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EXPLANATION OF ARRANGEMENT AND ABBREVIATIONS 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     Adjournment’. 
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Abeygunawardana, The Hon. Rohitha, M.P.: 
Debates:  

Regulations:  
Fisheries and Aquatic Resources Act, 1064-71 
 

Questions, Oral: 
Sri Lanka Ports Authority:  
 employees’ details, 354-5 

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

of  Transport and Civil Aviation:  
Petitions: 

Fonseka, Mr. H. A.S., Eheliygoda, 620  
Galapitagedara, Mrs. I.S., Kurunegala, 620 
Senadhipathi, Mrs. S.M., Polgahawela, 620 

 
Debates: 

Bills: 
Ports and Airports Development Levy (Am.): 

and other two items, 858-61 
Value Added Tax (Am.): 2R., 858-61 
 

Debates, Adjournment: 
COPE Report: bring to the  attention of the  

Executive, 712-5 
 

Questions, Oral, Replies:  
 SLTB retired Employees:  
 EPF and gratuity, Badulla District, 633-6 
 

Abeywardena, The  Hon. Lakshman Yapa, M .P.,  
State Minister of  Finance: 
Ministerial Statements: 

Value Added Tax (Am.) Bill, 219-20 
 
Petitions: 

Somapala, Mr. A.P., Pitabeddara, 6 
 
Reference to: 

LC Opening re Vehicle Importations, 356 
Value Added Tax (Am.) Bill, 74-5, 223, 225, 226 

 
Debates: 

Bills: 
Ports and Airports Development Levy (Am.): 
 2R., and other 2 items, 944-7 
Value Added Tax (Am.): 2R., 944-7 

Orders:   
Sri Lanka Export Development Act, 299-306 

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

Home Affairs: 
Debates, Adjournment: 

Nuwara Eliya District: increasing the number of  DS 
divisions, 162-66 

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

Questions, Oral: 
Thilakaratna, Mr. W.K.: provision of  land, 527-8 

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

Swarnamali, Mrs. D., Rohini, Ragama, 620  
 

Debates, Adjournment: 
COPE Report: bring to the  attention of the  

Executive, 732-5 
 

Questions, Oral: Replies: 
Independence Arcade Shopping Complex: 

 money spent, 809-12 
 
Alahapperuma, The Hon. Dullas, M .P.: 

Questions, Oral: 
Foreign Investment: details, 1193-5 
 

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

Orders: 
 Sri Lanka Export Development Act, 295-7 

Private Members' Motions: 
Northern Province, Dept. of Education:  
   filling of  vacancies in special category of  

SLEAS, 580-2 
Regulations:  

Land Acquisition Act, 482-4 
 

Debates, Adjournment: 
Development Programmes, Monitoring and  
   Evaluations of: budgetary provisions, 589-91 
 

Questions, Oral: 
Nisar, Mr. K.L., Fasly: pension payment, 12-3 
 

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

Dharmadasa, Mr. G.J., Nawalapitiya, 7 
 

Votes of Condolence: 
Pelpola, Hon. G.N, 1239-40 

 
Debates: 

Bills: 
Code of Criminal Procedure (Am.): 2R., 150-2 

Orders:  
Sri Lanka Export Development Act, 272-4 
 

Questions, Oral: 
Giraulla Division, Ela Wella Construction of:  

irregularities, 46-7 
 
Aluthgamage, The Hon. Mahindananda, M .P.: 

Debates, Adjournment: 
COPE Report: bring to the  attention of the  

Executive, 721-9 
Plantation Workers: 
 increasing of wages, 307-13 
 

Questions, Oral: 
State Plantation Corp. Handed over to Private  
   Company: reclamation, 50-2 

Abe-Alu] 
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Aluvihare, The Hon. Ranjith, M.P.: 
Petitions: 

Godaliyadda, Mrs. G.G. Chandrika, Matale, 6 
 
Aluwihare, The Hon. Wasantha, M .P., State  

Minister of  Agriculture: 
Petitions: 

Premarathne, Mr. W.D., Matale, 781  
 

Questions, Oral: Replies:  
Anuradhapura Tanks: renovation, 818 
Giraulla Divison, Ela Wella Construction of:  
   irregularities, 48-50 

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

Debates: 
Bills: 

Ports and Airports Development Levy (Am.): 
2R., and other 2 items, 889-95 

Value Added Tax (Am.): 2R., 899-5 
 
Amaratunga, The Hon. John, M .P., M inister of  

Tourism Development and Christian Religious  
Affairs and Minister of Lands:  
Petitions:  

Ameer Ali, Mr. M. L.M., Nitauar, 334 
Anasdeen, Mr. S.A.C.M., Kurunegala, 335  
Ashoka, Mr. K., Negombo, 334 
Piyasena, Mr. Amarakoon, Koralaima, 334 
Premadasa, Mr. T.G., Panadura, 335 
Pushpakumara, Mr. S.D.N., Weligampitiya, 335 
Siriwardena, Mr. K.D.C.P., Aluthgama, 334 

 
Votes of Condolence: 

Pelpola, Hon. G.N., 1231-2 
 

Debates:  
Bills Private:  

United Christian Fellowship of Sri Lanka (Inc.); 
Ministerial Report: Pr.,183-4 

Regulations: 
Fisheries and Aquatic Resources Act, 1060-4 
Land Acquisition Act, 373-81, 490 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Kalawana, Dubmara Villagers:  
 legal ownership of lands, 68-9 

 
Questions, Oral: Replies: 

Ampara Municipality Land Title no P.P. M 827: 
details, 1209-10 

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

Fisheries and Aquatic Resources Development: 
 Reference to: 

Central Bank Governor, 135 
 

Debates:  
 Regulations: 

 Fisheries and Aquatic Resources Act, 
  1048-50, 1142-7  

Amaraweera, The Hon. Mahinda: (Contd.) 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Iranamadu Tank: renovation works, 1045-6  
 
Ananthan, The Hon. Sivasakthi, M .P.: 

Debates: 
Regulations: 

 Land Acquisition Act, 467-71 
 
Annual Reports: 

Arthur C Clarke Institute for Modern Technologies, 
(2014), 1170 

Atomic Energy Authority, (2014), 986 
Buddhist and Pail University of SL, (2013), 779 
Civil Security Dept, (2015), 1168 
Coast Conservation and Coastal Resources Mgt. Dept., 

(2015), 617 
Coconut Dev. Authority, (2013/14), 618-9 
Coconut Research Board, (2013), 986 
Colombo Commercial Fertilizers Ltd., (2014), 182 
Condominium Mgt. Authority, (2012), 986 
Department of Cultural Affairs, (2015), 780 
Department of Meteorology, (2015), 1169 
Department of  Probation and Child Care Services, 

(2015), 619  
Department of  Sports Dev., (2015), 987  
District Secretariat, (Badulla), 618 
Human Rights Commission of SL, (2014), 1168  
Institute of Human Resource Advancement 

 University of Colombo, (2013), 779 
Institute of Post -Harvest Technology, (2012/13), 1170 
Institute of Technology -University of  Moratuwa, 

(2013), 779 
M/ Indigenous Medicine, (2014), 3 
M/ Industry and Commerce, (2015), 1170 
M/ Telecommunication and Digital  

Infrastructure, (2015), 152 
M/ Tourism Dev. and Christian Affairs and M/ Lands, 

(2014), 610 
M/ Women and Child Affairs, (2015), 987 
National Transport Medical Institute, (2012), 3 
National Aquaculture Dev. Authority of  SL, (2014), 

618 
National Aquatic Resources Research and Dev.  
 Agency of SL, (2014), 780 
National Housing Dev. Authority, (2013), 619 
National Human Resources Dev. Council of SL, 

(2014), 958 
National Institute of Occupational and Health, (2013), 

181 
Office of the Leader of the Opposition of Parliament, 

(2015), 1169 
Open University of SL, (2013), 779 
Rajarata University of SL, (2012), 779 
Regional Dev. Bank, (2014), 1171 
Sabaragamuwa University of SL, (2012), 779 
Sri Lanka Institute of Dev. Admin., (SLIDA), (2012), 

1171  
Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy, 

(2013), 986 
Sri Lanka Customs, (2015), 985 

[Alu-Ann 
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Annual Reports: (Contd.) 
Sri Lanka Social Security Board, (2014), 1169 
Sri Lanka Survey Dept., (2015),  
Sri Lanka Sustainable Energy Authority, (2012), 986 
State Engineering Corp., (2012), 182 
University of Colombo, (2013), 779-80  
University of the Visual and Performing Arts,  

(2012), 1169 
University Grants Commission, (2013), 779 
Water Resources Board, (2012/13), 334 

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

Debates: 
Bills, Private: 

Jayamaga Dev., Social Services and Charity 
Found. (Inc.): 1R., 821 

Regulations: 
 Fisheries and Aquatic Resources Act, 1129-32 
 

Auditor General's Reports: 
For 2013: Installment: 

2nd (part XIV, XV, XX, , XI), 617 
3rd (part IV), 617 
4th (part VII, IX, X), 617 

 
For 2014: Installment: 

2nd (part VIII, IX, X), 617 
 
Badhiutheen, The Hon. Risad, M.P., Ministry of  

Industry and Commerce: 
Questions, Oral: 

Arecanut (Dried) Importation and Exportation:  
details, 210-3 

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

Debates: 
Orders:  

Sri Lanka Export Development Act, 290-5 
 

Bandara, The Hon Palitha Range, M .P., State  
Minister of Skills Development and Vocational  
Training: 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Vocational Training Courses in Tamil Medium: 
non conducting in provinces other than North  
and  East, 1228-9 

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

Debates: 
Bills: 

Ports and Airports Development Levy (Am.): 
2R., and other 2 items, 922-5 

Value Added Tax (Am.): 2R., 922-5 
Regulations: 

 Fisheries and Aquatic Resources Act, 1137-9 
 
Debates, Adjournment: 

COPE Report: bring to the attention of the  
Executive, 774-6 

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

Orders:  
Sri Lanka Export Development Act, 274-9 

Regulations: 
 Land Acquisition Act, 462-5 

 
Bills: 

Appropriation (2017): 1R., 608-9 
Appropriation (Am.): 2R., 822, 826-957; Div., 935; 

Com., 935-7; 3R., 957 
Code of Criminal Procedure (Am.):  
 Sectorial Oversight Committee Report: Pr.,6;  
 2R., 81-160; Com., 160-2; 3R., 162 ; Cert., 601-2 
Engineering Council, Sri Lanka:  
 SC Petition, 1-2; SC Determination, 602-7 
Lands (Prescription on Alienation) (Am.): 1R., 676-7 
Law Commission (Am.):  
 Sectoral Oversight Committee Report: Pr.,6; 2R., 

162; Com.,162-4; 3R., 164; Cert., 601-2 
Medical (Am.):  
 Sectoral Oversight Committee Reports: Pr., 502 
Nation Building Tax (Am.):  

2R., 826-949-51; Com., 951-53: 3R., 954 
Ports and Airport Development Levy:  

2R., 822, 826-949; Com.951-54; 3R., 954 
Universities (Am.): Cert., 333 
Value Added Tax (Am.):  
 1R., 72-3; SC Petition, 501,601; Public Finance 

Committee Report, 781; 2R., 822-26-933;  
 Div., 958; Com., 972-983; Div., 984; 3R., 984  

 
Bills, Private: 

Jayamaga Dev. Social Services and Charity Found. 
(Inc.): 1R., 821 

Mahipala  Herath Janasahana Found. (Inc.): 1R., 678 
Maithripala Sirisena Lakdaru Diriya Found. (Inc.):  
 1R, 678-9 
Saravanapavan Found. (Inc.): 1R, 677 
United Christian Fellowship of SL (Inc.): 
   Ministerial Rep., 183-4 

 
Central Bank Treasury Bonds: 

COPE Report Pr., 1171-8 
 

Committee Reports, Public Finance: 
Bill: 
 Value Added Tax (Am.): Pr., 781 
 

Committee Reports, Sectoral Oversight:  
Annual Reports; 

Atomic Energy Authority, (2013), 502 
Ceylon Electricity Board, (2013), 502  
Ceylon Petroleum Corp., (2012/3), 502 
M/  Foreign Employment, (2015), 183 
M/ Law and Order and Southern Dev., (2015), 183 
National Dangerous Drugs Control Board, (2013), 

183 
Sri Lanka Bureau of Foreign Employment, (2013), 5 
Sri Lanka State Trading (General), Corp., 

(2012/2013), 5  
Sri Lanka Police Dept., (2013/14), 182 

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

Code of Criminal Procedure (Am.): Pr., 6 
Law Commission (Am.): Pr.,6 
Medical (Am.): Pr., 502 

Regulations:  
Fisheries and Aquatic Resources Act: Pr., 5 
Sri Lanka Sustainable Energy Authority Act:  
 Pr. 502 

 
Committees, Parliament: 

High Post: Nom., 2 
Parliamentary Business: meeting, 333 
Public Finance Committee Report, 781 
 

Committees, Sectoral Oversight: 
Manufacturing and Services: substitution, 3 
Transport and Communication: substitution, 2-3 
 

Committees, Select: 
United Nations 2030 Agenda for Sustainable 

 Development: Const., 679-80 
 
de Mel, The Hon. Sirinal, M .P.: 

Petitions: 
Dayananda, Mr. M.D., Kesbewa, 621  
 

de Silva, The Hon. Mohan Priyadarshana, M .P.: 
 Petitions: 

Karunathunga, Mr.  H.M., Batapola, 621 
Udayaratne, Mr. H.M.K., Colombo-05, 621  

 
Debates: 

Bills: 
Ports and Airports Development Levy (Am.): 

2R., and other 2 items, 903-5 
Value Added Tax (Am.): 2R., 903-5 

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

Minister of Foreign Affairs: 
 Reference to: 

Value Added Tax (Am.) Bill, 78-9 
 

Debates: 
Regulations: 

 Fisheries and Aquatic Resources Act, 1091-5 
 
Debates, Adjournment: 

COPE Report: bring to the  attention of the  
Executive, 729-32 

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

Debates: 
Bills: 

Ports and Airports Development Levy (Am.): 
2R., and other 2 items, 919-22 

Value Added Tax (Am.): 2R., 919-22 
Regulations: 

 Fisheries and Aquatic Resources Act, 1100-10 
 

de Zoysa, The Hon. T. Ranjith: (Contd.) 
Documents, Tabled: 

Central Bank Security  Service given to  
 Mr. Dhanuna Thilakaratne, Hon.  Ravi  

   Karunanayake’s  Letter re, 921 
Fishing Operational Permit, 1106 
 

Questions, Oral: 
Paddy Fields, Tanks, and Irrigation Systems:  
   damaged by floods, 350-2 

 
Debates, Adjournment: 

Baduwila Wetlands: declaration as an  
  environmentally conserved area, 165-80 
COPE Report: bring to the  attention of the  

Executive, 687-777 
Development Programmes, Monitoring and  

Evaluations of: budgetary provisions, 584-99 
Nuwara Eliya District:  
 increasing the number of  DS divisions, 1151-66 
Plantation Workers: increasing of wages, 307-32 
Principals, Acting: permanent appointments, 491-500 

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

Debates: 
Private Members' Motions: 

Northern Province, Education Dept.:  
 filling of vacancies in special category of 

SLEAS, 579-80 
 

Questions by Private Notice: 
Deforestation in Wattamadu Area, Ampara: 

 problems, 217-9 
Iranamadu Tank: renovation, 371-2 
Jaffna University, Death of  Two Students in:  
   independent inquiry, 660-1 
Kappachchi Cheddikulam Villagers: problems, 61-2                                      
National Hospital, Cardiology Unit:  
   reopening, 529-30 
Vocational Training Courses in Tamil Medium:  
 non conducting in provinces other than North  

   and East, 1227 
 
Dissanayaka, The Hon. D. T. W. Wimalaweera,  

M.P.:  
Reference to: 

Governor of Central Bank, 1185 
 

Debates, Adjournment: 
COPE Report: bring to the attention of the  
   Executive, 737-40 

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

 Petitions: 
Amarakoon, Mr.  H.H.M., Kadawtha, 988 
Mahendaran, Mr. A.K., Hatton, 988 

 
Reference to: 

COPE Report on Central Bank Treasury Bond  
  Issues, 683, 1179-80 
 

[Com-Dis 
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Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.) 
Reference to: (Contd.) 

‘Daily Mirror’ Report re use of Sri Lanka Air Force 
Helicopters by Ministers, 539, 541, 542 

Local  Government  Elections, 521-4 
Mr. Chandana Palpita, 517 
Police Security Assistants, Problems of, 1030-1 
UB Finance Company, 544 
UVA  Provincial Council, Oral Question re, 23 

 
Debates: 

Bills: 
Ports and Airports Development Levy (Am.): 

2R., and other 2 items, 879-9 
Value Added Tax (Am.): 2R., 879-9 

 
Debates, Adjournment: 

COPE Report: bring to the  attention of the 
   Executive, 687-98 

 
Questions by Private Notice: 

Kalawana, Dubmara Villagers:  
legal ownership of lands, 65-8 

Police Security Assistants: problems, 1027-8 
 

Questions, Oral: 
Sri Jayewardenepura University, Commerce  
  Stream Degree Courses: student enrolment, 361-3 

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

Plantation Industries: 
Debates, Adjournment: 

Plantation Workers: increasing of wages, 327-9 
 

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

Water  Supply in Some Districts: ‘mafia’, 370 
 

Debates:  
Regulations:  

Land Acquisition Act, 304-409 
 

Dissanayake, The Hon. S.B., M .P., M inister of  
Social Empowerment and Welfare: 
 Reference to: 

Value Added Tax (Am.) Bill, 222 
 

Questions, Oral: Replies: 
Samurdhi: 

assistance provision criteria, 990-3 
beneficiaries and allowances: details, 45-6 
  

Divisions: 
Appropriation (Am.) Bill: 2R., 955 
Value Added Tax (Am.) Bill: 2R. (By Name), 958-72 
 

Documents, Tabled: 
Baduwila Wetland, 'Lanka News Paper' Article re, 

168 
Central Bank Security  Service given to Mr. Dhanuna 

Thilakaratne, Hon Ravi Karunanayake’s Letter re, 
921   

Documents, Tabled: (Contd.) 
COPE Report on Central Bank Treasury Bond Issues 

with Annexure, 1172 
Fishing Operational Permits, 1106 
High Court Judge  Hon. Shiran Gunaratne' s  

Complaint to High Court Judges Association re 
Telephone Taping, 133 

Lands Issues: 
Madampe, 486  
Puttalam, 485 

Nuwara Eliya District Secretary’s Letter re  D.S.  
divisions, 1135 

Perpetual Treasuries Company: balance sheet, 756 
Receipt Issued for  Purchasing  of drugs including 

VAT, 836 
VAT, Book Written by Hon Bandula Gunawarderna 

re, 845 
World Hunger Index, 867 

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

Minister of Justice and Deputy Minister of  Buddha  
Sasana: 
Debates: 

Bills: 
Code of  Criminal Procedure (Am.): 2R., 154-5 

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

Lands: 
Debates: 

Regulations:  
Land Acquisition Act, 386-95 

 
Expunctions:  

124, 136, 344 
 
Faizal Cassim, The Hon. M., M .P., Deputy  M inister  

of Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 
Questions, Oral: Replies: 

Female Sex Workers: census, 637-8 
Indigenous Medical Graduates Recruitment to  
 Government Service in Badulla District, 653-5 
Sexual Reassignments: persons subject themselves 

for criminal charges, to evade, 783-8 
UVA Province: health Service, 643-4 

 
Fernando, The Hon. Arundika, M .P., Deputy  

Minister of Tourism Development and Christian  
Religious Affairs: 
Votes of Condolence:  

Pelpola, Hon. G.N., 1236-7 
 

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

Abeysekara, Mr. Stanly, Belagola, 782  
Konduwalana, Mr. G. C.P., Kochchikade, 782 
Sunil, Mr. R., Mudungoda, 782 
 

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

Value Added Tax (Am.) Bill, 78-80 

Dis-Gaj] 



INDEX — SESSION 2016 
4th October, 2016,  — 28th October, 2016 

7 

Vol. 247] 

Gajadeera, The Hon. Chandrasiri: (Contd.)  
Debates: Bills: 

Code of Criminal Procedure (Am.): 2R., 148-50 
 

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

Attanayake, Mr. J.B., Badalkubura, 988 
Menikgamaararchi, Mr. R., Mulleriyawa  
  New Town, 988  
Samarasingha, Mrs. Nirani, Tangalle, 988 

 
Debates: 

Private Members' Motions: 
Grazing Land for Cattle:  
 preservation, 555-6, 561 

Regulations: 
 Fisheries and Aquatic Resources Act, 1115-23 

 
Debates, Adjournment: 

Baduwila Wetlands: declaration as an  
   environmentally conserved area, 169-71 
Nuwara Eliya District: increasing the number  of 

DS divisions, 1156-7 
Plantation Workers: increasing of wages, 321-2 

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

Reference to: 
Gully Bowsers and Plants in North Central  
    Province, 522 

 
Debates: 

Bills: 
Code of Criminal Procedure (Am.): 2R., 155-6 
Ports and Airports Development Levy (Am.): 

2R., and other 2 items, 928-30 
Value Added Tax (Am.): 2R., 928-30 

Regulations:  
Land Acquisition Act, 484-5 

 
Debates, Adjournment: 

Principals, Acting: permanent appointments, 495-6 
 

Gamage, The Hon. Daya, M .P., M inister of Primary  
Industries: 
Questions, Oral: Replies: 

Coffee Production, Enhancement of: steps, 195-9 
Ginger Cultivation: fungal disease, 9-12 
 

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

Aircraft belong to Sri Lanka Air Force:  
   payments, 347 

 
Votes of Condolence: 

Gunasekara, Hon. S.L, 1252-5 
 

Debates: 
Bills: 

Ports and Airports Development Levy (Am.): 
2R., and other 2 items, 895-8 

Value Added Tax (Am.): 2R., 895-8 

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

Aircraft belong to Sri Lanka Air Force:  
   payments, 342-3 
Nineteenth Amendment to Constitution: 
 Payment for drafting of concept paper, 31-2 
War Heroes (Fallen), Salaries to Families of:  

 amendment of age, 504-5 
 
Gunasekara, The Hon. Edward, M .P.: 

Petitions: 
Senanayake, Mr. T.A.T.D., Trincomalee, 6 

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

M.P.: 
Petitions: 

Kithsiri, Mr. K.J., Bibile, 6 
 
Gunawardane, The Hon. Bandula, M.P.:  

Petitions: 
Yatigammana, Mr. C. R., Pannipitiya, 620  

 
Reference to: 

 Value Added Tax (Am.) Bill, 220-1 
 

Votes of Condolence: 
Choksy, Hon. K.N., 1260-3 
Gunasekara, Hon. S.L, 1255-7 

 
Debates: 

Bills: 
Ports and Airports Development Levy (Am.) and 

other two items, 835-45 
Value Added Tax (Am.):  
   2R., 833-45; Com., 973-5 
 

Debates, Adjournment: 
COPE Report: bring to the  attention of the  

Executive, 750-6 
 

Documents, Tabled: 
Perpetual Treasuries Company Balance Sheet, 756 
Receipt Issued for Purchasing of Drugs Including   

VAT, 836 
    VAT, Book Written by Him re, 845 
  
  Questions, Oral: 

Commission to Investigate Allegation of Briber 
 or Corruption: capital provision allocation, 38-9 

 Foreign Grants received by the State: 
  details, 1012-3 
 Vehicles Locally Assembled: registration, 352-3 
 

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

COPE Report re Central Bank Bond Issue, 1186 
CSN Channel, 1025 
LC Opening re Vehicle Importation, 356 
Local Government Elections, 523, 525, 526 
NPC Chief Minister’s Statement: condemnation, 543 
NPC Statement re Jaffna Incident, 59-60 

[Gaj-Gun 
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Gunawardena, The Hon. Dinesh: (Contd.) 
Reference to: (Contd.) 

Police Constables Attacked in Kilinochchi, 823-4 
Sri Lanka Air Force Helicopters used by Ministers, 

Daily Mirror Report re, 538 
UVA Provincial Council, Oral Question re, 24 
Value Added Tax (Am.) Bill, 80-1, 225  

 
Questions by Private Notice: 

CSN Channel:  
 termination of broadcast, 1021-4 
Northern  Provincial  Council Statement re Jaffna 

Incident, 57 
UNESCO Resolution on Jerusalem Sacred Sites: 

Sri Lanka stance, 1223-4 
Water Scarcity in Many Districts, 365-6, 368-70 
 

Hakeem, The Hon. Rauff, M .P., M inister of City  
Planning and Water Supply:  
Reference to: 

COPE Report on Central Bank Treasury Bond  
Issues, 1180 

Palestinians Solidarity, 1225 
 

Votes of Condolence: 
Choksy, Hon. K.N., 1258-9 
Gunasekara, Hon. S.L, 1244-5 

 
Debates: 

Private Members' Motions: 
Cattle Grazing, Land for: preservation, 550-2 

Regulations: 
Fisheries and Aquatic Resources Act, 1095-100 
Land Acquisition Act, 398-404 
 

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

COPE Report, 681 
 

Committees, Parliament: 
COPE: Central Bank  Treasury Bond Issues:  
 Rep.: Pr., 1171-81 
 

Debates, Adjournment: 
COPE Report: bring to the attention of the  

Executive, 759-67 
 
Documents, Tabled: 

COPE Report on Central Bank Treasury Issues 
with Annexure, 1172 

 
Questions, Oral: 

Ceylon Petroleum Corporation, Daily -Wages 
Earners of: details, 509-10 

National Water Supply and Drainage Board 
   Employees:  

  EPF membership number, 644-6 
  retirement benefits, 1220-2 

 Sellahewa, Mr. Somadasa, Land Occupied by:  
   ownership, 215-6 
Soldiers in Military Service:  
 allowance to Parents, 657-8 

Hashim, The Hon. Kabir, M .P., M inister of Public  
Enterprise Development:  
Reference to: 

Land Compensations, 379 
UVA Provincial Council Oral Question, 22 

 
Debates: 

Bills: 
Ports and Airports Development Levy (Am.) and 

other two items, 845-50 
Value Added Tax (Am.): 2R., 845-50 

 
Questions, Oral: Replies: 

Public Institutions, Loss Making (2014):  
   details, 335-8 

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

Debates: 
 Regulations:  

Fisheries and Aquatic Resources Act, 1075-9 
 

Questions, Oral: 
Handloom Industry, Steps Taken for Promotion of , 

1014-7 
 

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

Samurdhi Assistance: criteria, 989-90 
Sugar, Local Manufacture and Import of:  
  details, 815-6 
 

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

Bills: 
Code of Criminal Procedure (Am.): 2R., 105-18 

Regulations: 
 Land Acquisition Act, 412-8 

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

Debates: 
Bills: 

Ports and Airports Development Levy (Am.): 
2R., and other 2 items, 930-3 

Value Added Tax (Am.): 2R., 930-3 
Regulations:  

Land Acquisition Act, 471-4 
 

Debates, Adjournment: 
Baduwila Wetlands: declaration as an  
   environmentally conserved area, 171-3 
COPE Report: bring to the  attention of the  

Executive, 770-3 
 
Hisbullah, The Hon. M.L.A.M., M.P., State Minister  

of  Rehabilitation and Resettlement: 
Debates: 

Bills: 
Code of Criminal Procedure (Am.): 2R., 141-5 

Orders:  
Sri Lanka Export Development Act, 284-7 

Regulations: 
 Land Acquisition Act, 465-7 

Gun-His] 
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Jayakody, The Hon. Sisira, M.P.: 
Debates: 

Bills: 
Code of Criminal Procedure (Am.): 2R., 133-8 
Ports and Airports Development Levy (Am): 
  2R.,  and other two items, 865-7 
Value Added Tax (Am.): 2R., 865-7 
 

Documents, Tabled:  
High Court Judge Shiran Gunaratne' s Complaint to 

High Court Judges Association re Telephone  
  Taping, 133 
World Hunger Index, 867 

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

Debates: 
Private Members' Motions: 

Cattle, Grazing Land for: preservation, 558-9 
 

Jayasekara, The Hon. Dayasiri, M .P., M inister of  
Sports: 
Debates, Adjournment: 

COPE Report: bring to the  attention of the  
    Executive, 744-50 
 

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

Bills, Private: 
Maithripala Sirisena Lakdaru Diriya Found. 

(Inc.): 1R., 678-9 
 
Jayathissa, The Hon. (Dr.) Nalinda, M .P.: 

 Petitions: 
Piyasena, Mr. Amarakonge, Koralegama, 334 
Premadasa, Mr. T.G., Panadura, 335  
Pushpakumara, Mr. S.D.N., Weligampitiya, 335 
Siriwardena, Mr. K.D.C.P., Aluthgama, 335 

 
Debates: 

Bills: 
Ports and Airports Development Levy (Am): 

2R.,  and other two items, 850-5 
Value Added Tax (Am.): 2R., 850-5 

Orders: 
 Sri Lanka Export Development Act, 249-59 
 

Debates, Adjournment: 
Baduwila Wetlands: declaration as an  
   environmentally conserved area, 165-9 

 
Documents, Tabled: 

Baduwila Wetland, 'Lanka News Paper’ Article re, 
168 

 
Questions, Oral: 

Arecanut (Dried) Importation and Exportation: 
   details, 208-10 
Drug, ‘Nimotuzumab": import details, 17-8 
SLTB, Purchase for Spare Parts: 
 details 625-6 

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

 Regulations:  
Fisheries and Aquatic Resources Act, 1139-42 

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

Petitions: 
Ariyawansa, Mr. H.V.S., Handessa, 782 
Somapala, Mr. S.J., Welamboda, 6 
Wicramasinghe, Mr. W.W.B.S.B., Gelioya, 782  

 
Votes of Condolence: 

Pelpola, Hon. G.N., 1238-9 
 

Questions, Oral: 
Cosmetics, Import of: regulations, 339-40 
Local and Foreign Private Companies:  
  regulations, 14-5 
Private Medical Institutions: regulations, 185-6 
Private Schools: monitoring methodology,788-90 
 

Kariyawasam,  The Hon, Akila Viraj, M .P., M inister  
of  Education:  
Reference to: 

Mike and Furniture in the Chamber, Fixing of, 790 
 

 Questions, Oral: Replies: 
Principal Vacancies in Badulla District, 796-800 
Private Schools: monitoring methodology, 790-4 

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

Finance:  
Reference to: 

CSN Channel, 1026 
 

Debates: 
Bills: 

Appropriation (2017): 1R., 608-9 
Ports and Airports Development Levy (Am.):  

2R., and other 2 items, 826-35, 947-9 
Value Added Tax (Am.):  
   2R., 826-35, 947-9 

 
Questions, Oral: Replies: 

Commission to Investigate Allegation of Bribery  
   or Corruption:  allocation of capital provision,  
  39-44 
 

Karunatileka, The Hon. Gayantha, M .P., M inister  
of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief  
Government Whip:  
Reference to: 

Local Government Elections, 524 
 

Debates: 
Orders:  

Excise (Sp. Prov.) Act: Pr., 780 
Sri Lanka Export Development Act: Pr., 306 

 Private Members' Motions: 
Cattle, Grazing Land for: preservation, 559-61 

[Jay-Kar 
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Karunatileka, The Hon. Gayantha: (Contd.) 
Private Members' Motions: (Contd.) 

Education Dept., Northern Province: filling of  
 vacancies in special category of SLEAS, 583 
Schools and Universities: use for educational units 

during vacations, 572-6 
Regulations:   

Judicature Act, Pr., 781 
Supplementary Allocations: 

Supplementary Support Service and Contingent 
Liabilities Project, 1170 

 
Debates, Adjournment: 

Baduwila Wetlands: declaration as an  
   environmentally conserved area, 178-80 
Principals, Acting:  

permanent  appointments, 497-500 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
CSN Channel: termination of broadcast, 1024-6 
 

Kiriella, The Hon. Lakshman, M .P., M inister  
of Higher Education and Highways  and the 
Leader of  the House of Parliament: 
Reference to: 

COPE Report, 1186-9 
Northan PC Statement re Jaffna Incident, 58 
Search of Hon. Kuamra Welgama’s House and 

Land by Police, 826 
Value Added Tax (Am.) Bill, 221-6 
 

Votes of Condolence: 
Chosky, Hon. K.N., 1257-9 
Gunasekara, Hon. S.L., 1241-2 
 Pelpola, Hon. G.N, 1229-31 

 
Debates: 

Bills: 
Lands (Prescription on Alienation) (Am.): 1R., 

676-7 
Ports and Airports Development Levy ( Am): 

2R.,  and other two items, 822 
Value Added Tax (Am.): 2R.,  822 

Order: 
Excise Ordinance, 618 
Sri Lanka Export Development Act,  
   618- 19  
University Act, 4, 181-2 

Regulations:  
Land Acquisition Act , 409-11 

 
Questions, Oral: Replies: 

Provincial Council Road Development in Badulla 
District , 508-9 

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

Petitions: 
Ameer Ali, Mr. M.L.M., Nitavur, 334  

 
Debates: 

 Regulations: 
 Fisheries and Aquatic Resources Act, 1126-9 
Land Acquisition Act, 395-8 

Kodeeswaran, The Hon. Kaveendiran: (Contd.) 
Debates, Adjournment: 

Principals, Acting: permanent  
 appointments, 491-2 

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

Debates: 
Bills: 

Code of Criminal Procedure (Am.): 2R, 146-7 
Ports and Airports Development Levy (Am.): 

2R., and other 2 items, 933-7 
Value Added Tax (Am.): 2R., 933-7 

Regulations: 
 Land Acquisition Act, 444-48 

 
Debates, Adjournment: 

COPE Report: bring to the  attention of the  
 Executive, 720-1 

Plantation Workers: increasing of wages, 319-21 
 

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

Plantation Workers: increasing of wages, 322-4 
 

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

Thennakone, Mr. H.M., Bibile, 989 
 

Debates: 
Regulations: 

 Land Acquisition Act, 451-3 
 
Maddumabandara, The  Hon.R.M. Ranjith, M .P.,  

Minister of Public Administration and Management: 
Reference to: 

UVA Provincial Council , Oral Question re,  23 
 

Questions, Oral: Replies: 
Nisar, Mr. K.L., Fasly: pension payment, 13-4 
Pension  Anomalies: elimination, 29-31 
 

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

Private Members' Motions: 
Grazing Land for Cattle: preservation, 553-4 

Regulations:  
Fisheries and Aquatic Resources Act, 1123-6 

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

Debates:  
Bills: 

Ports and Airports Development Levy (Am): 
 2R.,  and other two items, 855-8 
Value Added Tax (Am.): 2R., 855-8 

Orders:  
Sri Lanka Export Development Act, 266-9 

Private Members' Motions:  
Grazing Land for Cattle :  
 preservation, 547-50, 561-3 

Regulations:  
Land Acquisition Act, 418-20 

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

Bills:  
Code of Criminal Procedure (Am.):  
 2R., 100-4 

Orders:  
Sri Lanka Export Development Act,  
 256-60 

Regulations: 
 Land Acquisition Act, 425-9 

 
Mansoor, The Hon. Muhammad Ibrahim  

Muhammad, M.P.: 
Debates: 

Regulations:  
Land Acquisition  Act, 487-8 

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

Debates: 
Bills: 

Ports and Airports Development Levy 
(Am.): 2R., and other 2 items, 914-9 

Value Added Tax (Am.): 2R., 914-9 
 
Marikkar, The Hon. S.M., M.P.: 

Questions, Oral: 
Ceylon Petroleum Corp.:  
 employees recruited, 33-4 

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

Debates: 
Regulations:  

Land Acquisition Act, 448-51 
 
Ministerial Report on Private Bills: 

United Christian  Fellowship of SL (Inc.):  
183-4 
 

Ministerial Statements: 
19th SAARC Summit to be held in Islamabad, 

533-6 
Economic Plans for Development, 1032-45 
Odduchudan  Pradeshiya Sabha:  
 establishment, 71-2 
‘Parangi Aru’ to ‘Pali Aru’:  
 diversion of water, 70 
Pooneryn  Lake Project:  
 implementation, 70 
Vannerikulam Anicut: renovation, 71 

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

Minister of Provincial Council and Local  
Government: 
Ministerial Statements: 

Odduchudan  Pradeshiya Sabha:  
 establishment,  71-2 
 

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

Regulations: 
 Land Acquisition Act, 421-4 

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

Amarakone, Mr. M.H. M., Battaramulla, 988  
Dayananda, Mr. A.H., Galle, 988 
 

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

Engineering Council, SL Bill, 609 
Value Added Tax (Am.) Bill, 75-77 

 
Debates: 

Bills: 
Code of Criminal Procedure (Am.):  
 2R., 93-100 
Ports and Airports Development Levy (Am.): 

2R., and other 2 items, 910-3 
Value Added Tax (Am.):  
 2R., 910-3 

Regulations: 
 Land Acquisition Act, 475-80 
 

Questions, Oral: 
Pension Anomalies: elimination, 28-9 
 

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

Anasdeen, Mr. S.A.C.M., Kurunegala, 335  
 

Debates:  
Bills: 

Ports and Airports Development Levy (Am.): 
2R., and other 2 items, 908-10 

Value Added Tax (Am.): 2R., 908-10 
Bills, Private: 

Galhinna Jamiathul Faththah Arabic College 
(Inc.): 1R., 822 

Orders: 
 Sri Lanka Export Development Act, 297-9  
Regulations: 

 Land Acquisition Act, 487-8 
Private Members' Motions: 

Grazing Land for Cattle: preservation, 556-7 
 

Debates, Adjournment: 
Development Programmes, Monitoring and  
 Evaluations: budgetary provisions, 593-4 

 
Documents, Tabled: 

Land Issues: 
Madampe, 486  
Puttalam485 

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

 Reference to: 
Tamil Political Prisoners, 64 

 
Debates:  

Bills: 
Ports and Airports Development Levy (Am.):  
   2R., and other 2 items, 898-900 
Value Added Tax (Am.): 2R., 898-900 

[Man-Nir 
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Nirmalanathan, The Hon. I. Charles: (Contd.)  
Debates: (Contd.)  

Regulations: 
 Fisheries and Aquatic Resources Act, 1083-91 

 
Questions, Oral: 

Buddhist Temple, Construction of: 
Mr. K. Wijayakumar’s, Land,   213-4 
Mr. T. Maniwannadasar’s Land,   349-50 

 
Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 

Orders:  
Excise (Sp. Prov.) Act: Pr., 618, 780  
Exercise Ordinance: Pr., 618 
Sri Lanka Export Development Act:  
 Pr., 227, 619, Passed, 227-306 
Universities Act: Pr., 181-2 

Regulations:  
Fisheries and Aquatic Resources Act: Pr.5, 1047-8: 
 Sectoral Oversight Committee Rep.: Pr., 4-5 
Judicature Act: Pr., 781 
Land Acquisition Act: Passed, 373-491 
Sri Lanka sustainable Energy Authority Act: 
   Sectoral Oversight Committee Rep.: Pr., 502-5 

   University Act: Pr., 4 
 
Parliament: 

Lmkokwing University, Board of Directors:  
   presence, 949 
Sitting Time: extension, 954 
Special Security Arrangement on Budget Day,  
 1167-8 
Switzerland, Hon. Speaker and Secretary General of 

the Federal Assembly of:  
  presence in the Speaker's gallery, 534-5 
 

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

Dhanapala, Mr. H. B., N., Kamburupitiya, 503 
Munasingha, Mr. Dhanapala, Urubokka, 503 
 

Debates: 
 Private Members' Motions: 

Schools and Universities: use for Educational 
Units during vacations, 564-68, 576-8 

 
Debates, Adjournment: 

Development Programmes, Monitoring and  
  Evaluations of: budgetary provisions, 584-9 
 

Questions, Oral: 
Abortion Centers, (Illegal):  
 details, 622-3 
Ampara Municipality Land Title No. P.P. M 827:  
  details, 1207-9 
Coffee Production, Enhancement of: steps, 193-5 
Female Sex Workers: census, 636-7 
Food Seasoning, Banned from Importation of:  
   details, 203-4 
Ginger Cultivation: fungal disease, 7-9 
Independence Arcade Shopping Complex:  
  money spent, 808-9 

Pathirana, The Hon. Buddhika: (Contd.) 
Questions, Oral:(Contd.) 

Palmyra Treacle and Jaggery Industry upliftment 
of:  steps taken, 994-5 

Public Institutions, Loss Making (2014):  
  details, 335-7 
Sexual Reassignments: persons subject themselves 

to evade criminal charges, , 646-8 
Sexual Reassignments Done in Sri Lanka, 783-5 
Sri Lankan Leaders Named as Traitors by British: 

removal from the list, 800-2 
Sugarcane Cultivation: the steps taken for  

expansion, 1004-5 
 
Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh, M .P.: 

Debates: 
Orders: 

 Sri Lanka Export Development Act, 260-6 
 

Perera, The Hon. Ajith P., M .P., Deputy M inister of  
Power and Renewable Energy: 
 Reference To: 

COPE Report, 682 
 

Debates:  
Bills:  

Code of Criminal Procedure (Am.): 2R., 156-8 
  

Debates, Adjournment: 
Baduwila Wetlands: declaration as an  
   environmentally conserved area, 173-8 
COPE Report: bring to the attention of the 

 Executive, 740-3 
 
Questions, Oral: Replies: 

Sampur Power Plant: construction agreement,  
  189-93 
 

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

Devapriya, Mr. K. L .D.R.R., Kurunegala, 987 
Kaluhendiwella, Mr. H.M. G.N.K., Mahawella, 987 
Nimal, Mr. R.D., Weerapokuna, 987 
 

Votes of Condolence: 
Pelpola, Hon. G.N., 1232-4 

 
Debates: 

Regulations:  
Fisheries and Aquatic Resources Act, 1080-3 

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

National Policies and Economic Affairs: 
Debates:  
 Regulations: 

Fisheries and Aquatic Resources Act, 1110-5 
 

Debates, Adjournment: 
COPE Report: bring to the  attention of the  

Executive, 776-8 
Development Programmes, Monitoring and  
   Evaluations of: budgetary provisions, 597-9 
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Perera, The Hon. Niroshan: (Contd.) 
Questions, Oral: Replies: 

ETF Accounts in Districts: 
Batticaloa, 1002-3 
Galle, 632 
Kilinochchi, 201-3 
Mannar, 807 
Vavuniya, 1011 

Local and Foreign Private Companies:  
 regulation, 15-7 

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

Debates: 
Bills: 

Ports and Airports Development Levy (Am.): 
2R., and other 2 items, 925-8 

Value Added Tax (Am.): 2R., 925-8 
 
Petitions to Supreme Court: 

Value Added Tax (Am.) Bill, 601 
 
Petitions: 

Abeysekara, Mr. Stanly, Belagola, 782  
Amarakoon, Mrs. M.H.M., Battaramulla, 988  
Amarathunga, Mr. A.D.P., Homagama, 620  
Ariyawansa, Mr. H.V.S., Handessa, 782  
Attanayake, Mr. J.B., Baddekubura, 988 
Daluwatta, Mr. A.P.B., Kadawatha, 988 
Dayananda, Mr. A.H., Galle, 988 
Dayananda, Mr. D.M., Kesbewa, 621 
Devapriya, Mr. K. L.D.R.R., Kurunegala, 987 
Dharmadasa, Mr. G.J., Nawalapitiya, 7 
Dharnapala, Mr.  H. B., Niroshan,  
  Kamburupitiya, 503  
Fonseka, Mr. S.M., Eheliyagoda, 620 
Galapitagedra, Mrs. I.S., Kurunegala, 620 
Godaliyadda, Mrs. G.G. Chandrika, Matale, 6 
Jayatissa, Mr. Gamage, Pelawatta, 988 
Kaluhendiwela, Mr. H .M. G.N.K., Mahawella, 987 
Karunathunga, Mr. H.M., Batapola, 621 
Kasturi, Mr. N. Rohana, Kalutara South, 988  
Kithsiri, Mr. K.J, Bibile, 6 
Konduwalana, Mr. G.C.P., Kochchikade, 782 
Kumara, Mr. Samantha , Ittapana, 988 
Mahendaran, Mr.  A.K., Hatton, 988 
Manikgamaararchi, Mr. R., Mulleriyawa New Town, 

988  
Munasingha, Mr. Dhanapala, Urubokka, 503 
Nimal, Mr. R.D., Weerapokuna, 987  
Padmalatha, Mr. P.V., Medirigiriya, 621 
Perera, Mr. K.P.A., Kalutara South, 1190 
Piyasena, Mr. Amarakoon, Koralaima, 334 
Premaratne, Mr. W.D., Matale, 781 
Priyantha, Mr. M.K., Sugath, Kalutara North, 1190 
Ranmali, Mrs. K.M. A., Chitra, Matugama,  988 
Samarasingha, Mrs.  Nirani, Tangalle, 988 
Sarathchandara, Mr. L.H., Veyangoda, 7 
Senadhipathi, Mrs. S. M.., Polgahawela, 620 
Senanayake, Mr. T.A.T.D., Trincomalee, 6 
Sirikumara, Mrs. Seetha Ranjani, Panadura, 1190  
Somapala, Mr. A.P., Pitabeddara, 6 

Petitions: (Contd.) 
Somapala, Mr. S.J., Welamboda, 6 
Sunil, Mr. R., Mudungoda, 782 
Swarnamali, Mrs. D., Rohini, Ragama, 620 
Thennakone, Mr. H.M., Bibile, 989 
Udayaratne, Mr. H.M.K., Colombo-05, 621 
Wijewardene, Mr. P.L., Hemasiri, Yatigaloluwa, 620 
Wimalawathie, Mrs. P.G., Ranala, 620 
Yatigammana, Mr. C.R., Pannipitiya, 620 

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

Debates: 
Regulations:  

Land Acquisition  Act, 458-61 
 

Debates, Adjournment: 
Nuwara Eliya District: increasing the number  of 

DS divisions, 1160-2 
 
Premajayantha, The Hon. A.D. Susil, M .P., M inister  

of  Science, Technology and Research: 
Debates, Adjournment: 

COPE Report: bring to the  attention of the  
Executive, 706-12 

 
Private Members' Motions: 

Grazing Land for Cattle: preservation, 547-63 
Northern Province, Education Dept.: filling of  
   vacancies in special category of SLEAS, 579-83 
Schools and Universities: use for Educational Units 

during vacations, 564-78 
 
Privileges: 

‘Daily Mirror’ Report re use of Sri Lanka Air Force 
Helicopters by Ministers, 536-7 

Search of House and Land Belongs to Hon. Kumara  
 Welgama by Police, 825-6 

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

Debates: 
Private Members' Motions: 

Schools and Universities: use for Educational 
Units during vacations, 569-70 

 
Questions by Private Notice: 

CSN Channel: termination of broadcast, 1021-4 
Deforestation in Wattamadu Area, Ampara:  

problems, 1223-4 
Iranamadu Tank: renovation, 371-2 
Jaffna University, Death of two Students in:  

independent inquiry, 659-660, 660-2 
Kalawana, Dubmara Villagers:  
 legal ownership of  lands, 65-8 
Kappachchi Cheddikulam Villagers: problems, 61-2 
National Hospital, Cardiology Unit:  
   reopening, 529-30 
Police Security Assistants: problems, 1027-8 
UNESCO Resolution on Jerusalem Sacred Sites:  
 Sri Lanka stance, 1223-4 
Violence and Killings in Various Parts of the  

Country, 662-3 

[Per-Que 
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Questions by Private Notice: (Contd.) 
Vocational Training Courses  in  Tamil Medium: 
 non conducting in provinces other than North and  

 East, 127-8 
Water Scarcity in Many Districts, 365-6, 368-70 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

CSN Channel: termination of broadcasting, 1024-6 
Iranamadu Tank: renovation works, 1045-6 
Kappachchi Cheddikulam Villagers: problems, 62-3 
National Hospital, Cardiology Unit: reopening, 530-2 
Vocational Training Courses in Tamil Medium: 

 non conducting in provinces other than North and   
East, 1228-9 

Water Scarcity in  Many District, 366-8, 369-70 
 

Questions, Oral: 
Abortion Centers, (Illegal): details, 622-5 
Aircraft belong to SL Air Force: payments, 342-7 
Ampara Municipality Land Title no P.P. M 827:  
   details, 1207-9 
Arecanut (Dried) Importation and Exportation: 
   details, 208-13 
Arunagama Village, Land with Road: sale, 357-61 
Badulla District: 

indigenous medical graduates recruitment to  
government service, 652-4 

Principal vacancies, 795-800 
provincial council road: development, 506-9 
SLTB retired employees: EPF and gratuity, 632-6 
solid waste management,  local governments  

 institutes,  518-26 
Buddhist Temple, Construction of: 

Mr. Kanapathipille Wijayakumar’s land:  
   213-4 
Mr. T. Maniwannadasar’s land,  349-50 

Ceylon Petroleum Corp.: 
Daily wages earners: details, 509-12 
employees recruited, 33-6 

Coffee Production, Enhancement of: steps, 193-9 
Commission to Investigate Allegation of Bribery or 

Corruption: allocations of capital provision, 38-44 
Cosmetics, Import of: regulation, 339-42 
EPF Accounts in  Districts: 

Batticaloa , 1007-10 
Galle, 639-42 
Mannar , 812-5 
Puttalam , 1212-14 
Vavuniya 1191-3 

ETF Accounts in Districts: 
Batticaloa 1000-03 
Galle 630-2 
Jaffna 650-2 
Kilinochchi 199-203 
Mannar 805-7 
Vavuniya 1010-11  

Female Sex Workers: census, 636-8 
Food Seasoning, Banned from Importation:  
  details, 203-7 
Foreign Grants Received by the State:  

  details, 1012-14 
Foreign Investments: details, 1193-206 

Questions, Oral: (Contd.) 
Flood Victims of  Kolonnawa, Kelaniya, Kaduwela 

and  Hanwella: relief, 1216-9 
Ginger Cultivation: fungal disease, 7-12 
Giraulla Division, Ela Wella Construction of:  
  irregularities, 46-9 
Handloom Industry:  
 the steps taken for promotion, 1014-8 
Herbal Garden Established by Former Minister of  

Indigenous Medicine: current situation, 513-6 
Higurakgoda Pradeshiya Sabha:  
 waste disposal project, 656-7 
Independence Arcade Shopping Complex:  
  money spent, 808-12 
Kankasanthurai Harbour: 
  modernization accord, 53-6 
Local and  Foreign  Private Companies: 

 regulation, 14-7 
Locally Assembled Vehicles: registration, 352-4 
National Water Supply  and  Drainage Board  
   Employees: 

EPF membership number, 644-6 
retirement benefits, 1220-3 

'Nimotuzumab" Drug: import details, 17-20 
Nineteenth Amendment  to Constitution:  
 drafting of concept  paper, 32-3 
Nisar, Mr. K.L., Fasly: pension payment, 12-4 
Paddy Fields, Tanks, and Irrigation Systems:  
  damaged by flood, 350-2 
Palmyra Treacle and Jaggery Industry upliftment of:  

steps taken, 994-1000 
Pension Anomalies: elimination, 28-31 
Private Medical Institutions, Regulations of, 185-7 
Private Schools: monitoring methodology, 788-95 
Public Institutions, Loss Making (2014): details, 335-8 
Quasi Judges: allowances, 36-8 
Sampur Power Plant: construction agreement, 188-93 
Samurdhi: 

allowances in Mullaitivu, Vavuniya, and  Mannar  
   districts, 1215-6 
assistance, provision criteria of, 989-93 
beneficiaries and allowances, details of, 44-6 

Sellahewa , Mr. Somadasa, Land Occupied by:  
   ownership, 215-7 
Sexual Reassignments:  
 persons subject themselves to evade criminal  

 charges, 649-50 
 carried out in Sri Lanka, 783-8 
SLTB, Purchase for Spare Parts: details, 625-30 
Soldiers in Military Service:  

allowance to parents, 657-8 
Sri Jayewardenepura University Commerce Stream 

Degree Courses, 361-4 
Sri Lanka Ports Authority: employee’s details, 354-6 
Sri Lankan Leaders Named as Traitors by British: 
 removal from  the list, 800-5 
State Plantation Corp. Handed over to Private Co.: 

reclamation, 50-4 
Sugar, Local Manufacture and Import of:   
   details, 815-7 
Sugarcane Cultivation, Steps Taken for Expansion of, 

1004-7 

Que-Que] 
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Questions, Oral: (Contd.) 
Tanks in Anuradhapura:  
 renovation, 817-8 
Thilakaratna, Mr. W.K.:  
 provision of land, 527-9 
UVA Province: 

 Chief Minister: personal use of provincial council 
account, 20-7 

 provincial health service, 642-4 
Victoria Home in Rajagiriya:  
 recruitment of employees, 1019-21 
Violence and Killings in Various Parts of the  

Country, 662-72 
War Heroes (Fallen), Salaries to Families of:  
 amendment of age,  504-6 
 

Radhakrishnan, The  Hon. V.S., M .P., State  
Minister of  Education: 
Debates, Adjournment: 

Plantation Workers: increasing of wages, 325-7 
 
Rahuman, The Hon. Ishak, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Ports and Airports Development Levy (Am.):  
   2R., and other 2 items, 90-3 
Value Added Tax (Am.): 2R., 90-3 

Orders:  
Sri Lanka Export Development Act, 287-90 

 
Questions, Oral: 

Tanks in Anuradhapura: renovation, 817-8 
 
Rahuman, The Hon. Mujibur, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Code of Criminal Procedure (Am.): 2R., 144-6 
Ports and Airports Development Levy (Am.):  
   2R., and other 2 items, 940-4 
Value Added Tax (Am.): 2R., 940-4 

Regulations;  
Land Acquisition Act, 436-8 

 
Debates, Adjournment: 

COPE Report: bring to the  attention of the  
    Executive, 756-9 

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

Debates: 
Bills: 

Ports and Airports Development Levy (Am.): 
2R., and other 2 items, 877-9 

Value Added Tax (Am.): 2R., 877-9 
 

Debates, Adjournment: 
COPE Report: bring to the  attention of the  

Executive, 735-6 
 
Rajapaksa, The Hon. Namal, M.P.: 

Reference to: 
Land Compensation, 380-1 

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

‘Daily Mirror’ Report re use of Sri Lanka Air Force 
Helicopters by Ministers, 542-3 

 
Votes of Condolence: 

Gunasekara, Hon. S.L, 1263-5 
 

Debates: 
Bills: 

Code of Criminal Procedure (Am.):  
 2R., 81-4, 96-100, 134, 142-3, 158-9 
Law Commission (Am.): 2R., 162 

 
Questions, Oral: Replies: 

Nineteen Amendment to Constitution:  
 drafting of concept paper, 32-3 
Quasi Judges: allowances, 36-8 
 

Ranatunga, The Hon. Prasanna, M .P.: 
Questions, Oral: 

Samurdhi Beneficiaries and Allowances: 
  details, 44-5 

 
Ranawaka, The Hon. Patali Champika, M .P.,  

Minister of Megapolis  and Western Development:  
Votes of Condolence: 

Gunasekara, Hon. S.L, 1247-9 
 

Debates, Adjournment: 
COPE Report: bring to the  attention of the  

Executive, 699-706 
 
Ranaweera, The Hon. Prasanna, M.P.: 

Questions, Oral: 
Flood Victims of  Kolonnawa, Kelaniya, Kaduwela 

and  Hanwella: relief, 1217-9 
 
Ratnayaka, The  Hon. Sagala, M.P., Minister of Law  

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

Police Security Assistants: problems, 1028-9, 1031 
Violence and Killings in Various Parts of the  
   Country, 662-72 

 
Questions, Oral: Replies: 

Abortion Centers, (Illegal): details, 623-5 
Sexual Reassignment: persons subject themselves 

to evade criminal charges, 648-50 
 

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

COPE Report re Central Bank Bond Issue, 1188 
   

Debates: 
Private Members' Motions: 

Schools and Universities: use for Educational 
Units during vacations, 574-5 

Regulations:  
  Land Acquisition Act, 439-44 

[Que-Rat 



[Vol. 247 INDEX — SESSION 2016 
04th October 2016— 28th October, 2016 

16 

Ratnayake, The Hon. Bimal: (Contd.) 
Questions, Oral: 

EPF Accounts in District: 
Batticaloa, 1007-9 
Galle, 639-40 
Jaffna, 819-20 
Mannar, 812-4 
Puttalam, 1212-4 
Vavuniya 1191-2 

ETF Accounts  in Districts: 
Batticaloa, 1000-02 
Galle, 630-2 
Jaffna 650-2 
Kilinochchi, 199-201 
Mannar, 805-6 
Vavuniya ,  

Herbal Garden Established by Former Minister of 
Indigenous Medicine: current situation, 513-4 

Kankasanthurai Harbour:  
modernization accord, 53-5 

Sampur Power Plant: 
construction agreement,  188-9 

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

Debates, Adjournment: 
Plantation Workers: increasing of wages, 307, 315-7 

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

Debates: 
Regulations: 

 Land Acquisition Act, 480-2 
 

Questions, Oral: 
Higurakgoda Pradeshiya Sabha:  

waste disposal project, 655-6 
Quasi Judges: allowances, 36-7 

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

Foreign Affairs: 
Ministerial Statements: 

19th SAARC Summit to be held in  
   Islamabad, 533-6 

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

Minister of Labour and Trade Union Relations: 
Questions, Oral: Replies: 

EPF Accounts in  Districts: 
  Batticaloa, 1009-10 

 
Sampanthan, The Hon. Rajawarothiam, M .P., 

 Leader of Opposition:  
Reference to: 

Jaffna Incident, 666 
Northern Provincial Council Statement re Jaffna 

Incident, 58-9 
 
Votes of Condolence: 

Gunasekara, Hon. S.L, 1267-8 
 

Questions by Private Notice: 
Jaffna University, Death two students:  
 independent inquiry, 659-60 

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

Bills: 
Ports and Airports Development Levy (Am.): 

2R., and other 2 items, 937-40 
Value Added Tax (Am.): 2R., 937-40 

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

Debates: 
Bills, Private: 

Mahipala Herath Janasahana Found. (Inc.):  
 IR., 678 

 
Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha, M .P., M inister  

of Health, Nutrition and Indigenous Medicine:  
Reference to: 

‘Daily Mirror’ Report re use of Sri Lanka Air Force 
Helicopters by Ministers, 538, 540-2 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

National Hospital, Cardiology Unit: 
   reopening, 530-2 
 

Questions, Oral: Replies: 
Cosmetics, Import of: regulation, 339-42 
Drug “Nimotuzumab”: import details, 18-20 
Food Seasoning, Banned from Importation:  
  details, 203-7 
Herbal Garden Established by Former Minister of 

Indigenous Medicine: details 514-5 
 

Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M .P., State M inister  
of  International Trade:  
Petitions: 

Amarathunga, Mr. A.A.D.P., Homagama, 620 
Wimalawathie, Mrs. P.G., Ranala, 620  

 
Reference to: 

COPE Committee and  Report re Central Bank 
Bond  Issue, 122, 125, 132, 1187-9 

Value Added Tax (Am.) Bill, 225-7 
 

Votes of Condolence: 
Pelpola, Hon. G.N, 1235-6 

 
Debates: 

Bills: 
Code of Criminal Procedure (Am.):  
 2R., 122-32 

Orders:  
Sri Lanka Export Development Act, 228-40 
 

Questions, Oral: Replies: 
Foreign Investments: details, 1196-206 

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

Labour Relations and Trade Union Relations: 
Votes of Condolence: 

Gunasekara, Hon. S.L, 1242-4 
 

Debates, Adjournment: 
Plantation Workers: increasing of wages, 329-32 

Rat-Sen] 
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Senewiratne, The Hon. W.D.J.: (Contd.) 
Questions, Oral: Replies: 

EPF Accounts in  Districts: 
Galle, 640-2 
Jaffna, 820-21 
Mannar, 814-5 
Puttalam, 1214 
Vavuniya, 1193 

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

Debates: 
Orders: 

 Sri Lanka Export Development Act, 240-9 
 

Debates, Adjournment: 
COPE Report: bring to the  attention of the  

Executive, 715-20 
 
Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 

Any Member has a right to ask questions, 25 
Documents re Value Added Tax (Am.) Bill should be 

forwarded Tomorrow, 78 
Expunctions, 124, 136, 344 
 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
Auditor General's Reports:  

For 2013: Installment: 
2nd (part IV, XI, XIV, XV, XVI, XX), 617 
3rd (part IV), 617 
4th (part VII, IX, X), 617 

For 2014: Installment: 
2nd: (part VIII, IX, X), 617 

 
Certificates on Bills: 

Code of Criminal Procedure (Am.), 601-2 
Law Commission (Am.), 601-2  
Universities (Am.), 333 
 

Comments on: 
COPE Report re Central Bank Bond Issue, 1184 
Hon. MPP's right to ask questions, 371 
Hon. Wimal Weerawansa, 220, 222, 223, 224, 226, 

227 
Local Government Elections, 526 
Mikes and Furniture in the House are not matching, 

790 
Search of House and Land belongs to Hon. Kuamra 

Welgama by Police, 825-6 
Value Added Tax  (Am.) Bill, 74,75, 81 
 

Committees, Parliament: 
High Post: Nom., 2 
Parliamentary Business: meeting, 333 
 

Committees, Sectoral Oversight: 
  Substitution of Members: 
  Manufacturing and Services, 3, 4 
  Transport and Communication, 3-4  
 

Parliament: 
Lmkokwing University, Board of Directors:  
   presence, 949 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
(Contd.) 

Sitting Time: extension, 954 
Special Security Arrangement on Budget Day,  
 1167-8 
Switzerland, Hon. Speaker and Secretary General 

of the Federal Assembly of:  
  presence in the Speaker's gallery, 534- 

 
Supreme Court, Petitions to: 

Engineering Council, SL, 1-2 
Value Added Tax (Am.), 501,601 
 

Supreme Court: Determinations: 
Engineering Council, SL, 602-7 
Value Added Tax (Am.), 611-6 
 

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

Regulations:  
Fisheries and Aquatic Resources Act, 1133-7 
Land Acquisition Act, 430-6 

 
Debates, Adjournment: 

Development Programmes, Monitoring and  
   Evaluations: budgetary provisions, 594-7 
Nuwara Eliya District: increasing the number  of 

DS divisions, 1157-8 
Principals, Acting:  
 permanent appointments, 492-5 

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

Debates: 
Order: 

Sri Lanka Export Development Act, 269-72 
Regulations: 

Fisheries and Aquatic Resources Act, 1055-9 
Land Acquisition, 381-5 

 
Questions, Oral: 

Samurdhi Allowance: Mullaitivu, Vavuniya,  
 and  Mannar districts, 1215-6 

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

Reference to: 
Maithripala Sirisena Lakdaru Diriya Found. (Inc.): 

1R., 681 
 
Debates: 

Bills: 
Code of Criminal Procedure (Am.):  
 2R., 85-8 

Bills, Private: 
Saravanapavan Found. (Inc.): 1R., 677 

 
Supplementary Allocations: 

Supplementary Support Service and Contingent  
   Liabilities Project, 1170 
 

Supreme Court, Petitions to: 
Engineering Council, SL, 1-2 
Value Added Tax (Am.), 501,601 

[Sen-Sup 
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Supreme Court: Determinations: 
Engineering Council, SL, 602-7 
Value Added Tax (Am.),  611-6 

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

Debates:  
Bills: 

Code of Criminal Procedure (Am.): 2R., 153-4 
 

Swaminathan, The Hon, D.M., M .P., M inister of 
Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and  
Hindu  Religious Affairs: 
Questions, Oral: Replies: 

Palmyra Treacle and Jaggery Industry upliftment 
of: steps taken, 995-1000 

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

Minister of Internal Affairs, Wayamba Development  
and Cultural Affairs: 
Petitions: 

Kasturi, Mr. N. Rohana, Kalutara South, 988  
Kumara, Mr. Samantha, Ittapana, 988 
Jayatissa, Mr. Gamage, Pelawatta, 988 
Ranmali, Mrs. K.M. A., Chitra, Matugama, 988 

 
Questions, Oral: Replies: 

Sri Lankan Leaders Named as Traitors by the 
British: removal from  the list, 802-5 

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

Hill Country New Villages, Infrastructure and  
Community Development:  
Debates, Adjournment: 

Plantation Workers: increasing of wages, 317-9 
 
Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam, M .P.: 

Debates: 
Bills: 

Code of Criminal Procedure (Am.):  
 2R., 138-41 
Ports and Airports Development Levy (Am): 

2R., and other two items, 862-5  
Value Added Tax (Am.): 2R., 862-5 

Private Members' Motions: 
Schools and Universities: use for Educational 

Units during vacations, 570-2 
 

Debates, Adjournment: 
COPE Report: bring to the  attention of the  
   Executive, 767-70 
Development Programmes, Monitoring and  
  Evaluations: budgetary provisions, 591-4 
Nuwara Eliya District:  
 increasing the number of  DS divisions, 1151-5 
Plantation Workers:  
 increasing of wages, 313-15 

 
Documents, Tabled: 

Nuwara Eliya District Secretary' s Letter re  D.S. 
divisions, 1155 

Thurairetnasingam, The Hon. K., M.P.: 
Debates: 

Bills: 
 Ports and Airports Development Levy (Am): 

 2R., and other two items, 868-70 
Value Added Tax (Am.): 2R., 868-70 

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

Debates: 
Regulations: 

 Land Acquisition Act, 454-8 
 

Debates, Adjournment: 
Principals, Acting: permanent appointments, 496-7 

 
Votes of Condolence: 

Choksy, Hon.  K.N., 1257-68 
Gunasekara, Hon. S.L., 1241-57 
Pelpola, Hon. G.N., 1229-41 

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

of Fisheries and Aquatic Resources Development: 
Debates: 

Regulations: 
 Fisheries and Aquatic Resources Act, 1071-5 

 
Weerakkody, The Hon. Chandima, M .P., M inister of  

Petroleum Resources Development: 
Questions, Oral: Replies: 

Ceylon Petroleum Corp.: employees recruited, 33-6 
 
Weerawansa, The Hon. Wimal, M .P.: 

Reference to: 
‘Awa’ Group, 667 
COPE Report, 682 
Northern PC Statement re Jaffna Incident, 60 
UVA Provincial Council, Oral Question re, 25 
Value Added Tax (Am.) Bill, 74-7 
 

Welgama, The Hon. Kumara, M .P.: 
Privileges: 

Search of House and Land Belongs to Him by  
 Police, 825 

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

Questions, Oral: 
Arunagama Village, Land with Road: sale, 357-9 
Victoria Home in Rajagiriya: 
 recruitment of employees, 1019-20 
 

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

Choksy, Hon. K.N, 1265-7 
Gunasekara, Hon. S.L, 1246-7 

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

Minister of Public Enterprise Development: 
Debates: 

Bills: 
Ports and Airports Development Levy (Am): 
 2R., and other two items, 870-74 
Value Added Tax (Am.): 2R., 870-4 

Orders: 
 Sri Lanka Export Development Act, 280-4 

Sup-Wic] 
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Wickremesinghe, The Hon. Ranil, M.P., Prime 
Minister, Minister of National Policies and  
Economic Affairs: 
Ministerial Statement: 

Economic Plans for Development, 1032-45 
 

Reference to:  
COPE Report re Central Bank Bound Issue,  
 684-6 1182-4 
‘Daily Mirror’ Report re use of Sri Lanka Air Force 

Helicopters by Ministers, 539-40 
Governor of Central Bank, 1185 
Northern Province Chief Minister’s Statement,  
   543-4 

 
Votes of Condolence: 

Gunasekara, Hon. S.L, 1249-52 
 

Questions by Private Notice: Replies: 
UB Finance Company: depositors’ problems, 672-5 

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

Minister of Defence:  
Privileges: 

‘Daily Mirror’ Report re use of Sri Lanka Air Force 
Helicopters by Ministers, 536-7, 538-9 

 
Questions, Oral: Replies: 

War Heroes (Fallen), Salaries to Families of:  
  amendment of age, 504-6 
 

Wijemanne, The Hon. Ananda Lakshman, M .P.: 
Petitions: 

Perera, Mr. K.P.A., Kalutara North, 1190 
Priyantha, Mr. M.K., Sugath, Kalutara North, 1190 
Sirikumara, Mrs. Seetha Ranjani, Panadura, 1190 

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

 Badulla District:  
indigenous medical graduates, recruitment to  
 government service, 652-3 
local governments institutes, solid waste  
   management, 518-9 

   principal vacancies, 795-6 
 provincial council road, development, 506-9 
 SLTB retired employees: EPF and gratuity, 632-3 
 UVA Province: 

Chief Minister, personal use of provincial council 
account, 20-7 

provincial health Service, 642-3 
 
Wijetunga, The Hon. A.A., M .P.: 

Debates: 
Regulations:  

Land Acquisition Act, 488-90 
 
Yapa, The Hon. Anura Priyadharshana, M .P.,  

Minister of Disaster Management: 
Debates: 

Bills: 
Code of Criminal Procedure (Am.): 2R., 118-22 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Water Scarcity in Many Districts, 366-7, 369-70 
 

Zoysa, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni, M.P.,  
Minister of Irrigation and Water Resources 
Management: 
Ministerial Statements: 

‘Parangi Aru’ to ‘Pali Aru’: diversion of water, 70 
‘Pooneryn’ Lake Project: implementation, 70 
‘Vannerikulam’ Anicut: renovation, 71 

[Wic–Zoy 
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අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

නිෙව්දන 
 ශී ලංකා ඉංජිෙන්රුවරුන්ෙග් සභාව පනත් 

ෙකටුම්පත:  ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සමක් 

 උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව: සාමාජිකයකු 
නම් කිරීම 

 පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව: සාමාජිකයකු ආෙද්ශ 
කිරීම 

 නිෂ්පාදන හා ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව: සාමාජිකයකු ආෙද්ශ කිරීම 

 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 උතුරු පළාත් සභා මහඇමතිතුමාෙග් පකාශය ෙහළා 

දැකීම 

 ෙචට්ටිකුලම්, කප්පාචි ගම්වාසින් මුහුණ ෙදන ගැටලු 

 කලවාන, දුම්බර පෙද්ශෙය් ගම්වාසින්ට නීත්යනුකූල 
ඉඩම් හිමිකම් ලබා දීම 

 
පරංගිආරු ජලය පාලිආරුවට හැරවීම: 
 වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

පුනරින් වැව ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කිරීම: 
 වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
වන්ෙන්රිකුලම් බැම්ම පතිසංසක්රණය: 
 වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
ඔඩ්ඩුසුඩාන්හි ෙවනම පාෙද්ශීය සභාවක් පිහිටුවීම: 
 පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය 
 
එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 පළමු වන වර කියවන ලදී 
 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත: 
 සලකා බලා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන් වන වර 

කියවා සම්මත කරන ලදි 
 
නීති ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 
 ෙද වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සම්මත කරන 

ලදි 
 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව  
 බදුවිල ෙතත් බිම පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපයක් 

ෙලස පකාශයට පත් කිරීම 

அறிவிப் கள்: 
 இலங்ைகப் ெபாறியியற் ேபரைவ சட்ட லம் : உயர் 

நீதிமன் க்கு ம  

 உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  : உ ப்பினர் நியமனம் 

 ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  : உ ப்பினர் பதிலீ  

 உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு  : உ ப்பினர் பதிலீ  

 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 வட மாகாண சைப தலைமச்சாின் கூற்ைறக் 

கண் த்தல் 
 ெசட் குளம் கப்பாச்சிக் கிராம மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் 

பிரச்சிைனகள் 
 கலவான, ம்பைறப் பிரேதச கிராமவாசிக க்கு 

சட்ட ர்வ காணி ாித்  வழங்கல் 
 
பறங்கியாற்  நீைரப் பா யாற் க்குத் தி ப் தல் : 
 நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 

அைமச்சாின் கூற்  

நகாிக்குளத் திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தல் : 
 நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 

அைமச்சாின் கூற்  
வன்ேனாிக்குள அைணக்கட்ைடப் னரைமத்தல் : 
 நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 

அைமச்சாின் கூற்  

ஒட் சுட்டா க்ெகனத் தனியான பிரேதச சைபைய 
நி தல் : 

 மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சாின் 
கூற்  

ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக் ேகாைவ (தி த்தம்) 

சட்ட லம் : 
 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட் , 

தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  
சட்ட ஆைணக்கு  (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட  
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 ப வில ஈர ப்  நிலத்ைதச் சுற்றாடல் பா காப்  

வலயமாகப் பிரகடனப்ப த்தல் 



(ii) 

 

PRINCIPAL  CONTENTS 

ANNOUNCEMENTS: 
    Engineering Council, Sri Lanka Bill: Petition to the 

Supreme Court  

    Committee on High Posts: Nomination of Member  

    Sectoral Oversight Committee on Transport and  
Communication: Substitution of Member 

    Sectoral Oversight Committee on Manufacturing and 
Services: Substitution of Member 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Condemnation of Statement Made by Chief Minister 

of Northern Provincial Council  

    Problems Faced by Villagers in Kappach-
chi,Cheddikulam 

    Grant of Legal Ownership of Lands to Villagers in 
Kalawana, Dumbara 

 
DIVERSION OF WATER FROM PARANGI ARU TO 

PALI ARU: 
    Statement by Minister of Irrigation and Water Re-

sources Management  

IMPLEMENTATION OF POONERYN LAKE        
PROJECT: 

    Statement by Minister of Irrigation and Water Re-
sources Management  

 

RENOVATION OF VANNERIKULAM ANICUT: 
   Statement by Minister of Irrigation and Water Re-

sources Management  
 

ESTABLISHMENT OF A SEPARATE PRADESHIYA 
SABHA FOR ODDUCHUDAN: 

    Statement by Minister of Provincial Councils and   
Local Government 

 

VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL: 
     Read the First time    
 

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) 
BILL: 

    Read a Second, and the Third time, and passed as 
amended  

 

LAW COMMISSION (AMENDMENT) BILL:  
    Read a Second, and the Third time, and passed  
 

ADJOURNMENT MOTION: 
   Declaration of Baduwila Wetland as an Environmen-

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

  
අ 

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

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

 
ඒ 

ඒකනායක, ටී.බී. (කුරුණෑගල) 
  

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

 

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



(vi) 

 

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

 

 
  

 ච 
 

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

ජ 
  

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

 

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

ද 
 

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

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



(vii) 

 

න 
  

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

ප 

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

බ 

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

 

ම 

  

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



(viii) 

 

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

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

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

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



(ix) 

 

ස 
 

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

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 

       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
හ 

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

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

  
 



 

 

 



(xi) 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

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

 

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



(xii) 

 

රාජ්ය අමාත්යවරු 

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

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

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

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



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

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

 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

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

 

ගෘහ්ය කාරක සභාව 

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

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

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

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

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



(xiv) 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

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

 

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

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

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
 

ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 
ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

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

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



(xv) 

 

කාන්තා සහ සත්ී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 
අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

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

 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

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

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

 
පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති),ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා,  ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා, 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු 
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 සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා,  
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් 
මස්තාන් මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 

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

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



(xvi) 

 

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

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

 

ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

නිෂප්ාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

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

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

 
 

 

 

 



(xvii) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

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

පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 
 

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

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 
 

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

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



(xviii) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

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

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

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

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

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

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

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

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙජ්.එස්. වීරසූරිය මහතා 

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

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

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

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

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

ෙජ්යෂඨ් සරප් -   

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

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

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා  මහතා 



(xix) 

 

 සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තන්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස.් ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා  
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා  
 පරීක්ෂක (සිවිල්) -   සී. එස්. බාලසූරිය මහතා 
පරීක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස්. ඇල්විටිගල මහතා  
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා   
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා, 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. 
නිෙයෝජ්ය ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා  
විධායක සූපෙව්දී-  සී.ආර්. සිල්වා මහතා  
විධායක  ගෘහ පාලක -  
සහකාර විධායක සූපෙව්දී -  යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා 
සහකාර ගෘහපාලක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා 
ෙජ්යෂඨ් ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා 
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ -  එච්.යූ. ෙපෙර්රා මහතා,  ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා,  බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ඩබ්.එස්.එස.් 

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

එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා , ෙක්.එච්. යසපාල මහතා 
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා,  ෙජ්.ඒ.එන්.එස.් ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, ෙ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 -    
 ෙජ්යෂඨ් අංශභාර සූපෙව්දී - එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා,  ෙක්.ඩී.යූ. ගුණරත්න මහතා  
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා., ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. 

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

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

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

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

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

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

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -         



(xx) 

 

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

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

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  

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

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

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

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

පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 

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

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

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

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

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

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

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

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

පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා           

පද්ධති  විශේල්ෂක - 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 
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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.ாீ. டப். விமல ர (திகாம ல்ல) 
திசாநாயக்க, ரகுமார் (அ ராத ரம்) 
தி ஷான், ெதனகம வித்தாரனேக சானக (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
திஸாநாயக்க, அ ர குமார  (ெகா ம் ) 
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா) 

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

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

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

ப 
  

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

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

ம 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(xxix) 

 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

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

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

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

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

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

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



(xxx) 

 

இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

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

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

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

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

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

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

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



(xxxi) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

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

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

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

 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

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



(xxxii) 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 
 

 ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

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

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

 

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

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

 

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

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



(xxxiii) 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு தி ம் அ கம, மாண் மிகு 
ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 
அங்கஜன் இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக, மாண் மிகு ச. 
வியாேழந்திரன், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான், மாண் மிகு விேஜபால 
ெஹட் ஆரச்சி 
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இைளஞர், விைளயாட் த் ைற, கைல மற் ம் மர ாிைமகள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு 

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

 
வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

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

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

 
வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

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

 
உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

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

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

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

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

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

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

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

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

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம்  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

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

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

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

ன்னாஸ். 

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

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

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

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

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –   தி . ேஜ.எஸ். ரசூாிய 

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

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

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

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

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

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

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

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

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

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

கு  அ வலகம் - தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்);  தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (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)  

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் -  



(xxxviii) 

 

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  (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்க, தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த, தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி, தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன  
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்);  

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந் , தி . ேக.ஜி. சரத் குமார (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் –  நிர்வாகம்); 
தி மதி ேக.ாி.சி.ேக.பீாிஸ் (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 . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  
பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 
சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி .எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

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

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

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

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

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

 

தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 
 

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



(xlii) 

 

Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 
 

F 
 

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

 
G 

 

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

H 
 

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

 
I 
 

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

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

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

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

N 
 

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

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

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

T 

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

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

W 
 

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

Y 

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

Z 

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

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs and Minister of Lands – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Mahinda Samarasinghe 
Minister of Home Affairs – The Hon. Wajira Abeywardana 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 
Minister of Finance – The Hon. Ravi Karunanayake 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon. S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon. Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana – The Hon (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
Minister of Housing and Construction – The Hon. Sajith Premadasa 
Minister of Ports and Shipping – The Hon. Arjuna Ranatunga 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon. Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. Chandima Weerakkody 
Minister of Law and Order and Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Co-existence, Dialogue and Official Languages – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
Minister of Regional Development -  Field Marshal  Hon.Sarath Fonseka 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 
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STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Finance – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluvihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 
State Minister of Science, Technology and Research -  The Hon. Lakshman Senewiratne 

 
 

DEPUTY MINISTERS 
 
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Deputy Minister of Public Administration and Management – The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali Sihabdeen 
Deputy Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 
Deputy Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Lakshman Wasantha Perera 
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Dunesh Gankanda 
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Deputy Minister of Foreign Affairs – The Hon. Harsha de Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Eran Wickramaratne 
Deputy Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. Ranjan Ramanayake 
Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashok Abeysinghe 
Deputy Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. Arundika Fernando 
Deputy Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.Tharanath Basnayaka 
Deputy Minister of Sports – The Hon. H. M. M. Harees 
Deputy Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice  and Deputy Minister of Buddha Sasana – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
Deputy Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs - The Hon.Palitha Thewarapperuma 
Deputy Minister of Foreign Employment - The Hon.Manusha Nanayakkara 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda 
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EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanna 

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

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

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

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

COMMITTEE REPORTERS – Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. J.A.T. Samanthika, Mrs. P.G.K.N. Mihiri, Mrs. Indunil Dhammika, Mrs. R.M. 
Darshika Siriwardena, Mrs. J.K.I. Nilmini, Miss S. Thushanthini 

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

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

RECORDING SUPERVISOR –   Mr.J.S. Weerasooriya 

  

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

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

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration); Mr. W.P.L. Jayasinghe (Principal Officer); 
Mrs. C.M. Bulathsinhala, Mrs. H.M.C.N.K. Herath, Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Mr. P.K.D.S.W. Wijegunawardena (Deputy Principal 
Officers); Mrs. S.W.T.R. de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, Mrs. D.M.D. Alahakoon (Assistant Principal 
Officers), Mr. M.A.K.D.C.Kumara (Parliamentary Officer) 

 SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. W.W. Jayathilake (Assistant Director - Administration); Mr. N.N. Wewelwela(Principal Officer);    Mr. 
K.C. Fernando, Mrs. C.M. Subasinghe (Deputy Principal Officers); Mrs. J.A.D. Jayasinghe,  Miss A.P.K.K.P. Thilakaratne (Assistant 
Principal Officers);  Mr. A.U. Premachandra (Senior Assistant Parliamentary Officer)  

CATERING ACCOUNTS OFFICE—  

SENIOR STORES OFFICER - Mr. K.D. Kapila 

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

SENIOR SHROFF -  

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

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

STOREKEEPER - Mr. L.D.G. Perera 

      

  

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
  

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

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

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

INSPECTOR (CIVIL) -  Mr. C.S. Balasooriya 

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne, Mr. P.R. Karunathilake 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mr. J.D.K.K. Jayasooriya  

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. P.A.S. Lalith Kumara   



(lv) 

 

 CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
  

DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER -  

SOUS CHEF— Mr. U.R.R. Fernando 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. M.D. Perera  

SENIOR RESTAURANT MANAGERS- Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe 

RESTAURANT MANAGERS -Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. W.S.S.Perera, Mr. K.N.C. Perera,  

GARDEN SUPERVISOR –   

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D. Rathnasiri,          
Mr. K.H. Yasapala 

F & B SUPERVISORS—Mr. L.G.Jayawardena, Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri,  Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. 
L.P. Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath, Mr. K.D.M.S. Fernando, Mr. N.D. Wijeyasundara, Mr. M.P.N. Chandrasiri, Mrs.S.C.Renuka. 

 KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR -  

SENIOR CHEF-DE-PARTIE - Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. K.D.U. Gunarathna 

CHEF-DE-PARTIE -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. K.D.S. Patroneous, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.W.G. Nissanka. 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. K.K.D. Gamini  

LEADING COOKS -  Mr. D.S. Somaweera, Mr. J.M.R. Premalal, Mr. H.T. Ranasinghe, Mr. D.J.P. Mahawatte, Mr.H.PJ.Perera, Mr.K.D.Piyasiri 
  

  

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
  

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr. H.E. Janakantha Silva (Assistant Director - Administration); Mr. M.J. Perera, Mr. Anil Hewawasam, Miss N.R.W. 
Abayawardena (Principal Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mr. K.R. Herath (Deputy Principal Officers); Mr. J. 
Naseerdeen, Mrs. K.C.K. Peiris , Mrs. A.C.F. Nusrath (Assistant Principal Officers); Mr.S.L.Wickrama (Parliamentary Officer) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer); Mrs. G.N.D. 
Thilakarathna, Mr. S.A.M. Shaheed, Mrs. W.L.S.D. de Alwis (Assistant Principal Officers) 

COMMITTEE OFFICE - Mrs. C.I. Dissanayake  (Assistant Director - Administration); Mr. A.M. Nilamudeen (Principal Officer);   Mrs. S.P. 
Gamage  (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)   

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE -  

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne, Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma  
(Assistant Directors - Administration);  Mr. E.D.J. Wickremasinghe,  Mr. D.R.S. Fernando  (Deputy Principal Officers);  Mrs. M.K.S.D. Alwis, 
Mrs.B.J.Abeysinghe, Mr. R.C. Wijetilleke (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, Mr. K.T.L.A. Chandrasiri, Mr. M.R.B. 
Senaratne  (Parliamentary Officers 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando, Mr. K.G. Sarath Kumara  (Assistant Directors - Administration); 
Mrs.K.T.C.K.Peiris (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 



(lvi) 

 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS - Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna 

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen 

RESEARCH OFFICERS - Miss G.R. Ayesha Godagama, Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Mrs. P.L.T. Erandathi 

ASSISTANT RESEARCH OFFICERS - Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. J.S. Amugoda Arachchi, Mr. V. Muralithas  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher,  Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. K.D.R. Padmasiri,     
Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne, Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. Sureshwaran,   Mrs. N.B.C.J. 
Nissanga 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  Mr. W.M. Rajapaksa,      
Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,  Mr. P. Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar,    Mrs. R. Vasanthi Perera,    Mr. M. Ajithkumar, Mr. S. Devaraj,       
Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M.H.M. Ramis,  Mr. E.A. Amarasena,  Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake,  Mrs.A.L.A.D.Thiumini,  Mrs. K.M.P.G.K. 
Senarathne,  

 
 

DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 
  

DIRECTOR  (Information Systems and Management) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST - 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 

  

  
 



ඳර්ලිමේන්තුව 
தரரலன்நம் 

PARLIAMENT 
—————–—-                                                         
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අ. භ. 1.00ට ඳර්ලිමේන්තුව රැස විය.  

කථනයකතුම [ගරු කරු ජයසරිය මහ ]  මූලසනරඪ විය. 
தரரலன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரர்  அர்ள்  [ரண்தைறகு ரு ஜசூரற] மனம 

றத்ரர்ள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  

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

 
 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்ள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 

ශ්රී ලංක ඉංජිමන්රුවරුන්මේ සභව ඳනත් 
මකටුේඳ  : මරේෂධකරකයණයට මඳත්සමක් 

இனங்மப் சதரநறறற் ரதம ெட்டதோனம்: உர் 

லறன்ரக்கு த  
ENGINEERING COUNCIL, SRI LANKA BILL: PETITION TO THE 

SUPREME COURT 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රභවයසථහේ ව12111 වයසථහව්රහයව“ශ්රීවරාහව

ඉාජිේේරුරුේේේව බහ”ව නභළතිව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව
ම්ඵේධේඹේව ේරේසධහකරයණඹව ේතව ඉරිපතඳත්ව යනව රදව
ේඳත්භව පිටඳතක්ව භහව ේතව රළබීව ඇතිව ඵව ඳහර්ලිේම්ේතුටව

දළේවීභටවළභළත්ේතමි. 

II  
 

උසස නිල ල පිළිබ කයක සභව : සමජිකයකු 
නේ කිරීම 

உர் தறள் தற்நற குல: உரப்தறணர் றணம் 
COMMITTEE ON HIGH POSTS: NOMINATION OF MEMBER 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ලිේම්ේතුේ ව සථහයව නිේඹෝව අාව 128අව වව 2016ව

ේඳඵයහපතවවභව26වළනිවරිනවඳහර්ලිේම්ේතුවවිසිේවම්භතවයනව
රදවේඹෝජනහව්රහයවවව2016වජලිවභව22වළනිවරිනවභ’විසිේව
යනවරදවනිේ දනඹටවඅභතයවේත්රීම්වහයවබහවවිසිේවරුව

එම්.ඒ.වසුභේතියේවභවතහවඋසවනිරතරවපිළිඵවහයවබහේ ව
ේේඹවවහවනම්වයවඇතිවඵවදේනුවළභළත්ේතමි. 

 
III 

 

ප්රවහනය හ සන්නිමේදනය පිළිබ ංංිකක 

අධීක්ෂණ කයක සභව : සමජිකයකු ංමේශ 
කිරීම 

ரதரக்குத்து ற்ரம் சரமனத்சரடர்தை தற்நற 

துமநெரர் ரற்தரர்மக் குல: உரப்தறணர் தறலீடு 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON TRANSPORT AND 

COMMUNICATION:  SUBSTITUTION OF MEMBER  

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015ව ේදළම්ඵර්ව භව 19ව ළනිව රිනව ඳහර්ලිේම්ේතුව විසිේව

ම්භතවයනවරදවආාශිවඅධීක්ණවහයවබහවම්ඵේධේඹේව
වව ේඹෝජනහේහිව 81ඈ ව වව 1ඉ ව ේේදව ්රහයව ්රහවනඹව වහව
ේනිේ දනඹව පිළිඵව ආාශිව අධීක්ණව හයව බහේ  

හභහජිත්ේඹේ ඳහර්ලිේම්ේතු භේත්රී රු සිසියව ජඹේොඩිව
භවතහව ඉත්ව ේොට,ව ේත්රීම් හය බහ විසිේ ඳහර්ලිේම්ේතු 

භේත්රී රුව නව ේවේයත්ව භවතහව එභ හය බහේ  ේේඹ 

පිණි ඳත් ය ඇති ඵ දේනු ළභළත්ේතමි. 

ඳර්ලිමේන්තු විවද 
නිල වර් ව 

ශ්රී ලංක ප්රජ න්්රික සමජව ජ ජනයජ  ය  

අට වන ඳර්ලි  මේන්  තුව                - ඳළමුවන සභ වයය 

தரரலன்ந றரங்ள் 
அறர அநறக்ம 

இனங்மச் ெணர ரெரெலிெக் குடிெறன்  
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

IV 

නිෂඳදන හ මසේව පිළිබ ංංිකක අධීක්ෂණ 

කයක සභව : සමජිකයකු ංමේශ කිරීම 
உற்தத்றலம் ரெமலம் தற்நற துமநெரர் 

ரற்தரர்மக் குல: உரப்தறணர் தறலீடு 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON MANUFACTURING 

AND SERVICES: SUBSTITUTION OF MEMBER  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015ව ේදළම්ඵර්ව භව 19ව ළනිව රිනව ඳහර්ලිේම්ේතුව විසිේව
ම්භතවයනවරදවආාශිවඅධීක්ණවහයවබහවම්ඵේධේඹේව

වවේඹෝජනහේහිව81ඈ වවව1ඉ වේේදව්රහයවනිසඳහදනවවහවේේහව
පිළිඵව ආාශිව අධීක්ණව හයව බහේ  හභහජිත්ේඹේ 

ඳහර්ලිේම්ේතු භේත්රී රු නව ේවේයත්ව භවතහව ඉත්ව ේොට,ව

ේත්රීම් හය බහ විසිේ ඳහර්ලිේම්ේතු භේත්රී රුව සිසියව
ජඹේොඩිව භවතහව එභ හය බහේ  ේේඹ පිණි ඳත් ය ඇති 

ඵ දේනු ළභළත්ේතමි. 

 

ලිපි මේඛනදිය පිළිගන්වීම 
ெர்ப்தறக்ப்தட்ட தத்றங்ள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු මජෝන් අමයතුංග මහ  (සංචයක සංවර්ධන හ 
ක්රිසයායනි ංගක ක කටතුතු අම යතුම සහ ඉඩේ 

අම යතුම) 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங் - சுற்ரனரத்துமந அதறறருத்ற 

ற்ரம் றநறஸ் ெ அலுல்ள் அமச்ெரும் ரற 

அமச்ெரும்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
Sir, I present the Performance Report of the Sri Lanka 

Survey Department for the year 2015 and move that this 

report be referred to the Sectoral Oversight Committee on 

Agriculture and Lands. 
 

ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්  කරුණයාලක මහ  (ඳර්ලිමේන්තු 
ප්රයාසංසකයණ හ ජනමධය අම ය සහ ංණ්ඩු ඳක්ෂම  

ප්රධන සංවිධයකතුම)  
(ரண்தைறகு ந்  ருரறனக் - தரரலன்ந 

ரெலமப்தை ற்ரம் சகுெண ஊட அமச்ெரும் அெரங்க் 

ட்ெறறன் தொற்ரரனரெரதம்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
රුව ථහනහඹතුභනි,ව ව ්රහවනව වහව සිවි් ව ගුේව ේේහව

අභහතයතුභහවේනුේේවභභවව2012වර්ඹවවහවජහතිව්රහවනව
වදයවආඹතනේ වහර්ිකවහර්තහවඉරිපතඳත්වයමි.ව 

ේභභව හර්තහව ්රහවනඹව වහව ේනිේ දනඹව පිළිඵව ආාශිව
අධීක්ණව හයව බහටව ේඹොමුව ශව යුතුව ඹළයිව භභව ේඹෝජනහව
යමි.වව 

 

ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු ලක්ෂමන් කිරිඇේල මහ  (උසස අධයඳන                      
හ මහමර්ග අම යතුම සහ ඳර්ලිමේන්තුමේ 

සභනයකතුම) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன - உர்ல்ற ற்ரம் 

சடுஞ்ெரமனள் அமச்ெரும் தரரலன்நச் ெமத 

தொல்ரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
රුවථහනහඹතුභනි,වභභවඳවතවවේවනිඹභඹේවඉරිපතඳත්ව

යමි. 

 (i)  1978ව අාව 16ව දයනව විලසවිදයහරව ඳනේත්ව 25අව
ේතිඹව ඹටේත්ව “ශ්රීව රාහව ඉේටර්නළන් ව
බුඩිසට්ව ඇඩමිව ආඹතනඹ”ව උඳහකරව ්රදහනඹව
කිරීේම්වආඹතනඹක්වලේඹේවපිළිනිමිේ,ව2016ව
ජනහපතව06වරිනළතිවඅාව1948/11වදයනවඅතිවිේලේව
ළට්වඳත්රේ වඳශවයනවරදවනිඹවභඹවාේලෝධනඹව
යමිේව උසව අධයහඳනව වහව භවහභහර්ව
අභහතයයඹහවවිසිේවහදනවරුවව2016වඅේෝසතුව
09වරිනළතිවඅාව1979/21ව දයනවඅතිවිේලේවළට්ව
ඳත්රේ වඳශවයනවරදවනිඹභඹ;වව 

 (ii) 1978 අාව 16ව දයනව විලසවිදයහරව ඳනේත්ව 25අව
ේතිඹව ඹටේත්ව “රම්බුව ඉේටර්නළන් ව
ේනෝටි් ව ඇේඩ්ව ඉාජිනිඹපතේව ේොේ් ජ්ව
1්රයිට් ව ලිමිටඩ්”ව උඳහකරව ්රදහනඹව කිරීේම්ව
ආඹතනඹක්වලේඹේවපිළිනිමිේ,ව2013වජලිව09ව
රිනළතිවඅාව1818/7වදයනවඅතිවිේලේවළට්වඳත්රේ ව
ඳශවයනවරදවනිඹවභඹවාේලෝධනඹවයමිේවඋසව
අධයහඳනව වහව භවහභහර්ව අභහතයයඹහව විසිේව
 හදනවරුවව 2016ව අේෝසතුව 09ව ව රිනළතිව අාව
1979/21වදයනවඅතිවිේලේවළට්වඳත්රේ වඳශවයනව
රදවනිඹභඹ. 

ේභභව නිඹභඹේව අධයහඳනඹව වහව භහනව ම්ඳත්ව ාර්ධනඹව

පිළිඵවආාශිවඅධීක්ණවහයවබහටවේඹොමුවශවයුතුවඹළයිවභභව
ේඹෝජනහවයමි. 

 

ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු (වවදය) යජි  මසේනයත්න මහ  (මස ඛය  
මඳෝෂණ හ මේශීය වවදය අම යතුම) 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) ரஜற ரெணரத்ண - 

சுரரம், ரதரெம ற்ரம் சுரெ ருத்து அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
රුව ථහනහඹතුභනි,ව 2014ව ර්ඹව වහව ේේශීඹවවදයව

අභහතයහාලේ වහර්ඹහධනවහර්තහවභභවඉරිපතඳත්වයමි.ව 

ේභභව හර්තහව ේෞයඹව වහව භහනව සුබහධනඹ,ව භහජව
විඵරළේවීභවපිළිඵවආාශිවඅධීක්ණවහයවබහටවේඹොමුව

ශවයුතුවඹළයිවභභවේඹෝජනහවයමි.වව 
 

ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්  කරුණයාලක මහ   
(ரண்தைறகு ந்  ருரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුව ථහනහඹතුභනි,ව මුද් ව අභහතයතුභහව ේනුේේව භභව

2013ව ර්ඹව වහව ජනහකරඳතියඹහේේව අයමුදරව පිළිඵව
විණහකරඳතියඹහේේවහර්තහවඉරිපතඳත්වයමි.ව 
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ේභභවහර්තහවයජේ වමුද් වපිළිඵවහයවබහටවේඹොමුවශව

යුතුවඹළයිවභභවේඹෝජනහවයමි.වව 
 
ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්  කරුණයාලක මහ   
(ரண்தைறகு ந்  ருரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුවථහනහඹතුභනි,වඳුයටවම්භහන,වඹටිතරවඳවසුම්වවහව

්රජහව ාර්ධනව අභහතයතුභහව ේනුේේවභභව 2015ව ර්ඹව වහව
ඳුයටව නව ම්භහන,ව ඹටිතරව ඳවසුම්ව වහව ්රජහව ාර්ධනව
අභහතයහාලේ වහර්ඹවහධනවහර්තහවඉරිපතඳත්වයමි.ව 

ේභභව හර්තහව ේෞයඹව වහව භහනව සුබහධනඹ,ව භහජව
විඵරළේවීභව පිළිඵවආාශිව අධීක්ණවහයවබහටවේඹොමුව
ශවයුතුවඹළයිවභභවේඹෝජනහවයමි.ව 

 
ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ංංිකක අධීක්ෂණ කයක සභ වර්  
துமநெரர் ரற்தரர்மக் குலக்பறன் 

அநறக்மள் 
 SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 

ගරු මහක්ටර් අප්පුහක  මහ  
(ரண்தைறகு சயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව තියයව ාර්ධනඹව වහව ඳපතයඹව වව
සබහවිව ම්ඳත්ව පිළිඵව ආාශිව අධීක්ණව හයව බහේ ව

බහඳතිව රුව ඳවිත්රහේේවීවේනිආයචි මවභවත්මිඹවේනුේේවභභව
තියයව ාර්ධනඹව වහව ඳපතයඹව වව සබහවිව ම්ඳත්ව පිළිඵව
ආාශිව අධීක්ණවහයවබහව ේතව ේඹොමුවයනව රදව “1996ව

අාව 2ව දයනව ධීයව වහව ජරජව ම්ඳත්ව ඳනතව ඹටේත්ව නිේඹෝ”ව
ම්ඵේධේඹේ,වඑභවහයවබහේ වහර්තහවඉරිපතඳත්වයමි. 

 
සභමේසය ම  යාබිය තුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
ெதரதேடத்றல் இருக்க் ட்டமபறடப்தட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 

ගරු මස යිඩ් අලී සහීර් මවුලන  මහ  
(ரண்தைறகு செறட் அலி மரயறர் சௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 

Oversight Committee on Business and Commerce on, 

“the Annual Report of the Sri Lanka State Trading 

(General) Corporation Limited for the year 2012/2013” 

referred to the said Committee. 
 
සභමේසය ම  යාබිය තුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
ெதரதேடத்றல் இருக்க் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු අජිත් මන්නප්මඳරුම මහ  
1ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்சதரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රුවථහනහඹතුභනි,වවනතිවටයුතුව1දූණවවිේයෝධී වවහව

භහධයවපිළිඵවආාශිවඅධීක්ණවහයවබහවේතවේඹොමුවයනව

රදව“නීතිවේොමිේවබහව1ාේලෝධන)”වවව“අඳයහධවනඩුවවිධහනව
ාග්රවඹව1ාේලෝධන ”වඹනවඳනත්වේටුම්ඳත්වම්ඵේධේඹේ,වඑභව
හයවබහේ වහර්තහවභභවඉරිපතඳත්වයමි. 

 

සභමේසය ම  යාබිය තුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
ெதரதேடத்றல் இருக்க் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 

මඳත්සේ 
தக்ள் 
PETITIONS 

 

ගරු ලක්ෂමන් යඳ අමේවර්ධන මහ  (මුදේ යජය  
අම යතුම) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண - றற 

இரஜரங் அமச்ெர்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භභව පිටඵළේදය,ව කිපතළ් වළේ් ,ව

දළයාරව II පිඹය,ව අාව 51ව දයනව සථහනේඹහිව ඳරිා මව ඒ.පී.ව
ේෝභඳහරවභවතහේේවරළබුණුවේඳත්භක්වපිළිේමි. 

 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு னக்ற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භභව ේරම්ඵඩ,ව ේ යර,ව අාව 77ව

දයනව සථහනේඹහිවඳරිා මවඑස.ජී.ව ේේනහයත්නවභවතහේේවරළබුණුව
ේඳත්භක්වපිළිේමි. 

 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණමසේකය මහ  
(ரண்தைறகு ட்ட் குரெ) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භභව ත්රිකුණහභරඹ,ව යහඹව ේඳොලිසව

සථහනේ ව ේේඹව යනව ටී.ඒ.ඩී.ටී.ව ේේනහනහඹව භවතහේේව
රළබුණුවේඳත්භක්වපිළිේමි. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවේජ්.එම්.වආනේදවකුභහයසිපතවභවතහව-වඳළමිණවනළත. 
 

ගරු යංජිත් අලුවිහමර් මහ  
(ரண்தைறகு ஞ்ெறத் அலுறயரர) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භභව භහතේ් ,ව උඩතළේන,ව

ඊපතඹේෝ ර,ව අාව 10ව දයනව සථහනේඹහිව ඳරිා මව ජී.ජී.ව චේද්රිහව
ේොඩලිඹේදවභවත්මිඹේේවරළබුණුවේඳත්භක්වපිළිේමි. 

 

ගරු ංර්. එේ. ඳේම උදයශන්  ගුණමසේකය මහ  
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குரெ) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රුවථහනහඹතුභනි,වභභවබිබිර,වනේනපුයහ,ව5නවණුව

දයනව සථහනේඹහිව ඳරිා මව ේක්.ජී.ව කිත්සිපතව භවතහේේව රළබුණුව
ේඳත්භක්වපිළිේමි. 

 

ගරු ංනන්ද අලුත්ගමමේ මහ  
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்ர) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භභව නහරපිටිඹ,ව ඳ් ේ් භව
1ඳසඵහේේ ,ව දේවහිේන,ව අාව 13,ව "්රේනව නි"ව ඹනව
සථහනේඹහිවඳරිා මවජී.ජී.වධර්භදහවභවතහේේවරළබුණුවේඳත්භක්ව

පිළිේමි.ව 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවේභොේවොභඩ්වනවිවභවතහව-වඳළමිණවනළත. 
 

ගරු හර්ෂණ යජකරුණ මහ  
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜருர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව ේ ඹේේොඩ,ව දඩමු,ව දඩමුව
වේරිඹව ඹනවසථහනේඹහිව ඳරිා මව එ් .එචි.ව යත්චේද්රව භවතහේේව

රළබුණුවේඳත්භක්වභභවපිළිේමි. 
 
ඉදිරිඳත් කයන ලද මඳත්සේ මහජන මඳත්සේ පිළිබ කයක 

සභවට ඳවරිය තුතු යයි නිමයෝග කයන  ල ජ. 
ெர்ப்தறக்ப்தட்ட தக்மபப் சதரதுதக் குலவுக்குச் ெரட்டக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

ප්රශනවලට විකක පිළිතුරු 
றணரக்லக்கு ரய்தோன றமடள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ඉඟුරු වගවට වළඳී ඇයා දිලීය මයෝගය වළක්වීම : 

පියවය 
இஞ்ெறச் செய்மமத் ரக்கும் தஞ்ெ ரரமத் 

டுத்ல் : டடிக்ம  
PREVENTION OF FUNGAL DISEASE AFFECTING GINGER 

CULTIVATION: STEPS TAKEN 
389/’15 

1.  ගරු බුේකරක ඳයායණ මහ  
    (ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

්රහථමිවර්භහේතවඅභහතයතුභහේේවඇසව්රලසනඹව-ව11 : 

(අ  1i) ලවරවරාහේ වඉඟුරුවහටවරිර යවේයෝඹක්වළශ ව
ඇතිවඵත්;වවව 

 (ii) එේවයිේව ළුතයව රිසතවරක්ඹව ඇතුළුව රිසතවරක්ව
ණනහවඉඟුරුවහටවවහනිවවීවඇතිවඵත්; 

 (iii) ේම්වනවවිටවඉඟුරුවමිරවඉතහවඳවශවඅඹවඳතිනව
ඵත්;ව 

 එතුභහවදේේනහිද? 

(ආ  1i) උක්තව රිර යව වහනිඹව ශක්හව ළනීභටව ෘිකර්භව
ේදඳහර්තේම්ේතුවපිඹයවේනවතිේේද; 

 (ii) එේේවනම්,වඑභවපිඹයවේර්ද; 

 ඹේනවඑතුභහවවේවයේේනහිද? 

(ඇ  1i) 2015 ර්ඹව තුශදීව ලවරව රාහටව ආනඹනඹව ශව
ඉඟුරුවඳවරභහණඹවකිේරෝවරෆම්වේොඳභණද; 

 (ii) යටටව අලයව ඉඟුරුව ඳවරභහණඹව යටව තුශභව
නිසඳහදනඹටවඅලයවපිඹයවේනවතිේේද; 

 (iii) එේේවනම්,වඑභවපිඹයවේර්ද; 

 (iv) ඉඟුරුවආනඹනඹවසීභහවකිරීභටවටයුතුවයේේේද; 

 ඹේනවඑතුභහවේභභවබහටවදේේේනහිද? 

(ඈ  1i) ඉඟුරුවමිරවඉවශවනළාවීභටවටයුතුවයේේේද; 

 (ii) එේේවනම්,වඒවේේේද; 

 (iii) ඉඟුරුවහවරියුණුවකිරීභටවේනහවේනත්වවරඹහව
භහර්වේර්ද; 

 ඹේනත්වඑතුභහවේභභවබහටවදේේේනහිද?  

(ඉ  ේනොඑේේවනම්,වඒවභේද? 

 

ஆம்தக் மத்சரறல் அமச்ெமக் ரட்ட றணர:  
 

(அ) (i) இனங்மறல் இஞ்ெறச் செய்மக்குப் தஞ்ெ 

ரரய் சரற்நறயுள்பசன்தமயும்; 

 (ii) இணரல் லத்துமந ரட்டம் உள்பறட்ட தன 

ரட்டங்பறல் இஞ்ெறச் செய்மக்கு ரெம் 

ற்தட்டுள்பசன்தமயும்; 

 (iii) ற்ரதரது இஞ்ெற றமன றக் லழ்ட்டத்றல் 

இருக்றன்நசன்தமயும்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி தஞ்ெத்றணரனரண ரெத்மத் டுப் 

தற்குக் த்சரறல் றமக்பம் ட 

டிக்ம ரற்சரண்டுள்பர ன்தமயும்; 

 (ii) ஆசணறன், அந்டடிக்மள் ரம 

ன்தமயும்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i) 2015ஆம் ஆண்டில் இனங்மக்கு இநக்குற 

செய்ப்தட்ட இஞ்ெறறன் அபவு த்மண 

றரனரறரம் ன்தமயும்; 

 (ii) ரட்டுக்குத் ரமரண இஞ்ெறறன் அபம 

ரட்டிதள் உற்தத்ற செய்ற்கு டடிக்ம 

ரற்சரள்பப்தட்டுள்பர ன்தமயும்; 

 (iii) ஆசணறன், அந்டடிக்மள் ரம 

ன்தமயும்; 

 (iv) இஞ்ெற இநக்குறமக் ட்டுப்தடுத்துற்கு 

டடிக்ம டுப்தரர ன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) (i) இஞ்ெற றமனம அறரறப்தற்கு டடிக்ம 

டுப்தரர ன்தமயும்; 

 (ii) ஆசணறன், அது வ்ரர ன்தமயும்; 

 (iii) இஞ்ெறச் செய்மம ரம்தடுத்துற்கு 

ரற்சரள்பப்தடும் ரர றதொமநள் 

ரம ன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(உ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Primary Industries: 

(a  Is he aware that - 

 (i) the ginger cultivation in Sri Lanka have 

caught a fungal disease; 

 (ii) the ginger cultivation in the Kalutara 

District and the other districts have been 
affected by the aforesaid fungal disease; 

and  

 (iii) the price of ginger has dropped to a very 

low value at present?  
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(b) Will he state - 

 (i) whether the Department of Agriculture has 

taken steps to prevent the damages that 

have been caused to the ginger cultivations 
by the aforesaid fungal disease; and 

 (ii) if so, the nature of the steps that have been 
taken? 

(c) Will he inform this House - 

 (i)  the quantity of ginger that was imported to 

Sri Lanka in the year 2015 in kilograms; 

 (ii) whether measures have been taken to 

produce the ginger requirement of the 
country within this country itself;  

 (iii) if so, the nature of such measures; and 

 (iv) whether action will be taken to limit the 

importation of ginger?  

(d) Will he also inform this House - 

 (i) whether action will be taken to increase the 

price of ginger; 

 (ii) if so, of the manner in which such price 

increase will be done; and 

 (iii) the further steps that will be taken to 

develop ginger cultivation in this country? 

(e) If not, why? 

 
ගරු දය ගමමේ මහ  (ප්රථක ක කර්මන්  අම යතුම) 
(ரண்தைறகு ர ர - ஆம்தக் மத்சரறல் அமச்ெர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

රුවථහනහඹතුභනි,වඑභව්රලසනඹටවපිළිතුයවේභේේයි. 

(අ  1i) ඔ .ව ශ්රීව රාහේ ව ඉඟුරුව හටව ඉඟුරුව අරව
කුණුවීේම්ව ේයෝව ෆේේ.ව ේභඹටව ඵළක්ටීපතඹහක්ව
1රැ් සේටොනිඹහ ව ේවෝව රිර යඹක්ව 1පිතීඹම් ව ේවේතුව
හයවේ .වව 

 (ii) 2016වර්ේ වේභභවේයෝඹවඳළතිරීභවඉතහවඅඩුයි.ව
එඹටව ේවේතුව ර්හව අඩුවීභයි.ව නමුත්,ව ඳසුව ගිඹව
ේර්ව ඳළතිව අකරවර්හවනිහව ේභභවේයෝඹව
ඳළතිරීභවළඩිවවීවතිබිණි. 

 (iii) ඉඟුරුවමිරව ඳවතව ඵළවනළත.ව ේම්ව නව විටව ඉඟුරුව
කිේරෝක්වරුපිඹ් ව300ටවඅකරවමිරටවතභයිව
ේේශව ේඳොේශේව අේශවිව ේේේ.ව නමුත්,ව
අසළේනවේනරනවහරේ වේම්වමිරවරුපිඹ් ව80ව
ඳභණවදක්හවඳවශවළේටනහ. 

(ආ  1i) ඔ . 

 (ii) ඉඟුරුව හව යනව ්රේේලරව ේභභව ේයෝඹව වහව
ේයෝව ඳහරනඹව පිළිඵව හරුේව දළනුත්ව
කිරීේම්වපුහුණුවඳේතිවඳළළත්වීභ,වඅත්වඳත්රිහවේඵදහව
වළරීභ,ව රඳහහිනීව වහව ගුේවිුවලිව ළඩටවේව
විහලඹව කිරීභව අඳනඹනව ෘිකර්භව
ේදඳහර්තේම්ේතුවභඟිේවසිුවවේේර්. 

 (ඇ  1i)  ව ේභට්රික්වේටොේව336.74 

 (ii) පිඹයවනිමිේවඳතී. 

 (iii) (a) අඳනඹනව ෘිකර්භව ේදඳහර්තේම්ේතුේ ව
භළරිවත්වීේභේවහර්ිකව ඉඟුරුව ේවක්ටඹහයව
2000ක්වඳභණවහවේේර්. 

  (b)  එහිදීවඉඟුරුවබීජවවහවආේඹෝජනවආධහයඹක්ව
රඵහවේේ. 

  (c) රුව ජනහකරඳතිතුභහේේව ආවහයව නිසඳහදනව
ජහතිව ළඩටවනව ඹටේත්ව 2016ව ේර්දීව
ඉඟුරුව ේවක්ටඹහයව 290ක්ව හව කිරීභටව
ටයුතුවයමිේවඇත. 

  (d) ඉඟුරුව හම්්රදහයිව හව ේනොයනව
අනුයහධපුය,ව ේඳොේශොේනරු,ව ඵුව් රව වහව
අම්ඳහයව ළනිව ්රේේලරව ඉඟුරුව හව
වඳුේහදීවඇත.ව 

 (iv) (a)  ඳපතේබෝජනඹවවහවආනඹනවසීභහවකිරීභටත්ව
අලයව අසථහේීදදීව අඹව එතුේොටව
්රතිඅඳනඹනව වහව අඳනඹනව ෘිකර්භව
ේදඳහර්තේම්ේතුේ ව ඳහරනඹක්ව හිතව
ආනඹනඹවකිරීභටත්වක්රිඹහවයයි. 

  (b) ේවේේව ේතත්ව ේේශීඹව හරුේේේව
නිසඳහදනව වහව සථහයව මිශක්ව ඳත්හව
ළනීභටවමූලිත්ඹවදීවටයුතුවයයි.වඅපිවඳසුව
ගිඹව දසරව ඉඟුරුව ආනඹනඹව යේනව
අයවුවේේේවනළවළ.ව  

(ඈ  1i)  ඔ . 

 (ii) (a) ඉවශව අඹක්ව හිතව නිසඳහදනව වහව
ළසුම්රුේවවවයහඹයිේවේඹොමුව
කිරීභවභඟිේවඅඹදහභඹවාර්ධනඹවකිරීභ. 

  (b)  නිසඳහදනවපිපතළඹවඅභවකිරීභටවවහවඅසළේනව
ළඩිවකිරීභටවඳර්ේ ණවසිුවවේේර්.ව 

  (c)  කුරුණෆර,ව භවනුය,ව ම්ඳවව වව අම්ඳහයව
රිසත්රික්රවපුේලිවවහවයහජයවඅාලවඑක්ව
ඉඟුරුව අඹව එතුව කිරීේම්ව වහව ළසීේම්ව
භධයසථහනවසථහඳනඹවකිරීභටවපිඹයවේනව
ඇත.ව 

  (d)  ඉඟුරුව හේ වනිසඳහදනව පිපතළඹව අඩුවකිරීභව
වහවඹහේත්රීයණවක්රභවවඳුේහවදීභටවපිඹයව
නිමිේවඳතී. 

 (iii)වවවව 1a)ව අඳනඹනඹව වහව හඵනිව ඉඟුරුව
නිසඳහදනඹව හරුේව අතයව ්රර්ධනඹව
ේේර්. 

  (b)ව අහයේ ව ඉඟුරුව නිසඳහදනඹව වහව මිනිේේ,ව
වර,ව උඩුුවම්ඵය,ව භහිඹානඹ වහව
පතදීභහලිඹේදව ඹනව ්රේේලරව ඉඟුරුව හව
්රර්ධනඹවයමිේවඳතී. 

  (c) අහයේ දීව ඳපතේබෝජනඹටව ඉඟුරුව බීජව
ශීතහහයරවඵඩහවකිරීේම්වවළකිඹහවපිළිඵව
ඳර්ේ ණවසිුවව යමිේව ඳතී.ව එහිව හර්ථව
්රතිපරවදළනටභත්වඅත්වයවේනවඇත. 

  (d)ව විවිධව ඉඟුරුව ජහනව දර්ලව එක්වරැසව යව එයිේව
ළඩිව අසළේනක්ව වහව ගුණහත්භබහඹක්ව
ඇතිවදර්ලවේත්රීභවපිළිඵවඳර්ේ ණවසිුවේ .ව 

(ඉ ව අදහශවේනොේ . 

 
ගරු බුේකරක ඳයායණ මහ  
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රුව ථහනහඹතුභනි,ව ඉතහව විසතයහත්භව පිළිතුයක්ව රඵහව

දීභව පිළිඵව රුව අභහතයතුභහටව භහේේව සතුතිඹව විේලේේඹේව පුදව
යනහ.ව 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

රුව අභහතයතුභනි,ව භහව ඔඵතුභහේේව දළනේනව ළභළතියි,ව
ඉඟුරුව හටව ළරඳුණු රිර යව ේයෝඹව වව ේනත්ව ේයෝව නිහව
ඉඟුරුවනිසඳහදනේ වළපීවේඳේනනවඩහවළටීභක්ව -ේභට්රික්ේටොේව

්රභහණේ වඹම්වඅඩුවවීභක්-වතිේඵනහදවවවේොඳභණව්රභහණඹක්ව
ඉඟුරුවනිසඳහදනඹවඅඩුවේරහවතිේඵනහදවකිඹහ.ව 

 
ගරු දය ගමමේ මහ   
(ரண்தைறகு ர ர) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ඇත්තටභ,වඉඟුරුවනිසඳහදනේ වඅඩුවවීභක්වනළවළ.ව2014දීවඅේේව

ඉඟුරුවනිසඳහදනඹව ේරව තිබුේණ්,ව ේටොේව 15,481යි.ව එඹව 2015දීව
ේටොේව 17,273ක්ව ේරහවතිේඵනහ.වඅපිව 2016දීව ේටොේව 23,184ක්ව
ඵරහේඳොේයොත්තුව නහ.ව දළනටව එයිේව සිඹඹටව 90ක්ව විතයව අඳව

ණේවේනයිවතිේඵේේේ. 

 
ගරු බුේකරක ඳයායණ මහ  
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රුවථහනහඹතුභනි,වභේේවේදළනිවඅතුරුව්රලසනඹවේභඹයි.ව 

ේම්ව හයණේ දීව රුව ඇභතිතුභහේේව අභහතයහාලඹටත්ව විලහරව

කීභක්ව තිේඵනව අතේර්,ව විේලේේඹේභව ඳහපතේබෝගිව ටයුතුව
පිළිඵව අකරහපතඹව වව ඒව අදහශව කිව යුතුව අභහතයහාලරටත්ව
විලහරවකීභක්වතිේඵනහ.වඉඟුරුවආශ්රිතවෆභවවවඉඟුරුවආශ්රිතව

බීභවර්ව-විේලේේඹේවෘත්රිභවබීභවර්-වතුශවළඵළවිේභවඉඟුරුව
තිේඵනහඹව කිඹහව වේව යව තිබුණහට,ව ඉඟුරුව flavour එව
රළේඵනවවිකරඹටවයහඹනිවද්රයවතභයිවඑතුවයරහවතිේඵේේේ.ව

ේම්හව ළනව ඵරනේොට,ව ළඵෆව ්රමිතිඹක්ව තිේඵනහදව කිඹනව
්රලසනඹව භතුව ේනහ.ව භවයව ේ රහටව ලරීයඹටව අහිතයව
යහඹනිව ද්රයව එතුවකිරීම්ව සිේධව ේනහ.ව "ඉඟුරුවආශ්රිතවබීභ"ව
කිඹයි.වඑේවභවනළත්නම්ව"ඉඟුරුවආශ්රිතවෆභවර්"වකිඹයි.වනමුත්ව

ේම්හටව ළඵළවිේභව ඉඟුරුව ේඹොදනහද,ව එේේවව ේඹොදනහව නම්ව
ඒහේ ව ්රමිතිඹව ේභොක්ද,ව එේේව ේඹොදේේේව නළත්නම්ව ඒහටව
එතුව යව තිේඵනව යහඹනිව ද්රයව භනුයව ලරීයඹටව ළශේඳනව

යහඹනිව ද්රයද,ව ේනොළශේඳනව යහඹනිව ද්රයදව කිඹහව ේොඹහව
ඵළලිඹව යුතුයි.ව ඒව ළනව ේ ේොත්,ව ඇත්තටභව ඒහටව ඉඟුරුව
ේඹොදේනව ඳටේව නියි.ව එේවභව වුේණොත්ව ඉඟුරුව නිසඳහදනඹටව

ේරොකුවඉ් ලුභක්වඇතිවේයි.වඒවනිහභවනිසඳහදනඹවළඩිේයි.වඒව
නිහවඉඟුරුවනිසඳහදනඹවයනව ේොවිඹහටවආදහඹභක්වරළේඵයි.වඒව
නිහවේේශවේඳොේශේවතිේඵනවඉඟුරුවආශ්රිතවබීභවඹළයිවකිඹහවේනහව

ඳළණිව බීභව ර්ව ම්ඵේධත්,ව ෘත්රිභව බීභව ර්ව ම්ඵේධත්,ව
ආවහයව ම්ඵේධත්ව අභහතයහාලඹටව ේභොනවහේේව භළරිවත්වීභක්දව
යේනවපුළුේ? 

 
ගරු දය ගමමේ මහ   
(ரண்தைறகு ர ர) 

(The Hon. Daya Gamage) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව ේභභව අභහතයහාලඹව අලුත්ව

අභහතයහාලඹක්.ව අඳනඹනව ෘිකර්භව ේදඳහර්තේම්ේතුව විතයයිව
අේේවඅභහතයහාලඹවඹටේත්වතිේඵේේේ.වනමුත්වදළනටවඅපිවඅේනක්ව
අභහතයහාලව එක්ව එතුව ේරහව ඉඟුරුව ම්ඵේධව විතයක්ව

ේනොේයි,ව අේනක්ව ේේ් රත්ව තත්ත්ඹව ඳහරනඹව යනව ළඩව
පිළිේශ් වක්රිඹහත්භවයමිේවඳතිනහ.ව 

රුවභේත්රීතුභහවකිඹපුවථහවඇත්ත.වඅපිව ජිේජර්ව බිඹර්ව ළනව

ථහව ේශොත්,ව අදව ේරෝව ේේශව ේඳොේශේව ඒව වහව විලහරව
ඉ් ලුභක්වතිේඵනහ.වවවිේේශිඹේවඳහවඅේේවජිේජර්වබිඹර්වඑටව
ඉතහභවළභළතියි. 

ඒවහේේභවඉතහභවවිලහරවේේශවේඳොශක්වතිේඵනවචීනඹවවව

ඉේරිඹහවත්තත්,වඒවඅඹවඅේේවජිේජර්වබිඹර්රවයටවේඵොේවොභව
ළභළතියි.ව ඒව ජිේජර්ව බිඹර්ව යව අේේව රාහේ ව නිසඳහරිතව
ඉඟුරුලිේව විතයයිව රඵහව ේනව පුළුේ.ව චීනේඹේව ඉඟුරුව
ආනඹනඹව ශත්ව ඒහයිේව අඳටව ඒව යව ේනව පුළුේභක්ව

නළවළ.ව ඒව හේේභව අේේව ඉඟුරුරව විේලේව ගුණත්බහඹකුත්ව
තිේඵනහ.ව නමුත්ව ව ඇත්තටභව අපිව ඒහව විකුණරහව නළවළ.ව ඒහටව
ේේශව ේඳොේශේව අඹක්ව රඵහව ේදේනව දළනටව අඳව ටයුතුව

යේනව ඹමිේව ඳතිනහ.ව ඉඟුරුව නිසඳහදනඹත්ව තුේව වතයව
ගුණඹකිේවළඩිවයේනවඅඳවඵරහවේඳොේයොත්තුවේනහ.වඒවතුළිේව
අේේව නිසඳහදඹේටත්,ව හරුේටත්ව ළඩිව අඹක්ව රඵහව

ේදේනවවපුළුේ.ව 

 

ගරු බුේකරක ඳයායණ මහ  
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රුවඇභතිතුභහේේවභභවඅතුරුව්රලසනවේදයිවඅවේේේ.වරුව

ථහනහඹතුභනි,ව තුේළනිව හයණඹව ඔඵතුභහේේව අධහනඹව
පිණිවේඹොමුවයනහ. 

රුවථහනහඹතුභනි,වේම්වහයණඹවේභභව්රලසනඹටවෘජුභව
අදහශව නළවළ.ව නමුත්,ව ේභඹව ේඹොමුව යේනව ේනව අසථහකුත්ව

නළවළ.වලිේව තිබුණුවඋඳේේලව හයව බහරටව අඳව ඉරිපතඳත්ව
ශව ්රහේේශිව ේවෝව ේනත්ව ්රලසනව වහව වව ඹහේත්රණඹව දළේව
පිහිටුහවතිේඵනවආාශිවඅධීක්ණවහයවබහරවතභවේ ත්ව

නළවළ.ව ඒව ළනව ඔඵතුභහේේව අධහනඹව ේඹොමුව යේන,ව රුව
ථහනහඹතුභනි. 

අේනක්වහයණඹව ේම්යි.ව භවජනව ේඳත්ම්ව පිළිඵව හයව

බහටව ඇතළම්ව අභහතයහාලව විසිේවනිරීක්ණව ව එවීභව හිතහභතහභව
්රභහදවයනහ.වවිේලේේඹේවඉඩම්,වඅධයහඳනඹ,වනීතිඹවවහවහභඹව
ළනිව අභහතයහාලරව හර්තහව භවජනව ේඳත්ම්ව පිළිඵව හයව

බහටව එවීභව ්රභහදව යනහ.ව ේඳත්ම්ව හයව බහව
හර්ඹහාලේඹේවභවයව විටව සිහිවළවීම්ව තුනව වතයක්ව ව ඹළ ත්වව
ඒහවඑේේේවනළවළ.වරුවථහනහඹතුභනි,ව වේම්වහයණහවේදව
ළනව ඔඵතුභහේේව අධහනඹව ේඹොමුව යේනව කිඹහව භහව ඉ් රහව

සිටිනහ. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ඒවළනවභේේවඅධහනඹවේඹොමුවයේනම්,වරුවභේත්රීතුභනි. 

 

මක්. එේ. ෆසලි නිසර් මහ : විරම වටුඳ 
றரு. ர.ல். தஸ்லி றெரர் : ஏய்வூறம்  
MR. K.L. FASLY NISAR:  PENSION PAYMENT 

 

572/’16 

2.  ගරු මස යිඩ් අලී සහීර් මවුලන  මහ  
(ரண்தைறகு செறட் அலி மரயறர் சௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

යහජයව ඳපතඳහරනව වහව ශභනහයණව අභහතයතුභහේේව ඇසව

්රලසනඹව-ව11 : 

(අ  1i) ම්භේතුේර්,වඅම්ඳහයවඳහය,වවේඳෝඩිඹහර්වවීරිඹ,වඅාව
438වදයනවසථහනේ වඳරිා ම,වේක්.වඑ් .වෂසලිවනිහර්ව
භවතහේේවආඵහකරතවවිරහභවළටුේව1වි.වළ.වඅාව01-
857916 වඅඹුවම්ඳත්රඹවවහවඑඹටවඅදහශවේෞයව307ව
හර්තහව1ආඵහකරතවතත්ත්ඹටවඳත්වවනිළයරිවරිනඹව
නව2006.04.18වරිනඹවවේවය ,වඅාවDSS/
FMG/PEN/DI/2013-2 වහව 2013.12.19ව රිනළතිව
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[රුවබුේකරවඳතියණවභවතහ] 



2016වඔක්ේතෝඵර්ව04 

ලිපිඹවභඟිේවම්භේතුේර්ව්රහේේශීඹවේ් ම්වවිසිේව
විරහභව ළටුේව ේදඳහර්තේම්ේතුේ ව අධයක්ව
ජනයහ් වදළනුත්වයනවරදවඵවදේේේද; 

 (ii) එේේව නම්,ව ඔහුේේව විරහභව ළටුඳව ඩිනමිේව
රඵහදීභටවපිඹයවේේේද; 

 ඹේනවඑතුභහවවේවයේේනහිද? 

(ආ  ේනොවඑේේවනම්,වඒවභේද? 
 

சதரது றர்ர ற்ரம் தொரமத்து அமச்ெமக் ரட்ட 

றணர:  

(அ) (i) ெம்ரந்துமந, அம்தரமந வீற, ரதரடிரர் சரு, 

இனக்ம் 438 இல் றயும் றரு. ர.ல். தஸ்லி 

றெரரறன் னதுகுமந றமன ஏய்வூற (ஏ.இன. 01

-857916) விண்ணப்பமும் அதனுடன் 

சரடர்தைமட சுரரம் 307 அநறக்மயும் 

சரடர்தறல் (னதுகுமந றமனக்கு ஆபரண 

உண்மரண றறரண 2006.04.18 ஆம் 

றறமக் குநறப்தறட்டு) DSS/FMG/PEN/DI/2013

-2ஆம் இனக் ற்ரம் 2013.12.19ஆம் றற 

டித்றன் தோனம் ெம்ரந்துமந தறரெ 

செனரபரறணரல் ஏய்வூறத் றமக்பப் 

தறப்தரபர் மனம அறதற அநறவுரத்ப் 

தட்டுள்பரசன்தமயும்; 

 (ii) ஆசணறல் இரறன் ஏய்வூறத்ம றமறல் 

சதற்ரக்சரடுக் டடிக்ம டுப்தரர 

ன்தமயும் 

 அர் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that action 

was taken by the Divisional Secretary of 
Sammanthurai to inform the Director 

General of the Department of Pensions 

regarding the disabled status of Mr. K. L. 

Fasly Nisar residing at No. 438,ව Podiyar 

Street, Ampara Road, Sammanthurai 

through letter No. DSS/FMG/PEN/DI/2013

-2ව dated 19.12.2013ව by sending the Disabled 

Pensioners Application (Pension No. 01-

857916)ව and the relevant Health  Report 307ව
1with the date 18.04.2006ව which is the 

correct date of becoming disabled); 

 (ii) if so, whether action will be taken to 
provide his pension payment expeditiously; 

(b) If not, why? 
 

ගරු ංර්.එේ. යංජිත් මේදුම බණ්ඩය මහ  (යජය 
ඳරිඳලන හ කළමනකයණ අම යතුම) 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - சதரது 

றர்ர ற்ரம் தொரமத்து அமச்ெர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
රුවථහනහඹතුභනි,වභහවඑභව්රලසනඹටවපිළිතුරුවේදනහ. 

(අ  1i) ඔ .ව 

 (ii) නළත.ව 

(ආ  ආඵහකරතව විරහභව ළටුේව ේනුව රඵේේේව ලහරීපතව ේවෝව
භහනසිව අලක්නුතහකිේව ේඳේශනව තළනළත්තේටව නව
අතයවඑහිදීවඑභවආඵහකරතවතත්ත්ඹවඅනත්දරුවඹසවසීභහව
එනම්,වඹවඅවුරුුවව 26ක්ව ඉක්භවීභටව ේඳයවඇතිව වීව තිබිඹව
යුතුඹ.වආඵහකරතවවිරහභවළටුේවඉ් ලුම්රුවනවෂසලිවනිහර්ව
භවතහවරිඹළඩිඹහවේයෝගීවතත්ත්ේඹේවේඳළීභවනිහවඔහුේේව
දකුණුවකුරවලරයවර්භඹකිේව2006.04.19නවරිනවඉත්ව
යවඇත.වඑවිටවඔහුේේවඹවඅවුරුුවව34ක්වඵළවිේවඔහුවේතව
ආඵහකරතව විරහභව ළටුේව ේවීභටව වනතිව ්රතිඳහදනව
ේනොභළත. 

 

ගරු මස යිඩ් අලී සහීර් මවුලන  මහ  
(ரண்தைறகு செறட் அலி மரயறர் சௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Hon. Minister, is there any other alternative measure 
available? Can compensation be given? 

 

ගරු ංර්.එේ. යංජිත් මේදුම බණ්ඩය මහ   
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
No, I am sorry. There is no other alternative.  

 

ගරු මස යිඩ් අලී සහීර් මවුලන  මහ  
(ரண்தைறகு செறட் அலி மரயறர் சௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Okay, thank you. 

 
මේශීය හ විමේශීය මඳ ේගලික මූලය සමගේ : 

නියමනය  
உள்ரட்டு ற்ரம் சபறரட்டுத் ணறரர் றறக் 

ம்தணறள்: எலங்குதொமநம 
 LOCAL AND FOREIGN PRIVATE FINANCE COMPANIES: 

REGULATION 

 595/’16 

3. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහ   
(ரண்தைறகு னக்ற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

අග්රහභහතයතුභහව වව ජහතිව ්රතිඳත්තිව වහව ආර්ිකව ටයුතුව

අභහතයතුභහේේවඇසව්රලසනඹව-ව11 : 

(අ  1i) ලවරව රාහව තුශවලිඹහව ඳරිා මවයවඇතිව ේේශීඹව වහව
විේේශීඹව ේඳෞේලිව මූරයව භහම්ව ායහව
ේොඳභණද; 

 (ii) එභවභහම්වවවඒහවපිහිටහවඇතිවසථහනවේර්ද; 

 (iii) භවයව මූරයව භහම්,ව නුේදනුරුේව
අඳවසුතහඹටවඳත්නවඅයුපතේවටයුතුවයනවඵව
පිළිේේේද; 

 ඹේනවඑතුභහවේභභවබහටවදේේේනහිද?වව 

(ආ  1i) එභව භහම්රව වරඹහව රහඳඹේව නිහව
අඳවසුතහඹටව ඳත්වුව නුේදනුරුේ,ව එභව
භහම්රටවඑේයහිවනීතිභඹවකිවරඹහවභහර්වේනව
ඇතිවඵවදේේේද;ව 

 (ii) එේේවනම්,වනුේදනුරුේවටවසිුවනවඅඳවසුතහව
අභව කිරීභව වහව මූරයව ආඹතනව නිඹහභනඹව
කිරීභටවවිකරභත්වවරභේ දඹක්වසවයේේේද; 

 (iii) එේේවනම්,වඑභවරිනඹවේර්ද; 

 ඹේනත්වඑතුභහවේභභවබහටවදේේේනහිද? 

(ඇ  ේනොවඑේේවනම්,වඒවභේද? 

13 14 



ඳහර්ලිේම්ේතු 

தற அமச்ெரும் ரெற சரள்மள் ற்ரம் 

சதரருபரர அலுல்ள் அமச்ெருரணமக் ரட்ட றணர:  

(அ  1i) இனங்மறல் தறவுசெய்ப்தட்டுள்ப உள் 

ரட்டு ற்ரம் சபறரட்டுத் ணறரர் றறக் 

ம்தணறபறன் ண்றக்ம ரது; 

 (ii) ரற்தடி ம்தணறள் ற்ரம் அம 

அமந்துள்ப இடங்ள் ரம; 

 (iii) எருெறன றறக் ம்தணறள் ரடிக்மரபர் 

லக்குச் ெறரற்தடுறன்ந றத்றல் 

செனரற்ரறன்நண ன்தம ற்ரக்சரள் 

றநரர; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  1i) அக்ம்சதணறபறன் செற்தரடுள் ரர 

ெறங்லக்கு இனக்ரற ரடிக்மரபர்ள் 

ரற்தடி ம்தணறலக்சறரச் ெட்ட டடிக் 

மமப ரற்சரண்டுள்பணசன்தம அர் 

அநறரர;ව 

 (ii) ஆசணறல், ரடிக்மரபர்லக்கு ற்தடும் 

ெறங்மபக் குமநப்தற்ர றற றரணங் 

மப எலங்குதொமநரக் தொமநெரர்ந் 

றதொமநசரன்மந குப்தரர; 

 (iii) ஆசணறல், அத்றற ரது; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ  இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of local and foreign private 

financial companies registered in Sri Lanka; 

 (ii) the names of such companies and the places 
in which those companies are located; and 

 (iii) whether he admits that some financial 

companies act causing inconvenience to 

customers? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware that the customers who 
were inconvenienced due to the activities of 

the aforesaid companies have taken legal 

action against them; 

 (ii) if so, whether a formal regulatory 
mechanism will be formulated to monitor 

financial institutions in order to minimize 

the inconveniences faced by the customers; 

and 

 (iii) if so, the date on which it will be done? 

(c) If not, why? 
 

ගරු නිමයෝෂන් මඳමර්ය මහ  (ජයාක ප්රයාඳත්යා හ 
ංර්ථික කටතුතු යජය අම යතුම) 
(ரண்தைறகு றரரன் சதரர - ரெற சரள்மள் 

ற்ரம் சதரருபரர அலுல்ள்  இரஜரங் அமச்ெர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව අග්රහභහතයතුභහව වව ජහතිව ්රතිඳත්තිව

වහව ආර්ිකව ටයුතුව අභහතයතුභහව ේනුේේව භහව එභව ්රලසනඹටව

පිළිතුරුවේදනහ. 

(අ  1i) 2016 ජලිව20නවරිනටව2011වඅාව42වදයනවමුද් ව
භහම්ව ඳනතව ඹටේත්ව ලිඹහඳරිා මව යව ඇතිව
ඵරඳත්රරහි වමුද් වභහම්ව්රභහණඹව46කි. 

 (ii)  එභවභහම්රවනම්වරළයිසතුවවවඒහේ ව්රධහනව
හර්ඹහරඹේහිවලිපිනඹේවඇමුණුේභහිවදක්හවඇත.ව

එභවඇමුණුභවසභග *වයමි.ව 

 (iii) ඔ .ව ශ්රීව රාහව භවව ඵළාකුටව ඳළමිණිලිව කිරීභටවව
අසථහවඇත.ව 

(ආ  1i) ඔ .ව යේට්ව ඳතිනව නීතිඹව අනුව ටයුතුවකිරීභටව
වළකිඹහවඳතී. 

 (ii) විකරභත්වක්රභේ දඹක්වදළනටභත්වක්රිඹහත්භවඳතී. 

  මූරයව නීතිව ඳනත,ව ඵළාකුව ඳනත,ව මුද් ව යහඳහයව
ඳනත,ව ් ඵුවව මූරයයණව ඳනතව ්රහයවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව
ශ්රීව රාහව භවව ඵළාකුව තුශව පිහිටුහව ඇතිව ඵළාකුව
අධීක්ණවේදඳහර්තේම්ේතුවවවඵළාකුවේනොනව
මූරයවආඹතනවඅධීක්ණවේදඳහර්තේම්ේතුවභඟිේව
ේභභව මූරයව ආඹතනව නිඹහභනඹවවහව අධීක්ණඹව
යනුවරළේේ. 

  මූරයව ආඹතනව වහව ඵරඳත්රව නිකුත්ව කිරීභ,ව
නිඹහභනව අනුභළතීේව රඵහව දීභ,ව විධහනඹේව වව
විචක්ණවඅලයතහවනිකුත්වකිරීභ,වඅනයේඹේව
ඳත්හේනව ඹනව මුද් ව යහඳහයව වහව අනයව
තළේඳතුවරැසවකිරීම්වවිභර්ලනඹවකිරීභ,වභවජනතහව
දළනුත්ව කිරීේම්ව ළඩටවේව ඳළළත්වීභව වව
භවජනව ඳළමිණිලිව වහව ේඹොමුව වීභ,ව ේභභව
ක්රිඹහලිේ ව ්රධහනවහර්ඹඹේව ේ .වනිඹහභනවවහව
අධීක්ණඹව කිරීේම්ව ක්රිඹහලිේ ව ්රධහනව අයමුණව
නුේ ,ව එභව මූරයව ආඹතනරව සුයක්ිකතබහඹ,ව
ලක්තිභත්බහඹව වව එභඟිේව භසතව මූරයව
ඳේධතිේ ව සථහයිතහඹව ්රර්ධනඹව කිරීභඹ.ව
එභඟිේව මූරයව ආඹතනව භ ව නුව ේදනුව
යේනේේේවආයක්හදවතවවුරුවේ . 

 (iii) වඅදහශවේනොේ . 

(ඇ  වඳළනවේනොනඟී. 
 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு னக்ற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රුවථහනහඹතුභනි,වභේේවඳශමුනවඅතුරුව්රලසනඹවේභඹයි.වව
රුවඇභතිතුභනි,වවවේභේවමූරයවභහම්වභ වනුව-වේදනුවයවව

දළඩිවඅඳවසුතහටවඳත්වවවවනුව-වේදනුවරුේවඅකරයණේ වපිහිටව
ඳතහව ේොසව ව අකරයණව තීේුවව රඵහව ේනව තිේඵනහ.ව නමුත්ව ඒව
අකරයණවතීේුවවඳහවක්රිඹහත්භවේනොනවතත්ත්ඹක්වඳතිනහ.ව 

 
ගරු නිමයෝෂන් මඳමර්ය මහ   
(ரண்தைறகு றரரன் சதரர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එේවභව ව අකරයණවතීේුවවතිේඵනහවනම්ව ඒහව ව ඳරීක්හවයව
ඵරේනව පුළුේ.ව රුව ථහනහඹතුභනි,ව භවව ඵළාකුව පුත්ව
ඳත්ලිනුත්,වවඅේනකුත්වදළේවීම්වභඟිනුත්වවඳළවළරිලිවයවතිේඵනහ,වව

භවව ඵළාකුව ඹටේත්ව ලිඹහව ඳරිා මව ේරහව තිේඵනව මූරයව භහම්ව
ේභොනහදවකිඹහ.වේම්හවවපිටුවණේවඳශවයවවතිේඵනහ. 
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[රුවරකීවජඹර්ධනවභවතහ] 

—————— 
*  පුස කලම   බ ඇ . 
*ව   தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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භභවහිතනවවිකරඹටවතළේඳත්රුේටත්වවකීභක්වතිේඵනහ,ව

නීතයනුකරවඳතිනවමූරයවභහම්වභ වනුව-වේදනුවයේන.වව
භවයව ේරහටව තළේඳතුරටව අකරව ේඳොලිඹක්ව රඵහව ේදනහඹව
කිඹහවමූරයවභහම්වේඳොේයොේුවවේරහවතළේඳත්රුේවේනොභ ව
ඹනහ.වඑළනිවඅසථහරදීවහු ක්ව්රලසනවඇතිවනහ.වඒවහේේභව

භවව ඵළාකුේ වලිඹහව ඳරිා මව ේනොවුණුව මූරයව භහම්ව එක්වනුව -ව
ේදනුවයේනවගිහි් රහත්වතළේඳත්රුේවඅභහරුේ වළේටනහ.ව
ඊටවඳසේේවවිවිධවභහර්වඔසේේවේම්වම්ඵේධේඹේවභවවඵළාකුටව

ඳළමිණිලිවශත්,වඒවමූරයවභහම්වලිඹහවඳරිා මවේනොවීභවනිහවේභහිදීව
ඹම්ව කිසිව අඳවසුතහටව ඳත්ව නහ.ව නමුත්,ව ේභොනහව වපතව
්රලසනඹක්ව තිේඵනහව නම්,ව අඳටව ඒව ළනව ඳරීක්හව යව ඵරේනව

පුළුේ. 
 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு னக்ற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

සතුතියි. 
 

―NIMOTUZUMAB‖  ඖෂධය ංනයනය : විස ය  
“NIMOTUZUMAB” ருந்து இநக்குற : றதம் 

IMPORT OF DRUG "NIMOTUZUMAB": DETAILS  
610/’16 

4. ගරු (වවදය) නලින්ද ජයයාසස මහ  
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ේෞය,ව ේඳෝණවවහවේේශීඹවවදයව අභහතයතුභහේේවඇසව

්රලසනඹව-ව11 ව: 

(අ  1i) පිළිහවේයෝගීේවවහවරඵහවේදනවNimotuzumab 
නභළතිවඖධඹවශ්රීවරාහටවආනඹනඹවයවඇතිව
හයවායහවේොඳභණද; 

 (ii) එභව ඖධඹව ආනඹනඹව යනව රදව රිනඹේව
ේර්ද;ව 

 (iii) එක්ව එක්ව හයේ දීව ආනඹනඹව යනව රදව ඖධව
්රභහණ,වඒවවහවළඹවවවමුදරවවවආනඹනඹවශව
භහභවේේවේේවලේඹේවේර්ද; 

 ඹේනවඑතුභහවේභභවබහටවදේේේනහිද? 

(ආ  1i) එභවඖධඹවේේවීභවවහවජහතිවඅේතයහඹයව
ඖධව ඳහරව භණ්ඩරේ ව ේවෝව ේනත්ව
ආඹතනඹ,වඅදහශවභහම්වලිඹහවඳරිා මවවීවතිේේද; 

 (ii) එේේවනම්,වඑභවරිනවේර්ද; 

 (iii) එභව ඖධඹව තභත්ව ඳර්ේ ණව අසථහේ ව
ඳතිනවඵවපිළිේේේද;ව 

 ඹේනත්වඑතුභහවේභභවබහටවදේේේනහිද? 

(ඇ  ේනොවඑේේවනම්,වඒවභේද? 
 

சுரரம், ரதரெம ற்ரம் சுரெ ருத்து அமச்ெமக் 

ரட்ட றணர:  

(அ  1i) தைற்ர ரரரபர்லக்கு  ங்ப்தடும் 

Nimotuzumab தம் ருந்து இனங்மக்கு 

இநக்குற செய்ப்தட்டுள்ப டமள் 

த்மண; 

 (ii) இம்ருந்து இநக்குற செய்ப்தட்ட றறள் 

ரம; 

 (iii) எவ்சரரு டமறலும் இநக்குற 

செய்ப்தட்ட ருந்றன் அபவு, அற்சணச் 

செனவு செய்ப்தட்ட தத்சரம ற்ரம் 

இநக்குற செய் ம்தணற சவ்ரநர ரம; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  1i) இம்ருந்ம இநக்குற செய்ற்கு ரெற 

அதர ஐடங்ள் ட்டுப்தரட்டுச் ெமதறல் 

அல்னது சரநரதம் றரணத்றல் குநறத் 

ம்தணறள் தறவுசெய்ப்தட்டுள்பணர; 

 (ii) ஆசணறல், அத் றறள் ரம; 

 (iii) ரற்தடி ருந்து இன்ணதொம் தரலட்ெரர்த் 

ட்டத்றல் இருக்றன்நசன்தம அர் 

ற்ரக்சரள்ரர; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ  இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of times on which the medicinal 

drug named Nimotuzumab that is used to 

treat cancer patients has been imported to 

Sri Lanka; the dates on which the aforesaid 
drug was imported; and 

 (ii) separately the amount of the aforesaid drug 
that was imported each time, the amount of 

money that was spent on that and the name 

of the importing company? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether the relevant companies have been 

registered with the National Dangerous 

Drugs Control Board or any other institute 

for the importation of the aforesaid drug; 

 (ii) if so, the dates of such registration; and 

 (iii) whether he admits that the aforesaid drug is 

still at testing stage?  

(c) If not, why? 
 

ගරු (වවදය) යජි  මසේනයත්න මහ  
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) ரஜற ரெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne)  

රුවථහනහඹතුභනි,වඑභව්රලසනඹටවපිළිතුයවේභේේඹ. 

(අ ව 1i)  94කි. 

 (ii)  විසතයඹවඅමුණහවඇත.වඇමුණුභව01 ඵරේන. 

 (iii)  විසතයඹවඅමුණහවඇත.වඇමුණුභව02වඵරේන. 

(ආ ව 1i)  ඔ . 

 (ii)   2008.09.04වරිනවසිටවඑක්වයක්වවහ. 

  2009.09.04වරිනවසිටවයවඳවක්වවහ. 

  2014.09.04වරිනවසිටවනළතවඑක්වයක්වවහ. 

 (iii)  ඔ . 

(ඇ ව ඳළනවේනොනඟී. 

ඇමුණුම්වසභග *වයමි.වව 
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—————— 
*  පුස කලම   බ ඇ . 
*ව   தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිේම්ේතු 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයයාසස මහ  
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භභව ේම්ව අවේේේව ේභොශේ ව වව
ේඵ් ේ් ව පිළිහව වහව රඵහව ේදනව Nimotuzumab ඖධඹව

ම්ඵේධේඹේ.ව රුව ඇභතිතුභහව කි හ,ව ඖධඹව තභත්ව
ඳර්ේ ණව අසථහේ ව ඳතිනහව කිඹරහ.ව නමුත්ව භහව දේනහව
වළටිඹට,ව 2009ව සිටව ේම්ව ඖධඹව වහව ලිඹහව ඳරිා මඹව රඵහව දීරහව

තිේඵනහ.ව 
 

ගරු (වවදය) යජි  මසේනයත්න මහ  
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) ரஜற ரெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රඵහවදීරහවතිේඵනහ.වනමුත්වගිඹවඅවුරුේේේවඉරහවලිඹහවඳරිා මඹව
අේවෝසිවයවතිේඵනහ.ව 

 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයයාසස මහ  
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රුවඇභතිතුභනි,වඑේේවඅේවෝසිවයේනවේවේතුවේභොක්ද? 
 

ගරු (වවදය) යජි  මසේනයත්න මහ  
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) ரஜற ரெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අේවෝසිවයේනවේවේතු,වේම්වපිළිඵව වසිුවවයනව ඳර්ේ ණව

තභත්වඅේවනළවළ.ව 

යුේයෝඳඹවවවඇේභපතහ,වවභවයවේයෝවවහවවේම්වඖධඹව
බහවිතව කිරීභටව ලිඹහව ඳරිා මඹව රඵහව දීව තිේඵනහ.ව නමුත්ව ගිඹව

අවුරුේේේවඉරහවඅපිවලිඹහවඳරිා මඹවරඵහවදීරහවනළවළ.වවජහතිවඖධව
නිඹහභනවඅකරහපතඹවපිහිේට හටවඳසුවඅපිවේම්වඖධඹවවහවලිඹහව
ඳරිා මඹවරඵහවදීරහවනළවළ.ව 

 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයයාසස මහ  
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භේේවේදනවඅතුරුව්රලසනඹවේභඹයි.වවඑඹවේම්වඖධඹටවඅදහශව
එක්වේනොේයි.ව 

රුව ඇභතිතුභනි,ව ඔඵතුභහව දේනහ,ව ේෞයව අභහතයහාලේ ව
ේඳෞේලිව ේයෝව් ව ම්ඵේධව අධයක්යඹහේේව අනුභළතිඹව

භහරේේවේනවි් ව්රනහේුවවේඳෞේලිවේයෝවරවවහවවරඵහවත්ේත්ව
2009වේර්දීවඵ.ව 

 ේොශමවඅකරයණවවදයවනිරධහපතවහර්ඹහරේ වතිබිඹවයුතුව
භෘතවලරීයවේොටසව26ක්වවඑකීවේඳෞේලිවවදයවවිදයහරඹවතුශව
වව එකීව ේයෝව් ව ඳපතරඹව තුශව තිබිව CID එව භඟිේව ව නව විටවව

ේොඹහවවේනවතිේඵනහ.වවේම්වම්ඵේධේඹේවනීතිභඹවක්රිඹහවභහර්ව
නීවි.වනමුත්,වභභවඅවේේේවවේොශමවඅකරයණවවදයවවනිරධහපතව
හර්ඹහරඹව තුශව තඵහව තව යුතු,ව ඒව හේේභව ආේේදෝරහත්භව

හයණඹක්ව නව තහජුදීේව කහතනඹටව ම්ඵේධ,ව ඔහුේේව ලරීයව
ේොටසවේෞයවඅභහතයහාලේ වඹම්වඅනුභළතිඹක්වරදවේඳෞේලිව
ේයෝවරක්ව තුශව තඵහව ළනීේභේව යදක්ව යරහව තිේඵනහ.ව ඒව

ම්ඵේධේඹේව ේෞයව අභහතයහාලඹව ඳළත්ේතේව ේනහව පිඹයව
ේභොක්ද? 

 

ගරු (වවදය) යජි  මසේනයත්න මහ  
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) ரஜற ரெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒවපිළිඵවදළේවශ්රීවරාහවවදයවබහවඳරීක්ණවආයම්බවයව

තිේඵනහ.ව ඒව ඳරීක්ණේ ව හර්තහව තභව රඵහව දීරහව නළවළ.ව ඒව
හර්තහව රඵහව දීභත්ව එක්ව තභයිව ඇභතියඹහව ලේඹේව ක්රිඹහව
යේනවභටවපුළුේවේේේේ.ව 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයයාසස මහ  
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අකරයණවවදයවනිරධහපතවහර්ඹහරඹක්වතුශවතඵහව තව යුතුව
භෘතව ලරීයවව ේොටසව ේභේේව ේඳෞේලිව සථහනඹව -ේයෝවර,ව
උඳහකරව්රදහනඹවයනවේඳෞේලිවආඹතනඹවේවෝවනි-වතඵහව
ළනීභටවනීතිභඹව්රතිඳහදනවනළවළ.වනමුත්වඒවයදවරිගිේවරිටභවසිුවව
යව තිවේඵනහ.ව SAITM ආඹතනේ ව ්රධහනි;ව ේදොසතයව ේනවි් ව
්රනහේුවව භවතහව රිගිේව රිටභව වේව යනහ,ව ඒව ේඳෞේලිව
ේයෝවරටව ේෞයව අභහතයහාලේ ව අනුභළතිඹව රළබුණහවකිඹරහ.ව ඒව
විතයක්ව ේනොේයි.ව ඔහුව ඒව ශික්ණව ේයෝවරක්වවළටිඹටත්වනම්ව
යවතිේඵනහ.වඒවආහයඹටවරිගිේවරිටභවේෞයවඅභහතයහාලඹ 
ේනොභ ව ඹහව තිබිඹදී,ව ේෞයව අභහතයහාලඹටව ාචහව යව තිබිඹදීවව
අභහතයහාලඹව ඳළත්ේතේව  වටව ඩහවක්රිඹහව භහර්ක්ව ේනව පුළුේව
ේේද? 

 

ගරු (වවදය) යජි  මසේනයත්න මහ  
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) ரஜற ரெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒව වහව හු ක්ව ලිේව අනුභළතිඹව රඵහව දීව තිේඵේේේ.ව ව ඒව
ේයෝවරවආයම්බවයපුවඅසථහේ දීවලිඹහවඳරිා මවයවතිේඵනහ.වඹම්ව
ේයෝවරක්ව ලිඹහව ඳරිා මවයේනව පුළුේ,ව ඒව ේයෝවේ් වතත්ත්ඹව
ඳරීක්හව යව ඵරරහ.ව ේඳෞේලිව ේයෝව් ව ලිඹහව ඳරිා මව කිරීභටව
ේනභව section එක්ව තිේඵනහ.ව ඒව වදයරුව ෆීදභටව ඳත්ව
ේනහවනම්වඹම්වේයෝවරක්වලිඹහවඳරිා මවයේනවපුළුේ.වඒවඅනුව
තභයිවඒවේයෝවරවලිඹහවඳරිා මවයවතිේඵේේේ.ව 

ලරීයවේොටසවේනවඹහභවපුේරේඹකුේේවළඩක්.වඒවපිළිඵව
ඳරීක්ණව සිුවව ේනහ.ව ඒත්ව එව ේචෝදනහක්ව තභයි.ව නමුත්ව
වදයවබහවතභවඒවඳරීක්ණවහර්තහවරඵහවදීරහවනළවළ.ව 

 
ඌව ඳළත් ප්රධන අම යවයය : ඳළත් සභ 

ගිණුමක් මඳ ේගලික ඳරිහයණය 
ஊர ரர தொனமச்ெர் : ரர ெமதக் 

க்றலிருந்ரண செரந்ப் தரமண 
CHIEF MINISTER OF UVA PROVINCE:  PERSONAL USE OF 

PROVINCIAL COUNCIL ACCOUNT  

622/’16 

5. ගරු චක න්ද වි මේසිරි මහ  
(ரண்தைறகு ெறந் றரஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඳශහත්ව බහව වහව ඳශහත්ව ඳහරනව අභහතයතුභහේේව ඇසවවවවවවවවවවවව
්රලසනඹ-ව12 : 

(අ  1i) ඌව ඳශහත්ව ්රධහනව අභහතයයඹහව විසිේව ඳශහත්ව
බහව ගිණුභක්ව සිඹව ේඳෞේලිව ඳපතවයණඹටව
ඳයහේනවඇතිවඵවදේේේද; 

 (ii) ඳතිනව මූරයව ේයගුරහසිරටව වව ඳශහත්ව බහව
රීතීේටවඑඹවේේතක්වුවයටවඑ ද; 

ව 1iii) ඹම්වනීතිවිේයෝධීවේවෝවඅඹථහවණුේදනුක්වසිුවවවීව
තිේේනම්,ව ඒව ම්ඵේධේඹේව නුව රඵනව
ක්රිඹහභහර්වේර්ද; 

 ඹේනවඑතුභහවේභභවබහටවදේේේේද? 

(ආ  ේනොවඑේේවනම්,වඒවභේද? 
 

ரர ெமதள் ற்ரம் உள்லரட்ெற அமச்ெமக் ரட்ட 

றணர:  

(அ  1i) ஊர ரர தொனமச்ெர் ரர ெமதக் 

க்சரன்மநத் ணது செரந்ப் 

தரமணக்ரக் மரற்ரள்பமம அர் 

அநறரர ன்தமயும்; 
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 (ii) இருப்தறலுள்ப றற எலங்குறறலக்கும் 

ரரெமத றறலக்கும் அது ந்பறற்கு 

இங்குறன்நசன்தமயும்; 

 (iii) ரதம் ெட்டறரர அல்னது தொமநரடரண 

சரடுக்ல்ரங்ல் டந்றருப்தறன்,  அது 

ெம்தந்ர டுக்ப்தடும் டடிக்மம 

இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர ன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that an account of the 
Provincial Council has been taken over for 

personal use by the Chief Minister of the 

Uva Province;  

 (ii) the extent to which it complies with the 
existing Financial Regulations and the 

Provincial Council Regulations; and 

 (iii) the steps that will be taken in relation to 

illegal or improper transaction, if any?  

(b) If not, why? 
 

ගරු ෆයිසර් මුස ඳ මහ  (ඳළත් සභ හ ඳළත් ඳලන 

අම යතුම) 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர - ரர ெமதள் ற்ரம் 

உள்லரட்ெற அமச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

රුවථහනහඹතුභනි,වභහවඑභව්රලසනඹටවපිළිතුයවේදනහ. 

(අ  1i) ඳශහත්ව බහේ ව ගිණුභක්ව ම්ඵේධව ේභළනිව
තත්ත්ඹක්වඅනහයණඹවේනොේ . 

 (ii) ඳතිනව මුද් ව ේයගුරහසිරටව වහව ඳශහත්ව බහව
රීතීේටව ඳටවළනිව ඳශහත්ව බහව ගිණුභක්වඳත්හව
ේනවේනොඹනවඵව දේහව සිටිනව අතය,ව ේම්ව නව
විටව ඳශහත්ව බහේ ව ඳත්හව ේනව ඹනුව රඵනව
ගිණුම්ව සිඹ් රව ඳශහත්ව බහව රීතීේටව අනුකරව
ඳත්හවේනවඹනුවරළේේ. 

 (iii)  ඳශහත්ව බහව ේනුේේව ඳත්හව ේනව ඹනුව
රඵනවගිණුම්රවසිුවව වීවඇතිව අඹථහව නුේදනුක්ව
පිළිඵව කිසිුවව අනහයණඹව වීභක්ව ේනොවීව ඇතිව
ඵළවිේවේභභව්රලසනඹවඌවඳශහත්වබහේ වගිණුම්ව
ම්ඵේධවඅදහශවේනොේ . 

(ආ  අදහශවේනොේ . 

 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මහ  
(ரண்தைறகு ெறந் றரஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුවථහනහඹතුභනි,වභේේවඳශමුනවඅතුරුව්රලසනඹවඅවේනව
ඉසේ් රහවේම්වහයණඹවකිඹේනවඕනෆ.වවඳශහත්වබහවපිළිඵව

්රලසනව ණනහක්ව භහව අවනව ේොට,ව භේේව ්රලසනව ඇසීභව
අභහතයහාලේ ව හර්ඹව බහයඹටව ඵහධහක්ඹව කිඹනව හයණඹව රුව
ඇභතිතුභහව වව යහජයව ඇභතිතුභහව වේව යව තිබුණහ.ව රුව

අභහතයතුභනි,වඅපිවේම්වසිටිේේේවඹවවඳහරනවආණ්ඩුවතුශයි.වඹවව
ඳහරනවආණ්ඩුවතුශවසිටිනවභළතිවඇභතිරුේවේවෝවඳශහත්වබහව
නිවේඹෝජනඹව යනව ්රධහනව ඇභතිරුේව ේවෝව භේත්රීරුේව ඹම්ව

ාචහක්ව ේවෝව දූණඹක්ව සිේධව යනහව නම්,ව ඔඵතුභහව ඒව ාචහව

දූණව සිේධව යනව ඇභතියඹහව ේවෝව භේත්රීයඹහව ආයක්හව
යේනටවටයුතුවයනවඇභතියේඹක්ද,වඑේවභවනළත්නම්වඔහුව
නීතිඹවවමුටවේේනේනවටයුතුවයනවඇභතියේඹක්ද? 

 

ගරු ෆයිසර් මුස ඳ මහ  
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව ේභතුභහේේව උත්තයඹව වව ්රලසනඹව
ේදභව අඳවහහත්භයි.ව ේවේතු,ව "ඔඵතුභහව ඔඵතුභහේේව
අභහතයහාලේ ව ේඳෞේලිව ගිණුභක්ව යනහද?"ව කිඹහව
ඇභතියඹකුේේව අවේනව පුළුේද?ව ව භේත්රීරුව ේම්ව බහේ ව

්රලසනව අවනව ේොටව ව කීේභේව ටයුතුව ශව යුතුයි.ව ේම්ව
්රලසනේඹේව අවේේේ,ව ඌව ඳශහත්ව බහේ ව ගිණුභක්ව භවව
ඇභතියඹහව ේඳෞේලිව ඳත්හව ේනව ඹනහදවකිඹරහයි.ව රුව

ථහනහඹතුභනි,ව භේත්රීරුව ්රලසනව ඇසීේම්දීව ඉතහභත්ව
වරුත්ේඹේව වව ව කීේභේව ්රලසනව ඇසිඹව යුතුයි.ව ේම්ව ්රලසනඹව
අඳවහහත්භව ්රලසනඹක්.ව නමුත්ව භහව උත්තයව ුවේේේ,ව ව භටව ේම්ව

බහටවවකීභක්වතිේඵනවනිහයි.වවේභභවභේත්රීතුභහටවඌවඳශහත්ව
බහේ වභවවඇභතිතුභහවභ වරිගිේවරිටභව ්රලසනඹක්වතිේඵනහව
නම්ව එතළනටව ගිහිේව ේේයහව ේනව පුළුේ.ව වළඵළයිව ේභළනිව

අඳවහහත්භව ්රලසනඹක්ව -ව [ඵහධහව කිරීභක්]ව භහව රුව
ථහනහඹතුභහේේවඅවේේේ,ව ේභභව ්රලසනඹවඳහර්ලිේම්ේතුේ ව
ඇභතිරුව-ව[ඵහධහවකිරීභක්]වHon. Speaker, shall I speak first?  

රුවථහනහඹතුභනි,ව ේභභව රුව බහේ ව දීව භේත්රීයඹකුටවව

ඇභතියඹකුේේව ්රලසනඹක්ව අවේනව පුළුේදව තතභේේේව
අභහතයහාලේ ව තභේව තුව ේඳෞේලිව ගිණුභක්ව තිේඵනහව ද?තව
කිඹහ.වඑළනිව්රලසනඹක්වඅවේනවපුළුේද?ව [ඵහධහවකිරීම්]වභභවේම්ව

රුව බහටව තිේඵනව රුත්ඹව නිහයිව එභව ්රලසනඹටව උත්තයව
ුවේේේ.වනමුත්වේභභවරුවභේත්රීතුභහව වටවඩහවකීේභේවටයුතුව
ශවයුතුඹවකිඹනවඑවතභයිවභේේවවභතඹවේේේ.ව[ඵහධහවකිරීම්]ව 

 

ගරු කබීර් හෂීේ මහ  (යජය වයවසය සංවර්ධන 
අම යතුම) 
(ரண்தைறகு தேர் யரலம் - அரச ததொழில்முயற்சிகள் 

அதறறருத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

රුවථහනහඹතුභනි,ව- 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවබීර්වවහිකම්වඇභතිතුභහ.වව[ඵහධහවකිරීම්]ව 

 
ගරු ෆයිසර් මුස ඳ මහ  
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ේභළනිවඅඳවහහත්භව්රලසනවඇසීභව-වව[ඵහධහවකිරීම්]ව 

 
ගරු කබීර් හෂීේ මහ  
(ரண்தைறகு தேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

රුවථහනහඹතුභනි,වරුවභේත්රීතුභහවඅවපුව්රලසනඹවපිළිඵව
ේම්වරුවඇභතිතුභහටවඹම්වකිසිව්රලසනඹක්වතිේඵනහවනම්වඒවළනව

කිඹේනව පුළුේ.ව නමුත්ව භේත්රීයඹකුටව අයිතිඹක්ව තිේඵනහ,ව
ේභභවරුවබහේ දීවඕනෆභව්රලසනඹක්වඅවේන.වඑේවභව්රලසනඹක්ව
අවේනවඵළවළයිවකිඹරහවකිඹේනවඵළවළ.වඅේඳේවඕනෆභව්රලසනඹක්ව
ඇහුේොත්වඇභතිරුවවළටිඹටවඅපිවඒහටවඋත්තයවේදනහ.වඒවනිහව

ේම්වරුවඇභතිතුභහවකිඹනවඑවළයරියි.වව[ඵහධහවකිරීම්] 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

ගරු ංර්.එේ. යංජිත් මේදුම බණ්ඩය මහ   
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව ේභතළනව භේත්රීයඹකුටව අයිතිඹක්ව
තිේඵනහ,ව ්රලසනඹක්ව අවේන.ව රුව ඇභතිතුභහව ඒටව උත්තයව
ේදේනවඕනෆ.වඑතුභහවභේේවේවෝදයවඇභතියේඹක්.ව 

 

ගරු ෆයිසර් මුස ඳ මහ  
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භභවඋත්තයවුවේනහ. 
 

ගරු ංර්.එේ. යංජිත් මේදුම බණ්ඩය මහ   
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
එතුභහව ඳසුව ේඳශව ඉේනව භේත්රීයේඹක්.ව එතුභහේේව අයිතිඹටව

රුව යරහව උත්තයව ේදේන.ව රුණහයරහව ඒව භේත්රීයඹහටව
අඳවහවයේනවඑඳහ. 

 

ගරු මන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 
භේත්රීයඹහටවඅඳවහවයේනවඵළවළ.වව[ඵහධහවකිරීම්]ව 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුව අනුයව රිහනහඹව භේත්රීතුභහ.ව [ඵහධහව කිරීම්]ව ඉේනව භභව

ඔඵතුභේරහටවඅසථහවේදේනම්.ව 
 

ගරු අනුය දිසනයක මහ  
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව රුව ඇභතිතුභහව කි ේ ව

ඇභතිරුේේේව රුත්ඹත්,ව එතුභහේේව තිේඵනව ේඳෞරුඹත්ව
ආයක්හව නව විකරඹටව ්රලසනව අවේනව කිඹරහයි.ව වළඵළයි,ව රුව
ථහනහඹතුභනි,ව ේම්ව ්රලසනඹව අවරහව තිේඵේේේව ේවොයභක්ව

ළනයි.ව ේවොයභක්ව ළනව අවේනව ඵළවළ,ව එඹහේේව රුත්ඹව
ආයක්හව යමිේ.ව ේවොයභව ළනව අවේනව ඕනෆ,ව ේවොයභව
විකරඹටයි.ව එඹහටව කිඹේනව ඕනෆව "ේවොයහ"ව කිඹරභව තභයි.ව රුව
ථහනහඹතුභනි,වඒවනිහවඉතහවඳළවළරිලිභවකි ේොත්වේම්වඳශහත්ව

බහරටව ේේව යව තිේඵේේේව භවජනඹහේේව ධනඹයි.ව ේම්ව
ඳහර්ලිේම්ේතුවවයවහවතභයිවඳශහත්වබහරටවමුද් වේේවයරහව
තිේඵේේේ.වඒවමුද් වඹම්වඅභහතයයේඹක්වේවෝවභවවඇභතියේඹක්ව

තභේේේව ේඳෞේලිව ඳපතවයණඹව ේනුේේව උඳේඹෝගීව යව
ේනහවකිඹරහවේතොයතුයක්වතිේඵනහවනම්වේම්වඳහර්ලිේම්ේතුේ ව
භේත්රීරුේටව හධහයණව අයිතිඹක්ව තිේඵනහව -ව ඳහර්ලිේම්ේතුටව

මූරයව ඵරඹව තිේඵනහව -ව ඒව මුද් ව එේවභව ඳපතවයණඹව යනහදව
කිඹරහව විභේන.ව අභහතයයඹහටව ඳරීක්ණඹක්වයරහවකිඹේනව
පුළුේ,ව "වඑේවභව එක්වනළවළ.ව ඒව ළරැරිව ේතොයතුයක්"වකිඹරහ.ව

ඇභතිතුභහටව ඒව පිළිතුයව රඵහව ේදේනව පුළුේ.ව වළඵළයිව රුව
ථහනහඹතුභනි,වකිසිේේත්භවඒේේවභේත්රීයේඹකුටව්රලසනඹක්ව
අවේනව තිේඵනව අයිතිඹව ඹටඳත්ව යේනව ඵළවළ.ව ව ඔඵතුභහව
කිඹේේේ,වේම්වභේත්රීයඹහටව්රලසනවඅවේනවඵළවළවකිඹරහයි.ව[ඵහධහව

කිරීභක්]වඑේවභව්රලසනවඅවේනවඵළපතභක්වනළවළ.ව[ඵහධහවකිරීභක්]ව
ඒවභේත්රීයේඹකුේේවඅයිතිඹක්.ව ව ඒවතවවුරුවයේන.ව [ඵහධහව
කිරීභක්]ව 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුව ඇභතිතුභනි,ව භභව ඔඵතුභහටව ඳසුව අසථහව රඵහව
ේදේනම්.වරුවරිේේසවගුණර්ධනවභළතිතුභහ. 

ගරු දිමන්ෂ ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව ඳහර්ලිේම්ේතුේ ව භේත්රීයේඹක්ව

්රලසනඹක්වඅවනේොටව ඒව්රලසනඹවඅවේනව අයවරඵහවේදේේේව

රුව ථහනහඹතුභහයි.ව රුව ථහනහඹතුභහේේව අයඹව

රළබුණහටවඳසුවතභයිව ේම්ව්රලසනඹවමුද්රණඹටවඹේේේ.වමුද්රණඹටව

ගිහි් රහව භහව ණනහකිේව ඳසේේව තභයිව භේත්රීතුභහටව ්රලසනඹව

අවේනවරළේඵේේේ.වඒවනිහවරු ථහනහඹතුභහවුවේවතීේුවක්ව

්රතික්ේේඳව කිරීභව වහව ්රලසනඹක්ව අවේනව රුව බහටව

වළකිඹහක්ව නළවළ.ව ේභොද,ව ේම්ව ්රලසනඹව රුව බහේ ව ේඳොුවව

අයිතිඹක්.ව රුවඇභතිතුභහවඋත්හවව දයේේේවරුවභේත්රීරුේටව

්රලසනඹක්ව අවේනව ඵළවළව කිඹනව ථහව කීභව නම්ව එඹව ඉතහභව

ළරැරියි.ව ඇභතියේඹකුටව ්රලසනඹටව උත්තයව දීව ේනව ඵළපතව නම්වව

උත්තයවේනොදීවඉේනවවපුළුේ.වඒත්වඇභතිතුභහවේේවආයණඹටව

තිේඵනවම්්රදහඹක්.වඒවම්්රදහඹවඳහවිචි මවයේනවඕනෆවනම්වඒව

ඇභතිතුභහටව ඳහවිචි මව යේනව පුළුේ.ව නමුත්ව භේත්රීතුභහේේව

අයිතිහසිභවඹටඳත්වයේනවඵළවළ.ව ව ්රලසනඹවඅවේනවඔඵතුභහව

අයවරඵහවදීරහවතිේඵනහ.ව්රලසනඹවනයහඹවඳත්රඹටවඇතුශත්වේරහව

තිේඵනහ.වඔඵතුභහවවිසිේව්රලසනඹවඇසීභටවඅසථහවරඵහවුවේනහටව

ඳසේේවකිසිවේරකිේත්වඇභතියේඹකුටවවභේත්රීතුභහේේවඅයිතිඹව

ඹටඳත්වයේනවඵළවළ. 

 
ගරු විමේ වීයවංශ මහ    
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රුවථහනහඹතුභනි,ව- 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවඵේුවරවගුණර්ධනවභළතිතුභහ.ව 

ඊටව ඳසේේව භභව ඔඵතුභහටව අසථහව ේදේනම්.ව භභව සිඹලුභව
ේදනහටවඅසථහවේදනහ.වනමුත්,වේම්වරිටභවඇදේනවඹේනව
එඳහ.වI will give a Ruling. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුවථහනහඹතුභනි,වවිේලේේඹේවඳසුවේඳශවභේත්රීතුේභකුටව
අභහතයතුභේරහව වව නිේඹෝජයව අභහතයතුභේරහව භ ව වකිසිඹම්ව
ේවෝව නුව -ව ේදනුක්ව ේේරුම්වයව ේනව තිේඵේේේව ේම්ව රුව
බහේ දීයි.ව ඒවනිහව භේත්රීයඹහව කුභනව ේේලඳහරනව ඳක්ඹටව

අයිතිවවුණත්,වඒවභේත්රීයඹහටවතභේේේව්රලසනඹවඇසීභටවතිේඵනව
ශුේධවඅයිතිඹටවඔඵතුභහවඉඩව්රසතහවරඵහවේදේන. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒව අයිතිඹව වපත.ව ඒව ඔක්ේොභව වේව ශහ.ව ේවොයිව ව රුව

භේත්රීතුභහ. 

 
ගරු විමේ වීයවංශ මහ    
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 
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ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවවිභ් වවීයාලවභේත්රීතුභහ. 
 

ගරු විමේ වීයවංශ මහ    
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව අදව විතයක්ව ේනොේයි,ව  වටව ේඳයදීත්ව
අදහශව රුව භේත්රීතුභහව ේම්ව ්රලසනඹව භතුව යනව ේොටව ේම්ව

ආහයේ භව්රතික්රිඹහක්වතභයිවේභතුභහේේවනිේඹෝජයවඇභතිතුභහව
ේවෝව ේනත්ව ඇභතියේඹක්ව ඉරිපතඳත්ව ේශේ.ව ්රලසනඹව අවනව
භේත්රීතුභහභව්රලසනවයනහවමික්,ව්රලසනඹටවඋත්තයවදීභක්වසිේධව

වුේණ්ව නළවළ.ව භභව දේනහව විකරඹටව ේභතුභේරහව ේභචිචයව උයණව
ේේේේවඔඹවකිඹනවගිවිසුේම්,ව-වවිහදඹටවරක්ේරහවතිේඵනවඔඹව
කිඹනවනුේදනුේ ව -ව නීතිවඋඳේදසවඳඹරහව තිේඵේේේත්වඅදහශව

අභහතයයඹහවනිහයි.වඉතිේ,වේවොයහේේවඅම්භහේේවේේනවඅවනහව
හේේව ේදඹක්ව තභයිව ේම්ව භේත්රීතුභහව යේේේ.ව ඒව විකරඹටව
ේවොයහේේව අම්භහේේව ේේනව අවනව ේොටව ේවොයහටයි,ව අම්භටයිව
ේදේදනහටභවේක්ේතිවඹනවඑවහධහයණයි. 

 

ගරු ෆයිසර් මුස ඳ මහ  
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුවථහනහඹතුභනි,- 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවඇභතිතුභනි,වඔඵතුභහවේම්වළනවකිඹේනවඉසේ් රහවභභව

ේභඹවවේවයේනවළභළතියි.ව වටවේඳයවඅසථහවතුනදීත්වේම්ව
්රලසනඹවඇහුහ.වභටවභතයි,වභේත්රීතුභහටවසුුවසුවපිළිතුයක්වරළබුේණ්ව
නළවළ.වඑතුභහවඒවම්ඵේධේඹේවභටත්වකිඹරහවතිබුණහ.වේභතළනදීව

ෆභවභේත්රීයේඹකුටභව්රලසනවඇසීේම්වඅයිතිඹවතිේඵනහ.වඒවභභව
පිළිේනහ.ව නමුත්ව එතුභහව අතිේව කිඹළවුණහ,ව ඔඵතුභහව ඒව අඹව
ආයක්හව යනහව කිඹරහ.ව භභව හිතේේේව එතළනදීයිව ඔඵතුභහටව

තයවහවගිේ .වඳසුේඳශවභේත්රීරුේටවඅපිවඔවුේේේවඅයිතිහසිභව
රඵහවේදමු.වඒවඅයිතිහසිභවරඵහවදීභවඅේේවයුතුභක්. 

 

ගරු ෆයිසර් මුස ඳ මහ  
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුවථහනහඹතුභනි,වේම්වභේත්රීතුභහ,- 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළේවඅපිවේම්වළනවථහවශහවේේ,වරුවභේත්රීතුභහ.ව 

රුවෂයිර්වමුසතහඳහවඅභහතයතුභනි,වඅපිවේම්වථහවේභතළනිේව
අේවයමු.වේභොක්දවඔඵතුභහටවකිඹේනවතිේඵේේේ? 

 

ගරු ෆයිසර් මුස ඳ මහ  
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භභව නඩුක්ව ම්ඵේධේඹේව ේඳනීව
සිටිඹහ.වේම්වනුව-වේදනුටවභේේවකිසිභවම්ඵේධඹක්වනළවළ.වභටව
ඳළවළරිලිවකිරීභක්වකිරීභටවඅලයයි. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි,වේවොයි.වඒවවපත. 

ගරු ෆයිසර් මුස ඳ මහ  
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භටවඳළවළරිලිවකිරීභක්වකිරීභටවඅලයයි. 
 

ගරු විමේ වීයවංශ මහ    
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔේන,වනීතිවඋඳේේලඹහ. 
 

ගරු ෆයිසර් මුස ඳ මහ  
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භභවනඩුවනීතිවඋඳේේල.වතමුේනහේේේවදේේේවනළත්නම්ව
කිඹේනම්,වභභවනඩුවනීතිවඋඳේේල.වරුවථහනහඹතුභනි,ව
භභවඌවභවවඇභතිතුභහවේනුේේව -වඳශහත්වබහේ වභවවඇභතිව
ධුයඹව ම්ඵේධේඹේව -ව නඩුටව ේඳනීව සිටිඹහ.ව ඒව හේේභව රුව

චමිේදවවිේජ්සිපතවභේත්රීතුභහවඅඳහුව්රලසනඹටවභභවම්පර්ණේඹේභව
උත්තයව ුවේනහ.ව භභව උත්තයව දීභව ්රතික්ේේඳව ේශේව නළවළ.ව විභ් ව
වීයාලව භේත්රීතුභහව වළභව ේරහේ භව ළරපතේ ව ඉේනව අඹටව

ේේේනයිවඅඳටවවේේේ. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි,වදළේවඒවඅේ.වරුවභේත්රීතුභහ,වඔඵතුභහටවේදළනිව

අතුරුව්රලසනඹක්වඅවේනවතිේඵනහද? 
 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මහ  
(ரண்தைறகு ெறந் றரஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔ . 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි,වදළේවේදළනිවඅතුරුව්රලසනඹවඅවේන. 
 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මහ  
(ரண்தைறகு ெறந் றரஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුවථහනහඹතුභනි,වඳසුවේඳශවභේත්රීයේඹක්වවළටිඹටවේම්ව
රුවබහටව අනතව ේමිේ,වනිවඬ,ව ේම්ව ඹනව හදඹව ේදව භභව

විභසුේභේවඵරහවසිටිඹහ.ව වඅේේවරුවභේත්රීතුභේරහවකි හවහේේව
රුව ඇභතිතුභහව භභව අනව ්රලසනරදීව ඍජුව උත්තයව ේදේේේව
නළතිව නිහ,ව ඇත්තටභව ඒව ළනව භටව පුා මව ළඹක්ව තිබුණහ.ව භභව
ේභළනිව ්රලසනඹක්ව ඇසීේභේව ඇභතිතුභහටව ්රලසනඹක්ව භතුව වුණහව

නම්,ව අඳවසුක්වසිුවවවුණහවනම්ව ඒව ළනවභභවනහටුව නහ.ව ඒව
හේේභ,වභහවඉ් රහවසිටිනහ. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේචෝදනහක්වයේේේවනළතිව්රලසනඹවඅවේන. 
 

ගරු චක න්ද වි මේසිරි මහ  
(ரண்தைறகு ெறந் றரஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුව ඇභතිතුභනි,ව භභව ඇහුේ ව ඔඵතුභහටව ේෞයඹක්ව රඵහව
ේදනව්රලසනඹක්.වතතවුරුවළරැරිවශත්,වඅපිවඹවවඳහරනවආණ්ඩුේේව

ඔවුේටව අලයව දුවභව ේදනහතතව කිඹනව ඍජුව පිළිතුයයිවව
ඔඵතුභහේේව භභව ඵරහේඳොේයොත්තුව වුේණ්.ව එේේව ේනොභළතිව
ඔඵතුභහේේවහිතවපතදනවඅදවසිේවේනොේයිවරුවඅභහතයතුභනි.ව 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

භේේවේදළනිවඅතුරුව්රලසනඹවේභඹයි. 

''ඳශහත්ව බහේ ව නීතිව ේයගුරහසිව වව මුද් ව ේයගුරහසිව අනුයිව
ටයුතුව ේශේතතව කිඹහව ඔඵතුභහව කිඹනහ.ව ේඳයව ඳහ් ව දරුේටව

ේඳොත්වරඵහවේදේනටවයහජයවඵළාකුවතුනකිේවමුද් වඉ් රනවේොට,ව
ඵළාකුවේදක්වවඑතුභහේේවේඳෞේලිවගිණුභටවමුද් වරඵහවේදනහ.ව
නමුත්,වජහතිවඉතිපතවකිරීේම්වඵළාකුවමුද් වරඵහවේදේේේවනළවළ.වඒව

රඵහවේනොදීභවනිහ,වජහතිවඉතිපතවකිරීේම්වඵළාකුේ වතිබුණුවරුපිඹ් ව
මිලිඹනව110වසථහයවතළේඳතුක්වඳශහත්වබහේේවනිදවසවයව
ේනහ.ව නමුත්,ව ඳශහත්ව බහව ඒභතිව ේම්ව ේේටව විරුේධව

වුණහ.වවිරුේධවේේනටවේවේතු,ව් වපිේයේනටවලිේවේම්වමුදරව
නිදවසවයවළනීභයිවරුවඅභහතයතුභනි.වඔඵතුභහවකිඹනහ,ව තතමුද් ව
ේයගුරහසිව අනුව ටයුතුවයව තිේඵනහඹතතව කිඹරහ.වනමුත්,ව මුද් ව

ේයගුරහසිව අනුව ව ඵරනේොටව ් ව පිේයේනටව ලිේව සථහයව
තළේඳතුක්වවඑේවභවනිදවසවයවේනවඵළවළ.වඒවආහයඹටව් ව
පිේයේනටවලිේවේම්වමුදරවනිදවසවයවත්තවනිහවේම්වනවවිටව
රුපිඹ් වරක්ව103වඅරහබඹක්වඳශහත්වබහවරඵහවතිේඵනහ.වේම්ව

අරහබව වුණුව මුදරව ඳශහත්ව බහටව නළතව අඹව යව ළනීභව පිණිව
ඔඵතුභහවේනහවපිඹයවේභොක්ද? 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවඇභතිතුභහ? 

 
ගරු ෆයිසර් මුස ඳ මහ  
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුව භේත්රීතුභහ,ව ේම්ව දත්තව භටව ේඹොමුව යේන.ව වඒව
ම්ඵේධේඹේව භභව ඳරීක්ණඹක්ව යේනම්.ව වළඵළයි,ව
අඳවහහත්භව්රලසනවඇසීේභේවශකිේන. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි.ව තත්ව අතුරුව ්රලසනව තිේඵනහද,ව චමිේදව විේජ්සිපතව

භේත්රීතුභහ? 

 
ගරු චක න්ද වි මේසිරි මහ  
(ரண்தைறகு ெறந் றரஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

තිේඵනහ,වරුවථහනහඹතුභනි. 

රිගිේව රිටභව භභව ්රලසනව ේඹොමුව යනහ.ව හර්තහව ඉරිපතඳත්ව
යේනව කිඹනව හයණහව භටව අභහතයතුභහව වළභදහභව කිඹනහ.ව
අදහශව හර්තහව ලිඛිතව ඹහව තිේඵනහ,ව රුව ථහනහඹතුභනි.ව

විලහරවමූරයවාචහවයහශිඹවරුණුවතභයිවභභවචනව150කිේවවිතයව
අහවතිේඵේේේ.වතතරිගිේවරිටභවඅවනහතතවකිඹනවහයණඹවේභතුභහව
වේවයේේේවඒවනිහයි.වභභව වටවේඳයත්ව්රලසනවඉරිපතඳත්වයරහව

තිේඵනහ.ව ේම්ව පිළිඵව භභව ඔඵතුභහටව විසතයව රඵහව දීරහව
තිේඵනහ.ව ඒව නිහව භටව ේම්ව ්රලසනඹටව ක්ණිව පිළිතුයක්ව රඵහව
ේදේනඹවකිඹහවඉ් ර භක්වයනහ. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුව ඇභතිතුභහව ඒව ළනව ේොඹහව ඵරහ,ව ඳරීක්හව යව හර්තහව
යේන. 

ගරු ෆයිසර් මුස ඳ මහ  
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රු ථහනහඹතුභනි,ව රු භේත්රීතුභහ භට රඵහ ේදන 
දත්ත අනු භභ හර්තහක් ළේනම්. 
      
  

විරම වටුප් විෂම  ඉවත් කිරීම : මයාවයණ 

මඳ  මය න්දුව  
ஏய்வூற தொண்தரடுமப லக்குல்: ரர்ல் 

ரக்குரற 
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7. ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

යහජයව ඳපතඳහරනව වව ශභනහයණව අභහතයතුභහේේව ඇසව
්රලසනඹව-ව11 : 

(අ  1i) විරහභවළටුේවවිභතහවඉත්වයනවඵටවඳසුගිඹව
භළතියණව භේ ව ුවේව ේඳොවේයොේුවව අනුව එභව
විභතහඹවඉත්වයවතිේේද; 

 (ii) විරහභව ළටුේව විභතහව සව යව ේවීම්ව යනව
ේතක්වඑයවභහව2ක්වවහවේනවරදවදීභනහව
ආඳසුවඅඹවයවේනවතිේේද; 

 (iii) විරහභව ළටුේව ේවීේම්දීව එභව ළටුේඳේව
ළේදඹුේටවේවවමුදරවඳහවවළයවතිේේද; 

 (iv) ලිේව විරහභව ළටුේව ේවීේම්දීව ඹව 21ටව අඩුව
අවිහවව ළවළණුව දරුේටව වහව ඹව 18ටව අඩුව
දරුේටව තිබව විරහභව ළටුේඳේව හිමිම්ව ේම්ව
නවිටවඅහිමියවවතිේේද; 

 ඹේනවඑතුභහවේභභවබහටවදේේේේද? 

(ආ ව ේනොවඑේේවනම්,වඒවභේද? 

 

சதரது றர்ர ற்ரம் தொரமத்து அமச்ெமக் ரட்ட 

றணர:  

(அ  1i) ஏய்வூற தொண்தரடுமப லக்குரக் டந் 

ரர்ல் ெத்றல் அபறத் ரக்குரறக்றங் 

ரற்தடி தொண்தரடு லக்ப்தட்டுள்பர; 

 (ii) ஏய்வூற தொண்தரடுமபச் ெரறசெய்து 

செலுத்தும்ம எரடமறல் 2 ரங்லக் 

ரச் செலுத்ப்தட்ட சரடுப்தணவு தறன்ணர் 

லப அநறடப்தட்டுள்பர; 

 (iii) ஏய்வூறம் செலுத்துமறல் அச்ெம்தபத்றல் 

றமலக்குச் செலுத்ற தத்சரம 

றக்ப்தட்டுள்பர; 

 (iv) தொன்தை ஏய்வூறம் செலுத்துமறல்ව 21වதுக்கு 

குமநந் றரம் செய்ர சதண் தறள்மப 

லக்கும்  18ව துக்குக் குமநந் தறள்மப 

லக்கும் இருந் ஏய்வூற உரறத்துரறம 

இன்நபறல் இல்னரசரறக்ப்தட்டுள்பர; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  இன்ரநல், ன்? 

 
asked  the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Will he inform the House - 
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 (i) whether the pension anomalies that had 
been existing have been eliminated as per 
the pledge given during the last election 
campaign to that effect; 

 (ii) whether the two-month lump sum 
allowance paid to pensioners till the 
payments are made after eliminating 
pension anomalies has been recovered; 

 (iii) whether the amount paid for widows has 
been cut off in paying pensions; and 

 (iv) whether the unmarried girls under 21ව years 
of age and children under 18ව years of age 
have been deprived of their previously 
existing entitlement to the pension by now? 

(b) If not, why?  
 

ගරු ංර්.එේ. යංජිත් මේදුම බණ්ඩය මහ   
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara ) 
රුවථහනහඹතුභනි,වඑභව්රලසනඹටවපිළිතුයවේභේේයි. 

(අ  1i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

 (iii) නළත. 

 (iv) නළත.ව විහවව අවිහවව ඵව ේනොරමිේව
ේදඳහර්ලසඹටභව1රැකිඹහවවියහිත වඅවුරුුවව26ව1අවුරුුවව
විසිවඹ වදක්හවහිමිම්වරඵහදීභටවටයුතුවයවඇත.ව 

(ආ  ඳළනවේනොනඟී. 

 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රුව ඇභතිතුභනි,ව සතුතිේතව ේනහ,ව ේම්ව විරහභව ළටුේව
විභතහවනිළයරිවකිරීභවවහවඔඵතුභහවටයුතුවයවතිබීභවළන.වඒව

අතයතුයවහරේ වතභයි,ව දීභනහක්ව ේරහව ඒව ළටුේඳේවඳහව
ත්ේත්.වභටවදළනේනටවඕනෆ,වඔඵතුභහවකිඹනවවිකරඹටවේම්වවිරහභව
ළටුේව විභතහව අේව යව ක්රිඹහත්භව වීව තිේඵේේේව දහව

ඉරහදවකිඹරහ. 
 

ගරු ංර්.එේ. යංජිත් මේදුම බණ්ඩය මහ   
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අපිව 2015ව ජනහපතව භහේ ව ඉරහව ේම්ව විභතහව අයිේව

යේනටවවටයුතුවයවතිේඵනහ.ව 
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ජනහපතවභහේ වඉරහවවිභතහවඉත්වයවතිේඵනහද? 
 

ගරු ංර්.එේ. යංජිත් මේදුම බණ්ඩය මහ   
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔ . 
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ේදනවඅතුරුව්රලසනඹවේභඹයි.වඑතේොටවකුභනවහරේ ද,වඒව
විභතහවේනුටවභහවේදවළටුඳවේ ේ ව? 

ගරු ංර්.එේ. යංජිත් මේදුම බණ්ඩය මහ   
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අත්තිහයභක්ව විකරඹටව භහව ේදව ළටුඳව ේ හ.ව

අත්තිහයභක්වේ ේ .වඉේවඳසුවවිභතහවභ වඒවඅත්තිහයභව
ශඳහව ළඩිේඹේව ේහව තිේඵනහව නම්ව ඒව අඹව යව ත්තහ;ව
අඩුේේවේහවතිේඵනහවනම්වඉතිපතවණනවේ හ.ව 

 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නළවළ,වනළවළ.ව භභව අවේේේවේම්වළශපීභටවේඳය,ව -විභතහව
ඉත්වකිරීභටවේඳය-වදීභනහවුවේනහදවකිඹරහයි. 

 

ගරු ංර්.එේ. යංජිත් මේදුම බණ්ඩය මහ   
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
විභතහවනිළයරිවණනඹවයනවේතක්වඅත්තිහයභක්වරඵහව

ුවේනහ.වවිභතහවණනඹවශහටවඳසුවඒවරඵහව ුවේවඅත්තිහයභව
අඩුවනම්වඅඩුවමුදරවේ හ,වඒවළඩිේඹේවේරහවතිේඵනහවනම්ව
ළඩිේඹේවේවවමුදරවඅඹවයවත්තහ.ව 

 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ලිේවේනවරද,වඳසුවඅඹවයවේනහවරදවමුදරත්වවිභතහව
ඉත්වශවරිනවසිටවවිරහභවළටුඳටවඑතුවශහද?ව 

 

ගරු ංර්.එේ. යංජිත් මේදුම බණ්ඩය මහ   
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔ ,ව ඔ .ව ඒව භහව ේදේක්ත්,ව විරහභව ළටුේව විභතහව සව

යරහවඒවඅඹටවේේනවඕනෆවණනවේරහවතිේඵනහ.ව 
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දළේව තමුේනහේේේරහේේව ආණ්ඩුව තීයණඹක්ව අයේනව
තිේඵනහ,ව  වටව ඳසුව යජේ ව ේේඹටව ඵහව ළනීේම්දීව ව විරහභව
ළටුඳක්වයජේඹේවේේේේවනළවළ,ව වඒවවහවයජේ වේේඹහව
දහඹවේේනවඕනෆවකිඹරහ.වයජේ වේේඹහවණනක්වේේනව
ඕනෆ.ව ේම්ව ්රතිඳත්තිඹව අනුව ේම්ව නව විටව තමුේනහේේේරහේේව
විරහභව ළටුේව ්රතිඳත්තිඹව ාේලෝධනඹව කිරීේම්ව අණව ඳනත්ව
ක්රිඹහත්භවයවතිේඵනහද? 

 

ගරු ංර්.එේ. යංජිත් මේදුම බණ්ඩය මහ   
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔ .ව රුව භේත්රීතුභනි,ව අපිව විරහභව ළටුේව ක්රභඹව නළතිව යව

නළවළ.ව තිේඵනව විරහභවළටුේවක්රභඹවේනුටවේරෝේ ව අදව ෆභව
යටක්භව ක්රිඹහත්භව යනව දහඹව විරහභව ළටුේව ක්රභඹව දළේව අඳව
වඳුේහව ේදනහ.ව ඒවම්ඵේධවඅණඳනත්ව දළේව සවයව ේනව
ඹනහ.වඉතහවඉක්භනිේවඳහර්ලිේම්ේතුටවඉරිපතඳත්වයරහ,ව දහඹව
විරහභවළටුේවක්රභඹවක්රිඹහත්භවයේනවටයුතුවයනහ. 

 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දළනට- 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවභේත්රීතුභහ,වඳළවළරිලිවකිරීභත්වඑක්වදළේවඔඵතුභහවඅතුරුව
්රලසනවතුනවභහයක්වඇහුහ.ව 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

විරහභවළටුඳටවදහඹත්ඹක්වනිමිේවතිේඵනහද? 
 

ගරු ංර්.එේ. යංජිත් මේදුම බණ්ඩය මහ   
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔ ,වඅනිහර්ඹේඹේභ.ව [ඵහධහවකිරීභක්]වේඳයවඳළළතිවළේදඹු,ව

ළේදඹුව පුරුව වහව අනත්දරුව විරහභව ළටුේවක්රභඹටව අනුව සිඹඹටව
වඹවභහය,ව වතව දහඹත්ඹක්වතිේඵනහ.ව ඒව දහඹත්ඹව දළනටව
අපිවේනහ.ව 

 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ළේදඹු,ව ළේදඹුව පුරුව වහව අනත්දරුව විරහභව ළටුේව ක්රභඹටව
දහඹත්ඹවවළභවදහභවතිබුණහ.වභභවකිඹේේේ,වවිරහභවළටුඳවළනයි.ව

ළේදඹු,වළේදඹුවපුරුවවහවඅනත්දරුවවිරහභවළටුඳවළනවේනොේයි.වව
ඔහුේේ/ව ඇඹේේව විරහභව ළටුඳටව දහඹත්ඹක්ව ඔහුේේ/ව ඇඹේේව
ළටුේඳේව අඹව යව ේනහද,ව ඒව වහව නීතිව ම්භතව වුේණ්ව

ේොේවේද? 
 

ගරු ංර්.එේ. යංජිත් මේදුම බණ්ඩය මහ   
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රුව භේත්රීතුභනි,ව දළනටව ඒව ම්ඵේධව අණඳනත්ව සව

යමිේව ඹනහ.ව අපිව ඉතහව ඉක්භනිේව ඒව අණඳනත්ව ඉරිපතඳත්ව
යනහ.වබඹවේේනවඑඳහ,වවිරහභවළටුඳවනළතිව ේේේේවනළවළ.ව
විරහභවළටුඳවරළේඵනහ.වඅලුත්වක්රභඹක්වඅපිවවඳුේහවේදනහ.වඅදව
ඉේරිඹහේ ව ක්රිඹහත්භව ේේේේව ඒ;ව යුේයෝඳේ ව ක්රිඹහත්භව

ේේේේවඒ;ව ජඳහනේ වක්රිඹහත්භව ේේේේවඒ.ව ඒවක්රභඹටව
භහ වවක්රභඹක්,වභහනවක්රභඹක්වඅපිවවඳුේහවේදනහ. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයිවේඵොේවොභවසතුතියි. 
 

දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසථ සංමශෝධන 
ඳනමත් සංකේපීය ඳ්රිකවක් මකටුේඳත් කිරීම: 

මගව මුදල 
அெறனமப்தைக்ரண தத்சரன்தரது றருத்ச் 

ெட்ட ண்க்ருப் தத்ற மவு : சரடுப்தணவு  
DRAFTING OF CONCEPT PAPER TO NINETEENTH 
AMENDMENT TO THE CONSTITUTION: PAYMENT 

642/’16 

8. ගරු උදය ප්රභත් ගේමන්පිල මහ  
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අකරයණවඅභහතයතුභහේේවඇසව්රලසනඹව-ව11 ව: 

(අ  1i) දවනව නව ආණ්ඩුක්රභව යසථහව ාේලෝධනව
ඳනතව ේවෝව ඳනේත්ව ා් පීඹව ඳත්රිහක්ව
ේටුම්ඳත්ව කිරීභව වහව කිසිඹම්ව පුේරඹේව
පිපතටවේවීභක්වයවතිේේද; 

 (ii)  ේවීම්වරදවපුේරඹේේේවනම්,වේවීභටවේවේතුවවව
එක්වඑක්වපුේරඹහටවේනවරදවමුදරවේේවේේව
ලේඹේවේර්ද; 

 ඹේනවඑතුභහවේභභවබහටවදේේේනහිද? 

(ආ  ේනොවඑේේවනම්,වඒවභේද? 

லற அமச்ெமக் ரட்ட றணர:  

(அ) (i) அெறனமப்தைக்ரண தத்சரன்தரது 

றருத்ச் ெட்டத்ம அல்னது ெட்டத்றன் 

ண்க்ருப் தத்றசரன்மந மவு 

செய்ற்ர ரதம் ெறன ஆட்லக்கு 

சரடுப்தணவு செலுத்ப்தட்டுள்பர 

ன்தமயும்; 

 (ii) சரடுப்தணமப் சதற்ந ஆட்பறன் சதர்ள், 

சரடுப்தணவு செலுத்ப்தட்டற்ரண 

ரங்ள் ற்ரம் எவ்சரருருக்கும் 

செலுத்ப்தட்ட சரம ணறத்ணறர ரம 

ன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Justice: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether any payment has been made to 

some group of persons for the purpose of 
drafting the Nineteenth Amendment to the 

Constitution Bill or a concept paper of that 

Bill; and   

 (ii) separately of the names of the payees, the 

reasons for making the payments, and the 

amount paid to each of those persons? 

(b) If not, why? 

 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ  (අකරකයණ 

අම ය සහ බුේධශසන අම යතුම) 
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ - லற 

அமச்ெரும் தைத்ெரெண அமச்ெரும்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Minister of Buddhasasana) 

රුවථහනහඹතුභනි,ව්රලසනඹටවපිළිතුයවේභේේඹ. 

(අ  1i) දවනව නව ආණ්ඩුක්රභව යසථහව ාේලෝධනව
ඳනත්ව ේටුම්ඳතව වහව ්රතිඳත්තිව සව කිරීභව
ජහතිව්රතිඳත්තිවවහවආර්ිකවටයුතුවඅභහතයහාලඹව
විසිේව සිුවව ශව අතය,ව එඹව ේටුම්ඳත්ව කිරීභව
නීතිඳතිව ේදඳහර්තේම්ේතුව වව නීතිව ේටුම්ඳත්ව
ේදඳහර්තේම්ේතුවවිසිේවසිුවවයනවරරි.වඅකරයණව
අභහතයහාලේඹේව කිසිුවව මුදරක්ව ේහව නළත.ව
අභළතිවහර්ඹහරේඹේවකිසිුවවමුදරක්වේහවනළතිව
ඵවදේහවඇත.ව 

 (ii) ඳළනවේනොනඟී. 

(ආ  ඳළනවේනොනඟී. 
 

ගරු උදය ප්රභත් ගේමන්පිල මහ  
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රුව ඇභතිතුභනි,ව අභළතිව හර්ඹහරේඹේව ේහව නළත;ව
අකරයණවඅභහතයහාලේඹේවේහවනළත.වනමුත්,වජහතිව්රතිඳත්තිව

වහව ආර්ිකව ටයුතුව අභහතයහාලඹව ේභඹව සව ශහව කිඹරහයිව
ඔඵතුභහවකි ේ .ව 

 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඔ . 
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ගරු උදය ප්රභත් ගේමන්පිල මහ  
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ජහතිව්රතිඳත්තිවවහවආර්ිකවටයුතුවඅභහතයහාලේඹේවඑළනිව
ේවීභක්වඹම්වපුේරේඹකුටවයවතිේඵනහද? 

 
ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

එළනිව ේවීභක්ව ශහද,ව නළේදව කිඹහව අඳව දළනුත්ව යේනව

කිඹරහවඅපිවඑභවඅභහතයහාලඹටවදළනුම්වදීරහවවතිේඵනහ.වේම්වදක්හවඒව
පිළිඵව පිළිතුයක්ව රළබිරහව නළවළ.ව ඉරිපතව තිේ දීව ඒව පිළිඵව
පිළිතුයක්වරඵහවේනවඔඵතුභහවදළනුත්වයේනම්. 

 
ගරු උදය ප්රභත් ගේමන්පිල මහ  
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භභව ේභඹව ්රලසනඹක්ව විකරඹටව ජහතිව

්රතිඳත්තිව වහව ආර්ිකව ටයුතුව අභහතයහාලඹටව ේඹොමුව යේනම්.ව
රුවඇභතිතුභනි,වේම්වපිළිතුයවරඵහව ුවේනහටවඔඵතුභහටවේඵොේවොභව
පිේ. 

 
ලංක ඛනිජ ම ේ නීයාග  සංසථව: බවගත්  

මසේවකයන්  
இனங்ம சதற்ரநரலிக் கூட்டுத்ரதணம்: 

ஆட்ரெர்க்ப்தட்ட ஊறர்ள்  
CEYLON PETROLEUM CORPORATION: EMPLOYEES 

RECRUITED 
650/’16 

9. ගරු එස.එේ. මරික්කර් මහ  
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

නිජව ේත් ව ම්ඳත්ව ාර්ධනව අභහතයතුභහේේව ඇසවවවවවවවවවවවවවව
්රලසනඹව-ව11 : 

(අ  1i) 2015.10.01ව සිටව 2016.03.30ව දක්හව හරඹව තුශව
රාහවනිජවේත් වනීතිතවාසථහටවඵහේනව
ඇතිවේේඹේවායහවේොඳභණද; 

 (ii) ඔවුේේේවනම්වේර්ද; 

 (iii) ඔවුේවඵහවත්වක්රිඹහවඳටිඳහටිඹවේර්ද; 

 (iv) ඔවුේවඵහවළනීභවවහවඅනුභතවහර්ඹවභණ්ඩරව
පුයේඳහඩුවතිබුේණ්ද;ව 

 (v) එේේවනම්,වඳළතිවඅනුභතවහර්ඹවභණ්ඩරවපුයේඳහඩුව
ායහවේොඳභණද; 

 (vi) එක්ව එක්ව පුේරඹහව ේතෝයහව ත්ව නිර්ණහඹඹේව
ේේවේේවලේඹේවේර්ද; 

 ඹේනවඑතුභහවේභභවබහටවදේේේනහිද? 

(ආ  ේනොවඑේේවනම්,වඒවභේද? 

 
சதற்ரநரலி பங்ள் அதறறருத்ற அமச்ெமக் ரட்ட 

றணர:  

(அ  1i) 2015.10.01වதொல்ව 2016.03.30ஆம் றற மரண 

ரனப்தகுறக்குள் இனங்ம சதற்ரநரலிக் 

கூட்டுத்ரதணத்றற்கு ஆட்ரெர்ப்தைச் 

செய்ப்தட்டுள்ப ஊறர்பறன் ண்றக்ம 

ரது ன்தமயும்; 

 (ii) இர்பறன் சதர்ள் ரம ன்தமயும்; 

 (iii) இர்ள் ஆட்ரெர்ப்தைச் செய்ப்தட்ட 

மடதொமந ரது ன்தமயும்; 

 (iv) இர்மப ஆட்ரெர்ப்தைச் செய்ற்கு 

அங்லரறக்ப்தட்ட தறரட்சடரகுறறல் 

சற்நறடங்ள் ரப்தட்டணர ன்தமயும்; 

 (v) ஆசணறல், ரப்தட்ட அங்லரறக்ப்தட்ட 

தறரட்சடரகுற சற்நறடங்பறன் 

ண்றக்ம ரது ன்தமயும்; 

 (vi) எவ்சரருரும் சரறவு செய்ப்தட்ட 

அபவுரரல்ள் ணறத்ணறர ரம 

ன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Petroleum Resources  

Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of employees recruited to the 

Ceylon Petroleum Corporation during the 

period from 01.10.2015වup to 30.03.2016; 

 (ii) the names of the aforesaid employees; 

 (iii) the procedure adopted to recruit them; 

 (iv) whether there were vacancies in the 

approved cadre to recruit them; 

 (v) if  so, the number of vacancies that existed 

in the approved cadre; and 

 (vi) the criteria used in selecting each person, 

separately? 

(b) If not, why? 

 

ගරු චන්දිම වීයක්මක ඩි මහ  (ඛනිජ ම ේ සේඳත් 

සංවර්ධන අම යතුම) 
(ரண்தைறகு ெந்ற வீக்சரடி - சதற்ரநரலி பங்ள் 

அதறறருத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 

රුවථහනහඹතුභනි,වඑභව්රලසනඹටවපිළිතුයවේභේේයි. 

(අ  1i) ේේවායහවඑේොශවව111 කි. 

 (ii) ඊ.ඒ.අයි.වේඳේර්යහවභවතහ 

  ේක්.පී.ආර්.එස.වකුභහයවභවතහ 

  ේක්.ඩී.වගුණේේයවභවතහ 

  ේක්.ඩී.ජී.එේ.අයි.වඳයභහුවවභවතහ 

  එම්.වයාජනීවේඳේර්යහවමිඹ 

  එම්.ආර්.ඒ.වවිභේජඹවභවතහ 

  ප්රිඹ් වවීයක්ේොඩිවභවතහ 

  ේජ්.ඒ.සී.වප්රිඹරහ් වභවතහ 

  බී.ජී.වේේත්තවභවතහ 

  ේජ්.පී.ඒ.වප්රිඹදර්ලනවභවතහ 

  ේක්.වයේධීර්වභවතහ 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

 (iii) රාහව නිජව ේත් ව නීතිතව ාසථහේ ව අනුභතව
ේේව ායහේ ව ඳළතිව පුයේඳහඩුව කිහිඳඹක්ව
වහවශභනහයණවේේහව ේදඳහර්තේම්ේතුේ ව
අනුභළතිඹව භතව ලිඛිත/ව ෘත්තීඹව ඳරීක්ණඹක්ව
ඳත්හව ඉේව භත්ේනේව ම්මුව
ඳරීක්ණඹටව බහජනඹව යව සුුවසුම්ව රළබව අඹව
ඵහවළනීභවසිුවවයනවරදී. 

 (iv) ඔ . 

 (v) දවඅටව118 කි. 

 

 (vi) වඵහව ළනීේම්ව ඳටිඳහටිඹටව අනුකරව ලිඛිත/ව
ෘත්තීඹව ඳරීක්ණව වහව ම්මුව ඳරීක්ණව
කුරතහවභත. 

(ආ  වඳළනවේනොනඟී. 

 

ගරු එස.එේ. මරික්කර් මහ  
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රුවඇභතිතුභනි,වභේේවඳශමුළනිවඅතුරුව්රලසනඹවේභඹයි. 

සී-3ව ේරේණිේ ,ව පතඹුවරුව පුයේඳහඩුරටව ඵහව ත්තව
10ේදනහේේවලිපිනඹේවකිඹේනවපුළුේද? 
 

ගරු චන්දිම වීයක්මක ඩි මහ   
(ரண்தைறகு ெந்ற வீக்சரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

රුවභේත්රීතුභනි,වඒවලිපිනඹේවනම්වදළේවභහවශ වනළවළ. 
 

ගරු එස.එේ. මරික්කර් මහ  
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඔඵතුභහව කිඹනව විකරඹටව අවුරුේදයිව භහව තුනව හරඹව තුශව
ේේඹේව එේොේශොසව ේදේනක්ව විතයදව ඵහව ේනව

තිේඵේේේ? 
 

ගරු චන්දිම වීයක්මක ඩි මහ   
(ரண்தைறகு ெந்ற வீக்சரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ඔ .වේේඹේවඑේොශවක්වඵහවේනවතිේඵනහ. 
 

ගරු එස.එේ. මරික්කර් මහ  
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඒවකිඹේේේ,ව රාහව නිජව ේත් වනීතිතවාසථහවඳසුව ගිඹව
අවුරුේදයිව භහව තුනවහරඹව ඇතුශතව ේේඹේව එේොේරොසව
ේදේනක්වවිතයයිවඵහවේනවතිේඵේේේ? 
 

ගරු චන්දිම වීයක්මක ඩි මහ   
(ரண்தைறகு ெந்ற வீக்சரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ඔ .වේේඹේවඑේොශවයිවඵහවේනවතිේඵේේේ. 

ගරු අනුය දිසනයක මහ  
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

සථීයව ේේඹේව වව තහහලිව ේේඹේව සිඹ් රභව
එේොශවයිද? 

 

ගරු චන්දිම වීයක්මක ඩි මහ   
(ரண்தைறகு ெந்ற வீக்சரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

සිකයවේේඹේවඑේොශවයි.වතහහලිවේේඹේවනළවළ.ව
සිඹ් රවඑේොශවයි. 

 

ගරු එස.එේ. මරික්කර් මහ  
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රුව ඇභතිතුභනි,ව භභව අවනව ේම්ව ්රලසනඹටව ඔඵතුභහවළභළතිව

නම්වවිතයක්වඋත්තයව ේදේන.වභභවේම්ව ්රලසනඹවේඹොමුවේශේවඳසුව
ගිඹව අේ්රේ් ව භහේ යි.ව ඳසුව ගිඹව භහර්තුව භහේ ව 30ළනිව දහයිේව
ඳසේේව ේොඳභණව ායහක්ව රාහව නිජව ේත් ව නීතිතව

ාසථහටවඵහවේනවතිේඵනහද? 
 

ගරු චන්දිම වීයක්මක ඩි මහ   
(ரண்தைறகு ெந்ற வீக்சரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

භභවදේනහවතයභටවේම්ව්රභහණඹවතභයි.වභභවඒවළනවේවොඹරහව

ඵරේනව ඕනෆ.ව  වටව ඩහව ේරොකුව ායහක්ව ඵහව ේනවනළවළ.ව
ඔඵතුභහටවතත්වඑවඅතුරුව්රලසනඹක්වඅවේනවපුළුේ. 

 
ගරු එස.එේ. මරික්කර් මහ  
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

තව ්රලසනඹක්වතිේඵනහ.ව ඒවඳසේේව අවේනම්.ව ේඵොේවොභව
සතුතියි. 

 

ගරු අනුය දිසනයක මහ  
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හ් ේරේවතභයිවඇත්ේත්. 

 
ගරු චන්දිම වීයක්මක ඩි මහ   
(ரண்தைறகு ெந்ற வீக்சரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

Addresses නම්ව ේොේවොභත්ව ළඩිපුයව හ් රව ඳළත්ේතේව

ේේනවඇති.වඑේවභවනළත්නම්වභභවහ් රවරිසත්රික්ේ වභේත්රීව
ේේේේවනළවළවේේ. 

 
ක්වසි විනිසුරු  ජමන: වඩි කිරීම 
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10.ගරු එේ. එච්. එේ. සේමන් මහ  
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். ெல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

අකරයණවඅභහතයතුභහේේවඇසව්රලසනඹව-ව11 : 

(අ  1i) මුසලිම්ව විහවව වහව රික්හදව ඳනතව ඹටේත්ව
ඳත්යනුව රඵනව ක්හසිව විනිසුරුේව වහව
රඵහේදනව රු.6000/-ව භහසිව දීභනහව වව
ලිපිරුවදීභනහවඇතුළුවහර්ඹහරව ඳවසුම්වවහව
රඵහේදනව රු.5000/-ව දීභනහව කිසිේේත්ව
්රභහණත්වේනොනවඵවපිළිේේේද; 
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[රුවචේරිභවවීයක්ේොඩිවභවතහ] 

තනතුය 
පුයේඳහඩුව
ායහ 

ඒ-4වේරේණිේ ,වනිේඹෝජයව
ශභනහහයව1මුද්   

01 

ඒ-4වේරේණිේ ,වනිේඹෝජයව
ශභනහහයව1විණන  

01 

බී-2වේරේණිේ ,වක්රිඹහයවුම්වහර්මිව
ශි් පී 

04 

සී-3වේරේණිේ ,වේභෝටර්වහර්මි 02 

සී-3වේරේණිේ ,වපතඹුවරු 10 
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 (ii) ර්තභහනවජීනවතත්ත්ඹවවහවවිඹදම්වළරකි් රටව
ේනවඑභවදීභනහවළඩිවකිරීභවවහවඅලයවපිඹයව
ේේේද;ව 

 ඹේනවඑතුභහවේභභවබහටවදේේේනහිද? 

(ආ  ේනොවඑේේවනම්,වඒවභේද?  
லற அமச்ெமக் ரட்ட றணர:  

(அ  1i) தொஸ்லிம் றரு ற்ரம் லக்ச் 

ெட்டத்றன்லழ் றறக்ப்தடுறன்ந ரற 

லறதறலக்கு ங்ப்தடுறன்ந  6,000/- ரூதரய் 

ரரந்க் சரடுப்தணவு ற்ரம் லதுணர்  

சரடுப்தணவு உள்பறட்ட அலுன 

ெறலக்ர ங்ப்தடுறன்ந  5,000/- 

ரூதரய் சரடுப்தணவு வ்றத்றலும் 

ரதரதுரணர இல்மன ன்தம 

ற்ரக்சரள்றநரர; 

 (ii) ற்ரதரம ரழ்க்மத்ம் ற்ரம் 

செனவுமபக் ருத்றற்சரண்டு அக்சரடுப் 

தணம அறரறப்தற்குத் ரமரண 

டடிக்மமப ரற்சரள்ரர; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Justice: 

(a) Will he inform this House whether- 

 (i) he admits the fact that the monthly 

allowance of Rs. 6,000ව paid to Quasi Judges 

appointed under the Muslim Marriages and 

Divorce Act and the allowance of Rs. 5,000ව
paid as clerical allowances and for office 

facilities are not (at all) sufficient; 

 (ii) steps will be taken to increase the above 

allowances, taking into consideration the 
current cost of living? 

(b) If not, why? 

 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

රුවථහනහඹතුභනි,වඑභව්රලසනඹටවපිළිතුයවේභේේයි.ව 
 

(අ ව ව1i)  ඔ . 

 (ii)  ඔ . 

  ේම්ව පිළිඵවඅකරයණවේේහව ේොමිේවබහ,ව
හතිව අි ඹහචනහව භණ්ඩරඹව වහව අදහශව අේනකුත්ව
ඳහර්ලසඹේව භ ව හචිඡහව ේොටව ඉරිපතව පිඹයව
ළනීභටවඅදවසවයමි.ව 

(ආ ව ඳළනවේනොනඟී. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවභේත්රීතුභනි,වඅතුරුව්රලසනවඅේනටවතිේඵනහද? 

ගරු එේ. එච්. එේ. සේමන් මහ  
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். ெல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භටව අතුරුව ්රලසනඹක්ව අේනව
තිේඵනහ.ව රුව අභහතයතුභනි,ව ක්හසිව විනිලසචඹහයරුේේේව
හර්ඹව බහයඹව ළනව ඔඵතුභහව ඉතහව භළනවිේව දේනහව ඇතළයිව භභව
විලසහව යනහ.ව ක්හසිව විනිසුරුරුේව වහව භහසිව දීභනහව
ලේඹේව රුපිඹ් ව 6,000ව මුදරක්ව වව ලිපිරුව දීභනහව ඇතුළුව
හර්ඹහරව ඳවසුම්ව වහව රුපිඹ් ව 5,000ව දීභනහක්ව තභයිව
රළේඵේේේ.වේම්වමුදරවඔවුේටවමුලිේභවේේනවඳටේවත්ේත්,ව
2005වර්ේ දීයි.වදළනටවඅවුරුුවව11ක්වතේරහත්වඔවුේටවකිසිභව
දීභනහක්ව ළඩිව ේරහව නළවළ.ව ඔවුේව ඉසටව යේේේව එක්තයහව
ආහයඹව අකරයණව ටයුත්තක්.ව රුව අභහතයතුභහව ඒව ළනව
දේනහ.ව ඔවුේටවහර්ඹහරයීඹව ඳවසුම්වනළවළ.ව ලිපිව ද්රයව ආරිඹව
ළනීභව වහව රඵහව ේදනව රුපිඹ් ව 5,000ව දීභනහව ්රභහණත්ව
නළවළ.වඑභවනිහ,වඔඵතුභහවපිළිතුේර්ව්රහලවශවඳපතරි,වඒවපිළිඵව

වළකිවඉක්භනිේවපිඹයවළනීභටවටයුතුවේඹොදනහවනම්වේවොයි. 
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඔ .වවරුවභේත්රීතුභනි,වඅපිවඳසුවගිඹවේර්දීවහතිවඅි ඹහචනහව
භණ්ඩරේ වහභහජිඹේේේවළටුේවළඩිවකිරීභක්වයවතිේඵනහ.ව
ඔඵතුභහවභතුවයවතිේඵේේේ,වඉතහභත්වහධහයණවහයණඹක්.වඒව
ම්ඵේධේඹේව අපිව ඉතහව ඉක්භනටව පිඹයක්ව ේනව
ඵරහේඳොේයොත්තුවනහ.ව 
 

අේලස මහෝ දූෂණ මචෝදන විමර්ශන මක ක ෂන් 
සභව : මූලධන ප්රයාඳදන මබද මවන් කිරීම 

இனஞ்ெம் அல்னது ஊல் குற்நப் தைனணரய்வு ஆமக்குல: 

தோனண றற ற்தரடு தறர்ந்பறப்தை  
COMMISSION TO INVESTIGATE ALLEGATIONS OF BRIBERY 

OR CORRUPTION: ALLOCATION OF CAPITAL PROVISION 
701/’16 

12.ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මුද් වඅභහතයතුභහේේවඇසව්රලසනඹ-ව11 : 

(අ  1i) 2016 අඹවළඹවේඹෝජනහවඅනු,වඅ් රසවේවෝවදූණව
ේචෝදනහව විභර්ලනව ේොමිේව බහව ලක්තිභත්ව
කිරීභවවහවරඵහවුවේවමූරධනව්රතිඳහදනව්රභහණඹව
ේොඳභණද; 

 (ii) 2016.03.01ව රිේනේව ඳසු,ව එකීව ේොමිේව බහව
විසිේව මූරධනව ්රතිඳහදනව ේඵදහව ේේව ශව
ආහයඹවේර්ද; 

 (iii) රුපිඹ් ව මිලිඹනව 123ව මූරධනව ්රතිඳහදනරටව
අභතය,ව2016වර්ඹවේනුේේ,වතත්වඅතිේර්ව
මූරධනව ්රතිඳහදනව ඉ් ර භක්ව මුද් ව අභහතයහාලඹව
ේතවරළබීවතිේේද; 

 (iv) එේේවනම්,වඑභවඅභතයව්රතිඳහදනවඉ් ර ේම්වඅයමුණුව
ේර්ද; 

 ඹේනවඑතුභහවේභභවබහටවදේේේනහිද? 

 (ආ  ේනොවඑේේවනම්,වඒවභේද? 

 

றற அமச்ெமக் ரட்ட றணர:  

(அ  1i) 2016ஆம் ஆண்டு வு செனவுத் றட்டத்றன் 

தறரம், இனஞ்ெம் அல்னது ஊல் 

சரடர்தரண ெரர்த்துல்மபப் தைனணரய்வு 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

செய்ற்ரண ஆமக்குலமப் 

தனப்தடுத்துற்கு ங்ப்தட்ட தோனண றற 

ற்தரடு வ்பசன்தமயும்; 

 (ii) 2016.03.01ஆம் றறக்குப் தறன்ணர், ரற்தடி 

ஆமக்குலறணரல் தோனண றற ற்தரடுள் 

தறர்ந்பறக்ப்தட்ட றம் ரசன்தமயும்; 

 (iii) 123 றல்லின் ரூதரய்  தோனண றற 

ற்தரடுலக்கு ரனறர,  2 0 1 6ஆம் 

ஆண்டுக்ர ரனற தோனண றற 

ற்தரடுலக்ரண ரண்டுரரள் றற 

அமச்சுக்கு றமடத்துள்பர ன்தமயும்; 

 (iv) ஆசணறல், ரற்தடி ரனற றற ற்தரடுள் 

ரரப்தடுன் ரரக்ம் ரசன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the volume of capital provisions allocated 

for the strengthening of the Commission to 
Investigate Allegations of Bribery or 

Corruption as per the Budget Proposals of 
2016;ව 

 (ii) the manner in which capital provisions were 

allocated by the aforesaid Commission after 
01.03.2016; 

 (iii) whether the Ministry of Finance has 

received a request for additional provisions 

for year 2016ව in addition to the allocated 

capital provisions of Rs. 123වmillion; 

 (iv) if so, the purpose of requesting for such 

additional provisions? 

(b) If not, why? 

 

ගරු යවි කරුණනයක මහ  (මුදේ අම යතුම) 
(ரண்தைறகு ற ருரரக் - றற அமச்ெர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
රුවථහනහඹතුභනි,වඑභව්රලසනඹටවපිළිතුයවේභේේයි.ව 

(අ ව 1i)  2016 අඹවළඹවේඹෝජනහවඅනුවඅ් රසවේවෝවදූණව
ේචෝදනහව විභර්ලනව ේොමිේව බහව ලක්තිභත්ව
කිරීභව වහව රුපිඹ් ව මිලිඹනව 500ක්ව ේේව යව
ඇත.ව 

   වටවඅභතයව2016වඅඹවළඹවඇසතේම්ේතුවභඟිේව
පුනයහර්තනව විඹදම්ව වහව රුපිඹ් ව මිලිඹනව
231.8ක්වවහවමූරධනවවිඹදම්වවහවරුපිඹ් වමිලිඹනව
8.2ව ක්ව ේරව රුපිඹ් ව මිලිඹනව 240ව ්රතිඳහදනව
ේේවයවඇත. 

  ඉවතව්රතිඳහදනරටවඅභතය,ව2016වර්ඹවතුශදීව
අ් රසවවහවදූණඹවේභයටිේවතුයේවකිරීභවඅයමුණුව
ේොටව ේනව ේොමිේව බහේ ව නිරධහපතේේේව
වළකිඹහව ර්ධනඹව වහව එක්ත්ව ජහතීේේේව
ාර්ධනවළඩටවේවභඟිේවබහණ්ඩහහයවගිණුභටව
ඵළයවයනවරදවරු.4.5ව්රදහනඹවඋඳේඹෝජනඹවයව
ළනීභටව රුපිඹ් ව මිලිඹනව 4.5ව අතිේර්ව
්රතිඳහදනඹක්වදවරඵහවදීවඇත.ව 

 (ii)  ේොමිේව බහව විසිේව ඉරිපතඳත්ව යනව රදව
ඉ් ර භව වහව ක්රිඹහහරීව ළරළසභව රහව ඵරහව
2016.03.01වරිනවඅඹවළඹවේඹෝජනහවභඟිේවේේව
යවතිබවරුපිඹ් වමිලිඹනව500ේවරුපිඹ් වමිලිඹනව
123ක්වේොමිේවබහවේතවේම්වදක්හවනිදවසව
යනවරදවඅතය,වඑභව්රතිඳහදනවේඵදහවේේවශව
ආහයඹවඳවතවඳපතරිවේ .ව 

 

 
 

 (iii)  ඔ .ව 

  2016.01.05නවරිනවඑක්ත්වජහතිේේේවාර්ධනව
ළඩටවනවේතිේවරළබුණුවමුදරක්වඋඳේඹෝජනඹව
වහව තත්ව රුපිඹ් ව මිලිඹනව 4.5ව අතිේර්ව
මූරධනව ්රතිඳහදනව ඉ් ර භක්ව මුද් ව අභහතයහාලඹව
ේතවඉරිපතඳත්වවවඅතය,වඑභවඉ් ර භවරහවඵරහව
රුපිඹ් වමිලිඹනව4.5ව්රතිඳහදනවනිදවසවයවඇත.ව 

 (iv)  අ් රසවවහවදූණඹවේභයටිේවතුයේවකිරීභවඅයමුණුව
ේොටව ේනව ේොමිේව බහේ ව නිරධහපතේේේව
වළකිඹහව ර්ධනඹව වහව එක්ත්ව ජහතිේේේව
ාර්ධනවළඩටවනවභඟිේවබහණ්ඩහහයවගිණුභටව
ඵළයව යනව රදව රුපිඹ් ව මිලිඹනව 4.5ව ්රදහනඹව
උඳේඹෝජනඹව කිරීභටව වළකිව නව ඳපතරිව ඒව වහව
අලයව නව අඹව ළඹව්රතිඳහදනවරඵහව ළනීභව එභව
ඉ් ර ේම්වඅයමුණවවිඹ.ව 

(ආ ව අදහශවේනොේ .ව 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුවථහනහඹතුභනි,වරුවඅභහතයතුභහවහධහයණවපිළිතුයක්ව

රඵහව ුවේනහ.ව රුව අභහතයතුභනි,ව අතිේර්ව ඇසතේම්ේතුව භඟිේව

මූරධනවවිඹදම්වේේවකිරීභවේනුටවඉරිපතවර්ඹටවමූරධනවවිඹදම්ව

වහවඅලයව ්රභහණඹවඔඵතුභහවළඩිවයව ේදනහවනම්වඅතිේර්ව

්රතිඳහදනව ඉ් රේනව සිුවව ේේේව නළවළ.ව රුව අභහතයතුභනි,ව

ඔඵතුභහවරඵනවර්ේ දීවඒවේනුේේවභළරිවත්වවුේණොත්වේවොයි.ව

මූරධනවවිඹදම්වඅතිේර්ව්රතිඳහදනවළනයිවකිඹේේේ. 

  

ක්රියකයකම 

ප්රයාඳදන 

ප්රමණය 

(රුපියේ 

ක ලියන) 

1. විභර්ලනවේනොනවහර්ඹඹව

භණ්ඩරඹවවහවඳවසුම්ව

ළරසීභටවේොඩනළඟි් රක්වරඵහව

ළනීභ. 

40 

2. ඉවතවේොඩනළඟි් රවේඵදහව

ේේවයවහයුවභනඹවකිරීභ. 

05 

3. විභර්ලනවනිරධහපතේවවහව

තහහලිවේොඩනළඟි් රක්ව

රඵහවළනීභ. 

20 

4. CCTV ඳේධතිඹක්වවහවඳපතණව

වහවේතොයතුරුවතහක්ණඹවඳදනම්ව

යවත්වභවජනවඇභතුම්ව
ඳේධතිඹක්වසථහපිතවකිරීභ. 

08 

5. උසවතහක්ණිව

වළකිඹහේේේවයුක්තව

ළටර ම්වසිුවවකිරීභවවහවඅලයව

උඳයණවමිරදීවළනීභ. 

50 
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2016වඔක්ේතෝඵර්ව04 

ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුවභේත්රීතුභනි,වඔඵතුභහේේවඉ් ර භත්වරහවඵරහවඉරිපතේ දීව

ඳසුවගිඹවඅවුරුේදටවඩහවේේවකිරීම්වරඵහවේදේනම්.ව 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුවථහනහඹතුභනි,වේදනවඅතුරුව්රලසනඹ,වඅරිසිව්රලසනඹක්.ව

රුව අභහතයතුභනි,වඳසුවගිඹවභහේ ව 29,ව 30ව වහව 03වඹනවරිනරව
රාහ ුවම්ේොශව භහභ රුපිඹ්  විසිේෝටිව වතළිසවතයරක්ව
ඳනසවතයදවසව එසිඹවිසව සිරැට්ව ේතො,ව ේතොව ේශඳුේව

16ේදනකුවේත-ව 
 

ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එඹවේම්ව්රලසනඹටවඅදහශවනළවළ.වනමුත්වඅවේනවඉඩවේදේනම්.ව 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)  

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එභව සිරැට්ව ේතො,ව ේතොව නිේඹෝජිතඹේව 16ේදනකුව ේතව
නිකුත්වයවතිේඵනහ.වරුවඅභහතයතුභනි,වඔඵතුභහවමිරවළඩිවවීභව
ශහව ේේ.ව මිරව ළඩිව වීභව ව 6.75ක්ව වුණහ.ව ඊටව ලිේව -මිරව ළඩිව

කිරීභටව ලිේ-ව ඒව අඹව යහත්රිව 11.30ව නව ් ව ේේේව ේවෝව එභව
අසථහව ේතොව ේශඳුේටව රඵහව දීව තිේඵනහ.ව ේවට්ටිඹත්ේත්ව
අාව178වදයනවසථහනේ වපිහිටිවරාහවුවම්ේොශවභහේම්ව්රධහනව
මූරසථහනේ දීවඑභවසිරැට් ේතො,වේතොවනිේඹෝජිතඹේටවනිකුත්ව

යවතිේඵනහ. 
 

ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුවභේත්රීතුභහ,වඔඵතුභහවකිඹපුවරිනඹවේභොක්ද?ව 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

29නවබ්රවසඳතිේදහ.ව30නවසිකුයහදහ.ව 
 

ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කුභනවභහේ ව29නවදහවද?වවව 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඳසුවගිඹවභහේ .ව 
 

ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපිවමිරවළඩිවේශේවඅදවේේ. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔ .ව නමුත්වඒව සිුවවීභව ේනේොටව ඵුවව ඳනහව තිබුේණ්ව නළවළව
ේේ.ව රුපිඹ් ව විසිේෝටිව වතළිසවතයරක්ව ඳනසවතයදවසව
එසිඹවිසක්වටිනහවසියට්වේතොවඑභවදසවතුේේවනිකුත්වයව

තිේඵනහ.වඔඵතුභහවඒහටවඅදහශවඵේදවළඩිවශත්වඒවඵුවවආදහඹභව

රළේඵේේේව නළවළ,ව ඒහව දළේව ේේශව ේඳොශටව නිකුත්ව ේරහව
තිේඵනව නිහ.ව ඒේේව බිලිඹනව 1.38ව ඇසතේම්ේතුතව
අරහබඹක්වේරහවතිේඵනහ.වඔඵතුභහවඅදවමිර ළඩිවයනේොට,වඒව
භහභව ඔඵතුභහටව ලිේව active ේරහ.ව ඵේදව ේනොේනව

ආහයඹටවඔවුේවඩහවේවොඳිේවඒවළේඩ්වයරහ.ව 
 

ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුව භේත්රීතුභනි,ව ේභභව ්රලසනඹව ඔඵතුභහව අදව අහව තිේඵනව

්රලසනඹටව ඳපතඵහහියව ්රලසනඹක්ව නිහව ේම්ව අසථහේ දීව භභව ඒටව
උත්තයව- 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුවඇභතිතුභනි,වඔඵතුභහවඒවළනවේඳොඩ්ඩක්වේොඹහවඵරේන. 
 

ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභවඒටවඋත්තයවේදේනම්.වඅපිවමිරවේොඳභණවළඩිවයේනව

ඕනෆදව කිඹනව එව ම්ඵේධව විෘතව ථහව යව තිේඵනහ.ව ඒව
ළනව ඔඵතුභේරහව භහධයේඹේව ඳහව දළරහව ඇති.ව අපිව ඵළලුේ ,ව

යජඹටවේවොවමුද් ව්රභහණඹක්වරඵහවේනවපුළුේවභහර්ඹක්වඇතිව
යේනයි.ව අපිව එව අදවක්ව ඉරිපතඳත්ව ශහභ,ව ඊටව ඩහව ේවොව
අදවසවඅේේවළබිනට්වභණ්ඩරඹවතුශවථහවශහ.වඒවනිහවතභයිවඅපිව

ඒවේඹෝජනහවාේලෝධනඹටවරක්වයවහිතේේේවනළතිවේ රහව
ක්රිඹහත්භවයේනවවළුවේ .වඊේ වඳත්තේර්වවතිබුණහවසියට්වමිරව
ළඩිවයේේේවනළවළවකිඹරහ.ව 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභව කිඹේේේව ඒයි.ව ඔඵතුභහටව භළරිවත්ව ේේනයිවව
කිඹේේේ. 

 

ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ේොම්ඳළනිඹවසියට්වටිවනිරුේණ්වඑළිඹටවදභේේේවනළවළ.ව

ඇත්තටභ,ව ේොම්ඳළනිව ේනොේයිව ඒහව එළිඹටව දභේේේ.ව
ේඳෞේලිව යහඳහපතඹේව ් ලිව ේහව අයේනව ගිහිේව
තිේඵනහ.ව 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුව ඇභතිතුභනි,ව අපිව හභහනයේඹේව බ්රවසඳතිේදහටව වේතොව
නිකුත්වයේේේවනළවළ. 

 

ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුව භේත්රීතුභනි,ව ඔඵතුභහව ් ව යුේ ව ඉේනව

ේේලඳහරේඹක්වේනොේයිවේේ. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුව ඇභතිතුභනි,ව යජඹටව ආදහඹභව අහිමිව ේරහව තිේඵනහදව

කිඹහවඔඵතුභහවඵරේනවේෝ.වආදහඹභවළඩිවයවේනවේේව- 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒවවපත,වභේත්රීතුභනි.වඔඵතුභහවඅදවඅවරහවතිේඵේේේවඅ් රසව

ේවෝව දූණවේචෝදනහවවිභර්ලනවේොමිේවබහවළනවව්රලසනඹක්.ව
නමුත්වඔඵතුභහවේම්වළනවඅවනහ.වභභවඒටත්වඋත්තයවේදේනම්. 

රුවබීර්වවහෂීම්වඇභතිතුභහටවඅදවේෝටිව2,500ක්වේේනවේරහව
තිේඵනහ,ව ඔඵතුභේරහව අනලයව අවසව ඹහනහක්ව ත්තව නිහ.ව
ඔඵතුභේරහවේම්වකිඹේේේවඅපිවේනොයපුවේදඹක්වළනේේ.වඳළඹව

72වහරඹක්වතුශවේොේවොභදවේම්හවයේේේ?වආණ්ඩුක්වතුශව
හමූහිවකීභක්වතිේඵනේොට,වවළභවේදනහේේභවඅදවසව වවිභහව
ටයුතුවයේනවඕනෆ. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අ් රසවේවෝවදූණවේචෝදනහවවිභර්ලනවේොමිේවබහව-ව 

 
ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහව ුවම්ේොශව ම්ඵේධේඹේව තිේඵනව ඵුවව ම්ඵේධව

කිඹනහ.වභහිේදවයහජඳක්වහිටපුවජනහකරඳතිවA 350-900වAirbus 
ත්තව නිහව අදව ේම්ව ථහව යනව ේභොේවොේත්ව ේෝටිව 2,500ක්ව

ේේනවේරහවතිේඵනහ.වඑභවගුේවඹහනහවඳළඹව17ක්ව -ව [ඵහධහව
කිරීභක්]ව රුව භේත්රීතුභනි,ව ඔඵතුභහව ේභතළනටව අදහශව ේනොේනව
්රලසනඹක්වඇහුේ . 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

අදවඇහුේ ,වඅ් රසවේවෝව දූණවේචෝදනහවවිභර්ලනවේොමිේව

බහටව අදහශව ්රලසනඹක්.ව ඒව ුවම්ේොශරටව ගිඹහ.ව ඊටව ඳසුව
Airbus ළනවථහවයනහ.වඅදව රිනඹටව අදහශව අවපුව ්රලසනඹක්ව
තිේඵනහ,වරුවඇභතිතුභනි. 

 
ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒවතභයි.වරාහව ුවම්ේොශවභහභටවම්ඵේධව්රලසනඹවභභව

ආඳසුවඅ් රසව ේවෝව දූණවේචෝදනහව විභර්ලනව ේොමිේවබහටව

අදහශවව්රලසනඹටවේනහහ,වරුවථහනහඹතුභනි.ව 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි. 

 
ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඳළඹව 17ක්ව ාචහයඹව යේනව පුළුේව ගුේව ඹහනඹක්ව අඳටව

අලයද?ව භභව අවේේේව ඒයි.ව රාහේ ව ඉරහව ළඩිභව ුවයටව
ඹේේේව යුේයෝඳඹටයි.ව ඒව වහව ඳළඹව එේොශවක්වතව ේනහ.ව
ජඳහනඹටව ඹේනව ඳළඹව දවඹක්ව තව ේනහ.ව ඉතිේ,ව ඳළඹව 17ක්ව
ාචහයඹවයේනවපුළුේවගුේවඹහනහක්වත්ේත්,වඇේභපතහටව

ඹනවභේවමුහුදවභළදව land යේනද?වරුවභේත්රීතුභනි,වේභේනව
ේම්වහේේවේේ් රටවඔඵතුභේරහේේවආණ්ඩුවඅයේනවතිබුණුව
් ලිවතභයිවඅඳටවේොඹේනවේරහවතිේඵේේේ. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුවථහනහඹතුභනි,වභවවඵළාකුවඅකරඳතිේේවඅයවබහණ්ඩහහයව
ඵළඳුම්යව ාචහව ළනව ේොඹේේේවනළතු,ව ආයක්ව ේ් ම්,ව
ේෝධහබඹවයහජඳක්ව-ව[ඵහධහවකිරීම්] 

 

ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතිේ,වඔඹවේෝ රේේේවඅේත්වේේවඒවහර්තහවතිේඵේේේ.ව

ඒවඉරිපතඳත්වයේනවේෝ.ව 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළේවඊශ ව්රලසනඹටවඹේනවතිේඵනහ.ව 

 
සමෘේකරලභින් සහ සහනධය: විස ය 
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14.ගරු ප්රසන්න යණතුංග මහ   
(ரண்தைறகு தறென்ண துங்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

භහජව විඵරළේවීම්ව වහව සුඵහධනව අභහතයතුභහේේව ඇසව

්රලසනඹව-ව11 : 
 

(අ  1i) 2015.01.08 ළනිව රිනටව භෘේකරව ආධහයව හිමිව වව
්රතිරහි ේවායහවේොඳභණද; 

 (ii) එභව භෘේකරව ්රතිරහීනේව ේනුේේව ආධහයව රඵහව
දීභවවහවළඹවශවමුදරවේොඳභණද; 

 ඹේනවඑතුභහවේභභවබහටවදේේේේද? 

(ආ  1i) 2016.04.30 ළනිව රිනටව භෘේකරව ආධහයව හිමිව වව
්රතිරහීනේවායහවේොඳභණද; 

 (ii) එභව භෘේකරව ්රතිරහීනේව ේනුේේව ආධහයව රඵහව
දීභවවහවයජඹවළඹවශවමුදරවේොඳභණද; 

 ඹේනත්වඑතුභහවේභභවබහටවදේේේේද? 

(ඇ  ේනොවඑේේවනම්,වඒවභේද? 
 
ெதோ லுவூட்டல் ற்ரம் னன்தைரற அமச்ெமக் ரட்ட 

றணர:  

(அ) (i) 2015.01.08ஆம் றறபறல் ெதொர்த்ற உற 

சதற்ரக்சரண்ட தணரபறபறன் ண்றக்ம 

வ்பசன்தமயும்; 

 (ii) ரற்தடி ெதொர்த்ற தணரபறலக்கு உறமப் 

சதற்ரக்சரடுப்தற்கு செனறடப்தட்ட தத் 

சரம வ்பசன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 2016.04.30ஆம் றறபறல் ெதொர்த்ற உற 

சதற்ரக்சரண்ட தணரபறபறன் ண்றக்ம 

வ்பசன்தமயும்; 

 (ii) ரற்தடி ெதொர்த்ற தணரபறலக்கு உறமப் 

சதற்ரக்சரடுப்தற்கு அெரங்ம் செனறட் 

டுள்ப தத்சரம வ்பசன் தமயும்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 
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asked the Minister of Social Empowerment and 

Welfare: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of Samurdhi beneficiaries as at 

08.01.2015;වand 

 (ii) the expenditure borne to provide the 

allowances for the aforesaid Samurdhi 
beneficiaries? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of Samurdhi beneficiaries as at 
30.04.2016;වand 

 (ii) the expenditure borne by the government to 
provide the allowances for the aforesaid 
Samurdhi beneficiaries? 

(c)   If not, why? 
 

ගරු එස.බී. දිසනයක මහ  (සමජ සවිබල ගන්වීේ හ 

සුභසධන අම යතුම) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக் - ெதோ லுவூட்டல் ற்ரம் 

னன்தைரற அமச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 

රුවථහනහඹතුභනි,වඑභව්රලසනඹටවපිළිතුයවේභේේයි. 

(අ ව 1i)   2015.01.08ව රිනටව ්රතිරහීනව ඳවු් ව ායහව
1,477,859කි.ව 1දවවතයරක්ව වළත්තෆවත්දවසව
අටසිඹවඳනසනඹකි  

 (ii)   ඔ .ව 

  ළඹවශවභහසිවමුදරවරුපිඹ් ව2,908,077,880කි.ව
1රුපිඹ් ව මිලිඹනව ේදදවසව නසිඹඅටයිව දලභව
බිේුවයිවඅටයි  

  ේභභවේතොයතුරුව2015වජනහපතවභහඹටවඅදහශවනව
අතය,වරිසත්රික්ව්රතිඳහදනවහර්තහවේම්වභ වඅමුණහව
ඇත.වව 

  ඇමුණුභව-ව1වඵරේන. 

(ආ ව 1i)   ්රතිරහීනව ඳවු් ව ායහව 1,430,271කි.වව
1දවවතයරක්වතිසදවසවේදසිඹවවළත්තෆඑයි  

        (ii)   ඔ .ව 

 වවවව වවව ළඹවශවභහසිවමුදරවරුපිඹ් ව3,402,653,380කි.ව
1රුපිඹ් ව මිලිඹනව තුේදවසව වහයසිඹේදයිව දලභව
වඹයිවඳවයි  

    ේභභවවේතොයතුරුව2016වඅේ්රේ් වභහඹටවඅදහශවනව
අතය,වරිසත්රික්ව්රතිඳහදනවහර්තහවේම්වභ වඅමුණහව
ඇත. 

  ඇමුණුභව-ව2වඵරේන.ව 

(ඇ ව අදහශවේනොේ . 

 ඇමුණුම්වසභග *වයමි.ව 
 

ගරු ප්රසන්න යණතුංග මහ   
(ரண்தைறகு தறென்ண துங்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රුවථහනහඹතුභනි,වභභවඑවඅතුරුව්රලසනඹයිවඅවේේේ.ව 

රුව ඇභතිතුභනි,ව ේම්ව තත්ත්ඹව තුශව භෘේකරව ්රතිරහීනේව

ායහවඅඩුවීභක්ව ේඳේනුම්වයනහ.ව එේේව අඩුේේනවේවේතුව
කුභක්ද,ව ඒව අඩුවයවතිේඵනවඅඹවපිළිඵවේොඹහව ඵරරහවනළතව
අලුතිේවභෘේකරඹවරඵහවදීභටවටයුතුවයනහද? 

 

ගරු එස.බී. දිසනයක මහ  
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භෘේකරරහීනේේේව භෘේකරව දීභනහව
අඩුේනව ේවේතුව ණනහක්ව තිේඵනහ.ව ඉේව එක්ව තභයි,ව ඒව
ඳවුේ් වේේනක්වේවොවයසහටවඹෆභ.වතත්වේවේතුක්වතභයි,ව

ඒවඳවුේ් වඅඹටවේනවආදහඹම්වභහර්ඹක්වඇතිවීභ.වඳවුේ් වවහිටිේ ව
එක්ේේනක්ව නම්,ව එඹහව මිඹව ඹෆභව තත්ව හයවණඹක්.ව එළනිව
හයණහවණනහක්වනිහවභෘේකරවදීභනහවඅඩුවේනහ.වඅපිවඳසුව
ගිඹව හරේ ව ේත්රීම්ව ේශේව නළවළ.ව දළනටව අපිව සිඹලුභව

භෘේකරරහීනේව පිළිඵව  වක්ණඹක්ව යව තිේඵනහ.ව අලුතිේව
භෘේකරඹව ඉ් රපුව තව රක්ව අටව විතයව ්රභහණඹව පිළිඵත්ව
 වක්ණඹක්වයවතිේඵනහ.වදළනටවේම්වේතොයතුරුවඳපතණතව

යේනවඹනහ.වඅපිවරඵනවභහඹවනවවිටවඒවඅඹවවේතෝයනහ.ව 
 

ගරු ප්රසන්න යණතුංග මහ   
(ரண்தைறகு தறென்ண துங்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

අලුතිේව රඵහව ේදේනව ටයුතුව යනහව ේේද,ව රුව
ඇභතිතුභනි? 

 

ගරු එස.බී. දිසනයක මහ  
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඔ .වව 

 
ගියඋේල වසමේ ඇළ මේේල මර්ගය ඉදිකිරීම: 

අක්රක ක  
றரஉல்ன தறரறறன் அனசல்ன வீற றர்ரம் : 

தொமநரடு 
CONSTRUCTION OF ELA WELLA ROAD OF GIRAULLA 

DIVISION: IRREGULARITIES 
711/’16 

15.ගරු ංනන්ද අලුත්ගමමේ මහ  
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்ர) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 ෘිකර්භවඅභහතයතුභහේේවඇසව්රලසනඹව-ව11 : 

(අ  1i) 2014 ර්ේ ව වඉවශව්රහේේශීඹවේ් ම්වඵරව
්රේේලේ ,ව ගියහඋ් රව ේම්ව ේොවිව නිඹහභව
ලේඹේව ටයුතුව යනව උඳහලිව කුභහයව කිත්සිපතව
ඹනව අඹව ාචනිව ේරව යජේ ව මුද් ව ේඹොදහව
නිමිේව තභව ේඳෞේලිව නිටව ඹනව භහර්ඹව
සවයවඇතිවඵත්; 

 (ii) එභව භහර්ඹව  ව ඉවශව ේෝයේශේව ්රහේේශීඹව
බහටවඅඹත්වේනොනවඵත්; 

 (iii) අනයේඹේව වහව ඵරවත්හයේඹේව ගියහඋ් රව
විවහයඹටවඅඹත්වකුඹුරුවඉඩභවදවපුයහවසවයනව
රදවඵත්; 

 (iv)  ඉවතව භහර්ඹව සව කිරීභව වහව යජේ ව මුද් ව
ේහවඇතිවඵත්; 

 (v)  පුේලිව භහර්ඹටව යජේ ව මුද් ව ේවීභව වහව
අනයේඹේව කුඹුරුව ේොඩකිරීභව වහව
ේේලඳහරනවඵරඹවඋඳේඹෝගිවයත්වඵත්; 

 එතුභහවදේේේද? 

45 46 

—————— 
*  පුස කලම   බ ඇ . 
*ව   தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිේම්ේතු 

(ආ  ේම්වම්ඵේධේඹේවනුවරඵනවක්රිඹහභහර්වේර්දවඹේනව
එතුභහවේභභවබහටවදේේේේද?  

(ඇ  ේනොවඑේේවනම්,වඒවභේද? 

 
த்சரறல் அமச்ெமக் ரட்ட றணர:  

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண்டில் ங் இயன தறரெ 

செனரபர் ஆலமப் தறரெத்றன், றரஉல்ன 

தறரறறல் றெர ஊக்குறப்தரபரக் 

டமரற்ரம் உதரலி குர றத்ெறநற ன்தர் 

ரரெடிரண தொமநறல் அெரங்ப் தத்மப் 

தன்தடுத்றத் து செரந் வீட்டுக்கு 

வீறசரன்மந றர்ரறத்துள்பரர் 

ன்தமயும்; 

 (ii) ரற்தடி வீற ங் இயன ரரரன தறரெ 

ெமதக்கு உரறத்ரணல்ன ன்தமயும்; 

 (iii) இது அதறறன்நறயும் தனந்ரவும் 

றரஉல்ன றரமக்குச் செரந்ரண ல் 

ரறம றப்தற 

றர்ரறக்ப்தட்டசன்தமயும்; 

 (iv) ரற்தடி வீறம றர்ரறப்தற்கு அெரங்ப் 

தம் செலுத்ப்தட்டுள்பது ன்தமயும்; 

 (v) ணறப்தட்ட வீறசரன்ரக்கு அெரங்ப் 

தத்மச் செலுத்துற்கும் அதறறன்நற 

ல் ரறம றப்தைற்கும் அெறல் 

அறரம் தன்தடுத்தட்டசன்தமயும்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) ரற்தடி றடம் சரடர்தர டுக்ப்தடும் 

டடிக்ம ரசன்தம அர் இச்ெமதறல் 

அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Is he aware that - 

 (i) Upali Kumara Kithsiri who is employed as 
the Govi Niyamaka of Giraulla Division of 

the of the Ganga Ihala Korale Divisional 

Secretary's Division has constructed a road 

leading to his personal residence 
fraudulently using public funds in year 

2014;වව 

 (ii) the aforesaid road does not belong to the 
Ganga Ihala Korale Pradeshiya Sabha area; 

 (iii) the aforesaid road has been constructed by 

forcefully filling without proper 

authorization the paddy land that belongs to 
Giraulla Temple; 

 (iv) payments have been made for the 

construction of the aforesaid road using 

public funds; and 

 (v) political power has been used for utilizing 

public funds for the construction of a 

private road and for filling paddy lands 

without permission? 

(b) Will he inform this House of the action that will 

be taken against the aforesaid construction?  

(c) If not, why? 

 

ගරු වසන්  අලුවිහමර් මහ  (කෘෂිකර්ම යජය 
අම යතුම) 
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயரர - த்சரறல் இரஜரங்  

அமச்ெர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  

රුවථහනහඹතුභනි,වෘිකර්භවඅභහතයතුභහවේනුේේවභහව

එභව්රලසනඹටවපිළිතුරුවේදනහ. 

(අ වව 1i)  ගියහඋ් රව ේම්ව ේොවිව නිඹහභව ලේඹේව
ටයුතුව යනව උඳහලිවකුභහයව කිත්සිපතව භවතහේේව
නිටව ඹනව භහර්ඹව නව ගියහඋ් රව ඳේරව
ඇරේ ් රවභහර්ඹවඅදහශවනිරධහපතවභවතහවේභේභව
ම්හසීේවවිසිේදවඳපතවයණඹවයනුවරඵනවේඳොුවව
භහර්ඹකි.ව 

  එභව භහර්ඹව "2014ව එක්ව භටව එක්ව ළඩක්"ව
ළඩටවනව ඹටේත්ව  ව ඉවශව ේෝයේශේව
්රහේේශීඹවබහවවිසිේවසවයවඇත.ව 

 (ii) අදහශවේනොේ .ව 

 (iii) ේභභවභහර්ඹවසවකිරීභටවගියහඋ් රවවිවහයඹටව
අඹත්වකුඹුරුවඉඩභක්වපුයහවේනොභළත.ව 

 (iv) අදහශවේනොේ . 

 (v) අනයව කුඹුරුව ේොඩව යව ේනොභළතිව ඵව
ේොවිජනව ාර්ධනව ේදඳහර්තේම්ේතුව විසිේව
දළනුම්වදීවඇත.ව 

(ආ  අදහශවේනොේ . 

(ඇ  අදහශවේනොේ . 

 
ගරු ංනන්ද අලුත්ගමමේ මහ  
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்ர) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භේේව ඳශමුළනිව අතුරුව ්රලසනඹව
ේභඹයි.ව 

රුවථහනහඹතුභනි,වේම්වඳේරටවවවේම්වඳහයටවඅතයභළදව
තභයිවභේේවේදයවතිේඵේේේ.වභභව වඉවශව්රහේේශීඹවබහේ ව
බහඳතියඹහවවළටිඹටවඅවුරුුවවඅටක්වටයුතුවයවතිේඵනහ.වකිසිභව

දව ේභතළනව ම්ව බහව ඳහයක්ව තිබුේණ්ව නළවළ.ව ේම්ව ේොවිව
නිඹහභයඹහවඵේරේවතභයිවඒවඳහයවපුයරහවතිේඵේේේ.වඒවවහව
ආණ්ඩුේ ව මුද් ව තභයිව විඹදම්ව යරහව තිේඵේේේ.ව රුව

ඇභතිතුභනි,ව ේම්ව අභහතයහාලේ ව ඵරධහපතඹහව නව ඔඵතුභහේේව
ේඳෞේලිවවවඉතහවේෞයේඹේවභහවඉ් රහවසිටිනහ,වඔඵතුභහව
ේඳෞේලිව ේම්ව පිළිඵව ඳරීක්ණඹක්ව ඳත්රහව ේම්ව කුඹුරුව

ඉඩභවේොඩවයරහද,වනළේදවකිඹරහවේොඹහවඵරේනවකිඹරහ.වේම්ව
ඳහයටවකිඹේේේව "ඇශව ේ ් ර"ව කිඹරහ.ව රුව ඇභතිතුභනි,ව ඇශව
ේ ් රටවතිේඵේේේවඅඩිවේද,වතුනව්රභහණඹක්.වේම්වඅඩිව

අටව ඳශරටව ේොඩව යරහව ේොේක්රීට්ව යරහව තිේඵනහ.ව
ආණ්ඩුේ වමුද් වේඹොදරහවේම්වේොවිවනිඹහභයඹහේේවේදයටව
ඹනව ඳහයව තභයිව ේම්ව වදරහව තිේඵේේේ.ව ේේලඳහරනව ඵරධහපතේව
තභයිව ේම්ව ේේවයරහව තිේඵේේේ.ව ඵරවත්හයේඹේව ේම්ව ළේඩ්ව

යරහවතිේඵේේේ.ව 

රුව අභහතයතුභනි,ව වික්රභසිාවවකිඹන,ව ේඳොර සිේ වවිරහභරත්ව
ළයඹේයේඹකුටවතභයිවේම්වඉඩේම්වඅයිතිඹවතිේඵේේේ.වඑතුභහව
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[රුවආනේදවඅලුත්භේේවභවතහ] 



2016වඔක්ේතෝඵර්ව04 

උඩුනුයවආනේ වඳරිා මවේේනක්.වඑතුභහටත්වේනොදේහවතභයිව

ේම්ව ඳහයව වදරහව තිේඵේේේ.ව එතුභහව ේම්ව ළනව නව කුරුඳුත්තව
ේඳොර සිඹටව 2014ව ර්ේ ව ඳළමිණි් රක්ව යරහව තිේඵනහ.ව
එතුභහේේවඳළමිණි් රටවකිසිභවඋත්තයඹක්වතභවරළබිරහවනළවළ.වේම්ව
පිළිඵව ේඳෞේලිව ඳරීක්ණඹක්ව යනව වළටිඹටව භභව රුව

ඇභතිතුභහේේව ඉ් රහව සිටිනහ.ව යජේ ව මුද් ව අයුතුව ේරව
ඳපතවයණඹව යරහව ඒව කුඹුරුව ඉඩභව ේොඩයරහව තිේඵනහ.ව
වික්රභසිාවවකිඹනවේඳොලිසවළයඹේයඹහවේඳොර සිඹටවඳළමිණි් රක්ව

යරහව තිේඵනහ,ව "භේේව ඉඩභව ඵරවත්හයේඹේව ේොඩවයරහව
තිේඵනහ"ව කිඹරහ.ව භභව ේඳෞේලිව ඒව ළනව දේනහ.ව භභව ඒව
ම්ඵේධේඹේව හක්ිකව දයනහ.ව ්රහේේශීඹව බහේ ව බහඳතියඹහව

වළටිඹටව ටයුතුව යපුව ේේනකුව විකරඹටව භටවකිඹේනවපුළුේ,ව
කිසිභව දව ේභතළනව ඳහයක්වතිබුේණ්වනළවළවකිඹරහ.ව අපිවේඳොඩිව
හරේ වඳේරවඳළත්ේතේව-යවුේභේ-වඒවඉඩම්රටවඑේනවඳහයක්ව

තිබුණහ.ව රුව ඇභතිතුභනි,ව රුව ථහනහඹතුභනි,ව "ේවොයහේව
අම්භහේේවේේනවඅවනහ"වහේේවේම්වේොවිවනිඹහභයඹහවවව
ඒවණ්ඩහඹේභේවතභයිවවේම්ව්රලසනඹටවඋත්තයවඅවරහවතිේඵේේේ.ව
වුරුව වපතව ඔඵතුභහටව ළරැරිව උත්තයඹක්ව ලිඹරහව දීරහව ඇති.ව රුව

ඇභතිතුභනි,ව ේඳෞේලිභව ේම්ව පිළිඵව ඳරීක්ණඹක්ව යනව
වළටිඹටව භහව ඔඵතුභහේේව ඉ් රහව සිටිනහ.ව ඒව භහේේව ඳශමුළනිව
අතුරුව්රලසනඹයි.වඒවහේේභ-වව[ඵහධහවකිරීභක්] 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ඔඹව ලේදඹව නත්ේන.ව භභව  වටව ේඳයදීත්ව
කි හ.ව රුව භේත්රීතුභනි,ව තුවයටත්ව එේවභව ලේදව ේශොත්ව භටව
ඔඵතුභහවවනම්වයේනවේනහ. 

 

ගරු වසන්  අලුවිහමර් මහ   
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව රිසත්රික්ව ම්ඵේධීයණව මිටුේ ත්ව

අනුභළතිඹවඇතිව වභවනළඟුභවයහඳෘතිඹවඹටේත්යිවේභභවභහර්ඹව
සව යව තිේඵේේේ.ව ව ේම්ව 2014දීව ව සිුවව වුණුව ේදඹක්.ව රුව
ආනේදව අලුත්භේේව භේත්රීතුභනි,ව ේභහිව ඹම්ව අක්රමිතහක්ව

තිේඵනහවකිඹරහවඔඵතුභහව්රහලවයනහව වනම්,ව වඒවම්ඵේධව
ඳරීක්ණඹක්වඳත්හවඔඵතුභහටවපිළිතුයක්වරඵහවේදේනම්. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 
ේදනවඅතුරුව්රලසනඹ.ව 

 

ගරු ංනන්ද අලුත්ගමමේ මහ  
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்ர) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භේේව ේදනව අතුරුව ්රලසනඹව ේභඹයි.ව
එභව විවහයසථහනේ ව රුව නහඹව සහ වේව වේේේව ඉතහභව

ඔත්ඳශයිවඉේේේ.වඋේවවේේේවදේනහ,වේම්වකුඹුයවේොඩවශව
ඵ.ව උේවේේේත්,ව දහඹව බහත්,ව ම්හසීේව සිඹලුව ේදනහත්වව
ේම්වආහයඹටවේඳෞේලිවඳහයක්වඉරිවකිරීභවපිළිඵවදළඩිවඅ්රහදඹව

ඳශවයනහ.වභභත්වඒවේම්වඉඳුවණුවේේනක්.වඒවනිහවළරසුම්ව
මිටුේ ,ව රිසත්රික්ව ම්ඵේධීයණව මිටුේ ව බහඳතියඹහව හිටපුව
ක්රීඩහව අභහතයයඹහයි.ව එතුභහව අනුභළතිඹව දීරහව තිේඵනහ.ව එතුභහව

තභයිව ේම්ව මුද් ව අනුභතව යව දීරහව තිේඵේේේ.ව රුව යහජයව
ඇභතිතුභනි,ව ඔඵතුභහටව සව යව දීව තිේඵේේේව ළරැරිව
උත්තයඹක්.ව ඒව නිහව ේම්ව පිළිඵව ඉතහව නිළයරිව ඳරීක්ණඹක්ව

යනවවළටිඹටත්,වජනතහවදළනුත්වයනවවළටිඹටත්වඔඵතුභහේේව
ඉ් රහවසිටිනහ.වඅලයවනම්වඉතිපතවවිසතයවටිත්වතමුේනහේේේටව
රඵහවේදේනම්.ව 

ගරු වසන්  අලුවිහමර් මහ   
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ේම්ව ම්ඵේධව භේේව ේඳෞේලිව අධහනඹව ේඹොමුව ය,ව
ඳරීක්ණඹක්වඳත්ේනවටයුතුවයේනම්.ව 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේදනවටඹ. 

 
මඳ ේගලික සමගේ මව  ලබ  ජ ඇයා යජය වවිලි 

සංසථවට අයත් වතු:  යළි ඳවය ගනීම   
 ணறரர் ம்தணறலக்கு ங்ற அெ 

சதருந்ரரட்டக் கூட்டுத்ரதணத் ரரட்டங்ள்: 

லபச் சுவீரறத்ல் 
 STATE PLANTATION CORPORATION ESTATES HANDED 

OVER TO PRIVATE COMPANIES: RECLAIMATION 
628/’16 

6.   ගරු විමේ වීයවංශ මහ  (ගරු මහින්දනන්ද 
අලුත්ගමමේ මහ  මවනුවට) 

       (ரண்தைறகு றல் வீங்ெ - ரண்தைறகு யறந்ரணந் 

அலுத்ர ெரர்தர) 

     (The Hon. Wimal Weerawansa -on behalf of - the Hon. 
Mahindananda Aluthgamage) 

යහජයව යහඹව ාර්ධනව අභහතයතුභහේේව ඇසවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවවව
්රලසනඹව-ව11 : 

 

(අ  1i) ර්ව 2001ව -ව 2004ව හරඹව තුශව ඳළතිව එක්ත්ව
ජහතිව ඳක්ව යජඹව විසිේව විකිණීේම්ව ේවෝව
දීර්කහර නවඵුවවඳදනභවභතවේඳෞේලිවභහම්ව
ේවෝව පුේරඹේව ේතව රඵහදීව ඇතිව යහජයව ළවිලිව
ාසථහටවඅඹත්වතුවායහවේොඳභණද; 

 (ii) එභවතුරවනම්,වඒහේ වඅක්යව්රභහණඹ,වවිකිණව
ේවෝව ඵුවව ුවේවමුදර,ව විකිණවේවෝව ඵුවවඳදනභව භතව
රඵහුවේවභහම්වේවෝවපුේරඹේේේවනම්වේේව
ේේවලේඹේවේර්ද; 

 (iii) එභවතුවරඵහවදීවඇත්ේත්වළබිනට්වඅනුභතිඹ,වවිෘතව
ේටේඩර්ව ඳටිඳහටිඹටව අනුව ේවෝව යජේ ව
තක්ේේරුටවඹටත්ද; 

 (iv) එළනිව ේොේේේසිව කිසික්ව ේනොභළතිව ේභභව
ඉඩම්ව විකුණහව ේවෝව ඵුවව දීව ඇත්නම්,ව එභව ඉඩම්ව
නළතවයජඹටවඳයහවේේේද; 

 ඹේනවඑතුභහවේභභවබහටවදේේේේද? 

(ආ  ේනොවඑේේවනම්,වඒවභේද? 

 
அெ சரறல்தொற்ெறள் அதறறருத்ற அமச்ெமக் ரட்ட 

றணர:  
 

(அ) (i) 2001 - 2004 ரனப் தகுறறல் ஆட்ெறறல் இருந்  

க்ற ரெறக் ட்ெற அெரங்த்றணரல் 

றற்தமண அல்னது லண்டரனக் குத்ம அடிப் 

தமடறல் ணறரர் ம்தணறலக்கு அல்னது 

ஆட்லக்கு ங்ப்தட்ட அெ சதருந் 

ரரட்டக் கூட்டுத்ரதணத்றற்குச் செரந்ரண 

ரரட்டங்பறன் ண்றக்ம ரசன்த 

மயும்; 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

 (ii) ரற்தடி ரரட்டங்பறன் சதர்ள், அற்நறன் 

க்ர்பறன் அபவு, றற்தமண செய்ப்தட்ட 

அல்னது குத்மக்கு ங்ப்தட்ட தத் 

சரம, றற்தமண அல்னது குத்ம அடிப் 

தமடறல் ங்ப்தட்ட ம்தணறள் அல்னது 

ஆட்பறன் சதர்ள் சவ்ரநர ரம 

சன்தமயும்; 

 (iii) ரற்தடி ரரட்டங்ள் அமச்ெம அங்ல 

ரம், றநந் ரள்றப்தத்ற மடதொமந 

அல்னது அெ றமன றப்தேட்டின் லழ் ங்ப் 

தட்டுள்பர ன்தமயும்; 

 (iv) அவ்ரநரண வ்ற றதந்மணலறன்நற 

ரற்தடி ரறள் றற்தமண செய்ப்தட்டு 

அல்னது குத்மக்கு றடப்தட்டு இருக்கு 

ரறன், ரற்தடி ரறமப லப அசு 

சுவீரறக் டடிக்ம ரற்சரள்ரர 

ன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of estates owned by the State 

Plantations Corporation, which were given 
to the individuals or private companies, on 

the basis of sale or long term lease, by the 

United National Party Government, in 2001
-2004වperiod;  

 (ii) separately the names of aforesaid estates, 
acreage of aforesaid lands, the amount of money 
on which they were sold or given on  lease, the 
names of the individuals or the companies; 

 (iii) whether aforesaid estates have been given under 
the Cabinet approval, according to a open tender 
procedure or under government valuation; and 

 (iv) if aforesaid land have been sold or given on 
lease without any  of aforesaid condition, 
whether  aforesaid lands will be reclaimed by 
the government? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ගයන්  කරුණයාලක මහ   
(ரண்தைறகு ந்  ருரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුවථහනහඹතුභනි,වයහජයවයහඹවාර්ධනවඅභහතයතුභහව

ේනුේේවභහවඑභව්රලසනඹටවපිළිතුයවසභග *වයනහ. 
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[රුවවිභ් වවීයාලවභවතහ] 

 
* සභමේසය ම   බන ලද පිළිතුය: 
* ெதரதேடத்றல் மக்ப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

(අ වවවවවව 1i)  තුවායහව06 

 (ii)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  තුඹහේ වනභ භූමිව්රභහණඹව
1ේවක්ේටඹහය  

විකිණවේවෝවඵුවව
ුවේවමුදරවරු. 

ඵුවවුවේවභහභව
ේවෝවපුේරඹහේේව
නභ 

ඵුවවහරඹ 

1 ම්භඩුව-වභහතේ්  573.26 ඵුවවමුදරව
300,000.00 

ම්භඩුවළවිලිව
1පුේලි ව
භහභ 

2003.05.29ව-ව
2053.05.29 

2 වයිතරහව-ව
භවනුය 

640.78 ඵුවවමුදරව
1,325,293.00 

හුේනසටහවග්රීේව
හර්ඩ්ේව
1පුේලි ව
භහභ 

2003.03.22ව-ව
2053.03.21ව
12004වර්ේ දීව
නළතව
ඳයහේනවඇත.  

      ඵුවවමුදරව
1,325,293.00 

භරුතිවඑසේට්ට්ව
1පුේලි ව
භහභ 

2004.01.11ව-ව
2054.01.11 

3 ේවඹහර්ඳහර්ක්ව-ව
භවනුය 

976.75 ඵුවවමුදරව
2,000,000.00 

හුේනසටහවග්රීේව
හර්ඩ්ේව
1පුේලි ව
භහභ 

2003.01.30ව-ව
2033.01.30ව
12004.11.18වරිනව
නළතව
ඳයහේනවඇත.  

4 වුඩ්යිඩ්ව-ව
භවනුය 

810.31 ඵුවවමුදරව
1,674,707.00 

හුේනසටහවග්රීේව
හර්ඩ්ේව
1පුේලි ව
භහභ 

2003.01.11ව-ව
2033.01.11ව
12004වර්ේ දීව
නළතව
ඳයහේනවඇත.  

5 රවේදූව-වහ් ර 19.045 විකිණවමුදරව
20,000,000.00 

සුනි් වපුසඳකුභහයව
භවතහ 

2003.09.25 රිනව
විකුණහවඇත. 

6 ේොශමව07වේග්රපතව
ඳහේයහිවපිහිටිවඉඩභව
වහවේොඩනළඟි් ර 

0.395 විකිණුවමුදරව
117,000,000.00 

ේජ්ේවවවබ්රිටිසව
ඕර්සීසව
1පුේලි ව
භහභ 

2004.02.13 රිනව
විකුණහවඇත. 
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 (iii)  

  

 (iv)  එභවඉඩම්වනළතවයජඹටවඳයහවේනවඇත.වවTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ආ  අදහශවේනොේ . 

 

කන්කසන්තුමර් වයය නවීකයණය : ගිවිසුම 

ரங்ரென்துமநத் துமநதொ வீணரக்ம் : 

உடன்தடிக்ம 
MODERNIZATION OF KANKASANTHURAI HARBOUR : ACCORD 

                 664/’16 

11. ගරු නිහේ ගලප්ඳත්යා මහ  (ගරු බිමේ යත්නයක මහ  
මවනුවට) 

       (ரண்தைறகு றயரல் னப்தத்ற - ரண்தைறகு தறல் த்ரக் 

ெரர்தர) 

      (The Hon. Nihal Galappaththi -on bahalf of -the Hon. Bimal 
Rathnayake)  

යහඹවවහවනහවිවටයුතුවඅභහතයතුභහේේවඇසව්රලසනඹව-ව11 : 
 

(අ  1i) ේේතුේර්ව යහඹව නවීයණඹව කිරීභව වහවවවවවවවවවවවවවවවවවව
ශ්රීව රාහව යජඹ,ව ඉේදීඹව යජඹව ේවෝව ඉේරිඹහනුව
භහභක්වභ වගිවිසුභක්වේවෝවඑ තහඹක්වඇතිව
යේනවතිේේද; 

 (ii) එේේව නම්,ව එභව ගිවිසුභව ේවෝව එ තහඹව ේභභව
බහටවඉරිපතඳත්වයේේේද; 

 (iii) එභව ගිවිසුභව ේවෝව එ තහඹව වහව ළබිනට්ව
භණ්ඩරේ ව වහව නීතිඳතිව ේදඳහර්තේම්ේතුේ ව
අනුභතිඹව වව නිරීක්ණව හිතව ලිඹවිලිව ඉරිපතඳත්වව
යේේේද; 

 (iv) ේභභව ේොේත්රහත්තුව අදහශව භහභටව රඵහව දීව
ඇත්ේත්,ව විෘතව ේටේඩර්ව ඳටිඳහටිව අනුභනඹව
කිරීේභේද; 

 (v) ේොේත්රහත්තුටවඅනුවයහඹවනවීයණඹවකිරීභව
වහවදළරීභටවසිුවනවමුදරවේොඳභණද; 

 (vi) නවීයණවටයුතුවඅේවකිරීභටවතවනවහරඹව
ේොඳභණද; 

 ඹේනවඑතුභහවේභභවබහටවදේේේේද? 

(ආ  ේනොවඑේේවනම්,වඒවභේද? 
 
துமநதொங்ள் ற்ரம் ப்தற்ரமந அலுல்ள் அமச் 

ெமக் ரட்ட றணர:  
 

(அ  1i) ரங்ரென்துமநத் துமநதொத்ம வீணப் 

தடுத்துற்ர இனங்ம அெரங்ம், இந்ற 

அெரங்த்துடன் அல்னது இந்றக் ம்தணற 

சரன்ரடன் உடன்தடிக்மசரன்மந 

அல்னது இக்ப்தரசடரன்மந ற்தடுத்றக் 

சரண்டுள்பர; 

 (ii) ஆசணறல், அவ்வுடன்தடிக்மம அல்னது 

இக்ப்தரட்மட இச்ெமதறல் ெர்ப்தறப்தரர; 

 (iii) இவ்வுடன்தடிக்மக்ரண அல்னது இக்ப் 

தரட்டுக்ரண அமச்ெமறணதும் ெட்ட ர 

53 54 

  තුඹහේ වනභ ඵුවවුවේ/විකිණවභහභව
ේවෝවපුේරඹහේේවනභ 

ළබිනට්වව
අනුභළතිඹ 

විෘතව
ේටේඩර්වව
ඳටිඳහටිඹ 

යජේ වව
තක්ේේරු 

1 ේොශමව07වේේයපතවඳහේයහිව
පිහිටිවඉඩභවවහවේොඩනළඟි් ර 

ේජ්ේවවවබ්රිටිසවඕර්සීසව
1පුේලි වභහභ 

ඇත. අනුභනඹව
යවඇත. 

ඇත. 

2 රවේදූව-වහ් ර සුනි් වපුසඳකුභහයවභවතහ ඇත. නළත. ඇත. 

3 ම්භඩුව-වභහතේ්  ම්භඩුවළවිලිව1පුේලි ව
භහභ 

ඇත. අනුභනඹව
යවඇත. 

නළත. 

4 වයිතරහව-වභවනුය හුේනසටහවග්රීේවහර්ඩ්ේව
1පුේලි වභහභ 

නළත. නළත. නළත. 

    භරුතිවඑසේට්ට්ව1පුේලි ව
භහභ 

නළත. නළත. නළත. 

5 ේවඹහර්ඳහර්ක්ව-වභවනුය හුේනසටහවග්රීේවහර්ඩ්ේව
1පුේලි වභහභ 

නළත. නළත. නළත. 

6 වුඩ්යිඩ්ව-වභවනුය හුේනසටහවග්රීේවහර්ඩ්ේව
1පුේලි වභහභ 

නළත. නළත. නළත. 

  තුඹහේ වනභ ඵුවවුවේ/විකිණවභහභවේවෝව
පුේරඹහේේවනභ 

නළතවඳයහවත්ව
රිනඹ 

ේවේතු 

1 වයිතරහව-ව
භවනුය 

හුේනසටහවග්රීේවහර්ඩ්ේව
1පුේලි වභහභ 

2004   

2 ේවඹහර්ඳහර්ක්ව-ව
භවනුය 

හුේනසටහවග්රීේවහර්ඩ්ේව
1පුේලි වභහභ 

2004.11.18 ඵුවවගිවිසුේභහිව
ේොේේේසිව
ඩවකිරීභ. 

3 වුඩ්යිඩ්ව-ව
භවනුය 

හුේනසටහවග්රීේවහර්ඩ්ේව
1පුේලි වභහභ 

2004   



ඳහර්ලිේම්ේතු 

அறதர் றமக்பத்றணதும் அங்லரம் 

ற்ரம் அரணறப்தைக்ள் அடங்ற ஆங் 

மபச் ெர்ப்தறப்தரர; 

 (iv) அவ்சரப்தந்ம் உரற ம்தணறக்கு ங்ப் 

தட்டது றநந் ரள்றப்தத்ற மடதொமந 

மடப்தறடிக்ப்தட்டன் தோனர; 

 (v) எப்தந்த்றன்தடி துமநதொத்ம வீணப் 

தடுத்துற்ர ற் ரரறடும் தத்சரம 

வ்பவு; 

 (vi) வீணப்தடுத்ல் டடிக்மமப றமநவு 

செய்ற்கு வ்பவு ரனம் டுக்கும்; 

 ன்தம அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ  இன்ரநல், ன்? 

 
asked  the Minister of Ports and Shipping : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether there is an accord or agreement 

between the Government of Sri Lanka and 

the Government of India or an Indian 
Company to modernize the Kankasanthurai 

Harbour; 

 (ii) if so, whether that accord or agreement will 

be presented to this House; 

 (iii) whether the documents that have the 

approval and observations of the Cabinet of 

Ministers and the Department of Attorney 

General for the aforesaid accord will be 
submitted; 

 (iv) whether this contract has been awarded to 
the relevant company through an open 

tender procedure; 

 (v) the cost needed to modernize the harbour 

according to the contract; and 

 (vi) the time period that is needed to complete 

the modernization task? 

(b) If not, why? 

 
ගරු අර්ජුන යණතුංග මහ  (වයය හ නවික කටතුතු 

අම යතුම) 
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங் - துறறமுகங்கள் மற்றும் 

ப்தற்ரமந அலுல்ள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 

Shipping) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භහව එභව ්රලසනඹටව පිළිතුයව සභග *ව

යනහ. 
 

* සභමේසය ම   බන ලද පිළිතුය: 
* ெதரதேடத்றல் மக்ப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  1i) ඔ . 

 (ii) වඅදහශව ගිවිසුභව ේම්ව භ ව අමුණහව ඇත.ව ඇමුණුභව I* 
ඵරේන. 

 (iii) ඔ . 

  2011-07-13ව රිනළතිව නීතිඳතිව අනුභළතිඹව ඇමුණුභව II* 
ඵරේන. 

  2011-05-06ව රිනළතිව අාව 11/1034/505/020ව දයනව
ළබිනට්ව තීයණව දළනුම්ව දීේම්ව ලිපිඹව ඇමුණුභව III* 
ඵරේන. 

  අාව P&H/2011/08 වහව 2011-05-04ව රිනළතිව අභහතයව
භණ්ඩරවඳත්රිහවේම්වභ වඅමුණහවඇත.වවඇමුණුභව IV* 
ඵරේන. 

 (iv) ේේතුේර්වයහඹවනවීයණඹවකිරීභවවහවශ්රීවරාහව
යජඹව වහව ඉේදීඹව යජඹව අත්ේව යව ඇතිව එ තහඹව
ඳපතරිව ඉේදීඹව යජේ වවිඹදමිේවගිවිසුේම්වේදනවේජ්දේ ව
වේවඅරිඹයවI සිටවIV දක්හවනිභවයවඇත. 

  අරිඹයවV ඉේදීඹවණඹවආධහයවඹටේත්වනිභවකිරීභටවනිඹමිතඹ.ව
ඒව වහව ේොේත්රහත්රුේව ේතෝයහව ඳත්ව යව ළනීභවවවවවවවවවවවවවවවව
ශ්රීවරාහේ වඳතිනවනීතිවඅනුවසිුවවකිරීභටවනිඹමිතඹ. 

 (v) ඉේදීඹවණඹවආධහයවඹටේත්වනිභවශවයුතුවේොටවවහව
ඇසතේම්ේතුතවමුදරවේඩොරර්වමිලිඹනව45යි. 

 (vi) යව02යි.  

(ආ  අදහශවේනොේ . 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසනව අාව 13ව -ව 709/ත16ව -ව 11 ,ව රුව එස.ව විඹහේ් ේරියේව
භවතහ. 

 
ගරු ඉ. චේස නිර්මලනදන් මහ  
(ரண்தைறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Sir, on behalf of the  Hon. S. Viyalanderan, I ask this 

question.  
 
ගරු ගයන්  කරුණයාලක මහ   
(ரண்தைறகு ந்  ருரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුවථහනහඹතුභනි,වඅධයහඳනවඅභහතයතුභහවේනුේේවභහව

එභව ්රලසනඹටව පිළිතුයව දීභව වහව තිව ේදව හරඹක්ව ඉ් රහව
සිටිනහ. 

 
ප්රශනය මතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීමට නිමයෝග කයන ල ජ. 
றணரம ற்சநரரு றணத்றற் ெர்ப்தறக்க் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථහයව නිේඹෝව 23.12 ව ඹටේත්ව ්රලසනඹ,ව රුව රිේේසව
ගුණර්ධනවභේත්රීතුභහ.ව 

ේම්ව නව විටව හරව ේ රහව ඉක්භහව ේොසව තිේඵනහ.ව ඒව
පිළිඵව රුව ඳක්ව නහඹතුභේරහේේව අධහනඹටව ේඹොමුව
යනහ. 
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[රුවනිවහ් වරේඳත්තිවභවතහ] 

—————— 
*  පුස කලම   බ ඇ . 
*ව   தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

උතුරු ඳළත් සභ මහ ඇමයාතුමමේ ප්රකශය 

මහළදකීම 
ட ரர ெமத தொனமச்ெரறன் கூற்மநக் 

ண்டித்ல்  
CONDEMNATION OF STATEMENT MADE BY CHIEF MINISTER 

OF NORTHERN PROVINCIAL COUNCIL  
 

ගරු දිමන්ෂ ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව භටව අසථහව රඵහව දීභව ළනව

සතුතිේතවේනහ.වවඳසුවගිඹවදහවඋතුරුයේ වඹහඳනඹවනයේ දීවව

"නළඟිටිමුව ේදභශ",ව "ல றழ்", "Rise Tamil"ව ඹනව ේත්භහව

ඹටේත්ව විේයෝධතහව ේඳශව ඳහළිඹක්ව ේභේවඹමිේව රැසවීභක්ව

ඳත්හ,ව ශ්රීව රාහව ආණ්ඩුක්රභව යසථහටව අනුව උතුරුව ඳශහත්ව

බහවභවවඅභහතයයඹහවේරවරිවුරුම්වදීවටයුතුවයනවරුවසී.වී.ව

විේේේසයේව භවතහව විසිේව යටටත්,ව ජනතහටත්,ව ම්බුේධව

ලහනඹටත්වවහනියවවවහවඅනතුරුදහඹව්රහලඹේවකිහිඳඹක්වයව

තිේඵනහ.ව 

(1)  උතුරුව ඳශහේත්ව ේඵෞේධව සිේධසථහනව ඉරිකිරීභව නතනව

ඵත්,වදළනටවඇතිවබුේධව්රතිභහවඉත්වයනවඵත්, 

(2)  උතුරුවඳශහේත්වඳරිා මවසිාවරවජනතහවඔවුේවඳරිා මවවීවසිටිනව

ම්දනවුලිේවඉත්වයනවඵවවහවඅලුතිේවඳරිා මඹටවඉඩව

ේනොතඵනවඵත්, 

 වේවයමිේවභවව අභහතයයඹහවශවේභභව්රහලඹේව

මුළුව යටභව ේවශහව දකිනව ඵත්,ව ආණ්ඩුක්රභව යසථහටව

ඳටවළනිව ඵත්,ව යටව තුශව ඳතිනව හභහ වව තත්ත්ඹටව

වහනියව වහව ඵයඳතශව අනතුරුව ඇතිව යනව ඵත්ව භභව

්රහලව යනහ.ව රුණුව එේේව ේවයිේ,ව යජඹව ේභභව

්රහලඹේවේවශහවදකිමිේවනිරව්රහලඹක්වඉරිපතඳත්වකිරීභක්ව

වහවඅදහශවභවවඅභහතයයඹහේේව්රහලඹවතුළිේවආණ්ඩුක්රභව

යසථහව උ් රාකනඹව වීේම්ව ක්රිඹහටව යජඹව ේනහවව

පිඹයව ්රහලව යනහදව කිඹනව හයණහව රුව

අග්රහභහතයතුභහේේවභභවඅනහ.ව 

 ආණ්ඩුක්රභවයසථහේ වනනවයසථහවඅනුවම්බුේධව

ලහනඹවරාහවභූමිවතරේ වවළභවබිම්වඅ රභවක්රිඹහත්භව

නහ.ව රුව ථහනහඹතුභනි,ව ඒව හේේභව ඉඩම්ව පිළිඵව

අයිතිඹ,ව ඳරිා මවීේම්ව අයිතිඹව කිඹනව මූලිව අයිතිහසිම්ව

රාහව භූමිේ වවළභව බිම්ව අ රභවක්රිඹහත්භව නවඵත්ව

දළන,ව දළනව ආණ්ඩුක්රභව යසථහව උ් රාකනඹව යමිේව

ේභළනිව බඹහන,වඅනතුරුවහිතව්රහලඹක්වකිරීභටවභවව

ඇභතියඹහටව ඉඩවදීවආණ්ඩුවනිලසලේදව සිටිේේේවඇයි?ව

ේම්වම්ඵේධවආණ්ඩුවේනහවපිඹයවේභොක්ද?වේම්යිව

අපිවඅවේේේ.ව 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවබහනහඹතුභහ. 

ගරු ලක්ෂමන් කිරිඇේල  මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Mr. Speaker, the Hon. Chief Minister has denied making 

those statements.   He has denied it.  It is very unfair of you 

to raise this issue once he has denied this. -[Interruption.] 

Please let me speak. Please sit down! බඹව යරහව උත්තයව ේනව

වදේනවඑඳහ.වඅපිවබඹවේේේවනළවළ.ව[ඵහධහවකිරීභක්] 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

 Hon. Leader of the House, you go ahead. 
 

ගරු ලක්ෂමන් කිරිඇේල  මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුව අග්රහභහතයතුභහව ේම්ව ්රලසනඹව ම්ඵේධේඹේව දීර්කව
පිළිතුයක්ව ේදයි.ව නමුත්,ව බහනහඹව වළටිඹටව භභව කිඹනහ,ව
ේභතුභහේේව ්රලසනඹටව අදහශව ව භවව ඇභතිතුභහවශහව ඹයිවකිඹනව

්රහලඹවඑතුභහව්රතික්ේේඳවයරහවතිේඵනවඵ.වඑතුභහවේම්වේේ් ව
්රතික්ේේඳව යරහව තිේඹේරිව ේභභව ්රලසනඹව රුව බහටව ඉරිපතඳත්ව
යනවඑවළරැරියි.වHe has denied it.  

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now, Hon. Member, you have  raised that. We will 

ask the Hon. Prime Minister to give a reply. ේම්වළනවහදව
විහදවයේනවඅලයවේේේවනළවළ.ව 

 

ගරු ලක්ෂමන් කිරිඇේල  මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ජහතිහදඹව අවුසේනව වදනහ.ව එ් ේරේනව ේභොනහව වපතව
ේවොඹනහ.ව [ඵහධහව කිරීම්]ව ේම්ව ේෝ ේරෝව වළභදහභව උේේටව

එ් ේරේනවේභොක්වේවෝවේවොඹනහ.ව 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay, the Hon. Prime Minister will give a reply to 

that.  
 

ගරු ලක්ෂමන් කිරිඇේල  මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes, the Hon. Prime Minister will reply to this. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

The Hon. Leader of the Opposition, please. 
 

ගරු යජවමයෝදියේ සේඳන්දන් මහ  (විරුේධ ඳර්ශවම  
නයකතුම) 
(ரண்தைறகு ரஜரரம் ெம்தந்ன் - றர்க்ட்ெற 

தொல்ர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

Sir, I do not want to make this matter controversial. 

As you are aware, Mr. Speaker, we did not participate in 

this event and we had good reasons for not participating 
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in this event. We are presently engaged in discussing with 

this Government various matters and we would like a 

consensus to be arrived at amongst all of us in regard to 

all those matters and for the matters to be resolved on the 
basis of consensual arrangements, discussion and 

dialogue.   

But of course at the same time, the people living in the  

Northern Province, Jaffna in particular and also in the 

Eastern Province, have undergone immense difficulties 

over a long period of time and they have various 

grievances; some of which are very justified and some of 

which  need to be addressed very urgently. I have 

complained in this House on a number of occasions that I 

am dissatisfied with the pace at which the Government is 

functioning and that the Government must do those things 

more expeditiously. 

Sir, in so far as this event is concerned, I think, Mr. 

Vigneswaran's speech is in print and it came on the 

electronic media. I do not think that he said all the things 

that are being attributed to him. In fact, subsequently, he 

has denied having made those statements that are 

attributed to him. I think, I must say this in fairness to 

him, because he is not here. He is a very responsible 

person. He is the Chief Minister of the Northern Province 

duly elected by the people of the Northern Province. He is 

a retired judge of the Supreme Court. He was elected by 

the people of the Northern Province by a very substantial 

majority. And when he says that he did not make the 

statements attributed to him, before he is once again 

hauled over the coals, I think, one should verify and try to 

ascertain the true position. I  have read his speech in 

Tamil, I studied his speech in Tamil, and I am of the view 

that many of the statements that are attributed to him were 

not made by him and are not contained in that speech. 

Thank you.  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you very much Hon. Leader of the Opposition. 

-[Interruption.] I do not want to have a debate on this, 

please. We have already passed the time. -[Interruption.] I 

have allowed the Opposition to talk about it. Then I gave 

the opportunity to the Government. 
 

ගරු දිමන්ෂ ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රුවථහනහඹතුභනි,ව- 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවරිේේසවගුණර්ධනවභේත්රීතුභනිවවඔඵතුභහවකිඹනවහයණඹව

ේභොක්දව? 

ගරු දිමන්ෂ ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රුවථහනහඹතුභනි,වවභහවඑභවහයණඹයිවකිඹේේේ.වවභවව
ඇභතිතුභහව ශව ්රහලඹව ව සිාවරව ඵසිේ,ව ේදභශව ඵසිේ,ව ඉාග්රීසිව
ඵසිේව වඳශවවුණහ;වජහතයේතයව්රහලනවවයහශිඹවඳශවවුණහ.වඑඹව

මුද්රිතව වවවඉේරක්ේරොනික්වජනභහධයවභඟිේව්රචහයඹවශහ.ව ද්රවිඩව
නහඹඹේවඳහවඑඹවේවශහව දළක්හ.වඑභවනිහව වඑළනිව්රහලඹක්ව
ේශේවනළවළවකිඹරහවේවෝවඑේවභවේනොේයිව්රහලවේශේවකිඹරහව

වුරුවේවෝව සුුවවහුණුවහේනවවදනහවනම්,ව -ව ව [ඵහධහවකිරීභක්]වවඑඹවව
ේවශහව දකිනව එව යජේ ව ව කීභක්ව කිඹනව එයිව අපිව ්රහලව
යේේේ. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුව අභළතිතුභහව ේම්ව ම්ඵේධේඹේව ඳහර්ලිේම්ේතුේ ව
්රහලඹක්වයයි.ව රුවවිභ් වවීයාලවභළතිතුභහත්,ව ඊටවඳසුවරුව
යවිවරුණහනහඹවභළතිතුභහත්වවකිඹේනවතිේඹනවේදඹවේටිේඹේව

කිඹේන.වඊටවඳසේේ,වI will have to move on.  ේම්වළනවහදඹක්ව
තිේඹේනවඵළවළ.වේම්වරුණවළනදවරුවවිභ් වවීයාලවභළතිතුභහව
කිඹේේේ?වවවවවව 

 

ගරු විමේ වීයවංශ මහ    
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රුවථහනහඹතුභනි,ව- 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේම්ව රුණව ළනව දව කිඹේේේ,ව රුව විභ් ව වීයාලව
භේත්රීතුභනි?ව 

 

ගරු විමේ වීයවංශ මහ    
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රුව විේේේසයේවභළතිතුභහවයනවරදව ්රහලඹව ව භහධයරව
ඳශව වුේණ්ව ළයරිව විකරඹටඹව කිඹහව නිළයරිව කිරීභක්ව ේොයිව
ේරහත්ව භහධයඹටව නිකුත්ව යරහව නළවළ.ව ඒව එක්භව

විේේේසයේව භළතිතුභහේේව ේඳෞේලිව ්රහලඹක්ඹව කිඹහව එඹවව
රඝුේොටව තේනටත්ව ඵළවළ.ව එතුභහව ේදභශව ජහතිවව
ේධහනේඹේව තයව ළුවණුව අේේක්ේඹක්.ව ේදභශව ජහතිව

ේධහනේ ව භතඹවතභයිවඑතුභහවනිේඹෝජනඹවයේේේ.වඑේවභව
නම්ව ේදභශව ජහතිව ේධහනඹව කිඹේනව ඕනෆ,ව "අේේව ඳක්ේ ව
භතඹව ේනොේයිව විේේේසයේව භවතහව නිේඹෝජනඹව යේේේ"ව

කිඹරහ.ව ඔහුව ේනයඳහව වපතනහව ේවෝව ේභොක්ව ේවෝව ේනහව
පිඹයක්වපිළිඵවකිඹේනවඕනෆ.වඑේවභවනළති,ව"විේේේසයේව
අේතහරිඹහ.ව අපිව ේඵොේවොභව භධයසථහරිේඹෝ.ව භධයසථහරිේඹෝව
නව අඳටයිව ේඳභව ේදේනව ඕනෆ.ව අේතහරිඹහව අපිව ීදරෆව යව

ේනම්"වකිඹනවඒවඳයණවනහටඹවනම්වය වදක්ේනටවසදහනම්ව
ේේනවඑඳහඹවකිඹරහවවඅපිවවවඕනෆමිේවකිඹනහ. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවවයවිවරුණහනහඹවභේත්රීතුභහ. 
 

ගරු යවි කරුණනයක මහ  
(ரண்தைறகு ற ருரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුව ථහනහඹතුභනි,ව අදව රිනව ඳනත්ව ේටුම්ඳත්ව ේදක්ව

ඉරිපතඳත්ව යේනටව තිේඵනහ.ව දළේව ්රලසනව අහව අේව නිහව
රුණහයවවඒහවඉරිපතඳත්වයේනවඅයවේදේන.වව 
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ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවඩේරසවේේහනේදව ව භළතිතුභහත්,ව රුවඅනුයවරිහනහඹව
භළතිතුභහත්ව සථහයව නිේඹෝව 23ව /2ව ව ඹටේත්ව ව ්රලසනව ඉරිපතඳත්ව
යේනටවතිේඵනහ.වඒහවඉරිපතඳත්වයේනවඅයවේදේනවවඕනෆ.වව 
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ගටලු 
செட்டிகுபம், ப்தரச்ெறக் றர க்ள் றர்ரரக்கும் 

தறச்ெறமணள் 
PROBLEMS FACED BY VILLAGERS IN KAPPACHCHI, 

CHEDDIKULAM 

 

ගරු ඩේලස මේවනන්ද මහ  
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
சப ெதரரர் அர்ரப, ெறமநச்ெரமனள் 

ரெலமப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிரற்நம் ற்ரம் 

இந்து அலுல்ள் அமச்ெர் அர்பறடம் ரள்ற ரட் 

அதறத்ற்கு ன்நற.   

வுணறர ரட்டத்றல் செட்டிகுபம் தறரெ செனப் 

தறரறவுக்குட்தட்ட ப்தரச்ெறக் றரத்றல் ெறத்துந் சுரர் 250 

குடும்தங்ள் யுத்ம் ரர 1990ஆம் ஆண்டு 

இடம்சதர்ந்ணர். அறல் சுரர் 90 குடும்தங்ள் லண்டும் இந்க் 

றரத்றல் லபக்குடிர்ந்துள்பணர். ன்ணலர் லன்தறடி, ரல்மட 

பர்ப்தை ற்ரம் கூலித் சரறல்மபத் ங்பது 

ஜலரணரதரரக் சரண்டுள்ப இக்றரத்து க்ள் 

அடிப்தமட ெறள் துற்ந றமனறல் இதும ரனதொம் 

ரழ்ந்து ருரத் சரறறக்றன்நணர். இக்றரத்றன் 

தமரறலில் எரு குபம் ரப்தடுறன்ந றமனறலும் , 

இம்க்ள் குடிலரறன்ம ரரப் தரரற தறச்ெறமணக்கு 

தொங்சரடுத்து ருறன்நணர். 8 குரய்க் றரள் 

இம்க்லக்சண அமக்ப்தட்டுள்பரதரறலும் , அற்நறல் 

இண்டின் லம ட்டுர தன்தடுத்க்கூடிர உள்பரவும் 

ரரமட ரனத்றல் றவும் குமநந்பறனரண லம ரத்றர 

இக்குரய்க் றரபறன்தோனம் சதநதொடியுசன்ரம் 

கூநப்தடுறன்நது. மண 6 குரய்க் றரபறன் லர் 

தரமணக்கு டுக் இனரர உள்பது. அற்நறன் லமக் 

குடிலர்ப் தரமணக்ல்னரது மண ரமலக்ர 

தன்தடுத்துரத் சரறருறன்நது. இந் றமனறல் அற 

தூம் சென்ர தம் சரடுத்துக் குடிலர் சதநரண்டி 

றமனரற்தட்டுள்பரவும் ரங்ள் ஈட்டுறன்ந செரற்த 

ருரணதொம் இற்சணச் செனரறன்நசணவும் அர்ள் 

குநறப்தறடுறன்நணர். அவ்ரர செய் ெறற்ர இக்றரத்து 

லமப் தருற தனருக்குச் ெறரலப் தறச்ெறமண 

ற்தட்டுள்பரவும் சரறருறன்நது. ஆர, - 

இம்க்லக்குக் குடிலமப் சதற்ரக்சரள்பக்கூடி 

மறல் உரற டடிக்மமப டுக் தொடியுர? 

இங்கு குபசரன்ர ரப்தடும் றமனறல் அறலிருந்து 

லமச் சுத்றரறத்து ங்க்கூடி றட்டங்ள் மணயும் 

ரற்சரள்பக்கூடி ெரத்றங்ள் உண்டர? 

இம்க்பறன் ரம ருற அமக்ப்தட்டிருந் செட்டிகுபம் 

தனரரக்குக் கூட்டுநவுச் ெங்த்றன் றமபயும் எரு ருடம் 

ட்டுர இங்ற றமனறல் ற்ரதரது தோடப்தட்டுள்பரத் 

சரறருறன்நது.  இணரல் இம்க்ள் சுரர் 6 றரனரலற்நர் 

தூம் மறல் சென்ரந, ங்லக்குத் ரமப்தடும் 

சதரருட்மபக் சரள்ணவு செய்ரண்டியுள்பரத் சரற 

ருறன்நது. அரரம், ரதரக்குத்துப் தரமள் ெலரறன்ம 

ரர ரரட்டரர் மெக்றள் றர்ந் ரர ரணங்ள் 

இக்றரத்றற்குள் செல்ன இனர றமன ற்தட்டுள்பரவும் 

கூநப்தடுறன்நது. அத்துடன். இங்கு எரசரரு தரடெரமனர 

உள்ப றமனறல், அறல் 5ஆம் ம் மறரனர 

ற்தறக்ப்தடுரவும் ரனறக் ல்றக்ர இங்குள்ப 

ரர்ள் செட்டிகுபம் ர றத்றரனத்றற்குச் சுரர்  6 

றரனர லற்நர் தூம் மடப்தத்றல் செல்னரண்டி 

றமனயுள்பரவும் ரமன 3 றரணரல் இந்க் றரத்றற்குள் 

தைகும் ரமணபரல் க்ள் அச்ெத்துடன் ரரண்டி றமன 

உள்பரவும் சரறருறன்நது. ணர, - 

இக்றரத்றல் கூட்டுநவுச் ெங்க் றமபசரன்நறமண 

றரவுற்கும் ரதரக்குத்து வீறமபப் தைணமப்தைச் 

செய்ற்கும் ரட்டு ரமணபறலிருந்து க்மபக் 

ரப்தரற்ரம் மறனரண ற்தரடுமபச் செய்ற்கும் 

உரற ப்தறணமக்சரண்டு உடணடி டடிக்மமப 

ரற்சரண்டு உ தொடியுர? 

ணது ரற்தடி ரள்றலக்ரண தறல்மபயும் டுக்ப் 

தடக்கூடி டடிக்மள் சரடர்தரண றபக்ங்மபயும் 

சப அமச்ெர் டி.ம். சுரறரன் அர்ள் 

ங்குரசண றர்தரர்க்றன்ரநன்.  

 
ගරු ඩී.එේ. සවක නදන් මහ  (බන්ධනගය 

ප්රයාසංසකයණ, පුනරුත්ථඳන, නව  ඳදිංික කිරීම හ 

හින්දු ංගක ක කටතුතු අම යතුම) 
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன் - ெறமநச்ெரமனள் 

ரெலமப்தை, தைணர்ரழ்பறப்தை, லள்குடிரற்நம் ற்ரம் 

இந்து அலுல்ள் அமச்ெர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
வுணறர ரட்டத்றல் செட்டிகுபம் தறரெ செனத் 

றற்குட்தட்ட ப்தரச்ெறக் றரத்றல் 88 குடும்தங்ள் ற்ரதரது 

ெறத்து ருறன்நண. இந்க் குடும்தங்மபச் ரெர்ந்ர்பறல் 26 

ரதர் ன்ணலர் லன்தறடித் சரறலிலும் 5 ரதர் அெ தறபறலும் 

மணரரர் ரல்மட பர்ப்தை ற்ரம் கூலித் சரறலிலும் 

ஈடுதட்டு ருறன்நணர். ட்ெறரண ரனப் தகுறறல் ப்தரச்ெறக் 

றரம் ட்டுல்னரது செட்டிகுபம் தறரெத்றல் அறரண 

றரங்ள் குடிலர் தறச்ெறமணலக்கு தொங்சரடுக்றன்நரதரது 

செட்டிகுபம் தறரெ செனத்றணரல் தவுெர்ள்தோனம் லர் 

றறரரம் ரற் சரள்பப்தடுதுண்டு.  ணறதம், ப்தரச்ெறக் 

றர க்பறன் லண்டரனக் குடிலர் தறச்ெறமணறமண றர்த்ற 

செய்யும் சதரருட்டு ன்தமட அமச்ெறணரல் 17.64 றல்லின் 

ரூதரய் றற எதுக்லடு செய்ப்தட்டுள்பது. குடிலர் றறரரத் 

றட்டத்ம மடதொமநப்தடுத்துற்ரத் ரெற லர் ங்ல் 

டிரனமப்தைச் ெமதறணரறடம் றப்தேட்டு அநறக்மள் 

சதநப்தட்டு ரமனத்றட்டம் தொன்சணடுக்ப்தடுறன்நது. து 

அமச்ெறணரல் ரற்சரள்பப்தடும் இந் ரமனத்றட்டம் 

தர்த்றமடயும் தட்ெத்றல் இர்பது குடிலர் தறச்ெறமணமக் 

றெரண அபறற்குத் லர்க் தொடியும்.  

ரதரற ருரணம் இல்னர ரத்றணரலும் க்ள் 

ர்ப்தைநங்லக்குச் சென்ரரும் ரமபபறல் அங்கு து 

அன்நரடப் சதரருட்மபப் சதற்ரக்சரள்ரலும் செட்டி குபம் 

தறரெத்றற்குட்தட்ட அறரண தனரரக்குக் கூட்டுநவுச் 

ெங்ங்ள் தோடப்தட்டுள்பண.  

அறரண றரங்பறல் ரதரக்குத்துப் தறச்ெறமணள் 

ரப்தடுது சரடர்தர தறரெ எருங்றமப்தைக் குலக் 

கூட்டத்றல் ஆரப்தட்டு, அமண றர்த்ற செய்ற்கு 

இனங்மப் ரதரக்குத்துச் ெமதறணருக்கு அநறவுரத்ல் 

ங்ப்தட்டும் அவ்றடம் ெரத்றரறல்மன. தறள் 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

இல்னரல் தஸ் றரும்தைல் ற்ரம் ரதரற ருரணறன்ம 

ரரப் ரதரக்குத்துப் தறச்ெறமணள் அங்கு 

லர்க்ப்தடரல் உள்பண.  

ப்தரச்ெற றரத்றல் ரப்தடும் தரடெரமனறல் ம் 1 

சரடக்ம் 5 ம குப்தைக்ள் இருக்றன்நரதரதும் அங்கு 20 

ரர்ரப ல்ற ற்ர ருறன்நணர். அப்தரடெரமனறல் 

அறதர் ற்ரம் 3 றந் ஆெறரறர்ள் டமரற்ர றன்நணர். 

ரதரறபவு ரர்ள் இல்னர ரத்றணரல் 

தரடெரமனமத் தொர்த் தொடிர றமன ரப்தடுர 

னக் ல்ற அலுனம் சரறறத்துள்பது.  

ப்தரச்ெறக் றரத்றலிருந்து தறரண வீற 2 ற.ல. தூத்றல் 

இருப்தரல் 6ஆம் ஆண்டிற்கு ரற்தட்ட ரர்ள் 

செட்டிக்குபம் ர றத்றரனத்றற்குச் செல்ற்ரக் குநறத் 

தூத்மக் ரல்மடரச் சென்ரரன் ரதரக்குத்துக்குரற 

ரணங்மபப் சதற்ரக்சரள்றன்நணர்.  

அந்ப் தறரெத்றல் ரட்டு ரமணள் அதரம் ரப்தடும் 

றரங்லக்குத் டுப்தை ரலிள் அமப் தற்ர 126 ற.ல. 

தூத்துக்கு 87.6 றல்லின் ரூதரய்  ண றப்தறடப்தட்டு, ண 

றனங்குப் தரதுரப்தைத் றமக்பத்றற்குச் ெர்ப்தறப்தற்ர 

அந் றதம் அெரங் அறதருக்கு அதப்தறமக்ப்தட்டுள்பது .  

ரன் குநறப்தறட றரும்தைது அவ்பவுரன் ர. ன்நற. 
 

ගරු ඩේලස මේවනන්ද මහ  
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அந்க் கூட்டுநவுச் ெங்த்ம லப றர தொடியும் ன்நரல் 

ல்னது.  

 

ගරු ඩී.එේ. සවක නදන් මහ   
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அங்கு தனரரக்குக் கூட்டுநவுச் ெங்ம் தோடப்தட்டற்குக் 

ரம் ன்ணசன்நரல், அற்கு அவ்பர ருரணம் 

இல்மன. அத்துடன், க்ள் கூட்டுநவுச் ெங்த்துக்குச் சென்ர 

ங்லமட சதரருட்மப ரங்ரல் தறரண த்துக்குச் 

சென்ர ரங்குறன்நரர்ள் ன்ந தறச்ெறமணயும் இருக்றன்நது .  

 

ගරු ඩේලස මේවනන්ද මහ  
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அது ெரறர இங்ரதடிறணரல்ரன் அந் றமனம 

ற்தட்டிருக்றன்நது. லண்டும் ஏர் ஆய்வுசெய்து அமண இங் 

மப்தற்கு டடிக்ம டுக்குரர ரன் ரட்டுக் 

சரள்றன்ரநன். 

 

ගරු ඩී.එේ. සවක නදන් මහ   
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ெரற, அமயும் ரன் தரர்க்றன்ரநன்.  

 
ගරු ඩේලස මේවනන්ද මහ  
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ன்நற.  

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශ ටවරුවඅනුයවවකුභහයවරිහනහඹවභේත්රීතුභහ. 

ගරු ඉ. චේස නිර්මලනදන් මහ  
(ரண்தைறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Hon. Speaker, I rise to a point of Order.  
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is your point of Order? 
 

ගරු ඉ. චේස නිර්මලනදන් මහ  
(ரண்தைறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
சப அமச்ெர் சுரறரன் அர்பறடம் ரன் எரு 

றடத்மக் ரட் றரும்தைறன்ரநன்.  

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Of course, I do not want to have a debate on this. But, 
Hon. Swaminathan, are you prepared to clarify anything? 
 

ගරු ඩී.එේ. සවක නදන් මහ   
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Yes, I certainly can.  
  

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay, please clarify that quickly.  

 
ගරු ඉ. චේස නිර්මලනදන් මහ  
(ரண்தைறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ன்நற.  

சப அமச்ெர் அர்ரப, இங்கு றழ்த் ரெறக் 

கூட்டமப்தறன் மனர் ெம்தந்ன் ர அர்பரல் அெறல் 

மறள் சரடர்தர எரு தறரம சரண்டு ப்தட்டது. 

செப்சம்தர் ரம் 15ஆம் றற அர்பறல் ெறனரறன் றதத்மத் 

ருரக் கூநற அற்கு லங்ள் றபக்பறத்றருந்லர்ள். அன் 

அடிப்தமடறல் 23 ரதருமட றதங்மப லங்ள் ந்லர்ள். 

ஆர ரங்ள் தைணர்ரழ்பறக்ப்தட்டு அர்ள் றடுமன 

செய்ப்தடுரர்ள் ன்ரம் சரறறக்ப்தட்டது . ஆணரல், லங்ள் 

றதம் ந் 23 ரதரறரன 2 ரதருக்குக் டந் சள்பறக்றம 

இண்டு ருடச் ெறமநத் ண்டமண ங்ப்தட்டிருக்றன்நது . 

அன்தடி லங்ள் செரன்ண கூற்ரம் லறன்நத்றன் செற்தரடும் - 

ெட்ட ர அறதர் றமக்பத்றதமட செற்தரடும் 

றத்றரெர இருக்றன்நது. ணர அதுதற்நற எருதொமந 

றபங்ப்தடுத் தொடியுர?  

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, this is outside what is being discussed 

here. You are not involved in this. We have to do this 
separetly. 

 

ගරු ඩී.එේ. සවක නදන් මහ   
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

I know, Sir.   
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ரசநரரு ரத்துக்ர, அல்னது ரர ெட்ட 

சரன்நறன்லழ் அந்த் லர்ப்மத ங்றணரர்ரபர சரறரது. 

ஆணரல், ரன் ெட்ட ரஅறதர் கூநறமத்ரன் சபறரக் 

கூநறரணன். ணறதம், இந் றடத்ம ஆரய்ந்து தரர்த்து 

உங்லக்கு ரசரற சரடுக்றன்ரநன். ன்நற. 

  

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුව අනුයව කුභහයව රිහනහඹව භේත්රීතුභහව ේ රහව පිළිඵව
ඔඵතුභහේේවඅධහනඹටවේඹොමුවයවනහ. 

 
III 

 
කලවන,වදුේබය ප්රමේශම  ගේවසීන්ට නී යනුකල 

ඉඩේ හික කේ ලබ  ජම 
னரண, தும்தமந தறரெ றரரெறலக்கு 

ெட்டதர் වரறயுரறத்து ங்ல் 
GRANT OF LEGAL OWNERSHIP OF LANDS TO VILLAGERS IN 

KALAWANA, DUBMARA      

 
ගරු අනුය දිසනයක මහ  
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 රුව ථහනහඹතුභනි,ව ව ව සථහයව නිේඹෝව 23ව 12 ව ඹටේත්වව
ේභභව්රලසනඹව ඉරිපතඳත්වකිරීභටව අයවරඵහව දීභව ළනව වඔඵතුභහටව
භභවේඵේවවිේවසතුතිේතවේනහ. 

 යත්නපුය,වරහන,වුවම්ඵයව්රේේලේ වව10,000ක්වවඳභණවනවව
ම්හසිේටව වතභේේේව වනීතයනුකරවඉඩම්වහිමිම්වරඵහවළනීභටව
ඇතිවවීවවතිේඵනවඵහධහහරීවතත්ත්ඹේවවවනීතිවිේයෝධීවවේරවසිුවව
යනව වඳපතයව වවිනහලඹේටවමුහුණවදීභටව වසිුවවීභවම්ඵේධේඹේව

ේභභවබහේ වඅධහනඹවේඹොමුවයනුවවළභළත්ේතමි. 

යත්නපුයව රිසත්රික්ේ ව රහනව භළතියණව ේොට්ධහේ ,ව
අඹභව ්රහේේශීඹව ේ් ම්ව ේොට්ධහේ ව ව ුවම්ඵය,ව භහනහන,වව

වළේට්ේඳොරව වව ේදතභඩේදව ව ඹනව ග්රහභව නිරධහරීව ම්වව
වතයකිේව භේවිතව වව ුවම්ඵයව ම්භහනේ ව ව ජනතහටව ව සිඹසව
ණනක්ව ව ජීත්වවුව තභේේේවඳහයම්ඳපතවඉඩම්රටවනීතයනකරව

ඉඩම්ව හිමිම්ව රඵහව ළනීභටව ේනොවළකිවීභව ේවේතුේේව එභව
ම්හසීේේේව අයිතිහසිම්රටව ඵයඳතශව ඵරඳෆභක්ව එ් රව වීව
තිේඵනහ.වනීතයනුකරවඉඩම්වහිමිම්වේනොරළබීභවේවේතුේේවතභව

ඳහයම්ඳපතවබිම්රවහඹවයනවඔවුේටවවනිහවඉරියවළනීේම්දීව
වහවයජේඹේවහිමිවිඹවයුතුවඹටිතරවඳවසුම්වරඵහවළනීේම්දීවවළටලුව
ඇතිවවීවතිේඵනහ. 

රුවථහනහඹතුභනි,ව ඡේදරටවනම්ව ළටලුවඇතිව වීවනළවළ.ව
ඔවුේේේවනම්වඡේදවහිමිවනහභවේ් නඹටවඇතුශත්වයවතිේඵනහ.ව
ඊටව අභතයව ේසුව යේට්ව පුයළසිඹේටව හිමිනව වනහධහයව ේවෝව
ේනත්ව ආධහයව මුද් ලිේව ේොටක්ව ළඩම්ව යුේ ව

අකරඳතීේටව ේභේව ේඳම්ව ේවීභටව සිුවනව තත්ත්ඹක්ව ඇතිව වීව
තිබීභවඅතිලඹවේේදජනයි.ව 

1909 තයම්ව ඉවතව ඹටත්ව විජිතව යුේ ව ඳහව අක්යව 8317යිවව

ඳර්චසව 25ව ේභභව භූමිව ්රේේලඹව ව ම්හසිේේේව ඳයේ ණීවඉඩම්ව
ේරව නියවු් ව යනුව රළඵව තිබිඹදීව ඳසුහර නව යහජව ේ් නවව
හව එභව ඉඩම්ව අත්ඳත්ව යව ළනීභටව දයනව කුභේත්රණඹව

්රතිපරඹක්ව ේරව තභේටව ේභභව ළටලුරටව මුහුණව දීභටව සිුවවීව
ඇතළයිවුවම්ඵයවම්හසීේවඳනහ.ව 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව ඉඩම්ව හිමිම්ව වහව නියවු් ව කිරීේම්ව

ේදඳහර්තේම්ේතුේ ව ලිඹවි් රක්ව භහව තුව තිේඵනහ.ව එහිව ඉතහව
ඳළවළරිලිවකිඹනහ,"ඵයමුවඳශහේත්,ව යත්නපුයව රිසත්රික්ේ ,ව
කුකුේශේව ේෝයවේශේව ඳ් ේ් ව ඳත්තුේ ව පිහිටිව ුවම්ඵයව අ..ව සිව 52ව
ග්රහභේ ව වනියවු් වකිරීේම්ව අහනවහර්තහව අනුව ඉඩම්වළඵළලිව

1,176ක්ව වඳුනහේනව ව අක්යව 8317ව ඳර්චසව 25වක්ව එභවළඵලිව
ලේඹේවඳයේ ණිවඉඩම්වේරවවර්ව1909දීවනියවු් වයවතිේේ"ව
කිඹහ.ව ව 1909වනියවු් වයවතිේඵනහ.ව ඒව ඉඩම්ව ව හිමිම්වනියවු් ව

කිරීේම්වේදඳහර්තේම්ේතුවකිඹනවහර්තහ.වව 

ඒව විතයක්ව ේනොේයි.ව රුව ථහනහඹතුභනි,ව ේම්ටව දළේව

හිමිම්වකිඹනවඒවසහ වේවවේේේවඉරිපතඳත්වයවතිේඵනවහර්තහ,ව
කටව ේ් නව ඳහව අඳයහධව ඳපතක්ණව ේදඳහර්තේම්ේතුත්ව
පිළිේනහ.ව භහව ශ ව තිේඵනව අඳයහධව ඳරීක්ණව
ේදඳහර්තේම්ේතුේ වේ් නේ වතිේඵනහ,ව"ඔඵවවිසිේවයනවරදව

ඳළමිණි් රව ම්ඵේධේඹේව සථහනඹටව ළහව යනව රදව
හචිඡහේ දීව්රලසනතවේේඳශවම්ඵේධේඹේවකුටවේ් නවසව
කිරීභක්වසිුවවවීවඇතිවඵටවඅනහයණඹවවිඹ.වඑඹවවඑේේවවුත්වේභභව

්රලසනතවේේඳශටවඅදහශවකටවවේ් නවසවකිරීභවවනළභළතිවයදවව
සිුවවවීව දළනටවයවවිසටවළඩිවහරඹක්වතවවීවඇත.වඑඵළවිේව
අඳයහධව නඩුව ව විධහනව ාග්රවේ ව ව ්රතිඳහදනව අනුව ව ේභඳභණව

හරඹක්වතවවවවළයරිවම්ඵේධේඹේවවිභර්ලනඹවකිපතේම්වඵරඹක්ව
අඳයහධවඳරීක්ණවේදඳහර්තේම්ේතුටවනළත"වකිඹහවතිවේඵනහ.වඒව
කිඹේේේව ව අවුරුුවව 20ටවලිේව වකටව ේ් නවසවශවඵවව

අඳයහධව ඳරීක්ණව ේදඳහර්තේම්ේතුව පිළිේනහ.ව නමුත්ව
ඳරීක්ණව යේනටව ඵරඹක්ව නළවළ.ව අවුරුුවව ව විසිඳවටව ඩහව
ඳළයණිඹවකිඹහවඔවුේව්රතික්ේේඳවයනහ.වේම්වජනතහේේවඉඩම්.ව

ේම්ව ඳේරක්.ව වහමුුවරුේව වේේේව ේේනක්ව දව කිඹහව භභව
දේේේව නළවළ.ව නමුත්ව ඵරවත්හයේඹේව අ් රහේන.ව රුව
ථහනහඹතුභනි,ව රිහඳතිටව ඉඩම්ව දීරහව තිේඵනහ.ව ්රහේේශීඹව
ේ් ම්ටවඉඩම්වදීවතිේඵනහ.වේඳොර සිේ වOICටවඉඩම්වරඵහවදීරහව

තිේඵනහ.වඒවවිතයක්වේනොේයි.වඳහර්ලිේම්ේතුවභේත්රීතුමිඹක්වතභව
සහමිවපුරුඹහවභ වගිහිේව වවවහමුුවරුේේේවඵුවවඅයව වේනවඒව
ළරෆේ ව අක්යව ඳේසිඹඹටව ඩහව ්රභහණඹක්ව අදව ඳමිේව

තිේඵනහ.වේභඹයිවවසිේධවේරහවතිේඵේේේ.වව 

ජනතහේේව ඳයේ ණිවඉඩම්රටවතභයිවේම්ව ්රලසනඹව අදව භතුව

ේරහව තිේඵේේේ.ව ම්හසීේව මුහුණව ේදනව ේම්ව ළටලුව පිටුඳව
ුවම්ඵයවම්භහනඹවතභේටවඅඹත්වඵටවකටවේ් නවවවඉරිපතඳත්වශව
කිපතඇ් රවවනළඳුේවවිවහයේ වවිවහයහකරඳතිවවහිමිඹේේේවභළරිවත්වවීභව

ඇතිවඵටවභහසීේවේචෝදනහවයනහ.වඑේවත්වතභේේේව වමුද් ව
වහව ේේලඳහරනව ඵරඹව ඳහවිචි මව යමිේව ව නීතිඹව වළසියවීභටත්,ව
ම්හසිේටව ඉඩම්ව නියවු් ව යව දීභව වහව ව ඉඩම්ව අභහතයහාලඹව
ඹටේත්ව ක්රිඹහත්භව වව බිම්ව විඹව ළඩටවනව අර්භණයව

යවීභටත්-ව ේම්ව ්රේේලේ ව බිමිව ව විඹව ළඩටවනව ක්රිඹහත්භව
වුණහ.ව ේම්ව පුයළසිඹේටව ඉඩම්ව ේදේනටඹව කිඹහව කි හ.ව -වව
විවහයහකරඳතිවහිමිඹේවක්රිඹහේොටවඇතිවඵවේඳේනහ.වබිම්වවිඹව

ළඩව පිළිේශව අත්ව හිටුවීභව වහව ේඵෞේධව ටයුතුව
ේොභහපතසයඹහේේව වහඹදව රළබීව ඇතිව ඵත්ව එඹව
ම්පර්ණේඹේභව ළයරිවේතොයතුරුවභතවක්රිඹහත්භවවීවඇතිවඵත්ව

ඉඩම්ව අභහතයහාලේ ව ව ේ් ම්යඹහව තවවුරුව යනහ.ව ඔහුේේව
ේ් නවභහවශ වතිේඵනහ.ව 

රුවථහනහඹතුභනි,වබුුවයජහණේවවේේේවවේේලනහවවේශේව

සිඹ් රවඅත්ව වපතේනඹවකිඹහ.ව වළඵළයි,ව ේම්ව වහමුුවරුේව වේේේවව
එභව වම්ළසිඹේටව අයිතිවඉඩම්ව ව අක්යවඅටව දවසව ණනක්ව වඅදව
අත්ඳත්වයවේනවතිේඵනහ.වවේභඹයිවසිේධවේරහවතිේඵේේේ.ව 

ම්ව ්රේේලඹටව අඹත්ව ුවම්ඵයව ත්ේත්ව අක්යව 1,170ව යඵර්ව
හේේවවහවයක්ිකතවළරෆවව්රේේලලිේවඅක්යවව800වඳභණව

ේොටව සිඹලුව සේොශේව නීතිව විේයෝධීව ේරව ඳහව ඉත්ව

65 66 



ඳහර්ලිේම්ේතු 

කිරීේම්ව ජහහයභක්දව සිුවව ේමිේව ඳතිනහ.ව ේම්ව ේවේතුේේව ම්ව
්රේේලේ  සිඹවණනක්වතුවම්රුේටවතභවරැකිඹහවඅහිමිවීභටව
ේභේභවඵළේෝවවහවේඩෝර්වඹේත්රවබහවිතවයමිේවඅදහනම්වඳුව

ඵෆවුම්වඳහව දළ වභවනිහවඳුවආශ්රිතව ජීත්ේනවම්හසීේව දවසව
ණනේේව ජීවිහේව වහව ජීවිතව දළඩිව තර්ජනඹටව මුහුණව දීව
තිේඵනහ.වතභවඉඩම්වවහිමිම්වරඵහවළනීභවවහවඉරිපතඳත්වවසිටිනව

ම්හසීේව වබිඹඳත්වකිරීභව වහවනිවඬවකිරීභවවහව ේභභව භටවසිුවව
යනුවරඵනවනීතිවවිේයෝධීවභළරිවත්වීම්වවහවේේලඳහරනවඵරඹද,ව
භළයව ඵරඹද,ව ුවණඹටවඹටඳත්යව ත්වඇතළම්ව යහජයවනිරධහපතේදව

ේඹොදහවනිමිේවසිටිනහ.වභහවකීේභේවකිඹනහ,වරිහඳතියඹහටව
අක්යව ඳණවක්ව දීව තිේඵනහ;ව ්රහේේශීඹව ේ් ම්ටව ඉඩම්ව දීව
තිේඵනහ;ේඳොර සිේ වOICටව ඉඩම්ව දීව තිේඵනහව කිඹහ.ව ේභේවභව

තභයිව ව අත්ඳත්වයව ේනවතිේඵේේේ.ව යිතිහසිම්ව රිනහළනීේම්ව
අයශේ වේඹදීවසිටිනවනහඹඹේටවවිවිධවේචෝදනහවඑ් රවයමිේ,ව
ඔවුේවඵේධනහහයතවකිරීභටවඋත්හවවයනහ.ව 

රුවථහනහඹතුභනි,වේඳොර සිේඹේවඇවි් රහවඅයිතිහසිම්ව

ඉ් රනව පුයළසිඹේව තභයිව අත්ව අඩාගුටව ේේේ.ව ඔවුේව
ඵේධනහහයතව යනහ.ව ඒව වහව තභයිව ේඳොර සිඹව ටයුතුව
යේේේ.වඒව්රේේලේ වජනතහේේවඳළත්ේත්වඉේනයිවේඳොර සිඹව

ටයුතුවශවයුතුවතිේඵේේේ.වවළඵළයි,වඅදවඒවඳශහේත්වේඳොර සිඹව
ටයුතුව යමිේව සිටිේේේව ඒව ්රේේලේ ව භළයව වුභනහව
ේනුේනුයි.ව ේම්ව නව විටව කිපතඇ් රව ේඳොර සිඹව වව කිපතඇ් රව

විවහයහකරඳතිව භඟිේවඳළමිණිලිව 200වටව ළඩිවණනක්වභේවසත්රහත්ව
අකරයණඹත්,වරිහවඅකරයණඹත්වවමුේ වඉරිපතඳත්වයවතිබීේභේභව
එහිව ඵයඳතශභව ඳළවළරිලියි.ව නඩුව 200ටව ඩහව ළඩිව ්රභහණඹක්ව

ේම්වපුයළසිඹේටවඑේයහිවදභහවතිේඵනහ.වඑේවභවේඳොර සිඹක්වවව
එේවභවඅකරයණඹක්වභෆතවහරේ වදළවතිේඵනහද?වවනඩුව200ක්,ව
එභවේම්?වඑභවපුයළසිඹේට?වඑේවභවනම්වේම්වේඳොර සිඹවේම්ව

ජනතහේේව අහිාභ,ව ඔවුේේේව ුවේඳත්බහඹ,ව ඔවුේේේව
තිේඵනවඅයණබහඹවඋඳේඹෝගීවයේනවතභයිවේම්වටයුතුරව
නියතව ේමිේව සිටිේේේ.ව එේවත්ව දූිකතව ේේලඳහරඹේේේව වහව
ඇතළම්ව යහජයව නිරධහපතේේේව අහධහයණම්ව භධයේ ව ම්හසීේව

තභේේේව අයිතීේව ේනුේේව දළනටභත්ව දලව ේදටව ළඩිව
හරඹක්වහධහයණත්ඹවඉ් රහවඅයශවයමිේවසිටිනහ. 

ේම්ව තත්ත්ඹව තුශව ඳළනව නඟිනව ඳවතව ළටලුරටව රුව

ඇභතියඹහවපිළිතුරුවරඵහවේදයිවකිඹහවභහවවිලසහවයනහ.වව 

01. කිපතඇ් රව ුවම්ඵයව ්රේේලඹව රාහේ ව නීතිඹටව ඹටත්ව
ේනොනව ේනභව ්රේේලඹක්ව ද?ව එඹව මුදහව ේනොත්ව
රහඳඹක්ද?වවේඳොුවවනීතිඹටවඅයිතිවනළේද,වඒව්රේේලඹ? 

02. ුවම්ඵයව ්රේේලඹවතුශව නහේතයව එළිකිරීභටත්,වඳුව ඵෆවුම්ව
ළපීභටත්වකිසිේකුටවේවෝවඅයවරඵහවදීවඇත්ද?ව 

 රුව ථහනහඹතුභනි,ව අක්යව 800ටව ආේනව භූමිව
්රභහණඹක්ව ඳමිේව ඳතිනහ.ව ඒව පිළිඵව පුත්ඳත්රව
හර්තහවඳශවවීවතිබුණහ.වඑේේවනම්වඒවවුරුේවවිසිේද?වේම්ව
ඳහර්ලිේම්ේතුව දළනව ේනව ඕනෆ,ව අදව ේම්ව සව ටිව
ඳේේේවවුදවකිඹරහ.ව 

03. අදහශව ්රේේලඹව තුශව ඉඩම්ව අභහතයහාලේ ව බිම්ව විඹව
ළඩටවනව භඟිේව ම්හසීේටව හිමිම්ව රඵහදීේම්ව
ක්රිඹහලිඹවනතයවවේ වඇයි? 

 බිම්වවිඹවක්රිඹහත්භවවුණහ;වඉඩම්වවඳුනහවත්තහ;වළඵළලිව
ඩේනවතීයණඹවශහ.වනමුත්වේම්වළඩටවනවනතයවයව
දළම්භහ.ව 

04. ්රේේලේ ව ජනතහටව තභේේේව ඉඩම්ව හිමිභව රඵහව දීභව
වහවවවඊටවඅදහශවඔවුේවමුහුණවේදනවළටලුවවි භටව
ආණ්ඩුවඩිනමිේවපිඹයවේේේද? 

05. විවිධවඵරඳෆම්වභතව්රේේලේ වේඳොර සිඹවඇතුළුවවිවිධවයහජයව
ආඹතනවභඟිේවම්හසීේටවසිුවනවපීඩහහපතවතත්ත්ඹේව
නතයවකිරීභටවපිඹයවේේේද?ව 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව අයණබහඹටව ඳත්ේචිචව
පුයළසිඹේේේව ඉඩම්ව ඵරවත්හයේඹේ,ව භළයව ඵරේඹේ,ව යහජයව

ඵරඹේව උඳේඹෝගීව යව ේනව අත්ඳත්ව යවව ේනව ඒව ජනතහටව
හිාහව යමිේව තිේඵනහ.ව අදව ඒව මිනිසුේව ීනතිඹටව -ඵඹට-ව ඳත්ව
යරහව තිේඵනහ.ව ඔවුේටව ම්දන ව අත්වළයව ඹනව තත්ත්ඹක්ව

උදහවීවතිේඵනහ.වේභළනිවභළයවතත්ත්ඹක්වඒව්රේේලඹවතුශවඇතිවීව
තිේඵනහ.වඒවනිහව රුවඇභතිතුභහේේව දළනව ේනවළභළතියි,ව
ේම්වපුයළසිඹේටවඉඩම්වරඵහවදීභටවටයුතුවයේේේවේොේවොභදව

කිඹරහ. 
 

ගරු මජෝන් අමයතුංග මහ   
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රුව ථහනහඹතුභනි,ව අේේව රුව අනුයව කුභහයව රිහනහඹව

භේත්රීතුභහවකියවහයණහව සිඹ් රභවභභවපිළිේනහ.වඒවහයණහව
ඇත්ත.වනමුත්වනහටුටවේවේතුවනම්,වේම්වහයණඹවඅකරයණඹව

වමුටව ගිහි් රහව තිේඵනහ.ව අකරයණේඹේව තීේුවක්ව රළේඵනව
තුරුවඅඳටවබිම්වවිඹවළඩටවනවඉරිපතඹටවේනවඹේනවඵළවළ.වඒව
යේනවගිේඹොත්වභටවවවඔක්ේෝටභවඋහවිඹවදුවම්වයයි.වඒව
නිහව භභව ඔඵතුභහව ඇසව ව ්රලසනව ඳවටව පිළිතුරුව දීභව ඳභණක්ව

යේනම්.ව 

 
ගරු අනුය දිසනයක මහ  
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රුව ඇභතිතුභනි,ව ඔඵතුභහේේව අභහතයහාලඹව ඒව නඩුේ ව එක්ව
ඳහර්ලසඹක්ද? 

 

ගරු මජෝන් අමයතුංග මහ   
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔ .ව ඇභතියඹහටත් එක්යි නඩු ඳයරහ තිේඵේේේ.ව

ඒයි තිේඵන ්රලසනඹ.ව රු ථහනහඹතුභහ හරඹ ඉතුරු 
යේන කිඹරහ කිඹපු නිහ භභ ්රලසනරට උත්තය 
ේදේනම්.ව 

01. ේනොභළත.ව 

02. අය රඵහදීභක් සිුවය ේනොභළත. 
03. අදහශ ්රේේලේ  ඉඩම් ම්ඵේධේඹේ කිපතඇ් ර 

නළුවේ විවහයඹ විසිේ අි ඹහචනහකරයණ පතට් 
අඹුවම්ඳත් අාව 294/2015ව දයන නඩු ේොනුය ඇති 
ඵළවිේ බිම් විඹ ළඩටවන ක්රිඹහත්භ කිරීභ 
තහහලි නතය වී ඇත. 

 ඒයි එඹ නතය ේරහ තිේඵේේේ.ව නළත්නම් අපි 
හටත් ඵේ  එඹ නතය යරහ නළවළ.ව නඩුක් 
තිේඵන නිහ අඳට ඉරිපත ළඩ ේොට යේන 
ඵළවළ.වඒ තත්ත්ඹ ළන අපි නහටු ේනහ.ව 

04. ඉවතව 03හි වේ ඳපතරි.වනඩුක් තිේඵන නිහ අඳට 
ඉරිපත ටයුතු යේන ඹේන ඵළවළ.ව 

05. අදහශ ේනොේ .ව 
ේභතළනදී අේේ රු භේත්රීතුභහ කිඹපු හයණඹ තයයි.ව

ම්හසීේ ඇවි් රහ භට ඳළමිණිලි ශහ.ව නමුත් නඩුේ  
්රලසනඹ නිහ අපි එභ ටයුත්ත නතය යේන ඉේනහ.ව
නඩු තීේුව රළබුණු භේව -ව භභ විලසහ යනහ,ව නඩු 
තීේුව ම්හසීේට ඳක් රළේඵයි කිඹරහ.ව එේවභ 
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කිඹේනත් භට අයිතිඹක් නළවළ.-ව තිේඵන රුණු අනු,ව
ඔඵතුභහ කිඹපු රුණු අනු අඳට එඹ නළත ක්රිඹහත්භ 
යේන පුළුේ ේයි.ව 

 

ගරු අනුය දිසනයක මහ  
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රුවඇභතිතුභහත්වපිළිේනහ,වඑවභව්රේේලහසීේටවඅයිතිවඉඩම්ව

තභයිව ඵරවත්හයේඹේව අත්ඳත්ව යේනව තිේඵේේේව කිඹරහ.ව
රුවඇභතිතුභනි,වඔඵතුභහටවඅකරයණඹටවභළරිවත්වේේනවඵළවළ.ව
වළඵළයිව ේඳොර සිඹ,ව ්රහේේශීඹව ේ් ම්ව හර්ඹහරඹව යනව

අත්තේනෝභතිව ඵරඳෆභව ඉත්ව යේනව ඔඵතුභහටව පුළුේ.ව
එතේොටවඋේවවේේේේේවදශවළේඩනහ.වඋේවවේේේේේවදශව
ලක්තිභත්ව තිේඵේේේව ේඳොර සිේ ව වහව යහජයව නිරධහපතේේේව

භළරිවත්ව වීභව භතයි.ව ඒව භතව තභයිව එභව පුයළසිඹේටව අයිතිව ඉඩම්ව
ඵරවත්හයේඹේවඅත්ඳත්වයළනීේම්වවළකිඹහවරළබීවතිේඵේේේ.ව
උේවවේේේවවහමුුවරුනභක්වවළටිඹටවඳභණක්වේනොේයි,ව- 

 

ගරු මජෝන් අමයතුංග මහ   
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
අක්ය ඳනවක් ේඳොර සිඹට ුවේනහභ ේොේවොභද 

යේේේ?ව 
 

ගරු අනුය දිසනයක මහ  
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අක්යවඳනවක්වේඳොර සිඹටවේදනහවනම්,ව්රහේේශීඹවේ් ම්ටව
ඉඩම්වේදනහවනම්,වරිහඳතිටවඉඩම්වේදනහවනම්ව-ව[ඵහධහවකිරීභක්]වව
ඒයිවසිුවවේරහවතිේඵේේේ.ව 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි.ව රු අභහතයතුභනි,ව ඔඵතුභහ ඒ ළන අධහනඹ 
ේඹොමු යේන.ව 

ඊශ ට,ව අභහතයහාල නිේ දන.ව හපතභහර්ව වහව ජරම්ඳත්ව
ශභනහයණව අභහතයව රුව ව හමිණීව විජිත්ව විජඹමුණිව ේොයිහව
භවතහ. 

 

ඳයංගි ංරු ජලය ඳලි ංරුවට හයවීම : 

වරිමර්ග හ ජලසේඳත් කළමනකයණ 

අම යතුමමේ ප්රකශය 
தநங்றரற்ர லமப் தரலிரற்ரக்குத் றருப்தைல் : 

லர்ப்தரெண ற்ரம் ல பதோன தொரமத்து 

அமச்ெரறன் கூற்ர 

DIVERSION OF WATER FROM PARANGI ARU TO 

PALI ARU: STATEMENT BY MINISTER OF 

IRRIGATION AND WATER RESOURCES 
MANAGEMENT 

 

ගරු ගක ණී විජිත් විජයමුණි මස යිස මහ  (වරිමර්ග හ 
ජලසේඳත් කළමනකයණ අම යතුම) 
(ரண்தைறகு ரறணற றஜறத் றஜதொணற செரய்ெர - லர்ப்தரெண 

ற்ரம் ல பதோன தொரமத்து அமச்ெர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  

රු ථහනහඹතුභනි,ව අේේ රුව ඩේරසව ේේහනේදහව
භළතිතුභහව ්රලසනව තුනක්ව අවරහව තිේඵනහ.ව 2016.08.09ව නව රිනව
එතුභහවඇසව්රලසනඹටවභභවඳශමුේේවපිළිතුරුවඳඹේනම්. 

01. ඔ . 

02. වළකිඹහක්වඇත. 

03. දවතුේනව ආණ්ඩුක්රභව යසථහව ාේලෝධනේඹේව ඳසුව
ඳහලිආරුවවේ හිවහපතභහර්වටයුතුවඋතුරුවඳශහත්වබහේ ව
හපතභහර්වඅභහතයහාලඹවභඟිේවසිුවවයනවඵළවිේ,වඉරිපතේ දීව
ඔවුේවභ වහචිඡහවයවඅලයවටයුතුවශවවළ. 

 

පුනරින් වව මයෝජන ක්රමය ක්රියත්මක 

කිරීම : වරිමර්ග හ ජලසේඳත් 

කළමනකයණ අම යතුමමේ ප්රකශය 
தரறக் குபத் றட்டத்ம  

மடதொமநப்தடுத்ல்: லர்ப்தரெண ற்ரம் 

ல பதோன தொரமத்து அமச்ெரறன் 

கூற்ர 
IMPLEMENTATION OF POONERYN LAKE 

PROJECT: STATEMENT BY MINISTER OF 

IRRIGATION AND WATER RESOURCES 

MANAGEMENT 
 

ගරු  ගක ණී විජිත් විජයමුණි මස යිස මහ   
(ரண்தைறகு ரறணற றஜறத் றஜதொணற செரய்ெர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

රු ථහනහඹතුභනි,ව අේේ රුව ඩේරසව ේේහනේදහව
භළතිතුභහව 2016.08.11නව රිනව ඇසව ්රලසනඹටව භහව පිළිතුරුව
ඳඹනහ.ව 

(අ  ඔ .වක්රිඹහත්භවශවවළකියි. 

(ආ  ේභභවවේඹෝජනහවක්රභඹටවඅදහශවපුනපතේවළේහිවහපතභහර්ව
ටයුතුවදවතුේනවආණ්ඩුක්රභවයසථහවාේලෝධනේඹේව
ඳසුව උතුරුව ඳශහත්ව හපතභහර්ව අභහතයහාලඹව භඟිේව සිුවව
යනවඵළවිේ,වඉරිපතේ දීවඔවුේවභ වහචිඡහවයවඅලයව
ටයුතුවශවයුතුවඵළවිේවහරවහනුවපිළිඵවවේව
කිරීභවඅඳවසුඹ. 

 

වන්මන්රිකුලේ බේම ප්රයාසංසකයණය : 
වරිමර්ග හ ජලසේඳත් කළමනකයණ 

අම යතුමමේ ප්රකශය 
ன்ரணரறக்குப அமக்ட்மடப் 

தைணமத்ல்: லர்ப்தரெண ற்ரம் ல 

பதோன தொரமத்து அமச்ெரறன் கூற்ர 
RENOVATION OF VANNERIKULAM ANICUT: 

STATEMENT BY MINISTER OF IRRIGATION AND 

WATER RESOURCES MANAGEMENT 

 

ගරු  ගක ණී විජිත් විජයමුණි මස යිස මහ  
(ரண்தைறகு ரறணற றஜறத் றஜதொணற செரய்ெர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
රු ථහනහඹතුභනි,ව අේේ රුව ඩේරසව ේේහනේදහව

භළතිතුභහව 2016.08.26නව රිනව ඇසව ්රලසනඹටව භහව පිළිතුරුව
ඳඹනහ.ව 

01. ඔ .වවඵළම්භක්වඉරිවශවවළකිඹ. 

 ේභභව ේඹෝජනහව ක්රභඹටව අදහශව ේේේපතකුරම්ව ළේහිව
හපතභහර්ව ටයුතුව දවතුේනව ආණ්ඩුක්රභව යසථහව
ාේලෝධනේඹේව ඳසුව උතුරුව ඳශහත්ව හපතභහර්ව
අභහතයහාලඹව ඹටේත්ව සිුවව යනව ඵළවිේව ඉරිපතේ දීව ඔවුේව
භ වහචිඡහවයවඅලයවටයුතුවශවවළ. 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

ගරු ඩේලස මේවනන්ද මහ  
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
சப அமச்ெர் அர்ரப, ணது ரள்றலக்ரண 

தறல்மப ங்றமக்கு ன்நறமத் சரறறத்துக் 

சரள்றன்ரநன். ரலும், ட ரர ெமதரணது ரதரற 

அக்மநயுடன் செனரற்நர ரத்ரல்ரன் ரன் த்ற 

அெறடம் ரரருறன்ரநன்.  
 

ගරු  ගක ණී විජිත් විජයමුණි මස යිස මහ  
(ரண்தைறகு ரறணற றஜறத் றஜதொணற செரய்ெர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
රුව ථහනහඹතුභනි,ව එතුභහේේව ඉ් ර භව ඳපතරිව ඳශහත්ව

හපතභහර්වඇභතිතුභහවභ වහචිඡහවයරහවේම්වටයුතුවයේනව
පුළුේ.ව අපිව දළනටත්ව හචිඡහක්ව ඳත්හව ්රතිපරව රළබීව
තිේඵනහ.වඑභවනිහවඑතුභහේේවඉ් ර ම්වේේයහිවවිේලේවඅධහනඹව
ේඹොමුවයනහ.ව 

 
ඔඩ්ඩුසුඩන්හි මවනම ප්රමේශීය සභවක් 
පිහිටුවීම : ඳළත් සභ හ ඳළත් ඳලන 

අම යතුමමේ ප්රකශය 
எட்டுசுட்டரதக்சணத் ணறரண தறரெ 

ெமதம றரவுல் : ரர ெமதள் 

ற்ரம் உள்லரட்ெற அமச்ெரறன் கூற்ர  
ESTABLISHMENT OF A SEPARATE PRADESHIYA 

SABHA FOR ODDUCHUDAN: STATEMENT BY 

MINISTER OF PROVINCIAL COUNCILS AND 

LOCAL GOVERNMENT 
 

ගරු ෆයිසර් මුස ඳ මහ  (ඳළත් සභ හ ඳළත් ඳලන 

අම යතුම) 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர - ரர ெமதள் ற்ரம் 

உள்லரட்ெற அமச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

Sir, this is the reply to the Question raised by the Hon. 
Douglas Devananda under Standing Order 23(2) on 

07.07.2016. 

1. Yes. 

2. A number of requests had been forwarded to this 
Ministry on the constitution of local authorities and 
former Ministers of Provincial Councils and Local 
Government have appointed committees at provincial 
level to submit recommendations on some of them. I 
have observed that although committee 
recommendations have been received on such proposals, 
gazette notifications have not been published on 
constitution and upgrading of local authorities. 

 Further, some instances of constitution of new local 
authorities and upgrading of local authorities without 
any basis have been reported to me. However, it was 
observed that a proper methodology has not been 
followed and general criteria have not been recognized 
or applied for the constitution of local authorities up to 
now. 

 Hence, it was apparent that specific criteria are required 
for constitution and upgrading of local authorities. 
Therefore, I appointed an Expert Committee with the 
chairmanship of Mr. Chandaka Jayasundara, Attorney-at
-law, and the officers of the Ministry of Provincial 
Councils and Local Government, Department of Census 

and Statistics, Department of Survey and some of the 
Attorneys-at-law to develop criteria for this and the 
report of the said Committee is to be submitted to me on 
15.10.2016. 

 The constitution and upgrading of local authorities, in 
future, would be based on the criteria developed on the 
recommendations of the said Committee. Hence, the 
proposal submitted to this Ministry would be 
considered based on those criteria and the proposal for 
the constitution of Odduchudan Pradeshiya Sabha also 
can be decided upon based on the said criteria. 

3. Does not arise. 

4. Requests have not been submitted to this Ministry on 
alteration of these boundaries. 

5. Does not arise. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රධහනව ටයුතුව ආයම්බේ දීව ඳනත්ව ේටුම්ඳත්ව පිළිළේවීභ,ව
රුවමුද් වඅභහතයතුභහ. 

 

ඳනත් මකටුේඳත් පිළිගන්වීම 
ெர்ப்தறக்ப்தட்ட ெட்டதோனங்ள் 

BILLS PRESENTED 
 

එකතු කළ අගය ම  බදු (සංමශෝධන) ඳනත් 
මකටුේඳ  

ரெர்சதரற ரற (றருத்ம்) ெட்டதோனம் 

VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL 
 

"2002වඅාව14වදයනවඑතුවශවඅඹවභතවඵුවවඳනතවාේලෝධනඹවකිරීභව

වහවවවඳනත්වේටුම්ඳතකි." 

 
පිළිගන්වන ලේමේ  මුදේ අම යතුම මවනුවට ගරු ලක්ෂමන් 

කිරිඇේල අම යතුම විසිනි.  
2016 ඔක්ම ෝබර් 18වන අඟහරුවද මද වන වය කියවිය 

තුතුයයි ද  එය මුද්රණය කළ තුතුයයි ද  අදළ ංංිකක අධීක්ෂණ 
කයක සභවට මය මු කළ තුතුයයි ද නිමයෝග කයන ල ජ.  

 

றற அமச்ெர் ெரர்தர ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன 

அர்பரல் ெர்ப்தறக்ப்தட்டது. 

2016 எக்ரரதர் 18, செவ்ரய்க்றம இண்டரம்தொமந 

றப்தறடப்தட ரண்டுசணவும் அச்ெறடப்தட ரண்டுசணவும் உரற 

துமநெரர் ரற்தரர்மக் குலவுக்கு ஆற்ரப்தடுத்ப்தட 

ரண்டுசணவும் ட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Presented by the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the Minister 

of Finance; to be read a Second time upon Tuesday, 18th October, 2016 

and to be printed; and to be referred to the relevant Sectoral Oversight 

Committee.  
 

ගරු ලක්ෂමන් කිරිඇේල  මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුවථහනහඹතුභනි,ව ේම්ව වහව ළබිනට්ව අනුභළතිඹව රළබීව
තිේඵනහ.ව 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුව ඵේුවරව ගුණර්ධනව භළතිතුභහ.ව ඔඵතුභහව ේටිේඹේව
කිඹේන. 
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2016වඔක්ේතෝඵර්ව04 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව ඔඵතුභහේේව අධහනඹව ේඹොමුව
යනහ,ව සථහයව නිේඹෝව 45ව වව ඒව භ ව කිඹළවිඹව යුතුව
ආණ්ඩුක්රභවයසථහේ ව78ව11 වවයසථහවපිළිඵ.වආණ්ඩුක්රභව

යසථහේ ව7811 වයසථහේ වේභේේවවේවේනහ:ව 

 "ෆභවඳනත්වේටුම්ඳතක්වභවඳහර්ලිේම්ේතුේ වනයහඹවඳත්රඹටවඇතුශත්ව

කිරීභටවඹටත්වපිපතේයිේවදසවදවවතයටවේඳයවළට්වඳත්රේ වඳශවශව

යුත්ේත්වඹ."ව 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව ේම්ව නිකුත්ව යව තිේඵනව ශ්රීව රාහව

්රජහතහේත්රිව භහජහදීව ජනයජේ ව ළට්ව ඳත්රඹ,ව "ව 2016ව
ළේතළම්ඵර්වභව09වනවරින,වවII නවේොට,වඅතිේර්ඹ"වකිඹරහව
වේව ේනහ.ව ඊටව ඳසුව යවේව තුශව වේව ේනහව

"2016.09.13ළනිවරිනවනිකුත්වයනවරදී"වකිඹරහ.ව 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව ඒව අනුව රිනව ේදක්ව තිේඵනහ.ව
ළේතළම්ඵර්ව 09ළනිව රිනඹවතිේඵනහ,වළේතළම්ඵර්ව 13ළනිව රිනඹව

තිේඵනහ.වළබිනට්වභණ්ඩරඹවරැසේරහ,වඅනුභතවයරහව ඒව ඵව
ළබිනට්ව්රහලවවිසිේවයටටව වකිඹනුවරළබුේ ව"ළේතළම්ඵර්වභව
13ළනිව රිනව එතුව ශව අඹව භතව ඵුවව 1ාේලෝධන ව ඳනත්ව

ේටුම්ඳතව ළබිනට්ව භණ්ඩරඹව අනුභතව ශහ"ඹව කිඹරහයි.වව
එතේොටවළබිනට්වභණ්ඩරඹව විසිේව ව එතුවශව අඹව භතව ඵුවව
1ාේලෝධන වඳනත්වේටුම්ඳතවඅනුභතවයේනවේඳයහතුවයජේ ව

මුද්රණහරඹහකරඳතියඹහව ේම්ව ළට්ව ඳත්රඹව මුද්රණඹවයව තිේඵනහ.ව
ළබිනට්ව අනුභළතිඹවරළේඵේනවේඳයවතභයිව ළට්ව ඳත්රඹව මුද්රණඹව
ේරහවතිේඵේේේ.වනමුත්වරුවථහනහඹතුභනි,ව වටවේඳයවළට්ව
ඳත්රඹව ත්ේතොත්ව එහිව වේව ේේේව ව "ශ්රීව රාහව ්රජහතහේත්රිව

භහජහදීවජනයජේ වළට්වඳත්රඹව-ව2016වජුනිවභව24වනවරින,වII 
නව ේොට,ව අතිේර්ඹ,ව 12016.06.24ළනිව රිනව නිකුත්ව යනව
රදී "වඑතුවශවඅඹව භතවඵුවව ාේලෝධනව 1ව ඳනත්ව ේටුම්ඳත ව

කිඹරහ.ව අේනක්ව ාේලෝධනව ඳනත්ව ේටුම්ඳත්ව ේවෝව ව ඳනත්ව
ේටුම්ඳත්වේම්වරුවබහටවඉරිපතඳත්වයනවවිටවළට්වශවරිනඹව
වහවනිකුත්වශවරිනඹවඑක්වේනහ.වළට්වශවරිනඹවවහවනිකුත්ව

ශව රිනඹව ේම්ව ඳනත්ව ේටුම්ඳේත්ව ඳභණක්ව රිනව ේදක්ව ේරහව
තිේඵේේේවඇයි?වළබිනට්වභණ්ඩරේ වඅනුභළතිඹවනළතිද තළට්ත 
ාේලෝධනඹව ළට්ව ේශේව කිඹනව හයණඹව පිළිඵව රුව

බහනහඹතුභහවඳළවළරිලිවකිරීභක්වේශොත්වේවොයි. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

එඹව ළට්ව යරහව තිේඵේේේව 2016ව ළේතළම්ඵර්ව භව
09ළනිදහ.ව මුද් ව යහජයව ඇභතිව රුව රක්සභේව ඹහඳහව අේේර්ධනව
භළතිතුභහවේම්වම්ඵේධේඹේවඳළවළරිලිවකිරීභක්වයේන. 

 

ගරු ලක්ෂමන් යඳ අමේවර්ධන මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண)  

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena ) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව රුව ඵේුවරව ගුණර්ධනව භේත්රීතුභහව
කිඹපුව හයණඹව අඳටව ඳළවළරිලියි.ව ේම්ව ම්ඵේධේඹේව 13 ළනිව
අ වරුහදහව ළබිනට්ව භණ්ඩරඹව රැසේරහව තිේඵනහ.ව යජේ ව

මුද්රණව ේදඳහර්තේම්ේතුව විසිේ සිකුයහදහව තභයිව ේම්ව ළට්ව එව
මුද්රණඹව යරහව තිේඵේේේ.ව නීතිඳතිව ේදඳහර්තේම්ේතුේේව වව
යජේ ව මුද්රණව ේදඳහර්තේම්ේතුේේව ේභහිව නිළරැරිතහව

ම්ඵේධේඹේවලිපිවේදක්වඅයේනවතිේඵනහ.වඅලයවනම්වඑභව
ලිපිවේදවඊශ වරිනේ දීවඅපිවබහතවයේනම්.ව වඹම්වළටලුක්ව
තිවේඵනහව නම්ව ඕනෆභව ේේනකුටව ේම්ව ම්ඵේධේඹේව

අකරයණඹටවවුණත්වඹේනවඅසථහක්වතිේඵනහ. 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

අකරයණඹටවඹේනවපුළුේ.වේවොයි.ව 
 

ගරු විමේ වීයවංශ මහ    
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රුවථහනහඹතුභනි,ව- 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවවිභ් වවීයාලවභළතිතුභහ. 
 

ගරු විමේ වීයවංශ මහ    
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රුවථහනහඹතුභනි,ව වටවේඳයවඳනත්වේටුම්ඳතක්වනළතිව
තළට්තවඳළේන හවඔඵතුභහටවභතවඇති.වඑඹටවවිරුේධවඅපිවඋහවිව
ගිහි් රහ,ව එඹව ආඳසුව වළේය හ.ව ේදළනිව තහටව ඳනත්ව
ේටුම්ඳතක්ව ේනහහ.ව ේරේසධහකරයණේඹේව තීේුවක්ව ආහ,ව

ඒව ඵරව ශනයව යරහ.ව ඒව ේරහේ දීව රුව අග්රහභහතයතුභහව ථහව
යමිේව කි හ,ව "ඹම්කිසිව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව ක්රිඹහව ඳටිඳහටිඹව
ම්ඵේධේඹේව ්රලසනඹක්ව තිේඵනහව නම්ව ඒව ්රලසනඹව

ඳහර්ලිේම්ේතුව විහව ේනව ඕනෆ"ව කිඹරහ.ව අකරයණේඹේව ඒව
තීයණඹව එනව එව ළරැරියිව කිඹනව එව තභයිව අග්රහභහතයයඹහව ඒව
ේරහේ දීව භතුව ේශේ.ව අදව අපිව ේභතළනව යේේේව ේම්ව ක්රිඹහව

ඳටිඳහටිේ වසිුවේරහවතිේඵනවේදෝඹවහධහයණවේඳේරහවේදනව
එයි.වඒටවනිළරැරිවපිළිතුයක්වඅලයයි. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළේව ඒව හයණඹව ම්ඵේධේඹේව රුව යහජයව ඇභතිතුභහව

ඳළවළරිලිව ශහව ේේ.ව ේම්ව ඳහර්ලිේම්ේතුටව එේනව ඉසේ් රහව
ළට්වයරහවතිේඵේේේ.ව 

මුද් වයහජයවඇභතිවරුවරක්සභේවඹහඳහවඅේේර්ධනවභළතිතුභහ. 
 

ගරු ලක්ෂමන් යඳ අමේවර්ධන මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

"13ව ළනිව අ වරුහදහව ළබිනට්ව භණ්ඩරඹව රැසේරහව
තිේඵනහ.වළබිනට්වභණ්ඩරඹවඅනුභතවශහටවඳසේේවතභයිවේම්ව
මුද්රණඹවේශේවකිඹරහවපිළිේනවතිේඵනහ.වඒවනිහවඑඹවළටලුක්ව

ේේේේවනළවළ. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

අකරයණඹත්ව පිළිේනව තිේඵනහ.ව Attorney-General දව
පිළිේනවතිේඵනහවේේ.වව 

 

ගරු ලක්ෂමන් කිරිඇේල  මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒවඋත්තයඹවඅපිවපිළිේනවඕනෆ. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපිවඒවඋත්තයඹවපිළිනිමු.වේභොක්වේවෝවතිේඵනහවනම්,වyou 
can have it referred to the Judiciary. 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ේම්වඳහර්ලිේම්ේතුවඋත්තරීතයයි.වඳහර්ලිේම්ේතුේ වඔඵතුභහටව
තිේඵනව ඵරඹව ඉතහව විලහරයි.ව ඔඵතුභහව ඳනත්ව ේටුම්ඳතක්ව
ේේනනවවිට,ව-ව 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒවඳළවළරිලිවකිරීභවභටවපිළිේනවසිුවවේනහ.වේම්වරුවබහටව
එේනවඉසේ් රහවභභවඋේේත්වේම්වහයණඹවළනවේවොඹහවඵළලුහ.ව

[ඵහධහවකිරීභක්]වරුවරක්සභේවඹහඳහවඅේේර්ධනවභළතිතුභහ. 
 

ගරු ලක්ෂමන් යඳ අමේවර්ධන මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

එභව ලිපිව අපිව ඉරිපතඳත්ව යේනම්.ව ේභඹව පිළිේනව තිේඵනහ.ව
[ඵහධහවකිරීභක්]ව 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ළට්වකිරීභවයේේේවවඳහර්ලිේම්ේතුටවඑඹවඉරිපතඳත්වයේනව
ඉසේ් රහයි.වඒවනිහවඑඹවඳහර්ලිේම්ේතුේ වසිේකරඹක්වේනොේයි.ව

ඕනෆවනම්වේවටවඑභවලිපිවේදවේභතුභහටවඉරිපතඳත්වයේනවකිඹමු.ව
අපිවහදවවිහදවයනේොටවඑතුභහටවඉරිපතඳත්වයේනවපුළුේවේේ.ව
භභවඅසථහවකිඹේනම්.වඑතවේොටවරුවයහජයවඇභතිතුභහවඒවලිපිව

ඉරිපතඳත්වයේන.ව 
 

ගරු ලක්ෂමන් යඳ අමේවර්ධන මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභවඒවේවටවඉරිපතඳත්වයේනම්. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපිවඒවඉරිපතඳත්වයනහ. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුව ඵේුවරව ගුණර්ධනව භේත්රීතුභහ.ව I accepted the 
explanation given by the Hon. Minister. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව අේේව ්රලසනඹව ේභඹයි.ව භභව ඉතහව
ඳළවළරිලිවරුව යහජයව අභහතයතුභහේනුයිවේම්ව ්රලසනඹවඅවේේේ.ව
යජේ වමුද්රණහරේ වේභඹවමුද්රණඹවේශේව9ළනිවදහදව,ව12ළනිවදහයිේව

ඳසුද?ව 9ළනිව දහව මුද්රණඹව ේශේව නළත්නම්,ව ේම්ව ළට්ව ඳත්රේ ව
"2016වළේතළම්ඵර්වභව09වනවරින"වකිඹරහවවේවයරහ,වඊටව
ඳසේේවයවේවතුශව"2016.09.13වරිනවනිකුත්වයනවරරි"වකිඹරහව

වේවේශේවඇයි?වඑේවභවකි හභවඑතළනව්රලසනඹක්වතිේඵනහ.ව
ඒව නිහව තභයිව භභව තමුේනහේේේේේව ේළිේභව අවේේේ,ව
"යජේ වමුද්රණහරඹහකරඳතිවේම්වළට්වඳත්රඹවමුද්රණඹවේශේවළබිනට්ව
එටවඹේනවේඳයවේේද?"වකිඹරහ.වඒයිව්රලසනඹ. 

ගරු ලක්ෂමන් යඳ අමේවර්ධන මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

13ළනිව දහව සිටව ඵරඳළළත්ේනව ඳපතරිව තභයිව මුද්රණඹව යරහව
තිේඵේේේ. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

9ළනිවදහවමුද්රණඹවේශේ.වඒවවපත. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභවඅවනව්රලසනඹටවේනොේයිවඔඵතුභහවඋත්තයවේදේේේ.වභභව

ඔඵතුභහේේව අවේේේ,ව ළබිනට්ව භණ්ඩරඹව රැසේේනව
ඉසේ් රහද,වඳසුදවේම්වළට්වඑවමුද්රණඹවේශේවකිඹනවඑයි. 

 

ගරු දිමන්ෂ ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ේම්වේරහේ වමුද් වඇභතිවනළත්ේත්වඇයි? 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඇයි,ව මුද් ව ඇභතිව ඇවි් රහව ේම්ව ්රලසනඹටව උත්තයව ේදේේේව
නළත්ේත්?වඳහර්ලිේම්ේතුටවඇයිවේභේවභවයේේේ?වේම්වමුද් ව

ඳනත්වේටුම්ඳතක්. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුව රක්සභේව ඹහඳහව අේේර්ධනව යහජයව අභහතයතුභනි,ව

ඔඵතුභහව ඒව documents ඉරිපතඳත්ව යේන.ව රුව විභ් ව වීයාලව
භේත්රීතුභහ,වඔඵතුභහවකිඹේේේවේම්ටවඅභතයවේදඹක්වළනවනම්,ව
ථහවයේන.වනළත්නම්වලිේවශවඳළවළරිලිවකිරීභවභටවපිළිේනව

සිේධවේනහ. 
 

ගරු විමේ වීයවංශ මහ    
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රුවථහනහඹතුභනි,වේම්වඅවුරුේේේවඅඹවළඹව3ක්වඉරිපතඳත්ව
ශහ.වඑයිේවේදළනිවඅඹවළඹටවඅනුවඑනවතීයණඹක්වතභයිවේම්.ව
දළේව ේම්ව අවුරුේේේව අහනඹටව ගිහිේව තිේඵනහ.ව තව ටිව
දකිේවඊශ වඅවුරුේේේවඅඹවළඹවේම්වඳහර්ලිේම්ේතුේ වහචිඡහව
යනහ.ව තව භහව එයි,ව ේදයිව තිේඵේේේ.ව ේභේවභව ඵේදක්ව
වේනවඕනෆවනම්,වඔඹවකිඹනවඅඹවළඹටවඇතුළුවයේනවපුළුේ.වව
දළේව ේම්ව යේේේව රාහව ඳහර්ලිේම්ේතුව ඉතිවහේ ව දහත්ව
ේනොවුණුව ේදඹක්.ව අවුරුේදව ඉයව ේේනව තව භහව ේදව තුනයිව
තිේඵේේේ.ව ඒව අතයව ේම්ව තයම්ව අකරව ඵුවව ඵයක්ව භවව ජනඹහටව
ඳටනවඳනත්වේටුම්ඳතක්වඉරිපතඳත්වයනහ. 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒව යජේ වතීයණඹක්වරුවභේත්රීතුභහ.ව ඒටවභටව ම්ඵේධව
ේේනවඵළවළ. 

 

ගරු විමේ වීයවංශ මහ    
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒව තීයණඹව පිළිඵව ඔඵතුභහටව යේනව ේදඹක්ව නළවළ.ව ඒව
තීයණඹව අභනව වහව තතීරුව තීයණඹක්ව කිඹනව එයිව භභව ේම්ව
කිඹේේේ.ව [ඵහධහව කිරීභක්]ව අේනව අයඹහටව respect යේනව
කිඹරහත්වභභවඔඵතුභහේේවඉ් රනහ. 
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ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුව බහනහඹතුභනි,ව ඔඵතුභහටව ඳළවළරිලිව කිරීභක්ව යේනව
හරඹවඅලයද? 

 
ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රුවථහනහඹතුභනි,- 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේඳොඩ්ඩක්ව ඉේන.ව රුව බහනහඹතුභහටව ඳළවළරිලිව කිරීභක්ව
යේනව අලයයිව කි හ.ව ඒව වහව භභව එ ව වුණහ.ව ඊටව ඳසුව

ඔඵතුභහටවඅසථහවේදේනම්. 

 

ගරු ලක්ෂමන් කිරිඇේල  මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භක්වනළවළ,වභේත්රීතුභහවථහවයේන. 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවහසුේේවනහනහඹක්හයවභේත්රීතුභහ. 
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ළට්ව ඳත්රඹව රිනව ේදක්ව ේඹොදහව තිබීභව ඒව ළට්ව ඳත්රේ ව
රාගුතහව පිළිඵව ්රලසනඹක්ව භතුව යනහව කිඹනව එයිව අපිව

ේඳේහව ේදේේේ.ව ේම්ේක්ව රාගුතහවේඳොේයොේුවකිේවේනසව
යේනවඵළවළ.වරාගුවනම්වරාගුයි,වනළත්නම්වඒවරාගුවනළවළ.ව
රාගුව ේේේේවේඵඳුව ළට්ව ඳත්රඹක්ද?ව ළබිනට්ව තීයණේඹේව
ඳසුව මුද්රණඹව යපුව ළට්ව ඳත්රඹක්.ව මුද්රණඹව යපුව රිනඹයි,ව

ළබිනට්ව තීයණේ ව රිනඹයිව අතයව ේම්ව විකරේ ව ඳයසඳයඹක්ව
තිේඵනහවනම්ව ේම්ේක්ව රාගුතහක්ව නළවළ.ව ේම්ව බහටව රාගුව
ළට්ව ඳත්රඹක්ව වළටිඹටව ේම්ව ඉරිපතඳත්ව යේනව ඔඵතුභහව

ේොේවොභදවඉඩවේදේේේ?ව 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුවබහනහඹතුභහ. 

 
ගරු ලක්ෂමන් කිරිඇේල  මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව ේඵෞේධව විවහයව ේේහරම්ව

1ාේලෝධන ව ඳනත්ව ේටුම්ඳත,ව ේථේයහදීව ි ක්ෂුව තිහත්ව
1ලිඹහඳරිා මව කිරීේම් ඳනත්ව ේටුම්ඳතව අපිව ඉරිපතඳත්ව යේේේව
නළවළ.වේභොද,වරුවවිජඹදහවයහජඳක්වභළතිතුභහේේවඋදවුවඇතිව

තව ුවයටත්ව හචිඡහව යරහව ඉරිපතඳත්ව යේනව යජඹව තීයණඹක්ව
අයේනව තිබුණහ.ව ඒව හේේභව අතිරුව ජනහකරඳතිතුභහත්,ව රුව
අභළතිතුභහත්වඊේ වඳක්වනහඹවරැසවීභටවලිේවතීයණඹවයරහව

තිබුණහ,ව ේම්ව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව ඉරිපතඳත්ව ේනොයේන.ව වළඵළයි,ව
අේේව තීයණඹව ඳක්ව නහඹව රැසවීභටව ඉරිපතඳත්ව ශහටව ඳසේේව
රිේේසවගුණර්ධනවභළතිතුභහේේවඳක්ඹවඇතුළුවසිඹලුභවඳක්වේම්ව
ඳනත්වේටුම්ඳතව් දළ වභටවඑ වවුණහ. 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි.ව මුද් ව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව ම්ඵේධේඹේවරුව යහජයව
අභහතයතුභහවවේවශවරුණුවඅඳටවපිළිේනවසිේධවේනහ.ව
ඒව නිහව එතුභහව ේඳොේයොේුවව වුණුව ඳපතරිව ේවටව අදහශව documents 

ඉරිපතඳත්වයේන. 

 

ගරු (ංචර්ය) හර්ෂ ද සිේව මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රුවථහනහඹතුභනි,- 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුව1ආචහර්ඹ වවර්වදවසි් හවනිේඹෝජයවඅභහතයතුභහ. 

 

ගරු (ංචර්ය) හර්ෂ ද සිේව මහ  (විමේශ කටතුතු 
නිමයෝජය අම යතුම) 
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  ெறல்ர - 

சபறரட்டலுல்ள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

Hon. Speaker, can I say a few words? Sir, Article 152ව
under Chapter XVII of the Constitution of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka states, I 

quote:  

"No Bill or motion, authorizing the disposal of, or the imposition 

of charges upon, the Consolidated Fund or other funds of the 

Republic, or the imposition of any tax or the repeal, augmentation 

or reduction of any tax for the time being in force shall be 

introduced in Parliament except by a Minister, and unless such 

Bill or motion has been approved either by the Cabinet of 

Ministers or in such manner as the Cabinet of Ministers may 

authorize." 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව ළට්ව එව මුද්රණඹව ේශේව දහදව
කිඹනවඑවේම්ටවඅදහශවේේේේවනළවළ.වළබිනට්වභණ්ඩරේ ව
ම්භතව ේරහව තිේඵනහව නම්,ව ළබිනට්ව භණ්ඩරේ ව ම්භතව
වුණහටව ඳසේේව ඳහර්ලිේම්ේතුටව ඉරිපතඳත්ව යේනවපුළුේ.ව ේම්ව
හයණඹවඉතහභත්භවඳළවළරිලිවආණ්ඩුක්රභවයසථහේ ව151ළනිව
යසථහේ වතිේඵනහ.වරුවඵේුවරවගුණර්ධනවභේත්රීතුභහ,වඒව
කිඹේනවේෝ. 
 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 

නඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුව චේද්රසිපතව ජදීයව භළතිතුභනි,ව ඔඵතුභහටව ථහව යේනව
අලයද?වව[ඵහධහවකිරීභක්] 
 

ගරු (ංචර්ය) හර්ෂ ද සිේව මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

අලයවේේේේවනළවළ.ව[ඵහධහවකිරීභක්] 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

චේද්රසිපතව ජදීයව භේත්රීතුභහව නළඟිටරහව අසථහක්ව ඉ් රහව
සිටිඹහ.වඅසථහව ේදනහද,වනළේදවකිඹනව එවතීයණඹවයේේේව
භභයි.ව එතුභහව නළඟිටරහව ථහව යේනව ේරහව ඉ් ලුහ.ව [ඵහධහව

කිරීභක්]ව එතුභහව ඉසයේරහව නළඟිට්ටහ.ව ඒව නිහව ථහව යේනව
අසථහවරඵහවේදමු.වේභොද,වවිඳක්ේ වඉේනවේොටවඅපිත්වථහව
කිරීේම්වඅයිතිඹවේනුේේවටේවශවඅඹ.වඒවනිහවභටවේම්වපුටුේ ව

සිටිඹත්වඒවඅයිතිඹවරඵහවේදේනවසිේධවේනහ.වරුණහයවඒටව
ඉඩවේදේන.වරුවචේද්රසිපතවජදීයවභළතිතුභහ. 

 
ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ජඹවේ හ! 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔඵතුභහවඉතහභවහධහයණයි.ව 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව අදව රිනව ඉරිපතඳත්ව යනව රදව ඳනත්ව
ේටුම්ඳේත්ව ළට්ව නිේ දනඹව පිළිඵව ඵේුවරව ගුණර්ධනව
භේත්රීතුභහවරිනවේදක්වම්ඵේධේඹේව්රලසනඹක්වභතුවශහ.වඒව

්රලසනතවරුණක්.වඒව්රලසනේ දීවබහනහඹතුභහවපිළිතුරුවුවේේේව
ේනත්වරුණුවපිළිඵයි.වඑතුභහව පිළිතුරුව ුවේේේ,වඅදටවලිේව
නයහඹවඳත්රතවතිබුණුවඳනත්වේටුම්ඳත්වවිහදඹටවළනීභවඳක්ව

නහඹව රැසවීේම්දීව ේනසව යරහව ේඵෞේධව විවහයව ේේහරම්ව
1ාේලෝධන වඳනත්වේටුම්ඳත- 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුව භේත්රීතුභහ,ව අදව උේේව එතුභහව ේරහක්ව ඉ් ලුහ.ව භභව

අහනේ දීව ේරහක්ව රඵහව ේදේනම්ව ඒව ඳළවළරිලිව යේන.ව
ඒේක්ව්රලසනඹක්වනළවළ. 

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නමුත්,ව එතුභහේේව ේම්ව ්රලසනතව රුණටව උත්තයඹක්ව

රළබුේණ්වනළවළ.ව 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

යහජයවඇභතිතුභහවඋත්තයඹක්වුවේනහවේේ.වභභවඒවපිළිත්තහ.ව
[ඵහධහවකිරීභක්] 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
භභව අවේනව හිටිඹහ.ව භටව ේවොටව ණත්ව ඇේවනහ.ව භභව

අවේනව හිටිඹහ.ව රක්සභේව කිපතඇ් රව ඇභතිතුභහව අවේනව
ේනොසිටිවඵයිවපිළිතුේයේවේඳනීවගිේ .වව[ඵහධහවකිරීභක්]ව 

 

ගරු ලක්ෂමන් කිරිඇේල  මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභවඋත්තයවුවේේේවථහනහඹතුභහට;වඔඵතුභහටවේනොේයි. 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ආ!වථහනහඹතුභහට?වවථහනහඹතුභහටවඇහුේණ්වනළතිනම්ව

ඒවඑතුභහේේවුවර්රභක්.වථහනහඹතුභහටවඅේේවේෞයඹක්ව

තිේඵනහ.ව නමුත්,ව ථහනහඹතුභහටව හු ක්ව ඒහව ඇහුණත්,ව

නෆහුණහවහේේවඉේනවඵත්වඅපිවදේනහ.වයහජයවඇභතිතුභහවවිසිේව

ඉරිපතඳත්ව යනව රදව රුණව යසථහනුකරව වව ඳනත්ව

ේටුම්ඳතක්වඳහර්ලිේම්ේතුටවඉරිපතඳත්වශවයුතුවආහයඹවපිළිඵව

ේදෝවහිතයිවකිඹනවඑවේම්වඅසථහේ දීවකිඹේනටවඕනෆ. 

 
ගරු දිමන්ෂ ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රුවථහනහඹතුභනි- 

 
ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපිව්රධහනවටයුතුරටවඹමු. 

රුවරිේේසවගුණර්ධනවභළතිතුභනි,වභටවබහේ වළඩවටයුතුව
ආයම්බවයේනටවසිේධවේනහ.වේභොක්දවඔඵතුභහේේව්රලසනඹ?ව 

 
ගරු දිමන්ෂ ගුණවර්ධන මහ  
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රුවථහනහඹතුභනි,වඑතුවශවඅඹවභතවඵුවව1ාේලෝධන ව

ඳනත්ව ේටුම්ඳතව ම්ඵේධව ළට්ව ඳත්රඹව පිළිඵව රුව වර්ව දව

සි් හව නිේඹෝජයව අභහතයතුභහව වේව ශහ.ව ආණ්ඩුක්රභව

යසථහේ ව78නවයසථහේ වේභේේවවේවනහ: 

 ''ෆභවඳනත්වේටුම්ඳතක්වභවඳර්ලිේම්ේතුේ වනයහඹවඳත්රඹටවඇතුශත්ව

කිරීභටව ඹටත්ව පිපතේයිේව දසව වතටව ේඳයව ළට්ව ඳත්රේ ව ඳශව ශව

යුත්ේත්වඹ.තතව 

අනිහර්ඹේඹේභවළට්වශවයුතුයි.වඒවඅනු,වළට්වයේේේව

දහද?ව ේම්ව ්රලසනඹව තභයිව රුව ඵේුවරව ගුණර්ධනව භළතිතුභහව

ඉරිපතඳත්ව ේශේ.ව අඳව වමුේ ව තිේඵනව ළට්ව ඳත්රේ ව ඳනත්ව

ේටුම්ඳේත්ව වේව ේනහ,ව තත2016ව ළේතළම්ඵර්ව භව 09ව නව

රිනතතවකිඹරහ.වඊටවඳසේේවයවේවඇතුේශේවතිේඵනහ,වතත2016ව.09.13ව

රිනවනිකුත්වයනවරදීතතවකිඹරහ.වනිකුත්වයනවරදවරිනඹවේනොේයි,ව

ළට්ව යනව රදව රිනඹව 09ේනිව රිනයි.ව නිේඹෝජයව ඇභතිතුභහ,ව

තතඳසේේවකිඹේනම්තතවආදීවලේඹේවපිළිතුයක්වුවේනහ.වනීතිඳතිතුභහව

අඳටව ලිපිඹක්ව එරහව තිේඵනහව නම්,ව ඒව ලිපිඹව කිඹේන.ව

නීතිඳතිටත්ව ළයරිරහව ේරේසධහකරයණඹව තීයණඹව යපුව අසථහව

තිේඵනහ.වඔඵතුභහවවමුේ වතිේඵේේේවමුද් වඳනත්වේටුම්ඳතක්.ව

ේම්ව පිළිඵව ඵයඳතශව ් ඳනහව යේන.ව ේම්ව ළට්ව යරහව

තිේඵේේේව අභහතයව භණ්ඩරඹව රැසවීව අනුභතව කිරීභටව ේඳයයි.ව

ම්පර්ණේඹේව රාගුව නළතිව ඳනත්ව ේටුම්ඳතක්ව දළේව ේම්ව

ඳහර්ලිේම්ේතුටව ඉරිපතඳත්ව ශහව කිඹනව එයිව රුව ඵේුවරව

ගුණර්ධනවභේත්රීතුභහවවේවේශේ.වඒවනිහවේම්වම්ඵේධේඹේව

රඵේරේවතීයණඹවයේනවඑඳහ.වේම්වඵයඳතශව්රලසනඹක්,වරුව

ථහනහඹතුභනි.ව 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි.ව රුව යහජයව අභහතයතුභහව ඒව ළනව ඳළවළරිලිව කිරීභක්ව
ශහ.වභභවඒවඳළවළරිලිවකිරීභවපිළිේනහ.ව 
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 ්රධහනවටයුතුව-ව අදව රිනවනයහඹවඳත්රේ වවිඹවඅාව3වවව4.ව

අඳයහධව නඩුව විධහනව ාග්රවඹව 1ාේලෝධන ව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව -ව
අභහතයවභණ්ඩරේ වඅනුභතිඹවදේහවතිේේ;වනීතිවේොමිේවබහව
1ාේලෝධන ව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව -ව අභහතයව භණ්ඩරේ ව අනුභතිඹව
දේහවතිේේ.වව 

රුව1ආචහර්ඹ වවිජඹදහවයහජඳක්වභළතිතුභහ. 

 
අඳයධ නඩු විධන සංග්රහය (සංමශෝධන) 

ඳනත් මකටුේඳ  
குற்நறல் டடிக்மதொமநச் 

ெட்டக்ரரம (றருத்ம்) ெட்டதோனம் 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) 

BILL 
 

මද වන වය කියවීමේ නිමයෝගය කියවන ල ජ. 
இண்டரம் றப்தறற்ரண ட்டமப ரெறக்ப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
[අ.බහ.ව2.56] 

 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ  (අකරකයණ 
අම ය සහ බුේධශසන අම යතුම) 
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ - லற 

அமச்ெரும் தைத்ெரெண அமச்ெரும்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව "අඳයහධව නඩුව විධහනව ාග්රවඹව
1ාේලෝධන ව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව ේදනව යව කිඹවිඹව යුතුඹ"යිව භහව

ේඹෝජනහවයනහ. 

රුව ථහනහඹතුභනි,ව අදව රිනේ දීව 1979ව අාව 15ව දයනව
අඳයහධවනඩුව විධහනවාග්රවඹව ඳනතවාේලෝධනඹවකිරීභවවහවවව

ඳනත්ව ේටුම්ඳතවවව 1969ව අාව 3ව දයනවනීතිව ේොමිේව බහව
ඳනතව ාේලෝධනඹව කිරීභව වහව වව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව තභයිව
විහදඹටවළේනේේේ.ව 

 

ගරු කථනයකතුම 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

ේම්ව අසථහේ දීව රුව නිේඹෝජයව හයව බහඳතිතුභහව

මූරහනඹවේනහවඇති. 
 

අනතුරුව ගරු කථනයකතුම මූලසනමයන් ඉවත් වුමයන්, 
නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම ගගරු මසේවේ අවඩක්කලනදන්  

මහ ] මුලසනරඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள் 

அக்றரெணத்றணறன்ர அனர, குலக்பறன் தறறத் றெரபர் 

அர்ள் [ரண்தைறகு செல்ம் அமடக்னரன்] மனம 

றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

රුව නිේඹෝජයව හයව බහඳතිතුභනි,ව 1979ව අාව 15ව දයනව

අඳයහධවනඩුවවිධහනවාග්රවේ ව431වවව432වකිඹනවේතිවේදව

තභයිව විේලේිකතව ලේඹේව අපිව ේම්ව ාේලෝධනව ේටුම්ඳතවභඟිේව

ාේලෝධනඹවයේනවඵරහේඳොේයොත්තුවේේේේ.ව 

අඳයහධවනඩුවවිධහනවාග්රවේ ව 29නවේතිඹටවඅනු,වඹම්ව
තළනළත්ේතක්,ව ඹම්ව ේේේඳොශක්ව ේවෝව ඹම්ව බහණ්ඩඹක්ව ඹම්කිසිව
ආහයඹවඅඳයහධඹක්වවහවේඹොදහවත්වඵටවේොඹහවතේවොත්,ව

නළතේවොත්ව ඹම්කිසිව අඳයහධඹක්ව කිරීභව වහව ේඹොදහව ත්ව ඵටව
ළව යේේේව නම්,ව එළනිව බහණ්ඩඹක්,ව එළනිව ේේේඳොශක්ව
අකරයණවබහයඹටව ළනීභටවවිකරවිධහනව සවයවතිේඵනහ.වඅදව

නව විටව ේභේේව අකරයණව බහයඹටව රඵහව නුව රඵනව බහණ්ඩව
්රභහණඹව විලහරව ායහක්ව ඵටව ඳත්ව ේරහව තිේඵනහ.ව අදව
්රහේඹෝගි,ව අකරයණරව ඳළළත්භටත්ව ේභඹව විලහරව ඵහධහක්ව

ඵටව ඳත්ව ේරහව තිේඵනහ.ව ඒව එක්භ,ව ේභළනිව බහණ්ඩව දීර්කව
හරඹක්ව තිසේේව අකරයණව භූමිර,ව අකරයණව ේොඩනළඟිලිරව
ඵඩහවයවතඵහවළනීභ,වආයක්හවයවළනීභ,වඒහවආයක්හවයව

ළනීභවවහවආයක්වනිරධහරීේවේඹදීභවඹනහදීවවරුණුවයහශිඹක්ව
නිහවයජඹටවවිලහරවමුදරක්වඒවේනුේේවේඹොදේනවසිේධවේරහව
තිේඵනහ.ව 

ඳතිනවේභභව වක්රභඹවතුශව ජහතිවආර්ිකඹටවඉතහව ඵයඳතශව

විකරඹටව ේභභව හයණඹව ඵරඳහනහ.ව විේලේේඹේව අදව
අකරයණරටවඹනවඋදවිඹටවදකිේනටවපුළුේ, ේරොපතවයථ,වෆේව
යථ,වහර්වයථ,වේභෝටර්වයි් ,වඳහවඳළරි,වවඹේේත්රෝඳයණ,වර වඵඩු,ව

-දැල භාණ්ඩ- ලැනි දේලල් සෑම අධිකරණයකම ලාදේ විා 
ලේඹේව ේොඩව යරහව තිේඵනව ආහයඹ.ව භවයව අසථහරදීව
අඳටවසිේධවේරහවතිේඵනහ,වඳතිනවඅකරයණවලහරහ,වඅකරයණව

භූමිව ේම්ව වහව ්රභහණත්වනළතිවනිහව ේම්හව ඵඩහව යවතළබීභව
වහව ඳපතඵහහියව ේොඩනළඟිලිව වව ඉඩම්ව ඵේදටව ේවෝව කුලිඹටව
රඵහේනවටයුතුවයේනට.ව වඑභවනිහවේම්වේනුේේවවිලහරව

විඹදභක්වදයේනටවසිේධවේරහවතිේඵනහ.ව 

අේනක්වඳළත්ේතේව ත්තහභව හවන,ව ඹේේත්රෝඳයණවහේේව
ේේ් ව ළඩිව ලේඹේව ේවෝව සිඹ් රක්භව ඳහේවේව ේම්ව යටටව

ආනඹනඹවයනවරදවඒහ.වඒවවහවවවිලහර ලේඹේවඅේේවයේට්ව
ජනතහේේවමුද් වවිේේලවවිනිභඹවලේඹේවළඹවයරහවතිේඵනහ.ව
එේේව ේනළ් රහව තිේඵනවඹේේත්රෝඳයණ,ව හවනවඹනහරිඹවරියහව
ඹෆභව තුශ,ව ඒහව වහව ේම්ව යේටේව ේඹොදපුව විේේලව විනිභඹව

නහසතිඹක්ව ඵටව ඳත්ව ේනහ.ව ඒව නිහව අපිව ඳතිනව නීතිේ ව
තිේඵනවඹම්වඹම්වුවර්රතහවවඳුනහේනවඒහවනිළයරිවකිරීභටවතභයිව
ඵරහේඳොේයොත්තුවේේේේ.ව 

ර්තභහනේ ව ඳතිනව විකරඹටව අඳයහධව නඩුව විධහනව ාග්රවඹව

ඳනේත්ව 431ව ේතිඹව අනුව ඹම්කිසිව ේේේඳොශව ටිනහභ,ව
ේභේවවවේේේඳොශවටිනහභවරුපිඹ් ව2,500ටවළඩිවනම්වඒව

පිළිඵව පුත්ව ඳත්රව බහහව තුේනේව දළේවීභක්ව ඳශව යරහ,ව ඒව

ේේේඳොශරටව හිමිරුේක්ව සිටිනහඹව කිඹරහව අකරයණඹටව

ඇවි් රහවඔේපුවකිරීභවවහවභහවවඹවහරඹක්වරඵහවේදනහ.වඒව

භහවවඹවහරඹවඇතුශතවඹම්කිසිවතළනළත්ේතක්වේම්ව ේේේඳොශව

හිමිරුව කිඹරහව නහථව යනුව රළබුේවොත්,ව ඔහුව ේතව එභව
ේේේඳොශව මුදහව වළරීභටව අකරයණේ ව විනිලසචඹහයයේඹකුටව

ඵරඹවරළබිරහවතිේඵනහ. 

දළේවඑවඳළත්තකිේවේම්වභහවවඹවහරවසීභහේ වනීතිඹවඅදව

හරඹව අනුව රහව ඵරනේොටව දීර්කවහරඹක්ව විකරඹටව ව අඳටව

රේනවේනහ.ව ව ඒව හේේභ,වරුපිඹ් ව 2,500ව ව සීභහත්ව ඉතහව

අභව ටිනහභක්ව විකරඹටව අඳටව රේනව ේනහ.ව

හභහනයේඹේව පුත්ව ඳත්රවබහහව තුේනේව දළේවීම්වතුනක්ව ඳශව
යේනත්ව අදවහරේ ව වවිලහරවවිඹදභක්ව දයේනවසිේධව ේනහ.වව

එභව නිහව මූලිව ලේඹේව අපිව ඵරහේඳොේයොත්තුව ේනහ,ව ේම්ව

ේතිේ වතිේඵනවභහවවඹවකිඹනවහරවසීභහවභහවව2වදක්හව

අඩුවයේන.වඒවහේේභ,වරුපිඹ් වව2,500වකිඹනවමූරයවටිනහේම්ව

81 82 



ඳහර්ලිේම්ේතු 

්රභහණඹව අපිව ේම්ව ාේලෝධනව ව භඟිේව ේඹෝජනහව යව තිේඵනහ,ව

රුපිඹ් ව 25,000ක්ව ේේනව ව ඕනෆඹව කිඹරහ.ව නමුත්ව ේම්ව ව මුද් ව

්රභණඹවවපිළිඵවඅේේවආාශිවහයවබහත්,වඒවඑක්භවතත්ව
රුව ව ඇභතිතුභේරහත්ව භේත්රීතුභේරහත්ව අදවසව ්රහලව යව

තිේඵනහ.වව 

අදවහරේ වේේඳශරවටිනහභ,වමුදේ් වටිනහභවඹනහරිඹව

ළරකි් රටවත්තහභ,වේම්වමුදරවරුපිඹ් ව25,000වකිරීභවව්රභහණත්ව

නළවළ,වවඒවහේේභ,වඹම්වදළේවීභක්වපුත්වඳත්වතුනවබහහවතුේනේව

ඳශවයේනවඹනවවිඹදභත්ව වඑක්වරහව ඵරනේොට,ව ඒවමුදරව

රුපිඹ් වරක්ඹවදක්හවළඩිවශවයුතුඹවකිඹරහවේඹෝජනහවඉරිපතඳත්ව

ේරහව තිේඵනහ.ව ඒව අනුව අපිව හයව බහව අසථහේ දීව ව ේම්ව
රුපිඹ් ව25,000වේනුටවරුපිඹ් ව1,000,00වකිඹනවමුද් ව්රභහණඹවව

ආේේලවයේනවඵරහේඳොේයොත්තුවේනහ.ව 

රුවනිේඹෝජයවහයවබහඳතිතුභනි,ව"භහවවඹක්"වකිඹේේේව

ඉතහව දීර්කව හරඹක්.ව ඹේත්රඹක්වේ හ,ව හවනඹක්ව ේ හව භවයව

ේරහටවභහවවඹක්වහේේවදීර්කවහරඹක්වතුශවරියහවඳත්වවීවවිනහලව

වීේම්ව වළකිඹහව තිේඵනහ.ව එළනිව දීර්කව හරඹක්ව රඵහව දීේම්ව

අලයතහක්ව අදවහරේ වඅපිව දකිේේනත්වනළවළ.ව ඒවනිහව එඹව

භහව ේදක්ව දක්හව අඩුව කිරීභටව තභයිව අපිව ේඹෝජනහව යව

තිේඵේේේ.ව 

ඊටව අභතයව ේරව ව හයව බහව අසථහේ දීව යනුව රඵනව

ේඹෝජනහක්වවිකරඹටව්රධහනව්රඥපේතිේ ව432වේතිඹටවඅලුේතේව

ේොටක්වඑතුවයේනවඅපිවඵරහේඳොේයොත්තුවනහ.ව වේභොද,ව

ේභළනිවඳරීක්ණඹදීවඅකරයණඹවවිසිේවතවයුතුවක්රිඹහවභහර්ඹව

පිළිඵව ඳතිනව ඳනේත්ව ඳළවළරිලිව ක්රිඹහව පිළිේතක්ව වඳුේහව දීව

නළවළ.වඑභවනිහවඑහිදීවඅනුභනඹවශවයුතුවක්රිඹහවපිළිේතවවඳුේහව

දීභටත්,ව එළනිව ේේඳශව ේේේේසිේ ව විකිණීේභේව අනතුරුව

අකරයණඹවවිසිේවමුද් වරඵහවත්තහටවඳසුව වඑභවමුද් වඵළාකුවතව
කිරීම්,වගිණුම්වආයම්බවකිරීම්වපිළිඵවක්රිඹහවඳටිඳහටිඹත්වඅපිවේභභඟිේව

වඳුේහව ේදේනටව ටයුතුව යව තිේඵනහ.ව ේභභව ඳනතව

ාේලෝධනඹව යව ළනීේභේව ඳසුව අකරයණරව ේොඩව ළසීව

තිේඵනව නඩුව බහණ්ඩව ්රභහණඹව අභව යව ේනව අපිව

ඵරහේඳොේයොත්තුව නහ.ව ේම්ව නිහව ඉතහභව අඳවසුව තත්ත්ඹටවව

ඳත්වේරහවතිේඵනහවඳභණක්වේනොේයි,වවඅේනක්වඳළත්ේතේවවේම්ව

ආහයඹටවවිලහරවලේඹේවනඩුවබහණ්ඩව ේොඩවහව තිබීභවනිහව
අකරයණව භූමිරව ඳවිත්රතහව පිළිඵත්ව ්රලසනව ඇතිව ේරහවව

තිේඵනහ.වභවයවේරහටවේම්හවේොඩවහවතිබීභවනිහවේඩාගුව

භුවරුේව ේඵෝව වුණුව ඵටව භවයව තළේලිේව හර්තහව ේරහව

තිේඵනහ.වේම්හවනිසිව ඳපතරිවනඩත්තුවයමිේව ඳත්හේනවඹෆභව

යජේ වමුදලිේ;වභවජනවමුදලිේවයේනවඹහභවවඉතහභවඅහසිදහඹව

තත්ත්ඹක්.ව ඒව නිහව ේභඹව නිළයරිව යව ළනීභටව ේභභඟිේව
ඵරහේඳොේයොත්තුවනහ.ව 

රුවනිේඹෝජයවහයවබහඳතිතුභනි,ව1969වඅාව3වදයනවනීතිව

ේොමිේවබහවඳනතවාේලෝධනඹවයේනවඅපිවඵරහේඳොේයොත්තුව

නහ.ව ඳතිනව ඳනේත්ව ්රතිඳහදනව අනුව ේොමිේව බහටව

හභහජිඹේව 10-14ව දක්හව ්රභහණඹක්ව ඳත්ව කිරීේම්ව ඵරඹව

තිේඵනහ.වඑභවේොමිේවබහවවිසිේවසවයවඉරිපතඳත්වයනුව

රඵනව ඳනත්ව ේටුම්ඳත්ව නීතිව ේටුම්ඳත්ව ම්ඳහදව

ේදඳහර්තේම්ේතුව වව වනීතිඳතිව ේදඳහර්තේම්ේතුව ම්ඵේධව

යරහ,ව නළතව තහක්ව අධයඹනඹවයරහව තභයිව නීතිඹක්ව ඵටව
ඳත්ව යනහද,ව නළේදව කිඹරහව ආණ්ඩුටව තීයණඹක්ව ේනවවවවවවවවවවවවව

සිේධව ේේේේ.ව අපිව ශව අධයඹනේඹේව ඳසුව එහිව ඳතිනව

ඵයඳතශව ්රලසනඹක්ව විකරඹටව අපිව දළක්හ,ව ම්ඵේකරයණේ වවවවවවවවවවවවවවවවවව

-coordinationර-ව ඹම්ව අඩුව ඳහඩුක්ව තිේඵනවඵ.ව ඒටව ේවේතුව

තභයි,ව නීතිව ේොමිේව බහව සහධීන,ව ඔවුේේේව අදවසරටව

අනුකරව අධයඹනඹව යරහව වදනව ඳනත්ව ේටුම්ඳත්ව කුභනව

ඳදනභක්වභත,වකුභනව්රතිඳත්තිඹක්වභත,වකුභනවඅලයතහක්වභත,ව

කුභනවඉරක්ඹක්වඅයමුණුවයේනවවළුවහදවකිඹනවහයණඹවමුරව

ඉරහභව නීතිව ේටුම්ඳත්ව ම්ඳහදව ේදඳහර්තේම්ේතු,ව නීතිඳතිව
ේදඳහර්තේම්ේතු,ව ඒව හේේභව අකරයණඹව අභහතයහාලඹව

අධයඹනඹව යේනටව ඕනෆ.ව ේභභව ේොමිේව බහටව එභව

ආඹතනරව නිේඹෝජිතරුව ඳත්ව කිරීේම්ව වළකිඹහක්ව තිේඵනහව

නම්,වඑභඟිේවේම්වපිළිඵවඳළවළරිලිවම්ඵේධීයණඹක්වඇතිවයව

ේනවපුළුේ.වේභළනිවඳනත්වේටුම්ඳතක්වවළුවේ වඇයි,වකුභනව

අයමුණකිේද,ව ඒේක්ව ඉරක්ඹව කුභක්ද,ව ඒේේව හක්හත්ව යව

ේනව ඵරහේඳොේයොත්තුව නව ජනතහව අි රහඹව කුභක්දව කිඹනව
හයණහවපිළිඵවමුරවඉේභවේවොවඅේඵෝධඹක්වරඵහවේනත්ව

පුළුේවනහ.ව 

රුව නිේඹෝජයව හයව බහඳතිතුභනි,ව ඒව අනුව අකරයණව

අභහතයහාලේ ව ේ් ම්යඹහව ේවෝව ඔහුව විසිේවනම්ව යනුව රඵනව

ේජයසධවනිරධහපතේඹක්;වඒවහේේභවනීතිඳතියඹහවවිසිේවනම්වයනුව

රඵනවඅතිේර්වේොලිසිටර්වජනයහ් වධුයඹටවේනොඅඩුවතත්ත්ේ ව
නිරධහපතඹකුේේව හභහජිත්ඹක්;ව ඒව එක්භව නීතිව ේටුම්ඳත්ව

ම්ඳහදයඹහව ේවෝව ේජයසධව වහයව නීතිව ේටුම්ඳත්ව

ම්ඳහදයේඹකුටව ේනොඅඩුව තත්ත්ේ ව තනතුයක්ව දයනව

නිේඹෝජිතඹකුවේඹෝජනහවයවතිේඵනහ.වඒවඅඹවේභභවේොමිේව

බහේ ව හභහජිඹේව ලේඹේව ඳත්ව කිරීභටව අපිව ේභභව

ාේලෝධනඹවවතුළිේවවඵරහේඳොේයොත්තුවනහ.වේම්වම්ඵේධේඹේව

රුව භේත්රීතුභේරහේේව අදවසව උදවසව දළනව ේනටත්ව
ඵරහේඳොේයොත්තුව ේමිේවභහවනතිනහ.ව සතුතියි,වරුවනිේඹෝජයව

හයවබහඳතිතුභනි. 
 

ප්රශනය සභභිමුඛ කයන ල ජ. 
றணர டுத்றம்தப்சதற்நது. 

Question proposed. 

 

[3.08 p.m.] 

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්යායන් මහ  
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees,  for 

giving me an opportunity to speak on these two Bills that 
have been presented - one to amend the Code of Criminal 

Procedure and the other to amend the provisions of the 

Law Commission.  

With regard to the Code of Criminal Procedure, we 

welcome the amendment that has been moved, to make it 

easier for the owners of movable properties,that are said 

to have been involved in commission of crimes, to have 

them released.  This has been a serious problem 

anywhere in the country.  If you go to any Magistrate’s 

Court, you will find, so many vehicles, furniture and 

various items lying around rusting, of no use to anyone, 

because those are said to be productions in cases that are 

being heard.  Laws’ delays being what it is, those can 

never be used again when the case is over.  So, there is 

already a provision and I believe, the Government will 

move a Committee Stage amendment as well to make it 

two months instead of six months as has been stated in 

this Bill - for owners to make this application - to have 

them released.   
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I have had an experience of a friend of mine whose 

gas cylinder was once stolen.  Because of space issues, 

the gas cylinder was released to him with the warning that 

every day when the case came up he must bring the gas 

cylinder to the court.  So, I found this friend of mine 

taking the gas cylinder to court.  As we all know, the gas 

cylinder changes. It becomes empty and it is replaced by 

another cylinder and so on and so forth. So, every three 

months, when the case came up, it was a different 

cylinder that he had.  But he dutifully took it to court; 

whichever the cylinder that he kept, he dutifully hired a 

trishaw and took it  to court, little realizing what the 

intention of that warning was.  When I asked him about it 

one day, he said, “No, I was told to bring the cylinder and 

I am taking it.”  So, each time, it was a different cylinder.  

This poor chap hired vehicles and took it to court.  So, 

sometimes, no one really knows what the objective of 

these provisions that we have is.   Mechanically we go 

through these processes which does not really mean 

anything.  So, I welcome this move to make the procedure 

easy for persons to have their properties released.   

Talking on the Code of Criminal Procedure 

amendments, since the Hon. Minister of Justice is still 

present in the Chamber, I wish to bring to the notice of 

the House, the other amendment about which serious 

concerns have been raised all around the country.  It was 

on the Order Paper two weeks ago, but was not presented 

to the House.  I am sure the Hon. Minister of Justice, 

having been a key member of the Bar Association of Sri 

Lanka - its President, in fact - is also aware of the 

background to the present provision where there is a 

circular sent by the Inspector-General of Police, which 

states from the time of arrest, a suspect is entitled to the 

services of an attorney-at-law.  As to how this came about 

was when that was denied to an attorney-at-law - I 

believe, in the Bambalapitiya Police Station - when an 

attorney-at-law was ridiculed, a fundamental rights 

application was filed. It was in that case certain 

arrangements were arrived at and the Supreme Court also 

looked into the matter and advised that suitable provisions 

with regard to attendance of attorneys-at-law be made 

more certain. The Bar Association also intervened in that 

case and after several drafts, a circular which was 

approved by the Supreme Court was sent by the Inspector 

General of Police which is in force today; which enables 

any person arrested to have access to an attorney-at-law.  

There is a lot of misunderstanding with regard to this 
particular right.  Some people, particularly, the police 

think, that the attorney-at-law will interfere in the course 

of investigation and in the course of the suspect’s first 

statement being recorded and so on. Having access to a 

lawyer who can advise a suspect of his rights is very 

different to that attorney-at-law having the right to 

interfere or meddle while the police question the suspect 

or even record his statement.  Both are different roles. I 

have had to play this role at times, very rarely though, but 

I think it is being implemented well. You advise the 

suspect so arrested, but you stay well away when his 

statement is recorded and you do not interfere. If that 

needs to be clarified, that can be clarified rather than take 

away that right which has now come to be practised and 

relegate it to a time beyond the recording of the statement 

of the suspect. Because as we know, it is up to the 

recording of the statement that various violations take 

place.  Everyone here knows how the police extract 

statements.  It is to guard against this that the present 

practice was brought in.  

I would urge the Hon. Minister of Justice and 

Minister of Buddhasasana - I know he made a statement 

recently with regard to the rights of the victims of crimes 

and I think both do not contradict each other. The victims 

of crimes do have rights and that must be protected. But, 

that does not mean that you can allow investigators to 

ride roughshod over suspects who also have rights and 

access to legal counsel from the time of arrest.  It is a 

necessary right that must be guaranteed.  

When the country is in the process of 

democratization, some of these rights have been 

highlighted as important rights. The country is trying to 

regain the GSP Plus concession and you will find that this 

is one of the key conditions attached to that. It is not only 

that. Because of the abuses that happen, the State must 

take these steps and that also brings me to another piece 

of legislation that will replace the Prevention of 

Terrorism Act, which is said to be ready now to be 

presented.  When it is repealed, and serious concerns -  
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Sir, may I - 
 

ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. Minister.  
 
ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Sir, in response to the Hon. Sumanthiran, I would just 
like to make a clarification. As both of us are aware, 

while being in the Bar Association, especially during the 

tenure of my presidency and prior to that, there had been 

some unpleasant incidents reported from the police 
stations such as the lawyers have been ridiculed and 

sometimes they have even been attacked. Taking all these 

into consideration and also as a result of the FR 

Application in the Supreme Court, we were able to get 
the assistance of the Judiciary as well as the assistance of 

the Attorney-General’s Department and the police to 

make some ad hoc arrangements - that was an 

administrative arrangement.  
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ගරු එේ.ඒ. සුමන්යායන් මහ  
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

That is right.  
 
ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Accordingly, there was a circular issued by the 

Inspector General of Police to all the police stations to 
permit the legal representations - to meet or advise the 

suspects in the police custody. Now, the problem was that 

it was not a statutorily recognized right; that was an ad 

hoc arrangement. The basic understanding, even after 
discussing with various international organizations and 

various other stakeholders, is that we agreed in principle 

that we will have to recognize that right in the statute.   

As a result of that only this Amendment came in. Then, of 
course, there was a lengthy discussion with law 

enforcement authorities at what stage that the access 

should be permitted. There were various views. The 

Department of Police, the Attorney-General’s Department 
and so many other agencies were finally of the view that 

if that access is given before the recording of the first 

statement, there can be some prejudice to the victims and 

there can also be some obstacles for the administration of 
justice. But, finally there had been some consensus that it 

should be done after the recording of the first statement.   

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්යායන් මහ  
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am thankful to the Hon. Minister for that 
clarification and  I am  aware of  this.  But, may I suggest 

that when you have it in this particular form, the time at 

which that access can be afforded is also not certain. If it 

is 48 hours before going to the magistrate, the police can 
say, “Tell the lawyer that we have still not recorded his 

statement.” For two days, they may not allow him to have 

access to the lawyer. Just prior to him being taken to the 

magistrate, the statement may be recorded and it is during 
those times that all the abuse take place.  

I do concede that the police or the investigators will 

face certain difficulties. If that is the case, why do we not 

clarify it - that the lawyer cannot interfere or the lawyer 
cannot be present by the side of the accused when the 

statement is recorded rather than deny access entirely 

until such time as the statement is recorded. I will leave it 

to the Hon. Minister.  He will probably discuss it before 
the Bill is presented again.  

With regard to the other piece of legislation that will 

replace the Prevention of Terrorism Act also, serious 

concerns have been raised. I am aware that the Law 
Commission was asked by the Government to make a 

draft.  I was interviewed by the Law Commission and so 

were several people separately and together. I believe that 
the draft has been made available to the Government; I 

have not seen that draft, but some draft has been made 

available to the Government. I am aware that that draft 
has been put in the dustbin. With persons who are mostly 

from the security establishment, another draft has been 

made. From information available, it seems to suggest 

that the one that is coming will be worse than the one that 
you are repealing. With preventive detention; with 

confessions made admissible; all of those draconian, 

objectionable provisions are still being retained. 

 

ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, you have only two more minutes. 
 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්යායන් මහ  
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am saying this today, well in advance of the draft 

coming out.  If the information that I have is true, we are 

going to have very serious issues.  The Hon. Minister 
knows the assurance that has been given to repeal this 

piece of legislation. When that comes out and if it is 

going to just come back with another name, that is going 

to have a severe repercussion on the Government. 

Thank you very much. 

ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Thank you. The next speaker is the Hon. Ranjan 

Ramanayake. You have 12 minutes. 

 

[අ.බහ.ව3.24] 
 

ගරු යන්ජන් යමනයක මහ  (සමජ සවිබල ගන්වීේ හ 

සුබසධන  නිමයෝජය අම යතුම) 
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக் - ெதோ லுவூட்டல் ற்ரம் 

னன்தைரற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 

Empowerment and Welfare) 

රුව නිේඹෝජයව හයව බහඳතිතුභනි,ව 1979ව අාව 15ව දයනව

අඳයහධව නඩුව විධහනව ාග්රවඹව ඳනේත්ව 431ව වව 432ව ේතිව
ාේලෝධනඹවකිරීභව වහව වව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව වව අකරයණඹව
පිළිඵවථහවකිරීේම්දී,වජනතහවභතඹවවවභේේවභතඹවළනවථහව

යේනටවභභවේභඹවඅසථහක්වයවේනහ.ව 

රුව නිේඹෝජයව හයව බහඳතිතුභනි,ව අදව අකරයණේ ව
සබහඹවළනවථහවයේදීවේඳොුවවජනතහවඉේනවභතඹවළනවභභව

්රහලවයේනවළභළතියි.වභභවනිේඹෝජනඹවයේේේවේම්වයේට්ව
ේඳොුවවජනතහයි.වභටවඡේදඹවුවේේේවේම්වයේට්වේඳොුවවජනතහයි.ව
භභව ේම්ව යේට්ව නීතිව විලහයදේඹක්ව ේනොේයි;ව අකරනීතිඥපේඹක්ව
ේනොේයි;ව විනිසුරුයේඹක්ව ේනොේයි.වනීතිඹව ළනව භවහව ේරොකුව

දළනුභක්වභටවනළවළ.වේම්වයේට්වේඳොුවවජනතහත්වඑේවභයි.වේම්වයේට්ව
ේඳොුවව ජනතහව තමුේටව ඹම්කිසිව අතිඹක්ව වුණහභව ඹේේේව
අකරයණඹටයි.ව 2015ව ජනහපතව 8ළනිදහටව ේඳයව අේේව යේට්ව

අකරයණඹවතිබණුවවිකරඹවළනවජනතහවඅතයවවිවිධවභතවතිබුණහ.ව
ඳසුවගිඹවහරේ වහිටපුවඒහකරඳතිරුේවතභේේේවභතඹටවඑේයහිව
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වුණුව අව විනිසුරුපතඹව ඒව තනතුපතේව ඉත්ව ේශේව ේොේවොභද?ව

ේොභඩිවදහරහ,වේ් වඉසයවටවගිහි් රහවයතිඤසඤහවඳත්තුවයරහ,ව
කිපතවඵත්වහරහ,වේ් ලිේවඑළිඹටවඇදරහව දළම්ේම්වේොේවොභදව
කිඹරහව ජනතහටව භතයි.ව නමුත්,ව ේඳොුවව ජනතහේේව භතඹව
තිේඵේේේව 2015ව ජනහපතව 8ළනිදහයිේව ඳසේේව ේම්ව ඹවව ඳහරනව

ආණ්ඩුව ඹටේත්ව ඒව ේේ් ව ේඵොේවොභඹක්ව ේනසව වුණහඹව
කිඹරහයි.ව අදව සහධීනව අකරයණව ේොමිභව තිේඵනව නිහව අපිව
අකරයණඹටවඑේවභවඇඟිලිවළීදභක්වයේේේවනළවළවකිඹනවඑව

ේඳොුවවජනතහේේවපිළිළනීභවේරහවතිේඵනහ.ව 

අදව ේම්වආණ්ඩුටවවිරුේධවඅකරයණඹව ේඵොේවෝවතීේුවවදීරහව
තිේඵනහ.ව ළට්ව එවම්ඵේධව ්රලසනේ දීව ආණ්ඩුටව විරුේධයිව
අකරයණඹව තීේුවව ුවේේේ.ව ේෝධහබඹව යහජඳක්ව ළනිව අඹව අත්ව

අඩාගුටව ේනව ඹේදීව අකරයණඹව ආණ්ඩුටව විරුේධයිව තීේුවව
ුවේේේ.වඹම්වඹම්වේඵොේවෝවේේ් රදීවආණ්ඩුටවවිරුේධයිවරුව
අකරයණඹව තීේුවව ුවේේේ.ව නමුත්,ව දහත්ව අේේව ආණ්ඩුව

අකරයණඹටවඵරඳෆම්වේශේවනළවළ;වවිනිසුරුරුේවඑළිඹටවඇදරහව
දහේනවගිේ වනළවළ;වහූවකි ේ වනළවළ;ව් වළහුේ වනළවළ;වවඒවඅඹටව
අඩේේත්ට්ටම්ව ේශේව නළවළ.ව අේනව ඒව තභයිව අපිව ළරකිඹව

යුත්ේත්.ව ඒව තභයිව රුව ශව යුත්ේත්.ව නමුත්,ව අපිව ර්ව
ම්පර්ණේඹේභව ශුේධව වුණහඹව කිඹරහව කිඹේේේව නළවළ.ව රුව
නිේඹෝජයව හයව බහඳතිතුභනි,ව අකරයණඹක්ව UNP ේේනටව
ඵළවළ.ව අකරයණඹක්ව SLFP ේේනටවඵළවළ.ව අකරයණඹක්ව JVP 

ේේනටව ඵළවළ.ව අකරයණඹක්ව ේවශව උරුභඹව ේේනටව ඵළවළ.ව
අකරයණඹක්වජනතහහදීවවිඹවයුතුයි.ව්රතිශීර වයටවඅකරයණඹක්ව
ජනතහහදීවවිඹවයුතුයි.වඒයිවවිඹවයුත්ේත්.වර්වම්පර්ණේඹේභව

ජනතහහදීව අකරයණඹක්ව ේරහව නළවළව කිඹරහව භභව පිළිේනහ.ව
නමුත්,ව අේේව යේට්ව අකරයණඹව එේේවජනතහහදීවේ ේනව එනහව
කිඹරහවභභවපිළිේනහ.වේඳොුවවජනතහත්වඑේේවකිඹනුවරඵනහව-it 

is said. ජනතහව එේේව කිඹනුව රඵනහ.ව ඹම්ව ඹම්ව ේේ් ව අඳටව
ආයා මව ේනහ.ව W e b si t e sරව තිේඵනහ,ව හිටපුව
ජනහකරඳතිතුභහේේව භවයව විනිසුරුරුව තයභව ේේහරඹව

ආශ්රිතවඅක්යව15වණේේවඉඩම්වරඵහවත්තහවකිඹරහ.ව 

 අපිව දළක්හ,ව යත්ව ආඵෲව කිඹනව විනිසුරුයඹහව වළසිරුණුව
ආහයඹවපිළිඵ.වඑතුභහටවේනවතළේලිේවදුවම්වේදේනවඕනෆව
වුේණ්ව නළවළ.ව තමුේේේව ේදයව ඵළ් නිේ ව ඉේනව බීරහ,ව

ඵ් ටිඹක්ව වරහව එතුභහභව සබහව ධර්භේඹේව දුවම්ව රළබුහ.ව
විනිසුරුයේඹක්ව වළටිඹටව එතුභහටව තිබුණුව ේචෝදනහව ේභොනහද?ව
එතුභහේේවේදයවහිටිඹවේභේවහපතඹේේවඳපුව ඳහවෆහවකිඹරහව

එතුභහටවේචෝදනහක්වතිබුණහ.වඑතුභහේේවපතඹුවරුවසුේවපුසළ් රව
භවත්භඹහවවඳත්තේර්ටවstatement එක්වදීරහවතිබුණහ,වයත්වආඵෲව
භවත්භඹහව ඳසුව ගිඹව හරේ ව අයලිඹවව භේරියඹටව ේරහව හිටපුව
ජනහකරඳතිතුභහව එක්ව භත්ඳළේව ඳහනඹව යපුව ආහයඹව පිළිඵ.ව

යත්ව ආඵෲව විනිසුරුතුභහව කිඹරහව තිේඵනහ,ව "අපිව තභයිව ේම්ව
ආණ්ඩුවයේේේ.වඅපිවතභයිවතීේුවවේදේේේ"වකිඹරහ.වඒවපතඹුවරුව
භවත්භඹහවstatement එක්වදීරහවඒවඵවකිඹහවතිබුණහ.වඒවහේේභව

තමුේේේව ඵරඹව ේඹොදහේනව ේභේවහපතඹව ේේේනව වළටේව
්රේේලඹටවගිඹවවළටිත්වකිඹහවතිබුණහ.වඊටවඳසේේවඑතුභහවශ වතිබුණුව
යහජහපතවපිසේතෝරඹවඳහව ේඳොර සිේඹේවරඵහවත්තහ.ව ේම්වහේේව

තභයිව හිටපුව විනිසුරුරුව වළසිරුේණ්.ව යත්ව ආඵෲව කිඹනව
විනිසුරුයඹහව එළිඹටව ඇවි් රහව කිඹරහව තිබුණහ,ව "අපිව ළඩව
යේේේවහිටපුවජනහකරඳතිතුභහවකිඹනවවිකරඹටයි.වඅපිවඒවඅඹවඑක්ව

බීරයිව අදව ආේ "ව කිඹරහ.ව ේම්හව අදව ජනතහව අතයටව ගිහි් රහව
තිේඵනහ.ව 

හිටපුවඅවවිනිසුරුවයත්වනේදවදවසි් හවභවත්භඹහවේභොනහදව
කි ේ ?ව යත්ව නේදව දව සි් හව භවත්භඹහව ජනතහව ඉසයවටව

ඇවි් රහව කි හ,ව "භටව භහේේන.ව භටව භහේේන.ව භටව
භහේේන.ව හියව ේදයටව අපතේනව ඕනෆව එක්ේනහව භභව යජව
ේදයටව ඹළ හ.වජනතහවේනුේේවභටවභහව ේේන"වකිඹරහ.ව

එතුභහව මුළුව ජනතහේේභව භහව ඉ් ලුහ.ව අවිනිසුරුතුභහව

තභේේේවතීේුවවළනවජනතහේේවභහවඉ් රනහ.වඑතේොට,ව
එතුභහවරඵහවුවේනවඅේනක්වතීේුවවළනවයවථහවද?වවඅද,වඑතුභහව
හිටපුවජනහකරඳතිතුභහේේවේ රිහේ වඉේනහ.ව වඳසුවගිඹවහරේ දීව
අකරයණේ වහර්ඹවබහයඹවේම්වවිකරඹටයිවසිේධවවුේණ්.වනමුත්,වඅදව

ඒවසිඹලුභවේේවේනසවයරහවතිේඵනහ.ව 

ේභොවහේව පීපතසරහව වාපු,ව වරහව දහපුව files ේම්වආණ්ඩුේේව
එළිඹටව ත්තහ.ව ඳසුව ගිඹව හරේ ව දීව ඳහේර්ව මිනීව භළරුම්ව -
ේොේරොේනහේ  බහයතවරක්සභේවේ්රේභචේද්රවභවතහේේවකහතනඹව

හේේ-ව වසිුවවවුණහ.වේම්හවවපුවනඩු.වේම්හවඑළිඹටවත්තහ.වේම්හව
එළිඹටවඅයේනවටයුතුවයපුවනිහවඅදවඒවඅඹටවභයණවදඩුභවහිමිව
ේරහව තිේඵනහ.ව ේම්හව කිඹේදී,ව අඳටව ඒව නහලිහලිේව තවා මව

ළේටයි.වඅඳටවේනොේඹකුත්වේේ් ව අහිමිව ේයි;වවිහලනවහරඹව
අහිමිවේයි.වඒටවභක්වනළවළ.වඒහවවිඹවයුතුයි.වභභවහිතේේේ,ව
භභවබිහිවේරහවඉේේේවඒහවළනවථහවයේනවකිඹරහයි.වභටවඒව

විහලනවහරේ ව හසිව ඕනෆව නළවළ.ව ඒහව ළඩක්ව නළවළ.ව භටව ඒව
විහලනවහරඹව ඕනෆව නළවළ.ව ේභොද,ව ේම්ව Peo TV එේත්ව
ඹනහ.ව භේේව Facebook එේත්ව රක්ව ඳවභහයව ජනතහක්ව

ඉේනහ.ව භභව ඒව නහලිහරටව අනුව ජීත්ව ේනව මිනිේවක්ව
ේනොේයි.වභභවකිඹේේේ,වඒවවපුවනඩුවඑළිඹටවඅයේනවතිේඵනව
නිහව විනහඩිව ඳවක්ව පතභහේඩ්ව ඵේධනහහයව ේනොයපුව අඹටව අදව
නීතිඹව ඉසටව ේරහව තිේඵනහවකිඹරහයි.ව ව ේම්ව ව ේොචිචයව ේවොව

ආණ්ඩුක්ව ද?ව ඒවඅඹටවනඩුව දහපුව භේේවමිතුරුවභේත්රීතුමිඹක්වනව
හිරුනිහවේ්රේභචේද්රවභවත්මිඹටවේම්වආණ්ඩුවඅකරවේචෝදනහව26ක්ව
දහරහව තිේඵනහ.ව ඉතිේ,ව ේම්ව ආණ්ඩුව ේොතයම්ව ේවොව

ආණ්ඩුක්ද?ව ඒවකිඹේේේ,ව ුවමිේදව සි් හවභවත්භඹහටවහිරුනිහව
ේ්රේභචේද්රව භවත්මිඹවනඩුව දහනහ.ව ඩිේෂේඩර්ව එකිේව ගිහි් රහව
ේේනක්ව ඳළවළයව ත්තහව කිඹරහ,ව හිරුනිහව ේ්රේභචේද්රව

භවත්මිඹටව අකරව ේචෝදනහව 26ව ක්ව තිේඵනහ.ව ේම්ව තභයිව ඹවව
ඳහරනඹව කිඹේේේ. අේේව නිේඹෝජයව අභහතයව ඳහලිතව
ේතයේේඳරුභවභවතහවඳහවපතභහේඩ්වඵේධනහහයතවශහ.වභභව

කිඹේේේවඒයි.ව 

අපිවවිනිසුරුරුේවළනවදළනවේනවඕනෆ.වරාහේ වජනතහව
විනිසුරුරුේටව වටවඩහවරුවයේනවඕනෆ.වඅකරයණඹවකිඹනව
නභව කිඹේනව විට,ව -උහවිඹව කිඹනව නභව කිඹේනව විට-ව

ාේේතහත්භවතිේඵේේේවේභොක්ද?වනයහවිඹක්වඉේනහ.වඒව
නයහවිඹේේව දෆසව හව තිේඵනහ.ව ඒවනයහවිඹේේව එව අතව
තුරහක්ව -තයහරිඹක්-ව තිේඵනහ.ව ඒව කිඹේේේ,ව නීතිඹව ළභව

ේදනහටභව එයිව කිඹනව එයි.ව අේනක්ව අේත්ව මුවත්ව ඩුක්ව
තිේඵනහ.වඒවකිඹේේේ,වයුක්තිඹවකිඹනවඑයි.වඳසුවගිඹවහරේ දීව
වුේණ්වේභොක්ද?වහිටපුවවිනිසුරුරුවේම්වනයහවිඹවේදයවඅයේව
ගිහි් රහව දූණඹව ශහ.ව ඒව ළනව කිඹේන,ව ්රේනව විතහනේේව

කිඹනව අධයක්තුභහේේව "උහවිඹව නිවඬයි"ව නමිේව ේවොව film 
එක්ව අදව රී් ව සිනභහව ලහරහේ ව ඳසව රුව 4.15ටව ේඳේනහ.ව
ඒේක්ව ්රධහනව නළුහව -main actor- වික්ටර්ව අයිේව කිඹනව

භහධයේ දඹහ.ව අේන!වගිහිේවඵරේන,ව "උහවිඹවනිවඬයි"වකිඹනව
 මත්රඳටිඹ.වඅකරයණේ වතිේඵනවනයහබහඹවඳසුවගිඹවහරේ දීව
ේේයහව ත්ේත්වවුද?ව ඒවනයහවිඹට,ව ඒවආදයණීඹවභහතහටවභභව

හිටිඹහවනම්වදණවවරහවරිනහ.වඒවේනිේවවුරුත්වේනොේයි,ව
ඳේමිණීව එේ.ව යණව ගුණතිරව කිඹනව විනිසුරුපතඹ.ව අපිව ව ඒව
අඹටව respect යේනව ඕනෆ.ව භභව කිඹේේේ,ව respect යේනව

කිඹරහයි.වේභොද,වේවොවවිනිසුරුරුේටව respect යේනවඕනෆ.ව
නයව විනිසුරුරුේව ේෝ දයේඹේව ඵ් ටිව වරහව භළේයේනව
ඕනෆ.වඒවතභයිවභේේවtheory එ.වභභවකිඹේේේ,වඒයි.වයත්ව
ආඵෲ විනිසුරුතුභහවබීරහවේෝ දයේඹේවඵ් ටිවවරහවළේටනහ.වව

ළටිරහවභළේයනහ.වඑතුභහවේදයවහිටිඹවේභේවහපතඹේේවශළභවඳහව
ෆහ.ව ළයරිවනඩුවතීේුවව ුවේනහ.ව ඒව හේේභ,ව රිට්ධව ධම්භේ දනීඹව
ර්භඹවඳටිේවේදේනවතත්වඑක්ේේනක්වlist එේක්වඉේනහ.ව 
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ගරු එස. සී.  මුතුකුමයණ මහ  
(ரண்தைறகு ஸ்.ெல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ේභොනහදවේම්වකිඹේේේ? 
 

ගරු යන්ජන් යමනයක මහ   
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒව list එේක්ව ඉේේේවවුද?ව ඒව list එේක්ව ඉේනවඑක්ේනහව

තභයිවයත්වනේදවදවසි් හ.වඑතුභහවේම්වරිඹේනහටවේේනුවපතේව

අඩව නිරුතිේව හිටිඹහ.ව ලිභව නළතිව හිටිඹහ.ව වික්ටර්ව අයිේව
භවත්තඹහවඒවළනව"යහඹ"වපුත්වඳේත්වලි හ.වඳසුවගිඹවහරේ දීවව
අවවිනිසුරුරුේවඳත්වවුේණ්;වඅවවිනිසුරුරුේවවළසිරුේණ්වේම්ව

ආහයේඹනුයි.වඉතිේ,වඒවඅඹවඳත්වේශේවවුද?වනීතිඹ,වඅකරයණඹව
විනහලවයරහ,වනළතිවේශේවවුදවකිඹනවඑව යවේට්වජනතහව දළනව
ේනවඕනෆ.ව අදවඒහවනළවළ.වඅදව ඒහව ේේේේවනළවළ.වඅදව අේේව

අඹත්වහිේර්වදහනහ.වඅේේවඅඹටත්වනඩුවදහනහ.වඅේේවඅඹටත්වනීතිඹව

ඉසටවේනහ.වඑභවනිහ ේවොයම්වයේනවඉේනවවඅඹ -ේවොයම්ව
යේනව ඵරහේඳොේයොත්තුේේව ඉේනව අඹ-ව ආදීව ලේඹේව ේම්ව

සිඹලුව ේදනහභව ඵඹව ේේනව ඕනෆ.ව ේඵොේවොභව alert එේක්ව ඉේනව
ඕනෆ.ව ේභතළනව ඉේනව අඹව ඵළපතේරහත්ව ඳේමිණීව එේ.ව යණව
ගුණතිරව භවත්මිඹව ඉේනව අකරයණඹටව ඹේනව නම්ව

හිතේනත්වඑඳහ.වගිේඹොත්වඅනිහර්ේඹේභවඇතුශටවදහනහ.වනමුත්,ව
ඳසුව ගිඹව හරේ දීව සිුවව වුණුව ේේ් ව ේදව ඵරේන.ව භවයව
විනිසුරුරුේවවසුළුවසුළුවහරරටවපතභහේඩ්වයරහවඑවරිටවඇඳව
රඵහව ේදනහ.ව ඒව ඇඳව රඵහව දීභව ේේයහිව ේඳොඩිව වි මකිචිඡහක්ව

ජනතහටව තිේඵනහ.ව ඇයි,ව ේභතයම්ව ඉක්භනිේභව ඇඳව රඵහව
ේදේේේවකිඹරහ.වඳහර්ලිේම්ේතුේ වනිහවේම්හවළනවථහවයේනව
පුළුේ.ව නමුත්,ව භහව ේම්ව ථහව යේේේව විලහරව අදහනභක්ව

අයේනයි.ව ේභොද,ව භටව නඩුක්ව ළටිරහව ඒව විනිසුරුරුේව
ඉසයවටව ගිඹහභව භටව අනිහර්ඹේඹේව punishment එව
රළේඵනහ.වඒවඵවභභවදේනහ.ව 

 
ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Deputy Minister, you have another two more 

minutes. තත්වවිනහඩිවේදවහරඹක්වඳභණයිවතිේඵේේේ.ව 
 
ගරු යන්ජන් යමනයක මහ   
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රුව නිේඹෝජයව හයව බහඳතිතුභනි,ව භහව කිඹේේේව ේම්ව

හයණඹයි.ව [ඵහධහව කිරීභක්]ව එව භේත්රීයේඹක්ව විතයක්ව ෆව

වනහ.ව භේේව මිත්රඹහව නම්ව ෆව වේේේව නළවළ.ව එතුභහ,ව භේේව

අ් රපුව ේදයව සිටිනව ේනහ;වඅ් හසිඹහ.ව එතුභහ,ව භේේවමිත්රඹහ;ව

අේේව උත්ව මිත්රඹහ.ව නමුත්ව අේනක්ව ේනහව ෆව වනහ.ව [ඵහධහව

කිරීභක්]ව ඕටව ේවොව ථහක්ව තිේඵනහ.ව "සිඳු"ව නමිේව ේටලිව

නහටයඹක්ව විහලනඹව නහ,ව "ේදයණ"ව රඳහහිනීව නහලිහේ .ව

ේවොයම්ව යපුව උේව ේසුේව නළවළ,ව මිනීව භයපුව උේව ේසුේව

නළවළ,වනඩුවතිේඵනවඅඹවේසුේවනළවළ.වඑේවභවේේනකුවේේනව

ඇති,වඔඹවේසුේවනළතිවෆවවේේේ.වඑඹහටවේභොනහවේවෝවනඩුව

ඇති.ව 
 

ගරු ඉෂක් යහුමන් මහ  
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

එඹහටවඅනුයහධපුයඹවඋහවිේ වනඩුක්වතිේඵනහ.ව 

ගරු යන්ජන් යමනයක මහ   
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

"එඹහටවඅනුයහධපුයඹවඋහවිේ වනඩුක්වතිේඵනහ"වකිඹහවඅේේව

ේම්වභේත්රීතුභහවකිඹනහ.ව ඉතිේ,වඑේවභවඅඹව ේසුේවනළවළ;වෆව
වනහ. 

එදහවජයහවජීර්ණේරහවතිබුණු,වයත්වඑේ.වසි් හවභවත්භඹහරහ,ව

ේභොවහේවපීපතසවභවත්භඹහරහවළනිවඅඹවසිටිවනයවඋහවිඹක්වතභයිව
අපිව අදව ශුේධව යරහ,ව ඳවිත්රව යරහව තිේඵේේේ.ව ඉතිේව භභව
හිතනහ,වඅදවසිටිනවඅඹත්ව-අලිවේවොයම්වයනවතිලිණවභේේරහව

හේේවඅඹ-වේභඹවේවොඳිේවේත්රුම්වනීවිවකිඹහ.වඅලිභාඩිේවවමුව
වුණු එ් ටීටීඊවආයුධවතිේඵේදීත්ව විත්තිරුේව ව "නිේදොසවේොටව
නිදවස"ව -"acquitted"- කියා ලියන්න ඉස්සර දලා ද ොඩ්ඩක් 

හිතේනව ඕනෆව ජනව භතඹව ළන.ව ේොේශොේනහේ ව සිේකරේ දීව
වතයේදේනක්වභළරුණහභ,වවිත්තිරුේවම්ඵේධේඹේව"නිේදොසව
ේොටවනිදවස"වකිඹහවලිඹේනවඉසයවේරහවසිතේනවඕනෆවේේද?ව
භභව නීතිඥපේඹක්ව ේනොේයි.ව ්රහථමිව දළනුභක්ව තිේඵන,ව A/L 

විතයක්ව තිේඵන,ව නීතිඹව ළනව හභහනයව දළනුභක්ව තිේඵනව
මිනිේවකුටවඳහවේත්ේයනහ,ව"එහිදීවවතයේදේනකුවභළරුණහ.වවතයව
ේදේනකුවකහතනඹවවුණහ"වකිඹහ.වඑේවභවකහතනඹවේරහවතිේඵේදීත්ව

-මිනී මැරුමක් දලා ත දෙේදීත්- දදයියදන්, කිසි දදයක් වුදණ් 
නළතිව හණටව ලිඹනහව ේේ,ව "නිේදොසව ේොටව නිදවස"ව කිඹරහ.ව
එේවභවේේනවපුළුේද?ව 

"ේයෝඹ් ව ඳහර්ක්ව නඩු"ව ේනව ඵරේන.ව ේයෝඹ් ව ඳහර්ක්ව
නඩුේ දීව ේභොක්දව වුේණ්?ව ඒව ේෝටිඳතිඹහේේව පුත්රඹහව භත්ව
ද්රයරටවඇේඵළහිවේරහවතරුණිඹවකහතනඹවශහ.වඑතළනදීත්වඒව

ේේ  සිේධව වුණහ.ව යේජේව යහභනහඹව ේ හ,ව අේේව දඹහසිපතව
භවත්භඹහව ේ හ,ව ඳයණවිතහනව භවත්භඹහව ේ හ,ව අලුත්භේේව
භවත්භඹහව ේ හව ේවටව එළනිව ේදඹක්ව ේශොත්,ව භහව කිඹේේේව

"නීතිඹව අඳටව ක්රිඹහත්භව විඹව යුතුයි"ව කිඹහයි.ව එතේොටව තභයිව
නීතිඹවඉරිපතඹටවමිනිසුේවඹේේේ;වජනතහවවිලසහඹක්වවළේදේේේ.ව
ඳසුවගිඹවදහවඅපිවදළක්හ,වසිේකරඹක්.වඉඩම්වනඩුටවේඳනීවසිටිවඅම්භහව
ේේනකුව අවුරුුවව 30ක්ව තිසේේව උහවිව ගිහි් රහව තීේුවව එේනව

ඉසයවේරහවඋහවිේ දීභවභශහ. 

 
ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Deputy Minister, please wind up now. ඔඵතුභහටව

නිඹමිතවේරහවඉයයි.ව 
 

ගරු යන්ජන් යමනයක මහ   
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, I think I have five more mintues.  
 

ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

No,  only one minute.  

 

ගරු යන්ජන් යමනයක මහ   
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රුව නිේඹෝජයව හයව බහඳතිතුභනි,ව භේේව ථහව
නත්ේනව ලිේව භටව අහනව ලේඹේව ේම්ව හයණඹත්ව

කිඹේනවඉඩවේදේන.ව 
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ේභඹ,ව තපිේද් වසේත්රෝතව කිඹනව තරුණවනීතිඥපඹහව උහවිේ දීව

ශව ්රහලඹක්.ව 1953ව ජලිව 23නව දහව කියුඵහේ ,ව වහනහහිව
භවහකරයණේ වපිේද් වසේත්රෝ තරුණවනීතිඥපඹකුවලේඹේවශව
්රහලඹවේභේේඹ:ව 

"ේෞයනීඹව විනිලසචඹහයරුනි,ව ඔඵව ේවොයභක්ව

ම්ඵේධවවිත්තිරුකුටවඑේයහිවනඩුක්වවිබහවයනව
විටදී,ව ඔහුව ේොතයම්වහරඹක්ව විරැකිඹහේේව ේඳළුේණ්ද,ව
ඔහුටවජීත්වයවීභටවදරුේවකීේදේනක්වසිටීද,වතිේ වකීව

දක්ව ඔහුව ආවහයව ේනොත්ේත්දව ඹනුේේව ඔඵව ේනොව
අේේනහිව ඹ.ව ඔහුේේව ඳපතයව තත්ත්ඹව ළනව ඔඵටව
තළකීභක්වනළත.වඔඵ,වයදයවේනොවීභවවහවඔහුවද වේටව

ඹනුව ඇත.ව ඵඩව ගිේනටව ේවොයම්ව ශව ුවේඳත්ව
හරණ්ණිඹහව ඔඵව ද ව ේටව ඹේේනහිව ඹ.ව එේවත්,ව
යජේඹේවමිලිඹනවණේවේවොයම්වයනවඑේකුත්වඔඵව

එවරැඹටත්වද වේටවඹේේේවනළත.වඒවේභොද?වඔඵව
උේවභ වයහත්රිවේබෝජනවේනහවනිහවඹ." 

පිේද් වසේත්රෝේේවේම්වකිඹභනවඅදටත්,වවළභවයටටභ,වවළභව
හරඹටභව රාගුයි.ව ේම්ව යේට්ව ේෞයනීඹව විනිසුරුරුේටවභහව

කිඹේනවළභළතියි,වඑළනිවේේවඅදවසිුවවනහවනම්,වඑේේවේනොනව
ේරටවවඵරහේනහවඑවතමුේනහේේේරහේේවකීභක්වඵ.ව
දණව වරහව ඳිේනව පුළුේව ේෞයනීඹව විනිසුරුරුව රාහේ ව

ඉේනහ.වනමුත්වඅකරවමිරටවවිකිේණනවනීතිඥපේඹෝත්වවරාහේ ව
ඉේනහ.ව ේම්ව යේට්ව මුද් ව ේවොයම්ව යනව මිනිසුේව ආයක්හව
යේේේව ේම්ව යේට්ව අකරව මිරව ේනහව නීතිඥපඹේ.ව ේම්ව යේට්ව

අඳයහධරුේව ආයක්හව යේේේ,ව අකරව මිරටව විකිේණනව
විනිසුරුරුේ.වභහවඑඹවඳළවළරිලිවකිඹනහ.වභටවනඩුවදභේන!වඕනෆව
තයම්ව නඩුව දභේන!ව භභව තනිව මිනිේවක්.ව හිේර්ව ඹේනව ඕනෆභව

ේරහවළභළතියි.වඅපිවහිේර්වඹේේේ,වජනතහවේනුේේවථහව
යරහයි.වේම්වයටවවිනහලවේේේ,වඅකරයණඹවවිනහලවවුේණොත්.වඒව
හිේදහව "රුණහයව අකරයණඹව සුපිපතසිුවව තඵහේන"ව කිඹනව

ඉ් ර භවයමිේවභභවනිවඬවේනහ.ව 

 

ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Vasudeva Nanayakkara. 

You have 12 minutes.  
 

[අ.බහ.ව3.39] 
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රුවනිේඹෝජයවහයවබහඳතිතුභනි,ව ඔඵතුභහටව සතුතියි.ව අදව
විහදඹටව ේනහවේභභව 1ාේලෝධන ව ඳනත්වේටුම්ඳත්ව ේදේේව

උහවිේඹේවනඩුවබහණ්ඩවඵළවළයවකිරීභවම්ඵේධේඹේවේනළවිත්ව
තිේඵනව අඳයහධව නඩුව විධහනව ාග්රවඹව 1ාේලෝධන ව ඳනත්ව
ේටුම්ඳතවඩහත්වළදත්වකිඹහවභහවහිතනහ.ව 

අඳයහධවනඩුව ළඩිව වීේම්ව ්රලසනඹත්ව එක්යි,ව ේම්ව නඩුව බහණ්ඩව
ළඩිව වීේම්ව්රලසනඹත්වඇවිත්වතිේඵේේේ.වනඩුව බහණ්ඩව ඉක්භනිේව
ඵළවළයවයේනත්වේරහවතිේඵනහ.වනඩුවබහණ්ඩවඵළවළයවකිරීේම්දීව

හර්ඹවක්රභඹවඳවසුවයවේනත්වේරහවතිේඵනහ.වේම්වආහයඹටව
නඩුවබහණ්ඩවම්ඵේධේඹේවඅකරයණඹටවතිේඵනවතහියදඹතවඅයිේව
යව ළනීභව වහව නිමිේව තිේඵේනහව වව ේම්ව පිඹයඹේව

හේරෝ මතයිව කිඹහව භහව හිතනහ. නමුත්ව ඳත්තයරව දළේවීම්ව
දළ වේභේවවිකිණීභටවේවෝවඵළවළයවකිරීභටවරක්වශවයුතුවබහණ්ඩරව
ටිනහභවරුපිඹ් වරක්ඹක්ව දක්හව ඉවශව දළ වභව ම්ඵේධේඹේව

වේනව ආව ේඹෝජනහව ළනව ථහව කිරීේම්දී,ව එඹව ටික්ව ඉවශව

ණනක්ව කිඹහව භහව හිතනහ.ව තමුේනහේේේරහව දළේව ේඹෝජනහව
යරහවතිේඵනහ,වඒවටිනහභවරක්ඹක්වදක්හව- 

 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Sir, may I - 

 

ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe. 
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
රුව භේත්රීතුභනි,ව දළේව තිේඵනව ්රලසනඹව ේම්යි.ව බහහව

තුේනේව ඳත්තයව තුනව දළේවීම්ව ඳශව යේනත්ව රුපිඹ් ව
වතළිසවඳේදවක්වවිතයවළඹවඹනහ. 

 
ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභව දේනහ.ව ඒව දළේවීභව පුා මව දළේවීභක්.ව ඒටව රුපිඹ් ව

රක්ඹක්වඹේේේවනළවළ. 
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
රක්ඹක්ව ේනොේයි,වරුපිඹ් වවතළිසවඳේදවක්වවිතයවළඹව

ේනහ.ව බහණ්ඩවකිහිඳඹක්වඑටවඑතුවයරහව තභයිව දභේේේ.වව
හභහනයේඹේවපුත්වඳත්වදළේවීම්ව්රභහණවඅනුවතභයිවඑඹවතීයණඹව

ේේේේ.ව 
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භටවේත්ේයනවවිකරඹටවඅපිවක්රභහනුකරවවළයේේනවවදේේේ,ව
උහවිඹටව තිේඵනව අඳවසුතහව භ ව වයහව ේනටව ඩහව ඳවසුව

විකරඹට නඩුවබහණ්ඩ ඵළවළයවකිරීේම්වභහර්ඹක්වේොඹහවළනීභටයි.ව
ඩහව අඩුව විඹදමිේව ඵළවළයව කිරීේම්ව භහර්ඹක්ව ේොඹහව ළනීභටයිවව
උත්හවවයේේේ.වඋහවිඹටවඅඳවසුතහවඇතිවවීවතිේඵේේේවේම්ව

යේට්වඒවතයම් අඳයහධවනඩුවතිේඵනවනිහයි.වේම්වයේට්වඅඳයහධවනඩුව
තිේඵනහ;ව නඩුව බහණ්ඩව තිේඵනහ.ව ඉතිේව ඒව ්රභහණඹටව අේේව
උහවිරව ධහපතතහක්ව නළතිේම්ව ්රලසනඹයිව තිේඵේේේ.ව භභව ඒව
ළනවථහවකිරීභව ේභතළනිේව නත්නහ.ව ඒව ළනව ඔඵතුභේරහව

ේනහව වව ඩහත්ව උ මතව තීයණඹව ේම්ව ේ රහේ ව භභව බහයව ේනව
ළභළතියි.ව 

ඊශ ට,ව භභව භතුව යේනව ් ඳනහව ේශේ,ව නීතිව ක්රිඹහටව

නළවේ ේේේවනළත්නම්වඒවනීතිලිේවඇතිවළේඩ්වේභොක්දවකිඹනව
්රලසනඹයි.ව අපිව ඳහර්ලිේම්ේතුේේව නීතිව ඳනනහ.ව නමුත්ව ඒහව
ක්රිඹහටව නළවේ ේේේව නළවළ.ව අඹව ළඹව ේඹෝජනහව ඹටේත්ව

ේඳෞේලිව අාලේ ව ේේඹේේේව භහසිව ළටුඳටව රුපිඹ් ව
2,500වවනවදීභනහක්වඑතුවයේනවේඹෝජනහවවීවතිබුණහ.වේම්ව
නීතිඹවක්රිඹහත්භවකිරීභව්රතිවක්ේේඳවයේනවහටත්ව පුළුේද?ව

"භටව ් ලිව නළවළ"ව කිඹහව නීතිඹක්ව ක්රිඹහත්භව කිරීභව ්රතික්ේේඳව
යේනව පුළුේද?ව එේවභව ඉඩක්ව තිේඵනහද?ව අකරයණව
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

ඇභතිතුභහව වළටිඹටව සිටිනව තමුේනහේේේව භටව ඒව ළනවකිඹේන.ව
එක්ේෝවඅපිවඒවනීතිඹවපිළිඳරිේනවඕනෆ.වඑේවභවනළත්නම්වදුවම්ව
විඳිේනවඕනෆ.වදුවභවවිඳිේනවනම්වඅපිවඒටවනඩුවදභේනවඕනෆ.ව 

දළේව ේරහව තිේඵේේේවේභොක්ද?ව අදවනවිටවතුවම්රුව
පිපතසවවිලහරවඋේේකෝණඹවේඹදීවසිටිනහ.වඔවුේවළඩවර්ජනඹව
යනව තත්ත්ඹටව ඇවිත්ව තිේඵනහ.ව දළේව වළටේරව ඳභණක්ව

ේනොේයි,ව යත්නපුයවරිසත්රික්ේ ත්වතුවම්රුේවේභභව ළඩව
ර්ජනඹටවඑතුවේමිේවසිටිනහ.වඋේේකෝණඹක්වඳතිනහ.වඒව
අඹේේව ඉ් ර භව තභයි,ව රුපිඹ් ව දවව වදනිව ළටුඳ.ව ේම්ව

රුපිඹ් ව දවවවදනිව ළටුඳව ඔවුේටව ළඩව ේදනව රිනව ණනව
අතේර්ව ේඵදහව ඔවුේේේව ළටුඳව රුපිඹ් ව නසිඹව ණනටව
ේේනේනටවයපුවඒවළරළසභවතුවභහම්ව්රතික්ේේඳවයනහ.ව

නමුත්,ව කුඩහව තුව අයිතිව ඳහරේඹෝව එඹව ක්රිඹහත්භව යරහත්ව
ඉයයි.ව ඔවුේව රුපිඹ් ව 2,500ත්ව ේරහ,ව අර්ථව හධව මුදලුත්ව
ේරහව තුව ඳත්හේනව ඹනහ.ව වළඵළයි,ව ේම්ව තුව භහම්ව
ඔවුේටවකිඹේනවඅයිතිඹක්වදීරහවතිේඵනහ,ව "අඳටවේම්වයේනව

ඵළවළ"ව කිඹහ.ව අනික්ව අතට,ව ඒව අඹටව ේම්ව ළටුේව ේේනව යහජයව
ඵළාකුලිේවණඹකුත්වුවේනහ.වේම්වවිකරඹටවනීතිඹවේනොරහවවළරීභව
තමුේනහේේේරහව රිපතවළේවේොත්,වතවතත්වනීතිඹවේනොරහව

වපතනවමිනිසුේේේවම්්රදහඹක්වඇතිවේ වි.ව"ඇයි,වඔඵතුභහවේම්වඅඹටව
නඩුව දභේේේව නළත්ේත්,වනඩුව දළම්ේභොත්ව ේම්ව ේේ විව ේේද?"ව
කිඹහව භභව එදහත්ව ම්රුව ඇභතිතුභහේේව ඇහුහ.ව නඩුව දභේනව

කිඹහව ඵරඹක්ව දීරහව තිේඵේේේව නඩුව ේනොදභහව ඉේනව ේනොේයි.ව
එතුභහවඒවළනවතභත්වත්තවපිඹයක්වනළවළ.වඒවහයණඹවඇතුශත්ව
යරහව හමූහිව ගිවිසුභටව එේනව හචිඡහව යනහඹව කි හ.ව

නමුත්,වඒවගිවිසුභවඇතිවේරහවනළවළ.වඒවනිහයිවළඩවර්ජනවආයම්බව
ේරහවතිේඵේේේ.ව 

ඊශ ට,ව භභව ේම්ව හයණඹව කිඹේනව ළභළතියි.ව රුව

ඇභතිතුභනි,ව ේම්ව හයණඹව භභව යක්ව ඔඵතුභහටව ේඹොමුව ශහ.ව
ම්රුව උහවිඹව අකරයණව විකරවිධහනරටව අයිතිවනළවළ.ව නමුත්,ව
අකරයණඹව ළනව ථහව යනව ේොට,ව ම්රුව උහවිඹත්ව දළේව
අකරයණඹක්ව ේරහව තිේඵනහ.ව ම්රුව උහවිේ ව නඩුරටව

ේඳනීවසිටිනවඋදවිඹටව ඒව ේඳනීව සිටීේම්ව අයිතිඹව ළනව දළේව ඔේනව
මූලිවඅයිතිහසිම්වනඩුකුත්වදළමිරහ.වඇභතිතුභහවේම්වේනුේේව
ත්තව පිඹයව ේවෝව තීයණඹවකුභක්දවකිඹහව භහව දේේේවනළවළ.ව ේම්ව

ළනව තීයණඹක්ව තව යුත්ේත්ව අකරයණව ේේහව ේොමිභව භ ව
ථහවයරහවඵවභහවදේනහ.වඉ් ලුම්රුේකුටවනිේඹෝජිතේඹක්ව
වයවහව ේඳනීව සිටිේනව පුළුේව කිඹහව ඒව අණඳනත්රව ඉතහභව

ඳළවළරිලිවතිේඵනහ.වඑේේවකිඹහවතිබිඹදීත්,ව"නළවළ,වඑේේවයේනව
පුළුේව නීතීඥපේඹකුටව ඳභණයි"ව කිඹහව ම්රුව උහවිරව
විනිලසචඹහයරුවකිඹහවසිටිනහ.වෘත්තීඹවමිතිඹවනහඹේඹකුටව

තභේේේවහභහජිඹහවේනුේේවේඳනීවසිටිේනවපුළුේ,වනමුත්,ව
මිත්රේඹකුටවනිේඹෝජිතේඹකුටවේඳනීවසිටිේනවඵළවළවකිඹහවඑතුභේරහව
කිඹනහ.ව ේභඹව ේභඳභණව හරඹක්ව තිබුණහව වව ම්්රදහඹක්ව
ළඩීභක්.ව අකරයණව ඇභතිතුභහව වළටිඹටව ේම්ව ළනව ඔඵතුභහව ඹම්ව

පිඹයක්වේනහව ඵව කිඹහව සිටිඹහ.වනමුත්,ව තභව ඒව පිඹයව නම්ව
ළනීවනළවළ.ව 

 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

රුවහසුේේවනහනහඹක්හයවභේත්රීතුභනි,වඔඵතුභහව භතුවශව
හයණඹව පිළිඵව ම්රුව විනිලසචඹව බහව බහඳතිතුභේරහේේව

ාභඹත්වභ වභහවහචිඡහක්වශහ.වඑහිදීවඑභවාභඹවේඳේහව
ුවේව හයණඹක්ව තිේඵනහ.ව නීතීඥපරුේටව ඉ් ලුම්රුේව
ේනුේේවේඳනීවසිටීභවපිළිඵවකිසිවඵහධහක්වනළවළ,ව වෘත්තීඹව
මිතිඹව හභහජිේඹක්ව ේභළනිව ඉ් ලුම්ව ඳත්රඹක්ව ඉරිපතඳත්ව

ේශොත්ව තභහව නිේඹෝජනඹව යනව ඒව ෘත්තීඹව මිතිේ ව

නිරධහපතේඹකුටව ේවෝව නිේඹෝජිතේඹකුටව ඔහුව ේනුේේව ේඳනීව
සිටීේම්වවළකිඹහවතිේඵනවඵවඑභවඳනේත්වවේවේනහ,වනමුත්ව
පිටසතයව උදවිඹටව ඒව අයිතිඹව නළවළව කිඹනව සථහයේ ව තභයිව ඒව
උදවිඹවඉේේේ.ව 

 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒවඅලුතිේවේේ,වඳටේවේේේ.වේභඳභණව් වේනොතිබුණුව
සථහයඹටව ේේ,ව ඒව විනිලසචඹහයරුේේේව ාභඹව ඇවිත්ව
තිේඵේේේ.ව ේම්ේක්ව වුභනහව ේභොක්ද?ව අයව භථව භණ්ඩරඹව
හේේව වේඵොේවොභව ේනොවිකරභත්වආහයඹටවගිඹව ේම්ව ළඩවපිළිේශව
විකරභත්ව යේනව ඹහේභේව එහිව පීඩනඹව දළේනේේේව
ඉ් ලුම්රුේටයි,වරුවඇභතිතුභනි.වව 

 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඒව ම්ඵේධව රුව ම්රුව ඇභතිතුභහත්ව භටව ථහව යව
තිේඵනහ.ව ඉරිපතව තිේ දීව ඒව පිළිඵව හචිඡහව යේනව අඳව

ඵරහේඳොේයොත්තුවේනහ.ව 
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ේේේව ේවෝව තිබුණහව වව ම්්රදහඹව අනුභනඹවයේන,ව රුව
ඇභතිතුභනි.ව ඔඵතුභහව භථව භණ්ඩරව ළනව දක්ේනහව වව

ආ් ඳඹභවේම්වළනත්වදක්ේන. 
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඔඵතුභහේේවඅදවසවඅඳවඒවඅසථහේ දීවරඵහවේනම්.ව 
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රුවනිේඹෝජයවහයවබහඳතිතුභනි,වශ රිවේඳොතක්වලිඹහවපිටව

ශවර්ණකුරසපතඹවජනහකරඳතිවනීතිඥපතුභහව-එතුභහවභේේවමිත්රේඹක්
-  ැමිණිල්ක් කර තදෙනලා, විනිච්යකාරතුදමකුදේ 
telephone එව tap යනහඹව කිඹහ.ව එඹව එක්තයහව

විනිලසචඹහයයේඹකුේේවtelephone එක්.වඒවවිනිලසචඹහයතුභහව
වුදවකිඹහව ඒව විසතයව ේභොනත්ව භහව දේේේව නළවළ.ව භහව දේේේව
ඳළමිණි් රක්වයවතිබුණුවඵවඳභණයි.වඔහුවඒවඳළමිණි් රවේශේව

ඹම්ව ේතොයතුයක්ව ඉරිපතඳත්ව යමිේ.ව "ේම්ව ්රජහතේත්රීඹයණේ ව
හරවඳපතචිේේදඹයි,වඑදහවඅකරයණේ වතිබුණහවවවපිපතහුණුවතත්ත්ඹව
අදවනළවළ,වඅදවඅකරයණඹවඉතහවසහධීනවනිදවේේවක්රිඹහවයනහ"ව

කිඹහව අේේව රුව යේජේව යහභනහඹවනිේඹෝජයව ඇභතිතුභහව දළේව
ටිටවලිේවකි හ.වනමුත්,වtelephones tap යනහවනම්වඑේේව
නිදවේේවක්රිඹහවයේනවඵළපතවේ වි.වවඒවනිහ,වඅකරයණඹවපිළිඵව
හචිඡහවේනවේරහවේම්ව්රලසනඹවභතුවශවයුතුයිවකිඹරහවභහව

හිතුහ.වඊශ ට,වඇඳ- 
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

රුවභේත්රීතුභනි,වඳසුව ගිඹවජනහපතව ේන් වඅවුරුුවව දවඹක්ව

තිසේේභව භේේව telephone එව tap යරහව තිබුණහ.ව ඔඵතුභහව ඒව
ළනවදේනහ.ව 
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ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභව දේනහ.ව ඔඵතුභහේේව වtelephone එව tap යනහව

ඇත්ේත්වඔඵතුභහටවincome tax -ව 
 

ගරු යන්ජන් යමනයක මහ   
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

What is the point of Order, Hon. Deputy Minister? 
 

ගරු යන්ජන් යමනයක මහ   
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රුවහසුේේවනහනහඹක්හයවභේත්රීතුභනි,වtelephone එවtap 
යනහවකිඹරහව රුව ශියහේව ගුණයත්නවවිනිසුරුතුභහව ේඳොර සිේ ව

ඳළමිණි් රක්වදහරහවතිේඵනහද? 
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ේඳොර සිඹටව ේනොේයි,ව එතුභහව Bar Association එටයිව
ඳළමිණි් රක්වයරහවතිේඵේේේ.ව 

 

ගරු මන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 

ඒවආණ්ඩුේ වනිේඹෝජිතේඹක්- 
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 නළවළ.ව නළවළ.ව වුරුත්ව කි ේ ව නළවළ.ව Tap ේශේව වුදව

කිඹරහව කිඹේේේව නළවළ.ව Tap යනව ඵව ඳභණයිව කිඹේේේ.ව
[ඵහධහවකිරීම්]වහටදවtapping mechanism එක්ව-ව 

 

ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

You continue with your speech, Hon. Member.  
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
වුරුත්වශහවකිඹරහව ේනොේයි,වභභවකි ේ .වභභවකි ේ ,ව

ේම්වආණ්ඩුවහරඹව ඹටේත්ත්ව ේම්ව හවේේව ේේ් ව සිුවේනව ඵයි.ව

එේවභව වව ඵටව ඳළමිණි් රක්ව යරහව තිේඵනහ.ව ඒව ඳළමිණි් රව
ළනවේොඹහවඵරහ,වේම්වේේේවවුණහදවකිඹරහවේොඹහවඵරේන. 

 

ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, you have only one more  minute.  

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඊශ ටව භභව කිඹේනම්,ව ඇඳව පිළිඵව ්රලසනඹ.ව ඇඳව රඵහව දීභව

ම්ඵේධව අනුභනඹව ශව යුතුව ඇඳව ඳනතක්ව තිේඵනහ.ව ඊටව
අතිේර්වඅඳයහධවනඩුවවිධහනවාග්රවේ වඇඳවරඵහවදීභවපිළිඵව
නීතිරීතිවණනහක්වතිේඵනහ.වනමුත්වඅඳටවතිේඵනහ,ව"ඇඳවරිඹව

ේනොවළකිව නඩුරව ඹම්ව විේලේව තත්ත්ඹේව ඹටේත්ව ඇඳව රිඹව
වළකිඹ"ව කිඹනව යතිේර්ඹ.ව ඔඹව විේලේව තත්ත්ඹව කුභක්ද?ව
ේේනක්ව ඇඳව රඵහව ේනොදීව පතභහේඩ්බහයඹටව -යක්ිකතව

ඵේධනහහයඹට-වඹළවීභටවසිුවනවේවේතුවහධවපිළිඵවකිසිඹම්වවව
්රමිතිඹක්වනළවළ.ව "ඳරීක්ණඹක්වයේනවතිේඵනහ.ව ඳරීක්ණඹව
අේව නළවළ.ව ඒව නිහව ේභඹහව පතභහේඩ්ව යේන"ව කිඹරහව

කිඹනහ.ව පතභහේඩ්වයනහවකිඹනවඑ,ව ඳරීක්ණඹවඉයවේනව
් ව ඉේේභව ේනව ේදඹක්ව විකරඹටයිව හිතේේේ.ව ේභොක්දව
ඳරීක්ණඹ,ව ඒව ඳරීක්ණඹව යේනව ඔහුව පතභහේඩ්බහයේ ව සිටිඹව
යුතුද,වඒවඳරීක්ණඹටවඅදහශවේනව්රහලවතවයුත්ේත්වහේේදව

කිඹනවකිසිභවේතොයතුයක්වනළතු,ව"ඳරීක්ණවතිේඵනහ.වඑභවනිහව
පතභහේඩ්වයේන"වකිඹරහවඉ් රපුව වළටිේ වමිනිසසුේේේවනිදවව
නළතිවයනහ.ව 

ඊශ ට,වඇඳවදීේම්දී,ව"විේලේවේවේතුවඋඩ"වකිඹනවඑ,වඑවඑව
මිමිරටවඹනහ.වසුප්රිම්වඋහවිඹටවේම්වළනවරීතිවභහරහක්වවළදීභටව
කීභක්ව තිේඵනහ.ව ඒව ටයුත්තව තභව සිේධේරහව නළවළ.ව

"Equity varies with the length of the Chancellor's foot" ඹන 
කිඹභනව ව හේේව ේම්ව ඇඳව දීේම්දීව විේලේව තත්ත්ඹේව ේභොනහදව
කිඹනවඑවළනවඑවඑවනඩුහයතුභහේේවභතඹ,වඑවඑවවිකරඹටව

ේනසවේනහ.වේම්වනිහවඇඳවරඵහවදීභවම්ඵේධවඹම්ව්රමිතිඹක්ව
අලයයි.ව 

 

ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Thank you very much. The next speaker is the Hon. 
Ajith P. Perera. 

 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, we would like to 

give him five more minutes from the time allocated to us.  
රුව නිේඹෝජයව හයව බහඳතිතුභනි,ව ේභතුභහව ළදත්ව හයණඹක්ව
කිඹේේේ.ව 

 

ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Are you giving him five minutes? 
 
ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Yes.  
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Are you giving me another five minutes from the 

Government side, which is a very exceptional event in 

this House? 

97 98 



ඳහර්ලිේම්ේතු 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Yes.  
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I thank him for intervening in order to get the 

attention of the Chair to extend my time.   

 
ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

We want to hear out your idea.  
 

ගරු වසුමේව නනයක්කය මහ  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்ர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභවකිඹහේනවඹේේේ,ව ඇඳව රඵහව දීේම්දීව අපිව ඹම්වකිසිව රීතිව
භහරහක්ව වදහව ේනව ඕනෆවකිඹනව එයි.ව ේේනකුටව ේත්රුභක්ව
තිේඵේනටව ඕනෆ,ව "භභව අකරයණඹටව ගිඹහභව ේභේනව ේම්ව රීතිඹව
අනු,ව ේම්ව නඩුටව භටව ඇඳව රඵහව ේනව පුළුේ"ව කිඹරහ.ව අදව
"අි භතඹට"ව විලහරව ඳයහඹක්ව දීව තිේඵනහ.ව අි භතඹකුත්ව
තිේඵේනටව ඕනෆ.ව අි භතේ ව ඳයහඹව එක්තයහව විකරඹටව අපිව
යහමුතව යේනටව ඕනෆ,ව රීතිව භහරහකිේ.ව එේවභව නළත්නම්ව
අි භතඹව භවයව විටව ේනොේයි,ව ේඵොේවෝව විටව අයුතුව ේරව
ක්රිඹහත්භව ේේනව පුළුේ.ව අපිව භනුයේඹෝ.ව අේේව
ඳෘථේජනබහඹවනිහවඅි භතඹවඅයුතුවේරවක්රිඹහත්භවකිරීභවඅේේව
අතිේව සිුවේේනව පුළුේව ේදඹක්.ව එේේව වීභටව ේවේතුව තිේඵේනව
පුළුේ.ව අතිලඹව ේඳෞේලිව ේවේතුව තිේඵේනව පුළුේ.ව
නඩුහයතුභහේේ,ව නඩුහයතුමිඹේේව භනව ඒව ේරහේ ව ේොයිව
හේේව පීඩනඹටව වසුවීව තිබුණහදව කිඹනව එත්ව ේවේතුව ේේනව
පුළුේ.වඒවනිහවඅඳටවේම්වරීතිවභහරහවඅලයයි.වඅි භතේ වඳයහඹව
 වටවඩහව ඳළවළරිලිවයව තව යුතුයි.වභභවකිඹේේේ,ව අි භතඹවඑඳහව
කිඹරහව ේනොේයි.ව අි භතේ ව ඳයහඹව ක්රිඹහත්භව විඹව යුත්ේත්ව
ේොයිවවිකරඹටද,වකුභනවතත්ත්ඹේවඹටේත්ද,වකුභනවරුණුවමූලිව
ේරව ළරකීභටව අයේනදවකිඹනව ේම්වරුණුවටිව අපිවඇතුශත්ව
යවත්තුවරීතිවභහරහටවඹහවයුතුයි.ව 

ේම්වඇඳවපිළිඵව්රලසනේ දීවඳශමුවඅඳවහටත්වතිේඵේනවඕනෆව
නිදව.වභටවේචෝදනහක්වතිබුණහටවභහවසියතවවිඹවයුතුවනළවළ.වභටව
ේචෝදනහක්වතිබුණත්,වභේේවනිළරැේදවේඳේහ,වඋහවිේඹේවභේේව
නිේදොසබහඹව රඵහව ේනහව තුරුව නිදවේේව ඇඳව රඵහව ේන,ව භටව
තිේඵනව නිදවව රැව දීභටව යජඹව ව ඵරහව තව යුතුව නහ.වව
ේේනකුව ේචෝදනහටව රක්ව යේනව පුළුේව ඕනෆභව
ඳළමිණි් රක්ව දභරහ.ව ඒව ඇත්තව ඳළමිණි් රක්ද,ව ේඵොරුව
ඳළමිණි් රක්දවකිඹනවඑවේොඹහවඵරහවේත්රුම්වේනවේේේේව
ඳසුයි.වනමුත්,ව ඒවඳළමිණි් රවඇත්තදවනළත්තදවකිඹරහව අේතිභටව
ේත්රුම්වේනවේොටවභනුසඹහවභහවණනක්වපතභහේඩ්වඑේක්.වවIt 
is a miscarriage of justice. ේම්ව ඇත්තටභව යුක්තිඹව
අබහවිතඹටව ඳත්වීභක්.ව ේම්ව දසරව අබහවිතඹව කිඹනව චනඹව
අේේව බහවිතඹටවඇවිත්වතිේඵනහ.ව ඒවකිඹේේේ,ව ේඳොුවව ේේේඳොශව
අබහවිතඹව පිළිඵ.ව ඒව විකරඹටව අේේව ේම්ව අඳයහධව යුක්තිඹව -ව
Criminal Justice-  අඳයහධව නීතිඹව ේනොේයි,ව ව අඳයහධව යුක්තිඹව
අබහවිතඹටව රක්ව වීභටව ේවේතුව නව විකරේ ව ඉතහභව අවිනිලස මත,ව
ඉතහභවේනොඳළවළරිලිවරුණුවහයණහව විලහරව ්රභහණඹක්වේම්වඇඳව
පිළිඵව අදව තිේඵේනහව වව නීතිේ ව තිේඵනහ.ව අේනව එඹව ඹම්ව
ආහයඹව නියවු් තහටව ේනව ඒභටව යජඹව ටයුතුව යයිව
කිඹරහවඅපිවඵරහේඳොේයොත්තුවනහ,වසතුතියි. 

ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Ajith Mannapperuma.  
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

රුව නිේඹෝජයවහයව බහඳතිතුභනි,ව භටව සුළුව ේභොේවොතක්ව

ේදේන. 

I am thankful to the Hon. Vasudeva Nanayakkara for 

the matters raised. What he said is exactly correct. 

According to our law, bail is the rule; rejection is the 
exception. When you go to a court, bail is granted. 

Whereas a person  who has  committed a similar offence 

- identical offence -  when  he goes to the next court, just 

behind the other wall, bail is not granted. One court 
grants bail and the other does not. So, there is a very 

serious confusion in the minds of the general public.  

රුවභේත්රීතුභනි,ව ේම්ව්රලසනඹවඅේේත්වඅධහනඹව ේඹොමුවවුණුව
හයණඹක්.ව වවWe do not have a sentencing policy. දළේවඑව

ආහයඹව ේචෝදනහටව යදහයඹහව වුණුව චරිතඹකුටව ේදනව
දුවභව ේනොේයි,ව අේනක්ව උහවිඹව විනිලසචඹහයතුභහව ඒව වහව
භහනවචරිතඹකුටවරඵහවේදේේේ.ව ඉතිේව ේම්ව විලහරව්රලසනඹක්ව

ේරහව තිේඵනහ.ව ව අපිව ේම්ව නේොටව ඒව ම්ඵේධව ව තීයණඹක්ව
අයේනව තිේඵනහ.ව Bail policy එ,ව අි භතඹව -discretion- 
තිේඵනහ.වනමුත්,වඅි භතඹවඳහවිචි මවකිරීේම්ව මූරධර්භඹවකුභක්ද?ව

ඒව ්රතිඳත්තිඹවකුභක්ද,ව ඒව යහමුවකුභක්දව කිඹරහව නීතිඹක්ව සව
යේනත්,ව ඒව එක්භව දුවම්ව රඵහව දීේම්දීව ව තිබිඹව යුතුව ්රමිතිඹව
ේභොක්දවකිඹනවඑවම්ඵේධේඹේවනීතිඹවසවයේනත්වඅපිව

ටයුතුවයේනවඹනහ.වඑඹටවතමුේනහේේේරහේේවවේඹෝඹව
ඵරහේඳොේයොත්තුවනහ.ව 

ඒව එක්භ,ව අඳටව භහජේඹේව ේරොකුව විේ චනඹක්ව තිේඵනව

ඵත්වභහවභතක්වයේනවළභළතියි.වහභහනයේඹේවේේනකුේේව
විේේලවගුේවභේවඵරඳත්රවඅත්ව අඩාගුටව ළනීභව අකරයණේ ව
අි භතඹවඅනුව සිුවවනව ේදඹක්.ව වළඵළයි,වඒවඅි භතඹවක්රිඹහත්භව
කිරීේම්දීවඅකරයණඹත්වෆීදභටවඳත්වේේනටවඕනෆ,වේම්වපුේරඹහව

විේේලව තවවුේණොත්වආඳසුව ේම්ව යටටවඑනව එක්වනළවළ,වඑේවභව
නළත්නම්වේම්වනඩුවභ වවළයවඹෆභක්වයයිවකිඹරහ.වවළඵළයි,වභේේව
ේඳෞේලිව අදවව අනු,ව භවයව අසථහරදීව අදව ඒව අි භතඹව

අකරයණඹවවිසිේවසීභහවඉක්භහවඳහවිචි මවයනවඅසථහවතිේඵනව
ඵයි.ව ඒවනිහවඳහර්ලිේම්ේතුවභේත්රීරුේවම්ඵේධත්වඳසුවගිඹව
රිනදීවඅපිවරුවථහනහඹතුභහවඑක්වඒවළන හචිඡහවයරහව

අදහශව නීතිව අාලරටව දළනුම්ව දීභක්ව යව තිේඵනහ.ව ව ේඵොේවොභව
සතුතියි. 

 

ගරු අජිත් මන්නප්මඳරුම මහ  
1ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்சதரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රුව නිේඹෝජයව හයව බහඳතිතුභනි,ව අදව රිනව අපිව හචිඡහව

යේේේවනීතිවේොමිේවබහ- 
 

ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම 
(ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the 
Hon. Edward Gunaserakara to the Chair? 
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ගරු දයසිරි ජයමසේකය මහ  (ක්රීඩ අම යතුම) 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெ - றமபரட்டுத்துமந 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 

I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair.  
 

ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ගරු නිමයෝජය කයක සභඳයාතුම මූලසනමයන් 
ඉවත් වුමයන්  ගරු එඩ්වඩ් ගුණමසේකය මහ  මුලසනරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குலக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள் 

அக்றரெணத்றணறன்ர அனர, ரண்தைறகு ட்ட் குரெ 
அர்ள் மனம றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. EDWARD 

GUNASEKARA took the Chair. 

 
[අ.බහ.ව3.59] 

 

ගරු අජිත් මන්නප්මඳරුම මහ  
1ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்சதரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,ව අදවඅපිවනීතිවේොමිේවබහව

1ාේලෝධන ව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව පිළිඵත්ව ථහව යනහ.ව ේම්ව

යේට්ව නීතිව ඳේධතිඹව ේනසව විඹව යුතුයිව ව කිඹරහව අපිව දේනහ.ව
අකරයණව ේොමිේව බහව ළනිව සහධීනව ේොමිේව බහව
නිර්භහණඹව යරහව ේේලඳහරනව ඇඟිලිව ළසීම්ව සිඹ් රභව ඉත්ව

යරහ,ව අපිවේම්ව යේට්වනීතිව ඳේධතිඹව ේොඳභණවසහධීනවශත්,ව
වඅඳයහධරුේවනීතිේ වරැවළේනේවේේේයනවඅසථහව ඕනෆව තයම්ව
තිේඵනහ.වඒවනිහවනීතිවඳේධතිඹවේනසවයේනවඕනෆඹවකිඹරහව

අපිවපිළිේනහ.වඅපිවඒවආඹතනරටවසහධීනත්ඹවරඵහවුවේනත්,ව
අේේව නීතිව ඳේධතිඹව ේනසව ේශේව නළත්නම්ව ේම්ව යේට්ව සිුවනව
අඳයහධවායහවඑේනවඑේනභවළඩිවනහ.ව 

2015 ජනහපතව 8ළනිව දහව ේම්ව යේට්ව විේරඹක්ව වුණුව ඵව අපිව
දේනහ.වඑදහවේම්වයේට්වේඳයළිඹක්වසිුවවවුණහ.වජනතහවඒවේඳයළිඹව
ේශේව ේම්ව යේට්ව ඹවව ඳහරනඹව සථහපිතව යේනව කිඹරහයි.ව ඳහේව
යහත්තරව රුපිඹ් ව 3.50ටව ේදේනව කිඹරහත්,ව ඇටව 8ක්ව ේදේනව

කිඹරහත්,ව වහ් ව ේේරුව 2ක්ව ේදේනව කිඹරහත්ව ේනොේයිව ඒව
ේඳයළිඹව ේශේ.ව ඹවව ඳහරනඹක්ව සථහපිතවයේනවඕනෆඹව කිඹනව
එව නිහව තභයිව ඒව වුේණ්.ව ේභොද,ව එදහව ේම්ව යේට්ව ඳළළතිව

අඹවඳත්වඳහරනඹවවහවනීතිරුබහඹවේනොභළතිවවීභවනිහවජනතහව
ඵළටවෆහ.වඒවහේේභවජනතහවමුද් වේතොවලේඹේවේෝ රවෆභව
සිේධවශහ,වඳහරඹේවවිසිේ.ව එේවභව ේනොනව ඳහරනඹක්ව යේට්ව

නිර්භහණඹවේයිවකිඹනවඑවතභයිවජනතහේේවඵරහේඳොේයොත්තුව
වුේණ්.වඒවහේේභවජනතහවමුද් වඅබහවිතවයපුවඅඹ,වජනතහවේේඳශව
අබහවිතව යපුව අඹවනීතිඹව ඉරිපතඹටව ේනළ් රහ,ව ඒව අඹටව දුවම්ව

දීරහ,වඒවඅඹවඳළවළයවත්වජනතහවමුද් වනළතවජනතහටවරඵහවේදයිව
කිඹරහව ජනතහව ඵරහේඳොේයොත්තුව වුණහ.ව ඒව වහව නව යජඹව
ටයුතුවයවවේනවඹනහ.වේම්වනේොටවවේෝටිව්රේෝටිවණේව
ටිනහව භවයවඉඩම්,ව ේෝටිව ්රේෝටිව ණේවටිනහව ේේඳශව වව

මුද් වජනතහවතුවේමිේවඳතිනහ.වඒවහේේභවේම්වනේොටව
නීතිඹව ක්රිඹහත්භව ේමිේව අකරයණව ඳේධතිඹව තුශටව ේම්ව අඹව
ේේනමිේවඳතිනහ.ව නමුත්,ව ේම්වටයුතුව ්රභහදයි.ව ඒව ්රභහදඹටව

ේවේතුව තභයි,ව ේම්ව යේට්ව නීතිඹව ලක්තිභත්ව නළතිභ.ව යජඹව
ේොඳභණවඋත්හවවශත්,වනීතිඹවලක්තිභත්වේනොවීභවනිහ,වනීතිඹව
භකුළුව දළරක්ව ේේව තිබීභව නිහ,ව ්රඵරඹහටව නීතිඹව ඩහේනව

ඹේනත්,ව ුවඵරඹහටවනීතිේ වහියව ේේනත්වනවේේවනීතිඹවතිබීභව

නිහවභවහවඳපතභහණේඹේවවමුද් වාචහවයපුවපුේරඹේවරැවළේනේව

මිේදනව අසථහව අපිව දළරහව තිේඵනහ.ව ඒව නිහව ර්තභහනඹව
නේොටව නීතිව ේොමිේව බහේ ව යහජහපතඹව ඉතහභව ළදත්ව
නහ.ව 

ේම්වයේට්වතිේඵනවනීතිවඳේධතිඹවලක්තිභත්වයේන,වවේම්වයටටව

හර නව අලයව නීති-රීතිව ව ේේනේනව ේම්ව ේොමිේව බහේ ව
යහජහපතඹව දළේව අලයයි.ව ේභේතක්ව ් ව ේම්ව ේේ් ව පිළිඵව
අධහනඹව ේඹොමුව වුේණ්ව නළවළ.ව ඒව නිහව ේම්ව ේේ් ව පිළිඵව

අධහනඹව ේඹොමුව යරහව අාව ම්පර්ණව නීතිව ඳේධතිඹක්ව සව
යේනව අලයව ඳසුබිභව වදේනව නම්,ව ේම්ව ේොමිේව බහේ ව
ටයුතුව හර්ඹක්භව ශව යුතුයි.ව ඒව ේනුේේව ේම්ව ආඹතනඹව

වහව යහජයව ආඹතනරව ්රධහනීේව ඳත්ව යේනව අසථහව දීරහව
යජඹවවහවේොමිේවබහවඅතයවභනහවම්ඵේධඹක්වඳළළත්වීභටව
අලයව ටයුතුව කිරීභව ළනව රුව විවජඹදහව යහජඳක්ව

ඇභතිතුභහටත්,ව ඒව හේේභව නිේඹෝජයව ඇභතිතුභහටත්ව භභව
විේලේේඹේභවසතුතිේතවනහ.ව 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ඒව හේේභව අදව අේනක්ව
ාේලෝධනඹවඉරිපතඳත්වේේේ,ව1979වඅාව15වදයනවඅඳයහධවනඩුව

විධහනව ාග්රවඹවඳනතටයි.ව අදව අකරයණවභූමිරවේයෝදව රියහව ගිඹ,ව
ේයෝදරවහුශාවනළති,වඳයණවරියහවගිඹවහවන,වරියහවගිඹවදළළේතවදළව
ේවවතිේඵනවඵවඅපිවදකිනහ.වඳහඳළරිවඇතුළුවවිවිධවේේඳශලිේව

අදව අකරයණව භූමිව පිපතරහව තිේඵනහ.ව ඒහව නිහව අකරයණඹව
ේඳේනේේේත්වනළවළ.වඑේවභවතත්ත්ඹක්වතභයිවඅදවතිේඵේේේ.ව
ේඩාගුවභුවරුේවළඩිේඹේභවේඵෝවේේේවඅකරයණවභූමිරවඵව

භභව නයහකරඳතියඹකුව ලේඹේව ටයුතුව යේදීව දළරහව
තිේඵනහ.වනමුත්,වකුණුවේඳොඩ්ඩක්වතිේඵනහව දළක්හභත්ව ේඩාගුව
භුවරුේටව ේඵෝව ේනව ඉඩව ළරළසවහව කිඹරහව අපිව අහිාව

මිනිසසුේටව විරුේධව නඩුව දභනහ.ව කුඩහව ේඹෝට්ව ේෝේඳඹක්ව
තිබුණත්ව ඒව අඹටවනඩුව දභනහ.ව එේවත්,ව අකරයණවභූමිඹක්ව රිවහව
ඵළලුහභවඒවභූමිවේඩාගුවආයවකිඹරහවේඳේනනහ.වනමුත්,වභවජනව

ේෞයව ඳරීක්යඹහව ඒහටව විරුේධව අකරයණේ ව නඩුක්ව
දභේනව බඹයි.ව අකරයණඹටව විරුේධව නඩුක්ව ඳයේනව ඔවුේව
ඹේේේත්වනළවළ.වඒවහේේභවඅකරයණඹටවවිරුේධවනඩුවඳයේනව
ේඳොර සිඹවඹේේේත්වනවළ.වඅදවතත්ත්ඹවඒයි.වවඅකරයණවභූමිරව

නඩුව බහණ්ඩව ේොඩව ළසීභව නිහව ව ඳපතයව දූණඹව වව ඳපතයඹව
අඳවිත්රව වීභව සිුවව ේරහව තිේඵනහ.ව ඒව බහණ්ඩව නඩත්තුව කිරීේම්ව
වළකිඹහක්ව අකරයණඹටව නළවළ.ව ේභොද,ව ේොටඹක්ව එවහටව

යේනවනම්,වcrane එක්වේේනේනවඕනෆ.වඒවතත්ත්ඹවතභයිව
අදවඅකරයණවභූමිරවතිේඵේේේ.ව 

ඒවවිතයක්වේනොේයි.වඅේේවයටටවහවනවේේනේේේවවිේේලව

විනිභඹවවිඹදම්වයරහයි.වේම්වඅේේවයේට්ව් ලි.වේම්වඅපිවණඹවේරහව

ේේනනවහවන.වේභේරවවේනහවහවනවේොතයම්වායහක්වඅදව

අකරයණවභූමිවතුශවරියහඳත්වනහද?වරුපිඹ් වේෝටිවකීඹක්වටිනහව

හවනවරියහඳත්වනහද,වරුපිඹ් වේෝටිවකීඹක්වටිනහව දළවේව

විනහලඹටවඳත්ව නහද,ව ේොඳභණවඳහඳළරිවායහක්වවිනහලඹටව
ඳත්වනහදවකිඹරහවේම්වයේට්වතිේඵනවඅකරයණවභූමිවරිවහවඵළලුහභව

ේඳේනනහ.ව අකරයණව භූමිරව විනහලඹටව ඳත්නව ේම්ව ේේ් ව

ඉක්භනටව ඉත්ව යේනව ඕනෆ.ව ේම්ව බහණ්ඩව අයිතිව ව පුේරඹේව

ේේේව ේතත්,ව යටක්ව ලේඹේව ඵළලුහභව ේම්ව බහණ්ඩව යේට්ව

ම්ඳත්.වයේට්වඉරිපතවභනවවහ,වනළත්නම්වයවේට්වාර්ධනඹවවහව

ේම්හව ේඹදේේනවඕනෆ.ව ේම්හටව අකරයණවභූමිරව ඳ් ව ේනව

ේදේනවඵළවළ.වඒවනිහවඒවතත්ත්ඹවදළරහවතභයිවඅකරයණවඇභතිව
රුව1ආචහර්ඹ වවිජඹදහවයහජඳක්වභළතිතුභහ,වඒවහේේභවනිේඹෝජයව

අභහතයවරුවඑචි.ආර්.වහයතීවුවසභේතවභළතිතුභහවඑතුවේරහවේම්ව

ාේලෝධනව ඉරිපතඳත්ව යව තිේඵේේේ.ව ේභේතක්ව ් ව තිබුණුව

ආහයඹව ටව එකීව ව බහණ්ඩරටව රුපිඹ් ව 2,500ව ටිනහව භක්ව

තිේඵනහව නම්,ව ව ඳත්තේර්ව දළේවීභක්ව ඳශව යරහව ඒව බහණ්ඩව
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

ේේේේසිව යේනව පුළුේ.ව වළඵළයි,ව ටිනහව බහණ්ඩරටව

අයිතිහයේඹක්ව ඉේනහවනම්,ව ව භහව 6වහරඹක්වතව නතුරුව

අයිතිහයඹහව එනහදව නළේදව කිඹරහව ඵරහේනව ඉේනව ඕනෆ.ව
එතේොටවබහණ්ඩඹවරියහඳත්වේරහවඉයයි,වේනවේදඹක්වනළවළ.වව

බහණ්ඩඹවේේේේසිවකිරීභටවබහහවතුනකිේවඳත්තයවතුනවදළේවීම්ව

ඳශවයේනවඕනෆ.වභවයවවිටවවඑකීවබහණ්ඩේ වටිනහභවරුපිඹ් ව

2,500යි.ව ව නමුත්ව රුපිඹ් ව 2,500ක්ව ටිනහව බහණ්ඩඹව ේේේේසිව

කිරීභව වහව ව ඳත්තේර්ව දළේවීම්ව ඳශව කිරීභටව ව රුපිඹ් ව 50,000ක්ව

විතයවළඹවේනහ.වේම්වේවේතුවනිහවවඅකරයණවතුශවබහණ්ඩවේොඩව

ළේනවආහයඹව අපිව දළක්හ.ව ඒව හේේභව ඒව අතයව audit query 
එේනත්වපුළුේ.වේභොද,වඳත්තේර්වදළේවීභවඳශවකිරීභටවරුපිඹ් ව

50,000ක්ව විඹදම්ව ශත්,ව බහණ්ඩව විකිණීේභේව අකරයණඹටව

රළේඵනවආදහඹභවරුපිඹ් ව2,500යි.වඒවනිහවනිරධහපතේවඵඹයි,වේම්ව

ටයුතුවවහවඳත්තයවදළේවීම්වඳශවයේන.වේභොද,ව වඅේතිභටව

ේම්හව ළනව විණනව විභසුම්රදීව ඔවුේටව උත්තයව ේදේනව සිුවව

ේනහ.ව ඒව නිහව ේම්ව ටයුතුව ඹථහර්ථඹක්ව ඵටව ඳත්යේනටව
් ඳනහවයරහ,වේම්වවරුපිඹ් ව2,500ක්වකිඹනවටිනහභවරුපිඹ් ව

25,000ක්ව දක්හව ළඩිව යරහව හභහනයව ්රහේේශීඹව ේේේේසිඹක්ව

තුශවවිකිණීභටවපුළුේවනවවිකරඹටවයරවයරහවුවේනහ.වඒවහේේභව

තවහයණඹක්වතභයි,ව භහව 6ක්වතිබුණහභව බහණ්ඩේ වටිනහභව

ඉයයි.වඒවනිහවඑකීවහරසීභහව"භහවේදක්වඇතුශත"වඹනුේේව

ේටිව හරව සීභහක්ව දක්හව ාේලෝධනඹව යව තිේඵනහ.ව අපිව

ආාශිව අධීක්ණව හයව බහරව -ව Sectoral Oversight 
Committees - ේම්වපිළිඵවහචිඡහවශහ.වව 

රුව අග්රහභහතයව යනි් ව වික්රභසිාවව භළතිතුභහේේව ා් ඳඹක්ව
අනුවආාශිව අධීක්ණව හයවබහවනිර්භහණඹවශහ.ව ඒව අනුව

ේභළනිව ඳනත්ව ේටුම්ඳතක්ව ේනව ඒේම්දීව එඹව ඩහත්ව

්රජහතේත්රහදීව ේේනව ඕනෆව නිහව තභයිව ේම්හව ළනව අදහශව
මිටුරව හචිඡහව යරහව ඳහර්ලිේම්ේතුටව ේේනේේේ.ව ව අපිව

අදහශවආාශිවහයවබහේ දීවේම්වපිළිඵවහචිඡහවයේදී,වඅේේව
භේත්රීරුව -මිටුේ වහභහජිඹේ-ව කි හ,ව ව "ටිනහභවරුපිඹ් ව

25,000ක්වදක්හවළඩිවයනවඑවභරි,වේභඹවරුපිඹ් වරක්ඹක්ත්ව
යේනවඕනෆ"වකිඹරහ.වේභොද,වඅදවරුපිඹ් ව25,000ක්වකිඹේේේව

ේඵොේවොභවේඳොඩිවමුදරක්.වභටවභතයි,වරුවභේත්රීයේඹක්වකි හව

"අදව ජාභව ුවයථනඹකුත්ව රුපිඹ් ව 100,000ක්ව ඳභණව ේනහ,ව
රුපිඹ් ව 25,000ේව ේභොනහව යේනද?"ව කිඹරහ.ව ඒව අනුව එභව

ේඹෝජනහවඅපිවේම්වඳහර්ලිේම්ේතුටවඉරිපතඳත්වශහ.වවඅදහශවආාශිව
හයව බහව ශව ේඹෝජනහව ළනව රහව ඵරහ,ව මිටුේ ව

ේඹෝජනහව පිළිේනව රුව ඇභතිතුභහව වව නිේඹෝජයව ඇභතිතුභහව
ේඳශඹිරහවතිේඵනහ,වේම්වටිනහභවරුපිඹ් වරක්ඹවදක්හවළඩිව

යේන.ව ඒව ළනව ව භභව විේලේේඹේභව එතුභේරහටව සතුතිේතව

ේනහ.ව 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වේම්වනඩුව-වඵඩුවේොඩවළේනව
එව ළනව විතයක්ව ේනොේයි,ව නඩුව ේොඩව ළේනව හයණඹව

පිළිඵත්ව අපිව අධහනඹව ේඹොමුවයේනවඕනෆ.ව එව ඳළත්තකිේව
ඵඩුවේොඩවළේවනහ;වඅේනක්වඳළත්ේතේවනඩුවේොඩවළේවනහ.ව

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ඒව තුළිේව අහිාව ුවේඳත්ව

මිනිසුේේේවවහරඹවවිතයක්වේනොේයි,වවිනිසුරුරුේේේත්වහරඹව
නහසතිවේනහ.වඒවහේේභවජනතහටවළඩවයේනවසිටිනවයහජයව

නිරධහපතේවඇවි් රහ,ව දසවණේවඅකරයණවභූමිඹවතුශවයසතිඹහුවව
ේනහ.ව ේභොද,ව නඩුව ඇේවේේේව නළවළ.ව ් ව ඹනහ;ව ් ව

ඹනහවඉයඹක්වනළවළ.වඑේවභවනම්වඅපිවනඩුවබහණ්ඩවඅඩුවකිරීභට,ව

ඉත්වකිරීභටවඋත්හවවයනහවහේේභවනඩුවේොඩළසීභවශක්හව
ළනීභටත්ව ඉරිපතේ දීව උත්හවව ශව යුතුව ේනහ.ව නඩුව ් ඹෆභව

සිුවේේේවඇයි?වවේඳොඩිවේඳොඩිවහයණහවතුළිේ,වනඩුව් ඹනවඑව
සිඹඹටව75කිේවවඳභණවඅඩුවයවතවවළකිවක්රභවතිේඵනහ.වේම්වළනව

 වක්ණව කිරීේම්දීව නඩුව ් ව ඹනව ේවේතුව ලේඹේව අපිව දළපුව

හයණහව කිහිඳඹක්ව තිේඵනහ.ව විනිසුරුතුභේරහටව තිේඵන 
අඳවසුතහ,ව විනිසුරුතුභේරහටව නඩුව ළනව අධයඹනඹව යේනව

හරඹවභරිවීභවකිඹනවහයණහවනිහවේනොේයිවනඩුව් වඹේේේ.ව

එක්ේෝව නිර්ේේලඹව රඵහව ළනීභව වහව නඩුව හර්තහව නීතිඳතිව
ේදඳහර්තේම්ේතුටව ඹහව තිේඵනහ,ව නමුත්ව නිර්ේේලඹව රළබිරහව

නළවළ.ව 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුව භේත්රීතුභනි,ව ේ රහව අේ.ව දළේව ථහව අේව

යේන. 
  

ගරු අජිත් මන්නප්මඳරුම මහ  
1ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்சதரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව භටව තව විනහඩිව ේදව

හරඹක්වරඵහවේදේන.වව 

එේවභවනළත්නම්ව ව වනඩුටවේොනුවයනවලිඹවිලිරවඅඩුඳහඩුව
නිහ.ව ව හිතහභතහභව සිුවව යනව අඩුඳහඩුව තිේඵනහ.ව ව ඊශ ව දේේව
එනහ,වලිඹවි් රක්වඅඩුයිවකිඹරහ.වඒවනිහවනඩුව් වඹනහ.වව 

විේලේේඹේභවතත්වහයණඹක්වේේයහිවරුවඇභතිතුභහේේව
අධහනඹවේඹොමුවයේනවළභළතියි.වඒවතභයිවඅකරයණවඳේධතිඹව
තුශව රඝුව ේ් ඹේේේව හි ඹක්ව තිේඵනහ.ව ේභොද,ව අදව රඝුව

ේ් වනිරධහපතේව අකරයණවඳේධතිඹටව ේේඹව වහව එේේේව
training රටයි.වTraining college එක්වවළටිඹටවේඹොදහවේනව
මික්ව යසහව විකරඹටව ේනොේයිව අකරයණව ඳේධතිඹටව එේේේ.ව

ේභොද,වඅකරයණවඳේධතිඹවතුශවරඝුවේ් ඹේටවේනවළටුඳව
ේවොටභවභරි.වඒවනිහවඅකරයණේ වයක්හටවඑනහ,වටිවදක්ව
ළඩවයරහවේවොටවඅතවහුරුවයේනවළඩිවඳඩිවතිේඵනවේනත්ව

යහජයව ආඹතනඹටව ඹනහ.ව ඒව නිහව ේම්ව හයණඹව ළනත්ව අපිව
අධහනඹවේඹොමුවේශොත්,වඅපිටවඅකරයණවභූමිේඹේවවනඩුවබහණ්ඩව
ඉත්වයවළනීභවහේේභවවඅකරයණරවඳතිනවනඩුව්රභහණඹවඅඩුව

යවේනත්වපුළුේවනහ.වඒවහේේභ,වේම්වයේට්වඋත්වබුේකරභත්ව
රභව ඵරහේ ව රභඹව යේට්ව හර්ඹක්භතහව ේනුේේව ළඹව
කිරීභටව ඇතිව වළකිඹහව තුළිේව භහනව ම්ඳතව අඳේේව ඉරක්ඹව
යහව ේභේවඹහව ේම්ව යටව ඉරිපතඹටව ේනඹේනව පුළුේව කිඹනව

හයණඹත්ව ව විේලේේඹේව වේව යමිේව භේේවථහව අේව
යනහ.ව 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.ව 

 වශ ට,වරුවවිජිතවේවේයත්වභේත්රීතුභහ. 

[අ.බහ.ව4.09] 
 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වඅඳයහධවනඩුව විධහනවාග්රවඹව

1ාේලෝධන ව ඳනත්ව ේටුම්ඳතත්,ව නීතිව ේොමිේව බහව
1ාේලෝධන ව ඳනත්ව ේටුම්ඳතත්ව ේදනවයවකිඹළවීභව වහවඅදව

ේභභවරුවබහටවඉරිපතඳත්වයවතිේඵනහ.වනීතිඹවඹහත්හර නව
විඹවයුතුවඵවඅපිවපිළිේනහ.වඒවඅනුවඵරනවවිටවේම්වාේලෝධනව
ඳනත්ව ේටුම්ඳත්ව ේදව ම්ඵේධේඹේව ඵයඳතශව ළටලුක්ව
නළවළ.ව මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,වනමුත්ව ේම්ව ආණ්ඩුව ඳසුව
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[රුවඅජිත්වභහේනේේඳරුභවභවතහ] 
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ගිඹව භවව ඡේදේ දීත්,ව ඊටව ේඳයව "රිනව සිඹේ ව ළඩටවන"ව

ක්රිඹහත්භවයනවඅසථහේ දීත්වඹම්වේඳොේයොේුවවභහරහක්වුවේනහ.ව 

විේලේේඹේභව නීතිව ක්ේේත්රඹව තුශව ලක්තිභත්ව ශව යුතුව නීතිව
පිළිඵවේඳොේයොේුවවකිහිඳඹක්ව ුවේනහ.ව ඉේව්රධහනවඑක්වතභයිව
හරහේතයඹක්වතිසේේවේම්වයේට්වහභහනයවජනතහවපීඩහටවඳත්ව

ශව ත්රසතහදඹව ළශළක්වීේම්ව ඳනතව අේවෝසිව යනහඹව කිඹනව
එ.වඒවේඳොේයොේුවවදීරහවදළේවඅවුරුේදයිවභහවනඹක්වතවේරහව
තිේඵනහ.වනමුත්වආණ්ඩුක්ව විකරඹටවඔඵතුභේරහව තභත්වභත්ව

ේරහවනළවළ,වත්රසතහදඹවළශළක්වීේම්වඳනතවමුළුභනිේභවඅේවෝසිව
යේන.වයුේධඹවඳළළතිවහරේ දීවත්රසතහදඹවළශළක්වීේම්වඳනතව
ේඹොදහවත්තහ,වයුදභඹවටයුතුවඳහරනඹවකිරීභවවහ.වනමුත්වදළේව

යුේධඹව අේව ේරහව අවුරුුවව වතක්ව තව ේරහව තිේඵනහ.ව
ඔඵතුභේරහව ථහව යනහ,ව යේට්ව ඹවව ඳහරනඹව සථහපිතව කිරීභව
පිළිඵ.ව යේට්ව ඹවව ඳහරනඹ,ව ්රජහතේත්රහදඹව සථහපිතව යනහව

නම්වේභළනිවභර්දනවඅණඳනත්,වනීතිවකිසිේේත්භවඅලයවේේේව
නළවළ.වඒවනිහවත්රසතහදඹවළශළක්වීේම්වඳනතවවේඳොේයොේුවවවවඳපතරිව
වහභව අේවෝසිව ශව යුතුව ේනහ.ව නසීරේතඹටව ගිහි් රහව
නසීරේතේ වඅභළතිතුභහටව ඒවළනවේඳොේයොේුවව ේරහවළඩක්ව

නළවළ.ව "අපිව ත්රසතහදඹව ළශළක්වීේම්ව ඳනතව අේවෝසිව යනහ"ව
කිඹරහවනසීරේතේ වඅභළතිතුභහටවේඳොේයොේුවවවීභවේනොේයි,ව
්රහේඹෝගිවරාහවඇතුේශේවේම්වභර්දනවඳනතවඅේවෝසිවකිරීභයිව

අලයවේේේ.වඅවුරුේදකුත්වභහවනඹක්වතවේරහවතිේඵේදී,වදීපුව
ේඳොේයොේුවව ඉසටව යේේේව නළතුව ීදේනේව ඵඹව ේරහව හේේව
වරිසසිේ භව -එව ඳහයටභ-ව නසීරේතඹටව ගිහි් රහව "අපිව ේම්ව

අේවෝසිව යනහ"ව කිඹරහව එේවේව අභළතියඹහටව ේඳොේයොේුවව
ේනහ.වඒවේනොේයිවඅලයවේේේ.වේම්වයේට්වජනතහටවුවේව
ේඳොේයොේුවවතභයිවේම්ව භර්දනව ඳනතවඅේවෝසිවයනහඹවකිඹනව

එ.ව නීතිඹව ඹහත්හර නව කිරීභව වහව අදව ේම්ව ඉරිපතඳත්ව යරහව
තිේඵනව ාේලෝධනඹව ේවොයි.ව ඒව හේේභව අතයලයේඹේභ,ව
ඩිනමිේභව ශව යුතුව තිබුණුව ත්රසතහදඹව ළශළක්වීේම්ව ඳනතවව

අේවෝසිවකිරීභව වහවශව යුතුව ේනහ.ව එභවනිහව අපිවආණ්ඩුටව
නළතවඅධහයණඹවයනහ,වත්රසතහදඹවළශළක්වීේම්වඳනතවවහභව
අේවෝසිවයේනවකිඹරහ.වේභොද,වඒවේේලඳහරනවදඩඹම්වවහව
ඳහවිචි මව යනවනිහ.ව ේම්ව ඳනත්ව ේටුම්ඳතවම්භතව වුණුව දේේව

ඉරහව යටව ඳහරනඹව ශව වළභව ආණ්ඩුක්භව ේම්ව ඳනතව ඳහවිචි මව
ේශේ,ව තභේේේව ේේලඳහරනව වුභනහේව වහයි.ව ේේලඳහරනව
වුභනහේවවහවඑඹවඳහවිචි මවකිරීභවඅදවේන් වනතයවේරහව

නළවළ.ව ව ේභඹව තත්ව ඉරිපතඹටව ගිේඹොත්ව ර්තභහනවආණ්ඩුත්ව ේම්ව
ඳනතවඳහවිචි මවයරහවේේලඳහරනවඳළිළනීම්වයේනවපුළුේ.වඒව
නිහව එඹව වහභව අේවෝසිව ශව යුතුයිව කිඹරහව භහව අධහයණඹව

යනහ.ව 

ඔඵතුභේරහව භවහව ේරොකුටව ේ රිහරව පුයහයම්ව ේදඩුහ,ව

දූිකතඹේ,වාචහහයඹේ,වේවොරුේවනීතිඹවඉරිපතඹටවේනවඹනහඹව

කිඹරහ.වඒවඅඹටවවිරුේධවතිේඵනවේචෝදනහවඅකරයණඹටවඉරිපතඳත්ව
යරහ,ව ඒහව ඩිනමිේව විබහව යනහව කිඹහව කි හ.ව ඒව

ඔඵතුභේරහව කි ේ ,ව "ාචහව දූණව පිළිඵව විේලේව අකරයණඹක්ව

පිහිටුනහ"වකිඹරහයි.ව නමුත්ව අදව ේන් ව ඔඵතුභේරහව එළනිව

අකරයණඹක්ව පිහිටුහව නළවළ.ව එළනිව අකරයණඹක්ව පිහිටුවීභව

පිළිඵවතිබුණුවථහඵවවඉරිපතඹටවඳත්හවේනවඹේේේත්වනළවළ.ව

දළේවනඩුව ේොඩවළහිරහඹවකිඹහවකිඹනහ.ව භහධයලිේව අපිව දකිනව

විකරඹටව වළභදහභව උහවිරව විබහව ේේේේව දූණ,ව ාචහව
ේචෝදනහරටව අදහශවනඩු.ව එතේොටව යේට්ව ජනතහේේව හභහනයව

්රලසනව වි භටවඩහ,ව ාචහව දූණව පිළිඵවනඩුවටයුතුරටව ළඩිව

හරඹක්වතවයේනවසිුවවේරහවතිේඵනහ.වඹවවඳහරනවආණ්ඩුව

එදහව ්රධහනව ටේව ඳහධඹව විකරඹටව ඳහවිචි මව ේශේ,ව "ාචහ,ව දූණව

පිළිඵව විේලේව අකරයණඹක්ව පිහිටුනහ,ව ඒව අකරයණඹව භඟිේව

ළඩිවහරඹක්වේේේවනළතුව-ඩිනමිේ-වඒවනඩුවටයුතුවඅේව

යනහ"ව කිඹනව එයි.ව නමුත්ව දළනටව උහවිරව විබහව ේමිේව

ඳතිනවාචහවදූණවනඩුවායහ,වඉරිපතේ දීවවිබහවවීභටවනිඹමිතව

තිේඵනව නඩුව ායහව රිවහව ඵළලුහභව ේඳේනනහ,ව තව අවුරුුවව

දවඹක්-ඳවේශොක්ව ඹන් ව ඒව නඩුව අේව යේනව වම්ඵව

ේේේේවනළතිවඵ.වව 

එභවනිහවඒවේචිචවේඳොේයොේුවවවහභවඉසටවයේන.වාචහ,ව
දූණවනතයවයේනවනම්වඒවදූිකතඹේටවඑේයහිවනීතිඹවඩිනමිේව
ක්රිඹහත්භව ේනව ඕනෆ.ව ේවොයභටව අදහශව නඩු,ව ව අවුරුුවව
15ට,ව අවුරුුවව 20ටව ඳසේේව දුවභක්ව දීරහව ළඩකුත්ව නළවළ.ව

එතේොටව ඒව ම්ඵේධේඹේව හභහනයව ජනතහටත්ව අභතයි;ව
ඳළමිණි් රවඉරිපතඳත්වයපුවඳළමිණිලිරුේටත්වඅභතයි.වභවයව
විටවආණ්ඩුව භහරුව නහ.වආණ්ඩුව භහරුව නව ේොටව අපිව වුරුත්ව

දේනහව ේේව තභයි,ව ේේලඳහරනේ ව අපිව අත්ව දළරහව තිේඵනව ේේව
තභයිව ඒව ේචෝදනහව ම්පර්ණේඹේව අනික්ව ඳළත්තව වනව එ.ව අදව
ළරැරිරුවනව අඹවආණ්ඩුවේනක්වේචිචව භේවනිළරැරිරුව
නහ.ව එළනිව විහිළුව ඳහව ඳසුව ගිඹව හරේ දීව අපිව දළක්හ.ව අදත්ව

එළනිව ේේ් ව සිේධව ේමිේව ඳතිනහ.ව එභව නිහව දූණ,ව ාචහව
පිළිඵව විේලේව අකරයණඹක්වපිහිටුවීභව වහභව -ඩිනම්-ව ශව
යුතුව ේදඹක්ව නහ.ව වරිසිේ ව ේම්ව ාේලෝධනව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව

ේේනනහව හේේභව ඊටව ඩහව ඵයඳතශව ්රලසනඹක්,ව ඊටව ඩහව
ළදත්භව්රලසනඹක්,වඊටවඩහවහර නවඅලයතහක්වතභයි,වාචහ,ව
දූණවපිළිඵවවිේලේවඅකරයණඹක්වපිහිටුවවීභත්,වඳසුවගිඹවහරේ ව

ේචිචව ාචහ,ව දූණව පිළිඵවනඩුවටයුතුව ඒව අකරයණවඳේධතිඹව
වයවහවඩිනමිේභවඅවරහවඅේවයරහවහභහනයවඳපතරිවඅකරයණව
ඳත්හවේනවඹෆභත්.වඒවේචිචවේඳොේයොේුවවඉටුවකිරීභවපිළිඵව

ආණ්ඩුටවඅපිවනළතවඅධහයණඹවයනහ,වාචහ,වදූණවපිළිඵව
ඒවඅකරයණඹවවහභවපිහිටුහවේම්වනඩුවටයුතුවඩිනම්වයේනඹව
කිඹරහ.ව 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව අපිව දකිනව විකරඹටව ේඵොේවෝව

උහවිරටව ළඩිවහරඹක්වතවයේනවේේේවේභොක්ව ේවෝව
දූණඹක්ව ේවෝව ාචහක්ව පිළිඵව විබහව යේනයි.ව
ඳහර්ලිේම්ේතුේ වCOPE එවටව අදව ළඩිභව හයව ණනක්,ව ළඩිභව
හරඹක්ව තව යේනව ේරහව තිේඵේේේව ශ්රීව රාහව භවව ඵළාකුව

ඵළඳුම්යවාචහවපිළිඵවවිභර්ලනඹවයේනයි.වවිවිධවේවේතුවභතව
ඒව ඳරීක්ණවවවටයුතුව ව -විබහවටයුතු-ව ්රභහදව නහ.ව එතේොටව
COPE එටව ළඩිව හරඹක්ව තව නහ,ව ශ්රීව රාහව භවව ඵළාකුව

ඵළඳුම්යව ාචහව පිළිඵව ඳරීක්ණඹවයේන.ව තත්ව ආඹතනව
ණනහක්ව තිේඵනහ,ව ආඹතනව සිඹව ණනක්ව තිේඵනහව
ඳරීක්ණව යේන.ව ඒහව පිළිඵව විභර්ලනඹවයේනවහරඹක්ව

නළතිවනහ.වවඅදවඅකරයණරටත්වේරහවතිේඵනව්රලසනඹවතභයි,ව
ඳසුව ගිඹව හරේ ව සිුවව වුණුව ාචහව දූණව අතපතේව ්රධහනව ඒහව
කිහිඳඹක්ව පිළිඵව ළඩිව හරඹක්ව තව යේනව සිේධව ේරහව

තිේඵනව එ.ව එතේොටව අනිකුත්ව හභහනයව ේේ් ව පිළිඵව
තිේඵනවඅධහනඹවඅඩුවනහ,වනඩුව් වඹනහ.වඅදවඋේේ,වේොශමව
එක්තයහව අකරයණඹව නඩුක්ව 2017ව ේදළම්ඵර්ව භහඹව දක්හව

් ව ගිඹහ;ව අවුරුේදකිේව නඩුව ් ව ගිඹහ.ව 1947ව ඳටේව ත්තව
නඩුක්වඅදටත්වත්රිකුණහභරඹවඅකරයණඹවවවිබහවනහ.වඑඹවබද් ව
නඩුක්;ව1947වඳටේවත්ේත්.වවිවිධවේවේතුවභතවනඩුව් වඹනහ.ව
භවයව විටව ඳපතර්තේඹෝව නළවළ;ව භවයව විටව typistsරහව නළවළ;ව

භවයවවිටවවිනිසුරුතුභහවඳළමිණිරහවනළවළ.වවිවිධවේවේතුවතිේඵේනව
පුළුේ.ව නමුත්ව 1947ව ඳයපුව නඩුව අදව නව ් ව අවනහඹව
කි හභව හධහයණඹක්ව ඵරහේඳොේයොත්තුව ේේේව ේොේවොභද,ව

යුක්තිඹක්වඵරහේඳොේයොත්තුව ේේේවේොවේවොභද?ව දළනටව අවුරුුවව
කීඹක්වතවේරහවතිේඵනහද?ව 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වේභතයම්වහරඹක්වනඩුව් ව
ඹේනව ේවේතුව තභයි,ව අකරයණවඳේධතිේ ව ුවහත්භව ේනව

තභත්ව සිේධව ේරහව නළතිව එ.ව රාහේ ව තිේඵනව අකරයණව
ඳේධතිඹටවඅදවුවහත්භවේනක්වඅලයවේරහවතිේඵනහ.වඒව
ුවහත්භව ේනව යේේේව නළතුව අපිව වළභව දහභව භළසිවිලිව
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

න නහ,වනඩුව් වඹනහඹ,වනඩුවඅවරහවඉයවයේේේවනළවළයිව
කිඹරහ.ව ඇත්තව ්රලසනඹව ේරහව තිේඵේේේ,ව ේම්ව වහව ේවොව
ුවහත්භවේනක්වයරහවනළතිවඑයි.ව වේොශමවභවහකරයණව

වතක්ව තිේඵනහ.ව ඒව භවහකරයණව වේත්ව නඩුව ඳටේව ේේේව
ේරහව් වවතටයි.වඅකරයණඹවඳටේවේනහවේරහවනිලස මතව
නළවළ.ව ම්්රදහඹව විකරඹටව ේරහක්ව තිේඵනහව තභයි.ව ඳශමුනව

භවහකරයණේ ව නඩුව ටයුතුව ඳටේව ේනහ,ව එක්ව ේරහට;ව
වත්නව භවහකරයණේ ව නඩුව ටයුතුව ඳටේව ේනහ,ව තත්ව
ේරහට.ව ඳශමුනව භවහකරයණේ ව ඇඳව ේදේේේව එව

ක්රභඹට;වවත්නවභවහකරයණේ වඇඳවේදේේේවතවක්රභඹට.ව
ඇඳව දීේම්වනීතිඹව තිේඵනහව තභයි.ව වළඵළයිව විනිසුරුරුේටව රළබීව
තිේඵනව අි භතඹව ඳහවිචි මව කිරීභව නිහව ඇඳව දීේම්ව ක්රභේ දේඹහිව

ේඵොේවෝව ේනසම්වතිේඵනහ.වඅකරයණේ වනඩුව ඳටේවේනව
ේරහව නිලස මතව නළත්නම්,ව අකරයණව ඳේධතිඹව නිළරැරිව
ක්රිඹහත්භව නහඹව කිඹරහව අපිව කිඹේේේව ේොේවොභද?ව ඒව
අකරයණව විනිසුරුේේේව ළරැේදක්ව ේනොේයි.ව එඹව ආණ්ඩුේ ව

කීභයි.වආණ්ඩුවතභයි,වඅකරයණවඅභහතයහාලඹවතභයිවඒවවහව
රීතිව භහරහක්,ව නීතිව භහරහක්ව සව යරහව ක්රිඹහත්භව ශව
යුත්ේත්.ව අේේව යේට්ව අකරයණව ඳේධතිේ ව විඹව යුතුව ුවහත්භව

ේනසම්වතභව සිේධව ේරහවනළවළ.ව ඒවුවහත්භවේනසම්ව
සිුවව ේේේව නළතිව නඩුව විහව අේව කිරීභව ඩිනම්ව යේනව
ඵළවළ.වඒවනිහවඅකරයණවඳේධතිේ වඇතිවශවයුතු,වඅතයලයවනව

ුවහත්භවේනසම්වවහභවශවයුතුවේනහ.ව 

මූරහනහරුඪවරුවභේත්රීතුභනි,වඳසුවගිඹවරිනවකිහිඳඹවතුශවඅපිව
දළක්හ,ව අකරයණඹටව -විනිසුරුේට-ව ේේලඳහරනව භළරිවත්ව වීම්ව

තිේඵනහඹවකිඹහව වභහධයරවවිලහරව වආේේදෝරනඹටවරක්වවුණුව
ආහයඹ.ව තභත්ව ඒව ේේව සිේධව ේනහ.ව ර්ණකුරසපතඹව
නීතිඥපයඹහව්රසිේකරේ වේචෝදනහවශහ,වවිනිසුරුරුේේේවුවයථනව

tap යනහඹව කිඹරහ.ව ේභොක්ද,ව ේම්ව සිේකරඹ?ව නීතිඥපයේඹක්ව
විකරඹටව එතුභහව ඒව ේචෝදනහව එ් රව යේේේව ේොේවොභද?ව එහිව
ඳදනභව ේභොක්ද?ව ේොයිව විනිසුරුයඹහේේව ුවයථනඹදව ව tap  
යරහවතිේඵේේේ?වඑේවභවවtap  ශහවනම්වඒවවිනිසුරුයඹහවඒව

ඒව නීතිඥපයඹහටව කිඹේනව ඕනෆ.ව එතුභහ,ව ර්ණකුරසපතඹව
නීතිඥපයඹහටව කිඹේනව ඕනෆව "භේේව ුවයථනඹව tap ශහ"ඹව
කිඹරහ.ව එේවභව කි ේ ව නළත්නම්ව එතුභහව ඒව දළනව ේේේව

ේොේවොභද?ව එතළනව ්රලසනඹක්ව තිේඵනහ.ව විනිසුරුරුේේේව
ුවයථනව tap යේේේව වුද?ව අඳයහධව ඳරීක්ණව
ේදඳහර්තේම්ේතුද?ව එේවභව නළත්නම්ව එේවභව ඳරීක්හව යේන,ව

අකරයණඹටවභළරිවත්වේේන,වඵරඳෆම්වයේනවආණ්ඩුේ වවිේලේව
ඒඹක්වතිේඵනහද?වවළඵළයි,වේචෝදනහක්වඑ් රවශහ.වආණ්ඩුව
ඒව ේනුේේව ත්ව ක්රිඹහව භහර්ඹව ේභොක්ද?ව නිභ් ව සිපතඳහරව දව

සි් හවඇභතියඹහවඇවි් රහවකි හව "ඒහවතභවඑේවභවකිඹේනව
ඵළවළ"යිවකිඹරහ.වඑචිචයයි.ව වනමුත්වඅදව නව ේතක්වආණ්ඩුවභත්ව
වුේණ්වනළවළ,ව විනිසුරුරුේේේව ුවයථනව tap යේේේවනළවළයිව
කිඹරහව ඔේපුව යරහව ේඳේේන.ව ඇයි,ව එේවභව ඵළපතව ේරහව

තිේඵේේේ?ව එේවභවනම්ව ර්ණකුරසපතඹව නීතිඥපයඹහවකි ව ේේව
ේභොක්ව ේවෝව ඇත්තක්ව තිේඵනහදව කිඹරහව එතළනව හධහයණව
ළඹක්වඑනහ.වඑේවභවඇත්තක්වනළත්නම්,වඒවළයරිවනම්වඔහුවඒව

පිළිඵව යරහව තිේඵනව ඳළමිණිලිව ේභොනහද;ව ේඳොර සිඹටව
ඳළමිණි් රක්වයවතිේඵනහද,වනීතිඥපවාභඹටවඳළමිණි් රක්වයව
තිේඵනහද,වඔහුටවඒවවහවතිේඵනවහක්ිකවේභොනහදවකිඹනවඒහව

පිළිඵවඳරීක්ණඹක්වයේනවඕනෆ.වඅපිවදේනහවවිකරඹටවආණ්ඩුව
අදව නව ේතක්ව ඒව පිළිඵව ඳරීක්ණඹක්ව යරහව නළවළ.ව යේට්ව
තභත්වඒව්රලසනඹවවිෘතවතිේඵනහ.වඑදහවඅකරයණරටවභළරිවත්ව

වුණුව ඉතිවහඹව අපිව දේනහ.ව හභහනයව අකරයණරටව විතයක්ව
ේනොේයි,වේරේසධහකරයණේ වඅවවිනිසුරුයඹහටත්වභළරිවත්වවුණුව
ආහයඹවඅපිවදේනහ.වඅවවිනිසුරුයඹහටවුවයථනවඇභතුම්වදීරහව

නඩුව තීේුවව ේනසව ශව ඉතිවහඹව අපිව දළක්හ.ව ඒේක්ව ්රහථමිව

අසථහදවේම්වඳටේවේේේ?වව 

අපිව ඉතිවහඹටව ඵණිනහ.ව වළඵළයි,ව තභත්ව ර්තභහනඹව
නිළයරිවවයවේනවභත්වේරහවනළවළ.වර්තභහනඹවනිළයරිවනම්ව
ඔඵතුභේරහව ඔේපුවයරහවේඳේේන,ව "නළවළ,ව එේවභව ුවයථනවව

tap යරහවනළවළ,වර්ණකුරසපතඹවනීතිඥපයඹහවකි ේ වඅතයඹක්,ව
ඔහුවේොේවොභදවඒවකිඹේේේ"වකිඹරහ.වේෝ,වඳරීක්ණ?වතභව
නළවළ.වඑේවභවේචෝදනහක්වයරහවතිේඵනහ.වඉතිේවේචෝදනහක්ව

ශහව නම්,ව අකරයණඹව සහධීනයිව කිඹනහව නම්,ව ආණ්ඩුේ ව
කීභව තභයිව "නළවළ,ව එේවභව එක්ව ේරහව නළවළ.ව ඒව යනව
ේචෝදනහවඅතයඹක්,වඑතුභහවතභේේේවේඳෞේලිවවුභනහටව

තභයිවඒවකිඹරහවතිේඵේේේ"වකිඹනවඑවේඳේනවඑ.ව[ඵහධහව
කිරීභක්] 

 

ගරු එච්.ංර්. සයතී දුෂමන්  මහ  (අකරකයණ නිමයෝජය 

අම යතුම හ බුේධ ශසන නිමයෝජය අම යතුම)  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். ெரல துஷ்ந் - லற தறற அமச்ெரும் 

தைத்ெரெண தறற அமச்ெரும்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වඒවම්ඵේධේඹේවේඳොර සිේ ව
ඳළමිණි් රක්වදභහවතිේඵනහඹවකිඹරහවතභයිවඅඳටවආයා ම.වඉතිේවඒව
ඳරීක්ණවේේයනවතුරුවඉේනවඕනෆ.වභභවහිතනවවිකරඹටවේඳේර්දහව

හේේවතභයිවඔඹවම්පර්ණවසිේකරඹවඇතිවවුේණ්.වඒවදඩ වභහවයව
ේන,ව-ඒවරඝුවයේනවඑඳහ-වආණ්ඩුවවළභවවිනිසුරුයඹකුේේභව
ුවයථනව tap  යනහඹවකිඹනවතළනටවේේේනවඑඳහ.වභභවහිතනව

විකරඹටව වව ේනත්ව විනිලසචඹහයතුේභක්ව ව ව එතුභහටව ේම්ව හයණඹව
්රහලව ශහඹව කිඹරහව තභයිව ඳත්රේ ව තිේඵනහව අපිව දළක්ේක්.ව ඒව
නිහව ේඳොර සිේ ව ඳළමිණි් රක්ව දභරහව ඒව ම්ඵේධේඹේව නීතිඹව

ක්රිඹහත්භවකිරීේම්වකිසිභවළටලුක්වඅපිවදකිේේේවනළවළ.වඒවනිහව
එේවභව සිේකරඹක්ව ේරහව තිේඵනහව නම්ව ඳළවළරිලිභව නීතිඹව
ක්රිඹහත්භවයේනවපුළුේ.වඒවවහවේම්වයේට්වනීතිඹවතිේඵනහ.ව

නීතිේ ව සහකරඳතයව ආයක්හව ේරහව තිේඵනහ.ව නීතිේ ව බිව
ළටීභක්ව නළවළ.ව ඒව නිහව ඒව ම්ඵේධේඹේව යජඹක්ව වළටිඹටව
අධහනඹව ේඹොමුව යනහඹව කිඹනව එව ඳළවළරිලිභව භතක්ව
යේනවඕනෆ.ව 

 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඔඵතුභහවකි වඳශමුළනිවහයණහවළයරියි.වේම්වසිේකරඹවවුේණ්ව
ේඳේර්දහව ේනොේයි.ව රිනව ණනව ඊටව ඩහව ළඩියි.ව ඔඵතුභහව දළනව
ත්ේත්ව ේඳේර්දහව කිඹනහව නම්ව ඒත්ව ්රලසනඹක්.ව ේම්ව සිේකරඹටව

දළේව රිනව කිහිඳඹක්ව ේනහ.ව ේචෝදනහක්ව එ් රව යරහත්ව
තිේඵනහ.ව නමුත්ව ඒව ේචෝදනහව පිළිඵව ඔඵතුභේරහව ඳළළත්වව
ඳරීක්ණඹව ේභොක්ද?ව ේම්හව යරව ්රලසනව ේනොේයි.ව භභව

ඔඵතුභහේේව අවේේේව ේම්යි.ව ර්ණකුරසපතඹව නීතිඥපයඹහව
ේඳොර සිඹටවඳළමිණි් රක්වයවතිේඵනහවනම්වඒවපිළිඵවළහ,ව
හක්ිකවේභොනහදවකිඹරහවරුණුවවිබහවයවතිේඵනහද?ව 

 
ගරු එච්.ංර්. සයතී දුෂමන්  මහ    
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். ெரல துஷ்ந்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

ඒවම්ඵේධේඹේවඳරීක්ණවඳත්ේනවආඹතනවතිේඵනහව

ේේ. 
 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒවආඹතනරවතත්ත්ඹවයටටවකිඹේන.ව 
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ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ  (ජ යන් ය මවමළ යජය 
අම යතුම) 
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங் - சர்வததச வர்த்தக இரொஜொங்க  

அமச்ெர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

ඒව ම්ඵේධේඹේව ඒව නීතිඥපතුභහව ඳළමිණි් රක්ව යරහව

වපතඹේේේව නළවළ.ව ඊටව අදහශව පුේරඹහව ඳළමිණි් රක්ව යේනව
ඕනෆ.ව ව නීතිඥපරුව ලේඹේව අඳටව ගිහි් රහව වහේේත්ව ඳළමිණිලිව
යේනවඵළවළ.වඒටවඅදහශවපුේරඹහවඳළමිණි් රක්වයේනවඕනෆ.ව
ර්ණකුරසපතඹව භවත්භඹහේේව ුවයථනඹව ව tap  යරහව තිේඵනහව

නම්වඒවළනවඳරීක්හවයේනවපුළුේ.ව 

 
ගරු එච්.ංර්. සයතී දුෂමන්  මහ    
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். ெரல துஷ்ந்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

ර්ණකුරසපතඹව නීතිඥපතුභහේේව ුවයථනඹව tap යරහව
ේනොේයි,වවුරුවේවෝවකිඹපුවේදඹක්,- 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
වුදව ේවෝව කිඹපුව ේදඹක්ව ම්ඵේධේඹේව එතුභහව ගිහි් රහව

ඳළමිණි් රක්වශහවකිඹරහවඔඵතුභහවකිඹනහවේේ.ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

එේවභවඳළමිණිලිවයේනවඵළවළ.ව 
 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නමුත්වඳළමිණි් රක්වයරහවතිේඵනහවේේ.ව 

 
ගරු එච්.ංර්. සයතී දුෂමන්  මහ    
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். ெரல துஷ்ந்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

නීතිඹවක්රිඹහත්භවනවආහයඹක්වතිේඵනහ. 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඳළමිණි් රව ේශේව වුදව කිඹනව එටව හිසව තළනක්ව තිඹේනව

ේෝ.වඒවහරේ ත්වඑේවභවේේ.වේේේවේවෝවඳළමිණි් රක්වයරහව

තිේඵනහව ේේ.ව ඳළමිණි් රව යපුව ේනහේේව ේතොයතුරුව රඵහව
ේනව පුළුේේේ,ව "ඔඵතුභහව ේොේවොභදව ඒව දේේේ.ව ේොයිව
විනිසුරුයඹහේේදව telephone line එව tap යරහව තිේඵේේේ.ව

ඔඵතුභහටවඒවවුදවකි ේ ?"වකිඹරහ. 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

එේවභව ඳළමිණිලිව යේනව ඵළවළ.ව විනිසුරුතුභහව ඳළමිණිලිව
යේනවඕනෆ,වේරේසධහකරයණවේ වඅවිනිසුරුතුභහටයි.වඑතේොටව

අවිනිසුරුතුභහවඒවම්ඵේධේඹේවතීේුවක්වරඵහවේේවි.වහටත්ව
නීතිඥපයේඹකුටවගිහි් රහවකිඹේනවඵළවළ,ව "හේත්ව telephone 
line එක්ව tap ශහ"ඹව කිඹරහ.ව එේවභව ඳළමිණි් රක්ව ේශොත්ව

ඳළමිණි් රවඵහයවනීවි.වනමුත්වයනවඳරීක්ණඹවම්ඵේධේඹේව
නීතිඥපරුවලේඹේවඅපිටවඅේඵෝධඹක්වනළවළ.ව 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නළවළ,වඳළමිණි් රක්වයේනවපුළුේ.ව 

 
ගරු එච්.ංර්. සයතී දුෂමන්  මහ    
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். ெரல துஷ்ந்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

ඒටව ක්රභේ දඹක්ව තිේඵනහ.ව ඒව ක්රභේ දඹව වයවහව ඹේනව
ඕනෆ,වරුවභේත්රීතුභහ. 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභහව ඉසේ් රහව කි ේ ව ේනව ථහක්.ව දළේව ේම්ව

ථහේේවඳසේේවකිඹේේේවේනවථහක්.ව[ඵහධහවකිරීම්] 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

හේදව telephone line එක්ව tap යරහලු.වහේදවකිඹරහව
දේේේත්ව නළවළ.ව ඔඵතුභහව ේතොයතුරුව රඵහව ුවේේනොත්ව
අනිහර්ේඹේභව ඒව ම්ඵේධේඹේව ඳරීක්ණඹක්ව ඳත්ේනව
පුළුේ. 

 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භභවඅවපුවේදඹභවඔඵතුභහවආඳසුවභවේේවඅවනහ.ව 
 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒව හයණඹව ම්ඵේධේඹේව අපිව දේේේත්ව නළවළ.ව ඔඵතුභහව

හේේදවඅවපුවේදඹක්වඅඳටවකිඹනහ. 
 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
හේේත්වඅවපුවේදඹක්වේනොේයි.වඉතහවඳළවළරිලිවභභවේම්ව

ථහව අවේනව හිටිඹහ.ව ඔඵතුභහව දළේේේව ආේ ,ව රුව සුජීව

ේේනසිාවවඇභතිතුභනි.ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භභවඅවේනවහිටිඹහ. 

 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භහධයරව ්රසිේකරේ භව ේම්ව ්රලසනඹව හචිඡහටව රක්ව වුණහ.ව

භහධයලිේව ්රචහයඹව ශහ,ව අකරයණේ ව විනිසුරුයඹේේේව
ුවයථනව tap යරහව තිේඵනහඹව කිඹරහව ර්ණකුරසපතඹව
නීතිඥපයඹහව ේචෝදනහක්ව එ් රව ශව ඵ.ව නීතිඥපව ාභඹව වඒව

ේනුේේව විේලේව ්රෘත්තිව හචිඡහකුත්ව ඳළළත්වහ.ව ඒව
පිළිඵව යජඹක්ව විකරඹටව ත්ව ක්රිඹහව භහර්ඹව ේභොක්ද?ව ඒයිව
ජනතහටව දළනේනව ඕනෆ.ව ඔඵතුභහටව ේඳෞේලිව අදවක්ව

තිේඵේනවපුළුේ.ව රුවහයතීව ුවසභේතවනිේඹෝජයවඇභතිතුභනි,ව
ඔඵතුභහටවේනවඅදවක්වතිේඵේනවපුළුේ.වඒවහයණහවේනොේයිව
ළදත්වේවේේේ.ව 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අපිටවඒවම්ඵේධේඹේවේනවපිඹයක්වනළවළ.වුවයථනඹවtap 

යපුවවිනිසුරුතුභහවඇවි් රහවකිඹේනවඕනෆ,වව"භේේවුවයථනඹවtap 

ශහ"ඹව කිඹරහ.ව ඔඵතුභහේේව telephone line එව tap යරහව

තිේඵනහඹවකිඹරහවභටවගිහි් රහවඳළමිණි් රක්වයේනවඵළවළ.ව 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නීතිඹවම්ඵේධේඹේවඔඵතුභහවදේේේවේභොනහදවකිඹරහවභටව

ේනභව්රලසනඹක්වතිේඵනහ.ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නීතිඹවළනවභභවඔඵතුභහටවකිඹේනම්.ව 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ේනව ේේනකුටව ළහුහඹව කිඹරහව ගිහි් රහව ඳළමිණි් රක්ව

යේනවභටවඵළපතද?ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහව වඳළමිණි් රක්ව යේේේව ේොේවොභද,ව "ේනව
ේේනකුටවළහුහ"ඹවකිඹරහව? 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භටවඳළමිණිලිවයේනවපුළුේ. 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

එේවභවනම්වඒවපුේරඹහවhospital එේක්වඉේනවඕනෆ. 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභහටවවුරුවේවෝවවනහ.වේඳොර සිේ වහජේවේේනක්ව

තභයිවළහුේ . 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

එේවභවඳළමිණිලිවයේනවඵළවළ.ව 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භභවඒව සිේකරඹව දකිනහ.ව භභව ගිහි් රහව ඳළමිණි් රක්ව දභනහ,ව

සුජීවේේනසිාවවභේත්රීයඹහට,-ව 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒව ඳළමිණි් ේරේව ඔඵතුභහේේව හක්ිකව එේේේ.ව ඳළමිණි් රව
යේනවඕනෆවභභයි.ව 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භටවඳළමිණි් රවයේනවපුළුේවේේ.ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භභවගුටිවෆහවකිඹරහවඔඵතුභහව ගිහි් රහවඳළමිණිලිවයේේේව
ේොේවොභද? 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භටවඳළමිණිලිවයේනවපුළුේවේේ.ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

එේවභවඳළමිණිලිවයේේේවේොයිවයේට්ද? 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒවසිේකරඹවම්ඵේධේඹේවේඳොර සිඹටවඳළමිණිලිවයේනවඑඳහව

ඹළ.වඑේවභවඳළමිණිලිවයේනවඵළවළවකිඹරහවේොේවේදවතිේඵේේේ?ව
ේොයිවනීතිවේඳොේත්දවතිේඵේේේ,වඑේවභවඳළමිණිලිවයේනවඵළවළව

කිඹරහ.ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඳළමිණි් රක්වයේනවපුළුේ.වඒවවුණහටවඒවම්ඵේධේඹේ,ව- 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නීතිඥපේඹකුවවුණහටවළඩක්වනළවළ,වනීතිඹවළරැරිවවිකරඹටවඳහවිචි මව

යනහවවනම්. 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඳළමිණිලිවයපුවනිහභවඳරීක්ණවඳත්ේනවඵළවළ.වඹම්වකිසිව
ේදඹකිේව අවනඹටව ඳත්ව වව පුේරඹහව තභයිව ඳළමිණිලිව යේනව

ඕනෆ.ව 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භභවනහටුවේනහ,ව-ව 
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ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රුසිඹහේ වජනහකරඳතිතුභහටව වරහවකිඹරහව රාහේ වඳළමිණිලිව
යනහද? 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒවයේට්වනීතිඹයි,වේම්වයේට්වනීතිඹයිවේදක්වේේ.ව[ඵහධහවකිරීම්]ව

ඒවඋදහවයණඹවම්පර්ණේඹේවළරැරියි.ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහටවළහුහවකිඹරහවභටවඳළමිණිලිවයේනවඵළවළ.වඔඵතුභහව
ගිහි් රහවඒවඵවේඳොර සිඹටවකිඹේනවඕනෆ.ව 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නළවළ,වඑේවභවනීතිඹක්වනළවළ.වභටවගිහි් රහවඳළමිණිලිවයේනව

පුළුේවේේ.වඇයි,වඵළපත? 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අතිඹටවඳත්වඳහර්ලසඹවගිහි් රහවඳළමිණිලිවයේනවඕනෆ. 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
එේවභව ඳළමිණි් රක්ව දභේනව ඵළවළව කිඹරහව ේොයිව නීතිව

ේඳොේත්දවවනවසවේරහවතිේඵේේේ?ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඳළමිණි් රක්වදභේනවපුළුේ.වඳළමිණි් රවදළම්භහටවඳරීක්ණව
ඳත්ේනව ඵළවළ.ව ඳළමිණි් රක්ව ශහඹව කිඹනව එව ේඳොතටව

ඳභණක්වඇතුශත්වේනහ.ව 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුව භේත්රීතුභනි,ව ඔඵතුභහව රිටභව ථහවයව ේනව ඹේන.ව
රුව සුජීව ේේනසිාවව ඇභතිතුභහටත්ව ථහව යේනව ේරහව
තිේඵනහ.ව 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භභවඑතුභහටවඅසථහක්වතභයිවරඵහවුවේේේ.ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ේඵොේවොභවේවොයි. 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රුසිඹහේ ව ජනහකරඳතිතුභහටව ළහුහඹව කිඹරහව රාහේ ව

ඳළමිණි් රක්ව දභේනව ඵළවළ.ව ේභොද,ව රුසිඹහේ ව නීතිඹයි,ව
රාහේ වනීතිඹයිව ේදක්.ව වපතද?ව ඒව උදහවයණඹවම්පර්ණේඹේව

ළරැරියි.ව [ඵහධහවකිරීභක්]ව රාහේ වපුේරේඹකුටවතවේේනකුව
ළහුහවකිඹරහවේවෝවtelephone line එවtap ශහවකිඹරහවේවෝවතව
ේේනකුටවගිහි් රහව ඳළමිණි් රක්ව දභේනව ඵළවළවකිඹහවනීතිඹක්ව

නම්ව රාහේ ව නළවළ.ව ඳළමිණි් රව දභේනව පුළුේ.ව ඔඵතුභහව
ඉසේ් රහවකි ේ ,ව"ඳළමිණි් රක්වදභේනවඵළවළ."වකිඹරහයි.වඒව
ම්පර්ණේඹේව ළරැරියි.ව ඳළමිණි් රක්ව දභේනව පුළුේ.ව [ඵහධහව
කිරීභක්]ව රුව සුජීව ේේනසිාවව ඇභතිතුභනි,ව ඔඵතුභහේේව

ේරහේ දීව ඉතුරුව ටිව කිඹේන.ව ඳළමිණි් රව පිළිඵව ඳරීක්ණව
ඳළළත්වීේම්වකීභවවඒවඳළමිණි් රවලිඹහවත්තවේඳොර සිඹටවඳළරීව
තිේඵනහ.වඒවම්ඵේධේඹේවඔඵතුභේරහවඅයේනවතිේඵනවක්රිඹහව

භහර්ව ේභොනහද?ව දළේව ඒව තභයිව අතයලයව ේේේේ.ව ේම්ව
යරව ්රලසනඹක්ව ේනොේයි.ව ේම්,ව එක්තයහව විනිසුරුයේඹකුේේව
ුවයථනඹක්වtap ශහවකිඹරහවඹම්වහුේදරහවනීතිඥපයේඹකුවදභනව

ඳළමිණි් රක්ව විතයක්ව ේනොේයි.ව ේම්ව අකරයණේ ව
සහධීනත්ඹවපිළිඵව්රලසනඹක්.වේම්වඑවඋදහවයණඹක්වඳභණයි.ව
ේම්වසිේකරඹවවුණහදවනළේදවකිඹනවහයණඹවවපතවඳළවළරිලිවකිඹේනව

කිඹරහයිව භභව කි ේ .ව ඔඵතුභහව ේම්ව හයණඹව ඳටරහව ත්තහ.ව
ඔඵතුභහව කිඹේේේව වභභව ේචෝදනහව යනහව කිඹරහව ේනොේයි.ව
[ඵහධහවකිරීභක්]වඔඵතුභහේේවේරහේ දීවකිඹේනවේෝ. 

 

ගරු එච්.ංර්. සයතී දුෂමන්  මහ    
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். ெரல துஷ்ந்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

භභව ගිහි් රහව ඒව ළනව ේවොඹේනද?ව ඒව ම්ඵේධේඹේව
ඳරීක්ණඹක්වේේයේනවඑඳහවඹළ. 

 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රුව හයතීව ුවසභේතව නිේඹෝජයව ඇභතිතුභනි,ව ඔඵතුභහේේව

ේරහේ දීවකිඹේනවේෝ.වඔඵතුභහවඳටරහවේනවඑඳහ;වලිඹව
ඳහහවේනවවදේනත්වඑඳහ.වභභවකි ේ වනළවළ,ව"ේභේවභවේදඹක්ව
සිුවේරහවතිේඵනහ"ඹවකිඹරහ.වයජඹක්වවිකරඹටවඒවපිළිඵවත්තව

ක්රිඹහභහර්ඹවේභොක්දවකිඹරහයිවභභවඅවේේේ.වේභේවභවේදඹක්ව
වුණහදව නළේද?ව එේවභව ේදඹක්ව වුේණ්ව නළත්නම්ව "නළවළ"ව කිඹරහව
කිඹේනව ඔඵතුභේරහව වඅයේනව තිේඵනව ක්රිඹහව භහර්ව ේභොනහද?ව
ඒවයේට්වජනතහටවඳළවළරිලිවයේන.වඑේවභවඑක්වතභවනළවළ.ව

ඹේනේවහේ් වේභොනහවවපතවකිඹනහ.වඒවේනොේයිවඋත්තයඹ.ව
දළේව යේට්ව ජනතහටව අලය,ව "අකරයණඹටව එේවභව ඵරඳෆභක්ව
ේරහව නළවළ.ව ුවයථනව ඇභතුම්ව tap යරහව නළවළ"ව කිඹනව එව

හධවහිතව ඔේපුවයරහව ේඳේේනයි.ව ඒව තභයිව ේභේවභව
කිඹේේේ.වඒටවරඵරවේේනවඑඳහ. 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහවේම්භවරිගිේවරිටභවකිඹනහ. 
 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නළවළ,වඒවඑක්.වඒව්රධහනවඑක්.වඒවයරවනළවළ.වඒව

හිතනවතයම්වයරවනළවළ.ව "එේවභවවුණහ.වේභේවභවවුණහ"වකිඹරහව

ඔඵතුභේරහව ඉතිවහඹටව ඵණිේනවපුළුේ.ව වළඵළයි,ව ඉතිවහේටව
ඵණිනවඑවහේේභවර්තභහනේ වේනවේේලුත්වශක්හේන.ව
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

දළේව ්රහථමිව අසථහේ යිව තිේඵේේේ.ව ්රහථමිව අසථහේ ව
වපතඹටව භළරිවත්ව වුේණ්ව නළත්නම්ව  වටව ඩහව ඵයඳතශව අසථහක්ව
එනේොටව අපිව ඳයක්කුව ළඩියි.ව ඒව නිහව සිේකරඹක්ව වුණහදව නළේදව

කිඹනවඑවපිළිඵවඳළවළරිලිවඳරීක්ණඹක්වඳත්රහ,වඒවපිළිඵව
නිළයරිව නිභනඹක්වේදනව එවආණ්ඩුේ ව කීභක්.ව ඒව කීභව
භ වපතේනවආණ්ඩුටවඅයිතිඹක්වනළවළ.වඅනිහර්ේඹේභවඒවකීභව

ජනතහවේනුේේවඉටුයේනවඕනෆ.වඒවඵරඳෆභවඅපිවයනහ. 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වේම්වහේේභවතත්ව්රලසනඹක්ව
තිේඵනහ.ව උහවිඹටව ඹම්ව ඳළමිණි් රක්ව යේදීව ඒව ඳළමිණි් රටව
නීතිඥපයේඹකුටව භළරිවත්ව වීේම්ව ඇතිව වළකිඹහව පිළිඵව ඹම්ව
ාේලෝධනඹක්ව ේේේනව දළේව අකරයණව අභහතයහාලඹව ඳළත්ේතේව

උත්හවඹක්ව තිේඵනහ.ව වළඵළයි,ව අඳටව දළනේනව රළබුේණ්ව
ඳළමිණි් රක්වයරහවඹම්වකිසිවපුේරේඹකුේේවටවඋත්තයඹක්ව
රඵහත්තහටව ඳසේේව නීතිඥපයේඹකුටව ඉරිපතඳත්ව ේේනව පුළුේව

කිඹනව එයි.ව ඒව කිසිේේත්භව ේත්රුභක්ව නළවළ.ව
විත්තිහයේඹකුේේව ේේනව පුළුේ,ව ඹම්ව කිසිව
පුේරේඹකුේේව ටව උත්තයඹව රඵහත්තහටව ඳසේේව නීතිඥපව

වහඹවරඵහේනවඑ,ව ඒව සිේකරඹවවුණහටව ඳසේේව යනව ේදඹක්.ව
වපතඹටව ඳලසචහත්ව භයණව ඳරීක්ණව ඳත්නහව හේේ.ව ටව
උත්තයඹක්ව රඵහේදනව අසථහේ ව ඉරහභව තභයිව නීතිඥපේඹක්ව

භළරිවත්වයවළනීේම්වඅලයතහවතිේඵේේේ.වඹම්වකිසිවළරැේදක්ව
ශහව කිඹරහව ඔේපුව නව ේතක්වඕනෆභව විත්තිහයේඹක්වනිවර්ේදෝෂීව
පුේරේඹක්ව කිඹනව එව ආණ්ඩුක්රභව යසථහේ ව මූලිව
අයිතිහසිම්ව පිළිඵව ඇතිව ේොටේේව ඉතහව ඳළවළරිලිව වේව

ේරහව තිේඵනහ.ව එතේොට,ව ඔහුේේව නිර්ේදෝෂීබහඹව ඔේපුව
යේනවනීතිඥපයේඹකුේේවවහඹවරඵහවළනීභවඑක්ත්වජහතීේේේව
ාවිධහනේ ව මූලිව ්රඥපේතිලිේවපිළිත්ව රීතිඹක්.වඒ,වඑක්ත්ව

ජහතීේේේව ාවිධහනේ ව සිවි් ව වහව ේේලඳහරනව අයිතිහසිම්ව
පිළිඵව ජහතයේතයව ම්මුතිේ ව Article 14රව ඉතහව ඳළවළරිලිව
තිේඵනහ.ව ේරෝේ ව ේඵොේවෝව යට් ව දළේව ්රජහතේත්රහදීව

්රතිාසයණව යහව ඹනහ.ව ඒවනිහව විත්තිහයේඹකුටව ඹම්ව කිසිව
ේචෝදනහක්වඑ් රවවුණහභ,වඒවේචෝදනහවපිළිඵවටවඋත්තයඹක්ව
රඵහව නිේදීභව -ඒව ටව උත්තයඹව රඵහේදනව අසථහේ දීභ-ව

නීතිඥපයේඹක්ව ම්ඵේධව යව ළනීේම්ව වළකිඹහව තිේඵනහ.ව
නමුත්,ව දළේව ඔඵතුභේරහව ේේේනව වදනව ාේලෝධනඹව තුශව
තිේඵේේේ;ව දළේවහචිඡහව වනවාේලෝධනඹවතුශවතිේඵේේේව -

තභව ේනහේ ව නළවළ.-ව නීතිඥපේඹක්ව ඉරිපතඳත්ව යේනව පුළුේව
ේේේේව ටව උත්තයඹව රඵහව ුවේනහටව ඳසුව ඵයි.ව ඒව කිසිව
ේත්රුභක්වනළවළ.ව ඒවනිහව ඒව ේේේනවලිනුයිවේම්වකිඹේේේ.ව
ේභොද,ව ේඳොර සිේ ව භවත්තුරුව ටව උත්තයඹව ලිඹහේේේව

ේොේවොභදව කිඹරහව අපිව දේනහ.ව ඳෆේව තිේඵනහ,ව ේොශව
තිේඵනහ,ව typewriters තිේඵනහ,ව ලිඹහේනහ.ව චරිතඹහව ේදනව
ටව උත්තයඹව ේනොේයිව ලිඹේේේ.ව ේඳොර සිේ ව යහශවහමිට,ව

ේඳොර සිේ වහජේවභවත්භඹහටව ඕනෆව ේේව තභයිව ේඳොලිසවේඳොේත්ව
ලිඹේේේ.ව අේතිභටව අත්ේව යේනව කිඹනහ.ව ඒව නිහව
ඳළවළරිලිභව ත්ේතොත්ව නීතිඥපව වහඹව තිේඵේනටව ඕනෆ,ව ටව

උත්තයඹවරඵහේදනවමු් වඅසථහේ වඉරහභයි.වඒවකිඹේේේවනඩුව
ටයුත්තවආයම්බේ දීභව-වpre-trial stage එේක්දීභ-වනීතිඥපවවහඹව
රඵහදීේම්වවළකිඹහවතිේඵේනටවඕනෆ.ව 

අපිවයටක්වවිකරඹටව්රජහතේත්රහදඹවඳළත්තටවඹනහවනම්,වඅපිවඹවව
ඳහරනඹවපිළිඵවථහවයනහවනම්,වනීතිේ ව්රතිාසයණවඇතිව
ේේනත්ව ඕනෆව ඒව රිහටභව තභයි.ව එේවභව නළතුව ආඳසටව
ේනොේයි.ව ඒව නිහව එභව රුණත්ව භභව අධහයණඹව යනහ.ව

විේලේේඹේභව එක්ත්ව ජහතීේේේව ාවිධහනේ ව ්රඥපේතිලිේව
පිළිත්ව ම්්රදහඹටව අනු,ව ේරෝේ ව නීතිඹව තුශව ඇතිනව
ේනසම්වපිළිඵවඅපිවඅේේවඅධහනඹවේඹොමුවයනහවනම්වඅේේව

යේට්වනීතිඹවතුශවඒවහධහයණත්ඹවඉටුේේනවඉඩවළරසිඹවයුතුයි.ව

එභව නිහව ඒව ේනසභව සිේධව ේේනව ඕනෆව ඒව රිහටව මික්,ව
ඒේක්වඍණහත්භව රිහටව ේනොේයිව කිඹනව එත්ව අධහයණඹව
යනහ. 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව විේලේේඹේභව අපිව නීතිඹව

තුශටව අලුත්ව නීති,ව අණඳනත්ව ේනළ් රහ,ව ඳයණව නීතිව ේනසව
යරහව නීතිඹව ඹහත්හර නව කිරීභව ඉතහභව ළදත්.ව ත්රසතහදඹව
ළශළක්වීේම්වඳනතවඅේවෝසිවකිරීභ,වදූණවවවාචහවවහවවිේලේව

අකරයණඹක්ව පිහිටුවීභ,ව ඒව හේේභව අකරයණව ඳේධතිඹව තුශව
ුවහත්භව ේනක්ව ඇතිව කිරීභව ආණ්ඩුක්ව විකරඹටව ඳසුව ගිඹව
හරේ වුවේව්රධහනවේඳොේයොේුවවකිහිඳඹකි. 

මූලිව අයිතිහසිම්ව පිළිඵව නඩුක්ව ඳයේනව අදව තිේඵනව
එභව උහවිඹව ේරේසධහකරයණඹව විතයයි.ව අම්ඳහය,ව භඩරපු,ව
මුරති ,වඹහඳනඹවළනිවඈතවඳශහතවඉේනවපුේරේඹකුටවමූලිව

අයිතිහසිම්ව නඩුක්ව ඳයේනව ේරේසධහකරයණඹව ේතව එේනව
ේරහව තිේඵනහ.ව ේරේසධහකරයණේ ව එළනිව නඩුක්ව ඳයේනව
රුපිඹ් ව රක්ව වතයක්,ව රුපිඹ් ව රක්ව ඳවක්ව ඳභණව විඹදම්ව
යේනව සිේධව ේරහව තිේඵනහ.ව මූලිව අයිතිහසිම්ව

උ් රාකනඹවීභව පිළිඵව නඩුක්ව ඳයේනව හභහනයව
පුේරේඹකුටවඇත්තටභවඅභහරුයි.වඒවනිහ,වඅකරයණවඳේධතිේ ව
ුවහත්භවේනක්වේනහවනම්,-ව[ඵහධහවකිරීභක්] 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවහයතීවුවසභේතවනිේඹෝජයවඇභතිතුභහ. 

 
ගරු එච්.ංර්. සයතී දුෂමන්  මහ    
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். ெரல துஷ்ந்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

අකරයණව ක්ේේත්රඹව පිළිඵව අනුව මිටුේ ව ේම්ව පිළිඵව

හචිඡහවේනහ.වඔඵතුභේරහේේවනලිේදවජඹතිසවභේත්රීතුභහත්ව
ඒව මිටුේ ව ඉේනහ.ව භභව හිතේේේව ඉරිපතේ දීව ආණ්ඩුක්රභව
යසථහව ම්ඳහදනඹව යනව ේොට,ව අකරයණව ක්ේේත්රඹව

ේනුේේව තිේඵනව අනුව මිටුේ ව ේම්ව සිඹලුව ේේ් ව හචිඡහව
ේනහ.ව සිඹලුව හයණහව ඔඵතුභේරහේේව භේත්රීතුභහේේභව
ඔඵතුභහටවදළනේනවපුළුේ. 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒවළනවදළනේනවනම්වේනභවඹේනවඕනෆවනළවළ.වේභතළනවව

අලයව ේරහව තිේඵේේේව ව එඹව ක්රිඹහත්භව වීභයි.ව දළනත්තහටව
ළඩක්වනළවළ.වව[ඵහධහවකිරීභක්] 

 
ගරු එච්.ංර්. සයතී දුෂමන්  මහ    
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். ெரல துஷ்ந்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

නවආණ්ඩුක්රභවයසථහවේේනනවේොටවඒවයයි. 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ආණ්ඩුක්රභව යසථහව ේේනනව ව එව තතඵහරගිපතව ේදෝඹතතව

හේේ.ව ඵරමු,ව අපිව දහදව ව ඒව ේේනේේේව කිඹරහ.ව ඒව ෆභව
ේදඹක්භව ආණ්ඩුක්රභව යසථහටව දීරහව වපතඹේේේව නළවළ.ව

අකරයණව ඳේධතිඹව ේනසව ශව යුතුයිව කිඹනව ේොටව කිඹනහ,ව
ආණ්ඩුක්රභව යසථහක්ව එනහ,ව ඒේේව ඔක්ේෝභව යනහව
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කිඹනහ.ව ව ඡේදව ක්රභඹව ළනව කිඹනව ේොටව කිඹනහ,ව ව නව

ආණ්ඩුක්රභවයසථහක්වඑනහ,වඒේේවයනහවකිඹරහ.වජහතිව
්රලසනඹව ළනවකිඹේදීව කිඹනහ,ව ආණ්ඩුක්රභව යසථහක්ව එනහ,ව
ඒේේව උත්තයව වම්ඵව ේනහව කිඹරහ.ව විධහඹව ක්රභඹව ළනවව
කිඹේදීවකිඹනහ,වආණ්ඩුක්රභවයසථහවඑනහ,වඒේේවවපතඹනහව

කිඹරහ.වඑේවභවකිඹරහවවපතඹේේේවනළවළ.වඔඵතුභේරහවඒවේේ් ව
යරහව ේඳේේන.වආණ්ඩුක්රභවයසථහවේනසවයේනවඹම්ව
හරඹක්වඹනහ.වව වජහතයේතයවමූරයවඅයමුදරට,වවඑේවභවනළත්නම්ව

යුේයෝඳඹටවඕනෆව විකරඹටව ේනොළම්ඵර්ව භහඹටවලිේවආණ්ඩුක්රභව
යසථහව වදේනවඵළවළව ේේ.ව ඒහවයේේේවේොයිවහරේ දව
කිඹරහව ඔඵතුභහටව කිඹේනත්ව ඵළවළ;ව භටව කිඹේනත්ව ඵළවළ.ව ඒව

හචිඡහව පිළිඵව භභව ේවොටව දේනහ.ව ළදත්ව ේේේේව
හචිඡහවේනොේයි;වළේඩ්යි.වඒවේේ් වක්රිඹහත්භවකිරීභයිවඅලයව
ේේේේ.වඒවහයණඹවදළනේනවේනභවcanvass යේනවඕනෆව

නළවළ.ව 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වභහනවහිමිම්වපිළිඵව්රලසනඹව
ළනව නළතත්ව මිටුේ ව හචිඡහව යේන,ව එේවභව යරහව
ආණ්ඩුක්රභවයසථහවේනසවයේනවඅලයයිවකිඹනහ.වඑේවභව

ේනසව යේනව තභයිව ආණ්ඩුව ත්ේත්,ව ේනසව යරහව
ේඳේේන.ව ේභඹවඅද-ඊේ වආපුව ්රලසනඹක්ව ේනොේයි.ව අකරයණව
ඳේධතිඹව තුශව ුවහත්භව ේනක්ව සිේධව යේදී,ව මූලිව
අයිතිහසිම්වපිළිඵවනඩුක්වඳළරීේම්වහර්ඹඹවරිසත්රික්වභට්ටභටව

ේවෝව්රහේේශීඹවභට්ටභටවවිභධයතවකිරීභවඅතයලයවේදඹක්.වඒව
ඩිනමිේවශවයුතුයි. 

අඳයහධව නඩුව විධහනව ාග්රවඹව ාේලෝධනඹව කිරීභටව පුා මව
ාේලෝධනඹක්ව අදව ේනළ් රහව තිේඵේේේ.ව ඒව ේනුේනුයිව අපිව

ේම්වළඩිවහරඹක්වතවයේේේ.වඑඹවකිරීභත්වඅලයයිවතභයි.වභභව
එඹවඅලයවනළවළවකිඹේේේවනළවළ.වනමුත්,වේම්වතුශවඇතිවයේනව
ඕනෆව ඵයඳතශව ුවහත්භ,ව වරිසිව ේේ් ව තිේඵනහ.ව ඇයිව

ඔඵතුභේරහවඒහවයේනව්රභහද?වත්රසතහදඹවළශළක්වීේම්වඳනතව
ේනසව යේනවතත්ව් වේේේව ඇයි?ව දූණ,ව ාචහව පිළිඵව
විේලේව අකරයණඹක්ව පිහිටුේනව තත්ව ්රභහදව ේේේේව ඇයි?ව

ඔඵතුභේරහව කි හව ඒව රිනව සිඹේඹේව යනහඹව කිඹරහ;ව රිනව
සිඹඹව ඇතුශතව විේලේව අකරයණඹක්ව පිහිටුේනව ටයුතුව
යනහඹව කිඹරහ.ව යජඹව පිහිටුහව අවුරුේදයිව භහව නභඹක්ව තව

ේරහව තිේඵනහ.ව දළේව කිඹනහ,ව තතආණ්ඩුක්රභව යසථහක්ව එනව
් ව ඉේනතතව කිඹරහ.ව තවඅවුරුුවව ණනක්වගිඹහටව ඳසේේවකිඹයි,ව
තතආණ්ඩුක්රභව යසථහේේවයව ේනව ඵළපතව වුණහ.ව ඒව නිහව ේම්ව

ේභොනත්ව යේනව ඵළපතව වුණහතතව කිඹරහ.ව ඒව උත්තයව ජනතහටව
ළඩක්වනළවළ.වඒවනිහව්රහේඹෝගිවයරහවේඳේේන.වආණ්ඩුක්රභව
යසථහේේවේම්වසිඹලුව්රලසනරටවඋත්තයවවම්ඵවේනහවකිඹරහව
අඳටවසිහිනඹක්වේඳේේනවඑඳහ.වඅේේවයේට්වජනතහේේවආර්ිකව

්රලසන,ව භහජව විභතහ,ව එළනිව ේේරටව ඔඹව ආණ්ඩුක්රභව
යසථහේේව උත්තයව වම්ඵව ේේේේව නළවළ.ව ඒව ආණ්ඩුක්රභව
යසථහේේවඋත්තයවවම්ඵවේේේේවඑවසීභහටවවිතයයි.වඒව

නිහව ේම්ව තත්ත්ඹව ේනසව යේනව විේලේේඹේභව අකරයණව
අභහතයහාලඹව ඳළත්ේතේවසිුවව විඹව යුතුව ුවහත්භව ේනසභ,වඒව
කීභවඉටුවයේන.වඒවසිඹලුවේේභවආණ්ඩුක්රභවයසථහටවඵළයව

කිරීභවඋත්තයඹක්වේනොේයි.ව 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,ව ඒවනිහවනීතිඹවඹහත්හර නව
ශවයුතුයි.වනීතිඹවඹහත්හර නවකිරීේම්දීවඅතයලය,වළදත්වවව
ඩිනමිේවශවයුතුව ඒහටව මූලිත්ඹවරඵහවේදේන.ව ඒවතභයිව

ේම්වඅධහයණඹවයේේේ.වඒවමූලිත්ඹවරඵහවදීේම්දීවභභවමුලිේව
වේව ශව රුණු,ව ්රජහතේත්රහදඹව ම්ඵේධේඹේව අධහනඹව
ේඹොමුව ශව යුතුයි.ව ඒව හේේභ,ව ත්රසතහදඹව ළශළක්වීේම්ව ඳනතව

අේවෝසිවයේනවඕනෆ.වඒටවආණ්ඩුක්රභවයසථහක්වඑනව් ව
ඉේනව ඕනෆව නළවළ.ව ඒව අේවෝසිව යේනව ේභොටද,ව අලුත්ව

ආණ්ඩුක්රභව යසථහක්ව එේනව ඕනෆ?ව ඒව අේවෝසිව යේනව

පුළුේ.ව ඒව අේවෝසිව යේනව අලුත්ව ආණ්ඩුක්රභව යසථහක්ව
එන් වඉේනවඕනෆවනළවළ.වඒවවඅේවෝසිවයේන.ව 

ේදළනිවහයණඹ,ව දූණ,ව ාචහවපිළිඵවවිේලේවඅකරයණඹක්ව
පිහිටුේන.වඒටවආණ්ඩුක්රභවයසථහවාේලෝධනඹක්වඑනව් ව

ඉේනවඕනෆවනළවළ.වඑඹවවළකිවඉක්භනිේවයේන.වඒහත්වඑතළනටව
ඵළයව යේනව එඳහ.වඩිනමිේවශව යුතුව ේේ් වඩිනමිේවශව
යුතුයිවකිඹනවඑවඅධහයණඹවයනහ.ව 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වඅහනවලේඹේවභහවවේව
යේේේ,ව අකරයණේ ව සහධීනත්ඹව පිළිඵව භතුව ේරහව
තිේඵනව ්රලසනඹයි.ව ඒව ම්ඵේධව විභර්ලනඹ,ව ඒව පිළිඵවතිේඵනව

ඳළවළරිලිව සථහයඹ,ව ඳළවළරිලිව ඳරීක්ණඹවළනව ජනතහව දළනුත්ව
ශවයුතුයි.ව එේවභව සිේකරඹක්ව වුණහද,ව නළේදව ඹේනත්,ව ඒව පිළිඵව
ඔඵතුභේරහේේව සථහයඹව ේභොක්දව ඹේනත්ව ම්ඵේධේඹේව

යේට්වජනතහවදළනුත්වයේනඹවකිඹහවඉ් රහවසිටිමිේවභහවනතයව
ේනහ.වේඵොේවොභවසතුතියි.ව 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභවසතුතියි.ව 

 වශ ට,වරුවඅනුයවප්රිඹදර්ලනවඹහඳහවඇභතිතුභහ. 

 
[අ.බහ.ව4.39] 

 
ගරු අනුය ප්රියදර්ශන යඳ මහ  (ංඳද කළමනකයණ 
අම යතුම) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - அணர்த் 

தொரமத்து அமச்ெர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ඉතහභත්භව ළදත්ව අදවක්ව

අනුව රුව අකරයණව ඇභතිතුභහව අඳයහධව නඩුව විධහනව ාග්රවඹව
ඳනතටව ාේලෝධනව ේනව එමිේව රාහේ ව නඩුව ටයුතුරටව
බහජනව නව පිපතටව වනඹක්ව රඵහදීභටව උත්හවව යරහව

තිේඵනහ,වවිේලේේඹේභවවවබහණ්ඩවඅත්වඅඩාගුටවළනීේභේවඳසුව
සිුවවනවක්රිඹහලිඹවපිළිඵ.ව 

අඳටව අඳයහධව අකරයණව ක්රිඹහලිඹව රළේඵේේේව බ්රිතහනයව

ජහතිඹේේේ.ව ඒව හේේභව අඳටව සිවි් ව අකරයණව ක්රිඹහලිඹව
එේේේවේයෝභව -ව රේේේසිවනීතිඹවඳහදවයේන.වඒවඅනුවේම්ව
යේට්ව ෆභව ඳනතභ,ව -අඳයහධව නඩුව විධහනව ාග්රවඹව ත්තත්,ව
හක්ිකව ආඥපහඳනතව ත්තත්-ව ඳළවළරිලිව ේරභව හු හක්ව ුවයටව

දකිේනටව රළේඵේේේව බ්රිතහනයව එේවභව නළත්නම්ව අකරයහජයහදීව
ඳනත්රව අනුයණයි.ව නමුත්ව අපිව පිළිේනහව එව ්රධහනව
තර්ඹක්ව තභයිව අකරයණඹව සහධීනව විඹව යුතුයි;ව අකරයණව

විනිලසචඹහයරුේටවසහධීනවක්රිඹහවකිරීේම්වඅයිතිඹවරළබිඹවයුතුයිව
ඹේන.ව භභව ේභේවභව කිඹේේේව අකරයණඹව යව 12ක්ව
අණ්ඩව ළඩව යරහව තිේඵනව ේේනක්ව වළටිඹට,ව අකරයණව

ක්රිඹහදහභඹ,වවිනිලසචඹහයතුභේරහේේව වහවනීතීඥපරුේේේවහර්ඹව
බහයඹව වව අේනකුත්ව නිරධහපතේේේවහර්ඹව බහයඹව පිළිඵව භටව
ෆේවනවළටීදභක්වතිේඵනවනිහයි.ව 

විේලේේඹේභ,ව වරාහේ වඅේනක්වඅකරයණවඳේධතිව වේේේව
තිබුණත්,වළදත්භවඅාලඹක්වනවභේවසත්රහත්වඅකරයණවඳේධතිඹව
නිසිව ේරව ක්රිඹහත්භව ේේේේව නළත්නම්ව යේට්ව නීතිව
ක්රිඹහත්භවීභවසිුවවේේේේවනළවළ.වේම්වතභයිවභේේවඅත්වදළකීභ.ව
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

අපිවදේනහ,වභේවසත්රහත්වඅකරයණවවිවිධවඅණවඳනත්වවයවහවවිවිධව
බහණ්ඩවඅත්වඅඩාගුටවනුවරඵනහවකිඹරහ.වවිේලේේඹේභවඳත් ව
වහව නිජව ද්රයව ආඥපහව ඳනතව වව නව ත්ව වහව ෘක්රතහව

ආයක්ණව ආඥපහ ඳනතව ඹටේත්ව අත්ව අඩාගුටව ේනහව බහණ්ඩව
ම්ඵේධේඹේවනඩුවඳයනවවිට,වඅත්වඅඩාගුටවේනහවරදවහවනව
හේේව ේේ් ව පිළිඵව ඳරීක්ණව ඳත්ේනටව රිනව නිඹභව

යනහ.ව ඒව නිඹභව යනව හරඹව ඇතුශතව ඒව බහණ්ඩව අකරයණව
බහයේ ව තිේඵනහ.ව ඒව අනුව අකරයණව භූමිඹටව ගිඹහභව
ේඳේනනහ,ව මුළුව අකරයණව භූමිඹභව ශව ේොඩකිේව පිපතරහව

තිේඵනහවහේේ.වඒවහේේභවනවත්වවහවෘක්රතහවආයක්ණව
ආඥපහඳනතවඹටේත්වඅඳයහධඹක්වම්ඵේධවඅත්වඅඩාගුටවේනහව
බහණ්ඩත්වඅකරයණවභූමිේ භවතභයිවේොඩවවේේේ.වනඩුවඅවරහව

අේව ේරහව ේම්හව ඵළවළයව කිරීේම්ව ක්රිඹහලිඹටව හරඹක්ව තව
ේනහ.ව නඩුව ටයුත්තත්ව තිේඵනහ,ව ඒව වහත්ව හරඹක්ව තව
ේනහ.ව ඒව මුළුව හරඹව පුයහභව ේම්ව බහණ්ඩව අකරයණව භූමිේ ව
තිේඵනහ.වභවයවේරහටවඇඳෆරක්වඉරිපතඳත්වශහභවඑඹවඅේව

නතුරුත්ව ඒහව අකරයණව භූමිේ භව තිේඵනහ.ව භභව ේම්ව
ාේලෝධනඹටවවහඹවඳශවයනවභේභ,වඑළනිවඅසථහරවමු් ව
අසථහේ දීභව ව අදහශව බහණ්ඩව අකරයණඹව වයවහව ේේේේසිරව

විකුණරහව මුද් ව ඵළය කිරීේම්වක්රිඹහලිඹක්වේවෝව එේවභවනළත්නම්ව
හවනවහේේවේේ් වඅත්වඅඩාගුටවේනහවවවඳනතවභඟිේභවසුුවසුව
ඇඳඹක්ව භතව මුදහව වළරීභක්ව යේනටව පුළුේව නම්ව හු හක්ව ුවයටව

අකරයණවභූමිඹව ශුේධවඳවිත්රවතිඹහවේනටවපුළුේභවරළේඵයිව
කිඹරහවවහිතනහ.වඒවතභයිවභේේවඅත්වදළකීභ.ව 

අපිව විලසහවයේනටව ඕනෆව විනිලසචහයයේඹක්වකිඹේේේව
අඳටවඅතව ේඳවිඹව ේනොවළකිව ේේනක්වඵ.ව රාහේ වආණ්ඩුක්රභව
යසථහව අනුව විධහඹඹ,ව යසථහදහඹඹව වහව අකරයණඹව

එක්තයහව විකරඹටවතුේවඈඳුතු, ඵරවත්රිත්ඹක්වවළටිඹටවතභයිවඅපිව
වඳුේේේේ.ව ේම්ව ඵරව ත්රිත්ේ ව ඉතහව ළදත්ව ආඹතනඹව තභයිව
අකරයණඹ.ව ශිසටව භහජඹව අකරයණව ක්රිඹහලිඹකිේව තභයිව

ජනතහටව යදටව බිඹක්ව ඇතිව යේේේ.ව යදටව බිඹක්ව ඇතිව
යේේේවඅකරයණවඳේධතිඹවනිසිවේරවක්රිඹහත්භවේනහවනම්ව
ඳභණයි.ව 

රාහේ ව අකරයණරව නඩුව තීේුවව අයේනව ඵරපුහභවවවවවවවවවවවවවවව
භවයව ේරහටව භවජනඹහව ේනොපිළිේනහව වව තීේුවත්ව

විනිලසචඹහයතුභේරහව රඵහව දීරහව තිේඵනව ඵව ේඳේනනහ.ව
භවජනඹහවේනොපිළිේනහවතීේුව,වපිළිේනහවතීේුවවකිඹරහවේදඹක්ව
ේරෝේ ව නළවළ.ව නඩුව පිළිඵව හක්ිකව අවරහව ඒව පිළිඵව

හධහයණව ේදනව තීේුවව තභයිව නඩුව තීේුවක්ව ේේේේ.ව අපිව
උදහවයණඹක්වවිකරඹටවතහසිම්වනඩුවඅයේනවඵරමු.වේම්ව වටව
දලව ණනහටව ේඳයව තිබුණුව නඩුක්.ව ඒව ඉතහභව

ආේේදෝරනහත්භව නඩුක්.ව තහසිම්ව තභේේේව බිපතව භළරුහව
කිඹරහව විලහරව තර්ඹක්ව ේොඩව නළඟුණහ.ව ඒව තභයිව භවජනඹහව
විලසහවශවතර්ඹ.වඒවඅනුවතහසිම්වභවතහටව -ඔහුවරාහේ ව
හිටපුව ්රසිේධව ව ක්රිට්ව ක්රීඩේඹක්-ව එේයහිව නඩුව ඳළරුහභව ඒව

නඩුව විබහව ශව ේග්රේේව විනිලසචඹහයතුභහව ව තීේුවව ේදේනව
රුණුවයහශිඹක්වරහවඵළලුහ.වභටවභතවවළටිඹටවඅහනේ දීව
නීතිභඹව ලේඹේව තර්ඹව ේොඩව නළඟුේණ්ව අකරයණව වදයව

විදයහේ ව රුණුව පිළිඵයි.ව එව අකරයණව වදයයේඹක්ව
කි හ,ව "ේම්වතළනළත්තිඹවභළරුණුවේරහවඋදඹව රුේ ඹ"වකිඹහ.ව
විත්තිේඹේව ඉරිපතඳත්ව ශව ශ්රීභත්ව සිඩ්නිව සමිත්ව කිඹනව අකරයණව

වදයව විේලේඥපඹහව කි හ,ව "ව නළවළ,ව ේම්ව ේරහව තිේඹේේේව
දව් වහරේ ,වඑේොශේවේව ඳසේේ"වකිඹහ.ව ඒවභතවතභයිවමුළුව
තීේුවභව රැඳුේණ්.ව අහනේ දීව ේග්රේේව විනිලසචඹහයතුභහව

තහසිම්වනිළයරිරුවකිඹහවතීේුවව්රහලඹටවඳත්වශහ.වේභඹවඅදව
ඳහව රාහේ ව ආේේදෝරනඹටව ඳත්වුණුව නඩුව තීේුවක්.ව එභව

නඩුටව තහසිම්ව ේනුේේවේඳනීවසිටිේ ව ේම්ව ඳහර්ලිේම්ේතුව

තුශත්,වනීතිවක්ේේත්රඹවතුශත්වකීර්තිභත්වනීතිඥපේඹකුවලේඹේවවසිටි,ව
ඇභතියේඹකුවලේඹේවසිටිවේෝ විේවආර්වදවසි් හවභළතිතුභහයි.ව
භේේව තිේඹනව දළනුභව අනුව නම්,ව ේම්ව නඩුව තීේුවව භවජනඹහව
පිළිත්ේත්වනළවළ.වඒවනිහභවඊශ ටවතිබුණුවභළතියණේ දීවඑතුභහව

ඉරිපතඳත්වවුණුවේදහිරව-ව් කිසවභළතියණව්රේේලේඹේවඑතුභහව
ඳයහජඹටවඳත්වවුණහ. 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ළදත්භව ේදඹව තභයි,ව
විනිලසචඹහයයේඹකුටව නඩුව තීේුවක්ව දීභටව ඇතිව නිදවව වව

අයිතිඹ.ව නඩුව තීේුවක්ව දීභව වහව ඔහුව උඳේඹෝගීව යව ේේේව
තභේවඉරිපතේ වේදනවහක්ිකයි.වඳත්තයරවඳශනවේේ් ත්,වේම්ව
ඳහර්ලිේම්ේතුේ වඅපිවවුරුවේවෝවකිඹනවේේ් ත්,වඅපිවහටවේවෝවව

වුරුව ේවෝව ේේනක්ව යදරුේකුව යේනටව තිේඵනව
ඕනෆභත්වවවිනිලසචඹහයයේඹකුවකිසිභවදවනඩුවතීේුවක්ව
දීේම්දීව ළරකි් රටව තව යුතුඹව කිඹහව භභව හිතේේේව නළවළ.ව

විනිලසචඹහයයේඹක්වඒහවහිතටවේනහඹවකිඹහත්වභහවවවිලසහව
යේේේවනළවළ.වේභොද,වේම්වයටවකීර්තිභත්වවිනිලසචඹහයරුේව
බිහිවශවයටක්වවළටිඹට,වකීර්තිභත්ව වනීතිඥපරුේවබිහිවශවයටක්ව

වළටිඹටවඅකරයණවක්ේේත්රඹවඉතහවඉවශවතළනවතිේඵනහඹවකිඹහව
භහවවිලසහවයනහ.ව 

අකරයණව ක්ේේත්රඹව ම්ඵේධේඹේව අඳටව ථහව යේනටව
පුළුේ.වනමුත්වථහව යේදීව ඹම්ව ව සීභහක්ව ඇතුේශේවථහවකිරීභව

තභයිව ේම්ව ඳහර්ලිේම්ේතුේ ව භේත්රීයේඹකුේේව ව කීභව කිඹනව
එව භභව අාව පිළිේනහ.ව ේභොද,ව අඳටව
විනිලසචඹහයයේඹක්ව විේ චනඹව යේනත්ව ඵළවළ;ව ේවොයිවව
කිඹේනත්ව ඵළවළ;ව විශිසටයිව කිඹේනත්ව ඵළවළ.ව ඒව හයණඹව

ම්ඵේධේඹේවඅඳටව අයිතිඹක්වනළවළ.ව ේභොදවඒවවහවනඩුක්ව
ඳහදවයවේනවතභයිවවහභහනයේඹේවඅඳවථහවයේනවඕනෆ.ව 

අේේව යේට්ව එව හරඹව අකරයණඹව පිළිඵව හභහනයව
භතේේදඹක්වතිබුණහ.වඒවභතේේදවණනහක්වඅඳවඳසුවශහ.වඕනෆභව

යටවවඕනෆභවතත්ත්ඹක්වඹටේත්වඅකරයණඹවේේනටවපුළුේ,ව
ඳහර්ලිේම්ේතුව ේේනටව පුළුේ,වඅේේවක්රිඹහරහඳඹව ේේනටව
පුළුේව භවජනඹහේේව නළත්නම්ව ේේලඳහරනව ක්ේේත්රඹව තුශව

හචිඡහටව බහජනඹව ේේනටව පුළුේ.ව හචිඡහටව බහජනඹව
ේනොනව විඹඹක්ව ේොේවේත්ව තිේඵනහඹව කිඹහව භහව ව විලසහව
යේේේවනළවළ.වඑභවනිහවඅඳවේම්වතර්වඉරිපතඳත්වයේරිවමූලිව

අදවසිේවපිටටවේනොඹේනටවඅඳවව්රේ ම්වේේනටවඕනෆ.වමූලිව
අදවවතුශවරැ වසිටිමිේවඳභණයිවඅඳටවශිසටවම්ඳේනවභහජඹක්ව
වදේනව පුළුේව ේේේ.ව ේම්ව ඳහර්ලිේම්ේතුේ ව ථහව යනව

භටත්,ව හටත්ව තත්ව පුේරේඹකුටව ළයරිරුහඹව
කිඹේනත්,වඔහුවළයරිරුවශවයුතුඹයිව වකිඹේනත්වඅයිතිඹක්ව
තිේඵනහඹව කිඹහව භහව විලසහව යේේේත්ව නළවළ.ව භටව ඒව
කිඹේනත්වවඵළවළ.ව 

නීතිව ක්ේේත්රඹව තුශව අදව ේනසම්ව යහශිඹක්ව විඹව යුතුව
තිේඵනහඹවකිඹහව භහව හිතනහ.ව ඳශමුනවහයණඹ,ව අදව භහජඹව
රියුණුයි.වතහක්ණඹවඵහුරවඳහවිචි මවේනහ.වඒවහේේභවඅඳයහධව
යුක්තිව විනිලසචඹව යනව ක්රභව ේ දඹේව ේනසව ේනහ.ව එව
හරඹවයවසවේඳොර සිඹටවපුේරේඹකුවඹනහඹවකිඹේේේ,වබිඹව
ළේදනවහයණහක්.ව විේලේේඹේව රාහේ ව ආේේදෝරනහත්භව
සිේකරඹක්ව වුණුව ේදොඩම්ේඳව මුදරහලිේව සිේකරඹත්ව එක්භව යවසව
ේඳොර සිේ ව වතයනව තට්ටුව කිඹනව එව ඇේවනේොටත්ව ඇ ව
කිලිේඳොරහඹනවසරඳඹක්වතභයිවඒවහරේ වතිබුේණ්වකිඹනවඑව
ඔඵතුභහත්ව දේනහ.ව ේදොඩම්ේේව මුදරහලිව යවසව ේඳොර සිේ ව
වතයනවතට්ටුේේවත් ලුවශහද,වඑේේවනළත්නම්වඔහුවවතයනව
තට්ටුේේව ඳළේනහදව කිඹනව එව අදත්ව හචිඡහටව බහජනඹව
ේනහ.වරුවඇභතිතුභහ,වභභවේම්වකිඹේේේව්රධහනවලේඹේවඅපිව
අදව ේම්ව ථහව යනව හයණහව ළනයි.ව අදව ඒව හරේ ව ව හේේව
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ේනොේයි.ව අදව මුලිව මිනිසව අයිතිහසිම්ව ළඩියි.ව ඒව හේේභව
ජනතහටවතිේඵනවඅයිතිහසිම්වපිළිඵවවදළනුභවළඩියි.වඒවහේේභව
යහජයඹක්ව ක්රිඹහත්භව විඹව යුතුව ව ආහයඹව වව අඳයහධව යුක්තිව
විනිලසචඹේව පිළිඵව භතහදඹේව භහජඹව තුශටව ේොඩව ේරහව
තිේඵනහ.වඑභවනිහව වවතයනවතට්ටුවකිඹනවඑවඅදවඑදහවතයම්ව
බිඹජනවතට්ටුක්වේනොේයි.ව 

අදවඅපිවසිඹලුවේදනහභවජීත්වේේේේවඅලුත්වභහජඹ.වඅලුත්ව
භහජඹවජීත්වනවඅඳටවකීම්වයහශිඹක්වතිේඵනහ.වඒවතභයි,ව
අේේව භහජඹව තිබුණුව තළනටව ඩහව ේවොව තළනටව ේේනේේේව
ේොේවොභදව ව කිඹරහ.ව ේම්ව ආණ්ඩුව ඵරඹටව ඳත්නව ේොටත්ව ඒව
පිළිඵව හචිඡහක්වතිබුේණ්.වභහජඹවඑදහව තිබුණහටව ඩහව ේවොව
තළනටව ේේනේේේව ේොේවොභදව කිඹනව එව තභයිව හචිඡහව
ේශේ.වඒවටිනවහචිඡහක්.වඒවවහවයජඹකුත්වේනසවවුණහ.ව
ඒව හචිඡහව ඉරිපතඹටව ේනව ඹමිේව ඩහභව හධහයණව ක්රභේ දවව
නිර්භහණඹවයේනටවඅඳවක්රිඹහවයේනවඕනෆ.ව 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,ව භටව ේඳේනනවේදඹක්වතභයි,ව
අේේව යේට්ව ේඳොලිසව නිරධහපතේටව නීතිඹව පිළිඵව තිේඵනව දළනුභව
අඩුයිවකිඹනවඑ.වඒටවේවේතුක්වතිේඵනහ.වඒවතභයි,වයව25ක්ව
විතයව අඳටව ත්රසතහදීව උුවයක්ව තිබුණව නිහව ේඳොලිසව නිරධහපතේව
අඳයහධවයුක්තිව විනිලසචඹවකිරීේම්වහර්ඹඹව ේනුට,ව යටවආයක්හව
කිරීේම්වහර්ඹඹටවේඹොදහවතිබීභ.වභටවභතයිවභභවඋහවිවගිඹවමු් ව
හරඹ.ව නඩුදීව අේනක්ව ඳළත්ේත්ව හිටිඹහව නම්ව ඳළමිණි් රව
ේභේවඹවේනවේඳොලිසවනිරධහපතේඹක්,වඔහුටවහක්ිකවආඥපහඳනත,ව
අඳයහධවනඩුවවිධහනවාග්රවඹවවවඳළයණිවනඩුවතීේුවවපිළිඵවේරොකුව
දළනුභක්වතිබුණහ.වේම්වඳළත්ේතේවනීතිඥපේඹක්වනළගිවටිනවේොටවඑවහව
ඳළත්ේත්ව එක්ේනහව ්රලසනඹක්වඇහුත්,වඑඹව හක්ිකවආඥපහඳනතටව
විරුේධවනම්වවහභව ඒව ළනවවිේයෝධතහව ඉරිපතඳත්වයේනවපුළුේව
දළනුභක්ව ඔහුටව තිබුණහ.ව ඒව හේේභව ඳළමිණි් රක්ව ටවේව යව
ළනීේම්දීවදණ්ඩවනීතිවාග්රවේ වභවයවේචෝදනහේටවභනහවේරව
ළශේඳනවේරවහක්ිකවටවේවයවළනීේම්වවළකිඹහක්වඔවුේටව
තිබුණහ.ව ඒව හේේභව විේලේේඹේභව ඳළමිණි් රව ේභේවඹව වීේම්දීව
ඔවුේටව ඒව පිළිඵව ේවොව විචක්ණබහඹක්ව තිබුණහ.ව අඳටව
ේඳේනනහව දළේව ඒව විචක්ණබහඹ,ව දළනුභව අඩුව ේරහව ගිහිේව
කිඹරහ.ව ේඳොලිසව ේදඳහර්තේම්ේතුත්ව ේම්ව පිළිඵව දළනේනව ඒව

දළනුභවරඵහවේදේනවඅලුත්වළඩවපිළිේශවයහශිඹක්වදළේවක්රිඹහත්භව
යමිේව සිටිනව ඵව භහව දළක්හ.ව අඳටව ව කීභක්ව තිේඵනහ,ව ඒව
නිරධහපතේටව අලයවයනව දළනුභවනළතව ළයඹක්වරඵහව ේදේේේව
ේොේවොභදවකිඹනවඑවළනවහචිඡහක්වයේන.ව 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වඅදවතර්ඹක්වඉරිපතඳත්වවුණහ.ව
ඒව අේේව අකරයණව ඇභතිතුභහත්ව පිළිත්තහ.ව එතුභහත්ව පිළිත්තව
ේේවතභයි,වඑභවහයණහටවඑවඅකරයණඹවඑවදුවභකුත්,ව
තත්වඅකරයණඹවතත්වවිකරේ වදුවභකුත්වේදනහවකිඹනවඑ.ව
එව තළනව ඇඳව රඵහව ේදනව ේොට,ව ඒවහයණහව භතභව ේචෝදනහ 
තිේඵනව ේොටව තත්ව තළන ඇඳව රඵහව ේනොේදනව තත්ත්ඹක්ව
තිේඵනහව කි හ.ව ඒව නිහව විනිලසචඹහයරුේව ේත්රීේම්දීව නිසිව
ක්රභේ දඹක්වඅනුභනඹවයේනත්,වවිනිලසචඹහයතුභේරහවපුහුණුව
යේනත්වඅදවඅඳටවේරොකුවවකීභක්වතිේඵනහ.ව 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවඇභතිතුභහ,වදළේවථහවඅේවයේන. 
 

ගරු අනුය ප්රියදර්ශන යඳ මහ  
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

භේේවථහව ම්පර්ණේඹේවඉරිපතඳත්ව යේනවහරඹවනළතිව

වුණත්ව භභවකිව යුතුයි,ව අපිව අලුත්ව ඳපතචිේේදඹටව ඹහව යුතුයි;ව අපිව
අලුත්වේේ් වළනවඅධහනඹවේඹොමුවශවයුතුයි;වේරෝේ වතිේඵනව

විවිධව අලුත්ව ක්රභව ළනව අපිව ක්රිඹහත්භව විඹව යුතුයිව කිඹරහ.ව

විේලේේඹේභවඅකරයණවක්රිඹහලිඹවවිතයක්වේනොේයි,වඳරීක්ණව
ඳළළත්වීේම්දී,වටවඋත්තයවරඵහවළනීේම්දීවර්වහධහයණවේරව
යේනව පුළුේවහයණහව පිළිඵත්ව අපිව අධහනඹව ේඹොමුව ශව
යුතුයිවකිඹහවභභවකිඹේනවළභළතියි.වේඵොේවොභවසතුතියි. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභවසතුතියි.ව 

 වශ ට,වරුවසුජීවේේනසිාවවයහජයවඅභහතයතුභහ. 

 
[අ.බහ.ව4.52] 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ  (ජ යන් ය මවමළ යජය 

අම යතුම) 
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங் - சர்வததச வர்த்தக இரொஜொங்க  

அமச்ெர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

ේඵොේවොභවසතුතියි,වමූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි.වභේේවමිත්රව
විජිතව ේවේයත්ව රුව භේත්රීතුභහව දළේව රුව බහේ ව හිටිඹහව නම්,ව
එතුභහටවේඳොඩිවඋත්තයඹක්වේදේනවතිබුණහ.ව 

අදවනඩුවබහණ්ඩවම්ඵේධේඹේවඅඳයහධවනඩුවවිධහනවාග්රවඹව
ඳනතටවේනහවාේලෝධනවම්ඵේධේඹේවඅපිවමුලිේභවඇභතිරුව
ේදේදනහටභවසතුතිේතවනහ.වේම්වේවොවේදඹක්.වභභවහිතනව
වළටිඹටව  වටව ඩහව තත්ව විලහරව ේනසම්ව ේම්ව ම්ඵේධේඹේව
ඉරිපතේ දීවයේනව සිේධව ේයි.ව වළඵළයි,ව ඒව ේනසම්ව යේනව
හරඹව අලයයිවකිඹනවඑවතභයිවකිඹේනවතිේඵේේේ.වනමුත්,ව
තවවවේම්වේටිවහරඹවතුශදීවඳහවේභතුභේරහවඅලයවේනසම්ව
සිුවව යේනත්,ව අලයව ඳවසුම්ව රඵහව ේදේනත්ව ටයුතුව යව
තිේඵනහ.ව 

නඩුවබහණ්ඩවළනවථහවයනවේොටවඅේේවඇභතිතුභහවකි හව
හේේ,වේඳොර සිඹටවගිඹහභවඅඳටවදකිේනවරළේඵනහවනඩුවබහණ්ඩව
විලහරව්රභහණඹක්වේඳශව සහව තිේඵනවඵ.වඒහටවආයක්හක්ව
නළවළ.ව ඒහව නඩුව බහණ්ඩව ඵටව ඳභණක්ව ඳත්ව නහ.ව නළතව
ව්රේඹෝජනඹටව ේනව අසථහක්ව රළේඵේේනත්ව නළවළ.ව ඒව නිහව

ඉරිපතේ දීවතවතත්වරියුණුවක්රභේ දවවඳුේහවදීරහ,වේභළනිවේේඳශව
ම්ඵේධේඹේව අලයව නීතිව ක්රිඹහත්භව යයිව කිඹරහව අඳව
ඵරහේඳොේයොත්තුවනහ.ව 

විේලේේඹේභව ුවයථනඹක්ව tap කිරීභව ම්ඵේධේඹේව රුව
විජිතව ේවේයත්ව භේත්රීතුභහව රුණුව දළක්වහ.ව ඒව ළනව අඳව අතයව
විහදඹක්ව ඇතිව වුණහ.ව විහදව ශත්ව අපිව ේවොව මිත්රේඹෝ.ව අපිව
විේලේේඹේභවජනතහවවිමුක්තිවේඳයමුණවඅඹවයනහ.වේභොද,ව
එභව ඳක්ඹව ේොයම්රටව විරුේධව ේොඩක්ව ථහව යනහ.ව
වළඵළයි,ව අඳටව කි හ,ව "යරහව ේඳේේන"ව කිඹරහ.ව භභව විජිතව
ේවේයත්වරුවභේත්රීතුභහටවභතක්වයේනවළභළතියි,ව2015වජනහපතව
භහේ වේම්වආණ්ඩුව -ජනහකරඳතිතුභහව -ව ඳත්ව වුණහටවඳසේේවඑදහව
සිටවඅදව දක්හවවවේටිවහරඹවතුශවේොමිේවබහව9ක්වඅපිවඇතිව

ශවඵ.වඅපිවේතොයතුරුවදළනළනීේම්වඅයිතිහසිභවපිළිඵවඳනත්ව
ේටුම්ඳතව ම්භතව ශහ.ව ේම්හව අවුරුුවව ණනක්ව ඹුයව ඹුය,ව
අපු් රව අපු් රව හිටපුව ේේ් .ව අපිව ඵරඹටව ඳත්ව ේරහව ේටිව
හරඹක්වතුශවඒහවඉටුවශහ.වඑතුභහවඒවළනවවනක්ත්වේශේව
නළවළ.වජනතහවවිමුක්තිවේඳයමුණවේොයම්වළනවථහවයනවඑව
ළනව අපිව අඹව යනහ.ව ශව ේවොව ළනව ථහව කිරීභව ජනතහව
විමුක්තිව ේඳයමුේණ්වහභහනයව ්රතිඳත්තිඹව ේනොවුණත්,ව අපිවයපුව
ේවොවේේ් වම්ඵේධේඹනුත්වේඳොඩ්ඩක්වේවෝවථහවයරහ,වඅඹව
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

ේශොත්වේවොයි.වේභොද,වඅපිවඑටවඑතුවේම්වවිේරඹවයපුව
වේදහ.ව විජිතව ේවේයත්ව භේත්රීතුභහව කි හ,ව ුවයථනව tap   කිරීභව
ම්ඵේධේඹේව ේනව පුේරේඹකුටත්ව ඳළමිණි් රක්ව යේනව
පුළුේවකිඹරහ.වවළඵළයි,වේම්වයේට්වනීතිඹක්වතිේඵනහ.වේඳොර සිඹටව
ඳළමිණි් රක්ව ශහභව ඒව ඳළමිණි් රව ඵහයව ේනව ඕනෆ.ව ේභොනව
අඳභ්රාලව ඳළමිණි් රක්වශත්,ව භූතේඹක්ව ඇවි් රහව ළහුහවකිඹරහව

ඳළමිණි් රක්ව ශත්,ව ේඳොර සිේඹේව ඒව ඳළමිණි් රව ඵහයව ේනව
ඕනෆ.ව ඒව ඳළමිණි් රව ඵහයව ත්තහටව ඳසේේව ේඳොර සිඹව තීේුවව
යනහ,ව ඒව ම්ඵේධේඹේව ඳරීක්ණඹක්ව ඳත්නහදව නළේදව
කිඹරහ.ව 

දළේව ඵරේන,ව ේභතළනව තිේඵනව ාකීර්ණබහඹ.ව
විනිසුරුයේඹකුේේව ුවයථනඹක්ව tap  ශහව කිඹරහව නීතිඥපව

භවත්භේඹක්ව ඇවි් රහව ඳළමිණි් රක්ව යනහ.ව ේඳොර සිඹව
ේොේවොභදව ඒව ඳළමිණි් රව විබහව යේේේ?ව විනිසුරුතුභහව
ේඳොර සිඹටව ේේරහව ටඋත්තයඹක්ව ේනද?ව එතේොටව

ේඳොර සිඹටවහභහනයේඹේවසිේධව ේනහ,වනීතිඳතිවඋඳේදසව රඵහව
ේන.ව ඒව උඳේදසව රඵහව ේනව ලියුභක්ව ලිඹේනව ේනහ.ව
නළත්නම්වගිහි් රහවනීතිඳතිතුභහවවමුේේනවසිේධවේනහ.වලියුභක්ව

දළම්ේභොත්ව ආඳහුව ඒටව උත්තයඹක්ව එේනව ඕනෆ.ව විනිසුරුතුභහටව
්රලසනඹක්ව තිේඵනහව නම්,ව ළඹක්ව තිේඵනහව නම්,ව එතුභහටව
පුළුේව අව විනිසුරුතුභහටව ේවෝව නීතිඳතිතුභහටව ේවෝව රුව

ඇභතිතුභහටව වේම්ව ම්ඵේධේඹේව විේලේව ඳළමිණි් රක්ව යේන.ව
එේවභව ඳළමිණි් රක්ව යරහව තිේඵනහද?ව විජිතව ේවේයත්ව
භේත්රීතුභනි,ව ුවයථන tap  යනව ථහව ආේ ව ේම්ව හරේ ව

ේනොේයි.ව ඔඵතුභහටව භතව ඇතිව භේත්රීතුභනි.ව අපිව විරුේධව
ඳක්ේ වඉේනවහරේ වේෝධහබඹවයහජඳක්වභවත්භඹහවසිඹලුභව
ුවයථනව tap  යනහවකිඹරහවඅඳටවවිලහරවබිඹක්වතිබුණහ.වඅපිවඒව
දසරව ුවයථනව ලිේවළඩිඹවථහවයේේේත්වනළවළ.ව එේවභව

තත්ත්ඹක්ව තභයිව ේම්ව යේට්ව තිබුේණ්.ව විනිසුරුරුේේේ,ව
අවිනිසුරුතුභහේේව -සිඹලුව ේදනහේේභ-ව ුවයථනව tap  යනහව
කිඹරහව විලහරව බිඹක්ව තිබුණහ.ව වළඵළයි,ව ඔඵතුභහටව භභව එව

අි ේඹෝඹක්ව යනහ.ව ඔඵතුභහව ඕනෆභව ුවයථනව විසතයඹක්ව
රඵහේන,ව ජනහකරඳතිතුභහව ේවෝව අභළතිතුභහව ේවෝව අකරයණව
ඇභතිතුභහව නීතිඳතිතුභහටව ේවෝව අව විනිසුරුතුභහටව ේවෝව නීතිඹව

වසුරුනව පුේරේඹකුටවථහවයරහව ේභේනව ේම්ව ේේව යේනව
කිඹරහව කි හව නම්,ව ඔඵතුභහව ඒව ේඳේේන.ව එේවභව ේදඹක්ව
නළවළ.වඒටවතභයිවඅපිවඹවවඳහරනඹවකිඹේේේ.ව 

අපිව ඹවව ඳහරනවආණ්ඩුක්වේනහහ.ව වළඵළයි,ව ඒේේව අඳටව
යේට්ව සිඹලුභව ඔළුව සුේධව යේනව ඵළවළ.ව නීතිඳතිව

ේදඳහර්තේම්ේතුේ වනිරධහපතේවඉේනහ.වවිනිසුරුරුේවඉේනහ.ව
අපිව ඹවවඳහරනව ඳදනභව ේනහහඹවකිඹරහ,වඅපිටවමුළුව යේට්භවඔළුව
ේවෝදේනව පුළුේව ක්රභේ දඹක්ව තභව නළවළ.ව වළඵළයි,ව ේම්ව යේට්ව

මිනිසසුව ඒහටව පුරුුවව ේයි.ව ේම්ව යටව තභත්ව ජයහජීර්ණව ේරහයිව
තිේඵේේේ.ව 

ඔඵතුභහටවභතවඇති,වභේේවමිත්රඹහ,වහිටපුවඅවවිනිසුරුවයත්ව
නේදව සි් හව භවත්භඹහව ළන.ව එතුභහව තභයිව ඳශමුළනිව තහටව
අේේවයේට්වඅකරයණවඳේධතිඹවවිනහලවයේනවඳටේවත්ේත්.වඊටව

ඳසේේවේභොවහේවපීපතසවභවත්භඹහවඅවවිනිසුරුවවළටිඹටවඳත්වවුණහ.ව
ේම්වයේට්වවිනිසුරුතුභේරහටවඅපිවරුවයනහ.වසිඹඹටව98ක්,ව99ක්ව
විනිසුරුරුේවේවොයි.වවළඵළයි,වේම්වඅවවිනිසුරුරුවේදේදනහවේම්ව

යේට්වනීතිඹවඳ් ේරවහටභවඇදරහව දළම්භහ.වඑේවභවජයහජීර්ණවයපුව
නීතිවක්රභඹක්වතභයිවඅපිවනළතවේොඩවේේේ.ව 

අේේවරුවඅකරයණවනිේඹෝජයවඇභතිතුභහවඅකරයණවඳේධතිඹව
ම්ඵේධේඹේවතිේඵනවඅනුවමිටුව ළනව ව වකි හ.වඔඵතුභහව දළේව
මූලිවඅයිතිහසිම්වළනවථහවශහ.වවිලහරවලේඹේවඅපිවේම්හව

ළනව හචිඡහව ශහ.ව ්රලසනඹක්ව තිේඵනහ,ව ඒව නීතිඥපරුේටවවවවවවවවවවවවවවවවව

ේම්ව ම්ඵේධේඹේව දළනුභව තිේඵනහදව කිඹරහ.ව ඒව අකරයණව
විනිසුරුරුේටව ේම්ව ම්ඵේධේඹේව දළනුභව තිේඵනහද?ව
ේොේවොභදවඒවඅඹටවඒවදළනුභවරඵහවේදේේේ?වේරේසධහකරයණේ ව
විනිසුරුතුභේරහව ේොේවොභදව ඒව ්රේේලරටව ඹේේේ?ව ේම්ව

හේේව ාකීර්ණව තිහක්ව ේම්ව සථහනරව ඇතිව වුණහ.ව ේම්හව
ේවේව ේඩිව එනහව හේේවයේනවපුළුේව ේේ් ව ේනොේයි,ව
රුව භේත්රීතුභහ.ව උඩයටව නීතිඹ,ව ේත්රහේම්ව නීතිඹ,ව ේයෝභ-

රේේේසිවනීතිඹ,වඉාග්රීසිවනීතිඹවඅවුරුුවව 500ක්,ව 1,000ක්,ව 1,500ක්ව
තිසේේව විඳර්ඹහරටව බහජනව ේරහව තභයිව අදව අපිව පිළිේනහව
ම්භතව නීතිව ඵටව ඳත්ේරහව තිේඵේේේ.ව ේම්හව තව රියුණුව

ේේනවඕනෆ.ව 

ඔඵතුභහව කිඹපුව එව ේදඹටව භභව එ ව ේනහ.ව
විේලේේඹේභවජනහකරඳතිතුභහටත්,ව අභළතිතුභහටත්ව අපිවේඹෝජනහව

යනහ,ව ඵරව යනහව දූණ,ව ාචහව ම්ඵේධේඹේව ේනභව
අකරයණඹක්ව පිහිටුවිඹව යුතුයිව කිඹරහ.ව ඒව ළනව ේොඩක්ව අදවසව
දළක්ේනහ.වභභවේොඩක්වේරහටවණ්ඩහඹම්වරැසවීම්රදීවේම්ව
ළනවභතුවයනහ.වවළඵළයි,වඅඳටවතිේඵනව්රලසනඹවතභයිවේනභව

අකරයණඹක්ව පිහිටුවීේම්දීව තිේඵනවාකීර්ණබහඹ.ව එභව නිහව ඒව
්රලසනඹව ම්ඵේධේඹේවිකහක්ව ඇතිවයරහ,ව අනිහර්ේඹේභව
දූණවාචහවම්ඵේධේඹේවේනභවඅකරයණඹක්වපිහිටුවිඹවයුතුයිව

කිඹනවභතේ වභහත්වඔඵතුභහවඑක්වඉේනහ.ව 

විේලේේඹේභවේම්වඹවවඳහරනවආණ්ඩුවතුශවඳහවඅකරයණඹව
ම්ඵේධේඹේවඅපිටව්රලසනවතිේඵනහ.වභභවකි හ,වසිඹඹටව95ක්,ව

98ක්වේවොවනිරධහපතේවඉේනවඵ.වේම්වඳහර්ලිේම්ේතුේ වpassport 
එවේවොයටවවදපුවභේත්රීයේඹක්වඉේනහ.වඅයිඹහටවඩහවභ් ර ටව
ඹව ළඩියි.ව භ් ර ටව ඩහව අයිඹහටව ඹව අඩුයි.ව ඒව උේඳළේනව

වතිඹවේවොයටවවදරහ.වඒහවඇඳවේදේනවඵළපතවළයරි.වවළඵළයි,වඅදව
ඇඳව අයේනව එළිේ ව ඉේනහ.ව එතුභහව භේත්රීයේඹක්.ව
භේත්රීයේඹකුටව ේභේවභව ේචෝදනහක්ව තිේඵනහව නම්,ව

ඇත්ේතේභවභේත්රීේභේවඉ් රහවඅසේේනවඕනෆ.ව 

 
ගරු ඩිලන් මඳමර්ය මහ  
(ரண்தைறகு  டினரன்  சதரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඇඳවදීරහවනළවළ. 
 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඇඳව දීරහත්ව නළවළ?ව අපිව අකරයණව ඇභතිතුභහේේව අවනහ,ව
භේත්රීරුවේරහත්ව වpassports ේවොයටවවදරහව තිබිඹදීව ේම්වහේේව
ඳ් වේවොරු 

 

[මූලසනම  අණ ඳරිදි ඉවත් කයන ල ජ.] 
[அக்றரெணக் ட்டமபப்தடி அற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ේම්වවිකරඹටවඑළිේ වඉේේේවේොේවොභදවකිඹරහ.වභ් ර ටවඅයිඹහටව

ඩහවඹවළඩියි.වඑේවභවතිේඹේදීත්වනිදවේේවයිහරුවවහවයවටව
ේට්වඇවිරිනහ.ව 

හිරුනිහවේ්රේභචේද්රවභේත්රීතුමිඹටවේචෝදනහක්වශහ.වවඑතුමිඹව
ඹම්ව පුේරේඹක්ව ළරහ,ව ් ලිත්ව දීරහ,ව ත්රීවි් ව එව ේදයව

ඹළ හටවඳසේේවඔහුවආඳහුවඹම්වහේතහක්වභ වඳළමිණිඹහ.වඊටව
ඳසේේවඔහුවඳළවළයවත්තහඹවකිඹරහවඑතුමිඹටවේචෝදනහක්වඑ් රව
ශහ.වභහව7ක්,ව8ක්වඹේනත්වලිේවඒවසිේකරඹටවඅදහශවඑතුමිඹටව

අකරේචෝදනහව ඳත්රව ේොනුව ශහ.ව ේභේන,ව අේේව ඹවව ඳහරනව
ආණ්ඩුේ වළඩ!ව වභළතියණව වහරේ වේඳොර සිේ වනිරධහපතේඹක්ව
බීරහවඉේනහවකිඹරහවභභත්වඳළමිණි් රක්වශහ.වඊශ වදේේවභටව

123 124 

[රුවසුජීවේේනසිාවවභවතහ] 
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විරුේධව"B" report එක්වඉරිපතඳත්වශහ.වවඒවනත්හවත්ේත්,ව

ේරේසධහකරයණඹටව ගිහි් රහව තවනම්ව නිේඹෝඹක්ව අයේනයි.වව
නළත්නම්වඅදවනවතුරුවනඩුවතිේඵනහ.වඒවළනවජනහකරඳතිතුභහටව
කි හ;ව අභළතිතුභහටවකි හ.ව තතඒව ේඳොර සිේඹේවේේයහව ේනතතව
කි හ.ව ේම්යි,ව අේේව ඹවව ඳහරනඹ.ව දළේ,ව ඒව ම්ඵේධේඹේව

භේත්රීරුවඅදවසවදක්නහ.වවිේලේේඹේභ,වඅපිවඑටවටේවයපුව
පිපතක්වලේඹේවවිජිතවේවේයත්වභේත්රීතුභේරහවඅඩුභවතයමිේවදළේව
ේම්වතිේඵනවතත්ත්ඹවළනත්ව යටටවරුණුව දක්යිවකිඹරහවඅපිව

ඵරහේඳොේයොත්තුවේනහ. 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වහේේක්වලේඹේවඵරනවවිටව
අපිව ළඩව යරහව තිේඵනහ.ව අපිව සුළුතයව ආණ්ඩුක්ව තිඹහේනව
ඳශමුේනිව අවුරුේදව ඇතුශතව ේම්ව ඔක්ේෝභව ශහ.වව
ඔඵතුභේරහේේවආණ්ඩුක්වතිබුණහවනම්,වඔඵතුභේරහවජීවිේත්ටත්ව
ඒවළඩවටිවයේේේවනළවළ.ව 

විජිතව ේවේයත්ව භේත්රීතුභනි,ව ඔඵතුභහව COPE එව ළනව ථහව
ශහ.ව අපිව සුනි් ව වඳුේේනත්තිව භේත්රීතුභහව ම්ඵේධේඹේවව
ෆීදභටවඳත්වේේේවනළවළ.වභවයවඅසථහරවඳක්ග්රහීදවළඩව
යනහ.ව ඒ,ව වේභළනිව ේඳොඩිව ඵරඹක්ව වම්ඵේරහයි.ව අපිව
ඵරහේඳොේයොත්තුව නව ේදඹක්ව තභයි,ව ඕනෆභව භේත්රීයේඹක්,ව
බහඳතියේඹක්ව ඳක්ග්රහීදව ේනොවීභ.ව රුව භේත්රීතුභනි,ව භභවව
භවජනවේඳත්ම්වපිළිඵවහයවබහේ වබහඳතියඹහවලේඹේව
ටයුතුවයනහ.ව එහිදීව සහධීනව අදවසව දක්මිේවභේේව හර්ඹව
බහයඹව යනහ.ව නමුත්,ව එළනිව සහධීනබහඹක්ව භවයව
භේත්රීරුේේේ,ව බහඳතිරුේේේවඵරහේඳොේයොත්තුව ේේනව
ඵළවළ.ව 

 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒවඔඵතුභහටවඅදහශවනළවළ.ව 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order please!  Hon. Vijitha Herath,  what is your point of 
Order? 
 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රුව යහජයවඇභතිතුභනි,ව රුවසුනි් වවඳුේේනත්තිවභේත්රීතුභහව

COPE එේක්වබහඳතියඹහ.වඑතුභහවඳක්ග්රහීදවටයුතුවයනහව

කිඹරහව දළේව ඔඵතුභහව ේචෝදනහක්ව ශහ.ව එේවභව කිඹේේේව
ේොේවොභද?වඒවහධහයණවඔේපුවයේන.ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒවඔඵතුභහටවඅදහශවනළවළ. 

 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නළවළ.ව නළවළ.ව නළවළ.ව ඒව ළරැරියි.ව COPE එේක්ව

බහඳතියඹහටයිවඔඵතුභහවේචෝදනහවයේේේ.වඑේවභවයේේේව

ේභොනවහධවභතද?වඒවරුණුවහිතවඔේපුවයරහවකිඹේන.ව

ඔඵතුභහේේව ්රහලඹව ම්පර්ණේඹේභව අයිේව යව ේන.ව ඒව
ම්පර්ණේඹේභවළරැරියි.ව 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒවඔඵතුභහටවඅදහශවනළවළ.වඒවභේේවය්රහදඹක්.ව 
 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රුව භේත්රීයේඹකුව ම්ඵේධේඹේව එේවභව කිඹේනව ඵළවළ.ව

ේම්ව රුව බහේ ව භේත්රීයේඹකුව ම්ඵේධේඹේව එළනිව
ේචෝදනහක්වයේේේවේොේවොභද? 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒවඔඵතුභහටවඅදහශවනළවළවේේ.ව 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භටව අදහශවනළතිව ේේනව වපුළුේ.වනමුත්,ව ඔඵතුභහව ේචෝදනහව

යේේේවCOPE එේක්වබහඳතිතුභහට.ව 
 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒව භේත්රීයඹහටව කිඹේනව ඒව ම්ඵේධේඹේව ථහව යේනව

කිඹරහ.ව 
 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
එේවභව කිඹේනව ඵළවළ.ව ඔඵතුභහව ව එේවභව කිඹේේේව

ේොේවොභද? 
 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 

නඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවචේද්රසිපතවජදීයවභේත්රීතුභහ. 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වභේේවහරඹවඅඳේත්වඹනහ. 

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

රුවයහජයවඅභහතයතුභනි,වඅේේවේරහේේවඔඵතුභහටවහරඹව
රඵහව ේදේනම්.ව භභව ේම්ව ්රලසනඹව ව භතුව යේේේව ේම්යි.ව රුව
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

සුජීව ේේනසිාවව යහජයව අභහතයතුභහත්ව COPE එේක්ව ඉේනහ;ව
භභත්ව ඉේනහ.ව සුනි් ව වඳුේේනත්තිව භේත්රීතුභහව ඒව මිටුේ ව
බහඳතියඹහ.ව නමුත්,ව රුව යහජයව අභහතයතුභනි,ව ඔඵතුභහව ේම්ව

හයණඹව ඳහර්ලිේම්ේතුේ දීව කිඹනව ේතක්,ව COPE එේක්දීත්ව
කි ේ වනළවළවේේ,ව"වඔඵතුභහවඳක්ඳහතීයි.වභභවඔඵතුභහේේවතීයණව
පිළිේේේවනළවළ"වකිඹරහ.ව 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහවකිඹරහවඵරේන,වCOPE එේක්වගිඹවළේර්වහර්තහේ ව
භභවකිඹරහවතිේඵේේේවේභොක්දවවකිඹරහ.වවභභවඳහර්ලිේම්ේතුේ දීව

හයණඹක්වභතුවශහ.වවේභොක්දවඒවහයණඹ?වවවඅනුයවරිහනහඹව
භළතිතුභහවේභභවරුවබහේ දීවථහක්වයමිේවකි හ,ව"භවවඵළාකුව
සිේකරඹව ම්ඵේධේඹේව ඳශමුේේභව අදවව භතුවශව ව පුේරඹහව

රුවසුනි් වවඳුේේනත්තිවභේත්රීතුභහ"වකිඹරහ.වඒවඅසථහේ දීවභභව
කි හ,ව"එතුභහවඒවම්ඵේධේඹේවභතඹක්වදයරහවතිේඵනහවනම්,වඒව
ඳරීක්ණඹව වහව එතුභහව බහඳතිව ධුයේ ව ඉව ළනීභව නුසුුවසුයි"ව

කිඹරහ.ව ඔඵතුභහව වළේහඩ්ව හර්තහව අයේනව ඳරීක්හව යව
ඵරේන.ව 

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔඵතුභහවකිඹනවේභභවහයණහ- 
 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒභවයදක්.වඔඵතුභහවකිඹනහවනම්,වඑේවභවේවොයි,වඒවක්රභඹව
වපතවකිඹරහ-ව 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රුවයහජයවඅභහතයතුභනි,වඔඵතුභහටවඑේවභවකිඹේනවඵළවළ.ව 
 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වඒවඅපිවඳසුවහචිඡහවයමු.ව
භේේවථහවයේනවඉඩවේදේන.වඊටවඅදහශ- 

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව එභව ේොටව වළේහඩ්ව

හර්තහේේවඉත්වයනවේරවඉ් රහවසිටිනහ.ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහ,ව ඔඵතුභහේේව ඉ් ර භව යේන.ව නමුත්ව ව ඔඵතුභහටව
අදහශවඑක්වේනොේයිවේම්.ව 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නළවළ.වඔඵතුභහටවඑේවභවකිඹේනවඵළවළ.ව 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහව කිඹේන,ව ඔඵතුභහව භතුව යනව හයණඹව අදහශව
ේේේේවකීවේනිවසථහයවනිේඹෝඹටදවකිඹරහ.ව 
 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වභටවකිඹේනවතිේඵේේේ- 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ඔඵතුභහව භටවථහව යේනව

ඉඩවේදේන.වනළත්නම්,වඑතුභේරහටවථහවයේනවඉඩවේදේන.ව 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුව විජිතව ේවේයත්ව භේත්රීතුභනි,ව ඔඵතුභහටව රීතිව ්රලසනඹක්දව

තිේඵේේේ? 
 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔ .වේම්වවවබහේ දීවභේත්රීයේඹකුවවිේ චනඹවයනහවනම්,ව

රුණුව හිතව හධහයණව ඔේපුව යරහව ේඳේේනව ඕනෆ.ව
ේභොද,ව එතුභහව නිම්භව භේත්රීව ේේනක්ව ේනොේයි.ව එතුභහව
COPE එේක්ව බහඳතියඹහ.ව එතුභහටයිව ේචෝදනහව යේේේ.ව

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ව සුජීව ේේනසිාවව යහජයව
අභහතයතුභහව තර්ව යනහව නම්,ව සුනි් ව වඳුේේනත්තිව
භේත්රීතුභහටවCOPE එේක්වබහඳතිවධුයඹවදළරීභවනුසුුවසුයිවකිඹරහ,ව

එේවභනම්,ව එතුභහටත්ව අයිතිඹක්ව නළවළව එභව මිටුේ ව
හභහජිත්ඹව ව ේන.ව ේභොද,ව එතුභහව COPE එටව ඹේනව
ලිේව භවව ඵළාකුව අකරඳතියඹහව එේවභව ාචහක්ව ේශේව නළවළව
කිඹරහව ්රහලව ශහ.ව එේවභව නම්ව වCOPE එේක්ව හභහජිේඹකුව

ේරවහඩිවේේනත්වඑතුභහටවඅයිතිඹක්වනළවළ.වඑභවනිහවඑතුභහව
ේනනවතර්ඹවළරැරියි.ව 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

බහඳතිවතනතුේර්වඉේනවවඑේවභවවකිඹේනවඵළවළ.ව 
 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
බහඳතියඹහවවිකරඹටවඑේවභවකිඹේනවඵළවළවකිඹරහවඔඵතුභහවව

තර්ව යනහව නම්,ව භවව ඵළාකුව අකරඳතියඹහව නිළයරියිව කිඹපුව
ඔඵතුභහටත්වCOPE එේක්වහභහජිත්ඹවේනවඵළවළ.ව වඑභවනිහව
ඔඵතුභහේේවඒවතර්ඹවළරැරියි.ව 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේවොයි,වදළේවරුවසුජීවේේනසිාවවභේත්රීතුභහවථහවයේන.ව 
 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ේවොයි.ව ේම්ව ්රලසනඹටව උත්තයඹක්ව ේදේන.ව එේවභව නම්ව
COPE එේක්ව සිුවව නව කිසිභව ේදඹක්ව ම්ඵේධේඹේව කිසිභව

ි ේඹකුටවථහවයේනවඵළවළ.ව 
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ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ේවොයි.ව එේවභනම්,ව ඔඵතුභහව COPE එේක්ව දයනව

හභහජිත්ඹත්වපිළිේනවඵළවළ.ව 
 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 ඔඵතුභහව ඔඹවකිඹනව ේේව ඔඵතුභහව හිේත්වතිඹහව ේන.ව එේවභව

නම්ව ඒව ළනව ඔඵතුභේරහව භහධයව හචිඡහව ඳළළත්වේ ව

ේොේවොභද?ව එේවභව නම්ව කිසිභව අසථහව COPE එේක්ව
හභහජිඹකුටව COPE එව ළනව ේේලඳහරනව ලේඹේව කිසිභව
ේදඹක්වථහවයේනවඅයිතිඹක්වනළවළ. 
 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
අපිවථහවයේේේවනළවළ.වව 
 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහව ථහව යනහව ේේ.ව ඔඵතුභහව රිගිේව රිටභව ථහව
යනහ. 
 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භභවථහවයේේේ-ව 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

සුනි් ව වඳුේේනත්තිව භේත්රීතුභහව ේම්ව ළනව රිගිේව රිටව ථහව
යනහ.වවඑේවභවයරහවඑතුභහවවCOPE එේක්වබහඳතිවලේඹේව
හඩිව ේරහවටයුතුවයනහ.ව බහඳතිව තභයිව අඳක්ඳහතිව ේනව

ඕනෆ.වහභහජිඹේටවපුළුේවඳක්ඳහතිවේන.වනමුත්වබහඳතිටව
ඵළවළ,වඳක්ඳහතිවේන.වඔඵතුභහවඑභවමූරධර්භවඉේනවේන 

 
ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භටවඔඵතුභහේේවඉේනේනවේදඹක්වනළවළ.වවව 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නීතිඹවම්ඵේධේඹේවනම්,වඔඵතුභහටවේොඩහක්වඉේනවේනව
තිේඵනහ. 
 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභහේේවඉේනේනවේදඹක්වනළවළ.ව 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ේවොයි,වඔඵතුභහවභේේවඹහළුහ.වව[ඵහධහවකිරීභක්]වඔඵතුභහවභටව
ථහව යේනව ඉඩව ේදේන.ව [ඵහධහව කිරීභක්]ව ඔඵතුභේරහව වළභව

එක්භව ළරැරියිව කිඹරහව කිඹනව නිහයිව ව භහව ේභඹව කිඹේේේ.ව
ඔඵතුභේරහවඒවළේඩ්වයනේොටවේවොයි.ව- 

ගරු විජි  මහේයත් මහ  
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභහවභවවඵළාකුේ වඅකරඳතියඹහවයකිේන. 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අපිව වුරුත්ව යකිේේේව නළවළ.ව [ඵහධහව කිරීභක්]ව ඔඵතුභහ,වව

ඔඵතුභහේේවථහේ දීවකිඹේන.ව[ඵහධහවකිරීභක්]වඔඵතුභහවරැත්ව
ට්ටිඹව ළනව අපිව දේනහ.ව [ඵහධහව කිරීභක්]ව ඔඵතුභහව ේවොේයේව
ේවොේයේවවමුනව අඹව ළනව අපිව දේනහ.ව [ඵහධහවකිරීම්]වඅේඳේව

අවේනවඑඳහ.ව [ඵහධහවකිරීම්]ව ේවොේයේවේවොේයේවවම්ඵවනවඅඹව
ළනවඅපිවදේනහ.වඅපිවවුරුත්වයකිේේේවනළවළ. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවසුජීවේේනසිාවවයහජයවඅභහතයතුභහ,වභහතෘහටවඅදහශව
ථහවයේන.ව 
  
ගරු මන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 
රැත්තහවනම්වඑතුභහවදළේවඉේනවඑඳහවඹළ.ව 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අපිව වුරුත්ව යකිේේේව නළවළ.ව ඒව හයණඹව අයේනව

ේේලඳහරනඹවයේනව අපිවහටත්ව ඉඩව ේදේේේවනළවළ.ව [ඵහධහව
කිරීභක්]ව ඔේනවඵරඳෆම්.ව අඳටවඳහර්ලිේම්ේතුේ රිවථහවයේනව
ඵළවළ.වඔඵතුභේරහවආණ්ඩුවහරේ වදීවනම්වඵරඳෆම්වශහ.ව දළේව
එේනව එඳහව ඒහව යේන.ව අඳව විඳක්ේ ව සිටිව හරේ ව

ඔඵතුභේරහවඅඳවනළළත්තුහ;වඅේේවට් වවේනවවළුවහ.වවඑදහවව
ඔඵතුභේරහව භහිේදව යහජඳක්ව භවත්භඹහේේව නළට්ටව ඳසේේව
ගිහි් රහව යපුව ඒහව අපිව දේේේව නළවළව කිඹරහව හිතේනව එඳහ.වව

[ඵහධහවකිරීභක්]ව 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 
නඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහත්ව අභහතයයඹකුවේරව සිටිඹහ.වඔඵතුභේරහවටයුතුව
ශවවළටිවඅපිවදේනහ.වවදළේවඔඵතුභහවහඩිේේන.වඒවහරේ ත්ව
අේේවට් වවේනවආහ;වදළනුත්වවේනවඑනහ.වඅපිවහටත්ව

ඵරඳෆම්වයේේේවනළවළ.වඅපිවඅේේවඅදවසව්රහලවයනහ.ව[ඵහධහව
කිරීභක්]වඅඳටව ඒටවඉඩව ේදේන.වඔඵතුභහව හඩිව ේේන.ව ව අඳටව
ථහවයේනවඉඩවේදේන.ව 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවයහජයවඅභහතයතුභහ,වදළේවඔඵතුභහේේවත්වවිනහඩිවේදව

ේදනහ.වතත්වවිනහඩිවේදවහරඹක්වතිේඵනහ.ව 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ේඵොේවොභවසතුතියි,වමූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි.ව 

විජිතවේවේයත්වභේත්රීතුභහවඅේේවඹහළුහ.වඒවවුණහටවඅපිවවිහදවයව

ේනව ඕනෆ.ව භහව භේේව අදවයිව ්රහලවයේේේ.ව ේභොද,ව භභව
හධහයණඹටව ළභළතිව භනුසේඹක්.ව භහව ේෝේවේදීත්ව
අහධහයණඹටවඉඩව ේදනව භනුසේඹක්ව ේනොේයි.ව වභවවඵළාකුේ ව

අකරඳතිතුභහව ේභොක්ව ේවෝව යදක්ව යව තිේඵනහව නම්ව ඔේපුව
යේන.වඑවයදක්වේවෝවඔේපුවයවේඳේවුේොත්වභහවඔඵතුභේරහව
ඉරිපතේ ව දී,ව ව විේලේේඹේභව COPE එේක්දීව රුණුව ඉරිපතඳත්ව
යේනම්.වවුරුවවපතවභටවඔේපුවයවවේඳේනුේොත්,ව"ේභේනවේම්ව

යදවයවතිේඵනහ"වකිඹරහ,වවභභවඔඵතුභේරහවේනුේේවේඳනීව
සිටිනහ.ව වළඵළයිව ඒව හයණඹව අයේනව ේේලඳහරනඹව යේනව
වදේනව එඳහ.ව ේොටක්ව එතුව යේන,ව -ව ආණ්ඩුව ඳහර්ලසේ ව

සිටිනව ේොටකුත්ව ව එතුව ව යේන,ව විරුේධව ඳහර්ලසේ ව
ේොටකුත්ව ඒටව එතුව ේරහ,ව ඒව හයණඹව අයේනව
ේේලඳහරනඹවයේනවඅපිවඉඩවේදේේේවනළවළ.වයදක්වතිේඵනහව

නම්වඒවයදටවඑේයහිවඅපිවඅනිහර්ඹේඹේවේඳනීවසිටිනහ.ව 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔඵතුභේරහටත්ව අඳටත්ව ඔඹව ළනව ථහව යේනව තළනක්ව

තිේඵනහ.ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒව වපත.ව ඔඵතුභේරහව ඒව හයණඹව ඇදත්තහ.ව ඔඵතුභේරහව
ඇදත්තහටව ඳසුව භභවඋත්තයව ේදේනවඕනෆ.වඔඵතුභේරහවකිඹනව
ඒහව අවේනව අඳටව නිම්ව ඉේනව කිඹරහදව කිඹේේේ?ව

ඔඵතුභේරහවඒවහරේ ත්වඅඳටවකි හ,වනිම්වඉේනවකිඹහ.ව දළේව
නිම්වඉේේේවනළවළ.වඅපිවඒවහරේ ත්වනිම්වහිටිේ වනළවළ.ව 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහටවනිඹමිතවහරඹවඅහනයි.ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

විනහඩිවේදවඉයද?වතභවභහවසිටත්තහවවිතයයිවේේ.ව 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 විනහඩිව6ක්වළඩිේඹේවුවේනහ.  

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහත්ව ේඳොඩිව trick එක්ව දළම්භහ.ව භභව දේනහ,ව ව විනහඩිව
වතයක්වේදනහවකිඹරහවවිනහඩිවේදක්වුවේනහ.වභභවවිනහඩිඹක්වථහව
යනව ේොටව ඔඵතුභහවභේේවථහවනළළත්තුහ.වඅඳව අේදේනව

එඳහව මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි.ව භටව තත්ව විනහඩිව ේදක්ව
ේදේන.ව 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහවදළනටවවිනහඩිව17ක්වේනවතිේඵනහ.ව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භභවඑතයම්වඅයේනවනළවළ.වඔඵතුභහවඅහධහයණවේේනවඑඳහ.ව

ඔඵතුභහවභේේවහරේඹේවේනත්වඅඹටවඉඩවුවේනහ. 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තත්වවිනහඩිඹකිේවථහවඅේවයේන.වව 

 
ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භටව තව විනහඩිව ේදක්ව ේදේන,ව මූරහනහරඪව රුව

භේත්රීතුභනි.ව 

ඇඳවනීතිඹවම්ඵේධේඹනුත්වථහවශහ.වඅපිවඑඹවපිළිේනහ.ව
ේම්ව යේට්ව අඳභ්රාව ඇඳව නීතිඹක්ව තිේඵේේේ.ව ේඳොර සිේ ව

නිරධහපතඹහේේව අි භතඹව එඹටව ඵරඳහනහ;ව නීතිඳතිව
ේදඳහර්තේම්ේතුේ ව අි භතඹත්ව ඵරඳහනහ;ව ඊටව ඳසු,ව
විනිසුරුතුභහේේවඅි භතඹත්වඑතළනටවඵරඳහනහ.වරීතිඹවතභයි,වඇඳව

රිඹවයුතුයිවකිඹනවඑ.වවළඵළයිවසිඹලුවඅකරයණවඳහවිචි මවයේේේ,ව
ඇඳව ේනොරිඹව යුතුයිව කිඹනව මූරහරඹේ.ව ඒව නිහව ේභඹව
අනිහර්ඹේඹේව ේනසව යේව ඕනෆව කිඹරහව අපිව ඇභතිතුභහටව
කිඹනහ.වේඳොර සිඹටවණනක්ව ුවේනහභ,ව ේඳොර සිඹවඇඳව ේදේනව

කිඹරහව කිඹනහ.ව නීතිඳතිව ේදඳහර්තේම්ේතුේ ව අඳුනනව අඹව
ඉේනහව නම්ව ඇඳව රඵහව ේනව පුළුේ.ව නමුත්ව නීතිඳතිව
ේදඳහර්තේම්ේතුේේවනම්ව ව ේ් සිේඹේවඇඳවරඵහව ේනවනළවළ.ව

නීතිඳතිව ේදඳහර්තේම්ේතුව සිඹඹටව 99ක්ව ේවොයි.ව නයව සිඹඹටව
එක්ව ව ේනව පුළුේ.ව ඒව නිහව ව ඹම්ව අසථහව ේේනකුව
අහධහයණඹටවරක්වේනවපුළුේ.ව 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව අපිව ේම්ව යේට්ව විලහරව
විඳර්ඹහඹක්ව යව තිේඵනව ඵව විේලේේඹේභව කිඹේනව ඕනෆ.වව
අවුරුේදක්ව තුශව ේොමිේව බහව ේනළ් රහ,ව වළකිව ආහයේඹේව

අණවඳනත්වේනළ් රහ,වයසථහටවශවයුතුවේනසම්වයරහව
අපිව යටටව ේනක්ව යව ේඳේනුහ.ව ඒව හේේභව ඉරිපතව
අනහතේ දීත්ව අලයව ේනව ඉක්භනිේව යනහව කිඹරහව අපිව

විජිතව ේවේයත්ව භේත්රීතුභහටව ේඳොේයොේුවව ේනහ.ව ඒව විතයක්ව
ේනොේයි,ව අපිව ේවොරුේව ආයක්හව යේේේත්ව නළවළ.ව අපිවව
ේවොයම්වයේනවඉඩව ේදේේේවනළවළ.වඅේේවආණ්ඩුේ ව වුණත්වව
දූණවක්රිඹහවයනව අභහතයයඹකුවඉේනහවනම්,ව ඔහුටව විරුේධව

අපිවථහවයනහ;ව ඔහුටව විරුේධවඅපිවක්රිඹහත්භව ේනහ.වඅපිව
සිඹලුව ේදනහභව ශුේධේතඹේව කිඹරහව අපිව කිඹේේේව නළවළ.වව
වළඵළයිව හේේක්ව ලේඹේව ත්ව ශව අේේව ජනහකරඳතිතුභහ,ව

අභළතිතුභහව ඇතුළුව විලහරව පිපතක්,ව සිඹඹටව 98,ව සිඹඹටව 99ව
පිපතසිුවබහේඹේව යුතුව ටයුතුව යනහව කිඹනව හයණඹව ේම්ව
අසථහේ දීව භහව ආණ්ඩුව ේනුේේව කීේභේව යුතුව ්රහලව

යමිේවභේේවථහවඅේවයනහ.ව 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභවසතුතියි.ව වශ ට,වරුවසිසියවජඹේොඩිවභේත්රීතුභහ. 
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ගරු සිසිය ජයමක ඩි මහ  
(ரண்தைறகு ெறெற ஜசரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව අදව දේේව රුව අකරයණව
අභහතයතුභහව විසිේව ඉරිපතඳත්ව යව තිේඵනව අඳයහධව නඩුව විධහනව
ාග්රවඹව 1ාේලෝධන ව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව ම්ඵේධේඹනුත්,ව නීතිව
ේොමිේවබහව 1ාේලෝධන වඳනත්වේටුම්ඳතවම්ඵේධේඹනුත්ව

ඳළළත්ේනව විහදේ දීව අදවසව දළක්වීභටව අසථහව රළබීභව ළනව
තුටුවේනහ.වේම්වරුවබහේ වහචිඡහටවරක්වවවරුණක්ව
ේේයහිව ව මුලිේභව භේේව අධහනඹව ේඹොමුව යනහ.ව ඒව තභයිව

භවහකරයණව විනිසුරුතුභහේේව ුවයථනව ාහදව tap කිරීභව
ම්ඵේධේඹේව වව හයණඹ.ව යවේේව ේව රිඹව වළකිව උඳයණව
භගිේව එතුභහේේව ුවයථනව ඇභතුම්රටව ේදීභව පිළිඵව

භවහකරයණව විනිසුරුව ශියහේව ගුණයත්නව භවතහව විසිේව ශ්රීව රාහව
භවහකරයණවවිනිලසචඹහයරුේේේවාභඹටවලිඛිතවයනවරදව
ඳළමිණි් රව ම්ඵේධේඹේව අවිනිසුරුව ශ්රීව ඳේව භවතහව වමුව වීව

ඔක්ේතෝඵර්ව 10වළනිදහව හචිඡහවකිරීභටව එභව ාභේ ව විධහඹව
මිටුවතීයණඹවශවඵටවව2016.10.03වළනිවරිනවව"රියින"වපුත්ව

ඳේතහිවඳශවවවේභභව්රහලඹවභහවසභග * යනහ,වමූරහනහරඪව

රුවභේත්රීතුභනි.ව 

එතුභහවඉතහභවඅඳක්ඳහතීවේම්වයේට්වවසුවිේලේවඅකරයණවතීේුවව
කිහිඳඹක්වවරඵහවුවේවවිනිලසචඹහයයේඹක්.වවිේලේේඹේභවඑතුභහව

බහයතවරක්සභේවේ්රේභචේද්රවනඩුවම්ඵේධේඹේවතීේුවක්වරඵහව
ුවේනහ.ව එතුභහටව විරුේධව විවිධව භහධයලිේව විවිධහහයේ ව භඩව
ළසීම්,වභඩව්රචහයවක්රිඹහත්භවවුණහ.වඑළනිවඅසථහවතභයිවේම්ව
ුවයථනවාහදව tap කිරීභත්වසිේධවේේේේ.වඒවනිහවඑතුභහවශ්රීව

රාහව භවහකරයණව විනිලසචඹහයරුේේේව ාභඹටව
ඳළමිණි් රක්ව යරහව තිේඵනහ.ව ඒව ඵරහව ේනව කිඹරහව භභව
ආණ්ඩුේ වඇභතිරුේේේවඉ් රනහ.ව 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ේම්ව භවහකරයණව
විනිලසචඹහයතුභහේේව ුවයථනඹව tap යේේේව ේභොනව හේේව
ේ රහද?ව ේම්ව යේට්ව ඉවශභව පුයළසිඹකුව න,ව යේට්ව ්රධහනව

ඳපතඳහරනවනිරධහපතඹකුවනවහිටපුවජනහකරඳතිවේ් ම්තුභහේේවඉරහව
ඳවශවභට්ටේම්ව-ග්රහේභෝදඹවභණ්ඩරේ ,වශ්රීවරාහවනිදවසවඳක්ඹටව
ළඩවයපුවඳශහත්වඳහරනවආඹතනරවභේත්රීරුේවදක්හව-වසිඹලුව

ේදනහව ම්ඵේධේඹේවේේලඳහරනවඳළිවළනීේම්වඅර්ථේඹේවවිවිධව
ේචෝදනහවඉරිපතඳත්වයමිේවසිටිනවේභොේවොතයිවඑඹවසිුවවයේේේ.ව
ඒව හේේභව ේම්ව යටව ේේයහව ත්ව ආයක්ව ේේනහාව බහයව සිටිව

නහවිවවමුදහඳතිරුේවේදේදේනකු,වයුදවවමුදහේ වඉවශභවනිරවරත්ව
ජනයහ් රුේ,ව හිටපුව ආයක්ව ේ් ම්තුභහව වහව යටව ේේයහව
ළනීේම්ව ටේේදීව ටයුතුව යපුව සිඹලුභව වමුදහව ේේනහාරටව
විරුේධවවිවිධවේචෝදනහවඑ් රවයනහ.ව වහේේවවුභනහවභතදව

දේේේව නළවළ,ව ේඳොේශොව නුහුරනව අතයව ේචෝදනහව ඉරිපතඳත්ව
යමිේවඳටුවේේලඳහරනවහසිවවහවභර්දනඹක්වක්රිඹහත්භවකිරීභටව
යජේ වඹේත්රණඹවක්රිඹහත්භවේනවේභොේවොතක්. 

 
ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

රුව භේත්රීතුභනි,ව ඔඵතුභහව ේම්ව භතුව යනව හයණඹව කිහිඳව
තහක්භවඅේනක්ව- 

ගරු සිසිය ජයමක ඩි මහ  
(ரண்தைறகு ெறெற ஜசரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

භහවඅදහශවපුත්ඳත්ව්රහලඹවබහතවශහ,වරුවඇභතිතුභනි. 

 
ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

හේේව ේවෝව ුවයථනඹක්ව නීතිව විේයෝකරව විකරඹටව tap යරහව
තිේඵනහවනම්,ව -ව ේම්ව ්රලසනඹවම්ඵේධවව ශ්රීව රාහවභවහකරයණව

විනිලසචඹහයරුේේේව ාභඹටව ේවෝව නීතිඥපව ාභඹටව දළනුම්ව
ුවේනහටවභක්වනළවළ.වවළඵළයි,වඑේේවඳළමිණි් රක්වශහඹවකිඹරහව
ඒවඋදවිඹටවශවවළකිවේදඹක්වනළවළ.වඑේවභවනම්වඳළමිණි් රක්වශව

යුත්ේත්ව ේඳොර සිඹටයි.ව එේේව ේඳොර සිඹටව ගිහිේව ඳළමිණි් රක්ව
ේශොත්,ව Sri Lanka Telecommunications Act එව ඹටේත්ව
ඳරීක්ණඹක්වයරහවරුණුවේවළිදවය වයවේනවපුළුේ.වනමුත්ව
නීතිභඹව ටයුතුව කිරීභව වහව අදහශව සථහනේ ව ඳළමිණි් රක්ව

යරහවනළත්නම්,වේම්වපිළිඵවවිහදවයරහවහරඹවනහසතිවයනව
එවවපතවඅඳයහධඹක්.ව 

 
ගරු සිසිය ජයමක ඩි මහ  
(ரண்தைறகு ெறெற ஜசரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

රුව ඇභතිතුභනි,ව ශියහේව ගුණයත්නව භවතහව විසිේව ශ්රීව රාහව

භවහකරයණව විනිලසචඹහයරුේේේව ාභඹටව යනව රදව

ඳළමිණි් රවම්ඵේධව 2016.10.03වරිනව "රියින"ව පුත්ව ඳේතහිව

ඳශවවීවතිබුණුවපුතක්වතභයිවභභවබහතවේශේ.වවළඵළයි,වේම්ව"ඹවව

ඳහරනඹ",ව "නීතිේ ව ආකරඳතය"ව ළනව පුයහේජ්රුව කිඹනව අඹේේ,වව

[ඵහධහවකිරීභක්]වවඅකරයණේ වසහධීනත්ඹවළනවපුයහේජ්රුවකිඹනව
අඹේේවේරුහවතභයිව ේම්.ව [ඵහධහවකිරීභක්]ව මූරහනහරඪවරුව

භේත්රීතුභනි,වභභවඒවපිළිඵවවිහදඹටවඑේේේවනළවළ.වේම්වභවව

ේඳොේශොවනුහුරනවේෝටිවවඹදවවමූරයව ාචහක්වතභයිවේම්ව

යේට්ව හිටපුව භවව ඵළාකුව අකරඳතියඹහව ේශේව කිඹරහව අපිව දේනහ.ව

ේෝ,වඳරීක්ණ?වහිටපුවභවවඵළාකුවඅකරඳතියඹහේේවඵෆනහටවතභයි 
Perpetual Treasuries Limited කිඹනවභහභව අයිතිව ේේේේ.වව
[ඵහධහව කිරීම්]ව එභව භහේම්ව හර්ිකව ආදහඹභව කීඹද?ව රාහව

ඉතිවහේ ව ළඩිභව රහබව රඵපුව ආඹතනඹව එඹයි.ව මිලිඹනව

ණේලිේව රහබව රඵපුව ආඹතනඹක්.ව රුව භහිේදව අභයවීයව

අභහතයතුභහවඅදවේම්වරුවබහේ වනිලසලේදවසිටිනහ.වභවවඵළාකුව

ේවොයභව ම්ඵේධේඹේව එතුභහව තභයිව එදහව අ් රසව ේවෝව දූණව

වේචෝදනහව විභර්ලනව ේොමිේව බහටව ගිහි් රහව එභව ඳළමිණි් රව

ේශේ.ව ඒහටව නඩුව නළවළ.ව ඒව අවව ේඳොේශොව නුහුරනව මූරයව
අඳයහධඹක්.වවළඵළයි,වහවනවඅබහවිතවශහඹවකිඹහවභවහවේරොකුටව

කිඹමිේවඹම්වඹම්වඅඹවඅත්වඅඩාගුටවේනහ.වඅදවජඹේතවභයවීයව

භේත්රීතුභහටවවිරුේධවතිේඵනවේචෝදනහවඳත්රඹවළරකි් රටවේන. 

 
ගරු මහින්ද අමයවීය මහ  (ධීවය හ ජලජ සේඳත් 
සංවර්ධන අම යතුම) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - டற்சநரறல் ற்ரம் ல 

பதோன அதறறருத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවභහිේදවඅභයවීයවඅභහතයතුභනි,වඔඵතුභහේේව රීතිව්රලසනඹව
ේභොක්ද?ව 
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—————— 
*  පුස කලම   බ ඇ . 
*ව   தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිේම්ේතු 

ගරු මහින්ද අමයවීය මහ  
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව භේේව නභව කිඹළවුණුවනිහයිව
භභව ේම්ව හයණඹව කිඹේේේ.ව හිටපුව භවව ඵළාකුව අකරඳතියඹහටව
විරුේධව භභව අ් රසව ේවෝව දූණවේචෝදනහවවිභර්ලනවේොමිභටව

ඳළමිණිලිවයවතිේඵනහ.වඒවඳරීක්ණඹත්වතභවඹනහ.වඔහුවඉත්ව
යනව ේතක්භව අඳව අණ්ඩව ඒව ටනව ේනව ගිඹහ.ව අපි,ව ඔහුව ඒව
තනතුපතේවඉත්වේේය හ.ව 

 

ගරු සිසිය ජයමක ඩි මහ  
(ரண்தைறகு ெறெற ஜசரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ඉතිේවේවොයභවශහවනම්වනඩුවදභේන.ව 
 

ගරු මහින්ද අමයවීය මහ  
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නඩුවදභේනවඅලයයිවනම්වඅපිවනඩුත්වදභනහ.වසිසියවජඹේොඩිව
භේත්රීතුභනි,ව ළරැේදක්ව යව තිේඵනහව නම්ව ඒටව එේයහිව අඳව

ටයුතුවයනවඵවභහවඉතහවඳළවළරිලිවකිඹනහ.වේභොනවතයහතියභව
නිරධහපතේඹක්වවුණත්වළරැේදක්වයවවතිේඵනහවනම්වේේපතරහවඹේනව
ඉඩව තිඹේේේව නළවළ.ව වළඵළයි,ව ේඵ් රව ඳේනව ඵළවළ.ව

නීතයනුකරවටයුතුවයනහ.ව 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවසුජීව ේේනසිාවව යහජයවඇභතිතුභනි,ව ඔඵතුභහේේව්රලසනඹව
ේභොක්ද?වව 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව රුව සිසියව ජඹේොඩිව
භේත්රීතුභහව හවනව අබහවිතඹක්ව ළනව කි හ.ව රුව භේත්රීතුභනි,ව

ඔඵතුභහවහවනවකීඹක්වඅබහවිතවයවතිේඵනහදවකිඹේන.වනිම්ව
දළනේනයිවභභවඒවහයණඹවඅවේේේ.ව 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුව සිසියව ජඹේොඩිව භේත්රීතුභනි,ව ඔඵතුභහේේව ථහව

යේනවඹේන.ව 
 

ගරු සිසිය ජයමක ඩි මහ  
(ரண்தைறகு ெறெற ஜசரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

භභවයවතිේඵේේේවේභොනහදවකිඹහව භේේවවෘදඹව හක්ිකඹත්ව
දේනහ.වතමුේනහේේේරහටවපුළුේවඕනෆභවේචෝදනහක්වඉරිපතඳත්ව

යේන.වභභවදේනහ,වභේේවජීවිතවහරඹවතුශවභභවකිසිභවයදක්ව
යවනළතිවඵ.ව 

 

ගරු සුජීව මසේනසිංහ මහ   
(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අතයවකිඹේනවඑඳහ. 

ගරු සිසිය ජයමක ඩි මහ  
(ரண்தைறகு ெறெற ஜசரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ේවටව නව විටව අලුත්ව ේචෝදනහව ඳත්රඹවක්ව ඉරිපතඳත්ව යේනව
තමුේනහේේේරහටව පුළුේ.ව තමුේනහේේේරහේේව ේවොපතඩව
ආණ්ඩුටවවිරුේධවථහවයනවවළභවේදනහටභවසිේධවේේේවඔඹව

ේේවතභයි.ව 

ජඹේතවභයවීයවභේත්රීතුභහටවවිරුේධවේචෝදනහවන ේේේව
හවනව අබහවිතඹව ම්ඵේධේඹේ.ව මූරහනහරඪව රුව

භේත්රීතුභනි,ව ේම්ව හවනව අබහවිතඹව කිඹනව එව වපතව පුළු් ව
්රලසනඹක්.වඔඵතුභේරහවතිේ වරිනරවඋදෆනවේොශමව්රධහනව
ඳහ් වකීඳඹවඉරිපතඹටවගිහිේවඵරහේනවඉේන.වේොශමවආනේදව
විදයහරඹව ේේනව පුළුේ,ව නහරේදව විදයහරඹව ේේනව පුළුේ,ව

යහජකීඹව විදයහරඹව ේේනව පුළුේ,ව විලහහව විදයහරඹව ේේනව
පුළුේ.ව යජේ ව නිරධහපතේව කීේදේනක්ව තභේේේව යහජහපතව
හවනේඹේවදරුහවේනළත්වේම්වඳහ් වශඟිේවඵසරහවඹනහද?ව

ේම්වේඵොේවොභවභහනුිකව්රලසනඹක්.ව දුවම්වශවයුතුව්රලසනඹක්ව
ේනොේයි.ව අඳව දේනහව ේඳොර සිේ ව නිරධහපතේව ඳහව තභේේේව
හවනේඹේවඑේවභවනළත්නම්වතභේේේවඵයිසිරඹවපිටුඳවදරුහව

ඉේදහවේනවඇවිත්වඳහරවඉරිපතපිටවඵසරහවඹනවඵ.ව 

අදව ේම්ව රුපිඹ් ව 144,000ව මූරයභඹව හයණඹක්ව පිළිඵව
ථහවශත්,වනඩුව දභේේේවරක්ව 50ක්වකිඹහයි.ව ව ඒවනිහව ේම්ව

ඵේධනහහයතව කිරීභව වයවහව ජනතහව තුශව ඵයඳතශව ළරැරිව
්රතිරඳඹක්ව ව ඇවේනහ.ව ඒව අදව ජඹේතව භයවීයව භේත්රීතුභහටවව
ේේනව පුළුේ.ව ේවටව තමුේනහේේේරහටව ේේනව පුළුේ.ව

අකරයණඹ,ව නීතිඳතිව ේදඳහර්තේම්ේතු, අ් රසව ේවෝව දූණව
ේචෝදනහව විභර්ලනව ේොමිභව කිඹනව ේම්ව සිඹලුභව ආඹතනව අදව
දඩඹම්ව ඵ් රේව ඵටව ඳපතර්තනඹවයව තිේඵනහ.ව ඹම්ව ඹම්ව අඹව
වෆ් ලුටව රක්ව යමිේ,ව ේේලඳහරනවවයඹව ඳතුරුනව තළනක්ව

ඵටව ේම්ව යටව ඳත්ව යව තිේඵනහ.ව ඒටව ේවොභව උදහවයණඹව
ේභඹයි,වමූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි.ව 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහටවතවවිනහඩිඹක්වතිේඵනහ.ව 

 

ගරු සිසිය ජයමක ඩි මහ  
(ரண்தைறகு ெறெற ஜசரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

භටව විනහඩිව 13ක්ව තිබුණහව ව මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි.ව
ේඵොරුවයේනවඑඳහ. 

[මූලසනම  අණ ඳරිදි ඉවත් කයන ල ජ.] 
[அக்றரெணக் ட்டமபப்தடி அற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රුවසුජීවේේනසිාවවයහජයවඇභතිතුභහට විනහඩිව17ක්වුවේනහ.වඊටව

ඳසුවතවවිනහඩිවේදකුත්වුවේනහ.ව 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහටවතිේඵේේේවවිනහඩිවදවඹයි.ව 
 

ගරු සිසිය ජයමක ඩි මහ  
(ரண்தைறகு ெறெற ஜசரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ේම්ව යේට්ව ේරේසධව යණව විරුේකුව වව බුේකරව අාලේ ව ලම්මි 

රුණහයත්නව අත්ව අඩාගුටව ත්ේත්ව ේභොනව ඳනතව අනුද?ව
ත්රසතහදඹව ළශළක්වීේම්ව ඳනතව අනුයි.ව ේම්ව යේට්ව ත්රසතහදඹව
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ළශළක්වීභවවහවබුේකරවඅාලවේභේවයුම්වශවඒවනිරධහපතඹහව -ලම්මිව

රුණහයත්න-ව අත්ව අඩාගුටව ේේේව ත්රසතහදඹව ළශළක්වීේම්ව
ඳනතවඹටේත්යි.වඅත්අඩාගුටවළනීභවභතවඳසුවඒහවාේලෝධනඹව
යනහ.ව ඊේ ත්ව ේම්ව ළනව ේරේසධහකරයණඹටව මූලිව
අයිතිහසිම්වේඳත්භක්වඉරිපතඳත්වශහ.ව 

අදව ේම්ව යේට්ව ේශයක්ව නළතිව ඹම්ව ඹම්ව පුේරඹේව
ඵේධනහහයතව යනහ.ව ම්ඵද,ව අහිාව ශ්රීව රාහව නිදවසව
ඳහක්ිකඹේටව රේේේව එේවභයි.ව ේම්ව ඳශහත්ව ඳහරනව
ඡේදරටවඉරිපතඳත්වයේනවඉේනවඅඹයි.වජනහකරඳතිතුභහවඳක්ේ ව
භගිඹව ළනවථහවයනහ.ව ේභේවභව ටයුතුවයරහව භගිඹක්ව

ේේේේවේොේවොභද?වහටවවුභනහටදවේම්වේේ් වයේේේ?ව
ඉතහභවේ දනහහරී,වනහටුදහඹවතත්ත්ඹක්වතභයිවඅදවේම්වයේට්ව
තිේඵේේේ.ව 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වඇේට්වහර්ඩ්ව හිමිරුවනව
නිලසලාව ේේනහකරඳතිව විසිේව යහජිතව ේේනහයත්නව භළතිතුභහටව
විරුේධවඳළමිණි් රක්වශවඵවඅඳවදේනහ.වවළඵළයි,වේෝධහබඹව
යහජඳක්වභළතිතුභහවඇතුළුවවමුදහව්රධහනීේටවඅ් රසවඳනතවඹටේත්ව
නඩුවදභනහ.වඅදවේෝ,වයහජිතවේේනහයත්නවඇභතිතුභහටවවිරුේධව

ේචෝදනහවතිේඵනහද?ව 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවභේත්රීතුභනි,වදළේවථහවඅේවයේන.ව 

 
ගරු සිසිය ජයමක ඩි මහ  
(ரண்தைறகு ெறெற ஜசரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ඉතිේව අකරයණඹව නිවඬව ේරහව නළේද?ව නීතිඳතිව

ේදඳහර්තේම්ේතුව නිවඬව ේරහව නළේද?ව නීතිඹව ඵයඳතශව ේරව
විෘතිවයරහවනළේද?වේම්වයේට්වතිේඵනවහධහයණත්ඹවේභොක්ද? 

 
ගරු විමේඳල මහට්ටිංයච්ික මහ  
(ரண்தைறகு றரஜதரன சயட்டிஆச்ெற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ේභතුභහව ේභේවභව ථහව
යනහ.ව ේෝධහබඹව යහජඳක්ව භළතිතුභහව අකරයණඹටවඉ් ර භක්ව
යරහ,ව එතුභහව අත්ව අඩාගුටව ළනීභත්ව ශක්හව ත්තහ.ව

අකරයණඹව ේොචිචයව හධහයණද?ව එතුභහේේව ්රලසනව යේනව
වඹනවේොට- 

 
ගරු සිසිය ජයමක ඩි මහ  
(ரண்தைறகு ெறெற ஜசரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව භභව ්රලසනව යේේේව

අකරයණවක්රිඹහවභහර්ඹවළනවේනොේයි.වතමුේනහේේේටවඅයිති- 

 

ගරු විමේඳල මහට්ටිංයච්ික මහ  
(ரண்தைறகு றரஜதரன சயட்டிஆச்ெற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඔඵතුභහවපිටවඒහවළනවේේවථහවයේේේ. 
 

ගරු සිසිය ජයමක ඩි මහ  
(ரண்தைறகு ெறெற ஜசரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

තමුේනහේේේටව ඒව ්රලසනඹක්ව නළවළ.ව මූරහනහරඪව රුව

භේත්රීතුභනි,වතමුේේේවේේලඳහරනවතුයේවදඩඹම්වකිරීභවවහවඅදව
ේනවේොටවඅකරයණඹව -සිඹ් රභ-වේේලඳහරනීයණඹවයරහ,ව
දඩඹම්ව ඵ් රේව ඵටව ඳපතර්තනඹව යරහයිව තිේඵේේේ.ව කිසිභව

හිපතකිතඹකිේව ේතොය,ව වයඹව ඳතුයනව යහඳහයඹක්ව ේම්ව

භහජඹටව නිර්භහණඹව යරහව තිේඵනහ.ව විේලේේඹේභව අදව
ඩුේරව භේවේසත්රහත්ව අකරයණඹටව ඹේනව ඵළවළ.ව පතභහේඩ්ව
ඵේධනහහයවතවයනහ. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවභේත්රීතුභනි,වහරඹවඅේ. 
 

ගරු සිසිය ජයමක ඩි මහ  
(ரண்தைறகு ெறெற ஜசரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

භටව විනහඩිඹව හරඹක්ව ේදේන,ව මූරහනහරඪව රුව
භේත්රීතුභනි.වභභවඔඵතුභහටවඅනතවේනහ.ව 

භවහකරයණේඹේව ඇඳව ඉ් ර ේම්දීව භවහකරයණව
විනිලසචඹහයතුභහවකිඹනහ,ව"ඩුේරවභේවසත්රහත්තුභහව වටවඩහව
ළරකිලිභත්ව ේේනව ඕනෆ"ව කිඹරහ.ව ඳසුව ගිඹව තිේ ව ේොටුවව

භේවසත්රහත්තුමිඹව්රහලවේශේවේභොක්ද?වඅදවේඳොර සිේ වFCID 
එේක්ව ට්ටිඹව භේත්රීරුේව -භවජනව නිේඹෝජිතඹේ-ව උහවිඹටව
ේනව ඹේේේව ඳසරුව ඳේවේව ඳසේේ.ව ඒව ේරහටව උහවිඹව

වරහ;ව රඝුව ේ් ඛිහේෝව නළවළ.ව ඇඳව ේදේනව විකරඹක්ව නළවළ.ව
භේවසත්රහත්තුමිඹව ේඳොර සිඹටව ඵළණව ළුවණහ,ව "ඇයි,ව ේභේවභව
යේේේ?"ව කිඹරහ.ව අද,ව දඩඹම්ව යනව යටක්ව ඵටව ේම්ව යටව
ඳපතර්තනඹවයරහ.වඒවනිහ,වඇතිවඹවවඳහරනඹක්වනළවළ.වවයඹව

ඳතුරුනවඳහරනඹක්වඳභණයිවේම්වතිේඵේේේ.වසතුතියි. 

 

[தற.த. 5.22] 
 

ගරු මයිේවගනේ යාලකයජ මහ  
(ரண்தைறகு றல்ரணம் றனரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
சப மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்ரப, லற 

அமச்ெறன் லரண றடங்பரண குற்நறல் 

டடிக்மதொமநச் ெட்டக் ரரம (றருத்ம்) ெட்டதோனம், ெட்ட 

ஆமக்குல (றருத்ம்) ெட்டதோனம் ஆறம தற்நற இந் 

றரத்றரன உமரற்ரற்கு ரய்ப்தபறத்மக்கு தொலில் 

உங்லக்கு ன்நறமத் சரறறத்துக்சரள்றன்ரநன். 

ெட்டத்துமந ெரர்ந்து தரரலன்நத்றல் அமக்ப்தட்டிருக்கும் 

துமநெரர் ரற்தரர்மக் குலறல் ரதம் ஏர் உரப்தறணர் ன்ந 

மறல், ெட்டங்பறல் ரற்சரள்ப ரண்டி றருத்ங்ள் 

குநறத்து அந்க் குலறரன னந்துமரடி ரம் ஏர் 

அநறக்மறமணத் ரரறத்ரரம். குலறன் றெரபர் ரண்தைறகு 

அஜறத் ரன்ணப்சதரு அர்ள் இன்ர ெமதறல் ெர்ப்தறத்துள்ப 

அந் அநறக்ம இங்கு ெறன றருத்ங்லக்குள்பரகும் ன்ர  

ம்தைறன்ரநன். இச்ெந்ர்ப்தத்றல் இக்குலறல் ரங்ள் 

றரறத், னந்துமரடி ெறன றடங்மப இந் அமறரன 

தொன்மக்னரசண றமணக்றன்ரநன்.   

தொனரர, ெட்ட ஆமக்குல (றருத்ம்) ெட்டதோனம் 

சரண்டுப்தட்டிருக்றன்ந இவ்ரமபறல், இர 

அமச்சுக்குக் லழ் ருறன்ந றரணம் ன்ந மறல் ெட்ட 

உற ஆமக்குல ெம்தந்ர அங்ர னந்துமரட 

ங்லக்குச் ெந்ர்ப்தம் றமடத்மக் குநறப்தறட றரும்தைறரநன். 

இந் ஆமக்குல ரதரற றறறன்ம ரர அணது 

தறமப தொமநர தொன்சணடுக் தொடிரல் இருக்றநது. 

அணரல், ெரர சதரதுக்ள் ெட்ட உற ஆமக்குல 

இருந்தும்கூட அதெடரப் ரதரதுரண ெற ரய்ப்தைக்மபப் 

சதற்ரக்சரள்ப தொடிரல் இருக்றநரர்ள். லறறன் தொன்ரண 

ெறரகுற்நங்லக்குக்கூட சதரற ண்டமணமப அததறக்றன்ந 

அல்னது லண்ட ரனம் க்குள் இலத்டிக்ப்தடுறன்ந 

றமனம ரப்தடுறன்நது. சப லற அமச்ெர் அர்ள் 

இந்ச் ெமதறல் இருக்றன்ந ெந்ர்ப்தத்றரன - 
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
 

නඟී සිටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Yes, Hon. Minister. 
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Sir, the Hon. Member mentioned that there is no 
proper service provided to the litigants due to lack of 

funds with the Legal Aid Commission. 
 

ගරු මයිේවගනේ යාලකයජ මහ  
(ரண்தைறகு றல்ரணம் றனரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

Yes. Due to lack of funds, the Legal Aid Commission 

does not function properly.   
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

I think apparently you have a misunderstanding about 

the Legal Aid Commission.  
 

ගරු මයිේවගනේ යාලකයජ මහ  
(ரண்தைறகு றல்ரணம் றனரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

I told that - 
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

What we are talking about is the Law Commission. 

There is no financial issue with the Law Commission. It is 

functioning properly.   
 

ගරු මයිේවගනේ යාලකයජ මහ  
(ரண்தைறகு றல்ரணம் றனரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

Hon. Minister, I understand what you are saying. For 

the time being, I just mentioned that.  I agree with the 

amendment which you have brought in with regard to the 
Law Commission. We have discussed this issue at the 

Sectoral Oversight Committee also.  

உரர, டந் ெறன ரங்லக்கு தொன்தை தைெல்னர 

த்றல் டரஜர இறச்ெந்றன் ன்ந இமபஞன் தறடிறநரந்து 

தறநப்தறக்ப்தட்ட றமனறல் மது செய்ப்தட்டுப் சதரலிஸ் 

றமனத்றரன டுத்து மக்ப்தட்டரதரது அர் தூக்கு 

ரட்டிக்சரண்டு இநந்துறட்டரர் ன்ந செய்ற அந் த்றரன 

சதரும் ததப்மத ற்தடுத்றறருந்து. அது ெறமநக்கூடத்றதள் 

ற்தட்ட எரு ரமரல் சதரலிெரர்லது 

குற்நஞ்ெரட்டப்தட்டிருந்து; இது அெரங்த்றன்லதும் எரு 

குற்நச்ெரட்டர லந்றருக்றன்நது. அதுரத்றல்ன, 

அமடுத்து 2 - 3 றணங்பறரன அறெரமபப் தறரெத்றலும் 

செல்ரஜர இவீந்றன் ன்ந இன்தரரர் இமபஞன் 

இரரதரல் சதரலிெரரல் மதுசெய்ப்தட்ட றமனறல் குபத்துள் 

குறத்து மடந்றருக்றன்நரர். இவ்ரநரண  றமனமள் 

ரப்தடுணரல் இந்ச் ெந்ர்ப்தத்றல் ெட்ட உற 

ஆமக்குலறன் ரெமள் தற்நறக் குநறப்தறட்டு, அறல் 

றருத்ங்மபக் சரண்டுரண்டும் ன்ர ரரரறக்ம 

றடுப்தது ட்டரரகும். ரலும், தைெல்னர இமபஞன் தைரறந்து 

தரரற குற்நசரன்நல்ன. எரு தறமஜ மத்றருக்க்கூடி 

அபமறட கூடுனரண துெர அபமக்சரண்ட ள்லப் 

ரதரத்ல்மபக் மெம் மத்றருந்ரர் ன்ந 

குற்நச்ெரட்டின்ரதரறல்ரன் அர் மது செய்ப்தட்டு அருக்கு 

றர க்குத் சரடப்தட்டிருந்து. அந் க்குத் 

மக்கு அர் ஆஜரரன் ரர அருக்குப் 

தறடிறநரந்து தறநப்தறக்ப்தட்டிருந்து. அந் அடிப்தமடறல் அர் 

மது செய்ப்தட்டு ெறமநக்கூடத்றல் அமடக்ப் 

தட்டிருந்ரதரதுரன் இந் ம் ற்தட்டிருக்றன்நது. ஆணரல், 

அர் செய்து ெறரகுற்நம். இந்ச் ெறர குற்நத்துக்ர அர் 

சதரலிஸ் றமனத்துக்ரர அல்னது லறன்நத்துக்ரர 

செல்னரற்ரண ரம், அருக்கு அது சரடர்தரண ெட்ட 

அநறவு இல்னரமரகும். ணர, இவ்ரநரண ெரர 

சதரதுக்லக்குச் ெட்ட உற ஆமக்குலறதெடரண 

ரெமள் றமடக்க்கூடி மறல் ற்தரடுமபச் 

செய்ரண்டும். அன்தடி, ெட்ட உற ஆமக் குலமத் 

தொர்த்ற, றற ங்ப்தடக்கூடி எரு றரணர 

ரற்நறமப்தன் தோனரச் ெறரெறர ரலக்ரக் 

குற்நஞ்ெரட்டப்தடுதர்ள் இவ்ரர உறரறப்தமத்   றர்க் 

தொடியும் ன்தர ன்தமட ஆரனரெமணயும் 

அதறப்தறரதொரகும்.  

ரலும், ெட்டம் ெம்தந்ரப் சதரதுக்ள் 

சரறந்துசரள்ற்கு, ெட்டம் இற்நப்தட்டு ர்த்ரணற 

அநறறத்லூடரப் சதரதுக்லக்குத் சரறப்தடுத்துறன்ந 

ற்தரரட இப்ரதரதுள்பது. ஆணரல், ெரர சதரதுக்ள் 

இமத் சரறந்துசரள்பக்கூடி ெந்ர்ப்தம் றக் குமநரர 

இருக்றன்நது. ணர, ல்ற அமச்ரெரடு இமந்து 

தரடெரமனக் ரனத்றலிருந்ர ெட்டத்மயும் எரு தரடர  

ரர்லக்குக் ற்தறக்க்கூடி றதொமநசரன்மந 

அநறதொப்தடுத்துது அெறர இருக்றன்நது ன்தமண ரன் 

ஏர் ஆரனரெமணர இந்ப் தரரலன்நத்றரன 

தொன்சரறறன்ரநன். ெரர சதரதுக்ள் ெட்டத்மப் தற்நறத் 

சரறந்துசரள்பக்கூடி ரதரதுரண றதொமநள் இல்னரன் 

ரர அறபறல் குற்நங்ள் இடம்சதரறன்நண. ரலும், 

அற்ரக்ரண ண்டமணள் ன்ண ன்தம அர்ள் 

சரறந்துசரள்ப தொடிர எரு றமனமயும் ரப்தடுறன்நது. 

எருன் மத்றர ரண்டுர இருந்ரல், அன் 

றஞ்ஞரணத்மக் ற்ர ரண்டும்; சதரநறறனரபர 

ரண்டுர இருந்ரல், றத்மக் ற்ர 

ரண்டுசன்ந எரு றமனம இருக்றன்நது. ஆணரல், 

ெட்டத்றரற்கு அன் ஆம்தம் தொரன ெட்டத்மக் 

ற்ர ரண்டும் ன்நசரரு சதரதுரண ல்ற தொமந து 

ரட்டில் இல்மன. 

ணர, குமநந்தட்ெம் து ரட்டில் இருக்றன்ந ெட்டம் 

ன்ணசன்தமப் தரடெரமனக் ல்றறதெடர எருர் - அர் 

றர்ரும் ரனங்பறல் ெட்டத்துமந ெரர்ந் சரறமனச் 

செய்ரறட்டரலும் ெட்டம் சரடர்தரண தணுக்ரண 

றடங்மபத் சரறந்துசரள்பரறட்டரலும் - சதரதுரண ெட்ட 

றடங்மப அநறந்துசரள்ப தொடியும். இதெடரக் குற்நம் 

செய்மத் டுக் தொடியும் ன்ததுடன், அவ்ரர குற்நம் 

செய்ரல் அற்ரண தரறரத்ம வ்ரர சதற்ரக்சரள்து 

ன்தது தற்நறயும் சரறந்துசரள்பனரம். ணர, இந் 

அடிப்தமடறல் தரடெரமனப் தரடத்றட்டத்றல் ெட்டக் ல்ற 

இடம்சதந ரண்டும். ல்ற அமச்சுடன் சரடர்தைசரண்டு 

இந் ரட்டின் தறமஜலக்குச்  ெட்டத்ம தொமநரக் 

ற்தறக்க்கூடி எரு றதொமநமப் தரடத்றட்டத்றல் 

உள்ரங்குன் தோனர இவ்ரநரண தறச்ெறமணமபத் 

றர்க் தொடியும் ன்ர கூநற, ணக்குச்  ெந்ர்ப்தபறத்மக்கு 

லண்டும் ன்நறகூநற, றமடசதரறன்ரநன். க்ம்.  
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ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 වශ ට,වරුවඑම්.එ් .ඒ.එම්.වහිසබු් රහවයහජයවඅභහතයතුභහ. 

ඊටවේඳයවමූරහනඹවවහවරුවරකීවජඹර්ධනවභේත්රීතුභහේේව
නභවේඹෝජනහවයේන. 

 

ගරු ලක්ෂමන් කිරිඇේල  මහ   
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව "ේම්ව අසථහේ දීව රුව රකීව
ජඹර්ධනව භේත්රීතුභහව මූරහනඹව තව යුතුඹ"යිව භහව ේඹෝජනහව
යනහ. 

 
ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණමසේකය මහ  මූලසනමයන් ඉවත් 

වුමයන්  ගරු ලකී ජයවර්ධන මහ  මුලසනරඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குரெ அர்ள் 

அக்றரெணத்றணறன்ர அனர, ரண்தைறகு னக்ற ஜர்ண 

அர்ள் மனம றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවයහජයවඇභතිතුභනි,වථහවයේන. 

 
[தற.த. 5.28] 

 

ගරු එේ.එේ.ඒ.එේ. හිසබුේල මහ  (පුනරුත්ථඳන හ 
නව  ඳදිංික කිරීම යජය අම යතුම) 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் - 

தைணர்ரழ்பறப்தை ற்ரம் லள்குடிரற்ந இரஜரங்  

அமச்ெர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

சப மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்ரப,  

குற்நறல் டடிக்மதொமநச் ெட்டக் ரரம (றருத்ம்) 

ெட்டதோனம் சரடர்தரண றரத்றரன னந்துசரள்மறட்டு 

றழ்ச்ெறமடறன்ரநன். அல்யம்துலில்னரஹ்! குநறப்தர, 

ஆங்றரனர் ஆட்ெறக்ரனத்றரன உருரக்ப்தட்ட சதரும்தரனரண 

ெட்டறட்டங்லம் அரணரடு இமந் ண்டமணலர 

இன்ணதொம் து ரட்டின் லறத் துமநறரன 

இருந்துசரண்டிருக்றன்நண. ெட்டரக்த்றரன இருக்றன்ந 

ஏட்மட உமடெல்பரல் ெறன ெந்ர்ப்தங்பறல் லறத்துமநரல் 

குற்நச் செல்மபக்  ட்டுப்தடுத் தொடிர றமனயும் 

ரப்தடுறன்நது.  

து ரட்டிரன குற்நச்செல்மபக் ட்டுப்தடுத் 

ரண்டுரறருந்ரல், லறத் துமநம இரக்ர மத்றருக் 

ரண்டும். அரது, ண்டமணமப அறரறக் ரண்டும். அந் 

மறல் லண்டும் இந் ரட்டிரன  ண்டமணம 

அதொல்தடுத் ரண்டும்; அமச் ெட்டரக் ரண்டும். அந்ச் 

ெட்டத்றதெடர ற ரரெரண தரலில் ல்லுநவு, ெறரர் 

துஷ்தறரரம் ரதரன்ந குற்நங்லக்கு அத்ண்டமண 

ங்ப்தட ரண்டும். இவ்ரநரண ஆரனரெமணலம் 

ரரரறக்மலம் இன்ர ரலக்குரள் அறரறத் ண்ம் 

இருக்றன்நண. ெறரர்ள் தரலில் துஷ்தறரரத்துக் 

குட்தடுத்ப்தட்டு ற ரரெரப் தடுசரமன செய்ப்தட்ட 

ெந்ர்ப்தங்பறல், "லண்டும்  ண்டமணச் ெட்டம் 

அதொல்தடுத்ப்தட ரண்டும்; அந்ச் ெட்டத்றதெடர 

இவ்ரநரண குற்நச் செல்மபத் டுக் ரண்டும்" ன்ர ரடு 

தொலதும் க்ள் ரரசலப்தறணரர்ள். ஆர, ெட்டத்ம 

இரக்ர அதொல்தடுத்துற்ரண ெறள் 

செய்ப்தடரண்டும்.  

இன்ர லறன்நங்ள்லது க்ள் ம்தறக்ம 

இந்றருக்றன்நரர்ள். ெறற்ெறன ரறப் தறச்ெறமணலக்ர 15 - 

20 ருடங்பர அர்ள் அமனந்து றரறறன்நரர்ள். எரு 

குநறப்தறட்ட ரனத்துக்குள் க்குமப தொடிக் ரண்டுசன்ந 

ந்றரண றறயும் றமடரது. சௌ லற அமச்ெர் 

அர்ரப, லங்ள் றச்ெறநந் ஜணரறதற ெட்டத்ற! 

உங்லமட தறக் ரனத்துக்குள் இந்ச் ெட்டத்றரன 

ரற்நங்மபக் சரண்டு ரண்டும். இந்ச் ெட்டத்றரன 

இருக்றன்ந குமநதரடுமப அமடரபங்ண்டு க்லக்கு 

றரம் அபறக்றன்ந மறரன றருத்ங்ள் 

சரண்டுப்தட ரண்டும். ரறப் தறச்ெறமணலட்தடச் ெறநற 

ெறநற தறச்ெறமணள் இன்ர லறன்நங்பறரன ருடக்க்றரன 

இலத்டிக்ப்தட்டுக் சரண்டிருக்றன்நண. குநறப்தர டக்கு, 

றக்றரன யுத்ம் ரர தல்ரரதட்ட ரறப் 

தறச்ெறமணள் ற்தட்டண. யுத்ம் ரரத்  ங்லமட 

ரறமபறட்டு சபறரநற க்ள் லண்டும் அந்ப் 

தறரெங்லக்குப் ரதரறன்நரதரது தல்ரரதட்ட 

தறச்ெறமணமபயும் ெறக்ல்மபயும் றர்ரரக்குறன்நரர்ள். 

இவ்ரநரண தறச்ெறமணமபப் தறரெ செனரபர்ள் 

லறன்நங்லக்கு டுத்துச் சென்ரறடுறன்நரர்ள். வீடு 

ரெல்மப இந்து அற தொரம்பறரன, உநறணர்லமட 

இல்னங்பறரன ங்றறருக்றன்ந இந் மக் குடும்தங்பரல் 

ங்லமட ரறமப றடுறத்துக்சரள்பப் தல்னரறக் 

க்ரண ரூதரம க்குக்ரச் செனவுசெய் தொடிரது. 

அணரல் அவ்க்குமபத் சரட தொடிரல் அற்மந 

அப்தடிர றட்டுறடுறன்நரர்ள். இப்தடிரண தற்ரக் 

க்ரண க்குள் டக்கு, றக்கு ரரங்பறரன ரங்றக் 

றடக்றன்நண. இப்தடிரப் தல்ரரதட்ட தறச்ெறமணலக்கு 

டக்கு, றக்றரன ரழ்றன்ந க்ள் தொங்சரடுத்து 

ருறன்நரர்ள்.  

சௌ அமச்ெரா் அர்ரப, குநறப்தர டக்கு, றக்றரன 

இருக்றன்ந ரறப் தறச்ெறமணமபத் லர்த்துமப்தற்ர 

றரெட லறன்நங்மப உருரக்குங்ள்! றக் குரற 

ரனத்துக்குள் ரறப் தறச்ெறமணலக்குத் லர்வு ரப்தட 

ரண்டுசன்ந எரு ெட்டத் றருத்த்மக் சரண்டுந்து அம 

அதொல்தடுத்தும் மறல் குநறப்தறட்ட ரனத்றற்ர றரெட 

லறன்நங்மப லங்ள் உருரக் ரண்டும். அன்தோனர 

ரறப் தறச்ெறமணமபத் லர்த்துமப்தற்ரண எலங்குமப 

ரற்சரள்ப ரண்டும் அல்னது அற்மநத் 

லர்த்துமப்தற்ர லறன்நங்லக்குப் தைநம்தர எரு 

அறரதொள்ப ெமதமரது லங்ள் உருரக் ரண்டும்.  

 
ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඔඵතුභහවවේවශහ,වඋතුරුවනළවවේ නහියවඳශහත්රවතිේඵනව

ඵයඳතශව්රලසනඹක්වනව"ඉඩම්ව්රලසනඹ"වපිළිඵ.වේම්වනේොටව
අපිවඋතුරුවනළවේ නහියවඳශහත්වේදටව්රමුතහවදීරහවඒවඳශහත්රව
තිේඵනවසිඹලුභවඅකරයණවාකීර්ණවඅලුේතේභවනිර්භහණඹවයරහව

ඹටිතරවඳවසුම්වම්පර්ණවයවතිේඵනහ.වඊටවඅභතයව වටවභහව
ේදටවඳභණවේඳයවසිටවඋතුරුවවවනළවේ නහියවඳශහත්වේදටව
ඳභණක්ව අපිව විේලේව භථව භණ්ඩරව ක්රභඹක්ව වඳුේහව දීරහව
තිේඵනහ.වහභහනයවසීභහවනවරුපිඹ් වරක්ව ඳවව ේනුටව ඒව

්රභහණඹව රුපිඹ් ව රක්ව විසටව අපිව ළඩිව යරහව තිේඵනහ.ව
ඉඩම්ව ්රලසනව විහව ළනීේම්දීව ඒහව ඉතහභත්භව හර්ථව උතුරුව
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

නළවේ නහියවක්රිඹහත්භවනහ.වඑහිදීවශවයුතුවතත්වේඵොේවෝවේේව
තිේඵනහව කිඹරහව අපිව පිළිේනහ.ව නමුත්,ව අපිව ේම්ව නේොටව
මූලිවඅලයතහේවපුයහවවතිේඵනහ.ව 

 

ගරු එේ.එේ.ඒ.එේ. හිසබුේල මහ  
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

භභවරුවවිජඹදහවයහජඳක්වඇභතිතුභහටවසතුතිේතවනහ.ව
රුව ඇභතිතුභනි,ව උතුරුව නළවේ නහියව ඳශහත්රව ඉඩම්ව ්රලසනඹව

තභව තිේඵනහ.ව විේලේේඹේභව මුසලිම්ව ජනතහව ජීත්ව නව
්රේේලර.ව යුේධඹව නිහව අතළේව වුණුව මුසලිම්ව ජනතහටව ඒව
්රේේලරවඳරිා මවේනවඵළපතවවුණහ.වඔවුේවදළේවනළතවඒව්රේේලඹටව
ගිඹහභව එතළනව ේනව උදවිඹව ඳරිා මව ේරහව ඉේනහ.ව නමුත්,ව

ඔවුේේේවඅයිතිඹවඔවුේේේවඉඩම්වඔේපුේ වම්පර්ණේඹේවවේව
ේරහවතිේඵනහ.වදළේවඒව්රේේලරවසිටිනව්රහේේශීඹවේ් ම්රුේව
වහභව ඒව ්රලසනඹව උහවිඹටව ේඹොමුව යනහ.ව අතළේ,ව ජීත්ව

ේනවක්රභඹක්වනළතිවනිර්ධනවවිකරඹටවජීත්වනවඑභවජනතහටව
භහවණනක්,වඅවුරුුවවණනක්වඋහවිඹටවගිහි් රහවනඩුවකිඹේනව
ඵළවළ.වරුවඇභතිතුභනි,වේම්වම්ඵේධවඔඵතුභහවවිලහරවලේඹේවව

ටයුතුවකිරීභවළනවඔඵතුභහටවභභවසතුතිේතවනහ.වඔඵතුභහවඑභව
්රේේලවvisit යනහ.වඒටවඅපිවසතුතිේතවනහ.ව 

විේලේේඹේභව ේම්ව ්රේේලරව තිේඵනව ්රලසනරටව විඳුම්ව

ේදේනව ඔඵතුභහව භථව භණ්ඩරඹටව ේඹොමුව යරහව තිේඵනහ.ව
නමුත්,ව ඉඩම්ව ්රලසනව හේේව ්රලසනරටව විඳුම්ව ේදේනව භථව
භණ්ඩරඹටවව ඵළපතව ේරහව තිේඵනහ.ව ඒව නිහව ේම්ව ම්ඵේධව
ේභොනඹම්ව විකරඹටව ේවෝව ඔඵතුභහව භථව භණ්ඩරඹටව විේලේව

ඵරඹක්වේදේන.වරුවඇභතිතුභනි,වඋහවිඹටවවිේනවඵළපතව්රලසනව
තිේඵනහවනම්,ව අඩුවඳහඩුව තිේඵනහවනම්,වේභොනඹම්ව ේවෝවවිේලේව
ක්රභඹක්වඅනුවඒව්රේේලේ වතිේඵනවඉඩම්ව්රලසනවටිවඉක්භනිේව-

භහව වඹක්ව ළනිව සුළුව හරඹක්ව දීරහව වපත-ව ව විවේනව ටයුතුව
යේන.ව භභව ඳසුව ගිඹව දසව ේදභව භඩරපුව ්රේේලේ ,ව
හේයයිව ්රේේලේ ව ාචහයඹව ශහ.ව ඒව ්රේේලරදීව ඉඩම්ව ්රලසනව

විලහරව ායහක්වභටවඉරිපතඳත්ව වුණහ.ව ඒවනිහව රුවඇභතිතුභනි,ව
ේම්ව ්රලසනඹටව මු් ව තළනක්ව ේදේනව කිඹරහව භභව ඔඵතුභහේේව
ඉ් රහවසිටිනහ.ව 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. State Minister, you have one more minute. 
 

ගරු එේ.එේ.ඒ.එේ. හිසබුේල මහ  
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

Sir, I will wind up in a minute. 

இந்ச் சூழ்றமனறரன ெட்டத்ம இரக்ர 

அதொல்தடுத்துதெடரக் குற்நச்செல்மபக் குமநக் தொடியும். 

அதெடரவும் தறச்ெறமணலக்குத் லர்வு ரனரம்.  

குநறப்தர இன்ர மனத்றரன ஆறம் ரூதரய் ெம்தப 

அறரறப்தைக் ரரரற ஆறக்க்ரண க்ள் என்தரது 

ரபரவும் வீறபறரன இநங்ற ஆர்ப்தரட்டம் செய்றன்நரர்ள். 

மன க்லமட ரதரரட்டத்றரன ரங்லம் தங்குசரள்ப 

றரும்தைறன்ரநரம். அந் றடத்றற்குப் சதரரப்தரண அமச்ெர் 

அர்ள் உடணடிர இந் றடத்றரன ணம் டுக் 

ரண்டும். அந் க்லமட ெம்தபப் தறச்ெறமணம 

உடணடிரத் லர்த்துமத்து அர்மப லண்டும் சரறலுக்கு 

அதப்தைற்ரண டடிக்மமப ரற்சரள்ப 

ரண்டுசன்ர ரட்டு, றமடசதரறன்ரநன். ன்நற.  

   රුවමූරහනහරඪවභේත්රීතුභහ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Mujibur Rahuman. You 

have five minutes. 

 
[අ.බහ.ව5.36] 

 

ගරු මුජිබුර් යහුමන් මහ   
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව අකරයණව අභහතයහාලඹටව
ම්ඵේධවආඹතනවවහවයේට්වතිේඵනවනීතිඹවළනවඅපිවථහවකිරීේම්රිව

කිඹේනවඕනෆ,වේම්වයේට්වඹවවඳහරනඹවසථහයවකිරීභවවහත්,වඑඹව

ක්රිඹහත්භවකිරීභව වහත්ව අකරයණඹව වහවනීතිව ඳේධතිඹවකිඹරහව
කිඹේේේවඉතහභවළදත්වඅාලඹේවඵ.වේභොද,වඹවවඳහරනඹවේම්ව

භවව ේඳොේශොේ ව ඹථහර්ථඹක්ව ඵටව ඳත්ව යේනව ඕනෆව නම්,ව
අනිහර්ඹේඹේභවඅකරයණඹවසහධීනවක්රිඹහත්භවවිඹවයුතුයි.වඒව

වහව අලයව ඳපතයඹව වහව ඵරඹව අකරයණව අභහතයහාලඹටව වහව
අකරයණව ඳේධතිඹටව අපිව රඵහව රිඹව යුතුයි.ව නමුත්,ව අකරයණව

ඳේධතිඹත්,වේම්හටවම්ඵේධවනවආඹතනත්වඳසුවගිඹවයජඹවතුශව-

විේලේේඹේභව භහිේදව යහජඳක්ව භවතහේේව ඳහරනවහරඹව තුශ-ව
විලහරව ේරව දූණඹටව වහව ේනොේඹකුත්ව ේේරටව රක්ව වුණුව

ආහයඹව අපිව දළක්හ.ව ඒව නිහව ේම්ව යේට්ව නීතිඹව ළන,ව නීතිේ ව
ආකරඳතයවළනවයේට්වජනතහටවඑදහවේනොේඹකුත්වආහයේ වළව

භතුවවුණහ.වඒවහේේභවඅකරයණවඉරිපතඹටවගිඹවඋදවිඹටවඅකරයණඹව
තභේටවහධහයණවතීේුවවරඵහවේදයිද,වවිනිලසචඹරුේවහධහයණව

වළසිේයයිද,වනීතිේ වආකරඳතයවතභේටවරළේඵයිදවකිඹනවඒවළඹව

ඳසුවගිඹවහරේ වභතුවවුණහ.වඅපිවඒවම්ඵේධවඳසුවගිඹවහරේ ව
දීර්කවේරවහදවවිහදවයරහවතිේඵනහ.වඒවළඹවවහවඅවිලසහඹව

තුශව තභයිව අපිව ඹවව ඳහරනව ආණ්ඩුව ේොඩනළඟුේ .ව භහිේදව
යහජඳක්වභවත්භඹහේේවහරේ ,වඅකරයණවඳේධතිඹවක්රිඹහත්භව

ශව ආහයඹ,ව අකරයණව ඳේධතිඹව තුශව ේේලඳහරනඥපඹේේේව

අතේඳවීම්,ව ේේලඳහරනඥපඹේව තභේටව ඕනෆව විකරඹටව අකරයණඹව
වළසියවීභවවඹනවරුණුවඅේේවඹවවඳහරනවආණ්ඩුේ වජඹග්රවණඹටව

ඵරඳෆහ.ව ඳසුව ගිඹව හරේ ,ව නීතිඹව ේේයහිව ජනතහටව තිබුණුව
විලසහඹවනළතිවවුණහ.වනීතිඹවබිවළේටනහඹවකිඹරහවඅපිවවළේභෝභව

පිළිත්තහ.ව 

එදහව ජනහකරඳතිව හර්ඹහරේ ව සිට,ව අභළතිවහර්ඹහරේ ව සිට,ව

ආයක්ව අභහතයහාලේ ව සිටව අකරයණව ඳේධතිඹව වසුරුේන,ව
අකරයණේ වතීේුව,වතීයණවේනසවයේනවඹම්වඹම්වේේලඳහරනව
නහඹඹේ,ව ආයක්ව ේ් ම්රුේ,ව අභහතයහාලව ේ් ම්රුේව

ක්රිඹහයපුවආහයඹව අඳටවනිදසුේව එක්වථහවයේනවපුළුේ.ව
නමුත්වඹවව ඳහරනව යජඹවඳත්වීභත්ව එක්,ව අේේවඒව ජඹග්රවණඹත්ව
එක්ව අදව අඳටව පුළුේව ේරහව තිේඵනහ,ව අකරයණව ඳේධතිඹව

සහධීනව කිරීභව වහව අලයව ඳනත්ව ේටුම්ඳත්ව ේනළ් රහව ඒව
සහධීනත්ඹවඇතිවකිරීභවතුශවනළතවනීතිේ වආකරඳතයවේම්වයේට්ව
ජනතහටව රඵහව ේදේන.ව විඳක්ේ ව භේත්රීරුේව අකරයණඹටව

ගිඹහභ,ව අකරයණේඹේව ඔවුේටව රළේඵනව හධහයණව තීේුවව ළනව
අඳටව ේඳේනනහ.ව විඳක්ේ ව භේත්රීරුේව ආණ්ඩුටව විරුේධව
අකරයණඹටව ගිහි් රහව ඹම්ව ඹම්ව තීේුවව රඵහව ත්තහ.ව ඒව තීේුවව
ක්රිඹහත්භවයනවඑවආණ්ඩුවඅකරයණඹවභඟිේවළශළක්වහ.ව 

එදහ,වවිඳක්ේ වහිටපුවඅඳටවඅකරයණඹටවගිහි් රහවආණ්ඩුටව
විරුේධව තීේුව,ව තීයණව ේනව ඵළපතව වුණහ.ව අපිව අකරයණඹටව

ගිහි් රහ,වඒවරුණුවඉරිපතඳත්වශහභ,වඑදහවඒහව්රතික්ේේඳවවුණහ.ව

නමුත්,වඅදවඅපිවඇතිවයරහවතිේඵනවේේලඳහරනවේනත්වඑක්,ව
අඳටවේම්වතිේඵනවඅකරයණවඳේධතිවක්රිඹහදහභඹවතුශවේනොේඹකුත්ව

ළටලුවතිේඵනහ.වේභොද,වඑදහවයහජඳක්වඳහරනඹවතුශවඅකරයණව
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අභහතයහාලේ වහිටපුවභවයවනිරධහපතේව-ේනොේඹකුත්වේේලඳහරනව

නහඹඹේව වයවහව ය්රහද,ව උසවීම්ව රඵහව ත්තුව නිරධහපතේ-ව
යහජඳක්ව ේවෝ භේව ඵටව ඳත්ව ේමිේව අකරයණව අභහතයහාලඹව

තුශව තභව ක්රිඹහත්භව ේනහව කිඹනව එව තභයිව ජනතහේේව

භතඹ.ව එේවභව ේචෝදනහව යේනත්ව ඹම්ව ඹම්වහයණහව තිේඵනහ.ව
විේලේේඹේභවඳසුවගිඹවආණ්ඩුවහරඹවතුශවාචහරට,වදූණරටව

රක්ව වුණව ේේලඳහරනව නහඹඹේව ේේනව පුළුේ,ව නිරධහපතේව
ේේනව පුළුේව ඔවුේව පිළිඵව නීතිඳතිව ේදඳහර්තේම්ේතුව

ක්රිඹහත්භවේනවආහයඹවළනවඹම්වඹම්වළටලුවවහවළවාහ් ව
අදව අඳටව භතුව ේරහව තිේඵනහ.ව දූිකතව යහජඳක්ව ඳහරනඹවඹටේත්ව

ඹම්වඹම්වය්රහද,වඋසවීම්වරඵහවත්තවනිරධහපතේවතභවේම්හටව

අකු් වේවශනහදවකිඹරහවඅඳටවහිේතනහ.ව 

භහවකිඹේනවළභළතියි,වඳසුවගිඹවළේතළම්ඵර්වභහේ ව21ළනිදහව
ත්තුව තීේුවක්ව ළන.ව මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ඳසුව ගිඹව

ජනහකරඳතිව භළතියණව භේ ව ජනහකරඳතිව අේේක්ව රුව
වභත්රීඳහරව සිපතේේනව භළතිතුභහව අඳකීර්තිඹටව ඳත්ව කිරීභව වහව
දරුකුව ම්ඵේධව යේනව සහධීනව රඳහහිනීව ේේේ ව

ළඩටවනක්වයේනව ගිඹහ.ව ඒව ළඩටවනව ේභේවඹවේ ව එදහව
සහධීනවරඳහහිනීවේේේ ව- 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවභේත්රීතුභනි,වඔඵතුභහටවතවවිනහඩිඹවහරඹක්වඳභණයිව

තිේඵේේේ.ව 
 

ගරු මුජිබුර් යහුමන් මහ   
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ේවොයි,වමූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි.ව 

ඒව ළඩටවනව ේභේවඹවේ ව සහධීනව රඳහහිනීව ේේේ ව
එට සිටි නිේඹෝජයව හභහනයහකරහපතව සුධර්භේව යදලිඹේොඩ,ව
අනව ඳළ් පිටව වව වජනහකරඳතිවහර්ඹහරේ වනිරධහපතඹකුව වළටිඹටව

ළඩවයපුවනීතිඥපවේේඳහරවයත්නහඹවඹනවඅඹයි.වේම්වභවත්රුේටව
විරුේධවශභහව වහවහේතහවහර්ඹහාලඹව විසිේවනඩුක්ව ඳළරුහ.ව
1981ව අාව 15ව දයනව ජනහකරඳතියඹහව ේතෝයහව ඳත්ව යව ළනීභව

පිළිඵවඳනේත්ව80නවේතිඹටවඅනු,වේභොවුේටවවිරුේධවනඩුව
ඳයේනවකිඹරහ හේතහවවහවශභහවටයුතුවඅභහතයහාලඹවනීතිඳතිව
ේදඳහර්තේම්ේතුටව දළේවහ.ව නමුත්ව නීතිඳතිව ේදඳහර්තේම්ේතුව

ේභොවුේටව එේයහිව නඩුව ඳළරුේ ව නළවළ.ව ේභොක්දව වුේණ්?ව
ජනහකරඳතිතුභහව එක්ත්ව ජහතීේේේව ාවිධහනේ ව ළසිව හයඹටව
ගිහි් රහව ඉේනවේරහේ ව ව ඳසුව ගිඹව 21ළනිදහව ව ඒව නඩුව ඉ් රහව

අසයව ත්තහ.ව ේභොවුේව නිදවසව ශහ.ව අපිව දේේේව නළවළ,ව
ේභොක්දව ේවේතුව කිඹරහ.ව තභත්ව නීතිඳතිව ේදඳහර්තේම්ේතුේ ව
භහිේදවයහජඳක්වභවත්භඹහේේවේවෝ භේවළඩවයනහදවකිඹනව
ළඹව ේම්ව නඩුව හයණහව වයවහව අඳටව ඉසභතුව නහ.ව ේභොද,ව

ජනහකරඳතිතුභහටව විරුේධව ළඩව යපු,ව ජනහකරඳතිතුභහව
අඳකීර්තිඹටව ඳත්වයේනවළඩවයපු,වජනහකරඳතිව භළතියණේ දීව
වභත්රීඳහරවසිපතේේනවභළතිතුභහවඳයහජඹවයේනවළඩවයපුවේම්ව

නිරධහපතේටවවිරුේධවදහපුවනඩුවනීතිඳතිවේදඳහර්තේම්ේතුවඉ් රහව
අසයවත්ේත්වේොේවොභදවවවකිඹනවවළඹවභතුවනහ.ව 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව නීතිඳතිව ේදඳහර්තේම්ේතු,ව

අකරයණඹව කිඹරහව කිඹේේේව ඹවව ඳහරනේ ව අලයභව පුරුක්ව

ේදක්;වේම්වයේට්වඹවවඳහරනඹවේනවඹේනවඅලයවපුරුක්වේදක්.ව

ඒව නිහව අපිව රුව ඇභතිතුභහටව භතක්ව යනහ,ව අකරයණව

අභහතයහාලඹව තුශව දූිකතව නිරධහපතේව ඉේනව පුළුේ,ව ඳසුව ගිඹව

හරේ වේනොේඹකුත්වේේලඳහරනවනහඹඹේවවයවහවය්රහදවරඵහව
ත්ත,ව උසව වීම්වරඵහව ත්තව වනිරධහපතේව ඉේනවපුළුේවකිඹනව

එ.වදූිකතවළඩවයපුවභවයවඅඹවඉේනහ.වඒවඅඹවම්ඵේධේඹේව

ඳරීක්ණවේේයේේේවනළවළ.වේනොේඹක්වහයණහරටවම්ඵේධව

නිරධහපතේව ඉේනහ.ව ඔවුේව ම්ඵේධේඹේව ත්තව ක්රිඹහව භහර්ව

නළවළ.වඒවනිහවඅපිවරුවඇභතිතුභහේේවඅධහනඹවඒවපිළිඵවේඹොමුව

යමිේවභේේවථහවඅේවයනහ.වසතුතියි. 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. A. Aravindh Kumar. You have five 

minutes.  
 

[தற.த. 5.44] 
 

ගරු අ. අයවින්ේ කුමර් මහ  
(ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
 சௌ மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்ரப, 

லறத்துமநரரடு சரடர்தைதட்ட குற்நறல் டடிக்மதொமநச்  

(றருத்ம்) ெட்டக்ரரம ெம்தந்ரண இன்மந றரத்றல் 

ரதசுற்குச் ெந்ர்ப்தபறத் உங்லக்கு ணது ன்நற! இந் 

றரத்றரன னந்துசரண்டு ணது ருத்துக்மப தொன்மக்க் 

றமடத் ெந்ர்ப்தத்மப் சதரறர றக்றன்ரநன். டந் ஆட்ெறக் 

ரனத்றரன து லறத்துமந லது தல்ரர றர்ெணங்லம், 

குற்நச்ெரட்டுக்லம் தொன்மக்ப்தட்டிருந்ண. லறன்நங்பறன் 

லர்ப்தைக்ள் அனரற ரபறமறரன தொடிவு செய்ப்தடுறன்நண 

ன்சநல்னரம் அன்ர கூநப்தட்டது. அணரல் து 

லறத்துமநலது க்லக்கு ஏர் அம்தறக்ம இருந்ம 

ங்பரல் ரக்கூடிர இருந்து. ஆணரல், இன்ர அந் 

றமனம தொற்நறலும் ரநறப்ரதரறருக்றநது. வ்ற 

இமடஞ்ெரனர அல்னது மடரர இல்னரல் லறத்துமந சுர 

இங்றக்சரண்டிருக்றன்நது. இந் ரட்டின் மனர்பரற 

ரகு ஜணரறதற அர்லம் ரண்தைறகு தற ந்றரற 

அர்லம் லற அமச்சுக்குப் சதரரப்தர இருக்றன்ந சௌ 

லற அமச்ெர் அர்லம் க்ரங்சரண்டும் லறத்துமநறல் 

மனறடுறல்மன ன்ந றமனப்தரட்டில் இருந்துசரண்டு 

செற்தடுரணது, உண்மறல் ரற்க்கூடி எரு 

றடர இருக்றன்நது.  

இன்ர க்லக்கு லறத்துமநலது ம்தறக்ம 

ற்தட்டிருக்றன்நது; இந் ரட்டிரன ங்லக்கு லற 

றமடக்குசன்ந ஏர் உரறரண ண்தொம் அர்பறடதொள்பது. 

அரரமப, தரதூரண குற்நச்செல்ரபரடு ெம்தந்ப்தட்ட 

க்குள் ருடக்க்றரன இலதட்டுக்சரண்டிருப்தமயும் 

ரக்கூடிர இருக்றன்நது. றரெடர, ரற ற்ரம் 

செரத்து ெம்தந்ப்தட்ட க்குபறல் லறரண்டி லறன்நம் 

செல்லும் அப்தரறபறன் க்குலக்குப் சதரும்தரலும் அர்ள் 

மடந் தறன்ணர்ரன் லர்ப்தை ங்ப்தடுறன்நது. 

அந்பவுக்கு ரற ற்ரம் செரத்து ெம்தந்ப்தட்ட க்குள் ற 

லண்ட ரனர றலுமறல் றடக்றன்நண. இது ருந்த்க்து. 

இந் றமனம ரந ரண்டும். க்குபறன் லர்ப்தைக்ள் 

ரனரறன்நற ங்ப்தடல் ரண்டும்.  

ரலும், க்குடன் ெம்தந்ப்தட்ட ரணங்ள் 

லறன்நத்றரன டுத்து மக்ப்தடுறன்நண. அவ்ரர டுத்து 

மக்ப்தடும் சதரும்தரனரண ரணங்ள் லறன்ந 

பரத்றரனர ரெமடந்துரதரதும் உலத்துக் 

சரட்டுதுரண எரு தரறரதரண றமனமம ரங்ள் 

தரர்க்றரநரம். இவ்றடத்றலும் ரற்ர டடிக்மமப 

ரற்சரண்டு இந்றமனமமச் ெலர்றருத்ம் செய் ரண்டும். 

சப அமச்ெர் அர்ள் எரு தறதன ெட்டத்ற; ெட்டம் 

தற்நற ல்ன அநறவும் தணுக்தொம் அருக்கு இருக்றன்நது. அர் 

இற்ரண ரற்ரத் றட்டங்மப தொன்மக் ரண்டும் ன்ர 

ரன் இந் உரற ெமதறரன ரட்டுக்சரள்றன்ரநன்.  
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அரரத்றல் ரம் ற ஆரப் தரர்த்ரல் இன்தசரரு 

றமனமம இந் ரட்டிரன தரர்க்க்கூடிர இருக்கும். 

அரது, ெறன்ணஞ்ெறநற குற்நச் செல்மபப் சதரரத்பறரன 

அம மனத்றரன லிந்து ரதரறருக்றன்நண. இவ்ரர 

மனத்றலும் இந் ரட்டின் மண தறன்ங்ற 

தறரெங்பறலும் ெறற்ெறர குற்நங்ள் அறரக் 

ரப்தடுற்ரண ரம், க்ள் த்றறல் ெட்டம் தற்நற 

அல்னது லறத்துமந தற்நற ரதரதுரண அநறவு இல்னரமரகும். 

ஆர, ெட்டம் தற்நற, லறமப் தற்நற சபறம க்லக்கு 

ற்தடுத்துதெடர ரங்ள் மனத்றலும் தறன்ங்ற 

தறரெங்பறலும் இடம்சதரம் ெறற்ெறர குற்நச் செல்மப 

தொற்நறலும் மட செய்க்கூடிர இருக்கும்.  

அரரத்றல், இன்ர மனத்றரன ரரட்டத் 

சரறனரபர்பறன் ெம்தபப் தறச்ெறமண சரலந்துறட்சடரறயும் 

எரு தறச்ெறமணர ரநறப்ரதரறருக்றன்நது இது லறரரடு 

ெம்தந்ப்தட்ட எரு தறச்ெறமண. ஆர, இமண ரும் 

உரெலணம் செய் தொடிரது. ரனரறரண ரரட்டத் 

சரறனரபர்பறன் ெம்தபம் தற்நற கூட்டு எப்தந்ம் இன்ரம 

லபரய்வு செய்ப்தடறல்மன, தைறர ற்தடுத்ப்தடறல்மன 

ன்ந ரத்றணரல் ரரட்ட க்ள் சரறத்சலந்து வீறறரன 

இநங்றப் ரதரரடும் எரு றமனமக்குத் ள்பப்தட்டிருக் 

றன்நரர்ள். அர்மப ரும் தூண்டிறடறல்மன; அர்மப 

ரரும் இவ்ரர செய்யும்தடி ரட்றல்மன. அர்ள் சுர 

வீறறல் இநங்றத் ங்பது ெம்தபத்றற்ர - ஊறத்துக்ரப் 

ரதரரடும் எரு றமனம இப்சதரலது ற்தட்டிருக்றன்நது . 

ஆர, இமண ரங்ள் சரச்மெப்தடுத் தொடிரது; இந்த் 

ரரட்டத் சரறனரபர்பறன் உர்வுமப ரங்ள் லங்டிக் 

தொடிரது; அர்பறன் தறச்ெறமணமப் தற்நற ரங்ள் 

ண்டுசரள்பரல் இருக் தொடிரது. ணர, ம்தணறக்ரரர்ள் 

இந்த் ரரட்டத் சரறனரபர்பறன் ெம்தபப் தறச்ெறமணக்கு றக் 

கூடி றமறரன எரு ல்ன லர்மத் ரண்டும் ன்ர ரன் 

இந் உரற ெமதறரன ரட்டுக்சரள்றன்ரநன். சப 

சரறல் அமச்ெர் அர்ள், சப சதருந்ரரட்டக் 

மத்சரறல் அமச்ெர் அர்ள் உட்தட ெம்தந்ப்தட்டர்ள் 

அமணரும் ெரறரவும் தொமநரவும் செற்தடுதெடர, 

ரரட்டக் ம்தணறலக்கு தொமநரண, ெரறரண அலத்ங்மபக் 

சரடுப்ததெடரத் ரரட்டத் சரறனரபர்பறன் ெம்தபப் 

தறச்ெறமணக்கு எரு லர்ம ட்ட தொடியும். ஏரறரு றணங்பறரன அது 

மடசதந ரண்டும் ன்ர ரட்டுக்சரண்டு ெந்ர்ப்தபறத் 

அமத் மனருக்கு ன்நற கூநற, றமடசதரறன்ரநன். ன்நற, 

க்ம். 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Chandrasiri Gajadeera. 

You have five minutes.  

 
[අ.බහ.ව5.50] 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,ව අඳයහධවනඩුව විධහනව ාග්රවඹව

1ාේලෝධන ව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව වව නීතිව ේොමිේව බහව
1ාේලෝධන වඳනත්වේටුම්ඳතවකිඹනවඳනත්වේටුම්ඳත්වේදවේම්ව
බහේ ව විහදඹටව ේනව ේරහේ ව ඒව ේනුේේව ථහව කිරීභටව
ඔඵතුභහවභටවරඵහවුවේේේවවිනහඩිවකීඹද?වවව 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනහඩිව5යි. 

 
ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
විනහඩිව 5කිේව ේම්ව ඔක්ේෝභව අමයේනව ඵළවළ.ව භභව හිතනව

විකරඹටවරුවභහිේදවඹහඳහවඅේේර්ධනවභේත්රීතුභහවථහවේනොයනව

නිහවහරඹවටික්වළඩිේයි.ව 

 ේේේවේතත්වේම්වනීතිවේොමිේවබහව1ාේලෝධන වඳනත්ව
ේටුම්ඳතව පිළිඵව භභව භේේව අධහනඹව ේඹොමුව යේනව

ළභළතියි.ව ඇත්තව ලේඹේභව එඹව ලිේව ාේලෝධනඹේටත්ව
අදහශයි.ව ේභොද,ව නීතිඹව ර්ව හධහයණයිවකිඹහව භභව පුේලිව
පිළිේේේවනළවළ.වනීතිඹවේඵොේවෝවේරහටවධනඹටවඹටයි.වනීතිඹව
ේඵොේවෝව ේරහටව ඵරඹටව ඹටයි.ව භභව විතයක්ව ේනොේයි,ව

ේරෝේ ව පිළිත්ව නීතිව විලහයදඹේව ඳහව ඒව පිළිඵව ඕනෆව තයම්ව
රුණුවකිඹහවතිේඵනහ.වඒවනිහවනීතිඹවර්වහධහයණඹවයේනව
අඳටවඅලයයි.වනීතිේ වඵරඳෆභවහටත්වභහනවේරවඳත්හේනව

ඹහවවළකිවභහජඹක්වනිර්භහණඹවයේනවඅඳටවඅලයයි.වඒවතභයිව
භහජඹවමු් ර.ව අඳටවසඹාවවිනඹක්වතිේඵනහවනම්වනීතිරීතිව
ඕනෆව නළවළ.ව හේේව ේවෝව අහුරහව ත්තව නීතිරීතිව අඳටව අලයව

ේේේේවනළවළ.වඒවහේේභවභහජවාර්ධනේ දීවඳළයණිවනීතිඹට,ව
අපිවදේනහවවවනීතිඹට,වඅපිවබහවිතවයනවනීතිඹටවඩහවඔේඵටවඅඳටව
ඹේනව ේයි.ව අදව ේරෝඹව රියුණුයි.ව ේරෝේ ව රියුණුත්ව එක්ව

අේේව නීතිඹව විහලනඹව ේේනව ඕනෆ.ව ේඵොේවෝවිටව නඩුව
තීේුවලිේවනීතිඹවවිහලනඹවේනහ.වඅණඳනත්වේේේවේතත්ව
අණඳනත්ලිේව ේදනව විලහයදහත්භව තීේුවව නීතිඹව ඩහව පුළු් ව
යනහ.වඅදවේම්වරියුණුවේරෝඹවතුශවඅපිවතභත්වඳළයණියිවකිඹහභව

භභව කිඹේේේව නළවළ.ව ඹම්ව ඔේඵට,ව ඹම්ව ේනටව අපිව
ඳපතර්තනඹවේරහවතිේඵනහ.වනමුත්වේරෝේ වතිේඵනවනීති-රීති,ව
නඩුවතීේුව,වඒවහේේභවවනතිවක්රභේ දඹේවඹනවේම්හවළනවඅපිව

වදහයේනව ඕනෆ.ව ව අේේව රුව ඇභතිතුභහේේව ථහේ දීව ඉතහව
ඳළවළරිලිවකි හ,ව ඒහඵේධයණඹක්වඅලයයිවකිඹරහ.වඅපිවේම්ව
ේොමිේව බහටව අලුේතේව එතුව ශව යුතුව නීතිවව ේටුම්ඳත්ව

ේදඳහර්තේම්ේතු,වනීතිඳතිව ේදඳහර්තේම්ේතු,ව අකරයණඹවළනව
එතුභහවකි හ.ව 

ඇත්තව ලේඹේභව ේම්ව ේොමිේව බහරටව පුළු් ව ේරෝව

දළක්භක්ව තිේඵනව අඹව ඕනෆ.ව ේරෝව දළක්භක්වකි ේ ව විදයහත්භව
දළක්භක්වේනොේයි.වවඇත්තවලේඹේභවනීතිේ වවිහලනඹවපිළිඵව
අේඵෝධඹක්,වබුේකරඹක්වතිේඵන,වඑඹවවදහයනවවිේතුේවහිටිේඹොත්ව

තභයිව අේේව යේට්ව නීතිඹව අඳටව අලයව නව විකරඹට,ව භහජව
ාර්ධනඹටව උ මතව විකරඹටව ශඳහේනව පුළුේව ේේේ.ව ඒව
වහව ේරොකුව හර්ඹබහයඹක්ව අේේව යටටව තිේඵනහ.ව එව
ඳළත්තකිේව අපිව වදහයනව අලුත්ව නීතිේඹේව අඳටව ේරෝේටව

නීතිඥපඹේවේදේනවවපුළුේ;වේරෝේටවදළනුභවේදේනවපුළුේ.ව 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වභභවළබිනට්වභණ්ඩරේ වසිටිව
එව අසථහදීව ඳපතයව මුළුටවඹේනවඳපතයේ දඹව පිළිඵව

නීතිේ ව විලහයදව දළනුභක්ව තිේඵනව ේේනකුව ඉේනහදව කිඹරහව
ේොඹහවඵළලුහ.වේොඹහවඵරහවවඵළපතවතළනවභවහචහර්ඹයේඹක්වතභයිව
ඒව ජහතයේතයවමිටුටවනම්වේශේ.ව භභවේම්වකිඹේේේවවිලහයදව

අඹවඉේනව පුළුේ.වනමුත්වඔවුේවසීභහහිතයි.ව ඔවුේටවඳළේයනව
හර්ඹවබහයඹේවදහරහවඹේනවඵළවළ.වඒවනිහවඅපිවනීතිවඹවවිහලනඹව
යනේොටව ේම්ව හයණහව ළනව හිතේනව ඕනෆ.ව උදහයණඹක්ව

ලේඹේවඅබයහලවනීතිඹවත්ේතොත්,වඅපිවඒවපිළිඵවේරෝඹත්ව
එක්වවිවිධව ගිවිසුම්රටව එනහ;ව ේරෝවතත්ත්ඹේවඑක්වඅපිව
අේේවනීතිඹවශඳහවේනහ.වඅඳටවඒවහයණහරදීවඑළනිවවිලහයදව
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අඹවඅලයවනහ.වඒහවපිළිඵවඑක්ේේනක්වේදේේනක්වවිතයක්ව

තිඹහේනවවපතඹේේේවනළවළ.වඑඹවනීතිවවිදයහරේ වසිටභවඉරිපතඹටව
ේනවඹේනවඕනෆ.වඅලුත්වනීතිවවිඹවධහයහවවදහයේනවපුළුේවනව
විකරඹටව අපිව ඒව ඳපතයඹව වදේනවඕනෆ.ව හණිජව නීතිඹව ත්ේතොත්,ව
හණිජව නීතිේ ව විවිධව ක්ේේත්රව තිේඵනහ.ව හණිජව ක්ේේත්රේ ව

තිේඵනවවිවිධවනීතීේවඒවක්රභවවිහලනඹේවඑක්වඉසයවටවශඳහව
ේනවඒවක්ේේත්රරටවඅසථහවේදේනවඕනෆ.වඅපිවඑේවභවවේදනව
සීභහහිතව ඉඩඩව ්රභහණඹක්ව තභයිව තිේඵේේේ.ව එේවභව පුළු් ව

දළනුභක්ව රඵහව ේදේනව අසථහව ේදේනව ඕනෆ.ව යජේ ව
නීතිඥපරුේටවවුණත්වඒවඅසථහවරඵහවේදේනවඕනෆ.වඒවඅසථහව
රඵහව දීේම්දීවමුළුටවගිහිේව එනහවකිඹනවඒවහයණඹවවිතයක්ව

වපතඹේේේවනළවළ.වඒවළඹුපතේවඅධයඹනඹවයේනවදළනටවඅඳට,- 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවභේත්රීතුභහවහරඹවඅහනයි.ව 
 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වභටවවිනහඩිව ේදවහරඹක්ව

ේදේන. 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනහඩිඹවහරඹක්වේදේනම්. 
 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ේවොයි.ව 

රුවඇභතිතුභනි,ව අපිව අදව වළභවක්ේේත්රඹකිේභව ේම්ව ේරෝඹ 
වමහවඹේනවළඩවළරසුම්වයනහවහේේභ,වේම්වක්ේේත්රඹවරියුණුව
යේනත්වටයුතුවයේනවඕනෆඹවකිඹරහවභභවහිතනහ.වභවයව

යජේ ව නීතිඥපරු,ව ේඳෞේලිව දක්ව නීතිඥපරුව ඉේනව තළනව
ේඳනීව ඉේනත්ව ඵඹයි.ව ඔවුේටව ඔවුේව ළනව විලසහඹක්ව නළවළ.ව
ඒටව ඔවුේටව ේදොසව කිඹේනව ඵළවළ.ව එේවභව ේේේේව අපිව
සීභහහිතවේරහවතිේඵනවනිහයි.ව 

දළේව ඵරේනව ේෝව නඩුව ේොඩව ළේවනව විකරඹ.ව නඩුව ්රභහදව
ේනහ.ව භවයව විනිලසචඹහයරුව තීේුවක්ව ේදේනත්ව ඵඹයි.ව
එතළනිේවභහරුවේරහවඹන් වේොේවොභවවපතවනඩුවඅරිනහ.වභේේව

අත්වදළකීභවඅනුයිවභභවේම්වකිඹේේේ.වභභවඅකරයණේ වේඳනීවසිටිව
ේේනකුවනිහවඒවළනවදේනහ.වඒවනිහව වතභේවළනවවිලසහඹව
ේොඩවන හව ේනව පුළුේව නව විකරඹටවඅපිව ඒවඳපතයඹවවදේනව

ඕනෆ.ව ඒව වහව නීතිවආධහයව ේොමිේවබහේ ව ායුතිඹව වපතඹටව
සවයේනවඕනෆ.ව 

නීතිඹව ේනොදළනීභව නිදවටව රුණක්ව ේනොේයිව කිඹරහව අපිව

කිඹනහ.වවළඵළයි,වේම්වභහජඹවනීතිඹවළනවදේේේවනළවළ.වභහජඹව
නීතිඹව දළනව ේේේව බහවිතහත්භව නව සිුවවීම්ව අනුයි.ව ේම්ව
මිනිේවක්වඹම්වයදක්වයරහවඵේධනහහයතවවුණහභ,වේභේනවේම්ව
යදවනිහවතභයිවඔහුවඵේධනහහයතවවුේණ්වකිඹරහවදළනවේනහ.ව 

රුව ඇභතිතුභනි,ව නීතිඹව පිළිඵව ව දළනුත්ව කිරීභව ඳහ් ව
ඳේධතිේඹේවඳටේවේන.වඒවවහවඔඵතුභහවඹම්වළඩවපිළිේශක්ව
සවයවතිේඵනහදවකිඹේනවභභවදේේේවනළවළ.වනීතිඹවපිළිඵව

දළනුත්ව පිපතක්ව වදේන.ව ඒව විඹඹේව පිළිඵව අේඵෝධඹක්ව
රළේඵනවවිකරඹටවමූලිවදළනුභවරඵහවේදේන.වභභවකිඹේේේවනළවළව

ඒව පිළිඵව ඳයේතයටවඋේේනවකිඹරහ.ව නමුත්ව මූලිවනීතිඹව

පිළිඵවභහජඹටවඅේඵෝධඹක්වතිේඵේනවඕනෆ.වඑතේොටවේම්ව
සිුවවනවළයරිව්රභහණඹවඅඩුවේයි.ව 

ේම්ව සිඹ් රව වමුේ ,ව පුනරුත්ථහඳනඹ පිළිඵව ේරෝේ ව
තිේඵනව නීතිව පුළු් ව ේරහව තිේඵනහ;ව ආඹතනව පුළු් ව ේරහව

තිේඵනහ; ්රජහඳහදව විේලෝධනව ක්රිඹහලිඹව ලක්තිභත්ව ේරහව
තිේඵනහ.ව නමුත්ව ඒව ක්රභේ දව අදව අේේව අකරයණරව බහවිතව
යේේේවනළවළ.වේම්වසිඹ් රවළනවඵරරහවඅේේවයේට්වඅනහතඹව

ේනුේේවඅපිවටයුතුවයේනවඕනෆ.ව 

මුජිබුර්ව යහුභහේව භේත්රීතුභහව ළනත්ව භභව චනඹක්ව කිඹේනව
ඕනෆ.ව 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුව භේත්රීතුභනි,ව ඔඵතුභහව ථහව අේව යේන.ව හරඹව

ේඵොේවොභවසීමිතයි.ව 
 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
එතුභහටව අනීඳඹක්ව තිේඵනහ.ව එතුභහව භහිේදව යහජඳක්ව

කිඹනව ේවෝ භනටව ඵඹයි.ව එේවභව ේවෝ භනක්ව තිේඵනහලු,ව

ේභේවේ. 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවආනේදවඅලුත්භේේවභේත්රීතුභහ.වඔඵතුභහටවවිනහඩිවඳවව
හරඹක්වතිේඵනහ.ව 

 
[අ.බහ.ව5.58] 
 

ගරු ංනන්ද අලුත්ගමමේ මහ  
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்ர) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ේම්ව අසථහේ දීව ඉතහව
ේටිේඹේවේවෝවඅදවඉරිපතඳත්වයවතිේඵනවේම්වඳනත්වේටුම්ඳත්ව
පිළිඵව අදවසව දළක්වීභටව අසථහව රඵහව දීභව පිළිඵව භභව
ඔඵතුභහටව්රථභේඹේභවසතුතිේතවේනහ.වඇත්ේතේභවඅදවේම්ව

යේට්වඳතිනවනීතිඹවපිළිඵවඳශවවවේනොේඹකුත්වඅදවසරටවේම්ව
විහදඹවආයම්බේ වසිටභවඅපිවේවුවේනහ.වඳසුවගිඹවහරේ වේම්ව
යේට්වක්රිඹහත්භවවුේණ්ව් වළුවණුවනීතිඹක්. 

 2015 ජනහපතව08නවදහවඳළළතිවජනහකරඳතියණේ දීවජනතහව
ේම්ව යේට්ව ේේලඳහරනව විඳර්ඹහඹක්ව යරහව ේම්ව ඹවව ඳහරනව
ආණ්ඩුටව ඳත්වශහ.වනීතිඹව පිළිඵව වශව අත්ව දළකීම්වතිේඵනව

ේේනකුව වළටිඹට,ව ේජයසධව නීතිඥපේඹකුව වළටිඹටව විජඹදහව
යහජඳක්ව වඇභතිතුභහවඉතහවේවොඳිේවේම්වාේලෝධනව වේනළ් රහව
තිේඵනහ.වේම්වයේට්වපුයළසිඹේටවහධහයණවනීතිඹවක්රිඹහත්භව

කිරීේම්ව ඳදනභව භතවඑතුභහව විසිේව ේේනනවරදව ාේලෝධනරටව
අදහශව අදවසව දළක්වීභටව අසථහව රළබීභව ව බහයඹක්,ව තුටටව
හයණඹක්වවළටිඹටවභභවරනහ.ව 

ඳසුවගිඹවරිනරව අඳවඇසිේව දළපුවළයරිවම්ඵේධේඹේවේම්ව
යේට්වනීතිඹවහධහයණවක්රිඹහත්භවවුණහ.වඒවළයරිරුේවනීතිඹව
ඉරිපතඹටවගිහි් රහවඇඳවභතවනිදවසවවුණහභ,වවපතඹටවේම්වේරෝේ ව
තිේඵනවභවහවඉවශභවඳදක්භවරළබවපිපතවවළටිඹටවතභයිවවඑතළනිේව

එළිඹටව එේේේ.ව ඒව එනේොටව ළභයහරුේව ඔක්ේෝභව ඵරහව
ේනව ඉේනහ.ව අයව ේෝ රේව අත්ව ේදව උඩටව උසරහව භහාචුව
ේඳේරහවභවහවවීයේඹෝවවිකරඹටවඑළිඹටවඑනහ.ව 

149 150 



ඳහර්ලිේම්ේතු 

ඳසුව ගිඹව හරේ ව භේේව ේවෝදයඹකුව නව භහිේදහනේදව

අලුත්භේේවභළතිතුභහව අත්ව අඩාගුටව ත්තහ.වඳළවළරිලිභව එතුභහව

යපුවළයරිවනිහවතභයිවඑතුභහවඅත්අඩාගුටවත්ේත්.වභභවඑතුභහත්ව

එක්ව හිටපුව ේේනක්.ව භහිේදව යහජඳක්ව භළතිතුභහව

ජනහකරඳතියඹහවවළටිඹටවහිටපුවහරේ ව ව -2005වේර්දී-ව වඑතුභහව

ඳයරිනහවකිඹේදීවඑතුභහවරිනේනවළඩවයපුවමිනිසසු,වඅපි.වවළඵළයි,ව

භහිේදහනේදව අලුත්භේේව භළතිතුභහව කඩුටව ගිේ ව ේවොයම්ව

යරහ.වඑතුභහවකඩුටවගිේ වවේවොයම්වයරහ.වඑතුභහේේවපුතහේේව

ඹව අවුරුුවව 22යි.ව ඳසුව ගිඹව රිනව ඔඵතුභහත්ව ේම්ව රුව බහේ ව

හිටපුවඅසථහ,වභහවේභභවබහවඅභතනවේරහේ වඑතුභහවකි හ,ව

භහවථහවයේේේවභදයහයවඳහනඹවයරහදවදේේේවනළවළවකිඹරහ.ව

තිවේදක්වඹේනවරළබුේණ්වනළවළ,ව රිට්ධවධම්භවේ දනීඹවර්භඹව

ඳශව ුවේනහ.ව තිව ේදක්ව ඹේනව රළබුේණ්ව නළවළ,ව පුතහව බීරහව

අහුේරහව රුපිඹ් ව 7,500ක්ව දඩව ළහුහ.ව ඔහුටව ඡේදඹක්ව

ඉ් රේනත්වඵළවළ.ව[ඵහධහවකිරීභක්]වතමුේනහේේේවඳහඩුේ වඉේන.ව

භේේවහරඹවතමුේනහේේේටවේදේනවඅලයතහක්වනළවළ.වඇවේේව

අභහරුක්වතිේඵනහවනම්ව අනුේේේවසීනිවකියේේේවනළතුව හඩිව

ේේන.වඅනුේේේවසීනිවකියේේේවනළතුවහඩිවේේන.වේම්වභේේව

ථහ,ව භේේව හරඹ.ව භේේව හරඹයිව භහව ේේේ.ව

තමුේනහේේේේේව හරඹව තුශදීව තමුේනහේේේටව ඕනෆව ේදඹක්ව

ථහවයේනවතිබුණහ.ව 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවභේත්රීතුභනි,වහරඹවේඵොේවොභවසීමිතයි. 
 

ගරු ංනන්ද අලුත්ගමමේ මහ  
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்ர) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වකිඹනවේොටවපතේදනහ.වකිඹනව
ේොටවඅභහරුවවළේදනහ.වේවොරුේවළනවකිඹනවේොටවඅභහරුව

වළේදනහ.වභහව දේනහ,වතමුේනහේේේටවළඩිඹ.වභහවඒවආනේ ව
හිටපුවමිනිවහ.ව 

 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වරීතිව්රලසනඹක්වතිේඵනහ. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවභේත්රීතුභනි,වඔඵතුභහේේවරීතිව්රලසනඹවඉරිපතඳත්වයේන.ව 
 

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය මහ  
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற ஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව අකරයණේ ව ක්රිඹහව

භහර්ඹටවේඹොමුවවුණුවරුවභේත්රීයඹකුවවළනවථහවයනවඑව
යුක්තිව වතව නළවළයිව කිඹනව එයිවභහවකිඹේේේ.ව එභව නිහව ඒව
්රහලඹව වළේහඩ්ව හර්තහේේව ඉත්ව යනව ේරව භහව ඉ් රහව

සිටිනහ. 
 

ගරු ංනන්ද අලුත්ගමමේ මහ  
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்ர) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

තමුේනහේේේේේව ේරහේ දීව තමුේනහේේේටව ඕනෆව තයම්ව

ථහවයේනවතිබුණහ.වඒවයපුවළරැරිවළනවතමුේනහේේේටවඩහව

දේේේව භභයි.ව නීතිේඹේව රළබුණුව දුවභව ළනයිව භහව කිඹේේේ.ව

පුතහේේව ඹව අවුරුුවව 22යි.ව ේම්හව ථහවයනව ේොටව අභහරුව

වළේදනහ.ව ඊේ වරඳහහිනීව නහළිහටව ගිහිේව එතුභහවකිඹනහ,ව

"භහව අවුරුුවව 18ක්ව ේම්ව යේට්ව ඇභතිම්ව ශහ.ව අවුරුුවව 18ක්ව භහව

ේඵොේවොභව ේවොව පුයළසිඹකුව වළටිඹටව ඉරහව තිේඵනහ.ව භහව

ශභයිේව ේදේදනහත්ව එක්ව තුටිේව ඉේනහ"යිව කිඹරහ.ව එතුභහව

ශභයිව ේදේදනහත්ව එක්ව තුටිේව ඇති.ව ේනෝනහව ේොේවොභව

ඉේනහදවදේේේවනළවළ.වඑතුභහවේොයිවේනෝනහත්වඑක්වතුටිේව

ඉේනහදවදේේේවනළවළ.වේම්හවඅවනවේොටවඅභහරුවවළේදනහ.ව 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව භහව විපුව අත්ව දළකීභක්ව

කිඹේනම්.වභහවඑක්ත්වජහතිවඳක්ඹටව ගිහිේවතිවේදක්වඹනව

ේොටභව භේේව ම්මිපතසව ළ් ව ටිව ඳහව දළම්භහ.ව භහව පුව ඒහ,ව

භේේවඅතිේවපුවඒහවඳහව දළම්භහ.වභවේේවත්ේත්වේොසවවක්ව

ඳහව ේනව ගිහිේව තිේඵනහ.ව භහව ඒව ම්ඵේධේඹේව නව

කුරුඳුත්තව ේඳොර සිඹටව ඳළමිණි් රක්ව යරහව තිේඵනහ.ව ඒව

ම්ඵේධේඹේව තභව විබහව ේශේව නළවළ,ව මූරහනහරඪව රුව

භේත්රීතුභනි. 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවභේත්රීතුභනි,වඔඵතුභහටවනිඹමිතවහරඹවඅහනයි. 

 
ගරු ංනන්ද අලුත්ගමමේ මහ  
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்ர) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

භටව විනහඩිඹක්ව ේදේන,ව මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි.ව ඒව

හරඹව රුව චේද්රසිපතව ජදීයව භේත්රීතුභහේේවේන,ව භටව ඵහධහව

ශහට.ව 

භේේව සිේනක්යව ඉඩේම්ව තිබුණුවේොසව වක්ව ඳහව ේනව

ගිඹහ.ව නවකුරුඳුත්තව ේඳොර සිඹටව භහව ඒව ළනව ඳළමිණිලිව යරහව

තිේඵනහ.ව වළඵළයි,ව ඒව ම්ඵේධේඹේව යහජහපතඹව ඉසටව ේශේව

නළවළ.ව යහජඳක්ව ඳහරනේ ,ව භහිේදහනේදව ඳහරනේ ව උහවි,ව

නීතිඹවක්රිඹහත්භවවුේණ්වඑේවභයි.වඒවනිහවභහවවිේලේේඹේවතුටුව

නහ,ව විජඹදහව යහජඳක්ව භළතිතුභහවේභළනිවඳනත්වේටුම්ඳත්ව

ේනළවිත්ව ේම්ව යේට්ව නීතිඹ,ව හධහයණත්ඹව ඉසටව කිරීභව වහව

ටයුතුව කිරීභව පිළිඵ.ව මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,වහරඹව

රඵහවදීභවපිළිඵවභහවතමුේනහේේේටත්වසතුතිේතවනහ.ව 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ඊශ ට,ව රුව ඩිේ ් වසුේර්සවභේත්රීතුභහ.ව ඔඵතුභහටව විනහඩිව

4වහරඹක්වතිේඵනහ.ව 

 
[අ.බහ.ව6.03] 

 
ගරු වඩිමේේ සුමර්ෂ මහ  
(ரண்தைறகு  டிரல் சுரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ඳශමුේේභව රුව විජඹදහව

යහජඳක්ව ඇභතිතුභහටව භහව සතුතිේතව නහ,ව අදව රිනව

ඳහර්ලිේම්ේතුේ ව විහදඹටවේම්ව ඳනත්ව ේටුම්ඳත්වඉරිපතඳත්වකිරීභව
ම්ඵේධ.වඇත්තටභවතුයේ ව ජනතහවනිේඹෝජනඹවයමිේව
ේඳොඩ්ඩක්ව ේනසව ථහක්ව තභයිව අදව රිනව භටව යේනව

තිේඵේේේ.ව 
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[රුවආනේදවඅලුත්භේේවභවතහ] 



2016වඔක්ේතෝඵර්ව04 

இன்ர மனத்றரன தைமரரடிப்ரதரயுள்ப தறச்ெறமண 

ரண சதருந்ரரட்டத் சரறனரபர்லமட ெம்தப உர்வு 

ெம்தந்ர மன க்ள் வீறறல் இநங்றப் ரதரரட 

ரண்டி எரு றமனமக்குத் ள்பப்தட்டிருக்றன்நரர்ள். 

அர்லமட உமப்தைக்கு ற்ந ஊறம் - றரரண ெம்தப 

உர்வு - ங்ப்தட ரண்டும். இந்த் ரரட்டத் 

சரறனரபர்லமட ெம்தப உர்வு ெம்தந்ரக் டந் 

என்நம ருட ரனரத் சரறற் ெங்ங்லக்கும் தொனரபறரர் 

ெம்ரபணத்துக்கும் இமடறல் ரதச்சுரர்த்ம மடசதற்ர 

ந்து. எரு தறள்மபக்குத் றரும் தொடித்துக் சரடுத்றருந்ரல் 

ரதப்தறள்மபமயும் ண்டிருக்னரம்.  

තුයේ ව ජනතහේේව ඳඩිව පිළිඵව තුව වහම්පුතුේේේව

ාභඹත්, ෘත්තීඹව මිතිත්ව හචිඡහවයරහව දළනටව අවුරුේදයි, 

භහවවතක්වේනහ.ව ව ඒවහරේ වහදඹක්වඵළරහව තිබුණහවනම්ව

භහව වඹව මුනුබුේයකුත්ව ඉේනහ.ව [ඵහධහව කිරීභක්]ව භහව කි ේ ව

සීඹහව ේේනක්ව ේරහ.ව ඒව නිහව තුයේ ව ජනතහේේව ඳඩිව

පිළිඵවඹම්කිසිවේදඹක්වඅපිවේම්වඋත්තරීතයවබහේ වථහවයේනව

ඕනෆ.වතුවවහම්පුතුේේේවාභඹවයජඹත්වඑක්වchallenge එටව

එනහදවකිඹහවදළනවේනවඕනෆ.ව 

இன்ர ரரட்ட தொனரபறரர் ெம்ரபணம் ரரட்டத் 

சரறனரபருமட ெம்தப உர்வு ெம்தந்ர அெரங் த்ரரடு 

தொண்தடுற்கு ஆத்ரறன்நர ன்தம ரம் 

சரறந்துசரள்ப ரண்டும். ரரட்டத் சரறனரபருமட ெம்தப 

உர்வு ெம்தந்ர இன்ர டந் ரதச்சு ரர்த்மறரன 

ரரட்டத் சரறனரபர்லக்கு 730 ரூதரய் ெம்தபம் சரடுக் 

தொடியும் ன்ர தொனரபறரர் ெம்ரபணம் சரறறத்றருக்றன்நது . 

ஆணரல், ரரட்டத் சரறனரபர்ள் இந் ரட்டிதமட 

சதரருபரரத்றன் தொதுசலும்தரச் செற்தட்டுக் 

சரண்டிருப்தர்ள். ஆர, அர்பறன் ெம்தபம் ரலும் 

அறரறக்ப்தட ரண்டும் ன்ர ரங்ள் அர்லக்கு 

சபறரத் சரறறத்றருக்றன்ரநரம் .  

து க்ள் ரக்பறத்ன் தனணரர இன்ர ரம் 

தரரலன்நத்றல் இருக்றன்ரநரம் . ஆர, ங்லமட 

மன க்லமட ெம்தப உர்வு ெம்தந்ர ரலும் 

இலத்டிப்தற்கு ரம் இடபறக்ரட்ரடரம்; அற்கு ரம் 

சரடர்ந்து அதறக்வும் தொடிரது. இந்ப் தரரலன்நத் 

றலிருந்து ரன் ரரட்ட தொனரபறரர் ெம்ரபணத்துக்கு எரு 

றடத்மத் சரறறத்துக்சரள்ப றரும்தைறன்ரநன். அரது, 

இந்த் ரரட்டத் சரறனரபர்பது ெம்தப உர்வு ெம்தந்ரத் 

ரரட்ட தொனரபறரர் ெம்ரபணம் உடணடிர ங்ரபரடு 

இக்ப்தரட்டுக்கு ரண்டும். அவ்ரர ர தட்ெத்றரன 

தரரறசரரு தறச்ெறமணக்கு, ெரல்லக்கு தொங்சரடுக் 

ரண்டி சூழ்றமன அர்லக்கு ற்தடும் . ஆர, 

உடணடிரச் ெம்தப உர்ம றர்றத்து அர்லக்கு எரு 

றரரண ெம்தபத்ம ங்குற்குத் ரரட்டக் ம்தணறறணர் 

எத்துக்சரள்ரர்ரபரணரல், ரன் அந்க் கூட்டு 

எப்தந்த்றரன ன்தமட இத்த்றணரல் மசரப் 

தறடுற்கு ஆத்ர இருக்றன்ரநன் ன்தம இந்ச் 

ெந்ர்ப்தத்றரன 27 ம்தணறலக்கும் சரறறத்துக் சரள் 

றன்ரநன்.  

ේඵොේවොභවසතුතියි.වව 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 වශ ට,වරුවඑචි.ආර්.වහයතීවුවසභේතවනිේඹෝජයවඅභහතයතුභහ. 

[අ.බහ.ව6.06] 
 

ගරු එච්.ංර්. සයතී දුෂමන්  මහ  (අකරකයණ නිමයෝජය 
අම යතුම හ බුේධ ශසන නිමයෝජය අම යතුම)  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். ெரல துஷ்ந் - லற தறற அமச்ெரும் 

தைத்ெரெண தறற அமச்ெரும்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව විේලේේඹේභව අඳයහධව නඩුව

විධහනවාග්රවේ ව431වවව432වේතිවාේලෝධනඹවකිරීභවවහව

ඉරිපතඳත්ව යනව රදව ේභභව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව ේඵේවවිේව ළදත්ව

ඳනත්ව ේටුම්ඳතක්.ව භහව හිතනව වළටිඹටව අපිව තමුේනහේේේරහව

සිඹලුේදනහභව දේනහ,ව අකරයණරව නඩුව බහණ්ඩව ඵළවළයව

යේනටව ක්රභේ දඹක්ව ේනොතිබීභව ව හරහේතයඹක්ව තිසේේව

අකරයණවවවිනිලසචඹහයතුභේරහට,වනීතිඥපවභවත්රුේටවහේේභව

ේඳොුවව භවව ජනතහටව විලහරව ළටලුක්ව වභතුව ේරහව තිබුණුව

හයණඹක්ව ඵ.ව ඒව තුළිේව විවිධව වව ්රලසනව ළටලුව යහශිඹක්ව

නිර්භහණඹවවුණහ.වභවයවවිටවයේට්වවිේේලවවිනිභඹවතභයිවේම්වනඩුව

බහණඩවවළටිඹටවේම්වසථහනරවතිේඵේේේ.වනමුත්වජනතහටවඒහව

ඳහවිචි මව යේනට,ව බහවිතව යේනටව අසථහක්ව රළේඵේේේව

නළවළ.වඒවනිහවඅභහතයහාලඹවවළටිඹටවඇභතිතුභහේේවනහඹත්ඹව

ඹටේත්වඅපිව් ඳනහවශහ,වහර නවඅලයතහවළනවරහවඵරහව

විේලේඹේභවභහවවඹවහරවසිභහ,වභහවේදක්වයේනටත්,ව

ටිනහභවරුපිඹ් ව2,500,වරුපිඹ් වරක්ඹක්වයේනටත්.ව 

විේලේේඹේභව නීතිව ේොමිේව බහ,ව නීතිඳතිව

ේදඳහර්තේම්ේතු,වනීතිව ේටුම්ඳත්ව ම්ඳහදව ේදඳහර්තේම්ේතුව

කිඹනවේම්වසිඹලුවආඹතනවඑක්වඑටවඹේනවඅපිව් ඳනහවශහ.ව

එවඅයමුණක්,වඑවඉරක්ඹක්වඇතිවඅකරයණවඅභහතයහාලඹත්ව

එක්වඑටවඹන,වජනතහවසිතුම්වඳළතුම්වඉසටවසිේධවනවආහයේ ව

හර්ඹව බහයඹක්ව කිරීභව වහව ඒහේ ව පරදහයිතහව ළඩිව කිරීේම්ව

අයමුණිේව තභයිව ේම්ව ාේලෝධනව යේනටව අපිව තීේුවව තීයණව

ත්ේත්.වවඒවනිහවඅඳටවඒවම්ඵේධේඹේවතුටුවේනටවපුළුේ.ව

විේලේේඹේභවඳසුවගිඹවහරවසීභහවතුශවයවහේේවහරඹවඅයව

ේනවඵළලුේොත්වහරහේයෝධීවඳනතවාේලෝධනඹවකිරීභවේභේභ,වව

භථව භණ්ඩරරටව ේඹොමුව යනව නඩුරව ටිනහභව රුපිඹ් ව

රක්ව ඳවව දක්හව ළඩිව කිරීේම්ව ාේලෝධනඹව නිහව විලහරව නඩුව

්රභහණඹක්වඅේවයවවේනටවඅඳටවඅසථහවරළබීවතිේඵනහ. 

 විේරිතඹේවවහවහක්ිකරුේවආයක්හවකිරීේම්වඳනතවේනව

එමිේ,ව ව බිඹක්ව ළක්ව නළතිව අකරයණඹටව ඹේනටව තිේඵනව

අසථහවසුයක්ිකතවකිරීභවළනිවවිවිධහහයවවවහර්ඹඹේවයහශිඹක්ව

ඳසුව ගිඹව හරව සීභහව තුශව අකරයණව අභහතයහාලඹව භඟිේව ඉසටව

සිේධවශහ.වනීතිේ වආකරඳතයව සුයක්ිකතව යටක්ව අඳටව අලයවයව

තිේඵනහ.ව ේේලඳහරනව ේ හ;ව භහජයීඹව ේ හ;ව ආර්ිකව ේ හව

ේම්වරුණුවහයණහව සිඹ් රභවඉසටව සිේධවේරහව යටක්වවළටිඹටව

ඉරිපතඹටව ඹේනටව නම්,ව අකරයණේ ව සහධීනත්ඹව හේේභව

නීතිේ ව ආකරඳතයව සුයක්ිකතව වීභව අතයලයව නව හයණහක්.ව ඒව

නිහවභවජනවසිතුම්වඳළතුම්වඉසටවසිේධවනවභහජඹක්වනිර්භහණඹව

කිරීභව වහව අලයව යනව නීතිව ්රතිාසයණව සිුවව කිරීභටව

අභහතයහාලඹව වළටිඹටව අපිව කිසිභව භළලිභක්ව දක්ේේේව නළවළ.වව

දළේව අලුත්ව ආණ්ඩුක්රභව යසථහක්ව සව කිරීභව පිළිඵව

හචිඡහවේේයනහ.ව 

 අදව ේඵොේවෝව ේදේනක්වථහවයනවනඩුව ්රභහදඹවපිළිඵත්,ව

ුවහත්භව අකරයණව ඳේධතිඹව තුශව විඹව යුතුව ේනසම්ව

පිළිඵත්ව අදව අපිව අනුව මිටුක්ව දභරහව ථහව ඵවව යනහ.ව ඒව

තුළිේව අලුතිේව අකරයණව ඳේධතීේව නිර්භහණඹව යේනව

පුළුේභව තිේඵනහ.ව ඒව හේේභව ඳශහත්ව භට්ටමිේව අකරයණඹව
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ඳහර්ලිේම්ේතු 

තුවයටත්ව විභධයතව කිරීේම්ව වළකිඹහව තිේඵනහ.ව ේම්ව සිඹලුව

ේේ් වපිළිඵවහචිඡහවය,වඅහනේ වභවජනතහේේවසිතුම්ව

ඳළතුම්වඉසටවසිේධවයේනවපුළුේවඳහරනවක්රභඹක්වේනවඒභටයිවව

මූලිවලේඹේවඅපිවවඵරහේඳොේයොත්තුවේේේ.ව 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව භභව හිතනව විකරඹටව හරඹව
පිළිඵත්ව ළටලුක්ව තිේඵනහ.ව විේලේේඹේභව ේම්ව ඳනත්ව

ාේලෝධනව පිළිඵව වව නීතිව ක්ේේත්රේ ව ඳතිේනහව වව ේඳොුවව

ළටලුවපිළිඵවඅකරයණවඅභහතයහාලඹවතුළිේවඉරිපතේ දීත්වටයුතුව

යේනටව ඵරහේඳොේයොත්තුව ේනහ.ව අේේව හිටපුව අභහතයව රුව

චේද්රසිපතවජදීයවභළතිතුභහවඉරිපතඳත්වශවඅදවසරටවභභවේඵොේවොභව

රුව යනහ.ව විේේලඹකිේව වපතව භක්ව නළවළ,ව ඇත්තටභව අඳටව

හයත්ව ේදඹක්ව රඵහව ේනව පුළුේවනම්,ව ඒහව මුසුවයරහව ේම්ව

යේට්ව ජනතහේේව සිතුම්ව ඳළතුම්රටව ඉඩව ්රසථහව රඵහව ේදේනව

පුළුේව ව විකරඹටව නීතිව ඳේධතිඹව තුවයටත්ව විහලනඹව යේනව

වළකිඹහක්වතිේඵනහවනම්වඅපිවේඵොේවොභවඳළවළරිලිව ඒව තීේුවේ ව

ඉේනහඹව කිඹනව එව ඳථව යමිේව භේේව ථහව අේව

යනහ.ව 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි. 

  වශ ට,ව රුව චේරිභව භේේව භේත්රීතුභහ.ව ඔඵතුභහටව විනහඩිව

තුනවහරඹක්වතිේඵනහ. 

 
[අ.බහ.ව6.10] 

 

ගරු චන්දිම ගමමේ මහ  
(ரண்தைறகு ெந்ற ர) 

(The Hon. Chandima Gamage) 

සතුතියි,වමූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි.ව1979වඅාව15ව දයනව

අඳයහධව නඩුව විධහනව ාග්රවව ඳනතටත්,ව ව 1969ව අාව 3ව දයනව නීතිව
ේොමිේවබහව ඳනතටත්වාේලෝධනව ඉරිපතඳත්වයවතිේඵනව ේම්ව
අසථහේ වඒවම්ඵේධේඹේවඅදවසවදළක්වීභටවඅසථහවරඵහවදීභව

ළනවසතුතිේතවේනහ.ව 

ඇත්තටභවඅපිවනඩුවළනවථහවයනවේොටවකිඹේනටවඕනෆ,ව
නිේඹෝජයව ේඳොලිසඳතිරුව ේොේත්රහත්ව එටව මිනීවභයනව යුඹක්ව
ඳසුව ගිඹවහරේ ව ේම්ව යේට්ව තිබුණුවඵ.ව ේොේත්රහත්ව එටව මිනීව

භයේනව තභයිව ේම්ව යේට්ව නිේඹෝජයව ේඳොලිසඳතිරුව හිටිේ .ව ඒව
හේේභව භවයව නඩුහයඹේව සත්රීව දූණව නඩුරව ඳළමිණිලිහයව
හේතහේටව ආයක්හව ේදනහව කිඹරහව ව ගිහිේව දූණඹව ශව

යුඹක්වතිබුණහ.වදළේවඒවයුඹවඅේවයවතිේඵනහ.වඅඳයහධවනඩුව
විධහනවාග්රවඹවඹටේත්ව් වඵුවවහපතවේහවේනවඵළපතවේරහව
හභහනයව ජනතහේේව ඹහනව හවනව ආරිඹව අත්ව අඩාගුටව ත්ව

අසථහරදීවඒවමිනිසසුේේේවආර්ිකවම්පර්ණේඹේවබිවළටුණුව
අසථහව තිේඵනහ.ව ඒව සිඹලුව ේේරටව හධහයණඹක්වයමිේව අදව
ඉරිපතඳත්ව යව තිේඵනව ේම්ව ාේලෝධනව භභව ඉතහව අඹව ේොටව

රනහ.ව 

ේම්ව ටයුතුව ේේනව ව තිබුේණ්ව  වටව ලිනුයි.ව  වටව අවුරුුවව
දවඹටත්ව ලිේව ේම්ව ටයුතුව සිේධව වුණහව නම්ව ේම්ව යේට්ව

ජනතහේේවආර්ිකවතත්ත්ඹව වටවඩහවේවොව භට්ටභටව ේනව
එේනව තිබුණහඹවකිඹහව භහව විලසහවයනහ.ව වළඵළයි,ව ඒවහරේ ව
සිේධවවුේණ්වහභහනයවජනතහටවඅලයවේේ් වේනොේයි.වඵරඹව
තිේඵනව ට්ටිඹටව අලයව ේේ් ව තභයිව සිේධව වුේණ්.ව ඹවඳහරනව

ආණ්ඩුව පිහිේට හටව ඳසේේව ඵරඹව තිේඵනව ට්ටිඹව ේනුටව

අේේව හභහනයව ජනතහටව හධහයණඹක්වවුණහඹවකිඹනව එවභභව
ේම්වඅසථහේ වවිේලේේඹේවකිඹේනවළභළතියි.ව 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.ව 

 වශ ට,වරුවඅජිත්වපී.වේඳේර්යහවනිේඹෝජයවඇභතිතුභහ.ව 

 
[අ.බහ.ව6.12] 

 

ගරු අජිත් පී. මඳමර්ය මහ  (විදුලිබල හ පුනර්ජනනීය 
බලශක්යා නිමයෝජය අම යතුම) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. சதரர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்த்க் ெக்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ඉතහභව ළදත්ව රුණක්ව

පිළිඵව ථහව යේනව අසථහව රළබීභව ළනව තුටුව ේනහ.වව

හර නව අලයතහේව රරහව අඳයහධව නඩුව විධහනව ාග්රවඹව

ඳනතත්,ව නීතිව ේොමිේව බහව ඳනතත්ව ාේලෝධනඹව යේනටව

ටයුතුව කිරීභව පිළිඵව අකරයණව ඇභතිතුභහටව වව නිේඹෝජයව

ඇභතිතුභහටව භභව සතුතිේතව නහ.වනීතිේ ව ඳහරනඹවනළත්නම්ව

නීතිේ  ආකරඳතයව තවවුරුව කිරීභව ේම්ව යේට්ව ෆභව පුයළසිේඹකුභව

තුවකීභක්.වනීතිේ වආකරඳතයවඅහිමිවවවයුඹවඉරහවනීතිේ ව

ආකරඳතයවනහථවයනවරදවයුඹක්වයහවේම්වයටවේභේවඹවේනටව

වව දහඹවේනටවරළබීභවඅඳවරළබව බහයඹක්. නමුත්වේම්ව යේට්වව

නීතිේ වආකරඳතයව වඹේනටවඅකරයණේ වසහධීනත්ඹවඳභණක්ව

අයිතිව ේේේේවනළවළ;වේඳොර සිේ වසහධීනත්ඹව ඳභණක්වඅයිතිව

ේේේේව නළවළ.ව අකරයණේ ව හර්ඹක්භබහඹ,ව ේඳොර සිේ ව

හර්ඹක්භබහඹව ේභඹටව අයිතිව ේනහ.ව අේේව යේට්ව සිවි් වනඩුව

විධහනවටයුතුවතභත්ව්රභහදයි;වඉතහභව්රභහදයි.වයවවත,වඅටක්ව

තිසේේවසිවි් වනඩුවහර්ඹවඳටිඳහටිඹවේ ත්වකිරීභවවහවවවඑඹව

ඩහත්ව ගුණහත්භව බහේඹේව ඉවශව දළ වභව වහව වව ඳටිඳහටිව

සේරහව තිේඵනහ;ව ේටුම්ඳත්ව යරහව තිේඵනහ.ව ව එභව

ළදත්,වඵයඳතශවේනසම්වසිුවවයේනටවඳසුවගිඹවයජඹත්,වඅේේව

යජඹත්ව අදව නතුරුව අභත්ේරහව තිේඵනහ.ව නීතිඹව දේන,ව එභව

හර්ඹව ඳටිඳහටිඹව දේන,ව ඒව ම්ඵේධේඹේව උනේුවක්ව තිේඵන,ව

එහිව්රහේඹෝගිවඳළත්තවදේන,වඅකරයණවඇභතිතුේභක්වවවතරුණව

නිේඹෝජයව ඇභතියේඹක්ව ව ේම්ව ආණ්ඩුේ ව ේභභව විඹඹව බහයව

සිටිනව ඵව භභව දේනහ.ව අවුරුුවව ණනක්ව තව වුණු,ව දීර්කව

හචිඡහවයපු,වවසිවි් වනඩුවහර්ඹවඳටිඳහටිඹවම්ඵේධේඹේවදළනටව

සව යරහව තිේඵනව එභව ඳනත්ව ේටුම්ඳතව ේභභව

ඳහර්ලිේම්ේතුටවඉරිපතඳත්වයරහ,වම්භතවයවළනීභටවඑතුභේරහව

ටයුතුවයයිවකිඹරහවභභවවිලසහවයනහ.ව 

භවහකරයණඹේහිව ඵයඳතශව නඩුව විබහව කිරීභව පිළිඵව

දළළේතව ්රභහදඹක්ව තිේඵනහ.ව මිනීව භළරුම්ව නඩුක්,ව සත්රීව දූණව

නඩුක්වවිබහේොටවඅේවකිරීභවවහවඅදව නේොටවඅවුරුුවව

වතක්,ව අටක්,ව නඹක්,ව දවඹක්ව හේේව හරඹක්ව තව ේනහ.ව

විේලේේඹේභවමිනීවභළරුම්වනඩුක්වත්ේතොත්වඑභවමිනීවභළරුභවසිුවව

වුණුවඅසථහේ  ඉරහවඒවඅදහශව වනඩුවවිබහේොටවඅේවවීභව

දක්හව යව දවඹව ඳභණව හරඹක්ව තව වීභව හභහනයව ේදඹක්ව

ඵටවඳත්ේරහවතිේඵනහ.වේම්වතභයිවතයඹ.වේම්වරඝුවහර්ඹව

ඳටිඳහටිඹව -ව summary procedure එව -ව අපිව එව ඳළත්තකිේව

භේවසත්රහත්ව අකරයණරව අනුභනඹව යනහ.ව නමුත්ව

භවහකරයණව නඩුරටව ඹේරිව අපිව රඝුව ේනොනව නඩුව විබහඹක්ව
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ඳත්නහ.වේම්වරඝුවේනොනවනඩුවවිබහඹවඅලයතහවපිළිඵව

අපිවනළතවරහවඵළලිඹවයුතුයි.ව වටවලිනුත්වේම්වරඝුව වේනොනව

හර්ඹවඳටිඳහටිඹව-වnon-summary procedure එව-වපිළිඵත්වඅපිව

ාේලෝධනව ේනළ් රහව තිේඵනහ.ව ඒව පිළිඵව අපිව ඹම්ව

සථහයඹටවආවයුතුයි.වභේවසත්රහත්වඅකරයණවතුශවඅනලයවතයම්ව

හරඹක්වේම්වනඩුවවිබහවේනහ.වඅහනේ වේොනුවනීතිඳතිටව

ේඹොමුවයනහ.වනීතිඳතිේේවභතඹවවිභසීභවවහවේඹොමුවයපුවේම්ව

ේොනුවයවකීඳඹක්වනීතිඳතිවේදඳහර්තේම්ේතුේ වතවේනහ.ව 

විේලේේඹේභව ඵයඳතශව අඳයහධව නඩුරව ඳතිනව දළළේතව

්රභහදඹවේවේතුේේවහක්ිකරුේටවහක්ිකවඅභතවේරහ,වභවයව

හක්ිකරුේවමිඹවගිහි් රහ,වඒවසිේකරඹවපිළිඵවඳතිනවඋනේුවව

ඳවේරහව ගිහි් රහව තිේඵනහ.ව අඳයහධරුේටව නිදවේේව ජීත්ව

වීභටවඅහලඹවරන,වඅඳයහධවර්ධනඹවවීභටවඉඩඩවරන,ව

ඳහතහරඹවර්ධනඹවකිරීභටවහේේභවඵයඳතශවඅඳයහධරුේවබිහිව

කිරීභටවඉඩඩවරනවේභභවඵයඳතශවඅඳයහධව-වමිනීවභළරීභ,වමිනීව

භළරීභටවතළත්වකිරීභ,වසත්රීව ුවණඹ,වශභහවඅඳචහය,වත්රසතහදීවළරැරි,ව

ගිනිව අවිව වහව ම්ඵේධව ළරැරිව -ව පිළිඵව ේටිේඹේව

භවහකරයණේ වනඩුවවිබහවකිරීභවවහවවිේලේවහර්ඹවඳටිඳහටිඹක්ව

වඳුේහව රිඹව යුතුයි.ව ඒව වහව රඝුව ේනොනව නඩුව විබහව -ව non-

summary inquiries - කිරීභවඅලයයි.වරඝුවේනොනවනඩුවවිබහරව

ඳරීක්ණවඅනිහර්ඹේඹේවඉතහභවසීමිතවහරඹක්වතුශව-වභහවතුනව

හරඹක්වතුශව-ව ව අේවයරහ,වනීතිඳතිවේතවේොනුක්වඹළවිඹව

යුතුයි.ව 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුව නිේඹෝජයව ඇභතිතුභනි,ව ඔඵතුභහටව රළබීව ඇතිව හරඹව

අහනයි.ව 
 

ගරු අජිත් පී. මඳමර්ය මහ   
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. சதரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

නීතිඳතිවේතවේොනුක්වඹළවවවිටවඑභවේොනුවම්ඵේධේඹේව
අලයව ටයුතුව යව අකරේචෝදනහව ේොනුව කිරීභව වහව උඳපතභව
ලේඹේවභහව වඹව අනිහර්ඹවහරඹක්වනීතිඳතියඹහව තවශව

යුතුයි.වනීතිඳතිටවවවඔහුේේවභතඹටවඅනුවඳභණක්වයවණේවනඩුව
ේොනුව තිඹහව ේනව අහලව ේනොරිඹව යුතුයි.ව අදව ව නීතිඳතිව
ේදඳහර්තේම්ේතුේ ව රියුණුක්ව තිේඵනහ.ව ඒව ම්ඵේධේඹේව භභ 
සතුතිේතව නහ.ව එඳභණක්ව ේනොේයි,ව ේම්ව නඩුව ටයුතුව

ඉක්භනිේවවිබහවකිරීභවවහවනීතිේඹේවඵරවශවයුතුයි.ව 

අ් රව වහව දූණඹව ම්ඵේධේඹේව ඳතිනව ඵයඳතශව නඩුව
පිළිඵව ඳරීක්ණව ේඳොර සිඹව ඳත්රහව තිේඵනහ.ව අ් රව වහව

දූණව පිළිඵව ඵයඳතශව නඩුව විබහව කිරීභව වහව විේලේව
අකරයණඹක්ව-වTrial at Bar එක්ව-වඳළළත්විඹවයුතුයි.වඒවවිකරඹටව
නඩුවවහවයවණේවතවීභවනිහවඅඳයහධරුේටත්වඒවයව

ණනභවතුටිේවතයේනවරළේඵනහ.වඑේේවවඅහලවරඵහවදීභව
ේනොශවයුතුයි. 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවනිේඹෝජයවඇභතිතුභනි,වදළේවථහවඅේවයේන. 
 

ගරු අජිත් පී. මඳමර්ය මහ   
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. சதரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ඒව අනුව ඵයඳතශව
අඳයහධරුේටවයවණේවනිදවේේවජීත්වවීභටවඉඩවරනව

ේම්ව හර්ඹව ඳටිඳහටිඹ,ව එක්ේෝව නීතිව ාේලෝධනඹව කිරීේභේ,ව

එේවභව නළත්නම්ව අේනකුත්ව ්රහේඹෝගිව ඳපතඳහරනව ක්රිඹහභහර්ව
ළනීභවවයවහවනතයවකිරීභටවපිඹයවතවයුතුයි. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.ව 

 වශ ට,වරුවඅකරයණවඅභහතයවවවබුේධලහනවඅභහතයතුභහ.ව

ඔඵතුභහටවවිනහඩිව4වහරඹක්වතිේඵනහ. 

 

[අ.බහ.ව6.17] 
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ  (අකරකයණ 
අම ය සහ බුේධශසන අම යතුම) 
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ - லற 

அமச்ெரும் தைத்ெரெண அமச்ெரும்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Minister of Buddhasasana) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ේභභව ාේලෝධනඹටව අදහශව

ේනොවුණත්වඅදවරිනවේම්වවිහදඹවපුයහටවදකිේනවරළබුණුවළදත්ව
හයණහවකිහිඳඹක්වපිළිඵවඅධහනඹවේඹොමුවයේනටවළභළතියි. 

විේලේේඹේභව භේවසත්රහත්ව අකරයණේ ව නඩුව ම්ඵේධ,ව

නළත්නම්වඅඳයහධවනඩුවම්ඵේධවථහවකිරීේම්දීවේඳොර සිඹවවිසිේව
භවජනතහේේව අයිතිහසිම්ව උ් රාකනඹව කිරීභව පිළිඵව
ේඵොේවෝවිකවඇභතිතුභේරහ,වභේත්රීතුභේරහවළඩිවඅධහනඹක්ව

ේඹොමුව යනුව රළබුහ.ව මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව අපිව ේම්ව
ම්ඵේේඹේවනීතිවවළුවහටව්රභහණත්වනළවළ,වඒවනීතිවක්රිඹහත්භව
කිරීේම්දීව්රහේඹෝගිවටයුතුවකිරීේම්වවකීභක්වතිේඵනහ.ව වටව

රටව ඉවතදීව අේේව යේට්ව ේඳොර සිරටව ේම්ව ේේව ඵයඳතශව
ේචෝදනහවඑ් රවවුේණ්වනළවළ.වනමුත්,වභවජනතහේේවඅයිතිහසිම්ව
උ් රාකනඹවකිරීම්වපිළිඵවේම්වේනේොටවේඳොර සිඹටවවිරුේධව

ඉතහවඵයඳතශවේචෝදනහවඑ් රවේනහ.වේභහිදීවභතක්වශවයුතුවඑක්ව
ළදත්ව රුණක්ව තිේඵනහ.ව රුව චේද්රසිපතව ජදීයව භේත්රීතුභහත්ව
දේනහ,ව  වටව ඉවතදීව ේඳොර සිවනියේතයේඹේභවඒව ්රේේලඹවබහයව
භේවසත්රහත්තුභේරහේේව අධීක්ණඹටව රක්වුණුව ඵ.ව භවයව

ේරහටව police visits කිඹරහව භහේටව යක්ව ේදක්ව
ේඳොර සිරටවගිහි් රහවනිරීක්ණඹවයරහ,වටවනක්වදහරහවඑනහ.ව
ඒව හරේ ව ේඳොර සිඹව ේම්ව හේේව මිනිසසුේේේව අයිතිහසිම්ව

උ් රාකනඹව කිරීම්ව පිළිඵව ඵයඳතශව ්රලසනව ඇතිව වුේණ්වනළවළ.ව
නමුත්,වඅදවභේවසත්රහත්රුවඅතිේවේම්වේේවසිේධවේේේේවනළවළ.ව
ඒව නිහව ේම්ව පිළිඵව අකරයණව ේේහව ේොමිේව බහේ ව

අධහනඹව ේඹොමුව යේනව අපිව ඵරහේඳොේයොත්තුව ේනහ.ව
භේවසත්රහත්තුභේරහේේව ව කීභක්ව තභයි,ව දළනුම්දීම්ව යහිතව
නියේතයේඹේව ේඳොර සිරටව ගිහි් රහව ඳරීක්හව යව ඵරහව ඒව

ේඳොර සිරවතත්ත්ඹවපිළිඵවේොඹහවඵළර භ. 

අනිත්ව හයණඹව තභයි,ව රුව අජිත්ව පී.ව ේඳේර්යහව නිේඹෝජයව
අභහතයතුභහවභතුවශහවහේේවභවහකරයණරවසිුවනවනඩුව්රභහදඹ.ව
භවහකරයණරවනඩුව්රභහදඹටව මූලිභවේවේතුවනීතිේ වඇතිවඅඩුව

ඳහඩුවේනොේයි,වදළනටවතිේඵනවනීතිඹවභවහකරයණරවක්රිඹහත්භව
ේනොවීභයි.ව අඳයහධව නඩුව විධහනව ාග්රවඹව අනුව නීතිව ්රතිඳහදනව
තිේඵේේේ,ව අඳයහධව නඩුක්ව විබහඹටව ත්තහභව day-to-day 

hearing එටව ගිහි් රහව නඩුව තීේුවව ේදේනයි.ව  වටව අවුරුුවව
15ට,ව 20ටව ලිේව ව ේම්ව ක්රභඹව ඉතහව හර්ථව ක්රිඹහත්භව
වුණහ.වසිවි් වනඩුවඅවනවක්රභඹටවභවහකරයණරවනඩුවඅවේනවභෆතව

යුේ ව සිටව භවහකරයණව විනිලසචඹහයතුභේරහව පුරුුවව ේරහව
ඉේනහ.ව එව හක්ිකරුේකුේේව හක්ිකව ේනහ,ව ඊශ ටව
භහව 3ට,ව 6ටව ් ව තිඹනහ.ව ේදළනිව දේේව ඇවි් රහව ඒව
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ඳහර්ලිේම්ේතු  

හක්ිකහයඹහේේවලිේවදේේවඅවපුවටිභවඅවේනවතවඳළඹක්ව
ේදක්ව නහසතිව යරහව ඊටව ඳසේේව අනිත්ව ටිව අවනහ.ව ේම්ව
ජහතිව අඳයහධඹක්.ව අඳටවආණ්ඩුක්ව විකරඹටව ේම්වපිළිඵත්වශව

වළකිව ේේව තභයි,ව අකරයණව ේේහව ේොමිේව බහේ ව අධහනඹව
ේඹොමුවකිරීභ.වඅපිවේභඹවරුවඅවිනිසුරුතුභහවඇතුළුවඒවේොමිභටව
ඉරිපතඳත්ව යනහ.ව අපිව ේම්ව  වටව ලිනුත්ව වේව යරහව

තිේඵනහ.ව අදටත්ව ජුපතව නඩුව විබහඹව ඳත්නව ේොට,ව රිනඳතහව
නඩුවඅවරහවඉයවයනහ.වඒවආහයඹටවඅේනකුත්වනඩුත්වඅවරහව
අේව යනහව නම්ව ේවොයි.ව ේභේවභව නඩුව ් ව දභමිේව

ඹනේොටව ේඵොේවෝව ේරහටව භවයව විනිලසචහයතුභේරහව
ේනත්ව සථහනරටව භහරුව ේනහ.ව ඊටව ඳසේේව අලුත්ව
විනිලසචඹහයයේඹක්වආහභව නඩුව අලුේතේව අවේනවේනහ.ව

රුව චේද්රසිපතව ජදීයව භේත්රීතුභහව කි හව හේේ,ව නඩුව තීේුවව
ලිඹේේේව නළතුව විනිලසචඹහයතුභහව භහරුේරහව ගිඹව අසථහව
තිේඵනහ.ව නඩුරව ්රහේඹෝගිව ඒව හේේව ්රභහදඹේව විලහරව
ලේඹේවසිුවනවඵවඅපිවදේනහ.වඒවනිහවවිේලේේඹේභවරිනඳතහව

නඩුව ඇසීේම්ව ක්රභඹටව ඹහව යුතුයි.ව ේම්ව ක්රභඹටව භවයව නීතිඥපව
භවත්රුව විරුේධයි.ව ඇත්තටභව නීතිඥපව භවත්රුේව ඒව ක්රභඹටව
විරුේධව ේේනව ේවේතුක්ව නළවළ.ව වළඵළයි,ව ේම්ව ක්රභඹටව හුරුවීභව

වහවඅපිවහධහයණවහරඹක්වරඵහේදේනවඕනෆ. 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුව ඇභතිතුභනි,ව ඔඵතුභහටව තව විනහඩිඹව හරඹක්ව
තිේඵනහ. 

 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ේවොයි.ව භහව 5,ව 6ව හරඹක්ව ගිහි් රහව අපිව දළනුම්ව දීභක්ව
යේනටව ඕනෆ,ව අව් ව හරේ ව ඉරහව භවහකරයණේ ව නඩුව

අවේේේව ේභේනව ේම්ව ක්රභඹටයිව කිඹරහ.ව නීතිේ ව ාේලෝධනව
අලයව නළවළ,ව තිේඵනව නීතිේ වක්රභේ දඹව තිේඵනහ.ව ඒවක්රභඹටව
අනුතව වුණහවනම්ව ්රභහදව ේනවනඩුලිේව සිඹඹටව 50ටව ළඩිඹව

්රභහණඹක්වඅඩුවයේනවපුළුේ. 

තුේනුව ේම්ව හයණඹව කිඹේනටව ඕනෆ.ව සිවි් ව නඩුව
ම්ඵේධවරුව අජිත්වපී.වේඳේර්යහවනිේඹෝජයවඇභතිතුභහව වේව

ශහව හේේ,ව අපිව සිවි් ව නඩුව විධහනව ාග්රවඹටව අලුේතේව ඉතහව
ළදත්ව ාේලෝධනවකිහිඳඹක්වඑතුවයරහව තිේඵනහ.ව ඒහව තව
තිඹක්,වනළත්නම්වතිවේදක්වඇතුශතවඳහර්ලිේම්ේතුටවඉරිපතඳත්ව

යේනව අපිව ටයුතුව යනහ.ව ඒව හේේභව අපිව තව ුවයටත්ව ේම්ව
පිළිඵව ළඹුපතේව අධයඹනඹව යරහව සිවි් ව නඩුව වව අඳයහධව
නඩුරව්රභහදඹවශක්හවළනීභවපිණිවමිටුවේදක්වඳත්වයරහව
තිේඵනහ.ව ේරේසධහකරයණේ ව රුව විනිසුරුතුභේරහව ේදඳශක්ව

තභයිවඑහිවබහඳතිත්ඹවදයේේේ.වඅඳයහධවනඩුවවිධහනවාග්රවඹවවව
සිවි් වනඩුවවිධහනවාග්රවඹවපිළිඵවඅඳටවනිර්ේේලවරළබුණුවවහභ,ව
ඉරිපතව භහව ේදව ේවෝව තුනව ඇතුශතව ඒව පිළිඵත්ව අපිව ටයුතුව

යනහඹවකිඹනවහයණඹවභතක්වයමිේ,වඅදවරිනවේම්වවිහදඹටව
වබහගිවවුණු,වවිහදඹවඅහවසිටිවසිඹලුවේදනහටත්වභේේවසතුතිඹවවව
ේෞයඹවපුදවයනහ. 

 

ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
ඳනත් මකටුේඳ  ඊට අනුකලව මද වන වය කියවන ල ජ.   
றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டதோனம் இண்டரம் தொமநர றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

මතු ඳළවන මයෝජනව සභ සේම  විය: 
''ඳනත් මකටුේඳ  පර්ණ ඳර්ලිමේන්තු කයක සභවකට ඳවරිය 
තුතු ය.'' --ගගරු  (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ ] 
லர்ரணறக்ப்தட்டது. 

"ெட்டதோனம் தொலப் தரரலன்நக் குலவுக்குச் 

ெரட்டப்தடுர"  [ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe.] 

 
කයක සභමවහි ජ සලක බලන ල ජ. 
[මූලසනරඪ ගරු මන්ත්රීතුම  මූලසනරඪ විය.] 
குலறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்தைறகு மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்ள் மனம 

றத்ரர்ள்.] 

Considered in Committee. 

[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 වන වගන්යාය ඳනත් මකටුේඳම හි  මක ටසක් හටියට යාබිය 

තුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
1ஆம் ரெம் ெட்டதோனத்றன் தகுறர இருக் ரண்டுசணக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 

2 වන වගන්යාය.- (1979 අංක 15 දයන ඳනමත් 
431 වන වගන්යාය සංමශෝධනය කිරීම.) 

ரெம் 2.- (1979ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இனக்ச் 

ெட்டத்றன்  431ஆம் தறரறறமணத் றருத்துல்.)  
CLAUSE 2. - (Amendment of section 431 of Act, No. 15 of 1979.) 

 
ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වභහවඳවතවවේවාේලෝධනඹව
ඉරිපතඳත්වයනහ: 
 

''1 නවපිටුේ ,ව ව 14ව නවේේළිඹවඉත්වයවඒවේනුටවඳවතව දළක්ේනව

ේොටවආේේලවයේන: 

 

 ේනුටවතරුපිඹ් වරක්වඑක්වේවෝවඊටවළඩිවේේේතවතතව 

 
සංමශෝධනය පිළිග  තුතුය යන ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ 

සේම  විය. 
றருத்ம் றடுக்ப்தட்டு ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවඅජිත්වභහේනේේඳරුභවභේත්රීතුභහ. 

 
ගරු අජිත් මන්නප්මඳරුම මහ  
1ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்சதரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව වනතිව ටයුතුව 1දූණව

විේයෝධී ව වහව භහධයව ටයුතුව පිළිඵව ආාශිව අධීක්ණව හයව
බහේ වේඹෝජනහක්වඉරිපතඳත්වවුණහ,ව තතරුපිඹ් ව25,000ක්වේවෝවඊටව
ළඩිවේේේවනම්තතවඹනවචනවේනුට,ව තතරුපිඹ් වරක්ඹක්වේවෝව
ඊටවළඩිවේේේවනම්තතවඹනවචනවආේේලවකිරීභට.වරුවඇභතිතුභහව

ඒව ාේලෝධනඹව ඉරිපතඳත්ව යව තිේඵනහ.ව ඒව නිහව නළතව එඹව
ාේලෝධනඹවකිරීභවඅලයවේේේවනළවළ. 
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[රුව1ආචහර්ඹ වවිජඹදහවයහජඳක්වභවතහ] 
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2 වන  වගන්යාය  සංමශෝකර කයමයන්   ඳනත් මකටුේඳම හි 
මක ටසක් හටියට යාබිය තුතු යයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

2ஆம் ரெம் றருத்ப்தட்டரர ெட்டதோனத்றன் தகுறர 

இருக்ரண்டுசணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

3 වන සහ 4 වන වගන්යා ඳනත් මකටුේඳම හි  මක ටසක් 
හටියට යාබිය තුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

3ஆம் 4ஆம் ரெங்ள் ெட்டதோனத்றன் தகுறர இருக் 

ரண்டுசணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 3 and 4 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

4 වන අලුත් වගන්යාය.- (ප්රධන ප්රඥපප්යායට 432අ 
අලුත් වගන්යාය ඇතුළත් කිරීම.) 

தைற ரெம் 4.- (தொன்மச் ெட்டரக்த்றல்  

432அ ன்தம் தைற தறரறம உட்தைகுத்துல்.) 
NEW CLAUSE 4.- (Insertion of new section 432A in the principal 

enactment.) 

 
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව භභව ඳවතව වේව අලුත්ව
ේතිඹවඉරිපතඳත්වයනහ: 

 
''1 නව පිටුේ ,ව ව 20ේනිව ේේළිඹටව ඉක්බිතිභව ඳවතව දළක්ේනව ේොටව
ඇතුශත්වයේන:  
 

'4.වව්රධහනව්රඥපේතිේ ව432වනවේතිඹටවඉක්බිතිවභව
ඳවතව දළක්ේනව අලුත්ව ේතිඹව ේභයිේව ඇතුශත්ව යනුව
රඵනවඅතයවඑඹවඑභව්රඥපේතිේ ව432අවනවේතිඹවේරව
ඵරහත්භවවිඹවවයුතුඹ. 

 
432අ.ව 11 ව එභව ේේඳේශහිව ේතඹටව හිමිභව ඇතිව

තළනළත්තහව භහව ේදක්වඇතුශතව සකීඹව හිමිභව තවවුරුව
යනව අසථහ,ව භේවේසත්රහත්යඹහව විසිේව සුුවසුව ඹළයිව
සිතනුවරඵනවේොේේේසිවභත,වඑභවේේඳශවඔහුටවආඳසුවබහයව
ේදනවේරවභේවේසත්රහත්යඹහවවිසිේවආඥපහවශවයුතුවඹ:  

 
එේේව වුද,ව එභව ේේඳේශහිව ේතඹටව හිමිභව ඇතිව

තළනළත්තහව එභව ේේඳේශේව ේතඹව බහයව ළනීභටව ළභතිව
ේනොනව අසථහ,ව භේවේසත්රහත්යඹහේේව ආඥපහක්ව
ඹටේත්වඑභවේේඳශවවිකුණනුවරළබිඹවවළකිවඹ. 

 
(2)ව ව නඩුේ ව නඩුව තීේුවව ්රහලඹටව ඳත්ව යනව තුරු,ව

එභව ේේඳශව විකිණීේභේව රළේඵනව ආදහඹභව යජඹටව අඹත්ව
ඵළාකුව තත්හර්ඹව වහව විෘතව යව ක්රිඹහත්භව යනුව
රඵනවතළේඳතුවගිණුභවතළේඳත්වයනුවරළබිඹවයුතුවඹ. 

 
(3)ව 11 ව නව උඳේතිේ ව වේව ේේඳේශහිව

ේතඹටව හිමිභව ඇතිව තළනළත්තහව විසිේව එභව ේේඳේශේව
ටිනහභව රඵහව ළනීභව වහව නිඹමිතව ආෘතිේඹේව වව
නිඹමිතවආහයඹටවඉ් ර භක්වශවයුතුවඅතයවනඩුේ වහර්තහව
යනව රදව තීේුවව ්රහලඹටව ඹටත්ව මුද් ව ේවීභව සිුවව ශව
යුතුවඹ. 

 
(4)ව ව 12 ව නව උඳේතිේ ව වේව තළේඳතුව ගිණුභව

ඳපතඳහරනඹව වව ශභනහයණඹව යනව ආහයඹව නිඹභව
යමිේවනිේඹෝවහදනුවරළබිඹවයුතුවඹ.තවවතත 

 

ඉදිරිඳත් කයන ලදින්  ඳළමු වන වය කියවන ල ජ. 
சரண்டுப்தட்டு தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டது. 

Brought up, and read the First time. 

 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

''ේතිඹව ේදව නව යව කිඹළවිඹව යුතුඹතතයිව භහව ේඹෝජනහව
යනහ. 

    ්රලසනඹවවිභනවරරිේ,වබහවම්භතවවිඹ. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වගන්යාය ඳනත් මකටුේඳ ට එකතු කළ තුතුය  යන ප්රශනය 

විමසන ලදින්  සභ සේම  විය.  
4 වන අලුත් වගන්යාය  ඳනත් මකටුේඳම හි  මක ටසක් හටියට 

යාබිය තුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
ரெம் ெட்டதோனத்றல் ரெர்க்ப்தட ரண்டுசண றணர 

றடுக்ப்தட்டு, ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

4ஆம் தைற ரெம் ெட்டதோனத்றன் தகுறர இருக் 

ரண்டுசணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 
Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 

New Clause 4 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්යා වගන්යාය සහ නමය ඳනත් මකටුේඳම හි මක ටසක් 

හටියට යාබිය තුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ.  
ඳනත් මකටුේඳ   සංමශෝධන සහි ව වර්  කයන ල ජ.  
ெட்டரகு ரெதொம் மனப்தைம் ெட்டதோனத்றன் தகுறர இருக் 

ரண்டுசணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றருத்ங்லடன் அநறக்ம செய்ப்தட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported with Amendments. 

 
ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව "ඳනත්ව ේටුම්ඳතව දළේව

ාේලෝකරතහහයේඹේවතුේනවයවකිඹවවිඹව යුතුඹ"වභහව ේඹෝජනහව
යනහ.ව 

 

 

ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
ඳනත් මකටුේඳ  ඊට අනුකලව සංමශෝකර කයමයන්   තුන් වන 

වය කියව සේම  කයන ල ජ.  
றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டதோனம் றருத்ப்தட்டரர தோன்நரம்தொமநர 

றப்தறடப்தட்டு றமநரற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
නීයා මක ක ෂන් සභ (සංමශෝධන) ඳනත් 

මකටුේඳ  
ெட்ட ஆமக்குல (றருத்ம்) ெட்டதோனம் 

LAW COMMISSION (AMENDMENT) BILL   

 
මද වන වය කියවීමේ නිමයෝගය කියවන ල ජ. 
இண்டரம் றப்தறற்ரண ட்டமப ரெறக்ப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මුරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව "ඳනත්ව ේටුම්ඳතව දළේව
ේදනවයවකිඹවිඹවයුතුඹ"වයිවභහවේඹෝජනහවයනහ. 

 
ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
ඳනත් මකටුේඳ  ඊට අනුකලව මද වන වය කියවන ල ජ.   
றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,  ெட்டதோனம் இண்டரம் தொமநர றப்தறடப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 
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ඳහර්ලිේම්ේතු  

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේම්වහර්ඹේව අේව නතුරුවඳසව රුව 6.30ේව ඳසුවවිනහඩිව
5ක්වහරඹවදීර්කවයවබහේ වටයුතුවඳත්හවේනවඹෆභටවබහව
එ ද? 

 
ගරු මන්ත්රීවරු  
(ரண்தைறகு உரப்தறணர்ள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

මතු ඳළවන මයෝජනව සභ සේම  විය.: 
''ඳනත් මකටුේඳ  පර්ණ ඳර්ලිමේන්තු කයක සභවකට ඳවරිය 
තුතු ය.'' --ගගරු ංචර්ය විජයදස යජඳක්ෂ මහ ] 
லர்ரணறக்ப்தட்டது. 

"ெட்டதோனம் தொலப் தரரலன்நக் குலவுக்குச் 

ெரட்டப்தடுர"  [ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 

 
කයක සභමවහි ජ සලක බලන ල ජ. 
[ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම  මූලසනරඪ විය.] 
குலறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்தைறகு மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்ள் மனம 

றத்ரர்ள்.] 

Considered in Committee. 

[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1වන වගන්යාය  ඳනත් මකටුේඳම හි  මක ටසක් හටියට යාබිය 

තුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
1ஆம் ரெம் ெட்டதோனத்றன் தகுறர இருக் ரண்டுசணக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

2 නව ේතිඹටව ාේලෝධනව ඉරිපතඳත්ව කිරීභ,ව රුව අජිත්ව
භහේනේේඳරුභවභේත්රීතුභහ. 

 
2 වන  වගන්යාය.- (1969 අංක 3 දයන ඳනමත් 2 

වන වගන්යාය ප්රයාමයෝජනය කිරීම.) 
ரெம் 2.- (1969ஆம் ஆண்டின் 3ஆம் இனக்ச் 

ெட்டத்றன் 2ஆம் தறரறறமண ரற்நலடு செய்ல்.) 
 CLAUSE 2.- (Replacement of section 2 of Act, No. 3 of 1969.) 

 
ගරු අජිත් මන්නප්මඳරුම මහ  
1ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்சதரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මුරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව 2ව නව ේතිඹටව උඳව

ේතිඹක්ව ලේඹේ,ව වනතිව ටයුතුව 1දූණව විේයෝධී ව වහව
භහධයව ටයුතුව පිළිඵව ආාශිව අධීක්ණව හයව බහේ ව
ේඹෝජනහක්වඇතුශත්වේරහවතිේඵනහ. 
 
"ව211 වඅව1iii)වේතිඹටවඉක්බිතිවඳවතවවේවඋඳවේතිඹවඇතුශත්වවිඹව

යුතුඹ. 
 

'ශ්රීවරාහවනීතිවාභේ වබහඳතිවේවෝවඋඳවබහඳතිවේවෝවශ්රීවරාහව
නීතිවාභේ වබහඳතියඹහේේවනහමිඹකු.තව" 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වඑ වනළවළ.ව 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඇතිවළටිේඹේව2වනවේතිඹටවබහවඑ ද? 
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඳතිනවආහයඹටවඑ යි. 

 
2 වන වගන්යාය  ඳනත් මකටුේඳම හි  මක ටසක් හටියට යාබිය 

තුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 
2ஆம் ரெம் ெட்டதோனத்றன் தகுறர இருக் ரண்டுசணக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 2 ordered to stand part of the Bill. 
 

3 සිට 7 ම ක් වගන්යා ඳනත් මකටුේඳම හි  මක ටසක් හටියට 
යාබිය තුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ. 

3 ஆம் ரெத்றலிருந்து 7ஆம் ரெம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறர இருக் ரண்டுசணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 3 to 7 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්යා වගන්යාය සහ නමය ඳනත් මකටුේඳම හි මක ටසක් 

හටියට යාබිය තුතුයයි නිමයෝග කයන ල ජ.  
ඳනත් මකටුේඳ   සංමශෝධන යහි ව වර්  කයන ල ජ.  
ெட்டரகு ரெதொம் மனப்தைம் ெட்டதோனத்றன் தகுறர இருக் 

ரண்டுசணக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றருத்றன்நற அநறக்ம செய்ப்தட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported without Amendment. 
 

ගරු (ංචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ මහ   
(ரண்தைறகு (னரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,ව "ඳනත්වේටුම්ඳතවදළේවතුේව
නවයවකිඹවිඹවයුතුඹ"යිවභහවේඹෝජනහවයනහ. 

 

ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
ඳනත් මකටුේඳ  ඊට අනුකලව  තුන් වන වය කියව සේම  

කයන ල ජ.  
றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டதோனம் தோன்நரம்தொமநர றப்தறடப்தட்டு 

றமநரற்நப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 
 

කේ බීම 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 
 

ගරු ගයන්  කරුණයාලක මහ   
(ரண்தைறகு ந்  ருரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව "ඳහර්ලිේම්ේතුව දළේව ් ව

තළබිඹවයුතුඹ"යිවභහවේඹෝජනහවයනහ. 
 

ප්රශනය සභභිමුඛ කයන ල ජ. 
றணர டுத்றம்தப்சதற்நது. 

Question proposed. 
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ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බහව ් ව තඵනව අසථහේ ව ේඹෝජනහ,ව රුව 1වදය ව
නලිේදව ජඹතිසව භවතහ.ව ඊටව ේඳයව රුව එඩ්ඩ්ව ගුණේේයව
භේත්රීතුභහේේවනභවමූරහනඹවවහවේඹෝජනහවයේන. 

 

ගරු ගයන්  කරුණයාලක මහ   
(ரண்தைறகு ந்  ருரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වේම්වඅසථහේ ,ව "රුවඑඩ්ඩ්ව

ගුණේේයව භේත්රීතුභහව මූරහනඹව තව යුතුඹ"යිව භභව ේඹෝජනහව
යනහ. 

 

ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ලකි ජයවර්ධන මහ  මූලසනමයන් ඉවත් වමයන්  
ගරු එඩ්වඩ් ගුණමසේකය මහ  මූලසනරඪ විය. 

அன்தடி, ரண்தைறகு னக்ற ஜர்ண அர்ள் 

அக்றரெணத்றணறன்ர அனர, ரண்தைறகு ட்ட் குரெ 

அர்ள் மனம றத்ரர்ள். 

Whereupon  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවභේත්රීතුභහ,වේඹෝජනහවඉරිපතඳත්වයේන.ව 

 
බදුවිල ම ත් බිම ඳරිසරික සංයක්ෂණ කලඳයක් 

මලස ප්රකශයට ඳත් කිරීම 
ததுறன ஈலிப்தை றனத்மச் சுற்நரடல் தரதுரப்தை 

னரப் தறடணப்தடுத்ல் 
 DECLARATION OF BADUWILA WETLAND AS AN 

ENVIRONMENTALLY CONSERVED ZONE  

 

[අ.බහ.ව6.30] 
 
 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයයාසස මහ  
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මුරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වබහව් වතඵනවඅසථහේ දීව

ඳවතවවේවේඹෝජනහවභහවඉරිපතඳත්වයනහ: 

"ේොශමව වව ළුතයව රිසත්රික්ව ේදටභව භහයිම්ව පිහිටිව ඵණ්ඩහයභව

කිවවේ් පිටිඹව ඵුවවිරව ඳහපතපතව ේතත්ව බිම්ව රහඳේ ව අක්යව 100ක්ව

ආේඹෝජනවභණ්ඩරවයහඳෘතිඹක්වේරවාචහයවනිහවඉරිවකිරීභවවහව
ඵුවව දීභටවටයුතුවයනවඵටවහර්තහව ේ .ව ේම්වේතත්ව බිභව දළනටභත්ව ේම්ව

රිසත්රික්වේදේක්භවාතුයවඳහරනඹටවඉව් වනවඅතයවේභඹටවආේ ණිව

ඳක්ික,ව භත්යව වව ලහව විේලේව රැක්ව ඇතිව ඵව ඳපතයේ දීහුව ේඳේහව

ේදති.ව වටවඅභතයවේම්වේතත්වබිභවආශ්රිතවඳරහ වහවඑශලුවහේේවයව

35ව-ව40ක්වපුයහවඹළේඳනවේොවිවඳවු් ව100ක්වඳභණවේ . 

ේම්වසිඹලුවරුණුවඅනුවඵුවවිරවේතත්වබිභවඳහපතපතවායක්ණවරහඳඹක්ව
ේරව්රහලඹටවඳත්වයනවේරවයජඹටවේඹෝජනහවයවසිටිමි." 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,ව වටවයව4,600ටව6,000ටව

ඳභණවේඳයවඅේේවයටවටහවතිබුණුවමුහුුවවභට්ටභවදළනටවඩහව වටර්ව
3ත්ව -ව 5ත්ව අතයව ්රභහණඹක්ව ඉවළිේව තභයිව තිබුේණ්.ව ඒවහරේ ව
තිබුේණ්වදළේවඅපිවදකිනවේම්වජරවනවයටහවේනොේයි,වාහරව
රහව ඵළසභව ේනොේයි.ව එභව නිහව අේේව රිසත්රික්ඹව භළරිේව

රහේනවඹනවකිේරෝ වටයව129ක්වඳභණවරිවළුවවේේවඵළසභත්ව

 වටවඩහවේනස.වමුහුුවවභට්ටභවක්රභහනුකරවඳවශවඵහිනවවිටවඳවත්ව

බිම්රව ජරඹව ඉතිපතව වුණහ.ව ඒව අනුව තභයිව ේඵෝ ේොඩව ඔඹව
නිර්භහණඹවේේේේ.වඑභවනිහවළුව ව වවේඵෝ ේොඩවඅතයව
දළනටභත්ව සහබහවිව ජරව භහර්ඹේව තිේඵනහ.ව ඒව හේේභව
රේේේසිවහරේ දීවළුව වවවේඵෝ ේොඩවඹහවයමිේව්රහවනව

ඳවසුම්ව රහව ළනීභව වහව ළපව ඇශවනභළතිවෘත්රිභව ඇශක්ව
ඳහවනිර්භහණඹවයවතිේඵනහ. 

භෆතදීවයනවරදවභූවවිදයහත්භවඳර්ේ ණවවඅනු,වවළුව
ඉසභත්ේත්වවයත්නපුයේ වතිේඵනවභළණික්වර්රවසබහඹවවවව

ර්ණේඹනුත්,ව ේඵෝ ේොඩව තිේඵන;ව ේොඹහත්ව භවයව භළණික්වව
ර්ත්ව අතයව ව විලහරව ව ව භහනභක්ව තිේඵනහ.ව ේභයිේව අදවසව
ේේේේභවවේඵෝ ේොඩවකිඹේේේ,වඈතවඅතීතේ දීවවළුවවේේභව

තිබුවවේොටක්ඹවකිඹනවඑයි. 

නිපතතවරිව ේභෝේභේවභළයි,වජනි,වජලිවභහරදීවළු වපිරීව
ඉතිරීවඹනවඵවඅඳවවුරුත්වදේනහ.වඑභවනිහවඅේේවරිසත්රික්ේ ව
්රේේලව ණනහක්ව වළභව දහභව ාතුේයේව ඹටව ේනහ.ව

ේඵෝ ේොඩවවඔඹටවරනවඅතුවවවවාහත්වවඑේවභයි.වඇශ් වපිපතරහව
පිටහයවවරනහ.වඑභවනිහවවළු වවවේඵෝ ේොඩවඅතයවවතිේඵනව
ගුරුව බිභව -ේතත්වබිභ-ව ාතුයව ඳහරනඹවකිරීභව ව වහව ව අතිලඹව

ළදත්.ව එභවනිහභව ේභඹව ාේ දීව ඳහපතපතවරහඳඹක්වවළටිඹටවව
නම්වයවතිේඵනහ.ව වේම්වගුරුවබිභව්රධහනවලේඹේවේවෝභහභව
වවවඵණ්ඩහයභව්රහේේශීඹවබහවසීභහේවඅතයයිවතිේඵේේේ.වවේම්ව

ේතත්ව බිේම්ව තිේඵනව විලහරව ්රේේලඹක්ව තභයිව ඵුවවිරව කිඹහව
වඳුේනව ්රේේලඹ.ව එභව නිහව ේඵෝ ේොඩව වව ළුව අතයව
තිේඵනව ගුරුව ්රේේලඹව ව ේොතයම්ව ඳහපතපතව ාේ දීදව ව කිඹහව
කිඹනහව නම්ව ව ඒව ්රහේේලඹව ආශ්රිතව ජිත්ව ේනව ඳළරැණ්ේනෝව

කිඹනහ,ව"වඳුයහවපිනිවේව් ලුත්වවඒවඳළත්තවඹටවේනහ"වකිඹහ.වව
එභව නිහව ඉතහභව කුඩහව ර්හදීව ඳහව තුේයේව ඹටව නව
්රේේලඹක්වඵටවඒව්රේේලේ වවපිහිටීභක්වඳළතවවතිේඵනහ.ව 

ේම්ව ්රසතුතවහයණඹටව අදහශව නව ේම්ව ේතත්ව බිේම්ව තිේඵනව
ඵුවවිරවත්තවඅක්යවසිඹඹවඳභණවවභූමිවබහඹක්.වඑයිේවඅක්යව
70ක්වනහේතයඹක්වඵටත්වඉතිපතවඅක්යව35වඳභණව්රභහණඹක්ව
්රේේලේ වජනතහවේොවිවබිභක්වඵටත්වඳත්වයවේනවතිේඵනහ.ව

ඉතිවහේ ව ේම්ව ඵුවවිරත්තව තිබුේණ්වේඳෞේලිව අයිතිරුේව
ඹටේත්යි.ව1990වර්ේ වමු් වබහේ දීවේඳෞේලිවඅයිතිරුේව
විසිේවේභභවඉඩභව ේක්රොසර්් ඩ්වභහභටවවිකුණහවතිේඵනහ.වඒව

භහභව භවජනව ඵළාකුේේව ණඹක්ව අයව ේනව තභයිව ේම්ව ඉඩභව
මිරදීව ේනව තිේඵේේේ.ව ඔවුේටව ඒව ණඹව ේහව ේනව ඵළපතව
1996දීව ඵුවවිරව ත්තව ඉඩභව භවජනව ඵළාකුටව සිේනව වුණහ.ව

ේක්රොසර්් ඩ්වභහභව1990වර්ේ වමුරවඳභණවේම්වඉඩභවමිරදීව
අයවේනව 1996ව ර්ේ ව එඹව ඵළාකුටව සිේනව ේනව හරේ දීව
ආේඹෝජනවභණ්ඩරේ වයහඳෘතිඹක්වවිකරඹටවේම්ව්රේේලේ වනිහව
යහඳෘතිඹක්ව ේොඩව නේනටව ඔවුේවව ආේඹෝජනව භණ්ඩරේඹේව

අනුභතිඹවරඵහවේනවතිේඵනහ.වඒවහරේ වවළටිඹටවනිහව100ක්ව
120ක්වඳභණවේොඩවන ේනටයිවඔවුේවවආේඹෝජනවභණ්ඩරේඹේව
අනුභතිඹවරඵහව ේනවතිේඵේේේ.ව ඒවයහඳෘතිඹටව අදහශව ඳපතයව

අධයඹනව හර්තහක්ව දව රඵහව ේනව තිේඵනහ.ව ඳපතයව අධයඹනව
හර්තහේ ව වළටිඹටව ව භහව වඹක්ව ඇතුශතදීව ව ඔවුේව ඒව යහඳෘතිඹව
ක්රිඹහත්භව ශව යුතුයි.ව ේේේව නමුත්ව 1996ව ර්ේ රිව ඵුවවිරව

ත්තව ඉඩභව ඵළාකුටව සිේනව වුණහටව ඳසේේව 2002ව අවුරුේේේව
භවජනව ඵළාකුව විසිේව ේොශමව 7,ව ශ්රීභත්ව අර්නසට්ව දව සි් හව
භහේත්,ව අාව 8ව දයනව ලිපිනඹව හිතව ඇභේයෝසව ේඳෞේලිව

භහභටවේම්වඉඩභව වවිකුණුහ.ව දළේවවහර්තහේනවආහයඹටවේම්ව
භහභව ව සවිට්ර්රේතඹව අනුඵේකරතව භහභක්.ව ේභභව භහභව
ඵුවවිරව ත්ේත්ව නිහව 1200ක්ව වව ඹටිතරව ඳවසුම්ව හිතව

ාචහයව නිහව යහඳෘතිඹක්ව ඉරිව යේනටව ඹනව ඵයිව හර්තහව
ේේේේ.වේම්ව්රේේලඹවළනවදේනහවවළේභෝභවදේනහ,වේම්වේතත්ව
බිේම්,ව ේම්ව ගුරුව බිේම්ව ව නිහව යහඳෘතිඹක්ව යේනව ගිේඹොත්ව
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ඳහර්ලිේම්ේතු  

අනිහර්ේඹේභව  වටර්ව වතක්ව අටක්ව ේොඩව ශව යුතුව ඵ.ව දළනුත්ව
නිපතතව රිව ේභෝම්වළසටව වවිතයක්වේනොේයි,වඕනෆභවහභහනයව
්රභහණේ ව ළසටව ේම්ව්රේේලඹව ඹටව ේනහ.ව ව විේලේේඹේභව

ේම්වේතත්වබිේම්වළසිකිළිවතනහේනවසිටිනවජනතහටවඒවළසිකිළිව
ඳහවිචි මවයේනටත්වඵළපතවතත්ත්ඹටවඳත්වතිේඵනහ.වභහවලිේව
වේව ශව ඳපතරිව ව ේම්ව ්රේේලඹව ඉතහභත්ව ාේ දීව ඳපතපතව

රහඳඹක්.ව ේම්ව ගුරුව බිභව ේොඩව ේශොත්ව ේොශම,ව ළුතයව
රිසත්රික්වේදටභවතදඵරවවාතුයවඅනතුයක්වවඑනහ.වවිේලේේඹේව
කිවේ් පිටිඹ,වජඹුයලිඹ,වඳහරභ,වඵටුේදය,වවතුඩු,වේඳෝ සව

ඕවිට,ව වීරිඹේොඩ,ව ේවයලිඹහර,ව වටේර,ව රිඹභ,ව හියණ,ව
ේවෝභහභ,වභහම්භන,වකිපතත්තුඩුවවේෝනේඳොරවආරිව්රේේලරටවව
ාතුේයේව දළඩිව ඵරඳෆභක්ව එනහ.ව දළනටත්ව තුපතේව ඹටනව

්රේේලඹක්වනිහව වටර්වවත,වඅටක්වේොඩවයවවනිහවයහඳෘතිඹක්ව
ඉරිවේශොත්වඅනිහර්ඹේඹේවාතුයවතර්ජනඹටවරක්වනහ.ව 

ඒව විතයක්ව ේනොේයි,ව භහව ේම්ව ේඹෝජනහේ ව දවේව යපුව
ආහයඹටභවේම්වේතත්වබිභවආශ්රිතවආේ ණිවලහ,වඳක්ෂීේවවව

භත්යවවිේලේවරැක්වජීත්වේනහ.වභගුයහ,වහුාහ,වහයිඹහවළනිව
භත්යඹේටවඅභතයවඉපි් රහ,වඋඩවවඹහවහේේවභත්යඹේවේම්ව
්රේේලේ වජීත්වනවඵවඳපතයේ දීේවහර්තහවයවතිේඵනහ.වඒව

හේේභවේම්ව්රේේලඹටභවආේ ණි ඵයවවිේලේවකිහිඳඹක්වජීත්ව
නහ.ව වළරවකිඹුරේ,ව ඉත්තෆේ,වවඳුේවරිවිඹේ,වනපත,ව ේභොනරු,ව
සුුවව උකුසේව හේේභව ර්ඳව විේලේව යහශිඹක්ව ජීත්ව ේනහ.ව

ේොහිරව ර්ව 16ක්ව ඳභණව ේම්ව ්රේේලේඹේව ේොඹහේනව
තිේඵනහව කිඹරහව ඳපතයේ දීේව කිඹනහ.ව ේර්ව එක්තයහව
හරඹරිව ාක්රභණිව ඳක්ෂීේව එනවබිභක්වඵටත්ව ේම්ව ්රේේලඹව

ඳත්ව ේරහව ව තිේඵනහ.ව භහව ේම්ව රුණුව කි ේ ව ේම්ව ්රේේලේ ව
තිේඵනවඳහපතපතවළදත්භවඉසභතුවයේනයි.ව 

 භහවලිේවකි හවහේේව දළනටව යව 35ක්,ව 40ක්වතිසේේවඒව

්රේේලේ ව ේොවීේව සිඹඹක්ව ඳභණව අක්යව 30,ව 35ව භූමිව
බහඹක්වහවයනහ.වඔවුේවවිේලේේඹේවේොශමවරිසත්රික්ඹටව
ේොටුව ේොශ,ව මුකුණුළේන,ව තම්ඳරහව ආදීවකීයව ඳඹමිේව ජීත්ව
නවඅඹ.වකීයවේොටුවේභේභවේේ් වහ,වකුරුඳුවහවඇතුළුව

අර්ධව වව සිකයව ේබෝත්ව ේම්ව ්රේේලේ ව තිේඵනහ.ව ඒව අඹව
ඳපතයඹටව වහනිඹක්ව ේනොය,ව ඳපතයඹත්ව ආයක්හව යව නිමිේව
ඳයම්ඳයහවඑක්,වේදක්වඳභණවේම්වේොවිවබිේම්වටයුතුවයමිේව

සිටිඹහ.ව ේභේනවේම්වරුණුවසිඹ් රවනිහව වේවෝභහභව්රහේේශීඹව
බහව විසිේව  වටව යව 15ටව ඳභණව ේඳයව ඒභතිව
ේඹෝජනහක්වම්භතවයේනවතිේඵනහ,ව ව දළනටවේම්ව්රේේලේ ව

ේොවිතළේව යනව ේොවීේටව ඔවුේව හව යනව භූමිඹව වනව
ඳදනභක්වඹටේත්වරඵහවේදේනටත්,වඉතිපතවබිම්ව්රේේලඹවයක්ිකතඹක්ව
ඵටවඳත්වයේනටත්වයජේ වභළරිවත්වවීභක්වසිුවවශවයුතුවඵට.ව

ඵණ්ඩහයභව ්රහේේශීඹව බහේත්ව ේම්ව ේඹෝජනහව  වටව ලිේව
ම්භතව යව ේනව තිේඵනහ.ව ඳසුව ගිඹව හරේ ව -ව  වටව භහව
වතයටව ඳභණව ලිේ-ව ේොශම,ව ෆ් ර,ව ම්ඳවව
රිසත්රික්රටව ඵරඳෆව නහඹව ඹහම්ව වව ාතුයව තත්ත්ේ දීව

ජනහකරඳතිතුභහත්,ව අභළතිතුභහත්ව භළරිවත්ව ේරහ,ව ආඳදහව
ශභනහයණඹව පිළිඵව ජනහකරඳතිව හර්ඹව හධනව ඵරහඹව
ළවේ හ.ව 2016ව භළයිව 23ළනිව දහව අතිරුව ජනහකරඳතිතුභහේේව

්රධහනත්ේඹේව ඳළළතිව ජනහකරඳතිව හර්ඹව හධනව ඵශහේ ව
රැසවීේම්දීව ේනහව රදව ළදත්ව තීේුවක්ව තභයි,ව "ේොශමව
රිසත්රික්ඹව තුශව සිඹලුභව ඉඩම්ව ේොඩකිරීභව තවනම්ව කිරීභ".ව

ඇත්තටභව ඵුවවිරව ත්ේත්ව ළඩිව බිම්ව ්රභහණඹක්ව අයිතිව ේොශමව
රිසත්රික්ේ ,ව ේවෝභහභව ්රහේේශීඹව බහට.ව එතේොටව ේභේවභව
තීයණඹක්ව අයේනව ඉඩම්ව අභහතයහාලඹ,වෘිකර්භව අභහතයහාලඹව

වව භවව නයව වව ඵසනහහියව ාර්ධනව අභහතයහාලඹව ළනිව
අභහතයහාලරටවදළනුම්වදීරහවතිේඵනහ.වඑේවභවතිේඵේදීවතභයිවදළේව
ේම්වනිහවයහඳෘතිඹවක්රිඹහත්භවයේනටවඹේේේ.ව 

ඳසුව ගිඹව දව භභත්ව ඒව ේතත්ව බිභව ඵරේනටව ගිඹහ.ව

විේලේේඹේභව භහධයව කීඳඹක්භව ඒව ළනව හර්තහව යරහව තිබුණහ.ව
2016.08.28වරිනවතයහඹතවපුත්වඳතටවනිභ් වඅේේසිාවවභවතහව"ේම්ව

නසඳළත්තිඹව ලනුවේනොවළකිව ද?"වකිඹරහව ේම්ව පිළිඵව විේලේව

්රෘත්තිඹක්වහර්තහවයවතිේඵනහ. 

 2016 අේෝසතුව ව 21ළනිව දහව චතුයව රිහනහඹව භවතහව විසිේව
තරාහතව පුත්වඳතටව "ඈලිඹහටවගිඹවනීතිවනිහවළනේනවඵුවවිරව
ේතත්වබිේම්වේලෝහේතඹ"වනමිේවලිපිඹක්වඳශවයවතිේඵනහ.වභභව

ඒව හර්තහව ේදභව වළේහඩ්ව හර්තහටව ඇතුශත්ව ව කිරීභව වහව

සභග * යනහ. 

ේම්වආහයඹටව දළේව භහධයරත්වඅධහනඹවඵුවවිරව ේතත්වබිභව
ළනවේඹොමුවයවතිේඵනහ.වඔවුේවඒවඳහපතපතවේතත්වබිේම්වතිේඵනව
ළදත්භව හේේභ,ව ඒව ේොවිව බිභව රැව ළනීේම්ව අලයතහව
ේඳේහව දීව තිේඵනහ.ව ඒව අනුව භභව ේම්ව රුව බහටව ේඹෝජනහව

යේේේ,ව ඳහපතපතව ලේඹේව ඉතහභව ාේ දීවරහඳඹකුත්ව නව
ඵුවවිරව ත්තව අක්යව 100ව භූමිව බහඹව ආයක්හව කිරීභටව ක්රිඹහව
යනවේරයි.ව 

ේම්වනිහවයහඳෘතිේ  ේඹෝජනහවතිේඵේේේව1995වඉරහයි.ව
නමුත්,ව දළේව තභයිව එඹව ක්රිඹහත්භව යේනව සදහනම්ව ේේේේ.ව
එතළනව නිහව 1,200ව ාචහයව නිහව යහඳෘතිඹක්ව වළුවේොත්ව

ඉතහභව දළඩිව ඳහපතපතව ඵරඳෆභක්ව ඇතිව නහ.ව ඒව ්රේේලව ාතුයව
උුවයටවරක්වේනහ.වඅේේවආේ ණිවඳක්ෂීේ,වභත්යවවහවලහව
විේලේවතර්ජනඹටවරක්වනහ.වඒවවිතයක්වේනොේයි,වඳහයම්ඳපතව

එහිවහවටයුතුවයවේනවහිටපුවේොවිඹහටත්වවහනිඹක්වනහ.ව 

දළේවතත්වසිුවවවීභක්වේරහවතිේඵනහ.වඒවභූමිඹවමිරදීවත්තව
භහභව විසිේව ඒව ේතත්ව බිභව ේභළනිව යහඳෘතිඹටව ේනහටව

එේයහිව වුණුව ඒව ්රේේලේ ව ේොවීේව පිපතක්ව හචිඡහටව කිඹහව
වතුඩුවේඳොර සිඹටවළහවතිේඵනහ.වඑභවභහභවවිසිේවයනව
රදවඳළමිණි් රක්වඅනුවඒවේොවීේටවළසඵෆවඅකරයණේ වදළේව
නඩුකුත්ව විබහව ේමිේව ඳතිනහ.ව ඒවනිහව මූරහනහරඪව රුව

භේත්රීතුභනි,ව ේභඹව හවයනව ේොවීේේේව ්රලසනඹක්ව ඳභණක්භව
ේනොේයි.ව විේලේේඹේව කිවේ් පිටිඹ,ව ඳවශභව ආදීව
විවහයසථහනරව සහමිේව වේේේරහ,ව වික්රභශීරහව පිපතේේේව

සහමිේව වේේේරහව ඇතුළුව ඒව ්රේේලේ ව භවහව ාකයත්නඹව වව
එභව ්රේේලේ ව ජීත්ව නව ජනතහව ඳසුව ගිඹව දසරව
උේේකෝණඹක්වය,වේඳත්භක්වඅත්ේවයවආණ්ඩුටවඵරවයව

සිටිේ ,ව"ේඹෝජිතවනිහවයහඳෘතිඹවනතයවයේන.වේම්වඳහපතපතව
ාේ දීවේතත්වබිභවආයක්හවයරහවේදේන"වකිඹනවඑයි.වඔවුේව
ාර්ධනඹටව කිසිේේත්ව විරුේධවව ේේේේව නළවළ.ව නමුත්,ව

ාර්ධනඹටව කිඹරහව ආේඹෝජනව භණ්ඩරව යහඳෘතිඹක්ව වයවහව
විේේශීඹව භහභටව ේම්ව ඉඩභව ේභේරව නළතිව නහසතිව යේනව
ුවේනහටවඳසේේ,වඑඹවඵරඳහේේේවඅේේවරිසත්රික්රවජනතහට.වඒව
ජනතහේේව ජීවිතව විනහලව යව රළේඵනව ාර්ධනේඹේව

්රේඹෝජනඹක්ව නළවළ.ව එළනිව ඊනිඹහව ාර්ධනරව ්රතිපරව අපිව
දළක්හ.වකිසිුවවළරළසභක්වනළතු,වඳපතයඹවළනවේනොතහවයනව
ාර්ධනවයහඳෘතිරවආදීනව වටවභහව3-4වලිේවඅපිවම්ඳවරිව

දළක්හ;ව ේොශමව රිසත්රික්වේ ව ඩුේර,ව ේොේශොේනහේ දීව
දළක්හ;ව ෆ් ේ් රිව දළක්හ.ව ඒව නිහව ේම්හේ දීව ඳහඩම්ව ඉේනව
ේනවජනහකරඳතිවහර්ඹවහධනවඵශහේ ත්වේඹෝජනහක්වම්භතව

යේනවතිේඵනහවනම්,ව"ඉඩම්වේොඩකිරීභවළයරියි;වඉඩම්වේොඩව
යේනවඑඳහ"වකිඹරහ,වඒවසිඹලුවරුණුවරහවඵරහවවිේලේේඹේභව
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—————— 
*  පුස කලම   බ ඇ . 
*ව   தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

[රුව1වදය වනලිේදවජඹතිසවභවතහ] 



2016වඔක්ේතෝඵර්ව04  

ඳහපතපතව අලයතහ,ව ඳහපතපතව ළදත්භ,ව ේම්ව ේතත්ව බිේම්ව

ළදත්භව රහව ඵරහව ේභඹව ඳහපතපතව ායක්ණව රහඳඹක්ව
විකරඹටවනම්වයරහ,වඑඹවආයක්හවයේනවභළරිවත්වේේනවකිඹනව
ේඹෝජනහවයමිේ,වභහවනිවඬවනහ.වේඵොේවොභවසතුතියි. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඹෝජනහවසිකයවකිරීභ,වරුවනිවහ් වරේඳත්තිවභේත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ.ව6.44] 
 

ගරු නිහේ ගලප්ඳත්යා  මහ  
(ரண்தைறகு றயரல் னப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වභසතවජීවිව්රජහේේවඳළළත්භව
ආයක්හව කිරීේම්ව අයමුණිේව අේේව නලිේදව ජඹතිසව භේත්රීතුභහව

විසිේවේේනනවරදවේඹෝජනහවභහවඳශමුවසිකයවයනහ. 

ේම්වභවහවදළළේතවයනඹ,වවජහතිවභට්ටේභේවදීඳවයහේතව
සිුවවනවඅඳයහධඹක්වඵවඅඳවදේනහ.වේතත්වබිභක්වඅනයේඹේව

ේොඩව කිරීභව වව ඒව භතව මිනිසව හඹටව නුසුුවසුව විවිධහහයව
ේොඩනළඟිලිවඉරිකිරීභවනිහවසිුවව ේේේේවේභොක්ද?ව ේම්වේතත්ව
බිභටවආේ ණිවවුණවත්වවවෘක්රතහවවනඹවමුළුභනිේභවඒව

තුළිේවඉත්වේනහවහේේභවඳපතයේ වඑේතක්වඳළළතිවාතුරනඹව
මුළුභනිේභවබිවළේටනහ.වඒවතත්ත්ඹවදළළේතවවිනහලඹවමුරව
පිරීභටව රක්ව ේනහ.ව ේම්ව අත්තේනෝභතිව ක්රිඹහරහඳඹව නිහව

ජරඹව භවව ේඳොේශොටව උයහව ළනීභව මුළුභනිේභව අේවෝසිව ේරහව
ගිහි් රහ,වකුඩහවාතුයදීවවුණත්වේම්ව්රේේලවඹටවේරහ,වඒවතුළිේව
මිනිසසුේේේව හසථහනරට,ව මිනිසසුේේේව ජීවිතරට,ව
මිනිසසුේේේවආර්ිකඹටවදළළේතවවිනහලඹක්වසිුවවේනහ.වේම්ව

අද-ඊේ වසිේධවවුණවේදඹක්වේනොේයි.ව 

ඳසුව ගිඹවයව 69වපුයහභව තමුේනහේේේරහවේශේවේභොක්ද?ව
තමුේනහේේේරහටව ඵරඹව නළතිව විඳක්ේ ව ඉේනව වළභව

අසථහදීභව ඳතිනව ආණ්ඩුව ේම්ව හේේව ඳහපතපතව වහනිව සිුවව
කිරීභවළනවේවශහවදකිමිේවථහවයනහ.ව"අපිවඵරඹටවඳත්වවුණහටව
ඳසේේව දහත්ව ඒහව යේේේව නළවළ"ව කිඹරහව ඳහයම්ව ඵහනහ.ව

නමුත්වතභේවඵරඹටවආපුවභේභවඅයවඅතීතවථහවඅභතවයරහ,ව
ඊටව ඩහව අඹවඳත්වවිකරඹටවතමුේනහේේේරහවක්රිඹහත්භවේනහ.ව
ේම්වතභයිවඳසුව ගිඹවයව 69ව තුශභවඅපිවරඵහපුවඉතහභත්භවජීවිව

අත්වදළකීභ.වේේලඳහරනවඵරඹවඋඳේඹෝගීවයේනවවිේලේේඹේභව
ම්වභට්ටේම්,වබිම්වභට්ටේම්ව්රහේේශීඹවබහවභේත්රීරු,වඳශහත්වබහව
භේත්රීරු,ව නයහකරඳතිරු,ව යහඳහපතඹේව කිඹනව ේම්ව ෆභව

ේේනක්භව ේඳම්,ව ේේතෝම්ව උඳේඹෝගීව යේනව ේම්ව භවහව
ඳහපතපතව විනහලඹව වළභදහභත්වයනහ.ව තභත්ව ේම්වනළතිරහව
නළවළ.ව යේට්ව වළභව තළනභව ේම්ව විනහලඹව විවිධහහයේඹේව සිේධව
ේනහ.වේම්වතුළිේවදළළේතවවිනහලඹක්වඅදවඅේේවයටටවඅත්වඳත්ව

යරහවදීරහවතිේඵනහ.වඒවනිහවඅපිවවිේලේේඹේභවේම්වේභොේවොේත්ව
ඔඵතුභේරහේේව අධහනඹවේම්වම්ඵේධේඹේවේඹොමුවයනහ.ව
ේභේතක්වඵරඹටවඳත්වවුණවකිසිභවආණ්ඩුක්වේම්වඳපතයවවිනහලඹව

ශක්රහව ඳපතයඹව ආයක්හව නව විකරඹටව ජහතිව ්රතිඳත්තිඹක්ව
සවයරහ,වයේට්වජහතිවආර්ිකඹ,වජනවජීවිතඹවන හවසිටුේනව
පුළුේව ආහයේඹේව ඒව ්රතිඳත්තිඹව බහවිතහටව න ේනව අදත්ව

ක්රිඹහත්භවේරහවනළවළයිවකිඹනවඑවඅපිවඳළවළරිලිවකිඹනහ. 

මිනිසසුේටව ජීත්වීභටව කිසිුවව අයුයකිේව ළශේඳේේේව නළතිව
ඳපතයඹවමිනිසසුවඇයිවජීත්වේේේේ?වඑළනිවඳපතයඹවඇයිව

මිනිසසුව ේ් වවදහව ේේේ?ව ඔවුේටවේනත්ව ඉඩවඩක්වනළතිව
නිහයි.ව ඒව හේේභව යේට්ව පුයළසිඹේව විකරඹටව මිනිසසුව වළභව
ේනහටභවඹම්වආහයඹකිේවබිම්ඩවඅයිතිඹක්වතිේඵේනවඕනෆ.ව

මිනිසසුේටව ඒව බිම්ඩව ඳතිනව ආණ්ඩුේේව ළරසුම්ව වතව

රඵහව ේනොදීභවනිහ,ව ජීවිතඹව විනහලව ේරහව ගිඹත්,ව ේේඳශව විනහලව
ේරහව ගිඹත්,ව ේරඩව ේයෝව ළශඳුණත්,ව ඔවුේටව ජීත්ව ේේනව
ේොේවේවවපතවඳළරක්වඅටහවේනවසිේධවේරහවතිේඵනහ.වඑේවභව
අත්තේනෝභතිව ආහයඹටව මිනිසසුව ජීත්ව ේේේේ,ව ේභේතක්ව

ඳළළතිවකිසිභවආණ්ඩුක්වවිදයහත්භවනිළරැරිවළරළසභක්වඹටේත්ව
ඒවඅඹවසුුවසුවඳපතයඹවඳරිා මවයේනවඋත්හවඹක්වේනොත්වනිහව
කිඹරහයිව අපිව විලසහව යේේේ.ව නමුත්,ව තමුේනහේේේරහව ඒව

මිනිසසුේේේවඡේදඹවේනේොටවනම්වකිසිභවඅවුරක්වනළවළ.වඅයහව
ේදේනම්,වේම්හවේදේනම්,වතට්ටුවනිහවවදරහවේදේනම්වකිඹරහවඒව
මිනිසසුේේේව ඡේදඹව ේෝ රව නහ.ව "ඳතිරඳේේහේෝව ච"ව

කිඹරහව භවහව භාරව සත්රේ ව වේව ේනහව හේේ,ව "ජීත්වීභටව
සුුවසුව තළේරව අපිව තමුේනහේේේරහව ඳරිා මව යේනම්"ව කිඹරහව
ඵරඹවඅයේන,ව ඊටවඳසේේව වඒව මිනිසසුේටවඳයිේවවරහව ඉේනව

තළේලිේවඑළිඹටවඇදරහව දහරහ,ව ජීවිතව විනහලවයරහ,වඒව මිනිසසුව
භවවභ ටවඵසනහ.ව 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ේම්ව ේ් රභව තභයිව රිගිේව
රිටභව සිේධව ේරහවතිේඵේේේ.ව ඒවනිහව අපිව තමුේනහේේේරහටව
ඳළවළරිලිභව කිඹනහ,ව ේභේතක්ව ් ව ඵරඹටව ඳත්ව ේචිචව
තමුේනහේේේරහව එදහව ේශේත්,ව අදව යේේනත්ව ේම්ව ්රලසනඹටව
උත්තයව දීභව ේනොේයි;ව ්රලසනව තත්ව ළඩිව රියුණුවයරහව ඒේේව
ජීත්ව වීභයිව කිඹරහ.ව ඒව නිහව අපිව විලසහව යනහ,ව
තමුේනහේේේරහව දහත්ව ේම්හයිේව ඳහඩම්ව ඉේනව ේේේව
නළවළවකිඹරහ.ව තමුේනහේේේරහව ේම්හයිේවඳහඩම්වඉේනවේනව
උත්හවව යේේනත්ව නළවළ.ව එළනිව අලයතහක්ව ඳහව
තමුේනහේේේරහටවනළවළයිවකිඹනවඑයිව අපිවවිලසහවයේේේ.ව
ේභළනිවඅත්තේනෝභති,ව අභේනෝඥපවක්රිඹහේවනිහ,ව අේේව භහතෘව
භූමිඹව රිේනේව රිනව විනහලව මුඹටව ඹනහ.ව ඒව හේේභව ේම්ව යේට්ව
ජීත්නව ජනතහ,ව අනහතව ඳයම්ඳයහව ේම්ව තුළිේව ඳපතයේ වව
දළළේතවවිනහලඹටවරක්වේනහ.වඑභවනිහවේම්වේභොේවොේත්වඅඳව
විේලේේඹේභවඉ් ර භක්වයනහ,වවජීවීව්රජහවආයක්හවයවේනව
පරදහඹව ක්රිඹහභහර්ඹක්ව තව යුතුයිව කිඹරහ.ව ත්තව ඵේදටව දීව
ඇසටවදතවනිඹේේේවනළති,වඅේේවඳපතයඹවආයක්හවයේන,ව
අේේව බිම්ව ආයක්හව යව ේනව ටයුතුව ශව යුතුයි.ව
තමුේනහේේේරහේේව ඕනෆභව යහඳෘතිඹටව සුුවසුව සථහනව රඵහව
ුවේනහටව අේේව ළටලුක්ව නළවළ.ව නමුත්,ව විදයහත්භ,ව ඳපතයඹව
විනහලව ේනොනව විකරඹටයිව ඒහව යේනව ඕනෆ.ව
තමුේනහේේේරහේේව ්රලසනව උග්රව වුණහටව ඳසු,ව ඒහව ජඹග්රවණඹව
යව ේන,ව ඒහව විහව ේනව තමුේනහේේේරහව ේභොනහව වපතව
ක්රිඹහභහර්ඹක්ව ේනහ.ව ඒහයිේව සිේධව ේේේව භවහව දළළේතව
විනහලඹක්.වනලිේදවජඹතිසවේවෝදයවභේත්රීතුභහවවිසිේවේේනනව
රදවේභභව් වතළබීේම්වේඹෝජනහේේවතමුේනහේේේරහේේවඇසව
ඳෆරිරහ;වඇසවඇපතරහව වටවඳසුවේවෝවපරදහඹවක්රිඹහවභහර්වළනීභටව
වළකිඹහවරළේේහ!වකිඹහවභහව්රහර්ථනහවයනහ.වසතුතියි. 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේවොයි.ව  වශ ටව රුව විේජ්ඳහරව ේවට්ටිආයචි මව භවතහ.ව
ඔඵතුභහටවවිනහඩිව5වහරඹක්වතිේඵනහ. 

 

[අ.බහ.ව6.51] 
 

ගරු විමේඳල මහට්ටිංයච්ික මහ  
(ரண்தைறகு றரஜதரன சயட்டிஆச்ெற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වේභභවඅසථහවරඵහවදීභවළනව

භභව ඔඵතුභහටව සතුතිේතව නහ.ව රුව නලිේදව ජඹතිසව
භේත්රීතුභහව විසිේව ේම්ව රුව බහටව ේනව ආව ඉතහභත්ව ළදත්ව
ේඹෝජනහවරුවනිවහ් වරේඳත්තිවභේත්රීතුභහවවිසිේවසථීයවශහ.ව

අදව මුළුව ේරොක්ව තියහයව ාර්ධනඹක්ව ඵරහේඳොේයොත්තුේේව
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ඳහර්ලිේම්ේතු  

ඉේනව ේරහක්.ව ේභයව එක්ත්ව ජහතීේේේව ාවිධහනේ ව භවව
භණ්ඩරවළසිහයේ ව්රධහනවභහතෘහවවුේණ්,ව"තියහයවාර්ධනව
ඉරක්වපුයහර භවඋේදහවවවවිලසවීඹවේඳශඹුභක්"වඹේනයි.වභභත්,ව

අේේව රුවඹේතව රුණහතිරව අභහතයතුභහත්ව එභව අසථහටව
වබහගිව ව වුණහ.ව තුේනව ේරෝේ ව යට් ,ව ඒව හේේභව දකුණුව
අප්රිහනුවයට් වඳභණක්වේනොේයි,වඇේභපතහවඑක්ත්වජනඳදඹ,ව

එාරේතඹ,ව ේඳෝරේතඹ,ව රුේම්නිඹහව හේේව යට් ව ඳහව අදව
තියහයව ාර්ධනඹව වහව විලහරව ඵරහේඳොේයොත්තුක්ව ඇතිව
සිටිනහ.ව ශ්රීව රාහේ ව ර්තභහනව යජේ ව අතිරුව ජනහකරඳතිතුභහව

තභේේේවවිඹඹක්වවළටිඹටවඳපතයඹවම්ඵේධවසිඹලුවේේ් වබහයව
අයේනවටයුතුවයේේේත්වවතියහයවාර්ධනඹක්වඋේදහවේම්ව
යේට්වඳපතයඹවආයක්හවයනවළඩවපිළිේශටයි.ව 

රුවනලිේදවජඹතිසවභළතිතුභහවඅදවයජඹටවේචෝදනහවයනහ,ව
ාර්ධනව යහඳෘතීේව ක්රිඹහත්භව යනව ඇතළම්ව අසථහරදීව

ඳපතයඹ,වවිේලේේඹේභවේතත්වරහඳේ වඉතහවළදත්වසථහනවඉතහව
අහනහේත,ව අහරුණිව ේරව ඹම්ව ඹම්ව ඵරඳෆම්රටව ඹටත්ව
යනහවකිඹරහ.ව යව 2500ව ණනව ඈතව අතීතේ ව ඉරහව අපිව

ජරහල,ව ළ ,ව අමුණු,ව ේම්ව යේට්ව සබහව ේෞේදර්ඹව දහඹහදඹේ,ව
දහවපතතවනහේතයවඹනවේම්වවළභවේදඹක්භවආයක්හවශහ.වයව
2500ව ණනව ඉතිවහඹව ළනව ථහව ශත්ව අි භහනත්ව

ාසෘතිඹක්ව වහව බයත්ඹක්ව අඳටව තිබුණහ.ව අපිව එදහව ළයි-
දහළඵයි,වභයි-ඳේරයිවළනවථහවශහ.වභහේේන,වේභභවරුව
බහේ ව ේනත්වආමිවනහඹඹේවවව ේනත්ව ආම්ව අදවනව
රුවභේත්රීරුේවඉේනවපුළුේ.වඑදහවඒවාසෘතිඹත්වඑක්වඵේධව

වුණුවළඩවපිළිේශක්වතිබුණහ.වඑභවනිහවඑදහවභහනවහිතහදීවේරව
භනුයව ඳපතයඹටව ඉතහභත්භව උ මතව නව ආහයඹට,ව ඳපතයඹටව
වහනිඹක්වේනොනවආහයඹටව ේම්ව යේට්ව සබහව ධර්භඹවආයක්හව

යේනව ඹම්ව ඹම්ව ළඩව පිළිේශ් ව ක්රිඹහත්භව යේනව අඳටව
පුළුේභක්වරළබුණහ.වනමුත්,වඳසුවගිඹවඅවුරුුවව20ව-දලවේද
-  මණ කාය තුළ දේ රදේ සංලර්ධන කටයුතු සිදු කිරීදේදී අමු 

අමුේ භවේම්වයේට්වඳපතයඹවවිනහලවයවදභහවතිබුණහ.ව 

භභවජීත්වනවහ් රවරිසත්රික්ේ වභභවකිඹනවේම්වහයණඹව
රුව ඹේතව රුණහතිරව අභහතයතුභහත්ව දේනහ.ව ඳසුව ගිඹව
හරේ ව එක්තයහව යහඳහපතඹේවපිපතක්ව ේම්ව යේට්ව ඵළාකුලිේභව
රුපිඹ් වේෝටිවණේවණඹවඅයේනවේද් රවයක්ිකතඹවආශ්රිතව

ඳපතයඹටව වහනිව සිේධව යව කුඩහව ජරව විුවලිව ඵරහහයඹක්ව වදහව
තිබුණහ.ව ඒවවිුවලිව ඵරහහයඹවවදනේොට,වඒව වහව අලයව ඳපතයව
හර්තහවහේේභවේනත්වහර්තහවම්පර්ණේඹේභවඅයේනවතිබුේණ්ව

ේොශමව හර්ඹහරලිේ.ව අපිව ඒව ළනව ඳරීක්ණඹක්ව ශහ.ව ඒව
අසථහේ දීවඅපිවසිඹලුවනිරධහපතේවභ වඒවසථහනඹටවේනවගිහිේව
ඳරීක්හව යව ඵළලුහ.ව එඹ,ව ඉතහභව හනහේත,ව ඉතහභව ටිනහ,ව

සබහවේෞේදර්ඹේඹේව අනනවභූමිඹක්වවව හිනිඳුභවපිහිටිවඑක්.ව
එහිව ටයුතුව සිඹ් රව යව තිේඵේේේ,ව ේම්ව සිටිනව ෘිකර්භව
ඳර්ේ ණවනිරධහපතඹහේේ,වග්රහභවනිරධහපතඹහේේ,ව්රහේේශීඹවේ් ම්ව
ඇතුළුවකිසිභවනිරධහපතේඹකුේේව-එේවේවසිටිනවකිසිුවවනිරධහපතඹකුේේ

- ලාර්තාලක් ඇතල දනොදලයි. ලාරිමාර්ග දද ාර්තදේන්තුදලන්ද 
කිසිුවව ඳරීක්හක්ව ේරීව නළවළ.ව ඒව නිහව අඳටව සිේධව වුණහව
අභළත්ේතේව වුණත්ව තීයණඹක්ව ේන.ව එඹටව රුපිඹ් ව රක්ව

900වමුදරක්වළඹවයවතිබුණහ.වඅපිවහරුණිවවුණහ,වඒවටයුතුව
සිඹ් රවනතහවදභහවඒවඳපතයඹවආයක්හවයේන.වඑේවභවතභයිව
අේේවයජඹවක්රිඹහවයේේේ.ව 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,ව දළේවථහවශහ,වරුවනිවහ් ව
රේඳත්ති භේත්රීතුභහ.ව එතුභේරහත්ව 2004ව ඉරහව ආණ්ඩුේ ව

ඇභතිරුේ,ව නිේඹෝජයව ඇභතිරුේව වළටිඹටව සිටිඹහ.ව එතුභේරහව
ෘිකර්භවවහවහපතභහර්වඅභහතයහාලඹවබහයේනවසිටිඹහ;වේම්වයේට්ව
ළදත්ව අභහතයහාලඹක්ව නව ාසෘතිව වහව ජහතිව උරුභඹේව

පිළිඵවඅභහතයහාලවබහයේනවසිටිඹහ.වවළඵළයිවඑතුභේරහවේනොේයි,ව

ේම්හව පිළිඵව ඇවළක්ව ඇයරහව ඵළලුේ .ව එතුභේරහව ඒව අලයව
ටයුතුව ේශේව නළවළ.ව එතුභේරහව කුභනව ආහයඹටදව ටයුතුව
ේශේව කිඹරහව අපිව දේනහ.ව එතුභේරහටව යේනව තිබුේණ්ව ඒව
ආණ්ඩුේ ව එ් ලිරහ,ව ළලිරහ ේවෝව තභව අි භතහර්ථව ඉටුව යව

ේනයි;ව එතුභේරහවජනතහටව අදවකිඹනවේේ් වඉටුවයේනයි.ව
එතුභේරහත්ව ජනතහටව ේනොේඹක්ව ේඳොේයොේුවව දීරහ,ව ඡේදඹව
ඉ් රහ,ව ඡේදේඹේව ඵරඹටව ඳත්ව වුණහ.ව වළඵළයිව ඒව ේඳොේයොේුවව

එක්ත්ව ඉසටව යේනව පුළුේභක්,ව වයිඹක්ව එතුභේරහටව
නළතිව වුණහ;ව ආණ්ඩුක්ව වදේනව ඵළපතව වුණහ.ව එ් ලුණුව ආණ්ඩුව
භඟිේව ත්ව එතුභේරහව තභේේේව කීභ,ව යුතුභව වපතඹටව ඉසටව

ේශේවනළවළ.වආණ්ඩුවසිටිඹහවනම්,වඇභතිභක්වත්තහවනම්වඑහිව
එ් ර වළර  ේවෝවඹභක්වයවයටටවේඳේේනවතිබුණහ.වනමුත්වයපුව
ේදඹක්ව නළවළ.ව තමුේනහේේේරහව කි හ,ව "ළ ව වෆරුහ"ව කිඹරහ.ව

ඒහටව විලහරව ලේඹේව මුද් ව විඹදම්ව වුණහ.ව නමුත්ව කිසිභව බිම්ව
අ රක්වහවයේනවපුළුේභක්වරළබුේණ්වනළවළ.වඳසුවගිඹවයජඹව
හරේ වහ් රවරිසත්රික්ඹවතුශ-ව[ඵහධහවකිරීභක්]වවතමුේනහේේේව
භටව ඵහධහව යේනව එඳහ.ව භටව විනහඩිව කීඳඹක්ව විතයයිව දීරහව

තිේඵේේේ.වහ් රවරිසත්රික්ේ වඑක්තයහවයහඳහපතඹකු-ව 

 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවභේත්රීතුභහ,වඔඵතුභහටවනිඹමිතවහරඹවදළේවඅහනයි.වව 

 
ගරු විමේඳල මහට්ටිංයච්ික මහ  
(ரண்தைறகு றரஜதரன சயட்டிஆச்ெற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව භහව ේරහව භටව තත්ව
විනහඩිඹක්වේදේන,වභේේවථහවඅහනවයේන.ව 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේවොයි,වරුවභේත්රීතුභහ.ව 

 
ගරු විමේඳල මහට්ටිංයච්ික මහ  
(ரண்தைறகு றரஜதரன சயட்டிஆச்ெற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

හ් රව රිසත්රික්ේ ව එක්තයහව යහඳහපතේඹකුව apartments 
ඹක්ව -අයව කි හව හේේ,ව ේොඩනළඟිලිව ාකීර්ණඹක්-ව වළුවහ.ව
එඹටව අනුභළතිඹවඅයේනවනළවළ.වභභව ඒව ළනවේව හව ේනොේඹක්ව

ආඹතනලිේ.ව ඒව එව තළනකිේත්ව ඒව යහඳෘතිඹව වහව
අනුභළතිඹක්වඅයේනවනළවළ.වේොශඹිේවතභයිවඒවසිඹ් රවඅනුභතව
යව ේනව තිබුේණ්.ව ේොවිව ජනව ේේහව ේොභහපතසව

ජනයහ් යඹහේේ අනුභළතිඹත්ව ේොශඹිේව තභයිව අයේනව
තිබුේණ්.ව 

අපිව ඉරිපතව හරේ දීව අේේව රිසත්රික්ේ ත්ව ගුරුව බිම්ව ආශ්රිතව

්රේේලව ාර්ධනඹව යේනව ඵරහේඳොේයොත්තුව ේනහ.ව රුව
ඹේතවරුණහතිරවභළතිතුභහවනිේඹෝජනඹවයනවේඵේේතොට,ව
ේදේුව ්රේේලරව ාචහයව යහඳහයඹව යේනව ඵරහේඳොේයොත්තුව

ේනහ.ව අකුයශව ්රේේලේ ව ාචහයව යහඳහයඹව යේනව
ඵරහේඳොේයොත්තුවේනහ.වේොේර, උණටුණවහේේව්රේේලරව
ජරහලව ආශ්රිතව ාචහයව යහඳහයඹව යේනව ඵරහේඳොේයොත්තුව
ේනහ.වනමුත්වඒව එක්ත්වළරැරිවවිකරඹටවයේනවඅපිවසදහනම්ව

ේේේත්ව නළවළ;ව ඒහටව ඉඩව ේදේේේත්ව නළවළ.ව අලයව සිඹ් රව
පුයහේන,ව ඳහපතපතව හර්තහව අයේන,ව නිඹභව විකරඹටව ලයතහව
අධයඹනඹක්ව යරහව ඒහව අනුව ටයුතුව යේනව අපිව

ඵරහේඳොේයොත්තුවේනහ.ව 
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මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව භභව රුව නලිේදව ජඹතිසව

භේත්රීතුභහේේවේඹෝජනහවඅනුභතවයනහ.වඑතුභහේේවේඹෝජනහව
තුශව දකිේනව රළේඵන,ව ඵුවවිරව ේතත්බිභව ඳහපතපතව ායක්ණව
රහඳඹක්ව ේරව ්රහලඹටව ඳත්ව යේනව කිඹනව ඉ් ර භව භභත්ව
යනහ.ව ඉරිපතේ දීව ේේයනව ාර්ධනවටයුතුව ඉතහභව ේවොඳිේව

අධයනඹවයරහ,ව අපිව විේලේේඹේවඵරහේඳොේයොත්තුව නවතියහයව
ාර්ධනඹව උේදහව නවටයුතුව ඳපතයඹටව වහනිව ේනොනව ඳපතරිව
යේනවඅපිවඵරහේඳොේයොත්තුවනහ.වේවටත්වඒවම්ඵේධේඹේවවව

විේලේවම්ේම්රනඹක්වතිේඵනහ.වරුවභේත්රීතුභනි,වඑඹටවවබහගිව
ේනව කිඹහව අපිව ඔඵතුභේරහටත්ව ආයහධනහව යනහ.ව ඒව
ටයුතුලිේව අපිව ඵරහේඳොේයොත්තුව ේේේව ඳපතයඹටව වහනිව

ේනොනවඳපතරිවේේයනවතියහයවාර්ධනඹයි.ව 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව අහනව ලේඹේව භභව
කිඹනහ,ව යජඹක්ව වළටිඹටව ඉතහභව ඳළවළරිලි,ව විනිවිදබහේඹේව

යුතුව ඒව ටයුතුව යේනව අේේව යජඹව රෆසතියිව කිඹහ.ව එේවභව
ේනොය,ව ඳපතයඹව විනහලවයන,ව විෘතිව තත්ත්ඹටව ඳත්වයන,ව
ජනතහව භයහව දභන,ව අනහතේ දීව ඳපතයඹව විෘතිව තත්ත්ඹටව
ඳත්ව යනව එභව යහඳෘතිඹක්ත්ව යේනව අඳව සදහනම්ව නළවළව

කිඹනවඑවභතක්වයමිේවභේේවථහවඅේවයනහ.වවව 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 වශ ට,වවරුවඅජිත්වපී.වේඳේර්යහවනිේඹෝජයවඅභහතයතුභහ. 

 
[අ.බහ.ව6.58] 
 

ගරු අජිත් පී. මඳමර්ය මහ  (විදුලිබල හ පුනර්ජනනීය 
බලශක්යා නිමයෝජය අම යතුම) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. சதரர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்த்க் ெக்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව භටව ේොඳභණව ේරහක්ව

තිේඵනහදවකිඹහවදළනේනවභහවළභළතියි.ව 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහටවේොඳභණවේරහක්වඕනෆද?ව 
 

ගරු අජිත් පී. මඳමර්ය මහ   
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. சதரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඳළඹවබහඹක්? 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එචිචයවේදේනවඵළවළ. 
 

ගරු අජිත් පී. මඳමර්ය මහ   
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. சதரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ේභඹ,ව භේේව ආනේ ,ව භේේව භළතියණව ේොට්ධහේ ව
්රලසනඹක්.ව 
 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනහඩිව15ක්වේදේනම්.ව 

ගරු අජිත් පී. මඳමර්ය මහ   
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. சதரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ේඵොේවොභවසතුතියි.ව 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වභභවසතුතිේතවේනහ,වරුව

නලිේව දවජඹතිසවභේත්රීතුභහට,ව ේභභවේඹෝජනහව ඉරිපතඳත්වකිරීභව
ළන.ව එතුභහව ේම්ව ේඹෝජනහව ඉරිපතඳත්ව යනව ඵව භටත්ව ලිේව
කි හව නම්,ව ේොඩක්ව රුණුව කිඹේනව තිබුණහ.ව එතුභහව ඵුවවිරව

්රේේලේ ව ඳසුව ගිඹව දසරව ක්රිඹහහපතව ටයුතුව ශව ඵව භටව
ේඳනුණහ;ව දළනුණහ;ව ඇහුණහ.ව ේම්ව ්රලසනඹව ේම්ව උත්තරීතයව
ඳහර්ලිේම්ේතුේ ත්වථහවශහවකිඹනවඳණිවුඩඹවඒව්රේේලහසිේටව
දීභටව එතුභහටව අලයව ඵව භටව වළවේ නහ.ව රුව ඹේතව

රුණහතිරවඅභහතයතුභහවඅතවතිේඵනවඳපතයවඅභහතයහාලේ වනිරව
පිළිතුයවනලිේදවජඹතිසවභේත්රීතුභහවඵරහේඳොේයොත්තුවවවආහයේ ව
පිළිතුයක්වනිහව ේම්ව ළනවඅඳටව ේරොකුටවහදවයේනවේදඹකුත්ව

නළවළ.වනමුත්වහයණහවකීඳඹක්වකිඹේනවඕනෆ,වමූරහනහරඪවරුව
භේත්රීතුභනි.ව 

අදව රිනව බහව් ව තඵනව අසථහේ ව ඉරිපතඳත්වයව තිේඵනව

ේභභව ේඹෝජනහේ ව තිේඵනහ,ව ේොශමව වව ළුතයව රිසත්රික්ව
ේදටභවභහයිභවපිහිටිවඵණ්ඩහයභ,වකිවේ් පිටිඹවඵුවවිරවඳහපතපතව
ේතත්ව බිම්ව රහඳේ ව අක්යව 100ක්ව ආේඹෝජනව භණ්ඩරව

යහඳෘතිඹක්ව ේරව ාචහයව නිහව ඉරිව කිරීභව වහව ඵුවව දීභටව
ටයුතුව යනව ඵටව හර්තහව වීව තිේඵනහඹව කිඹනව හයණඹ.ව
රුණක්වවිකරඹටව ඒව ළයරියි.ව ේම්ව සථහනේ ව අයිතිරුවේරටව
භහභක්ව ඉරිපතඳත්ව වීව තිේඵනහ.ව එභව භහභව විසිේව නවීනව

ඳේනේ වනිහවේඹෝජනහවක්රභඹක්වේම්වසථහනේ වඉරිවයනවඵව
තභයිවදළනුම්වදීවතිේඵේේේ.ව 

ේම්ව ්රලසනඹව භතුව වුණහභ,ව ේම්ව ්රලසනඹටව රක්ව වුණුව

පුේරඹේේේව අයිතිහසිම්ව ේනුේේව භභව ේඳනීව සිටිඹහ;ව ඒව
ටයුතුවශහ.ව ඒව හවේේභ,ව ේභභව ේේඳශටව අදහශවළසඵෆව රිහව
අකරයණේ ව ඉඩම්ව නඩුක්ව ඳතිනහ.ව ඒව අඳයහධව නඩුක්ව

ේනොේයි,ව ඉඩම්වනඩුක්.ව ඉඩේම්ව අයිතිරුව ඵවකිඹනව භහභව
විසිේ,ව එභව ඉඩේම්ව ේොටව හව යනව පුේරඹේව
ණ්ඩහඹභටව එේයහියිව එභව ඉඩම්ව නඩුව ඳයහව තිේඵේේේ,ව

ඔවුේව ේනයපීභව වහ.ව යජඹව ේනුේේව වහව එභව ්රේේලඹව
නිේඹෝජනඹවයනවභේත්රීයඹහව ලේඹේවභභවකිඹේනව අලයයි,ව
ේම්වහයණඹටව අදහශව යේට්වනීතිඹටවඑේයහිවකිසිභව ේදඹක්වසිුවව

ේේේේව නළතිව ඵ.ව එභව ේේඳශව පිළිඵව හිමිම්ව කිඹනව අඹේේව
සිවි් වඅයිතිහසිම්වේනුේේවයජඹවේඳනීවසිටිනහ.වඒත්වඑක්භ,ව
ේම්ව යේට්ව ඳහපතපතව නීතිව තිේඵනහ.ව ඒව ඳහපතපතව නීතිව ඒව
ආහයේඹේභව ක්රිඹහත්භව කිරීභව ම්ඵේධේඹේදව යජඹව ේඳනීව

සිටිනහ.ව 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වේභතළනදීවභභවතවහයණඹක්ව
කිඹේනව අලයයි.ව ඒ,ව ේම්ව නිලස මතව ්රලසනඹව ළනව ේනොේයි.ව එඹව
ේඳොුවේ වවේවයනවහයණඹක්.වරුවවිේජ්ඳහරවේවට්ටිආයචි මව
භේත්රීතුභහව වේව යපුව හයණඹක්ව නිහයිව භභව ඒව ළනව
කිඹේේේ.වේම්වෆභවේතත්වබිභක්භවදළනටවතිේඵනවආහයේඹේභව
ඳත්හව ේනව ඹෆභව අලයයිව කිඹරහව භභව ් ඳනහව යේේේව
නළවළ.ව ේවොව සිහිව බුේකරේඹේ,ව ් ඳනහේේව ඵළලුේොත්ව අඳටව
ේඳනීවඹනහ,ව ේම්ව ශ්රීව ජඹර්ධනපුයව අටව තිේඵනව ේතත්වබිම්ව වහව
ේඵොයරළසමු-යත්තනපිටිඹව ්රේේලේ ව තිේඵනව ේතත්ව බිම්ව
ාර්ධනඹවයරහ,ව ජරඹව ඵළව ඹෆභටව අලයවයනව ඇශව භහර්ව
සවයරහ,වක්රීඩහවපිටිවසවයරහ,වඇවිදීභවවහවභාවතීරුවසව

යරහ,වඅලුත්වේොඩබිම්වඇතිවයරහ,වතුේටත්,වමිනිසුේටත්වඩහව
නිේයෝගීව ජීත්ේනටව පුළුේව ඳපතයඹක්ව ේොඩන හව තිේඵනව
ඵ.වඒවනිහවඳවත්වබිම්වඅතපතේවේොඳභණව්රභහණඹක්වකුඹුරුවේරව
ඳළතිඹව යුතුද,ව ේොඳභණව ්රභහණඹක්ව ේොඩබිම්ව ඵටව ඳත්ව ශව
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යුතුද,වඒවබිම්වශභනහයණඹවකිරීභවඋේදහවවහවජරඹවඵළවඹෆභව
ේභොනවආහයේඹේවසිුවවශවයුතුදවකිඹනවහයණහවම්ඵේධත්,වඒව
හේේභ,ව ඳහපතපතව ආයක්ිකතව ්රේේලව ේරව එේවභව නළත්නම්ව
විේලේිකතවඅබඹව භූමිවේරවඑයිේව ේොඳභණව්රභහණඹක්වආයක්හව
ශවයුතුදවකිඹනවහයණඹවම්ඵේධත්වතීයණවතවයුත්ේත්,වනිසිව
අධයඹනඹකිේවඳසුවවිදයහත්භව දළනුභව භතව ඒවනිඹභව ේතොයතුරුව

ඳහවිචි මවයරහයි.ව 

ේඵෝ ේොඩ-උතුයව ජරහලඹ,ව ේඵෝ ේොඩ-දකුණව ජරහලඹ,ව ඒව

හේේභවඒවභ වඹනවඇශවභහර්වවහවරේේේසීේවවිසිේවඉරිවශව

"ළපව ඇශ"ව කිඹනව ේම්ව සිඹලුභව ජරහශ්රිතව ්රේේලලිේව උඳපතභව

ආර්ිකව ටිනහභක්ව රළේඵේනත්,ව ඒව ඳපතයඹව ආයක්හව

ේේනත්,ව තහ-සිවුඳහහව ආයක්හව ේේනත්,ව මිනිසුේටව ේරඩ-

ේයෝව ේඵෝවවීේම්වඅදහනභව අභව භට්ටභටව ේනවඑේනත්ව ව ඒව

්රේේලව නිසිව ළරළසභක්ව අනුව ාර්ධනඹව ශව යුතුයි.ව භභව

හිතේේේව නළවළ,ව අේේව රුව නිවහ් ව රේඳත්තිව භේත්රීතුභහව ේම්ව

්රලසනඹව තිේඵනව තළනව ේොතළනදව කිඹනව හයණඹව වපතඹටභව

දේනහවඇතිවකිඹරහ.වඑතුභහවඅේේව්රේේලඹටවඇවිත්වතිේඵනහවනම්ව

භභවඒවළනවතුටුවේනහ.වඑතුභහවථහවශවආහයඹවඅනුවභටව

ේඳනුේණ්,ව එතුභහටව එභව ්රේේලඹව ළනව ඒව නිලස මතව භූමිඹව ළනව

අේඵෝධඹක්වනළතිවඵයි.ව 

 
ගරු නිහේ ගලප්ඳත්යා  මහ  
(ரண்தைறகு றயரல் னப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 භභව ථහව ේශේව ේඳොුවේ ව ඒව මුළුව රහඳඹභව ළනයි,ව රුව
නිේඹෝජයවඇභතිතුභනි.වවවවව 

 
ගරු අජිත් පී. මඳමර්ය මහ   
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. சதரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ේඵොේවොභව ේවොයි.ව ඔඵතුභහව ඒව නිලස මතව භූමිඹව ළනව දේේේව

නළවළවකිඹනවහයණඹවභවටවේත්රුම්වගිඹහ.ව 

 ළුතයව රිසත්රික්ේ ,ව ේොශමව රිසත්රික්ේ ව තිේඵනව ඳවත්ව

බිම්ව සිඹ් රව ඒව විකරඹටභ,ව ඔඹව ආහයඹටව ව ළරෆටව ව තිේඵේනව

ඕනෆඹව කිඹනව ා් ඳඹවව ේඵොේවොභව ්රහථමියි.ව ේම්හව අකරව

ජනවනඹව හිතව ්රේේල.ව ේ ේඹේව ාර්ධනඹව නව ්රේේල.වව

ජඹර්ධනපුය,ව යත්තනපිටිඹ,ව ේඵොවයරළසමු,ව නුේේේොඩව කිඹනව

්රේේලරවඉේනවමිනිසුේටවතිේඵනවඒවහනහවඅේේව්රේේලරව

මිනිසුේටත්වතිේඵේනවඕනෆ.වයජඹවඒවපිළිඵවආේඹෝජනවයේනව

ඕනෆ.වඒවහේේභවනිසිවළරසුම්වයේනවඕනෆ.වඒවළරසුම්වඅනුයිව

ාර්ධනඹව යේනව ඕනෆ.ව ඒව භසතව ්රලසනඹව පිළිඵව නිසිව

ඇයීභකිේවේතොය,ව"ෆභවඳවත්වබිභක්භවඑේරභවඳළතිඹවයුතුයි;ව

ෆභව ගුයක්භව එේරභව ඳළතිඹව යුතුයි;ව දළේව තිේඵනවළපව ඇශව

එේරභව තිබිඹව යුතුයි;ව දළේව තිේඵනව ේඵෝ ේොඩව උතුයව ජරහලඹව

එේරභව තිේඵේනව ඕනෆ;ව දළේව තිේඵනව ේඵෝ ේොඩව දකුණව

ජරහලඹව එේරභව තිේඵේනව ඕනෆ"ව කිඹහව හිතුේොත්,ව ේම්ව කිසිව

ේදඹක්වාර්ධනඹවේේේවනළවළ.ව 

මූරහනහරඪවරුවභේත්රීතුභනි,වඅදවේභොක්දවේේේ?වඅදවේම්ව

යේට්වතිේඵනවඉතහභවටිනහ,වඒවහේේභවඉතහභවපිපතසිුවවජරඹවතිේඵනව

ේඵෝ ේොඩව දකුණව ජරහලඹව පිළිඵව නලිේදව ජඹතිසව

භේත්රීතුභහටව අේඵෝධඹක්ව ඇතිව කිඹහව භහව විලසහව යනහ.ව භහවව

උඳේවභවේෝනදූයි.වභහවඋඳේවභටවඹහඵදවපිහිටි,වඅඳවතරුණව

හරේ ව ේළිව ේ් රම්ව ශ,ව ඔරුව ඳළදපු,ව පීනපුව ේඵෝ ේොඩව

දකුණව ජරහලඹව ේම්ව යේට්ව ජනතහේේව සිඹඹටව එව

්රභහණඹක්ත්වතභේේේවඇසවේදේේවදළරහවනළවළ.වේම්වථහව

අවනවහටවේවෝවසිතිඹභක්වඅයේනවඵරේනවහිේතයිවේඵෝ ේොඩව

දකුණව ජරහලඹව තිේඵේේේව ේොේවේදව කිඹහ.ව ත් පිටිඹව ඇශටව

ම්ඵේධව නව ේම්ව අරාහයව ්රේේලඹව අදව නව විටව ඉතහභව ඉවශව

විකරඹටවාචහයවර්භහේතඹවවහවරියුණුවශවවළකිව්රේේලඹක්.ව

නමුත්,ව මුළුව ේඵෝ ේොඩව දකුණව ජරහලඹභව ම්ඵේධව යේනව

කිසිභව ආහයඹව ්රහේඹෝගිව ටිනහභක්ව හිතව ාචහයව

යහඳහයඹක්ව අදව නතුරුව ක්රිඹහත්භව ේේේව නළවළ.ව තිේඵනව

ඵයඳතශ,ව දයදුවවනීතිවනිහව භවයව විටව සිේනක්යව ඉඩම්ව හිමිව

මිනිේකුටත්ව තභේේේව එභව ඉඩභක්ත්ව කිසිභව දව

ාර්ධනඹවයේනවඵළවළ.වඒවබිභවඋදළ් රක්වවේනවඵළවළ.වඳසව

රළක්ටයඹක්වේනළත්වදභේනවඵළවළ.වතභේටවාචහයවේවෝටරඹක්ව

ඉරිවයේනව ඵළවළ.වනමුත්,ව අදව ේරෝේ වතත්ත්ඹව ේොේවොභදව

කිඹරහව ඵරේන.ව ව ඔඵතුභේරහව තහයිරේතඹටව ගිහිේව ඵරේන;ව

භළේ් සිඹහටවගිහිේවඵරේන.ව 

විේලේේඹේභවදකුණුවඉේරිඹහේ වතිේඵනව්රහේතවරිවහවඵරේන.ව

දකුණුව ඉේරිඹහේ ව ්රහේතරව තිේඵනව ඒව ඳවත්ව බිම්ව වේොඳභණව

ආහයඹටව ාචහයව ර්භහේතඹටව උඳේඹෝගිව යේනව

තිේඵනහදව කිඹනව හයණඹව අඳව ේඵොේවොභව ඳපතසමිේ,ව

අධහනේඹේව අධයඹනඹව ශව යුතුයි.ව භභව ේම්ව කිඹේේේව ඕනෆව

ේේනකුටව වඕනෆව ේදඹක්වයේනව අයව ේදේනවඕනෆඹව කිඹනව

එව ේනොේයි.ව යජඹව විසිේව ේම්වටිනහවබිම්ව වඳුනහේන,වභසතව

ළරළසභක්වසවයරහ,වේභොනව්රේේලේ දවාචහයවේවෝට් වඉරිව

ේේේ;ව ේභොනව ්රේේලේ දව උදයහනව ඉරිව ේේේ;ව ේභොනව

ේොටේේදවඅබඹවභූමිඹවඉරිව ේේේ;ව ේභොනව ේොටවදව ේතත්වබිභව

ේරව ඳතිේේේ;ව ේොතළනදව ේතොටුේඳොශව වළේදේේේ;ව

ේොතළනිේදව ඳහරුව ඹේේේ;ව ේොතළනිේදව ඳහරභව ළේටේේේ;ව

ේභොනව ඳහයදව පුළු් ව යේේේවකිඹනව මූලිව ්රලසනව විරහ,ව භූමිව

්රේේලව ේේව යරහව ේදනහව නම්,ව ේම්ව ටිනහ,ව දර්ලනීඹව

ම්ඳත්ලිේව උඳපතභව ්රේඹෝජනඹව ේනව අදව ේඳෞේලිව අාලඹව

සදහනම්වේරහවඉේනහ.ව 

ාවතුයවඵළවඹෆභටවවහනිඹක්වේනොනවඳපතරි,වතහවසිවුඳහහටව

වහනිඹක්ව ේනොනව ඳපතරි,ව යේට්ව ආර්ිකඹව රියුණුව ේනව ඳපතරිව ේම්ව

ම්ඳත්ලිේව උඳපතභව ්රේඹෝජනව ේනව පුළුේ.ව නමුත්,ව ේම්හව

ඉතහභව දයදුවව නීතිව භඟිේව ඳහරනඹව ේනහ.ව යජඹ,ව කිසිභව

ශභනහයණඹක්ව යේේේව නළවළ.ව නීතිඹටව ඳටවළනිව ළඩක්ව

යපුව ේනහව අ් රහේන,ව ේඳොර සිඹටව අයේනව එනහ;ව උහවිව

දහනහ.ව එඳභණයිවසිුවව ේේේ.ව අපිව ේම්ව ාේ දීව ්රේේලව ඳපතසම්ව

යේනවඕනෆ;වආයක්හවයේනවඕනෆ.වඒහවටිනහභව්රේේල.ව

වළඵළයි,ව පුළු් ව ළරසුභක්ව අනුව ටයුතුව යේනව ඕනෆ.ව ේම්ටව

නයව උදහවයණඹක්ව තභයි,ව ේඵෝ ේොඩව උතුයව ජරහලඹ.ව අපිව

ේභොයටුේේවදකින,වපිළිඹේදලිේවදකිනවඒවජරහලඹ.ව 

කිසිභව ළරළසභක්ව නළතු,ව එව එව පුේරඹහේේව දක්භ,ව
වුභනහ,ව නිර්භහණශීලිත්ඹව අනු,ව ඇවේේව වයිඹව අනු,ව භවයව

තළේරවළවේොඩවයනහ.වවවභවයවතළේරවඉතහභවරසනට,ව

ඉතහභවදර්ලනීඹවඒවරියුණුවකිරීම්වයරහවතිේඵනහ.වභවයවතළේව

ඵරේනවළතයි.වවකිසිභව්රමිතිඹක්වනළතිවසබහවේෞේදර්ඹවවිනහලව

යනව ඉරිකිරීම්.ව තත්වතළනවවිලහරවර වේභෝරක්.ව තත්වතළනව

භහයිේම්,ව යහඹනව ද්රයව පිටව යනව ර්භහේතලහරහව අඳජරඹව

ඵළවළයවකිරීම්.ව 

අදවේඵොේවෝවේදේනක්වදකිනවේඵෝ ේොඩවජරහලඹවව-ේභොයටුටව

ේඳේනන,ව පිළිඹේදරටව ේඳේනන,ව ඳහනුවයටව ේඳේනන,ව

ේඵෝ ේොඩව උතුය ජරහලඹ-ව අදව විනහලව ේරහව තිේඵනහ.ව එහිව

ජරඹ,ව හභහනයව ේේනකුටව නහේනව ඵළපතව භට්ටභටව ඳත්ව ේරහව

තිේඵනහ.වඒවජරහලඹටවඅඳද්රයවඵළවළයවයරහවතිේඵනහ.වඒවනිහව
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එඹවවිනහලවේරහවතිේඵනහ.වඒවහේේභවේඵෝ ේොඩවඋතුය,වදකුණව

ජරහලවේදටවටපිේට්වතිේඵනවඅක්යවදදවසවණනක්වේචිච,ව

ලිේවකුඹුරුවවිකරඹටවඳහවිචි මවයපුවඒවඳවත්වබිම්ව්රභහණඹවනළතව

යක්වඅපිවහේවවහවබහවිතවකිරීභටත්,වභනුයවබහවිතඹටවතව

වළකිවඋසවබිම්වඹම්වළරසුභක්වඇතුවවිදයහනුකරවබහවිතවකිරීභටත්ව

ටයුතුවශවයුතුවතිේඵනහ.ව 

රුව නලිේදව ජඹතිසව භේත්රීතුභහව වවදයයේඹක්.ව ඔඵතුභහව

ේම්ව හයණහව ළනව ේවොටව දේනහ.ව අේේව ත්ේත්ව තිේඵනව ටිේව

එ,වතුයවපිේයේේේවනළතිවේේනවඅපිවඅේනක්වඳළත්තවවයනහ.ව

නිේේව වේ් ව පී් ේ් ව තුයව තිබුේණොත්ව නඩුව දහනහ.ව වටව

ේේ් ,වේඵෝ ේොඩවේේ් ,වේදෝේුවවේේ් ,වේභෝදයවවිේ් ව වඅදව

ේොඳභණවතයම්වභුවරුේෝවඉේනහද?වඉසයවනම්,වඅඳවිත්රවජරේ ව

ේඩාගුවභුවරුේෝවවළුවේණ්වනළවළ.වදළේ,වඅලුත්වේඩාගුවභුවරුහවඅඳවිත්රව

ජරේ ත්වඉේනහ.වඒවනිහවේම්හවශභනහයණඹවයේනවඕනෆ.ව

වළකිඹහව තිේඵන,ව ේොවිතළනව දේනව මිනිසසුත්ව  වව උණව නිහව

කුඹුයටව ඵහිේේේව නළවළ.ව තභේටව ඉඩම්ව හිමිව මිනිසසුත්ව ඕවිටට,ව

කුඹුයටව ඹේේේව නළවළ,ව  වව උණව ්රලසනඹව නිහ.ව අදව ේම්ව ේයෝව

ඳළතියවීභටව ්රධහනව හවඹක්ව ේරහව තිේඵනහ,ව

ශභනහයණඹක්ව නළති,ව තුයව ඳ් ේනව ඳවත්ව බිම්.ව ේම්ව වළභව

එක්භවඅබඹවභූමිවේනොේයි.වේම්වවළභවඑක්භවායක්ිකතව්රේේලව

ඵටවඳත්වශවවළකිවබිම්වේනොේයි.වඑේවභවතළේවතිේඵනහ.වභභව

ඒටවඑ වේනහ. 

ඒවතයභටවදීර්කවහරඹක්වතිසේේවආයක්ිකතව්රේේලවඵටවඳත්ව

ේචිච,ව ඉතහභව දීර්කව හරඹක්ව තිසේේව කිසිභව ආහයඹව ෘිකව

ර්භහේතඹව ේඹුවේණ්වනළති,ව ව සුවිේලේව භසුේ,ව තුේ,ව ේනත්ව

ජීවවිේලේ,ව ලහව විේලේව තිේඵනවසුවිේලේවරහඳව තිේඵනහ.ව ඒව

ටිවවඳුනහව ේනවඕනෆ.වඑේවභවනළතුවළුතයවඉරහවේභොයටුව

දක්හභව -ේොශමව භහයිභව දක්හභ-ව තිේඵනව සිඹලුභව ඳවත්ව බිම්ව

එේරභ,වවඒවවිකරඹටභවතිේඵේනවඕනෆඹවකිඹනවඑවතර්හනුකරව

නළවළ;ව ්රේඹෝජනත්ව නළවළ.ව රුව භේත්රීතුභනි,ව ඔඵතුභහේේව දළනව

ළනීභටව භහව ේම්ව හයණඹවකිඹේනව අලයයි.ව ඔඹවකිඹනව ඵුවවිරව

්රේේලඹවඳහපතපතවආයක්ිකතව්රේේලඹක්වඵටවඳත්වශවයුතුවඵටව

ේම්ව ේර්ව මුරව -ජනහපතව ේවෝව ේඳඵයහපතව භහේ -ව ඵණ්ඩහයභව

්රහේේශීඹවම්ඵේධීයණවමිටුවවිසිේවේඹෝජනහක්වම්භතවයව

ත්තහ.වඒේක්වබහඳතියඹහවභභ.වඔඵතුභහටවඔඹවේතොයතුරුවදීපුවඅඹ,ව

වඒවහයණහව ේනොකීභවළනව භභවනහටුවේේේේවනළවළ.ව ඒහ,ව

එේවභවේේවේේේේ.ව ඒව පිළිඵව ඒවනිරධහපතේවවිසිේවඹම්ව ඹම්ව

පිඹයවේනවතිේඵනහ. 

 
ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුවවනිේඹෝජයවඇභතිතුභනි,වදළේවථහවඅේවයේන. 

 
ගරු අජිත් පී. මඳමර්ය මහ   
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. சதரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව ඳපතයඹව රැකිඹව යුතුයි.ව යේට්ව

නීතිඹවරැකිඹවයුතුයි.වේම්වයේට්වවිලහරවඉඩම්වහි ඹක්වතිේඵනහ.වේම්ව

යේට්ව ාර්ධනඹට,ව ාචහයව ර්භහේතඹටව බහවිතව ශව වළකිව

ටිනහ,වදර්ලනීඹවඉඩම්වතිේඵනහ.වඒවනිහවවඳපතයඹ,වතහවසිවුඳහහ,වව

හ,වඅේනකුත්වජීවවිේලේවරැේනවආහයඹටවළරසුම්වවතව

ක්රභේ දඹක්වතුශවවේම්වඳවත්වබිම්,වේතත්වබිම්වආයක්හවශවයුතුයි,ව

ාර්ධනඹව ශව යුතුයි.ව එළනිව රිගුහර නව දළක්භක්ව ඇතිව

ේභේවයුභක්ව යේනටව ඵරේ ව සිටිනව හටත්ව ඥපහනඹ,ව ලක්තිඹව

රළේේහයිවකිඹහවභහව්රහර්ථනහවයනහ.වේඵොේවොභවසතුතියි. 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභවසතුතියි.ව 

 වශ ට,වරුවඹේතවරුණහතිරවඇභතිතුභහ. 

 
[අ.බහ.ව7.15] 
 

ගරු ගයන්  කරුණයාලක මහ  (ඳර්ලිමේන්තු 

ප්රයාසංසකයණ හ ජනමධය අම ය සහ ංණ්ඩු ඳක්ෂම  
ප්රධන සංවිධයකතුම)  
(ரண்தைறகு ந்  ருரறனக் - தரரலன்ந ரெல 

மப்தை ற்ரம் சகுெண ஊட அமச்ெரும் அெரங்க் 

ட்ெறறன் தொற்ரரனரெரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව රුව 1වදය ව නලිේදව

ජඹතිසවභේත්රීතුභහවවිසිේවේේනනවරද,වරුවනිවහ් වරේඳත්තිව

භේත්රීතුභහව විසිේව සිකයව යනව රද,ව ්රේේලඹටව ම්ඵේධව රුව

නිේඹෝජයව ඇභතිතුභහව විසිනුත්ව පිළිතුරුව ුවේව ේම්ව හයණඹව

ම්ඵේධේඹේවභවළලිවාර්ධනවවහවඳපතයවඅභහතයහාලඹවවිසිේව

ේම්ව රුව බහටව ඉරිපතඳත්ව කිරීභව වහව අඳව ේතව රඵහව ුවේව

ේතොයතුරුවම්ඵේධේඹේවඅදවසවස් ඳඹක්වවිතයක්ව්රහලවකිරීභව

්රභහණත්වකිඹරහවභහව් ඳනහවයනහ. 

ඵණ්ඩහයභ,ව කිවේ් පිටිඹ,ව ව ඵුවවිරව ඳහපතපතව ේතත්ව බිම්ව

ේොශමවවහවළුතයවරිසත්රික්රටවභහයිම්වපිහිටහවතිේඵනහ.වශ්රීව

රාහව ආේඹෝජනව භණ්ඩරඹව විසිේව ේභභව ේතත්ව බිේභහිව අක්යව

සිඹඹවඳභණව්රභහණඹක්,වාචහයවනිහව ඉරිවකිරීභටවේවෝවඵුවව

දීභටව අදහශව කිසිභව යහඳෘතිඹක්ව භවළලිව ාර්ධනව වහව ඳපතයව

අභහතයහාලඹවඹටේත්වේවෝවභධයභවඳපතයවඅකරහපතඹවේතවේවෝවේම්ව

දක්හව ඉරිපතඳත්වයවනළවළ.ව 

මූරහනහරඪව රුව භේත්රීතුභනි,ව භධයභව ඳපතයව අකරහපතඹටව

පුළුේභව තිේඵනහ,ව ඵුවවිරව ේතත්ව බිම්ව ඳහපතපතව ආයක්ව

්රේේලඹක්ව ඵටව ඳත්ව යේන.ව නමුත්,ව එේවභව යේනවපුළුේව

ඵුවවිරවේතත්වබිම්වපිළිඵවවිසතයහත්භවඅධයඹනඹක්වකිරීේභේව

ඳසුයි.ව ජහතිව ඳහපතපතව ඳනත ඹටේත්ව නිඹමිතව උඳභහනරටව

අනුකරව නම්ව ඵුවවිරව ේතත්ව බිම්ව ඳහපතපතව ආයක්ව ්රේේලඹක්ව

ඵටවඳත්වයේනත්වපුළුේභවතිේඵනහ.වවේම්වදක්හවනිහවඉරිව

කිරීභටවේවෝවඵුවවදීභටවඅක්යවසිඹඹව්රභහණඹක්වේේවකිරීභක්ව

පිළිඵවකිසිභවදළනුම්වදීභක්,වකිසිභවඉ් ර භක්වභවළලිවාර්ධනව

වහවඳපතයවඅභහතයහාලඹටවරළබිරහවනළවළ.වඅලයතහවතිේඵනහවනම්ව

ඒවපිළිඵවවිසතයහත්භවඅධයඹනඹක්වයරහ,වජහති ඳහපතපත 

ඳනතවඹටේත්වනිඹමිතවඋඳභහනරටවඅනුකරවඵුවවිරවේතත්වබිම්ව

ඳහපතපතව ආයක්ව ්රේේලඹක්ව ඵටව ඳත්ව කිරීභටව වළකිඹහක්ව

තිේඵනහයිවකිඹනවඑවභවළලිවාර්ධනවවහවඳපතයවඅභහතයහාලඹව

ේනුේනුත්,ව ව අදහශව රුවඇභතිතුභහ,ව රුවනිේඹෝජයවඇභතිතුභහව

ේනුේනුත්වභහවේම්වබහටවදළනුත්වකිරීභටවළභළතියි.ව 

 
ගරු (වවදය) නලින්ද ජයයාසස මහ  
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ේඵොේවොභවසතුතියි,වරුවඇභතිතුභනි.ව 

අදහශව ේවෝභහභව වව ඵණ්ඩහයභව ්රහේේශීඹව බහව ේදව

විසිනුත්ව ඉ් ර භක්ව යරහව ඒභතිව ම්භතවයරහව තිේඵනහව
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ඳහර්ලිේම්ේතු  

නම්,වරුවඅජිත්වපී.වේඳේර්යහවනිේඹෝජයවඇභතිතුභහවකිඹහපුවවිකරඹටව

ඵණ්ඩහයභව්රහේේශීඹවම්ඵේධීයණවමිටුටත්වේම්වේඹෝජනහව

ඇවි් රහවතිේඵනහවනම්,වජනතහේේවඉ් ර භකුත්වතිේඵනහවනම්ව

භහවහිතනහවඅපිවේම්වඳහර්ලිේම්ේතුේ දීවඉරිපතඳත්වයපුවේඹෝජනහභව

්රභහණත්වේ විවකිඹරහවඳපතයවඅභහතයහාලඹටවේම්වපිළිඵවරහව

ඵරේන.ව 

 
ගරු ගයන්  කරුණයාලක මහ   
(ரண்தைறகு ந்  ருரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔ ,වඅනිහර්ඹේඹේභ. 

ගරු මූලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුව ඇභතිතුභහව ඒව ේඹෝජනහව අදහශව අභහතයතුභහටව ේඹොමුව
යේන.වේඵොේවොභවසතුතියි.ව 

 

ප්රශනය විමසන ලදින්  සභ සේම  විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு ற்ரக்சரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳර්ලිමේන්තුව ඊට අනුකලව අ. භ. 7.16ට  2016 ඔක්ම ෝබර් 

05වන බදද අ. භ. 1.00 වන ම ක් කේ ගිම ය.  
அன்தடி தற. த. 7.16 றக்கு தரரலன்நம், 2016 எக்ரரதர் 05, 

தைன்றம தற. த. 1.00 றம எத்றமக்ப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 7.16 p.m. until 1.00 p.m. on 

Wednesday, 05th October, 2016. 
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[රුව1වදය වනලිේදවජඹතිසවභවතහ] 
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ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පන   
 ිසදේ ෝැ 
 

කල්  ැබීතම් තයෝජනාව  
 වතුම කාම්කාරු වටටුප වටඩි කිරීම  
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ஒத்திகவப்புப் பிரரரகை: 
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අ. භා. 1.00  පාර්ලිතම්න්ුරව රැසන විය. 

කථානායකුරො [ගු කු ජයසූරිය ෙහ ා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் பி.ப. 1.00 மைிக்குக் கூடியது. 

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 

ලිිළ තල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීෙ 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා (උසසන අධයාපන හා 
ෙහාොර්ග අො යුරො සහ පාර්ලිතම්න්ුරත  

සභානායකුරො) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Labour and 

Trade Unions Relations, I present the Annual Report of 
the National Institute of Occupational Safety & Health for 
the year 2013 and move that this Report be referred to the 
Sectoral Oversight Committee on Education and Human 
Resources Development. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I present the following Orders: 

(i) the Order made by the Minister of Higher 
Education and Highways under Section 27(1) of 
the Universities Act, No. 16 of 1978, on the 
recommendation of the University Grants 
Commission, with regard to the establishment of 
the University of Colombo, Sri Lanka and 
published in the Gazette Extraordinary No. 
1979/20 of 09th August 2016; and 

(ii) the Order made by the Minister of Higher 
Education and Highways under Section 27(1) of 
the Universities Act, No. 16 of 1978, on the 
recommendation of the University Grants 

Commission, with regard to the establishment of 
the University of Wayamba, Sri Lanka and 
published in the Gazette Extraordinary No. 
1973/76 of 01st July 2016. 

I move that these Orders be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on Education and Human 
Resources Development.  
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගයන්  කුණාතිලක ෙහ ා (පාර්ලිතම්න්ුර 
ප්රතිසංසනකණණ හා ජනොධය අො ය සහ ණණ්ු  පක්ෂත   

ප්රධාන සංවිධායකුරො)  
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க - பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சரும் 

அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்ரகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, කාෘෂිකාර්ම අමශත්යතුමමශ දේවුවදේව් 

මම 2014 වර්ෂ  ාඳහශ සී/ා දේකාොළඹ දේකාොමර්ෂල් දේපොදේහොර 
ාමශැදේම් වශර්ෂිකා වශර්ත්ශව ඉදිරිපත් කාරමි.  

දේමම වශර්ත්ශව කාෘෂිකාර්ම  ාහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශිකා 

අධීක්ෂණ කාශරකා ාභශවට දේ ොමු කාළ යුතුම  ටයි මම දේ ෝජ ශ 
කාරමි.   
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්  කුණාතිලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ිසවශා හශ ඉදිකිරීම් අමශත්යතුමමශ 

දේවුවදේව් මම  2012 වර්ෂ  ාඳහශ ශ්රී ලංකාශ රශජය ඉංිනදේ්රු 
ාංා්ථශදේේ වශර්ෂිකා වශර්ත්ශව ඉදිරිපත් කාරමි.  

දේමම වශර්ත්ශව දේාෞඛ්ය  ාහ මශ ව ුභභාශන  , ාමශජ 
ාිනබලැට්වීම පිළිබඳ ආංශිකා අධීක්ෂණ කාශරකා ාභශවට දේ ොමු 

කාළ යුතුම  ටයි මම දේ ෝජ ශ කාරමි.   
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ගයන්  කුණාතිලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ිනදුලි ාංදේශය හශ ඩිිනටල්  ටිත්ල 

පහුභකාම් අමශත්යතුමමශ දේවුවදේව් මම 2015 වර්ෂ  ාඳහශ ිනදුලි 

ාංදේශය හශ ඩිිනටල්  ටිත්ල පහුභකාම් අමශත්යශංයදේ  වශර්ෂිකා 
කාශර් ාශන  වශර්ත්ශව  ඉදිරිපත් කාරමි.  

දේමම වශර්ත්ශව ප්රවශහ   හශ ා්ිසදේේද   පිළිබඳ ආංශිකා 
අධීක්ෂණ කාශරකා ාභශවට දේ ොමු කාළ යුතුම  ටයි මම දේ ෝජ ශ 

කාරමි.   
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

ණංශික අධීක්ෂණ කාණක සභා වාර් ා 
துகறசார் ரமற்பார்கவக் குழுக்களின் 

அறிக்கககள் 
 SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 

ගු ණංජිත අලුවිහාතර් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ரஞ்சித் அலுவிஹாரர) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ජශත්ය්ත්ර ාබඳත්ශ පිළිබඳ ආංශිකා 

අධීක්ෂණ කාශරකා ාභශව දේවත් දේ ොමු කාර  ලද “2015 වර්ෂ  
ාඳහශ ිනදේශය රැකි ශ අමශත්යශංයදේ  කාශර් ාශන  වශර්ත්ශව” ාහ  
“2013 වර්ෂ  ාඳහශ ශ්රී ලංකාශ ිනදේශය දේාේවශ ිසයුක්ි  කාශර් ශංයදේ  
වශර්ෂිකා වශර්ත්ශව හශ ගිණුම්” ාම්බ්නදේ ්, එම කාශරකා ාභශදේේ 
වශර්ත්ශව මම ඉදිරිපත් කාරමි. 

සභාතම්සය ෙ  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කණන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගු ෙලිත ජයතිලක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மலித் ஜயதிலக) 

(The Hon. Malith Jayathilake) 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ජශි කා ආරක්ෂශව පිළිබඳ ආංශිකා 

අධීක්ෂණ කාශරකා ාභශව දේවත් දේ ොමු කාර  ලද “2013 වර්ෂ  
ාඳහශ අ්ත්රශ කාර ඖෂන පශලකා ජශි කා මණ්ඩලදේ  වශර්ෂිකා 
වශර්ත්ශව”, “2013 ාහ 2014 වර්ෂ ාඳහශ ශ්රී ලංකාශ දේපොලිා ්
දේදපශර්ත්දේම්්තුමදේේ කාශර් ාශන  වශර්ත්ශ” ාහ “2015 වර්ෂ  
ාඳහශ නීි   හශ ාශම  ාහ දක්ෂිණ ාංවර්න  අමශත්යශංයදේ  
වශර්ෂිකා කාශර්  ාශන  වශර්ත්ශව” ාම්බ්නදේ ්, එම කාශරකා 
ාභශදේේ වශර්ත්ශව මම ඉදිරිපත් කාරමි. 

සභාතම්සය ෙ  තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කණන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පශර්ලිදේම්්තුමදේේ  47(5) ාථ්ශවර  ිසදේ ෝැ   ටදේත් වශර්ත්ශව 
පිළිැට් වීම.  

 

47(5) වන සනථාවණ නිතයෝගය ය තත 

ිළිතගන්වන ලද වාර් ාව 
நிகலக்கட்டகள இல. 47 (5) இன்படி 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கககள் 
REPORT PRESENTED UNDER STANDING ORDER NO. 47(5) 

 

ශ්රී ලංකා එක්සත රිසනතියානි සතහෝදණතවය 

(සංසනථාග  කිරීතම්) පනත තකටුම්ප  
இலங்கக ஐக்கிய கிறிஸ்தவ நட்புாிகம 

(கூட்டிகைத்தல்)  சட்டமூலம்  
UNITED CHRISTIAN FELLOWSHIP OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගු තජෝන් අෙණුරංග ෙහ ා (සංචාණක සංවර්ධන හා 
රිසනතියානි ණගක ක ක යුුර අො යුරො සහ ඩඩම් 

අො යුරො) 
(மாண்புமிகு ரஜான் அமரதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி 

மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அகமச்சரும் காைி 

அகமச்சரும்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
Hon. Speaker, I present the Report on the "United 

Christian Fellowship of Sri Lanka (Incorporation) Bill" 
under Standing Order No. 47(5).  

I inform that it is impossible to take further action 
regarding this Act, since the objection of National 
Catholic Council of Sri Lanka has been expressed on the 
aforesaid Bill and the proposed incorporation.  

 

පනත තකටුම්ප  2016 ඔක්ත ෝබර් ෙස 06 වන බ්රහසනපතින්දා 
තද වන වණ කියවිය යුුරයයි නිතයෝග කණන ලදී.   

சட்டமூலம் 2016 ஒக்ரராபர் 06, வியாழக்கிழகம இரண்டாம் முகற 

மதிப்பிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Bill ordered to be read a Second time upon Thursday, 06th October, 
2016. 

 

තපතසම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු විනර අදේේවර්න  මහත්ශ - පටමිණ  ටත්. 

ැරු රංිනත් සි ඹලශපිටි  මහත්ශ - පටමිණ  ටත්. 
 

ගු පාලි  ත වණප්තපුෙ ෙහ ා (අභයන් ණ ක යුුර  
වයඹ සංවර්ධන හා සංසනකෘතික ක යුුර නිතයෝජය      
අො යුරො) 
(மாண்புமிகு பாலித ததவரப்தபரும - உள்ளக அலுவல்கள், 

வடரமல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் பிரதி   

அகமச்சர்) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, මම පහත් ාඳහ් දේපත්ාම් තුම  
පිළිැ්වමි. 

(1) දේදොඩ්දේැොඩ, තුමඩුැල ිසවශා 5    ාථ්ශ දේ හි පදිංචි 
ආරි රත්  අතුමදේකාෝරළ මහත්ශදේැ් ලටබුණු දේපත්ාම; 

(2) වශශදුව, දේපොතුමපිටි , වටරවුම් පශර, "ුභැත්"    ාථ්ශ දේ හි 
පදිංචි එම්. ච්ද්රකාශ් ි  ින දශා රණසිංහ මහත්මි දේැ  ්
ලටබුණු දේපත්ාම; ාහ 

(3)  ෑදේබොඩ, වරකාශදේැොඩ, උ ්වත්ත්, අංකා 90/1 දර  
ාථ්ශ දේ හි පදිංචි දේ ිනල් දිලිප් කුමශර කාහටපිටි  
මහත්ශදේැ් ලටබුණු දේපත්ාම. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ාශලි්ද දිාශ ශ කා මහත්ශ - පටමිණ  ටත්. 
 

ගු නාලක ප්රසාද් තක තල න්තන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நாலக்க பிரசாத் தகாதலான்ரன) 

(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේපොදේළෝ රුව, කාඳුරදේවල, 

දිමුතුමැම, අංකා 30 දර  ාථ්ශ දේ හි පදිංචි ඩේලිේ.එම්. දේරේෂ් 
ුභිසල් මහත්ශදේැ් ලටබුණු දේපත්ාමක් මම පිළිැ්වමි. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු (වවදය)  ලි්ද ජ ි ාා් මහත්ශ - පටමිණ  ටත්. 

ැරු එා්. ින ශදේල්්දිර් මහත්ශ - පටමිණ  ටත්. 
 

ඩදිරිපත කණන ලද තපතසම්  ෙහජන තපතසම් ිළිතබඳ කාණක 
සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිතයෝග කණන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රය ් අංකා 2 - 446/'16 - (4), - ැරු මහි්දශ ්ද 

අුත්ැමදේ  මහත්ශ. 
 

ගු ෙහින්දානන්ද අලුතගෙතේ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, මශ එම ප්රය ්  අහ වශ. 
 

ගු නිතණෝෂන් තපතර්ණා ෙහ ා (ජාතික ප්රතිපතති හා 
ණර්ථික ක යුුර ණාජය අො යුරො) 
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா - ரதசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, අරශමශත්යතුමමශ ාහ ජශි කා ප්රි පත්ි  
හශ ආර්ථිකා කාටයුතුම අමශත්යතුමමශ දේවුවදේව් මශ එම ප්රය ් ට 

පිළිතුමර දීම ාඳහශ ාි  දේදකාකා කාශල ක් ඉල්ලශ සිටි වශ.  
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඩදිරිපත කිරීෙ  නිතයෝග කණන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

තපෞද්ගලික වවදය ණය න නියාෙනය කිරීෙ  
විසන ණ 

தனியார் மருத்துவ நிறுவனங்ககள 

ஒழுங்குமுகறப்படுத்தல்: விபரம் 

REGULATION OF PRIVATE MEDICAL INSTITUTIONS: DETAILS 

602/’16 

3. ගු ලකී ජයවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

දේාෞඛ්ය, දේපෝෂණ හශ දේශීය  වවදය අමශත්යතුමමශදේැ් තූ 
ප්රය ් - (2): 

(අ) (i) දේපෞශැලිකා වවදය ආ ත්  ිස ශම   කිරීම 
ාඳහශ පශර්ලිදේම්්තුමව මඟි් ප ත්ක් ාම්මත් කාර 
ි දේේද; 

 (ii) එදේාේ  ම්, එම දි   කාවදේර්ද; 

 (iii) එම ප ත්ට අුවව දේපෞශැලිකා වවදය ආ ත්  
ිස ශම   කිරීදේම් ක්රමදේේද  ්රි ශත්මකා 
කාර්දේ්ද;  

 (iv) එදේාේ  ම්, ඒ කාවර ආකාශරදේ ්ද; 

  ්  එතුමමශ දේමම ාභශවට ද්ව්දේ්ද?  

(ආ) (i) අ(i) හි ාඳහ් ප ත්ට අුවව දේපෞශැලිකා වවදය 
ආ ත් , දේපෞශැලිකා දේරෝහල් ලි ශ පදිංචි , 
ඖෂන හශ වවදය රාශ  ශැශර ිස ශම   ාහ 
වවදයවරු්දේ  ුභදුුභකාම් ප්රදර්ය   කිරීම ආදී 
කාටයුතුම වර්ත්මශ දේ දී ිසසි දේලා සිදු දේ ොව  බව 
පිළිැ්දේ්ද; 

 (ii) එම ප දේත් ිස ම ් ිසසි දේලා ්රි ශත්මකා 
කිරීමට කාටයුතුම කාර් දේ්ද; 

 (iii)  එදේාේ  ම්, එම දි   කාවදේර්ද;  

  ් ත් එතුමමශ දේමම ාභශවට ද්ව්දේ්ද? 

(ත) දේ ො එදේාේ  ම්, ඒ ම්ද? 

சுகாதாரம், ரபாசகை மற்றும் சுரதச மருத்துவ 

அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ)  (i )  தனியார் மருத்துவ நிறுவனங்ககள ஒழுங்கு 

முகறப்படுத்துவதற்குப் பாராளுமன்றத்தில் சட்ட 

தமான்று நிகறரவற்றப்பட்டுள்ளதா என்ப 

கதயும்; 

 (ii )   ஆம் எனில், எத்திகதியில் என்பகதயும்; 

 (i ii ) ரமற்படி சட்டத்திற்கு அகமவாக தனியார் 

மருத்துவ நிறுவனங்ககள 

ஒழுங்குமுகறப்படுத்துவதற் கான முகறகமகய 

நகடமுகறப்படுத்துவாரா என்பகதயும்; 

 (iv )  ஆதமனில், அது எவ்விதத்தில் என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  ரமரல (அ)(i ) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

சட்டத்தின்படி தனியார் மருத்துவ நிறுவனங்கள், 

தனியார் கவத்தியசாகல பதிவு, ஔடதங்கள் 

மற்றும் மருத்துவ ஆய்வுகூடங்ககள ஒழுங்கு 

முகறப்படுத்துதல், மருத்துவர்களின் தகககம 

கயக் காட்சிப்படுத்தல் ஆகிய தசயற்பாடுகள் 

தற்சமயம் சீராக ரமற்தகாள்ளப்படுவதில்கல 

என்பகத ஏற்றுக்தகாள்கிறாரா; 

 (ii )   ரமற்படி சட்டத்தின் கட்டகளககள உாியவாறு 

நகடமுகறப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கக ரமற் 

தகாள்வாரா; 

(iii )  ஆதமனின், எத்திகதியில்; 

 என்பகத அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether an Act has been passed by 
Parliament to regulate private medical 
institutions; 

 (ii) if so, the date on which it was done; 

 (iii) whether the methodology to regulate 
private medical institutions is implemented 
according to the aforesaid Act; and 

 (iv) if so, the way in which it is done? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he admits that the registration of 
private medical institutions and private 
hospitals, regulation of medicine and 
medical laboratories, and displaying of 
qualifications of the doctors are not carried 
out properly according to the Act 
mentioned in (a)(i); 

 (ii) whether action will be taken to implement 
the regulations in that Act in a proper 
manner; and 

 (iii) If so, the date on which it will be done? 

(c) If not, why? 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

ගු ගයන්  කුණාතිලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේාෞඛ්ය, දේපෝෂණ හශ දේශීය  වවදය 
අමශත්යතුමමශ දේවුවදේව් මශ එම ප්රය්  ට පිළිතුමර දේද වශ. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) 2006 ජූලි 14 

 (iii) ඔේ. 

 (iv) දේපෞශැලිකා දේාෞඛ්ය ආ ත්  මඟි් දේ ොමු කාර  
ඉල්ුම් පත්ර අදශළ පළශත් දේාෞඛ්ය දේාේවශ 
අනයක්ෂදේ  අධීක්ෂණදේ ් හශ ිසර්දේශයදේ  ්
දේපෞශැලිකා දේාෞඛ්ය දේාේවශ ිස ශම  ාභශව දේවත් 
ලටදේේ. දේපෞශැලිකා දේාෞඛ්ය දේාේවශ ිස ශම  
ාභශදේේ ලි ශ පදිංචි කිරීම පිළිබඳ අුවකාමිටුදේේ 
පරීක්ෂශදේව් හශ ිසර්දේශයදේ ් අ තුමරුව අදශළ 
ආ ත්  දේපෞශැලිකා දේාෞඛ්ය දේාේවශ ිස ශම  
ාභශදේේ මශසිකා ාමුළුදේේදී අුවමත් කාර ැටනීදේම  ්
පුභව ලි ශ පදිංචි කාරුව ලටදේේ. 

(ආ) (i)  ටත්. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) පට  දේ ො ඟී. 

(ත) පට  දේ ො ඟී. 

 

ගු ලකී ජයවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

දේබොදේහොම ාත්ුමි යි. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රය ් අංකා 6 -639/'16- (2), ැරු උද  ප්රභශත් ැම්ම්පිල 
මහත්ශ. 

 
ගු උදය ප්රභාත ගම්ෙන්ිළල ෙහ ා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, මශ එම ප්රය ්  අහ වශ. 

 
ගු නිතණෝෂන් තපතර්ණා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, අරශමශත්යතුමමශ ාහ ජශි කා ප්රි පත්ි  
හශ ආර්ථිකා කාටයුතුම අමශත්යතුමමශ දේවුවදේව් මශ එම ප්රය ් ට 
පිළිතුමර දීම ාඳහශ ාි  දේදකාකා කාශල ක් ඉල්ලශ සිටි වශ. 

 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඩදිරිපත කිරීෙ  නිතයෝග කණන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රය ් අංකා 7 -660/'16- (2), ැරු හිරුිසකාශ දේප්රේමච්ද්ර 
මහත්මි . 
 

ගු හිුනිකා තප්රේෙචන්ර ෙහතක ය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) ஹிருைிகா பிரரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, මශ එම ප්රය ්  අහ වශ. 

ගු ගයන්  කුණාතිලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, අනයශප  අමශත්යතුමමශ දේවුවදේව් මශ 
එම ප්රය ් ට පිළිතුමර දීම ාඳහශ ාි  දේදකාකා කාශල ක් ඉල්ලශ 
සිටි වශ. 

 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඩදිරිපත කිරීෙ  නිතයෝග කණන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

සාම්පූර් බලාගාණය ඩදිකිරීෙ   ගිවිසුෙ 
சம்பூர் மின் உற்பத்தி நிகலய நிர்மாைம் : 

உடன்படிக்கக  
 CONSTRUCTION OF SAMPUR POWER PLANT: AGREEMENT 
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8. ගු බිෙල් ණතනායක ෙහ ා 
( மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ිනදුලිබල හශ පු ර්ජ නී  බලයක්ි  අමශත්යතුමමශදේැ් තූ 

ප්රය ්  - (2): 

(අ) (i) ඉ්දී  රජ  හශ ශ්රී ලංකාශ රජ  අත්ර ාශම්ර්ර් 
බලශැශර  ඉදිකිරීම ාඳහශ කාවර දේහෝ ගිිනුභමක්, 
එකාඟත්ශ ලි ිනල්ලක් අත්ා් කාර ි දේේද; 

 (ii) එදේාේ  ම්, එම ලි ිනල්ල ාභශැත් කාර්දේ්ද; 

 (iii) ඒ ාඳහශ ලබශ දු් කාටබි ට් අුවමි   දේහෝ නීි පි  
දේදපශර්ත්දේම්්තුමදේේ ිසරීක්ෂණ ාහිත් ලි ිනලි 
ඉදිරිපත් කාර්දේ්ද; 

 (iv) ාශම්ර්ර් බලශැශර   ඩත්තුමව ාඳහශ ඉ්දු - ලංකාශ 
ඒකාශබශන ාමශැමක් ාථ්ශපිත් කාර ි දේේද; 

 (v) එදේාේ  ම්, එම ාමශැදේම් වත්කාම් හශ 
කාළම ශකාශරිත්ව ට අදශළ එකාඟත්ශ හශ 
දේකාෝ දේශසි කාවදේර්ද; 

 (vi) ාශම්ර්ර් බලශැශර  ාඳහශ දේව් කාර ති  ඉඩම් 
ප්රමශණ  දේකාොපමණද; 

 (vii) එම ඉඩදේම් සිි  මක් (Plan) ාභශැත් කාර්දේ්ද; 

  ්  එතුමමශ දේමම ාභශවට ද්ව්දේ හිද? 

(ආ) දේ ො එදේාේ  ම්, ඒ ම්ද? 

 

மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அகமச்சகரக் 
ரகட்ட வினா:  

(அ) (i )  இந்திய அரசாங்கத்துக்கும் இலங்கக அரசாங்கத் 

துக்குமிகடரய சம்பூர் மின் உற்பத்தி நிகலயம் 

நிர்மாைிப்பதற்தகன யாரதனுதமாரு உடன் 

படிக்கக, இைக்கப்பாட்டு ஆவைதமான்று 

ககச்சாத்திடப்பட்டுள்ளதா என்பகத யும்; 

 (ii )  ஆதமனில், ரமற்படி ஆவைத்கதச் சகபயில் 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 (iii )  அதற்தகன வழங்கப்பட்ட அகமச்சரகவ 

அனுமதி அல்லது சட்ட மாஅதிபர் திகைக்களத் 

தின் அவதானிப்புகளுடன் கூடிய ஆவைங்ககள 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 (iv )  சம்பூர் மின் உற்பத்தி நிகலயப் பராமாிப்பு 

நடவடிக்ககக்காக இந்திய - இலங்கக 

ஒருங்கிகைந்த கம்பனிதயான்று தாபிக்கப் 

பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 
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 (v )  ஆதமனில், ரமற்படி கம்பனியின் தசாத்துக்கள் 

மற்றும் முகாகமத்துவத்துக்கு ஏற்புகடய 

இைக்கப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்தகனகள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (vi )  சம்பூர் மின் உற்பத்தி நிகலயத்துக்தகன ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ள காைியின் அளவு எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 (vii ) ரமற்படி காைியின் வகரபடதமான்கற (plan) 

சகபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

 asked the of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether any agreement or Memorandum of 
Understanding has been signed between the 
Government of India and the Government 
of Sri Lanka for the construction of the 
Sampur Power Plant; 

 (ii) if so, whether that document will be tabled; 

 (iii) whether the Cabinet approval granted in 
that regard or the documents with the 
observations of the Department of the 
Attorney-General will be submitted; 

 (iv) whether a joint Indo-Lanka company has 
been set up for the maintenance of the 
Sampur Power Plant;  

 (v) if so, the agreements and conditions 
applicable to the assets and management of 
that company; 

 (vi) the extent of land allocated for the Sampur 
Power Plant; and 

 (vii) whether a plan of that land will be tabled? 

(b) If not, why?   
 
ගු අජිත පී. තපතර්ණා ෙහ ා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශ්ක්ති නිතයෝජය අො යුරො) 
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரா - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ිනදුලිබල හශ පු ර්ජ නී  බලයක්ි  
අමශත්යතුමමශ දේවුවදේව් මශ එම ප්රය්  ට පිළිතුමර දේද වශ. 

(අ)  (i) ශ්රී ලංකාශ රජ , ලංකාශ ිනදුලිබල මණ්ඩල  ාහ 
NTPC ාමශැම අත්ර අවදේබෝනත්ශ ගිිනුභමක් 2006 
දේදාටම්බර් 29 දි  අත්ා් කාර ි දේේ.  

         (ii)    ඔේ. එම අවදේබෝනත්ශ ගිිනුභම තමුණුම 1 දේලා 
දටක්දේේ. 

         (iii)  ඔේ. කාටබි ට් අුවමටි   ාහ නීි පි  
දේදපශර්ත්දේම්්තුමව ලබශ දු් උපදේදා ්තමුණුම 2 
දේලා දටක්දේේ. 

         (iv)  ඒ ාඳහශ දේව ම ආකාෘි  කා ාමශැමක් 
පිහිදේටේවශ. ාශම්ර්ර් බලශැශර  ඉදි කිරීම්, ්රි ශ 
කාරවීම් ාහ  ඩත්තුමව ාඳහශ, 2011 ාටප්ත්ටම්බර් 26 
ව  දි  ශ්රී ලංකාශදේේ ාමශැම් ප ත්  ටදේත් 
ත්රිකුණශමල  පවර් කාම්පටිස ලිමිට න  මි  ්
ාමශැමක් ාථ්ශප   කාර ි දේේ.  

        (v)  දේමම ාමශැදේමහි ලංකාශ ිනදුලිබල මණ්ඩල  ාහ 
ඉ්දි ශදේේ NTPC ාමශැම සි  ට 50, 50 බටගි් 
ාම අයිි  ක් දටරුවශ. දේමම දේකාොටාක්ාරුව්දේ  
මුළු ප්රශ න  ආදේ ෝජ   ාමාත්් ින දමි  ්
සි  ට 30ක් දේවයි. ඒ අුවව එක් 
දේකාොටාක්ාරුවකුදේ  ආදේ ෝජ දේ  ප්රමශණ  දළ 
වයදේ ් තදේමරිකාශුව දේඩොලර් මිලි   75යි. 
ඉි රි  දේම් ඒකාශබශන ාමශැම ිනසි් ණ  මුදලක් 
දේලා ලබශ ැටනීමට ාටලුභම් කාළශ.  

  දේමම ාමශැදේම් අනයක්ෂවරු් හ  දේද කු  ම් 
කාර ති  අත්ර, ඉ් ි දේදදේ ක් ලංකාශ ිනදුලිබල 
මණ්ඩල  මඟි් පත් කාළ අත්ර, ඉි රි ි දේද ශ (3) 
ඉ්දි ශදේේ NTPC ාමශැම ිනසි් පත් කාළශ. පළමු 
අවුරුදු 8 ාඳහශ කාළම ශකාශර අනයක්ෂවර ශ 
ව්දේ් NTPC ාමශැදේම්  ම් කාළ 
ි දේද ශදේැ් එක් අදේ කි. ඉ් පුභ NTPC 
ාමශැදේම් ාහ ලංකාශ ිනදුලිබල මණ්ඩලදේ  
එකාඟත්ශවකි් පුභ කාළම ශකාශර අනයක්ෂවර ශ 
දේත්ෝරශ ැ් වශ.  

  පළමු අවුරුදු 8 ාඳහශ අනයක්ෂ මණ්ඩලදේ  
ාභශපි වර ශ දේලා පත් ව්දේ් ලංකාශ ිනදුලිබල 
මණ්ඩල   ිනසි් පත් කාළ ි දේද ශදේැ් එක් 
අදේ ක්. ඉ් පුභව එළටදේඹ  ාෑම අවුරුදු තුම කාට 
වරක්ම NTPC ාමශැම ාහ ලංකාශ ිනදුලිබල 
මණ්ඩල  ිසදේ ෝජ   ව  දේාේ වරි් වර 
අනයක්ෂ මණ්ඩල  ාභශපි වර ශ පත් කාර වශ. 

 (vi)  ාශම්ර්ර් බලශැශර  ාඳහශ දේව් කාර ති  ඉඩම් 
ප්රමශණ  අක්කාර 500කි. දේම් අක්කාර 500කා ඉඩම් 
ප්රමශණ  දේව් කාරලශ, ුභශද කාරලශ, වටටවල් 
ැහලශ, දේ ට්ටු දශලශ ි දේබ්දේ්. 

 (vii)  ඔේ. එම ඉඩදේම් සිි  මක් (Plan) තමුණුම 3 දේලා 
දටක්දේේ.  

 තමුණුම් සභාග * කාරමි.  

(ආ)  අදශළ දේ ොදේේ. 

කිසිම කාරුණක් ාඟව්දේ්  ටි ව අපි ඉදිරිපත් කාරලශ 
ි දේබ වශ. 

 
ගු බිෙල් ණතනායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, පිළිතුමරු ලබශ දීම ාම්බ්නදේ ් මශ 

පළමුදේව්ම ිසදේ ෝජය  තමි තුමමශට ා්තුමි ව්ත් ව වශ.  

රජ  මඟි් හශ පුවත් පත් මඟි් අපි දට ැුව ලටබුවශ, ාශම්ර්ර් 
ැල් අඟුරු බලශැශර  ඉදිකිරීදේම් දේ ෝජ ශව රජ  මඟි් අත් හටර 

ති  බවත්, ඒ අුවව ඉදිරිදේ දී දේව ත් බලයක්ි  ප්රභව ්දේැ් 
යුක්ත් බලශැශර ක් එත්ට  ඉදි කාර්  බලශදේපොදේරොත්තුම ව  
බවත්. සිදු කිරීමට  ්දේ් අුත් වයශපෘි  ක්  ම්, දට ට පිහිටුවශ 
ති  දේම් ාමශැම ඉදිරි ට පවත්වශදේැ   ෑදේම් අවයයත්ශවක් 

අමශත්යශංය  හටටි ට ඔබතුමම්ලශ දකි වශද  ටශද කි ලශ මශ 
පළමුවටිස අතුමරු ප්රය්   වයදේ ් ඔබතුමමශදේැ් දට ැ්  
කාටමටි යි. 
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————————— 
*  පුසන කාලත   බා ඇ . 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශර්ලිදේම්්තුමව 

ගු අජිත පී. තපතර්ණා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ාශම්ර්ර්හි දේමැශදේවොට් 500කා 
නශරිත්ශවකි් යුතුම ැල් අඟුරු බලශැශර ක් ඉදි කිරීදේම් කාටයුත්ත් 
කාශල ක් තදී ගි  ප්රය ් ක්. මුල් ාටලුභම අුවව 2017දී එම 

බලශැශර  ඉදිදේකාොට අවා් කාර ජශි කා ිනදුලි  පශනි  ට ිනදුලි  
ලබශ දි  යුතුමව ි බුණශ. දේමම බලශැශර  ඉදි කිරීදේම් කාටයුතුම ඉත්ශ  
ප්රමශද වුණශ. දේම් රජ  බල ට පත්ව  ිනටත් එ  අවුල් ාහැත් 

ත්ත්ත්ව කායි ි බුදේණ්.  මුත්, පුභ ගි  මටයි මශාදේ  25වටිස දශ 
ව  ිනට ඒ අවුල් ාහැත් ත්ත්ත්ව  අවා් දේකාොට, දේම් වයශපෘි   
ජශත්ය්ත්ර ත්රැකාශරී දේට්ඩර් කාටඳවීදේම් මට්ටමට අරදේැ  

එ්  අපට පුළුව්කාම ලටබුණශ.  මුත්, ඊට දි  දේදකාකාට කාලි් 
රජ  ිනසි් තීරණ ක් ැත්ත්ශ, පශරිාරිකා දේහේතුම මත් ැල් 
අඟුරුවලි් ිනදුලි  උත්පශද   කිරීදේම් බලශැශර ක් ාශම්ර්ර්හි 
පිහිටුවීම ුවුභදුුභ බවට. අ ශැත් ිනදුලි ිසෂප්ශද   පිළිබඳ 

අභිදේ ෝැ ි බි දී ාහ ාටලුභම් කාර  ලද පරි ත් වූ බලශැශර ක් 
අත්හටර දටමීදේම් රටට ති ව  අවදශ ම පිළිබද ප්රය ් ි බි දී 
පරිාර  පිළිබඳව දේම් රජදේ  ති  ඉමහත් කාටපවීම ප්රකාශය කාරමි්, 

දේමම බලශැශර  අත්හටර දටමීමට සිදුවුණශ. දේමම බලශැශර  ාඳහශ 
දේව් කාර  ලද අක්කාර 500කි් යුත් පරිශ්ර  දේම් ව  ිනට 
ාම්ර්ර්ණදේ ්ම ුභශද කාරලශ, හත්ර වදේට්ම වටටවල් ැහලශ, 

දේ ට්ටු දමශ ි දේබ  භූමි ක්. එම භූමි  වටි ශ භූමි ක්. කාර්මශ්ත් 
අරමුණක් උදේදාශ පශිනච්චි කිරීමට ුභදුුභ මට්ටමකාට දේම් ව  ිනට 
එම භූමි  පත් වී ි දේබ වශ. මශ දේපෞශැලිකාව ඒ ාථ්ශ   දටකා 

ි දේබ වශ. 

අ ශැත්දේ දී දේව ත් ිනකාල්ප බලයක්ි  ප්රභව ක් - LNG, 
ා්වශභශිනකා වශයු දේහෝ ූර්  බල  - දේ ොදශ ැිසමි්  බලශැශර ක් 

ඉදිකිරීමට ුභදුුභ දටයි අපි කාල්ප ශ කාර වශ. ත්වමත් ඒ පිළිබඳව 
තීරණ ක් දේැ   ටහට. දේම් භූමි  දට ට පවි ්දේ් ත්රිකුණශමල 
ලංකාශ ිනදුලි දේපෞශැලිකා ාමශැදේම් දේශදේපොළක් දේලාටයි. එම 
ාමශැම ත්වම ිනුභරුවශ හටර  ටහට. ඒ කාශර් ශල  වාශ දමශ 

ි දේබ වශ. අ ශැත්දේ දී ශ්රී ලංකාශදේේ බලයක්ි  ක්දේෂේත්ර  තුමළ 
ඉ්දි ශවත් ශ්රී ලංකාශවත් ආදේ ෝජ   කාර්දේ් දේකාදේාේද කි   
කාශරණ  පිළිබඳව ැරු අැමටි තුමමශ ඉ්දි ශදේේදීත් ාශකාච්ඡශ 

කාර වශ. අදේප් රදේට් අ ශැත් බලයක්ි  අභිදේ ෝැවලට මුහුණ 
දීමට ඉ්දි ශදේේ ාහශ  වටදැත් දේව වශ.  මුත්, ඒ ාෑම 
අවා්ථශවකාම ශ්රී ලංකාශවට අහිත්කාර දේ ොව  අ්දමට, ශ්රී ලංකාශදේේ 

පුරවටසි ශදේ  අයිි   රැදේකා  ආකාශර ට, ආර්ථිකා ාහ දේශයපශල  
දේකාෝ දේශසිවලට  ටත්වයි අපි එම කාටයුත්ත් කාර්දේ් කි   
කාශරණ  කි ්  අවයයයි. 

      
ගු බිෙල් ණතනායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, මදේ  දේදව  අතුමරු ප්රය ්  දේම යි. 

ැරු තමි තුමමශ ලබශ දු් පිළිතුමර අුවවම,  ාථ්ශප   කාර ති  
දේමම  ාමශැම දේවුවදේව් ලංකාශ ිනදුලිබල මණ්ඩල  දර වශ 
තදේමරිකාශුව දේඩොලර් මිලි   75ක්; ඉ්දි ශුව ාමශැම දර වශ 

 තදේමරිකාශුව දේඩොලර් මිලි   75ක්. ැරු තමි තුමමශම ප්රකාශය කාළ 
පරිදි, එ  ාමාත්් වටදේ ් තුමදේ ් පංගුවක්. එදේාේ ි බි දී, 
ාමශැදේම් අනයක්ෂ මණ්ඩලදේ ් තුමදේ ් පංගුවකුත් ඒ ඉ්දි ශුව 

ාමශැමට ලටදේබ වශ. දේම් ඉඩම ශ්රී ලංකාශව ාතුම එකාක්. දේමත්ට දී 
ඉ්දි ශදේව් අපට ිනදේයේෂ දේද ක් ලටදේබ්දේ්  ටහට, 
තදේමරිකාශුව දේඩොලර් මිලි   75යි ලටදේබ්දේ්. ඒ ඒකාශබශන 
ාමශැම ත්මයි ණ   ැ්   ්දේ්. ාමශැම ලංකාශ ිනදුලිබල 

මණ්ඩල   ටදේත් ි දේබ  ිසාශ ලංකාශව තතුමදේළ්ම ඒ ණ  
ැ්  පුළුව්. 

ැරු තමි තුමමිස, දේදව  අතුමරු ප්රය ්  වයදේ ් මම 

අහ්දේ් දේම්කායි. දේම් ගිිනුභමට ඉ්දි ශව හවුල් කාර ැටනීදේම් 
දේමොකාක්ද රටට ලටබිලශ ි දේබ  වශසි ? දට් එත්ට  ැල් අඟරු 
බලශැශර  හද්දේ්  ටි   ම්, -ඔබතුමම්ලශ දේව ත් 
බලශැශර ක් හද වශද  ටශද කි   එකා දේව ම කාථශවක්- දේම් 

ාමශැම  ටවත් පවත්වශදේැ   ෑදේම් අවයයත්ශව දේමොකාක්ද කි   
එකායි මම අහ්දේ්. දේමොකාද, දේම් ාමශැම දේම් ගිිනුභම හදලශ 
ි දේබ්දේ් ඉත්ශ පටහටදිලි දේලාම අපට අවශසිදශ කා දේකාෝ දේශසි 

මත්. ඔවු් සි  ට 50කා දේශවල් දේ ොදවශ දේ ොදේවයි, ාමශැදේම් 
සි  ට 50ක් අරදේැ  ි දේබ්දේ්.  

 
ගු අජිත පී. තපතර්ණා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, දේමම ාමශැදේම් අයිි   සි  ට 50 බටගි් 

ලංකාශ ිනදුලිබල මණ්ඩල ට ාහ NTPC එකාට ි දේබ වශ. NTPC 
එකා ැල් අඟුරු ක්දේෂේත්ර  ාම්බ්නව ඉ්දි ශදේේ ි දේබ  ප්රනශ ම 
ාමශැමක්. ඒකා දේලෝකාදේ ්ම ැත්ත්ත් ැල් අඟුරුවලි් ිනදුලි  

උත්පශද   කිරීම පිළිබඳව දේලොකු පංගුවක් දර  ාමශැමක්. 
එවකාට ි බුණු, ඒ කි ්දේ් මීට අවුරුදු 10කාට කාලි් ි බුණු 
අවයයත්ශව් ාහ එවකාට ි බුණු දුෂ්කාරත්ශ ිසාශ, එවකාට ි බුණු 

ආණ්ඩුව  ම්  ම් ත්ත්ත්ව  ටදේත් දේමවටිස ගිිනුභමකාට එළටඹී ති  
බව දේපනී   වශ. මම ඔබතුමමශ කි   කාශරණ  ාමඟ එකාඟ 
දේව වශ. අ ශැත්දේ දී අපි දේව ත් ප්රභව ක් මත් පද ම් දේවලශ 
ිනදුලි  උත්පශද   කාර වශ  ම්, ඒ ආදේ ෝජ  පිළිබඳව ති  කාර 

ැ් ශ ගිිනුභම්වලදී මීට වඩශ ඵලදශයී, මීට වඩශ ප්රදේ ෝජ වත්, මීට 
වඩශ ත්ර්කාශුවකූල, මීට වඩශ අදේප් රදේට්  හපත්ට දේහේතුම ව  
දේකාෝ දේශසි මත් ගිිනුභම් ති  කාර ැත් යුතුම බව මම පිළිැ් වශ. 

ත්වමත් දේමම වයශපෘි   අත්හටර දමශ ැත් වී තත්දේත් ාි  
කිහිප කා කාශල ක් පමණයි. එම ිසාශ ඔබතුමමශ අපට අවා්ථශවක් 
දි  යුතුමයි. වත්කාම් ති  ාමශැමක් අවා් කිරීම අධිකාරණම  

කාශර්  ක්. ඒ ාඳහශ ති  කාර ැ් ශ එකාඟත්ශ ාහ අවයය නීි ම  
කාශරණශ ාඳහශ අවකාශය ක් ලබශ දේද්  කි ශ අපි ඉල්ලශ සිටි වශ. 

     
ගු බිෙල් ණතනායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
දේහොඳයි.  

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, මදේ  තුම්ව  අතුමරු ප්රය ්  දේම යි. 
ැරු ිසදේ ෝජය තමි තුමමිස, ඔබතුමමශ ද් වශ ත්රිකුණශමල වරශ  
ආශ්රිත් ප්රදේශයවල ඉඩම් -ිනදේයේෂදේ ්ම ාශම්ර්ර් බලැශර  ආශ්රිත් 
ප්රදේශයදේ  ඉඩම්- ිනිනන ාංවර්න  වයශපෘි වලට කි ලශ පුභ ගි  

කාශල  තුමළ දේව් කාර  ැත් බව. ඒ වයශපෘි  එකාක්වත් ්රි ශත්මකා 
වුණ බවක්  ම් මම ද්දේ්  ටහට. දේබොදේහෝ වයශපෘි  ාම්ර්ර් 
බලශැශර වයශපෘි   වශදේ ම ත්මයි. ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ඒ 

ප්රදේශයදේ  පදිංචි ජ ත්ශව අවුරුදු 30ක් ි ා්දේාේ යුශනදේ ුවත් බටට 
කාශපු අ . කිලිදේවට්ටි ප්රදේශයදේ  අ ශථ කාඳවුරුවල ත්මයි ඒ අ ව 
රඳවශ දේැ  සිටි්දේ්.  මීට අවුරුදු ැණ කාට කාලි් ඔවු්දේැ් 

 ම් පිරිාකාට ාහ  අවා්ථශ ලටබුණත්, ාශම්ර්ර් බලශැශර ට ලබශ 
ැත් ඉඩම් ිසාශ ත්වමත් උ් හිටි ත්ට් අහිමිව අ ශථ වුණු ජ  
දේකාොටාක් ඉ් වශ. අදශළ ිනෂ  භශර තමි වර ශ ඔබතුමමශ 

දේ ොවුණත්, ඔබතුමම්ලශදේ  අමශත්යශංයදේ ් දේකාදේර  වටදේ න 
ිසාශ ත්මයි ඒ මිිසුභ් අ ශථ දේවලශ ි දේබ්දේ්. ඒ ිසාශ මශ දට  
ැ්  කාටමටි යි, ඉදිරිදේ දී කුම  බලශැශර ක් ඉදිකාර්  ගි ත් 

ඔබතුමම්ලශ ඒ පවරශ ැ් ශ ඉඩම් දේවුවවට  ම් ව්දි ක්  එම 
ජ ත්ශවට ලබශ දේද්  කාටයුතුම කාර වශද,  ටත් ම් එම 
ජ ත්ශවට සි් ක්කාර ඔප්පු ාහ  දේැවල් දේැොඩ ඟශ දේද් ත් 
ඔබතුමම්ලශදේ  අ ශැත් වයශපෘි  ටම මුදල් තතුමළත් කාර වශද 

කි ලශ. 
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ගු අජිත පී. තපතර්ණා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, දේම් ප්රය ්  තසීම ැට  ඔබතුමමශට 
දේබොදේහොම ාත්ුමි යි. 

ාශම්ර්ර් ප්රදේශයදේ  හිටපු ජ ත්ශව අ ශථ වුදේණ් ිනදුලිබල 

මණ්ඩල  දේහෝ ිනදුලිබල හශ පු ර්ජ නී  බලයක්ි  අමශත්යශංය  
ිසාශ දේ ොදේවයි. ාශම්ර්ර්හි ජ ත්ශව අ ශථ වුදේණ්, යුශන  ිසාශ. 
එල්ටීටීඊ ාංිනනශ   කාරපු ත්රාත්්වශදී යුශන ට අදේප් ආරක්ෂකා 

හමුදශව්ට මුහුණ දේද්  සිදු වුණශ. ඒ යුදම  ්රි ශදශම  තුමළ 
ත්මයි ඒ ප්රදේශයවල හිටපු ජ ත්ශව ඒ ප්රදේශයදේ ් ාම්ර්ර්ණදේ ්ම 
ඉවත්වීම සිදු වුදේණ්. ඉ් පාද්ේාේ අදේප් රජ  බල ට පත් වුණශම 

ාශම්ර්ර්වල උරුමකාරුව්ට,  පවුල් දහා් ැණ කාට දේම් ව  
දේකාොට බිම් අයිි   ලබශ දීලශ, රජදේ ් හශ ජශත්ය්ත්ර ාහ දේශීය  
ා්දේේච්ඡශ ාංිනනශ වල උපකාශරදේ ් දේැවල් හදලශ දීලශ ඔවු්ව 
පදිංචි කාර ි දේබ වශ. 

ඒ වශදේ ම දේමම බලශැශර භූමිදේ ත්, ඊට  ශබදව ති  
කාර්මශ්ත්පුර ක් දේවුවදේව් දේව් කාර  ලද භූමිදේ ත් ඔවු් 
පදිංචි කාර  ටහට.  මුත් මත්කා ත්බශ ැත් යුතුමයි, අ ශැත්දේ   ටවත් 

පදිංචි කිරීම්වලදී ඒ පරණ මශයිම් අුවව දේ ොදේවයි පදිංචි කිරීම් 
දේව්දේ් කි ලශ. ඒ ප්රදේශයවල පරණ මශයිම් හඳු ශ ැ්  බටහට. 
ඒ ිසාශ ඔවු්ට ප්රමශණවත් ත්රම්  බිම් ලබශ දීලශ ි දේබ වශ; කුුරරු 

ඉඩම් ලබශ දීලශ ි දේබ වශ. දේම් ප්රදේශයවලට කාර්මශ්ත්ත් අවයයයි. 
ැල් අඟුරු බලශැශර ක් දේම් ප්රදේශයදේ  ඉදිදේව්දේ්  ටහටයි කි   
එකා පටහටදිලියි.  මුත්, ඒ ප්රදේශය ට බලයක්ි   අවයයයි; 

කාර්මශ්ත් අවයයයි. ඒ ප්රදේශයවල ඉ්  ජ ත්ශවට දේැොිනත්ට ට 
පරිබශහිර රැකි ශ අවා්ථශ අවයයයි. ඒ ිසාශ දට ට ිසදහා්ව ි දේබ  
දේම් භූමි  ඒ ප්රදේශය ට අවයයයි; රටට අවයයයි. දේම් ව  ිනට 

ත්ම්ට පදිංචි බිමක්  ටි  කාවුරු හරි පුශැලදේ ක් දේම් ප්රදේශයදේ  
ඉ් වශ  ම්, එවටිස අ  පිළිබඳව  ටවත් පදිංචි කාරවීදේම් 
අමශත්යශංය ට ාහ ඒ ාමඟම අපටත් දටුවම් දු්දේ ොත්,  දේම් 
ප්රදේශයදේ  ිනකාල්ප ඉඩමක්  ටි  කාවුරු හරි දේකාදේ ක් ඉ් වශද 

කි ලශ අපට දේාො ශ බල්  පුළුව්.  
 

 තකෝිළ නිෂනපාදනය ඩහළ දැමීෙ  ිළයවණ 
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10. ගු බුද්ධික පතිණණ ෙහ ා 
    (மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

       (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ප්රශථමිකා කාර්මශ්ත් අමශත්යතුමමශදේැ් තූ ප්රය ්  - (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2015 ව  ිනට ය ර ිලංකාශදේේ දේකාෝපි වැශ කාර  
භූමි ප රමශණ  දේකාොපමණද; 

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වශ වර්ෂ පහ තුමළ දේකාෝපි 
ිසෂප්ශද  , වර්ෂ  අුවව දේව් දේව් වයදේ  ්
කිදේලෝැ රෑම් දේකාොපමණද; 

 (iii) රජ  ිනසි් දේැොවී්දේැ් ාෘජුවම දේකාෝපි මිලදී 
ැ්දේ්ද; 

 (iv) එදේාේ  ම්, පුභ ගි  වාර පහ තුමළ රජ  ිනසි් මිලදී 
ැත් දේකාෝපි ප රමශණ , වර්ෂ  අුවව දේව් දේව  ්
වයදේ ් දේකාොපමණද;  

  ්  එතුමමශ ාඳහ් කාර්දේ හිද? 

(ආ) (i) දේකාෝපි ිසෂප්ශද   ඉහළ දටමීමට පි වර ැ්දේ්ද; 

 (ii) එදේාේ  ම්, එම පි වර කාවදේර්ද;  

  ්  එතුමමශ දේමම ාභශවට ද්ව්දේ හිද? 

(ත) (i) දේම් ව  ිනට ශ්රී ලංකාශවට දේකාෝපි ආ     
කාර්දේ්ද; 

 (ii) එදේාේ  ම්, පුභ ගි  වාර පහ තුමළ ආ     කාළ 
දේකාෝපි ප්රමශණ , වර්ෂ  අුවව දේව් දේව  ්
වයදේ ් දේකාොපමණද; 

 (iii) ශ්රී ලංකාශව දේකාෝපි අප     කාර්දේ්ද; 

 (iv) එදේාේ  ම්, පුභ ගි  වර්ෂ පහ තුමළ  අප     කාළ 
දේකාෝපි ප්රමශණ  වර්ෂ  අුවව දේව් දේව  ්
වයදේ ් දේකාොපමණද; 

  ් ත් එතුමමශ දේමම ාභශවට ද්ව්දේ හිද? 

(ඈ) දේ ො එදේාේ  ම්, ඒ ම්ද? 
 

 ஆரம்பக் ககத்ததாழில் அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  
 

(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ககயில் ரகாப்பி 

பயிர்தசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்பு எவ்வளவு; 

 (ii) 2010-2015 வகரயான ஐந்து வருட காலப்பகுதி 

யில் ரகாப்பி உற்பத்தி,  ஆண்டுவாாியாக 

தவவ்ரவறாக எத்தகன கிரலாகிராம்; 

 (iii )  அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமிருந்து ரநரடியாக 

ரகாப்பிகயக்  தகாள்வனவு தசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆதமனில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில்  அரசாங் 

கத்தினால் தகாள்வனவு தசய்யப்பட்ட ரகாப்பி 

யின் அளவு ஆண்டுவாாியாக தவவ்ரவறாக 

எவ்வளவு; 

 என்பகத அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஆ) (i )  ரகாப்பி உற்பத்திகய அதிகாிக்கச் தசய்ய 

நடவடிக்கக ரமற்தகாள்வாரா; 

 (ii) ஆதமனில், அந்நடவடிக்கககள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i )  தற்ரபாது இலங்ககக்கு ரகாப்பி இறக்குமதி 

தசய்யப்படுகின்றதா; 

 (ii) ஆதமனில், கடந்த ஐந்து வருட காலப்பகுதியில் 

இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட ரகாப்பியின் அளவு 

ஆண்டுவாாியாக தவவ்ரவறாக எவ்வளவு; 

 (iii )  இலங்கக ரகாப்பிகய ஏற்றுமதி தசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆதமனில் கடந்த ஐந்து வருட காலப்பகுதியில் 

ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்ட ரகாப்பியின் அளவு 

ஆண்டுவாாியாக தவவ்ரவறாக எவ்வளவு; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minster of Primary Industries: 

(a) Will he state-  

 (i) the extent of land in which coffee has been 
grown in Sri Lanka by the year 2015; 

 (ii) the quantity of  coffee  produced in each 
year during the five years from the year 
2010 up to 2015 separately in kilograms; 

 (iii) whether the Government directly purchases 
coffee from farmers; and 

 (iv) if so, the quantity of coffee purchased by 
the Government in each year during the last 
five years separately? 
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(b) Will he inform this House- 

 (i) whether steps will be  taken  to enhance 
coffee production; and 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether  coffee is imported to Sri Lanka at 
present; 

 (ii) if so, the quantity of coffee imported to Sri 
Lanka in each year during  the  last five 
years separately; 

 (iii) whether Sri Lanka exports coffee; and 

 (iv) if so, the quantity of coffee exported by Sri 
Lanka in each year during the last five years 
separately? 

(d) If not, why? 
 

ගු දයා ගෙතේ ෙහ ා (ප්රාථක ක කර්ොන්  අො යුරො) 
(மாண்புமிகு தயா கமரக - ஆரம்பக் ககத்ததாழில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, එම ප්රය ් ට පිළිතුමර දේමදේාේයි. 

(අ) (i) දේහක්ට ශර 6,137යි. 

 (ii)  
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 (iii)     ටත්.  

   දේැොවී් ප්රශදේශීය ව එකාතුම කාර් ් මඟි් අැ  
එකාතුම කිරීදේම් කාර්මශ් ත්කාරුව්ට ලබශ දේදයි. 

 (iv)  අදශළ දේ ොදේේ. 

(ආ)   (i)   ඔේ.  

  (ii) a.  අප    කාෘෂිකාර්ම දේදපශර්ත්දේම්්තුමදේව  ්
දේකාෝපි  ව වැශව ප්රවර්න  ට කාටයුතුම කාර  
අත්ර ඊට අවයය උාා ් ත්ත්ත්වදේ  දේකාෝපි 
පටළ ිසෂප්ශද   කාර දේැොවී්ට ාටපයීම ාහ 
අවයය ත්ශක්ෂිකකා උපදේදා/් පුහුණුවද ලබශ 
දේශ. 

  b.   පවත් ශ දේකාෝපි වැශවල ඵලදශයීත්ශව 
 ටංවීමට අවයය ත්ශක්ෂිකකා උපදේදා ් / 
පුහුණුව ලබශ දේශ.  

  c.   මහුවවර, ුවවරඑළි  හශ බදුල්ල දිාත්්රික්කාවල 
ඉහළ වටි ශකාමක් ති  තරබිකාශ දේකාෝපි 
වර්ැ  වැශ දේකාදේරමි් පවතී. 

  d.   න  ාින  දේැවතුම දේ ෝජ ශ ක්රම   ටදේත් 
දිරි  කාශ් ත්ශව් දාලක්ෂ කා දේැවතුම වැශ 
වයශපෘි දේ  දේකාෝපි වැශවද දේැවතුම වැශවක් 
දේලා හඳු්වශ දී තත්. 

  e.   ැම්මිරිා ්අත්ර දේකාෝපි වැශව ජ ප්රි  කිරීමට 
කාටයුතුම දේකාදේර්. 

  f.  අප     ාඳහශ කාශබිසකා දේකාෝපි වැශව 
ප්රචලිත් දේකාදේර්.  

  g.   පර්දේ ෂණ අංය  මඟි් දේකාෝපි වැශව පිළිබඳ 
පර්දේ ෂණ කාර  අත්ර, දේහක්ට ශර කි්  
දැන  ලබශ ැ් ශ කිදේලෝරෑම් 500කා 
අාව්ට්  , කිදේලෝ රූම්  3500කා ප්රමශණ ක් 
ව දේත්ක් වටඩි කාර්  පුළුව් කි ලශ 
දේාො ශ දේැ  ි දේබ වශ. එ , දේැොවී් අත්ර 
ප්රචලිත් කිරීදේම් වටඩ පිළිදේවළක් අපි දට ට 
කාරදේැ    වශ. දේහක්ට ශර කාට 
කිදේලෝ රූම් 3500කා අාව්ට්  ක් දේද  'ලක් 
පටරකුම්'  ම්  ව රාවත් තරබිකාශ දේකාෝපි 
ප්රදේදද ක් ඉහළ උච්චත්ව ාඳහශ හඳු්වශ දී 
තත්. 

(ත) (i)   දේකාෝපි බීජ ආ     දේ ොකාරයි. දේ ාක්ාටදේ ේ 
වටිස අැ  එකාතුම කාළ ිසෂප්ශද  පමණක් 
ආ     කාරයි.  

 (ii)   ආ     කාර  ලද දේකාෝපි අැ  එකාතුම කාළ 
ිසෂප්ශද  දේත්ොරතුමරු පහත් දටක්දේේ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (iii)  ඔේ.  

 (iv)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ඈ)  අදශළ දේ ොදේේ. 
 

ගු බුද්ධික පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේලෝකා  දේැ  බටුදේවොත්, දේත් 
පරිදේභෝජ  ට වඩශ දේකාෝපි පරිදේභෝජ   වටඩියි. දේකාෝපි 
පරිදේභෝජ   වටඩි වුණශට ලංකාශව දේලෝකා ට ාප   දේකාෝපි 

පංගුව ාමා්ත් පරිදේභෝජ දේ ් ඉත්ශ අඩු ප්රමශණ ක්. ලංකාශදේේ 
දේත් වැශව ආරම්භ කාර්  කාලිුවයි දේකාෝපි වැශව ආරම්භ කාදේළේ. 
දේකාෝපිවලට වටළඳුණු දිලීර කි් පුභවයි දේත් වැශවට ිනදේශශිකා ් 
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[ැරු බුශධිකා පි රණ මහත්ශ] 

වර්ෂ  ිසෂප්ශද  , දේමට්රික් දේටෝ 

2010 3,250 

2011 2,974 

2012 3,000 

2013 2,580 

2014 2,674 

2015 2,639 

වර්ෂ  ිසෂප්ශද  , දේමට්රික්දේටෝ 

2010 93.26 

2011 36.37 

2012 57.93 

2013 43.11 

2014 51.89 

2015 48.84 

වර්ෂ  ිසෂප්ශද  , 

දේමට්රික්දේටෝ 

2010 15.74 

2011 10.4 

2012 9.6 

2013 19.1 

2014 57.0 

2015 23.6 

2016 අදේැෝා්තුම දක්වශ 44.48 
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පවශ දේ ොමු වුදේණ්. එවටිස ත්ත්ත්ව ක්  ටදේත් දේලෝකා  තුමළ වටඩි 

පරිදේභෝජ  ක් සිශන ව  දේකාෝපි දේවුවදේව් අදේප් දේකාෝපි දේකාෝටශ 
එකා දේහවත් පංගුව වටඩි කාර්  අමශත්යශංය ට ුභිනදේයේෂි දටක්මක් 
ි දේබ වශද, ැරු අමශත්යතුමමශ?  

 

ගු දයා ගෙතේ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு தயா கமரக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ඔේ. ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ැරු ම්ත්රීතුමමශ දේහොඳ ප්රය්  ක් 

තුභදේේ. දේකාෝපි වර්ැ දේදකාක් ි දේබ වශ. එයි් එකාක් ත්මයි 
"තරබිකාශ" කි   දේකාෝපි වර්ැ . අදේ ක් වර්ැ  ත්මයි 
"දේරොබාට්ශ" කි   දේකාෝපි වර්ැ . අපිට ''තරබිකාශ'' දේකාෝපි වර්ැ  
වව්  පුළුව් දේව්දේ්, මීටර් ප්සි  කාට ඉහළ භූමිවලයි. 

මහුවවර, ුවවරඑළි , කුරුණෑැල, මශත්දේල්, කාෑැල්ල, ැම්පහ ාහ 
බදුල්ල කි   දිා්ත්රික්කාවල දේමම වැශව ප්රචලිත් කිරීම ාඳහශ 
දට ට අපි කාටයුතුම කාර දේැ    වශ. මම කාලි් ාඳහ් කාළශ 

වශදේ , අපි ලංකාශදේේ වැශ කාර ි දේබ  දේකාෝපිවලි් ාශමශ යදේ ් 
කිදේලෝරෑම් ප්සි  කා ිනත්ර අා්වට්  ක් ත්මයි අරැ්දේ්. 
 මුත් දේලෝකාදේ  ි දේබ  අදේ ක් රටවල් එක්කා ාාඳශ 

බල දේකාොට, අපට එම අා්වුව ප්රමශණ  කිදේලෝරෑම් තුම්දහා ්
ප්සි  ක් දේව කාම් වටඩි කාර ැ්  පුළුව්කාමක් ි දේබ වශ.  

 දේකාෝපි මිල ාම්බ්නදේ ් දට ට හරි ශකාශර වටඩ පිළිදේවළක් 

 ටි  ිසාශ දේකාෝපි වැශකාරුව්ට -දේකාෝපිවලට- එකා එකා කාශල ට 
එකා එකා මිල ැණ් ත්මයි ලටදේබ්දේ්. ඉි ්, දේකාෝපි වැශ 
කාර වශට වඩශ දේව ත් වැශ තුමළි් ඊට වඩශ වටඩි ආදශ මක් ලබශ 
ැ්  පුළුව් ිසාශ ඒ අ  දේකාෝපි වැශදේව් ඉවත් දේවලශ 

ි දේබ වශ.  මුත් ''තරබිකාශ'' දේකාෝපිවලට ිනයශල ඉල්ුමක් 
ි දේබ වශ. ඒ වශදේ ම ''තරබිකාශ'' දේකාෝපිවල දේහොඳ රාක් 
ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ එම දේකාෝපි වර්ැ  ිනදේශය දේවදේළඳ දේපොළටත් 

ිසකුත් කාර්  අපට පුළුව්කාමක් ි දේබ වශ.  

ිනදේශය ාංචශරකා ්දේ  පටමිණීම වටඩිවීමත් එක්කා දේකාෝපිවල 
අදේළින  වටඩි දේවලශ ි දේබ වශ; දේකාෝපිවලට ි දේබ  ඉල්ුම වටඩි 

දේවලශ ි දේබ වශ. එදේාේ  දේකාෝපිවලට වටඩි දේවදේළඳ දේපොළ 
ඉල්ුමක් ි දේබ  ිසාශ අපි දේකාෝපි වැශකාරුව්ට දේහොඳ මිලක් 
ලබශ ැටනීදේම් වටඩ පිළිදේවළක් දි ත් කාර්  ඕ ෑ. මම දට ට 

ඒකාට ාටලුභම් ාකාා් කාරලශ ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ දේකාෝපි වැශවට 
එම වැශකාරුව් මීට වඩශ උ ්දු කාරව්  අපට පුළුව් 
දේව වශ. ඒ තුමළි් ඒ දේැොල්ල්දේ  ආදශ ම වටඩි කාර ැ්  

පුළුව් කි   කාශරණ  ඒ දේැොල්ල්ට ඒත්තුම ැට්වීදේම් ත්මයි 
අපිට  එත්ට ට  ්  පුළුව් දේව්දේ්. හටබටයි, අපට එහි ප්රි ඵල 
ිස ම ිනධි ට ලබශැ්  අවුරුදු දේදකාහමශරක්   වශ. ඒ වටඩ 
පිළිදේවළ අප දට ට දි ත් කාර ි දේබ්දේ්. 

 
ගු බුද්ධික පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, මදේ  දේදවටිස අතුමරු ප්රය ්  දේම යි.  

කාෘෂි කාර්මශ්ත්දේ  වටදැත් ප්රවණත්ශ දේදකාක් ි දේබ වශ. 
එකාක් ත්මයි, යාය මශරු ක්රම . දේදවටිස එකා ාදේමෝනශිසකා 
කාෘෂිකාර්ම යි. ාදේමෝනශිසකා කාෘෂිකාර්මදේ දී ව්දේ් එකාම භූමිදේ  

වැශව් ැණ ශවක් කිරීමයි. යාය මශරු ක්රම   ටදේත් ව්දේ් 
දේම් කාශර්තුමදේේ  ම් දේද ක් වැශ කාදේළොත් ඊළඟ කාශර්තුමදේේ වැශ 
කාර්දේ් දේව ත් දේද ක්. ැරු තමි තුමමිස, දේකාෝපි ිනත්රක් වැශ 

 කිරීදේම්දී ාමහර දේවලශවට පශඩු ව  ිසාශ දේකාෝපි වැශකාරුව් ඒ 
වැශදේව් ඉවත් දේව වශ කි ශ ඔබතුමමශ දට් කිේවශ. ඒ ිසාශ  
කාෘෂිකාර්ම අමශත්යශංය ට ාහ වටිනලි කාර්මශ්ත් අමශත්යශංය ට 

අයිි  රශජය දේහෝ දේපෞශැලිකා වතුම දේේවශ, ත්ිස පුශැල ්දේ , කුඩශ 
ඉඩම් හිමි ්දේ  වතුම දේේවශ, දේම් සි ල්ලත් එක්කා සි  ු

අමශත්යශංයත් ඒකාශබශන දේවලශ අර ාදේමෝනශිසකා කාෘෂිකාර්ම ක්රම  

වටිස එකා වටඩ පිළිදේවළකාට ගිදේ ොත්, දේලෝකා  තුමළට දේකාෝපි 
අප     කිරීදේම්දී දේලොකු පංගුවක් දටරීමට අවයය ිසෂප්ශද   
හදශැ්  අපට පුළුව් දේ්ද, ැරු තමි තුමමිස?  

 
ගු දයා ගෙතේ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு தயா கமரக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ඔේ. ැරු ම්ත්රීතුමමිස, තත්ත්ටම ඔබතුමමශ දේහොඳ අදහාක් 

ඉදිරිපත් කාදේළේ.  මුත්, දේමත්ට දී ාශමශ ය ිනධි ටම අපට ඒ වැශ 
මශරු කාර්  පුළුව්කාමක්  ටහට. දේමොකාද, දේම්වශ දීර්ඝ කාශලී  
වැශ.  මුත්, අපට මිශ්ර වැශවකාට  ්  පුළුව්.  අප දට ට ඒ 

කාටයුතුම ආරම්භ කාර ි දේබ වශ. දේකාෝපිත් එක්කා ැම්මිරිා් වටිස 
වැශවකාට  ශම තුමළ ැම්මිරිා්වලි් වටඩි ආදශ මක් ලබශ ැ්  
පුළුව්;  දේකාෝපිවලිුවත් වටඩි ආදශ මක් ලබශ ැ්  පුළුව්. 

 
ගු බුද්ධික පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මදේ  තුම්වටිස අතුමරු ප්රය ්  දේම යි.  

ැරු තමි තුමමිස, ඔබතුමමශ කිේවශ ලංකාශවට දේකාෝපි ආ     
කාර්  ඉඩ දේද්දේ්  ටහට, එදේහත් තත්ටම් ාමශැම්වල අැ  
එකාතුම කිරීම මත් සිදු කාර  ිසෂප්ශද  - ඒවශදේ   ම් කිහිප කුත් 

ාඳහ් කාළශ.- ආ    ට ඉඩ දේද වශ කි ශ. 

මම ඔබතුමමශදේැ් අහ්දේ් දේම් කාශරණ යි. අදේප් දේකාෝපි 
ිසෂප්ශදකා ශ රකි්  වුවම ශ  ම්, එවටිස ආ    කාට ඉඩ 
දේ ොදී, තයි ඒ ාමශැම්වලට කි ්  බටරි, ඒ ිසෂප්ශද  ත් 

ලංකාශදේේම කාර්  කි ලශ. ඒ ාඳහශ අවයය පහුභකාම් දේහෝ ඒ 
අවයය  ම් කිසි මට්ටමකා මටදිහත්වීමක් දේහෝ එදේහම  ටත් ම් 
ආදේ ෝජ  මණ්ඩලදේ  ාහදේ ෝැ  ලබශ දීලශ දේහෝ ඔ  කි   
අැ  එකාතුම කිරීම මත් දේැ්ව  දේකාෝපි ආශ්රිත් ිසෂප්ශද  

ලංකාශවට ආ     දේ ොකාර, අදේප් රදේට්ම ිසෂ්පශද   කාර්  
කි ලශ කි ්  බටරි තයි? කිරි පිටි ිසෂ්පශද   කාර  ාමශැම් 
කි ්දේ්, "ත්මු් ලංකාශදේේ ඉ්  කිරිදේදුව්දේ  කිරිවලි් 

ත්මයි කිරිපිටි හද්දේ්" කි ලශ. එදේහම කාර වශ  ම්, තයි දේම් 
දේකාෝපි ආශ්රිත් දේශ ඒ දේැොල්ල් ආ     කාර්දේ්? ඒ අ ට 
ඕ ෑ  ම් රශජය මටදිහත් වීදේම්  ම් පහුභකාම් ටිකාක් දීලශ -ඉඩම් 

දීලශ, ණ  දීලශ- ඒවශ ිසෂ්පශද   කාර වශ  ම් අදේප් ිනදේශය 
ිනිසම  ාංචිත් එකාතුම කාර ැ් ත්, වටඩි කාර ැ් ත්, ඉතුමරු කාර 
ැ් ත් පුළුව් දේව වශ දේ්ද? 

 
ගු දයා ගෙතේ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு தயா கமரக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ැරු ම්ත්රීතුමමශ ඉදිරිපත් කාර්දේ් දේහොඳ අදහාක්.  මුත් 

ප්රය ්  දේවලශ ි දේබ්දේ් දේම් කාශරණ යි. අද  ලංකාශවට එ  
ිනදේශය ාංචශරකාදේ ෝ දේලෝකාදේ  ි දේබ  ඒ brand name එදේක් 
දේකාෝපි එකාම ත්මයි ලංකාශදේේදීත් ඉල්ල්දේ්. දේ ා්කාට දේ ේ දේබො  

දේකා ශ, දේ ා්කාටදේ ේ එකාක් ඉල්ුවශම අදේප් දේකාෝපි ඒ ආකාශර ටම 
ිසෂප්ශද   කාර්  බටරි  ම්, ඔහුට අවයය දේශ දේද්  අපට බටරි 
දේව වශ. තත්ත් වයදේ ්ම අපට ඒ ිසෂප්ශද  ලංකාශවට දේැ්ව  

එකාත්  වත්ව්  පුළුව්කාමක්  ටහට. ඒවශ, ිනදේශය 
ාංචශරකා ්ට දීම තුමළි් අදේප් රටට ිනයශල ආදශ මක් ලබශ ැ්  
පුළුව්. ඒකා ිසාශ තත්ත්ටම ඒවශ  වත්ව  එකා අදේප් රටට 
පශඩුයි. අපට අදේප් තරබිකාශ දේකාෝපි ලංකාශදේේම brand එකාක් 

ිනධි ට හදලශ,  මක් ති  කාරලශ අදේප් රටට එ  ිනදේශශිකා ් 
අත්ර ප්රචලිත් කාදේළොත්, ඒවශ අපට දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොළට  වලශ 
දේලොකු ආදශ මක් ලබශ ැ්  පුළුව්.  
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

ඉදිරිදේ දී දේලෝකා බටංකු වයශපෘි  ක් එ වශ. ඒ දේලෝකා බටංකු 
වයශපෘි   තුමළි් අපි බලශදේපොදේරොත්තුම දේව වශ, අැ දශම  වටඩි 
කාර  ඒ කි ්දේ් value addition කාර  වයශපශරිකා ් ඉ් වශ 

 ම්; ඒ දේැොල්ල්ට ඉදිරි ට  ් ; දිරිදීම ශවක් හටටි ට ඒ 
දේැොල්ල් ආදේ ෝජ   කාර  මුදල හශ ාමශ  මුදලක් ලබශ 
දේද් .  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දේබොදේහොම ාත්ුමි යි.  

ප්රය ් අංකා 11 - 647/'16 - (2), ැරු (වවදය)  ලි්ද 
ජ ි ා්ා මහත්ශ. 

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, මශ එම ප්රය ්  අහ වශ. 

 
ගු නිතණෝෂන් තපතර්ණා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, අරශමශත්යතුමමශ ාහ ජශි කා ප්රි පත්ි  

හශ ආර්ථිකා කාටයුතුම අමශත්යතුමමශ දේවුවදේව් මශ එම ප්රය ් ට 
පිළිතුමර දීම ාඳහශ ාි  දේදකාක් කාල් ඉල්ලශ සිටි වශ. 

 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඩදිරිපත කිරීෙ  නිතයෝග කණන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

තසේවා නියුක් යන්තේ භාණ අණමුදල් ගිුම්  

කිලිතන ච්ික දිසනත්රික්කය 
ஊழியர் நம்பிக்கக நிதியக் கைக்குகள் : கிளிதநாச்சி 

மாவட்டம் 
EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS : KILINOCHCHI 

DISTRICT  

736/’16 

12. ගු බිෙල් ණතනායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 අරශමශත්යතුමමශ ාහ ජශි කා ප්රි පත්ි  හශ ආර්ථිකා කාටයුතුම 

අමශත්යතුමමශදේැ් තූ ප්රය ්  - (2):  

(අ) 2013, 2014 ාහ 2015 වර්ෂවල කිලිදේ ොච්චි දිාත්්රික්කා  
තුමළ, 

 (i) ලි ශ පදිංචිව ි බූ දේාේවශ ිසයුක්ත් ්දේ  භශර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් ාංඛ්යශව; 

 (ii) අුි ් ලි ශ පදිංචි වූ දේාේවශ ිසයුක්ත් ්දේ  භශර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් ාංඛ්යශව; 

 එක් එක් වර්ෂ  අුවව දේව් දේව් වයදේ ් දේකාොපමණද 
 ්  එතුමමශ දේමම ාභශවට ද්ව්දේ හිද? 

(ආ)  2013, 2014 ාහ 2015 වර්ෂවල අුි ් ලි ශ පදිංචි වූ 
දේාේවශ ිසයුක්ත් ්දේ  භශරකාශර අරමුදල් (ETF) ගිණුම් 
ාංඛ්යශව,   

 (i) රජ ට අ ත් ාමශැම්; 

 (ii) අර්න රශජය ආ ත් ;  

 (iii) දේපෞශැලිකා අංය ;   

 (iv) කාර්මශ් ත් අංය ; 

 (v) කාෘෂි කාර්මශ් ත් අංය ; 

 (vi) දේාේවශ අංය ; 

 අුවව ාහ එක් එක් වර්ෂ  අුවව දේව් දේව් වයදේ  ්
දේකාොපමණද  ් ත් එතුමමශ දේමම ාභශවට ද්ව්දේ්ද? 

(ත) දේ ො එදේාේ  ම්, ඒ ම්ද? 

 

பிரதம அகமச்சரும், ரதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் ரகட்ட 
வினா:  

(அ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் 

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில், 

 (i) பதிவுதசய்திருந்த ஊழியர் நம்பிக்கக நிதியக் 

(ETF) கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 (ii) புதிதாக பதிவுதசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (E T F ) 

கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 ஒவ்தவாரு ஆண்டின் அடிப்பகடயில் தனித்தனிரய 

யாது என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதாகப் 

பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கைக்குகளின் 

எண்ைிக்கக, 

 (i) அரசாங்கத்துக்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நிறுவனங்கள்; 

 (iii )  தனியார் துகற; 

 (iv )  ககத்ததாழில்துகற; 

 (v )  விவசாயத்துகற;  

 (vi )  ரசகவத்துகற; 

 இதற்கு அகமய ஒவ்ரவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் 

தனித்தனிரய யாது என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ Trust 
Fund (ETF) accounts; and  

 (ii) the number of Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts registered anew; 

         in the District of Kilinochchi? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’ Trust Fund (ETF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

199 200 

[ැරු ද ශ ැමදේ  මහත්ශ] 



2016 ඔක්දේත්ෝබර් 05 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 

 
ගු නිතණෝෂන් තපතර්ණා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, අරශමශත්යතුමමශ ාහ ජශි කා ප්රි පත්ි  
හශ ආර්ථිකා කාටයුතුම අමශත්යතුමමශ දේවුවදේව් මශ එම ප්රය්  ට 
පිළිතුමර දේද වශ. 

 

(අ)  

 
 

(ආ)  (i), (ii),(iii), (iv),(v), (vi) - දේම් අයුරි් වර්ගීකාරණ  කාරුව 
දේ ොලටදේේ.   

(ත)  අදශළ දේ ොදේේ. 

 
ගු බිෙල් ණතනායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ැරු රශජය තමි තුමමිස, දේම් ප්රය ් ට පිළිතුමර දේද්  ාි  

දේදකාක් කාල් ඉල්ුවශම මශ හිතුමවශ දේම් දේත්ොරතුමරු ලි ලශ ි දේබ වශ, 
එ  ාංාක්ාරණ  කාර් යි කාශල  ැත් දේව්දේ් කි ලශ.  මුත්, 
ැරු රශජය තමි තුමමිස, ඔබතුමමශ පිළිතුමර දේද්දේ් දේත්ොරතුමරු 

වර්ගීකාරණ ක් දේකාදේර්දේ්  ටහට කි ලශයි. මශ ද් ශ ත්රමි් 
දේම් දේත්ොරතුමරු ි දේබ වශ. කාම්කාරු අමශත්යශංය  ාතුමව  ටි  
වුණත්, ඔබතුමමශදේැ් මශ අහලශ ි දේබ්දේ් දේාේවශ 

ිසයුක්ත් ්දේ   භශර අරමුදල ාම්බ්නවයි.  

ඒ ිනත්රක් දේ ොදේවයි, ප්රය ්දේ  පහළ දේකාොටසි් අාශ ි දේබ  
දේත්ොරතුමරුත් ආ ත්ිසකා මට්ටමි් ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ  මශ 

ඔබතුමමශදේැ් කාශරුිකකාව ඉල්ලශ සිටි වශ, දේම් පිළිබඳව  ටවත් 
ිසලනශරි්දේැ් ිනමාශ බල්   කි ශ.  

 
ගු නිතණෝෂන් තපතර්ණා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, තත්ත්ටම දේත්ොරතුමරු ි දේබ්දේ් 
 ශප   ාහ කිලිදේ ොච්චි දිා්ත්රික්කා  එකාතුමවයි. 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඒ හි්දශ ඒ දේත්ොරතුමරු ටිකා ඔබතුමමශ ඉල්ුවශ 
 ම්, මට දේද්  ි බුණශ. ඒ වශදේ ම දේම් වර්ගීකාරණ  කාර  
දේකාොට දේාේවකා ාංඛ්යශව 15ට අඩු ාහ වටඩි වයදේ ් කුඩශ ාහ 

ිනයශල ප්රමශණදේ  දේාේවශ දේ ෝජකා ් ත්මයි වර්ගීකාරණ  කාරලශ 
ි දේබ්දේ්. ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඉදිරිදේ දී ඊට වඩශ වර්ගීකාරණ ක් 
කාර්  අපි බලශදේපොදේරොත්තුම ව වශ. 

වර්ෂ  (i) (ii) 

  
ලි ශපදිංචිව ි බූ 
ාශමශිනකා ගිණුම් 
ාංඛ්යශව 

අුි ් ලි ශ 
පදිංචිවූ ාශමශිනකා 
ගිණුම් ාංඛ්යශව 

2013 දේාේවශ ිසයුක්ත් ්දේ  භශර අරමුදල් 
ාශමශිනකා ගිණුම් ාංඛ්යශව, කිලිදේ ොච්චි 
දිා්ත්රික්කා  ාඳහශ දේව ම ැණ   කාරුව 
දේ ොලටදේේ. 

2014 

2015 

ගු බිෙල් ණතනායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේම් අමශත්යශංය  ැරු 

අරශමශත්යතුමමශට අ ත් අමශත්යශංය  ිසාශමත්, එ  ජශි කා 
ප්රි පත්ි  හශ ආර්ථිකා කාටයුතුමවලට ාම්බ්න අමශත්යශංය  

ිසාශමත්, මම අහ  ප්රය්  ට පිළිතුමරු වයදේ ් ඔබතුමම්ලශදේ  
ආර්ථිකා ාංවර්න   ැට  කි  වශ  ම්, කි ්  පුළුව්. ඒ 
එකාක්. යුශනදේ ් පාද්ේාේ කිලිදේ ොච්චි දිා්ත්රික්කා  තුමළ 

ඔබතුමම්ලශ දේපෞශැලිකා අංයදේ  රැකි ශ දේකාොපමණ ති  කාළශද? 
ඔබතුමම්ලශ දේපෞශැලිකා අංය  දේකාදේරහිම ිනයශල ිනයව්ශා ක් 
ත්බශ සිටි  දේශයපශල  පක්ෂ ක්. දට් කිලිදේ ොච්චිදේ  
දේපෞශැලිකා අංය  ිනසි් දේකාොපමණ කාර්මශ් ත් පට් දේැ  

ි දේබ වශද?  

මම අහ  ප්රය්   දේමම අමශත්යශංය ට අදශළයි, ැරු රශජය 
තමි තුමමිස. ඔබතුමම්ලශට අ ත් අර්න රශජය අංය ක් 

ාම්බ්නදේ ් දේම් පිළිතුමර දේද්  බටරි වුණශ  ම්, ඒකා මම 
පිළිැ් වශ. මට අවයය ව්දේ් දේම් ාම්බ්නදේ ් ඔබතුමමශ 
ාමඟ වශද ක් කාර්  දේ ොදේවයි. ැරු රශජය තමි තුමමිස, දේම් 

ප්රය ් ට පුභව හරි පිළිතුමරක් ලබශ දේද්  කාටයුතුම කාර්  
කි ලශ ඔබතුමමශදේැ් මශ ඉල්ලශ සිටි වශ. මදේ  දටුවදේම් හටටි ට 
දේම් දේත්ොරතුමරු ි දේබ වශ. ැරු රශජය තමි තුමමිස, ඒ වශදේ ම අවම 

වයදේ ් මදේ  ප්රය ්දේ  (ආ) දේකාොටදේාේ ාඳහ් රජ ට අ ත් ාහ 
දේපෞශැලිකා අංය  කි   දේකාොටා් දේදකාටවත් පිළිතුමරු දේද්  
කි ලශ මම ඔබතුමමශදේැ් ඉල්ලශ සිටි වශ. දේමොකාද, කිලිදේ ොච්චි 
දිා්ත්රික්කා  කි ්දේ් යුශනදේ ් ිනයශල වයදේ ් බටට කාෑ 

දිා්ත්රික්කා ක්. දේම් දිා්ත්රික්කාදේ  අුි ් ලි ශ පදිංචි වූ දේාේවශ 
ිසයුක්ත් ්දේ  ගිණුම් දේකාොපමණ ි දේබ වශද කි ලශ දට  ැටනීම 
අප කාශටත් වටදැත් කි ලශ මම හිත් වශ. 

 

ගු නිතණෝෂන් තපතර්ණා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඉාද්ේාල්ලශ මම කිේව ිනධි ට  ශප   ාහ කිලිදේ ොච්චි  
කි   දිා්ත්රික්කා දේදදේක්ම දත්ත් එකාට ි දේබ්දේ්. ඒ හි්දශ 
ඔබතුමමශට ඕ ෑ  ම්, ඒ දිා්ත්රික්කා දේදදේක්ම දත්ත් අපට එකාට 

දේද්  පුළුව්. ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අපි උතුමරු  ට දේඟ හිර රැකි ශ 
වර්න   කිරීම ාඳහශ ුභිනදේයේෂීව දශ කා ව වශ. දේම් ව දේකාොට 
 ශප   ාහ කිලිදේ ොච්චි  දිා්ත්රික්කා ැත්දේත්ොත්, අදේප් දත්ත් අුවව 

2015දී දේාේවශ දේ ෝජකා ගිණුම් 86ක් ිනවෘත් කාරලශ ි දේබ වශ. ඒ 
වශදේ ම  ශප   ාහ කිලිදේ ොච්චි දිා්ත්රික්කා ැත්දේත්ොත්, 2015දී 
අුදේත්් ලි ශ පදිංචි වුණු ාශමශිනකා ගිණුම් ාංඛ්යශව 6,485ක්. 
අපට ඒ දත්ත් දේම් දිා්ත්රික්කා දේදදේකා්ම ි දේබ වශ. දේමොකාද, දේම් 

පිළිබඳව කාටයුතුම කිරීම ාඳහශ අපට එකා කාශර් ශල ක් පමණයි 
ි දේබ්දේ්. එ  දට ට  ශප දේ  පිහිටශ ි දේබ වශ. 

         
ගු බිෙල් ණතනායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ැරු රශජය තමි තුමමිස, ඔබතුමමශ  ශප   දිාත්්රික්කාදේ  දත්ත්ද 

ාමඟ උත්ත්ර දු් ිසාශ මම දේම් කාරුණ කි  වශ.  ශප   ාහ 
කිලිදේ ොච්චි  දිා්ත්රික්කා දේදදේක් එකාතුමව ැත්දේත්ොත්, දේම් දිා්ත්රික්කා 
දේදදේක් අවුරුශදකාට 12,000ක් පමණ ඉපදේද වශ. දළ වයදේ ් 
ැත්දේත්ොත්  ශප දේ  10,325කුත්, කිලිදේ ොච්චිදේ  2,000කුත් 

වයදේ ් අවුරුශදකාට 12,000ක් පමණ ඉපදේද වශ. එත්දේකාොට දළ 
වයදේ ් කිේදේවොත් දේම් පිරිදේා් රැකි ශ අදේප්ක්ෂිත් ් බවට 
පත්ව වශ, 10,000ක් පමණ. ඒ අුවව බටුවත්, ඔබතුමමශ දු් 

ාශමශ ය පිළිතුමර අුවව ැත්ත්ත්, අවුරුදු තුම ක් ිනත්ර   දේකාොට  
20,000කා පමණ ිනරැකි ශවක් ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ ත්මයි දේම් 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

ාම්බ්නදේ ් අනය    කාරලශ ාම්ර්ර්ණ පිළිතුමරක් ලබශ 
දේද්  කි ලශ මම ඔබතුමමශදේැ් ඉල්ලශ සිටි්දේ්. දිා්ත්රික්කා 
දේදකා එකාතුම වුණශට කාමක්  ටහට. 

 
ගු නිතණෝෂන් තපතර්ණා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දිා්ත්රික්කා දේදදේක්ම දත්ත් අුවව අපට 

පිළිතුමරු දේද්  පුළුව්.  මුත්, ිසල වයදේ ් එතුමමශ කි  වශ, 
රජ  ාහ අර්න රශජය, දේපෞශැලිකා කාර්මශ් ත්, කාෘෂි කාර්මශ්ත්, 
දේාේවශ කි ලශ වර්ගීකාරණ ක් කාර්  කි ලශ. එදේහම දේත්ොරතුමරු 

දට ට අපට ිසල වයදේ ් දේද්  බටහට. දේමොකාද, ඒ වටඩ පිළිදේවළ 
අපි දට ට කාර දේැ    වශ. ඉදිරිදේ දී අපි ඒ දේත්ොරතුමරු ලබශ 
දේද්  බලශදේපොදේරොත්තුම ව වශ. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දේබොදේහොම ාත්ුමි යි. 

 
ණනයනය  හනම් කණනු ලැබූ ණසකාණක වර්ග  
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1. ගු බුද්ධික පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

දේාෞඛ්ය, දේපෝෂණ හශ දේශීය  වවදය අමශත්යතුමමශදේැ් තූ 
ප්රය ්  - (4) :  

(අ) (i) 2014.07.01 දි  සිට ආ     ත්හ ම් කාරුව 
ලටබූ, ආහශර ාඳහශ දේ ොද  රාකාශරකා වර්ැ 
කාවදේර්ද; 

 (ii) එම එක් එක් රාකාශරකා වර්ැ , ත්හ ම් කිරීමට 
දේහේතුමව දේව් දේව් වයදේ ් කාවදේර්ද; 

  ්  එතුමමශ දේමම ාභශවට ද්ව්දේ හිද? 

(ආ) (i)  ඉහත් ත්හ ම් කාළ රාකාශරකා දේම්ම, 
අින දේමොදේටෝ දේ ොදේහොත් දේමොදේ ෝදේාෝඩි ම් 
 ලූටදේම්ට් (MSG) රාකාශරකා  ද මිිසා ් සිරුරට 
අහිත්කාර බවත්; 

 (ii) එ  පිළිකාශ, ා ්ශයු ආබශන තතුමළු දරුණු 
දේරෝැශබශන ාඳහශ දේහේතුම කාශරකා ව  බවත්;  

 (iii) වාරකාට එම රාකාශරකා දේමට්රික් දේටෝ  2,200කාට 
වටඩි ප්රමශණ ක් දේමරටට ආ     කාර  බවත්; 

 එතුමමශ ද්දේ හිද? 

(ත) (i) දේමොදේ ෝදේාෝඩි ම්  ලූටදේම්ට් භශිනත්  ත්හ ම් 
කිරීමට කාටයුතුම කාර් දේ්ද; 

 (ii) එදේාේ  ම්, එම දි   කාවදේර්ද; 

  ්  එතුමමශ ාඳහ් කාර්දේ්ද? 

(ඈ) දේ ො එදේාේ  ම්, ඒ ම්ද? 

 ரபாசகை மற்றும் சுரதச மருத்துவ அகமச்சகரக் ரகட்ட 
வினா:  

(அ) (i )  2014.07.01ஆம் திகதி முதல் இறக்குமதிக்கு 

தகடவிதிக்கப்பட்டுள்ள உைவுச் சுகவயூட்டிகள் 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 (ii )  ரமற்படி ஒவ்தவாரு சுகவயூட்டிக்கும் 

தகடவிதிக்கப்படுவதற்கான காரைம் 

தவவ்ரவறாக யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  ரமற்படி தகடதசய்யப்பட்ட சுகவயூட்டிகள் 

ரபான்ரற அஜினதமாட்ரடா அல்லது 

தமாரனாரசாடியம் க்ளூடரமட் (M S G )  

சுகவயூட்டியும் மனித உடலுக்குப் 

பாதகமானததன்பகதயும்; 

 (ii )  இது புற்றுரநாய் மற்றும் நரம்பு ரநாய்கள் 

உள்ளிட்ட பாரதூரமான ரநாய்களுக்கு 

காரைமாக அகமகின்றததன்பகதயும்; 

 (iii )  ஒரு வருடத்தில் 2200 தமட்ாிக் ததான்கன விட 

அதிகளவில் ரமற்படி சுகவயூட்டி இந்நாட்டிற்கு 

இறக்குமதி தசய்யப்படுகின்றததன்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i )  தமாரனாரசாடியம் க்ளூடரமட் பாவகனகயத் 

தகடதசய்வதற்கு நடவடிக்கக எடுப்பாரா 

என்பகதயும்; 

 (ii )  ஆதமனில், அத்ரததி யாததன்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) as to what are the types of food seasonings 
which were banned   from importation, 
from 01.07.2014; and 

 (ii) separately, the reasons led to ban each 
aforesaid food seasoning?  

(b) Is he aware that - 

 (i) same as aforementioned banned seasonings, 
“Ajinomoto” or Monosodium Glutamate 
(MSG)  is also harmful to human body;  

 (ii) it is a factor for cancer, neurological 
disorders and serious diseases; and 

 (iii) over 2200 metric tons of aforesaid 
seasoning are imported every year to our 
country? 

(c) Will he state - 

 (i) whether measures will be taken to ban the 
use of Monosodium Glutamate; and 

 (ii) if so, that date?  

(d) If not, why? 
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ගු (වවදය) ණාජි  තසේනාණතන ෙහ ා (තසෞඛය  
තපෝෂණ හා තද්ශීය වවදය අො යුරො) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித ரசனாரத்ன - 

சுகாதாரம், ரபாசகை மற்றும் சுரதச மருத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, එම ප්රය ් ට පිළිතුමර දේමදේාේ . 

(අ) (i)    1.  තදේලෝයි  ්

  2.  බර්බරි් 

  3. බීටශ - තාදේරෝ් ාහ සි මයිල් 
ත්ත්රක්සිදේල්ට් 

  4.  දේක් න ඔයිල් 

  5.  කාටලමා ්ඔයිල් 

  6.  දේකාොදේක්  ්

  7.  කුමරි  ්

  8.  ඩයිඑි ලී්  ල්යිදේකාෝල් 

  9.  ඩයිඑි ලී  ්  ල්යිදේකාෝල් දේමොදේ ො ඊත්යිල් 
ඊත්ර් 

  10.  එාට්්රදේැෝල් 

  11.  ඉයුින යිල් මීත්යිල් ඊත්ර් 

  12.  හයිපරිසි  ්

  13.   යිදේට්රොදේබ්සි  ්

  14.  පයිදේරෝලිින ා ්තසි න 

  15.  ාට ්දේරෝල් ාහ අයිදේාො ාට ්දේරෝල් 

  16.  ාට් දේටොිස  ්

  17.  ාාශප්රා ්ඔයිල් 

  18.  තුමදේජෝ , අයිදේාො තුමදේජෝ  (තල් ශ ාහ බීටශ 
තුමදේජෝ ) 

  19.  දේටෝ කාශ බී් (ඩිප්ට්ටරයිල් තදේඩොරට්) 

  20.  දේාෞඛ්ය ට අහිත්කාර දේහෝ අහිත්කාර ින  හටකි 
දේව ත්  ම් රාකාශරකා ද්රවයක් 

  (ii) පහත් ාඳහ් ආහශර පිළිබඳ කාටයුතුම කාර  අ්ත්ර් 
ජශි කා ආ ත් /ාංිනනශ  හශ ජශි කා මට්ටදේම් 
ආ ත් /ාංිනනශ  මඟි් ඉහත් ආකාල  ද්රවය 
ත්හ ම් කාර ති  අත්ර, එ  ඉහත් අංකා 1 සිට 20 
දක්වශ සි  ුරාශ ිසකා ද්රවයලට අදශළ දේේ. 

  1. එක්ාත් ජ පද ආහශර ාහ ඖෂන පරිපශල   
මඟි් දේකාෝ න ඔ ් දේ  නරල් දේරිනාට්රදේ  
ලටයිාත්ුම ැත්කාර ති  ත්හ ම් කාළ ද්රවය වීම. 

  2. රාකාශරකා ාහ ිසාා්ශරණ ිසෂප්ශදකායි්දේ  
ාංිනනශ දේ  ාව්ශධී  ිනදේයේෂඥ  ්ආරක්ෂිත් 
බවට පිළිදේ ොැත් ද්රවය වීම. 

  3. ආහශර ආකාල  ද්රවය පිළිබඳ ආහශර හශ 
කාෘෂිකාර්ම ාංිනනශ   හශ දේලෝකා දේාෞඛ්ය 
ාංිනනශ   ාම්බ්න ඒකාශබශන ිනදේයේෂඥ 
කාමිටුව ිනසි් තැයීමට ලක් කාර  
දේකාෝදේ නක්ා ් ආ ත්   පිළිැත්  වත්ම 
රාකාශරකා ලටයිාත්ුමවට අුවව ආරක්ෂිත් බවට 
පිළිදේ ොැත් ද්රවය වීම. 

(ආ) (i) දේමොදේ ෝ දේාෝඩි ම්  ලූටදේම්ට්  ුව රා 
ප්රවර්නකා කි. දේමොදේ ෝ දේාෝඩි ම්  ුටදේම්ට් රා 
ප්රවර්නකා  ආහශර ආකාල  ද්රවය පිළිබඳ ආහශර හශ 

කාෘෂිකාර්ම ාංිනනශ   හශ දේලෝකා දේාෞඛ්ය 
ාංිනනශ   ාම්බ්න ඒකාශබශන ිනදේයේෂඥ කාමිටුව 
ිනසි් තැයීමට ලක්කාර ති  අත්ර දේම් දක්වශ 
අ ශරක්ෂිත් ද්රවය ක් දේලා ප්රකාශය ට පත් කාර 
 ටත්. 

 (ii) දේම් පිළිබඳව ිනිනන පර්දේ ෂණ ප්රි ඵල ප්රකාශය ට 
පත් වී තත්ත් ජශත්ය්ත්ර වයදේ  ්පිළිැත් හටකි 
ාංිනනශ  මඟි් එකී පර්දේ ෂණවල ප්රි ඵල 
ත්හවුරු කාර අහිත්කාර බවට ප්රකාශය ට පත් කාර 
 ටත්. 

 (iii) ඔේ. 

(ත) (i) දට ට ත්හ ම් කිරීමට කාටයුතුම දේ ොදශ  ටත්. 

 (ii) පට  දේ ො ඟී. 

(ඈ) අදශළ දේ ොදේේ. 

 
ගු බුද්ධික පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ඉත්ශ දීර්ඝ පිළිතුමරක් වුණත් මශ 

අදේප්ක්ෂශ කාළ ආකාශර ට ලබශදීම පිළිබඳව ිනෂ  භශර ැරු 
අමශත්යතුමමශට ා්තුමි ව්ත් ව  අත්ර,  මම ැරු අමශත්යතුමමශදේැ් 
දට  ැ්  කාටමටි යි, ඔබතුමමශ (අ)(i)ාඳහ් කාළ 20කාට අධිකා 
රාශ   ද්රවය භශිනත් කාරමි් ිසෂප්ශද   කාර   තත්ටම් ආහශර 

වර්ැ ත්වමත් දේවළඳ දේපොළට ිසකුත් කාර  බව ඔබතුමමශදේ  
අමශත්යශංය  ාහ පළශත් ාභශ අමශත්යශංය   ටදේත් සිටි  මහජ  
දේාෞඛ්ය පරීක්ෂකාවරු්දේ  අහුර පරීක්ෂණවලි් එදේහමත් 

 ටත් ම් ඒ පිළිබඳ කාළ ිනමර්ය වලි් දේහළිදරේ දේවලශ 
ි දේබ වශද?  

 

ගු (වවදය) ණාජි  තසේනාණතන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித ரசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

එදේහම එකාක් ි දේබ වශ.  රාශ ිසකා දේපොදේහොර ාඳහශ දේම්වශ 

භශිනත් කාර වශ කි ලශ දේහළිදරවු දේවලශ ි දේබ වශ.  
 

ගු බුද්ධික පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ැරු අමශත්යතුමමිස, මශ දට  ැ් ට කාටමටි යි, රාශ ිසකා 

දේපොදේහොරවලට අමත්රව වදිසකාව පරිදේභෝජ   කාර  ආහශර, 
ිනදේයේෂදේ ්ම එළවු, පළශ වර්ැ, පලතුමරු ාහ රාකාටිනලි 
කාර්මශ්ත්දේ දී  ම් මට්ටමකි් දේම් රාශ ිසකා ද්රවය එකාක් දේහෝ 
කිහිප ක් දේ ොදශ ැ් ශ බවට අත් අඩංගුවට ැටනීම්වලදී 
දේහළිදරවු දේවලශ ි දේබ වශද කි ලශ. 

 

ගු (වවදය) ණාජි  තසේනාණතන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித ரசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 ටහට. අපි දේම් ත්හ ම් කාරලශ ි දේබ  ද්රවය පශිනච්චි කාර වශ 

කි ශ දේකාොත්ට කාවත් අපට වශර්ත්ශදේවලශ  ටහට. 
 

ගු බුද්ධික පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ිනදේයේෂදේ ් දේමොදේ ෝදේාෝඩි ම්  ලූටදේම්ට් රාකාශරකා  

ාංැත්ව - තතුමළත්ව- අින දේමොදේටෝ ාහ ඒ හශ ාමශ  ිසෂප්ශද  

පිළිබඳව ත්මයි දේලෝකාදේ  බලවත් කාථිකාශවක් ති දේවලශ 
ි දේබ්දේ්. ාමහර ක්ෂිකකා නූ නල්ා් වර්ැ ාහ තත්ටම් 
දේාෝ ශමීට් වර්ැ පිළිබඳව පුභ ගි  වකාවශුවදේේ ාමශජ  තුමළ 

 ම්කිසි මට්ටමකා ආත්ි  ක් ති  වුණශ.  
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

දේලෝකාදේ  සිදු කාර ි දේබ  දේාො ශ ැටනීම්වලට අමත්රව 

දේාෞඛ්ය, දේපෝෂණ හශ දේශීය  වවදය අමශත්යශංයදේ  මටදිහත් 

වීදේම් සිදු කාළ ිනමර්ය වලට අුවව ාමහර දේාෝ ශමීට් වර්ැ, 

ක්ෂිකකා නූ නල්ා ්වර්ැ ාහ ිනදේයේෂදේ ්ම අින දේමොදේටෝ දේහෝ ඒ 

හශ ාමශ   ම්වලි් යුක්ත් දේමොදේ ෝදේාෝඩි ම්  ලූටදේම්ට් අඩංගු 

ආහශර පිළිබඳව ඔබතුමමශට  ම් දේද ක් ාඳහ් කාර්  පුළුව්ද? 

ඒවශ මුවෂය ශට හිත්කාරද,  ටශද? දේමොකාක්ද, ඒ ාම්බ්නදේ ් 

අමශත්යශංයදේ  මත් ? 

 
ගු (වවදය) ණාජි  තසේනාණතන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித ரசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දේමොදේ ෝදේාෝඩි ම්  ලූටදේම්ට් පිළිබඳව ිනමර්ය  ක් කාළශ. 

මම දේාෞඛ්ය අමශත්යවර ශ වයදේ ් පත් වුණශට පුභවත් 

ිනමර්ය  ක් කාළශ.  මුත් එ  හශිසකාර රාශ ිසකා ද්රවය ක්ද 

 ්  ත්වම දේාො ශ දේැ   ටහට. ඒ පිළිබඳව සිදුකාළ  ම් 

පර්දේ ෂණවලදී ඒ බව දේහළිදරේ දේවලශ ි බුණත්, ඒ කිසිම 

පර්දේ ෂණ වශර්ත්ශවක් ජශත්ය්ත්රව පිළිැත් පර්දේ ෂණ වශර්ත්ශ 

දේ ොදේවයි. එකා එක් දේකා ශ ිසකාම් සිදුකාළ පර්දේ ෂණවල වශර්ත්ශ 

හටරුණු ිනට දේම් පිළිබඳව පිළිැටනීමට ලක් වුණු කිසිම වශර්ත්ශවක් 

 ටහට. ඒ ිසාශ අපට දේම් පිළිබඳව කිසිම ්රි ශමශර්ැ ක් ැ්  

බටහට. දේව ත් කිසිම රටකා එවටිස ්රි ශ මශර්ැ ක් අරදේැ ත් 

 ටහට.  

 
ගු බුද්ධික පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, අවාශ  වයදේ ් මම ැරු දේාෞඛ්ය 

තමි තුමමශදේැ් දේම් පිළිබඳවත් දට  ැ්  කාටමටි යි. 

ිනදේයේෂදේ ්ම මුවෂය ශදේ  ා ්ශයු පශනි  ටත්, දේමොළදේ  

්රි ශකාශරිත්ව ටත් ඉත්ශ  රකා ිනධි ට බලපශ  ප්රමිි දේ ් දේත්ොර 

තත්ටම් ජංැම දුරකාථ  දේවදේළඳ දේපොළට එ වශ. ඒ ාම්බ්නදේ ් 

දේාෞඛ්ය අමශත්යශංය , ිනදුලි ාංදේශය හශ ඩිිනටල්  ටිත්ල පහුභකාම් 

අමශත්යශංය ත් එක්කා  ම් ඒකාශබශන වටඩ පිළිදේවළකාට  ්  

බලශදේපොදේරොත්තුම දේව වශද?  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඒ ප්රය ්  දේම් ප්රය ් ට අදශළ  ටහට දේ්.  

 
ගු (වවදය) ණාජි  තසේනාණතන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித ரசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne)  
ිනදයශත්මකාව එවටිස දේද ක් ත්වම හරි ටම ප්රකාශය දේවලශ 

 ටහට.  මුත් ඒ පිළිබඳව දේ ොදේ කුත් මි මත්ශ් ත්ර ි දේබ වශ. 

ඒවශ ැට  දේාො ශ බල්දේ්  ටතුමව මට එකාපශරටම ඒ 

ාම්බ්නදේ ්   මක් කි ්  බටහට.   

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දේදව  වට .  

කුංකා ණනයනය සහ අපනයනය  විසන ණ 
தகாட்கடப் பாக்கு  ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி : 

விபரம் 
IMPORT AND EXPORT OF DRIED ARECANUT : DETAILS   
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4. ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

කාර්මශ්ත් හශ වශිකජ කාටයුතුම අමශත්යතුමමශදේැ් තූ    
ප්රය ් - (3): 

(අ) (i) 2010 වාදේර් සිට දේම් දක්වශ ශ්රී ලංකාශදේව් 
ඉ්දි ශවට අප     කාළ කාරුංකාශ ප්රමශණ ; 

 (ii) ඒවශදේ  වටි ශකාම; 

 (iii) අප   කාරුව් හශ ඔවු්දේ  ලිපි  ;් 

 (iv) එක් එක් අප   කාරු අප     කාළ ප්රමශණ  
හශ වටි ශකාම; 

 (v)  එක් එක් අප   කාරු රජ ට දේැවූ බදු මුදල; 

 වර්ෂ  අුවව දේව් දේව් වයදේ ් කාවදේර්ද  ්  එතුමමශ 
ාඳහ් කාර්දේ්ද?  

(ආ) (i) 2010 වාදේර් සිට දේම් දක්වශ කාශල  තුමළ ශ්රී 
ලංකාශවට ආ     කාළ කාරුංකාශ ප්රමශණ ; 

 (ii) ඒවශදේ  වටි ශකාම; 

 (iii) ආ   කාරුව් හශ ඔවු්දේ  ලිපි  ්; 

 (iv) එක් එක් ආ   කාරුව් ආ     කාළ 
ප්රමශණ  හශ වටි ශකාම; 

 (v) ආ     කාළ රට; 

 (vi) එක් එක් ආ   කාරු රජ ට දේැවූ බදු මුදල; 

 වර්ෂ  අුවව දේව් දේව් වයදේ ් කාවදේර්ද  ් ත් 
එතුමමශ ාඳහ් කාර්දේ්ද?  

(ත) (i) 2010 වාදේර් සිට දේම් දක්වශ ශ්රී ලංකාශදේේ කාරුංකාශ 
ිසෂප්ශද   වර්ෂ  අුවව දේව් දේව් වයදේ  ්
දේකාොපමණද; 

 (ii) නීි ිනදේරෝධී දේලා කාරුංකාශ ප්රි  අප    
්රි ශවලි ක් ශ්රී ලංකාශව හරහශ සිදුව  බවත්, 
එමඟි් දේශීය  කාරුංකාශ ිසෂප්ශදකා ් ාහ 
අප   කාරුව් දුෂක්ාරත්ශව ට පත්ව ති  බවත් 
පිළිැ්දේ්ද; 

 (iii) දේමම නීි ිනදේරෝධී ප්රි  අප     වටළටක්වීමට 
රජ  ැ් ශ ්රි ශමශර්ැ කාවදේර්ද; 

  ්  එතුමමශ දේමම ාභශවට ද්ව්දේ්ද? 

(ඈ) දේ ො එදේාේ  ම්, ඒ ම්ද? 

 

ககத்ததாழில் மற்றும் வாைிப அலுவல்கள் அகமச்சகரக் 

ரகட்ட வினா:  

(அ) (i )  2010ஆம் ஆண்டு முதல்  இதுவகரயில் 

இலங்ககயிலிருந்து இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி 

தசய்யப்பட்ட தகாட்கடப் பாக்கின்  அளவு; 

 (ii )  அவற்றின் தபறுமதி; 

 (iii )  ஏற்றுமதியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது  முகவாி; 

 (iv )  ஒவ்தவாரு ஏற்றுமதியாளரும் ஏற்றுமதி தசய்த 

அளவு மற்றும் தபறுமதி;   
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 (v )  ஒவ்தவாரு ஏற்றுமதியாளரும் அரசாங்கத்துக்குச் 

தசலுத்திய வாித் ததாகக;  

 ஆண்டுவாாியாக தவவ்ரவறாக யாது என்பகத அவர் 

குறிப்பிடுவாரா? 

(ஆ) (i )  2010ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவகரயிலான 

காலப்பகுதியில் இலங்ககக்கு இறக்குமதி 

தசய்யப்பட்ட தகாட்கடப் பாக்கின் அளவு; 

 (ii )  அவற்றின் தபறுமதி; 

 (iii )  இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது முகவாி; 

 (iv )  ஒவ்தவாரு இறக்குமதியாளரும் இறக்குமதி 

தசய்த அளவு மற்றும் தபறுமதி; 

 (v )  இறக்குமதி தசய்த நாடு; 

 (vi )  ஒவ்தவாரு இறக்குமதியாளரும் அரசாங்கத்துக்கு 

தசலுத்திய வாித் ததாகக; 

 ஆண்டுவாாியாக தவவ்ரவறாக யாது என்பகத அவர் 

குறிப்பிடுவாரா? 

(இ) (i )  2010ஆம் ஆண்டு முதல்  இதுவகரயில் 

இலங்ககயில் தகாட்கடப் பாக்கின் உற்பத்தி 

ஒவ்தவாரு வருடத்துக்கும் ஏற்ப தவவ்ரவறாக 

யாது; 

 (ii )  இலங்ககயின் ஊடாக சட்டவிரராதமாக 

தகாட்கடப் பாக்கு மீள் ஏற்றுமதி 

தசய்யப்படுவததன்பகதயும், இதனால் உள்ளூர் 

தகாட்கடப் பாக்கு உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் 

ஏற்றுமதியாளர்கள் சிரமத்துக்கு உள்ளாகியுள் 

ளார்கள் என்பகதயும் ஏற்றுக்தகாள்வாரா; 

 (iii )  ரமற்படி சட்டவிரராதமான மீள் ஏற்றுமதிகயத் 

தடுப்பதற்காக அரசாங்கம் எடுக்கும் நடவடிக் 

கககள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he state separately in relation to each year 
from 2010 to date - 

 (i) the quantity of karunka (dried arecanut) that 
has been exported from Sri Lanka to India; 

 (ii) the value of the aforesaid quantity of 
karunka; 

 (iii) the names and addresses of the exporters of 
the aforesaid quantity; 

 (iv) the quantity and the value of the karunka 
that has been exported by each exporter; 
and 

 (v) the value of the tax that has been paid to the 
government by each exporter? 

(b) Will he also state separately in relation to each 
year from 2010 to date - 

 (i) the quantity of karunka  that has been 
imported to Sri Lanka;  

 (ii) the value of the aforesaid quantity; 

 (iii) the names and addresses of the importers of 
the aforesaid quantity; 

 (iv) the quantity and the value of the karunka 
that has been imported by each importer; 
and 

 (v) the countries from which the aforesaid 
amount of karunka has been imported; and 

 (vi) the value of the tax that has been paid to the 
Government by each importer? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) separately in relation to each year from 
2010 to date, of the quantity of karunka that 
has been produced in Sri Lanka; 

 (ii) whether he admits that an illegal process of 
re-exporting karunka via Sri Lanka is 
taking place and that the local karunka 
producers and exporters have been greatly 
inconvenienced due to this illegal process; 
and   

 (iii) of the measures that will be taken by the 
Government to stop such illegal re-
exporting of karunka?  

(d) If not, why? 

 

ගු රිසාඩ් බදියුදීන් ෙහ ා (කර්ොන්  හා වාණිජ ක යුුර 
අො යුරො) 
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன் - ககத்ததாழில் மற்றும் 

வாைிப அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, මශ එම ප්රය ් ට පිළිතුමර සභාග * 
කාර වශ. 

 
* සභාතම්සය ෙ   බන ලද ිළිතුරණ  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ) (i) 2010 වාදේර් සිට 2016 වාර දක්වශ ශ්රී ලංකාශදේව් 

ඉ්දි ශවට අප     කාළ කාරුංකාශ ප්රමශණ  

 
 

(මූලශශ්ර  - ශ්රී ලංකාශ දේර්ගුව) 

වර්ෂ  ප්රමශණ  

  දේමට්රික් දේටෝ 

2010   2,148 

2011   2,273 

2012   2,558 

2013 10,392 

2014 30,225 

2015 30,314 

2016 ජ වශරි 
- ජුිස 

  5,922 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

 (ii) ඉහත් ප්රමශණ ්හි වටි ශකාම 

 
(මූලශශ්ර  - ශ්රී ලංකාශ දේර්ගුව) 

 (iii)  තමුණුම I*හි දක්වශ තත්. 

 (iv)  තමුණුම II*හි දක්වශ තත්. 

 (v)  කාරුංකාශ අප   දේ දී බදු අ  දේ ොකාරයි. 

 

(ආ) (i) 2010 වාදේර් සිට දේම් දක්වශ කාශල  තුමළ ශ්රී ලංකාශවට 
ආ     කාළ කාරුංකාශ ප්රමශණ . 

 
(මූලශශ්ර  - ශ්රී ලංකාශ දේර්ගුව) 

 (ii) ඉහත් ප්රමශණ ්හි වටි ශකාම 

 
(මූලශශ්ර  - ශ්රී ලංකාශ දේර්ගුව) 

වර්ෂ  වටි ශකාම 

  (‘000) 

2010   263,749 

2011   283,319 

2012   505,566 

2013 2,190,261 

2014 8,488,029 

2015 9,774,260 

2016 ජ වශරි 
- ජුිස 

2,105,352 

වර්ෂ  ප්රමශණ  

  දේමට්රික් දේටෝ 

2010  ටත් 

2011  1,130 

2012  1,330 

2013  7,022 

2014 29,333 

2015 13,032 

2016 ජ වශරි 
- ජුිස 

  - 

වර්ෂ  වටි ශකාම (රු.) 

2010             ටත් 

2011     75,414,212 

2012   127,339,352 

2013   813,108,283 

2014 5,532,158,437 

2015 2,427,827,091 

2016 ජ වශරි 
- ජුිස 

- 

 (iii) ආ   කාරුව්දේ   ම් ාහ ඔවු්දේ  ලිපි  ් 

 

 

 
 (iv) එක් එක් ආ   කාරුවශ ිනසි  ් ආ     කාර  ලද 

කාරුංකාශ ප්රමශණ  හශ වටි ශකාම 

 

 
(මූලශශ්ර  - ශ්රී ලංකාශ දේර්ගුව) 

 (v) ඉහත් කාරුංකාශ ප්රමශණ  ්ආ     කාළ රටවල්. 

  ඉ්දුනීසි ශව, සිංැප්ර්රුව, ත්ශයිල්ත් , ින ට් ශම  

 

 (vi) එක් එක් ආ   කාරුවශ ිනසි් රජ ට දේැවූ බදු මුදල 

 

 
(මූලශශ්ර  - ශ්රී ලංකාශ දේර්ගුව) 

 ම් ලිපි  ් 

4 S ඉ්ට ටෂ ල් 
පුශැලිකා ාමශැම 

146/S/2, පර්ල් පශර්ක් 
ාශප්පු ාංකීර්ණ , මීැමු 
පශර, වත්ත්ල. 

ව ඹ දේේඩර්ා් 86, පී ර් ායිදේබෝ වීදි , 
දේකාොළඹ 12. 

දේැෝල්ඩ් ෆු නා් 
තදේරෝ දේප්රොදේාසි් 
පුශැලිකා ාමශැම 

184/1, ඩෑම් වීදි , 
දේකාොළඹ 12. 

 ට්සි දේේඩර්ා් 265, ඩෑම් වීදි , දේකාොළඹ 
12. 

චමත්කාශර 
දේහෝල්ඩි්ා් 
පුශැලිකා ාමශැම 

400, හයිදේලවල් පශර, 
ප්ිසපිටි . 

ආ   කාරුදේ  
 ම 

ප්රමශණ  
දේමට්රික් 
දේටෝ 

මුළු වටි ශකාම (රු) 

4 S ඉ්ට ටෂ ල් 
පුශැලිකා ාමශැම 

  7,941 1,326,358,720 

ව ඹ දේේඩර්ා් 43,556 7,602,317,935 

දේැෝල්ඩ් ෆු නා් 
තදේරෝ දේප්රොදේාසි් 
පුශැලිකා ාමශැම 

    306       40,145,805 

 ට්සි දේේඩර්ා්       18        5,638,150 

චමත්කාශර 
දේහෝල්ඩි්ා් 
පුශැලිකා ාමශැම 

     27        1,386,765 

ආ   කාරුදේ   
 ම 

මුළු බදු දේැවීම් 

4 S ඉ්ට ටෂ ල් 
පුශැලිකා ාමශැම 

  14,488,254 

ව ඹ දේේඩර්ා්  209,115,080 

දේැෝල්ඩ් ෆු නා් 
තදේරෝ දේප්රොදේාසි් 
පුශැලිකා ාමශැම 

1,485,400 

 ට්සි දේේඩර්ා් ත්ශවකාශලිකා ආ    අප    
ක්රම   ටදේත් ආ     කාර 
තත්. 

චමත්කාශර 
දේහෝල්ඩි්ා් 
පුශැලිකා ාමශැම  
ත්ශවකාශලිකා ආ    
අප    ක්රම  
 ටදේත් 

ආ     කාර තත්. 
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(ත) (i) ශ්රී ලංකාශදේේ ිසෂ්පශද   කාර  ලද කාරුංකාශ  ප්රමශණ ් 

 

 
(මූලශශ්ර  - අප    කාෘෂිකාර්ම දේදපශර්ත්දේම්්තුමව) 

 (ii) දිසමි. (පිළිැිසමි) 

 (iii) ශ්රී ලංකාශදේව් ඉ්දි ශවට කාරුංකාශ අප     කිරීදේම්දී 
අ ථශ දේලා සිදු කාර  අප    ් පශල   සිදු කිරීම 
ාඳහශත් දටඩි ිසර්ණශ කා  ටදේත් අප    කාටයුතුම සිදු ව  
බවට ාහි කා කිරීම ාඳහශත් අවයය පි වර ් කාර්මශ්ත් 

හශ වශිකජ කාටයුතුම අමශත්යශංය  ිනසි  ් දේැ  තත්.  
තමුණුම III*හි දක්වශ තත්. 

(ඈ) ති  ින  දේ ොහටකා. 

 
 
 

කනපතිිළල්වල විජයකුොර් ෙහ ා  අයත ඩඩෙ   

තබෞද්ධ විහාණයක් ඩදිකිරීෙ 
 திரு. கைபதிபிள்கள விஜயகுமாருக்குாிய காைி : 

விஹாகர நிர்மாைம் 

LAND BELONGING TO MR. KANAPATHIPILLEI 
WIJAYAKUMAR: CONSTRUCTION OF BUDDDHIST TEMPLE  
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5. ගු බුද්ධික පතිණණ ෙහ ා (ගු ඩ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් 
ෙහ ා තවනුව ) 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை - மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் 

நிர்மலநாதன் சார்பாக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
I.Charles Nirmalanathan )   

බුශනයශා  අමශත්යතුමමශදේැ් තූ ප්රය ් - (3): 

(අ) (i) ම් ශරම දිාත්්රික්කාදේ  පිහිටි ි රුක්දේක්දීාව්ර 
දේකාෝිනල හි්දු ජ ත්ශවදේ  ශුශන වූ ර්ජනී  
ාථ්ශ  ක් බවත්; 

 (ii) ි රුක්දේක්දීාව්ර දේකාෝිනලට ඉත්ශ ආා් ව පිහිටි 
කා පි පිල්වල ිනජ කුමශර් මහත්ශට අ ත් 
ඉඩදේමහි නීි ිනදේරෝධී දේලා දේබෞශන ිනහශර ක් 
ඉදිකාරමි් පවි   බවත්; 

 එතුමමශ ද්දේ්ද? 

(ආ) නීි ිනදේරෝධීව ඉදිකාර  දේමම ිනහශරදේ  ඉදිකිරීම් කාටයුතුම 
 වත්ශ දටමීමට කාටයුතුම කාර්දේ්ද  ්  එතුමමශ දේමම 
ාභශවට ද්ව්දේ්ද?  

(ත) දේ ො එදේාේ  ම්, ඒ ම්ද? 

වර්ෂ  ප්රමශණ  - දේමට්රික් දේටෝ 

2010  24,361 

2011  24,485 

2012  23,450 

2013  22,279 

2014  22,385 

2015  23,524 

புத்தசாசன அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i )  மன்னார் மாவட்டத்தில் அகமந்துள்ள 

திருக்ரகதீஸ்வரக் ரகாயில் இந்து மக்களின் 

புனித வழிபாட்டுத்தலமாகும் என்பகதயும்; 

 (ii) திருக்ரகதீஸ்வரக் ரகாயிலுக்கு மிக அண்கமயில் 

அகமந்துள்ள திரு. கைபதிபிள்கள 

விஜயகுமாருக்குச் தசாந்தமான காைியில் 

சட்டவிரராதமாக ஒரு தபௌத்த விஹாகர 

நிர்மாைிக்கப்படுகின்றததன்பகதயும்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) சட்டவிரராதமாக நிர்மாைிக்கப்படும் இவ்விஹாகர 

யின்  நிர்மாைப் பைிககள நிறுத்துவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுப்பாரா என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Buddhasasana: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the Thirukkedishwara Kovil situated in 
Mannar District is a religious site of the 
Hindu people; and  

 (ii) a Buddhist temple is being constructed in an 
unauthorized manner on a land belonging to 
Mr. Kanpathipillei Wijayakumar which is 
situated in close proximity of the 
Thirukkedishwara Kovil? 

(b) Will he inform this House whether action will be 
taken to suspend the unauthorized construction of 
this temple?  

(c) If not, why? 

 

ගු ගයන්  කුණාතිලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, බුශනයශා  අමශත්යතුමමශ දේවුවදේව් 

මශ එම ප්රය්  ට පිළිතුමර සභාග * කාර වශ.  

 
* සභාතම්සය ෙ   බන ලද ිළිතුරණ  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඉඩදේම් හිමිකාශරත්ව  පිළිබඳ ිසය්චිත් දේලා හඳු ශැටනීමක් 
කාර දේ ොමටත්. එහි කාශල කා පට  ්ිනහශරා්ථශ  ක් පටවතී 
තත්. 

(ආ) නීි  ිනදේරෝධී ඉදිකිරීමක් සිදු දේේ  ම් අදශළ ආ ත්  මඟි  ් නීි   
්රි ශත්මකා කාළ යුතුමව තත්. 

(ත) අදශළ දේ ොදේේ. 
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————————— 
*  පුසන කාලත   බා ඇ . 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශර්ලිදේම්්තුමව 

තසෝෙදාස තසල්ලතහේවා ෙහ ා පදිංික ඩඩෙ  අයිතිය 
திரு. ரசாமதாச தசல்லரஹவா வதியும் காைி: 

உாித்தாண்கம 

 LAND OCCUPIED BY MR. SOMADASA SELLAHEWA: 
OWNERSHIP  
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9.  ගු සුනිල් හඳුන්තනතති ෙහ ා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඉඩම් අමශත්යතුමමශදේැ් තූ ප්රය ් - (2): 

(අ) (i)  දේාේ ශ ශ කාපුර රශම ිසලනශරි වාදේම්, . . එා.් 
දේාේ ශ ශ කා වීදිදේ , 4 ව  මශවදේත් සිි  ම් අංකා 
280007 ාහ කාටබලි අංකා 686 ාහ බලපත්ර අංකා 
අම්/වශ/බ 1369 දර  ඉඩදේමහි දේාෝමදශා 
දේාල්ලදේහේවශ    අ  ිනසි් දේවළඳාලක් 
පවත්වශදේැ  ගි  බවත්; 

 (ii) 1991 වර්ෂදේ දී දේමම ඉඩම දේපොදු කාටයුත්ත්ක් 
ාඳහශ රජ ට පවරශ ැත් බවත්; 

 (iii) එහි දේපොදු කාටයුත්ත්ක් සිදු දේ ොවූ බටින්, අම්පශර 
ාහකාශර ඉඩම් දේකාොමාශරිා ් ිනසි  ් වාර 30ක් 
ාඳහශ ත්ක්දේාේරු කාර රු.171,050/-ක් ාහ 
මිිස්දේදෝරු ැශාත්ුම වයදේ ් රු.1,450/-ක් 
ලබශදේැ   ටවත් දේාෝමදශා දේාල්ලදේහේවශ 
මහත්ශට ඉඩම භුක්ි  ිනඳීමට අවාර ලබශ දී ති  
බවත්; 

 එතුමමශ ද්දේ්ද? 

(ආ) (i) ඉහත් (අ)(i) හි ාඳහ් ඉඩම දේාෝමදශා 
දේාල්ලදේහේවශ මහත්ශට අ ත් ඉඩමක්ද; 

 (ii) එම ඉඩදේම් ිනයශලත්ව  දේකාොපමණද; 

 (iii) එහි දේවළඳාලක් පවත්වශදේැ     ලශදේශ කාවර 
දි  කා සිට කාවර දි  ක් දක්වශද; 

 (iv) එම ඉඩම රජ ට පවරශ ැටනීමක් සිදු කාර ි දේේද; 

 (v) එම ඉඩම පවරශ ැ් ශ ලශදේශ කුම  දේපොදු 
කාටයුත්ත්ක් ාඳහශද; 

  ්  එතුමමශ දේමම ාභශවට ද්ව්දේ්ද? 

(ත) දේ ො එදේාේ  ම්, ඒ ම්ද? 
 

காைி அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i )  அம்பாகற பிரரதச தசயலாளர் பிாிவுக்குட்பட்ட 

ரசனாநாயக்கபுர கிராம அலுவலர் பிாிவில், டீ. 

எஸ். ரசனாநாயக்க வீதி 4ஆம் 

மாவத்கதயிலுள்ள 280007ஆம் வகரபட 

இலக்கத்கதயும் 686ஆம் காைித்துண்டு 

இலக்கத்கதயும் අම්/වශ/බ 1369ஆம் உாிம 

இலக்கத்கதயும் தகாண்ட காைியில் ரசாமதாச 

தசல்லரஹவா என்பவாினால் ஒரு வர்த்தக 

நிகலயம் நடத்தப்பட்டு வந்தததன்பகதயும்; 

 (ii) 1991ஆம் ஆண்டில் இக்காைி தபாது 

விடயதமான்றுக்காக  அரசாங்கத்தினால் 

சுவீகாிக்கப்பட்டததன்பகதயும்; 

 (iii )  அதில் தபாது விடயதமான்று இடம்தபறாகம 

யால், அம்பாகற உதவிக் காைி ஆகையாள 

ாினால் 30 வருடங்களுக்கு விகலமதிப்பிடப் 

பட்டு 1,71,050/- ரூபாய் ததாகககயயும் நில 

அளகவக் கட்டைமாக 1,450/- ரூபாய் 

ததாகககயயும் தபற்றுக்தகாண்டு மீண்டும் 

திரு. ரசாமதாச தசல்லரஹவாவுக்கு இக்காைி 

யின் ஆட்சியுாிகமகய அனுபவிக்க அனுமதி 

வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ரமரல (அ) (i )  இல் குறிப்பிடப்பட்ட காைி 

திரு.ரசாமதாச தசல்லரஹவாவுக்குச் தசாந்த 

மான ஒரு காைியா; 

 (ii) இக்காைியின் பரப்பளவு எவ்வளவு; 

 (iii) இதில் ஒரு வியாபார நிகலயம் எத்திகதி முதல் 

எத்திகதி வகர நடத்தப்பட்டு வந்தது; 

 (iv) இக்காைிகய அரசு சுவீகாித்துள்ளதா; 

 (v )  இக்காைி எத்தககய தபாது விடயத்துக்காகச் 

சுவீகாிக்கப்பட்டது; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Lands: 

(a) Is he aware that- 

 (i) a shop was maintained by the person called 
Somadasa Sellahewa on the land bearing 
Map No. 280007, Lot No.686 and  Permit 

No. අම්/වශ/බ 1369, situated at 4th Avenue, 
D. S. Senanayake Mawatha in 
Senanayakepura Grama Niladhari Division 
of Ampara Divisional Secretary's Division; 

 (ii) the said land was acquired by the 
Government in 1991 for some public 
purpose; and 

 (iii) Mr. Somadasa Sellahewa has been granted 
permission by the Assistant Commissioner 
of Lands of Ampara to enjoy the said land 
again after charging Rs.171,050/-, the 

valuation for 30 years and Rs.1,450/- as 
surveyor’s fee, as it was not used for any 
public purpose? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether the land mentioned in (a)(i) above 
is a land belonging to Mr.Somadasa 
Sellahewa; 

 (ii)  the extent of that land; 

 (iii) the first and last dates of the period within 
which a shop was maintained there; 

 (iv) whether acquisition of the said land by the 
Government has been done; and 

  (v) the public purpose for which the said land 
was acquired? 

(c) If not, why? 

215 216 
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ගු තජෝන් අෙණුරංග ෙහ ා (සංචාණක සංවර්ධන හා 
රිසනතියානි ණගක ක ක යුුර අො යුරො සහ ඩඩම් 

අො යුරො) 
(மாண்புமிகு ரஜான் அமரதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி 

மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அகமச்சரும் காைி 

அகமச்சரும்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, මශ එම ප්රය්  ට පිළිතුමර සභාග * 

කාර වශ. 
 

* සභාතම්සය ෙ   බන ලද ිළිතුරණ  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) දේ ොදනී. 

 (ii) දේපොදු කාටයුත්ත්ක් ාඳහශ රජ ට පවරශදේැ   ටත්. දේම  
රජදේ  ඉඩමකි. දේාෝමදශා දේාල්ලදේහේවශ මහත්ශ ිනසි  ්ඉඩම 
දේව ත් අදේ කුට නීි  ිනදේරෝධී දේලා ලබශ දී ි බූ බටින  ්එම 
අ වාරකාරු ඉවත් කිරීම ාඳහශ ා්ත්කා  ආපුභ පවරශ 
ැටනීදේම් ප ත්  ටදේත් ්රි ශකාශර ා්ත්කා  ආපුභ ලබශ 
දේැ  තත්. 

 (iii) මහජ  දේපත්ාම් පිළිබඳ කාශරකා ාභශදේේ 1999.06.07 දි ටි  
තීරණ  පරිදි පිුරරු අංකා 280007හි කාටබලි අංකා 686් 
පර්චා් 06 (හ )කා ප්රමශණ ක් දේාෝමදශා දේාල්ලදේහේවශ 
මහත්ශ  මි් දීර්ඝ කාශලී  බදු අුවමත් කාර තත්. ිනධිමත් 
පරිදි ඉඩම් භශර දීම ද සිදුකාර, වශර මුදල් ාහ මූලිකා බදු මුදල් 
අ  කාර තත්.  මුත් ඉඩදේම් බුක්ි   භශර දී  ටත්. 

(ආ) (i)  ටත්. දේම  රජදේ  ඉඩමකි. 

 (ii) පර්චා් 06 (හ )කි. 

 (iii) ඒ.ටී. සිරිදේාෝම  මටි  අ  සිරිදේාෝම ා්දේටෝර්ා්  මි් 
වයශපශරිකා ා්ථශ  ක් පවත්වශදේැ  දේැොා් ති  බව වශර්ත්ශ 
වී තත්. කාශල වකාවශුවව ිසය්චිත්ව කිව දේ ොහටකා. 

 (iv) වශර්ෂිකා බලපත්ර ිසකුත් කාළ ඉඩමක් ව  අත්ර, එ  අුත් 
කාර  ටි  දේහයි  ් රජදේ  ඉඩමකි. 1991 වර්ෂදේ දී  ැර 
ාංවර්න  කාටයුතුම ාඳහශ ති  වූ අවයයත්ශව මත් ා්ත්කා  
ආපුභ ලබශ ැටනීම  ටදේත් අම්පශර දිාශපි  ිනසි් ා්ත්කා  
ආපුභ ලබශ දේැ  තත්. 

 (v) අදශළ දේ ොදේේ. 

(ත) අදශළ දේ ොදේේ. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊළඟට, ා්ථශවර ිසදේ ෝැ 23(2)  ටදේත් ප්රය ්. ැරු ඩ ලා ්

දේශවශ ්දශ මහත්ශ. 

 

තපෞද්ගලිකව දැනුම් දීතෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

වට් ෙු  ප්රතද්ශ්ත  වන විනාශ්ය නිසා ඇතිවන 
ගැ ලු 

வட்டமடுப் பிரரதசத்தில் காடழிப்பினால் 

உருவாகும் பிரச்சிகனகள் 
PROBLEMS ARISEN DUE TO DEFORESTATION IN 

WATTAMADU AREA 
 
ගු ඩේලසන තද්වානන්දා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ரதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகளரவ சபாநாயகர் அவர்கரள, வலுவாதார அபிவிருத்தி 

மற்றும் வன சீவராசிகள் அகமச்சர் அவர்களிடம் ரகள்வி 

ரகட்க அனுமதித்ததற்கு நன்றி.  

அம்பாகற மாவட்டத்தில் பக்மிடியாவ - திம்பிாிதகால்ல 

வனத்திற்குட்பட்ட வட்டமடுப் பகுதியில் சுமார் 1000 ஏக்கர் 

வன நிலமானது இயந்திரங்கள் தகாண்டு அழிக்கப்பட்டு, 

சட்டவிரராதமான முகறயில் பாாிய பாிமாைத்தில் விவசாயச் 

தசய்ககயிகன ரமற்தகாள்வதற்கான நடவடிக்கககள் 

ரமற்தகாள்ளப்பட்டு வருவதாகத் ததாியவருகின்றது . சாகாமம் 

குளத்தினதும் பன்னல்ஓய ஆற்றினதும் முக்கிய நீர் 

மூலமாகவும் யாகனகள் அடங்கலாக முக்கியமான வன 

ஜீவிகளுக்கு உகறவிடமாகவும் காைப்படுகின்ற இந்தப் 

பகுதியில் ரமய்ச்சல் தகரககளயும் காடுககளயும் அழித்து , 

வனப் பாதுகாப்புக் கட்டகளச் சட்டத்கத மீறி ரமற்படி 

தசயற்பாடு ரமற்தகாள்ளப்பட்டு வருவதாகத் 

ததாியவருகின்றது. சுமார் 47,136 தஹக்டயர் 

நிலத்திகனக்தகாண்ட இந்த வனப் பகுதியானது வனப் 

பாதுகாப்புக் கட்டகளச் சட்டத்திற்கிைங்க, 2010 ஒக்ரராபர் 

மாதம் 01ஆம் திகதிகயயும் 1673/45ஆம் இலக்கத்கதயும் 

தகாண்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலின் பிரகாரம் பாதுகாப்பான 

வனப் பகுதியாகப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளகம 

குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இது லஹுகல - கித்துலான ரதசிய 

வனப் பூங்காவிற்கு எல்கலயாக அகமந்துள்ளதுடன், பாாிய 

ததாககயிலான யாகனகளுக்கு உகறவிடமாகவும் 

இருந்துவருகின்றது.   

இந்த நிகலயில் ரமற்படி வனப்பகுதிகய அழித்து, அதகன 

ரவறு பயன்பாடுகளுக்கு உட்படுத்துவதன்மூலமாக அங்கு 

வாழ்ந்து வருகின்ற யாகனகள் உட்பட வனஜீவிகள் தமக்கான 

உகறவிடங்கள் இல்லாதுரபாகும் நிகலயில், அப்பகுதிகய 

அண்டியுள்ள சாகாமம், ஆகலயடிரவம்பு, அலிகம்ரப ரபான்ற 

கிராமங்களுக்குள் மிக இலகுவாக நுகழயக்கூடிய 

வாய்ப்புக்கள் ஏராளமுண்டு என்பகதத் தாங்கள் 

அறிவீர்கதளன நான் நம்புகின்ரறன். இப்ரபாதுகூட, நமது 

நாட்டில் மக்களுக்கும் யாகனகளுக்கும் இகடயிலான 

ரமாதல்கள் காடுககள அண்டிய பகுதிகளில் மிக 

முக்கியமானததாரு பிரச்சிகனயாக உருதவடுத்துள்ளகத நாம் 

அகனவரும் நன்கு அறிரவாம்.   

மக்கள் பாதுகாப்புக் கட்டகளச் சட்டத்தின்கீழ் 1976ஆம் 

ஆண்டு 09ஆம் மாதம் 17ஆம் திகதி 231ஆம் இலக்கத்கதக் 

தகாண்ட வர்த்தமானி அறிக்ககயின்மூலம் ஆகலயடிரவம்பு 

பாலுற்பத்தியாளர்களின் பயன்பாட்டுக்காக அம்பாகற 

மாவட்டச் தசயலாளாினால் சுமார்  4,000 ஏக்கர் நிலம் 

வட்டமடு ரமய்ச்சல் தகரயாக  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது . இந்தப் 

பகுதியானது தற்ரபாது பக்மிடியாவ - திம்பிாிதகால்ல 

பாதுகாப்பு வனப்பகுதிக்குள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாகத் 

ததாியவருகின்றது. இந்த ரமய்ச்சல் நிலமானது 168 பால் 

உற்பத்தியாளர் குடும்பங்களின் சுமார் 15,000 

கால்நகடகளுக்குப் பயனளித்து வந்துள்ளதாக அறிய 

முடிகின்றது. இத்தககய நிலங்ககளப் பலவந்தமாகப் பிடித்து 

ரவறு திட்டங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவதால், பால் 

உற்பத்திகயத் தங்களது வாழ்வாதாரமாகக் தகாண்டுள்ள 

குடும்பங்கள் பாாிய பாதிப்புக்களுக்கு முகங்தகாடுத்து 

வருகின்றனர். அரதரநரம், இங்கு காைப்படுகின்ற நீர் 

மூலத்கதக்தகாண்டு பாாிய பாிமாைத்திலான விவசாயச் 

தசய்கககய ரமற்தகாண்டால், நாளகடவில் அப்பகுதியில் 

வனஜீவிகளுக்கு மட்டுமல்லாது மக்களின் சிறிய விவசாயச் 

தசய்கககள் உட்படக் குடிநீருக்ரக தட்டுப்பாடு நிலவக்கூடிய 

அபாயங்களும் ஏற்படலாம்.   

ரமற்படி வனப்பகுதியில் சட்டவிரராதமான முகறயில் 

வனப் பாதுகாப்புக்குப் பாதிப்பிகன ஏற்படுத்தும் 

திட்டங்கள் ஏதும் நகடதபற்றுவருவது குறித்துக் தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் அறிவாரா? 

 

இவ்வாறு காடுகள் அழிக்கப்பட்டு, அங்கு வாழும் 

வனஜீவிகளின் உகறவிடங்கள் இல்லாததாழிக்கப்படும் 

நிகலயில், அப்பகுதிகய அண்டிவாழும் மக்களுக்கு அது 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

ஆபத்தாக அகமயும்ரபாது நடவடிக்கக எடுப்பதற்கு 

முன்பாக, மக்களுக்கு அழிவு தரக்கூடிய இவ்வாறான 

தசயற்பாடுககள இப்ரபாரத தடுத்து நிறுத்த முடியாதா? 

இரதரபான்று காடழிப்புச் சம்பவங்கள் வடக்கில் குறிப்பாக 

முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திலும் தற்ரபாது ததாடர்ந்து 

ரமற்தகாள்ளப்பட்டு வருவதாகத் ததாியவருகின்றது.  எனரவ, 

-  

இதகனத் தடுத்து நிறுத்த இந்த அரசு ரமற்தகாண்டுவரும் 

நடவடிக்கககள் குறித்து விளக்க முடியுமா? 

கடந்த 08 மாதங்களில் சுமார் 140 யாகனகள் 

உயிாிழந்துள்ளன என ஊடகங்கள் ததாிவிக்கின்றன. இந்த 

நிகலயில் தற்ரபாது நாட்டில் யாகனகள் உட்படப் 

பல்ரவறு வனஜீவிகள் ததாடர்ந்து அழிக்கப்பட்டும், 

அழிந்தும் வருகின்றன. 

யாகனககளப் பாதுகாக்க ரமலும் தசயற்றிறன் 

மிக்கதான நடவடிக்ககககளத் தங்களது அகமச்சு 

ரமற்தகாண்டு வருகின்றதா? 

ரமற்படி எனது ரகள்விகளுக்கான பதில்ககளக் தகளரவ 

அகமச்சர் காமினி ஜயவிக்ரம தபரரரா அவர்கள் வழங்குவார் 

என எதிர்பார்க்கின்ரறன்.   
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
The Hon. Minister is not here. Hon. Leader of the 

House, are you going to reply today? 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the reply will be given tomorrow.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අමශත්යශංය ිසදේේද , වටඩ බල  මුදල් අමශත්ය ැරු ලක්ෂ්ම් 

 ශපශ අදේේවර්න  මටි තුමමශ. 

 

එකුර කළ අගය ෙ  බදු (සං තශ්ෝධන) පනත 

තකටුම්ප  :  

වැඩබලන මුදල් අො යුරොතේ ප්රකාශ්ය 
ரசர்தபறுமதி வாி (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

பதில் நிதி அகமச்சரது கூற்று 
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL: 

STATEMENT BY ACTING MINISTER OF FINANCE 
 
ගු ලක්ෂනෙන් යාපා අතේවර්ධන ෙහ ා (වැඩ බලන මුදල් 
අො යුරො) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யாப்பா  அரபவர்தன – பதில் நிதி 

அகமச்சர்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - Acting 
Minister of Finance) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස,  ඔබතුමමශදේ  ඉල්ලීම පරිදි මශ ඊදේ  
දේපොදේරෝදු වුණශ, රජදේ  මුද්රණ දේදපශර්ත්දේම්්තුමදේව් එවශ 

ි දේබ  ලිපි ත්, ඒ වශදේ ම නීි පි  දේදපශර්ත්දේම්්තුමදේව් එවශ 

ි දේබ  ලිපි ත් මශ දේම් ාභශවට ඉදිරිපත් කාර වශ  කි ලශ. 
රජදේ  මුද්රණ දේදපශර්ත්දේම්්තුමදේව් එවශ ි දේබ  ලිපි  මශ 
කි ව් ම්: 

 
"අනයක්ෂ ජ රශල්, 
රශජය මූලය ප්රි පත්ි  දේදපශර්ත්දේම්්තුමව, 
දේකාොළඹ 01. 
 
එකාතුම කාල අැ  මත් බදු (ාංදේයෝන ) ප ත් දේකාටුම්පත් රජදේ  

ැටාට් පත්රදේ  පළ කිරීම. 

උක්ත් කාරුණ ාම්බ්නදේ ් ඔබ ිනසි්  දේ ොමු කාර ති  අංකා 

FP/06/100/02/2016 හශ 2016.09.27 දි ටි  ලිපි  හශ බට දේඳේ. 

02. ාශමශ ය රජදේ  ැටාට් පත්ර  ප්රකාශය ට පත් ව්දේ් ාෑම 
ාි  කාම සිකුරශදශ දි  ව  අත්ර එදි  සිට ඊළඟ සිකුරශදශ ව  
දේත්ක් එහි අි දේර්කා ප්රකාශය ට පත් කාරුව ලබයි. එබටින් ඉහත් බදු 
ාංදේයෝන  ප ත් දේකාටුම්පත් 2016.09.09 දි  ැටාට් පත්රදේ  
2016.09.13 දි  අි දේර්කාදේ  පළ වී තත්. 
 
03. ඒ අුවව එකාතුම කාල අැ  මත් බදු (ාං දේයෝන ) ප ත් 
දේකාටුම්පත් රජදේ  ැටාට් පත්රදේ  පළ කාර  ලද දි   දේලා 
ාටලකි  යුත්දේත් 2016.09.13 දි  බව කාශරුිකකාව ද්වමි. 
 

අත්ා් කාදේළේ/ ැංැශිස ලි  දේ  
රජදේ  මුද්රණශල ශධිපි  (වට.බ.)" 

නීි පි  දේදපශර්ත්දේම්්තුමදේව් එවශ ි දේබ  ලිපි  මශ දට් 

කි ව් ම්. 

 
 "Secretary,  
 Ministry of Finance,  
 Colombo 01. 
 
 AN ACT TO AMEND THE VALUE ADDED TAX ACT 
NO. 14 OF 2002 

I write with reference to letter dated 08th September 2016 on 
the above subject, addressed to you by the Legal Draftsman, 
with a copy to me.  

I have considered the provisions of the said draft Bill and I 
am of the view that the provisions of the draft Bill are not 
inconsistent with the Constitution. The Bill is not subject to 
any prohibitions or restrictions imposed by the 13th 
Amendment to the Constitution and may be enacted by the 
Parliament.  

 (Sgd.) Jayantha Jayasuriya, P.C. 
 Attorney-General" 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දේබොදේහොම ා්තුමි යි. ැරු බ්දුල ගුණවර්න  මටි තුමමශ. දේම් ැට  

අපට ිනවශද ක් කාර්  අවයය ව්දේ්  ටහට. පටහටදිලි කිරීමක් 
ිනත්රක් කාර්  අවා්ථශව දේද වශ.  ඔබතුමමශට කාථශ කාර්  
අවා්ථශව ි දේබ වශ. කාථශ කාර් .  

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, එකාතුම කාළ අැ  මත් බදු ප ත්ට 
ාංදේයෝන  තතුමළත් කාර ඉදිරිපත් කාර ි දේබ වශ.  කාටබි ට් 

මණ්ඩල  රැා් වුදේණ් ාටප්ත්ටම්බර් 12වටිස දශ.  අදේප් ප්රය ්  වුදේණ් 
12වටිස දශ කාටබි ට් මණ්ඩල  රැා් දේවලශ කාටබි ට් අුවමටි   
ලබශ දීමට ප්රථම ාටප්ත්ටම්බර්  09වටිස දශ කි ලශ දි  ක් දමශ 
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[ැරු ඩ ලා් දේශවශ ්දශ මහත්ශ] 
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ි බීමයි. එදේහම දි  ක් දටම්මශම කාටබි ට් මණ්ඩලදේ  අුවමටි   

 ටි ව ත්මයි ඒකා මුද්රණ  දේවලශ ි දේබ්දේ්. ඒකා ත්මයි ැරු 
කාථශ ශ කාතුමමිස, ඔබතුමමශදේ  අවනශ  ට අප දේ ොමු කාළ 
ප්රය ් . කාටබි ට් මණ්ඩල  රැාව්ී ි දේබ්දේ් ාටප්ත්ටම්බර් 
12වටිස දශ. [බශනශ කිරීමක්] 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ලක්ෂම්් කිරිතල්ල තමි තුමමිස, එතුමමශට අවා්ථශව 
දේද් . Then, you can reply because we have already 
closed that chapter.  

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මම පටහටදිලි කිරීම කාළශට පුභව ඔබතුමමශ උත්ත්ර දේද් . 
[බශනශ කිරීමක්] 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දේම්කා කාච්දේච්රි ක් දේ ොදේවයි. පශර්ලිදේම්්තුම ාම්ප්රදශ ක් 
ි දේබ වශ, කාටබි ට් මණ්ඩලදේ ් අුවමත් වුණශට පා්දේාේ ප ත් 

දේකාටුම්පත්ක් ඉදිරිපත් කාර්  පුළුව් කි ලශ.  

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒකා දේ ොදේවයි කිේදේේ. ැටාට් කාරලශ ි දේබ්දේ් කාටබි ට් 
මණ්ඩලදේ ් අුවමත් දේව්  කාලි්.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
We have already decided on that.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දේම්කා දිාශපි  කාශර් ශල ක් දේ ොදේවයි. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දිාශපි  කාශර් ශල ක් දේ ොදේවයි, දේම්කා පශර්ලිදේම්්තුමව. [බශනශ 
කිරීම්] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊදේ  දේම් කාශරණ  පටහටදිලි කාළශ. ඒකා ිසාශ ත්මයි මම 

කි ්දේ්, අපට දේම් ැට   ටවත්ත් වශද ිනවශද කාර්  අමශරුයි 
කි ලශ. [බශනශ කිරීම්] 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කාච්දේච්රිදේ  මීට වඩශ දේහොඳට වටඩ කාර වශ. [බශනශ කිරීම්] 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඊදේ  ත්මු් ශ් දේාේට දේම්කා පටහටදිලි කාර්  අවාථ්ශව 
දු් ශ. ැරු කාථශ ශ කාතුමමශට දේත්දේර වශ ති  හටමදශම - 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඊදේ  තීරණ ක් දු් ශ. අපි දේම්කා පිළිැත්ත්ශ. ැරු බ්දුල 

ගුණවර්න  මටි තුමමශත් පිළිැත්ත්ශ. So, we will proceed with the 
rest of the Business. [බශනශ කිරීම්] අපි ඊදේ  දේම් ැට  කාථශ කාළශ. 
කාථශ කාරලශ මදේ  ාථ්ශවර  මම දු් ශ. කාරුණශකාර ඒකා 
පිළිැ් . ඒකා නීි පි තුමමශත් පහදලශ දීලශ ි දේබ වශ. දවා පුරශම 

දේම් ැට  වශද ිනවශද කාර්  පුළුව්. [බශනශ කිරීමක්] ඔබතුමමශට 
අවා්ථශව ි දේබ වශ. [බශනශ කිරීමක්] ැරු එා්.බී. දිාශ ශ කා 
තමි තුමමශ. 

 

ගු එසන.බී. දිසානායක ෙහ ා (සොජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අො යුරො) 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 

நலன்புாி அகமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, මම ැරු බ්දුල ගුණවර්න  

ම්ත්රීතුමමශට කි ්  කාටමටි යි,  ප ත් දේකාටුම්පත්ක් කාටබි ට් 
එකාට දම්  ප්රථම ැටාට් එකාට  ව්  තමි වර කුට  පුළුව් 
බව. ඒදේක් කිසි වරදක්  ටහට. කාටබි ට් එකා අුවමත් කාදේළේ 
 ටත් ම් ැටාට් එකා අවලංගුයි. කාටබි ට් එකා අුවමත් කාදේළොත් 

ැටාට් එකා ්රි ශත්මකා කාර වශ. ඒ ිසාශ තමි වර කුට ත්ම්දේ  
අත්ාිස් ැටාට් එකාට  ටවීම පිළිබඳව කිසි ැටටුවක්  ටහට. ඒකා 
කාර්  පුළුව්.  

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කාටබි ට් අුවමටි    ටි ව  වලශ ි දේබ  එකා ැට  ත්මයි මම 
දේම් කි ්දේ්. [බශනශ කිරීම්] 

 

ගු එසන.බී. දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

කාටබි ට් එකා අුවමත් කාර්දේ්  ටි ව අපි  වලශ ි දේබ වශ.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වටඩ බල  මුදල් තමි තුමමශ දේම්කා පටහටදිලි කාර් . ත්වත් 
දේම් ැට  වශද ිනවශද කාර්  අවා්ථශව දේද්  බටහට. [බශනශ කිරීම්] 

 

ගු ලක්ෂනෙන් යාපා අතේවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யாப்பா  அரபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ාශමශ යදේ ් ැටාට් පත්ර ක් ිසකුත් 

ව්දේ් සිකුරශදශ දි යි. [බශනශ කිරීම්] 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කාරුණශකාරලශ පටහටදිලි කාර්  ඉඩ දේද් . ඊට පාද්ේාේ 
ඔබතුමමශටත් අවා්ථශව දේද් ම්. මම ඔක්දේකාොටම අවාථ්ශව 

දේද වශ. [බශනශ කිරීම්] 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

ගු ලක්ෂනෙන් යාපා අතේවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யாப்பா  அரபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ැටාට් පත්ර  සිකුරශදශ  ිසකුත් කාළශම, ඉ් පරිබශහිරව ාි  ක් 
  තුමරු අි දේර්කා ැටාට් පත්ර ක් ිසකුත් දේව වශ. ඒ ැටාට් පත්ර  
ිසකුත් කාළ දි   හටටි ට 2016 ාටප්ත්ටම්බර් මා 09 දටම්මශට, 

නීි පි  දේදපශර්ත්දේම්්තුමව ාහ මුද්රණශල ශධිපි  පටහටදිලිව 
කි  වශ, "දේම් අි දේර්කා ැටාට් පත්ර  13වටිස දශ ැටාට් පත්ර  
හටටි ට පිළිැ් " කි ලශ. එත්ට  ඉඳලශ දි  14ක් තතුමළත් ත්මයි 

අපට වැකීම ි දේබ්දේ්. ඒ ිසාශ දේම් කාටයුත්ත් ිසසි ශකාශරව අපි 
ඉටු කාරලශ ි දේබ වශ.  

 

ගු විෙල් වීණවංශ් ෙහ ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ැරු වටඩබල  මුදල් තමි තුමමශ කාර  
ප්රකාශයදේ ්ම කාශරණ  පටහටදිලි දේව වශ. දි  දේදකාක් 

ාඳහ්දේවලශ ි දේබ  ිසාශ එතුමමශ අපිට අමුතුමදේව් කාරුණු 
කි  වශ. මීට කාලි් ප ත් දේකාටුම්පත් ඉදිරිපත් කාරශදී 
නීි පි දේැ් දේහෝ මුද්රණශල ශධිපි දේැ් අර්ථ ිසරූපණ ලබශ 
ැත්දේත්  ටහට. දේම් ප ත් දේකාටුම්පත්ට ිනත්රක් ිනදේයේෂත්ව ක් 

තයි? 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ැට  වශද ිනවශද කාළ ිසාශදේ් අර්ථ ිසරූපණ ැත්දේත්. ඊදේ  
අපි දේම් ැට  ාශකාච්ඡශ කාළ ිසාශයි අර්ථ ිසරූපණ ලබශ ැත්දේත්.  

 
ගු විෙල් වීණවංශ් ෙහ ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මට ඒ ැට  කි ්  ඉඩ දේද් . 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මට එහි වරදක් දේපදේ ්දේ්  ටහට. 

 
ගු විෙල් වීණවංශ් ෙහ ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මට ඒ ැට  කි ්  ඉ ඩ දේද් , ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මට ඒදේක් වරදක් දේපදේ ්දේ්  ටහට. 

 
ගු විෙල් වීණවංශ් ෙහ ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මට දේම් කාශරණ  කි ලශ අවා් කාර්  ින ශඩි ක් ලබශ 
 දේද් , ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පටහටදිලි කිරීමක් වයදේ ් ත්මයි ඒ අර්ථ ිසරූපණ ලබශ 

ැත්දේත්.   

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ඔබතුමමශ ඊ දේ  දේම් ාම්බ්නදේ ් 
තීරණ ක්  දු් ශ.  

 

ගු විෙල් වීණවංශ් ෙහ ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ඔබතුමමශ "හී් බබශ සී ශ" වශදේ යි. 
එදේහම කාර්  එපශ.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දේමොකාක්ද කිේදේේ? [බශනශ කිරීමක්] අපි ඊදේ  තීරණ ක්  

දු් ශ. ැරු ිනමල් වීරවංය ම්ත්රීතුමමශ, ඔබතුමමශ වශඩිදේව් .  
 

ගු විෙල් වීණවංශ් ෙහ ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ පටත්ත්ට ිනත්රක් කාථශ කාර්  දේද්  එපශ.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ පටත්ත්ට ිනත්රක් දේ ොදේවයි, මම දේදපටත්ත්ටම කාථශ කාර්  
දේද වශ.  ිනමල් වීරවංය ම්ත්රීතුමමශ, ඔබතුමමශ ඉඳැ් .  I order 

you!  ඔබතුමමශ දේම් ැරු ාභශව තුමළදී ත්ර්ජ   කාර්  එපශ. 

 
ගු විෙල් වීණවංශ් ෙහ ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම කාශටවත් ත්ර්ජ   කාර්දේ්  ටහට. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඊදේ  දේම් කාශරණ  ාම්බ්නදේ ් තීරණ ක් දු් ශ. ඒ 
තීරණදේ  වරදක් ි දේබ වශ  ම් ත්මු් ශ්දේාේලශට අධිකාරණ ට 

 ්  පුළුව්. මම ත්මු් ශ්දේාේලශට පුළුව් ත්රම් ඒ ාඳහශ 
අවා්ථශව ලබශ දු් ශ. [බශනශ කිරීම්] 

 
ගු විෙල් වීණවංශ් ෙහ ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔබතුමමශ ආණ්ඩුවට ඔච්චර කා දේ න  ්  එපශ. උාශින ට 
ගිහිල්ලශ තී්දුව ැත්ත්ශම අැමටි  අහ වශ, උාශිනදේ  තී්දු, - 

[බශනශ කිරීමක්] දේමොකාක්ද, දේම් ක්රම ? 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ඔබතුමමශ ඊදේ  තීරණ ක්  දු් ශ.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි තීරණ ක්  දු් ශ. ඒ තීරණ  පිළිැ් . ඔබතුමම්ලශ ඒ 

තීරණ  පිළිැ්දේ්  ටත් ම් එ ට දේව  මශර්ැ ි දේබ වශ. 
පශර්ලිදේම්්තුමවට ඒ ප ත් දේකාටුම්පත් ඉදිරිපත් කාරලශ අවාශ යි. 
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ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා (ජා යන් ණ තවතළඳ ණාජය 
අො යුරො) 
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க - சர்வரதச வர்த்தக இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

දේම් කාටයුතුම කාඩශකාප්පල් කිරීදේම්  දේච්ත් ශදේව් ත්මයි 
දේමතුමම්ලශ කාටයුතුම කාර්දේ්. 

 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, වටඩබල  මුදල් තමි තුමමශ  දේම් 
ප්රය ්  අද  ළිත් ිනවෘත් කාළශ. වටඩ බල  මුදල් තමි තුමමශ අද 
කිදේවේවශ, මුද්රණශල ශධිපි දේ  ලිපි ක්. ඒකා දේමත්ට ට අදශළ 
 ටහට. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊදේ  ඔබතුමම්ලශ ඒ ලිපි  ඉල්ුවශ. ඒ ිසාශ එතුමමශ එම ලිපි 
ලබශ දේද  බවට දේපොදේරෝ දු වුණශ. 

 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔබතුමමශ මම කි   දේශට දේපො නඩක් ාව් දේද්  දේකාෝ. මට ඒ 
ැට  කි ්  ඉඩ දේද්  දේකාෝ, ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකා ත්මයි මශත් කි ්දේ්. ඒ ඉල්ලීම මත් ත්මයි අදත් දේම් 

ප්රය ්  මතුම වුදේණ්. මශත් එතුමමශදේැ් ඉල්ලීමක් කාළශ. 

 
ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හරි, නීි පි තුමමශදේ  ලිපි ක් එේවශ. නීි පි තුමමශදේ  ඒ 
ලිපිදේ ් ැටාට් එකා ැට  කාථශ කාර්දේ්  ටහට. ඒ ලියුම 
කි වලශ බල් . ඒ ලියුදේම් එකා වච  ක්වත්  ටහට ැටාට් එකා 

ැට . එදේහම  ම් වටඩ බල  මුදල් තමි තුමමශ දේම් ාභශව දේ ොමඟ 
 ව්දේ් තයි? අපි කි ්දේ් දේම්කායි. ැත්ත් තීරණ  තමි  
මණ්ඩල  අුවමත් කාර්  දේපර ැටාට් කාළශ. ඒ දි   ත්මයි, 

දි  . ඒකා වටරැදියි. නීි පි තුමමශ කි  වශ, දහතුම්ව  ආණ්ඩුක්රම 
වයවා්ථශ ාංදේයෝන  ටත් පටහටිස  ටහට කි ලශ. ඒකා 
දේ දේමයිදේ් ප්රය්  . Do not  mislead the House, we are 
requesting the Hon. Minister.   This is a very important legal  
matter; a Constitutional matter. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
It has been tabled and accepted.  He has agreed to 

submit the documents. -[Interruption.] 
 
ගු ලක්ෂනෙන් යාපා අතේවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யாப்பா  அரபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

දේම් කාරුණුවලට පරිබශහිරව  මක් ි දේබ වශ  ම්, දේම් ැට  
අර්ථ කාථ  ක් ැ්  දේව  ත්ට ක් ි දේබ වශ. එත්ටිස් ඒ අර්ථ 

කාථ   ැත්ත්ශට කාමක්  ටහට.  මුත්, අපි දේම් ප ත් දේකාටුම්පත් 

නීත්යුවකූලව ඉදිරිපත් කාළ ආකාශර  පිළිබඳවයි කිේදේේ. ඊට 
පාද්ේාේ අපට දේමත්ට  ඒ ැට  ත්ර්කා කාර්  බටහට. එදේහම  ම්, ඒ 
ැට  දේව  ත්ට කි් දේද්  ඕ ෑ ිසදේ ෝැ ක්. එදේහම වුණශ  ම් 
අපි ඒකා පිළිැ් වශ. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ඊදේ  ඔබතුමමශ ඒ කාරුණු පටහටදිලි කාළශ. මදේ  ඉල්ලීම මත් 
අවයය documents අද ඉදිරිපත් කාර වශ කි ලශ ඔබතුමමශ 
දේපොදේරෝදු වුණශ. ඒ අුවව ත්මයි අද කාරුණු ඉදිරිපත් කාදේළේ. ඒ 

ිසාශ එත්ටිස් එහශට කාථශ කාර්  දේද ක්  ටහට. අද මම ඒ 
කාරුණු පිළිදේැ  ි දේබ්දේ්. 

 

ගු විෙල් වීණවංශ් ෙහ ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ාශවදශ ව තහුම්කා් දේද් . 
නීි පි තුමමශදේ  දේම් ලිපිදේ ් ඒ කි   ප්රය්   ිසරවුල් 
දේව්දේ්  ටහට. ඒකායි දේමත්ට  ි දේබ  ප්රය්  . ඔබතුමමශ 
කි   ිනධි ට නීි පි තුමමශදේ  ලිපි  මඟි් දේම් මතුම කාරපු 
ප්රය්   ිසරවුල් දේවලශ ි දේබ වශ  ම්, ත්ව දුරට ාශකාච්ඡශ 
කාර්  අපට ඕ ෑ  ටහට.  මුත්, ඒ ලිපිදේ ් දේම් ප්රය්  ට 
භශජ   වුණු කාරුණ ැට  දේ ොදේවයි කි ්දේ්. දේව ත් දේද ක් 
ැට  ඒදේකා් කි ්දේ්. ඉි ්, ඔබතුමමශ දේම්කා ඉවසීදේම් 
පරීක්ෂශ කාර බලශ,- 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දේහොඳයි, දේහොඳයි. මම ඒකා බටුවශ. මම ඊදේ  දේහොඳට බටුවශ. 

අවයය ිනධි ට පරීක්ෂශ කාර බලශ ත්මයි ප ත් දේකාටුම්පත් ඊදේ  
ඉදිරිපත් කාර්  පුළුව් කි ලශ  තීරණ  කාදේළේ. 

 

ගු විෙල් වීණවංශ් ෙහ ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

දේහො ලශ බලලශ, ඔක්දේකාෝම කාථශ කාරදේැ  ද ආදේේ?  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ අුවව ත්මයි ප ත් දේකාටුම්පත් ඊදේ  ඉදිරිපත් කාර්  

පුළුව් කි ලශ මම තීරණ  කාදේළේ. That is  the decision.  

ැරු ාභශ ශ කාතුමමශ. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේමො  ලිපි  ඉදිරිපත් කාළත් අවා් 
තීරණ  ඔබතුමමශ අදේත් ි දේබ්දේ්. ඔබතුමමශ ඒ තීරණ  ඊදේ  

දු් ශ. ඒ ිසාශ දට් දේම් ප්රය්   ඉවරයි දේ්. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දේකාොදේහොම වුණත් ඒ තීරණ  ාශනශරණයි. ඒ ිසාශ ත්මයි මම 
දේාො ලශ බටුදේේ. ඒ අුවව ත්මයි මම තමි තුමමශට කිේදේේ කාරුණු 

ඉදිරිපත් කාර්  කි ලශ. 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේම් ාම්බ්නදේ ් ිනරුශන පක්ෂදේ  
ම්ත්රීවරු දිගි් දිැටම අදහා ් ඉදිරිපත් කාළශ. ඔබතුමමශ ඒ 
ාම්බ්නදේ ් තී්දුවක් දු් ශ. වටඩි පරිා්ාමට ැරු ලක්ෂ්ම් 

 ශපශ අදේේවර්න  මටි තුමමශ නීි පි තුමමශදේැුවත් උප දේදා ්
ලබශදේැ , නීි ම  ත්ත්ත්ව  පශර්ලිදේම්්තුමවට දටුවම් දේද්  
කාරුණු දිරිපත් කාළශ. ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, එ  පශර්ලිම්්තුමවට 

දට්වූවශට පාද්ේාේ ඔබතුමමශදේ  තී්දුව ත්මයි බලපටවටත්දේව්දේ්. 
දේම් ැට  නීි ම  ප්රය්  ක් ි දේබ වශ  ම්, එම තී්දුවට 
පරිබශහිරව දිගි් දිැටම වශද කාළත් දේමත්ටිස්  ඉවර දේව්දේ් 

 ටහට. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දේහොඳයි, දේහොඳයි. It has already been  accepted. We  will 

close that chapter. 

 
ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නීත්යුවකූලව දේමතුමම්ලශ ාෑහීමකාට පත්දේව්දේ්  ටත් ම් 
දේමතුමම්ලශට දේම් කාරුණ දේශ්රේෂ්ධශධිකාරණ ට ඉදිරිපත් කාර්  

පුළුව්. එත්ටිස් එහශට කාර්  දේද ක්  ටහට. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දේහොඳයි.  දට් අපි අද දවදේාේ ප්රනශ  කාටයුතුම ාඳහශ දේ ොමු 
දේව වශ.  

 

ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පන    
නිතයෝගය 

இலங்கக ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டம் : 

கட்டகள 
SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: ORDER 

 

I 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, on behalf of the Minister of 

Development Strategies and International Trade, I move, 
 

"That the Order made by the Minister of  Development Strategies 
and International Trade under Section 14 of the Sri Lanka Export 

Development Act, No. 40 of 1979 relating to Cess and published in 

the Gazette Extraordinary No. 1971/5 of 13th June 2016, which was 

presented on 26.08.2016, be approved. 
 

(Cabinet approval signified.)" 

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කණන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ුභජීව දේාේ සිංහ මටි තුමමශ. 

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස,- [බශනශ කිරීමක්] 
 

ගු චන්රසරි ගජදීණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 

නැඟී සටිත ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ච්ද්රසිරි ැජදීර මටි තුමමශදේ  ප්රය්   දේමොකාක්ද? 
 

ගු චන්රසරි ගජදීණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඊදේ  ඔබතුමමශ වටට් ප ත් දේකාටුම්පත් ාම්බ්නදේ ් 

තීරණ ක් ලබශ දු් බව තත්ත්. අද,- [බශනශ කිරීමක්] ඉ්  දේකාෝ!  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඊදේ  තීරණ ක් දු් ශ. ඊට පාද්ේාේ වටඩ බල  මුදල් 
තමි තුමමශ එකාඟ වුණශ -   

 

ගු චන්රසරි ගජදීණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
තයි, ඔච්චර කාලබල? 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
-ඒ අවයය ලිපි දේල්ඛ්  ආදි  ඉදිරිපත් කාර් . අද ඒවශ  

ඉදිරිපත් කාළශ. දට් අපි ාභශදේේ කාටයුතුමවලට  ්  ඕ ෑ, ැරු  
ම්ත්රීතුමමශ.   

 

ගු චන්රසරි ගජදීණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ කාරුණ ා ශථ දේ ොවුණු බවයි දිදේ්ෂ ් ගුණවර්න  

ම්ත්රීතුමමශ කිේදේේ.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දේහොඳයි, ඔබතුමමශදේ  හඬට මම කා් දු් ශ. මම ඒ ැට   

තීරණ ක් දීලශ ි දේබ වශ.  

ැරු ුභජීව දේාේ සිංහ මටි තුමමශ,  you may go ahead.  

 
[අ.භශ. 2.02] 
 

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා (ජා යන් ණ තවතළඳ ණාජය 
අො යුරො) 
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க - சர்வரதச வர்த்தக இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
දේබොදේහොම ාත්ුමි යි, ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස.  
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දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොදේළේ රබර් මිල පහත් වටටීම දේහේතුමදේකාොට 

දේැ  දේශීය  රබර් අප   කාරුව් දිරි ැට් වීම හශ දේශීය  
දේවදේළඳ දේපොදේළේ ත්රැකාශරිත්ව ක් ති  කිරීම ාඳහශ, අමු රබර් 
මත් ප වශ ි බූ අප    දේාා් බශද කිදේලෝ රෑම ට රුපි ල් 15 
සිට කිදේලෝ රෑම ට රුපි ල් 4 දක්වශ අඩු කිරීම ාඳහශ දේමම පළමු 

ැටාට් ිසදේේද  ත්,  

රට තුමළ ැව ඝශත්   අඩු කාරලීදේම් අරමුණ ති ව ආ  ිසකා 
ැව, කාළුකුමු් ාහ බටටළු මා් මත් ප වශ ි බූ ආ    දේාා් බශද 

සි  ට 30 දේහෝ කිදේලෝ රෑම ට රුපි ල් 225 ප්රමශණදේ  සිට 
සි  ට 15 දේහෝ කිදේලෝ රෑම ට රුපි ල් 100ක් දක්වශ අඩු කිරීම 
ාඳහශ දේදව  ැටාට් ිසදේේද  ත්, 

පුභ ගි  වකාවශුවව තුමළ රදේට් ති  වූ හදිසි ැංවතුමර ත්ත්ත්ව  
ාටලකිල්ලට ැිසමි්, දේශීය  කාර්මශ් ත් ආරක්ෂශ කිරීම ාඳහශ 
ආ  ිසකා සීිස දේහෝ අදේ කුත් පටික රාකාශරකා ද්රවය ් එකාතුම 

කාරුව ලටබුවශ දේහෝ රා කාළශවූ ඛ්ිසජ ජල  හශ වශයුව කාවුව ලටබුවශ 
වූ -aerated -පශ  වර්ැ මත් ප වශ ි බූ ආ    දේාා ් බශද 
ාංදේයෝන   කිරීමට තුම්ව  ැටාට් ිසදේේද  ත්, දුම් පශ   
අවම කිරීදේම් අරමුණ ති ව බීඩි දේකාොළ මත් ප වශ ි බූ ආ    

දේාා් බශද ාංදේයෝන   කිරීමට හත්රව  ැටාට් ිසදේේද  ත් 
ිසකුත් කාර ි දේබ වශ. 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ිනදේයේෂදේ ්ම රබර් මිල 

ාම්බ්නදේ ් අපට ිනයශල ප්රය්  ක් පට   ටඟුණශ. රබර්වලට  
අැ  එකාතුම කාරලශ  ඒ ක්දේෂේත්ර  දේකාදේරහි  උ ්දු කාර් යි  අපි 
උත්ාශහ කාදේළේ. දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොදේළේ රබර් මිල පහත් වටටිම 

දේහේතුමදේකාොට දේැ , අමු ද්රවය ක් වයදේ ් අදේප් රබර් අප     
කිරීදේම්දී ත්රැකාශරිත්ව ට මුහුණ පශ් ට සිදු වුණශ. ඒ ිසාශ,  
දේවදේළඳ දේපොදේළේ ි දේබ  ත්ත්ත්ව  ාලකාශ බලශ, රබර්  

අප   කාරුව්දේ  පහුභව ාඳහශ ාහදේ ෝැ ක් ලබශ දීමට 
ත්ශවකාශලිකාව අපි දේම් තී්දුව ැත්ත්ශ. ඒ වදේ ම, රදේට් ැව ඝශත්   
අවම කිරීම ාඳහශ මා් ආ   දේ දී අ  කාරුව ලබ  බශද  ම් 

කිසි ප්රමශණ කාට අවම කිරීමටත්, පිට රටි් මා ්දේැ්වීම ාඳහශ 
උ ්දු කාරවීම ාඳහශත් අපි දේම් තී්දුව ැුව ලටබූවශ.  

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, පුභ ගි  කාශලදේ  ති  වුණු ිනයශල 
ැංවතුමර දේහේතුමදේව් දේපෞශැලිකා කාර්මශ් ත්වලට ිනයශල පශඩුවක් 

සිදු වුණු බව ඔබතුමමශත් ද් වශ. අදේප් රදේට් ිනයශල පිරිාක් දේම් 
දේපෞශැලිකා කාර්මශ්ත්වල රැකි ශදේේ දේ දේද වශ. දේැොඩශක් 
ප්රදේශයවල දේම් කාර්මශ් ත් ාහමුලි්ම ින ශය වුණශ. ිනදේයේෂදේ ්ම 

මශ ිසදේ ෝජ   කාර  කාඩුදේවල ආා   ාහ බි ැම වශදේ  
ප්රදේශයවල පවත්වශදේැ  ගි  කාර්මශ්ත් ින ශය වුණශ. ැරු 
කාථශ ශ කාතුමමිස, ිනදේයේෂදේ ් දේම් කාර්මශ්ත්වල වටඩ කාර  

ජ ත්ශවදේ  ආරක්ෂශව ාඳහශ පිළි මක් වයදේ ් - ටත් ම් දේම් 
කාර්මශ්ත් වටසී  ් ට ි බුණශ, ිසෂ්පශද  ක්  ටි  ිසාශ- මශා 
කිහිප ක් ාඳහශ දේාා් බශද අඩු කිරීම තුමළි් ඒ කාර්මශ් ත්වල 

අදශළ ආ    ්වලට  ම්කිසි පහුභවක් ලබශ දු් ශ. අපි කාළ ඒ 
දේව ා තුමළි් දේම් කාර්මශ් ත්  ටවත් පණ ැ්වශ ාශර්ථකා කාර 
ැ් ට අපට හටකි ශව ලටබිලශ ි දේබ වශ.  

 අපි දුම් පශ   අවම කිරීම ාඳහශත් ිනයශල පරිශ්රම ක් දර වශ. 

"මත්ට ි ත්" කි ලශ,  එදේහම  ටත් ම් "දුම් පශ    වත්ව වශ" 
කි ලශ කාටි් කි  වශ පමණක් දේ ොදේවයි, අපි ඒ ාඳහශ ඉදිරිපත් 
දේවලශ දුම් පශ   අවම කාර  ක්රමදේේද ් රටට හඳු්වශ දේද් ත් 

අවයය කාටයුතුම කාරලශ ි දේබ වශ.  

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේමහිදී අපි ිනදේයේෂදේ ්ම ඔබතුමමශදේ  
අවනශ   දේ ොමු කාරව වශ, රදේට් අප    ් ාම්බ්නව.  ැරු 

කාථශ ශ කාතුමමිස, අප     ජශත්ය්ත්ර දේවදේළඳ අමශත්යශංය ට 

ිනදේයේෂදේ ් භශර වූ ිනෂ ක් දේව වශ. පුභ ගි  අවුරුදු 20 -25 තුමළ 

අදේප් අප    ිනයශල වයදේ ් පහත් වටටුණශ. ඔබතුමමශ ද් වශ 
මම පුභ ගි  මශාදේ  හශර්ව න ිනයව්ිනදයශලදේ   ම්කිසි 
පශධමශලශවකාට ාම්බ්න වුණු බව. එහිදී ලංකාශව ාම්බ්නදේ ් 
කාථශ කාර  ිනට එහි දේජයෂධ් කාථිකාශචශර් , දේරොබට් දේලෝර්ා ් 

අධිපි තුමමශ කිේදේේ, 70 - 80 දයකාදේ  ලංකාශදේේ ආර්ථිකා  
"Dream Economy" එකාක්, -සිහි  ආර්ථිකා ක්- වයදේ ් ත්මයි 
දේලෝකා  පිළිැත්දේත් කි ලශ. අදේප් රට තතුමළු ත්ව රටවල් 20ක් 

ආර්ථිකා වර්න  දේේැ  සි  ට 3.5ක්  ාහ සි  ට 4ට වටඩි වර්න  
දේේැ ක් පවත්වශදේැ  ගි  කාශලදේ  අදේප් රදේට් අ ශැත්  ැට  
ිනයශල ිනයව්ශා ක් ඒ රටවලට; ජශත්ය්ත්ර ට ි බුණශ කි   එකා 

ැට ත් ඒ අවාථ්ශදේේදී එතුමමශ අදහා් දටක්වූවශ. ැරු 
කාථශ ශ කාතුමමිස,  මුත් අ්ි ම අවුරුදු 20 තුමළ අදේප් අප    
ිනයශල දේලා පහත් වටටිලශ ි දේබ වශ. අවුරුදු 10කාට කාලි් දළ 

ජශි කා ිසෂප්ශද දේ ් සි  ට 34ක්ව ි බූ අදේප් අප   , 2015 
ජ වශරි මශා  ව  ිනට සි  ට 14 දක්වශ, එ ම් සි  ට 20කි් 
වශදේ  ප්රමශණ කි් අඩු දේවලශ ි දේබ වශ. 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, අප    අඩු දේව වශ  කි ්දේ්, 

රටක් ින ශය දේව වශ  කි   එකායි. අප    වටඩි දේව වශ  
කි   එදේකා් දේත්රුම්  ්දේ් ඒ රට ාංවර්න   කාරශ   වශ  
කි   එකායි. දළ ජශි කා ිසෂ්පශද   ැට  කාථශ කාරශදී 

දේ දේ කුත් ිනදේේච  එ් ට පුළුව්. ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, 
දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොළ ැට  කාථශ කාර  දේකාොට  අවුරුදු  දහ කාට 
කාලි් දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොදේළේ අදේප්  අප     සි  ට 0.09ක් 

ි බුණශ. අවුරුදු  දහ කාට පාද්ේාේ පරීක්ෂශ කාර බල දේකාොට අදේප්  
අප    ප්රමශණ  සි  ට 0.04  යි. සි  ට  0.05ක් වූ අදේප් 
අප    එදේහමපිටි්ම  වටටිලශ.  

හශව න ිනයව් ිනදයශලදේ  ආචශර් වරු් හ ක් හත්ක් වශදේ  
ප්රමශණ ක් අපට උපදේදා් දේද වශ, අදේප් ආර්ථිකා   ටවත් 
දේැොඩ ඟශ ැ් . අදේප් රදේට් ආර්ථිකා  ආසි ශදේේ  ි දේබ  

බලවත් ආර්ථිකා ක් බවට පත් කාර ැ් යි අපට එම උපදේදා ්
ලබශ දේද්දේ්.  දේ ොමිදේල් ත්මයි අපට ඒ පහුභකාම් ලබශ දේද්දේ්. 
අපිට ඒ ාඳහශ ආණ්ඩුදේව් ින දම් කාර්දේ්  ටහට. පුභ ගි  
ආණ්ඩුව කාශලදේ  කාළශ වශදේ  සි  කා, අූවකා පිරිාක්  එක්කා 

ාවශරි  ගිහි් ාල්ලි ින ශය කාර් ට අප  දේ ොමු ව්දේ්  ටහට, 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස.  මට ලටබුණු එම ශිෂයත්ව  දේ ොමිලදේ   
ලටබුණු එකාක්.  ගි වර පටවටි  ආර්ථිකා ාමුළුවට මශ ාම්බ්න වූ 

අවා්ථශදේේ දී මට හමු වූ  Prof. Hausmann කි    පීධශධිපි තුමමශ  
ාමඟ ති  කාරැත් ාමීපත්ශව  මත් ත්මයි මට ඒ අවාථ්ශව 
ලටබුදේණ්. මුදල් අමශත්යශංයදේ  හශ අදේප් අමශත්යශංයදේ  ත්ව 

ිසලනශරි් දේදදේදදේ කුටත්  එම අවා්ථශව ලටබුණශ.  

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේමහිදී ාශකාච්ඡශ වුදේණ් අදේප් ආර්ථිකා  
ාම්බ්නවයි. මීට අවුරුදු ිනා්ාකාට ිනසිපහකා ට කාලි් අදේප් රදේට් 
ආර්ථිකා ට ජශත්ය්ත්රදේ ් ිනයශල පහුභකාම් ලටබුණශ. දේමොකාද 
අදේප් රට අඩු ආදශ ම් ලබ  රටක් ිසාශ අපට  පහුභකාම් ලටබුණශ. 

අදේප් රදේට් අප    ් ාඳහශ පහුභකාම් ලබශ ැ් ට පුළුව් 
වුණශ. එ  අඩු ආදශ ම් ලබ  රටවල්වලට ිනත්රක් ලටදේබ  
වශසි ක්.  මුත් පුභ ගි  අවුරුශදේශ සිට අදේප් ලංකාශවට 

අප    ් ාඳහශ කිසි වශසි ක් ලටදේබ්දේ්  ටහට. දේමොකාද 
ලංකාශව මටදි ආදශ ම්  ලබ  රටක් බවට පත් දේවලශ. එම ිසාශ 
කිසිම අප    ක් ාඳහශ අමුතුමදේව් අපට වශසි ක් ලබශ ැ්  

බටහට.  ිනදේයේෂදේ ් එ  ජශත්ය්ත්ර නීි වලට පටහටිසයි. World 
Trade Organization   එදේක් නීි වලට පටහටිසයි.   

දේම් ාශකාච්ඡශදේේදී ිනදේයේෂදේ ් අපි දේ ොමු වුණශ, ඉදිරි 
අ ශැත්  ාඳහශ අදේප් අප     වටඩි කාර ැ්දේ් දේකාොදේහොමද 

කි   කාශරණ ට. ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, අවුරුදු ිනාා්කාට කාලි් 
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අදේප් රදේට් තඟුම් කාර්මශ්ත්  ැට  ඔබතුමමශට ිනදේයේෂදේ ් 
මත්කා ති . ඒ  කාශලදේ  අපට ලටබුණු ාහදේ ෝැ  අුවව අදේප් රදේට් 
තැුම් කාර්මශ්ත්දේ  ිනයශල වර්න  ක් ති  වුණශ. GSP Plus 

ාහ   අපට  ටවත් ලටදේබ වශ. ඒ ාහ   ලබශ ැ්  අප 
දට ටමත් ඉල්ුම් පත්ර ඉදිරිපත් කාර ි දේබ වශ. දේපබරවශරි මශා , 
මශර්තුම මශා  දේව දේකාොට අපට GSP Plus ාහ   ලටදේේින කි ශ 

අපි බලශදේපදේරොත්තුම දේව වශ. එම ාහ  ත් අපට ලබශ ැ්  
පුළුව් ව්දේ් අවුරුදු හ ක් හත්ක් වශදේ  කාශල ක් ාඳහශ 
පමණයි ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස. අදේප් රදේට් ඒකා පුශැල ආදශ ම 

මත්  අපට ඒ  වශසි ත් ත්ව අවුරුදු හත්කි්, අටකි් අහිමි දේව වශ. 
එ  අහිමි ව්දේ් කාවදශද කි   එකා අපට හරි ටම කි ් ට 
බටහට. ඒ ාහ   ලටබීදේම් පුභව  අදේප් තඟුම් කාර්මශ්ත්  

සි  ට හටත්ත්ෑවකි්, අූවකි් පමණ වර්න   කාර ැ් ට 
පුළුව් බවට  දේත්ොරතුමරු අපට ලටබී ි දේබ වශ.  

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ඊට අමත්රව අපට අප    වශසි  
ලටදේබ්දේ්  ටි  ිසාශ,  අප    ාඳහශ අුදේත්් ාහ  ලබශ දී 

අප      දියුණු කාර් ට බටහට. ඒකා දේලෝකා දේවදේළඳ නීි වලට 
පටහටිසයි. එම ිසාශ ඉදිරි අ ශැත්දේ දී අදේප් අප    ් වටඩි 
කාර ැ්දේ් දේකාොදේහොමද  කි ලශ  අපි දේාො ශ බල් ට ඕ ෑ. 

එහිදී පුභ ගි  අවුරුදු ිනා්ා තුමළ අප  ම් අප    ක් වටඩි කාර 
දේැ  ි දේබ්දේ් දේකාොදේහොමද කි ලශ දේාො ශ බටුවශ. අප     
වටඩි දේවලශ  ටහට. සි  ට සි  කා වශදේ  ප්රමශණ කි් අප     

පහත් වටටිලශ ි දේබ වශ. හටබටයි,  ම් කිසි ප්රමශණ කි් 
අප     ඉදිරි ට ගිහිල්ලශ ි දේබ්දේ් දේමො  අංයවලි්ද 
කි ලශ අපි පරීක්ෂශ කාර බටුවශ, ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස. 

ිනදේයේෂදේ ්ම අප ජශත්ය්ත්ර ත් එක්කා ති   කාර දේැ   ි බුණු 
දේවදේළඳ ගිිනුභම් අුවව; ඉ්දි ශවත් එක්කා ති  කාර ැත්  දේවදේළඳ  
ගිිනුභම් අුවව දම්දේරෝ ආ ත්  , ඒ වශ  දේ ම  දේ ොදේ කුත්  ිනදුලි 

උපකාරණවලට අදශළ කාර්මශ්ත්  හත්ක් අටක් වශදේ  ප්රමශණ ක්  
දියුණු දේවලශ ි දේබ  බව දේපනී ගි ශ. ඒවශ දියුණු දේවමි් 
පවි  වශ. දේමහිදී අපට ලටබුණු උපදේදා ් ත්මයි, ිනදේයේෂදේ ් 
ඉ්දි ශව ිනයශල ජ ැහ  ක් ි දේබ   රටක්.  දියුණු දේව  රටක්. 

ආර්ථිකා වර්න  දේේැ  සි  ට 7.5 යි. දේම් ආර්ථිකා වර්න  
දේේැදේ ් ඉ්දි ශව ඉාා්රහට ගිදේ ොත් ඒකා පුශැල ආදශ ම 
ලංකාශවට වඩශ ඉහළ   වශ. ලංකාශවට වඩශ ඉහළි් ි දේබ  රටක් 

බවට ඉ්දි ශව පත් වුදේණොත් - අදේප් රට  ාංවර්න   දේ ොව   
ිසාශ දේ ොදේවයි- ඉ්දි ශවට  ඊට වටඩි ාංවර්න  ක් ලබුදේවොත්, 
බිලි   කාට අධිකා දේවළඳදේපොළක් අපට ලටදේබ වශ, ැරු 

කාථශ ශ කාතුමමිස. එම වශසි  අපට ලබශ ැ්  පුළුව්.   

අපි චී   එක්කාත් ගිිනුභමක් අත්ා් කාර් ට 
බලශදේපොදේරොත්තුම දේව වශ. ඒ වශදේ ම සිංැප්ර්රුව එක්කාත් 

ගිිනුභමක් අත්ා් කාර් ට බලශදේපොදේරොත්තුම දේව වශ. ඒ වශදේ ම 
ත්ශයිල්ත්  එක්කාත් ගිිනුභමක් අත්ා් කාර් ට 
බලශදේපොදේරොත්තුම දේව වශ. ඒ වශදේ ම අපි Trans-Pacific 
Partnership ති  කාර ැ් ට බලශදේපොදේරොත්තුම දේව වශ.  

ත දේමරිකාශව එක්කා එම ගිිනුභම අත්ා් කාර් ට බලශදේපොදේරොත්තුම 
දේව වශ. එ   ලටදේබයිද කි   අවදශ ම ත්වම ි දේබ වශ. ැරු 
කාථශ ශ කාතුමමිස, එම අවාථ්ශව ලටබුදේණොත් අපට ිනයශල 

දේවදේළඳදේපොළක් ලබශ ැත් හටකි දේව වශ. අපි දේම් රටවල්  
ඔක්දේකාොම ැට   පරීක්ෂශ කාර බටුවශ.  

පුභ ගි  වකාවශුවදේේ - හටත්ත්ෑව, අූව දයකාදේ  දී - සිහි  

ආර්ථිකා ක් ලංකාශදේේ ි බුණශ  කි ශ මම  ඔබතුමමශට  ාඳහ් 
කාළශ. හටබටයි, වර්ත්මශ දේ  සිහි  ආර්ථිකා ් වයදේ ් 
හඳු්ව්දේ් දේප්රු හශ චිලී රශජය ්, දේමක්සිදේකාෝව, ඉ්දි ශව, 

චී  , ින ට් ශම  වශදේ  රටවල්.  තදේමරිකාශව, එංැල්ත් , 

ජර්මිස  වශදේ  රටවල් එක්කා ාංා්ද   කාරලශ බලශදි අපට 

දකි් ට ලටබුණු කාරුණක් ත්මයි, එම රටවල ආර්ථිකා ් දියුණු 
දේවලශ ි දේබ්දේ් දේවදේළඳ දේපොළ දියුණු කිරීම තුමළි් බව. 
ආර්ථිකා ක් දියුණු කාර්   ම් අිසවශර් දේ ්ම දේවදේළඳ 
දේපොළවල් ිනවෘත් කාර් ට ඕ ෑ. එම දේවදේළඳ දේපොළවල් ිනවෘත් 

කිරීම තුමළි් ත්මයි ඒ රටවල් ිනයශල ාංවර්න  ක් ලබලශ 
ි දේබ්දේ්. ඉදිරිදේ දී අපට අප    ් ාඳහශ ාහ  
ලටදේබ්දේ්  ටි  ිසාශ  අදේප් දේවදේළඳ දේපොළ ිනවෘත් කාර්  අපි 

බලශදේපොදේරොත්තුම ව වශ. 

ලංකාශව කුඩශ රටක්.  හම්බ්දේත්ොට වරශ , ත්රිකුණශමල වරශ , 
ඒ වශදේ ම දේකාොළඹ වරශ  අද දේලෝකාදේ  ප්රනශ  වරශ ් අත්රට 

දේැදේ ්  පුළුව් හටකි ශව අපට ි දේබ වශ. ැරු 
කාථශ ශ කාතුමමිස, පුභ ගි  ආණ්ඩුව ිනසි් හම්බ්දේත්ොට වරශ  
දේැොඩ ටඟුවශට ාටලටා්මක් ි බුදේණ්  ටහට. ආණ්ඩුදේව් පශල   

කාර්  ත්මයි ඒ වයශපෘි   ාටලුභම් කාර ි බුදේණ්. එදේකා් 
අවුරුශදකාට රුපි ල් මිලි   1,000ක් පශඩු ලටබුවශ. මිලි   75ක් 
වශදේ  ුභළු ලශභ ක් ත්මයි ලටබුදේණ්. අපට බිලි   ැණ ක් එම 
වයශපෘි   ාඳහශ  ට කාර් ට සිදු වුණශ. හටබටයි, මහවටලි 

වයශපශර  පිළිබඳව ඔබතුමමශට මත්ක් කාදේළොත්,  ඒ ාඳහශ අප ලබශ 
ැත් ණ  දේැව්  අවුරුදු 10කා grace period එකාක් හම්බවුණශ.  
සි  ට 0.02කා වශදේ  ඉත්ශ ුභළු දේපොලි අුවපශත් ක් ි බුදේණ්. 

අවුරුදු 30කි් දේැව  ණ  මුදලක් අපට ලටබුදේණ්. ඒ වශදේ ම 
අපට භශැ ක් ආනශර ලටබුණශ, භශැ ක් ණ . එවටිස ාටලුභමක් 
හම්බ්දේත්ොට වරශ ටත්, මත්ත්ල ගුව් දේත්ොටුදේපොළටත් ි බුදේණ් 

 ටහට, ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස. ඉත්ශ දේකාටි කාශල ක් තුමළ දේැ ින  
යුතුම, සි  ට 7කා වශදේ  දේපොලි කාට ණ  ලබශ දේැ  ි දේබ වශ.  
ඒකා ගිිස දේපොලි ක්. දේඩොලර්වලි් සි  ට 7ක් කි   එකා 

රුපි ල්වලට හටදේරේදේවොත්, සි  ට 24කා වශදේ  ඉත්ශ අධිකා 
දේපොලි ක්. ාශමශ යදේ ් සි  ට 24කා දේපොලි ට ණ  ැත්දේත්ොත් 
දේපෞශැලිකා දේකාොම්පටිස කාටත් දුව්  බටහට. දේම් ිසාශ අපට 

ිනයශල අවදශ මකාට මුහුණ දේද්  සිදු වුණශ, ැරු 
කාථශ ශ කාතුමමිස. දේම්දේක් ප්රි ඵල  ිනධි ට අදේප් ණ  ප්රමශණ  
ට්රිලි   10ක් වුණශ.   

අපි අවුරුශදකාට ණ  වශරිකා  පමණක් දේැව වශ බිලි   

1,300ක්. අදේප් ආදශ ම ාරිල්දේ් ණ  වශරිකා  දේැව්  
පමණයි. අදේප් රදේට් කුඩශ දරුවශදේ  ඉඳලශ සි ුදේද ශම 
ණ කාශරදේ ෝ බවට පත් දේවලශ. දේම් රදේට් ආදශ ම 

ාම්ර්ර්ණදේ ්ම  ටවත් ණ  වයදේ ් දේැව වශ. ණ  ැ්  
එකා දේහොඳ  ටහට කි  වශ දේ ොදේවයි. ණ  ැ්  ඕ ෑ. හටබටයි, 
ඔළුව පශිනච්චි කාරලශ. අවුරුදු 30කි් දේහෝ 40කි් දේැවීදේම් පද ම 

මත් දීර්ඝ කාශලී  ණ  ැ් දේකාොට දේපොලි අුවපශත්  අඩුම 
ැණදේ් සි  ට 4ට වඩශ අඩු දේව්  ඕ ෑ. සි  ට 2  ම් ඊට 
වටඩි  දේහොඳයි. සි  ට 1.5ක්  ම් ඊටත් වඩශ දේහොඳයි. ැරු 

කාථශ ශ කාතුමමිස, අපි ණ ක් ැ්  දේකාොට දේම්වශ ැට ත් 
කාල්ප ශ කාළ යුතුමයි.    

අපි හම්බ්දේත්ොට වරශ ත්, මත්ත්ල ගුව් දේත්ොටුදේපොළත් ැට  
දේම් ව  දේකාොට චී  ත් එක්කා කාථශ කාර ි දේබ වශ. අපි චී  ට 

බල කාළශ, "ඔබතුමම්ලශ ගිිස දේපොලි ට ණ  දු් ශ  ම් අපට 
දේම්කාට උදවු කාර් " කි ලශ. එහිදී චී   එකාඟ වුණශ,  ලංකාශව 
ාහ චී   - රශජය ාහ දේපෞශැලිකා ආ ත්  දේදකාක් - එකාතුම දේවලශ 

හම්බ්දේත්ොට වරශ ත්, මත්ත්ල ගුව් දේත්ොටුදේපොළත් දියුණු 
කාර් . ඒ එකාඟත්ශවට දට් අපි තතුමළු දේවලශ ි දේබ වශ, ැරු 
කාථශ ශ කාතුමමිස. ඒ වශදේ ම අපි ට්රිලි   10ක් ත්රම් ිනයශල ණ  

ප්රමශණ ක් අරදේැ  ි දේබ වශ. ඒ ට්රිලි   10් ට්රිලි   6ක් අඩු 
කාරැ්  අපි දේම් ව  ිනට ාශකාච්ඡශ කාරලශ ි දේබ වශ. ඒ තුමළි් 
අපි දේැව  ණ  ප්රමශණ  ිනයශල දේලා අඩු කාරැ්  පුළුව්.  

ඉි රි ව  මුදල් අදේප් රදේට් අනයශප  ට, දේාෞඛ්ය ට, 
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ාංවර්න  ට, අප   වලට, අපිට incubation පුළුව්  ම් 

ඒවශටත්, අදේප් ිසර්මශණකාරුව්, ිසෂප්ශද කාරුව් උ ්දු 
කාරව්  පුළුව්  ම් ඔවු්ටත් ඒ මුදල් දේ ොදව්  අපට 
පුළුව්.  

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ිනදේයේෂදේ ්ම අපි ැට  අවනශ   

දේ ොමු කාරලශ මත්ත්ල ගුව් දේත්ොටුදේපොළත්, හම්බ්දේත්ොට වරශ ත් 

අවට අක්කාර 15,000කා, -දේපොඩි ප්රමශණ ක් දේ ොදේවයි- භූමි 

ප්රමශණ ක් ාංවර්න   කාරලශ කාශර්මිකා ිසෂ්පශද  දේවදේළඳ 

මනයාථ්ශ  ක් - industrial zone එකාක් - ඒ අක්කාර 15,000 තුමළ 

ති  කාර්  චී  ත් එක්කා එකාතුම දේවලශ දේම් ව  ිනට අපි කාටයුතුම 

කාරමි්   වශ. ඒ ාම්බ්නදේ ් අපි චී  ට අදහා් ඉදිරිපත් 

කාරලශ ි දේබ වශ. අපට රටවල් 40 ැණ කි් දේම් ව  ිනට 

දේ ෝජ ශ ලටබිලශ ි දේබ වශ, අදේප් රදේට් කාර්මශ් ත් පට් ැ් . 

Electric three wheelers දේව්  පුළුව්, අදේ කුත් කාශර්මිකා 

අප    දේව්  පුළුව්, ඒවශ පට් ැ්  ඕ ෑ උ ්දුව දේම් 

ව  ිනට අපට ති  දේවලශ ි දේබ වශ.  

ඉ්දි ශවයි, පශකිා්ථශ  යි අත්ර  ම්  ම් මත්දේදද ි දේබ වශ. 

ඒ වුණත්, ලංකාශව මටදිහත්වීදේම් දේම් රටවල් පවශ එකාට එ  

ා්වභශව ක් දේම් ව  ිනට ිසර්මශණ  දේවලශ ි දේබ වශ. අපි 

පශකිා්ථශ  ට ාහ ඉ්දි ශවට කාථශ කාළශ අදේප් රටට එ්  

කි ලශ. චී දේ ් අපිට කිේවශ, කාථශ කාරලශ සි  ුදේද ශම එකාතුම 

කාරැ්  කි ලශ. ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ිනදේයේෂදේ ්ම දේම් 

industrial zone එකාට අපි කාර්මශ් ත් තතුමළු කාර ැිසශදී අපට 

ත්වත් ප්රය ් ක් ති  වුණශ. Coal power plant එකාක් ලබශ දේදශදී 

ඒ අවට ි දේබ  පශරිාරිකා අපහුභත්ශව මත් ඒ කාර්මශ්ත්යශලශ ති  

කාර්  බටරි ත්ත්ත්ව ක් පට   ටඟු ණශ. එවටිස ප්රය ් ක් අපට 

පට   ටඟුණශ. 

එහිදී අපි හම්බ්දේත්ොටත්, ත්රිකුණශමලදේ ත් ැෑා්වලි් ිනදුලි  

ිසෂප්ශද   කාර  දේමැශදේවොට් 500කා බලශැශර දේදකාක් ති  

කාර්  දේම් ව  ිනට කාටයුතුම කාරමි් ඉ් වශ. ැරු 

කාථශ ශ කාතුමමිස, ඒ බලශැශර දේදකා ති  කාර්  දේහේතුමවක් 

ි දේබ වශ. ඒ ත්මයි, ැෑා්වලි් ිනදුලි  ිසෂ්පශද   කිරීදේම්දී අපට 

පශරිාරිකා වයදේ ් ිනයශල වශසි ක් අත් දේව  එකා. ඒ වශදේ ම ඒ 

අවට ිනයශල කාර්මශ් ත් ප්රමශණ ක් අපට ති  කාර ැටනීදේම් 

හටකි ශවත් ලටදේබ වශ. ඉදිරි අ ශැත්දේ දී ැත් යුතුම පි වරක් 

වයදේ ් අපි ඒ කාටයුත්ත්ත් දේම් ව  ිනට ඉදිරිපත් කාරලශ 

ි දේබ වශ. ඒ වශදේ ම ත්රිකුණශමල  වරශ  අවට ප්රදේශය ටත් අපි 

බලශදේපොදේරොත්තුම දේව වශ,- TNA අදේප් මිත්ර ැරු ම්ත්රීතුමමශ මට 

Batticaloaවලදීත් හම්බ වුණශ. - ිනයශල ආ ත්   ප්රමශණ ක් 

දේ ් .  

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේම් ව  ිනට අපිට ලටබිලශ ි දේබ වශ, 

දේඩොලර් බිලි   දේදකාකා ැෑා් පිරිපහදුවක්. දේම්කා ුභළු පටු ැණ ක් 

දේ ොදේවයි. ඒ වශදේ ම දේඩොලර් බිලි   කා දේත්ල් පිරිපහදුවක්, සීිස 

පිරිපහදුවක්, ඒ වශ දේ ම සිදේම්ි  කාර්මශ්ත්යශලශ දේදකාක් ලටබී 

ි දේබ වශ. දේම් වශදේ  ිනයශල තණවුම් එ වශ, ැරු 

කාථශ ශ කාතුමමිස. ිනදේයේෂදේ ්ම ෂී ින්පි්  චී  ජ ශධිපි තුමමශ 

පවා  ආකාශර ට අ ශැත්දේ දී ආසි ශදේේ බලවත්ම රට බවට 

ලංකාශව පත් කාර්  පුළුව්. [බශනශ කිරීමක්]  ඔබතුමම්ලශ වශදේ  

පැශ දේද  ෂී ින්පි් ලශ දේ ොදේවයි. පැශ දේ ොදේද . සි  ට 30කා, 

සි  ට 40කා,- [බශනශ කිරීමක්] ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඒ දවාව්ල 

ඔබතුමමශ දේ්  කිේදේේ, රශජපක්ෂ මහත්ත් ශ පැශ ැහ වශ කි ලශ. 

රිච න පි රණ මහත්ත් ශදේ  පුත්ශයි එදේහම කිේදේේ. [බශනශ කිරීමක්] 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, රිච න පි රණ මහත්ත් ශදේ  පුත්ශ කිේවශ, 

"දේකාොදේහොම හරි ඔවු්ව පරශද් " කි ලශ.  

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ැරු රශජය තමි තුමමශට කාථශ කාර්  
අවා්ථශව ලබශ දේද් . Hon. State Minister, you go ahead with 
your speech. 

 
ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Thank you, Sir.   

රිචර් න පි රණ මහත්ත් ශදේ  පුත්ශ දේහොඳ දේදොා්ත්රවරදේ ක්. 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, එතුමමශ ඒ දවාව්ල මදේ  ළඟ ඉඳ් 
හටමදශම කි  වශ, "මචං, දේම් දේහොරකාම් කාර  රශජපක්ෂලශ 
පරශද්  දේමොකාක් හරි කාරප්" කි ලශ. ඉි ්, මම එතුමමශ 

දේවුවදේව් ඒ කාශර්  භශර  ඉටු කාළශ. මදේ  මිත්ර ශ දේහොඳ 
දේදොා්ත්රවරදේ ක්. 

 
ගු (වවදය) ණතම්ෂන පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේම් ප්රකාශය  ාම්ර්ර්ණ අාත්ය ක්. 

දට් දේමතුමමශ කි  වශ, "අදේප් චී දේ  ජ ශධිපි තුමමශ" කි ලශ. 
චී   ඔබතුමම්ලශදේ  ද? අපට ඉත්ශ ාතුමටුයි.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දේහොඳයි. Hon. State Minister, you go ahead with your 
speech. 

 

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, චී  ජ ශධිපි  අදේප් දේ ොදේවයි.  
රදේම්ෂ ් පි රණ මහත්ත් ශ කිේවශ වශදේ , චී  ජ ශධිපි තුමමශ 
රශජපක්ෂ මහත්ත් ශදේ යි. දේකාදේාේ දේවත්ත් ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, 

අපි ැුවදේදුව කාර  ිනට සි  ට 10යි, සි  ට 15යි   ශදී වයදේ ් 
අයි ටයි, මල්ලිටයි කි ලශ කාශටවත් දේකාොටා් ඉල්ල්දේ්  ටහට. 
අපි චී දේ ් ඉල්ලශ සිටිදේ , අපට රැකි ශ ලබලශ දේද් , අපට 

දියුණු ත්ශක්ෂණ  දේැදේ ් , අපට ිනදේශය ආදේ ෝජ  
දේැදේ ් , රදේට් ආදශ ම වටඩි කාරලශ දේද්  කි   ඉල්ලීම් 4යි.   

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ිනදේයේෂදේ ්ම හම්බ්දේත්ොට වරශ  
ාහ මත්ත්ල ගුව් දේත්ොටුදේපොළ ිනයශල වයදේ ් දියුණු කාරලශ 
ි දේබ වශ. චී  ට ඒකා කාර්  බටරි  ම්, චී   ාම්බ්න 

දේව්දේ්  ටහට. චී  ත් එක්කා ැුවදේදුව කාර  ආකාශර ක් 
ි දේබ වශ. චී  ට  ම් කිසි ආකාශර කා පැශවක් දු්දේ ොත් චී   
ඒකාත් ැ් වශ. දට් චී  , අප්රිකාශව වශදේ  රටවල ඒ කාශර්  

භශර  කාරලශ ි දේබ වශ. හටබටයි, දට්  චී  ට ඒදේකා් මිදේද්  
වුවම ශ ිසාශ, දේම් ව  ිනට ෂී ින්පි්  ජ ශධිපි තුමමශ  ටදේත් 
දේපො නඩ දේපො නඩ ිසවටරදි මශර්ැ ට එ්  කාටයුතුම කාරමි් 

පවි  වශ.  

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, අපි බල ට පත් වුණශට පුභව 
Colombo Port City එකා ාඳහශ අක්කාර 50ක්  සි් ක්කාර දේද  
එකා  ටවටත්තුමවශ. චී   තිනල්ලශ, බටරි දේවලශවත් Colombo Port 

City එදේක් චී දේ  දේකාොඩි  ැටහුවශ  ම්, ඒකා ලංකාශදේේ භූමි ක් 
දේ ොදේවයි. දේමොකාද, ඒ ාම්බ්නදේ ් ලංකාශදේේ නීි  ක් ි බුදේණ් 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

 ටහට. ඒ ාම්බ්නදේ ් ලංකාශදේේ නීි  ාම්පශද   කාරලශ 
ි බුදේණ්ත්  ටහට. දේම් වශදේ   වටඩක් කාර වශ කි ලශ, දේමතුමමශ මට 
දිගි් දිැටම මත්ක් කාළශ. ඒ ාම්බ්නව අපි දට් කාටයුතුම කාර 

ි දේබ වශ.  

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, Colombo Port City එකා ඉදි කිරීමට 

දේව් කාර ති  භූමි  අදේප් රටි් පිට - දේවරදේළ් පිට- භූමි ක්. 

අදේප් රටි් පිට භූමි කා Port City එකා ඉදි වුදේණොත්, ඒ ාඳහශ 

නීි  ක් ාම්පශද   කාරලශ  ටත් ම් ඒකා අදේප් භූමි ක් බවට පත් 

ව්දේ්  ටහට. ඒ ාඳහශ නීි  ාම්පශද   කාර්  ඕ ෑ. එදේහම  

නීි  ාම්පශද   දේ ොකාර ත්මයි ඒ එකාඟවීම්වලට ආදේේ.  

නශව  පථ ක් ිනවෘත් කාර්  හටදුවශ. ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, 

ඒ දවාව්ල දේමතුමමශ night race එකාට  දේබොදේහෝ ිනරුශනයි. මම 

ද් වශ, ඒකාට දේමතුමමශ දේැොඩශක් බට් ශ. ඉි ්, අපි ඒ නශව  

පථ ත් අයි් කාළශ. අපි එතුමමශව අැ  කාර වශ. එතුමමශ දේහොඳ 

ම්ත්රීවරදේ ක්. ඉි ්, අපි ඒ කාටයුතුම කාළශ. අපි නශව  පථ  

අයි් කාළශ. වරශ   ැර ාංවර්න   ාඳහශ අක්කාර 50ක් දේද වශ 

කි   එකා අපි අයි් කාළශ. ඒ වශදේ ම, no-fly zone එකාකාට 

එකාඟ දේවලශ ි බුණශ. ඒකා අයි් කාළශ. ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ඒ 

ආකාශර ට දේම් සි ල්ල අයි් කාරලශ,  ඒ ප්රදේශයදේ  ිනයශල 

ාංවර්න  ක් ති  කාර් , දියුණු කාර්  දේම් ව  ිනට කාටයුතුම 

කාරලශ ි දේබ වශ.  

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේම් ව  ිනට අදේප් අප    ආදශ ම 

දේඩොලර් බිලි   11යි ි දේබ්දේ්.  ලබ  වාර අවා් ව  ිනට, 

අප    ආදශ ම දේඩොලර් බිලි   20 දක්වශ වටඩි කාර ැ්  අපි 

බලශදේපොදේරොත්තුම ව වශ. අපි දේලොකු ඉලක්කා කාරශ  ්දේ්  ටහට. 

අපි මත්ාය ත්හ ම ඉවත් කාළශ. ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ජ ත්ශවට  

දු්ුව දේපොදේරෝදු අුවව අපි  දේහොඳ අත්ි වශරමක් දශලශ ි දේබ වශ.     

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, අදේප්  හ පශල  ආණ්ඩුව 

ිනදේයේෂදේ ්ම ප්රජශත්්ත්රවශද ,  හ පශල  , ිනිසිනදභශව , 

නීි දේ  ාව්ශධිපත්ය කි   ගුණශංැ ා්ථශපිත් කාර ි දේබ වශ. [බශනශ 

කිරීමක්] දේම්වශ කි   දේකාොට ාමහර අ ට අමශරු ති .  අපි ඒ 

ගුණශංැ ා්ථශපිත් කාර ි දේබ වශ. ඒ ිනත්රක් දේ ොදේවයි. ඒවශ 

ා්ථශපිත් කිරීදේම් ප්රි ඵල ක් ත්මයි, "G7" ාමුළුවට අදේප් 

ජ ශධිපි තුමමශට ආරශන ශවක් ලටබීම. අදේප් ජ ශධිපි වර කුට 

කාවදශවත් එවටිස ආරශන ශවක් ලටබී  ටහට. "G7" ාමුළුව එතුමමශ 

කාටඳවශ  ිනදේයේෂ ත්යශැ ක් දීලශ, "Champions of Democracy" 

කි ශ ලංකාශව හටඳි්වූවශ. ඒවශ ිසකාම් ැ්  බටහට, ැරු 

කාථශ ශ කාතුමමිස. ඔබතුමම්ලශ දේකාොච්චර කාල් කාථශ කාළශද, 

දේකාොමිෂ් ාභශ ැට ?  මුත් ඒවශ දේැ ශවශද? ැරු 

කාථශ ශ කාතුමමිස, දේත්ොරතුමරු දට ැටනීදේම් ප ත් දේකාටුම්පත් දේැ  

එ්  ඔබතුමමශ ඒ කාශලදේ  දේකාොච්චර ාට් කාළශද? එ  ි බුණශ 

 ම් අපට ඕ ෑ දේත්ොරතුමරක් දට ැ්  ි බුණශ. දට් ඔබතුමම්ලශට 

ඕ ෑම දේත්ොරතුමරක් දට ැටනීදේම් හටකි ශව ි දේබ වශ. ඒ ආකාශර ට 

අවුරුශදක්  ශදී -ඉත්ශ ුභළු කාශල ක් තුමළ- අපි දේම් රදේට් 

ප්රජශත්්ත්රවශද  යක්ි මත් කාළශ, ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස. දේම්වශ 

දේශයපශල  වයදේ ් අපට අවශසි ව්  පුළුව්. හටබටයි, ඉදිරි 

පරම්පරශව ැට  හිත්ලශ, ඉදිරි  ැට  හිත්ලශ, රදේට් ඉදිරි අ ශැත්  

ැට  හිත්ලශ අපි ඒ කාශර්  භශර  ඉටු කාර ි දේබ වශ. මම ද් වශ 

අදේප් රදේම්ෂ් පි රණ ම්ත්රීතුමමශ දේශයපශල දේ ් දේත්ොරව ඒ ැට  

ා්දේත්ෝෂ ව වශ ති  කි ශ. අප දේැ  ආ ඒ දේකාොමිෂ් ාභශ, අපි 

ති  කාරපු ප්රජශත්්ත්රවශදී කාශර්  පටිපශටි ැට  ඔබතුමම්ලශ 

ා්දේත්ෝෂ ව වශ ති .  

ගු (වවදය) ණතම්ෂන පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

අඩු පශඩු ි දේබ වශ. 

     
ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අඩු පශඩු ති . "අඩු පශඩු  ටහට" කි ශ අපි කි ්දේ්  ටහට. 
අඩු පශඩු ි දේබ වශ  ම් ඔබතුමම්ලශ ඒ ැට  කාථශ කාර් . 

ිනදේයේෂදේ ් වංචශ, දූෂණ ැට  දට් කාථශ කාර වශ. මම වශුභදේශව 
 ශ ශ ක්කාශර මහත්ම ශ ැට  කිේවශ. ඒ වශදේ ම, දේකාොදේහේ දේහෝ 
ි දේබ වශද කි ශ බල් , රදේම්ෂ් පි රණ මහත්ම ශට ිනරුශනව 
දේචෝද ශවක්? කාවදශවත් දේචෝද ශවක්  ට දේඟ්දේ්  ටහට. ැරු 

ම්ත්රීතුමමිස, මම ද් වශ ඔබතුමමශ ැට . ඒ වශදේ ම, දේකාොදේහේ දේහෝ 
ි දේබ වශද කි ශ බල් , අදේප් වශුභදේශව  ශ ශ ක්කාශර 
ම්ත්රීතුමමශට ිනරුශනව දේචෝද ශවක්? හටබටයි මශ කි ්දේ්  ටහට, 

දේචෝද ශවක්  ට දේඟ  එකාක්  ටහට ම කි ශ. ාමහර දේවලශවට 
වටරැදි දේලා දේචෝද ශවක්  ට දේඟ් ත් පුළුව්. ැරු ම්ත්රීතුමමිස, 
හටබටයි එදේහම වුදේණොත්, අපි ඔබතුමමශට ාහදේ ෝැ  දේද වශ, ඒ 

දේචෝද ශවට ිනරුශනව ාට් කාර් . දේමොකාද, මමත් පුභ ගි  
ආණ්ඩුවට ිනරුශනව කාථශ කාරශදී එදේහම වටරැදි දේලා 
දේචෝද ශවලට ලක් වූ, බලපෑම් එල්ල වූ පුශැලදේ ක්. ඒ හි්දශ මශ 

ාශනශරණ  දේවුවදේව් ාට් කාර වශ. ඔබතුමම්ලශ 
ාම්බ්නදේ ් වුණත්, අප ාම්බ්නදේ ් වුණත් එදේහම වටරැදි 
දේචෝද ශ  ට දේඟ්  පුළුව්. හටබටයි අපි දේැ ටිනත් ි දේබ වශ 
 හ පශල  ක්රමදේේද ක්.  

ිනදේයේෂදේ ්  ම්  ම් ිසලනශරි්, නීි පි  දේදපශර්ත්දේම්්තුමව, 
දේපොලීසි ,  ම් ිනිසුභරුවරදේ ක් පක්ෂ පශතීව කාටයුතුම කාර වශ 
දේව්  පුළුව්. "එදේහම  ටහට" කි ශ අපි කි ්දේ්  ටහට. රදේට් 

සි ු පුරවටසි ් හද්  අපට බටහට. හටබටයි, අපි ක්රමදේේද ක් 
දේැ ශවශ. දට් දේශයපශල   අත් ැහ්දේ්  ටහට. 
ජ ශධිපි තුමමශදේ , අැමටි තුමමශදේ  දුරකාථ  පිකවුඩ  ්දේ් 

 ටහට, අැිනිසුභරුතුමමශට, නීි පි තුමමශට. ඒ හි්දශ ඔබතුමම්ලශට 
ිනයව්ශා ක් ි දේබ වශ, බලපෑම්වලි් දේත්ොරව- [බශනශ කිරීමක්] 
අපි ඕ ෑම ත්ට කාදී අභිදේ ෝැ ක් එල්ල කාර වශ.  

 
ගු ප්රසන්න ණණවීණ  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Tap කාර වශ දේ්.  
 

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Tap කාර්දේ් දේකාොදේහේද? "Tap කාර වශ" කි ්දේ්, 
දුරකාථ  පිකවුඩ දත්ත් බලයි කි   බ ටයි. කාත්ශ කාරපු 

මුවා්ා ශ කි  වශ, tap කාර වශ කි ශ. පුළුව්  ම් පටමිිකල්ලක් 
කාර්  කි ් . මම පටමිිකල්ල ිනභශැ කාර වශ. එවටිස දේද ක් 
කාර ි දේබ වශ  ම්, ඔ  කි   ිනිසුභරුතුමමශ- [බශනශ කිරීමක්] ඒ 

කි ්දේ් දේම්කායි.  ම්කිසි දුරකාථ  පිකවුඩ ක් තිනත් 
ි දේබ වශ ඒ දේ ොම්මර ට. ඕ ෑ දේවලශවකා පටමිිකල්ලක් 
කාර් . අපි ඒ පරීක්ෂණ  කාර වශ. [බශනශ කිරීම්] 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, අපි දේම් රදේට් ිනිසිනදභශව  ති  කාර 

ි දේබ වශ. අපි දේට්ඩර් පටිපශටි ති  කාර ි දේබ වශ. 
ඔබතුමම්ලශට පුළුව්, ඕ ෑම ත්ට කාදී ප්රය්  කාර් . අප 
කි ්දේ්  ටහට, අපි සි  ට සි  ක් අංැ ාම්ර්ර්ණ රටක් බිහි 

කාළශ   කි ශ. දේම්වශදේ  වටරදි ති . අඩු-පශඩු ති . දේමොකාද, අපිට 
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සි ුම තමි වරු්දේ  ාහ සි ුම ිසලනශරි්දේ  ඔළු දේාෝදශ 

ඔවු් දේලෝකාදේ  ඉ් ශ දේහොඳම ිසලනශරි් ාහ දේහොඳම 
තමි වරු් බවට පත් කාර්  බටහට. හටබටයි, ාශදේප්ක්ෂ වයදේ ් 
ජ ශධිපි තුමමශ, අැමටි තුමමශ ාහ ප්රනශ  ිසලනශරි් දේකාළි් වටඩ 
කාර වශ කි   එකා අපි පිළිැ් වශ. ඒ වශදේ ම අදේප් 

කාථශ ශ කාතුමමශ ව  ැරු කාරු ජ ූරි  මටි තුමමශ, ැරු රිසල් 
ිනක්රමසිංහ අැමටි තුමමශ වටිස අ  අදේප්  ශ කා  ්. ැරු රිසල් 
ිනක්රමසිංහ මටි තුමමශට කි ්දේ්, "Mr. Clean" කි ශයි. එතුමමශ 

කිසිම ිනදේටකා - [බශනශ කිරීමක්]  ටහට. [බශනශ කිරීම්] ඔබතුමම්ලශ 
අහ ැ් , අහ ැ් . [බශනශ කිරීම්] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු රශජය තමි තුමමිස, ඔබතුමමශ කාථශව කාර දේැ   ් . 

 

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

දේමතුමම්ලශට රිදේද වශ ති . [බශනශ කිරීම්] ැරු රිසල් 

ිනක්රමසිංහ මහත්ශට "Mr. Clean" කි ශ කිේවශට, එතුමමශට දේහොරු 
දේේර්  බටහට. එතුමමශට කාර්  පුළුව් දේව්දේ්, එතුමමශදේ  
කාශර්  භශර යි. එතුමමශ අත් දම්දේ්  ටහට. එතුමමශ කි ශ  ටහට, 

"කාවුරුවත් ගිහි් දේහොරු අල්ල් "  කි ශ. එතුමමශ කාශටවත් කාථශ 
කාරලශ  ටහට. එතුමමශ දේම් රදේට්  හ පශල   ති  කාළශ. [බශනශ 
කිරීම්] ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ඒ අුවව දේම් රට ඉදිරි ට අ රදේැ  

 ෑමට - [බශනශ කිරීම්] අපිට ඒ ාඳහශ අවුරුශදක් ැත් වුණශ. දේම් 
බහුත්ර ආණ්ඩුව අරදේැ  - 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ප්රා්  රණවීර ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශදේ  tone එකා අඩු 

කාර් . ැරු රශජය තමි තුමමශට කාථශ කාර්  අවා්ථශව දේද් . 
ඔබතුමමශ කාථශ කාර  දේේලශදේේදී දේම් ාඳහශ පිළිතුමරු දේද්  
පුළුව්දේ්. 

 

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේබොදේහොම ාත්ුමි යි.  

ැරු රණවීර ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශ කාථශ කාර  අවා්ථශදේේදී 
දේම්වශට පිළිතුමරු දේද්  පුළුව්. ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, අපි දේම් 
බහුත්ර ආණ්ඩුව හටදුදේේ ඉත්ශ දේකාටි කාශල ක් තුමළයි. අපි පළමුවටිස 

අවුරුශද තුමළ කාදේළේ, ඒ  හ පශල  පද ම -ඒ අත්ි වශරම- රට තුමළ 
දම  එකායි. එ  ඉදිරි ටත් කාළ යුතුමයි.  ටත් ම් දේම් රට හද්  
බටහට. අපිටත් දේශයපශල   කාර්  ි බුණශ. අපිටත් දේම් 
දේකාොමිෂ් ාභශ අවයය  ටහට.  දේපොලීසි ට ිසදේ ෝැ දේද්  අපට 

බටහට. දේකාොමිෂ් ාභශ ි දේබ වශ. දේශයපශල  වයදේ ් දේම්වශ 
අපට අවශසි දේශවල්. හටබටයි, රට දේවුවදේව්, ඉදිරි අ ශැත්  
දේවුවදේව් අපි එම කාශර්  භශර  ඉ ටු කාළශ.  

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, ඒ අුවව අපි අප    ිනයශල 
ප්රමශණ ක් - [බශනශ කිරීම්]  ැරු පි රණ ම්ත්රීතුමමිස, අවුරුදු 
පහක් ැත් දේවශදී අදේප් අප    ආදශ ම අඩුම ැණදේ් බිලි   

35ක්, 40ක් දක්වශ වටඩි කාර ැටනීමට අපි බලශදේපොදේරොත්තුම දේව වශ. 
අපි ඒ ාඳහශ උත්ාශහ කාර වශ. බිලි   40 දක්වශ වටඩි කාර ැ්  
බටරි වුණත්, බිලි   35 දක්වශ වටඩි කාර ැ් වත් අපි උත්ාශහ 

කාර වශ. ඔබතුමම්ලශ ඉදිරි අ ශැත්දේ දී ඒ ැට  බල් . අක්කාර 
පහදේළොා්දහාක් කි ්දේ් ුභළු ප්රමශණ ක් දේ ොදේවයි. කාර්මශ් ත් 

පුර ක් හද වශ. එිනට ඔබතුමම්ලශට දේම් රට තුමළ ිසදහදේාේ  

ිසෂප්ශද  ආරම්භ කාර්  පුළුව් දේව වශ. අපිට electric car 
එකා හද්  පුළුව්. Electric three-wheeler එකා හද්  
පුළුව්. අපිට ිනයශල - [බශනශ කිරීමක්] දේමොකාක්ද, ම්ත්රීතුමමශ?  

 
ගු ඩන්දික අනුුද්ධ තහේණත ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
දේවොක්ාව්ටැ් එකාට සිදු වුණු දේද  -  

 

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

දේවොක්ාව්ටැ් එකාට වුණු දේද  ැට ද අා්දේ්? එ  
අිසවශර්දේ ් දේව වශ. මශා හ කි් එ  සිදු දේව වශ. ඒකා 
අිසවශර්දේ ් දේව වශ. [බශනශ කිරීමක්] දේපො නඩක් ඉ් . 

දේපො නඩක් ඉ් . එ කාම් ඉ් . [බශනශ කිරීම්] කාෑ ැහ්  එපශ. 
බල්දේලෝ වශදේ  කාෑ ැහ්  එපශ. "බුහ-්බුහ්" කි ශ කාෑ ැහ්  
එපශ. එ කාම් ඉ් , මහත්ත්දේ ෝ. දේවොක්ා්වටැ් - 

 

ගු ප්රසන්න ණණවීණ  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

දේමොකාක්ද? දේමොකාක්ද? 

 

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

කාෑ ැහ්දේ්  ටතුමව දේපො නඩක් ඉ්  දේකාෝ. ැරු ම්ත්රීතුමමිස, 

ඒ ිසාශ -  [බශනශ කිරීම්] 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ප්රා්  රණවීර ම්ත්රීතුමමශට දේදවටිස වත්ශවටත් මත්ක් 
කාර්  සිදු දේව වශ, කාරුණශකාර ත්ම්දේ  දේේලශදේේදී කාථශ 

කාර්   කි ශ. 
 

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේබොදේහොම ා්තුමි යි. ැරු ප්රා්  

රණවීර ම්ත්රීතුමමශට උා් හන්් කාථශ කාර්  අපි අවා්ථශවක් 

ලබශ දේද වශ.  

අදේප් ජ ශධිපි තුමමශ හශ අැමටි තුමමශ එකාතුම වී ඉදිරි අ ශැත්  
ාම්බ්නදේ ් කාටයුතුම කාර  බව අපි ිනදේයේෂදේ ් කි  වශ. එ  

දේහොඳ ාංදේ ෝැ ක්. එම ඉදිරි පි වර ත්ටබීම ාඳහශ ිනයශල පිරිාක් 
එකාතුම දේවලශ ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ අපි දේම් ැරු ම්ත්රීතුමම්ලශටත් ඒ 
ාඳහශ ආරශන ශ කාර වශ. ඔ   ඩු ටිකා  පුළුව්  ම් එදේහ් 
දේමදේහ් අයි් කාර දේැ  ඉදිරි අ ශැත්  දේවුවදේව් අපට 

ාහදේ ෝැ  ලබශ දේද්   කි ශ අපි දේමතුමම්ලශට ආරශන ශ 
කාර වශ. [බශනශ කිරීමක්] - දේහොරකාම් කාරලශ ි දේබ වශ  ම් අයි් 
කාර ැ්  බටහට. අපිට ඒවශට උදවු කාර් ත් බටහට. [බශනශ 

කිරීමක්] දේකාොයි පටත්දේත්් වුණත් අපි දේහොරශට "දේහොරශ" කි  වශ. 
දේහොරශට ිනරුශනව වටඩ කාර වශ. අප දේහොරශට දඬුවම් ලබශදේද වශ. 
කාවුරු වුණත් අපට ආරක්ෂශ කාර්  බටහට.  

ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, අ ශැත්  දේවුවදේව් දේහොඳ පිම්මක් 
ැ් යි අප දේම් ූදශ ම් ව්දේ්. අපට දේහොඳ ාටලටාම්ක් 
ි දේබ වශ. අක්කාර 15,000ක් කි ්දේ් ුභළු ප්රමශණ ක් 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

දේ ොදේවයි. ත්ව අක්කාර දහදහා් ැණ ක් ත්රිකුණශමලදේ  
ි දේබ වශ. සි ුම අංය දියුණු කාරලශ දේම් රදේට් අ ශැත්  
දේවුවදේව්  මක් කාර්  අප බලශදේපොදේරොත්තුම දේව වශ. 

ඔබතුමම්ලශ දේශයපශල   කාළශට කාමක්  ටහට. ැරු වශුභදේශව 
 ශ ශ ක්කාශර ම්ත්රීතුමමිස, මම ඔබතුමමශදේැ් ඉල්ලශ සිටි්දේ් 
දේමපමණයි. ිසවටරදි දේද  ාම්බ්නදේ ් ාට් කාර  

ම්ත්රීවරදේ ක් වයදේ ් ඔබතුමමශ දේහොඳ දේද ට එකාතුම දේව් ; 
ාහදේ ෝැ  දේද් . අ ශැත්දේ දී අප    වටඩි කාරලශ අප දේම් 
රට යක්ි මත් කාර වශ. ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, වශුභදේශව 

 ශ ශ ක්කාශර ම්ත්රීතුමමශ පිළිතුමරක් දේද්  වශදේැයි හද්දේ්. 

 
ගු වාසුතද්ව නානායක්කාණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එකාම දේහොඳ දේද  ත්මයි දේම් ආණ්ඩුව ඉක්ම ටම හමශර කිරීම. 
 

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මම ඔබතුමමශදේැ් දේව  උත්ත්ර ක් ත්මයි බලශදේපොදේරොත්තුම 
වුදේණ්. ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, වශුභදේශව  ශ ශ ක්කාශර ම්ත්රීතුමමශ 
අවුරුදු ැණ ක් දේහොඳ ට දේශයපශල   කාළශ. හටබටයි, පළමු 

වත්ශවට එතුමමශ රශජපක්ෂ මහත්වරු එක්කා එකාතුම දේවලශ දහඅටව  
ආණ්ඩුක්රම වයවා්ථශ ාංදේයෝන  ටත් අත් උා්ාලශ ත්ම්දේ  
ප්රි පත්ි  පශවශ දු් ශ. මහි්ද රශජපක්ෂ මහත්ම ශට එකාතුම වීම 

ිසාශ ජ ත්ශව -ිනදේයේෂදේ ්ම ලංකාශදේේ ුභළු ප්ි  - දේවුවදේව් 
ාට් කාළ වශුභදේශව  ශ ශ ක්කාශර  මටි   ශ කා ශ හමශර වුණශ.   

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැරු ුභජීව දේාේ සිංහ රශජය තමි තුමමිස, අද අප කාථශ 
කාර්දේ් අප     ැට යි.  

 
ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, දේපො නඩක් attack එකාක් දීලශ එ්  

එපශ  ට, අප     කි   මශත්ෘකාශවට.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපට දේවලශව මදි දේව වශ, ැරු රශජය තමි තුමමිස. කාථිකා ් 
දේැොඩක් ඉ් වශ. 

 
ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අප කාශල ක් ි ා්දේාේ ැරු වශුභදේශව  ශ ශ ක්කාශර ම්ත්රීතුමමශ 
අැ  කාළශ. හටබටයි, අ්ි ම අවුරුදු දහ  තුමළ එතුමමශ ත්ම්දේ  
ප්රි පත්ි  ාහමුලි්ම පශවශ දු් ශ. එතුමමශ  ටවත් ඒ යක්ි   
අරදේැ  අ ශැත්දේ දී අපට ාහදේ ෝැ  ලබශ දේදයි කි ශ අප 

බලශදේපොදේරොත්තුම දේව වශ.  

අප දේම් සි ු දේශවල් ඉදිරිපත් කාර්දේ් දේකාොමිා් ැ් වත්, 
පැශ ැහ් වත් දේ ොදේවයි. ැරු කාථශ ශ කාතුමමිස, මම මුලි්ම 

කිේවශ අදේප් මූලිකා පරමශර්ථ ව්දේ් ආදශ ම් ලබශැටනීම, රදේට් 

රැකි ශ ති කිරීම, දියුණු ත්ශක්ෂණ  රටට දේැ  ඒම, ිනදේශය 

ආදේ ෝජ  රටට දේැ  ඒම බව. අ ශැත්දේ  අප අිසවශර්දේ ්ම  ඒ 
දේශවල් කාර වශ.  ම්කිසි ප්රමශද ක් වුණශ  ම් එදේාේ වුදේණ්  දේම් 
ර දේට්  හ පශල  අත්ි වශරම දම් යි; ඒ නීි  ාම්පශද   
කාර් යි. ඉදිරිදේ දී ආදේ ෝජකා ්ට පහුභකාම් ලබශ දේද්  

Aency for Development, Agency for Trade කි   ආ ත්  
ිනදේයේෂදේ ්ම අපට අවයයයි. අප ඒවශ ති  කාළශ. අප දේරගුලශසි 
ති  කාර වශ. දේම් දේශවල්වලට බශනශ කාර  නීි , ප ත් ඉවත් 

කාර වශ. අ ශැත්දේ දී අප    වටඩි කාරලශ, ජ ත්ශවට දේහොඳි් 
ජීවත් ව්  පුළුව් ුභඛිත් මුදිත් රටක් බිහි කාර වශ කි   
දේපොදේරෝදුව දේම් අවාථ්ශදේේදී ආණ්ඩුව දේවුවදේව් අප 

ලබශදේද වශ. ාත්ුමි යි. 
   

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
The next speaker is the Hon. S. Shritharan. 
 

Order, please! දේම් අවා්ථශදේේදී ැරු ිසදේ ෝජය කාශරකා 
ාභශපි තුමමශ මූලශා  ට පටමිදේණ වශ ති . 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලාසනතයන් ඩවත වුතයන්, 

නිතයෝජය කාණක සභාපතිුරො [ග  ු තසල්වම් අවඩක්කලනාදන්  
ෙහ ා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலரவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  

[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்]  தகலகம வகித்தார்கள். 

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

 

[பி.ப. 2.29] 

 
ගු එසන. ශ්රී ණන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கரள, 

இன்கறய தினம் இலங்கக ஏற்றுமதி, இறக்குமதி 

அபிவிருத்திச் சட்டத்தின்கீழ் கட்டகள ததாடர்பான 

விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு உகரயாற்றுவதில் 

மகிழ்ச்சியகடகின்ரறன். மிக முக்கியமாக, இந்த நாட்டின் 

தபாருளாதாரம் பின்தங்கிய நிகலயில் 

தசன்றுதகாண்டிருக்கின்றது. நாடு இப்தபாழுது 70 

பில்லியனுக்கும் ரமலான கடன் ததாகககயச் சுகமயாகக் 

தகாண்டிருப்பதாகப் பல்ரவறுபட்ட தசய்திகள் 

புலப்படுத்துகின்றன. அரதரநரத்தில், இந்த நாட்டின் பிரதான 

ஏற்றுமதிப் பயிராக இருக்கின்ற ரதயிகல உற்பத்திமூலம் 

தபறப்படுகின்ற வருமானமானது, இந்த நாட்டுப் 

தபாருளாதாரத்தின் முதுதகலும்பாகக் கருதப்படுகின்றது. 

இலங்ககயின் இறக்குமதி, ஏற்றுமதிகளில் மூன்று விடயங்கள் 

பாாிய பங்கக வகிக்கின்றன. முதலாவது, ஆகடகளுக்கான 

துைிககள இறக்குமதி தசய்து, கதத்த ஆகடகளாக 

தவளிநாடுகளுக்கு அவற்கற ஏற்றுமதி தசய்வது; 

இரண்டாவது, தபற்ரறாலிய மூலப்தபாருட்ககள இறக்குமதி 

தசய்து, சுத்திகாிக்கப்பட்ட முகறயிரல அவற்கற ஏற்றுமதி 

தசய்வது; மூன்றாவது, இந்த நாட்டிரல இருக்கின்ற 

தபருந்ரதாட்டப் பயிர்களான ரதயிகல, ததன்கன, இறப்பர் 

ரபான்ற ஏற்றுமதிப் தபாருட்களாகும். இந்த அடிப்பகடயில் 

ரதயிகல உற்பத்தியானது இந்த நாட்டில் முக்கியமானதாகக் 

கருதப்படுகின்றது.  
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இந்த ரநரத்தில் நாட்டின் பல்ரவறு இடங்களில் ரதயிகலத் 

ரதாட்டங்களில் ரவகல தசய்கின்ற ததாழிலாளர்கள் 

தங்களுகடய உாிகமக்காக ரபாராடிக் தகாண்டிருக்கின்றார் 

கள். கூடுதலாக மகலயக மக்கள் வாழுகின்ற ஹற்றன், 

புசல்லாகவ, பலாங்தகாகட, இரத்ரதாட்கட, தலவாக்ககல, 

பசகற, அக்கரப்பத்தகன, கிதரஞ்சி ரதாட்டங்கள், மடுகல்கல, 

தகாலதபாக்கக, நல்லதண்ைி, முள்ளுகாமம்சந்தி, மாத்தகள 

நில்வான ரதாட்டங்கள், யட்டியாந்ரதாட்கட, ஹாலிஎல 

ரபான்ற இடங்களில் இருக்கின்ற மக்கள் இன்று பத்தாவது 

நாளாகத் ததாடர்ந்தும் தங்களுகடய சம்பள உயர்வுக்காக - 

வாழ்வாதாரத்துக்காகப் ரபாராடிக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

ஆனால், இந்த அரசாங்கம் அவர்களுகடய ரபாராட்டங்ககளக் 

கவனத்தில் எடுப்பதாக இல்கல. அவர்களுகடய அந்த 

உாிகமப் ரபாராட்டம் ஏன், கவனத்தில் எடுக்கப்படவில்கல? 

என்பகத நாங்கள் இந்த இடத்தில் மிக முக்கியமாகக் கவனிக்க 

ரவண்டும்.  

இந்த நாட்டிரல சாதாரைமாக யாராவது உாிகம பற்றிப் 

ரபசினால் அதகன இனவாதமாகப் பார்க்கின்ற சூழல்தான் 

அதிகமாக இருக்கின்றது. ரதாட்டத் ததாழிலாளர்கள் 

இனவாதம் ரபசவில்கல; அவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு எதிராகப் 

ரபாராடவில்கல; இகத அரசுக்கு எதிரான ரபாராட்டமாக 

முன்தனடுக்கவில்கல.  தாங்கள் வாழரவண்டும் என்பதற்காக 

தங்களுகடய சம்பளத்கதக் கூட்டித்தரும்படி ரகட்கின்றார்கள். 

இன்று ஒரு நாகளக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் என்பது எந்த 

அளவுக்குப் ரபாதுமானது? பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

களுகடய மாதாந்த ரவதனங்ககள அல்லது அவர்களுகடய 

எாிதபாருள் தகாடுப்பனவுககள அல்லது அகமச்சுக்களின் 

தசயலாளர்களுகடய ரவதனங்ககள, ஆகைக்குழுக்களின் 

தகலவர்களுகடய ரவதனங்ககள அதிகாிக்க ரவண்டுதமன் 

றால் இந்தப் பாராளுமன்றத்திரல பல பிரரரகைகள் 

தகாண்டுவரப்படுகின்றன. ரகவலம்! 700 ரூபாய் நாட்சம்பளம் 

கூடப் தபறமுடியாமல் ரதாட்டத் ததாழிலாளர்கள் - ஒரு மனித 

இனத்தினர் இந்த நாட்டிரல இருக்கின்றார்கள் என்பகத ஏன், 

இந்த அரசாங்கம் கவனத்துக்கு எடுக்கவில்கலதயன்று 

அவர்கள் ரகட்கின்றார்கள். ரநற்று நடந்த ரபச்சுவார்த்கதயில் 

ஒரு நாகளக்கு 730 ரூபாய் சம்பளமும் கிழகமயில் 4 நாட்கள் 

ரவகலயும் தகாடுக்கின்ற நிகலகமக்கு முதலாளிமார் 

வந்திருக்கிறார்கள். இது மிக ரமாசமானது. தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கரள, நாங்கள் எல்ரலாரும் இந்த இடத்திரல இகதக் 

கவனத்திரல எடுக்க ரவண்டும். தாய், தந்கதயர் உட்பட 3 

பிள்களகளுடன் 5 ரபாோ் தகாண்ட ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு 

நாகளக்கு 1,000 ரூபாய் ரபாதுமானதாக இல்கல. 

இவ்வாறான ஒரு நிகலயில் ஒரு மாதத்திற்கு 11,680 ரூபாய் 

சம்பளம் தபற்று எவ்வாறு தங்களுகடய ஒரு மாத 

வாழ்க்கககய அவர்களால் நடத்த முடியும்? ஆகரவ, ஆயிரம் 

ரூபாய் சம்பளம் என்பது நியாயமான ஒரு ரகாாிக்ககயாகும். 

இந்த அரசாங்கம் அதகனப் பாிசீலிக்க ரவண்டும்.  

இந்த நாட்டிரல ஒரு நாகளக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்குக் 

குகறவாகச் சம்பளம் தபறுகின்ற ஒரு சமூகம் - ஒரு மனிதகுலம் 

இருக்கின்றது; இன்றும் அவர்கள் அடிகமகளாகப் பயன் 

படுத்தப்படுவதும் ரகவலமான முகறயில் நடத்தப்படுவதுமான 

தசய்தி முதலில் இந்தச் சகபக்குத் ததாிய ரவண்டும். 

அவர்களுக்கு உாிய முகறயில் சம்பளம் வழங்கப்பட 

ரவண்டும். அந்த வககயில் அவர்கள் முன்கவக்கின்ற ஆயிரம் 

ரூபாய் ரகாாிக்ககயானது மிகமிக நியாயமானது. இது 

அவர்களுக்குச் சார்பானது; அவர்களுகடய மனித உாிகம 

சார்ந்தது. தகளரவ அகமச்சர் மரனா கரைசன் 

தகலகமயிலான தமிழ் முற்ரபாக்குக் கூட்டைிகூட அந்தப் 

ரபாராட்டத்துக்கு நாகள தமது ஆதரவிகனத் தருவதாக 

அறிவித்திருக்கிறது. தமிழ்த் ரதசியக் கூட்டகமப்பு 

உறுப்பினர்களான நாங்களும் அவர்களுகடய நியாயமான 

ரகாாிக்ககககள ஏற்றுக்தகாள்வரதாடு, அவர்களுக்குப் பூரை 

ஆதரகவ வழங்கத் தயாராக இருக்கின்ரறாம்.  

இந்த நாட்டு அரசாங்கம் அவர்களுகடய உண்கம 

நிகலகய உைர்ந்து, சம்பளத்கத அதிகாிக்கக் ரகாாி 

ரமற்தகாள்ளப்படுகின்ற உண்கமயான, நியாயமான, 

நாகாிகமான, ஜனநாயக ாீதியான அவர்களுகடய இந்தப் 

ரபாராட்டத்கத ஏற்றுக்தகாள்ள ரவண்டும். இந்த 

மக்களுகடய ஏழ்கமகயப் புாிந்துதகாள்ள ரவண்டும். 

அதகனக் தகாச்கசப்படுத்தாதீர்கள்! புறந்தள்ளாதீர்கள்! 

அவர்களுக்கு இருப்பதற்கு இடமில்கல; நாளாந்தம் உகழத்து 

வாழும்ரபாது பனியிலும் குளிாிலும்  மண்சாிவு ரபான்ற 

அனர்த்தங்களாலும் அவர்கள் படுகின்ற துன்பங்கள் ஏராளம். 

இவ்வாறு உகழக்கின்ற மக்கள் கிட்டத்தட்ட  18 இலட்சம் ரபர் 

இந்த நாட்டிரல ஏழ்கமயில் வாழ்கின்றார்கள் என்ற 

உண்கமகய இந்த அரசாங்கம் உலகத்துக்குச் தசால்ல 

ரவண்டும். ஆகரவ, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காக,  

உகழப்பின் கூலியாக நாதளான்றுக்கு 1,000 ரூபாகய 

வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் உடனடி நடவடிக்ககதயடுக்க 

ரவண்டுதமன்று அந்த மக்கள் சார்பாக இந்தச் சகபயிரல 

ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.  

இன்று இலங்கக ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் 

கீழான கட்டகளகள் விவாதத்திற்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

இந்த நாட்டிரல 'சிகதரட் 'டுக்கான புககயிகல, பீடிக்கான 

புககயிகல என்பன கூடுதலாக உற்பத்தி தசய்யப்பட்டன. 

இகவ ரபாகதகய, ரநாய்ககள உண்டாக்குகின்றன என்ற 

அடிப்பகடயில் இன்று  இவ்வுற்பத்திகளுக்கு தநருக்கடி நிகல 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது, அவற்றுக்குத் தகடகள், வாிகள்  

அதிகமாக விதிக்கப்படுகின்றன; அது ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

விடயம். ஏதனன்றால், அகவ  மனித உயிர்ககளப் 

பறிக்கக்கூடியகவயாக இருப்பதால் அவற்றுக்கு எதிரான 

சட்டங்ககளக் தகாண்டுவருவகத நாங்கள் வரரவற்கின்ரறாம்; 

அதற்கு நாங்கள் எதிரானவர்கள் அல்லர் . ஆனால், யாழ்ப்பாை 

மாவட்டத்தில்  பல்லாண்டு காலமாக  ரமற்தகாள்ளப்பட்டு 

வந்த பிரதான பைப் பயிரான புககயிகல உற்பத்திகய 

உடனடியாக நிறுத்துமாறு கூறுகின்ற அரசாங்கம், 

அவ்வுற்பத்திகய ரமற்தகாள்பவர்களுக்கு என்ன மாற்றுத் 

திட்டத்கத  கவத்திருக்கின்றது?  

யாழ்ப்பாைத்தில் மிகமுக்கியமாக தீவகப் பிரரதசங்களான 

மண்கடதீவு, அல்கலப்பிட்டி, மண்கும்பான், ரவலகை, 

சரவகை, புளியங்கூடல், ஊர்காவற்றுகற, கரம்பன், சுருவில் 

ரபான்ற பகுதிகளில்  புககயிகல உற்பத்தி மிகப் 

தபாியளவிரல ரமற்தகாள்ளப்படுகின்றது . அரதரபால, 

வலிகாமம் வடமராட்சிப் பகுதிகளிலும் 

ரமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. தீவகத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் ஒரு 

season க்குதான் இந்தத் ததாழிகலச் தசய்வார்கள். அதாவது, 

மகழக்காலங்களில் 3 மாதங்களுக்கு மட்டும்தான் இதகன 

அவர்களால் ரமற்தகாள்ள முடியும். ஜனவாி முதல் மார்ச் மாதம் 

வகர அவர்களுக்குத் தண்ைீர் பிரச்சிகன காைப்படுகின்றது . 

அவர்களால் அங்கு ரவறு பயிர்ககள உற்பத்தி தசய்ய 

முடியாது. ஆகரவ, அவர்களுகடய அந்த உற்பத்திகய 

நிறுத்துகின்றரபாது அதற்கான மாற்றீடு என்ன? அரசாங்கம் 

அவர்களுக்கு என்ன நிவாரைம் வழங்க இருக்கின்றது? அந்த 3 

மாத காலத்திற்குள் அவர்கள் என்ன உற்பத்திகயச் தசய்ய 

முடியும்?  
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ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 

නැඟී සටිත ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු නිතයෝජය කාණක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. State Minister? 

 

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, with his 

permission, can I explain something?  
 

ගු නිතයෝජය කාණක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes.  

 
ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
We have not imposed any taxes on tobacco. This is on 

beedi leaves. We have not touched tobacco by this Act.   

 
ගු එසන. ශ්රී ණන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
நன்றி! தகளரவ இராஜாங்க அகமச்சர் அவர்கரள, நீங்கள் 

வாி விதிக்கவில்கல. ஆனால், இதகன உற்பத்தி 

தசய்யக்கூடாததன்ற தகடயுத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. குறிப்பாக, ரவலகை, ஊர்காவற்றுகற பிரரதச 

தசயலாளர்களூடாக "உங்களுக்கு மானியங்கள் வழங்கப்பட 

மாட்டாது; இந்த உற்பத்திகயக் ககவிடுங்கள்!" என்ற 

அறிவித்தல்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

மிகமுக்கியமாக - 

       

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Can you give me details on that? Actually, we want to 

encourage it, if it is being produced in Sri Lanka. We will 
definitely assist you with the EDB and the BOI to grow it 
in Sri Lanka, because we do not want to bring it from 
outside. We will give you the fullest support, if you give 
me the details on that.       

 
ගු එසන. ශ්රී ණන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
நன்றி, தகளரவ இராஜாங்க அகமச்சர் அவர்கரள! நீங்கள் 

ரகட்டதற்கிைங்க நான் எழுத்துமூலமாக இந்த விடயங்ககள 

உங்களுக்கு அனுப்பிகவக்கின்ரறன்.   யாழ்ப்பாைத்தில் 

குறிப்பாக ரவலகை, புளியங்கூடல், அல்கலப்பிட்டி, 

மண்கடதீவு ரபான்ற பகுதிகளில் இந்தப் புககயிகல 

உற்பத்திகய ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில்தான் அவர்களால் 

ரமற்தகாள்ள முடியும். இந்த 3 மாதங்ககளத் தவறவிட்டால் 

அவர்களுக்கு ரவறு ததாழில் இல்கல. எனரவ, இந்த 

உற்பத்திகய ரமற்தகாள்பவர்களுக்கு  ஏதாவது மாற்றீட்டுத் 

திட்டதமான்று அவசியம். இதகன நீங்கள் ஏற்றுக் 

தகாள்வதால் உாிய விபரங்ககள எழுத்துமூலமாகத் தர 

முகனகின்ரறன்.  

இலங்ககயின் மிக முக்கியமான பல தபாருட்களின் 

ஏற்றுமதிககளப் பற்றி இங்கு அகமச்சர் அவர்கள் தன்னுகடய 

முன்னுகரயிரல குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த நாட்டிலிருந்து 

தவளிநாடுகளுக்குப் தபாருட்ககள ஏற்றுமதிககள  தசய்கின்ற 

ரபாது எமது நாட்டின் வருமானம் அதிகாிக்கும். ஆனால், 

இங்கு ஏற்றுமதிகள் சாியாக அகமயவில்கல என்று 

கூறப்படுகிறது. இன்று வடக்கு, கிழக்கில் இருக்கின்ற பல 

அரச பண்கைகள், குறிப்பாக வட்டக்கச்சி அரசினர் 

விவசாயப் பண்கையானது ஆயிரம் ரபருக்கு ரவகல 

வழங்கிய சிறந்த ஒரு விவசாயப் பண்கையாகும்.  ஆனால், 

இதுவகர அது இராணுவத்தினாின் பிடியில் இருக்கின்றது . 

இராணுவம் இன்னமும் அந்த விவசாயப் பண்கைகயவிட்டு 

தவளிரயறவில்கல. இதனால் அங்கு இருப்பவர்கள் யாருக்கும் 

ரவகல வழங்கப்படவில்கல; ததாழில்முயற்சிகள் ஆரம்பிக்கப் 

படவில்கல. இது ததாடர்பாக ரமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்களுக்குக்கூட கடிததமான்று அனுப்பியிருந்ரதன். 

இவ்வாதறனில், அங்குள்ளவர்கள் எப்படி தங்களது 

வாழ்வாதாரத்கதப் தபறமுடியும்? அங்கு இருப்பவர்கள் 

எவ்வாறு ரவகலவாய்ப்கபப் தபறமுடியும்? இது அந்த மக்கள் 

எதிர்ரநாக்குகின்ற பாாியததாரு  சவாலாகும்.  

இதகனவிட இலங்ககயின் இராணுவப் பிாிவில் 

இருக்கின்ற CSD எனச் தசால்லப்படுகின்ற Civil Security 

Department பல்ரவறு இடங்களில் தங்களுகடய பண்கை 

ககள கவத்திருக்கின்றார்கள். முல்கலத்தீவு - ரதராவில், 

கிளிதநாச்சி - சாந்தபுரம், மன்னார், பூநகாி ரபான்ற பகுதிகளில் 

இவர்கள் இவ்வாறான தபாிய பண்கைககள கவத்திருக்கின் 

றார்கள். பலாலியில்கூட இராணுவத்தினர் மரக்கறிககள 

உற்பத்தி தசய்து சந்கதக்கு வழங்கிக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

இதனால் அங்கிருக்கின்ற விவசாயிகளுக்கு அவர்கள் உற்பத்தி 

தசய்யும்  தபாருட்ககள விற்பகன தசய்ய முடியாமல் 

இருக்கின்றது. இதனால் மிகமிக இக்கட்டான ஒரு சூழலுக்குள் 

அவர்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.  

ரமலும், கிளிதநாச்சி, முல்கலத்தீவு மாவட்டங்களிரல 

இருக்கின்ற சிகக அலங்காிப்பு நிகலயங்ககள - 'சலூன்' 

ககளக்கூட சாதாரைமாக இராணுவம்தான் நடத்துகின்றது . 

அங்கிருக்கின்ற சிகக அலங்காிப்பு நிகலயத்தினர் 

ஞாயிற்றுக்கிழகமகளில் அவற்றிகனப் பூட்டி அந்த நாகள 

ஒரு லீவு நாளாகக் தகாள்கின்றனர். ஆனால், இராணுவத்தினர் 

அந்த நாட்களில் தங்களுகடய 'சலூன்'ககளத் திறந்து 

குகறந்த விகலயிரல மக்களுக்குச் சிகக அலங்காரம் 

தசய்கின்றார்கள். குறித்த ஒரு கட்டகமப்பு இருக்கின்ற 

தபாழுது - சங்கம் இருக்கின்றதபாழுது அதற்குக் கீரழ இயங்க 

ரவண்டிய ஒரு நிகலகய அவர்கள் மாற்றியகமப்பதற்காக 

இவ்வாறு தசயற்படுகின்றார்கள். இது மிக ரமாசமானது. 

ரதாட்டங்ககள மட்டுமல்ல, 'சலூன்'ககளக்கூட இராணுவம் 

தன்வசம் கவத்திருப்பது அந்த இடங்களிரல வாழுகின்ற 

மக்களுகடய வாழ்க்ககயில் எவ்வளவு பாதிப்கப ஏற்படுத்தும் 

என்பகத நீங்கள் உைர்ந்துதகாள்ள ரவண்டும். 

நாங்கள் ஏற்றுமதி பற்றிப் ரபசுகின்ரறாம்; ஏற்றுமதி 

வருமானங்களின் வீழ்ச்சி பற்றிச் தசால்கின்ரறாம். 

அண்கமயில், 'ஐரராப்பியன் மிரர் ' என்ற பத்திாிககயில் நான் 

ஒரு விடயத்கத வாசித்ரதன். அதாவது, சிங்கப்பூர், ஜப்பான் 

ரபான்ற நாடுகளின் உற்பத்திகரளாடு ஒப்பிடுகின்ற அளவுக்கு 

இலங்ககயின் தபாருளாதாரம் ஏன் முன்ரனறவில்கல? 
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என்பதற்கான பல விடயங்ககள ஆதாரங்களுடன் அந்தப் 

பத்திாிகக முன்கவத்திருந்தது. ஆகரவ, தபாருளாதார ாீதியாக 

இந்த நாடு வளரரவண்டுமானால், அந்தந்தப் பிரரதசங்களி 

லுள்ள உற்பத்திகள் இனங்காைப்பட்டு, அதன் அடிப்பகடயில் 

ததாழில்கள் முன்னுாிகமப்படுத்தப்பட ரவண்டும். அந்த 

அடிப்பகட தவறினால், இந்த நாட்டிரல எந்த அபிவிருத்தி 

மூலமான முன்ரனற்றத்கதயும் எம்மால் தகாண்டுவர முடியாது.  

இங்ரக தனிநபர் வருமானம் சடுதியான ஒரு வீழ்ச்சிக்குச் 

தசன்றிருக்கின்றது. இன்கறக்கு கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் 

அதமாிக்க தடாலர்ககளத் தாண்டியிருக்கின்ற ஜப்பானின் 

தனிநபர் வருமானத்துடன் 360 ஐத் தாண்டியிருக்கின்ற 

இலங்ககயின் தனிநபர் வருமானத்கத ஒப்பிடுகின்றதபாழுது 

இலங்கக வருமானத்தின் வீழ்ச்சிகய அறியக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. ஆனால்,  1948களில் - சமகாலத்தில் இகவ 

இரண்டுரம அபிவிருத்திகய ரநாக்கிய நாடுகள். ஆகரவ, 

நாட்டின் முன்ரனற்றம் இன்று மிக முக்கியமானது. 

தபாருளாதார அபிவிருத்தியிரல நாங்கள் பின்தங்கியிருக் 

கின்ரறாம் என்றால், பின்ரனாக்கிய நிகழ்வுககளச் 

சந்திக்கின்ரறாம் என்றால் இந்த நாட்டிரல மாற்றங்கள் 

தகாண்டுவரப்பட ரவண்டும்.  

இதகனவிட, இப்தபாழுது இந்த நாடு பூராவும் ஒரு வரட்சி 

நிகல ரதான்றியிருக்கின்றது.  இந்த வரட்சி நிகலயில், 

கிளிதநாச்சி மாவட்ட விவசாயிகள் இவ்வருடம் இரகைமடுக் 

குளத்தினுகடய திருத்த ரவகலகளுக்காகத் தங்களுகடய 250 

ரகாடி ரூபாய் வருமானத்கத இழந்து - விட்டுக் தகாடுத்து, 

அதற்கு ஆதரகவத் ததாிவித்திருந்தார்கள். கிட்டத்தட்ட 9 

ஆயிரம் குடும்பங்கள் இவ்வாறு தங்களுகடய வருமானத்கத 

இழந்த நிகலயில் தவிக்கின்றன. இதகனவிட இரகைமடுக் 

குளத்தில் நன்னீர் மீன்பிடியில் ஈடுபடுகின்ற 190 

குடும்பங்ககளச் ரசர்ந்தவர்கள் இந்த வரட்சியின் காரைமாக, 

குளத்திரல நீர் இல்லாததால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். 

இவர்ககளவிட கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தின் கண்டாவகளப் 

பிரரதச தசயலகப் பிாிகவச் ரசர்ந்த கல்லாறு, சுண்டிக்குளம், 

ரதப்பாரப்பிட்டி, கண்ைகி நகர்  ரபான்ற பகுதிகளிரல 

வாழ்கின்ற season ததாழிலான இறால் பிடிப்பில் ஈடுபடுகின்ற 

1,300 ததாழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இந்த 

வரட்சி இவர்ககளயும் பாாிய அளவிரல தாக்கியிருக்கின்றது. 

மிக முக்கியமாக கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் பாரதிபுரம், 

கிருஷ்ைபுரம், தஜயபுரம், விநாயகபுரம், வள்ளுவர்புரம் 

ரபான்ற பகுதிகளில் வாழுகின்ற மக்கள் வருடாவருடம் 

வரட்சியினால் இந்த நிகலகமக்குத் தள்ளப்படுகின்றார்கள். 

ஆகரவ, இந்த வரட்சி நிகலகமகயக் கவனத்திதலடுத்து 

அவர்களுக்கான நிவாரைங்கள் வழங்கப்பட ரவண்டுதமன்ற 

ரகாாிக்கககயயும் இந்தச் சகபயினூடாக நான்  

முன்கவக்கின்ரறன்.  

இறுதியாக, இந்த நாட்டிரல ஏற்றுமதி, இறக்குமதி ஒரு 

முக்கியமான தளத்கத ரநாக்கியிருந்தாலும், இன்று இந்த 

ஏற்றுமதியில் பிரதான பங்கக வகிக்கின்ற மகலயக 

மக்களுகடய - ரதயிகலத் ததாழிலாளர்களுகடய ரபாராட்டங் 

ககளக் தகளரவமான முகறயில் அணுகி, அவர்களுக்குாிய 

தீர்கவ வழங்க ரவண்டும் என்று மீண்டும் ரகட்டுக்தகாண்டு, 

என்னுகடய உகரகய நிகறவு தசய்கின்ரறன்.  

 

[பி.ப. 2.44] 
 

ගු ෙයිල්වාගනම් තිලකණාජා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

மகலயகத் ரதாட்டத் ததாழிலாளர்களின் சம்பளப் பிரச்சிகன 

உக்கிரமகடந்து சமூகப் ரபாராட்டமாக தவடித்திருக்கும் 

இந்தக் காலத்தில், இந்தச் சகபயிரல எனக்கு முன்பு 

உகரயாற்றிய தகளரவ உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் அந்தப் 

பிரச்சிகனகளின் ரகாரத்கத முன்கவத்து , இந்த அரசாங்கம் 

அந்த மக்களின் ரகாாிக்கககய ஏற்றுக்தகாண்டு இந்தச் சம்பள 

உயர்வு விடயத்தில் மத்தியஸ்தம் வகித்து அகதப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க ரவண்டும் எனக் ரகாாிக்கக 

விடுத்தகமக்காக நான் அவருக்கு எனது நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்ரறன். 

இன்று விவாதத்துக்கு எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்டிருக்கின்ற 

இலங்கக ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் கீழான கட்டகள 

ததாடர்பில் கூறுவதானால், இந்த நாட்டின் பாரம்பாிய 

ஏற்றுமதிப் தபாருளான ரதயிகலகயப் பற்றிப் ரபசரவண்டிய 

கட்டாயம் இருக்கின்றது. 1972ஆம் ஆண்டுவகர 

பிாித்தானியக் கம்பனிகளின் நிர்வாகத்தின் கீழிருந்த 

தபருந்ரதாட்டங்கள் 1972ஆம் ஆண்டு காைி சுவீகாிப்புச் 

சட்டத்தின் பின்னராக அரச மயப்படுத்தப்பட்டு அரச 

கூட்டுத்தாபனங்களுக்குக் கீழ் தகாண்டுவரப்பட்டன. 1974ஆம் 

ஆண்டில் இலங்ககயின் ரதயிகல ஏற்றுமதியானது  0.175 

மில்லியன் கிரலாகிராமாக இருந்தது. 2015ஆம் ஆண்டில்  அது  

306 மில்லியன் கிரலாகிராமாக அகமந்தது . தபறுமதி 

அடிப்பகடயில் பார்க்கும்ரபாது ரதயிகலத் ததாழிற்றுகறயில் 

182 மில்லியனுக்கு ரமலான ஏற்றுமதி இடம்தபற்றுக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. ரதயிகல ஏற்றுமதியானது இவ்வாறு 

அதிகாித்த ஒரு தபறுமதிகயக் காட்டியிருக்கின்றரபாதும், 

அதன் உற்பத்திப் தபறுமானங்கள்,  உற்பத்தி தசய்கின்ற 

பிரரதசங்கள், உற்பத்தி அளவுகள் என்று பார்க்கின்றரபாது 

ரவறுபட்ட புள்ளிவிபரங்ககள அவதானிக்கக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. 

இந்த நாட்டின் ரதயிகல உற்பத்தி முகறகமயானது 

தாழ்நிலம் - low-grown, மத்திய நிலம் - mid-grown, உயர்நிலம் - 

high-grown என மூன்று வககயாக வககப்படுத்தப்பட்டு 

நகடதபறுகின்றது. அந்த அடிப்பகடயில் ஏற்றுமதிககளப் 

பார்க்கின்றதபாழுது, தாழ்நில ஏற்றுமதிகள் 1994ஆம் ஆண்டு 

தனியார்மயப்படுத்தல் ஆரம்பமான சந்தர்ப்பத்தில் 31 

சதவீதமாக இருந்தது. 2010ஆம் ஆண்டாகும்ரபாது 60 

சதவீதமாக அது உயர்வகடந்திருந்தது. ஆனால், தபருமளவு 

ரதயிகல உற்பத்திப் பிரரதசங்ககளக் தகாண்டிருக்கின்ற 

உயர்நிலப் பகுதித் ரதயிகலயின் ஏற்றுமதியானது 1994ஆம் 

ஆண்டு தனியார்மயப்படுத்தலின்ரபாது 40 சதவீதமாக 

இருந்தது. 2010ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அது 20 சதவீதமாகக் 

குகறவகடந்தது. மறுபுறத்திரல, தாழ்நிலப் பகுதிதயன்று 

தசால்லப்படுகின்ற ரதயிகலத் ரதாட்டங்கள் சிறுரதாட்டங் 

களாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன. உயர்நிலப் பகுதிகளில் 

இருக்கின்ற ரதயிகலத் ரதாட்டங்கள் தபருந்ரதாட்டங் 

களாகரவ காைப்படுகின்றன. அவற்றின்  பரப்பளவுககளப் 

பார்க்கின்றரபாது, 1981ஆம் ஆண்டளவில் 52,617 

தஹக்டயராக இருந்த சிறுரதாட்டங்களின் பரப்பளவானது  

2005ஆம் ஆண்டாகும்ரபாது 89,640 தஹக்டயராக 

அதிகாித்திருந்தது; தபருந்ரதாட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக் 

கின்ற உயர்நில உற்பத்திப் பரப்பளவானது 1,92,000 

தஹக்டயாிலிருந்து 1,32,000 தஹக்டயராகக் குகறவகடந்தி 

ருந்தது. இந்த நிகலகமககளப் பார்க்கின்றரபாது உயர்நிலப் 

பிரரதசத் ரதயிகலயின் உற்பத்தியும் ஏற்றுமதியும் 

குகறவகடந்து தசல்கின்ற அரதரநரத்தில், தாழ்நிலப் 

பிரரதசத் ரதயிகலயின் உற்பத்தியும் உற்பத்திப் பரப்பளவும் 

ஏற்றுமதியும் அதிகாித்திருப்பகதக் காைமுடிகிறது .  

இன்கறக்கு எமது நாடு 30 சதவீதமான ரதயிகலகய 

உயர்நிலப் பிரரதச உற்பத்தியிலிருந்தும் ஏறக்குகறய  70 
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சதவீதமான ரதயிகலகய மத்திய மற்றும் தாழ்நிலப் பிரரதச 

உற்பத்திகளிலிருந்தும் ஏற்றுமதி தசய்கின்றது. இந்த 

உயர்நிலப் பிரரதசத் ரதயிகலயானது மத்திய மற்றும் ஊவா 

மாகாைங்களிலுள்ள நுவதரலியா மற்றும் பதுகள 

மாவட்டங்களில் அதிகளவு உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்றது; 

மத்திய பகுதி அல்லது mid-grown tea என்று தசால்லும்ரபாது 

அது தபரும்பாலும் கண்டி, மாத்தகளப் பிரரதசங்ககள 

உள்ளடக்கியதாகக் காைப்படுகின்றது; தாழ்நிலம் என்று 

தசால்லும்ரபாது சப்ரகமுவ மாகாைத்தின் ஒரு பகுதிகயயும் 

ததன்பகுதி முழுவகதயும் அது உள்ளடக்கியதாகக் 

காைப்படுகிறது. அங்கு உற்பத்தி தசய்யப்படும் 

ரதயிகலயானது தாழ்நிலத் ரதயிகல - low-grown tea என்று 

தசால்லப்படுகின்றது. இந்த தாழ்நிலத் ரதயிகல உற்பத்திப் 

பிரரதசங்கள் அகனத்துரம சிறு ரதாட்ட உகடகமக்கு 

மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த உயர்நிலத்  ரதயிகல உற்பத்தி 

தசய்யப்படுகின்ற பிரரதசங்களில்தான் தபருமளவான 

ததாழிலாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதும் இங்கு 

முக்கியமாகக் குறிப்பிடப்பட ரவண்டிய விடயமாகும்.  

1992களில் தனியார்துகறக்கு இந்தப் தபருந்ரதாட்டங்கள் 

ககயளிக்கப்பட்டரபாது சுமார் 5,00,000 ஆக இருந்த 

ததாழிலாளர்கள், 2016ஆம் ஆண்டாகும்ரபாது 1,34,000 ஆகக் 

குகறவகடந்திருக்கிறார்கள். எனரவ, உற்பத்திப் 

பரப்பளவிலும் சாி, உற்பத்தி முகறகமயிலும் சாி , 

ஏற்றுமதியிலும் சாி, ததாழிலாளர் நிகலகமயிலும் சாி இந்த 

உயர்நிலம் சார்ந்த ரதயிகல உற்பத்தித் துகறயானது 

ததாடர்ச்சியாக வீழ்ச்சியகடந்துதகாண்டு தசன்றிருக்கின்றது. 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இங்ரக ஏற்பட்டிருக்கின்ற ததாழில் 

நிகலகமககள அவதானித்தால், இந்த உயர்நிலம் சார்ந்த 

ரதயிகல உற்பத்தித் ததாழிற்றுகற என்பது திட்டமிடப்பட்டு 

ஓரங்கட்டப்பட்டு வருகின்ற ஒரு நிகலகம கடந்த 20 - 23 

வருட காலமாக இடம்தபற்று வந்திருப்பகத நாங்கள் 

அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது.  

இந்தச் சட்டத் திருத்தங்ககள முன்கவத்திருக்கும் 

அபிவிருத்தி உபாய முகறகள் மற்றும் சர்வரதச வர்த்தக 

அகமச்சர்  தகளரவ மலிக் சமரவிக்கிரம அவர்கள் கடந்த 6 

மாதங்களுக்கு முன்பாகத் தனது அகமச்சிரல ததாழிற் 

சங்கங்ககளயும் முதலாளிமார் சம்ரமளனத்கதயும் அகமச்சின் 

அதிகாாிககளயும் தகாண்ட ஒரு கூட்டத்கத நடத்தியிருந்தார். 

ஒரு ததாழிற்சங்கத்தின் பிரதிநிதிதயன்ற வககயிரல அந்தக் 

கூட்டத்தில் பங்குதகாள்ளும் வாய்ப்பு எனக்கும் 

கிகடத்திருந்தது. தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் இந்தத் ததாழிற் 

சங்கங்ககளயும் இந்தத் ததாழிற்றுகறயில் இருக்கின்ற 

உயரதிகாாிககளயும் ரபச்சுவார்த்கதக்கு அகழத்து ரதயிகல 

ஏற்றுமதிகய அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான உபாயங்ககள 

வகுப்பதற்காக இந்தக் கூட்டத்கத நடத்துகிறாதரன நான் 

நிகனத்திருந்ரதன். எனினும், அன்கறய திகதியில் இந்தப் 

தபருந்ரதாட்டத் துகறகய எவ்வாறு நவீனமயமாக்கலாம்? 

இங்ரக இருக்கின்ற சம்பளப் பிரச்சிகனகய எவ்வாறு 

தீர்க்கலாம்? என்பன ததாடர்பான கலந்துகரயாடல்கரள 

அங்கு இடம்தபற்றன.   

இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்தப் தபருந்ரதாட்டக் 

ககத்ததாழில் சார்ந்த, குறிப்பாகத் ரதயிகலக் ககத்ததாழில் 

சார்ந்த பிரச்சிகனக்கு மிக முக்கியமான காரைம், அந்தத் 

துகறயிலிருந்து வருமானத்கதப் தபற்றுக்தகாள்வதற்கான 

மூலங்ககள அகடயாளங் காண்பதற்கும் அதிலிருந்து 

ஏற்றுமதிகய அபிவிருத்தி தசய்யக்கூடிய வழிமுகறககள 

அகடயாளங்காண்பதற்கும் பதிலாக அங்ரக எவ்வாறு 

தசலவுககளக் குகறக்கலாம்? அங்ரக எவ்வாறு 

ஊழியர்ககளக் குகறக்கலாம்?  அங்ரக பயிாிடப்படுகின்ற 

பயிர்ககள எவ்வாறு குகறக்கலாம்? என மறுபக்கமாகச் 

சிந்தித்தகமதான். இன்று ரதாட்டத் ததாழிலாளர் சமூகத்தில், 

குறிப்பாக உயர்நிலம் சார் ரதயிகல எனச்தசால்லப்படுகின்ற 

high-grown tea பயிாிடப்படுகின்ற பிரரதசங்களில் இன்று ஒரு 

சமூகப் பிரச்சிகனயாக அது மாற்றமகடந்திருக்கின்றது .  

இந்தச் சகபயிரல தகளரவ அகமச்சர் மலிக் சமரவிக்கிரம 

அவர்கள்  இப்ரபாது சமுகமாயில்லாதரபாதும் தகளரவ 

இராஜாங்க அகமச்சர் சுஜீவ ரசனசிங்க அவர்கள் 

இருக்கின்றார். அந்தவககயில், தகளரவ அகமச்சர் மலிக் 

சமரவிக்கிரம அவர்களிடம் ரகட்கரவண்டிய ஒரு ரகள்விகய 

தகளரவ இராஜாங்க அகமச்சர் அவர்களிடத்தில் முன்கவக்க 

ரவண்டிய கடப்பாடுகடயவனாக இருக்கின்ரறன்.   

அதாவது, ரதாட்டத் ததாழிலாளர்களது சம்பள விவகாரம் 

ததாடர்ச்சியாக ஒன்றகர வருடங்களுக்கு ரமலாக 

இழுபறிநிகலயில் இருந்ததன் காரைமாக அரசாங்கத்தினால் 

இகடக்கால வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் தனியார் துகறக்கு 

அறிவிக்கப்பட்ட 2,500 ரூபாய் தகாடுப்பனகவ இந்தத்  

ரதாட்டத் ததாழிலாளர்களுக்கும் தபற்றுக்தகாடுக்குமாறு 

அரசாங்கத்திடம் நாங்கள் ததாடர்ச்சியாக விடுத்த 

ரகாாிக்ககயின் அடிப்பகடயில் அது தபற்றுக்தகாடுக்கப் 

பட்டது. அவ்வாறு தகாடுக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் 

தபருந்ரதாட்டக் கம்பனிகள் அந்தக் தகாடுப்பனகவ 

வழங்குவதற்கு அரசாங்கத்திடம் கடகனக் ரகாாியிருந்தன. 

அதன்படி, அபிவிருத்தி உபாய முகறகள் மற்றும் சர்வரதச 

வர்த்தக அகமச்சர், ததாழில் மற்றும் ததாழிற்சங்க உறவுகள் 

அகமச்சர், தபருந்ரதாட்டக் ககத்ததாழில் அகமச்சர் நவீன் 

திசாநாயக்க ஆகிரயாாின் மத்தியஸ்தத்துடன் அந்தக்  

கம்பனிகளுக்கு கடன் வழங்கப்பட்டு, அந்த நிவாரைத்ததாகக 

ததாழிலாளர்களுக்குப் தபற்றுக்தகாடுக்கப்பட்டது. இப்ரபாது 

ரதயிகலத் ததாழிற்றுகற மற்றும் இறப்பர் ததாழிற்றுகற 

சார்ந்த ததாழிலாளர்களுக்கான சம்பளம் ததாடர்பாக 

வழகமயாக 2 வருடங்களுக்கு ஒருமுகற தசய்யப்படுகின்ற 

கூட்டு ஒப்பந்தம் காலங்கடந்து ரபானகமக்கு இந்த  2,500 

ரூபாய் நிவாரைக் தகாடுப்பனகவப் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கு 

அரசாங்கமும் கம்பனிகளும் தசய்துதகாண்ட ஒப்பந்தம்தான் 

தகடயாக இருப்பதாகக் கூட்டு ஒப்பந்தம் தசய்யும் 

தரப்பிலுள்ள இலங்ககத் ததாழிலாளர் காங்கிரஸ் 

ஊடகங்களிரல பாாிய குற்றச்சாட்தடான்கற முன்கவத்து 

வருகின்றது. அத்தககய ஒப்பந்ததமான்றில் தகளரவ 

அகமச்சர் மலிக் சமரவிக்கிரம அவர்களும் ககதயாப்பம் 

இட்டிருப்பதாக ஊடகங்களிரல தசால்லப்பட்டது. எனரவ, 

இன்கறய சட்டத் திருத்தம் அந்த அகமச்சிற்குாியததன்ற 

வககயிரல நான் அகமச்சர் அவர்களிடம் இதற்கான பதிகல 

எதிர்பார்க்கின்ரறன்.   

இந்த 2500 ரூபாய் நிவாரைத் ததாககதயன்பது வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட தனியார் துகறயினருக் 

கான ரமலதிகக் தகாடுப்பனவு. இதகனப் தபற்றுக்தகாடுக் 

கின்றரபாது வழகமயாகக் கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் 

அடிப்பகடயில் தபற்றுக்தகாடுக்கப்படும் arrears என்று 

தசால்லப்படுகின்ற வரரவண்டிய அதாவது, கூட்டு 

ஒப்பந்தத்தில் அதிகாிக்கப்பட்ட பின்னர் தகாடுக்கப்பட 

ரவண்டிய ததாககயிகனத் தடுக்கும் வககயிலான ஏரதனும் 

சரத்துக்கள் ரசர்க்கப்பட்டனவா? அதற்குக் தகளரவ அகமச்சர் 

மலிக் சமரவிக்கிரம அவர்களுடன்  ததாழில் அகமச்சர் 

அவர்களும் தபருந்ரதாட்டக் ககத்ததாழில் அகமச்சர் 

அவர்களும் ககதயாப்பமிட்டிருக்கின்றனரா? என்பவற்கறத் 
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ததளிவுபடுத்த ரவண்டும். அதகனத் ததளிவுபடுத்தாத 

பட்சத்தில், இந்த 2500 ரூபாய் தகாடுப்பனவு சம்பந்தமாக 

அல்லது அதகன அரசாங்கம் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கு எடுத்த 

நடவடிக்கககள் ததாடர்பாக இந்தச் சமூகமட்டத்திரல எடுத்துச் 

தசல்லப்படும் ரவறுபட்ட ஒரு தபாய்யான ககதகூறலால் 

ஏற்படக்கூடிய சமூகப் பிரச்சிகனகள், விகளவுகள் பாாியதாக 

இருக்கும். எனரவ, அகமச்சு மட்டத்தில் இத்தககய ஒரு 

நிகலகமகயத் ததளிவுபடுத்துமாறு ரகட்டுக்தகாண்டு, 

இன்கறய விவாதத்தில் இகைந்து இந்தக் கருத்துக்ககள 

முன்கவக்க வாய்ப்பளித்தகமக்கு நன்றி கூறி, விகட 

தபறுகின்ரறன்.   

 
[අ.භශ. 2.54] 

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ැරු ිසදේ ෝජය කාශරකා ාභශපි තුමමිස, 1979 අංකා 40 දර  ශ්රී 

ලංකාශ අප    ාංව ර්න  ප දේත් 14 වැ්ි    ටදේත් දේැ  

එ  ිස ම හත්රක් ාම්බ්නදේ ් ත්මයි අද අපි ාශකාච්ඡශ 

කාර්දේ්. දේම් ිස මවලට අදශළ කාශරණශ ාෘජුවම ආර්ථිකා ත් 

එක්කා ැටට ැටසී ි දේබ වශ. දේම් ිනවශද  ආරම්භ කාරපු රශජය 

අමශත්ය ුභජීව දේාේ සිංහ මටි තුමමශ, දේම් රදේට් ණ  බර පිළිබඳව, 

අප    ආ    ආදශ ම් පිළිබඳව  ම් දත්ත් කිහිප ක් ාඳහ් 

කාළශ.  

ැරු ිසදේ ෝජය කාශරකා ාභශපි තුමමිස, දේම් රටි් ්රිත්ශ ය ් 

ඉවත් දේවලශ ගිදේ , 2005 වර්ෂදේ  දේ ොදේවයි. දේම්ා් මුවර් 

ආණ්ඩුකාශරවර ශ ආණ්ඩුකාශර පුටුදේව් බටහටලශ ගිදේ  2005 

වර්ෂදේ   ම්, එත්ට් සිට පටවතුමදේණ් මහි්ද රශජපක්ෂ 

ජ ශධිපි වර ශදේ  ආණ්ඩුවක්  ම්, එත්ටිස් පා්දේාේ දේම් ආණ්ඩුව 

බල ට පත් දේවලශ ැත්දේවලශ ි දේබ්දේ් අවුරුදු එකාක් වටිස 

කාශල ක්  ම්, දේම් ණ  බර පිළිබඳව, දේම් බදු බර පිළිබඳව, දේම් 

ආ    අප    ආර්ථිකාදේ  බිඳ වටටීම් පිළිබඳව එතුමමශට ඒ 

ිනධි ට කාථශ කාර්  ි බුණශ. හටබටයි, 1977් පා්දේාේ ැත් දේවච්ච 

අවුරුදු 39 තතුමළත්ත් අවුරුදු 21ක්ම ආණ්ඩු කාරලශ ි දේබ්දේ් 

ඔබතුමම්ලශදේ  එක්ාත් ජශි කා පක්ෂ . ිනදේයේෂදේ ්ම දේම් හවුල් 

ආණ්ඩුදේේත් ආර්ථිකා කාටයුතුම හුභරවමි් ඉ්දේ්, ඔබතුමම්ලශදේ  

පක්ෂ . ඒ ිසාශ දට් රට මත් දේැොඩැටහිලශ ි දේබ  රුපි ල් 

බිලි   10,500කා ණ  කා්ද පිළිබඳව, අදේප් අප    ආදශ ම 

දළ වයදේ ් දේඩොලර් බිලි   10කා ාහ ආ    ින දම දේඩොලර් 

බිලි   20 දක්වශ වටඩි වීම පිළිබඳව, අවුරුශදකා ණ  වශරිකා  

දේැවශ ැ් ත් රශජය ආදශ ම ප්රමශණවත් දේ ොවීම පිළිබඳව, 

භශණ්ඩශැශර  පිරවීදේම් එකාම ක්රමදේේද  බවට පත් දේවමි්    

ජ ත්ශව මත් ැහ  වක්ර බදු පිළිබඳව    කාශරණශ සි ල්දේල් 

වැකීමත් ත්මු් ශ්දේාේලශ ාම ාමව  භශර ැ්  ඕ ෑ.  

ැරු ිසදේ ෝජය කාශරකා ාභශපි තුමමිස, දේම් 1971/5 දර  

අි ිනදේයේෂ ැටාට් ිසදේේද   මඟි් රබර් ාඳහශ ි දේබ  අප    

දේාා් බශද රුපි ල්- 

 
ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අප    ආදශ ම දේඩොලර් බිලි   10ක් ාහ 

ආ    ින දම දේඩොලර් බිලි   20ක් කි ලශ ඔබතුමමශ කිේවශ. එ , 
"රුපි ල් බිලි  " දේව්  ඕ ෑ. 
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ආ    ින දම දේඩොලර් බිලි   19 - 20 අත්ර ත්මයි 
ාශමශ යදේ ් - 
 

ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

දේඩොලර් බිලි   10ක්  ටහට. අදේප් දළ ජශි කා ිසෂප්ශද  ත් 

බිලි   2,000ක් ිනත්ර- 

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

දේඩොලර් බිලි   80යි. දේහොඳයි.  

රබර් ාඳහශ ව  අප    දේාා් බශද රුපි ල් 15 සිට රුපි ල් 

4 දක්වශ අඩු කිරීමට අද දේ ෝජ ශ කාර ි දේබ වශ. එහි පරමශර්ථ  
බවට පත් දේවලශ ි දේබ්දේ් දේශීය  රබර් අප   කාරුව් දිරි 
ැට්වීමයි. කාශල කාදී අදේප් රදේට් ප්රනශ  අප    මශර්ැ බවට පත් 

දේවලශ ි බුදේණ් දේත්,  රබර් ාහ දේපොල්. ිනදේයේෂදේ ් කාළුත්ර, 
ැශල්ල, රත් පුර වටිස දිා්ත්රික්කාවල රබර් කාර්මශ්ත්  ඉත්ශම 
දේේැදේ ් වයශප්ත් දේවලශ ි බුණශ.  

ඒ ිනත්රක් දේ ොදේවයි. එක්ත්රශ කාශල කාදී රදේට් දේශයපශල  
බල  දේහබටවීම ාඳහශත් මහශ පරිමශණ රබර් වතුම අයිි කාරුව් 
ප්රිනෂ්ට වුණශ. මට මත්කායි, අදේප් ර ටට ිසදහා් අනයශප  ප ත් 
හඳු්වශ දීපු කා් ්ැර මටි තුමමශ 1947 මටි වරණදේ දී මතුමැම 

ආා දේ ් පරශජ  දේවලශ, එතුමමශ දේවුව වට රශජය ම්ත්රණ 
ාභශවට දේත්රුදේණ් පා්දු් දේකාෝරළදේ  හිටපු ''රබර් රජ්ජුරුදේවෝ.'' 
රටටම ිසදහා් අනයශප   දු්ුව දේකා ශට වඩශ, රටට දේකාොත්රම් 

බලපෑමක් කාර්  රබර්වලට පුළුව් වුණශද කි   එකා එදශ 
දේශයපශල දේ ් ඔප්පු වුණශ. 

අද ව  දේකාොට ැත්දේත්ොත්, රබර් කාර්මශ්ත්  කාඩශදේැ  

වටටිලශයි ි දේබ්දේ්. දේම් දේව  දේකාොට රබර් කිදේලෝ එකාකා මිල 
ආා්  වයදේ ් රුපි ල් 205, 210 මට්ටමට කාඩශදේැ  වටටිලශ 
ි දේබ වශ. මීට කාලි්, දි  සි දේ  ආණ්ඩුව ි දේබ  කාශලදේ  

දේ ොම්මර 1 ාහ  2 රබර්  ාඳහශ රුපි ල් 350 ැණදේ් ාහ අදේ ක් 
රබර්වලට රුපි ල් 300 ැණදේ් ාහ ශනශර ලබශ දු් ශ. හටබටයි, 
ඊට වාර හ  හත්කාට කාලි් රබර් කිදේලෝ එකාට රුපි ල් 600, 625 

ලටබුණු කාශල කුත් ි බුණශ.  අද ව  දේකාොට ඒ මිදේල් තුමදේ ් 
පංගුව දක්වශ - රුපි ල් 200, 205, 210 -  රබර් කිදේලෝ එකාකා මිල 
බටහටලශ ි දේබ වශ.  

ඒ ිනත්රක් දේ ොදේවයි. මීට කාලි් රුපි ල් 300ට ි බුණු 

ඔට්ටපශු කිදේලෝ එකාක් රුපි ල්  70ට, 75ට බටහටලශ ි දේබ වශ.  
ඒ ිසාශම, අදේප් දිා්ත්රික්කාදේ  පමණක් ඔට්ටපශු කාර්මශ් ත්යශලශ 
20කි් දට් වටඩ කාර්දේ්  තුම යි. රබර් වැශ කාරපු ජ ත්ශව දට් 

කිරි කාප  එකා අත් හටරලශයි ි දේබ්දේ්. ැා්  ඩත්තුම කිරීම, වල් 
පටළ ැටලවීම, දේපොදේහොර දටමීම -දේම් සි ල්ල- අත් හටරලශ දට් 
රබර් ැා් ැලව්  පට් අරදේැ  ි දේබ වශ.  

තත්ත්ටම දේලෝකාදේ  ඕ ෑම ආණ්ඩුවක් දේාා ් බශදක් 
්රි ශත්මකා කාර්දේ්, එවටිස අර්බුදකාශරී අවාථ්ශවකාදී 
ිසෂප්ශදකා ශ ආරක්ෂශ කාර ැ් යි. දේාා් බශද කි ්දේ් 

භශණ්ඩශැශර ට අරදේැ  ඒකා ආණ්ඩුදේේ ආදශ මක් දේලා ාලකා  
බශදක් දේ ොදේවයි. දේාා් බශද ප ව්දේ්ම ිසෂප්ශදකා ශ 
අර්බුද කාට ගි ශට පා්දේාේ, ඒ ිසෂප්ශදකා ශ ආරක්ෂශ කාර ැටනීදේම් 
අරමුදේණ්.  

249 250 



පශර්ලිදේම්්තුමව 

දේම් ව දේකාොට දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොදේළේ රබර් මිදේල් පහළ 
 ෑමක් ි දේබ  බව අපි ද් වශ. හටබටයි, රබර් මිල පහළ 
  දේකාොට රබර් දේැොින ශ ආරක්ෂශ කාර ැ්   ම්, එවටිස 

ාහ ශනශර ක් අිසවශර් දේ ් රබර්  දේැොින ශට ලබශ දි  යුතුමයි. 
දට් දේම් ප්රය ් ට ින ට් ශම  මුහුණ දීලශ ි දේබ වශ; 
ත්ශයිල්ත්  මුහුණ දීලශ ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ ඒ ආණ්ඩු  වාර දේදකා-

තුම කා කාශල ක් ි ාද්ේාේ කාර්දේ් රබර් දේැොින ශට ාහ ශනශර ක් 
ලබශ දීලශ, ඒ රබර් වැශකාරුව්  ම් ප්රමශණ කි් ක්දේෂේත්රදේ  
රඳවශ ැ්  එකායි. අදේප් රදේට් වර්ත්මශ දේ  බලදේ  සිටි  

ආණ්ඩුවත් මටි වරණ  කාශලදේ  දේපොදේරෝදුවක් දු් ශ, රබර් 
කිදේලෝවක් රුපි ල් 300ට, 350ට ැ් වශ කි ලශ.  මුත්, රබර් 
කිදේලෝවකාට රුපි ල් 300ක් ලටබුදේණ් පුභ ගි  අවුරුශදේශ ජූිස 

මශා  ව  දේත්ක් පමණයි. එත්ටිස් එහශට පුළුව් ප්රමශණ කාට 
කාර ැ්  කි ලශ දට් රුපි ල් 200ට රබර් කිදේලෝවකා මිල පහළ 
දමශ ි දේබ වශ. දට් අපි තත්ත්ටම ආණ්ඩුවට දේ ෝජ ශ කාර්දේ්, 
දේම් දේමොදේහොදේත් රබර් වැශව  ආරක්ෂශ කාර ැ්  දේම් දේාා ්බශද 

ප්රදේ ෝජ  ට ැ්  කි ලශයි.  

ආසි ශුව කාලශපදේ  ඉා්දේාල්ලශම රබර් වැශව කාරපු රට ත්මයි 
අපි. ඒ ිසාශම දේලෝකාදේ  රබර් අප     කාර  රටවල් අත්රි් 

හ ව  ා්ථශ  ත්, දේලෝකාදේ  රබර් ිසෂ්පශද   කාර  රටවල් 
අත්රි් අටව  ා්ථශ  ත් අපට හිමි දේවලශ ි බුණශ. හටබටයි, 
දේලෝකාදේ  රබර් ිසෂප්ශද  ට අදේප් දශ කාත්ව  සි  ට 1.8යි. අපි 

මුලි්ම රබර් වැශව පට් ැත්ත්ශට, ආසි ශුව කාලශපදේ ත් අපි 
ඉ්දේ් පිටුපසි්. දට් දේලෝකාදේ  රබර් ිසෂප්ශද දේ ් සි  ට 
95ක් කාර්දේ් ආසි ශුව කාලශපදේ ්. අප්රිකාශුව කාලශපදේ ් 

කාර්දේ් සි  ට 5යි. ආසි ශුව කාලශපදේ  සි  ට 95ුවත්, අදේප් 
පංගුව, දශ කාත්ව  ඉත්ශ දේාොච්චමයි. දේමදේහම ත්ත්ත්ව ක් ත්මයි 
ි දේබ්දේ්. ඒ ිසාශ ඓි හශසිකාව බලශදී දට් ව දේකාොට රබර් 

කාර්මශ්ත්  කාඩශ වටදේටමි් ි දේබ වශ.  

මදේ  ළඟ ි දේබ  ාංඛ්යශදේල්ඛ්  අුවව, 1983දී අපි රබර් 
කිදේලෝරෑම් මිලි   125ක් අප     කාර ි දේබ වශ.  2015 
වර්ෂ  ව දේකාොට එ  කිදේලෝරෑම් මිලි   10 දක්වශ අඩු දේවලශ 

ි දේබ වශ. දේමවටිස ත්ත්ත්ව ක් මත් ඉත්ශම දේේැදේ ් රබර් 
ිසෂප්ශද   කාඩශ දේැ  වට දේට  දේකාොට, රබර් ැා ් ැලවශ රබර් 
ඉඩම් කුට්ටි කාර  දේකාොට, රබර් ිසෂ්පශදකා ශ රබර් වැශදේව් ඈත් 

ව දේකාොට ආණ්ඩුදේේ වැකීම ත්මයි, දේම් දේාා් බශද පශිනච්චි කාරලශ 
ඒ ිසෂ්පශදකා ශ  ම් කාශල ක් ආරක්ෂශ කාර ැටනීම.  

ැරු ිසදේ ෝජය කාශරකා ාභශපි තුමමිස, දේම්  ා්ත්ෑසි ම ත්මයි 

දේත් වැශවටත් දේවලශ ි දේබ්දේ්. දේත් වැශවට ැහ  දේාා් බශද 
කිදේලෝ එකාට රුපි ල් 13.50ක් දේවලශ ි බුණශ. මදේ  මත්කාදේ  
හටටි ට 2003 වර්ෂ  දක්වශ ඒ බදු ආදශ ම දේකාළි්ම දේත් 

මණ්ඩල ට ගි ශ. ඒ හරහශ දේත් ාහ ශනශර ක්, දේත් වැශකාරුව්ට 
 ම් ාහ  ක් ලබශ දු් ශ. හටබටයි, එත්ට්  සිට ඒ බශද ගිදේ  
භශණ්ඩශැශර ට. පුභ ගි  දි වල  ින් දිාශ ශ කා තමි තුමමශ 
මශනයවලට කි  වශ අපි දටක්කාශ, "භශණ්ඩශැශරදේ  ි දේබ  

ත්ම්ට ිස මිත් දේකාොටා දු්දේ්  ටත් ම්, ආණ්ඩුදේව්   වශ"  
කි ලශ. දේත් වැශවට අදශළව පමණක් රුපි ල් මිලි   65කාට 
ආා්  ප්රමශණ කා දේාා් බශදක් දේම් ව දේකාොට භශණ්ඩශැශරදේ  

ි දේබ වශ. දේම් දේවලශදේේ එම මුදල් දේ ොදව්  ඕ ෑ ආණ්ඩුදේේ 
ආර්ථිකා අර්බුද  ක්ෂිකකාව පි වශ ැ්  දේ ොදේවයි. දේත් වැශව 
ආරක්ෂශ කාර ැ්   ම්, කුඩශ දේත් වතුම හිමි ශට ඒ දේාා් බශදේශ 

ාහ   දි  යුතුමයි.  මුත්, එවටිස දේශකාට වඩශ රදේට් එදශ දේේල 
පිරිමහ ැ් ශ ත්ත්ත්ව ක් ත්මයි අද අපි දකි්දේ්. දට් දේම් රට 
දේමත්ට ට පත් දේවලශ ි දේබ්දේ් තයි? රබර් 

අප   කාරුවශදේැ් ැ් ශ දේාා් බශදත් දේකාොල්ල කා , දේත් 

අප   කාරුවශදේැ් ැ් ශ දේාා් බශදත් දේකාොල්ල කා  

ත්ට කාට රට පත් දේවලශ ි දේබ්දේ්, භශණ්ඩශැශර ට ලටදේබ්  
ඕ ෑ ිස මිත් ආදශ ම ලටදේබ  එකා ිනටි් ිනට අවහිර කාර   බශනශ 
කිරීම් ිසාශයි.  

ැරු තමි තුමමිස, මම ඔබතුමමශට එකා ිසදර්ය  ක් කි ් ම්.  

2014 වර්ෂදේ  ාටප්ත්ටම්බර් මශාදේ  සිට 2015 වර්ෂදේ  
දේපබරවශරි මශා  දක්වශ ැත් වුණු මශා පහ තුමළ අදේප් රටට ාහල් 
දේැ්වශ ි දේබ වශ, දේමට්රික්දේටෝ 257,900ක්. ඒකාට දේහේතුමව, 

ාටප්ත්ටම්බර් මශා ට ආා්  කාශලදේ දී කාෑැල්ල දිාත්්රික් 
ාම්බ්ධීකාරණ කාමිටුදේේදී ාමුපකාශර ාහ දේවදේළඳ අමශත්යශංයදේ  
එවකාට  සිටි දේල්කාම්වර ශට දේකාදේ ක් කිේව දේද ක්.  රදේට් ාහල් 

හිඟ ක් ි දේබ වශ  කි ලශ ඒ දේල්කාම්වර ශට  ම් දේකාදේ ක් කි පු 
ිසාශ, ඒ ාහල් හිඟ  පි වීම ාඳහශ ාහල් දේමට්රික්දේටෝ 50,000ක් 
දේැ්ව්  කාටබි ට් මණ්ඩල ට පත්රිකාශවක් දමශ ි දේබ වශ. ඒ 

අුවව ත්මයි ඒ ාහල් දේැ්වීදේම් අවාර   ලබශ ැ්දේ්; අුවමටි   
ලබශ ැ්දේ්. හටබටයි, කාටබි ට් මණ්ඩලදේ  තී්දුව ි දේබ්දේ් 
ාහල් දේමට්රික්දේටෝ  50,000ක් එකා වර දේැ්ව්  දේ ොදේවයි, 
දේමට්රික්දේටෝ 5,000 බටගි් දේැ්ව් යි. එදේහම කාදේළේ,  දේශීය  

දේවදේළඳ දේපොදේළේ ාහල් ාටපයුම  ථශ ත්ත්ත්ව ට පත් වුදේණොත්, 
 ම් ත්ට කාදී ඒ දේැ්වීම  ත්ර කිරීදේම් බලශදේපොදේරොත්තුමදේව්. 

ඒකා දේහොඳ තී්දුවක්.  මුත් ාහල් දේමට්රික්දේටෝ  50,000ක් 
ාඳහශ වූ කාටබි ට් මණ්ඩල අුවමටි   පටත්ත්කා ි  ලශ,  

දේමට්රික්දේටෝ 257,900ක් දේැ්ව වශ. ඒ දේවුවදේව් රුපි ල් 
මිලි   16,008ක්, ඒ කි ්දේ් දළ වයදේ ් රුපි ල් මිලි   
16,000ක් ින දම් කාරලශ ි දේබ වශ. දේම් ්රි ශවලි  කිසිදු දේට්ඩර් 
පටිපශටි කි් දේත්ොරවයි කාරලශ ි දේබ්දේ්. ඒ ිනත්රක් දේ ොදේවයි,  

දේම් ාහල් දේැ ටල්ලශ ි දේබ්දේ්  කිදේලෝවක් රුපි ල් 73 
ැණදේ්.  කාටබි ට් මණ්ඩලදේ  අුවමටි   උල්ලංඝ   කාරලශ,  
කාටබි ට් අුවමටි   වශදේ  පා්ගුණ කා ිනත්ර ාහල් හිතුමම ශපදේ  

දේැ ටල්ලශ ි දේබ වශ.  ඒවශ ැබඩශ කාර්  රජදේ  ැබඩශ ඉඩ 
මදි. ඒ ාඳහශ ආහශර දේදපශර්ත්දේම්්තුමවට රුපි ල් මිලි   5ක්, 
දේපෞශැලිකා අංය ට රුපි ල් මිලි   208ක්, දේර්ගුදේව් ාහ 

වරශදේ ් ිසදහා් කාර ැටනීම ාඳහශ රුපි ල් මිලි   1,644ක්, 
ාහල් දුමශ   ට රුපි ල් මිලි   15ක් වයදේ ් ින දම් ගිහි් 
ි දේබ වශ. ඒ දේවලශදේේ ලංකාශ ාදේත්ොා ත්මයි දේම් ාහල් දේැ්වශ 

ි දේබ්දේ්.  දේම් ාහල් දේැ්ව  ලද මිලට වඩශ අඩුදේව් 
ිනකිණීදේම් අවාශ දේ  ලංකාශ ාදේත්ොා  රුපි ල් මිලි   2,358ක් 
අලශභ ලබ වශ.  දේම් ාහල් දේමට්රික් දේටෝ 257,000් අදේළින කාර 

ි දේබ්දේ් දේමට්රික් දේටෝ  176,000යි. ඒ වශදේ ම  රක් වූ ාහල් 
ිනධි ට දේමට්රික්දේටෝ  81,000ක් ඉවත් කාරලශ ි දේබ වශ. 

 ඊළඟට දේමොකාද කාර්දේ්?   රක් වූ ාහල් කි ලශ ඉවත් කාළ 
ප්රමශණ , කිදේලෝ එකා රුපි ල් 37 ැණදේ් ාත්ත්ව ආහශර ිනධි ට 
අදේළින කාර වශ. එයි් වුණ අලශභ  රුපි ල් මිලි   2,984යි. ඒ 

ිසාශ දේම් ැුව - දේදුවදේව් පමණක් රජ ට වුණ අලශභ  රුපි ල් 
මිලි   5,253ක් ව වශ.  එ ම් රුපි ල් බිලි   5.2ක්.  කිසිදු 
ාමීක්ෂණ කි් දේත්ොරව, කිසිදු වශර්ත්ශවකි් දේත්ොරව, කිසිදු 
දේාො ශ බටලීමකි් දේත්ොරව ලංකාශ ාදේත්ොා මඟි් කාටබි ට් 

මණ්ඩල  කිේවශට වඩශ පා්ගුණ කා ාහල් රටට දේැ ටල්ලශ 
එයි් පශඩුවක් ලබලශ අවාශ දේ  දේමට්රික් දේටෝ 80,000ක් ාත්ව 
ආහශර ිනධි ට කුණු දේකාොල්ල ට ිනකිණීදේම් රජ ට වුණ පශඩුව 

රුපි ල් බිලි   5.2ක් ව වශ. ඒ වශදේ ම දේමත්ට  ත්ව 
ප්රය ් කුත් ි දේබ වශ. ාත්ව ආහශර වයදේ ් දේමපමණ ිනකුණුවශ 
කිේවත්, දේම් ප්රමශණ  තතුමදේළේ  මිිසා ්පරිදේභෝජ  ට ුභදුුභ ාහල් 

ත්මයි ි බුදේණ් කි ලශ පුභව වශර්ත්ශ දේවලශ ි දේබ වශ. දේම්  
දේමදේහමයි, භශණ්ඩශැශර  ට ලටදේබ්  ඕ ෑ මුදල් 
භශණ්ඩශැශරදේ ් හිා් දේව්දේ්.  ඒ දේවුවවට  ත්මයි ිනිනන බදු 

වර්ැ ප වමි් ඒ ටිකා පුරව්දේ්.  
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මම ඔබතුමමශට  ත්වත් දේමවටිස උදශහරණ ක් කි ් ම්. අදේප් 

රටට පුභ ගි  කාශලදේ  ැංවතුමර උවදුරක් ආවශ. අදේප් ුභජීව 
දේාේ සිංහ මටි තුමමශත් ඒ ැට  ද් වශ. එතුමමශ ිසදේ ෝජ   කාළ 
කාඩුදේවල ආා  ටත් දේම් ැංවතුමර උවදුර බලපෑවශ. ඒ ප්රදේශයවල 
ආප යශලශ පවත්වශදේැ  ගි , පුංචි පුංචි කාඩ කාරදේැ  හිටපු, 

දේපොඩි  රථවශහ  දේවදේළඳාටල් පවත්වශදේැ  ගි  අ ටත් අලශභ 
හශිස සිශන වුණශ. ඒ අ  රක්ෂණ  දේවලශ හිටපු රක්ෂණ ාමශැම් 
මඟි් ඒ මුදල් ව්දි ිනධි ට ලබශ ැත්ත්ශ. ඔවු් ත්ම්ට පුළු 

පුළුව් ිනධි ට  ටවත්ත් ඒ කාඩාශප්පු හදශදේැ  වයශපශර ා්ථශ  
පවත්වශදේැ    වශ. හටබටයි, දේම් පුංචි පුංචි කාඩාශප්පු හිමි ්ට 
 ටි  කාරුණශවක් ආණ්ඩුදේව් ල ් බෲවරි ාමශැමට දීලශ 

ි දේබ වශ. අදේප් රදේට් බි ර් ිසෂප්ශද දේ  සි  ට 85කා පමණ 
ඒකාශධිකාශර ක් ත්බශ දේැ  ඉ්දේ් දේම් ල ් බෲවරි ාමශැමයි. 
ඒ දේැොල්ල්දේ  2015-2016 වාදේර් ශුශන ලශභ  ිනත්රක් රුපි ල් 

මිලි   200ක්. ාශමශ යදේ ් සි  ට 5ට වඩශ අඩු 
තල්දේකාොදේහොල් ප්රි යත් ක් ි දේබ  බි ර් ලංකාශවට 
දේැ්ව දේකාොට ලීටර ක් ාඳහශ දේර්ගු බශද  රුපි ල් 500ක් වුණශ. 
 මුත් දේම් ැංවතුමර උවදුර දේප්වශ දේමොකාද, කාරලශ ි දේබ්දේ්? ඒ 

රුපි ල් 500 ආ    බශද රුපි ල් 129 දක්වශ අඩු කාර එ  
සි  ට 75කි් කාප්පශදු කාර ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ එකා ලීටර කි්  
රුපි ල් 371ක් ආණ්ඩුවට අහිමි දේව වශ. සි  ට 5ට වඩශ වටඩි 

තල්දේකාොදේහොල් ප්රි යත් ක් ි දේබ  බි ර් ාඳහශ දේර්ගු ආ    
බශද රුපි ල් 500ක් වුණශ.  දේම් ැංවතුමර උවදුර දේප්වශ එ  
රුපි ල් 246ක් දක්වශ අඩු කාර දේැ  ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ රුපි ල් 

254ක් ආණ්ඩුවට පශඩු සිදු දේවලශ ි දේබ වශ. දේම් ආකාශර ට මශා 
4ක් ාඳහශ දේම් බදු ාහ  ලබශ දීදේම් භශණ්ඩශැශර ට සිදු වූ පශඩුව 
ිනත්රක් රුපි ල් මිලි   6,000කා ට ආා් යි. අපි අහ්දේ්  

කාඩුදේවල, දේකාොදේලෝ ශව පටත්දේත් දේපොඩි කාඩහිමි ශට  ටි  
ාහ  ක්, ඔහුට  ටි  ආදර ක් - කාරුණශවක් තයි දේම් ල ් 
බෲවරි ාමශැමට ලබශ දේද්දේ් කි ලශයි. 

දේමොකාක්ද, එහි ි දේබ  අත්යවයයත්ශව? ඔවු් මශා කාට දළ 
වයදේ ් බි ර් ලීටර මිලි   හත්රක් පමණ දේැ්ව වශ. 

භශණ්ඩශැශර ට ලටබි  යුතුම රුපි ල් මිලි   6,000කා මුදලක් අහිමි 
දේවලශ ි දේබ වශ. ඒ පශඩුව රජදේ ් දරශ ැත් යුතුම  ටහට. ඒකා 
දේලොකු ාමශැමක්. 2015, 2016 වර්ෂවල ිනත්රක් ඔවු් රුපි ල් 

මිලි   200කා ලශභ ක් ලබශ ි දේබ වශ. ඔවු්ට ඔවු්දේ  
රක්ෂණ ාමශැදේම් ඒ පශඩුව අ  කාර ැ්  පුළුව්. එදේහම 
ි දේබශදී ත්මයි දේම් ආකාශර ට  දේම් ාහ   ලබශ දීලශ ි දේබ්දේ්. 

ඉි ් භශණ්ඩශැශර  හිා් දේව  එකා අහ්  දේද ක්ද? 
භශණ්ඩශැශරදේ  මුදල්  ටි  දේව  එකා අහ්  දේද ක්ද?  

මම ත්ව කාරුණක් පිළිබඳව කි ්  ඕ ෑ. දේම් කාශරණ ත් 
දේකාළි්ම කාර්මශ් ත් හශ වශිකජ කාටයුතුම අමශත්යශංය ත් එක්කා 

ාම්බ්නයි. කාර්මශ්ත් හශ වශිකජ කාටයුතුම අමශත්යශංය ට දේම් 
ප්රය ් ට මුහුණ දේද්  සිදු දේව වශ. ත්මු් ශ්දේාේලශදේ  
තමි වර ශ ඉ්දි ශදේේ ගි  දේවලශදේේදී දේම් ප්රය ්  ිසාශ ාෑදේහ  

අපහුභත්ශවට පත් වුණු බව මම ද් වශ. අදේප් රදේට් කාරුංකාශ 
ප්රි අප     කිරීම අද ිනයශල ප්රය්  ක් බවට පත් දේවලශ 
ි දේබ වශ. අද මම අහපු ප්රය ් කාට උත්ත්ර ක් දු් ශ, 

කාර්මශ්ත් හශ වශිකජ කාටයුතුම තමි වර ශ. ඔහු කිේවශ, 2014 
වාදේර්දී ශ්රී ලංකාශදේව් ඉ්දි ශවට අප     කාළ කාරුංකාශ 
ප්රමශණ  දේමට්රික් දේටෝ 30,225යි කි ලශ.  ඒ වශදේ ම  එම 

අවුරුශදේශ ලංකාශවට කාරුංකාශ දේැ ටල්ලශ ි දේබ වශ, දේමට්රික් 
දේටෝ 29,333ක්. කාවුද, දේම්කා කාර්දේ්? දේම්කා කාර්දේ්, 
ාමශැම් කිහිප ක්. ඔවු් ඉ්දුනීසි ශදේව් හශ සිංැප්ර්රුදේව් 
කාරුංකාශ දේැ ටල්ලශ, ඉ්දි ශව ාහ ලංකාශව අත්ර ි දේබ  බදු 

ගිිනුභම්වලට මුවශ දේවලශ, ඒ බදු ාහ   අරදේැ  කාරුංකාශ 
ප්රි අප     කාර වශ. දළ වයදේ ් කිේදේවොත් අදේප් රදේට් 
වශර්ෂිකා කාරුංකාශ ිසෂප්ශද   දේමට්රික්  දේටෝ 20,000ක් පමණ 

දේව වශ.  

අදේප් ගුණත්මකා කාරුංකාශ ටිකා ඉ්දි ශවට  ව  එකාටත් දේම  

බශනශවක්. ඒ වශදේ ම අපට ිසසි පරිදි බදු ලටදේබ්දේ්ත්  ටහට. 
ව ඹ දේේඩර්ා්, 4S International (Pvt) Limited වටිස ාමශැම් 
ත්මයි දේම ට ාම්බ්න දේවලශ ි දේබ්දේ්. මීට කාලි් එත්දේ ෝල් 
ාම්බ්න ැුව-දේදුවදේේදීත් දේම් ාමශැම් දේදකා ැට  කාථශ කාළශ මට 

මත්කායි. දේම්වශට වටට බඳි්  ආණ්ඩුව දේමො වශද කාරලශ 
ි දේබ්දේ්?  දේම  අදේප් ආර්ථිකා ට පහරක් ිනත්රක් දේ ොදේවයි, 
ඉ්දි ශවයි ලංකාශවයි අත්ර ි දේබ  රශජය ත්ශ් ත්රිකා ැුව-

දේදුවවලටත් ප්රය ් ක් ව වශ. ඔබතුමම්ලශදේ  තමි තුමමශ දේම්කාට 
මුහුණ  දු් ශ,  ම් දේවලශවකා.  

 
ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අපි ඒකා දට  ැත්ත්ශට පාද්ේාේයි ැරු ම්ත්රීතුමමශ. 

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඔේ. දට් එ   වත්වලශ දේ ොදේවයි ි දේබ්දේ්. මුදල් 

තමි තුමමශ  ම් මුදලක් අ  කාරලශ licence fee එකාක් දීලශ වටදේ න 
කාර දේැ    වශ. 

 
ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අපි ාම්ර්ර්ණදේ ්  වත්වලශයි ි දේබ්දේ්. ප්රි අප     
ාඳහශ කාරුංකාශ දේැ්වීම ාම්ර්ර්ණදේ ්  වත්ව්  කි ලශ අපි 

අමශත්යශංය  භශර ැත්ත්ශට පා්දේාේ ිසදේ ෝැ ක් දු් ශ. දේම  
කාලි් කාර දේැ  ආපු දේද ක්. Containers  කිහිප ක් අත් 
අඩංගුවට දේැ  ි බුණශ. අපි කිේවශ, ඒවශ ආපුභ  ව්  එදේහමම 

ි  ්  කි ලශ. ඒ ාම්බ්නදේ ් අදේප් අමශත්යශංය  දටුවවත් 
කාළ ැම් අපි ඒ කාටයුත්ත්  ටවටත්වූවශ. 

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මශ දේමම ප්රය ්  අහලශත් දට ට මශා 4ක් පමණ ව වශ, ැරු 

ිසදේ ෝජය කාශරකා ාභශපි තුමමිස. ශ්රී ලංකාශ දේර්ගුදේේ ාංඛ්යශ දේල්ඛ්  
අුවව 2016 ජ වශරි සිට ජුිස දක්වශ කාශල  තුමළත් දේමට්රික් දේටෝ 
5,922ක් අප     කාරලශ ි දේබ වශ. වාර අවාශ  ව  දේකාොට 

ඒ ාංඛ්යශව දේකාොපමණද කි ලශ අපි බලමු. දේකාොදේහොම වුණත්, 
දේමවටිස ජශවශරම් සිශන ව වශ. දේම්වශට licence ලබශ දීම පුභ ගි   
කාශලදේ දී සිශන වුණශ. මට තහුණශ, වටඩ බල  මුදල් තමි වර ශ 
ත්මයි ඉ්දේ් කි ලශ. වටඩ බල  මුදල් තමි වර ශ ඉ් වශ  

කි   දේකාොටත් දේපොඩි භ කුත් හිදේත් වශ. දේමොකාද, කාලි් අර 
ගුදම් දේක්ා්  එකා සිදු වුදේණ් වටඩ බල  මුදල් තමි  සිටි දේවලශවකා. 
ඒ කි ්දේ් මුදල් තමි වර ශට අයිි  ාමශැදේම් දේපෞශැලිකා 

ගුදම  public එකාක් බවට පත් කාර ැත්දේත්, වටඩ බල  මුදල් 
තමි වර ශ හටටි ට එතුමමශදේ  අත්ා  දේ ොදශ දේැ යි. 

 

ගු ලක්ෂනෙන් යාපා අතේවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யாப்பா  அரபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු නිතයෝජය කාණක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Minister. 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

ගු ලක්ෂනෙන් යාපා අතේවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யாப்பா  அரபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

දේම් ාභශදේේ වටරැදි අදහාක් මතුම දේවයි. ඒ warehouse එකා අද 
ඊදේ  ති  වුණු එකාක් දේ ොදේවයි, 2002 ඉඳලශ ි බුණු එකාක්. 
නීත්යුවකූලව ඉල්ලපු ාමශැම් 7කාට නීත්යුවකූලව ඒවශ ලබශ දීලශ 

ි දේබ වශ. ඒවශට බදු දේැව වශ. ඒකා එතුමමශදේ ද, දේමතුමමශදේ ද 
කි ශ අපි දේපෞශැලිකාව බල්දේ්  ටහට. වයශපශර පට් ැත් 
කාශලදේ  ඉඳලශ ආපු ක්රමදේේද ක් ි දේබ වශ. ඒ ක්රමදේේද ට 

warehouses ලබශ දේද්  පුළුව්. ඒ ලබශ දේද  පුශැල ශ ාමහර 
ිනට මුදල් තමි තුමමශදේ   ෑදෑ කු ව්  පුළුව්, එදේහම  ටත් ම් 
පවුදේල් දේකා කු දේව්  පුළුව්. ඒකා අපට ප්රය ් ක් දේ ොදේවයි. 
ඒවශ ාමශැම් වයශපශර වයදේ ් ලි ශ පදිංචි දේවලශ, 

ිසසි ශකාශරදේ ් වයශපශර කාටයුතුම කාර දේැ  ආපු ාමශැම්. ඒ 
ාමශැම් ඒවශ ඉල්ල  දේකාොට දේ ොදී ඉ්  පුළුව්කාමක් අපට 
 ටහට. ප වශ ි දේබ  බදු දේැව වශ  ම්, අඩි කාට දේමපමණ 

ැණ ක් දේැව වශ  ම්, ඒ වයශපශර ාශර්ථකාව කාරදේැ    වශ 
 ම්,  මශ අමශත්ය ුරරදේ  වටඩ බටුවශ  කි ශ එ  ප්රි ක්දේෂේප 
කාර්  මට බටහට. එ  කාරලශ ි දේබ්දේ් ක්රමදේේද ක් තුමළයි. ඒ 

ිසාශ ඒකා වටරැදි කාථශවක්.  

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ැරු රශජය තමි තුමමිස, ප්රය්   දේම්කායි. 2015 ජ වශරි 12ව  
දශ ව  තුමරු රින කාරුණශ ශ කා තමි වර ශ ඒ ාමශැදේම් අනයක්ෂ 

මණ්ඩලදේ  ඉඳලශ ි දේබ වශ. ජ වශරි 12ව  දශ ත්මයි එතුමමශ 
ඉවත් දේවලශ එතුමමශදේ  දුව ඒ ාමශැමට තතුමළත් කාර ි දේබ්දේ්. 
එතුමමශදේ  බිරිඳ අනයක්ෂ මණ්ඩල ාශමශිනකාශවක් වයදේ ් දිැටම 

ඉ් වශ. ඒකා තත්ත් දේ්ද?  
 

ගු ලක්ෂනෙන් යාපා අතේවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யாப்பா  அரபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ැරු ිසදේ ෝජය කාශරකා ාභශපි තුමමිස,  දේලෝබල් පශක් ාමශැම 
එතුමමශ පශර්ලිදේම්්තුමවට එ් ත් කාලි් දේම් රදේට් ි බුණු 
ාමශැමක්. ඊට පාද්ේාේ 2002දී ත්මයි දේම  ලි ශ පදිංචි කාරලශ 

warehouse එකාක් හටටි ට ැත්දේත්. එතුමමශ එම ාමශැදේම් 
ආරම්භකා දේකාදේ ක්. එතුමමශදේ  පවුලට ඒ ාමශැම අයිි යි කි ලශ, 
එහි වයශපශර කාටයුතුම කාර දේැ   ්  බටහට කි  වශ  ම් ඒකා 

අාශනශරණයි.  පවුදේල් දේකා කුට ඒ ාමශැදේම්  කාටයුතුම කාර්  
පුළුව්. ඒදේක් ැටටුවක්  ටහට.  

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

වයශපශරිකාදේ ක් මුදල් අමශත්යවර ශ දේවලශ ි දේබ වශ.  එතුමමශ 
ඒ අුවමටි   දේද්දේ්  ටතුමව, ඔබතුමමශ වටඩ බල  මුදල් 

තමි වර ශ වයදේ ්  සිටි  දේවලශ වක්ම උපදේ ෝගී කාර දේැ  ඒ 
අත්ා   දේ ොදශ ි දේබ්දේ් තයි කි ලශයි මම අහ්දේ්. ඔබතුමමශ 
හටම දශම වටඩ බල්දේ්  ටහට දේ්. වටඩ බල්දේ් අවුරුශදකාට 

දවා් කිහිප ක් දේ්. 
 

ගු ලක්ෂනෙන් යාපා අතේවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யாப்பா  அரபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, මශ  අමශත්ය ුරරදේ  වටඩ බලපු දේවලශවකා 
දේම්කා ඉදිරිපත් කාරලශ අත්ා් කාර ැත්ත්ශ දේ ොදේවයි. දේම් ාමශැම් 
හදේත්්,  ාමශැම් තුම ක් ාඳහශ මශ  අත්ා් කාරලශ ි දේබ වශ. එදශ 

ිනත්රක් දේ ොදේවයි.  එතුමමශ හිටපු දේවලශවකා දීලශ ි දේබ වශ; එතුමමශ 
 ටි  දේවලශවකාත් දීලශ ි දේබ වශ. ඒ ැට  ප්රය ් ක්  ටහට. බදු 

දේැවලශ  ටත් ම්, ක්රමදේේද  වටරදි  ම්, ආපු ක්රම ත් වටරදි  ම්, 

දේව ත් ක්රම කි් එකා වරටම  දීලශ ි දේබ වශ  ම්, අදේ ක් අ ට 
ැත්ත් මුදල් අර දේැ   ටත් ම්,  එදේහම අාශනශරණ ක් දේවලශ 
ි දේබ වශ  ම්, රටට පශඩුවක් දේවලශ ි දේබ වශ  ම් 
කාරුණශකාරලශ කි ් . මම ඒකාට දේම් ැරු ාභශදේේ උත්ත්ර 

දේද් ම්. මම දේම්කා කි වලශ, හරි එකාක් ිසාශ ත්මයි අත්ා් 
කාරලශ ි දේබ්දේ්.  

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

දේහොඳයි. අදේ ක් අ ටත්; අදේ ක් වයශපශරිකා ්ටත් ඔ  

ිනධි ට ඉල්ල , ඉල්ල  දේවලශවට ත්ම්දේ  දේපෞශැලිකා  
warehouses,  public warehouses බවට පත් කාර ැ්  
ආණ්ඩුදේේ අත්ා  ලබශ දේද වශ  ම්, ඒ දේවලශවට හටසිදේර්දේ් 

දේකාොදේහොමද කි ලශ අපි බලමු.  

දේකාොදේහොම වුණත් මම දට් ඉදිරිපත් කාදේළේ අවා්ථශ කිහිප ක් 
පමණයි.  භශණ්ඩශැශර ට ලටබි  යුතුම මුදල් එක්දේකාෝ  ටි  දේවලශ 

ි දේබ වශ, එදේහම  ටත් ම් භශණ්ඩශැශරදේ  ි දේබ  මුදල් ත්මයි 
 ශා්ි  දේවලශ ි දේබ්දේ්. ඒ ිසාශ ත්මයි ජ ත්ශව මත් ැහ  වක්ර 
බශදේද් පමණක්ම දේම් ආර්ථිකා  දුවව්  සිශන දේවලශ 
ි දේබ්දේ්. ඒ ිසාශ දට් අපට වුවම ශ කාර ි දේබ්දේ් "එ  

එ  ිනධි ට ැහ උළුවා්ාශ" කි  වශ වශදේ     ැම ක් 
දේවුවවට, රට තුමළ ිසෂ්පශද  ආර්ථිකා ක් හදලශ, ිසෂප්ශද   
දියුණු කාරලශ එයි් ජ ත්ශවට ප්රි ලශභ ලටදේබ  ආර්ථිකා ක්රම ක් 

දක්වශ පරිවර්ත්    කිරීමයි.  

ත්මු් ශ්දේාේ කි  වශ, දේමත්රම් ආදේ ෝජකාදේ ෝ ප්රමශණ ක් 
එක්කා ාශකාච්ඡශ කාළශ ; දට් 40ක් එක්කා ාශකාච්ඡශ කාළශ ; ඒ අ  

එ වශ  කි ලශ. හටබටයි, අපි දේලෝකාදේ  ි දේබ  ආර්ථිකා ත්ත්ත්ව  
ැට ත් ාලකා්  ඕ ෑ.  2008් පාද්ේාේ දේලෝකාදේ  ති  වුණු 
ආර්ථිකා අර්බුද  ත්වම ාමහ් දේවලශ  ටහට.  එදේහම කි පු ැම් 

ත්කාහිසදේ  අදේප් රටට  ආදේ ෝජකාදේ ෝ දුව දේැ  එ්  ත්රම් 
අදේප් රදේට් ති  කාර දේැ  ි දේබ  අුත් ත්ත්ත්ව  දේමොකාක්ද? 
ත්මු් ශ්දේාේත් ද් වශ ති , ත්වමත් ආදේ ෝජකාදේ ෝ දේම් රටට 

එ්  බ යි කි ලශ. ඒකාට ප්රනශ  දේහේතුමවක් ත්මයි, දේම් 
ආර්ථිකාදේ  ි දේබ  අාථ්ශවරභශව . දේම් ාංඛ්යශ දේල්ඛ් වලට වඩශ 
අා්ථශවරභශව  ප්රකාශය ව්දේ් ත්මු් ශ්දේාේලශදේ  ආර්ථිකා 
ප්රි පත්ි   ප්රකාශය ට පත් කිරීදේම්දීයි. පුභ ගි  අ  වට  දේල්ඛ්   

ැට  බල  දේකාොට ආදේ ෝජකාදේ ක් ිනයව්ශා  ි  ලශ දේම් රටට 
එයිද? මුදල් තමි වරදේ ක් අ  වට  දේල්ඛ්  ක් ඉදිරිපත් 
කාර වශ. ත්ව ටිකාකි් අැමටි වර ශ ඒකා දේව ා් කාර වශ. 

ජ ශධිපි තුමමශ ත්ව එකාක් කි  වශ. ආර්ථිකා  ාම්බ්නව ිනිනන  
පශර්ය්ව ් ිනිනන දේශවල් කි ශදී ආදේ ෝජකාදේ ක් ත්ම්දේ  
දේඩොලර් මිලි   ැණ් ආදේ ෝජ   කාර්  ූදශ ම් දේවයිද? ඒ 

ිසාශ ආදේ ෝජකා ් පාද්ේාේම දුව වශ දේවුවවට, ඒ ාම්්නදේ ් 
ිනයව්ශා  එදේහමම ත්බ වශ දේවුවවට ිනදේයේෂදේ ්ම දේශීය  
ිසෂප්ශදකා ශ, දේශීය  කාර්මශ්ත්කාරුවශ  ඟශසිටුවලශ, ඔවු්ට 

දිරිැට්වීම් දීලශ, ඔවු්ට බදු ාහ  ලබශ දීලශ රදේට් ආර්ථිකා  
දියුණු කාර්   කි ශ අපි දේ ෝජ ශ කාර වශ. ඒ දේවුවදේව් නීි  
ාකාා් කාර්   කි ශ ඉල්ලශ සිටිමි් මම ිසහඬ දේව වශ. 
දේබොදේහොම ාත්ුමි යි.  

 
[අ.භශ. 3.19] 
 

ගු අජිත ොන්නප්තපුෙ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ැරු ිසදේ ෝජය කාශරකා ාභශපි තුමමිස, දේම් අවාථ්ශව ලබශ දීම 

පිළිබඳව ා්තුමි ව්ත් දේව වශ. ිනදේයේෂදේ ්ම ැරු (වවදය) 
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 ලි්ද ජ ි ා්ා ම්ත්රීතුමමශට කි ්  ඕ ෑ, අපි ආණ්ඩුව භශර 

ැත්දේත් රදේට් ආර්ථිකා  ැට  දේහොඳි්ම දට  දේැ යි කි   එකා. 
ඒ වශදේ ම රදේට් ආර්ථිකා  දේකාොත්ට ටද දේැ   ්  ඕ ෑ කි   
එකා ැට  ාටලුභමක් ති වයි ආණ්ඩුව භශර ැත්දේත්.  ඒ ාඳහශ  
ිනිනන බදු අ  කිරීම් සිශන දේව වශ. ඒ වශදේ ම ණ  ැටනීම් සිශන 

දේව වශ.  මුත් අපි  ැ්  ණ  දේේවශ, බදු මුදල් දේහෝ දේේවශ   හටම 
යත් ක්ම, ිනිසිනදභශව ක් තුමළ ජ ත්ශ ුභඛ්ිනහරණ  ාඳහශම ින දම් 
කිරීදේම් වැකීම අර දේැ  ි දේබ වශ. ඒ වශදේ ම ඒකා කාට 

වච දේ ් පමණක් ැත් වැකීමක් වයදේ ් දේ ොදේවයි, ඒ ාඳහශ 
ක්රමශුවකූලව  ්ත්රණ ක් ිසර්මශණ  කාරලශ, ා්වශධී  දේකාොමිෂ් 
ාභශ ති  කාරලශ, රශජය ිසලනශරි ශට එදශ වශදේ  

දේශයපශල ඥ ශදේ  අත්දේකාොළුවක් දේ ොවී වටඩ කාර්  පුළුව් 
 ්ත්රණ  අපි ති  කාර ි දේබ වශ.  

ඒ ිනත්රක් දේ ොදේවයි, දේත්ොරතුමරු දට  ැටනීදේම් ප ත් වටිස දේම් 

රදේට් ඉි හශාදේ  දේ ොවූ ිනරූ ිනධි ට ජ ත්ශවට බල  දේද  ප ත් 
ිසර්මශණ  කාරලශ  දේම් රදේට් හටම යත් ක්ම ින දම් ව  ආකාශර  
ඕ ෑම පුශැල කුට දේාො ්  පුළුව් ව  ිනධි ට 
ිනිසිනදභශව කි් යුතුමව වටඩ කාර්  පුළුව්  ්ත්රණ ක් 

ිසර්මශණ  කාර ි දේබ වශ. ඔබතුමම්ලශ කි  වශ, දේම් රදේට් වක්ර 
බශද; දුප්පත් අහිංාකා මිිසාු්භ්දේැ් එකාතුම කාර  බශද වටඩි 
දේවලශ ි දේබ වශ  කි ලශ. අපි ඒකා පිළිැ් වශ. අපි ආණ්ඩුව භශර 

ැ්  දේකාොට වක්ර බශද බදු ආදශ දේම් සි  ට 80ක් දේවලශ 
ි බුණශ.  මුත් අපි ඒ ාඳහශ ිනිනන ක්රමදේේද හද වශ. ැරු (වවදය) 
 ලි්ද ජ ි ා්ා ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශ කි  වශ වක්ර බශද වටඩියි 

කි ලශ.  මුත් අපි හද  ක්රමදේේද ට ඔබතුමම්ලශ ිනරුශන දේව වශ. 
එත්දේකාොට දේම්කා කාර්දේ් දේකාොදේහොමද? වක්ර බශද  ටි  කාර්  
ක්රමදේේද ක් හද වශ.  මුත් ''වක්ර බශද වටඩියි, වටඩියි'' කි ලශ කාෑ 

ැහ  කාට්ටි  ඒ ක්රමදේේද ට ිනරුශන දේව වශ. අපි ලශභ  මත් 
''වටට්'' දේැවීම ිසර්මශණ  කාර දු්දේ් ඍජු බදු දේැවීම පටහටර හටරි 
අ  බදු දටලට එකාතුම කාර ැ් යි.  වක්ර බශද වටඩි වුදේණ් තයි? වක්ර 

බශද වටඩි දේව්  දේහේතුමව ඍජු බශද දේැින  යුතුම අ  ත්ම්දේ  
ආදශ ම් මත් බදු දේ ොදේැවීම ිසාශයි.  මුත් අපි ිනිසිනද දටකීදේම් 
ක්රමදේේද ක් වයදේ ් ත්මයි ලශභ  මත් ''වටට්'' දේැවීම ිසර්මශණ  
කාදේළේ. එත්දේකාොට ඔබතුමම්ලශ උශදේඝෝෂණ කාර වශ, ඔබතුමම්ලශ 

කාෑ ැහ වශ, දේම්කා වටරදියි කි  වශ.  මුත් ඒ වටරැශද ිසවටරදි 
කාර්  ඔබතුමම්ලශ ඉඩ දේද්දේ්  ටහට. රදේට් ි දේබ  වටරැශද 
ිසවටරදි කාර්  ඔබතුමම්ලශ ඉඩ දේද්දේ්  ටහට. දේමොකාද, 

ඔබතුමම්ලශ කාටමටි යි වටරැශද හටමදශම සිශන දේවවී "හිඟ් ශදේ  
තුමවශල  වශදේ " තුමවශල  දේප්ව දේප්වශ කාෑ ැහමි් දේම් රජ ත්, 
දේම් රටත් අපකීර්ි  ට පත් ව  අ්දමි් කාටයුතුම කාර් . ඒ 

ිසාශ දේම් ක්රමදේේද  දේව ා් කාර්  ඔබතුමම්ලශ ඉඩ දේද්දේ් 
 ටහට.  

ඔබතුමම්ලශ එදේහම කාටයුතුම කිරීම වටරැදි බව මම දේම් 

අවා්ථශදේේදී කි  වශ. දේම් වටරැශද ිසවටරැදි කාර්  රජ  
අුවැම   කාර් ශ වූ  ්ත්රණ ට ඔබතුමම්ලශ හවුල් දේව් , 
දශ කා දේව් ; ඔබතුමම්ලශදේ  අදහා් ප්රකාශය කාර් . ප්රය්  ක් 
 ටහට. දේම් දේැිස    ්රි ශදශම  ිසවටරැදි කාර්  එකාතුම දේව්  

කි ලශ ිනදේයේෂදේ ්ම මශ ඔබතුමම්ලශදේැ් ඉල්ලශ සිටි වශ.  

අද අපි කාථශ කාර්දේ් 1979 අංකා 40 දර  ශ්රී ලංකාශ අප    
ාංවර්න  ප ත්  ටදේත් ිසදේ ෝැ පිළිබඳවයි. රබර් 

අප   කාරුව් දිරිැට් වීම ාඳහශ ත්මයි දේම් ප ත්  ටදේත් 
ිසදේ ෝැ අද දේැදේ ්දේ්. දේම් රදේට් අප     ීයඝ්රදේ ් 
කාඩශදේැ  වටටිලශ ි දේබ  බව අප ද් වශ. 2001 අවුරුශදේශ අදේප් 

රදේට් අප    ආදශ ම දළ දේශීය  ිසෂ්පශද දේ ් සි  ට 
30.6ක්.  මුත් 2014 අවුරුශද ව දේකාොට අප    ආදශ ම දළ 
දේශීය  ිසෂප්ශද දේ ් සි  ට 14.9 දක්වශ පහළට වටටිලශ 

ි දේබ වශ. අප    ආදශ ම ඉහළට දේැිස  ්  අපටත් 

වැකීමක් ි දේබ වශ. 2001 අවුරුශදේශ දේවදේළඳ හිඟ  හටටි ට 

ි බුදේණ් කී ද? රුපි ල් මිලි   1,157යි. 2014 ව දේකාොට දේම් 
රදේට් දේවදේළඳ හිඟ  -ආ    ාහ අප    පරත්ර - රුපි ල් 
මිලි   8,299.1ක් දක්වශ ීයඝ්රදේ ් වර්න  දේවලශ ි දේබ වශ. 
එකා පශරට switch එකාක් දටම්මශ වශදේ  අවුරුශදේද්, මශාදේ ් 

දේම්වශ දේව ා් කාර්  බටහට.  මුත් අප     වටඩිදියුණු 
කාර්දේ් දේකාොදේහොමද කි ලශ වශදේ ම  ටත් ිනිනත් කාශලදේ  ඉඳලශ 
අදේප් රදේට් ි බුණු අප    දේබෝැ ක් වයදේ ් රබර්  වැශව 

වටඩිදියුණු කාර්දේ් දේකාොදේහොමද කි ලශ අද අපි  කාථශ කාර වශ. 

ැරු ිසදේ ෝජය කාශරකා ාභශපි තුමමිස, දකුණු තදේමරිකාශදේේ 
තදේම්ා් ව ශ්ත්රදේ  ි බුණු "පශරශ" ැහ  ටත් ම් "හිින ශ" ැහ 
ත්මයි ''රබර් ැා'' වයදේ ් හඳු්ව්දේ්. කාටදේල් ි බුණු ැහක් 
ත්මයි රබර් ැහ කි ලශ කි ්දේ්. රබර් ැහ අපිට අවයය දේව වශ. 
අධිරශජයවශදී් අදේප්  ටත් ිනිනත්වල ාම්පත් අරදේැ , 
ුභදේඛ්ෝපදේභෝගී ජීිනත් ැත් කාර  දේකාොට ඔවු්ට කාශර්මිකා ිනප්ලව ක්  
-කාර්මශ්ත් ිනප්ලව ක්- අවයය වුණශ. එම කාශර්මිකා ිනප්ලව  
මඟි් ඔවු්දේ  ජීිනත් ුභදේඛ්ෝපදේභෝගී කාර ැටනීමට ඔවු්ට අවයය 
වුණශ. ඒ ාඳහශ  රබර් ැදේහේ -පශරශ ැදේහේ, හිින ශ ැදේහේ- කිරි අවයය 
වුණශ. රබර් ැදේහේ කිරි ිනදේයේෂදේ ්ම තදේද  ුභළු ාව්භශව කි් 
යුක්ත්ව ඝ   ව  ිසාශ එම රබර් කිරි අවයය වුණශ. ිනිනන  ම්වලි් 
හඳු්වපු ැහ ''රබර් ැා'' ිනධි ට  ම් වුණශ වශදේ ම රබර් ැා් වැශ 
කාර්  පට් ැත්ත්ශ. ශ්රී ලංකාශව  ටත් ිනිනත් ක්දේවලශ ි බුණු 
අවධිදේ දී ලංකාශදේේ මුතුම, මටිකක්,  කුළු බඩු ආදි  හිඟ වුණශ. 
එත් දේකාොට  අධිරශජයවශදී් කාල්ප ශ කාළශ, ලංකාශදේේ රබර් ැා ්
හිටුවලශ, එයි් ආදශ මක් ලබශදේැ , ඒවශ අප     කාර්  
ඕ ෑ  කි ලශ. ඒ අුවව 1876 අදේැෝා්තුම මශාදේ  ලංකාශදේේ ැම්පහ 
උශභිද උදයශ දේ  ඉාද්ේාල්ලශම රබර් ැහ හිදේටේවශ . එ  ලංකාශදේේ 
ිනත්රක් දේ ොදේවයි, දකුණු ආසි ශ දේේ ප්රථම රබර් ැහයි.  එම ප්රථම 
රබර් ැහ ශ්රී ලංකාශදේේ දේරෝපණ  වුදේණ්ත් 1876 අවුරුශදේශ මම 
උප් භුමි  ව  ැම්පහ ප්රදේශයදේ යි.  

රබර් අප     ැත්දේත්ොත් එදශ දකුණු ආසි ශදේේ රටවල් 
අත්රි් රබර් අප     කාළ පළමු රට බවට අදේප් රට පත් වුණු 
බව අපි ද් වශ.  මුත් අද රබර් අප     අි ් අදේප් රට 
හ වටිස ා්ථශ  ට පත්දේවලශ ි දේබ වශ. රබර් ිසෂප්ශද   
ැත්දේත්ොත් වටඩිම රබර් ිසෂප්ශද  ක් කාළ දකුණු ආසි ශදේේ 
පළමුවටිස රට අදේප් රටයි. අද රබර් ිසෂ්පශද   අි ් අදේප් රට 
දේලෝකාදේ  අටවටිස ත්ට ට පත්දේවලශ ි දේබ වශ.   එදේහම දේව්  
බලපෑ එක් දේහේතුමවක් ත්මයි, අදේප් රබර් වැශ කාර  ඉඩම් ප්රමශණ  
එ්  එ්  අඩු වීම. අපි දේකාොච්චර කාථශ කාළත්,  දේකාොච්චර කාෑ 
ැටහුවත් ප්රි යත් ක් වය දේ ් ැත් කාළ දේලෝකාදේ  රබර් දේවදේළඳ 
දේපොළි්  අදේප් රදේට් market එකා සි  ට 1.8යි. අදේප් රට පහළට 
වටදේටශදි අිසක් රටවල් අදේප් දේවදේළඳ දේපොළ අත් පත් කාරදේැ  
ි දේබ වශ. ආසි ශව රබර් අප   දේ ් සි  ට 95ක් අප     
කාරශදි, අප්රිකාශව සි  ට 5ක් අප     කාර වශ.  මුත් අදේප් රට 
අප     කාර  රබර් ප්රමශණ  අඩුදේවලශ ි දේබ වශ. අදේප් රබර් 
ිසෂප්ශද දේ ් සි  ට 20ත්, සි  ට 30ත් අත්ර ප්රමශණ ක් අපි 
අප     කාර වශ. රබර් ිසෂප්ශද දේ ් සි  ට 70ත්, සි  ට 
80ත් අත්ර ප්රමශණ ක් අදේප් ිසෂප්ශද වලට දේ ොදශ ැ් වශ. 

ැරු ිසදේ ෝජය කාශරකා ාභශපි තුමමිස, අමු රබර්   අප   දේ දී 
රබර් කිදේලෝරෑම කාට රුපි ල් 15කා දේාා් බශදක් ප වශ 
ි දේබ වශ. රබර් කිදේලෝරෑම කාට රුපි ල් 15ක් දේලා ප වශ ි බූ 
දේාා ්බශද අපි රුපි ල් 4 දක්වශ අඩු කිරීමට කාටයුතුම කාර වශ.  දේම් 
ිසාශ අප   දේ හි ීයඝ්ර ාංවර්න  ක් ති දේවයි කි ලශ අපි 
බලශදේපොදේරොත්තුම ව වශ. දේම් කාශල සීමශව, අපට ිනදේශය ිනිසම  
අවයය කාශල සීමශවක්. ඒ ිසාශ දේාා ් බශද ඉවත් කාරලශ, රබර් 
අප     ාඳහශ අපි ඉඩ ලබශ දේද වශ. 1985 අවුරුශදේශ අපි රබර් 
කිදේලෝරෑම් මිලි   120ක් අප     කාළශ. 1995 ව තුමරු අපි 
දේකාොත්ට ටද ගිදේ ? රබර් කිදේලෝරෑම් මිලි   68යි අපි 1995 
අවුරුශදේශ අප     කාදේළේ. ඒ ප්රමශණ  භශැ ක් දක්වශ අඩු 
වුණශ. 2005 ව දේකාොට කිදේලෝැ රෑම් මිලි   31.9යි අපි අප     
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

කාදේළේ. ගි  අවුරුශද ව දේකාොට ඒ ප්රමශණ   ත්වත් අඩු වුණශ. 2015 
අවුරුශදේශ කිදේලෝරෑම් මිලි   10.3යි අපි අප     කාදේළේ. දේම්කා 
අද - ඊදේ  සිදු වුණු ප්රය්  ක් දේ ොදේවයි. දේම  ආණ්ඩුව දේව ා ්
වීම ිසාශ සිදු වුණු ප්රය්  කුත් දේ ොදේවයි. එදශ ඉඳලශ දේම් රබර් 
ිසෂප්ශද   ැට  අපි ාටලකිල්ලට අරදේැ   ටහට. රබර් අප    
ආදශ ම ැත්දේත්ොත් 1985 අවුරුශදේශ අපි රබර් අප   දේ ් 
රුපි ල් මිලි   2,565කා ආදශ මක් ලටබුවශ. දේවදේළඳ දේපොදේළේ 
රබර් මිල  වටඩි වීම ිසාශ 1995 අවුරුශද ව දේකාොට රුපි ල් 
මිලි   5,713ක් දක්වශ එ  වර්න  දේවලශ ි බුණශ. 2005 අවුරුශද 
ව දේකාොට රබර් අප    ආදශ ම ආපුභ රුපි ල් මිලි   4,724 
දක්වශ අඩු වුණශ. 2015 අවුරුශද ව දේකාොට රබර් අප    ආදශ ම 
රුපි ල් මිලි   3,548ක් දක්වශ අඩු වුණශ. ඒ ිසාශ දේම් ැත් පි වර 
පිළිබඳව මම ා්තුමි ව්ත් දේව වශ. 

 

ගු නිතයෝජය කාණක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශට දේව් කාළ දේවලශදේව්  ත්ව 

ින ශඩි දේදකාකා කාශල ක් ි දේබ වශ. 
 

ගු අජිත ොන්නප්තපුෙ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
කාථශව පට් ැ් වත් හම්බ වුදේණ්  ටහට, මූලශා ශරූඪ ැරු 

ම්ත්රීතුමමිස. 
 

ගු නිතයෝජය කාණක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
දේවලශව  ටහට. 
 

ගු අජිත ොන්නප්තපුෙ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එම ිසාශ ැුව ලටබූ පි වර පිළිබදව ිනදේයේෂදේ ් ා්තුමි ව්ත් 

දේව වශ. අපි රබර් ාඳහශ ාහ ශනශර ලබශදී ි දේබ වශ. පුභ ගි  
ආණ්ඩුව 2014දී රබර් වැශව ාඳහශ ාහ ශනශර වයදේ ් රුපි ල් 
මිලි   763යි ලබශ දු්දේ්. අපි ආණ්ඩුව අරදේැ  අවුරුශදකාට 
රුපි ල් මිලි   2,871කා ාහ ශනශර දීලශ ි දේබ වශ. අපි රබර් 
වැශව ාඳහශ ිනයශල වයදේ ් ාහ ශනශර වටඩි කාරලශ ි දේබ වශ. 
2014දී දේත් වැශවට රුපි ල් මිලි   331යි ාහ ශනශර වයදේ ් 
දු්දේ්. අපි රුපි ල් මිලි   7,292ක් ලබශදී එම මුදල මහශ ිනයශල 
ගුණ කි් වටඩි කාරලශ ි දේබ වශ. 

ඒ ිනත්රක් දේ ොදේවයි. 2014දී ාමා්ත් කාෘෂි කාර්මශ්ත්  ාඳහශ 
එදශ රජ  වට  කාදේළේ රුපි ල් මිලි   33,721යි. වර්ත්මශ  රජ  
එම මුදල 2015 වර්ෂදේ  ිනත්රක් රුපි ල් මිලි   49,571ක් දක්වශ 
වටඩි කාර ි දේබ වශ. අපි ඒවශදේ  ිනිනන ක්රම දේව ා ් කාළශ. 
දේැොින ශට රිසි දේාේ දේපොදේහොර දම්  පුළුව් ක්රම  හරිැාව්ලශ 
දු් ශ.  ටත් ම් බශල දේපොදේහොර දේැ ටල්ලශ අත්රමටදි ශ දේකාොමිා ්
ැ් වශ, දේශයපශල ඥ ශ දේකාොමිා් ැ් වශ, වයශපශරිකා ශ 
දේකාොමිා් ැ් වශ. එදේහම ත්මයි දේැොින ශ අත්ට දේපොදේහොර ටිකා පත් 
වුදේණ්.  මුත් වර්ත්මශ   දේව  දේකාොට දේම් ආණ්ඩුව තීරණ ක් 
ැත්ත්ශ, " ටහට, කාශටවත් දේකාොමිා්  ටහට. දේකාළි්ම දේැොින ශදේ  
බටංකු ගිණුමට ාල්ලි දශ වශ" කි ලශ. අපි ඒ තී්දුව අරදේැ  
දේැොින ශදේ  බටංකු ගිණුමට ාල්ලි බටර කාර්  පට් ැත්ත්ශ. එකා 
පටත්ත්කි් අද දේව දේකාොට දේහොඳ දේපොදේහොර දේපොදේළොවට 
දේ ොද්  පට් ැ් වශ වශදේ ම, දේශීය  ිසෂ්පශද වලට ත්ට ක් 
ලටබී ි දේබ වශ. එදශ අපි දේපොදේහොර ැ්  දේකාොට බහුජශි කා ්ට 
 ටත් දේවලශ සිටි ශ. දේමම ක්රමදේේද  තුමළ අද දේශීය  ිසෂ්පශද  ක් 
වයදේ ් දේකාොම්දේපෝා්ට් දේපොදේහොර භශිනත් කිරීමට දේැොින ශ 

දේපළඹිලශ ි දේබ වශ. ඒ ිනත්රක් දේ ොදේවයි. දේකාොම්දේපෝා්ට් 
දේපොදේහොර ිසෂ්පශද   ාඳහශ රශමී  කාර්මශ්ත් ඉදිදේවමි් 
පවි  වශ. ඒ ිසාශ අපි ිනදේයේෂදේ ්ම කි  වශ, එදශ දූෂණ ට, 
වංචශවට ි බුණු ඉඩ අපි  ටි  කාළශ කි ශ. එදශ දේැොින ශ අත්ට 
දේපොදේහොර එ දේකාොට ඒවශයි් කී දේදදේ ක් දේහොරශ කාශලශද 
එ්දේ්. ඒ ත්ත්ත්ව  අපි  ටි  කාළශ. [බශනශ කිරීමක්] ඒ ිසාශ මම 
ිනදේයේෂදේ ් කි  වශ, ඒ ්රි ශදශම ට,- [බශනශ කිරීම්] කි  දේකාොට 
අහදේැ  ඉ්  අමශරුයි. දේමොකාද දේහේතුමව, ඒවශයි් හම්බ කාරැත් 
මිිසා්ුභ දේකාොටාක් හිටි ශ. දේැොින ශට දේපොදේහොර දේද දේකාොට මඟදී 
හම්බකාරැත් කාට්ටි  හිටි ශ. ඒ කාට්ටි ට අුත් ක්රමදේේද  
අමශරුයි. ැාශකාශපු කාට්ටි  හිටි ශ. තට දේබදපු කාට්ටි  හිටි ශ. 

ඒ තට පටළවුදේණ්  ටහට. දේපොදේහොර ිනත්රක් දේ ොදේවයි, දේකාෝටි 
7කා තට දේබදුවශ. ඒ තට පටළවුදේණ්  ටහට. ඒවශ ැට  කි  දේකාොට 
අමශරුයි. ඒ ිසාශ දේම්  හ පශල  ක්රමදේේද  තුමළ හිදේත් අමශරු ති  

ව , ආර්ථිකා  කාඩශ වටටුණු, වංචශ, දූෂණවලට දේකාොටු වුණු 
පිරිාකුත් ඉ් වශ. ාමා්ත් වයදේ ් රජ  දේැොඩ ටඟීම ාඳහශ 
අපි දේම්    ැම් මඟ  වත්ව්දේ්  ටතුමව ඉදිරි ට අරදේැ  

ගිහිල්ලශ, දේම් රදේට් අප     ීයඝ්ර දේලා වටඩි කාර්  ැ්  
ඕ ෑ හටම පි වරක්ම ැ් වශ  කි මි් මම ිසහඬ දේව වශ. 
[බශනශ කිරීම්] 

 
[අ.භශ. 3.30] 
 

ගු (වවදය) ණතම්ෂන පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ැරු ිසදේ ෝජය කාශරකා ාභශපි තුමමිස, ශ්රී ලංකාශ අප    

ාංවර්න  ප ත්  ටදේත් ිසදේ ෝැ කිහිප ක් පිළිබඳව ිනවශද  
පටවටත්දේව  දේම් අවා්ථශදේේදී ප්රථමදේ ්ම කි ් ට ඕ ෑ, රබර් 
වැශව පිළිබඳව මට දේපර කාථශ කාළ අිනත් මශ් ප්දේපරුම 

ම්ත්රීතුමමශ,- 

 

ගු නිතයෝජය කාණක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 

 

ගු අේදුල්ලාහන ෙහනරූෆන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 
 

ගු තේ. එම්. ණනන්ද කුොණසරි ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ரஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
 

විසන් සනථිණ කණන ලදී. 
ஆரமாதித்தார். 
Seconded. 

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු නිතයෝජය කාණක සභාපතිුරො මූලාසනතයන් 
ඩවත වුතයන්  ගු ලකී ජයවර්ධන ෙහ ා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and  THE HON. LUCKY 
JAYAWARDANA took the Chair. 

259 260 

[ැරු අිනත් මශ් ප්දේපරුම මහත්ශ] 



2016 ඔක්දේත්ෝබර් 05 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්ත්රීතුමමශ, කාථශ කාර් . 

 

ගු (වවදය) ණතම්ෂන පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, දේමම ිසදේ ෝැ  ටදේත් කාථශ 
කාර   දේකාොට ැරු රශජය තමි තුමමශත්, දේම් ම්ත්රීතුමම්ලශත් පුභ 

ගි  කාශලදේ දී දේම් රදේට් අප    ාංවර්න   සිදු දේවලශ  ටහට 
කි   කාශරණ  කිේවශ. එහිදී ඔවු් හුවශ දක්වපු කාශරණ  ත්මයි, 
පුභ ගි  වාර 10කා කාශල  තුමළ දේම් රදේට් අප    ප්රමශණ  දළ 

ජශි කා ිසෂප්ශද දේ  ප්රි යත් ක් හටටි ට සි  ට 30 සිට සි  ට 
14 දක්වශ අඩු දේවලශ ි දේබ වශ  කි   කාශරණ . ඔේ, අපි 
පිළිැ් වශ. ඒකා ාත්ය කාශරණ ක්. දළ ජශි කා ිසෂප්ශද දේ  

ප්රි යත් ක් හටටි ට අප    අඩුදේවලශ ි දේබ වශ. හටබටයි, 
අදේ ක් පටත්දේත්් මුහුණ දේද් ට අවයය ාත්ය කාශරණ ක් 
ි දේබ වශ. ඔබතුමම්ලශදේ  ආණ්ඩුව ිනසි්ම ිසකුත් කාරපු 2015 
මහ බටංකුව වශර්ත්ශව අුවව, 2000 වර්ෂදේ  ඉඳලශ 2014 වර්ෂ  

දක්වශ වූ පුභ ගි  ගි  වාර 14කා කාශල  තුමළ දේම් රදේට් අප    
ප්රමශණ  තදේමරිකාශුව දේඩොලර් මිලි   5,522 සිට තදේමරිකාශුව 
දේඩොලර් මිලි   11,130 දක්වශ වටඩිදේවලශ ි දේබ වශ. අදේප් 

ආණ්ඩුව කාශලදේ දී එම අැ  දේදගුණ දේවලශ ි දේබ වශ. හටබටයි, 
ඒකා ප්රමශණශත්මකාව දළ ජශි කා ිසෂප්ශද  අැදේ  ප්රි යත් ක් 
හටටි ට වටඩිදේවලශ  ටහට. දේමොකාද, අප    දේදගුණ කි් වටඩි 

වුණශට, දළ ජශි කා ිසෂප්ශද   රුපි ල් බිලි   1,000 සිට 10,000 
දක්වශ වටඩිදේව  දේකාොට - දළ ජශි කා ිසෂප්ශද   දාගුණ කි් 
ිනයශල දේව දේකාොට - අප    ප්රි යත්  අඩුදේවලශ ි දේබ වශ. එම 

ිසාශ අපි ඒකා පිළිැ් වශ. රශජය තමි තුමමශ ාඳහ් කාළශ, දේම් 
රදේට් ආර්ථිකා වර්න   දේදගුණ දේවලශ කි ලශ. හටබටයි, ාත්ය 
කාශරණ  ත්මයි මහි්ද රශජපක්ෂ ජ ශධිපි තුමමශදේ  කාශලදේ  දළ 
ජශි කා ිසෂප්ශද   දාගුණ කි් වටඩි වුණශ. ඒ වශදේ ම දේම් රට 

මටදි ආදශ ම් ලබ  රටක් බවට පත්වුණශ. මටදි ආදශ ම් ලබ  
රටක් හටටි ට පවි   ශ්රී ලංකාශව, ඉදිරි කාශලදේ දී වටඩි ආදශ ම් 
ලබ  ඉහළ මනයම පශ්ි කා රටක් බවට පත් කාර ාංවර්න   

කාර් ට, අප දේමො  දේශයපශල  පක්ෂ  ිසදේ ෝජ   කාළත්, -
ආණ්ඩු පක්ෂදේ  හිටි ත්, ිනපක්ෂදේ  හිටි ත්- අපට කාර්  
පුළුව් ාහදේ ෝැ  අපි ලබශ දේද වශ. ඒ ැට  ැටටුවක් ති  කාර 

ැ්  අවයය  ටහට. දේමහිදී අපට මතුම ව  ප්රනශ  කාශරණ , ඒ 
පිළිබඳව දේම් ආණ්ඩුවට පටහටදිලි දටක්මක් ාහ වටඩාටහ ක් 
ි දේබ වශද කි   කාරුණයි. 

පුභ ගි  කාශලදේ දී දේම් රදේට් දේබොදේහොම පටහටදිලිව අපි දටක්කාශ, 
දීර්ඝ කාශල ක් ි ා්දේාේ දේම් රටට අප    ආදශ ම වයදේ ් 
ිනයශලත්ම ආදශ මක් ලබශ දු්දේ් තඟුම් කාර්මශ්ත්දේ ් බව. 
ඊට අමත්රව, දේත්, රබර් ාහ දේපොල් වටිස අදේප් ාශම්ප්රදශයිකා කාෘෂි 
දේභෝැ වැශදේව්ද දේම් රදේට් අප    ආදශ මට ාෑදේහ  
ප්රමශණ ක් එකාතුම කාළශ.  

අද කාථශ කාර  දේම් ප්රා්තුමත් කාශරණ  ව  රබර් අප     
ාඳහශ දේාා් බශද රුපි ල් 15 සිට රුපි ල් 4 දක්වශ අඩු කාර වශ 
කි ශ දේම් ැරු ාභශදේේදී දේ ෝජ ශ කාළශ. ඒකා දේහොඳ කාශරණ ක්. 
හටබටයි, රබර් වැශව ාම්බ්නදේ ් අද භූමිදේ  දේමොකාක්ද සිශන 
දේව්දේ්? ඉත්ශම දේේදනී  ත්ත්ත්ව ක් අද රබර් වැශව 
ාම්බ්නදේ ් උශැත් දේවලශ ි දේබ වශ.  

දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොදේළේ දේත්ල් මිල අඩුවීමත් එක්කා රබර් මිල 
අඩු වුණු බව අපි ද් වශ.  

පුභ ගි  වාර දහ කා කාශල  තුමළ අප රදේට් රබර් මිල ාථ්ශයීව 
පවත්වශ දේැ   ් ට මූලිකා වුණු කාර්මශ් ත් කිහිප ක් දේම් රදේට් 

ි බුණශ. ලංකාශදේේ ිසෂප්ශදකා ශදේ  රබර් ඉත්ශම ඉහළ මට්ටදේම් 
මිලකාට -ාමහර දේේලශවට දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොදේළේ ි දේබ  රබර් 
මිලට වඩශ වටඩි මට්ටමකා මුදලකාට- මිලදී ැ් ට දේම් දේශීය  
වයවාශ කා ් කාටයුතුම කාළශ. ඔවු්දේ   ම් ාඳහ් කාර් ට 
අවයය  ටහට. පශවහ් ිසෂ්පශද   කාර , ට ර් ිසෂප්ශද   කාර  
ඉත්ශම ිනශිෂ්ට ැණදේ  කාර්මශ්ත්යශලශ දේම් රදේට් ි දේබ වශ. 
එවටිස කාර්මශ්ත්යශලශ crepe rubber, sheet rubber තතුමළු රබර් 
දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොදේළේ මිලට වඩශ වටඩි මුදලකාට මිලදී අරදේැ , 

දේශීය  රබර් වැශකාරුව් ාහ කාර්මශ්ත්  ආරක්ෂශ කාර්  
කාටයුතුම කාළශ.  මුත්, දට් සිශන දේව්දේ් දේමොකාක්ද කි   
කාශරණ  අපි අහ් ට කාටමටි යි.  

දේලෝකාදේ  ප්රමුඛ් දේපදේළේ දේවදේළඳ  ශම කාට ට ර් ාප   
අංකා එදේක් ාමශැමක් මශත්ර දිා්ත්රික්කාදේ  ි දේබ  බව අප 
ද් වශ. ඒ ාමශැදේම් කාර්මශ්ත්යශලශ 10ක් දේම් රදේට් ි දේබ වශ. 

ඔවු් ඉත්ශම ඉහළ මට්ටදේම් ිනදේශය ආදේ ෝජ  කාර , කාට ඩශව 
ාහ ලංකාශව ඒකාශබශන වූ ාමශැමක්. ඒ ාමශැම ඉත්ශම ඉහළ 
මට්ටදේම් රබර් ිසෂප්ශද , දේලෝකා ට හඳු්වශ දේද වශ. ඔවු් දේම් 

රදේට් රබර් ඉත්ශ අධිකා දේලා  -ිනයශල ප්රමශණ ක්- මිලදී ැත්ත්ශ. 
ඔවු් ලංකාශදේේ රබර් දේවදේළඳ දේපොදේළ් සි  ට 40කාට, 50කාට 
ආා්  ප්රමශණ ක් මිලදී ැත්ත්ශ. පුභ ගි  කාශලදේ  ඉත්ශම 
යක්ි මත්ව දේම් වයශපශර  කාර දේැ     දේකාොට, ඔවු් දුර්මුඛ් වූ 

අවා්ථශවක් ආවශ. ඒ අවා්ථශදේේදී -පුභ ගි  ආණ්ඩුදේේත්, 
ත්මු් ශ්දේාේලශදේ  ආණ්ඩුදේේත් දේහොඳ  රකා පුභව 
ිනයද්ේල්ෂණ  කාර ැ්  පුළුව්.- හදිසිදේ ම ුභපිරි වශසි බශදක් -

Super Gain Tax එකාක්- පට වූවශ. ඒ ිසාශ දේම් ාමශැමට රුපි ල් 
මිලි   500ක් එකාවර දේැව්  සිදු වුණශ. දේම් ආකාශර ට 
හදිසිදේ , අහුර දේලා පට වූ, කාලි් දේ ොදට්වූ දේමවටිස බදු බරක් 

එකා වත්ශවට ාමශැමකාට දර්  වුණශම, ඉදිරි වත්ශදේේ දේමොකාක් 
දේවයිද කි   දේබොදේහොම පටහටදිලි ප්රය ්ශර්ථ  ඔවු් ඉදිරිපිට මතුම 
වුණශ. ඒ කාර්මශ්ත්යශලශදේේ වටඩ කාර  ඉහළ ිසලනශරී මහත්වරු 

දේපෞශැලිකාව අප ද් වශ. ඔවු් අප ාමඟ ාශකාච්ඡශ කිරීදේම්දී ඒ 
ැට  ප්රකාශය කාර ි දේබ වශ. එම දේහේතුමව ිසාශ ඔවු් දේම් රටට 
දේැ  එ් ට අදහා් කාළ ආදේ ෝජ ; දේම් දටවට්ත් ාමශැදේම් 
ආදේ ෝජ  දේව ත් රටවලට රැදේැ   ් ට ඔවු් තීරණ  කාළශ. 

ඒ අුවව ඔවු් ින ට් ශම ට ආදේ ෝජ  රැදේැ  ගි ශ.  

දේම් වර්ෂදේ දී පමණක් දේම් ාමශැමට එ්  ි බුණු 
ආදේ ෝජ වල වටි ශකාම තදේමරිකාශුව දේඩොලර් මිලි   40ක් 

දේව වශ. ඒ කි ්දේ්, ලංකාශදේේ මුදලි් රුපි ල් බිලි   5කාට 
අධිකා, දටවට්ත් ආදේ ෝජ  ක් දේම් රටට දේැ  එ් ට ඔවු් 
ූදශ ම් කාර ි බුණශ. එ  දේම් රදේට් දීර්ඝ කාශල ක් ි ා්දේාේ ි බුණු 

ාමශැමක්.  මුත්, දේම් ආකාශර ට හදිසිදේ  ප ව  අණ ප ත් 
ිසාශ, බදු ක්රම ිසාශ, Super Gain Tax වශදේ  tax ිසාශ, ආදශ ම් 
බදු දේැවීදේම්දී ති  කාර ි දේබ  ාංකූලත්ශව ිසාශ, ිනිනන ාමශැම් 

බදු, corporate taxes  ිසාශ, දහා  වත්ශවක් පහදේළොා් වත්ශවක් 
දේව ා ්කාර  අ  වට  ිසාශ ඔවු් ිනක්ෂිප්ත්භශව ට පත් දේවලශ 
ි දේබ වශ. දට ට වශර්ත්ශ දේව  ිනධි ට, දේම් රදේට් අප    

ාංවර්න   කාර් ට අවයය දටක්ම දේම් ආණ්ඩුවට ි දේබ වශද 
කි   කාශරණ  පිළිබඳව දේබොදේහොම පටහටදිලි ාටකා ක් අප තුමළ 
ි දේබ වශ.  

පුභ ගි  කාශලදේ  -මහි්ද රශජපක්ෂ හිටපු ජ ශධිපි තුමමශදේ  

කාශලදේ - චී   සි  ට හත්කි්, අටකි් ාහ ඉ්දි ශව සි  ට 
හත්කි් දියුණු දේව  දේකාොට, ාශමශ ය ක් -average එකාක්- 
හටටි ට ැත්ත්ශම, පුභ ගි  වාර දහ කා කාශල  තුමළ අදේප් 

ආර්ථිකා  සි  ට 6.5කි් ාංවර්න   වුණු බව අප දටක්කාශ. 
යුශනදේ ් පා්දේාේ සි  ට 7ට, සි  ට 6.5ට වශර්ෂිකාව දේම් රදේට් 
ආර්ථිකා  ාංවර්න   වුණශ. හටබටයි, යුශනදේ ් පාද්ේාේ ප්රථම 

වත්ශවට දේම් රදේට් ආර්ථිකා වර්න  දේේැ  සි  ට 4.5ට බටාද්ේාේ 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

2015 වර්ෂදේ දී කි ලශ අපි ඉත්ශම කා ැශටුදේව් ාඳහ් 

කාර් ට අවයයයි. දට ට වශර්ත්ශ දේවලශ ි දේබ  ිනධි ට 2016 
දේදවටිස කාශර්තුමව ව  ිනට දේම් රදේට් ආර්ථිකා වර්න  දේේැ  සි  ට 
2.5 දක්වශ අඩු දේවලශ ි දේබ වශ. එදේහම  ම්, දේම් අංයදේ ් රශජය 
ආදේ ෝජ  අඩු දේවලශ, ිනදේශයවලි් එ  ආදේ ෝජ  අඩු දේවලශ, 

 ටිත්ල පහුභකාම් ාංවර්න දේ දී අදේප් රජ ් කාරපු ආදේ ෝජ  
ිනයශල දේලා අඩු දේවලශ, දේම් රදේට් දළ ජශි කා ිසෂප්ශද දේ  
වර්න   ඉත්ශම අඩු මට්ටමකාට  ටවත් වත්ශවක් පත් දේවලශ 

ි දේබ වශ  කි   කාශරණ  අප සිහිපත් කාර වශ. මම  ටවත් 
 ටවත් සිහිපත් කාර වශ, දේම් රදේට් ණ බරත්ශව පිළිබඳව දේම් 
ආණ්ඩුව ිසදේ ෝජ   කාර  මටි  තමි වරු් සිත්ශ බලශ කාටයුතුම 

කාළ යුතුම බව.  ත්මු් ශ් දේාේලශ අප     පිළිබඳව කාථශව දළ 
ජශි කා ිසෂප්ශද දේ  ප්රි යත් ක් හටටි ට ාඳහ් කාර්දේ්  ටහට 
වශදේ ම ණ බරත්ශව ැට  කාථශවත් එදේහම ාඳහ් කාර්දේ් 

 ටහට. අදේප් ආණ්ඩුදේේ වාර 10කා කාශල  තුමළ දළ ජශි කා 
ිසෂප්ශද දේ  ප්රි යත් ක් හටටි ට සි  ට 101 ි බුණු ණ බරත්ශව 
සි  ට 70 දක්වශ අඩු කාළශ.  මුත් අුත් පශල  කාශල  තුමළදී 
දේමොකාක්ද දේව්දේ්? ඒ ණ බරත්ශව ප්රි යත් ක් හටටි ට සි  ට 

70 සිට 2015 වර්ෂ  අවා් ව  ිනට සි  ට 76 දක්වශ වටඩි වුණශ. 
දට ට පුදේරෝකාථ   කාරලශ ි දේබ  පරිදි 2016 වර්ෂ  අවා් ව  
ිනට ආර්ථිකාදේ  දේම් ි දේබ  ත්ත්ත්ව ත් ාමඟ ණ බරත්ශව සි  ට 

85 ප්  වශ, මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස. දේම් ිසාශ දේම් 
ආණ්ඩුවට ආර්ථිකා දියශ ි   පිළිබඳව හරි දටක්මක් ි දේබ වශද 
කි   කාශරණ  අපිට දේබොදේහොම පටහටදිලිව ප්රය්  කාර් ට සිදු 

දේව වශ.  

දේම් ආණ්ඩුව ාමශජ, දේශයපශල , ආර්ථිකා    අංය 
සි ල්දේලහිම අවුල් ති  කාරදේැ  ි දේබ වශ කි   කාශරණ  අපට 

දේප් වශ.  දේශයපශල ම  වයදේ ්, ප්රි පත්ි ම  වයදේ ්, 
දටක්මවල් වයදේ ් දේදිනධි කාට හිත් , දේදිනධි කාට කාටයුතුම 
කාර   ශ කාදේ ෝ දේද්දේ ක් එකාට එකාතුම දේවලශ ආණ්ඩු කාර්  

ගි ශම දේම්කා ත්මයි ති  දේව  අර්බුද . මම ත්මු් ශ්දේාේට 
ාඳහ් කාර් ට කාටමටි යි, 1977ට දේපර අදේප් ආණ්ඩුව  ටදේත් 
සිරිමශදේවෝ බණ්ඩශර ශ කා මටි ිස  දේම් රදේට් දේශීය  කාර්මශ්ත් 
පිළිබඳව දේබොදේහොම හටඟීදේම් දේම් රදේට් ආර්ථිකා  යක්ි මත් 

කාර් ට, දේශීය  කාර්මශ් ත්  ඟශ සිටුව් ට වටඩ පිළිදේවළවල් 
රැාක් ැත්තුම බව, එ්.එම්. දේපදේර්රශ මුදල් තමි තුමමශදේ  
 ශ කාත්ව   ටදේත්. ඒ වටඩාටහ් උඩු  ටිකුරු කාළශ, 1977් 

පුභව. අඩු වටඩි වයදේ ් ශ්රී ලංකාශ ිසදහා් පක්ෂදේ  ආණ්ඩුත්, 
එක්ාත් ජශි කා පක්ෂදේ  ආණ්ඩුත් දේම් වටරැශද කාළශ.  

දට් දේමත්ට  ි දේබ  කාශරණ  අපි කි  වශ. එක්ාත් ජශි කා 

පක්ෂ ආණ්ඩුව 1977් පුභව ආරම්භ වුණු ඒ වයා දේ දී, -පුභ 
ගි  කාශල  පුරශවටම- දේශීය  කාර්මශ්ත් සි ල්ල කුඩු පට්ටම් 
කාරලශ දටම්මශ. ඒ ිසාශ ත්මයි අද ිනදේශය දේවදේළඳශමට ාම්බ්න 

තඟුම් ිසෂප්ශද  දේම් රදේට්දී අවා් ිසමි භශණ්ඩ  වයදේ ් 
ාකාා  ිනට තඳුම ාඳහශ අවයය ව  නූල් ටිකා, දේරදි ටිකා, 
ඉදිකාටුව, මටෂි් තතුමළු සි ල්ලම පිට රටි් දේැ්ව් ට සිදු 
දේවලශ ි දේබ්දේ්.  

දේම් රදේට් ි දේබ වශ, මුද්රණ කාර්මශ් ත් ක්.  ුභළු වයදේ ් දේහෝ 
දේපොත් අප     කාර වශ. හටබටයි දේපොත් හද්  කාඩදශසි  
ආ     කාර්  දේවලශ ි දේබ වශ, කාටුව ආ     කාර්  

දේවලශ ි දේබ වශ. ඒ ාඳහශ අවයය  යිල් එදේක් සිට අද ආ     
කාර  ත්ත්ත්ව ක් ති  දේවලශ ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ අපි දේම් රදේට් 
 ම් පමණකාට දේහෝ අප    දිරි ැ්ව් ට  ම් දේම් රදේට් 

ිසෂප්ශද   කාර් ට පුළුව් ාෑම දේද ක්ම පිට රටි් දේැ්වීම 
ිසදේෂේන   කාර් ට බදු ප ව් ට අවයයයි. එදේහම  ටි ව 

දේශීය  ිසෂප්ශදකා ශට කිසිම උත්දේත්ජ  ක්  ටහට. හඳු් කූදේර් 

ඉඳලශ, ඉටි ප්දදේම් ඉඳලශ, ගිිස දේපට්ටිදේ  ඉඳලශ ඉත්ශම ුභළු දේශ 
පවශ පිට රටකි් දේැදේ   ත්ත්ත්ව ක් ති  වුණශට පුභව දේම් 
රදේට් අප    දිරි ැට්වීම ාහ ශ්රී ලශංකී  ිසෂප්ශද  දිරි ැට්වීම 
පිළිබඳව දේබොදේහොම පටහටදිලි ප්රය ්ශර්ථ ක් අපි සි ු දේද ශ 

ඉදිරිපිට ති   දේව වශ කි   කාශරණ  මම ාඳහ් කාර් ට 
කාටමටි යි.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අපි ද් වශ, දියුණු කාර් ට 
පුළුව් අංය ි දේබ  බව. දේම් රදේට් ුභළු වයදේ ් ඖෂන 
ිසෂප්ශද   සිදු දේව වශ.  මුත් ඖෂන ිසෂප්ශදකා ශ දේකාොදේහොමද  
කාටයුතුම කාර්දේ්? දේම් රදේට් ඖෂන ිසෂප්ශද   කාර  ිනට මිල 
වටඩියි. දේමොකාද, අාල්වටසි ඉ්දි ශව බිලි   ක් ජ ැහ  ට 

ඖෂන ිසයප්ශද   කාර වශ. ඔවු්දේ  economies of scale - 
cost of production - ඉත්ශම අඩුයි. ඔවු්දේ  ිසෂ්පශද  ින දම 
යත් ැණ ට අඩු දේවලශ ි දේබ වශ, බිලි   කාට ිසෂප්ශද   
කාර  ිසාශ.  මුත් දේම් රදේට් මිලි   22ක් ජ ත්ශවට ඖෂන 
ිසයප්ශද   කාර  ිනට ින දම වටඩියි. අපි දේශීය  කාර්මශ් ත්කාරුවශ 
උත්දේත්ජ   කාරමි් ඔවු්ව ඉදිරි ට අරදේැ   මි් දේම් 
ිසෂප්ශද   වටඩි කාර ැ් ට කාටයුතුම කාර්දේ් දේකාොදේහොමද? අපි 
රජ ට ාප   ඖෂන ටිකා පුළුව් ත්රම් ලංකාශදේේ 
ිසෂප්ශදකා ශදේැ් ැ් ට කාටයුතුම කාර් ට ඕ ෑ. පිට රටවලි් 
දේ   ඖෂනවලට ිනයශල බශදක් ප ව් ට ඕ ෑ.  මුත් එවටිස 
ත්ත්ත්ව ක් දකි් ට ලටදේබ්දේ්  ටහට.  

අදේප් දේශීය  ිසෂ්පශදකා ශට සිදු දේවලශ ි දේබ වශ 
ඉ්දි ශදේව්, බං ලශදේශයදේ ් දේහෝ පශකිා්ත්ශ දේ ්  ඉත්ශම 
අඩු මුදලකාට ිසයප්ශද   කාර  ඖෂන ාමඟ ත්රැ කාර් ට. 
හටම ි ා්දේාේම ත්රැකාශරීත්වදේ දී අපි පුභ බසි වශ, ඒ රටවල 
ිසෂප්ශද  ින දම අඩුවීම ිසාශ. එම ිසාශ අපට ිනයශල වැකීමක් 
ි දේබ වශ, අදේප් දේවදේළඳ දේපොළ, -දේම්කා කුඩශ දේවදේළඳ දේපොළක්- 
ආරක්ෂශ කාර ැටනීම ාඳහශ. අදේප් ිසෂප්ශදකා ශ  දිරිමත් කිරීමට  ම් 
අපට  දටඩි ආරක්ෂණවශදී ප්රි පත්ි  කාට  ් ට දේව වශ. දට ට 
ි දේබ  ත්ත්ත්ව   ටදේත් අපට ි දේබ  ටිකාත්  ටි  කාර  දේද ක් 
ත්මයි දේම් ETCA ගිිනුභම හරහශ ති  කාර් ට ූදශ ම් 
දේව්දේ්.  

අදේප් ැරු ුභජීව දේාේ සිංහ රශජය තමි තුමමශ කිේවශ, අපිට 
ිනයශල  දේවදේළඳ දේපොළක් ඉ්දි ශදේේ ිනවෘත්  දේව වශ කි ලශ.  
ඉි හශාදේ  කාවදශද, එදේහම දේවලශ ි දේබ්දේ්? අපි දේමො වශද, 
ඉ්දි ශවට මහශ දේලොකුවට  ව්දේ්? අපි  වලශ ැත්තුම දේශ 
දේමොකාක්ද? හටම ි ාද්ේාේම දේවලශ ි දේබ්දේ් ඒදේක් අදේ ක් 
පටත්ත්. ඉ්දි ශදේේ ිසෂ්පශදකා ශ ත්මු්දේ  ිසෂප්ශද  ඉත්ශම ඉහළ 
මට්ටමි් පවත්වශදේැ   වශ. ඒ කි ්දේ් ඉත්ශම ිනයශල 
ප්රශ න  ක් ින දම් කාරලශ ඒකාකා මිල - unit cost - ඉත්ශම අඩු 
මට්ටමකි් ිසයප්ශද   කාරලශ දේම් රටට ාෑම  දේද ක්ම එව වශ. 
දේමෝටර් රථද,  ්ත්ර ූත්රද, දේබදේහත් දේහේත් ටිකාද   ශදී ඔවු්දේ  
සි ුම ිසෂ්පශද  දේම් රටට එව වශ. එම ිසාශ අප  ම් කිසි 
ආරක්ෂණවශදී ප්රි පත්ි  කාට ගිදේ   ටත් ම් ැටටුවක් දේව වශ. 
අප    දිරිමත් කිරීමට  ම් අප පළමුදේකාොටම ආ    සීමශ 
කිරීදේම් ප්රි පත්ි  කාට  ශ යුතුමයි.  පිටරටි් දේම් රටට අවයය දේද  
දේමො වශද, අ වයය දේද  දේමො වශද කි ශ දේත්රුම් දේේරුම් කාර 
දේැ  කාටයුතුම කාදේළේ  ටත් ම්, දේම් එක්ාත් ජශි කා පක්ෂ  
රජ ටවත්, ඉදිරිදේ දී පත්ව  ආණ්ඩුවකාටවත් දේම් ැටටුව 
ිසරශකාරණ  කාළ දේ ොහටකි බව අපි දේබොදේහොම පටහටදිලිව සිදේත් 
ි  ශ ැ් ට අවයයයි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්ත්රීතුමමශ, ඔබතුමමශට දේව් කාළ දේවලශදේව්  ත්ව ින ශඩි 

දේදකාකා කාශල ක් ි දේබ වශ.  
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ගු (වවදය) ණතම්ෂන පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

දේහොඳයි මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස.  

මට ත්ව එකා කාශරණ ක් කි ්  අවයයයි. අප ද් ශ දේද , 
අප කාරපු දේද  අපි දේහොඳට කාරමු. දේමොකාක්ද අපි ද් ශ දේද ?  

දේමොකාක්ද අපි කාරපු දේද ? අදේප් රට ඓි හශසිකාව දේහොඳ කාෘෂි 
ආර්ථිකා ක් ි බුණු රටක්. මම දටක්කාශ, ඊදේ -දේපදේර්දශ ැරු 
අැමටි තුමමශ  වසීල්ත් ට ගිහි් කි  වශ, වර්ෂ 2050 

දේව දේකාොටද දේකාොදේහද දේලෝකා ටම ආහශර ාප ්  අවයය වට 
පිටශව අදේප් රදේට් ාකාා් කාර වශ  කි ශ. දේහොඳයි, එදේහම කාර වශ 
 ම්! මම සිත්්දේ් දේම්    ැම  ගිහි්  ම් එදේහම කාර්  

බටහට. එදේහම කාර් ට පුවළු්  ම් දේහොඳයි. අපි ද් ශ දේද  
දේහොඳට කාරමු. අපි ද් ශ දේද  කාර්දේ්  ටි ව එදේහම කාර් ට 
බටහට.  

අද කාෘෂි කාර්මශ්ත් ට දේමොකාක්ද දේවලශ ි දේබ්දේ්? අද දේත් 

වැශවට දේවලශ ි දේබ  දේද  බල් . 2015 වර්ෂදේ දී රබර් 
ිසෂප්ශද  නශරිත්ශව භශැ ක්ම අඩුදේවලශ. දේත්වලට දේවලශ ි දේබ  
දේද  ඉත්ශම කා ැශටුදශ කායි කි   එකා ඔබතුමමශ ද් වශ. ැශ  ු

දිා්ත්රික්කාදේ  කුඩශ දේත්වතුම හිමිදේ ෝ අූදශහක් ඉ් වශ. ඒ 
ක්දේෂේත්ර  අ ශදිමත් කාශල කා ඉඳලශ අපට දේඩොලර් මිලි   
ැණිස් අරදේැ  ආවශ. අද දේත්වල ත්ත්ත්ව  දේකාොදේහොමද? 

කාප්පශදු කාර්දේ්  ටහට, දේපොදේහොර ටිකා දශ්දේ්  ටහට, වල් 
 ශයකා ක්  ටහට.  ඉත්ශම දුක්ඛිත් ත්ත්ත්ව ට දේත් දේැොින ශ තද 
දමශ ි දේබ වශ.  

අපි ඉත්ශ කා ැශටු දේව වශ, දේහක්ට ශර් ලක්ෂ කා දේම් රදේට් වී 
වැශව  වත්ව්  ඕ ෑ  කි ශ දේම් රදේට් කාෘෂිකාර්ම තමි තුමමශ 
කි  වශ. හටබටයි පුභ ගි  අවුරුශදේශත් දේම් රටට ාහල් දේමට්රික් 

දේටෝ ප්සි  කාට වඩශ ආ     කාළශ. අපට ාහල් 
අි රික්ත් ත් ි දේබ වශ  ම් අපි ාහල් අප     කාර්  වටඩ 
පිළිදේවළක් හදමු.  චී   ාහල් අප     කාර වශ, මි ්මශර  
ාහල් අප     කාර වශ, ින ට් ශම  ාහල් අප     

කාර වශ. තයි අපට බටරි? අපි කාෘෂි කාර්මශ්ත්  දේහොඳට කාර වශ 
 ම්, කාෘෂි කාර්මශ්ත්දේ ් අපට දේහොඳ  මක් හදශ ැ් ට 
පුළුව්. දේමොකාද, දේම් රදේට් ජශ  ිනකාෘි  කාළ ආහශර ිසෂප්ශද   

දේකාදේර්දේ්  ටහට. දේම් රටට පුළුව්, දේහොඳ කාශබිසකා 
දේැොිනත්ට ක් පට් ැ් . කාශබිසකා දේැොිනත්ට  පට් ැ් වශ  
කි ශ, ි දේබ   දේැොිනත්ට ත් ින ශය කාරදේැ   ් ට ඉඩ 

දේද් ට එපශ.  

දේත් වැශව පිළිබඳ ප්රය ්  අප දේබොදේහොම ි රණශත්මකාව, 
දේබොදේහොම පටහටදිලිව වටහශ ැ් ට අවයයයි. අද වල්  ශයකා ක් 

 ටතුමව  වැශව කාර දේැ   ් ට දේ ොහටකි වී ි දේබ වශ. අපි 
ද් වශ, තමි තුමමශට  ම් කිසි ප්රමශණ කි් අපට එකාඟ 
දේව් ට සිදු වී ි දේබ වශ කි ලශ. අද වල්  ශයකා   ටි ව දේම් 
වැශවට ප්රබල පහරක් වටදී ි දේබ වශ. අද කුලි  දී දේත් කාර්මශ්ත්  

පවත්වශ දේැ   ශම පිළිබඳ ැටටුවක් මතුම වී ි දේබ වශ. වල් 
 ශයකා  ටහට, කාප්පශදු කාර් ට ිනධි ක්  ටහට, දේපොදේරෝදු 
දේවච්ච ාහි කා මිල ලබශ දු්දේ්  ටහට. දේම් ති  දේවලශ ි දේබ  

කාෘෂි කාශර්මිකා  අර්බුදදේ ් දේම් රට  ම් ත්රමකාට දේහෝ දේැොඩ 
ැ් ට  ම් දේම් ආණ්ඩුව දේපොදේරෝදු දේවච්ච ිනධි ට අමු දේත් දළු 
කිදේලෝවකාට රුපි ල් 80කා ාහි කා මිලක් ලබශ දේද් ; රබර් 

කිදේලෝ එකාකාට රුපි ල් 350කා මිලක් ලබශ දේද් . 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු ම්ත්රීතුමමශ ිස මිත් කාශල  අවාශ යි.  

ගු (වවදය) ණතම්ෂන පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

අපි තහුවශම කි  වශ, ඒ මිල දු්දේ් දි  සි දේ   
වටඩාටහදේ්දී ිනත්රයි කි ශ. දේම් ආණ්ඩුදේේ  ඔක්දේකාොම 
වටඩාටහ් දි  සි දේ ් අවා් මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස. 

එම ිසාශ දේම් ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කාර් ට සිත්ට ැ් ට කි ශ ඉත්ශම 
දේැෞරවදේ ් හශ කාරුණශදේව් ඉල්ලශ සිටිමි් මදේ  කාථශව 
අවා් කාර වශ.දේබොදේහොම ාත්ුමි යි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Abdullah Mahrooff, please. You have 

eight minutes.  

 

[பி.ப. 3.45] 

 

ගු අේදුල්ලාහන ෙහනරූෆන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இன்று 

ஏற்றுமதி, இறக்குமதி ததாடர்பான சில கருத்துக்ககள இங்கு 

கூறலாதமன்று நிகனக்கின்ரறன். எமது நாட்டிரல 

இயற்ககயாகரவ எங்களுக்கிருக்கின்ற உற்பத்தி வளங்ககள 

உபரயாகிப்பதன்மூலமும் இறக்குமதிககளக் குகறத்து , 

ஏற்றுமதிககளச் தசய்வதன் மூலமும் அந்நியச்தசலாவைிகய 

அதிகாிப்பதனால் நாம் நாட்டிற்கு நன்கம பயக்கின்ற ஒரு 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்கத நகடமுகறக்குக் தகாண்டுவரலாம். எமது 

நாட்டுக்கு அண்கமயிலுள்ள ததற்காசிய நாடுகள் 

முன்ரனறிவருகின்ற காட்சிகய எங்கள் கண்முன்ரன நாங்கள்  

காண்கின்ரறாம். அண்கமயிரல நாம் சீன ரதசம் 

தசன்றிருந்தரபாது அந்த நாட்டினுகடய தபாருளாதார 

வளர்ச்சி, குறித்த இரண்டு தசாப்தங்களுக்குள் எத்தககய 

நிகலகமகய அகடந்துள்ளததன்பகத நாங்கள் ததளிவாகக் 

கண்ரடாம். ஒரு closed economy ஒரு open economy க்கு, 

அதாவது திறந்த தபாருளாதாரத்திற்கு வந்தரபாது, அங்கு 

ஏற்பட்ட மாற்றத்கத நாங்கள் கண்டிருக்கின்ரறாம்.  2000ஆம் 

ஆண்டு தவறும் 600 மில்லியன் US Dollars இகன invest 

பண்ைிக்தகாண்டிருந்த சீன ரதசம், இன்று 1,26,000 

மில்லியன் US Dollars இகன 160 க்கு ரமற்பட்ட நாடுகளிரல 

முதலீடு தசய்கின்றததன்றால், அந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்குாிய 

காரைங்ககள நாங்கள் கண்டுதகாள்ளாமல் இருக்கமுடியாது. 

அன்று மா ஓ ரசதுங்கின் காலத்திலிருந்து, 1946ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து விவசாயத்துகறயில் தங்கியிருந்த அந்த நாடு, 

நவீனமயப்படுத்திய அந்த விவசாயத் துகறயிலும் ஏழகர 

வீதத்கத அதிகாித்து, தங்களுகடய திறந்த தபாருளாதாரக் 

தகாள்ககயின்மூலம் சிறுககத்ததாழில், தபரும் ககத்ததாழில் 

ரபான்றவற்கற அவர்கள் ரமம்படுத்தியரபாது தவளிநாட்டு 

முதலீட்டாளர்களும் அங்கு வந்து தங்களுகடய 

உற்பத்திககளயும் அதிகாிக்கச் தசய்தார்கள்.   

நமது நாட்டில் இன்று ஐந்து நாட்கள் ததாடர்ச்சியாக 

வரட்சி ஏற்பட்டால் நாங்கள் பல்ரவறுபட்ட 

இன்னல்களுக்குள்ளாகின்ரறாம். இதனால், மின்னுற்பத்தி 

பாதிப்தபன்றும் விவசாயிகளினுகடய உற்பத்தி 

பாதிப்தபன்றும் கூறுகின்ரறாம். ஆனால், இரண்டுமைி ரநரம் 

அல்லது 3 மைி ரநரம் தபருமகழ தபய்தால் நாங்கள் 

ரதக்கிகவத்திருக்கின்ற நீகரதயல்லாம் திறந்துவிடுகின்ரறாம். 

பண்கடய காலத்திரல மன்னர்கள் தபரும் குளங்ககளயும் 

சிறுகுளங்ககளயும் அகமத்து விவசாயம் தசய்து 
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ததன்கிழக்காசிய நாடுகளுக்கு அாிசி ஏற்றுமதி தசய்த 

வரலாற்கற நாங்கள் தகாண்டிருக்கின்ரறாம். அப்படியான 

நாட்டில் இருக்கின்ற மக்கள் இன்று  பல்ரவறுபட்ட 

துன்பங்ககள அகடந்து வருகின்றார்கள்.  

இந்த நாட்கடக் கடந்த 10 வருடங்களாக ஆட்சி தசய்த 

ஆட்சியாளர்கள்  கிட்டத்தட்ட ஒன்பது இலட்சம் ரகாடி 

ரூபாகய ஏகழ மக்கள் மீது - ததாழிலாளிகள்மீது கடனாகச் 

சுமத்தியிருக்கிறார்கள். இதகன எப்படி ஈடுதசய்வது? இந்தக் 

கடன்ககள எப்படி அகடப்பது மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் 

ஆட்சிக்காலத்திரல 2012 - 2013ஆம் ஆண்டுகளில் எமது 

நாட்டில் உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய வயல் நிலங்ககள, ரமட்டு 

நிலங்ககளதயல்லாம் -forests- காடாகப் பிரகடனப்படுத் 

தியதன் காரைமாக எங்களுகடய உற்பத்தி வளங்ககளப் 

தபருக்குவதில் தகடகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அந்த வககயில், 

என்தனன்ன இயற்கக வளங்கள் இருக்கின்றன என்பகத 

இனங்காை ரவண்டிய ஒரு நிகலகமயிரல நாங்கள் 

இருக்கின்ரறாம். திருரகாைமகல மாவட்டத்கத எடுத்துக் 

தகாண்டால், தபாிய ககரச்கச, சின்னக் ககரச்கச ரபான்ற 

பகுதிகளிரல ஒப்பந்தக்காரர்கள் 1,800 ஏக்கர் நிலத்கத உப்பு 

உற்பத்திக்காக எடுத்திருந்தும் அதில் 300 ஏக்கர் நிலத்தில்கூட 

உப்பு உற்பத்தி தசய்யவில்கல. அரதரநரத்தில், சின்னக் 

ககரச்கச ரபான்ற பிரரதசங்களிரல 500 ஏக்கருக்கும் 

ரமற்பட்ட நிலங்களில் உற்பத்தி தசய்ய இருந்தவர்கள் 

environmental examination report இகன எடுத்திருந்தும் 

நிர்வாகம் அதற்குத் தகடயாக இருந்துதகாண்டிருக்கின்றது. 

அரசியல்  குரராதங்கள் அங்கு இருக்கின்றன.  

இன்று எமது நாட்டிரல உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்ற 

எத்தகனரயா தபாருட்கள் தவளிநாடுகளில் மிகவும் 

கவர்ச்சிகரமான விகலகளில் விற்கப்படக்கூடியகவயாக  

இருக்கின்றன. இறப்பர் உற்பத்திகயப் பற்றிக் கூறினார்கள். 

எங்களுகடய மூலவளங்ககளக் தகாண்டு இறப்பர் 

உற்பத்திகய அதிகாிக்க ரவண்டும். ரகவலம்! ஒரு சிறிய 

இறப்பர் துண்கடக்கூட நாங்கள் தவளிநாட்டிலிருந்ரத 

இறக்குமதி தசய்துதகாண்டிருக்கின்ரறாம். இங்கு இறப்பர்  

ததாழிற்சாகலகள் அதிகாிக்கப்பட ரவண்டும். இறப்பர் 

உற்பத்திப் தபாருட்ககள இங்கிருந்து ஏற்றுமதி தசய்யக்கூடிய 

ஒரு சூழகல உருவாக்க ரவண்டும். விவசாயத்துகறயிரல 

நவீன முகறககளக் ககயாள ரவண்டும். அத்துகறயிரல 

ததன்கிழக்கு ஆசியாவில் தன்னிகறவு தபற்ற பல நாடுகள் 

இன்று எமது கண்முன்ரன இருக்கின்றன. இந்த 

நிகலகமயிரல நாங்கள் எங்களுகடய உற்பத்திககள 

அதிகாிக்கச் தசய்வதற்கு ஆவன தசய்ய ரவண்டும்.  

இன்று crude oil இகன நாங்கள் இறக்குமதி 

தசய்கின்ரறாம். திருரகாைமகலயில் நூற்றுக்கு ரமற்பட்ட 

எண்தைய்த் தாங்கிககள கவத்துக்தகாண்டிருக்கின்ரறாம்; 

முத்துராஜவகலயிலும் அப்படியான எண்தைய்த் தாங்கிகள் 

இருக்கின்றன. crude oil ஐச் சுத்தம் தசய்கின்றரபாது 

தபறப்படுகின்ற தார் ரபான்றன எமது நாட்டுக்குத் 

ரதகவப்படுகின்ற கழிவுப்தபாருட்களாகும். எனரவ, தார் 

இறக்குமதிகயத் தகடதசய்துவிட்டு எமது உற்பத்திகய 

அதிகாிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எங்களுக்கு இருக்கின்றது. 

இப்படிப்பட்ட பல வளங்ககள நாங்கள் தகாண்டிருந்தரபாதும் 

அகதப் பயன்படுத்த முடியாத சூழல் இந்த நாட்டிரல 

இருக்கின்றது.  

திருரகாைமகல மாவட்டத்கத modern மாவட்டமாக 

ஆக்குவதற்கான திட்டத்கத எமது பிரதம மந்திாி அவர்கள் 

சிங்கப்பூர் அரசாங்கத்திடம் ஒப்பகடத்திருக்கின்றார். 2002ஆம் 

ஆண்டு ‘யுகதக்ம’ என்ற  தபயாில் முன்னாள் அகமச்சர் 

ரபாதகால்லாகம அவர்கள் மூலமாக 5 நாள் 

ரவகலத்திட்டத்கத நாங்கள் முன்தனடுத்தது உங்களுக்குத் 

ததாியும். கப்பல்துகறயிரல ஐயாயிரம் ஏக்கருக்கு ரமற்பட்ட 

காைிகய அதற்காக நாங்கள் ஒதுக்கீடு தசய்ரதாம். 

தகாரவப்பத்தாகன வீதியில் இருக்கின்ற கஜுகம என்ற 

பிரரதசத்திலும் ஐயாயிரம் ஏக்கருக்கு ரமற்பட்ட காைி 

தனியார் துகறயினர் உற்பத்தி தசய்வதற்காக ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இறக்குமதி தசய்து வீரை 

எங்களுகடய பைத்கதச் தசலவழிப்பகதவிட, உள்நாட்டு 

உற்பத்திகய அதிகாிக்கச் தசய்வதற்கு ஆவன தசய்ய 

ரவண்டும். எங்களுகடய உற்பத்திகய அதிகாிக்கச் தசய்கின்ற 

ரபாது ஏற்றுமதிகய அதிகாிப்பதற்கான வாய்ப்கப நாங்கள் 

தபறுகின்ரறாம்.  

இந்த நாட்டுக்குத் ரதகவயான ரகாழித்தீனிகய உற்பத்தி 

தசய்வதற்குத் ரதகவயான ரசாளத்கதக்கூட நாங்கள் கடந்த 

10 வருட காலமாக இறக்குமதி தசய்து வருகின்ரறாம். 

அதாவது, ஒவ்தவாரு வருடமும் நாங்கள் இரண்டு இலட்சம் 

தமற்றிக்ததான் ரசாளத்கத இறக்குமதி தசய்து வருகின்ரறாம். 

கிழக்கு மாகாை மண்ைிலிருந்து இந்த நிகலகமகய மாற்ற 

முடியும். எங்களுகடய காைிககள விடுவித்துத் தருவதன் 

மூலம் அல்லது காைிககள leasing அடிப்பகடயிரல 

தகாடுப்பதன்மூலம் திருரகாைமகல மாவட்டத்திரல சுமார் 

ஐம்பதாயிரம் தமற்றிக் ததான் ரசாளத்கத எங்களால் உற்பத்தி 

தசய்ய முடியும். அவ்வாறு தசய்வதன்மூலம் அந்த உற்பத்திகய 

அதிகாிக்க முடியும்.  

இன்று கிழக்கு மண்ைில் - மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திரல - 

ஒரு கிரலா கஜு 2,600 ரூபாய்க்கு விற்பகன 

தசய்யப்படுகின்றது. அந்த உற்பத்திகய ஊக்குவிப்பதன் 

மூலமும் மற்றும் உள்நாட்டு உற்பத்திகய அதிகாித்து அந்த 

உற்பத்திப் தபாருட்ககள ஏற்றுமதி தசய்வதன்மூலமும் எமது 

அந்நியச் தசலாவைிகய அதிகாிக்க முடியும். நான் முன்னர் 

குறிப்பிட்டதுரபால், இன்று எங்களுகடய ரதசிய 

உற்பத்தியான இறப்பர்மூலம் உருவாக்கப்படுகின்ற சிறுசிறு 

தபாருட்ககளக்கூட இறக்குமதி தசய்கின்ற சூழல் 

இருக்கின்றது. எதிர்காலத்தில் எங்களுகடய உள்நாட்டு 

மூலவளங்களின்மூலம் முழுகமயான பயன்தபற எங்களுகடய 

அரசு நடவடிக்கக எடுத்துக்தகாண்டிருக்கின்றது. இருந்த 

ரபாதிலும், மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்திரல 

எல்லாவற்றிலும் 'கமிஷன்' தபற்ற, எல்லாவற்றிலும் கடன் 

தபற்ற-நாட்டின்ரபாில் பத்து இலட்சம் ரகாடி  ரூபாய்க்கு 

ரமற்பட்ட  ததாகககயக்  கடனாகப் தபற்ற  சிலர், இன்று 

அந்த முயற்சிகள்மீது குகறகூறுகின்ற ஒரு நிகலகமகய 

நாங்கள் கண்டுதகாண்டிருக்கின்ரறாம். ஆனால், 

இவர்களுகடய தவறுககள நிவர்த்தி தசய்யரவண்டிரய எமது 

நாட்டின் ஜனாதிபதி அவர்களும் பிரதம அகமச்சர் அவர்களும் 

நல்லரதார் அகமச்சரகவயுடன் இயங்கிக் 

தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.  

சீரழிந்துரபான  நாட்டின் தபாருளாதாரத்கதச் 

சீரகமப்பதற்காக எங்களுகடய ஜனாதிபதி அவர்களும் பிரதம 

மந்திாி அவர்களும் பாாிய ரவகலத்திட்டங்ககள 

முன்தனடுத்து வருகின்றார்கள். பல்ரவறுபட்ட நாடுகள் எமது 

நாட்டுக்கு உதவ முன்வந்துள்ளன. இன்னும் 3 வருடங்களில் 

தபாருளாதாரத்தின் உச்ச நிகலகய நாங்கள் 

அகடயவிருக்கின்ரறாம். அதற்காக மாண்புமிகு பிரதம மந்திாி 

அவர்கள் ஒரு பாாிய திட்டத்கத கவத்திருக்கிறார். ரமலும் பல 

நாடுகளிலிருந்து பல்ரவறுபட்ட உதவிககளப் தபற்றுக் 
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தகாள்வதற்கும் முயற்சிகள்  தசய்யப்பட்டு வருகின்றன. 

எங்களுகடய முயற்சி தவற்றியளிப்பதற்குச் சீனா ரபான்ற 

ரதசங்களிலிருந்து உதவிகள் கிகடக்கின்றன. 200 

வருடங்களுக்கு ரமலாக மூடிய கதவுக்குள் இருந்த இந்த நாடு 

இன்று தவளிநாடுகளுக்கு உதவி தசய்யக்கூடிய வககயில் 

தனது நாட்டின் தபாருளாதாரத்கத விருத்தி தசய்திருக்கின்றது. 

1965ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் சிங்கப்பூர் ரபான்ற நாடுகள் 

எம்கமவிடக் குகறந்த வருமானத்கதரய தகாண்டிருந்தன. 

உாிய முகறயில் தசயற்பட்டால் எங்களுகடய வருமானத்கத 

அப்படிப்பட்ட நாடுககளவிட இரட்டிப்பாக அதிகாிக்க முடியும். 

இன்று பிரதம அகமச்சர் அவர்களும் எமது ஜனாதிபதி 

அவர்களும் அதற்கான நடவடிக்ககககள 

முன்தனடுக்கின்றரபாது நாங்கள் அதற்கு ஒத்துகழப்பு வழங்க 

ரவண்டும் என்று கூறி, விகடதபறுகின்ரறன். நன்றி.  

 

[பி.ப. 3.54] 

 

ගු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දණාසා ෙහතක ය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

சந்தர்ப்பம் தந்தகமக்கு நன்றி! வடக்கு, கிழக்கானது மண்வளம், 

மனிதவளம் மற்றும் மூலவளங்ககளக் தகாண்ட 

பிரரதசங்களாகக் காைப்படுகின்றன. இந்தப் பிரரதசங்களிரல 

யுத்தத்திற்கு முந்திய காலகட்டங்களில்  வாழ்ந்த மக்கள் 

நிகறவான தபாருளாதார வளம் தகாண்டவர்களாக வாழ்ந்து 

வந்தார்கள். எதிர்பாராத விதமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட யுத்தம் தந்த 

அழிவுகளின் காரைமாக இங்கு ஏற்பட்ட இடம்தபயர்வுகள் 

மற்றும் தசாத்தழிவுகள் என்பன இன்று எமது மக்ககளக் 

ககரயந்தி வாழ்கின்ற ஒரு நிகலக்கு உட்படுத்தியுள்ளன. 

யுத்தம் தமௌனித்து 7 வருட காலங்கள் முடிவகடந்த 

நிகலயிலும் எமது மக்கள் சுயமான முகறயில் ஒரு 

ததாழிகலச்தசய்து தமது வருமானத்கத அதிகாித்து 

வாழ்க்ககத்தரத்கத உயர்த்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் 

ஏற்படுத்திக் தகாடுக்கப்படவில்கல.  

யுத்தத்திற்கு முந்திய காலத்திரல முல்கலத்தீவு, 

யாழ்ப்பாைம், மன்னார் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களும் 

நாட்டின் தமாத்த மீன் உற்பத்தியில் 40 சதவீதமான 

பங்களிப்கபச் தசலுத்தியுள்ளன. ஆனால், இந்தக் கடல்வளம் 

தபாருந்திய வடபகுதியிரல வாழ்கின்ற மீனவர்கள் இன்று 

அன்றாடம் தமது வாழ்வாதாரத்கதக் தகாண்டுநடத்தக்கூடிய 

வககயிலான சாதகமான சூழல்கள் ஏற்படுத்திக் 

தகாடுக்கப்படவில்கல. அங்கு மீன்  பிடிக்க முடியாதததாரு 

நிகலரய ததாடர்கின்றது. ததன்பகுதியிலிருந்து வருகின்ற 

மீனவர்கள் சட்டத்திற்கு முரைான வககயிரல அங்குள்ள 

மீன்ககள வாாி அள்ளிச்தசல்வது ததாடர்ந்து 

இடம்தபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது. மீன்பிடிக்கான 

உட்கட்டகமப்பு வசதிககள ஏற்படுத்திக் தகாடுக்காகம 

மற்றும் மீன் பதப்படுத்தல் ததாழிற்சாகலகள் 

ஏற்படுத்தப்படாகம என்பவற்றுக்கப்பால், அந்த மக்கள் ஒரு 

நல்லிைக்கச் சூழலிரல பாரம்பாிய ததாழில்ககளச் 

தசய்வதற்குாிய வசதிவாய்ப்பும் இதுவகர ஏற்படுத்திக் 

தகாடுக்கப்படாகம மிகவும் ரவதகனக்குாியததாரு 

விடயமாகும்.  

விவசாய பூமியாக விளங்குகின்ற இந்த வடக்கு, கிழக்குப் 

பகுதியிரல பழ உற்பத்தி மற்றும் விவசாய உற்பத்திகள் 

ரமற்தகாள்ளப்படுகின்றரபாதிலும் அந்த உற்பத்திகளுடன் 

சம்பந்தப்பட்ட ததாழிற்சாகலகள் தபாருத்தமான முகறயிரல 

அங்கு நிறுவப்படாகமயால் அகவ ரதசிய உற்பத்தியில் 

பங்களிப்புச் தசய்ய முடியாதததாரு நிகல இருக்கின்றது . 

யுத்தத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட முல்கலத்தீவு 

மாவட்டமானது இன்று ஏழ்கமக்குத்தான் முதலிடம் 

தபறுகின்றது. ஆனால், யுத்த காலத்திலும்சாி, அதற்கு முந்திய 

காலத்திலும்சாி அங்கு வாழ்ந்த மக்கள்  சுயததாழிலில் 

ஈடுபட்டு மிகவும் தகளரவத்ரதாடு வாழ்ந்து வந்தார்கள். இன்று 

வடக்கு, கிழக்கிரல அபிவிருத்தி என்ற ரபார்கவயிரல  பல 

ரகாடி ரூபாய் தகாட்டப்பட்டாலும் அகவ உாியவர்களுக்கு 

உாிய முகறயில் ரபாய்ச் ரசராகமயால் ததாடர்ந்தும் எமது 

மக்கள் ஏழ்கம நிகலயிலிருப்பகத  அவதானிக்கக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது.  

வடபகுதிகயப் தபாறுத்தவகரயில், அங்கு தநல் 

உற்பத்தியானது மிகவும் அபாிமிதமானதாகக் காைப்படு 

கின்றது. ஆனால், இந்த தநல்கல அாிசியாக்குவதற்கான 'மில்' 

வசதிகள் அங்கு ஏற்படுத்திக் தகாடுக்கப்படாகமயால் 

ததன்பகுதிக்கு அது தபாருத்தமற்ற விகல நிர்ையிப்புகளி 

னூடாகக் தகாண்டுதசல்லப்படுகின்றது. அதனால் எமது 

மக்கள் ததாடர்ந்தும் கூலியாட்களாக இருக்கின்ற 

ரவகளயிரல, ததாழிற்சாகலககள நிறுவியிருக்கின்ற 

ததன்பகுதியினர் முதலாளிமாராக இருப்பகத அவதானிக்கக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது.  

அதுமட்டுமல்ல, வடபகுதியிரல பகன வளமும் மிகச்சிறந்த 

ஒரு வளமாகக் காைப்படுகின்றது. 'கற்பகதரு' என்று 

தசால்லப்படுகின்ற இந்தப் பகனகயப் பயன்படுத்தி 

எத்தகனரயா ககத்ததாழிற்சாகலககள உருவாக்கக்கூடிய 

சூழ்நிகல காைப்படுகின்றது. அதற்ரகற்ற மூலவளங்கள், 

மனிதவளங்கள், ரபாக்குவரத்து வசதிகள், மின்சார வசதிகள் 

ரபான்ற இதர வசதிகள் காைப்பட்டரபாதும் அதுசார்ந்த 

உற்பத்தித் ததாழிற்சாகலகள் இதுவகர அங்கு நிறுவப்பட 

வில்கல. ஆனால், மீள்குடிரயற்றத்தின் பின்னர்  இந்தக் 

ககத்ததாழில்களுக்தகன கூடுதலான நிதி ஒதுக்கப்பட்டாலும் 

அந்தத் ததாழிலில் நிகலரபறான ஓர் அபிவிருத்திகய 

அகடயக்கூடிய  விதத்தில் வசதிவாய்ப்புகள் ஏற்படுத்திக் 

தகாடுக்கப்படவில்கல.  

முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் ஒட்டுசுட்டான் பிரரதச 

தசயலகப் பிாிவிரல அகமந்திருக்கின்ற ஓட்டுத் ததாழிற்சாகல 

யானது, யுத்த காலத்திலும் அதற்கு முந்திய காலத்திலும் 

இலங்ககயில் மிகவும் பிரபல்யமகடந்து காைப்பட்டது . 

இந்தத் ததாழிற்சாகலகய மீள ஆரம்பிக்குமாறு பல்ரவறு 

ரகாாிக்கககள் முன்கவக்கப்பட்டன. ஆனால், இன்று 

அரசியல் இலாபம் கருதியும் சுயலாபம் கருதியுரம அதகன மீள 

ஆரம்பிப்பதற்குாிய தசயற்பாடுகளில் சிலர் ஈடுபடுவகத இங்கு 

குறிப்பிட்டுக் கூறரவண்டியதாக இருக்கின்றது . இதகன மீள 

ஆரம்பிக்கின்றதபாழுது அங்கு வாழ்கின்ற மக்களுக்கு 

ரவகலவாய்ப்கப வழங்கக்கூடிய வககயில் தசயற்றிட்டங்கள் 

வகுக்கப்பட ரவண்டும். அகதவிடுத்து, திட்டமிட்ட 

குடிரயற்றங்ககள ஏற்படுத்தி தாங்கள் அரசியல் இலாபம் 

தபற்றுக்தகாள்கின்ற வககயிரல இோ்ந்தத் ததாழிற்சாகல மீள 

ஆரம்பிக்கப்படுமானால், அங்குள்ள மக்கள் ஒன்று திரண்டு 

தங்களுகடய எதிர்ப்கபத் ததாிவிப்பார்கள் என்பதகன நான் 

இவ்விடத்தில் குறிப்பிட்டுக்கூற விரும்புகின்ரறன்.  

அதுமட்டுமல்ல, வடபகுதியிரல மீள்குடிரயற்றத்துக்குப் 

பின்பு வழங்கப்பட்ட பால் மாடுகளின் மூலம் அங்கு பால் 

உற்பத்தியானது அபாிமிதமானதாக இருக்கின்றது . அங்கு 

யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு விதகவகளாக வாழ்கின்றவர்கள் 

மற்றும் ஏகழகள் மாட்டிலிருந்து தபறுகின்ற பாகல ஒரு 

லீற்றர் 80 ரூபாய் வீதம் விற்றுவிட்டு 150 மில்லிலீற்றர் Milo 
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milk packet ஐ வாங்கிக் குடிக்கின்ற ஒரு சூழ்நிகல 

இருக்கின்றது; இந்த நிகல மாற ரவண்டும். எனரவ, 

வடபகுதிகய கமயமாகக் தகாண்டு பால் பதனிடும் 

ததாழிற்சாகல ஆம்பிக்கப்பட ரவண்டும். யுத்த காலத்தில் 

தபாருளாதாரத் தகட இருந்தது; மின்சார வசதி 

இருக்கவில்கல; ரபாக்குவரத்து  வசதி இருக்கவில்கல; 

அதனால் ததாழிற்சாகலககள ஆரம்பிக்கக்கூடிய சூழ்நிகல 

இருக்கவில்கல. ஆனால்,  யுத்தம் முடிவகடந்து இன்று  7 

வருடங்கள் பூர்த்தியகடந்தரபாதும்  இந்த மூலப்தபாருட்ககள 

முடிவுப் தபாருட்களாக  மாற்றக்கூடிய சூழல் ஏன், 

வடபகுதியில் ஏற்படுத்தப்படவில்கல? என்ற ரகள்விகய 

இங்கு நான் முன்கவக்க விரும்புகின்ரறன்.  

அடுத்ததாக, யாழ்ப்பாைத்திரல சின்ன தவங்காயம், பழ 

உற்பத்தி, குறிப்பாக திராட்கச உற்பத்தி என்பன 

அபாிமிதமாகக் காைப்படுகின்றன. இவற்கறக் குளிரூட்டிப் 

பதப்படுத்தி கவத்துச் சந்கதப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புக்கள், 

நவீன குளிரூட்டல் வசதிகள் இங்கு ஏற்படுத்திக் 

தகாடுக்கப்படவில்கல. ககத்ததாழிலுக்தகனவும் சிறு 

ககத்ததாழிலுக்தகனவும் முதலீடுகள் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்படுகின்றதபாழுதும் அகவ அந்த மக்களுகடய 

வருமானத்கத அதிகாிப்பதாகரவா அல்லது அவர்களது 

வாழ்க்ககத் தரத்கத உயர்த்துவதாகரவா அல்லது 

அவர்களுக்தகாரு நிகலரபறான வருமானத்கத ஏற்படுத்தக் 

கூடியதாகரவா அகமயவில்கல என்பது ஈண்டு 

குறிப்பிடத்தக்கது.  கடந்த 7 வருடங்களாக தவறுமரன சிறு 

ககத்ததாழில் சார்ந்த பயிற்சிககள வழங்குவதிரலரய அரசு 

பைத்கதச் தசலவு தசய்கின்றது. ததாடர்ந்து நகடதபறுகின்ற 

பயிற்சிகளால் இகடத்தரகர்களும் அரச சார்பற்ற 

நிறுவனங்களும் அரச அதிகாாிகளும் தமது ரபாக்குவரத்துக் 

காகவும் திட்டமிட்ட மதிப்பீடுகளின்படி அந்தப் பயிற்சியாளர் 

களுக்கான ரபாக்குவரத்துச் ரசகவ மற்றும் சிற்றுண்டிககள 

வழங்குவதற்காகவுரம பைம் தசலவாகின்றது.  ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்படும் அந்தப் பைம், அந்த மக்களுகடய 

வருமானத்கத அதிகாிக்கின்ற வககயிரல எந்தளவுக்குச் 

தசலவு தசய்யப்படுகின்றது என்பது மீளாய்வு தசய்யப்பட 

ரவண்டிய ஒரு விடயமாகும்.   

இரதரபால் ஆகனயிறவு உப்பளமும் மக்களுக்கு ரவகல 

வாய்ப்கப வழங்கி அவர்களது வாழ்க்ககத் தரத்திற்கு உதவி 

தசய்கின்ற ஒரு ததாழிற்சாகலயாகக் காைப்பட்டது. இந்தத் 

ததாழிற்சாகலகய மீண்டும் ஆரம்பித்து அங்கிருக்கின்ற 

மக்களுக்கு ரவகல வாய்ப்கப வழங்கக்கூடிய வககயிரல 

இன்னும் தசயற்றிட்டங்கள் வகுக்கப்படாகம மிகவும் 

மனவருத்தத்திற்குாியது. யுத்தத்திரல பாதிக்கப்பட்ட 

தபண்களுக்கு, அதாவது உகழக்கின்ற தமது பிள்களககள 

இழந்தவர்களுக்கு, தமது கைவன்மாகரச் சிகறயிரல 

விட்டுவிட்டு வருமானமின்றித் தவித்துக்தகாண்டு தமது 

பிள்களககளக் கல்வி கற்பிக்க முடியாமல் அன்றாடம் ஒரு 

ரவகள சாப்பாட்டுக்ரக வழியின்றிச் சமூகத்திரல பல்ரவறு 

விதமான அச்சுறுத்தல்களுக்கும் மனரவதகனயான தசயற்பாடு 

களுக்குமிகடயிரல வாழ்ந்துதகாண்டிருக் கின்றவர்களுக்கு 

ரவகல வாய்ப்கப ஏற்படுத்தக்கூடிய வககயிரல திட்டங்கள் 

வகுக்கப்படரவண்டும்.   

எமது வட பகுதியிரல யுத்த காலத்திலும் அதற்கு முந்திய 

காலத்திலும் குடிகசக் ககத்ததாழில் மிகவும் வருமானத்கத 

ஈட்டுகின்ற ஒரு ககத்ததாழிலாகக் காைப்பட்டது. ஆனால், 

இன்று இந்தக் குடிகசக் ககத்ததாழிலில் ஈடுபடுகின்ற 

வர்களுக்குச் சாியான சந்கத வாய்ப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்திக் 

தகாடுக்கப்படாகமயினால் அவர்கள் அந்தத் ததாழில்களில் 

ததாடர்ந்து ஈடுபட முடியாத நிகல காைப்படுகின்றது .  கடந்த 

யுத்தத்தினால் சகலவற்கறயும் இழந்து தவறுங்ககரயாடு 

குடிரயறிய  எமது மக்களுக்கு 35,000/- ரூபாய் தபறுமதியான 

நீாிகறக்கும் இயந்திரத்கதரயா அல்லது அவர்கள் ரதாட்டச் 

தசய்கககய மீள ஆரம்பிப்பதற்கு 40,000/- ரூபாய் 

பைத்கதரயா வழங்குவதன் மூலமாக அவர்களது 

வருமானத்கத அதிகாிக்க முடியும். ஆனால், அப்படியான ஒரு 

சூழல் அங்கு காைப்படவில்கல. எனரவ, அங்கு 

காைப்படுகின்ற மூலப்தபாருட்ககள முடிவுப் தபாருளாக்கக் 

கூடிய வககயிரல திட்டங்ககள வகுத்து, அந்த முடிவுப் 

தபாருட்களுக்கு  நல்ல சந்கத வாய்ப்கபயும் ஏற்படுத்திக் 

தகாடுத்தால்தான் அந்த மக்களால் ஏழ்கம நிகலயிலிருந்து 

மீண்தடழ முடியும். ஏற்றுமதி என்ற ாீதியிரல ரதசிய 

உற்பத்தியில் பங்களிப்புச் தசய்ய எமது மக்ககள ஊக்குவிக்க 

ரவண்டும். அதன்மூலம் யுத்த பூமியிலிருந்து மீண்தடழுந்து 

நல்லிைக்கத்ரதாடும் சுபிட்சத்ரதாடும் வாழக்கூடிய ஒரு 

சூழ்நிகல அவர்களுக்கு ஏற்படுதமன்று கூறி , 

விகடதபறுகின்ரறன். நன்றி.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ැරු ආ ්ද අුත්ැමදේ  ම්ත්රීතුමමශ.  

 
[අ.භශ. 4.07] 

 
ගු ණනන්ද අලුතගෙතේ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අද දි  ඉදිරිපත් කාර ි දේබ  
ශ්රී ලංකාශ අප    ාංවර්න  ප ත්  ටදේත් ිසදේ ෝැ  පිළිබඳව 
ිනවශද ට ැටදේ   දේම් අවාථ්ශදේේදී  මටත් අදහා් දටක්වීමට 

අවා්ථශව ලබශ දීම ාම්බ්නදේ ් ප්රථමදේකාොට මශදේ  
කාෘත්දේේදීභශව  ඔබතුමමශට පිරි ම වශ. තත්දේත්්ම, දේම් පිළිබඳව 
කාථශ කිරීදේම් දී අප    කාෘෂි කාර්මශ්ත්  තුමළි්  අදේප් ජශි කා 

ආදශ මට මහත් වූ කාශර්  භශර ක් සිදු ව  බව ාඳහ් කාර් ට 
ඕ ෑ. මශ ිසදේ ෝජ   කාර  දේකාොට්ධශා  ැත්ත්ශම, ිනදේයේෂදේ ්ම  
කා්ද උඩ රට ප්රදේශයදේ  දේත් කාර්මශ්ත්  ඉත්ශ දේහොඳි් කාරදේැ  

   අත්ර,  දේ ොදේ කුත් ිනධිදේ  බශනශ මනයදේ  ත්මයි දේම් 
කාර්මශ්ත්  දිගි් දිැටම ඉාා්රහට තිනල්ලශ ි දේබ්දේ්.  

 අද, දේම් කාර්මශ්ත්  ඉදිරි ට දේැ  ඒම ාඳහශ කාටප දේව  
වතුම කාම්කාරුව් පටත්දේත්් කාථශ කාර වශ  ම්, වතුම පශලකායි් 

වතුම කාම්කාරුව්ව අද වහු් හටටි ට ත්මයි දේ ොදශ දේැ  
ි දේබ්දේ්.  මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, මම මීට ප්රථමත් 
දේමම ැරු ාභශදේේ දී දේම් ාම්බ්නදේ ් ප්රකාශය කාර ි දේබ වශ. 

ත්ම් කාටමටි  රැකි ශවක් කිරීදේම් අයිි   අද වතුම කාම්කාරුව්ට 
අහිමි දේවලශ ි දේබ වශ.  දේමොකාද, වතුම පශලකා ්  ටදේත් 
කාම්කාරුව් හටටි ට  වටඩ කිරීමට පමණයි වතුම කාම්කාරුව්ට 

අවා්ථශව ලටබිලශ ි දේබ්දේ්. ඒ වශදේ ම, කාම්කාරුව් දේලා වටඩ 
දේ ොකාර  කිසි දේකාදේ කුට එම වත්දේත් ිසවශාවල පදිංචි දේව්  
ත්හ ම්. වත්දේත් ි දේබ  අයිි වශසිකාම් බුක්ි  ිනඳි් ටත් 

ත්හ ම්. දේම් වශදේ  දේ ොදේ කුත් බශනශ මනයදේ  ත්මයි දේත් 
කාර්මශ්ත්  ආශ්රිත් වතුම කාම්කාරුව් ජීවත් ව්දේ්.  මම හිත්  
ිනධි ට 1972 අංකා 1 දර  ඉඩම් ප්රි ාංා්කාරණ ප ත්  ටදේත්  වතුම 

කාම්කාරුව් හට දේම් ඉඩම් පවරශ දීදේම් පුභව ත්මයි වටඩි 
බශනශව් එල්ල දේවලශ ි දේබ්දේ්.   
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දේත් කාර්මශ්ත්  වශදේ ම අදේප් රදේට් ජශි කා ආදශ මට ිනයශල 

දශ කාත්ව ක් ලබශ දේද  අප    කාෘෂි දේභෝැ ිසෂප්ශද දේ ් 
සි  ට 50කාට වඩශ ප්රමශණ ක් ාත්ව හශිසදේ ් ින ශය ට පත් 
දේව  බව ාඳහ් කාළ යුතුමව ි දේබ වශ.  දේපොල්, කාරබු  ටටි, 
ාශදික්කාශ, දේකාොදේකාෝවශ ැම්මිරිා ් ාහ පලතුමරු ිසෂප්ශද  ්දේැ් 

සි  ට 50කාට ආා්  ප්රමශණ ක් ාත්වයි් ිසාශ ින ශය ට පත් 
දේව වශ. 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, දේපොල් වැශව ැට  කාථශ කාර  

දේකාොට, දේම් රදේට් දේපොල් වැශව ාත්ව හශිසදේ ් වටළකිලශ 
ි දේබ වශ  ම්, අදේප් රට දේපොල්වලි් ා්ව ංදේපෝෂිත් රටක් හටටි ට  
එයි් ිනයශල ආදශ මක් ලබශ ැ්   අවා්ථශව ි දේබ වශ කි ලශ 

මශ හිත් වශ. හටබටයි, ිනදේයේෂදේ ්ම, රිළේ, දඬු දේල්්ුව් වටිස 
ාත්ව ්දේැ් දේපොල් වැශවට ිනයශල හශිස ක් සිදු දේව වශ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස,  කාරශබු  ටටි, ාශදික්කාශ, 

දේකාොදේකාෝවශ, ැම්මිරිා් වටිස වැශව්ට දේ ොදේ කුත් ාතුම්දේැ් 
සිදු ව  හශිස ිසාශ අපට ලටදේබ  ආදශ ම ාහ ලටදේබ  
අාව්ට්දේ ් ිනයශල ප්රමශණ ක් ින ශය ට පත් දේව වශ.  එම 
ිසාශ ඒවශ ාත්ව ්දේැ් ආරක්ෂශ කාළ යුතුමයි. ඒ වශදේ ම, දේම් 

රදේට් ජශි කා ආදශ මට ිනයශල වයදේ ් දශ කාත්ව ක්  ලබශ දේද  
දේමම අප    කාෘෂිකාර්මශ්ත්   ඟශ සිටුවීම ාඳහශ කාටයුතුම කාළ 
යුතුම  අත්ර,  රදේට් ජශි කා ආදශ මට ිනයශල දශ කාත්ව ක් ලබශ දේද  

දේමම කාර්මශ් ත්  අපි රැකා ැත් යුතුමව ි දේබ වශ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, දේම් රජ  අප    
කාෘෂිකාර්මශ්ත්   ටංවීම ාඳහශ  ිනයශල ප්ර ත්  ක් දර වශ  

කි   එකා අපි ද් ශ කාරුණක්.  අදේප් රදේට් ාමාත්් ඉඩම් 
ප්රමශණදේ ් කාටලෑැහ  ට ඉි රි කාර  ඉඩම් ාහ ජල දේපෝෂිත් 
ප්රදේශය ් අයි් කාළශම ිනයශල ඉඩම් ප්රමශණ ක් අප    

කාෘෂිකාර්මශ්ත්  ාඳහශ දේ ොදශ ැටනීදේම් හටකි ශව ි දේබ වශ. 
දට ට අදේප් ආා දේ   යි ා් වැශ කාරපු ඉඩම් ිනයශල ප්රමශණ ක් 
ි දේබ වශ. දේම්  යි ා් වැශව් ිසාශ පරිාර ට ිනයශල හශිස ක් 

සිශන දේව වශ.  යි ා් වැශව් දිගි් දිැටම පවත්වශදේැ   ශම 
ිසාශ ඒ ආශ්රිත් ජල උල්පත් සි ල්ල සිඳී   වශ. පරිාර ට ිනයශල 
හශිස ක් සිදු කාර  දේම්  යි ා ් යශකා  ඉවත් කාරලශ, එයි් 
ලටදේබ  ආදශ ම රජදේ  ආදශ ම හටටි ට අපට ලබශ ැ්  

පුළුව්.  යි ා් යශකා  ඉවත් කාරලශ, ඒ ඉඩම්වල අප    කාෘෂි 
කාර්මශ්ත් ට ැටළදේප  වැශව් කාර වශ  ම්,  අදේප් රටට ිනයශල 
ආදශ මක් ලබශ ැ්  පුළුව් දේවයි කි ලශ මශ හිත් වශ. මම  ඒ 

ාම්බ්නදේ ් දේම් රජ ට දේ ෝජ ශ ඉදිරිපත් කාරලශ ි දේබ වශ.  

ැරු ඉඩම් තමි තුමමශදේ  අුවමටි   ඒ ාඳහශ අපට ලටබිලශ 
ි දේබ වශ. දේහක්ට ශර් 1,000කා ඉඩම් ප්රමශණ ක්  ශවලපිටි  

ආා දේ   ශැා්ත්ට්  ප්රදේශයදේ ් අපි ඉල්ලශ ි දේබ වශ. මම 
හිත්  ිනධි ට දට් එහි මටනීම් කාටයුතුම කාරලශ, අක්කාර 5කා 
උපරිම කාට  ටත්ව අප    කාෘෂිකාර්ම වැශව් කිරීම ාඳහශ 

එම බිම් ිසදහා ් කාර්  දට ට කාටයුතුම කාරදේැ    වශ. අපි 
අක්කාර දේදකාත්, පහත් අත්ර භූමි ප්රමශණ ක් එක් දේැොිනදේ කුට 
ලබශ දු්දේ ොත්,  ඒ දේැොින ශට එයි් ිනයශල ආදශ මක් ලබශ ැ්  
පුළුව් දේවයි කි ලශ මශ හිත් වශ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශ අදේප් දිා්ත්රික්කාදේ  
දේකාදේ ක් ිසාශ ඔබතුමමශට දේම් පිළිබඳව දේහොඳ අවදේබෝන ක් ති .  
අද අක්කාර කා භූමි ප්රමශණ කා ැම්මිරිා් වැශ කාදේළොත් අඩුම 

ැණදේ් ලක්ෂ 7කා, 8කා මුදලක් වශර්ෂිකාව ලබශැ්  පුළුව් 
කි ලශ. එම ිසාශ එකා පුශැලදේ කුට අපි අක්කාර දේදකාක් ලබශ 
දු්දේ ොත්, ලක්ෂ 15කා ිනත්ර ආදශ මක් වශර්ෂිකාව ලබශ ැටනීදේම් 

හටකි ශව ි දේබ වශ. අප    කාෘෂි කාර්මශ්ත්   ඟශසිටුවීම 
ාඳහශ දේම් රජ  ැ් ශ උත්ාශහ  තුමළ අපි රජ ට දේ ෝජ ශ කාර 

සිටි වශ, දේම් ඉඩම්වලි් අ වයය වැශව් ඉවත් කාර්  කි ලශ. 

ඒ වශදේ ම අද ව  ාතුම් ැම් වටදීමට ප්රනශ  දේහේතුමවක් දේවලශ 
ි දේබ්දේ්, දේම්  කාටලෑවල ි දේබ   යි ා් වැශවයි.  යි ා ්
ැහකා කුරුල්දේලක් වහ්දේ ත්  ටහට; ැහ  ට කිසිම ාදේත්ක් 
ජීවත් දේව්දේ ත්  ටහට. අදේප් ආා   ිනත්රක් ැත්දේත්ොත්,  

අක්කාර දාදහා ් ැණ ක් පුරශ දේම්  යි ා ් වැශව පටි ර 
ි දේබ වශ. දේම්  යි ා ් වැශව ිසාශ අද ජල දේපෝෂිත් ප්රදේශය  
ාම්ර්ර්ණදේ ්ම හිඳිලශ ි දේබ වශ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අද අප    වැශවක් හටටි ට 
අපට කිතුමල් වැශව හඳු්වශ දේද්  පුළුව්. කිතුමල් කි ්දේ් 
අදේප් ප්රදේශයදේ  ඉත්ශ දේහොඳි් වටදේව  යශකා ක්.  මුත්, දට ට 

ාත්වයි් මඟි් ත්මයි කිතුමල් වැශව වයශප්ත් දේවලශ ි දේබ්දේ්. 
ඒ ිසාශ කිතුමල් ආශ්රිත් ිසෂප්ශද  ් කිරීම ාඳහශ කිතුමල් යශකා  
වැශවක් හටටි ට කාරදේැ   ශමට දේැොවී් උ ්දු කාරව්  

ඕ ෑ.  කිතුමල් වැශව ඉදිරි ට දේැ  ්  රජ  ැත් තී්දුවක් 
හටටි ට ඒ ාඳහශ අවයය ආනශර ාහ අදේ කුත්  ටිත්ල පහුභකාම් 
ලටදේබමි් පවි  වශ. ඒ ිසාශ කිතුමල් වැශව  ඉා්ාරහට දේැ   ෑම 
ාඳහශ අපි කාටයුතුම කාරමු කි ලශ මම දේම් අවා්ථශදේේ දී  දේ ෝජ ශ 

කාර වශ. 

 මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, මම මුලි් ාඳහ් කාළශ 
වශදේ  දේත් කාර්මශ්ත්  ාහ රබර් කාර්මශ්ත්   ඟශසිටුවීම ාඳහශ 

පටවටි  රජ ් ිනයශල උත්ාශහ ් දරශ ි දේබ වශ. ඒ අුවව දේමම 
වැශව් රැකාදේැ   ශමට දේම් ව  තුමරු අපට අවකාශය ලටබිලශ 
ි දේබ වශ. ඒ වශදේ ම අද දේපොදේහොර ාහ ශනශර  දේලා දේකාළි්ම 

දේැොින ශදේ  අත්ට මුදල් ලටදේබ  ිසාශ,   කාශබිසකා දේපොදේහොර ාහ 
රාශ ිසකා දේපොදේහොර භශිනත් කාරමි් ත්ම්දේ  අභිමත්  පරිදි වැශ 
කාටයුතුම  කිරීම ාඳහශ අවාර  ලටබී ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ දේැොවී් 

අද ඉත්ශ ාතුමටි් ත්ම්දේ  කාටයුතුම කාරදේැ    වශ කි ලශ මශ 
හිත් වශ.  අද දේකාොම්දේපෝාට්් දේපොදේහොර ිසෂ්පශද   කාර ැටනීම 
ාඳහශ දේම් මුදල් දේ දවීමට දේැොින ශට හටකි ශව ලටබිලශ ි දේබ වශ. 

කාෘෂි කාර්මශ් ත් ට ාම්බ්න දේකාදේ ක් හටටි ට මමත් අක්කාර 
30කා, 40කා ිනත්ර භූමි ප්රමශණ කා අප    දේභෝැ වැශ කාර 
ි දේබ වශ.  අප    කාෘෂි කාර්මශ්ත්   ඟශසිටුවීම ාඳහශ දේම් 
රජ  දර් ශ වූ ප්ර ත්   තුමළ ඉදිරිදේ  දී අදේප් රදේට් ජශි කා 

ිසෂප්ශද  ට, ජශි කා ආදශ මට ිනයශල දශ කාත්ව ක් ලබශ 
ැටනීදේම් හටකි ශව ි දේබ වශ කි ලශ අපි ිනය්වශා කාර වශ.  
මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, දේම් ාම්බ්නදේ ් කාථශ කිරීම 

ාඳහශ මට කාශල  ලබශදීම පිළිබඳව ඔබතුමමශට ා්තුමි  කාරමි් මදේ  
කාථශව අවා් කාර වශ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ා්තුමි යි.  

මීළඟට, ැරු ිනිනත් දේේරුදේැොඩ ම්ත්රීතුමමශ. 

 
[අ.භශ. 4.16] 

 

ගු විජි  තේුතග ඩ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு விஜித ரபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ශ්රී ලංකාශ අප    ාංවර්න  
ප ත්  ටදේත් ිසදේ ෝැ කිහිප ක් පිළිබඳව ාශකාච්ඡශ කාර  දේම් 

දේමොදේහොදේත්දී ඒ ාම්බ්නදේ ් අදහා් දක්ව් ට අවාථ්ශව 
ලටබීම පිළිබඳව මශ ාතුමටු දේව වශ.  දේම් රට දියුණු කාර් ට  ම් 
ිනදේයේෂදේ ්ම ිසෂප්ශද  ආර්ථිකා කාට  ්  ඕ ෑ බව අපි 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

ද් වශ. 1977දී  දේම් රදේට් ආර්ථිකා  ිනවෘත් කාළශට පුභව,  රදේට් 
මිිසා්ුභ්දේ  සිත් තුමළ බලශදේපොදේරොත්තුමවක් ි බුණශ, දේම් රට 
කාශර්මිකා රටක් දේවයි; දේලෝකාදේ  දියුණු රටක් දේවයි කි ලශ. ඒ 

වශදේ  ඉහළ අදේප්ක්ෂශව් ජ ත්ශවදේ  සිත් තුමළ ි බුණශ.  මුත් 
තත්ත්ටම, ැරු  ුභජීව දේාේ සිංහ රශජය අමශත්යතුමමශ කිේව ිනධි ට  
ි බුදේණ්  සිහි  ආර්ථිකා ක් බව අපි දකි වශ.  ත්වමත් අපි සිහි  

ආර්ථිකා කා ත්මයි ජීවත් දේව්දේ්. දේම් දේව දේකාොට අදේප්  
අප    ආදශ ම අඩුයි; ආ    ින දම වටඩියි.  ිනදේශය ාංචිත් 
ප්රමශණ  අඩු වීදේැ   එ වශ. ිනිසම  අුවපශත්  අඩු දේවලශ   වශ. 

ඒ වශදේ ම  දේවදේළඳ දේයේෂ  අඩු වීදේැ    වශ.  දේමදේහම බටුවශම 
අදේප් රට ආර්ථිකා  වයදේ ් ඉාා්රහට දේැ   ් ට  ම්, ිනයශල 
වයදේ ් ිසෂප්ශද  ආර්ථිකා  දියුණු කාර ැ් ට සිශන දේව වශ.  

1977 සිට  ාංඛ්යශදේල්ඛ්  දිහශ බටුවශම, අප    ආදශ ම  
වටඩි දේවලශ ි දේබ  බව අපි දකි වශ.  1977 දී  දේඩොලර් මිලි     
48.2 ක් පටවටි  අප    ආදශ ම 2014 දේව දේකාොට දේඩොලර් 
මිලි   11,117.6  දක්වශ  වටඩි වී ි දේබ වශ. 2015 වර්ෂදේ  අඩු වී 

ි දේබ වශ. දේමොකාද, අදේප් අප     ආදශ ම් වුහ  දේව ා් දේවලශ 
ි දේබ වශ. මුලදී කාෘෂිකාර්මශ් ත් අංයදේ  අප     දශ කාත්ව   
වටඩි දේවලශ ි බුණශ. වර්ත්මශ   ව දේකාොට කාශර්මිකා අංයදේ   

අප   වල දශ කාත්ව  වටඩි දේවලශ ි දේබ වශ. ඒකා දේහොඳ 
ප්රවණත්ශවක්.  මුත් දේම  ප්රමශණශත්මකාව ාහ ගුණශත්මකාව  
වර්න   දේවලශ  ටහට කි   කාශරණ  අපි සිහිපත් කාර් ට  

ඕ ෑ.  ිනදේයේෂදේ ් දේත්, දේපොල්, රබර්  වශදේ   අදේප් ාශම්ප්රදශයිකා  
වැශව්දේැුවයි අපට මුල්  කාශලදේ දී ආප    ආදශ ම ලටබුදේණ්. 
මෑත් කාශල   දේව  ිනට රබර් අප   දේ ් අප ලබ  ආදශ ම අඩු 

වුණශ. එ  සිදු වී ි දේබ්දේ්  ිනදේශය දේවදේළඳදේපොදේළේ  ඉල්ුම අඩු 
වීම ිසාශ.   

 ිනදේයේෂදේ ් ඛ්ිසජ දේත්ල්මිල පහළ  ශම ිසාශ කාෘත්රිම 

රබර්වලි් දේකාදේර  ිසෂප්ශද   වටඩි වුණශ. ඒ ිසාශ ාව්ශභශිනකා 
රබර්වලට  ි දේබ  ඉල්ුම අඩු වුණශ. ඒ දේහේතුමදේව් අදේප් රදේට්  
රබර් කාර්මශ් ත්  ආශ්රිත්ව ජීවත්වුණු පිරිා දේබො දේහොම ැටට  ු
ාහැත් ත්ත්ත්ව කාට පත් වුණශ. රබර්වලි්  ලබ  ආදශ ම අඩු 

වුණශ වශදේ ම  අප     ආදශ මත්  අඩු වුණශ. රබර්  කාර්මශ්ත්  
 ඟශ සිටුවීම  ාඳහශ සි  ට  15 දේාා ්බශද සි  ට 4 දක්වශ අඩු 
කිරීම දේහොඳයි.  මුත්, ඒ තුමළි්  ටවත් රබර් කාර්මශ් ත් ට ජීව  

දේද්  පුළුව්ද කි   ප්රය ්  ි දේබ වශ.  

දේම් ව  දේකාොට ිනදේයේෂදේ ්ම මශ ිසදේ ෝජ   කාර  
දේමො රශැල දිා්ත්රික්කාදේ  රබර් වැශකාරුව් හශ ිසෂ්පශදකා ් 

අ්ත් අාරණ ත්ත්ත්ව ට පත් දේවලශ සිටි වශ. ඔවු් රබර් කිරි 
කාප්දේ්  ටහට. රබර් කාර්මශ් ත්දේ ් ඈත් දේවලශ. දේමොකාද, 
ලටදේබ  ආදශ මට වඩශ ිසෂප්ශද  ින දම වටඩියි. ඒ ිසාශ අද රබර් 

ැා් කාපලශ, ඒ ැා් දරට ිනකුණ  ත්ත්ත්ව ට පත් දේවලශ 
ි දේබ වශ. එදේහම වුදේණොත් අප    ආදශ ම් ලටදේබ  අදේප් 
ාශම්ප්රදශයිකා කාර්මශ්ත්  ින ශය දේව්  පුළුව්. අය්ව ශ පට ලශ 
ගි ශට පා්දේාේ ඉා්ත්ශල  වහලශ දේත්රුමක්  ටහට. දේකාොදේහොම  මුත් 

අවාශ දේ  දේහෝ දේම  දේත්රුම් ැටනීම ඉත්ශ වටදැත් බව අපි 
කි  වශ.  

දේමො රශැල වශදේ  දිාත්්රික්කාවලත් රබර් වැශව වයශප්ත් දේවලශ 

ිසෂප්ශද   වටඩි කාරදේැ  එ  කාශලදේ දී ත්මයි ඒ ත්ත්ත්ව ට 
මුහුණ දේද්  සිශන වුදේණ්. දේකාොදේහොම  මුත්, දේම් රට ඉදිරි ට 
දේැ   ්  ඕ ෑ  ම්, දේම් රට දියුණු කාර්  ඕ ෑ  ම් අදේප් 

රබර් ිසෂප්ශද   වටඩි කාර ැ්  අවයයයි. හටබටයි, ිසෂප්ශද   
වටඩි කාර ැටනීදේම් වටඩ පිළිදේවළක් ි දේබ වශ කි ලශ  ම් අපට 
දේපදේ ්   ටහට. දේමොකාද, වර්ත්මශ  ආණ්ඩුව බර ත්බශ 

ි දේබ්දේ් වටඩිපුර කාර්මශ්ත් ආරම්භ කාර් . ිනදේශය 

ආදේ ෝජකාදේ ෝ දේැ්වලශ, ඔවු් හරහශ කාර්මශ් ත් ආරම්භ 
කාරලශ, ිනදේශය දේවදේළඳ දේපොළ ඉලක්කා කාරදේැ  දේම් රදේට් භශණ්ඩ 
ිසෂප්ශද   කාරලශ, ඒවශ අප     කාරලශ ආදශ ම ලබශ ැ් . 
 මුත්, දේම් රජ  පත් දේවලශ දට ටම අවුරුශදක් ැත් දේවලශ 

හමශරයි. ජ ශධිපි වරණ  පවත්වශ අවුරුදු දේදකාකාට ආා්  
කාශල ක් ැත් දේවලශ ි දේබ වශ. හටබටයි, කාර්මශ්ත් ැට  කාථශ 
කාළශට, ාමුළුවලට ගි ශට, රැා්වීම්වලට ගි ශට, දේලෝකා ාමුළුවලට 

ගි ශට ත්වම ආදේ ෝජ  තිනල්ලශ  ටහට. හටබටයි, ි බුණු 
ආදේ ෝජ  ප්රමශණ ත් අඩු දේවලශ ි දේබ වශ. දේමොකාද, 2015 
වාදේර් පමණක් ඉවත් කාරැත් ිනදේශය ආදේ ෝජ  ප්රමශණ  දළ 

දේශීය  ිසෂප්ශදිත්දේ ් සි  ට 2.2ක්. මෑත් කාශලී ව සිදු වී 
ි දේබ්දේ් ිනදේශය ආදේ ෝජ  ැලශ එ වශ දේවුවවට ි දේබ  
ආදේ ෝජ ත් රටි් බටහටර වීමයි.  

දේම් රදේට් රජදේ  ුභරැකුම්පත්වල ආදේ ෝජ   කාරලශ ි බුණු 
ිනදේශය ිනිසම  පුභ ගි  මශා කීප  තුමළ ආදේ ෝජකා ් ඉවත් කාර 
ැත්ත්ශ. ඒකා පටහටදිලි කාශරණ ක්. ඒකා ත්මයි මම මත්ක් කාදේළේ, 
2015 වාදේර් පමණක් ඉවත් කාර ැත්ත් ිනදේශය ආදේ ෝජ  

ප්රමශණ  දළ දේශීය  ිසෂප්ශදිත්දේ ් සි  ට 2.2ක් කි ලශ. 
ආණ්ඩුව බල ට පත් වුණු මුල් කාශලදේ ම දටවට් ත් ආර්ථිකා 
ාමුළුවක් ි  ලශ ප්රවීණ ආර්ථිකා ිනදයශඥ දේජෝයප් ා්ටි ලිට්ා ්

දේැ්වලශ උපදේදා ් දු් ශ.  මුත්, බලශදේපොදේරොත්තුම වුණු ත්රම් 
ිනදේශීය  ආදේ ෝජකාදේ ෝ ආදේේ  ටහට. ඒ වශදේ ම දේකාෝටිපි  
වයශපශරිකා දේජොර්ජ් දේාෝදේරෝා් මහත්ශ දේැ්වලශ ආදේ ෝජකා ් 

ආකාර්ෂණ  කාර ැටනීදේම් වටඩ පිළිදේවළක් ්රි ශත්මකා කාළශ. 
දේජොර්ජ් දේාෝදේරෝා ් මහත්ශ ආවශ, ආපහු ගි ශ.  මුත්, අපි හිත්පු 
ත්රම් ඒ ආදේ ෝජ   දේම් රදේටහි ්රි ශත්මකා වුදේණ්  ටහට.  

අපට මත්කායි අරශමශත්යතුමමශ ාඳහ් කාළශ, දේම් අවුරුශදේශ 
ාටප්ත්ටම්බර් ව  දේකාොට කුලි ශපිටිදේ  දේවොක්ාව්ටැ් කාශර් 
ිසෂප්ශද  කාර්මශ්ත්යශලශවක් ආරම්භ කාර වශ කි ලශ. දට් 

ඔක්දේත්ෝබර් මශා . ඊට පාද්ේාේ ඉරශ් ිනක්රමරත්  ිසදේ ෝජය 
අමශත්යතුමමශ ාඳහ් කාළශ, "ඒකා එ්දේ්  ටහට" කි ලශ. දේම් 
ිනධි ට බටුවශම වර්ත්මශ  ආණ්ඩුදේේ ආර්ථිකා දටක්ම, ඒ වශදේ ම 
ආර්ථිකා ්රි ශවලි  පිළිබඳව අපට ප්රය් ශර්ථ ක් ි දේබ වශ. 

දේමොකාද, ාම්මුි  ආණ්ඩුදේේ පළමු අ  වට  ඉදිරිපත් කාර  දේකාොට 
දේම් රදේට් ජ ත්ශව ිනයව්ශා කාළශ, පශර්ලිදේම්්තුමදේේ ඉ්  සි ුම 
ම්ත්රීවරු ිනයව්ශා කාළශ, ආර්ථිකා ිනප්ලව ක් ති  කාරලශ 

ජ ත්ශවට ාහ  ලබශදේදමි් දේලොකු ැම ක්  යි කි ලශ. හටබටයි, 
මුදල් අමශත්යතුමමශම අ  වට  ාම්මත් කාර ැ්  කාලි් ිනිනන 
ාංදේයෝන  දේැ ශවශ. ඒ වශදේ ම අරශමශත්යතුමමශ ආර්ථිකා වටඩ 

පිළිදේවළ ැට  කිහිප වත්ශවක් දේම් පශර්ලිදේම්්තුමව දටුවවත් කාළශ. 
 මුත්, ඒ බලශදේපොදේරොත්තුම ව  ප්රි ඵල පිළිබඳව අපට බරපත්ළ 
ාටකා ක් ි දේබ වශ. දේම්කා රදේට් ජ ත්ශව ද් වශ; අපි ද් වශ. 

දේම් ව  දේකාොට ාම්ර්ර්ණ රශජය ත්්ත්ර , රශජය ිසලනශරි් පවශ 
දේම් ආණ්ඩුදේේ වටඩ පිළිදේවළ පිළිබඳ ප්රාශද ක් දක්ව්දේ්  ටහට. 

ඊළඟට, දේත් කාර්මශ්ත්  ැිසමු. අදේප් ාශම්ප්රදශයිකා කාෘෂි 
අප    ් අත්රි් දේත් කාර්මශ්ත්  පළමුවටිස ා්ථශ   

ැත්ත්ශ. ත්වමත් ශුශන අප    ආදශ ම ැත්ත්ශම, අපට දේත් 
කාර්මශ්ත්  අමත්කා කාර් ට බටහට. දේම් රදේට් ජීව  දේලා 
හඳු්ව  දේත් වැශව ාඳහශ දේ ොමු දේවලශ සිටි , දේත් 

කාර්මශ්ත්දේ  ිසරත් දේවලශ සිටි  කාම්කාරු පිරිා් අද ව  දේකාොට 
මහ පශදේර්යි. බදුල්ල දිා්ත්රික්කාදේ , රත් පුර  දිා්ත්රික්කාදේ , 
ුවවරඑළි  දිා්ත්රික්කාදේ  ජ ත්ශව අද පශරට බටහටලශ. දේමොකාද, 

රශජය දේාේවකා ්දේ  වටටුප් රුපි ල් 10,000කි් වටඩි කාර  
දේකාොට දේම් රටට ර් පවුම් දේැදේ ්  කාටයුතුම කාරපු, දේවදේහා 
මහ්සි  දරපු දේත් කාර්මශ්ත්දේ  ිසරත් ඒ කාම්කාරුව් අද මහ 

පශදේර්යි. වටඩි  දේ ොදේවයි, දවාකාට රුපි ල් 1,000කි් වටටුප් වටඩි 

275 276 

[ැරු ිනිනත් දේේරුදේැොඩ මහත්ශ] 
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කාර්  කි   ඉල්ලීමයි ඒ අ  කාර්දේ්.  මුත් එ  ලබශ 

දේද්  දේම් රජ ට බටරි වුණශ. ඒ ිසාශ දේම් දවාව්ල ඒ 
කාම්කාරුව්දේ  ශ්රම  අපදේත්   වශ.  

 

ගු අජිත පී. තපතර්ණා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශ වතුම කාම්කාරුව්දේ  අරැළ  ැට  
ාඳහ් කාළශ. ඔබතුමමශ කි ්දේ්, වතුම කාම්කාරුව්ට රුපි ල් 

1,000ක් වදිසකාව දීලශ වතුම කාර්මශ් ත් , වටිනලි කාර්මශ්ත්  
පවත්වශදේැ   ෑම  ථශර්ථවශදියි කි ලශද? එදේහම  ටත් ම්, වතුම 
කාම්කාරුව්ට වදිසකා වටටුප වයදේ ් දේද්  කි ශ ඔබතුමමශ 

දේ ෝජ ශ කාර්දේ් කී ක්ද?  
 

ගු විජි  තේුතග ඩ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு விஜித ரபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

රුපි ල් 1,000ක් දේද්  බටරි  ම්, අඩුම ත්රමි් රුපි ල් 
800ක් වත් දේද් .  

 

ගු අජිත පී. තපතර්ණා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රුපි ල් 800ද, රුපි ල් 1,000ද කි   එකා දේ ොදේවයි ප්රය ් .  

  
ගු විජි  තේුතග ඩ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு விஜித ரபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

රුපි ල් 775ක් ඒ අ  ඉල්ල වශ දේ්.   

 
ගු අජිත පී. තපතර්ණා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

දට් රුපි ල් 730ක් ාඳහශ එකාඟ දේවලශ ි දේබ වශ. 

 
ගු විජි  තේුතග ඩ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு விஜித ரபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ැරු ිසදේ ෝජය අමශත්යතුමමශ, අත්රමටද ත්ට කාට තිනත් දේද්  
පුළුව්කාම ි දේබ වශ.  

 

ගු අජිත පී. තපතර්ණා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபரரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රුපි ල් 730ට වඩශ දේද්  පුළුව් කි ශ ඔබතුමමශ හිත් වශද?  
 

ගු විජි  තේුතග ඩ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு விஜித ரபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ත්මු් ශ්දේාේ දට් වශඩි දේව් . ත්මු් ශ්දේාේදේ  
කාථශදේේදී ඔ  කාරුණු ඉදිරිපත් කාර් . අද වතුමකාර  බල් . 

වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව ත්මයි දුප්පත්කාදේම් පතුමලට ගිහි් ඉ්දේ්. 
ත්මු් ශ්දේාේලශ වතුමකාරදේ  ජ ත්ශවදේ  ඡ්ද බල  ලබශ ැත්ත්ශ. 
දේම් ආණ්ඩුව බල ට පත් කාර්  දේලොකු දේවදේහාක්, මහ්සි ක් 

ඒ අ  දටරුවශ. ඒ අ දේ  ත්ත්ත්ව  ැට  සිත්් . ඒ අ දේ  ජීව  
ින දම ැට  සිත්් . ඒ අ  ජීවත් ව්දේ් දේකාොදේහොමද?  

 
ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ත්මු් ශ්දේාේලශ කාලි් ඔ  ැට  කාථශ කාදේළේ  ටහට. 

ගු විජි  තේුතග ඩ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு விஜித ரபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

කාලි් සිතුමදේේ  ටි  ිසාශ ත්මයි, ත්මු් ශ්දේාේලශ බල ට 

පත් කාර ි දේබ්දේ්. ත්මු් ශ්දේාේලශ ඒ අ  ැට  කාථශ කාළශ. ඒ 
අ  ැට  කාථශ කාරලශ බල ට පත් දේවලශ ත්මු් ශ්දේාේලශ ඒ අ  
අමත්කා කාර වශ. ඒ ිසාශ ත්මු් ශ්දේාේලශට යුතුමකාමක්, 

වැකීමක් ි දේබ වශ, වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව ැට  බල් ; ඒ 
අ දේ  දුක් ැට ිනල්ලට ාව් දේද් . දේමොකාද, දේම  ජ ත්ශවශදි 
ආණ්ඩුවක්. ඒ ිසාශ ත්මු් ශ්දේාේලශ එ ට තහුම් කා් දේද් . 

[බශනශ කිරීමක්]  

 
ගු (වවදය) ණතම්ෂන පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

දේපො නඩක් අහ් , දේම් කි   දේශවල්.  

 
ගු විජි  තේුතග ඩ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு விஜித ரபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

අහදේැ  ඉ් . අහදේැ  ඉඳලශ ත්මු් ශ්දේාේදේ  පිළිතුමරු 
කාථශදේේදී උත්ත්ර දේද් .  

 
ගු සුජීව තසේනසංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මට පිළිතුමරු කාථශවක්  ටහට.  

 
ගු විජි  තේුතග ඩ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு விஜித ரபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, දේත් කාර්මශ්ත් ට සිදු දේවලශ 
ි දේබ  හශිස  පිළිබඳවයි මශ කාථශ කාදේළේ. දේකාොදේහොම වුණත් අපි 
වර්ත්මශ  ආණ්ඩුවට සිහිපත් කාර වශ, ජ ත්ශවට දු් දේපොදේරෝ දු 

පිළිබඳව  ටවත්  ටවත්ත් සිහිපත් කාරදේැ , ඒ අ ට අවයය ාහ  
ලබශ දේද්  කි ශ. දේම් රදේට් ආර්ථිකා  දියුණු කාරැ්  අප    
කාර්මශ්ත්  මීට වඩශ දියුණු කිරීම ාඳහශ වටඩ පිළිදේවළක් ාකාා ්
කාර්  කි   ඉල්ලීම කාර වශ.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශට ත්වත් ින ශඩි කා කාශල ක් 

ි දේබ වශ.     
 

ගු විජි  තේුතග ඩ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு விஜித ரபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අපි සිහිපත් කාර වශ අප    
ආදශ ම වටඩි කාර්   ම් ආ    ින දමත් අඩු කාරැ්  
දේව වශ කි ශ. දේමොකාද, දට් අප    ආදශ මට වඩශ ආ    

ින දම දේදගුණ කි් වටඩියි. ඒ ිසාශ ආ    ින දම සීමශ 
කාර් . අත්යවයය ආහශර ද්රවය පිටරටවලි් දේම් රටට 
දේැදේ  වශ. ඒ ාඳහශ ිනදේශය ිනිසම  ිනයශල ප්රමශණ ක් වට  

ව වශ. අදේප් රදේට් අ  -ිනදේයේෂදේ ් කාශ් ත්ශව්- මටද දේපරදිැ 
රටවලට ගිහි් ත්ම්දේ  දහඩි , ශ්රම  වගුරලශ ිනදේශය මුදල් -
වශර්ෂිකාව  බිලි   7ක් පමණ- දේම් රටට දේප්රේෂණ  කාර වශ. ඒ 
මුදල ආ    අප    පරත්ර  පි වශැටනීම ාඳහශ දේ ොදව වශ 

දේවුවවට දේම් රදේට් ිසෂප්ශද   කාර්  පුළුව් හටම 
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භශණ්ඩ ක්ම ිසෂප්ශද   කාරලශ, ිනදේයේෂදේ ් ආ    ආදේශය  
ිසෂප්ශද   වටඩි දියුණු කාරලශ ිනදේශය ිනිසම  ඉි රි කාරැටනීම 
දේබදේහින් වටදැත්. අප    ආදශ ම වර්න   කාරැ් වශ 

වශදේ ම, ආ    ින දම අඩු කාර ැටනීම ාඳහශ ආ    ආදේශය  
කාර්මශ්ත් ආරම්භ කාර්  ඕ ෑ.  

ිනදේයේෂදේ ් අදේප් වී දේැොිනත්ටදේ හි, කාෘෂි කාර්මශ්ත්දේ හි 

ිසරත් දේවලශ සිටි  ජ ත්ශවදේ  ප්රය්  දිහශ දේම් ආණ්ඩුව ාශවදශ ව 
බල්  ඕ ෑ. දේපොදේහොර ාම්බ්නදේ ් ති  දේවලශ ි දේබ  
ප්රය ් , ත්ම්දේ  ිසෂප්ශද  ාහි කා මිලට අදේළින කාරැටනීම 

ාම්බ්නව ි දේබ  ප්රය ්  ආදි ට තහුම් කා් දීලශ, ඒ ප්රය ්වලට 
ාශනශරණ ිනාඳුමක් දීලශ දේම් රදේට් ජශි කා ිසෂ්පශද   වටඩි දියුණු 
කාරලශ, අප    ආදශ ම වටඩි කාරලශ, දේම් ආර්ථිකා  ඉා්ාරහට 

දේැ   ් . ිනදේයේෂදේ ් අදේප් ඒකාශබශන ිනපක්ෂදේ  ාහදේ ෝැ  
ඒ වශදේ  අවා්ථශවලදී ආණ්ඩුවට ලබශ දේද වශ කි   පිකවුඩ  
දේදමි් මම ිසහඬ දේව වශ. දේබොදේහොම ා්තුමි යි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ැරු ඉරශ් ිනක්රමරත්  ිසදේ ෝජය අමශත්යතුමමශ. ඊට 

දේපර කාවුරු් දේහෝ ැරු ම්ත්රීවරදේ ක් මූලශා   ාඳහශ ැරු 
දේජ්.එම්. ආ ්ද කුමශරසිරි මහත්ශදේ   ම දේ ෝජ ශ කාර් .  

 
ගු ඩණාන් වික්රෙණතන ෙහ ා (ණාජය වයවසාය සංවර්ධන 

නිතයෝජය අො යුරො) 
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ததாழில்முயற்சிகள் 

அபிவிருத்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, "ැරු දේජ්. එම්. ආ ්ද 

කුමශරසිරි ම්ත්රීතුමමශ දට් මූලශා   ැත් යුතුම  " යි මශ දේ ෝජ ශ 
කාර වශ.  

 
ගු (වවදය) ණතම්ෂන පතිණණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
 
විසන් සනථිණ කණන ලදී. 
ஆரமாதித்தார். 

Seconded. 
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ලකී ජයවර්ධන ෙහ ා මූලාසනතයන් ඩවත 

වූතයන්  ගු තේ. එම්. ණනන්ද කුොණසරි ෙහ ා මූලාසනාරූඪ විය.    

 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு ரஜ.எம். ஆனந்த 

குமாரசிறி அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair, 
and  THE HON.  J.M. ANANDA  KUMARASIRI  took the Chair. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ිසදේ ෝජය තමි තුමමිස, කාථශ කාර් . 

[අ.භශ. 4.29] 
 

ගු ඩණාන් වික්රෙණතන ෙහ ා (ණාජය වයවසාය සංවර්ධන 

නිතයෝජය අො යුරො) 
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ததாழில்முயற்சிகள் 

அபிவிருத்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, මට ප්රථමදේ ් කාථශ කාළ ැරු 
ම්ත්රීතුමමශ ාඳහ් කාළශ, ිනදේශශිකා ් රජදේ  ුභරැකුම් පත්වල 
දේඩොලර් ආ දේ ෝජ   කාර ි බුණශ , දට් එම ිනදේශශිකා ් 

ආදේ ෝජ   කාරපු දේඩොලර් පිට රටට අරදේැ    වශ , ඒ ිසාශ ඒ 
ලටබුණු ආදේ ෝජ   අඩු දේවලශ  කි ශ. අද අපි මුහුණ දේද  දේමම 
ප්රය ් ට එදේාේ මුහුණ දේද්  සිදු දේවලශ ි දේබ්දේ් පුභ ගි  

රජ  අුවැම   කාරපු ඒ ආර්ථිකා මූලය ප්රි පත්ි  ිසාශ  කි ශ මශ 
හිත් වශ. පුභ ගි  රජ  රුපි දේල් අැ  එකා ක්රම කාට කාෘත්රිමව 
ත්බශ ැත්ත්ශ. රුපි දේල් අැ  එදේාේ කාෘත්රිමව ත්බශ ැත්ත්ශම රුපි ල 

අදේ ක් රටවල භශිනත් ව  මුදල් එක්කා ාාඳ දේකාොට, එහි 
ත්රැකාශරිබවක් ති  දේව්දේ්  ටහට. එත්දේකාොට දේව්දේ් 
දේමොකාක්ද? ිනදේශය ආදේ ෝජකා ් ඔවු්දේ  රටවල භශිනත් කාර  

මුදලි් ඒ රටවල් තුමළම ආදේ ෝජ   කාළශම ාශමශ යදේ ් 
ලටදේබ  දේපොලි  සි  ට දේදකා, තුම  දේහෝ හත්ර දේව දේකාොට, 
රුපි දේල් දේපොලි  සි  ට  ව ට, දහ ට, එදේකාොළහට ි බුණු 
ිසාශ ඔවු් දේම් රටට තිනල්ලශ ඒ ලශභ  ූරශ ැත්ත්ශ. ඒකා ත්මයි 

තත්ත්ටම සිදු වුදේණ්. ඒ ිසාශ ඒ අ  ඒ රටවල ඉඳලශ දේම් රටට එම 
මුදල එවශ ඒ අ දේ  දේ ් එදේකා් ලටදේබ  දේපොලි  දේවුවවට 
එදේහම  ටත් ම් දේඩොලර් එදේකා් ලටදේබ  දේපොලි  දේවුවවට 

රුපි දේල් දේපොලි  ලබශ ැත්ත්ශ. තත්ත්ටම  දේම් වශදේ  දේකාටි 
කාශලී  ආර්ථිකා ප්රි පත්ි  ්රි ශත්මකා කාළ ිසාශ ත්මයි අද අපි 
දේමම ප්රය ්වලට මුහුණ දේද්දේ්. ඒ ිසාශ ත්මයි අපි ඒ ක්රම  

දේව ා් කාරලශ ි දේබ්දේ්.  

අපි රුපි දේල් අැ  කාෘත්රිමව ත්බ්දේ්  ටහට. අපි ත්රැකාශරි 
ිනධි ට රුපි දේල් අැ  පවත්වශ දේැ    වශ. අපි රුපි දේල් අැ  
ත්රැකාශරිව පවත්වශ දේැ   ්දේ් තයි? අපි රුපි දේල් අැ  
ත්රැකාශරිව පවත්වශ දේැ   ්දේ්, අපි දේම් රදේට් ිනදේශය ට 

අප     කාර දේකාොට ඒ අප     කාර  ප්රමශණ  වටඩි කාර 
ැ් යි.  අවුරුදු පහදේළොවකා කාශල ක් තුමළදී දේම් රදේට් 
අප     කාරපු ප්රමශණ  දළ දේශීය   ිසෂප්ශද දේ ් සි  ට 

ි දේහේ සිට සි  ට පහදේළොවකාට වඩශ අඩු ාංඛ්යශවකාට අඩු දේවලශ 
ි දේබ වශ. දේම්කා ත්මයි පුභ ගි  වකාවශුවදේේ සිදු වුදේණ්. දේම්කා 
ත්මයි රට අද මුහුණ දේද  ිනයශලත්ම ආර්ථිකා ප්රය ් . වටරදි 

ප්රි පත්ි  ිසාශ ත්මයි අද දේම් ප්රය ් ට අපි මුහුණ දේද්දේ්. අදේප් 
රජ  දේකාටි කාශලී  plaster එකාක් අලව්  ලටහටා්ි   ටහට. අපි 
දේම් ප්රය ්  දේත්රුම් අරදේැ  දීර්ඝ කාශලී ව ිසවටරදි ආර්ථිකා 
පද මක් ාකාා ්කාරදේැ    වශ. දීර්ඝ කාශලී  ා්ථශවර ාංවර්න  

වටඩ පිළිදේවළකාටයි අපි  ්දේ්. ඒ ිසාශ ත්මයි රුපි දේල් අැ  අද 
ත්රැකාශරි දේලා පවත්වශ දේැ   ්දේ්. 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අද දේම් ැරු ාභශදේේදී ශ්රී ලංකාශ 

අප    ාංවර්න  ප ත්  ටදේත් ිසදේ ෝැ හත්රක් ඉදිරිපත් 
කාරුව ලටබුවශ. ආ   දේ දී ාහ අප   දේ දී අ  කාර  දේාා ්
බශද දේව ා් කිරීම ාම්බ්නදේ ් ත්මයි ඒවශ ඉදිරිපත් කාදේළේ. අද 

ිසදේ ෝැ හත්රක් ඉදිරිපත් කාළත්, මම එයි් දේදකාක් ැට  පමණක් 
කාථශ කාර්  කාටමටි යි. රබර්වල මිල පහත් වටටීම දේහේතුම 
දේකාොටදේැ  දේශීය  රබර් අප   කාරුව් දිරි ැට්වීම ාඳහශත්, 

දේශීය  දේවදේළඳ දේපොදේළහි ත්රැකාශරිත්ව  ති  කිරීම ාඳහශත් අපි 
දේාා ්බශද අඩු කාරලශ ි දේබ වශ. ඒ අුවව කිදේලෝරෑම් එකාකාට අ  
කාළ දේාා් බදු ප්රමශණ  රුපි ල් පහදේළොදේේ සිට රුපි ල් හත්ර 

දක්වශ අඩු කාරලශ ි දේබ වශ. දේම්දේකා් දේශීය ව ත්රැකාශරිත්ව ක් 
ති  දේව වශ. ඒ ිනත්රක් දේ ොදේවයි, අප     කාර් ්ටත් 
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ත්රැකාශරි මිලක් ලටදේබ වශ. රබර් කාර්මශ්ත්දේ   ප්රය ්  දේම් රට 

තුමළ ි දේබ  ප්රය්  ක් පමණක් දේ ොදේවයි, ජශත්ය්ත්රවත් 
ප්රය ් ක් ි දේබ වශ. ජශත්ය්ත්ර දේවදේළඳ දේපොදේළහි මිල අඩු 
දේවලශ ි දේබ වශ. රබර් මිල හශ ඛ්ිසජ දේත්ල් මිල අත්ර 
ාම්බ්නත්ශවක් ි දේබ වශ. ඒ අුවව ත්මයි එ  ්රි ශත්මකා 

දේව්දේ්. ඒ ිසාශ කාවුරු දේමො වශ කාළත් ඒකාට සීමශවක් 
ි දේබ වශ. දේමොකාද, රබර් කි ්දේ් ජශත්ය්ත්ර දේවදේළඳ දේපොදේළේ 
ැුව-දේදුව කාර  ද්රවය ක් ිසාශ ජශත්ය්ත්ර දේවදේළඳ දේපොදේළ් 

ත්මයි එහි මිල තීරණ  දේව්දේ්.දට් ි දේබ  ිනධි ට 2018 
වර්ෂ  පමණ දේව දේත්ක් රබර්වල ජශත්ය්ත්ර මිල -ලංකාශදේේ මිල 
දේ ොදේවයි- ාශමශ යදේ ් පහළ මට්ටමකා ත්මයි පටවතීදේැ  

 ්දේ්.  

ඊට අමත්රව රට තුමළ ැව ඝශත්   අඩු කාරලීදේම් අරමුණ ති ව 
ආ  ිසකා ැව, කාළුකුමු හශ බටටළු මා් මත් සි  ට ි හ දේහෝ 

කිදේලෝරෑම ට රුපි ල් දේදසී  ිනසිපහ වයදේ ් ප වශ ි බුණු 
ආ  ිසකා දේාා් බශද සි  ට පහදේළොව දේහෝ කිදේලෝරෑම ට 
රුපි ල් සි   වයදේ ් අඩු කිරීම පිළිබඳවත් ිසදේ ෝැ ක් අද 
ඉදිරිපත් කාර ි දේබ වශ. ඒකාත් දේහොඳ දේ ෝජ ශවක් කි ශ මශ 

හිත් වශ. දේමොකාද, එත්දේකාොට අපට ැව ඝශත්   අඩු කාර ැ් ට 
පුළුව් දේවයි.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, මට කාථශ කිරීමට ලටබී ි දේබ  

දේම් දේකාටි කාශල  අප     ැට  ත්වදුරටත් කාථශ කිරීමට මශ 
දේ ොදශ ැ් වශ. අදේප් රජ ට  ම්කිසි දර්ය  ක් ි දේබ වශ. දළ 
දේශීය  ිසෂ්පශදිත්දේ  ප්රි යත් ක් දේලා බටුදේවොත් 15 දක්වශ අඩු 

වුණු ඒ අප    ආදශ ම ලබ  අවුරුදු හත්ර තුමළදී  ටවත්ත් 
සි  ට 30 දක්වශ  ඉහළ  ංව්  අප බලශදේපොදේරොත්තුම දේව වශ. ඒ 
කාශර්   කාර්  අපට අප    ාංවර්න  මණ්ඩල  - EDB එකා

- ි දේබ වශ. EDB එකා භශරව සිටි  අදේප් ුභජීව දේාේ සිංහ රශජය 
තමි තුමමශ දේම් ැරු ාභශදේේ දට් ඉ් වශ. එම ආ ත්  ට 
දර්ය  ක් ි දේබ වශ. අප     වටඩි කිරීම පිළිබඳව කාටයුතුම 

කාර්  ි දේබ  ප්රශථමිකා ආ ත්   එ යි. අප     ාංවර්න   
කිරීම හශ ජශත්ය්ත්ර ත්රැකාශරිත්ව  වටඩි කිරීම ත්මයි ඒ 
ආ ත් දේ  වැකීම ව්දේ්. ඒ ාඳහශ ිනදේයේෂදේ ්ම දට ැත් යුතුම 
කාරුණු දේදකාක් ි දේබ වශ. ිනදේශීය  දේවදේළඳ දේපොළ පිළිබඳව 

දට ැත් යුතුමවීම හශ ිනදේශීය  පශරිදේභෝගිකා ශ දේත්රුම් ැටනීම කි   
දේම් කාරුණු දේදකා ඉටු කිරීම ත්මයි අප    ාංවර්න  
මණ්ඩලදේ ් කාර  වටදැත්ම කාශර්   ව්දේ්. අදේප් අප     

වටඩි කාර්   ම් කුඩශ පරිමශණදේ  ිසෂප්ශදකාදේ ෝත් අප    ට 
තතුමළු දේව්  ඕ ෑ.  

දුප්පත් රටකා අප    වුහ  දේදා බල් . ඔවු් ිනයශල 

දේලා කාර  ිසෂ්පශද  කීප ක් ත්මයි අප     කාර්දේ්. 
ලංකාශව මනයම ආදශ ම් ලබ  රටක් වුණත්, ලංකාශදේේ ි දේබ්දේ් 
දුප්පත් රටකා අප    වුහ ක්. මුළු අප   දේ ් සි  ට 5කාට 

අඩු ප්රමශණ ක් පමණයි අදේප් මනය හශ  ුභළු පරිමශණදේ  කාර්මශ්ත්  
අප     කාර්දේ්. තත්ත්ටම මනයම ආදශ ම් ලබ  රටකා ුභළු 
හශ මනය පරිමශණදේ  කාර්මශ්ත්කාරුව් සි  ට 30ත්, සි  ට 
40ත් අත්ර ප්රමශණ ක් අප     කාළ යුතුමයි. අ දේප් රදේට් ි දේබ  

දේම් වුහ යි අප දේව ා ්කාර්  හද්දේ්. එ  දේව ා් කාර්  
ත්මයි අප දේම් අඩිත්ශලම දමශදේැ   ්දේ්. දේම් වුහ  දේව ා ්
කාර්   ම් ුභළු හශ මනය පරිමශණදේ  අප   කාරුව්ට බටංකු 

ණ  ලබශ දේද්  ඕ ෑ. බටංකු දේම් ණ  දේද්  ලටහටා්ි   ටහට. 
දේමොකාද, ුභළු හශ මනය පරිමශණදේ  ිසෂප්ශද කාරුව් හුඟක් 
දේවලශවට අප     ැට  ද්දේ්  ටහට; දේවදේළඳ දේපොළ ැට  

ද්දේ්  ටහට; ඉල්ුම ැට  ද්දේ්  ටහට; ප්රමිි   ැට  ද්දේ් 
 ටහට; දේකාොදේහේටද දේම්කා  ව්  පුළුව් කි   එකා ද්දේ් 
 ටහට. ඒ අ ට ඒ අත් දටකීම  ටහට. අ්  එත්ට දී අදේප් අප    

ාංවර්න  මණ්ඩලදේ  දශ කාත්ව  ලබශැ්  පුළුව්. අදේප් 

අප    ාංවර්න  මණ්ඩලදේ  - EDB එදේක්-  දට් ිනයශල 

දේව ාව්ීම් සිදුදේේදේැ    වශ. ඒ ත්ට ට  ්  මඟ දේප්ව්  
පුළුව් ිනධිදේ  දක්ෂ පුශැල ් දට් එම ආ ත්  ට පත් කාර 
ි දේබ වශ. අප  ම්කිසි දේව ාව්ීම් කාරදේැ    වශ. දේමොකාද, දේම් 
වුහශත්මකා දේව ා්වීම කාර්  ඕ ෑ.  ටත් ම් අප     වටඩි 

කාරැ්  බටහට. 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, හුඟක් දේවලශවට අප 
අප     මිස්දේ් රටට ලටදේබ  ආදශ මි්. එදේහම ිනත්රක් 

මට ලශ හරි ්දේ්  ටහට. දේම් වාර තුමළදී අුි ් අපට දේවදේළඳ 
දේපොළවල් කී ක් ලටබුණශද, රට තුමළ ිසෂ්පශද   කාර  අ  
කීදේදදේ ක් අුි ් අප    ට පරිවර්ත්   කාරැ්  පුළුව් 

වුණශද කි ශ අප දේහො ශ බල්  ඕ ෑ.  
 

මම ඔබතුමම්ලශට උදශහරණ ක් කි ් ම්. 
දේ දර්ල්ත්දේ ත් EDB එකාක් ි දේබ වශ. ඒ රදේට් කාර්දේ් 
දේමදේහමයි: අප     දේ ොකාර  වයශපශර පහක් ඒ අ  

දේත්ෝර වශ. අවුරුදු දේදකාකා ාටලටාම්ක් ි දේබ වශ. ඔවු් ඒ 
වයශපශර පහ අප    ට ලටහටා්ි  කාර වශ. ඉල්ුම ි දේබ්දේ් 
දේකාොදේහේද,   අප     කාර්  පුළුව් දේකාොදේහොමද කි ශ ඔවු් 

ඒ අ ට දේප්වශ දේද වශ; ඒ වශදේ ම ත්ශක්ෂිකකා උපදේදා් ලබශ 
දේද වශ. ඒ ිනත්රක් දේ ොදේවයි, ඒ දේශීය  ිසෂ්පශද කාරුවශ පිට 
රටවල ප්රදර්ය වලට එක්කාදේැ  ගිහි්, එම කාර්මශ් ත්  

කාර්   පුළුව් දේකාොදේහොමද කි ශ ඒ අ ට දේප්ව වශ.  මුත්, 
අදේප් රදේට් අද ව තුමරු අප    සිදු දේවලශ ි දේබ්දේ් එදේහම 
 දේ ොදේවයි. අදේප් රදේට්  ම් අද ව  තුමරු අප     සිදු දේවලශ 

ි දේබ්දේ් ඒ වයශපශරිකා ශදේ ම උත්ාශහදේ ්. එම වයශපශරිකා ශ 
අප     කාළශ මිාකා රශජය දශ කාත්වදේ ් එ  සිදු දේවලශ 
 ටහට. අදේප් අුත් ාටලටාම් අුවව රශජය දශ කාත්වදේ ් එ  

කාර්  ිනයශල ාටලටාම්ක් දට් ්රි ශත්මකා දේවමි් පවි  වශ. 
අපට ිනදේශීය  රටවලි් දේබොදේහෝ පශඩම් ඉදේැ  ැ්  පුළුව්.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, දේශීය ව ිසෂප්ශද   කාර  
බඩු භශණ්ඩ, දේාේවශව් හශ ද්රවයවල ප්රමිි  ත්, පිට රටවල 
පශරිදේභෝගිකා ශ ැ්  ප්රමිි දේ ත් දේව ාක් ි දේබ වශ;  ම්කිසි 

පරත්ර ක් ි දේබ වශ. දේම් පරත්ර   ටි  කාර්  ඕ ෑ. එ   ටි  
කාදේළොත් ත්මයි, අපට ත්රැකාශරී දේලා අප     කාර්  
පුළුව් ව්දේ්. පුභ ගි  කාශලදේ දී එකා ආ ත්  ක් ත්වත් 
ආ ත්  ක් එක්කායි ත්රැ කාදේළේ. දේලෝකාදේ  ආර්ථිකා  

දේැොඩ ටඟුදේණ් ඒ ක්රම ටයි.  මුත් අද දේලෝකා  දේව ා් දේවලශයි 
ි දේබ්දේ්. 'ත්රැකාශරිත්ව ' කි ලශ කි ්දේ්, ආ ත්  ක් 
ත්වත් ආ ත්  ක් එක්කා ත්රැ කාරලශ දි ්  පුළුව් 'දේ මක්' 

දේ ොදේවයි. දේම්කා දේව ා් දේවලශයි ි දේබ්දේ්. අද ි දේබ්දේ්  
value-chain competition එකාක්. ිසෂප්ශද  ්රි ශදශමදේ  එකා එකා 
අංැ ි දේබ වශ. එකා ්රි ශදශම ක් ත්වත් ්රි ශදශම ක් එක්කා ත්රැ 

කාර වශ. Value-chain competition එකාකුයි අද ි දේබ්දේ්. අපි 
අප     කාර්දේ්, ාම්ර්ර්ණ භශණ්ඩ ක් දේහෝ දේාේවශවක් 
දේ ොදේව් ට පුළුව්. ඒකා පශරිදේභෝගිකා ශ අත්ට    එකාක් 

දේ ොදේව්  පුළුව්. ඒකා ත්වත් value chain එකාක්, ත්වත් 
කාර්මශ්ත් කාට ාප   දේකාොටාක් පමණක් දේව් ටත් පුළුව්. 
අපි දේම්කා දේත්රුම් අරදේැ  ි දේබ වශ. දේලෝකාදේ  අ ිසදිැ 

රටවලි් යුදේරෝප ට බඩු භශණ්ඩ  ව වශ  ම්, ලංකාශදේේ දේකාොළඹ 
වරශ  ත්මයි අවාශ  වරශ . Colombo is the last port of call. 
එදේහම  ම් අපට දේලොකු අවාථ්ශවක් ි දේබ වශ. අවාශ  වරශ  
ි දේබ්දේ් අදේප් රදේට්  ම්, අපට බඩු භශණ්ඩ, දේාේවශව් ඒ chain 

එදේකා් දේකාොළඹට -ලංකාශවට-දේැදේ ්  පුළුව්  ම් අපට 
වශසි ක් ි දේබ වශ. දේමොකාද, අපට පුළුව් දේමත්ට  ඉඳ් 
ඉක්ම ට ඒ දේවදේළඳ දේපොළවළට  ව් . We are the final port 

of call before it goes to Asia, particularly to the Indian 
market. ඉ්දි ශවට  ම් කිසි රටකි් භශණ්ඩ ක් දේහෝ දේාේවශවක් 
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ිනකුණ වශ  ම්, ඒ භශණ්ඩ දේහෝ දේාේවශව් ිනකුණ්  ලංකාශදේේ 
දේකාොළඹ වරශ  ත්මයි ළඟම ි දේබ  වරශ . ලංකාශව හරහශ අපට 
ඒවශ ිනකුණ්  පුළුව්. එත්දේකාොට අපි ිනකුණ්දේ් අදේප් රදේට්ම 

ිසෂප්ශද   කාර  භශණ්ඩ දේහෝ දේාේවශව් දේ ොදේවයි. අදේප්ම 
රදේට්ම ඒවශ ිනකුණ්  ඕ ෑ කි ලශ ි බුදේණ් පටරික ක්රම යි; 
පටරික අදහායි. ඒ ිනධි ට හිත්් ට බටහට. අුත් ක්රම ට හිත්්  

පට් ැ්  ඕ ෑ. අදේප් රජ ට ාටලටා්මක් ි දේබ වශ, දේකාොළඹ 
වරශ  දේම් භශණ්ඩ හශ දේාේවශ හුවමශරු කාර  දේක්්ද්රා්ථශ  ක් 
කාර් . 

දේකාොළඹ වරශ  දේක්්ද්රා්ථශ  ක් කාරලශ පිට රටවලි් භශණ්ඩ 
හශ දේාේවශව් දේැ ටල්ලශ ඒකා අපට  ීයඝ්රදේ ් හශ කාශර් ක්ෂම 
ඉ්දි ශදේේ දේවදේළඳ දේපොළට ලබශ දේද්  පුළුව්;  ටත් ම් ඒකා 

යුදේරෝපදේ  දේවදේළඳ දේපොළට ලබශ දේද් ට පුළුව්. දේම්කා ත්මයි 
අදේප් ාටලටා්ම. දේම් දේශ කාර්  ත්ශක්ෂණ  වටදැත් දේව වශ. දේම් 
ත්ශක්ෂණ ට e-signature වශදේ  දේශවල් වටදැත් දේව වශ. අදේප් 
අප    ාංවර්න  මණ්ඩල  දේම් දේශවල් ැට   ම් කිසි 

්රි ශවලි කා දේ දී සිටි වශ.  

අපි දේවදේළඳ  දේපොළ ගිිනුභම් ැට  ාශකාච්ඡශ කාර වශ. "එට්කාශ" 
එකා ැට  කාථශ කාර   දේකාොට හුඟක් දේේැදේ ් ාමහර අ  කාථශ 

කාර වශ. කාථශ කාරලශ, වටරැදි මත් ඉදිරිපත් කාර වශ. "එට්කාශ" 
ගිිනුභමට අපි තතුමළු කාර  එකා කාශරණ ක් ැට  මශ දේමත්ට දී 
ාදහ් කාර්  කාටමටි යි. ඒකා ත්මයි Mutual Recognition 

Agreement - MRA - කි   එකා. අපි "එට්කාශ" එදේක් 
ාශකාච්ඡශවලට ඒකා තතුමළු කාර වශ. ඒදේකා් කි ්දේ් අදේප් රදේට් 
ඉඳලශ  මක් ඉ්දි ශවට ිනකුණ වශ  ම් ඉ්දි ශදේේ ආ ත්  කා 

ප්රමිි  ාහි කා ක් අපි ලබශ ැ් ට ඕ ෑ. අපි කි ්දේ් ඒකා 
කාර්  අවයය  ටහට කි ලශයි. දේමොකාද ඒකා කාර  එදේකා් අපි 
ඉ්දි ශවට  ව  අප     ප්රමශද දේව වශ;  ශා්ි  ති  දේව වශ; 

ඒවශදේ  මිල ඉහළ   වශ; බටංකුවලට, මූලය ආ ත් වලට 
දේැව්  ි දේබ  ඒ දේැවීම් වටඩි දේව වශ. ඒ ිසාශ අපි ඒ අ දේ  
ප්රමිි  ආ ත්  පිළිැ් වශ. ඒ අ  අදේප් ප්රමිි  ආ ත්  
පිළිැ් වශ. ඒකා ත්මයි “Mutual Recognition Agreement” 

කි ලශ කි ්දේ්. ඒකා පිළිැත්ත්ශම අදේප් අප   කාරුවශට 
පුළුව් අදේප් රදේට් ප්රමිි  ආ ත්  කි් ාහි කා ක් ලබශදේැ , 
ඒකා දේකාළි්ම ඉ්දි ශදේේ දේවදේළඳ දේපොළට එව් . එත්දේකාොට 

ඉ්දි ශදේේ ප්රමිි  ආ ත්  කා ාහි කා  අවයය  ටහට.  

අපි දේම් දේවළඳ දේපොළ ගිිනුභම්වලට  ්දේ් ඉ්දි ශව එක්කා 
පමණක් දේ ොදේවයි. ඒ ාම්බ්නදේ ් අපි රටවල් කිහිප ක් එක්කා 

ාශකාච්ඡශව කාරමි් ි දේබ වශ. චී   එක්කා ාශකාච්ඡශ ි දේබ වශ, 
සිංැප්ර්රුව එක්කා ාශකාච්ඡශ ි දේබ වශ, ඉ්දි ශව එක්කා ාශකාච්ඡශ 
ි දේබ වශ. ඒ වශදේ ම අපි Trans-Pacific Partnership වටිස ිනයශල 

ගිිනුභම්වලට මූලිකා ාශකාච්ඡශ  පවත්වශදේැ    වශ.  

දේම් අවාථ්ශදේේදී ුභජීව දේාේ සිංහ රශජය තමි තුමමශ මට මත්ක් 
කාර වශ, මටදේල්සි ශව, ත්ශයිල්ත්  එක්කාත් ාශකාච්ඡශ ආරම්භ 
දේවලශ ි දේබ වශ කි ලශ. දේම් Mutual Recognition Agreements 

තුමළි් ඒ ාහි කා  රට තුමළම ති  කාර් ට අපි ්රි ශත්මකා 
දේවමි් පවි  වශ.  

අපි අප     ාංවර්න   කාර් ට   වශ  ම්, ඒ අත්රතුමර 

මශ ව ාම්පත් දේැොඩ ඟ් ටත් ඕ ෑ. අපි ඒකාට EDB එකා 
හරහශ ත්ශක්ෂිකකා ාහශ  - technical assistance - දේද වශ, 
දේවදේළඳ දේපොළවල් පිළිබඳව දේත්ොරතුමරු ලබශ ැ් . ඒ තුමළි් බඩු 

භශණ්ඩවල, දේාේවශව් පිළිබඳ ප්රමිි  ලබශ ැ් ත් පුළුව්. 
එපමණක් දේ ොදේවයි, කුඩශ අප    කාර  වයශපශරිකා ශට 

ජශල ක්  ටහට. දේම්වශ ත්මයි ප්රශදේ ෝගිකා දේශවල්. ිනයශල අප    

කාර  ාමශැමට ජශල ි දේබ වශ. රජ  හරහශ රජදේ  මටදිහත්වීම 
හරහශ දේම් ජශල හද් ත් අපි වෑ ම් කාර වශ.  EDB එදේක් ප්රනශ  
කාර්ත්වය ක් ත්මයි කුඩශ අප   කාරුවශ දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොළට 
ාම්බ්න කාර දීම. ඒ ිසාශ දේම් ප්රමිි   වටදැත් දේව වශ. ඒ ිසාශ 

EDB එකායි,  ශ්රී ලංකාශ ප්රමිි  ආ ත්  යි  - SLSI -   එකාට වටඩ 
කාර වශ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අවාශ  වයදේ ් ත්වත් 

වටදැත් කාශරණ ක් මශ මත්ක් කාර්  කාටමටි යි. දේමො වශද අද 
අප     කාර්දේ්? හුඟක් දේවලශවට වශද ිනවශදවල ි දේබ්දේ් 
අදේප් ාම්ප්රදශයිකා අප    දේභෝැ ව  දේත්, රබර් ාහ දේපොල් 

ැට යි. ඉාා්ර අපි පශරට ගිහිල්ලශ taxi  එකාක්  ත්ර කාරදේැ යි 
ැම ක්  ්දේ්.  මුත්, අද දේමො වශද දේවලශ ි දේබ්දේ්?  
දේත්ොරතුමරු ත්ශක්ෂණ  හරහශ software එකාක් හදලශ 'ඌබර්' කි   

ාමශැම ති  දේවලශ ි දේබ වශ. අද ඕ ෑම දේකා කුදේ  
දේපෞශැලිකා වශහ   taxi එකාක් බවට පරිවර්ත්   කාර්  
පුළුව්කාම ි දේබ වශ. දේලෝකාදේ  ිනයශලම taxi  ාමශැමට එකා 
ටටක්සි ක්වත් අයිි   ටහට. අද එදේහම ත්මයි දේලෝකා  දියුණු 

දේවලශ ි දේබ්දේ්.  

මශ එකා කාශරණ ක් ිනය්වශා කාර වශ. ශ්රී ලංකාශදේේ අදේප්  
ිනයව්ිනදයශලවලි් එ  දරුව්ට, පශාල්වලි් එ  දරුව්ට -දේම් 

අ ට -  දේහොඳ අදහා ්ි දේබ වශ. දේම් අදහා ්ාටබෑ කාර් ට අප 
රජ ක් හටටි ට අවා්ථශව ාලාශ දු්දේ ොත්, දේම් ඉදිරි අවුරුදු 
පදේහේදී ඒ අත්ි වශරම දමශ ැත්දේත්ොත් ැරු ඩිේ ගුණදේාේකාර 

මහත්ම ශ ඊදේ  දේපදේර්දශ කිේවශ වශදේ  දේම් රජ  අවුරුදු 20කාට 
දේපරළ්  බටරි දේේින කි ලශ මශ හිත් වශ.  මශ හිතුමදේේ අවුරුදු 
10කාට දේපරළ්  බටරි දේවයි කි ලශයි.  මුත්, එතුමමශ ාඳහ් 

කාළශ, අවුරුදු 20කාට දේපරළ්  බටරි දේේින කි ලශ. මශ ඒකා 
ිනයව්ශා කාර වශ. මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශට 
දේබොදේහොම ාත්ුමි යි, මට කාශලදේේලශව ලබශ දීම ැට . 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. M.L.A.M. Hisbullah. You 

have eleven minutes. 

 

[பி.ப. 4.46] 

 

ගු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසනබුල්ලා ෙහ ා (පුනුතථාපන හා 

නැව  පදිංික කිරීෙ ණාජය අො යුරො) 
(மாண்புமிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லாஹ்-புனர்வாழ்வளிப்பு 

மற்றும் மீள்குடிரயற்ற இராஜாங்க  அகமச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

அபிவிருத்தி உபாய முகறகள் மற்றும் சர்வரதச வர்த்தக 

அகமச்சுக்குாிய இலங்கக ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டத்தின் 

கீழான கட்டகள பற்றிய இந்த விவாதத்திரல 

கலந்துதகாள்வதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியகடகின்ரறன். 

குறிப்பாக சர்வரதச ாீதியிரல வர்த்தக ாீதியான 

உடன்படிக்ககககள அகடயாளங்கண்டு அவற்றின் ஊடாக 

நமது நாட்டின் தபாருளாதாரத்கதக் கட்டிதயழுப்பரவண்டிய 

ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்திரல நாம் இருந்து 

தகாண்டிருக்கின்ரறாம். இன்று உலகத்திலுள்ள நாடுகள் 

குறிப்பாக நமது நாட்கட அண்மித்த நாடுகள் ககத்ததாழிகல 
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கமயப்படுத்தி industry-based countries ஆக ததாழில்நுட்பத் 

துகறயிலும் ககத்ததாழில்துகறயிலும் முன்ரனறுகின்றரபாது, 

நமது நாடு எமக்குத் ரதகவயான அகனத்து உற்பத்திப் 

தபாருட்ககளயும் இறக்குமதி தசய்கின்ற நாடாகரவ  

இன்னமும் இருந்துதகாண்டிருக்கின்றது.   

எங்களுகடய நாட்டின் தபாருளாதாரத்கத industry-based 

அடிப்பகடயில் மாற்றாதவகர எங்களது நாட்டிரல இருக்கின்ற 

இகளஞர்களுகடய ததாழில்வாய்ப்புப் பிரச்சிகனகளுக்கு 

தீர்வுகாைமுடியாது. இன்று இலட்சக்கைக்கான மாைவர்கள் 

பல்ககலக்கழகங்களிரல பட்டங்ககளப் தபறுகின்றரபாதிலும் 

ததாழிலின்றி இருக்கின்றார்கள். ஆனால், அவர்கள் 

முகாகமத்துவத்துகறயிலும் ககலத்துகறயிலும் படித்துவிட்டு 

நாட்டிரல நல்ல ததாழிகல எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனால், 

அவர்கள் industrial துகறயில் மற்றும் ததாழில்நுட்பத் 

துகறயிரல தங்களுகடய ததாழில்வாய்ப்புக்ககளப் தபற்றுக் 

தகாள்ள ரவண்டுமாகவிருந்தால், நமது நாட்டிரல அதற்கான 

சந்கதவாய்ப்புக்ககள ஏற்படுத்தரவண்டும். அந்த 

அடிப்பகடயிரல நமது நாட்டின் தபாருளாதாரத்கத industrial 

மற்றும் ககத்ததாழில் மயப்படுத்தலின்மூலம் கட்டிதயழுப்ப 

ரவண்டும்.  

இன்று சர்வரதசத்திரல இருக்கின்ற மிகப் தபாிய 

ததாழிற்சாகலகளினதும் மற்றும் மிகப்தபாிய ததாழில் 

நிறுவனங்களினதும் கிகளககள நமது நாட்டுக்குக் 

தகாண்டுவந்து உற்பத்திககள ரமற்தகாள்ள 

முயற்சிப்பதன்மூலம் நம் நாட்டின் தபாருளாதாரத்கதக் 

கட்டிதயழுப்பரவண்டிய ஒரு ரதகவயிருக்கின்றது. அந்த 

வககயிரல இன்று  ரமதகு ஜனாதிபதி அவர்களுகடய 

தகலகமயிரல மாண்புமிகு பிரதம அகமச்சர் அவர்களும் 

விடயத்துக்குப் தபாறுப்பாக இருக்கின்ற தகௌரவ அகமச்சர் 

மற்றும் இராஜாங்க அகமச்சர் ஆகிரயாரும் நமது நாட்டின் 

தபாருளாதாரத்கதத் ததாழில்நுட்ப ாீதியாக மாற்றும்வககயில் 

ரமற்தகாள்ளும்  நடவடிக்ககககள நாம் என்தறன்றும் 

வரரவற்கின்ரறாம்.  

இன்று இந்தியாவுடனான ETCA உடன்படிக்கககயப் 

பலர் விமர்சனம் தசய்துதகாண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த 

உடன்படிக்ககயினூடாக நமது நாட்டின் தபாருளாதாரம் 

மற்றும் ககத்ததாழில்துகற முன்ரனற்றமகடவதற்கான ஒரு 

வாய்ப்பிருக்கிறது என்பகத அவர்கள் மறந்துவிடுகின்றார்கள். 

குறிப்பாக ததாழில்நுட்பத்கத - technology ஐ நாம் அதிகம் 

தபறரவண்டியிருக்கின்றது. இந்தியாவிரல ததாழில்நுட்பத் 

துகற எல்லா வககயிலும் முன்ரனறியிருக்கின்ற இந்தக் 

காலகட்டத்திரல அங்கிருக்கின்ற ததாழில்நுட்பத்கத நாம் 

தபற்றுக்தகாள்வதில் எந்தவிதமான பிரச்சிகனகளும் 

கிகடயாது. அதற்கு நாங்கள் எல்ரலாரும் முக்கியத்துவம் 

தகாடுக்க ரவண்டும்.  ETCA என்பது அவ்வாறானரதார் 

உடன்படிக்ககதான். தகௌரவ பிரதியகமச்சர் அவர்கள் 

ரபசியரபாது இந்த விடயங்ககளப் பற்றி எல்லாம் தசான்னார். 

நமது அரசாங்கம் இன்று சீனாவுடன் உடன்படிக்கககயச் 

தசய்தது ரபான்று ஏற்தகனரவ பாகிஸ்தானுடனும் 

தசய்திருக்கிறது. இவ்வாறு மரலசியா, சிங்கப்பூர் உட்பட பல 

நாடுகளுடன் வர்த்தக உடன்படிக்ககககளச் 

தசய்திருக்கின்றது. இன்னும் பல நாடுகளுடனான உடன் 

படிக்ககககளச் தசய்வதற்கான ரபச்சுவார்த்கதகள் இடம் 

தபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றன. ஆகரவ, இந்தியாவுடன் ஓர் 

உடன்படிக்கககயச் தசய்வதில் எந்தவிதமான பிரச்சிகனயும் 

இருக்கமுடியாது. நமது நாட்டின் ததாழில்நுட்பத்கத 

அதிகாிப்பதற்காக, அதன் தபாருளாதாரத்கதக் கட்டிதயழுப்பு 

வதற்காக, நமது நாட்டுக்குத் ரதகவயான ஆரலாசகனககளப் 

தபற்றுக்தகாள்வதற்காக இந்தியாவுடன் உடன்படிக்கககயச் 

தசய்வகத, தவறுமரன அரசியல் இலாபம் கருதி அல்லது 

பிரச்சிகனககள உருவாக்குவதற்காக எதிர்க்கின்ற சக்திகள் 

அவ்வாறான சூழ்நிகலகளிலிருந்து தங்ககள விடுவித்துக் 

தகாள்ள ரவண்டும் என்று நான் இச்சந்தர்ப்பத்திரல 

ரகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

குறிப்பாக நாட்டின் ஏற்றுமதியிரல முக்கியமானததாரு 

தாக்கத்கதச் தசலுத்தும் ஒரு ததாழில்துகறதான் எங்களுகடய 

நாட்டின் ரதயிகலத்ததாழில்துகற. ரதயிகல உற்பத்தி 

மகலயகத்திரல மிக முக்கியமானததாரு ததாழிலாகும். இது 

இந்த நாட்டின் தபாருளாதாரத்திரல, ஏற்றுமதி 

வருமானத்திரல மிக முக்கியமான பங்கக வகிக்கின்றது . 

ஆனால், ரதயிகலத் ரதாட்டங்களில் ரவகல தசய்யும் 

இலட்சக்கைக்கான ததாழிலாளர்கள் தங்களுகடய 

ததாழிலுக்குப் ரபாகாமல் கடந்த 10 நாட்களாக வீதிகளில் 

இறங்கி ஆர்ப்பாட்டம் தசய்துதகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

அவர்களுகடய நாட்சம்பளத்கத ஆயிரம் ரூபாயாக 

அதிகாிக்குமாறு ரகாாிரய வீதிகளில் ஆர்ப்பாட்டம் 

தசய்துதகாண்டிருக்கின்றார்கள்.  

தகௌரவ தபருந்ரதாட்டத் ததாழில்துகற அகமச்சாோ் 

அவர்கள் ரநற்றும் சம்பந்தப்பட்ட ரதாட்ட முதலாளிமார் 

கரளாடு ரபச்சுவார்த்கத நடத்தியிருக்கிறார். அந்தப் 

ரபச்சுவார்த்கத முழுகமயான தவற்றியளிக்கவில்கல 

என்பகத நாங்கள் அறிகின்ரறாம். தகௌரவ அகமச்சாோ் 

அவர்கரள, எங்களுகடய ஏற்றுமதிகளிரல பாாிய தாக்கத்கதச் 

தசலுத்துகின்ற ரதயிகலத் ரதாட்டங்களின்  

ததாழிலாளர்களுகடய சம்பளம் அதிகாிக்கப்பட ரவண்டும்; 

அவர்களுகடய பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வு காைப்பட 

ரவண்டும். இந்த நவீன யுகத்திரல அடிப்பகட வசதிககளக் 

கூட தபறமுடியாமல் அந்த மக்கள்  பல்ரவறுபட்ட 

சிரமங்களுடன் வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

எந்தவிதமான கட்சி ரவறுபாடுகளும் இல்லாமல் அந்த 

மக்களுக்காக நாங்கள் பாடுபட ரவண்டும். எங்களுகடய 

ஏற்றுமதி வருமானத்கத எந்தவிதத்திலும் பாதிக்காத வககயில் 

அவற்கறச் தசயற்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்க ரவண்டும்.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினாோ் அவர்கரள, 

குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாைங்கள் யுத்தத்திரல மிக 

ரமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டகவயாகும். அங்கு அரச 

ததாழிற்சாகலகள் எதுவும் இயங்கவில்கல. யுத்தம் 

முடிவகடந்து 7 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிகலயில் 

இன்னமும் அந்த மாகாைங்களிரல தனியார் எந்ததவாரு 

ததாழில்முயற்சிககளயும் ரமற்தகாள்ளவில்கல. Export 

Industrial Zones என்று பல ஏற்றுமதி கமயங்கள் - வலயங்கள் 

அங்ரக உருவாக்கப்பட்டிருந்தும் யாரும் இதுவகர எந்த 

முதலீடுககளயும் தசய்யவில்கல. மட்டக்களப்பு, 

திருரகாைமகல ரபான்ற பிரரதசங்களில் இவ்வாறான 

கமயங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தபாறுப்பான 

அகமச்சர் அவர்கள் வடக்கு, கிழக்கிரல முதலீடு 

தசய்பவர்களுக்கு விரசட சலுககககள வழங்க ரவண்டும். 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் இதற்குத் ரதகவயான 

முயற்சிககள எடுக்க ரவண்டும். முதலீட்டாளர்ககள வடக்கு, 

கிழக்கிரல முதலீடு தசய்வதற்கு ஊக்குவிக்க ரவண்டும். 

அதற்காக அவர்களுக்கு ரமலதிகமான வசதிககளச் 

தசய்துதகாடுப்பரதாடு, விரசட சலுககககளயும் வழங்க 

ரவண்டும்; அதனூடாகத்தான் அவர்களால் அந்தப் 

பிரரதசங்களிரல ததாழில் முயற்சிககள ரமற்தகாள்ள முடியும்.  
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இந்த நாட்டிரல மிகவும் வறுகமயில் வாடுகின்ற மக்கள் 

வாழும் பகுதிகளாக வடக்கு, கிழக்குப் பிரரதசங்கள் 

காைப்படுகின்றன. அதிலும் மிகவும் வறுகமயான மக்கள் 

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திரலரய வாழ்கின்றனர். அங்குள்ள 

காலசூழ்நிகலகளால் அந்த மக்கள் விவசாயத்கதக்கூட 

முழுகமயாகச் தசய்யமுடியாத நிகலயில் இருக்கிறார்கள். 

முன்னாள் ஜனாதிபதி ஆர். பிரரமதாச அவர்கள் அந்தக் 

காலகட்டத்திரல வடக்கு, கிழக்கில் ஆகடத் 

ததாழிற்சாகலககள ஆரம்பிக்கின்றவர்களுக்கு மிக அதிகமான 

'ரகாட்டா'க்ககளக் தகாடுத்தார். தகாழும்கபச் ரசர்ந்த 15க்கு 

ரமற்பட்ட வர்த்தகர்கள் அந்தப் பிரரதசங்களிரல 

ததாழிற்சாகலககளத் திறந்து ஆயிரக்கைக்கானவர்களுக்குத்  

ததாழில்ககள வழங்கினார்கள். அதுரபான்று இந்த 

அரசாங்கமும் யுத்தத்தினால் பாதிப்பகடந்த வடக்கு, கிழக்கு 

மக்களின் பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்கு முன்னுாிகம வழங்க 

ரவண்டும். முதலீட்டாளர்களுக்கு ரமலதிக வசதிககளயும்  

சலுககககளயும் வழங்கினால்தான்  அந்தப் பிரரதசங்களுக்கு 

அவர்ககளக் தகாண்டுவர முடியும். அவ்வாறு அவாோ்கள் வந்து 

முதலீடு தசய்வதனூடாக எமது தபாருளாதாரத்கதக் 

கட்டிதயழுப்பி நாட்டின் ஏற்றுமதிகய அதிகாிப்பதுடன், அந்தப் 

பிரரதசங்களில் இருக்கின்ற மக்களின் வறுகமகயயும் ரபாக்க 

முடியும்.  

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

வடக்கு, கிழக்கு மாகாைங்களில் எதிர்காலத்திரல 

முதலீட்டாளர்கள் வந்து முதலீடுககளச் தசய்வதற்கான 

சூழ்நிகலககள உருவாக்குவதற்கும் அவர்களுக்கான ரமலதிக 

வசதிககளயும் சலுககககளயும்  வழங்குவதனூடாக இந்தத் 

ததாழிற்றுகறகய முன்ரனற்றுவதற்கும்  நடவடிக்ககதயடுக்க 

ரவண்டுதமன்று அபிவிருத்தி உபாய முகறகள் மற்றும் 

சர்வரதச வர்த்தக அகமச்சர் தகளரவ  மலிக் சமரவிக்ரம, 

தகளரவ இராஜாங்க அகமச்சர் அரதரபான்று தகளரவ 

ககத்ததாழில் மற்றும் வாைிப அலுவல்கள் அகமச்சர் 

ஆகிரயாாிடம் ரகட்டு, விகடதபறுகின்ரறன். நன்றி.  

  

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ළඟට, ැරු ඉෂශක් රහුමශ්  ම්ත්රීතුමමශ. ඔබතුමමශට ින ශඩි 

අටකා කාශල ක් ි දේබ වශ. 

 

[பி.ப. 4.56] 

 

ගු ඩෂාක් ණහුොන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இலங்கக ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சட்டம் ததாடர்பான 

இன்கறய விவாதத்திரல கலந்துதகாள்வதில் மகிழ்ச்சியகட 

கின்ரறன். இலங்ககயில்  1867ஆம் ஆண்டிரல ரதயிகல 

உற்பத்தி ரமற்தகாள்ளப்பட்டது. உலகிரல எங்கு தசன்றாலும் 

இலங்கக என்று தசால்கின்றரபாது ரதயிகல, இறப்பர், 

தகாக்ரகா ரபான்றகவ பற்றித்தான் ரபசப்படுகின்றது. 

இலங்கக 1948ஆம் ஆண்டு சுதந்திரமகடந்த காலப்பகுதியில் 

அதன் ரதயிகல ஏற்றுமதியானது 134 தமற்றிக் ததான்னாக 

இருந்தது.  ஆனால்,  2015ஆம் ஆண்டளவிரல அது 250 

தமற்றிக் ததான்னாக இருந்தது. ஆகரவ, இந்தக் 

காலப்பகுதியில் ஏற்றுமதியில் எவ்வளவு வித்தியாசம் 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பகதப் பார்க்கக்கூடியதாக 

இருக்கிறது. இன்று இந்தத் ரதயிகல உற்பத்திக்கு இந்த 

நாட்டிரல  வழங்கப்பட்ட திட்டங்ககள நாங்கள் அவதானிக்க 

ரவண்டும்.  

கூட்டு எதிரைியில் உள்ளவர்கள், "ரதாட்டத் 

ததாழிலாளர்களுக்கு உாிய சம்பள உயர்கவ வழங்கவில்கல" 

என்று தசான்னார்கள். அவர்களும் தங்களுகடய ஆட்சிக் 

காலத்தில் அந்தச் சம்பள உயர்கவ  வழங்கியிருந்தால் இன்று 

இப்படியான ஒரு நிகல ஏற்பட்டிருக்காது . அவர்கள் விட்ட 

தவகற மகறத்து இன்கறய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராகக் 

ககநீட்டிக் ககதப்பகதக் காைக்கூடியதாக இருக்கின்றது .   

இலங்ககயில் பராக்கிரமபாகு மன்னனின் 

ஆட்சிக்காலத்திரல அாிசியானது தகாத்து, ததான் 

அடிப்பகடயில் ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டது. ஆனால், 

அண்கமக்காலமாக அாிசி தவளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி 

தசய்யப்பட்டு இந்த நாட்டின் ஏற்றுமதிகயயும் 

விவசாயத்கதயும் இல்லாமல் ஒழிக்கின்ற நிகலகமகய 

நாங்கள் காைக்கூடியதாக இருக்கின்றது.  நான் அநுராதபுர 

மாவட்டத்தில் வாழ்கின்றவன் என்ற ாீதியில் ஒரு விடயத்கதக் 

குறிப்பிட விரும்புகின்ரறன். அநுராதபுர மாவட்டம் 1997ஆம் 

ஆண்டு மிளகாய் உற்பத்தியில் தன்னிகறவகடந்து 

தவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி தசய்யக்கூடிய அளவுக்கு 

இருந்தது. ஆனால், அன்கறய ஆட்சியாளர்கள் அதகன  

அடிரயாடு அழித்து தவளிநாடுகளிலிருந்து மிளகாகய 

இறக்குமதி தசய்தார்கள். இதகன நான் கவகலயுடன் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்ரறன். எனரவ, இந்த ஆட்சியிரல 

விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவத்கதக் தகாடுத்து அதகன 

ஊக்குவித்து ஏற்றுமதிகய அதிகாிக்கக்கூடியவாறான ஓர் 

ஏற்பாட்கட தசய்தால்தான் இந்த நாட்டில் தவளிநாட்டு 

வருமானத்கத அதிகாிக்க  முடியும். இல்லாவிட்டால், 

தவளிநாட்டு வருமானத்கத அதிகாிக்க முடியாமல் 

பாாியததாரு பிரச்சிகனக்கு நாங்கள் முகங்தகாடுக்க 

ரவண்டியதாக இருக்கும்.  

ரமலும், மாட்டிகறச்சிக்கான வாிகயக் குகறக்க 

ரவண்டுதமன உறுப்பினர்கள் சிலர் உகரயாற்றியகத  நான் 

ரகட்டுக்தகாண்டிருந்ரதன். அவ்வாதறனில், இந்த நாட்டில் 

கிராமப் புறங்களில் வாழ்பவர்கள் தபரும் பிரச்சிகனககள 

எதிர்ரநாக்கரவண்டி வரும். மாட்டிகறச்சிகய இறக்குமதி 

தசய்தால் ஒரு வருடத்திற்கு 4 பில்லியன் ரூபாய் நாட்டின் 

வருமானம் இல்லாமற்ரபாகும் என்பதில் எந்தவித சந்ரதகமும் 

இல்கல.  அநுராதபுர மாவட்டம் மட்டுமல்ல, திருரகாைமகல, 

மட்டக்களப்பு, மன்னார் ரபான்ற மாவட்டங்களிலுள்ள 

விவசாயிகளின் முக்கியமான ஒரு ததாழிலாக இந்த மாடு 

வளர்ப்புக்  காைப்படுகின்றது. இதற்தகாரு பாாிய சவாலாக 

இந்த மாட்டிகறச்சி இறக்குமதி அகமயும் என்பதில் எந்தச் 

சந்ரதகமும் இல்கல. அரதரநரம் NLDB தகலவர் அவர்களின் 

கூற்றுப்படி, பால் தராத மாடுககளயும் நாம்பன் மாடுககளயும் 

அறுப்பதன் மூலம்தான் பால் உற்பத்திற்குச் சாதகமான  சூழல் 

அகமயும் எனத் ததாியவருகின்றது. எனரவ, அப்படிச் 

தசய்யாவிட்டால் இந்த நாட்டிரல பால் உற்பத்தியிலும் 

பாாியததாரு பின்னகடவு ஏற்படும். இன்று பால் உற்பத்திகய 

அதிகாிக்கரவண்டும்; தவளிநாட்டு வருமானத்கதக் 

கூட்டரவண்டுதமன்று பலவிதமான கூற்றுக்ககள நாங்கள் 

தசால்கின்ரறாம். ஆனால், நீங்கள் மாட்டிகறச்சிகய 

இறக்குமதி தசய்வதன்மூலம் பால் உற்பத்திகய அடிரயாடு 

இல்லாமலாக்கி விடுவீர்கள். NLDB தகலவாின் கூற்றுப்படி, 

ஒரு மாதத்தில் நூற்றுக்கைக்கான நாம்பன் கன்றுகள் 

சாகடிக்கப்படுகின்றன.  ஆனால், இந்த நாட்டிரல சில 
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வியாபாாிகளின் தந்திரத்திற்கிைங்க, இனவாதிகளும் 

மதவாதிகளும் மாட்டிகறச்சிகய இறக்குமதி தசய்வதற்குப் பல 

திட்டங்ககளச் தசய்கின்றனர்.  இது நாட்டில் பாாிய பிளகவ 

ஏற்படுத்தும்.   

இந்தியா ஆகக்கூடுதலான இந்து மதத்தவர்கள் வாழ்கின்ற 

ஒரு நாடாக இருப்பகதக் காைலாம்.  அங்ரக அரச 

தகாள்ககயாக, 2015ஆம் ஆண்டின் கைக்தகடுப்பின்படி, 2.4 

மில்லியன் தமற்றிக்ததான் மாட்டிகறச்சிகய ஏற்றுமதி தசய்து 

தவளிநாட்டு வருமானத்கதப் தபற்றகத நாங்கள் காைக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது. 'த ஹிந்து' பத்திாிககயிரல இது 

தவளியாகியிருப்பகத நாங்கள் பார்க்கலாம்.  அதன்படி, 

இந்தியாவுக்கு ஒவ்தவாரு வருடமும் பல ரகாடி ரூபாய் 

தவளிநாட்டு வருமானம் இதன்மூலம் கிகடப்பகத நாங்கள் 

அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது.   

அரதரநரம், இறக்குமதி தசய்கின்ற இகறச்சிகயக் காலம் 

தாமதித்து விற்பதன்மூலம் cancer  ரபான்ற மிகப் பயங்கரமான 

ரநாய்கள் ஏற்படுவதற்கும் இடமிருக்கின்றது. நீங்கள் 

தவளிநாட்டிலிருந்து இகறச்சிகய இறக்குமதி தசய்து எந்த 

நம்பிக்ககரயாடு அதகன மாட்டிகறச்சிதயன்று இலங்கக 

மக்களுக்குக் தகாடுப்பதற்கு முன்வருகின்றீர்கள்? அங்கிருந்து 

மாட்டிகறச்சிகயத்தான் அனுப்புகிறார்கதளன்று எங்களால் 

எப்படி நம்ப முடியும்? அதனால், அதற்கு நாங்கள் இந்தச் 

சகபயிரல முற்றுமுழுதாகத் தகடயாக இருக்கின்ரறாம். 

இப்படியான ஏற்பாட்டிகனச் தசய்வதன்மூலம் இந்த நாட்டிரல 

இன்று வீதியிரல நாய்கள் எந்தளவு அதிகாித்திருக்கின்றரதா 

அரதரபான்று மாடுகளும் வீதியில் அதிகாித்து, மனிதர்கள் 

உாிய காலரநரத்திற்குப் பயைங்கள் தசல்வதற்குத் தகடயாக 

இருக்கும் என்பகத நான் இந்தச் சகபயில் ததாிவித்துக் 

தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.   

தகளரவ அகமச்சர் ஹிஸ்புல்லா அவர்கள் 

கூறியதுரபான்று, காலஞ்தசன்ற முன்னாள் ஜனாதிபதி 

பிரரமதாச அவர்கள் அந்தக் காலத்திரல தவளிநாட்டு 

வருமானத்கத அதிகாிக்கக்கூடிய பல திட்டங்ககளத் 

தீட்டினார். அதன்படி, இந்த நாட்டின் கிராமப்புறங்களுக்குச் 

தசன்று பல ஆகடத் ததாழிற்சாகலககள - garment factories   

அகமத்து தவளிநாட்டு வருமானத்கத அதிகாித்தது ரபான்ற 

பல திட்டங்கள் இருந்தன. ஆனால், இன்று அகனத்தும் 

இல்லாததாழிக்கப்பட்டு விட்டன.  எங்களுகடய இந்த 

அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருடம் கடந்த நிகலயில், 

தவளிநாடுகள் பலவற்கற  அகழத்துப் பல தபரும் 

ததாழிற்சாகலககள அகமப்பதற்கும் அவற்றின்மூலம் 

தவளிநாட்டு வருமானத்கத அதிகாிப்பதற்கும் திட்டம் 

தீட்டப்பட்டாலும், எதிரைிகள் அதற்குப் பலவிதமான 

ககதககளச் தசால்லி அரசுக்கு தகடககள ஏற்படுத்திக் 

தகாண்டிருக்கின்றன. ஆனால், அவர்கள் ஆட்சி தசய்த 

காலத்திரல எகதச் தசய்தார்கள்? என்பது ஒரு 

ரகள்விக்குறியாக இருக்கின்றது.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශට ත්ව ින ශඩි කා කාශල ක් 
ි දේබ වශ. 

 

ගු ඩෂාක් ණහුොන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
எனரவ, தவளிநாட்டு வருமானத்கத அதிகாிக்கக் 

கூடியவாறு இந்த நாட்டிரல உற்பத்திகய அதிகாிக்க 

ரவண்டும்.  இது ஒரு விவசாய நாடு. அந்த வககயில் விவசாய 

நாதடனப் தபயரளவில் மட்டும் தசால்லிக்தகாண்டிருக்காமல் 

இறப்பர், ரதயிகல, ததன்கன ரபான்றவற்றின் 

உற்பத்தியாளர்களுக்கு உாிய பிரரயாசனம் அளிக்கக்கூடிய 

வழிவககககளச் தசய்வதன்மூலம் அபிவிருத்திகய 

ஏற்படுத்தமுடியும்.  இல்லாவிட்டால், இந்த நாடு ககத்ததாழில் 

நாடாகரவா, வியாபார நாடாகரவா இருக்க முடியாது. 

தசால்வதற்கு தவட்கம்! இந்த நாட்டிலிருந்த ஆட்சியாளர் 

களால் இறக்குமதி தசய்யாமல் ஒரு ததாழிற்சாகலகய 

அகமத்து ஒரு குண்டூசிகயக்கூட இந்த மக்களுக்குக் தகாடுக்க 

முடியாமல் ரபாய்விட்டது.  எகதப் பார்த்தாலும் "Made in 

China", "Made in Bangladesh" and "Made in India" 

என்றிருக்கின்றது.  இதற்கு என்ன காரைம்?  இவர்களுக் 

தகாரு தகாள்கக இருக்கவில்கல; ஒரு திட்டம் இருக்க 

வில்கல. ஆனால், இன்று எமது நாட்டின் ரமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்களுடனும் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுடனும் 

திறகமயுள்ள அகமச்சர்கள் 2 ரபரும் இகைந்திருக்கின்றார் 

கள். தகளரவ அகமச்சர் அவர்களும்  இராஜாங்க அகமச்சர் 

அவர்களும் இதற்கான பல திட்டங்ககள இன்று தீட்டி 

வருகின்றார்கள். எனரவ, தவளிநாட்டு வருமானத்கத இந்த 

நாட்டுக்குக் தகாண்டுவந்து குவிக்கக்கூடியவாறு 

அவர்களுகடய ஏற்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கு நாங்கள் 

உதவியாக இருந்து ஒத்துகழக்கரவண்டுதமன்று ரகட்டு, 

விகடதபறுகின்ரறன்.  நன்றி.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ැරු ත්ශරකා බශලූරි  මහත්ශ. ඔබතුමමශට ින ශඩි 12කා 
කාශල ක් ි දේබ වශ. 

 
[අ.භශ. 5.06] 

 
ගු  ාණක බාලසූරිය ෙහ ා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ශ්රී ලංකාශ අප    ාංවර්න  
ප ත්  ටදේත් අද දි  ඉදිරිපත් කාර ි දේබ  ිසදේ ෝැ හත්රක් 
පිළිබඳව අදහා් ඉදිරිපත් කිරීමට මට ින ශඩි 12කා වශදේ  කාශල ක් 

ලබශ දීම ැට  මශ ප්රථමදේ ්ම ඔබතුමමශට ා්තුමි ව්ත් ව වශ. 

දේමම  හ පශල  ආණ්ඩුව තමි කාම් දේද දේකාොට කිේදේේ,   
ිනදයශත්මකා පද මක් මත් තමි කාම් දේද වශ  කි ලශයි  මලික් 
ාමරිනක්රම තමි තුමමශදේ ත්, ඒ වශදේ ම අදේප් ුභජීව දේාේ සිංහ 
රශජය තමි තුමමශදේ ත්  තමි  ූරර පිළිබඳව  බල  දේකාොට,  තත්ත් 

වයදේ ්ම  එතුමම්ලශට දේම් තමි කාම් දීලශ ි දේබ්දේ් 
ිනදයශත්මකා පද මක් මත්යි. දේම් අවාථ්ශදේේදී අදේප් මලික් 
ාමරිනක්රම මටි තුමමශ දේම් ැරු ාභශදේේ දේ ොසිටි ත්, එතුමමශට 

අප    ක්දේෂේත්ර  පිළිබඳව ිනයශල අත් දටකීම් ප්රමශණ ක් ි දේබ  
ිසාශයි මම එදේහම කි ්දේ්. ඒ වශදේ ම ුභජීව දේාේ සිංහ රශජය 
තමි තුමමශත් ත්රුණ, දක්ෂ තමි  දේකාදේ ක්. ඒ ිසාශ දේමම 
ක්දේෂේත්රදේ   ම් කිසි ිනධි කා  වර්න  ක් ති  කාර්  එතුමම්ලශට  

පුළුව් කි ලශ මම ිනයව්ශා කාර වශ.  

 මුත්, දේම් ක්දේෂේත්ර  තුමළ තත්ත්ටම ප්රය ් ක් ි දේබ වශ. දේම් 
ප්රය ්  මූලිකාව පට් ැත්දේත් 1977 වර්ෂදේ  සිටයි. 1977 

වර්ෂ ට දේපර පටවටි  ආණ්ඩුව ජශත්ය්ත්ර දේවදේළඳශම 
ාම්බ්නදේ ් දේමො  වශදේ  ප්රි පත්ි  ක්ද අුවැම   කාදේළේ 
කි ලශ අපි කාවුරුත් ද් වශ. Import substitution කි   

ප්රි පත්ි   ත්මයි එම ආණ්ඩුව  අුවැම   කාදේළේ.   මුත්, 1977දී 
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export promotion ප්රි පත්ි  මශලශවක් ත්මයි දේජ්.ආර්. ජ වර්න  
මහත්ශදේ  ආණ්ඩුව අුවැම   කාදේළේ. එදශ පටවටි  එක්ාත් ජශි කා 
පක්ෂ ආණ්ඩුව  export promotion ප්රි පත්ි   අුවැම   කාළශට  

ආර්ථිකා පුභබිම හරි ට හටදුදේේ  ටහට.  

අප    ්  හශ ාම්බ්න 2011 සිට 2015 දක්වශ වූ  අදේප් 
ාංඛ්යශ දේල්ඛ්  දිහශ බටුදේවොත් එදේහම,  2011දී අදේප් අප    

ආදශ ම තදේමරිකාශුව දේඩොලර් බිලි   10.5යි. 2015දීත් අදේප් 
අප    ආදශ ම තදේමරිකාශුව දේඩොලර් බිලි   10.5යි. ඒ වශදේ ම 
දේම් ප්රමශණ  දළ ජශි කා ිසෂ්පශද දේ  ප්රි යත් ක් හටටි ට 

බටුදේවොත් එදේහම,  ඒ ප්රමශණදේ ත් වටඩි වර්න  ක් අපි දකි්දේ් 
 ටහට. 2011, 2012, 2013 වර්ෂවලත්  ම් වර්න  ක් සිදු දේවලශ 
ි දේබ වශ. 2013 සිට 2014 දක්වශත්   ම් වර්න  ක් සිදු දේවලශ 

ි දේබ වශ.  මුත්,  එ  ිනයශල වර්න  ක් දේ ොදේවයි.  ටවත් 
2015දී  ත්වත් අඩු වීමක් සිදු දේවලශ ි දේබ වශ.  

දේලෝකාදේ  අදේ ක් රටවල අප    ් එක්කා අදේප් අප    
ප්රි යත්  බටුදේවොත්, තත්ත් වයදේ ්ම අදේප් අප     අඩු 

දේවලශ ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ දේමත්ට  ප්රය්  ක් ි දේබ වශ. දේම් 
ප්රය ්  අපි  ම් කිසි ිනධි කාට ිසරශකාරණ  කාර ැ්  ඕ ෑ. අද 
මම එක්ත්රශ website එකාකා ි දේබ   වශර්ත්ශවක් බටුවශ. එම 

වශර්ත්ශව අුවව Export Development Board එදේකා් කි ලශ 
ි දේබ වශ, 2016 ජූලි මශා  ව  දේකාොට අදේප් අප     සි  ට 
4.4කි් ත්වත් අඩු වීමක් සිදුදේවලශ ි දේබ වශ  කි ලශ. පුභ ගි  

මශා 17ට දේමවටිස අඩුවීමක් අපට දිැටම දකි් ට ි දේබ වශ. මම 
හිත්්දේ් දේම්කාට දේහේතුම කාශරණශ දේැොඩශක් ි දේබ වශ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, දේම් ාඳහශ බලපශ  වටදැත්ම 

කාශරණශව ත්මයි, දේශයපශල  වශත්ශවරණ . අදේප් අප    ් 
වටඩි කාර්   ම්, ආදේ ෝජකා ් ලංකාශවට දේැ  ඒදේම් 
අවයයත්ශවක් ි දේබ වශ  ම්, අපට stable government එකාක් 

ි දේබ්  ඕ ෑ.  

ත්මු් ශ්දේාේලශට තුමදේ ් දේදකාකා බල ක් ාහිත් ආණ්ඩුවක් 
ි දේබ වශ. තුමදේ ් දේදකාකා බල ක් ාහිත් ආණ්ඩුවක් ි බුණශට 
ආදේ ෝජකා ්ට ඒ පිකවුඩ    වශද කි   එකා ාම්බ්නදේ ් 

ප්රය ් ක් ි දේබ වශ. අවුරුදු දේදකාකාට ආණ්ඩුවක් හද වශ  
කි ලශ කිේවශම ආදේ ෝජකාදේ ෝ එ්දේ්  ටහට. ාමහර ිනට  අවුරුදු 
දේදකාකා කාශල , අවුරුදු පහක් කාර්  ඕ ෑ  කි ලශ තීරණ  

කාදේළේ ඒකා ිසාශ දේව්  ති . 

අපි TV එදේක් ප්රවෘත්ි  බටුදේවොත් එදේහම හටම දශම වශදේ  
දේකාොදේහේ හරි strike එකාක් ි දේබ වශ. අදේප් රදේට් strike එකාක් 

ි දේබ  දේකාොට ආදේ ෝජකා ් තිනල්ලශ දේම් රදේට්  factories ිනවෘත් 
කාරයිද,  ටශද කි   එකාත් දේමත්ට දි අපි ප්රය්  කාර්  ඕ ෑ. 
දේබොදේහෝ දුරට ආදේ ෝජකා ්  ලංකාශව වශදේ  රටවල් දේකාළි්ම 

දේත්ෝරශ ැ්දේ්  ටහට. ඉා්දේාල්ලශම ඔවු් ඒ කාලශප  පිළිබඳව 
බල වශ. ඒ කාලශපදේ  ආර්ථිකා වර්න   දේකාොදේහොමද කි   එකා 
බලලශ ත්මයි ඔවු් කාලශපදේ ් රටක් දේත්ෝරශ ැ්දේ්. දකුණු 
ආසි ශුව කාලශපදේ   ම් කිසි වර්න  ක් ි බුණත්, අදේප් රදේට් 

දේශයපශල  වයදේ ් අා්ථශවරභශව ක් ි දේබ වශ  ම්, 
ආදේ ෝජකා ් දේැ  ඒදේම් අපහුභත්ශවක් ි දේබ වශ  කි   එකායි 
මම දකි්දේ්. 

අදේ කා, අපට එකාම consistent ප්රි පත්ි  ක් ඉදිරි ට දේැ  
 ්  පුළුව්  ම් ඒකා ාෑදේහ්  වශසිදශ කායි කි ලශ මශ ිනය්වශා 
කාර වශ.  මුත්,  හ පශල  ආණ්ඩුදේේ ප්රි පත්ි  ාහ ්රි ශදශම ් 

ාම්ර්ර්ණදේ ් දේදකාක් හටටි ටයි මශ දකි්දේ්. අපට මත්කායි, 

අැමටි තුමමශ එතුමමශදේ  ආර්ථිකා දටක්ම ාම්බ්නදේ ් පුභ ගි  

අවුරුශදේශ දේ ොවටම්බර් මශාදේ දි ප්රකාශය ක් කාළශ. ඒ ප්රකාශයදේ ් 
දේමොකාක්ද ඉදිරිපත් කාදේළේ? එතුමමශ බදු ැට  කාථශ කාළශ. ඉ් පාද්ේාේ 
අදේප් ැරු රින කාරුණශ ශ කා මුදල් තමි තුමමශ අ  වට  ඉදිරිපත් 
කාළශ.   මුත්, ඒ අ  වට යි අැමටි තුමමශදේ  ප්රකාශය යි පරා්පර 

ිනදේරෝධීයි. එත්දේකාොට අැමටි තුමමශ එකාක් කි ලශ,  මුදල් තමි තුමමශ 
ත්වත් දේද ක් කාර වශ  ම්  එත්ට  ත්ව ප්රය ් ක් ි දේබ වශ 
කි ලශ මශ හිත් වශ. උදශහරණ ක් ිනධි ට අදේප් අැමටි තුමමශ  

කිේවශ, "අපි පුළුව් ත්රම් ාෘජු බදු ක්රම කාට  ්  ඕ ෑ" 
කි ලශ.  මුත්, මුදල් තමි තුමමශ අ  වටදේ දී දේමොකාක්ද කාදේළේ? 
වක්ර බදු ත්වත් වටඩි කාළශ. ඉි ් දේමත්ට  පරා්පර ිනදේරෝධී 

මත්වශද කුයි ි දේබ්දේ්. 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස. රජ  ඉදිරිපත් කාළ බදු 
ප්රි පත්ි  දිහශ බටුවශම, අදේප් මුදල් තමි තුමමශ දේලෝකා වශර්ත්ශවක් 

ි ේබශ, retrospective tax  එකාක් ඉදිරිපත් කාරලශ. ඒ කි ්දේ්, 
අතීත් ට බලපශ  ිනධිදේ  බශදක් අ  කාර  ක්රමදේේද ක්. තත්ත් 
වයදේ ්ම අතීත්දේ  ලබශ ැත් ලශභ කාට බශදක් අ  කාර  
ක්රමදේේද ක් දේම් රදේට් ්රි ශත්මකා කාර  දේකාොට, දේම් වදේ  රටකාට 

ආදේ ෝජකා ් එ්   තල්මක් දක්ව  එකාක්  ටහට කි ලශයි  මශ 
ිනයව්ශා කාර්දේ්.  

වටට් පිළිබඳව ැත්ත්ත් ඒ වශදේැයි.  මශ හිත්  ිනධි ට දට ට දහ 

වත්ශවක් ිනත්ර වටට් ාංදේයෝන   වුණශ. ත්වමත් එ  
ිස මශකාශරදේ ් පශර්ලිදේම්්තුමවට ඉදිරිපත් කාරලශ  ටහට.  දට් 
ඉදිරිපත් කාර්  බලශදේපොදේරොත්තුම ව වශ.  දට් අවුරුශදක් ැත් 

දේවලශ ි දේබ වශ.  දට්  දේකාොදේහොමද දේම් බදු ප ව්දේ්?  පුභ 
ගි  ජ වශරි 01වටිසදශ දක්වශ  අතීත් ට ගිහිල්ලශ ත්මයි වටට්  අ  
කාර්දේ්. ඉි ් දේම් වශදේ  ප්රි පත්ි  මශලශවක් ි දේබ  දේකාොට,   

ආදේ ෝජකා ් දේමරටට දේැ  ඒම ාම්බ්නදේ ් ිනයශල 
ැටටුවක් ති  දේව වශ. 

රජදේ  ප්රි පත්ි  ාම්බ්නදේ ් කාථශ කාර වශ  ම්,   දේම් 

රජ  හරි ප්රි පත්ි  කා දේ ොදේවයි සිටි්දේ්.  රජ  බල ට එ්  
ඉාද්ේාල්ලශ දේමොකාක්ද කිේදේේ? හම්බ්දේත්ොට වරශදේ  කාටයුතුම 
 වත්ව වශ කිේවශ; මත්ත්ල ගුව් දේත්ොටුදේපොදේළේ කාටයුතුම 
 වත්ව වශ කිේවශ.  පුභව   අවුරුදු එකාහමශරක් වශදේ  කාශල ක් 

Port City එදේක් කාටයුතුම  ත්ර කාළශ. දට් රජ  දේමොකාක්ද 
කාර්දේ්? දේම්වශ ආපුභ පට් ැ් යි හද්දේ්. දේම්වශ පට් 
ැ්  එකා දේහොඳයි.  මුත්, අවුරුදු එකාහමශරක් අදේප් කාශල  

 ශා්ි  වුණු එකායි දේමත්ට  ි දේබ  දේලොකුම ප්රය ් . ඒ ිනත්රක් 
දේ ොදේවයි, මත්ත්ල airport එදේක් දේැොඩ ටඟිලිවල වී පිදේරේවශ.  
ඊට පුභව දට් චී  ආදේ ෝජකා ් දේැ ටල්ලශ ඒ පටත්දේත් 

දේහක්දේට ශර පහදේළොා් දහාකා දේව ම දේවළඳ කාලශප ක් හද  
දේකාොට මත්ත්ල  airport එකා දේහොඳයි. දට් වරශ  දේහොඳයි.  

මම කි ්දේ් එදේහම දේවළඳ කාලශප හද්  ඕ ෑ. ැරු 

ිසමල් සිරිපශල ද සිල්වශ තමි තුමමශ දට් දේම් ැරු ාභශදේේ 
ඉ් වශ. ැරු ිසමල් සිරිපශල ද සිල්වශ තමි තුමමශ මටදිහත්දේවලශ 
 ශ්ත්ම් ඒ වී ටිකා ඉවත් කාරපු ිසාශ දේව්  ි බුණු අලශභ  
 ම්කිසි මට්ටමකාට වළක්වශ ැත්ත්ශ. එතුමමශට අපි ඒ පිළිබඳ 

දේබොදේහොමත්ම ා්තුමි ව්ත් දේව වශ. දේමොකාක් හරි දේද ක් හදලශ 
ි දේබ වශ  ම්,   දේශයපශල  දේදද ක් බල්දේ්  ටතුමව ඒදේකා් 
දේකාොදේහොමද අපි උපරිම ලශභ ක් ලබශ ැ්දේ් කි   එකා ිනමාශ 

බටලීම ත්මයි දේමත්ට දී   අවයය ව්දේ්. එදේහම  ටි ව අර වශදේ  
දේශවල් කිරීදේම් කිසිම වටඩක්  ව්දේ්  ටහට.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, හුඟක් දේවලශවට අිසක් රටවල් 

එක්කා අදේප් රට ාංා්ද   කාර බල්  අපට පුළුව්. 1990දී 
ලංකාශදේේ අප    ආදශ ම  තදේමරිකාශුව දේඩොලර් බිලි   2ක් 

291 292 

[ැරු ත්ශරකා බශලූරි  මහත්ශ] 
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වශදේ  ත්මයි වශර්ත්ශ වුදේණ්. බං ලශදේශයදේ  එ  තදේමරිකාශුව 

දේඩොලර් බිලි   1.7ක් වයදේ ් වශර්ත්ශ වු ණශ. ඒ වශදේ ම 
ින ට් ශමදේ  තදේමරිකාශුව දේඩොලර් බිලි   2කා වශදේ  
අප    ක් වශර්ත්ශ වුණශ. හටබටයි, අද දේමොකාද, දේවලශ 
ි දේබ්දේ්? අපි ඉ්දේ්  තදේමරිකාශුව දේඩොලර් බිලි   10.5කා 

අප    ප්රමශණදේ යි. අද ින ට් ශම  දේකාොත්ට ද ඉ්දේ්? 
ින ට් ශම  තදේමරිකාශුව දේඩොලර් බිලි   162කා අප    ක් 
කාර වශ. බං ලශදේශය  දේකාොදේහොමද? බං ලශදේශයදේ  

තදේමරිකාශුව දේඩොලර් බිලි   37.6කා අප    ක් කාර වශ. 
එදේහම  ම් අවුරුදු 25ක් වශදේ  කාශල ක් තුමළදී දේකාොදේහොමද, ඒ 
රටවල් එච්චර දියුණු වුදේණ්, ඒ වශදේ ම අදේප් රට පුභබෑදේේ 

දේකාොදේහොමද කි ශ අපි දේාො ශ බල්  ඕ ෑ. දේම්කාට දේහේතුම කාශරණශ 
දේදකාක් ි දේබ වශ.  

එකාක් ත්මයි product differentiation කි   එකා.  ටත් ම් 

අප    ිනිනනත්ව ක් ි දේබ්  ඕ ෑ. බං ලශදේශය ,  
ින ට් ශම  වශදේ  රටවල ඒ අප    ිනිනනත්ව  ි බුණශ. අිසක් 
කාශරණශව ත්මයි,  අපි පුළුව්ත්රම් දේවළඳ දේපොළ ිනිනනත්ව ක් 
දේහො ශ ැ්  ඕ ෑ. ින ට් ශම  තදේමරිකාශවට සි  ට 21කා 

අප    ක් කාර වශ; චී  ට සි  ට 12යි; සිංැප්ර්රුවට සි  ට 
11යි; ඉ්දි ශවට සි  ට 5යි; දකුණු දේකාොරි ශවට සි  ට 7යි. 
 මුත් අදේප් දේවළඳදේපොළ ිනිනනත්ව  දේදා බටු දේවොත් දේබොදේහෝදුරට 

ත්වමත් අපි අප     කාර්දේ් යුදේරෝප ට ාහ තදේමරිකාශවටයි. 
එත් දේකාොට දේමොකාක් හරි දේශයපශල  ප්රය ් ක් ි බුදේණොත් ඒ 
කාට්ටි  දේමොකාක්ද, කාර්දේ්? අපට අර දේත්ොණ්ඩුව හිර කාර වශ. 

දේත්ොණ්ඩුව හිර කාළශට පුභව ආර්ථිකා වයදේ ් අදේප් රටවල් කාඩශ 
වටදේට වශ. බං ලශදේශයදේ  අපි ද් වශ, garment  
manufacturing දේදවටිස ත්ට ටයි ි දේබ්දේ්.  මුත් දට් ඒ 

කාට්ටි  දේමොකාක්ද, කාර්දේ්?  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, garment manufacturingවලට 
ිනත්රක් දේ ොදේවයි, දට් ඒ කාට්ටි  shipbuildingවලට ගිහිල්ලශ 

ි දේබ වශ; pharmaceuticalsවලට ගිහිල්ලශ ි දේබ වශ. ඒ වශදේ ම 
ිනිනන දේශවල්වලට ඔවු්   වශ. මම හිත්්දේ් දේමත්ට දී 
අිසවශර් දේ ්ම අපිත් දේව ත් දේශවල් දේහො ශ ැටනීදේම් 
අවයයත්ශවක් ි දේබ වශ.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්ත්රීතුමමශ, ඔබතුමමශට ත්ව ින ශඩි දේදකාකා කාශල ක් 
ි දේබ වශ. 

 
ගු  ාණක බාලසූරිය ෙහ ා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ා්තුමි යි.  

  අදේප් රදේට් ිසෂප්ශද   කාර  දේශවල් දේල්සිදේ ්ම අිසක් 
රටවලට දේකාොපි කාර්  පුළුව්කාම ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ  තත්ත් 
වයදේ ්ම අදේප් අප     වටඩි කාර ැටනීදේම් අවයයත්ශවක් 
ි දේබ වශ  ම්, අපි high-tech sectorsවලට  ්  වුවම ශ බව 

මම ිනය්වශා කාර වශ. දකුණු දේකාොරි ශව, ජපශ   වශදේ  
ාංවර්න   දේවච්ච රටවල් දේදා බටුදේවොත් ඒ කාශරණ  දටකා 
ැ්  පුළුව්. දට් ඔ  දකුණු දේකාොරි ශව shipbuildingවලට 

1965  ්  හද දේකාොට තදේමරිකාශදේව් තිනත් කිේවශ 
shipbuildingවලට  ්  එපශ කි ලශ.  මුත් දකුණු දේකාොරි ශව ඒ 
අ  කිේව දේශ තහුදේේ  ටහට. දකුණු දේකාොරි ශව high-tech 

industriesවලට ගි  ිසාශ ත්මයි අප     දියුණු කාර ැ්  
පුළුව් වුදේණ්. අද දකුණු දේකාොරි ශදේව් අප     කාර  සි  ට 

75ක් ිනත්ර high-tech දේශවල්. හටබටයි, ලංකාශදේේ garment 

industries දිහශ බටුදේවොත්,  Linea Aqua Private Limited වශදේ  
ාමහර ආ ත්  ි දේබ වශ දේඩොලර් 10,000 swimsuits අප     
කාර වශ.- අපි බහුත්ර ක්  අප     කාර්දේ් high-tech 
දේශවල් දේ ොදේවයි. ඒ ිසාශ මම හිත්්දේ් අපි දේම් පටත්ත් ැට ත් 

බලශ ැටනීදේම් අවයයත්ශවක් ි දේබ  බවයි. ඒ වශදේ ම  අප    
ක්දේෂේත්ර  ත්වත් දියුණු කාර්   ම් පුළුව් ත්රම් රශජය එකාතුම 
දේවලශ research and development පටත්ත් දියුණු කිරීදේම් 

අවයයත්ශවක් ි දේබ වශ. ඒ වශදේ ම  quality එකා දියුණු කාරලශ ඊට 
පාද්ේාේ අුත් designs දේ ්  ඕ ෑ. දේමොරටුමුල්ලට ගිදේ ොත් අපි 
දකි වශ, දේහොඳ ලී බඩු ඕ ෑ ත්රම් ි දේබ  බව.  මුත් පරණ 

design එකාමයි ි දේබ්දේ්. ඒ design එකා දශලශ පිටරට දේැිසහි් 
ඒකා ිනකුණ්  බටහට. හටබටයි, ඒ කාට්ටි ට අුදේත්් designs 
ටිකාක් දු්දේ ොත් මම හිත්්දේ් මීට වඩශ දේහොඳ අප    ක් 

ලබශ ැ්  අපට පුළුව් ව වශ. 

අපි  අත්ා් කාරපු ිනදේශය ගිිනුභම් ි දේබ වශ. අපි 
පශකිා්ත්ශ  ත් එක්කා ිනදේශය ගිිනුභම් අත්ා් කාළශ; ඉ්දි ශවත් 
එක්කා අත්ා් කාළශ.  මුත් ඒ ිනදේශය ගිිනුභම් තුමළි් අදේප් 

අප     වර්න   දේවලශ ි දේබ වශද කි ලශ අපි දේපො නඩක් 
කාල්ප ශ කාරලශ බල්  ඕ ෑ. ප්රි යත් ක් වයදේ ් අපි 
පශකිා්ත්ශ  ට දේකාොච්චර ප්රමශණ ක් අප     කාර වශද? 

සි  ට 0.7යි. ඉ්දි ශවට සි  ට පහයි අපි අප     කාර්දේ්. 
දේම් වශදේ  දේශවුත් අපි අිසවශර් දේ ්ම ාටලකිල්ලට ැ්  
ඕ ෑ  කි ලශ මම ිනයව්ශා කාර වශ. Export Development 

Board එදේකා් දට් අප    ක්දේෂේත්රදේ  ඉ්  අ ට උදවු 
කාර වශ, web-based ක්රම ට අප     කාර්  අවයය 
ත්ශක්ෂණ  ලබශ දීම මඟි්. මම ඒ ැට  හුඟක් ා්දේත්ෝෂ 

දේව වශ. දට් අපට ිනදුලි ාංදේශය හශ ඩිිනටල්  ටිත්ල පහුභකාම් 
තමි  දේකාදේ කුත් ඉ් වශ. ඒ තමි තුමමශදේැුවත් ප්රදේ ෝජ  
අරදේැ  අප    ක්දේෂේත්රදේ  ඉ්  අ ට පුළුව් ත්රම් web-

based solutions දේද්  පුළුව් වුදේණොත්, අපට අුත් දේවදේළඳ 
දේපොළවල් දේලදේහසිදේ ්ම දේාො ශ ැ්  පුළුව් දේවයි කි ලශ 
මම ිනයව්ශා කාර වශ.  

 දේමත්ට දී අපට ත්වත් ප්රය ් ක් ි දේබ වශ. ඒ ත්මයි ලංකාශදේේ 

labour sector එදේක්, එදේහම  ටත් ම් අදේප් labour market එදේක් 
ි දේබ  ප්රය්  . ඒකාත් ිසරශකාරණ  කාර ැ්  ඕ ෑ. අද  
ලංකාශදේේ ත්මයි වටඩිම ිසවශඩු ැණ ක් ි දේබ්දේ්. ඉි ් එදේහම 

වටඩිම ිසවශඩු ැණ ක් ි දේබ  රටක් ිනධි ට ආදේ ෝජකායි් 
දේැ්ව්දේ් දේකාොදේහොමද කි ලශ අපි බල්  ඕ ෑ. ඒ ැට ත් 
අපි කාල්ප ශ කාර්  ඕ ෑ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අදේප් ඉරශ් ිනක්රමරත්  
ිසදේ ෝජය තමි තුමමශ TPP එකා ැට  කිේවශ. හටබටයි අපි ඒ 
ගිිනුභම්වලට තතුමළත් දේව  දේකාොට ජශි කා ප්රි පත්ි  ක් හදශ දේැ  

තතුමළත් දේව වශ  ම් දේබොදේහොම දේහොඳයි කි ලශ මම ිනයව්ශා 
කාර වශ. 2010 දේහෝ 2008 දේහෝ 2009 වර්ෂවලදී ''ාටම්ුභං'' 
ආ ත් දේ ් ින ට් ශම ට තිනල්ලශ බිලි   18කාට වටඩි 
ආදේ ෝජ  ක් කාළශ.  මුත්  Samsung mobile phones   සි  ට 

ප හක් ිනත්ර හද්දේ් ින ට් ශමදේ . එදේහම ආදේ ෝජ  ක් 
කාළශට, ඒ මඟි් ඒ රටට දේකාොච්චර ප්රි ලශභ ක් ලටබුණශද කි   
එකා ැට ත් අපි දේපො නඩක් කාල්ප ශ කාර්  ඕ ෑ. ඒ වශදේ ම ඔ  

TPP වශදේ  ගිිනුභමක් අත්ා් කාදේළොත් එදේහම ඒ මඟි් ලටදේබ  
හශිසදශ කා දේශවුත් දේැොඩක් ි දේබ වශ.  Arbitrageවලට  ්  
ඒ අ ට ඉඩක් දීලශ ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ ඒ ගිිනුභම් අත්ා් කාර්  

ඉාා්ර දේවලශ අපි ජශි කා ප්රි පත්ි  ක් හදලශ ඒ ගිිනුභම් අත්ා් 
කාර වශ  ම් දේබොදේහොම දේහොඳයි කි ලශ මම ිනයව්ශා කාර වශ. ඒ 
වශදේ ම අපි අත්ා් කාරපු ගිිනුභම් ි දේබ වශ. ඒ ගිිනුභම්වලිුවත් 

අපි ිසසි ප්රදේ ෝජ  ක් ලබශ ැ් වශද කි   එකා ැට ත් 
බටුදේවොත් දේබොදේහොම දේහොඳයි.    
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, කාරුණශකාරලශ ඔබතුමමශදේ  කාථශව අවා් 
කාර් . 

 
ගු  ාණක බාලසූරිය ෙහ ා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ැරු  ඉරශ්  ිනක්රමරත්  ිසදේ ෝජය තමි තුමමශ ත්වත් 

කාශරණ ක් ැට  කිේවශ. ණ බර ැට  ආණ්ඩු පක්ෂදේ  හුඟක් 
ම්ත්රීවරු කාථශ කාළශ. ැරු ඉරශ් ිනක්රමරත්  ිසදේ ෝජය 
තමි තුමමශ කි පු ආකාශර ට පුභ ගි  ආණ්ඩුදේව් දේමොකාක්ද, 
කාදේළේ? පුභ ගි  ආණ්ඩුදේව්  ම් කිසි ිනධි කා ආරක්ෂශවක් දීලශ 
ි බුණශ, "රුපි ලට". දේම් ආණ්ඩුව පත් වුණශට පාද්ේාේ ඒකා float 
කාර්  ැත්ත්ශ. 2015 වාදේර්දී දේමොකාක්ද වුදේණ්? 2015 වාදේර්දී 
float කාරලශ, රුපි දේල් වටි ශකාම පවත්වශ ැ්  ඕ ෑ වුණු ිසාශ 
ත්මයි ි බුණු ඔක්දේකාෝම reserves ටිකා අර දේැ  රුපි දේල් 
වටි ශකාම පවත්වශ ැ්  හටදුදේේ. ඒ ිසාශ ත්මයි 2015 වා දේර්දී 
රුපි ල් බිලි   1,112ක් ණ  ැත්දේත්. ලංකාශ ඉි හශාදේ  වටඩිම 
ණ  ැත්දේත් මහි්ද රශජපක්ෂ ජ ශධිපි තුමමශදේ  ආණ්ඩුව 
දේ ොදේවයි. දේම්  හ පශල  ආණ්ඩුව ත්මයි වටඩිම ණ  ැත්දේත්, ගි  
අවුරුශදේශදී. එත්දේකාොට දට් දේමොකාක්ද දේවලශ ි දේබ්දේ්? දට් 
රුපි ල බශල්දු දේවලශ ි දේබ වශ. රුපි ල බශල්දු වුණශ කි ලශ අදේප් 
exports වටඩි දේවලශ ි දේබ වශද? අදේප් exports වටඩි දේවලශ  ටහට. 
ඒ ිසාශ හරි ාටලටා්මක් එක්කා අපි දේම් ගිිනුභම්වලට තතුමළත් 
දේව වශ  ම් අපට අදේප් අප     මීට වඩශ දියුණු කාර ැ්  
පුළුව් දේව වශ. දේහොංදේකාොං වශදේ  රටවල සි  ට 200 ැණ කා 
අප    ක් ි දේබ වශ. ින ට් ශම  වශදේ  රටවල අප     
දළ ජශි කා ිසෂප්ශද දේ ් සි  ට අූවයි, ත්ශයිල්ත්දේ  සි  ට 
හටත්ත්ෑ ැණ යි. ලංකාශදේේ ත්වම එ  සි  ට දහ කා පමණ 
අැ කා ත්මයි ි දේබ්දේ්. ඉි ් ඒ ිසාශ අිසවශර් දේ ්ම එ  
වටඩි කාර ැ්  ඕ ෑ.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, කාරුණශකාර කාථශව අවා් කාර් .  

 
ගු  ාණක බාලසූරිය ෙහ ා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

අදේප් කාටබි ට් තමි තුමමශටත්, රශජය තමි තුමමශටත් මම ුභබ 
පත් වශ. ඒ අ දේ  හටකි ශව දේ ොදලශ පුළුව් ත්රම් දේම් ක්දේෂේත්ර  
දියුණු කාර්  ලටදේේවශ! කි මි් මශ ිසහඬ දේව වශ, ා්තුමි යි.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Seyed Ali Zahir Moulana. 

You have eight minutes.  
 
[5.23 p.m.] 
 

ගු තස යිඩ් අලී සාහීර් ෙවුලානා  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தமௌலானா ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Thank you, Hon. Presiding Member, for the 
opportunity given to speak on the Orders presented today 
under Section 14 of the Sri Lanka Export Development 
Act, No. 40 of 1979. 

Before that, I take this opportunity to commend the 
Ministry of Development Strategies and International 
Trade and its Minister, the Hon. Malik Samarawickrama 
and the  Hon. Sujeewa Senasinghe, State Minister of 
International Trade, for effectively identifying key factors 
and issues pertaining to the development and value-
enhancement of homegrown producers and 
manufacturers in order to better position their products in 
the international arena, thereby growing our economy. 

The first Order presented today is intended to reduce 
the Export Cess rate on raw rubber from Rs. 15 per 
kilogramme to Rs. 4 per kilogramme.  As is widely 
known, the export of rubber has been one of the 
hallmarks of Sri Lanka’s major exports and foreign 
exchange earners for the last few decades.  However, 
industry performance in the last five years has not been 
encouraging. According to the statistics provided by the 
Rubber Development Department of Sri Lanka, we have 
witnessed a downward trend in rubber production and 
exports. Production has reduced from 158,000 metric 
tons in 2011 to just 88,000 metric tons in 2015.  As a 
result, exports have dropped from 42,600 metric tons in 
2011 to just over 10,000 metric tons in 2015 with a year-
over-year reduction in exports of over 12 per cent. 

Sir, what has occurred since 2011 has been a domino 
effect which is continuing to affect smallholders and 
estate planters from increasing their natural rubber 
production. Global factors such as weakening crude oil 
prices, promoting the demand for synthetic rubber, drove 
down natural rubber prices. Decline in natural rubber 
prices has caused smallholders in major producing 
countries to switch over to other crops, which led to a 
slowdown in global demand and large stockpiles 
accumulated in major consuming countries. This in turn 
led the rubber prices at the Colombo Rubber Auction 
decline to the lowest recorded levels in 2014. 

However, there is a silver lining in all of this. Our 
neighbours in Thailand, Vietnam and Indonesia have all 
grown their rubber production collectively between 10 to 
25 per cent. Hence, as Sri Lanka progresses towards 
becoming the “Hub of the Indian Ocean”, it is essential 
for the Government to ensure that Sri Lanka becomes a 
serious player in raw material production, specifically in 
rubber, in order to attain the goal of US Dollars 4 billion 
in rubber exports by year 2024 as outlined in the Rubber 
Industry Master Plan. 

Sir, to allow for this, reforms with respect to levies 
and taxation on the industry also must be relaxed in order 
to incentivize the industry and its stakeholders to operate 
at optimum levels to ensure a rise in production and 
therein, exports. This is relevant to the marked 
improvement in demand for Sri Lankan rubber, driven by 
the decrease in rubber supply from Vietnam, as a result of 
the wintering of rubber trees during March to April 
driving up global prices for fresh stocks in June to July.  

Hence, provided that this Order is passed by 
Parliament reflecting a significant reduction in export 
cess levied on rubber, it would most definitely allow for a 
positive upward trend to arise through the benefits of 
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improving Sri Lanka’s price competitiveness with the 
main competitors, especially if this is correctly timed with 
rise of prices in June and July of next year, which 
inevitably calls for the reform and rectification of these 
levies now. 

Sir, now I am getting into another subject - beedi 
leaves. It has been reported that 15 per cent of persons 
between 18 and 69 are engaged in smoking, and about 
30,000 die annually due to tobacco-related diseases. It has 
been calculated that the Government spend about Rs. 72 
billion annually to treat such patients. Further, the World 
Health Organization has stated and identified that taxation 
by Government is a good measure to control the use and 
abuse of tobacco and tobacco-related products. 

Hence, given the measures undertaken by His 
Excellency President Maithripala Sirisena and the Hon. 
(Dr.) Rajitha Senaratne, Minister of Health, Nutrition and 
Indigenous Medicine, we have in recent times witnessed a 
steady increase in the imposition of taxes and levies 
primarily on the production and import of  cigarettes, 
owing to price hikes amongst retailers around the country 
and in keeping with the WHO doctrine towards taxation 
to combat use. 

However, in the past, due to insignificant taxation and 
regulation, beedi had become a cheaper alternative, being 
the poor man’s fix. This has been further strengthened by 
the increase of prices of cigarettes, and has led to beedi 
increasing its market share, being the cheaper option 
thanks to minimal taxation and regulation. In 2013 alone, 
beedi commanded 42 per cent of the tobacco market 
share in volume but its taxation was less than 1 per cent. 

Therefore, this Order which revises and increases the 
import cess rate on beedi leaves will certainly create a 
significant impact by creating economic barriers against 
the disposal of income of Sri Lankans, which will in turn 
lead to the reduction of tobacco consumption in the 
country. For this, I commend the joint action undertaken 
by His Excellency the President, the Hon. Minister of 
Health, Nutrition and Indigenous Medicine and the Hon. 
Minister of Development Strategies and International 
Trade and  their efforts in this regard. 

I thank you. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Mohamed Navavi. You have five minutes.  

 
[5.30p.m.] 

 
ගු තෙ තහ ෙඩ් නවවි ෙහ ා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much, Hon. Presiding Member, for 

giving me this opportunity. I think this is a very important 
Debate. Most of the Members spoke only about tea and 
rubber, but nobody mentioned coconut, which we must 
not forget.  About 30-40 years ago, our main export 

industry products were coconut along with tea and 
rubber. As you know, Sir, even in the Sectoral Oversight 
Committee, I have been arguing and fighting about 
improving the coconut industry.  

What I have to say here is, in the early 90s' or before 
that, we had coconut products exported. Desiccated 
coconut was exported. Coconut oil, fibre, charcoal and 
even coconut ekel were exported. Unfortunately, in the 
late 80s and 90s, it took a different turn. Today, it has 
become an industry where exports have come down very 
badly. Around 50 per cent of  DC oil mills are closed. 
Coconut oil mills are closed. Some time back, 20 - 30 
years ago, BCC was one of the biggest oil mills in South 
East Asia. Unfortunately, it is closed today. Billions of 
rupees were collected in the form of cess and 
employment opportunities were given. But now every 
thing has come to a standstill. More than the industry, Sir, 
coconut plantation has come down.  

I see the Hon. Presiding Member looking at me.  He 
was also in the Sectoral Oversight Committee when I was 
arguing. The JEDB, Chilaw Plantations Limited and the 
Kurunegala Plantations Limited have large estates. In 
fact, when we were at the Sectoral Oversight Committee, 
one institution - I am not sure whether it is JEDB- 
mentioned that they have 12,000 acres of land but only 
2,000 odd acres have been planted. This is the situation 
today. So, we have to reorganize the coconut industry so 
that we can export all the coconut-based products and get 
a good income to the country. You will not believe, some 
time back, the previous Government imported coconut 
from India. It was a waste of money. The former Minister 
who was in that Cabinet is also here. This is the problem 
we face today. We cannot reorganize the coconut 
industry overnight.  

I come from the Puttalam District, which is in the 
coconut triangle.  I know that the estates of JEDB and the 
Chilaw Plantations Limited are not maintained properly. 
Replanting of young plants and rehabilitation of estates is 
also not done. They have to fertilize the estates annually 
and it is also not done. They are only plucking coconuts 
and every estate is running at a loss.  Therefore, the 
relevant Minister should look into this industry where we 
can strive. Then, like the Philippines and Malaysia, we 
can also export coconut.  I have been in this trade. Hence 
I know the capability of this industry to thrive. Therefore, 
I request the Hon. Minister to look into this. If we can 
improve the coconut industry, we can earn money by 
exporting coconut and similarly through the cess also.  

Another industry which we always forget is the salt 
industry. Today there are many major salterns in Puttlam 
and Hambantota.  Now we have started a saltern in 
Elephant Pass also.  With all that, salt production in Sri 
Lanka is sufficient. This is a fact.  Unfortunately, salt is 
imported from India for certain products. What I am 
saying is this.  Here we have an industry in which we are 
striving.  I come from the Puttalam District, which 
produces 40 per cent of the salt needed for the whole 
country. This year, in addition to salt production in 
Puttlam and Hambantota, the saltern in Elephant Pass has 
produced 800 metric tons of salt. So, why is there an 
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unwanted importation of salt?  What happens is, when we 
import a certain quality of salt from India in big amounts, 
our salt gets stagnated. Ultimately, after one or two years, 
the stagnated salt is sold at a very low price.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගු තෙ තහ ෙඩ් නවවි ෙහ ා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
Hon. Presiding Member, please give me two more 

minutes.  

Therefore, we must look into this matter and take 
proper action to develop the salt industry in the future.  

Everyday we talk about tea; everyday we talk about 
rubber but we never talk about coconut and salt. These are 
industries which can give a major income.  There are 
thousands of people employed in these industries today.  
Like the number of employees of tea and rubber 
industries, there will be more people employed in 
industries coming under coconut and salt.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have to wind up now. 
 

ගු තෙ තහ ෙඩ් නවවි ෙහ ා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
Therefore, by considering salt and coconut industries, 

we can strive and we can achieve our goal in the future.  

Thank you.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  
 

ඊළඟ ට, ැරු ලක්ෂම්්  ශපශ අදේේවර්න  රශජය තමි තුමමශ. 
ඔබතුමමශට ින ශඩි 20කා කාශල ක් ි දේබ වශ. 
 

[අ.භශ. 5.38] 
 

ගු ලක්ෂනෙන් යාපා අතේවර්ධන ෙහ ා (වැඩබලන මුදල් 
අො යුරො) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன்  யாப்பா  அரபவர்தன - பதில் நிதி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Yapa  Abeywardena - Acting Minister 
of Finance) 
මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ාංවර්න  උපශ  මශර්ැ හශ 

ජශත්ය්ත්ර දේවදේළඳ අමශත්යශංය  මඟි් ඉදිරිපත් කාර  ලද 
අි ිනදේයේෂ ැටාට් ිසදේේද  4ක් ාම්බ්නදේ ් අද දවදේාේ 
පටවටත්දේව  ිනවශද   අවාශ දේ  පිළිතුමරු කාථශව කාර්  
අවා්ථශවක් ලටබීම ාම්බ්නදේ ් මශ ිනදේයේෂදේ ්ම ාතුමටු ව වශ.  

අද දි  ඉදිරිපත් කාළ ැටාට් ිසදේේද  හත්ර තුමළ අපට 

ඉත්ශමත්ම වටදැත් කාශරණශ කිහිප ක් ි දේබ වශ. අද අපි රටක් 
ිනධි ට සිටි  යුතුම ාථ්ශ දේ  ත්වම  ටහටයි කි   එකා අපි සි  ු
දේද ශම පිළිැත් යුතුමයි. ිසදහසි් පුභ දේම් රට පශල   කාරපු හටම 
පශර්ය්ව කාටම දේම් ාම්බ්නදේ ් වැ කීමක් පටවදේර වශ. 

අ ශැත් පරම්පරශවටත් දේම  ඉතුමරු කාරලශ අපි දේම් ැම    වශද 
කි ලශ අද අපි කාල්ප ශ කාර බල්  ඕ ෑ. ඒ ිසාශ අද අපට වැ 
කීමක් ි දේබ වශ, දේපදේ   ාත්ය  ප්රකාශය කාරලශ, කාටමටි  

අකාටමටි  දේමො  දේශ ි බුණත්, ිසවටරැදි ිනාඳුමක් දේාවීම ාඳහශ 
තී්දු ැටනීම පිළිබඳව. දේමොකාද, ඊළඟ පරම්පරශව දේම් රට දේැොඩ 
 ටඟීදේම් වැ කීදේම්දී අපට දේදොා්  ඟ්දේ්  ටි  ආකාශර ට අදේප් 

්රි ශදශම ් දේම් පශර්ලිදේම්්තුමව තුමළ ්රි ශත්මකා කිරීම මහජ  
ිසදේ ෝිනත් ් හටටි ට අදේප් වැ කීමක් ව වශ. 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, 2016 වාදේර් දේදව  

කාශර්තුමවට අදශළ වූ ශ්රී ලංකාශ මහ බටංකු වශර්ත්ශව ිසරීක්ෂණ  
කිරීදේම්දී අපට දේපදේ  වශ, දේලෝකා අභිදේ ෝැත් එක්කා අපට දේම් 
ප්රය ් ට මුහුණ දේද්  සිශන දේවලශ ි දේබ වශ  කි ලශ. දේමොකාද, 
පළමුව  කාශර්තුමදේේ සි  ට 5.2කා වර්න  දේේැ ක් ි බුණත්, 

දේදව  කාශර්තුමව ව  ිනට ඒ ප්රමශණදේ  රඳවශ ැ්  පුළුව්කාමක් 
ලටබුදේණ්  ටහට. එ ට දේලෝකා ආර්ථිකා ත්ත්ත්ව ත් තතුමළුව ප්රනශ  
දේහේතුම රශශි ක් බලපශ ි දේබ වශ. දේදව  කාශර්තුමව ව  දේකාොටත් 

රදේට් ඉහළම ණ  වර්න  ත්, පහළ උශනම  ත්, පහළ ආර්ථිකා 
වර්න  ත් දේකාොදේහොමවත් එකාට පවි ්  ිනධි ක්  ටහට. දේම ට 
ිනාඳුමක් අවයයයි. අපි දේදපටත්ත්ක් balance කාරදේැ  ඒ ිනාඳුම 

දේාො ්  ඕ ෑ. එකා පටත්ත්කි්, දේම ට බලපශ  ාශමශ ය 
ජ ත්ශව පීඩ  ට පත් දේ ොකාර අපි දේකාොදේහොමද ිනාඳුමක් 
දේාො ්දේ් කි ලශ බල්  ඕ ෑ. අිසක් පටත්දේත්්, අදේප් 

ආදශ ම් මශර්ැ වටඩි කාරලශ දේම් රට ඉදිරි ට දේැ   ්දේ් 
දේකාොදේහොමද කි ලශ බල්  ඕ ෑ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, පුභ ගි  කාශල ක් ි ාද්ේාේ 

පටවි  පශල  ක්රම  තුමළ අභය්ත්ර හශ බශහිර අාමතුමලිත්ත්ශවක්, 
ඌ  කාළම ශකාශරිත්ව ක් ි බුණශ. ඒ ිසාශ දේම් ාම්බ්නදේ ් 
ිසවටරැදිව තී්දු ැටනීමට අවයයත්ශවක් දේම් රදේට් ි දේබ වශ. 
ිසවටරැදිව තී්දු ැටනීමට දේහොඳම අවා්ථශවක් ති  දේවලශ 

ි දේබ වශ. දේම් රදේට් ප්රනශ  දේශයපශල  පක්ෂ දේදකා එකාට එකාතුම 
දේවලශ වාර ැණ ක් ාඳහශ ාම්මුි  කාට එළඹිලශ, දේදපශර්ය්ව ම 
වැ කීමක් ති ව ඒ තී්දු අරදේැ , මහ ජ ත්ශවට ශුභදශයී 

ආකාශර ට ඒ තී්දු ්රි ශත්මකා කිරීදේම්  ්ත්රණ ක් අපි ාකාා ්
කාර ැත් යුතුමයි.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, 2007දී දේලෝකා ආර්ථිකා  

දරුණුම කාඩශ වටටීමකාට ලක් වුණශ. හටබටයි බල් , එක්දහා ්
 වසි  ි ා් ැණ්වල ආර්ථිකා  කාඩශ දේැ  වටටුණශම එ  වාර 
6කි් හද්  පුළුව් වුණශ.  මුත් 2007 කාඩශ වටටුණු දේලෝකා 

ආර්ථිකා  හදශ ැ්  දේලෝකා ට -ලංකාශවට දේ ොදේවයි.- පුළුව් 
දේවලශ ි දේබ වශද? දේලෝකා ආර්ථිකා ට මුහුණ දේද්  චී  ට 
පුළුව් වුණශද? චී   බලශදේපොදේරොත්තුම වුණු ආර්ථිකා වර්න  
දේේැ  සි  ට 11යි, සි  ට 12යි. චී දේ  ආර්ථිකා වර්න  දේේැ  

සි  ට 6 දක්වශ අඩුව  ත්ත්ත්ව ට ආවශ. ආසි ශුව කාලශප  තුමළ 
මහශ බලවත්ශ වුණු, ිනයශල ආර්ථිකා යක්ි  ක් ි බුණු, ක්ෂිකකාව 
දියුණු වුණු චී  ට දේලෝකා ආර්ථිකාදේ  කාඩශ වටටීමට ඔදේරොත්තුම 

දේද්  පුළුව්කාමක් ලටබුදේණ්  ටත් ම්, අපි ඒදේකා් පශඩම් 
ඉදේැ  දේැ  ඉදිරි ට  ්දේ් දේකාොදේහොමද කි   එකායි අපට 
ි දේබ  ප්රනශ  ප්රය්  .  

1930 ව  ිනටත් දේම් වශදේ ම ආර්ථිකා  කාඩශ දේැ  වටටුණශ. 
හටබටයි, වාර හ කි් දේැොඩ ඟ්  පුළුව් වුණශ.  මුත් 2007 
සිට 2016 ව  දේත්ක් දේලෝකා ට දේම් ආර්ථිකා ත්ත්ත්ව ට මුහුණ 

299 300 

[ැරු දේමොදේහොම න  වින මහත්ශ] 



2016 ඔක්දේත්ෝබර් 05 

දේද්  බටරි වුණශ. අපි වශදේ  රටක් ැත් යුතුම තී්දු ැත්දේත් 

 ටත් ම්, දේලෝකා ආර්ථිකා ත් එක්කා දේම් ආර්ථිකාදේ  කාඩශ වටටීමට 
මුහුණ දේද්  පුළුව්ද කි ලශ දේශයපශල  පක්ෂ දේදදදේ ් 
දේත්ොරව අපි බල්  ඕ ෑ. දේශයපශල  පක්ෂ දේදද පටත්ත්කි් 
ි  ලශ අපි කාල්ප ශ කාර්  ඕ ෑ,  දේම් කාශල  තතුමළත් අපි 

දේම්කාට මුහුණ දේද්දේ් දේකාොදේහොමද කි ලශ.   

අපිට දේපදේ  වශ, පුභ ගි  කාශල  තුමළ ඛ්ිසජ දේත්ල් මිල, 
ා්වශභශිනකා ැෑා් මිල අඛ්ණ්ඩව පහළට ගි  බව. ඒ වශදේ ම න වත් 

රටවල ි බුණ  purchasing power කි   එකා අද ඉි රි දේවලශ 
ි දේබ්දේ් දේමො  රදේට්ද? මිලදී ැටනීදේම් හටකි ශව කි   එකා 
හටම රදේට්ම අඩු දේවලශ ි දේබ වශ. එත්දේකාොට අපට ැණ් හද්  

පුළුව්ද, අතීත්දේ  දේමදේහමයි, දේම් කාශලදේ  දේමදේහම වුණශ, දේම් 
කාශලදේ  දේමච්චර දේැ ශවශ කි ලශ. ඒවශ ැට  ත්ර්කා කාරලශ වටඩක් 
 ටහට. අපි එකා දේද ක් පිළිැ්  ඕ ෑ. 1994 ඉඳලශ ජශි කා 

ආදශ ම අඩු වී ි දේබ වශ. 1994 සි  ට 20ක් දේලසි් ි බුණු 
ජශි කා ආදශ ම 2015 ව  ිනට සි  ට 13ට වටටිලශ ි දේබ වශ. දේම් 
රදේට් ආණ්ඩු කාළ අපි සි ු දේද ශම දේම්දේක් වැකීම ැ්  ඕ ෑ. 
ඒකා එක්ාත් ජශි කා පක්ෂ  දේව්  පුළුව්; ශ්රී ලංකාශ ිසදහා ්

පක්ෂදේ  අපි දේව්  පුළුව්.  ජ ත්ශ ිනමුක්ි  දේපරමුණ එක්කා 
ඒකාශබශනවත් වාර කිහිප ක් ආණ්ඩු කාළශ. කාශල ක් එක්ාත් 
ජශි කා පක්ෂ   දේව මත් ආණ්ඩු කාළශ.  මුත් දළ දේශීය  

ිසෂප්ශදිත්දේ  ප්රි යත් ක් ිනධි ට ජශි කා ආදශ ම  සි  ට 20 සිට 
සි  ට 13, 14 දක්වශ අඩු වුණශ. එදේාේ සි  ට 13 දක්වශ අඩු වීදේම් 
වැකීම අපි සි ු දේද ශම භශර ැ්  ඕ ෑ. අපට ඒකාට මුහුණ 

දේද්  පුළුව්කාමක් ලටබුදේණ්  ටහට. ජශි කා ආදශ ම ඒ ැණ ට 
අඩු දේව  දේකාොට පවි   ින දමත් එක්කා අපි දේම්කා ඉදිරි ට දේැ  
 ්දේ් දේකාොදේහොමද?  

දේම් කාශලදේ  අාශමශ ය දේලා අදේප් පඩි වටඩි දේවලශ ි දේබ වශ. 
දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොදේළේ මිල දේව ාව්ීම අාශමශ ය දේලා අදේප් 
ආර්ථිකා ට වටදිලශ ි දේබ වශ. දේලෝකාදේ  ඛ්ිසජ දේත්ල් මිල අඩු 

වුණශට, ැෑා් මිල අඩු වුණශට ඒවශයි් ිසෂප්ශද   කාර  දේශවල් 
මිල දී ැටනීදේම් හටකි ශව  ටි  දේවලශ ි දේබ වශ. එත්දේකාොට ඒවශ 
දේකාොච්චර අඩු වුණත් ිසෂප්ශද  ක්දේෂේත්ර ට ගි ශම ඒ ිසෂ්පශද  
දේව ත් රටකාට ිනකුණශ ැ්  බටරි  ම්, යක්ි මත් ආර්ථිකා ක් 

දේැොඩ ඟ්  පුළුව්කාමක්  ටහට. දේම් ිනධිදේ  අර්බුද රශශි කාට 
අපි දේම් කාශල  ව  ිනට මුහුණ දී ි දේබ වශ. ාව්භශිනකා ිසපටයුම් 
දේවුවවට කාෘත්රිම ිසපටයුම් ආදේශය   ට ැටිසලශ ි දේබ වශ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අදේප් ාම්ප්රදශයිකා වැශව් 
ත්මයි දේත්, දේපොල් ාහ රබර්. අපි ත්වමත් කාථශ කාර්දේ් "දේම් 
ාම්ප්රදශයිකා දේශවල්වල ආදශ ම රැකා ැිසමු" කි ලශයි. දේම්වශ රැකා 

ැ්  පුළුව්ද? ඒවශ රැකා ැ්  බටහට. දේමොකාද, අද කාෘත්රිම රබර් 
ිසෂප්ශද   කාර වශ. රබර් ිසෂප්ශදකා ශට දේකාොච්චර ාහ  දු් ත් 
දේම් ත්ත්ත්ව ට මුහුණ දේද්  පුළුව්කාමක් අපට  ටහට. එදේහම 

 ම් අපි දේව ත් ිසපටයුම්වලට  ්  ඕ ෑ. දේලෝකාදේ  පවි   
අධිත්ශක්ෂිකකා අවයයත්ශවලට අපිත් පරිවර්ත්   දේව්  ඕ ෑ. 
අපි හටම ි ාද්ේාේම ත්ර්කා කාර්දේ් "අදේප් කාෘෂිකාශර්මිකා වැශව් 
ව  දේත්, දේපොල් ාහ රබර් ි දේබ වශ, අපට දේම් ටිකා රැකා ැ්  

බටරිද?" කි ලශයි. දේලෝකා  දේම්කාට මුහුණ දේද්  බටරි 
ත්ත්ත්ව කා ඉ්  දේකාොට අපි දේකාොදේහොමද ඒ ිසෂ්පශද  රැකා ැ්  
කාටයුතුම කාර්දේ්? දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොදේළේ දේත්ල් මිල අඩු වීම 

තුමළ කාෘත්රිම රබර් ිසෂප්ශද   කාරලශ දේවදේළඳ දේපොළට දම  දේකාොට 
අපි දේකාොච්චර ාහ ශනශර දු් ත්, 'දේාා්' බශදේද් ාහ  දු් ත්, 
අදේ ක් ාහ  දු් ත් ඒකා ත්ශවකාශලිකා පටලටා්ත්ර ක් ිනත්රයි.  

අද ඉදිරිපත් කාර ි දේබ  දේම් ිසදේ ෝැ අුවව 'දේාා්' බශද 
සි  ට 15 සිට සි  ට 4 දක්වශ සි  ට 11කි් අඩු කාර  එකා 
ාශමශ යදේ ් රබර් කාර්මශ්ත්  කාඩශ වටදේට  එකාට දේහොඳයි. 

හටබටයි, ඒකා ත්ශවකාශලිකා ිනාඳුමක් ිනත්රයි. අපි ඊට වඩශ අදේ ක් 

පටත්ත් බල්  ඕ ෑ. අද දේම් ිසදේ ෝැ ඉදිරිපත් කාර්  දේහේතුමවත් 
ඒකායි. දට් ිනයශල වයදේ ් රබර් ැා් උදුර්  පට්  දේැ  
ි දේබ වශ. ඒ වශදේ ම රබර් කාර්මශ් ත්දේ  දේ දේද  අ ට බරපත්ළ 
ප්රය ් ක් තිනල්ලශ ි දේබ වශ. අප   දේ දී ත්රැකාශරිත්ව ක් 

ති  කාර්  අපි දේම්වශ කාර වශ. හටබටයි, දේම්කාත් එක්කාම අපි 
අධි ත්ශක්ෂිකකා ත්ත්ත්ව ට  ්  බල්  ඕ ෑ.  

ැරු ත්ශරකා බශලූරි  ම්ත්රීතුමමශ ඒකා ඉත්ශමත් දේහොඳට ිනරහ 

කාළශ. දේමොකාද, අද දේලෝකාදේ  ි දේබ  අධි ත්ශක්ෂිකකා ිසපටයුම් 
එක්කා අපිත්  ්  ඕ ෑ. දේලෝකා  දේව ා් දේව  දේකාොට ඒ ාමඟ 
පරිවර්ත්   ව  දේවදේළඳ දේපොළවල් අපි දේාො ශ ැ්  ඕ ෑ. ඒ 

වශදේ  කාටයුතුම කාර්දේ්  ටි ව ාම්ප්රදශයිකා ිනධි ට ඉඳලශ දේම්වශ 
කාර්  ගිදේ ොත් අ ශැත්දේ දී අපට ිනයශල ැටටුවලට මුහුණ 
දේද්  සිදු දේව වශ. රබර් කාර්මශ් ත්  ඉත්ශමත්ම භ ශ කා 

ත්ත්ත්ව කාට වටටිලශ. ඒ වශදේ ම ාව්ශභශිනකා රබර් දේවුවවට කාෘත්රිම 
රබර් භශිනත්  දේේැදේ ් වටඩි දේවලශ ි දේබ වශ. මූලශා ශරූඪ 
ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අපි රට තුමළ රබර් ආශ්රිත් භශණ්ඩ ිසෂප්ශද   
කිරීදේම් වටඩ පිළිදේවළ දිරිමත් කාර්  ඕ ෑ ිසාශ ත්මයි, දේම් 

ත්රමට හරි 'දේාා්' බශද අඩු කාරලශ හරි ඒ ාහ   දේද්  සිදු 
දේවලශ ි දේබ්දේ්. දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොදේළේ රබර් මිල පහත් 
වටටීම දේහේතුම දේකාොටදේැ  දේශීය  අප   කාරුව් දිරි ැට්වීමට 

අපි දේම් කාටයුත්ත් කාර වශ.  මුත් මම මුලි් කිේවශ වශදේ  දේම්කා 
ත්ශවකාශලිකා පටලටාත්්ර ක් පමණයි. ඒ ිසාශ දේම් කාශරණ ට වඩශ 
අිසක් කාශරණශ පිළිබඳව අදේප් දටඩි අවනශ  ක් දේ ොමු දේව්  

ඕ ෑ.  

ඊළඟට, දේකාටි කාශලී  ආදශ ම් මශර්ැ දේමො වශද කි ලශ අපි 
බල්  ඕ ෑ. ාංචශරකා වයශපශර  අද අපි වශදේ  රටකාට දේකාටි 

කාශලී  ආදශ ම් ලබ  මශර්ැ ක් බවට පත්දේවලශ ි දේබ වශ. දේම් 
ව  ිනට මිලි   2.5ක් වූ ාංචශරකා ්දේ  ප්රමශණ  ඉදිරි අවුරුදු 
කීප  තතුමළත් ත්ව වටඩි කාර ැටනීම ාඳහශ ාංචශරකා ් 

ආකාර්ෂණ  කාර  වටඩ පිළිදේවළවලට අපි උදවු කාර්  ඕ ෑ. 
එදේහම උදවු කාරලශ, ාංචශරකා ් දේම් රටට එ දේකාොට, ඒ අ ට 
අවයය කාර  දේශවල් මිලදී ැටනීමටත් අවයය පහුභකාම් ාටපයීමට 
අපි කාටයුතුම කාළ යුතුමයි.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ැව ඝශත්   අපි කාටමටි   ටි  
දේද ක්. හටබටයි, ැව ඝශත්   අඩු කාර  ැම් ාංචශරකා 
වයශපශරදේ  ි දේබ  අවයයත්ශව මත් ඉල්ුම් කාර  ප්රමශණ  දේම් 

රටට දේැ්වශ ැටනීමත් අවයය ව වශ. එවටිස අවාථ්ශව්හිදී අපට 
දේාා් බශද                අඩු කාර්  සිශනදේවලශ ි දේබ වශ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඉදිරි කාශල  ව  දේකාොට අපට 

ිනයශල ප්රය ් කීප කාට මුහුණ දේද්  සිශන ව වශ. ප්රනශ  
වයදේ ්ම බදු ක්රම   ටදේත් අපි ාෘජු බදු ැට  කාථශ කාළශට ාෘජු 
බදු අ  කාර ැ්  පුළුව් ප්රමශණ  ඉත්ශමත් සීමිත්යි. අදේප් රදේට් 

ාෘජු බදු අ  කාර ැ්  පුළුව් අ  තුම්හශරදශහකාට වටඩි   ටහට. 
ාෘජු බදු අපට ලබශ ැ්  ක්රමදේේද කුත්  ටහට. ාෘජු බදු ලබශ 
ැ් දේකාොට ඒදේැොල්ල්දේ  කාර්මශ්ත් දේැිස ්  
පුළුව්කාමක් ලටදේබ්දේ්ත්  ටහට.  

ැරු ත්ශරකා බශලූරි  ම්ත්රීතුමමශ පටහටදිලිව කිේවශ වශදේ  දට් 
බං ලශදේශය  වශදේ  රටවල් ිනයශල වයදේ ් ිසෂප්ශද  
ක්දේෂේත්ර ට තිනල්ලශ ි දේබ වශ. හටබටයි, අදේප් රදේට් වශදේ  ඒ 

රටවල්වල කාම්කාරු නීි  - රීි   ටහට; දේැවීම් අඩුයි; ඔවු්දේ  නීි  
- රීි  දේව ාද්ේවලශ ි දේබ වශ. අදේප් ි දේබ  අිසක් සි ුම දේශවල් 
ාශම්ප්රදශයිකාව රැකාැ් , කාම්කාරු අයිි වශසිකාම්, අදේප් ිසෂප්ශද  

ින දම ආදී සි ල්ල අිසක් ඒවශත් එක්කා බල  ිනට වටඩිදේවලශ 
ි දේබ වශ. ිනදුලි  ාඳහශ ි දේබ  ඉල්ුම වටඩිදේවලශ ි දේබ වශ. 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

ත්ශක්ෂිකකා දියුණුවත් එක්කා අදේප් දරුව්දේ  ාශක්ෂරත්ශව 
වටඩිදේවලශ ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ  ඔවු් දේව ත් රැකි ශවලට  ්  
පට් දේැ  ි දේබ වශ. ඔවු් අද තඟුම් කාර්මශ්ත්  වශදේ  

රැකි ශව්හි රැ දේඳ්දේ්  ටි  ත්ත්ත්ව ක් ති දේවලශ ි දේබ වශ. 
ඒ ිසාශ අපි වහශම ඒවශයි් ලබ  ආදශ ම පශල   කාර  ැම් 
අිසක් පටත්ත්ට ිසෂ්පශද  ක්දේෂේත්ර ට අදශළව අධිත්ශක්ෂිකකා වටඩ 

කාටයුතුමවලට ිනයශල වයදේ ්  ්  අපිට සිශනදේවලශ ි දේබ වශ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ාෘජු ිනදේශීය  ආදේ ෝජ   අපි 
දේැදේ ්දේ්  ටත් ම්, දේඩොලර් බිලි   පහකා සීමශවකාටවත් ඉදිරි 
අවුරුදු කීප  තතුමළත් අපට  ්  බටරි  ම්, අපට ආර්ථිකා වර්න  
දේේැ  ි  ශ ැ්  පුළුව්කාමක් ලටදේබ්දේ්  ටහට. දේමොකාද, 

දේලෝකාදේ  ආර්ථිකා වර්න  දේේැ  කාඩශ වටටීමත් එක්කා අදේප් රදේට් 
ආර්ථිකා වර්න  දේේැ  ඉදිරි ට පවත්වශදේැ   ්දේ් 
දේකාොදේහොමද කි   ිනයශල අර්බුද ට අපිට මුහුණපශ්  

සිශනව වශ. මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඉදිරි වාර දේදකාකා 
කාශල සීමශව තුමළ දළ දේශීය  ිසෂප්ශද දේ  අුවපශි කා ක් දේලා එ  
සි  ට 20කා මට්ටමකාවත් අපි පවත්වශදේැ   ශ යුතුමයි. 

වර්ත්මශ දේ  ආදශ ම, වර්ත්  ින දම පි වශ ැටනීමට අපට 
ප්රමශණවත් දේව්දේ්  ටහට.  

ඒ ිනත්රක් දේ ොදේවයි, ුභබාශන  රශජය ක් දේලා ුභබාශන  
දේශවල්  ත්ර කාර්  අපට පුළුව්කාමක්  ටහට. ඒ ිසාශ අපි හටම 
ි ා්දේාේම ුභබාශන  දේශවල් ආරක්ෂශ කාර ැ්  ඕ ෑ. අිසක් 

පටත්දේත්් මිිසාු්භ පශිනච්චි දේ ොකාර  දේශවල්වලට අධිකා බදු 
ැහ්  අපට සිශනදේවලශ ි දේබ වශ. අත්යවයය  ටි  දේශවල්වලට 
බදු ැටහීදේම් ක්රම ක් ති  කාර ැ්  අපට සිශනදේවලශ ි දේබ වශ. 

සිැරට්, දුම් දේකාොළ, මත් පට් වශදේ  දේශවල්වලට අධිකා බදු අ  
කාර්  සිශනදේවලශ ි දේබ වශ. හටබටයි,  ඒදේක්ත් සීමශවක් 
ි දේබ වශ. දේමොකාද, ඒ ආදශ ම අඩු කාර ැ් ත් බටහට. දේම් ව ිනට 

ුභරශ බදු දේදපශර්ත්දේම්්තුමව, දේර්ගුව ආදශ ම් වටඩි කාරදේැ  
ි දේබ වශ.  

 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, 2016 පළමුවටිස කාශර්තුමදේේදී 
රශජය ආදශ ම සි  ට 2.8කි් අපට වටඩි කාර ැ්  පුළුව්කාම 

ලටබුණශ. ඒ ාම්බ්නදේ ් අපි ාතුමටු දේව වශ. හටබටයි, ඒ රශ ජය 
ආදශ ම රඳවශ ැ්  ඕ ෑ. ඒ රශජය ආදශ ම ත්ව දේපො නඩක් 
ඉදිරි ට  දේැිස ්   ම් අපි රශජය ආදශ ම් වටඩි කාර ැටනීම 

ාඳහශ වූ ක්රමදේේද ක් අුවැම   කාර්  ඕ ෑ. ඒකාට අපට 
පශල  ක් කාර්  සිශන දේව වශ. පරිපශල  ක්දේෂේත්රදේ  ින දම් 
කාටපීමට සිශන ව වශ. පශඩු ලබ  ආ ත්  පිළිබඳව දේදතුම් 

ාටර ක් කාල්ප ශ කාර්  සිශනදේවලශ ි දේබ වශ. ඒවශ ිනකුණ  
 එකා දේ ොදේවයි කාළ යුත්දේත්, ඒවශදේ  පරිපශල   දේව ා් කාරලශ 
PPP ක්රම කාට අපි  ්  ඕ ෑ.  ැරු ුභජීව දේාේ සිංහ රශජය 

අමශත්යතුමමශ මුලදී ාඳහ් කාළශ, චී දේ  ආදේ ෝජකා ්ට ි දේබ  
පහුභකාම් ැට . අපි අක්කාර 15,000කා ප්රමශණ ක් ආදේ ෝජ  
කාලශප ක් හටටි ට චී  ට ලබශදීලශ, ඔවු් එත්ට ට තිනල්ලශ, 
ිනිනන අංයවලට ආදේ ෝජ   කාරලශ, අධි ත්ශක්ෂිකකා දේශවල් 

ිසෂප්ශද   කාරලශ, දේලෝකා  ඉල්ල  දේශවල් එක්කා  ් ත් අපට 
සිශන ව වශ. අපි ින දම් දේ ොකාර ඔවු්දේ  ආදේ ෝජ   එත්ට ට 
දේ ්දේ් දේකාොදේහොමද? අපට අද පහුභකාම් දේද් ත් බටහට. 

දේමොකාද, අපි එක්ත්රශ මට්ටමකාට දියුණු දේවලශ ි දේබ  රටක්.  

අපි දුප්පත් දේර්ඛ්ශදේව් ඉහළට ආපු රටක්. දුප්පත්කාමි් 
ඉහළට ආපු රටකාට, ඒ රටට එ  ආදේ ෝජකා ් දේවුවදේව් 
පහුභකාම් ලබශ දේද්  බටහට. ිනදේයේෂදේ ්ම අද ආදේ ෝජ  
මණ්ඩල ට ඒකා කාර්  පුළුව්කාමක්  ටහට. ඉා්ාර අධිකා 

පහුභකාම් දු් ශ. හටබටයි, අද එදේහම දේද්  බටහට. අද එදේහම 
දේද්  බටරි දේමොකාද, අපි ඉ්දේ් දුප්පත් දේර්ඛ්ශදේව් ඉහළ.  

ඊළඟට, අදේ ක් පටත්දේත්් අපට ලබශදේද  පහුභකාම් 

අඩුදේවලශ ි දේබ වශ. තඟුම් ාඳහශ ලබශදේද  GSP Plus ාහ   
ලබශ ැ්  අපට බටරිදේවලශ ි දේබ වශ. අිසක් ඒවශටත්  අපට  
ලබශදේද  පහුභකාම් අඩුදේවලශ ි දේබ වශ; ඒ ාහ  අඩු දේවලශ 
ි දේබ වශ. අප   දේ දී ලබශදේද  ාහ  අඩු දේවලශ ි දේබ වශ. 

දේම් වශදේ  ත්ත්ත්ව ක් උඩ අපි ඉත්ශමත්ම අමශරු  ාට ක් 
දේැිස ්දේ්. ඒ ිසාශ අපි දකුණු දේකාොරි ශව වශදේ  තී්දු ැ්  
ඕ ෑ. ඒ වශදේ  තී්දු අරදේැ  අපි ාම්ප්රදශයිකා දේශවල්වලි් 

දේව ා් දේවලශ දේම් දේලෝකා ට ැටළදේප  ආකාශර  ට ත්රැ ක් 
දේද්  පුළුව් ත්ත්ත්ව ක් ති  කාරැ්  ඕ ෑ. එදේහම  ටතුමව 
අපි දේත්, රබර් ාහ දේපොල් ැට  කාථශ කාරමි් ඉඳලශ වටඩක්  ටහට. 

ඒවශ දේහොඳයි. දේත් මිල අඩුදේව  දේකාොට හුඟක් අ  කාෑ ැහ වශ.  

අද දේත් දළු කිදේලෝවකා මිල රුපි ල් 88යි; 89යි; 90යි. ඒ 
ැණ්වලට තිනල්ලශ ි දේබ වශ.  මුත් අපි දේත් ිසෂප්ශද   දේදා 

බටුවශම, පුභ ගි  වාරවලට වඩශ දට් දේත් ිසෂප්ශද   අඩුදේවලශ 
ි දේබ වශ. දේමොකාද,  අදේප් දේපොදේළොව දට් දේත් වැශවට පුරුදු 
දේවලශ. දේකා් ශව වශදේ  රටවල එදේහම  ටහට. ඒ රටට දේත් වැශව 
අුත්. ඒ ිසාශ ඒ අ ට දේලෝකා දේවදේළඳ දේපොළට ත්රැ කාර්  

පුළුව්. ඒ අ ට    ිසෂප්ශද  ින දම අඩුයි. ලබ  ාි   ිනත්ර 
දේව දේකාොට අදේප් වතුම කාම්කාරුව්දේ  පඩි වටඩි දේව වශ. මම 
හිත්  ිනධි ට දේදපක්ෂ ම එකාඟ දේවලශ රුපි ල් 730 දක්වශ ිනත්ර 

පඩි වටඩිදේවයි. රුපි ල් 730 දක්වශ පඩි වටඩි වුණශට පාද්ේාේ වතුමවල 
ිසෂප්ශද  ින දම ඔදේරොත්තුම දේ ොදේද  ිනධි ට වටඩි දේව වශ. 
හටබටයි, අපි අදේ ක් පටත්දේත්් කාම්කාරු අයිි වශසිකාම් 

පිළිැ් වශ. ඒ අයිි වශසිකාම් දේවුවදේවුවත් අපි ඒ පහුභකාම 
දේද්  ඕ ෑ. 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අපට දේකා් ශවත් එක්කා 

එකාට ත්රැ කාර්  පුළුව්කාමක් ලටදේබ්දේ්  ටහට. ඒවශ ැට  
අපි ඉදිරිදේ දී කාල්ප ශ කාර්  ඕ ෑ. දේම් කුඩශ රට තුමළ ි දේබ  
ාම්පත්වලි් අපි උපරිම ප්රදේ ෝජ   ැ්  ඕ ෑ. භූමි , ාශක්ෂර 

හටකි ශව ාහ අදේප් ත්ශක්ෂණ දියුණුව, දරුව්දේ  ි දේබ  
හටකි ශව, ඒ සි ු දේශවල් ප්රදේ ෝජ  ට අරදේැ  ඉත්ශමත්ම 
යක්ි මත් ආර්ථිකා ක් දේැොඩ ටඟීම ාඳහශ ක්ෂිකකා වටඩ 
පිළිදේවළක් දට් දේම් රටට අවයය දේවලශ ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ 

අකාමටත්දේත්් දේහෝ රජ ට අුත් ආදශ ම් මශර්ැ දේාො ශැ්  
දේව වශ. ඒ වශදේ ම ි දේබ  ආදශ ම් මශර්ැ යක්ි මත් කාළ යුතුම 
දේව වශ. දේම් ාම්බ්නදේ ් ිනිනන ිනදේේච  ි දේබ් ට පුළුව්. 

හටබටයි, පශඩු ලබ  රශජය වයවාශ  ාම්බ්නදේ ්, දේම් දේවලශදේේ 
තී්දු දේ ොැත්ත්ත්, දේම් ආණ්ඩුව  ටි  වුණත්,  අ ශැත්දේ  
ආණ්ඩුවකාට වුණත්  එකා  දේවලශවක් එ වශ,  කාවුරු අකාමටි  

වුණත්, කාටමි  වුණත් ඒ තී්දු ටිකා ැ් . PPP ක්රම ට   වශට 
වඩශ දේව  ක්රම ක්  ටි  ත්ත්ත්ව කාට පත්දේව වශ. දේමොකාද, 
ඒකාට මුහුණ දේද්  සිශන දේව වශ. දේලෝකාදේ  දේකාොදේහේවත් 

එදේහම කාරලශ  ටහට. දේම් ිනධි ටම ුභබාශන   ලබශදී, අදේ ක් 
සි ුම පහුභකාම් ලබශදී දියුණු වුණු රටක් ි දේබ වශ  ම්, ඒ 
ත්ත්ත්ව  දේප්ුවවශට ප්රය ් ක්   ටහට. සි ුම ුභබාශන  
කාටයුතුම කාරමි් දියුණුදේේ මට්ටමට  ්  පුළුව්  ම් ප්රය ් ක් 

 ටහට. එදේහම  ්  බටහට. අපි ත්රැ කාර්දේ් දේලෝකා ත් 
එක්කායි. අද ි දේබ  බශහිර බලදේේැ, ක්ෂිකකා දේශයපශල  
දේපරළි, ඒ වශදේ ම ති ව  අදේ කුත් හදිසි ිනපත්, ඒ සි ු දේශටම 

මුහුණ දේද්  අපට සිශන දේවලශ ි දේබ වශ.  

අද දේම් ැටාට් එදේකා් දේැ ශපු ිනාඳුම අපි ත්ශවකාශලිකාව 
ලබශදේද  ිනාඳුමක්. ඒ වශදේ ම අපට ඉදිරිදේ දී ා්ථිරාශර 

ිනාඳුමකාට, ා්ථිරාශර ැම් මශර්ැ කාට අවතීර්ණ දේව්  සිශන 
දේව වශ. ඒ ිසාශ අපි අවදේබෝනදේ ් යුතුමව, ිනදේයේෂදේ ්ම 
ාමශජදේ  කාථිකාශවත් ි දේබ  දේව ා් කාළ දේ ොහටකි ාමහර 

දේශවල් ාම්බ්නදේ ්  වඩශත් අවනශ   දේ ොමු කාර්  ඕ ෑ. 
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දේම් රට දිහශ බටුදේවොත්, වර්ජ  ිනයශල වයදේ ් ි දේබ වශ. ඒවශ 

ාශනශරණ දේව්  පුළුව්; දේපළඹවීම් මත් ව  දේශවල් දේව් ත් 
පුළුව්.  මුත්, ඒවශයි් සිදුව  ප්රි ිනපශකා ැට  බල්  ඕ ෑ. 
ැරු ත්ශරකා බශලූරි  ම්ත්රීතුමමශ ාඳහ් කාළශ වශදේ  ඒකා 
දේශයපශල  ාථ්ශවරභශව  පිළිබඳ ප්රය ් ක් ිනත්රක් දේ ොදේවයි, 

ඒකා රටකා ඉ්  ාෑම පුරවටසිදේ කුදේ ම වැ කීමක්ද දේව වශ. ඒ 
වැකීම  ටත් ම් අපට දේම් ප්රය ්වලට මුහුණ දේද්  
පුළුව්කාමක් ති  දේව්දේ්  ටහට. දේමොකාද, එදේහම  ම් 1994 

ඉඳලශ 2015 දේත්ක් පටවටි  හටම රජ කාටම රශජය ආදශ ම වටඩි 
කාරැ්  පුළුව් දේව්  ඕ ෑ. ඒ කිසිම රජ කාට රශජය ආදශ ම 
වටඩි කාරැ්  පුළුව්කාමක් ලටබුදේණ්  ටහට. 

දේමො  ත්ර්කා  දේැ ශවත්, දේමො  ආර්ථිකා  යශ  දේැ ශවත් 
රශජය ආදශ ම වටඩි කාර ැ්  බටරි වුදේණ් තයි? එදේහම කාර්  
බටරි වුදේණ් දේව  කිසි දේද ක් ිසාශ දේ ොදේවයි, තී්දු දේ ොැත්ත් 

ිසාශයි. ඒ තී්දු ිසසි පරිදි ැත්ත්ශ  ම් රශජය ආදශ ම වටඩි කාර්  
ි බුණශ. ඒ තී්දු දේ ොැත්ත් ිසාශ අදේප් රශජය ින දම වටඩි වුණශ; 
ආදශ ම අඩු වුණශ. ඒ ිනධි ට රටකාට  ්  බටහට. එදේහම බටරි 
 ම්, අපට ඒකාට ිනාඳුම් දේහො ශ ැ්  දේව වශ. ඒ ිනාඳුම් තුමළි් 

ත්මයි අපට  ිසසි ැම් මශර්ැ ට අවතීර්ණ  ින  හටකි ව්දේ්.   

මම මුලි් ාඳහ් කාළ ආකාශර ට, ිනිනන ප්රය ් ිසාශ අදේප් 
ිසෂප්ශද  ක්දේෂේත්රදේ  දේබොදේහොම දේශවල් අඩු දේවලශ ි දේබ වශ. ඒ 

වශදේ ම අදේප් ඍජු ිනදේශය ආදේ ෝජ  ැත්දේත්ොත්, මම මුලි් 
ාඳහ් කාළශ වශදේ  අදේප්  FDI එකා දේඩොලර් බිලි   5 ඉක්මවශ 
 ්   බටරි  ම්, දේමො  ත්ර්කා දේැ ශවත් අපට සි  ට 7කා 

ආර්ථිකා වර්න  දේේැ කාට  ්  බටහට. එදේහම  ම් FDI එකා 
කාඩි මි් ඒ ත්ට ට දේැදේ ්   ඕ ෑ. ඉදිරි අවුරුදු දේදකා තතුමළත් 
අපි ඒ ත්ට ට එ  ක්රමදේේද  ිනධිමත්ව, යක්ි මත්ව  ති  කාර්  

ඕ ෑ. එදේහම  ටත් ම් දේම් ප්රය ් ට මුහුණ දේද්  පුළුව්කාමක් 
 ටහට.  

චී දේ  ආර්ථිකා වර්න  දේේැ  සි  ට 11ක් බලශදේපොදේරොත්තුම 

වුණත්, සි  ට 6කාට වඩශ ඉහළට  ්   බටරි වුණශ. එදේහම  ම් 
චී  ටත් ඒ ප්රය ් ට මුහුණ දේද්  පුළුව් දේව්  ඕ ෑ. 
ඉ්දි ශදේේ ආර්ථිකා වර්න  දේේැදේ ත් දේලොකු දේව ාක් කාර 
ැ්  බටරි වුණශ. දේම් කාශල  තතුමළත් අදේ ක් රටවල් අරදේැ  

බටුවත්, ඉදිරි ට  ෑමට දේ ොහටකිව එකා මට්ටමකා ආර්ථිකා 
දේේැ ක් ඒ ාෑම රටකාම  ි දේබ වශ. එදේහම දේවලශ  ි දේබ්දේ් 
දේලෝකාදේ  ි දේබ  අර්බුදත් එක්කායි. ඒකා දේත්ල් අර්බුද  දේව්  

පුළුව්. ඒකා මටද දේපරදිැ ි දේබ  අර්බුද  දේව්  පුළුව්. ඒකා 
දේශයපශල  අර්බුද දේව්  පුළුව්. ඒකා ත්රා්ත්වශද  දේව්  
පුළුව්. දේලෝකා ට බලපෑ දේම් හටම දේද කාටම අපටත් මුහුණ 

දේද්  සිශන දේවලශ ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ ාශමූහිකාව ැ් ශ 
තී්දුවක් හටර, ඉදිරිදේ දී අපට දේව ත් ්රි ශ මශර්ැ ක් ැ්  
පුළුව්කාමක්   ටහට. කාවුරු කාටමටි  වුණත්, අකාමටි  වුණත්  දේම් 

ත්ත්ත්ව ට අපට ඉදිරි කාශල  තතුමළත් මුහුණ දේද්  දේව වශ. 
ඒකා ත්මයි  ථශර්ථ .  

දේම් ිසදේ ෝැවලට අදශළ ැටාට් පත්ර හත්දේර් ි දේබ   ම්  ම් 
කාශරණශ ාඳහශ ත්ශවකාශලිකා වයදේ ් ත්මයි ිනාඳුම් ලබශ දීලශ 

ි දේබ්දේ්. එකා පටත්ත්කි්, අපි ආ     කාර  දේශවල් ාඳහශ  
tax එකාක් අ  දේව වශ. අදේ ක් පටත්දේත්්, ාංචශරකා වයශපශර  
ාහ අදශළ අදේ කුත් ක්දේෂේත්ර  ආරක්ෂශ කාර්  ඕ ෑ ිසාශත්, රදේට් 

ැව ඝශත්   වළක්වශ දේැ   ිනාඳුමකාට  ්  ඕ ෑ ිසාශත් ත්ව 
tax එකාක් අ  දේව වශ. ත්ව පටත්ත්කි්, රබර් ක්දේෂේත්රදේ  ි දේබ  
කාඩශ වටටීම තුමළ රබර් ිසෂප්ශදකා ශට බරපත්ළ ප්රය ් ක් ි දේබ  

ිසාශ, ඒකාට ත්ශවකාශලිකා  ිනාඳුම ක් වයදේ ් දේම් ිසදේ ෝැ හරහශ  
ාහ  ක් එ වශ. දේම් සි ුම ාහ  දීර්ඝ කාශලී  ාහ  දේ ොදේවයි. 
දීර්ඝ කාශලී  ාහ  ැ්   ම්, තී්දු මත් ්රි ශත්මකා ව  ආර්ථිකා 

ක්රම ක් රදේට් ති  දේව්  ඕ ෑ. ඉදිරි අ  වට ත් එක්කා අපට ඒ 

ක්රම ට  අවතීර්ණ දේව්  සිශන දේව  බව ප්රකාශය කාරමි්, මදේ  
වච  ාව්ල්ප   අවා් කාර වශ.   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

II 
 

ගු ගයන්  කුණාතිලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ාංවර්න  උපශ  මශර්ැ හශ 

ජශත්ය්ත්ර දේවළඳ අමශත්යතුමමශ දේවුවදේව් මශ පහත් ාඳහ් 
දේ ෝජ ශව ඉදිරිපත් කාර වශ: 

''1979 අංකා 40 දර  ශ්රී ලංකාශ අප    ාංවර්න  ප දේත් 14 වටිස 

වැ්ි   ප්රකාශරව දේාා් බදු ාම්බ්නදේ ් ාංවර්න  උපශ  මශර්ැ හශ 

ජශත්ය්ත්ර දේවළඳ අමශත්යවර ශ ිනසි් ාශද  ලදුව, 2016 ජූිස 13 දි ටි  

අංකා 1971/6 දර  අි  ිනදේයේෂ ැටාට් පත්රදේ  පළ කාරුව ලටබ, 2016.08.26 
දි  ඉදිරිපත් කාර  ලද ිසදේ ෝැ  අුවමත් කාළ යුතුම  . 

 

(අමශත්ය මණ්ඩලදේ  අුවමි   ද්වශ ි දේේ.)'' 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

III 
 

ගු ගයන්  කුණාතිලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ාංවර්න  උපශ  මශර්ැ හශ 

ජශත්ය්ත්ර දේවළඳ අමශත්යතුමමශ දේවුවදේව් මශ පහත් ාඳහ් 

දේ ෝජ ශව ඉදිරිපත් කාර වශ: 
 

'' 1979 අංකා 40 දර  ශ්රී ලංකාශ අප    ාංවර්න  ප දේත් 14 වටිස 

වැ්ි   ප්රකාශරව දේාා් බදු ාම්බ්නදේ ් ාංවර්න  උපශ  මශර්ැ හශ 

ජශත්ය්ත්ර දේවළඳ අමශත්යවර ශ ිනසි් ාශද  ලදුව, 2016 ජූිස 28 දි ටි  

අංකා 1973/21 දර  අි  ිනදේයේෂ ැටාට් පත්රදේ  පළ කාරුව ලටබ, 

2016.08.26 දි  ඉදිරිපත් කාර  ලද ිසදේ ෝැ  අුවමත් කාළ යුතුම  . 

 
(අමශත්ය මණ්ඩලදේ  අුවමි   ද්වශ ි දේේ.)'' 

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

IV 
 

ගු ගයන්  කුණාතිලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ාංවර්න  උපශ  මශර්ැ හශ 

ජශත්ය්ත්ර දේවළඳ අමශත්යතුමමශ දේවුවදේව් මශ පහත් ාඳහ් 

දේ ෝජ ශව ඉදිරිපත් කාර වශ: 
 

 ''1979 අංකා 40 දර  ශ්රී ලංකාශ අප    ාංවර්න  ප දේත් 14 වටිස 

වැ්ි   ප්රකාශරව දේාා් බදු ාම්බ්නදේ ් ාංවර්න  උපශ  මශර්ැ හශ 

ජශත්ය්ත්ර දේවළඳ අමශත්යවර ශ ිනසි් ාශද  ලදුව, 2016 ජූලි 12 දි ටි  

අංකා 1975/40 දර  අි  ිනදේයේෂ ැටාට් පත්රදේ  පළ කාරුව ලටබ, 

2016.08.26 දි  ඉදිරිපත් කාර  ලද ිසදේ ෝැ  අුවමත් කාළ යුතුම  . 
 

(අමශත්ය මණ්ඩලදේ  අුවමි   ද්වශ ි දේේ.)'' 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

කල් ැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු ගයන්  කුණාතිලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ''පශර්ලිදේම්්තුමව දට් කාල් 

ත්ටබි  යුතුම ''යි මශ දේ ෝජ ශ කාර වශ. 
 

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කණන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
වුර කම්කු වැටුප වැඩි කිරීෙ 

ரதாட்டத் ததாழிலாளர்களின் சம்பளத்கத 

அதிகாித்தல் 
WAGE INCREASE OF PLANTATION WORKERS 

 
[අ.භශ. 6.00] 

 
ගු ෙහින්දානන්ද අලුතගෙතේ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ාභශව කාල් ත්බ  අවාථ්ශදේේ 

මම පහත් ාඳහ් දේ ෝජ ශව ඉදිරිපත් කාර වශ: 

'' ව රජ  ිනසි් වතුමකාරදේ  කාම්කාරු වටටුප දි කාට රුපි ල් 1,000 දක්වශ 

වටඩි කාර  බවට මටි වරණ ප්රකාශයදේ ් දේපොදේරෝදු වූ අත්ර, දේම් ව  ිනට 

මශා 20ක් ැත්වී තත්ත් එ  ඉටුකාර  ටත්. දේම් ව  ිනට ජීව  ින දම් ඉහළ 

දේැොා් ති  අත්ර, වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව ජීවත්ව්දේ්  ඉත්ශ අමශරුදේවිස. දේම් 
ව  ිනට දේම් ාම්බ්නව වෘත්තී  ාමිි  ්රි ශ මශර්ැ දේැ  ති  අත්ර, දේම් 

ප්රය්  ට රජ  කාඩි මි් මටදිහත් වී, වතුම කාම්කාරු වටටුප දි කාට රුපි ල් 

1,000 දක්වශ වටඩි කාර දේද  දේලා රජදේ ් ඉල්ලශ සිටී.''  

 

ගු සී.බී. ණතනායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  ச.ீபி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ැරු මහි්දශ ්ද 
අුත්ැමදේ  ම්ත්රීතුමමශ ිනසි් දේැ  එ  ලද ාභශව කාල් ත්ටබීදේම් 
දේ ෝජ ශව මම ා්ථිර කාර වශ. 
 

ගු ෙහින්දානන්ද අලුතගෙතේ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අපි කාවුරුත් ද් වශ, අදේප් 
රදේට් දේත් කාර්මශ්ත්  රදේට් ආර්ථිකා ට ිනයශල පිටුවහලක්  ව  
දේද ක් බව. දේත් කාර්මශ්ත්දේ ් දේම් රදේට් පවුල් ලක්ෂ 10ට 

ආා්  ප්රමශණ ක්  ජීවත් දේව වශ;  ටදේප වශ.  ''ශ්රී ලංකාශ ්රිකාට්'' 
වශදේ ම, දේලෝකාදේ  ඕ ෑම රටකාට ගි ශම දේබොදේහොම දේැෞරවදේ ් 
කාථශ කාර  දේද ක් ත්මයි  "Sri Lankan Tea" කි ්දේ්. දේම් රදේට් 
ආර්ථිකා ට ිනයශල පිටුවහලක් ලටදේබ , ඒ වශදේ ම දේම් රදේට් 

ිසෂප්ශද   කාර  දේශවල් අත්රි් දේලෝකාදේ  ාෑම රටකාම 
පිළිැ් ශ දේද ක් හටටි ට  අදේප් දේත්  ාඳහ් කාර්  ඕ ෑ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අපි ද් වශ පුරශ අවුරුදු 150ට 

ආා්  කාශල ක් දේම් රදේට් වතුමකාරදේ  ජීවත්ව  ද්රිනඩ ජ ත්ශව 
දේම් කාර්මශ්ත්  දේම් ා්ථශ  ට දේැදේ ්   ිනයශල කාටප කිරීමක් 
කාළ බව.  මුත්, පටවි  දේබොදේහෝ රජ ් දේම් වතුම කාම්කාරු 

ජ ත්ශවදේ  ප්රය ් හඳු ශදේැ  කාටයුතුම කාදේළේ  ටහට. අද බටුවත්, 
දේම් වතුමකාරදේ  ජීවත් ව  ජ ත්ශව අවුරුදු 150කාට කාලි් හිටි  
ලයි් කාශමරදේ ම ත්මයි ත්වම ජීවත් දේව්දේ්. අපි සි ුදේද ශට 

ත්වම බටරි දේවලශ ි දේබ වශ ඔවු්දේ  ිසවශා ප්රය ් වත් ිනාඳලශ 

දේද් . ඔවු්දේ  ිසවශා ප්රය ්  පමණක් දේ ොදේවයි, අනයශප  
ප්රය ් , දේාෞඛ්ය ප්රය්    තතුමළු ප්රය ් වටඩි ප්රමශණ කාට ිනාඳුම් 
ලබශ දේද්  පුභ ගි  කාශලදේ  හටම රජ ක්ම අදේපොදේහොාත් 
වුණත්, අපි දේබොදේහොම දේැෞරවදේ ් සිහිපත් කාර් ට ඕ ෑ 

කාශරණ කුත් ි දේබ වශ. ඒ ත්මයි, දේම් ප්රය ් හඳු ශ ැත්ත් මහි්ද 
රශජපක්ෂ මටි තුමමශ තතුමළු ශ්රී ලංකාශ ිසදහා් පක්ෂ රජ , වතුමකාර  
දේවුවදේව් දේව ම වතුම ිසවශා,  ටිත්ල පහුභකාම් ාහ ප්රජශ 

ාංවර්න  අමශත්යශංය ක් හදපු එකා, පලිස  දිැම්බරම් 
අමශත්යතුමමිස. [බශනශ කිරීමක්] ඔේ, ච්්රිකාශ කුමශරතුමංැ 
මටි ිස දේ  කාශලදේ .  ශ්රී ලංකාශ ිසදහා් පක්ෂ රජ  කිේදේේ ඒකා 

ත්මයි.  

වතුම ිසවශා,  ටිත්ල පහුභකාම් ාහ ප්රජශ ාංවර්න  
අමශත්යශංය ක් හදලශ වතුමකාරදේ  ජ ත්ශවදේ  ප්රය ් දේවුවදේව් 

දටවට්ත් වටඩ පිළිදේවළක් අපි ්රි ශත්මකා කාළශ. වතුමකාරදේ  
අනයශප  , දේාෞඛ්ය , මශර්ැ කි   දේම් සි ල්ල  ඟශ සිටුව්   
ුභිනයශල වටඩ දේකාොටාක් කාළශ.  

 ැරු ආරුමුැ් දේත්ොණ්ඩම් මටි තුමමශ දේම් අමශත්යශංය  භශර 

ැත්ත් පුභ ගි  කාශල දේ  එතුමමශත් දේම් වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව 
දේවුවදේව් ිනයශල වටඩ දේකාොටාක් කාළශ. වර්ත්මශ දේ  වතුමකාර  
ිසදේ ෝජ   කාර්දේ් අදේප් මිත්ර ැරු පලිස දිැම්බරම් 

තමි තුමමශ. [බශනශ කිරීමක්] අපි දේකාොදේහොමත් ඉ් වශ. මම දේම් 
වතුමකාරදේ  මටි  තමි තුමම්ලශ ැට  කිේදේේ. අද වතුමකාරදේ  
 ශ කා ශ හටටි ට ැරු පලිස දිැම්බරම් තමි තුමමශ වතුමකාර  

ිසදේ ෝජ   කාර වශ. අපි ද් වශ, එතුමමශ දේලොකු උත්ාශහ ක්  
දර  බව දේම් ප්රය්   ිනාඳ් ට.  මුත් දේවලශ ි දේබ්දේ් 
හප්  දටඟුවශට කාදේට් දත්  ටහට. ඒ වශදේ  ප්රය ් ක් එතුමමශට 

ි දේබ වශ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අද දේම් ිනවශද  දේැ  ඒදේම් 
මූලිකා කාශරණ  ත්මයි,  දට ට පුරශ ාි  කාට ආා්  කාශල ක් 

වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව පශරට බටහටලශ සිටි  එකා. අද දවදේාේ ාහ ඊදේ  
දවදේාේ  ශවලපිටි  ප්රදේශයදේ , මහුවවර දිා්ත්රික්කාදේ , 
පුාා්ටල්ලශව ප්රදේශයදේ , -දේහට අපි ක්දේර් දේහ න ප්රදේශයදේ - 
වතුමකාරදේ  සි ුම ජ ත්ශව පශරට බහි වශ. පක්ෂ, පශට දේදද 

දේමො වශ ි බුණත්, වෘත්තී  ාමිි  දේමො වශ කිේවත්, -ාමහර 
වෘත්තී  ාමිි   ශ කාදේ ෝ පශරට බහි්  එපශ කි  වශ, ාමහරු 
බහි්  කි  වශ- සි ුම වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව ත්ම්දේ  

වදිසකා වටටුප රුපි ල් 1,000 දක්වශ වටඩි කාර්  කි ලශ දේම් 
ව  ිනට පශරට බටහටලශ සිටි වශ. දේම් ත්ත්ත්ව  ත්ව දවා් ැණ ක් 
ගිදේ ොත්,  දේම් රදේට් දේත් කාර්මශ්ත්  ඉත්ශම බරපත්ළ අර්බුද කාට 

මුහුණ දේද වශ. ඒ ිසාශ රජ  පටහටදිලිව, කාඩි මි් දේම් ප්රය ්  
ිනාඳ්   මටදිහත් දේව් ට ඕ ෑ මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස. 

දේම් ව  ිනට හශම්පුතුම් ාමඟ අත්ා් කාර  ගිිනුභම් ාෑම 

වාර දේදකාකාට වරක්ම අත්ා් කාර්   ඕ ෑ. දට ට අවුරුදු 
එකාහමශරකාට වටඩි කාශල ක් ගි ත් ත්වම දේම් ප්රය්   ිනාඳශ ැ්  
බටරි වුණශ. දේම් ාම්බ්නදේ ් හටම දශම  ටඟිටි වශ, හටම දශම 
කාථශ කාර වශ.  මුත් අද දේව දේත්ක් දේම් හශම්පුතුම් ාමඟ කාථශ 

කාරලශ වතුමකාරදේ  කාම්කාරුවශදේ  වටටුප් ප්රය්   ිනාඳ් ට දේම් 
රජ  අදේපොදේහොාත් දේවලශ ි දේබ වශ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අද වතුම කාම්කාරුවකුදේ  වටටුප 

කී ද? අද දවාකා අවම වටටුප රුපි ල් 405යි. [බශනශ කිරීමක්] 
ඊළඟට අි දේර්කා දේේත්  ක් දේලා රුපි ල් 40ක් දේද වශ. ාථ්ශවර 
මිල මත් දර  පරිර්රකා දීම ශව රුපි ල් 30යි. වදිසකා පටමිණීදේම් 

දිරි දීම ශව රුපි ල් 105යි. ඔක්දේකාොම රුපි ල් 580ක් ත්මයි වතුම 
කාම්කාරුදේවකුට දේැව  ැණ .  EPF එකාත් ාමඟ රුපි ල් 600 
ැණ ක් වතුම කාම්කාරුදේවකුට දේැව වශ. 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, දට් රජ  මඟි්- 
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ගු ඩේලි .ඩී.තේ. තසතනවිණතන ෙහ ා (කම්කු හා 
වෘතතීය සක ති සබඳ ා අො යුරො) 
(மாண்புமிகு  டபிள்யு. டி. ரஜ. தசதனவிரத்ன - ததாழில் 

மற்றும் ததாழிற்சங்க உறவுகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 

මට හිදේත්  ිනධි ට ඔබතුමමශට වටරදි ආරංචි දීලශ ි දේබ්දේ්. 
[බශනශ කිරීම්] අද EPF එකා හටර රුපි ල් 620ක් හම්බ දේව වශ.  

 
ගු ෙහින්දානන්ද අලුතගෙතේ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම ඔබතුමමශට කිේවශ රුපි ල් 580යි- [බශනශ කිරීමක්] ඔබතුමමශ 
අහදේැ  හිටිදේ   ටහට දේ්. මම ඔබතුමමශට කිේවශ, අර්ථ ාශනකාත් 
ාමඟ රුපි ල් 650කාට ආා්  ැණ ක් කි ලශ. මම එත්ට දී 
කිේදේේ මූලිකා වටටුප දීම ශත් ාමඟ. [බශනශ කිරීමක්] මම දේම් 

දේ ෝජ ශව භශර දේද  ිනට ඒ ැට  ද්දේ්  ටි වශ දේ ොදේවයි. ැරු 
පලිස දිැම්බරම් තමි තුමමිස, ඔබතුමම්ලශ වශදේ ම අපිත් 
වතුමකාරදේ  මිිසා්ුභ  ාමඟ ඉ් වශ. ඔබතුමමශ දේ  වෘත්තී  ාමිි දේ  

ඉ්  පිරිාට වටඩි පිරිාක් මහුවවර දිාත්්රික්කාදේ  මදේ  වෘත්තී  
ාමිි දේ   ඉ් වශ. ඒ ිසාශ ිසකාම් වීර ශ දේව්  එපශ. වීර ශ 
වුදේණොත් මටත් ඒ ැට  කාථශ කාර්  දේව වශ.  

වතුමකාරදේ  ජ ත්ශවදේ  ප්රය්  මම දේහොඳට ද් වශ. මහුවවර 
දිා්ත්රික්කාදේ  වටඩිම ාශමශිනකාදේ ෝ ඉ්දේ් මදේ  වෘත්තී  
ාමිි දේ .  ආරුමුැ් දේත්ොණ්ඩම් මටි තුමමශදේ ත්, ඔබතුමමශදේ ත් 

වෘත්තී  ාමිි  ට වඩශ මදේ  වෘත්තී  ාමිි දේ  ාශමශිනකාදේ ෝ 
ඉ් වශ. ඒ ිසාශ මම වතුමකාරදේ  මිිසුභ්දේ  ප්රය ් දේහොඳට 
ද් වශ. පලිස දිැම්බරම් තමි තුමමිස,  මම කා ැශටු දේව වශ 

ඔබතුමමශ වතුමකාරදේ  ජ ත්ශවදේ  ප්රය ් ැට  කාථශ කාර  ිනට මට 
බශනශ කිරීම ැට . මම ඔබතුමම්ලශදේ  කාම්කාරුව්දේ  ප්රය ් 
ැට යි දේම් කාථශ කාර්දේ්. ඒ ිසාශ ඔබතුමමශ මට බශනශ කාර්  
එපශ. ඔබතුමමශ මට  බශනශ කාර වශ කි ්දේ් ඔබතුමමශ වතුමකාරදේ  

මිිසුභ්දේ  වටටුප් වටඩි කාර වශට කාටමටි   ටහට කි   එකායි. ඒ 
ිසාශ ඒකා කාර්  එපශ. මම දේම් ඔබතුමමශ ිසදේ ෝජ   කාරමි් 
කාථශ කාර්දේ්. මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, දේම් වතුමකාරදේ  

කාම්කාරු ජ ත්ශව දවාකාට ැ්දේ් රුපි ල් 650කාට ආා්  
මුදලක්. 

අදේප් ැරු  ින් දිාශ ශ කා තමි තුමමශ යේද  ටි ව අහදේැ  

ඉ් වශ. තයි ඒ? එතුමමශ දේම් ප්රය්   දේහොඳට ද්  ිසාශ. එතුමමශ 
ුවවර එළි  දිාත්්රික්කාදේ  ඉ්  ිසාශ එතුමමශ දේම් ප්රය්   දේහොඳට 
ද් වශ. [බශනශ කිරීමක්] දේමොකාක්ද, මට තහුදේ්  ටහට. 

 
ගු නවින් දිසානායක ෙහ ා (වැවිලි කර්ොන්  

අො යුරො) 
(மாண்புமிகு நவின் திஸாநாயக்க - தபருந்ரதாட்டக் ககத் 

ததாழில் அகமச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

අපි බශනශ කාර්දේ්  ටහට. 

 
ගු ෙහින්දානන්ද අලුතගෙතේ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Right, right. මම කිේදේේ ඔබතුමමශ දේහොඳි් දේම් කාථශව 

අහදේැ  ඉ් වශ. ඒකායි මම කිේදේේ, ඒකා දේහොඳයි කි ලශ.  
ඔබතුමමශ ුවවරඑළි  දිා්ත්රික්කා   ිසදේ ෝජ   කාර   ිසාශ, 
වතුමකාරදේ  ප්රය්  ද් ශ ිසාශ, ඔබතුමමශ දේම්කා අහදේැ  ඉ් වශ   

කි   එකායි මම කිේදේේ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රිතුමමිස, දට් රජ   ාතුම වතුම ැත්ත්ශම 

ජ වාම ාහ රශජය වටිනලි  ාංා්ථශව ි දේබ වශ. ැරු දේජෝ් 
දේාදේ ිනරත්  තමි තුමමිස, දේම් වතුමවල දේාේව  කාර  
දේාේවකා ්ට ාි  කාට දවා් දේදකායි  ටත් ම් තුම යි වටඩ 
දේද්දේ්.  සිත්ශ බල් , ාි  කාට   දවා්  තුම ක් වටඩ ි බුදේණොත්   

රුපි ල් 650 ැණදේ් ාි  කාට  රුපි ල් 1950යි ලටදේබ්දේ්. 
රශජය වටිනලි ාංා්ථශදේේ, ජ වාදේම් දේාේවකාදේ කුට මශා කාට 
රුපි ල්  හත් දහා් අටසි යි ලටදේබ්දේ්, ැරු දිැම්බරම් 

තමි තුමමිස.   දේකාොදේහොමද වතුම කාම්කාරු ජ ත්ශව ජීවත් දේව්දේ්?  
රුපි ල්  1000කා වදිසකා වටටුප දේද වශ  කි ලශ දිගි් දිැටම  
කාථශ කාළශ.  රශජය දේාේවකා ් ට  රුපි ල්   දහදශහකා දීම ශවක් 

දේද වශ  කි ලශ කිේවශ. ඒ අ දේ  වටටුප් දීම ශ වටඩි කාළශ.  තයි 
වතුමකාරදේ   ජ ත්ශවදේ  ප්රය ් ට මටදිහත් දේව්දේ්  ටත්දේත්? 
වතුමකාරදේ  ජ ත්ශවට අද ජීවත්දේව් ට බටහට.  

ැරු  ින් දිාශ ශ කා තමි තුමමිස, ඔබතුමමශට ත්මයි  
දේපෞශැලිකා ාමශැම් සි ල්දේල්ම අයිි   ි දේබ්දේ්. මශ 
ිසදේ ෝජ   කාර   මහුවවර  දිාත්්රික්කාදේ  ාහ  මදේ  ආා දේ  
ි දේබ  ුවවරඑළි  දිා්ත්රික්කාදේ , දේපෞශැලිකා ාමශැම් පුභගි  

කාශලදේ  දේම් වතුම ටිකා හරි ට පශල   කාළශ;  වතුම ටිකා බලශ 
ැත්ත්ශ.  දේාේවකා ්ට දි  ැණ ක් වටඩ දු් ශ. ැරු තමි තුමමිස, 
අද දේව දේකාොට දේම් වතුම ාමශැම්  දේම් වතුම අත්හටර දමශ ි දේබ වශ.   

අද  VP tea estates  ටිකා ිනත්රයි බල්දේ්.  VP tea estates වල   
ිනත්රයි දළු කාඩ්දේ්. අද අදේ ක් ඉඩම් ටිකා අත්හටර දමලශ,   
කාටලෑ බවට පත්  දේව්  තරලශ ි දේබ වශ. ඒ වශදේ  ැා් වව වශ.  

දළු කාඩ්දේ්  ටහට. මිිසුභ්ට වටඩ  ටහට. අද රශජය දේාේවදේ  
පමණක් දේ ොදේවයි, දේපෞශැලිකා අංය ටත් දේම් දේලඩ  දේබෝ 
දේවලශ.  

ැරු තමි තුමමිස, ඔබතුමමශ  පුා්ාටල්ලශව වටිනලි  ාමශැම ැට  
බල් ; කාහවත්ත්  වටිනලි ාමශැම බල් .  දේම් දේැොල්දේලෝ   
දිැට හරහට ැා් කාප වශ. දේකාෝටි ැණ් හම්බ කාර වශ. 

Management fee කි ශ දේකාොළඹට අදි වශ. දේම් සි ල්ල ැ් වශ. 
හටබටයි වතුම කාරදේ  දේාේවකා ශ ැට  දේාො ශ බල්දේ්  ටහට.  
වතුමකාරදේ  දේාේවකා ශදේ  දේැවල් ටිකා කාටඩිලශ. දේැවල් ටිකා 
දේත්දේම වශ. දරුවශට ඉාද්ේකාෝදේල්  ්  බටහට, බා්   ටහට; 

පශරවල්  ටහට. දේම් ප්රය ් සි ල්ලම  ි දේබශදී,  ාමශැම් ත්ම්දේ  
ලශභ    management fee  කි ලශ දේකාොළඹට අදි වශ. ඒ කාශරණ   
ඔබතුමම්ලශ පිළිැ් වශ. ඒ ිසාශ මම එදශත් ැරු  වී් 

දිාශ ශ කා  අමශත්යතුමමශට කිේවශ, ිස ශම  වටඩ පිළිදේවළක් ැට .  
එතුමමශ  කිේවශ, ිස ශම  වටඩ පිළිදේවළක් ති  කාර වශ  කි ලශ.  

මම පුභ ගි  අ වටදේ දී රශජය වටිනලි  ාංාථ්ශව ාහ ජ වාම 

ැට  දිැට  කාථශ කාළශ.  එම ිසාශ  මශ ඒ ැට  වටඩිපුර කාථශ 
කාර්දේ්  ටහට.  දේම් දේපෞශැලිකා ාමශැම්  ඔබතුමමශදේ   ඍජු 
අධීක්ෂණ ට ලක්  කාර් .  ැරු තමි තුමමශ  මශා තුම කාට  වරක් 

දේම් වතුම ාමශැම් දේැ්වශ  ප්රැි   බල් . ඒ දේැොල්දේලෝ ැා ්
කාපලශ දේකාෝටි ැණ් මුදල් දේාො  වශ.  ඒ දේැොල්දේලෝ කි ්දේ් 
ැා් වව වශ කි ලශයි.  හටබටයි වවපු   එකා ැාක්වත්  ටහට. දිගි් 
දිැටම වතුම කාටලෑ බවට පත් දේව වශ; වතුම ින ශය දේව වශ.  දවසි් 

දවා වතුමකාරදේ  කාම්කාරුව්දේ  රැකි ශ අහිමි දේවමි්    වශ. 
දේම  ඉත්ශම  බරපත්ළ ත්ත්ත්ව කාට පත්දේවමි්  ි දේබ වශ, ැරු 
තමි තුමමිස. දවසි්  දවා වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව  පශරට බහි වශ. 

පුාා්ටල්ලශව ප්රදේශයදේ  වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව පශරට බහි්   
  දේකාොට, දේපොලීසි  ගි ශ අධිකාරණ ිසදේ ෝැ ක් ැ් .  
මදේහා්ත්රශත්තුමමි  තහුවශ, " වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව පශරට බහි්දේ්  

 ටත් ම් දේකාොදේහටද බහි්දේ්?" කි ලශ. පශදේර්  ්දේ් 
 ටත් ම් ැා්  ටද ගිහිල්ලශ ඉ්දේ් කි ලශ තහුවශ. 
මදේහා්ත්රශත්තුමමි  අධිකාරණ ිසදේ ෝැ ක් දු්දේ්  ටහට, ඉල්ලීම  

ිනසි කාර දටමුවශ.  දේම් කාශරණ  කාශටත් දේත්දේර වශ.  අද වතුමකාරදේ  
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

කාම්කාරු ජ ත්ශව  ත්ම්දේ  මුලිකා අයිි වශසිකාම්  ඉල්ලශ  පශරට 
බහි දේකාොට, ඒ මිිසුභ්දේ  ප්රය ් පිළිබඳව කාථශ කාර්දේ්  ටි ව 
ආණ්ඩුව අධිකාරණ ිසදේ ෝැ ැ් වශ.  එම ිසාශ දේම්කා ඉත්ශම 

දටදේව  ප්රය්  ක්.  

ැරු දේජෝ් දේාදේ ිනරත්  තමි තුමමිස, ඔබතුමමශ ත්මයි 

කාම්කාරු තමි තුමමශ. ඔබතුමමශට ත්මයි දේම් කාශරණ ට  මටදිහත් 

දේව්   පුළුව්කාම ි දේබ්දේ්.  වටිනලි කාර්මශ්ත් අමශත්යතුමමශ 

ව  ැරු   වී් දිාශ ශ කා  මටි තුමමශ,  ඒ වශදේ ම  වතුමකාර  
 ිසදේ ජ   කාර  අදේප්  ැරු පලිස දිැම්බරම්  තමි තුමමශ,  ඒ 

වදේ ම බදුල්ල දිා්ත්රික්කාදේ  දේත්ොණ්ඩම්  ම්ත්රීතුමමශ,  වතුමකාර  

ිසදේ ෝජ   කාර  අදේප් අදේ කුත්  ම්ත්රීතුමම්ලශ තතුමළු අපි  

සි ු දේද ශම එක්කාශුභ දේවලශ දේම් ප්රය ්දේ ්  වතුමකාරදේ  

ජ ත්ශවට  ිනාඳුමක් ලබශ දේද් ට කාටයුතුම කාරමු. මට දේම්දේකා් 

දේශයපශල  වශසි ක් ලබශ ැටනීමට අවයය  ටහට. මට දේකාොදේහොමත් 

ප්රය ් ක්  ටහට. වතුමකාරදේ   ජ ත්ශව මශත් එක්කා ඉ් වශ,  මම 
ඒදේැොල්දේලොත් එක්කා ඉ් වශ.  මට ප්රය්  ක්  ටහට.  හටබටයි අද 

ත්ත්ත්ව  දේබොදේහොම බරපත්ළයි ැරු  දිැම්බරම් තමි තුමමිස.  අද  

අපට මිිසුභ්ව පශල   කාර ැ් ට බටහට. අද මිිසා්ුභ  පශරට 

බටහටලශ.  

 ලංකාශදේේ පළමුව  වත්ශවටයි   වතුම කාරදේ  ජ ත්ශව දේමදේහම 

පශරට බටාද්ේාේ.  මීට දේපර කාවදශවත්  දේම් ිනධි ට එකා දිැට 

වතුමකාරදේ  මිිසා්ුභ පශරට බටහටලශ ි බුදේණ්   ටහට. දට් දිගි් 
දිැටම,  දවසි් දවා  වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව පශරට බහි වශ.  දේහට 

අිසශදශ දේව දේකාොට ලංකාශදේේ දීප වයශප්ත් වටඩ  වර්ජ  ක් ති  

දේවයි.  එත්දේකාොට දේම් දේත් කාර්මශ්ත්  ාම්ර්ර්ණදේ ්ම කාඩශදේැ  

වටදේට වශ. දේම්කා දේම්  රදේට් ආර්ථිකා ට බලපශ වශ. එම ිසාශ  

ඔබතුමම්ලශ සි ු දේද ශම මටදිහත් දේවලශ දේම් වතුම 

කාම්කාරුව්දේ  ප්රය ්  ිනාඳ්  කාටයුතුම කාර් .  මශ දිැම්බරම් 
තමි තුමමශ එක්කාත් කාථශ කාළශ,   ාමහර වටිනලි ාමශැම්  දේැ  

    දේම් වටඩ පිළිදේවළ ැට . එම වටිනලි ාමශැම් අහ වශ,  පඩි 

වටඩිකාදේළොත්  දේම් කාර්මශ්ත්  දේැ   ්දේ් දේකාොදේහොමද කි ලශ. 

හටබටයි  එම ඉඩම්  වතුම ාමශැම්වලට  දීලශ ි දේබ්දේ් කී ටද  

කි ලශ ඔබතුමම්ලශ ද් වශද?    ඒ  වතුම  ාමශැම් රජ ට  දේැව  

කුලි  කී ද? මශා කාට අක්කාර කාට දේද  ැණ  කි ද?  

ඔබතුමම්ලශ දේම්  ිනා්ත්ර  ඔක්දේකාොම දේැ්වශදේැ   බල් .  
ඉත්ශම අැ ශ,  දේකාෝටි ැණ් වටි ශ ඉඩම් ඉත්ශ ුභළු මුදලකාට   ඒ 

ාමශැම්වලට දීලශ ි දේබ  වශ.  ඒ අ   දේම් වතුම ාඳහශ  රජ ට 

දේැව්දේ් ඉත්ශ ා්වල්ප  මුදලක්.  පුභ ගි  කාශලදේ  දේමො ත්රම් 

ලශභ ලබශ ි දේබ වශද කි ලශ ඔබතුමම්ලශ දේාො ශ බල් .   

Management fees කි ශ දේමො  ත්රම් තදලශ ි දේබ වශද කි ලශ. 

ලශභ  ටත් ම්, ඒවශ අදි්දේ් දේකාොදේහොමද? ඒ ිසාශ වතුමකාරදේ  
ජ ත්ශවදේ  ප්රය්   පිළිබඳව හටම රජ ක්ම මීට වටඩි  අවනශ   

දේ ොමු කාළ යුතුමයි. දේම්කා දේපොඩි ප්රය ් ක් දේ ොදේවයි. ඒ ිසාශ අපි 

ත්මු් ශ්දේාේලශ ඔක්දේකාෝම එක්කාහු දේවලශ ඔවු්දේ  ප්රය ්වලට 

ිනාඳුම් ලබශ දේදමු කි ලශ මශ කි  වශ.  

ඔබතුමම්ලශත් ද් වශ ති , කාම්කාරුදේවෝ ලක්ෂ දේදකාකාට 

ආා්  ාංඛ්යශවක් ඉ්  බව. වතුමකාරදේ  පවුල් ලක්ෂ 10ක් 

ිනත්ර ජීවත් ව වශ. එ  ිනයශල ප්රමශණ ක්. ිනදේයේෂදේ ්  ින් 
දිාශ ශ කා තමි තුමමශ, දිැම්බරම් තමි තුමමශ ිසදේ ෝජ   කාර  

ුවවරඑළි  දිා්ත්රික්කාදේ  වශදේ ම, අදේප් දේජෝ් දේාදේ ිනරත්  

තමි තුමමශ ිසදේ ෝජ   කාර  රත් පුර දිා්ත්රික්කාදේ  වශදේ ම, 

බදුල්ල හශ මහුවවර දිා්ත්රික්කාවලත්  වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව ඉ් වශ. 

ඒ ිසාශ ඔබතුමම්ලශ දේම් ප්රය්  ට මටදිහත් දේවලශ කාටයුතුම 

කාර්   කි   ඉල්ලීම මශ කාර වශ.  

වටටුප් ප්රය ්  ැට  ිනත්රයි ත්වම ඒදේැොල්දේලෝ කාථශ 

කාර්දේ්. ඔබතුමම්ලශට මත්කා ති  වතුමකාරදේ  ජ ත්ශවදේ  
ිසවශා ප්රය ්  ැට ත්. වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව අද ජීවත් දේව්දේ් 
දේමො  ත්රම් අමශරුදේව්ද? අඩි දහ යි, දහදේ  ලයිම් කාශමර කා 
දේදමේපිදේ ොත්, ිනවශහකා දරුදේවොත්, ඒ දරුව්දේ  දරුදේවොත්  පවුල් 

හත්රක්, පහක් එකාට ජීවත් දේව වශ. ඔවු්දේ  ිසවශා ප්රය ්  
ිනාඳ්   දිැම්බරම් තමි තුමමශ දේලොකු උත්ාශහ කා දේ දේද  බව 
මශ ද් වශ. හටබටයි, ඔබතුමමශ ඒ ාම්බ්නදේ ් දුව  හටටි ට  

මහ්සිදේ  ප්රි ඵල දේ ළශ ැ්  අවයය ප්රි පශද    ටහට. ඒ ිසාශ 
වතුමකාරදේ  ජ ත්ශවදේ  ිසවශා ප්රය ්  ිනාඳීම ාඳහශ ආණ්ඩුව මීට 
වටඩි  මටදිහත් දේව් ට ඕ ෑ. අපි දේම්කා කි ්දේ්, දිැම්බරම් 

තමි තුමමශට, එදේහම  ටත් ම් දේජෝ් දේාදේ ිනරත්  
තමි තුමමශට, එදේහම  ටත් ම් වටිනලි කාර්මශ්ත් තමි තුමමශට 
දේ ොදේවයි. දේම්කා ඔබතුමම්ලශදේ  අමශත්යශංයවලට ිනත්රක් අදශළ 

ප්රය ් ක් දේ ොදේවයි. අපි දේම් කි ්දේ්, රජ ට. වහශම 
වතුමකාරදේ  ජ ත්ශවදේ  ප්රය්  ට මටදිහත් දේව්  කි ලශ අපි දේම් 
ආණ්ඩුවට කි  වශ.  රජ  දේම් ප්රය ්  ැණ් ැ්දේ්  ටහට.   
රශජය දේාේවකා ්ට භ  දේව වශ; වවදයවරු්ට භ  දේව වශ; 

ඉංිනදේ්රුව්ට භ  දේව වශ. හටබටයි, වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව පශරට 
බටා්ාශට රජ   භ  දේව්දේ්  ටහට; ැණ් ැ්දේ්  ටහට. 
එදේහම කාර්  එපශ. ඒදේැොල්ල්දේ  දේල්, දහඩි , කාඳුදේළ් 

ත්මයි ඒ සි ල්ල හදලශ ි දේබ්දේ්. අද අපි ුවවරඑළි  ප්රදේශය ට 
ගි ශම දකි් ට ලටදේබ  ඒ වතුම සි ල්ල ාශ්රීකා කාරලශ 
ි දේබ්දේ් වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව. ඒ ිසාශ වතුමකාරදේ  ජ ත්ශවදේ  

ප්රය ්වලට රජ  මීට වටඩි  මටදිහත් දේව්  ඕ ෑ.  

රුපි ල් 75ක් ිනත්ර වටඩි කාරලශ,  රුපි ල් 650කාට ආා්  
ැණ කා ි බුණු වතුම කාම්කාරුව්දේ  වදිසකා වටටුප ැරු දේජෝ් 

දේාදේ ිනරත්  තමි තුමමශ රුපි ල් 725කාට, 750කාට පමණ 
ඉහළට දේැ ල්ලශ අහවර කාර්  ත්මයි දට් ාශකාච්ඡශව  ්දේ්. 
මම හිත්  හටටි ට ඒකා දේහොඳ දේද ක් දේ ොදේවයි. ඒ මුදලි් 

ාෑහීමකාට පත් දේව්  එපශ. ඔබතුමම්ලශ එත්ටිස්  වි ්  
එපශ. ාමශැම් කි යි, "පශඩුයි" කි ලශ. ාමශැම් කි යි, "දේම්වශ 
පවත්වශදේැ   ්  බටහට" කි ලශ. ඒවශ දේබොරු තමි තුමමිස. 
ඔබතුමම්ලශ අරදේැ   බල් ,  පුභ ගි  අවුරුදු දහ  තුමළ 

ාමශැම් ිනසි් ලටබූ ලශභ පිළිබඳ ිනා්ත්ර. Management fee 
කි ලශ අශදලශ ි දේබ  ඒවශ,  කාපලශ ි දේබ  ැා් ැණ ,  ැරලශ 
ි දේබ  මටිකක් ප්රමශණ  දේම් සි ල්ල ඔබතුමම්ලශ දේහො ලශ 

බල් . ඔ  කි   කාථශ සි ල්ලම දේබොරු. 

අපි පිළිැ් වශ,  ම්  ම් අමශරු ත්ත්ත්ව ් ි දේබ්  ති . 
අපි  ටහට කි ්දේ්  ටහට. අපි තහුවශ, වතුමකාරදේ  

කාම්කාරුදේවකුට දි  කී ක් වටඩ දේද වශද කි ලශ. ඔවු් කි  වශ, 
අවම වයදේ ් දි  හ ක් දේද වශ කි ලශ. හටබටයි, දි  හ ක් වටඩ 
දේද්දේ්  ටහට තමි තුමමශ. අද වතුමකාරදේ  ඉත්ශම දේහොඳ 

දේකාොම්පටිස කීප ක් හටදේර්  අදේ ක් දේකාොම්පටිස සි ල්ලම 
කාටලෑ දේවලශ. අද වතුම ැට  බල්දේ්  ටහට. අද VP වතුම ිනත්රයි 
 ඩත්තුම කාර්දේ්. අදේ ක් වතුම කාටලෑ දේව්  හටරලශ, ැා ්
වව වශ. දේත් කාර්මශ්ත්  ඒ ිනධි ට වට්ට්  එපශ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශ ින ශඩි 16ක් අරදේැ  ි දේබ වශ. 

 

ගු ෙහින්දානන්ද අලුතගෙතේ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අවා් කාර වශ, මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස.  මශ ත්ව 
ින ශඩි 3යි ැ්දේ්.   
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අද අපට  ම් භ ක් ති  ව වශ,  දේම   අදේප් ශ්රී ලංකාශදේේ දේත් 

කාර්මශ්ත්  කාඩශ වට්ට්  කාර   ම් කුම්ත්රණ ක්ද  කි ලශ. 
ඒ ැට  දේපොඩි ාටකා ක් අපට ති දේවලශ  ි දේබ වශ.  දේව  දේව  
රටවල් ාමඟ කාථශ දේවලශ,  ඔවු්දේ  දේත් කාර්මශ්ත්   ඟශ සිටු 
ව්  අ යශකාශර කි්  කාර  උදවු කිරීමක්ද කි ලශ අපට 

ාටකා ක් ි දේබ වශ. ඒ ිසාශ දේම් වතුමකාරදේ  ජ ත්ශවදේ  ප්රය ්  
ාම්බ්නදේ ්  රජ  මීට වඩශ මටදිහත් ව් ට ඕ ෑ.  දේහට 
අිසශදශ ව  දේකාොට දේම් ප්රය ් ට ිනාඳුමක් දු්දේ්  ටත් ම්, 

අිසවශර් දේ ්ම වතුමකාරදේ  දීප වයශපත්ව වටඩ වර්ජ  ක් සිදු 
ව වශ. 

අපි ද් වශ, දිැම්බරම් තමි තුමමශ දේම් ප්රය ්  ිනාඳ්  

දේලොකු උත්ාශහ කා දේ දේද  බව. අපි ද් වශ,  ින් දිාශ ශ කා 
තමි තුමමශ දේම් ප්රය ්  ිනාඳ්  ආණ්ඩුව තතුමදේළේ ාට් කාර  
බව. හටබටයි, ඔබතුමම්ලශ දේමො  ාට් කාළත් ආණ්ඩුව දේම්කා 

තඟට අරදේැ   ටහට කි   එකායි අපට දටදේ ්දේ්. දේම් ප්රය ්  
ආණ්ඩුව තඟට අරදේැ   ටහට. අපි කි ්දේ් ඔබතුමම්ලශ දේම් 
ප්රය ් ට මටදිහත් දේවලශ, හශම්පුතුම් කාටඳව් .  ඒ අ ව කාටඳවලශ 
අැමටි තුමමශත්, ජ ශධිපි තුමමශත් එක්කා දේම් ප්රය්   පිළිබඳව කාථශ 

කාර් . අඩුම ැණදේ් වතුමකාරදේ  කාම්කාරුව්ට ාශනශරණ 
වටටුපක් ලබශ දේද් . වදිසකා වටටුප රුපි ල් 710් දේහෝ 705් 
 ම් ඉවර කාර්  හද්  එපශ. ඒකාට වතුම කාම්කාරුදේවෝ එකාඟ 

 ටහට, තමි තුමමශ. දේමො වශ කාථශ කාළත්  වතුම කාම්කාරුව් ඒකාට 
එකාඟ  ටහට. හටම දශම සීිස දේබෝල, දේටොෆි දේද වශ වශදේ  වටටුප් 
වටඩි කාර්  ගි ශම රුපි ල් 100ක් දේහෝ 150ක් දීලශ ඒකා  ිනාඳශ 

ැ්  හද වශ. ඒ ිසාශ දේම් ප්රය්   දිගි් දිැටම   වශ. 

ුවවරඑළි  දිා්ත්රික්කා  ිසදේ ෝජ   කාර  අදේප් ැරු 
රශනශ්රිෂ ්් රශජය තමි තුමමශත් දේම් අවාථ්ශදේේ ැරු ාභශවට 

එ වශ. ැරු රශජය තමි තුමමිස,  ඔබතුමම්ලශට ත්මයි ැමට ගි ශම 
දේම් ප්රය ්  දේලොකුවට දටදේ ්දේ්. ැරු දිැම්බරම් 
තමි තුමම්ලශට ත්මයි ැමට ගි ශම දේම් ප්රය ්  දේලොකුවට 

දටදේ ්දේ්. අදේප් සී.බී. රත් ශ කා ම්ත්රීතුමමශ තතුමළු අපි සි  ු
දේද ශ දේම් ප්රය ්  ැට  ද් වශ. අපට ඔබතුමම්ලශ එක්කා 
දේපෞශැලිකා ප්රය ් ක්  ටහට, තමි තුමමශ. මශ ිසදේ ෝජ   කාර  
 ශවලපිටි  ආා දේ  වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව 24,000ක් ඉ් වශ. 

මහුවවර දිා්ත්රික්කාදේ  ලක්ෂ 1 ½ක් ඉ් වශ.  අපි  වතුමකාරදේ  

ජ ත්ශවත් එක්කා ජීවත් ව  මිිසා්ුභ. ඒ ිසාශ වතුමකාර  පිළිබඳව 

අපි ඉත්ශම දේහොඳට ද් වශ.  දේම් ප්රය ්  පිළිබඳව ආණ්ඩුව මීට 
වඩශ මටදිහත් දේවලශ වතුමකාරදේ  ජ ත්ශවදේ  වදිසකා වටටුප 
රුපි ල් 1,000ක්  දක්වශ වටඩි කිරීම ාඳහශ  හශම්පුතුම් එක්කා 

ාශකාච්ඡශ කාරලශ, කාඩි මි් පි වර ැ්  කි   ඉල්ලීම  කාරමි් 
මශ ිසහඬ ව වශ. දේබොදේහොම ාත්ුමි යි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Mylvaganam Thilakarajah, please. You have 

three minutes.  
 

[பி.ப. 6.17] 
 

ගු ෙයිල්වාගනම් තිලකණාජා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

தகளரவ உறுப்பினர் மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக அவர்கள்  

முன்கவத்திருக்கும் காலத்திற்குப் தபாருத்தமான இந்தப் 

பிரரரகைகய நான் வரரவற்பரதாடு, அந்தப் பிரரரகையில் 

அவர் முன்கவத்திருக்கும் விடயத்திற்கு ஒரு சிறிய திருத்தம் 

தசய்யவும் விகழகின்ரறன். ரமலும், எமது ததாழில் 

அகமச்சாினதும் தபருந்ரதாட்டக் ககத்ததாழில் அகமச் 

சாினதும் கவனத்திற்கு ஒருசில விடயங்ககள விடுப்பதற்கு 

இந்த 3 நிமிடங்ககளயும் பயன்படுத்தலாதமன்று நிகனக் 

கின்ரறன்.  

இந்தப் பிரரரகையில், “புதிய அரசாங்கத்தினால்  

தபருந்ரதாட்டத் ததாழிலாளர்களின் சம்பளம் நாதளான்றுக்கு 

1,000/- ரூபாய்  வகர அதிகாிக்கப்படுதமன ரதாோ்தல் 

விஞ்ஞாபனத்தில் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்டரதாடு” எனச் 

தசால்லப்பட்டுள்ளது. இதகனக் தகௌரவ உறுப்பினர்கள் 

சற்று விளங்கிக்தகாள்ள ரவண்டும். இந்த அரசாங்கத்தின் 

ரதாோ்தல் விஞ்ஞாபனத்தின் எந்த இடத்திலுரம ஆயிரம் ரூபாய் 

சம்பளம் தருவதாகச் தசால்லப்படவில்கல. ஆனால், நீங்கள் 

எந்தச் சின்னத்தில் ரபாட்டியிட்டு வந்தீர்கரளா , அரத 

தவற்றிகலச் சின்னத்தில் ரபாட்டியிட்டு நுவதரலியா 

மாவட்டத்திலிருந்து இந்தப் பாராளுமன்றத்திற்குத் ததாிவாகி 

யிருப்பவர்கள்தான் தகௌரவ ஆறுமுகன் ததாண்டமான் 

அவர்களும் தகௌரவ முத்து சிவலிங்கம் அவர்களும் ஆவர் . 

அவர்கள் தங்களது ரதாோ்தல் தவற்றிக்காக "ஆயிரம் ரூபாய் 

சம்பளத்கத நாதளான்றுக்குப் தபற்றுத் தருரவாம்" என்று 

தகாடுத்த வாக்குறுதிதான் அது. இந்த அரசாங்கத்தின் - 

ஆளுங்கட்சியின் - ரதாோ்தல் பிரசாரத்தின் எந்ததவாரு 

சந்தர்ப்பத்திலும் ‘ஆயிரம் ரூபாய்’ என்ற ரகாாிக்கக 

முன்கவக்கப்படவில்கல. அப்படியாக வாக்குறுதி 

அளித்தவர்கள் இன்று இந்தச் சகபயில் இல்கல. அந்த மக்கள் 

தகாந்தளித்து நிற்கின்ற ரநரத்திரல இந்த உயாிய சகபயிரல 

இவர்களால் பதிலளிக்க முடியவில்கல. ஆனாலும், நீங்கள் 

ஆயிரம் ரூபாய் ரகாாிக்கககய முன்கவத்து இந்தச் சகபயில் 

பிரரரகை முன்கவத்தகமக்காகவும் அதகன நுவதரலியா 

மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் அகமச்சரும் 

சிரரஷ்ட உறுப்பினருமான தகௌரவ சீ.பி. ரத்நாயக்க அவர்கள் 

ஆரமாதித்தகமக்காகவும் நான் நன்றி ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்ரறன். அவர்கள் வருககதராத சந்தர்ப்பத்திலும் 

நீங்கள் இந்த பிரரரகைகய முன்கவத்தகமக்காக மீண்டும் 

நன்றி ததாிவித்துக்தகாள்கின்ரறன்.  

தகௌரவ தபருந்ரதாட்டத்துகற அகமச்சர் அவர்களும் 

தகௌரவ ததாழில் அகமச்சர் அவர்களும் இந்தச் சகபக்கு மிக 

முக்கியமான ஒரு விடயத்கதத் ததளிவுபடுத்தரவண்டிய நாள் 

இதுவாகத்தான் இருக்கும். கூட்டு ஒப்பந்தத்திரல ககச்சாத்திடு 

கின்ற இலங்கக ததாழிலாளர் காங்கிரஸ், ஊடகங்கள் 

வாயிலாக அரசாங்கத்திற்கும் அகமச்சர்களான உங்களிருவ 

ருடன் ரசர்த்து தகௌரவ அகமச்சர் மலிக் சமரவிக்கிரம 

அவர்களுக்கும் பாாியததாரு குற்றச்சாட்கட முன்கவத்து 

வருகின்றது. அதாவது, இகடக்கால வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் 

அறிவிக்கப்பட்ட 2,500/- ரூபாய்  நிவாரைத் ததாகககய 

நீங்கள் கடனாகப் தபற்றுக்தகாடுத்தீர்கள்; அது தகாடுக்கப் 

படும்வகர இருந்த நிலுகவப் பைத்ததாகககய - arrears - 

இனிரமல் ததாழிலாளர்கள் ரகட்க மாட்டார்கள் என்று நீங்கள் 

தசான்னதாக அவர்கள் ஊடகங்களுக்குச் தசால்லி, இந்த 

அரசாங்கத்தினதும் அகமச்சர்களாகிய உங்களதும் நற் 

தபயருக்குப் பங்கத்கத ஏற்படுத்தி வருகின்றார்கள். எனரவ, 

நீங்கள் தபாறுப்புவாய்ந்த இந்த உச்ச சகபயில் அதகனத் 

ததளிவுபடுத்த ரவண்டும். 

 
கூட்டு  ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பகடயில் சம்பளம்  

அதிகாிக்கப் படும்ரபாது  கடந்த காலங்களில்  வழங்கப்பட்டு 

வந்த சம்பளத்திற்கு  ரமலதிகமாக கிகடக்கரவண்டிய    நிலுகவத் 

ததாகக என்பது ரவறு! இகடக்கால வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் 

நிவாரைத்ததாகக   அறிவிக்கப்பட்ட   நாளிலிருந்து              அது 
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அமுலுக்கு வந்த நாளுக்கு இகடப்பட்ட காலத்துக்கான - 
arrears - நிலுகவப்பைம் என்பது ரவறு! இந்த இரண்டு 

நிலுகவப் பைம் சம்பந்தமாக தவறான திகசயில் மக்களிடம் 

கருத்துக்ககள முன்கவத்து, அகமச்சர்களினதும் குறிப்பாக, 

இந்த அரசாங்கத்தினதும் நற்தபயருக்குக் களங்கம் 

விகளவிக்கும் வககயிரல அந்தப் பிரசாரம் 

முன்தனடுக்கப்படுகின்றது. எனரவ, அதற்கான உறுதியான 

விளக்கத்கதக் தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் இந்தச் சகபயிரல 

வழங்க ரவண்டுதமன்று ரகட்டு, வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி, 

விகடதபறுகின்ரறன்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ැරු සී.බී. රත් ශ කා ම්ත්රීතුමමශ කාථශ කාර් . 

ඔබතුමමශට ින ශඩි 6කා කාශල ක් ි දේබ වශ. 
 
 

[අ.භශ. 6.21] 
 
:: 
ගු සී.බී. ණතනායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  ச .ீபி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ුවවරඑළි  වටිස බහුවශර්ගිකා 

දිා්ත්රික්කා ක් ිසදේ ෝජ   කාරමි්, එම ප්රදේශයදේ  ජීවත් ව  
දේකාදේ ක් හටටි ට දේම් කාශරණ  පිළිබඳව ින ශඩි 6කි් කාථශ කිරීම 
ටිකාක් අමශරු කාශර්  ක්. ඒ දේකාදේාේ දේවත්ත්, වතුම ප්රජශ  ටිත්ල 

පහුභකාම් තමි වර ශ හටටි ට කාශල ක් කාටයුතුම කාරපු දේකාදේ ක් 
ිසාශ මම ිනදේයේෂදේ ්ම ාඳහ් කාර්  ඕ ෑ, අප්රිකාශුව කාළු 
ජශි කා ් ැල් අඟුරු ආකාරවල පීඩශ ිනඳි  ත්ත්ත්වදේ ් 

වතුමකාරදේ  ආදරණී  ජ ත්ශව එදශ පීඩශවට ලක්ව  දේමොදේහොත්කා, 
වතුම ප්රජශ  ටිත්ල පහුභකාම් අමශත්යශංය ක් ිසර්මශණ  කාරමි් ඒ 
අමශත්යශංය  තුමළි්  ම්  ම් ාහ  ාහ ඔවු්ට අවයය  ටිත්ල 
පහුභකාම් ාටපයීම ාඳහශ ිනයශල කාටප කිරීමක් සිදු කාළ බව. ඒ 

වශදේ ම අදේප් රදේට් දේත් ආර්ථිකා  පිළිබඳව කාථශ කාරශදී, කිසි 
දේවලශවකා දේම් කාම්කාරුව් ැට  කාථශ දේ ොකාර එ  වර්න   
කාර්  පුළුව්කාමක්  ටහට. දේත් වලි් ැ්  දේාා් බශදක් 

ි දේබ වශ. එම දේාා් බශදේද්  ම් ාහ  ක් ලබශදේද්  කි ලශ 
මම දේ ෝජ ශ කාර වශ. ඒ ාහ ශනශර  ලබශදේදමි් ාමශැම් එක්කා 
කාි කාශවකාට තිනල්ලශ දේම් කාම්කාරුව්දේ  වටටුප ලබශදීම ාඳහශ 

කාටයුතුම කාරදේැ   ්  කි ලශ මම දේ ෝජ ශ කාර වශ. දේම් දේාා ්
බශද දීර්ඝ කාශලී ව ැත්ත් මුදලක් හටටි ටත්, ඒ තුමළි් දේත් 
කාර්මශ්ත්   ඟශසිටුවීම ාඳහශ අවයය කාටයුතුම කාළ යුතුම දේව වශ. 

"වදි  වදි  දේහණ ලංකාශි ලකා ට" කි  වශ වශදේ  දට්  දේම් 
දේවලශදේේ ිස ඟ ක් තිනල්ලශ අදේප් කාම්කාරුව්ට පශනී  ජල  
පවශ අහිමි දේව  ත්ට ට පත් දේවලශ ි දේබ වශ. එකා පටත්ත්කි් 
දි පත්ශ වටටුප් ලබ  කාම්කාරුව්ට ාි  කාට දි  තුම ක්, හත්රක් 

ත්මයි වටඩ හම්බ දේව්දේ්. ඒ ිසාශ ුවවරඑළි  ාහ අදේ කුත් 
දිා්ත්රික්කාවල කාම්කාරුව් එළව  ු වැශවට ාහශ වීදේම් වටඩ 
 ටි  අදේ ක් දවා්වල මුදල් හම්බ කිරීමට දේ ොමු දේව වශ. එදේහම 

 ටි  වුදේණොත්, ඔවු් එත්ටිසුවත් ිනයශල පීඩශවකාට ලක් දේව වශ. 
අදේප් දේත් කාර්මශ් ත්   ටි  කාර් ; ින ශය කාර් ; දේත් 
ආර්ථිකා  අකාශ මකාශ දම්   ම් දේකා දේ ක් උත්ාශහ ැ් වශ 

 ම්, අදේප් අ  යත්ශවට පහර ැටසීමක් හටටි ටයි මම ඒකා 
දකි්දේ්.  

දේත්, දේපොල් ාහ රබර් ආර්ථිකා ත් එක්කා රට දේැොඩ  ටඟුණු 

ආකාශර  පිළිබඳව අපි ඉි හශා  පුරශවට කාථශ කාරලශ ි දේබ වශ. ඒ 

වශදේ ම "Ceylon Tea" කි    ශම  දේලෝකා  පුරශම ප්රචලිත් 

දේවලශ ි දේබ වශ. දේම් දේත් කාර්මශ්ත්  ිසාශම උඩරටට මහශ 

මශර්ැ පශනි  ක් වශදේ ම දුම්රි  මශර්ැ පශනි  කුත් ලටබුණශ. ඒ 
තුමළි් ජ ශකීර්ණ ප්රදේශය ් බිහි වුණශ. ඒ හරහශ වයශපශර කාටයුතුම 
කාර  උදින ට ිනයශල යක්ි  ක් ලටබුණශ. කාම්කාරුවශ  ටඟී 
සිටුවමි්, කාම්කාරුවශ දේවුවදේව් කාථශ කාරමි් වෘත්තී  ාමිි  

ිසදේ ෝජ   කාර  මදේ  ාදේහෝදර පශර්ලිදේම්්තුම ම්ත්රීවරු අද 
දේමත්ට  තමි වරු බවට පත්දේවලශ ඉ් වශ. මම, 1994 ඉඳලශ 
පශර්ලිදේම්්තුමදේේ ඉ්  දේකාදේ ක් හටටි ට ත්මු් ශ්දේාේලශ 

සි  ු දේද ශටම වඩශ දීර්ඝ කාශල ක් ඒ  ථශර්ථ  අවදේබෝන 
කාරදේැ  ඉා්ාරහට ගි  දේකාදේ ක්. ඒ ිසාශ දේම්  ථශර්ථ  
අවදේබෝන කාර ැ් වශ වශදේ ම ඔවු්දේ  ිසවශා ප්රය ්, පශනී  

ජල ප්රය ්, ිනදුලි  පිළිබඳ ප්රය ්, පශාල් පිළිබඳ ප්රය් , දරුව්දේ  
අනයශප   පිළිබඳ ප්රය ් වශදේ ම දේාෞඛ්ය ක්දේෂේත්ර  ාඳහශ අවයය 
පහුභකාම් ම ශව කාළම ශකාරණ  කාරමි් ඉා්ාරහට  ්  

ඕ ෑ. ත්ව ත්වත් මුදල් ලබශදේැ  දේම් අ දේ  ිසවශා ප්රය්  දටඩි 
දේලා ිනාඳීම ාඳහශ අවයය කාටයුතුම සිදු කාළ යුතුමයි කි   එකාත් 
මම දේ ෝජ ශ කාර වශ. ඒ වශදේ ම ාමශැම්වලි් ආදශ ම් 
ලබ් , - අද ැරු මහි්දශ ්ද අුත්ැමදේ  ම්ත්රීතුමමශ කිේවශ 

වශදේ  - VP දේත් දළු ටිකා කාඩ වශ; අදේ ක් ඒවශ හුදේදකාලශ 
දේව්  තරලශ ි දේබ වශ. එිනට, වල්  ශයකා පිළිබඳව ැටටුවක් 
මතුමදේව  ිසාශ කාම්කාරුව් එත්ට ට දේ ොදව්දේ්  ටි ව ඒ 

ා්ථශ  වල් වටිනලශ හුදේදකාලශ දේව්  තිනත් ි දේබ වශ. මදේ  
ාදේහෝදර වටිනලි කාර්මශ්ත් තමි තුමමිස, ඔබතුමමශ දේහොඳට දේම් 
ැට  බල් , දේහොඳට අවදේබෝන කාරැ් , දට් දේම් ාමශැම්වල 

ි දේබ  ාමහර ඉඩම් අක්කාර  අවුරුශදකාට රුපි ල් ලක්ෂ  
ැණදේ්, අක්කාර 200ක් ිනත්ර බදු දේද්  ූදශ ම් කාරලශ 
ි දේබ වශ. ඒදේකා් ආදශ ම ැ්  ූ දශ ම් කාරලශ ි දේබ වශ.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශට ලටබී ති  කාශල  දට් අවාශ යි.  
 

 

ගු සී.බී. ණතනායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  ச .ீபி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, මම දේ ෝජ ශවක් පමණයි 

කාර්දේ්. ඒ ාඳහශ මට ින ශඩි කා කාශල ක් ලබශ දේද් . දේම් 
ැට  දේහොඳට දේහො ලශ බල් . පුභ ගි  කාශලදේ  ඔබතුමමශත්, 
මමත් දිා්ත්රික් ාංවර්න  කාමිටුදේේ ඉ්  දේවලශදේේ දී  ඒ වශදේ  

දේශවල් වුණශ. ණ්දේදිසැල, ර්ටටදේේ, දේකාොත්මදේල් ජලශයවල සිදු 
වූ පශඩුව ිනයශල වයදේ ් දටදේ  වශ. එම ිසාශ දේම් කාශරණශ 
පිළිබඳව අවදේබෝන කාරදේැ  ඒ ාඳහශ දේ ෝජ ශ ඉදිරිපත් කාර් . 

ඒ වශදේ ම, ිස ඟ  පිළිබඳ අවදේබෝන කාරදේැ  ඒ ාඳහශ අවයය 
කාටයුතුම කාර් . කාම්කාරු තමි තුමමශදේ  මටදිහත්වීදේම් යුතුමව 
කාම්කාරුවශදේ  වදිසකා වටටුප වටඩි කාර දීම ාඳහශ කාටයුතුම 

කාර් . ඔවු්දේ  ජ  ජීිනත්  ඉදිරි ට දේැ   ශමට හටකි ව  
පරිදි අවයය කාටයුතුම කාර් . අහිංාකා කාම්කාරු ජ ත්ශවදේ  
මිිසා් ශ්රම  අදේළින කාර  ත්ට ට  ව්  දේද්  එපශ. ඔවු්ට ඒ 

අවා්ථශව ාලාශ දේද් .  ඒ වශදේ ම, දේමම දේ ෝජ ශව දේැ  ඒම 
පිළිබඳව ැරු මහි්දශ ්ද අුත්ැමදේ  මටි තුමමශට මශදේ  
ා්තුමි   පුද කාර සිටි වශ. දේම් ාඳහශ ුවවරඑළි  දිා්ත්රික්කාදේ  ාහ 

ාමා්ත් වතුම කාම්කාරුව් දේවුවදේව්,  අපි සි ු දේද ශම එක්ව 
දශ කාත්ව  ලබශ දේදමි් කාටයුතුම කාර්  ූදශ ම්  දේවමු කි   
කාශරණ  මම ිනදේයේෂදේ ් මත්ක් කාර්  කාටමටි යි. [බශනශ 
කිරීමක්] 

 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ැරු වඩිදේේල් ුභදේර්ෂ ්
ම්ත්රීතුමමශ දකි  දේකාොට මට මත්ක් ව්දේ්, දේපට්රල් කාෑ් දේදකා 
අරදේැ  ආදේේ කාම්කාරුවශ දේවුවදේව්  කි   එකායි. ඔබතුමමශදේ  

315 316 

[ැරු මයිල්වශැ ම් ි ලකාරශජශ  මහත්ශ] 
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ඒ යක්ි  ට ඔබට අපිත් ඉ් වශ කි ලශ ප්රකාශය කාර්  

කාටමටි යි. අපි අනයශප   වටඩි දියුණු කාර ැ්  දේැ  ආපු වටඩ 
පිළිදේවළ ත්මු් ශ් දේාේලශට  මත්කා ති . ඒ ාඳහශ  අපි දේකාොයි 
ආකාශරදේ ්ද කාටයුතුම කාදේළේ කි ලශත් මත්කා ති . [බශනශ කිරීමක්] 

ඒ ිසාශ ඔවු්දේ  ජීව  ත්ත්ත්ව  දේැ   ්  පුළුව් ිනධිදේ  

අවයය කාටයුතුම කාර දේද්  කි ලශ මම ඔබතුමම්ලශදේැ් 
ඉල්ලීමක් කාර වශ. ැරු මූලශා ශරූඪ ම්ත්රීතුමමිස, මට අවා්ථශව 
ලබශ දු් ශට ඔබතුමමශට ා්තුමි යි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Palany  Thigambaram. 

You have three minutes. 
 
 

[අ.භශ. 6.27] 
 

ගු පලනි දිගම්බණම් ෙහ ා (කඳුණ  නව ගම්ොන   යටි ල 
පහසුකම් හා ප්රජා සංවර්ධන අො යුරො) 
(மாண்புமிகு பழனி திகம்பரம் - மகலநாட்டு புதிய கிராமங்கள், 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Palany  Thigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ාභශව කාල්ත්ටබීදේම් දේ ෝජ ශව 
දේැ  ආපු ැරු මහි්දශ ්ද අුත්ැමදේ  ම්ත්රීතුමමශට මම 

ා්තුමි ව්ත් ව වශ.   මම එතුමමශදේ  කාථශවට බශනශ කාදේළේ  ටහට. 
හටබටයි, එතුමමශදේ  කාථශදේේදී  ම් කිසි වටරැදි දේද ක් කි වුණශ  ම් 
මට ඒ ැට  කි ්  දේව වශ.  එතුමමශ කිේදේේ, "කාම්කාරුදේවකුදේ  

වදිසකා වටටුප රුපි ල් 580යි." කි ලශ. තත්ත්ටම අද  
කාම්කාරුදේවකුට දි කාට රුපි ල් 620ක් ලටදේබ වශ. අද, එතුමමශ 
දේමවටිස දේ ෝජ ශවක් ඉදිරිපත් කාළ එකා ැට  මම ිනදේයේෂදේ ්ම 

එතුමමශට ා්තුමි ව්ත් ව වශ. දේමොකාද, ආණ්ඩු බල  ි දේබ  ිනට 
වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව ැට  කාවුරුවත් කාථශ කාර්දේ්  ටහට. අපි 
ආණ්ඩු බල  ි දේබ  දේකාොටත් කාථශ කාර වශ. ිනපක්ෂදේ  
ඉ් දේකාොටත් කාථශ කාර වශ. 

 

ගු ෙහින්දානන්ද අලුතගෙතේ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමමශ  ම් හටමදශම කාථශ කාර වශ. 
 

ගු පලනි දිගම්බණම් ෙහ ා  
(மாண்புமிகு பழனி திகம்பரம்) 

(The Hon. PalanyThigambaram) 
ැරු ම්ත්රීතුමමිස,  මම කි  කාම් දේපො නඩක් ඉ් . අද මම 

තමි  ුරර ක් දර  අවාථ්ශදේේදී  මම දේම ට ිනරුශන ව්දේ් 
 ටහට. ඒ ජ ත්ශවට මම ාම්ර්ර්ණ ාහශ  දේද වශ. දේහට පවි   

උශදේඝෝෂණ ට මමත් ඔවු්ට ාහදේ ෝැ  දේද වශ.  ඔබතුමමශ 
කිේවශ, "අපි වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව ැට  හඳු ශ ැත්ත්ශ" කි ලශ. එ  
ාත්ය කාථශවක්.  1994 දේපොදුජ  එක්ාත් දේපරමුණු රජ  කාශලදේ   

මටඩම් ච්්රිකාශ බණ්ඩශර ශ කා කුමශරතුමංැ දේමහි අවයයත්ශව 
හඳු ශ දේැ  දේම් තමි කාම  හදලශ දු් ශ.  මුත්, මහි්ද 
රශජපක්ෂ මහත්ත් ශදේ  රජ  බල ට පත්වුණශට පුභව ටිකා 

කාශල යි ි බුදේණ්. ඒ තමි කාම  ටි  කාළශ. අපි එ  පිළිැ්  
ඕ ෑ.  

සී.බී. රත් ශ කා මටි තුමමශ වතුම ප්රජශ  ටිත්ල පහුභකාම් අමශත්ය 

ුරර  දර  කාශලදේ  දේැවල් හද්   ම් කිසි උත්ාශහ ක් ැත්ත්ශ. 

 මුත්, ඒ දේශ කාර ැ්  එතුමමශට බටරි වුණශ. දේමොකාද, ඒවශ 

වතුමකාරදේ  ඉ්   ශ කා ් උදුරශ ැත්ත්ශ. එවටිස දේශවල් ත්මයි 
සිදු වුදේණ්.   මුත්, දේම් ආණ්ඩුව බල ට පත් වුණශම, වතුමකාරදේ  
ජ ත්ශවදේ  අවයයත්ශ හඳු ශ දේැ   පර්චා් 7 බටගි් ඉඩම් දීලශ, 
එම ඉඩම්වල ත්ිස දේැවල් හදශ දීදේම් කාටයුත්ත් මට භශර දීලශ 

ි දේබ වශ. මම ඒ දේැවල් ාෑදීදේම් කාටයුත්ත් ආරම්භ කාරලශ 
ි දේබ වශ. මම දේම් අවුරුශදේශ දේදාටම්බර් ව  ිනට දේැවල් 1500ක් 
හදලශ දේද වශ. දට ට දේැවල් 309ක් හදලශ දීලශ ි දේබ වශ. ලබ  

අවුරුශද ව  ිනට දේැවල් 10000ක් හද්  පට් ැ් වශ. ඒ 
ාඳහශ අපට මුදල් ලටබිලශ ි දේබ වශ. ඒ මුදල්  දේම් ජ ත්ශවට 
ින දම් කාර වශ. ඒකා ිසාශ අපි කි ්දේ් දේම් ආණ්ඩුවට මඩ 

ැහ වශට වඩශ-  

 

ගු ෙහින්දානන්ද අලුතගෙතේ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දේැවල් 10,000ක් දේ්ද? 
 
 

ගු පලනි දිගම්බණම් ෙහ ා  
(மாண்புமிகு பழனி திகம்பரம்) 

(The Hon. PalanyThigambaram) 

ලබ  අවුරුශදේශ දේැවල් 10,000ක් හද වශ. අද ව  ිනට 

තමි වරු දේද්දේ ක් ඉ් වශ. තමි වරු දේම් ැට  ාශකාච්ඡශ 
කාර වශ. දේමම ප්රය ්  ඉක්මිස්ම අවා් කාර්  කි ලශ අපි 
ඉල්ලීමක් කාරලශ ි දේබ වශ. දේමතුමම්ලශත් දේම් ාඳහශ උත්ාශහ 

කාර වශ.  ටහටයි කි ලශ  ටහට.  ඒ වශදේ ම,  ගි  මශාදේ දී ැරු 
අැමටි තුමමශ හමුදේවලශ ත්ශවකාශලිකා දේැවල් 2500ක් අර් දු් ශ. 
ඒ දවාව්ල ඒකාට ාමහර වතුම  ශ කා ් ා්තුමි  කාළශ. දට් 

කි  වශ, "තමි වරු දේද් ශම අත්ා් කාරලශ ි දේබ වශ. ඒකා 
ිසාශ ත්මයි පඩි වටඩි කාර්  බටරි" කි ලශ. ඒ ිනධි ට දේබොරු 
කි  වශ.  

කාවුද කාම්කාරුව්දේ  වදිසකා වටටුප රුපි ල් 1000ක් 
කාර්  කි ලශ ඉල්ුදේේ. ජ ත්ශව දේ ොදේවයි, කාම්කාරුව් 
දේ ොදේවයි, අපි දේ ොදේවයි. ැරු ආරුමුැ් දේත්ොණ්ඩම් 
තමි වර ශ ඔ දේැොල්ල්දේැ් ඡ්ද  ඉල්ලලශ දි ්  -මශ 

පරශද් - ඕ ෑ ිසාශ රුපි ල් 1000ක් දේද්  කි ලශ ත්මයි 
ඉල්ුදේේ.  මුත් අි ැරු ජ ශධිපි තුමමශත් කිේදේේ  ටහට, ැරු 
අැමටි තුමමශත් කිේදේේ  ටහට, රුපි ල් 1000ක් දේද වශ කි ලශ. 

ැරු අැමටි තුමමශ ත්ලවකාටදේල් දී කිේවශ කි ලශ ාමහර අ  
දේබොරුවට කි  වශ. ැරු අැමටි තුමමශ කිේදේේ  ටහට. දේම් 
ජ ත්ශවට මශ වැකීදේමුවයි කි ්දේ්.  ඔබතුමමශ කි   ාමහර 

දේශවල් තත්ත්. මම " ටහට" කි ලශ කි ්දේ්  ටහට.  ලංකාශදේේ 
වතුමකාර ජ ත්ශව ත්මයි වටඩිදේ ් වටඩ කාර්දේ්. ඒ වුණශට ඒ 
දේැොල්ල් ත්මයි අඩුම පඩි  ැ්දේ්. එම ිසාශ ඒ අ ට දේහොඳ 

පඩි ක් දේද්  ඕ ෑ.  

අදේ ක් පටත්දේත්් plantation  ටි  කාර් ත් බටහට. ඒකා 
 ටි  වුදේණොත් ලක්ෂ දේදකාකා ජ ත්ශව  ් ත්ත්ශර ව වශ. ඒකා 

ිසාශ  companies ි දේබ් ත් ඕ ෑ. කාම්කාරුව් ඉ් ත් ඕ ෑ. 
ඒකා ිසාශ අපි කි ්දේ්, අපි ඔක්දේකාෝම එකාතුම දේවලශ දේම් 
ජ ත්ශවට දේහොඳ පඩි ක් අර් දේද්  ඕ ෑ කි ලශයි. අපි ඒ 
මත්දේ යි ඉ්දේ්. ඒකා ිසාශ මම ාඳහ් කාර්  ඕ ෑ, මම 

තමි කාම ැත්ත්ශ කි ලශ කාවදශවත් දේම් කාම්කාරු ජ ත්ශවදේ  
ාට  පශවශ දේද්දේ්  ටහට කි ලශ.  

මම ඊදේ ත් media එදේක්දි කිේවශ, "අපි දේම් ාට ට ාම්ර්ර්ණ 

ාහදේ ෝැ  දේද වශ." කි ශ. මහි්දශ ්ද අුත්ැමදේ  
ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශ කි   ාමහර දේශවල් "දේබොරු" යි කි ්  
අපට බටහට; ඒවශ ිනදේේච   කාර් ත් අපට බටහට. දේමොකාද, ඒවශ 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

ිනදේේච   කාර  දේකාොට මිිසුභ් මට කි ශින, "දේබොරුකාශර ශ" 
කි ශ. ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශ කි   කාථශව තත්ත්.  මුත් 
දේමත්ට  ි දේබ  ප්රය ්  දේම්කායි. වතුමකාරදේ   ශ කා ශ ත්ම්ට 

තමි කාම ඕ ෑ කි ශ අර කි පු ිනධි ට කාටයුතුම කාරදේැ    වශ. 
අපට ප්රය ් ක්  ටහට. ඕ ෑ දේවලශවකා ඕ ෑ එකාක් ැ්  පුළුව්. 
හටබටයි එකා දේද ක් කි ්  ි දේබ වශ. කාම්කාරුව් ඉල්ුදේේ 

 ටහට, රුපි ල් 1,000ක්. ාශමශ ය කාම්කාරුවශ ද් වශ, දේම් 
දේවලශදේේ රුපි ල් 1,000ක් ැ්  බටහට කි ශ.  මුත් එතුමමශ  
election එකා දි ්  ඕ ෑ කි ශ-  

 

ගු ෙහින්දානන්ද අලුතගෙතේ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එතුමමශට තමි කාමක් දේද වශ ු. දේව ත් එකාක්, දේහොඳ එකාක් 
දේද වශ ු. 

 
ගු පලනි දිගම්බණම් ෙහ ා  
(மாண்புமிகு பழனி திகாம்பரம்) 

(The Hon. PalanyThigambaram) 

ඒකාට ප්රය්  ක්  ටහට. [බශනශ කිරීමක්] දේමො වශ වුණත් දේම් 
දේවලශදේේ අපි ඔක්දේකාෝම එකාතුම දේවලශ ඒ කාම්කාරුව්ට ාශනශරණ 

පඩි ක් අරදේැ  දේද්  ඕ ෑ. තමි වරු දේදදේදදේ ක් -කාම්කාරු 
තමි වර ශ ාහ කාම්කාරු රශජය තමි වර ශ- ඉ් වශ. ඒ අ දේැ් 
මම ඉල්ලීමක් කාර වශ, දේබොදේහොම ඉක්ම ට ඒ companies එක්කා 
ාශකාච්ඡශ කාරලශ, වෘත්තී  ාමිි  එක්කා ාශකාච්ඡශ කාරලශ, ගිිනුභම 

අත්ා් කාරලශ ඒ ජ ත්ශවට ාශනශරණ පඩි ක් අරදේැ  දේද්  
කි    ඉල්ලීම කාරමි් මම ිසහඬ දේව වශ.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. A. Aravindh 

Kumar. You have three minutes. 

 
 

[பி.ப. 6.32] 
 

ගු අ. අණවින්ද් කුොර් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Thank you, Sir.  

தகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினாோ் மஹிந்தானந்த 

அலுத்கமரக அவர்களால் ரதாட்டத் ததாழிலாளர்களின் 

நாட்சம்பளம் 1,000 ரூபாயாக அதிகாிக்கப்பட ரவண்டுதமனக் 

ரகாாிக் தகாண்டுவரப்பட்ட இந்தப் பிரரரகைகய நான் 

வரரவற்கின்ரறன். ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் என்பது கடந்த 

ரதாோ்தலின்ரபாது மகலயகத்கதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

ஒரு ததாழிற்சங்கம் தங்களது தவற்றிக்காக, ரதாட்டத் 

ததாழிலாளர்களின் வாக்குககளப் தபற்றுக்தகாள்ள 

ரவண்டுதமன்ற ரநாக்ரகாடு முன்கவத்த ரயாசகனயாகும். 

ஆனால், மகலயகத்திரல என்ன நடந்தது? ரதாோ்தலின்ரபாது 

முன்கவத்த இந்த ரயாசகனகய மகலயக மக்கள் - மகலயகத் 

ததாழிலாளர்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளவில்கல. 450/- ரூபாயாக 

இருந்த சம்பளத்கத எடுத்த எடுப்பிரலரய 1,000 ரூபாய் என்ற 

அளவுக்கு உயர்த்துவது ஒரு ரகலிக்கூத்ததன்பது 

அவர்களுக்குத் ததாியும். இது நகடமுகறக்குச் சாத்தியமற்ற 

விடயதமன்றும் தங்களது வாக்குககளக் தகாள்களயடிப்பதற் 

காக முன்கவக்கப்பட்ட ஒரு பாிந்துகர என்றும் 

புாிந்துதகாண்ட ரதாட்டத் ததாழிலாளர்கள் ஆயிரம் ரூபாய் 

சம்பள விடயத்திரல நம்பிக்ககயில்லாமல், அவ்வாறு 

ரயாசகனகய முன்கவத்த ததாழிற்சங்கத்கதத் ரதாோ்தலிரல 

நிராகாித்து, தாங்கள் சுயமான முடிகவ ரமற்தகாண்டு 

தங்களுக்குக் ரதகவயான, தங்களுக்குப் தபாருத்தமான 

பிரதிநிதிககள மகலயகத்திலிருந்து ததாிவு 

தசய்திருக்கிறார்கள்.  

கூட்டு ஒப்பந்தமானது காலாவதியாகி ஒன்றகர வருடங் 

களுக்கு ரமலாகியும் இன்னும் புதுப்பிக்கப்படாமல் இருக் 

கின்றது. அப்படி புதுப்பிக்கப்படாமல் இருப்பதற்குக் 

காரைரம ‘ஆயிரம் ரூபாய்’ என்ற இந்தச் சம்பள விடயம்தான்! 

ஏதனனில், எடுத்த எடுப்பிரலரய மிக உச்சமாக ‘ஆயிரம் 

ரூபாய்’ சம்பளத்கதத் தருவதாக உறுதியளித்துவிட்டு, 

இப்தபாழுது அதிலிருந்து பின்வாங்க முடியாமல் 

தத்தளித்துக்தகாண்டிருக்கின்றது இதகன முன்கவத்த அந்தத் 

ததாழிற்சங்கம். அதுதான் இந்த இழுபறிக்கு முக்கிய 

காரைதமன்று நான் நிகனக்கின்ரறன். அரதரநரத்தில், கூட்டு 

ஒப்பந்தம் என்ற ஒன்று அமுலில் இல்லாமல் முன்னர்ரபால 

ரதாட்டத் ததாழிலாளர்களின் சம்பளமானது, சம்பள நிர்ைய 

சகபயினூடாக வழங்கப்பட்டு வந்திருந்தால் இயல்பாகரவ 

அவர்களின் ரவதனம் இன்று ததாள்ளாயிரம் ரூபாகயவிடக் 

கூடுதலாக இருந்திருக்கும்.  900/- ரூபாய்க்கும் அதிகப்படியான 

சம்பளத்கத ரதாட்டத் ததாழிலாளர்கள் இயல்பாகரவ 

தபற்றுவந்திருப்பார்கள். ஏதனனில், ஒவ்தவாரு மாதமும் 

வாழ்க்ககச் தசலவு உயர்வகடயும்ரபாது வாழ்க்ககச் தசலவுப் 

புள்ளிக்கு ஏற்றபடி இந்த ரவதனமும் உயர்ந்துதகாண்ரட 

ரபாகும். அந்த வககயில் இன்று இயல்பாகரவ 900 

ரூபாய்க்கும் அதிகமான சம்பளத்கதத் ரதாட்டத் ததாழிலா 

ளர்கள் தபற்றிருப்பார்கள். இங்ரக விடப்பட்ட தவறுதான், 

ரதாட்டத் ததாழிலாளர்கள் வீதியிரல இறங்கிப் ரபாராடும் 

நிகலக்கு இன்று அவர்ககளக் தகாண்டுவந்திருக் கின்றது. 

அதனால்தான் இன்று ரதாட்டத் ததாழிலாளர்கள் தங்களது 

சம்பளத்திற்காகச் சுயமாகரவ வீதியில் இறங்கிப் ரபாராடும் 

நிகலகமக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please conclude your speech.  
  

ගු අ. අණවින්ද් කුොර් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, please give me one more minute.  

ஆகரவ, தற்தபாழுது அவர்களினால் ரமற்தகாள்ளப் 

பட்டுவரும் சம்பள உயர்வுக்கான, அவர்களது வாழ்வாதாரத் 

துக்கான இந்தப் ரபாராட்டத்கத நாங்கள் தகாச்கசப்படுத்த 

முடியாது; இதகன ஒரு தப்பான, தவறான விடயதமன்றும் 

பார்க்க முடியாது. எனரவ, இந்தக் கூட்டு ஒப்பந்தம் 

ரதகவயில்கல; இவ்வாறான  ரபச்சுவார்த்கதகளும் 

ரதகவயில்கல; கம்பனிகளின் இலாபம், நஷ்டம் என்ற 

ஒப்பாாிககள நாங்கள் ரகட்கரவண்டிய அவசியமுமில்கல 

என்று நான் தசால்கின்ரறன். ஆகரவ, ரதாட்டத் 

ததாழிலாளர்களின் சம்பளம் முன்னர்ரபால மீண்டும் சம்பள 

நிர்ைய சகபயினூடாக அறிமுகப்படுத்தப்படல் ரவண்டு 

தமன்பரத எனது ரகாாிக்ககயாகவும் ஆரலாசகனயாகவும் 

இருக்கின்றது. ஆகரவ, தகௌரவ ததாழில் அகமச்சர் 

அவர்களும் தகளரவ தபருந்ரதாட்டக் ககத்ததாழில் அகமச்சர் 

அவர்கள் உள்ளிட்ட அகனவரும் நான் கூறும் இந்த 

விடயத்திரல அதிக அக்ககறயும் காிசகனயும் காட்டி , இதகன 

மீண்டும் அமுல்படுத்துவார்கரளயானால் ரதாட்டத் 
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[ැරු  පලිස දිැම්බරම්  මහත්ශ] 
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ததாழிலாளர்களின் சம்பளப் பிரச்சிகனக்கு முற்றுப்புள்ளி 

கவக்கமுடியும்; அவர்களுக்கு நியாயமான சம்பளம் 

கிகடப்பதற்கு வழிசகமக்கலாம் என்று கூறி, சந்தர்ப்பமளித்த 

அகவத் தகலவர் அவர்களுக்கு நன்றி ததாிவித்து, 

விகடதபறுகின்ரறன். வைக்கம்.      
 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දේබොදේහොම ාත්ුමි යි.  

මීළඟට ැරු ිසහශල් ැලප්පත්ි  ම්ත්රීතුමමශ. ැරු ම්ත්රීතුමමිස, 

ඔබතුමමශට ලටදේබ  කාශල  ින ශඩි 04යි. 

[අ.භශ. 6.38] 

 

ගු නිහාල් ගලප්පතති  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, 2013 මශර්තුම මශාදේ  31ව  දශ 
ඉඳලශ 2015 මශර්තුම 31ව  දශ දක්වශ වාර දේදකාක් දේවුවදේව් මීට 
දේපරශතුමව වතුම කාම්කාරුව්දේ  වටටුප් වටඩි කිරීම ාම්බ්නදේ ් 

ගිිනුභමක් අත්ා් කාළශ. එක් පටත්ත්කි්, එක්ාත් ජශි කා පක්ෂ , 
ලංකාශ ජශි කා වතුම කාම්කාරු ාංැම , ලංකාශ කාම්කාරු දේකාොංරා  
ාහ ඒකාශබශන වෘත්තී  ාමිි  ාම්දේම්ල  ත්, අදේ ක් පශර්ය්ව  

දේලා වතුම හශම්පුතුම්දේ  ාංැම ත් ඒ ගිිනුභමට අත්ා් ත්ටබුවශ. 
එ ට මටදිහත්කාරු වුණශ, කාම්කාරු අමශත්යශංය  භශර අමශත්යතුමමශ. 
 මුත් අවාශ දේ දී බටුවශම, " ටපු  ටටුමකුත්  ටහට. දේබදේර් 
පළුවකුත්  ටහට". ඒකා හරි ට, "බීරි අලි්ට වීණශ වටයුවශ" 

වශදේැයි. අපි ත්මු් ශ්දේාේලශදේැ් අහ වශ, වතුම කාම්කාරුව්දේ  
ඡ්දදේ ් බල ට පත් වූ ත්මු් ශ්දේාේලශදේ  හදවත්වල අඩුම 
ැණදේ් දේකාොදේහේ දේහෝ ත්ට කා දේත්ත් ැි  ක්, කාටකාෑදේර  ැි  ක් 

ඒ මිිසුභ් පිළිබඳව  ටශද කි ශ. හටමදශමත් දේම් ප්රය්  ,  "දේහෝද 
දේහෝදශ මදේ න දම වශ" වශදේැයි.  

කාල්ප ශ කාර බල් , වතුම කාම්කාරුව්දේ  මූලිකා වදිසකා 

වටටුප රුපි ල් 450යි. දීම ශ ාහිත්ව වර්ත්මශ  වදිසකා වටටුප 
රුපි ල් 620යි. වතුම කාම්කාරුව් ඉල්ලීම් කාර්දේ් වදිසකාව 
දේද  වටටුප රුපි ල් 1,000ක් දක්වශ වටඩි කාර්  කි ශයි. ඒ අ  

දේව ත් දේමො වශවත් දේ ොදේවයි ඉල්ල්දේ්. ත්මු් ශ් දේාේලශ 
කාල්ප ශ කාර බල් . 2015 මශර්තුම මශාදේ ් පුභව අද ව  
තුමරුත් දේම් ාම්බ්නදේ ් කිසිම ්රි ශ මශර්ැ ක් ැත්දේත්  ටහට. 

අද වතුම කාම්කාරුව් ජීවත් ව්දේ් අපශ කා. ඒ මිිසුභ්දේ , 
ාශමශිනකා ් හත්රදේදදේ කුදේැ් ාටදුම් ලත් පවුලකාට මශා කාට 
 ඩත්තුමව ාඳහශ වට  ව වශ, රුපි ල් 27,790ක්. මටි  
තමි වරුිස, එ  දි  25් දේබදුවශට පුභව දි කාට ලටබි  යුතුම 

මුදල ව්දේ්, රුපි ල් 1,190යි.  මුත් ඒ මිිසුභ් ඉල්ල්දේ් 
රුපි ල් 1,000ක්. දවාකාට රුපි ල් 1,190ක් දේ ොදේවයි 
ඉල්ල්දේ්. රුපි ල් 1,000ක් ත්මයි ඉල්ල්දේ්. අපි ිනය්වශා 

කාර වශ, ඒ මිිසුභ්දේ  ඒ ඉල්ලීම අි යයි්ම ාශනශරණයි; ඒ 
මුදල දි  යුතුමයි කි ශ. මශා 17ක්   දේත්ක් කිසිදු වරප්රාශද ක්, 
අයිි  ක් දේම් ජ ත්ශවට ලබශ දීලශ  ටහට. ඒ ිසාශ අද ඒ මිිසුභ් 

ත්ම්දේ  ිනදේරෝනත්ශව දීප වයශප්ත්ව ආරම්භ කාරලශ ි දේබ වශ. අපි 
ිනයව්ශා කාර වශ, ඒකා ාශනශරණයි; යුක්ි  ාහැත්යි කි ශ. ජ ත්ශ 
ිනමුක්ි  දේපරමුදේණහි ාශමශිනකාත්ව  දර  ඒ වතුම කාම්කාරු 

ාදේහෝදරවරු්දේ  වෘත්තී  ාමිි  ි දේබ වශ. අපි ඔවු් 
දේවුවදේව් කාළ හටකි ඉහළම කාටප කිරීම කාරලශ ි දේබ වශ. 
ඔවු්දේ  දේම් ාශනශරණ ඉල්ලීම දේවුවදේව් අපි දේකාෝදේශසි 
ිනරහිත්ව සි  ට 500කා ාහදේ ෝැ  පළ කාර වශ. ඒ 

ාම්බ්නදේ ් කිසිම ැටටුවක් ත්බශ ැ්  එපශ.  

වටටුප් වටඩි කාර්  බටහට කි ශ කි ්දේ් කාවුද? හශම්පුතුම් 

ත්මයි එදේහම කි ්දේ්. ඒදේැොල්ල් එදේහම කි ්දේ් තයි? 
වතුම පශඩු ලබ වශු. වතුම පශඩු ලබ්දේ් කාම්කාරුව්දේ  වරදි් 
දේ ොදේවයි; ඒ අහිංාකා මිිසුභ්දේ  වරදි් දේ ොදේවයි. දේම් වතුමවල 
ිසසි  ඩත්තුමවක් කාර්දේ්  ටහට. දේම්වශ දේපෝෂණ  කාර්දේ් 

 ටහට. ඒ ිසාශ දේම් වතුම ින ශය දේවලශ ගිහි් ි දේබ වශ.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, දට් ඔබතුමමශදේ  කාථශව අවා් කාර් . 

 
ගු නිහාල් ගලප්පතති  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ජ ශධිපි වර ශත්, අැමටි වර ශත් මටි වරණ පටවටි  

කාශලදේ දී කිේවශ, දේම් අ ට අිසවශර් දේ ්ම දවාකාට රුපි ල් 
දහාක් දේද වශ  කි ශ. ජ ශධිපි කාම ලටබුණශ, ආණ්ඩු පත් වුණශ, 
අැමටි කාම ලටබුණශ. ඒ ිසාශ අපි ඉල්ලීමක් කාර වශ, එම මුදල 

ලබශ දේද්   කි ශ හශම්පුතුම්ට බල කාළ යුතුමයි කි ශ. ජ ත්ශවට, 
ිනදේයේෂදේ ්ම වතුම කාම්කාරුව්ට වශා ට ිසවශා, වැශවට ඉඩම් 
දේකාොටාක්, දරුව්ට අනයශප  , දේාෞඛ්ය පහුභකාම් හශ 
ැම ශැම  පහුභකාම් ලබශ දේද් . වාර 180කා ඉි හශා ක් දේම් 

ජ ත්ශවට ි දේබ වශ. පරම්පරශ හත්රකා මිිසුභ්දේ  ැදේත්හි දහදි  
දේම් මහ දේපොදේළොවට දි  කාරලශ ි දේබ වශ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, කාරුණශකාර ඔබතුමමශදේ  කාථශව අවා් 

කාර් . 

 
ගු නිහාල් ගලප්පතති  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, මට ත්ව ින ශඩි කා කාශල ක් 
ලබශ දේද් .  

දේම් වතුමවල ලක්ෂ තුම කා ජ ත්ශවක් දේාේව  කාර වශ. ලක්ෂ 
දේදොළහකා පමණ ජ ත්ශවක් එයි්  ටදේප වශ. ඒ ිසාශ ජශි දේ  
දේපෝෂණ ට ප්රනශ  දශ කාත්ව ක් දේද  දේමම අහිංාකා 
ජ ත්ශවදේ  හද ැටා්ම දේත්රුම් අරදේැ  දේම් ප්රය ්  දේවුවදේව් 

ත්මු් ශ්දේාේලශ අිසවශර් දේ ්ම මටදිහත් දේවලශ දේම් 
ජ ත්ශවදේ  අයිි වශසිකාම් ලබශ දේද්  කි   කාශරුිකකා ඉල්ලීම 
කාරමි් මම ිසහඬ දේව වශ.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දේබොදේහොම ාත්ුමි යි.  

The next speaker is the Hon. Velu Kumar. You have 
three minutes.  
 

 

[பி.ப. 6.41] 

 

ගු ත ලු කුොර් ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இன்று 

மகலயக மக்களுகடய பற்றிதயாியும் பிரச்சிகனயாக இருக் 

கின்ற, கூலி நிர்ையப் பிரச்சிகன ததாடர்பாக கண்டி 
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மஹிந்தானந்த 

அலுத்கமரக அவர்கள் முன்கவத்திருக்கின்ற இந்தப் 

பிரரரகைகய முதலில் வரரவற்பரதாடு, முக்கியமான 

சந்தர்ப்பத்திரல அந்தப் பிரரரகைகய முன்கவத்தகமக்காக 

அவருக்கு என்னுகடய நன்றிகயயும் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்ரறன்.  

இன்று  ரதாட்டத் ததாழிலாளர்கள் தபாறுகம இழந்த 

நிகலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இந்த விடயத்துக்குத் 

ததாடர்புகடய அகமச்சர்கள், அதாவது தபருந்ரதாட்டத் 

துகறக்குாிய அகமச்சர் அவர்களும் ததாழிற்றுகறக்குாிய 

அகமச்சர் அவர்களும் இங்ரக இருக்கின்ற ரவகளயிரல மிகத் 

ததளிவாக ஒன்கறக் குறிப்பிட ரவண்டும். இந்த அரசாங் 

கத்கத உருவாக்குகின்றரபாது அதற்குப் பாாிய பங்களிப் 

பிகன வழங்கியிருந்த தரப்புக்களிரல முன்னைியில் இருக் 

கின்ற தரப்பாக மகலயக சமூகம் - தபருந்ரதாட்டச் சமூகம் 

காைப்படுகின்றது. ஆனால், அரசாங்கம் உருவாக்கப்பட்ட 

நாளிலிருந்து இன்று வகரக்குரம அவர்களுகடய இந்தச் 

சம்பளப் பிரச்சிகனயானது காிசகனரயாடு ரநாக்கப்பட 

வில்கல என்பதகன இங்ரக இருக்கின்றவர்கள் ஏற்றுக் 

தகாள்ள ரவண்டும்.  

இற்கறக்குச் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் அரசினது 

அகமச்சர்களாக இருக்கின்ற தமிழ் முற்ரபாக்குக் கூட்டைி 

யினது தகலவர் மரனா கரைசன் அவர்கள், பிரதித் 

தகலவர்களான இராதாகிருஷ்ைன் அவர்கள், திகாம்பரம் 

அவர்கள் ஆகிரயார் இகைந்து தகாழும்பு நகாிரல ஒரு கவன 

ஈர்ப்புப் ரபாராட்டத்கதச் தசய்ததன்மூலமாக இந்தச் சம்பளப் 

பிரச்சிகனயினது உக்கிரத்தன்கமகய, அதன் பாாிய 

தநருக்கடி நிகலயிகன நாங்கள் எடுத்துக்காட்டியிருந்ரதாம். 

அதற்குப் பிறகும் இது ததாடர்ந்தும் இழுபட்டுச்தசன்று 

இறுதியாக இன்று மக்கள் வீதியிரல இறங்கிப் ரபாராடக் 

கூடிய ஒரு சமூகப் பிரச்சிகனயாக உருதவடுத்திருக்கின்றது. 

ஆனால், கடந்த சில நாட்களிரல அவ்வாறு ஜனநாயக 

ாீதியான ரபாராட்டத்தில் இறங்கி மக்கள்  தங்களுகடய 

கருத்துக்ககளச் தசால்கின்ற சில இடங்களிரல அரசாங்கத் 

தரப்புகளினது ஆதரரவாடு அதகனத் தடுப்பதற்குச் சில 

நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகரவ,  ஜனநாயக 

ாீதியாக மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இத்தககய உாிகமகயத் 

தடுக்கும் தசயற்பாட்கட நாங்கள் வன்கமயாகக்  கண்டிக் 

கின்ரறாம். அவர்களுகடய கருத்துக்ககள, அவர்களுகடய 

அபிப்பிராயங்ககள ரநரடியாகச் தசால்வதற்கு இடமளிக்க 

ரவண்டும்.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  

 
ගු ත ලු කුොර් ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
ஒரு நிமிடம்!  

அரதரபால அடுத்த காரைி ஒன்கற நான் தசால்ல 

ரவண்டும். அதாவது, கடந்த காலங்களிரல இந்தச் சம்பள 

நிர்ையப் ரபச்சுவார்த்கதகளின்ரபாது அரச தபருந்ரதாட்டங் 

களினது சகபகளும் ஈடுபட்டன. ஆனால், இன்று அகவ 

தனித்துவிடப்பட்ட நிகலயிரலரய காைப்படுகின்றன. 

ஆகரவ, அவற்கறயும்  உள்வாங்கி இந்தச் சம்பளப் பிரச் 

சிகனக்கு ஒரு நியாயமான தீர்தவான்றிகன மிகவிகரவிரல 

தபற்றுக்தகாடுக்க நடவடிக்கக எடுக்கப்படரவண்டுதமனக் 

ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is, the Hon. Vadivel 

Suresh. You have three minutes.  
 

[අ.භශ. 6.44] 

 

ගු වඩිත ල් සුතර්ෂන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  வடிரவல் சுரரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
වතුමකාරදේ  ි දේබ  ප්රය ් ාම්බ්නව අද දි දේ  

Adjournment Motion එකා ඉදිරිපත් කාළ ැරු මහි්දශ ්ද 
අුත්ැමදේ  ම්ත්රීතුමමශට මම ා්තුමි ව්ත් දේව වශ. ඒ වශදේ ම 
එම දේ ෝජ ශව ාථ්ිර කාළ ැරු සී.බී. රත් ශ කා ම්ත්රීතුමමශටත් 

මශදේ  ා්තුමි   පුද කාර වශ.  

இன்று தபருந்ரதாட்டத் ததாழிலாளர்களுகடய சம்பளப் 

பிரச்சிகன ததாடர்பாக மிகவும் உக்கிரமான ரபாராட்டங்கள் 

ஏற்பட்டிருக்கின்ற சூழ்நிகலயிரல, ரநற்கறய தினம் ததாழில் 

அகமச்சிரல தகௌரவ அகமச்சர் ரஜான் தசனவிதரத்ன 

அவர்களும் தகௌரவ அகமச்சர் நவீன் திஸாநாயக்க அவர் 

களும் முதலாளிமார் சம்ரமளனத்ரதாடு ரநரடியாகப் ரபச்சு 

வார்த்கதயில் ஈடுபட்டு இந்தச் சம்பளப் பிரச்சிகனகயச் 

சுமுகமான முகறயிரல தீர்ப்பதற்கு எடுத்த முயற்சிக்கு 

மகலயக மக்கள் சார்பாக எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்ரறன். 

முதலாளிமார் சம்ரமளனத்திலுள்ளவர்கள் இந்தத் ரதாட்டத் 

ததாழிலாளர்களுகடய ஆதங்கங்ககளயும் உைர்வுககளயும் 

தவறுமரன குகறத்து எகடரபாட்டுவிடக்கூடாது . இன்று 

அவர்கள் தங்களுகடய உைர்வகலககள மிகவும் ஆக்ரராஷ 

மாக தவளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இதகனத் ரதாட்டக் 

கம்பனிகள் உைர்ந்துதகாள்ள ரவண்டும். ரநற்கறய 

ரபச்சுவார்த்கதயிலும்கூட, இலாபமீட்டும் ரபாததல்லாம் 

அந்த இலாபத்கத அனுபவித்த ரதாட்டக் கம்பனிகள், 

நஷ்டங்கள் ஏற்படும்ரபாது மாத்திரம் அதகனப் 

தபருந்ரதாட்டத் ததாழிலாளர்மீது திைிப்பகத எக்காரைம் 

தகாண்டும் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது என்பகத மிகத் 

ததளிவாக அவர்களுக்கு எடுத்துகரத்திருந்ரதாம். 

ஆரம்பத்தில் இந்தக் கூட்டு ஒப்பந்தமானது இரண்டு 

வருடங்களுக்கு ஒருமுகற புதுப்பிக்கப்படுவதற்கு ஒப்புக் 

தகாள்ளப்பட்டது. அதன் பிரகாரம் 2013ஆம் ஆண்டு மார்ச் 

மாதம் 31ஆம் திகதி முடிவகடந்த அந்தக் கூட்டு ஒப்பந்தத்கத 

சாியான காலத்தில் புதுப்பித்திருந்தால், 2015ஆம் ஆண்டு 

மார்ச் மாதத்தில் ஒரு ததாகக சம்பள உயர்கவ அவர்கள் 

தபற்றிருப்பார்கள். 2017ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் அடுத்த 

புதிய கூட்டு ஒப்பந்தம் தசய்யப்படும்ரபாது இன்னுதமாரு 

ததாகக வழங்கப்படுவதன்மூலம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு 

ரமற்பட்ட ததாகககய அவர்களால் தபற முடியும். 

இச்சந்தர்ப்பத்தில், "திட்டம் ரபாட்டுத் திருடுற கூட்டம் 
திருடிக்தகாண்ரட இருக்குது - அகதச் சட்டம் ரபாட்டுத் 
தடுக்கிற கூட்டம் தடுத்துக்தகாண்ரட இருக்குது"  என்ற  

சினிமா பாடல் வாிதான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது . 

இன்று சிலரபர் பிள்களகயயும் கிள்ளிவிட்டு ததாட்டிகலயும் 

ஆட்டி விடுகிறார்கள். அதுதான் உண்கம. ஆகரவ, ரதாட்டத் 

ததாழிலாளர் சம்பள உயர்வு சம்பந்தமாக முதலாளிமார் 
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சம்ரமளனம் ஒரு ததளிவான முடிவுக்கு வரரவண்டும். 

இதுசம்பந்தமான நடவடிக்கககளில் தபருந்ரதாட்ட ககத் 

ததாழில் அகமச்சர், ததாழில் அகமச்சர் ஆகிரயார் முழுகம 

யாக  ஈடுபட்டுக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். ஆகரவ, தபாறுப்பு 

வாய்ந்தவர்கள் தபாறுப்புடன் தசயற்பட ரவண்டும். கூட்டு 

ஒப்பந்தத்திரல ககதயாப்பமிடுகின்ற ஒரு ததாழிற்சங்கத்துக் 

குாியவன் என்ற வககயில் நியாயமான சம்பள உயர்வு  

அவர்களுக்குக் கிகடக்கும் பட்சத்தில் என்னுகடய 

இரத்தத்தினால் அதில் ககதயாப்பமிடுவதற்கு நான் 

ஆயத்தமாக இருக்கிரறன்.  

இன்று ரதாட்டத் ததாழிலாளர்களின் பிள்களகள் 

கல்வியிரல பாாிய பிரச்சிகனகளுக்கு முகம்தகாடுத்துக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். பதுகள மாவட்டத்திரல கல்வி தபாதுத் 

தராதர உயர்தர விஞ்ஞான, கைித பிாிவுகளில் கல்வி கற்கின்ற 

மாைவர்கள் மத்திய மாகாைத்திரல புறக்கைிக்கப் 

படுகிறார்கள். மத்திய மாகாை கல்வி அகமச்சர் அவர்கள் 

தகாட்டககல, ஹற்றன் ரபான்ற பிரரதசங்களிலிருந்து தசன்ற 

ஊவா மாகாை மாைவர்ககள அங்ரக ரசர்த்துக்தகாள்ளாது  

துரத்திவிட்டிருக்கிறார். அதகன நான் வன்கமயாகக் கண்டிக் 

கின்ரறன். எனரவ, அந்தப் தபருந்ரதாட்ட மாைவர்களது 

உயர் கல்விக்காக பதுகளயில் உடனடியாக கல்விப் தபாதுத் 

தராதர  உயர்தர விஞ்ஞான, கைித பிாிவுககள ஆரம்பிப் 

பரதாடு அதற்குாிய ஆசிாியர்ககளயும் அங்கு உடனடியாக 

நியமிக்க ரவண்டுதமன்று  ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.  

அதுமட்டுமல்ல,  இன்கறய தினத்தில் මම  ටවත් වත්ශවක් 

ා්තුමි ව්ත් දේව වශ. සිංහල ැරු තමි තුමම්ලශ ාහ ැරු 

ම්ත්රීතුමම්ලශ අදේප් වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව ැට  දක්ව  දේම් 
උ ්දුව ාම්බ්නව ිනදේයේෂදේ ් දමිළ වතුම කාම්කාරුව් 
ිසදේ ෝජ   කාර  ිසදේ ෝිනත් ් වයදේ ් අපට ා්දේත්ෝෂ 

දේව්  පුළුව්. ඒ ිසාශ වතුමකාරදේ  ජ ත්ශව දේවුවදේව් මම 
 ටවත් වත්ශවක් එතුමම්ලශට ාත්ුමි ව්ත් දේව වශ. දේබොදේහොම 

ා්තුමි යි. நன்றி. வைக்கம். 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දේබොදේහොම ා්තුමි යි. The next speaker is, the Hon. V.S. 
Radhakrishnan. You have three minutes.  

 

[பி.ப. 6.48] 
 

ගු වී.එසන. ණාධරිෂනනන් ෙහ ා (අධයාපන ණාජය 
අො යුරො) 
(மாண்புமிகு வீ.எஸ். இராதாகிருஷ்ைன் - கல்வி இராஜாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 

Education) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

ரதாட்டத் ததாழிலாளர்களுகடய உைர்கவப் புாிந்து 

தகாண்டு இந்தப் பிரரரகைகயக் தகாண்டு வந்தகமக்காக 

தகௌரவ முன்னாள் அகமச்சர் மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக 

அவர்களுக்கும் தகௌரவ சீ.பி ரத்நாயக்க அவர்களுக்கும் 

முதலில் எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்ரறன். 200 

வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த நாட்டுக்குத் ரதாட்டத் 

ததாழிலாளிகள் வருககதந்தார்கள். இலங்ககக்கு  73 சதவீத 

அந்நியச் தசலாவைி ஆதாயத்கத ஈட்டித்தந்த ரதயிகல, 

இறப்பர் பயிர்ச் தசய்ககயானது  இன்று மழுங்கடிக்கப் 

பட்டுள்ளது என்பது எல்ரலாருக்கும் ததாிந்த விடயம். 

தபருந்ரதாட்டப் பயிர்ச்தசய்கக, ததாழிலாளர்களின் 

வாழ்க்ககத்தரம் என்பன ஆங்கிரலயர் காலத்திரல மிகவும் 

நன்றாக இருந்தது. ஆனால், இதகனத் ரதாட்டக் கம்பனிகள் 

தபாறுப்தபடுத்ததன் பின்னர் அகவ மிகரமாசமான நிகலயில் 

இருப்பகதக்  காைக்கூடியதாக இருக்கின்றது . ஆகரவ, 

இந்தத் ததாழில்துகறகய மீண்டும் நல்ல நிகலக்கு உயர்த்த  

ரவண்டுமானால் இங்கிருக்கின்ற ததாழிலாளர்களுக்கு நல்ல 

வசதிககளச் தசய்துதகாடுக்க ரவண்டும். அந்த வககயில் 

முதலாவதாக  அவர்களுகடய சம்பளத்கத உயர்த்த ரவண்டிய 

கட்டாயம் இருக்கிறது. ஏதனன்றால், ததாழிலாளர்களின் 

பிள்களகளுக்கும் தாங்கள் நன்றாகப் படிக்கரவண்டும், 

நன்றாக வாழ ரவண்டுதமன்ற எண்ைம்  இருக்கிறது. 

ஆனால், அவர்களுகடய இன்கறய 630 ரூபாய் சம்பளத்தின் 

மூலமாக இதகனச் தசய்ய முடியாது. ஆகரவ இவர்களுக்கு 

நியாயமான சம்பளமாக ஆயிரம் ரூபாய் கிகடத்தால் 

சந்ரதாஷம். அவ்வாறு கிகடக்காவிட்டால் அதற்கு 

ஓரளவாவது ஈடான ஒரு நியாயமான சம்பளம் 

கிகடக்கரவண்டும் என்பரத என்னுகடய கருத்தாகும்.   

இங்கு நான் ஒரு விடயத்கத ஞாபகப்படுத்த விரும்பு 

கின்ரறன். அதாவது, இன்று ரதாட்டத் ததாழிலாளர்கள் 

தாமாகரவ வீதியிலறங்கிப் ரபாராடுகின்ற ஒரு சூழ்நிகல 

ஏற்பட்டுள்ளது. இகத ஏன் நான் ஞாபகப்படுத்த ரவண்டு 

தமன்றால், 1986ஆம் ஆண்டு இந்த நாட்டிரல ரஜ.ஆர். 

ஜயவர்தன அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருந்தரபாது இந்தத் 

ரதாட்டத் ததாழிலாளர்களுகடய ஒரு பிரச்சிகன காரைமாக 

ஏற்பட்ட அசம்பாவிதமான ஒரு சூழ்நிகலயின்ரபாது ஏற்பட்ட 

ரபாராட்டம் பல ததாழிலாளர்களுகடய உயிர்ககளக் குடித்த 

பின்தான் நிறுத்தப்பட்டது. அரதரபால் 1995-96களிரல 

சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க அவர்கள் ஜனாதிபதி 

யாக இருந்தரபாது கந்தப்தபால பகுதியிரல இவ்வாறான ஒரு 

அசாதாரை சூழ்நிகல ஏற்பட்டு, அங்கும் பல உயிர்கள் 

மாண்டதற்குப் பிறகுதான் அகமதி ஏற்பட்டது .  ததாழிலாளர் 

ககளத் தூண்டிவிடுவது சுலபம். ஆனால், அவர்ககளக் 

கட்டுப்படுத்துவததன்பது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு காாியம். 

ஆகரவ, இன்று ததாழிலாளர்கள் தூண்டிவிடப்பட்டிருக் 

கின்றார்களா? அல்லது அவர்களாகச் தசய்கின்றார்களா? 

என்பதற்கு அப்பால் இது இப்படிரய ரபானால் காலப் 

ரபாக்கிரல இந்த நாட்டுக்குப் தபாிய ஆபத்து வரும் என்பகத 

நாங்கள் யாரும் மறுக்கமுடியாது. ஏதனனில், அவர்ககள 

யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிகல ஏற்படலாம். ஆகரவ, 

இந்தத் ததாழிலாளர்களுகடய இன்கறய இந்தச் சம்பளப் 

பிரச்சிகன தீர்க்கப்பட ரவண்டும்.  

எங்களுகடய இரு அகமச்சர்களும் - தகளரவ அகமச்சர் 

டபிள்யு.டி.ரஜ. தசதனவிரத்ன அவர்களும் நுவதரலியா 

மாவட்டத்திகனப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற தகளரவ 

அகமச்சர் நவின் திஸாநாயக்க அவர்களும் - இப்தபாழுது 

இங்ரக இருக்கின்றார்கள். இவர்களிருவரும் கூட்டு 

ஒப்பந்தத்திரல ககச்சாத்திடுகின்ற ததாழிற்சங்கங்களுடன் 

ஒன்றிகைந்து இந்தப் பிரச்சிகனக்கு ஒரு முழுகமயான 

தீர்கவப்தபற்று அவர்களுக்கு நியாயமான சம்பளத்கதப் 

தபற்றுத்தர ரவண்டுதமன்று நான் அன்பாகக் ரகட்டுக் 

தகாள்கின்ரறன்.  அரதரபால், இந்த நாட்டினுகடய எதிர்கால 

சந்ததிக்கு இந்தத் ரதயிகலத் ததாழில் இந்த நாட்டிரல 

இருக்கரவண்டுமானால், அவர்களுகடய உகழப்பிற்ரகற்ப 

ஊதியம் தகாடுக்கப்படரவண்டும். இல்லாவிட்டால் இந்த 

நாட்டில் என்றுரம அகமதிகய ஏற்படுத்த முடியாது. இன்று 

இலங்ககயிரல இருக்கின்ற 4 இனங்களிரல, அதாவது 

வடக்கு, கிழக்ககச் ரசர்ந்த தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள், 

சிங்கள மக்கள், மகலயக மக்கள் என்று தசால்லப்படுகின்ற 

இனங்களிரல இந்த மகலயக மக்கள் இன்று பின்தங்கிய 

325 326 



පශර්ලිදේම්්තුමව 

நிகலயில் வாழக்கூடிய மிகவும் ரமாசமான சூழ்நிகல 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகரவ, இந்தச் சூழ்நிகலகய 

மாற்றியகமத்து அவர்களுகடய வாழ்க்ககத் தரத்கத, 

தபாருளாதாரத்கத அபிவிருத்தி தசய்யரவண்டும்.  அதற்கான 

நடவடிக்கககய இந்தச் சம்பள உயர்வு மூலமாகவும் நீங்கள் 

தசய்யலாம். எனரவ, அகதக் கட்டாயம் தசய்யரவண்டு 

தமன்று ரகட்டுக்தகாண்டு, மீண்டும் இரு முன்னாள் 

அகமச்சர்களுக்கும் எனது நன்றிகயக்கூறி, விகடதபறு 

கின்ரறன்.  நன்றி.   
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ා්තුමි යි. මීළඟට, ැරු  වී් දිාශ ශ කා තමි තුමමශ . ැරු 

තමි තුමමිස, ඔබතුමමශට ින ශඩි පහයි ි දේබ්දේ්. 
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ගු නවින් දිසානායක ෙහ ා (වැවිලි කර්ොන්  
අො යුරො) 
(மாண்புமிகு நவின் திஸாநாயக்க - தபருந்ரதாட்டக் 

ககத்ததாழில் அகமச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අද දි  ාභශව කාල් ත්බ  

අවා්ථශදේේ ැරු මහි්දශ ්ද අුත්ැමදේ  ම්ත්රීතුමමශ ිනසි් 
ඉදිරිපත් කාර  ලද දේ ෝජ ශව පිළිබඳව වච  ාව්ල්ප ක් කාථශ 
කාර්  අවාථ්ශව ලබශදීම පිළිබඳව පළමුදේව්ම මශ ඔබතුමමශට 
ා්තුමි ව්ත් දේව වශ.  

අදේප් දේත් කාර්මශ්ත් ට ි දේබ  ිනයශල වතුම 1992දී 
දේපෞශැලීකාරණ ට ලක් වුණශ. ඉ් පුභ කාශල  ැත්දේත්ොත්, අද ව  
ිනට අවුරුදු 24ක් ැත් දේවලශ ි දේබ වශ. දේම් අවුරුදු 24් අවුරුදු 

ිනාා්කාම පශල  බල  හිමි දේවලශ ි දේබ්දේ් ශ්රී ලංකාශ ිසදහා ්
පක්ෂ  ප්රමුඛ් ා්නශ  ටයි. එම ිසාශ  ම්කිසි අඩුපශඩුවක්, 
ප්රය ් ක් ි දේබ වශ  ම් ඒ ැට  සි  ට 80කා වැකීමක් 

ත්මු් ශ්දේාේලශටත් ි දේබ වශ.  

ිනදේයේෂදේ ්ම දේම් ගිිනුභම ාම්බ්නව මශ වච  ක් කි ්  
ඕ ෑ. දේම  ශිනපශර්යි්නකා ගිිනුභමක්; it is a Collective 

Agreement. එහි එකා පටත්ත්කා වතුම වෘත්තී  ාමිි  ඉ් වශ. අිසක් 
පටත්දේත් ාමශැම් ටිකා ඉ් වශ. ශ්රී ලංකාශ ිසදහා් පක්ෂදේ   දේහෝ 
එක්ාත් ජශි කා පක්ෂ ආණ්ඩුවක් දේව්  පුළුව්, දේම් කාශර් දේ දී 

අප අත්රමටදිදේ ෝ ිනත්රයි; we can only mediate in this process. 
වතුම කාම්කාරුව්දේ  වටටුප කී ද කි ශ ඒ පශර්යව් දේදකා අත්ර 
එකාඟත්ශවක් ි දේ ්  ඕ ෑ. එත්ට යි ප්රය ්  ි දේබ්දේ්. වතුම 
කාම්කාරුව්ට වදිසකාව රුපි ල් 1,000ක් දේද්  පුළුව්  ම් ඒ 

ැට  අප දේැොඩක් ාතුමටු දේව වශ. ුවවරඑළි  දිා්ත්රික්කාදේ  
ම්ත්රීවරදේ ක් වයදේ ් මම ත්මයි ඒ ැට  වටඩිදේ ්ම ා්දේත්ෝෂ 
ව්දේ්.  මුත්, ඒකා දේ ොදේවයි  ථශර්ථ . ැරු මහි්දශ ්ද 

අුත්ැමදේ  ම්ත්රීතුමමිස, අද දේත් දළු කිදේලෝවකා ිසෂප්ශද  ින දම 
රුපි ල් 450යි. දේලෝකාදේ  වටඩිම ිසෂප්ශද  ින දම ි දේබ්දේ් 
අදේප් රදේට්යි. දේකා් ශදේේ දේත් දළු කිදේලෝවකා ිසෂ්පශද  ින දම 

රුපි ල් 125යි. අදේප් රට මනයම ප්ි දේ  රටක්. අදේප් රදේට් 
දේාේවකා ්ට දේකා් ශදේේ අ ට වඩශ අිසවශර්දේ ්ම දේැව්  
ඕ ෑ. අප වතුම ාමශැම්වලට දේකාොයි ත්රම් බට්  ත්, දේචෝද ශ 

කාළත්, අඩුපශඩුකාම් දේප්වුවත් දේම් වතුම ාමශැම් දේහට කාඩශ 
වටටුදේණොත් පඩි ටිකා දේැව්දේ් කාවුද? රජ ද?  ටහට.  

ැරු මහි්දශ ්ද අුත්ැමදේ  ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශ JEDB 

එකා ාහ SLSPC එකා ැට  කාථශ කාළශ. අද ඒ ආ ත්  දේදකාට 
දේමොකාක්ද දේවලශ ි දේබ්දේ්? හටම මශා කාම භශණ්ඩශැශරදේ ් 
රුපි ල් මිලි   500ක් දේම් ආ ත්  දේදකාට දු්දේ්  ටත් ම් පඩි 
දේැවශැ්  බටරි ත්ත්ත්ව ක් ත්මයි ි දේබ්දේ්. 1992දී  දේප්රේමදශා 

මහත්ම ශ  ම්කිසි දර්ය  ක් ති ව අමශරු තීරණ ක් ැත්ත්ශ. 
ඒකා ත්මයි, රජ ්වලට දේම් වතුම ාමශැම් කාළම ශකාරණ  
කාර්  බටහට කි   එකා. JEDB එදේක් ාහ SLSPC එදේක් 

ත්ත්ත්ව  අුවව අපට අද එ  පටහටදිලිව දේපදේ  වශ. දේම් ආ ත්  
රජ ට ත්මයි අයිි ව ි බුදේණ්.  මුත්, දට්  ඒවශ ාම්ර්ර්ණදේ ්ම 
කාඩශ වටටිලශ ි දේබ වශ.  

වටිනලි කාර්මශ්ත් අමශත්යවර ශ හටටි ට මදේ  යුතුමකාම 
ව්දේ් සි ුම පශර්ය්ව ් ාමඟ එකාතුම දේවලශ, ාශකාච්ඡශ කාරලශ 
දේමම ප්රය ් ට ිනාඳුමක් දේද  එකායි. අද දි   ව  ිනට අප 

 ම්කිසි ාථ්ශවර කාට තිනත් ි දේබ වශ. පඩි  ිසෂ්පශද  ට - 
productivity එකාට -  ාම්බ්න දේව්  ඕ ෑ  කි ශ ත්මයි වතුම 

ාමශැම් කි ්දේ්. ඒකාට වතුමකාරදේ   ශ කා ් සි  ට 90ක් 

පමණම කාටමටි යි. දේමොකාද, ඒ අ ත් ද් වශ ත්ත්ත්ව  දේමොකාක්ද 
කි ලශ. අදේප් වතුම ආර්ථිකාදේ ් අපට ලටදේබ්දේ් සි  ට 27කා 

ිසෂප්ශද  ක් පමණයි. කුඩශ දේත්වතුමවලි් සි  ට 73කා 
ිසෂප්ශද  ක් එ වශ. බල්  දේව ා. ත්මු් ශ්දේාේලශට මත්කා 

ති , අප ආණ්ඩුව භශර ැ්  දේකාොට පහත් රට දේත් කිදේලෝරෑම් 
එකාකා මිල කී ද කි ලශ.  එදශ පහත් රට දේත් කිදේලෝරෑම් එකාක් 

රුපි ල් 360ටයි ි බුදේණ්. අද එ  රුපි ල් 510ක් දක්වශ වටඩි 

දේවලශ ි දේබ වශ. මම කි ්දේ්  ටහට, මම ිසාශ දේම් මිල වටඩි 
වුණශ කි ශ. ිසෂ්පශද   අඩු දේව වශ.  මුත්, මිල වටඩි දේවලශ 

ි දේබ වශ. දේම් දේශවල් ැට  ආණ්ඩුවක් හටටි ට අපට දකුණට 
ගිහි් කාථශ කාර්  පුළුව්. අප අද දේපොදේහොර ාහ ශනශර  

දේද වශ. අප එ  දේද්දේ්  ටහට කි ශ ත්මු් ශ් දේාේලශ කිේවශ. 

දේපොදේහොර ාහ ශනශර  දේවුවදේව් අප ත්වමත් රුපි ල් බිලි   
4.5ක් ින දම්  කාර වශ.  

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, දේම් ප්රය ්   ිනාඳ්  අපට 
දට් models දේදකාක් තිනත් ි දේබ වශ. ඉ් එකා කාශරණ ක් මම 
කි ් ම්. පඩි  ිසෂප්ශද  ත් ාමඟ බශන කාර්  - link 
කාර්  -  කි ශ වතුම ාමශැම් කි  වශ. දවා් තුම ක් පරණ ිනධි ට 
දේද් , දවා් තුම ක් ිසෂ්පශද   අුවව දේද්  කි ශයි ඔවු් 

කි ්දේ්. ඒකාට වෘත්තී  ාමිි  කාටමටි   ටහට. අපි දට ට 
ලබශදේද  රුපි ල් 620  ම් කිසි ැණ ක් දක්වශ වටඩි කාර්  
හද වශ. ඒකා, රුපි ල් 720කාට දේව්  පුළුව්, රුපි ල් 730කාට 

දේව්  පුළුව්. අපි ඒ ැට  දට් ාශකාච්ඡශ කාර වශ. මම හිත්  
ිනධි ට, දේැොඩක් දුරට දේම් ප්රය ්  අපට ඉත්ශ ළඟදීම ිසරශකාරණ  
කාරැ්  පුළුව් දේවයි. දේකාදේාේ දේවත්ත්, ාශකාච්ඡශ මශර්ැදේ ් 

පමණයි දේම් ප්රය ් ට ිනාඳුමක් ි දේබ්දේ්.  

 මම දේම් කාශරණ ත් කි ්  කාටමටි යි.  ම්කිසි වෘත්තී  
ාමිි  ක් දේම් තීරණවලට බශනශ කාර වශ  ම්, ඒ ැට ත් රජ ක් 
වයදේ ් අපි තීරණ ක් ැ්  ූදශ ම්. අපි රජ ක් වයදේ ් 
ිසදහාට කාටමටි යි. අපි කාවුරුවත්  ටපත් කාර්  උත්ාශහ 

කාර්දේ්  ටහට.  

ිනදේයේෂදේ ්ම මශ දේම් කාශරණ ත් කි ්  ඕ ෑ. සී.බී. 
රත් ශ කා ම්ත්රීතුමමශ ද් වශ, ඡ්ද ප්රි ඵල එ  දේකාොට 
ුවවරඑළි  දිා්ත්රික්කාදේ  ත්ත්ත්ව  දේකාොදේහොමද ි බුදේණ් කි ලශ. 
වතුම දේාේවකා ්දේැ් සි  ට 90ක් පමණ දේම් ආණ්ඩුව පත් 

කාර්  දශ කා වුණශ. මම හිත්්දේ්  ටහට, අදේප් ජ ශධිපි තුමමශ 
හශ අැමටි තුමමශ ඒකා කාවදශවත් අමත්කා කාරයි කි ලශ.  
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This has to be a collaborative process. දේම් කාටයුතුම 

බලහත්කාශරදේ ් කාර්  අපට බටහට.  දේම් ැණ  දේැව්  
කි ලශ වතුම ාමශැම්වලට ිසදේ ෝැ ක් දේද්  ආණ්ඩුවට බටහට. ඒ 
දේැොල්ල්දේ  ින දම දරශ ැ්  ආදශ ම් මට්ටම  ටත් ම් 
දේකාොදේහොමද අපි ඒකා කි ්දේ්? මම ිනයව්ශා කාර වශ, රජ ක් 

වයදේ ්  ම් කිසි මුදලක් -ාහ  ක්- වතුම ාමශැම්වලට දේද්  
අපට පුළුව් දේවයි කි ලශ. ඒ තීරණ ට මම දට්මම තිනල්ලශ 
ි දේබ වශ. මම කි ්දේ්  ටහට, ඒ ැණ  කී ද කි ලශ. අපි 

ඉත්ශම අමශරුදේව් ත්මයි දේම් මුදල් ටිකා පශල   කාර්දේ්. දේම් 
ප්රය ්  ිනාඳ්  Sri Lanka Tea Board එකා හරහශ  ම් කිසි 
මුදලක් දේද්  මට පුළුව්  ම්, මම ඒකා කාර වශ. දේම් ප්රය් දේ දී 

වෘත්තී  ාමිි ත් දේපො නඩක්  මයීයලි දේව්  ඕ ෑ. ාමශැමුත් 
 මයීයලි දේව්  ඕ ෑ. [බශනශ කිරීමක්] කිසිදේාේත්ම ැ්දේ් 
 ටහට.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු තමි තුමමිස, ඔබතුමමශට ිස මිත් කාශල  අවා්. 

 
ගු නවින් දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

අපි දේම් ප්රය ් එකි් එකා ිනාඳ්  උත්ාශහ කාර වශ. අපි දේම් 
ප්රය ්දේ ් පා්දේාේ  ලයිදේපොදේාේට් ප්රය ්  ිනාඳ වශ. ඒකාත් 

ිනයශල ැටටුවක්. අපි බල ට එ  දේකාොට දේම් ප්රය ් ි බුදේණ් 
 ටහට.  මුත් දට් දේම් ප්රය්  අපට තිනල්ලශ ි දේබ වශ. අපි ඒවශට 
මුහුණ දේද්  අවයයයි.  එකා ම්ත්රීවරදේ ක් කිේවශ, 2013දී දේම් 

ප්රය ්  ාශකාච්ඡශ කාරලශ ිනාඳුවශ කි ලශ.  ටහට, එදේහම දේව්දේ් 
 ටහට, දේම්කා අවුරුදු දේදදේකා් දේදකාට අුත්ව  ගිිනුභමක් ිසාශ. 
2013් පාද්ේාේ 2015දී දේම් ප්රය්    ටවත් ආවශ. 2015් පා්දේාේ 
දිැටම දේම් ැට  ාශකාච්ඡශ කාරදේැ  ගි ශ. ඒකාට ිනාඳුමක් ලටබිලශ 

 ටහට. අපි ඒකා පිළිැ් වශ. අදේප් දේජෝ් දේාදේ ිනරත්  
මටි තුමමශත් දේම් ප්රය ් ට ිනයශල වයදේ ් මටදිහත් වුණශ. අපිත් 
මටදිහත් දේව වශ.  ාශකාච්ඡශ කාරලශ ඉත්ශම ඉක්මිස් දේම් ප්රය ් ට 

ිනාඳුමක් ලබශ දේද්  පුළුව් කි ලශ මට දටඩි ිනය්වශා ක් 
ි දේබ වශ. දේබොදේහොම ා්තුමි යි. 

 
[අ.භශ. 6.59] 
 

ගු ඩේලි .ඩී.තේ. තසතනවිණතන ෙහ ා (කම්කු හා 

වෘතතීය සක ති සබඳ ා අො යුරො) 
(மாண்புமிகு  டபிள்யு.டி.ரஜ. தசதனவிரத்ன - ததாழில் மற்றும் 

ததாழிற்சங்க உறவுகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 

මූලශා ශරූඪ ැරු ම්ත්රීතුමමිස, අපි තත්දේත්්ම ාත්ුමි ව්  
දේව වශ, දේම් දේ ෝජ ශව අද දේම් ාභශවට ඉදිරිපත් කිරීම ැට . දේම් 
රදේට් ආර්ථිකාදේ  වටදැත් දේකාොටාක් ඉෂ්ට කාර  වතුම කාම්කාරුව් 

ැට , ඒ අ දේ  ජීව  ත්ත්ත්ව  ැට , ඒ අ දේ  දේේත්  ැට  
කාථශ කාර්  අවාථ්ශවක් අද අපට ලටබිලශ ි දේබ වශ. 
මහි්දශ ්ද අුත්ැමදේ  ම්ත්රීතුමමශත්, සී.බී. රත් ශ කා 
ම්ත්රීතුමමශත්, මමත් පුභ ගි  මටි වරණදේ දී ත්රැ කා දේළේ එකාම 

පක්ෂ කි්. මම හිත්්දේ්  ටහට, අදේප් පක්ෂ වත්, මට ද්වලශ 
ි දේබ  ිනධි ට එක්ාත් ජශි කා පක්ෂ වත්, රුපි ල් 1,000 
වදිසකා දේේත්  ක් දේද වශ කි ලශ දේකාොදේහේවත් ප්රකාශය කාරලශ 

ි දේබ වශ කි ලශ. ාමහර වෘත්තී  ාමිි  ත්මයි ඒකා ප්රකාශය කාදේළේ. 
ාමහර වෘත්තී  ාමිි වලට ඕ ෑ වුණශ, දේම් දේක්ක් දේැඩි  
දේප්වලශ ඡ්ද ැ් . ඒකායි දේමත්ට  වුදේණ්. කාම්කාරු ජ ත්ශවට 

දේකාොපමණ පඩි වටඩි කාළත් අපි ඒකාට ිනරුශනව දේව්දේ්  ටහට. 

කාම්කාරු ජ ත්ශවට වටඩිපුර පඩි දීමට ත්මයි අපි හුඟක් දේවලශවට 

බලශදේපොදේරොත්තුම දේව්දේ්.  මුත්, එදේහම පඩි දේද්  පුළුව් 
හටකි ශවක් ි දේබ්  ඕ ෑ. දේම් වතුම ක්දේෂේත්රදේ  කාම්කාරුව්ට 
පඩි දේැව්දේ්, වතුම පශලකා ්. ඒ අ ට පුළුව්කාම ලටදේබ්  
ඕ ෑ, ඒ අ  ලටදේබ  ආදශ මි් දේම් පඩි දේැව් .  

ැරු ම්ත්රීතුමමිස, ඔබතුමමශට දේම් කාශරණ  කි ්  ඕ ෑ. 
තත්ත් වයදේ ්ම දේම් ආණ්ඩුව රුපි ල් 10,000කා පඩි වටඩිවීමක් 
රජදේ  දේාේවකා ්ට දු් ශ. ඒ වශදේ ම රුපි ල් 2,500කා වටඩි 
වීමක් දේපෞශැලිකා අංයදේ  දේාේවකා ්ට දු් ශ. ඒ 2,500 පඩි 
වටඩිවීම වතුම දේාේවකා ්ටත් ලටදේබ  ආකාශර ට අපට කාටයුතුම 

කාර්  සිශන වුණශ, ාශමුහිකා ගිිනුභමක් දේ ොමටි වීම ිසාශ. 
ාශමුහිකා ගිිනුභමක් දේ ොමටි ව රුපි ල් 2,500 පඩි වටඩිවීම ඒ අ ට 
අදශළව ්රි ශත්මකා දේව  දේකාොට, වතුම පශලකා ්  ඒ දේැොල්ල්දේ  

ගිණුම් දේපොත් අපට ඉදිරිපත් කාළශ. ගිණුම් දේපොත් ඉදිරිපත් කාරලශ, 
"දේම්කා අපට දේකාදේාේවත් දර්  බටහට" කි   කාශරණ  ඉදිරිපත් 
කාළශම, අපි දේම් ැට  පරීක්ෂශ කාළශ. කාම්කාරු දේදපශර්ත්දේම්්තුමව 

දේම් ැට  පරීක්ෂශ කාළශම තත්ත් වයදේ ්ම අපට දේපනී ගි ශ, දේම් 
අ දේ  ආදශ ම හුඟක් අඩු දේවලශ ි දේබ  බව. දේමොකාද, දේත් දළු 
කිදේලෝ එකාකා මිල රුපි ල් 45ට, 48ට පහත් වටටිලශ ි බුණශ. 

එවටිස ත්ත්ත්ව ක් ි දේ ශදී, දේත් වතුම පශලකා ්ට එවටිස මුදලක් 
දේකාොදේහොමවත් දේැව්  පුළුව්කාමක්  ටහට.  

 රබර් මිල අද රුපි ල් 220ට පමණ පහත් වටටිලශ ි දේබ වශ. 
ාමහර ප්රදේශයවල රබර් කාටපීමත්  ත්ර කාර ි දේබ වශ. දේම් ිසාශ 
වතුම ක්දේෂේත්රදේ  අද දේලොකු අර්බුදකාශරී ත්ත්ත්ව ක් ි දේබ වශ  

කි   එකා අපි පිළිැ් වශ. එදේහම  ටි   ම්, දේම් කාම්කාරුව්ට 
තත්ත් වයදේ ්ම දේකාොපමණ පඩි දු් ත්  අපි ිනරුශන දේව්දේ් 
 ටහට. එදේහම දේද්  පුළුව්  ම් අපි දේබොදේහොම ාතුමටු දේව වශ. 

දේමොකාද, ඒ අ  දේම් රදේට් ආර්ථිකා ට ිනයශල දේමදේහ ක් කාර  අ  
ිසාශ. 

දේම් දේවලශදේේ දේම් කාම්කාරුව් රුපි ල් 1,000ක් දක්වශ පඩි 
වටඩි කිරීමක් ඉල්ලශ ි දේබ්දේ්,  ඒ අ ට පඩි වටඩි වීමක් 
දේ ොලටබුණු ිසාශ. පඩි වටඩි කිරීම ාම්බ්නදේ ් ි බුණු ාශමූහිකා 

ගිිනුභම 2015 මශර්තුම මශාදේ  31වටිස අවාශ  වුණශ. ාශමූහිකා 
ගිිනුභම අවාශ  වුණශම,  ව ාශමූහිකා ගිිනුභමක් ති  කාර ැටනීමයි 
1998 ඉඳලශ ාම්ප්රදශයිකාව දේම් ක්දේෂේත්රදේ  සිශන වුදේණ්.  මුත්, 

දේමවර ඒකා සිශන  වුදේණ්  ටහට.  මශ කාම්කාරු තමි වර ශ 
වයදේ ් පත් වුදේණ් 2015 ාටප්ත්ටම්බර් මශාදේ . දේම් ාශමූහිකා 
ගිිනුභම ති  කිරීම ාඳහශ දේම් දේදපශර්යව්  එකාතුම කාරලශ ාශකාච්ඡශ 

කාර්  මශ හුඟක් මහ්සි ැත්ත්ශ.  මුත්, ඒකා ාශර්ථකා වුදේණ් 
 ටහට. දේමොකාද, කාම්කාරුව් ිනසි් බලශදේපොදේරොත්තුම ව , 
කාම්කාරු වෘත්තී  ාමිි  ිනසි් බලශදේපොදේරොත්තුම ව  පඩි වටඩි වීම 
දේද්  හශම්පුතුම් කාටමටි  වුදේණ්  ටි  ිසාශ. ඔවු් කිේවශ, "දේම් 

අවා්ථශදේේදී අපට දේම්කා දර්  අමශරුයි. ඒ ිසාශ ඒකා කාර්  
බටහට" කි ලශ. ඒ ිසාශ දේම් ප්රය ්  දිගි් දිැටම කාල් ගි ශ. වටිනලි 
කාර්මශ්ත් අමශත්ය ැරු  වී් දිාශ ශ කා මටි තුමමශත්, මමත්, ැරු 

මලික් ාමරිනක්රම තමි තුමමශත් එකාතුම දේවලශ දේම් ැට  ාශකාච්ඡශ 
ැණ ශවක් ි ේබශ. එදේහම ි  ලශ  ම්කිසි පඩි වටඩි වීමක් ලබශ 
දේද්  උත්ාශහ කාළශ.  

 රුපි ල් 1,000ක් දක්වශ  ෑම දේකාොදේහොම වුණත්,  ම් කිසි පඩි 
වටඩි වීමක් දේම් වතුම ක්දේෂේත්රදේ  කාම්කාරුව්ට දේද්  ඕ ෑ  

කි   මත්දේ  ඉඳදේැ  අපි කාටයුතුම කාළශ.   මුත්, ඒකා ාශර්ථකා 
වුදේණ්  ටහට. ඊදේ ත් අපි එකාතුම දේවලශ ාශකාච්ඡශ කාළශ. එහිදී අපි 
 ම්  ම් ිසැම වලට ආවශ.   මුත්, ාමහර වෘත්තී  ාමිි  ඒවශට 

එකාඟ වු ණශ, ාමහර වෘත්තී  ාමිි  එකාඟ වුදේණ්  ටහට.  
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පශර්ලිදේම්්තුමව 

 ාශමූහිකා ගිිනුභමක් අත්ා් කාර්   ම් ඒ වෘත්තී  ාමිි , 
ිනදේයේෂදේ ් ප්රනශ  වෘත්තී  ාමිි  එකාඟ දේව්  ඕ ෑ.  මුත් 
ඒකා වුදේණ්  ටහට. ඒ ිසාශ  ටවත් වරක්  ැරු වටිනලි කාර්මශ්ත් 

තමි තුමමශ වතුම ක්දේෂේත්රදේ  අ  ාමඟ කාථශ කාරලශ, මශ ාමහර 
වෘත්තී  ාමිි වල අ  එක්කා කාථශ කාරලශ -ිනදේයේෂදේ ් ඊදේ  
ිනරුශන වුණු අ  ාමඟ කාථශ කාරලශ-  ම්කිසි, පිළිැත් හටකි 

ාශර්ථකා ාථ්ශවර කාට අපි අද තිනල්ලශ ඉ් වශ. ඒ අුවව, රුපි ල් 
730කා පමණ දේේත්  ක් ඒ අ ට දේද්  පුළුව්කාම ලටදේබ වශ. 
ඒ අුවව රුපි ල් 620 සිට රුපි ල් 730 දක්වශ පඩි වටඩි වීමක් ලබශ 

දේද්  පුළුව් දේේින කි   ාථ්ශවරදේ  අප ඉ් වශ.  

ඒ අුවව, ඉදිරි දි  කිහිපදේ දී  ාශමූහිකා ගිිනුභමක් අත්ා් 
කාරලශ, දේම් රදේට් වතුමකාරදේ  වටඩ කාර  කාම්කාරුව්ට පඩි වටඩි 

වීමක් දේද  ත්ත්ත්ව ක් දට ට උදශ දේවලශ ි දේබ වශ. ඒ වශදේ ම, 
මම අද ප්රකාශය කුත් කාළශ කාරුණශකාර දේහට ඉඳලශ වතුමවල වටඩට 

 ්  කි ලශ. වෘත්තී  ාමිි   ශ කා ් හුඟ දේදදේ ක් එකාඟ 

දේවලශ ි දේබ වශ, අද ආපු ිසැම  ට. 
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
පාර්ලිතම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 7.00   2016 ොර්ුර 08 දින 

සභා සම්ෙතිය අනුව  2016 ඔක්ත ෝබර් 06වන බ්රහසනපතින්දා                    
පු. භා. 10.30 වන ත ක් කල් ගිත ය. 

அதன்படி பி.ப. 7.00 மைிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது 2016 மார்ச் 

08ஆந் திகதிய தீர்மானத்துக்கிைங்க, 2016 ஒக்ரராபர் 06, 

வியாழக்கிழகம  மு.ப. 10.30 மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 7.00 p.m. until 10.30 
a.m. on Thursday, 06th October, 2016, pursuant to the 
Resolution of Parliament of 08th March, 2016.  
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පූ.භළ.10.30  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය. 
කථළනළයකතුමළ [ගු කු ජයසරිය මශතළ] මූළවනළරූඪ විය. 

தரரரன்நம் தொ.த. 10.30 றக்குக் கூடிது. 

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கரு ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

 

I 

 

කථළනළයකතුමළමේ වශිනකය 
சதரரகது சரன்ரக 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රසහ ප්රලහතහ්තත්රි භහලහ ජ ලනයලගේ ්ඩුඩුරභ 
යසථහගේ 79ළනි යසථහගේ විිවවිධහන ප්රහය  2016 
ඔක්ක ගතෝඵර් භ 05 ළනි දින භවිසි්ත “විලසවිදයහර (සගලෝධන)” 
නභළති ඳනත් ගටුම්ඳගතිඟ වතිඹ බව්ත යන රද ඵ 

ද්තනු ළභළත්ගතමි. 

 

II 

 
 

ඳළර්ලිමේන්තු ක යුතු ිළිතබ කළරක වභළ රැවහවීම 
தரரரன்ந அரேல்கள் தற்நற குரோக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESSS  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2016 ඔක්ක ගතෝඵර් භ 06න බ්රවසඳති්තදහ නනම්  දද දින 

දඳය බහ 1.00බ ඳහර්ලිගම්්තතු බයුතු පිළිඵ හය බහගේ 
රැසවීභක්ක  භහගේ නිර හභයගේ ජ ඳළළත්වීභබ නිඹමිත ඵළවි්ත ඊබ 
ඳළමිණ වබහගි න ගර රු භි භ්තත්රීරු්ත සිඹලු ගදනහබභ 

ගභයි්ත දළනුම්  ජභබ ළභළත්ගතමි. 

ලිිළ මල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ (ඳළර්ලිමේන්තු 

ප්රිනවසවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළතය වශ ණණ්ු  ඳක්ම   
ප්රධළන වසවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க - தரரரன்ந ரசல 

கப்தை ற்ரம் தகுசண ஊடக அகச்சரும் அசரங்கக் 

கட்சறறன் தொற்ரகரனரசரதம்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
රු ථහනහඹතුභනි  හරිභහර් වහ ලරම්ඳත් 

ශභනහයණ දභහතයතුභහ ගනුග්ත භභ 2012 ව 2013 
ර් වහ ලර ම්ඳත් භඩුඩරගේ හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් 
යමි.  

ගභභ හර්තහ ෘෂිර්භඹ වහ ඉඩම් පිළිඵ ්සයක දධීක්ක ණ 
හය බහබ ගඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹෝලනහ යමි.   

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
මඳත්වේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ (වසචළරක වසලර්ධන ශළ 

ක්රිවහිනයළනි ණගක ක ක යුතු අමළතයතුමළ වශ ඉඩේ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - சுற்ரனரத்துகந அதறறருத்ற 

ற்ரம் கறநறஸ் ச அரேல்கள் அகச்சரும் கரற 

அகச்சரும்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
රු ථහනහඹතුභනි   මීමු  ගඳොලිස දිවහරි හර්ඹහරඹ 

ඹන සථහනගඹිඟ ගේගේ නියුතු ගක්ක . දගලෝ භවතහග්ත 
රළබුණු ගඳත්භක්ක  භභ පිළි්තමි. 

 
ගු කවීන්දිරන් මකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கவீந்றன் ரகரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
தகப சதரரகர் அர்கரப, றந்வூர் - 21, றரட்டர் 

வீற, இனக்கம் 2/1 தம் தொகரறறல் றத்ம் றரு. ம்.ல்.ம். 

அலர் அர அர்கபறடறருந்து கறகடத் தக ரன் 

சர்ப்தறக்கறன்ரநன்.  
 

 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිනවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත ව්ත ගඳත්ම් වතය 
පිළි්තමි. 

(1) ගෝනඳර ව්තදිඹ  ගොයශඉභ  සිල්ර් ළලි ත්ත  දස 
718/67දයන සථහනගඹිඟ ඳදිසචි දභයගෝ්තගේ පිඹගේන 
භවතහග්ත රළබුණු ගඳත්භ; 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

 

(2) දළුත්භ  ඵඩුඵඩහ ඳහය  දස 68 දයන සථහනගඹිඟ ඳදිසචි 
ගක්ක .ඩී.සී.පී. සිරිර්ධන භවතහග්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

 

(3) ගඳොකුණුවිබ  ළලිම්පිටිඹ  'යසලන' ඹන සථහනගඹිඟ ඳදිසචි 
නස.ඩී.න්ත. පුසඳකුභහය භවතහග්ත රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(4) ඳහනදුය  ගඵක්ක ගක්ක භ  ගේභහන්තද භහත දස 10/6 දයන 
සථහනගඹිඟ ඳදිසචි ටී.ජී. ගේභදහ භවතහග්ත රළබුණු 
ගඳත්භ. 

 
ගු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Hon. Speaker, I present a petition received from Mr.  
S. A. C. M. Anasdeen of No.14, Jumma Mosque Road, 

Kekunagolla, Kurunegala.  
 

ඉදිරිඳත් කරන ද මඳත්වේ මශජන මඳත්වේ ිළිතබ කළරක 
වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குரோவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 
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2014ஆம் றறரண்டில் ட்டகடந் அச 

றரணங்கள்: றதம் 
LOSS-MAKING PUBLIC INSTITUTIONS DURING FINANCIAL 
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1.  ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
    (ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

     (The Hon. Buddhika Pathirana)   

යහලය යහඹ සර්ධන දභහතයතුභහග්ත ිස ප්රලසනඹ - 
(3) : 

(ද) (i) 2014 මුදල් ර්ඹ තුශ දරහබ රළබ යහලය ්ඹතන 
ගර්ද;   

 (ii) නභ ්ඹතනඹ්තිඟ දරහබඹ ග්ත ග්ත ලගඹ්ත 
ගොඳභණද;  

 (iii) ඉවත (i)ිඟ ව්ත ්ඹතනඹ්තග්ත ගනත් 
යහලය ්ඹතනඹ්තබ ගවීභබ ිති මුදල් ප්රභහණඹ 
ග්ත ග්ත ලගඹ්ත ගොඳභණද;  

 ඹ්තන නතුභහ ගභභ බහබ ද්ත්තගනිඟද? 

(්) (i) දරහබ පිඹවීභ වහ උක්ක ත ්ඹතනඹ්තබ භවහ 
බහඩුඩහහයඹ භඟි්ත නිකුත් ශ මුදල් ප්රභහණඹ  
ග්ත ග්ත ලගඹ්ත ගොඳභණද;  

 (ii) උක්ක ත දරහබඹ්තබ ගවේතු පිළිඵ ගොඹහ ඵළලීභක්ක  
ය තිගේද; 

 (iii) නගේ නම්  නභ ගවේතු නක්ක  නක්ක  ්ඹතනඹබ  ග්ත 
ග්ත ලගඹ්ත ගර්ද;  

 (iv) උක්ක ත ් ඹතන රහබදහයී ් ඹතන ඵබ ඳත් කිරීභබ 
පිඹය ්තග්තද;  

 (v) නගේ නම්  ඒ ය ් හයගඹ්තද; 

 ඹ්තනත් නතුභහ ගභභ බහබ ද්ත්තග්තද? 

( )ි ගනො නගේ නම්  ඒ භ්තද? 
 

அச தரறல்தொற்சறகள் அதறறருத்ற அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர:  

( அ) (i) 2014ஆம் றறரண்டில் ட்டகடந் அச 

றரணங்கபறன் ண்றக்கக ரக 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) அந் றரணங்கள் அகடந் ட்டம் ணறத் 

ணறரக ரதன்தகத்ம்; 

 (iii) ரற்தடி (i) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றர 

ணங்கள் தறந அச றரணங்கரக்குச் தசரேத் 

ரண்டி தத்தரகக ணறத்ணறரக 

ரதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ட்டத்க ஈடுதசய்ற்கரக ரற்தடி றரணங் 

கரக்கு ததரதுத் றகநரசரறதோனம் ங்கப்தட்ட 

தத்தரகக எவ்தரரு றரண ரலறரக 

ணறத்ணறரக ரதன்தகத்ம்; 

 (ii) ரற்தடி ட்டத்துக்கரண கரங்கள் தற்நற 

ஆரப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம்; 

 (iii) ஆதணறல், அக்கரங்கள் எவ்தரரு றரண 

ரலறரக ணறத்ணறரக ரதன்தகத்ம்; 

 (iv) ரற்தடி றரணங்ககப இனரதலட்டும் 

றரணங்கபரக ரற்நறகக்க டடிக்கக 

டுப்தரர ன்தகத்ம்; 

 (v) ஆதணறல், அது வ்ரர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the public institutions which incurred losses 

during the financial year 2014 ; 

 (ii) the  losses incurred by the aforesaid 
institutions, separately; and 

 (iii) the amount of money to be paid to other 
public institutions by the institutions 

mentioned in (i) above, separately? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the amount of money issued by the General 
Treasury to each of  the  aforesaid 

institutions to  settle the losses, separately; 

 (ii) whether  an inquiry has been  conducted in 

regard to the reasons for the aforesaid  

losses;  
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 (iii) if so, the reasons relevant to each  

institution, separately 

 (iv) whether steps will be taken to make the 

aforesaid institutions profit making 
ventures; and 

 (v) if so, the manner in which it will be done? 
 

(c) If not, why? 
 

ගු කබීර් ශළෂීේ මශතළ (රළජය ලයලවළය වසලර්ධන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம் - அரச த ொழில்முயற்சிகள் 

அதறறருத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
රු ථහනහඹතුභනි  නභ ප්රලසනඹබ පිළිතුය ගභගේඹ. 

(ද)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(්)  (i)   දරහබ පිඹවීභ වහ ග්ත ග්ත ලගඹ්ත              
දරහබ රළබ ්ඹතනඹ්තබ බහඩුඩහහයඹ                   
විසි්ත මුදල් රඵහ  ජභක්ක  සිදු ය ගනොභළත. 

 (ii)/(iii)    ගභකී දරහබඹ්ත වහ විවිධ ව ගවේතු ්ඹතනි 
භට්බමි්ත ඵරඳහ ි ති ඵ නිරීක්ක ණඹ ගගර්. 

  රු ථහනහඹතුභනි  (්) (i), (ii), (iiii), (iv), (v) 
කිඹන ප්රලසනරබ ඳළවළදිලි උත්තය  ජරහ නළති  
ඵ භභ විගලේගඹ්තභ රු භ්තත්රීතුභහබ              
කිඹ්තන ඕනෆ. රු ථහනහඹතුභනි  දළනබ 
දභහතයහසලගඹ්ත රඵහ  ජ තිගඵන උත්තයඹ 

පිළිඵ භභත් ෆහීභබ ඳත් ්තග්ත නළවළ. 
භවය නිරධහරි්තබ දලය ගතොයතුරු රඵහ  ජගම් ජ 
ඹම් ඹම් ප්රලසන සිදු ගරහ තිගඵනහ.                  
රු භ්තත්රීතුභනි  නභ නිහ දදහශ ගතොයතුරු 
ිඟත ගම් ප්රලසනඹබ පිළිතුය භභ ඳසු රඵහ 
ගද්තනම්. ගම් පිළිතුයබ 2014 ර්ගේ ඳහඩු රළබ 
යහලය ්ඹතන 12ක්ක  ව්ත ය ිති ගල්නඹක්ක  
තිගඵනහ. නමුත්  භභ ද්තනහ තයභබ  
විණහිවඳති ගදඳහර්තගම්්තතුග්ත - Auditor-
General's Department නග්ත - 2014 ගර් 
දළනබ යහලය ්ඹතන 77ක්ක  ඳහඩු රඵන ඵ හර්තහ 
යරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් ් ඹතන 12  පිළිතුය 
ලගඹ්ත භබ පිළි්තන ඵළවළ. භභ ිඟතනහ  ඳහඩු 
රළබ ්ඹතන 77ක්ක භ තිගඵන ඵ. ඒ හගේභ ගම් 
ප්රලසන විීමභ වහ බහඩුඩහහයඹබ විලහර මුදරක්ක  
පිඹ්තන සිද්ධ නහ. රු ථහනහඹතුභනි  ඒ 
නිහ ගම් ප්රලසනඹබ පිළිතුය  නළත විිවභත්  
ඉදිරිඳත් ය්තන භභ දසථහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහත් ද්තනහ  භභ ගම් 

ඳහර්ලිගම්්තතුගේ ගොඩක්ක  ප්රලසන ඉදිරිඳත් යන භ්තත්රීයගඹක්ක  
ඵ.  රු ථහනහඹතුභනි  සහධීන ගොමි්ත බහ ිති ශහබ 
ඳසු භවය නිරධහරි්ත ඳහර්ලිගම්්තතු බයුතුර ජ ඉතහ 

ගනොළරකිල්රක්ක  දක්ක නහ. ගම් හචි පිළිතුරු දගේක්ක හ යන 
ප්රලසනර ජත්  භවලන ගඳත්ම් පිළිඵ හය බහගේ ජත්  භවය 
ගරහබ Sectoral Oversight Committeesර ජත්  යගට් ජත් 

ඒහබ උත්තය ගද්තග්ත නළවළ; න්තග්ත නළවළ. ඒ නිහ දළ්ත 
නිරධහරි ජුඩුබහක්ක  ිති ගමි්ත තිගඵනහ. ගම් නය 
තත්ත්ඹක්ක . දපි සහධීන ගොමි්ත බහ ිති ගශේ යගට්  

හර්ඹක්ක භතහ වහ ඹව ඳහරනඹ ගනුගනුයි. වළඵළයි  
දහනගේ සිද්ධ ගරහ තිගඵ්තග්ත ඒ දඩමීභහ ය ගන 
ිතළම් නිරධහරි්ත ගම් බයුතුලි්ත භයවළය සිටීභයි. ඒ නිහ ගම් 
ිතිවී තිගඵන තත්ත්ඹබත් දපි විඳුම් ගොඹහත යුතුයි කිඹහ භහ 

ගෞයනීඹ ඉල්ලීභක්ක  යනහ.  
 

 ගු කථළනළයකතුමළ 
 (ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

  (The Hon. Speaker) 

 දපි ගම් ළන යහලය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ 

දභහතයතුභහගේත්  ස ගද්ල බයුතු දභහතයතුභහගේත් දධහනඹබ 
ගඹොමු ය්තන ඕනෆ.  

ඒ හගේභ රු ිභතිතුභහ දඩු ඳහඩු තිගඵනහ කිඹන ඒ 

හයණඹ පිළිත්තහ. නතුභහ නළත පිළිතුය ඉදිරිඳත් යන ඵත් 
කිඹහ සිටිඹහ.  

 
ගු කබීර් ශළෂීේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

රු ථහනහඹතුභනි  දදහශ විසතය ටි ද ගේ දභහතයහසලඹබ 
දදහශ හය බහබත් ඹ්තන භභ බහය ්තනහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ්තත්රීතුභහ ඒ විිවඹබ යමු. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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  (i) (ii) (iii) 

  ්ඹතනගේ නභ දරහබඹ  

රු.මිලිඹන 

ගනත් 

්ඹතනඹ

්තබ 

ගවීභබ 
ිති මුදල් 

ප්රභහණඹ 

රු.මිලිඹන 

  1 ෘෂිහර්මි වහ 

ගොවිලන ගේහ 

යක්ක ණ භඩුඩරඹ 

  1 941 - 

  2 රසහ විදුලිඵර 

භඩුඩරඹ 

13 303 54 791 

  3 ශ්රී ර්ත්ත ගු්ත 

භහභ 

16 181 55 822 

  4 මිිඟ්ත රසහ ගු්ත 

භහභ 

  1 187      164 

  5 ශ්රී රසහ භනහභන 

භඩුඩරඹ 

  9 407      745 

  6 ශ්රී රසහ යහලය ළවිලි 

සසථහ 

       69       24 

  7 ලනතහ තු සර්ධන 

භඩුඩරඹ 

     237       34 

  8 ශ්රී රසහ රඳහිඟනී 

සසථහ 

    182     135 

  9 ශ්රී රසහ ගු්ත විදුලි 

සසථහ 

      51 - 

10 රසහ ධීය සසථහ      56       97 

11 රසහ ධීය යහඹ 

සසථහ 

     20 - 

12 රසහ සීනි (පුද්ලි) 

භහභ 

     31     584 



ඳහර්ලිගම්්තතු 

විවුන් ණනයනය:  නියළමනය 
எப்தகணச் சரண இநக்குற: 

எரோங்குதொகநப்தடுத்ல் 
IMPORT OF COSMETICS: REGULATION 

604/‟16 

2.  ගු කී ජයලර්ධන මශතළ 
    (ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

      (The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගෞය  ගඳෝණ වහ ගද්ීයඹ වදය දභහතයතුභහග්ත ිස 

ප්රලසනඹ - (2): 

(ද) 1980 දස 27 දයන විරවු්ත  උඳයණ වහ ඖධ ඳනත 
ඹබගත් ශ්රී රසහබ විරවු්ත ්නඹනඹ කිරීගම් ජ ඒ වහ 
විරවු්ත  උඳයණ වහ ඖධ නිඹහභන දිවහරිගේ 
දනුභතිඹ රඵහ ත යුතු ඵ නතුභහ පිළි්තග්තද? 

(්) (i) නමුත්  2015  ජ සථහපිත යන රද ඖධ නිඹහභන 
දිවහරි ඳනති්ත විරවු්ත විඹඹ ඉත් කිරීභ 
භඟි්ත ලරීයඹබ දිඟතය විරවු්ත ර් ්නඹනඹ 
කිරීභබ දසථහ ිඟමි වී ි ති ඵත්; 

 (ii) ලරීයඹබ දිඟතය නභ විරවු්ත බහවිත ය්තන්ත 
විවිධ ්හත්මිතහ්තබ රක්ක වී භයණඹබ ව 
ගයෝගී තත්ත්ඹබ ඳත් වී ිති ඵත්; නතුභහ 
ද්තග්තද?  

( )ි (i) ගභළනි සිදුවීම් දභ කිරීභ වහ  විරවු්ත 
්නඹනඹ කිරීභ නිඹහභනඹ කිරීභබ විිවභත් 
රභගේදඹක්ක  ිනනමි්ත ස ය්තග්තද; 

 (ii)  නගේ නම්  නභ දිනඹ ගර්ද; 

  ඹ්තන නතුභහ ගභභ බහබ ද්ත්තග්තද? 

(ඈ) ගනො නගේ නම්  ඒ භ්තද? 
 

 

சுகரரம், ரதரசக ற்ரம் சுரச ருத்து அகச் 

சகக் ரகட்ட றணர:  
 

(அ) 1980ஆம் ஆண்டின் 27ஆம் இனக்க எப்தகணச் 

சரணங்கள், உதகங்கள் ற்ரம் ருந்துகள் 

சட்டத்றன் கலழ் இனங்ககக்கு எப்தகணச் சரணங் 

ககப இநக்குற தசய்த்ம்ரதரது அற்கு எப்தகணச் 

சரணங்கள், உதகங்கள் ற்ரம் ருந்துகள் 

எரோங்குதடுத்ல் அறகரசகதறன் அங்கலகரத்கப் 

ததற்ரக்தகரள்ப ரண்டும் ன்தக அர் ற்ரக் 

தகரள்ரர? 

(ஆ) (i) ணறதம், 2015 இல் ரதறக்கப்தட்ட ருந்துகள் 

எரோங்குதொகநரக்கல் அறகரசகதச் சட்டத் 

றன் தோனம் எப்தகணச் சரணங்கள் தம் 

றடம் லக்கப்தட்டுள்பணரல் உடரேக்கு ரகடு 

றகபறக்கறன்ந தரகரண எப்தகணச் 

சரணங்ககப இநக்குற தசய்ற்கு ரய்ப் 

தைக் கறகடத்துள்பது ன்தகத்ம்; 

 (ii) உடரேக்குப் தரகரண ரற்தடி எப்தகணச் 

சரணங்ககபப் தன்தடுத்துரரர் தல்ரர 

எவ்ரககரக்கு ஆபரகற கடந்தும் 

ற்ரம் ரரய்ரய்ப்தட்டும் உள்பரர்கள் 

ன்தகத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(இ) (i) இவ்ரநரண சம்தங்ககபக் குகநப்தற்கும், 

எப்தகணச் சரணங்கபறன் இநக்குறக 

எரோங்குதொகநப்தடுத்துற்குதண தொகநசரர்ந் 

தொகநக என்கநத் துரறரகத் ரரறப்தரர 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அத்றகற ரது ன்தகத்ம்; 

 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Will he admit that approval of the Cosmetic 

Devices and Drugs Regulatory Authority has to be 
obtained when cosmetics are imported to Sri 

Lanka, as per the Cosmetics, Devices and Drugs 

Act, No.27 of 1980? 

(b) Is he aware that - 

 (i) despite the aforesaid requirement, through 

the removal of the subject of cosmetics 

through National Drugs Regulatory 

Authority Act of 2015  opportunity has been 

provided to import cosmetics harmful to the 

body; and 

 (ii) those who use the said harmful cosmetics 

have suffered various allergies and  fallen 

sick and died? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether a proper methodology for the 

regulation of the importation of cosmetics 

would be formulated speedily to minimize 

such incidents; and 

 (ii) if so, the date on which it will be done? 

(d) If not, why?   
 

ගු (වලදය) රළිතත මව නළරත්න මශතළ (මවෞඛය  

මඳෝණ ශළ මද්ශීය වලදය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண - 

சுகரரம், ரதரசக ற்ரம் சுரச ருத்து அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

නභ ප්රලසනඹබ පිළිතුරු ගභගේයි. 
 

(ද) ඔේ. 

(්) (i)  2015 දස 5 දයන ඖධ නිඹහභන දිවහරිඹ 
ඳනගතිඟ විිවවිධහන ප්රහය නභ දිවහරිගේ 
සීභහසථ නිසඳහදන නිඹහභන දසලඹ භඟි්ත විරවු්ත 
ර් නිඹහභනඹ ශ වළ. 

 (ii) නළත. 

 ( )ි (i) විරවු්ත නිඹහභනඹ ඩහත් විිවභත් ගර සිදු කිරීභ 
වහ ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත ඉදිරිඳත් යන රද 
2016.05.31 දිනළති දභහතය භඩුඩර ීරයණඹ 
ප්රහය විරවු්ත නිඹහභන දිවහරී ඳනත් 
ගටුම්ඳත ස කිරීගම් බයුතු නීති ගටුම්ඳත් 
ම්ඳහද විසි්ත සිදුයමි්ත ඳීර. 

 (ii) නභ ඳනත ස කිරීගම් බයුතු ද්ත දදිඹ ගර් 
ඳීර. 

(ඈ) ඳළන ගනොනඟී. 
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2016  ඔක්ක ගතෝඵර්  06 

ගු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු ථහනහඹතුභනි  පිළිතුය රඵහ ජභ ම්ඵ්තධගඹ්ත භභ 
රු ිභතිතුභහබ සතුති්තත ගනහ. රු ිභතිතුභනි  ගම් 

ප්රලසනඹබ දදහශ ගනොවුණත් භභ ගම් දතුරු ප්රලසනඹ විභ්තන 
දය ඉල්රනහ. ඳසු ගිඹ හ රගේ භහධය තුළි්ත විලහර ප්රචාහයඹක්ක  
ගන ඹමි්ත පිළිහ  ගයෝවරබ PET scanner නක්ක  මිර ජ ළනීභබ 

මුදල් නතු ශහ. ගම් න තුරු ඒ PET scanner න මිර ජ ගන 
ගනොභළති ඵ දඳබ දළන්තන රළබුණහ. නිඟ ර්තභහන තත්ත්ඹ 
ගභොක්ක ද කිඹරහ භභ දළන ්තන ළභළතියි.  

 

ගු (වලදය) රළිතත මව නළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මුදල් රඵහ දු්තනහබ  ඹ්තත්රඹක්ක  මිර ජ ළනීගම් ජ දනුභනඹ 

ශ යුතු procurement procedure නක්ක  තිගඵනහ. ඒ දනු 
බයුතු ය්තන භහ නඹක්ක  ත ගනහ. ගඵගවත් ගඳත්තක්ක  
්තන ගිඹත් නගවභයි. ඒ නිහ ඒ procedure න දඩු කිරීභ වහ 

භභ ළබිනට් භඩුඩරඹබ ගඹෝලනහක්ක  ඉදිරිඳත් ශහ. මුදල් 
ිභතිතුභහත් ගඹෝලනහක්ක  ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ ගදභ නතු යරහ 
දහන ළඩ පිළිගශක්ක  ස කිරීභ වහ මුදල් දභහතයයඹහත්  
භභත් හච්ඡහ ය ගන ඹනහ. මුදල් වම්ඵ වුණහ කිඹරහ භබ 

ඕනෆ විිවඹබ PET scanner නක්ක  මිර ජ ්තන ඵළවළ. ඒ වහ 
තිගඵන procedure න දනු බයුතු ය්තන ඕනෆ.  

 
ගු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

භභ ිහුගේ යලගඹ්ත මිර ජ ්තන PET scanner න ළන 
ගනොගයි.  

 

ගු (වලදය) රළිතත මව නළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

වුරු මුදල් දු්තනත් නගවභයි. ඒ ගොල්ර්ත PET scanner 

නක්ක  ගනළල්රහ ගදනහ නම් දඳබ ඒ බහය ්තන පුළු්ත. දපි 

PET scanner න ගතෝයනහ නම්  දපි දනුභනඹ ශ යුතු 

procurement procedure නක්ක  තිගඵනහ. ඒග්ත පිබ ඹ්තන 

හබත් ඵළවළ. ඒ procedure න දනු තභයි දළ්ත බයුතු 

ය්තග්ත. Technical Evaluation Committee නබ ඉදිරිඳත් 

යරහ  Tender Board නබ ඉදිරිඳත් යරහ  tenders call යරහ 

තභයි ඒ මිර ජ ්තන ග්තග්ත. ඒ වහ භහ නඹ 

procedure නක්ක  තිගඵනහ.  

 
ගු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.     
 

 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිනවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු දභහතයතුභනි  ඔඵතුභහ ද්තනහ  රසහගේ තළරසීමිඹහ 

ගයෝගී්ත වහ ිබ මිදුලු ඵද්ධ කිරීගම් භධයසථහනඹක්ක  පිිඟටු 
්තන ඳසු ගිඹ හරගේත් හච්ඡහ ඳළළත්ව ඵ. භවනුය 
යකක්ක ණ ගයෝවර තුශ ිබ මිදුලු ඵද්ධ කිරීගම් භධයසථහනඹක්ක  

පිිඟටු වීභ වහ ගඹෝලනහක්ක  ඉදිරිඳත් ගරහ තිගඵනහ. ඒ වහ 
දලය මුදල් ප්රතිඳහදන ගභය දඹ ළගඹ්ත ග්ත ය්තන ඔඵතුභහ 
බයුතු යනහද කිඹහ දළන ්තන ළභළතියි. 

ගු (වලදය) රළිතත මව නළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற ரசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රසහගේ ප්රථභ යබ ිබ මිදුලු ඵද්ධ කිරීගම් ළඩ පිළිගශ 
ගම් භහගේ භවයභ දගේක්ක හ ගයෝවගල් ්යම්බ ශහ. ිබ 
මිදුලු ඵද්ධ කිරීගම් ගදන ළඩ පිළිගශ වහ ගොඩනළඟිල්ර 

තළනීභබ භභ භවනුය ගයෝවගල් මුල්ර තළබුහ. නඹබ මුදල් 
ග්ත යරහයි තිගඵ්තග්ත. දළ්ත නඹ ගොඩ නළ ගයමි්ත ඳතිනහ. 
 

 ගුලන් ශමුදළල වතු යළනළ ඳළවිච්ිකය : මගවීේ 
றரணப் தகட றரணங்ககபப் தன்தடுத்றக: 

தகரடுப்தணவுகள் 
USE OF AIRCRAFT OF SRI LANKA AIR FORCE : PAYMENTS 

655/‟16 

4.  ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
    (ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

      (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

දරහභහතයතුභහ ව ලහති ප්රතිඳත්ති වහ ්ර්ථි බයුතු 
දභහතයතුභහග්ත ිස ප්රලසනඹ - (2): 

 

(ද) (i) 2015 ලනහරි 10 දින සිබ 2016 දගප්රේල් 30 දින 
දක්ක හ හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ සිඹ යහලහරි ගවෝ 
ගඳෞද්ලි භ්ත වහ ගු්ත වමුදහ තු 
ගවලිගොේබර් ගවෝ ගු්ත ඹහනහ ගඹොදහ ත් 
ගද්ලඳහරනඥඹ්ත  යලගේ නිරධහරි්ත ව ගනත් 
පුද්රඹ්ත ග්ත ග්ත ලගඹ්ත වුරු්තද; 

 (ii) නභ ගු්ත භ්ත වහ නක්ක  නක්ක  පුද්රඹහග්ත 
දඹ ශ මුදර ග්ත ග්ත ලගඹ්ත ගර්ද; 

 (iii) නභ ගු්ත භ්ත වහ දඹ විඹ යුතු මුදලි්ත 
ගභගතක්ක  ගහ ගනොභළති මුදර ගොඳභණද; 

 (iv) නභ ිඟය මුදල් දඹ ය ළනීභ වහ ්තනහ පිඹය 
ගර්ද;  

 ඹ්තන නතුභහ ගභභ බහබ ද්ත්තග්තද? 

(්) ගනො නගේ නම්  ඒ භ්තද? 

 

தற அகச்சரும் ரசற தகரள்கககள் ற்ரம் 

ததரருபரர அரேல்கள் அகச்சருரணகக் ரகட்ட 

றணர:  

( அ) (i) 2015 ஜணரற ரம் 10ஆந் றகற தரடக்கம் 

2016 ப்தறநல் ரம் 30ஆந் றகற கறனரண 

கரனகட்டத்துக்குள் கடககரக்கரக அல்னது 

ணறப்தட்ட தத்துக்கரக றரணப் தகடக் 

குரற தயரதகரப்டர்கள் அல்னது றரணங் 

ககபப் தன்தடுத்ற அசறல்ரறகள் அச 

உத்றரரகத்ர்கள் ற்ரம் ரர தர்கள் 

தவ்ரநரக ரர் ன்தகத்ம்; 

 (ii) ரற்தடி றரணப் தங்கரக்கரக னர எவ் 

தரரு தரறடறருந்து அநறடப்தட்ட தரகக 

தவ்ரரநக வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (iii) ரற்தடி றரணப் தங்கரக்கரக அநறடப் 

தட ரண்டி தத்றல் இதுக தசரேத்ப் 

தடரதுள்ப தரகக வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (iv) ரற்தடி றரேகப் தத்க அநறடுற் கரக 

டுக்கப்தடும் டடிக்கககள் ரக ன்த 

கத்ம்;  அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

341 342 



ඳහර්ලිගම්්තතු 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the politicians, Government 

officials and other individuals who used 
helicopters or aircraft of the Sri Lanka Air 

Force for official or private visits during the 

period from 10th January, 2015 to 30th April, 
2016; 

 (ii) separately, the amount of money charged 
from each person for the said flights; 

 (iii) the amount of money to be recovered for 

the said flights, the amount not paid thus 

far; and 

 (iv) the measures to be taken to recover the said 

arrears? 

(b) If not, why? 
 

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ (ණරක්ක රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண - பொதுகொப்பு இரொஜொங்க 

அகச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 

රු ථහනහඹතුභනි  නතුභහගේ ප්රලසන භබයි ගඹොමු යරහ 
තිගඵ්තග්ත. ගවලිගොේබර් ළනද දව්තග්ත  රු භ්තත්රීතුභහ? 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ  ගවලිගොේබර් ළනයි. 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු දරහභහතයතුභහග්ත ප්රලසනඹ දවරහ තිගඵ්තග්ත. 
 

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

ඒ ප්රලසනඹබ උත්තය ගද්තන දගේ දභහතයහසලබයි ගඹොමු යරහ 
තිගඵ්තග්ත. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිළිතුය සදහනම්ද?  

 
ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

ගවලිගොේබර් ම්ඵ්තධ ප්රලසනඹ ග්තද  භ්තත්රීතුභහ? 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ  ඔේ. 

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

රු ථහනහඹතුභනි  දරහභහතයතුභහ ව ලහති ප්රතිඳත්ති 
වහ ්ර්ථි බයුතු දභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ නභ ප්රලසනඹබ 

පිළිතුය ගදනහ.  

(ද) (i) යහලහරි භ්ත වහ මුදල් ගවීභකි්ත ගතොය 
ගු්ත වමුදහ ගවලිගොේබර් ව ගු්ත ඹහනහ රඵහ 
ත් පුද්රයි්ත/්ඹතන - ිමුණුභ 1'ද'* ිඟ 
දළක්ක ගේ. 

  මුදල් ගවීගම් ඳදනභ භත ගු්ත භ්ත රඵහ ත් 
පුද්රයි්ත/්ඹතන - ි මුණුභ 1'් ' * ිඟ දළක්ක ගේ. - 
ඒ ටි කිඹ්තනද රු භ්තත්රීතුභනි? 

 
ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

කිගඹේහ නම් ගවොයි  ඔක්ක ගොබභ දළන ්තන. 
 

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

යහලහරි භ්ත වහ මුදල් ගවීභකි්ත ගතොය ගු්ත 
වමුදහගේ ගවලිගොේබර් වහ ගු්ත ඹහනහ රඵහ ත් 
ගද්ලඳහරනඥයි්ත  යලගේ නිරධහරි්ත ගනත් පුද්රයි්ත  ව 

්ඹතන.[ඵහධහ කිරීම්  භභ කිඹ්තනද රු භ්තත්රීතුභනි? [ඵහධහ 
කිරීම්  

 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 

උත්තයඹ දවගන ඉ්තන. භභ ිඟත්තග්ත නතුභහබ උත්තයඹ 
දව්තන වුභනහක්ක  නළවළ. විිඟළුහයගඹක්ක . ගලෝර් ගගනක්ක .  

 
[මූළවනම  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 [ඵහධහ කිරීම්  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ලිගම්්තතු තුශ ප්රලසන දව්තන දයිතිඹක්ක  තිගඵනහ. [ඵහධහ 
කිරීම්  දළ්ත පිළිතුය ගද්තන ග්ත වද්තග්ත.  

 

ගු විමේඳළ මශට්ටිණරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

Sir, I rise to a point of Order. රු ථහනහඹතුභනි  ගම් 
ඳහර්ලිගම්්තතු තුශ නය චාන ඳහවිච්චි යනහ.  

 
මූළවනම  අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[ඵහධහ කිරීම්  

343 344 

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

[රු  උදඹ ප්රබහත් ම්භ්තපිර  භවතහ  
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දපි ගභභ ඳහර්ලිගම්්තතු ගෞය විිවඹබ ඳත්හ ගන ඹ්තන 
ඕනෆ  රු උදඹ ම්භ්තපිර භළතිතුභනි. [ඵහධහ කිරීම්  දළ්ත 
ඔඵතුභ්තරහ හිනග්තන. [ඵහධහ කිරීම්  

 

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

ගම් ප්රලසනඹබ උත්තයඹ ගද්තනද රු භ්තත්රීතුභනි? 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භබ ිගව්තග්ත නළවළ  ෆ වනහ.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනඹබ උත්තය ගදයි. ප්රලසනගඹ්ත පිබ ඳනි්තන නඳහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්ක   

 

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

රු ථහනහඹතුභනි  ගම් පිළිතුය බහත ය්තනද? 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වහ ගවොයි. නගවභ නම් පිළිතුය බහත ය්තන. [ඵහධහ 
කිරීභක්ක   

 

ගු ුලන් විජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு ருன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

රු ථහනහඹතුභනි  දරහභහතයතුභහ ව ලහති ප්රතිඳත්ති 
වහ ්ර්ථි බයුතු දභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ නභ ප්රලසනගේ 

පිළිතුගර් ඉතුරු ගොබ වභළගත* යනහ.  
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුමර් ඉතුු මකො ව: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகடறன் ஞ்சற தகுற : 

* Rest of the Answer tabled: 
 

(ද) (ii)    මුදල් ගවීගම් ඳදනභ භත ගු්ත භ්ත රඵහ ත් 
පුද්රයි්ත/්ඹතන ගල්නඹ වහ ගන රද මුදර ිමුණුභ 
1'ද'ිඟ දක්ක හ ි ත. 

           (iii)   ඉවත ද (ii) ිඟ ව්ත සිඹලු පුද්රයි්ත/්ඹතන විසි්ත 
ම්පර්ණ මුදර ගහ ි ත. 

         (iv)   ඳළන ගනොනඟී. 

( )්     ඳළන ගනොනඟී. 

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භබ උත්තයඹ ිහුගඩු නළවළ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතුභහ උත්තයඹ බහත යනහලු. [ඵහධහ කිරීම්  

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

නතුභ්තරහ තභයි ඵහධහ ගශේ. භභ නතුභ්තරහ නක්ක  ථහබ 
ගිගේ නළවළ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member,  the rest of the Answer will  be tabled.  

 
ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභනි  භබ දතුරු ප්රලසන දව්තන තිගඵනහ. ඒ 
නිහ භබ උත්තයඹ දලයයි. [ඵහධහ කිරීම්  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්රලසන දස 5 - 672/'16 - (2)  රු බිභල් යත්නහඹ භවතහ. 

[ඵහධහ කිරීම්  රුණහය ඵහධහ කිරීම් නත්්තන. [ඵහධහ කිරීම්  
 

Order, please!  Let me go ahead with the Business of 

the day.   
 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹ දවනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  දරහභහතයතුභහ ව ලහති ප්රතිඳත්ති 

වහ ්ර්ථි බයුතු දභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ නභ ප්රලසනඹබ 
පිළිතුය  ජභ වහ ති ගද හරඹක්ක  ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන දස 6 - 707/'16 - (2)  රු (වදය) නලි්තද ලඹතිස 

භවතහ. 
 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයිනවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹ දවනහ. 

 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  විගද්ල බයුතු දභහතයතුභහ 

ගනුග්ත භහ නභ ප්රලසනඹබ පිළිතුය  ජභ වහ ති ගද 
හරඹක්ක  ඉල්රහ සිටිනහ. [ඵහධහ කිරීම්   

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභනි - 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු උදඹ ප්රබහත් ම්භ්තපිර භළතිතුභහ  ගභොක්ක ද ඔඵතුභහ 
කිඹ්තග්ත? 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ දගප්රේල් භහගේ 04ළනි දහ දවරහ 

තිගඵන ප්රලසනඹබ උත්තයඹ රඵහ නිද් ජ ඔඵතුභහගේ කීභක්ක  
තභයි  යත් ගෂෝතගේහ ිභතිතුභහ නිලසලේද යරහ තිඹන න. 
භභ ඔඵතුභහබ ලිඛිත ගම් ළන දළනුම්  ජරහ තිගඵනහ. නමුත් 
ඔඵතුභහ දද න තුරු ඒබ ප්රතිචාහයඹක්ක  දක්ක රහ නළවළ. ඔඵතුභහ 

නතුභහ  නිවඬ ශහ නම් භබ භළදිවත් ග්තන ග්තග්ත නළවළ. භභ 
උත්තයඹ දවගන ිඟටිඹහ. නමුත් භබ ඒ ිහුගඩු නළවළ  නතුභහ 
ෆ වන නිහ.  නතුභහ නිලසලේද ය්තන භබ ගඳෞද්ලි සිදු 

වුණහභ  ඔඵතුභහ ඒ ඳදනම් යගන  - [ඵහධහ කිරීම්   

භගේ ප්රලසනඹබ උත්තයඹ රු ිභතිතුභහ දු්තග්ත නළවළ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෆ ළසීභ ගදඳළත්ගත්තභ ශහ  රු භ්තත්රීතුභහ. භභ ඒ ළන 

දධහනඹ ගඹොමු යරහයි තිබුගඩු. 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භගේ ප්රලසනඹබ උත්තය රළබුගඩු නළවළ. භබ ඒ ප්රලසනගේ දතුරු 
ප්රලසන දව්තන තිගඵනහ. ඔඵතුභහ භගේ දසථහ දිඟමි ශහ.  

විඳක්ක ගේ භ්තත්රීයගඹකු කිඹරහ භබ ගනභ ර්තන නඳහ  
රු ථහනහඹතුභනි. ඒ දහධහයණයි. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ දහත් විඳක්ක ඹබ නගවභ ර්තග්ත නළවළ. නමුත් 

ගභතළන ජ ඵහධහක්ක  ිති වුණහ. 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඔඵතුභහ ්ඩුඩු ඳක්ක ඹබ න විිවඹබත්  විඳක්ක ඹබ ත 

විිවඹබත් ළරකීභ දහධහයණයි. භගේ ප්රලසනඹබ උත්තය රඵහ 
ළනීගම් දයිතිඹ භබ රඵහ ගද්තන. භබ දතුරු ප්රලසන තුනක්ක  ිසීගම් 
දයිතිඹ තිගඵනහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිළිතුය බහත යනහබ ඔඵතුභහ ඒ දසථහගේ නය වුණහ. 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භභ නය වුගඩු නළවළ. ඔඵතුභහ වළ්තහඩ් හර්තහ ඵර්තන. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ පිළිතුය බහත ය්තන කිේහභ  ඔඵතුභහ ඒ ගරහගේ 
විරුද්ධ වුගඩු නළවළ. ඔඵතුභහ දළ්ත තභයි විරුද්ධ ග්තග්ත. 

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භභ විරුද්ධත්ඹ ප්රහල ශහ. Mike න ළඩ ගශේ නළති 
නිහ ඒ ඔඵතුභහබ ිහුගඩු නළවළ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන දහනගේ භභ ඒ ළන ිභතිතුභහ නක්ක  ථහ 

ය්තනම්.  

ප්රලසන දස 7 -718/'16- (2)  රු ඉහක්ක  යහුභහ්ත භවතහ. 
 

ගු ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
රු ථහනහඹතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹ දවනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  දධයහඳන දභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ 

නභ ප්රලසනඹබ පිළිතුය  ජභ වහ තිඹ හරඹක්ක  ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන දස 12 -851/'16- (1)  රු ගයෝිඟණී කුභහරි විගේයත්න 
භවත්මිඹ. 

  

ගු මරෝහිණී කුමළරි විමේරත්න මශත්ක ය 
(ரண்தைறகு (றருற) ரரயறணற குரரற றரஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹ දවනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන 

දභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ නභ ප්රලසනඹබ පිළිතුය  ජභ වහ ති 
ගද හරඹක්ක  ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන දස 13 -865/'16- (1)  රු චාමි්තද විගේසිරි භවතහ. 
 
 

ගු චක න්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றரஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ නභ ප්රලසනඹ දවනහ. 
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ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ප්රහවන වහ සිවිල් ගු්ත ගේහ 

දභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ නභ ප්රලසනඹබ පිළිතුය  ජභ වහ භහ 
ගද හරඹක්ක  ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන දස 14  රු විදුය විරභනහඹ භවතහ. 
 

ගු සුජීල මව නසිසශ මශතළ (ජළතයන්තර මලමෂ රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க - சர்வத ச வர்த் க இரொஜொங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

රු ථහනහඹතුභනි  නභ ප්රලසනඹබ දදහශ පිළිතුය භගේ ශය 
තිගඵනහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ප්රලසනඹ දව්තන ඒ භ්තත්රීතුභහ නළවළ. ගදළනි බගේ ජ පිළිතුය 
table ය්තන පුළු්ත.    

 
ින. මනිලන්නදළවර් මශතළ  අයත් ඉඩම :  මබෞද්ධ 

විශළරයක්  ඉදි ිරීමම  
றரு. ற. றண்ரசருக்குச் தசரந்ரண கரற : 

ததபத் றகரக றர்ரம் 

LAND BELONGING TO MR. T. MANIWANNADASAR: 

CONSTRUCTION OF BUDDDHIST TEMPLE  

618/‟16 

3. ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ (ගු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් 
මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் 

றர்னரன் சரர்தரக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Charles 
Nirmalanathan) 

බුද්ධලහන දභහතයතුභහග්ත ිස ප්රලසනඹ - (3): 
 

(ද) (i) මුරතිේ දිසත්රික්ක ගේ පිිඟටි ගෝකිරහයි ප්රගද්ලගේ  
තිරුඥහනම්ඵ්තධර් භනි්තනදහර් භවතහබ 
දඹත් ඉඩභ නීතිවිගයෝධී ගර ගඵෞද්ධ 
විවහයඹක්ක  ඉදියමි්ත ඳතින ඵ ද්තග්තද; 

 (ii) ලනතහ විගයෝධඹ විලහර ලගඹ්ත ඳළන නළඟී ිති 
දසථහ නීතිවිගයෝධී ඉදිගන ගභභ විවහයගේ 
ඉදිකිරීම් බයුතු වහභ නතහ දළමීභබ බයුතු 
ය්තග්තද; 

 ඹ්තන නතුභහ ගභභ බහබ ද්ත්තගනිඟද? 

(්) ගනො නගේ නම්  ඒ භ්තද? 
 

தைத்சரசண அகச்சகக் ரகட்ட றணர:   

(அ) (i) தொல்கனத்லவு ரட்டத்றல் அகந்துள்ப 

தகரக்கறபரய் தறரசத்றல், றரு. றருஞரண 

சம்தந்ர் றண்ரசருக்குச் தசரந்ரண 

கரறதரன்நறல் சட்டறரரரண தொகநறல் 

ததௌத் றகரகதரன்ர 

றர்ரறக்கப்தட்டு ருகறன்நகக அர் 

அநறரர ன்த கத்ம்; 

 (ii) க்கள் றர்ப்தை தனரக ரோந்துள்ப சந்ர்ப் 

தத்றல் சட்டறரரரண தொகநறல் 

றர்ரறக் கப்தடுகறன்ந ரற்தடி றகரகறன் 

றர்ரறப்தைப் தறககப உடணடிரக றரத் 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the  Minister of Buddhasasana: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that a Buddhist temple 

is being constructed in an unauthorized 
manner on a land belonging to  Mr. 

Thirughanasambandhar Maniwannadasar 

in Kokilai area of Mullaitivu District; and 

 (ii) whether action will be taken to immediately 

suspend the unauthorized construction of 

this temple which is subject to massive 
demonstration by the public? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  බුද්ධලහන දභහතයතුභහ ගනුග්ත 

භහ නභ ප්රලසනඹබ පිළිතුය වභළගත* යනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(ද) (i) ඉඩගම් ිඟමිහයත්ඹ පිළිඵ නිලසචිත ගර වඳුනහළනීභක්ක  

ය ගනොභළත. නිඟ හරඹ ඳබ්ත විවහයසථහනඹක්ක  ඳළීර 
ිත. 

 (ii) නීති විගයෝධී ඉදිකිරීභක්ක  සිදුගේ නම්  දදහශ ්ඹතන භඟි්ත 
නීතිඹ ක්රිඹහත්භ ශ යුතු ි ත. 

( )් ඉඩම් ගොභහරිස ලනයහල් ගත ලිඛිත දළනුම්  ජ ිති දතය  ඉඩගම් 
ිඟමිහයත්ඹ තවවුරු න ගතක්ක  ඉදිරි පිඹය ළනීභ දඳවසු ගේ. 

 

ගසලතුරින් ශළනි ව කුඹුු  ලෆේ ශළ ලළරිමළර්ග : 

විවහතර 
தள்பத்றணரல் அறவுற்ந ல்கள், குபங்கள் 

ற்ரம் லர்ப்தரசணங்கள் : றதம் 
PADDY FIELDS, TANKS AND IRRIGATION SYSTEMS 

DAMAGED DUE TO FLOODS : DETAILS 
722/‟16 

8. ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ගු ටී. රසිතත් ද මවොයිවළ 
මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண - ரண்தைறகு ரல. ஞ்சறத்  

தசரய்சர சரர்தரக) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. T. 
Ranjith De Zoysa) 
ෘෂිර්භ දභහතයතුභහග්ත ිස ප්රලසනඹ - (2): 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

(ද) (i) ඳසු ගිඹ භළයි භහගේ ිති ව වදිසි සතුය 
ගවේතුග්ත වහනිඹබ ඳත්ව හ ිඟත කුඹුරු 
ගවක්ක බඹහර් ප්රභහණඹ ගොඳභණද; 

 (ii) ගභභ වහනිගඹ්ත දශ ලගඹ්ත සිදුවී ිති ඳහඩු 
ගොඳභණද; 

 (iii) වහනිඹබ ඳත් කුඩහ ළේ ිතුළු හරිභහර් සයහ 
ගොඳභණද; 

 (iv) දරහබ වහනි සිදුව හරි යහඳෘති පිිඟටි දිසත්රික්ක  
ග්ත ග්ත ලගඹ්ත ගර්ද;  

 ඹ්තන නතුභහ ගභභ බහබ ද්ත්තගනිඟද?  

(්) (i) ඉදිරි හරගේ ජ යගට් ්වහය සුයක්ක ෂිතතහඹ වහ 
ගභභ සතුය වහනිඹ ඵරඳහ්තග්තද; 

 (ii) විඳතබ ඳත් ගොවි ලනතහ ගනුග්ත යලඹ වන 
රඵහ  ජභබ බයුතු ය්තග්තද; 

 (iii) නගේ නම්  ඒ ය ් හයගඹ්තද; 

 ඹ්තනත් නතුභහ ගභභ බහබ ද්ත්තගනිඟද? 

( )ි ගනො නගේ නම්  ඒ භ්තද? 

 
கத்தரறல் அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

(அ) (i) கடந் ர ரத்றல் ற்தட்ட றடீர் தௌௌ்பம் 

கரரக ரசத்துக்குள்பரண தறர்ச் தசய்கக 

கரடன்கூடி ற்கரறகபறன் தப்தபவு 

த்கண தயக்ர்கள் ன்தகத்ம்; 

 (ii) ரற்தடி ரசத்றணரல் ற்தட்டுள்ப ஷ்டம் 

அண்பரக வ்பதன்தகத்ம்; 

 (iii) சறர குபங்கள் உட்தட ரசகடந்துள்ப லர்ப் 

தரசணங்கபறன் ண்றக்கக ரதன்தகத்ம்; 

 (iv) தரறப்தைக்கள் ற்தட்டுள்ப லர்ப்தரசணக் கருத் 

றட்டங்கள் அகந்துள்ப ரட்டங்கள் ணறத் 

ணறரக ரகதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) றர்கரனத்றல் ரட்டின் உவுப் தரதுகரப்தறல் 

ரற்தடி தௌௌ்பப்தரறப்தை ரக்கங்ககப 

ற்தடுத்துர ன்தகத்ம்; 

 (ii) தரறக்கப்தட்ட றசரறகரக்கு றரம் 

ங்க அசரங்கம் டடிக்கக ரற் 

தகரள்ரர ன்தகத்ம்; 

 (iii) ஆதணறல், அது வ்ரர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Agriculture: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the extent of hectares of the paddy fields got 

damaged due to sudden floods in last May; 

 (ii) the approximate loss, incurred due to 

aforesaid damage; 

 (iii) the number of irrigation systems, got 

damaged together with small tanks; and 

 (iv) separately, the districts where damaged 

irrigation projects are located?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether aforesaid flood has an impact on 

the future food security of the country; 

 (ii) whether the Government will take measures 

to provide relief for the distressed farming 

community; and 

 (iii) if so, in which manner? 

(c) If not, why?   
 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ෘෂිර්භ දභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ 

නභ ප්රලසනඹබ පිළිතුය වභළගත* යනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(ද) (i) ගවක්ක බඹහර් 19 324. 

 (ii) නක්ක  භබ ඩහ දඩු ර්ධන තත්ත්ගේ තිබ හ්තබ 
සතුය තත්ත්ඹ ඵරඳෆ ඵළවි්ත  ගඵොගවෝ දිසත්රික්ක ර 
නළත හ කිරීභ සිදුවී ිති නිහ හබ ඳහඩුක්ක  සිදුවී 
ගනොභළත.  හ විඹදභ ඳභණක්ක  සුළු ලගඹ්ත ඉවශ 
ගොස ිත. 

 (iii) 1 002කි. 

 (iv) ඔේ. 

  සතුය වහනි සිදුව දිසත්රික්ක : 

  ගොශම  ම්ඳව  ළුතය  භවනුය  නුයනළිඹ  භහතගල්  
හල්ර  භහතය  වම්ඵ්තගතොබ  දනුයහධපුයඹ  
ගඳොගශෝතනරු  යත්නපුයඹ  ෆල්ර  කුරුණෆර  
පුත්තරභ   ගභොනයහර   ඵදුල්ර  දම්ඳහය  භඩරපු  
ත්රිකුණහභරඹ  වුනිඹහ  භ්තනහයභ  මුරතිේ  
කිලිගනොච්චිඹ  ඹහඳනඹ. 

( )් (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ඔේ. 

  ගොවිලන සර්ධන ගදඳහර්තගම්්තතු ඹබගත් රුපිඹල් 
මිලිඹන 1 320ක්ක  වහ ෘෂිර්භ දභහතයහසලගේ විගලේ 
යහඳෘති ඹබගත් ප්රතිඳහදන භඟි්ත රුපිඹල් මිලිඹන 486ක්ක  
ගඹොදහ නිමි්ත  වහනිඹබ ඳත් ව දිසත්රික්ක ඹ්තිඟ සුළු 
හරිභහර් සිඹල්ර ප්රතිසසයණඹ කිරීභබ නිඹමිතඹ. 

(ි) දදහශ ගනොගේ. 

 

 ර  තුෂ එකවහ කරන ද මමෝ ර් රථ ලියළ ඳදිසික 
ිරීමම: විම  අලවරය 

உள்ரொரறல் ரசர்த்றகக்கப்தட்ட ரகணங்கபறன் 

தறவு: றரசட அதற 
REGISTRATION OF LOCALLY ASSEMBLED VEHICLES: 

SPECIAL PERMISSION 
727/‟16 

9. ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ (ගු බන්දු ගුණලර්ධන 
මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு தந்துன குர்ண 

சரர்தரக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Bandula Gunawardane )   

 මුදල් දභහතයතුභහග්ත ිස ප්රලසනඹ - (2): 

351 352 

[රු දිග්තස ගුණර්ධන  භවතහ  
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(ද) (i) යබ තුශ ජ නරස යන රද  නගවත් ලිඹහ ඳදිසචි 
ය ගනොභළති හවන ලිඹහ ඳදිසචි කිරීභබ විගලේ 
දයඹක්ක  2016 දඹ ළඹ ගඹෝලනහ භඟි්ත රඵහ 
දු්ත ඵ පිළි්තග්තද; 

 (ii) 2016 භහර්තු 31බ ගඳය ලිඹහඳදිසචි යන රද 
ගගශ හවන සයහ ව නභ හවන ලිඹහඳදිසචි 
ය ි ති පුද්රඹ්තගේ නම් ගර්ද; 

 (iii) රුපිඹල් මිලිඹනඹක්ක  ගවීගභ්ත ලිඹහඳදිසචි යන 
රද ගභෝබර් යථ සයහ ව නභ ගභෝබර් යථ 
ලිඹහඳදිසචි ය ි ති පුද්රඹ්තගේ නම් ගර්ද; 

 ඹ්තන නතුභහ ගභභ බහබ ද්ත්තගනිඟද? 

(්) ගනො නගේ නම්  ඒ භ්තද? 
 

றற அகச்சகக் ரகட்ட றணர:  

( அ) (i) உள்ரட்டில் தகுறககப ரசர்த்றகத்து 

அகக்கப்தட்டரறதம், தறவுதசய்ப்தடர 

ரகணங்ககப தறவுதசய்ற்கரண றரசட 

அதற 2016ஆம் ஆண்டின் வு தசனவு 

றட்டத்றன் தோனரக ங்கப்தட்டதன்தக 

அர் ற்ரக்தகரள்ரர? 

 (ii) 2016 ரர்ச்சு ரம் 31ஆம் றகறக்கு தொன்ணர் 

தறவுதசய்ப்தட்ட ர்த்க ரகணங்கபறன் 

ண்றக்கக ற்ரம் அவ்ரகணங்ககபப் 

தறவுதசய்துள்ப ஆட்கபறன் ததர்கள் ரக 

தன்தகத்ம்; 

 (iii) எரு றல்ரன் ரூதரய்  தசரேத்ற தறவுதசய்ப் 

தட்ட ரகணங்கபறன் ண்றக்கக ற்ரம் 

இவ்ரகணங்ககபப் தறவு தசய்துள்பர்கபறன் 

ததர்கள் ரகதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he admits that a special permission 

was granted by the Budget Proposals of 

2016 to register locally assembled but 

unregistered vehicles; 

 (ii) the number of commercial vehicles 

registered before the 31st of March 2016; the 

names of persons against whom such 

vehicles have been registered; and 

 (iii) the number of vehicles which were 

registered by paying one million rupees; the 

names of persons against whom such 

vehicles have been registered? 

(b) If not, why? 
 

ගු ක්හමන් යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ (මුදල් රළජය  
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண - றற 

இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 

රු ථහනහඹතුභනි  මුදල් දභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ නභ 

ප්රලසනඹබ පිළිතුය වභළගත* යනහ. 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(ද) (i) ඔේ. 

 (ii) 2016.03.31 දිනබ ගභෝබර් යථ ප්රහවන ගදඳහර්තගම්්තතුගේ 
ලිඹහ ඳදිසචි ගගශ හවන සයහ 1 867 236කි. පුද්ර 
නහභ රඵහ ජභ ප්රහගඹෝගි සිදු කිරීභ දසීරු ගේ. 

 (iii) ගභගතක්ක  ගභභ දඹ ළඹ ගඹෝලනහ ඹබගත් ගභෝබර් යථ 
ලිඹහ ඳදිසචි වී ගනොභළත. 

( )් ඳළන ගනොනඟී. 

 

ශ්රී සකළ ලරළය අධිකළරිම  මව ලකයන්: විවහතර 
இனங்ககத் துகநதொக அறகரசகத ஊறர்கள் : 

றதம்  
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10.ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ (ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන 
මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு ரரயற 

அரதகுர்ண சரர்தரக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Rohitha Abeygunawardana) 

යහඹ වහ නහවි බයුතු දභහතයතුභහග්ත ිස ප්රලසනඹ - 

(2): 

(ද) 2015.01.09 දිනබ  

 (i) ශ්රී රසහ යහඹ දිවහරිගේ මුළු ගේ සයහ 
ගොඳභණද; 

 (ii) නක්ක  නක්ක  යහඹ දනු සථිය ගේ සයහ  ග්ත 
ග්ත ලගඹ්ත ගොඳභණද; 

 (iii) නක්ක  නක්ක  යහඹ දනු දනිඹම් ගේ සයහ  
ග්ත ග්ත ලගඹ්ත ගොඳභණද; 

 ඹ්තන නතුභහ ගභභ බහබ ද්ත්තගනිඟද? 

(්) (i) 2016.05.10 දිනබ ශ්රී රසහ යහඹ දිවහරිගේ මුළු 
ගේ සයහ ගොඳභණද; 

 (ii) 2016.05.10 දිනබ දිවහරිඹබ දලුති්ත ඵහ 
ගන ි ති ගේඹ්ත සයහ ගොඳභණද; 

 (iii)  නභ ගේඹ්ත ඵහත් ් හයඹ ගර්ද; 

 ඹ්තනත් නතුභහ ගභභ බහබ ද්ත්තගනිඟද?  

( )ි ගනො නගේ නම්  ඒ භ්තද? 

 

துகநதொகங்கள் ற்ரம் கப்தற்ரகந அகச்சகக் ரகட்ட 

றணர:  

(அ) 2015.01.09ஆம் றகறபறல், 

 (i) இனங்கக துகநதொக அறகரசகதறன் தரத் 

ஊறர் ண்றக்கக ரது ன்தகத்ம்; 

 (ii) எவ்தரரு துகநதொகத்றற்கும் அக றந் 

ஊறர் ண்றக்கக, ணறத்ணறர ரது 

ன்தகத்ம்; 

 (iii) எவ்தரரு துகநதொகத்றற்கும் அக அ 

அடிப்தகடறனரண ஊறர் ண்றக்கக, 

ணறத்ணறர ரது ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

(ஆ) (i) 2016.05.10ஆம் றகறபறல் இனங்கக துகந 

தொக அறகரசகதறன் தரத் ஊறர் 

ண்றக்கக ரது ன்தகத்ம்; 

 (ii) 2016.05.10ஆம் றகறபறல் அறகரசகதக்குப் 

தைறரக ஆட்ரசர்ப்தைச் தசய்ப்தடட ஊறர் 

ண்றக்கக ரது ன்தகத்ம்; 

 (iii) ரற்தடி ஊறர்கள் ஆட்ரசர்ப்தைச் தசய்ப்தட்ட 

தொகந ரது ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Ports and Shipping: 

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the total number of employees at the Sri 
Lanka Ports Authority; 

 (ii) the number of permanent employees as per 
each port, separately; and 

 (iii) the number of casual employees as per each 
port, separately;  

  as of 09.01.2015? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the total number of employees at the Sri 

Lanka Ports Authority as at 10.05.2016;  

 (ii) the number of employees newly recruited to 

the Authority by 10.05.2016; and 

 (iii) the manner in which those employees were 

recruited? 

(c) If not, why? 

 

ගු අර්ජුන රණතුසග මශතළ (ලරළය ශළ නළවික ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க - துறறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்தற்ரகந அரேல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 

Shipping) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඒ ප්රලසනඹබ පිළිතුය වභළගත* 

යනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

 

(ද) (i) ශ්රී රසහ යහඹ දිවහරිගේ මුළු ගේ සයහ 9 588කි. 

 (ii) නක්ක  නක්ක  යහඹ දනු සථිය ගේ සයහ: 

  ගොශම -    8,653 

  හල්ර -     371 

  ත්රිකුණහභරඹ -     419 

  භහම් රුහුණුපුය භිඟ්තද යහලඳක්ක  යහඹ       -     40 

 (iii) දනිඹම් ඵහ ළනීම් නළත. 

( )් (i) 2016.05.10 දිනබ ශ්රී රසහ යහඹ දිවහරිගේ මුළු ගේ 
සයහ 9 486කි. 

 (ii) 2016.05.10 දිනබ න ඵහ ළනීම් -  340 

            සථිය ඵහ ළනීම් -  330 

            ගෝතත්රහත් ඳදනභ භත ඵහ ළනීම් -   10 

 (iii) ඵහ ළනීගම් ඳටිඳහටිරබ දනුකර සුදුසුම් රත් 
දඹදුම්රු්ත ම්මු වහ ප්රහගඹෝගි ඳරීක්ක ණ ඳළළත්වීභ 
භඟි්ත ගතෝයහ ්තනහ ර ජ. 

(ි) ඳළන ගනොනඟී. 

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු ථහනහඹතුභනි  ඵ්තදුර ගුණර්ධන භ්තත්රීතුභහ විසි්ත 
දන රද ප්රලසනගේ- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිග්තස ගුණර්ධන භළතිතුභහ  ඳළවළදිලි කිරීභක්ක  දලය 
නම් ප්රලසන දවරහ ද්ත වුණහභ ඔඵතුභහබ දසථහක්ක  රඵහ 
ගද්තනම්.    

 
ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  LC open යරහ හවන ග්තන 
දසථහ ගන විබ ඵද්ද ළින කිරීභ නිහ  ගඳෞද්ලි 
්නඹනඹ ශ හවන ප්රභහණඹක්ක  වම්ඵ්තගතොබ යහගේ  
තිගඵනහ. ගම්හගේ දයිතිරු්ත විිවඹබ වදයරු  

භවහචාහර්ඹරු ඉ්තනහ  රක්ක සභ්ත ඹහඳහ දගේර්ධන ිභතිතුභනි. 
ඒහබ රක්ක  40ක්ක  ඳභණ ඵදු දභරහ තිගඵනහ.  ඒ දඹගේ හවන 
නතළන දියහඳත් ගනහ.  ඔඵතුභහ භළදිවත් ගරහ ගම් ළන රහ 

ඵර්තන.  ඒ දඹබ හධහයණඹක්ක  ය්තන ඳනත ඹබගත් 
දභහතයතුභහබ දයිතිඹක්ක  තිගඵනහ.  හභහනයගඹ්ත LC නක්ක  
විෘත ශහබ ඳසගේ  ගොබබ ඒ වනඹ  ජරහ තිගඵනහ. රු 

ලනහිවඳතිතුභහබත් ගම් හයණඹ ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵනහ. නභ 
නිහ භභ රු ිභතිතුභහග්ත ඉල්රහ සිටිනහ  ගම් 
ම්ඵ්තධගඹ්ත ගඳොඩ්ඩක්ක  භළදිවත් ගරහ ගම් දඹබ වනඹක්ක  රඵහ 

ගද්තන කිඹරහ. 

  
ගු ක්හමන් යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත ළබලුක්ක  තිගඵනහ. 
ගඳෞද්ලි නමි්ත ගනත් තිගඵන ඒහ දළනබ නිදවස ය 
තිගඵනහ. භවය දඹ  භහම්ර නමි්ත ගනළල්රහ තිගඵනහ. 

නමුත් තය ලගඹ්තභ ගනළල්රහ තිගඵ්තග්ත පුද්රඹ්ත. තය 
ලගඹ්තභ ගනළල්රහ තිගඵ්තග්ත පුද්රඹ්ත කිඹන න භභ 
පිළි්තනහ.   දපි දළ්ත හයණහ ගදක්ක  පිළිඵ ථහ යගන 

ඹනහ. දිවුරුම් ප්රහලඹක්ක  දයගන ඒගොල්ර්තගේ හවනඹ භහරු 
ය්තග්ත නළවළ කිඹන ඳදනභ භත ඹම් ළඩ පිළිගශක්ක  
තිගඵනහ. ලනහිවඳතිතුභහත් ගම් ම්ඵ්තධගඹ්ත දධහනඹ ගඹොමු 

යරහ තිගඵනහ. ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත දළනබ ක්රිඹහ යගන ඹනහ. 
භබ නිළයදි කිඹ්තනබ ඵළවළ  නමුත් ගම් වහ ඹම් කිසි 
ක්රිඹහභහර්ඹබ දීරර්ණ ගරහ තිගඵනහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන දස 11 - 850/'16  රු නස.නම්. භරික්ක හර් භවතහ. 
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ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  රු නස.නම්. භරික්ක හර් භ්තත්රීතුභහ 
ගනුග්ත භහ නභ ප්රලසනඹ දවනහ. 

 

 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  භහල විඵරළ්තවීම් වහ සුබහධන 

දභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ නභ ප්රලසනඹබ පිළිතුය  ජභ වහ ති 
ගදක්ක  ල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

අුණළගම ගේමළනය  ෂඟළ විය ශෆිර මළර්ගය 
වහිත ඉඩම : විිරණීම 

அருக கறரத்துக்குச் தசல்ரேம் வீறத்டன்கூடி 

கரற :  றற்தகண  
 LAND WITH ROAD LEADING TO ARUNAGAMA VILLAGE: 

SALE 

    876/‟16 
 

14. ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ (ගු විදුර වික්රමනළයක මශතළ 
මලනුල ) 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற -  ரண்தைறகு றதுந 

றக்கறரக்க சரர்தரக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the  Hon. Vidura 
Wickramanayaka) 

සර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ලහතය්තතය ගශ 
දභහතයතුභහග්ත ිස ප්රලසනඹ - (1) : 

(ද) (i) ශ්රී රසහ ්ගඹෝලන භඩුඩරගේ  ගවොයණ 
ළසුම් රහඳඹ පිිඟටි ප්රගද්ලගේ  දරුණභ 
ම්භහනඹබ ඹහභබ බ්රිතහනය ඳහරන භගේ සිබ 
ඳළති භහර්ගේ  ගේට්ටු ඉදි ය ඉබි ඹතුරු දභහ 
්යක්ක  නිරධහරි්ත යහ ි ති ඵත්; 

 (ii) නභ ප්රගද්ලඹබ දදහශ ගඳය ළරළසගම් දදහශ 
භහර්ඹ බව්ත වී ිතත්  ්ගඹෝලන භඩුඩරඹ 
විසි්ත දලුති්ත ස ශ ළරළසගම් භහර්ඹ 
බව්ත ය ගනොභළති ඵත්; 

 (iii) නභ ප්රගද්ලගේ ගොල්ෂස ්රීඩහසණඹක්ක  ඉදි කිරීභ 
වහ භහර්ඹ දඹත් ගොබද යලඹ විසි්ත විකුණහ 
ිති ඵත්;  

 (iv) ර්භහ්තත වහ ග්ත ශ ප්රගද්ලඹ ගොල්ෂස 
්රීඩහසණඹක්ක  ඉදි කිරීගභ්ත ප්රගද්ලගේ තරුණ 
තරුණිඹ්තබ රැකිඹහ දිඟමි වී ි ති ඵත්; 

 නතුභහ ද්තග්තද? 

(්) (i) භහර්ඹක්ක  ළටී ිති ඉඩභක්ක  විකිණීගම් වළකිඹහක්ක  
තිගේද; 

 (ii) නභ භහර්ඹ හ දළමීගභ්ත  ලනතහබ ඳවසුග්ත 
ප්රධහන භහර්ඹබ රයහවිඹ වළකි භහර්ඹක්ක  දිඟමි 
කිරීභ සුදුසුද; 

 ඹ්තන නතුභහ ගභභ බහබ ද්ත්තග්තද? 

( )ි ගනො නගේ නම්  න භ්තද? 

அதறறருத்ற உதர தொகநகள் ற்ரம் சர்ரச ர்த்க 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர :  

( அ) (i) இனங்கக தொரெட்டுச் சகதறன், தயரக 

ரரறப்தை னம் அகந்துள்ப தறரசத்றல், 

அருக கறரத்துக்குச் தசல்ற்கு தறரறத் 

ரணறர் ஆட்சறக் கரனத்றரருந்து கரப்தட்ட 

வீறறல், ரறல்கள் றர்ரறக்கப்தட்டு தட்டுப் 

ரதரடப்தட்டு, தரதுகரப்தை உத்றரரகத்ர்கள் 

றரத்ப்தட்டுள்பரர்கள் ன்தகத்ம்; 

 (ii) இப்தறரசத்துக்கரண தொன்கண கதடத்றல் 

ரற்குநறப்தறட்ட வீற குநறக்கப்தட்டிருந் 

ரதரறரேம், தொரெட்டுச் சகதறணரல் தைறரகத் 

ரரறக்கப்தட்ட கதடத்றல் இந் வீற 

குநறக்கப்தடறல்கன ன்தகத்ம்; 

 (iii) ரற்தடி தறரசத்றல் ரகரல்ப் றகபரட்டு 

கரணதரன்கந றர்ரறப்தற்கரக, 

வீறக்கு உரறத்ரண தகுறகத்ம் அசரங்கம் 

றற்தகண தசய்துள்பதன்தகத்ம்; 

 (iv) ககத்தரறரேக்தகண எதுக்கப்தட்ட தற 

ரசத்றல் ரகரல்ப் றகபரட்டு கரண 

தரன்கந அகப்தன் தோனம், தறரசத்றன் 

இகபஞர் த்றகள் ரகனரய்ப்தைக்ககப 

இந்துள்பரர்கள் ன்தகத்ம்; 

 அர் அநறரர?  

( ஆ) (i) வீற அகந்துள்ப எரு கரறக றற்தற்கரண 

இரேக கரப்தடுகறன்நர ன்தகத்ம்; 

 (ii) ரற்தடி வீறக தோடிறடுன் தோனம், க்கள் 

இனகுறல் தறரண வீறக்கு தறரசறக்கக்கூடி 

எரு வீறக  இக்கச் தசய்ல் தொகநரணர 

ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Development Strategies and 

International Trade: 

(a) Is he aware that - 

 (i) gates have been fixed across the road that 

has existed from the times of British era to 

reach the Arunagama village in the area 
where the Horana Processing Zone of Sri 

Lanka Board of Investment is situated and 

security officers have been deployed at 

those gates keeping the gates locked with 
padlocks;     

 (ii) this road had been indicated in the plan of 

that area that had been drawn earlier, but it 

has not been indicated in the new plan that 
has been drawn by the Board of 

Investment;  

 (iii) the extent of land which includes this road, 

too, has been sold by the Government for 
constructing a golf-course; and  

 (iv) the youth of this area have lost employment 

opportunities due to the construction of a 

golf-course in an area that has been 
allocated for establishing industries? 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether it is permitted to sell a land 
together with a road that runs through it; 

and 

 (ii) whether it is fair to deprive the people of the 

right to use a road which provide them easy 

access to the main road?  

(c) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  සර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ලහතය්තතය 

ගශ දභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ නභ ප්රලසනඹබ පිළිතුය වභළගත* 
යනහ. 

 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(ද) (i) 1999 ජලි 21 දිනළති දභහතය භඩුඩර ීරයණඹ දනු ශ්රී රසහ 
්ගඹෝලන භඩුඩරඹ විසි්ත ඳර්ත් තු ඹහඹ මිර ජ ගන 
ිත. 

  බ්රිතහනය ඳහරන භගේ සිබ ඳළති භහර්ඹක්ක  ඹනුග්ත 
ව්ත ය ිත්ගත් නකී ශ්රී රසහ ්ගඹෝලන භඩුඩරඹ 
තු ඳර්ත් තු ඹහඹ තුශ පිිඟටි නක්ක  තු භහර්ඹකි. 

  ගවොයණ ඳර්ත් තු ඹහඹ තුශ සිදු ගගයමි්ත ඳතින 
සර්ධන බයුතු වහ දලය දයුරි්ත තු ඹහඹ තුශ තිබ 
තු භහර් ගනස කිරීභ සිදු ය ිති දතය  දලය ඳරිදි 
විල්ඳ භහර් ස ය ිත. විල්ඳ භහර් ස 
කිරීගභ්ත ඳසු ්යක්ක  ළබක්ක  ඉදි ය ගේට්ටු දභහ නකී 
යහඳෘති වහ ග්ත යන රද ඉඩම් බහවිතහ කිරීභබ 
්ගඹෝලන භහම් ගත ශ්රී රසහ ්ගඹෝලන භඩුඩරඹ 
විසි්ත දය රඵහ  ජ ිත. 

  දරුණභ ම්භහනඹබ ඳවසුග්ත ඹහභබ ිති ප්රධහන භහර් 
ගදක්ක  ි ත. 

  ගවොයණ - යත්නපුය ප්රධහන භහර්ගේ ත්ත භස ්තිවගේ 
සිබ දිගන ත්ත ප්රධහන භහර්ඹ. 

  ගවොයණ - යත්නපුය ප්රධහන භහර්ගේ ගඳෝරුදඩුඩ භස 
්තිවගඹ්ත ්යම්බ න ත්ත දක්ක හ ිති භහර්ඹ. 

  ගභභ භහර් කිසික්ක  හ දභහ ගනොභළත. 

 (ii) ශ්රී රසහ ්ගඹෝලන භඩුඩරඹ තු ඳර්ත් තු ඹහඹ තුශ පිිඟටි 
තු භහර් ඉවත ව්ත ඳරිදි යහඳෘති ව ඉදි කිරීම් 
දලයතහ භත හ දළමීභ ගවෝ විල්ඳ භහර් ස කිරීභ 
රි්ත ය සිදු වී ිත. ඳර්ත් තු ඹහඹ වහ ලි්ත පිළිගඹර 
යන රද පිඹුරු ඳත්ර ගඳ්තහ ිති භවයක්ක  භහර් ඳසු 
හලීන හ දභහ දලයතහ ඳදනම් යගන විල්ඳ භහර් 
ස ය ිත. රු විදුය විරභනහඹ භළතිතුභහ විසි්ත 
ව්ත යනු රඵන භහර්ඹද නගර මුලි්ත තු ඹහගේ 
ළරසුම්ර තු භහර්ඹක්ක  ගර ව්ත වී ිතත් ඳසු 
පිළිගඹර යන රද පිඹුරුඳත්ර ගඳ්තනුම් ය නළත. 

 (iii) ගොල්ෂස පිට්බනිඹක්ක  ඉදි කිරීගම්  ් ගඹෝලන යහඳෘතිඹක්ක  
වහ ශ්රී රසහ ්ගඹෝලන භඩුඩරඹ විසි්ත දනුභළතිඹ රඵහ 
 ජ  ඳර්ත් තු ඹහගේ දක්ක ය 357 ඉඩම් ප්රභහණඹක්ක   ජර්ක 
හලීන ඵදු ඳදනභ භත 2014/08/14 දින දත්්ත යන රද 
ගිවිසුභ ප්රහය භර්ගඵොක්ක  ිම් ඩී නෂස රසහ (පුද්ලි) 
භහභ ගත රඵහ  ජ ිති නමුත්  ඉඩභ විකිණීභක්ක  සිදු වී 
ගනොභළත. 

  2000.12.29 න දින ගභභ භහභ ව ්ගඹෝලන 
භඩුඩරඹ දතය ිති ය ත් ගිවිසුගම් ගෝතගද්සි පුයහ 
ගනොතිබීභ භත දදහශ භහභ විසි්ත ්ගඹෝලන භඩුඩරඹබ 
නගයිඟ ලහතය්තතය  ගේරුම්යණ ක්රිඹහලිඹක්ක  
්යම්බ යන ර ජ. නකී නඩු ීර්තදුබ දනු ශ්රී රසහ 

්ගඹෝලන භඩුඩරඹ විසි්ත භර්ගඵොක්ක  ිම් ඩී නෂස රසහ 
(පුද්ලි) භහභ ගත රුපිඹල් මිලිඹන 1 266ක්ක  ගවීභබ 
ව දක්ක ය 537 බිම් ප්රභහණඹක්ක   ජර්ක හලීන ඵදු ඳදනභ 
භත රඵහ ජභබ නිඹමිත තිබුණි. නමුත් 2015 ජ ්ගඹෝලන 
භඩුඩරඹ විසි්ත නභ භහභ භය ඳළළත්ව හච්ඡහරබ 
දනු ගොල්ෂස පිට්බනිඹක්ක  ඉදි කිරීගම් යහඳෘතිඹක්ක  වහ 
දනුභළතිඹ රඵහගදන ගභ්ත නභ භහභ විසි්ත ශ ඉල්ලීභ 
භත දක්ක ය 357 බිම් ප්රභහණඹක්ක  ඳභණක්ක   ජර්ක හලීන ඵදු 
ඳදනභ ඹබගත් නභ යහඳෘතිඹබ රඵහ ජභබ නය ගමි්ත 
ගදඳහර්ලසඹභ භථඹබ ඳළමිගණන ර ජ. 

  1999 ජලි 21 දින දභහතය භඩුඩරඹ විසි්ත ීරයණඹ ය ි ති 
ඳරිදි ශ්රී රසහ ්ගඹෝලන භඩුඩරඹ විසි්ත මිර ජ ්තනහ රද 
ගවොයණ ඳර්ත් තු ඹහඹ ර්භහ්තත ව නහරි සර්ධන 
යහඳෘති වහ ගඹදවිඹ වළකිඹ. ඒ දනු  නහරි සර්ධන 
යහඳෘති ඹබගත් ශ්රී රසහ ්ගඹෝලන භඩුඩර දනුභත 
යහඳෘතිඹක්ක  ගර ගොල්ෂස පිට්බනිඹක්ක  පිිඟටුවීභ වහ නභ 
ඉඩභ ඵදු ඳදනභ ඹබගත් රඵහ  ජ ි ත. 

  තද භ්තත්රීතුභහ විසි්ත ව්ත යනු රඵන තු භහර්ඹ 
ගනුබ විල්ඳ භහර්ඹක්ක  දලයතහ්ත දනු ස ය 
ිත. 

 (iv) ඳර්ත් තු ඹහගේ ඳවත ව්ත ඳරිදි ර්භහ්තත රහඳ ඉදි 
ය ඳත්හගන ඹහභ වහ ශ්රී රසහ ්ගඹෝලන 
භඩුඩරඹ විසි්ත පිඹය ගන ි ත. 

 1. ගවොයණ දඳනඹන ළසුම් රහඳඹ - (දක්ක ය 380) 

  දළනබ රැකිඹහ දසථහ 2 000ක්ක  රඵහ  ජ ි ත. 

 2. ත්ත ර්භහ්තත උදයහනඹ - (දක්ක ය 75) 

  දළනබ රැකිඹහ දසථහ 450ක්ක  රඵහ  ජ ිත. 

 3. ත්ත ර්භහ්තත රහඳඹ - (දක්ක ය 220) 

  දළනබ ඉදි කිරීම් බයුතු සිදු ගේ. 

  ඉවත ව්ත ය ිති ර්භහ්තත රහඳ තුශ 
්ගඹෝලඹ්ත විසි්ත ර්භහ්තත ඉදි ය ඳත්හගන 
ඹහගභ්ත ප්රගද්ලගේ තරුණ තරුණිඹ්ත වබ රැකිඹහ විලහර 
ප්රභහණඹක්ක  රඵහ ජභබ බයුතු ය ිත. නකී ර්භහ්තත 
රහඳ තුශ තත් න ර්භහ්තතලහරහ පිිඟටුවීභ වහ ඉඩම් 
ඉතිරි ි ත. 

  ගොල්ෂස පිට්බනිඹක්ක  පිිඟටුවීගම් සර්ධන යහඳෘතිඹ 
දනිහර්ඹගඹ්ත ගවෝබල් ඳවසුම්  නිහ ඳවසුම් වහ 
දගනකුත් ගඳොදු ඳවසුම් ිඟත ක්රිඹහත්භ න ඵ 
ඳළවළදිලි රුණකි. නභ නිහ ප්රගද්ලගේ තරුණ තරිණිඹ්ත 
වබ ගභභ ගොල්ෂස ්රීඩහ පිටිඹ ්රිත දභතය රැකිඹහ 
දසථහ්ත න ගවෝබල් ව සචාහය බයුතු ම්ඵ්තධ 
රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ නු ි ත. 

( )් (i) ගොල්ෂස පිට්බනිඹ පිිඟටුවීගම් යහඳෘතිඹ වහ ශ්රී රසහ 
්ගඹෝලන භඩුඩරඹ විසි්ත දලය ඉඩම්  ජර්ක හලීන ඵදු 
ඳදනභ භත රඵහ  ජ ි ති නමුත් ඉඩම් විකුණහ ගනොභළත. තද  
ඉවත ව්ත ශ ඳරිදි ගොල්ෂස පිට්බනිඹ වහ රඵහ  ජ ි ති 
ඉඩභ තුශ ිති තු භහර් ගනුබ විල්ඳ භහර්  ඉදි 
කිරීභබද පිඹය ගන ි ත. 

 (ii) ඉවත දස (ද) (i) ගේදගේ ව්ත ඳරිදි දරුණභ 
ම්හසී්තබ ඳවසුග්ත ප්රධහන භහර්ඹබ රයහවිඹ වළකි 
භහර් ද්විත්ඹක්ක  ිත. නභ නිහ දරුණභ ලනතහබ 
ඳවසුග්ත ප්රධහන භහර්ඹබ රයහ විඹ වළකි භහර් ද්විත්ඹ 
දිඟමි වී ගනොභළති ඵ ද්තහ සිටිමි. 

  ගවොයණ ඳර්ත් තු ඹහඹ තුශ පිිඟබහ තිබුණු නක්ක  තු 
භහර්ඹක්ක  භහක්ක  ඔඹ වයවහ ය ණනහබ ගඳය 
ඳහරභක්ක  ඉදි ය ම්ඵ්තධ ය තිබුණි. ගභභ ඳහරභ වයවහ 
තුඹහගේ ඳහරන බයුතු ගභ්තභ යඵර් කිරි ඳහ ප්රහවන 
බයුතු සිදු යන  රද දතය  භවයක්ක  දසථහර ජ 
ප්රගද්ලහසී්ත සුළු පිරික්ක  විසි්තද ගභභ තු භහර්ඹ බහවිතහ 
යන ර ජ. ගභභ භහර්ඹ ළරෆඵද ප්රගද්ලඹක්ක  වයවහද ළටී 
තිබුණු දතය  නභ නිහ නකී  ඳහරභබ ඹහඵද භහක්ක  ඔඹ 
ප්රගද්ලගේ නීති විගයෝධී ව දනහචාහය බයුතු සිදු න ඵ 
ප්රගද්ීයහසී්ත විසි්ත ශ්රී රසහ ්ගඹෝලන භඩුඩරඹබ රි්ත 
ය ඳළමිණිලි ය ි ත. 
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  ඉවත ව්ත යන රද ය ණනහබ ගඳය ඉදි ය තිබ 
ඳහරභ ගම් න විබ ඉතහ දඵර්ත තත්ත්ගේ ඳීර. යරත් 
ඉසජිග්තරුරු ගදගදගනකුග්ත භ්තවිත මිටුක්ක  විසි්ත 
ඉතහ භෆත ජ නකී ඳහරභ ඳරීක්ක හ යන රද දතය ඔවු්තගේ 
නිර්ගද්ලඹ වගේ නභ ඳහරභ ඉතහ දඵර්ත ව බහවිතඹබ 
නුසුදුසු තත්ත්ගේ ඳතින නිහ තු දලයතහ වහ ගවෝ 
ගනත් කිසිභ දලයතහබ තදුයබත් බහවිතහ කිරීභ 
බඹහන ඵළවි්ත නඹ වහභ නළළත්විඹ යුතු ඵයි. නභ 
නිර්ගද්ලඹ දනු ගම් න විබත් නභ ඳහරභ ම්පර්ණගඹ්ත 
හ දළමීභබ ශ්රී රසහ ්ගඹෝලන භඩුඩරඹ විසි්ත බයුතු 
ය ිත. 

  ගගේ ගතත් නභ භහර්ඹ වයවහ ප්රගද්ලහසී්ත භවය 
දසථහර ජ දිඹ නෆභබ භහක්ක  ඔඹ දක්ක හ භ්ත ය ිති 
ඵබ ප්රගද්ලහසී්ත විසි්ත යන රද ඉල්ලීම් රහ ඵරහ 
භහක්ක  ඔගේ දිඹ නෆභ වහ ප්රවිසබවීභ පිණි විල්ඳ 
භහර්ඹක්ක  ගම් න විබ ස ය දළනබභත් භව ලනතහ 
විසි්ත බහවිතහ යන ඵ ද්තහ සිටිමි. 

(ි) දදහශ ගනොගේ. 
 
 

ශ්රී ජයලර්ධනපුර විහලවිදයළම  ලළජ ජ උඳළධි 

ඳළඨමළළ : සිසුන් බලළ ගෆනීම  
ஸ்ரீ ஜர்ணதை தல்ககனக்கக றகப் தட்டப் 

தரடதநறகள்: ரர் அதற 
COMMERCE STREAM DEGREE COURSES AT SRI 

JAYEWARDENEPURA UNIVERSITY: ENROLMENT OF 

STUDENTS 

     884/‟16 

15. ගු නිශළල් ගප්ඳත්ින  මශතළ (ගු අනුර දිවළනළයක 

මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற - (ரண்தைறகு அத 

றமரரக்க சரர்தரக) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Anura 
Dissanayake) 
උස දධයහඳන වහ භවහභහර් දභහතයතුභහග්ත ිස ප්රලසනඹ 

- (1) : 

(ද) (i) ද. ගඳො. . (උස ගඳශ) හණිල විඹ ධහයහග්ත 
විලසවිදයහරඹබ ිතුළුවීභ වහ සුදුසුම් රඵන 
සිසු්ත ගනුග්ත ශ්රී ලඹර්ධනපුය විලසවිදයහරගේ 
දළනබ ඳත්හගන ඹනු රඵන උඳහිව ඳහඨභහරහ 
ගර්ද; 

 (ii) 2014 / 2015 ව 2015 / 2016 දධයඹන ර්ර ජ 
නකී ඳහඨභහරහ වහ ඵහ ්තනහ රද මුළු යකය 
සයහ  ඳහඨභහරහ දනු ග්ත ග්ත ලගඹ්ත 
ගර්ද;  

 ඹ්තන නතුභහ ගභභ බහබ ද්ත්තග්තද? 

(්) ඉවත (ද)(ii)ිඟ ඵහ ත් සිසු්ත දතරි්ත ගොශම 
දිසත්රික්ක ගඹ්ත ඵහ ්තනහ රද; 

 (i) යකයඹ්ත සයහ;  

 (ii) දභ සුදුසුම් ිඟත යකයඹහගේ "Z" දඹ වහ 
දිසත්රික්ක  කුරතහ (ඳහඨභහරහ වහ දධයඹන 
ර්ඹ දනු); 

 ගර්ද ඹ්තනත් නතුභහ ගභභ බහබ ද්ත්තග්තද? 

( )ි (i) දධයහඳන බයුතු වළය ගනත් ගෂේත්රඹ්තිඟ 
වියකසඨතහක්ක  දක්ක හ ිති සිසු්ත  "විගලේ දක්ක තහ" 
ණඹ ඹබගත්  විලසවිදයහර උඳහිව ඳහඨභහරහ 
වහ ඵහ ළනීගම් රභගේදඹ ගර්ද;  

 (ii) ඉවත (ද)(i)ිඟ ව්ත නක්ක  නක්ක  ඳහඨභහරහ වහ 
"විගලේ දක්ක තහ" ඹබගත් දදහශ දධයඹන 
ර්ර ජ ඵහ ්තනහ රද යකය සයහ 
ගොඳභණද;  

 ඹ්තන නතුභහ ව්ත ය්තග්තද? 

(ඈ) ගනො නගේ නම්  ඒ භ්තද? 

 

உர் கல்ற ற்ரம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர:   

(அ) (i) க.ததர.. (உர்) றகப் தரடப் தறரறறல் 

தல்ககனக்ககத்றற்கு அதற ததரற்குத் 

கககததரகறன்ந ரர்கரக்கரக ஸ்ரீ 

ஜர்த்ணதை தல்ககனக்ககத்றல் ற்ரதரது 

ரதறப்தடுகறன்ந தட்டப் தரடதநறகள் 

ரக ன்தகத்ம்; 

 (ii) 2014/2015 ற்ரம் 2015/2016 கல்ற ஆண்டுகபறல் 

ரற்தடி தரடதநறக்கு அதறக்கப்தட்ட 

தரத் ரர்கபறன் ண்றக்கக, தரட 

தநறகரக்கு அக ணறத்ணறர ரது 

ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) ரரன (அ) (ii) இல் அதறக்கப்தட்ட ரர்கபறல் 

தகரரோம்தை ரட்டத்றரருந்து அதறக்கப்தட்ட, 

 (i) ரர்கபறன் ண்றக்கக ரது ன்த 

கத்ம்; 

 (ii) ஆகக் குகநந் ககககக் தகரண்ட 

ரரறன் "Z" ததரற ற்ரம் ரட்ட 

றநக (தரடதநற ற்ரம் கல்ற ஆண்டுக்கு 

அக) ரது ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) கல்ற டடிக்கககள் றர்ந் ரர துகந 

கபறல் றநகககபக் கரண்தறத் ரர் 

ககப "றரசட றநக" குறறன் கலழ், 

தல்ககனக்கக தட்டப் தரடதநறகரக்கு 

அதறக்கும் தொகநக ரது ன்தகத்ம்; 

 (ii) ரரன (அ) (i )இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

எவ்தரரு தரடதநறக்கும் "றரசட றநக" 

இன் கலழ், உரற கல்ற ஆண்டுகபறல் அதறக் 

கப்தட்ட ரர்கபறன் ண்றக்கக ரது 

ன்தகத்ம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

( ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 
 

asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the degree courses conducted at present at 
the University of Sri Jayewardenepura for 

the students who qualify to enter the 

University through the Commerce stream 

at the G.C.E. (Advanced Level ); and 

361 362 



ඳහර්ලිගම්්තතු 

 (ii) the total number of students enrolled for the 

said courses in the academic years 

2014/2015 and 2015/2016  separately as per 
each course? 

(b) Will he also inform this House,- 

 (i) the  number of students; and 

 (ii) the Z-score and the district rank of the 

student with the minimum qualification (as 

per the course and the academic year); 

  in relation to the students enrolled from 

Colombo district out of those enrolled as 

per (a) (i) above? 

(c) Will he further state,- 

 (i) the methodology of enrolling of students for 

university degree courses under the 

category of “Special Skills”  who have 
excelled in the fields other than studies; and 

 (ii) the number of students enrolled for each of 

the courses mentioned in (a) (i) above under 

the category of “Special intake on 

Exceptional Abilities/Skills” in the relevant 

academic years? 

(d) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභනි  උස දධයහඳන වහ භවහභහර් 

දභහතයතුභහ ගනුග්ත භහ නභ ප්රලසනඹබ පිළිතුය වභළගත* 

යනහ. 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(ද) (i) ිමුණුභ 01ිඟ ීරරු දස 01 ඹබගත් දක්ක හ ිත. 

 (ii) ිමුණුභ 01ිඟ ීරරු දස 02 වහ 07 ඹබගත් දක්ක හ ි ත. 

( )් (i)  ි මුණුභ 01ිඟ ීරරු දස 03 වහ 08 ඹබගත් දක්ක හ ිත. 

 (ii) 2014/2015 දධයඹන ර්ඹ වහ ිමුණුභ 01ිඟ ීරරු දස 
04 ඹබගත් දභ සුදුසුම් ිඟත යකයහගේ "Z" දඹත්  ීරරු 

දස 05 ඹබගත් දිසත්රික්ක  කුරතහඹත් දක්ක හ ි ත. 

  2015/2016 දධයඹන ර්ඹ වහ ිමුණුභ 01ිඟ ීරරු දස 
09 ඹබගත් දභ සුදුසුම් ිඟත යකයඹහගේ "Z" දඹත්  

ීරරු දස 10 ඹබගත් දිසත්රික්ක  කුරතහත් දක්ක හ ිත.

(ි) (i) විලසවිදයහර ප්රගේලඹ වහ ඒ ඒ ඳහඨභහරහබ රඵහත යුතු 
දභ ඩඉම් රකුණුරබ දලභ ගද (0.2) දක්ක හ ඳවළි්ත 

රකුණු රඵහ ිති සිසු්තබ විගලේ කුරතහ ඹබගත් ඒ ඒ 

ඳහඨභහරහබ ිතුශත් වීභබ දසථහ රළගඵනු ිත. 

"විගලේ දක්ක තහ" ණඹබ ලහති ගවෝ ලහතය්තතය 

භට්බමි්ත ඳශමු සථහන තුන ඳභණක්ක  රහ ඵරනු රළගේ. 

ගභගේ ිතුශත් ය නු රඵන යකය සයහ දදහශ 
ඳහඨභහරහබ ිතුශත් ය නු රඵන සිසු්තග්ත 0.5% 

ඳභණි. 

 (ii) ිමුණුභ 01ිඟ ීරරු දස 06 ඹබගත් දක්ක හ ිත. 

  2015/2016 ර්ඹ වහ "විගලේ දක්ක තහ" ඹබගත් 

ගභගතක්ක  සිසු්ත ඵහගන ගනොභළති ඵළවි්ත නභ යකය 

සයහ ව්ත ශ ගනොවළ.

(ඈ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශයබ  සථහය නිගඹෝ 23 (2) ඹබගත් දනු රඵන ප්රලසනඹ  
රු දිග්තස ගුණර්ධන භවතහ. 
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මඳෞද්ගලිකල දෆනුේ දීමමන් ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

 දිවහත්රික්ක රළයකයක  බඳළ ඇින උර ජ හිඟය 
ரட்டங்கள் தனற்கநப் தரறத்துள்ப கடும் 

ண்லர்ப் தற்நரக்குகந 
SEVERE WATER  SCARCITY EXPERIENCED BY MANY 

DISTRICTS  

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  සථහය නිගඹෝ 23 (2) ඹබගත් භහ 
ගභභ ප්රලසනඹ ගඹොමු ය්තග්ත රු ්ඳදහ ශභනහයණ 
දභහතයතුභහ ගතයි. 

ගම් න විබ ශ්රී රසහගේ ඳශහත් වහ දිසත්රික්ක  යහයකඹක්ක  උර ලර 
ිඟයඹබ ඳත් තිගේ. විගලේගඹ්ත නභ ප්රගද්ලර ජීත්න 

ලනතහබ ඳහනීඹ ලරඹ  තභ ජීගනෝඳහඹ වහ ව ලරඹ  ගනොභළති 
භක්ක  ගඳ්තනුම් යයි. ඒ ඵ හර්තහ යරහත් තිගඵනහ. ගභභ 
තත්ත්ගඹ්ත ගඳගශන භව ලනතහ වහ ලරඹ භත ජීත් න 

ජීවී්තගේ ්යක්ක හබ පිඹය ළනීභ ඉතහ වදිසි දතයලය 
රුණක්ක  ගර රහ බයුතු ශ යුතු තිගඵනහ.  ්ඳදහ 
ශභනහයණ භධයසථහනඹ  ඊබ දතිගර් ගරෝ ්වහය 
සවිධහන ගම් දිනර නිකුත් යන හර්තහලි්තද ගඳනී ඹ්තග්ත  

ලර ිඟයඹක්ක  වහ උසණත්ඹ ළින වීගම් ප්රණතහක්ක  දිගි්ත දිබභ 
ිතින ඵයි.  නගවයි්ත   

1. ගඳොගශෝතනරු  ත්රිකුණහභරඹ  භඩරපු  කිලිගනොච්චි  
වුනිඹහ  කුරුණෆර  යත්නපුය ව තත් ප්රගද්ලර බීභබ 
ලරඹ ගනොභළති තත්ත්ඹබ ඳත් ිති සයහ ගම් න 
විබ ගදරක්ක ඹ ඉක්ක භහ ි ති ඵ ි භතිතුභහ පිළි්තග්තද? 

 රු ථහනහඹතුභනි  "Thirsty for water and justice" 
ඹන ීයර් ඳහඨඹ ඹබගත් "the Sunday Times" of 2nd 
October, 2016 ිඟ ගම් ළන විගලේ ලිපිඹක්ක  ඳශ වී 
තිගඵනහ. ලර ිඟයඹ නිහ පීඩහබ ඳත් ඳවුල් සහ ව 
ලන සයහද නිඟ දිසත්රික්ක ගඹ්ත දිසත්රික්ක ඹබ ව්ත 
ය තිගඵනහ. රු ිභතිතුභහ දළනබභත් ඒ පිළිඵ ඹම් 
කිසි පිඹයක්ක  නිමි්ත සිටින නිහ  ඒ ළන ළිනදුය ඳළවළදිලි 
ය්තන දලය නළවළ කිඹරහ භහ ිඟතනහ.  

2.   උසණත්ඹ ළිනවීභ නිහ ඉවත ව්ත දිසත්රික්ක රබ 
දතිගර් දගනකුත් දිසත්රික්ක ර බීභබ ්තනහ ලර 
දලයතහ තත් ළිනවී ිති ඵ ඒ ම්ඵ්තධ ්ඹතනගේ 
හර්තහර දක්ක හ තිගේද? උසණත්ඹ ළිනවීභ නිහ 
ළිනගඹ්ත ඳහනීඹ ලරඹ දලයයි කිඹන න සිද්ධහ්තතඹක්ක  
වළටිඹබ පිළිගන තිගඵන නිහ ඒ ප්රලසනඹබ දපි දළ්ත මුහුණ 
 ජරහ තිගඵනහ. 

3.   ගභභ උර තත්ත්ඹ නිහ දළනබ ඳුයගේ ගත් තු 
යහයකඹ නදිගනදහ යන ළඩ  දඩු න තත්ත්ඹබ ඳත් 
ිත. ඒ කිඹ්තග්ත ම්රු්තබ ළඩ රඵහ  ජභ දඩුග්තන 
ඳබ්ත ගන තිගඵනහ. ඉදිරිගේ ජ ගභෝම් වහ ද්තතර් 
ගභෝම් ළසි නිසිඹහහය ගනොරළබීගභ්ත භව ්තනඹබ 
වහනි සිදු විඹ වළකි දතය  නභ තත්ත්ඹ ගගයිඟ  විගලේ 
දධහනඹ ගඹොමු යනහද? භභ විගලේගඹ්තභ රු 
ිභතිතුභහගේ දධහනඹ ගඹොමු ය්තන ළභළතියි FAO 
Report  නබ. The Ministry should give due attention 
to that. 

4.   ගභභ ඉවත කී තත්ත්ඹ්ත භත ්ඳදහ ශභනහයණ 
භධයසථහනඹ වහ දභහතයහසලඹ භඟි්ත ලනතහ ගනුග්ත 
්තනහ වන පිඹයල් වහ නිසඳහදන වහනිඹ 
ම්ඵ්තධත්   විගලේගඹ්ත පිරිසිදු ඳහනීඹ ලරඹ ලනතහබ 
රඵහ ජභ වහ දනුභනඹ යන ළඩ පිළිගශ පිළිඵත්  
ඳළවළදිලි යනහද? 

5.   ඒ හගේභ හරිභහර් ගදඳහර්තගම්්තතු  ලරම්ඳහදන 
භඩුඩරඹ  විදුලිඵර භඩුඩරඹ  න සයක්ක ණ 
ගදඳහර්තගම්්තතු  ඳරිය දිවහරිඹ වහ ම්ඵ්තධ 
්ඹතනර ඉදිරිගේ ජ සථහය ඒහඵද්ධ ළඩ පිළිගශක්ක   
ිති න තත්ත්ඹක්ක  ඹබගත්  ගටි හලීන වහ  ජර්ක 
හලීන ලගඹ්ත ශභනහයණ ළඩ පිළිගශක්ක  දිඹත් 
යන ගර දධහයණඹ යමු. 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ගම් හයණඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත රු 
ිභතිතුභහගේ දධහනඹ ගඹොමු ය්තන ළභළතියි. රු 
ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ද්තනහ   ගඵෝම්ඵ පුපුයහ ගිඹ ගොසභ 
හරහ ප්රගද්ලගේ ලනතහබත් ඳහනීඹ ලර ප්රලසනඹක්ක  තිගඵන ඵ. 
නභ ප්රගද්ලගඹිඟ පුපුයහ ගිඹ ලර බළසකිඹ වළ ජභ ඉසජිග්තරු්ත ඵළවළ 
කිඹද්දි  නිඟ ගේ ඹ්ත ගදගදගනක්ක  ඉවශබ ගිිඟල්රහ ස ය 
තිගඵනහ. නමුත්  දළ්ත ඒබ තුය පුය්තග්ත නළති -තුය 
ගඳොම්ඳ ය්තග්ත නළති- ඉ්තනහ. භභ යවුෂස වකීම් 
ිභතිතුභහගේ ්ඹතනඹබත් දළනුම් දු්තනහ. නභ ලර බළසකිඹබ 
තුය ගඳොම්ඳ ගනොකිරීභ ගවේතුග්ත ගම් දිනර භවලනඹහබ 
ගඵෝතන තුය   නළවළ. නභ නිහ රු ිභතිතුභනි  ඒ ළනත් 
භළදිවත් බයුතු ය්තන කිඹරහ ඉල්රනහ.  

 
ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ (ණඳදළ කෂමනළකරණ 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - அணர்த் 

தொகரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 

රු ථහනහඹතුභනි  නභ ප්රලසනඹබ පිළිතය ගභගේයි.   

1.  නතුභහ ව්ත යපු දිසත්රික්ක  ව දගනකුත් දිසත්රික්ක ර 
ඳහනීඹ ලර ිඟයඹක්ක  හර්තහ නහ. විගලේගඹ්තභ  
ගඳොගශෝතනරු  ත්රිකුණහභරඹ  භඩරපු  
කිලිගනොච්චිඹ  ේනිඹහ  කුරුණෆර   යත්නපුය ඹන 
දිසත්රික්ක ර ඳහනීඹ ලර දලයතහ පිළිඵ ඉල්ලීම් දඳබ 
රළබිරහ තිගඵනහ. භභ ගඳොගශෝතනරු  ත්රිකුණහභරඹ  
දම්ඳහය ව වම්ඵ්තගතොබ ඹන දිසත්රික්ක රබ 
ගඳෞද්ලිභ ගිිඟල්රහ  ඒ ලර දලයතහ පිළිඵ ගොඹහ 
ඵරහ දලය බයුතු ගඹොදහ තිගඵනහ.  රු 
ථහනහඹතුභනි  දඳබ රළබිරහ තිගඵන ගතොයතුරු දනු  
දළනබ ගඳොගශෝතනරු  ත්රිකුණහභරඹ  භඩරපු  
කිලිගනොච්චිඹ  ේනිඹහ  කුරුණෆර ව යත්නපුය 
ප්රගද්ලගේ ඳවුල් 46 624බ ඳහනීඹ ලර ඳවසුම් නළවළ. ඒ 
දනු  ්ඳදහරබ ඳත් පුද්රයි්ත සයහ 187 536ක්ක  
වළටිඹබ හර්තහ ගරහ තිගඵනහ. ඒ දනු  ඉවත දිසත්රික්ක  
7 ද ිතුළු දිසත්රික්ක  20  2016.10.05න දිනබ ඳවුල් 
118 534 පුද්රඹ්ත 453 881ක්ක   ඳහනීඹ ලර ිඟයගඹ්ත 
්ඳදහබ රක්ක  සිටිනහ කිඹහ දඳබ හර්තහ වී තිගඵනහ. ඒ 
පිළිඵ ගතොයතුරු ි මුණු 01ිඟ ව්ත නහ.    

2.  ඔේ.  

 ඉවත දිසත්රික්ක  7බ දභතය ඳහනීඹ ලර ිඟයගඹ්ත 
්ඳදහබ ඳත් ිති ගසු දිසත්රික්ක  13ිඟ ගතොයතුරු 
ිතුශත් ්ඳදහ සිද්ිව හර්තහ ිමුණුභ 01ිඟ දක්ක හ 
තිගඵනහ. භහ නභ ි මුණුභ වභළගත* යනහ.  
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්්තතු 

3.  ඔේ.  

 විගලේගඹ්ත ගම් බයුත්ගත් ජ දපි හරගුණ විදයහ 
ගදඳහර්තගම්්තතුත් නක්ක  හච්ඡහ ශහ. ද්තතර් 
ගභෝම් සුශස ඔක්ක ගතෝඵර් භහගේ 15න දහ විතය ්යම්බ 
ගේවි කිඹහ ඵරහගඳොගයොත්තු නහ; දනහළකි ඳශ 
යනහ. නමුත් ගභෝම් සුශය හභහනය ගභෝභබ ඩහ 
දඩු ගේවි කිඹහ තභයි පුගයෝථනඹ ය්තග්ත. ඒ නිහ 
ඉදිරිඹබත් නිඹයඹක්ක  ඹම් ප්රභහණඹබ ඳීරවි කිඹන දදව 
තිගඵනහ. භභ ශ්රී රසහ භවළලි දිවහරිඹ භයත් ථහ 
ශහ; හරිභහර් ගදඳහර්තගම්්තතු භයත් ථහ ශහ. දශ 
ලගඹ්ත දළනබ ප්රධහන ලරහලර සිඹඹබ 40 ඳභණ ලර 
ධහරිතහක්ක  තිගඵනහ. ඒ ලර ධහරිතහ ප්රගද්ලගේ 
දලයතහ්ත  ගනුග්ත විටි්ත විබ නිදවස යන ඵ භහ 
ශ නිරීක්ක ණ චාහරිහර ජ නිරධහරි්ත භබ දළ්තවහ. 
විගලේගඹ්ත ලර ම්ඳත් භඩුඩරඹ ඒ දිසත්රික්ක රබ ලරඹ 
රඵහ  ජගම් ජ නිඹයඹබ වසු ව දඹබ ගනොමිගල් ලරඹ රඵහ 
 ජභබ බයුතු යන ඵත් භබ දළනුම්  ජ තිගඵනහ. ඒ දනු 
දපි ලහති ්ඳදහ වන ගේහ භධයසථහනඹ භඟි්ත ළඩ 
පිළිගශ කිිඟඳඹක්ක  ගඹොමු  ශහ. ෆභ දිසත්රික්ක ඹභ 
ප්රහගද්ීයඹ බහර  දිහඳති හර්ඹහරර ව යලගේ 
දගනකුත් ්ඹතනර ඵවුර් -ට්රළක්ක බර් ඵවුර් ව ගරොරි 
යථ වි යපු ඵවුර්- තිගඵනහ. ඒහ ලර ිඟයගඹ්ත පීඩහ 
විඳින ප්රගද්ලර ම්රබ රඵහ  ජභ වහ දපි උඳගදස රඵහ 
දු්තනහ. ඒ හගේභ ඒහබ දලය යන ඉ්තධන ප්රභහණඹ්ත 
රඵහ  ජභ වහත් දපි බයුතු යරහ තිගඵනහ.  

4. රු ථහනහඹතුභනි  ඒ හගේභ දපි ත ගඹෝලනහක්ක  
ශහ.  

 දළනබ සිටින රිඹළදුරු භවතහ ගනුබ තත් මුයඹක්ක  රඵහ 
 ජභ වහ දතිගර් රිඹළදුය්ත ඵහ ්තනහ නම්  නගේ 
ඵහ ්තනහ රිඹළදුය්තබ දලය ගවීම් සිදු කිරීභ වහත් 
දපි බයුතු යරහ තිගඵනහ. ඒ දනු දපි දිසත්රික්ක  
දවඹක්ක  වහ රුපිඹල් රක්ක  නසිඹ දසන මුදරක්ක  
ගම් ගභොගවොත ගනගොබ නිදවස යරහ තිගඵනහ. 
දලයතහ භත ත දයමුදල් නිදවස ය්තනත් දඳබ පුළු්ත 
ගරහ තිගඵනහ.  

 නභ ගතොයතුරු ි මුණුභ 03ිඟ දක්ක හ තිගඵනහ. 

 දපි ලී බර් දවගේ ව ලීබර් ඳ්තසිඹගේ ලර බළසකි මිර ජ 
ගන දිසත්රික්ක  ණනහබ රඵහ  ජභබ බයුතු යරහ 
තිගඵනහ. ඒ දනු ගඳොගශෝතනරු  භඩරපු  
කුරුණෆර  දම්ඳහය  පුත්තරභ  භහතගල්  ළුතය ව 
ම්ඳව ළනි දිසත්රික්ක රබ දපි ලර බළසකි රඵහ  ජභබ 
බයුතු යරහ තිගඵනහ. ම්ඳව දිසත්රික්ක ඹබ ලර බළසකි 
මිර ජ ළනීභ වහ රුපිඹල් ඳ්තරක්ක  වළත්තෆඳ්තදව 
ප්රතිඳහදන ග්ත යරහ තිගඵනහ. ඒ දනු දළනබ දපි ලර 
බළසකි නක්ක දවස දස ප්රභහණඹක්ක  ගඵදහ  ජරහ තිගඵනහ.  

 දපි දිසත්රික්ක  ගල්ම්රු්තබ උඳගදස ඹහ තිගඵනහ  තභ 
දිසත්රික්ක ගේ ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්රු්ත ව ප්රහගද්ීයඹ බහ 
ගල්ම්රු්ත නක්ක  හච්ඡහ යරහ දලය ලරඹ රඵහ 
 ජභබ බයුතු ය්තනඹ  ඒ හගේභ ඒහබ හසතු දඹ 
ගනොය්තනඹ කිඹහ. ඒහබ දලය න මුදල් ප්රභහණඹක්ක  
තිගඵනහ නම් නභ මුදල් යලගඹ්ත රඵහ  ජභබත් දපි බයුතු 
ය තිගඵනහ.  

 නභ   ගතොයතුරුත් ිමුණුභ 03ිඟ දක්ක හ තිගඵනහ. භභ නභ 
ිමුණුභ වභළගත* යනහ. 

5. දගේ රු දිග්තස ගුණර්ධන භ්තත්රීතුභහ විසි්ත ඉදිරිඳත් 
ය තිගඵන ගම් ගඹෝලනහ ම්ඵ්තධගඹ්ත භභ නතුභහබ 
ඉතහභ සතුති්තත ගනහ. දපි ඉතහභ ්තගතෝගඹ්ත 
නභ ගඹෝලනහ බහය ්තනහ. ඒ හගේභ දපි දළනබත් 
ශභනහයණඹ යනහ. රු භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ 
ව්ත ශ ඳරිදි සථියහය ළඩ පිළිගශබ භ්ත 
ය්තන දපි ල්ඳනහ යනහ.  

 ඒ හගේභ රසහගේ රබුභ ව රටුහ වළරුණහභ ඳසු 
ගිඹ දල ණනහ තුශභ ඳහනීඹ ලරඹ ගනුග්ත ග්ත 
වුණු දලුත් reservoir නක්ක  නගවභ නළත්නම් ලරඹ යහ 
ළනීගම් රභඹක්ක  දපි වදරහ නළවළ කිඹන හයණඹත් භභ 
භතක්ක  ය්තන ළභළතියි. රසහගේ ළභබභ ඳහනීඹ ලරඹ 
රඵහ ජභබ වුභනහ යන ළඩබයුතු ඉක්ක භ්ත කිරීභ දලය 
ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ ලරඹ දයපිරිභළසගභ්ත 
ශභනහයණඹ යළනීභ දලය ගරහ තිගඵනහ. ගම් 
හරගේ විවිධ ගඳෞද්ලි ්ඹතන  ගනොගඹක්ක  තළ්තර 
නශ ළිස ළණීභ ඳබ්තගන තිගඵනහ. ගම් පිළිඵත් 
ශභනහයණඹක්ක  දලය ගරහ තිගඵනහ. නභ නිහ ලර 
ශභනහයණඹ කිඹන න රසහගේ දද ප්රතිඳත්තිඹක්ක  
වළටිඹබ ගන ඒගම් දලයතහ දඳ දදහශ දභහතයහසලරබ 
ඳළවළදිලි ය තිගඵනහ  රු ථහනහඹතුභනි. ඒ දනු 
ෆභ විබභ ඳහනීඹ ලරඹ රඵහ ජභබ ළින ඉඩක්ක  ළරසීභබ 
සිඹලුභ ් ඹතන නය ගරහ  දඳත් භය ළඩ යනහ.  

ගඵොගවොභ සතුතියි.  
 

 

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  භ ගේ ප්රලසනඹබ පිළිතුරු  ජභ ළන රු 
ිභතිතුභහබ භහ සතුති්තත ගනහ.   

ගභඹ සහබහවි දඳ මුහුණ ගදන බඹහන ප්රලසනඹක්ක . දළ්ත 
ගඳොගශෝතනරු දිසත්රික්ක ඹ තභයි ළිනගඹ්තභ ගම් තත්ත්ඹබ 
ඳත් ගරහ තිගඵ්තග්ත. ඳහනීඹ ලරඹ  ජභ වහ උත්හවඹ 

තිගඵනහ. නමුත්  නීඳහයක්ක හ වහ භවලනඹහබ ලරඹ ඉතහභ 
දතයලය ගදඹක්ක . තිඹක්ක  ගදක්ක  ගනොගයි  දිබභ  ගභගවභ 
ගනගොබ ගභොන හගේ තත්ත්ඹක්ක  උදහ ගයිද?  දනික්ක  

දිසත්රික්ක  ළන භභ ථහ ය්තග්ත නළවළ. ඔඵතුභහ නිගඹෝලනඹ 
යන කුරුණෆර දිසත්රික්ක ගේත් භවය ප්රගද්ල ඉතහභ නය 
තත්ත්ඹබ ඳත් ගරහ තිගඵනහ. රු ිභතිතුභනි  ගම් ගන 

ඹන ළඩ පිළිගශබ දතිගර් යන තත් ළඩබයුතු ළන 
ඔඵතුභහත් ඉඟිඹක්ක  ශහ . භභ ඉසය ගරහත් කිේහ   FAO 
Report  න ළන. FAO predicts that there is definitely going 
to be a severe drought and even the monsoons will fail. That 

means, we are not going to have enough water.  ගම්යි 
ප්රලසනඹ. ්ඳදහ ශභනහයණ ිභතිතුභහ වළටිඹබ ඔඵතුභහබ ගම් 
ළන විගලේ උත්හවඹ ගඹගද්තන ගයි. දනුයහධපුය 

දිසත්රික්ක ගේ රු භ්තත්රීයගඹකුත් ගම් දළ්ත කිේහ  ඒ ම් 
නිඹම්ම්ර තුය නළති මිනිසු්තබ ිවිදි්තන සිද්ධ ගරහ 
තිගඵන ඵ.  

ඔඵතුභහ ගභගවභ ප්රහල ශහබ  භභ දළ්ත උපුබහ දක්ක පු "The 

Sunday Times" පුත් ඳගත් තිගඵනහ  "A large bowser of 

5000 litres of water costs Rs. 2000 while a smaller one of 

2000 litres is Rs. 1000" කිඹරහ. මිනිසසු ල්ලි ගරහයි තුය 

්තග්ත. ගම් ප්රෘත්තිඹ  interview යරහ ත්තු ප්රෘත්තිඹක්ක . 

රු ථහනහඹතුභනි  "බීභබ තුය ගනොමිරගේ ගද්තන." කිඹරහ 
රු ිභතිතුභ්තරහ ගදන නිගඹෝඹ භවලනඹහගේ දතබ ඳත් 

ග්තන ඕනෆ. ලරඹ වහ මුදල් දඹ යන දඹ ගම් ළන දළනුත් 
ග්තන ඕනෆ. ජීත් වීභ වහ මිනිස ර්ඹහබ දිඹ වළකි ටිනහභ 
ගද් තුය. ඒ නිහ ලරඹ මුදල්රබ රඵහ  ජභ හගේ තත්ත්ඹක්ක  
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[රු  දනුය ප්රිඹදර්ල භවතහ  

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ිති වීභ ශක්ක ්තන කිඹරහයි භහ රු ිභතිතුභහග්ත ගම් 

දසථහගේ ජ ඉල්රහ සිටි්තග්ත. ගම් ඵයඳතශ තත්ත්ඹ 
ඳළතිගය්තන පුළු්ත. ගම් හරගුණ ගනසවීගම් තත් ඳළත්තක්ක  
තිගඵනහ. රු ිභතිතුභහ ද්තනහ  ඳසු ගිඹ තිගේභ කියුඵහ  
වයිටි යහලය  Dominican Republic කිඹන යබරබ cyclonic 

rains ිති වුණු ඵ. ගම් තභයි  දපි පිළි්තනහ හරගුණි 
විඳර්ඹහගේ ගදඳළත්ත. ඔඵතුභහ ගනොවණත් ගම් ළන දක්ක න 
උන්තදු  භළදිවත් වීභ ප්රභහණත් භදියි. ගම් ප්රලසනඹ උර ග්තන 

ලි්ත ඒ භළදිවත් වීභ දලයයි. ඒයි භගේ ඉල්ලීභ ්තග්ත.  
 

ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

රු ථහනහඹතුභනි  හරගුණ විදයහ දනහළකිඹ දනු දඳබ 

ඉදිරිගේ ජ ගභෝම් ළස රළගඵනහ. භභ භ්තත්රීතුභහ නක්ක  නය 
ගනහ. නමුත්  "ගභෝම් ළස ප්රභහණත් ගභෝම් ළසක්ක  
ගනොගයි." කිඹහ  තභයි ඵරහගඳොගයොත්තු ්තග්ත. දළනබ දඳබ 
රළබිරහ තිගඵන ලහතය්තතය ගතොයතුරු දනුත්  "දගේ හගේ 

යබරබ ගභෝම් ළස දලය ප්රභහණඹබ ගනොරළගඵයි." කිඹන 
පුගයෝථනඹ යරහ තිගඵනහ. ඒ ගනස ග්තන පුළු්ත. 
ගම් දනහළකිඹක්ක  ඳභණයි. නගේ ගනස ගේවි ඹළයි ගනොසිතහ 

ගභෝම් ළස ම්පර්ණගඹ්ත රළගඵ්තන කිඹහ දපි ප්රහර්ථනහ 
යමු.   

රු දිග්තස ගුණර්ධන භ්තත්රීතුභහ  කිය හයණඹබ  භහ නය 

ගනහ. භවය සථහනර ලරඹ විකුණනහ. දපි ගම් ගවොඹහ 
ගන තිගඵනහ. ගගනක්ක  ගඳෞද්ලි ලගඹ්ත තත් 
පුද්රඹකුබ ලරඹ විකුණුහබ දඳබ ප්රලසනඹක්ක  නළවළ. නමුත්  ලරඹ 

විකිණීභ වහ යහලය ්ඹතනඹබ කිසිභ ඉඩක්ක   ජරහ නළවළ. දපි ඒ 
ලනතහබ ලරඹ රඵහ  ජභ වහ දලය යන මුදල් ම්ඳහදනඹ 
යනහ. භහ දද උගද්ත් ම්ඳව දිසත්රික්ක ගේ දිහඳතියඹහබ 

ඳණිවිඩඹක්ක  ඹළේහ  න සථහනඹ සිදු න ඹම් ක්රිඹහක්ක  
නත්්තන කිඹරහ. භහ ඊගේ දිවුරපිටිඹබ ගිඹ ගරහගේයි ඒ 
ගතොයතුරු රළබුගඩු. දපි ලරඹ රඵහ  ජභබ දලය යන සිඹලු මුදල් 
රඵහ ගද්තන ීර්තදු ය තිගඵනහ. ඒ මුදල් දගේ දභහතයහසලඹබ 

රළබිරහ තිගඵනහ. දිහඳතිරු්ත ඉල්රන ප්රභහණඹ දනු දපි  ඒ 
මුදල් රඵහ ගදනහ. 

ඔඵතුභහ කිඹන වළටිඹබ දඳබ ඹම් ඹම් ්ඹතන දතය ද්තතර් 

ඵතහක්ක  තිඹහ්තන ඕනෆ. ඒ ද්තතර් ඵතහ තිඹහ ළනීගම් 
රභගේදත් දපි වදරහ තිගඵනහ. ඔඵතුභහ ගඳ්තහ දු්ත ඳරිදි  ඒගක්ක  
දඩු ඳහඩුක්ක  තිගඵනහ නම් දපි වහභ වදනහ. නමුත්  බීභබ ලරඹ 

පිළිඵ තිගඵන ළබලු විීමභබ දපි වුරුත් නතු ග්තන ඕනෆ. 
ගභොද  ගෝලීඹ උණුසුගම් නිඹභ සරඳඹ තභයි දද දපි 
දකි්තග්ත. ගම් තත්ත්ඹ දිගි්ත දිබභ ඳති්තන ඵළවළ. නගවභ 

වුගණොත් නඹ සථිය ගොවිතළ්තරබත් ඵරඳහනහ; තහහලි 
ගොවි රභරබත් ඵරඳහනහ; ඒ හගේභ ලනතහගේ ්දහඹභබත් 
ඵරඳහනහ  නීඳහයක්ක  දසලඹබ ඵරඳහනහ. ඒ පිළිඵ දපි 
ගරොකු දධහනඹක්ක  ගඹොමු ය තිගඵනහ.  

ගම් දසථහගේ ජ භවළලි දිවහරිඹ ව හරිභහර් 
ගදඳහර්තගම්්තතුත් භබ ප්රහල ය සිටිගේ බීභබ ව දගනකුත් 
දලයතහ ගනුග්ත  ලර මුය ගඵදහ වළරීභ ඔවු්ත රභහනුකර සිදු 

යනහ කිඹරහයි. නමුත්  ගභෝම් ළස දඩු වුගණොත්  ත 
ඉදිරිඹබ තත්ත්ඹ දරුණු වුගණොත්  උසණත්ඹ ළින වුගවොත්  
දතයලය  ීර්තදු ණනහක්ක  දපි ත යුතුයි කිඹන න යලඹබ 

හර්තහ ය තිගඵනහ.  
 

ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

රු ිභතිතුභනි  දගේ දිසත්රික්ක ර National Water Supply 
and Drainage Board න ම්ඵ්තධ ගරහ භවය පුද්රඹ්තබ 

තුය  ජභ භහෆිඹහක්ක  ගරයි තිගඵ්තග්ත. ඊබ ඳසගේ ඒ තුය 
විකුණනහ  ගඵෝතන තුය නළති ලනතහබ. භබ භතයි   ඳසු ගිඹ 
දගේ ්ඩුඩු හරගේ  ගම් හගේ හරරදි ළිස ඳරහ ප්රහගද්ීයඹ 
ගල්ම්තුභ්තරහ වයවහ ගනභ තුය ගදන ළඩ පිළිගශක්ක   
ක්රිඹහත්භ ශහ. නමුත් දළ්ත ඒ ළඩ පිළිගශ නිසි ඳරිදි 
ක්රිඹහත්භ ග්තග්ත නළවළ. ගම් හගේ දසථහ ඳසු ගිඹ 
හරගේත් දගේ දිසත්රික්ක රබ දිබභ ්හ.  ඒ නිහ ප්රහගද්ීයඹ 
ගල්ම්තුභ්තරහබ මුදල් ග්ත යරහ  ඒ ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් 
ගොට්ඨහර භවය තළ්තර ළිස ඳරහ  ක්රිඹහත්භ න ළඩ 
පිළිගශක්ක  තිබුණහ. ගම් න ගොබ ඒ නිසි ඳරිදි ක්රිඹහත්භ 
ගනොවීභත් ගම් ප්රලසනඹබ ඹම් ප්රභහණඹබ ඵරඳහ තිගඵනහ. නඹ 
ඔඵතුභහගේ දධහනඹබ ගඹොමු යනහ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ිභතිතුභහ. 
 

ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඉතහභ කීගභ්ත කිඹනහ  තනි 

පුද්රඹකුබ තුය විකිණීභ ම්ඵ්තධගඹ්ත දඳබ කීභක්ක  ්තන 
ඵළවළ කිඹන න. නමුත්  ලනතහබ ගඳොදුගේ රඵහ ගදන ලරඹබ 
මුදල් දඹ කිරීභක්ක  වහ දපි කිසිභ ගඳරමවීභක්ක   ය නළවළ. 

දලය යන සිඹලු මුදල් දිසත්රික්ක  ගල්ම්රු්තබ දපි ඹහ 
තිගඵනහ. ඹම් විිවඹකි්ත නළනි ළිස ඳහ ළනීභක්ක  වහ මුදල් 
දලයයි කිඹරහ ඹම් දිසත්රික්ක  ගල්ම්යඹකු දඳබ ද්තනහ නම්  

දඳබ ඒබත් මුදල් ඹ්තන පුළු්තභක්ක  තිගඵනහ. රු 
භ්තත්රීතුභ්තරහ දදහශ දිසත්රික්ක  ගල්ම්රු නක්ක  හච්ඡහ යරහ 
දලය මුදල් ප්රභහණඹ දඳබ දළ්තවගොත්  දඳබ වහභ මුදල් නිදවස 

කිරීගම් වළකිඹහක්ක  තිගඵනහ. දඳබ මුදල් තිගඵනහ. ඒ නිහ ඒ 
ළන කිසි ප්රලසනඹක්ක  නළවළ. ගම් ළන දපි සිඹලුභ දිහඳතිරු්තබ 
ද්තහ තිගඵනහ. ය්තන ඕනෆ ගද් ගභොක්ක ද කිඹරහ ඒ 

ගොල්ර්ත ග්ත කිඹ්තන ඕනෆ. ප්රහගද්ීයඹ ලගඹ්ත ඒ දඳබ 
කිඹ්තන ඕනෆ.  

ලර බළසකි 1 080ක්ක  වහ දපි දළනබ ප්රතිඳහදන ග්ත යරහ 
තිගඵනහ. ත බළසකි දලයයි කිඹරහ දිහඳතිරු දඳබ කිේගොත්  

දඳබ ගවබ වුණත් ඒ බළසකි ප්රභහණඹ රඵහ ගද්තන පුළු්ත. කිසිභ 
ප්රලසනඹක්ක  නළවළ. ගභතළන තිගඵ්තග්ත ඉල්ලීභක්ක  ය්තග්ත 
ගොගවොභද කිඹන නයි. ඉල්ලීභ දඳබ රළබුණු භ්ත දපි මුදල් 

නිදවස යනහ. ඒ තභයි දපි හභහනයගඹ්ත ළඩ යන රභඹ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. 
 

ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Point of Order ගනොගයි  ඳළවළදිලි ය ළනීභක්ක  ය්තන 
පුළු්ත.  Hon. Minister, are you prepared to answer? 
 

ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

Yes.  
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රු ිභතිතුභනි  ගම් තත්ත්ඹ දනුයහධපුයඹ දිසත්රික්ක ගේ  

වඵයණ ප්රගද්ලගේත් තිගඵනහ. විගලේගඹ්තභ ගම් ප්රලසනඹ 
ඉදිරිඳත් යපු දිග්තස ගුණර්ධන භ්තත්රීතුභහබ භභ ගම් රුණ 

කිඹ්තන ඕනෆ. රු ිභතිතුභහ ගභතළන  ජර්ක විසතයඹක්ක  කිඹද්දිත් 
රු භ්තත්රීතුභහ දිගි්ත දිබභ ප්රලසන දවනහ. ඒ හරගේ 
ළලිගේරිඹ ප්රගද්ලගේ තුය ඉල්ලුහභ ගින තළබුහ. ගින තළබ 

මිනිසසු තභ ගවොඹහ ්තන ඵළරි ඉ්තනහ. ඒහ ළන ථහ 
ය්තග්ත නළවළ. හධහයණ ප්රලසනඹබ පිළිතුරු දු්තනත්  දිගි්ත 
දිබභ ප්රලසන යනහ. ඔඹ ළඩඹ නත්්තන.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භ්තත්රීරු්තබ ප්රලසන ිසීගම් දයිතිඹ තිගඵනහ. රු 
චා්තදිභ භගේ භ්තත්රීතුභහ හිනග්තන. 
  

ගු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  රු චා්තදිභ භගේ භ්තත්රීතුභහ ව්ත 

යපු ගද් ළන චානඹක්ක  කිඹ්තන ඕනෆ. නතුභහ කිේහ  දගේ 
්ඩුඩු හරගේ සිදු ව ළලිගේරිඹ සිද්ිවගේ ජ ගින තළබුහ 
කිඹරහ. ගම් දනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ ිභතිතුභහ ත් ඒ හරගේ දගේ 

්ඩුඩුගේ සිටිගේ.  

 
ගු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

භභ ඒබ ම්ඵ්තධ ්තන ළභළති නළවළ. I have no 

intention of involving myself in that discussion.    

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථහය නිගඹෝ 23(2) ඹබගත් ප්රලසනඹ  රු ඩේරස 
ගද්හන්තදහ භවතහ. 
 
 

II 

ඉරණමු  ලෆමේ ප්රිනවසවහකරණ ක යුතු  
இகடுக் குபத்றன் தைணகப்தைப் தறகள் 

RENOVATION OF IRANAMADU TANK 

 
ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ சதரரகர் அர்கரப, கடற்தநரறல் ற்ரம் 

லக பதோன அதறறருத்ற அகச்சர் ரண்தைறகு யறந் 

அவீ அர்கபறடம் ணது ரகள்றகக் ரகட்க அதறத் 

ற்கு ன்நற தரறறக்கறன்ரநன்.  

கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் அகந்துள்ப இகடுக் 

குபரணது ஆசற அதறறருத்ற ங்கறறன் 5,200 றல்ரன் 

ரூதரய் தசனறல் ற்ரதரது தைணகக்கப்தட்டு ருரக 

அநறதொடிகறநது. இன் தறகள் 2017ஆம் ருட இரறக்குள் 

றகநவு தசய்ப்தடுதண றர்தரர்க்கப்தடுகறநது. இத்றட்டம் 

தொன்தணடுக்கப்தடுது து க்கரக்குப் தரரற ததள்ப 

ரக அகத்ம். அரரம், இகடுக் குபத்றன் தோனம் 

தணகடகறன்ந அகணத்து க்கபதும் கருத்துக்கள் ரகரப் 

தட்டு, அற்கக இத்றட்டம் தொன்தணடுக் கப்தட்டரகத் 

தரறறல்கன. குநறப்தரக, து ரழ்ரரத்துக்கரக இக் 

குபத்க ம்தறறருக்கும் கக்கரர்கபதும் ன்ணலர் லன் 

தறடிறல் ஈடுதட்டுரும் க்கபதும் கருத்துக்கள் அநறப்தட்டு 

அர்கரக்கரண ரற்ர ற்தரடுகள் துவும் றட்டறடப்தட்ட 

ரகத் தரறறல்கன.  

இகடு ரற்குக்ககப் தகுறறல் சரந்தைம் கறரத் 

கச் ரசர்ந் 132 குடும்தங்கரம் கறக்குக்ககப் தகுறறல் 85 

குடும்தங்கரம் உட்தட சுரர் 35 கறனரண ததண் 

கனகத்துக் குடும்தங்கரம் சுரர்  45 கறனரண லன் 

ர்த்கர்கரம் இந்க் குபத்க ம்தறர ரழ்ந்து ருகறன் 

நணர். இர்கபறல் தனர் கடந் தொப்தது ருடங்கரக்கும் 

ரனரக ரற்தடி தரறகனர ங்கபது ஜலரணரதரரகக் 

தகரண்டிருப்தணரல் ரர ரற்ரத் தரறல்தொகநகரக்குப் 

தக்கப்தடர றகனறல் இருக்கறன்நணர். 2017ஆம் ருட 

இரறறல் இக்குபத்றன் அதறறருத்றப் தறகள் தொடிவுரம் 

ணக் கூநப்தடுகறநது. இருந்ரரேம், அன் தறன்ணர் லர் 

ரசறக்கப்தட்டு லன் குஞ்சுகள் இடப்தட்டு, அக பரும் 

கறல் இர்கபரல் தரறல் தசய் இனர றகனர 

உருரகும்.  

றகவும் தரறக்கப்தட்டுள்ப இம்க்கபறன் னன்கருற 

அர்கபரல் ங்கபது தரறகன லண்டும் ஆம்தறக்கும் 

கறல் ரதம் றரம் ங்குற்கு ற்தரடு 

தசய்தொடித்ர?  

இக்குபத்றன் லர் அடிக்கடி றநந்துறடப்தடுரல், ரங்கற 

றருக்கும் லன் குஞ்சுகள் குபத்கறட்டு தபறரரகறன்ந 

றகனக தரடரும். இந்றகனறல், அகணத் டுப்தற்குரற 

தரதுகரப்தை கனககப அகக்க டடிக்கக டுக்க 

தொடித்ர? 

ரற்தடி, ணது ரகள்றகரக்கு தகப அகச்சர் 

அர்கள் தறல் கூரரதண றர்தரர்க்கறரநன். 
 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development is not here. Hon. Chief Government Whip, 

are you going to reply? 

 
ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ධීය වහ ලරල ම්ඳත් සර්ධන දභහතයතුභහ ඹම් 

හරසීභහක්ක  ඉල්ලුහ. ඉදිරි දිනඹ ජ පිළිතුරු ගදනහ  රු 
ථහනහඹතුභනි. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister will reply at a later date. Is it alright? 

 
ගු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Okay. Thank you.  
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ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ (වසචළරක වසලර්ධන ශළ 
ක්රිවහිනයළනි ණගක ක ක යුතු අමළතයතුමළ වශ ඉඩේ 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - சுற்ரனரத்துகந அதறறருத்ற 

ற்ரம் கறநறஸ் ச அரேல்கள் அகச்சரும் கரற 

அகச்சரும்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
රු ථහනහඹතුභනි  භහ ඳවත ව්ත ගඹෝලනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ. 

 "(460 ළනි දිවහයඹ ව) ඉඩම් දත්ය ළනීගම් ඳනගත් 63 ළනි 
්තතිගේ (2) ළනි උඳ ්තතිගේ (ඊ) ගේදඹ ඹබගත් 2013 ඉඩම් දත්ය 

ළනීගම් (්තදි ගවීගම්) නිගඹෝ සගලෝධනඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත ඉඩම් 

දභහතයයඹහ විසි්ත හදන රදු  2016 ජලි 26 දිනළති දස 1977/8 දයන 

දතිවිගලේ ළට් ඳත්රගේ ඳශ යනු රළඵ  2016.08.26 දින ඉදිරිඳත් යන රද 

නිගඹෝ දනුභත ශ යුතු ඹ. 

(දභහතය භඩුඩරගේ දනුභතිඹ ද්තහ තිගේ.)" 

රු ථහනහඹතුභනි  2016 ජලි භ 26 ළනි දින දතිවිගලේ 

ළට් ඳත්රගේ ගභගේ ව්ත නහ: 

"2014 භළයි භ 30 ළනි දින දස 1864/54 දයන දති විගලේ ළට් 

ඳත්රගේ ඳශ යන රද 2013 ඉඩම් දත්ඳත් ය ළනීගම් (්තදි ගවීම්) 

නිගඹෝ ඳවත දළක්ක ගන ඳරිදි ගභයි්ත සගලෝධනඹ යනු රළගේ:- 

(1) නිඟ 2 න නිගඹෝගේ (2) න ගේදගේ (ඩ) දනු - ගේදඹබ ඉක්ක බිති භ 
ඳවත දළක්ක ගන දනු - ගේද ිතුශත් කිරීගභ්ත :- 

 "(ණ) භහතය - වම්ඵ්තගතොබ දක්ක ෂිණ දිවගේගී භහර්ඹ  ජර්ක කිරීභ; 

   (ත)   භධයභ දිවගේගී භහර්ඹ."; " 

නිඟ 7 න නිගඹෝගේ "දභහතයයඹහ" ඹන ගඹදුගම් දර්ථ 

නිරඳණඹ පිළිඵ තභයි ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵ්තග්ත.  

ගභිඟ ජ භභ මුලි්තභ භතක්ක  ය්තන ළභළතියි  න යලඹ ගම් 
යගට් සර්ධන බයුතු ්යම්බ යපු දසථහගේ  ජ ිතිව ළබලු 
ළන. ලි්ත තිබ නිගඹෝ   ළබිනට් භඩුඩරඹ දනුභත ය  
ඳහර්ලිගම්්තතුගේ ම්භත ය ත් ඳනත් දනු බයුතු කිරීගම් ජ  

විවිධ දසථහර නනම් ඉඩම් දයිතිඹ පිළිඵත්  ඉඩම් දත්ඳත් 
ය ්තනහ දසථහගේ ජ  ්තදි ගවීභ පිළිඵත් විවිධ ප්රලසන 
ිතිගරහ තිබුණහ; ප්රභහද ගදෝ ිතිගරහ තිබුණහ. ඒ නිහභ 

වඳුනහත් යහඳෘති 18බ ඵරඳහන වළටිඹබ ගම්  ළට් නිගඹෝ 
විටි්ත විබ නිකුත් ශහ.  

ගම් යගට් දිවගේගී භහර් වහ ව දගනකුත් දභහතයහසලරබ 

දදහශ ඉඩම් දත්ඳත් ය ළනීභ පිළිඵත් ව්ත වුණහ.  
විගලේගඹ්ත භභ ව්ත ය්තන ඕනෆ සර්ධන බයුතු වහ 
ඉඩම් දත්ඳත් ය ළනීගම් ජ  ප්රභහද ගදෝ ිති වුණ ඵ. ගම් යගට් 

විවිධ නීති - රීති තිබුණත්  ක්ක ණි සර්ධනඹක්ක  දත්ය ළනීභ 
වහ ඉඩම් දත් ඳත් යළනීභ වහ ඳභණක්ක  ගනොගයි  ඉඩම් 
ිඟමිඹ්ත දතය ිති න ්යවුල්  ළබලු ව නිඹභ යන ්තදි 
ප්රභහණඹ පිළිඵ ිති න ගනෝතසු්තබහඹ  දතුටුබහඹ ව 

විරුද්ධවීම්  ගවේතුගොබ ගනත් විටි්ත විබ ගභළනි නිගඹෝ 

නිකුත් යරහ  ඒහ නියහයණඹ කිරීභ වහ මිටු ඳත් කිරීභබ 
ඳසු ගිඹ යලඹබත්  ගම් යලඹබත් සිද්ධ වුණහ.  

ගම් තත්ත්ඹ ඹබගත් දද න විබ ඉඩම් දභහතයහසලඹ ඉඩම් 
දත්ය ළනීගම් ඳනතබ විවිධ සගලෝධන ිතුශත් යරහ  
දළනබභත් ළබිනට් භඩුඩරඹබ ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵනහ. ගම් 

වහ ඉක්ක භ්ත ළඩ පිළිගශක්ක  ක්රිඹහත්භ ය්තනත්  ඉඩම් 
ිඟමිඹ්තබ හධහයණ ්තදිඹක්ක  රඵහ  ජභබත් දද දගේ දභහතයහසලඹ 
පිඹය දයගන තිගඵනහ. දගේ ඉඩම් දභහතයහසලගේ දක්ක  
නිරධහරි්ත පිරික්ක  ඉ්තනහ ඵ භභ කිඹ්තන ළභළතියි. 

ගල්ම්තුභහගේ ඉරහ දතිගර් ගල්ම්තුභහ  ඉඩම් ගොභහරිස 
ලනයහල්තුභහ  ඉඩම් ගොභහරිසතුභහ  නිරධහරි භඩුඩරඹ  
මිනි්තගදෝරු දසලඹ බහය ඉ්තන ලනයහල්තුභහ ් ජ ලගඹ්ත වළභ 

ගගනක්ක භ ඉතහභ ළඳවීභකි්ත ඔවු්තගේ යහලහරි ඉටු යන ඵ 
භභ ගම් දසථහගේ ජ ව්ත ය්තන ළභළතියි. ගම් ඉඩම් ප්රලසනඹ 
විීමභ ගඵොගවොභ දභහරු හර්ඹඹක්ක .  

යබක්ක  සර්ධනඹ කිරීගම් ජ ඕනෆභ ළඩක්ක  ්යම්බ යනගොබ 
ඉඩම් ප්රලසනඹ තභයි මුලි්තභ භතු ග්තග්ත. ඉඩම් භනි්තන ඕනෆ  

ඉඩම්ර ිඟමිරු්තබ ්තදි ග්තන ඕනෆ  භමිබහගේ ිති 
විගලේ රක්ක ණ පිළිඵ හ ර්තහ ඉදිරිඳත් ය්තන ඕනෆ. ඒ ් ජ 
ලගඹ්ත කීම් යහයකඹක්ක  ඔවු්ත ගත ඳළගයනහ. විලහර පිරික්ක  

ඒ යහලහරිගේ ගඹගදනහ. නමුත් දපි දකින ගදඹක්ක  තභයි ීයඝ්ර 
සර්ධනඹබ දලය ළඩ පිළිගශ දිඹත් කිරීගම් ජ ඉඳළයණි 
නීතිලි්ත ඵහධහ ිති න ඵ. දපි දළ්ත ඒහ නියහයණඹ ය්තන 

දලය දලුත් සගලෝධන දළනබ තිගඵන දණ ඳනත්රබ ිතුශත් 
ය්තන බයුතු ය ගන ඹනහ. ගම් ළට් ඳත්රඹබ දපි ිතුශත් 
ය තිගඵ්තග්ත තත් දිවගේගී භහර් ගදක්ක  ඉදිකිරීභ වහ 

දලය ිනනම් ළඩ පිළිගශක්ක  ම්ඵ්තධගඹනුයි; ලි්ත සදහනම් 
යරහ තිබුණු නබ නතු කිරීභක්ක . භභ ලි්ත කිේහ හගේ 
යහඳෘති 18බ ඵරඳහන වළටිඹබ තභයි ඒ නිගඹෝ නිකුත් යරහ 

තිබුගඩු. භධයභ දිවගේගී භහර්ඹබත්  භහතය සිබ වම්ඵ්තගතොබ 
දක්ක හ දිගන දිවගේගී භහර්ඹබත් ඒ නිගඹෝ ඵරඳහන වළටිඹබ 
තභයි ගම් ළට් ඳත්රඹ ස ය තිගඵ්තග්ත. විගලේගඹ්තභ දගේ 
ගල්ම්තුභහබත්  Commissioner General භළතිතුභහබත්  ඒ 

හගේභ මිනි්තගදෝරු දසලඹ බහය ඉ්තන Surveyor General 
භළතිතුභහබත් භහ ප්රලසහ ය්තන ඕනෆ  ඔවු්ත ඉතහ ළඳ වීගභ්ත 
බයුතු ය තිබීභ ළන.  

රු ථහනහඹතුභනි  විගලේගඹ්තභ රු දරහභහතයතුභහ 
දඳබ උඳගදස  ජරහ තිගඵනහ  න ඳනත් ගටුම්ඳත් ගදක්ක  
ම්ඳහදනඹ ය්තන කිඹරහ. නක්ක  ඳනත් ගටුම්ඳතක්ක  තභයි  ඉඩම් 
(විගලේ විිවවිධහන) ඳනත් ගටුම්ඳත. ඉඩම් සර්ධන 
්ඥහඳනගත් ව ඉඩම් ප්රදහන (විගලේ විිවවිධහන) ඳනත ඹබගත් 

යනු රඵන  ජභනහ ඳත්ර වහ ඵරඳත්ර ඳරිවයණඹ කිරී ගම් ජ විවිධහහය 
සීභහ කිරීම් දඳබ දකි්තනබ රළගඵනහ. දපි ද්තනහ  ගම් යගට් 
ඉඩම් දයිතිඹ පිළිඵ විටි්ත විබ විවිධ ඵරඳත්ර රඵහ  ජ තිගඵන ඵ. 

ඒහබ විවිධ නම් ගඹොදහ තිබුණහ. නමුත් ඒහගේ උරුභඹ වහ දතුරු 
ගඵ ජම් ම්ඵ්තධ ඳත්නහ සීභහ කිරීම් ගවේතුග්ත නභ ඳවුගල් 
හභහජියි්ත දතය ඳහ ළබලුවත තත්ත්ඹක්ක  නිර්භහණඹ වී 

නඹ භහලභඹ ප්රලසනඹක්ක  ඵබද ඳරිර්තනඹ ගරහ තිගඵනහ. 
ගභඹ විලහර ප්රලසනඹක්ක . ලඹ භමි  සර්ණ භමි ඵරඳත්ර 
ිඟමිරු්තබ විවිධ ළබලුරබ මුහුණ ගද්තන සිද්ධ වුණහ.  

ගභළනි ළබලුරබ පිළිඹභක්ක  ලගඹ්ත ඉඩම් ිඟමිහයත්ඹ 
රළගඵන පුද්රඹ්තබ ඩහත් ඳවසුග්ත ඉඩම් ඳරිවයණඹ ශ 
වළකි න ඳරිදි ඉවත කී ිතළම් සීභහ්ත ඉත් යමි්ත වහ ිතළම් 
සීභහ ලිිඟල් යමි්ත න  ජභනහ ඳත්රඹක්ක  රඵහ  ජභබ තභයි ගඹෝජිත 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ඳනත් ගටුම්ඳත තුළි්ත ඵරහගඳොගයොත්තු ්තග්ත. නඹ 
ලනහිවඳතිතුභහගේ ප්රදහනඹක්ක  වළටිඹබ තභයි ගගය්තග්ත. 
ගභතළන ජ  ජ තිගඵන ඔේපුර සීභහ  නගවභ නළත්නම් ඒ සිඹල්රභ 

ඉත් යරහ සි්තනක්ක ය ඔේපුක්ක  වළටිඹබ තභ්තබ ළභළති 
විිවඹබ ඉඩම් ඳරිවයණඹ කිරීගම් දසථහ ගම් තුළි්ත රළගඵනහ.  

දතුරු ගඵදහ  ජම් ව ඉඩම් රඵහ  ජභත් තත් ගඵදුම් සීභහ්ත 

ලිිඟල් කිරීභත් උරුභ දයිතිහසිම් ම්ඵ්තධගඹ්ත ඳත්නහ ගල් 
ඥහීර්ත පිළිඵ සීභහ ලිිඟල් ය හභහනය උරුභ නීතිඹ ්ගද්ල 
කිරීභත්  උස කිරීම් ව ඵදු  ජම් ම්ඵ්තධගඹ්ත ඳත්නහ සීභහ 

ඉත් කිරීභ ව ඉඩම් ඳරිවයණඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත ඳත්නහ සීභහ 
ඉත් කිරීභත් දගේක්ක හග්ත තභයි ගම් න ඉඩම් (විගලේ විධහන) 
ඳනත් ගටුම්ඳත ඉදිරිඳත් ය්තග්ත. භභ ගම්හ ළන ව්ත 

ය්තග්ත දද දපි ම්භත ය ්තනහ නිගඹෝරබ දභතය 
ඉදිරිගේදි ඉඩම් දභහතයහසලඹ තුළි්ත ගම් යගට් ඳතින ඉඩම්ර 
දයිතිඹ ව ඒ දයිතිඹ ඳරිවයණඹ කිරීගම් ජ තිගඵන ඵහධහ්ත ඉත් 
ය්තන දපි ්තනහ පිඹය  ගභොනහද කිඹන න ළන දළනුත් 

ය්තනයි. 

 ඒ නක්ක භ යලගේ ඉඩම් ඵළසකු ඳනත් ගටුම්ඳතක්ක  ඉදිරිඳත් 
ය්තනබත් දපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. දළනබභත් ඒහ 

ළබිනට් භඩුඩරඹබ ඉදිරිඳත් ය ඉදිරිගේ ජ Attorney-General's 
Department නගක්ක  නිරීක්ක ණරබත් බහලන යරහ ගම් දවුරුද්ද 
දහන ග්තන ප්රථභගඹ්ත  ඳහර්ලිගම්්තතුබ ඉදිරිඳත් ය්තන 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  ඳත්නහ ්ඥහඳනත් දනු යලගේ  
ඉඩම් ඵළවළය කිරීභ වහ ශභනහයණඹ විවිධ දභහතයහසල  
ගදඳහර්තගම්්තතු  වහ ගනොගඹකුත් යලගේ ්ඹතන විසි්ත 

විවිධහහයගඹ්ත ඉටු යනහ. ඒ දපි ගම් යගට් දකින ගදඹක්ක .  
දළනබ ඳත්නහ ිතළම් ප්රතිඳහදන ඹල් ඳළනගිඹ ඒහ වීභත්  ඉතහ 
 ජර්ක ඳටිඳහටි්ත දනුභනඹ කිරීභබ සිදු වීභත් නිහ යලගේ ඉඩම් 

ඵළවළය කිරීභ වහ ඉතහ  ජර්ක හරඹක්ක  ත වීභ ශක්ක ්තන නභ 
ඉඩම් ඵළසකු ඳනත් ගටුම්ඳත ඳහර්ලිගම්්තතුබ ඉදිරිඳත් යරහ 
ළවළල්ලු ළඩ පිළිගශක්ක  ක්රිඹහත්භ ය්තන තභයි දගේ 
දභහතයහසලඹ ඵරහගඳොගයොත්තු ්තග්ත.  

යලඹ ව යලගේ ්ඹතන තු ඉඩම් පිළිඵ සිඹලු ගතොයතුරු 
ිතුශත් ය දත්ත ඳද්ධතිඹක්ක  ස ය ඳත්හ ගන ඹහභබත් 
දපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. මුල් දදිඹගර් ජ ඉඩම් ගොභහරිස 

ගදඳහර්තගම්්තතු  භවළලි දිවහරිඹ ව ඉඩම් ප්රතිසසයණ 
ගොමි්ත බහ තු ඉඩම් නභ දත්ත ඳද්ධතිඹබ ිතුශත් කිරීභබ 
ළරසුම් ය ිති දතය  ඉ්ත දනතුරු දගනකුත් ්ඹතන තු 

ඉඩම් ගොනු කිරීභබ බයුතු ය්තන ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 
න රභ ගේදඹක්ක  වහ න ඳරිඳහරන ුවඹක්ක  වඳු්තහ  ජභ. 

ඉවත කී දණඳනත් භඟි්ත වඳු්තහ  ජ ිති විවිධහහයගේ 

රභගේද ඒහඵද්ධ ය යලගේ ඉඩම් ඵළවළය කිරීභ වහ යර 
රභගේදඹක්ක  වඳු්තහ  ජභ ව ඒ වහ සුදුසු ඳරිඳහරන ුවඹක්ක  
ළසීභබ බයුතු යනහ. නළනි ළඩ පිළිගශක්ක  ඉදිරිගේ ජ 
ක්රිඹහත්භ ය්තන තභයි යලගේ ඉඩම් ඵළසකු ඳනති්ත දපි 

ඵරහගඳොගයොත්තු ්තග්ත.  

උතුරු ඳශහත තුශ පිිඟටි ගඳෞද්ලි ඉඩම්  ්යක්ක  
දභහතයහසලඹ ගත දත්ය ළනීගම් ළඩ පිළිගශ පිළිඵත් භභ 

ව්ත ය්තන ළභතියි. යුද්ධඹ ඳළති හරගේ ඉඩම් දත් වළය 
ගිඹ මුල් දයිතිරු්තබ ඒ ඉඩම්ර ඳදිසචි වීගම් දසථහ ඹළිත් 
රඵහ  ජගම් ළඩ පිළිගශ ම්ඵ්තධගඹ්ත ඳසු ගිඹ හරගේ උතුරු 

නළ ගයනිඟය ප්රගද්ලර විලහර ්්තගදෝරනඹක්ක  ිතිගරහ තිබුණහ. 
විවිධ දසථහර ජ ්යක්ක   ගවේතු භත ගඳෞද්ලි ඉඩම් යලඹබ 
ඳයහ ්තන සිදු වුණහ. විගලේගඹ්තභ නගවභ ගඳෞද්ලි ඉඩම් 

යලඹබ ඳයහ ්තන සිද්ධ වුගඩු ්යක්ක  වමුදහර ඳහවිච්චිඹ 

වහයි. දද ලනහිවඳතිතුභහගේ නහඹත සගඹ්ත මිටුක්ක  
පිිඟටුරහ  දළ්ත රභරභගඹ්ත ඒ ඉඩම් නිදවස යමි්ත ඉ්තනහ. 
ඒ ඉඩම් නළත මුල් දයිතිහයඹ්තබ රඵහ  ජගම් ළඩ පිළිගශක්ක  දද 
ක්රිඹහත්භ නහ. ඳසු ගිඹ දසර උතුරු නළ ගයනිඟය භ්තත්රීරු 

ගම් හයණඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත වඬක්ක  නළඟුහ. නතුභ්තරහගේ 
ඉල්ලීභ භත ඉඩම් විලහර ප්රභහණඹක්ක  මුල් ිඟමිරු්තබ රඵහ  ජරහ 
තිගඵනහ. තත් ඉඩම් ගොබස ගද්තන තිගඵනහ. දගේ යගට් 

්යක්ක හ ළනත් ල්ඳනහ යරහ  දලයභ ප්රභහණඹ ඳභණක්ක  
යලගේ ඳහරනඹ ඹබගත් තඵහගන  ඉතුරු ඉඩම් මුල් ිඟමිරු්තබ 
ගද්තන දළ්ත ළඩ බයුතු රෆසති යගන ඹනහ.  

විගලේගඹ්තභ උතුරු නළ ගයනිඟය ඳශහත් දතවළයරහ  ගන 
ගන ඳශහත්ර වුරුර රැීම සිටින ඳවුල්ර දයිතිහසිම් 
වඳුනහගන  ඔවු්තබ ඉඩම් ්ඳසු රඵහ  ජගම් ළඩ පිළිගශක්ක  ඉඩම් 
දභහතයහසලඹ තුළි්ත ක්රිඹහත්භ යමි්ත ඳතිනහ. ඉඩම් 

දභහතයහසලගේ නිරධහරි්තගේ භළදිවත් වීභ තුළි්ත තභයි ගම් 
බයුතු ගගය්තග්ත. ඒ බයුත්ත විලහර යහලහරිඹක්ක . 

ඊශය හයණඹ තභයි  "බිම් විඹ" ළඩබවන භහගරෝචානඹ 
කිරීභ. ගම් ළඩ පිළිගශ ඹබගත් රසහගේ දිසත්රික්ක  18  

ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් ගොට්ඨහ 58ක්ක  ්යණඹ යමි්ත   "බිම් 
විඹ" ළඩබවන ක්රිඹහත්භ ගනහ. 2015 ර්ඹ තුශ "බිම් 
විඹ" ළඩබවන ඹබගත් ඉඩම් ළඵලි 106 175 ප්රභහණඹක්ක  

භළනුම් ය තිගඵනහ. ඔඹ ් ජ ලගඹ්ත  "බිම් විඹ" ළඩබවන 
ක්රිඹහත්භ නහ. නතළන තිගඵන ළදත්භ ගදඹක්ක  තභයි  හදය 
ගල්න මි්ත සිදු යන සචානි ක්රිඹහ දභ කිරීභබ බයුතු 
කිරීභ. ඉඩම් ගල්නරබ ෘමි තු්තග්ත න වහනි දභ 

යගන  ඉඩම් ගල්න සයක්ක ණඹ කිරීභ වහ ඉඩම් 
දභහතයහසලගේ මරය දහඹත්ඹ ව ගයජිසට්රහර් ලනයහල් 
ගදඳහර්තගම්්තතුගේ වගඹෝඹ ිති දියින පුයහ ඉඩම් 

ගයජිසට්රහර් හර්ඹහර ඳරිණත කිරීගම් ළඩබවන ්යම්බ 
ය තිගඵනහ.  

ගම් ඉතහභ  ළදත් හර්ඹඹක්ක . දද ඉඩම් ගයජිසට්රහර් 
හර්ඹහරර විවිධ දරමිතහ ගනහ ඳභණක්ක  ගනොගයි   ජර්ක 

හරඹක්ක  නිඟ තළ්තඳත් ය තිබීභ නිහ ඒ ගඳොත් ඳත් විනහලඹබ 
ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ඒ දනු  2016  ය දහන න විබ ඉඩම් 
ලිඹහ ඳදිසචි කිරීගම් හර්ඹහර 15 ම්පර්ණ ලිඹහ ඳදිසචි කිරීගම් 

බයුතු ඳරිණත ළඩබවනක්ක  භඟි්ත ක්රිඹහත්භ කිරීභබ 
නිඹමිත  ිති දතය  ගම් වහ ඉඩම් දභහතයහසලගඹ්ත විලහර මුදල් 
ප්රභහණඹක්ක  රඵහ  ජ තිගඵනහ. ඒ ගඵොගවොභ ළදත් ගදඹක්ක . 

විටි්ත විබ දඳබ දව්තනබ රළගඵනහ  නකිගනහගේ ඉඩම් 
ගනත් දඹ දරමිතහ තුළි්ත සචානි ලිඹහගන තිගඵන 
්හයඹ. ඒහ ශක්ක ්තන තභයි ගම් ළඩ පිළිගශ දපි ්යම්බ 
යරහ තිගඵ්තග්ත. ඒ නිහ ගම් ළඩබවන හර්ඹක්ක භ වහ 

පරදහයී ක්රිඹහත්භ කිරීභබ දළනබ ඳත්නහ දඩු ඳහඩු වහ දුර්රතහ  
වඳුනහගන  ඒහ නිළරැදි කිරීගම් දයමුණි්ත යුතු 1998 දස 21 
දයන ිඟමිම් ලිඹහඳදිසචි කිරීගම් ඳනත සගලෝධනඹ කිරීභ වහ 

නිඟ සගලෝිවත ගටුම්ඳත ගම් න විබ නීති ගටුම්ඳත් ම්ඳහද 
ගත දපි ගඹොමු ය තිගඵනහ. ගම් ගඵොගවොභ ළදත් 
හර්ඹඹක්ක . ගභයි්ත සචාහ  දූණ ගඵොගවොභඹක්ක  දභ ය ්තන 

දඳබ පුළු්ත ගනහ.  

උත් ඳහඩම් වහ ප්රති්තධහනඹ පිළිඵ ව ලනහිවඳති ගොමි්ත 
බහගේ නිර්ගද්ල ඳසු ගිඹ හරගේ ලහතය්තතයගේ භළදිවත්වීභ 
තුළි්ත ිති වුණු ගම් ගොමි්ත බහගේ නිර්ගද්ල  20ක්ක  ඉඩම් 

දභහතයහසලගේ දධීක්ක ණඹ ඹබගත් ඉඩම් ගොභහරිස ලනයහල් 
ගදඳහර්තගම්්තතු  මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතු  ඉඩම් 
ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම් ගදඳහර්තගම්්තතු ඹන ්ඹතනර 

375 376 

[රු ගලෝ්ත දභයතුස භවතහ  



2016  ඔක්ක ගතෝඵර්  06 

මලිත්ගඹ්ත ඳශහත් ඳහරන ්ඹතන  දිසත්රික්ක  ගල්ම් හර්ඹහර 

ව ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් හර්ඹහරඹ ඹන යලගේ ්ඹතනර වහඹද 
රඵහ නිමි්ත උතුරු  නළ ගයනිඟය ඳශහත්ර දද ක්රිඹහත්භ යරහ 
තිගඵනහ. භභ ිඟත්තග්ත ගඵොගවොභ හර්ථ ඒ ළඩ බයුතු 
ගගයනහ.  

විගලේගඹ්තභ  ඉඩම් දභහතයහසලගේ භළදිවත්වීගභ්ත ඉඩම් 
ච්ගච්රි ව ලසභ ගේහ  භඟි්ත ගම් ළබලු නියහයණඹ 

යමි්ත  භළනුම් බයුතු ක්රිඹහත්භ ය ිති දතය  ඒ ළඩ 
බයුතු යමි්ත ඳතිනහ. ඒ සිඹල්රක්ක භ  ගගය්තග්ත ගම් ඉඩම් 
දභහතයහසලගේ  භළදිවත් වීගභ්ත.   

 ඊශයබ  ඉඩම් ගොභහරිස ලනයහල් ගදඳහර්තගම්්තතුගේ  
හර්ඹබහයඹත් දතිලයි්තභ  ළදත්. විගලේගඹ්ත ගිඹ දවුරුද්ගද්ත්  
ගම් දවුරුද්ගද්ත් විලහර ප්රභහණඹක්ක  ඔේපු රඵහ  ජභ  ඵරඳත්ර නිකුත් 

කිරීභ ඉඩම් ගොභහරිස ලනයහල්තුභහගේ භළදිවත් වීභ තුළි්ත   
නහඹත්ඹ තුළි්ත ගම් ගදඳහර්තගම්්තතුග්ත ක්රිඹහත්භ ගරහ 
තිගඵනහ. ගභඹ ලනතහ විගලේගඹ්ත ඵරහගඳොගයොත්තු ඉ්තන 

ගදඹක්ක . ඒබ න ගවේතුක්ක  තභයි  දද දරුගක්ක  ඳහරබ 
දතුශත් ය ්තනත් ඳදිසචිගේ වතිඹ දලය වීභ. තමු්තගේ 
ඳදිසචිගේ වතිඹ ගනොරළබුගණොත් දරුහබ ඳහරක්ක  රඵහ ්තන 

ඵළරි ගනහ.  නළනි ප්රලසනරබත් ලනතහබ  මුහුණ ගද්තන  
සිදධ ගනහ. ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් හර්ඹහර වයවහ  දද ඒ ඔේපු රඵහ 
 ජගම් බයුත්ත හර්ථ ගරී ගන ඹනහ. ඒ ළනත් ගම් 

දසථහගේ ජ ඉඩම් ගොභහරිස ලනයහල් ගදඳහර්තගම්්තතුබ දගේ 
ප්රලසහ ිඟමි ගනහ.  

මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතු ළනත් කිඹ්තන ඕනෆ. යලගේ 

සර්ධන යහඳෘතිරබ දහඹත්ඹ රඵහ දිඹ වළකි දයුරි්ත 2015-
2016 ර්ගේ මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතු විලහර 
හර්ඹබහයඹක්ක  යරහ තිගඵනහ. ගම් දඳබ සිතහ ්තනත් 

දභහරුයි.  සීමිත ම්ඳත්  සීමිත  මිනි්තගදෝරුරු්ත සයහගේ 
ගේහ තුශ ඉඩම් සර්ධන ්ඥහඳනත ඹබගත් ඉඩම් රඵහ  ජභ 
වහ   2015 ර්ගේ ඉඩම් ළඵලි  49 000ත්  2016 ර්ගේ 

ඉඩම් ළඵලි  30 000ත්  භළනුම්  බයුතු දහන ය 
තිගඵනහ. ඊබ දභතය බිමි විඹ ළඩබවන ඹබගත්  ඉඩම් 
විලහර ප්රභහණඹ මිනුම් බයුතු දහන ය තිගඵනහ.   

ඒහගේ  සයහ ගල්නත් තිගඵනහ. දක්ක ෂිණ දිවගේගී 
භහර්ඹ වළ ජගම් ජත් මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතු විලහර 
ගේහක්ක  යරහ තිගඵනහ.  ඔවු්ත මිනුම් බයුතු  ඉක්ක භනි්ත 

යපු නිහ  ගම් භහර්ගේ ළඩබයුතුත් දහන ය ්තනබ 
පුළු්ත වුණහ. ඒ හගේභ  ළුය - ගභොයව්තද යහඳහයගේ 
මිනුම් බයුතු  ළවිලි භහම්රබ රඵහ  ජ ඉඩම්ර මිනුම් 

බයුතු  න සයක්ක ණ ගදඳහර්තගම්්තතුගේ ඉඩම්ර ගගයන 
මිනුම් බයුතු  උත් ඳහඩම්  වහ ප්රති්තධහනඹ  පිළිඵ ව 
ලනහිවඳති ගොමි්ත බහගේ  නිගඹෝ ඳරිදි ගයන මිනුම් 

බයුතු  ් ජ ලගඹ්ත ගඵොගවෝ මිනුම් බයුතු ඔවු්ත ය 
තිගඵනහ.   

ගයෝවල්  ලරම්ඳහදන  ළවිලි ර්භහ්තත   විදුලිඵර ඹන ගම් 

වළභ යහඳෘතිඹබභ  මුලි්තභ ඳහ  තඵ්තග්ත  මිනි්තගදෝරු 
ගදඳහර්තගම්්තතුයි.  මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතුගේ  හර්ඹ 
බහයඹ  ඉක්ක භනි්ත දහන ගනොවුගණොත්  ඒ යහඳෘති ප්රභහද 

ගනහ.   ගම් බයුතුර ජ දගේ  මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතුගේ 
ප්රධහනිඹහගේ සිබ නිරධහරි භඩුඩරගඹ්ත රළබුණු වගඹෝඹ ව 
ඉටු යන රද ගේහ  භහ ඉතහ තුටි්ත භතක්ක  ය්තන ළභළතියි. 

ඒ නිරධහරි භඩුඩරඹ ව ගේඹ්ත  දිහ රෑ ගනොඵරහ  විලහර  
ළඳවීභකි්ත ගම් බයුතු ඉටු යන නිහ තභයි දඳබ ගම් යගට් ීයඝ්ර 
සර්ධනඹක්ක  ිති ය ්තන පුළු්ත ග්තග්ත. ඒ නක්ක  දසලඹක්ක .  

ඒ තභයි මලි දසලඹ. ඉඩම් පිළිඵ ඕනෆභ ළඩබ 

ඉසගල්රහභ ඳහ තඵ්තග්ත මිනි්තගදෝරු්ත.  මිනි්තගදෝරුහගේ 

හර්ඹබහයඹ ඉක්ක භනි්ත ගරුගණොත් තභයි ඒ බයුත්ත 
ඉක්ක භනි්ත දහන ය්තන පුළු්ත ්තග්ත.  නභ නිහ ඉදිරිගේ ජ 
දපි ගගන්තනබ ඵරහගඳොගයොත්තු න ඳනත්ර බයුතු වහත් 
මිනි්තගදෝරු හර්ඹහරගේ යහලහරිඹ  මිනි්තගදෝරු ගේහ  

දතිලයි්තභ  ළදත් ගනහ.  

ගම් ් ජ ලගඹ්ත විගලේ හර්ඹඹ්ත යහයකඹක්ක  ගම් දභහතයහසලඹ 
තුළි්ත ගම් යගට් සර්ධනඹබ සිද්ධ ගනහ.  ඒ වළභ ගදඹක්ක භ 

ය්තන සිටින නිරධහරි භඩුඩරගේ  ගේ පිරිගේ දහඹත්ඹ 
දපි ගම් දසථහගේ ජ දඹ ශ යුතුයි.  නමුත් ශ යුතු ගද්ල් ත 
යහයකඹක්ක  තිගඵනහ.  ඒහබ දලය නීතිරීති සගලෝධනඹ ය්තන 

දළනබභත් ගම්  දභහතයහලඹ තුළි්ත බයුතු  ්යම්බ යරහ 
තිගඵනහ. දපි  ඒ   බයුතු ය ගන ඹනහ.   

ඒ හගේභ  දගේ ඉඩම් ප්රතිසසයණ ගොමි්ත බහගේ 

ඉඩම් ඵළවළය කිරීභ පිළිඵ ව ඒහගේ දයිතිහසිම් රඵහ  ජගම් 
ළඩබයුතු ම්ඵ්තධගඹ්ත ගඵොගවෝ ගදගනක්ක  ථහ යනහ. ඒ 
බයුතුර ජ  ඹම් දසථහර ඹම් ප්රභහද ගදෝ ිති ගරහ 
තිගඵනහ. ඒ දපි පිළි්තනහ. නමුත් නිඟ බහඳතිතුභහබත්  

දධයක්ක  භඩුඩරඹබත් භභ උඳගදස  ජරහ තිගඵනහ  
විගලේගඹ්තභ තභ්තබ දයිති ඉඩම් ප්රභහණඹ ඉඩම් ප්රතිසසයණ 
ගොමි්ත බහ විසි්ත නීතයනුකර යලඹබ ඳයහත්තහබ 

ඳසගේ රළගඵන දක්ක ය 50බ දභතය ඒ දඹගේ දරු්තබ 
නීතයනුකර රළබිඹ යුතු භමි බහඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත  ප්රමුත්ඹ 
 ජරහ වළකි ඉක්ක භනි්ත නඹ රඵහගද්තන කිඹරහ.  

දද ගඵොගවෝ ගදගනක්ක  ගම් හර්ඹහරඹබ ිවිල්රහ භළසිවිලි 
ගදොඩනහ  ඔවු්තගේ දයිතිහසිම් රළබිරහ  නළවළ කිඹරහ. ඒ 
නිරධහරි භඩුඩරඹත් ගඵොගවොභ උත්හවගඹ්ත යුතු බයුතු 

යනහ  පුළු්ත තයම් ඒ ප්රලසන නියහයණඹ ය්තන. ඒ විලහර 
ප්රලසනඹක්ක . ඉඩම් දත්ය ළනීගම් ඳනත  නයයි කිඹරහ දපි 
කිඹනහ ගනොගයි. දළනබ තිගඵන භහලයීඹ ප්රලසනඹබ විඳුභක්ක  

වළටිඹබ ඒ ගවොයි. නමුත් නඹ ක්රිඹහත්භ යන දිවගේ 
වරිඹබ බයුතු ගනොකිරීභ නිහ දද විලහර ළබලු වහ ප්රලසන 
භතුගරහ තිගඵනහ. දළ්ත ඒහ නියහයණඹ කිරීගම් කීභ 
ඳළරිරහ තිගඵ්තග්ත ඉඩම් ප්රතිසසයණ ගොමි්ත බහගේ 

බහඳතිතුභහබ  දධයක්ක  භඩුඩරඹබ ව නිඟ යහලහරි යන 
නිරධහරි පිරිබයි.  

භවය ඉඩම් තභත් වඳුනහගන නළවළ. ඒ ඉතහභ 

නහටුදහඹ තත්ත්ඹක්ක . ඉඩම් ප්රතිසසයණ ගොමි්ත 
බහබ දඹත් ඉඩම් ගභොනහද කිඹන න තභ වඳුනහගන 
නළවළ. ඔඹ තුශ විලහර ළබලුක්ක  ඳතින නිහ තභයි ඉඩම් ඵඩහ 

ඳනත ගනළල්රහ  ඒ ඉඩම් ගභොනහද කිඹරහ ගොඹහගන  ඒ 
සිඹලුභ ඉඩම් නභ ඵඩහබ ිතුශත් යළනීභබ ඵරහගඳොගයොත්තු 
ග්තග්ත. ඒ දදව ිති තභයි දපි දලුත් ඳනතක්ක  ඉදිරිඳත් 

ය්තන ඵරහගඳොගයොත්තු ග්තග්ත. ඒ ශහබ ඳසගේ ඉඩම් 
ඵළවළය කිරීගම් ක්රිඹහදහභඹ හර්ඹක්ක භ ව පිළිගශබ 
ක්රිඹහත්භ ය්තන දඳබ පුළු්ත ගනහ. දළ්ත විවිධ යහඳෘති 
වහ ඉඩම් ප්රතිසසයණ ගොමි්ත බහ භඟි්ත ඉඩම් දක්ක ය 

426ක්ක   ජරහ තිගඵනහ. නිහ වහ ඉඩම් නිදවස යරහ 
තිගඵනහ. ෘෂි හර්මි බයුතු වහත් ඉඩම් නිදවස යරහ 
තිගඵනහ. ඔඹ ් ජ ලගඹ්ත ඉල්ලීම් දනු ඉඩම් නිදවස කිරීගම් 

ළඩ බයුතු ගරීගන ඹනහ. 

 

ගු කබීර් ශළෂීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Kabir Hashim. 
 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Yes, please. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Can you not wait until he finishes? 
 

ගු කබීර් ශළෂීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim ) 

I would like to raise it now, so that he can answer it, 

Sir. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Is that all right, Hon. Minister? 
 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Okay, I am agreeable. 
 

ගු කබීර් ශළෂීේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

රු ථහනහඹතුභනි  ගභභ හයණහ භභ ළබිනට් 
භඩුඩරගේ ජත් ඉදිරිඳත් ශහ. විගලේගඹ්තභ නය සීභහ්ත තුශ 
තිගඵන පුය්ත ව කුඹුරු ඉඩම් හභහනයගඹ්ත සර්ධනඹ වහ 

නහරි සර්ධන දිවහරිගඹ්ත ඳයහ ්තනහ. හභහනයගඹ්ත 
නභ ඉඩම් ිඟමිඹ්තබ ග්තග්ත ඉතහභ සුළු ්තදිඹක්ක . ගභොද  
ඒහ කුඹුරු ඉඩම් නිහ. ඒ ඉඩම් ඳයහ ත්තහබ ඳසු ඒහ පුයරහ 

හණිල ටිනහභබ ඳත් යරහ යලඹ ඳහවිච්චි යනහ. නගේ 
ඳයහ ත්ත භවය ඉඩම් ගනුග්ත ගවීම් ය්තනත් හරඹක්ක  
ත ගනහ. දවුරුදු ණනබ ඳසගේ ග්තගනත් සුළු මුදරක්ක . 

නක්ක ගෝ ඳර්චාස නබ රුපිඹල් 500ක්ක . නළත්නම් ඳර්චාස නබ 
රුපිඹල් 2 500ක්ක . ඉඩම් ිඟමිරු්තබ ඒ නිහ දහධහයණඹක්ක  
සිද්ධ නහ. නභ ඉඩම් හණිල ටිනහභබභ ඳයහ ළනීභ සුදුසුයි 
කිඹරහ භහ ගඹෝලනහ යනහ  රු ිභතිතුභනි.  ගම් ම්ඵ්තධ 

සගලෝධනඹක්ක  ගගනනහ නම් ගවොයි කිඹරහත් භහ විලසහ 
යනහ. 

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ිභතිතුභහ කිඹන හයණඹ තයඹක්ක . දඳබත් ඳළමිණිලි 

යහයකඹක්ක  රළබිරහ තිගඵනහ. ඒ දනු   ්තදි ගවීභ ම්ඵ්තධගඹ්ත 
ඉඩම් දත්ය ළනීගම් ඳනගත් සගලෝධනඹ්ත ය්තන දළනබභත් 

දපි ළරසුම් ය තිගඵනහ. දපි දළ්ත ඒ ඳනත් ගටුම්ඳත 
පිළිගඹශ යගන ඹනහ. ඒ දනු  ප්රහගඹෝගි ්තදිඹක්ක  ඒ දඹබ 
රඵහගද්තන බයුතු ය්තන දඳබ පුළු්ත ගයි.  

ඉඩම් දත්ඳත් ය ළනීගම් බයුතුරබ ඳවත් බිම් සර්ධන 

භඩුඩරඹත් ම්ඵ්තධ නහ. ගම් බයුතු වහ ඒ දඹගේ 

දනුදළනුභත්  දනුභළතිඹත් ඕනෆ ගනහ. දපි ලි්ත ර දුටු 

ඵහධ නියහයණඹ ය්තන ඉඩම් දභහතයහසලඹ දද දලුත් දණ 
ඳනත්  සගලෝධන ගන න්තන ක්රිඹහ යගන ඹනහ. න භභ 
ගම් රු බහගේ ව්ත ය්තන ළභළතියි. භභ ිඟතනහ දපි 
දලුගත්ත ගගන්තන ඵරහගඳොගයොත්තු න සගලෝධන තුළි්ත 

රඵන දවුරුද්ද න ගොබ ගභළනි ප්රලසන යහයකඹබ විඳුම් රඵහ 
්තන පුළු්ත ගයි කිඹරහ. යබ ීයඝ්ර සර්ධනඹබ ඉඩම් 
ම්ඵ්තධ බයුතුත් සිදු විඹ යුතුයි.   

 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, there is a point of Order being raised 
by Hon. Namal Rajapaksa.                                                                                                           

 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ දළනබභත් ්තදි ගවීගම් හයණඹ 
ම්ඵ්තධගඹ්ත විගලේ දධහනඹ ගඹොමු යරහයි තිගඵ්තග්ත.  

 දක්ක ෂිණ දිවගේගී භහර්ගේ භහතය සිබ ගඵලිදත්ත දක්ක හ දළ්ත 

ළඩ ්යම්බ ය තිගඵනහ. ඒ හගේභ දඳබ දළන ්තනබ රළබී 
තිගඵනහ  උතුරු දිවගේගී භහර්ගඹත් ළඩ ඳබ්ත ්තනහ 
කිඹරහ. දළ්ත ඒ ඳයහ ්තනහ ඉඩම් ගනුග්ත ්තදි ගවීගම් ජ 

ඔඵතුභ්තරහ දනුභනඹ යන ක්රිඹහදහභඹ ගභොක්ක ද? රු 
ිභතිතුභනි  ඒ ඉඩම් දත්ඳත් ය ළනීභ වහ ිනනම් ළඩ 
පිළිගශක්ක  ක්රිඹහත්භ නහ හගේභ  ඒ ඉඩම්ර ඳදිසචි සිටින 

දඹබ ිනනමි්ත ්තදිඹක්ක  ගවීගම් ළඩ පිළිගශක්ක  
තමු්තනහ්තගේරහ ක්රිඹහත්භ ය්තන ළරසුම් යනහද කිඹන 
නත් දළන ්තන ළභළතියි. 

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ තභයි.  දපි ගම් ඳනත් සගලෝධනඹ යරහ  ිනනමි්ත 

්තදි ගවීගම් ළඩ පිශගශකුත් ස යනහ.  ඔඹ ප්රලසනඹ 
විටි්ත විබ භතු වුණු නිහ  තභයි ඒ යහඳෘති ගභොනහද කිඹරහ 

ගොඹහ ඵරහ  ළට් නිගඹෝ නිකුත් යරහ  ඒ ළඩ පිළිගශ 
ක්රිඹහත්භ යගන ඹ්තග්ත. 

 

ගු නළමල් රළජඳක් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රු ථහනහඹතුභනි  ගම් න ගොබ භභ ජීත් න 
දිසත්රික්ක ගේ ලනතහ දතයත් ගම් පිළිඵ  ගනෝතසු්තතහක්ක  
ව ළබලු ගඵොගවෝභඹක්ක  භතු ගරහ  තිගඵනහ. ගභොද   ්තදි 

රඵහ ගදන ඵබ ව ගඳොගයෝතදු භත ඉඩම් බහය  ජරහ ගිඹ දඹත් 
ඉ්තනහ. ඒ දඹත් දළ්ත භහ කිිඟඳඹක්ක  තිසගේ ඵරහගන 
ඉ්තනහ  රු ථහනහඹතුභනි.  ගඵොගවෝ ගරහබ ඒ දඹගේ 
ගඳොල් ඉඩම්  කුඹුරු ඉඩම් උින්ත තභයි ගම් දිවගේගී භහර්ඹ 

ඹ්තග්ත. ඒ නිහ දගේ රු ිභතිතුභහ නයපු ප්රලසනඹත් ගභතළන ජ 
භතුගනහ. ගභොද  කුඹුරු ඉඩම්රබ දඩු ්තදිඹක්ක  තභයි 
ග්තග්ත. වළඵළයි  ඒ දඹගේ ම්පර්ණ ්දහඹභ රැීම තිබුගඩු ගම් 

කුඹුරු ඉඩම් තුශයි. ඒ නිහ නභ ඉඩම් දත් ඳත් ය ්තනහ 
හගේභ ගම් දණඳනත් තුළි්ත නභ ලනතහබ  හධහයණඹක්ක  ඉසබ 
ය්තන කිඹරහත් භභ ඔඵතුභහග්ත ඉල්ලීභක්ක  යනහ. 
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ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු භ්තත්රීතුභනි  ඒ ගඵොගවොභ හධහයණ ඉල්ලීභක්ක . දගේ 

දධහනඹ ඒ පිළිඵ ගඹොමු ගරහ තිගඵනහ. ගභොද  විටි්ත විබ 
දඳබ ගම් පිළිඵ ඳළමිණිලි රළබිරහ තිගඵනහ. ඒ දනු දපි ඒ 

දඹබ හධහයණත්ඹ ඉටු ය්තන පිඹය ්තනහ කිඹන න ගම් 
දසථහගේ  ජ ව්ත ය්තන ළභළතියි.  

දද දින ගභභ නිගඹෝඹ  ම්භත ය ළනීභබ  රු බහගේ 
පර්ණ වගඹෝඹ රළගඵයි කිඹහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගමි්ත භගේ 
ථහ ද්ත යනහ   රු ථහනහඹතුභනි.  

 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. (Mrs.) Shanthi 

Sriskandarasa. You  have 15 minutes. 

 
 

[தொ.த. 11.41] 
 

ගු ළන්ින ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්ක ය  
(ரண்தைறகு (றருற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகப சதரரகர் அர்கரப, சந்ர்ப்தம் ந்கக்கு 

ன்நற.  தகப அகச்சர் அர்கள் இவ்பவு ரதொம் 

கரறச் சட்டங்கள் ற்ரம் சுற்ரறருதங்கள் தரடர்தரகவும் 

கரற தரடர்தரண அகச்சுக்கள், றகக்கபங்கள், ற்ரம் 

அறகரரறகபது தசற்தரடுகள் தற்நறத்ம் கரற தரடர்தரகக் 

கரப்தடுகறன்ந தறச்சறகணககப - சறக்கல்ககப வ்ரர 

லர்த்துக்தகரள்ப தொடித்ம், இனகுரக்க தொடித்ம், க்கரக்கு 

வ்ரர ரசகககப இனகுரக ங்க தொடித்ம் ன்தண 

தரடர்தரகவும் தல்ரர றரண கருத்துக்ககப இங்ரக 

தொன்கத்ரர். அந் ககறல் இந் இனங்ககத் 

றருரட்டிரன கரப்தடுகறன்ந சட்டங்கள், சுற்ரறருதங்கபற 

தெடரக க்கரக்குச் ரசககள் ங்குதொகரக  றகக் 

கபங்கரம் அறகரரறகரம் து தசற்தரடுககப தொன்தணடுப் 

தகறட்டு ரன் ன்நற கூரகறரநன். இருந்ரரேம், இந்க் 

கரற தரடர்தரண சட்டங்கள், சுற்ரறருதங்கள் ன்தண து 

ட தகுறறரன ந்பவுக்கு அதொனரக்கப்தடுகறன்நண ன்தது 

ரகள்றக்குரற எரு றடரகும்.   

து ரட்டில் கரற சுவீகரறப்தைத் தரடர்தரகப் தல்ரர 

சுற்ரறருதங்கள் கரப்தடுகறன்நண.  ஆணரல், ட தகுறறரன  

கரற சுவீகரறப்தைக்கரண அந்க் சட்டங்கள், சுற்ரறருதங்கள் 

ன்தண தறன்தற்நப்தடுகறன்நணர? ன்ந எரு ரகள்றக 

ரன் தகப அகச்சர் அர்கபறடம் இங்கு தொன்கக்க 

றரும்தைகறன்ரநன். கரற சுவீகரறப்கதப் ததரரத்க அச் 

சட்டத்றன் 38 தறரறறன்கலழ் உடணடிரண சுவீகரறப்தைக்கு 

அறகரம் ங்கப்தட்டிருக்கறன்நது. றடீதன்ர ற்தட்ட 

சுணரற ரதரன்ந ஏர் அணர்த்த்றன் கரரக உடணடிரகத் 

ணறரர் கரறகச் சுவீகரறத்ல் ன்ததுரன் அந் 

அறகரம். ரம் ரசறப் தரதுகரப்தறற்கு தொரணர்கள் 

அல்னர். ஆணரல், இன்ர த்த்ம் தொடிகடந்து 7 ருடங்கள் 

றகநகடந் தறன்தைம் இரட ரக்கப்தட்டிருக்கறன்ந 

கரறகள் வ்ககரண சட்டத்றன்கலழ் சுவீகரறக்கப்தட்டண? 

ன்ந எரு ரகள்றக ரன் இங்கு தொன்கக்க றரும்தை 

கறன்ரநன். அங்கு ஆண்டரண்டு கரனரக து க்கள் 

ஆண்டுந் கரறகள் சுவீகரறக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. அர்கள் 

இன்ர எரு ரகபச் ரசரற்ரக்குக்கூட தறகப்தறல்னர 

றகனறரன இருக்கறன்நரர்கள். அர்கரகட ற் 

கரறகள், அர்கள் தர்வீகரக ரழ்ந்துந் தன கரறகள் 

இந் ல்ரக்க கரனத்றல் சுவீகரறக்கப்தட்டுள்பண. இன்ரம் 

து க்கள் ம்தொகட தசரந் றனங்ககப, ரம் தோரக 

ரரடு ரழ்ந் தசரந்ப் தறககப, அரற உரறத்டன் 

இருக்கறன்ந து றனங்ககப றடுறத்துத் ருரர தருத் 

தருரக அகனந்து றரறகறன்நணர்.  அச அறகரரறகபறடம் இது 

தற்நறக் ரகட்டரல் அர்கள் ம்ரல் துவும் தசய் 

தொடிரறருப்தரகக் ககறரறக்கறன்நரர்கள். அந் ககறரன 

ரகப்தரப்தறனவு, தகரக்கறபரய், தகரக்குத்தரடுரய் ரதரன்ந 

தல்ரர இரட தொகரம்ககப ரன் இங்கு குநறப்தறட்டுக் 

கூந றரும்தைகறன்ரநன்.  

கரறச் சுவீகரறப்தைச் சட்டத்றன் Section 5 க்குக்கலழ் 52 

ரங்கபறன் தறன்ரன் கரறககபச் சுவீகரறக்க தொடித்ம் ன்ந 

சுற்ரறருதம் கரப்தட்டரரேம் இந் ல்ரக்க அசறரன 

அந் றகனப்தரடு தசற்தடுத்ப்தடுகறன்நர? இகறட 

ணதரறதரனணத் றகக்கபத்றன் தசற்தரடுகள் தற்நறத்ம் 

ரன் இங்கு தொன்கக்க றரும்தைகறன்ரநன்.  

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Member, can I interrupt you? 

 

ගු ළන්ින ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්ක ය  
(ரண்தைறகு (றருற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

Yes. 
 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Do you concede that there is a process of which the 

lands which were taken during the conflict period are now 
being given back to the original owners? 

 
ගු ළන්ින ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්ක ය  
(ரண்தைறகு (றருற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

Yes, but - 
 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Maybe not all, but the process is on. 
 

ගු ළන්ින ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්ක ය  
(ரண்தைறகு (றருற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

The process is going on, but the seven-year period is 

complete now. Yet, not even one acre of land has been 
given back to the people in the Mullaitivu District. This is 

our problem. 

 
ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Maybe, that is in one particular district but, overall, 

there are a number of people who have got back their 
original lands. 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ගු ළන්ින ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්ක ය  
(ரண்தைறகு (றருற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

No. 

ணதரறதரனணத் றகக்கபத்றன் தசற்தரடுககபப் 

ததரரத்கறல், அந்த் றகக்கபரணது ல்கனறடு 

கறன்நததரரோது அங்ரக சறக்கறன்ந தோரகர் ற்ரம் கரனர 

கரனரக அங்கு சறத்து ந்ர்கரபரடு கனந்ரரனரசறத்து 

அணது ல்கனககப றர்றக்க ரண்டும். அவ்ரநறல் 

னரல் ங்தகங்கு கரடு கரப்தடுகறன்நரர , அங்கங் 

தகல்னரம் ற்ரம் ங்கபது க்கள் சறத்துக் தகரண்டிருக் 

கறன்ந கரறகபறல் ல்னரம் அர்கள் ல்கனக் கல்கன 

இடுகறன்நரர்கள். அத்துடன், ங்கபது க்கள் ரட்டி 

தன்கண, ர, தனர ரதரன்ந தன்ரு ங்ககபக்தகரண்ட 

கரறகபறல்கூட ங்கபது ல்கனக் கற்ககப இட்டுச் 

தசல்கறன்நரர்கள். இந் றகன தரடர்ந்து ருகறன்நது 

ன்தக ரன் இங்கு குநறப்தறட்டுக் கூந றரும்தைகறன்ரநன்.  

இன்ர தகரக்கறபரய், தகரக்குத்தரடுரய், கருரட்டுக் 

ரகற ரதரன்ந இடங்கபறரேள்ப கரறகள் ற்ரம் க்கள் 

தர்வீகரக தற்தசய்கக தசய் ல் றனங்கள் கரர 'ல்' 

னத் றட்டத்துக்குள் உள்ரங்கப்தட்டிருக்கறன்நண. த்த் 

கரனத்றன்ததரரோது இந் க்கள் அடித்து றட்டப்தட்டர்கள். 

இர்கள் லண்டும் குடிரநற தறன்தைம் அந்க் கரறகள் 

அர்கபறடம் ககபறக்கப்தடரல் றட்டறட்ட குடிரற்நச் 

தசற்தரடுககபச் தசற்தடுத்துற்கரகப் தன்தடுத்ப் 

தடுகறன்நண. கரர 'ல்' னத்றட்டத்றன்கலழ் தரஏர 

தறரசச் தசனகப் தறரறக தொல்கனத்லவுடன் உள்படக்கற 

இந் க்கபது கரறகள் உள்ரங்கப்தடுதும் இங்கு 

குநறப்தறடத்க்கது. அதுட்டுல்ன, ததபத் றகரகககப 

அகப்தற்கரகத் ணறரது உரறக் கரறகள் 

உள்ரங்கப்தட்டிருக்கறன்நண. இது தரடர்தரகச் சட்ட 

டடிக்கக டுக்கச் தசன்நரல், லர்ப்தை ங்கப்தடரல் 

தரடர்ந்து இரோதட்டுச் தசல்கறநது. அந்ககறல், இந் 

த்த்த்றரன து உநவுககப, து தசரத்துச் சுகங்ககப 

இந் து க்கள் இந் அகசரச் தசரத்ரண து 

கரறகபறரன குடிரந தொடிர ககறல் றட்டறட்ட 

தசற்தரடுகள் ரற்தகரள்பப்தடுகறன்நண.  

அதுட்டுல்ன, இன்ர எரு குடிகன் ணது வீட்டுக்குத் 

ரகரண எரு டிகக்கூட தட்ட தொடிரல் 

இருக்கறன்நததரரோது, இந் த்த் ரத்றரன து 

தறள்கபகபரரன ரட்டி பர்க்கப்தட்ட றகவும் ததரறரண 

ரக்கு ங்கள் அரத்து டுக்கப்தட்டு 'ரறப்தர்'கபறல் 

தபறறடங்கரக்கு தகரண்டு தசல்னப்தடுகறன்நண. இது 

தரடர்தரக ரம் அந் அறகரரறகபறடம் ரகட்டததரரோது, அது 

ரரடத்றரருந்து ங்கப்தட்டுள்ப அதறதன்ரம் 

அகணப் தற்நறத் க்குத் தரறரது ன்ரம் தசரல்கறநரர்கள். 

அற்கு ரனரக இன்தணரரு றடம். அரது, 

ட்டுரகரல் அகந்துள்ப Navy camp அண்கறரன 

லண்ட தூத்துக்கு net இணரல் ரரகள் அகடக்கப்தட்டு 

தனப்தடுத்ப்தட்டிருக்கறன்நது. அங்குள்ப க்கபது உரறகக் 

கரறகள், அர்கள் ஆண்டரண்டு கரனரக இருந்துந் 

கரறகள் அந் தொகரதொக்குள் அடக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. 

அத்துடன், து க்கரக்குப் தல்ரர  ககறல் 

தன்ருகறன்ந ங்கள் உட்தட, அர்கபது கரல்கடகரம் 

அற்குள் தொடக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. இணரல் து க்கபது 

ரழ்ரரத்க - ருரணங்ககப ஈட்ட தொடிர றகனக 

கரப்தடுகறநது. ரங்கள் அந் தொகரம் அறகரரறகரபரடும் 

அச அறதரரடும் ரட்ட ட்டத்றல் இதுதற்நற 

கனந்துகரடல்ககப ரற்தகரள்கறன்நரதரது அர்கள் ரம் 

அந்க் கரறககப  றடுறப்தரகக் கூரகறன்நரர்கள். 

ஆணரல், இதுக அது தரடர்தரக துற டடிக்கக 

கரம் ரற்தகரள்பப்தடறல்கன. 

இகணறட, றன அபகத் றகக்கபத்றன் தசற் 

தரடுகள் தற்நற லங்கள் இங்ரக கூநறணலர்கள்; அர்ககப 

றகவும் தரரட்டிணலர்கள். ரதம் அகண ற்ரக் 

தகரள்கறன்ரநன். ஆணரல், தொல்கனத்லவு ரட்டத்றல் தசற் 

தடுகறன்ந றன அபகரபர்கள் றர்தகரள்கறன்ந தறச் 

சறகணககப ரன் இங்கு தொன்கக்க றரும்தைகறன்ரநன். 

சுந்றதைம், ட்டுரகல் ரதரன்ந இரட தொகரம்கபற 

ரேள்ப கரறககப றன அபகத் றகக்கபத்றணர் 

அபவீடு தசய் ந்ததரரோது அந்க் கரறகரக்குரற ததரது 

க்கரபரடு ரதம் அங்கு தசன்நறருந்ரன். அந்  ரத்றரன 

றன அபகத் றகக்கப அறகரரறகபறடம், "இந் இரட 

தொகரதொக்குள்ரப ததரது க்கபது கரறகரம் இருக்கறன்ந 

ல்னர! அந் க்கரகட கரறககப ரகரர்த்துக் 

தகரடுக்கப்ரதரகறநலர்கபர? லங்கள் ன், இவ்ரநரண 

தசல்ககபச் தசய்கறன்நலர்கள்?" ன்ர ரன் ரகட்டததரரோது, 

ரனறகரரறகபறன் order இகணர ரங்கள் தசய்ரக 

அர்கள் ககக றரறக்கறநரர்கள். அந்த் றகக்கப 

அறகரரறகள் அங்கு றர்தகரள்கறன்ந தறச்சறகணககப 

அர்கபரல் தபறறரன கூந தொடிரறருக்கறன்நது.  அகண 

இங்கு தகௌ அகச்சர் அர்கபறடம் ரன் கூரகறன்ரநன். 

அந் அறகரரறகள் ரனறகரரறகரக்குக் கட்டுப்தட்டுச் 

தசற்தட ரண்டி எரு றகனறல் இருக்கறன்நரர்கள். 

இருந்ரரேம் றர் ன்ந ககறரன ரங்கள் 

றர்தகரள்கறன்ந தறச்சறகணககப ங்கரக்கு ரசூக்கரகக் 

கூநறருகறன்நரர்கள்.  

கரறக் கபஞ்சற சட்டம் தற்நறத்ம் கரற ங்கறச் சட்டம் 

தற்நறத்ம் உரறகரபர்கரக்கு கரறககபக் ககபறப்தது 

தற்நறத்ம் அகச்சர்கள் இங்கு கூநறணரர். அது அந் 

க்கபது தறச்சறகணககப, சறக்கல்ககபத் லர்த்துக் 

தகரள்ற்கு ரய்ப்தரக இருக்குதன்தகண ரன் ற்ரக் 

தகரள்கறன்ரநன். தகௌ அகச்சர் ன்ந ககறரன 

உங்கபறடம் ரன் எரு ரண்டுரகரகப றடுக்கறன்ரநன். 
கடந் 30 ருட த்த் கரனத்றரன சகனற்கநத்ம் இந்து 

இன்ர ங்கபது தர்வீக றனங்கபறல்கூட குடிரந தொடிரல் 

இருக்கறன்ந அந் க்ககப லங்கள் ரடிரக ந்து 

சந்றத்ங்கள்! து க்கபது தறச்சறகணககப லங்கள் 

ரடிரக ந்து தரர்க்கரண்டும்; அர்கபறடம் ரகட்டநற 

ரண்டும்; அங்ரக வ்பவு கரறகள் இரட ரக்கப் 

தட்டிருக்கறன்நண ன்தது தற்நற லங்கள் அநறந்து 

தகரள்பரண்டும்.   
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have five more minutes. 

 
ගු ළන්ින ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්ක ය  
(ரண்தைறகு (றருற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

Okay. 

அதுட்டுல்ன, லள்குடிரற்நத்றன் தறன்தை ரகரடிக் கக் 

கறரன தம் தசனவு தசய்ப்தட்டு குபங்கள் அதறறருத்ற 

தசய்ப்தட்டிருக்கறன்நண. ஆணரல், இந் இரட தொகரம்கள் 
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குபப்தடுக்ககறன் கலர அகந்றருப்தணரல், அந்க் 

குபங்கபறன் கலரோள்ப கரறகள் க்கரக்குப் தகறர்ந்பறக் 

கப்தடர றகனறல் அர்கள் அங்கு ங்கரகட 

தரறல்ககபச் தசய்தொடிர றகனக கரப்தடுகறன்நது . 

இந் றகனறரன க்கள் ங்கரக்குப் தல்ரர தொகநப் 

தரடுககபச் தசய்கறன்நரர்கள்.  

இந் இரட தொகரம்கபறல் உள்ப கரறககப அபவீடு 

தசய் றன அபகத் றக்கபத்றணர் ருகறன்ந ரத்றல் 

த்த்த்றரன து தறள்கபககப இந் , து கன்ரக 

இந், இரடத்றடம் ம்ரல் ககபறக்கப்தட்ட 

தறள்கபகள் ங்ரக ன்ர இதுக ரடிக்தகரண்டிருக்கறன்ந 

த்கணரர ரய்ரர் அன்ணறன்நறத் ண்லரறன்நற 

அறகரகன 5 றக்ரக ரோந்துந்து நறல் ரதரரட் 

டங்ககபச் தசய்க லங்கள் அநறவீர்கள். ஆகர, இந்ச் 

சுற்ர றருதங்கள், சட்டங்கள் ன்தண ணறர ரோத்றல் 

ட்டுறல்னரது அல்னது ணறர தன்ணறனங்ககக்கு ட்டு 

றல்னரது த்த்த்றரன தரறக்கப்தட்ட க்கரம் அற்நறதெடரக 

ன்க ததநக்கூடி ககறல் எரு சூகன ற்தடுத்றத் 

ரருங்கள்! ட தகுறறரன ரகன தசய்கறன்ந அச 

அறகரரறகரக்கு ரரடத்றரருந்து ருகறன்ந அரோத்ங்கள் 

கரரக ல்ரக்கத்ரரடு ரகன தசய்தொடிர றகன 

இருப்தரக அர்கள் ங்கரக்கு தொகநதௌடு தசய்கறன்நரர்கள். 

இந்க் கரறககப அதகரறக்கறன்நததரரோது அல்னது 

சுவீகரறக்கறன்நததரரோது ரங்கள் அற்தகறரக டடிக்கக 

டுத்ரல், ரரடத்றரருந்து க்கு அச்சுரத்ல்கள் 

ருகறன்நண ணக்கூரகறன்நரர்கள்.  ரம் எரு ல்ன சூழ் 

றகனறரன ரசகரற்ந தொடிர றகன கரப்தடுரக 

அச அறகரரறகள் கூரகறநரர்கள்.  

அத்துடன், இந்க் கரறப் தறச்சறகணகள் கரரக 

அங்குள்ப க்கள் து தர்வீகக் கரறகரக்கு தசல்ன 

தொடிர றகனகத்ம் ரழ்ரரத்க ரற்தகரள்ப 

தொடிர றகனகத்ம் கரப்தடுகறநது . ரரேம், தன் 

ருகறன்ந தன்கணகரள்ப 50 - 60 க்கர் தன்ணந் 

ரரட்டங்கபறரன இரட தொகரம்கள் அகக்கப்தட்டிருப் 

தணரல் அந்க் கரறகபறன் தசரந்க்கரர்கள் தரம் 

கரறகபறரன குடிலர் சறகூட இல்னரல் ரழ்ந்து 

ருகறநரர்கள். இணரல் அர்கள் தரடர்ந்தும் இன்ணல்ககப 

அததறத்து ருகறநரர்கள்.  

ஆகர, இந் ல்னரட்சற அசரங்கத்றன் தகப 

அகச்சர் அர்கள், எரு றகறகக் குநறப்தறட்டு அத்றணத்றல் 

தொல்கனத்லவு ரட்டத்துக்கு ருககந்து இந்க் கரற 

தரடர்தரகக் கரப்தடுகறன்ந தறச்சறகணககப ரரறல் 

கண்டநற ரண்டுதன்ர ரன் ரகக் ரகட்டுக் 

தகரள்கறரநன். அத்துடன், அங்குள்ப அச அறகரரறகள் 

ங்கரகட ரசகககபச் சறநந்தொகநறல் க்கரக்கு 

ஆற்நக்கூடி எரு சூகன உருரக்கறத் ரண்டும் ன்ரம் 

து க்கரக்கும் ல்ரக்கத்ரரடு ரக்கூடி எரு 

சந்ர்ப்தத்க ற்தடுத்றத் ரண்டுதன்ரம் தரறக்கப்தட்ட 

க்கள் சரர்தரக தகப அகச்சர் அர்கபறடம் றண்ப் 

தறத்து, றகநவுதசய்கறன்ரநன். ன்நற.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon T.B. Ekanayake. රු යහලය 
දභහතයතුභහ  ඔඵතුභහබ විනහින 30 හරඹක්ක  තිගඵනහ.  
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ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ (ඉඩේ රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க -கரற இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 

රු ථහනහඹතුභනි  දද ඉදිරිඳත් ය තිගඵන  (460 ළනි 
දිවහයඹ ව) ඉඩම් දත්ය ළනීගම් ඳනත ඹබගත් නිගඹෝ ළන 
ථහ යද් ජ භභ ිඟතනහ  ඳසු ගිඹ හරඹ මුළුල්ගල්භ දිවගේගී 
භහර් ්යම්බ කිරීගම් ජ ්තදි ගවීභ ම්ඵ්තධගඹ්ත භතුව 

ළබලුරබ විඳුභක්ක  විිවඹබ ගම් නිගඹෝ විගලේගඹ්ත ළදත් 
ගේවි කිඹහ. ගම් ළට් නිගේදනඹබ දනුත ය තිගඵනහ  භහතය 
- හම්බන්ත ොට දක්ෂිණ අධිතේගී මාර්ගය දීර්ඝ කිරීම සහ මධ්යම 

දිවගේගී භහර්ඹ පිළිඵ හයණහ. ඳසු ගිඹ හරඹ මුළුල්ගල්භ 
ක්රිඹහත්භ ශ භහර් යහඳෘති ණනහක්ක   -යහඳෘති 18ක්ක - වහ 
ම්ඵ්තධ ළබලු ණනහක්ක  ඳළතුණහ. දක්ක ෂිණ භනහභන 

සර්ධන යහඳෘතිඹ  ගොශම - නුය දිවගේගී භහර් යහඳෘතිඹ  
ඔරුගොඩත්ත දමතගල් භහර් යහඳෘතිඹ  න ළරණි ඳහරම් 
ප්රගේලඹ (ළරණිමුල්ර සිබ දසගොඩ  ගොසත්ත ඳහය) 

යහඳෘතිඹ  භට්බක්ක කුලිඹ ඳහරම් ප්රගේලඹ (භධයභ භහර්ඹ ව 
දලුත් භහත) යහඳෘතිඹ  භහතය - තයභ දුම්රිඹ භහර්ඹ ඉදි 
කිරීගම් යහඳෘතිඹ  දළදුරු ඔඹ ලරහල යහඳෘතිඹ  යත්නපුය - 
ඵරසගොඩ භහර් යහඳෘතිඹ  ඵරසගොඩ - ඵඩුඩහයගර භහර් 

යහඳෘතිඹ  ඳහගදනිඹ - දනුයහධපුය භහර් යහඳෘතිඹ  තමරමු - 
කි්තනිඹහ භහර් යහඳෘතිඹ  5/2 ඳහරභ (ටුසගතොබ) - නුය - 
ඹහඳනඹ භහර්ඹ  භහතය - ගොඩභ භහර්ඹ  ගවොයණ - ඳහභසඩ 

භහර්ඹ  දක්ක ෂිණ දිවගේගී භහර්ඹ - භහදුරුගොඩ භහර්ඹ  
කිරුශඳන - ගොඩභ භහර්ඹ ිතුළු යහඳෘති 18ක්ක  පිළිඵ 
හයණඹත් දපි ළට් නිගේදනඹබ ිතුශත් ය තිගඵනහ  ඳසු 

ගිඹ හරඹ මුළුල්ගල්භ ගම් පිළිඵ ් ගඹෝලනහ ව දදවස 
ළරකිල්රබ නිමි්ත නභ යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ 
ඹම්කිසි වනති තත්ත්ඹක්ක  ිති කිරීභබ.      

රු ථහනහඹතුභනි  භභ රක්ක  භවහභහර් ිභතියඹහ 
විිවඹබත් භහර් සර්ධන ිභතියඹහ විිවඹබත් බයුතු ශහ. 
ගභගේ දත්ඳත්ය ත් ඉඩම් වහ ්තදි රඵහ ළනීභබ ඳළමිණි 

විලහර පිරික්ක  ඒ ම්ඵ්තධ ෆහීභබ ඳත් ගනොවුණු දසථහර ජ 
විගලේගඹ්ත LARC ව Super LARC භඟි්ත බයුතු ය ්තදි 
රඵහ  ජභ පිළිඵ හයණහ දපි ළරකිල්රබ ත්තහ. භභ දකුණු 
දිවගේගී භහර්ඹ නිරීක්ක ණඹ ය්තන ගිඹ ගේරහගේ ඒ ගොල්ර්ත 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනොවුණු ප්රභහණගේ දතිවිලහර මුදරක්ක  ඒ 
ගොල්ර්තබ රඵහ ගද්තනබ වළකිඹහ රළබුණු ්හයඹ භබ 
භතයි. ඒ තුළි්ත ඔවු්තබ ගල්-ගදොයල් ්දිඹ වදහ ළනීගම් 

ලක්ක තිඹ රඵහ  ජභබ දඳබ වළකිඹහ රළබුණහඹ කිඹහ භහ ිඟතනහ. ඒ 
නිහ ගම් හයණහ ළරකිල්රබ - 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ගම් දසථහගේ ජ රු නිගඹෝලය හය 

බහඳතිතුභහ මරහනඹ ්තනහ ිති. 

 
අනතුුල ගු කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් වුමයන්, 

නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ [ගු මවල්ලේ අවඩක්කනළදන්  

මශතළ] මුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ர அகனர, குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்] கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  ගම් දනු දත්ඳත් ය 
ළනීගම් ගයගුරහසි සගලෝධනගේ ජ විගලේගඹ්ත දපි ඉඩම් 
ිඟමිරු්තගේ නයතහ වහ තක්ක ගේරු පිළිඵ හයණහ 

ළරකිල්රබ නිමි්ත තභයි ගම් LARC ව Super LARC භඟි්ත 
නභ බයුතු ක්රිඹහත්භ ය තිගඵ්තග්ත. ගභභ මිටු විසි්ත ්තදි 
මුදල් ණනඹ කිරීගම් ජ ිති වුණු ඳයසඳයතහ්ත යහඳෘතිගඹ්ත 

යහඳෘතිඹබ නිරීක්ක ණඹ වීභ නිහ හුයහක්ක  හයණහ ළරකිල්රබ 
ත්තහ.  

ත්භ්ත යලඹ ක්රිඹහත්භ යන විගලේ යහඳෘතිරබ දදහශ 
දත්ඳත් ය ළනීම් භඟි්ත භධයභ දිවගේගී භහර් යහඳෘතිගේ 

ළඵලි ඳවගශොසදවස නසිඹවතළිසගදකුත්  දක්ක ෂිණ දිවගේගී 
භහර් දිගු යහඳෘතිඹ වහ ළඵලි තු්තදවස නසිඹදසවතකුත්  
භවහනය වහ ඵසනහිඟය සර්ධන දභහතයහසලඹ භඟි්ත සිදු යනු 

රඵන විගලේ සර්ධන යහඳෘති වහ ගවක්ක ගබඹහය 
නසිඹවළබඳවකුත්  දගනකුත් සර්ධන ළඩබව්ත වහ 
ගවක්ක ගබඹහය ගදදවස ඳ්තසිඹවතළිසනඹ ඉඩම් ප්රභහණඹකුත් 

දත්ඳත් ය ගන තිගඵනහ. ගම් ඹබගත් ම් පුළුල් කිරීගම් 
ළඩබව්ත  සර්ධන හර්ඹඹ්ත  නහඹඹෆම් ළනි සහබහවි 
්ඳදහ්තග්ත දතළ්තව්ත වහ විල්ඳ ඉඩම් රඵහ  ජම් ිතුළු 

දගනක්ක  ළබලුරබ විඳුම් රඵහ  ජභබ දගේක්ක හ යනහ.  

භහර් වහ දත්ය ්තනහ ඉඩම්රබ ්තදි ගවීගම් ජ 
දලය යන මුදල් භවහභහර් දභහතයහසලඹ විසි්තද  සසථහ  

භඩුඩර  දිවහරි ළනි යසථහපිත ්ඹතන ගනුග්ත දත්ඳත් 
ය ්තනහ ඉඩම් වහ ්තදි ගවීගම් ජ දලය ගන මුදල් නභ 
්ඹතන විසි්තද ගනු රඵනහ. දගනක්ක  ්ඹතන වහ දත්ඳත් 
ය ්තනහ ඉඩම්රබ ඉඩම් දභහතයහසලඹ විසි්ත ්තදි ගනු 

රඵනහ. ඒ වහ රුපිඹල් මිලිඹන ගදදවස තු්තසිඹවතළිසඳව 
මරධනඹක්ක  ග්ත ය තිගඵනහ. නඹ ගභභ ළඩබවනබ 
දනුතයි. 

ඉඩම් (විගලේ විිවවිධහන) ඳනත් ගටුම්ඳත ඹබගත් විඳුම් 
රඵහ ගදයි කිඹහ ලනතහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගන විවිධ ප්රලසන  
ලනතහ ්ල්ඳ පිළිඵ හයණහ ම්ඵ්තධගඹ්ත විගලේගඹ්ත දපි 

කිඹ්තනබ ඕනෆ. විගලේගඹ්තභ දළනබ ඔේපු රභඹ භත නියවුල් 
වහ ළබලු ිඟත භුක්ක ති විඳින ඉඩම් වහ ිඟමිම් වතිඹක්ක  
රඵහත යුත්ගත් ියි දළයි ඹ්තන පිළිඵ ලනතහ තුශ පුළුල් 

ළබහීභක්ක  නළවළ. ගභගතක්ක  ම්ප්රදහඹහනුකරල භවය දලයතහ්ත 
ිඟමිම් වතිඹබ ිතුශත් කිරීභබ ිති ගනොවළකිඹහ පිළිඵ 
හයණඹ. ිතළම් සර්ධන රක්ක ණ  වළඩතර  සිතිඹම්රබ 

ිතුශත් ය ගනොභළති දුසයතහ්ත පිළිඵ වීදි ගර්හ බව්ත. 
වනති ගනොන ්තත ළනීභක්ක  පිළිඵ ්යණඹ වීගම් 
වළකිඹහ නිහ ගඳොදුගේ ත් ශ විවිධ ිඟමිම් ිඟත ලනතහ 

ගගයිඟ ිත්ගත් දභළත්තකි. විගලේගඹ්තභ විවහය  ගද්හර 
ඉඩම් ම්ඵ්තධගඹ්ත ඔේපු ලිඹහ ඳදිසචි කිරීම් පිළිඵ තිගඵන 
ළබලු. වනති ගනොන දයිීර්ත කිඹහඳෆම්; ්යවුල් තත්ත්ඹ්ත 

ිතිවීම්; හසිඹබ ඵරඳෆම් ය ිඟමිම් වති රඵහ ළනීභබ 
සවිධහනහත්භ ඵරඳෆම් කිරීභ. ිත්ත ලගඹ්තභ ඳසු ගිඹ 
හරඹ මුළුල්ගල්භ ගම් හයණහ ළරකිල්රබ දයගන තිගඵනහ. 

ලි්ත ථහ ශ රු ලහ්තති ශ්රීස්තදයහහ භ්තත්රීතුමිඹ 
ඳළවළදිලි ශ විිවඹබ උතුරු ප්රගද්ලගේ ඉඩම් දත් ඳත් ය ළනීභ 
පිළිඵ හයණගේ ජ දගේ කීභ ්තග්ත   ඒ වහ ඉතහභත් 
කීභක්ක  ිති ළඩ පිළිගශක්ක  ක්රිඹහත්භ කිරීභයි. නභ දත් ඳත් 

ය ළනීගම් ජ  නභ ප්රගද්ලගේ ඵහු ලන සවිධහන  ්මි 
සවිධහන  දිහඳතිතුභහ ිතුළු පිරිස භය හච්ඡහ යමි්ත තභයි 
නඹ ක්රිඹහත්භ ය්තන ඕනෆ. නගවභ නළති  හබත් ගනොද්තහ 

නභ හර්ඹ කිරීභබ බයුතු ය්තග්ත නළවළ.  

ගම් හයණඹ පිළිඵ දතිරු ලනහිවඳතිතුභහත්  දගේ 

ිභතිතුභහත් විගලේ ළරකිල්ර ගඹොමු ය තිගඵනහ. උත් 

ඳහඩම් වහ ප්රති්තධහනඹ පිළිඵ ව ලනහිවඳති ගොමි්ත බහගේ 

නිර්ගද්ල භත ඉඩම් ගොභහරිස  ලනයහල් ගදඳහර්තගම්්තතු  ශ්රී 

රසහ මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතු  ඉඩම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති 

ළරසුම් ගදඳහර්තගම්්තතු නමුතුග්ත උතුරු-නළ ගයනිඟය 

ප්රගද්ලර ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ දින 1 309ක්ක  ඉඩම් ච්ගච්රිර 

ළඩබව්ත ඳත්රහ තිගඵනහ. ලසභ ගේහ ළඩබව්ත 

109ක්ක  ඳත්රහ තිගඵනහ. ලනතහ ඉඩම් ළබලු 185 679ක්ක  

ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵනහ. නභ ළබලුලි්ත 174 684ක්ක  නිදවස 

ය්තන පුළු්ත ගරහ තිගඵනහ. උතුරු නළ ගයනිඟය ප්රගද්ලර 

භළනුම් ඉල්ලීම් 74 434ක්ක  ඉදිරිඳත් ගරහ තිගඵනහ. නභ 

ඉල්ලීම්ලි්ත 51 319ක්ක  භළනුම් කිරීභබ බයුතු යරහ තිගඵනහ. 

නගේභ   ජර්ක හලීන ඵදු 366ක්ක  ම්ඵ්තධගඹ්ත බයුතු යමි්ත 

ඳතිනහ. ගම් න විබ ඳවුල් 264බ බුක්ක තිඹ බහය ජභබ බයුතු 

ගඹොදහ තිගඵනහ. ඒ දනු  උත් ඳහඩම් වහ ප්රති්තධහනඹ පිළිඵ 

ව ලනහිවඳති ගොමි්ත බහගේ නිර්ගද්ල ක්රිඹහත්භ කිරීගම් ජ  

උතුරු නළ ගයනිඟය ඳශහත්ර දිසත්රික්ක  8 ඉඩම් ඳරිවයණ ළරසුම් 

ස යරහ  සිඹලු ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් ගොට්ඨහර 

දිහඳතිරු්තබ ගම් පිළිඵ ළඩමුළු ණනහක්ක  ඳත්රහ ඒ 

පිළිඵ හච්ඡහ්ත ක්රිඹහත්භ යරහ තිගඵනහ. උතුරු-

නළ ගයනිඟය ඳශහත්ර -කිලිගනොච්චිඹ  භ්තනහයභ  මුරතිේ  

ේනිඹහ දිසත්රික්ක ර- ්යක්ක  දලයතහ්ත වහ ඉඩම් ව 

යලගේ ඉඩම් දත් ඳත් ය ළනීභ ඹබගත් ගඹෝලනහ ක්රිඹහත්භ 

කිරීගම් ජ  යහලය ්යක්ක  දභහතයහසලගේ ව දගේ දභහතයහසලගේ 

දධීක්ක ණඹ ඹබගත් නඹ ක්රිඹහත්භ යරහ තිගඵනහ.  

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  ඉඩම්රබ ්තදි 

රඵහ ජභ කිඹන හයණගේ ජ නහරි ප්රගද්ල දඳ විගලේ 

ළරකිල්රබ රක්ක  යනහ. ඉඩභ පිළිඵ යලගේ ප්රධහන 

තක්ක ගේරුරුගේ තක්ක ගේරු ළරකිල්රබ  ්තනහ. ඉ්ත ඳසු 

LARC නගක්ක  ඒ පිළිඵ හච්ඡහ යරහ  ඉඩම් ිඟමිඹහ ළරහ 

ඔහු භයත් හච්ඡහ යනහ. ඔහු නඹබ නය වුගඩු නළත්නම් 

Super LARC නබ ගිිඟ්ත ඉඩම් ිඟමිඹහ භය හච්ඡහ යමි්ත 

ඔහුබ දලය ටිනහභ රඵහ  ජභබ දලය බයුතු ක්රිඹහත්භ 

යනහ. ගම් ක්රිඹහලිගේදි සිදුන ඳභහවීභ නළති යරහ  මීබ ඩහ 

යර රභඹකි්ත ඔහුබ ඒ දසථහ රඵහ ජභබ බයුතු කිරීභයි දද 

ඉදිරිඳත් ය තිගඵන නිගඹෝ තුළිනුත් දඳ ය්තන 

ඵරහගඳොගයොත්තු ්තග්ත. ඉඩම් දභහතයහසලගේ ගල්ම්තුභහ  

ඉඩම් ගොභහරිස ලනයහල්තුභහ  ඉඩම් ිඟමිම් නියවුල් කිරීගම් 

ගොභහරිස ලනයහල්තුභහ ව ර්ගේ ලනයහල්තුභහත් ම්ඵ්තධ 

යගන ගම් වහ ඉතහභ ගවො රභගේදඹක්ක  ක්රිඹහත්භ 

ය්තන දගේ රු ිභතිතුභහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ගම් 

බයුතුර ජ ළබලු ළින ප්රගද්ලර තිගඵන තත්ත්ඹ්ත නියවුල් 

ය්තනත්  විගලේගඹ්තභ උතුරු නළ ගයනිඟය ප්රගද්ලර තිගඵන  

ලි්ත ඳළවළදිලි ශ ඉඩම් දත්ඳත් යළනීභ පිළිඵ හයණහත් 

ළරකිල්රබ නිමි්ත ඔවු්තබ වනඹක්ක  ර්තනත් දඳ 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.   

 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු යහලය ිභතිතුභනි  භබ ගඳොින ඳළවළදිලි යළනීභක්ක  ය 

්තන දසථහක්ක  ගද්තන.  

භහර් ණනහබ ඉඩම් ළඵලි යහයකඹක්ක  ඳයහගන 

තිගඵනහඹ කිඹහ දළ්ත ඔඵතුභහ කිේහ. නගේ ඳයහත් ඉඩම් 
ගනුග්ත ඒ ිඟමිඹ්තබ ගොයි තයම් මුදරක්ක  ගවිඹ යුතුයිද කිඹහ 
දළනබ දශ තක්ක ගේරුක්ක  ය තිගඵනහද? 
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ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ගභ්තන ගම් මුදර ගවිඹ යුතුඹ කිඹහ දඳබ ීර්තදුක්ක  ්තන 

ඵළවළ  රු භ්තත්රීතුභනි. ගභොද  යලගේ ප්රධහන තක්ක ගේරුරු 

තභයි නඹ ීර්තදු ය්තග්ත. නතුභහ නඹ ීර්තදු ශහබ ඳසු LARC 

න වහ Super LARC න ඒ ඉඩම් ිඟමිඹහ ළරහ ඒ පිළිඵ 

ඔහු භය හච්ඡහ යනහ. රු භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ද්තනහ 

ග්ත දකුණු දිවගේගී භහර්ඹබ ඉඩම් ්තන ගොබ දඳ බයුතු ශ 

්හයඹ.  

 
ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)  
භභ දව්තග්ත ද්ත ශ ඒහ ළනයි  රු යහලය 

ිභතිතුභනි.  

 
ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

 ප්රධහන තක්ක ගේරුරුගේ තක්ක ගේරුත් නක්ක   උඳරිභ මුදර 
රඵහගද්තනයි දඳ බයුතු ය්තග්ත.  

 
ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
දළනබ මුදල් රඵහ  ජභබ ඉ්තන දඹබ ගොච්චාය තක්ක ගේරුත 

මුදරක්ක  රඵහ ගද්තන තිගඵනහද කිඹන හයණඹ දළන ්තනයි භභ 
ඒ ප්රලසනඹ ිහුගේ. 

 
ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ඒ  යලගේ තක්ක ගේරුරු ීර්තදු යන මුදර.  

 
ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
තභ ඒ තක්ක ගේරු ද්ත නළද්ද? 

 
ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

නළවළ. 

 
ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
දද තිගඵන market value න ළන ල්ඳනහ යරහ තභයි  

තක්ක ගේරු යරහ මිර ග්තග්ත. ඒ හධහයණ යනහ. හුයක්ක  

දුයබ ගගයනහ.  

 
ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
භහර් යහයකඹක්ක  ළන කිේහ ග්ත. ඒහ මලි දසථහගේ 

තක්ක ගේරු යරහ තිබුණහ. භභ ඵළලුගේ   ඒ හගේ තක්ක ගේරු යරහ  
ගභගතක්ක  මුදරක්ක  ගනොගපු ඉඩම් ිඟමිරු්ත ඉ්තනහද 

කිඹරහයි.  

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඳතින තක්ක ගේරු දනු තභයි  ඒහ තක්ක ගේරු යරහ මුදල් 

ග්තග්ත. 

 
ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගවොයි. 

 
ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

යලගේ ඉඩම් ඵළසකු ළඩපිළිගශ දපි ඉදිරිගේ ජ ක්රිඹහත්භ 

ය්තන ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. රසහගේ විවිධ භට්බගම් ඉඩම් 
තිගඵනහ. යලඹ තු ඉඩම්  ඳශහත් බහ තු ඉඩම්  භවළලි 
දිවහරිඹ තු ඉඩම්  න සයක්ක ණ ගදඳහර්තගම්්තතු තු ඉඩම්  
ගයශ සයක්ක ණ ගදඳහර්තගම්්තතු තු ඉඩම්  ඳරිය 

දභහතයහසලඹබ දයිති ඉඩම්  ගඵෞද්ධ විවහය ගද්හරම් ඳනතබ 
දයිති ඉඩම් ළනි විලහර ඉඩම් ප්රභහණඹක්ක  තිගඵනහ. ඉඩම් වඳුනහ 
ළනීභ වහ ඳවසු රභගේදඹක්ක  විිවඹබ යලඹ ව යලඹ තු ඉඩම් 

පිළිඵ සිඹලු ගතොයතුරු ිතුශත් දත්ත ඳද්ධතිඹක්ක  ස කිරීභ 
වහ දපි බයුතු යනහ. මුල් දදිඹගර් ජ ඉඩම් ගොභහරිස 
ගදඳහර්තගම්්තතු  භවළලි දිවහරිඹ  ඉඩම් ප්රතිසසයණ 

ගොමි්ත බහ තු ඉඩම් දත්ත ඳද්ධතිඹබ ිතුළු කිරීභබ 
බයුතු යනහ. දගනක්ක  ඉඩම් පිළිඵ රභගේදඹ ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ ගදළනි පිඹය විිවඹබ ක්රිඹහත්භ කිරීභබ තභයි දපි 

ල්ඳනහ ය්තග්ත.  

ඉඩම් යහලහරි ම්ඵ්තධගඹ්ත ව ළබලු පිළිඵ ප්රහගද්ීයඹ 
ගල්ම්රු්ත 250ගේ වබහගිත්ගඹ්ත යුතු දිසත්රික්ක  
ම්භ්තත්රණ 19ක්ක  දපි ගම් න ගොබ රසහ පුයහ ඳත්රහ 
තිගඵනහ. ඉඩගම් යහලහරි යන ප්රහථමි දිවහරිඹ විිවඹබ 

ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් හර්ඹහරඹ  ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්තුභහ ව ඳශහත් 
ඉඩම් ගොභහරිසතුභහගේ ඒහඵද්ධතහ පිළිඵ ගොශඹි්ත 
ඹන ප්රධහන නිරධහරි්ත ඒහඵද්ධ ගම් දළනුත් කිරීභ ක්රිඹහත්භ 

යමි්ත තිගඵනහ. දපි ද්තනහ  ඉතිවහඹ පුයහභ ප්රහගද්ීයඹ 
ගල්ම් හර්ඹහරඹබ  ඳශහත් ඉඩම් ගොභහරිස හර්ඹහරඹබ ඹන 
විලහර පිරික්ක  යසතිඹහදු නහ; ඒ හගේභ ඉඩම් ගයජිසට්රහර් 

ගදඳහර්තගම්්තතුබ ගිිඟල්රහ යසතිඹහදු ගනහ කිඹරහ. ඒ  ගම් 
දත්ත පිළිඵ නිළරැදි ගතොයතුරු ගනොභළති වීභ නිහයි. ඒ නිහ 
ගම් දත්ත ඵළසකුක්ක  තිබීභ ඉතහභ ළදත් ගනහ. න 
ගඵොත්තභක්ක  නබුහභ ගතොයතුරු ලහරඹ රඵහ ්තන පුළු්ත 

රභගේදඹක්ක  ක්රිඹහත්භ කිරීභත් නක්ක  භහ ිඟතනහ  ඉදිරිගේ ජ 
විගලේගඹ්ත භවළලි දිවහරිඹ තු  ඉඩම් ගොභහරිස ලනයහල් 
ගදඳහර්තගම්්තතු තු  ඉඩම් ප්රතිසසයණ ගොමි්ත බහ තු 

ඉඩම් ප්රභහණඹ පිළිඵ ගතොරුතුරු රඵහ ්තන පුළු්ත ගේවි 
කිඹරහ.  

දළ්ත දගේ රු ිභතිතුභහ කිේ විිවඹබ ඉඩම් ප්රතිසසයණ 
ගොමි්ත බහ භවය ඉඩම් වඳුනහ ගන නළවළ. භවය ඒහ 
ගවොයබ ඔේපු ලිඹරහ බුක්ක ති විඳිනහ. ඒ හගේ හයණහ යහයකඹක්ක  

ගවළිදයවු ගරහ  තිගඵනහ. ඒ නිහ ඉදිරිගේ ජ  නිළයදි දත්ත 
ඵළසකුක්ක  ක්රිඹහත්භ කිරීභ තුළි්ත යගට් ඕනෆභ ලන 
ගොට්ඨහඹබ තභ්තගේ දිසත්රික්ක ගේ  තභ්තගේ ඳශහගත්  

තභ්තගේ ගම්  තභ්තගේ ගම් තිගඵන ඉඩම් පිළිඵ නිළයදි 
ගතොයතුරු රඵහ ළනීගම් රභගේදඹක්ක  ක්රිඹහත්භ ය්තන පුළු්ත 
ගනහ . 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු යහලය ිභතිතුභනි  දවුරුදු ණනක්ක   දවුරුදු 30  40  50 
හගේ හරඹක්ක  ිඟබපු පුද්රයි්ත ඔවු්ත ඳදිසචි සිටි ඉඩම්ලි්ත 
ඳසු ගර ඳශහ වළරිඹහ  ඒ ඉඩම් න සයක්ක ණබ දයිතියි 

කිඹරහ.  තමු්තනහ්තගේගේ ප්රගද්ලගේත් ඔඹ ප්රලසනඹ තිගඹනහ. ඒ 
ම්ඵ්තධ දඳබ ්තන පුළු්ත ක්රිඹහ භහර්ඹ ගභොක්ක ද? ඒ 
පුද්රඹ්තබ නළත ඉඩම් රඵහ ගදනහද? නළත්නම් ගභොක්ක ද 

ය්තග්ත? 
 

ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

න සයක්ක ණ ගදඳහර්තගම්්තතුබ දඹත් ඉඩම් ඵ ඳමි්ත 
භවය යලගේ ඉඩම්  ගඳෞද්ලි ඳරිවයණඹ යපු ඉඩම් 

භළනරහ  ල් දහරහ  ළබල් වරහ කිඹරහ  ප්රලසන ණනහක්ක  දඳබ 
ිවිල්රහ තිගඵනහ. ඒ නිහ දපි දළ්ත Surveyor General නක්ක  
ඒහඵද්ධ ගම්හ නිළයදි වඳුනහ  ළනීභ වහ ළඩ පිළිගශක්ක  

ක්රිඹහත්භ ය්තන දලයයි.  ඒ භවය ඉඩම් න සයක්ක ණ 
ගදඳහර්තගම්්තතුබ දයිති නළවළ. නමුත්  ඒහ ඔවු්ත බ දඹත් ඉඩම් 
ඵ කිඹරහ   දයිතිහසිම් ඉදිරිඳත් යමි්ත හභහනය ලනතහ 

තශහ ගඳශහ ගන ළඩ යන රභගේදඹබ උත්තයඹක්ක  විිවඹබයි 
ගම් ළඩ පිළිගශ දපි ක්රිඹහත්භ ය්තන ඹ්තග්ත. ගභොද  ඒහ 
නිළයදි වඳුනහ ළනීභ දලයයි. ගම් හයණඹ ක්රිඹහත්භ ශහභ 

ඉදිරිගේ ජ ප්රලසනඹක්ක  ිති ගනොගේවි කිඹහ භහ ිඟතනහ.  
 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු යහලය ිභතිතුභනි  නළනි තත්ත්ඹ්තබ මුහුණ  ජභ වහ 

නියවුල් කිරීගම් ගොභහරිසයඹකු ඳත් ය තිගඵනහ  දගේ 

දභහතයහසලගඹ්ත. ඉඩම් ්යහවුල් නියවුල් කිරීභයි නතුභහ භඟි්ත 
ගගය්තග්ත. ඔඹ කිඹන විිවඹබ නතළන ඉඩම් ්යහවුරකුයි ිති 
ගරහ තිගඵ්තග්ත. නඹ ඉඩම් නියවුල් කිරීගම් ගොභහරිසයඹහබ 

ඉදිරිඳත් ශහභ ප්රලසනඹ නියහයණඹ ය ්තන පුළු්ත.  
 

ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු ිභතිතුභනි  ඒ දඹ නීතිඹ පිළිඵ ඒ තයම් දුයබ ද්තග්ත 
නළවළ. නමුත්  ගම් ළටුභ තුශ ග්තග්ත න සයක්ක ණ 

ගදඳහර්තගම්්තතුග්ත ගොවිඹහ උහවිඹබ ගන ඹහභයි. ඒ නිහ 
ගම් ම්ඵ්තධගේ ක්ක ණි පිඹයක්ක  ්තන ගනහ. නළත්නම් 
ගොවිඹහ තභ්තගේ ගොවිගඳොශබ ගිඹහභ  ඔහු උහවිගේ ඉ්තන ඵ 

ඳවුගල් දඹබ ඳසු දළන ්තන රළගඵනහ.  ගදය දඹබ  ඳවුගල් 
දඹබ ගිිඟල්රහ ිඳ  ජරහ ගගන්තන ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් 
ඉඩම් න සයක්ක ණ ගදඳහර්තගම්්තතුබ දයිති ඒහද  නළත්නම් 
දවුරුදු තිව වතළිවක්ක  ඒ දඹ ්යක්ක හ යපු ඉඩම් ඒ දඹබ භුක්ක ති 

විඳි්තන ගදනහද කිඹන න ම්ඵ්තධගඹ්ත ක්ක ණි පිඹයක්ක  
්තන ගනහ. 

 

ගු ගළක ණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ (ිනරවර වසලර්ධන 
ශළ ලනජීවි අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர - வலுவொ ொர 

அதறறருத்ற ற்ரம் ணசலரசறகள் அகச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  ඳහයම්ඳරි ඉඩම්ර 
ඳදිසචි   ද පි ශ නිහ ම්භහන යහඳෘති තුශ ඳදිසචි  ඒ හගේභ 

තහහලි ඉඩම් ඵරඳත්ර රඵහ දු්තනු  රක්ක  10බ දපි 
සි්තනක්ක ය ඔේපු රඵහ ගදනහ.  

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඉඩම් නළතිත් දඹ ඉ්තනහ. 
 

ගු ගළක ණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඉඩම් නළති දඹබත් ඉඩම් රඵහ ගද්තන බයුතු යනහ. දගේ 

ලනහිවඳතිතුභහ ළබිනට් භඩුඩරගේ- [ඵහධහ කිරීභක්ක   

 

ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු ිභතිතුභනි  1940 ණ්ත  1950 ණ්තර ිඟබපු 
මිනිසසු්තගේ ඉඩගම් toilet න  තුය ්තන ළි  න 
සයක්ක ණඹබ දල්රහගන ළබ වරහ තිගඵනහ. ඒහබ 

ගභොනහද ය්තග්ත? 
 

ගු ගළක ණී ජයවික්රම මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු භ්තත්රීතුභනි  න සයක්ක ණ ගදඳහර්තගම්්තතු දඹත් 

්තග්ත ලනහිවඳතිතුභහබයි. නජීවී සයක්ක ණ ගදඳහර්තගම්්තතු 

දඹත් ්තග්ත භගේ දභහතයහසලඹබයි. භභ දළ්ත රසහගේ වළභ 
වළභ දිසත්රික්ක ඹබභ ගිිඟල්රහ ඉයයි. භභ දිහ 
ගල්ම්තුභ්තරහබ බහය දු්තනහ  නජීවී සයක්ක ණ 

ගදඳහර්තගම්්තතුග්ත ගවෝ න සයක්ක ණ ගදඳහර්තගම්්තතුග්ත 
නළනි බයුතු සිදු වී තිගඵනහ නම් ඒහ නිළයදි ය්තන බයුතු 
ය්තන කිඹරහ. දපි දළ්ත ඒහඵද්ධ ළඩ යනහ. ගම් 

ඳහර්ලිගම්්තතුගේ ජ දපි වම්ඵ ගනහ. භවය ගරහබ GPS 
නග්ත surveying යද් ජ ළයදි දඩු ඳහඩුම් ගරහ තිගඵනහ. 
ඒහගේ දයිතිඹ දපි ඒ ලනතහබ ගද්තන ඕනෆ. දපි ඒ ගදනහ. 

කිසිභ ප්රලසනඹක්ක  නළවළ.  

 

ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

රු නස.සී. මුතුකුභහයණ භ්තත්රීතුභනි  දළ්ත ඔඵතුභහ කිඹහපු 
හරඹබත් දදහශ  ගම් හර්ඹඹ නියවුල් කිරීභ වහ ඉඩම් 
නියවුල් කිරීගම් ගදඳහර්තගම්්තතු රභගේද කිිඟඳඹක්ක  දනුභනඹ 

ය තිගඵනහ. ඒ ඹබගත් මලි ඉඩම් ඳරීක්ක හ  නියවුල් කිරීගම් 
දළ්තවීම් ප්රසිද්ධ කිරීභ  නියවුල් කිරීගම් උරුභ විබහ ඳළළත්වීභ  
භළන ග්ත කිරීභබ දලය විගබ ඒ වහ භළනුම්ඳති ගත 

ඉදිරිඳත් කිරීභ  භළන ග්ත කිරීභ ශ ඳසු ඒහබ දදහශ භළනුම්ඳත්ර 
ළසීගම් ජ නියවුල් කිරීගම් ් ඥහබ  දනු ළසීභ සිදු යනහ.   

මීබ දභතය නියවුල් කිරීගම් ්ඥහ ඳනත ළසීභ  

පුද්රගඹකු ගර නියවුල් යන රද ඉඩභක්ක  වහ ිඟමිම් පිඹුරු 
භළනුම්ඳති ගත ඉදිරිඳත් කිරීභ  ිඟමිම් පිඹුරු රළබුණු ඳසු ඉඩභ 
ලිඹහ ඳදිසචි කිරීභ  නියවුල් කිරීභ වහ රු ඉඩම් දභහතයතුභහගේ 

දනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ  නියවුල් කිරීගම් ් ඥහ ඳනත ළට් ඳත්රගේ 
ඳශ කිරීභ  නියවුල් කිරීගම් ්ඥහ ිතුශත් ිඟමිම් පිඹුරු 
ඉඩම්ිඟමිඹහ ගත රඵහ  ජභ  දහන හර්තහ නිකුත් කිරීභ වහ 
නිදවස කිරීභත් ඉඩම් නියවුල් කිරීගම් ගදඳහර්තගම්්තතු භඟි්ත සිදු 

යනහ. 

ගම් නියවුල් කිරීගම් රභගේදඹ ඉඩම් ගොභහරිස 
ලනයහල්තුභහ ඹබගත් ක්රිඹහත්භ ශහභ රු භ්තත්රීතුභහ කිේ 

ළබලුරබ හුයක්ක  විඳුම් රළගඵනහ. ඒ විඳුම් රළබීභත් නක්ක  
ගම් ප්රලසනඹ හුයක්ක  දුයබ විහ ්තන පුළු්ත ගයි කිඹරහ භභ 

391 392 



2016  ඔක්ක ගතෝඵර්  06 

ිඟතනහ. ගම් න විබ "බිම් විඹ" ළඩබවන ශ්රී රසහගේ 

දිසත්රික්ක  18 ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් ගොට්ඨහ 58ක්ක  ්යණඹ 
යමි්ත ක්රිඹහත්භ නහ. 2015 ර්ඹ තුශ "බිම් විඹ" 
ළඩබවන ඹබගත් ඉඩම් ළඵලි 106 175 ප්රභහණඹක්ක  භළනුම් 
ය නයි්ත 53 484 ිඟමිභ නියවුල් ය තිගඵනහ  රු 

නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි. 2016 ගර් දගෝසතු භ න 
විබ ඉඩම් ළඵලි 68 034ක්ක  භළනුම් ය නයි්ත 40 120 ිඟමිභ 
නියවුල් ය තිගඵනහ. 

හදය ගල්න මි්ත සිදු යන සචානි ක්රිඹහ දභ 
කිරීභබත්  ඉඩම් ගල්නරබ ෘමි තු්තග්ත න වහනි දභ 
ය ගන ඉඩම් ගල්න සයක්ක ණඹ කිරීභ වහත් ඉඩම් 

දභහතයහසලගේ මරය දහඹත්ඹ ව ගයජිසට්රහර් ලනයහල් 
ගදඳහර්තගම්්තතුගේ වගඹෝගීතහ ිඟත දියින පුයහ ඉඩම් 
ගයජිසට්රහර් හර්ඹහර ඳරිණත කිරීගම් ළඩබවන ්යම්බ 

ය තිගඵනහ. ඒ දනු 2016 ය දහන න විබ ඉඩම් ලිඹහ 
ඳදිසචි කිරීගම් හර්ඹහර 15 ම්පර්ණ ලිඹහ ඳදිසචි කිරීගම් බයුතු 
ඳරිණත ළඩබව්ත භඟි්ත ක්රිඹහත්භ කිරීභබ නිඹමිත 
දතය  ගම් වහ ඉඩම් දභහතයහසලඹ විසි්ත රුපිඹල් මිලිඹන 120 

මුදරක්ක  ළඹ ය තිගඵනහ. 

"බිම් විඹ" ළඩබවන හර්ඹක්ක භ වහ පරදහයී ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ වහ දළනබ ඳත්නහ දඩු ඳහඩු වහ දුර්රතහ්ත වඳුනහ ගන 

ඒහ නිළයදි කිරීගම් දයමුණි්ත යුතු 1998 දස 21 දයන ිඟමිම් 
ලිඹහඳදිසචි කිරීගම් ඳනත සගලෝධනඹ කිරීභ වහ ව සගලෝිවත 
ඳනත් ගටුම්ඳත ගම් න විබ නීති ගටුම්ඳත් ම්ඳහද ගත 

ගඹොමු ය තිගඵනහ. 

දපි ගම් න විබ "බිම් විඹ" ළඩබවන ්යම්බ ය නිඟ 
ප්රතිපර රඵහ ගන තිගඵනහ. නභ ළඩබවන තුළි්ත ලනතහබ 

ඩහ නිළයදි තභ්තගේ ඉඩභබ දලය ිඟමිභ රඵහ  ජභ වහ 
භළනුභක්ක  ක්රිඹහත්භ කිරීගම් බයුතු ගම් න විබ දපි ය ගන 
ඹනහ. 

 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඉඩම් නළත ගොබස කිරීගම් ජ හභහනය මිනි්තගදෝරුරු්තබ 

ඒ ය්තන ඵළවළ. ඒබ දලය උඳයණ තිගඵ්තන ඕනෆ. ඒ 
හගේභ ගම් භළනුම් CDsරබ ගඹොමු ශ වළකි විගලේ පුහුණුක්ක  

තිගඵන මිනි්තගදෝරු භවත්රු්තබ තභයි ඒ බයුත්ත කිරීගම් 
වළකිඹහ තිගඵ්තග්ත. භවය ප්රගද්ලර නගවභ දඹ දඩුයි. ඒ 
ළනත් ගඳොින දධහනඹක්ක  ගඹොමු යන න ගවොයි. බිම් විඹ 

ඔේපු රළබුණහබ ඳසගේ ඒ ඉඩම් ගොබ ඳවුගල් දඹ දතය තත් 
ළඵලි ය ළනීගම් දලයතහක්ක  තිබුගණොත්  ඒබ තිගඵන න 
ඵහධහක්ක  වළටිඹබ භභ දළපු ගදඹක්ක  තභයි ඒ. ඒ නිහ ඒ 
තහක්ක ණි පුහුණු දනික්ක  දඹබත් රඵහ ගද්තන පුළු්ත නම් 

ගවොයි. 
 

ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

රු භ්තත්රීතුභනි  දගේ මිනුම්ඳතිතුභහ ගම් නගොබ ඒ වහ 
විගලේ ළඩ පිළිගශක්ක  ක්රිඹහත්භ යරහ මිනි්තගදෝරු්ත ළින 

ප්රභහණඹක්ක  ඵහ ළනීභබත්  භළනුම් වහඹඹ්ත ළින ප්රභහණඹක්ක  
ඵහ ළනීභබත්  ඒ හගේභ ගරෝගේ න තහක්ක ණඹ ඳහවිච්චි 
යමි්ත භළනුම් ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ -විගලේගඹ්ත ගු්ත 

ඡහඹහරඳ රඵහ ළනීභ වහ- න තහක්ක ණ රභගේදඹ්ත 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ විගලේ ළඩ පිළිගශක්ක  ක්රිඹහත්භ යරහ 
තිගඵනහ. ඒ දනු "බිම් විඹ" ළඩබවන ඹබගත් ඩඉම් 

සිතිඹම් ස කිරීභ වහ 2015 ගර් ඉඩම් ළඵලි 111 580 

භළනුම් බයුතු සිදු ය තිගඵනහ. ගම් වහ ළු ය-

ගභොයව්තද යහඳහයඹ  ඒ හගේභ ිශ භහර් වහ භළනුම් 
බයුතු  ිරවළය  උතුරු භළද වහ ඹම ිශ භහර් ම්ඵ්තධ 
භළනුම් හර්ඹඹ්ත වහ ද මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතු බයුතු 
යමි්ත ඳතිනහ.  

ළවිලි භහම් ගත රඵහ  ජ ිති තු භළනුම්  න සයක්ක ණ 
ගදඳහර්තගම්්තතු වහ ළරෆ භළනුම්  උත් ඳහඩම් වහ 

ප්රති්තධහනඹ පිළිඵ ව ලනහිවඳති ගොමි්ත බහගේ නිර්ගද්ල 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ඉඩම් භළනීභ ් ජ විලහර යහඳෘති 
ණනහක්ක  වහ මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතු න තහක්ක ණි 

රභගේද දනුභනඹ යමි්ත බයුතු ය තිගඵනහ. ඒ හගේභ 
ගඵොල්ගොඩ ය භළනීභ  ඹහ්ත ඔඹ දත්ය ළනීගම් බයුතු  
ගයෝවල් වහ යන රද (සගේච්ඡහ ගර්හ ිඟත) භළනුම් 
බයුතු  උභහ ඔඹ වඳහනහර ලරහලගේ සිබ ිති ළ දක්ක හ 

භළනීභ  රසහ විදුලිඵර භඩුඩරගේ භළනුම් බයුතු  දළදුරු ඔඹ 
භළනුම් බයුතු  ළවිලි ර්භහ්තත දභහතයහසලඹ වහ ඩඉම් 
සිතිඹම් ස කිරීගම් භළනුම් බයුතු  භවනදයහ ළගේ භළනුම් 

බයුතු  ලර ම්ඳහදන වහ ලරහඳවන භඩුඩරඹ වහ ඉඩම් 
දත්ය ළනීගම් භළනුම් බයුතු ් ජ විලහර යහඳෘති යහයකඹ 
භළනුම් බයුතු මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතු විසි්ත සිදුයමි්ත 

ඳතිනහ.  

මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතුගේ මිනුම්ඳතිතුභහ ිතුළු  

ඩුඩහඹභ ඳසු ගිඹ හරගේ දභ ඳවසුම් ඳහවිච්චි යමි්ත  ඒ 
බයුතු ක්රිඹහත්භ ය තිගඵනහ. නමුත් න තහක්ක ණි 
රභගේදඹක්ක  ඹබගත් බයුතු කිරීභබ දද ප්රගේල ගරහ තිගඵනහ. 
ඒ නිහ ගම් ළඩපිළිගශත් නක්ක  දගේ ඉරක්ක ඹ ඉතහභත් 

හර්ථ ක්රිඹහත්භ ය්තන පුළු්ත ගයි කිඹහ භභ ිඟතනහ. ඒ 
හගේභ ගල්ර් තහක්ක ණඹ ගඹොදහ නිමි්ත භළනුම් බයුතු කිරීභ 
හගේභ 1:10 000බ සිතිඹම් ඹථහත් කිරීභ වහ බයුතු 

ක්රිඹහත්භ යරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ  දිසත්රික්ක  භට්බමි්ත 
තිගඵන මිනුම් හර්ඹහර තහක්ක ණි ගභරම්ලි්ත ්තනද්ධ 
ය්තන  ලක්ක තිභත් ය්තන  ඉදිරිගේ ජ බයුතු  ක්රිඹහත්භ 

යගන ඹනහ.  ඒ හගේභ ඉඩම් ිඟමිම් නියවුල් කිරීගම් 
ගදඳහර්තගම්්තතු  ඉඩම් ගොභහරිස ලනයහල් ගදඳහර්තගම්්තතු 
් ජ ්ඹතන භය නක්ක  බිම් විඹ ළඩබවන ක්රිඹහත්භ 

යගන ඹනහ. ඉඩභබ දදහශ ව ළබලු විීමභ වහ ගම් 
්ඹතනත ඒහඵද්ධතහඹත් නක්ක  බයුතු කිරීභ ඳවසු නහ. 
ඒ දනු  ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් හර්ඹහරගේ ඉඩම් දසලගේ සිබ ඳශහත් 

ඉඩම් ගොභහරිස ලනයහල් ගදඳහර්තගම්්තතු දක්ක හ  දගේ 
ගොශම  ප්රධහන හර්ඹහරඹබ දනුත ගන ්ඹතන වයවහ 
ක්රිඹහත්භ ගන  ගම් ළඩ පිළිගශ තුළි්ත ක්ක ණි ක්රිඹහත්භ 
ශ වළකි රභගේදඹක්ක  ලනතහබ රඵහ  ජභබ වළකි ගයි කිඹහ 

භවලන නිගඹෝජිතඹ්ත විිවඹබ දපි ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  

දද ගම් ඳහර්ලිගම්්තතුගේ දනුභළතිඹ වහ  ගගනන රද 

නිගඹෝ තුළි්ත හර්ඹක්ක භ ඉතහ ගවො ්තදි ලනතහබ රඵහ ජභ 
වහ ව රභගේදඹක්ක  ක්රිඹහත්භ ය්තන වළකි නහ. ගම් 
නිගඹෝ වහ ළබිනට් භඩුඩරගේ දනුභළතිඹ රළබුණත්   

තමු්තනහ්තගේරහගේ වහඹ රඵහගන දද නභ නිගඹෝ 
ඳහර්ලිගම්්තතුගේ ම්භත ය්තන ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. 

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  ලහති ලගඹ්ත 

ක්රිඹහත්භ යන භවහඳරිභහණ භවහභහර් යහඳෘති  ගනුග්ත 
ඉඩම් රඵහළනීගම් ජ ඒ වහ ්තදි ගවීභබ LARC ව Super 
LARC මිටු ද ක්රිඹහත්භ වී තිගඵනහ. රු නිගඹෝලය හය 

බහඳතිතුභනි  දද ඳහර්ලිගම්්තතුගේ දනුභළතිඹබ ඉදිරිඳත් ය 
තිගඵන ගම් නිගඹෝ වහ ඔඵ වළභ ගදනහගේභ වහඹ 
ඵරහගඳොගයොත්තු න දතය විගලේගඹ්ත ද ගේ රු 

දභහතයතුභහබත්  ඉඩම් දභහතයහසලගේ ගල්ම්තුභහබත්  ඉඩම් 

393 394 



ඳහර්ලිගම්්තතු 

ගොභහරිස ලනයහල්තුභහබත්  ඉඩම් ිඟමිම් නියවුල් කිරීගම් 
ගොභහරිසතුභහබත්   දගේ දතිගර් ගල්ම්තුභහබත්  Surveyor 
General ිතුළු සිඹලු නිරධහරි්තබ භභ සතුති්තත නහ. ඔවු්ත  

ගම්  පිළිඵ දක්ක න උන්තදු ව හර්ඹක්ක භතහ යගට් ඉඩම් 
පිළිඵ ඒඹබ රළබිච්චා ලක්ක තිභත් දහඹත්ඹක්ක  ඵද 
විගලේගඹ්ත ව්ත යමි්ත ගම් නිගඹෝ වහ 

තමු්තනහ්තගේරහගේ වහඹ  ඵරහගඳොගයොත්තු ගමි්ත භගේ 
ථහ ද්ත යනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ිභතිතුභනි  දළ්ත උතුරු නළ ගයනිඟය ප්රගද්ලර බිම් 

විඹ ළඩබවන ක්රිඹහත්භ ගනහ කිේහ. රු ශ්රීස්තදයහහ 
භ්තත්රීතුමිඹ කිේ ප්රලසනඹ ගම්හ ක්රිඹහත්භ ගනහ නම් -  

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු භ්තත්රීතුභහ  ඒ රුණ ළන දගේ දධහනඹ ගඹොමු වුණහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්ක   උතුරු නළ ගයනිඟය බිම් විඹ ළඩබවන 
ක්රිඹහත්භ ගනහ. 

 

[தற.த. 12.25] 
 

ගු කවීන්දිරන් මකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கவீந்றன் ரகரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, கரற 

தகரள்ரல் சட்டம் தரடர்தரண றரத்றரன ரதசுற்கு 

சந்ர்ப்தபறத்கக்கு தொரல் உங்கரக்கு ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். இந் ரட்டிரன இன்ர றகவும் 

தொக்கறரண தறச்சறகணரக இருப்தது கரற சம்தந்ரண 

தறச்சறகணரகும். அறரேம் டக்கு, கறக்கு தறரசங்கபறல் 

இப்தறச்சறகணரணது அறகரணரகக் கரப்தடுகறன்நது . 

டக்கு, கறக்கறரன ரரோகறன்ந றர்கபறன் கரறப் 

தறச்சறகணகள் தரடர்தரக றரசடரக, த்த்த்றற்கு தொன்தைம் 

த்த் கரனத்றரேம் த்த்ம் தொடிகடந் தறன்தைம் ந்த் லர்வும் 

ட்டப்தடறல்கன. 

த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்டு தனப்தட்ட இப்தைக்ககபச் 

சந்றத் து க்கள் ரழ்ரரங்கபற்ர , ரேறந்து, 

ரவுற்நறருக்கறன்ந ரகபறல்  அர்கபது கரற சம்தந் 

ரண தறச்சறகணகரக்குத் லர்வு கரரண்டிது றகதொக்கற 

ரகும். தணணறல், டக்கு, கறக்கறரேள்ப றகவும் பம்றக்க, 

தசற்நறநன் றக்க அரகரண கரறகள் இரடத்றண 

ரரேம் ண இனரகரறணரரேம்  ற்ரம் உல்னரசப் தறரத் 

துகநக்குதணச் சுவீகரறக்கப்தட்டு அத்துலநற ஆக்கறறக்கப் 

தடுகறன்ந றகன ற்ரதரதும் கரப்தடுகறன்நது . ணர, 

அந்க் கரறககபச் சரறரண தொகநறரன அந் க்கரக்கு 

ங்குகறன்நததரரோதுரன் அர்கள் ரழ்ரரங்ககப 

பம் றக்கரக ரற்நக்கூடிரக இருக்கும்.  

கறக்கு ரகரத்றரன அம்தரகந ரட்டத்றல் ட்டும் 

கரறகள் சம்தந்ரகப் தறவு தசய்ப்தட்ட 9,453 

தொகநப்தரடுகபறல் 294 தறச்சறகணகள் லர்க்கப்தட்டுள்பண; 

9,159 தறச்சறகணகள் இன்ணதொம் லர்க்கப்தடர றகனற 

ரேள்பண. கறக்கு ரகரத்றல் 17,896 கரறப் தறச்சறகணகள் 

தரடர்தரண தொகநப்தரடுகள் ற்ரக்தகரள்பப்தட்டிருக் 

கறன்நண.  

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகப உரப்தறணர் அர்கரப, உங்கரகட  உகக 

ற இகடரகபறன் தறன்ணர் தரடனரம்.  

The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 
 

රැවහවීම ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්  අ.භළ. 
1.30  නෆලත ඳලත්ලන දී. 

அன்தடி அர்வு இகடறரத்ப்தட்டு, தற.த. 1.30 றக்கு 

லண்டும் ஆம்தரறற்ர.     

 Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m.  and then resumed. 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகப ரகரடீஸ்ன் அர்கள்! 

 

ගු කවීන්දිරන් මකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கவீந்றன் ரகரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, 

டக்கு, கறக்கறரன றகவும் தொக்கறரண தறச்சறகணரகக் 

கரற சம்தந்ரண தறச்சறகண இருக்கறன்நது . கரற 

சம்தந்ரண தறச்சறகண ங்கபது இணப் தறச்சறகணக்கரண 

லர்றன் அடிப்தகடரகவும் கரப்தடுகறன்நது . ரரேம், 

கறக்கு ரகரத்றரன 17,896 கரற சம்தந்ரண தொகநப் 

தரடுகள் கறகடக்கப்ததற்நறருக்கறன்நண. அம்தரகந ரட் 

டத்றரன 9,453 தொகநப்தரடுகள் கறகடக்கப் ததற்நததரரோதும் 

அற்நறல் 294 தறச்சறகணகள்ரன் லர்க்கப்தட்டண. இன்ர 

அம்தரகந ரட்டத்றரேள்ப க்கள் தனப்தட்ட தறச்சறகண 

ககபத்ம் இன்ணல்ககபத்ம் றர்ரரக்கற ருகறன்நரர்கள். 

ஆகர, லர்க்கப்தடர 9,159 தறச்சறகணகரக்கும் உடணடி 

ரகத் லர்றகணத் ரண்டும்.  

ரரேம், அம்தரகந ரட்டத்றரன கரறகள் தகறர்ந்பறக் 

கப்தட்டிருக்கறன்நண. கறக்கு ரகரத்றரன எட்டு தரத் 

ரக 4,115 கரறத் துண்டுகள் ங்கப்தட்டததரரோதும் 

அம்தரகந ரட்டத்றரன 831 கரறத் துண்டுகள் 

ங்கப்தட்டிருக்கறன்நண. இற்நறல் றர்கரக்கு ங்கப் 

தட்ட அபவு றகவும் குகநரகக் கரப்தடுகறன்நது . ஆணரல், 

அர்கரக்கரண ரககள் அறகரக இருக்கறன்நண. 

ஆகர, இந்க் கரறககப ங்குகறன்நததரரோது 

தரறக்கப்தட்ட தோன்ர இணத்ர்கரக்கும் சரறசணரகக் 

ங்க ரண்டிது இந் ல்னரட்சறறன் கடகரகும். இந் 

ல்னரட்சறக் கரனத்றரன கரறப் தறச்சறகணகச் சரறரண 

தொகநறரன அடகற, அற்கரண லர்கத்ம் ங்க ரண்டும். 

கடந்கரன ஆட்சறறரன றடப்தட்ட தறகக இந் ல்னரட்சற 

துரறப்தடுத்க்கூடரது. தரறக்கப்தட்ட து க்கரக்கரண 

கரறக இந் ல்னரட்சறரணது சரறரண தொகநறரன 

ங்க ரண்டும்.  

றரசடரக அம்தரகந ரட்டத்க டுத்துக் 

தகரண்டரல் ததரத்ரகண, டிப்ரதரடு, ததரத்துறல் ற்ரம் 

றருக்ரகரறல் தறரசத்றரேள்ப ங்கரனரத்தைம், 

றல்கரம் ரதரன்ந இடங்கபறரேள்ப பம்றக்க தற் 

கரறகள் சுவீகரறக்கப்தடுகறன்ந றகனக கரப்தடுகறன்நது . 

றரசடரக, ணதரறதரனணத் றகக்கபத்றணரல் றழ் 

ரதசுகறன்ந றழ், தொஸ்ரம் க்கரகட கரறகள் தநறக்கப் 

தடுகறன்நண. ஆணரல், அந்க் கரறகரக்குரற அத்ரட்சற 

ஆங்கள் அகணத்தும் அந் க்கபறடம் இருக்கறன்நண. 

395 396 

[රු  ටී. බී. ඒනහඹ  භවතහ  



2016  ඔක්ක ගතෝඵර්  06 

இந்ப் தறரசத்றரேள்ப 2,587 க்கர் கரறக்கரண 

உத்வுப்தத்றங்கள், அதறப்தத்றங்கள் அகணத்தும் 

அர்கபறடம் இருக்கறன்நரதரதும், ணதரறதரனணத் 

றகக்கபம் அங்கு அத்துலநற ஆக்கறறக்கறன்ந றகனக 

கரப்தடுகறன்நது. தொன்ணரள் ஜணரறதற சந்றரறகர 

அம்கரரல் ங்கப்தட்ட உரறகள் ற்ரம் ஆங்கள், 

தறரச தசனரபரறணரல், ரட்டச் தசனகத்றணரல் 

ங்கப்தட்ட அபறப்தைகள்-'எப்தை'கள் ன்தண அர்கபறடம் 

இருக்கறன்நததரரோதும் அந்க் கரறகள் சுவீகரறக்கப்தடுகறன்ந 

றகனக கரப்தடுகறன்நது. ஆணரல், இந் றசரறகள் 

கறட்டத்ட்ட 60 - 70 ருடங்கரக்கு தொன்தறருந்ர இந்க் 

கரறகபறல் தறர் தசய்து ருகறன்நணர் . ற்தகணர அந்த் 

றகக்கபத்றணரௌ் அங்கு ல்கனக் கற்ககப இட்டுள்ப 

ததரரோதும் ற்ததரரோது அந் ல்கனக் கற்ககபப் தறடுங்கற 

ரர இடங்கபறல் கர்த்துகறன்ந எரு சூழ்றகன கரப்தடு 

கறன்நது.  

அங்குள்ப க்கள் கூடுனரக றசரத்க ம்தறத்ரன் 

ரழ்கறன்நரர்கள். றசரரணது அர்கபறன் ரழ்ர 

ரத்துக்கரண தொதுதகரேம்தரக இருக்கறன்நது. அங்கு 

பறக்கரண றசர றனங்கள் ற்ரம் ல் றனங்கள் 

சுவீகரறக்கப்தடுரல், அத்துலநற ஆக்கறறக்கப்தடுரல் 

அர்கபறன் ததரருபரரம் தறன்ணகடக்கூடி எரு 

சூழ்றகன கரப்தடுகறன்நது. அர்கள் 60 ருட கரனரக 

த்த் சூழ்றகனறரேம்கூட அந்க் கரறறரனர தறர் 

தசய்துதகரண்டு ந்ரர்கள். அற்குரற ஆங்கள் 

இருக்கறன்நண; அத்ரட்சறகள் இருக்கறன்நண. அவ்ரநற 

ருந்தும் ற்ரதரது அந் றசரறககப அங்கறருந்து 

துத்துகறன்ந டடிக்கககபறல் ஈடுதடுது றகவும் 

ணருத்த்துக்குரற, ரகணக்குரற எரு கரரறரகும்.  

அதுட்டுல்ன, றன அபகத் றகக்கபரணது 

தறரச தசனரபரறன் அதறறன்நற, றசரறகபறன் 

அதறறன்நற, அந்க் கரறககப அபப்தற்கு ருது 

சட்டத்றற்கு றரரரண எரு தசனரகும். இந் 

ல்னரட்சறறல் தறரச தசனகத்றன் அதற ததர 

றல்கன; ரட்டச் தசனகத்றன் அதற ததரறல்கன. 

ரரேம், றசரறகபறன் அதற ததநரல் அகண 
survey தண்டது சரனச்சறநந் டடிக்ககல்ன. 

ஆகர, தரறக்கப்தட்ட க்கள் ங்கரகட கரறகபறரன 

தறர் தசய்ற்கு ஆண தசய் ரண்டும். அற்ரக்குரற 

ல்கனகள் சரறரண தொகநறரன கரக்கப்தட 

ரண்டும். ற்தகணர, ல்கனகள் கரக்கப்தட்டு 

ல்கனக் கற்கரம் இடப்தட்டிருக்கறன்ந றகனறல், அந்க் 

கற்ககப லண்டும் அகற்ரகறன்ந ரகனக து 

றசரறகள் றகவும் தரதூரண தசனரகக் 

கருதுகறன்நணர்.  

  
ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga ) 
Which agency or department is trying to acquire these 

lands?  
 

ගු කවීන්දිරන් මකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கவீந்றன் ரகரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

Forest Department.   

அரது, ஆகனடிரம்தை, றருக்ரகரறல், ததரத்துறல் 

ரதரன்ந தறரசங்கபறல் இப்தடிரண அத்துலநல் டடிக்கக 

றல் அத்றகக்கபம் ஈடுதடுகறன்நது. ரகு ஜணரறதற 

அர்கள் றசரத்கப் தற்நற ன்கு தரறந்ர் ; றசரற 

கபறன் கஷ்ட ஷ்டங்ககபச் சரறரகப் தைரறந்துதகரண்டர். 

அரறன் அறகரத்துக்குட்தட்ட சுற்நரடல் அகச்சறன்கலழ்ரன் 

ண தரறதரனணம் ருகறன்நது. அந் அகச்சு பறக்க 

றசர றனங்ககபப் தநறத்தடுப்தது றகவும் ககனக்குரற, 

ரகணக்குரற எரு றடரகும். ணர, அவ்ரர 

தசய்க றடுத்து, அற்கந இந் ல்னரட்சற அசு  

கஷ்டப்தடுகறன்ந றசரறகரக்கு உடணடிரகக்  தகரடுக்க 

ரண்டும். அர்கரக்கரண லர்வு உடணடிரக  கடதொகநப் 

தடுத்ப்தட ரண்டும். தரத்ரக 2,587 க்கர் றசர 

றனங்கரம் 3,210 க்கர் ரசகணப் தறர்ச் தசய்ககக்குரற 

றனங்கரம் அற்ரக்குரற ஆங்கரம் இருக்கறன்நண. 

இந் ஆங்கரக்குரற கரறககப அர்கரக்கு ங்கற 

இந் ல்னரட்சறக ரரேம் உரறப்தடுத் ரண்டும்.  

ரரேம், கல்தொகணப் தறரசத்றரருக்கறன்ந றழ்ப் 

தறரச தசனகத்துக்குரற கரறகள் சரறரக கரக்கப் 

தட ரண்டும். அந்ப் தறரச தசனகத்துக்கு கரற சம்தந் 

ரண தத்றங்ககப எப்தகடப்தற்கரண டடிக்ககத்ம் 

இந் ல்னரட்சறறல் துரறத்ப்தடுத்ப்தட ரண்டும். அப்தடிச் 

தசய்கறன்நததரரோது இண ரலறறனரண தொண்தரடுககபத் 

றர்த்து ல்ரக்கத்றன் அடிப்தகடறனரண ல்னரட்சறக 

ற்தடுத்க்கூடி எரு சந்ர்ப்ததொம் ற்தடும். ஆகர, டக்கு, 

கறக்கறரன இருக்கறன்ந கரறககப தோன்ர இண க்கரக்கும் 

சரறரண தொகநறல், ரரௌ்த்றரகப் தறரறத்து ங்கக்கூடி 

டடிக்ககககப இந் ல்னரட்சற அசு துரறப்தடுத் 

ரண்டுதன்ர ரகட்டு, ணது உகக தொடித்துக் 

தகரள்கறன்ரநன். ன்நற.  

 

[தற.த. 1.39] 

 

ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ (නගර වෆසුේ  ශළ ජ වේඳළදන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்ரம் 

லர்ங்கல் அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகௌ குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, 

ன்தகட அகச்சக சகர ரஜரன் அதுங்க அர்கள் 

தொன்தரறந்றருக்கறன்ந இந்க் கட்டகப சம்தந்ரக எருசறன 

ரர்த்ககள் ரதசக் கறகடத்கறட்டு ரன் றக்க 

கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன். இந் ரட்டிரன தைறரரர் அசறல் 

ரப்கத இந் தொரோச் சகதத்ம் அசறல் றர் சகதரக 

இருந்து றகநரற்நறக்தகரள்ற்கரண ஆம்த தொற்சறகள் 

லறரக டந்துதகரண்டிருக்கறன்ந எருருத்றல், து 

அசறல் ரப்தறல் கரற சம்தந்ரண றகரங்கள் குநறத் 

ற்தரடுகள் லண்டுதரருதொகந றகத்லறரக கணத்றல் 

டுக்கப்தட்டு ருகறன்நண.   

கரற சம்தந்ரண அறகரப்தகறர்வு ற்தரடுகபறல் 

இதுக கரனதொம் ப்தடிரண இடர்தரடுககபத்ம் தருக்கடி 

ககபத்ம் ரங்கள் றர்தகரண்ரடரரர , அற்கந றர்த்ற 

தசய்ற்கரண தொற்சறகள் டுக்கப்தட ரண்டுதன்ர ரன் 

தொரரன றக அரோத்ம் றருத்ரக ரத்ரத்றகக்க 

றரும்தைகறன்ரநன். ங்கரகட அசறல் ரப்தறல் றகப் 

தறரணரண ஏர் அம்சரகத் "ரசற கரற ஆகக்குரோ" 

ன்கறன்ந ற்தரதடரன்ர இருந்ரதரதும் இதுகத்ம் அந் 

ஆகக்குரோ றறக்கப்தடரது எரு தரரற குகநதரடரக 

இருக்கறன்நது.   
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

I would like to bring to the notice of the Hon. Minister 

about the non-implementation of some of the expressed 

provisions of the Constitution pertaining to lands. One of 

the primary difficulties we face is the non-appointment of 
the National Land Commission. The Hon. Minister must 

pay heed to this request. We, of course, have the 

Provincial Land Commissioners and they play a very 

pivotal role.  It was only yesterday that I was at your 
Ministry - the public day - and I saw what a lot of people  

come and how harassed you were in resolving their 

problems. We also understand the type of varied and 

difficult issues pertaining to livelihood of the people and 
they face many of them as a result of different regulations 

and rules that we have imposed in trying to distribute land 

in an equitable fashion.  

The Hon. Member who spoke before me spoke about 

the inequities when it comes to communities in the 

Eastern Province. As far as I am concerned, we conducted 
a mobile service in Attalachchanai, in his own District, a 

few days ago. We distributed some of the land permits to 

most of those people who had gone to land kachcheries 

through the Divisional Secretariats. We spoke to the 
Government Agents of all the Divisional Secretariats in 

the Ampara District, particularly in the coastal areas and 

got it arranged through the Provincial Councils. The Chief 

Minister was also there. We distributed permits and grants 
to all community members in all the Divisional 

Secretariats in the coastal areas of the Ampara District. 

About 400 such recipients were able to get those allotted 

lands through the mobile service I conducted under my 
leadership with the approval of the Ministry as well as the 

Government Agent and the Provincial Land 

Commissioner.  

Another important factor that we must bear in mind is 

a salient issue that the Hon. Kaveendiran Kodeeswaran, 

raised a while ago concerning the Forest Department’s 
attitude towards innocent farmers. Now this is a very 

acute problem all over the country. Everybody who is in 

this House, I am sure, will agree with me when we say 

that the Forest Department is now virtually in a new 
incarnation after the war. During the war none of these 

people cited any of the forests to preserve them.  After the 

war, the Forest Department is now acting as if they are 

the guardians of every bush in the country. Even the 
minor bushes are now declared as "conserved forests" and 

this has become a big issue. Somewhere in 2006, the 

former regime had gazetted even the -  

தற்கநகள் பர்ந் கரறககபக்கூடக் கரடுகபரக 

ர்த்ரணறறல் தறகடணப்தடுத்றறருப்தன்தோனம் ற்தட்டி 

ருக்கறன்ந றகப் ததரற ரக்கத்க- றகபகத்ரன் ரங்கள் 

இன்ர அததறத்துக் தகரண்டிருக்கறன்ரநரம். 2006ஆம் 

ஆண்டிரன தரடங்கற இந் றதரலம் இன்ர ரடு 

தொரோறரேதொள்ப ல்னரப் தறரசச் தசனகப் தறரறவுகபறரேம் 

இருக்கறன்ந அப்தரற றசரறககபப் தரறக்கறன்ந எரு 

றடரக ரநறறருக்கறன்நது. ஆண்டரண்டு கரனரகப் தறர் 

தசய்துந் கரறககப, தற்கநக் கரடுகபரக இருந் 

கரறககப ல்னரம் இன்ர ணதரறதரனணத் றகக்கபம் 

அணது ஆரககக்குட்தட்ட தறரசங்கபரகக் தகரண்டு 

தசற்தடுகறநது. அணரல் இன்ர அப்தரற றசரறகரக்கு 

றசரம் தசய் தொடிர றகனம் ற்தட்டிருக்கறன்நது . 

இங்கு இதுகுநறத்துக் கணத்துக்குக் தகரண்டுந் தகப 

உரப்தறணர் ரகரடீஸ்ன் அர்கள் ததரத்ரகண, 

டிப்ரதரடு தறச்சறகணககபப் தற்நறத்ம் தசரன்ணரர். ஆணரல், 

ததரும்தரன்க இண க்கள் ரழ்கறன்ந சறன தறரசங்கபறரன 

இப்தடிரண தறச்சறகணகள் இல்னர எரு றகனம் 

கரப்தடுகறன்நது. இது லங்கள் கட்டரரகக் கணத்றரன 

டுக்க ரண்டி றடம். அந் ககறல் தக்றட்டிர 

ரதரன்ந தறரசங்கபறல் உள்பர்கரக்கு எரு சட்டதொம் 

சறரதரன்கச் சதோகங்கள் ரழ்கறன்ந தறரசங்கபறல் 

உள்பர்கரக்கு ரர எரு சட்டதொம் கடதொகநப்தடுத்ப் 

தடுகறநது. அரது னயளகன, தக்றட்டிர ரதரன்ந 

இடங்கபறரன இந்ப் தறச்சறகண இவ்பவு தரரற 

தறச்சறகணரக இல்னரல் அந் றசரறகள் ங்கரகட 

றசரத்றல் த சுந்றத்ரரடு ஈடுதடுகறன்நணர் . இந் 

ல்னரட்சறக் கரனத்றரன இப்தடிரண தரதட்சம் இருக்கக் 

கூடரது. இந் றடம் சம்தந்ரக ரங்கள் லறரக ஆர 

ரண்டிறருக்கறன்நது. இந்க் கரறப்தறச்சறகண 

ஆண்டரண்டு கரனரக இருந்து ருரல், எருசறன ரங் 

கரக்கு தொன்தை அசரங்க அறதருகட அரேனகத்றரன இது 

சம்தந்ரக எரு ணறரண குரோக றரறச் தசற்தடுதண 

ஆரனரசறக்கப்தட்டது.   

அரரம் ண்தர் ரகரடீஸ்ன் குநறப்தறட்ட ரறரற 

றழ் ரதசும் இண்டு சதோகங்கரக்கறகடறரேம் தொண்தரடுகள் 

இருக்கறன்நண. அந் தொண்தரடுககபத் லர்த்து கக்க 

ரண்டும். இற்நறல் கனககள் ரசர்ந்றருந்து லர்த்து 

கக்க ரண்டி தறச்சறகணகரம் இருக்கறன்நண. அருக்குத் 

தரறந் ட்டடு கரறப் தறச்சறகண ற்ரம் தொரதட்டி 

ரதரன்ந தறரசங்கபறல் ரய்ச்சல் கக்கரண எதுக்கலடுகள் 

ன்தற்நறல் சறன சர்ச்கசகள் உருரகறண. தொஸ்ரம் 

றசரறகள் அங்கு கரனரகரனரக றசரம் தசய்து 

ந்ர்கள். கடந் இண்டு ரதரகங்கரக்கு தொன்தைம் அங்கு 

றசரம் தசய்ர்கள். ஆணரல், இப்ததரரோது றசரம் 

தசய் தொடிரல் கட ற்தடுத்ப்தட்டிருக்கறன்நது. ஆகர, 

இவ்ரநரண தறச்சறகணகள் உடணடிரகத் லர்க்கப்தட 

ரண்டும். தணன்நரல், ஆறக்கக்கரண க்கர் 

றனங்கபறல் றசரம் தசய்கறன்ந உரறக இந் றசரற 

கரக்கு ரக்கப்தடுகறநது. சறரதரன்க இணங்கரபரடு 

இகறடவும் லறரண எரு தகரள்ககரரடு தொண்தட்டுக் 

தகரண்டிருந் இற்கு தொன்கண அசரங்கத்றல் இருந் 

சுந்றம்கூட இப்ததரரோது இல்கன ன்தது குநறத்து க்கள் 

த்றறரன றகந றசணம் தரறறக்கப்தடுகறன்நது . 

இகணத்ம் ரன் தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கபறதெடரக அகச்சர் அர்கபறன் கணத்துக்குக் 

தகரண்டு றரும்தைகறன்ரநன்.  

அரரதரல், ண தரறதரனணத் றகக்கபரணது , 

ஆண்டரண்டு கரனரக அத்ரட்சற ஆங்ககப கத்றருப் 

தர்ககபப் தற்நற ந்ற கணதொம் தசரேத்ரல் 2006ஆம் 

ஆண்டின் ர்த்ரணற அநறறத்ரேக்ககச் தசற்தடு 

கறன்நது. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகப அகச்சர் அர்கரப உங்கரகட ரம் 

தொடிகடகறன்நது. 
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ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
ன்ணறக்கரண்டும். தகப உரப்தறணர் ம்.ச்.ம். 

சல்ரன் அர்கள் ன்தகட ரத்கத்ம் டுக்கும்தடி 

ன்ணறடம் கூநறத்ள்பரர். 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
சரற. 

 
 

ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
ணர, அந் அடிப்தகடறரன இந் றடங்கள் 

சம்தந்ரகக் தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் ஊடரக 

ரன் அகச்சருகட கணத்றற்குக் தகரண்டு றரும்தை 

கறன்ரநன்.  

அரரதரல், எருசறன ரட்கரக்கு தொன்தை எரேறல் 

தறரசத்றரருக்கறன்ந அஷ்ஃப் கர் ன்ந இடத்றல் கரற 

தரடர்தரக எரு ததரற ஆர்ப்தரட்டர டந்து .  அங்கறருக் 

கறன்ந க்கரகட கரறகபறல் தனந்ரக - அத்துலநறப் 

தரதுகரப்தைப் தகடறணர் இரட தொகரக அகத்துள்ப 

ணரல் லண்டகரனரக அந்ப் தறச்சறகண லர்க்கப்தடரல் 

லடித்து லறன்நம் க ரதரறருக்கறன்நது .  அக்ககப்தற்ர 

ரட்ட லறன்நம் இது சம்தந்ரக ங்கற லர்ப்தை  

தரறக்கப்தட்ட க்கரக்குச் சரர்தரக இருந்தும் அதுவும் 

கணத்றதனடுக்கப்தடறல்கன. அந்ப் தறச்சறகண இப்ரதரது 

உர் லறன்நத்றரன ணற உரறக லநல் க்கரகத் 

தரடர்ந்துதகரண்டிருக்கறன்நது.   

இது இவ்ரநறருக்க, அங்கறருக்கறன்ந எரு சறன கரறகபறல் 

இருக்கறன்ந அப்தரறப் ததண்கள் அந்க் கரறககப 

றட்டகனரல் தரதுகரப்தைப் தகடறணரறன் அச்சுரத்ல் 

கரக்கும் - ததொரத்ல்கரக்கும் அடங்கரல் றகத் 

கரறரக அந்க் கரறகபறரன இருந்துந்ணர் . இந் 

றகனறல் அர்கள் றர்ரரக்குகறன்ந றகச் சறக்கனரண 

தறச்சறகண ன்ணதன்நரல், அர்கள் இவு ரங்கபறரன 

ங்கரகட ணறப்தட்ட ரககரக்கரக அரது , 

னசனகூடங்கரக்ரகதம் ரதரக தொடிரபவுக்கு இரடத் 

றணர் சுற்நறறருக்கறன்நணர். இந் றகனகரணது உருரக்கு 

கறன்ந றக ரரசரண தருக்கடிககபத்ம் தறச்சறகணககபத்ம் 

அர்கள் அடிக்கடி றர்தகரண்டு ருகறன்நரர்கள்.   

இவ்ரநரண றகனகறல், குநறப்தரக இன்ர இந் 

அசரங்கம் கற்ரக்தகரண்ட தரடங்கள் ற்ரம் ல்ரக்க 

ஆகக்குரோறன் சறதரர்சுகரக்குப் தறற்தரடு, தஜணலரத் 

லர்ரணத்றற்குப் தறற்தரடு, தகடறணர் கககப்தடுத்றத்ள்ப 

தன தறரசங்ககப றடுறப்தது சம்தந்ரகப் தனறரண 

டடிக்ககககப றகத் லறரக தொன்தணடுத்றருக்கறன்நது . 

ஆணரல், இன்ர ரகரம் டக்குப் தறரசத்றரன கரற 

றடுறப்தறல் கரட்டப்தடுகறன்ந லறம் கறக்கறரன கரட்டப் 

தடறல்கன ன்தது சம்தந்ரக ங்கரகட றசணத்க 

இங்கு தரறறக்க ரண்டிறருக்கறன்நது . ரகரம் டக்கறரன 

தரறக்கப்தட்ட க்கரக்கு அசரக அந்க் கரறககப 

றடுறப்தது சம்தந்ரக ரங்கள் த உடன்தரட்ரடரடும் 

ஆரரடும் இருக்கறன்ரநரம். அது அசரகச் தசய்ப்தட 

ரண்டி றடம் ன்தகத்ம் ரங்கள் தொரோகரக 

ஆரரறக்கறன்ரநரம். ஆணரல், அர அசம், அர ரகம் 

கறக்கறரேம் தொப்தகடறணரும் கககப்தடுத்றறருக்கறன்ந 

கரறககப றடுறப்தறல் கரட்டப்தட ரண்டுதன்ர றக 

றரக ரன் இந்ச் சகதறதெடரக அகச்சரறன் 

கணத்றற்குக் தகரண்டு றரும்தைகறன்ரநன்.  இது அகச்சர் 

அர்கரகட கட்டுப்தரட்டிரன இருக்கறன்ந றடல்ன.  

இருந்ரரேம், இது சம்தந்ரக ரகு ஜணரறதற அர்கள், 

தொப்தகடகரக்கும் கட்டகபறடும் பதறதன்ந அடிப்தகட 

றரேம் தரதுகரப்தை அகச்சர் ன்ந  அடிப்தகடறரேம் 

அருகட ஆரககக்குக்கலழ் ருகறன்ந றடரக இருக் 

கறன்ந கரத்றணரல் அர் ரடிரகத் கனறட தொடித்ம். 

அர் இவ்ரர தன டககள் ரணரகர தொன்ணறன்ர 

கூட்டங்கரக்குத் கனகரங்கற  டத்றத்ரன் இந்பவுக் 

கரது ரகரம் டக்குப் தறரசத்றரருக்கறன்ந கரறப் 

தறச்சறகணகரக்குச் சறன லர்வுககபரது கர தொடிந்றருக் 

கறன்நது. அற்கரக ரன் ரகு ஜணரறதற அர்கரக்கு 

ணப்தர்ரக ணது  ன்நறகத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்ரநன்.   

அரரதரன, கறக்கறரேம் இரடத்றணரல் கககப் 

தடுத்ப்தட்ட கரறககப றடுறக்க டடிக்கக டுக்கப்தட 

ரண்டும். குநறப்தரக, தைல்ரரட்கடப் தறரசத்றரன 

அரறசறகன ன்தறடத்றல் அடிக்கடி  இந்ப் தறச்சறகண 

ரோந்து. அது தரடர்தரக அற்குப் தக்கத்றல் இருக்கறன்ந 

றகரகக்குச் தசரந்ரண றகரரறதற கனறட்டுப் தன 

தறச்சறகணககப ற்தடுத்ற எரு றகனம் இருந்து . 

அணரல் அடிக்கடி அங்கு கனம் ற்தடுகறன்ந றகனத்ம் 

கரப்தட்டது. அந்ச் சந்ர்ப்தங்கபறல் ரங்கள் தரதுகரப்தை 

அறகரரறரபரடு அந்ப் தறரசத்றற்குச் தசன்ர அந்ப் 

தறச்சறகணக்கரண லர்வுககபக்கர தொற்சறத்ரரம். அங்கு 

கடற்தகடறணர்கூட, தொகரம்கரகட ல்கனககப றஸ்ரறப் 

தற்கரக  க்கரக்குப் தங்கறடுற்தகண எதுக்கப்தட்டிருந்  

அச கரறககபப் தனந்ரக ரரரதரட்டு அகடத்து , 

அற்குள்ரப தறர்ச்தசய்ககக ரற்தகரள்கறநரர்கள்.  

இவ்ரர தன இடங்கபறரேம் தகடறணர் தகடதொகரம்கபறன் 

ல்கனககப றஸ்ரறத்து அங்கு தறர்ச்தசய்ககறல் ஈடு 

தடுரரடு, அணரல் கறகடக்கறன்ந அரகடககபக் 

தகரண்டுந்து தகறங்கரக றற்தகண தசய்ற்கரக  ககட 

ககபத்ம் அகத்துக்தகரள்கறன்ந றகனம் கரப்தடு 

கறன்நது.  

த்த்த்றற்குப் தறன்ணரண சூரல், அரது, த்த்ம் 

இல்னர சூரரேம் இரடத்றணர்  - தகடறணர் 

சுரசுரப்தரக இருக்கரண்டும் ன்தற்கரக  அர்ககப 

ரதரன்நறல் ஈடுதடுத் ரண்டுதன்ந ரரக்கறல் இற் 

கநச் தசய்ரகச் தசரல்ரக்தகரண்டு, க்கரக்கு இருக்கறன்ந 

தகரஞ்சக் கரறகத்ம் அர்கள் சுவீகரறப்தரணது இந் 

ல்னரட்சறக் கரனத்றரன டக்கக்கூடர எரு றடரகும்; அது 

றர்க்கப்தட ரண்டும். குநறப்தரக, கற்ரக்தகரண்ட 

தரடங்கள் ற்ரம் ல்ரக்க ஆகக்குரோறணரல் 

குநறப்தறட்டுச் தசரல்னப்தட்ட சறதரரறசுகபரண றடங்கள்கூட 

இன்ணதொம் றகநரற்நப்தடரல்  இரோத்டிக்கப்தட்டு 

ருகறன்நண. தகடதொகரம்கள் அகற்நப்தட ரண்டும் ன்ர 

கூரகறன்ந, இந் ரட்டின் தரதுகரப்தைக்குக் குந்கரண 

றகனப்தரட்டில் றச்சரக  ரங்கள் இல்கன. ரரும் 

அப்தடிக் ரகரவுறல்கன. இன்ர தரதுகரப்தைக்குத் ரகரண 

குகநந்தட்ச தகடறணகக்தகரண்ட தொகரம்ககப ரத்றம் 

கத்துக்தகரண்டு ல்னர இடங்கபறரேம் றஸ்ரறக்கப்தட்டிருக் 

கறன்ந தகடதொகரம்கபறல் அரகரணற்கந அகற்நற ,  அக 

அகக்கப்தட்டிருக்கறன்ந அப்தரற க்கரகட  கரறககப 

- இறல் உரறத்துக் கரறகள், ரர அத்ரட்சறகரபரடு 

இருக்கறன்ந கரறகள் ன்ந அடிப்தகடறல் தல்னரறம் 

க்கர் கரறகள் இருக்கறன்நண - அர்கபறடம் எப்தகடக்க 

ரண்டுதன்ர இச்சந்ர்ப்தத்றல் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். 
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ரரேம், தொசரப் தறரசத்றல் இருக்கறன்ந சறனரத்துகந 

ன்ந தர்வீக கம் இன்ர தொரோகரக கடற்தகட தொகரரக 

ரநறறருக்கறன்நது. இது தரடர்தரகப்  தனதொகந  இந்ச் 

சகதறரன ரன் ரதசறறருக்கறன்ரநன். அந் கரறரன 

இருக்கறன்ந வீறகள், ககடகள், வீடுகள் அகணத்துர 

தோடப்தட்டு தொரோ கதொர தொரோகரண எரு கடற்தகட 

தொகரரக ரற்நப்தட்டுள்பது. இக அசரக றடுறத்துத் 

ரண்டுதன்ர இச்சந்ர்ப்தத்றல்  ரகட்டுக்தகரள்ரரடு, 

அந் தொகரகப்   தறநறரரர் இடத்றரன அகப்தறல் அந் 

ஊர் க்கரக்கு ந் ஆட்ரசதணத்ம் கறகடரது ன்தகத்ம் 

தரறறத்துக்தகரள்ப றரும்தைகறன்ரநன்.  
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இதுட்டுல்ன,  தொள்பறக்குபதொம் கடற்தகட தொகரரக்கப் 

தட்டுள்பது.  
 

ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
ன்ணரர் ரட்டத்றரேள்ப தொள்பறக்குபம் தறச்சறகணத்ம் 

கூட இதடன் சம்தந்ப்தட்ட றடம்ரன். தணன்நரல், 

தொள்பறக்குபம் ரதரன்ந தறரசங்கபறல் கணறபம் கூடுனரக 

இருப்தணரல் தனறரண றருகுரபங்கள் டந்துதகரண்டி 

ருப்தக ரங்கள் அரணறத்துள்ரபரம். கடந் ஆட்சறக் 

கரனத்றரன இவ்றடங்ககப கணற பப் தறரசங்கபரக 

அகடரபங்கண்டு அகண  ரர ரககரக்கரகப் தன் 

தடுத்னரம் ன்ந ரரக்கறல் தசற்தட்டரர்கள். த்த் கரனத்றல் 

க்கள் இடம்தத ரரறட்ட சந்ர்ப்தத்கப் தன்தடுத்ற 

இந்க் கரறககபதல்னரம் கககப்தடுத்றக் 

தகரள்ற்கரகப் தரதுகரப்தைப் தகடறணர் றம்றரண 

கரங்ககபக் கூநறணரர்கபர? ன்ந சந்ரகம் க்கள் 

த்றறரன ற்தட்டி ருந்து. ணர, அற்கநதல்னரம் 

ககபந்து, தரதுகரப்தைப் தகடறணருக்கும் க்கரக்குறகடர 

ல்ரேநகப் ரதட கறன்ந ககறரேம் இந் ரட்டின் 

தரதுகரப்கத உரப்தடுத்றக் தகரள்கறன்ந ககறரேம் 

ரட்டின் ஆட்தைன தரதுகரப்கதத்ம் கருத்றற்தகரண்டு 

டடிக்கககள் ரற்தகரள்பப்தட ரண்டும்.  

அரரம் ததரதுக்கபறன் ரழ்ரரத் ரககரக்கு 

இருக்கறன்ந தகரஞ்சஞ்ச றனங்ககபக்கூட அர்கள் அதத 

றக்க தொடிரல் இவ்ரர அறரரகத் டுக்கறன்ந 

றகனங்கள் ன்கணப் ததரரத்ட்டிரன ற்ரக்தகரள்ப 

தொடிரக. இக இந் ரட்டிரன ல்ரக்கம் றந் 

ரக ற்தடுற்கரண சூழ்றகனகப் தரறக்கறன்ந றடங் 

கபரக இருக்கறன்நண. ணர, இற்கநப் தற்நறக் 

கணதடுக்க ரண்டிது றகவும் அசறரகும். [இகடதௌடு] 

தகப அகச்சர் ரணர கரசன் அர்கள் இந்ச் 

சுற்ரனர றடுற றகரத்கப் தற்நறச் தசரல்கறன்நரர் . இன்ர 

சுற்ரனர றடுறககப டத்துறல் ணறரகறடவும் அச 

தகடறணர் கூடுனரண லறம் கரட்டுகறன்நணர் . அகச்சர்கள் 

ன்ந அடிப்தகடறல் ரங்கள்கூட அந்ச் சுற்ரனர 

றடுறகபறரன - 
 

ගු මමනෝ ගමන්වන් මශතළ (ජළිනක වශජීලනය  වසලළද 
ශළ රළජය භළළ අමළතයතුමළ ) 
(ரண்தைறகு ரணர கரசன் - ரசற சகரழ்வு, கனந்துக 

ரடல் ற்ரம் அசகரு தரறகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
ரன் ந்க் கரனத்றரேம் அந்ச் சுற்ரனர றடுறகரக்குச் 

தசன்நறல்கன.   

ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு  நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
அந்ச் சுற்ரனர றடுறககபப் தரறக்க ரண்டி 

றகனங்கள் றர்க்க தொடிரல் ற்தட்டிருக்கறன்நண. 

ஆணரல், அற்கநப் தரர்க்கறன்நரதரது ங்கரக்கு 

றற்தநரறச்சல் ருகறன்நது. இருந்ரதரறரேம் ங்குற்கு 

இடறல்னரல் சறன ரம் அந்ச் சுற்ரனர றடுறகபறரன 

ரங்கள் ங்கறறருக்கறன்ரநரம்.   

 

ගු මමනෝ ගමන්වන් මශතළ  
(ரண்தைறகு  ரணர கரசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 
ரன் ங்கறல்கன! 

 

ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
ரங்கள் ங்கறணரரேம் ங்கரறட்டரரேம் இது சரர 

க்கள் ங்கரகட ததரதுத் ரககரக்கரகப் தன்தடுத்து 

ற்கரக இருக்கறன்நது.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்கரகட உகக தொடித்துக்தகரள்ப ரண்டும்.  

 

ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
ன்நற. தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப! 

[இகடதௌடு] அகச்சர் அர்கரக்குரற ரம் இருந்ரல் 

ணக்குத் ரருங்கள்! அகச்சருக்கு ரம் இருக்கறன்நர?  
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இல்கன, அருக்கு ரம் இல்கன!  

 

ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
ணர, ரன் தொடித்துக் தகரள்கறன்ரநன். இந் 

றகரங்கபறரன றகவும் லற கணம் தசரேத்ப்தட 

ரண்டும் ன்தக லண்டும் எருதொகந அரோத்ம்றருத்ரகச் 

தசரல்ரணரக ன்தகட ரதச்கச ரன் றகநவு 

தசய்கறன்ரநன். ன்நற.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ன்நற, அகச்சர் அர்கரப!  

 

[ද.බහ. 1.59  
 

ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  භබ දළනුණු ්හයඹබ 

ඉඩම් දත්ය ළනී ගම් ඳනත ඹබගත් නිගඹෝ ම්ඵ්තධගඹ්ත 
ථහ යන ගම් දසථහගේ ජ ළිනපුයභ ථහ ගශේ  උතුගර් වමුදහ 
වුරු ඉදිවීභ ව ඉත් කිරීභ පිළිඵයි.  
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[රු යවුෂස වකීම්  භවතහ  
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ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Lucky Jayawardana to the Chair?  
 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair.   
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුල ග  ු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ මූළවනමයන් 
ඉලත් වුමයන්  ගු කී ජයලර්ධන මශතළ මූළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. LUKCY 

JAYAWARDANA   took the Chair. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ථහ ය්තන.  
 

ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  උතුගර් වමුදහ වුරු ඉදිවීභ  
ඉත් කිරීභ ව ඒහගේ ලනතහ ඳදිසචි යවීභ පිළිඵ තභයි දද 
ළිනපුයභ දදවස ඉදිරිඳත් වුගඩු. ගේලුපිල්ගල් ප්රබහය්ත උතුගර් 

මුළු බිම් ප්රභහණඹභ දල්රහ ගන සිටි හනුක්ක  තිබුණහ. භහර් 
ඵහධ -c hec kpo int s - දහරහ කිසිභ ගගනකුබ  
නිරධහරිගඹකුබත් ඒ ප්රගද්ලඹබ ඹ්තන පුළු්තභක්ක  තිබුගඩු 
නළවළ. ඒ හනුබ හගේක්ක  තභයි උතුගර් වමුදහ වුරු 

ඉදිවීභ ව ඉත් කිරීභ පිළිඵ ල්ඳනහ ය්තන ඕනෆ. 
ප්රබහය්ත ඒ ඉඩම් දල්රහ ගන සිටි හරගේ ඉඩම් නීතිඹක්ක  
තිබුගඩු නළවළ. ඉඩම් නීතිඹක්ක  තිඹහ ගම් යගට් කිසිභ නීතිඹක්ක  

උතුයබ දදහශ ක්රිඹහත්භ වුගඩු නළවළ. ප්රබහය්ත දල්රහ ත්ත 
ඉඩම් ටි නළත උතුගර් ලනතහබ දයගන ගද්තන භළදිවත් 
වුගඩු ත්රිවිධ වමුදහ. නළත උතුගර් ලනඹහ දතබ ඒ ඉඩම් ඳත් 

ගශේ ත්රිවිධ වමුදහ. ප්රබහය්ත දල්රහ ගන සිටි ඉඩම් ටි 
දත්ය ්තන ත්රිවිධ වමුදහ උතුයබ ඹන භග්ත ජ දසථහග්ත 
දසථහබ ඉදිශ වුරු තභයි ඒ තිගඵ්තග්ත. ප්රබහය්ත ඳරහ 

වරිමි්ත දල්රහ ත් ඉඩම්ර වුරු ඉදිශහ. ඒ ගරහගේ ඒ ඉඩම් 
දයිති ලනතහ වුද කිඹරහ දළන ගන ිඟටිගේත් නළවළ; ඒ 
ඉඩම්රබ ිඟමිම් කිඹ්තග්ත වුද කිඹරහ දළන ගන ිඟටිගේත් 
නළවළ; නිරධහරිගඹක්ක  ිඟටිගේත් නළවළ; නීතිඹක්ක  තිබුගඩුත් නළවළ. 

තිබුණු නභ නීතිඹ ප්රබහය්තගේ නීතිඹ ඳභණයි. ිත්තබභ ඒ 
නීතිඹ ඹබගත් තිබුණු  ඉඩම් නිදවස ය ත්ගත්  දිනහ ත්ගත් යුද 
වමුදහ. භභ ිඟතන විිවඹබ හධහයණ ත්ගතොත් යුක්ක තිගේ 

නහභගඹ්ත උතුරු වහ නළ ගයනිඟය ඳශහත්ර සිඹලු ඉඩම්ර 
දයිතිඹ තිගඵ්තග්ත ත්රිවිධ වමුදහබ. ඒ දඹ තභයි ඔඹ ඉඩම් ටි 
ඔක්ක ගෝභ නිදවස යගන  දිනහ ගන තිගඵ්තග්ත. දළ්ත ගම් 

බහ ිතුගශේ ඔඹ ඳඩුිනත ථහ  යිහරු ළක්ක ගරුහබ ඔඹ 
වුරුත් උතු යබ ගිගේ නළවළ. කිසිභ ගගනක්ක  ගිගේ නළවළ. ඒ 
නිහ ඒ ිත්ත දයිතිඹ  දිනහ ත්ත දයිතිඹ තිගඵ්තග්ත ත්රිවිධ 

වමුදහබ.  

වමුදහ වුරු ඉදිකිරීභ ළන කිේහ. ගම් නවහ ඳළත්ගත් -

ඳළරත්ගත්- තභයි යුද වමුදහ මරසථහනඹ වද්තග්ත. ගභතළන 
ඉරහ නතළනබ කිගරෝමීබයඹ දුයක්ක ත් නළවළ. ඳනහගොඩබ 
ගිඹහභ ත වමුදහ වුයක්ක  තිගඵනහ. ිඟතහ ගන ඉ්තග්ත වමුදහ 
වුරු තිගඵ්තග්ත උතුගර් විතයයි  ගම් යගට් ගන ගොගවේත් 

වමුදහ වුරු නළවළ කිඹරහයි. භභ ජීත් න දනුයහධපුය 
දිසත්රික්ක ගේ  දනුයහධපුය නයඹ ගට්බභ වමුදහ වුරු 
තිගඵනහ. වමුදහ වුරු ඉදිකිරීභ ම්ඵ්තධගඹ්ත ළබලුක්ක  

තිගඵ්තග්ත වමුදහ ම්ඵ්තධගඹ්ත ප්රලසනඹක්ක  තිගඵන මිනිසු්තබ 
මික්ක  දගනක්ක  හබත් ගනොගයි.  

යවුෂස වකීම් ිභතිතුභහ දළ්ත කිේහ  ගොගවේද නයඹ 

තිගඵන වමුදහ වුයක්ක  නිහ ඒ ප්රගද්ලගේ ඉ්තන ලනතහබ ඹම් 
දඳවසුතහක්ක  තිගඵනහ කිඹරහ. භවය විබ නගවභ ග්තන 
පුළු්ත. ඒහබ යලඹ භළදිවත් ගරහ ප්රහගඹෝගි ක්රිඹහභහර් ්තන 

ඕනෆ.  

යවුෂස වකීම් ිභතිතුභහ තත් හයණඹක්ක  ළන කිේහ. රු 
යවුෂස වකීම් ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ශ ඒ ප්රහලඹ ඉතහභ ළයදි 
ප්රහලඹක්ක . භභ ඒ ළයදියි කිඹහ කිඹ්තග්ත ඒ දඳබත් ඵරඳහන 

නියි. සිසවර මිනිසු්තබත් ඒ ඵරඳහනහ. න සයක්ක ණ 
ගදඳහර්තගම්්තතු ම්ඵ්තධගඹ්ත ඔඵතුභහ කිඹපු හයණඹ 
ම්පර්ණගඹ්තභ නිළයදියි. නමුත් ඒ ප්රලසනඹ තිගඵ්තග්ත ඒ දඹ  

මුසලිම් ගවෝ ගදභශ නිහ ගනොගයි. සිසවර දඹබත් ඒ ප්රලසනඹ 
තිගඵනහ. න සයක්ක ණ ගදඳහර්තගම්්තතු භහයිම් දභරහ 
තිගඵනහ. ඒ භහයිම් ප්රලසනඹ කුරුණෆර දිසත්රික්ක ගේ ඹම් 

ගොබබ ඵරඳහනහ; දගේ ඉඩම් යහලය ිභතිතුභහ ඉ්තන 
දිසත්රික්ක ඹබ ඵරඳහනහ; වම්ඵ්තගතොබ දිසත්රික්ක ඹබ ඵරඳහනහ; 
දනුයහධපුය දිසත්රික්ක ඹබ ඵරඳහනහ; දම්ඳහය දිසත්රික්ක ඹබ 

ඵරඳහනහ. ඒ වළභ දිසත්රික්ක ඹබභ ඵරඳහනහ. වළභදහභ ගවේන 
හ ය්තන ඹන දගේ මිනිවහ ද යගන ගිිඟල්රහ උහවි දභනහ. 
ගභඹ  සිසවර  ගදභශ ගවෝ  මුසලිම්  නිහ ිති ප්රලසනඹක්ක  

ගනොගයි. ගභඹ මුළු ක්රිඹහලිගේභ තිගඵන දඩුක්ක . රු යවුෂස 
වකීම් ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ නඹ ප්රහල යපු විිවඹ ළරැදියි. 

 

ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

නිම් රඳු ළරෆ වළටිඹබ තිබුණු ළරෆත් සයක්ක ණ ළරෆ 

වළටිඹබ 2006 ජ ළට් ශහ. ඒග්ත තභයි ගම් ප්රලසනඹ ිති 
වුගඩු. හභහනය රඳු ළරෆ ඔක්ක ගොභ සයක්ක ණ නහ්තතය 
වළටිඹබ ළට් යරහ  දළ්ත  සිසවර  ගදභශ ගවෝ මුසලිම් කිඹරහ 

නළවළ  ගම් යගට් වළභ ගගනක්ක භ  - [ඵහධහ කිරීභක්ක   

 
ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

ඒ වරි. ඔඵතුභහගේ ථහගේ ජ මුලි්ත කිේහ  මුසලිම්  ගදභශ 

ලනතහ සුළුතයඹක්ක  වීභ නිහ ඒ ප්රලසනඹ ිති ්තග්ත කිඹරහයි. 
නළවළ. ඒ ප්රලසනඹ වළභගදනහබභ තිගඵනහ. නඹ  නියවුල් ය්තන 
ඕනෆ ප්රලසනඹක්ක . නඹ  සිසවර  ගදභශ ව මුසලිම් වළභගදනහබභ 

තිගඵන ප්රලසනඹක්ක . ඒ නිහ ඒ ප්රහලඹ නිළරැදි ්තන ඕනෆ. නඹ 
ඍජු ඵරඳහ්තග්ත  ෘෂි හර්මි ගවේ්ත ගොවිතළ්ත යරහ 
ජීත් න ඉතහභ දිඟස  ද්තත දයණ මිනිසු්තබයි. ඒ ප්රලසනඹ 
නගවභ තිගඵනහ.  

රු ිභතිතුභනි  ඉඩම් දභහතයහසලඹ ඹබගත් තිගඵන භවය 
්ඹතනර ඉඩම් පිළිඵ දත්ත ගතොයතුරු නළවළ. ඳසු ගිඹ හරගේ 
COPE නගක්ක  ජත් දපි ගම් ම්ඵ්තධගඹ්ත හච්ඡහ ශහ. ඒ දඹ 

ශයත් ඒ දත්ත  නළවළ. ඔවු්ත ශය නිසි ඳරිදි හර්තහත් නළවළ. ඊබ 
ඳසගේ COPE න නිර්ගද්ල ශහ  ඒහ ස ය්තන කිඹරහ. භහ 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ිඟතන වළටිඹබ නඹ  ත දවුරුද්දබත්  දවුරුදු ගදබත්  
දවුරුදු තුනබත් වදරහ ඉය ය්තන පුළු්ත නකුත් 
ගනොගයි. නමුත් නිළරැදි දත්ත  ගතොයතුරු නළවළ. ඉඩම්ර 

දයිතිඹ ළයවිරහ තිගඵ්තග්ත. ඒත් ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්ක . ඒ 
මිටුබ ්පු නිරධහරි්තභ කිේහ  භවය ගතොයතුරු ඔවු්තබත් 
ගොඹහ ්තන පුළු්තභක්ක  නළවළයි කිඹරහ. ඒ ප්රලසනඹ ඵයඳතශ 

ගර තිගඵනහ. ඒ නිහභ භවය ඉඩම් ගද්තන ඹද් ජ  යලගේ 
ප්රගඹෝලනඹබ ඉඩම් ්තන ඹද් ජ  භවය ලනතහ ගොබසරබ ඒ 
ඉඩම් ගද්තන ඹද් ජ ඒහ ළබලු ඵබ ඳත් ගරහ තිගඵනහ.  

රු ිභතිතුභහ ගම් ම්ඵ්තධගඹ්ත ගඵොගවෝ රුණු ඉදිරිඳත් 
ශහ. ඒ දනු ඒ ඉඩම් නිළරැදි නියවුල් ය්තන පුළු්ත නම් නඹ 
ඉතහ ළදත්. ඒ ලනතහබ ඉඩම් දයිතිඹක්ක  ගද්තන පුළු්ත නම් 

නඹ ඉතහභ ළදත් නහ. භහ ිඟතන වළටිඹබ දළනබ දනුයහධපුය 
නයගේ නිහ දවස ණනක්ක  තිගඵනහ. ඒහබ  ඔේපුක්ක  නළවළ; 
ිඟමිභක්ක  නළවළ; ඵරඳත්රඹක්ක  විතයයි තිගඵ්තග්ත. ඒ ඵරඳත්රගඹ්ත 
ගභොක්ක ත් ය්තන ඵළවළ; කිසිභ ිඟමිභක්ක  නළවළ. භවය දඹබ 

දළ්ත ඉත් ්තන කිේහභ ඉත් ්තන ඕනෆ. දනුයහධපුයගේ පලහ 
නයඹ වදන ගොබ නතළන ප්රලසනඹක්ක  ිති ගරහ තිගඵනහ. නිඟ 
ඳදිසචි දඹබ ඉත් ්තන කිඹහ තිගඵනහ. ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත 

ඔවු්තබ කිසිභ ිඟමිභක්ක  ගවෝ ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත ළඩ පිළිගශක්ක  
නළවළ. දනුයහධපුයඹ පලහ නයඹබ යඳෘතිඹක්ක  ිවිල්රහ 
තිගඵනහ. නමුත් නතළනි්ත නවහබ ළඩ පිළිගශක්ක  නළවළ. ගම් 

ප්රලසනඹ හරඹක්ක  තිසගේ තිබුණු ප්රලසනඹක්ක . දගේ දිසත්රික්ක ගේ 
වළභ ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් ගොට්ඨහඹභ ගම් ඉඩම් ්යවුල් 
තිගඵනහ. භහ ිඟතනහ  ගඵොගවෝ දිසත්රික්ක ර ගම් ප්රලසනඹ 

තිගඵනහඹ කිඹරහ. ගොශම නයගේ ඉරහ වළභ තළනභ ඉඩම් 
දයිතිහසිම් පිළිඵ ප්රලසනඹ තිගඵනහ.  

ගම් ප්රලසනගේ ඳළති ගදක්ක  තිගඵනහ. ඉඩම් දයිතිහසිභ 

පිළිඵ ප්රලසනඹ නියවුල් න ගොබ භවය ගරහබ දගේ ලනතහ 
ඔවු්තගේභ තිගඵන දුර්රතහ නිහ තභ්තගේ ඉඩභ දිඟමි ය 
්තන තළනබ බයුතු යනහ. ඒ ඉඩම් විකුණ්තන  ද්තතු 
ය්තන  ගනත් ප්රගද්ලරබ ඹ්තන බයුතු යන තත්ත්ඹකුත් 

තිගඵනහ. භවය විබ ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්යඹහ ඹබ ගත් තිගඵන 
නිහ   නීතිගේ ඵළීමභක්ක  නිහ ඒ ඉඩභ දළනබ ිඟමි ගරහ තිගඵනහ. 
ගම් රුණු පිළිඵ රහ ඵර්තන ඕනෆ. භවය විබ ගම් ඉඩම් 

විකුණ්තන පුළු්ත වුණහ නම් ඔවු්ත ඒහ විකුණනහ. ගම් ඳළති 
ගද තුන පිළිඵභ රහ ඵරන ළඩ පිළිගශ දලයතහ 
තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ෘෂි ර්භහ්තතගේ ගඹගදන 
විලහර ලනතහක්ක  දගේ ප්රගද්ලර ඉ්තනහ. දම්ඳහය  
ගඳොගරෝතනරු  වම්ඵ්තගතොබ  ගභොනයහර ඹන වළභ 

දිසත්රික්ක ඹභ ෘෂි ර්භහ්තතගේ නිඹළගර්තන දලය යන ඉඩම් 
නළවළ. නඹ විගලේගඹ්තභ ලහති ධනඹබ විලහර ප්රලසනඹක්ක ; ගම් 
යගට් නිසඳහදනඹබ විලහර ප්රලසනඹක්ක . භවය ඉඩම්  ෆරෆ කිඹහ  
දපි නම් ය ගන තිගඵනහ. නමුත් ප්රහගඹෝගි ඒහ  ළරෆ 

ගනොගයි. භවය විබ ිත්ත ළගල් ඳනහ. භවය විබ 
නහ්තතය ඳරහ නළි ය ්තනහ. නිසි ශභනහයණඹක්ක  
නළතිභ දදත් තිගඵනහ; හරඹක්ක  තිසගේ දිබභ තිගඵනහ. ගම් 

ප්රලසන නියවුල් යරහ  වි්තන පුළු්ත නම් ඒ තභයි විඹ යුතු 
තිගඵ්තග්ත.  ඔඵතුභ්තරහ වදපු ළඩ පිළිගශ දනු ගොඳභණ 
ගේඹකි්ත  ගොඳභණ හරඹකි්ත ඒ ඉඩම් නියවුල් ගයිද කිඹරහ 

දපි ද්තග්ත නළවළ. දද දින ඉදිරිඳත් ය තිගඵන ළට් නිගේදනඹ 
"දිවගේගී භහර්ඹ වහ ඉඩම් දත්ඳත් ය ළනීභ" කිඹන 
හයණඹබ සීභහ ගරහ තිගඵනහ. නමුත් ඉඩම් වහ ඉ්ත නවහබ 

ගිඹ පුළුල් ළඩ පිළිගශක්ක  ක්රිඹහත්භ ්තන ඕනෆ. ඉඩම් කිඹන 
න යබ ප්රඵර හධඹක්ක ; යගට් භමිඹ.  

ඉඩම් ඳරිවයණඹ කිරීගම් ජ නිසි ශභනහයණඹකි්ත 

ඳරිවයණඹ ශ යුතු නහ හගේභ  නිඟ දයිතිඹ යලඹබ හගේභ 

ලනතහබත් රළගඵ්තන ඕනෆ. වළඵළයි  දළ්ත ගම් න විබ ිත්තබභ 

ත්ගතොත් යහඳෘති වහ වම්ඵ්තගතොටි්ත නයනඹබ  ඉඩම් 

ප්රභහණඹක්ක  ගද්තන වළදුහ. ඒ   දගේ ඉඩම්. දළ්ත ඉ්තදිඹහ 

්ඩුඩුබ ඵරඳෆම් යමි්ත ඉ්තනහ  "නවහබ ගදනහ නම් දඳබත් 

ඕනෆ" කිඹරහ. ගම් ඉඩම් දගේ. "නවහබ නච්චාය ගදනහ නම් දඳබත් 

ගභච්චායක්ක  ඕනෆ" කිඹහ ඉ්තදිඹහ කිඹනහ. ඒ නිහ නිතයභ දපි 

ඉඩම් ම්ඵ්තධගඹ්ත වදන ළඩ පිළිගශ  න න විගද්යකඹ්තබ 

දලය ඳරිදි දගේ ඉඩම් වසුරු්තග්ත නළති නක්ක  ඵබ ඳත් 

ග්තනත් ඕනෆ; විගද්යකඹ්තබ වසුරු්තන ඵළරි ග්තන ඕනෆ. 

ගම් යගට් ඉ්තන සිසවර  ගදභශ  මුසලිම් ලනතහබ ඳරිවයණඹ 

ය්තන පුළු්ත ග්තන ඕනෆ. ඒ හගේභ ගම් ඉඩම් සිඹල්ර 

නහ්තතය කිඹරහ නහ්තතය ඵබ ඳත් ය්තන ගිගඹොත් 

මිනිසසු්තබ ජීත් ්තන තළනක්ක  නළති ඹනහ. ඒ නිහ 

නහ්තතය ගර ග්ත ය්තන ඕනෆ යන ඒහ නහ්තතය 

ගරභ ස යරහ  නහ්තතය තදුයබත් සර්ධනඹ යරහ  

දියුණු යරහ ඒහයි්ත උඳරිභ ප්රගඹෝලන ්තන පුළු්ත විිවඹබ 

ඉඩම් ම්ඵ්තධගඹ්ත ප්රතිඳත්ති  නීති  ළඩ පිළිගශ වළගද්තන 

ඕනෆ. දපි හගේ දුසය දිසත්රික්ක ර ඉ්තන දඹබ ගම්හ 

ගත්ගයනහ. ඒ නිහ ඒ වහ වදන රභගේදඹ්ත ඉතහ ඳළවළදිලි 

තිගඹ්තන ඕනෆභ තිගඵනහ.  

භභ ිඟතනහ  මි්ත නවහබ ගිඹ නීති - රීතිලි්ත ලනතහගේ 
ඉඩම් දයිතිඹ සුයක්ක ෂිත යන දතයභ  ඉඩභ ලහතිගේ ප්රමු 

ම්ඳතක්ක  ගර රහ ඒ දයිතිඹ රළගඵ්තන ඕනෆ කිඹරහ.  

ලහතිගේ ප්රමු ම්ඳතක්ක  ගර යලඹ කීගභ්ත ඉඩම් දිවහ 

ඵර්තන ඕනෆභ තිගඵනහඹ කිඹන න විගලේගඹ්ත 

දධහයණඹ යනහ.   

විගලේගඹ්තභ ඉඩම් දභහතයහසලඹ ඹබ ගත් තිගඵන ඉඩම්රබ 

ම්ඵ්තධ ්ඹතනර ඉඩම් ම්ඵ්තධගඹ්ත ඳබරළවිලි විලහර 

ප්රභහණඹක්ක  තිගඵනහ. ඒ ඳබරළවිලි නියවුල් ය්තනඹ කිඹන 

නත් රු ිභතිතුභහග්ත ඉල්රහ සිටිනහ. ඉඩම් ම්ඵ්තධගඹ්ත 

හර්තහක්ක  නළත්නම්  ඉඩම් තිගඵ්තග්ත ගොගවේද කිඹරහ ද්තග්ත 

නළත්නම්  තිගඵන ඉඩම් ප්රභහණඹ ද්තග්ත නළත්නම්  ඉඩම් 

ම්ඵ්තධ දදවක්ක  නළත්නම්  "දපි ගම් ඉඩම් ගොඹහ ගන ඹනහ  

දපි රහභ නිරධහරිග්ත දවනහ  ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්රු්තග්ත 

දවනහ. ඔවු්ත දඳබ ගඳ්ත්තග්ත නළවළ  වසනහ  ඔවු්ත දඳබ 

ඉඩම් ම්ඵ්තධ ගතොයතුරු ගද්තග්ත නළවළ   දපි ශය නතු වුණු 

ගල්න නළවළ  ඒ ගල්න දතුරුදව්ත ගරහ"  කිඹරහ ඉඩම් 

දභහතයහසලඹ ඹබගත් ිති ඒ ඒ ්ඹතනරබ දදහශ නිරධහරි්ත 

කිඹනහ නම්  ඒ හගේ ප්රහල නතය යරහ දළනබ තිගඵන 

තළනි්ත වරිඹබ ඳබ්ත දය ගන නියවුල් යරහ  ඉතිරි ටි නතු 

ය ්තන දලය ළඩ පිළිගශක්ක  ඉඩම් දභහතයහසලඹබ තිගඵ්තන 

ඕනෆ.  

රු ිභතිතුභනි  ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත නිසි ගල්න ව  

වීභක්ක  භවය ්ඹතනරබ නළවළ. ඒ නිහ ඒ ළනත් ඔඵතුභහගේ 

දධහනඹ ගඹොමු යනහ. ගම් යගට් ලනතහබ දලය යන 

ඉඩම්ර නීතයනුකරබහඹ ඉතහ නියවුල් රඵහ ගද්තනඹ කිඹන 

ඉල්ලීභ යමි්ත  ඔවු්තබ ඒ සුයක්ක ෂිතබහඹ වද්තන  ඉඩභ රැ 

්තනහ හගේභ  ඔවු්තබ දනලය ඳරිදි ඉඩභ ග්තගද්සි යරහ 

විකුණහ ගන ඔවු්තගේ ජීවිතඹත්  විනහල ය ්තන තළනබ 

ගනොඹන තත්ත්ඹබ ඒ ස විඹ යුතුඹ කිඹන නත් ව්ත 

යනහ. ගභොද  යලඹ ඹබගත් ඵළීමභක්ක  තිබීගභ්ත දනහතඹබ 

ඹ්තන ඔවු්තබ සුයක්ක ෂිතතහක්ක  තිගඵනහ. ඒ විිවඹබ වළභ ඳළත්තභ 

්යක්ක හ න විිවගේ ළඩ පිළිගශක්ක  වද්තනඹ කිඹන ඉල්ලීභ 

යමි්ත භභ නිවඬ ගනහ. සතුතියි. 
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[රු වීයකුභහය දිහනහඹ  භවතහ  
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ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඵතුභහ කිඹ්තග්ත සි්තනක්ක ය ඔේපු ගද්තන කිඹරහද? 

  

ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

සි්තනක්ක ය ඔේපු ගද්තන ඕනෆ. සි්තනක්ක ය ඔේපු දු්තනහබ 

ප්රලසනඹක්ක  නළවළ. සි්තනක්ක ය ඔේපු ගදද් ජ සීභහ තිඹහ ්තන ඕනෆ. 
ගදය ඳදිසචි න දඹගේ ෘෂිහර්මි හ යන ඉඩභබ 
ඔේපු දු්තනහබ ප්රලසනඹක්ක  නළවළ. භභ කිේගේ ඉ්ත නවහබ ගිඹ  

විගද්යකඹ්තබත් විකුණහ ්තන පුළු්ත විිවඹබ ඔේපු  ජගම් යදක්ක  
තිගඵනහඹ කිඹන නයි.  

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

ඒ ගෝතගද්සි ිඟත නිකුත් යනහ.  
 

ගු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)  

හභහනයගඹ්ත ඳර්චාස 10බ 15බ සි්තනක්ක ය ඔේපුක්ක  
 ජ ගම් ප්රලසනඹක්ක  නළවළ.  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

රු රක්ක සභ්ත කිරිිල්ර ිභතිතුභහ. 
 

[ද.බහ. 2.12  
 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 
වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்ரம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சரும் தரரரன்நச் சகத 

தொல்ரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  දද දින භභ  නළඟිට්ගට් 

විගලේගඹ්තභ ගම් දභහතයහසලඹ ඹබගත් තිගඵන මිනි්තගදෝරු 
ගදඳහර්තගම්්තතු ළන චානඹක්ක  කිඹ්තනයි. ගභොද  භභ 
භවහභහර් ිභතියඹහ වුණහබ ඳසගේ තභයි ිත්ත ලගඹ්ත භබ 

Surveyor General භළතිතුභහ හගේභ  ඒ ගදඳහර්තගම්්තතුගේ 
දගනකුත් දඹ යන ගේඹ ළන ඹම් කිසි ළබහීභක්ක  ිති වුගඩු. 
දළ්ත ඵර්තන  දපි දවුරුද්දබ ලි්ත ගොශම - භවනුය 

දිවගේගී භහර්ඹ ඳබ්ත ්තන ීරයණඹ ශ ගරහගේ ගම් ඳහය 
වද්තන න බිම් දයරක්ක ත් භළනරහ තිබුගඩු නළවළ. නමුත් ඳසු 
ගිඹ දවුරුද්ද තුශ මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතු භධයභ දිවගේගී 

භහර්ඹ වද්තන විතයක්ක  ඉඩම් ළඵලි 18 817ක්ක  භළනරහ 
තිගඵනහ.  ඒ නිවඬ ගේඹක්ක . ඔවු්ත නිවඬ ගේඹක්ක  යනහ. 
නමුත් ඔවු්ත යන ගේඹ හුය ගදගනකුබ ගඳගන්තග්ත නළවළ.  

භධයභ දිවගේගී භහර්ඹ වහ දදිඹය I ඹබගත් ඩත සිබ 
මීරිභ දක්ක හ දත්ය ත යුතු ඉඩම් ට්ටි ප්රභහණඹ 5 563යි; 

දදිඹය II ඹබගත් මීරිභ සිබ කුරුණෆර දක්ක හ දත්ය ත යුතු 
ඉඩම් ට්ටි ප්රභහණඹ 7 109යි. දදිඹය III ඹබගත් ගඳොතුවළය සිබ 
රගදය දක්ක හ  දත්ය ත යුතු ඉඩම් ට්ටි ප්රභහණඹ 3 645යි; 

දදිඹය IV ඹබගත් කුරුණෆර සිබ දඹුල්ර දක්ක හ දත්ය ත යුතු 

ඉඩම් ට්ටි ප්රභහණඹ 2 500යි. ඒ දනු භධයභ දිවගේගී භහර්ඹ 
වහ දත් ය ත යුතු මුළු ඉඩම් ට්ටි ප්රභහණඹ 18 817යි. 

දක්ක ෂිණ දිවගේගී භහර් දිගු වහ දදිඹය  I  ඹබගත් භහතය 
සිබ ගඵලිදත්ත දක්ක හ දත් ය ත යුතු ඉඩම් ට්ටි ප්රභහණඹ 

3 025යි; දදිඹය II ඹබගත් ගඵලිදත්ත සිබ ළටිඹ දක්ක හ දත් ය 
ත යුතු ඉ ඩම් ට්ටි ප්රභහණඹ 2 761යි; දදිඹය III ඹබගත් ළටිඹ 
සිබ ද්තදයළ දක්ක හ දත් ය ත යුතු ඉඩම් ට්ටි ප්රභහණඹ 

2 855යි. දදිඹය IV ඹබගත් භත්තර සිබ ද්තදයළ වයවහ 
වම්ඵ්තගතොබ දක්ක හ දත් ය ත යුතු ඉඩම් ට්ටි ප්රභහණඹ 741යි. 
දක්ක ෂිණ දිවගේගී භහර් දිගු වහ දත් ය ත යුතු මුළු ඉඩම් 

ට්ටි ප්රභහණඹ 9 382යි. ගම් ගතොයතුරු දනු ගඳගනනහ  
මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතු විලහර ගේඹක්ක  යන ඵ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගොශම - භවනුය දිවගේගී 

භහර්ගේ න බිම් දයරක්ක ත් භළනරහ තිබුගඩු නළති දසථහ  
ඉඩම් ළඵලි 18 000ක්ක  භළනරහ  නභ ඉඩම් ඳයහගන  ඔවු්තබ 
්තදි ගරහ  ඒ බයුතු ්යම්බ ය්තන ඳසු ගිඹ දවුරුද්ද 
ිතුශත දඳබ පුළු්ත වුණහ. විගලේගඹ්තභ මිනි්තගදෝරු 

ගදඳහර්තගම්්තතුගේ නිරධහරි්ත යන ගේඹ ගනුග්ත  සතුති 
ය්තන තභයි දද භභ නළඟිට්ගට්.  

දගේ රු වීයකුභහය දිහනහඹ භළතිතුභහ ඉඩම් දයිතිඹ ළන 

කිේහ. ඳසු ගිඹ භළතියණගේ ජ දරහභහතය යනිල් විරභසිසව 
භළතිතුභහ ඳළවළදිලිභ කිේහ  "ගම් යගට් යලගේ ඉඩම්ර 
ඳදිසචිගරහ ඉ්තන සිඹලු ගදනහබභ සි්තනය ඔේපුක්ක  රඵහ 

ගද්තන බයුතු යනහ" කිඹරහ. ඔේපුක්ක  නළති යලගේ 
ඉඩම්ර ඳදිසචි ඉ්තන සිඹලු ගදනහබභ සි්තනක්ක ය ඔේපුක්ක  
රඵහ ගද්තන බයුතු යනහඹ කිඹරහ නතුභහ කිේහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ිත්ත ලගඹ්තභ ඉඩම්ර 
දයිතිඹ ඵළලුගොත් රසහගේ ඉඩම්ලි්ත සිඹඹබ 80 දයිතිඹ 
ඳළරී තිගඵ්තග්ත යලඹ බයි. ගම් තභයි ිත්ත. ඉඩම් ඳරිවයණඹ 

ගනහ භදි. සි්තනක්ක ය දයිතිඹක්ක  දු්තනහභ ඒ ඉඩභ ඳරිවයණඹ 
නහ; නුගදනු ය්තන පුළු්ත; ඵළසකුග්ත ණඹක්ක  ්තන 
පුළු්ත; දියුණු ය්තන පුළු්ත. දද නගොබ දගේ රසහගේ 
ඉඩම්ලි්ත සිඹඹබ 80 දයිතිඹ ඳළරී තිගඵ්තග්ත යලඹබයි. 

නමුත් ගම් ඉඩම් ඳරිවයණඹ ග්තග්ත නළවළ; ගගශ ගඳොශබ 

ඹ්තග්ත නළවළ; දියුණු ය්තන රභඹක්ක  නළවළ. සි්තනක්ක ය ඔේපු 
රඵහ දු්තගනොත් ඵළසකුකි්ත ප්රහේධනඹ රඵහගන  ඒ ඉඩම් දියුණු 

ය්තන පුළු්ත හතහයණඹක්ක  ිති න ඵ දපි තදි්තභ 
පිළි්තනහ. භභ මීබ ඩහ ථහ ය්තන ඵරහගඳොගයොත්තු ්තග්ත 
නළවළ. සතුතියි. 

 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රු ිභතිතුභහ  මීරිභ ප්රගද්ලගේ -  
 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළත යක්ක  ඒ ළන හච්ඡහ ය්තන භභ 10ළනි දහ ඒ 

ප්රගද්ලඹබ ඹනහ. ිත්ත ලගඹ්තභ ඒ ප්රගද්ලගේ ඉඩම්ර 
ගගශ ටිනහභ දනු ඳර්ච් නක්ක  රුපිඹල් 4 000ක්ක  නහ. 
නමුත් දපි ඳර්ච් නබ රුපිඹල් 12 000ක්ක  ගනහ. 

 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
සථිය ලගඹ්තභ  ඔඵතුභ්තරහ ඒ ණන ගනහද? 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ  දපි ඒ ණන ගනහ.  
 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
කුඹුරු ඉඩම්රබ රුපිඹල් 7 500යි. 

 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මීරිභ  ඒ ප්රගද්ලගේ කුඹුරු ඉඩම් දක්ක යඹ ගගශ 
ටිනහභ ග්තග්ත රුපිඹල් රක්ක  ඳව හගේ ප්රභහණඹක්ක  - Rs. 
500,000 an acre. නමුත් දපි රුපිඹල්  රක්ක  17ක්ක  ගනහ.  

 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඳර්ච් නබ? 
 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳර්ච් නබ රුපිඹල් 12 000ක්ක  ගනහ. 
 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නමුත් දළන බ දහරහ තිගඵ්තග්ත රුපිඹල් 7 500යි.  
 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ  නළවළ. නගවභ ග්තන ඵළවළ.  
 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්ග්ත ඊගේත් cheque න භහරු යරහ 

තිගඵ්තග්ත රුපිඹල් 7 500බ. 
 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

  කුඹුරු ඉඩභක්ක  නම් දපි ඳර්ච් නබ රුපිඹල් 12 000ක්ක  

ගනහ. 
 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 කුඹුරු ඉඩභක්ක  වහ ඳර්ච් නබ රුපිඹල් 12 000ක්ක  

ගනහඹ කිඹරහ ඔඵතුභහ වති නහද? 
 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ. දනිහර්ඹගඹ්තභ. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශයබ  රු විජිත ගවේයත් භ්තත්රීතුභහ. 
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ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ඉඩම් දත්ය ළනීගම් ඳනත 

ඹබගත් නිගඹෝ දද ඉදිරිඳත් ශ දසථහගේ ජ ඉඩම් 
ම්ඵ්තධගඹ්ත භතුගරහ තිගඵන ළබලු කීඳඹක්ක  පිළිඵ උගද් 

ඉරහ හච්ඡහ වුණහ. ඒ රුණුරබ දභතය ත රුණු 
කීඳඹක්ක  භභ භතු ය්තන ළභතියි.  

ඳශමුළනි හයණඹ තභයි  ගභොගවොතබ ලි්ත භහ රු 

රක්ක සභ්ත කිරිිල්ර ිභතිතුභහබ භතු යපු හයණඹ. ඒ තභයි  
දිවගේගී භහර් ඉදිකිරීගම් ජ භතුගරහ තිගඵන ළබලු. දිවගේගී 
භහර් ඉදි ය්තන ඒ ප්රගද්ලර ලනතහ වුරුත් විරුද්ධ නළවළ. 

වළඵළයි  තිගඵන නභ ප්රලසනඹ තභයි ඒ දඹගේ ඉඩම් ඳයහ ්තන 
ලි්ත නිළරැදි ඒ දඹ දළනුත් කිරීභක්ක  සිදු ගනොකිරීභ. ගභඹ 
ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහභ සිදු වුණු ප්රලසනඹක්ක . ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්යඹහ  

RDA නගක්ක  දදහශ නිරධහරි්ත ගවෝ ගනත් යලගේ  කි යුතු 
නිරධහරිගඹක්ක  නභ ප්රගද්ලරබ ගිිඟල්රහ  ප්රගද්ලගේ ලනතහ ඒ 
යහීය යරහ  ඔවු්තබ දළනුත් කිරීභක්ක  ශ යුතුයි  "ඒ දඹගේ ඉඩම් 
ගොයි තයම් ප්රභහණඹක්ක  දත් ඳත් ය ්තනහද  කුඹුරු ඉඩභබ 

ගොච්චාය ප්රභහණඹක්ක  ්තදි ගනහද  හභහනය ගොඩ ඉඩභබ 
ගොච්චාය ්තදි ගනහද  නිහරබ ගන ්තදි මුදර කීඹද  
ඒ ඉඩම්ර තිගඵන ගද්ඳශරබ - ගඳොල් වබ කීඹද   ගොස 

වබ කීඹද - ගන ්තදි මුදර කීඹද කිඹරහ. නගවභ නිළයදි 
දළනුත් කිරීභක්ක  දද ගනල් නළවළ. රු නිගඹෝලය ිභතිතුභහ 
නතුභහගේ ථහගේ ජ කිඹනහ භභ දවගන ිඟටිඹහ  ඳශමුග්තභ ඒ 

ලනතහත් නක්ක  හච්ඡහ යනහ කිඹරහ. LARC මිටුග්ත 
ඹම් කිසි වනඹක්ක  ්තන ලනතහබ ඉඩ ගදනහ කිඹරහ කිේහ. 
LARC මිටුගේ ීර්තදුබ නය නළත්නම් Super LARC 

මිටුබ දභිඹහචානඹක්ක  ඉදිරිඳත් ය්තන පුළු්ත කිඹරහ කිේහ. 
නමුත් ඒ කිඹන ගද්ල් ිත්තබභ සිද්ධ ග්තග්ත නළවළ. 
ිත්තබභ  සිද්ධ ග්තග්ත ගනත් ගදඹක්ක .  

උදහවයණඹක්ක  ත්ගතොත්  භධයභ දිවගේගී භහර්ඹ 
ගොඩනළඟීභ වහ ඉසගල්රහභ ගිිඟල්රහ කඤසඤ වනහ. 
කඤසඤ වන ගොබ තභයි ගම් මිනිසසු ද්තග්ත තභ්තගේ ඉඩභ 
දිවගේගී භහර්ඹබ ඹබගනහ කිඹරහ. ඒ ළන කිසිභ දළනුත් 

කිරීභක්ක  නළවළ. රහභ නිරධහරි භවතහ ගවෝ  ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් ගවෝ 
කිසි ගගනකු ගිිඟල්රහ ප්රගද්ලගේ ලනතහ දළනුත් ය්තග්ත 
නළතු  නක්ක යභ ගිිඟල්රහ කඤසඤ වනහ. කඤසඤ වපු භ්ත 

ගම් මිනිසසු රඵර ගනහ. රඵර වුණු භ්ත විගයෝධතහ 
භතුගනහ. ඳසු ගිඹ හරගේභ ඒ සිද්ධ වුණහ. ඒ නිහ 
ඔඵතුභ්තරහගේ ඳළත්ගත්ත ඳශමු ශ යුතු ගදඹක්ක  තිගඵනහ. 

රු රක්ක සභ්ත කිරිිල්ර ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ දද නතළනබ ගිඹ 
දසථහගේත් ඔඹ ප්රලසනඹ භතු වුණහ. මිනිසසු ිවිල්රහ ඔඵතුභහබ 
රුණු කිේහ. නතගොබ ඔඵතුභහ ඳළවළදිලි ශහ - 

 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ දඹගේ ඉඩම් වහ ගවො ්තදි මුදරක්ක  ගදනහ. 
බඹග්තන නඳහ. 

 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
කුඹුරු ඉඩභ ඳර්චාස නක්ක  වහ රුපිඹල් 12 000ක්ක  ගදනහ 

කිඹරහ ඔඵතුභහ දළ්ත කිේහ ග්ත. නමුත්  RDA නග්ත ගඵදරහ 
තිගඵන භවය ඳත්රිහර තිගඵ්තග්ත රුපිඹල් 7 500ක්ක  ගදනහ 
කිඹහයි. 
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ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ණන ඳසු ළින ශහ. 
 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒහ ළන මිනිසසු ද්තග්ත නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්ක   ඒ තභයි  

නතළන තිගඵන ප්රලසනඹ. ගවොබ හ යන කුඹුය ඳර්චාස නක්ක  
රුපිඹල් 7 500ද ටි්තග්ත? ඒ මිනිසු්තබ ගරොකු ප්රලසනඹක්ක . 
විගලේගඹ්තභ දසළ්තන තිගඵන ශ්රී රහඳඹක්ක  වුණු මීරිභ 
හගේ ප්රගද්ලඹ ඳර්චාස නක්ක  රුපිඹල් 7 500බ ඩහ ටිනහ. 
රුපිඹල් 12 000ක්ක  ගදනහ කිඹරහ ඔඵතුභහ දළ්ත කිඹනහ. භභ 
ගභතළනබ න්තන ලි්ත දුයථන ිභතුභක්ක  දයගන ඒ ළන 
දළනගනයි ්ගේ. ඊගේත් ගචාක්ක ඳතක්ක  භහරු යරහ තිබුණහ  ඒ 
ඳර්චාස නක්ක  වහ රුපිඹල් 7 500යි ගරහ තිබුගඩු. නගවභ 
නම් ඒ ගනස ්තන ඕනෆ. ිත්තබභ ඔඵතුභහ ලි්ත ව්ත 
ශ විිවඹබ වළ්තහඩ් හර්තහගේත් තිගඵනහ  රුපිඹල් 11 000ක්ක  
ගන ථහක්ක . නමුත්  ඔඵතුභහ දළ්ත වතිඹක්ක  දු්තනහ රුපිඹල් 
12 000ක්ක  ගනහ කිඹරහ. ගම් ඳණිවුඩඹ පිළිඵ ඒ ප්රගද්ලගේ 
ලනතහ දළනුත් යරහ  ඒ දඹගේ ්තදි මුදර හධහයණ 
රළගඵන රභඹක්ක  ස විඹ යුතු තිගඵනහ. 

ගදළනි හයණහ තභයි  තක්ක ගේරු කිරීභ පිළිඵ ප්රලසනඹ. 
තක්ක ගේරු කිරීභත් නිළයදි සිද්ධ ග්තග්ත නළවළ. නතළනත් 
ළබලු තිගඵනහ. විවිධ දඹ විවිධ විිවඹබ තක්ක ගේරු යනහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්ක   මිර ණ්ත ගදක්ක . ඒ කිඹ්තග්ත තක්ක ගේරු 
ගදක්ක . 

 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ගරහ තිගඵ්තග්ත ගොගවොභද? 
 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නභ ඉඩගම් පිටුඳ ගොබ න ණනබත්  ඉදිරි ගොබ 

ත ණනබත් තක්ක ගේරු යරහ තිගඵනහ. නභ නිහ තක්ක ගේරු 
කිරීගම් ඹහ්තත්රණඹත් විනිවිද ගඳගනන න රභගේදඹක්ක  දනු 
සිදුවිඹ යුතු තිගඵනහ. ිත්තබභ ත්ගතොත්  ගම් ප්රලසනරබ 
ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්රු්තබ උත්තය නළවළ  දිසත්රික්ක  ගල්ම්යඹහබ 
උත්තය නළවළ. ඔවු්ත ය්තග්ත  "ඔඵතුභහගේ දභහතයහසලගේ ගවෝ 
ඉඩම් දභහතයහසලගේ නිරධහරි්ත නක්ක  ථහ යරහ උත්තයඹක්ක  
ගද්තනම්" කිඹරහ ගඵෝගල් ඳහස යන නයි. නිරධහරි්තබ තිගඵන 
සීභහගේ ඉරහ තභයි නිරධහරි්ත ළඩ ය්තග්ත. භවය නිරධහරි්ත 
සීභහ ඉක්ක භරහ ඕනෆ නළති ඒහත් යනහ. ලනතහ පීඩහබ 
ඳත්වීභක්ක  තභයි ඒග්ත සිද්ධගරහ තිගඵ්තග්ත. ඒ නිහ දිවගේගී 
භහර් වහ ඉඩම් ඳයහ ළනීගම් ජ  විගලේගඹ්තභ ඒ රභගේදඹ 
නිලසචිත නක්ක  විඹ යුතුයි කිඹන න භභ ඔඵතුභහබ දධහයණඹ 
යනහ. ඔඵතුභහ දළ්ත වතිඹක්ක  දු්තනහ  කුඹුරු ඳර්චාස නක්ක  
වහ රුපිඹල් 12 000ක්ක  ගදනහ කිඹරහ. දළ්ත ඒ ඳණිවුඩඹ ඒ 
ලනතහබ රඵහ්තන පුළු්ත. 

 නභ ඉඩම්ර තිගඵන ස පිළිඵත් ථහ ශ යුතුයි. ගඳොල් 
වබ කීඹක්ක  ගදනහද? භභ දළක්ක හ  ගොශම බයවුම් ඳහගර් 
ඩත  යහභ ප්රගද්ලගේ ඳහය වදනගොබ ගඳොල් වක්ක  වහ 
රුපිඹල් 15 000ක්ක  ගනහ කිඹරහ තිබුණහ. ත්ගත් න ගඳොල් 
වක්ක  තිබුණත් රුපිඹල් 15 000යි; ගඳොල් ස 10ක්ක  තිබුණත් 
රුපිඹල් 15 000යි ග්තග්ත. ඒ තභයි ප්රලසනඹ ගරහ 
තිගඵ්තග්ත. [ඵහධහ කිරීභක්ක   ගඳොල් වබ රුපිඹල් 15 000යිග්ත. 
න ගඳොල් වබ රුපිඹල් 15 000 ණග්ත ගඳොල් ස 5බ 
කිඹරහ ණ්ත වදරහ නළවළ. 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ිත්ත ලගඹ්තභ ගම් පිළිඵ ගතොයතුරු දළන්තන ඉඩම් 

තක්ක ගේරු ගදඳහර්තගම්්තතුබ ථහ ය්තනත් දභහරුයි. ගභොද  

ඒ දඹ telephone නබ න්තග්තත් නළවළ. ඉඩම් තක්ක ගේරු කිරීගම් ජ 

හුයක්ක  ප්රලසන තිගඵනහ. ඒ දපි පිළි්තනහ. 
 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ිත්තබභ ගම් වහ ගද්ලඳහරන ඵරඳෆභක්ක  නළවළ. ගම්හ නිහ 

ප්රගද්ලගේ ලනතහබ පීඩහ ගනහ. තභ්තගේ ගදය  තභ්තගේ 

ඉඩභ  තභ්ත ගඳොින හරගේ ඉරහ වදහත් ගඳොල් ව  ගොස ව 

ළගඳන ගොබ ඒ ගනුග්ත තභ්තබ ය්තන පුළු්ත ඕනෆභ 

ගදඹක්ක  යනහ; ඳහයබ ඵිඟනහ. භවරු ගද්ලඳහරන ගල්ඵල් 

වරහ ඒ වසඩු ව්තන වදනහ. නගවභ වුගණොත් දහසි 

ග්තග්ත ඔඵතුභ්තරහබයි; ්ඩුඩුබයි. ඒ නිහ නගවභ ගල්ඵල් 

ව්තන ඒ නිරධහරි්තබ ඉඩ ගද්තන  නඳහ. ඔඵතුභහගේ බහඳති  දය 

සරිඹ්යච්චි භවත්භඹහ දදත් මීරිභ ප්රගද්ලගේ භවය දඹබ 

කිඹරහ තිගඵනහ  "ඔඵතුභ්තරහ ගද්ලඳහරන දතගොලු ගරහ  

උසිළ්තවීම්රබ රක්ක ගරහ" කිඹරහ. නගවභ කිේහබ ඳසගේ 

ලනතහ ඊබ ඩහ කුපිත ගනහ. ඒ භවය දඹ ඔඵතුභ්තරහබ 

ඡ්තදඹ  ජපු ප්රඵර නක්ක ත් ලහති ඳහක්ක ෂිගඹෝ. නක්ක ත් ලහති 

ඳහක්ක ෂිඹ්තබ නගවභ ගද්ල් කිේහභ සිද්ධ ගන ගද් තභයි  ඒ 

නක්ක ත් ලහති ඳහක්ක ෂිගඹෝත් ලනතහ විමුක්ක ති ගඳයමුණබ 

ම්ඵ්තධ ගන න. ඒ ශක්ක ්තන ඵළවළ. ඒ නිහ  දඩුභ 

ණග්ත ඔඵතුභ්තරහගේ ඳක්ක ගේ දඹ ළනත් ිඟත්තන. 

ඳහක්ක ෂිඹ්තබයි ගම් ප්රලසනඹ ග්තග්ත. භභ නගවභ කිේහබ  

ඔඵතුභ්තරහගේ ඳහක්ක ෂිඹ්තබභ  විතයක්ක  ගනොගයි  ඳක්ක  

ගේදඹක්ක  නළති වළගභෝභ ගම් ප්රලසනඹබ මුහුණ ගදනහ. ඩත  

යහභ ප්රගද්ලගේ ගඳොල් වබ රුපිඹල් 15 000ක්ක  ගනහඹ 

කිඹනහ. ිත්තබම් ඔවු්තගේ ඉඩගම් ගඳොල් ස කිිඟඳඹක්ක  

තිගඵනහ. දය චාරගල්ඹ දනු ගඳොල් වබ රුපිඹල් 15 000යි 

ග්තග්ත. නමුත්  ගඳොල් ස ඳවක්ක   දවඹක්ක  තිබුණත් රුපිඹල් 

15 000ක්ක  තභයි  ජරහ තිගඵ්තග්ත. ගම්හ ගනස ග්තන ඕනෆ. 

[ඵහධහ කිරීභක්ක    මුළු ත්තබභ රුපිඹල් 15 000යි  ජරහ තිගඵ්තග්ත. 

[ඵහධහ කිරීභක්ක   ්!  ගඳොල් ර්ඹබ. 
 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු විජිත ගවේයත් භ්තත්රීතුභහ  තමු්තනහ්තගේ කිඹපු ගද්ල් 

සිඹල්රක්ක භ දපි ඳරීක්ක හ ය ඵරනහ. දළ්ත ඉඩම් දත්ය ළනීගම් 

ඳනතබ සගලෝධනඹක්ක  ගගන්තන වදනහ. ගම්  කිඹපු ළදත් 
ගඹෝලනහ  ළනත් ල්ඳනහ යරහ  රු භ්තත්රීතුභහ කිඹන 
රුණුක්ක  දඩසගු යරහ  ලනතහබ පීඩහක්ක  ගනොන ගවො 

ඳනතක්ක  ඳහර්ලිගම්්තතුබ ගගන්තනම්. 
 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභහ කිඹපු ගද් ඉතහ ළදත්. වළඵළයි  ඒ ඳනත 

ගගන්තග්ත ඉදිරිගේ ජ ග්ත. නමුත් ගම් දසර තභයි ඒ ඳයහ 

ළනීම් ව ්තදි ගවීම් සිද්ධ ග්තග්ත. ඒ තභයි ප්රලසනඹ. 
භධයභ දිවගේගී භහර්ඹ ව පිබත බයවුම් භහර්ඹ වද්තන ඳබ්ත 
දයගන ග්ත තිගඵ්තග්ත. දපි ඳනත් ගටුම්ඳතක්ක  ම්භත 

ය්තන වළදුහබ  ඒ දද  ය්තනත් ඵළවළ  දඹ ළගේ ජ 
ය්තනත් ඵළවළ  රඵන දවුරුද්ගද් තභයි ය්තන ග්තග්ත. 
නතගොබ ගම් ඳයහ ළනීම් ව ්තදි ගවීම් යරහ ඉයයි. 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
දළ්ත market value න ගනහ. හුයක්ක  තළ්තර market 

value න ගනහ. ප්රතිඳත්තිඹක්ක  වළටිඹබ ඒ දනුභනඹ 
යනහ. 
 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
වළඵළයි ිභතිතුභහ  ඒ වරිඹබභ ග්තග්ත නළවළ. 

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ ග්තන පුළු්ත. 

 
ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ිත්ගත්තභ දක්ක ෂිණ දිවගේගී භහර්ඹ වදද් ජ මිනිසසු 

ළභළත්ගත්ත ඉඩම් දු්තනහ.  

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒබ තභයි ගම් සගලෝධන ගගන්තග්තත්. ගම් නිගඹෝ 

ගනළල්රහ  විිවභත් පිළිගශබ  දහධහයණඹක්ක  ගනොවී ඒ දඹබ 
්තදි රඵහ ්තන දසථහක්ක  රසන න තභයි ය්තන 

වද්තග්ත. නමුත් ඳසු ගිඹ හරගේ  ගච්චා ගද්ල් ළන 
නහටුයි.  

 
ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගච්චා ගද්ල් ළන නහටු ගරහ විතයක්ක  භදි. දළ්ත ගමි්ත 

ඳතින ගද්රබත් උත්තයඹක්ක  ඕනෆ. ළුතය  හල්ර දක්ක ෂිණ 

දිවගේගී භහර්ඹ ෆ ජගම් ජ ගොඳභණ ්තදි මුදරක්ක  රළබුණහද 

කිඹරහ ගම් ලනතහ ගිිඟල්රහ ඵරනහ. ිත්තබභ ත්තහභ  

ළුතය  ගවොයණ ඳළගත් ත් දිවගේගී භහර්ඹ වදන විබ ඒ  

මිනිසු්තබ ෆහීභබ ඳත් ග්තන පුළු්ත ්තදිඹක්ක  රළබුණහ. ඒ 

ගද්ගඳොශරබ රළබුණු ණ්ත මිනුම් දළ්ත  ගම් ලනතහබ ගවොඹහ 

ගන තිගඵනහ. රු ගලෝ්ත දභයතුස භළතිතුභහගේ දිසත්රික්ක ඹ 

ග්ත  ම්ඳව. දපි ගද්තනහභ න දිසත්රික්ක ගේ ග්ත. [ඵහධහ 

කිරීභක්ක   දපි ගද්තනහගේභ දිසත්රික්ක ඹ ග්ත. ඒ දිසත්රික්ක ගේ 

ලනතහ තභයි ගම්  පීඩහබ ඳත් ගරහ තිගඵ්තග්ත. භභ ිඟතන 

වළටිඹබ  ඉඩම් ිභතිතුභහගේත්  ඒ හගේභ  භවහභහර් 

ම්ඵ්තධගඹ්ත බයුතු යන රක්ක සභ්ත කිරිිල්ර 

ිභතිතුභහගේත්  ගද්තනහගේභ කීභ තභයි  ගම් පිළිඵ 

ිනනම් භළදිවත්වීභක්ක  යන න. භබ ිඟගතන විිවඹබ නම්  ඒ 

වහ ඳනත්  ගටුම්ඳත් ම්භත ගන ල්භ ඉ්තන ඕනෆ නළවළ. 
ගභොද  ගවොයණ ළුතය ඳළත්ගත් ලනතහබ නළනි ්තදි මුදරක්ක  

දු්තනහ නම්  -ඔඹ කිඹන LARC, Super LARC රභගේද  දනු 

දු්තනහ නම්-  භධයභ දිවගේගී භහර්ඹ නිහ ඉඩම් දිඟමි ගන දඹබ 

නළනි ්තදිඹක්ක  ගද්තන ඵළරි ග්තන විිවඹක්ක  නළවළ. 

දනිහර්ඹගඹ්ත ගද්තන පුළු්ත. ගභතළන ප්රලසනඹ තිගඵ්තග්ත  

නක්ක ගෝ ගභිඟ ජ නිරධහරි්ත සඹස සීභහබ ඹන න. භවය 

ගරහබ ඒ නිරධහරි්ත ීරයණ ්තන ටික්ක  බඹයි  ඒගොල්ර්තබ 

ප්රලසන භතු ගයි කිඹරහ. ඒ නිහ ලනතහබ හධහයණඹක්ක  ගන 

විිවඹබ ගම් ළගඩ් ය්තන කිඹරහ ඔඵතුභ්තරහගේ ඳළත්ගත්ත ඒ 

දඹබ ඹම් නිගඹෝඹක්ක  නිකුත් ශහ නම් ගවොයි. ිත්තබභ දපි 

දිවගේගී ඳහයල් වද්තග්ත  ඒ ඔක්ක ගොභ ය්තග්ත මිනිසසු 

ගනුග්තග්ත.  

මිනිසු්තගේ ගල් ගදොයල් ඩරහ  ඉඩම් දිඟමි යරහ දපි 

ගභොන ඳහයල් වළදුත් ළඩක්ක  නළවළග්ත. ඒ නිහ මිනිසු්තබ 

හධහයණඹක්ක  ඉටු යමි්ත ගම් ඳහයල් වළ ජගම් බයුත්ත ඉටු 

ය්තන. ඒ වහ ඔඵතුභ්තරහගේ ඳළත්ගත්ත ඒබ භළදිවත්වීභ 

හධහයණ ය්තන කිඹන න භභ දධහයණඹ යනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ඒ හගේභ ඉඩම් පිළිඵ 

ථහ යන විබ උතුරු - නළ ගයනිඟය ප්රගද්ලර ඉඩම් පිළිඵ 

තිගඵන ප්රලසනඹ ළනත් කිඹ්තන ඕනෆ. දපි යුද්ධඹ ද්ත වුණු 

ගභොගවොගත් ජභ ඉතහ ඳළවළදිලි කිේහ  උතුගර් ව නළ ගයනිඟය 

ලනතහගේ ප්රධහන ප්රලසනඹක්ක  තභයි ඉඩම් පිළිඵ ප්රලසනඹ කිඹරහ. 

ඒ නිහ ඒ වහ ිනනමි්ත ඉඩම් ගොමිභක්ක  පිිඟටු්තන කිේහ. 

ඉඩම් ගොමිභක්ක  පිිඟටුරහ ඳසු ගිඹ හරගේ ඒ ඉඩම්ර 

ඳදිසචිගරහ ිඟබපු දඹ පිළිඵ ම්පර්ණ දත්ත ගතොයතුරු නතු 

යගන  ඒ දඹගේ ලිඹ කිඹවිලි තිගඵනහද  ලිඹ කිඹවිලි 

නළත්නම් දදහශ ච්ගච්රිලි්ත පිඹුරුඳත් ද යගන ඒ දඹබ 

හධහයණඹක්ක  ඉටු ය්තනබ ිනනම් රභගේදඹක්ක  ිති ය්තන 

කිේහ.   නමුත් දහනහබ තභත් ඒ ප්රලසනඹ  විඳිරහ නළවළ.  

 
ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ලනහිවඳතිතුභහගේ මලිත්ගඹ්ත ලනහිවඳති  හර්ඹ 

හධන මිටුක්ක  පිිඟටුරහ  ඒ බයුත්ත යගන ඹනහ. නමුත් 
ක්ක ණි විඳුම් දළ ඵරහ ්තන නම් දභහරුයි.  

 
ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
භබ දළන ්තනබ රළබුණහ  රු ලනහිවඳතිතුභහ ෆභ භහඹබ 

තහක්ක භ ්යක්ක  දභහතයහසලගේ ව ඉඩම් දභහතයහසලගේ 

නිරධහරි්ත ළරහ  ඒ ඉඩම් නළත ලනතහබ රඵහ ජභ පිළිඵ 

භහගරෝචානඹක්ක  යනහ කිඹරහ. ඒ  විගලේගඹ්තභ වමුදහ 

වුරු ඳළළති සථහන ව යලඹබ ඳයහ ත්ත ඉඩම් පිළිඵ. ඒ 

රභගේදඹ ඹන න ගවොයි. නමුත් ඒ විතයක්ක  ප්රභහණත් නළවළ. 

ගභොද  යුද්ධඹ ඳළති හරගේ ව ඊබ ගඳය ගම් ඉඩම් පිළිඵ 

ගරොකු ළබලු තිබුණ නිහ. 1958 ජ යගට් ිති වුණු භවය 

රඵරහරී තත්ත්  නිහ  විගලේගඹ්තභ භහතගල්  යත්නපුය  

ඵදුල්ර හගේ දිසත්රික්ක ර තුයගේ ලනතහ කිලිගනොච්චි  

ධර්භපුයම් හගේ ප්රගද්ලරබ ගිිඟ්ත ඳදිසචි ගරහ තිගඵනහ. 

කිලිගනොච්චි ව මුරතිවුර ළිනපුයභ ඉ්තග්ත 1958 ජ 

තුයගඹ්ත ගිිඟ්ත ඳදිසචි වුණු දඹ. ඒ හගේභ 1977 -78 හරගේ 

ිති වුණු තත්ත්ඹ නිහ ඒ ප්රගද්ලරබ ගිිඟ්ත ඳදිසචි වුණු දඹත් 

ඉ්තනහ. ඒ හරගේ නගවේ තිබුණු ළරෆර තභයි ඒ දඹ ඳදිසචි 

වුගඩු. නමුත් ඒ දඹ 1958 ජ ගිිඟ්ත ගඹක්ක  ගදොයක්ක  වදහගන   

ගභොක්ක  වරි හක්ක  ඳබ්ත දයගන දළ්ත දවුරුදු 60ක්ක  - 70ක්ක  

තිසගේ ඒ ප්රගද්ලර ජීත් ගරහ ඉ්තනහ; ඳසු ගිඹ හරගේත් 

ජීත් ගරහ සිටිඹහ. භවය දඹබ ඒ ඉඩම් වහ ඵරඳත්ර 

තිගඵනහ. භවය දඹබ යලඹ භඟි්ත  ජපු ඔේපුක්ක භ ගනොවුණත් 

ඹම් ඵරඳත්රඹක්ක  තිගඵනහ. නමුත් ඒ ඵරඳත්රඹ ඒ දඹගේ ඉඩභ 

පිළිඵ සි්තනක්ක ය ඔේපුක්ක  ගරහ නළවළ. ඒ නිහ ඒ දඹබ ඹම් 

ඹම් නීතිභඹ ළබලු ිවිල්රහ තිගඵනහ. දද න විබත් ඒ ප්රලසනඹ 

තදබ තිගඵනහ. යුද්ධ හරගේ ගඵොගවෝ දඹ ගම් ප්රගද්ලලි්ත 

ඉත් ගරහ තිබුණහ. නළත ඳදිසචි ග්තන ඹන විබ භවය 

ගරහබ ඒ ඉඩම්ර ගනත් දඹ ඳදිසචි ගරහ. භවය ගරහබ 
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ඒ ඉඩම් ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්යඹහගේ ීරයණඹ භත ගන ගන දඹබ 

 ජරහ. භභ ගවොභ උදහවයණඹක්ක  කිඹ්තනම් මරහනහරඪ රු 

භ්තත්රීතුභනි. ධර්භපුයම් ඳහර ඉදිරිපිබ  ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් 

හර්ඹහරඹ ්්තනගේභ ඳසු ගිඹ හරගේ ඳදිසචි ගරහ ිඟබපු  

ඡ්තදඹ තිගඵන  තභ්තගේ දරු්ත ඒ ඉසගෝරඹබ ඹපු ඳවුල් 

කිිඟඳඹක්ක  ඉ්තනහ.  

ඳසු ගිඹ යුද භඹ ද්ත ව භ්ත ඒ  ඉඩභ ප්රහගද්ීයඹ 
ගල්ම්යඹහ ගඳෞද්ලි  දුයථන ්ඹතනඹබ  ඵදු  ජරහ 

ති ගඵනහ. ඒ ගශේ ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්යඹහ. දළ්ත ඒ  මිනිසසු   
්ඳසු නතළනබ ගිිඟල්රහ  තභ්තගේ ඳයණ ලිඹකිඹවිලි ඉදිරිඳත් 
යරහ   ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්යඹහග්ත  ගම්  ඉඩගම් දයිතිඹ 
ඉල්රනගොබ   ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්යඹහ ගද්තග්ත නළවළ.  ඔහු 

කිඹනහ   ඔේපු ගගන්තන කිඹරහ.  ිත්තබභ ඒ මිනිසු්තබ 
යුද්ධගඹ්ත ඳසගේ  ගඳ්ත්තන ඔේපුක්ක  නළවළ. ගම්හ නිරධහරි්ත 
විසි්ත  යපු ගද්ල්.  නිඟ තිගඵන ත ප්රලසනඹක්ක  තභයි  

ගද්ලඳහරන දිවහරිඹබ ඩහ  නිරධහරි්තගේ දිවහරිත්ඹක්ක   
තිබීභ   විගලේගඹ්තභ උතුය ව  නළ ගයනිඟය. නිරධහරි්ත භළදිවත් 
ගරහ  තභ්තගේ ඵරඹ ඳහවිච්චි යරහ   තභ්තබ  ඕනෆ දඹබ ඉඩම් 

ගදනහ.  

නතළන ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්ක  තිගඵනහ. නිඟ  ගිිඟ්ත ඳදිසචි වී 
ඉ්තන තු යගේ ලනතහබ නිඟ සිටින භවය නිරධහරි්ත  

විගලේගඹ්තභ ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්රු්ත දක්ක ්තග්ත  දඩු 
ළරකිල්රක්ක . උතුගර් ඳහයම්ඳරි ජීත් න දඹබ ළින 
ළරකිල්රක්ක   දක්ක නහ.  නතළනත් ඹම් ගඵ ජභක්ක  තිගඵනහ.  ඒ 

ගඵ ජභ නිහ නිඟ දලුත් ප්රලසනඹක්ක  භතු ගරහ තිගඵනහ.  ඒ ප්රලසනඹ 
ළිනපුයභ තිගඵ්තග්ත  මුරතිේ ව කි ලිගනොච්චි දිසත්රික්ක රයි.  
ගදභශ ලනතහ වුරුත් නයි.  වළඵළයි   ප්රභත්ඹ ගවෝ කුභක්ක  
ගවෝ  කුර  ඳදනභක්ක  භත තුයගේ ගදභශ ලනතහබ  භවය 

නිරධහරි්තගේ ඳළත්ගත්ත රළගඵ්තග්ත දඩු ළරකිල්රක්ක .  නභ 
නිහ ඒ ප්රගද්ලගේ ළින ලනතහක්ක   තභ්තගේ ඉඩභ පිළිඵ  
සි්තනක්ක ය  ඔේපුක්ක   සි්තනය  දයිතිහසිභක්ක   නළති 

ඉ්තනහ. නභ ප්රලසනඹ පිළිඵ ඉඩම් දභහතයහසලඹ  විිවඹබ 
ඔඵතුභ්තරහගේ ඳළත්ගත්ත   ක්ක ණි භළදිවත් වීභක්ක  දලයයි. 
ඉඩම් ච්ගච්රිඹක්ක  ඳත්හ  ඒ ඉඩම් චාගච්රිඹ භගි්ත   ප්රගද්ලගේ 

ඳහයම්ඳරි සිටින දඹ වුද කිඹහ ගොඹහ ඵරහ  ඒ දඹබ ඉඩම් 
රඵහ  ජගම් රභගේදඹක්ක  ස ශ යුතු ගනහ. නිඟ භතු වී 
තිගඵන ප්රධහන ප්රලසනඹක්ක  ළනයි  භහ දධහනඹබ රක්ක  ගශේ.   

ගඳොදුගේ ත්ගතොත් උතුරු ව නළ ගයනිඟය ඳශහත්ර  
තිගඵන ඉඩම්  ප්රලසනඹ ළනත් කිඹ්තනබ  ඕනෆ. යුද්ධඹ නිහ  
ගම් භවත් සකීර්ණත්ඹබ ඳත් ගරහ තිගඵනහ. දයිතිහසිම් 
පිළිඵ ලිඹ කිඹවිලිර ළබලු භතුගරහ තිගඵනහ.  නළ ගයනිඟය  

ඳශහත ත්ගතොත් සිසවර  ගදභශ  මුසලිම්  ඹන ලහතිත්  තුනභ 
ජීත් ගනහ. ඒ නිහභ ඉඩම් පිළිඵ ප්රලසනඹ තභ්තගේ ජීවිතඹ 
පිළිඵ ප්රලසනඹක්ක  ඵබ ඳත්ගරහ තිගඵනහ. නඹ දනහතගේ 

ඵයඳතශ ළටුභක්ක  ඵබ  ඳරිර්තනඹ වීගම්  දනතුයක්ක  ති ගඵනහ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභනි   ඔඵතුභහබ නිඹමිත හරඹ දහනයි. 
 

ගු විිතත මශ රත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගම් තත්ත්ඹ ිතිගරහ තිගඵ්තග්ත   තභ්තගේ ගද්ගඳොශ  

පිළිඵ ප්රලසනත් නක්ක . නභ නිහ උතුරු ව නළ ගයනිඟය ප්රගද්ලර 
ජීත්න  ලනතහගේ  ඉඩම් ප්රලසනඹ  විගලේ  ප්රලසනඹක්ක  ගේ 
රහ ඒ වහ ඉඩම් දභහතයහසලඹ විිවඹබ ඔඵතුභහගේ ඳළත්ගත්ත  

  ඉඩම් පිළිඵ  විගලේ ගොමිභක්ක  ගවෝ  ච්ගච්රි ඳත්හ නභ 

ප්රලසනඹබ ිනනම්   ක්ක ණි විඳුභක්ක  රඵහ ගදන ගර  ඉල්රහ 
සිටිමි්ත භහ නතය ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.    

 

[தற.த. 2.32] 
 

ගු අේදුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்ரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகௌ கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, இன்ர 

கரற அகச்சரல் தகரண்டுப்தட்டிருக்கறன்ந கரற 

தகரள்ரல் சட்டத்றன் கலரண கட்டகப சம்தந்ரக 

றரம் கடததற்ரக்தகரண்டிருக்கறநது. இந் றடத்துடன்  

சம்தந்ப்தட்டரக உர் கல்ற ற்ரம் வீற அதறறருத்ற 

தற்நற சறன றடங்கபத்ம் இங்கு டுத்துச்தசரல்து றகவும் 

ததரருத்தன்ர றகணக்கறன்ரநன்.  

குச்சதபற தறரசத்றல் 21 கடற்தகட ற்ரம் 

கப்தகட தொகரம்கரம் தோதூர், கறண்றரறரன 29க்கும் 

ரற்தட்ட தொகரம்கரம் அகந்றருக்கறன்நண. அற்நறதள் 

தொக்கறரக ணறப்தட்டர்கரக்குச் தசரந்ரண 14 கரறகள் 

இணங்கரப்தட்ட றகனறரன அக இன்ணதொம் றடுறக்கப் 

தடரல் இருக்கறன்நண. அதுட்டுல்ன, 5 ருடங்கரக்கு 

தொன்ணர் கறண்றர - ம்தனகரம் வீறக அகப்தற்கரக 

கரறகள் சுவீகரறக்கப்தட்டு, வீடுகள் அகற்நப்தட்டண. அறல் 

75 சவீரணர்கரக்கு இன்ணதொம் ஷ்ட ஈடுகள் 

ங்கப்தடறல்கன. இறரன ந் அகச் சறதகட அல்னது 

ந் றரணத்றதகட கரனரம் இருந்தன்தது தற்நற 

ங்கபரல் றபங்கறக்தகரள்ப தொடிறல்கன. இகணத் துரறப் 

தடுத்ற அர்கரக்கரண ஷ்ட ஈடுகள் ங்கப்தட ரண்டும்.  

தகப அகச்சர் கதேர் யரறம் அர்கள் கூநறது 

ரதரன்ர, ங்கரகட கரறககபத்  ணறரருக்கு றற்தரக 

இருந்ரல் தன ரகரடிக்கக்கரண ரூதரய்க்கு றற்க தொடித்ம். 

ஆணரல், சறன இனட்சங்ககபரது அர்கள் ஷ்ட ஈடரகப் 

ததநதொடிர சூல் இருக்கறன்நது. அர்கரகட கரற 

கரக்கரண ததரரணத்க உரற தொகநறரன ங்க 

ரண்டும். குச்சதபறப் தறரசத்றரன இனக்கந்கக் குபம், 

டரக்குபம், தசம்தறகன, றரறரய் ரதரன்ந இடங்கபறல் 

இருக்கறன்ந கரறகள் அடங்கற தறரசம் தைணற தறரசங்க 

பரகப் தறகடணப்தடுத்ப்தட்டண. அங்கறருக்கறன்ந இனக் 

கந்கக் குபத்கத்ம் 5ஆம் கட்கடறரேள்ப குச்சதபறரன் 

குபத்கத்ம் அர்கபரல் சலர்தசய் தொடிர அபவுக்கு 320 

க்கர் ல் றனம் தரல்ததரருள் ஆய்வு கத்துக்தகண 

gazette தண்ப்தட்டிருக்கறன்நது.  

அரரதரன்ர தசம்தறகன, டரக்குபம், றரறரய் 

ரதரன்ந தறரசங்கபறரேம் 53 க்கர் றனம் சுவீகரறக்கப் 

தட்டிருக்கறன்நது. அரரதரன, றரறரய் தகுறறரன 3,000 

க்கர் றனப் தறரசம் றகரகக்கரண தைணற தறரசரக 

தறகடணப்தடுத்ப்தட்டு, 2013ஆம் ஆண்டு gazette தண்ப் 

தட்டிருக்கறன்நது. டரக்குப தறரசத்றரன இருக்கறன்ந 

கரறகரக்கு deed இருக்கறன்நது; permit இருக்கறன்நது. 

இந்ப் தறரசரழ் க்கரகட கடந்கரன னரற்கந 

லங்கள் டுத்துப் தரருங்கள்! அர்கள் 500 ருடங்கரக்கும் 

ரனரக அந்ப் தறரசத்றரன ரழ்ந்றருக்கறநரர்கள். த்த்ம் 

தொடிகடந்து சரரணம் ற்தட்ட சூரரன க்கள் லண்டும் 

அங்கு தசன்ர குடி தொகணந்ரதரது, தொன்கண 

அசரங்கம் அச அசரக கடந் 2012-2014 கரண 

கரனத்றல் அகண ணப்தறரசரக தறகடணப்தடுத்றதும் 

පුයහවිදයහ றடங்கரக்கரக எதுக்கறதும் அந் க்கரகட 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ணங்கபறரன ரகணக ற்தடுத்றது. அங்கு சறங்கப, 

றழ், தொஸ்ரம் ன்ந ரதறன்நற ததரும்தரன்க சறங்கப 

ற்ரம் றழ், தொஸ்ரம் க்கரகட கரறகரம் அறரன 

உட்தடுத்ப்தட்டிருக்கறன்நண.  

கரர கங்கககத் றகச றருப்தைன்தோனம் 

கண்டக்கரடு, லரரற, ததருதபற ரதரன்ந இடங்கபறரன 7,000 

க்கருக்கும் ரற்தட்ட  கரறகபறல் தசய்ககதண் தொடித் 

தன்தது உங்கரக்குத் தரறத்ம். அப்தடிச் தசய்கக 

தண்ப்தடறருந் கண்டக்கரடு, சரரர, தடுகரடு, னரய், 

தசரல்னங்கரடு ரதரன்ந தறரசங்கபறரன உள்ப கரறகள் 

அத்கணத்ம் forestக்கு உரறதணப் தறகடணப்தடுத்றறருக் 

கறன்நரர்கள். கண்டக்கரடு, லரரற தறரசரழ் க்கபறடம் 

இருக்கறன்ந  deed ஆணது, 200 ருடங்கரக்கு ரல் தகக 

ரய்ந்து. அங்கு 30 ருட கரனம் தசய்கக தண்ப்தடரன் 

கரரக அது கரட்டுப் தறரசரக - ணப் தறரசரக 

ரநறது. இன்கந சூழ்றகனறல் இர்ககப அந்க் 

கரறககபத் துப்தைவு தசய் அதறத்றருக்க ரண்டும். 

அன்ர தடுகரடு ரதரன்ந தறரசத்றரன 60 க்கும் 

ரற்தட்டர்கள் 20 - 30 க்கர் கரறகபறல் pump ப் 

தன்தடுத்றச் தசய்ககறல் ஈடுதட்டரர்கள். இன்ர அர்கள் 

அங்கு அதறக்கப் தடுகறநரர்கபறல்கன.  

அரரதரன்ர தோதூர் GN Division இல், ரரப்தர் 

தறரசத்றல் 49 க்கர் ன்ந இடத்றரேள்ப சறன்ண றகரக 

ன்ந தகுறகப் தைணற தறரசரகப் தறகடணப்தடுத்ற, 127 

றசரறககப அங்கு தசய்கக தண்றடரல் 

டுத்றருக்கறநரர்கள். அங்கு 38 வீடுகள் இன்ணதொம் குடிறருப்தை 

வீடுகபரக இருக்கறன்நண. 2,150 ருடங்கரக்கு தொன்ணர் 

துட்டககதொதறன் அப்தரறணரல் கட்டப்தட்ட ரசருறகன 

றகரக அங்குள்ப றழ், தொஸ்ரம், சறங்கப க்கபரல் 

றக்கப்தடுகறன்நது. அந்ப் தைணற தறரசம் ரரல் 

தரதுகரக்கப்தட்டது?அங்கறருக்கறன்ந சறரதரன்கச் சதோகம் 

அக தகௌரக றகணக்கறன்நது. அந்ககறல் 

ரரப்தரறரன 10 வீட்டுத் றட்டத்றற்குப் தறன்ணரல் இருக்கறன்ந 

அந்ப் 'தன்சன'க ரங்கள் கட்டுரரம்.  

ஆணரல், அங்கறருக்கறன்ந 127 றசரறகரம் டுக்கப் 

தடுகறன்நரர்கள். அர்ககப அங்கு அதறக்கரண்டும். 

அரரதரன்ர ஆறம் க்கர் தகுறறரேள்ப சுரர் 630 க்கர் 

கரறகள் - இக அல்கன லர்ப்தரசணத் றட்டத்றற்குக் 

கலறருக்கறன்நண - forest க்கரண எதுக்கரகப் தறகடணப் 

தடுத்ப்தட்டிருப்தரகக் கூநற அங்கு தசய்கக தண்றடரது 

டுத்துக்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். அது தைணற தறரசத்றற் 

குட்தட்ட தகுறதன்ர டுக்கறன்நரர்கள்.  சரதற கர், ரதரன்ந 

தறரசங்கரம் அங்கறருக்கறன்ந வீகர் , கட்கடதநறச்சரன் 

தற்கு, இருதைம், சரந்ரன்தபற ரதரன்ந தறரசங்கரம் 

இன்ர ணதரறதரனணத்றற்கரகப் தறகடணப்தடுத்ப்தட்டிருக் 

கறன்நண.  

அதுட்டுல்ன, சூங்கல் - தோதூர் ரநரட்டிரேள்ப 12ஆம் 

ரய்க்கரல், 15ஆம் கண்டத்றரேள்ப 100 க்கர் தறரசம் 

ரதரன்ந தகுறகபறரன 600 க்கர் forest க்கரகப் தறகடணப் 

தடுத்ப்தட்டரதரது அங்கு து ரட்டத்றற்குச் தசரந் 

றல்னரர்கள் தபறப்தகுறக்குந்து கன அகழ்வு 

தசய்து,  bulldoze ப் ரதரட்டுத் ள்பற 10,000 டிப்தருக்கு 

ரற்தட்ட கனக் குறத்து கக்கறநரர்கள். அந்ப் 

தறரசத்றரன bulldoze ப் ரதரட்டுத்ள்பற ண் அள்ர 

ற்கு அதறக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், அந் க்ககப 

றசரத்றற்கு அதறக்கறன்நரர்கபறல்கன. ணர, அங்கு 

அர்ககப றசரம் தசய்ற்கு அதறக்கரண்டும். 

அங்கறருக்கறன்ந தரம்தரறறக்க, 300 ருடங்கரக்கு ரல் 

தசய்கக தண்ப்தட்ட கக்கரன்தபற , 100 க்கர்தபற 

ரதரன்ந தறரசங்கள் றசரத்றற்கரக அதறக்கப் 

தடறல்கன.   

அதுட்டுல்ன, ம்தனகரம் தறரசத்றரன கடரணறக் 

குபம், அட்டணறக்குபம் ன்தற்கநச் சலர் தசய் அதறக் 

கறன்நரர்கபறல்கன. அந்ப் தறரசத்றரன இருக்கறன்ந 160 

க்கர் கரறகபறல் ம்தைகள் இன்ணதொம் கரப்தடுகறன்நண. 

அந்ப் தறரசத்றரன குடிறருந்ர்ககபக் கப்தல்துகந 

ரட்டுறனத்றரன குடிரற்நறணரரேம் அர்ககபச் தசய்கக 

தண்றடரது டுக்கறன்நரர்கள். அது forest இற்குரற 

தறரசதணக் கூரகறன்நரர்கள். இந்ப் தறரசத்றரன 

இருக்கறன்ந து கரறகள் ட்டுல்ன, தைல்ரரட்கடறரன 

இருக்கறன்ந அரறசறகன, தசம்தறகன ரதரன்ந இடங்கபறரன 

இருக்கறன்ந து க்கரகட தசரந்க் கரறககபத்ம் 

றடுறக்கரண்டும். தரதுகரப்தைப் தகடறணர் இருக்கும் 

தொகரம்ககப அகற்ரரர ரங்கள் கூநறல்கன. 

உங்கரகட தொக்கறரண தொகரம்ககபப் தனப்தடுத்துங்கள். 

அகப்தற்நறப் தறச்சறகணறனகன. ஆணரல், ணறதர்கரக்குச் 

தசரந்ரண இந்க் கரறகள் றடுறக்கப்தட ரண்டும். 

சூங்கல் சந்றறரன ம்தனகரம் - கறண்றர வீறறரேள்ப 

தொகரம் ரகற்ந தொகநறரன தனப்தடுத்ப்தடுகறன்நது . 

அந்க் கரறகள் கறரத் தொகது குடும்தத்றன் தம்தக 

றரேள்ப 32 குடும்தங்கரக்குச் தசரந்ரணக. அர்கரக்கு 

அந்க் கரறகள் தகரடுக்கப்தட ரண்டும். அற்கரண ஷ்ட 

ஈடுககப அர்கபரல் ததநதொடிரது.  தணன்நரல், அக 

ரகரடிக்கக்கரண ரூதரய் ததரறரணக.   

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute.  

   

ගු අේදුල්ළශහ මශහරූසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்ரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
அதுரதரல், ஜலத் கரறல் இருக்கறன்ந றகுற  6 க்கர் 

கரறகத்ம் கண்டக்கரட்டிரன இருக்கறன்ந தொரோகரண 

கரறகத்ம் தைடகக்கட்டுப் தரனத்றற்கு அருகரகறல் 

இருக்கறன்ந கடற்தகடறணர் சதொள்ப கரறகத்ம் 

றடுறக்க ரண்டும் அல்னது அர்கரக்கரண ரகரடிக் 

கக்கரண ரூதரய் ஷ்ட ஈட்கடக் தகரடுக்கரண்டும். இது 

சரத்றறல்னர என்நரகும். ஆகர, அசறற்ந அந் 

தொகரம்ககப தோடித் ணறரருக்குச் தசரந்ரண கரறகள் 

றடுறக்கப்தட ரண்டும். அத்துடன், கறண்றர - 

ம்தனகரம் வீற இன்ர அகனரக்கப்தட்டிருப்தணரல் 

அற்கரக உள்ரங்கப்தட்ட ல் றனங்கரக்கும் ரட்டு 

றனங்கரக்கும் உகடக்கப்தட்ட ககடகரக்கும் உரற 

ஷ்டஈடுகள் ங்கப்தடரண்டுதன்ரம் ரகட்டு, 

றகடததரகறன்ரநன்.  ன்நற.    

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශයබ  රු නස.සී. මුතුකුභහයණ භ්තත්රීතුභහ ථහ ය්තන. 
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ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  භහ ිඟත්තග්ත ගම් ඉඩම් 

දත්ය ළනීගම් ඳනත ඹබගත් ඉතහභ ළදත් නිගඹෝ රු 

ිභතිතුභහ ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ කිඹරහයි.  දිවගේගී භහර්  භවහ 

භහර්  ම්ඵ්තධගඹ්ත බයුතු කිරීගම් ජ ඒහබ දත් ඳත් ය 

්තනහ ඉඩම්රබ ්තදි මුදල් රඵහ ජගම් ජ විලහර ළබලු ිති 

නහ. භවය ප්රලසන ගඳත්ම් හය බහබ ඳහ ිවිල්රහ තභයි 

ඔවු්ත භථඹබ ඳත් ය ්තන පුළු්ත වුගඩු. ඒ හගේභ දපි 

දකිනහ  භවය ඉඩම් තක්ක ගේරු කිරීගම් ජ ඉඩම් ිඟමිඹහ නභ ඉඩභ 

රඵහගන තිගඵ්තග්ත ශ්රී ගනොව හරගේ ඵ. වළඵළයි  ගම් 

ඉඩභ දියුණු වුණහබ ඳසුයි තක්ක ගේරු ග්තග්ත. නතගොබ දය 

පුද්රඹහගේ ඉඩභ දියුණු වුණු හරගේ ජ තක්ක ගේරු ය්තන 

ගිඹහභ විලහර ලගඹ්ත ප්රලසන භතු ගරහ තිගඵනහ.  

රු ිභතිතුභනි  විගලේගඹ්තභ භවළලි ප්රගද්ලගේ  පිිඟටි 

ල්නෆ  තඹුත්ගත්භ ළනි නය ත්තහභ  1980ණ්තර 

තිබුණු තත්ත්ඹබ ඩහ දද ඉතහ දියුණු තත්ත්ඹ තිගඵනහ. 

වළඵළයි  තක්ක ගේරු ය්තග්ත ර්තභහන තත්ත්ඹබයි. නගවභ 

යරහ රිඳනම් ඵදු දඹ ය්තන ගිඹහභ ඒ ඉඩම් ිඟමිඹ්ත  ඩ 

ිඟමිඹ්ත විලහර ප්රලසනඹබ මුහුණ ගදනහ. ගභොද  රුපිඹල් රක්ක  

ණ්ත රිඳනම් ඵදු ඉල්රමි්ත ඔවු්ත දතය ඹම් ළටුභක්ක  ිති 

ගනහ.  

විගලේගඹ්තභ දනුයහධපුය දිසත්රික්ක ගේ ගොවි ලනඳදඹ 

ජීත් න භවලන නිගඹෝජිතගඹක්ක  ලගඹ්ත  ඒ ප්රගද්ලගේ තිගඵන 

විලහර ප්රලසනඹක්ක  භහ දකිනහ.  භවය විබ ඉඩම් ිඟමිඹහ ගම් ඉඩගම්  

ඳදිසචි ගරහ සිටිඹහබ ඔහුගේ ළිනභවල් දරුහ රැකිඹහ ය්තග්ත 

පිබ ඳශහත ග්තන පුළු්ත; නළත්නම්  පිබ නයඹ යලගේ 

රැකිඹහක්ක  යනහ ග්තන පුළු්ත. ඒ හගේ දසථහ ජ ඒ 

ඉ ඩගම් හ යමි්ත තභ්තගේ ගදභේපිඹ්ත ්යක්ක හ ය්තග්ත 

ඵහර ගවෝදයගඹක්ක  ගවෝ ගවෝදරිඹක්ක ; ඵහර පුගතක්ක  ගවෝ 

දිඹණිඹක්ක  ග්තන පුළු්ත. වළඵළයි  ගදභේපිඹ්ත ගම් ඉඩගම් ඳසු 

උරුභඹ ව්ත ගනොය මිඹ ගිඹහබ ඳසගේ  ඉඩභ ශ්රී යපු  

තභ්තගේ ගදභේපිඹ්තබ රමි්ත ඵරහත්ත ඒ පුද්රඹහබ 

ගනොගයි  ගම් ඉඩභ දයිති ග්තග්ත. තිබුණු රභඹ දනු දපි දළ 

තිගඵනහ  නිරධහරි්ත ගම් ඉඩභ ගඵදහ  ජගම් ජ  ගොශම ඉ්තන 

ළිනභවල් ගවෝදයඹහබත් න්තන කිඹරහ සිඹලුභ ගවෝදයයි්ත 

ග්තන ්හයඹ. දය ඉඩභ ශ්රී යරහ  ගවොබ ගඹක්ක  

ගදොයක්ක  වදහගන ඉ්තන පුද්රඹහ ඉදිරිපිබ ජභ ගම් නිරධහරි්ත 

කිඹනහ  "ගම් ඉඩභ දයිති දවරහබයි  තමුගබ කිසි දයිතිඹක්ක  

නළවළ" කිඹරහ. භවය විබ ගොශම ඉ්තන ළිනභවල් ගවෝදයඹහ 

ගම් ඉඩභ ගදභේපිඹ්ත ඵරහකිඹහ ත්ත ගවෝදයඹහබ ගද්තන 

ළභළති වුණත්  ඒ ළිනභවල් ගවෝදයඹහගේ බිරි ගවෝ ඳවුගල් දඹ 

ගම් ඉඩගම් දයිතිඹ ගනුග්ත බයුතු ය්තන උත්හව 

්තනහ.  

 
ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ පුද්රඹහබ දයිති ලඹභමි ඔේපුක්ක  ග්තන ිති.  

 
ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

නළවළ. ඔේපු නළවළ ග්ත. ඳසු උරුභඹ  ජරහ නළවළ ග්ත.  

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ නිහ තභයි  දපි දළ්ත ඉඩම් ඳනතක්ක  ගනළල්රහ ඒ සිඹලු 

ගෝතගද්සි ඉත් යරහ  සි්තනක්ක ය ගද්තන වද්තග්ත. 

 
ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ඔඵතුභහ ගම් ගනහ ගඹෝලනහගේ තිගඵන ළදත්භ දපි 

දකි්තග්ත ඒ නිහයි. භවය ගරහබ දගේ ප්රගද්ලගේ නභ 
ඳවුගල් තු්ත වතය ගදනහ මිඹ ගිඹ දසථහ දපි දළ තිගඵනහ. 
පිරිමිඹහබ ඳභණක්ක  ගනොගයි  හ්තතහ්තබත් ගම් ඉඩම්ර භ 

දයිතිඹ රළගඵ්තන ඕනෆ. ගභොද  හ්තතහ්ත විසි්ත තභ 
ගදභේපිඹ්ත රැඵරහ ්තනහ  භවය ඳවුල් තිගඵනහ. ඔඵතුභහ 
ගම් නිගඹෝඹ වයවහ ඒ දසථහ රඵහ ජභ ම්ඵ්තධගඹ්ත භභ 
්තගතෝ ගනහ.  

දගේ ම්ඵද ප්රගද්ලර සිරිතක්ක  තිගඵනහ  ළිනභවල් දරු්ත 
්හව-විහව වුණහභ ඔවු්ත ශය තිගඵන ඳදිසචි ග්තන සුදුසු 
ප්රගද්ලඹක්ක  -ඉඩභක්ක - ගතෝයහගන  ඒ ඉඩගම් ගඹක්ක  ගදොයක්ක  

වදහගන ඳදිසචි ගරහ  ගවේනක්ක  ගොබහගන ජීත් ගනහ. 
ඒහබ භවරු "නහම්ඵ්තගොරනිඹ" කිඹරහ කිඹනහ. නළත්නම්  
"ඵෆනහගොරනිඹ" කිඹරහත් කිඹනහ. දළ්ත ඒහත් දවුරුදු 30  40 

ඳයණ ගරහ. දළ්ත ඒහගේත් ඉඩම්ර ඔේපු නළති වුණහභ 
ප්රලසනඹක්ක  ිති ගනහ. රු ිභතිතුභනි  නභ නිහ භභ 
ඔඵතුභහගේ දධහනඹ ගඹොමු යනහ  නළනි ඉඩම් පිළිඵත් 

ඔඵතුභහගේ දධහනඹ ගඹොමු යරහ ඒහ විීමභබ බයුතු 
ය්තන කිඹරහ.  

1840 දස 12 දයන ඉඩම් ඳනගත් තිගඵන භහනසිත්ඹ 
තභයි භවය නිරධහරි්තබ තිගඵ්තග්ත. භවය නිරධහරි්ත ඒ 

ඳනත දනුභයි  -සුද්දහගේ හරගේ තිබුණු ඳනත දනුභයි- 
බයුතු ය්තග්ත. ඒ  නිරධහරි්ත කිඹනහ  "ඔඵබ ඉඩභ දයිති 
නම්  ඔඵ ගම්බ ඔේපුක්ක  ගඳ්ත්තන ඕනෆ; නළත්නම්  

්තනක්ක  ගඳ්ත්තන ඕනෆ" කිඹරහ. ගොච්චාය හ ශත්  ඉඩභ 
ශ්රී ශත් ය්තන ගදඹක්ක  නළවළ. ඔේපුක්ක  ගවෝ ්තනක්ක  
තභයි ඉල්ලුගේ. ඹම් පුද්රඹකු දනයගඹ්ත ඉඩභ ඳදිසචි 

ගරහ ිඟටිඹත්  ඔහු ගල් ගදොයල් වදහගන  විදුලිඹ දයගන  
හ බයුතු යගන ඉ්තනහ. නමුත්  දපි දකිනහ දගේ භවය 
නිරධහරි්ත ඒ පුද්රඹහගේ මුහුණබභ කිඹනහ  "ඔඹහබ ගම් 

ඉඩගම් දයිතිඹක්ක  නළවළ. ඔඹහ බ ගොගවේද ගම් ඉඩගම් දයිතිඹක්ක  
තිගඵ්තග්ත?" කිඹරහ. නගවභ කිඹරහ  ඒ පුද්රඹහ භහනසි 
දතිනුත් ළට්ටීභබ උත්හව ්තනහ. ඒ තත්ත්ඹ ගනස කිරීභබ 

නභ නිරධහරි්ත දළනුත් ශ යුතුයි කිඹහ භහ ිඟතනහ.  

ඊශයබ  න යක්ක ණඹ ම්ඵ්තධ තමු්තනහ්තගේගේ 
දධහනඹත් භහ ගඹොමු යනහ. රු ිභතිතුභනි  භහ 
නිගඹෝලනඹ යන දනුයහධපුය දිසත්රික්ක ගේ  නයඹබ කිට්ටු 

භවය ප්රගද්ලර -හලිඹපුය හගේ ප්රගද්ලර- දවුරුදු 50ක්ක   60ක්ක  
තිසගේ මිනිසසු ගල් ගදොයල් වදහගන ඳදිසචි ගරහ ඉ්තනහ. 
වළඵළයි  න සයක්ක ණගඹ්ත ගභොද ය්තග්ත? ඉඩම් භහයිම් 

යරහ තිගඵනහ  ළසිකිළිඹත් න යක්ක ෂිතගේ; ළිත් න 
යක්ක ෂිතගේ; බිත්තිඹ ශඟි්ත තභයි ඒ භහයිභ ගිිඟ්ත තිගඵ්තග්ත. 
භවය තළන ළසිකිළිඹබ ගිඹත් නීති විගයෝිවයි; තුය ගේ්තන 

ගිඹත් නීති විගයෝිවයි. ඒ විලහර ළබලුක්ක . දගේ දිසත්රික්ක ගේ 
ගම් ප්රලසනඹ තදි්තභ ඳතිනහ. දගේ දිසත්රික්ක ගේ වළභ භවලන 
නිගඹෝජිතගඹක්ක භ ගම් ප්රලසනඹ නියවුල් ය ගද්තන කිඹරහ භහ 

ිඟත්තග්ත ඉල්ලීම් ඉදිරිඳත් ශහ. රු ිභතිතුභනි  භහ ඉල්ලීභක්ක  
යනහ ගම් ප්රලසනඹ නියවුල් ය ගද්තන කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු චා්තදිභ භගේ භ්තත්රීතුභහගේ රීති ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් 

ය්තන. 
 
 

ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රු භ්තත්රීතුභහ  භහ නිගඹෝලනඹ ය්තගනත් ඔඵතුභහ 

නිගඹෝලනඹ යන දිසත්රික්ක ඹභ තභයි. ඔඵතුභ්තරහ දවුරුදු 22ක්ක  

විතය ්ඩුඩු ශහ. නතගොබ න සයක්ක ණගේ ඔඹ ප්රලසන භතු 

වුගඩු නළද්ද? දළ්ත ගම් දවුරුදු 1 ½ ජ තභයි න සයක්ක ණගේ 

ප්රලසනඹ භතු ග්තග්ත. රු භ්තත්රීතුභහ  ඒ දද-ඊගේ ිති වුණු 
ථහක්ක  ගනොගයි. ඔඵතුභ්තරහගේ ්ඩුඩු හරගේ තභයි න 
වනඹ ළින යනහ කිඹරහ රුක්ක  ගයෝඳණඹ  ගරෝ- [ඵහධහ 
කිරීම්  

 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

That is not a point of Order.  රු නස.සී. මුතුකුභහයණ 
භ්තත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ ථහ ය්තන. 

 
ගු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගභතුභහගේ ඔළු ගවො 

නළවළ. නළත්නම් ගභගවභ ථහ ය්තග්ත නළවළ. දපි ඒ හරගේත් 
ගම් පිළිඵ- [ඵහධහ කිරීම්  භගේ ථහබ ඵහධහ ය්තන නඳහ. 
[ඵහධහ කිරීම්  මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගභතුභහගේ ඔළු 
ගවො නළවළ. තහත්තහබ වපු ඳහයබ ගභතුභහබත් ඔළුග දභහරු  

තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්  ගදභ වුත්තු ගරහ. ඔළුයි  ගඵල්රයි 
ගදභ වුත්තු ගරහ.  

රු ිභතිතුභහත් ද්තනහ දපි ඒ හරගේත්  ඳසු ගිඹ 

හරගේත්  ගවේ්ත ගොවිඹ්තගේ ළබලු පිළිඵ වළභ විබභ ප්රලසන 
ය තිගඵන ඵ. දගේ ්ඩුඩුක්ක  තිබුණහ කිඹරහ ඒහ ළන ප්රලසන 
ගනොය සිටිගේ නළවළ.   නගවභ නම් දව්තන තිබුණහ ග්ත ිඟබපු 

දිවයණ ිභතිග්ත  "දඩඹ දඩු ය්තන තිබුණහ ග්තද?" කිඹරහ. 
නගවභ ිහුගේ නළවළ. රු ිභතිතුභනි  දපි ඔඵතුභහග්ත ඉල්රහ 
සිටි්තග්ත  න සයක්ක ණගේ ප්රලසනඹ නියවුල් කිරීභබ බයුතු 

ය්තන කිඹරහ. 

රු ිභතිතුභනි  භභ ිඟතන වළටිඹබ ඹහ්ත ඔඹ යහඳෘතිඹ 
වහ ඳයහත් ඉඩම්ර ්තදි ගවීගම් බයුතු තභ ද්ත 
ය නළවළ. ගභොද  ඹහ්ත ඔඹ හගේ ගොවි ලනඳදර යපු 

යහඳෘතිඹ ්තදි ග්තන තක්ක ගේරු ය්තග්ත භමිඹබ විතයයි. 
ඔහු ඳදිසචි ගබ තක්ක ගේරු ය්තග්ත නළවළ. ගොවිගඹක්ක  ඒ 
ප්රගද්ලඹ දත් වළයරහ ඹන ගොබ ඔහුගේ ඳරියඹ ගනස නහ. 

ඳරියඹ ගනස වීභ ගනුගනුත් ඹම්කිසි ්තදිඹක්ක  ගවීභබ 
බයුතු යනහ නම් ගවොයි කිඹහ දපි ිඟතනහ. ගභොද  
වමුලි්තභ දලුත් ඳරියඹක්ක . තිබුණු ඳරියඹ ගනොගයි. දවුරුදු 

25ක්ක   30ක්ක  ජීත් වුණු ඳරියඹ ගනොගයි. ඉ්ත ඳසගේ ජීත් 

්තන සිදු ග්තග්ත දලුත් ඳරියඹ. ඒ හගේභ නභ ගොවී්තබ 

ල් ිති නභ ඉඩම් ගඳ්තරහ  ඔවු්ත ඳදිසචි කිරීභබ බයුතු 
යනහ නම් සුදුසු ඵයි භගේ වළඟීභ ්තග්ත.  

රු ිභතිතුභනි  ත ප්රලසනඹක්ක  තිගඵනහ. ගම් ඉඩම්  
විගලේගඹ්ත ගොවි ඉඩම් දු්තනහභ භවය දඹ විකුණනහ. ඒ 
දව්තන ගදඹක්ක  ගනොගයි. වළඵළයි  දපි ගවොබ ගවොඹරහ 

ඵරපුහභ විකුණන ඉඩභ දයගන තිගඵ්තග්ත ඉතහභ දුක්ක  භව්තසි 
ගරහ ල්ලි උඳඹහ ත්ත පුද්රයි්ත. නමුත්  ඒ ඉඩම් ගරොකු 
ල්ලිහයගඹෝ තභයි ්තග්ත කිඹරහ තක්ක ගේරු යනහ. ඒ 
ළයදියි.  

දපි දළක්ක හ භවළලි යහඳෘතිගේ ජ දක්ක ය 2 1/2 ක්ක  දු්තනහබ 
ඳසගේ ඒ දක්ක ය 2 1/2 ගනොරළබුණු පුද්රගඹෝ කුලී ළඩ යරහ  
ද  ගේබ කුඹුරු ගොබරහ  ගොවිතළ්ත යරහ භව්තසි ගරහ ඒ ඉඩම් 
ත්ත ඵ. ඳසු හරගේ ජ පිඹහ නළති වුණහභ ඒ පිඹහ දරු්තගේ 

ළභළත්ත පිබ වික්ක  ඉඩභබ දරුගෝ දයිතිහසිම් කිඹනහ. ඒ 
නිහ නතළනත් කට්බනඹක්ක  ිති නහ. ඉදිරිගේ ජ භවළලි 
ප්රගද්ලගේ ඵයඳතශ ගර භහල කට්බනඹක්ක  ිති ග්තන 
ගභභඟි්ත ඉඩ තිගඵනහ. ඒ ඉඩම් ත්ත ගොවී්ත ඹම් කිසි 

හධහයණත්ඹක්ක  භතයි ඉඩම් ත්ගත්. රු ගලෝ්ත දභයතුස 
ිභතිතුභනි  භභ ඔඵතුභහග්ත ඉල්රහ සිටි්තග්ත  ඔවු්තගේ 
ඉඩභබ  ඔේපුබ ඔවු්තබ දයිතිඹක්ක  කිඹ්තන පුළු්ත විිවගේ 

හධහයණත්ඹක්ක  වළ ජභබ දධහනඹ ගඹොමු යන ගරයි. 
ගභොද  ගම් ගවේතු නිහ ඉදිරිගේ ජ දගේ ප්රගද්ලගේ ඉතහභත් 
ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්ක  ිති නහ. උතුරු-නළ ගයනිඟය ඳළළති 

යුද්ධගේ ජ නභ ප්රගද්ලර ජීත් ව   ලනතහ ඔවු්තගේ ඉඩම්ලි්ත 
දයි්ත වුණහ. දළ්ත  ඔවු්තබත් ඉඩම් ප්රලසනඹ තිගඵනහ. ඒ හගේභ  
භභ නිගඹෝලනඹ යන දනුයහධපුය දිසත්රික්ක ගේ භවය ම්භහන  

දපි නදහ භහයිම් ම්භහන ලගඹ්ත වළඳි්තවහ. ඒ භහයිම් 
ම්භහනර ජීත් ව ලනතහ ත්රසතහ ජ්තගේ ප්රවහයරබ බිගඹ්ත 
ගළි්තභ යබ ිතුශත ප්රගද්ලර ඳදිසචිඹබ ්හ.  දවුරුදු 10ක්ක  

ත වුණහබ ඳසු භහයිම් ම්භහන ලගඹ්ත වළඳි්ත ව ම්භහනර  
විලහර ස වළදුණහ. ඒ ස වළදුණහබ ඳසු දළ්ත න සයක්ක ණ 
ගදඳහර්තගම්්තතුග්ත කිඹනහ  "නභ ප්රගද්ලඹබ ඒ ලනතහබ 
කිට්ටු ග්තන ගද්තග්ත නළවළ" කිඹරහ.  

ඉඩම් ව ඉඩම් සර්ධන බයුතු පිළිඵ උඳගද්ල හය 
බහගේ ජ දපි ගම් ම්ඵ්තධගඹ්ත ථහ ශහ. ශය ජ භභ 
ගවොගයොේඳතහග්ත භබ ගිඹහභ භබ දළන ්තනබ රළබුණහ  ඒ 
ඉඩම්රබ ඔේපු ගද්තන සදහනම් කිඹරහ. භභ ඒ ළන ්තගතෝ 

නහ. ඒ හගේ ත ගඵොගවෝ ප්රලසන තිගඵනහ.  

රු ිභතිතුභනි  භභ ඔඵතුභහග්ත ඉල්රහ සිටි්තග්ත  නළනි 
ප්රලසන පිළිඵ ගොඹහ ඵරහ ඒ පිළිඵත් තමු්තනහ්තගේගේ 
දධහනඹ ගඹොමු යරහ  ඒ ඉඩම්රබත් ඔේපු රඵහ  ජභබ බයුතු 
යන ගරයි.  භභ ඳහර්ලිගම්්තතුගේ භ්තත්රී රයයඹබ ඳත්ගරහ 

දළනබ දවුරුදු 5යි. ෆගවන හරඹක්ක  තිසගේ -භභ 
ඳහර්ලිගම්්තතුගේ භ්තත්රී රයයඹබ ගත්රී ඳත්ග්තනත් ලි්ත සිබභ- 
ගම් ප්රලසනඹ ළෆගයමි්ත තිබුණහ. ගම් ළන  භභ ඔඵතුභහ භය 
ගඳෞද්ලිත්  ථහ ශහ.  ඔඵතුභහ ගනහපු ගභභ ගඹෝලනහ 

ඉතහභ ගවො ගඹෝලනහක්ක . නභ ගඹෝලනහබ දගේ වගඹෝඹ 
රඵහ ගදන ඵ ප්රහල යමි්ත භභ නිවඬ නහ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි. මීශයබ  රු දජිත් භහ්තනේගඳරුභ භ්තත්රීතුභහ.  

ඊබ ගඳය   රු ගේ.නම්. ්න්තද කුභහයසිරි භ්තත්රීතුභහගේ නභ 
මරහනඹ වහ ගඹෝලනහ ය්තන.  
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ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගම් දසථහගේ ජ "රු 

ගේ.නම්. ්න්තද කුභහයසිරි භ්තත්රීතුභහ මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ 
ගඹෝලනහ යනහ.  

 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල ගු කී ජයලර්ධන මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  මේ.එේ. ණනන්ද කුමළරසිරි මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ர அகனர, ரண்தைறகு ரஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள் 

கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDNA left the Chair, 

and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු දජිත් භහ්තනේගඳරුභ භ්තත්රීතුභහ. 

 
[ද.බහ. 2.54  

 

ගු අිතත් මළන්නප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  දද දින ගම් විහදඹ 

ඳත්්තග්ත  (460 ළනි දිවහයඹ ව) ඉඩම් දත්ය ළනීගම් 

ඳනත ඹබගත් නිගඹෝ ම්භත ය ළනීභබයි.  භහතය-
වම්ඵ්තගතොබ දිවගේගී භහර්ඹබ දත් ඳත් ය ්තනහ 
ඉඩම්රබත්   භධයභ දිවගේගී භහර්ඹ ගනුග්ත දත් ඳත් ය 

්තනහ ඉඩම්රබත් ්තදි ගවීගම් විගලේ රභඹබ  ඒ 
කිඹ්තග්ත  Super LARC, LARC ්තදි ගවීගම් රභඹබ ිතුළු 
වීභ වහයි ගම් බයුතු ගඹොද්තග්ත. ගම් ගවො ළඩක්ක . ගභොද  
ඒ ්තදි රඵහ ්තනගොබ නිඟ ීරයණඹ න ඳරිදි ඉඩම් දිඟමි න 

දඹ ඒග්ත ෆහීභබ ඳත් ග්තග්ත නළත්නම් LARC මිටු 
වහ ඳළමිණිලි යරහ නිඟ ඳරීක්ක ණඹබ ඹ්තන පුළු්ත. නගවභ 
නළත්නම්  නතළනි්ත නවහබ Super LARC මිටුබ ගිිඟල්රහ 

තමු්තබ හධහයණඹ ඉසබ ය ළනීභබ දසථහ ළරගනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  තිගඵන ප්රලසනඹ  ගම්යි.  ගම් 
්තදි රඵහ  ජගම් බයුත්ත වළභ ඉඩභබ ය්තන ඵළරි ියි? දළ්ත 
භවහ භහර් ගදඳහර්තගම්්තතුභ highwaysරබ නළත්නම්  නුය-
ගොශම ඳහය හගේ ප්රධහන ඳහයල්රබ ඉ ඩම් දත් ඳත් ය 

ළනීගම් ජ LARC, Super LARC  හගේ රභඹ්ත දනුභනඹ 
යනහ. දගේ යගට් ලනතහගේ ඉඩම් දත් ඳත් ය ්තග්ත දගේ 
යලඹයි. නිඟ ඳහඩු සිදු ්තග්ත  ගම් ඉඩම් ිඟමිඹ්තබයි. ඉඩම් දත් 

ඳත් ය ළනීගම් රභගේදගේ  ජ ගදවිිවඹබ බයුතු ය්තග්ත 
ියි? ඉඩම් දත් ඳත් ය ළනීගම් ජ සිඹලු ගදනහබභ  -භවහ භහර් 
වහ ඉඩම් දත් ඳත් ය ළනීභ ගවෝ ගේහ-  නභ රභගේදඹක්ක  

දඳබ නිර්භහණඹ ය්තන ඵළරි ියි? භභ ිඟතනහ  ඹව ඳහරන 
යලඹක්ක  ඹබගත් වළභබභ න හගේ ළරකීභක්ක  සිදු නහ කිඹරහ. 
නභ නිහ   දගනක්ක  ඉඩම් දත් ඳත් ය ළනීගම්  ජ ගම් ්හයගඹ්ත 

බයුතු ග්තන ඕනෆ කිඹරහ භභ විලසහ යනහ.  

ගම් දසථහගේ ජ භභ විගලේගඹ්තභ රු රක්ක සභ්ත කිරිිල්ර 
දභහතයතුභහබ සතුති්තත නහ. ගභොද  ම්ඳව  ග්තමුල්ර 
දුම්රිඹගඳොශ ශය දවුරුදු 20 ඉ්ත ගරොකු තදඵදඹක්ක  තිබුණහ. 
තදඵදඹ නළති කිරීභබ ගු්ත ඳහරභක්ක  හදහ ගදනහ කිඹහ ඵරඹබ 

ඳත් ව ෆභ ්ඩුඩුක්ක භ කිේහ. නමුත්  නදහ ම්ඳව ග්තමුල්ර 

ප්රගද්ලගේ ලනතහ යලඹක්ක  ළන විලසහඹක්ක  නළති  
ගද්ලඳහරනඹ ළන විලසහඹක්ක  නළති රකිරීගභ්ත ඉ්තන 
යුඹක්ක  වුණහ. නගවභ ඵරහගඳොගයොත්තු සු්ත වුණු ලනතහබ රු 
රක්ක සභ්ත කිරිිල්ර ිභතිතුභහගේ භළදිවත්වීගභ්ත ග්තමුල්ර 

නයඹ වයවහ ගු්ත ඳහරභ ිනනමි්ත ඉදි කිරීභබ බයුතු කිරීභබ 
ගඳරමවීභ ළන නතුභහබ සතුති්තත නහ. ගම් දසථහගේ ජ 
නතුභහබ ම්ඳව  ග්තමුල්ර ලනතහගේ ශුබහයකසනඹත්  

සතුතිඹත් පිරිනභනහ. ඒ වහ භය ගඳ්තව දතිරු 
ලනහිවඳතිතුභහබත්  රු දභළතිතුභහබත් විගලේ සතුතිඹ 
පිරිනභනහ.  

ග්තමුල්ර ප්රගද්ලගේ දිවගේගී භහර්ඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත ඉඩම් 
වහ LARC, Super LARC ලි්ත ්තදි දනුභත වුණත් ගු්ත 
ඳහරභ ඉදි කිරීගම් ජ දත් ඳත් යත් ඉඩම් ගනුග්ත ්තදි රඵන 
දඹබ ඒ රභගේදඹ ක්රිඹහත්භ ්තග්ත නළවළ. ඒ නිහ භහ ඒ 

හයණඹ ගගයිඟ විගලේගඹ්ත දධහනඹ ගඹොමු යනහ. ඒ 
ගනුගනුත් හධහයණඹක්ක  ඉසබ ්තන ඕනෆ. ග්තමුල්ර 
ප්රගද්ලගේ දිවගේගී භහර්ඹ ඉදි කිරීභ නිහ ග්තමුල්ර නයඹ 

විලහර ලගඹ්ත දියුණු තත්ත්ඹබ ඳත් නහ. ඒ හගේභ  
ග්තමුල්ර නයගේ ඉඩම්ර ටිනහභ විලහර ලගඹ්ත ළින 
නහ  ඒ ගු්ත ඳහරභ නිහ. නමුත් නිඟ ජ ඉඩම් දිඟමි න දඹබ 
්තදි රළගඵ්තග්ත ර්තභහනගේ නච්චාය දියුණු නළති ග්තමුල්ර 

නයගේ ඉඩම්ර ටිනහභ දනුයි. ඉතිරි න ඉඩම් දයිති දඹබ 
නම් ගු්ත ඳහරභ ඉදි කිරීභ නිහ දතිදියුණු ව ග්තමුල්ර 
නයගේ තිගඵන භමිගේ ටිනහභ රළගඵනහ. ඒ නිහ ඒ 

යහඳෘතිඹ නිහ ඉදිරිගේ ජ ඉඩම්රබ ිඟමින ටිනහභ ළනත් 
රහ ඵරහ ්තදි රඵහ  ජභ වහ න ඉඩම් තක්ක ගේරු කිරීභ සිදු 
විඹ යුතුඹ කිඹහ භභ විගලේගඹ්ත ගඹෝලනහ යනහ.  

ලි්ත ථහ ශහ හගේභ  තක්ක ගේරු කිරීම්ර ගරොකු 
ප්රලසනඹක්ක  තිගඵනහ. නදහ දඳබ ප්රලසනඹක්ක  ගරහ තිබුණහ  නීතිඳති 
ගදඳහර්තගම්්තතුගේ ක්රිඹහ රහඳඹ. නදහ ගවොරු ිල්ලුහබ නඩු 
දළම්ගම් නළවළ. න ඳළත්තකි්ත ලනතහ ෆ ළහුහ  "ගෝ ගවොරු 

ිල්ලුහද?" කිඹහ. දපි ගවොරු දල්රහ නඩු ඳළරුහබ නීතිඳති 
ගදඳහර්තගම්්තතුග්ත උත්තය ්ගේ නළවළ. දළ්ත ඒ ප්රලසනඹ ඹම් 
භට්බභබ විීම තිගඵනහ. දද දඳබ තිගඵනහ  ප්රලසනඹක්ක . දද 

යගට් සර්ධනඹ ක්රිඹහ දහභගේ ජ ලනතහ දඳවසුතහබ ඳත් න 
හයණඹක්ක  තිගඵනහ. ගභොද  තක්ක ගේරු ගදඳහර්තගම්්තතු 
වරිඹහහය ළඩ ය්තග්ත නළවළ; ගරහබ ළඩ ය්තග්ත 

නළවළ; වරිඹහහය තක්ක ගේරුක්ක  ගද්තග්ත නළවළ. ගඵොගවොභ 
යවසිත විිවඹබ ඒ බයුත්ත යනහ.  

දපි දළක්ක හ  ග්තමුල්ගල් පිිඟටි ඒ ඉඩම් දත්ඳත් ය 
ළනීගම් ජ තක්ක ගේරු කිරීම් ශ ්හයඹ. භහ නක්ක  උදහවයණඹක්ක  
කිඹ්තනම්. ගභඹ  ග්තමුල්ර ප්රගද්ලගේ ව සිද්ිවඹක්ක . නභ 

ප්රගද්ලගේ ඳළරැණි ගඹක්ක  තිබුණහ. ඒ ගඹ දවුරුදු 70ක්ක  ඳයණයි. 
වළඵළයි දද වදන ගඹබ ඩහ නිඟ ටිනහභ ළිනයි. ඒ තයම් 
ලක්ක තිභත් ඒ ගඹ වදහ තිගඵනහ. නමුත් තක්ක ගේරු යද් ජ 

දවුරුදු 70 ක්ක ඹ වීභක්ක  ණනඹ යරහ ගඵොගවොභ ගොච්චාම් 
මුදරක්ක  තභයි ඒ ගඹ ගනුග්ත ගද්තග්ත. නගවභ දු්තනහභ ඒ 
පුද්රඹහ දලුත් තළනබ ඳදිසචිඹබ ඹ්තග්ත ගොගවොභද? "ගම් 

ගඹබ දළනබ දවුරුදු 70යි. ගභඹ ක්ක ඹ ්තන තිගඵ්තග්ත තත් 
දවුරුදු 30යි." කිඹහ රඵහ ගදන චූටි මුදලි්ත ගඹක්ක  වදහ්තන 
පුළු්තද? තක්ක ගේරු ගදඳහර්තගම්්තතු ළන ථහ යද් ජ භභ 

කිඹනහ  මීබ ඩහ ලනතහ ළන උන්තදු න ළඩ පිළිගශක්ක   
ලනතහ සිතුම් ඳළතුම් ගත්රුම් ගන  ලනතහගේ ප්රලසනඹ ගද 
වරිඹහහය  භහනුෂි ඳළත්ගත්ත ඵරහ තක්ක ගේරු යන විිවඹක්ක  

වද්තන ඕනෆ කිඹහ. නගවභ නළති  ිඟතුක්ක හය විිවඹබ තක්ක ගේරු 
යරහ ගම් යගට් ලනතහ දඳවසුතහබ ඳත් න ගොබ ගම් යගට් 
සර්ධන ක්රිඹහදහභඹ්ත දඳවසුතහබ ඳත් නහ. සර්ධන 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ක්රිඹහදහභඹ්ත දඳවසුතහබ ඳත් න ගොබ ගම් යබත්  යහලයඹත්  
යලඹත් දඳවසුතහබ ඳත් වීභ නත්්තන දඳබ ඵළරි නහ. ඒ 
නිහ විගලේගඹ්ත තක්ක ගේරු ගදඳහර්තගම්්තතු ළන මීබ ඩහ 

ළරකිල්රක්ක  දක්ක ්තන ඕනෆ. නගවභ නළත්නම් දඳ දයන ගම් 
ෆඹභ න පිරිබ විතයක්ක  දහධහයණඹක්ක  සිදු න රභගේදඹක්ක  
ඵබ ඳත් නහ. ගභඹ නදහත් සිදු වුණහ. නමුත් දද තිගඵ්තග්ත 

නදහබ ඩහ ලනතහ ළන ිඟතන ්ඩුඩුක්ක . ඒ නිහ ගම් තක්ක ගේරු 
යන රභඹ ගනස ්තන ඕනෆ කිඹන න භහ විගලේගඹ්තභ 
ව්ත යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  දද යකසබම්ඳ්තන විිවඹබ 

ඉඩම් දත්ඳත් ය ්තනහ. දද සර්ධන යහඳෘතිඹක්ක  ක්රිඹහත්භ 

නහ නම්  ඳහයක්ක  වදනහ නම් දදහශ රභගේදඹ තුශ ඉඩම් 

දත්ඳත් ය්තනහ. දපි ඒ ළන රු දභහතයතුභහබ විගලේගඹ්ත 

සතුති්තත ගනහ. නමුත් නදහ ගම් යකසබම්ඳ්තන රභඹ 

තිබුගඩු නළවළ. භහ සිටින දිසත්රික්ක ඹ න ළරණිගේ නදහ ඳහයල් 

වද්තන ඉඩම් දත්ඳත් යත්තහ. නමුත් කිසිදු ්තදිඹක්ක  ගහ 

නළවළ. "නවහබ ඳරඹේ!" කිේහ; බ ළහුහ; ඵළගෝ න ගනහහ; 

ළපුහ; ඳහය වළදුහ. දදත් දපි ඒ දඹ වහ ්තදි ගවීගම් බයුතු 

ය්තන ඳබ්ත ගන තිගඵනහ. නළනි සසෘතිඹක්ක  තිබුණු යබක්ක  

ගනස ය්තන තභයි දඳ දද ගඳශ ළසී සිටි්තග්ත. විගලේගඹ්ත 

ම්ඳව දිසත්රික්ක ගේ නළනි සිදුවීම් ඕනෆ තයම් තිගඵනහ. 

ඵරවත්හයගඹ්ත ඉඩම් දයගන ඳහයල් වදහ තිගඵනහ. ්තදි 

ගහ නළවළ. නමුත් දද දඳබ -න යලඹබ- ඒහගේ ්තදිඹත් 

ගවීභබ සිදු ගරහ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  දපි විගලේගඹ්තභ ව්ත 

යනහ  කුඹුයබ ගදන ්තදි ප්රභහණඹ ළන. ම්ඳව දිසත්රික්ක ඹ 

දිවහ ඵළලුගොත්  කුඹුරු ඉඩම් ළිනයි. වළඵළයි ඒහ ගොඩක්ක  

ටිනහ. භවය විබ ඒ ප්රගද්ලගේ තිගඵන ගොඩ ඉඩභ perch 

නක්ක  රුපිඹල් රක්ක  10ක්ක  විතය ටිනහ. නමුත් කුඹුරු ඉඩභ 

perch නබ ්තදිඹ ලගඹ්ත ගද්තග්ත කීඹද? රුපිඹල් 5 000යි. 

ඊබ ඩහ ගද්තග්ත නළවළ. ඒ වරිභ දඳයහධඹක්ක . ඒ නිහ භහ 

කිඹනහ  කුඹුරු ඉඩම් දත් ඳත් ය ළනීගම් ජත් මීබ ඩහ හධහයණ 

රභගේදඹක්ක  වද්තන ඕනෆ කිඹහ. ගම් සිඹලුභ ප්රලසන තිගඵ්තග්ත 

තක්ක ගේරු ගදඳහර්තගම්්තතුගේයි. කුඹුරු ඉඩම් තක්ක ගේරු කිරීභ 

වහ ව රභගේදඹකුත් වද්තන ගනහ. ගභොද  දඩුභ ණග්ත 

දදහශ කුඹුරු ඉඩභ ්රිත තිගඵන ගොඩ ඉඩගම් ටිනහභ 

දයගන ඒග්ත දවගඹ්ත ඳසගු  ටිනහභත් ඒ කුඹුරු ඉඩම් 

දයිති දඹබ ගද්තන ඕනෆ. ගොඩ ඉඩගම් perch න රුපිඹල් රක්ක  

ඳවක්ක  ටිනහ නම් ඒ දර කුඹුරු ඉඩගම් perch නබ දඩු 

ණග්ත රුපිඹල් 50 000ක්ක ත් දිඹ යුතුඹ කිඹන හයණඹ 

ගගයිඟ භහ රු බහගේ දධහනඹ ගඹොමු යනහ. ගොඩ 

ඉඩගභ්ත සිඹඹ 10 ටිනහභක්ක ත් කුඹුරු ඉඩභබ  දිඹ 

යුතුඹ කිඹහ භහ ගම් දසථහගේ ජ ගඹෝලනහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  භහ සතුති්තත ගනහ රු 

දරහභහතයතුභහබ  දගේ භවහභහර් දභහතයතුභහබ ව ඉඩම් දභහතය 

රු ගලෝ්ත දභයතුස භළතිතුභහබ. ගභොද  දළ්ත ඉසය හගේ 

ගනොගයි. ්තදි ගවීභබත් ඹම් රභගේදඹක්ක  දනු යනහ. 

ඉසය නම් ිඟතත්භබයි ්තදි ගේගේ. ඉසයවුගඩු ිඟතත් 

ගනහගේ ්තදිඹයි. දයණ භනුයඹහබ  ිඟතත්භක්ක  නළති 

ගනහබ "තභ ල්ලි ්ගේ නළවළ ග්ත" කිඹහ කිඹනහ. ඔහු වළභ 

දහභ ගඳෝලිගම් ඉ්තනහ. නමුත් ගඳෝලිම් ඩහ ගන ිඟතත් දඹ  

ඵරත් දඹ ඹන රභඹක්ක  තිබුණහ. දද නවිබ ඒ රභඹ යබ තුශ 

නළතිගරහ තිගඵනහ. 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහබ ග්ත ශ ගරහග්ත ත 
විනහිනඹ හරඹක්ක  තිගඵ්තග්ත.  

 

ගු අිතත් මළන්නප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  රු ගවක්ක බර් දේපුවහමි 

භ්තත්රීතුභහ නළති නිහ නතුභහබ රඵහ  ජ තිබුණු ගේරහග්ත ගඳොින 

හරඹක්ක  භබ රඵහ ගද්තනඹ කිඹහ භහ ඔඵතුභහග්ත ඉල්රනහ.  

දද ෆභ පුයළසිඹකුබභ තිගඵන න ඵරහගඳොගයොත්තුක්ක  

තභයි  තභ්තබ ජීත් ග්තන බිම් දයරක්ක  වරි ඕනෆඹ කිඹන න. 
රු දරහභහතයතුභහ ඒ ගත්රුම් දයගන ඳසු ගිඹ භළතියණඹ 

ඳළළති හරගේ ජ කිේහ  "දපි ගම් යගට් රක්ක  දවඹ ලනතහබ 

ඉඩම්ර දයිතිඹ රඵහ ගදනහ"ඹ කිඹහ. ිත්තබභ නභ බයුත්ත 
ඳබ්තගන තිගඵනහ. ර්තභහනඹ ගනගොබ රු ගලෝ්ත 

දභයතුස භළතිතුභහගේ නහඹත්ගඹ්ත  රු දභළතිතුභහගේ 
දනුලහත්ගඹ්ත ලඹ භමි වහ සර්ණ භමි ඔේපු ති ගඵන 

ඉඩම්ර දයිතිඹ සි්තනක්ක ය රඵහ  ජභබ බයුතු රළවළසති යරහ 
තිගඵනහ. දළ්ත නඹ ක්රිඹහත්භ ගමි්ත ඳතිනහ. ගභොද  

යලගඹ්ත  ජපු ඉඩම් තිබුණහබ ඒහගේ ප්රලසන තිගඵනහ. ශභඹහ 

ඉසගෝගරබ ිතුශත් ය ්තන ඵළවළ; ඉඩගම් දයිතිඹ නළවළ. 
Loan නක්ක  ්තන ඵළවළ; ඉඩගම් දයිතිඹ නළවළ. ඒ හගේ ප්රලසන 

තිගඵනහ. නමුත් දද නවිබ ලඹ භමි වහ සර්ණ භමි ඔේපු රළබී 
තිගඵන දඹගේ ඉඩම්ර තිගඵන ඒ ප්රලසන විහ  ගදන න 

වරිඹබභ රඵහ  ජභබ  ඒහගේ දයිතිහසිම් ඔවු්තබ වරිඹබභ රඵහ 

 ජභබ පුළු්ත විිවඹබ ළඩ බයුතු ස යරහ තිගඵනහ.  

ඊශයබ ප්රලසනඹක්ක  ඳළන නළඟුණහ  ඳවුගල් ගරොකු දරුහබ 

ඉඩගම් දයිතිඹ ගදනහඹ කිඹහ. භවය ගේරහබ ගරොකු දරුහ යබ 
ගිිඟල්රහ; නගවභ නළත්නම් ගන යබ ගනකු විහව ය ගන 

ඉ්තනහ. නමුත් ඉ ඩගම් දයිතිඹ නභ ශභඹහබයි. දම්භහ  තහත්තහ 
ඵරහ ත් දරුහබ නභ ඉඩගම් දයිතිඹ නළවළ. භවය ඳවුල්ර 

දරු්ත වතයගදගනකු ඳභණ ඉ්තනහ. නතගොබ තහත්තහබ නභ 

ඉඩභ නක්ක ගගනකුබ ගද්තන ඵළවළ. වතයගදනහභ නභ ඉඩගම් 
ඳදිසචි ගරහ ඉ්තනහ. නඹ වතයගදනහබ ගඵදහ ග්ත ය්තන 

ඵළවළ. ද්තන ඒ හගේ ළබලු විහ ළනීභ වහත් බයුතු 
ය්තන ඕනෆ. රු ගලෝ්ත දභයතුස ිභතිතුභහ ඒ ළනත් ිඟතහ 

ඵරහ පිඹය ගන තිගඵනහ. ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත භභ නතුභහබ 
සතුති්තත ගනහ. දවුරුදු දවඹක්ක  නියවුල් විිවඹබ ගම් ඉඩභ 

භක්ක තිඹ වි්තදහ නම් ඔහුබ ඒ දයිතිඹ ගදනහ. ඒ දඹබත්  

සි්තනක්ක ය ඔේපු ගදනහ. රු දභළතිතුභහ ළරසුම් ය 
තිබුගඩු  රක්ක  දවඹබ ඉඩම් දයිතිඹ රඵහ ගද්තනයි. නමුත්  

රක්ක  ගදොශවබ ඒ දයිතිඹ රඵහ ගද්තන දඳබ පුළු්ත ගයි කිඹහ 
භභ විගලේගඹ්ත ව්ත යනහ.  

ගභභ ළඩ බයුතු ළන ථහ යද් ජ තත් රුණක්ක  ව්ත 

ය්තන ඕනෆ. විගලේගඹ්තභ දපිබ ඉඩම්ර තිගඵන ප්රලසන විහ 
්තන විිවඹක්ක  නළවළ  මිනි්තගදෝරු භවත්රු්ත නළති නිහ.  

ගවේතු  රසහගේ මිනි්තගදෝරු භවත්රු්ත බිිඟ ය්තග්ත 
නළතිභ ගනොගයි. මිනි්තගදෝරු භවත්රු්ත රසහ තුශ 

වද්තග්ත නළතිභ ගනොගයි  ප්රලසනඹ. ඔවු්ත රසහගේ බිිඟ 
යනහ. වළඵළයි  මිනි්තගදෝරු භවත්රු්ත ගනුග්ත ගන 

ළටුඳ ප්රභහණත් නළවළ. යලඹ  මිනි්තගදෝරු භවත්රු්ත 

ගනුග්ත ගන ළටුඳ ප්රභහණත් නළවළ. ඒ නිහ මිනි්තගදෝරු 
භවත්රු්තබ ගන ළටුඳ ළනත් ිඟතහ ඵරහ නභ ළටුඳ ළින 

ය්තන ඕනෆ. නතගොබ මිනි්තගදෝරු භවත්රු්ත නයි. 
මිනි්තගදෝරු භවත්රු්ත විලහර සයහක්ක  දගේ යබ තුශ 
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වළගදනහ. නමුත් ඔවු්තබ ශ්රී රසහ තුශ වරිඹහහය ළටුඳක්ක  

රළගඵ්තග්ත නළති නිහ ඔවු්ත ගනත් යබර රැකී යක්ක හ වහ 
පිබ ඹනහ. ඒ නිහ දපිබ බිම් විඹ හගේ ඉතහ දනහ 

ළඩබව්ත ක්රිඹහත්භ කිරීභබ දළින ඵහධහක්ක  නල්ර ගරහ 

තිගඵනහ. බිම් විඹ හගේ ළඩබව්ත ක්රිඹහත්භ ගශොත් ගම් 
යගට් ඉඩම් නඩු ම්පර්ණගඹ්තභ නිභ ය්තන පුළු්ත ගනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ඒ විතයක්ක  ගනොගයි. දගේ 
ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් හර්ඹහරර ඉඩම් නිරධහරි්ත නළවළ. සර්ධන 

නිරධහරි්ත ඉ්තග්ත. සර්ධන නිරධහරි්ත ඉඩම් නිරධහරි්ත විිවඹබ 
acting යහලහරි යනහ. Acting  යහලහරි ශහබ ඒ දඹබ නීතිඹ 

ක්රිඹහත්භ ය්තන විිවඹක්ක  නළවළ. ඒ නිහ ලනතහ දඳවසුතහබ 

ඳත් ගනහ. ලනතහබ දලය ගද් යරහ ගද්තන ගම් සර්ධන 
නිරධහරි්තබ වළකිඹහක්ක  නළවළ. ඒ නිහ ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් 

හර්ඹහරර ඉඩම් නිරධහරිරු්ත ගනුබ acting යහලහරි යන 
සර්ධන නිරධහරි්ත ඉඩම් නිරධහරි්ත විිවඹබ ඵහ ්තනඹ කිඹහ 

භහ ගඹෝලනහ යනහ. ඔවු්ත ඉඩම් නිරධහරි්ත විිවඹබ 
දගලෝණඹ ය ගන ඒ දඹබ නීති - රීති ටි වරි විිවඹබ කිඹහ 

ගද්තනඹ කිඹහ භභ ගඹෝලනහ යනහ. නළත්නම් ලනතහ 

දයණබහඹබ ඳත් ගනහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභනි  දළ්ත ඔඵතුභහගේ ථහ ද්ත ය්තන. 

 

ගු අිතත් මළන්නප්මඳුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගඳොින ගේරහක්ක  ගවෝ භබ 

රඵහ දු්තනහබ භභ ඔඵතුභහබ සතුති්තත ගනහ.  

භභ දහන ලගඹ්ත ව්ත ශ යුතු තත් හයණඹක්ක  

තිගඵනහ. ඒ තභයි  ඉඩම් නිළයදි යන රභගේදඹ. ගභභ 
රභගේදඹ වරිභ දියි. වරිඹහහය ලිපි ගල්න තිබුණත් ගභභ 

රභගේදඹ ක්රිඹහත්භවීභබ භහ තුන වතයක්ක  නගවභ නළත්නම් 
භහ වඹක්ක  විතය ත ගනහ. භවය ගේරහබ දවුරුදු තුන වතය 

ත ගනහ. යගට් ලනතහ නභ ලිපි ගල්න ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්බ 

බහය ගද්තන ඕනෆ  "භගේ ඉඩගම් බයුතු ස ය ගද්තන" 
කිඹහ. නතගොබ ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් නඹ ඳශහත් ඉඩම් ගොභහරිසබ 

ඹ්තන ඕනෆ. ඳශහත් ඉඩම් ගොභහරිස නඹ ඉඩම් ගොභහරිසබ 
ඹ්තන ඕනෆ. ඉඩම් ගොභහරිස නඹ ඉඩම් දභහතයහසලඹබ 

ඹ්තන ඕනෆ. ඉඩම් දභහතයහසලඹ නඹ ඉඩම් ිභතිතුභහබ ඹ්තන 

ඕනෆ. ඉඩම් ිභතිතුභහ දත්්ත යරහ නළත ඉඩම් ගොභහරිසබ 
ඹ්තන ඕනෆ. ඉඩම් ගොභහරිස දත්්ත යරහ නළත ඉඩම් 

දභහතයහසලඹබ ඹ්තන ඕනෆ. නළත නඹ දත්්ත යරහ 
ලනහිවඳතිතුභහබ ඹ්තන ඕනෆ. ගම් දවුරුදු ණනක්ක  තගන 

ක්රිඹහදහභඹක්ක . ගම් න න ්ඹතනර ගඳොින ගඳොින ප්රභහදඹ්ත 
ගනගොබ  උත්තයඹක්ක  රළගඵ්තන දවුරුදු ඳව වඹක්ක  ඹනහ. ඒ 

නිහ ගභභ ක්රිඹහදහභඹත් ළරකිල්රබ දයගන නඹ  දද යබබ 

ළශගඳන  දද ගරෝඹබ ළශගඳන ඉතහ ගටි  රභත් 
රභගේදඹක්ක  නිර්භහණඹ යරහ ගද්තනඹ කිඹමි්ත භභ නිවඬ 

ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි.  

The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 
You have 20 minutes.  

[தற.த. 3.06] 

 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீரசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌ கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, கரற 

தகரள்ரல் சட்டம் தரடர்தரண இன்கந றரத்றரன 

உகரற்நச் சந்ர்ப்தபறத்கக்கு உங்கரக்கு ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். கரற தரடர்தரண இன்கந 

றரத்றல் இன்ணதொம் கஷ்டங்ககப அததறத்துக் 

தகரண்டிருக்கறன்ந டக்கு, கறக்கறரேள்ப க்கபறன் றகனக 

தற்நறத்ம் கனக க்கபறன் றகனக தற்நறத்ம் ணது 

கருத்துக்ககப தொன்கக்கனரதன்ர றகணக்கறன்ரநன்.  

இன்கந அசு தைரறத்ம் ஆட்சறரணது „ல்னரட்சற’ ன்ர 

ரதசப்தடுகறன்நது. டக்கு  கறக்கறல் கடததற்ந த்த்ம் 

தொடிகடந்துறட்டது. த்த் கரண்டம் தொடிந்ரல் அடுத் 

கரண்டரணது சுந் கரண்டரக இருக்க ரண்டுதன்ர 

க்கள் றர்தரர்த்றருக்கறநரர்கள். அந்ப் தைற கரண்டம் 

உருரரக இருந்ரல் றச்சரக இந்க் கரறகள் தற்நற 

தறச்சறகணகள் லர்க்கப்தட ரண்டும். த்த் கரனத்றன்ரதரது 

ண்றனடங்கர தொகரம்ககபத்ம் ததரரஸ் றகனங் 

ககபத்ம் அங்கு கத்றருந்ற்கு றரத்கக் கூநனரம். 

ஆணரல்  இன்ர த்த்ம் தொடிகடந் றகனறல்  ரனறகரக 

இருக்கறன்ந தொகரம்கள் அகற்நப்தட்டு அக அகந்றருந் 

க்கபறன் ணறத்கடகரண கரறகள் அர்கரக்கு லப 

ங்கப்தட ரண்டி அசறம் இருக்கறன்நது. 

இந் ரட்டில் உள்ரட்டு த்த்ம் கடததரற்குக் 

கரறப் தறச்சறகணத்ம்கூட  தொக்கறரண கரறதரன்நரக 

இருந்து. தரம்தரறரக க்கள் ரழ்ந் தறரசங்கபறல்  

குநறப்தரக டக்கு  கறக்கு தறரசங்கபறல் றட்டறட்ட 

தொகநறல் சறன குடிரற்நங்கள் ரற்தகரள்பப்தட்டகத்ம் 

த்த்த்துக்கு அடிப்தகடரக அகந்றருந்து. ணர  த்த்ம் 

தொடிகடந்ன் தறன்ணரது கடததற்ந த்த்த்துக்கரண 

கரறகள் ன்ண ன்தகப்தற்நற ஆய்வு தசய்ரண்டி 

ரக இருக்கறன்நது. த்த்ம் தொடிந்துறட்டணரல் 

த்த்த்றற்கரண கரங்கள் ன்ணதன்தக நந்து ரங்கள் 

தசற்தடுரரரக இருந்ரல்  லண்டும் அப்தடிரண எரு 

றகனக ற்தடரது ன்தற்கு உத்ரபறக்க தொடிரது. 

இன்ர தைற அசறல் ரப்தை கவு தற்நற கருத்ரடல்கள்   

தசற்தரடுகள் கடததற்ரக்தகரண்டிருக்கறன்ந றகனறல்  

இந்க் கரற அறகரம் தற்நற றடத்றல் கூடுனரண 

கணத்கச் தசரேத் ரண்டிரக இருக்கறன்நது . 

தணணறல்  ரன் இங்கு குநறப்தறட்டதுரதரல்  தறச்சறகண 

கரக்கு தொக்கறரண கரரக இருந்றல் இந்க் கரற 

றடதொம் என்நரக அகந்றருந்து . ணர  கரற தற்நற 

றடத்றல் கூடுல் கரறசகண தசரேத்ரண்டி ரகறருக் 

கறன்நது ன்தகண இங்ரக லண்டும் சுட்டிக்கரட்ட 

றரும்தைகறன்ரநன். 

த்த்த்துக்கு தொற்தட்ட கரனம், அற்குப் தறற்தட்ட கரனம் 

ன்தற்கநப் ததரரத்ட்டில், ல்னரட்சற அசரங்கம் 

ஆட்சறகப் ததரரப்ரதற்ர எரு ருடம் தர்த்றகடந் 

றகனறல் சறன கரறகள் றடுறக்கப்தட்டிருக்கறன்நண 

ன்தக ரங்கள் ரக்கறல்கன. ஆணரல், ங்கரகட 

கரறகள் இன்ணதொம் ங்கரகட கககரக்கு ந்துறட 

றல்கனர ன்ந க்கப் ததருதோச்சு ததரும்தரனரண க்கள் 

த்றறல்  இருப்தகக்  கரக்கூடிரக இருக்கறன்நது . 

குநறப்தரக,  தல்னரதபறப் தறரச தசனகப் தறரறவுக்குட் 

தட்ட ண்டூர் தறரசத்றல் 40 குடிக்கபறன் கரறகள் 

429 430 



ඳහර්ලිගම්්තතු 

இன்ரம் இரட தொகரதொக்குள் அகடதட்டுக் கறடக்கறன்நண. 

அந் க்கள் இருப்தற்கு இடறல்னரல் உநறணர்கபறன் 

வீடுகபறரேம் ரடகக வீடுகபறரேம் ரரோகறன்ந எரு துர்ப் 

தரக்கற றகன கரப்தடுகறன்நது. அதுட்டுல்ன, தரநக் 

தகரட்டரஞ்ரசகணறல் இருந்து 1990கபறல் வீடுககப றட்டு 

தபறரநற 52 குடும்தங்கள்  இன்ணதொம் ரடகக வீடுகபற 

ரேம் அர்கபறன் உநறணர்கபறன் வீடுகபறரேம் சறக்கறநரர்கள்.   

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Member, if  there are people who have not 

received their lands under the programme that the 
President has laid down to return the lands, please give us 

the list.  I will submit it to the Committee and see whether 

they can be given. 
 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீரசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Thank you very much, Hon. Minister. I will give you 

the list of the refugees.  

தறல் ங்கறகக்கரக தகப அகச்சர் அர்கரக்கு 

ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். இவ்ரர தரறக்கப் 

தட்ட க்கபறன் வீடுகள் தற்நற றதங்ககப றகரக 

உங்கரக்குத் தரகுத்துத் ருற்கு ரன் ஆத்ரக 

இருக்கறன்ரநன். அத்துடன், இன்தம் சறன றடங்ககபத்ம் 

சுட்டிக்கரட்ட றரும்தைகறன்ரநன். 

குநறப்தரக உங்கரக்குத் தரறத்ம்  ட்டக்கபப்தறல் எரு 

ரகந்ற தொக்கறத்தும்ரய்ந் இடரக கனறநவு றரணத் 

பம் அகந்றருக்கறன்நது ன்தது. ரங்கள் கல்ற கற்கறன்ந 

கரனத்றல் அந் கனறநறரருந்து தைதூருக்குச் தசல்ரக 

இருந்ரல்  கறட்டத்ட்ட ஏர் 500 லற்நர் அபரண இகடத் 

தூத்க ரரண வீற தோனரகக் கடந்து தசல்னக்கூடி எரு 

றகனக இருந்து. ஆணரல்  த்த்த்றன் கரரக அங்கு 

இண்டு கறரங்கள் உள்ரங்கப்தட்டு தரரற அபறல் எரு 

றரணத்பம் றரப்தட்டது. இணரல், அன்ர 500 லற்நர் 

அபறல் தம் தசய் அந் இடத்க அகடற்கு இன்ர 

ட்டு தரக கபவுகபறதெடரக நத்ர தோன்ர கறரனர 

லற்நர்தறக்க ரண்டி எரு துர்ப்தரக்கற றகன இருக் 

கறன்நது. த்த் கரனரக இருந்தடிரல் ட்டு கபவுககபச் 

சந்றத்து தோன்ர கறரனர லற்நர் தூம் தம் தசய் ரண்டி 

எரு றகனகத்ள்பரக அங்குள்ப க்கள் றகணத்ரர்கள். 

ஆணரல்  500 லற்நர்  அரது றகக் குரகற தூத்றல் தம் 

தசய்க்கூடி அந் வீற இன்ரம் அகடதட்டுக் கறடக்கறன்நது. 

அணரல், இன்ணதொம் க்கள் தூரண தரககபறதெடரகத் 

ரன் அங்கு தம் தசய்கறநரர்கள். த்த்த்றன் தறன்ணரும் 

அந் வீற றநக்கப்தடரக க்கரக்கு ஏர் அதசபகரறத்க 

ற்தடுத்றறருக்கறன்நது ன்தகணத்ம் ரன் உங்கபது 

கணத்துக்குத் ருகறன்ரநன்.  

இகறட  ரகக DS Division இல்  அரது ரகக 

தறரச தசனகத்றற்கு உட்தட்ட தறரசத்றல் ட்டு கறரனர 

லற்நர் லபதொம் இண்டு கறரனர லற்நர் அகனதொரண ஏர் இடம் 

எரு கடற்தகடத் பம் அகப்தற்குத் தரறவு தசய்ப் 

தட்டிருக்கறன்நது. ரககப் தறரசத்கப் ததரரத்ட்டில்  

அது அகன்ந றனப் தறரசதொள்ப எரு தறரந்றரகக் 

கரப்தடுகறன்நது. இந்ப் தறரசத்றல் தல்ரரதட்ட 

தரறல் தொற்சறககபத்ம் தசய்ற்கு ரய்ப்தைக்கள் இருக் 

கறன்நண.  த்த் கரனத்றல் அவ்ரநரண எரு தொகரம் அகக்கப் 

தடுது றரரக இருந்ரரேம் த்த்ம் தொடிகடந்து 

ல்னரட்சற கடததரகறன்ந கரனத்றல்  ல்ரக்கம் தற்நறப் 

ரதசப்தடுகறன்ந கரனத்றல்  லள்குடிரற்நம் தசய் ரண்டும் 

ன்ர உத்துக் கூநப்தடுகறன்ந கரனத்றல் இவ்ரநரண 

றசரனரண எரு கடற்தகட தொகரம் அந் இடத்றல் 

ரகரணர? ன்தகப் தற்நற க்கள் சறந்றக்கறன்நரர்கள். 

த்த்ம் தொடிகடந்ன் தறன்ணர் ல்ரக்கத்கத்ம் 

லள்குடிரற்நத்கத்ம் றர்தரர்க்கறன்ந க்கள்  லண்டும் 

ங்கரகட தசரந்க் கரறகபறல் குடிரநற  தசரந் 

ல்கபறல் தறர்தசய்க்கூடிரக கரண ரழ்க்ககக் 

குத் றரும்த ரண்டும் ன்ர றர்தரர்க்கறன்நரர்கள். இந் 

ரகபறல் இவ்ரநரண தரரற இரட தொகரம்ககப 

அகப்தது ன்தது க்கரக்குச் சந்ரகங்ககப ற்தடுத்து 

கறன்ந எரு றடரக அகந்றருக்கறன்நது.  

இகறட, குருக்கள்டம் ன்ந கறரத்க டுத்துக் 

தகரண்டரல், இது கரரஞ்சறக்குடி தறரசச் தசனகத்துக்கு 

உட்தட்டரகும். இந்ப் தறரசத்றல் கடற்ககக்கு 

அண்கறல் தைறரக ஏர் இரட தொகரம் அகக்கப் 

தட்டிருக்கறன்நது. த்த்ம் தொடிகடந்ரல் இரட தொகரம் 

கபறன் ண்றக்கக குகநக்கப்தட ரண்டும் ன்ததுரன் 

க்கபறன் றர்தரர்ப்தை. அது றரரணதும்கூட. ஆணரல், 

த்த்ம் தொடிகடந்ன் தறன்ணர்ரன் இந் தொகரம் 

அகக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. அங்கு சுணரறரல் தரறக்கப் 

தட்ட தரடசரகன இருந் பறல் தைற தொகரம் றரப் 

தட்டிருக்கறன்நது. இகதல்னரம் க்கள் த்றறல் த்க 

ற்தடுத்துகறன்ந எரு றடங்கபரக இருக்கறன்நண.  

இன்ததரரு றடத்கத்ம் ரன் சுட்டிக்கரட்ட றரும்தை 

கறன்ரநன். குநறப்தரக, தட்டிப்தகபப் தறரச தசனகத்துக்கு 

உட்தட்ட தறரசரண தகரக்கட்டிச்ரசரகனறல் ஆசறரறர் 

த்ற றகனம் என்ர கரப்தடுகறன்நது . அரது, 

ரர்கரக்குக் கற்தறக்கறன்ந ஆசறரறர்கரக்குப் தறற்சற 

பறக்கறன்ந, அர்கபது தரறல்ரண்கக ரம்தடுத்து 

கறன்ந எரு றகனம். அந் றகனம் 2007க்குப் தறற்தட்ட 

கரனத்றரருந்து ததரரஸ் கரனரகத்ரன் தரறக்கப்தட்டு 

ருகறன்நது. அங்கு ததரரஸ் றகனத்றற்குரற கரறகள் 

ங்கப்தட்டு கட்டிடங்கரம் றர்ரறக்கப்தட்ட தறன்ணரும் 

கூட அந் ஆசறரறர் த்ற றகனம் இன்ணதொம் அந் னக் 

கல்ற அரேனகத்றடம் ககபறக்கப்தடர எரு றகனக 

கரப்தடுகறன்நது. இந் றடரணது, த்த்ம் தொடிகடந் 

ன் தறன்ணரும் ரற்நங்கள் ற்தடறல்கன ன்ர க்கள் 

ணஸ்ரதப்தடுகக் கரட்டுகறன்நது ன்தக இந் 

இடத்றல் ரன் சுட்டிக்கரட்ட றரும்தைகறன்ரநன்.  

இகறட இன்ததரரு றடத்கத்ம் குநறப்தறட 

றரும்தைகறன்ரநன். அரது ஆகம்தற தறரச தசனகத் 

துக்குட்தட்ட எல்ரக்குபம் ன்ந தறரசம் தற்நற றட 

ரகும். அது ஏர் அசற ஆட்சற தசய் னரற்ர தொக்கறத்தும் 

ரய்ந் இடரக இருக்கறன்நது. அந் இடத்றல் னரற்ரப் 

தடிங்ககபக் தகரண்ட தைகததரருட்கள் கரப்தடுகறன்நண. 

அங்கு தைகததரருள் ஆரய்ச்சற தசய்ன்தோனரக து 

னரற்ர அம்சங்ககப, னரற்ரத் டங்ககப, னரற் 

ரப் தடிங்ககபக் கண்டுதறடித்து து அருங்கரட்சற 

கங்கபறல் ரசகரறத்து கக்க ரண்டிறருக்கறன்நது . ஆணரல், 

அந் இடத்றரேம்கூட இன்ர குடிரற்நங்கள் கடததற்ரக் 

தகரண்டிருக்கறன்நண. ணர, அகணத் கடதசய்து அந் 

இடத்றல் ஆய்வு தசய்ன்தோனரக ங்கபது னரற்             

ரப் தடிங்ககப ரங்கள் ரசகரறத்துக்தகரள்ற்குரற 

டடிக்ககககப லங்கள் டுக்கரண்டும். றச்சரக 
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அற்குரற டடிக்கக டுப்தேர்கள் ன்ந ம்தறக்கக 

ங்கரக்கு இருக்கறன்நது.  

ரரேம், தொக்கறரண இன்ததரரு றடத்கத்ம் குநறப் 

தறட றரும்தைகறன்ரநன். குநறப்தரக 40 ஆண்டு கரனரக 

கறக்குப் தல்ககனக்ககம் இங்கற ருகறன்நது. கறக்குப் 

தல்ககனக்ககத்துக்கரக தல்ரர கரறகள் சுவீகரறக்கப்தட்டு 

ருகறன்நண. தல்ககனக்ககத்துக்கு கரற ரகதன்தக 

ரங்கள் எப்தைக்தகரள்கறன்ரநரம். ண்தொகண டக்கு தறரச 

தசனகத்துக்கு உட்தட்ட தறள்கபரடி ன்ந இடத்றல் 4 

கக் குடிக்கள் 1976 கபறரருந்து குடிரநற ரழ்ந்து 

ருகறன்நரர்கள். அர்கள் கறட்டத்ட்ட 6 க்கர் றனத்றல் 

தன்கண ங்ககபத்ம் ல்ககபத்ம் உண்டரக்கற ங்கர 

கட ரழ்ரரப் தறர்ச்தசய்ககறல் ஈடுதட்டுக் 

தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். அப்ரதரறருந்  தறரச தசனரபர் 

கபரல் ங்ககபத் ட்டிக்ரகட்தற்கு ஆட்கள் இல்கனதன்ந  

அடிப்தகடறல் அந்க் கரறகள் சுவீகரறக்கப் 

தட்டிருக்கறன்நண. இணரல், அந் 4 கக் குடிக்கரம் அந் 

இடத்றல் ரழ்ற்கு இடறல்னரல் 

அல்ரனரனகல்ரனரனப்தட்டுக் தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். அறல் 

எரு குடிகன் ன்கணச் சந்றத்ரதரது, “ரன் 40 

ருடங்கபரக இந் இடத்றல் ரழ்ந்துருகறன்ரநன்; 

கரறறரேள்ப ன்தகட தன்கண ங்கள் அற்குச் 

சரட்சறரக உள்பண; ரன் ரழ்ந்து ருகறன்ந இந் 

ரழ்ரர றனத்க ரரது ஆட்சறதகரள்ப ருரர்கபரக 

இருந்ரல் - இந்க் கரறக சுவீகரறக்க ந்ரல் - ரன் 

ற்தகரகன தசய்கத் ற ரர றறல்கன” ன்ர 

கண்லர்ல்கச் தசரன்ணரர். ற்தகணர தல்ககனக் 

ககத்துக்கு 15 க்கர் கரற சுவீகரறக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. 

இந்க் கரற ஏர் எதுக்குப் தக்கரகக் கறடக்கறன்ந 

கரறரகும். தகௌ அகச்சரௌ் அர்கரப, ற்தகணர 

ர்த்ரணற தோனரக அநறறத்ல் தறசுரறக்கப்தட்டு 

றட்டதன்ர அங்கறருக்கறன்ந தறரச தசனரபர்கள் கக 

றரறக்கறன்நரர்கள். "லங்கள் ரழ்கறன்ந இடம் உண்கறல் 

உங்கரக்கு உரறத்துகடதன்தக ரங்கள் எத்துக் 

தகரண்டரரேம், ர்த்ரணற தறசுத்துக்கு உட்தட்டிருக்கறன்ந 

தடிரல் அகணத் தொடிரது" ன்ர கூநற அர்கள் 

ரக்கறநரர்கள். இந் றகனறல் அந்க் கரறகப் 

தநறத்தடுக்கறன்நரதரது அந் 4 கக் குடிக்கரம் 

த்கத் ரோவுற்கும் ரரக இருக்கறன்நரர்கள். 

தல்ககனக்ககத்துக்குப் ரதரறபவு கரற இருக்கறன்நது. 

ணர, இந் றடத்க எரு கரருண் அடிப்தகடறல் 

அடகற அந்க் கரறககப அர்கரக்குப் ததற்ரக் 

தகரடுப்தற்கு லங்கள் டடிக்கக  டுக்கரண்டுதன்ர 

இந் இடத்றல் ரகட்டுக் தகரள்கறன்ரநன்.  

அடுத்ரக, ட்டக்கபப்தறல் ண்தொகண ரற்கு தறரச 

தசனகத்றற்குட்தட்ட தகுறறல் ரண்டிடி ன்ந எரு 

கறரம் இருக்கறன்நது. த்த்த்றன்ரதரது இரடத்றணர் 

இநந்றருந்ரரேம், அர்கரக்தகறரகப் ரதரரடி 

ரதரரபறகள் இநந்றருந்ரரேம் அர்கரகட உடல்ககப 

அடக்கம் தசய்ரண்டிது எரு  ரர்லகப் ததரரப்தரகும். 

அந் உடல்கள் அடக்கம்தசய்ப்தட்ட இடங்ககபக் 

தகௌறக்கரண்டிது ணற ரரகும். ல்னரபதக்கும் 

துட்டககதொதவுக்கும் இகடறல் இடம்ததற்ந த்த்த்றன் 

ரதரது இநந் ல்னரபணறன் உடனத்கப் தைகத்றருந் 

இடத்றற்கு ரறரக தகரடுக்க ரண்டுதன்ர ததௌத் 

ன்ணணரண துட்டககதொத கட்டகபறட்டிருந்ரக னரர 

கூரகறன்நது. அது தரரட்டக்கூடி எரு றடரகும். ரன் 

இங்கு குநறப்தறட ருது ன்ணதன்நரல், கறட்டத்ட்ட 

தற்ரக்கக்கரண ரதரரபறகள் அடக்கம் தசய்ப்தட்டிருந் 

ரண்டிடி ன்ந றனத்றல் இன்ர இரட தொகரம் 

அகக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. அந்ச் சடனங்கள் 

தைகக்கப்தட்டிருந் இடத்றல் ஏர் இரட தொகரக 

அகத்றருப்தது உண்கறல் அங்கு ரழ்கறன்ந க்கள் 

த்றறல் ணரலறறனரண ஏர் உகபச்சகன ற்தடுத்ற 

றருக்கறன்நது. அடக்கம் தசய்ப்தட்ட ரணங்கபறல் 

இரட தொகரம்ககப அகப்ததன்தது எருககறல் 

ணறரத்றற்கு அப்தரற்தட்ட எரு றடரகுதண 

அகணப் தரர்கறட்ட UNO அறகரரறதரருர் 

குநறப்தறட்டரர். இநந்ன் தறன்ணர் சடனங்கரக்கு ரறரக 

தகரடுக்கரண்டிது து ரர்லகப் தறரகும். ததௌத்ம் 

ன்தது தகுத்நறரண சறந்கணகக் தகரண்ட எரு ம்! 

ல்ரனரரும் அநறறல்தர்ரக ற்ரக்தகரள்கறன்ந எரு 

ம்! அப்தடிப்தட்ட எரு த்கப் தறன்தற்ரகறன்ந இந் 

ரட்டில் இப்தடிரண றடங்கள் க்கள் ணறல் தகரறப்கத 

அல்னது றக்றக ற்தடுத்துகறன்நண. ணர, ரண்டிடி 

ரணத்றல் அகக்கப்தட்டிருக்கறன்ந இரட தொகரம் 

அகற்நப்தட்டு அந் ரணம், ரணரக இருப்தற்கு 

றகக தசய்ரண்டுதன்ர இந் இடத்றல் உங்ககப 

உருக்கரகக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். 

இன்ர டக்கு, கறக்கு ட்டுல்னரல் கனகப் 

தறரசங்கபறல்கூட கரற றடத்றல் க்கள் றகவும் 

ஞ்சறக்கப்தட்டிருக்கறன்நரர்கள். ரட்டுக்கரக ங்கரகட 

றர்ககத்ம் உறத்கத்ம் சறந்ற உகக்கறன்ந அந் 

க்கள் ங்கரகட ரழ்வுரறகக்கரக, ங்கரகட 

உகப்தைக்ரகற்ந ரணம் ரண்டுதன்தற்கரக ங்கபது 

உறகத்ம் ரகரர்த்துக் தகரடுப்தற்கு லக்குபறக்கவும் 

ரரண றகனறல் இன்ர வீறறல் இநங்கறறருக் 

கறன்நரர்கள். உகப்தரபறகரக்கு அர்கபது உகப்தறற் 

குரற ரணத்கக் தகரடுக்கரரருப்தது எரு ககறல் 

தரரண தசனரகும். இப்தடிப்தட்ட தரறனரபர்கரக்குரற 

சம்தபத்றகணக் தகரடுக்கரண்டிது அசறன் ரர்லகக் 

கடகரகும். ணர, அசு உரற தொனரபறகள் சம்ரபணத் 

ரரடு ரதச்சுரர்த்க டத்ற, தரறனரபர்கரக்குரற சம்தப 

றடத்க தொகநரகக் ககரப ரண்டுதன்ர கூநறக் 

தகரள்ரரடு, தள்கபக்கரணறன் கரனத்றரருந்து னத்றல் 

ரழ்ந்துதகரண்டிருக்கறன்ந அந் க்கபறன் ரழ்க்ககறல் எரு 

ரற்நத்க ற்தடுத் ரண்டும் ணவும் ரகரரறக்கக 

றடுக்கறன்ரநன். இந் 'ல்னரட்சற ' அசரங்கம் அர்கரக்கும் 

ணறரண வீடுககபக் கட்டிக்தகரடுத்து, அர்கள் அந் 

வீடுகபறல் அக்கூடிபவுக்குக் கரற சம்தந்ரண 

உரறககரம் ங்கப்தடரண்டும் ன்ந றடத்றரேம் 

ரங்கள் கணரக இருக்கறன்ரநரம்.  இந் றடம் 

றகரண்டும்; றகழ்த்ப்தட ரண்டும். ணர, 'ல்னரட்சற ' 

அசரங்கம் ன்தகட ல்தனண்த்க உரறப் 

தடுத்துற்கு, இவ்ரர சுண்டப்தடுகறன்ந அல்னது 

லண்டகரனரக ரழ்றடம் இல்னரல் ருந்றக்தகரண்டிருக் 

கறன்ந இந் க்கரக்குக் கரற ங்கும் றடம் சம்தந்ரக 

உரற அக்ககந தசரேத்ரண்டும் ன்ரம் குநறப்தறட 

றரும்தைகறன்ரநன்.   

த்த்த்றற்கு தொற்தட்ட கரனத்க டுத்துக்தகரண்டரல், 

அக்கரனப்தகுறறல் து டக்கு, கறக்குப் தறரசங்கபறல் 

தல்ரரதட்ட தரறற்சரகனகள் இங்கறக்தகரண்டிருந்ண. 

இந் றடத்க ரன் அடிக்கடி கூநறறருக்கறன்ரநன். 

அரது கரகறத் தரறற்சரகன, அரறசற ஆகன, ஏட்டுத் 

தரறற்சரகன, கடிணரர தரரற றசரப் தண்க 

ன்தநல்னரம் தல்ரர தரறல் தொக்கறத்தும் ரய்ந் 

ரகந்ற றகனங்கள் கரப்தட்டண. இன்ர அந் 

இடங்கதபல்னரம் தரம் ண்ரகக் கறடக்கறன்நண. 

குநறப்தரக, ரகச்ரசகணக் கரகற ஆகனக டுத்துக் 

தகரண்டரல், அந் ஆகன 330 க்கர் றஸ்லம் 

433 434 



ඳහර්ලිගම්්තතු 

தகரண்டது, அறல் லரருரக்கம் தோனரகத் தரறற்சரகன 

அகக்கப்தட ரண்டும் ன்ந ண்ம் ங்கரகட 

அசறல்ரறகள் த்றறரேம் க்கள் த்றறரேம் இருக் 

கறன்நது.  அந்க் கரகறத் தரறற்சரகன 3,000க்கு ரற்தட்ட 

தரறனரபர்கள் தரறல் ரய்ப்கதப் ததற்ந எரு 

தரறற்சரகன. இன்ர அந்த் தரறற்சரகன நத்ர 

கடந் றகனறல் கரப்தடுகறன்நது . அந் றனத்க 

தவ்ரர ரககரக்கரகப் தன்தடுத்துன் கரரக 

க்கரக்குரற ரழ்ரரம் அடிதட்டுப்ரதரகக்கூடி எரு 

றகனக இருக்கறன்நது. ணர, க்கரக்குத் தரறல் 

ரய்ப்தைக் தகரடுத் அந்க் கரறறல் லண்டும் தரறற்சரகன 

அகக்கப்தடுற்குரற டடிக்கககள் டுக்கப் தட 

ரண்டும். எரு தரறற்சரகன ன்தது ல்னர க்கரக்கும் 

ததரதுரணது. அந்த் தரறற்சரகனகத் ணறப்தட்ட 

தொகநறல் எருரர , இருரர அல்னது எரு சதோகரர 

உரறக தகரண்டரட தொடிரது. ணர, அற்குரற 

கரறகக் கககப்தடுத்ற க்கபறன் ரழ்ரரத் 

ரகக்கரக அந்த் தரறற்சரகனக லரருரக்கம் 

தசய்ற்கும் லண்டும் இங்ககப்தற்கும் உரற 

டடிக்ககக உரற அகச்சர்கள் ரற்தகரள்ப ரண்டும். 

இது உங்கரகட அகச்சறற்குள் ரதுறட்டரரேம், அந்க் 

கரற தறந தறந ரககரக்கரகக் கககப்தடுத்ப்தடுகறன்ந 

எரு துர்ப்தரக்கற றகனக கரப்தடுணரல்ரன் 

இகணத் தரறறக்கறன்ரநன். இதுதற்நற ரன் தன டககள் 

இந்க் தகபரண ன்நத்றல் டுத்துகத்றருக்கறன்ரநன். 

ஆணரல், அற்குரற ஆரரக்கறரண தறல்கள் ணக்கு 

இன்ணதொம் கறகடக்கறல்கன ன்தகத்ம் குநறப்தறட 

றரும்தைகறன்ரநன்.   

தரத்த்றல், டக்கு, கறக்கு ரகரங்ககப டுத்துக் 

தகரண்டரரேம் சரற, கனகப் தறரசத்க டுத்துக் 

தகரண்டரரேம் சரற, தன்ணறனங்ககப் தகுறக டுத்துக் 

தகரண்டரரேம் சரற, க பற க்கள் தனர் கரறகள் 

இல்னர றகனறல் இன்ரம்கூடச் ரசரறப்தைநங்கபறல் ரழ்ந்து 

தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். ணர, கரறகபற்ந றகனறல் 

ரழ்கறன்நர்கரக்கு - அர்கள் சறங்கபர்கபரக இருக் 

கட்டும், றர்கபரக இருக்கட்டும், தொஸ்ரம்கபரக இருக் 

கட்டும், - அர்கரக்குரற கரறககபக் தகரடுத்து அர்கள் 

தகபரக ரழ்ற்குரற எரு றகனகக இந் 

ல்னரட்சற அசரங்கம் ற்தடுத்றக் தகரடுக்கரண்டும் ன்ர 

ரன் சுட்டிக்கரட்ட றரும்தைகறன்ரநன்.  

தைதூர் ன்கறன்ந கறரத்றல் ம் - 2 தொகட 

தரடசரகன என்நறருக்கறன்நது.  அத்துடன், அக்கறரத்றல் 

ரகரறதனரன்ரம் இருக்கறன்நது.   

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only two minutes more.  
 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீரசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Okay.   
 

அந் இடத்றல் தரடசரகனக்தகரரு கரணம் இல்னர 

றகனக கரப்தடுகறன்நது. அதுரதரன்ர, ரகரறரன்  

தொன்தைநத்றல் எரு தபறறல்னர – இடசறற்ந - றகனக 

கரப்தடுகறன்நது. இந் ரத்றல் அங்கு கரப்தடுகறன்ந 

தரரற றனப்தப்ததரன்ர ஆகரப்தகட றரணத்பத்றற் 

கரக எதுக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. அந்ப் தகுற தற்ரக் 

கக்கரண க்கக றஸ்லரகக் தகரண்ட எரு தகுற. 

ணர, இண்டு க்ககரது அந்ப் தரடசரகனத் 

ரகக்கும் அங்கறருக்கறன்ந ரகரறல் ரகக்கும் எதுக்கு 

ற்கு ஆண தசய்ரண்டுதன்ர ரகட்டுக் 

தகரள்கறன்ரநன். இது சம்தந்ரகக் தகப லள்குடிரற்ந 

அகச்சர் சுரறரன் அர்கபறடதொம் தறஸ்ரதறத் 

றருக்கறன்ரநரம். ணர, இது தரடர்தரண அகச்சுக் 

கரடன் ரதச்சுரர்த்க டத்ற இந் றடங்ககபத்ம் 

ங்கரக்குச் தசய்து ரண்டும். ல்னரட்சறக ரங்கள் 

ம்தறக்தகரண்டிருப்தற்கு, ல்னரட்சறலது ரங்கள் தற்ரக் 

தகரள்ற்கு, இப்தடிரண கரரறங்ககப லங்கள் ஆற்ந 

ரண்டுதன்ர ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். சறரஷ்ட 

உரப்தறணரண தகப அகச்சர் அர்கள் றகவும் 

ததரரகரணர். கத்ம் கண்றரக, கரத்றரகக் 

ககரபக்கூடி அகச்சர் ன்ந ககறல் அர் இங்கு ரன் 

குநறப்தறட்ட றடங்கரக்கு உரற தறல் டடிக்ககககப 

றக றகறல் டுப்தரர் ன்ந ம்தறக்ககரரடு அர் 

கறன்ரநன்.  ன்நற. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශයබ  රු මුජිබුර් යහුභහ්ත භ්තත්රීතුභහ. ඔඵතුභහබ විනහින 

9ක්ක  තිගඵනහ. 
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ගු මුිතබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  භබ ථහ ය්තන දසථහ 

රඵහ ජභ පිළිඵ ප්රථභගඹ්තභ ඔඵතුභහබ සතුති්තත ගනහ. 

ඉඩම් දත්ය ළනීගම් ඳනත ඹබගත් ව නිගඹෝ ගභභ රු 

බහබ ඉදිරිඳත් ය තිගඵන ගභොගවොගත්  රු ිභතිතුභහත් ගම් 

රු බහගේ සිටින නිහ ඒ ම්ඵ්තධ හයණහ කීඳඹක්ක  ව්ත  

ය්තන දලයයි.  

ඉඩම් ඳයහ ළනීගම් ජ ඳසු ගිඹ හරගේ ප්රලසන ණනහක්ක  

ඳළන නළඟුණහ. විගලේගඹ්තභ  ගම් යගට් ඉඩම් ඳයහ ළනීගම් ජ 

දනුභනඹ යන ක්රිඹහ පිළිගශක්ක  තිගඵනහ. වදිසි දසථහ 

වහ ඉඩම් ඳයහ්තනත් පුළු්ත. ඒ හගේභ යගට් දලයතහ 

දනු  යගට් සර්ධනඹ ගනුග්ත ගඳෞද්ලි ගද්ඳශ ඳහ 

යලඹබ ඳයහ ළනීගම් වළකිඹහත් තිගඵනහ.  ළට් නිගේදන 

භඟි්ත ප්රහලඹබ ඳත් කිරීගභ්ත ඳසගේ  දිවයණගේ ජ 

දභිගඹෝඹබ රක්ක  වුගණොත්  ඒහබත් මුහුණ  ජරහ තභයි ඒ ඉඩම් 

ඳයහත යුත්ගත්. නමුත්   යගට් තිගඵන හභහනය නීතිඹ ග්තන 

පුළු්ත  ඉඩම් නීතිඹ ග්තන පුළු්ත  ඒ කිසිදු නීතිඹබ ඹබත් 

ගනොවී ඉඩම් ඳයහ ත් සිද්ිව යහයකඹක්ක  ඳසු ගිඹ හරගේ ගොශම 

නයඹ තුළි්ත හර්තහ වුණහ. ්ගඹෝලඹ්තබ ඉඩම් රඵහගද්තන 

ඕනෆ වුණහභ ගඳෞද්ලි ඉඩම් ඳහ ඵරවත්හයගඹ්ත ඳයහ 

ගන  ඒහ ්ගඹෝලඹ්තගේ ස ර්ධනඹ ගනුග්ත රඵහ 

දු්තනහ. ඒ ඉඩම්රබ ්තදි රඵහ ්තන ඵළරිවුණු විලහර පිරික්ක  

තභත් ඉ්තනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ඳසු ගිඹ ්ඩුඩු මිර 

සර්ධනඹක්ක  ගනුග්ත කිඹරහ ගොශම නයගේ ගොම්ඳඤසඤ 

වීදිගේ  භළගල් වීදිගේ තිබුණු දක්ක ය වහයසිඹ ණන 

ගඳෞද්ලි ඉඩම් දත්ඳත් යගන  ඒහ ඉ්තදිඹහනු "බහබහ" 

435 436 

[රු  ඥහනමුත්තු ශ්රීග්ත්ත  භවතහ  
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භහභබ ඳයහ දු්තනහ. ඉ්තදිඹහනු බහබහ භහභබ ඳයහ දු්ත 

දක්ක ය වහයසිඹ ණන ඉඩම් ප්රභහණගඹ්ත සිඹඹබ 75ක්ක  

ගඳෞද්ලි ඉඩම්. ඒහ දවුරුදු ණනහක්ක  තිසගේ ඒ ප්රගද්ලර 

මිනිසු්ත භුක්ක ති විඳි ඉඩම්. ගොම්ඳඤසඤ වීදිගේ ජීත් වුණු 

ලනතහබ දවුරුදු 150 ඉතිවහඹක්ක  තිබුණහ. දවුරුදු 100බ 

්්තන  ඉතහ ඳළයණි ගල් නභ ඉඩම්ර තිබුණහ. ඒ හගේභ 

ඓතිවහසි ටිනහභකි්ත යුතු ගල් තිබුණහ. නගවභ 

ප්රගද්ලඹ ිඟබපු ඒ ලනතහගේ ගඳෞයහණි තත්ත්ඹ  ඒ 

සසෘති උරුභඹ්ත කිඹන සිඹලු ගද්ල් විනහල යරහ  ඒ ඉඩභ 

ම්පර්ණගඹ්තභ ඉ්තදිඹහනු භහභබ ඳයහ දු්තනහ. මිර 

සර්ධනඹක්ක  ගනුග්ත කිඹරහ තභයි ඒ ඉඩම් ඳයහ දු්තග්ත. ඒ 

ගඳෞද්ලි ඉඩම්ර  ිඟබපු ලනතහබ තභ ්තදි   ජ්තන ඵළරි 

ඉ්තනහ. ගරේසඨහිවයණගේ නඩුක්ක  ඳයරහ  ඒ නඩුගේ  ීර්තදු 

රඵහ  ජරහ තිබිඹ ජත්  දවුරුදු සිඹ ණ්ත තභ්තගේ ඒ ඉඩම්ර  

දයිතිඹ ිති ජීත් වුණු ඒ ලනතහ දද කිසිදු ගදඹක්ක  නළති 

හභහනය ගල්ර කුලිඹබ ඉ්තන තත්ත්ඹබ ඳත් ගරහ 

තිගඵනහ. ගම් යගට් තිබුණු කිසිදු නීතිඹක්ක  ළන ර්තග්ත 

නළති  ඉඩම් ඳයහ ළනීගම් නීතිඹ ක්රිඹහත්භ ගනොය  

ලනතහ ගේ දභිභතඹ  වුභනහ නඳහම් ඵර්තග්ත නළති  

්යක්ක  දභහතයහසලඹ නදහ මිලිබරි ඵරඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ  නිහ 

දද ඒ ලනතහ න්තනත්තහය ගරහ තිගඵනහ. ගම් හගේ සිදුවීම් 

කීඳඹක්ක  ඳසු ගිඹ හරගේ ගොශම නයඹ තුශ සිද්ධ වුණහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගොශම නයගේ  ගොශම 

ගොටු ප්රගද්ලගේ ගයෝවල් වීදිඹ තිගඵනහ. ඒ ගයෝවල් වීදිඹබ 

දයිති ගෝටි ණ්ත ටිනහ ඉඩඩම්ර පිිඟටුහ තිබුණු යහඳහරි 

්ඹතන 17ක්ක    බුල්ගඩෝර් ගනළත්  2011 ලනහරි භහගේ න 

රැඹකි්ත බිභබ භතරහ ය දළම්භහ. බුල්ගඩෝර් ගනළල්රහ 

භතරහ යන තුරු ගයෝවල් වීදිගේයි  චාළතළම් වීදිගේයි දතය 

තිගඵන යහඳහරි ්ඹතනර දයිතිරුගෝ ඒ  කිසිදු ගදඹක්ක  

 ද්තග්ත නළවළ. වමුදහ දහරහ  ගඳොලීසිඹ දහරහ ඔවු්ත නිවඬ ශහ.   

ලසභ දුයථන භඟි්ත ඳණිවුඩ ගදමි්ත   බුල්ගඩෝර් ගඹොදහගන 

ඵරවත්හයගඹ්ත ඒ යහඳහරි සථහන ම්පර්ණගඹ්තභ භතරහ 

ය දළමුහ. දද නතළනබ ගිිඟල්රහ ඵළලුහභ ිඟස ඉඩභකුයි 

ගඳගන්තන තිගඵ්තග්ත.  ඒ යහඳහරිඹ්තබ ගච්චා ගදඹක්ක  නළවළ. 

චාළතළම් වීදිගඹ්ත උඩවබ ගිඹහභ "යිට් වවුස" කිඹරහ ඳළයණි 

ගොඩනළඟිල්රක්ක  තිබුණහ. "යිට් වවුස" කිඹරහ ඕර්තද හරගේ 

වදපු ඉතහභ ගඳෞයහණි ගොඩනළඟිල්රක්ක  තිබුණහ. ඒ 

ගොඩනළඟිල්රත් 2009 ජ ම්පර්ණගඹ්තභ බිභබ භතරහ යරහ 

දළම්භහ. ඒ ඔක්ක ගෝභ ගශේ  දයිතිරු්තබ ගනොද්තහ 

ඵරවත්හයගඹ්ත ඒ ඉඩම් ඳයහ ළනීගභ්ත ඳසුයි.  

ඊශයබ   ගොශම ගොටුගේ ෆූර් බිල්ිනභ බ වුගඩුත් ඒභයි. 

ඒ ෆුර් බිල්ිනභ  කිඹරහ කිඹ්තග්ත දවුරුදු 150ක්ක   200ක්ක  ඳළයණි 

ඉතහභ ගඳෞයහණි ගොඩනළඟිල්රක්ක . ඒ ගොඩනළඟිල්රත් වදිසි 

දලයතහක්ක  කිඹරහ ඳසු ගිඹ ්ඩුඩු ඳයහ ත්තහ. ගභොක්ක ද 

වදිසි දලයතහ? "වදිසි දලයතහක්ක " කිඹන හයණඹ ඹබගත් ඒ 

ගොඩනළඟිල්ර ඳයහ ත්තහ. වදිසි දලයතහ ගභොක්ක ද කිඹරහ 

ගවොබ ගවොඹරහ ඵළලුහභ ගඳනී ගිඹහ   ගොශම 7 ඉ්තන ගනෝනහ 

භවත්රු්ත රෑබ ිවිල්රහ ගබෝලන සරව ඳළළත්වීභ  තභයි නදහ ඒ 

්ඩුඩුබ තිබුණු වදිසි දලයතහ කිඹරහ.  ඒ ගොඩනළඟිල්රත් 

ඳයහ ත්තහ. නභ ගොඩනළඟිල්ගල් දයිතිරු්තබ ්තදි රඵහ 

දු්තනහද කිඹන න තභ ප්රගවේලිහක්ක  වළටිඹබ තිගඵනහ. 

ගභ්තන ගම් ්හයඹබ  යගට් තිගඵන ඉඩම් නීතිඹ 

ඵරගනොඳළළත්ගන විිවඹබ යගට්  ඉඩම් ටි ඳයහ ළනීභබ ඳසු 

ගිඹ යලඹ ක්රිඹහත්භ වුණහ. ගොශම නයගේ තිගඵන ටිනහ 

ඉඩඩම් ටි ඔවු්තබ දලය විිවඹබ  ඵහුලහති භහම්රබ   

ඔවු්තගේ ඹහළු මිත්රඹ්තබ රඵහ ගද්තන බයුතු ශහ. ගම් විිවඹබ 

ගොශම නයගේ ලනතහ ගොශම නයගඹ්ත ඳළ්තනීගම් ළඩ 

පිළිගශක්ක  ඳසු ගිඹ හරගේ ක්රිඹහත්භ වුණහ. දගේ හනහබ 

2015 ජ  දඳබ රළබුණු ලඹරවණඹත් නක්ක  දඳබ ඒ නත්හ 

්තන පුළු්ත වුණහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහබ ත විනහින ගදක්ක  තිගඵනහ. 

 
ගු මුිතබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගවොයි. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ඊශයබ තිගඵන 

ළබලු ගභඹයි. භවය ්මි සථහන  ගට්බභ තිගඵන දක්ක ය 

ණනහක්ක  "පලහ භමි" වළටිඹබ නම් යරහ ඒ ඉඩම් ඳයහ ත් 

දසථහනුත් ඳසු ගිඹ හරගේ තිබුණහ. දඳබ භෆත ජ ප්රලසනඹක්ක  

භතු ගරහ තිගඵනහ  පුත්තරභ දිසත්රික්ක ගේ භහදම්ගේ ප්රගද්ලගේ 

්මි සථහනඹක්ක  ම්ඵ්තධ. දපි ඒ ප්රගද්ලඹබ කිඹනහ  

"තනිළල්ර" කිඹරහ. නතළන ගද්හරඹබ ඉසයව තිගඵන ඉඩම් 

1999 ජ ළට් යරහ ඳයහගන තිගඵනහ. ඒහ  ලනතහ 

ජීත්න ගඳෞද්ලි ඉඩම්. නමුත් ඒහත් "පලහ භමි" වළටිඹබ නම් 

යරහ ඳයහගන තිගඵනහ. ලනතහ දවුරුදු සිඹ ණනක්ක   

නසිඹ ණනක්ක   ජීත් වුණු ඉතිවහඹක්ක  තිගඵන ප්රගද්ල  

ගභගව භ ඳයහ ්තන ගිගඹොත් දඳබ ගරොකු ළටුභබ ඹ්තන සිදු 

ගයි කිඹරහ භහ ිඟතනහ. කිසිභ විදයහත්භ ඳදනභක්ක  නළතු  

කිසිදු දලයතහක්ක  නළතු  කිසිදු ළඩ පිළිගශක්ක  නළතු නගවභ 

ඉඩම් ළට් යරහ ඳයහ ්තන ගිගඹොත් ගම් යගට් ගරොකු ඉඩම් 

්යවුරබ දඳබ  භළදිවත් ග්තන ගනහ. ඒ නිහ  නභ රුණ 

ම්ඵ්තධගඹනුත් රු ිභතිතුභහගේ දධහනඹ  ගඹොමු යනහ.  

ඳසු ගිඹ හරගේ ඳළති ්ඩුඩු ත් දදූයදර්ීය ක්රිඹහ භහර් 

තිගඵනහ. භවය දසථහර කිසිදු ගොඹහ ඵළලීභකි්ත ගතොය 

ිභතිතුභහබ දලය විිවඹබ  නගවභ නළත්නම් ිඟබපු 

ගල්ම්රු්තබ දලය විිවඹබ  ්ඩුඩුගේ ලමිතුය්තබ දලය 

විිවඹබ ළට් යරහ ඉඩම් ඳයහගන තිගඵනහ. ඒ නිහ දපි 

ිභතිතුභහග්ත ඉල්රනහ  නළත ගම්හ ළන විභර්ලනඹක්ක  

ය්තන කිඹරහ. නළත ගම් පිළිඵ දපි ඳරීක්ක ණඹක්ක  ශ 

යුතුයි. නළත ගම් පිළිඵ දපි විඳයභක්ක  යරහ ගම්හ නිළරැදි 

ය ත යුතුයි. ගභොද ඒහ කිසිදු ඳදනභක්ක  නළතු යපු ගද්ල්. 

ඒහ  ලනතහගේ වුභනහ නඳහම් ගනුග්තත්  ගම් යගට් 

සර්ධනඹ ගනුග්තත්  ගම් යගට් දියුණු ගනුග්තත් 

ත්තු ක්රිඹහ භහර් ගනොගයි. විගලේගඹ්තභ ඹව ඳහරන යලඹක්ක  

ඹබගත් දපි ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ  ඳසු ගිඹ ්ඩුඩු හරගේ 

ත් දදූයදර්ීය ක්රිඹහ භහර් උඩ දහධහයණඹබ රක්ක  වුණ ඒ 

ලනතහබ හධහයණත්ඹ ඉසබ ය්තන. දද ඒ හධහයණත්ඹ 

ලනතහ දගඳ්ත ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. දඳබ ඒ කීභ 

තිගඵනහ.  

දපි ිභතිතුභහග්ත ඉල්රනහ  ඒ ත්තු ක්රිඹහ භහර් පිළිඵ 

නළත විභර්ලනඹබ රක්ක  ය්තන; නළත ඒහ ඳරීක්ක ණඹබ රක්ක  

ය්තන කිඹරහ. ඒ ක්රිඹහ භහර් ්ඳසු වයරහ නභ ලනතහබ වුණ 

ඳහඩු පිඹ්තන බයුතු ශ යුතු ගනහ. දපි ළන 

ඵරහගඳොගයොත්තු තිඹහගන ඉ්තන; ගම් ඹව ඳහරන ්ඩුඩුග්ත 

ඹම් වනඹක්ක  රළගඵයි කිඹරහ ඵරහගඳොගයොත්තුග්ත සිටින  

ලනතහබ  හධහයණත්ඹ ඉසබ ය්තන කිඹමි්ත භගේ චාන 

සල්ඳඹ දහන යනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

437 438 



ඳහර්ලිගම්්තතු 

[ද.බහ. 3.37  
      

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මරහහනරුඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ඉඩම් දත්ය ළනීගම් ඳනත 
ඹබගත්  ඉදිරිඳත් ය ිති නිගඹෝ  පිළිඵ  හච්ඡහ යන  ගම් 
දසථහගේ  ජ ඒ ළන රුණු කිිඟඳඹක්ක  ඉදිරිඳත් ය්තනබ 

ළභතියි.   මුරහනහරුඪ රු භ්තත්රීතුභනි  භබ රළබී තිගඵන 
හරඹ තුශ ජ  ලනතහගේ දධහනඹබ  ගඹොමු ගරහ තිගඵන ඹම් 
ළබලු ප්රභහණඹක්ක   පිළිඵ රු ිභතිතුභහබ රුණු ඉදිරිඳත් 

ය්තනබ භහ ල්ඳනහ ශහ.   

ඳශමුන හයණඹ තභයි  ගම් න විබ දගේ යගට්   
විගලේගඹ්ත මිනි්තගදොරු්ත තුශත්  මිනි්තගදෝරු 
ගදඳහර්තගම්්තතු තුශත් ළරකිඹ යුතු ළබලුක්ක  පිළිඵ 

හච්ඡහක්ක  ිති වී තිගඵනහ කිඹන න.  නඹ තභයි  යගට්  
ක්රිඹහත්භ ගමි්ත   තිගඵන  භළනුම් බයුතු පිළිඵ හයණඹ.   
භහ ද්තනහ තයභබ දළනබ යගට් භළනුම් බයුතු  ගගය්තග්ත  දගේ 

යගට් ඳයණභ ගදඳහර්තගම්්තතු න මිනි්තගදෝරු 
ගදඳහර්තගම්්තතු භඟි්ත.  ඒ හගේභ  ගඳෞද්ලි ගද්ීයඹ  
මිනි්තගදෝරු්ත  භඟි්ත.  දළනබ යලඹ භගි්ත ගම් භළනුම් බයුතු 

යනහ.  විගලේගඹ්තභ   බිම් විඹ  යහඳෘතිඹබ දදහශ  යන 
භළනුම් බයුතු ව ගඳොදුගේ යන භළනුම් බයුතු  විගද්ීයඹ 
ගඳෞද්ලි භහභබ  රඵහ ගද්තනබ ඹනහඹ කිඹන ප්රලසනඹ  

පිළිඵ මිනි්තගදෝරු්ත දතයත්  ගඳොදුගේ යගට් ලනතහ දතයත් 
හච්ඡහබ රක්ක ගමි්ත ඳතිනහ.   

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
තභ රඵහ  ජරහ නළවළ.  

 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නගවභ ගඹෝලනහක්ක  තිගඵනහද  ිභතිතුභනි? ළබිනට් 

භඩුඩරඹබ ගවෝ දභහතයහසල භට්බමි්ත ඉදිරිඳත් ව නගවභ 
ගඹෝලනහක්ක  තිගඵනහද?  

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගඹෝලනහක්ක  තිගඵනහ. නමුත්  කිසිභ ීරයණඹක්ක  ගන නළවළ.  

 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නගවභ ීරයණඹක්ක  ගන ගනොභළති ඵ ඔඵතුභහ කිඹනහ.  භහ 

ිඟත්තග්ත නළවළ  ඔඵතුභහගේ දභහතයහසලගඹ්ත ගම් ්යම්බ 
ගනහයි කිඹරහ. නමුත්  දළනබ දළන ්තන  තිගඵන විිවඹබ ගභඹ 
ගු්ත භඟි්ත යගට්භ භමිඹ භනින  සිතිඹම් යන යහඳෘතිඹක්ක . 

භගේ දළනීගම් වළටිඹබ ගඩොරර් මිලිඹන 127ක්ක  හගේ විලහර 
මුදරබ තභයි ගම් රඵහ ගද්තන ඹ්තග්ත.  ඒ නිහ දපි   ඵර ය 
කිඹහ සිටිනහ  ගම් ළන ගොඹහ ඵර්තනඹ කිඹහ.  නක්ක  තභයි   

දසීභහ්තති මුදරක්ක  ගම් වහ ළඹ කිරීභ. භහ ිඟතනහ  
ඔඵතුභහගේ දභහතයහසලගේ නිරධහරි්තබ ගභයි්ත වතගය්ත 
ඳසගුබ  ඳගව්ත ඳසගුබ හගේ ගම් ය්තන පුළු්තභ 
ිති කිඹරහ.   දගනක්ක  ඳළත්ගත්ත යගට් භළනුම් බයුතු ගඳෞද්ලි 

විගද්ීයඹ භහම්රබ රඵහ  ජගම් කිසිදු වදිසි දලයතහක්ක  
තිගඵනහයි කිඹරහ දපි දකි්තග්ත නළවළ. නගවභ දලයතහක්ක  දපි 
දකි්තග්ත නළවළ. ගම්ග්ත ග්තග්ත යගට් මුදල් නහසති 

කිරීභකුත්  ඒ හගේභ ඉතහභ ෘත්ීරඹ භට්බභක්ක  තිගඵන 

මිනි්තගදෝරු ගදඳහර්තගම්්තතු දර්භණය කිරීභකුත් ඳභණයි. ඒ 
නිහ රු ිභතිතුභනි  ගම් දළනබ රඵහ  ජරහ නළති නම් ඉදිරිඹබ 
රඵහ ගද්තනත් නඳහඹ කිඹහ දපි ඔඵතුභහග්ත ඉල්රහ සිටිනහ.  

රු ිභතිතුභනි  ඒ නක්ක භ යත්නපුය දිසත්රික්ක ගේ දුම්ඵය 

කිඹන ප්රගද්ලගේ ිති වී තිගඵන ඉඩම් ්රිත භහල ළබලු 
ම්ඵ්තධගඹ්ත ඔඵතුභහගේ විගලේ දධහනඹබ ගඹොමු ය්තන 
ළභළතියි.  දගේ  රු මුජිබුර් යහුභහ්ත  භ්තත්රීතුභහත්  විවහය 

ගද්හරම් පිළිඵ ඹම් රුණු ඉදිරිඳත් ශහ. ගම් විවහය 
ගද්හරම්රබ විවිධ ඉඩඩම් දයිතියි. විවිධ ්ම්ර පලනීඹ 
සථහනරබ දඹත් ඉඩම් තිගඵනහ. ඒ ගනොගයි  ගභතළන 

තිගඵන ප්රලසනඹ. ගම් කිඹන ඉඩම් ප්රභහණඹ දක්ක ය දබදවබ 
්්තන ඉඩම් ප්රභහණඹක්ක . ගම්හ ගඵෞද්ධ විවහය ගද්හරම් 
ඳනත ඹබතබ නන ඉඩම් ගනොගයි.  

රු ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහගේ දභහතයහසලඹබ දඹත් ඉඩම් 
ගොභහරිස ලනයහල් ගදඳහර්තගම්්තතුගනුත්  ඒ හගේභ ගඵෞද්ධ 
බයුතු පිළිඵ ගදඳහර්තගම්්තතුගනුත් ඳළවළදිලි නහථ ය 
තිගඵනහ  ගම් ඉඩම් කිසිභ විවහයසථහනඹබ දයිති ඒහ 

ගනොගයි කිඹරහ. නගවභ දයිති ඒහ  තිගඵනහ.  මරහනහරඪ 
රු භ්තත්රීතුභනි  දළ්ත ඔඵතුභහ ඉ්තන දිසත්රික්ක ගේත් ළිනපුයභ 
ඉඩම් දයිතිගරහ තිගඵ්තග්ත තයභ ගද්හරඹබයි. ඒහගේ 

ගනභ ප්රලසන තිගඵනහ. නමුත්  භහ ගම් කිඹන  දක්ක ය දබදවක්ක  
ඳභණ සුවිලහර ඉඩම් ප්රභහණඹ  නක්ක තයහ සහමී්ත ව්තගේ නභක්ක  
තභ්තගේ ඵරවත්හයඹ ඳහවිච්චි යරහ  දල්රහ ගන  -ඒ 

බුද්ධහභබ ම්ඵ්තධ ගදඹක්ක  ගනොගයි- ඒබ විවිධහහය යහල 
්තනස වදහ ගන   ඉතහභ දභහරුග්ත ජීත් ගන රහමීඹ 
ලනතහ සුවිලහර පීඩනඹබ රක්ක  ය තිගඵනහ. ඔවු්තබ 

ඔේපුක්ක  රඵහ ්තන ඳභණක්ක  ගනොගයි  ඔවු්තගේ ලන ජීවිතඹබ 
ඳහ භළය ඩුඩහඹම් ගඹොදහ ගන  ගඳොලීසිගේ භවය නිරධහරි 
භවත්රු ගඹොදහ ගන තර්ලනඹ යනහ.  ගම් මිනිසු්තබ 

ඉඩභබ දදහශ යන ඔේපු ගවෝ ගනත් ගභොනත් රඵහ ්තන 
ඵළරි ගරහදි   ඒ ප්රගද්ලගේ ඉ්තන ගඳොලීසිගේ ඉවශභ 
නිරධහරි්තබ දක්ක ය 50  150  ජරහ තිගඵනහ.  ඒ හගේභ 
විවිධහහය භළය ඩුඩහඹම් ගඹොදහ ගන ගම් දිඟස ම්හසී්තබ 

තර්ලනඹ යනහ. ඒ නිහ  දපි ්ඩුඩුග්ත   විගලේගඹ්ත 
ලනහිවඳතිතුභහග්ත ඉල්රහ සිටි්තන ළභළතියි  ගම් 
ම්ඵ්තධගඹ්ත දධහනඹ ගඹොමු යන ගර.  ගභොද  යගට් 

ඉඩම්ර දහන බහයරුහ ලනහිවඳතියඹහයි.  දයිතිරුහ 
ගනොවුණත්  දහන බහයරුහ නතුභහයි. දහනගේ ඉඩම් 
ඔේපු දත්්ත ය්තග්ත ලනහිවඳතිතුභහයි. ඒයි ම්ප්රදහඹ. ඒ 

නිහ යගට් ලනහිවඳතියඹහබ කීභක්ක  තිගඵනහ  යගට් 
දභළතියඹහබ කීභක්ක  තිගඵනහ  ගම් ළබලු නියහයණඹ 
කිරීභබ.  ගම් ඳළවළදිලි ඉඩම් ප්රලසනඹක්ක  ව ගද්ලඳහරන 

ප්රලසනඹක්ක . 
 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹ තයඹක්ක . දඳබ "බිම් විඹ" 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ ය්තන ඵළවළ  උහවිගේ නඩුක්ක  දහරහ -

ගම්  තු්තළනි තහ.- ඔක්ක ගෝභ නතය යරහයි තිගඵ්තග්ත. 
උහවිගේ ීර්තදු ්පු භ්ත දඳබ නඹ ක්රිඹහත්භ ය්තන 
පුළු්ත. 

     
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ිභතිතුභනි  උහවි නිගඹෝඹබ ඔඵතුභහබ භළදිවත් 

ග්තන ඵළවළ. නමුත්  දභ ලගඹ්ත ගම් ම්ඵ්තධගඹ්ත 
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ළබිනට් භඩුඩරඹ දළනුත් ය්තන කිඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

ගභොද  ගම් භහල ප්රලසනඹක්ක . ම්පර්ණගඹ්ත නතළන 
ගද්ලඳහරන ඵරවත්හයඹකුයි තිගඵ්තග්ත.    නතළන තිගඵ්තග්ත  
සිළිඳු ළන කිඹළගන  "ඵළද්ගද්භ" නභළති  ඳළයණි න ථහගේ 
කිඹළගන ථහ හගේ නක්ක . ද්තත දුගී  දිඟස මිනිසසු 

වල්ලු ලගඹ්ත රන සකඹහ ව්තගේ නභක්ක  නතළන 
ඉ්තග්ත. ඒ බුද්ධහභබත් ළරරක්ක . බුද්ධහභ කිඹ්තග්ත ඉඩම් 
ගොඩ හ ්තනහ ්භක්ක  ගනොගයිග්ත. ගම්බ ගඳොලීසිගේ 

ිතළම් ගරොක්ක ගෝ ඳහ ම්ඵ්තධයි. ගම් කිඹන සහමී්ත ව්තගේ 
තභ්තගේ  ළඩබවන ය ළනීභබ දක්ක ය දබදවසි්ත දක්ක ය 
වහයඳ්තසිඹඹක්ක  ගඵදනහ ප්රභ්තබ. ගඵදරහ දිඟස මිනිසසු ඹබ 

ය ගන ඉ්තනහ. 
 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ස ටිත් ඳහ ගන විනහල යනහ. පරදහක්ක  රඵහ ්තන 

දසථහක්ක  ගද්තග්ත නළවළ. 

 
ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ හගේභ භවය ගද්ලඳහරනඥගඹෝ  ඒ ගොල්ර්තගේ 

බිරි්තදෆරු  ගද්ලඳහරන ලගඹ්ත ඉවශ තළ්තර සිටින 
හ්තතහ්තගේ සහමිපුරුගඹෝ ම්ඵ්තධ ගරහ ගම් ඉඩම්ර 
ස ඳනහ කිඹරහත් දඳබ දළන්තන රළබී තිගඵනහ. රේලයි. 

ඒ නිහ ගම් ප්රලසනඹබ භළදිවත් ්තන කිඹරහ විගලේගඹ්තභ දපි 
්ඩුඩුබ ඵර ය කිඹහ සිටිනහ. ගම් ප්රලසනඹ උහවිගේ 
තිගඵනහඹ කිඹරහ ඔඵතුභ්තරහ ය දරි්තන නඳහ. ගභොද  ඉඩම් 

පිළිඵ යගට් තිගඵන ප්රධහන ්ඹතන ගදභ කිඹරහ තිගඵනහ 
නම්  "දදහශ සකඹහ ව්තගේබ ගම් ඉඩම්රබ කිසිදු දයිතිඹක්ක  
නළවළ" කිඹරහ බුද්ධහභබ වහ බුද්ධහගම් සිවුයබ ්යණඹ ගරහ  

සිවුය ගඳ්තහ ඉඩම් භස ගොල්ර ්තන දයිතිඹක්ක  නළවළ. ඒ 
නිහ ගම් විහදගේ ජ ගම් රුණ දපි දධහයණඹ ය්තන 
ළභළතියි. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ඒ හගේභ තභයි දම්ඳහය 
දිසත්රික්ක ගේ "ඳහනභ" ප්රගද්ලගේ ිති ප්රලසනඹ. ගම් හච්ඡහගේ ජ 
"ඳහනභ" ප්රගද්ලගේ ිති ඉඩම් ප්රලසනඹ විලහර ලගඹ්ත භතු වුණහ. 
ඳසු ගිඹ යලඹ ඹම් කිසි ගදඹක්ක  ිඟතුහ නම්  ඒ ශහ; දළක්ක හ නම්  

ඒ ශහ. නීතිඹක්ක  ඵළලුගේ නළවළ. ඒ ගොල්ර්ත සිඹලුභ නීති 
ළඩුහ; ්ඹතන විනහල ශහ. ඳසු ගිඹ ඳහරන හරගේ සිටි භවය 
ගද්ලඳහරන නහඹගඹෝ නගර බයුතු ශහ. ඳසු ගිඹ ඳහරනගේ 

සිටි සිඹලුභ භළති ිභතිරු ගභගර බයුතු ශහඹ කිඹරහ භභ 
කිඹ්තග්ත නළවළ. නමුත්  යහලඳක්ක  ලනහිවඳතියඹහ  ඔහුගේ 
ඳවුගල් උදවිඹ ව ඊබ ්්තන ිඟබපු ල්ලිඹ ඉඩම් පිළිඵ 

බයුතු ගශේ තභ්තබ ඕනෆ විිවඹබයි. ඒ ්හයඹබ තභයි 
සචාහය යහඳහයඹබ කිඹරහ ඳහනභ ප්රගද්ලගේ තිබුණු සුවිලහර 
ඉඩම් දක්ක ය ප්රභහණඹක්ක  ඔවු්ත දත් ඳත් ය ත්ගත්. 

 මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ඒ ප්රගද්ලගේ ලනතහ දවුරුදු 
ණනහක්ක  තිසගේ යුද්ධගඹ්ත ඵළබ ෆහ. ඒ ප්රගද්ලඹබ ්්තන 
ප්රගද්ලඹක්ක  නිගඹෝලනඹ යන භ්තත්රීයගඹකු නිහ ඳහනභ 
ප්රගද්ලගේ ජීත් ්තග්ත වුද කිඹරහ භබ ඩහ ගවොබ 

තමු්තනහ්තගේ ද්තනහ. 1818 උඩයබ ළරැල්ගල් ජ සුදු 
දිවයහලයහදි්ත නක්ක  යුද්ධ යරහ ඒ සුදු දිවයහලයහදි්තගේ භවහ 
ඳරිභහණ කහතනරබ මුහුණ දිඹ ගනොවළකි තභ්තගේ උඳ්ත ම් 

දත් වළයරහ ඳරහ ගිඹ සිසවර ලනතහ තභයි ඒ ප්රගද්ලර ජීත් 
්තග්ත. ඒ විිවඹබ දවුරුදු 200බ ලි්ත තභ්තගේ උඳ්ත 
භමිගඹ්ත ඳරහ වළයපු ලන ගොබක්ක  තභයි  ඳහනභ ප්රගද්ලගේ 

ඉ්තග්ත. රු ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ඒ ප්රගද්ලඹබ ගිිඟල්රහ ිති. 

භභත් ගිිඟල්රහ තිගඵනහ. ඔවු්ත ත ය්තග්ත ඉතහ දභහරු 

ජීවිතඹක්ක . ෘෂි ර්භහ්තතඹ  ඳශු ම්ඳත් හගේ ගදඹක්ක  ඳභණයි 
ඔවු්තබ තිගඵ්තග්ත. ඒ මිනිසසු්තබ වරහ ඵරවත්හයගඹ්ත 
නශහ තභයි ඳසු ගිඹ ඳහරනඹ ගවෝබල්රබ කිඹරහ ඔවු්තගේ 
ඉඩම් ග්ත ය ත්ගත්. ර්තභහන ඳහරනඹ ඵරඹබ නනගොබ 

දු්ත ප්රධහන ඡ්තද ගඳොගයෝතදුක්ක  තභයි  දම්ඳහය දිසත්රික්ක ගේ 
ඳහනභ ප්රගද්ලගේ  ලනතහබ ගම් ඉඩම් නළත රඵහ ගදනහඹ 
කිඹන න. දළ්ත ගභොක්ක ද ගම් ්ඩුඩු ය්තග්ත? ගම් ්ඩුඩු 

ඒ ප්රගද්ලගේ සිටින ගද්ලඳහරන ඵරතු්ත නක්ක  නතු ගරහ දය 
ඳයණ යහලඳක්ක  ඳහරනගේ යපු ළරැද්දභ නළත ඳහනභ 
ලනතහබ යමි්ත ඉ්තනහ. ගම්හ ඳළවළදිලි දහධහයණම්. රු 

ිභතිතුභනි  ඒ ප්රගද්ලගේ මිනිසසු්තබ තිබුණු ඳළල්ඳත් ගිනි තිඹරහ 
තභයි ඳසු ගිඹ ඳහරන හරගේ ජ ගම් ඉඩම් දත් ඳත් ය ත්ගත්. 
නඹ නළත සිදුවීභ ඵයඳතශ ළබලුක්ක . ඒ නිහ දපි ගම් පිළිඵ 

යලගේ දධහනඹ ගඹොමු යනහ. මිනිසසු්තගේ ඉඩම් 
ඵරවත්හයගඹ්ත ්තන ් ඩුඩුබ දයිතිඹක්ක  නළවළ.  

රු ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ දද ඉඩම් වහ ්තදි රඵහ  ජම් 
පිළිඵ ගම් ළට් නිගේදනගේ ව්ත රුණු ඉදිරිඳත් යද්දි 

කිේගේත් ඒ. ්ඩුඩුරභ යසථහබ දලුගත්ත මලි 
දයිතිහසිම් ඳරිච්ගේද නතු ය්තන කිඹරහ රහල් විගේනහඹ 
භවලන ඳරීක්ක ණ මිටු හර්තහගේ ඳරිච්ගේද දස 17  18  19 

ඹබගත් ගඹෝලනහකුත් තිගඵනහ දපි දළක්ක හ. ඒ දනු 
සර්ධනඹ නිහ සිදුන දහධහයණම්  පීඩහ්ත  මලි 
දයිතිහසිම් උල්රසකනඹ කිරීභක්ක  ගර ළරකිඹ යුතුයි කිඹන 

න ව්ත ය තිගඵනහ.  

දද ගභොයව ්තද ප්රගද්ලඹ ්රිත ජීත් න මිනිසසු යගට් 
සර්ධනගේ නහභගඹ්ත තභ්තගේ උඳ්ත බිම් දත් වරිනහ. ඒ 

ගනුග්ත ඒ ගොල්ර්තබ ගවීභක්ක  ශ යුතුයි; ඒ ගොල්ර්තබ 
ිහුම් ්ත  ජභක්ක  ශ යුතුයි. නළති තභ්තගේ ත්ත කිඹරහ 
මිනිසසු නවහබ ගභවහබ දභ්තන ඵළවළ. නමුත්  ඳහනභ ප්රගද්ලගේ ඒ 

ගද් සිදු නහ.  

රු ිභතිතුභනි  භභ දළ්ත කිඹ්තන ඹන ගද් ඔඵතුභහබ ෘජු 
භළදිවත් වී ය්තන පුළු්ත ගදඹක්ක . භහ ද්තනහ ගද්ලුත් 
තිගඵනහ. භහ ගනොද්තනහ ගොඩක්ක  ගද්ලුත් තිගඵනහ. භහ ද්තනහ 

ගද්ල් දතය  භහ නිලසචිත ද්තනහ ගොඩක්ක  නයර සිටින 
යහඳහරිඹ්තබ  නළත්නම් ඒ ලනතහබ දදහශ යන ඔේපු 
කිසික්ක  නළවළ. ඒ වහ උදහවයණ ගදක්ක  භභ කිඹ්තනම්.  

නක්ක   ්තතගල් නයඹ. ්තතගල් නයඹ ත්ගතොත්  
1940 ණ්තර හගේ සිබ තභයි ඒ ලරහලඹත් නක්ක  ඒ 
ප්රගද්ලගේ ලනතහ ගොඩ නළ ගය්තග්ත. ඔවු්තගේ දිගු හලීන 

ඉල්ලීභක්ක  තභයි  ඔේපු රඵහ ගද්තන කිඹන න. භභ ිඟත්තග්ත 
යගට් ලනහිවඳතිරහ  දභළතිරහ ඔක්ක ගෝබභ ඕ කිඹරහ 
තිගඵනහ. වළඵළයි  දහත් ඒ ප්රලසනඹ විරහ නළවළ.  

ඒ හගේභ ගභොයව්තද ලරහලඹබ ්්තන ප්රගද්ලගේ 
තිගඵන රේර  ගවට්ටිගඳොශ නයගේ ඔේපු රඵහ  ජභ පිළිඵ 
ළබලු ගම් ඳහර්ලිගම්්තතුගේ ජ දනුය දිහනහඹ භ්තත්රීතුභහත් භතු 
ශහ. නමුත් තභ ඔේපු රඵහ  ජගම් බයුතු ද්ත ගරහ නළවළ. 

රු ිභතිතුභනි  ගම් හගේ රුණු තිගඵනහ. දල ණ්ත ගම් 
ප්රලසන දිේළසසිරහ තිගඵනහ. ඉඩම් expire ග්තග්ත නළති නිහ 
ඉඩම් තිගඵනහ. 

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ දඹබ ඵරඳත්රත් රළබිරහ නළද්ද? 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ ගොල්ර්තබ ඵරඳත්ර රළබිරහත් නළවළ. ඒ නය ගදගක්ක භ 

තිගඵ්තග්ත සර්ණ භමි ඔේපු  ලඹ භමි ඔේපු.  ඒ හගේභ යත්න 
භමි ් ජ ලගඹ්ත ිභතිරු්තබ  ම්ඵ්තධ නම් තිගඵනහ ග්ත. ඒ 

දඹබ ඒ නක්ක ත් රළබිරහ නළවළ. ඒ දඹබ දළ්ත සුහන භමි තභයි 
ිඟමිගරහ තිගඵ්තග්ත. ඒ නිහ දපි ඔඵතුභහග්ත ඉල්රහ සිටිනහ  
ගම් හයණහ විීමභබ භළදිවත් ග්තන කිඹහ.  

විගලේගඹ්ත ගම් නය ගද ළන ව්ත  ගශේ දද 
ඔඵතුභහගේ දභහතයහසලගේ ඉවශ නිරධහරි්ත ඳළමිණ සිටින නිහයි.  

දපි නතුභ්තරහග්ත ඉල්රහ සිටිනහ   ්තතගල් ව ගවට්ටිගඳොශ 
කිඹන නය ගදගක්ක  තිගඵන ගම් ප්රලසනඹ විීමභබ භළදිවත් ග්තන 
කිඹහ.   ඒ නය ගදගක්ක  ද දවස ණනක්ක  මිනිසු්ත නළවළ. මිනිසු්ත 

තු්ත වහයසීඹගේ ප්රලසනඹක්ක  තභයි ගභතළන තිගඵ්තග්ත. ඒ 
ප්රලසනඹ  විීමභ වහ රුණහය භළදිවත් ග්තන කිඹරහ ඉල්රහ 
සිටිනහ.   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි   රක්ක සභ්ත ඹහඳහ දගේර්ධන 
ිභතිතුභහ භගේ දළනීගම් වළටිඹබ  ළඩ ඵරන මුදල් ිභතිතුභහයි. 

නතුභහ දද කිේහ  "සර්ධන යහඳෘති වහ දක්ක ය 15 000ක්ක  
වම්ඵ්තගතොබ දිසත්රික්ක ගඹ්ත රඵහ ්තන ඹනහ" කිඹරහ.  දපි 
ගම් පිළිඵ වම්ඵ්තගතොබ දිසත්රික්ක ගේ භවලන නිගඹෝජිතඹ්ත 

භඟි්ත ගොඹහ ඵළලුහ. වම්ඵ්තගතොබ දිසත්රික්ක ගඹ්ත දක්ක ය 
15 000ක්ක  රඵහ ්තනහ කිඹ්තග්ත වම්ඵ්තගතොබ දිසත්රික්ක ගේ 
දළනබ ඉතිරි ගරහ තිගඵන ළරෆ ටිත් නළි ය්තන ගනහ 

කිඹන නයි.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  භභ ඳහවිච්චි යන හවනඹබ 
ගතල් ව්තන  භෆත ජ භභ ගිඹහ  නුගේගොඩ flyover න ශය 
තිගඵන petrol shed නබ.  භභ ඉතහ කීගභ්ත කිඹනහ  නතළන 
දවුරුදු 70 විතය තහත්තහ ගගනක්ක  ගතල් වනහ. ඔහු භහ 

වඳුනහගන ථහ ශහ. ඔහු භත්තර ප්රගද්ලගේ ජීත් ගච්චා 
පුද්රගඹක්ක . ඔහු ගභොක්ක ද  කිේගේ? ඔහු කිේහ  ඔහු තුම හ 
යරහ ජීත් ගච්චා පුද්රගඹක්ක  කිඹරහ. තුම ඒ ප්රගද්ලගේ හ 

යන නශලුක්ක . ඒ හගේභ ඔහුබ ගගල් දක්ක යඹක්ක  ගවෝ 
ගදක්ක  තිබුණහ කිඹරහත් කිේහ. දක්ක යඹ ගද ගත්ක්ක  ස 
රහ තිබුණ ඵත් කිේහ. ඳසු භත්තර ගු්තගතොටුගඳොශ 
වළදුහ. ගු්ත  ගතොටුගඳොශ ෆ ජභ ගනුග්ත විලහර නහ්තතය 

ප්රභහණඹක්ක  ගවළි ශහ. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි   තභ්තගේ 
ජීවිතඹ ගවොඳි්ත ත ය ්තන තිබුණු ම්භහනඹ දතවළය   දවුරුදු 
70 ජ නුගේගොඩබ ිවිල්රහ ඔහුබ petrol shed  න ගතල් 

ව්තන සිද්ධ ගරහ තිගඵ්තග්ත ියි?   විලහර ලගඹ්ත ළරෆ 
විනහල කිරීභ නිහ ඒ දඹගේ ම්රබ දද දලි නනහ. සිඹලුභ 
හ්ත විනහල යරහයි තිගඵ්තග්ත. ගම් හයණඹ ඒ තහත්තහ කිය 

නිහ ඳභණක්ක  ගනොගයි  භභ වම්ඵ්තගතොබ දිසත්රික්ක ගේ 
දඹග්ත ිහුහභත් දළන ්තන රළබුණහ  විලහර ලගඹ්ත 
නහ්තතය ගවළි කිරීභ නිහ සුවිලහර ල්දලි තර්ලනඹක්ක  

ිතිගරහ තිගඵන ඵ.  සර්ධනඹබ ඉඩම් ්තන නඳහ කිඹරහ 
දපි කිඹ්තග්ත නළවළ. නමුත් ඉක්ක  ඵක්ක  නළති තභයි  
වම්ඵ්තගතොබ ස ළපුගේ. ඒ නිහ දද සුවිලහර දලි - මිනිස 
ප්රලසනඹක්ක  ිතිවී තිගඵනහ.  

දපි දළන ්තන ළභළතියි  තත් දක්ක ය 15 000ක්ක  ්තන 
ගිඹහභ ගොගව්තද  ගම්හ ්තග්ත? වම්ඵ්තගතොබ දිසත්රික්ක ගේ 
නිරධහරි්ත කිඹන විිවඹබ දක්ක ය 3 000බ ඩහ ්තන නළවළ. 
්තන ග්තග්ත මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභහ සිටින 

දිසත්රික්ක ඹත් නක්ක යි. සර්ධනඹ වහ ඉඩම් ්තන න ගනභ 
ගදඹක්ක . නමුත් ්ගඹෝලඹ්ත න්තනත් ලි්ත දද ගභොද  
ය්තග්ත?  මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ්ගඹෝලඹ්ත තභ 

ිවිල්රහත් නළවළ; pledge යරහත් නළවළ; දත්්ත යරහත් 

නළවළ. දභළතිතුභහ නයනගේ ජ වමුවුණහභ කිය ථහක්ක  තිගඵනහ. 
දපි ඒ ගනුග්ත දක්ක ය ණනක්ක  ගභගවේ ළරෆ නළි යනහ. 
දපි ගොච්චාය ර්භහ්තත රහඳ වදරහ තිගඵනහද  ිභතිතුභහ? 
නිළයටිගේ ර්භහ්තත රහඳඹක්ක  තිගඵනහ. දළ්ත ඒගක්ක  

 ඩයි ගනෝසියසරහ ඉ්තනත් පුළු්ත. ගිරිඋල්ගරත් ර්භහ්තත රහඳ 
තිගඵනහ. ගොඩක්ක  ර්භහ්තත රහඳ  ට්ටි යරහ විකුණන 
ඉඩම් හගේයි. ර්භහ්තත රහඳ දලයයි. වළඵළයි   වදපු 

ර්භහ්තත රහඳලි්ත ගොච්චාය ප්රගඹෝලනඹක්ක  රඵහ ගන 
තිගඵනහද කිඹරහ ඵර්තන. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භ්තත්රීතුභහ ඔඵතුභහබ ත විනහින ගදක්ක  තිගඵනහ. 
 

ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගවොයි.  

රු ිභතිතුභනි  ගම් යගට්  ඉඩම් පිළිඵ ප්රහගඹෝගි 

බහයරුහ ඔඵතුභහයි. ගභොද  ලනහිවඳතියඹහ ප්රහගඹෝගි 
භළදිවත් ග්තග්ත නළවළ. වම්ඵ්තගතොබ දිසත්රික්ක ගඹ්ත දක්ක ය 
15 000ක්ක  ගදනහ කිඹ්තග්ත වම්ඵ්තගතොබ මිනිසු්තගේ ලන 

ජීවිතඹ ම්පර්ණගඹ්තභ දවුල් යනහ කිඹන නයි. Airport 
නගක්ක  දළ්ත ගභොණරු ඉ්තග්ත. ඊබ ඳසගේ airport නබ දලිත් නයි. 
ඒ නිහ දක්ක ය 15 000ක්ක  දලයයි කිඹරහ දපි ිඟත්තග්ත නළවළ. 

ගභොද  නයන භහම් ිවිල්රහ නතළන වද්තන ඹ්තග්ත farm 
නක්ක  ගනොගයි. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  භහම් 150යි 
නනහ කිඹ්තග්ත. න භහභබ දක්ක ය 100 ණග්ත ඕනෆද  
දක්ක ය 15 000ක්ක  ඉල්ර්තග්ත? ඒ ගොල්ර්ත රසහබ න්තග්ත 

ගොවිතළ්ත ය්තනද? නගවභ නම් භක්ක  නළවළ. ගොවිතළ්ත 
ය්තන ගනොගයි  high-tech industries ග්ත ගේනහ 
කිඹ්තග්ත. 

රු ිභතිතුභනි  ඒ පිළිඵත් භභ ඔඵතුභහගේ දධහනඹබ 
ගඹොමු යනහ. ඒ හගේභ භභ ඔඵතුභහග්ත දහන ලගඹ්ත 
ඉල්රහ සිටිනහ  නහරි ප්රගද්ලර -දර්ධ නහරි ප්රගද්ලර 

ගනොගයි- ඉඩම් නළතු ඉ්තන ලනතහබත් වන ණඹ රභඹක්ක  
භඟි්ත ගවෝ ඔඵතුභ්තරහගේ යහඳෘතිඹක්ක  භඟි්ත ගවෝ ඉඩම් රඵහ 
 ජභ වහ බයුතු ය්තන කිඹරහ. ගභොද  නහරි ප්රගද්ලර 

ඉ්තන ඉඩභක්ක  නළති දඹගේ සයහ රභහනුකර ළින ගමි්ත 
ඳතිනහ. ඒ දඹබ ගඹක්ක  ්තන විිවඹකුත් නළවළ. ඒ වහ ඒ 
දඹබ මුදරක්ක  ිත්ගත්ත් නළවළ. ඒ නිහ නහරි ප්රගද්ලර -දර්ධ 
නහරි ප්රගද්ලර ගනොගයි- ඉඩම් නළතු ඉ්තන ලනතහබත් 

ඉඩම් රඵහ  ජභ වහ ඹම් ළඩ පිළිගශක්ක  ස ය්තන කිඹරහ 
ඔඵතුභහග්ත ඉල්රහ සිටිමි්ත භහගේ ථහ ද්ත යනහ. 
සතුතියි.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශයබ  රු ද. දයවි්තද් කුභහර් භ්තත්රීතුභහ. You have nine 

minutes. 
 

[தற.த. 3.54] 
 

ගු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
 கரற தகரள்பல் சட்டம் தரடர்தரக கடததரகறன்ந 

இன்கந றரத்றரன கனந்துதகரண்டு ணது கருத்துக் 
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ககபக் கூந ரய்ப்தபறத்கக்கு ன்நற கூநறக்தகரண்டு, ரன் 

தறறறறத்துப்தடுத்தும் கனகப் தகுறகபறன் கரறப் 

தறச்சறகணககபப் தற்நறச் சறன கருத்துக்ககப தொன்கக்கனர 

தன்ர றகணக்கறன்ரநன்.   

எரு ரட்டிரன தறகஜ எருருக்குக் கரறத்ரறகரர 

அல்னது வீட்டுரறகரர இல்னரறட்டரல் அந்ப் தறகஜ எரு 

கடப்தறரகக் கறக்கப்தடுகறன்நரர்.  அவ்ரர, "இந் 

ரட்டிரன கரறத்ரறகற்ர, வீட்டுரறகற்ர கடப்தறங் 

கபரக ரழ்ந்து ருகறன்ந சதோகத்றணர் ரர்?" ன்ர ரகள்ற 

ரோப்தறணரல், வ்ற சந்ரகரர க்கரர இன்நற , 

டுத்டுப்தறரன றகன லட்டிக் கரண்தறக்கக்கூடி ககறல் 

தன்தடுது கனத்றல் ரரோம் ணது சதோகத்றணர்ரன் 

ன்ந றடத்க ரன் றகவும் றசணத்ரரடு இந் உரற 

சகதறரன சுட்டிக்கரட்ட றரும்தைகறன்ரநன். ரறருரர அல்னது 

தற்ரக்கக்கரணர்கரபர அல்னர்; இனட்சக்கக்கரண 

க்கள் இந் ரட்டின் எரு தகுறறரன கரறத்ரறகற்ந, 

வீட்டுரறகற்ந கூட்டரக ரழ்ந்து ருகறன்நரர்கள். 200 

ருடங்கரக்கு தொன்தை ணது தோரகர்கள் தறரறட்டிஷ் 

ர்த்கர்கபறணரல் தன்ணறந்றரறரருந்து இந் ரட்டுக்குக் 

தகரண்டுப்தட்டரர்கள். இந் ரட்டில் கரடுககப அறத்து 

கங்ககப ற்தடுத்ற, தைககறப் தரகககப ற்தடுத்றச் 

தசல்ங்தகரறக்கும் ரடரக ரற்நற ததருக ணது 

தோரகருக்கு இருக்கறன்நது.   

ரறகன, இநப்தர் ற்ரம் ரகரப்தற ன்தண இந்த் 

ரட்டுக்கு அந்றச் தசனரறக ஈட்டித்ருகறன்ந, றந் 

ருரகக் தகரண்டுருகறன்ந தறர்கபரக இருக்கறன்நண. 

ஆணரல், தன்ணறந்றரறரருந்து தகரண்டுப்தட்ட ணது 

தோரகர்ககபத் ற்கரரகரக அர்த்துற்கு , அர்கரக் 

குத் ற்கரரகரகக் குடிறருப்கத ற்தடுத்றக் தகரடுப்த 

ற்குப் தறரறட்டிஷ்கரர்கள் அர்கபது ரட்டிரருக்கறன்ந, 

அர்கரக்குத் தரறந் தொகநகரண horse stable ன்ர 

தசரல்னப்தடுன்ந குறக னரங்கரக்கு றகரக இங்ரக 

குடில்ககப அகத்ரர்கள். அற்கு 'னன்' ன்ந ததகத்ம் 

கத்ரர்கள். அந் 'னன்' அகநகபறரன சுரர் இண்டக 

இனட்சம் குடும்தங்கள் இப்ததரரோது ரழ்ந்துருகறன்நண. 

இந் இண்டக இனட்சம் குடும்தங்கரக்கும் வ்ற 

கரறத்ரறகரர அல்னது வீட்டுரறகரர கறகடரது. 

ரங்கள் 200 ருடங்கபரக ரழ்ந்து ருகறன்ந அந் வீட்டில் 

ரதரரு சறநற றருத்த்க ரற்தகரள்ப ரண்டு 

தன்நரல் அல்னது து வீட்டுக்கரண றன்சர இகப்கதப் 

ததற்ரக்தகரள்ப ரண்டுதன்நரல்கூட ரரட்ட றர்ரகத் 

றடம் அதற ததற்ந தறன்ரத அகணச் தசய்  ரண்டி  

எரு துன்தகரண றகனக கனத்றரன தரடர்ந் 

ண்றருக்கறன்நது. ஆகர, இந் றகனகக்கு 

தொற்ரப்தைள்பற  கக்கரண்டும். 200 ருடங்கபரக எரு 

க்கள் கூட்டத்க இவ்ரர கரற உரறகற்ர , வீட்டு 

உரறகற்ர  கத்றருக்க தொடிரது ; இக ஏர் அப்தட்டரண 

ணற உரறக லநனரகர தரர்க்க ரண்டிறருக்கறன்நது . 

ஆகர, இந் றடத்றல் அசரங்கம் ஆக்கதர்ரண 

டடிக்ககககப ரற்தகரள்ப ரண்டும்.  

ற்ரதரக ரகு ஜணரறதற அர்ககபத் 

தரறவுதசய்ற்கும் இந் ல்னரட்சறக ற்தடுத்துற்கும் 

கனக க்கள் றக அறகபறல் ங்கபது எத்துகப்கத 

ங்கறறருக்கறநரர்கள் ன்தக இந் உரற சகதறரன 

ததருகரரடு கூநறக்தகரள்ப றரும்தைகறன்ரநன். அதுரதரல், 

இந் ரட்டுக்கு றந் அந்றச் தசனரற ருரக 

ஈட்டித்ருற்கும் து ரட்கடச் தசல்ம் தகரறக்கும் 

ரடரக ரற்நறகப்தற்கும் அர்கள் ததருபறல்  

துகரதரறருக்கறநரர்கள் ன்தக ரும் ரரக்க 

தொடிரது; அற்கு ரற்ரக் கருத்கக் கூநவும் தொடிரது. 

அந்பவுக்கு அர்கபறன் தங்கபறப்தை றக உச்சக்கட்டரக 

இருந்றருக்கறன்நது ன்தக இங்ரக ததருகரரடு கூநறக் 

தகரள்ப றரும்தைகறன்ரநன்.இற்கரக இந்க் கரற உரறக 

கத்ம் வீட்டு உரறககத்ம் அர்கரக்கு ங்குங்கள் 

ன்ர ரன் கூநறல்கன. அர்கரக்கு அகணப் 

ததநக்கூடி அகணத்துத் குறத்ம் உரறகத்ம் இருக்கறன்நது . 

ஆகரரன் அர்கரக்கு இகண ங்க ரண்டுதன்ர 

லண்டும் லண்டும் ரத்ரத்றக் கூரகறன்ரநன்.  

அரரகப இன்ததரரு றடத்கத்ம் கூநரண்டும். 

அரது, கனக ரரட்டப்தைநங்கபறரன 1970கபறல் 

ரரட்டப் தரடசரகனகள் அசரங்கப் தரடசரகனகபரகத் 

ரசற ரக்கப்தட்டண. அவ்ரகபறல் தரடசரகன 

கரடன் இகந் கரறகரம் தரடசரகனக்குச் தசரந்ரகச் 

சுவீகரறக்கப்தட்டது.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ගම් දසථහගේ ජ වුරු ගවෝ රු 
භ්තත්රීයගඹක්ක  රු බිභල් යත්නහඹ භ්තත්රීතුභහගේ නභ 
මරහනඹ වහ ගඹෝලනහ ය්තන. 

 

ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  "රු බිභල් යත්නහඹ 
භ්තත්රීතුභහ දළ්ත මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ගඹෝලනහ යනහ. 

  

ගු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
 

විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුල ගු මේ.එේ. ණනන්ද කුමළරසිරි මශතළ මූළවනමයන් 
ඉලත් වමයන්  ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ මූළවනළරූඪ විය.    

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ரஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 

Chair, and  THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
 

ගු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ஆணரல், இன்ரம்கூட அவ்ரர சுவீகரறக்கப்தட்ட 

கரறக்கரண உரறகரர அல்னது ஆரர சரறரண 

தொகநறல் ங்கப்தடரக அப்தரடசரகனகபறன் அதறறருத் 

றக்குப் ததரும் கடரக இருக்கறன்நது. அரது, கரணங் 

ககப அகத்துக்தகரள்ரல் ரதரன்ந றடங்ககபக் 

ககரள்றல் தரரற சறக்கல்கள்  இருக்கறன்நண. ஆகர, 

எவ்தரரு தரடசரகனக்குதொரற கரறக்கரண உரறககச் 

சரறரண தொகநறரன ததற்ரக்தகரடுப்தற்கு கரற அகச்சர் 

அர்கள்  டடிக்ககதடுக்க ரண்டும். இதுதரரு 

கட்டர ரகரக இருக்கறன்நது. இன்ர தரடசரகன 

அறதர்கள் ம்க ரடி ந்து, ங்கபது தரடசரகனக்கரண 
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கரணத்க உருரக்குறல் அல்னது  தைறரகக் கட்டிட 

தரன்கந அகப்தறல் ற்தடுகறன்ந  சறக்கல்ககப  

ங்கரக்குச்  சுட்டிக்கரட்டுகறன்நரர்கள். கரற உரறக 

இல்னரரல்ரன் இவ்ரநரண றகனககள்  அங்ரக 

ற்தடுகறன்நண. ணர, அற்கந றர்த்ற தசய் 

அசரங்கம் தொரோகரண அக்ககந கரட்டரண்டுதன்ர  

ரன் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

இன்ர கனகத்றரன ஆங்கரங்கு இனட்சக்கக்கரண 

ரூதரய் தசனறல் க்கபறன் தசரந் றறறதெடரக றகப் 

தறரண்டரண அபறரன ஆனங்கள்  கட்டிதரோப்தப் 

தடுகறன்நண. ஆணரல், இவ்ரர அகக்கப்தடும் ஆனங்கள் 

அகந்துள்ப இடத்றற்கரண உரறக அல்னது உரறத்து அந் 

ஆனங்கரக்கு இல்னரற்ரதரகறன்ந துறருஷ்டசரண 

றகனக இன்ர அங்குள்ப   எட்டுதரத்ரண ஆனங் 

கரக்கும் இருக்கறன்நது. இது அங்குள்ப இன்ததரரு 

தறச்சறகணரகும். ஆனங்கள் அகந்றருக்கும் கரறககப 

ருர உரறக தகரண்டரட தொடிரது. அற்நறல் உரறக 

தகரண்டரடுறரன ந்ற அர்த்தொறல்கன. ஆகர, 

அந்ந் த்கச் சரர்ந் க்கரக்கு அந் ஆனக் 

கரறகபறன் உரறக ங்கப்தடல் ரண்டும். ஆன 

தரறதரனண சகதறணரறடம் அந் உரறகக ங்கறணரல் அது 

து க்ககபக் தகபறத்ரக அகத்ம். ஆகர, தகப 

கரற அகச்சர் அர்கள் இந் றடத்கக் கருத்றற் 

தகரண்டு அறரன அக்ககந கரட்ட ரண்டுதன்ர ரன் 

ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

தறரறட்டிஷ்கரருக்குச் தசரந்ரக இருந் அச கரறகள் 

1970கபறரன கரறச் சலர்றருத்ச் சட்டத்றன் அடிப்தகடறரன 

அல்னது கரற உச்ச ம்தைச் சட்டத்றன் அடிப்தகடறரன - 

ரரட்டச் சுவீகரறப்தை ன்ந சட்டத்றன் அடிப்தகடறரன 

அசரக்கப்தட்டது. ஆணரல், இவ்ரர அசரக்கப் 

தட்ட ரரட்டக் கரறகள் ணறரர் கம்தணறகரக்கு 

குத்ககக்கு ங்கப்தட்டண. அவ்ரர ங்கப்தட்டிருக்கும் 

கரறகரக்கு அந்க் கம்தணறக்கரர்கள் இன்ர தசரந்ம் 

தகரண்டரடுகறன்நரர்கள்; இந்க் கரறகரக்குச் தசரந்க் 

கரர்கள் ரங்கள்ரதணன்ர ரரடுகறன்நரர்கள். அர 

ரத்றல் ஜணச, அச ததருந்ரரட்ட ரக்கம் ரதரன்ந 

அச றரணங்கள் அந்க் கரறகரக்குச் தசரந்க்கரர்கள் 

ரங்கதபன்ர தசரந்ம் தகரண்டரடுகறன்நண. இக 

அகணத்துக்கும் சறகம் கத்ரற்ரதரல் LRC ணப்தடும் 

கரறச் சலர்றருத் ஆகக்குரோரணது , இல்கன, தொரோத் 

ரரட்டக் கரறகரம்  க்குத்ரன் ன்ர தசரந்ம் 

தகரண்டரடுகறன்நது. ரரட்டக் கரறககபப் ததரரத் 

பறரன ரர் உண்கரண தசரந்க்கரர் ன்ந 

றடத்றரன இப்ததரரோது தல்ரர ரற்ரக் கருத்துக்கரம் 

சந்ரகங்கரம் ரோந்து தகரண்டிருக்கறன்நண. இகத்ம்கூட 

தகப கரற அகச்சர் அர்கள் ணது கணத்றரன 

டுத்து, இந்க் கரற உரறக றடத்றரன லர்க்கரண எரு 

தொடிறகண ரற்தகரள்ப ரண்டுதன்ர ரன் ரகட்டுக் 

தகரள்கறன்ரநன்.  

இற்குப் தைநம்தரக இன்ததரரு றடத்கத்ம் ரன் 

இங்கு தசரல்ன ரண்டும். அரது, ரனப்தறட்டி, கண்டி 

ரதரன்ந தகுறகபறரன ஜணச, அச ததருந்ரரட்ட ரக்கம் 

ன்தற்நறன் றர்ரகத்றன்கலழ் இங்கும் ரரட்டங்கள் இருக் 

கறன்நண. இப்ததரரோது இந்த் ரரட்டக் கரறகள் 

தபறரருக்கு ங்கப்தடும் எரு றகனக ற்தட்டிருக் 

கறன்நது. அது குத்கக ற்ரம் லண்டகரனக் குத்கக ன்ந 

ககறல் ங்கப்தடுரகவும் அக றற்கப்தடுரகவும் 

தசரல்கறன்நரர்கள். ஆணரல், உண்க துதன்ர தரறர 

எரு றகனக இருக்கறன்நது. அணரல் து க்கள் தல்ரர 

சஞ்சனங்ககபத்ம் சந்ரகங்ககபத்ம் தகரண்டர்கபரக 

இருக்கறன்நரர்கள். ணர, இவ்ரநரண கரறகள் 

தபறரருக்குக் தகரடுக்கப்தடுது டுக்கப்தடல் ரண்டும். 

தணணறல் கரற ன்தது எரு ரட்டின் அங்கரக 

இருக்கறன்நது. றனம் இல்னரறட்டரல் ரடு கறகடரது . கரற 

- தற - றனம் இல்னரறட்டரல் ரடு கறகடரது. இந் 

ரட்டிரன கரறகரக்குப் ததரரப்தரண ஏர் அகச்சரக 

இருக்கறன்ந தகப ரஜரன் அதுங்க அர்கள் இந் 

றடத்றல் அறக அக்ககந கரட்ட ரண்டும். ணர, ரன் 

இங்ரக குநறப்தறட்ட றடங்கபறரன அகச்சர் அர்கரம் 

அசரங்கதொம் கணம் தசரேத் ரண்டும்.  

இரறரக, கனக க்கபறன் கரற உரறக 

றடத்றரன றரரண, ர் ரலறறனரண தொடிவுககப 

ரற்தகரள்ப ரண்டுதன்ர ரகட்டுக்தகரண்டு, சந்ர்ப்தம் 

அபறத் அகத் கனர் அர்கரக்கு லண்டும் ன்நற கூநற , 

றகடததரகறன்ரநன். ன்நற. க்கம். 

  

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is, the Hon. K. Kader Masthan. You 

have 10 minutes.  

 

[தற.த. 4.05] 
 

ගු මක්. කළදර් මවහතළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கர. கரர் ஸ்ரன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம். 

தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, இன்ர 

த்த்ம் தொடிகடந்து 7 ருடங்கள் கடந் றகனறல் க்கள் 

ணறல் த்த் தேற குகநந்துள்பதுடன் டக்கு , கறக்கு க்கள் 

தடிப்தடிரக இல்தைறகனக்குத் றரும்தற ருகறன்நணர் ன்தது 

ரற்கத்க்க எரு  றடரகும். இருப்தறதம் 

தரறக்கப்தட்ட க்கள் இன்ணதொம் தொரோகரண இல்தை 

றகனக்குத் றரும்தைற்கரண உரற ற்தரடுகள் 

ரறக்கப்தடுது றகவும் ருந்த்க்கரகும் 

சுந்ற இனங்ககறல் றகவும் தகரய்ந் , எரு லண்ட 

னரற்கநக்தகரண்ட அகச்ரச கரற அகச்சரகும். கரற 

ஆகரபர் றகக்கபம், றன அபகத் றகக்கபம், 

கரற ரசலகப்தைத் றகக்கபம் ரதரன்ந றரணங்கள் 

ஊடரக ம் ரட்டின் கரறக் தகரள்ககக்கு அக ரட்டு 

க்கபறன் தன ரககள் றகநரற்நப்தட்டு ந்றருக் 

கறன்நண. அரரம் இந்க் குரகற கரனத்றல் அகச்சர் 

தகௌ ரஜரன் அதுங்க அர்கள் ரற்தகரண்ட  

ரசககள் தரரட்டத்க்கக.  

ம்ரட்டில் டக்கு, கறக்கறல் குநறப்தரக ன்ணற 

ரட்டத்றல் அண்கக் கரனத்றல் ற்தட்ட அசரர 

சூழ்றகன கரரக கரறச் சட்டங்கபறரேள்ப இரக்கரண 

றதந்கணகபரல் ததரும்தரனரண க்கள் ரம் ரரோம் 

கரறகரக்குரற உரறகக துறஷ்டசரக இன்ணதொம் 

ததநதொடிர றகன கரப்தடுகறன்நது. ன்ணற ரட்டத்றல் 

தம்தக தம்தகரக ரழ்ந்து ந் க்கபறன் தர்வீக 

றனங்ககப உர் தரதுகரப்தை னததம் ரதரர்கறல் 

தரதுகரப்தைத் ப்தறணர் ம்சம் கத்துள்பணர். த்த் சூரல் 

இடம்ததர்ந்து ன்ணற ரட்டத்றல் ரழ்ந் றழ், 
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தொஸ்ரம், சறங்கப க்கபறன் கரறகள் உரற ஆங்கள் 

இன்கரல், குநறப்தரக  ஸ்னங்கள், ரணங்கள், 

கரடிகள், தரடசரகனகள் ரதரன்ந ததரதுக் கரறகள்கூட 

இவ்ரர அதகரறக்கப்தட்டுள்பக இங்கு சுட்டிக்கரட்டப்தட 

ரண்டி றடரகும். இவ்ரநரண தொகநற்ந 

தசற்தரடுகள் இணங்கரப்தட்டு உண்கரண கரற 

உரறகரபர் கரக்கு அக ங்கப்தட ரண்டும். 

தணணறல், இர்கள் ஆறம் ருடங்கரக்கு ரனரகத் து 

தோரகர் றறல் குடிறருந் ன்ணற ண்றன் 

கந்ர்கபரர். தொசர, ன்ணரர், தொல்கனத்லவு, ன்ணறப் 

தறரசம் ன்தண து தோரகர் கரல் தறத் 

இடங்கபரகும். ஆணரல், இன்ர இர்கரக்கரண கரற 

எதுக்கலடு ற்ரம் வீடகப்தைத் றட்டங்ககபச் சூல் அறப்தை 

டடிக்ககரகவும் ரசத் துரரகச் தசல்கபரகவும் ஊல் 

ரரசடிரகவும் தன்தகுற ஊடகங்கள் சறத்ரறக்க 

தொற்சறதடுத்து ருகறன்நண.  

தகௌ கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, 

ஆபறப் தற்நரக்குகந, தரறல்தட்தக் குகநதரடு ரதரன்ந 

தறச்சறகணகள் ரற்தடி டடிக்ககககபத் துரறப்தடுத்து 

ற்குப் ததரும் சரனரக அகந்துள்பகக ரன் 

ற்ரக்தகரண்டரரேம், அற்கநத் தரடர் ககரக்கற 

க்கபறன் ரழ்ரரக் குகநகப் தைநந்ள்பறறட்டு அசு 

ன்ந ககறல் ம்ரல் தசற்தடதொடிரது ன்தக இந்ச் 

சகதக்குச் சுட்டிக்கரட்ட றரும்தைகறரநன். ரகு ஜணரறதற 

கத்றரறதரன சறநறரசண அர்கள் ரற்தடி றடங்ககப 

ரர்த்தர்ரகப் தைரறந்துதகரண்டிருக்கறநரர். அருகட 

ண்க்கருறன்தடி, தரதுகரப்தை னம் ன்ந ரதரர்கறல் 

அசரரரண தொகநறல் ககப்தற்நப்தட்ட கரறகள் 

கட்டம் கட்டரக உரறர்கரக்கு லப எப்தகடக்கும் தறகள் 

கடததற்ரக்தகரண்டிருக்கறன்நண ன்தக றகவும் 

கறழ்ச்சறத்டன் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். அரரதரன்ர 

ரட்டின் தன தரகங்கபறரேம் ஜணரறதற டரடும் ரசகறன் 

தோனம்  தன ருடங்கபரகத் லர்க்கப்தடரரருந் ததரும் 

தரனரண க்கபறன் ஆறக்கக்கரண தறச்சறகணகரக்கு 

அண்கக்கரனரகத் துரற லர்வுகள் கறகடத்துருகறன்நண. 

லள்குடிரற்நப்தட்ட க்கபறன் உரறகப் தத்றங்கள் 

அர்கரக்குக்  கறகடக்க ஆண தசய்ப்தட ரண்டும். 

அரரதரன்ர, ததரதுக் கரறகள் இணங்கரப்தட்டு, 

அபவீடு தசய்ப்தட்டு, அற்நறன் ல்கனகள் றர்ம் 

தசய்ப்தட்டு அக்கரறகரக்கரண உரறப்தத்றங்ககபத்ம் 

ங்கற றர்கரன சதோக உநவுக்கும் சதோக ல்ரக்கத்துக்கும் 

றகக்கப்தட ரண்டும். இப்தரரற ததரரப்தை 

ம்கணருக்கும் உண்தடன்தக இச்சகதக்குத் தரறப் 

தடுத்றக்தகரள்ப றரும்தைகறரநன்.  

தகௌ கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, த்த் 

சூரல் ன்ணற ரட்டத்றரருந்து அகறகபரக தபற 

ரட்டங்கரக்குச் தசன்ந ததரும்தரனரண க்கபறன் தொனரம் 

தம்தகறணர் றத் றகனறல் அர்கபறன் ரரறசுகள் 

கரறகரக்கு உரறப்தத்றம் ததரற்கு ததரும் 

சறங்ககப றர்ரரக்குகறன்நணர். றரசடரக, கடந் 

கரனங்கபறல் அசரர சூழ்றகனறல் ததரும் துங்ககப 

அததறத் ன்ணற ரட்ட க்கபறன் கரறப் தறச்சறகண 

கபறல் கணம் தசரேத்ற றரசட தசற்றட்டத்றதெடரக 

அர்கபது கரறப் தறச்சறகணகரக்குத் லர்றகணப் ததற்ரத் 

ருரர ரண்டிக்தகரள்கறன்ரநன்.  

குநறப்தரக, ணதரறதரனணத்  றகக்கபத்றற்குச் தசரந் 

ரண Forest Reserve கரறகபறல் குடிறருக்கும் ற்ரம் 

றசரம் தசய்த்ம் கரறககப றடுறப்தறல் ததரும் 

கரனரம் ற்தட்டுள்பது. ஆகர, அகணத் துரறப்தடுத் 

ரண்டும். கரசதைம், தைற றதைம், தக றதைம், 

சதைம், க்கரம்தகப ரதரன்ந கறரங்கபறல் சுரர் 30 

ருடகரனரக றந்ரக ரழ்ந்துரும் க்கள் 

அப்தகுறறன் ரக்கரபர் இடரப்தறல் தறப்தட்டும் உள்ரொர் 

அறகரசகதக்குச் ரசரகனரற கட்டிறருந்தும், அர்கரக் 

கரண றன உரறப்தத்றம் இதுக ங்கப்தடறல்கன. 

ணர, அர்கரக்கும் றகரக உரறப்தத்றம் ங்கப் 

தடரண்டும்.   

2012ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் இன்ரக றண்ப் 

தறக்கப்தட்ட 2,000க்கும் ரற்தட்ட றன அபக 

ரண்டுரகரள்கள், றன அபகரபர்கபறன் தற்நரக்குகந 

கரரக அங்கு ரங்கறக்கறடக்கறன்நண. அணரல் 

வுணறரறல் இன்ததரரு றன அபக அரேனகத்க 

அகக்க டடிக்கக டுப்ததுடன், ன்ணரர், தொல்கனத்லவு 

ரட்டங்கரக்கரண ணறரண ரட்ட றன அபகத் 

றகக்கபங்கரம் அகக்கப்தட ரண்டும். 

குபங்கள் ற்ரம் கண றகக்கபங்கரக்குச் 

தசரந்ரண வீற, லர்ரய்க்கரல், ஆற்ர எதுக்கலடுகள் 

ன்தற்கந ஆக்கறறத்றருக்கும் க்கரக்கு அர்கரக்கு 

துரண இட எதுக்கலட்கட ங்கற, அக்கரறககப 

றடுறக்க டடிக்கக டுக்கப்தட ரண்டும். ரட்டில் 

ற்தட்ட அசரர சூழ்றகன கரரக இடம்ததர்ந்து 

லபக்குடிரநற க்கபறன் கரறககப இணங்கண்டு, 

அம்க்கபறன் கரறககப ஆக்கறறத்ர்கபறடறருந்து 

அற்கநப் ததற்ர, உரறர்கரக்கு அற்கந அறகரத் 

துடன் ங்குற்கு றரசட ஆகக்குரோதரன்ர 

அகக்கப்தட ரண்டும். த்த்த்துக்கு தொன்ணர் இந் க்கள் 

ரழ்ந் தசரந் இடங்கபறல் அர்கள் வ்ரர து 

றசரம், ந்க ரய்ப்தை, ரசகணப் தறர்ச்தசய்கக ற்ரம் 

லன்தறடித்தரறல்ககபச் தசய்துந்ரர்கரபர, அர 

ககறல் வ்ற கடகரறன்நற இன்ரம் து ரழ்ரர 

டடிக்ககககப தொன்தணடுக்கத் ரகரண சூரேம் 

அர்கபறன் உரறககரம் லண்டும் உரற தசய்ப்தட 

ரண்டும்.  

தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, 

ததரதுரக ன்ணறகப் ததரரத்கறல், அங்குள்ப அச 

கரறகள் சரறரண தொகநறல் க்கரக்குப் தகறர்ந்பறக் 

கப்தடறல்கன; அங்கு க்கள் எரோங்கரண தொகநறல் 

குடிர்த்ப்தடவுறல்கன. ன்ணரர் ரட்டத்றல் ருக்கனம் 

தறட்டிப் தகுறறல் க்ககப லபக் குடிர்த்துற்குப் தரரற 

கரறப் தற்நரக்குகந கரப்தடும் றகனறல், சுரர் 5,000 

தயக்டர் றனம் தநககள் சரனத்துக்கு 

எதுக்கப்தட்டுள்பது. இறல் க்கரகட 1,000 தயக்டர்   

கரறகள் றட்டறட்ட ககறல் அதகரறக்கப்தட்டுள்பண. 

அரரதரல் றருரகலஸ்த்றரேம் க்கபறன் கரறகள் 

தரல்ததரருள் றகக்கப றனங்கபரகப் தறகடணப்தடுத்ப் 

தட்டுள்பண. இவ்ரநரண தரரற சற டடிக்கககள் தொற்நரக 

றரத்ப்தட ரண்டும். குநறப்தரக த்த் கரனத்றரேம் 

த்த்த்துக்குப் தறந்ற கரனத்றரேம் றட்டறட்ட தொகநறல் சறன 

ர்த்ரணற அநறறத்ல்கள்தோனம் அதகரறக்கப்தட்ட 

அகணத்துக் கரறகரம் க்கள் தன்தரட்டுக்கரக றடுறக் 

கப்தட ரண்டும். இந்ப் தறன்ணறறல் அதகரறக்கப்தட்ட 

ணறரர் கரறகரக்கரண உரற இப்தேடுகள் ங்கப்தட 

ரண்டும். 

அரரதரல் இன்ர து கப் தகுறகபறல் சறன 

றரணங்கபரல் லண்டகரனக் குத்கக அடிப்தகடறரேம் 

ரர அடிப்தகடறரேம் கரறகரக்கரண உரறகள் ததநப் 

தட்டரரேம் அந் றரணங்கள் தசரல்னப்தட்ட றகறக்குள் 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

அந் றனங்ககபப் தன்தடுத்துறல்கன. து க்கரக்குக் 

கரறப் தற்நரக்குகந கரப்தடுகறன்நது . ணர,  

கப்தைநங்கபறல் கரறககப ங்கும்ரதரது றகவும் 

கணரக ங்க ரண்டும். தணன்நரல், அங்கு 

ததரருபரர த்ற றகனம் அகப்தற்கு  200 றல்ரன் 

ரூதரய் எதுக்கப்தட்டரரேம் கரறறல்னர தறச்சறகணரல் 

அது இரோதட்டுக்தகரண்டிருக்கறன்நது ன்தது க்குத் 

தரறத்ம்.  

ன்ணரர் ரட்டத்றல் கரற ரசலகப்தைத் றகக் 

கபத்றற்குரற கரறககப ங்குககறல், த்த்த்ரல் றகவும் 

தரறக்கப்தட்டு லள்குடிரநற து க்கரக்கு அக உரற 

தொகநறல் ங்கப்தட ரண்டும். அர்கபறன் ரக கருற 

றசரக் கரறகபறல் எவ்ரரர் க்ககரது அர் 

கரக்கு ங்கறணரல் அன்தோனரக அர்கபறன் 

ரழ்ரரம் உர்கடத்ம். ஆணரல், இற்கநப் 

ததரற்கரக றண்ப்தறக்கும்ரதரது எருசறனர தவ்ரர 

தர்கபறன் ததர்கபறல் றண்ப்தறத்து 75 க்கர் - 100 க்கர் 

ணப் ததற்ரக்தகரள்கறநரர்கள். ணர, அப்தடி ங்குக 

றரத்ரண்டுதன்ர ரகட்டுக்தகரள்ப றரும்தைகறன்ரநன்.  

இரறரக, இந் ல்னரட்சற அசறல் ன்ணற க்கரக்கும் 

ஏர் எபறரண றர்கரனம் தறநக்க, அர்கரம் ரசற 

அதறறருத்றப் தத்றல் இகந்து தசற்தட சறங்கப, றழ், 

தொஸ்ரம் அசறல் கனககள் கட்சற ரரதரடின்நற 

என்நறகந்து, எற்ரகரகப் தறரற்ந ரண்டுதன்ர 

லண்டும் ரண்டிக்தகரண்டு, ணது உகக றகநவு 

தசய்துதகரள்கறன்ரநன். ன்நற. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශයබ  රු ගේ.නම්. ්න්තද කුභහයසිරි භ්තත්රීතුභහ. ඔඵතුභහබ 

විනහින 8 හරඹක්ක  තිගඵනහ. 
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ගු මේ. එේ. ණනන්ද කුමළරසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ඔඵතුභහබ ගඵොගවොභ සතුතියි  මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි. 

2013 ඉඩම් දත්ය ළනීගම් (්තදි ගවීගම්) නිගඹෝ 
සගලෝධනඹ යන ගම් ගභොගවොගත්  විගලේගඹ්තභ ඌ 
ඳශහගත්  ගභොනයහර දිසත්රික්ක ගේ සුවිගලේ ව හයණහ කිිඟඳඹක්ක  

රු දභහතයතුභහගේ දධහනඹ බ ගඹොමු ය්තන භබ දසථහ 
රඵහ  ජභ ළන භහ ්තගතෝ නහ. මරහනහරඪ රු 
භ්තත්රීතුභනි  හභහනයගඹ්ත යබ සර්ධන බයුතු ක්රිඹහත්භ 

න ගොබ ඒ වහ දලය යන ඉඩම් රඵහ ළනීභබ සිදු නහ. 
හරඹක්ක  තිසගේ ඒ ඉඩම් ඳහවිච්චි යපු  හ යපු  ඒ ඉඩම්ර 
 ජර්ක හරඹ සිබ ඳදිසචි ගරහ ිඟබපු දඹබ ඹම් විිවඹ 

හධහයණඹක්ක  ඉටු ්තන ඕනෆඹ කිඹන නයි භගේත් විලසහඹ.  

විගලේගඹ්තභ උභහ ඔඹ යහඳහයඹ ක්රිඹහත්භ යන ගරහගේ 
ඵදුල්ර ව ගභොනයහර ඹන දිසත්රික්ක  ගදගක්ක  විලහර පිරිබ 
තභ්ත ඳදිසචි සිටි ඉඩම්ලි්ත ඉත් ්තන සිද්ධ වුණහ. භහ 
නි ගඹෝලනඹ යන ළල්රහඹ භළතියණ ගොට්ඨහගේ දලුති්ත 

ළේ 95ක්ක  ඳභණ සර්ධනඹ න ඵත්  නිඟ ඳදිසචි සිටි දඹබ 
ඉඩම් රළගඵන ඵත් භහ පිළි්තනහ. දවුරුදු 100ක්ක   දවුරුදු 150ක්ක  

ඳභණ හරඹක්ක  ඳහයම්ඳරි ගවොබ ගඳොල් හ යපු  ගොස - 

ගදල් හ යපු  දවුරුදු ණනක්ක  තභ්තගේ කුඹුරු හ යපු 
දිඟස පිරිබ ඒ ශ්රී ඉඩම්ලි්ත ඉත් ්තන සිද්ධ වුණහ. 
යගට් සර්ධනඹ වහ ඒ දඹ ඒ ළඳ වීභ ය්තන සදහනම්. 
නමුත් ඒ දඹබ වුණු වහනිඹ පිළිඵ ඹම්කිසි විිවඹ හධහයණ 

්තදි මුදරක්ක  රඵහ  ජභ දතයලයයි කිඹන හයණඹ භහ මුලි්තභ 
භතක්ක  ය්තන ඕනෆ. උභහ ඔඹ යහඳහයඹ මුලි්තභ ්යම්බ යපු 
ගරහගේ ්තදි මුදල් ගනොරළබුණු කිිඟඳ ගදගනක්ක  තභත් 

ඉ්තනහ. ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත තක්ක ගේරු ගදඳහර්තගම්්තතුත් භය 
ඹම් ඹම් හච්ඡහ ය ගන ඹනහ.  

ඊබ දභතය වඳහනහර යහඳහයඹ ළනත් කිඹ්තන ඕනෆ. 
රු ටී.බී. ඒනහඹ ිභතිතුභහ ගම් රු බහගේ ථහ යන 

ගොබ වඳහනහර යහඳහයඹ ළනත් ව්ත ශහ භබ භතයි. 
වඳහනහර යහඳහයඹ කිඹ්තග්ත ඉතහභත් ඳළයණි යහඳහයඹක්ක . ඒ 
යහඳහයඹ තුළි්ත දතිවිලහර පිරික්ක  කුඹුරු ළඩ යමි්ත තභ්තගේ 

ජීගනෝඳහඹ ය ගන ඹනහ. වඳහනහර ළගේ ධහරිතහ ළින 
න ගොබ  හරඹක්ක  තිසගේ ඳදිසචි වී සිටි දතිවිලහර පිරිබ 
තභ්තගේ හ බිම්ලි්ත දයි්ත ්තන සිද්ධ නහ. ඒ නිහ උභහ 

ඔඹ යහඳහයඹ නිහ ඉඩම් දිඟමි ව දඹබ ්තදි මුදල් ගේහ වහ 
භහන වඳහනහර යහඳහයඹ නිහ ඉඩම් දිඟමි ව දඹබත් 
හධහයණ විිවඹබ ඹම්කිසි ්තදි මුදරක්ක  ිනනමි්ත රඵහ ගද්තන 
දලයයි කිඹන හයණඹ රු ිභතිතුභහගේ දධහනඹබ ගඹොමු 

ය්තන භහ ළභළතියි.  

ඒ විතයක්ක  ගනොගයි. ගණර යහඳහයඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත 
සුවිගලේ ව ප්රලසනඹක්ක  දඳබ තිගඵනහ  මරහනහරඪ රු 
භ්තත්රීතුභනි. ගණර සීනි ම්වරත්  ඳළල්ත්ත සීනි 

ම්වරත් ිති වුගඩු 1977්ත ඳසු ගේ.් ර්. ලඹර්ධන ිඟබපු 
ලනහිවඳතිතුභහගේත්  ඒ හගේභ යණසිසව ගප්රේභදහ භළතිතුභහගේත් 
නහඹත්ඹ ඹබගත්යි. ගණර යහඳහයඹ වහ 

ම්පර්ණගඹ්තභ ඉඩම් ටි රළබුගඩු භවළලි විගලේ ඵර 
ප්රගද්ලගේ ගොබක්ක  වළටිඹබයි. භවළලි විගලේ ඵර ප්රගද්ලගේ 
හරි ඳවසුම් ඹබගත් උක්ක  හ ය්තන තභයි මුලි්තභ ගම් ගොවි 

භවත්රු්ත ගතෝයහ ත්ගත්. ඊබ දභතය ඒ දඹබ දක්ක ය 1/4 
ඳභණ කුඹුරු ඉඩභක්ක  රළබුණහ. නමුත් ගම් ඉඩම්ර දයිතිඹ 
භවළලි දභහතයහසලඹ ඹබගත් තිබුණු නිහ භවය දසථහර ජ 

නිඟ ඵරතර තහහලි ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්යඹහබ ඳයහ 
තිගඵනහ. ඉඩම් ච්ගච්රි ඳළළත්වගේ ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්යඹහයි. 
නමුත් නිඟ යහකර ඵක්ක  තිගඵනහ  ගම් ඉඩම්ර දයිතිඹ 

තිගඵ්තග්ත හබද කිඹරහ. ඒ නිහභ ඒ දයිතිඹ පිළිඵ ප්රහගද්ීයඹ 
ගල්ම්යඹහබ ඍජු ක්රිඹහත්භ ්තන ගනොවළකි වුණහ. ඒ නිහ 
දළ්ත විටි්ත විබ ඵරවත්හයගඹ්ත  දනය විිවඹබ ගම් ඉඩම්ර 
ඳදිසචි ගරහ තභ්තගේ දයිතිඹ ඳශ යනහ. ඊබ දභතය තත් 

දඹ ඒ ප්රගද්ලර දනයගඹ්ත ඳදිසචි න නිහභ දඳබ ළබලුක්ක  
ගරහ තිගඵනහ  විදුලිඵරඹ දු්තනහභ  දලය ඳවසුම් ටි 
දු්තනහභ ඒ දඹ ඒ තළ්තලි්ත ඉත් ය්තග්ත ගොගවොභද කිඹරහ. 

ඒ නිහ භහ ගම් ශය ජ දගේ භවළලි සර්ධන වහ ඳරිය 
දභහතයහසලගේ ගල්ම්තුභහ ිතුළු නිරධහරි භවත්රු්ත භය 
්සයක දධීක්ක ණ හය බහගේ ජ ගම් ළන හච්ඡහ ශහ. 

දහන ලගඹ්ත ගම් පිළිඵ ීරයණඹක්ක  ගද්තන ්තග්ත රු 
ිභතිතුභහබයි. ඒ නිහ ගම් පිළිඵ නතුභහගේ දධහනඹ ගඹොමු 
යරහ ඹම් බයුත්තක්ක  යයි කිඹරහ භභ ඵරහගඳොගයොත්තු 

ගනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගම් ම්පර්ණ ඉඩම් ප්රභහණඹ 
ගවක්ක බඹහය 5 592යි. නයි්ත භහභබ රඵහ  ජරහ තිගඵන ඉඩම් 
ප්රභහණඹ ගවක්ක බඹහය 489.86යි. ගොවි භවත්රු්තබ ඔවු්තගේ 

නිහ වදහ ්තන  කුඹුරු හ ය්තන දලය ඉඩම් ප්රභහණඹ 
ගවක්ක බඹහය 815.42යි. කුඹුරු ඉඩම් ප්රභහණඹ විතයක්ක  ගවක්ක බඹහය 
602ක්ක  වළටිඹබ තිගඵනහ. ඒ නිහ ඉදිරිගේ ජ ගම් දළළ්තත 

451 452 

[රු  ගක්ක . හදර් භසතහ්ත  භවතහ  
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ප්රලසනඹක්ක  ඵබ ඳත්  ගනහ. ඒ ඉඩම්ර දයිතිඹ රඵහ ගද්තන 

කිඹරහ දවුරුදු තිව විතය හරඹක්ක  තිසගේ ඒ හබිම්ර හ 
බයුතු යන ගොවි භවත්රු ඉල්ලීම් යනහ. තමු්ත ඉ්තන 
ගදයබ  ඉඩභබ  දයිතිඹක්ක  නළවළ  ඵළසකුබ ඹම් කිසි 
ගල්නඹක්ක  ඉදිරිඳත් යරහ ණඹක්ක  ්තන පුළු්ත රභඹක්ක ත් 

නළවළ කිඹරහ ඒ දඹ කිඹනහ. ඒ නිහ ගම් හයණහ ළන විගලේ 
දධහනඹ ගඹොමු යරහ ගම් ඉඩම් පිළිඵ ඹම් ඳළවළදිලි ළඩ 
පිළිගශක්ක  වදහ ්තන ගනහ. ගම් ඉඩම්ර දයිතිඹ රඵහ 

ගද්තග්ත හබද  ඒහ දධීක්ක ණඹ ය්තග්ත ගොගවොභද  ගොවි 
භවත්රු්ත ගභච්චාය හරඹක්ක  හ ශ ඉඩම්ර දයිතිඹ රඵහ 
ගද්තග්ත ගොගවොභද කිඹන හයණහ ම්ඵ්තධගඹ්ත දධහනඹ 

ගඹොමු ශ යුතු ගනහ.  

ඒ ඉඩම්ර දයිතිඹ රඵහ ගදන ගොබ ගම් හයණඹ පිළිඵත් 

දධහනඹ ගඹොමු ය්තන ඕනෆ. විගලේගඹ්තභ ගණර 

යහඳහයඹ ක්රිඹහත්භ ්තග්ත උක්ක  හ කිරීගභ්ත ඳභණයි. ඵළරි 

ගරහත් ඹම් කිසි විිවඹකි්ත උක්ක  හ යන ඉඩම්ර දයිතිඹ 

ඔවු්තබ රඵහ දු්තගනොත්  සීනි භහභබ ප්රලසනඹක්ක  ිති ගනහ. 

ගොවි භවත්රු ඒ ඉඩම්ර ගනත් ගබෝ හ කිරීභබ ගිගඹොත්  

ඒ ශක්ක හ ්තග්ත ගොගවොභද කිඹන ප්රලසනඹ භතු ගනහ. ඒ 

නිහ ඒ ළනත් දධහනඹ ගඹොමු යරහ ගම් ප්රලසනඹ විඳිඹ යුතු 

ඵ භභ රු ිභතිතුභහබ ද්ත්තන ළභළතියි.     

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  දහන හයණඹ තභයි 

මුතුඩුිනඹ යහඳහයඹ ම්ඵ්තධ හයණඹ. ඔඵතුභහත් ද්තනහ  

මුතුඩුිනඹ යහඳහයඹ ළන. සිඹමරහඩුඩු ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් 

ගොට්ඨහගේ තිගඵන මුතුඩුිනඹ යහඳහයඹ ්යම්බ ගශේ 1980 

ර්ගේ ජ. 1980 ර්ගේ ජ මුලි්තභ මුතුඩුිනඹ යහඳහයඹ ්යම්බ 

යනගොබ දත්ඳත් ය ත්ත ඉඩම් ළඵලි ප්රභහණඹ 456යි. 

නයි්ත  ගම් ගනගතක්ක  ්තදි ගහ ිති ඉඩම් ළඵලි ප්රභහණඹ 

91යි.  තක්ක ගේරු හර්තහ ඉල්රහ ිති ඉඩම් ළඵලි ප්රභහණඹ 208යි. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගරොකුභ ළබලු ්තග්ත  දවුරුදු 

36ක්ක  ඹනගතක්ක  ඒ භවය ගොවි භවත්රු්තගේ ඉඩම්ර දයිතිඹ 

ම්ඵ්තධගඹ්ත ඳළවළදිලිතහක්ක  ගනොභළති වීභ වහ ්තදි මුදරක්ක  

ගනොරළබීභයි. ඒ නිහ ගම් පිළිඵ විගලේ දධහනඹක්ක  ගඹොමු 

ය්තන දලයයි.  දිසත්රික්ක  සර්ධන මිටු රැසවීගම් ජත් දපි ගම් 

ළන ථහ ශහ.   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගතොයතුරු ප්රභහණත් ගර 

ගනොරළබී ිති ළඵලි ණන 96ක්ක  කිඹරහ ව්ත ගනහ. ඒයි 

ගභතළන තිගඵන ඵළරෑරුම් ළබලු. ඒ කිඹ්තග්ත ඒ ඉඩම්රබ 

ම්ඵ්තධ දලය ගතොයතුරු රළබිරහ නළවළ. දළනබ දවුරුදු 36බ 

ඉසය ගරහ තභයි ගම් යහඳහයඹ ක්රිඹහත්භ ය්තන ඒ ඉඩම් 

ගඹොදහ ත්ගත්. නදහ ඒ තළ්තර තිබුණු ගල්ර ප්රභහණඹ 

ගොඳභණද කිඹරහ දද ද්තග්ත නළවළ; තිබුණු හ ගභොනහද 

කිඹරහ ද්තග්ත නළවළ; මුලි්ත ිඟබපු ඳදිසචිරු්ත පිළිඵ 

ඳළවළදිලි ගල්න නළවළ. ඒ නිහ ගම් පිළිඵ විගලේ දධහනඹක්ක  

ගඹොමු යරහ  තභ්තගේ ම් බිම්ලි්ත ඉත් ග්තන සිදු වුණු ඒ 

දිඟස ගොවි භවත්රු්තබ හධහයණ ්තදි මුදරක්ක  රඵහ ගද්තන 

දගේ රු ිභතිතුභහ බයුතු යයි කිඹරහ ඵරහගඳොගයොත්තු 

ගමි්ත  භබ ගම් දසථහ රඵහ  ජභ ළන ඔඵතුභහබ සතුති්තත 

ගමි්ත  භහ නිවඬ ගනහ.   

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the  Hon. S. Viyalanderan. You 

have fifteen minutes. 

[தற.த. 4.23] 

 

ගු එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரரந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌ கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, கரற 

தகரள்ரல் சட்டத்றன் கலரண கட்டகப தரடர்தரண 

இன்கந றரத்றரன ரதச ரய்ப்தபறத்கக்கு ன்நற ! 

உண்கறரன கரற தரடர்தரண றரத்றரன தனரும் 

தல்ரரதட்ட கருத்துக்ககபத்ம் ங்கரகட ரட்டம், 

ரகரம் றர்ரரக்கும் தறச்சறகணககபத்ம் டுத்றம் 

தறணரர்கள். கறக்கு ரகரத்க டுத்துக்தகரண்டரல், அது 

இனங்ககறரன றனப்தப்தை கூடி ரகரங்கபறரன என்நரக 

இருப்தகக் கரனரம். கறக்கு ரகரத்றரன 2013-2015 

கரண 3 ருட கரனப்தகுறக்குள் கரற தரடர்தரக 

கறட்டத்ட்ட 17,896 தொகநப்தரடுகள்     தறவுதசய்ப் 

தட்டிருக்கறன்நண. இந் 3 ருட கரனத்றரன இந்பவு கரற 

தரடர்தரண தொகநப்தரடுகள் தறவு தசய்ப்தட்டிருப்தன் 

தோனம் அந் ரகரத்றரன கரறப் தறச்சறகணகள் 

ந்பவுக்கு  றசுரூதம் டுத்றருக்கறன்நண ன்தகண 

லங்கள் அநறந்துதகரள்பனரம். அந்ககறல், றருரகர 

கன ரட்டத்றரன கரற தரடர்தரக 3,428  

தொகநப்தரடுகரம் அம்தரகந ரட்டத்றரன 9,453 தொகநப் 

தரடுகரம் ரன் தறறறறத்துப்தடுத்தும் ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றரன 1,256 தொகநப்தரடுகரம் கறகடக்கப் 

ததற்நறருக்கறன்நண.  

உண்கறல் கறக்கு ரகரத்றரன த்த் கரனத்றற்கு 

தொன்தை  கரற தரடர்தரண தறச்சறகண இருந்ரரேம் 

இப்ரதரதும் அது தரடர்ந்துதகரண்டிருக்கறன்நது. அரது , 

தொன்கண ஆட்சறறல் இருந் அந்ப் தறச்சறகண, சறரதரன்க 

க்கரகட ரக்குப்தனத்க கத்து உருரகற இந் 

ல்னரட்சறறரேம் தரடர்ந்து தசல்கறன்நது. 2009ஆம் ஆண்டு 

த்த்ம் தபணறக்கப்தட்ட தறன்தைகூட தொன்கண அசு டக்கு, 

கறக்கறரன கரற தரடர்தரண தறச்சறகணகரக்கு எரு சறநந் 

லர்கப் ததற்ரக்தகரடுக்கத் நறது. 2015 ஜணரற 08ஆந் 

றகற கடததற்ந ஜணரறதறத் ரர்ரன்ரதரது இந் 

ரட்டிரன ஏர் ஆட்சற ரற்நத்கக் தகரண்டுருற்கு 

டக்கு, கறக்கு க்கள் கூடுனரண தங்கபறப்கத ங்கற 

ணரர்கள். து ட்டக்கபப்தை ரட்டத்க அண்றத்றருக் 

கறன்ந ததரனன்ணரக ரட்டத்கச் ரசர்ந்ர்ரன் 

இன்கந ரகு ஜணரறதற அர்கள். அருகட 

ரட்டத்றரன அருக்கபறக்கப்தட்ட ரக்குககபறட 

த்கணரர டங்கு கூடுனரண ரக்குககப து க்கள் 

அருக்கு அபறத்றருந்ரர்கள். ஆணரல், இன்ர து 

ரகரங்கபறரன டந்துதகரண்டிருக்கறன்ந கரற அதகரறப்தை 

தொற்சறககபப் தரர்க்கறன்நரதரது இந் ல்னரட்சற தரடர் 

தறரன அந் க்கரகட ணங்கபறல் றகுந் கரக்கறம், 

அறருப்ற ன்தண  ற்தட்டிருப்தகக் கரக்கூடிரக 

இருக்கறநது. 

றருரகரகன, ட்டக்கபப்தை ரட்டங்கபறரன 

இவ்பவு கரனதொம் இரட தொகரம்கபரக இருந் கரறகபற 

ரருந்து கறட்டத்ட்ட 15 க்கர் கரறரன் றடுறக்கப் 

தட்டிருக்கறன்நது; தற்ரக்கக்கரண க்கர் கரறகள் 

இன்ணதொம் இரட தொகரம்கபரகத்ரன் இருக்கறன்நண. 

அக ற்தகணர இருந் இரட தொகரம்கள் ன்ர 

தரர்த்ரரேம், அதுற, ட்டக்கபப்தறரேள்ப றனந் 

கணடு, ரகண ரதரன்ந தகுறகபறரன றட்டறட்ட 

கரடறப்தைச் தசற்தரடுகள் தோனரக கறட்டத்ட்ட 10,000 

க்கர் கரடுகள் அறக்கப்தட்டு, அங்ரக றட்டறட்ட சறன 
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குடிரற்நங்கள் ரற்தகரள்பப்தட்டுள்பண. இவ்ரர 

குடிரற்நப்தட்டர்கரடன் ததௌத் தறக்குரர் சறனரும் 

ரசர்ந்து தரதுகரப்தைப் தறரறறணரறன் உறரரடு அந் ரட்ட 

க்கபறன் ரய்ச்சல் கரக இருந் தகுறகபறல் 39க்கு 

ரற்தட்ட ரடுககபச் சுட்டுத்ள்பற, அந் றனத்கத்ம்  

அதகரறத்றருக்கறநரர்கள்.  

இங்கு உகரற்நற ட்டக்கபப்தை ரட்ட உரப்தறணர் 

தகௌ  ஸ்ரீரசன் அர்கள், அந் ரட்டத்றரன இரட 

தொகரம்கள், ததரரஸ் றகனங்கள் அகந்துள்ப கரறககபப் 

தற்நற எரு தட்டிகனக் கூநறறருந்ரர். தரநக்தகரட்டரஞ் 

ரசகணறல் தறரண வீறக அண்டி றனப்தகுறரணது   

1990ஆம் ஆண்டிரருந்து ற்ததரரோது கறட்டத்ட்ட 26 

ருடங்கபரக இரட தொகரரக இருக்கறன்நது . அந்ப் 

தகுறக்குள் எரு தரடசரகன, றகபரட்டு கரணம் ற்ரம் 

க்கரகட குடிறருப்தைக் கரறகள் ன்தணவும் 

இருக்கறன்நண. அண்கறரன எரு றகத் ரய் ன்கணச் 

சந்றத்ரர். அர், "26 ருடங்கபரக ணது தசரந்க் கரற 

அந் இரட தொகரதொக்குள் இருக்கறன்நது ; ரன் ரடகக 

வீட்டில் இருக்கறன்ரநன்; ரன் எரு றக; ணக்கு 

தடிக்கறன்ந றல் தறள்கபகள் இருக்கறநரர்கள்; றகவும் 

கஷ்டப்தடுகறன்ரநன்; ணது கரறக லட்டுத் ரருங்கள்"  

ன்ர கூநறணரர். 2016ஆம் ஆண்டு ஜணரற ரம் 13ஆம் 

றகற டந்  ரட்ட  அதறறருத்றக் குரோக் கூட்டத்றரன இது 

தரடர்தரக ரன் ரதசறரதரது, "2 ரங்கள் ரருங்கள், 

றச்சரக அந் இடத்கறட்டு ரர இடத்றற்கு ரம் 

தசன்ரறடுரரம்" ன்ர அங்கறருந் இரடப் ரதச்சரபர் 

தசரன்ணரர். ஆணரல், இன்ர 9 ரங்கள் கடந்தும் 

ந்றரண டடிக்கககரம் ரற்தகரள்பப்தடறல்கன. 

ட்டக்கபப்தறரருந்து ரதரகும்ரதரது அது வீறறன் னது 

தக்கத்றரன இருக்கறன்நது. அந்ப் தரடசரகன இருந் 

இடத்துக்குப் தறனரக இடது தக்கத்றரன ஆற்கந அண்டி 

தகுறறல் எரு கரற எதுக்கப்தட்டிருக்கறன்நது . அந்க் 

கரறக்குள் அகந்துள்ப தரடசரகனறல் தறள்கபகள் - 

சறன்ணஞ்சறநரர்கள் கக் தகரட்டில்கரக்குள் றனத்றரன 

இருந்து தடிக்கறன்நரர்கள். ட்டக்கபப்தறரருந்து றருகன - 

தகரரோம்தை வீறறதெடரகப் தறக்கும்ரதரது அகணப் 

தரர்க்கனரம். அந்ப் தரடசரகனகப் தரர்த்ரல் தம் ரும். 

அது ஆற்கந அண்டி தகுற ன்தரல் அங்கு கட்டப் 

தட்டுள்ப கட்டிடங்கள்கூட லரல் அரறக்கப்தட்டு றக 

அதரகரண றகனறல் இருப்தரல், ந் ரத்றரேம் 

அக இடிந்து றனரம். அணரல் அங்கு தன 

தற்ரக்கக்கரண ரர்கள் இநந்து ரதரகக்கூடி சூல் 

இருக்கறன்நது. அரரகப, அங்குள்ப பரண தரடசரகன 

இரட தொகரரக இருக்கறன்நரதரறரேம் அகண 

அகற்நரல் இன்ணதொம் கரனத்க இரோத்டிக்கறன்நரர்கள். 

சறரஷ்ட உரப்தறணரண தகப கரற அகச்சர் அர்கள் 

றகவும் தைரறந்துர்ரரடு தசற்தடுகறன்நர் ; ணறரதறரண 

தொள்பர். ஆகர, தகப அகச்சர் அர்கள் ன்தகட 

கரனத்றல் றச்சரக அந்ச் சறன்ணஞ்சறநரர்கபறன் உறகப் 

தரதுகரப்தற்கு ரகரக தொற்சறதடுப்தரரடு, இந் 

ல்னரட்சறறன்கலழ் அந் பரண தரடசரகனகப் ததற்ரத் 

ருற்கு டடிக்கக டுக்கரண்டுதன்ரம் ரன் 

ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

அதுரத்றல்ன, தைதூர் தகுறக அண்டி றகப் ததரற 

எரு றனப்தப்கத அங்குள்ப க்கள் றரண றகனத்துக்கு 

ங்கறறருக்கறன்நரர்கள். அகண அண்டிறருக்கறன்ந தைதூர் 

கறரத்கச் ரசர்ந் கரணம் றகவும் சறநறரக 

இருக்கறன்நது. அந்க் கரறறன் ததரும்தகுற Air Force இடம் 

இருக்கறன்நது. அங்கறருக்கறன்ந தரடசரகன அந் கரணத் 

கர  ம்தறறருக்கறன்நது. அங்குள்ப ரன்கு ஊர்ககபச் 

ரசர்ந் இகபஞர்கரம் த்றகரம் அகணர ம்தறறருக் 

கறன்நரர்கள். தணணறல் அர்கள் றகபரடுற்கு ரர 

கரணறல்கன. ஆகர, அந்ச் சறநற கரணத்க சற்ர 

றசரனரக்கறத் ருற்கு தகப அகச்சர் அர்கள் 

றச்சரக டடிக்கக ரற்தகரள்ப ரண்டும் ன்ர ரன் 

இந் இடத்றரன றரகக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

இன்ர கறக்குப் தல்ககனக்ககத்றன் றருரகரகன 

பரகத்துக்குரற குச்சதபறறல் அகந்துள்ப  கரறறல்  3 

ரட், 33.33 ரதர்ச்சஸ் - கறட்டத்க்க தொக்கரல் க்கர் - Navy 

இன் கட்டுப்தரட்டுக்குள் இருக்கறன்நது. ற்ரதரது கறக்குப் 

தல்ககனக்ககத்றன் தசற்தரட்கட றஸ்ரறப்தற்கு அந்க் 

கரற ரகரக இருக்கறன்நது. ஆகர, அந்க் 

கரறகத்ம் ததற்ரக்தகரடுப்தற்கு டடிக்கக டுக்க 

ரண்டும்.  

சம்தர் அணல் றன் றகனத் றட்டம் ககறடப் 

தட்டுள்பரகத் தரறறக்கப்தடுகறன்நது . ஆகர, இந்த் 

றட்டத்துக்கரகப் ததரதுக்கபறடறருந்து டுக்கப்தட்ட 500 

க்கர் கரறக அந்ந் உரறகரபர்கபறடம் றரும்தக் 

ககபறப்தற்கு இந் அசு டடிக்கக டுக்க ரண்டும். 

கரம், அணரல் தரறக்கப்தட்ட க்கள் இன்ரம் 

கறபறதட்டி அகற தொகரறரன ரழ்ந்துருகறன்நரர்கள். 

ஆகர, அற்கரண டடிக்கககத்ம் குநறப்தரக ங்கர 

கட கரற அகச்சர் அர்கள் ரற்தகரள்ரர் ன்ர ரன் 

றர்தரர்க்கறன்ரநன்.  

அதுரத்றல்ன, இன்ர ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றரன 

குநறப்தரக கரற அதகரறப்தை ன்தது எருசறன தடிதொகநககப 

கரக கத்து கடததரகறன்நது. தொனரது, அங்ரக 

கரறகள் ங்ரக கூடுனரக இருக்கறன்நண ன்தகப் தற்நறச் 

சம்தந்ப்தட்டர்கள் எருசறன அறகரரறகபறடம் ரகட்டு 

அநறகறன்நரர்கள். தறன்ணர், தன்ணறனங்ககறல் இருக்கறன்ந 

றகப் ததரற தம் தகடத்ர்கபறடம், ரயரட்டல் 

ரதரன்நற்கநக் கட்டக்கூடிர்கபறடம் அந்க் கரறகள் 

தற்நற றதங்கள் தகரடுக்கப்தடுகறன்நண. இவ்ரநரண 

தசற்தரடுகரக்கு ரட்டத்றரன இருக்கறன்ந எருசறன அச 

அறகரரறகள் துக ரதரகறன்ந றகனகத்ம் அங்கு 

கரப்தடுகறன்நது. குநறப்தரக இந்க் கரற அதகரறப்கதப் 

தரர்க்கறன்நததரரோது, அது அதறறருத்ற ன்ந ரதரர்கறரன 

இடம்ததரக அரணறக்கக்கூடிரக இருக்கறன்நது . 

ரநறரநற ருகறன்ந அசரங்கத்கச் ரசர்ந் சறன 

அகச்சர்கள் ற்ரம் அர்கரபரடு சம்தந்ப்தட்டர்கள் 

தோனரகவும்கூட அங்ரக கரற அதகரறப்தை இடம்ததற்நறருக் 

கறன்நது.  

தகப கரற அகச்சர் அர்கள் சுற்ரனரத் துகநக்கும் 

ததரரப்தரண அகச்சரக இருக்கறன்நரர். அணரல் இன்த 

தரரு றடத்கத்ம் அருகட கணத்துக்குக் தகரண்டு 

 றரும்தைகறன்ரநன். குநறப்தரக, தரசறக்குடர ன்ந 

தகுறறரன 'ரயரட்டல்'கள் அகக்கப்தடுற்கு தொன்தை 

அங்ரக க்கள் குடிறருப்தைக்கள் இருந்ண. அர்கள் அங்ரக 

லன்தறடித் தரறகனச் தசய்துதகரண்டு சறர ககடககப 

கத்து ரழ்ந்ரர்கள்.  அர்கரகட ரழ்ரரம் ரர 

ஏர் அடிப்தகடறல் சறநப்தரகச் தசன்ரதகரண்டிருந்து . 

ஆணரல், தொன்கண அசு சுற்ரனரத்துகநக அதறறருத்ற 

தசய்த்ம் ரரக்கத்றரன தரசறக்குடரப் தகுறறரருந் 

க்கபறடம், "இந் இடத்றரன ரயரட்டல் ரும்ரதரது 

உங்கரக்குப் ரதரதுரண ரகன ரய்ப்தைக்கள் கறகடக்கும்;  
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உங்கரக்கு ரங்கள் ரர இடம் ருரரம். அந் இடத்றரன 

லங்கள் பரண ரழ்க்கககக் கட்டிதரோப்தனரம்" ன்ர 

கூநறது. இன்கநக்கு அங்ரக ட்சத்ற றடுறகள் 

ந்றருக்கறன்நண. ரங்கள் சுற்ரனரத்துகநக அதறறருத்ற 

தசய்க ரற்கறன்ரநரம். ஆணரல், அந் ரட்டத்கச் 

ரசர்ந் க்கபறல் அல்னது அந்ப் தகுறறரருந்து 

அப்தைநப்தடுத்ப்தட்ட க்கபறல் த்கண ரதர் அந் 

றடுறகபறல் ரகன தசய்கறன்நரர்கள்? குகநந்து, கூட்டுது 

துகடப்தது ரதரன்ந ரகனரது த்கண ரதர் 

தசய்கறன்நரர்கள்? ன்ர தரர்த்ரல், எரு சறனர்கூட இல்கன. 

இன்ர அந் க்கள் தறச்கசதடுக்கறன்ந றகனறரன 

இருக்கறன்நரர்கள்.   

இரரதரன்ரரன் இப்ததரரோறருக்கறன்ந இந்  'ல்னரட்சற' 

அசு ரககப் தகுறறரன இநரல் பர்ப்தைத் றட்டத்கக் 

தகரண்டுந்ததரரோது அங்குள்ப க்கள் அகண 

றர்த்ரர்கள். அர்கள் ன், றர்த்ரர்கள்? ன்ந 

றடத்க ரங்கள் தரர்க்கரண்டும். தொன்கண அசறன் 

கரனத்றரன தரசறக்குடரறரருந் க்கரக்கு  "எரு பரண 

ரழ்க்கககத் ருரரம்; இது ருரல் உங்கபறல் 60 

வீரணர்கரக்கு ரகன ரய்ப்தைக் கறகடக்கும்" ன்தநரரு 

ரக்குரறக ங்கற அர்கள் ரற்நப்தட்டணரல் 

இப்ததரரோது இநரல் பர்ப்தை ன்ந அடிப்தகடறல் கரறகள் 

டுக்கப்தடும்ததரரோது அர்கள் றர்க்கறன்நரர்கள்.  அங்ரக 

தற்ரக்கக்கரண குடும்தங்கள் லன்தறடித் தரறகன 

ம்தறறருக்கறன்நண.  ணர, ரகன ரய்ப்தை ரருக்குக் 

கறகடக்கும்? ந்ப் தகுற க்கரக்குக் கறகடக்கும்? ரர் 

இறரன ரகன தசய்ரர்கள்? ரதரன்ந சந்ரகங்கள் அங்ரக 

ரோகறன்நண. ஆகர, ஏபரது சறநப்தரண ரழ்க்ககக 

டத்துகறன்ந க்ககப அதறறருத்றதன்ந ரதரர்கறரன 

கலழ்றகனக்குக் தகரண்டுரதரது உண்கறரன ரகணக் 

குரற றடம்.   

அதுரத்றல்ன, இன்ர றட்டறட்ட குடிரற்நங்கள் 

கடததரகறன்நண. ரன் ற்தகணர தசரன்ணதுரதரல், 

இன்ர இந் ரட்டிரன சறங்கப க்கள் ததரும்தரன்கரக 

ரழ்கறன்ந, தர்வீகரக ரழ்கறன்ந, 100 வீம் சறங்கப க்கள் 

தசநறந்து ரழ்கறன்ந எரு தகுறறரன றடீதன்ர எரு 

தள்பறரசகனக் கட்டிணரரனர அல்னது றடீதன்ர எரு இந்து 

ஆனத்கக் கட்டிணரரனர அங்குள்ப க்கள் றர்க்கத்ரன் 

தசய்ரர்கள். தணன்நரல், அர்கள் தர்வீகரக ரழ்கறன்ந 

தகுற அது. அங்கு ஏர் இணதொரகல் ற்தடத்ரன் தசய்த்ம். 

அரரதரன்ரரன் றழ் க்கள் தர்வீகரக, லண்டகரனரகச் 

தசநறந்து ரழ்கறன்ந தகுறகபறரன எரு சறன அசறல்ரறகள் 

தறன்தைனரக இருந்துதகரண்டு ததபத் றகரகககப 

அகக்கறன்நரர்கள். இன்ர ரகண, றனத்கணடு 

ரதரன்ந இடங்கபறல் றகரக அகப்தறரேம் அற்குரற 

கரறககப அதகரறப்தறரேம் கறக்கு ரகரத்கச் ரசர்ந் 

எரு சறன அசறல்ரறகள் தறன்தைனரக இருக்கறன்நரர்கள்.  

ஆகர, றழ் க்கள் தர்வீகரகச் தசநறந்து ரழ்கறன்ந 

தகுறகபறரன எரு சறனருகட இந்த் ரன்ரரன்நறத் ணரண 

தசற்தரடுகள் - அது றட்டறட்ட குடிரற்நரக இருக்கனரம் 

அல்னது ததபத் றகரக அகப்தரக இருக்கனரம் -அங்கு ஏர் 

இணதொரககன ற்தடுத்துரக இருக்கறன்நது . இண 

ல்ரக்கம் தற்நறப் ரதசுகறன்ந கரனகட்டத்றரன, இந் 

'ல்னரட்சறறரன' இவ்ரநரண எரு சறன ரகனத்றட்டங்ககப 

அரகரறகரண தொகநறரன தசய்கறன்நர்கரம் இருக்கத்ரன் 

தசய்கறன்நணர். இவ்ரநரணர்கள் ங்ககபத் றருத்றக் 

தகரள்ப ரண்டும். இது தொக்கறரண றடரக 

இருக்கறன்நது.  

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one minute.   
 

ගු එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரரந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 

Okay, thank you.  

இன்ர 11,900க்கு ரற்தட்ட தொன்ணரள் ரதரரபறகள் 

தைணர்ரழ்பறக்கப்தட்டுள்பரர்கள். கறட்டத்ட்ட 1,05,000 

றககள் டக்கு, கறக்கறரன இருக்கறன்நரர்கள்; அங்கவீண 

ரக்கப்தட்டர்கள் ஆறக்கக்கறரன இருக்கறன்நரர்கள். 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றரன ட்டும் 7,000க்கு ரற் 

தட்டர்கள் அங்கவீணர்கபரக இருக்கறன்நரர்கள். கண்கள், 

கககள், கரல்கள் ரதரன்நற்கந இந்றருக்கறன்நர்கரக்கு 

அர்கரகட ரழ்ரரத்றற்கரக இண்டு க்கர் 

கரறகரது தகரடுப்தற்குரற ந்த் றட்டதொம் இந் 

ல்னரட்சறறல் இல்கன. அர்கரக்கரண ரழ்ரரத் 

றற்கரகச் தசரந் ண்றரன ஏர் க்கர் கரறகரது 

தகரடுப்தற்கு இந் 'ல்னரட்சற' அசு ந்தரரு 

றட்டத்கத்ம் தொன்தணடுத்ரகத் தரறறல்கன. ஆணரல், 

தகரரோம்தறரனர அல்னது தன்ணறனங்ககறரனர பரக 

இருக்கறன்ந தம் தகடத்ர்ககப அதறறருத்றதன்ந 

ததரறரன அகத்துச்தசன்ர அர்கரக்குக் கரறககபக் 

தகரடுத்து லண்டும் லண்டும் அர்ககப பப்தடுத்தும் எரு 

தசற்தரடுரன் கடததரகறநர எற, அங்கறருக்கறன்ந 

க்ககப தொன்ரணற்ரற்கு ந்ற டடிக்ககத்ம் 

டுக்கப்தடறல்கன. அர்ககபப் தறச்கசதடுக்கறன்ந, 

ககரந்துகறன்ந றகனக்குக் தகரண்டுதசல்கறன்ந றகனரன் 

இந் 'ல்னரட்சற ' அசறரேம் தரடர்கறன்நகப் தரர்க்கும்ரதரது 

றகவும் ரகணரக இருக்கறன்நது.  இந் அகச 

ஆட்சறக்குக் தகரண்டுந் க்கள், அன் ல்னரட்சறறல் 

இன்ணதொம் ம்தறக்கக கத்றருக்கறன்நரர்கள். ஆகர, அந் 

ம்தறக்ககக வீடிக்கரல் வுதசய்து இந் அசு 

இவ்ரநரண றட்டறட்ட குடிரற்நங்ககப,  அதறறருத்ற 

ன்ந ரதரர்கறல் ரற்தகரள்கறன்ந கரற அதகரறப் 

தைக்ககப உடணடிரக றரத் ரண்டும்.  

அரரதரன்ர,  தகௌ உரப்தறணர் அறந்த் குரர் 

அர்கள் கனக க்கள் சம்தந்ரக எரு றடத்கச் 

தசரன்ணரர். அரது, கறட்டத்ட்ட இண்டு இனட்சத்து 

ம்தரறம் ரதரௌ் 200 ருடங்கபரக எரு ரட்டிரன 

கரறற்ர ரழ்கறன்ந அன றகனரணது ணறரதற 

ரணத்றற்தகறரண எரு றகனகரகும். அகத்ம் இந் 

அசு கணத்றற்தகரள்ப ரண்டுதன்ர கூநற , றகடததர 

கறன்ரநன். ன்நற.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශයබ  රු ගක්ක .ගක්ක . පිඹදහ භ්තත්රීතුභහ. ඔඵතුභහබ විනහින 
8 හරඹක්ක  තිගඵනහ. 

 
[ද.බහ. 4.39  
 

ගු මක්.මක්. ිළයදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.ரக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  2013 ඉඩම් දත්ය ළනීගම් 

(්තදි ගවීගම්) නිගඹෝ සගලෝධනඹ ම්ඵ්තධ රු ඉඩම් 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ිභතිතුභහ ඉදිරිඳත් යන රද ගඹෝලනහ ළන චාන කිිඟඳඹක්ක  
ථහ කිරීභබ රළබීභ ළන භභ ්තගතෝ ගනහ. 

විගලේගඹ්තභ රු ිභතිතුභහ විසි්ත දද ගගනන රද 

ගඹෝලනහ ඉතහ ළදත් ගඹෝලනහක්ක . ඉඩම් ඔේපු නළති 
විසිරක්ක ඹක්ක  ඳභණ ලනතහක්ක  ගම් යගට් සිටිනහ. ඉඩම් ඔේපු 
නළති දඹබ ඉඩම් ඔේපු රඵහ ජභබ දගේ යලඹ විසි්ත බයුතු 

යනහ කිඹරහ රු දභළතිතුභහ ප්රහලඹක්ක  ශහ. නභ ළඩ 
පිළිගශ දනු  රු ිභතිතුභහ නභ බයුතු ඉතහ හර්ථ යරහ 
රඵන දවුරුද්ද ද්ත වීභබ ප්රථභ  ඉඩම් ඔේපු රඵහ ජභබ බයුතු 

කිරීභබ පිඹය ළනීභබ  පිළිඵ භභ ්තගතෝ ගනහ. 

විගලේගඹ්තභ නුයනළිඹ දිසත්රික්ක ඹ ත්තහභ  නුයනළිගේ 
භසගළිඹ භළතියණ ගොට්ඨහගේ ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ දරුණු 

ඉඩම් භස ගොල්රඹක්ක  සිදුවුණහ. ප්රධහන ලර විදුලි ඵරහහය 
කිිඟඳඹක්ක  තිගඵන ප්රගද්ලර  භහවුසහළගල්  ඒ හගේභ හල්රි 
ගේ ලරහල දබ තිගඵන LRC නබ දයිති ඉඩම්ර ඹම් පිරික්ක  
ඵරවත්හයගඹ්ත ඳදිසචිගරහ ඉ්තනහ. තත් ඉඩම් ගොබක්ක  

LRC නගක්ක  දධයක්ක තුභහ විසි්ත න න දඹබ රඵහ ජ තිගඵනහ. 
කිසිභ දනුදළනුභකි්ත ගතොයත්  ජරහ තිගඵනහ. භවය දඹබ නභ 
ඉඩභ වහ රිසිට්ඳත් ගද තුන ඩරහ තිගඵනහ. රුපිඹල් 5 000  

10 000 දයගන රිසිට්ඳත් ඩරහ තිගඵන ඵ දඳබ ගඳ්තරහ 
තිගඵනහ. ඒ හගේභ භවය භහර දගේ ම්ඵ්තධීයණ මිටු 
රැසවීම්රබ ගඳත්ම් විලහර ලගඹ්ත නමි්ත තිගඵනහ. ඒහබ 

ගතොයතුරු ්තන ගිඹහභ රහභ නිරධහරි භවත්රු දඳත් නක්ක  
ගනොගඹකුත් ප්රලසන ිති ය ්තනහ. විගලේගඹ්තභ ගම් ළන 
ගොඹහඵරහ ඒ ඉඩම් සිඹල්රභ නළත ඉඩම් දභහතයහසලඹබ 

ඳයහගන  මීක්ක ණඹක්ක  යරහ ඒහ රඵහදිඹ යුතු පුද්රඹ්තබ 
රඵහ  ජගම් ළඩ පිළිගශක්ක  ිති ය්තන කිඹහ භභ ගම් දසථහගේ 
ඔඵතුභහග්ත ඉල්රහ සිටිනහ. 

වළබ්ත නයඹ ්රිත නභ පුද්රගඹකුබ දක්ක ය 2 
ණග්ත ඔේපු තුනකි්ත දක්ක ය 6ක්ක  රඵහ ජ තිගඵනහ. දක්ක යඹක්ක  
රුපිඹල් රක්ක  8 ණග්තයි  ජරහ තිගඵ්තග්ත. භහතගල් ිතිවුණු 
ඉඩම් ප්රලසනඹබ භහතගල් පුද්රගඹකුබ දමමු ගෝයශගඹ්ත 
තභයි රුපිඹල් රක්ක  8 ණග්ත ඒ දක්ක ය 6  ජරහ තිගඵ්තග්ත. 
වළබ්ත නයඹ ්රිත තිගඵන ටිනහ  ගවොභ ඉඩම් දක්ක ය 6ක්ක  
තභයි  ජරහ තිගඵ්තග්ත. ඒ ඉඩභ බර ළවිලි භහභබ දයිතියි 
කිඹරහ කිඹනහ. නමුත් LRC නග්ත තභයි ඉඩම් ඔේපු රඵහ ජරහ 
තිගඵ්තග්ත. දළ්ත ඒ ඉඩම්ර ගඵෝඩ් නක්ක  වරහ තිගඵනහ  
ෆලි ලගඹ්ත විකුණනහ කිඹරහ. ිහුහභ  ඳර්ච් නක්ක  රුපිඹල් 
40 000යි. ඳර්ච් න රුපිඹල් 40 000 ණග්ත විකුණ්තන දළ්ත 
බයුතු යගන ඹනහ. ගම් ගේ න න ළඩ බයුතු 
යනහ. ඒ ළන විගලේ දධහනඹ ගඹොමු යරහ  නභ ඉඩම් 
සිඹල්රභ යලඹබ ඳයහගන ඒ පුද්රඹ්තබ දිඹ යුතු ප්රභහණඹබ 
රඵහ ගද්තන කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  හභහනය පුද්රගඹකුබ 
ගද්තග්ත ඳර්චාස 10යි. ළිනභ වුගණොත් ඳර්චාස 10යි ගද්තග්ත. 
නගවභ නළති වුගණොත් ඳර්චාස 20 ගදන දසථහත් තිගඵනහ. 
දක්ක ය ණ්ත රඵහගදන රභඹක්ක  භභ නම් දළරහ නළවළ. නභ 
නිහ ගම් ගනගොබ රඵහ ජ තිගඵන දක්ක ය 50  60 ඉඩම් ඳයහ 
ළනීභ වහ ඹම් කිසි ළඩ පිළිගශක්ක  ිති යරහ ඒහ නළත 
ඳයහගන නීතයනුකර යරහ දුේඳත්  ඉඩම් නළති දිඟස 
ලනතහබ රඵහ ගදන ළඩබවනක්ක  ිති ය්තන කිඹරහ භභ 
විගලේගඹ්ත ඔඵතුභහග්ත ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

රු භ්තත්රීතුභනි  ගොයි හරගේ හගේද ඔඹ  ඉඩම්  ජරහ 
තිගඵ්තග්ත? 

ගු මක්.මක්. ිළයදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.ரக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගිඹ දවුරුද්ද මුර  ජ හගේ තභයි  ජරහ තිගඵ්තග්ත. ඒ 

ලිපිගල්න දපි ශය තිගඵනහ. ඔඵතුභහබ රඵහ ගද්තන පුළු්ත.  

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

ඒ විසතය ටි රඵහ ගද්තන. 
 

ගු මක්.මක්. ිළයදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு ரக.ரக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 
දළනබ භහ ශය නළවළ. ඔඵතුභහබ ඒහ රඵහ ගද්තන භබ පුළු්ත. 

ඒ ඔේපුර පිබඳත් නක්ක  රඵහ ගද්තන පුළු්ත. මරහනහරඪ රු 
භ්තත්රීතුභනි  ගම්හ ථහ ශහබ ඒහබ නිසි පිළිතුයක්ක  දඳබ 
රළගඵ්තග්ත නළවළ. ඒ නිහ ඒ ළන රු ිභතිතුභහගේ විගලේ 
දධහනඹ ගඹොමු ය්තනඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

ඉඩභ තක්ක ගේරුක්ක  රඵහ ්තන ගිඹහභත් ඒ හගේභ තභයි. 
2004 ඉරහ ගම් න ගතක්ක   ඳර්චාස වඹ ව ඳර්චාස විස 
ඉඩම්රබ තක්ක ගේරු රඵහ ්තන වළදුහබ තභත් ඒ රඵහ 

්තන ඵළරිගරහ තිගඵනහ.  ඒ භභ ඉදිරිඳත් ශ නක්ක . භභ 
භ්ත ගද්හරඹබ ඉල්රපු ඳර්චාස වඹ ඉඩගම් තක්ක ගේරු 
ඉල්ලුහ. 2004 සිබ ගම් දක්ක හ  දළ්ත දවුරුදු  කීඹක්ක ද? තභ 

තක්ක ගේරු රඵහ ්තන ඵළරි වුණහ. ඒ ලිපිගොනු දතුරුදව්ත 
ගරහ. ඒ රඵහ ්තන රභඹක්ක  නළවළ. නමුත් ඔඵතුභහග්ත භභ 
විගලේගඹ්ත ඉල්රහ සිටිනහ  2004 දවුරුද්ගද් ඉල්රපු තක්ක ගේරු 

දද මිරබ තක්ක ගේරු යරහ ගද්තන නඳහ කිඹරහ. නගවභ වුගණොත් 
දපි දඳවසුතහබ ඳත් ගනහ. ගද්හරගේ ල්ලි වුණත් ඒහ 
භවලනතහගේ ල්ලි. ඒ නිහ දුේඳත් දිඟස ලනතහබ ඒ මුදල් 

ගහ ්තන ඵළරි තත්ත්ඹක්ක  තිගඵනහ. ඒ නිහ හභහනයගඹ්ත 
ඳර්චාස 10  20 තිගඵන දඹබ ඒ  ඳයණ  තක්ක ගේරුභ  දඹ ය්තන 
කිඹහ ඉල්රහ සිටිනහ. දක්ක ය 50  60 තිගඵන දඹග්ත ඕනෆභ 
ණනක්ක  දඹ ශහබ දඳබ ප්රලසනඹක්ක  නළවළ. ඒ ළන දධහනඹ 

ගඹොමු ය්තනඹ කිඹහ භභ ඔඵතුභහග්ත ඉල්ලීභක්ක  යනහ. ඒ 
විිවඹබ  ඳර්චාස 10  15 හගේ  ඉඩම් විලහර ප්රභහණඹක්ක  තිගඵනහ. 
දළ්ත නුයනළිඹ ත්ගතොත් ඳර්ච් න ටිනහභ රුපිඹල් 

10 40 000ක්ක  විතය ගනහ.  ඉඩම් ඔේපු නළති දඹ විලහර පිරික්ක  
නුයනළිඹ නයගේත් ඉ්තනහ. ඳර්ච් නක්ක  රුපිඹල් 
10 40 000ක්ක  වුගණොත් ඒ දඹ ග්තග්ත ගොගවොභද? ඒ   

ගඵොගවොභ ගඳොින  ඳළල්ඳත් දබහ ගන ඉ්තන දඹ. ඒ නිහ භභ 
ඔඵතුභහග්ත ඉල්රහ සිටිනහ  ඳයණ තක්ක ගේරු දනු -හභහනය 
ණනබ- තක්ක ගේරු යරහ ඒ ටිනහභ දනු ගේහබ ඳසු 

ඒ දඹබ ඉඩම්රබ ඔේපු රඵහ ගද්තන බයුතු ය්තනඹ කිඹහ.   
ඊබ ඩහ ළින ප්රභහණ තිගඵන දඹග්ත - දක්ක ය 30  40  50 
තිගඵන දඹග්ත - ළින ණනක්ක  දඹ ශහබ ළබලුක්ක  නළවළ. ඒ 
හගේභ ගම්හ ප්රභහදඹකි්ත ගතොය රඵහ දිඹ යුතුයි. 2004 ඉරහ 

ගම් න විබ දවුරුදු 12ක්ක  ඳභණ ත ගරහ තිගඵනහ. ගම් න 
ප්රලසනඹක්ක . ඒබ හය 8ක්ක   9ක්ක  ගිිඟල්රහ තිගඵනහ. භවය 
ඒහගේ ලිපිගොනු ගොඹහ ්තන නළවළයි කිඹනහ. ගම් හගේ 

ප්රලසන තිගඵනහ. ගම් ලිපිගොනු ් යක්ක හ යන ළඩ පිළිගශකුත්  
දලයයි. ගම්හ ඳරිණත යරහ ්යක්ක හ න විිවඹබ 
බයුතු ය තිගඵනහ කිඹහ දළන ්තන රළබුණහ. විගලේගඹ්තභ 

නඹ ්තගතෝඹබ හයණඹක්ක .  

මරහනහරුඪ රු භ්තත්රීතුභනි   රහභ නිරධහරි ම් වතය 
තභයි ගම් දරුණු ඉඩම් භස ගොල්රඹ තිගඵ්තග්ත. 

නල්රත්තනිගේ සීතඟුර භ  දික්ක ඔඹ භ  ගනෝර්වුඩ් භ  
වළබ්ත නයගේ උතුය ව දකුණ ඹන ම් කිිඟඳගේ තභයි  ගම් 

459 460 

[රු  ගක්ක .ගක්ක . පිඹදහ  භවතහ  
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විිවඹබ න න පුද්රඹ්තබ විලහර ලගඹ්ත ඉඩම්  ජරහ 

තිගඵ්තග්ත. ඒ දඹ  දඩුභ තයගම් ඒ ප්රගද්ලගේ පුද්රඹ්තත් 
ගනොගයි; පිබසතය දඹ.  ගොශම භවය ඩ මුදරහලිරහගේ   
නම් ව ලිපිනඹ්ත තභයි ඒ ඉඩම්රබ  ජරහ තිගඵ්තග්ත. ඒ නිහ 
විගලේගඹ්තභ ඒ ළන ඳසු විඳයම් ය  ගොඹහ ඵරහ  ඒහ රඵහ 

දු්තග්ත ගොගවොභද කිඹන ගතොයතුරු රඵහ ්තන ඕනෆ. ඳසු ගිඹ 
හර සීභහ තුශ නම්   ඉඩම් ගදන ගොබ ඡ්තද නහභ ගල්නගේ 
නභ තිගඹ්තන ඕනෆ  ඳදිසචිඹ තවවුරු ය්තන ඕනෆ. ඒ හගේ 

ගතොයතුරු ගොඹරහ තභයි  ඉඩම්රබ ඵරඳත්ර ගදන ළඩ 
පිළිගශක්ක  ක්රිඹහත්භ ගශේ. නමුත් දළ්ත නළනි ළඩ පිළිගශක්ක  
නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  භසගළිඹ ඵස 
නළතුම්ගඳොගශේ ඩ හභයඹක්ක  ඒ ප්රගද්ලගේ ප්රඵර 
ගද්ලඳහරනඥගඹක්ක  ඵරවත්හයගඹ්ත දල්රහ ගන ඉ්තනහ. 

නතළන ඩඹක්ක  වද්තන ඹනහ. ඒ ළන ථහ ශහභ ඒ ඳශහත් 
බහබ දයිතියි කිඹනහ. ඳශහත් බහග්ත ිහුහභ කිඹනහ 
"දඳබ දයිති නළවළ"යි කිඹරහ. ඒ නිහ ගම් ළන විගලේගඹ්ත 
ඵර්තන ඕනෆ. ඒ ඩ හභයඹ වදන න දළනබ ගඳොලීසිගඹ්ත 

නතය යරහ තිගඵනහ. ඒ ප්රගද්ලගේ ප්රඵර ගද්ලඳහරනඥඹකුගේ 
නභබභයි  ජරහ තිගඵ්තග්ත. ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්තුභහ විසි්ත ඒ 
නභබභයි රිසිට්ඳත  ජරහ තිගඵ්තග්ත. ඒබ ඔේපුකුත්  ජරහ 

තිගඵනහ. ඔේපුක්ක   කිඹ්තග්ත  ඵරඳත්රඹක්ක . ඵරඳත්රඹකුත්  ජරහ 
තිගඵනහ. ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් ඹබගත් තිගඵන ඉඩම්රබ ඒ විිවඹබ 
බයුතු ය තිගඵනහ.  ඒ හගේභ ඉඩම් ප්රතිසසයණ 

ගොමි්ත බහ තු ඉඩම්රබ ත විිවඹබ බයුතු ය 
තිගඵනහ. නභ නිහ ඔඵතුභහ ගම් ළන විගලේ දධහනඹ ගඹොමු 
යරහ ගම් යගට් ඉඩම් ඔේපු නළති දඹබ ඔේපු රඵහ  ජභ වහ 

හධහයණ ගර බයුතු  යහවිඹ කිඹහ භභ ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගනහ. භබ ත විනහිනඹක්ක  ගද්තන  මරහනහරඪ රු 
භ්තත්රීතුභනි.  

තුයගේ ලනතහබ ඉඩම් රළබිරහ නළවළ කිඹරහ දළ්ත 
කිඹ්තන ඵළවළ. තුයගේ ලනතහබ දගේ යලගඹ්ත ඳර්චාස වත 
ඉඩභක්ක  රඵහ  ජරහ  ඒබ ඔේපුකුත් රඵහ ගද්තන දළ්ත බයුතු 
යරහ තිගඵනහ. නභ නිහ තුයගේ ලනතහබ දහත් 

දහධහයණඹක්ක  ග්තග්ත නළවළ කිඹන න විගලේගඹ්ත භභ ගම් 
දසථහගේ ජ භතක්ක  යනහ. රු ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ගම් ත්තහ 
ව උත්හවඹ හර්ථගරහ  ගම් යගට් දුේඳත්  දිඟස ලනතහබ 

නයි්ත ගතක්ක  ගේහ! කිඹහ ප්රහර්ථනහ යමි්ත භභ භගේ චාන 
සල්ඳඹ ද්ත යනහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශයබ  රු විජිත ගේරුගොඩ භ්තත්රීතුභහ. ඔඵතුභහබ විනහින 

 12 හරඹක්ක  ග්ත ය තිගඵනහ. 

ඊබ ගඳය  වුරු ගවෝ රු භ්තත්රීයගඹකු රු ගභොගවොභඩ් 
නවි භ්තත්රීතුභහගේ නභ මරහනඹ වහ ගඹෝලනහ ය්තන. 

 
ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  ගම් දසථහගේ ජ "රු 

ගභොගවොභඩ් නවි භ්තත්රීතුභහ මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ 
ගඹෝලනහ යනහ.   

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනතුුල ගු බිමල් රත්නළයක මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 
වුමයන්  ගු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ர அகனர, ரண்தைறகு தொயட் ற அர்கள்  கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, 

and THE HON. MOHAMED NAVAVI took the Chair. 

 
[ද.බහ. 4.49  
      
ගු විිතත මේුමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  දද දිනගේ හච්ඡහබ ඵඳු්ත 
න ඉඩම් දත්ය ළනීගම් ඳනත ඹබගත් නිගඹෝ පිළිඵ 
හච්ඡහ යන ගම් ගභොගවොගත් රු භ්තත්රීරු්ත විසි්ත ළදත් 

රුණු ණනහක්ක භ ප්රහල යනු රළබුහ. ගගේ වුත් විවිධ 
සර්ධන යහඳෘති ක්රිඹහත්භ යනගොබ ඒ වහ ළඳ කිරීම් 
යන ලනතහබ වනඹක්ක  ළරසීභ ව ඔවු්ත ගනුග්ත 
හධහයණඹක්ක  ඉසබ කිරීභ ළදත් ඵ දපි දකිනහ.  

භහර් සර්ධනගේ ජ  දිවගේගී භහර් ස කිරීගම් ජ  භහර් 

පුළුල් කිරීගම් ජ ඉඩම් දත් ඳත් ය ළනීභක්ක  සිදු ගනහ. තභ්ත 
ඳදිසචි නි ග්තන පුළු්ත; හ යන බිම්  ගොබ ග්තන 

පුළු්ත; ටිනහ යහඳහරි සථහන ග්තන පුළු්ත; ගඵොගවෝ 

ගරහබ ගම් හගේ ගද්ල් ළඳ ය්තන සිදු ගනහ. වළඵළයි  ඒ 

සිඹලු ගදනහභ සර්ධනඹ වහ නභ ළඳ කිරීම් ය්තග්ත  

තභ්තගේ ඉඩභ ඳරිතයහ ය්තග්ත ඹවඳත් ගච්තනහකි්ත ව 

ඹවඳත් ඳයභහර්ථඹකිනුයි. ඒ නිහ යලඹබ කීභක්ක  ඳළරී 

තිගඵනහ  ඔවු්තබ හධහයණ ටිනහභක්ක  රඵහ ගද්තන. රසහගේ 
භමි ප්රභහණඹ ත්ගතොත් ර් කිගරෝමීබය 65 610 විතය සීමිත 

භමි ප්රභහණඹක්ක  තභයි තිගඵ්තග්ත. සීමිත භමි ප්රභහණඹ නිසඳහදන 

හධඹක්ක  විිවඹබ ගම් යගට් ලනතහබ හගේභ යගට් දනහතඹබ 

ගඵොගවොභ ළදත් නහ. සීමිත භමි ප්රභහණඹ තුශ භහර් ටි 

වද්තන ඕනෆ; හරිභහර් යහඳෘති  ලරහල ස ය්තන ඕනෆ; 

නිහ ගඹෝලනහ රභ හගේභ නය නිර්භහණඹ ය්තනබ ඕනෆ. 
ඊබ දභතය සහබහවි රහ ඹන සහ  නහ්තතය  යක්ක ෂිත  

තු්තබ ඉ්තන හ භමි ්දිඹ ගම් සීමිත භමි ප්රභහණඹ තුශ තභයි 

තිගඵ්තග්ත. සර්ධනඹ වහ භහර් ස කිරීභ වහ ගනත් 

විගලේ යහඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ඹම් ළඳ කිරීභක්ක  

ය්තන සිදු නහ. ඒ ළඳ කිරීභ දපි  ශ යුතු නහ. භක්ක  

තභ්තගේ දරුහ බිිඟ යන ගොබ නභ දරුහ ගනුග්ත ඹම් ළඳ 

කිරීභක්ක  ය්තනබ සිදු නහ හගේ යගට් සර්ධනඹ ගනුග්ත 
භමිඹ  නහ්තතය හගේ ම්ඳත් ළඳ ය්තන සිදු නහ. 

ස ර්ධනඹ ගනුග්ත ඹම් ළඳ කිරීභක්ක  යන දඹබ 

හධහයණඹක්ක  ඉසබ ්තනබ ඕනෆ. ගගනකුගේ උඳගත් සිබ 

භයණඹ දක්ක හභ ඉඩභ කිඹන න ඵළීම ඳතින ඵ දපි ද්තනහ. ඒ 

නිහ තභයි ඉඩභ දයිතිඹ ළදත් ග්තග්ත. ඉඩභක්ක  තිබුණහබ  

 ඉඩගම්  නීතයනුකර දයිතිඹ නළති දවස සයහත පිරික්ක  දගේ 

ය ගට්  ඉ්තනහ.   

ර්තභහන දරහභහතයතුභහ ඳසු ගිඹ දසර ප්රහල යනහ 

දපි දළක්ක හ  සි්තනක්ක ය ඉඩගම් දයිතිඹ රඵහ ගදනහඹ කිඹරහ. 

ඒ ගවො ප්රතිීයලී පිඹයක්ක . නභ බයුත්ත ප්රභහද ගනොය 

ය්තන පුළු්ත නම් නඹ ගඵොගවොභ ටිනහ. නභ ර්තය 

ක්රිඹහත්භ ය්තන ඉ්තග්ත දගේ ඉඩම් දභහතයතුභහයි. නතුභහබ 

ගම් ම්ඵ්තධගඹ්ත ගරොකු කීභක්ක  ඳළරී තිගඵනහ. දිවගේගී 

භහර් නිහ දද භනහභනඹ ඳවසුගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 

නිසඳහදන භමි ප්රගද්ලරබ දලය ගඹදවුම් ගනි ඹ්තන 

පුළු්තභ රළබිරහ තිගඵනහ. 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ගගශ ගඳොශබ නිසඳහදන ගන ඹ්තන පුළු්තභ 
තිගඵනහ. ප්රහවනඹ ඳවසු ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ හරඹ ඉතිරි 
ගරහ තිගඵනහ. ගභළනි ගද් සර්ධනඹ යහ ඹන යබබ 

ගඵොගවොභ ළදත්. නුය ඉරහ ගොශම දක්ක හ භධයභ දිවගේගී 
භහර්ඹ ස ය්තන සදහනම් ගරහ දළ්ත නිඟ ළඩ ්යම්බ ය 
තිගඵනහ. ඒ හර්ඹගේ ජ දලය ළඳකිරීම් යන  ඉඩම් ඳරිතයහ 

යන  ඉඩම් රඵහ ගදන දඹබ හධහයණ ්තදිඹක්ක  ගවීභ 
ගඵොගවොභ ළදත්. ඒ ගභොද  භවය දඹබ තභ්තගේ ්තතඹබ 
තිගඵන සතු ඒ ඉඩභ විතයයි. ඒ දඹ ජීවිත හරගේ ජභ ඒ 

ඉඩගභ්ත තභයි ප්රගඹෝලනඹ ්තග්ත. භවයවිබ නිඟ තිගඵන 
හග්ත ප්රගඹෝලනඹ ්තනහ. නගවභ නළත්නම්  කුලිඹබ  ජරහ 
ප්රගඹෝලනඹ ්තනහ. නගවභත් නළත්නම් ඒ පුද්රඹහ ඒ ඉඩගම් 

තභයි ජීත් ග්තග්ත. ඒ නිහ  ර්තභහන හරගේ තිගඵන 
ටිනහභබත් ඩහ ළින ටිනහභක්ක  තක්ක ගේරු ශහබ භක්ක  
නළවළ. ඒ නගවභ ග්තනබ ඕනෆ.  

රු ිභතිතුභහ විගලේ හයණ කිිඟඳඹක්ක  නතුභහගේ ථහගේ ජ 

ව්ත ශහ.  ඉදිරිගේ ජ දලුති්ත ්තනබ ඕනෆ ක්රිඹහ භහර් ළන 
ව්ත ශහ. විවිධ සීභහ ලිිඟල් කිරීභ  න  ජභනහඳත්ර රඵහ  ජභ  
ඉඩම් දයිතිගේ තිගඵන සීභහ ඳයසඳයඹ්ත ඉත් කිරීභ  ඉඩම් 

පිළිඵ ගතොයතුරු ඳද්ධති ිතුශත් කිරීභබ බයුතු කිරීභ  ඉඩම් 
ඵළසකු ඳනත  ඉඩම් ගල්න සයක්ක ණඹ කිරීභ  ඉඩම් ඵඩහ ඳනත 
ගන ඒභබ බයුතු කිරීභ ළනි ඉඩම් ම්ඵ්තධ යගට් තිගඵන 

ප්රධහන හයණහ ඉටු කිරීභබ පිඹය ්තනහ ඵ ව්ත ශහ. ගම් 
දසලගඹ්ත ලනතහබ ඹවඳතක්ක  කිරීභ වහ නළනි ඳනත් ගන 
ඒභ ගඵොගවොභ ගවොයි කිඹන න දඳ විලසහ යනහ. ඒ 

නක්ක භ  ගම් ගන ගොබ ්ගඹෝලන ළින කිරීභ ම්ඵ්තධගඹ්ත 
යලගේ ප්රතිඳත්තිඹක්ක  තිගඵනහඹ කිඹහ දඳ ද්තනහ. ්ගඹෝලන 
ළින කිරීභ වයවහ ගම් යගට් නිසඳහදනඹ ළින යරහ  ්ර්ථි 

ලගඹ්ත යබ සර්ධනඹ කිරීගම් ඵරහගඳොගයොත්තුක්ක  තිගඵනහ. 
ඒ දනු  ගද්ීයඹ ගොම්ඳළනිරබ හගේභ විගද්ීයඹ 
ගොම්ඳළනිරබත් ඉඩම් රඵහ  ජගම් ඵරහගඳොගයොත්තුක්ක  
තිගඵනහ. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ගම් දසථහගේ ජ රු නිගඹෝලය හය 
බහඳතිතුභහ මරහනඹ ්තනහ ිති. 
 

අනතුුල ගු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 
වුමයන්  නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு தொயட் ற அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ர அகனர, குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. MOHAMED NAVAVI left the Chair, and  

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you may continue. 

 

ගු විිතත මේුමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  භහ  විගලේගඹ්තභ  
ව්ත යමි්ත සිටිගේ විඹළි රහඳගේ පිිඟබහ ිති ගභොනයහර 

ළනි දිසත්රික්ක ර විලහර ඉඩම් ප්රභහණඹක්ක  තිගඵන ඵයි. ඒ ඉඩම් 
ප්රගඹෝලනඹබ ්තග්ත ඒ ප්රගද්ලගේ ඉ්තන ලනතහයි.  

ඌ ගල්රසගේ නිදවස බනබ ඳණ ගඳව  දීරතගේ ඉරහ 

ධර දිවයහලයඹබ විරුද්ධ බ්ත ශ විලහර පිරික්ක  
ඉසග්රීසී්තගේ රෆයතය කහතනඹබ රක්ක  වුණු ඵ දඳ ද්තනහ. ඒ 
හගේභ  ඒ ප්රගද්ලගේ ළේ දමුණු විනහල යරහ ඒ දඹගේ 
ඉඩඩම් දත් ඳත් ය ගන  ඒ දඹ ඒ ප්රගද්ලලි්ත නශහ දළම 

යුඹක්ක  තිබුණහ. ඒ ඳයම්ඳයහලි්ත ඳළ ගතන පිරිස තභයි ඌ 
ගල්රස  ගභොනයහර දිසත්රික්ක ගේ ජීත් ග්තග්ත. ඒ දඹ 
ඳහයම්ඳරි ෘෂි ර්භහ්තතගඹ්ත ජීත් ගනහ. ගම් දඹ ගවේ්ත 

ගොවිතළන  ගොඩ ගොවිතළන ව කුඹුරු ගොවිතළගන්ත තභයි 
ජීත් ග්තග්ත. භවය ගේරහබ ගම් දඹ යලගේ ඉඩම්  ඒ 
හගේභ න සයක්ක ණ ගදඳහර්තගම්්තතු තු තිගඵන  රස 

ස නළති  නහ්තතය නළති  රඳු ළරෆ තභයි ප්රගඹෝලනඹබ 
්තග්ත. දවුරුද්ගද්ත දවුරුද්ද ඒ දඹ ්තන රභඹබ ගබෝ 
හ  ගවේ්ත ගබෝ හ යනහ. ගම් ගන ගොබ භවය 

ගද්ීයඹ  විගද්ීයඹ  ගොම්ඳළනිර දඹ ිවිල්රහ ගම් ඉඩම් ළන 
ගොඹහ ඵරනහ  ගම් ඉඩම්ර භවහ ඳරිභහණගඹ්ත ෘෂි 
ර්භහ්තතඹ ගවෝ ගනත් ්ගඹෝලනර ගඹගද්තන. ඒගක්ක  
ප්රලසනඹක්ක  නළවළ. නමුත්  ගම් ප්රගද්ලර ලනතහබ ගනත් රැකිඹහ 

දසථහ්ත නළවළ. ගම් දඹ ජීත් ග්තග්ත ෘෂි ර්භහ්තතගඹ්ත.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රු භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහබ ත විනහිනඹ හරඹක්ක  

තිගඵනහ. 

 
ගු විිතත මේුමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ගවොයි  රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි. 

ගොවිතළ්ත බයුතු යරහයි ගම් දඹ ජීත් ග්තග්ත. ඒ නිහ 
ඒ දඹබ මුල් තළන ගද්තන. දිසත්රික්ක ගේ ලනතහබ  ප්රගද්ලගේ 
ලනතහබ ඒ දඹගේ ඳහයම්ඳරි හ්ත නවීන රභඹබ ගවෝ හ 

ය්තන දලය උඳගදස රඵහ  ජභබ නඹබ දදහශ ගදඳහර්තගම්්තතු 
ඉ්තනහ. ඒ නිහ ඒ දඹබ මලි තළනක්ක  ගද්තන කිඹන හයණඹ 
භතක්ක  යනහ. ගවේතු  ඳසු ගිඹ දවුරුදුරත් ගභළනි ්හයඹබ 
ගනත් දඹ ඉඩම් රඵහ ළනීභ වහ ගම් ප්රගද්ලඹබ ් හ. 

විගලේගඹ්තභ  සිඹමරහඩුඩු  ත්ගත්භ රහභ නිරධහරි 
ගම් දක්ක ය 5 500ක්ක  තිගඵනහ. ඒ විවහයසථහනඹබ දයිති 
ඉඩභක්ක . ප්රගද්ලගේ භවය දඹ ඒ ඉඩගම් සථිය ඳදිසචි ගරහ 

ඉ්තනහ. විවහයසථහනඹබ ඵදු ගනහ. ගවේ්ත ගොවිතළනත් 
යනහ. ඒ විවහයසථහනගේ සහමී්ත ව්තගේ ඒ ඉඩගභ්ත 
දක්ක ය 2 138ක්ක  සීනි භහභබ බහය  ජරහ තිගඵනහ. ඒ ඉඩභ 

මිර ජ ත්ත ගොම්ඳළනිගේ දඹ ඉඩභ සුද්ධ ය්තන ගිඹ 
දසථහගේ ඉඩගම් ඳදිසචි දඹ ඉත් කිරීගම් ප්රලසනඹක්ක  භතු ගරහ 
තිගඵනහ. ඒ දඹ ඉඩභ බහය ළනීභබ දලය දනුභළතිඹ රඵහ ගන 

තිබුණත්  ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත ඒ ලනතහ දළනුත් යරහ ඒ ලනතහ 
ගනුග්ත විල්ඳඹක්ක  ගොඹරහ නළවළ. 

දළ්ත ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් හර්ඹහරඹ ව ප්රගද්ලගේ භළති 

ිභතිරු හච්ඡහ යගන ඹනහ  ප්රගද්ලගේ ලනතහබ 
හධහයණඹක්ක  යරහ  ඒ දඹබ ඒ හ භමි ප්රභහණඹ  ජරහ ඒ 
ගොම්ඳළනිඹබත් ගද්තන. නභ නිහ ගම්හ ලනතහ දළනුත් යරහ 
ලනතහගේ ළභළත්ත භත පර් හච්ඡහ යරහ- 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔඵතුභහබ රඵහ  ජ තිබ  ගේරහ දහනයි.      

463 464 

[රු  විජිත ගේරුගොඩ  භවතහ  
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ගු විිතත මේුමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  භබ ත විනහිනඹක්ක  
ගදනහද?  

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you may have one more minute. 

 

ගු විිතත මේුමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ගභොනයහර දිසත්රික්ක ගේ වම්ඵහන රහභ නිරධහරි භ  
ගතනල්ර්තද ව යහපිටිඹ කිඹන ප්රගද්ලර ගවක්ක බඹහර් 500 
ඳභණ භමි ප්රභහණඹ ඒ ප්රගද්ලගේ ලනතහ ෘෂි හර්මි 

බයුතුර ගඹදිරහ ඒ දඹගේ ජීගනෝඳහඹ ස ය ්තනහ. 
නමුත් දළ්ත භහම් කිිඟඳඹක්ක  ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් හර්ඹහරඹබ ගවෝ 
දදහශ නිරධහරි්තබ දළනුම් ගනො ජ භවය විබ ගඳොලිස ්යක්ක හ 

ඹබගත් ිවිල්රහ  ඒ ඉඩම් ටි ඵරහගන ඹනහ. ඒ නිහ ලනතහ 
දතයබ භීතිඹක්ක  ිවිල්රහ තිගඵනහ  ගම් විිවඹබ දනුභළතිඹක්ක  
නළති ඵරහගන ඹ්තග්ත ගම් ඉඩම් ටි ඒ දඹ දයගන හ 

බයුතු ය්තන කිඹරහ. ඉඩම් දභහතයයඹහ ලගඹ්ත ඔඵතුභහ  
න සයක්ක ණ ගදඳහර්තගම්්තතු  පුයහවිදයහ ගදඳහර්තගම්්තතු 
ගවෝ ගනත් ගදඳහර්තගම්්තතු තු ඉඩම් පිළිඵ 

ම්ඵ්තධීයණඹක්ක  යරහ විගලේගඹ්ත ප්රගද්ලගේ ජීත් න 
ලනතහබ ප්රමුසථහනඹ  ජරහ ්ගඹෝලනරබ ගවෝ ගනත් 
භහම්රබ ඒ ඉඩම් රඵහ ජභබ බයුතු කිරීභ ළදත්.  

රු ගලෝ්ත දභයතුස ිභතිතුභනි  ගම් පිළිඵ ලහති 

ප්රතිඳත්තිඹක්ක  ිති යරහ  ඳළවළදිලි ප්රතිඳත්තිඹක්ක  තුශ 
විගලේගඹ්තභ ගම් යගට් ජීත් න ලනතහබ මලිත්ඹ  ජරහ 
බයුතු ය්තනඹ කිඹන හයණඹ සිිඟඳත් යනහ. ඔඵතුභහ ගම් 

ම්ඵ්තධ දලුති්ත ගන නන දණඳනත්  ගඹෝලනහ තුළි්ත ගම් 
යගට් ලනතහ ගනුග්ත  ඉඩම් තිබුණත් ඒ ඉඩම්රබ 
නීතයනුකර දයිතිඹක්ක  ගනොභළති ගම් යගට් ලනතහ ගනුග්ත ඒ 

දයිතිඹ රඵහ  ජගම් බයුත්තබ දහඹ ග්තනබ වළකි ගේහ!යි 
ප්රහර්ථනඹ යමි්ත භගේ ථහ ද්ත යනහ. ගඵොගවොභ 
සතුතියි. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அடுத்து, தகப யறஸ்தைல்னரஹ் அர்கள்! உங்கரக்கு 

ந்து றறடங்கள் இருக்கறன்நண.  

 

[தற.த. 5.00] 
 

ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ (පුනුත්ථළඳන ශළ 

නෆලත ඳදිසික ිරීමම රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் -  தைணர் 

ரழ்பறப்தை ற்ரம் லள்குடிரற்ந இரஜரங்க  அகச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.  

தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, கரற 

தகரள்ரல் சட்டத்றன் கலரண கட்டகபலரண றரத் 

றரன கனந்துதகரள்றல் ரன் றகவும் கறழ்ச்சறகட 

கறன்ரநன். குநறப்தரக கரற உரறக தற்நற தறச்சறகண 

கரக்குத் லர்வு கரக்கூடி ககறரன இந்க் கட்டகப 

கச் சர்ப்தறத்றருக்கறன்ந கரற அகச்சர் தகப ரஜரன் 

அதுங்க அர்கரக்கு ணது ன்நறகத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்ரநன். இந் ரட்கடப் ததரரத் கறரன 

த்த்த்துக்குப் தறன்ணரண றகனகறல் கரற உரறக 

ரபர்கள் அகடரபம் கரப்தட்டு அர்கரக்கரண 

கரறககப ங்கரண்டிது தொக்கறரண ரகும். சறரஷ்ட 

அகச்சர் ன்ந அடிப்தகடறரன அகச்சர் அர்கள் 

ரற்தகரண்டிருக்கறன்ந இந் தொற்சறக ரன் தரரட்டு 

கறன்ரநன்.  

தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, கடந் 

30 ருடங்கரக்கு ரனரக டந் த்த்த்றன் கரரக 

குநறப்தரக டக்கு, கறக்குப் தறரசங்கபறல் க்கள் 

இடம்ததர்ந்றருந்ரர்கள் ன்தது உங்கரக்குத் தரறத்ம். 

குநறப்தரக ரன் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றரன வீடுரசல்ககப றட்டு தபறரநற ரழ்ந் 

க்கள் அந்ப் தறரசங்கரக்கு லண்டும் ரதரகதொடிரல் 

இருந்ரர்கள். அர்கள் த்த்த்றன் தறன்ணர் லண்டும் 

ங்கரகட தறரசங்கரக்குப் ரதரகறன்நரதரது அங்கு சறன 

தறச்சறகணககப றர்ரரக்குகறன்நரர்கள். அரது, அர் 

கபறன் கரறகள் ரர சறன தர்கபரல் தறடிக்கப்தட்டக 

அல்னது சறன ரககரக்கு அச உத்றரரகத்ர்கபரல் 

தன்தடுத்ப்தட்டக அல்னது அச உத்றரரகத்ர்கபரல் 

அச கரறகள் ன்ர அகடரபப்தடுத்ப்தட்டக ரதரன்ந 

தல்ரர தறச்சறகணகபரல் ங்கரகட தசரந் றனங்கபறல் 

லண்டும் ரதரய் குடிரந தொடிரல் அர்கள் கஷ்டப்தடு 

கறன்நரர்கள்.  

வீடுரசல்ககப இந்து, உநவுககப இந்து, அகறகள் 

தொகரம்கபறரன, ண்தர்கரகட வீடுகபறரன அகறகபரக 

ரழ்ந் க்கள் லண்டும் ங்கரகட தறரசங்கரக்குச் 

தசன்ர அங்கு வீடுககபக் கட்டிக்தகரள்ப தொடிரரர 

அல்னது அகத்றருக்கறன்ந குடில்கரக்கு றன்சரத்கப் 

ததற்ரக்தகரள்ப தொடிரரர சறன தறரச தசனரபர்கரம் 

சறன அச உத்றரரகத்ர்கரம் அர்ககபத் டுத்து 

றரத்துகறன்ந சம்தங்கள் இடம்ததற்நறருக்கறன்நண. சறன அச 

உத்றரரகத்ர்கள் அந் க்கரக்கு றரக க்குககபத்ம் 

தரடுக்கறன்நரர்கள். ருடக் கக்கறரன அந் க்குகள் 

டந்துதகரண்டிருக்கறன்நண. ணறதம், அந் க க்கள் 

லறன்நங்கரக்குச் தசன்ர க்கநறஞர்ககப அர்த்ற 

ரரட தொடிர றகனகறல் இருக்கறன்நரர்கள். ஆகர, 

இந்ப் தறச்சறகணக்கும் றந்த் லர்வு கர ரண்டும்.  

தகப தரரரன்ந உரப்தறணர் ன்சூர் அர்கரம் 

இருக்கறன்ந இந் ரத்றல் ரன் எரு றடத்கக் குநறப்தறட 

ரண்டும். அரது சம்ரந்துகந, ததரத்துறல் ரதரன்ந தன 

தறரசங்கபறரேள்ப ல்ககபக் கரடுகள் ண ண இனரகர 

தறகடணம் தசய்றருக்கறநது. அணரல் அன் தசரந்க்கரர்கள் 

அகணச் தசய்ககதண் தொடிரல் டுக்கப்தடுகறன்நரர்கள். 

ஆணரல், கடந் 60 - 70 ருடங்கபரக அர்கள் அந் ல் 

றனங்ககபச் தசய்ககதண்ற ந்றருக்கறன்நரர்கள்.  த்த் 

கரனத்றல் அர்கரக்குத் தரறரரனர இந்ப் தறகடணம் 

தசய்ப்தட்டுறட்டது, கடந் ருடதொம்கூட அங்கு ல் 

தசய் அந் க்ககப இன்ர றசரம் தசய்றடரல் 

சம்தந்ப்தட்டர்கள் டுத்து றரத்துகறன்நரர்கள். ஆகர, 

தகப அகச்சர் அர்கள் இது தரடர்தறரேம் உரற 

டடிக்கக டுக்க ரண்டுதன்ர ரகட்டுக்தகரள்ப 

றரும்தைகறன்ரநன்.   

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  රු ගලෝ්ත  දභතයතුස 
ිභතිතුභහ ගරේසඨ ිභතියගඹක්ක . ඉඩම් ප්රලසනඹ වි්තන නතුභහ 
බයුතු යනහ. භඩරපු දිසත්රික්ක ගේ ලනතහබ යුද්ධඹ නිහ 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

දවුරුදු තිවක්ක  ඒ ප්රගද්ලගේ ජීත් ්තනබ ඵළරි වුණහ. ඒ දඹ දනහථ 
වුරුර ිඟටිඹහ; තභ්තගේ නෆදෆ ගල්ර ිඟටිඹහ. යුද්ධගඹ්ත 
ඳසගේ දළ්ත නළතත් ඒ ලනතහ තභ්තගේ ගල්රබ 

ඹනගොබ ඔවු්තබ විලහර ප්රලසනරබ මුහුණ ගද්තනබ සිද්ධ 
ගනහ. භවයවිබ ඒ ඉඩම්ර ගන ට්ටිඹ ඳදිසචිගරහ 
ඉ්තනහ. භවය ඉඩම්  යලගේ නිරධහරි්ත විසි්ත ගන ගන 

 බයුතුරබ බහය  ජ තිගඵනහ. දළ්ත ඒ ඉඩම්රබ ගිඹහභ ඒ දඹබ 
විරුද්ධ ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම්රු්ත උහවිගේ නඩු දහනහ. ඒ දුේඳත් 
මිනිසු්තබ දවුරුදු ණනක්ක  තිසගේ උහවිඹබ ඹ්තනබ ඵළවළ. නභ 

නිහ භහ රු ිභතිතුභහග්ත ඉල්රහ සිටිනහ   ඔඵතුභහගේ 
භළදිවත්වීගභ්ත විගලේගඹ්ත භඩරපු දිසත්රික්ක ඹබ ඉඩම් 
දභහතයහසලගේ ලසභ ගේහක්ක  පුළු්ත තයම් ඉක්ක භනි්ත 

ඳත්්තනබ බයුතු ය්තනබඹ කිඹහ. ඔඵතුභහගේ ඉඩම් 
ගොභහරිස ව ඳශහත් ඉඩම් ගොභහරිසතුභහත් ඳළමිණ දක්ක  
ගවෝ දස ගදක්ක  ඉඩම් දභහතයහසලගේ  ලසභ ගේහක්ක  
ඳත්්තනබ පුළු්ත නම් ඒ ලනතහබ විලහර ගේඹක්ක  ගනහ. 

නවිබ  ඳශහත් බහ භ්තත්රීරු්ත  ඳහර්ලිගම්්තතු භ්තත්රීරු්ත  දපි 
සිඹලු ගදනහභ ිවිත් ඔඵතුභ්තරහත් නක්ක  හච්ඡහ ය 
ලනතහගේ ඒ ප්රලසනරබ විඳුම් රඵහ ගද්තන පුළු්ත. ඒ ප්රලසන 

ගඵොගවෝදුයබ ථහ ය විහ්තන පුළු්ත ප්රලසන. 

ඒ ප්රලසනර ජ ලනතහ නිරධහරි්ත වමු්තන ගිඹහභ  ඒ ඳශහගත් 
යලගේ නිරධහරි්ත කිඹනහ  ඒ හයණඹ ඳශහත් ඉඩම් 
ගොභහරිසතුභහබ දයිති හර්ඹඹක්ක  කිඹහ. ඳශහත් ඉඩම් 
ගොභහරිස කිඹනහ  ගොශම ඉඩම් ගොභහරිසතුභහබ දයිති 
හයණඹක්ක ඹ කිඹහ. නභ නිහ ලසභ ගේහක්ක  ඳත්නහ නම්  ඒ 
ප්රලසන ළන ථහ ය විඳුම් රඵහ ගද්තනබ පුළු්ත. නභ නිහ 
පුළු්ත තයම් ඉක්ක භනබ භඩරපු දිසත්රික්ක ඹබ විගලේ දිනඹක්ක  
 ජරහ ඉඩම් දභහතයහසලගේ ලසභ ගේහක්ක  -mobile service  
නක්ක -  ඳත්්තනබ බයුතු ය්තනබඹ කිඹහ රු 
ිභතිතුභහග්ත රුණහග්ත ඉල්රහ සිටිමි්ත භගේ චාන 
සල්ඳඹ ද්ත යනහ.Thank you. 

 
[தற.த. 5.06] 

 

ගු සිලක්ින ණනන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, கரற 

தகரள்ரல் சட்டம் தரடர்தரண இன்கந றரத்றரன 

ணக்கும் ரதசுற்கு சந்ர்ப்தபறத்கக்கு ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். இன்ர கரகனறரருந்து 

இவ்பவு ரதொம் தகௌ அகச்சர் அர்கள் கரற 

சம்தந்ரக உகரற்நற ல்ரனரருகட உகககபத்ம் 

ரகட்டுக்தகரண்டிருக்கறன்நரர். அந் ககறல், ரன் 

சரர்ந்றருக்கறன்ந ன்ணற ரட்டத்றரேள்ப கரற தரடர் 

தரண தறச்சறகணகள் சம்தந்ரண சறன றடங்ககப தகௌ 

அகச்சர் அர்கபறன் கணத்றற்குக் தகரண்டுனரதண 

றகணக்கறன்ரநன். 

ங்கரகட டக்கு, கறக்கு தறரசங்கபறரன றழ் 

க்கரக்குச் தசரந்ரண தன ணறரர் கரறககபத்ம், ற்ரம் 

அச கரறககபத்ம் லண்ட கரனரக இரடத்றணர் 

ங்கள்சம்  கத்றருக்கறன்நணர் . ரதரரல் இடம்ததர்ந் 

க்கள், ரதரர் தொடிகடந்து 7 ருட கரனரகறத்ம் ங்கர 

கட தசரந்க் கரறகபறல் லபக் குடிரரற்கரகப் 

தனடககள் தொற்சறத்தும் அக இன்ணதொம் 

றகநரநறல்கன. அர்கள் தரடர்ச்சறரக ங்கள் 

கரறககப லப எப்தகடக்கும்தடி ரகரரறப் தன 

ரதரரட்டங்ககபச் தசய்து தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். கடந் 

ரதொம் ரங்கள் தறரச எருங்கறகப்தைக் குரோக் கூட்டங்கள், 

ரட்ட எருங் கறகப்தைக் குரோக் கூட்டங்கரக்குச் தசன்ந 

ரகபகபறல் க்கள் கூட்டம் கூட்டரக ந்து, "ங்கரகட 

கரறககப லப எப்தகடக்க ரண்டும்; ங்கரகட 

கரறக்கரண அதறப் தத்றம் ரண்டும்; வீட்டுத்றட்டம் 

ரண்டும்" ன்ர தறரச தசனகங்கரக்கு தொன்தரக றன்ர 

இந்க் ரகரரறக்ககககப றடுத்றருக்கறநரர்கள்.  

ததரதுக்கரக்குரற கரறககப றடுறப்தற்குரற 

டடிக்கககள் டுக்கப்தடும் ன்ர ரகு ஜணரறதற 

அர்கள் ட்டுன்நற, கரற அகச்சரண லங்கரம் குநறப் 

தறட்டிருந்லர்கள். ஆணரல், லங்கள் றரும்தறணரரேம்கூட, அந்க் 

கரறககப றடுறப்தறரன இரடத்றணர் வ்பவுதூம் 

உங்கரடன் எத்துகப்தரர்கள் ன்தது ங்கரக்கு சந்ரக 

ரகர உள்பது. தணன்நரல், ஜணரறதற அர்கள் இந்க் 

கரறககப றடுறப்தற்கரண உத்ரத்க டக்கறற்கு 

தசன்நரதரது ங்கறறருந்ரர். ஆணரல், அங்கறருக்கறன்ந 

இரடத் பதறகள், தரதுகரப்தைக் கரங்ககபக் கரட்டி, 

அந்க் கரறகள் இரடத்றணருக்குத் ரக; அற்கந 

றடுறக்க தொடிரதன்தகத் தரடர்ச்சறரகச் தசரல்ரக் 

தகரண்டிருக்கறநரர்கள். டக்கறரேம் சரற, கறக்கறரேம்சரற இர 

றகனகரன் கரப்தடுகறன்நது.  ரற்ரம்கூட றருரகர 

கனறல் சம்தர் அணல் றன் றகனத்றற்கரக எதுக்கப்தட்ட 

500 க்கர் கரறக  றடுறக்க தொடிரது ன்ர 

கூநறறருக்கறநரர்கள்.  

கடந் கரல் தற்நரண்டரக ங்கரகட க்கள் அகற 

தொகரம்கபறரன றகவும் கஷ்டரண றகனறல் இன்ணதொம் 

ரழ்ந்து ருகறநரர்கள். தன் தகுறறரன ங்ரகரது 

ஏரறடத்றல் சறங்கப க்கள் எரு ருடம் அல்னது  6 ரங் 

கபரது அகறதொகரம் ரழ்க்கக ரழ்ந்ரல் அர்கரக்கு 

அதகட துன்தங்கள், கஷ்டங்கள் ன்ணதன்ர தரறந் 

றருக்கும். ஆணரல் அர்கரக்கு அதுதற்நறத் தரறரது. 

ஆணரல், ங்கரகட க்கள் இந்றரறரேம் டக்கு, 

கறக்கறரேம் கடந் 25 ருடங்கரக்கு ரனரக அகறகபரக 

இருக்கறநரர்கள். ரதரர் றகநகடந்து 7 ருடங்கள் ஆகற 

றட்டண. அர்கபரல் ங்கள்  தசரந்க் கறரங்கபறல் -  

தசரந்க் கரறகபறல் ரதரய் லண்டும் குடிரந தொடிறல்கன. 

இரடத்றணர் அந்க் கரறகபறல் தொகரம்ககப றஸ்ரறத் 

துக் தகரண்டிருக்கறன்நணர்.  

கரற ஆகரபர் இரட தொகரம்கள் அகக்கப் 

தட்டிருக்கறன்ந ததரதுக்கரக்குச் தசரந்ரண கரறககப 

றந்ரக ங்கும்தடி றன அபகத் றகக்கபத்றற்கு 

உத்றட்டிருக்கறன்நரர். றன அபகத் றகக்கபம் 

ததரதுக்கபறன் கககப்தடுத்ப்தட்டிருக்கறன்ந கரறககப 

அபந்து இரடத்றற்கு ககபறக்க தொற்தட்டரகபறல் 

தன டககள் ததரதுக்கபரல் அது டுத்து றரத்ப் 

தட்டுள்பது. ஆகர, இந் ரட்டில் இணங்கரக்கறகடறல் 

உண்கரகர ல்ரத்கத்ம் ம்தறக்கககத்ம் 

கட்டிதரோப்தரண்டுரக இருந்ரல், டக்கறரேம் கறக் 

கறரேம் இரடம் கககப்தடுத்றத்ள்ப ததரதுக்கபறன் சகன 

கரறகரம் உரற க்கபறடம் எப்தகடக்கப்தட ரண்டும்.  

அத்ரரடு, இரடம் இன்ர அங்கு தறர்ச்தசய்ககறல் 

ஈடுதடுகறன்நது; சரைன் டரத்துகறன்நது; க்கநற றரதரம் 

தசய்கறன்நது. சரர ததரது கதகட றரதரங்கபறல் 

கூட இரடம் ஈடுதட்டுக்தகரண்டிருக்கறன்நது. 

கரறககபப் தறடிப்தது ட்டுல்னரல், அந்க் கரறகபறல் 

இவ்ரர றரதர டடிக்ககககபத்ம் தசய்ரல் 

சரர ததரதுக்கள் தரறக்கப்தடுகறன்நரர்கள்.  
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தொக்கறரண இன்தணரரு றடதொம் இருக்கறன்நது. 

கரகனறல் தகௌ அகச்சர் ஊப் யக்கலம் அர்கரம் 

அகக் குநறப்தறட்டிருந்ரர். அரது, சகன இடங்கபறரேம் ண 

தரறதரனணத் றகக்கத்றன் தசற்தரடுகள் றகுந் தறச்சறகண 

ககப ற்தடுத்றக் தகரண்டிருக்கறன்நண. அகப்தற்நற தறரச 

எருங்கறகப்தைக் குரோக் கூட்டங்கள், ரட்ட எருங் 

கறகப்தைக் குரோக் கூட்டங்கரக்குச் தசல்ரேம் ரங்கபறல் 

ரங்கள் குநறப்தறட்டு ருகறன்ரநரம். அரது , லண்ட கரனரக 

இருக்கறன்ந க்கபறன் கரறகபறல் ரதரய் ல்கனக் கற்ககப 

இடுல் அல்னது இந்றர தசன்நர்கபது கரறகள் தற்ரக் 

கரறகபரக இருந்ரல் அந்க் கரறககபப் தறடித்ல் அல்னது 

சட்டறரரரக ம் அரக்கும் தறகரக்கு ததரரமர 

ரரடு துகரதரல், இனஞ்சம் ரங்குல், கறரத்து க்கள் 

கரட்டிற்கு ரதரய் ரன் டுத்து ந்ரல் அந்த் ரகண 

தநறத்தடுத்ல் அல்னது அர்ககபப் தறடித்துப் ததரரவல் 

எப்தகடத்ல் ரதரன்ந தன டடிக்கககபறல் ஈடுதட்டு 

ருகறன்நரர்கள். யறங்ககண கரட்டின ரன் டுக்கறன்ந எரு 

ததரதுககண ண தரறதரனணத் றகக்கபத்றணரல் ககது 

தசய் தொடித்ர? அர்கரகட ரழ்ரரத்துக்கரகச் 

தசய்கறன்ந தரறகன அர்கபரல் டுக்க தொடித்ர , ண   

ரன் ரகட்கறன்ரநன். இந் ரட்டிதகட ட தகுறறல் 

இருக்கறன்ந ண தரறதரனணத் றகக்கபத்றணர் 

ஜணரறதறறன் கட்டகபக்கு அகரக டக்கறன்நரர்கபர 

அல்னது சர்ரறகரத்ணரக டக்கறன்நரர்கபர? ஆகர, 

அகச்சர் அர்கரம் அசும் ண தரறதரனணத் றகக்கபம் 

சம்தந்ரக றகக் கடுகரண டடிக்கக டுக்கரண்டும். 

ததரது க்கரகட அல்னது இடம்ததர்ந்றருப்தர் 

கரகட கரறககபச் சுவீகரறப்தது றரத்ப்தடல் ரண்டு 

தன்தக இந் ரத்றரன கூநறக் தகரள்கறன்ரநன்.  

ரரேம், ங்கரகட தறரசத்றல் ரதரர் சூல் 

கரரக ததரும்தரனரண ததரது க்கள் ங்கரகட 

உரறககப - கரற அதறப்தத்றங்ககபத் தரகனத்றருக் 

nகறநரர்கள். தனர் அற்கந லண்டும் ததநதொடிரல் 

இருக்கறன்நரர்கள். தன தறரச தசனகங்கபறரேம் கரற 

அதறப்தத்றம் ங்குது உட்தடப் தன தறச்சறகணகள் 

தரடர்தரண தன தற்ரக்கக்கரண றண்ப்தங்கள் 

ரங்கறக் கறடக்கறன்நண. இற்கநத் லர்ப்தறல் அப்தறரச 

தசனகங்கள் தன தறச்சறகணகரக்கு தொகங்தகரடுத்து 

ருகறன்நண. தொக்கறரக றன அபகத் றகக்கபரணது 

தககரய்ந் எரு கட்டிடத்றரன சறகள் குகநந், 

ஆபற குகநந் றகனறரனரன் இன்தம் அங்கு இங்கற 

ருகறன்நது. எருர் ன்தகட கரறக அபப்தற் 

கரகதண றன அபகத் றகக்கபத்றற்கு றண்ப் 

தறத்ரல் அற்குப் தன ரங்கள் தசல்கறன்நண. ததரது 

க்கரகட தற்ரக்கக்கரண றண்ப்தங்கள் அங்கு 

ரங்கறக் கறடக்கறன்நண. அர்கபறடம் இது தரடர்தரக 

ரகட்டரல், ங்கரக்குத் ரகரண ஆபற ற்ரம் கண 

சறகள் தசய்ப்தடரண்டிறருப்தரகச் தசரல்கறன்நரர்கள். 

ணர, ன்ணரர், தொல்கனத்லவு, வுணறர ரதரன்ந 

இடங்கபறல் அதகட கறகபக் கரரறரனங்கள் அகக்கப் 

தட ரண்டும். அர்கரக்கரண ஆபற சறகள், ரகண 

சறகள் தசய்து தகரடுக்கப்தட ரண்டும். வீண தொகநறரன 

றன அபகத் றகக்கபத்க ரற்நரண்டி எரு 

ரகப்தரடு இருக்கறன்நது. கரம் ன்ணதன்நரல், றன 

அபக தசய்ப்தடரல் ததரது க்கரக்கரண கரற 

அதறப் தத்றங்ககப ங்க தொடிரறருக்கறன்நது.  

இன்ததரரு தொக்கறரண றடத்கத்ம் குநறப்தறட 

ரண்டும். ன்ணரர் ரட்டத்றரன தள்பறதொகணக் கறரத் 

றரன தொன்ணரள் ஜணரறதற சறங்க தறரரச அர்கபற 

ணரல் 25 ததரது க்கரக்தகண ங்கப்தட்ட வீட்டுத் 

றட்டதொம், கரறத்ம் கடந் 20 ருட கரனரகக் 

கடற்தகடறணருகட கட்டுப்தரட்டுக்குள்ரபரன் இருக் 

கறன்நது. அந் க்கள் ங்கரகட தசரந்க் கரறக்குப் 

ரதரக தொடிரல் டுத்து றரத்ப்தட்டிருக்கறநரர்கள். ஆகர, 

தொன்ணரள் ஜணரறதறறணரல் ங்கப்தட்ட கரறகத்ம், 

வீட்டுத் றட்டத்கத்ம் அந் 25 ரதருக்கும் ங்கற , 

அர்ககப அந் இடத்றரன குடிர்த்துற்கு தகௌ 

அகச்சர் அர்கள் உரற டடிக்கக டுக்க ரண்டும்.  

இற்கப்தரல், டக்கு ரகரத்துக்கும் சரற, அல்னது 

ன்ணரர் ரட்டத்துக்கும் சரற தைககறப் தரகககப 

அகக்கும்ரதரது தககரய்ந் கறரங்ககப ஊடரத்துச் 

தசல்கறன்ந தரககள் கணத்றல் டுக்கப்தடுறல்கன. 

அத்கக தககரய்ந் கறரங்கபறல் தைககற 

றகனங்கள் அகக்கப்தட்டரல் சறன கறரங்கரக்கரண 

ரதரக்குத்து துண்டிக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. குநறப்தரக,  

ஏந்கப் தறரசத்றரேள்ப ததரற றபரத்றக்குப 

கறரரணது 300 ருடம் தககரய்ந் எரு கறரரகும். 

அந்க் கறரத்றற்குக் குரக்கரகச் தசல்கறன்ந  தரகக்கு 

டுறரன தைககற றகனத்க அகத்தடிரல் ததரது 

க்கரக்கரண ரதரக்குத்து கடப்தட்டிருக்கறன்நது . 

அதுட்டுல்ன, சரறரண ரற்ரப் தரககூட தசய்து 

தகரடுக்கப்தடர றகனகரன் இருக்கறன்நது. அதறறருத்றப் 

தறகள் தசய்த்ம்ரதரது இந் றடங்ககபக் கணத்றல் 

டுக்கரல் தசய்ரல் 300 ருடம் தககரய்ந் ததரற 

றபரத்றக்குப கறர க்கள் இன்கநக்கு தன கல் தூம் 

தசன்ரரன் அந்ப் தரகக்குப் ரதரக ரண்டிறருக்கறன்நது.  

இற்கப்தரல், தொருங்கன் தறரசத்றரன தொருங்கன் தரல் 

றகனத்துக்குச் தசரந்ரண கட்டடத்கத்ம், கரறகத்ம் 

கடந் 20 ருட கரனரக ததரரமரர் கககப்தடுத்ற 

கத்றருக்கறன்நரர்கள். அங்கு தொருங்கன் ததரரஸ் றகனத் 

துக்கரண கரறரணது எதுக்கப்தட்டு தன ருடங்கபரகறத்ம், 

அந்த் தரல் றகனத்துக்கரண கரறகத்ம், கட்டிடத் 

கத்ம் ததரரமரர் ககபறக்கரல் இற்கநக கத்துக் 

தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். ஆகர, தரல் றகனத்துக்குச் 

தசரந்ரண கட்டிடத்கத்ம் கரறகத்ம் ததரரமரர் 

எப்தகடக்க ரண்டும். ஆகர, இப்தடிப் தன றடங்கள் 

இருக்கறன்நண. அரது டக்கறரேம் சரற, கறக்கறரேம் சரற, 

ரதரருக்குப் தறற்தரடு உறரறப்தைக்கள், தசரத்றவுககபச் 

சந்றத் க்கள், ரதரர் தொடிந்து 7 ருடங்கள் கடந்தும்கூடத் 

ங்கரகட தசரந்ப் தறரசத்றரன தசரந்க் கறரத்றரன 

தசரந்க் கரறறரன ர தொடிர றகனககள்ரன் 

தரடர்ந்துதகரண்டிருக்கறன்நண. இந் ஆட்சற ரற்நத்றற்குத் 

றழ் க்கள் றக தொக்கறரண எரு தங்கரபறரக 

இருந்றருக்கறன்நரர்கள். அந் ககறல் உண்கரண 

ல்ரக்கம் ன்தது குகநந்தட்சம் இந்ப் தரறக்கப் 

தட்டிருக்கறன்ந க்கரகட றகனகறல் ரற்நத்க 

ற்தடுத்துன்தோனம்ரன் ற்தட தொடித்ம்.  

உங்கரக்குத் தரறத்ம் கடந் ரம் டக்கறரன றழ் 

க்கள் ரதகரல் 'ரோக றழ்' ரதற டரத்ப்தட்டது 

ன்தது. றழ் க்கரகட அடிப்தகடத் ரககள் 

றகநரற்நப்தடர கரத்றணரல்ரன் அந்ப் ரதற 

ரடத்ப்தட்டது. அந்ப் ரதற தரரண அசரங்கத்றற்கு 

அல்னது தற்கறரேள்ப சறங்கப க்கரக்குச் சரல் 

றடுப்தற்கரகரர அல்னது இணரத்கத் 

தூண்டுற்கரகரர டரத்ப்தடறல்கன. ரதரரல் 

தரறக்கப்தட்டிருக்கறன்ந க்கள் லபக்குடிரந ரண்டும், 

அர்கரகட கரறகள் எப்தகடக்கப்தடரண்டும், 
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ககறகள் றடுகன தசய்ப்தட ரண்டும், கரரற் 

ரதரரணரர் தரடர்தரக ல்ன லர்வு கறகடக்க ரண்டும், இணப் 

தறச்சறகணக்கு எரு றந்ரண லர்வு கரப்தடரண்டும் 

ரதரன்ந ரகரரறக்ககககப தொன்கத்துத் ரன் ரதரரறணரல் 

தரறக்கப்தட்டிருக்கறன்ந க்கள் அந்ப் ரதறறரன 

கனந்துதகரண்டரர்கள். ஆகர, இந் அசரங்கம் 

ததரதுக்கரகட ரகககப, ததரது க்கரகட 

அடிப்தகடப் தறச்சறகணககபத் லர்த்துகக்கு ரக இருந்ரல் 

இந்ப் ரதறககப டரத்ரண்டி ரக ங்கரக்கு 

ரது. ரங்கள் ரேக்கட்டரரக, வீரக இந்ப் 

ரதறக டரத்ரண்டி ரகறல்கன. ரங்கள் இந்ச் 

சகதறல் த்கணரர டக ங்கபது க்கரகட 

தறச்சறகணககப டுத்துக்கூநறறருக்கறன்ரநரம். அக 

துவுர றகநரற்நப்தடர றகனறரன, க்கர கட 

தறச்சறகணகள் லர்க்கப்தடரல் இருக்கறன்நகறல் க்கள் 

ரதறககப டரத்ரண்டி றகனகறருக்கறன்நது . 

ஆகர, தரடர்ந்தும் ரங்கள் இந் க்கள் ரதறக  

அசரங்கத்றற்தகறரக டரத்துர , டரத்ரரருப்தர 

ன்தக அசரங்கம்ரன் லர்ரணறக்க ரண்டும்.  

ஆகர, இந் ரத்றரன தகப அகச்சர் அர்கரப, 

லங்கரம் ரகு ஜணரறதற அர்கரம் உங்கரகட 

அசரங்கதொம் இந்ப் ததரதுக்கரகட கரறககப 

றடுறக்கரண்டும். தரரண தரதுகரப்தைக் கரங்ககபக் 

கரட்டி இந்க் கரறககப இரடத்றணர் கத்றருக்க 

தொடிரது. அரரதரல், தற்கறரருந்து இணரக் கூச்சரடு 

கறன்நர்கரக்கு லங்கள் அடிதறரல், ரட்டில் உண்க 

ரண, றகனரண - றந்ரண சரரணத்க ற்தடுத் 

ரண்டுரக இருந்ரல் தரறக்கப்தட்டிருக்கறன்ந இந் 

க்கரகட றகனறரருந்து இந்ப் தறச்சறகணகரக்கு 

லங்கள் லர்வு கரரண்டுதன்ர கூநற, றகடததர 

கறன்ரநன். 
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ගු විමේඳළ මශට්ටිණරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  සචාහය සර්ධන වහ 

ක්රිසතිඹහනි ්මි බයුතු ව ඉඩම් දභහතයයඹහ ලගඹ්ත 
බයුතු යන දගේ ෘතවසත ගද්ලඳහරන නහඹගඹකු න රු 
ගලෝ්ත දභයතුස භළතිතුභහ ඉතහභ ළදත්  හගරෝචිත 

ගඹෝලනහක්ක  දද ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ. ඒ දනු විගලේගඹ්තභ  
ඉඩම් දත්ය ළනීගම් ඳනතබ නිගඹෝ කීඳඹක්ක  නතු යන ගම් 
දසථහගේ ජ භහ ඒ ම්ඵ්තධ රුණු කීඳඹක්ක  ගම් රු බහබ 
ඉදිරිඳත් ය්තන ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  

සිසවර බහහගේ කිඹභනක්ක  තිගඵනහ රු නිගඹෝලය හය 
බහඳතිතුභනි  "ඉඳගදන වළභ මිනිගවකුබභ දඩු තයමි්ත භළගය්තන 
රිඹ්ත වතය භමිඹක්ක  තිගඵ්තන ඕනෆ" කිඹරහ. දගේ න යලඹ  - 

ගලෝ්ත දභයතුස භළතිතුභහත්  දතිරු ලනහිවඳතිතුභහත්  රු 
දරහභහතයතුභහත් ිතුළු දඳ සිඹලුගදනහභ- ඉතහභ ඳළවළදිලි ීර්තදු 
ය තිගඵනහ  දගේ ප්රතිඳත්ති ප්රහලනගේ ඳහ දඳ ව්ත ය 

තිගඵනහ   ගම් යගට් උඳ්ත වළභ මිනිගවකුබභ සි්තනක්ක ය 
ඔේපුක්ක  ගද්තන.   

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  භබ ලි්ත ථහ ශ  

රු යකලක්ක ති ්න්තද්ත භ්තත්රීතුභහබ භහ පිළිතුයක්ක  ගද්තනබ 
ඕනෆ. ඔඵතුභ්තරහ සිඹලු ගදනහභ මීබ දවුරුදු ඳවබ  වඹබ ගඳය 

තිබුණු යුද්ධඹ තුළි්ත ඉතහභ ටු දත් දළකීම් රඵපු දඹ ඵ දපි 

දවිහදගඹ්ත පිළි්තනහ. මරහනගේ සිටින රු නිගඹෝලය 
හය බහඳතිතුභනි  ඔඵතුභහ  විඳක්ක  නහඹතුභහ හගේභ  ගම් 
යගට් සිසවර  ද්රවිඩ වහ මුසලිම් කිඹන සිඹලු ලන ගොබස ඒ ඳහඳතය 
යුද්ධඹ තුළි්ත ඵළබ ෆහ. යුද්ධඹ ද්ත ගරහ ඳශමුළනි භහඹ 

තුශ භභ ඹහඳනගේ සචාහයඹක්ක  ශහ  ඒ බිිඟසුණු  ගද්ල් දකි්තන. 
භභ ඳරහලි  කිලිගනොච්චි  වුනිඹහ වහ මුතූර් හගේ ප්රගද්ලර 
සචාහයඹ ශහ. නදහ ඒ ප්රගද්ලර තිබුණු තත්ත්ඹ දපි දළක්ක හ. ඊබ 

ඳසු භභ භෆත ජ තු්ත යක්ක  විතය ඹහඳනඹ ප්රගද්ලඹබ ගිඹහ.  දද 
ගභොන ගද් කිේත්  බිිඟසුණු ගින උඩුඩ පිපුරුණු   ඉතහභ 
දහරුණි ගර මිනී භළරුම් සිද්ධ වුණු භමිඹක්ක  තුශබ  ඒ 

ප්රගද්ලර ලනතහබ දද හභගේ ඳණිවුඩඹ ගිිඟ්ත තිගඵනහ.  ඒ 
ළන භභ ඉතහභ  තුටු නහ. 

2015 ලනහරි 08ළනි දහ දතිරු වභත්රීඳහර සිරිගේන 
භළතිතුභහ ගම් යගට් ලනහිවඳති ඳදවිඹබ ඳත්වීගභ්ත ඳසු රු 
දරහභහතය යනිල් විරභසිසව භළතිතුභහ භය නක්ක  ගම් ගන ඹන 

ඹව ඳහරන ්ඩුඩු  යගට් ලනතහබ  ජපු ගඳොගයෝතදු  දද ඉසබ 
යමි්ත ඹනහ. ගවී ගිඹ හරඹ තුශ ගභොන ගචාෝදනහ ශත්  
ගභොන විිවගේ විගේචාන ශත්  දක්ක ය 6 000බ ළින 

ප්රභහණඹක්ක  දිඟස ගදභශ ලනතහ ගනුග්ත රඵහ  ජරහ 
තිගඵනහඹ කිඹරහ යලඹ වළටිඹබ දපි ඉතහභ ඳළවළදිලි කිඹ්තනබ 
ඕනෆ.  නදහ තිබුණහබ ඩහ ගරොකු ගනක්ක  දද ඒ ඳශහත්ර 

ගඳගන්තන තිගඵනහ. ගම් යලඹබ පි්ත සිද්ධ ග්තන ඒ ප්රලසන 
නියහයණඹ ගරහ  දද ලනහර්ගි දර්බුදඹබ ඳළවළදිලි විඳුභක්ක  
ගද්තන දලය බයුතු යමි්ත ඉ්තනහ.  

නදහ ඔඵතුභ්තරහ ගනොගඹක්ක  විිවගේ දහරුණි තත්ත්ඹ්තබ 
මුහුණ දු්තනහ. ඒත්  දද ම්ඳ්තද්ත හගේ ගලයසඨ ද්රවිඩ 

නහඹගඹකුබ විඳක්ක  නහඹභ රළබිරහ  ඔඵතුභහ හගේ ද්රවිඩ 
භවත්භගඹකුබ නිගඹෝලය හය බහඳතිභ හගේ තනතුයක්ක  
රළබිරහ දද ගම් මරහනගේ සිටි්තන තයම් හනහක්ක  රළබුගඩු 

ගම් යලගේ ඹව ඳහරන ප්රතිඳත්තිඹ නිහඹ කිඹන න භභ ඉතහභ 
ඳළවළදිලි කිඹ්තන ඕනෆ. 

දපි ලනතහබ ළයදි දගඵෝධ ගද්තනබ දලය නළවළ. සිසවර 
ලහතිගඹකු වළටිඹබ භභ ගම් රුණ ප්රහල ශ යුතු නළවළ. 
නමුත්  දළ්ත දකුගඩු ඉ්තන ගඵොගවෝ ගදගනක්ක   රු විභල් වීයසල 

භ්තත්රීතුභහ  රු හසුගද් නහනහඹක්ක හය භ්තත්රීතුභහ  -භහ 
ිඟත්තග්ත නතුභහ නම් සිඟඳිඹහබ ගඵොගවොභ ළභළතියි- රු 
දිග්තස ගුණර්ධන භ්තත්රීතුභහ දළින ගර ප්රහල යමි්ත ඹනහ  

"උතුය ගඵද්තන ඹනහ. ගම් ඒකීඹ යහලයඹ ්ගේභත් ඩ්තන 
ඹනහ. ගම් තුළි්ත ගම් යබ විනහලඹබ ඹනහ" කිඹරහ. නමුත්  දපි 
ද්තනහ  ත්භ්ත ්ඩුඩු ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත ත්ත ප්රතිඳත්තිඹ 
දඵ භල් ගර්ණු තයමි්තත් ගනස ය්තග්ත නළතු  

ඉ්තද්රඛීලරඹක්ක  හගේ ගනොළලී සිටිමි්ත  සිඹලු ලන ගොබසරබ 
වජීනගඹ්ත ඉ්තනබ පුළු්ත බහ පිබහක්ක  වදරහ ගදන ඵ.   

ඉඩම් ප්රලසනඹත් නගවභයි. රු ගලෝ්ත දභයතුස ිභතිතුභහබ 
ඉඩම් දභහතය ඳදවිඹ රළබුණු ගරහගේ ඉතහභ ඳළවළදිලි ළඩ 
පිළිගශබ ඹන ඵ දපි දළනත්තහ. දද යලගේ ඉඩම් තිගඵනහ; 

LRC ඉඩම් තිගඵනහ. ඒ හගේභ  ඵරවත්හයගඹ්ත දල්රහගන 
තිගඵන ිතළම් ඉඩම් තිගඵනහ.  

භවය ගරහබ ඹම් ළරැදි ම්ඵ්තධගඹ්ත දද වමුදහබ 
ගචාෝදනහ යනහ. වමුදහ දද ගභොන තයම් සගේ ජ  ගභොන තයම් 

හරුණි ගරහද කිඹරහ ඔඵතුභ්තරහ ද්තනහ. වමුදහ වුරු 
තිගඵන උතුරු ඳශහගත් භවය ඉඩම් ලනතහබ රඵහ ජගම් ජ ඒ 
ඉතහ රභහනුකර සිදු විඹ යුතුයි. න ඳහයබභ වුරු ඉත් 
යරහ  න ඳහයබභ දිව්යක්ක ෂිත රහඳ ගනස යරහ බයුතු 

ය්තන ඵළවළ. ගම් යගට් දකුගඩු ලනතහත් ඉතහභ  ්තසු්ත 
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තිඹහ්තන දඳබ දලයයි. දඳබ දකුගඩු ලනතහත් ල්තදඹ දු්තනහ. 

උතුගර් ලනතහත් දඳබ ඡ්තදඹ දු්තනහ. තමු්තනහ්තගේරහත් 
ප්රලහත්තත්රහ ජ බයුතු ය්තග්ත  දපි ගම් බයුතු ඉතහභ 
ගවොඳි්ත යන නිහයි.  

දපි දතිරු ලනහිවඳතිතුභහ ව රු ඹ්තත රුණහතිර 

භළතිතුභහ භය නක්ක ත් ලහීර්තගේ සවිධහනගේ භවහ මුළුබ 
ගිඹහ. නිඟ ජ නක්ක ත් ලහීර්තගේ සවිධහනගේ භව ගල්ම් ඵෆ්ත කී 

ම්ත භළතිතුභහ ඉතහභ  සුවද දඳ පිළිගන  දඳ දඹ යපු වළටි 
භබ භතයි. ඒ ගරහගේ ජ නතුභහ ඉතහ ඳළවළදිලි කිේහ  නක්ක ත් 
ලහීර්තගේ සවිධහනගේ භව ගල්ම් ඳදවිගඹ්ත මු්තනබ ලි්ත 

රසහගේ උතුරු-නළ ගයනිඟය ප්රගද්ලර සචාහයඹ ය්තන නනහ 
කිඹරහ. කිඹපු විිවඹබභ නතුභහ ිවිල්රහ ඒ ප්රගද්ලර සචාහයඹ 
යරහ  ශ්රී රසහ ්ඩුඩු ඉතහ භළනවි්ත ගම් ලනහර්ගි දර්බුදඹ 
විීමභ වහ බයුතු යනහඹ කිඹරහ දඳබ වතිඹක්ක  දු්තනහ. 

නතුභහ ඒ මුළු ගරෝඹ බභ කිේහ. විගලේගඹ්තභ යණහතඹ්ත 
පිළිඵත්  තත් විවිධ බයුතු පිළිඵත් හච්ඡහ යද් ජ 
නතුභ්තරහ ඳළවළදිලි ීර්තදු ශහ  ශ්රී රසහ ගරෝඹබ පර්හදර්ල 

යබක්ක  වළටිඹබ.  

දඳබ ඉඩම් ප්රලසන තිගඵනහ. රු ගලෝ්ත දභයතුස භළතිතුභනි  

ගඵෞද්ධ ධර්භගේ වළටිඹබත්  ඔඵතුභහ දදවන ්භ දනුත් 
ඔඵතුභහ දද ය්තග්ත ඉතහ ටිනහ පුණය ර්භඹක්ක . ගම් යගට් 
ජීත්න රක්ක  සයහත ලනතහ දද ඉඩම්ර දයිතිඹ පිළිඵ 

ප්රලසන නයනහ. ඒ දතගර්  ගම් යබ සර්ධනඹ ය්තන දඳබ 
දලයතහ තිගඵනහ. සර්ධන බයුතු ගගයන ගොබ  දුම්රිඹ 
භධයසථහන වළගදන ගොබ  ඵස නළතුම්ගඳොශල් වළගදන 
ගොබ  දිවගේගී භහර් වළගදන ගොබ ඒ ෆභ ගදඹක්ක භ 

රභහනුකර ප්රතිඳත්තිඹක්ක  දනු සිද්ධ ග්තන ඕනෆ. දකුගඩු 
දිවගේගී භහර්ඹ වදන ගොබ භහ නිගඹෝලනඹ යන දක්ක මීභන 
භළතියණ ගොට්ඨහගේ තභයි ළිනභ ප්රභහණඹක්ක  ඉඩම් දත් ඳත් 

යළනීගම් බයුතු ගශේ. ඒ දසථහර ජ භවරු දිවයණඹබ 
ගිඹහ. භවරු විරුද්ධ වුණහ. භවරු උද්ගකෝණඹ ශහ. නමුත්  
දද දිවගේගී භහර්ගේ හල්ර පි්තනදූගේ සිබ ගොට්බහබ 

ඳළඹකි්ත සු්තදය භනක්ක  ඹ්තන පුළු්තභ තිගඵනහ. ඒ දමිිඟරි 
දත් දළකීම් සිඹල්ර දද දභත යරහ දිවගේගී භහර්ගේ මිනිසසු 
නනහ. ඒ ගගේ ගතත්  ගම් ඉඩම් දත් ඳත් යළනීගම් ජ 

ඳළවළදිලි විනිවිදබහඹක්ක  තිගඵ්තනබ ඕනෆ.  

රු ිභතිතුභනි  ඉඩම් දත් ඳත් යගන ඒහබ ්තදි 
ගනහ කිඹරහ දපි ද්තනහ. රු ිභතිතුභනි  ගෝතත්රහත් 

භහම් ගම් දිවගේගී භහර් වදරහ ඹනහ. වළඵළයි  ඊබ ඳසගේ ිති 
න පර විඳහ භුක්ක ති විඳි්තන මිනිසු්තබ සිද්ධ ගනහ. දිවගේගී 
භහර්ඹබ දහුගන ඉඩම්රබ ්තදි ගනහ. වළඵළයි  දිවගේගී 

භහර්ඹ දබ  ඒ ්්තනගේ තිගඵන ගල්ර බිත්ති ඉරි තරහ 
ගිිඟල්රහ තිගඵනහ; නහඹ ඹෆම්රබ රක්ක ගරහ තිගඵනහ; භවය 
ගොඩනළගිලි පුපුයරහ ඩහගන ළගබන තත්ත්ඹබ ඳත්ගරහ 

තිගඵනහ. නමුත්  ඒ ළන වුරුත් ළරකීභබ රක්ක  ගශේ නළවළ.   

ඳසු ගිඹ හරර LARC නග්ත මිනිසු්තබ දහධහයණම්  
වුණහ. ඒ දඹ දිවගේගී භහර් යහඳෘතිගේ ඹම් ඹම් බයුතු යපු 

දඹබභ වගඹෝඹ ගදන විිවඹබ තභයි බයුතු ගශේ. ඒ නිහ 
දදත් ්තදි ඉල්රරහ භවහභහර් දභහතයහසලඹබ ඉදිරිඳත් ය 
තිගඵන දභිඹහචානහ ඕනෆ තයම් තිගඵනහ. මි්ත ඉදිරිඹබත් ගම්  

හගේ බයුතු යද් ජ ඉඩම් දත් ඳත් ය ළනීභ දලයයි.  ගම් 
යගට් සර්ධනඹක්ක  ය්තන ඵළවළ  භවය ඉඩම් දත් ඳත් 
ය්තග්ත නළති. නමුත් ඒ වහ ඹම් නීති රීති ඳද්ධතිඹක්ක  ඕනෆ.  

ඉතහභ ඳළවළදිලි නියවුල් ඒ බයුතු ගගය්තන ඕනෆ. ඒ නිහ 
භහ ිඟතනහ  ගභිඟ කීභ ඔඵතුභහබ තිගඵනහ කිඹරහ. දකුණු 
දිවගේගී භහර්ගේ ඉතිරි ගොබ භහතය සිබ වම්ඵ්තගතොබ දක්ක හ 

ඹනගොබ  ගොශම සිබ නුය දක්ක හ දිවගේගී භහර්ඹ ඹනගොබ  

ගවබ-දනිද්දහ දනුයහධපුයඹ දක්ක හ දිවගේගී භහර්ඹ ඉදිගන 

ගොබ  යත්නපුයඹ දක්ක හ දිවගේගී භහර්ඹ ඹනගොබ දපි ඉතහභ 
ඳරිසමි්ත ඒ ඉඩම්ර දයිතිඹ පිළිඵ ර්තන ඕනෆ. තභ්ත 
භුක්ක ති විඳින ගඳෞයහණි ඉඩගම් උරුභඹ රුපිඹල් තරබ රඝු 
ය්තන පුළු්තභක්ක  නළවළ. ඒ දපි දළන්තන ඕනෆ. ඒ 

තභ්ත ඉඳදිච්චා භමිඹ. තභ්ත භළ ගයන භමිඹ. ඒ මිනිසසු ඳර්චාස 10 
ගදනගොබ  ඒ මිනිසු්තබ ගනත් භමිඹකි්ත ඳර්චාස 10ක්ක   ජභ  ගවෝ 
ඒ ඳර්චාස න ටිනහභ ඵරරහ ්තදි මුදරක්ක   ජභ ගනොගයි 

ශ යුත්ගත්. ඒ මිනිසු්තගේ දම්භහ  තහත්තහ වදපු ගල්ලි්ත 
ඹ්තන ගනගොබ  ඒ භමිගඹ්ත ගනත් තළ්තරබ ඹ්තන 
ගනගොබ ඒ භමිඹ පිළිඵ ටිනහභ මුදලි්ත ඳභණක්ක   

තක්ක ගේරු  ගනොය   ඊබ ඩහ ඹම් ටිනහභක්ක  ගද්තන ඕනෆ.  

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  භබ ගම් ම්ඵ්තධගඹ්ත 
ඳළවළදිලි ය්තන ත විනහිනඹක්ක  ගද්තන. දහන ලගඹ්ත භභ 
කිඹ්තනබ ඕනෆ හයණඹක්ක  තිගඵනහ. ෘතවසත 
ගද්ලඳහරනඥගඹකු වළටිඹබ රු ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහබ ගවො 

ඳශපුරුද්දක්ක  තිගඵනහ.  

ගවී ගිඹ ඳසු ගිඹ දල තුන වතයබ ්්තන හරඹක්ක  ගම් 
බහගේ ිඟබපු ගගනක්ක  වළටිඹබ ගම් දර්බුද පිළිඵ  ගම් ප්රලසන 
පිළිඵ රු දභහතයතුභහ ඉතහභත්භ ගවොඳි්ත ද්තනහ. 
ඔඵතුභහගේ ඉඩම් ප්රතිසසයණ ගොමිගම් බහඳතිතුභහ භභ 

දඹ යනහ. ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ විනහල ශ ඉඩම්  තුට්ටුබ 
ගදබ  ජපු ඉඩම්  භස ගොල්ර හපු ඉඩම් ඉතහභත්භ ගවොඳි්ත දද 
නියවුල් යගන ඹනහ. භගේ ්නගේ රව්තදූ  නඹබ 

ගවොභ උදහවයණඹක්ක .  නතුභහ දද ඒ ප්රගද්ලර ඉඩම්රබ නිළයදි 
ටිනහභක්ක   ජරහ ඒහ නියවුල් යමි්ත ඹනහ.  ඒ හගේ ඉතහභත් 
ගවො නිරධහරි්ත දඳබ දලය ගනහ. ප්රහගද්ීයඹ ගල්ම් 

හර්ඹහර ව දගනකුත් ්ඹතන භය බයුතු කිරීගම් ජ ඉඩම් 
ගොභහරිස ගදඳහර්තගම්්තතු- [ඵහධහ කිරීභක්ක   රු නිගඹෝලය 
හය බහඳතිතුභනි  භහ ගරහ භබ විනහින බහඹක්ක  රඵහ 

ගද්තන. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, I have already given you two more 

minutes.  ඔඵතුභහබ විනහින ගදක්ක  ළිනපුය  ජරහ තිගඵනහ. 

 

ගු විමේඳළ මශට්ටිණරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றரஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඉඩම් ගොභහරිස ගදඳහර්තගම්්තතු හගේ තළ්තර ජ ඒ 
බයුතු සිද්ධ ගනහ. ගභභ ඉඩම් පිළිඵ හයණහ නියවුල් 

කිරීභබ රු දභහතයතුභහබ ලක්ක තිඹ රළගේහ කිඹහ ප්රහර්ථනඹ 
යමි්ත භගේ ථහ ද්ත යනහ. මරහනහරඪ රු 
භ්තත්රීතුභනි  භබ ගේරහ රඵහ ජභ පිළිඵ ඔඵතුභහබ සතුති්තත 
ගනහ. 

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Vasudeva Nanayakkara. 

 
[ද.බහ. 5.29  
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ன்நற!   
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි, දද දින ඉඩම් දත්ය 

ළනීගම් ඳනත ඹබගත් නිගඹෝඹ ම්ඵ්තධ හච්ඡහ යන  

දසථහගේ  ජ රු රක්ක සභ්ත කිරිිල්ර ිභතිතුභහ, -

බහනහඹතුභහ - ගනොදළනුත්භ හගේ ඹම් හයණහක්ක  

ගවළිදයවු ශහ. නතුභහගේ ථහගේ  ජ කිඹළවුණහ,  මිනිසු්ත ඉඩම් 

ඳරිවයණඹ කිරීභබ දයඹක්ක  නළති ඉ්තනහ,  මිනිසු්තබ ඉඩම් 

උස තළබීභබ දයඹක්ක  නළති ඉ්තනහ, ඒහගේ දයිතිඹ නළති 

නිහ කිඹරහ.  නතුභහ කිඹනහ, මිනිසු්තබ ඉඩම් විකුණ්තනබ 

ඵළරි ඉ්තනහ, ඒහගේ දයිතිඹක්ක  නළති නිහ කිඹරහ.  නතුභහ 

ඒහ වඳු්ත්තග්ත ඉඩම් ඳරිවයණඹ කිරීභ වළටිඹබ. භභ නම් ඉඩම් 

ඳරිවයණඹ කිරීභ කිඹරහ දදවස ය්තග්ත,  ඉඩම්ලි්ත 

ප්රගඹෝලන ළනීභයි. ඉඩම්ලි්ත ප්රගඹෝලන ළනීභබ දභතය 

මිනිසු්තබ ඉඩම් විකුණ්තන, උස ය්තනත් දයිතිඹක්ක  ගද්තනඹ 

කිඹන  දදවක්ක  ඒ ථහ තුශ ළේ වී තිගඵනහ.  මිනිසු්තබ 
 ඉඩම්ර දයිතිඹ රඵහ ගදන ඵබ වහ රඵහ  ජභ වහ දළ්ත බයුතු 

ය ගන ඹන ඵබ ගම් ්ඩුඩු ප්රහලඹක්ක  යරහ තිගඵනහ. 
නිඟ ඹටි දයමුණ ඉතහභ ගවොඳි්ත දළ්ත ඳළවළදිලි වුණහ.  මිනිසු්තබ 

වුභනහ වුණහභ ගම් ඉඩම් උස තිඹ්තනබත්, වුභනහ වුණහභ 

විකුණ්තනබත් දලය බපිබහ වදහ  ජභ තභයි ගම් දයිතිඹ 
රඵහ ජගම් ඹටි දයමුණ. - [ඵහධහ කිරීභක්ක    

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
තමු්තනහ්තගේ ඒබ විරුද්ධයිද?  
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ කිඹ්තනම්. භභ දයිතිඹ රඵහ ගදනහබ ඳක්ක යි. නමුත් භබ 
තිගඵනහ ඒබ නතු ය්තනබ -  

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගෝතගද්සි යිඟතද නඹ විඹ යුත්ගත්?   
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දව්තන.  ගම් මිනිසු්තගේ ඉඩම් උස තිඹ්තනබ වුගණොත් 
සිදු න ගද් භභ කිඹ්තනම්.  දක්ක ය බහඹබ දඩු ඉඩම් ළනයි භභ 
ථහ ය්තග්ත.  ගම් භේ බිගම්  තභ්තබඹ කිඹරහ බිම් ඩක්ක  

තිඹහගන සිටින පුද්රගඹක්ක  කුභන ගවෝ වුභනහබ  තභ 
ඉඩභ උස යරහ ඒ උ ගේයහ ්තනබ ඵළරි වුගණොත් ඒ ඉඩභ 
ඒ පුද්රඹහබ  ඒ ඳවුරබ දිඟමි ගනහ.   

ද්තන ඒ ශක්ක ්තනබ  ඕනෆ.  ඒ ශක්ක හ   ඒ ඉඩභ  
ගඳොගවොතු්තගේ  ඉඩම් ගෝතනබ  නතු න තත් ඉඩභක්ක   

ඵබ ඳත් ්තනබ ඉඩ ගනො ජ  ඒ ඉඩම් බහයඹබ - Land Trust 
නබ-  ්තනබ  ඕනෆ.    දළ්ත ගභඹ ඉ්තදිඹහගේ  ය ගන ඹන 
ළඩක්ක .  ඉඩම් බහයඹබ  ත්තහබ ඳසු     තභ්තබ  නළති ව නභ 

ඉඩම් ගොබ  ඹම් ද නළත ඔහුබ රඵහ ්තනබ  පුළු්තභ   
තිගඵ්තනබ  ඕනෆ.  නගවභ ගනොග්තනබ පුළු්ත.  නමුත් ඔහුබ  
ඉඩම් ගොබ ්තන වළකිඹහක්ක   ිතිවුණු දසථහ ඉඩම් 

ගගශ ගඳොගශ්ත පිබ   හධහයණ මිරබ   ඔහුබ නභ ඉඩභ 
්තනබ පුළු්ත ග්තන  ඕනෆ.  තමු්තනහ්තගේරහ වද්තග්ත ගම් 
ඉඩම් ගගශ ගඳොශබ ඹ්තන.   

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
නගවභ දහන  තියණඹක්ක  නළවළ.  

 
ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නළවළ  නළවළ  භභ ද්තනහ.  ගභොක්ක ද  ය්තන ඹ්තග්ත 

කිඹරහ -  

 
ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගොයි විිවඹබද ය්තන ඕනෆ කිඹරහ දපි හච්ඡහ ය ගන 

ඹනහ. 
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara 
තමු්තනහ්තගේරහ වද්තග්ත  ඉඩම් ගගශ ගඳොශක්ක  ිති 

ය්තනයි. නභඟි්ත ය්තනබ වද්තග්ත ගභොක්ක ද? ගම් කුඩහ 

ඉඩම් තිගඵන මිනිසසු  තභ්තගේ ඉඩම් විකුණුහභ  ඊශයබ 
ගභොද ග්තග්ත? රභහනුකර 1972 ජ දපි ිති යපු ඉඩම් 
ප්රතිසසයණඹ තමු්තනහ්තගේරහ ්පිබ වය්තනබයි ඹ්තග්ත. 
නදහ දපි ඉඩම් දයගන ඉඩම් නළති මිනිසු්ත දතය ගඵදුහ. දද 

තමු්තනහ්තගේරහ ය්තන වද්තග්ත  ඒ ගඵදපු ඉඩම් රභහනුකර 
ගොඩහගන කිිඟඳ ගදගනකුගේ දතබ ඹන ්හයඹබ ඉඩම් 
ගගශ ගඳොශක්ක  ිති ය්තනයි. නභ නිහයි භහ කිේගේ  වුරු 

ගවෝ ඉඩභක්ක  විකුණ්තන  උස ය්තන ඹනහ නම් දපි ඒ ඉඩභ   
ඉඩම් බහයඹබ ්තනබ ඕනෆ කිඹරහ. ඊබ ඳසු ඒ මිනිසු්තබ 
නළත  ඉඩම් ළඵළල්රක්ක  ්තන  ඕනෆ වුණහභ  වශ ගඳොගශේ 

මිරබ ගනොගයි  දය ඉඩම් බහයගේ විගලේ මිරබ ඉඩම් ළඵළල්රක්ක  
ළනීභබ දයිතිඹක්ක   තිගඵන ඳරිදි   නීති ස ශ යුතුයි.  

ඔඵතුභහ වහ දඳ නභ හරගේ  නීති විදයහරගේ සිටිද් ජ 

දයමුණු  ය  ත් ඒ භහල  ප්රලහත්තත්රහදඹ  හධහයණ භහලඹ  
වළගද්තග්ත ද්තන නගවභයි.  ඒ හධහයණ භහලඹ වළගද්තන නම්   
මිනිසු්තබ තභ්ත ඳරිවයණඹ යන  ඉඩභ තභ්තබ දිඟමි ගනොවී   
දිඟමි වුණත් නළත ඉඩම් ළඵළල්රක්ක  හධහයණ මිරබ ළනීභබ  

වළකි න  ඳරිදි ගම් නීති ස ග්තනබ ඕනෆ.  දළ්ත ඵර්තන   දද 
තිගඵන ඉඩම් මිර භට්බභ දනු යලගේ ගේගඹකුබ ඉඩම් 
ළඵළල්රක්ක  ්තනබ පුළු්තද? ඈතභ ඳශහතකි්ත ඉඩම් 

ළඵළල්රක්ක  ්තනබ ගිඹත්  හභහනය ්දහඹභක්ක  රඵන 
මිනිගකුබ  දද  තිගඵන ඉඩම් මිර ඔගයොත්තු ගද්තග්ත  නළවළ.  

හභහනය ්දහඹභක්ක  තිගඵන මිනිගකුබ ඉඩම් ළඵළල්රක්ක  

දයගන ගඹක්ක  වදහ ්තන ඕනෆ නම්  දඳබ ඒ වහ උදේක්ක  
ගද්තන ගනහ. ඒ වහ හධහයණ මිරබ ඉඩම් විකුණ්තන 
පුළු්ත විිවගේ ඉඩම් බහයඹක්ක  වද්තනබ  ඕනෆ නහ. ්ඩුඩු 

තු විලහර ඉඩම් ප්රභහණඹක්ක   තිගඵනහ. ළින මුදරක්ක  විඹදම් 
ය්තන වයිවත්තිඹ නළති හභහනය ්දහඹම් භට්බභක්ක  තිගඵන 
මිනිසු්ත වළගභෝබභ ගම් භේ බිගම් ඉඩම් ළඵළල්රක්ක  රඵහ ළනීගම් 

ිඟමිභ  දපි ්යක්ක හ ය්තන ඕනෆ.  දඳබ තිගඵන ගරොකුභ ගද්  
තභයි දගේ භේබිගම් දපි ඳදිසචි  බිම් ඩ.  දගේ ඵරහගඳොගයොත්තු 
විඹ යුත්ගත්  ෆභ මිනිගකුබභ බිම් ඩ  ගඳළරක්ක  වදහ ්තන 
දසථහ රඵහ ගදන න ග්තද? නගවභ නළති   ඒ මිනිහගේ 

ඉඩභ උස යරහ  නඹ විකුණරහ   ඉඩභ දයිතිඹක්ක  නළති 
ඳවුරක්ක  ඵබ  නභ ඳවුර ඳත් යන නද දගේ දයමුණ විඹ 
යුත්ගත්? නභ නිහ  "ගඳළරබ බිම් ඩක්ක " කිඹන දදව 

ගඳයදළරි ගම් යගට් සිඹලුභ ගදනහභ  ඉඩම් ළඵළල්රක්ක  රඵහ 
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ළනීගම් දයිතිඹ තිගඵන ලන භහලඹක්ක  ඵබ ඳත් ය්තන ඕනෆ. 

නගවභ නළති  ඉඩම් නළති ඳවුල්ලි්ත භ්තවිත ලන භහලඹක්ක  
ගනොගේ. ඉඩම් ළඵළල්ර ිඟමිභ තිගඵන ලන භහලඹක්ක  ඵබ 
ඳත් ය්තන ඕනෆ.  

දගේ ලන භහලගේ   ඉඩම් නළති උදවිඹ ඉ්තනහ. ඒ හගේභ 

ඉඩභක්ක  තිගඵනහ  නමුත් නභ ඉඩභබ කිසිගේත්භ දයිතිඹක්ක  නළති 
උදවිඹ ඉ්තනහ. භගේ ඡ්තද ගොට්ඨහඹ න ිවළළිඹගොඩ 
ප්රගද්ලගේ ඉඩම් ළඵළල්රක්ක ත්  නළති ඳවුල් 300ක්ක  ඳභණ 
ඉ්තනහ. ඉඩභ ිඟමිභ ගනොගයි  ඉඩභ භුක්ක තිඹත් ඔවු්තබ 

නළවළ. හගේ ගවෝ ඉඩභ  ද ගොවිතළනක්ක  ය්තනත් ඉඩම් 
ළඵළල්රක්ක  නළවළ.  ගම් භව ගඳොගශොගේ දරු්ත  නම්  ගම් 
ඔවු්තගේ භේ බිභ නම්  ඔවු්තබ ගඳළරක්ක  තනහ ්තනබ බිම් 

ළඵළල්රක්ක  දපි රඵහ ගද්තනබ ඕනෆ. ඉඩභක්ක  මිර ජ ්තන මුදල් 
දති්ත ත්භ නළත්නම්  ඒ මිනිසු්ත ගනුග්ත යලඹ ගනොමිගල් 
ඉඩම් ළඵළල්රක්ක  රඵහ දිඹ යුතුයි. නගවභ නළත්නම්   තක්ක ගේරු 

ටිනහභ ඉතහ දිගු හරඹකි්ත ටිග්ත ටි ගවීගම් ඳදනභ භත 
ඔවු්තබ ඉඩම් ළඵළල්රක්ක  රඵහ ගද්තනබ ඕනෆ.   

දගේ යත්නපුය දිසත්රික්ක ගේත් වළභ ්නඹභ හගේ  ඉඩම් 
ළඵළල්රක්ක  නළති මිනිසු්ත ඉ්තනහ. දළ්ත තමු්තනහ්තගේරහ 

කිඹ්තග්ත    ඉඩභක්ක  තිගඵනහ; ඉඩගම් ඳදිසචියි; ඉඩභ භුක්ක ති 
විඳිනහ කිඹරහයි.  නමුත් ඉඩගම් දයිතිඹක්ක  නළවළ. ද්තන ඒ දයිතිඹ 
 ජගම් ප්රලසනඹ ළන භභ ගනභ ථහ ශහ. දළ්ත භභ ථහ 

ය්තග්ත  තභ්තගේ කිඹරහ කිඹ්තන පුළු්ත විිවගේ ඉඩම් 
ළඵළල්රක්ක  නළති මිනිසු්ත ළනයි. ද්තන  ඒ මිනිසු්තබ ගම් භව 
ගඳොගශොගේ  තිගඵන දයිතිඹ ළනයි. ගම් යගට් භමි පුත්රඹ්ත නම්  
දපි ඔවු්තබ බිම් ළඵළල්රක්ක  රඵහ දිඹ යුතුයි. ඒ වහ ළඩ 

පිළිගශක්ක  දලයයි. දපි ඒ ළඩ පිළිගශ ගන ගිඹහ. ඉඩම් 
ණනහක්ක  වඳුනහ ගන  නභ ඉඩම් ළසිඹ්ත දතය ගඵදහ  ජභ වහ 
ග්ත ය ත්තහ. නමුත්  නභ ඉඩම් දත් ඳත් ය ළනීගම් 

ක්රිඹහදහභඹ ඉතහ ගමි්ත සිදු න නිහ  දවුරුදු ණනහක්ක  තිසගේ 
නභ ඉඩම් දත්ඳත් ය ළනීගම් බයුතු තභ ද්ත ගරහ නළවළ. 
නභ ඉඩම් මිනිසු්ත දතගර් ගඵදිරහත් නළවළ.  නමුත් නභ ඉඩම් 

වඳුනහ ගන ඒහ දත් ඳත් ය ළනීභබ නිඹමිත තිගඵනහ.  භහ 
ද්තනහ නළනි ඉඩම් 14ක්ක   තිගඵනහ. නභ වඳුනහ ත් ඉඩම් නම් 
යරහ  ඒහ දත් ඳත් යගන  මිනිසු්ත දතගර් ගඵදහ  ජගම් 

බයුත්ත ඉක්ක භ්ත යහ ්තනබ දපි නදහ සිබ බයුතු ය ගන 
ඹනහ. නමුත්  ගම් තිගඵ්තනහ ව ක්රිඹහදහභඹ නිහ නඹ සිදු ්තග්ත 
ඉතහ ගමි්ත.  

රු දභහතයතුභනි  ඒ නිහ භභ තමු්තනහ්තගේග්ත 
ඉල්රනහ  ඉඩම් දත් ඳත් ය ළනීභ ඉක්ක භ්ත යරහ  ඒ ඉඩම් 
ගඵදහ  ජරහ  බුක්ක තිඹ ගළි්තභ රඵහ  ජරහ  ඒ මිනිසු්තබ ඒහ 
ඳරිවයණඹ ය්තන ඉඩ ගද්තන කිඹහ. ඔවු්තබ ඒහගඹිඟ දයිතිඹ 
ඳළරීභබ ගභගතක්ක  දු්තග්ත ඵර ඳත්රඹක්ක . ඒ වහ කුභක්ක  ගවෝ රඵහ 

 ජගම් ක්රිඹහ දහභඹ ගදනු ය්තන. ඳශමු බුක්ක තිඹ ගද්තන. තු 
ම්රු්ත ම්ඵ්තධ තිගඵන ප්රලසනඹත් ඒභ ග්ත. ඒ තු 
ම්රු්ත දවුරුදු 200බ ළින හරඹක්ක  ගම් යගට් වල්ම් 

යනහ. ඒ මිනිසු්තබ බිම් ඩක්ක  තිගඵනහද? ඒ මිනිසු්ත ගම් 
යගට් භමි පුත්රඹ්ත වළටිඹබ  පුයළසිඹ්ත වළටිඹබ බහය ත්තහ. නමුත් 
ගම් භව ගඳොගශොගේ ඔවු්තබ බිම් ඩක්ක  නළවළ. ඔවු්ත ඳයම්ඳයහ 

ණනහක්ක  තභ්තගේ මුළු ජීවිත හරගේභ ගගවසී ළඩ යරහ  
දක්ක ය දවස ණන ගඳොගශො රුහයත් යරහ  නඹ 
ළවිලිලි්ත භ්තවිත යරහ ගම් යබබ දද විලහර ්දහඹභක්ක  ගන 

ගදනහ. නමුත්  ඒ මිනිසු්තබ ගදනහ කිඹපු ඳර්චාස 7 තභ  ජරහ 
නළවළ. දළ්ත උත්හව යනහ ගල් වදහ ගද්තන. රු 
දභහතයතුභනි  භභ තමු්තනහ්තගේබ කිඹනහ  ඔඹ ළගඩ් ය්තන 

ගිගඹොත්  වරිඹබභ ලත ර්ඹක්ක  ඹහවි කිඹහ. ඒ දගේ දද්දළකීගභ්ත 
දපි දළ තිගඵනහ. ඒ ථහ -තු ම්රු්තබ ගල් වළ ජභ- 

ඕනෆ නළවළ. ඒ මිනිසු්තබ ඳර්චාස 7 ගද්තන. ඒ මිනිසු්තබ ඳර්චාස 

7ිඟ බුක්ක තිඹ ගද්තන. ඒ මිනිසු්ත ගඹක්ක  ගවෝ කුභක්ක  ගවෝ වදහ 
නීවි. ඒ යුක්ක තිඹ ඉටු ය්තන කිඹ්තන ගභඹ දසථහක්ක  
ය්තන භභ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  යත්නපුයගේ 
ඳළල්භඩුල්ර දක්ක හ දිවගේගී භහර්ඹක්ක  වද්තන ඹනහ. ඒ දිවගේගී 
භහර්ඹ වද්තන ඹන පිළිගශ ළන මිනිසු්තගේ ගනොතුබක්ක  වහ 
වික්ක ෂිේතබහඹක්ක  තිගඵනහ. මිනිසසු දවනහ  "නඹ ගොගවොභද 
ග්තග්ත? උභස වයවහ ඹනහද? උභස වයවහ ඹෆභ නිහ දගේ 
ඉඩම්රබ දසථහයබහඹක්ක  ිති ගේවිද?" කිඹහ. ගම් හගේ බිඹ 
ළ ගඵොගවෝ භතු වී තිගඵනහ. තමු්තනහ්තගේබ භහ කිඹ්තන 
ඕනෆ  දිවගේගී භහර් බයුත්තක්ක  ගනුග්ත බිම් ග්ත යන 
ගොබ ඉසය ගරහභ මිනිසු්ත දළනුත් ය්තන ඕනෆඹ ඵ. ඒ 
දළනුත් කිරීභ වහ භවලන ම්ඵ්තධතහ නිසිඹහහයගඹ්ත ිති 
යගන  මිනිසු්තගේ දළනුත්භ  විලසහඹ  නයත්ඹ ඒ ළඩ 
පිළිගශබ රඵහ නිමි්ත තභයි ඒ ක්රිඹහ දහභගඹිඟ නිඹළගශ්තන 
ඕනෆ. ඒ මි නඹ ශ යුත්ගත් නිරධහරිහදි විිවඹබ ගනොගේඹ 
කිඹන න ඔඵතුභහ විසි්ත උඳගදස දිඹ යුත්ත්තබ කිඹ්තන කිඹහ 
භහ ඉල්රහ සිටිනහ  රු දභහතයතුභනි.  

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  ඊශය හයණහ නිමු. 
විගද්යකඹ්තබ ගම් යගට් ඉඩම්ර දයිතිඹ ්තනහ න දපි තවනම් 
ය තිබුණහ. දළ්ත තමු්තනහ්තගේරහ විගද්යකඹ්තබ ගම් යගට් 
ඉඩම් දයිතිඹ ළනීභබ ඉඩ රස්තන ඹනහ කිඹහ 
තමු්තනහ්තගේරහගේ ප්රහලර ව්ත තිබුණහ. නගවභ ඉඩ 
රඵහ දු්තගනොත්  ගරෝගේභ සිටින විලහර ගඳොගවොත් 
විගද්යකඹ්ත ිවිල්රහ ගම් යබ තුශ තිගඵන සිඹලු ඉඩම්ර 
දයිතිඹ රඵහ නීවි. නගේ ඒ ඉඩම් විගද්යකඹ්ත දත් ඳත් 
ය්තනහ විබ දහනගේ ජ දඳ විගද්යකඹ්ත ඵබ ඳත් ගේවි.   

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
විගද්යකඹ්තබ ඉඩම් දයිතිඹ රඵහ ගදනහ කිඹහ ීරයණඹක්ක  

නළවළ.    
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භහ නගවභ කිේගේ  ඳසු ගිඹ දඹ ළගේ ජ නළනි ප්රහලඹක්ක  

ගරුණු නිහයි. ඒ හගේභ  දභළතිතුභහ ප්රහලඹක්ක  ශහ ගම් 
ඳහර්ලිගම්්තතුබ. ඒ ගරහගේ කිේහ  සර්ධනඹ ගනුග්ත  
විගද්යකඹ්තබ වුණත් ගම් යගට් ඉඩම් ළනීගම් දයිතිඹ දපි ගද්තන 

ඕනෆ කිඹහ. නගවභ දු්තගනොත්  දහනගේ ජ සර්ධනඹ තිගේවි; 
දඳබ ඉඩම් නළති ගේවි.  

 

ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ හරගේ දු්තග්ත නළද්ද? 
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

සර්ධනඹ තිගේවි. ගම් යගට් ලනතහබ ඉඩම් නළති ගේවි. 

ද්තතිභබ ඉඩම් ඔක්ක ගෝභ විගද්යකඹ්තබ ිඟමි ගේවි. ද පි ගම් යගට් 

ඉඩම් නළති පුයළසිඹ්ත ඵබ ඳත් ගේවි. නළනි තළනබ ගනො නන 

ගරබ ීරයණඹක්ක  දපි ඳළවළදිලි ත යුතුයි. ඒ තිබුණු තවනභ 

නගවභභ තිගඵ්තන ඕනෆ. දයිතිඹ ගද්තන ඵළවළ. ඹම් යහඳෘතිඹක්ක  

ගනුග්ත ඔවු්තබ ඵදුයඹක්ක  ්තන පුළු්ත. දපි වුරුත් ඒ 

පිළි්තනහ.  
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ තභයි කිඹ්තග්ත.   

  

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඵදුයඹ නදහත් තිබුණහ ග්ත. ඒ දලුත් ගදඹක්ක  ගනොගයි. 
ඵදුයඹ නදහත් තිබුණහ. ඒ ඵදුයඹ ගදනගොබ දපි සිඹඹබ 
ඳවගශො ඵද්දක්ක  දතිගර් දඹ ශහ. ගඳෞද්ලි ඉඩභක්ක  

ගේහ; යලගේ ඉඩභක්ක  ගේහ  ඉඩභ ඵදුයඹක්ක  ්තනගොබ 
සිඹඹබ ඳවගශො ඵද්දක්ක  දඹ ශහ. ඒ ඵද්ද දයි්ත ය්තන 
ඕනෆඹ කිඹහ තමු්තනහ්තගේරහ ගිඹ ළබිනට් රැසවීගම් ජ ීර්තදු 

ශහ. ඒග්ත ග්තග්ත ගම් යගට් ඉඩම්ර දයිතිඹ  ගම් යගට් 
ඉඩම්ර භුක්ක තිඹ විගද්යකඹ්ත රඵහ ළනීගම් ජ ගම් යබබ රළබිඹ 
යුතු දයිතිඹ ගනොරළබී ඹහභයි.  

 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
තභ දයි්ත ය ළනීගම් ීරයණඹක්ක  ්ගේ නළවළ. 
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නගවභ තිබුණහඹ කිඹහ ඳත්තයඹ ව්ත ගරහ තිබුණහ ග්ත. 
 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගඹෝලනහක්ක  තිගඵ්තන ිති. නමුත් තභ ීරයණඹක්ක  නළවළ. 
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තමු්තනහ්තගේ ඒබ විරුද්ධ ගඳනී සිටිඹහඹ කිඹනහ නම් 
භභ තුටු ගනහ. තමු්තනහ්තගේගේ "නීති විදයහරගේ" ඉතිවහඹ 
භතක්ක  ය ගනත් ඒහබ විරුද්ධ ගඳනී සිටි්තන. දපි ගිඹ 

ගඳශඳහලිර වඬ - 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 

ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගම් කිඹ්තන ගද්තග්ත නළවළ. රු නිගඹෝලය හය 

බහඳතිතුභහ භබ භගේ ථහ ඉය ය්තනඹ කිඹනහ. භභ න 
ගදඹක්ක  කිඹහ භගේ ථහ ද්ත යනහ. ගම් යලඹ ගන නන 
ඉඩම් පිළිඵ ළඩ පිළිගශ ඉක්ක භ්ත ශ යුතුයි. දළ්ත භබ ිසුණහ  
උතුගර් වඬ. භබ ිසුණහ  නළගනිඟය වඬ. යුද්ධඹබ ගඳය තිබුණු 

තත්ත්ඹ යුද්ධගඹ්ත ඳසු නළවළ  ඉඩම්ර ඳදිසචිගේ; ඉඩම්ර 
භුක්ක තිගේ. ඉති්ත  සිඟඳිඹහගේ මලි ගදඹ ඒග්ත. ගන ගන 
ත්තදය කිඹ කිඹහ දි ප්රහලන යනහ. ම්භ්තත්රණ 

ඳත්නහ.  තත් ඳළත්තකි්ත ගනොගඹක්ක  භඩුඩර  ගනොගඹක්ක  
්ඹතන තිගඵනහ. රු ිභතිතුභනි  ගම් ඔක්ක ගෝබභ ඩහ  
යුද්ධඹබ ගඳය තිබුණු තත්ත්ගඹ්තභ ගම් ඉඩම්ර දයිතිඹ රඵහ 

 ජභබ වහ ගම් ඉඩම්ර ඳදිසචිඹ නළත සිදු කිරීභබ ඔඵතුභහගේ 
දභහතයහසලඹ ඹබගත් ඔඵතුභහබ තිගඵන විගලේ කීභ ඉටු ශ 
යුතුයි. 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
දළ්ත නඹ ක්රිඹහත්භ ය ගන ඹනහ. ලනහිවඳතිතුභහ නභ 

ළඩ පිළිගශ ක්රිඹහත්භ ය ගන ඹනහ. 

 
ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ලනහිවඳතිතුභහ නගේ ය්තනබ වුභනහඹ කිඹපු ඵ භභ 

පිළි්තනහ. ගභඹ විටි්ත විබ ශ යුතු ගදඹක්ක  ගනොගයි කිඹහයි 

භභ කිඹ්තග්ත. ගභභ බයුත්ත දිගි්ත දිබභ යගන ඹහ යුතුයි. 

ගභිඟ ඹම් දහනඹක්ක  තිගඵ්තනබ ඕනෆ. යුද්ධඹබ ගඳය තිබුණු 

තත්ත්ගඹ්තභ ගම් ඉඩම්ර ඳදිසචිඹ ඒ මිනිසු්තබ රඵහ ගද්තන. 

ඒ තභයි  සිඟඳිඹහගේ භහත. ඊශයබ  ජීගනෝඳහඹ. ඒ හගේභ 

ඒ මිනිසු්තගේ ඹටිතර ඳවසුම් ුවඹ. දපි ඒහ ශහ. දළ්ත 

තමු්තනහ්තගේරහබ තිගඵ්තග්ත ඉතුරු වරිඹ ය්තනයි.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නගේඹ. රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  භභ භගේ 

ථහ ද්ත යනහ. රු ිභතිතුභනි  දගේ ඳශහත්ර ඉඩම් 

නළති මිනිසු්තබ ඉඩම් රඵහ ළනීභ වහ ගභභ ඉඩම් දත්ඳත් ය 

ළනීගම් ක්රිඹහදහභගේ තිගඵ්තනහ ව ප්රභහදඹ්ත ද්ත ය්තනබ 

බයුතු ය්තනඹ කිඹහ රු දභහතයතුභහග්ත ඉල්රමි්ත භභ 

නිවඬ ගනහ. සතුතියි. 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அடுத்து தகப சல்ரன் அர்கள். உங்கரக்கு ந்து 

றறடங்கள்! 

 
[ද.බහ. 5.45  
 

ගු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  භගේ ථහ ඳබ්ත 

්තන ලි්ත රු හසුගද් නහනහඹක්ක හය භ්තත්රීතුභහ ප්රහල ශ 

රුණක්ක  පිළිඵ ව්ත ය්තන ඕනෆ.  නතුභහ ව්ත ශහ   

ශ්රී රසහගේ ඉඩම් මිර ජ ළනීභබ විගද්යකඹ්තබ දද වළකිඹහක්ක  

නළවළ කිඹහ. භභ කිඹ්තන ළභළතියි  නගවභ තවනභක්ක  දදබ නළවළ 

කිඹන න. නභ ඳනගත් විිවවිධහන දනු  ශ්රී රසහබ සිඹඹබ 

ඳනසන දයිතිඹ ිඟත  සිඹඹබ වතළිස නඹ ගොබස 

ිඟමිභ තිගඵන විගද්යකගඹකුබ රසහගේ ඉඩම් මිර ජ ළනීගම් 

වළකිඹහක්ක  තිගඵනහ.  

 
ගු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දයිතිඹ තිගඵ්තන ඕනෆ  රහසකිගඹකුබ. නගවභයි.  
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ගු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  දද දිනගේ ඉඩම් දත්ය 
ළනීගම් ඳනත ඹබගත් ගභභ නිගඹෝ ඉදිරිඳත් යමි්ත රු 

දභහතයතුභහ නතුභහගේ දභහතයහසලඹ පිළිඵ ගවො විසතයඹක්ක  
ශහ. ඒ ම්ඵ්තධගඹ්ත භභ නතුභහබ සතුති්තත ගනහ. ඒ 
හගේභ භභ ගම් ම්ඵ්තධ රුණු ගදක්ක  ගවෝ තුනක්ක  ඳභණයි 

ප්රහල ය්තන ඵරහගඳොගයොත්තු ග්තග්ත.  

ගම් රු බහ මීබ භහ කිිඟඳඹබ ගඳය හරහගයෝධ 
(විගලේ විිවවිධහන) ඳනත් ගටුම්ඳත ම්භත ශහ. නභ ඳනති්ත 
ඵරහගඳොගයොත්තු වුගඩු  යුද භගේ ජ ලනතහබ දිඟමි වුණු ඉඩම් 

නභ පුද්රඹ්තබ නළත රඵහ ළනීගම් ජ හරහගයෝධ නීීරගේ 
තිගඵන ඵරඳෆභ ඉත් කිරීභයි. නභ ඳනත් ගටුම්ඳත ගම් රු 
බහබ ඉදිරිඳත් ගශේ  රු දිවයණ ිභතිතුභහයි. නමුත් රු 

ිභතිතුභනි  නභ ඳනත දනු යලගේ ඉඩම් ප්රදහනරබ ගවෝ යලගේ 
ඉඩම් ්ඥහඳනත ඹබගත් යන රද ප්රදහනරබ ඹබත් ඉඩම්රබ -
නභ ඉඩම්ර ිඟමිරු්තබ- ගභභ යප්රහදඹ ිඟමි ග්තග්ත නළවළ. 

භභ නභ ඳනත් ගටුම්ඳත ගදන ය විහදඹබ රක්ක  ශ 
දසථහගේ ජත් ගභභ රුණ භතු ශහ. ගම් ගවේතු නිහ නභ 
ඉඩම්ර දයිතිඹ  භුක්ක තිඹ දිඟමි වුණු විලහර පිරිබ ගම් ඳනගත් 

යප්රහදඹ රඵහ  ්තන ඵළරි ගනහ. නභනිහ ගම් ම්ඵ්තධගඹ්ත 
දධහනඹ ගඹොමු ය්තනඹ කිඹහ භහ හරුණි ඉල්රහ සිටිනහ.  

නභ නීතිඹ ම්භත වුණත්  නභ ඳනත ඹබගත් ඒ වනඹ 
රඵහ්තන ඒ පුද්රඹ්ත උහවිඹක්ක  ඉදිරිඹබ ඹ්තන ඕනෆ. 

හභහනයගඹ්ත regular court නක්ක  ඉදිරිඹබ ගිිඟ්ත තභයි ඔවු්තබ 
ගම් දයිතිඹ රඵහ ්තන පුළු්ත ්තග්ත. උහවිඹබ ගිඹත්  
දහනහබ හගේ නඩු ප්රභහද වීම් ළනි රුණු නිහ ඔවු්තබ 

ෆගවන හරඹක්ක  ඵරහ ඉ්තනත් සිදු ගරහ තිගඵනහ.  

රු දභහතයතුභනි  ගම් පිළිඵ 1994 ජ  දකුණු දප්රිහ 
නීතිඹක්ක  ඳනහ තිගඵනහ. There is an Act in South Africa 

called, "Restitution of Land Rights Act." ගභභ ඳනත ඹබගත් 
ඔවු්ත land claims commission නක්ක  ඳත් යරහ  ඉඩම් දිඟමි 
වුණු ලනතහබ ඒ ගනුග්ත ගදන වන රඵහළනීගම් ඳවසු 

රභඹක්ක  ිති ය තිගඵනහ. දකුණු දප්රිහනු රභඹ හගේ  
රසහගේත් "Restitution of Land Rights" කිඹහ ඳනතක්ක  ම්භත 
කිරීභබ මලි පිඹය ්තනහ නම් ඩහ ගවොයි කිඹන හයණඹ 

ගගයිඟ භභ රු ිභතිතුභහගේ දධහනඹ ගඹොමු යනහ.  

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  ශ්රී රසහගේ ්ඩුඩුරභ 
යසථහ දනු දඳබ ඉඩම්රබ ගවෝ ගද්ඳශරබ මලි 
දයිතිහසිභක්ක  නළවළ. නභ නිහ දඳ තු ඉඩභක්ක   ඉඩම් දත්ය 

ළනීගම් ඳනත ඹබගත් යලඹබ ඳයහ ළනීගම් වළකිඹහ තිගඵනහ. 
නභ ඳනගත් 39.(ඒ) උඳ ්තතිඹ දනු ගභගේ ඳයහ ත් ඉඩම් 
භවය දසථහර ජ නළත ඒ පුද්රඹහබ බහය  ජගම් වළකිඹහක්ක  

තිගඵනහ. You can divest a land that has already been 

acquired for public purposes.  
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகப உரப்தறணர் அர்கரப, உங்கரக்கு இன்தம் எரு 

றறடம் இருக்கறன்நது.  
 

ගු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

රු දභහතයතුභනි  නභ දසථහගේ ජ ඔඵතුභහබත් රුණු 
ණනහක්ක  ගගයිඟ ළරකිල්ර ගඹොමු ය්තන ගනහ. නළත 

ඉඩභක්ක  ඳළරීගම් ජ ළරකිල්රබ ත යුතු රුණු පිළිඵ ඹළි 

සිතහ ඵර්තන කිඹහ භභ ඔඵතුභහග්ත ඉල්රහ සිටිනහ.  

භභ ත න හයණඹක්ක  කිඹ්තන ඕනෆ. ඉඩම් සර්ධන 
ඳනත ඹබගත්  ප්රදහනඹක්ක  දු්තනහභ නභ ප්රදහනඹ ිඟමි තළනළත්තහබ ඒ 
ප්රදහනඹ ගන ගගනකුබ ඳය්තන පුළු්ත. නමුත්  ඒ පුද්රඹහ 

නභ ප්රදහනඹ ඳය්තග්ත නළති මිඹ ගිගඹොත්  හ්තතහ්ත ඒ 
ඵරඳත්රඹබ ිඟමිම් කීගම් ජ ඹම් ගනසභබ බහලන ගනහ. 
There is a discrimination with regard to succession of title to 

land grants. That is in the Third Schedule of the Land 
Development Ordinance. රු දභහතයතුභනි  ඒ 
ම්ඵ්තධගඹනුත් පිඹය ්තන කිඹහ ඔඵතුභහග්ත ඉල්රහ 

සිටිමි්ත  භගේ ථහ ද්ත යනහ.  

 

[தற.த. 5.50] 
 

ගු මව යිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தசறட் அர மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம். 

தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, 

சுற்ரனரத்துகந அதறறருத்ற ற்ரம் கறநறஸ் ச 

அரேல்கள் அகச்சரும் கரற அகச்சருரண சறரஷ்ட 

அகச்சர் தகப ரஜரன் அதுங்க அர்கபரல் இங்கு 

தொன்கக்கப்தட்டுள்ப கரற தகரள்ரல் சட்டத்றன் கலரண 

கட்டகபலரண இன்கந றரத்றரன கனந்துதகரள்றல் 

கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன்.  

து ரட்டில் இடம்ததற்ந 30 ருடகரன த்த்த்றணரல் 

இடம்ததர்ந்து ங்கள் குடிறருப்தைக் கரறககபத்ம் றசர 

றனங்ககபத்ம் இந்து தரறக்கப்தட்ட க்கள் ங்கபது 

தசரந்க் கரறககபப் ததற்ரக்தகரள்றல் இருந் கட 

ககபச் சட்டரலறரக லக்கும்ண்ம், 1983 ர ரம் 

தரடக்கம் 2009 ர ரம் கறனரண கரனத்க 

கப்தடுத்ற, அண்கறல் தரரரன்நத்றல் தகரண்டு 

ப்தட்ட ஆட்சறத்ரறகச் சட்ட ரற்நம் றசகத் 

துள்பகறட்டு, தொன்தொரல் தரறக்கப்தட்ட க்கள் சரர்தரக 

ரன் ல்னரட்சற அசரங்கத்றற்கு ன்நற தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்ரநன். 

ரற்தடி றரசட சட்டம் உரறங்ககபக்தகரண்ட ணறரர் 

கரறகரக்கு ட்டுர உரறத்துகடரக அகந்துள்பது . 

அரக கரறகள் தங்கர றகனகககபப் தன்தடுத்ற 

அக்கரனத்றல் றல றடுகனப் தைரகபறன் 

அச்சுரத்ரன்ரதரறல் தனரத்கரரகக் ககரற்நம் 

தசய்ப்தட்டுள்பகத்ம் இந்ச் சகத கணத்றற்தகரள்ப 

ரண்டும். ககரற்நத்றன்ரதரது சறன கரற 

உரறகரபர்கரக்கு றகச் சறரதரககப் தம் ட்டும் 

ங்கப்தட்டுள்பது; சறனருக்கு வ்ற ததொம் 

ங்கப்தடரது உரறக ரற்நத்றற்கரண ககதரப்தம் 

ரத்றம் ததநப்தட்டுள்பது. க்கள் அச்சத்றன் கரரக 

இந்க் கரற ககரற்நத்றற்கு உடன் தட்டுள்பணர். இந் 

றகனகககபக் கருத்றற்தகரண்டு அர்கரக்கு 

றரங்ககபப் ததற்ரக்தகரடுப்தற்கரண ற்தரடுகள் 

இச்சட்டத்றன்தோனம் தசய்ப்தடரண்டும். 

ரரேம், தனர் அச கரறககப அதறப்தத்றங்கரடன் 

குடிறருப்தை றனங்கபரகவும் றசரக் கரறகபரகவும் த்த் 

றகனகக்கு தொற்தட்ட தன சரப்ங்கபரகப் தன்தடுத்ற 

ந்துள்பணர். த்த் கரனத்றன்ரதரது ங்கள் உகடககள் 

அகணத்கத்ம் ககறட்டு அர்கள் அங்கறருந்து இடம் 

481 482 



ඳහර්ලිගම්්තතු 

ததர்ந்து தசன்ர, சரரண றனககபறன் தறன்ணர் லண்டும் 

ங்கள் தர்வீக ரறடங்கரக்குச் தசல்ரேம்ரதரது, அக்கரற 

கபறல் குடிறருப்தற்கும் றசர தொற்சறககப ரற் 

தகரள்ற்கும் அச றருரகங்கள் கட றறக்கறன்நண. 

அறகரரறகள் தரதட்சம் கரட்டுகறன்நணர். க்கள் குநறத் 

அதறப்தத்றங்ககப கத்துக்தகரண்டு அங்குறங்குரக 

அகனரரறத் றரறகறன்நணர். சறனர் ங்கபறடறருந் ஆங் 

ககப த்த் கரனத்றல் தரகனத்துறட்டுத் றக்கறன்நணர் . 

இவ்ரர தரறக்கப்தட்டர்கரக்கு கரறககபப் ததற்ரக் 

தகரடுக்க அசரங்கம் சறநப்தை ற்தரடுககபச் தசய் 

ரண்டுதண ரன் இச்சகதக ரண்டிக் தகரள்கறன்ரநன்.  

இந் அச றர்ரக அறகரரறகபறன் தரதட்சம் க்ககப 

றகரரசரகப் தரறத்துள்பது. தங்கரப் தறச்சறகண 

கரரக அச அறகரரறககபச் சந்றத்து ஆங்ககப 

ரற்நறக்தகரள்ப அல்னது தைதுப்தறத்துக்தகரள்ப அப்ரதரது 

க்கபரல் தொடிறல்கன. இப்ததரரோது அறகரரறகள் அந் 

ஆங்ககப ரப்தரரடு தரதட்சம் கரட்டுகறன்நணர் . 

இணரல் து க்கள் டக்கு, கறக்கறல் றகவும் தரறக்கப் 

தட்டுள்பணர். இது றகவும் ககனக்குரற றடம். இந் 

றடங்ககப ணறரதறரண அடிப்தகடறல் அசும் 

அறகரரறகரம் லர்த்துத் ரண்டும். ரரேம் இவ்ரர 

றனவும் கரறப் தறக்குககபத் லர்த்துகக்க அசுக்கு 

ஆரனரசகண ங்க றதைர் குரோ றறக்கப்தட்டரக 

அநறகறரநரம். இந் றதைத்துத் ரசற கரற ஆகக்குரோ 

ரட்டம்ரரரம் க்ககபத்ம் அசறல் கனர்ககபத்ம் 

சந்றக்க ற்தரடு தசய்த்ரர ரம் தகௌ அகச்சர் 

அர்ககபக் ரகட்டுக் தகரள்கறன்ரநரம். 

ரரேம், ட்டக்கபப்தை ரட்டத்கப் ததரரத்க, 

தொஸ்ரம்கள் தரரற கரறத் ட்டுப்தரட்கட றர்ரரக்கு 

கறன்நணர். ரட்டத்றல் தொஸ்ரம்கள், சணத்தரககறல் 30 

வீரக இருந்ரதரதும் கரறப் தன்தரட்டில், தரத்ரக 

வுள்ப ரட்டக் கரறகபறல் 2 வீர தொஸ்ரம்கரக்கு 

உரறரகவுள்பது. இது தரரற அலறரகும். உரரக 

கரத்ரன்குடி தறரசத்றல் ரசரும் குப்கதககபக்கூட தகரட்ட 

இடறல்னரல் அங்ரகத்ள்ப ஆற்நறல் தகரட்ட ரண்டி 

துர்ப்தரக்கற றகனக்கு கரத்ரன்குடி கசகத உள்பரக்கப் 

தட்டுள்பகக் குநறப்தறடனரம். ரட்டத்றன் 1,446 சது 

கறரனர லற்நர் அபரண தரத்க் கரறறல் தொஸ்ரம்கபறன் 

குடிப்தம்தல் வீத்றற்ரகற்த குகநந்து 440 சது கறரனர 

லற்நர் கரறரது அர்கபறன் தன்தரட்டிற்குக் கறகடக்க 

ரண்டும். ஆணரல் சுரர் 30 சது கறரனரலற்நர் கரறர 

இந் க்கரக்குத் ற்ரதரதுள்பது.  ணர, ட்டக்கபப்தை 

ரட்ட தொஸ்ரம் க்கரக்கு றகறரசரத்றற்ரகற்த கரறப் 

தங்கலடு ங்கப்தடுது றக அத்றரசறரண ரக 

ன்தகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன்.   

இந் 'ல்னரட்சற' அசறரன தறக்குககப லக்கற , ரசற 

ரலறரண இக்கப்தரடுககப ற்தடுத்ற , ல்ரக்கத்க 

ற்தடுத்துற்கரண தொற்சறகபறல், றகறரசர அடிப்தகடறல் 

அகணத்து சதோக க்கரக்கும் அந்ந் ரட்டத்றல் றனவும் 

கரறப் தறக்குககபக் கணறத்துத் லர்த்து கக்கப்தட 

ரண்டிது றக அசறம் ன்ததுடன், அதுரரன் 

உண்கரண அர்த்தொள்ப ல்ரக்கத்க ற்தடுத் 

றரகரரேம் ன்தகத்ம் றகவும் ததரரப்தைர்ச்சறத்டன் 

இந் ன்நத்றரன தொன்கத்து, ரய்ப்தைக்கு ன்நற கூநற, 

றகடததரகறன்ரநன். ன்நற.  

[ද.බහ. 5.56  
 

ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
දස 1977/8 දයන දතිවිගලේ ළට් ඳත්රඹ භඟි්ත භවහ 

ඳරිභහණ සර්ධන යහඳෘති වහ ඉඩම් දත්ඳත් ය ළනීගම් ජ 
දනුභත යහඳෘති 18බ තත් යහඳෘති ගදක්ක  ිතුශත් කිරීභ 

ම්ඵ්තධ යනු රඵන නිගඹෝඹ පිළිඵ දදවස දළක්ක වීගම් ජ 
LARC රභඹ  Super LARC රභඹ ළන විගලේගඹ්තභ භතක්ක  
ශ යුතු ගනහ. ඒ හගේභ ගම් රභඹබ විගයෝධඹ ඳශ කිරීභබ 

කිසිදු ඳහර්ලසඹබ වළකිඹහක්ක  නළවළ. ර්තභහන ඹව ඳහරන 
යලඹබ ඉසගල්රහ දවුරුදු 22ක්ක  විතය ගම් යබ ඳහරනඹ  යපු 
හනුගේ ජ ගරෝ ඳරිය සවිධහනලි්ත ල්ලි රඵහ  ්තන 
ඕනෆ නිහ  දහධහයණ විිවඹබ සීභහ්ත පුළුල් යරහ ගොවි 

ලනතහගේ ඉඩම් යලඹබ දත්ඳත් ය ත්තහ. ඒ නිළරැදි කිරීගම් 
කීභ ර්තභහන යලඹබ ඳළරීභබ දනුයහධපුය දිසත්රික්ක  
ඳහර්ලිගම්්තතු භ්තත්රී මුතුකුභහයණ භළතිතුභහ ත්තු උත්හවඹ ළන 

ිත්ගත්තභ භහ නහටු ගනහ. ඒ  ඒ ගොල්ර්තබ ඒ 
හරගේ ය්තන තිබුණු ගදඹක්ක . LARC, Super LARC ගගේ 
වුණත් නදහ යහලඳක්ක  ඳහරනඹබ දලය වුගඩු සුපිරි විිවඹබ යහලය 

ගද්ඳශ ව යහලය ඉඩම් ටි හරහ දහ්තන විතයයි. දද ථහ 
යනහ  LARC, Super LARC ළන.  

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  භහ ගම් හයණඹත් 

කිඹ්තන ඕනෆ. භභ නිගඹෝලනඹ යන ප්රගද්ලගේ තිගඵන වල්ර
-පල්තෙකැතල් ප්රතශයය නජීවි  තදපාර් තම්න්ුවන මිනන් අයය 
භමිඹක්ක  ගර ප්රහලඹබ ඳත් ය්තන උත්හව යනහ. 
1989.07.11 ළනි දහ දස 506/නස කිඹන ළට් ඳත්රගඹ්ත තභයි 

ගම් ගඹෝලනහ වුගඩු. වළඵළයි  ගම්ගක්ක  දහත් සීභහ්ත රකුණු 
ගශේ නළවළ. ඒ නිහ ලනතහ ඳදිසචි ගරහ ිඟටිඹහ. GPS points 
ප්රහලඹබ ඳත් යරහ  ලනතහබ ඳදිසචි ගරහ ඉ්තන තිගඵන 

ඉඩම් ටි වල්ර-ඳල්ගරළගල් දබඹ භමිඹබ ඳයහ ්තන 
උත්හව යනහ. ඳයණ සීභහ්ත ඉක්ක භරහ ගිිඟල්රහ 
ඳහයම්ඳරි ලනතහබ දයිති ඉඩම් ටිත් ගම් GPS points වයවහ 

්තන උත්හව යනහ කිඹරහ ලනතහ තුශ භළසිවිල්රක්ක  
තිගඵනහ. ඒ ම්ඵ්තධ භභ ඉදිරිඳත් යපු ලියුභ භභ ගම් 

දසථහගේ ජ වභළගත* යනහ. 

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  ඳසු ගිඹ හර 
හනුගේ ඉඩම් දත්ඳත් ය ්තන ගොබ ප්රමුසථහනඹ 
දු්තග්ත  ලහහයම්රු්තබයි. භභ ඔඵතුභ්තරහබ සිිඟඳත් යරහ 

ගද්තන ඕනෆ  2013.11.22ළනි දහ යහලය ්යක්ක  වහ නහරි 
සර්ධන දභහතයයඹහ විිවඹබ ිඟබපු ලනහිවඳතිතුභහ ළබිනට් 
ඳත්රිහක්ක  ඉදිරිඳත් යපු දසථහ.  ඒගක්ක  ව්ත ග්තග්ත  

ඉඩම් ්ඥහඳනගත් 6(1) ්තතිඹ ඹබගත් කිසිදු ගවීභකි්ත 
ගතොය නිදවස  ජභනහ ගර  ඉඩම් නහරි සර්ධන දිවහරිඹ 
ගත ඳයහ ළනීභබ දභහතය භඩුඩරගේ දනුභළතිඹ දලය යන 

ඵයි. ගම් වහ දනුභළතිඹ 2013.12.15 ළනි දහ රළබුණහ. ඒ 
වළඳි්තවගේ "ගඳෝඹ දහ ගභගවයුභ" කිඹරහ. ඒ හගේභ 
2013.12.17ළනි දහ -ඒ "ගඳෝඹ දහ ගභගවයුභ"බ දස ගදබ 
ඳසගේ- තත් ළට් ඳත්රඹක්ක  ඉදිරිඳත් යරහ  ඩී.්ර්. විගේර්ධන 

භහගත් භහලලහරහ වහ ඵදු වන රඵහ ගද්තන ීරයණඹ ශහ. 
ඒගක්ක  දස ්තග්ත  සීටී 18726  සීටී 18727  සීටී 18728. ගම් 
විිවඹබ තභයි ඒ හරගේ ක්රිඹහ ගශේ.   

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රු භ්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහබ විනහිනඹ හරඹක්ක  තිගඵනහ. 
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[රු ගේයිඩ් දලී හහීර් භවුරහනහ   භවතහ  
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ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  දියුණු යබර ගම් හගේ 

ඉඩම් ඳරිවයණඹ ය්තග්ත  ගම් භහලලහරහ ගවෝ ළසිගනෝ 
වද්තන ගනොගයි. ඒ යබල් උත්හව ය්තග්ත නහරි 

ප්රගද්ලර ලනතහගේ නිහ ප්රලසනඹ වි්තන තට්ටු නිහ 
ගඹෝලනහ රභ ිති ය්තනයි. දගේ යගට්ත් ගම් ගන ගොබ 
නහරි ලගඹ්ත තිගඵන නිහ දර්බුදඹ ද්ත ය්තන දලය 

නම් දඳබ සිදු ගනහ  තට්ටු 20ත් නිහ ගඹෝලනහ රභරබ 
ඹ්තන. වළඵළයි  ගම්හගේ ඵදු හරඹ දවුරුදු 70  80 ගවෝ 100 නම්  
ඒ හරඹ ගන ගොබ ගම් ගොඩනළඟිල්ර ඉත් ය්තන ගනහ. 
ඉත් යරහ  ඊබ ඩහ ළින තට්ටු ප්රභහණඹක්ක  ිති 

ගොඩනළඟිල්රක්ක  වළදුගේ නළත්නම් දඳබ දහත් ගම් නහරි 
ප්රගද්ලර තිගඵන නිහ ප්රලසනඹ වි්තන ඵළරි ගනහ. 
නහරි ප්රගද්ලර විතයක්ක  ගනොගයි  ම්භහන වද්තන ගිඹහභත් 

දද ඉඩම් ප්රලසනඹක්ක  තිගඵනහ. න ඳළත්තකි්ත  න දලි ප්රලසන. 
දගනක්ක  ඳළත්ගත්ත  ගවේ්ත ගොවිතළ්තර  හ භමිර ප්රලසන. ඒ 
හගේභ ළින ගන ලනතහබ ඉඩම් රඵහ  ජගම් ළබලුකුත් නනහ. 

ඒ නිහ  ඉදිරිගේ ජ යහලය මුදල් ගගේ ගතත් දඩුභ ණග්ත 
Public-Private Partnership ඹබගත්ත් ගම් ගඹෝලනහ රභ 
ක්රිඹහත්භ ගශේ නළත්නම් දගේ යගට් ලනතහගේ නිහ ප්රලසනඹ 

වි්තන දඳවසු ගනහ කිඹන ප්රහලඹ යමි්ත භහ නිවඬ 
ගනහ. සතුතියි.   

 
 

[6.01p.m.] 
 
 

ගු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for 
giving me this opportunity. I must also thank the Hon. 

Minister of Lands for bringing these Regulations under 

the Land Acquisition Act. I come from the Puttalam 

District and I was listening to all the Hon. Members 
speaking about certain problems relating to land, but mine 

is entirely different.  

Sir, the Cement Factory of Holcim (Lanka) Limited 

operates in Puttalam and I have here with me the Gazette 

Notification allocating land for that factory. Sir, only 

1,900 acres had been allocated to the Holcim (Lanka) 

Limited, but, today they own 5,200 acres. Sir, that is the 

real situation. People in that area are suffering because 

their lands have been acquired by that company, which 

has not been properly done. Therefore, my plea is, give 

that company what is due to them - 1,900 acres - and the 

balance must be taken back. To tell you frankly, 700 acres 

of LRC land is also included in that 5,200 acres. They 

started this company 30 years ago. Only 450 acres of 

limestone remain today. Probably, they have been making 

use of the other 300 to 400 acres. All land belonging to 

the LRC as well as to the people have been taken over by 

them. Sir, I would like to table* this Gazette Notification 

for you all to go through.  

So, give that company whatever extent of land that 

had been allocated to them and take over the balance for 
other purposes.  

Then, Hon. Minister, the Government had allocated 

only 1,000 acres in the Kalpitiya area for the Navy and 

the Air Force to practise target shooting. For the last two 
to three years, they have taken over almost 3,200 acres. 

When they start practising shooting, the people in the 

adjoining villages have to face problems. But, if they 

stick to the 1,000 acres that had been allocated to them, 
those problems would not crop up. Now, they have 

acquired 3,200 acres, which means almost all the land in 

the surrounding villages have also been taken over. So, 

please be good enough to look into this matter. That 
1,000 acres only should be allocated to them and the 

balance should be given back to the people.  

Then, Sir, I would like to say a few words about the  

issue in Madampe. The Hon. Mujibur Rahuman also 
spoke about it. In fact, I also went there. There is a plot of 

land where Muslims are living. Unfortunately, for a place 

of worship, they are trying to take over that land, when 

there are other lands available: lands belonging to the UC 
and  so on. But, they are trying to take over this particular 

land. Hon. Minister, I also table*  a letter addressed to 

you as the Hon. Minister of Lands signed by the 

occupants of that land and will hand over the relevant 
documents to you, for you to go through and solve this 

problem.  

Then, I would like to mention about the complaint 

that has always been made against our Leader, the Hon. 
Risad  Badhiutheen, that he is taking over land belonging 

to the Wilpattu National Park; land in Marichchikatti and 

so on. Since I am from the Electorate next to Mannar, I 

can assure you that, that particular land in Wilpattu is 
entirely different from the land abandoned by the 

villagers 25 years ago. Those villagers who left Mannar 

25 years ago have gone back to their own lands, which, 

by now, have turned into a big forest. Therefore, I can 
assure you that our Leader, the Hon. Minister Risad  

Badhiutheen, has not taken over a single plot of land 

belonging to the Government or to the Wilpattu National 

Park. Sir, when those people have gone back to their 
villages, some officials inspected the area and chased 

them away.  

They have been the owners of those lands for the last 

300 or 400 years. Therefore, it is with strong evidence 
that I say that our Leader has not taken over a single plot 

of land from the Government.  

Finally, Hon. Minister, I would like to mention about 

the Land Reform Commission. The officials of the 
Commission cover a vast area from Negombo to 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්්තතු 

Puttalam, but unfortunately, they do not have the 

necessary vehicles. As you are aware, there are so many 

problems, land matters, to deal with in that area, but they 

are unable to move about without vehicles. Therefore, I 
request you to provide them with necessary vehicles so 

that they could attend to those problems.  

Again, I must thank the Hon. Minister for bringing in 

these Regulations, because there are so many problems. 

Now in Puttalam, sometimes, the Forest Department or 

other departments take over the lands of the people. It 

does not matter. But what has happened is, because, all of 

a sudden, they have gone and taken over the lands, those 

people who have been cultivating in that area for so many 

years - 40, 50 or 60 years - are now unable to cultivate 

those lands. Therefore, I request you - I am not against the 

taking over of lands - to allow these people to cultivate 

those lands, which were owned and cultivated by them. 

With regard to the land issue involving Holcim Cement 

Factory, please see to it that these lands are given back to 

the people. 

I thank you, Sir.     

 

[தற.த. 6.08] 

 

ගු මුශේමදු ඉේරළහිේ මුශේමදු මන්සර් මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
தகௌ குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, கரற 

தகரள்ரல் சட்டத்றன் கலழ் சர்ப்தறக்கப்தட்டிருக்கறன்ந 

கட்டகப தற்நற றரத்றரன கனந்துதகரள்றல் ததரு 

கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன். லண்ட கரனரக து க்கள் 

றர்ரரக்குகறன்ந கரறப் தறச்சறகணககப இந் உர் 

சகதறல் ரதசரல் றடுது தரரற துரரகத்ணரக 

அகந்துறடும் ன்தற்கரக ணக்கு ங்கப்தட்டிருக்கறன்ந  

றகக் குரகற ரத்றரன அந்ப் தறச்சறகணககப இங்ரக 

தசரல்ற்கு தொன்ருகறன்ரநன்.  

இந் ரட்டிரன குநறப்தரக டக்கு, கறக்கறல் ரத்றந்ரன் 

கரறப் தறச்சறகணகரக்கு க்கள் அறகரக தொகங்தகரடுத்துக் 

தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். அரது றழ், தொஸ்ரம் க்கள் 

ரழ்கறன்ந தறரசங்கபறல்ரன் இன்ணதொம் லர்க்கப்தடர 

கரறப் தறச்சறகணகள் இருந்துதகரண்டிருக்கறன்நண. இந்ப் 

தறச்சறகணககப  இண்டு தறரண கனப்தைக்கபரக ரங்கள் 

தரர்க்கனரம். என்ர, டந்ரநற த்த்ம் கரரக ரோந் 

தறச்சறகணகள்; ற்கநது த்த்ம் தொடிவுரத்ப்தட்டணரல் 

ரோந் தறச்சறகணகள். டக்ககப் ததரரத்கறல் த்த் 

கரனத்றரன ரகப்தட்ட றனங்கரக்கரகப் தல்னரறக்கக் 

கரண ததரது க்கரகட கரறகள் அதகரறக்கப்தட்டண. 

இன்ர இந் ல்னரட்சற ற்தட்டன் தறற்தரடு அந்க் 

கரறகள் றடுறக்கப்தட்டுக்தகரண்டிருக்கறன்நண. அந் 

ககறல், க்கரகட ஆநரறம் க்கருக்கும் ரற்தட்ட 

கரறகள் தடிப்தடிரக றடுறக்கப்தட்டண. அற்கரக 

தகௌ அகச்சர் அர்கரக்கும் அசரங்கத்துக்கும் 

ன்தகட ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன்.  

கறக்ககப் ததரரத்கறரன த்த்ம் தொடிவுரத்ப் 

தட்டணரல்ரன் தறச்சறகண ரோந்றருக்கறன்நது ன்ர 

கூநரண்டிறருக்கறன்நது. தணன்நரல், த்த் கரனத்றரேம் 

தங்கரறகரகட அச்சுரத்ல் கரனத்றரேம் கரரற் 

ரதரல், ரேக்குச் தசல்கறன்ந றறல் தகரல்னப்தடுல் 

ரதரன்ந தங்கரண ஆதத்துக்கள், சரல்கள் 

இருந்ரதரதும் அகககப றர்தகரண்டு இந் ரட்டின் 

ததரருபரரத் றற்கு ரேச்ரசர்த், உவுற்தத்றற்கு 

ரேச்ரசர்த் க்கள் இன்ர த்த்ம் தொடிவுரத்ப்தட்ட 

உடரணர ட்டரற்நறல் றடப்தட்டிருக்கறன்நரர்கள் ன்தக 

இந் உரற சகதறரன றக ணருத்த்ரரடு 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். தல்ரர கரங்ககபச் 

தசரல்ரக்தகரண்டு ஆறக்கக்கரண க்கர் கரறகள் 

இன்ர அதகரறக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. சம்ரந்துகந, 

இநக்கரம், ததரத்துறல், அட்டரகபச்ரசகண ஆகற தறரச 

தசனகங்கபறன் ல்கனகரக்குள்ரப தல்னரறக்கக்கரண 

கரறகள் அதகரறக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. ணர, தகப 

அகச்சர் அர்கள் இந்ப் தறச்சறகணககப றச்சரக 

ணறருப்தத்ரரடு, இசுத்றரரடு லர்த்துகப்தரதன்ந 

ம்தறக்கக ணக்கு இருக்கறநது.  

ண தரறதரனணத் றகக்கபரணது அதகட 

ல்கனக்குள்ரப குநறத் கரறகள் இருப்தரகக் கூநற 

க்கரகட ரழ்ரரத்க இல்னரற்தசய்து அர்ககப 

ட்டரற்நறரன றட்டிருப்தரணது அத்றகக்கபத்றணது 

ரகரகத்ணத்க றரூதறத்றருக்கறன்நது. ண தரறதரனணத் 

றகக்கபத்றற்குச் தசரந்ரண, அன் ல்கனக்குள்பறருக் 

கறன்ந தல்னரறக்கக்கரண க்கர் கரறகபறரன ஆறக் 

கக்கரண க்கர் கரறகள் ரறசு றனங்கபரகக் கரப்தடு 

கறன்நண. ஆகர, ங்ககப டக்கூடி ஆறக்கக்கரண 

க்கர் கரறககபப் ததரருட்டரகக் தகரள்பரல், றசரம் 

தசய்துதகரண்டிருக்கறன்ந கரறககப லபவும் கரடுகபரக 

ரற்நறகக்கறன்ந தொற்சறரணது அநறவு தர்ரணல்ன 

ன்தகத் தரறறத்துக்தகரள்ப றரும்தைகறன்ரநன். ணர, 

தகப அகச்சர் அர்கள் ரழ்ரரத்க இந்றருக் 

கறன்ந றசரறகபறன் தறச்சறகணக்கு, இந் 'ல்னரட்சறறரன' 

உறரரட்டரண தொகநறல் றகத் றருப்றகரண லர்கக் 

தகரடுத்து ரண்டுதன்ர ரகட்டு, ரய்ப்தைக்கு ன்நற 

கூநற,  றகடததரகறன்ரநன்.   
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ගු ඒ. ඒ. විමේතුසග මශතළ 
(ரண்தைறகு .. றரஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  භබ ගම් දසථහ රඵහ 
 ජභ ම්ඵ්තධගඹ්ත ඔඵතුභහබ සතුති්තත ගනහ. භහ ගම් 

දසථහගේ ප්රධහන ප්රලසනඹක්ක  ළන රු ිභතිතුභහගේ දධහනඹබ 
ගඹොමු යනහ. යත්නපුය දිසත්රික්ක ගේ කිරිිල්ර ප්රහගද්ීයඹ 
ගල්ම් ගොට්ඨහඹබ ව දඹභ ප්රහ ගද්ීයඹ ගල්ම් 
ගොට්ඨහඹබ දඹත්  ඳ්තරබ දඹත් ඹළයි කිඹන දක්ක ය 

දබදව ඳභණ ඉඩභක්ක  තිගඵනහ. ගම් ප්රගද්ලඹබ දඹත් ම් 
05ක්ක  තිගඵනහ. ඉතිවහගේ සිබභ ගම් ඉඩම් ප්රභහණඹ දයිති 
්තග්ත ඳ්තරබ  කිඹරහයි කිඹ්තග්ත. නමුත්  ගම් ගන ගොබ 

නඩු ීර්තදු ගදක්ක   ජරහ තිගඵනහ  ගම් ඉඩභ හබත් දයිති නළවළ 
කිඹරහ. භහ ිඟතන වළටිඹබ ය වහය ඳ්තසිඹඹ සිබ  ඳවුල් 
3 000ක්ක  විතය ගභිඟ ජීත් ගනහ. ගම් ප්රගද්ලඹ රසහගේ උතුයබ 

ළිනඹ ද්තතයි. ගම් න ගොබ භහ ද්තනහ විිවඹබ ගම් ඳවුල් 3000 
වල්ලු වළටිඹබයි ජීත් ග්තග්ත. ඒ ඳ්තගල් දයිතිහයගඹෝ 
ගම් මිනිසු්තබ සිගභ්තති ්ධහයඹ ්තන දු්තග්ත නළවළ; ළලි 
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permit නක්ක  ්තන ගද්තග්ත නළවළ; දයබ ්තන ක්ක  ඳහ 

්තන ගිඹත් දත් දඩසගුබ ්තනහ. නමුත්  ප්රධහන ගඳගශේ දඹබ 
දක්ක ය 50  100  150  200  ජරහ තිගඵනහ. දළ්ත ගම් 
ම්ඵ්තධගඹ්ත නඩුක්ක  ඳතිනහ. භහ රු ිභතිතුභහගේ විගලේ 
දධහනඹබ ගඹොමු යනහ  යලඹ භළදිවත් ගරහ ගම් ප්රලසනඹ 

විහ ගද්තනඹ කිඹහ. ගම් මිනිසසු්තබ ඔේපුක්ක  තිඹහ ගනත් 
කිසිදු ගදඹක්ක  ලිඹවිල්රක්ක  ගවෝ රළබිරහ නළවළ. ගම් ඉඩම් දයිති විඹ 
යුත්ගත් ඳ්තරබ ද  ලනතහබ ද කිඹන න ීරයණඹ යරහ 

ලනතහගේ දයිතිඹ රඵහ ගද්තනඹ කිඹහ භහ ඉල්ලීභක්ක  යනහ.  

දගේ රු ලනහිවඳතිතුභහගේ  දභළතිතුභහගේ ප්රධහනත්ගඹ්ත 
ගන ඹන ඉඩම් ඔේපු රඵහ  ජගම් ළඩ පිළිගශ ඹබගත්  දවුරුදු 
ණනක්ක  ඉඩම් ඔේපුක්ක  නළති ිඟබපු ලනතහබ ඔේපු රඵහ 
ගදනහ කිඹන නබ ලනතහ ඉතහභත් තුබබ ඳත් ගරහ 

ඉ්තනහ. රු ිභතිතුභනි  විවහය ව ගද්හරම්රබ දඹත් 
ඉඩම්ර ඳදිසචි දඹබත් ඉඩම් ඔේපු රඵහ ගදනහ ද කිඹන න ළන 
ඔඵතුභහගේ පිළිතුරු ථහගේ ජ ඳළවළදිලි ය්තන. ඳසු ගිඹ 

ඉතිවහගේ -1980 ණ්තර 1990 ණ්තර- නහඹ ඹහගම් 
තර්ලනඹබ රක්ක  ව ලනතහබ ඉඩම් ගඵදුහ. ඒ දඹ ඒ ඉඩම්ර 
ඳදිසචි වුණත් තභ ඔේපු රළබිරහ නළවළ. භවය දඹබ ඔේපු  ජරහ 

තිගඵනහ. ඒ නහඹ ඹහගම් තර්ලනඹබ මුහුණ  ජරහ දයණ වු භවය 
දඹග්ත ගම් න ගොබ රුපිඹල් රක්ක ඹ  නවභහය  ගද මුදල් 
්තන බයුතු යනහ. ඒ ඉතහභත් ළයදි ක්රිඹහක්ක .  ඒ නතය 

යරහ   නහඹ ඹහගභ්ත දයණ ව ඒ ලනතහබ  ගනොමිගල් ඉඩම් 
ඔේපු රඵහ  ජභබ බයුතු ය්තනඹ කිඹහ ඉල්ලීභක්ක  යනහ.  

ඒ විතයක්ක  ගනොගයි. න සයක්ක ණඹබ දඹත් ඉඩම්ර භහයිම් 
ල් දහරහ මිනිසසු ඳදිසචි ගරහ ඉ්තන ගොබසර  දයිතිඹ රඵහ 
්තනහ. භවය මිනිසසු දවුරුදු ණ්ත හ යපු ඉඩම් ඉත් 

ය්තන බයුතු යගන ඹනහ. ඒ හගේභ දගේ යත්නපුය නය 
බහ ඵර ප්රගද්ලගේ ඉඩම් ඔේපු රඵහ  ජභ වහ තු්ත  වතය 
තහක්ක  ඉඩම් භළ්තනහ. භහ ිඟතන විිවඹබ ඉඩම් ඔේපු රඵහ ගද්තන 

ඳවුල් 1 000ක්ක  2 000ක්ක  ඉ්තනහ. න න forms ගදනහ. නමුත් 
තභ ඒ දඹබ ඔේපු රළබිරහ නළවළ. ඒ  නිහ  ඒ ඉඩම්ර දයිතිඹ 
රඵහ ගද්තන බයුතු යන න ඉතහභ ටිනහ කිඹරහ  භහ 
විගලේගඹ්ත භතක්ක  යනහ. ඒහ LRC ඉඩම්. ගම් න ගොබ 

ඉඩම් දක්ක ය  10  15  50 හගේභ 100  ජපු දඹත් ඉ්තනහ. ඒ දඹබ 
ඔේපු රඵහ  ජරහ තිගඵනහ. ඳදිසචි ගරහ ඉ්තන දුේඳත්  දයණ 
ලනතහබ තභ ඔේපු රඵහ  ජරහ නළවළයි කිඹන න ළන භහ රු 

ිභතිතුභහගේ දධහනඹබ ගඹොමු යනහ.   

ඒ විතයක්ක  ගනොගයි. ඵයමු ඳශහගත් භ්ත ගද්හරඹ තු 
ඉඩම් ඳයම්ඳයහග්ත ඳයම්ඳයහබ බුක්ක ති විඳින  ගද්හර යහලහරි 
යන විලහර පිරික්ක  ඉ්තනහ. ඒ දඹගේ ඉඩම්රබත් ඔේපු රඵහ 
ගදනහද  කිඹන න ළන භහ රු ිභතිතුභහගේ දධහනඹබ 

ගඹොමු යනහ. විගලේගඹ්ත  ගලයසඨ  ගරේසඨ ිභතියගඹකු 
වළටිඹබත්  ළඩක්ක  බහය  දු්තනහභ ඒ යහලහරිඹ දකුයබභ ඉටු 
ය්තන ක්රිඹහ යන ිභතියගඹකු වළටිඹබත් ගම් ඉඩම්රබ 

ඔේපු රඵහ  ජභ ම්ඵ්තධගඹනුත් දගේ රු ිභතිතුභහ ඉක්ක භනි්තභ 
බයුතු යහවි; දගේ රු දභළතිතුභහගේ ළඩ පිළිගශ ඉදිරිඹබ 
ගන ඹ්තන බයුතු යවි  කිඹරහ භහ ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. 

  මරහනහරඪ රු භ්තත්රීතුභනි  දළ්ත දිවගේගී භහර්ඹ 
යත්නපුයඹබ  නනහ. රු හසුගද් නහනහඹක්ක හය භ්තත්රීතුභහ 

කිේහ හගේ භවය මිනිසසු ෆගවන රඵරහරී තත්ත්ඹබ 
ඳත් ගරහ  ඒ භහර්ඹ න්තග්ත ගොගව්තද  ්තදි රළගඵ්තග්ත 
ගොගවොභද කිඹන න ම්ඵ්තධගඹ්ත. භහ විගලේගඹ්ත දගේ රු 

ිභතිතුභහග්ත ඉල්ලීභක්ක  යනහ  ගම් භහර්ඹ නන තළ්ත 
ම්ඵ්තධගඹ්ත දඳබ ඉතහභ ඉක්ක භනි්ත ම්ඵ්තධීයණ මිටු 
රැසවීභබ ිවිල්රහ ගවෝ  දළනුත් ය්තනඹ කිඹරහ.  ්තදි 

ගද්තග්ත ගොගවොභද  ඳහය න්තග්ත ගොගව්තද කිඹන න ළන 

දළනුත් ගශොත් විලහර වගඹෝඹක්ක  ලනතහග්ත 
රළගඵනහයි කිඹන න භහ ගම් දසථහගේ භතක්ක  ය ගද්තන 
ඕනෆ. 

ගම් දසථහගේ ජ භහ තත් හයණඹක්ක  භතක්ක  ය්තන ඕනෆ. 
ලනතහ LRC ඉඩම්ර ඳදිසචි ගරහ දවුරුදු  සිඹ ණ්ත ඉ්තනහ. 

දනයගඹනුත් ඳදිසචි ගරහ ඉ්තනහ. ඒ දඹ ණඹ ්දිඹ දයගන 
තිගඵනහ. තභ ඒ දඹබ ඒ ඉඩම්ර දයිතිඹ පිරිසිදු  ගරහ නළවළ. 
ඒ විතයක්ක  ගනොගයි. නහඹ ගිිඟල්රහ  සතුය ිවිල්රහ දළනබ භහ 
ඳවක්ක  විතය ගනහ. තභත් යත්නපුය දිසත්රික්ක ගේ ලනතහ 

වුරුර  ඉ්තනහ. තු භහම්ර දඹ  ඒ දඹබ ඉඩම් රඵහ 
ගද්තන බයුතු යරහ නළවළ. දපි ඊගේ ගඳගර්දහත් ඒ දඹ 
හච්ඡහබ ළ ගේහ. ඒ දඹබ ඉඩම් රඵහ ගද්තන බයුතු 

යරහ නළවළ. රු ිභතිතුභනි  ඒ ම්ඵ්තධත් ඔඵතුභහගේ 
දධහනඹ ගඹොමු ය්තන. නහඹ ඹෆම්රබ වසුගරහ නිහ දිඟමි 
වුණු ගම් දඹ රෑබ ඉසගෝරරබ ගිිඟ්ත තභයි නිදහ්තග්ත. තු 

භහම් භය ථහ යරහ ඉතහභ ඉක්ක භනි්ත ඉඩම් රඵහ ජරහ  ඒ 
මිනිසු්ත ඳදිසචි ය්තන කිඹහ භහ ඔඵතුභහ ග්ත විගලේගඹ්තභ 
ඉල්ලීභක්ක  යනහ.  

භභ මීබ ඩහ රුණු ඳළවළදිලි ය්තන දලය නළවළ. දගේ 
රු ලනහිවඳතිතුභහගේත්  රු දභළතිතුභහගේත් භය ගඳ්තවීභ 

ඹබගත් දගේ රු ිභතිතුභහ ගන ඹන ඉඩම්රබ ඔේපු 
රඵහ ජගම් ළඩ පිළිගශබ දගේ ම්පර්ණ වගඹෝඹ රඵහගදන 
ඵ ප්රහල යමි්ත  නතුභහබ දගේ ගෞයඹ පුද යමි්ත  රු 

නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  ගම් රුණු ඉදිරිඳත් ය්තන 
දසථහ රඵහ ජභ පිළිඵ ඔඵතුභහබත් සතුති්තත ගමි්ත භ ගේ 
ථහ ද්ත යනහ.  
 

[ද.බහ. 6.19  
 

ගු මජෝන් අමරතුසග මශතළ  
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  භභ හයණහ කීඳඹක්ක  

ව්ත ශ යුතුයි. ගම් යගට් ටිනහභ සතු න භමිඹ -ඉඩම්- 

ලනතහබ භුක්ක ති විීමභබ තිගඵන දයිතිගේ ිති දඩු ඳහඩු  
දිඟයම් ළන ගඵොගවොභ හර්ථ හච්ඡහක්ක   විහදඹක්ක  ගම් 
ඳහර්ලිගම්්තතුගේ දද ඳළතුණහ. නිඟ ජ ්ඩුඩු ඳක්ක ගේ භළති 
ිභතිතුභ්තරහත්  විඳක්ක ගේ භ්තත්රීතුභ්තරහත් ටිනහ දදවස 

යහයකඹක්ක  ඉදිරිඳත් ශහ; දළනබ ඳතින දඩු ඳහඩු ළන ථහ ශහ; 
ඒ ප්රලසන විඳිඹ යුතු ්හයඹ ළනත් ථහ ශහ. භහත් ගනොද්තනහ 
ප්රලසන යහයකඹක්ක  දළන්තන දසථහක්ක  ළරසීභ පිළිඵ ්ඩුඩු 

ඳක්ක ගේ භළති ිභතිතුභ්තරහබත්  විඳක්ක ගේ භ්තත්රීතුභ්තරහබත් 
භගේ සතුතිඹ වහ ප්රහදඹ ගම් දසථහගේ ඳශ ය සිටිනහ.  

විගලේගඹ්තභ උතුරු නළ  ගයනිඟය ප්රගද්ල ම්ඵ්තධගඹ්ත 

ඉදිරිඳත් ශ රුණු පිළිඵ ලනහිවඳතිතුභහ බ ගනභ හර්තහක්ක  
රඵහ ගද්තන භහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ  ඒ දඹගේ ප්රලසනරබ 
ඉක්ක භනි්තභ විඳුම් රඵහ  ජභබ. දගේ යහලය ිභතිතුභහ  

දභහතයහසලගේ ගල්ම්තුභහ ිතුළු දඳ සිඹලු ගදනහභ නතු ගරහ 
දකුණු ඳශහගත් දගනක්ක  දිසත්රික්ක ර තිගඵන ප්රලසනත් විනහ. 
භවරු ඉඩම් ච්ගච්රි ඉල්ලුහ; ලසභ ගේහ ඉල්ලුහ. රු 

නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  ඉදිරිගේ ජ දපි ඒහත් ක්රිඹහත්භ 
ය්තන ඵරහගඳොගයොත්තු න ඵ කිඹමි්ත  ගභභ නිගඹෝ 
බහගේ ම්භත යන වළටිඹබ භභ හරුණි ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිගම්්තතු 

කල්තෆබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  "ඳහර්ලිගම්්තතු දළ්ත 

ල් තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ගඹෝලනහ යනහ. 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran to move the 

Adjournment Motion. 

 
ලෆඩබන විදුශල්ඳිනලු මව ලම  වහථිර ිරීමම 
தறற்கடக தைரறத்ம் அறதர்ககபச் ரசகறல் 

றந்ரக்கல் 
PERMANENT APPOINTMENTS FOR ACTING PRINCIPALS 

 

[தற.த. 6.21] 
 

ගු කවීන්දිරන් මකෝඩීවහලරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு கவீந்றன் ரகரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
தகௌ குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, 

ரடபரற ரலறறல் தன ருடங்கபரகப் தறற்கடக தைரறத்ம் 

அறதர்கபரகக் கடகரற்ரதர்ககப அறதர் ரசகறல் 

றந்ப்தடுத்றக் தகரள்ற்கரக இந்ச் சகதறன் எத்து 

கப்கத றர்தரர்க்கறன்ரநரம். தறற்கடக தைரறத்ம் அறதர் 

ககப றந்ப்தடுத்துற்கரண கரங்கபரகப் தறன்ரும் 

றடங்ககப தொன்கக்கறன்ரநரம்.  

2008 தொல் 2015 கரண கரனப்தகுறறல் 4,000 க்கும் 

ரற்தட்டர்கள்  தறற்கடக அறதர்கபரகத் ம்க அர்ப் 

தறத்துச் ரசகறல் ஈடுதட்டிருந்ணர். இவ்ரநரண 

அறதர்கள் ரகர கல்ற அகச்சறன் தசனரபர், ரகர 

ற்ரம் ன கல்றப் தறப்தரபர்கபறன் அதசகத்டன் 

தரடசரகனகபறன் ரகக்ரகற்த அறதர் தற்நறடத்க 

றப்தைம் எரரரக்கறல் றறக்கப்தட்டணர். இர்கள் அறதர் 

கரக்கரண சகனற கடகககபத்ம் அர்ப்தறப்தைடன் 

தசய்து, அசரங்கத்றன் கல்றக் தகரள்ககக கடதொகநப் 

தடுத்ற, ரசற, சர்ரச ன்றப்கத தரதுகரத் ததருகக் 

குரறர்கபரர்.  

இர்கள் அறதர்கரக்கரண சகன ப்தறசரங்ககபத்ம் 

ததற்நறருப்ததுடன் தரடசரகன றருரகம், றற றருரகம் 

ரதரன்ந சகன டடிக்ககககபத்ம் றகப் ததரரப்தைர்ச்சற 

த்டன் ரற்தகரண்டர்கபரர். ரரேம், சகனறரண கல்ற 

தொரெடுகரம் எதுக்கப்தட்டு அறதர்கரக்கரண உள்ரட்டு, 

தபறரட்டுப் தறற்சறகரம் ங்கப்தட்ட ணற பங்கள் 

இர்கபரர். அறதர் ரசகறல் உள்பர்கபறன் தற்நறடங் 

ககப றப்தற தோடப்தடறருந் தன தரடசரகனககப உறர்ப் 

தறத் ததருகக்குரறர்கபரர்.  

ற்தகணர கடதொகநறரருந் அறதர் ரசக சட்டப் 

தறரங்கள் 2015 இன் தறன்ணர் ரற்நப்தட்டண. 

ருடத்றற்கு இருதொகந அறதர் தரலட்கச டத்ப்தட்டு 

அறதர்கள் தரறவு கடததந ரண்டுதன்நறருந்ரரேம்  

அவ்ரர அறதர் தரலட்கச கடததநறல்கன. 2015இல் 

அறதர் ரசக IIIக்கு ரத்றர ர்த்ரணற அநறறத்ல் 

தகரடுக்கப்தட்டதுடன், து ல்கன 50 ண கரக்கப் 

தட்டதும்  தரறப்கத ற்தடுத்றத்ள்பது. ரரேம், தொன்ணர் 3 

ருடகரனம் ரசக தசய் கடகதைரறத்ம் அறதர்கள் 

ரர்தொகப் தரலட்கசதோனம் தரறவுதசய்ப்தட்டு அறதர் 

ரசகறல் ரசர்க்கப்தட்டணர். ற்ரதரது அது கடதொகநறல் 

இல்கன.  

2011.03.23ஆம் றகற 3 ருட ரசக தைரறந் தறற்கடக 

அறதர்கள் அசறணரல் அறதர் ரசகறல் இகக்கப் 

தட்டுள்பணர். தொன்கண கரனப்தகுறறல் 1997.01.01ஆம் 

றகறறரருந்து அறதர் ரசக தறரங்கரக்கு இங்க , 

ர்த்ரணற அநறறத்ரன்தோனம் கல்ற அகச்சறன் 

சுற்நநறக்ககறன்தடி 1982.04.21, 1985.01.01 ற்ரம் 1989, 

1993, 2000 ஆகற ருடங்கபறரேம் தறற்கடக அறதர்கள் 

றந் ரசகறல் இகக்கப்தட்டுள்பணர். ஆணரல், கல்ற 

அகச்சறணரல் 2015இல் தகரண்டுப்தட்ட தைற அறதர் 

ரசக சட்டக்ரகரகறல், 2008 தொல் 2015ஆம் ஆண்டு 

க கடக தைரறந் தறற்கடக அறதர்ககப றந் 

ரக்குது தற்நறக் குநறப்தறடப்தடறல்கன. ணர, தைற 

அறதர் ரசக சட்டப்தறரம், தொன்ணர் ரசகறல் 

இருந்ர்ககபப் தரறப்தைக்குள்பரக்குரல் அது ரற்நத்றற் 

குள்பரக்கப்தட ரண்டிரகும்.  

தல்ரர அதசபகரறங்கரக்கு த்றறரேம் ம்க 

அர்ப்தறத்து அபப்தரற ரசக தைரறத்ம் தறற்கடக 

அறதர்ககப றந் அறதர் ரசகறல் இகத்து 

தரரட்டுக்குள்பரக்குது அசறன் கனர கடகரகும். 

ஆகர, டக்கு, கறக்கறல் ட்டுல்ன, கனகத்றரேம் 

அவ்ரர தறற்கடக தைரறகறன்ந அறதர்ககப றந்ரக்கற , 

அர்ககப இந் ரட்டின் தசரத்துக்கபரக ரற்ந ரண்டி 

கடப்தரடு அசுக்கு இருக்கறன்நது. கடந் த்த் கரனத்றரேம் 

தன தரடசரகனககப உறர்ப்தறத்து அற்கநச் சறநந் 

தொகநறல் றடத்ற ததருகக்குரறர்கள் இர்கபரர் . 

ஆகர, இந் ல்னரட்சற அசு அர்ககப றந் அறதர் 

ரசகறல் உள்ரங்க ரண்டுதன்ர ரன்  தொன்தரற 

கறன்ரநன்.  

 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳිනතුමළ 
(ரண்தைறகு குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகப ஞரணதொத்து ஸ்ரீரசன் அர்கள்! லங்கள் தறர 

கக றதரறத்ங்கள்! 

 

[தற.த. 6.26] 
 

ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீரசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகப உரப்தறணர் கவீந்றன் ரகரடீஸ்ன் அர் 

கபரல் தகரண்டுப்தட்ட கடக றகநரற்ர அறதர்ககப 

றந் அறதர்கபரக உள்ரங்க ரண்டுதன்ந தறர 

கக ரன் ஆரரறக்கறன்ரநன். அத்துடன், அற்குரற 

றரப்தரடுககபத்ம் இந் இடத்றல் குநறப்தறடரண்டி 

ரகறருப்தணரல், அற்கநக் குநறப்தறட றரும்தை 

கறன்ரநன்.  
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கடக றகநரற்ர அறதர்ககபப் ததரரத்கறல், 

இர்கள் த்த் கரனத்றரேம் தருக்கடிரண கரனத்றரேம் 

கஷ்ட, அறகஷ்டப் தறரசங்கபறல் உறர் அச்சுரத்ல்கரக்கு 

த்றறரேம் ங்ககப அர்ப்தறத்துப் தறரற்நறர்கள் 

ன்தக இந் இடத்றல் சுட்டிக்கரட்ட றரும்தைகறன்ரநன்.  

அரது, SLPS - Sri Lanka Principal Service ன்ர  

தசரல்னப்தடுகறன்ந ம் ததற்ந அறதர்கள் இல்னர கரனத்றல் 

தரடசரகனககப இக்க தொடிர எரு  சூழ்றகன ற்தட்டன் 

கரரக அந்ப் தரடசரகனககப தோடர றத்றல் 

அற்கந உறரரட்டரக இக்க ரண்டுதன்ந 

அடிப்தகடறல் தசற்தட்டர்கள்ரன் இந்க் கடக 

றகநரற்ர அறதர்கள் ன்ர தசரல்னப்தடுகறன்ந performing 

principals. ற்ரதரக றகனறல் அவ்ரர ங்ககப 

அர்ப்தறத்துப் தறரற்நறர்கபறன் இருப்தை ன்தது 

ரகள்றக்குநறரண எரு றகனறல் கரப்தடுகறன்நது .  

குநறப்தரக ணது அததத்றல் கூரரக இருந்ரல், 

ரன் கஷ்டப் தறரசத்றரேள்ப எரு னத்றல் நத்ர 5 

ஆண்டுகள் தறறக் கல்றப் தறப்தரபரகப் தறரற்நற 

றருந்ரன். அந்ககறல் அங்கு கடகரற்நற கடக 

றகநரற்ர அறதர்கள் வ்பவுதூம் கஷ்டப்தட்டு அந்ப் 

தரடசரகனககப தொன்ரணற்ரறல் தங்கபறப்தைச் தசய்றருந் 

ரர்கள் ன்தக ன்ணரல் உர்வுதர்ரகவும் அதத 

ரலறரகவும் அநறக்கூடிரக இருந்து .   

கடந் கரனத்றல் அசு றட்ட ர ன்ணதன்நரல், 

அறதர் தற்நறடங்கள் ற்தடுகறன்நரதரது அற்கந 

றப்தைற்கு ற்நறத்றல் ற்தகணர அறதர் த்றற்கரண 

ரதரட்டிப் தரலட்கசககப டத்ற, அன்தோனம் குறரணர் 

ககபத் தரறவுதசய்து ரர் றகனறல் கத்றருக் 

கரகரகும். அப்தடிச் தசய்றருந்ரல் இப்தடிப்தட்ட சறரஷ்ட 

ஆசறரறர்ககபக் கடக றகநரற்ர அறதர்கபரக றறக்க 

ரண்டி ரக ற்தட்டிருக்கரது.  

ஆணரல், அந்ரகபறல் அறதர்கள் இல்னரணரல் தன 

தரடசரகனகள் தோடப்தடக்கூடி எரு சூழ்றகன இருந்து. த்த் 

கரனத்றல் கஷ்ட, அறகஷ்டப் தறரசங்கரக்குச் தசன்ர 

தறரற்ரற்கு அறதர் த்றரேள்பர்கள் றரும்தர எரு 

றகனறல் அந்ப் தரடசரகனககப தோடிறடக்கூடி எரு 

சூழ்றகனறருந்தும் அற்கந தோடிறடக்கூடரது ன்ந 

அக்ககநரரடு, உர்ரரடு தசற்தட்டு அந்ப் தரடசரகன 

கபறல் தறரற்நறர்கள்ரன் இந்க் கடக றகநரற்ர 

அறதர்கள்.  

தன ஆண்டுகபறல் இந்க் கடக றகநரற்ர 

அறதர்கரகட ரசககப் தரரட்டி அர்கரக்கு றந் 

அறதர் றணங்ககபக் தகரடுத் னரரம் இருக்கறன்நது . 

குநறப்தரக 1989ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறகக் குநறப்தறடனரம். 

அகணத் தரடர்ந்து தரடர்ச்சறரக ந்  1991, 1993, 2007, 

2012 ஆகற கரனப்தகுறகபறல் இவ்ரநரகக் கடக றகந 

ரற்ர அறதர்கபரக இருந்ர்ககப றந் அறதர்கபரக 

றறத் னரர இருக்கறன்நது.  ஆணரல், ற்ரதரறருக்கறன்ந 

கடக றகநரற்ர அறதர்கள் ககர றகனறல் அல்னது 

அந்ரண றகனறல் இருக்கறன்ந எரு சூழ்றகன 

இருக்கறன்நது.  

இந் அறதர்ககபப் ததரரத்ட்டில் அரகரரணரர் 

தரடசரகனககபச் சறநப்தரகப் ரதரறத்து ந்றருக்கறன் 

நரர்கள். சறன தரடசரகனகள் ரறரறப் தரடசரகனகபரக க் 

கூடிபறற்கு அர்கரகட தறகள் அற்தைரக 

இருந்றருக்கறன்நண.  உரரக அறகஷ்டப் தறரசத்றல் 

கரப்தடுகறன்ந தரற்தகரடிச்ரசகண றரகர் 

றத்றரனம், தன்ரசகன தரரற றத்றரனம் ரதரன்ந 

தரடசரகனகபறல்கூட கடக றகநரற்ர அறதர்கள் 

கடகரற்நற அந்ப் தரடசரகனககப பர்த்தடுத் 

ததருகறருக்கறன்நது. ணர, இப்தடிரண அறதர்கபறன் 

கடகத்ர்றகண, சறநப்தரண ரசகககபக் கருத்றற் 

தகரண்டு றச்சரக அர்கரக்குரற றந் அறதர்கரக் 

கரண றணத்க ங்கறறடரண்டும். ரக தொடிந்ரல் 

ரரக்கப்தரல் வீசறறடுதன்தது ன்நறத்ர்ற்ந எரு 

தசற்தரட்டிகண டுத்துக்கரட்டும். ணர, ரகரண 

ரதரது அர்ககபக் கூடிகக்கும் ரங்கள் தன்தடுத்ற 

றருக்கறன்ரநரம். இப்ரதரது ரகற்ந றகனறல் 

அர்ககப வீசறறடுகறன்ந எரு தசற்தரடரணது அர்கள் 

அர்ப்தறத்துப் தறரற்நற அந்ச் ரசகறகணக்  

தகரச்கசப்தடுத்துது ரதரன்ர அகந்துறடும்.   

இன்கந றகனறல் தகப தரரரன்ந உரப்தறணர் 

ரகரடீஸ்ன் அர்கபரல் தகரண்டுப்தட்ட இந்ப் 

தறரகரணது றகவும் தொக்கறத்தும் ரய்ந்ரக 

அகந்றருக்கறன்நது. ணக்குக் கறகடத் கரன்தடி 

ரடபரற ரலறறல் 2016ஆம் ஆண்டு ஜணரற ரம் 1ஆம் 

றகற அடிப்தகடறல் தரர்க்கறன்நரதரது 17,000 

அறதர்கபறன் ரகப்தரடிருக்கறன்நது. அரரகப, 

இதுக 10,000 அறதர்கள்ரன் இருப்தரகத் கல்கள் 

கூரகறன்நண. அப்தடிப் தரர்க்கறன்நரதரது இன்தம் 7,000 

அறதர்கபறன் ரகறருக்கறன்நதடிரல் ரதரட்டிப் 

தரலட்கசறன் தோனரக SLPS III ன்ர தசரல்னப்தடுகறன்ந 

அறதர் ரசக தோன்நரந்த்றல் சறத்றகடந் அறதர்கரக்கு 

இடம் ங்கற தறன்ணர், இந் performing அடிப்தகடறல் 

தசற்தடுகறன்ந performing principals ன்ர 

தசரல்னப்தடுதர்ககப றந் அறதர்கபரக றறத்ரரேம் 

கூட இப்ரதரது ரட்டிரருக்கறன்ந தற்நறடங்ககப 

றப்தைற்கு ரரேம் ஆபற ரகப்தடுகறன்ந எரு 

றகனக கரப்தடுகறன்நது.  

ணர, ரதரர்க்கரனம் ன்ரம் தரரல், தருக்கடிரண 

கரனதன்ரம் தரரல், கஷ்டப் தறரசம் ன்ரம் தரரல், 

அறகஷ்டப் தறரசதன்ரம் தரரல் ங்ககப 

அர்ப்தறத்துப் தறரற்நற இந்ச் ரசகரபர்ககப 

ரங்கள் ந்தரரு றத்றரேம் ண உதரக 

கரக்குட்தடுத்ரல் அர்கபது ரசககப் தரரட்டி 

அர்கரக்குக் தகரடுக்கறன்ந எரு தரறசரக அர்ககப றந் 

அறதர்கபரக றறப்தற்ரகற்ந ஆக்கதர்ரண டடிக்கக 

ககப டுக்கரண்டுதன்ர இந்ச் சகதறடம் ரன் எரு 

ரண்டுரகரகப றடுக்கறன்ரநன்.   

கடக றகநரற்ர அடிப்தகடறல் அறதர்கபரகக் 

கடகரற்ந அர்கள் சரரரகத் தரறவுதசய்ப்தடு 

றல்கன. அர்கள்கூட ரர்தொகப்தரலட்கச தோனம்ரன் 

தரறவுதசய்ப்தட்டரர்கள். அந் ரர்தொகப் தரலட்கசரணது 

னக் கல்ற அரேனகத்றல் அல்னது ரகரக் கல்ற 

அரேனகத்றல் டத்ப்தடுதுதொண்டு. ததரதுரகத் ம் 3 

அறதர்ககப றறக்கும்ரதரது ன ட்டத்றல் ரர்தொகப் 

தரலட்கச டத்ப்தட்டு அர்கரகட சறரஷ்ட றகன, 

றநககள் ன்தற்கந அடிப்தகடரகக் தகரண்டுரன் 

அர்கரக்கு ரகரக் கல்றத் றகக்கபரணது அந்ப் 

performing principal ன்தற்குரற சரன்நறகக் தகரடுத்து 

அர்ககப றணம் தசய்றருக்கறன்நது.  அரரதரன்ர  

SLPS I, SLPS II ரதரன்நற்ரக்கு றணம் தசய்தன்நரல் 

ரகரக் கல்றத் றகக்கபம் அற்குரற ரர்தொகப் 
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தரலட்கசறகண  டத்ற அர்கரக்குள் டிகட்டித்ரன் 

இப்தடிப்தட்ட அறதர்ககப றறக்கறன்நது.  ணர, 

இப்தடிப்தட்ட அறதர்கள் ங்கபரல் இன்ந தறககபப் தன 

அச்சுரத்ல்கள் த்றறரேம் தசய்றருக்கறன்நரர்கள் ன்தக 

இந்ச் சகத அநறந்துதகரள்பரண்டி ரகறருக்கறன்நது.  

டக்கு, கறக்கறரனர ற்ரம் கனகத்றரனர ட்டுல்ன, 

தன்ணறனங்ககறரேம்கூட இப்தடிப்தட்ட கடக றகந 

ரற்ர அறதர்கள் இருக்கறன்நரர்கள். ணர. இது சறங்கப, 

றழ், தொஸ்ரம் ரதரன்ந அகணத்து இணத்ர்கரக்கும் 

ததரதுரண எரு தறச்சறகணரக இருக்கறன்நதடிரல், 

இகணக் கணத்றற்தகரண்டு இவ்ரர கடகரற்ரகறன்ந 

அறதர்ககப றச்சரக றந் அறதர்கபரக உள்ரங்கு 

ன் தோனரக அர்கரகட அததரலறரண ரசக 

றகணப் ததற்ரக்தகரள்ற்கும் அர்கபறன் அர்ப்தறப் 

தரண ரசகக்குரற ன்நறக்கடகண அர்கரக்குச் தசரேத்றக் 

தகரள்ற்கும் ரய்ப்தறருக்கறன்நது. ணர, இந் 

றடத்றல் ரரேம் அரோத்ங்ககபப் தறரரகறக்கரல், இற் 

குரற தசற்தரடுககப றக றகரகச் தசய்து அர்கர 

கட ரசககரக்குரற தரறசரக  அர்ககப றந் அறதர் 

கபரக றறக்கும்தடி  ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.  

இரரதரன்ந தசற்தரடுகள் தொன்ணரும் தன டககள் 

டந்றருப்தணரல் ல்னரட்சற அசறரேம் இப்தடிரண 

தசற்தரடு இடம்ததந ரண்டும். றர்கரனத்றல் இவ்ரநரண 

கடக றகநரற்ர அறதர்ககப றறப்தக  றரத் 

றணரரேம், இகண ஏர் ககடசற ல்கனரக கத்து அர் 

கரக்கு  றந் அறதர் றணம் ங்க ரண்டுதன்ர 

ரகட்டு, றகடததரகறன்ரநன். ன்நற.  
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ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கரக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  දද දින වී්තදිය්ත 

ගෝඩීසය්ත භ්තත්රීතුභහ විසි්ත උතුරු ව නළ ගයනිඟය ඳශහත්ර 

ගේඹ යන විදුවල්ඳතිරු්ත සථිය ය ළනීභබ වගඹෝඹ 

රඵහ ළනීභ පිණි ගනහ බහ ල් තඵන දසථහගේ  

ගඹෝලනහ පිළිඵ දදවස ඳශ ය්තන භබත් දසථහ රඵහ  ජභ 

ළන ඔඵතුභහබ සතුති්තත නහ.  

ිත්තබභ ඒ ඳශහත්ර ගේඹ යන විදුවල්ඳතිරු්තගේ 

හර්ඹ බහයඹ ව ක්රිඹහ රහඳඹත්  ඔවු්ත යන රද ළඳවීභත් 

දකින ගොබ භබ ගරොකු තුබක්ක  ිති නහ. ඒ හගේභ යබක්ක  

විිවඹබ; ඳශහත් නඹක්ක  විිවඹබ ත්තහභ උතුරු නළ ගයනිඟය 

ඳශහත්ර දධයහඳනඹ දද තිගඵන සථහනඹ පිළිඵ ඵරන ගොබ 

ිත්තබභ ප්රලසනීඹ ඒ ඳශහත්ර ගේඹ යන විදුවල්ඳතිරු්තබ 

හධහයණඹක්ක  විඹ යුතුයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. ඒ හගේභ 

දනහතගේ ජ නභ විදුවල්ඳතිරු්තගේ ඳත්වීම් සථිය වීභ තුළි්ත  

ඩහත් ගවො ගේඹක්ක  ඒ ප්රගද්ලරබ රළගඵයි කිඹරහත් භහ 

විලසහ යනහ. ඒ හගේභ ගම් ප්රලසනඹබ විඳුම් විිවඹබ ඉදිරිඳත් 

ගරහ තිගඵන ගඹෝලනහ හලීන ගඹෝලනහ ලගඹනුත් භහ දකිනහ.  

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  උතුරු-භළද ඳශහගත් 

තත්ත්ඹ ඊබ ඩහ ගනස. ගම් යගට් තිගඵ්තග්ත ඳශහත් බහ 9යි. 

උතුරු ඳශහත් බහ පිිඟටු්තන ඉසගල්රහ ගම් යගට් ක්රිඹහත්භ 

වුගඩු ඳශහත් බහ 8යි. ඳශහත් බහ 8ක්ක  ක්රිඹහත්භ නගොබ 

උතුරු-භළද ඳශහතබ දධයහඳනඹ ඳළත්ගත්ත රළබුගඩු 7න තළන. 

ඳශහත් බහ 9ක්ක  ක්රිඹහත්භ නගොබ උතුරු-භළද ඳශහතබ 

දධයහඳනඹ ඳළත්ගත්ත රළබුගඩු 8න තළන. වළභ දහභ දගේ ඳශහත 

ඌ ඳශහතබ ඩහ නක්ක  සථහනඹක්ක  ඉවළි්ත තභයි සිටිගේ. විවිධ 

ගද්ලඳහරන ඵරඳෆම් භත විදුවල්ඳතිරු ඳත්වීභ  ඒබ ප්රධහන 

ගවේතුක්ක  විිවඹබ කිඹ්තන පුළු්ත. ඒ දතය ළඩ ඵරන 

විදුවල්ඳතිරු ගද්ලඳහරන ඳත්වීම් භත ඳත් වුණහ.  

ඒ විතයක්ක  ගනොගයි  භෆත යුගේ දධයහඳන දභහතයහසලගඹ්ත 

ගතෝයහ ඳත් ය ඹපු විදුවල්ඳතිරු්තබ තභත් ඳහරක්ක   ජරහ 

නළවළ. ගම් තභයි ඹථහර්ථඹ. ඒ ඹථහර්ථඹ තුශ උතුරු-භළද 

ඳශහගත් තත්ත්ඹ දිගි්ත දිබභ නයකි්ත නයබභ ඹන 

තත්ත්ඹක්ක  භභ දකිනහ. ඒ නිහ උතුරු-භළද ඳශහගත් 

දධයහඳනඹ මීබ ඩහ හර්ඹක්ක භ විඹ යුතුයි. ගර්ඛීලඹ දභහතයහසලඹ 

ලගඹ්ත භධයභ ්ඩුඩුගේ දධයහඳන දභහතයහසලඹ උතුරු-භළද 

ඳශහගත් දධයහඳනඹ ම්ඵ්තධගඹ්ත මීබ ඩහ දත ළසිඹ යුතුයි 

කිඹරහත් භභ විලසහ යනහ.  

ඳහල්ර ඳවසුම් ත්තත් නගවභයි. ඒ හගේභ ඒ ඳහල්ර 

ගුරු ිඟයඹ ව ගුරු දතිරික්ක තඹ ත්තත් නගවභයි. ඳසු ගිඹ 

හරගේ ගම් සිඹලුභ ගද්ල් දළළ්තත විිවඹබ ගද්ලඳහරනීයණඹ 

ගරහ තිබුණහ. ඒ නිහ ඒ ගද්ල් නිළයදි විඹ යුතුයි. ඉදිරිගේ ජ 

උතුරු-භළද ඳශහගත් දධයහඳනඹ නයහ සිටු්තනබ ගම් බහගේ 

විගලේ දධහනඹ ගඹොමු ගයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. ඒ 

හගේභ දධයහඳන ිභතිතුභහ  යහලය ිභතිතුභහ  දභළතිතුභහ  

ලනහිවඳතිතුභහ   ගම් සිඹලු ගදනහගේභ දධහනඹ උතුරු-භළද 

ඳශහගත් දිඟස දූ දරු්ත ගනුග්ත ගඹොමු ගරහ ඉදිරිගේ ජ 

උතුරු-භළද ඳශහගත් දධයහඳනඹ නයහ සිටු්තන ගම් බහ තුළි්ත 

 ගරොකු රුකුරක්ක  ිති ගයි කිඹරහ විලසහඹ ඳශ යමි්ත භහ 

නිවඬ නහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
[தற.த. 6.39] 

 

ගු එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரரந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
இன்ர து ரட்டிரன அண்றத் எரு சறன றணங்கபரக 

தொன்தணடுக்கப்தட்டிருக்கறன்ந எரு தொக்கற தறச்சறகணரக 

இந்க் கடக றகநரற்ர அறதர்கள் தரடர்தரண 

தறச்சறகண இருக்கறன்நது. கடந் தசவ்ரய்கறக கூட 

அர்கள் ங்கரகட ரகரரறக்ககக ரத்ரத்ற எரு 

கண்டண ஆர்ப்தரட்டத்க ரற்தகரண்டிருந்ரர்கள். 

உண்கறரன இந்க் கடக றகநரற்ர அறதர்ககபப் 

ததரரத்பறல், ணக்கு தொன்ணரல் ரதசற தகப தரரர 

ன்ந உரப்தறணர் ஸ்ரீரசன் அர்கள் கூநறதுரதரன்ர , 

ரகக்குப் தன்தடுத்றறட்டுத் ரக தொடிந்தும் 

அர்கரகட ரசககப் தைநந்ள்ரகறன்ந எரு தசற் 

தரடரகத்ரன் ரங்கள் இகப் தரர்க்கறன்ரநரம். உண்க 

றரன கஷ்ட, அறகஷ்டப் தறரசங்கபறரன ங்கரகட 

உறருக்கு உத்ரறல்னர ஆதத்ரண கரனகட்டத்றல் 

ங்கரகட உறகப் தம் கத்துச் ரசக தைரறந் இந் 

அறதர்ககப, றந் அறதர்கபரக றறக்கரண்டும் 

ன்தக எரு றகப் ததரற ணறரச் தசற்தரடரக ரன் 

தரர்க்கறன்ரநன்.   

டக்கு, கறக்கு, ற்ரம் கனகப் தகுறகபறரன 

அறகஷ்டப் தறரசங்கபறல் கடக தைரறந் இந்க் கடக 

495 496 

[රු  ඥහනමුත්තු ශ්රීග්ත්ත  භවතහ  
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றகநரற்ர அறதர்கள் ஏரறரு ஆசறரறர்ககப கத்துக் 

தகரண்டு கறரப்தைநங்கபறரேள்ப கறட்டத்ட்ட 70 வீத்றற்கும் 

ரற்தட்ட தரடசரகனகள் தோடப்தடரரருப்தற்கு றக 

தொக்கற கரகர்த்ரக்கபரக இருந்து தசற்தட்டர்கள். 

ரணநற ட்டக்கபப்தறதகட அறகஷ்டப் தறரசங்கபறரன 

கடக றகநரற்ர அறதர்கபரகக் கடக தைரறந்ர்கள் 

குநறப்தறட்ட கரனங்கரக்கு தொன்தை  6 - 7 கறரனர லற்நர்கள் 

டந்து தசன்ரகூடப் தரடசரகனகபறல் அறதர்கபரக 

இல்னரல் அறதர் தறக்குரற கடகககபத்ம் 

ஆற்நறக்தகரண்டு, ஆசறரறர்கபரகவும் கடக தைரறந்து , watcher 

ஆகவும்கூடக் கடக தைரறந்துள்பரர்கள். இவ்ரர தல்ரர 

தட்ட ககறரன இன்ர இனங்ககறரருக்கறன்ந அரகரண 

கறரப்தைநப் தரடசரகனகள் தோடப்தடரல் தரதுகரத்றரன 

இந்க் கடக றகநரற்ர அறதர்கரக்குப் தரரற தங்கபறப் 

தறருப்தக ரக்க தொடிரது.  

கடந் கரனங்கபறரன இந்க் கடக றகநரற்ர 

அறதர்கரக்கு றந் றணங்கள் ங்கப்தட்டிருக் 

கறன்நண. 1989, 1991, 1993, 2000, 2007, 2012 ஆகற 

ஆண்டுகபறல் இவ்ரநரணர்கரக்கு றந் றணங்கள் 

ங்கப்தட்டிருக்கறன்நண. 01.01.2016ஆம் றகற கக் 

தகடுப்தறன்தடி இனங்ககறரன உள்ப தரடசரகனகரக்கு  

17,000 அறதர்கள் ரகதன்ந தட்சத்றல், ற்ததரரோது 

10,000 றந் அறதர்கள் இருப்தரக அநறகறன்ரநரம். 

ககடசறரக டந் அறதர் ரசகப் தரலட்கசறரன 2,370 

ரதர்ரன் சறத்றகடந்றருக்கறநரர்கள். அரரம், கடக 

றகநரற்ர அறதர்ககப டுத்துக்தகரண்டரல், ரல் 

ரகரத்றல் 300 ரதரும் த்ற ரகரத்றல் 363 ரதரும், 

தன் ரகரத்றல் 355 ரதரும், ட ரகரத்றல் 150 

ரதரும், கறக்கு ரகரத்றல் 342 ரதரும், டரல் 

ரகரத்றல் 181 ரதரும், டத்ற ரகரத்றல் 256 

ரதரும், ஊர ரகரத்றல்   255   ரதரும், சப்கதொ 

ரகரத்றல் 379 ரதருரக கறட்டத்ட்ட 2,700 ரதர் கடக 

றகநரற்ர அறதர்கபரக 3 தொல் 8 ருடங்கள் க கடக 

தைரறந்றருக்கறநரர்கள். 17,000 அறதர்கள் ரகதன்ந 

தட்சத்றல், 10,000 அறதர்கள்ரன் ற்ரதரது இருக்கறன்ந 

றகனறல், அறதர் தரலட்கசறல் 2,370 ரதர்ரன் சறத்றகடந் 

றருக்கறநரர்கதபதம்ரதரது, இந்க் கடக றகநரற்ர 

அறதர்ககப றந் ரசகறல் இகத்ரரேம் இனங்கக 

றல் உள்ப தரடசரகனகபறல் அறதர் தற்நறடங்கள் 

இருக்கத்ரன் ரதரகறன்நண. ஆகர, இர்ககப றந் 

ரசகறல் இகத்துக்தகரள்தன்தது றகவும்  

ரகப்தரடரணதரன்நரகர இருக்கறன்நது . 

கறரப்தைநங்கபரண கஷ்ட, அறகஷ்டப் தறரசங்கபறரன 

தரடசரகனகள் தோடப்தடரல் சறநப்தரண தொகநறரன 

இவ்பவு கரனதொம் கரத்துந் இந் அறதர்கள் றச்சரக 

அறதர் ரசகறல் றந்ரக்கப்தட ரண்டுதன்ர 

கூநறக்தகரள்ப றரும்தைகறன்ரநன். ரரேம், 01.01.2015இல் 

குகநந்து 3 ருடங்ககபப் தர்த்ற தசய்ர்கள் ட்டும்ரன் 

றந்ரக்கப்தடுரர்கள் ன்ர தசரல்னப்தடுகறன்நது ; அது 

உண்கறரன ற்ரக்தகரள்பப்தட தொடிரது. தணன்நரல், 

2012ஆம் ஆண்டு 2 ரங்கள் தறற்கடக அடிப்தகடறல் 

ரசகரற்நறர்கள்கூட றந் அறதர் ரசகக்கு 

உள்ரங்கப்தட்டிருக்கறநரர்கள். ஆகர, இது இரறரக 

இருந்ரரேம், ற்ரதரது ரடபரற ரலறறல் இந் 9 ரகரங் 

கபறரேம் கடக றகநரற்ர அறதர்கபரக இருக்கறன்ந 2,700 

ரதகத்ம் உடணடிரக றந் அறதர் ரசகக்கு உள்ரங்க 

ரண்டுதன்ர  இந் இடத்றல் ரகட்டுக்தகரள்ப  றரும்தை 

கறன்ரநன். ன்நற.  

 [ද.බහ. 6.44  

 

ගු ගයන්ත කුණළිනක මශතළ (ඳළර්ලිමේන්තු 
ප්රිනවසවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළතය වශ ණණ්ු  ඳක්ම   

ප්රධළන වසවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க - தரரரன்ந 

ரசலகப்தை ற்ரம் தகுசண ஊடக அகச்சரும் 

அசரங்கக் கட்சறறன்  தொற்ரகரனரசரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  රු වී්තදිය්ත 

ගෝඩීසය්ත භ්තත්රීතුභහ  ගන නන රද බහ ල් තළබීගම් 
ගඹෝලනහ ම්ඵ්තධගඹ්ත දධයහඳන දභහතයතුභහ විසි්ත භහ ගත 

දළනුම් දු්ත ගතොයතුරු  පිළිතුරු ථහ වළටිඹබ භහ ගම් රු බහබ 
ඉදිරිඳත් ය්තනයි ඵරහගඳොගයොත්තු ්තග්ත. 

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  ශ්රී රසහ විදුවල්ඳති 

ගේඹබ ඵහ ළනීභ වහ 2005 ගර් සීමිත තය විබහඹක්ක  
ඳළළත්වහ. ඊබ ඳසගේ නළත විදුවල්ඳති ගේඹබ ඵහ ළනීගම් 
තය විබහඹක්ක  ඳළළත්වගේ 2015 ගර් ජයි. 2005 ගර් ජ 

ඳත්න රද තය විබහගේ ප්රතිපර දනු 2009  2010  2012 
ඹන යර ජත් රි්ත ය විදුවල්ඳති ගේඹබ ඵහ ළනීම් සිදු 
ශහ. ඒ දනු  2009 ගර් ජ ශ්රී රසහ විදුවල්ඳති ගේගේ 2-II 
ඳ්තතිඹ වහ නිරධහරි්ත 1958 ගදගනක්ක  ඳත් ශහ. ශ්රී රසහ 

විදුවල්ඳති ගේගේ III න ඳ්තතිඹ වහ නිරධහරි්ත 1715 
ගදගනක්ක  ඵහ ත්තහ.  නභ ගර් ඵහ ්තනහ රද මුළු 
නිරධහරි්ත ප්රභහණඹ 3673 ගදගනක්ක  ගනහ.  

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  2010 ගර් ජ ශ්රී රසහ 
විදුවල්ඳති ගේගේ 2-II ඳ්තතිඹ වහ නිරධහරි්ත 494ක්ක  ඵහ 
ත්තහ. 2012 ගර් ජ ශ්රී රසහ විදුවල්ඳති ගේගේ 2-II ඳ්තතිඹ 

වහ නිරධහරි්ත 2140 ගදගනක්ක  ඵහ ත්තහ. 2005 ගය්ත 
ඳසු 2015 ය නතුරු විදුවල්ඳතිරු්ත ඵහ ළනීගම් තය 
විබහඹක්ක  ඳත්හ නළවළ. ඒ නිහ ඳහල් ඳද්ධතිඹ තුශ විදුවල්ඳති 

පුයේඳහඩු 4431ක්ක  ඳභණ ිති වුණහ. 2015 දවුරුද්ගද් ජ ඳත්න 
රද සීමිත තය විබහගේ ප්රතිපර භත ම්මු ඳරීක්ක ණඹක්ක  
ඳත්හ  2016 භළයි භහගේ 09 න දින සිබ ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි  

ශ්රී රසහ විදුවල්ඳති ගේගේ III න ඳ්තතිඹබ නිරධහරි්ත 3858 
ගදගනක්ක  ඵහ ත්තහ. ඒ හගේභ නභ නිරධහරි්තබ විිවභත් 
පුහුණුක්ක  රඵහ දු්තනහ. දභහතය භඩුඩරගේ දනුභළතිඹ රළබීගභ්ත 
ඳසු  ඉදිරිගේ ජ ඔවු්ත විදුවල්ඳතිරු්ත ගර සථහනත කිරීභබ 

නිඹමිත තිගඵනහ.  

රු නිගඹෝලය හය බහඳතිතුභනි  2005 ගය්ත ඳසු 
2015 ය දක්ක හ විදුවල්ඳති පුයේඳහඩු පියවීභ වහ රභගේදඹක්ක  

ගර ඳශහත් දධයහඳන ඵරධහරි්ත විසි්ත ගුරු ගේගේ නිරධහරි්ත 
විදුවල්ඳති ගරේණි තනතරුර ළඩ ඵළලීභබ නගවභත් නළත්නම් 
යහලහරි ඉටු කිරීගම් ඳදනභ භත ගේගේ ගඹොදහ තිගඵනහ. ඒ 

නිරධහරි්ත සයහ 3270ක්ක . ඒත් ශ්රී රසහ විදුවල්ඳති ගේගේ 
විිවභත් ඳත්වීභක්ක  රඵහ  ජභබ ගේහ යසථහ දනු ඵරඹ ඳළරී 
තිගඵ්තග්ත දධයහඳන දභහතයහසලගේ ගල්ම්යඹහබයි. විදුවල්ඳති 

ගේහ යසථහ දනු ශ්රී රසහ විදුවල්ඳති  ගේඹබ විිවභත් 
ගර නිරධහරි්ත ඵහ ත වළක්ක ගක්ක  සීමිත තය විබහඹක්ක  
ඳත්හ  ම්මු ඳරීක්ක ණඹක්ක  ඳත්හ ඒ ගදගිඟභ ප්රතිපර 

භතයි. ඳශහත් දධයහඳන ගල්ම්රු්තබ  ඳශහත් දධයහඳන 
දධයක්ක රු්තබ නගවභ නළත්නම් රහඳ දධයහඳන 
දධයක්ක රු්තබ කිසිභ ගුරුයගඹකු විදුවල්ඳතියගඹකු ගර 
ඳත් කිරීභබ පුළු්තභක්ක  ිත්ගත් නළවළ. නගවභ යරහ 

තිගඵනහ නම් ඒ විදුවල්ඳති ගේහ යසථහ උල්රසකනඹ 

497 498 



ඳහර්ලිගම්්තතු 

කිරීභක්ක  ඵ දඳබ ඳළවළදිලිභ දකි්තන පුළු්ත. රු නිගඹෝලය 
හය බහඳතිතුභනි  ශ්රී රසහ විදුවල්ඳති ගේගේ ඳතින 
පුයේඳහඩු දනු  ගේහ යසථහබ දනු විබහ ඳත්හ ඵහ 

ළනීම් වහ උස කිරීම් ඉදිරිගේ ජ නිඹමිත ්හයගඹ්තභ සිදුයන 
ඵ පිළිතුය වළටිඹබ රඵහ  ජභබ දධයහඳන දභහතයහසලඹ දඳ ගත 
දළනුම්  ජ තිගඵනහ. ඒ නිහ රු භ්තත්රීතුභහ විසි්ත ගඹෝලනහ ය 

ිති ඳශමුළනි ගඹෝලනහ දනු  විදුවල්ඳති සචිතඹක්ක  
ඳත්හළනීභ දලය ග්තග්ත නළවළ. හර්ෂි විරහභ ඹන 
දනුඳහතිඹ පුගයෝථනඹගොබ ඵහ ළනීභබ බයුතු යනහ. 

ගම් නිහ ඩහත් පරදහයි විිවඹබ ඳහල් ඳද්ධතිඹ ශභනහයණඹ 
ය ්තන පුළු්ත. ඒ හගේභ යහලය ගේහ ගොමි්ත බහගේ 
දනුභත නිර්ණහඹඹ්ත දනු විදුවල්ඳතිරු්ත ඵහ ්තනබත් 

පුළු්තභ තිගඵනහ. ඒ නිහ තු්තන ගඹෝලනහබ දනු 
විගලේත්ඹක්ක  ය්තන පුළු්තභක්ක  නළවළ. නගවභ වුණත් 
විදුවල්ඳතිරු්ත ඵහ ළනීගම් විබහඹබ දනතුරු ඳත්න 
හචි ම්මු ඳරීක්ක ණගේ ජ කුරතහ වහ ගලයසඨත්ඹ 

ළරකිල්රබ රක්ක  ය ඒ වළකිඹහ්ත ියීභබ රක්ක කිරීභබ 
පුළු්තභ තිගඵනහ.  

රු භ්තත්රීතුභනි  ගොගවොභ වුණත් ඔඵතුභහ ශ්රී රසහගේ 

දධයහඳනඹ නයහ සිටුවීභ ගගයිඟ විගලේ දධහනඹක්ක  ගඹොමු 

යමි්ත දදවස ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන ්ඩුඩු වළටිඹබ ඔඵතුභහබ 

දගේ සතුතිඹ පුද ය්තනත් භහ ගභඹ දසථහක්ක  ය ්තනහ. ඒ 
හගේභ ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ල් තළබීගම් ගඹෝලනහබ පිළිතුය 
ලගඹ්ත දධයහඳන ිභතිතුභහ ගනුග්ත ව දධයහඳන 
දභහතයහසලඹ ගනුග්ත භහ ගම් දසථහගේ ජ ඉදිරිඳත් ගශේ  

දධයහඳන ිභතිතුභහගේ උඳගදස ඳරිදි දධයහඳන දභහතයහසලගඹ්ත 
දඳ ගත රඵහ දු්ත ගතොයතුරු ඵත් භභ ව්ත ය්තන 
ළභළතියි.  

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල අ. භළ. 6.50    2016 මළර්තු මව 

08 දින වභළ වේමිනය අනුල  2016 ඔක්මතෝබර් මව 07ලන සිකුරළදළ 
පු. භළ. 10.30 ලන මතක් කල් ගිම ය. 

அன்தடி தற. த.6.50 றக்கு தரரரன்நம், அணது 2016 

ரர்ச் 08ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2016 எக்ரரதர் 07, 

தள்பறக்கறக   தொ. த.10.30  றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.50 p.m. until 10.30 
a.m. on Friday, 07th October, 2016, pursuant to the Resolution 

of Parliament of 08th March, 2016.  
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ශ්රී රසහ යලගේ මුද්රණ ගදඳහර්තගම්්තතුගේ මුද්රණඹ යන ර ජ. 



247 වන කාණ්ඩය - 4වන කලාපය  
ெதாகுதி 247 - இல. 4 
Volume 247 -  No. 4 

2016 ඔක්ෙතෝබර් 07වන සිකුරාදා  
2016 ஒக்ேராபர் 07, ெவள்ளிக்கிழைம  

 Friday, 07th October, 2016 

පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 





නිෙව්දන: 
 එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සමක් 
 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 ජාතික ෙරෝහෙල් හෘද ෙරෝග අංශෙය් ශල්යාගාර නැවත 

විවෘත කිරීම 
 
ඉසල්ාමාබාද්හි පැවැත්වීමට නියමිත දහනවවන සාර්ක් සමුළුව:  
 විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
වරපසාද:  
 2016 ඔක්ෙතෝබර් 07 වන දින “ෙඩ්ලි මිරර්” පතෙය් පළ වූ 

වාර්තාව 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Value Added Tax (Amendment) Bill:  Petition to the 

Supreme Court 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
   Reopening of Theatres of Cardiology Unit in National 

Hospital 
 

NNETEENTH SAARC SUMMIT SCHEDULED TO BE 
HELD IN ISLAMABAD: 

    Statement by Minister of Foreign Affairs 
 

PRIVILEGE: 
   “Daily Mirror” Report of 07th October, 2016 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் க்கள்: 
 ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் : உயர் 

நீதிமன் க்கு ம  
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 ேதசிய ைவத்தியசாைல இ தய ேநாய் சத்திரசிகிச்ைசக் 

கூடங்கைள மீளத்திறத்தல் 
 

இஸ்லாமாபாத்தில் நைடெபற ள்ள பத்ெதான்பதாவ  
'சார்க்' மகாநா :  

 ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சாின் கூற்  
 

சிறப் ாிைம:  
 2016 ஒக்ேராபர் 07ஆந் திகதிய "ெடய்  மிரர்" 

அறிக்ைக 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා:  
 ගවයන් සඳහා සුදුසු තෘණ බිම් ෙවන් කිරීම 

 රජෙය් පාසල් හා විශ්වවිද්යාල නිවාඩු දිනවලදී එම 
මධ්යසථ්ාන අධ්යාපන ඒකක සඳහා ලබා දීම 

 උතුරු පළාත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පවතින               
ශී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් විෙශේෂ ෙසේවක 
සංඛ්යා පුරප්පාඩු, ෙජ්යෂ්ඨතාවය හා කුසලතාවය පදනම් 
කරෙගන පිරවීම සහ තරග විභාගෙයන් නිදහස ්කර III 
වැනි ෙශේණියට පත් කිරීම 

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 සංවර්ධන වැඩසටහන්හි පසු විපරම හා ඇගයීම සඳහා 

අයවැය පතිපාදන ෙවන් කිරීම  

தனி நபர் பிேரரைணகள்: 
 கால்நைடக க்கு உகந்த ேமய்ச்சல் நிலம் ஒ க்குதல் 
 அரசாங்க பாடசாைலகைள ம் பல்கைலக் 

கழகங்கைள ம் வி ைற நாட்களில் கற்ைக 
அலகுக க்காகப் ெபற் க்ெகா த்தல் 

 வட மாகாண கல்வித் திைணக்களத்தின் கீழ் இயங்கும் 
இலங்ைக கல்வி நி வாக ேசைவயின் விேசட 
பதவியணி ெவற்றிடங்கைள ப் ாிைம மற் ம் 
திறைமைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  நிரப் தல் 
அத் டன் ேபாட் ப் பாீட்ைசயி ந்  வி வித்  
IIIஆம் தரத்திற்கு நியமித்தல் 

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்களின் பின்னாய்  மற் ம் 

மதிப்பீட் க்கான வர  ெசல த் திட்ட நிதி 
ஒ க்கீ   

PRIVATE MEMBERS’ MOTIONS: 
    Reservation of Suitable Grazing Land for Cattle 

    Making Use of Government Schools and Universities 
for Education Units during Vacations 

     Filling the Vacancies of the Special Category of 
Employees in Sri Lanka Educational 
Administrative Service Prevailing in the Northern 
Province Department of Education, based on the 
Seniority and  Merit and Placing the Selectees in 
Grade III Exempting them from the Competitive 
Exam 

 

ADJOURNMENT MOTION: 
    Allocation of Budgetary Provision for Monitoring and 

Evaluation of Development Programmes 





පාර්ලිෙම්න්තුව 
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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 

 
එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සමක් 

ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் : உயர் 
நீதிமன் க்கு ம  

VALUE ADDED TAX (AMENMDMENT) BILL: PETITION TO THE 
SUPREME COURT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව පකාරව “එකතු 

කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන)” නමැති පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙපත්සමක පිටපතක් මා ෙවත ලැබී ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය 
සඳහා මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ ස්වභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු 
යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

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

 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்களின் 

அறிக்ைககள் 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්යය හා මානව සුභසාධනය, 
සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ෙවත ෙයොමු කරන ලද “ෛවද්ය (සංෙශෝධන)” යන පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි. 

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

 
 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “2013 වර්ෂය සඳහා 
පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව”, “2012 සහ 2013 
වර්ෂ සඳහා ලංකා ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තා”, “2013 වර්ෂය සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව” සහ “2007 අංක 35 දරන ශී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති 
අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග”සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක 
සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

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

   
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

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

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  

501 502 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(1)  ඌරුෙබොක්ක, හසරැලිගම, අංක 01 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ධනපාල මුණසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(2)  කඹුරුගමුව, මැදෙගොඩ, "සමන්" යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එච්.බී. නිෙරෝෂන් චාමින්ද ධනපාල 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 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-384/'15-(2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.  

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

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

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

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2-675/'16-(1), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

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

දිවි පිදූ රණවිරුවන්ෙග් පවුල් සඳහා  ලබා ෙදන 
මාසික වැටුප: වයස් සීමාව සංෙශෝධනය 

மரணமைடந்த இரா வ ரர்களின் 
கு ம்பங்க க்கான மாதாந்தச் சம்பளம்: 

வயெதல்ைல தி த்தம் 
MONTHLY SALARY GIVEN TO FAMILIES OF FALLEN WAR 

HEROES: AMENDMENT OF AGE LIMIT  

703/’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 - (2): 

(අ) (i) රාජ්ය ෙසේවකයන් විශාම ගන්නා වයස අවුරුදු 
55ක්ව තිබියදී කියාන්විතෙය්දී මිය ගිය රණ 
විරුවන්ෙග් පවුල් සඳහා ලබා ෙදන මාසික වැටුප 
මිය ගිය රණ විරුවා ට වයස අවුරුදු 55 සම්පූර්ණ 
වන  ෙතක් ලබා දීමට රජය විසින් තීරණය කර තිබූ 
බවත්; 

 (ii) රාජ්ය ෙසේවකයන්ට වයස අවුරුදු 58 දක්වා 
සව්යංකියව ද, අවුරුදු 58 සිට 60 දක්වා පූර්ව 
අනුමතිය ලබා ගැනීෙමන්ද, විශාම ගන්නා වයස 
අවුරුදු 60 දක්වා ඉහළ නංවා ඇති බවත්; 

 (iii) දිවි පිදූ රණ විරුවන්ෙග් පවුල්වලට තවමත් මාසික 
වැටුප ලබා ෙදන්ෙන් රණ විරුවාට වයස අවුරුදු 
55 පිෙරන ෙතක් පමණක් වන බවත්;  

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) දිවි පිදූ රණ විරුවන්ෙග් පවුල්වලට රණ විරුවාෙග් 
මාසික වැටුප ඔහුට වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වන 
ෙතක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

  (ii) එකී සංෙශෝධනය සිදු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් 
කවර දිනයක සිටද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) அரச ஊழியர்கள் ஓய்  ெப கின்ற வய  55 
ஆக இ க்ைகயில் இரா வ 
நடவ க்ைகயின்ேபா  மரணமைடந்த 
இரா வ ரர்களின் கு ம்பங்க க்கு 
ெபற் க்ெகா க்கப்ப ம் மாதாந்த சம்பளத்ைத 
மரணமைடந்த இரா வ ர க்கு 55 வய  

ர்த்தியாகும் வைர ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
அரசாங்கம் தீர்மானித்தி ந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) அரச ஊழியர்க க்கு 58 வய  வைர 
தன்னியக்கமாக ம், 58 வய  ெதாடக்கம் 60 
வய  வைர ன்அ மதி ெபற் ம், ஓய்  
ெப ம் வய  60 வைர 
உயர்த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;  

 (iii) மரணமைடந்த இரா வ ரர்களின் 
கு ம்பங்க க்கு இன்ன ேம மாதாந்தச் 
சம்பளம் ெபற் க்ெகா க்கப்ப வ  இரா வ 

ர க்கு 5 5  வய  ர்த்தியாகும்வைர 
மாத்திரேம என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா? 
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(ஆ) (i) மரணமைடந்த இரா வ ரர்களின் 
கு ம்பங்க க்கு இரா வ ராின் மாதாந்தச் 
சம்பளத்ைத அவ க்கு 60 வய  ர்த்தியாகும் 
வைர ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வய த் தி த்தத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்கு 
எதிர்ப்பார்க்கப்ப வ  எத்திகதி ெதாடக்கம் 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he admit that - 

 (i) a decision had been taken by the 
Government, when the age of retirement for 
a public servant was 55 years,  that the 
monthly salary given to the families of the 
soldiers who died in action be given to them 
until the deceased soldier is supposed to 
reach 55 years; 

 (ii) the Government has extended the retirement 
age  up to 60 years with an automatic 
extension up to 58 years and from 58 to 60 
years by obtaining prior approval; and 

 (iii) the monthly salary of the war heroes who 
sacrificed their lives are given to their 
families only up to the time the deceased 
person is  supposed to reach  55 years? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken that  the 
monthly salary of the deceased war heroes 
be given to their families up to the time the 
deceased war hero is supposed to reach 60 
years; and 

 (ii) the date from which the aforesaid age limit 
will be amended? 

(c) If not, why? 
 
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ)  (i)  ඔව්.  

 (ii) ඔව්.  

 (iii)  ඔව්. 

(ආ)  (i)  සාකච්ඡා මට්ටෙම් පවතී. 

 (ii)  සාකච්ඡා මට්ටෙම් පවතී. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
පිළිතුරට ෙබොෙහොම පින්, ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි. අතුරු 

පශ්නයක් අහන්න ෙදයක් නැහැ. සාකච්ඡා මට්ටෙම් පවතිනවා 
කියා ඔබතුමා කියනවා. අෙප් රණ විරුවන් රට ෙවනුෙවන් කරපු 
ෙසේවය ගැන සලකා ෙම් පිළිබඳ සුභදායි පිළිතුරක් ඔබතුමා ලබා 
ෙද්වි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
අනිවාර්යෙයන්ම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -708/'16- (2), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල 

පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

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

 
බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් පළාත් සභාවට අයත් මාර්ග:  

සංවර්ධනය 
ப ைள மாவட்டத்தி ள்ள மாகாண சைபக்குாிய 

திகள் : அபிவி த்தி 
ROADS UNDER PROVINCIAL COUNCIL WITHIN BADULLA 

DISTRICT: DEVELOPMENT  

866/’16 
7.  ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ               

පශ්නය - (1) : 

(අ) ඌව පළාත් වත්මන් පධාන අමාත්යවරයා එම ධුරයට 
පත්වීෙමන් අනතුරුව;  

 (i) ෙම් දක්වා බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් පළාත් සභාවට 
අයත් මාර්ග සංවර්ධනය කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම මාර්ග කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) එක් එක් මාර්ගය සඳහා ෙවන් කළ මුදල් පමාණය 
කවෙර්ද; 

 (iv) එම මාර්ග සංවර්ධනය කිරීෙම් ෙකොන්තාත් ලබා 
දුන් සමාගම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

  (v) එම මාර්ගවල පමිතිය උසස ් මට්ටමක පවතින 
බවට ඇති සාධක කවෙර්ද; 

 (vi) එම මාර්ග සංවර්ධනය කිරීෙම්දී ෙමන්ම ෙතෝරා 
ගැනීෙම්දීද ඌව පළාත් පධාන අමාත්යතුමා 
මැදිහත් වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

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

ேகட்ட வினா: 

(அ) ஊவா மாகாணத்தின் தற்ேபாைதய தலைமச்சர் 
அப்பதவிக்கு  நியமிக்கப்பட்டைதய த் , 

 (i) இற்ைறவைர ப ைள மாவட்டத்தின் மாகாண 
சைபக்கு ெசாந்தமான திகைள அபிவி த்தி 
ெசய் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ் திகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  திக்கும் ஒ க்கப்பட் ள்ள 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  திகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக 
ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட கம்பனிகள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) இவ் திகள் உயர்தரத்தில் உள்ளெதன்பதற்கான 
ஆதாரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  திகைள அபிவி த்தி ெசய் ம் 
விடயத்தி ம் ெதாி  ெசய்த ன்ேபா ம் ஊவா 
மாகாண தலைமச்சர் தைலயீ  ெசய் ள்ளார் 
என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Higher Education and  

Highways: 

(a) Will he inform this House, after the appointment 
of  the present Chief Minister of the Uva            
Province - 

 (i) whether the roads belonging to the 
Provincial Council within the district of 
Badulla  have been hitherto developed;  

 (ii) if so, what the aforesaid roads are; 

 (iii) the amount of money allocated for each 
road; 

 (iv) separately  the companies to which the 
aforesaid road development contracts have 
been awarded to; 

 (v)  the factors assuring that the standard of the 
said roads are at a higher level; and 

 (vi) whether it is admitted that the Chief 
Minister of the Uva Province  has 
intervened with regard to the selection and 
the development of the aforesaid roads? 

(b) If not, why? 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරුකථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට උත්තර ෙදනවා.  

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) *පල්ෙල්ෙවල සපු කණුව හරහා පන්සල් මාර්ගය 
(කි.මී. 0+000 සිට 3+000 දක්වා) 

  *රජ ෙකොටුව හන්දිෙය් සිට ගමට පිවිෙසන මාර්ගය 
(කි.මී. 01 දුර) 

  *ඇල්ල මදුරගම ආරුක්කු 09 පාලම් මාර්ගය 
(කි.මී. 0+000 සිට 1+000 දක්වා) අදියර - 1 

  *ඇල්ල මදුරගම ආරුක්කු 09 පාලම් මාර්ගය 
(කි.මී. 1+000 සිට 2+000 දක්වා) අදියර - 2 

  *ඇල්ල මදුරගම ආරුක්කු 09 පාලම් මාර්ගය 
(කි.මී. 2+000 සිට 3+000 දක්වා) අදියර - 3 

  *ඇල්ල මදුරගම ආරුක්කු 09 පාලම් මාර්ගය 
(කි.මී. 3+000 සිට 4+000 දක්වා) අදියර - 4 

 (iii) *පල්ෙල්ෙවල සපු කණුව හරහා පන්සල් මාර්ගය 
සඳහා රුපියල් 15,000,000.00 

  *රජ ෙකොටුව හන්දිෙය් සිට ගමට පිවිෙසන මාර්ගය 
සඳහා රුපියල් 1,000,000.00 

  *ඇල්ල මදුරගම ආරුක්කු 09 පාලම් මාර්ගය 
අදියර - 1 සඳහා රුපියල් 2,000,000.00 

  *ඇල්ල මදුරගම ආරුක්කු 09 පාලම් මාර්ගය 
අදියර - 2 සඳහා රුපියල් 2,000,000.00 

  *ඇල්ල මදුරගම ආරුක්කු 09 පාලම් මාර්ගය 
අදියර - 3 සඳහා රුපියල් 2,000,000.00 

  *ඇල්ල මදුරගම ආරුක්කු 09 පාලම් මාර්ගය 
අදියර - 4 සඳහා රුපියල් 1,000,000.00 

         (iv)  *පල්ෙල්ෙවල සපු කණුව හරහා පන්සල් මාර්ගය - 
මගනැඟුම මාර්ග ඉදි කිරීම් හා යන්ෙතෝපකරණ  
සමාගම 

  * රජ  ෙකොටුව හන්දිෙය් සිට ගමට පිවිෙසන 
මාර්ගය - ලුම්බිණි ෙගොවි සංවිධානය, ගිල්ඔය, 
බණ්ඩාරෙවල 

  * ඇල්ල මදුරගම ආරුක්කු 09 පාලම් මාර්ගය 
අදියර - 1- ෙගොටුෙවල එකමුතු ගාම සංවර්ධන 
සමිතිය 

  * ඇල්ල මදුරගම ආරුක්කු 09 පාලම් මාර්ගය 
අදියර - 2 - ඇල්ල පිබිෙදන ගාම සංවර්ධන සමිතිය 
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  * ඇල්ල මදුරගම ආරුක්කු 09 පාලම් මාර්ගය 
අදියර - 3 - ඉඩෙම් ගම ෙගොවි සංවිධානය 

  * ඇල්ල  මදුරගම  ආරුක්කු 09 පාලම් මාර්ගය 
අදියර - 4 - ගංෙගොඩ කුඹුර ෙගොවි සංවිධානය, 
ඇල්ල  

        (v)  ඉදි කිරීම් දව්ය  සහ ඉදි කිරීම්, රසායනාගාර 
පරීක්ෂාවට ලක් කර තත්ව වාර්තාවක් ලබා 
ගැනීම. 

        (vi)   ඌව පළාත් පධාන අමාත්යතුමාෙග් මැදිහත් වීමක් 
සිදුව නැත. 

(ආ)   අදාළ ෙනොෙව්.  

ෙමම ව්යාපෘති සඳහා පළාත් සභාෙව් කිසිම දායකත්වයක් නැති 
බව මම දන්වන්න කැමැතියි. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් තමයි 
ෙම් සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමනි. අතුරු පශ්න නැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පශ්නය ෙයොමු කිරීෙම්දී ෙපොඩි ෙදෝෂයක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. මම ඒක නිවැරදි කරලා නැවත අදාළ 
අමාත්යවරයාෙගන් අහන්නම්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් ෛදනික 
වැටුප් ලබන ෙසේවකයන් : විසත්ර 

இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபன நாட்சம்பள 
ஊழியர்கள் : விபரம் 

DAILY-WAGE EARNERS OF CEYLON PETROLEUM 
CORPORATION: DETAILS 

879/’16 
8. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව්, පධාන 
කාර්යාලෙය් සහ ෙතල් පිරිපහදුෙව් ෙසේවය කරන 
ෛදනික වැටුප් ලබන ෙසේවක සංඛ්යාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔවුන් සංසථ්ාෙව් ෙකොපමණ කාලයක් ෙසේවය කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) අනියම්, ෙකොන්තාත්, මෑන්පවර් යන කාණ්ඩවලින් 
ඉහත (i) හි සඳහන් ෙසේවකයන් අයත් වන 
කාණ්ඩය කවෙර්ද; 

 (iv) ෛදනික ෙසේවකයන් සථ්ිර ෙසේවයට බඳවා 
ගැනීමට කටයුතු කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் 
தைலைமயகத்தி ம் எண்ெணய் சுத்திகாிப்  
நிைலயத்தி ம் ேசைவயாற் ம் நாட்சம்பளம் 

ெப ம் ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் கூட் த்தாபனத்தில் எவ்வள  காலம் 
ேசைவயாற்றி ள்ளனா ்என்பைத ம்; 

 (iii) அமய, ஒப்பந்த, ேமன்பவர் ஆகிய வகுதிகளில் 
ேமற்கூறப்பட்ட (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட 
ஊழியர்கள் உள்ளடங்கும் வகுதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) நாளாந்த ஊழியர்கைள நிரந்தர ேசைவயில் 
ேசர்த் க்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Petroleum Resources 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the number of daily-wage 
earners employed at the Head Office and 
the Refinery of Ceylon Petroleum 
Corporation; 

 (ii) the period of service of those employees at 
Ceylon Petroleum Corporation; 

 (iii) out of the employment categories of casual, 
contract, and manpower, the category to 
which the aforesaid employees belong; and 

 (iv) the date from which the daily-wage earners 
working at the Corporation will be 
absorbed into the permanent cadre? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) පධාන කාර්යාලයට අනුයුක්ත ෛදනික වැටුප් 
ලබන ෙසේවක සංඛ්යාව විසිනවය (29)කි.  

                ඛනිජ ෙතල් පිරිපහදුවට අනුයුක්ත ෛදනික වැටුප් 
ලබන ෙසේවක සංඛ්යාව හතර (04)කි. 

         (ii)   වසර ෙදකකට ආසන්න කාලයක් ෙසේවය කරමින් 
සිටී. 

        (iii)    අනියම් පදනම (ෛදනික කුලී පදනම) 

         (vi)   විශාම යාම හා ෙවනත් ෙහේතූන් මත සථ්ිර කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් ඇති වන පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීෙම්දී 
ෙමම ෙසේවකයන්ද, නියමිත සුදුසුකම් සපුරා 
ඇත්නම් සහ සතුටුදායක ෙසේවයක් ලබා දී 
ඇත්නම් සථ්ිර ෙසේවයට බඳවා ගනු ලැෙබ්.  

      ඊට අමතරව නව පිරිසබ්ල සැකැසම් අනුමත කර 
ගැනීෙමන් පසු ෙමම ෛදනික වැටුප් ලබන 
ෙසේවකයින් සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ගැනීමට 
නියමිතය. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ලබාදුන් පිළිතුෙර් අවසාන 

ෙකොටසත් එක්ක තමයි, ෙම් අතුරු පශ්නය පැන නඟින්ෙන්. ෙම් 
ෙසේවකයන් දැනට අවුරුදු ෙදකකට වැඩි කාලයක් ෛදනික වැටුප්  
පදනම යටෙත් ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් වැඩ කර තිෙබනවා. නමුත් 
ෙම් අතරතුර ෙවනත් ෙසේවකයින් විවිධාකාරෙයන් ලැයිස්තු පිටින්ම 
ෙසේවයට බඳවාෙගන තිෙබනවා. ඔවුන්ට ස්ථිර පත්වීම් ලබා  දීලාත් 
තිෙබනවා; සමහර අය ෙකොන්තාත් පදනමින් බඳවා ෙගනත් 
තිෙබනවා. එම කාරණය මෑත කාලෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් 
ඉදිරිපත් වුණා. ෙම් ෛදනික ෙසේවකයන් අවුරුදු ෙදකකට වැඩි 
කාලයක් වැඩ කරලා තිෙබනවා. නියමිත සුදුසුකම් සපුරා 
තිෙබනවා නම්, ෙසේවය සතුටුදායක නම් ෙම් අය ස්ථිර කිරීෙම් 
ගැටලුවක් නැහැ කියලා ඔබතුමාම පිළිගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය ස්ථිර ෙනොකර, නියමිත 
සුදුසුකම් පවා නැති, ෙමච්චර කාලයක් ෙසේවයක් ෙනොකර සිටි 
ෙවනත් පිරිස් අලුතින් බඳවාෙගන  තිබීම තමයි ෙමතැන තිෙබන 
පශ්නය. එෙහම අලුතින් පිරිස් බඳවා ගනිද්දි, ෙම් අයවත් ඒකට 
අදාළ කර ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එකයි මෙග් පශ්නය. 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාටත් ෙම් පශ්නය අදාළයි. ෙමොකද, ඛනිජ 
ෙතල් සංවර්ධන ඇමතිතුමාත් ගාල්ල දිස්තික්කෙය්ම තමයි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පිළිතුර අනුව තිෙබන ෙතොරතුරු ටික තමයි අපට ලබා ෙදන්න 

පුළුවන් වන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමාෙගන්ම තමයි ඔබතුමාට අතුරු 
පශ්න අහන්න ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් වාෙග් පශ්නයකට ගරු ඇමතිතුමාම උත්තර දුන්නා නම් 

ෙහොඳයි. නමුත් ඔබතුමා උත්තර ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය 
ෛදනික වැටුප් ලබන අය හැටියට අවුරුදු ෙදකකට වැඩි කාලයක් 
ෙසේවය කරන බව ෙම් පිළිතුෙරන්ම පැහැදිලි වන බව මම නැවත 
වතාවක් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. නමුත් දින 180කට 
වැඩිෙයන් වැඩ කරලා තිෙබන අනියම් කම්කරුවන්ෙග් සුදුසුකම් 
බලා, ඔවුන් ස්ථිර කරන බවට අය වැෙය්දිත් අපි එකඟතාවකට පත් 
වුණා. ඒ කාරණයත් ෙම් පශ්නයට අදාළයි.  ඒ නිසා ෙම් කාරණය 
ෙකෙරහි ගරු ඛනිජ ෙතල් සංවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  දින 
180ටත් වඩා වැඩිෙයන් ෙම් අය වැඩ කරලා තිෙබනවා. එෙහනම් 
ෙම් අය ස්ථිර කරන්න බැරි පශ්නය ෙමොකක්ද කියන කාරණය 
ගැන විෙශේෂෙයන් ෙහොයා බලා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියා 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන ෙමන් මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලික සුදුසුකම් සපුරා තිෙබනවා නම්, ෙසේවය සතුටුදායක නම්, 

පුරප්පාඩු පවතින අවස්ථාවලදී ඒ අය ස්ථිර කරන්න කටයුතු 
කරනවා. ඔබතුමාෙග් පශ්නය මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරවන්නම්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 10 -387/'15- (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

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

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, 
ෙම් උත්තරය පිළිබඳව මට සෑහීමකට පත්ෙවන්නට බැහැ. ෙම් 
පිළිබඳව තව ෙතොරතුරු ෙසොයාගන්නට අවශ්යයි. ඒ නිසා 
ඔබතුමාට ඒ උත්තරය ලබා දීම සඳහා මට සති ෙදකක කාලයක් 
ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක සාධාරණයි කියලා මම හිතනවා. 

ෙමොකද, ෙම් පශ්නෙය් තිෙබන්ෙන්ත් ඔබතුමා ඊෙය් මතුකළා 
වාෙග්ම ෙලොකු දූෂණ ෙචෝදනාවක්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව 
ෙසොයාබලා ෙහොඳ උත්තරයක් ලබාෙදන එක තමයි ෙහොඳ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. පිළිතුර සති ෙදකකින් ලබා ෙදන්න, ගරු රාජ්ය 

අමාත්යතුමනි. 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
සති ෙදකකින් ෙහොඳ උත්තරයක් ලබා ෙදන්න. ෙමොකද, ෙම්ක 

මහා පරිමාණ වංචාවක්. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11 -704/'16- (2), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා 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. 
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12. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) හිටපු ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය තිසස් කරල්ලියද්ද 
මහතා විසින් එම ධූරය දරන සමෙය්දී මැදවච්චිය 
නගර සීමාෙව් පිහිටි, ෙකෝනකුඹුක්ෙගොල්ලෑව ගම 
ආසන්නෙය්, අක්කර 100ක කැලෑ ඉඩමක් එළි 
කර ඖෂධ උයනක් ඉදිකරවූෙය්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වැය කළ මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඖෂධ උයන ආරම්භ කිරීම සඳහා කපා ඉවත් 
කළ වටිනා දැව ෙතොගයට සිදුවූෙය් කවරක්ද; 

 (iv) ෙමම ඖෂධ උයන රාජ්ය ෙද්පළක් ෙලස දැනට 
පවතින්ෙන්ද; 

 (v) එහි වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 (vi) ෙමම භූමිය සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන ඉදිරි පියවර 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ன்னாள் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் திஸ்ஸ 
கர யத்தவினால் அந்த பதவிைய வகிக்கும் 
காலத்தில் மதவாச்சி நகர எல்ைலயில் உள்ள 
ேகானகும் க் ெகால்லாவ கிராமத் க்கு அ கில் 
100 ஏக்கர் காட் க்காணிைய ெவட் த் ப்பர  
ெசய்  ைகப் ங்காெவான்  
உ வாக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காகச் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) அந்த ைகப் ங்காைவ ஆரம்பிப்பதற்காக 
ெவட்  அகற்றப்பட்ட ெப மதி மிக்க 
மரங்க க்கு என்ன நடந்த  என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த ைகப் ங்கா அரச ெசாத்தாக 
தற்ேபா ம் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) அதன் தற்ேபாைதய நிைலைம என்ன 
என்பைத ம்; 

 (vi) இந்தக் காணி ெதாடர்பாக எ க்கப்பட ள்ள 
எதிர்கால 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) whether the former Minister of Indigenous 
Medicine Tissa Karalliyadde during his 
period of time as the Minister cleared 100  
acres of forest land adjacent to 
Koonakumbukgollewa Village on the 
border of Medawachchiya Town to 
establish a herbal garden; 

 (ii) if so, the amount of money spent for that; 

 (iii) what happened to the valuable timber that 
was cut and removed to start that herbal 
garden; 

 (iv) whether this herbal garden is a public 
property at the moment; 

 (v) the current situation of it; and 

 (vi) the steps that will be taken in the future 
with regard to that land? 

(b) 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, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) දැනට අකිය තත්ත්වෙය් පවතින සී/ස ඔසු ෙගොවි 
සමාගම ෙවත භාණ්ඩාගාරය විසින් ෙවන් කළ 
පතිපාදන යටෙත් ෙමම ව්යාපෘතිය කර ඇති 
බැවින්, ඒ සඳහා වැය වූ මුදල් පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
ෙමම අමාත්යාංශය සතුව ෙනොමැත. 

 (iii) රාජ්ය දැව සංසථ්ාව මඟින් දැව ඉවත් කිරීම සඳහා 
කටයුතු කර ඇත. 

 (iv) ඔව්. 

 (v) ෙමම ඉඩම දැනට ඔසු උයනක් ෙලස භාවිත 
ෙනොවන අතර, තැනින් තැන ඔසු වර්ග කිහිපයක් 
දක්නට ලැෙබ්. ෙකොටසක ෙපෞද්ගලික අෙයකු 
විසින් කජු වගාවක් සිදු කරනු ලැෙබ්. කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙය් ජාතික ආහාර පවර්ධන මණ්ඩලය 
සඳහා කාබනික ෙගොවිෙපොළක් ආරම්භ කිරීමට 
ෙමම ඉඩම ලබාදී ඇත. 

  එම ඉඩම විධිමත් පරිදි ෙමම අමාත්යාංශයට භාර දී 
ෙනොමැති බැවින් දැනට මැදවච්චිය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් භාරෙය් පවතී. 

 (vi) අදාළ ඔසු උයන නඩත්තු කර පවත්වාෙගන යෑම 
සඳහා පමණක් අදාළ පළාත් ආයුර්ෙව්ද 
 ෙකොමසාරිස් භාරයට පත් කිරීම සඳහා වූ 
ෙයෝජනාවක් පළාත් ෙස්යඛ්ය අමාත්යවරුන්ෙග් 
සමුළුවට  ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු සිදු කර 
ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුර ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් සඳහා රාජ්ය 
භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් වැය කරලා තිෙබන නිසා, ඒවා 
ඔබතුමන්ලාට ලබා ගන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමා, භාණ්ඩාගාරෙය් මුදල් ෙකළින්ම ෙයොමු කර 

තිෙබන්ෙන් සී/ස ඔසු ෙගොවි සමාගමටයි. දැන් ඒ සමාගම නැහැ. 
මම හිතන විධියට ෙම් විස්තර ගන්න ෙවන්ෙන් භාණ්ඩාගාරෙයන්.  

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

මට ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුව අක්කර 100කට අධික ෙම් ඉඩම -
අක්කර 100ක් කියන්ෙන් හරියට මැනලා ෙනොෙවයි- ඊට වැඩි 
ෙවන්නත් පුළුවන්. ෙම් ඉඩම ඒ සී/ස ඔසු ෙගොවි සමාගමට අයිති- 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මට ඇහුෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 

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

කියනවා දැනට ෙම් ඉඩම රාජ්ය ෙද්ෙපොළක් වශෙයන් තිෙබනවා 
කියලා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා කියනවා, දැනට ෙම් ඉඩෙම් ෙකෙනක් 
පුද්ගලිකව කජු වගාවකුත් කරනවා කියලා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඇෙහන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම නැවත කියන්නම්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. දැන් ෙමය 
රාජ්ය ෙද්ෙපොළක් වශෙයන් පවතින බව ඔබතුමා කිව්වා.  

ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් තිබුණා, ඒ ඉඩෙම් ෙකොටසක 
යම් පුද්ගලෙයක් කජු වගාවකුත් කරෙගන යනවා  කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, දැනට ෙමම ඉඩම බලවත් පුද්ගලයන් විසින් 
අනවසරෙයන් යම් යම් ෙද්වල්වලට ෙයදා ගනිමින් සිටිනවා. ෙම් 
ව්යාපෘතියට රජය යම්කිසි වියදමක් දරලා තිෙබන නිසා ඒ ඉඩම 
නීත්යනුකූලව පළාත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට ෙහෝ මධ්යම 
ආණ්ඩුෙව් අමාත්යාංශයට ෙහෝ ලබා ගන්න ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් 
කුමක්ද කරන්ෙන්?  

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ ඉඩම තවම තිෙබන්ෙන් මැදවච්චිය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් යටෙත්. මුදල් ලබා දීෙම්දී ෙම් ඉඩම පවරා 
ගැනීමක් කරලා නැහැ. නිවැරදි විධියට නම්, මුදල් ලබා ෙදන්න 
ඉස්ෙසල්ලා ඒ ඉඩම ආයතනයට පවරා ගන්න ඕනෑ.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔසු උයන නඩත්තු කර පවත්වාෙගන යෑම 

පිළිබඳ ෙයෝජනාවක් පළාත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරුන්ෙග් සමුළුවට 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ත් ඔබතුමන්ලාම නිසාත්, නැවත ෙම් ඉඩම ලබා 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයටම 
නිසාත් ඔබතුමාට පුළුවන්ද සී/ස ඔසු ෙගොවි සමාගෙම් අදාළ 
බලධාරින්, පුද්ගලයන් කවුද, ෙම් ව්යාපෘතියට මුදල් ෙවන් කෙළේ 
කුමන පදනමක් මතද කියලා අපට විස්තර ඉදිරිපත් කරන්න?  

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ළඟත් යම් යම් ෙතොරතුරු තිෙබනවා. 
නමුත් ඊට වඩා ෙහොඳයි රජය සතුව තිෙබන ෙතොරතුරු ලබා ගන්න 
එක. ෙම් පශ්නය නැවත මුදල් අමාත්යාංශයට ඉදිරිපත් කෙළොත් 
තවත් කාලයක් ගත වනවා ඒ ෙතොරතුරු ලබා ගන්න.  ඒ නිසා 
ඔබතුමා අපට ඒ විස්තර ලබා ෙදනවාද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මම ඒ සමාගම ගැනත් ෙහොයලා, භාණ්ඩාගාරය එක්කත් කථා 

කරලා ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් මාසයක් ඇතුළතදී 
ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්. ඔබතුමා ළඟ තිෙබන ෙතොරතුරු ටිකත් 
මට ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13- 864/'16-(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, ගරු කෘෂිකර්ම 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 (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට කලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

සභාව කල්තබන අවස්ථාෙව්දී ඇමතිවරුන්ෙගන් පශ්න අහන 
අවස්ථාවක් තිබුණා ෙන්. ඒ අනුව, මීට මාස 5කට කලින් ෙම් 
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පශ්නය මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඇහුවා. අහලා, මම සභාවට ආවා. 
නමුත් උත්තරය ෙදන්න කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා ආෙව් නැහැ.  ඒ 
නිසා ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. දැන් ෙම් 
පශ්නය න්යාය පතයට ඇතුළත් කළාට පස්ෙසේත්, උත්තරයක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ, කල් යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, කිසිම රජෙය් නිලතලයක් ෙදන්න එපා 
කියලා, ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් නිර්ෙද්ශ කරපු 
ෙකෙනකුට සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙම් කියාකාරී 
අධ්යක්ෂකමක් දීලා තිෙබනවා. ඔහු දැන් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ ෙම් 
තනතු ර දරනවා.  

මෙග් වරපසාද කඩ කරමින් ෙම් පශ්නය මඟහැර යෑමක් තමයි 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම් 

පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පිළිතුර නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ෙත්ෙරනවා, ෙම් පශ්නයට පිළිතුරක් දිය යුතුයි කියලා.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පුද්ගලයා මීට ෙපර රාජ්ය 

ආයතනයක වැඩ කළා. ඒ රාජ්ය ආයතනෙය් සිදු වූ වංචා දූෂණ 
ෙහේතුෙකොට ෙගන ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
නිර්ෙද්ශයක් ලබාදී තිෙබනවා, ෙමොහුට කිසිම රාජ්ය ආයතනයක 
තනතුරක් ෙහොබවන්න ෙදන්න එපා කියලා. හැබැයි, ඔහු තමයි 
දැන් සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහො ර සමාගෙම් කියාකාරී 
අධ්යක්ෂවරෙයක් විධියට කටයුතු කරමින් සිටින්ෙන්. ඔහුෙග් නම 
තමයි චන්දන පැල්පිට. ගරු කථානායකතුමනි, ඔහු සම්බන්ධෙයන් 
එවැනි නිර්ෙද්ශයක් ලබාදී තිබියදීත්, සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහොර 
සංස්ථාෙව් වැඩ කරනවා. දිගින් දිගටම අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් 
පශ්නය අහනවා. ෙම් පශ්නයට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී උත්තරයක් ලබා 
ෙදන්ෙන්ත් නැහැ; උත්තරයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්ෙන්ත් 
නැහැ. හැබැයි, ඔහු  ඒ කියාකාරී අධ්යක්ෂ ධුරෙය් කටයුතු කරමින් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යවරයා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා පිළිතුරක් ලබා දිය යුතුයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. 

ගරු සභානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 

මඟින් එවැනි නිර්ෙද්ශයක් ලබාදී තිෙබනවා නම්, අපි ඒ 
නිර්ෙද්ශයට ගරු කළ යුතුයි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Definitely. ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සතිෙය්දී පිළිතුරක් ෙදන්න 

පුළුවන් වන විධියට ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න. 

 
බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් පළාත් පාලන ආයතන:  ඝන 

අපදව්ය කළමනාකරණය 
ப ைள மாவட்ட உள் ராட்சி மன்றங்கள் : திண்மக் 

கழி ப்ெபா ள் காைமத் வம் 
LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONS IN BADULLA DISTRICT:  

MANAGEMENT OF SOLID WASTE 
 

867/’16 
14.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 බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් 
කියාත්මක වූ පළාත් පාලන ආයතන කවෙර්ද; 

 (ii) බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් පළාත් පාලන ආයතනවල 
ඝන අපදව්ය කළමනාකරණය සඳහා පළාත් 
සභාෙව් මූලිකත්වෙයන් වැඩසටහනක් කියාත්මක 
වූෙය්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වියදම් වූ මුදල් පමාණය 
කවෙර්ද; 

 (iv) එවැනි වැඩසටහනක් කියාත්මක ෙනොවූෙය් නම්, 
ඝන අපදව්ය කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා පළාත් 
සභාව මැදිහත් වූ ආකාරය 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 கீழ் ப ைள 
மாவட்டத்தில் இயங்கி வந்த உள் ராட்சி 
மன்றங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ப ைள மாவட்டத்தின் உள் ராட்சி 
மன்றங்களின் திண்மக் கழி ப்ெபா ள் 

காைமத் வத்தின் ெபா ட்  மாகாண 
சைபயின் தைலைமயில் ேவைலத்திட்டெமான்  
நைட ைறப்ப த்தப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்குச் ெசலவாகிய பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அத்தைகய ேவைலத்திட்டெமான்  நைட 
ைறப்ப த்தப்படவில்ைலெயனில், திண்மக் 

கழி ப்ெபா ள் காைமத் வத்தின் ெபா ட்  
மாகாண சைப தைலயிட்ட விதம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the local government institutions which 
were operative in Badulla District under 
Uva Provincial Council; 

 (ii) whether a programme was on track  under 
the Provincial Council  for the  management 
of solid waste of Local Government 
Institutions of Badulla District; 

 (iii) if so, of the amount of money, spent; and 

 (iv) the manner in which the provincial council 
intervened into the management of solid 
waste, if a programme  of  aforesaid  nature 
was not in operation? 

(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 ෙදනවා.  

(අ) (i) පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්යාව 18කි. 

 
 (ii) ඔව්. 

 (iii) රුපියල් මිලියන 26කි. එම පතිපාදන ෙයොදා 
ගනිමින් ඝන අපදව්ය කළමනාකරණ වැඩසටහන් 

අනු 
අංකය 

පළාත් පාලන ආයතනෙය් නම 

01 බදුල්ල මහ නගර සභාව 

02 බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාව 

03 හපුතෙල් නගර සභාව 

04 මහියංගනය පාෙද්ශීය සභාව 

05 කන්ෙදකැටිය පාෙද්ශීය සභාව 

06 රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය සභාව 

07 මීගහකිවුල පාෙද්ශීය සභාව 

08 ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභාව 

09 බදුල්ල පාෙද්ශීය සභාව 

10 ලුණුගල පාෙද්ශීය සභාව 

11 පස්සර පාෙද්ශීය සභාව 

12 හාලිඇල පාෙද්ශීය සභාව 

13 හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභාව 

14 ඇල්ල පාෙද්ශීය සභාව 

15 ඌවපරණගම පාෙද්ශීය සභාව 

16 වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභාව 

17 බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභාව 

18 හල්දුම්මුල්ල පා ෙද්ශීය සභාව 

සඳහා පහත සඳහන් පාෙද්ශීය සභාවලට ගලි 
බවුසර් රථ 03ක් ලබා දී ඇත. බණ්ඩාරෙවල මහ 
නගර සභාවට කම්පැක්ටර් රථයක් ලබා දීමට 
නියමිතය. 

  ඇල්ල පාෙද්ශී සභාව -                                                
ගලි බවුසරය     -   රු. 8,975,000.00 

  පසස්ර පාෙද්ශීය සභාව   -               
ගලි බවුසරය   -   රු. 8,975,000.00 

  බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාව -                
කම්පැක්ටර් රථයක් -  රු. 8,000,000.00  

   (පසම්පාදන කටයුතු ෙකෙරමින් පවතී.) 

    (iv)   අදාළ ෙනොෙව්.  

(ආ)    අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න  අහන්න තිෙබනවා. 

නමුත්,  එම පශ්නවලට මම පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් අදාළ 
ගරු අමාත්යතුමාෙගනුයි. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
අමාත්යතුමනි, අදාළ අමාත්යතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් නැති නිසා මා  
ඔබතුමාෙගන්  අතුරු පශ්න අහන්නම්,  ඔබතුමාට හැකි පමණින් 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්න.  ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි 
අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඇත්තටම ෙකොම්ෙපෝස්ට් ව්යාපෘතියක් සඳහා රුපියල් මිලියන 
26ක මුදල අනුමත ෙවලා තිබුණාට, අද වන විටත් බදුල්ල 
පෙද්ශෙය් එම ෙකොම්ෙපෝස්ට් අංගනෙය් වැඩකටයුතු  විශාල 
අකමිකතා සහිතවයි සිදු වන්ෙන්. ෙම් කාරණය පිළිබඳව ගිය 
සතිෙය් මාධ්යවලත් පළ වුණා.  එය විධිමත් නැහැ. ආණ්ඩු 
ගණනාවක් ආවත්, මුදල් ෙයදවුණත් එය කියාත්මක ෙවලා නැහැ. 
ඒ එක කාරණයක්.  

අෙනක් කාරණය ෙමයයි. ඇල්ල පාෙද්ශීය සභාවට ගලි 
රථයක් ලබා දුන්නා. එය ලබා දුන් දිනෙය් සිට ගාල් කරපු තැනමයි 
තවම තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, පෙයෝජනයට ගැනීම සඳහා කියා 
ඇල්ල පාෙද්ශීය සභාවට එම ගලි රථය දුන්නාට, එය කියාත්මක 
කරලා ලබා ගන්නා ෙද්වල් ගබඩා කරන්න ඒ අයට තැනක් නැහැ. 
හැබැයි, බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාවට ෙම් වන විට ගලි රථයක 
අවශ්යතාව තිෙබනවා. නමුත්, අදාළ තැනට ෙනොෙවයි එම ගලි 
රථය දුන්ෙන්. එම ගලි රථෙයන් පෙයෝජනයක් ගැනීම සඳහා මා 
සඳහන් කළ බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාවට නැවත එය 
ලබාෙදන්න කටයුතු කරනවාද කියන කාරණයයි ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් මට දැනගන්න ඕනෑ වන්ෙන්. ඇල්ල පාෙද්ශීය 
සභාවට දුන් ගලි රථය තවම භාවිතයට ගන්ෙන් නැහැ, ගරු 
ඇමතිතුමනි. එය භාවිතයට ගන්න බැහැ. ඒකට ෙහේතුව තමයි, එම 
රථෙයන් ලබා ගන්නා වූ අපදව්ය බැහැර කරන්න  ස්ථානයක් 
නැතිවීම. එවැනි ස්ථාන තිෙබන, නිරන්තරෙයන් ඒ කටයුතු කරන  
බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාවට එම රථය දුන්නා නම් එක 
පැත්තකින් ආදායමකුත් උත්පාදනය ෙවනවා. ෙම් ෙහේතුව නිසා 
විශාල මුදලක් යට කරලා ලබා දුන් ෙම් රථය දැන් නිකම්ම අකිය 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙග් අදහස ඇමතිතුමා ෙවත අප 

ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

519 520 

[ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා] 
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ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

දැන් පළාත් පාලන ආයතන සියල්ලම විසුරුවා හැරලායි  
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් වන විටත් පධාන අමාත්යවරු සහ විෂය 
භාර අමාත්යවරු පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත කර තිෙබන මුදල් යම් 
යම් පළාත් පාලන ආයතනවලට යවනවා.  

එෙහම යවලා, අධීක්ෂණ කටයුතු සඳහා හිටපු පළාත් පාලන 
නිෙයෝජිතයන් පත් කරලා තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, 
නීත්යනුකූලව එෙහම පත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. සමහර පධාන 
ඇමතිවරු ෙම්ක ලිඛිතව යවලා තිෙබනවා. හැබැයි, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට ෙහෝ ෙව්වා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ෙහෝ ෙව්වා ඒ 
සියලු ෙදනාටම යහපාලන ආණ්ඩුව තුළ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඒ 
කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ අවස්ථාව 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්  පළාත් පාලන ආයතන නිෙයෝජනය කළ 
ෙතෝරාගත් හිටපු  මන්තීවරුන් පිරිසකට පමණයි. ෙම්ක ෙලොකු 
අසාධාරණයක්.  ෙමය නිවැරැදි කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා  
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්නයි මා අදහස් කරෙගන 
හිටිෙය්. ලිඛිතව යවපු ලිපිෙල්ඛන අප සතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා මතු කරන පශ්නය 

අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව සතු මූල්ය බලතල පිළිබඳව පශ්නයක්. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පළාත් පාලන ආයතනයන් සඳහා මුදල් ෙවන් 
ෙකරුවාට පස්ෙසේ, පළාත් පාලන ආයතනයක් කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැත්නම් එය ෙකොමසාරිස්වරු යටතට පත් ෙවනවා. ඒ 
මූල්ය බලතල කියාත්මක කිරීෙම් බලය ඔවුන්ට තිෙබන්නට ඕනෑ. 
හැබැයි, ගරු මන්තීතුමා ෙපන්වා ෙදන පරිදි ඒ ආයතන 
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් පාලනය යටෙත් එෙසේ තිබියදී, හිටපු 
මන්තීවරුන් අධීක්ෂණය කරන්න පත් කරනවා. "හිටපු 
මන්තීවරුන්" කියලා තනතුරක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 
සුමනදාස ෙව්වා, සිරිපාල ෙව්වා ඔවුන් දැන් සාමාන්ය පුද්ගලයන්. 
එතෙකොට ෙකොෙහේවත් ඉන්න අය පත් කරන්න පුළුවන්ද, මුදල් 
අධීක්ෂණය කරන්න? ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ පිළිබඳව නිශ්චිත උත්තරයක් ලබා දිය යුතුයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔවුන් මන්තීවරුන් ෙනොෙවයි නම්, ඔවුනුත් සාමාන්ය 

පුරවැසිෙයෝ. ඒ නිසා ඔවුන්ටත් තිෙබන්ෙන් පුරවැසිෙයකුට තිෙබන 
බලය විතරයි. මන්තීවරුන් කරන ෙද්වල් කරන්න ඔවුන්ට බලයක් 
නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් තර්කයට මමත් එකතු 

ෙවනවා. ඇත්තටම පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි මුදල් බලය 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙකොෙහේවත් ඉන්න අයට අධීක්ෂණ මන්තී තනතුරු ෙදන්න 

පුළුවන්ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හිටපු මන්තීවරුන් කියලා තනතුරක් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. ගරු මන්තීතුමා ඒ  පශ්නය 

ඉදිරිපත් කිරීෙම් සාධාරණත්වයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහ නගර සභාවක් විසුරුවා හැරියාට 

පස්ෙසේ ෙකොමසාරිස්වරයාට බලය පැවෙරනවාය කියන කාරණය 
මහ නගර සභා ආඥාපනෙත් 286 වන වගන්තිෙය් සඳහන් වුණාට, 
එහි 28 වන වගන්තිෙය් සඳහන් වන ආකාරයට 
නගරාධිපතිවරයාටත් බලයක් නැහැ, මහ නගර සභාවක කාර්ය 
භාරය කර ෙගන යන්න. ෙමොකද, මුදල් කමිටුෙව් අනුමැතියකින් 
ෙතොරව මුදල් ගනු-ෙදනුවක් කරන්න බැරි නිසා. 286 වන 
වගන්තිෙයන් කියනවා, මහ නගර සභාවක් විසුරුවා හැරියාට 
පසුව ෙකොමසාරිස්වරයාට බලය පැවෙරනවා කියලා. නමුත් 
ෙකොමසාරිස්වරයාටත් බලයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ, 28 වන 
වගන්තිය අනුව. නමුත් මහ නගර සභාව සකියව පවතිනවා. යම් 
තැනකදී නීත්යනුකූලභාවය සම්බන්ධ ගැටලුවකට අදාළ 
ෙකොමසාරිස්වරුන්ට මුහුණපාන්න සිදු ෙවනවා. ෙම් වන විට 
කරෙගන යන සියලු ගනුෙදනු නීත්යනුකූල ෙනොවන ගනුෙදනු 
හැටියට මා දකිනවා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා.  
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

කැමැතියි. උතුරු මැද පළාෙත්ත් පළාත් පාලන ආයතන විශාල 
ගණනකට ගලි බවුසර් ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ එකකවත් 
gully plant එකක් නැහැ. අපි ඇස්තෙම්න්තු කළ ආකාරයට 
සාමාන්යෙයන් gully plant එකක් හදන්න දළ වශෙයන් රුපියල් 
ලක්ෂ 15ක් පමණ තමයි වැය වන්ෙන්. හැබැයි පාෙද්ශීය 
සභාවලට තාක්ෂණය නැහැ, gully plant එක නිර්මාණය 
කරගන්න. ඒ නිසා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ගලි බවුසර් ලබා දීලා තිෙබන සියලුම 
පාෙද්ශීය සභාවලට gully plants ලබා දීෙම් ව්යාපෘතියක් 
කියාත්මක කරන්න කියලා. නැත්නම් ඒ ගලි බවුසර් ලබා දීපු 
එකත් අපරාෙද්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

කරන්න. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමාත්, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් 

පධාන සංවිධායකතුමාත් ෙම් සභාෙව් සිටින අවස්ථාෙව්දී මම ෙම් 
කාරණය ගැන ගරු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. මුළු රටම ඉල්ලන්ෙන් 
පළාත් පාලන ආයතනවල ඡන්දය පවත්වලා නීත්යනුකූලව කටයුතු 
කරන්න කියලායි. කවදාද, ඒක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්? ඉතාම වැදගත් පශ්නය ඒකයි. එතෙකොට ෙමවැනි 
පශ්නයක් මතු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපිත් කැමැතියි, ඉක්මන් මැතිවරණයකට. අපිත් බලාෙගනයි 

ඉන්ෙන්. අපි දැන් අෙප්ක්ෂකෙයෝ ෙතෝරාෙගන යනවා. අපිත් 
කැමැතියි.  

අපි විරුද්ධ නැහැ මැතිවරණයට. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා 
තමයි පළාත් පාලන මැතිවරණය අදියර තුනකින් පැවැත්වූෙව්. ෙම් 
ෙගොල්ලන්ෙග් කාලෙය් අදියර තුනකින් වරින් වර, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා, කථා කරන්න 

යමක් තිෙබනවාද?  [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

මතු කළ පශ්නය හරි වැදගත්. පළාත් පාලන ආයතන තමයි ගාමීය 
වශෙයන් ජනතාවත් එක්ක බැඳුණු සහ ඔවුන්ෙග් සාමාන්ය කටයුතු 
එක්ක බැඳිලා තිෙබන ආයතන. ෙම් වන විට අවුරුදු ෙදකකට 
ආසන්න කාලයක් ගත ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා, ෙම් පළාත් 
පාලන ආයතන මැතිවරණ ෙනොපවත්වා, නිශ්චිත ෙලස පළාත් 
පාලන ආයතන කියාකාරිත්වයට ෙනොගැනීම ෙහේතුෙවන්, ඒ පළාත් 
පාලන ආයතනවල කාර්ය භාරෙය් විශාල අඩාලවීමක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් නිරන්තරෙයන් කියන කථාව තමයි, 
''නව මැතිවරණ කමයක් හදලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා සීමා 
නිර්ණයක් කළ යුතුව තිෙබනවා. සීමා නිර්ණෙය් ඇති වී තිෙබන 
ගැටලු නිසා තමයි ෙම් පළාත් පාලන ආයතන සකීය  කරන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්'' කියන කාරණය. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන අපි රජෙය් අවධානය ෙයොමු 

කරන්නම්. 

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

මණ්ඩලයක් පත් කරලා අපි අලුත්  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදනවා. ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් නව ඡන්ද කමයක් ගැන 
සාකච්ඡා ෙවමින් තිෙබනවා. දැන් අෙප් පළාත් පාලන ආයතනවල 
තිෙබන්ෙන් ෙම් සාකච්ඡා ෙවමින් තිෙබන ඡන්ද කමය ෙනොෙවයි. 
එෙහම වුණාම දැන් සිදු වන්ෙන්, පළාත් පාලන ආයතනවලට 
ෙවන ඡන්ද කමයක්, අපි ව්යවස්ථාෙවන් සාකච්ඡා කරන එක 
තවත් ඡන්ද කමයක්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා කියනවා 
ඡන්ද කමෙය්ත් වගන්ති 56ක් සංෙශෝධනය කරන්න තිෙබනවාය 
කියා. ඒ නිසා, සීමා නිර්ණවලට කාලය ගත ෙවනවා නම්, අඩුම 
තරමින් ෙම් පනත අත් හිටුවා, පැරණි ඡන්ද කමයට ෙම් පළාත් 
පාලන ආයතන ඡන්දය පවත්වන්න කියලා අප ෙයෝජනා 
කරන්නට කැමැතියි. එතෙකොට අපට පුළුවන් අලුත් ව්යවස්ථාවක් 
යටෙත් අලුත් ඡන්ද කමයක් ෙගෙනන්නට.[බාධා කිරීමක්] 

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නිසා ආණ්ඩුව කළ යුතු වන්ෙන් මැතිවරණය කල් දමන එක 

ෙනොෙවයි. 

එෙහම නම් ෙම් ඡන්ද කමය යටෙත් මැතිවරණය තියන්න 
දුෂ්කරතාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒක ඉවහල් කරෙගන 
පළාත් පාලන ආයතන කඩා වැෙටන්න ඉඩ ෙනොදී, ෙම් දුෂ්කරතාව 
විසඳා ගැනීම සඳහා කල් තබා, පරණ ඡන්ද කමය ෙගනැල්ලා, 
පනත ෙගනැල්ලා, ෙම් පනත අත්හිටුවා, අෙනක් පනත කියාත්මක 
ෙවන්න වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන්න කියලයි ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ ගැන අපි අවධානයට ෙයොමු 

කරන්නම්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් ඡන්දය පවත්වන ආකාරය ගැන  පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන ඇමතිතුමා පැහැදිලි කර තිබුණා.  ඇත්ත වශෙයන්ම 
පැහැදිලි ජයගහණයක් ෙපනි ෙපනී තිෙබන පක්ෂයක් හැටියට 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපට තමයි රජයක් තිෙබන ෙවලාෙව් 
කඩිනමින්ම ෙම් මැතිවරණය තියා ගන්න අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා අපි ඉක්මනින් මැතිවරණය තියන්න තමයි 
හැම තිස්ෙසේම උත්සාහ කරන්ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඉතින් තියමු.  

523 524 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක තමයි අපිත් කියන්ෙන්. අපටත් අවශ්ය ඒකයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පමාදයට මූලික ෙහේතුව විපක්ෂය 

එදා ආණ්ඩුෙව් ඉන්න කාලෙය් ෙම් සීමා නිර්ණය  ෙකරුෙව් ඒ 
ආණ්ඩුෙව් නායකයින්ෙග් ෙගවල්වල. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආසන සංවිධායකවරුන්ෙග් ෙගවල්වල. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්, ආසන සංවිධායකවරුන්ෙග් ෙගවල්වල.   ඔබතුමා එයට 

එකඟ ෙවනවාද? ආසන සංවිධායකවරුන්ෙග් ෙගවල්වල  තමයි 
සීමා නිර්ණය ෙකරුෙව්. මහනුවර දිස්තික්කෙය් සමහර ෙකොට්ඨාස 
කඩලා තිෙබනවා නයා ගියා වාෙග්. ඒවා sausage එකක් වාෙග් දිග 
ෙකොට්ඨාස.  ඒ, තමන්ෙග් හිතවතුන් ඉන්න පෙද්ශ. මූලික වරද 
ෙකරුෙව් ෙම්ෙගොල්ලන්. [බාධා කිරීම්]         

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, අපි ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලික වැරැද්ද ෙකරුෙව් ඒ ෙගොල්ලනුයි. [බාධා කිරීම්] නිකම් 

බබාලා ෙවන්න හදනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්කට අලුතින් විවාදයක් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. කරුණු 

වටහා ගත්තා. අපි දැන් යමු පධාන කටයුතුවලට.  

 
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, පළාත් පාලන ආයතන නව ඡන්ද 

කමය සම්මත කෙළේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒකච්ඡන්දෙයනුයි. ඒ නිසා 
ඒක එක පක්ෂයකින් විතරක් කරපු එකක් ෙනොෙවයි. 

ෙදවැනි එක, ඔබතුමා  රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් පාලන හා 
පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ  ඇමතිතුමා හැටියට ජුනි මාසය වන 
ෙකොට සීමා නිර්ණය යළි සලකා බලා, පරීක්ෂණ කරලා, නිර්ෙද්ශ 
කරලා ඒක යැව්වා ජනාධිපතිතුමාට. ෙම්ක ෙත්රුමක් නැති 
කතන්දරයක්. ෙමහි සීමාව වැරදි ඒවා ෙසොයා බලා 
කථානායකතුමා ඒ ෙවලාෙව් ෙගෞරවනීය අමාත්යවරෙයක් 
හැටියට මාස ගණනාවක් බලා ඒ නිර්ෙද්ශය යැව්වා.  
ජනාධිපතිතුමා අත්සන් කළා. ඊට පසුව ඒක ගැසට් කළා. ඒ අනුව 
මැතිවරණය පවත්වන්න. ෙම් විධියට කල් යවන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, මම ඒක ෙපොඩ්ඩක් 

පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ඒෙක් ෙබොෙහෝ අඩු පාඩු තිෙබනවා 
කිව්වාට පස්ෙසේ අපි ඒක අධ්යයනය කළා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් ගැන 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න කියලා පුවත් පත් දැන්වීමක් පළ කළා. 
නමුත්, ෙබොෙහෝ අය නියම ෙවලාවට කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ 
නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම ඒක අත්සන් කරලා ගැසට් කෙළේ. ඉන් 
පසුව සිය ගණනක් විෙරෝධතා ආවා. පසුව තමයි නැවත වරක් ඒ 
සඳහා අධ්යයනයට ෙයොමු කරන්න කියලා පසු ගිය රජෙයන් 
තීරණයක් ලැබුෙණ්. ෙකොෙහොමත් අපි ෙම් කරුණු රජෙය් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. 

ෙද වන වටය. 

පශ්න අංක 5 - 723/'16-(2), 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, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6 - 728/'16-(2), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

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

පශ්නයට 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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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඩබ්ලිව්.ෙක්. තිලකරත්න මහතා: ඉඩමක් ලබා දීම 

தி . டபிள் .ேக. திலகரட்ண : காணி வழங்கல் 
MR. W. K. TILAKARATNA : PROVISION OF LAND  
      

     894/’16 

9. ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு  மஹிந்த 
யாப்பா அேபவர்தன சார்பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Mahinda Yapa Abeywardena) 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙදනියාය, පල්ෙලගම, කළුගසව්ත්ත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ෙක්. තිලකරත්න මහතා 
සහ පවුෙල් අය ෙප්ෂකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් දීර්ඝ කාලයකට ෙපර අත් යන්ත 
මධ්යසථ්ානයක් වශෙයන් භාවිත කරන ලද 
බිඳවැටීෙම් තර්ජනයට මුහුණ පා තිෙබන පැරණි 
ෙගොඩනැගිල්ලක ජීවත් වන බවත්; 

 (ii) තිලකරත්න මහතා පදිංචිව සිටි පාරම්පරික නිවස 
භූ විද්යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය මඟින්  
නාය යාෙම් දැඩි තර්ජනයකට මුහුණ දී තිෙබන 
බවට හඳුනාගැනීම නිසා පල්ෙල්ගම උතුර ගාම 
නිලධාරිවරයාෙග් නිර්ෙද්ශය මත ෙකොටෙපොල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා විසින් ෙමම 
ෙගොඩනැඟිල්ල පදිංචිය සඳහා ඔහුට සහ පවුෙල් 
අයට ලබා දී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ෙමම පැරණි ෙගොඩනැඟිල්ල කඩා දමා නව 
නිවසක් ෙගොඩනැඟීම සඳහා තිලකරත්න මහතා 
ෙවත ෙමම ඉඩම ලබා දීමට ෙහෝ එෙසේ නැතිනම්, 
නිවසක් ෙගොඩනැඟීමට ෙවනත් සුදුසු ඉඩමක් ෙහෝ 
ලබා දීමට අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද;   

 (ii) එෙසේ නම් ඒ කවදාද ; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ெதனியாய, பல்ேலகம, க கஸ்வத்த எ ம் 

இடத்ைதச் ேசாந்்த தி . டபிள் . ேக. திலகரட்ண 
என்பவர் நீண்ட காலத்திற்கு ன் டைவக் 
ைகத்ெதாழில் திைணக்களத்தினால் ைகத்தறி 
நிைலயமாக உபேயாகிக்கப்பட் ந்த ம் 
இ ந் வி ம் அபாய நிைலயி ள்ள பைழய 
கட் டெமான்றில் தன  கு ம்பத் டன் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார் என்பைத ம்; 

 (ii) தி . திலகரட்ண என்பவாின் தாைதயர் 
வழிவந்த இல்லம் மண்சாிவினால் அதிகள  
பாதிப்பைடயக் கூ யெதன விச்சாிதவியல் 
ஆய்  மற் ம் சுரங்கங்கள் பணியகத்தினால் 
இனங்காணப்பட் ப்பதன் காரணமாக 
பல்ேலகம வடக்கு கிராம அ வலாின் 
விதப் ைரயின் பிரகாரம் ெகாட்டெபால பிரேதச 
ெசயலாளாினால் இந்தக் கட் டம் வதிவதற்காக 
அவாின் கு ம்பத்திற்கு ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்தப் பைழய கட் டத்ைத இ த் விட்  திய 
ெடான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கு இந்த காணிைய 

தி . திலகரட்ண என்பவ க்கு வழங்குவதற்ேகா 
இன்ேறல், ெடான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கு 
ஏேத ம் ேவ  ெபா த்தமான காணிைய 
வழங்குவதற்ேகா ேதைவயான நடவ க் 
ைககைள அவர் ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாெறனில், எப்ேபா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் ெதா◌ிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Disaster Management: 

(a) Is he aware that - 

 (i)  Mr. W.K. Tilakaratna of Kalugaswatta, 
Pallegama, Deniyaya is living with his 
family in an old building which had  been 
used for a Handloom Centre by the 
Department of Textile Industries long ago 
with the danger of collapsing the same ; and 

 (ii) this building has been arranged for his 
family by the Divisional Secretary of 
Kotapola on the recommendation of the 
Grama Niladari of Pallegama North due to 
the fact that the ancestral house of  Mr. 
Tilakaratna has been identified by the 
Geological Survey and Mines Bureau as 
highly vulnerable for earth slips? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether he takes necessary steps to grant 
this land to Mr. Tilakaratna to build a new 
house by demolishing the old building; if 
not, any other suitable land to build a  
house; and 

 (ii) if so, when? 

(c) If not, why? 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

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

(අ)  (i)  ඩබ්ලිව්.ෙක්. තිලකරත්න මහතාෙග් පැරණි නිවස අස්ථායී 
ස්ථානයක පිහිටා ඇති බව ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ 
සංවිධානෙය් NBRO/LRRMD/SPI/MT/2016/31 - 19655 
වාර්තාව මඟින් ෙකොට ෙපොල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත දන්වා 
යවා ඇත. එම වාර්තාව මඟින් ඩබ්ලිව්.ෙක්. තිලකරත්න 
මහතාෙග් නිවස ඉදිකර ඇති බෑවුෙම් පවතින අවදානම් බව 
නිසා නිවැසියන් සුදුසු ආරක්ෂිත ස්ථානයක පදිංචි කළ යුතු 
බව නිර්ෙද්ශ කර ඇත. 

  එබැවින් තිලකරත්න මහතාෙග් ඉල්ලීම මත අධික වර්ෂාව 
සහිත දිනයන්හිදී පමණක් ඔහුට හා පවුෙල් අයට 
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තාවකාලිකව නත ර වීම සඳහා එම වසෙම්ම පිහිටි 
ෙප්ශකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් ෙගොඩනැගිල්ල භාවිත 
කිරීමට අවසර දී ඇත. 

 (ii)  ඩබ්ලිව්.ෙක්. තිලකරත්න මහතාෙග් පැරණි නිවස අස්ථායී 
ස්ථානයක පිහිටා ඇති බව හඳුනා ෙගන ඇත්ෙත් භූ විද්යා 
සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය ෙනොව, ජාතික 
ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් NBRO/LRRMD/
SPI/MT/2016/31 - 19655 වාර්තාව මඟිනි. 

(ආ)  (i)  පල්ෙල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් පිහිටි අංක මාර/06/
ප/18239 දරන රජෙය් දීමනාපත ඉඩම (පමාණය අක්කර 
01) තිලකරත්න මහතාෙග් පියා වන දැනට මියෙගොස් ඇති 
ඩබ්ලිව්.ෙක්. සන්ෙදෝරිස් මයා සතුය. ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා 
පනෙත් iii උපෙල්ඛනය අනුව එම ඉඩෙම් මුල් අයිතිය 
තිලකරත්න මහතාට හිමිෙව්. 

  පතවල, නාඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් පිහිටි අංක මාතර/
ප/9481 දරන රජෙය් දීමනාපත ඉඩම (පමාණය රූඩ් 03 
පර්චස් 20) තිලකරත්න මයාෙග් පියා වන ඩබ්ලිව්.ෙක්. 
සන්ෙදෝරිස් මයා සතුවන අතර, ඩබ්ලිව්.ෙක්. සන්ෙදෝරිස් 
මයා ජීවත්ව සිටියදී එම ඉඩෙමන් 1/2 තිලකරත්න මයාටත්, 
ඉතිරි 1/2 ඔහුෙග් සෙහෝදරියක වන ඩබ්ලිව්.ෙක්. සිරියාවතී 
මියටත් වශෙයන් පසු අයිතිය පවරා ඇත. සන්ෙදෝරිස් මයා 
දැනට මියෙගොස් ඇති බැවින් ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත 
යටෙත් තිලකරත්න මයාට එම ඉඩම් ෙකොටෙසේද මුල් 
අයිතිය හිමිෙව්. 

  ෙම් අනුව ෙපොදු කටයුතු සඳහා භාවිත වන ෙප්ශකර්ම 
ෙගොඩනැගිල්ල පිහිටි ඉඩම ෙහෝ රජෙය් ෙවනත් ඉඩම් 
ෙකොටසක් ෙහෝ ඩබ්ලිව්.ෙක්. තිලකරත්න මහතාට ලබා 
දීෙම් අවශ්යතාවක් ෙනොමැත. 

  ෙමම අයට දැනටමත් රජෙයන් ලබා දී ඇති අක්කර 01 රූඩ් 
01 පර්චස් 30ක් වූ දීමනාපත ඉඩම් ෙදකක හිමිකම පවතින 
බැවින් හා ඔහු එම ඉඩම් භුක්ති විඳින බැවින් එම ඉඩමක 
නිවසක් ඉදිකර ගැනීමට ඔහුට හැකියාව පවතී. 

 (ii)  අදාළ නැත. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මහතා. 
 
 

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

 
 

ජාතික ෙරෝහෙල් හෘද ෙරෝග අංශෙය් ශල්යාගාර 
නැවත විවෘත කිරීම 

ேதசிய ைவத்தியசாைல இ தய ேநாய் 
சத்திரசிகிச்ைசக் கூடங்கைள மீளத்திறத்தல் 

REOPENING OF THEATRES OF CARDIOLOGY UNIT IN 
NATIONAL HOSPITAL  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சுகாதாரம், ேபாசைண 

மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்  மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க 
அ மதித்ததற்கு நன்றி.   

அரசாங்கம் இலவச ைவத்திய வசதிகைள வழங்கெவன 
அத் ைறக்குப் பாாியளவிலான நிதிைய ஒ க்கிச் ெசல  
ெசய்  வ கின்ற . வ டந்ேதா ம் இதற்ெகன வர   

ெசல த் திட்டத்தில் பாாிய நிதி ஒ க்கீ கள் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்றன. இந்நிைலயில், ெகா ம்  ேதசிய ைவத்திய 
சாைலயில் இ தய ேநாயாளர்க க்கான சத்திரசிகிச்ைசகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்த ன்  சத்திரசிகிச்ைசக் 
கூடங்களில் இரண்  கூடங்கள் டப்பட் , ஒன்றில் 
மாத்திரேம சத்திரசிகிச்ைசகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்றன. இதனால் ேநாயாளர்கள் தங்க க்கான 
சிகிச்ைசகைள ேமற்ெகாள்வதற்காக பல மாதங்கள் காத்தி க்க 
ேவண் ய நிைல ஏற்பட் ள்ளதாகத் ெதாிய வ கிற .  

ெகா ம்  ேதசிய ைவத்தியசாைலையப் ெபா த்த 
வைரயில், இ தயக் ேகாளா  ெதாடர்பில் பாதிக்கப்பட் 

க்கும் ேநாயாளர்கள் தங்கைவக்கப்பட் க்கும் 
கட் டமான  1924ஆம் ஆண்  கட்டப்பட்டெதன் ம் 
அதற்குப் பின்னர் இக்கட் டம் னர்நிர்மாணம் ெசய்யப்பட 
வில்ைலெயன் ம் கூறப்ப கிற . ஏற்ெகனேவ 

டப்பட் ள்ள இரண்  சத்திரசிகிச்ைசக் கூடங்க ம் 
னர்நிர்மாணப் பணிக க்ெகன டப்பட் ள்ளதாகத் 

ெதாியவ கின்ற . அைவ இரண் ம் ஒேர தடைவயில்  
டப்பட் ள்ளதால் நாட் ன் பல்ேவ  பகுதிகளி ந் ம் 

ெகா ம்  ேதசிய ைவத்தியசாைலக்கு மாற்றப்ப ம் 
ேநாயாளர்கள் பாாிய சிரமங்க க்கும் உயிர் அச்சு த்தல் 
க க்கும் உட்பட ேவண் ய அபாயநிைல ஏற்பட் ள்ள . 
ெபா ளாதார வசதியின்ைம காரணமாகத் தனியார் 
ைவத்தியசாைலகைள நாட இயலாத ேநாயாளர் பலர் 
தற்ேபாைதய நிைலயில் ெகா ம்  ேதசிய ைவத்தியசாைலயில் 
தங்க க்கான சத்திரசிகிச்ைசக்குாிய ேநரம் வ ம்வைர 
காத்தி க்க ேவண் ய நிைல ஏற்பட் ப்பைதத் தாங்க ம் 
அறி ர்கள். ஆகேவ, - 

தற்ேபா  டப்பட் ள்ள இரண்  சத்திரசிகிச்ைசக் 
கூடங்க ம் எப்ேபா  மீளத் திறக்கப்ப ம் என்ப  குறித் ம், 
இ தய ேநாயாளர்கள் தங்க ைவக்கப்பட் க்கும் 
கட் டத்ைதப் னரைமப்பதற்கு அல்ல  அதைன ேவ  
கட் டத்திற்கு மாற் வதற்கு ஏேத ம் திட்டங்கள் உள்ளனவா 
என்ப  குறித் ம் கூற மா? 

இவ்விரண்  சத்திரசிகிச்ைசக் கூடங்கைள ம் மீளத் 
திறக்கும்வைர ேமற்ப  ேநாயாளர்க க்குச் சத்திர 
சிகிச்ைசகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு வசதியாக மாற்  
ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள வாய்ப் கள் இல்ைலயா? 

கு நாகல் மற் ம் யாழ்ப்பாணத்தில் தனியான இ தய 
சிகிச்ைசப் பிாி கள் ஆரம்பிக்கப்ப ெமன அரசு ஏற்ெகனேவ 
வாக்கு தியளித் ள்ளதாக ஊடகங்களில் ெசய்திகள் 
வந் ள்ளன. இ ெதாடர்பில் விளக்க மா? 

யாழ்ப்பாணத்தில் தனியான இ தய ேநாய் சிகிச்ைசப் 
பிாி  ஆரம்பிக்கப்ப வதற்கு அைமச்சரைவ அ மதி 
கிைடத்த பின்னர் அதற்ெகன ைவத்திய ஆேலாசகர் ஒ வர் 
நியமிக்கப்பட்  சுமார் 9 மாதங்கள் கடந் ள்ள நிைலயி ம் 
அ  ைறப்ப  இயங்க ஆரம்பிக்கவில்ைல எனக் 
கூறப்ப வ  ெதாடர்பில் ெதளி ப த்த மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் கூ வாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද 

මන්තීතුමා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසන ලද 
පශ්නය සම්බන්ධෙයන් මම පිළිතුරු ලබා ෙදන්න කැමැතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමාෙග් පළමු පශ්නය වන්ෙන් "දැනට වසා දමා ඇති 
ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහෙල් හෘද ෙරෝග අංශෙය් ශල්යාගාර ෙදක 
නැවත විවෘත කරන්ෙන් කවදාදා?" යන්නයි. 

ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහෙල් හෘද ෙරෝග අංශය සඳහා ශල්යාගාර 
2ක් ස්ථාපිත කර ඇත. -තුනක් ෙනොෙවයි, ශල්යාගාර ෙදකයි 
තිෙබන්ෙන්.- ඉන් එක් ශල්යාගාරයක් අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය යටෙත් රාජ්ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ 
නීතිගත සංස්ථාව ෙවත පවරා ඇති අතර, එම අලුත්වැඩියා කටයුතු 
ෙම් වනවිට  අවසන් ෙවමින් පවතී. එක් ශල්යාගාරයක් දැනට 
කියාත්මක වන අතර, දිනකට සැත්කම් ෙදකක් සිදු කරනු ලැෙබ්. 
අලුත් වැඩියා සිදු කරමින් පවතින ශල්යාගාරෙය් වැඩ අවසන් කිරීම 
පිළිබඳ අවසන් පරීක්ෂාව 2016.10.07 - අද දින-  දින  සිදු කිරීමට 
නියමිතව ඇති අතර, ඒ අනුව ෙමම පරීක්ෂාෙවන් පසු එම 
ශල්යාගාර විවෘත කිරීම 2016.10.15 වන දින සිදු කිරීමට 
අෙප්ක්ෂිතව ඇත.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ශල්යාගාරෙය් වායු සමීකරණ 
පද්ධතිය අලුෙතන් සකස් කරන්න ඕනෑය කියලා අපට වාර්තා 
කෙළේ එහි අලුත්වැඩියා කටයුතු කරෙගන යන අතරතුරදීයි. ඒ 
සඳහා තමයි ෙපොඩි කාලයක් ගත වුෙණ්. අෙනක් ශල්යාගාරෙය් 
දැනට දවසට  operations ෙදක ගණෙන් කරනවා. ඒ 
ශල්යාගාරයත් 15 ෙවනිදා ඉඳලා commission කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අහන ෙදවන පශ්නය වන්ෙන්," 
හෘද ෙරෝගීන් දැනට ෙන්වාසිකව පතිකාර ලබන ෙගොඩනැඟිල්ල 
පතිසංස්කරණය කිරීම ෙහෝ එම ෙගොඩනැඟිල්ෙල් සිටින ෙරෝගීන් 
ෙවනත් ෙගොඩනැඟිල්ලකට මාරු කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද?" 
යන්නයි.  

හෘද ෙරෝගීන් සඳහා පතිකාර කරනු ලබන ෙගොඩනැඟිල්ෙල් 
අලුත්වැඩියා කටයුතු අභ්යන්තර වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත් මහලින් 
මහල වශෙයන් සිදු කරනු ලබන අතර, බිම් මහෙල් අලුත්වැඩියා 
කටයුතු දැනට අවසන් කර ඇති බැවින්, දැනට ෙරෝගීන් ෙවනත් 
ෙගොඩනැඟිල්ලකට මාරු කිරීෙම් අවශ්යතාවක් නැත.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අහන තුන්වන පශ්නය, "ඉහත 
ශල්යාගාර ෙදක නැවත විවෘත කරනතුරු ෙරෝගීන්ට පතිකාර ලබා 
දීම සඳහා විකල්ප කියාමාර්ග කම ගන්ෙන්ද?"යන්නයි. උක්ත වැඩ 
පිළිෙවළ යටෙත් එවැනි විකල්ප කියා මාර්ග ගැනීම අවශ්ය 
ෙනොෙව්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ඉතාමත් පැරණි 
ෙගොඩනැඟිල්ලක්. එම නිසා ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ලට අලුෙතන් 
කිරීමට හැකි වන්ෙන්, ඉතාමත් සීමිත අලුත්වැඩියාවක් පමණයි. 
එතරම්ම විශාල තදබදයක් ෙමහි තිෙබනවා. ඒ නිසා  මම ගිය 
වතාෙව්දී චීනයට ගිය අවස්ථාෙව්දී, තට්ටු 13ක නවීනතම හෘද 
ෙරෝග විෙශේෂ ඒකකයක සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරලා චීන රජයත් 
එක්ක ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. චීන රජෙය් ආධාර මත එම 
ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අපි ලබන 
අවුරුද්ද මුලදී එම ෙගොඩනැඟිල්ෙල් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. 
ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල හැදුවාට පසුව ෙමම මූලික පශ්නය අවසන් 
වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අසන  අෙනක් පශ්නය," 
කුරුණෑගල හා යාපනය දිසත්ික්කවල ෙවනම හෘද ෙරෝගී අංශ 

ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව මාධ්ය මඟින් පවෘත්ති 
පළ කර ඇත. ඒ පිළිබඳව සත්යතාව පැහැදිලි කළ හැකි ද?" 
යන්නයි.  

කුරුණෑගල හා යාපනය දිස්තික්කවල ෙවනම හෘද ෙරෝගී අංශ 
ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත.  

කුරුණෑගල ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් දැනටමත් හෘද ෙරෝග 
ඒකකයක් පවතින අතර, හෘද උරස් ශල්ය ඒකකයක් -
Cardiothoracic Unit එකක්- ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඉඩ පහසුකම් ද 
ෙවන් කර තිෙබනවා. දැනට Cardiothoracic Surgeon ෙකෙනකු 
අනුයුක්ත කර ෙනොමැති අතර, අදාළ ශල්යාගාරෙය් අඩු පාඩු 
සම්පූර්ණ කළ වහාම ඒ Cardiothoracic Unit එෙක් වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කළ හැකි වන පරිදි Cardiothoracic Surgeon වරයකු 
එතැනට ලබා ෙදනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අහන අෙනක් පශ්නය, 
"යාපනෙය් ෙවනම හෘද ෙරෝගි අංශයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා 
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී ඇති ෙමොෙහොතක ඒ සඳහා 
විෙශේෂඥ ෛවද්යවරයකු පත් කර මාස නවයක් ගත වී ඇතත්, එම 
අංශෙය් කටයුතු විධිමත් ෙලස ෙමෙතක් ආරම්භ කර ෙනොමැති බව 
දැනගන්නට තිෙබ්. ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කළ හැකිද?" යන්නයි.  

යාපනෙය් ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් හෘද උරස් ශල්ය ඒකකයක් -
Cardiothoracic Unit එකක්- ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ෙම් වන විට 
සියලු මූලික පියවර ෙගන තිෙබනවා. ෙම් වසෙර් හෘද උරස ්ශල්ය 
ෛවද්යවරයකු -Cardiothoracic Surgeon ෙකෙනකු- පත් කර 
යවා තිෙබනවා. එම ශල්යාගාරයට සහ වාට්ටුවට අවශ්ය ඇතැම් 
ෛවද්ය උපකරණ දැනටමත් ඇණවුම් කර තිෙබනවා. සමහර 
උපකරණ දැනටමත් සපයා තිෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල -මාස 
ෙදකකට ඉස්සර ෙවලා- මම ම යාපනයට ගිහින් ඒ උපකරණ 
පළමුව කියාත්මක කළා. එතුමා කිව්වා, ෙලෝකෙය් තිෙබන ඉතාම 
ෙහොඳ උපකරණ තමයි ෙගනැල්ලා මා ඒ සථ්ානයට ලබා දුන්ෙන් 
කියා. ඒ හින්දා තමයි එතුමා මෙග් අතින්ම ඒවා කියාත්මක 
කරවාගන්න මා එහි යන කල්ම සිටිෙය්. ෙම් සඳහා පතිපාදන 
අමාත්යාංශය මඟින් ෙවන් කර තිෙබනවා. එෙසේම ෙමම ශල්ය 
කර්ම සඳහා විෙශේෂ පුහුණුවක් ෙහද නිලධාරින්ට දිය යුතු නිසා ෙම් 
වන විට ෙහද නිලධාරින් හතරෙදෙනකු ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහෙල් 
පුහුණු ෙවමින් සිටිනවා. ලබන වසෙර් සිට ෙමම ඒකකය 
කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරමින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හැම 
province එකකටම Cath lab එක ගණෙන් ලබා ෙදන්න අපි දැන් 
කියා කරනවා. ඒ අනුව යාපනයටත් Cardiothoracic Unit එකට 
අමතරව Cath lab එකකුත් ලැෙබනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 04වන දින 

උතුෙර් පධාන අමාත්ය විග්ෙන්ෂ්වරන් මහතා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, මා ඔබතුමාට එයට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

There is one more statement.  

මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දනය, ගරු මංගල සමරවීර 
අමාත්යතුමා. 
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ඉසල්ාමාබාද්හි පැවැත්වීමට නියමිත 
දහනවවන සාර්ක් සමුළුව: විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය  
இஸ்லாமாபாத்தில் நைடெபற ள்ள 
பத்ெதான்பதாவ  'சார்க்' மகாநா  : 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சாின் கூற்  
NINETEENTH SAARC SUMMIT SCHEDULED TO 

BE HELD IN ISLAMABAD: STATEMENT BY 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
Thank you, Mr. Speaker. I rise to make a statement on 

the 19th SAARC Summit that was to be held in 
Islamabad on the 9th and 10th of November this year, and 
matters in connection with regional cooperation in South 
Asia.  

Hon. Speaker, as this House is aware, Sri Lanka is a 
founder member of the South Asian Association for 
Regional Cooperation, commonly known as SAARC. Sri 
Lanka was in fact among the earliest countries in the 
region to support the concept of regional cooperation 
when it was first discussed. Therefore, when SAARC was 
conceptualized, we were naturally among the original 
signatories to the Charter of SAARC on the 8th of 
December, 1985.  

Successive Governments in Sri Lanka, throughout 
SAARC’s history of over three decades, since 1985, have 
remained faithful to regional cooperation through 
SAARC. I recall the words of President J.R. Jayewardene 
at the first Summit in Dhaka on the 7th of December in 
1985 where he said, I quote: 

“We approach our task with hope and with optimism, for we believe 
that as the full potential of our venture comes to be realized, its 
benefits will be incalculable to the welfare of our several peoples 
and countries.”  

Manifesting our firm commitment to regional 
cooperation, Sri Lanka assumed the responsibility of 
chairing SAARC and providing leadership to the 
Organization on three occasions.  Sri Lanka was host to 
SAARC Summits in 1981, 1998 and in 2008. We have 
always been active participants in SAARC, contributing 
to the realization of objectives envisioned in the Charter 
which states, “... to promote the welfare of the peoples of 
South Asia and to accelerate economic growth, social 
progress and cultural development in the region”.  

We can, I believe Mr. Speaker, be modestly proud that 
Sri Lanka has taken all the steps that could possibly be 

taken to work with countries in the region, since 
SAARC’s inception, to explore ways and means of 
making SAARC improve the lives of people and making 
SAARC relevant to people so that they realize the value 
of working together, of cooperating with each other, and 
they see regional cooperation as an essential means to 
ensure the betterment of their lives.  

From promoting greater economic liberalization and 
cooperation to improved physical connectivity and trade; 
enhancing people-to-people contact, cultural cooperation, 
facilitating deeper understanding of each other’s 
traditions, practices, literature, cultures; and promoting 
the "SAARC brand"; technical cooperation in all areas 
including governance, security, agriculture, and a host of 
other fields, Sri Lanka has supported and promoted every  
conceivable aspect of "working together" in the region.  

Sri Lanka also promoted the concept of exploring 
possibilities of working together to address global issues 
such as energy security, food security and climate change 
that impact on the development strategies of all the 
countries in our region. We supported SAARC, as the 
ideal platform for our leaders to meet and discuss to take 
common positions on issues that affect us collectively as 
a region and seek practical and pragmatic solutions.  

Sri Lanka’s united vision, irrespective of political 
party affiliations within our country, I believe, is for an 
inclusive, plural and rapidly developing region that 
benefits all the people of South Asia; a South Asian 
Association for Regional Cooperation that is an efficient 
and effective mechanism that makes a positive impact on 
the people of the region, translating the vision of the 
Charter into reality; a South Asia of peace, friendship and 
prosperity, where its borders will see the free flow of 
people, goods and ideas without fear which is truly a 
region of prosperity.  

Mr. Speaker, addressing the 1st SAARC Summit in 
1985, President J.R. Jayewardene also said this: I quote:  

“The greater we understand each other, easier becomes the 
realization of our goals. There can be no successful regional 
cooperation without mutual confidence, without mutual trust.”  

It cannot be denied, Sir, that peace and security is a 
primary requirement for the fulfillment of our vision of 
prosperity and meaningful cooperation in the region. It 
also cannot be denied that regional cooperation can never 
reach its optimum potential as long as intractable bilateral 
issues prevail. 

Terrorism, as we all know, is an issue that must unite 
our region, not divide our region. It is a menace that has 
taken a heavy toll on the economic and social fabric of 
almost all our countries. Terrorism poses an existential 
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threat to the civilized world and it must be defeated. Sri 
Lanka has always been firm in denouncing terrorism in all 
its forms and manifestations, irrespective of where it 
occurs, and Sri Lanka supports decisive action in dealing 
with terrorism. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 

I wish to announce that this House cordially welcomes 
Her Excellency (Mrs.) Christa Markwalder, Speaker of 
the National Council of the Federal Assembly of 
Switzerland and the Secretary General, Mr. Philippe 
Schwab of the Switzerland Parliament now present at the 
Speaker's Gallery accompanied by His Excellency the 
Ambassador for Switzerland. 

Hon. Minister, you may continue. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
It is indeed a great pleasure to welcome the Hon. 

Speaker of Switzerland. 

In the region, as you know, we have in place 
instruments such as the SAARC Regional Convention on 
Suppression of Terrorism, the 2004 Additional Protocol 
on Terrorism and the SAARC Ministerial Declaration of 
28th February, 2009 on Cooperation in Combating 
Terrorism. Translation of such instruments and 
declarations into implementation, therefore, is essential. 

Sir, it is time that our region unite in its resolve to 
eliminate this scourge. All the leaders of South Asia, I 
firmly believe, must unite and take a firm stand and 
decisive action to eliminate terrorism, which stands as an 
obstacle to the achievement of the goals that we envision 
for our region. The people of this region of South Asia 
deserve better living standards, better infrastructure, 
better education, peace, prosperity, security and 
friendship, and we must not fail them.  

Sir, there were concerns being expressed by some 
regarding the Statement issued by the Government in 
relation to the postponement of the 19th SAARC Summit, 
which was to be held in Islamabad next month. At no 
point, Sir, I would like to stress, did the Government of 
Sri Lanka pull out of the 19th SAARC Summit; at no 
point, did the Government of Sri Lanka decide to boycott 
the SAARC Summit to be held in November. Those who 
made those allegations and accusations did so either 
through ignorance or lack of knowledge of the SAARC 
Charter.  

As the Hon. Members of this House are aware, the 
General Provisions of the Charter of SAARC prescribes 
that "decisions at all levels shall be taken on the basis of 
unanimity". Therefore, the moment one country says that 
they are unable to attend a SAARC Summit, a SAARC 
Summit cannot be held. 

ශී ලංකාව සාර්ක් සමුළුව වර්ජනය කරන්න තීන්දු කළාය 
කියලා යම් යම් පුද්ගලයන් කිව්වා; පුවත් පත්වල පළ වුණා. එය 
සම්පූර්ණෙයන්ම නිවැරැදියි. ඇත්ත වශෙයන්ම සාර්ක් පඥප්තිය 
අනුව, සාර්ක් ව්යවස්ථාව අනුව එක රටක් ෙහෝ එක රටක 
නායකයකු ෙහෝ එම සමුළුවට සහභාගි ෙනොවන්ෙන් නම් එම 
සමුළුව පවත්වන්නට බැහැ. ෙමය පළමුවන වතාව ෙනොෙවයි. 
ෙමවැනි තත්ත්වයන් යටෙත් කිහිප වතාවක්ම සාර්ක් සමුළුව කල් 
දමන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ලංකාවත් අපෙග් කනගාටුව 
පකාශ කරනවා. සාර්ක් සමුළුව පැවැත්වීමට ෙනොහැකි වීම ගැන 
කනගාටුව පකාශ කෙළේ, ඒ වන ෙකොටත් රටවල් තුනක් ෙහෝ 
රටවල් හතරක් එයට සහභාගි ෙනොවන බව දැනුම් දුන්නායින් 
පසුවයි.  

There was, therefore, no question of Sri Lanka pulling 
out of SAARC or Sri Lanka saying that we will not 
attend the Summit, as there was no Summit to attend. Sri 
Lanka issued a statement after several countries had 
informed the current Chair of SAARC, Nepal, formally 
that they are unable to attend the Summit and after the 
Chair - that is, Nepal - issued a statement as well.  

In our statement, we expressed regret that the 
prevailing environment in the region, with several 
countries having stated their inability to attend the 
Summit, is not conducive for holding the Summit on the 
09th and 10th of November and expressed hope that the 
steps required to ensuring our region’s peace and security 
will be taken to create an environment that is conducive 
for the pursuit of regional cooperation.  

Sir, as a country that is committed to regional 
cooperation and as a country that clearly perceives the 
benefits of regional cooperation for the people of Sri 
Lanka and the wider South Asian Region, we stand ready 
to participate in the 19th SAARC Summit whenever it is 
being held.  

It is my solemn hope, Sir, that this would be the 
moment that all the leaders in our region resolve to forget 
past failures, break with the past and unite in good faith 
and sincerity to work together for the greater good and 
benefit of the people of our region.  

Thank you. 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you, Hon. Minister. Then, the Hon. Ruwan 

Wijayawardhana. 
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වරපසාද : 2016 ඔක්ෙතෝබර් 07වන දින 
"ෙඩ්ලි මිරර්" පතෙය් පළ වූ වාර්තාව 

சிறப் ாிைம: 2016 ஒக்ேராபர் 07ஆந் திகதிய 
"ெடய்  மிரர்" அறிக்ைக 

PRIVILEGE: “DAILY MIRROR” REPORT OF 07TH 
OCTOBER, 2016 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
Hon. Speaker, I wish to raise a matter of Privilege 

regarding the front-page story in the "Daily Mirror" 
newspaper of today, which states, I quote:   

“SEVERAL MINISTERS, OFFICIALS DID NOT PAY FOR 
HIRING H’COPTERS”  

Sir, this is in relation to the Annexes I tabled yesterday 
in answer to the Question raised by the Hon. Udaya 
Prabhath Gammanpila. This story has implicated several 
Ministers like the Hon. John Amaratunga, the Hon. (Dr.)  
Rajitha  Senaratne, the Hon. Harin Fernando, the Hon. 
Sagala Ratnayaka, the Hon. Gayantha  Karunatileka and 
the Hon. Faiszer Musthapha. So, I have to clearly say, Sir, 
that this story is false. None of these Ministers owe a 
single cent to the Ministry of Defence or to the Sri Lanka 
Air Force. The Ministries have paid for all the official 
trips. So, there is no truth in this report, Sir.   

It has also stated about foreign dignitaries. As a 
Government, we do not make it a habit of inviting foreign 
dignitaries to come to this country, taking them on trips 
and giving them a bill, asking them to pay for the 
helicopter rides.  

Most of these Ministers have accompanied the Hon. 
Prime Minister or the President in their official tours and 
there is absolutely no money due from them. So, I urge 
the "Daily Mirror" newspaper to be more professional in 
disseminating their news, not to dabble in tabloid 
journalism and ruin its good name, Sir.  

Thank you.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. State Minister, I think this news report appeared 

in several other newspapers as well. I read those.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද පශ්නයක් 

හැටියට අපට ෙම් පශ්නය මතු කරන්න පුළුවන්. It is a clear 
violation of the Privileges of Parliament; it is a dishonour to 

the Hon. Members of Parliament and Parliament. එම නිසා 
ෙමය වරපසාද පශ්නයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්, ඔබතුමාෙග් 
අවසරය ඇතුව. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. I will look into that matter.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, do you have anything to 

get clarified?  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I want the Hon. State Minister to clarify - 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් නමත් සඳහන් වී තිබුණු නිසා මා 

ඒ පුවත් පත් බැලුවා. ඒ පුවත් පත්වල සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
රුවන් විජයවර්ධන රාජ්ය ඇමතිතුමා ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
සභාගත කළ ෙල්ඛනෙය් ලැයිස්තුවක් කියලායි. එක පුවත් පතක 
ෙනොෙවයි, හැම පුවත් පතකම පළ ෙවලා තිෙබනවා. මමත් 
බැලුවා, මුදල් ෙගවන්ෙන් නැතුව අපි ගිහින් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද 
කියලා. ෙම් වාර්තාෙව් සත්යය ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්න අද මා 
ඔබතුමාට කථා කරන්නයි සිටිෙය්. දැන් ෙම් විධියට 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් අසත්ය වාර්තා පුවත් පත්වල 
පළ කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය දිනක COPE  එෙක්දී ශී ලංකා 
ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ සංසථ්ාව ගැන විමර්ශනය කළා. ඒ ගැන 
කාෙගන් ෙහෝ අහෙගන ගිහින් සම්පූර්ණ අසත්ය වාර්තාවක් 
"දිවයින" පතෙය් පළ කර තිෙබනවා. ඒ නිලධාරින් වරද 
පිළිගත්තාය, ඔවුන්ට තරවටු කළාය කියා පළ කර තිෙබනවා. මා 
අහන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන වැඩ කටයුතු ගැනත් එක් එක් 
ෙකනා කියන විධියට, කවුරුන් ෙහෝ ෙටලිෙෆෝන් කරලා කියන 
විධියට  මාධ්යවල වාර්තා කරනවාද කියලායි. එෙහම නම් ගරු 
කථානායකතුමා වශෙයන් ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවය 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යම්කිසි කියා මාර්ගයක් ගන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමාත් සමඟ මා ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්නම්.  

ඊළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණව ර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I do not want to get into a home and home battle over 

the “Daily Mirror” - that is a different issue. But, has the 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Hon. Minister tabled a document giving all the details? If 
so, the matter has been reported, it has been tabled. You 
cannot go back on the document you have tabled.  Can 
the Hon. Minister tell us whether he tabled that 
document? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Hon. Ruwan Wijayawardhana, can you just clarify 

that? The Hon. Dinesh Gunawardena is asking whether 
you have tabled a document indicating the names of the 
Hon. Ministers. He needs a clarification on that.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 
Sir, the names are there in the Answer, but these are 

Ministers who have accompanied the President or the 
Prime Minister in their official tours. So, all those names 
have been put, but we do not charge them when they 
accompany the President or the Prime Minister.  If the 
journalists had clarified with us, this would not have led 
to this kind of stories being published.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Will you clarify that? 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
I will make a statement today, Sir.   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the Hon. Minister has given the correct answer, 

but the others have misunderstood.  He has said that these 
Ministers have only accompanied. He has not said that 
they have to pay. You have not said that, have you? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
Sir, the Answer clearly states that all monies have 

been paid and no one has to pay anything else for that.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Anyway, I will certainly look into that matter.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය හරි පැහැදිලිව තිබුණා.  රජෙය් 

ෙහලිෙකොප්ටර් යානා මුදල් ෙනොෙගවා උපෙයෝගි කර ගන්නා ලද 
අමාත්යවරු කවුද කියලා තමයි පශ්නෙයන් ඇහුෙව්.  ඇමතිතුමා ඒ 

නම් ටික තමයි ඉදිරිපත් කෙළේ. ජනාධිපතිවරයාෙග් ගමන්වලදී  
යන ඇමතිවරුන්ෙග් නම් ෙහෝ අගාමාත්යවරයාෙග් ගමන්වලදී 
යන ඇමතිවරු ෙලස ෙනොෙවයි ඒ ඇමතිතුමා ඒ ලැයිස්තුව 
ඉදිරිපත් කෙළේ.  මුදල් ෙනොෙගවා රජෙය් ෙහලිෙකොප්ටර් යානා 
උපෙයෝගි කර ගත්ෙත් කවර ඇමතිවරුද කියලා නිශ්චිත ෙලස 
පශ්නය අහලා තිබුණාට පස්ෙසේ,  ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ නාම 
ෙල්ඛනය තමයි ඒක. ඒ නිසා ඒක කිසිෙසේත්ම මාධ්යවලින් කරන 
ලද වැරැද්දක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. එෙහම නම් 
එතුමා විසින් පැහැදිලි කළ යුතුව තිබුණා, " අමාත්යවරු සියලු 
ෙදනාම මුදල් ෙගවා" යනුෙවන්.  

ඇත්තටම, "මුදල් ෙගවා" කිව්වත්, ඒ මුදල් කාෙග්ද කියලා 
ඊළඟට අහන්න ඕනෑ. ඒක ෙවනම කථාවක්. මුදල් ෙගව්වා වුණත්, 
ඒ මුදල් කාෙග්ද?   

මුදල් ෙනොෙගවා ෙහලිෙකොප්ටර් යානා පාවිච්චි කරන ලද 
අමාත්යවරුන්ෙග් නම් ලැයිස්තුව තමයි ඉල්ලුෙව්. ඒ ලැයිස්තුව 
තමයි එතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ.   

 
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, ඇමතිවරු කිහිප ෙදෙනක් ඒ ගුවන් 

යානාවල ගමන් කරලා තිෙබනවා. ඒ අය ගමන් කළ ෙහේතුවත් අපි 
දන්නවා. ජනාධිපතිතුමා යන අවස්ථාවක, නැත්නම් මා යන 
අවස්ථාවක එන්න කියනවා. එවැනි අවස්ථාවක ෙමවැනි පශ්නයක් 
ඇහුවාම, "නැත" කිව්ෙවොත් ඒකත් පශ්නයක්. ෙමොකද, එෙහම 
ගමන් කළ අය ඉන්න නිසා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒෙගොල්ලන් ගමන් 
කළා. ෙමතැනදී,  එක් එක් අය ෙවන ෙවනම ගිය ගමන් ගැන 
අහන්න ෙනොෙවයි පශ්නය සකස් කර තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහොම හරි 
ඒ අය ගමන් කළා. ඒ  නිසා ගරු ඇමතිතුමාටත්, අමාත්යාංශයටත් 
වගකීමක් තිෙබනවා, ඒ නම් ටික ඉදිරිපත් කරන්න. ඇයි ඒ 
අයෙගන් මුදල් අය ෙනොකෙළේ කියලා තමයි ඊට පස්ෙසේ අහලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කරුණු ෙදක විතරයි තිෙබන්ෙන්.  

හුඟක් දුරට ෙමවැනි පශ්න එන්ෙන් ෙමෙහමයි. පශ්නයක් 
ඇහුවාම, ඒ පශ්නයයි පිළිතුරයි ෙදකම මාධ්යවල දමන්න ඕනෑ. 
ඉස්සර මාධ්යවල තිබුණු සිරිත ඒකයි. අද කරන්ෙන්, ඒෙකන් 
ෙකොටසක් අරෙගන තමන්ට ඕනෑ එකක් ලියලා පළ කරන එකයි. 
විෙශේෂෙයන්ම හැම පුවත් පතකටම එක විධියට කරන්නයි 
කියන්ෙන්. එක්ෙකෙනක් ෙම් ෙතොරතුර  දුන්නා. එෙහම නැත්නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ දීම එක්ෙකෙනක් කථා කරලා කිව්වා ෙම් 
විධියට ෙම් පිළිතුර දමන්න කියලා.  අන්න ඒකයි මම කියන්ෙන්. 
එතුමාෙගන්  අහපු පශ්නයත්, (අ) පශ්නය යටෙත් තිබුණු පිළිතුරත් 
දමන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට යුතුකමක් තිෙබනවා 
කියන්න, මින් පස්ෙසේ ෙම් විධියට තමයි පශ්න දමන්ෙන් කියලා. 
පශ්නෙය් එක ෙකොටසක් අරෙගන පළ කරන්න ගියාම තමයි ෙම් 
වාෙග් පශ්න ඇති වන්ෙන්. අපි එංගලන්තය වා ෙග් රටවල මාධ්ය 
අරෙගන බැලුෙවොත්, ඒ නිවැරදි කමයට තමයි කරන්ෙන්. ඒ 
සම්පදාය කැඩුවා. ඔක්ෙකොම අය එක ෙදයක් කරනවා නම්, 
ෙමතැන ෙමොකක් හරි කමෙව්දයක් යන බව  අපි දන්නවා. කවුරු 
හරි කිව්ෙවොත්, "මම පශ්නය ඇහුවා, නැත්නම් අරයා ඇහුවා, 
ෙමන්න ෙම්කයි  පිළිතුර" කියලා,  ඒක පළ කරනවා. ඒකයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. මම කියන්ෙන් ෙම් කරුණ දිහා බලලා අද සිට පුවත් 
පත්වල ෙම් විධියට පළ කරන්න කියලා කියන එක ෙහොඳයි. 
පතවල කාටූන් දමන්ෙන් නැතිව, අෙනක් ෙද්වල් දමන්නත් ඉඩ 
තිෙබනවා නම්, ෙම් හැම එකක්ම දමන්න ඕනෑ. මට ෙපෙනන 
විධියට ඒ වගකීමත් පුවත් පත්  භාර ගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රුවන් විජයවර්ධන ඇමතිතුමා ඒ 

පිළිතුෙර් ෙකොතැනකවත් සඳහන් කරලා නැහැ, මුදල් ෙනොෙගවා 
ගියාය කියලා. නමුත් අද පුවත් පත් highlight  කරලා, headline 
එක  හැටියට දමලා තිෙබන්ෙන්,  මුදල් ෙගවන්ෙන් නැතිව 
ඇමතිවරු පිරිසක් ගියා  කියලායි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පිළිතුරත් පරීක්ෂා කර බලලා මම අවශ්ය පියවර ගන්නම්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒෙක් තිෙබන වැදගත්ම ෙද්, - 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක නිවැරැදි කරන්න කියන්න, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම නිවැරැදි කිරීමක් කරවන්නම්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නිවැරැදි කිරීම කළ යුතුයි. වැරැදි පවෘත්තිය හැම පුවත් පතකම 

ගිෙය් ෙකොෙහොමද? අගාමාත්යතුමා කියපු විධියට අෙප් කථාවලින්, 
ෙමතැනදී ලබා ෙදන පිළිතුරුවලින්, හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් 
ෙනොෙවයි මාධ්යෙව්දීන් ෙතොරතුරු ගන්ෙන්. ෙමතැන ඉන්න 
ෙකෙනක් ගිහිල්ලා ෙම් ෙතොරතුරු කියනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ගැන බලන්නම්, ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නැත්නම් එකම වැරැද්ද හැම පුවත් පතකම තිෙබන්ෙන් 

 ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා, ඒ කරුණ ගැනමද ඔබතුමා 

අහන්ෙන්? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කරුණ ගැනම තමයි මමත් අහන්ෙන්, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කරුණ ගැන අවධානය  ෙයොමු කරලා,  file එක බලලා, මම  

අවශ්ය පියවර ගන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, "බරපතළ වැරැද්ද මාධ්ය  කළා. ෙම්ක 

මාධ්ය එකතුෙවලා කරන කුමන්තණයක්" කියලා කියන අදහස 
වැරැදියි. ඒ අදහස සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි, ගරු කථානායකතුමනි. 
එෙහම සිදුවන අවස්ථා ඇති. හැබැයි, ෙම් අවස්ථාව එෙහම එකක් 
ෙනොෙවයි.  

ෙම් පශ්නෙයන් නිශ්චිත ෙලස අහනවා, "2015 ජනවාරි 10 දින 
සිට 2016 අෙපේල් 30 දින දක්වා කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සිය රාජකාරි 
ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ගමන් සඳහා ගුවන් හමුදාව සතු ෙහලිෙකොප්ටර් 
ෙහෝ ගුවන් යානා ෙයොදා ගත් ෙද්ශපාලනඥයන්, රජෙය් නිලධාරින් 
සහ ෙවනත් පුද්ගලයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවුරුන්ද" කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි, ගරු මන්තීතුමා. මම ඒ  file එක බලලා අවශ්ය 

පියවර ගන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලා ෙගදර තිෙයන මුව හමට තලනවා වාෙග් 

මාධ්යයට තළන්න හදන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහමින් සීරුෙව් 
මුදල් ෙනොෙගවා ගියාය කියන එක  අපට හරි පැහැදිලියි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මුදල් ෙනොෙගවා ගියාය කියලා ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"එම ගුවන් ගමන් සඳහා එක් එක් පුද්ගලයාෙගන් අය කළ 

මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්  කවෙර්ද" කියලා එම පශ්නෙය් (අ)(ii) 
යටෙත් අහනවා. මුදල් ගැන පිළිතුෙර් කියලා නැත්නම් නිකම් 
තමයි ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පශ්නෙයන් ඒ කාරණය  අහලා 
තිෙබනවාෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මුදල් ෙනොෙගවා ගියාය කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
  Order, please! Hon. Prime Minister. ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා වාඩිෙවන්න  ගරු අගමැතිතුමා කථා කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එකක් කියන්න කැමතියි. [බාධා 

කිරීමක්] ෙම් ආණ්ඩුවට, මාධ්යයට තළන්න වුවමනා නැහැ. 
අරලියගහ මන්දිරෙය් කෑම කාපු අය තමයි ෙමතැන ඉන්ෙන්. 
එච්චරයි මට කියන්න ඕනෑ. ඒ අය ගැන අලුතින් කියන්න ෙදයක් 
නැහැ. 

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි මම දැක්කා, ඒ උත්තෙර්  මෙග් නමත් 

සඳහන් කරලා තිෙබනවා.  මම කවදාවත් ෙහලිෙකොප්ටර් එකක් 
ඉල්ලලා නැහැ. මෙග් අවශ්යතාවක් ෙවනුෙවන් ෙහෝ මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් අවශ්යතාවක් ෙවනුෙවන් ෙහලිෙකොප්ටර් එකක් 
ෙවන් කරෙගන මම පාවිච්චි කරලා නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙහෝ ගරු අගාමාත්යතුමා  යන අවස්ථාවකදී, ඒ උත්සවවලට 
සහභාගි වීම සඳහා ලැබුණු ආරාධනාවලට අනුව අපි සහභාගි වුණා 
මිසක්, ෙහොලිෙකොප්ටර් එකක් ෙහෝ ගුවන් යානයක් අපටම කියලා 
ෙවන් කරෙගන අප ගමන් කරලා නැහැ. ෙම් දක්වා ඒ බිල් 
ෙගවන්න කියලා අපට බිල් පතයක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. එෙහම 
ගුවන් යානයක අප ගමන් කළා මිසක්, අපටම කියලා ෙවන් 
කරෙගන ගමන් කිරීමක් සිදුෙවලා නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will look into that.  I will certainly look at the file.    

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් නමත් සඳහන්ෙවලා තිබුණා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙගොඩක් අයෙග් නම් සඳහන් වුණා. ඒක තමයි මම කිව්ෙව්,  

give me time.  I will look into it. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක තමයි. දැන් රටට වැරැදි චිතයක් ගිහිල්ලා අවසානයි. 

ඔබතුමා ෙම් කාරණය නිවැරැදි කරලා අපට සාධාරණයක් ඉෂ්ට 
කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වැරැදි ෙදයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම් මම ඒ වැරැද්ද 

හදන්නම්.    

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  උතුරු පළාත් මහ ඇමති සී.වී. 

විග්ෙන්ෂ්වරන් මහතා කරන ලද බරපතළ හා අනතුරුදායක 

පකාශයක් පිළිබඳව මම ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 4වැනි දා 
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඔබතුමාෙග් 
අවසරය ඇතිව පශ්නයක් ඇහුවා. සභානායකතුමා කිව්වා, 
අගමැතිතුමා ලංකාවට පැමිණි විට පිළිතුරු ෙදන්නම් කියලා.    
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව නැවත රැස්ෙවන්ෙන් 
25වැනි දා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Prime Minister is ready to give a reply. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් පශ්නයට අගමැතිතුමා පිළිතුරක් ෙදයි. 

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

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඊෙය් රාතිෙය් තමයි ලංකාවට 

පැමිණිෙය්. උතුරු පළාෙත් මහ ඇමතිතුමා කරපු පකාශයක් 
පිළිබඳව තමයි ෙමතුමා පශ්නය අහලා තිබුෙණ්. මම පිට රට 
ඉන්නෙකොට දැක්කා, එතුමා ඒ පකාශය කෙළේ නැහැ කියලා තවත් 
පකාශයක් කරලා තිබුණා. මම එක කාරණයක් කියන්න 
කැමැතියි. එතුමා ෙමොනවා පකාශ කළත්, ෙම් රෙට් ව්යවස්ථාවක් 
තිෙබනවා. ඒ ව්යවස්ථාව ෙවනුවට අලුත් ව්යවස්ථාවක් හදන එක 
ෙම් සභාෙව් ඉන්න අපියි කරන්ෙන්. අපි, අපට ඕනෑ විධියට ඒක 
කරමු. එක එක අය විවිධ ඉල්ලීම් කරයි. අපි, ෙම් රෙට් බහුතර 
ජනතාව, ෙම් පක්ෂ ඔක්ෙකෝම එකඟ ෙවලා ගන්න තීරණ අනුව 
කියාත්මක ෙවමු.  

උතුරු පළාත් මහ ඇමතිතුමා විතරක් ෙනොෙවයි, තවත් අයත් 
විටින් විට එක එක පකාශ කර තිෙබනවා. එෙහම පකාශ 
ෙනොකරනවා නම් වඩා ෙහොඳයි. දැනට ව්යවස්ථාවක් කියාත්මක 
ෙවනවා. ෙකෙසේ ෙහෝ අපි අලුත් ව්යවස්ථාවක් ගැන තීරණය 
කරන්ෙන්, උතුරු පළාත් මහ ඇමතිතුමා ෙනොෙවයි. ඒක තීරණය 
කරන්ෙන් ව්යවස්ථාදායක සම්පාදක සභාවයි, අෙප් ෙමෙහයුම් 
කමිටුෙවන් එන වාර්තාවයි. අපි ඒ ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාම, ඒකට පක්ෂ වන අයත් ඉඳියි, 
විරුද්ධ වන අයත් ඉඳියි. ඉතින්, අපි අෙප් වැඩකටයුතු කරෙගන 
යමු. 

 
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 මන්තීතුමා. අද පධාන කටයුතුවලටත් 

යන්න තිෙබනවා. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමාට තමයි ෙම් පශ්නයත් ෙයොමු කර 

තිෙබන්ෙන්. මම එතුමාෙගන් 2016.09.06 වැනි දා, ඒ කියන්ෙන් 
ගිය මාසෙය් 6වැනි දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විමසීමක් කළා, UB 
Finance ආයතනෙය් තැන්පත්කරුවන්ට සිදු වී තිෙබන 
අසාධාරණය පිළිබඳව. ඔවුන්ෙග් තැන්පතු ලබාගන්න විධියක් 
නැහැ, ඔවුන්ට ලබාදී තිෙබන ෙකොටස් විකිණීම සඳහා ලැයිස්තුගත 
සමාගමක් බවට පත් කරලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් වන විට විශාල 
පිරිසක් සියදිවි හානි කරෙගන තිෙබනවා. ඒ තැන්පත්කරුවන් 
දුෂ්කරතා විශාල පමාණයකට මුහුණ දී තිෙබනවා. 9වැනි මාසෙය් 
6වැනි දා තමයි මම ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. 
අගමැතිතුමා කිව්වා, ෙම් ගැන ෙසොයාබලා ඉක්මනින් පිළිතුරක් 
ලබා ෙදනවා කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට 
මාසයකටත් අධික කාලයක් ගත වී තිෙබනවා. තවමත් පිළිතුරක් 
ලබා දුන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම ඒ වගකීම භාර ගන්නවා. ඒක මෙගන් සිදු වුණු අඩු 

පාඩුවක්. ඒ පිළිතුර ෙම් සතිෙය්  ලබා ෙදන්න නියම කරලා 
තිබුණා. ෙමොකක් ෙහෝ පශ්නයක් ඇතිෙවන්න ඇති. මම ඒ ගැන 
ෙසොයා බලා ඊළඟ රැස්වීම් සතිෙය් සම්පූර්ණ පිළිතුර ලබා 
ෙදන්නම්. 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

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

"That the proceedings on Item Nos. 1,2,3,4 and 5 appearing on the 
Order Paper be exempted at this day’s sitting from the provisions 
of Standing Order No. 20(7) of the Parliament." 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

I 
 

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

"That notwithstanding  the provisions of  Standing  Order No. 7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the Parliament shall sit on October 25th Tuesday, 26th 
Wednesday, 27th Thursday and 28th Friday 2016." 

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

II 
 

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

"That  notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on Tuesday 25th 
October 2016 shall be 1.00 p.m. to 7.30 p.m.. At 2.00 p.m. Standing 
Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. At 7.30 p.m. Mr. 
Speaker shall  adjourn the Parliament without question put." 

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

 
III 

 

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

"That  notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on Wednesday 26th 
October 2016 shall be 10.30 a.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. 

 
IV 

 

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

"That  notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on Thursday 27th 
October 2016 shall be 10.30 a.m. to 7.30 p.m.. At 6.30 p.m. 
Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. At 7.30 
p.m. Mr. Speaker shall  adjourn the Parliament without question 
put." 

 

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

 
V 

 

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

"That  notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on Friday 28th 
October 2016 shall be 10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 
6.30 p.m.. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall  adjourn the Parliament 
without question put." 

 

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

VI 
 

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

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 10.30 
a.m. on Thursday 20th October 2016." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මහතා. 

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 

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 බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින න්යාය පතෙය් 

තිෙබන පළමුෙවනි ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවස්ථාව 
තිෙබන්ෙන් මටයි. නමුත් අෙප් ඉස්ලාම් භක්තික ගරු 
මන්තීතුමන්ලාට අද පල්ලි යාමට තිෙබන නිසා  පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා නම්, ෙදෙවනි ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට තිෙබන ගරු 
අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ් මන්තීතුමාට පළමුෙවනි අවස්ථාව ලබා දීලා,  
මට ෙදෙවනි අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.   
නැත්නම් එතුමන්ලාට ගැටලුවක් ෙවයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ සඳහා සභාෙව් එකඟතාව අවශ්යයි. සභාව එකඟද? 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාෙව් එකඟතාව මත ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මන්තීතුමාෙග් 

ෙයෝජනාව පළමුෙවන්  ඉදිරිපත් කළ හැකියි. ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා දිවා විෙව්කෙයන් පසුව ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න. 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා 
தனி நபர் பிேரரைணகள் 

PRIVATE MEMBERS' MOTIONS 
 

ගවයන් සඳහා සුදුසු තෘණ බිම් ෙවන් කිරීම 
கால்நைடக க்கு உகந்த ேமய்ச்சல் நிலம் ஒ க்குதல் 

RESERVATION OF SUITABLE GRAZING LAND FOR CATTLE 
 
 

[ .ப. 11.37] 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  எம  

மாவட்டத்தின் க்கியமான ஒ  பிரச்சிைன ெதாடர்பான 
என  பிேரரைணைய இங்கு விவாதத்திற்கு எ ப்பதற்கு 
ஏற் க்ெகாண்டைமக்காக த ல் உங்க க்கு  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
"தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் சுமார் 2,50,000 கால்நைட 
க க்கு ேமய்ச்சல் நிலம் ேதைவப்ப வதா ம் ேமய்ச்ச க் 
ெகன ஒ க்கப்பட்ட நிலம் இம்மாவட்டத்தில் காணப்படா 
ைமயால் பால் உற்பத்திைய ேமம்ப த் ம் அரசாங்கத்தின் 
ெகாள்ைக பாதிப் க்கு உள்ளாவதா ம் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தில் உகந்தெதா  ேமய்ச்சல் நிலம் அறிவிக்கப்பட்  
ஒ க்கப்ப வ டன் வர்த்தமானப் பத்திாிைகயி ம் 
பிரசுாிக்கப்படல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
பிேராிக்கின்ற ." 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Douglus Devananda, are you going to second 

the Motion?  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Yes, I second it.  

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

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  மாவட் 

டத்திேல 100 வ டங்க க்கு ேமலான காலம் ேமய்ச்சல் நிலம் 
ெதாடர்பாக எந்தெவா  பிரச்சிைன ம் இ க்கவில்ைல. 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல ர் ெதாகுதி என்ற ெப ம் 
நிலப்பரப்  1976ஆம் ஆண்  எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்யப் 
ப வதற்கு ன்னர் எம  பிரேதசத்தின் தம்பலகாமம், 
கிண்ணியா, ள்ளிப்ெபாத்தாைன, ர், கந்தளாய் ேபான்ற 
பிரேதச மக்க ைடய கால்நைடகள் அைனத்தின ம் 
ேமய்ச்ச க்காக, அங்கு சீனி factory அைமந்த 21,600 ஏக்கர் 
நிலப்பரப்பிேல 8,000 க்கும் ேமற்பட்ட ேமட்  நிலப்பரப்ேப 
கூ தலாகப் பயன்ப த்தப்பட்  வந்த . ரதிஷ்டவசமாக 
1973ஆம் ஆண்  எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்வதற்காக சூாிய 
ெவவ scheme என்ற அ ப்பைடயிேல அப்பிரேதச ேமட்  
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நிலங்கள் கபளீகரம் ெசய்யப்பட் , அங்கி ந்த கால்நைட 
வளர்ப்ேபார் விரட் ய க்கப்பட்டேபா ம் 1976ஆம் ஆண்  
இடம்ெபற்ற ெதாகுதி நிர்ணயத்திேல 1,785 ச ர கிேலா 
மீற்றராக இ ந்த ர் ெதாகுதி 388 ச ர ைமல்களாகச் 
சு க்கப்பட்  1,400 ச ர கிேலா மீற்றர் நிலம் எம்மிடமி ந்  
கபளீகரம் ெசய்யப்பட்டேபா ம்தான் எம  கால்நைட 
வளர்ப்ேபா க்குப் பிரச்சிைனகள் உ வாகின.  

1977ஆம் ஆண்  ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட . 1978ஆம் 
ஆண்  மாவட்ட ாீதியான நிலப்பரப்ைப நாங்கள் ெகாண் ந் 
ததன் காரணமாக எங்க ைடய கால்நைட வளர்ப்ேபார் கடந்த 
30 வ ட காலமாக அதாவ , 2009ஆம் ஆண்  த்தம் வ 
ைட ம் வைரக்கும் எந்தெவா  பிரச்சிைன ம் இல்லாமல் 
அந்தப் பிரேதசத்திேல மீண் ம் தங்க ைடய கால்நைடகைள 
ேமய்த்  வந்தார்கள். ஆனால், ன்ைனய அரசாங்கம் த்த 
ெவற்றி என்ற ேபார்ைவயிேல எங்க ைடய மக்கள் வாழ்ந்  
ெகாண் ந்த கு யி ப் ப் பகுதிகள், வயல் நிலங்கள், மற் ம் 
ேமய்ச்சல் நிலங்கள் அைனத்ைத ம் 2012 - 2013 களிேல forest 
க்காக ம் පුරාවිද්යා க்காக ம் ஒ க்கப்பட் ள்ளதாக Gazette 

லம் அறிவித்ததன் காரணமாக எம  கால்நைட வளர்ப்ேபார் 
ெபா ஸாாின ம் மற் ம் அைனத் ப் பைடயி னர ம் 
பலவந்தங்க க்கும் இன்னல்க க்கும் உள்ளாக்கப் 
பட்டார்கள்.  

கிழக்கு மாகாணத்திேல, தி ேகாணமைல மாவட்டம் 
தற்ெபா  பா ற்பத்தியிேல தன்ைம வகிக்கின்ற . அந்த 
வைகயில் 2,50,000 கால்நைடகள் லம் அங்கு கூ யள  
பா ற்பத்தி ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . ஆனால், பா ற் 
பத்தியில் ேதசிய மட்டத்திேல இரண்டாவ  நிைலையப் 
ெபற்றி க்கின்ற அந்தப் பிரேதச மக்க ைடய கால்நைட 
க க்கு ஓர் ஏக்கர் காணிையக்கூட ேமய்ச்சல் நிலமாக 
ஒ க்கவில்ைல என்பைத நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
இதன் காரணமாக கடந்த ஆ  மாத காலமாக அங்குள்ள 
ஒவ்ெவா  division இ ம் பிரேதச அபிவி த்திக் கு  meeting 
நடக்கின்றேபா , அதாவ  குச்செவளி, தம்பலகாமம், 
கிண்ணியா, ர், கந்தளாய் ஆகிய பிரேதசங்க க்கான 
அபிவி த்திக் கு க் கூட்டங்களில் நாங்கள் இ  சம்பந்தமாகப் 
பல பிேரரைணகைள ன்ைவத்தி க்கின்ேறாம்.  

குச்செவளியிேல சாவா  என்ற பகுதியி ள்ள 3 ஆயிரம் 
ஏக்கர் காணி சம்பந்தமாக, "நீங்கள் அங்கு கால்நைடகைள 
ேமய்க்கலாம். ஆனால், அந்தக் காணி எங்க க்கு 
உாித் ைடய " என்  இப்ெபா  forest திைணக்களம்  
கூ கின்ற . நாங்கள் பிேரரைண ஒன்ைறக் ெகாண் வந்  
அதில் ஆயிரம் ஏக்கைர த ல் வி விக்குமா  ேகாாிேனாம். 
அத் டன் கால்நைட வளர்ப்ேபார் எந்தெவா  ெதால்ைல ம் 
இல்லாமல், பா காப் ப் பைடயின ைடய ெந க்குதல் 
இல்லாமல் அந்த வாயிரம் ஏக்கர் நிலத்ைதச் சுயாதீனமாகப் 
பாவிக்கக்கூ ய வைகயில்  'கெசட்' அறிவித்தல் வி க்கப்பட 
ேவண் ம் என் ம் ேகாாிேனாம். ெமாரெவவ பிரேதசமான , 
தம்பலகாமத்தி ள்ள கடவான, அட்டவன ேபான்ற பிரேதசங் 
க டன் ெதாடர் ைடய பிரேதசமாகும். தம்பலகாமப் பிரேதசத் 
திேல 68,000க்கும் ேமற்பட்ட கால்நைடகள் இ க்கின்றன. 
அவர்கள் அந்தக் கால்நைடகைள அங்கு ெகாண் ெசல் 
கின்றேபா , அங்கி க்கின்ற பைடயினரால் ன் த்தப்ப  
கின்றார்கள்; ஒ க்கப்ப கின்றார்கள்.  

அேதேபான்  எம  கிண்ணியா பிரேதசத்திேல அந்த நிலம் 
பிாிக்கப்பட்டதன் காரணமாக, வாைழம , சாவா , 
சுண் யா  ேபான்ற பிரேதசங்களிேல இ க்கின்ற நிலப்பரப்  
கால்நைடக க்காக ஒ க்கப்படாததன் காரணமாக, இன்  

அங்குள்ள விவசாயிக க்கும் கால்நைட வளர்ப்ேபா க்கு 
மிைடயிேல ஒ  கல் நிைலைம உ வாகியி க்கின்ற . 

ன்  நாட்க க்கு ன்னர், அங்கு நடந்த ஆர்ப்பாட்டம் 
இதைன உ திப்ப த் கின்ற . 1976ஆம் ஆண்  அதிகார 

ைடயவர்களாக இ ந்தவர்கள் ேபா த்தனமாக அரசியல் 
கபடநாடகமா  பாாிய நிலப்பரப்  கபளீகரம் ெசய்யப்பட்ட 
ேபா  வாய்  ெமளனிகளாக இ ந்  அதற்கான 
ஏற்பா கைளச் ெசய்யாதி ந்தார்கள். இன்  தங்கைள 
அவர்களின் வாாிசுகள் என்  கூறிக்ெகாள் ம் சிலர் –கடந்த 
காலங்களிேல தலைமச்சராக இ ந்த வாாிசு கள் - 
தங்க ைடய ஆ ைகக்கு உட்பட்ட பிரேதசத்திேல 
ேமற்குறிப்பிட்ட ஐந்  பிரேதசங்களி ம் ேமய்ச்சல் நிலத்ைத 
ஒ க்கிக் ெகா த்தி க்கலாம். அைதச் ெசய்யாமல் தற்ெபா , 
விவசாயிக க்கும் கால்நைட வளர்ப்ேபா க்கும் இைடயில் 
ஒ  குழப்ப நிைலைய உ வாக்கி, அங்கு பாாியெதா  
கலவரமான சூழல் உ வாகுவதற்கு இவர்கள் காரணமாக 
இ க்கின்றார்கள். அங்கி க்கின்ற ெப ம்பான்ைம மக்கைள 

ம் சி பான்ைம மக்கைள ம் ண் விட் , இன்  அந்தப் 
பிரச்சிைன ஜனாதிபதி வைரக்கும் ெசல்வதற்கு இவர்கள் 
காரணமாக அைமந்தி க்கின்றார்கள்.  

என்ைனப் ெபா த்தவைரயிேல, இவ்விடயத்தில் நான் 
மிக ம் ெதளிவாக இ க்கின்ேறன். இதற்ெகன ஒவ்ெவா  
பிரேதசத்தி ம் குைறந்த  3,000 ஏக்கர் காணிைய ஒ க்கி, 
அவற்ைற gazette பண்ணேவண் ம். இதன ப்பைடயில், 
குச்செவளிப் பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற 3,000 ஏக்கர் 
காணிைய சாவா  பிரேதசத் க்கு ஒ க்கேவண் ம். 
அவ்வாேற, தம்பலகாமப் பிரேதசத்தின் கடவான, அட்டவன 
ஆகிய பிரேதசங்க க்கு 3,000 ஏக்கர் காணி ஒ க்கப்பட 
ேவண் ம். அண்ைமயில் - கடந்த ஜனவாி மாதம் கந்தளாய்  
பிரேதச ெசயலாளர் அவர்கள், கால்நைட வளர்ப்ேபா க்காக 
3,000 ஏக்கர் ஒ க்கப்படேவண் ம் என் ம் சீனித் ெதாழிற் 
சாைலப் பகுதிகளிேல இ க்கின்ற 26,400 ஏக்கர் ேமட்  நிலக் 
காணிைய கால்நைட வளர்ப்ேபா க்கு ஒ க்கப்படேவண் ம் 
என் ம் ன்ெமாழிந்தி க்கிறார். அேதேபான்  தம்பல 
காமத்தி ம் அதைனச் ெசய்தி க்கின்றார்கள். நான் மாகாண 
சைப உ ப்பினராக இ ந்தெபா  சில பிரேதசங்கைளக் 
குறிப்பிட் , அைவ அத்ேதைவக்காக gazette பண்ணப்பட 
ேவண் ம் என்  கூறிேனன். ஆனால், இற்ைறவைர அ  
வாயளவில் ேபசப்ப கின்ற ஒ  விடயமாகத்தான் இ க் 
கின்ற . அங்கு அதிகாரத்தில் இ க்கின்றவர்கள்  அதைனத் 
த க்கின்றார்கள்.  

எம்ைமப் ெபா த்தவைரயிேல, தி ேகாணமைல மாவட் 
டத்திேல பால் உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்கு 
அப்பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற 2,58,000 கால்நைடகைள ஐந்  
இலட்சமாக மாற்ற ம். ஆனால், இதற்காக அவர்க க் 
கான நில ஒ க்கீ கள் மிகத் ெதளிவாகப் பிரகடனப்ப த்தப் 
பட ேவண் ம். ன்னர் இ ந்த அரசாங்கத்திேல - 1974களில் 
ைமத்திாிபால ேசனாநாயக்க அவர்கள் மகாவ  இைணப்ைபக் 
ெகாண் வந்தேபா , ெபாலன்ன ைவ, மின்ேனாி, க ள்ள 
ேபான்ற பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற குளங்க க்கு மகாவ  
நீர் வந்தேபா , அத ைடய வழிநிலத்ைத அவர்கள் திட்டமிட 
வில்ைல. இதன் காரணமாக கண் யிேல மைழ ெபய்தா ம் 
சாிதான், அல்ல  அந்தப் பிரேதசங்களிேல மைழ ெபய்தா ம் 
சாிதான், உடேன அவர்கள் நீர்த்ேதக்கங்களின் வான்கத  
கைளத் திறந் வி கிறார்கள். இதனால், அங்கி க்கின்ற 
பிரேதசங்கள் வ ம்  நீாினால்  ழ்க க்கப்ப கின்றன. 
இந்த நிைலைமயில், அவர்கள் எட்  மாதங்கள்வைர கால்நைட 
கைள ைவத் க்ெகாண்டா ம் நீாில் ழ்கியி க்கின்ற 
காலப்பகுதியில் எஞ்சிய 4 மாதங்க ம் அவர்களால் 
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கால்நைடகைள ைவத் க்ெகாள்ள யாத சூழ்நிைல இ க் 
கின்ற . ஆகேவ, இந்த 4 மாதங்க க்காக ேமற்குறிப்பிட்ட 
ஐந்  பிரேதசத்தி ம் ேமய்ச்சல் நிலம் ஒ க்கப்பட் , அைவ 
gazette பண்ணப்பட ேவண் ம் என்  ேகட் , என  
உைரைய க்கின்ேறன். நன்றி!  

 
[ .ப. 11.47] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ 

உ ப்பினர் அவர்கள் சமர்ப்பித்தி க்கின்ற இந்தப் பிேரரைண 
சம்பந்தமாக குறிப்பாக, தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 
உ ெவ த்தி க்கின்ற ேமய்ச்சல் தைரப் பிரச்சிைன குறித்  
ஒ  நீண்ட விளக்கெமான்ைறக் ெகா த்தார். உண்ைமயிேல 
இ  மிக க்கியமாக ேபசப்படேவண் ய விடயமாகும். 
அத் டன், இந்த விடயத்ேதா  ெதாடர் பட் க்கின்ற அரச 
திைணக்களங்கள் இதன் தீவிரத் தன்ைமைய க த்திற் 
ெகாண் , கால்நைட வளர்ப்ேபா க்கும் விவசாயிக க்கும் 
இைடயில் ேதைவயற்ற விதத்தில் ரண்பா கள் ஏற்ப  
வைதத் த ப்பதற்கான ஒ  நைட ைறைய வகுக்கேவண் ய 
கடப்பாட்ைட ம் ெகாண் ள்ளன. ஒவ்ெவா  மாவட்ட 
அபிவி த்திக் கு க் கூட்டங்களி ம் பல தடைவகள் இந்த 
விடயங்கள் கைதக்கப்பட்டேபாதி ம்கூட இன் ம் தீர்க்கப் 
படாத பிரச்சிைனயாகேவ இந்த ேமய்ச்சல் தைரப் பிரச்சிைன 
இ ந் ெகாண் க்கின்ற . இதனால் அப்பாவி விவசாயி 
க க்குத் தங்க ைடய வாழ்வாதார ேநாக்கங்க க்காக 
ஆண்டாண்  காலமாகப் பயிர்ெசய்  வந்த காணிகைளப் 
பாவிக்க யாத நிைலவரம் ஏற்பட் க்கின்ற .  

அேதேநரம், ேமய்ச்சல் தைரக்ெகன்  ஒ க்கப்பட்ட 
பிரேதசங்கைள வன பாிபாலனத் திைணக்களம், வன விலங்குப் 
பா காப் த் திைணக்களம், ெதால்ெபா ள் ஆராய்ச்சித் 
திைணக்களம் என்  இந்த நாட் ன் ெவவ்ேவ  அரச 
நி வனங்கள் தங்க ைடய ஆ ைகக்குட்பட்ட 
பிரேதசங்களாக மாறிமாறி அவற்ைற வர்த்தமானியில் 
பிரசுாித்  வ கின்றன. வர்த்தமானியில் பிரசுாித்தி க்கிேறா 
ெமன்ற ேபார்ைவயில் அவர்கள் ெசயற்ப வதனால் த்த 
காலத்திேல ப ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட இந்த அப்பாவி 
விவசாயிக ைடய வாழ்வாதாரப் பிரச்சிைனயில் ஏற்பட் க் 
கின்ற சிக்கல்க க்கு இன்ன ம் தீர்  கிைடக்கவில்ைல. 
குறிப்பாக, அந்தக் காணிக க்குப் ேபானால் தங்க ைடய 
உயிர்கைள, உைடைமகைள இழக்கின்ற பயங்கரவாத சூழல் 
நீ த்தி ந்த காலகட்டத்திேலகூட அக்காணிகளில் இந்த 
அப்பாவி விவசாயிகள் பயிர் ெசய் ெகாண் ந்தார்கள். 
ஆனால், த்தம் வைடந்  இப்ெபா  இயல்  
வாழ்க்ைகக்கு எல்ேலா ம் தி ம்பியி க்கின்ற சூழ ல்,              
இந்த நாட் ன் வன பாிபாலன இலாகா அதிகாாிக ம் வன 
விலங்குப் பா காப் த் திைணக்கள அதிகாாிக ம் ெதால் 
ெபா ள் ஆராய்ச்சித் திைணக்கள அதிகாாிக ம் 
விவசாயிகைள அந்த நிலங்க க்குச் ெசன்  பயிர்ெசய்ய 

யாத நிைலைமைய ஏற்ப த்தியி க்கின்றார்கள்.                    
ஏேதா தங்க ைடய பிரேதசங்கைள அப்பாவி விவசாயிகள் 
ஆக்கிரமிப்பதாக நிைனக்கின்றார்கள். இ  வடக்கு,            

கிழக்கில் மாத்திரம் இ க்கின்ற பிரச்சிைன அல்ல; வடக்கு, 
கிழக்குக்கு     ெவளியி ம்     இப்பிரச்சிைன      இ க்கின்ற .  
ෙම් පශ්නය උතුරු නැ ෙඟනහිරට පමණක් සීමා ෙවච්ච පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. රට පුරාම ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. හැම පෙද්ශයකම 
ෙම් පශ්නය මතුෙවලා තිෙබනවාය කියන එක මම මතක් 
කරන්නට ඕනෑ.  

 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, குறிப்பாக ஒ  

பிரச்சிைனைய நான் இங்கு குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். 
அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள வட்டம  பிரேதச விவசாயிக  
ைடய பிரச்சிைனதான் அ . இதைனப்பற்றி ேநற் க்கூட 
நான் பாரா மன்றத்திேல குறிப்பிட்ேடன். அங்கி க்கின்ற 

க்கிய மான பிரச்சிைன இ தான். வர்த்தமானி 
அறிவித்த ன் பிரகாரம் நீண்டகாலமாக - 1976ஆம் 
ஆண் ந்  - கால்நைட வளர்ப்ேபா க்ெகன ஒ க்கப்பட்  
வந்த ேமய்ச்சல் தைரைய இன்  அக்கைரப்பற் , 
தி க்ேகாவில் பிரேதசங் களில் இ க்கின்ற ஸ் ம் 
விவசாயிகள் அபகாித்தி க் கிறார்கள் என்ற ேபார்ைவயில் சில 

ரண்பா கள் எ ந்தன. ஆனா ம் அந்த ரண்பா க க்கு 
மத்தியில் அரசாங்க அதிபாின ம் வன பாிபாலனத் 
திைணக்களத்தின ம் அ மதி ேயா  ெசன்  ஒ சில 
ேபாகங்களாகப் பயிர்ெசய்  வந்த காணிகளில் இம் ைற 
மாாிப் ேபாகத்தில் பயிர் ெசய்ய யாத நிைலவரத்ைத 
உ வாக்கியி ப்ப  மிக ம் ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். 2 - 
3 ேபாகங்களாக இந்தப் பிரச்சிைன நீ க்கின்ற . எனேவ, 
இந்த மாாிப் ேபாகத்தி லாவ  அவர்கள் தங்க ைடய வயல் 
நிலங்க க்குப்  ேபாகக் கூ ய நிைலவரத்ைத உ வாக்க 
ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ இ  சம்பந்தமாக ஒ சில 
வழக்குகள்கூட தாக்கல் ெசய்யப் பட் ந்தன. ெபாத் வில் 
நீதிமன்றத்திேல ஒ  வழக்கு தாக்கல் ெசய்யப்பட் ந்த . 
ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத்தில் இன் ெமா  வழக்கு 
விசாாிக்கப்பட்  வ கின்ற .  

இந்த நிைலைமயில் மிகத் ெதளிவாக நான் ஒ  
விடயத்ைதச் ெசால்ல ேவண் ம். அங்கு ஏதாவ  இன ாீதி 
யிலான பாகுபா  காட்டப்ப கின்றதா? என்ற ேகள்வி இன்  
எ கின்ற . ஏெனனில், பக்மி யாவ ேபான்ற பிரேதசங் 
களிேல இேதவிதமான பிரச்சிைன இ ந்தா ம்கூட எந்த 
விதமான தங்கு தைட மில்லாமல் அந்த விவசாயிகள் அங்கு 
பயிர் ெசய்வதற்கு வன பாிபாலன இலாகா இடம் 
ெகா த்தி க் கின்ற . இந்த நிைலயில், ஏன் தங்க க்கு 
மாத்திரம்  பாரபட்சம் காட்டப்ப கின்றெதன்  அந்த 
வட்டம  பிரேதச விவசாயிகள் ேகட்கின்றார்கள். அேதேநரம் 
ெபாத்தாைன, ப்ேபாம  ேபான்ற இன் ம் பல 
பிேதசங்களிேல வழைமக்கு மாற்றமான ைறயில் இந்தப் 
பிரச்சிைன ைகயாளப் ப கின்ற . அதாவ , ஒேர 
மாவட்டத் க்குள் இ  ேவ  விதமாக இன்  இந்த விடயம் 
ைகயாளப்ப கின்ற . குறிப்பாக, ேமய்ச்சல்தைர 
பிரச்சிைனேயா  சம்பந்தப்பட்ட விடயமாக இ  இ ந்தா ம் 
அதற்கான காணிகைள ஒ க்கிக் ெகா க்கின்ற அள க்கு 
சற் த் திறந்த மனேதா  ெசயற்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
இன்  தாராளமாக காணிகள் இ க்கின்றன. வன பாிபாலனத் 
திைணக்களம்  ேமய்ச்சல் தைரக்ெகன்  700 ஏக்கர் காணிைய 
தி க்ேகாவில் பிரேதசத்தி க்கின்ற விவசாயிக க்கு 
ேவறாக ஒ க்கிக்ெகா ப்பதன் லம் இந்தச் சர்ச்ைசக்கு 
நிரந்தரமானெதா  தீர்ைவக் காணலாம். ஆனால், தீர்  
காணப்ப ம்வைர இந்த வட்டம  விவசாயிகள் கடந்த சில 
ேபாகங்களாகச் ெசய் வந்த பயிர்ச்ெசய்ைகையச் ெசய்வதற்கு 
அவர்க க்குத் தற்கா க மாகக் ெகா த்த அ மதிையத் 
ெதாடர்ந் ம் அ மதிக்கின்ற நிைலைமைய 
உ வாக்கேவண் ம்.  ஏெனன்றால், வனபாி பாலன இலாகா 
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தைட ெசய்கின்ற காரணத்தினால் ஆயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ட 
கு ம்பங்கள் இந்த விவசாய நிலத்திேல பயிர் ெசய்ய யாமல் 
பாதிக்கப்பட் க் கின்றார்கள். எனேவ, இ  குறித் க் 
கவனெம க்க ேவண் ம்.  

அத் டன், ெபாத் வில் பிரேதசத்தி ள்ள கராங்ேகா 
பிரச்சிைன, பள்ளிய வட்ைடப் பிரச்சிைன ேபான்றன 
சம்பந்தமாக ம் நாங்கள் அரசாங்க அதிபாின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வந்தி க்கின்ேறாம். இங்கும் வன பாிபாலனத் 
திைணக்களத்தின் தைலயீ கள் இ ப்ப டன், ேபா யான 
அ ப்பைடயிேல ஆவணங்கைளத் தயாாித்தி க்கின்றார்கள் 
என்ற அத்தாட்சியற்ற ைறப்பா க ம் ன்ைவக்கப்ப  
கின்றன. எனேவ, விவசாயிக ைடய வாழ்வாதாரத்ேதா  
சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிைனகளில் அரச ேம டம் தைலயிட் , 
அவர்க க்ெகா  நிரந்தரமான தீர்ைவப் ெபற் த்தரேவண் ம் 
என்பைத நான் இந்தக் கட்டத்திேல வ த்தி, என் ைடய 
உைரைய நிைற  ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி.   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. කවුරුන් ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරෙයක්  මූලාසනය සඳහා ගරු  ලකී ජයවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන්  මුලාසනය  ගත යුතුය"යි  මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන් ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்  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. 11.54] 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் ெகளரவ உ ப் பினர் 
அப் ல்லா மஹ் ப் அவர்களினால் தனிநபர் பிேரரைண 
யாகக் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற  கால் நைடக க்கு உகந்த 
ேமய்ச்சல் நிலம் ஒ க்குதல் சம்பந்தப்பட்ட பிேரரைண யிேல 
ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த் தைமக்காக த ல் என  
நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். உண்ைமயிேலேய இன்  
ெகளரவ உ ப்பினரால் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற இந்த 
ேமய்ச்சல் தைரக்கான நில ஒ க்கீ  சம்பந்தமான விடயம் 
எங்க ைடய தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் மிக ம் 

க்கியமான ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக 
ஒவ்ெவா  மாதத்தி ம் சகல பிரேதச ஒ ங்கிைணப் க் கு க் 

கூட்டங்களி ம் உச்சாிக்கப்ப கின்ற ஒ  பிரச்சிைனயாக இ  
இ க்கின்ற . அந்தப் பிரச்சிைனைய இன்  இங்ேக 
ெகாண் வந்த ெகளரவ உ ப்பினர் அப் ல்லா மஹ் ப் 
அவர்க க்கு நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்வேதா , இந்த 
ேமய்ச்சல் தைரப் பிரச்சிைன கிண்ணியாவிற்கு மட் ம் உாித் 
தான ஒ  பிரச்சிைனயல்ல என்பைத ம் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். எங்கள் மாவட்டத்திேல ேவ  பிரேதசங் 
க ம் இதிேல சம்பந்தப்ப கின்ற காரணத்தினால் இைத 
மாவட்டப் பிரச்சிைனயாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கேவண் ம்.   

 
கிண்ணியாவில் ேமய்ச்சல் தைர உத்திேயாக ா்வமாகப் 

பிரகடனப்ப த்தப்படாததனால் மாாி காலங்களில் இங்குள்ள 
கால்நைடகள் கந்தளாய், ெமாரெவவ, தம்பலகாமம் ேபான்ற 
பகுதிக க்கு எ த் ச் ெசல்லப்ப கின்ற நிைல காணப் 
பட்ட . கிண்ணியாவில் தற்ேபா  அண்ணளவாக 80,000 
கால்நைடகள் உள்ளன. 600க்கு ேமற்பட்ட பண்ைணயாளர்கள் 
இ க்கின்றார்கள்.  கிண்ணியாவில் உள்ள மக்களின் வாழ்வா 
தாரத்திேல விவசாயம், மீன்பி க்கு அ த்ததாக இந்தக் 
கால்நைட வளர்ப்  இ க்கின்ற . இதைன நம்பிேய 
கிண்ணியா சூரங்கல் பகுதியிேல பால் பதனி கின்ற நிைலய 
ெமான்  இயங்கிவ கின்ற . இதனால், ேநர யாகேவா 
அல்ல  மைற கமாகேவா அதிகமான மக்கள் ெதாழில் 
வாய்ப் க்கைளப் ெபற்றி க்கின்றார்கள்.  அரசாங்கத்தினால் 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட பாலர் வகுப் ப் பிள்ைளக க்குப் 
பசும்பால் வழங்குகின்ற திட்டம் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தில் கிண்ணியாவில் மட் ேம மிக ம் ெவற்றிகரமாக 
அ ல்ப த்தப்பட்  வ கின்ற .  இதற்கு க்கிய காரணமாக 
இ ப்ப  கிண்ணியாவில் அதிக கால்நைடகள் இ ப்பேத 
என்பைத இந்த இடத்திேல நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.   

 
இங்ேக இந்தக் கால்நைட வளர்ப் த் ெதாழில் மிக நீண்ட 

காலமாகச் ெசய்யப்பட் வ கின்ற . 1984ஆம் ஆண்  
தற்தடைவயாகக் கால்நைடக க்கான ேமய்ச்சல் தைர 

கிண்ணியாவில் அைடயாளப்ப த்தப்பட் ம் இக்காலப்பகுதி 
யிேல நிலவிய பயங்கரவாதச் சூழ்நிைலயின் காரணமாகத் 

ரதி ஷ்டவசமாக இந்த நடவ க்ைக நி த்தப்பட் ந்த . 
ஆனா ம், பயங்கரவாதப் பி யி ந்  கிழக்கு மீட்கப்பட்ட 
பின்னர், 2009ஆம் ஆண்  கிண்ணியாவிேல ேமய்ச்சல் தைர 
மீண் ம் அைடயாளமிடப்பட்ட . இதிேல விவசாயச் ெசய்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட காணிகள் தவிர்ந்த ஏைனய அரச 
காணிகள் நில அளைவ ெசய்யப்பட்டன. இதன்ப  2,875 
ெஹக்டயர் காணி ேமய்ச்சல் தைரக்காக அைடயாளப் 
ப த்தப்பட்ட . இதைன அ ப்பைடயாகக்ெகாண் தான், 
2010ஆம் ஆண் ல் ேமய்ச்சல் தைர ஒ க்கீ  சம்பந்தமான 
அைமச்சரைவப் பத்திரம் தயாாிக்கப்பட் , அைமச்சரைவக்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . எனி ம், கடந்த அரசாங்கம் 
இவ்விடயத்தில் அக்கைற காட்டாததன் காரணமாக, 
இதற்கான விைடைய எங்களால் ெபற யாமல் 
இ ந்தேதா , இவ்விடயம் ேகள்விக்குறியாகேவ 
காணப்பட்ட .  

 
கால்நைட வளர்ப்ேபார்  தங்கள  கால்நைடகைள ேகாைட 

காலத்தில் ஓர் இடத்திற்கும் மாாி காலத்தில் இன் ேமார் 
இடத்திற்கும் எ த் ச் ெசல்கின்றவர்களாக இ க்கின்றார்கள். 
இதனால், தி ேகாணமைல மாவட்ட அரசாங்க அதிபர், 
கிண்ணியா பிரேதச ெசயலாளர் ஆகிேயார் இந்தக் கால்நைட 
கைளப் பராமாிப்பதற்கு கிண்ணியா, ெசம்பிேமாட்ைட, 
சுண் க்குளம், கல்லரப் , ெசங்கல்கா , இரட்ைடக்குளம், 
வாைழம , சாவா , கண்டல்கா  ேபான்ற பகுதிகைளப் 
பயன்ப த் வதற்கு தற்கா கமாக அ மதி வழங்கியி க் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

கின்றார்கள். இப்பிரச்சிைனயான , தி ேகாணமைல மாவட்ட 
ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்திேல ஒவ்ெவா  மாத ம் 
ேபசப்ப கின்ற விடயமாக இ ந் ெகாண் க்கின்ற . 
இன்  எங்க ைடய பிரேதசத்திேல  இந்த ேமய்ச்சல் தைரப் 
பிரச்சிைனைய ஒ  கு வினர் இனப் பிரச்சிைனைய 
ஏற்ப த் வ ேபான்  தாகரமாக எ த் ச்ெசல்கிறார்கள். 
அ மட் மல்லாமல், ேதர்தல் காலங்களில் ெசய்வ  ேபான்  
இந்த விடயத்ைத எங்க ைடய பிரேதசங்களிேல பிரசாரம் 
ெசய் வ கின்றார்கள். ஆைகயால், நாங்கள் எத்தைனேயா 
வ ட காலமாகப் ேபாரா க்ெகாண் க்கின்ற இந்த 
விடயத் க்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்கும் வைகயில், எங்க ைடய 
இந்த நல்லாட்சியின் கீழ் ஒ  நல்ல தீர்ைவ ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் இைணந்  மிக 
விைரவிேல ெபற் த்தர ேவண் ம். அதற்கு ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்க ம் உதவி ெசய்யேவண் ம்.  

 
அண்ைமயில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 

தி ேகாணமைல மாவட்டத் க்கு வந் , இ  சம்பந்தமாக 
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தியி க்கின்றார். ஆைகயால், இந்தச் 
ெசயற்பா க க்கு ற் ப் ள்ளி ைவத் , இப்பிரச்சிைனக்கு 
ஒ  நல்ல தீர்ைவ வழங்குவதற்கு உடன யாக நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்வேதா , இந்தப் 
பிேரரைணைய ன்ெமாழிந்த ெகளரவ உ ப்பினர் அப் ல்லா 
மஹ் ப் அவர்க க்கும்  எனக்கு உைரயாற் வதற்கு ேநரத்ைத 
ஒ க்கித் தந்த உங்க க்கும் மீண் ம் இந்த இடத்திேல 
நன்றிையக் கூறி,  என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். 
நன்றி! 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

5ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[පූ.භා. 11.59] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,   ගවයන්  සඳහා  තෘණ භූමි 

ෙවන් කිරීම  පිළිබඳව ගරු   අබ්දුල්ලාහ්  මහ්රූෆ් මන්තීතුමා විසින්  
ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව ජාතික මට්ටෙමන්  සලකා බැලිය 
යුතු කාරණයක්.ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන්  මීට ඉස්ෙසල්ලාත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් වශෙයන් 
ඉදිරිපත් කර  පැහැදිලි කර තිෙබනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි  බදුල්ල , ෙමොනාරාගල, 
හම්බන්ෙතොට  යන  ෙම් දිස්තික්ක තුෙන්ම-  මාදුරු ඔය ජාතික 
වෙනෝද්යාන පෙද්ශෙය් ගව  හිමි කිරි ෙගොවිෙයෝ දළ වශෙයන්  
දහසක් පමණ සිටින බව මා  කියන්න   ඕනෑ. මාදුරු ඔය ජාතික 
වෙනෝද්යාන පෙද්ශෙය්  ෙහක්ෙටයාර 59,000ක් - අක්කර 
1,47,500 ක් තිෙබනවා.  ෙම්  ගවහිමියන්   ෙම් ගවයින්  තනිකරම  
අක්කර තුන් දාහක -කිෙලෝමීටර 15ක-    විතර  පමාණෙය් තමයි  
ෙයොදවා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගවයින්ෙගන්  සාමාන්යෙයන් දළ 
වශෙයන්  දවසකට කිරි ලීටර් ලක්ෂයක් විතර ගන්නට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා  ෙම් ගවයින් ෙමෙහම  ෙම් භූමිෙය් දමා තිෙබන්ෙන්   
ෙම් ගවයිනට  ෙගොදුරු බිමක් නැති නිසායි. අදාළ අමාත්යවරුන්, 
ෙල්කම්තුමන්ලා, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලා , අධ්යක්ෂතුමන්ලා, 
සභාපතිවරුන් ෙම් සියලු ෙදනාම  පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා  
හමුෙවලා, ෙම් ගැන කතාබහ කළා. ෙම් ගවයින්  ජාතික 

වෙනෝද්යානවල හැසිෙරමින්  තණෙකොළ උලා කෑමක් කරන්ෙන්. 
ඒ උලා කෑම නිසා  තණෙකොළවල මුල් විනාශ ෙවනවා.  මුල්  
විනාශ වුණායින් පස්ෙසේ ගරු ඇමතිතුමනි, නැවත වතාවක් ෙම් 
තණෙකොළ පැළෙවන්ෙන් නැහැ. ඉන්පසු  පැළෙවන්ෙන් සත්තු 
ෙනොකන වල් පැලෑටි. එම නිසා ෙම් අපරාධය ෙම් තෘණ භූමිවලට 
සිද්ධ කරන්න එපා. වහාම කියාත්මක වනපරිදි  ෙම් ගවයින්ට  
තණබිම් ෙදන්නටය කිව්වා. 

හම්බන්ෙතොට මාදුරු ඔයට ආසන්නව ෙම් තණබිම් 
ෙහක්ෙටයාර 17,000ක් තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව අපි අදාළ 
අමාත්යවරුන්ට හා ෙල්කම්තුමන්ලාට කිව්වා. ෙම් මිනිස්සු 
ඉල්ලනවා, අපට ෙම් තණබිම අනිවාර්ය ෙයන්ම ෙදන්නය කියා. 
ෙම් ෙහක්ටයාර 17,000ම ෙනොෙවයි. අපට ෙම් තණ  බිෙමන් 
අක්කර 100ය අක්කර 50 වශෙයන් ෙවන් කර දී  ෙමහි ඇළ ෙව්ලි 
හදා ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම වැව් හදා ෙදන්න. රජයත් මැදිහත් ෙවලා, 
අපිත් මැදිහත් ෙවලා  තණෙකොළ වගා කරන්න, ෙසෝගම් වගා 
කරන්න  පුළුවන්කම තිෙබනවා. එතෙකොට  ෙම් ගවයින්ට  ආහාර 
පිළිබද ගැටලුවක් මතුවන්ෙන් නැහැ කියා කිව්වා. නමුත්, ෙම් 
කාරණය ෙම් වනතුරුත් ඇදි, ඇදී තිෙබනවා මිස  ෙම්කට නිශ්චිත 
උත්තරයක් නැහැ.  

අවසාන වශෙයන්  ඒ ගව හිමි ජනතාව ඇමතිවරුන්ෙගන් 
ඉල්ලීමක් කළා. ෙම් ගවයින් ෙම් වනෙපෙත් ආහාර ෙසොයා 
කනෙකොට ඒක  නීති විෙරෝධීය කියා  වනජීවි අධ්යක්ෂතුමන්ලා 
සහ ඒ පෙද්ශවල ඉන්න  උද්යාන භාර මහත්වරුන් ඒ ගවයින් අත් 
අඩංගුවට ගැනීම නිසා හම්බන්ෙතොට, ෙමොනරාගල, බදුල්ල 
පෙද්ශෙය් ඉන්න ගවයින්  විසිපන්දාහ දැන්  දහ දාහට බැහැලා 
තිෙබන්ෙන්. අෙනක්  පහෙළොස් දාහම ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙම් 
මිනිස්සු මසට විකුණලා තිෙබන්ෙන්. අපරාධයක්.  ඔබතුමන්ලා 
බලාෙපෙරොත්තු වන ඒ ජාතික කිරි නිෂ්පාදනය නංවාලීම ෙමයින් 
ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
එම නිසා  ෙම්  මිනිස්සු ඉල්ලීමක් කරනවා. අපට  ෙම්  ඉතිරි 

ගවෙයෝ ටික  එක්ෙකෝ මසට විකුණන්න දිනයක් ෙදන්න.  
නැත්නම් මරන්න  දිනයක් ෙදන්න කියා.  මම ෙම් කාරණය අදාළ 
අමාත්යවරුන්ට කථා කර පැහැදිලිව කිව්වා. ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කළා.  සාකච්ඡා කර  වාර්තාවක් හදන්න කිව්වා. නමුත් ෙම්කට 
නිශ්චිත පිළිතුරක්  අද ෙවන තුරුත් ඇත්ෙත් නැහැ.  හිටපු 
ජනාධිපතිවරුන්ට, හිටපු ඇමතිවරුන්ට, දැන් ඉන්න 
ඇමතිවරුන්ට, හැම ෙකනාටම  ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු 
ඉදිරිපත් කර තිබුණත්,  "බීරි අලින්ට වීණා ගායනා කරනවා" 
වා ෙග්  කිසිදු ආකාරයක නිශ්චිත පතිපත්තියක්, වැඩ පිළිෙවළක්, 
කියා මාර්ගයක් අදත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් නැහැ. එම නිසා,  
ගවහිමි  කිරිෙගොවියන්ෙග් ෙම් පශ්නය  වඩා ඵලදායක විධියට 
සාකච්ඡා  කර නිශ්චිත ස්ථිරසාර  විසඳුමක් ලබා ෙදන්නටය කියා 
අප ඉල්ලීමක් කරනවා. එෙසේ  නිශ්චිත විසඳමක් ලබා දුන්ෙනොත්  
තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙපොෙරොත්තුවන  කිරි නිෂ්පාදනය සාර්ථක 
කර ගන්නට පුළුවන් ෙව්ය කියන  පැහැදිලි කිරීම මම ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් කියා සිටිනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  මන්තීතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
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[ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ්  මහතා] 
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[12.04 p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much, Mr. Presiding Member, for 

giving me this opportunity. Specially, I must thank the 
Hon. Abdullah Mahrooff for bringing in this very 
important Motion.  

The area where I come from - the Puttalam District - 
has well over 50,000 cattle, but, unfortunately, it is very 
difficult for them to exist due to lack of grazing lands. 
The main reason is that in the Puttalam-Anamaduwa area 
almost all the lands have been taken over either by the 
Department of Wildlife Conservation or the Forest 
Department and another portion of land in extent of 5,200 
acres are being taken over by the cement factory of 
Holcim (Lanka) Limited. The cattle farmers are finding it 
difficult to exist. That entire 5,200 acres do not belong to 
the Holcim (Lanka) Limited. Yesterday, I tabled the 
relevant Gazette Notification, by which only 1,900 acres 
had been allocated to that cement factory, but now, they 
have 5,200 acres. Since there is a lot of jungle in the 
Anamaduwa-Puttalam-Wanathawilluwa area, another 
portion of land has been taken over by both the 
Department of Wildlife Conservation and the Forest 
Department    

The lands belonging to the JEDB and other plantation 
companies, thousands of acres in extent, in our area have 
not been replanted. Out of the lands they have, only 10 to 
15 per cent have been planted and are bearing crop. 
Whenever these cattle stray into their lands, they 
somehow catch them and the poor farmers have to pay a 
fine of Rs. 2,000 or Rs. 3,000 to get them back. Today, 
we know the quantity of milk powder that is being 
imported. But, if we support the farming community to 
look after the cattle by feeding them and giving proper 
instructions, definitely the import of milk powder can be 
brought down. As I mentioned, most of the lands in my 
area belong to the big plantation companies like the 
JEDB, the Chilaw Plantations Limited, the Kurunegala 
Plantations Limited and to the Holcim (Lanka) Limited or 
are under the Department of Wildlife Conservation. So, 
the Government must take a decision to allow the cattle to 
graze on such lands. Otherwise, what will happen is, the 
cattle farmers will give up rearing cattle.   

Another problem that we face is stray cattle. Most of 
the stray cattle come into my area, Puttalam, adjoining 
Mannar. They have no owners. We are facing all these 
problems because of lack of grazing lands. My area is 
also next to Wilpattu, where there are thousands of 
elephants. Now, what is happening is, those elephants 
also come into Puttalam and Anamaduwa - actually upto 
one-and-a-half-kilomoters away from my home. The 
crops in my estate, 35 acres of land, Hon. Minister, are 
completely destroyed, but I am not complaining about 

that. What I am saying is that elephants also come into the 
town area and have their feed from that area. The people 
suffering most are the farmers.  

Therefore, my request is, allow the cattle to graze on 
large lands such as those belonging to the JEDB and the 
Forest Department or especially, on the land belonging to 
the cement factory of  Holcim (Lanka) Limited in my 
area. Of course, some senior officials agree to that, but 
when the cattle stray into those lands, they are caught and 
the farmers are fined.  So, just imagine a farmer paying a 
fine every other week. 

Sir, this is a very important Motion because we have 
to bring down the import of milk powder. We can do that 
only by helping the poor dairy farmers to have more cows 
that will produce more milk. That is the only way we can 
bring down the import of milk powder.  

Therefore, I request the Hon. Minister to inform all 
the people who occupy State lands to give permission to 
the cattle farmers to allow their cattle to go in and graze 
on those lands, by which we can save a big amount of 
foreign exchange, cutting down on the import of milk 
powder.   

Thank you very much.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 12.10] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් හිතවත් ගරු අබ්දුල්ලාහ් 

මහ්රූෆ් මන්තීතුමා අද ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව පිළිබඳව මම 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් තණ බිම් පිළිබඳ 
පශ්නය විෙශේෂෙයන්ම තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් කන්තෙල්, 
කින්නියා, ෙසේරුවාවිල පෙද්ශවලට වාෙග්ම ෙපොෙලොන්නරුව 
දිස්තික්කය ඇතුළු මුළු ලංකාවටම බලපා තිෙබන පශ්නයක්.  

දැනට අවුරුදු 100කට, 200කට, 300කට එහා සිට 
පාරම්පරිකව පැවත එමින් ජීවත්වන පිරිසකුයි ෙම්  පෙද්ශවල 
ඉන්ෙන්. එදා සිට ඒ ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය සකස් කර ගත්ෙත් ඒ 
පෙද්ශෙය් තිබුණු කැලය උපෙයෝගි කරෙගන ගවයන් හදා 
ගනිමිනුයි. ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කය ගැන බැලුෙවොත්, 
ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කය ජනපදකරණය ආරම්භ ෙවලා දැන් 
අවුරුදු 70ක් පමණ වන බව අපට ෙපෙනනවා. අවුරුදු 100කට, 
150කට ඉස්සර කුඩා ගම්වලයි ඒ ජනතාව ජීවත් වුෙණ්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කිරි ගවයන්, තමන්ෙග් පධාන 
ජීවෙනෝපාය කරගත් විශාල පිරිසක් තවමත් එම පෙද්ශවල 
ඉන්නවා. ගම්බද මිනිසුන් කිරි ගවයන් ඇති කළ ෙම් පෙද්ශ දැනට 
අවුරුදු 10කට, 15කට ඉස්සර වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ අයට 
අයිති පෙද්ශ හැටියට පත් කරෙගන තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැසට් නිෙව්දන මඟින් ඒ අයෙග් පෙද්ශ බවට පත් කර ෙගන 
තිෙබනවා. මම නිෙයෝජනය කරන මැදිරිගිරිය ආසනය තුළ කිරි 
ගවයන් 20,000ක් පමණ සිටිනවා. විෙශේෂෙයන් කවුඩුළු වැව අවට 
තිෙබන භූමිය උපෙයෝගි කරෙගන එම සතුන් සිටිනවා. වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති භූමිය උපෙයෝගි කර ෙගන 
ෙම් අය කිරි ගව කර්මාන්තය සිදු කරනවා. අද වනජීවි සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් අයට 
පුදුමාකාර විධිෙය් කරදර සිදු කරනවා.  

මම පසු ගිය අයවැය විවාද පැවැති කාලෙය්දීත් ෙමම කරුණ 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. පසු ගිය කාලෙය් වනජීවි 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඒ අයට අයත් භූමි පෙද්ශෙය් 
කිරි හරකුන් ඇති කරනවාය කියා එම සතුන්ට අලින් එළවා 
දැමීමට පාවිච්චි කරන ෙවඩි දමා තිබුණා. ඒ නිසා කිරි ගවෙයෝ 
විශාල පිරිසක් මැරී තිබුණා. පැටවුන් ලැෙබන්න සිටි එළෙදනුන් 
මැරී තිබුණා. මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ එම පින්තූර සභාගත 
කළා. නමුත් අදටත් ෙමම ගැටලුවට විසඳුමක් නැහැ.  

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මන්තීතුමා වාෙග්ම, ෙම් ගරු සභාෙව් 
විපක්ෂය පැත්ෙත් සිටි මන්තීතුෙමක් කිව්වා වාෙග් අපිත් දිස්තික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටු හා පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු 
රැස්වීම්වලදී කිරි හරකුන් සඳහා තණ භූමි ෙවන් කර ෙදන්නය 
කියන කාරණය විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා. දැන් ගරු නිහාල් 
ගලප්පත්ති මන්තීතුමා කියපු විධියට මහවැලි බල පෙද්ශෙය් මාදුරු 
ඔයට ආසන්නව දළ වශෙයන් ෙහක්ටයාර දහහත්දහසක පමණ 
තණ භූමි තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඊටත් වැඩි පමාණයක් 
තිෙබනවා. එම පෙද්ශෙයන් තණ භූමි ෙවන් කර ෙදන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. නමුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් බලධාරින්ෙග් 
අවධානය ෙයොමු ෙවන්ෙන් නැහැ. මම ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරෙයකු වුණත් ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙනොමැති වීම 
ගැන මම ඉතාම කනගාටු ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වනජීවි සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමම තත්ත්වය අවෙබෝධ කර ගන්ෙන් නැහැ. 
වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් කිරි ගවයන් ඇති කරන 
අයට හිරිහැර කරනවා; ඔවුන්ට විරුද්ධව නඩු දමනවා. අද ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කථා කළා. ෙමම පෙද්ශෙය් 
ෙගොවිතැන ජීවෙනෝපාය කරෙගන හිටපු ෙගොවීන්ට ෙම් 
ෙවනෙකොට විශාල වශෙයන් නඩු දමා තිෙබනවා. සින්නක්කර 
ඔප්පු තිෙබන අයට වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව නඩු 
දමලා. ෙම් වනවිට වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මැදිරිගිරිය ආසනෙය් පමණක් 
ජීවත් ෙවන ෙදසියයක් පමණ වන පිරිසකට විරුද්ධව නඩු දමා 
උසාවි ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිහාල් 
ගලප්පත්ති මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් තව ටික කාලයක් යනෙකොට 
ෙම් සියලුම ගවයන් මස් කෙඩ්ට විකුණන්න තමයි ෙවන්ෙන්. 
මමත් ෙම් සම්බන්ධව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් 
මන්තීතුමා විසින් ෙගෙනන ලද ෙයෝජනාව ඉතා කෙලෝචිත 
ෙයෝජනාවක් හැටියට මා පිළිගන්නවා. එවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගන 
ඒම ගැන මා විෙශේෂෙයන්ම සතුටු වනවා. ෙමොකද, අවුරුදු සිය 
ගණනක් තිස්ෙසේ ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් වන ගැමියන් ගවයා මූලික 
කරෙගනයි ජීව ෙනෝපාය ෙගන යන්ෙන්. අද එම පෙද්ශවල 
ගවයන්ට තෘණ භූමියක් නැති නිසා කිරි ෙගොවීන් විශාල පශ්නයකට 
මුහුණ ෙදනවා. ඒ නිසා රජෙය් අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි 
ෙයොමු කරවන අතර, ගවයන් සඳහා තෘණ භූමි ෙවන් කර දීමට 
අවශ්ය පියවර නව රජය -අෙප් රජය- ගනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවමින්, මට අවසථ්ාව ලබා දීම ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 

[අ.භා. 12.15] 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගවයන් සඳහා සුදුසු තෘණ බිම් 

ෙවන් කිරීම සඳහා ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ ් මන්තීතුමා විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව පිළිබඳව ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 
පිළිබඳ අමාත්ය ගරු පී. හැරිසන් මැතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

අද දවෙසේ සියලු මන්තීවරු විසින් ඉදිරිපත් කළ වැදගත් 
ෙයෝජනා, කාරණා සියල්ලම එතුමාෙග්ත්, එම අමාත්යාංශෙයත් 
අවධානය පිණිස අප විසින් ෙයොමු කිරීමට වග කීෙමන් භාර 
ගන්නවා. අද දවෙසේ හදිසි රාජකාරි කටයුත්තක් නිසා ෙකොළඹින් 
බැහැරව ෙගොස් ඇති බැවින් ෙමම ෙයෝජනාව සම්බන්ධව සැකසූ 
වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට එතුමා මා ෙවත 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දිවයිෙන් කිරි නිෂ්පාදනය 
වැඩිදියුණු කිරීෙම් කියා මාර්ග ගැනීෙම්දී කිරි ගවයින් සඳහා තෘණ 
භූමි ඇති කිරීම වැදගත් වනවා. නමුත්, අඩු ඵලදායිතාවකින් යුත් 
විශාල ගව ගහනයක් නඩත්තු කිරීම ෙවනුවන් තෘණ භූමි ඇති 
කිරීම සඳහා ඉඩම් ෙවන් කිරීම පාෙයෝගික තලෙය්දී කියාත්මක 
කිරීම ඉතා අපහසු කාර්යයක්. විෙශේෂෙයන් නැ ෙඟනහිර පළාත 
තුළ තෘණ භූමි ෙලස ෙවන් කර ෙදනෙමන් ඉල්ලා ඇති ඉඩම් 
ෙබොෙහොමයක් අතීතෙය්දී ෙමන්ම මෑත කාලෙය්දීත් වැව් රක්ෂිත, 
වන රක්ෂිත ෙමන්ම වනජීවී අභය භූමි ෙලස පකාශයට පත් කරනු 
ලැබූ භූමි පෙද්ශයි. ෙමම ඉඩම් තෘණ භූමි ෙලස ෙවන් කර ගැසට් 
පතෙය් පසිද්ධ කිරීමට නම් අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු, ඒ කියන්ෙන් 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැනි ස්ථානවලින් එකඟතාව ලබා ගත 
යුතු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සඳහා වන සාකච්ඡා වසර 
කීපයක සිට සිදු කරමින් පවතින අතර, ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් මඟ ෙපන්වීම මත ඒ සඳහා අදාළ සියලු අමාත්යාංශ 
ඒකරාශි කර නව සාකච්ඡා වටයක් ෙම් වන විට ආරම්භ කර ඇති 
අතර, ෙමම ගැටලුෙව් පවතින සංකීර්ණතාව ෙහේතුෙවන් ක්ෂණික 
විසඳුම් ලබා දීම පහසු කටයුත්තක් ෙනොෙව්. ෙම් ෙවනුෙවන් ගාමීය 
ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමියෙග් 
කැඳවීමක් අනුව අදාළ ආයතන නිෙයෝජිතයින්ෙග් සාකච්ඡාවක් 
2016 සැප්තැම්බර් 05වැනි දින එම අමාත්යාංශෙය්දී පැවැත්වුණා. 

එෙසේම, ඒ පිළිබඳ තවත් සාකච්ඡාවක් ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
අමාත්ය ගරු පී. හැරිසන් මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් අදාළ 
ආයතනවල වග කිව යුතු නිලධාරින් හා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාෙග්ද සහභාගිත්වෙයන් 
2016.09.21වන දින පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණෙය්දීත් පවත්වා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙකටිකාලීන විසඳුමක් ෙලසින් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පාලනය වන රක්ෂිතවලින් -එම 
රක්ෂිතවලට අවම හානියක් වන අයුරින්- බිම් ෙකොටස් කීපයක් 
තෘණ භූමි ෙලසින් අදාළ ෙගොවි සමිති සංවිධාන ෙවත බදු පදනමක් 
මත ලබාදීෙම් හැකියාව ෙසොයා බලන ෙමන් පරිසර 
අමාත්යාංශෙයන් හා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් 
වන විටත් ඉල්ලා ඇත.  
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සීමිත ඉඩම් සම්පතක් සහිත අප වැනි රටකට පාරම්පරික කිරි 
ගව පාලන කමෙව්දය ෙලසින් ඵලදායී ෙනොවන විශාල ගව පට්ටි 
පවත්වාෙගන යාම ඉදිරි අනාගතෙය්දී පහසු ෙනොවනු ඇත. ෙමයට 
පිළියමක් ෙලසින් වැඩි ඵලදායීතාවකින් යුතු කිරි ගවයින් 
කිහිපෙදෙනකු පමණක් මනා කළමනාකරණයකින් යුක්තව ඇති 
දැඩි කිරීම සඳහා අපෙග් කිරි ෙගොවීන් උනන්දු කිරීම කළ යුතුයි. 

ෙම් සඳහා අවශ්ය පහසුකම්, එනම් උසස් ආරෙය් කිරි ගවයන්, 
කෘතිම සිංචන පහසුකම්, උසස ් ෙපෝෂණ ගුණෙයන් යුත් තෘණ 
ආදිය ෙගොවීන්ට පහසුෙවන් ලබා ගැනීමට අවශ්ය පහසුකම් ෙම් 
වන විටත් ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් ෙමෙහයවීම 
යටෙත් සත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ පළාත් 
සත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සපයමින් 
සිටී.  

තවද, තම ගවයන් සඳහා අවශ්ය උසස් වර්ගෙය් තෘණ  තමන් 
විසින්ම වවා ගැනීමට ෙහෝ ව්යාපාරයක් ෙලසින් තෘණ වගා 
කරන්නන් ෙවතින් සාධාරණ මිලකට ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් 
කරා කිරි ෙගොවීන් ෙයොමු කළ යුතු අතර, ෙම් වන විටත් ඒ සඳහා 
වැඩසටහන්, එනම් තාක්ෂණික උපෙදස්, තෘණ දඬු ආදිය අප 
අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක සත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් හා පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ලබාදීම සිදු කරමින් පවතී.   

අවසාන වශෙයන්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගාමීය ආර්ථිකය 
පිළිබඳ අමාත්යාංශයට තනිවම සියලු ෙද්වල් කළ හැකි තත්ත්වයක් 
ෙනොමැති බැවින්, ඒ සඳහා මැදිහත් වන ෙලස අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවට වැඩිදුරටත් සභාව 
දැනුවත් කරන්න කියා තිෙබනවා. එම ඉල්ලීම සහිත ලිපිෙය් 
පිටපතකුත් ෙම් අවස්ථාෙව් අපෙග් දැනගැනීම සඳහා 
අමාත්යාංශෙයන් එවා තිෙබනවා. ෙම් කාරණා සියල්ලම 
සාකච්ඡාවට ෙගන, අදාළ අමාත්යාංශයත්, ඇමතිතුමාත් මැදිහත් 
ෙවලා, ෙමම ගැටලුවට විසඳුම් ලබාදීමට කටයුතු කරනවා කියන 
එකයි මට දැනුම් ෙදන්න තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
සාකච්ඡා කළා. ඒ කාරණය ඇත්ත. අපි ෙම් කාරණයට 

වැඩිෙයන් කාලය ගන්න එෙකන් ෙවන්ෙන් ගව සම්පත විශාල 
වශෙයන් හානියට ලක් ෙවන එකයි. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන අරමුණු, ෙම් තුළින් ඵලදායී විධියට ලබා 
ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඉතාමත් ඉක්මනින් කටයුතු 
කරන්න අවශ්ය ෙවනවා. ෙම් පශ්නය වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
එන පශ්නයක් ෙන්. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමාට කියන්න, ඒකට 
ඉතාමත් ඉකිමනින් විද්යාත්මක කිය මාර්ගයක් ගන්න කියලා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම්ක ෙලෙහසිෙයන් විසඳන්න පුළුවන් පශ්නයකුත් ෙනොෙවයි. 

හැබැයි, කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දිය යුතු පශ්නයක්.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
පමාද වුණාම ගව සම්පත විනාශ ෙවනවා.  

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ඒ උත්තරෙය් තිෙබනවා, වැඩි ගව සතුන් මස් කඩයට 

දක්වනවා කියලා.   
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක එතුමා ෙත්රුම් ගත්තු හැටි. 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ඒක පිළිතුෙර් අවසානෙය් තිෙබනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම දැන් ලබා දුන්නු පිළිතුෙර් එෙහම එකක් නැහැ.  

 
[பி.ப. 12.22] 

 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் 

தற்ேகாலாசா மாகிய ெகளரவ கயந்த க ணாதிலக்க 
அவர்கள் ெகளரவ அைமச்சர் ஹாிசன் அவர்களின் வர யாத 
நிைலைமைய எமக்குக் கூறி, அவாின் சார்பில் சில 
விடயங்கைளக் கூறினார். மாகாண உண த் திட்டத்தி டாக 
நல்ல கால்நைடகைள அதாவ  கறைவ மா கைள  வழங்கும் 
திட்டத்ைதச் ெசயற்ப த்த ைனவதாக அவர் கூறிய விடயம் 
வரேவற்கத்தக்க . ஆனால், நாங்கள் இங்கு கூ வ  
என்னெவன்றால், ேமய்ச்சல் தைரகைளப் ெபா த்தவைர 
2012, 2013ஆம் ஆண்  வைர ம் எங்க ைடய 
கால்நைடகைள ைவத் க்ெகாள்வதற்கு எந்த ஒ  தைட ம் 
விதிக்கப்படவில்ைல; ன்ைனய அரசாங்கம் திட்டமிட்  
இனாீதியான ேபாக்குகளிேல கூ ய கவனத்ைதச் 
ெச த்தியதன் காரணமாகேவ இந்த நிைல ஏற்பட்ட  
என்பைதத்தான்.  ஏெனனில், எம  மாவட்டத்திேல 

ஸ் ம்களில் 85 தமாேனார் கால்நைடகைள 
ைவத்தி க்கின்றார்கள். இந்தப் பிரச்சிைனக்கு அதிேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களிடம் ஆேலாசைனையப் ெபற் த் தீர்  
த வதாக அைமச்சர் அவர்கள் கூறினார். அதற்கு நான் நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ஒவ்ெவா  கால்நைட வளர்ப்பாள ம் 200 அல்ல  300 
கால்நைடகைள ைவத்தி க்கின்றார்கள். அவர்க ைடய 
கால்நைடகைளப் பா ற்பத்தி கூ ய கால்நைடகளாக 
மாற் வதற்கு அவர்க க்கு எந்த உதவித்திட்ட ம் 
கிைடப்பதில்ைல. ேம ம், ஒவ்ெவா  G.S. Division இ ம் 5 
கறைவ மா கைளக் ெகா க்க நிைனக்கின்றார்கள். ஆனால், 
அ  பண்ைணயாளர்க க்குக் கிைடக்கா .  அந்தப் 
பண்ைணயாளர்கைள ஊக்குவிப்பதற்கு அல்ல  மா கள் 
ெகா க்கப்படவி ப்ேபார  ெதாைகையக் குைறத் , 
மா கைள அதிகாிப்பதற்கு எங்க ைடய அைமச்சர் அவர்கள் 
அவசியமான, காத்திரமான நடவ க்ைககைள 
எ க்கேவண் ம்.   

அ மட் மல்ல, இந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு 
மகாவ  அபிவி த்தி அைமச்சு, காணி அைமச்சு, 

561 562 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

எங்க ைடய கிராமிய அபிவி த்தி அைமச்சு ஆகிய 
அைமச்சுக்கள் ஒன்றிைணந்  ெசயற்படேவண் ம். 
இல்லாவிட்டால் இந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காண யா . 
இந்த வ டம் வ ம் நாங்கள் இந்தக் கால்நைட 
வளர்ப்பாளர்களின் பிரச்சிைன ெதாடர்பாகேவ 
ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். எங்க ைடய அைமச்சர் 
அவர்கள் ெபா ப்பாக இங்கு பதில் ெசான்னா ம், அவர் 
அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க டாக மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அரசினால் Gazette பண்ணப்பட்  உ வாக்கப்பட்ட 
தைடகைள இல்லாமற் ெசய்ய உதவேவண் ம். கால்நைட 
வளர்ப்பாளர்கள் ஒ நா ம் கா கைள அழிக்கமாட்டார்கள். 
அவர்கள் அவர்க ைடய கால்நைடகைள மட் ேம அங்கு 
ேமய்ச்ச க்காக விட் ைவத்தி ப்பார்கள். வயற்ெசாந்தக் 
காரர்கள் அல்ல  விவசாயிகள் கா கைள அழிக்க 

யற்சிக்கலாம். ஆனால், கால்நைட வளர்ப்பாளர்கள் forest 
ஆகப் பிரகடனப்ப த்தப்பட் க்கின்ற பிரேதசங்கைள எந்த 
ஒ  ேசதார ம் இல்லாமல் பா காக்கக்கூ யவர்கள்.  

நான் குறிப்பாகத் தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைத மட் ம் 
கூறவில்ைல. ெபாத் வில் ெதாடக்கம் ல்ேமாட்ைட வைர 
இந்தப் பிரச்சிைன காணப்ப கின்ற . அேதேபான் , 
நாடளாவிய ாீதியி ம் இப்பிரச்சிைன காணப்ப வதாக இங்கு 
உைரயாற்றிய பல உ ப்பினர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். 
ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற எங்க ைடய சக பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
ெகளரவ சிட்னி ஜயரட்ன அவர்கள் இ  ெதாடர்பில் 
அம்மாவட்டம் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகைள இங்கு 
எ த் க்கூறினார். அதற்காக நான் அவ க்கு நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேபான் , ெகளரவ 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் நவவி அவர்க ம் எம  
மாவட்டத்தி ைடய சக பாரா மன்ற உ ப்பினர் இம்ரான் 
அவர்க ம் ஸ்ரீ லங்கா ஸ் ம் காங்கிர ன் தைலவர் ர ப் 
ஹக்கீம் அவர்க ம் இ  ெதாடர்பில் க த் த் 
ெதாிவித்தார்கள். இந்த நாட் ேல ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் 
கால்நைட வளர்ப்பாளர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பில் அவர்கள் எ த் க்கூறினார்கள்.  

நான் ன்னர் குறிப்பிட்ட ேபான் , கால்நைட 
வளர்ப்பிேல பண்ைணயாளர்க க்கு எந்தவிதமான 
உதவிக ம் கிைடக்கவில்ைல. மாறாக, தனிநபர்க க்கு நல்ல 
இன பசு மா கைளக் ெகா ப்பதன் லம் இந்தப் பிரச்சிைன 
தீரப்ேபாவ மில்ைல. ஆகேவ, நான் ஓர் ஆேராக்கியமான 
விடயத்ைதக் கூறிக்ெகாள்ள ஆைசப்ப கின்ேறன். கால்நைட 
வளர்ப்  என்ப , ஓர் இன ாீதியான விடயமல்ல. ஆகேவ, 
ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின் ஒவ்ெவா  D.S. Divisionஇ ம் 
கால்நைட வளர்ப்பாளர்க க்கு அவர்களின் 
கால்நைடக க்கான ேமய்ச்சல் நிலங்கைள இனம்கண்  
அைத ஒ க்கிக்ெகா க்கேவண் ம். இதன்ேபா , விவசாயிகள் 
எந்தவைகயி ம் பாதிக்கப்படக்கூடா ; உற்பத்திகள் 
அதிகாிக்கப்படேவண் ம்.  

இந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்கேவண் ம் என்பதற்காக 
ெகளரவ அைமச்சர் ஹாிசன் அவர்கள், கடந்த ெசப்ெடம்பர் 
மாதம் 05ஆம் திகதி ம் 21ஆம் திகதி ம் எங்கைள சந்தித் ப் 
ேபசினார். அந்த வைகயில் இங்கு நாங்கள் ேபசிய 
விடயங்கைள ம் அவர் கவனத்திெல த் , சனாதிபதி 
அவர்களின் உதவிேயா , மகாவ  அபிவி த்தி, காணி 
அைமச்சு, சுற்றாடல் ெதாடர்பான அைமச்சு என்பவற்ைறத் 

ெதாடர் ப த்தி பால் உற்பத்திைய அதிகாிப்ப  ெதாடர்பில் 
அவர் கவனம் ெச த்தேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இ தியாக, இந்தப் பிேரரைணக்கு ைமயான ேநரத்ைத 
ஒ க்கித்தந்த உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அவ்வாேற, இன்ைறய ஒ ங்குப் 
பத்திரத்திேல ெகளரவ த்திக பதிரண அவர்க ைடய 
பிேரரைண தலாவதாக இ ந்தேபாதி ம், இன்  நாங்கள் 
ஜும்ஆ ெதா ைகக்க்காகப் பள்ளிவாச க்குச் ெசல்ல 
ேவண் ள்ளதால், அவர் என  பிேரரைணைய த ல் 

ன்ெமாழிய அ மதி தந்ததார். அதற்காக அவ க்கும் 
சைபக்கும் நன்றி கூறிக்ெகாள்வேதா , என  பிேரரைணக்கு 
பதில் அளித்த ெகளரவ அைமச்சர் கயந்த க ணாதிலக்க 
அவர்க க்கும் நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி!  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පස්වරු 1.30 දක්වා සභාෙව් වැඩ කටයුතු තාවකාලිකව අත් 

හිටුවනවා.  
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                   
අ. භා. 1.30ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் , பி.ப.130 மணிக்கு மீண் ம் 
ஆரம்பமாயிற் .     

 Sitting accordingly suspended till  1.30 p.m.  and then resumed. 
 
සහකාර මහ ෙල්කම්තුමිය 
(உதவிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු 

මන්තීතුෙමකුෙග් නමක් ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
"ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" 

යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 
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 මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்ப , மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள். 
Whereupon  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනා අංක 1, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
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II 
 

රජෙය් පාසල් හා විශව්විද්යාල නිවාඩු දිනවලදී එම 
මධ්යසථ්ාන අධ්යාපන ඒකක සඳහා ලබාදීම 

அரசாங்கப் பாடசாைலகைள ம் 
பல்கைலக்கழகங்கைள ம் வி ைற நாட்களில் 
கற்ைக அலகுக க்காகப் ெபற் க்ெகா த்தல் 

MAKING USE OF GOVERNMENT SCHOOLS AND 
UNIVERSITIES FOR EDUCATION UNITS, DURING VACATIONS 

  
[අ.භා. 1.30] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා. 
 
"රජෙය් පාසල් නිවාඩු කාලෙය්දී සහ සවස් වරුවලත් විශ්වවිද්යාල නිවාඩු 
දිනවලත් එම මධ්යස්ථාන මුල් ෙකොට ෙගන ව්යාපාරික පජාව, රාජ්ය 
ෙනොවන සංවිධාන, වාණිජ මණ්ඩල, පජා මූල සංවිධාන සම්බන්ධ කර 
ගන්නා වූ පුළුල් වැඩපිළිෙවළක් වශෙයන් වැඩිහිටි හා ෙනොවිධිමත් 
අධ්යාපන ඒකක සහනදායී ගාස්තු පදනමක් මත ආරම්භ කළ යුතුයැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ 
අවස්ථාෙව් දී තිබුණාට වඩා වැඩි ආයතනය සංඛ්යාවක් දැන් අපට 
එකතු කර ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපන 
විද්යා පීඨ, විවිධාකාර තෘතීයික අධ්යාපන ආයතන, ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබන රජෙය් පාසල්, ඇතැම් 
ෙවලාවට පිරිෙවන් විද්යායතන, ෙවනත් ආගම් හා සම්බන්ධ 
ආයතන ආදී  විශාල ඉඩ පමාණයක් තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙම් 
ආයතන තුළ දැවැන්ත සම්පත් පමාණයක් තිෙබන බව. මානව 
සම්පත වාෙග්ම ෙභෞතික සම්පතත් විශාල වශෙයන් ෙම් 
ආයතනවල තිෙබනවා. ෙම් ආයතන අතුරින් සාතිශය බහුතරයක් 
නඩත්තු වන්ෙන්, ෙම් රෙට් ජනතාව හාල්වලට, පරිප්පුවලට, 
ලාම්පු ෙතල්වලට, උම්බලකඩ කෑල්ලට ෙහෝ ෙවනත් ෙද්වලට 
ෙගවන බදු සල්ලිවලිනුයි.  

ෙම් ෙමොෙහොෙත් පමණක් ෙනොෙවයි, ඊළඟ ෙමොෙහොෙත්ත් ෙම් 
රෙට් උපදින දරුවාෙග් සිට, දැනට ඉපදිලා සිටින දරුවාෙග් සිට 
දැනට ජීවත් වන ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියා දක්වා  ණයකරුවන් බවට 
පත් කර ලබා ගන්නා ණය ආධාර හා පතිපාදනවලින් තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළු ෙම් ආයතන නඩත්තු වන්ෙන්.  විෙශේෂෙයන් 
අධ්යාපන ආයතනවල තිෙබන දැවැන්ත මානව සම්පත් සහ 
ෙභෞතික සම්පත්වලට අගතියක්, හානියක් ෙනොවන පරිදි, ඒ 
ආයතනවල කියාදාමයට බාධාවක් ෙනොවන පරිදි ෙම් කාර්ය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. විවිධ පාසල්වල 
ෙවන්න පුළුවන්, විශ්වවිද්යාලවල -තෘතීයික අධ්යාපන ආයතනවල 
ෙහෝ විද්යා පීඨවල- ෙවන්න පුළුවන්, ඒ ඒ ආයතනවලට ආෙව්ණික 
වූ විවිධ සම්පදායයන් තිෙබනවා. ඒ සම්පදායයන් බි ඳින්ෙන් නැතුව 
ෙමය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. 
ෙමහිදී එම ආයතනවල තිෙබන සම්පත්වලට -විද්යාගාරවලට, අධි 
තාක්ෂණික උපකරණවලට- හානියක් ෙවයි, අගතියක් ෙවයි 
කියලා ෙකෙනකුට තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නැහැ, ඒ 
සඳහා අපි කමෙව්ද සකස් කරගන්නට ඕනෑ. එෙහම සකස් කර 
ෙගන, ජනතාවෙග් මුදල්වලින් නඩත්තු වන ආයතන සෑම 
විනාඩියකදීම, සෑම තත්පරයකදීම විවිධාකාරෙයන් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙයොදවන්න ඕනෑ. සමහර ෙසේවාවන් ෙනොමිෙල් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි. සමහර ෙසේවාවන් සහනදායී ගාස්තු කමයක් 

යටෙත් ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි. තවත් ෙසේවාවන් යම් 
ආකාරයකට වැඩි ගාස්තු කමයක් යටෙත් ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
ෙවයි. එෙහම කියාදාමයකට ගිෙයොත්, ෙම් රෙට් වහලා තිෙබන 
ආයතනවලින් උපරිම පෙයෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. සාමාන්යෙයන් අවුරුද්දකට මාස 
තුනක් පාසල් වහලා තිෙබනවා. හවස එකහමාෙරන් පස්ෙසේ ඊළඟ 
දවස ෙවනකල් පාසල් වහලා තිෙබනවා. විශ්වවිද්යාලවලිනුත් අපට 
ඒ පහසුකම ලබා ගන්න පුළුවන්.  

බාහිර උපාධිය පිළිබඳව ෙම් රෙට් විවිධ අදහස් උදහස් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. සමහර උදවිය කියනවා, "බාහිර උපාධිය" ෙම් 
ආකාරෙයන්ම පවත්වා ෙගන යන්න ඕනෑ කියලා. තවත් පිරිසක් 
එයට එෙරහි මතයක් නඟනවා, බාහිර උපාධිය අර ෙගන එළියට 
එන උපාධිධාරින් විශ්වවිද්යාලයක් තුළ අභ්යන්තරව උපාධිය හදාරා 
එළියට එන උපාධිධාරින් තරම් විශ්වවිද්යාල උප සංස්කෘතිය ගැන 
දන්ෙන් නැහැ, විශ්වවිද්යාල තුළ ලබන ශික්ෂණය ලබන්ෙන් 
නැහැ, විශ්වවිද්යාල තුළ තිෙබන පුස්තකාල සහ තාක්ෂණය 
පරිහරණය පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබන්ෙන්  නැහැ කියලා. ඒ නිසා 
බාහිර උපාධිධාරින්ෙග් ගුණාත්මකභාවෙය් ගැටලුවක් තිෙබනවාය 
කියා ඇතැම් ෙදනා අදහස් ඉදිරිපත් කළා. බාහිර උපාධිය 
අර්ධකාලීන උපාධියක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් නම්, බාහිර 
උපාධියට මීට වඩා වටිනාකමක් එකතු කරන්න පුළුවන් කියලා 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අදහස් කළා. ඒෙක් එක්තරා සත්යතාවක් 
තිෙබනවා කියලා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් දැනුම මනින විභාග 
විධියට පහ වසර ශිෂ්යත්ව විභාගයත්, අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) 
විභාගයත්, අෙපොස (උසස් ෙපළ) විභාගයත් කියාත්මක ෙවනවා. 
පහ වසර ශිෂ්යත්ව විභාගය පැත්තකින් තියලා, අෙපොස(සාමාන්ය 
ෙපළ) සහ අෙපොස (උසස් ෙපළ) විභාග ගැන විතරක් අපි කල්පනා 
කෙළොත්, දැනුම මනින විභාග විධියට අපට ෙම් විභාග පිළිබඳව 
සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. ඒවායින් බුද්ධිය මනිනවාද, නැත්ද කියන 
එක ෙවනම කථාවක්.  හැබැයි දැනුම මනින්න පුළුවන් කියන එක 
අෙප් රෙට් සැමෙදනාම  එකඟ වුණු කාරණයක්. ෙම් විභාග 
ෙදෙකන් දැනුම පමණයි මනින්ෙන්. ඒවායින් බුද්ධිය මනිනවාද 
කියන පශ්නයක් තිෙබනවා.  

අෙපොස(සාමාන්ය ෙපළ) විභාගෙය්දී වැඩිම 'ඒ' සාමර්ථ ලබා 
ගන්නා ෙබොෙහෝ දරුවන් අෙපොස(උසස් ෙපළ) ජීව විද්යා අංශයට, 
එෙහම නැත්නම් ගණිත අංශයට ඇතුළත් ෙවනවා. ෙබොෙහෝ 
ෙව්ලාවට 'ඒ' සාමර්ථ සහ  'බී' සාමර්ථ ලබා ගන්නා දරුවන්ෙගන් 
එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් තමයි වාණිජ, කලා අංශවලට යන්ෙන්.  
'ඒ' සාමර්ථ, 'බී' සාමර්ථ වැඩි ගණනක් තිෙබනවා නම්, රැල්ල 
තිෙබන්ෙන් අෙපොස (උසස ්ෙපළ) හදාරන්නට ජීව විද්යාව, එෙහම 
නැත්නම් ගණිත අංශයට යන්නයි. තාක්ෂණ අංශයට, වාණිජ 
අංශයට, ඒ වාෙග්ම කලා අංශයට යන්ෙන් ඊට වඩා අඩු පතිඵල 
ලබා ගන්නා, එෙහම නැත්නම්  'බී', 'සී' වැනි සාමර්ථ ලබා ගන්නා 
පිරිසක්. අෙපොස (උසස් ෙපළ) සඳහා කලා, වාණිජ සහ තාක්ෂණ 
අංශයට ඇතුළු ෙවන දරුවන්  විශ්වවිද්යාලයට යනවා.  ඒ අය 
විශ්වවිද්යාලයට ගිහිල්ලා එක පැත්තකින් උපාධියත් අරෙගන 
එළියට එනවා. ඇතැම් ෙකෙනක් විශ්වවිද්යාලය තුළදී ඉහළ 
පවීණතා ෙපන්වලා, පශ්චාත් උපාධි හදාරලා, ඒ විශ්වවිද්යාල  
තුළම සහාය කථිකාචාර්යවරු, කථිකාචාර්යවරු, ෙජ්යෂ්ඨ 
කථිකාචාර්යවරු, ඊට අමතරව ආචාර්ය, මහාචාර්යවරුන් බවට 
පත් ෙවනවා. නමුත්, වැඩිම 'ඒ' සාමර්ථ, 'බී' සාමර්ථ ගන්නා 
පිරිෙසන් අතිබහුතරයක් ගණිත අංශයට සහ ජීව විද්යා අංශයට 
යනවා. එෙහම යන අයෙගන් ඉතා සුළු ෙකොටසක් ෛවද්ය, 
ඉංජිෙන්රු වැනි පීඨවලට යනවා.  

කලා, වාණිජ, තාක්ෂණ පීඨවලට ඇතුළු වුණු දරුවන්ට වඩා 
අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) විභාගෙය්දී වැඩි පතිඵල ෙපන්වපු පිරිසක් 
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ඉන්නවා.   'ඒ' සාමර්ථ, 'බී' සාමර්ථ වැඩි පමාණයක් ලබා ගත් නිසා  
ජීව විද්යා හා ගණිත අංශෙයන් අෙපොස (උසස් ෙපළ) හදාරා,    
විශ්විද්යාලයට ඇතුළු ෙවන්න  සුදුසුකම් ලබන්ෙනත් නැති,    විද්ය 
අංශෙයන් උසස් ෙපළ හදාරපු  නිසා කලා, වාණිජ, තාක්ෂණ 
පීඨවලටවත් ඇතුළු වන්නට  පුළුවන්කමක් නැති  එවැනි පිරිසක් 
ඉන්නවා.   

එතෙකොට අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ  විභාගය දැනුම මනින 
ෙමවලම විධියට සැලකුෙවොත්, සැලකිය යුතු පිරිසක් "ඒ", "බී" 
සමාර්ථ ලබා  ගණිතය සහ ජීව විද්යා අංශෙයන් ඉදිරියට ගිහිල්ලා 
විශ්වවිද්යාලයට යන්න බැරිව හැෙලනවා. හැබැයි, ඒ අය දැනුම 
මනින ෙමවලෙම් මිම්ම විධියට සැලකුවත්, අර වාණිජ, තාක්ෂණික 
සහ කලා අංශවලට ගිය දරුවන්ට වඩා දැනුමින් යම් මට්ටමක 
ඉහළ තීරුවක්. එතෙකොට ෙම් තීරයට යන්න තැනක් නැහැ. 
ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් එක විවෘත විශ්වවිද්යාලයයි.  ලංකාෙව් 
තිෙබන්ෙන් එක තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලයයි. ඒ වාෙග්ම තෘතියික 
අධ්යාපනික ආයතන තිෙබන්ෙන් සීමිත පමාණයක්.  විශ්වවිද්යාල, 
විද්යායතන ඉතා සීමිත පමාණයක් තිෙබන්ෙන්.   ෙම් අධ්යාපන 
ආයතන තුළ අර්ධ කාලීන උපාධි කමයක් ඇති කරන්න අපට 
පුළුවන් නම්,   බාහිර උපාධියට එල්ල ෙවන ෙචෝදනාවටත්,  බාහිර 
උපාධිධාරියා අභ්යන්තර උපාධිධාරි ශිෂ්යයාට වඩා පමිතිෙයන් අඩු 
ශිෂ්යයකුය කියන පශ්නයටත් විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන්. 

  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දැන් එක අංශයක් 
පිළිබඳවයි දීර්ඝ වශෙයන් කථා කෙළේ. ෙමොකද,  එය සමාජය තුළ 
දීර්ඝ වශෙයන් කථා කළ යුතු අංශයක් නිසා.  එපමණක් ෙනොෙවයි,  
ෙම් ආයතන අපි හඳුනා ගන්න ඕනෑ. ඒක පාෙද්ශීය මට්ටමින්, 
දිස්තික්ක මට්ටමින්, පළාත් මට්ටමින් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඒ 
ක්ෂ්තවලට අදාළ පවීණයන්ෙග් කමිටුවක් හරහා හඳුනා ගන්න 
පුළුවන්. එය හඳුනා ෙගන ඒ ආයතන තුළ ඇති කළ යුතු  
විවිධාංගීකරණ වැඩසටහන් ෙමොනවාද කියන එක අපට තීරණය 
කරන්න පුළුවන්. එය තීරණය කරලා ඒ හරහා ඒ ආයතන තුළ ඇති 
කළ යුතු පාඨමාලා, ඒ ආයතන ෙමොන ෙමොන අයත් එක්කද 
සම්බන්ධ කරන්ෙන් කියන එක තීරණය කරන්න පුළුවන්. 
එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝ අධ්යාපනික ආයතන සහ අෙනකුත් 
ආයතනවලට අයත් හිස් ඉඩම් විශාල වශෙයන් තිෙබනවා. කෘෂි 
ක්ෙෂේතයත් එක්ක ඒ ඉඩම් බද්ධ කරලා කටයුතු කරන්න අපට 
පුළුවන්. කාබනික වගාවන්ට සහ කෘෂිකර්මාන්තය ආශිත 
වගාවන්හි ඉෙගනුම්, ඉගැන්වීම්  කියාවලියකට ෙම් පරම්පරාව 
ෙයොමු කරන්න පුළුවන්. රාජ්ය අංශයට තනි පංගුවක් අරෙගන ෙම් 
කටයුත්ත කරන්න බැහැ. රාජ්ය අංශය, රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන, 
ෙපෞද්ගලික අංශය, සමුපකාර අංශය, විෙශේෂෙයන් 'සණස' වැනි 
ආයතන සම්බන්ධ කරෙගන ෙම් කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික ක්ෙෂේතය තුළ  "සමාජ සත්කාරක අරමුදල" - 
Corporate Social Responsibility Fund - නමින් අරමුදලක් 
තිෙබනවා.  ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් හිටපු කීර්තිමත් 
ජනාධිපතිවරයකු වුණු ෙජෝන් එෆ්. ෙකෙනඩි මැතිතුමා වරක් 
සඳහන් කළා, "සමාජයක් තුළ ඇති, හැකි අය ඉන්ෙන් ෙබොෙහොම 
ස්වල්ප ෙදනයි. අතිබහුතරයක් ඉන්ෙන් නැති බැරි, තැෙළන ෙපොඩි 
ෙවන, පෑෙගන, පීඩිත පන්තිෙය් උදවිය"යි කියලා. ''ඇති හැකි 
ස්වල්පෙදනාට නැති බැරි බහුතරය රකින්න, ආරක්ෂා කරන්න 
බැරි නම්, ඒ සමාජෙය් කවදාවත් ඇති හැකි අයටත් පවතින්න 
බැහැ'' කියලා එතුමා කිව්වා. ඒක ඇත්ත. දැන් ෙකොළඹ නගරෙය් 
කුණු ටැක්ටර්වල වැඩ කරන මහත්වරු තීරණයක් ගත්ෙතොත්, "අපි 
මාසයක් කුණු අදින්ෙන් නැහැ" කියලා ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
මාසයක් ඕනෑ නැහැ, සති ෙදකක් කුණු ඇද්ෙද් නැත්නම් ඔය 
ෙකොළඹ නගරෙය්, ෙකොළඹ හෙත් ඉන්න කාටත් ෙකොළඹ 
නගරෙයන්, ෙකොළඹ හෙතන් පල්ලම් බහින්න වනවා. 

ෙතරක් ෙනොෙපෙනන මහා සාගරයට ගිහිල්ලා මාළු කූරිෙයකු 
අල්ලා ෙගන එන මනුස්සයා නිසා තමයි සුෙඛෝපෙභෝගී මහ මැදුෙර් 
සිට ෙහෝටලය දක්වාත්, ගෙම් පැල්පත දක්වාත් මාළු කූරිෙයකු 
කන්න ලැෙබන්ෙන්. ෙබොෙහෝ දුක් විඳලා ෙත් වත්තක දලු ටිකක් 
කඩන මනුස්සෙයකු නිසා තමයි එංගලන්තෙය් බකින්හැම් 
මාළිගාෙව් ඉන්න මහ රැජිනටත් ෙත් ෙකෝප්පයක් ෙබොන්න 
ලැෙබන්ෙන්. එෙහනම්, එක පැත්තකින් බැලුෙවොත් ෙජෝන් එෆ්. 
ෙකෙනඩි මැතිතුමා කිව්ව අදහස සමාජවාදී අදහසක්. ෙලෝකෙය් 
ධෙන්ෂ්වරය උපරිමෙයන් නිෙයෝජනය කරන රටක් වන 
ඇෙමරිකාෙව් හිටපු ජනාධිපතිවරෙයකු තමයි ෙම් කථාව කිව්ෙව්. 
"සමාජෙය් ඇති හැකි අය ඉන්ෙන් ස්වල්පෙදනායි, නැති බැරි අය 
තමයි බහුතරයක් ඉන්ෙන්. අර ඇති හැකි ස්වල්පෙදනාට නැති බැරි 
බහුතරය රකින්න, ආරක්ෂා කරන්න බැරි නම් කවදාවත් ඒ 
සමාජෙය් ඇති හැකි අයටත් පවතින්න බැහැ"යි කියලා එතුමා 
කිව්වා. ඒ නිසා CSR ව්යාපෘතිවලට අද ෙලෝකය තුළ ෙබොෙහෝ 
ව්යාපාර ආයතන ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ CSR 
අරමුදල්වලින් ෙම් රෙට් සංවර්ධන කියාදාමයටත්, විෙශේෂෙයන් 
අධ්යාපනය සඳහාත්, නෙවෝත්පාදන වැඩ පිළිෙවළවල් සඳහාත් 
ලැෙබන සහෙයෝගය අඩුයි. ඒ නිසා අපි එවැනි වැඩ පිළිෙවළකට 
යා යුතුයි. 

 ෙම් ආයතන තුළින් අවුරුදු 2ත් - 4ත් අතර වයෙසේ සිටින කුඩා 
දරුෙවෝ ෙවනුෙවන්, අවුරුදු 4ත් - 6ත් අතර වයෙසේ සිටින 
ෙපරපාසල් දරුවන් ෙවනුෙවන්, අවුරුදු 6ත් - 18ත් අතර වයෙසේ 
සිටින සාමාන්ය පාසල් අධ්යාපනය ලබන දරුවන් ෙවනුෙවන්, 
පාසල් හැර ගිය තරුණ තරුණියන් ෙවනුෙවන්, රැකියා විරහිත 
තරුණ තරුණියන් ෙවනුෙවන්, ගෘහිණියන් ෙවනුෙවන්, 
වැඩිහිටියන් ෙවනුෙවන්, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් ෙවනුෙවන්, ඒ 
වාෙග්ම විෙශේෂ හැකියාවන් තිෙබන, එෙහම නැත්නම් විෙශේෂ 
අවශ්යතා තිෙබන උදවිය ෙවනුෙවන් විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන්.  

විෙශේෂ හැකියාවන් තිෙබන ෙහෝ විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන 
උදවිය ඉස්සර නම් අපි හැඳින්වූෙය් "ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්" 
කියලායි. නමුත්, ඔවුන්ට දැන් එෙහම කියන්ෙන් නැහැ. දැන් අපි 
ඔවුන් හඳුන්වන්ෙන් "විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන පුද්ගලෙයෝ" 
එෙහම නැත්නම්, "විෙශේෂ හැකියාවන් තිෙබන පුද්ගලෙයෝ" 
කියලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටයි, මටයි 
කකුෙල් ඇඟිලිවල පෑන තියාෙගන ලියන්න බැහැ. පෑනක් කෙට් 
තියලා ලියන්න අපට බැහැ. හැබැයි, විවිධ ෙහේතු නිසා කායික 
අශක්නුතාවන්ට පත් වුණු පුද්ගලෙයෝ ඉන්නවා. ෙම් අය 
ෙවනුෙවන් විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම අපි දන්නවා, අවුරුදු දහතුනක් ඉස්ෙකෝලෙය් ඉංගීසි 
ඉෙගනෙග නත් දහතුන්වන අවුරුද්ද අවසන් ෙවලා 
ඉස්ෙකෝලෙයන් එළියට එන සාතිශය බහුතරයක් දරුවන්ට ඉංගීසි 
බැහැ කියලා. මහරගම ජාතික අධ්යාපන ආයතනය මීට අවුරුදු 
අටකට කලින් කරපු සමීක්ෂණයක් අනුව ෙපනී ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා, ලංකාෙව් සාමාන්ය පාසල් අධ්යාපනය තුළදී දරුෙවකු 
අවුරුද්දකට අලුෙතන් ඉෙගන ගන්නා ඉංගීසි වචන සංඛ්යාව 
විසිෙදකයි කියලා. 

එෙහම නම්  1940-1950 දශකෙය් තිබූ රෑ ඉස්ෙකෝල කමය 
සවස් කාලෙයත් කියාත්මක කරන්න ෙවනවා.  අධ්යාපනෙය් අංශ 
තුනක් තිෙබනවා. ඒ තමයි විධිමත් අධ්යාපනය, ෙනොවිධිමත් 
අධ්යාපනය සහ අවිධිමත් අධ්යාපනය. ෙමයින් විධිමත් අධ්යාපනය 
සහ ෙනොවිධිමත් අධ්යාපනය සඳහා රජෙය් මැදිහත්වීම තිෙබනවා. 
අවිධිමත් අධ්යාපනය කියන්ෙන් යන ගමන් ඔය ෙකොෙහේ හරි 
කියවන ෙදයක්, පත්තරයක් බලලා ඉෙගන ගන්නා ෙදයක්  වාෙග් 
ෙද්වල්. හැබැයි, විධිමත් අධ්යාපනයට පතිවිරුද්ධ වූ ෙනොවිධිමත් 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් "ෙනොවිධිමත් අධ්යාපන ඒකක" ජාතික 
අධ්යාපන ආයතනය  මඟින්  කියාත්මක කරනවා.  ඒ ෙනොවිධිමත් 
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අධ්යාපනය සඳහා රජය ෙයොදවන මුදල් පංගුව වැඩි කරලා ඒ 
ෙනොවිධිමත් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තවත් ඉහළට ගන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම අවිධිමත් අධ්යාපනෙය්  පධාන අංගයන් බවට අද 
පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන් රූපවාහිනී නාලිකා, ගුවන් විදුලි නාලිකා, 
පුවත් පත්, සති අන්ත පුවත් පත්, වාර පකාශන, සඟරා සහ  අද 
විෙශේෂෙයන්ම  සෑම ෙකෙනක්ෙග් අෙත්ම smartphone  එකක් 
තිෙබනවා. ඒ හරහා  ෙලෝකයත් එක්ක ෙව්ගෙයන් සම්බන්ධ 
ෙවන්න පුළුවන්; සමාජජාලා ෙවබ් අඩවි එක්ක සම්බන්ධ ෙවන්න 
පුළුවන්; සන්නිෙව්දනෙය් නූතන තාක්ෂණයත් එක්ක සම්බන්ධ 
ෙවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් විනාඩි 15ක් කථා කළා. තව ෙකොපමණ 

ෙව්ලාව අවශ්යද? 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.  

ඒ ආකාරෙය් smartphones ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
විධිමත් අධ්යාපනයත්, ෙනොවිධිමත් අධ්යාපනයත් වාෙග්ම අවිධිමත් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ඉලක්ක කරපු පාඨමාලා කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් 
සියලුම කාරණා සලකා බලමින් රජ ෙය් පාසල්, විශ්වවිද්යාල, 
තෘතීයික අධ්යාපන ආයතන, ගුරු විද්යාපීඨ, පිරිෙවන් විද්යායතන 
ඇතුළු ආයතනවල පෙයෝජනයට ෙනොගන්නා කාලය ඒ 
ආයතනවල විනයට, සංවරයට, ඒ ආයතනවල පවතින 
නීතිරීතිවලට, මානව ෙහෝ ෙභෞතික සම්පත්වලට හානියක් 
ෙනොවන පරිදිත්, ඒ ආයතනවල ෙගෞරවයට සහ කීර්තිනාමයට 
හානියක් ෙනොවන පරිදිත් ෙවනත් පෙයෝජනවත් කාර්යාවලියකට 
ෙයදවීම සුදුසුයි  කියන ෙයෝජනාව මම ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් 
තබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීමට ගරු අෙශෝක පියන්ත මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 1.45] 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූලාසනෙය් ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ කාලයට සහ ඉදිරියට 

වඩාත් ගැළෙපන ආකාරයට අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ  මන්තීතුමා 
ෙගෙනන ලද රජෙය් පාසල් හා විශ්වවිද්යාල නිවාඩු දිනයන්හි   
අධ්යාපන ඒකක  බවට පත් කිරීෙම් ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාව ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී මම ස්ථිර කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙවනුෙවන්  
ෙකටිෙයන් අදහස් කිහිපයක්  දැක්වීමට මා අදහස් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන් කුමන කාලයක ෙහෝ රජයන් බලයට පත් වුණාම 
රෙට් සහ යුගෙය් අවශ්යතාව අනුව වැඩ පිළිෙවළ නිර්මාණය 
කරනවා. ඒ නිර්මාණය කරන වැඩ පිළිෙවලවල් හැම එකක්ම හැම 
තැනක්ම දකින්න තිෙබනවා. නමුත්  අවසානෙය්දී අපට පශ්නයක් 
විධියට සම්පත්වල ඌනතාව මතුෙවනවා. ඒ නිසා අද දවෙසේ ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙගන එන ලද ෙම් ෙයෝජනාව කියාවට 
නංවන්නට පුළුවන්කම ලැෙබනවා නම්, කියාවට නංවන්නට වැඩ 
පිළිෙවළක් හදනවා නම් සහ ඒ ගැන ෙසොයා බලනවා නම් මම 

හිතන්ෙන් ඉදිරිෙය්දී  අෙප් රෙට් මානව සම්පත සංවර්ධනය කිරීමට 
තිෙබන අවශ්යතාව සපුරාගන්නට අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. අද 
අපි හැෙමෝම දැනුම ෙසොයාෙගන යනවා; අපි දරුවන්ට දැනුම ලබා  
ෙදන්න කටයුතු කරනවා;  දරුවන්ට දැනුම ලබා දියයුතුයි කියා  
ෙයෝජනා කරනවා; ඒ ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළවල් නිර්මාණය 
කරනවා.  

ෙකෙනක් පශ්නයක් අහන්න පුළුවන් පාසලක එක පාලන 
තන්තයක් එෙහම නැත්නම් එක රාජකාරි මට්ටමක කියාත්මක 
කරන එක  සමතුලිත කර ගන්ෙන් ෙකෙසේද, එෙහම නැත්නම් 
ෙබදා ගන්ෙන් ෙකෙසේද කියලා. ඒ නිසා ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
හදන්න ඕනෑ. වැඩ පිළිෙවළක් හදන්ෙන් නැතිව ෙනොවිධිමත් 
විධියට ෙම් කටයුතු ආරම්භ කරන්නට එෙහම නැත්නම් ෙමයට 
ඇතුළු ෙවන්න ගිෙයොත් එතැන පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ඒක අපි 
දන්නවා. නමුත් ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  ෙම් පිළිබඳව 
යම්කිසි කමෙව්දයක් නිර්මාණය කරන වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
සකසන්න කටයුතු කෙළොත්  ෙහට දවෙසේ මුහුණෙදන්න සිදුවන 
ෙබොෙහෝ භයානක උවදුරුවලින් ෙම් සමාජය, රට සහ ෙලෝකය 
මුදාගන්නට අපට පුළුවන්කම ලැෙබයි කියා මම විශ්වාස කරනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් දරුවන් පාසල් අධ්යාපනෙය් පාථමික 
අධ්යාපනය පටන් අරෙගන ඊට පසු ද්විතීයික අධ්යාපනයට - උසස් 
අධ්යාපනයට - යද්දී ෙකොපමණ පමාණයකට එක් එක් තලයන්, 
එක් එක් මධ්යස්ථාන අතහැෙරනවාද? ඒ අතහැෙරන දරුවන්ට 
කරන්න ඕනෑ කුමක්ද?  ඒ දරුවන් සියලු ෙදනාම එකතැනකට 
අරෙගන ආකල්පමය වශෙයන් සහ දැනුම වශෙයන් ඔවුන්ට 
ආෙව්ණිකව සැඟවුණු කුසලතා වර්ධනය කර ගන්න පුළුවන් 
විධිෙය් තැනක් ඉඩක් ෙකොෙහේද  කියන පශ්නය පිළිබඳව මිනිසුන් 
දැන් කථිකාවතකට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා කිව්වා වා ෙග්,  මාස තුනක් වහන, ඒ වාෙග්ම නිවාඩු 
දවස් සියල්ල නිකම් තිෙබන, ඒ වාෙග්ම දවෙසේ පස්වරු ෙදෙකන් 
පසුව පහුෙවනිදා පාසල් පටන් ගන්නකම් වසා තැෙබන ෙම් රජෙය් 
ෙගොඩනැඟිලි; ෙම් රජෙය් සම්පත්; ෙමවැනි ආකාරයට තිෙබන 
සියලු ස්ථාන පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන්වන විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා නම් ෙහොඳයි. එවිට 
අපට අවශ්ය කරන මිනිසා ෙම් ෙලෝකයට නිර්මාණය කර ගන්න 
අපට පුළුවන්කම ලැෙබ්වි. එෙසේ අපට අවශ්ය කරන මිනිසා 
නිර්මාණය කරනවා නම්, අපට පැහැදිලිවම ෙම් සමාජය  
ජයගහණය කරා; සාර්ථකත්වය කරා ෙගන යන්නට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා.  

අද අපි හැෙමෝම දන්නා ෙහෝ ෙනොදන්නා පධාන කාරණාවක් 
අෙප් රෙට් තිෙබනවා. අපි හැෙමෝම දන්නා ෙහෝ ෙනොදන්නා 
සැඟවුණු කාරණාවක් විධියට ශී ලංකාව තුළ ෙබොෙහෝම බරපතළ 
පශ්නයක් වශෙයන් තිෙබන්ෙන්, සැඟවුණු දුප්පත්කමයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ සැඟවුණු දුප්පත්කම ගමට 
ගියාම දකිනවා; අෙප් පෙද්ශවලට ගියාම දකිනවා. එයින් අපි 
හඳුනා ගන්ෙන්, පුංචි පමාණයක් පමණයි. ඒ සැඟවුණු 
දුප්පත්කෙමන් සහ පීඩාෙවන් දුක් විඳින දුප්පත් ජනතාව මුදවා 
ගන්න නම්, ඔවුන්ව ෙලෝකය ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. එමඟින්, 
ඔවුන්ව සාර්ථක කරන්න නම්, ඔවුන්ට කුමන ෙහෝ ආකාරයකින් 
දැනුම හා ඔවුන්ෙග් ජීවිතවලට අවශ්ය කරන ශක්තිය ලබා දිය 
යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි  "ෙලොෙවන් එෙකක් එක් 
ෙදයකට ෙවයි සමත" කියලා කියමනක් තිෙබනවා. හැෙමෝම 
විශ්වවිද්යාලෙය් යන්ෙන් නැති ෙවයි. හැෙමෝටම උපාධි ගන්න බැරි 
ෙවයි. හැෙමෝටම තමන් ලියන ලියන විභාගවලින් ජයගන්නට බැරි 
ෙවයි. නමුත්, ඒ හැම ෙකෙනකුටම නිසි තැනක් තිෙබනවා; නිසි 
වැඩක් තිෙබනවා; නිසි ස්ථානයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ව එතැනට 
ස්ථානගත කරන්න පුළුවන් වාතාවරණය නිර්මාණය කිරීම රජයක් 

569 570 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විධියට අෙප් වගකීමක් වනවා. එම නිසා, රජයක් විධියට අෙප් 
වගකීම ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගන්න අපට පධාන වශෙයන් තිෙබන 
ගැට ලුව වන්ෙන්, සම්පත්වල ඌනතාවයි. අපට ඒ සම්පත්වල 
ඌනතාව ඇති නිසා, අද දවෙසේ පමාද ෙනොවී කියාවට නැංවිය යුතු 
ෙබොෙහෝ වැඩසටහන් අතපසු කරලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් 
පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ෙයොමු ෙවයි 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එම නිසා සමහර ආයතන, සමහර 
පාසල්, සමහර විශ්වවිද්යාල පද්ධතිවල තිෙබන සම්පත් මුදවා 
ගන්ෙන්  නැත්නම් එෙහම නැත්නම් ලිහිල් කර ගන්ෙන් නැත්නම් 
අමාත්යාංශවල හිර ෙවලා තිෙබන චකෙල්ඛ සහ යම් යම් කමෙව්ද 
නිසා අත්යවශ්ය කාරණාවකදී වුණත් පෙයෝජනයකට ගන්න බැරි 
ෙවනවා.  එම නිසා ෙම් පිළිබඳව කාරුණික අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, අද දවෙසේ  ෙමම වැදගත් ෙයෝජනාව 
මම නැවතත් ස්ථීර කරමින් නිහඬ වනවා.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමා. 
 
[பி.ப. 1.50] 

 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் த்திக பதிரண அவர்கள் 
ன்ைவத்தி க்கும் தனிநபர் பிேரரைணமீ  உைரயாற்ற 

வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ல் நன்றி ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அரசாங்கப் பாடசாைலகைள ம் பல்கைலக் 
கழகங்கைள ம் வி ைற நாட்களில் கற்ைக அலகுக க் 
காகப் ெபற் க்ெகா த்தல் ெதாடர்பாக ெகௗரவ உ ப்பினர் 

ன்ைவத்தி க்கும் இந்தப் பிேரரைண வரேவற்கத்தக்க . 
பாடசாைல வளங்கைள அல்ல  பல்கைலக்கழக வளங்கைளப் 
பயன்ப த் வ  ெதாடர்பாக அரசாங்க நி வனங்க க்ேக 
உாிய கட் ப்பா கள் நம  நாட் ன் கல்வி ைறைமயில் 
காணப்ப கின்றன. நம  கல்வி ைறைய ம் கலாசாரத் 
ைத ம் ஆய் க்குட்ப த்தேவண் ய அல்ல  ஆய்  ேநாக்கிய 
பார்ைவேயா  அதைனக் ைகயாளேவண் ய ைறைம 
யி ந்  மாறி சாதாரண நி வாக நி வனங்கள் ேபான்  
ெசயற்ப த்தப்ப கின்ற ஒ  நிைலைமதான் வழைமயில் 
இ க்கின்ற . பல்கைலக்கழகம் என்ற ெபயேர விாிவான ஓர் 
அர்த்தத்ைதக் காட் கின்ற . அங்ேக பல கைலகள் 
கற்பிக்கப்பட ேவண் ம்; பல விடயங்கள் ஆய் ெசய்யப்பட 
ேவண் ெமன்ற நிைல இ க்கின்றேபா ம் ெப ம்பாலான 
ெதன்னாசிய நா களில் பல்கைலக்கழக கட்டடங்கள் 
மாத்திரமல்ல, அங்ேக ள்ள கற்ைக ைறைமகள்கூட டப் 
பட்டதாகேவ இ க்கின்ற . நம  நாட் ம்கூட திறந்த 
பல்கைலக்கழகம் இ க்கின்ற . ஆனால், அ கூட ய 

ைறைமக டன்கூ ய பல்கைலக்கழகமாகத்தான் இ க் 
கின்ற . நான் ெசால்ல வ கின்ற விடயம் என்னெவன்றால், 
திறந் வி தல் என்ப  ெவ மேன வளங்கைள மாத்திரம் 
திறந் வி தல் என்ப  அர்த்தமல்ல. ஆய் க்குாிய வைகயில் 
பல்கைலக்கழகக் கல்விைய ேமற்ெகாள்ளக்கூ யவா  
மாணவர்க க்கு அந்த ைறைமைய திறந் வி வ தான் 
இங்கு க்கியமான அம்சம் என்பைதத்தான்.  

எனக்குக் கிைடத்த ஓர் அ பவத்ைத இந்த சந்தர்ப்பத்திேல 
இந்த உயாிய சைபயிேல பகிர்ந் ெகாள்ளலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன். கடந்த வ டம் நி ேயார்க் நகாிேல 
இடம்ெபற்ற ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மாநாட் ல் கலந்  
ெகாள் ம் வாய்ப்  எனக்கு கிைடத்த . அந்த மாநாட்ைட 
ஒட் யதாகப் பல்ேவ  சி  மாநா கள் நி ேயார்க் 
நகரத்திேல இடம்ெபற்றன. பல்ேவ  நா களி ந்  
வ ைகதந்தி ந்த பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், சிவில் ச க 
அங்கத்தவர்கள், ச க அக்கைறயாளர்கள் அங்ேக 
கலந் ைரயாடல்கைள நடத்திக்ெகாண் ந்தார்கள். அங்ேக 
வ ைகதந்தி ந்த பல்கைலக்கழகப் பிரதிநிதிகள் தங்கள  
பல்கைலக்கழகங் க க்கு அந்த நி ணர்கைள அல்ல  
விற்பன்னர்கைள அல்ல  மக்கள் பிரதிநிதிகைள அைழத்  
அவர்க ைடய நாட்  விடயங்கள் ெதாடர்பாக, ச கம் 
சார்ந்த ஆய் கள் சம்பந்தமாகத் தங்கள  பல்கைலக் 
கழகங்களில் உைரயாற் மா  ேகட் க்ெகாண்டார்கள். 
அதாவ , அந்த மாநாட் க்கு வ ைகதந்தி ந்த நி ணர்களின் 
அறிைவத் தங்கள  பல்கைலக்கழகங்களி டாக 
மாணவர்க க்குப் ெபற் க் ெகா க்கும் ெசயற்பாட்ைட 
அவர்கள் இயல்பாகேவ ன்ென த்தைத அவதானித்ேதன். 
அந்த வைகயில் நி ேயார்க் நகரத்தில் அைமந்தி க்கின்ற 
ெகாலம்பியா பல்கைலக்கழத்தில் மைலயக மக்களின் 
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பான ஓர் உைரைய ஆற்றக்கூ ய 
சந்தர்ப்பம் எனக்கும் கிைடத்த .  

அதைனக் ேகள்வி ற்ற ெவாஷிங்டன் பல்கைலக்கழகத் 
தினர் அங்கு எங்கைள அைழத்தன் லம் இன் ெமா  
ெசயலமர்ைவ குறித்த திகதியில் அங்கு நடத்தக்கூ ய 
வாய்ப் க் கிைடத்த . அதி ம் நம  நா  பற்றி, அதாவ , 
நம  நாட் ன் வளங்கள், நாட் ள்ள கல்வி ைறகள், ச க 
அைமப் கள் மற் ம் இங்குள்ள பிரச்சிைனகள் சம்பந்தமாக 
அந்தப் பல்கைலக்கழக மாணவர்க க்குத் ெதாியப்ப த்தக் 
கூ யதாக இ ந்த . இதன் லமாக அங்குள்ள மாணவர்கள் 

திதாகப் பல்ேவ  விடயங்கைளக் கற் க்ெகாள்ளக்கூ ய 
வாய்ப்  உ வாக்கப்பட் க்கின்ற . ஓர் அதிசயிக்கத்தக்க 
விடயம் என்னெவன்றால், நான் ெகாலம்பியா பல்கைலக் 
கழகத்தில் உைரயாற்றி த்த பின்னர், அப்பல்கைலக் 
கழகத்தில் PhD க்குாிய ஆய்விைன ேமற்ெகாள்கின்ற 
அெமாிக்க இனத்தவரான மார்க் என்ற ெபய ைடய மாணவன் 
வந்  என் டன் தமிழி ம் சிங்களத்தி ம் உைரயா ய  
தான். அவர் ஆய் த் ேதைவக க்காக ெகாலம்பியா 
பல்கைலக்கழகத்தி ந்  இலங்ைகக்கு வந்  இங்ேக 
பல்ேவ  ஆய் கைளச் ெசய் , நம  நா  பற்றி ம் இங்கு 
வழக்கி ள்ள ெமாழிகள் பற்றி ம் ெதாிந் ெகாண்டவராக 
இ க்கிறார். அவர் சிங்கள ம் தமி ம் ேபசுகின்ற அள க்குக் 
கற்றி க்கின்றார். அந்தள க்கு அந்தப் பல்கைலக்கழக 

ைறைம திறந் விடப்பட்டதாக இ க்கின்ற .  

எனேவ, ெகௗரவ உ ப்பினர் த்திக பதிரண அவர்கள் 
ெகாண் வந்தி க்கின்ற இந்தப் பிேரரைண லமாக  தனிேய 
கட் டங்கைள மாத்திரம் வி ைற நாட்களில் திறந் விட்  
அதைனக் கற்ைகெநறிக க்குப் பயன்ப த் வதற்கு அப்பால், 
இந்த ைறைம ம் மாற்றம் ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
ெவளிநபர்கள், ச க ஆய் க்குாியவர்கள், ச க விடயங் 
க டன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ேபான்ேறா க்கும் பல்கைலக் 
கழகங்கள் பயன்பட ேவண் ம். பல்கைலக்கழகங்களில் கற்கும் 
மாணவர்க க்கு ச க ாீதியான அறிைவ ம் ஆய்ைவ ம் 
வழங்கக்கூ ய நிைலயமாக அவற்ைற மாற்ற ேவண் ம். 

தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள நம  பல்கைலக்கழக 
ைறைமயான , பாடசாைலயில் 1 - 13ஆம் ஆண்  வைர  
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கற்ற பாடவிதானங்களின் ெதாடர்ச்சியாக  13ஆம், 14ஆம், 
15ஆம், 16ஆம் வகுப்ைப ம் ப க்கின்ற வகுப் நிைல 

ன்ேனற்ற ைறைமயாகேவ ள்ள . அவ்வாறில்லாமல், 
அதைன திறந்த ச க கல்விசார் ஆய் க்குாியெவா  நி வன 
மாக மாற் வதற்கு இ ேபான்ற ேயாசைனகள் நிச்சயமாக 
ைகெகா க்கும்.  

அேதேபால பாடசாைல மட்டத்தி ம்கூட, மாணவ 
ெரா வர் பாடசாைலைய விட்  விலகிய பின்னர் பல்கைலக் 
கழக அ மதி கிைடக்காத நிைலயில், அ த்  தன  
கல்விைய, தன  வாழ்க்ைகைய எவ்வா  ெதாடரப் 
ேபாகின்றார் என்பதற்கான வழிகாட்டல் க த்தரங்குகள் 
அல்ல  ெசயலமர் கள் - career guidance programme கைள 
நடத் வதற்கும் பாடசாைல வளங்கைளப் பயன்ப த்த 

ம். எனேவ, இந்தப் பிேரரைண ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் , 
விாிவாக ஆராயப்பட் , அதைன நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
எத்தனிக்க ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப் க்கு 
நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். 

 
[අ.භා. 1.56] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් පාසල් හා විශ්වවිද්යාල  

නිවාඩු දිනවලදී එම මධ්යස්ථාන අධ්යාපන ඒකක සඳහා ලබා දීම 
පිළිබඳව ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 
ෙයෝජනාෙව් සඳහන්, රජෙය් පාසල් හා සම්බන්ධව පිළිතුර           
ලබා ෙදන්න කියා, හදිසි අවශ්යතාවක් මත එතුමාට අද 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීමට ෙනොහැකි නිසා, ගරු අධ්යාපන 
අමාත්ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මා ෙවත පිළිතුරක් එවා 
තිෙබනවා. ඒ පිළිතුර මා ෙම් ගරු සභාවට පළමුෙවන් ඉදිරිපත් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම, විශ්වවිද්යාල සම්බන්ධෙයන් ලබා දිය යුතු 
පිළිතුර ඉදිරිපත් කරන්න කියා, ගරු උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමා 
මා ෙවත පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. පළමුව, පාසල් පිළිබඳව අධ්යාපන 
අමාත්යතුමාෙග් උත්තරයත්, ෙදවනුව විශ්වවිද්යාල සම්බන්ධව 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් පිළිතුරත් මම ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපන අමාත්ය ගරු අකිල 
විරාජ් කාරියවසම් මහතා ලබා දුන් පිළිතුර මා දැන් කියවන්නම්. 
පාසල්වල සති අන්ත දිනවලදී හා පාසල් කාලෙයන් පසුවද 
පාසල්වලින් ඉවත් වූ සිසුන් ෙවනුෙවන් හා තරුණ තරුණියන් 
ෙවනුෙවන් සාක්ෂරතා පන්ති ෙමන්ම විවිධ වෘත්තිකයන් 
ෙවනුෙවන් පාඨමාලා පැවැත්වීම සඳහා රජෙය් පාසල් දැනටමත් 
ෙයොදා ගන්නවා. ෙමම වැඩසටහන් අධ්යාපන අමාත්යාංශය යටෙත් 
කියාත්මක වන ෙනොවිධිමත් අධ්යාපන අංශ මඟින් ෙහෝ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් පවත්වාෙගන යනු ලබන වැඩසටහන් 
ෙලස කියාත්මක වනවා. තවද පාසල් පරිගණක සම්පත් 
මධ්යස්ථාන මඟින් බාහිර පාර්ශ්වයන් සඳහා පවත්වනු ලබන 
පාඨමාලාවන්ද පාසල් පරිශ තුළ කියාත්මක වනවා.  

ඇතැම් පෙද්ශවල සති අන්ත දිනවලදී පාසල්වල දහම් පාසල් 
පැවැත්වීමද සිදු කරනවා. ෙකෙසේ වුවද ෙමය සෑම පාසලකම 
කියාත්මක ෙනොවන තත්ත්වයක් වන නිසා ෙබොෙහොමයක් 
පාසල්වල නිවාඩු කාල සීමා තුළ ෙගොඩනැඟිලි ඵලදායි කාර්යයන්ට 
ෙයොදා ගැනීමට ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. නිවාඩු දිනවලදී පාසල් 
පරිශ තුළ ෙමම කාර්යයන් සඳහා දායක කර ගත හැකි කාර්ය 
මණ්ඩලයක් ෙනොමැති වීම මත ෙමම පස් වරු හා සති අන්ත 
දිනයන් ෙවන් කිරීම අපහසු වී තිෙබනවා. එෙමන්ම පධාන පාසල් 

නිවාඩු කාල සීමා ෙදක වන ෙදසැම්බර් හා අෙගෝස්තු මාසවලදී 
වැඩි දින ගණනක අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) හා අෙපොස (උසස් 
ෙපළ) විභාග පැවැත්ෙවන නිසා පාසල් රාශියක ෙමවන් 
වැඩසටහන් පැවැත්වීමට අපහසු වී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙයෝජිත නව අධ්යාපනික 
පතිසංස්කරණ මඟින් වසර 13ක අධ්යාපන අවස්ථාවක් ලබා දීමට 
සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 11වන ෙශේණිෙය් ඉෙගනුම 
අවසන් කරන සිසුන් අතරින් නියමිත සුදුසුකම් ෙනොලබන සිසුන් 
සඳහා, තම අභිමතය මත ෙතෝරාගත හැකි වන පරිදි, ඉදිරිෙය්දී 
ලබා දීමට නියමිත විෂයයන් 20කින් විෂයයන් 3ක් ඉෙගනීමට 
අවස්ථාව සලසා ෙදනවා. ෙමම අතිෙර්ක වි ෂයයන් තාක්ෂණික හා 
පාෙයෝගික විෂයයන්ට වැඩි බරක් සහිත වූ විෂයයන් වන නිසා ෙම් 
සඳහා පාෙයෝගිකව අතිෙර්ක කාලයක් ලබා දීම අවශ්ය වී 
තිෙබනවා. එවන් පුහුණු අවශ්යතා සඳහා පාසල් කාලෙයන් පසු 
පාසල් ෙගොඩනැඟිලි ෙයොදා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසී තිෙබනවා.  

එෙමන්ම, දැනට කියාත්මක වන මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ 
විද්යාගාර හා පරිගණක විද්යාගාර භාවිත කරමින් වර්තමානයට 
අවශ්ය පරිගණක පුහුණු වැඩසටහන් හා කාර්මික පාඨමාලා 
පැවැත්වීමට හා ඒවාට බාහිර සිසුන් ද දායක කරගැනීම මඟින් 
පෙද්ශෙය් ෙයෞවනයන්හට පාසල විවෘත අධ්යාපන මධ්යස්ථානයක් 
බවට පත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති නිසා ඉදිරි ෙය්දී පාසල් 
ෙගොඩනැඟිලි ඵලදායි කාර්යයන් සඳහා ෙයොදාගැනීමට හැකියාව 
ලැෙබනවා. තවද රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශවල අධ්යාපන 
ආයතනයන්හි සහභාගිත්වෙයන් නව තාක්ෂණ විෂය ධාරාවට 
අදාළව පාෙයෝගික පුහුණු වීම් සඳහා බාහිර තාක්ෂණ හා ඒකාබද්ධ 
පාෙයෝගික පුහුණු වීම් හා දැනුවත් කිරීම් ද නිවාඩු කාල සීමා තුළදී 
බාහිර සම්පත් දායකයන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් පැවැත්වීම මඟින් 
ඉදිරිෙය්දී පාසල් ෙද්පළ ඵලදායි ෙද්පළ බවට පත් කිරීමට සැලසුම් 
කර තිෙබන බවත් ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්න කියා අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයත්, ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමාත් දැනුම් දී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දැන් ගරු උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා විසින් ෙමම ෙයෝජනාවට අදාළව ලබා දී තිෙබන 
විස්තරය ඉදිරිපත් කරන්නම්. වර්තමානෙය් විශ්වවිද්යාල විසින් 
පථම උපාධි පාඨමාලා ෙමන්ම පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා, 
ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලා සහ ෙවනත් ෙකටි කාලීන පාඨමාලා 
පවත්වාෙගන යනු ලබනවා. උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශය යටෙත් විශ්වවිද්යාල 17ක් සහ විශ්වවිද්යාල අනුබද්ධ 
ආයතන 15ක් ඇතුළුව ආයතන 32ක් පවතිනවා. විශ්වවිද්යාලවල 
පථම උපාධිය හදාරන ශිෂ්ය සංඛ්යාව වර්තමානෙය් 94,000ක් 
පමණ වනවා. පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සඳහාද සිසුන් 12,000ක් 
පමණ දැනට අධ්යාපනය ලබනවා. පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා, 
ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලා සහ ෙවනත් සහතික පත පාඨමාලා සඳහා 
අධ්යයන කටයුතු සිදු කරනුෙය් ෙබොෙහෝ විට සතිෙය් දිනවල 
සන්ධ්යා කාලෙය් හා සති අන්ත දිනයන්හිදීය. 

විශ්වවිද්යාලවල දැනට පවතින ෙද්ශනශාලා, විද්යාගාර, 
පරිගණක විද්යාගාර, පුස්තකාල හා අෙනකුත් පහසුකම්වලින් 
උපරිම ප ෙයෝජන ගැනීම සඳහා සහ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
හැකියාවන් හා දක්ෂතාවන්ෙගන් උපරිම ප ෙයෝජන ගැනීම සඳහා, 
සාමාන්ය සිසුනට අධ්යයන කටයුතු ෙනොපැවැත්ෙවන කාල 
සීමාවන් තුළදී අෙනකුත් අධ්යයන හා පුහුණු කටයුතු සඳහා ෙමම 
ආයතන භාවිත කිරීෙම් හැකියාව පිළිබඳව අමාත්යාංශය මඟින් 
කරුණු අධ්යයනය කරනු ලබනවා. 

ෙකෙසේ වුවද, ෙම් අවස්ථාව වන විටත් ඒ ඒ විශව්විද්යාලවල 
පවතින හැකියාවන් හා පාගුණ්යයන්, රාජ්ය අංශය හා කර්මාන්ත 
අංශෙය් විවිධ ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධව විශ්වවිද්යාල සිසුන්ට 
පරිබාහිරව අෙනකුත් කණ්ඩායම්වලට අධ්යාපනය සහ පුහුණුව 

573 574 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලබා දීමට භාවිත කරනවා. එෙමන්ම පවත්නා පර්ෙය්ෂණ 
පහසුකම්, කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් අවශ්යතාවන් සඳහා වන 
පර්ෙය්ෂණ කිරීමට භාවිත කරන බව සඳහන් කිරීමට කැමැතියි 
කියා ඔවුන් දන්වා තිෙබනවා. ෙම් අනුව ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය, 
ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය, ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලය, රුහුණු 
විශ්වවිද්යාලය වැනි විශ්වවිද්යාලවල හා එම විශව්විද්යාල යටෙත් 
ඇති ආයතනවල ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ පාඨමාලා, 
මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ පාඨමාලා, කළමනාකරණය 
පිළිබඳ පාඨමාලා, කෘෂි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය සම්බන්ධ පාඨමාලා, 
ආර්ථික සංවර්ධනය, ගැටුම් කළමනාකරණය, උපෙද්ශනය, 
ජනමාධ්ය වැනි විවිධ වූ ක්ෙෂේතවලට අදාළ ෙකටි කාලීන 
පාඨමාලා පවත්වා ෙගන යනවා. වයඹ විශ්වවිද්යාලය ඒ පෙද්ශෙය් 
කෘෂි කාර්මික අර්ථිකයට අදාළව පර්ෙය්ෂණ පවත්වනවා ෙමන්ම 
ෙගොවි ජනතාවට උපෙද්ශන ෙසේවාවන්ද ලබා ෙදනවා. එෙමන්ම 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේත ෙය් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙමන්ම ඉංජිෙන්රු 
පවර්ධන කටයුතු සඳහාත් ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් විද්යාගාර 
භාවිත කරමින් තාක්ෂණික විද්යා පර්ෙය්ෂණ සිදු කරනවා. 
එෙමන්ම ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨය මඟින් සාමාන්ය ජනතාවට අවශ්ය 
වන ෛවද්ය පරීක්ෂණයන් ඉටු කර දීමටද කියා කරනවා. 

ෙකෙසේ වුවද,  විශ්වවිද්යාල  සාමාන්යෙයන් පාඨශාලා ෙමන් 
නියමිත කාලයක් තුළදී නිවාඩු සඳහා වසා තබනු ෙනොලැෙබ්. එක් 
එක් විශ්වවිද්යාල සහ එක් එක් පීඨවල අධ්යයන වසර ආරම්භ 
කරනු ලබන්ෙන් විවිධ කාල වකවානුවලදී -දිනයන්වලදී- වන 
අතර අදාළ නිවාඩු කාලයන්ද -  

         
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. ෙපොදු 

වැදගත්කමකින් යුත් කරුණක් වන විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා පිළිතුර පකාශ කරමින් සිටින නිසා මා ෙම් 
කාරණය ඔබතුමාට  ෙයොමු කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, උසස් ෙපළ විභාගෙයන් පස්ෙසේ  
විශ්වවිද්යාල සඳහා ශිෂ්යයන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිසම ෙම් වසෙර් සිට අනුගමනය කරන අලුත් 
කමයක් නිසා සුදුසුකම් ලබා තිෙබන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙගන් 1/3කට 
වැඩි පමාණයකට -දහස් ගණනකට- සරසවි අධ්යාපනය අහිමි 
ෙවමින් තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විශ්වවිද්යාලවල විවිධ පාඨමාලා සඳහා 
ශිෂ්යයන් ඉල්ලුම් කරද්දී ඔවුන් තමන්ෙග් විශ්වවිද්යාලෙය් නම 
සඳහන් කරනවා. අසවල් පාඨමාලාව, ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය 
ෙහෝ ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය කියා සඳහන් කරනවා. මීට ෙපර 
තිබුණු කමය අනුව, ශිෂ්යයකු ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලයට ඉල්ලුම් 
කළ විට, ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් ඒ පාඨමාලාවට බඳවා ගන්නා 
ලකුණු මට්ටම වැඩි නම්, ඔහුට ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ, හැබැයි ඒ පාඨමාලාව ජයවර්ධනපුර 
විශ්වවිද්යාලෙය් තිෙබනවා නම් ඔහුට ජයවර්ධනපුර 
විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඔහු 
ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය ඉල්ලුම් කෙළේ නැති වුණත් ඒ 
පාඨමාලාව ඒ විශ්වවිද්යාලෙය් තිෙබනවා නම් ඔහුට ඒ 
විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව ලැෙබනවා. නමුත් දැන් 
තිෙබන කමය අනුව යම්කිසි ශිෂ්යයකු ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය 
ඉල්ලුම් කර තිෙබනවා නම්, ඔහු ඉල්ලුම් කරන පාඨමාලාව ඒ 
විශ්වවිද්යාලෙය් නැත්නම්, ඔහු ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙමොරටුව 
විශ්වවිද්යාලය පමණක් නම් ඒ ළමයා සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කර 
දමනවා. ෙමය ඉතාමත් අසාධාරණයි. විශ්වවිද්යාලවලට අවශ්ය 

වන්ෙන් සුදුසුකම් සහිත දක්ෂ ළමයින්ද, එෙහම නැත්නම් 
තාක්ෂණික පශ්න මත ඔවුන් ඉවත් කරනවාද? දැනට ෙම් 
පශ්නයට සුවිශාල ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්  සංඛ්යාවක් ෙගොදුරු ෙවමින් 
සිටිනවා. ෙමය ජාතික පශ්නයක්. විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු 
ගණනාවක් මට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිව්වා. ඔබතුමා විෂය භාර 
ඇමතිවරයා ෙනොවුණාට විෙශේෂෙයන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
සංවිධායකවරයා වශෙයන් කරුණාකර ෙම් ගැන ෙසොයා බලා 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසම වරින් වර ගන්නා 
අත්තෙනෝමතික කියාමාර්ග නතර කරලා, සුදුසුකම් තිෙබන දක්ෂ 
දරුවන්ට විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් වීමට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 
කියන ඉල්ලීම මා කරනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරුමන්තීතුමනි, ඔබතුමා  ෙයොමු කළ අදහස ඉතාම ඉක්මනින්, 

අද දවස ඇතුළත, උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එක් එක් විශ්වවිද්යාල සහ 
එක් එක් විද්යාපීඨවල අධ්යයන වසර ආරම්භ කරනු ලබන්ෙන් 
විවිධ කාලවකවානුවලදී -දිනයන්වලදී- වන අතර, අදාළ නිවාඩු 
කාලයන්ද ඒ අනුව විවිධ පීඨයන් සඳහා ෙවනස් වනවා. එෙමන්ම 
අධ්යයන නිවාඩු කාලවලදී ෙද්ශන පැවැත්වීෙම් කියාවලිය සිදු 
ෙනොවුණත් ආචාර්යවරුන් හට විෂය සමාෙලෝචනය, උත්තර පත 
ඇගයීම හා අෙනකුත් පර්ෙය්ෂණ කටයුතුවල නිරත වීමට සිදු 
ෙවනවා. එෙමන්ම අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය ද එෙසේ ආරම්භ 
කර ඇති, ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යනු ලබන පර්ෙය්ෂණ හා 
කියාවලිය පිළිබඳව දිගටම කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. 

ෙකෙසේ වුවද, ඒ ඒ විශ්වවිද්යාලවල උපකුලපතිවරුන් සහ 
ආයතනවල අධ්යක්ෂවරුන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් 
විශ්වවිද්යාලවල පවත්නා සම්පත් අෙනකුත් අධ්යයන හා පුහුණු 
වැඩසටහන් සඳහා පශස්ත ෙලස ෙයොදා ගැනීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කිරීමට දැනටමත් උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
දැනට පවත්වා ෙගන යනු ලබන එවැනි පාඨමාලා විධිමත්ව සහ 
කමානුකූලව ඉදිරියට ෙගන යාමත්, පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන 
කටයුතු තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමට සහ ව්යාප්ත කිරීමටත් ෙමම 
අතිෙර්ක කාලසීමාවන් ෙයොදා ගත හැකි බව  වටහා ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් අනුව විශ්වවිද්යාලවල පවතින පහසුකම් සාමාන්ය 
අධ්යයන කටයුතුවලට බාහිරව අධ්යයන වැඩ කටයුතුවලට ෙයොදා 
ගැනීමට ෙමම අමාත්යාංශය පතිපත්තිමය වශෙයන් එකඟ වන 
බවත්, ඒ සඳහා සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් විශ්වවිද්යාල සමඟ 
ඒකාබද්ධ වී ඉදිරිෙය්දී ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බවත් 
දන්වන්නට කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  උසස ් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශ්යය පැත්ෙතන් ලබා දුන් පිළිතුරත්, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් ලබා දුන් පිළිතුරත් මම ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී  සියලුම ගරු 
මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කළ වැදගත්, හරවත්,  කාෙලෝචිත අදහස් 
අමාත්යාංශ ෙදෙක්ම අවධානය ට ෙයොමු කිරීෙම් වගකීම අපි භාර 
ගන්නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා.  
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[අ.භා. 2.08] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය ෙවනුෙවනුත්, උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
ෙවනුෙවනුත් විෂයභාර ගරු අමාත්යතුමන්ලාෙග් පිළිතුරු ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. 
ඒ පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වන අතර ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වීම පිළිබඳව 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ මන්තීවරයා වශෙයන් මෙග් ෙගෞරවය පුද 
කරන්නට කැමැතියි.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝකෙය් පැරණිම අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තු 
තුෙනන් එකක් තමයි ලංකාෙව් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති 
කර තිෙබන්ෙන් 1867 මාර්තු මාසෙය් 02වැනි දා. එදා පසිද්ධ 
ඉගැන්වීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විධියට ලංකාෙව් අධ්යාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති කර තිෙබන්ෙන් 1869 ෙපබරවාරි 06වැනි 
දා. ජපානෙය් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති කර තිෙබන්ෙන් 
1871 මාර්තු මාසෙය් 02වැනි දා. ඒ කියන්ෙන් ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති කරලා අවුරුදු 
ෙදකකට  පසුවයි, ලංකාෙව් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති 
වන්ෙන්. ජපානෙය් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති වන්න 
අවුරුදු ෙදකකට කලිනුයි ලංකාෙව් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ඇති වන්ෙන්. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, ශී ලංකාව සහ  
ජපානය යන රටවල් සැලකුෙවොත් පිළිෙවළින් 1867, 1869, 1871 
වර්ෂවලදි තමයි අධ්ය්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම බලන ෙකොට අද ඇෙමරිකාව සහ ජපානය 
ඉන්න තැනත්, අපි ඉන්න තැනත් අහසට ෙපොෙළොව වාෙගයි. 
එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් අද වර්තමාන රජය අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් දැවැන්ත මූල්ය ආෙයෝජනයක් කරන්ෙන් ෙකටිකාලීන 
ලාභ පරමර්ථෙයන් ෙනොෙවයි. අධ්යාපනයට, ෙසෞඛ්යයට කරන 
ආෙයෝජනෙයන් ෙකටි කාලීන පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
එය දිගු කාලීනව මනුෂ්යයා ෙගොඩනැඟීම කරනවා.  

අෙප් ෙත් ගහ ගැන ෙසොයන්න ෙත් පර්ෙය්ෂණායතනය 
තිෙබනවා.  රබර් ගහ ගැන, රබර් පැළය ගැන ෙසොයන්න රබර් 
පර්ෙය්ෂණායතනය තිෙබනවා. ෙපොල් ගහ ගැන ෙසොයන්න ෙපොල් 
පර්ෙය්ෂණායතනය තිෙබනවා.  වී ගැන පර්ෙය්ෂණ කරන්න වී 
පර්ෙය්ෂණායතනය තිෙබනවා. කුරුඳු ගැන පර්ෙය්ෂණ කරන්න 
කුරුඳු පර්ෙය්ෂණායතනය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මනුෂ්යයා 
ෙගොඩනඟන්න පුළුවන් වන්ෙන්, මනුෂ්යයාට ස්වශක්තිෙයන්, 
ෙදපයින් නැඟීසිටින්න හැකි ආකාරෙයන් ෙගොඩනඟන්න පුළුවන් 
වන්ෙන් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය හරහායි. ඒ පුද්ගලයා නිෙරෝගී 
පුද්ගලෙයක් විධියට ජීවත් කරවන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙසෞඛ්ය 
හරහායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙම් ෙයෝජනාව 
අධ්යාපනය හා බැඳුණු කාරණයක්. එහිදී 1869 ආරම්භ කළ අෙප් 
රෙට් සාමාන්ය අධ්යාපන කමයට වසර 150 සම්පූර්ණ වන්ෙන් තව 
අවුරුදු තුනකින්, 2019 වසෙර්යි. 2019 අෙප් රෙට් සාමාන්ය 
අධ්යාපන කමය ඇති කරලා අවුරුදු 150ක් සම්පූර්ණ ෙවනවා.  

ෙම් ගරු සභාෙව් සමහර මන්තීතුමන්ලාටත්, ෙම් ගැලරිෙය් 
ඉන්න සමහර අයටත් මතක ඇති, 1969 අවුරුද්ෙද් තමයි ලංකාෙව් 
අධ්යාපනෙය් සියවස සැමරුෙව් කියන කාරණය. ෙවළුම් තුනකින් 

සමන්විත "අධ්යාපන සියවස් ගන්ථ කට්ටලය" තමයි අදටත් 
ලංකාෙව් අධ්යාපනය ගැන පළ වුණු ෙහොඳම ලියවිල්ල විධියට 
සලකන්ෙන්. 1965 - 1970 ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය්, දණ්ඩගමුව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා 
සහ අධ්යාපන අමාත්යවරයාව හිටපු අයි.එම්.ආර්.ඒ. ඊ රියෙගොල්ල 
මැතිතුමාෙග් යුගෙය්දී තමයි අධ්යාපනයට සියවස සම්පූර්ණ වුෙණ්. 
අද දණ්ඩගමුව කියලා ආසනයක් ලංකාෙව් මැතිවරණ සිතියෙම් 
නැහැ. දණ්ඩගමුව පෙද්ශය අයිති ෙවන්ෙන් කුලියාපිටියටයි. 
කුලියාපිටිය පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විධියටයි වර්තමාන 
අධ්යාපන ඇමතිවරයා ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. 
දිස්තික්ක කමය තිබුණත්, එතුමා නිෙයෝජනය කරන ෙකොට්ඨාසය 
කුලියාපිටියයි.  

අධ්යාපන කමයට වසර 150ක් සම්පුර්ණ වීමට ආසන්න 
ෙමොෙහොෙත් මා ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරන්න කැමතියි. උසස ්
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ගත් විට අද තාක්ෂණික විද්යාල, නවීකරණය 
කරන ලද කාර්මික විද්යාල, ෙවනත් තෘතීයික අධ්යාපන ආයතන, 
විශ්වවිද්යාල සහ විශ්වවිද්යාල හා සෘජුවම සම්බන්ධ ෙනොවන 
විශ්වවිද්යාල විද්යායතන - University Colleges -  රෙට් 
ස්ථාපනයෙවලා තිෙබනවා. ජීව විද්යාව, ගණිතය, වාණිජ්යය සහ 
කලා කියන ක්ෙෂේතයන්ට අමතරව තාක්ෂණික විෂයය ධාරාවක් 
හරහා ලංකාෙව් නව තාක්ෂණ විද්යා පීඨ තුනක් ඇති වනවා. 
තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලයක් ස්ථාපනයෙවලා තිෙබනවා. සාගර 
විශ්වවිද්යාලයක් ස්ථාපනය ෙවලා තිෙබනවා. ආරක්ෂක 
විශ්වවිද්යාලයක් ස්ථාපනයෙවලා තිෙබනවා. විවෘත විශ්වවිද්යාලය 
කියාත්මක වනවා.  දැනට කියාත්මක වන පාඨමාලාවලට අමතරව 
ෙම් සියල්ල කියාත්මක වන නිසායි මා ෙම් කාරණය සඳහන් 
කෙළේ. සමහර පාසල්වල උසස් ෙපළ, සාමාන්ය ෙපළ පන්ති 
පැවැත්ෙවන්න පුළුවන්; විභාග පැවැත්ෙවන්න පුළුවන්; විවිධ 
සම්මන්තණ පැවැත්ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි කමිටුවක් පත් 
කරලා ෙම් ගැන බැලුෙවොත් අපට පහසුකම් ප ෙයෝජනයට ගන්න 
පුළුවන් ආයතන විශාල පමාණයක් හඳුනා ගැනීෙම් හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒ ආයතන හඳුනාෙගන, ඒ ආයතනවලට ගැළෙපන 
පාඨමාලා ආරම්භ කරන්න ඕනෑය කියන එකයි මා කියන්ෙන්.  

පිළිතුරු කථාව කරපු ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාත්, 
මමත් අයිති ෙවන්ෙන් ෙරෝහණ ෙද්ශයටයි - දකුණු පළාතටයි -. 
ලංකා ඉතිහාසෙය් සෑම සාහිත්ය යුගයක්ම නම්ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
රාජධානියක් විධියටයි. අනුරාධපුර රාජධානිය - අනුරාධපුර 
සාහිත්ය යුගය; ෙපොෙලොන්නරුව රාජධානිය - ෙපොෙලොන්නරුව 
සාහිත්ය යුගය ; ෙකෝට්ෙට් රාජධානිය - ෙකෝට්ෙට් සාහිත්ය යුගය; 
දඹෙදනිය රාජධානිය - දඹෙදනිය සාහිත්ය යුගය ආදී වශෙයනුයි. 
රාජධානියක් නැතිව ලංකාෙව් සාහිත්ය යුගයක් ගැන කථා කරනවා 
නම් එෙසේ කථා කරන්ෙන් රුහුෙණ් මාතර සාහිත්ය යුගය පිළිබඳව 
පමණයි. හැබැයි, රුහුණ විශ්වවිද්යාලෙය් තවම පසංගික කලා සහ 
ෙසෞන්දර්ය පීඨයක් නැහැ. තාක්ෂණික පීඨයකුත් ඇති ෙවනවා. 
ෛවද්ය පීඨයක් ෙකොෙහොමත් තිෙබනවා. හපුගල ඉංජිෙන්රු පීඨය 
තිෙබනවා. කෘෂි පීඨයක් මාපලාෙන් තිෙබනවා. කරාපිටිෙය් 
ෛවද්ය පීඨය තිෙබනවා. මානව ශාස්ත හා  සමාජ විද්යා පීඨය 
වැල්ලම ඩෙම් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙහළ කලාවන්,  පසංගික 
කලාවන්, සූ සැට කලාවන් වාෙග්ම ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 
අම්බලන්ෙගොඩ ෙවස් මුහුණු වාෙග්ම බලි ෙතොවිල් කම තිෙබනවා. 
එවැනි සම්පදායයන් සහිත සාහිත්ය යුගයක්, රාජධානියකින් 
බාහිරව පිහිටලා තිෙබන රුහුණ විශ්වවිද්යාලෙය් කාෙලෝචිත 
අවශ්යතාවක් තමයි, පසංගික  කලා සහ ෙසෞන්දර්යය පීඨයක් 
ස්ථාපනය කිරීම. දැනට තිෙබන ඉඩ පහසුකම්වලින් එය ආරම්භ 
කරලා, අපට ෙම් ගමන යන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. පවතින 
රාමුව තුළම යම් යම් ෙවනස්කම් සිදු කරලා, අලුත් නිර්මාණශීලි 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරන්න පුළුවන් කියලා මා සඳහන් කරන්ෙන් ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිසායි. ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු මන්තීවරයා විධියට මම 
සෑහීමකට පත් වන ආකාරෙය් පිළිතුරු ෙදකක් අදාළ 
අමාත්යාංශවලින් ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. ෙම්  ෙයෝජනාව 
ඉදිරියට  ෙගන යන්නට අවශ්ය ශක්තිය ලබා ෙදමින් කථා කරපු 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් 
මා ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ගරු සභාෙව් අනුමැතිය සඳහා ෙමය  
ඉදිරිපත් කරනවා. 

 

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

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාවට,- 
 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාෙව් කටයුතු අවසානෙය්දී,- 
 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නැහැ, සාමාන්යෙයන් එකින් එක ගන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික 

මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා එකින් එක ගන්ෙන්. සාමාන්ය සම්පදාය 
එෙහමයි. ඉස්ෙසල්ලාම සභාව එකඟද කියලා අහන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනා අංක 2, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා. ඉදිරිපත් 

කළ "ගවයන් සඳහා සුදුසු තෘණ බිම් ෙවන් කිරීම" යන 
ෙයෝජනාවට සභාව එකඟද? 

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

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අංක 3 සහ 4 ෙයෝජනා ෙනොවැළැක්විය හැකි ෙහේතූන් නිසා අද 

දින සාකච්ඡාවට ෙනොගන්නා බවත්, ඉදිරිෙය්දී එම ෙයෝජනා 
සාකච්ඡාවට ගැනීමට අදහස් කරන බවත් මා සඳහන් කරන්න 
කැමතියි. 

ෙයෝජනා අංක 5, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමා. 

III 
 

උතුරු පළාත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පවතින 
ශී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් විෙශේෂ 
ෙසේවක සංඛ්යා පුරප්පාඩු, ෙජ්යෂඨ්තාවය හා 

කුසලතාවය පදනම් කරෙගන පිරවීම සහ තරග 
විභාගෙයන් නිදහස ්කර III වැනි ෙශේණියට 

පත්කිරීම 
வட மாகாண கல்வித் திைணக்களத்தின் கீழ் 

இயங்கும் இலங்ைக கல்வி நி வாக ேசைவயின் 
விேசட பதவியணி ெவற்றிடங்கைள ப் ாிைம 
மற் ம் திறைமைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  

நிரப் தல் அத் டன் ேபாட் ப் பாீட்ைசயி ந்  
வி வித்  IIIஆம் தரத்திற்கு நியமித்தல் 

FILLING THE VACANCIES OF THE SPECIAL CATEGORY OF 
EMPLOYEES IN SRI LANKA EDUCATIONAL ADMINISTRATIVE 

SERVICE PREVAILING IN THE NORTHERN PROVINCE 
DEPARTMENT OF EDUCATION, BASED ON THE SENIORITY 
AND MERIT AND PLACIING THE SELECTEES IN GRADE III 

EXEMPTING THEM FROM THE COMPETITIVE EXAM 
 

[பி.ப. 2.17] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 

பின்வ ம் பிேரரைணைய ன்ெமாழிகின்ேறன். 

"வட மாகாண கல்வித் திைணக்களத்தின் கீழ் இயங்கும் 
இலங்ைக கல்வி நி வாக ேசைவயின் விேசட பதவியணி 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் தல் ெதாடர்பில் சாியான 
பகுப்பாய்ைவ ேமற்ெகாண்  இப்பதவிக க்குாிய 
கடைமகைள நிைறேவற்றி வ கின்ற இலங்ைக அதிபர் 
ேசைவ மற் ம் இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்களின் ப் ாிைமைய ம், திறைமைய ம் 
கவனத்திற்ெகாண்  இவர்கைள இலங்ைக கல்வி நி வாக 
ேசைவ ேபாட் ப் பாீட்ைசயி ந்  வி வித்  கல்வி 
நி வாக ேசைவயின் III ஆம் தரத்திற்கு நியமிக்கப்படல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற ." 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
வடக்கு மாகாண சைபயின்கீழ் இயங்குகின்ற மாகாணப் 
பாடசாைலகளில் நீண்ட காலமாகக் கடைமயாற் கின்ற 
இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவையச் ேசர்ந்த கடைம நிைறேவற்  
அதிபர்கள் அைனவ க்கும் அவர்க ைடய ேசைவ ப் , 
திறைம ஆகியவற்ைறக் க த்திற்ெகாண்  இலங்ைக அதிபர் 
ேசைவ தரப் ேபாட் ப் பாீட்ைசயி ந்  விலக்களித் , 
அவர்கைள இலங்ைக அதிபர் ேசைவ தரம் IIIக்கு 
நியமிக்குமா  பிேராிக்கின்ேறன். நான் இதைன வட 
மாகாணத் க்குாிய ஒ  ேகாாிக்ைகயாக ன்ைவத்தா ம், 
இலங்ைக த விய ாீதியி ம் என் ைடய க த் க்கைளச் 
ெசால்ல இ க்கின்ேறன். ஏெனன்றால், கிட்டத்தட்ட 852 ேபர் 
இவ்வா  பாதிக்கப்பட் ள்ளதாக ஓாி  நாட்க க்கு தல் 
நாடா மன்றத் க்கு ன்னால் ஒ  கவனயீர்ப் ப் 
ேபாராட்டெமான்  ன்ென க்கப்பட்ட . அந்த வைகயில், 
இ  வடக்கு மாகாணத் க்கான ஒ  பிேரரைணயாகக் 
ெகாண் வந்தா ம், நா  த விய ாீதியில் என் ைடய 
ஆதங்கத்ைத ன்ைவக்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், வடக்கு மாகாணத்தி ள்ள பின்தங்கிய 
பாடசாைலகளில் காலத்திற்குக் காலம் குறிப்பாக த்த 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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காலத்தி ம் கடைம நிைறேவற்  அதிபர்களாக இலங்ைக 
ஆசிாியர் ேசைவையச் ேசர்ந்தவர்கள் நியமிக்கப்பட்  
வந்தி க்கின்றார்கள். இவர்க க்கான நியமனத்ைத வடக்கு 
கல்வி அைமச்சு வழங்கியி க்கின்ற . த்த காலத்தில் 
இவர்கள் மிகுந்த கஷ்டங்க க்கு மத்தியில் அங்கி க்கின்ற 
ெவற்றிடங்கைள நிரப்பக்கூ ய வைகயி ம் கல்வித் தரத்ைதப் 
பா காத் ப் ேபணக்கூ ய வைகயி ம் தங்க ைடய 
கடைமகைள ன்ென த்தார்கள். அந்த வைகயில் 
இவர்க ைடய நியாயமான ேகாாிக்ைககைள ஏற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இவர்கள் யாவ ம் 
ேசைவ ப் , திறைம என்பவற்றின் அ ப்பைடயில் 
நியமிக்கப்பட்டார்கள். அதிபர் ேசைவ பிரமாணக் குறிப்பின்ப  
இவர்கள  வய , ேபாட் ப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற் வதற்குத் 
தைடயாக ள்ள . த்த காலங்களில் ேவ  எவ ம் 
கடைமையப் ெபா ப்ேபற்காத சந்தர்ப்பத்தில் இந்த கடைம 
நிைறேவற்  அதிபர்கள் பலத்த சிரமங்க க்கு மத்தியில் 
பாடசாைலகைள டாமல் பா காத்  கல்விச் 
ெசயற்பா கைள ன்ென த்தி ந்தார்கள். இவர்க க்கான 
நிரந்தர நியமனங்கைள விேசட அைமச்சரைவப் பத்திரம் 
ஒன்றின் லமாக இலகுவாகச் ெசய்யலாம் என்பைத இங்கு 
நான் வ த்திக்கூற வி ம் கின்ேறன். 

குறிப்பாக, தீவகக் கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட 
பாடசாைலகளி ம் வன்னிப் பிராந்தியப் பாடசாைலகளி ேம 
அதிகள  கடைம நிைறேவற்  அதிபர்கள் பணி ாிந்  
வ கிறார்கள். காரணம், கடந்த காலங்களில் அைவ கஷ்டப் 
பிரேதசங்களாகக் கணிக்கப்பட் ந்தைமயாகும். அவர்களில் 
பலர் ஓய்  ெப ம் வயைத அண்மித்தவர்களாக ம் 
காணப்ப கிறார்கள். ஆைகயால், அவர்க ைடய வாழ்க்ைகத் 
தரத்ைத உயர்த்தக்கூ ய வைகயி ம் அவர்கள் ச கத்தில் 
ெகௗரவத்ைதப் ெபறக்கூ ய வைகயி ம் அவர்க க்கு நிரந்தர 
அதிபர் நியமனத்ைத வழங்கேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 
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(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களால் 
ன்ெமாழியப்பட்ட வடமாகாண கல்வித் திைணக்களத்தின் 

கீழ் இயங்கும் இலங்ைக கல்வி நி வாக ேசைவயின் விேசட 
பதவியணி ெவற்றிடங்கைள ப் ாிைம மற் ம் திறைமைய 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  நிரப் தல் அத் டன்  ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயி ந்  வி வித்  III ஆம் தரத்திற்கு நியமித்தல் 
என்ற பிேரரைணைய நான் ஆேமாதித்  என  
க த் க்கைளச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள் கூறியப  வட 
மாகாணத் க்கு மாத்திரமல்ல,  நாட் ம் இந்த விடயம் 
அ ல்ப த்தப்படல் ேவண் ம். குறிப்பாக கிழக்கு மாகாண 
சைப ம் "கல்வி நி வாக ேசைவயின் விேசட பதவியணி 
ெவற்றிடங்கைள ப் ாிைம மற் ம் திறைமைய 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  நிரப் தல் அத் டன் ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயி ந்  வி வித்  IIIஆம் தரத் க்கு நியமித்தல்" 
பற்றிய விடயத்ைதக் கவனத்தில் எ த்  
அங்குள்ளவர்கைள ம் இந்தத் திட்டத்தில் ேசர்த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அதாவ , இந்தப் பதவியணி ெவற்றிடங்கைள 
நிரப் தல் சம்பந்தமாகச் சாியான பகுப்பாய்ைவ 
ேமற்ெகாள்வ டன், இப்பதவிக க்குாிய கடைமகைள 

நிைறேவற்றி வ கின்ற இலங்ைக அதிபர் ேசைவ மற் ம் 
இலங்ைக ஆசிாியர் ேசைவ உத்திேயாகத்தர்களின் 

ப் ாிைமைய ம் திறைமைய ம் கவனத்திற்ெகாண் , 
இலங்ைக கல்வி நிர்வாக ேசைவப் ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயி ந்  அவர்கைள வி வித்  கல்வி நிர்வாக 
ேசைவயின் IIIஆம் தரத் க்கு நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம் என்  நான் கூற வி ம் கின்ேறன்.  

இதற்குப் பல காரணங்கள் இ க்கின்றன. இந்த அதிபர்கள் 
திறைம அ ப்பைடயிேல ெசயற்ப கின்றவர்கள். அத் டன், 
ஆசிாியர் ேசைவயில் பயிற்சி ெபற்றவர்களாக ம்  பட்டதாாி 
ஆசிாியர்களாக ம் இ க்கின்றார்கள். ேமல்நிைலப் 
பாீட்ைசயிேல சித்தியைடந்தி க்கின்றார்கள். M.A. மற் ம் 
degree holders கூட  performing principal களாக 
இ க்கின்றார்கள். குறித்த பாடசாைலக க்கு அதிபர்கள் 
இல்லாத ேநரத்திேல, அந்தப் பாடசாைலக க்குப் பல 
சவால்கள் இ ந்த ேநரத்திேல, பாடசாைலச் ச கங்கள் அந்தப் 
ெபா ப்ைப ஏற்க ேவண் ம் என்  அவர்களிடம் 
ேகட் க்ெகாண்டதற்கிணங்க அவர்கள் இந்தப் பதவிைய 
ஏற் க்ெகாண்ட டன், பின்னைடந்தி ந்த அந்தப் 
பாடசாைலகைள ம் ேதசிய மட்டத்திேல, மாகாண 
மட்டத்திேல தர யர்த்தி இ க்கின்றார்கள்.  

எனக்குத் ெதாிந்த வைரயில் ஏறா ாிேல ரஹ்மானியா 
வித்தியாலயம் என்ற ஒ  பாடசாைல இ க்கின்ற . அங்கு 
சக்கூர் என்பவர் principal ஆக இ க்கின்றார். அவர் ஒ  M.A. 
பட்டதாாி. அரசியல் தில் ல் கள் மற் ம் பல 
காரணங்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர். இன்  political 
victimization இன்கீழ் நிவாரணம் ெப வதற்கும்கூட அவர் 
விண்ணப்பித்தி க்கின்றார். அதிபர்கள் அந்தப் பாடசாைலைய 
சாியான ைறயிேல நிர்வகிக்க இயலாத ஒ  சூழ்நிைலயிேல 
பாடசாைல அபிவி த்திச் சங்கம், பாடசாைல 
அபிவி த்திக்காக உைழக்கின்ற ெபற்ேறார், பைழய 
மாணவர்கள் எல்லாம் அவாிடம் ேகட் க்ெகாண்டதற்கிணங்க, 
அவர் அந்தப் பதவிையப் ெபா ப்ெப த்தார். அவர் 
பதவிேயற்றதி ந்  அந்தப் பாடசாைல பல 
அ ப்பைடகளி ம் உயர்ந்தி க்கின்ற . அண்ைமயில் 
நைடெபற்ற லைமப்பாிசில் பாீட்ைசயிேல சிறந்த ெப ேப  
கைளப் ெபற்ற பாடசாைலயாகக் காணப்ப கின்ற . 
அண்ைமயில் மாகாண சைப ஊடாக நைடெபற்ற 
விைளயாட் ப் ேபாட் களிேல 'எல்ேல' ேபாட் யி ம் 
ஏைனய ேபாட் களி ம் அந்தப் பாடசாைல மாகாணத்திேல 

தற்தரப்  பாடசாலயாக - 'சம்பியனா'க  வந்தி க்கின்ற . 
கல்வி சம்பந்தமான விடயங்களாக இ ந்தா ம் சாி, 

றக்கி த்தியச் ெசயற்பா களாக - extra curricular activities 
ஆக இ ந்தா ம் சாி, அவர் ஆசிாியர்க க்கு நல்ல 

ைறயிேல leadership ெகா த் ச் ெசயற்பட்  
ேசைவயாற்றிக் ெகாண் க்கின்றார்.  

அேதேநரம், இலங்ைகயின் பல்ேவ  பாகங்களி ம் 
ேசைவயாற் ம் கடைம நிைறேவற் ம் அதிபர்களில் பலர் 
ஆசிாியர் ேசைவயின் தரம் I ஐச் ேசர்ந்தவர்களாக ம் 

நிைலப் பட்டதாாித் தைகைம உள்ளவர்களாக ம் 
காணப்ப கின்றனர். ேபாட் ப் பாீட்ைசயில் 
சித்தியைடந்தவர்க க்குப் பாடசாைலப் ெபா ப் க்கைள 
வழங்கும் அேதேநரம், கடைம நிைறேவற்  அதிபர்களாக 
நீண்டகாலமாகப் பணியாற்றிவ ம் ஆசிாியர் ேசைவயில் 
உள்ளவர்க ம் இந்த விடயத்தில் கவனத்தில் ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். அண்ைமயில் நைடெபற்ற அதிபர் ேசைவப் 
ேபாட் ப் பாீட்ைசயில் வய க் கட் ப்பா  காரணமாக 
இவர்க க்குத் ேதாற்ற யாத நிைல ஏற்பட்டதாக ம் 

581 582 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள் ெசான்னார். அைத 
நான் ற் தாக ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், தாம் 
கடைம நிைறேவற் ம் பாடசாைலகளில் நிரந்தர அதிபர்கள் 
இல்லாத நிைலயில், இவர்கள் தாமாகேவ ன்வந்  குறித்த 
ேநர் கப் பாீட்ைசக க்குத் ேதாற்றி மாகாணக் கல்வி 
அைமச்சின் ெசயலாளர்களா ம் மாகாண கல்விப் 
பணிப்பாளர்களினா ம் அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கள். 
பல்ேவ  சவால்க க்கு கம்ெகா த்  கடைமகைளப் 
ெபா ப்ேபற்ற இவர்கள் தம  கடைமகைளச் சாிவரச் ெசய்  
அப்பாடசாைலகளின் கற்றல், கற்பித்தல் ெசயற்பா களில் 
பாாிய ன்ேனற்றத்ைத ம் சிறந்த அைட மட்டத்ைத ம் 
ஏற்ப த்தியவர்கள்.  

ேம ம், றக்கி த்தியச் ெசயற்பா களில் மாகாண மற் ம் 
ேதசிய ாீதியாக ம் சாதைனகைள நிைலநாட்  பாடசாைல 
வளர்ச்சிக்கு வ  ேசா்த் ள்ளனர். இவ்வாறான நிைலயில் 
இவர்கள் பல்ேவ  அரசியல் அ த்தங்க க்கும் மன 
உைளச்சல்க க்கும் மத்தியில் தம  கடைமகைள சிறப்பாக 
நிைறேவற்றி வ வ டன் அதிபர்க க்கான எ வித 
ெகா ப்பன கைள ம் ெபறாமல் ஆசிாியர் சம்பளப் 
ப நிைல டன்கூ ய சம்பளத்ைத மாத்திரேம ெபற்  தங்கள  
கடைமைய ஆற்றிவ கின்றனர். அத் டன் இவர்கள் ஐந்  
வ டங்க க்கு ேமல் குறித்த பாடசாைலகளில் கடைம 
நிைறேவற்  அதிபர்களாக ெபா ப் ட ம் கடைம ணர் 

ட ம் ெசயற்பட்  வ கின்றார்கள். உதாரணமாக, நான் 
ஏற்ெகனேவகூறிய 53 வய ைடய சக்கூர் என்ற அந்த அதிபர் 
ேநா் க பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றி ள்ளி அ ப்பைடயில் கிழக்கு 
மாகாண கல்வி அைமச்சின் ெசயலாளாினால் 25.07.2011ஆம் 
திகதி தல் கடைம நிைறேவற்  அதிபராக நியமிக்கப்பட் , 5 
வ டத்திற்கும் ேமலாக சிறந்த ைறயில் கடைமயாற்றி 
வ கின்றார். ஆசிாியர் ேசைவ தரம் 1 பதவி நிைலயி ள்ள 
இவர், நிைலப் பட்டதாாியாக ம் உள்ளார். இவர் கடந்த 
காலத்தில் பல்ேவ  அரசியல் பழிவாங்கல்க க்கு 
உட்ப த்தப்பட்  அதற்கான நிவாரணத்ைதக் ேகாாி 
விண்ணப்பித் , ேநா் கப் பாீட்ைசக்கும் ேதாற்றிய நிைலயில் 
உள்ளார். இந்நிைலயில் அவைர அகற்றிவிட்  ேவெறா  
நிரந்தர அதிபைர நியமிப்பெதன்ப  அவ க்கு மன 
உைளச்சைலத் த கின்ற விடயமாகும்.  

ெகளரவ உ ப்பினர் ெசான்ன ேபான்  எல்லா 
இடத்தி ம் இவ்வாறான நிைலைமதான்! எனேவ, நாட் ன் 
பல பாகங்களி ம் கடைமயாற் ம் கடைம நிைறேவற்  
அதிபர்களின் கடைம உணர்ைவ ம் தைகைமைய ம் கடைமக் 
காலத்ைத ம் வய  நிைலயிைன ம் க த்திற்ெகாண் , 
அதிபர் ேசைவயில் உள்வாங்கி அவர்க க்கு நிரந்தர 
நியமனங்கைள வழங்க ஆவன ெசய்யேவண் ெமன ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கைளக் ேகட் , இந்தச் சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன்.   
 
 

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

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා, පිළිතුරු කථාව 

කරන්න. 

[අ.භා. 2.30] 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Parliamentary 
Reforms and Mass Media and Chief Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුරු පළාත් අධ්යාපන 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පවතින ශී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන 
ෙසේවෙය් විෙශේෂ  ෙසේවක සංඛ්යා පුරප්පාඩු ෙජ්යෂ්ඨත්වය හා 
කුසලතාව පදනම් කරෙගන පිරවීම සහ තරග විභාගෙගන් නිදහස් 
කර III වන ෙශේණියට පත් කිරීම සම්බන්ධව ගරු ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්ද මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් අධ්යාපන අමාත්ය ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මැතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. හදිසි 
අවශ්යතාවක් නිසා එතුමාට අද පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීමට 
ෙනොහැකි වූ නිසා එම ෙයෝජනාව සම්බන්ධව පහත සඳහන් 
ෙතොරතුරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මා ෙවත පවරා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුරු පළාත සඳහා ශී ලංකා 
අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය පහත 
ආකාරයට සඳහන් කළ හැකිය.  

1ෙවනි පන්තිෙය් 15ක්. 2ෙවනි පන්තිෙය් 52ක්. 2 (III)ෙවනි 
පන්තිෙය් සාමාන්ය ෙසේවක සංඛ්යාව 34ක්ද, 2 (III)ෙවනි පන්තිෙය් 
විෙශේෂ ෙසේවක සංඛ්යාව 125ක්ද වශෙයන් සම්පූර්ණ සංඛ්යාව 
226ක් ෙවනවා. නමුත් දැනට එම තනතුරුවල සිටින්ෙන් 100 
ෙදෙනකු පමණක් වන අතර, පුරප්පාඩු 126ක් තිෙබනවා. ශී ලංකා 
අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවයට නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සිදු කරනු 
ලබන්ෙන් කම තුනක් මඟින් පමණයි. ඒ තමයි විවෘත තරග විභාග 
පදනම මත, සීමිත තරග විභාග පදනම මත හා ෙජ්යෂ්ඨතා සහ 
කුසලතා තරග විභාග පදනම මත වශෙයන්. එම කමයන්ට හැර 
ෙවනත් කිසිදු කමයකින් අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවය සඳහා 
නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට හැකියාවක් ඇත්ෙත් නැහැ. ෙම් වන විට 
ඉහත කම තුන මඟින් ඇති ෙවලා තිෙබන පුරප්පාඩු පුරවන්න 
විභාග පවත්වා තිෙබනවා. ඒ විභාගවලට අනුව විවෘත තරග 
විභාගෙයන් 219 ෙදෙනකුත්, සීමිත තරග විභාගෙයන් 515 
ෙදෙනකුත්, ෙජ්යෂ්ඨතාව හා කුසලතා පදනම මත 118 ෙදෙනකුත් 
වශෙයන් 852ක් බඳවා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරමින් සිටිනවා. ඒ 
අනුව ෙම් දක්වා තිෙබන ශී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් 
පුරප්පාඩු 126න් 72ක් ඉහත බඳවා ගන්නා නිලධාරීන් 852 අතරින් 
පිරවීමට කටයුතු ෙයොදලා තිෙබනවා. එම නිසා කලින් කී 
පතිපත්තිෙයන් බැහැරව කිසිදු නිලධාරිෙයකු පත් කිරීමට 
අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවා ව්යවස්ථාව අනුව පතිපාදන ෙනොමැති 
බව පකාශ කර තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය විසින් ෙම් පිළිතුර ලබා ෙදන ෙලස මා ෙවත දැනුම් දී 
තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.32] 
 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
உங்க ைடய பதி க்கு நன்றி.  

த்தகாலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியாகக் க தப்பட்ட 
இடங்களில் மிக ம் கஷ்டத்தின் மத்தியில் அவர்கள் ன்வந்  
ேசைவயாற்றியதால் அவர்கைள ஊக்குவிக்கக்கூ ய 
வைகயில் ஏதாவ   விேசட ஏற்பா  ெசய்யேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  

583 584 

[ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා] 
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ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
According to that Private Members' Motion, not only 

the Northern Province, but the Eastern province should 
also be inlcuded. 

 
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 බුද්ධික පතිරණ 

මහතා. 
 

සංවර්ධන වැඩසටහන්හි පසු විපරම හා ඇගයීම 
සඳහා අය වැය පතිපාදන ෙවන් කිරීම 

அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்களின் பின்னாய்  
மற் ம் மதிப்பீட் க்கான வர  ெசல த் திட்ட நிதி 

ஒ க்கீ  
ALLOCATION OF BUDGETARY PROVISION FOR MONITORING 

AND EVALUATION OF DEVELOPMENT PROGRAMMES 

 
[අ.භා. 2.34] 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකාව තුළ පසුගිය වකවානුෙව් කියාත්මක වූ ජාතික සංවර්ධන 
වැඩසටහන්හි පසුවිපරමක් ෙහෝ ඇගයීමක් සිදු ෙනොවූ බැවින් එකී 
සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා වැය කරන ලද මුදල් අවභාවිත විය. එකී 
වැඩසටහන්හි ඵලදායීතාව වැඩි කිරීම සඳහා ජාතික ඇගයීම් හා නියාමන 
පතිපත්තියක් පිළිබඳ ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය පසුගිය දා ෙයොමු 
ෙකරිණ. තවද එකී කියාදාමය වඩාත් ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම කිරීෙම් 
අරමුණින් ජාතික අය වැෙයන් ශී ලංකාෙව් සංවර්ධන වැඩසටහන්හි පසු 
විපරම නියාමනය හා ඇගයීම සඳහා ගැළෙපන මුදල් පමාණයන් ෙවන් 
කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි, මීට මාස ෙදකකට ආසන්න 
කාලයකට ෙපර, එනම් 2016 අෙගෝස්තු මාසෙය් 09වැනිදා මා 
විසින් ෙමම ගරු සභාවට  ඉදිරිපත් කරන ලද  සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව. මා එම ෙයෝජනාව නැවත වරක් ඉදිරිපත් 
කරන්න කැමැතියි.  එම ෙයෝජනාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිබුණා.  

"ශී ලංකාව තුළ සිදු වූ හා සිදුවන සංවර්ධන වැඩසටහන්හි ඵලදායීතාව 
ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳ සලකා බැලීමට නිසි ඇගයීම් කමෙව්දයක් අවශ්ය වී 
ඇත. මන්ද, එම සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා වැය කරන පිරිවැයට 
සාෙප්ක්ෂව එහි අවසන් පතිඵලෙය් ඵලදායීතාව ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව 
නිවැරදි නිගමනයන්ට එළඹීමට හා එම වාර්තා හරහා රෙට් ඉදිරි සියලුම 
සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමට හැකි වීම තුළින් ආර්ථික හා සාමාජීය 
ගලායාෙම් යහපත් පවණතාවන්ට මහඟු රුකුලක් වනු ඇත. එෙහයින් 
ජාතික ඇගයීම් පතිපත්තියක් සකස් කර සංවර්ධන වැඩසටහන් පියවර 
වශෙයන් ඇගයීමට හැකි සුදුසු කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතු යැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

ෙමම ෙයෝජනාව අපි ඉදිරිපත් කරන ෙමොෙහොත වන විටත්, 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා රාජ්ය අමාත්යතුමා වශෙයන් 
කටයුතු කරන  ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙම් සඳහා 
මූලික පියවර ෙගන තිබුණා. ඇත්තටම ෙම්  මූලික පියවර ගැනීම 
පිළිබඳව ෙගෞරවය හිමිවිය යුත්ෙත්,  2001 - 2004  කාලෙය් 
පැවැතී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවටයි. ජාතික ඇගැයීම් 
පතිපත්තියක් පිළිබඳ මූලික වැඩ පිළිෙවළ එදා ආරම්භ වුණත්, 
2004 අවුරුද්ෙද් සිදු වුණු ආණ්ඩු ෙවනසත් සමඟ එම කටයුත්ත 
එතැනම අත් හිටවුණා. මම අෙගෝස්තු 9වැනිදාත් සඳහන් කෙළේ, 
වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුව කියාත්මක වන ෙමම  කාලය තමයි 
ජාතික ඇගැයීම් පතිපත්තියක් කියාත්මක කිරීමට වඩාත් උචිතම 
ෙහෝරාව, උචිතම අවස්ථාව කියලායි. ෙමොකද, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් නායකයා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් නායකයා ෙම් රෙට් අගාමාත්යවරයා. ඒ වාෙග්ම යහ 
පාලනය ෙවනුෙවන් විවිධාකාරෙයන් සහෙයෝගය දුන් අය සිටියා. 
දවිඩ ජාතික සන්ධානය ඍජුවම ඡන්දෙය්දී දායකත්වය 
ෙනොදුන්නත්, ඒ අවස්ථාෙව්දී අෙප්ක්ෂකෙයක් ඉදිරිපත් ෙනොකර 
සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. අද ඔවුන්ට විපක්ෂ නායක ධුරය 
හිමිෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යම් කිසි මට්ටමක සහෙයෝගයක් 
ලබා දුන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක 
ධුරය දරනවා. තවත් පක්ෂ ගණනාවක් එකතු වුණා. ඉතින්, ෙම් 
විධියට ඇති වුණු ජාතික ආණ්ඩුවට තමයි ෙමම කටයුත්ත දියත් 
කරන්න තිෙබන ෙහොඳම අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  

මම ආපහු සැරයක් ෙම් කාරණය ගැන කියන්න ගරු සභාෙව් 
වටිනා කාලය ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.  මම 
ෙපන්වුවා, දකුණු ආසියානු කලාපෙය් රටවල් අතර අපි ෙබොෙහෝ 
දර්ශකයන්ෙගන් ඉදිරිෙයන් සිටින බව.  ෙන්පාලය පවා ෙමය 
තමුන්ෙග් මූලික නීතිය වුණු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙකොටසක් 
බවට පත් කරෙගන තිෙබනවා. ෙන්පාල ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට, 
නැත්නම් රෙට් මූලික නීතිෙය් 54වන ව්යවස්ථාවට ජාතික 
ඇගැයීෙම් කියාවලිය ඇතුළත් කර එය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
ෙකොටසක් බවට පත් කරෙගන තිෙබනවා. එදා අපට ඒ අවස්ථාව 
ගිලිහුණා. ෙන්පාලය අපට ගිලිහුණු අවස්ථාව අත් පත් කර ගත්තා. 
දකුණු අපිකාව ගත්තත්, මලයාසියාව ගත්තත් අපට ෙබොෙහෝ 
උදාහරණ ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ නිසා ආසියාව තුළ 
බැලුවත්, කලාපය තුළ බැලුවත්, සමස්ත ෙලෝකය තුළ බැලුවත් 
අපත් ෙම් කියාදාමයට එකතු ෙවන්නට ඕනෑය කියන එක එවැනි 
ජාත්යන්තර උදාහරණ ගණනාවක් හරහා මා එදා ෙපන්නුම් 
කරන්නට ෙයදුණා. ඒ ෙයෝජනාව ෙඵතිහාසික ෙයෝජනාවක්.   
ඇගැයීම් ක්ෙෂේතයට අදාළ පමාණික දැනුමක් තිෙබන ෙබොෙහෝ 
විද්වතුන්, බුද්ධිමතුන් මට සඳහන් කළා, ෙලෝක ඉතිහාසෙය් 
ෙමවැනි කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවකට ඉදිරිපත් 
වුණු පථම අවස්ථාව තමයි 2016 අෙගෝස්තු 9වැනිදා සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම කියලා.  ඉතින්, අපි ඒ 
ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එහි ෙදවැනි පියවර තමයි ෙම්. මම 
දන්නා තරමට ෙම් ඇගැයීම් කියාවලිය සඳහා ගරු 
අගාමාත්යතුමාත්, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමාත් ඒ 
සඳහා ෙද්ශපාලන නායකත්වය ලබා ෙදනවා. ෙම් සඳහා  ආයතන 
ගණනාවක් මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. එම මැදිහත් වීම තුළ අපට 
ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනන ෙදයක් තමයි,  විවිධ සකීය කියාකාරකම් 
ආරම්භ ෙවලා තිෙබන බව.   
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ඒ ආරම්භ වුණු කියාකාරකම් ඔස්ෙසේ, රටට වඩාත් උචිත, රෙට් 
සංවර්ධන කියාදාමය ඇතුළු සමසත් කියාදාමෙය් දිගුකාලීන, ෙකටි 
කාලීන අරමුණු ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගන්න ට ෙම් ජාතික ඇගයීම් 
පතිපත්තිය කරා  රට ගමන් කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි, ඇගයීම් 
කියාවලිය ස්වාධීනව සිදු කරන්නට අවශ්ය පතිපත්තිය හදා ඒ 
හරහා වඩාත් සාර්ථක ආයතනික රාමුවක් ෙගොඩ නඟා ෙගන ඒ 
ආයතනික රාමුව හරහා රෙට් අමාත්යාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු, 
ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල ඇතුළු සියලු ආයතන පළමුවන අදියරට 
ඇතුළත් කර ගන්නට බැරි වුණත් බහුතරයක් ආයතන ඇතුළත් 
කර ෙගන, ෙම් කියාවලිය ඉදිරියට ෙගනයන්නට නම් විශාල මුදල් 
පමාණයක් ෙම් කටයුත්ෙත්දී අවශ්ය ෙවනවා. ඒ ෙයොදවන මුදල  
ෙකටි කාලීනව බැලුවත්, මැදි කාලීනව බැලුවත්, දිගු කාලීනව 
බැලුවත්  අපෙත් යන මුදලක් ෙනොෙවයි.  

ෙමොකද,  ඒ තුළින් වඩාත් පුළුල් අර්ථෙයන් තීන්දු ගන්නට 
පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම වඩාත් විධිමත් ආකාරෙයන්  අපට ව්යාපෘති 
පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම ෙගනයන කියාකාරම්වල  අතරමැද ඇගයීම් - 
mid-term reviews -,  ව්යාපෘති අවසාන වීෙම්දී සිදු කරන  ඇගයීම් 
වාෙග්ම වසර ගණානාවකට පස්ෙසේත් ඇගයිම් කරන්නට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට කියනවා නම්,  
මහවැලි සංවර්ධන ව්යාපෘතිය  ෙම් භුමිය තුළ ස්ථාපනය කර- 
නිමාවට පත් කර  වසර ගණනාවක් ගතෙවලා තිෙබනවා.  දැන් 
වසර ගණනාවකට  පසුව ඇතිෙවලා තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව  
යම් කිසි  මට්ටමක ඇගයීමක් කරන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  
ෙම්  කියාවලීන් ඉදිරියට ෙගන යන්නට විශාල මුදල් පමාණයක් 
අවශ්යයි.  එම නිසා  ආයතනික රාමුව සහ පතිපත්තිමය රාමුව 
කියත්මක ෙවනවාත් එක්කම මුදල් ෙවන් කර ගැනීෙම් 
කටයුත්තත් ආරම්භ කළ යුතුව තිෙබනවා.  ඒ නිසායි  ජාතික 
අයවැෙයන්  ෙම් මුදල් ෙවන්  කිරීෙම් කටයුතු 2017 වර්ෂෙය් සිට  
ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය  මුලික අවධානය ෙයොමු කිරීම  පිණිස   අද 
ෙම් ෙයෝජනාව  පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන  එන්ෙන්.   

අපි ෙම් ෙයෝජනාව  ෙගන ඒෙමන්, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්  
සංවර්ධන කියාදාමයන් -  ජනතාව ෙවනුෙවන්  රජය කියාත්මක 
කරන  වැඩ පිළිෙවළ- පිළිබඳ වරින් වර ඇගයීමකට ලක් කර,  ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ තුළ යම් කිසි  මට්ටමක  ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් 
තිෙබනවා නම්, ඒ ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් නිවැරදි කර 
ගැනීමත්; එම ව්යාපෘතිවලට  ෙයොදවන මුදල් අඛණ්ඩව  ඒ අරමුණ,   
ජයගහණය කරා ෙගනයන්න  කියාත්මක  ෙවනවාද කියන කාරණ 
ෙසොයා බැලීමත්; ඒ වාෙග්ම කලින් ව්යාපෘතිවලින් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පතිඵල  ලබා ගන්නට ෙනොහැකි  වුණා නම්,  
ඒ ෙනොහැකි වුෙණ් මක් නිසාද යන කාරණය පිළිබඳව ගැඹුරින්  
සලකා බලා,  ඉදිරිෙය්දී ඒ හා සමානව ෙහෝ ෙවනත් ව්යාපෘති 
කියත්මක කරද්දී ෙහෝ අර කලින් ව්යාපෘතිෙය් ෙමන් ෙම් 
ව්යාපෘතිෙයනුත් එෙසේ පතිඵල ෙනොලැෙබන්නට බලපාන  කරුණු , 
කාරණා තිෙබනවා නම් ඒවා ෙවනස් කර ගැනීමත් සිදු කළ හැකි 
වනවා. ඒ නිසා ෙමය සාම්පදායික  විගණන කියාවලියකට වඩා 
හාත්පසින් ෙවනස ් කියාවලියක්. විගණන කියාවලි ෙය්දී, 
පසම්පාදන වැඩ පිළිෙවළ, ඊට අනුකූලතා  කමයක් පිළිබඳව 
මුල්යමය පදනමක් මත වැඩි බරක් තැබීෙමන් තමයි ඒ අදාළ 
කටයුතු   සිදු වන්ෙන්.  පතිඵල මත පදනම් වූ - results-based - 
evaluation එකක් සිදු වන්ෙන් නැහැ.   

විගණනෙය්දී  දඬුවම්   ලබා දීෙම් කියාවලිය  හරහා  අප  
බලාෙපොෙරොත්තුවන සියලුම අරමුණු  ඉෂ්ට කර ගන්නට පුළුවන් 
කමක් නැහැ.  එයින් කියන්ෙන්  රෙට් විගණන  කමය අනවශ්යයි 
කියන කාරණය ෙනොෙවයි. ඒ සම්බන්ධව ෙමොෙහොතකටවත්  
කවුරු  ෙහෝ වැරදි ආකාරයට  අර්ථ කථනය කළ යුතු නැහැ; අර්ථ 
කථන දියයුතුත් නැහැ. අෙප් රෙට් විගණන කියාවලිය  

විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉතාමත් පැහැදිලිව ඒ අයට 
අනන්යවූ ගමනක යමින් සිදු කරනු ලබනවා.  නමුත්, ඒ විගණන 
කියාවලිෙයන් බාහිරව ඇගැයීම් පතිපත්තිය සඳහා ස්ථාපනය 
කරන ෙම් ආයතන ජාලය හරහා දකුණු ආසියානු කලාපෙය් රටක් 
වන ෙන්පාලයටත් වඩා ඉදිරියට යන්න අපට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. ආසියානු කලාපෙය් පිලිපීනය, මැෙල්සියාව, ෙන්පාලය 
ඇතුළු තවත් ෙබොෙහෝ රටවල වාෙග්ම, අපිකානු මහාද්වීපෙය් 
තිෙබන දකුණු අපිකානු රටවල පවතින ඇගැයීම් කියාවලිය 
පිළිබඳවත් අපි අධ්යයනය කරන්න ඕනෑ. ජාතික නියාමන සහ 
ඇගැයීම් පතිපත්තියක් - National Monitoring and Evaluation 
Policy එකක් - විධියට ෙමය ෙගෙනන්නටයි මුලින්ම සාකච්ඡා 
වුෙණ්. නමුත්, දැන් ඇගැයීම් පතිපත්තියක් ෙකෙරහි අපි යන්නට 
ඕනෑය කියලා අමාත්යාංශය අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා 
කියලා මට දැන ගන්න ලැබුණා. ඒක ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඒ තුළින් 
ඇගැයීම් කමෙව්දයට විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු වන අතෙර්, 
ඇගැයීම් කමෙව්දය පිළිබඳව තිෙබන විශ්වාසය තව තවත් තහවුරු 
වනවා. ඒ නිසා ෙම් කියාවලියට ජාතික අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් 
කිරීම කරන්න ඕනෑ.  

2017 අවුරුද්දට අදාළව ෙම් අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් කරන අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන්ම ෙම් කටයුත්ත පටන් ගන්න ඕනෑය කියලා මා 
කියන්ෙන් නැහැ. අපි 2017 අවුරුද්ෙද් ජාතික ඇගැයීම් පතිපත්තිය 
කියාත්මක කරලා ඒ සඳහා ශක්තිමත් ආයතනික රාමුව ෙගොඩ 
නඟා ගනිමු. එය ෙගොඩ නඟා ගන්න ෙකොට 2017දී සකස් කරන 
2018ට අදාළ ජාතික අය වැය ෙයෝජනාවලදී ෙම් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරලා ඒ පිළිබඳව වැඩි උනන්දුවකින්, කැප 
වීමකින් හා සකිය දායකත්වයකින් කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන්. 
ශී ලංකාව දිහා මුළු ෙලෝකෙය්ම බලාෙගන ඉන්නවා. 
ජනාධිපතිතුමා "ජී 8'' සමුළුවට ගියාම එම සමුළුව නිෙයෝජනය 
කරන ෙලෝක නායකයින් ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් දක්වන 
සුහදශීලි ෙලන්ගතුභාවය තුළින් ඒක අපට දකින්න පුළුවන්. 
අගාමාත්යතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් වන ෙකොට ෙලෝකෙය් 
පමුඛ ෙපෙළේ රාජ්යයන් ගණනාවකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
එතුමන්ලා ස්වාසිලන්තයට ගිෙය් නැති බව ඇත්ත. නමුත්, 
ෙලෝකය පිළිගන්නා, ෙලෝකය තුළ යම් කිසි මට්ටමක 
වටිනාකමක් එකතු වුණු රටක් බවට අද ශී ලංකාව පත්ෙවමින් 
තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාත්, අගාමාත්යතුමාත්, 
ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් කාරණෙය්දී අත් හළ ෙනොහැකි කටයුතු 
සමුදායක් දියත් කරලා තිෙබනවා. අන්න ඒ ෙවලාෙව්දී අපි ජාතික 
ඇගැයීම් පතිපත්තිය නීතිගත කරලා එය කියාත්මක කරන්න 
ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා විනාඩි 15ක් කථා කර තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව විනාඩි 3කින් මෙග් 

කථාව අවසන් කරනවා. 

ජාතික ඇගැයීම් පතිපත්තියට අනුකූල වන විධියට අපට 
ජාතික අය වැෙයන් ෙම් නියාමන කියාවලියට සහ විෙශේෂෙයන්ම 
ඇගැයීෙම් කියාවලියට මුදල් ෙවන් කරන්න පුළුවන්. ෙලෝකෙය් 
ෙබොෙහෝ රටවල ෙම් ආදර්ශය තිෙබනවා. අපි කථා කරන ෙම් 
පස්තුත කාරණය වන ඇගැයීම් කියාවලියට ජාතික අය වැෙයන් 
මුදල් ෙවන් කර ගැනීෙම් කටයුතු ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල 
දැනටත් සිද්ධ වනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් අනික් රටවල් 
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි, ඇගැයීම් කියාවලිය සම්බන්ධෙයන් 
ලංකාව සැලකුෙවොත් රටක් විධියට පසු ගිය ආණ්ඩු ලජ්ජා ෙවන්න 
ඕනෑ. ලංකාෙව් සාමාන්යෙයන් කියාත්මක වන ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන 
පවා තමුන්ෙග් වාර්ෂික කියාකාරකම් පිළිබඳ සැලැස්ම තුළ 
ඇගැයීම් කියාවලියක් ඉතා පැහැදිලිව සැලසුම්ගත කරලා 
තමුන්ෙග් වාර්ෂික වාර්තාවලට ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. ඊට 
උදාහරණයක් විධියට "ශී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය" 
හඳුන්වන්න පුළුවන්. මම ඒ ආයතනයට කරන ෙගෞරවයක් 
වශෙයන් එය කිව්ෙව්. 

පසු ගිය ආණ්ඩුව තුෙනන් ෙදකක බලයක් තියා ෙගන ෙම් 
රෙට් මහා ෙලොකු සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක කරනවා කියලා 
ෙකකර ගෑවා. හැබැයි, ශී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය තමුන්ෙග් 
ඇගැයීෙම් කියාවලිය පිළිබඳ වාර්තාවට ඇතුළු කළ තරමටවත් ෙම් 
ෙද් කර ගන්න පසු ගිය ආණ්ඩුවට බැරි වුණා. ඒ තරමට පසු ගිය 
ආණ්ඩුව බංෙකොෙලොත් තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිබුණා. අපි රටක් 
විධියට ඒ පිළිබඳව ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. හැබැයි, වර්තමාන 
ආණ්ඩුව ෙම් කියාදාමයට සකියව දායක ෙවලා තිෙබන බව මම 
ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් කාරණය 
ෙපෞද්ගලික අංශයට, රාජ්ය ෙනොවන අංශයට ඉතාමත් සමීපයි. ඒ 
වාෙග්ම ඇගැයීම් කියාවලිය පිළිබඳ ඉතාම සංෙව්දීව ඒ අය කටයුතු 
කරනවා. ඒ ආයතනවල ඇගැයීම හා නියාමනය පිළිබඳ ෙවනම 
අංශ තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් වැඩය කියාත්මක ෙවද්දි අෙප් 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය තුළින් හා අනිකුත් තෘතීයික අධ්යාපන 
ආයතන තුළින් ෙම් ඇගැයීම් කියාවලිය පිළිබඳ විෙශේෂඥතා 
තිෙබන අය බිහි කර ගැනීම වුවමනා වනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඩිප්ෙලෝමාධාරින්, උපාධිධාරින්, පශ්චාත් 
උපාධිධාරින් විශාල සංඛ්යාවක් අෙප් රටට වුවමනා වනවා. ඒ 
සඳහා අපි යන්තණයක් හදාගන්න ඕනෑ. මුදල් ෙවන් කරලා, ඒ 
සඳහා පතිපත්ති හදන්න ඕනෑ. ආයතනික රාමුවක් විතරක් හැදුවාට 
මදි. මානව සම්පතත් අපි හදාගන්නට ඕනෑ. අපිට මානව සම්පත 
හදා ගැනීමටත් යම්කිසි කාලයක් වුවමනායි. ෙමොකද, බිත්තරයක් 
කඩලා ඔම්ලට් එකක් හදනවා වාෙග්, ෙකොත්තු ෙරොටිය හදනවා 
වාෙග්, ක්ෂණික ආප්ප, නූඩ්ල්ස් හදනවා වාෙග් ෙම් ඇගයීම 
සම්බන්ධ කියාවලියට හැකියාව, දක්ෂතාව තිෙබන විෙශේෂඥයන් 
එක රැයින් බිහි කර ගන්න බැහැ. ඒ සඳහා අපි මානව සම්පත හදා 
ගැනීෙම් කියාවලියකටත් යා යුතුව තිෙබනවා. ෙම් අර්ථෙයන් 
බලනෙකොට ආපහු සැරයක් මෙග් අවසාන විනාඩිෙය්දී 
සංක්ෂිප්තයක් ෙලස ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්නම්. ජාතික 
ඇගයීම් පතිපත්තිය නීතිගත කරගැනීම්; ඉන් පස්ෙසේ ජාතික අය 
වැෙයන් ඒ සඳහා මුදල් ෙවන්කර ගැනීම්; ඒ හරහා ජාත්යන්තරය 
තුළ ශී ලංකාවට නැතිවී ගිය තත්ත්වය වඩාත් කඩිනමින් යළි 
අත්කර ගැනීම සඳහා අපි අෙප් ඒ කැපවීම ෙපන්නුම් කිරීම්; 
අවසාන වශෙයන් ඒ සඳහා  අවශ්ය මානව සම්පත වහ වහා ශී 
ලංකාව තුළ ස්ථාපනය කරගැනීම කියන ෙමන්න ෙම් කියන අංශ 
හතර ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ අංශ හතෙරනුත් 
වැදගත්ම කාරණයක් තමයි, ෙම් කියාදාමයට අවශ්ය මූල්ය 
පතිපාදන. අන්න ඒ මූල්ය පතිපාදන ලබාගැනීම ෙවනුෙවනුයි මම 
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙමොකද, සහසක සංවර්ධන 
ෙයෝජනා කියාත්මක වුණා. දැන් අපි තිරසාර SDGs නැත්නම්, 
Sustainable Development Goals පිළිබඳව කථා කරනවා. අවුරුදු 
15ක්, ඒ කියන්ෙන් 2030 ෙවනකම් අපිට ඒ ගැන කථා කරන්න 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි තිරසර සංවර්ධන ඉලක්කයන් කරා යන 
ගමෙන්දී, සහස සංවර්ධන ඉලක්කයන්ෙගන් අපට අත්කර ගන්නට 
ෙනොහැකි වුණු ජයගහණත් අත්කර ගනිමින් යන ගමෙන්දී ෙම්ක 
ඉතා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක්, වැදගත් ලක්ෂ්යයක් ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් සන්ධිස්ථානය අතිකමණය කරන්න, ජයගහණය 
කරන්න ෙම් පියවර අපි තැබිය යුතුමයි කියන කාරණය මතක් 
කරමින් ජාතික අය වැෙයන් මුදල් ෙවන්කර ගැනීෙම් කටයුත්ත 
සඳහා අපි  මුල පුරන්න ඕනෑ කියලා මම ෙම් සභාව හමුෙව් 
ෙයෝජනා කරනවා.   

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මන්තීතුමා කථා 
කරන්න.  

ඊට ෙපර, කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු බිමල් රත්නායක 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 බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON.  LUCKY JAYAWARDANA  left the 
Chair, and  THE HON. BIMAL RATHNAYAKE  took the Chair. 

 
[2.53p.m.] 
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Hon. Presiding Member, thank you very much for the 

opportunity given to participate in this Adjournment 
Motion moved by the Hon. Buddhika Pathirana on the 
matter of following a National Monitoring and 
Evaluation Policy in order to make the development 
process more productive and efficient in using the 
allocated funds from the National Budget or from foreign 
funding.   

I also take pleasure in seconding this important 
Motion which is an absolute necessity at this juncture 
where the Sustainable Development Goals of 2030 is 
being considered as a blueprint of the development 
process. This has been taken up in various forums. 
Various people who have an interest in  the country have 
been repeatedly talking about these matters in various 
forums.   
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When we speak of Sustainable Development Goals, it 
is a very comprehensive development process which has 
to be planned, identified, prioritized with the inclusion of 
every aspect of resources available in every village, city, 
district, province, country and the whole world fits into 
the framework of the so-called "Five Ps" known as Planet, 
People, Peace, Prosperity and Partnership.  This will 
definitely avoid having projects implemented in an ad hoc 
manner at the whims and fancies of politicians 
jeopardizing the environmental issues and natural 
habitats, at the cost of the taxpayers' money.   

Therefore, this Motion is very important in order for 
us to commit ourselves to enforce a National Monitoring 
and Evaluation Policy in Sri Lanka and to transform the 
socio-economic position of citizens by empowering them 
to reach better living standards. I would like to mention 
that certain objectives of this policy are to be 
implemented to promote innovative and productive 
growth with capacity building in our system.   

So, I must firstly thank Hon. Kabir Hashim, Minister 
of Public Enterprise Development.  He happens to be the 
Chair of Global Parliamentarians Forum for Evaluation.  
Not only that, every time the Hon. Ranil Wickremesinghe 
becomes the Prime Minister, he is the one who heads 
planning and implementation and takes policy decisions 
on development.  

Sir, for many decades, people have been asking for 
this kind of National Monitoring and Evaluation Policy to 
be introduced in Sri Lanka in order to avoid corruption.  
When foreign funds or consolidated funds are allocated 
for projects, they are not properly planned; they are not 
properly evaluated. When those projects are not properly 
monitored, definitely there is going to be corruption. We 
have seen enough of corruption in the past.  That is why 
we have to ensure good governance even in procurement 
procedures.  

Our Parliament has already focused on Sectoral 
Oversight Committees. We are overseeing, monitoring 
and evaluating any project that is coming under any 
Ministry. So, this is one of the reasons why all Members 
of Parliament have agreed to this without any party 
difference. In a National Government, this is the right 
time for us to form a National Monitoring and Evaluation 
Policy in Sri Lanka.  

Sir, a National Evaluation Policy is important for the 
following 10 reasons that we have been discussing. 
National Evaluation Policy sets standards for evaluation 
at State level; the policy will guide State institutions and 
evaluation practitioners for establishment of necessary 
evaluation mechanisms and systems, and carrying out 
objective and independent evaluations; the policy will be 
an assurance for State accountability in relevance, 

efficiency, effectiveness, impact and sustainability; the 
policy will guide national evaluation capacity 
development; it will emphasize evaluation as a 
requirement of development programming; it fulfills 
evaluation needs of the country; the policy will ensure 
effective use of resources of the country; this will also 
guide civil society interventions; the policy would give 
confidence to the public in effectiveness of development 
interventions in the country and finally, this will be an 
assurance to tax payers, donors, private investors for 
accountability of resources given by them. 

So, these are the very important factors that must be 
considered in forming a National Monitoring and 
Evaluation Policy of Sri Lanka and without any  
objection, Sir, both sides of the House have to support it.  

Thank you, Sir.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Mylvaganam Thilakarajah.  You have eight 

minutes.  

[2.59p.m.] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Hon. Presiding Member, I  thank you for the 

allocation of time for me to speak on this important 
Adjournment Motion moved by the Hon. Buddhika 
Pathirana. As he said, I too have the pleasure of being 
here again to speak on this important subject which was 
brought to Parliament earlier also as an Adjournment 
Motion on the 9th of August, 2016. 

Sir, the United Nations have determined 17 
Sustainable Development Goals or global goals to 
achieve by 2030.  Initiatives also have been started in 
each and every area to monitor how we are going to 
achieve these Sustainable Development Goals. In the 
previous occasion also, I mentioned this.  I had an 
opportunity to participate in the Standing Committee on 
Economic and Sustainable Development Affairs of Asian 
Parliamentary Assembly held in Pakistan. Again, I thank 
the Hon. Speaker for nominating me as well as the Hon. 
Mohamed Navavi to participate in that event. At that 
forum there was an issue raised with regard to the goals 
determined from time to time. In the year 2000, we 
determined the Millennium Development Goals. Then, 
again,  in 2015, the Sustainable Development Goals were 
determined to be achieved by 2030.  At that forum issues 
were raised with regard to the process that we are having 
in monitoring and evaluating these goals in our 
development process. These are very important issues. 
Even now, there are monitoring units to evaluate the 
financial performance of each and every development 
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activity, but we do not have  any method for performance-
based evaluations. So, I was able to put a suggestion at 
the Asian Forum of Parliamentarians on Population and 
Development to have Oversight Committees like what we 
have at present in this Parliament. These committees are 
different.  In these Oversight Committees we interact with 
the administrative officers who are in charge of  the 
ministries.  They implement the suggestions and convey 
the views of  Parliament to the public. So, the same 
Committee could be an evaluation committee; so that the 
evaluation taskforce can overview to see how each and 
every development activity guides us to achieve 
sustainable development goals. For this process, as the 
Hon.  Member suggested in his Motion, funds are 
necessary. As he requested in his Motion, we need 
adequate fund allocations to have this evaluation process 
for the development programmes. My suggestion is, not 
only the funds, but we must have the mechanism also in 
place as an accountable committee or an organization to 
continue this process.  

In the morning, we had a discussion with regard to the 
policy planning on evaluation process and the Hon. Kabir 
Hashim chaired that meeting.  He is the Chairman of the 
Global Parliamentarians Forum for Evaluation too. His 
valuable contribution should be taken into account by this 
Parliament. In that meeting, I suggested to have a 
Standing Committee for Evaluation in Parliament such as 
COPE and COPA, which are evaluating the financial 
performances of our development processes and the 
institutions under the Government. My suggestion was 
appreciated by that Committee. I hope to record my 
suggestion in Hansard as well, because this suggestion 
could be taken into consideration by the Hon. Speaker in 
the future  and there should be a performance-based 
evaluation for our development process. 

I again thank the Hon. Kabir Hashim as well as the 
Hon. Niroshan Perera, State Minister of National Policies 
and Economic Affairs, who participated in that valuable 
meeting. That Committee will ensure that not only the 
financial performances but also the  public funds used in 
the certain development work will be properly evaluated.  

Thank you very much.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mohamed Navavi. You 

also have eight minutes.  

 [3.04p.m.] 
     
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much, Mr. Presiding Member, for 

giving me this opportunity.  

I must thank the Hon. Buddika Pathirana for bringing 
forward this very important Adjournment Motion before 
this House today. In the morning, we had a session 
organized by the Hon. Niroshan Perera, State Minister of 
National Policies and Economic Affairs and the Hon. 
Kabir Hashim also participated in it. We had a long 
discussion.  

Evaluation is the most important aspect we need to 
look at today. Today, in our country, especially as 
politicians, we come across different problems. As you 
know, there are Members of Parliament,  Members of  
Provincial Councils and Members of Pradeshiya Sabhas. 
But there is no coordination and cooperation among these 
politicians or institutions.  First and foremost, to fall in 
line and to work together for the benefit of the country, 
we need unity among these politicians and institutions.  
In that way, I am sure, if  we all get together and put 
forward this National Evaluation Policy to look into all 
projects which are funded by the Government or the 
foreign donors, we can reach our goals in the future. 

In the morning, at the session they gave us ten reasons 
as  to why a National Evaluation Policy is important. I 
just went through that and I found some of these points. I 
will read two or three points which are very important. 
The first  is, “Policy will ensure effective use of resources 
of the country.” In my view, that is very important. The 
second is, “This will also guide civil society 
interventions.” So, if you organize it in such a way, all 
these people can fall in line. They will also get involved 
in those projects.  The third is, “The policy would give 
confidence to the public in effectiveness of development 
and intervention in the country." The final point is “This 
will be an assurance to the taxpayers, donors, private 
investors for accountability of resources given by them. " 

As the Hon. Mylvaganam Thilakarajah said, we were 
in Islamabad, Pakistan last month to participate in the 
Asian Parliamentary Assembly and 46 countries 
participated in it. There are many countries who are 
behind us. At  the discussion, they too agreed to that. But 
there were a few countries which are ahead of us, and 
they are doing very well. A National Evaluation Policy is 
very important. As I said since there is no coordination, 
what is happening today? When we, Parliamentarians are 
moving in one direction,  the provincial councillors are 
moving in a different direction. Now the Pradeshiya 
Sabhas are not functioning. If Pradeshiya Sabhas were 
there, they will move in a different direction. Ultimately, 
we do not reach the goal.  

We know a number of massive projects were done by 
the earlier government spending a lot of money. Finally, 
what is the result? I need not repeat what happened. 
Massive projects were done, but no evaluation was done. 
Ultimately, today, we are suffering. If proper evaluation 
was done, if concentration was made, if all of them got 
together and studied those projects, then today, we would 
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not be in this position.  All major contracts were done; 
projects were done, but today, we are not getting any 
return. That is why we are suffering today.  We borrowed 
money  from foreign countries and invested in those 
projects, but we are not getting any return from that 
money. Therefore, we have to repay the loans from 
borrowing money from somewhere else. These are the 
facts that we have to consider.  

In the morning, we had a very good session. I am very 
happy that the Hon. Niroshan Perera arranged that 
meeting and we had a long discussion with the officials. 
There were foreigners also taking part in that.  

Therefore, I consider this a must for this country. As 
the Hon. Member said, we need not wait till 2018, 2019 
or 2020 to do this. It is in the hands of a hard-working 
State Minister from my District. I am sure that he is 
capable of doing this and also, since his Ministry - 
Ministry of National Policies and Economic Affairs - is 
coming under the Hon. Prime Minister, he could work out 
a system not to delay this.  

Money is allocated to us and then we pass it on to the 
officials. Sometimes, people are not satisfied with the 
work done. That is what is happening today. So, when  
we go for the opening, we would not be satisfied with the 
work done. If there is proper evaluation and coordination 
between the politicians, the officials and the people in 
such a manner, this can be done. Therefore, in future, we 
must fall in line with this so that 100 per cent of 
investment can be made use of. 

So, once again, I thank the Hon. Buddhika Pathirana 
for bringing in this Adjournment Motion and I must also 
thank the Hon. Presiding Member for giving me this 
opportunity. 

Thank you. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have eight minutes. 
 

[பி.ப. 3.11] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கைள ஒ ங்கு ைறயாக்கல் 
மற் ம் மதிப்பீட் ற்குத் ேதசிய வர  ெசல த் திட்டத்தின் 

லம் நிதிெயா க்கீ  ெசய்தல் ெதாடர்பாக இன்  ெகளரவ 
உ ப்பினர் த்திக பத்திரண அவர்கள் ஒத்திைவப் ேவைளப் 
பிேரரைணயாக ஒ  வாதப்ெபா ைள ன்ைவத்தி க்கின்றார். 
ஒ  நாட் ன் அபிவி த்தியான  நிைலேபறாக அைமய 

ேவண் மாக இ ந்தால் அங்ேக ஒ ங்கு ைறயான அபிவி த் 
திகள் இடம்ெபற ேவண் ம். அ மட் மல்லாமல், இந்த 
அபிவி த்திகள் எந்தள க்கு நைடெப கின்றன என்ப  
உண்ைமயில் மதிப்பீ  ெசய்யப்படேவண் ம். "ஆற்றில் 
ேபாட்டா ம் அளந்  ேபா " என்  தமிழில் ஒ  பழெமாழி 
இ க்கின்ற . எம  நாட் ல் கடந்த காலங்களில் அபிவி த் 
திக்காக நிதியங்கள் அதிகளவில் பிரேயாகிக்கப் 
பட் க்கின்றன. ெசல  ெசய்யப்பட்ட இந்த நிதியங்கள் 

லமாக நாங்கள் நிைலேபறான ஓர் அபிவி த்திையப் 
ெபற்றி க்கின்ேறாமா? அவ்வா  ெப வதற்கான விதத்தில் 
சம்பந்தப்பட்டவர்களின் ெசயற்பா கள் அைமந்தி க் 
கின்றனவா? அல்ல  மீண் ம் மீண் ம் தவறான பாைதயில் 
அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்  ன்ெகாண் ெசல்லப்ப கின் 
றனவா? அவ்வா  ெகாண் ெசல்லப்ப வ  சாியான 

ைறயில் மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் க்கின்றதா? என்பன 
பற்றிெயல்லாம் ஆராயேவண் ள்ள .  

ஒ  தடைவ - 2010களில் என்  நிைனக்கின்ேறன் - 
குறிப்பிட்ட ஆண் ல் ஒவ்ெவா  நாட் ம் நைடெப கின்ற 
உற்பத்தித் திறன் - productivity பற்றி ஒ  கணிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ந்த . ெவளியீட் க்கும் உள்ளீட் க்கும் 
இைடேய இ க்கின்ற விகிதாசாரத்ைத ைவத் க்ெகாண்  
அந்தக் கணிப்பீ  ெசய்யப்பட் ந்த .  அந்தக் கணிப்பீட் ன் 
அ ப்பைடயில் ஜப்பானின் productivity - உற்பத்தித் 
திறனான  60% ஆகக் காணப்பட்ட அேதேவைள, இந்தியா 
வின் உற்பத்தித் திறனான  14% ஆக ம் இலங்ைகயின் 
உற்பத்தித் திறனான  1.4% ஆக ம் காணப்பட்ட .  எம  
நாட் ன் உற்பத்தித் திறன் 1.4%ஆக இ க்ைகயில், 
ஜப்பானின் உற்பத்தித் திறன் 60%ஆக இ க்கின்ற  
என்றால், ஜப்பான் எம  நாட் ன் உற்பத்தித் திறைனவிட 
கிட்டத்தட்ட 58.6% அளவில் ன்னிைலயில் நிற்கின்ற . 
இரண்டாம் உலக மகா த்தத்தின் பின்னர், ஜப்பான் 
நாடான , அ க்குண்  களால் சாம்பல் ேமடாகியி ந்த  
என்  வர்ணிப்பார்கள். அவ்வா  இ ந்த ஜப்பான் இன்  
உற்பத்தித் திறன் ெசயற்பாட் ல் மிதமிஞ்சி உயர்ந் ெகாண்  
ெசல்கின்ற . ஆகேவ, எங்க ைடய உற்பத்தித் திறன் 
ெசயல்பாடான , மிக ம் குைறந்த மட்டத்திேல 
காணப்ப கின்ற ,  நாங்கள் உற்பத்தி மட்டத்தில் 
பின்னைடவில் இ க்கின்ேறாம் என்பைத ஏற் க்ெகாண்  
தான் ஆகேவண் ம். கடந்த காலத்தில் தவறான ைறயில் 
அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ன்ெகாண்  
ெசல்லப்பட்டைம ம் ெதாடர்ந் ம் தவறான பாைதயில் 
அபிவி த்திச் ெசயற்பா கைளக் ெகாண்  ெசல்வ ம் 
எங்க ைடய உற்பத்தித் திறனின் அள  பின்தங்கி 
யி ப்பதற்குக் காரணமாக அைமந்தி க்கின்ற .  

எனேவ, sustainable development என்  ெசால்லப் 
ப கின்ற நிைலேபறான ஓர் அபிவி த்திைய அைடயேவண்  
மாக இ ந்தால், உண்ைமயில் எங்க ைடய ெசயற்பா களில் 
சில ற்ேபாக்கான, அல்ல  காய்தல், உவத்தல் அற்ற சில 
அரசியல் ேமலாண்ைம ள்ளவர்கள் நாட்ைட ஆ கின்ற 
அல்ல  நாட்  மக்க க்கு வழிகாட் கின்ற தன்ைமயிைனப் 
ெபற்றி க்க ேவண் ம். அதாவ , அபிவி த்தித் திட்டங்கைள 
ஒ ங்கு ைறப்ப த்தல் என்ற விடயத்தில், இந்த நாட் க்குத் 
ேதைவயான அபிவி த்தி இ க்கேவண் ேமெயாழிய, கட்சி 
க க்குத் ேதைவயான அபிவி த்திகள், தனிப்பட்ட அைமச்சர் 
க க்குத் ேதைவயான அபிவி த்திகள் அல்ல  ஒ  பிரேதசத் 
தி ள்ள பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்குத் ேதைவயான 
அபிவி த்திகள் என்  இ க்கக்கூடா . குறிப்பாகச் 
ெசால்வதாக இ ந்தால், விமானக் ெகாள்வனைவ எ த் க் 
ெகாண்டா ம் சாி, ெவளிநா களி ந்  பாாியளவிலான 
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எந்தெவா  ெகாள்வனைவச் ெசய்வதாக இ ந்தா ம் சாி, 
அந்த விடயத்தில் எவ்வள  commission கிைடக்கின்ற  
அல்ல  இதைனக் ெகாள்வன  ெசய்வதால் தங்க ைடய 
pocketக்கு எவ்வள  பணம் வந் ேச ம் என்பைதப் பற்றிச் 
சிந்திக்காமல், நாட் க்கு இதனால் என்ன நன்ைம 
கிைடக்கின்ற  என்ற விடயத்ைதப் பற்றிச் சிந்திக்கேவண் ம்.  

உண்ைமயில் ஓர் உற்பத்தி வாிைசைய உள்ளீ , 
ெவளியீ , ெவளிவ ைக, அதனால் வ கின்ற தாக்கங்கள் 
என்ற வைகயில் பார்ப்பார்கள். அதாவ , input, output, 
outcome, impact என்ெறல்லாம் பார்ப்பார்கள். இந்த விடயங் 
கேளா  ெதாடர் ப த்திப் பார்க்கின்றேபா , எங்க ைடய 
நாட் ல் நைடெப கின்ற அபிவி த்தியில் விைனத்திறன் 
காணப்ப கின்றதா? அதன் லமாக நல்ல விைளதிறன் 
கிைடத்தி க்கின்றதா? இந்த விைளதிறன் லமாக நீ த்  
நிைலத்  நிற்கக்கூ ய அபிவி த்திச் ெசயற்பா  எம  
நாட் ல் தங்கைவக்கப்பட் க்கின்றதா? ேபான்ற விடயங் 
கைளப் பற்றி நாங்கள் சீராக மதிப்பீ  ெசய்யேவண் ம்.  

இங்கு ெகௗரவ த்திக பத்திரண அவர்களால் ெகாண்  
வரப்பட்ட இந்தப் பிேரரைணயான , உண்ைமயில் ஒ  
நாட் ல் நைடெப கின்ற அபிவி த்தியின்ேபா  ெசல  
ெசய்யப்ப கின்ற நிதியத்திற்கு ேநர் கணியமான திைசயில் 
அதன் அபிவி த்திச் ெசயற்பாடான  நிைலத்  நிற்கக்கூ ய 
விதத்தில் இ க்கின்றதா? என்பைதக் கட்டாயமாக மதிப்பீ  
ெசய்ய ேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற  என்பைத 
வ த் வதாக இ க்கின்ற . மதிப்பீ  இல்லாமல் 
ெசய்கின்ற ெசல கள் 'விழ க்கு இைறத்த நீர்' ேபான்ற  
என்  ெசால்வார்கள். அதாவ , கடந்த காலத்தில் 
அபிவி த்திக்காக  இைறக்கப்பட்ட நிதியான  எந்தள க்குப்  
பயன்கைளத் தந்தி க்கின்றன என்பைதப் பற்றி ம் அந்தப் 
பயன்கள் அ த்த த்த ஆண் கேளா  ஒப்பி கின்றேபா  
அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்கின்றனவா அல்ல  மைற 
கணியமான திைசயில் நகர்ந்  ெகாண் க்கின்றனவா 
என்பைதப் பற்றி ம்  நாங்கள் கட்டாயம் மதிப்பீ  ெசய்ய 
ேவண் ம். 

சிலர் விடயங்கைள ேமேலாட்டமாகச் சிந்திப்ப ம் சிலர் 
ஆழமாக ஊ விச் சிந்திப்ப ம் உண் . அந்தவைகயில், 
ெகௗரவ த்திக பதிரண அவர்கள் எந்த ஒ  விடயத்ைத ம் 
ஆழமாக ம் க்கமாக ம் சிந்தித் ச் ெசயற்ப கின்ற 
ஒ வர். அவ்வா  ெசயற்ப கின்றேபா தான் எதிர்காலத்தி 
லாவ  அபிவி த்தியைடந்த நா  என்ற நிைலைய 
அைடக்கூ ய விதத்தில், அதற்குாிய  வழி ைறயில் நாட்ைடக் 
ெகாண்  ெசல்லலாம். மாறாக,  பைழய பாைதகளின் சுவ  
களில் ஓ க்ெகாண் க்கின்றேபா , அதாவ  மதிப்பீ கள் 
இல்லாமல் அபிவி த்திகைள ேமற்ெகாள்கின்றேபா  நிைல 
யான ஓர் அபிவி த்திைய அைடவ  என்ப  யாத ஒ  
காாியமாகும். இந்தப் பாரா மன்றத்தில் அறி  ாீதியாக ம் 
அறிவியல் ாீதியாக ம் சிந்திக்கக்கூ ய ற்ேபாக்கான 
உ ப்பினர்கள் இ க்கிறார்கள். இப்ப ப்பட்டவர்களின் திய, 

த்தாக்க, நிைலத்  நிற்கத்தக்க, நாட்ைட அபிவி த்தி ெசய்யக் 
கூ ய சிந்தைனக க்குச் ெசவிசாய்க்க ேவண் ய ெபா ப்  
இ க்கின்ற . எனேவ, அபிவி த்திகைள மதிப்பீ  ெசய்கின்ற 
வ வான கு ெவான்ைற அைமப்பத டாக எம  வர க் 
ேகற்ற ெசல கள் அல்ல  ெசல கள் லமாக எங்க க்குக் 
கிைடத்தி க்கின்ற வ வாய்கள் என்ன? இதன் லமாக 
மக்கள் அைடந்த பயன்கள் என்ன? என்ப  பற்றி 
ஆராயேவண் ம்.  

சில அரசியல்வாதிகள் அபிவி த்தி என்ற ேபார்ைவயில் 
மிக ம் ெகா கட் ப் பறந் , அவர்க ைடய ெபா ளா 

தாரத்ைத வளர்த் க்ெகாள்கின்ற பாங்கு காணப்ப கின்ற . 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் சிலர் என்ேனா  கலந் ைர 
யா கின்றேபா , ஒ வ ைடய ஆரம்ப ெபா ளாதார மட்டம் 
எப்ப  இ ந்த ? அவர் அரசிய க்குள் ைழந்ததன் பின்னர் 
அந்தப் ெபா ளாதார மட்டம் எப்ப  உயர்ந்த ? என்பைதப் 
பற்றிச் ெசான்னார்கள். அந்தவைகயில் பார்க்கின்றேபா  சில 
அரசியல்வாதிகளின் ட் ப் ெபா ளாதாரம் உயர்ந்  
ெகாண்  ெசல்கின்ற அேதேவைளயில், நாட் ன் ெபா ளா 
தாரம் குைறந்  ெசல் கின்ற அல்ல  கீழ்மட்டத்திற்குச் 
ெசல் கின்ற ஒ  நிைலைமயில் காணப்ப வைத மதிப்பிட 

கின்ற . எனேவதான் வ வான கு ெவான்றி டாக 
எங்க ைடய அபிவி த்திச் ெசயற்பா கைளக் கிரமமான 

ைறயில் மதிப்பீ ெசய்  அதி ள்ள ேநர்கணியமானவற்ைற 
ன்ென த் க்ெகாண்  மைறகணியமானவற்ைறத் தவிர்த் , 

எம  நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத ம் ச க அபிவி த்தி 
ைய ம் விைனத்திறன் மிக்கதாகக் ெகாண் ெசல்வதற்கு 
ஆவன ெசய்யேவண் ெமன்  கூறி, அைமகின்ேறன். நன்றி.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි දහයක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 3.20] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංවර්ධන වැඩසටහන් 

නියාමනයට හා ඇගැයීමට අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කිරීම 
පිළිබඳව වූ ෙයෝජනාවක් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා  අද දින 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අගාමාත්ය 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් තිෙබන 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය 
අමාත්යවරයා හැටියට ඒ සඳහා පිළිතුරු කථාව කිරීමට අවස්ථාව 
දීම ගැන මුලින්ම මා ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා මීට කලිනුත් සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා, ජාතික ඇගැයීෙම් 
පතිපත්තියක් තුළින් රට ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් වැදගත්කම ගැන 
ෙම් ගරු සභාවට කරුණු ඉදිරිපත් කළ බව මට මතකයි. ලංකා 
ඉතිහාසය  බැලුෙවොත්, අපි විශාල ෙලස මුදල් ණයට ෙගන අෙප් 
සංවර්ධන කියා ඉදිරියට ෙගනැත් තිෙබනවා. නමුත්, ඒ සංවර්ධන 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීෙම්දී ඒවා තුළින් අෙප් රටටත්, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ජනතාවටත් අෙප්ක්ෂිත ෙසේවාව ලැෙබනවාද, 
ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීෙම් කියාදාමය ෙවනවාද 
කියලා හරිහැටි ඇගැයීමක් අෙප් රෙට් සිද්ධ ෙවලා නැහැ කියන 
එක අපි සියලුෙදනාටම පිළිගන්න ෙවනවා.  

අද වන විට අෙප් රෙට් ණය බර  විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ණය අරෙගන කළ සමහර සංවර්ධන කියාදාම අඩාළ 
ෙවලා, ඒ තුළින් ජනතාවට නිසි ෙලස පෙයෝජනයක් ගන්න බැරිව 
තිෙබන අවස්ථාෙව්දී, ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම ඉතාම 
කාෙලෝචිත බවයි මෙග් අදහස. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන බලතල වැඩි කරලා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලාට 
වැඩිපුර වගකීමක් දීලා, අෙප් රෙට් පරිපාලනයට, ඒ වාෙග්ම 
සංවර්ධන කියාදාමයට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් සකිය දායකත්වයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දීෙම් ශක්තිමත් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් නව රජය කියාත්මක කරන 
අවස්ථාෙව්දීයි අපි ෙම් කියාදාමයට එළැෙඹන්ෙන්.  

පසු ගිය රජය සමෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුණු මූල්ය සහ 
අනිකුත් අධීක්ෂණ බලතල අඩු කරලා, හිතුමෙත් ගිය ගමනක 
පතිඵල, ඒ නටබුන් අද රට පුරා ඉතිරි ෙවලා තිෙබන හැටි අප 
දකිනවා.  ඒ ගත්ත මුදල් -ඒ ණය- ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්ත් අෙප් රෙට් අහිංසක ජනතාවටයි. එය ඉතාම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ෙම් වැරැදි ආෙයමත් ඇති  ෙනොෙවන්න 
ශක්තිමත් පතිපත්තියක්, ශක්තිමත් කියාදාමයක්, වැඩ පිළිෙවළක් 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න අවශ්යයි කියා අෙප් රජෙය් නායකයන් 
සියලු ෙදනාම පිළිෙගන තිෙබනවා. 

අද උෙද් වරුෙව් ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශය මඟින් වැඩ මුළුවක් පැවැත්වූවා. එම වැඩ මුළුවට 
සහභාගි වන ෙලස ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින ගරු 
මන්තීතුමන්ලාටත් අපි ආරාධනා කළා. එතුමන්ලාෙග් වටිනා 
අදහස් අරෙගන, ඒ තුළින් ෙම් ජාතික ඇගැයීෙම් පතිපත්තිය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මූල්ය පිළිබඳ වගකීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සතුව 
තිෙබනවාය කියලා අප සියලුෙදනාම පිළිගන්නවා.  ෙම් සංවර්ධන 
කියාදාම ෙහෝ රජෙයන් සපයන ෙසේවාව නිසි ඇගැයීමකට භාජන 
කරලා, ඒවා තුළින් අෙප් රටටත්, ජනතාවටත්,  ජනතාව ෙගවන 
බදු මුදල්වලටත් සාධාරණයක් ෙවනවාද  කියා ඇගැයීමකට ලක් 
කළ යුතු බව තමයි එම වැඩ මුළුෙව්දී සියලුෙදනාම පිළිගත්ෙත්.  

විෙශේෂෙයන්ම දැන් ෙවනෙකොටත් අපෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් 
ව්යාපෘති කළමනාකාර හා අධීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තු මඟින් ෙම් 
සංවර්ධන කියාදාමය පිළිබඳ යම් කිසි අධීක්ෂණයක්, 
කළමනාකාරිත්වයක් කරෙගන යනවා. නමුත් මීට වඩා පුළුල් 
ෙලස, ඒ වාෙග්ම ගැඹුරු ෙලස, ජාතික පතිපත්තියක් ඔස්ෙසේ ෙම් 
කියාදාමය කරන්න ඕනෑ කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියන එක 
අපි සියලු ෙදනාටම  පිළිගන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

සමහර කාලවලදී රෙට් හිටපු නායකෙයෝ යම් යම් සංවර්ධන 
ව්යාපෘති දියත් කරලා, විශාල ෙලස විෙදස් ණය ෙගන  ඒ ව්යාපෘති 
සම්පූර්ණ කරලා තිෙබනවා. එෙසේ සම්පූර්ණය කළත්, ඒ මුදල් 
හරිහැටි භාවිත කළාද, ඒ වැඩ කටයුතු හරියට  සිද්ධ වුණාද කියලා 
විගණනය පැත්ෙතන් අධීක්ෂණය කරන ගමන්ම, ඒවා තුළින් රටට 
අත් වුණු භාග්යය නැත්නම් ඵලදාව ෙමොකක්ද කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් හරිහැටි ඇගැයීමක් කර නැහැ. ජනතාව 
දන්නවා, ෙම්වා අසාර්ථකයි කියා. නමුත් අපි ඉදිරිෙය්දී ගරු 

මන්තීතුමන්ලාත් සම්බන්ධ කරෙගන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් 
ඒ කියාවලිය නිවැරදි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒවාෙයන් පාඩම් 
ඉෙගන ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද  කියා ෙසොයා බැලිය යුතුයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙහොඳයි.  
 

එෙසේ ෙනොකෙළොත් ඉදිරිෙය්දීත් ෙම් වැරදි නැවත සිදු ෙවන්න 
පුළුවන් කියන මතෙය් අපි ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි  ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමාත්, අෙනක් සියලු මන්තීතුමන්ලාත් පළ කළ 
අදහස් ෙකෙරහි ඉදිරිෙය්දී අවධානය ෙයොමු කරනවා. ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානයත් ඒ සඳහා ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ සඳහා මුදල් අමාත්යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කර 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් හදලා, ඒ සඳහා අවශ්ය මුදල් ෙවන් කර 
ගැනීමට කටයුතු කරනවා. ඒ තුළින් අපට 2030 වර්ෂය වනවිට 
තිරසර සංවර්ධනයට අවශ්ය ඉලක්ක සපුරා ගැනීමටත් හැකියාව 
ලැෙබනවා. අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවා තිෙබන මහජනතාවට 
වග කියන ගරු මහජන නිෙයෝජිතයන් වශෙයන්  ඒ කාර්ය භාරය 
අප හරියාකාරව ඉෂ්ට කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්ය දැනුම හා 
ශක්තිය ෙයොදවා ෙගන, එම කියාදාමය තවදුරටත් ඉදිරියට කර 
ෙගන යෑම සඳහා රජයක් හැටියට අපි ජාතික ඇගයීෙම් 
පතිපත්තියක් ඉස්සරහට ෙගන යනවාය කියා සඳහන් කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 3.30ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 20 වන බහසප්තින්දා                         
පු. භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அதன்ப  பி. ப. 3.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 ஒக்ேராபர் 20, வியாழக்கிழைம                        

. ப.10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
 

Parliament adjourned accordingly at 3.30 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 20th October, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament 
of this Day.   
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[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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 එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සම් 
 කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
 ශී ලංකා ඉංජිෙන්රුවරුන්ෙග් සභාව පනත් ෙකටුම්පත : ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017:  
 පළමුවන වර කියවන ලදී 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

 
ANNOUNCEMENTS: 

Value Added Tax (Amendment) Bill: Petitions to the Supreme Court   
Speaker's Certificate 
Engineering Council, Sri Lanka Bill: Determination of the Supreme Court  

 
APPROPRIATION BILL, 2017: 

Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் க்கள் 
ேசா்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் : உயர் நீதிமன் க்கு ம க்கள்    
சபாநாயகர  சான் ைர 
இலங்ைகப் ெபாறியியற் ேபரைவ சட்ட லம் : உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்   

 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 : 

தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
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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 
 

එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත : ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සම් 

ேசா்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் : உயர் 
நீதிமன் க்கு ம க்கள்    

VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL: PETITIONS TO THE 
SUPREME COURT   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව පකාරව “එකතු 

කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන)” නමැති පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් 2016.10.07 දින මා විසින් කරන ලද නිෙව්දනෙය් 
සඳහන් ෙපත්සමට අමතරව, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් 
කරන ලද තවත් ෙපත්සම් තුනක පිටපත් මා ෙවත ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
II 

 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

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

ව්යවස්ථාෙව් 79 ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, 2016 

ඔක්ෙතෝබර් මස 17 වැනි දින ම’විසින් පහත සඳහන් පනත් 
ෙකටුම්පත්වල සහතිකය සටහන් කරන ලද බව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන) 
නීති ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) 

 

III 
 

ශී ලංකා ඉංජිෙන්රුවරුන්ෙග් සභාව පනත් 
ෙකටුම්පත : ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය 

இலங்ைகப் ெபாறியியற் ேபரைவ சட்ட லம் : உயர் 
நீதிமன்றத் தீர்ப்   

ENGINEERING COUNCIL, SRI LANKA BILL: DETERMINATION 
OF THE SUPREME COURT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Sir, I wish to inform the Parliament that I have 

received the Determination of the Supreme Court in 
respect of the Bill entitled “Engineering Council, Sri 
Lanka” which has been challenged in the Supreme Court 
in terms of Article 121(1) of the Constitution. 
The Supreme Court has determined that - 

(i) the omission to nominate Engineering 
Technicians in the Council under Clause 3(b) is 
inconsistent with Article 12(1) of the Constitution; 

(ii) the failure to nominate a fair representation of all 
the categories of “Engineering Practitioners” 
referred to in Clause 41 is inconsistent with 
Article 12(1) and 12(2) of the Constitution;  

(iii) Clauses 3(b), 4(1), 4(2), 4(3), 4(4), 4(6), 5(1), 5
(2), 8(2), 8(3), 8(4)(a), 8(4)(b), 8(5), 8(6), 11, 16
(6), 20(1), 20(3), 21(1), 21(8), 29, 30(1), 30(2), 31
(1), 31(2), 34(1), 34(2) 38(1), 38(2), 38(3)(a) and 
38(4) are consistent with Articles 3, 43(1) and 43
(3) and require to be passed by the special  
majority required in terms of Article 84(2) and 
approved by the people at a referendum by virtue 
of provisions of Article 83; 

(iv) Clause 9(3) is inconsistent with Article 12(1); and  

(v) Clause 39(2)(e) does not provide for the 
guidelines that are required to determine the roles, 
responsibilities and competence of different 
categories of the engineering practitioners 
registered under this Act and thereby it violates 
Article 12(1) of the Constitution.  

The Supreme Court has further determined that the 
inconsistencies will cease if the above Clauses are 
amended as per the determination of the Court.  

601 602 
 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

I order that the determination of the Supreme Court be 
printed in the Official Report of today’s Proceedings. 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය : 

603 604 

[ගරු කථානායකතුමා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
Determination of the Supreme Court: 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් -  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, mikes කියා කරන්ෙන් නැහැ. පධාන 

කටයුතුවලින් පසුව මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් ෙල්ඛනය ගැනයි මම කියන්න උත්සාහ කෙළේ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සඳහා මම අවස්ථාව ෙදන්නම්.  

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
පිළිබඳ දැනුම්දීම. 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2017 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2017 
APPROPRIATION BILL, 2017 

 

"2017 මුදල් වර්ෂෙය් ෙසේවා වියදම් සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා ද; ඒ 
ෙසේවා කාර්යය සඳහා ශී ලංකාව තුළ ෙහෝ ඉන් බැහැර ෙහෝ ණය ලබා ගැනීමට 
බලය දීම සඳහා ද; ඒ මුදල් වර්ෂය තුළ ආණ්ඩුෙව් ඇතැම් කටයුතු ෙවනුෙවන් 
මූල්ය පතිපාදන සැපයීම සඳහා ද, එම කටයුතු ෙවනුෙවන් ඒ මුදල් වර්ෂය තුළ 
වියදම් සඳහා අවශ්ය වන මුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ෙහෝ 
ආණ්ඩුවට සුදුස්සක් කළ හැකි ෙවනත් යම් අරමුදලකින් ෙහෝ මුදල්වලින් ෙහෝ 
අත්තිකාරම් වශෙයන් ෙගවීමට ඉඩ සැලසීම සඳහා ද; ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඒ 
මුදල් ආපසු ෙගවීමට විධිවිධාන සැලසීම සහ ඉහත කී කරුණු හා සම්බන්ධ 
ෙහෝ එයට ආනුෂංගික කරුණු සම්බන්ධෙයන් විධිවිධාන සැලසීම සඳහා ද වූ 
පනත් ෙකටුම්පතකි. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවාද? 
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[ගරු කථානායකතුමා] 

——————————— 
* ෙමම ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
   [இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
   [This annex is also placed in the Library.] 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය 

සම්පූර්ණෙයන් ලැබී තිෙබනවා. 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක  මහතා 

විසිනි. 

2016 ෙනොවැම්බර්  10වැනි  බහසප්තින්දා ෙද වන වර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 நவம்பர் 10, வியாழக்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 
ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப் 
பட்ட . 

Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Minister of Finance; 

to be read a Second time upon Thursday, 10th November, 2016 and 
to be printed;  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි,  “ශී ලංකා ඉංජිෙන්රුවරුන්ෙග් සභාව” 

නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ගරු ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
තීරණය ඔබතුමා විසින් ෙම් සභාවට දැනුම් දුන්නා.  මම ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, එම ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයත් සමඟ ෙමය නැවතත් 
අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කරන්නය 
කියලායි. එය එෙසේ විය යුතුයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පිළිෙවළ අනුගමනය කරනවා, ගරු මන් තීතුමනි. 

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) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"අද දින විසිර යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2016 ඔක්ෙතෝබර් මස 25 
වැනි අඟහරුවාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් තැබිය යුතු ය." 

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

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
  

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

පාර්ලිෙම්න්තුව පූ. භා. 10.37ට, අද දින සභා සම්මතිය අනුව, 
2016 ඔක්ෙතෝබර් 25 වන අඟහරුවාදා  අ.භා.  1.00 වන ෙතක් කල් 
ගිෙය්ය. 

.ப. 10.37க்கு பாரா மன்றம் அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 ஒக்ேராபர் 25, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 
1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament Adjourned accordingly at 10.37 a.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 25th October, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament 
of this Day. 

609 610 



 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

නිෙව්දන: 
 එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය 
 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 යාපනය විශ්වවිද්යාල සිසුන් ෙදෙදනාෙග් මරණය පිළිබඳ ස්වාධීන 

පරීක්ෂණයක් 
 යාපනය විශ්වවිද්යාල සිසුන් ෙදෙදනාෙග් මරණය සම්බන්ධ සත්ය 

තත්ත්වය 
 රෙට් විවිධ පෙද්ශවල සිදු වන පචණ්ඩ කියා හා මිනීමැරුම් 
 
යූබී ෆිනෑන්ස ්සමාගෙම් තැන්පත්කරුවන්ට මුහුණපෑමට සිදුවී ඇති 

ගැටලු:  
 අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත : 

  පළමුවන වර කියවන ලදී. 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 සරවනපවන් පදනම (සං ස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු එම්.ඒ. 

සුමන්තිරන් මහතා]- පළමුවන වර කියවන ලදී. 
 මහීපාල ෙහේරත් ජන සහන පදනම (සං ස්ථාගත කිරීෙම්) -  [ගරු 

ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා]- පළමුවන වර කියවන ලදී. 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන ලක්දරු දිරිය පදනම (සං ස්ථාගත කිරීෙම්) - 

[ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා]- පළමුවන වර කියවන ලදී. 
 
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ෙග් 2030 න්යාය පතය 

පිළිබඳ විෙශේෂ කාරක සභාව  
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 අෙගෝස්තු 09 වන දින ඉදිරිපත් කළ ෙකෝප් වාර්තාව විධායකෙය් 

අවධානයට ලක් කිරීම 

அறிவிப் கள்: 
 ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் : உயர் நீதிமன்றத் 

தீர்ப்  
 
 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
 
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 யாழ். பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் இ வாின் மரணம் பற்றிய 

சுயாதீன விசாரைண 
 யாழ். பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் இ வாின  மரணம் 

ெதாடர்பான உண்ைம நிைல 
 நாட் ன் பல்ேவ  பிரேதசங்களில் இடம்ெபற்ற வன் ைற 

க ம்  ப ெகாைலக ம் 
 

.பி. நிதி நி வன ைவப்பாளர்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள்: 
 பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவாின் கூற்  

காணி (பராதீனப்ப த்தல் மீதான மட் ப்பா கள்) (தி த்தம்) 
சட்ட லம் : 

 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 சரவணபவன் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு எம்.ஏ. 

சுமந்திரன்]  - தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

 மஹிபால ேஹரத் ஜனசஹண மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க] - தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

 ைமத்திாிபால சிறிேசன லக்த  திாிய மன்றம் 
(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக] - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 
நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய அபிவி த்திக்கான ஐக்கிய நா கள் 2030 

நிகழ்ச்சி நிரல் மீதான ெதாிகு  
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 ஆகஸ்ட் 9ஆந் ேததிய ‘ேகாப்’ அறிக்ைகைய நிைறேவற் த் 

ைறயின்  கவனத் க்குக் ெகாண் வ தல்  

ANNOUNCEMENTS:  
    Value Added Tax (Amendment) Bill: Determination of the 

Supreme Court 
 

 

AUDITOR-GENERAL’S REPORT 
 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
   Independent Inquiry into Death of Two Jaffna University 

Students 
    Truth behind the Death of Two Jaffna University Students 
    Violence and Killings in Various Parts of the Country 
 

PROBLEMS FACED BY DEPOSITORS OF UB FINANCE 
COMPANY: 

   Statement by Prime Minister, Minister of National Policies 
and Economic Affairs 

 

LAND (RESTRICTIONS ON ALIENATION) 
(AMENDMENT) BILL: 

    Read the First time  
 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS:  
 Saravanapavan Foundation (Incorporation) – [The  Hon. M. 

A. Sumanthiran]- Read the First time 
 Mahipala Herath Janasahana Foundation (Incorporation) – 

[The Hon. Shehan Semasinghe]-  Read the First time 
 Maithripala Sirisena Lakdaru Diriya Foundation 

(Incorporation) – [The Hon. Malith Jayathilake]-  Read 
the First time 

 

SELECT COMMITTEE ON THE UNITED NATIONS 2030 
AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

 

ADJOURNMENT MOTION: 
 Draw Attention of the Executive to the COPE Report 

Presented on 9th August 





 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 

PARLIAMENT 
—————— 

 

2016  ඔක්ෙතෝබර් 25 වන අඟහරුවාදා  
2016  ஒக்ேராபர் 25 , ெசவ்வாய்க்கிழைம  

 Tuesday, 25th October, 2016 
————————— 

 
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .   
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு   திலங்க சுமதிபால ] 

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

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

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත : ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය 

ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் : உயர் 
நீதிமன்றத் தீர்ப்  

VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL: DETERMINATION 
OF THE SUPREME COURT 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව පකාරව 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද “එකතු 
කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන)” නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය ගරු කථානායකතුමා ෙවත ලැබී ඇති 
බව පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

එකී පනත් ෙකටුම්පත ෙහෝ එහි විධිවිධාන කිසිවක් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට අනනුකූල ෙනොවන බවට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 
තීරණය කර ඇත.  

ෙ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: 

 

611 612 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

 

613 614 

[ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා] 
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615 616 

[ෙමම ෙල්ඛනය පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த  ஆவணம் ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள .] 
[This document also placed in the Library.] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 
 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව්යවස්ථාව පකාරව- 

 2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XX ෙකොටස සහ හතරවැනි 
කාණ්ඩෙය් XI ෙකොටස ; සහ 

 2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XIV, XV සහ XVI 
ෙකොටස්, තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් IV වැනි ෙකොටස සහ 
හතරවැනි කාණ්ඩෙය් VIII, IX සහ X ෙකොටස් 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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, “එකී වාර්තා මුදණය කළ 

යුතුය” යි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

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

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

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

Minister of National Policies and Economic Affairs, I 
present the Annual Performance Report of the Coast 
Conservation and Coastal Resource Management 
Department for the year 2015 and move that this Report 
be referred to the Sectoral Oversight Committee on 
Sustainable Development and Environment and Natural 
Resources.  

 
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) 
Sir, on behalf of the Minister of Tourism 

Development and Christian Religious Affairs and 
Minister of Lands, I present the Annual Report of the Sri 
Lanka Tourism Development Authority for the year 2014 
and move that this Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on International Relations.  

 

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

 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Home Affairs, I 

present the Performance Report and Annual Accounts of 
the District Secretariat of Badulla for the year 2015 and 
move that this Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on Internal Administration and 
Public Management.  

 

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) 
 Sir, on behalf of the Minister of Finance, I present the 

Order made by the Minister of Finance, under Section 32 
read with Section 22 of the Excise Ordinance (Chapter 
52), regarding impose of excise duty on foreign liquor 
and impose of rules with regard to import of foreign 
liquor and published in Gazette Extraordinary No. 
1981/87 of 26th August 2016 and move that this Order be 
referred to the Committee on Public Finance.  

 
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) 
 Sir, on behalf of the Minister of Fisheries and Aquatic 

Resources Development, I present the Annual Report of 
the National Aquaculture Development Authority of Sri 
Lanka for the year 2014 and move that this Report be 
referred to the Sectoral Oversight Committee on 
Sustainable Development and Environment and Natural 
Resources.  
  

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) 
Sir, on behalf of the Minister of Plantation Industries, 

I present the Annual Reports of the Coconut Development 
Authority for the years 2013 and 2014 and move that 
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these Reports be referred to the Sectoral Oversight 
Committee on Agriculture and Lands.  

 
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) 
Sir, on behalf of the Minister of Housing and 

Construction, I present the Annual Report of the National 
Housing Development Authority  for the year 2012; and 
the Annual Report of the Institute for Construction 
Training and Development for the year 2013 and move 
that these Reports be referred to the Sectoral Oversight 
Committee on Health and Human Welfare, Social 
Empowerment.  

 
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) 

Sir, on behalf of the Minister of Women and Child 
Affairs, I present the Performance Report of the 
Department of Probation and Child Care Services for the 
year 2015 and move that this Report be referred to the 
Sectoral Oversight Committee on Women and Gender.  

 
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) 
Sir, on behalf of the Minister of Development 

Strategies and International Trade, I present the Order 
made by the Minister of Development Strategies and 
International Trade under Section 14(1) of the Sri Lanka 
Export Development Act, No. 40 of 1979 relating to Cess 
and published in the Gazette Extraordinary No. 1981/32 
of 23rd August 2016 and move that this Order be referred 
to the Committee on Public Finance and Sectoral 
Oversight Committee on Economic Development. 

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

 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක මම පිළිගන්වමි. 

(1)   ෙහෝමාගම, මාගම්මන, ෙනො: 154/2 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඒ.ඒ.ඩී.පී. අමරතුංග මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(2)   රනාල, නවගමුව, ෙනො: 01 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.ජී. 
විමලාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  රාගම, තැලිගම, අංක 361 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී.ෙරෝහිණී ස්වර්ණමාලි මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

තුන පිළිගන්වමි. 

(1)  කුරුණෑගල, ජයන්තිපුර, ඊ-92-බී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
අයි.එස.් ගලපිටෙගදර මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  යටිගල්ඔලුව, කැත්තෙකටූෙහේන, අංක 52 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.එල්. ෙහේමසිරි විෙජ්වර්ධන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3)  ෙපොල්ගහෙවල, වැල්ලෑව, පන්සල පාර යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.්එම්.විනීතා ෙසේනාධිපති මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා ( පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇහැලියෙගොඩ, 

බුළුගහපිටිය, අංක 326 බී 02 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.ඒ.එස්. 
ෙෆොන්ෙසේකා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පන්නිපිටිය, හිරිපිටිය, අංක 

63/6 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි සී.ආර්. යටිගම්මන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු  සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා 
(மாண் மிகு சிறினால்  ெமல்) 
(The Hon. Sirinal de Mel 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කැස්බෑව, මාවිත්තර, 

ෙහොරණ පාර, අංක 6/10 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.ඩී. දයානන්ද 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මැදිරිගිරිය, මහ 

අඹගසව්ැව, යාය II අංක 94 දරන ස්ථානෙයහි  පදිංචි පී.වී. 
පත්මලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි.  

(1)  බටෙපොල, මහවත්ත, අංක 12 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එච්.එම්. කරුණාතුංග මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(2)  ෙකොළඹ 05, කිරුළ පාර, අංක 505 දරන සථ්ානෙයහි 
ෙසේවෙය් නියුතු එම්.එච්.ෙක්. උදයරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
Sir, I present a petition from Mr. W.M. Weerasekara 

of Galnewa Branch, Bank of Ceylon. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

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

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 2-464/'16-(3), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා.  

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

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

නීති විෙරෝධි ගබ්සා මධ්යසථ්ාන: විසත්ර 
சட்டவிேராத க க்கைலப்  நிைலயங்கள் : விபரம் 

 ILLEGAL ABORTION CENTRES: DETAILS 
 

517/’16 
3.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
     (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
     (The Hon. Buddhika Pathirana)   

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශ  ී ලංකාව තුළ ගබ්සා කිරීම් නීතිෙයන් තහනම් 
බවත්; 

 (ii) ශ  ීලංකාව තුළ නීති විෙරෝධි ගබ්සා කිරීම් සිදු වන 
බවත්; 

 (iii) ෙමම ගබ්සා කිරීම් සිදු කරන සථ්ාන අනාරක්ෂිත හා 
නීති විෙරෝධි ෙලස කටයුතු කරන බවත්;  

  එතුමා දන්ෙන්ද?  

(ආ) (i) 2012.01.01 දින සිට 2015.12.31 දින දක්වා කාලය 
තුළ හඳුනාෙගන, නීතිමය ක යිා මාර්ග ගත් නීති 
විෙරෝධි ගබ්සා මධ්යසථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මධ්යසථ්ානවලට එෙරහිව දණ්ඩ නීති 
සංග හයට අනුව ගත හැකි ක යිා මාර්ග කවෙර්ද; 

 (iii) එම නීති ප මාණවත් ෙනොවන බව එතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, එම නීති සංෙශෝධනය කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද;  

 (v) ගබ්සා කිරීම් නීතිගත කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 
  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) இலங்ைகயில் க க்கைலப்  சட்டத்தால் தைட 
ெசய்யப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயில் சட்டவிேராத க க்கைலப்  இடம் 
ெப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) இத்தைகய க க்கைலப் கள் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப ம் இடங்கள் பா காப்பற்ற ைறயி ம் சட்ட 
விேராதமான விதத்தி ம் ெசயற்ப கின்றன 
என்பைத ம்; அவர் அறிவாரா? 

621 622 
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(ஆ) (i) 2012.01.01ஆம் திகதி தல் 2015.12.31ஆம் திகதி 
வைரயிலான காலப்பகுதிக்குள் இனங் 
காணப்பட் , சட்ட நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட சட்டவிேராத க க்கைலப்  நிைலயங் 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிைலயங்க க்கு எதிராக தண்டைனச் 
சட்டக் ேகாைவக்ேகற்ப ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அச்சட்டங்கள் ேபாதியதாயில்ைல என்பைத 
அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அச்சட்டங்கைள தி த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) க க்கைலப்ைப சட்ட ர்வமாக்குவதற்கு நட 
வ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the abortions are legally banned in Sri 
Lanka; 

 (ii) illegal abortions are taking place in Sri 
Lanka; and 

 (iii) these places where abortions are done, 
operate in an unsafe and illegal manner?  

(b) Will he inform this House-  

 (i) the number of illegal abortion centres which 
have been identified and legal action was 
constituted against during the period from 
01.01.2012 to 31.12.2015; 

 (ii) the measures that can be taken against these 
centres as per the Penal Code; 

 (iii) whether he acknowledges that these laws 
are not adequate;  

 (iv) if so, whether action will be taken to amend 
these laws; and 

 (v) whether measures will be taken to legalize 
abortions?  

(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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
 

(අ)  (i)   ඔව්. 

 (ii)  ඔව්. 

 (iii)  ඔව්. 

(ආ)  (i)  11 (එෙකොළහකි). 

 (ii)   නීත්යනුකූල ෙනොවන ආකාරෙයන් ගබ්සා කිරීම් 
සිදු කිරීමට අදාළ පුද්ගලයන්ට එෙරහිව ශී ලංකා 
දණ්ඩ නීති සංගහෙය් 303, 304, 305, 306 හා 307 
යන වගන්ති යටෙත් සහ එම වරද සිදු කළ 
සථ්ානෙයහි අයිතිකරුට එෙරහිව ආධාර අනුබල 
දීම සම්බන්ධව ලංකා දණ්ඩ නීති සංගහෙය් 109 
යටෙත් නීති මඟින් කියා කිරීමට හැකියාව ඇත. 

 (iii)  නැත. 

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v)   දණ්ඩ නීති සංගහෙය් 303 වගන්තිය මඟින් 
සත්ීන්ෙග් ජීවිතය ෙබ්රීෙම් කාර්යය සඳහා 
සද්භාවෙයන් කරනු ලබන ගබ්සා කිරීමක් සඳහා 
දණ්ඩන නිදහස ලබා දී ඇති බැවින් ගබ්සා කිරීම 
නීතිගත කිරීෙම් අවශ්යතාවක් පැන ෙනොනඟී.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා, 2012.01.01 දින සිට 
2015.12.31 දින දක්වා 2012, 2013, 2014 හා 2015 යන අවුරුදු 
හ තෙර්දී ගබ්සා මධ්යස්ථාන 11ක් නීතිමය කියා මාර්ග සඳහා 
ෙයොමු වුණාය කියලා. ෙම්වායින් නීති විෙරෝධි ගබ්සා ෙකොපමණ 
පමාණයක් සිද්ධ වුණ බවට ෙපොලිස් වාර්තාවල සඳහන් වනවාද 
කියා දැන ගන්නට කැමැතියි. 

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ වාර්තා මා ළ ඟ නැහැ. මා එම වාර්තා 

ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්.   
 

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

සමහර අවස්ථාවලදී ෙවනත් විවිධ ෛවද්යමය පතිකාර කරන 
ස්ථාන මට්ටමින් තමයි ගබ්සා මධ්යස්ථාන පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. 
ඒවා හඳුනා ගැනීම සිදු වන්ෙන් පසු අවස්ථාවකදීයි. නීති විෙරෝධීව 
ගබ්සා සිදු වන මධ්යස්ථාන හඳුනා ගැනීම සඳහා වර්තමානෙය් 
සුවිෙශේෂී කියා මාර්ගයක් ෙපොලීසිය විසින් කියාත්මක කරනවාද 
කියා මා දැන ගන්නට කැමැතියි.  

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ෙම් ගැන කියා කරන්න අවශ්ය දැනුම කාන්තා හා ළමා 

ඒකකවලට ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශයත්, කාන්තා හා ළමා 
කටයුතු අමාත්යාංශයත් එක්ව ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

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

වි ෙරෝධී ගබ්සාවක් සිද්ධ වීම තුළින් මවෙග් ජීවිතයට මරණීය 
තර්ජන එල්ල වන්න ආසන්න ෙමොෙහොතකදී ෙබොෙහෝ විට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්ෙන් වැඩි මුදලක් වියදම් කර ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට 
ඇතුළත් වීමයි. එතෙකොට, රජෙය් ෙරෝහලකට ඇතුළත් වුණාම 
ෙරෝහල් ෙපොලීසිය සහ එවැනි අෙනකුත් ස්ථානවලින් ෙකෙරන 
පරීක්ෂණ සහ නිරීක්ෂණවලින් මඟ හැරිලා. ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල්වලදී එවැනි ෙමොනිටර් කිරීමක්, නැත්නම් ඒ පිළිබඳව 
අධීක්ෂණයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා නීති විෙරෝධී ගබ්සා සිද්ධ 
වීම ෙපොලිස් දැෙලන් මඟ හැෙරනවා; වැහිලා යනවා. නීති විෙරෝධී 
ගබ්සාවක් අවසානෙය්දී ඒ ගබ්සාවට භාජන වුණු කාන්තාවන් 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට ඇතුළත් ෙවලා නීතිෙයන් මඟ හැර 
යෑමත් සමඟ ගබ්සා මධ්යස්ථානත් නීතිෙයන් මඟ හැෙරනවා. ඒ 
තුළින් විශාල අගතියක් සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් කාරණය පිළිබඳ 
අධීක්ෂණය කරන්න අමාත්යාංශයට වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම  ෙම් පිළිබඳව කථා 

කරන්න දන්නවා මදි. ඒ නිසා  තවදුරටත් කරුණු ෙසොයලා එතුමාට 
දන්වන්නම්.   

 
 
ශී ලංගමයට වාහන අමතර   ෙකොටස් මිලදී ගැනීම: 

විසත්ර 
இ.ேபா.ச. ேப ந்  உதிாிப்பாகங்கள் ெகாள்வன  : 

விபரம் 
PURCHASE OF SPARE PARTS FOR SLTB: DETAILS 
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4.  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
 (மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
 (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 
- (2): 

(අ) (i) 2012, 2013, 2014 වර්ෂවලදී ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලය විසින් බස ් රථ අමතර ෙකොටස ් මිලදී 
ගැනීෙම්දී අනුගමනය කළ කමෙව්දය වර්ෂය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) එය, ඊට ෙපර පැවැති කමෙව්දයට වඩා ෙවනස ්
වන්ෙන් කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ආ) ඉහත වර්ෂවලදී ශී ලංගමයට අමතර ෙකොටස,් 

 (i) සැපයීම සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ සමාගම් හා 
ඒ ලිපිනයන්; 

 (ii) සැපයූ සමාගම හා එහි ලිපිනය; 

 (iii) සැපයූ දිනයන් හා ඒවාෙය් වටිනාකම්; 

 (iv) ආනයනය ෙවනුෙවන් රජයට ෙගවන ලද බදු  
මුදල්; ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙගන්වන ලද අමතර ෙකොටසව්ල මිල, පමිතිය සහ 
අවශ්යතාව සම්බන්ධෙයන් ශී ලංගමය සෑහීමට පත් 
වන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2012, 2013, 2014 ஆகிய ஆண் களில்  இலங்ைக 
ேபாக்குவரத் ச் சைபயினால் ேப ந்  உதிாிப் 
பாகங்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்ைகயில் கைடப் 
பி க்கப்பட்ட ைறைம ஆண் வாாியாக 
தனித்தனியாக யா ; 

 (ii) அ , அதற்கு ன்னர் நிலவிய ைறைமையப் 
பார்க்கி ம் எவ்விதத்தில் மா ப கின்ற ; 

 

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ஆண் களில் இ.ேபா.ச. க்கு உதிாிப் 
பாகங்கள், 

 (i) வழங்குவதற்காக ேகள்விப்பத்திரங்கைள சமர்ப் 
பித்த கம்பனிகள் மற் ம் அவற்றின் கவாிகள்; 

 (ii) வழங்கிய கம்பனி மற் ம் அதன் கவாி; 
 (iii) வழங்கிய திகதிகள் மற் ம் அவற்றின் 

ெப மதிகள்; 

 (iv) இ  ெதாடர்பில் அரசாங்கத்திற்குச் ெச த்தப் 
பட்ட இறக்குமதி வாித்ெதாைககள்; 

 தனித்தனியாக யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) த விக்கப்பட்ட உதிாிப்பாகங்களின் விைலகள், தரம் 
மற் ம் ேதைவப்பா  சம்பந்தமாக இ.ேபா.ச. தி ப்தி 
அைடகின்றதா என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
.asked the Minister of Transport and Civil Aviation:  

(a) Will he state- 
 (i) separately for each year the methodology 

adopted pertaining to the purchase of spare 
parts for buses by the Sri Lanka Transport 
Board in the years 2012, 2013 and 2014; 
and 

 (ii) how different this methodology is from the 
methodology which existed previously? 

(b) Will he inform this House separately  pertaining 
to the above years- 

 (i)  the companies that submitted tenders for 
the supply of spare parts for SLTB in the 
above years and their addresses; 

 (ii)   the Company which supplied spare parts 
and its address; 

 (iii)  the dates on which the spare parts were 
supplied and their value; and 

 (iv) the import tax paid to the Government for 
the importation of spare parts? 

(c) Will he also inform this House whether the SLTB 
is satisfied with the prices, standard and the 
requirement of the spare parts imported? 

(d) If not, why? 
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ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ)     (i)    2011 වර්ෂෙය්දී බස ් රථ අමතර ෙකොටස ් ලබා 
ගැනීම සඳහා පසම්පාදන කියාවලියකට එළැඹ මිල 
ගණන් කැඳවා  ෙතෝරා ගත් සට්ීල් ඉම්ෙපක්ස ්
ඇන්ඩ් ඉන්ඩසට්ීස ් ආයතන සමඟ 2011.04.22 
දිනට ඇති කර ගත් ගිවිසුමක් මඟින් අමතර 
ෙකොටස ්මිලදී  ගන්නා ලදී. අවශ්ය සියලුම අමතර 
ෙකොටස ්එම සැපයුම්කරු ෙවතින් මිල දී ගැනීෙම්දී 
ඇති වූ දුෂ්කරතා නිසා, ඉහත ෙටන්ඩරෙය් ඊළඟ 
සුදුසුකම් ලබා සිටි නිම්බස ් ඔෙටෝ ෙමෝටිව් 
පුද්ගලික සමාගම සමඟ 2012.06.09 වන දින සිට 
ඇති කර ගත් ගිවිසුමක් මඟින් ද අමතර ෙකොටස ්
මිල දී ගන්නා ලදී.  

  ඒ අනුව, 

  2012, 2013, 2014 වර්ෂවල උක්ත ආයතන ෙදක 
වන සට්ීල් ඉම්ෙපක්ස ් ඇන්ඩ් ඉන්ඩසට්ීස ්
ආයතනය සහ නිම්බස ්ඔ ෙටෝ  ෙමෝටිව් පුද්ගලික 
සමාගම ෙවතින් ණය පදනම මත අමතර ෙකොටස ්
මිල දී ගන්නා ලදී. 

  තවද එම ආයතනවල ෙනොමැති භාණ්ඩ ෙද්ශීය 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් මිල දී ගන්නා ලදී.  

 (ii)  2011 වසරට ෙපර විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් මිල 
කැඳවීම් කර අමතර ෙකොටස ්මිලදී ගැනීම සිදු කර 
ඇත. 

(ආ) (i) සැපයීම සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ සමාගම් හා 
ඔවුන්ෙග් ලිපින පහත සඳහන් ෙව්.   

 

 

 

 

 

 (ii)  සැපයූ සමාගම් හා එහි ලිපින  පහත පරිදි ෙව්.  

(iii) නිම්බස ් ඔෙටෝ ෙමෝටිව් පුද්ගලික සමාගම විසින් සැපයූ 
භාණ්ඩ පිළිබඳ විසත්ර 

 වර්ෂය ශී ලංගම විසින් මිලදී ගත් භාණ්ඩවල වටිනාකම 

 2012    රු.   58,697,814.27  (ඇමුණුම "අ") 

 2013     රු.  143,915,529.30  (ඇමුණුම "ආ") 

 2014    රු.   34,751,828.91  (ඇමුණුම "ඇ") 

සට්ීල් ඉම්ෙපක්ස ්ඇන්ඩ් ඉන්ඩසට්ීස ්ආයතනය ෙවතින් මිලදී ගත් 
භාණ්ඩ පිළිබඳ විසත්ර  

 වර්ෂය ශී ලංගම විසින් මිලදී ගත් භාණ්ඩවල වටිනාකම 

 2011  රු. 213,476,157.30  (ඇමුණුම "ඈ") 

 2012  රු. 504,094,181.48   (ඇමුණුම "ඉ") 

 2013  රු. 348,907,666.68   (ඇමුණුම "ඊ") 

 2014  රු. 349,025,284.62   (ඇමුණුම "උ") 

 2015  රු.   84,926,624.27  (ඇමුණුම "ඌ") 

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 
 

 (iv)   ආනයන ෙවනුෙවන් රජයට ෙගවන ලද ආනයන 
බදු මුදල්. 

  2012 හා 2013 වර්ෂවලදී රජයට ආනයන බදු මුදල් 
ෙගවා ෙනොමැති අතර, 2014 වර්ෂෙය්දී ෙගවන ලද 
බදු මුදල් ශී ලංකා ෙර්ගුෙවන් ලද ෙතොරතුරු අනුව 
පහත පරිදි ෙව්. 

 
 

 

 

 

 

 

 

(ඇ) පුවත්පත් දැන්වීමක් මඟින් ශී ලංකාව තුළ පසිද්ධ කර, 
එෙමන්ම ඉන්දියා මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය සහ ඉන්දීය 
තානාපති කාර්යාලය දැනුවත් කර මිල ගණන් ලබාෙගන 
ඇත.  ආනයනය කරන ලද අමතර ෙකොටසව්ල පමිතිය 
පරීක්ෂා කිරීම සඳහා තාක්ෂණික කමිටු පත්කර සුදුසු 
ෙනොවන අමතර ෙකොටස ් පතික්ෙෂේප කර සුදුසු අමතර 
ෙකොටස ්පමණක් භාරෙගන ඇත. 

 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

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

පශ්නය ෙමයයි.   

627 628 

සමාගම ලිපිනය 

 
ඩග්ලස් සහ සමාගම 

 
ෙනො. 221, පංචිකාවත්ත පාර, 
ෙකොළඹ 10 

ස්ටීල් ඉම්ෙපක්ස් ඇන්ඩ් 
ඉන්ඩස්ටීස් සමාගම 

Survey, No. 115, Hissa, No. 06, 
Ghodbunder, Village Rd, Mira Rd 
(E), Thane 401107, India. 

ලංකා අෙශෝක් ෙල්ලන්ඩ් 
සමාගම 

ෙනො. 41, එඩ්වඩ් පාර, ආර්.ඒ.ද. ෙමල් 
මාවත, ෙකොළඹ 03 

සියැට් කැලණි 
ඉන්ටර්නැෂනල් ටයර් 
පුද්ගලික සමාගම 

 
ෙනො. 53, නුන්ගමුෙගොඩ, කැලණිය 

 
ඇෙසෝසිෙය්ටඩ් සියැට් පුද්. 
සමාගම 

 
ෙනො. 52, නුන්ගමුෙගොඩ, කැලණිය 

නිම්බස් ඔෙටෝ ෙමෝටිව් 
පුද්ගලික සමාගම 

Z 34 Okhla, Industrial Area Phase 
II, New Delhi - 110020, India. 

සමාගම ලිපිනය 

ස්ටීල් ඉම්ෙපක්ස් 
ඇන්ඩ් ඉන්ඩස්ටීස් 
සමාගම 

Survey, No. 115, Hissa, No. 06, 
Ghodbunder, Village Rd, Mira Rd 
(E), Thane 401107, India 

නිම්බස් ඔෙටෝ ෙමෝටිව් 
පුද්ගලික සමාගම 

Z 34 Okhla, Industrial Area Phase II, 
New Delhi - 110020, India. 

විස්තරය 2014 (රු.) 

ෙර්ගු තීරු බද්ද (CID) 540,434 

ෙසස් බද්ද (EIC) 2,538,130 

වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන 253,989,947 

අගය මත එකතු කළ බද්ද (VAT) 440,599 

ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද (NBT) 116,856,002 

මුළු එකතුව 374,365,112 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිතුමා කිව්වා, 2011 දක්වා ලංගමයට අමතර ෙකොටස් 
ෙගන්වීෙම්දී විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙටන්ඩර් කැඳවීෙමන් තමයි 
ෙගන්වලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  2012දී ඒ තීන්දුව ෙවනස් ෙවන්න 
බලපෑෙව් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ තීරණය ෙවනස් ෙවන්න බලපා තිෙබන 

ෙහේතු ෙමන්න ෙම්වායි. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විවෘත 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තැන් තැන්වලින් අමතර ෙකොටස් ගත්තා.  එෙසේ 
අමතර ෙකොටස් ගනිද්දී ඩිෙපෝවල කළමනාකරුවන්ට අවශ්ය 
විධියට තමයි ඒවා අරෙගන තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට, යම් කිසි 
අකමිකතා සිදුවන බව ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා. එම නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙඩන්ඩර් කැඳවීම මඟින් ෙමම සමාගම 
ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා.  ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් මුදල් 
ෙයොදවන්ෙන් නැතිව එම සමාගම් විසින් මුදල් ෙයොදවා ෙම් අමතර 
ෙකොටස් ෙගන්වා තිෙබන අතර,   ඒවා ලංකා ගමනා ගමන 
මණ්ඩලෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් අෙප් ගබඩාවල තබලා අෙප් 
අවශ්යතාව අනුව සහන ණය පදනම මත අපට ලබා දීලා 
තිෙබනවා. 

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

පශ්නය ෙමයයි.  ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියනවා,  ඩිෙපෝ එෙක්  
කළමනාකරුෙවක් අතින් කලින් කමෙය්දී යම් යම් අයථා ගනු-
ෙදනු සිද්ධ වුණා කියලා. නමුත් ෙම් කමයට අමතර ෙකොටස් මිලදී 
ගැනීමට පටන් ගත්තාට පසුවත්  විශාල වශෙයන් අයථා ගනු-ෙදනු 
සිද්ධ වුණා කියලා වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
මෑතකදී රුපියල් මිලියන 125ක ෙකොමිස් ගැනීමක් සම්බන්ධෙයන් 
ෙර්ගු නිලධාරින් තුන් ෙදෙනකුට ෙචෝදනා එල්ල වුෙණ්ත් අමතර 
ෙකොටස් ෙගන්වීෙම් සිදුවීමක් සම්බන්ධෙයනුයි. ෙම් නව කමෙව්දය 
ඇතුෙළේ සිදු වූ අයථා ගනු-ෙදනු පිළිබඳව අමාත්යාංශය විසින් යම් 
පරීක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවාද, ෙතොරතුරු ෙසොයාෙගන 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඒ පිළිබඳව FCID ආයතනයට සහ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කර තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා. ලංකා ගමනා ගමන 
මණ්ඩලෙය් බස් රථ 5,500ක් ෙවනුෙවන් සාමාන්යෙයන් වසර 4ක් 
සඳහා රුපියල් මිලියන 975ක පමණ අමතර ෙකොටස් අවශ්ය 
ෙවනවා. ෙමම සමාගම් ෙදක හරහා පිරිවිතරයන්ට අනුකූල 
ෙනොවන, නුසුදුසු බාල අමතර ෙකොටස් ෙගන්වපු අවස්ථාත් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් විශාල අකමිකතා සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව පරීක්ෂණ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් සහ FCID ආයතනෙයන් පැවැත්ෙවනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ලංගමයට බාල බඩු 
ෙගනැල්ලාත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල මුදල් පමාණයක 
වංචාවකුත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමා කියනවා,  ඒ 

පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්න අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට සහ FCID එකට භාර දීලා තිෙබනවා කියලා. 
දැන් ෙම්ක සිදු ෙවලා  මාස 16කට වඩා වැඩියි. ඒ පරීක්ෂණ 
අවසන් ෙවලා නඩු පැවරීම් ෙකෙරන්ෙන් නැත්ෙත්, ෙද්ශපාලන 
බලපෑම් නිසා එම චූදිතයන් ආරක්ෂා වන නිසාද? 

 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ෙද්ශපාලන බලපෑමක් ෙවන්ෙන්  ෙකොෙහොමද? හිටපු 

ඇමතිවරයා ඉන්ෙන් ඔය පැත්ෙතම ෙන්.  එතෙකොට ෙද්ශපාලන 
බලපෑමක් ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ පිළිබඳව අනිවාර්යෙයන්ම 
පරීක්ෂා කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඒ පිළිබඳව අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් පරීක්ෂණයක් පැවැත් 
ෙවනවා. ඒවා යම් කිසි කමෙව්දයක් අනුව තමයි ෙකෙරන්ෙන්.  
අදාළ අමාත්යවරයාත් එම ෙකොමිෂන් සභාවට කැඳවා තිබුණා මා 
දැක්කා.  ඉදිරිෙය්දී අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව නිසි 
කමෙව්දයකට යනවා. අතර මඟදි ෙමම කටයුතු නවත්වන්න කිසිම 
අවශ්යතාවක් නැහැ. ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් විශාල 
වශෙයන් අකමිකතා සිදු ෙවලා තිෙබන බව අප පිළිගන්නවා. අපට 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙනත් ඒ අකමිකතා රටට ෙහළි කරලා ශී 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒවා අය කර ගන්නයි.  

 

ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් ගිණුම්: ගාල්ල 
දිසත්ික්කය 

ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் கணக்குகள் : கா  
மாவட்டம் 

EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: GALLE  DISTRICT 
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5.    ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
   (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
   (The Hon. Bimal Rathnayake) 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල ගාල්ල දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් (ETF) ගිණුම් 
සංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂි කර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

629 630 

[ගරු  (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස  මහතා] 



2016 ඔක්ෙතෝබර් 25  

ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் கா  
மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக,  

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii) தனியார் ைற; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 

 (v) விவசாயத் ைற;  

 (vi) ேசைவத் ைற; 
 இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 

தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 
asked thePrime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i)  the number of registered Employees’ Trust 
Fund (ETF) accounts;  

 (ii)  the number of Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts registered anew; in the 
District of Galle? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’Trust Fund (ETF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

 
(අ) 

  

(ආ) (i)  

 (ii)  

 (iii) 
 

 (iv)           ෙම් අයුරින් වර්ගීකරණය කරනු ෙනොලැෙබ් 

 (v)  

 (vi)  

 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

 

 

බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ ශී ලංගම විශාමික 
ෙසේවකයන්:  අර්ථ සාධක හා පාරිෙතෝෂික දීමනා   

ப ைள மாவட்ட இ.ேபா.ச. ஓய் தியர்கள்: ஊ.ேச. 
நிதி மற் ம் பணிக்ெகாைட 

RETIRED EMPLOYEES OF SLTB IN BADULLA DISTRICT:  EPF 
AND GRATUITY 
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6. ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
 (மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
 (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්  (1): 

(අ) (i)  වර්ෂ 2010 සිට ෙම් දක්වා බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ 
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවෙය් 
නිරතවී සිට විශාම ලැබූ මුළු ෙසේවක සංඛ්යාව 
 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙසේවකයන් අතරින් බහුතරයකට තවමත් 
ඔවුන් ට හිමි ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් හා 
පාරිෙතෝෂික දීමනා ලබා දී ෙනොමැති බව 
දන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙම් ෙහේතුෙවන් එම පවුල් විශාල පීඩනයකට ලක් 
වී ඇති බැවින්, එම ෙසේවකයන්ට අදාළ දීමනා 
කඩිනමින් ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

631 632 

වර්ෂය අ (i) අ(ii) 

  ලියා පදිංචිව 
තිබූ සාමාජික 
ගිණුම් සංඛ්යාව 

අලුතින් ලියා පදිංචි වූ සාමාජික 
ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 100,144 33,558 

2014   99,817 33,054 

2015   95,019 28,874 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2010ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இ வைர ப ைள 
மாவட்டத்தில் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைப 
யில் ேசைவயாற்றி ஓய் ெபற் ள்ள ெமாத்த 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன் பைத ம்; 

 (ii) அந்த ஊழியர்களில் ெப ம்பாலானவர்க க்கு 
அவர்க க்கு கிைடக்க ேவண் ய ஊழியர் 
ேசமலாப நிதி மற் ம் பணிக்ெகாைடக் ெகா ப் 
பன கள் இன் ம் வழங்கப்படவில்ைல 
என்பைத அவர் அறிவாரா  என்பைத ம்; 

 (iii) இதன் காரணமாக அந்தக் கு ம்பங்கள் ெப ம் 
அ த்தத் க்கு உள்ளாகியி ப்பதனால் அந்த 
ஊழியர்க க்குாிய ெகா ப்பன கைளத் ாித 
மாக வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this  House- 

 (i) with respect to Badulla District, the total 
number of employees  served for Sri Lanka 
Transport Board and got retired  since  year  
2010,  to date;  

 (ii) whether he is aware of the fact that a 
majority out of the aforesaid employees 
have not been provided with Employees’ 
Provident Funds and the gratuity that they 
are entitled to yet;  

 (iii) whether speedy measures will be taken to 
provide  aforesaid employees with the 
allowances concerned, as their families 
have been  strained, extremely? 

(b) If  not, why? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා 
ෙදනවා. 

 

(අ) (i)  ඩිෙපෝව                විශාම ලැබූ ෙසේවක සංඛ්යාව 

  කැප්ෙපටිෙපොල ඩිෙපෝව 51 

  මහියංගනය ඩිෙපෝව  29 

  බදුල්ල ඩිෙපෝව  95 

  බණ්ඩාරෙවල ඩිෙපෝව  97 

  විශාම ලැබූ මුළු ෙසේවක සංඛ්යාව  272 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

  2015 සැප්තැම්බර් මස සිට මාසිකව නිසි පරිදි ෙම් 
දක්වා අර්ථසාධක අරමුදල් ෙගවා ෙගන යනු 
ලැෙබ්. 2010 වර්ෂෙය් සිට 2015 අෙගෝසත්ු දක්වා 
ෙනොෙගවා තිබුණු මුළු ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් හිඟ මුදල රුපියල් මිලියන 13,412ක් වන 
අතර, එය 2016.09.30 දින වන විට ආසන්න 
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 5,590ක් දක්වා ෙගවා 
ඇත. එකී මුදලින් රුපියල් මිලියන 2,200ක 
මුදලකට අදාළව මෙහසත්ාත් අධිකරණවල නඩු 
පවරා ඇති අතර, එකී මුදල අධිකරණ විසින් නියම 
කර ඇති වාරික වශෙයන් තැන්පත් කරෙගන යනු 
ලැෙබ්. 

  වර්ෂ 2010 සිට ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට  ශී 
ලංගම විසින් ෙනොෙගවූ සමුච්චිත දායක මුදල් 
අයකරවා ගැනීමට නඩු පවරා ෙනොමැති වටිනාකම 
රුපියල් මිලියන 5,630ක් වන අතර, ඒ ෙවනුෙවන් 
ගරු අමාත්යතුමා විසින් 2016.06.03 ඉදිරිපත් 
කරන ලද අංක 16/1055/709/046 දරන අමාත්ය 
මණ්ඩල සන්ෙද්ශයට අදාළ 2016.06.11 දිනැති 
තීරණය අනුව කටයුතු කරමින්, ශී ලංගම ෙවත 
නිදහස ්පදාන පත මත ෛනතික අයිතිය ලැබී ඇති 
ෙකොළඹ දිසත්ික්කෙය් පිහිටි වටිනා ඉඩම් 13ක් 
මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් පිහිට වූ සමාගමක් 
ෙවත පවරා, ඉහත කී රුපියල් මිලියන 5,630ට 
සමාන ෙකොටස ්ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ෙවත 
නිකුත් ෙකොට එකී රුපියල් මිලියන 5,630ක 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දායක මුදල 
ෙවනුෙවන් හිලව් කිරීමට කටයුතු කරෙගන යනු 
ලැෙබ්.  

  හිඟ පාරිෙතෝෂික සඳහා පවරා ඇති නඩුවලට අදාළ 
සියලු හිඟ වාරික මුදල වූ රුපියල් මිලියන 426ක් 
පමණ එකවර අධිකරණයට ෙගවීමට ෙම් වන 
විටත් කටයුතු කර ඇත. කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් විශාමික පාරිෙතෝෂිකය 
ෙනොෙගවීම සම්බන්ධව නඩු පැවරීමට සූදානම් කර 
ඇති ෙගොනු 1,014 ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු රුපියල් 
මිලියන 461ක මුදල කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙවත තැන්පත් කර ඇත. එකී මුදල් කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ශී ලංගමෙය් විශාමික 
ෙසේවකයන්ට දැනටමත් ෙගවීම් කරෙගන යනු 
ලැෙබ්.  

  දැනට බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ ෙමන්ම සියලුම ශී 
ලංගම ෙසේවකයන් සම්බන්ධෙයන් පාරිෙතෝෂික 
ෙගවීම් කිරීමට ඇත්ෙත් ෙමෙතක් කම්කරු 
පැමිණිලි ඉදිරිපත් ෙනො කළ විශාමික ශී ලංගම 
ෙසේවකයන් හා වර්තමානෙය් විශාම යන 
ෙසේවකයන්ට පමණි. නඩු ෙනොපවරා ඇති 
ෙසේවකයන්ට පාරිෙතෝෂික ෙගවීමට ෙසේවා 
සථ්ානවලින් විසත්ර කැඳවා ඇති අතර, එම විසත්ර 
ලැබුණු වහාම ෙගවීම් කිරීමට කටයුතු සලසනු 
ලැෙබ්. වර්තමානෙය් විශාම යන ෙසේවකයන්ට 
2016.05.01 දින සිට අදාළ ඩිෙපෝ හා ෙසේවා සථ්ාන 
මඟින් පාරිෙතෝෂික ෙගවීම් සඳහා උපෙදස ්අඩංගු 
චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර ඇති අතර,  ඒ අනුව 
දැනටමත් ෙගවීම් කටයුතු කරෙගන යනු ලැෙබ්.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඔබතුමාෙගන් ලැබුණු දීර්ඝ පිළිතුරට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි.  මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

633 634 
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ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කරමින් සඳහන් කළ   සියලු ෙද්වල්   සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට 
ෙසොයා බලා සාර්ථකව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම  කම්කරුවන්ෙග්  පධාන 
පැමිණිල්ල තමයි, විශාම ගැනීෙම්දී  ෙතොරතුරු සඳහන් කරන 
ඔවුන්ෙග් ෙගොනු නිසි ෙවලාවට කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් ෙනොවනවාය,  ඒ තුළ තමයි ෙම් පමාදය සිද්ධ වන්ෙන් 
කියන කාරණය. එවැනි ෙහේතුවක් නිසාද ෙමය සිද්ධ වන්ෙන් 
කියලා මම ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  

 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, අප සියලුම ඩිෙපෝ කළමනාකරුවන් දැනුවත් 

කර තිෙබනවා, මින් පසුව ෙසේවකයකු විශාම ගිය වහාම, ඒ අවශ්ය 
ලිපිෙගොනු අවශ්ය ස්ථානයට යවන්න කියා.  ෙම් වසෙර්දී ඒ සියලු 
කටයුතු කමවත් කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පසු ගිය රජය ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට රුපියල් ෙකෝටි 
1,070ක්  බැර කරලා නැහැ. පාරි ෙතෝෂික මුදලුත් රුපියල් ෙකෝටි 
240ක් බැර කරලා  නැහැ.  ඒ වාෙග්ම ෙසේවක භාරකාර අරමුදෙල් 
රුපියල් ෙකෝටි 42ක්.  එවැනි විශාල මුදල් පමාණයක් බැර කර 
තිබුෙණ් නැහැ. විශාම ගිය අයට අවශ්ය ෙවලාවට පාරිෙතෝෂික 
දීමනා ලැබුෙණ් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා පකාශ කළ පරිදි අෙප් නව 
රජය බලයට පත් වුණාට පසු ඒ සියලුම මුදල් ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදලට බැර කර තිෙබනවා. දැන් පාරිෙතෝෂික දීමනා 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. කුරුණෑගල, වයඹ පාෙද්ශිකෙය් ඔක්ෙකෝම 
වාෙග් ෙගවලා ඉතා සුළු පමාණයකුයි ෙගවන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා ලබන වසර ෙවද්දී කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙසේවකයන්ෙග් 
සියලුම හිඟ මුදල් ෙගවනවා. අපි දැනට ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල් ෙගවලා තිෙබනවා; ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් 
ෙගවලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී, ෙසේවකෙයකු විශාම ගියාට පසු ඒ 
ලිපි ෙගොනු එහාට ෙමහාට යන කාලය පමණයි පමාදයක් හැටියට  
ෙවන්ෙන්. අපි සියලුම පාරිෙතෝෂික මුදල්, ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල් සමඟ ලබා ෙදන්න වැඩ කටයුතු කරනවා. එය ලබා 
ගැනීමට පමාද ෙවන්ෙන්, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යම් කිසි 
පමාදයක් වුෙණොත් පමණයි. අෙනක් සියල්ලම ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙයන් සිදු ෙවනවා.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි. ඔබතුමා කියපු ආකාරයට, ලිපිෙගොනු එහාට ෙමහාට 
ෙවනවාය කියන කාරණෙය්දී පමාදයක් ෙවනවා නම්, ෙම් ආයතන 
ෙදෙක් කටයුතු පරිගණකගත කරලා, ඒ ආයතන ෙදක අතර 
සම්බන්ධයක් ඇති කරලා ෙම් කටයුතු තවත් කඩිනම් කරන්න 
කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමනි. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ට 

දැනටත් සෑම මසකටම බිලියන 1.35ක් මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි 135ක්. එවැනි 
මූල්යමය තත්ත්වයක් තමයි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ස්ථානය, ෙසේවකයන් බඳවා ගන්නා ස්ථානයක් 
බවට පත් කරලා, අද ෙවන ෙකොට එක බස් රථයකට ෙසේවකයන් 
හත්ෙදෙනකු ඉන්නවා. ඒක නිසා අපි දැන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම 
යන කමයක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ තුළ, ෙම් වසර අවසානෙය්දී 

ෙසේවකයන් 4,000ක් පමණ විශාම යනවා. එතෙකොට අපට පුළුවන් 
ෙවනවා, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය යථා තත්ත්වයට පත් කර 
ඒ අවශ්ය ෙද් කරන්න. ෙසේවකෙයක් විශාම ගියාම, ඒ පාරිෙතෝෂික 
ලබා දීම අපි අනිවාර්යෙයන්ම කරනවා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

 කාන්තා ලිංගික ශ මිකයන් : සංගණනය 
ெபண் பா யல் ெதாழிலாளர்கள் : மதிப்பீ  

FEMALE SEX WORKERS: CENSUS  
 

518/’16 
8.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශ  ීලංකාව තුළ සිටින කාන්තා ලිංගික ශ මිකයන් 
පිළිබඳ සංගණනයක් කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) (i) 2015 වසර අවසාන වනවිට HIV හා ෙවනත් 
සමාජ ෙරෝගවලට ෙගොදුරු වූ කාන්තා ලිංගික 
ශ මිකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) HIV ඇතුළු සමාජ ෙරෝග කාන්තා ලිංගික 
ශ මිකයන් අතර ව්යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා 
ක යිා මාර්ග ෙගන තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ක යිා මාර්ග කවෙර්ද;  

  යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச் 

சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைகயி ள்ள ெபண் பா யல் ெதாழிலா 
ளர்கள் பற்றிய ெதாைக மதிப்பீெடான்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்ெவண்ணிக்ைக யாெதன்ப 
ைத ம், 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015ஆம் ஆண் ன் இ தியளவில் HIV ெதாற்  
டன் வாழ்ந்த மற் ம் ேவ  ச க ேநாய் க க்கு 
ஆளாகியி ந்த ெபண் பா யல் ெதாழிலாளர் 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்ப ைத ம்; 

 (ii) HIV உள்ளிட்ட ச க ேநாய்கள் ெபண் பா யல் 
ெதாழிலாளர்க க்கு மத்தியில் பர வைத 
த ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் 

ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a census has been carried out on 
female sex workers in Sri Lanka; and 

 (ii) if so, their number?  

(b) Will he also inform this House - 
 

 (i) the number of female sex workers living 
with HIV and or have contracted other 
sexually transmitted diseases by the end of 
the year 2015; 

 (ii) whether measures have been taken to 
prevent the spread of sexually transmitted 
diseases including HIV amongst female sex 
workers; and 

 (iii) if so, the measures thus taken?  
 

(c) If not, why?  
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Minister of 

Health, Nutrition and Indigenous Medicine, I answer the 
Question raised by the Hon. Buddhika Pathirana. 

 

(a) (i) Yes.  

 (ii) 14,130 (Fourteen Thousand One Hundred 
and Thirty) 

(b) (i) 630 (Six Hundred and Thirty) 

 (ii) Yes. 

 (iii)  Especially educating female sex 
workers on HIV and sexually 
transmitted diseases from 2011. 

   Encouraging them to prevent and 
control sexually transmitted diseases 
and facilitating the prevention of 
sexually transmitted diseases. 

   Distributing condoms among sex 
workers. 

   Giving treatment and necessary 
instructions to sex workers at every 
STD clinic in Sri Lanka. 

(c)  Does not arise. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර අනුව,            

ශී ලංකාව තුළ කාන්තා ලිංගික ශමිකයන් 14,000කට වැඩි 
සංඛ්යාවක් සිටින අතර, ඉන් 1,630ක් - දළ වශෙයන් සියයට 10ක් 
ඉක්මවූ පමාණයක් - 2015 වර්ෂය වන විට HIV සහ ෙවනත් 
සමාජ ෙරෝගවලට ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා. රටක් විධියට 
ගත්තාම ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්. අමාත්යාංශය ෙම් ෙවනුෙවන් 
දිගු කාලීනව සහ මැදි කාලීනව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා, 
යම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවාද කියලා මම දැන ගන්න  
කැමැතියි. 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
I think we are now looking into this matter and 

working out a system to prevent the spreading of these 
diseases. 

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

ෙමයයි. ශී ලංකාෙව් සංවර්ධන කියාදාමෙය්දී සංචාරක ව්යාපාරය 
අපි ඉහළම තැනක තියාෙගනයි යන්ෙන්. ෙලෝකෙය් කාන්තා 
ලිංගික ශමිකයන් සිටින රටවල ඒ අයෙග් රුධිර පරීක්ෂණ සිදු 
කරලා ඒ අයට සමාජ ෙරෝග, HIV ෙහෝ ෙවනත් යම් කිසි 
ෙරෝගයක් තිෙබනවාද කියන එක පිළිබඳව නිතර අධීක්ෂණයක් 
සිද්ධ වනවා සහ ඒ අයට ඒ පිළිබඳව ෛවද්ය වාර්තා  ෙදනවා. ෙම් 
නරක තත්ත්වය අෙප් සංචාරක ව්යාපාරයට බලපෑෙවොත් රජෙය් 
සංචාරක ව්යාපාරය පිළිබඳ ඉලක්කගත වැඩ පිළිෙවළට එය 
හානියක් ෙවනවා. ඒ නිසා අමාත්යාංශය ෙම් අය හඳුනා ගැනීම 
සඳහා අඛණ්ඩව ෛවද්ය පරීක්ෂණවලට ෙයොමු කිරීමට 
කමෙව්දයක් හදලා තිෙබනවා ද?  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
We do random checkups and inspections on them. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. මා ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්නට 
කැමැතියි, ඇතැම් විට විෙද්ශගත ෙවලා විෙද්ශ රටවලින් එන 
පුද්ගලයින් හරහාත් ඒ වාෙග්ම සෘජුවම ශී ලංකාවට පැමිෙණන 
සංචාරකයින් හරහාත්  HIV ෙහෝ ෙවනත් සමාජ ෙරෝග කාන්තා 
ලිංගික ශමිකයින්ට සම්ෙපේෂණය වීම වැළැක්වීමට සංචාරක 
අමාත්යාංශය හා ඒ හා සමාන ෙවනත් අමාත්යාංශ එක්ක ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශයට තිෙබන ඒකාබද්ධ වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියලා.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
We are working with the Ministry of Tourism 

Development and MOH Office in the area. If any 
symptom of the disease is found, they will be 
immediately taken for treatment.  
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9.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 
 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල ගාල්ල දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂි කර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் கா  
மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாக 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii) தனியார் ைற; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 

 (v) விவசாயத் ைற;  

 (vi) ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked theMinister of Labour and Trade Unions 

Relations: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i)  the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts;  

 (ii)  the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; in the 
District of Galle? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’ Provident Fund (EPF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; 

 (vi) the service sector?      

(c)     If not, why? 
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் 
மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 

        වර්ෂය ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල් 

(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 
          2013 99,198 

          2014 95,293 

          2015 95,958 

639 640 

        වර්ෂය අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල් (EPF) ගිණුම් 
සංඛ්යාව 

          2013                 38,929 

          2014                 34,286 

          2015                 33,658 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) 

 
(ආ) ඉහත පරිදි වර්ගීකරණය කරන ලද පද්ධතියක් දැනට 

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සතුව ෙනොමැත. 

 කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ශී ලංකා මහ බැංකුව A සිට 
X දක්වා වූ අක්ෂරයන් අනුව නම් කරනු ලබන කලාපයන්ට 
අනුකූලව ෙසේවාෙයෝජකයන් ලියා පදිංචි කරන දත්ත 
පද්ධතියක් පවත්වා ෙගන යනු ලබයි. එෙලස ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවාෙයෝජකෙයකුෙගන් යම් සාමාජිකෙයකු ෙවනුෙවන් 
දායක මුදලක් ලද විට, අදාළ ෙසේවාෙයෝජකයාට හිමි 
අක්ෂරය හා අංකය යටෙත් එම සාමාජිකයා ලියා පදිංචි 
ෙකෙර්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

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

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිතුර ගැන පසු විපරම් කරන්නය 

කියන ඉල්ලීම සඳහායි මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ඔබතුමාට 
නඟන්ෙන්. ඔබතුමා කියනවා, "2013 වර්ෂය ෙවන ෙකොට 
සම්පූර්ණෙයන්ම  ගිණුම් 99,198යි තිබුෙණ්. එම අවුරුද්ෙද්දී 
පමණක් අලුත් ගිණුම් 38,929ක් ලියාපදිංචි වුණා" කියා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සාමාන්යෙයන් ගාල්ල දිස්තික්කෙය් වාර්ෂික 
උපත් සංඛ්යාව 18,753යි. රැකියා අෙප්ක්ෂිතයන් බවට පත් වන 
පිරිස 15,627ක් වෙග් පමාණයක් ෙවනවා.  

වර්ෂයකට රැකියා ලබන පමාණය ඊට වඩා වැඩි ෙවන්න 
පුළුවන්. ඔබතුමාම බලන්න, එක අවුරුද්දකදී  -2013දී- EPF 
Accounts 38,000ක් පමණ ආරම්භ වුණා. හරියට ගත්ෙතොත්, ඊට 
කලින් අවුරුදුවල තත්ත්වයත් එක්ක බැලුවාම,  2012දී 
සාමාන්යෙයන් 65,000ක්, 70,000ක් වාෙග් පමාණයක් තිෙබන්නට 
ඕනෑ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා එක අවුරුද්දකදී ෙමතරම් සංඛ්යාවක් 
ලියා පදිංචි වුණාය කියන සංඛ්යා ෙල්ඛනය නිවැරදිද කියන එක 
නැවත ෙසොයා බලන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 
සෑම අවුරුද්දකම විශාම යන පිරිසක් සිටින බව මම පිළිගන්නවා. 
පිළිතුෙර් සඳහන් ආකාරය අනුව අවුරුද්දකට EPF  Accounts 
38,000ක් ගාල්ෙල් ඇති වනවා නම්, අවුරුදු හතරක් ගත්තාම 
සුවිශාල සංඛ්යාවක් රැකියා සඳහා පැමිණිය යුතුයි.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ෙමය පිළිගනීවි. 18,000ක් 

වර්ෂයකට ඉපදුණා වන්නට පුළුවන්. නමුත්, රැකියාවලට යෑම 
සිදුවන්ෙන් ඉපදුණු වර්ෂය අනුව ෙනොෙවයි. ඒ අය වැඩිවියට 
පැමිණියාට පසුවයි රැකියාවලට යන්ෙන්. සමහර විට අවුරුදු 
ගණන් රැකියා නැතිව ඉඳලා එක වර රැකියා ලැෙබන අවස්ථා 
තිෙබනවා. ඊළඟට, රැකියා ලබා ගන්න ස්ථානයක් ෙනොමැතිව 
ඉඳලා කර්මාන්තශාලාවක් ෙහෝ ෙවන වැඩ බිමක් ෙහෝ ෙනොමැතිව 
ඉඳලා, වැඩ බිමක්, ෙදකක්, තුනක් විවෘත වුණාම, ආරම්භ වුණාම, 
ඒ ස්ථානවල රැකියා ලැබීෙම් අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපට 
ෙම් සංඛ්යාව ඉපෙදන සංඛ්යාව සමඟ සංසන්දනය කරන්න 

අමාරුයි. පෙද්ශෙය් යම්  සංවර්ධනයන් ඇතිවන ෙකොට, යටිතල 
පහසුකම් ඇතිවන ෙකොට, ඒ වාෙග්ම යම් යම් ආයතන බිහිවන 
ෙකොට රැකියා සඳහා යන සංඛ්යාව වැඩිවනවා. එතෙකොට අපට 
ඉපෙදන සංඛ්යාව අඩු වුණත්, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ -අවුරුදු 
15ක්, 20ක් තිස්ෙසේ- රැකියා නැතිව එකතු වුණු ෙකොටසකට රැකියා 
ලැෙබනවා. ඒ අනුව සංඛ්යාව වැඩිවනවා.   
         

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

ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නය අහද්දිම මම ඔය කරුණ කිව්වා. 
නමුත්, ඔබතුමාම ෙම් පිළිබඳව කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබතුමා 
දුන් පිළිතුර අනුව ඒ සංඛ්යාව, -මට ඇහුණු විධියට- 2013දී 
තිස්අටදහසක්, 2014දීත් තිස්අට දහස් ගණනක්ම, 2015දී 
විසිතුන්දහස් ගණනක්. එෙහම නම්, ෙම් ආකාරයට 2012, 2011, 
2010 වාෙග් අවුරුදුවල රැකියා එකක්වත් දීලා නැති තත්ත්වයක් 
තිබිය යුතුයි. ඒ නිසායි මම කියන්ෙන් ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
විශ්වාසෙයන් ෙතොරයි කියලා. මම ඔබතුමාට ෙචෝදනා කරනවා 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමාම කල්පනා කරලා බලන්න. එක අවුරුද්දක 
උපදින සංඛ්යාවට සාෙප්ක්ෂව තමයි රැකියා සංඛ්යාව බැලිය 
යුත්ෙත් කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය්ම 2013 වර්ෂය වන ෙතක් එදා ෙමදාතුර තිෙබන 
සමස්ත EPF Accounts සංඛ්යාව 99,198යි. ඒ කියන්ෙන් 2013 
වන ෙකොට රෙට් විධිමත්, පිළිගත් ආයතනයක වැඩ කරන ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය්ම සිටි රැකියාලාභින් සංඛ්යාව 99,000යි. ඔබතුමාෙග් 
සංඛ්යා ෙල්ඛනෙය්දී කියනවා, 2013දී පමණක් ෙමම ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල් ගිණුම් 38,000ක් ඇති ෙවලා කියලා. එෙහම 
වන්නට තරම් ගාල්ෙල් විශාල පාතිහාර්යයක් වුණාය කියලා අපි 
දැක්ෙක් නැහැ ෙන්? මම ඔබතුමාට ෙම් ෙද්වල් කියන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන වාදයක් සඳහා ෙනොෙවයි. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනය 
පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන තමයි මට ලැබී තිෙබන්ෙන්. ගාල්ල 
දිස්තික්කය තුළ 2013දී ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ගිණුම් 
38,929ක් අලුෙතන් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. 2013 වසෙර් 
පැවැති ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ගිණුම් සංඛ්යාව වූ 99,000ට 
තවත් ගිණුම් 38,929ක් අලුෙතන් එකතු ෙවලා. ඊළඟ අවුරුදුවල ඒ 
හා සමාන ගණනක් එකතුෙවලා තිෙබනවා. සමහර විට මම කියූ 
ආකාරයට ඒ සිද්ධාන්තය ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ආයතන 
බිහිවීම, රැකියා අවස්ථාවන් වැඩිවීම ආදිය ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
ඇෙරන්න මට ෙම් පශ්නයට ෙවන උත්තරයක් ෙදන්න නැහැ.  

 
පළාත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව: ඌව පළාත 

 மாகாண சுகாதார ேசைவ: ஊவா மாகாணம் 
PROVINCIAL HEALTH SERVICE: UVA PROVINCE 

 

869/’16 
10.ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ඌව පළාත් වත්මන් පධාන අමාත්යවරයා එම 
ධුරයට පත්වීෙමන් අනතුරුව පළාත් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාෙව් දියුණුව යම් මන්දගාමී තත්ත්වයකට 
ලක්වී තිෙබන බව පිළිගන්ෙන්ද; 

641 642 

[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න  මහතා] 



2016 ඔක්ෙතෝබර් 25  

 (ii)  එෙසේ නම්, ඌව පළාෙත්, විෙශේෂෙයන්ම බදුල්ල 
දිසත්ික්කෙය්, ඌව පළාත යටෙත් පාලනය වන 
ගාමීය ෙබෙහත් ශාලා සහ ෙරෝහල් සංවර්ධනය 
කිරීමට විධිමත් වැඩසටහනක් දියත් කිරීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ஊவா மாகாண சைபயின் தற்ேபாைதய 
தலைமச்சர் அந்தப் பதவிக்கு நியமனம் ெபற்ற 

தன் பின்னர் மாகாண சுகாதார ேசைவயின் 
ன்ேனற்றம் ஓரள  ெம வாக இடம்ெப  

கின்ற  என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ஊவா மாகாணம், குறிப்பாக ப ைள 
மாவட்டத்தில் ஊவா மாகாண சைபயின் கீழ் 
நிர்வகிக்கப்ப ம் கிராமிய ம ந் ச்சாைலகள் 
மற் ம் ைவத்தியசாைலகைள அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு ைறயான ேவைலத்திட்ட 
ெமான்ைற ன்ென க்க நடவ க்ைக எ ப் 
பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he admits that the development in 
the Provincial Health Service has 
decelerated after the present Chief Minister 
of Uva Province came into power; and 

 (ii) if so, whether proper steps will be taken to 
develop the  rural dispensaries and hospitals 
in the Badulla District in the Uva Province;  

(b) If not, why? 
 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim ) 
Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Minister of 

Health, Nutrition and Indigenous Medicine, I answer the 
Question. 

(a) (i) No. 

 (ii) Yes. 

(b) Does not arise. 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. සාමාන්ය ව්යවහාරෙය් තිෙබනවා, "ෙකොළඹට කිරි
-ගමට කැකිරි" කියලා කියමනක්. ඌව පළාෙත් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය 
ෙම් වනෙකොට විශාල වශෙයන් බිඳ වැටී තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමනි, අපට ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් 118ක  හිඟයක් 

තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම ෙහද නිලධාරින් 190ක හිඟයක් තිෙබනවා; 
ඖෂධෙව්දීන් 19ක හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් ෙම් කියන නිලධාරින් 800කට ආසන්න පිරිසකෙග් 
හිඟයක් ෙම් වනෙකොට අපට තිෙබනවා. ෙම් නිලධාරි හිඟයත් 
සමඟ ඒ පෙද්ශෙය් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු අඩපණ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම දැන ගන්න 
කැමැතියි, ෙම් නිලධාරින්ෙග් හිඟය ෙකොපමණ කාලයකින් 
පිරවීමටද ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය 
පියවර ගන්ෙන්ද කියලා.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
 ජනවාරි මාසය ෙවනෙකොට ෛවද්යවරු හැටියට 1,100 

ගණනක අලුත් batch එකක් pass ෙවනවා. ඒ පිරිෙසන් තමයි  
ඉදිරිෙය්දී අපි ෛවද්යවරුන්ෙග් පුප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්. ඒ එක්කම ෙම් අවුරුද්ද අන්තිමට nursesලා 1,500ක් 
pass ෙවනවා. ඒ පිරිෙසන් තමයි පුරප්පාඩු ටික පුරවන්න 
ෙවන්ෙන්. ඒ අනුව  ඒ පුරප්පාඩු ටික පුරවන බවට අපි ෙමම ගරු 
සභාෙව්දී ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔබතුමාෙග් පිළිතුර අනුව, එම විභාගෙයන් pass වුණාට පසුව 
අපට අවශ්ය කරන  ෛවද්යවරු 118න් ෙකොපමණ පිරිසක්  ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරනවාද? 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 

ඒක නම් අපට හරියටම කියන්න බැරි ෙවයි. ෙදොස්තරුවරු 
ගැන අපට තීරණ ගන්න බැහැ. රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් 
සංගමයත් එක්ක තමයි අෙප් අමාත්යාංශය  වැඩ කරන්ෙන්. 
ඉල්ලීම කළාම රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය තමයි ඒ 
සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා හරියටම ෛවද්යවරු කී 
ෙදෙනක් ෙදන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය මට කියන්න බැහැ. 
Nursesලාෙග් පුරප්පාඩු ටික නම් පුරවන්න පුළුවන් ෙවයි කියා අපි 
හිතනවා.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩල 
ෙසේවකයන් : ෙසේ.අ.අරමුදල් සාමාජික අංකය 

ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் 
சைப ஊழியர்கள் : ஊ.ேச.நி. அங்கத் வ இலக்கம் 

EMPLOYEES OF NATIONAL WATER SUPPLY AND 
DRAINAGE BOARD:  EPF MEMBERSHIP NUMBER 

882/’16 
11. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

643 644 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට දායක වීෙම්දී, 
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 
සමහර ෙසේවකය න්ට සාමාජික අංක 02ක් නිකුත් 
කරනු ලබන්ෙන් කුමන අවසථ්ා වලදීද; 

 (ii) ඉහත (i) හි පරිදි නිකුත් වූ සාමාජික අංක, 
නිලධාරියා විශාම ගන්වන අවසථ්ාව වන ෙතක් 
ඒකාබද්ධ කිරීමට කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් මන්ද; 

 (iii) මණ්ඩලය මඟින් සිදුකරන ලද වරදක් නිවැරදි 
කරන ෙලස නිලධාරියකු විසින් ඉල්ලීම් කර 
තිබියදීත්, ඔහු විශාම ගන්වන අවසථ්ාව දක්වා එය 
නිවැරදි ෙනොකිරීෙමන් ඔහුෙග් අර්ථසාධක 
අරමුදල් ෙගවීම පමා වන බවත් එය මණ්ඩලෙය් 
ෙනොසැලකිල්ල බවත් පිළිගන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்திற்கு பங்களிப் ச் 
ெசய் ம்ேபா , ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் 
வ காலைமப் ச் சைபயின் சில ஊழியர்க க்கு 
02 அங்கத் வ இலக்கங்கள் வழங்கப்ப வ  
எவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இற்கு அைமய  வழங்கப்பட் ள்ள 
அங்கத் வ இலக்கங்கைள, அ வலைர ஓய்  
ெபறச்ெசய் ம் சந்தர்ப்பம் வைர ஒன்றிைணக்க 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான 
காரணம் யா  என்பைத ம்; 

 (iii) சைபயினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தவைறத் 
தி த் மா  அ வலர் ஒ வர் ேகாாி ள்ள 
ேபாதி ம், அவர் ஓய் ெப ம் சந்தர்ப்பம் வைர 
குறித்த தவ  தி த்தப்படாததன் லம் அவாின் 
ேசமலாப நிதியக் ெகா ப்பன  தாமத 
மாகின்ற  என்பைத ம், இ  சைபயின் கவன 
யீனமாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister  of  City  Planning  and  Water  
Supply: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the instances when 02 membership numbers 
are issued to certain employees of the 
National Water Supply and Drainage 
Board, in contributing to the Employees’ 
Provident Fund; 

 (ii) the reason for not taking action to combine 
the membership numbers issued as 
mentioned in (i) above until the retirement 
of the officer; and 

 (iii) whether he admits that payment of 
Provident Fund is delayed as a result of not 
correcting the mistake made by the Board 
up to the retirement of the officer despite 

the requests made by him for correcting it 
and that it is negligence on the part of the 
Board?  

(b) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල 

සම්පාදන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 
ෙදනවා. 

(අ) (i) 1990 ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා පාෙද්ශීය 
කාර්යාලවලට අනුයුක්තව සිටි අනියම් 
ෙසේවකයින් සඳහා එම කාර්යාල මඟින් 
ෙසේවාෙයෝජකයන් ෙලස කටයුතු කරමින් 
සාමාජික අංක නිකුත් කර දායක මුදල් පාෙද්ශීය 
කාර්යාල මඟින් බැර කර ඇත. 

  එවැනි ෙසේවකයන් සථ්ිර වූ පසු මණ්ඩලෙය් පධාන 
කාර්යාලෙයන් 10792 B ෙසේවා ෙයෝජක අංකය 
යටෙත් සාමාජික අංකයක් නිකුත් කර ඇත. ඒ 
අනුව එවැනි ෙසේවකයන් සඳහා සාමාජික අංක 2ක් 
පැවතිය හැක. 

 (ii) සාමාජික අංක ඒකාබද්ධ කිරීමක් සිදු ෙනොකර, 
අදාළ අංක පතිලාභ අයදුම්පෙත් සඳහන් කර 
මණ්ඩලය මඟින් සහතික කළ විට පමාදයකින් 
ෙතොරව පතිලාභ ආපසු ලබා ගැනීමට හැකි බව 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් උපෙදස ්දී ඇත. 
එනමුත් ෙසේවකයින් විසින් සාමාජික අංක 
ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා ඉල්ලීම් සිදු කරනු ලබන 
සෑම අවසථ්ාවකදීම ඔවුන් විසින් ඒ සඳහා භාවිත 
කරන "G" ආකෘති පතයක් සම්පූර්ණ කර එම 
ඉල්ලීම් කරන්ෙන් නම් මණ්ඩලය විසින් අපමාදව 
ගිණුම් ඒකාබද්ධ කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 (iii) සිදු වී ඇති වරදක් නිවැරදි කිරීම, විශාම ගන්නා 
අවසථ්ාව දක්වාම පමාද වුවෙහොත් හා එම වරෙද් 
සව්භාවය අනුව පතිලාභ ලබා ගැනීෙම් කිසියම් 
පමාදයක් සිදුවිය හැකිය. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
 

අපරාධ ෙචෝදනාවලින් මඟහැර යෑම සඳහා ලිංගික 
පරිවර්තන සිදු කර ගත් පුද්ගලයන්: විසත්ර 

குற்றச்சாட் களி ந்  தப்பிப்பதற்காகப் பால் 
மாற்றம் ெசய்ேதார் : விபரம் 

PERSONS SUBJECTED TO SEXUAL REASSIGNMENT TO 
EVADE CRIMINAL CHARGES: DETAILS 

519/’16 
12. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ඇතැම් අපරාධවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් එම 
අපරාධ ෙචෝදනාවලින් මඟහැර යෑම සඳහා ලිංගික 
පරිවර්තන සිදු කර ගන්නා බවත්; 

 (ii) ඉන්පසුද විවිධ අපරාධවලට සම්බන්ධවීෙම් 
අවදානමක් පවතින බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  
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(ආ) (i) ලිංගික පරිවර්තන  සිදු කර ගත් පුද්ගලයන් ශ  ී
ලංකාව තුළ අපරාධවලට සම්බන්ධ බවට වාර්තා වී 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔවුන්ට විරුද්ධව ගත් ක යිාමාර්ග කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) අපරාධ සිදු කිරීෙමන් පසු ලිංගික පරිවර්තන  සිදු 
කර ගත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධව වාර්තා වී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔවුන්ට විරුද්ධව ෙගන ඇති ක යිා මාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) சில குற்றச்ெசயல்க டன் சம்பந்தப்பட்ட 
ஆட்கள் குற்றவியல் குற்றச்சாட் க்களி ந்  
தப்பித் க்ெகாள்வதற்காக பால் மாற்றத்ைத 
ெசய் ெகாள்கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) அதன் பின்னர் பல்ேவ  குற்றச்ெசயல்க டன் 
ெதாடர் படக்கூ ய ஆபத்தான நிைலெயான்  
உள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) பால் மாற்றம் ெசய் ெகாண்டவர்கள் இலங்ைக 

யி ள் குற்றச்ெசயல்க டன் ெதாடர் பட் ள்ள 
தாக அறியவந் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இவ்வாறானவர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்க க்ெகதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்ைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) குற்றச்ெசயல்கைளப் ாிந்த பின்னர் பால் 

மாற்றம் ெசய் ெகாண்டவர்கள் சம்பந்தமாக 
அறியவந் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இவ்வாறானவர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்க க்ெகதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

Development: 

(a) Is he aware that- 

 (i) some individuals involved in certain crimes 
subject themselves to sexual reassignment 
to evade those criminal charges; and 

 (ii) there is a possibility of such persons getting 
involved in various crimes even after that? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether it has been reported that individuals 

who subjected themselves to sexual 
reassignment have been involved in crimes 
within Sri Lanka; 

 (ii) if so, of the number of such persons; and 

 (iii) of the action taken against them? 
(c) Will he also inform this House- 
 (i) whether individuals who subjected 

themselves to sexual reassignment after 
committing crimes have been reported; 

 (ii) if so, of the number of such persons; and 

 (iii) of the action taken against them? 

(d) If not, why? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Hon. Deputy Speaker, when the Hon. Member asks 

me this Question, what comes to my mind is what 
President J.R. Jayewardene has said when he was the 
Executive President. The Question is whether I am aware 
that some individuals involved in certain crimes subject 
themselves to sexual reassignment to evade those 
criminal charges. President J.R. Jayewardene said the 
only power that he does not have is to make a man a 
woman and a woman a man. 

Anyway, I answer the Hon. Member’s Question,  
 

(අ) (i)  ලිංගික පරිවර්තනයක් සිදු කර ගත් පුද්ගලයන් 
විසින් කරන ලද අපරාධ ෙහෝ අපරාධ සිදු 
කිරීෙමන් පසු ලිංගික පරිවර්තනයක් සිදු කර ගත් 
පුද්ගලයන් පිළිබඳව ෙතොරතුරු ෙහෝ පැමිණිලි 
කිසිදු ෙපොලිස ්සථ්ානයක් ෙවත ෙමෙතක් වාර්තා වී 
ෙනොමැත.  

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) පැන ෙනොනඟී. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 
 (iii) පැන ෙනොනඟී. 
(ඇ) (i) පැන ෙනොනඟී. 
 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම හිතන විධියට අතුරු 

පශ්නත් පැන ෙනොනඟී. 
 

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

අහන්නට පදනම් වුෙණ් ෙමන්න ෙම් කාරණාවයි. ශී ලංකා පවුල් 
සංවිධාන සංගමෙය් වාර්ෂික හමුවකදී, හිටපු ෙපොලිස් මාධ්ය 
පකාශක අජිත් ෙරෝහණ මහත්මයා සඳහන් කළා, ෙම් ආකාරයට 
අපරාධ සිදු කර සිංගප්පූරුව ෙහෝ එවැනි ෙවනත් රටකට ගිහිල්ලා 
ලිංගික පරිවර්තනයක් කරෙගන ආපහු සැරයක් ෙම් රටට ඇවිල්ලා 
හිටපු කීප ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට ගත්තාය කියලා. ෙපොලීසිය භාර 
ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කරනවා, එවැනි වාර්තා ෙපොලිස් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ස්ථානවලට ලැබිලා නැහැ කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, අජිත් 
ෙරෝහණ මහත්මයා ෙම්ක ෙවන කාටවත් කියපු ෙදයක්වත්, 
මාධ්යයක පළ ෙවච්ච එකක්වත්, ෙවබ් අඩවියක පළ ෙවච්ච 
එකක්වත් ෙනොෙවයි. ෙම්ක මෙග් කනට ඇහුණු ෙදයක්. මෙග් 
කනට ඇහුණු ෙද් මට විශ්වාසයි. ඒ නිසා ෙම් ගැන යළිත් පැහැදිලි 
විමර්ශනයක් කරලා බලන්න පුළුවන්ද කියලා මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය විධියට අහනවා. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම පිළිතුරු ෙදන්ෙන් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබා 

ෙදන ෙතොරතුරු අනුවයි. මම ඒ ෙතොරතුරු විශ්වාස කරනවා. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නය නැවත මම 
එතුමන්ලාට ෙයොමු කරලා බලන්නම්.  

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

ඇත්තටම, ජංගම දුරකථනය smartphone එකක් බවට පත් 
ෙවනෙකොට ෙහොරුත් smart ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් නූතන 
තාක්ෂණය උපරිමෙයන් භාවිත කරමින් ෙසොරකම් කිරීම සාමාන්ය 
තත්ත්වයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කියන ආකාරයට 
යම්කිසි ෙකෙනක් ලංකාෙව් අපරාධයක් කරලා,  යම්කිසි මුදල් 
පමාණයක් තිෙබනවා නම්, සිංගප්පූරුව වාෙග් රටකට ගිහිල්ලා - 
සිංගප්පූරුව වාෙග් රටකට යන්න වීසා ගන්න ඕනෑ නැහැ- ෙමවැනි 
ලිංගික පරිවර්තනයක් සිදු කර ෙගන ඇවිල්ලා නැවත ලංකාව තුළ  
කටයුතු කිරීෙම් අවදානමක් තිෙබනවා. එවැනි සිදුවීම් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට ෙපොලීසියට දිගුකාලීන දැක්මක් 
සහ වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? 

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ෙපොලීසියත් හැම ෙවලාෙව්ම අපරාධ හඳුනා ගැනීම පිළිබඳව 

අලුත් ෙවන්න ඕනෑ. Cyber crimes වාෙග් ෙද්වල් දැන් සිද්ධ 
ෙවනවා. අපි ඒවා ගැනත් කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔය පශ්නය ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනාට දිස්තික් සංවර්ධන 

කමිටුෙව්දීත් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, ලංකාෙව් 
ෙපොලිස් ෙසේවයට තිෙබන ෙබොෙහෝ  රාජකාරි සහ අලුත් ෙපොලිස් 
ස්ථාන ඇතිවීමත් එක්කම ෙපොලීසියට අවශ්ය පිරිෙසේ විශාල 
වැඩිවීමක් වුවමනායි කියන මතය පිළිබඳව විවිධ වාර්තා පළ 
ෙවනවා.  එක පැත්තකින් දැන් අලුතින් ෙපොලිස් ස්ථාන ඇති 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙපොලීසියට දැන් තිෙබන රාජකාරි වැඩිවීම  
අනුව, ෙපොලිස් ෙසේවය තුළ සිටින නිලධාරින්ෙග් සංඛ්යාෙව් 

වැඩිවීමක් සිදු කරගන්න ඉදිරි වර්ෂය තුළ ෙපොලීසියට තිෙබන 
දැක්ම සහ වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් අතුරු පශ්නය සහ අසා තිෙබන පශ්නය අතර ඇති 

සම්බන්ධය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඇයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්න වැඩිෙයන් ෙපොලිස් 

නිලධාරින් ඕනෑ ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ නිසා 
ෙම් අතුරු පශ්නය අසා තිෙබන පශ්නයට ෙලොකු සම්බන්ධයක් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
පශ්නයට අදාළ නැති අතුරු පශ්නයක්, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. ෙකෙසේ ෙවතත්, අපි cadre re-allocation 
එකක් ගැන සලකා බලනවා. අලුතින් පිරිස් අවශ්යද, re-allocate 
කරන්න පුළුවන්ද කියන කරුණු අපි සලකා බලනවා. නිලධාරින්  
static duty වාෙග් ඒ කියන්ෙන් මුර රාජකාරි, මන්තීවරුන්ෙග් 
ආරක්ෂක  රාජකාරි කරන අතර නිවාසවල මුර රාජකාරිත් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම, පන්සල්වල මුර රාජකාරි කරනවා. විවිධ 
ෙකෝවිල්වල, පල්ලිවල මුර රාජකාරි කරනවා. අපට පුළුවන් ෙම් 
රාජකාරිවලට සිවිල් ආරක්ෂක ෙසේවය වාෙග් එකක් ෙයොදලා, 
ෙපොලිස් නිලධාරින් ඔවුන්ෙග් beat එෙක් රාජකාරිවලට නැවත 
ෙයොදන්න කටයුතු කරන්න. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි කරුණු ෙසොයා 
බලනවා. ඒ තුළින් අපට cadre එක වැඩි කර ගැනීමක් නැතිව 
ෙපොලිස් ස්ථාන 600 දක්වා යන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම 
හිතනවා. 

 
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් ගිණුම්: 

යාපනය දිසත්ික්කය 
 ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் கணக்குகள் : 

யாழ்ப்பாண மாவட்டம் 
EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: JAFFNA  DISTRICT 
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13. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල යාපනය දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් (ETF) ගිණුම් 
සංඛ්යාව,   

649 650 

[ගරු  බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் யாழ்ப் 
பாண மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii) தனியார் ைற; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 

 (v) விவசாயத் ைற;  

 (vi) ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked thePrime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ Trust 
Fund (ETF) accounts;  

 (ii) the number of Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts registered anew; 

 (iii) in the District of Jaffna? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’ Trust Fund (ETF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  

 

(ආ) (i)   ෙම් අයුරින් වර්ගීකරණය කරනු ෙනොලැෙබ්. 

  (ii)   ෙම් අයුරින් වර්ගීකරණය කරනු ෙනොලැෙබ්. 

 (iii)   ෙම් අයුරින් වර්ගීකරණය කරනු ෙනොලැෙබ්. 

 (vi)  ෙම් අයුරින් වර්ගීකරණය කරනු ෙනොලැෙබ්. 

 (v)   ෙම් අයුරින් වර්ගීකරණය කරනු ෙනොලැෙබ්. 

 (vi)   ෙම් අයුරින් වර්ගීකරණය කරනු ෙනොලැෙබ්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් ෙද්ශීය ෛවද්ය උපාධිධාරින්: 
රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීම    

ப ைள மாவட்ட சுேதச ம த் வப் பட்டதாாிகள்: 
அரச ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப்  

 INDIGENOUS MEDICINE GRADUATES IN BADULLA 
DISTRICT:  RECRUITMENT TO GOVERNMENT SERVICE 
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14. ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) අද වනවිට ෙද්ශීය ෛවද්ය විද්යාව පිළිබඳව 
ජාත්යන්තර වශෙයන් විෙශේෂ උනන්දුවක් ඇති වී 
තිෙබන බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) බදුල්ල දිසත්ික්කෙය්  සිටින ෙද්ශීය ෛවද්ය 
උපාධිධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

වර්ෂය          (i)       (ii) 

 ලියාපදිංචිව තිබූ 
සාමාජික ගිණුම් 
සංඛ්යාව 

අලුතින් 
ලියාපදංචි 
වූ සාමාජික 
ගිණුම් 
සංඛ්යාව 

2013 17,628 6,394 

2014 18,738 5,757 

2015 19,972 6,485 

651 652 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) එම උපාධිධාරින් පළාත් සභාෙව් හා මධ්යම රජෙය් 
ෙසේවය සඳහා බඳවා ගැනීමට විධිමත් 
වැඩසටහනක් සකස ්කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම වැඩසටහන පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
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) சுேதச ம த் வம் ெதாடர்பாக இன்றளவில் 

சர்வேதச ாீதியாக விேசடமான ஆர்வம் ஏற்பட் 
ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா என்ப 

ைத ம்; 
 (ii) ப ைள மாவட்டத்தில் உள்ள சுேதச ம த் 

வப் பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பட்டதாாிகைள மாகாண சைபயின் 
மற் ம் மத்திய அரசாங்கத்தின் ேசைவக்ெகன 
ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்கான ைறசார்ந்த 
ேவைலத்திட்டம் ஒன்  
தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அந்த ேவைலத்திட்டம் ெதாடர் 
பான தகவல்கள் 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) whether he is aware that  a special interest  

has been shown internationally in 
indigenous medicine by now; 

 (ii) the number of  Indigenous Medicine 
Graduates in the District of Badulla; 

 (iii) whether there is a formal programme 
prepared to recruit those graduates for the 
service in the Provincial Councils and the 
Central Government; 

 (iv) if so, details about that programme? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Minister of 

Health, Nutrition and  Indigenous Medicine, I answer the 
Question. 
 

(a) (i) Yes. 

 (ii) 50.  

 (iii) Yes. 

 (iv)  Action has been taken to recruit 107 
Ayurvedic Medical Officers for the year 
2015. 

                      * Approval has been received to recruit 47 
Ayurvedic Medical Officers for the year 
2017 and 37 Ayurvedic Medical 
Officers for the year 2018. 

                     * 166 posts of Community Health Medical 
Officers have been approved for all 
Provincial Councils. Such recruitments 
are scheduled to be made in 2017. 

(b) Does not arise. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු ෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

බදුල්ල දිස්තික්කෙය්  දියතලාව ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහලට 
ෛවද්යවරු තුන් ෙදෙනක් අනුමතයි. නමුත්, ඉන්ෙන් එක්ෙකනයි.   
මම හිතන හැටියට මැදගම, බිබිල යන ෙරෝහල් ෙදකටම ඉන්ෙන් 
එක්ෙකනයි. විෙශේෂෙයන්ම, මා කියපු ඒ ෙරෝහල්වලට  ෙහද 
නිලධාරින්ෙග් විශාල අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. හැකි ඉක්මනින් 
ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීමට ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරනවාද? 

 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
මම මීට කලින් දීපු  answer එෙක්දී ෙහද නිලධාරින් ගැන 

සඳහන් කළා.  ෙම් අවුරුද්ද  අන්තිමට එන batch එෙකන් ෙහද 
නිලධාරින් ෙදන්න පුළුවන් කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙවන්න පුළුවන්.  

 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

අෙප් ෙද්ශීය ෛවද්ය පතිකාර අවශ්ය වන ඔසු ලබා ගැනීම, 
ඔසු උයන්වල ඔසු වර්ග වගා කිරීම ෙම් වන විට විශාල අර්බුදයක 
පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ බීජ හා ෙරෝපණ දව්ය විධිමත් ෙලස 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා ආයතනයක් නැහැ.  පරීක්ෂණ  
පවත්වලා, ඒ ෙරෝපණ දව්ය සහ බීජ ලබා දිය හැකි වැඩ 
පිළිෙවළක් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය මඟින් කරනවාද?  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඔසු උයන් හදන්න ඉඩම්  ෙදන්න කියලා 

ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. ඒ ඉඩම් ටික ලැබුණු ගමන් 
රට පුරාම ඔසු උයන් හදන්න ලෑස්ති කරලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඉඩම් පශ්නය ෙනොෙවයි 

තිෙබන්ෙන්. බීජ හා ෙරෝපණ දව්ය ලබා ගැනීම පිළිබඳව තමයි 
අර්බුදය තිෙබන්ෙන්. ඒවා විධිමත්ව ලැෙබනවා නම්, අෙප් 
පෙද්ශෙය් ඒවා වගා කළ හැකි ඉඩම් අපමාණව තිෙබනවා. ඒකට 
පිළියමක්  ෙදන්න. 

653 654 

[ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි  මහතා] 
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ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
අපි ඒ බීජ ලබා ෙදන්න ලෑස්ති කරන්නම්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ෙමෙසේයි. විෙශේෂෙයන්ම සංචාරකයන්ෙග් සිත් ඇදගන්නා 
වූ නගරයක් තමයි ඇල්ල නගරය. ඒ නිසා විෙද්ශිකයන් සඳහා වන 
ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහලක අවශ්යතාව අපට දැඩි ෙසේ තිෙබනවා. 
විෙද්ශිකයන් නිතර ඒ ගැන විමසීම් කරනවා; ඉල්ලුම් කරනවා. ඒ 
නිසා ඔබතුමාෙගන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා, හැකි නම් 
ඇල්ල නගරයට ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහලක් ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන්න කියා.  

 
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 

ගරු මන්තීතුමනි, එය පළාත් සභා විෂයයක් වන නිසා පළාත් 
සභාෙවන් තමයි ඔබතුමාට ඉල්ලීමක් කරන්න වන්ෙන්. මධ්යම 
රජෙයන් ඒක කරන්න බැහැ.   

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

 
   හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාව: කැළි කසළ සඳහා 

කමවත් ව්යාපෘතියක් 
ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைப: ைறசார்ந்த 

கழிவகற்றல் திட்டம் 
HINGURAKGODA PRADESHIYA SABHA: PROPER PROJECT 

FOR WASTE DISPOSAL      
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1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 

சல்மான் சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana - on bahalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(2): 

(අ) (i) හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාව මඟින්, කැළි කසළ 
බැහැර කිරීෙම් සථ්ානය ෙලස හඳුනාෙගන තිෙබන 
ෙරොටවැව, ෙපොල්වත්ත ඉඩම අපවිත වී එහි ජල 
මූලාශ හානි වීෙම් අවදානම් තත්ත්වයක් පවතින 
බව දන්ෙන්ද;  

 (ii) පානීය ජල පශන්ය සහ වකුගඩු ෙරෝගී තත්ත්වය 
උග ෙලස පවතින එම පළාෙත් ජනතාවට ෙමයින් 
සිදු වන බලපෑම අවම කිරීම පිණිස ගනු ලබන 
පියවර කවෙර්ද;  

 (iii) අවට පරිසරයට හානි ෙනොවන අයුරින් කමවත් 
ෙලස කැළි කසළ බැහැර කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් 
ආරම්භ කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

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

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ஹிங்குரக்ெகாட பிரேதச சைபயினால், குப்ைப 
கூளங்கைள அப் றப்ப த் ம் இடமாக இனங் 
காணப்பட் ள்ள ெராட்டெவவ, ெபால்வத்த 
காணி அசுத்தமைடந்  அதன் நீர் லங்க க்கு 
ேசதேமற்படக்கூ ய ஆபத்தான நிைலைம 
நில கின்றெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) கு நீர் பிரச்சிைன ம் சி நீரக ேநாய் 
நிைலைம ம் தீவிரமைடந் ள்ள ேமற்ப  
பிரேதச மக்க க்கு இதன் லம் ஏற்ப கின்ற 
தாக்கத்ைத குைறப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) சுற் ச்சூழ க்கு பாதிப்ேபற்படாத வைகயில் 
ைறசார்ந்ததாக கழிவகற்றல் திட்டெமான்ைற 

ஆரம்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர்  குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he state - 

 (i) whether he is aware of the fact that the plot 
of land called Polwatta of Rotawewa, 
which has been identified by the 
Hingurakgoda Pradeshiya Sabha as the site 
for disposing garbage, is faced with the risk 
of getting contaminated and thereby, 
contaminating the water sources in the said 
location; 

 (ii) the steps that will be taken to minimize the 
effects of this action on the people of this 
area where the issue of potable water and 
kidney disease is severe; 

 (iii) whether a project to dispose of waste in a 
methodical manner without damaging the 
surrounding environment will be launched; 
and 

 (iv) if so, the date on which it will be done? 

(b)   If not, why? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

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

 

(අ)  (i)  ඔව්. 

 (ii) හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාව පහත දැක්ෙවන පියවර 
ගනිමින් පවතී. 

01.  විවෘත පරිසරයට ෙමෙතක් බැහැර කර තිබූ කසළ, වර්ෂාව පවතින 
අවස්ථාවලදී එම ජලය සමඟ මුසු වී ගලා යෑම තුළින් ජල මූලාශවලට 
එක් වීමට තිබූ ඉඩ කඩ වළක්වාලමින්, ෙගොඩ ගසා තිබූ කසළ 
ආරක්ෂිතව වළ දැමීමට කටයුතු කිරීම. 

02.  පෙද්ශෙයන් ඉවත් කරන ලද කසළවලින්  පතිචකීකරණය කළ හැකි 
දව්ය නිෙවස්වලින්ම ෙවන් ෙවන්ව ලබාෙගන පතිචකීකරණය සඳහා 
ෙයොමු කිරීම හා දිරාපත් වන දව්ය උපෙයෝගි ෙකොටෙගන කාබනික 
ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් ඉදිරි කාලය තුළ ආරම්භ 
කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

 (ෙම් වන විට අදාළ ව්යාපෘතිය සඳහා පාරිසරික නිර්ෙද්ශය 
ලබාගැනීමට මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් 
කාර්යාලය ෙවත ෙයොමු කර කටයුතු කරමින් පවතී.) 

03.  කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදන ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරනතුරු 
පෙද්ශෙයන් ඉවත් කරන කසළ වර්ෂා ජලයත් සමඟ ජල මූලාශවලට 
එක් වීම වළක්වමින් අදාළ භූමිෙයහි පරිසර හානියක් සිදු ෙනොවන 
අයුරින් වළ දැමීමට කටයුතු කිරීම. 

 (iii)  කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදන ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට 
ෙයෝජිත භූමිය ෙතෝරාෙගන, ෙම් වන විට ඒ සඳහා අවශ්ය 
පරිසර නිර්ෙද්ශය ලබා ගැනීමට මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් 
ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික් කාර්යාලය ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත.  

 (iv)  පරිසර නිර්ෙද්ශය ලැබීෙමන් පසු පතිපාදන ලබාගැනීමට 
අදාළ ආයතන ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
 

යුද හමුදා ෙසබළ ෙදමාපියන්ෙග් දීමනාව: විසත්ර 
பைட ரர்களின் ெபற்ேறா க்கான ெகா ப்பன : 

விபரம் 
ALLOWANCE TO PARENTS OF SOLDIERS IN MILITARY 

SERVICE: DETAILS 
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7.  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) යුද හමුදා ෙසේවෙය් නියුතු ෙසබළුන්ෙග් ෙදමාපියන් 
සඳහා රු.750/-ක දීමනාවක් ලබා දුන්ෙන්ද;   

 (ii) එෙසේ නම්, එම දීමනාව ෙම් වන විට නතර කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද;  

 (iv) ඉදිරිෙය්දී එම දීමනාව ඔවුන්ට ලබා දීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:   

(அ) (i) இரா வத்தில் ேசைவயாற் கின்ற பைட ரர் 
களின் ெபற்ேறார்க க்கு  750/- பாய் ெகா ப் 
பனெவான்  வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெகா ப்பன  தற்ேபா  
நி த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) எதிர்வ ம் காலத்தில் ேமற்ப  ெகா ப்பனைவ 
இவர்க க்கு ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா 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 an allowance of Rs. 750 was 
granted to parents of soldiers engaged in 
the military service; 

 (ii) if so, whether that allowance has been 
suspended as of now; 

 (iii) if so, the date from which it was suspended; 
and 

 (iv) whether action will be taken to grant them 
the said allowance in the future? 

(b)   If not, why?  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
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)  ඔව්.  

 (ii)  නැත.  

 (iii)  පැන ෙනොනඟී. 

 (iv)  පැන ෙනොනඟී. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

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

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

 
I 
 

යාපනය විශව්විද්යාල සිසුන් ෙදෙදනාෙග් මරණය 
පිළිබඳ සව්ාධීන පරීක්ෂණයක් 

யாழ். பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் இ வாின் 
மரணம் பற்றிய சுயாதீன விசாரைண 

INDEPENDENT INQUIRY INTO DEATH OF TWO JAFFNA 
UNIVERSITY STUDENTS  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Deputy Speaker, for granting me 

leave to raise the following matter of urgent public 
importance.  

On 20th October 2016, two third-year students of the 
University of Jaffna were shot dead by the police at 
Kulapiddy Junction, Kokuvil, Jaffna. They were both 
riding a motorcycle at that time. 

Initially the police reported that these two young men 
had died as a result of a road accident. But the next 
morning it became clear that they had been shot by the 
police on the road. The rider of the motorcycle had died 
from gun-shot injuries, while the pillion rider is said to 
have died due to head injuries sustained as a result of the 
ensuing crash. The police since then have changed the 
position and stated that these students did not stop at the 
police check point and therefore they opened fire. 

While unreservedly condemning this unwarranted and 
unlawful attack by the police which has resulted in the 
deaths of two university students, we demand that an 
impartial inquiry be conducted into these deaths 
immediately and the truth found out and the culprits 
punished. This inquiry must ascertain as to how gunshots 
were sustained by the rider of the motorcycle and not the 
pillion rider, if in fact they were fleeing from the police. 
This circumstance would tend to suggest, Mr. Deputy 
Speaker, that the firing could have taken place from front 
and not from behind.  

I was with His Excellency the President on the 21st of 
October 2016 at Trincomalee when this news came and 
the President immediately ordered a special unit from 
Colombo to go and take over the investigations. The 
suspects have been arrested and now remanded. 

Whilst thanking the Government for these initial steps, 
I wish to ask the Hon. Prime Minister as to what further 
steps have been taken to ensure that the culprits are 
actually brought to book, including through independent 
judicial processes, since serious doubts have been raised 

in the recent past as to the jury processes through which 
high-profile crimes have ended with no conviction at all. 

I also wish to ask the Prime Minister what steps have 
been taken by the Government to immediately ensure that 
such unlawful acts by the law-enforcement authorities are 
not repeated. It is imperative that the whole country 
knows the full truth with regard to this incident.   

I thank you.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
Hon. Deputy Speaker, the incident which relates to the 

shooting and the death of the university students have 
come as a shock to all of us. As you know, the police 
itself in fact launched the first inquiry, when they 
received information to the contrary.  

I want to assure you that all steps are taken in a 
transparent manner and will be put before a judicial 
inquiry which is independent.In addition, the Government 
will also, at the end of the proceeding,  decide on the need 
for an independent inquiry. We regret what has happened. 
The Hon. Minister of Law and Order will make a detailed 
statement to the House because similar requests have 
been made by two other Members of the House.  

Thank you. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 Hon. Douglas Devananda, please.  

 
II 
 

යාපනය විශව්විද්යාල සිසුන් ෙදෙදනාෙග් මරණය 
සම්බන්ධ සත්ය තත්ත්වය 

யாழ். பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் இ வாின  
மரணம் ெதாடர்பான உண்ைம நிைல 

TRUTH BEHIND THE DEATH OF TWO JAFFNA UNIVERSITY 
STUDENTS 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, சட்ட ம் ஒ ங்கும் 

மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் ெகளரவ சாகல 
ரத்நாயக்க அவர்களிடம் என  ேகள்விையக் ேகட்க 
அ மதித்ததற்கு நன்றி.   

கடந்த 20ஆம் திகதி இர  11.55 மணிக்கும் 21ஆம் திகதி 
அதிகாைல 12.05 மணிக்கும் இைடப்பட்ட ேநரத்தில் 
யாழ்ப்பாணம் - காங்ேகசன் ைற தி டாக யாழ்ப்பாணத்தி 

ந்  சுன்னாகம் ேநாக்கி ேமாட்டார் ைசக்கிளில் பயணித் 
க்ெகாண் ந்த நிைலயில் ெகாக்குவில், குளப்பிட் ப் 
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பகுதியில் ைவத் , யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழக மாணவர் 
களான சுன்னாகம், கந்தேராைடப் பகுதிையச் ேசர்ந்த 24 
வய ைடய விஜயகுமார் சுலக்ஷன் மற் ம் கிளிெநாச்சி, 
இரைணம ப் பகுதிையச் ேசர்ந்த 23 வய ைடய நடராஜா 
கஜன் ஆகிேயார் மீ  ப்பாக்கிச் சூ  நடத்தப்பட்டதில், 
சுலக்ஷன் என்பவர் ப்பாக்கிச் சூட் னால் உயிாிழந் ள்ளார் 
என் ம் கஜன் என்பவர் அங்கி ந்  சுமார் 5 மீற்றர் ரம் 
வைரயில் ேமாட்டார் ைசக்கிளில் ெசன்ற நிைலயிேலேய 
சுவ டன் ேமாதி உயிாிழந் ள்ளார் என் ம் ெதாியவ கிற .  
ேமற்ப  சம்பவத்ைத நான் வன்ைமயாகக் கண் ப்ப டன், 
இறந்த மாணவர்கள  கு ம்பத்தின க்கு என  ஆழ்ந்த 
அ தாபத்ைத ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகாக்குவில், குளப்பிட் ப் பகுதியில் இடம்ெபற்ற ேமற்ப  
சம்பவமான , யாழ்ப்பாணப் ெபா ஸ் நிைலயத்ைதச் ேசர்ந்த 
உப ெபா ஸ் பாிேசாதகர், சார்ஜன்ட் ஒ வர், இ  
கான்ஸ்டபிள்கள், ஒ   சாரதி ஆகிேயார் கடைமயி ந்த 
நிைலயிேலேய நிகழ்ந் ள்ளதாகக் கூறப்பட் , இவர்கள் 
ஐவ ம் குற்றப் லனாய் ப் ெபா ஸாாினால் ைக  ெசய்யப் 
பட் ள்ளதாக ம் ெதாியவந் ள்ள . இச்சம்பவம் ெதாடர்பில் 
பல்ேவ  க த் க்கள் ெவளிவ ம் நிைலயில், இ  
ெதாடர்பிலான உண்ைமயான தகவல்கள் ெவளிப்ப த்தப்பட 
ேவண் ய அவசியம் பல்ேவ  தரப்பினரா ம் உணர்த்தப் 
பட்  வ கிற .  சுமார் 30 வ டங்களாகப் பதற்றமான ஒ  
சூழ்நிைலயில் நிம்மதியிழந்  வாழ்ந்  வந்  எம  
ச கமான  தற்ேபா  நிம்மதியானெதா  வாழ்க்ைகைய 
ேநாக்கிப் பயணித் வ ம் இச்சூழ ல், இவ்வாறான 
சம்பவங்கள் ஆேராக்கியமானைவயல்ல என்பைதேய நான் 
ெதாடர்ந் ம் வ த்தி வ கின்ேறன்.   

வரலா  எமக்குப் பல கசப்பான அ பவங்கைளத் 
தந்தி க்கின்ற . இ ேபான்ற பிரச்சிைனகள் சாியாக அ கப் 
படாததன் காரணமாகேவ பல கசப்பான அ பவங்க க்கு 
நாம் கங்ெகா த் ள்ேளாம். சட்டம் ஒ ங்ைக நைட ைறப் 
ப த் வதான  வன் ைறகைளத் ண் வி வதாக 
அைமந் விடக்கூடா . மாணவர்களின் மரணம் ெதாடர்பான 
விசாரைணகள் ெவளிப்பைடயாக ம் நியாயமாக ம் 

ன்ென க்கப்பட்  உண்ைம கண்டறியப்பட ேவண் ம். ஈ  
ெசய்ய யாத இழப் க்க ட ம் அர்ப்பணிப் க்க ட ம் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட அைமதிைய ம் இயல் ச் சூழைல ம் 
பா காக்க ேவண் ம். வாள் ெவட் ச் ெசயற்பா கைள ம் 
ேபாைதப்ெபா ள் பாிமாற் ச் ெசயற்பா கைள ம் த க்கும் 
நடவ க்ைக அவசியமாகும். அந்த வைகயில் எம  ச கத்ைத 
மீண் ம் வன் ைறைய ேநாக்கிச் ெசல்லத் ண்டாத 
வைகயில் சட்ட ம் ஒ ங்கும் நைட ைறப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம் என்பைதேய நான் இங்கு மீண் ம் வ த்த 
வி ம் கின்ேறன். 

ேமற்ப  சம்பவம் ெதாடர்பில் உண்ைம நிைல என்ன 
என்பைத இ வைரயில்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
விசாரைண களி ந்  அறியத்தர மா? 

யாழ். குடாநாட் ல் வாள் ெவட் ச் சம்பவங்கள் உட்பட்ட 
வன் ைறச் சம்பவங்கள் ெதாடர்ந்  இடம்ெபற்  வ ம் 
நிைலயில் அவற்ைறக் கட் ப்ப த்த எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைககள், வன் ைறகைள ேம ம் ண்டாத 
வைகயில் எ க்கப்படக்கூ ய சாத்தியங்கள் ெதாடர்பில் 
விளக்க மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதில்கைளக் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Douglas Devananda,  Hon. Prime Minister 

himself has given an assurance to this House. Hon. 
Sagala Ratnayaka, would you like to add something to 
that?  

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුලින්ම - 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් 23 

(2) යටෙත් පශ්නයත් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව දීලා, ඒ පශ්න 
ෙදකටම උත්තරයක් ලබා ෙදමු. 
 
 

III 
 

රෙට් විවිධ පෙද්ශවල සිදු වන පචණ්ඩ කියා හා මිනී 
මැරුම්   

நாட் ன் பல்ேவ  பிரேதசங்களில் இடம்ெபற்ற 
வன் ைறக ம் ப ெகாைலக ம் 

VIOLENCE AND KILLINGS IN VARIOUS PARTS OF THE 
COUNTRY 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් උත්තරයක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 

ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය මා ඉදිරිපත් කරනවා. 

පසු ගිය දින කිහිපය තුළ රෙට් උතුරු පෙද්ශෙය් යාපනෙය්, 
චුන්නාකම්, ඒ වාෙග්ම කල්පිටිෙය් හා අගනුවර ෙකොළඹ 
මට්ටක්කුලිෙය්දී ගිනිඅවි සහ කඩු වැනි තියුණු ආයුධවලින් සිදු කර 
ඇති මරණ, බරපතළ තුවාල කිරීම් හා කලහකාරි තත්ත්ව තුළින් 
රෙට් නීතිය හා නීතිය කියාත්මක කිරීම කඩා වැටීෙම් භයානක 
තත්ත්වයක් ෙපන්නුම් කරයි. පහත සඳහන් එම සිද්ධි 
සම්බන්ධෙයන් මම පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි. 

1.  යාපනෙය් සරසවි සිසුන් ෙදෙදෙනකු වන චුන්නාකම්හි 
විෙජ්කුමාර් සුලක්ෂන් සහ කිලිෙනොච්චිෙය් නඩරාජා ගජන් 
යන අය පසු ගිය දා කන්කසන්තුර මහාමාර්ගෙය් යතුරු 
පැදියක යමින් සිටියදී  ෙපොලීසිය විසින් ෙවඩි තැබීෙමන්  
මරණයට පත්වීෙම් සිද්ධිය අපි කවුරුත් ෙහළා දකින අතර, 
එම සිද්ධියට අදාළ වරදකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ෙගන 
ඒමට කටයුතු කිරීමට රජය මැදිහත් ෙවනවාද? ඒ 
සම්බන්ධව ගන්නා ලද හා ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන 
කියා මාර්ග පැහැදිලි කරනවාද?  

2.  කල්පිටිය පෙද්ශෙය් ධීවර ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය වීම නිසා, එම ධීවර ජනතාව තම 
අයිතිවාසිකම් කියා පෑෙම්දී දසෙදෙනකුට වැඩි පිරිසක් 
දරුණු තුවාල ලැබීමත්, වාහන 6කට වඩා ගිනිබත් වීමත් 
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[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා  මහතා] 
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ෙපොලීසියට පාලනය කිරීමට ෙනොහැකි වූ  නිසා ඇති වූ 
ෙනොසන්සුන්කාරි, කලබලකාරි තත්ත්වය සම්බන්ධව රජය 
ගනු ලබන කියාමාර්ග ෙමොනවාද, ඒ සඳහා විසඳුම් 
ෙමොනවාද යන්න පැහැදිලි කරනවාද? 

3.   2016 ඔක්ෙතෝබර් 23 දින යාපනය දිසත්ික්කෙය් 
චුන්නාකම් පෙද්ශෙය් රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටි ජාතික බුද්ධි 
අංශෙය් සැරයන් නවරත්න හා ෙකොසත්ාපල් ෙහේරත් යන 
ෙදෙදනා නාඳුනන යතුරුපැදිකරුවන් ෙදෙදෙනකු විසින් 
කඩු වැනි තියුණු ආයුධවලින් කපා ෙකොටා ජීවිතක්ෂයට 
පත් කිරීමට පයත්න දරා පලා යාෙම් දරුණු සිද්ධිය 
සම්බන්ධව රජය හා චුන්නාකම් ෙපොලීසිය ෙගන ඇති හා 
ගනු ලබන පියවරයන් පැහැදිලි කරනවාද? 

4.   ෙකොළඹ, මට්ටක්කුලිෙය්දී 2016 ඔක්ෙතෝබර් 23 වැනි දින 
නීති විෙරෝධී අවි ගත් කණ්ඩායම් ෙදකක් අතර, එනම් 
එල්ෙල් කීඩාෙව් ෙයදී ආපසු එන කණ්ඩායමක් සහ එම 
අයට ෙවඩි තැබූ කණ්ඩායම් අතර ඇති වූ ෙවඩි  
හුවමාරුෙවන් පසුව  නුවන් සංජීව, ෙමොහමඩ්, ෙදනුවන් හා 
රංගා මරුමුවට පත්ව ඇත. ටී 56 තුවක්කු එම සථ්ානෙය් 
දමා ෙගොස ්ඇති බව වාර්තා ෙව්. ෙමම සිදු වීෙමන් තුවාල 
ලැබූවන් තවමත් ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහෙල් පතිකාර 
ලබමින් සිටී. ෙමම අවි ගත් පාතාල කණ්ඩායම් ෙකොළඹදී  -
අගනුවරදී- ෙමෙසේ කටයුතු කිරීම හා ඇති වී ඇති තත්ත්වය 
පිළිබඳව රජය ෙගන ඇති කියා මාර්ගය පැහැදිලි කරනවාද? 

ෙමම සියලු සිද්ධීන්  පිළිබඳව නීතිය  කියාත්මක කිරීම හා 
ආරක්ෂක තත්ත්වය ද, මහජන ජීවිත ආරක්ෂාවද, විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යයන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂාවද, ජාතික ආරක්ෂාව හා ෙපොලීසිෙය් 
කටයුතුවලට තර්ජනයක් ඇතිවීම තුළින් - අපි දන්නවා, 1983 
ෙමවැනි පසු බිමක් තුළ ඇති වූ කනගාටුදායක තත්ත්වය. එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති වීම වැළැක්වීමට රජය වහාම කියාත්මක වනු 
ඇතැයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමම සිදුවීම් තුළින් ඇති වී 
ඇති භයානක තත්ත්වය  පිළිගනිමින් ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා 
පියවර  පිළිබඳව  ගරු අගාමාත්යතුමා  විසින් ෙමම සභාවට 
පැහැදිලි කරනු ඇතැයි  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි.  

 
ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උතුෙර් සිදු වූ ෙවඩි 
පහාරෙයන් පසුව ඇති වූ රිය අනතුර නිසා  දරුවන් ෙදෙදෙනකු 
මිය යාම පිළිබඳව එම දරුවන් ෙදෙදනාෙග් ෙදමවුපියන් ඇතුළු 
සියලු ෙදනාටම රජය ෙවනුෙවනුත්, අමාත්යවරයා ෙලසත්  මාෙග් 
කනගාටුව මුලින්ම පකාශ කරනවා. 

ඒ වාෙග්ම  කනගාටුෙවන් යුතුව පකාශ කළ යුතු තව කරුණක් 
තිෙබනවා. උතුරුකරෙය්ත්, නැ ෙඟනහිරත් සාමාන්ය තත්ත්වය 
නැවත ඇති කරලා අපි හැෙමෝටම එකට, ෙහොඳින් ජීවත් වන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න, ජාතික සංහිඳියාව 
ෙගොඩනඟන්න රජයත්, විරුද්ධ පක්ෂයත්, ජනතාවත්  අද විශාල 
පයත්නයක් දරන අවස්ථාවක ෙමවැනි සිදුවීමක් තුළින් ඒ විශ්වාසය 
නැති වන්නට ඉඩ තිෙබනවා.  එෙසේ සිදු වන්නට ඉඩ ෙනොදී  අපි ඒ 
විශ්වාසය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.   

ඒකට උදවු උපකාර කළ සියලු ෙදනාටත් මම ෙම් ෙවලාෙව්දී 
ස්තුති කරනවා. එම සිදුවීම වූ අවස්ථාෙව්දී  ගරු මන්තීවරුන්, සිවිල් 
සමාජය ඇතුළු ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ඒ ෙවනුෙවන් මහන්සි වුණා. ඒ 
සියලු ෙදනාට මෙග් ස්තුතිය  පුද කරනවා. ඒ සිදුවීම පිළිබඳව 
මූලික වාර්තා තිෙබනවා. ෙම්ක විමර්ශන අවසන් ෙවලා ඉදිරිපත් 
කරන වාර්තාවක් ෙනොෙවයි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම වාර්තාව මා 

ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. එය ටිකක් දීර්ඝයි. වාර්තාව 
ෙනොකියවා, ෙවච්ච සිදුවීම ෙකටිෙයන් කියන්නත් මට පුළුවන්. 
එෙසේ ෙනොෙකොට මා ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

01. 2016.10.20 දින රාති 11.55ට පමණ අංක NP BAX 3149 
දරන යතුරු පැදිෙයන් ගමන් කරමින් සිටියදී ෙකොකුවිල්, 
කුලප්පිට්ටි පෙද්ශෙය්දී යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් ෙතවන වසෙර් 
ඉෙගනුම ලබන චුන්නාකම් කන්දෙරොෙඩයි පෙද්ශෙය් පදිංචි 
අවුරුදු 24ක් වයසැති විෙජ්කුමාර් සුලක්ෂන් සහ කිලිෙනොච්චි 
ඉරණමඩු පෙද්ශෙය් පදිංචි අවුරුදු 23ක් වයසැති නඩරාජා ගජන් 
යන ශිෂ්යයන් ෙදෙදෙනකු මිය යන ලදී.  

2016.10.20 දින ෙමම තරුණයන් අනතුරට පත් ස්ථානයට 
ආසන්නෙය් ස්ථානගතව සිටි යාපනය ෙපොලිස් ස්ථානයට 
අනුයුක්ත ෙපොලිස් නිලධාරින් 05ෙදෙනකු රාති ජංගම  රාජකාරිෙය් 
ෙයදී සිටියදී ඔවුන්ට මීටර් 200ක් පමණ යාපනය ෙදසට වන්නට 
යාපනය මූලස්ථාන ෙපොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්ත තවත් නිලධාරින් 
කණ්ඩායමක් මාර්ග බාධක රාජකාරිෙයහි ෙයොදවා සිට ඇත. එම 
අවස්ථාෙව්දී යාපනය ෙදස සිට චුන්නාකම් ෙදසට අධික 
ෙව්ගෙයන් ධාවනය වූ NP BAX 3149 දරන යතුරු පැදිය 
නැවැත්වීමට මාර්ග බාධක නිලධාරින් විසින් කර ලද සංඥාව 
ෙනොතකා එය ෙනොනවත්වා ඉදිරියට ගමන් කර ඇත.      

එම යතුරු පැදිය ෙනොනවත්වා චුන්නාකම් ෙදසට අධික 
ෙව්ගෙයන් ගමන් කර ඇති අතර,  ජංගම සංචාරෙය් ෙයදී සිටි 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට  ඉදිරිෙයන් වූ මාර්ග බාධකෙය් රාජකාරිෙය් 
ෙයදී සිටි නිලධාරින්ෙග් කෑ ගැසීම මත ඔවුන්ද එම යතුරු පැදිය 
නැවැත්වීම සඳහා උත්සාහ දරා ඇත. ඔවුන් එම අවස්ථාෙව්දී එය 
නවත්වා ගැනීමට සංඥා කර ඇති නමුත් එම යතුරු පැදිය ෙපොලිස් 
නිලධාරින් ෙදසට ෙව්ගෙයන් ධාවනය කරමින් බිය වද්දා පලා 
යාෙම්දී එහි සිටි ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකු විසින් ඉහළට ෙවඩි 
තැබීමක් සිදු කිරීමට උත්සාහ කර ඇති බවත්, එම අවස්ථාෙව්දී 
යතුරු පැදිෙය් පැදිකරු වූ චුන්නාකම් කන්දෙරොෙඩයි පදිංචි 
විෙජ්කුමාර් සුලක්ෂන් හට එයින් පිටවූ ෙවඩි උණ්ඩයක් වැදී ඇති 
අතර, එම ෙවඩි වැදීමත් සමගම යතුරු පැදිය පාලනය කර 
ගැනීමට ෙනොහැකි වීම මත ඉදිරියට ඇදී ෙගොස් ෙකොකුවිල් ABY 
ෙබ්කරිය අසල තාප්පෙය් ගැටී පැදිකරු සහ පසු පැදිකරු  අනතුරට 
ලක්ව ඇත. 

එම තුවාලකරුවන්  එම අවස්ථාෙව්දීම ෙපොලිස් නිලධාරින් 
විසින්ම යාපනය ෙරෝහල ෙවත කඩිනමින් රැෙගන ෙගොස් ඇති 
අතර, ෙරෝහල්ගත කරන විටද ඔවුන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව සිට ඇත. 
පසුව යාපනය ෙරෝහෙල් අධිකරණ ෛවද්ය නිලධාරිවරයා විසින් 
කරන ලද පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණෙය්දී අනාවරණය වී ඇත්ෙත් 
පැදිකරු වන සුලක්ෂන් යන අය ෙවඩි වැදීෙමන් මිය ෙගොස් ඇති 
බවත්, පසු පැදිකරු වන නඩරාජා ගජන් යන අය සිදු වූ රිය අනතුර 
නිසා හිසට ඇති වූ බරපතළ තුවාල ෙහේතුෙවන් මියෙගොස් ඇති 
බවත්ය. ෙමම මරණකරුවන් ෙදෙදනා එම අවස්ථාෙව්දී බීමත්ව 
සිටි බවටද කරුණු අනාවරණය වී ඇත. 

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ එනම්, 2014 වර්ෂෙය් සිට ෙම් 
දක්වා යාපනය අර්ධද්වීපය තුළ විෙශේෂෙයන් යාපනය, චුන්නාකම්, 
මන්නාරම, කිලිෙනොච්චි, මුලතිව් සහ ෙකෝපායි යන පෙද්ශවල 
වර්ධනය වී තිබූ අපරාධ, විෙශේෂෙයන් "ආවා ගෲප්" නමැති 
කණ්ඩායමක් විසින් සිදු කරන ලද්දකි. කඩු සහ ෙකෙට්රි, යකඩ 
මුගුරු උපෙයෝගී කර ගනිමින් මහජනයා බිය වද්දමින්, ඝාතනය 
කරමින්, තුවාල සිදු කරමින්, මහජන ෙද්ෙපොළ ෙකොල්ලකමින් 
සැඟවී සිටින කණ්ඩායමක් බිහි වීෙම් පසු බිම තුළ ෙමම අපරාධ 
රැල්ල මැඩ පැවැත්වීමට ශී ලංකා ෙපොලීසිය විසින් විවිධ අපරාධ 
නිවාරණ රාජකාරි එදා ෙමදා තුර කියාත්මක කර ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2014.01.06 දින "ආවා ගෲප්" නමැති කණ්ඩායමට අයත් 
තිෙදෙනකු අත් අඩංගුවට ගැනීමත් සමග ඔවුන් විසින් සිදු කරන 
ලද පකාශ මත මංෙකොල්ලකෑම් සම්බන්ධෙයන් තවත් 
සැකකරුවන් 17 ෙදෙනකු එම කාල වකවානුෙව්දී අත් අඩංගුවට 
ගැනීමට කියා කර ඇත. කඩුවලින් කපා තුවාල සිදු කිරීමට අදාළව 
ඉහත "ආවා ගෲප්" කණ්ඩායමට අමතරව පසු කාලීනව එනම් 
2016.05.08 තවත් සැකකරුවන් 05 ෙදෙනකු ඔවුන් සන්තකෙය් 
තිබූ පුපුරණ දව්ය සහ අවි ආයුධ සමග අත්අඩංගුවට ෙගන ඇත. 

ඉහත සිද්ධි දාම ෙයන් පසු එනම් 2016.08.18 වන දින ඉහත 
කණ්ඩායමට අයත් තවත් සැකකරුවන් පිරිසක් විසින් මානිපායි 
ෙපොලිස් වසෙම්දී කඩුවලින් කපා ෙකොටා පුද්ගලෙයකු ඝාතනය 
කර ඇති අතර, බුද්ධි ෙතොරතුරුවලින් අනාවරණය වී ඇත්ෙත් 
ඉහත කල්ලිෙය්ම සැකකරුවන් පිරිසක් වන සන්නා, ෙද්වා 
ෙනොෙහොත් ගුණෙසේකරන්, ෙද්වසුදන් සහ පකාශ් යන අයවලුන් 
ඊට සම්බන්ධ බවයි. අත් අඩංගුවට ගැනීමට ෙනොහැකිව සිටින 
ඉහත කී සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා දිගින් දිගටම 
ෙමෙහයුම් කියාත්මක කරනු ලබන නමුත්, ෙමෙතක් අත් අඩංගුවට 
ගැනීමට ෙනොහැකි වී ඇත්ෙත් ෙමම සැකකරුවන් වරින්වර 
යාපනය පෙද්ශයට පැමිණ අපරාධ සිදුකර පලායෑම ෙහේතු 
ෙකොටෙගන ෙව්. 

අපරාධ වැළැක්වීම සහ අපරාධකරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීම 
සඳහා දිගින් දිගටම ෙමෙහයුම් කියාත්මක කරන අතර, 
2016.10.20 වන දිනද විෙශේෂ අපරාධ වැළැක්වීෙම් ෙමෙහයුමක් 
රාති 9.00 සිට පසුදා උදෑසන 01.00 දක්වා කියාත්මක ෙවමින් 
තිබියදී එම රාජකාරිෙය්  ෙයදී සිටි ෙපොලිස් නිලධාරින් 
කණ්ඩායමක් එම ෙවඩි තැබීෙම් සිද්ධියට සම්බන්ධ වී ඇති බව 
වාර්තා කර ඇත. 

යාපනය අර්ධද්වීපෙය් සිදු වන අපරාධ සිදු කරනු ලබන ආවා 
ගෲප් නමැති කල්ලිය  යතුරුපැදි භාවිත කරමින් ෙමම සියලු 
අපරාධ සිදු කර ඇති අතර, එවන් වාතාවරණයක් තුළ රාති 
කාලෙය් ෙහෝ දිවා කාලෙය් ෙමෙලස ෙපොලිස් අණ ෙනොතකා 
ධාවනය කරන්නා වූ යතුරුපැදිකරුවන් යම් අපරාධයක් සිදුකර 
ෙහෝ යම් අපරාධයක් සිදු කිරීෙම් අදහසින් ෙව්ගෙයන් ධාවනය 
කරන්ෙන්ද යන්න පිළිබඳව යම් සාධාරණ සැකයක් උපදින අතර, 
ෙමම සිදුවීමද ඒ ආකාරෙයන් වටහාගත් සිද්ධියක් බවට ෙබොෙහෝ 
දුරට නිරීක්ෂණය ෙව්.  ෙමය 2016.10.23 වන දින චුන්නාකම්හිදී 
බුද්ධි අංශ ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙද ෙදෙනකු හා සිවිල් වැසිෙයකු 
කපා ෙකොටා තුවාල සිදුකර ෙකොල්ලකා අපරාධකරුවන් වූ 
යතුරුපැදිකරුවන් පලා යෑෙම් සිද්ධිය මඟින් තහවුරු ෙව්. 

ඉහත කී සිද්ධියට සම්බන්ධ වූ යාපනය මූලස්ථාන ෙපොලිස් 
ස්ථානයට අනුයුක්ත නිලධාරින් 5ෙදනා 2016.10.22 වන දින 
ෙපොලිස්පතිෙග් නිෙයෝග පරිදි අත් අඩංගුවට ෙගන යාපනය 
මෙහස්තාත් අධිකරණය ෙවත නඩු අංක බී1133/එම්ටී/2016 
යටෙත් ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසු 2016.11.04 දින දක්වා රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරගත කර ඇත. ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර 
විමර්ශන අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිදු කරෙගන 
යනු ලබයි. 

ෙමම විමර්ශන ඉතාම සාධාරණව සහ පැහැදිලිව සිදු කරන්න 
අපි කටයුතු කරනවාය කියන විශ්වාසය මම ෙම් ගරු සභාවට 
ෙදන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන් ෙපොලිස්පතිතුමාට ඒ පිළිබඳ 
කරුණු ලැබුණු අවස්ථාෙව්දීම සාධාරණ පරීක්ෂණ ආරම්භ 
කරන්න එතුමාත් කියාත්මක වුණා. ඒ වාෙග්ම එදා නිලධාරින් 
ෙදෙදෙනකු අත T56 අවි තිබිලා තිෙබනවා.  එතැන සිටි SI 

මහත්වරුන් ළඟ තිබුෙණ් කුඩා අවි. අපි ඒවාට කියන්ෙන් 
"sidearms" කියලා. අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සාකච්ඡා කරනවා, 
අවශ්ය නැති අවස්ථාවලදී, විෙශේෂෙයන් සිවිල් කටයුතුවලදී 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට කුඩා අවි සමඟ රාජකාරී කටයුතු කරන 
වාතාවරණයක් ඇති කරන්නට. ෙම් වාෙග් කටයුතු රාශියක් ගැන 
අපි දැන් කථා කරනවා. ෙම් සිද්ධිය ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා 
කියලා නැවත ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම පකාශ කරන්නට කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම - 

 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Hon. Deputy Speaker, - 

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

 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Sir, one significant fact is, the person who died of a 

gunshot injury was not the pillion rider, but the person 
who rode the motorcycle.  He was seated in front on the 
motorcycle.  The pillion rider did not die of a gunshot 
injury, but the person who was seated in front died of a 
gunshot injury. The pillion rider died of a crash and 
consequent head injuries. So, the question arises whether 
there is not the possibility that the shot was fired not from 
behind but from in front. That is the question that needs 
to be probed. If the shot was fired from in front, the 
position that the Hon. Minister enunciated had been the 
position of the police authorities, would not stand the test 
of reason.     

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
The point of the Hon. Leader of the Opposition is 

taken. The initial report says that the entry wound is from 
the side of the person who has got hit. The forensic 
reports are being sought on it. So, we will have sufficient 
information on it after the inquiry.  Let me assure you 
that we are looking at it from a very transparent point of 
view and there will be a transparent inquiry. As the Hon. 
Prime Minister said, after the police conclude their 
inquiries, the Government can also decide whether they 
want a further inquiry into it.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා, කථා කරන්න. 
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[ගරු සාගල  රත්නායක  මහතා] 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මීට ෙපර මෑත කාලෙය් 

සිලාවතුර පෙද්ශෙය් නාවික හමුදා නිලධාරින් ෙදෙදෙනකුටත් ෙම් 
විධිෙය් පහරදීමකට ලක් ෙවන්නට සිද්ධ වුණා, ඒ වාෙග් කඳවුර 
ආසන්නෙය්දීම. ඒ වාෙග්ම දැන් ගරු ඇමතිතුමාම කියනවා "ආවා 
ගෲප්" නමින් අලුත් සන්නද්ධ කල්ලියක් උතුරු පෙද්ශෙය් 
විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂක අංශ ඉලක්ක ෙකොටෙගන පහරදීෙම් 
කියාවලියක් ආරම්භ කරලා කියලා. කලින් ෙම් විධිෙය් තත්ත්වයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ජනවාරි 08ට ෙපර උතුෙර් සමාජෙය් ෙම් විධිෙය් 
තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. අද තමුන්නාන්ෙසේලා බලය ගැනීෙමන් 
කරලා තිෙබන්ෙන් නැති "ආවා ගෲප්" එකකට පණ අරන් දීම 
පමණයි. ඒක තමයි දීපු ෙවනස. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි දීපු 
ෙවනස. [බාධා කිරීමක්] ෙවන ෙවනසක් නැහැ. නැවත උතුෙර් ජන 
සමාජය ඒ මිනී- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
හරි, පැහැදිලියි ගරු මන්තීතුමා. ගරු සාගල රත්නායක 

ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමා ගිනි තියන්නට 

හදනවා.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා කථා 

කරන්න. ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා, වාඩි ෙවන්න. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එතුමා ගිනි තියන්නට හදනවා, මම කියපු නැති ෙද්වලුත් 

ෙමතැන කියලා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අහපු ඉතිරි පශ්න කිහිපය 
ගැන මම ෙකටිෙයන් සඳහන් කරන්නම්, කල්පිටිය පෙද්ශෙය් 
ෙවච්ච සිදුවීම් පිළිබඳව.  

02. 2016.10.18වන දින කල්පිටිය පෙද්ශෙය් ධීවරයින් පිරිසක් 
බස් රථ 10කින් පමණ ෙකොළඹට ෙගොස් පිටස්තර ධීවරයන් 
කල්පිටිය මුහුදු තීරෙය් අනවසර දැල්  භාවිත කරමින් මසුන් 
ඇල්ලීමට විෙරෝධය පාමින් පා ගමනක් ෙගොස් ඇත. ෙමම 
අවස්ථාෙව්දී කන්දකුලිය විහාරස්ථානෙය් වැඩවසන හිමියන් සහ 
ධීවරයන් පස් ෙදෙනකු පමණ ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට 
කැඳවා එහි ෙල්කම්වරෙයකු සමඟ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇත. සාකච්ඡාෙව්දී ඔවුන්ට  නිසි  විසඳුමක් 
ෙනොලැබුණු බව  පවසා  2016.10.20 වන දින පැය 10.30 ට පමණ 
මාම්පූරිය, කන්දකුලිය පෙද්ශෙය් ධීවරයින් 500ක පමණ පිරිසක්, 
කල්පිටිය - පුත්තලම පධාන මාර්ගය  හරස් කර  ගමනාගමනයට 
අවහිර  වන අයුරින් කුරිඤ්ඤංපිටිය මංසන්ධිෙය්දී ඉහත සිද්ධිය 
මුල් කර ගනිමින් උද්ෙඝෝෂණ  ව්යාපාරයක් ආරම්භ කර ඇත. 
ෙමම උද්ෙඝෝෂණය සම්බන්ධෙයන් කල්පිටිය ෙපොලිස් ස්ථානයට 
ෙහෝ ෙවනත් කිසිදු වග කිවයුතු නිලධාරිෙයකුට දැනුම් දීමක්  සිදු 
ෙනොකර  ඔවුන්ෙග් අභිමතය පරිදි ෙමම  උද්ෙඝෝෂණය  පවත්වා  
ඇත.  

පසුව කල්පිටිය ෙපොලිස් ස්ථානෙය් ස්ථානාධිපති ඇතුළු 
නිලධාරීන් පිරිසක් එම ස්ථානයට පැමිණ පාෙරන් අඩක් විවෘත 
කර ගමනාගමනයට හා මගීන්ට බාධාවකින් ෙහෝ අවහිරයකින් 
ෙතොරව ගමන් කිරීමට ඉඩ පහසුකම් සලසා ඇති අතර, ෙමම 
අවස්ථාෙව්දී උද්ෙඝෝෂකයින් තම ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ධීවර ඇමතිවරයා ෙහෝ වගකිවයුතු ෙවනත් 
අෙයකු  කැඳවා ෙමම තහනම් දැල් භාවිතය නවතා දැමීමට හා 
තමන්ට  මුහුෙද්දී සිදුවන පහරදීම්වලට නිසි විසදුමක් ලබා ගැනීමට 
සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා ඇත.   

පසුව ෙපොලීසිය මැදිහත් වී ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතෙයකු ෙහෝ 
වගකිවයුතු නිලධාරිෙයකු ෙමම ස්ථානයට කැඳවා ගැනීමට 
උත්සාහ කළ ද ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතෙයකු ෙහෝ ෙවනත්  
වගකිවයුතු නිලධාරිෙයකු කැඳවා ගැනීමට ෙනොහැකි වී ඇති අතර, 
සවස 04.00 ට පමණ  නැවත ෙමම උද්ෙඝෝෂකයින් පුත්තලම 
කල්පිටිය මාර්ගය සම්පූර්ණෙයන් අවහිර  කර  පාසල් ළමුන්, 
ගිලන් රථ, රජෙය් වාහන සහ ආරක්ෂක අංශවල වාහන සඳහා 
පමණක් ගමන් කිරීමට ඉඩ ලබා දී ඇති අතර ෙවනත් කිසිදු 
වාහනයකට ගමන් කිරීමට ඉඩ ලබා දී ෙනොමැත.  

ෙමහිදී රාතී 07.30 ට පමණ කන්දකුලිය ෙදස සිට කල්පිටිය 
ෙදසට යෑමට පැමිණි මාළු පටවා ගත් ෙලොරි රථයක්  
කුරිඤ්ඤංපිටිය හංදිෙය්දී උද්ෙඝෝෂකයින් විසින් නව තා එහි තිබූ  
මාළු  ෙපට්ටි පාරට  ඇද දමා විනාශ කර ඇත. ෙමය  වළක්වා 
ගැනීමට ෙපොලීසිය මැදිහත් වී ඇති අතර, ඉතා අපහසුෙවන් ෙලොරි 
රථයට හානියක් ෙනොවී ෙපොලිස් ස්ථානය ෙවත ෙලොරි රථය  
රැෙගන  යාමට  කටයුතු කර ඇත.  

2016.10.21 වන දින ස්ථානාධිපති, කල්පිටිය විසින් පුත්තලම 
ගරු අධිකරණය ෙවත නඩු අංක 4649/16  යෙත්  සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු වාර්තා කරමින් ෙමම උද්ෙඝෝෂණය 
නවතා   දැමීම  සඳහා තහනම් නිෙයෝගයක් ලබා ෙගන ඇත. 

ඉහත නිෙයෝගය ලබා ගත් කාලය තුළ  එනම්, 2016.10.21 
වන දින උදෑසන  පැය 09.00 ට පමණ  කල්පි ටිය  නගරෙය් 
ධීවරයින් පිරිසක්  විසින් ඉහත උද්ෙඝෝෂකයින්ට විෙරෝධය පළ 
කරමින් කුරිඤ්ඤංපිටිය හංදිය ෙවත අංක NW PQ 2237 දරන 
ඩිෙමෝ  බට්ටා ෙලොරි රථයකින්  හා යතුරු පැදිවලින් පැමිණ ඇත. 
ෙමම ෙදපිරිස අතර ඇති වූ ආරවුල දුර දිග යෑෙමන්  ඉහත ෙලොරි 
රථය සහ යතුරු පැදි 04ක් උද්ෙඝෝෂණෙය් ෙයදී සිටි පිරිස විසින් 
ගිනි තබා විනශ කර ඇති අතර, ෙවළඳසැලක ෙද්පළ ෙසොරකමක් 
හා එයට අනර්ථයක් සිදු කිරීම සහ පුද්ගලෙයකුට තුවාල සිදු 
කිරීමක් කර ඇත. එම වාහනවල ෙතොරතුරු තිෙබනවා.  

ෙමම ෙදපාර්ශ්වයන්ට පහර දීමට ඉඩ ලබා ෙනොදී එයට 
ෙපොලීසිය මැදිහත්වී කියා කිරීෙමන් පසු කුපිත වූ පිරිස 
උද්ෙඝෝෂකයින්ට පහරදීම සිදු කිරීමට ෙනොහැකි වූ බැවින් 
කල්පිටිය  ධීවර ෙතොටුපළක නවතා තිබූ ධීවර ෙබෝට්ටු 9කට ගිනි 
තබා විනාශ කර ඇති බවට ෙපොලිස් ස්ථානයට  පැමිණිලි 09ක් 
වාර්තා වී ඇත.  

ඉහත සිදුවීවලට අමතරව ෙද්පළ විනාශ කිරීම  ෙහෝ තුවාල සිදු 
කිරීම සම්බන්ධ  පැමිණිලි කිසිවක් ෙපොලිස් ස්ථානය ෙවත ඉදිරිපත් 
වී ෙනොමැත.  

අනතුරුව ෙමම ස්ථානයට පැමිණ ඇති නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිවරයා උද්ෙඝෝෂකයින්ට අධිකරණ නිෙයෝගය දැනුම් 
දීෙමන් පසු නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරයා විසින්  උද්ෙඝෝෂකයින් 
සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාෙවන් පසුව ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
අමාත්යවරයා  හමුවීමට උද්ෙඝෝෂකයින්ෙගන් පිරිසක් මීගමුව  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලා පිටත්ව ෙගොස් ඇති අතර, අනතුරුව  උද්ෙඝෝෂකයින් විසිර 
ෙගොස් ඇත.  

ඉහත සිද්ධියට අදාළව පුත්තලම ෙකොට්ඨාසෙය් අෙනකුත්  
ෙපොලිස් ස්ථානවලින් සහ විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් නිලධාරින් 
විෙශේෂ රාජකාරි සඳහා කැදවූ අතර , කැරළි මර්දන කණ්ඩායම් ද 
එම ස්ථානයට කැඳවා සීරුෙවන් තබන ලදි. 

ෙමම උද්ෙඝෝෂණය  සඳහා  කුඩා දරුවන්, ගැබිනි මාතාවන්, 
පාසල් දරුවන්, වෙයෝවෘද්ධ  පුද්ගලයින් විශාල පමාණයක් 
සහභාගි වී සිටි බැවින් ෙපොලීසිය යම් බලයක් ෙයදුෙව් නම් විශාල 
ජීවිත හානි සහ  පචණ්ඩකාරී තත්ත්වයක්  උද්ගතවීමට ඉඩ තිබූ 
බැවින්, ඉතාමත් ඉවසිලිමත්ව කටයුතු කරමින් ෙමම   
උද්ෙඝෝෂණය  ෙමෙලසින් නිමාවට පත් කර ඇත.  

2016.10.22 වන දින කල්පිටිය  නගරෙය්දී ෙමම සිද්ධියට 
සම්බන්ධ පෙද්ශෙය්  විවිධ පාර්ශ්වයන් නිෙයෝජනය  වන පරිදි 
සර්ව ආගමික නායකයින්  හා මහජන නිෙයෝජිතයින් ඇතුළු 25 
ෙදෙනකු  පමණ  රැස් කර සාකච්ඡාවක් පවත්වා මින් ඉදිරියට 
ෙමවැනි සිදුවීම් ෙනොවීමට සියලුෙදනා  එකඟතාවකට  පැමිණ 
ඇත. ෙම් වන විට පෙද්ශෙය් සාමකාමී තත්ත්වයක් පවතී.  

 ගරු මන්තීතුමා  යාපනය දිස්තික්කෙය්,  චුන්නාකම් පෙද්ශෙය්  
සිද්ධිය ගැන අසා තිෙබනවා. ඒ සඳහාත්ඉදිරිපත් කරන්නට 
තිෙබන්ෙන්  ෙම් හා සමානව දීර්ඝ වාර්තාවක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුම් නි,  ඔබතුමා  හුඟක් ෙවලා ගත්තා.  කර්තව්ය ය 

හුඟක් වැදගත් නිසායි ඉඩ දුන්ෙන්.   

 
ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒකත් මම කියලා, ඊළඟ 

කාරණය ෙකටිෙයන් කියන්නම්.  

03. ෙමය 2016.10.23 වන දින පැය 13.45ට -ඒ කියන්ෙන් 
දවල් 1.45ට- පමණ චුන්නාකම් ෙපොලිස් වසෙම් යාපනය පාර 
චුන්නාකම්හි කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි ෙවෙළඳ සැල අසල පිහිටි නිව් 
යෙශෝ ෙටක්ස් ෙවෙළඳ සැලට පහරදී අනර්ථයක් සිදු කර, රුපියල් 
45,000ක මුදලක් ෙකොල්ලකෑම පිළිබඳ සිද්ධියක්. එතැන හිටපු 
ජාතික බුද්ධි අංශෙය් නිලධාරින් ෙදෙදෙනකු එම සිද්ධියට මැදිහත් 
ෙවන්න උත්සාහ කර තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී තමයි එම 
නිලධාරින් ෙදෙදනාට පහර දීමක් සිදු කර තිෙබන්ෙන්. බුද්ධි 
අංශෙය් නිලධාරින් තිෙදෙනක් ඒ අවස්ථාෙව් ෙයොදවා තිබුෙණ්, 
චුන්නාකම් පෙද්ශෙය් ෙපොලිස් ෙවඩි තැබීමත් සමඟම සිදු වූ 
අනතුරත් එක්ක නැති වූ එක් දරුවකුෙග් අවසන් කටයුතු එදා සිදු 
වන නිසා මතු විය හැකි ගැටලුකාරී තත්ත්ව ගැන ෙසොයා බලන්න. 
එය ෙපොලීසිය ඉලක්ක කර සිදු කළ පහර දීමක්  ෙනොෙවයි. නමුත්, 
ඒ යතුරු පැදිවල අංක තහඩු තිබුෙණ් නැහැ. අපි ඒ පිළිබඳව 
විමර්ශන කර  ෙගන යනවා. ඒ කණ්ඩායම ෙහොයනවා.  

ඊළඟට, ගරු මන්තීතුමා අගනුවර මට්ටක්කුලිෙයහි සිදු වුණු 
සිද්ධිය ගැන ඇහුවා.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
චුන්නාකම් පෙද්ශෙය් රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටි ජාතික බුද්ධි 

අංශෙය් නිලධාරින් ෙදෙදෙනක්- 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
"නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් තුවාල ලැබුවා." කියලා අපි සඳහන් 

කර තිෙබනවා. Let me finish, Hon. Member. [Interruption.]  

ගරු මන්තීතුමා කියපු හතරවැනි කාරණය තමයි, අගනුවර 
මට්ටක්කුලිෙය් ෙවච්ච සිදු වීම.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ජාතික බුද්ධි අංශෙය් නිලධාරින් 
ෙදෙදෙනකුට පහර දීමක් සිදු වී ඇති බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 
මෙග් පශ්නය ෙම්කයි. ආයුධයකින්ද පහර දුන්ෙන්, කඩුවලින්ද 
කැපුෙව් කියන එක. ඒ ගැන ඔබතුමා උත්තරයක් ෙදනවාද? 
ෙමොකද, පහර දීමක් කළා නම් ඒ පහර දීම කෙළේ අතින් ෙනොෙවයි 
ෙන්. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම ඔබතුමාට උත්තරයක් ෙදන්නම්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක කියන්න. ඒක තමයි ෙමතැන වැදගත් ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඒ ෙවෙළඳ සැලට පහර දී අපරාධය කර තිෙබන්ෙන් 

කඩුවලින්. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙවෙළඳ සැෙල් හිමිකරුට උදවු 
උපකාර කරන්න ගිය ෙපොලිස් නිලධාරින්ටත් ඒ කඩුවකින්ම තමයි 
පහර දීලා තිෙබන්ෙන්. නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් තුවාල ලැබුවා. 
ඔවුන්ව ෙරෝහල්ගත කළා. ඒක වාර්තා කර තිබුණා. ඒ ක හංගන්න 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. නමුත් මම පැහැදිලිව කියනවා, ඒක ෙපොලීසිය 
ඉලක්ක කරෙගන කරපු පහරදීමක් ෙනොෙවයි කියා. ඔවුන් 
කඩහිමියාට උදවු කරන්න ගිය අවස්ථාෙව්දී එතැන ඇති වුණු 
ආරාවුලත් එක්ක තමයි එම පහර දීම සිද්ධ වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම එම 
කණ්ඩායම ෙහොයන්න අපි කටයුතු කරනවා. මට්ටක්කුලිෙය් 
සිදුවීම - It is an organized crime.  It has a long history.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You can even table it.   

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
I will table* it.   

669 670 

[ගරු සාගල රත්නායක  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay.  Thank you.   
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුෙරහි ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைடயின் எஞ்சிய பகுதி: 
Rest of the Answer tabled: 

 

04.  2016.10.23 වන දින පැය 1930ට පමණ මට්ටක්කුලිය ෙපොලිස් බල 
පෙද්ශෙය් සමිත්පුරදී අවිගත් කණ්ඩයමක් විසින් සිදු කළ ෙවඩි 
තැබීමකින් ෙදෙදෙනකු එම ස්ථානෙය්දීම මියෙගොස් ඇති අතර, 
සිද්ධිෙයන් තුවාල ලැබූ තවත් පස් ෙදෙනකු ෙකොළඹ  ජාතික ෙරෝහලට 
ඇතුළත් කර ඇත. එෙසේ ඇතුළත් කළ තුවාලකරුවන්ෙගන් බරපතළ 
තත්ත්වෙය් සිටි තුවාලකරුවන් ෙදෙදෙනකු ජාතික ෙරෝහලට ඇතුළත් 
කර ඇත. එෙසේ ඇතුළත් කළ තුවාලකරුවන්ෙගන් බරපතළ 
තත්ත්වෙය් සිටි තුවාලකරුවන් ෙදෙදෙනකු ජාතික ෙරෝහලට ඇතුළත් 
කිරීෙමන් පසු මියෙගොස් ඇති අතර,  ෙමම සිද්ධිෙයන් හතරෙදෙනකු 
මරණයට පත්වී තිෙදෙනකු තුවාල ලබා ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහෙල් 
ෙම් වන විට පතිකාර ගනිමින් පසුවන බව වාර්තා කර ඇත.  

ෙමම ෙවඩි තැබීෙමන් පහත විස්තර ඇති පුද්ගලයින් මිය ෙගොස් ඇත. 

 

01. කාරියප්ෙපරුම නුවන් සංජීව ෙනොෙහොත් චූටි උක්කුං, වයස අවු.29යි. 

 ලිපිනය - අංක 47/ඊ/29, සමිත්පුර, මට්ටක්කුලිය. 

02. කපුගම ගීගනෙග් ෙදනුවන් චතුරංග, වයස අවු. 24යි. 

 ලිපිනය - අංක 130/4, සයිෆන්ටයින් පාර, ෙබොරැල්ල, ෙකොළඹ 08. 

03. හල්පිට පාවලෙග් ෙදොන් පසාද් චතුරංග ෙපෙර්රා, වයස අවු. 24 යි. 

 ලිපිනය - අංක 47/ඊ/31, සමිත්පුර, මට්ටක්කුලිය. 

04. ෙමොෙහොමඩ් හුෙසේන් ෙමොෙහොමඩ් නසාර්, වයස අවු. 28යි. 

 ලිපිනය - අංක 47/එෆ්/43, සමිත්පුර, මට්ටක්කුලිය. 

සිද්ධිෙයන් තුවාල ලබා ජාතික ෙරෝහෙල් පතිකාර ලබා ගන්නා 
තුවාලකරුවන් තිෙදනාෙග් විස්තර පහත දැක්ෙව්. 

01. රාජපක්ෂ අතුෙකෝරලාෙග් කාරියප්ෙපරුම චාමර සඳරුවන්, වයස අවු. 
24යි. 

 අංක 47/ඊ/21/ සමිත්පුර, මට්ටක්කුලිය. (වාට්ටු අංක 72 ඇඳ, හිසපත් 
අංක 030476) 

02. මානින්කම් රාජ් ශීකාන්ත, වයස අවු. 31 යි. 

 අංක 47/බී/29, සමිත්පුර, මට්ටක්කුලිය. වාට්ටු අංක 72 ඇඳ, හිසපත් 
අංක 030477. 

03. ඉසාද් ෙමොෙහොමඩ් අන්සාර්, වයස අවු. 25 යි.  

 ලිපිනය - අංක 47/අයි/10, සමිත්පුර, මට්ටක්කුලිය. වාට්ටු අංක 72 ඇඳ, 
හිසපත් අංක 030478. 

ෙමම සිදුවීම් සිදුවී ඇති 2016.10.23 වන දින සමිත්පුර කීඩාංගණෙය් පැවති 
එල්ෙල් තරගාවලියක් අවසන් වී අංක WPCAO 9268 දරන සුදු පැහැති 
කාර් රථෙයන් සහ අංක WP AAM 4582  දරන නිල් පාට තී-ෙරෝද 
රථෙයන් පැමිණි කණ්ඩායමක් ෙවත සමිත්පුර පෙද්ශෙය් අංක 47 එල් 59, 
සමිත්පුර මට්ටක්කුලිය ලිපිනෙය් ඇති ෙරොෂාන් යන අයෙග් නිවස 
ඉදිරිපිටදී ආයුධ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් ෙවඩි තබා ඇත. ෙම් සඳහා T56 
වර්ගෙය් හා 9mm  වර්ගෙය් අවි භාවිත කර ඇති බවට අපරාධ ස්ථානෙය් 
වැටී තිබුණු හිස් පෙතොෙරොම් ෙකොපුවලින් කරුණු අනාවරණය වී ඇත. 

සිද්ධිය පිළිබඳව මට්ටක්කුලිය ෙපොලීසිය ෙවත ෙතොරතුරු ලද වහාම 
ෙපොලිස් කණ්ඩායම් එම ස්ථානයට ෙගොස් විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර 
ඇත. වහාම කියාත්මක වූ ෙකොළඹ-උතුර  ෙකොට්ඨාසෙය් ෙපොලිස් ස්ථාන 
විසින් සැකකරුවන් පලා යාම වැළැක්වීම සඳහා මාදම්පිටිය හංදිය, ශාන්ත 
ෙජ්ම්ස් හංදිය, ඉබ්බාෙගවත්ත හංදිය, කදිරාන පාලම, මට්ටක්කුලිය බස් 
නැවතුම්ෙපොල හංදිය යන ස්ථානවල මාර්ග බාධක ෙයොදමින්, මාර්ගෙය් 
ගමන්ගත් වාහන හා පුද්ගලයින් පරීක්ෂා කිරීමට ෙමෙහයුම් කණ්ඩායම් 
ෙයොදවා සැක සහිත නිවාස පරීක්ෂා කිරීමටත් කියා කර ඇත. 

ෙමම අපරාධය සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන කණ්ඩායම් විසින් ඉතා සුළු 
කාලයක් තුළ අපරාධයට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් හා ෙතොරතුරු අනාවරණය 
කර ෙගන ඇති අතර, ෙම් වන විට එම අපරාධකරුවන් පෙද්ශෙයන් පලා 
ෙගොස් ඇති බැවින් ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා විෙශේෂ කණ්ඩායම් 
ෙයොදවා ඇති බව වාර්තා කර ඇත. 

ෙමම අපරාධ ස්ථානය 2016.10.24 දින ගරු මෙහස්තාත්තුමා සහ ෙකොළඹ 
පධාන අධිකරණ නිලධාරිවරයාද නිරීක්ෂණය කර අපරාධ සම්බන්ධ 
විමර්ශනය සඳහා සහාය වී ඇත. 

ෙමම සිදුවීම පාතාල කියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ පාර්ශ්ව ෙදකක් අතර 
වසර ගණනාවක සිට ඇති මත ගැටුමක් හා ෙපෞද්ගලික ආරාවුලක් මත 
ඇති වූ ගැටුම්කාරී සිද්ධියක් බවට නිරීක්ෂණය වී ඇත. 

කරුණු ෙමෙසේ ෙහයින් ෙමම පෙද්ශෙය් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා 
දිවා සහ රාතී කාලෙය් පෙද්ශය ආවරණය වන පරිදි ජංගම සංචාර සහ 
මාර්ග බාධක රාජකාරි ෙයොදවා ෙම් වන විට පෙද්ශෙය් ආරක්ෂාව 
සම්පූර්ණෙයන් තහවුරු කර ඇත.  
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කරුණක් ඉදිරිපත් 

කිරීමට අවස්ථාවක් ෙදන්න. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් 

කරන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පුත්තලෙම් උද්ෙඝෝෂණය 

ෙගන යාමට සාධාරණව එකතු වූ -අර කියපු- ගැබිනි මාතාවන්, 
කුඩා දරුවන් හා සියලු ෙදනාටම ආපු පිරිසක් පහර දුන්ෙන්, 
ෙපොලීසිය බලාෙගන සිටියදීයි. පහර කාපු ෙකෙනකු අපට දුන්නා 
වූ පවෘත්තියක් කීම මෙග් යුතුකමක් නිසා මම ෙම් සභාෙව්දී ඒ 
ගැන ඔබතුමාට කියනවා. ෙපොලීසිය බලා ෙගන සිටියා. එම 
කණ්ඩායම ඇවිල්ලා ඔවුන්ට පහර දීලා.  

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

 

යූබී ෆිනෑන්ස් සමාගෙම් තැන්පත්කරුවන්ට 
මුහුණපෑමට සිදු වී ඇති ගැටලු : 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

.பி. நிதி நி வன ைவப்பாளர்கள் 
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள்: பிரதம 

அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவாின் கூற்  
PROBLEMS FACED BY DEPOSITORS OF UB 

FINANCE COMPANY: STATEMENT BY PRIME 
MINISTER, MINISTER OF NATIONAL POLICIES 

AND ECONOMIC AFFAIRS 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු අනුර දිසානායක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(2) යටෙත් මෙගන් පශ්නයක් අසා තිබුණා. එයට පිළිතුරු ලබා 
දීෙම් අවස්ථාව කිහිප වතාවක් කල් ගියා. මම ඒ ගැන සමාව 
ඉල්ලනවා. ෙමොකද, මට බැංකුෙවන් සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබා 
ගන්න ඕනෑ වුණා. මම ඒ සම්පූර්ණ වාර්තාව කියවන්නම්. 

යූබී ෆිනෑන්ස් ෙකොම්පැනි ලිමිටඩ් -ෙපර, ද ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් 
ගැරන්ටි ෙකොම්පැනි ලිමිටඩ්-, ෙසලින්ෙකෝ සමූහ ව්යාපාරය 
යටෙත් පැවති සමාගමක් වන අතර, 2008 වර්ෂෙය්දී සිදු වූ 
ෙගෝල්ඩන් කී ෙකඩිට් කාඩ් සමාගෙම් බිඳ වැටීමත් සමඟ දවශීලතා 
අර්බුදයකට  ලක් විය. ෙම් සමඟම සමාගෙම් මූල්ය තත්ත්වය 
ශීඝෙයන් පිරිහීමට ලක් වූ අතර, එම අවස්ථාෙව් ව්යාපාරික කටයුතු 
දිගටම පවත්වා ෙගන යාම තැන්පත්කරුවන්ෙග් තැන්පතුවල 
ආරක්ෂාවට අහිතකර විය. එබැවින්, සමාගම යළි යථා තත්ත්වයට 
පත් කිරීෙම් සහ තැන්පත්කරුවන්ෙග් හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් 
අරමුණින් 1988 අංක 78 දරන මූල්ය සමාගම් පනෙත් 10 (1) (c) 
වගන්ති පකාරව, එවකට ද ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ගැරන්ටි සමාගෙම් සිටි 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පතිව හගත කිරීෙම් 
සැලැසම් සලකා බලා අලුත් පතිව හගත කිරීෙම් සැලැසම්ක් ශී 
ලංකා මහ බැංකුෙව් මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2011 ජුනි මසදී 
විධානය කරන ලදී.  

එකී සැලැස්ම යටෙත් සියලු ෙපොෙරොන්දු ෙනෝට්ටු සහ ස්ථාවර 
තැන්පතුවලින් ෙකොටසක් -සියයට 50.66ක්- තැන්පත්කරුවන්ෙග්ද 
එකඟතාව සහිතව සමාගෙම් නිශ්ඡන්ද සාමාන්ය ෙකොටස් බවට 
පරිවර්තනය කරන ලද අතර, පරිවර්තනය ෙනොකරන ලද ඉතිරි 
තැන්පතු මුදල් -සියයට 49.33ක්- සමාගෙම් සාමාන්ය තැන්පතු 
වශෙයන් සලකන ලදී.  

පතිව හගත කිරීෙම් සැලැස්ම කියාත්මක කිරීෙමන් අනතුරුව, 
සමාගෙම් ආෙයෝජනය කිරීම සඳහා යූනියන් බෑන්ක් ඔෆ් කලම්බු 
පීඑල්සී සහ අන්තර්ජාතික ෙපෞද්ගලික හිමිකම් සමාගමක් වන 
ෙෂෝකැප් II ආයතනය ඉදිරිපත් වන ලදී.  

 

1. තැන්පත් මුදලින් ෙකොටසක් ෙගවා ඇත.  

යූ.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගම -එවකට ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ගැරන්ටි 
සමාගම- යූනියන් බැංකුව මඟින් පතිව හගත කිරීෙමන් පසුව 
ඡන්ද අයිතිය ෙනොමැති -නිශ්ඡන්ද- සාමාන්ය ෙකොටස් බවට 
පරිවර්තනය ෙනොකරන ලද සියයට 49.33ක් වූ තැන්පතු මුදල් සහ 
ඊට අදාළ ෙපොලී මුදල් ෙගවීමට කටයුතු කර ඇත. සමාගෙම් ෙශේෂ 
පතය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඉතිරි ෙකොටස, තැන්පතු හිමියන්ෙග් 
කැමැත්ත මත නිශ්ඡන්ද සාමාන්ය ෙකොටස් බවට පරිවර්තනය 
කරන ලදී.  

2. i. රුපියල් බිලියන 1.15ක නව පාග්ධනයක් සමාගම 
ෙවත ආෙයෝජනය කිරීම. 

 ii.   තැන්පතුකරුවන්ෙග් එකඟතාව ඇතිව සියයට 
50.66ක් වූ තැන්පතු නිශඡ්න්ද සාමාන්ය ෙකොටස ්
බවට පරිවර්තනය කිරීම. 

 iii.   සමාගෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පතිව හගත කිරීම. 

 iv.   සමාගම සථ්ාවර මට්ටමකට ෙගන ඒෙමන් පසුව 
ෙකොළඹ ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිසත්ුගත 
කිරීම මඟින් නිශඡ්න්ද ෙකොටස ් හිමියන්ෙග් 
ෙකොටස,් ෙකොළඹ ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ 
විකිණීම මඟින් මුදල් ලබා ගැනීමට සැලසීම.  

 

3. ෙමවැනි එකඟතාවන්ට පසුව එළඹී නැත.  

4.  ෙකොළඹ ෙකොටස ්ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිසත්ුගත කිරීමට වූ 
එකඟතාව පමණක් කඩවී ඇත. එෙසේ වීමට ෙහේතු වී 
ඇත්ෙත්; 

 i.    ෙකොටස ්හිමියන්ෙග් නාම ෙල්ඛනෙය් මුල සිටම 
තිබූ ෙදෝෂ සහගත ෙතොරතුරු නිවැරදි කළ යුතු 
වීම. 

 ii.   ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය නිවැරදි කිරීම් සඳහා 
යූ.බී. ෆිනෑන්ස ් සමාගම මඟින් වාණිජ 
මහාධිකරණෙය් 2013.12.27වන දින ෙපත්සමක් 
ෙගොනු කර ඇති අතර, එකී නිවැරදි කිරීම සඳහා 
එච්.සී/සිවිල්/60/2013/සී.ඕ අංක දරන නඩුව 
යටෙත් කටයුතු කිරීමට කාලය ගතවීම.  

 iii.   ෙකොළඹ ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිසත්ුගත 
කිරීම සඳහා සමාගම විසින් අයදුම් පතයක් 
ඉදිරිපත් කළද, තදබල පාග්ධන පාඩු වාර්තා වීම, 
ෙකොළඹ ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොළ මඟින් නියම 
කර ඇති අවම මහජන ෙකොටස ් හිමිකාරිත්වය 
ෙනොමැතිවීම යනාදී ලැයිසත්ුගත කිරීමට අදාළ 
රීතීන් කිහිපයක් සමඟ අනුකූල ෙනොවීම 
ෙහේතුෙවන් ෙකොළඹ ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
මඟින් එය පතික්ෙෂේප කිරීම. ෙකෙසේ වුවද, 2013 
වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා සමාගම ලාභ වාර්තා 
ෙකොට තිෙබ්. 

5. ෙකොටස ්අෙළවි කිරීම ෙමන්ම පරිවර්තනය කිරීමද සිදු වී 
තිෙබ්. එය මහ බැංකුෙව් අවසරය මත කර ඇති බැවින් ඒ 
සඳහා පරීක්ෂණයක් අවශ්ය ෙනොෙව්. 

6. පතිව හගත කරන ලද අවසථ්ාෙව් ආපසු ලබා ෙනොගත් 
තැන්පත්කරුවන් සඳහා ඔවුන්ෙග් තැන්පත් මුදල් හා 
ෙපොලී මුදල් යූ.බී. ෆිනෑන්ස ්සමාගම පමාදයකින් ෙතොරව 
ෙගවීම් කරනු ලබයි. ෙකෙසේ ෙවතත් නිශඡ්න්ද ෙකොටස ්
හිමියන්ෙග් ෙකොටස ්සම්බන්ධෙයන් ඇති ගැටලුව ෙකොටස ්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිසත්ු ගත කිරීෙමන් අනතුරුව 
විසඳීමට කියාත්මක විය හැක. ඒ සඳහා කාල රාමුවක් 
දැනට ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැකි අතර ඒ සඳහා ෙකොළඹ 
ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ නියමයන් සපුරාලීමට අවශ්ය 
සාකච්ඡා පවත්වයි. එකී කාල රාමුව තීරණය කළ හැක්ෙක් 
එකී සාකච්ඡාවලින් පසුවයි. 

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

ගරු අගමැතිතුමනි, පශ්නය මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමතැනයි. 
යූ.බී. ෆිනෑන්ස් එක ෙම්ක පවරා ගත්තාට පසුව සමහර 
තැන්පත්කරුවන්ට තැන්පත්වලින් ෙකොටසක් දුන්නා. සමහර 
තැන්පත්කරුවන්ෙග් තැන්පත් පමාණයක් තියා ගත්තා. තවත් යම් 
පමාණයක් ෙකොටස් බවට පරිවර්තනය කළා. ෙම් කරුණු තුන 
තමයි සිදු වුෙණ්. 

ඔබතුමාෙග් වාර්තාෙව් තිබුණා, තැන්පත්කරුවන්ටත් ඒ 
කියන්ෙන් මූල්යමය ෙලස තැන්පත් කරලා තිෙබන අයටත් ෙපොලී 
ලබා දීලා තිබුණා කියලා. එෙහම ෙපොලී ලබා දීලා නැහැ. ෙකොටස් 
හිමියන්ට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඔවුන් විශාල මුදලක් 
තැන්පත් කරලා තිෙබනවා. අවුරුදු අටකට ආසන්න කාලයක් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් අෙත් ෙකොළයක් තිෙබනවා. ඒක, අෙළවි 
කරන්නත් බැහැ. ඒක, මුදලක් බවට පරිවර්තනය කරන්නත් බැහැ. 
ඒකට, ලාභාංශයක් එන්ෙන්ත් නැහැ. ඒකට, ෙපොලියක් එන්ෙන්ත් 
නැහැ. තමන්ෙග් සල්ලි දාලා කඩදාසියක් අෙත් තියාෙගන 
ඉන්නවා.  
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[ගරු  රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් පුරවැසියන් 73ෙදෙනක් සිය දිවි             
හානි කරෙගන තිෙබනවා, තමන්ෙග් අලුත් මූල්ය අර්බුද 
ෙහේතුෙකොටෙගන. යම් ආයතනයක් ලාභ ලබනවා; ධනය එක් රැස් 
කර ගන්නවා; එහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ඉතා අධික වැටුප් ලබනවා. 
ඒ තැන්පත්කරුවන්, තමන්ෙග් මුදල් අහිමි වීම ෙහේතුෙකොටෙගන 
සිය දිවි හානි කර ගන්නා තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙමතැන සිදු විය යුතුව තිෙබන්ෙන් ඒ තැන්පත්කරුවන්ට 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ නැවත ෙම් ෙකොටස් විකුණා ගැනීමට 
අවස්ථාව ලබා දීමයි. ඒ තැන්පත්කරුවන්ෙග් ඉල්ලීම තිෙබන්ෙන්, 
අඩුම තරෙම් ඒ ෙකොටෙසේ වටිනාකමවත් ෙගවලා ෙකොටස් ටික 
බැංකුවවත් ගන්න කියන එකයි. ෙවන ෙමොකුත් ඕනෑ නැහැ. 
ෙකොටස වටින්ෙන් රුපියල් 10 නම්, රුපියල් 10ට ඒ ෙකොටස 
ගන්න. ෙවන ෙමොකුත් ඕනෑ නැහැ. අඩුම තරෙම් 2008 වසෙර් 
තිබුණු මුදලවත් තමන්ෙග් අතට ලබා ෙදන්න කියලායි ෙම් 
ඉල්ලන්ෙන්. තමන්ෙග් අර්ථ සාධක මුදල්, තමන්ෙග් pension 
එෙකන් ලැබුණු මුදල්, තමන්ෙග් ෙමොකක් හරි කුඩා ෙද්පළක් 
විකුණලා ගත්ත මුදල් තමයි 2008 වසෙර් සිට ෙම් තැන්පත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් ධනවතුන් ෙනොෙවයි; කුඩා මිනිසුන්. දැන් 
ඔවුන්ට සියදිවි හානි කර ගන්නා තත්ත්වයක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ඒ ෙකොටස් හිමියන්ෙග් ෙකොටස් මිලදී ගන්න කියලා ෙහෝ 
ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය වන මුදල් පතිපාදන ආපසු ලබා ෙදන්න 
කියලා UB Finance ආයතනයට නිෙයෝගයක් ෙදන ෙලස මහ 
බැංකුවට දන්වන්න කියලා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණා දිහා බලලා, 
ගත යුතු කියා මාර්ගය කුමක්ද කියලා මම කියන්නම්. මම 
දන්නවා, දැනට කිහිප ෙදෙනකුෙග්ම ජීවිත නැති ෙවලා තිෙබන 
බව. ඔවුන් දිවි නසා ෙගන තිෙබනවා. මම කියලා තිෙබන්ෙන්, 
පුළුවන් තරම් විගහට හැම ෙකනාටම සහනයක් ලබා ෙදන්න 
කියලායි. මම ෙම් ගැනත් සලකා බලා පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී, පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

පිළිබඳ දැනුම් දීම. ගරු මුදල් අමාත්යතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, what is your point of 

Order?  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුළු රටත්, ෙම් මුළු 

පාර්ලිෙම්න්තුවත් බලා ෙගන ඉන්නවා, මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනු-
ෙදනුව පිළිබඳ COPE වාර්තාව අද දිනෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන තුරු.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, පධාන කටයුතු අවසානෙය්දී මම ඔබතුමාට 

කථා කරන්න අවස්ථාවක් ෙදන්නම්.  
 
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මම කථාවක් කරන්ෙන් නැහැ. COPE වාර්තාව අද දින ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන තුරු මුළු රටත්, ජනමාධ්ය 
ආයතනත්, පාර්ලිෙම්න්තුවත් බලාෙගන ඉන්නවා. ඒ නිසා මම ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාෙගන් - 

 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 

අපි ෙනොෙවයි.  
 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
COPE එෙක් සභාපතිතුමා ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා.  
 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්, කලින්ම අනවශ්ය පශ්න ඇදෙගන. තවම වාර්තාව 

ඉදිරිපත් කරලාත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] මම හිතන්ෙන් අෙප් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා සභාෙව් සිටින නිසා ලකුණු දමා ගන්න කථා 
කරනවා. 

 
 
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී, පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

පිළිබඳ දැනුම් දීම. ගරු මුදල් අමාත්යතුමා.  
 

 
 
 
 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

 
 

 

ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීෙම්) (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත 

காணி (பராதீனப்ப த்தல் மீதான மட் ப்பா கள்) 
(தி த்தம்) சட்ட லம் 

LAND (RESTRICTIONS ON ALIENATION) (AMENDMENT) BILL 
 

 

 
"Bill to amend the Land (Restrictions on Alienation) Act, No.38 of 
2014." 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මහතා විසිනි. 

2016  ෙනොවැම්බර් මස 10 වන බහසප්තින්දා ෙද වන වර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நிதி அைமச்சர் சார்பாக மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல அவர்க 

ளால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
சட்ட லம் 2016 நவம்பர் 10, வியாழக்கிழைம 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. Lakshman Kiriella on behalf of the Minister 

of Finance;  
to be read a Second time upon Thursday,10th November,2016 and 

to be printed, and to be referred to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  
 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

සරවනපවන් පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

சரவணபவன் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
SARAVANAPAVAN FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I move,  

 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Saravanapavan Foundation."  

 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப  ச க வ ட்டல் 

மற் ம் நலன் ாி 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 for report. 

මහිපාල ෙහේරත් ජන සහන පදනම  
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
மஹிபால ேஹரத் ஜனசஹன மன்றம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
MAHIPALA HERATH JANASAHANA FOUNDATION 

(INCORPORATION)  BILL 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"මහිපාල ෙහේරත් ජන සහන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப  ச க வ ட்டல் 
மற் ம் நலன் ாி 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 for report. 

 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ලක්දරු දිරිය පදනම 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

ைமத்திாிபால சிறிேசன லக்த  திாிய மன்றம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

MAITHRIPALA SIRISENA LAKDARU DIRIYA FOUNDATION 
(INCORPORATION) BILL 

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

මා ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"ෛමතීපාල සිරිෙසේන ලක්දරු දිරිය පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
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පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப  ச க வ ட்டல் 
மற் ம் நலன் ாி 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 for report. 

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

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 

 
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් 

ජාතීන්ෙග් 2030 න්යාය පතය පිළිබඳ විෙශේෂ 
කාරක සභාව 

நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய அபிவி த்திக்கான 
ஐக்கிய நா கள் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் மீதான 

ெதாிகு  
SELECT COMMITTEE ON THE UNITED NATIONS 

2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා :  
 
"ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා   

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා   

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා  

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා   

ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා  

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා  

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා  

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා  

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා  

ගරු ෙක්. ෙක්. පියදාස මහතා  

ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය  

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා  

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා  

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා   

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 

 
 එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා මණ්ඩලය විසින් එහි අංක A/RES/70/1 දරන 

ෙයෝජනා සම්මතය මඟින් අෙප්ක්ෂා සහගත තිරසර සංවර්ධන අරමුණු (SDGs) 
දහ හතක් ඇතුළත් තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ෙග් 2030 
න්යාය පතය දියත් කර ඇති ෙහයින් ද; 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙයහි ආණ්ඩුව ද ෙමම ෙයෝජනා 
සම්මතය අනුමත කර එකී න්යාය පතය කියාත්මක කිරීම සඳහා නිති 
උනන්දුෙවන් යුතුව කටයුතු කිරීමට කැපවී සිටින ෙහයින් ද;   

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු, තිරසර සංවර්ධනෙයහි ආර්ථික, සමාජයීය සහ 
පාරිසරික මානයන් සංෙයෝජනය ෙකෙරන අන්තර් බැඳීම් සහිත රාමුවකින් 
යුක්ත වන ෙහයින් ද; 

ෙමම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීෙම් දී  පාර්ලිෙම්න්තු ඒවාෙයහි නීති 
සම්පාදන, අය වැය සකස් කිරීෙම් සහ අධීක්ෂණ කාර්යයන් හරහා 
පමුඛස්ථානය ෙගන සිටින ෙහයින් ද; 

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ෙග් 2030 න්යාය පතය ශී 
ලංකාව තුළ කියාත්මක කිරීෙම් කාර්යය ඉෂ්ට ෙකෙරන බව සහතික කර 
ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා නිර්ෙද්ශ 
ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කර සිටියි:- 

  

 (අ) අදාළ ෙර්ඛීය අමාත්යාංශ විමසා ජාතික පතිපත්ති සම්පාදනය 
කිරීම සහ නීති සම්පාදනය; 

 (ආ) පමාණවත් පරිදි ෙද්ශීය සම්පත් ෙවන් කර දීම සහ 
ජාත්යන්තර අරමුදල් සපයා ගැනීෙම් කම ෙසොයා ගැනීම; 

 (ඇ) කියාත්මක කිරීෙම් රාජ්ය ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය; 

 (ඈ) ජාතික, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන මට්ටම්වලදී 
ජාලගතකරණ කියාමාර්ග; 

 (ඉ) රාජ්ය - ෙපෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වය දිරිමත් කිරීම; 

 (ඊ) එක්සත් ජාතීන්ෙග් නිෙයෝජිතායතනවල සහ සිවිල් සමාජ 
සංවිධානවල සහාය ලබා ගැනීම; 

 (උ) කලාපීය සහ ජාත්යන්තර මට්ටෙමන් රටවල් අතර 
පවීණතාව සහ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම; 

 (ඌ) ෙවනම දත්ත පදනමක් සකස් කිරීම සහ කාලීන වශෙයන් 
පගතිය සමාෙලෝචනය කිරීම; සහ 

 (එ) ඉහත සඳහන් කරුණු හා සම්බන්ධ ෙහෝ එම කරුණුවලට 
ආනුෂංගික සියලු කාරණා පිළිබඳ සළකා බැලීම. 

2.  (අ) එකී කාරක සභාව සහ එහි සභාපතිවරයා කථානායකවරයා 
විසින් පත්කළ යුතුය; සහ 

 (ආ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 95 හි විධිවිධානවල 
කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභාව සාමාජිකයන් 
පහෙළොස් ෙදෙනකුට (15) ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත 
විය යුතුය. 

3.  එකී කාරක සභාවට, 

 (අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

 (ආ) ඉහත සඳහන් කර ඇති කරුණු පූර්ණ වශෙයන් සලකා 
බැලීම සඳහා කාරක සභාව විසින් අවශ්යයැයි තීරණය කරනු 
ලබන පරිදි, ඕනෑම පුද්ගලෙයකු එම කාරක සභාව ඉදිරියට 
කැඳවීමට ද, ඕනෑම ලියවිල්ලක් ෙහෝ වාර්තාවක් ලබා ෙදන 
ෙලසට ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට නියම කිරීමට ද, එකී සියලු 
සාක්ෂි, ලිඛිතව ෙහෝ වාචිකව, ලබා දීමට ෙහෝ ලබා ගැනීමට 
ද; 

 (ඇ) කාරක සභාවට සහාය වීම පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතවල 
විෙශේෂඥයන්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට ද; 
සහ 

 (ඈ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, 
පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් 
පවත්වාෙගන යාමට ද, 

 

 බලය තිබිය යුතුය. 
 

4. සිය පළමු රැස්වීම් දිනෙය් සිට එක් වසරක කාලයක් තුළ ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ලබාෙදන අන් කවර ෙහෝ අමතර කාලසීමාවක් 
තුළ ෙහෝ කාරක සභාව විසින් සිය වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය."   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා.  
 

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

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

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

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දිනෙය්දී තමයි අපි ෙපොදු 

ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ශී ලංකා මහ බැංකුවට අදාළ 
බැඳුම්කර පිළිබඳ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. නමුත්, අපි කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා 
කළා, 25 දින ෙහෝ ෙම් සතිය තුළ වාර්තාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනවා කියලා. අපි ෙහට සවස 2.30ට 
නැවත කාරක සභාව රැස් ෙවන්න ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. දැනට 
සකස් කර තිෙබන වාර්තාවල යම් පමාණයක් පරිවර්තන 
කටයුතුවලට සහ මුදණ කටයුතුවලට  ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙහට 
දිනෙය්දී සාකච්ඡා කරලා ෙම් සතිය තුළ එය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Deputy Speaker - 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා. 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, on the translations, I wish to state that the draft 

Report has not been translated either into English or 
Tamil, and it will be difficult for our Hon. Members to 
consider and give our consent or otherwise, if there is no 
Tamil translation given to us in time. You cannot give it 
today and ask us to give our consent or otherwise 
tomorrow.  

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- 
 

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

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර 

මූල්ය අපරාධය පිළිබඳව COPE  එෙක් ඇති වුණු පශ්නයක් ෙහේතු 
ෙකොට ෙගන සභාපතිතුමා  තාවකාලිකව ඉවත් වුණා කියලා මාධ්ය 
මඟින් අපි දැනෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම,  දැනට අෙනක් 
මන්තීවරු සියලු ෙදනාම  අත්සන් තබා අනුමත ෙකොට තිෙබන 
වාර්තාව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තී කණ්ඩායම පතික්ෙෂේප 
කරලා ෙවනත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න යනවා කියලා 
ෙචෝදනා එල්ල ෙවලාත් තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත ෙම් 
වාර්තාව විධිමත්ව ඉදිරිපත් කරනවා නම්, ෙම් සතිය තමයි 
තිෙබන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ අය වැය විවාදය පටන් ගත්තාම, ෙමවැනි 
කටයුත්තකට තිෙබන අවස්ථාව ඇහිෙරනවා. ඒ අතෙර් 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කියනවා, ''ෙසසු භාෂාවන්ට පරිවර්තනය 
කිරීෙම් කාර්යයත් නිසි පරිදි, හරියට, අකුරට, තිතට ෙවන්න 
ඕනෑ''ය කියා. රඟ මඩෙල් සිදු ෙවන ෙම් ඔක්ෙකෝම ජවනිකා දිහා 
බැලුවාම, මට නම් ෙම් සභාෙව් සාමාජිකෙයකු හැටියට සාධාරණ 
සැකයක් මතු ෙවනවා. සියලුම නාට්ය රංගනෙයන් පසුව, අර මහ 
බැංකු අධිපතිවරයා නිශ්චිතව වගඋත්තරකාරෙයක් බවට පත් 
ෙකොට තිෙබන,  දැනට මන්තී සාමාජිකයන් බහුතරයක් අත්සන් 
කර තිෙබන එම වාර්තාව, ෙම් සතිෙය් ඉදිරිපත් ෙනොකිරීෙම් 
ෙමෙහයුමක් කියාවට නැ ෙඟමින් පවතින බව තමයි අපට නැ  ෙඟන 
සාධාරණ සැකය. එය එෙසේ ෙනොෙව්වා! කියා පාර්ථනා කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, COPE එෙක් සාමාජිකයන් 

26ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ 26ෙදනාෙගන් 08ෙදෙනක් කියන්ෙන් 
'බහුතරය' ෙනොෙවයි. වීරවංශ මන්තීතුමාට 26න් 08 බහුතරය 
කියලා ෙත්ෙරනවා නම්, ආපහු සැරයක් ඉස්ෙකෝෙල් ගිහිල්ලා, 
ආපහු සැරයක් අංක ගණිතය ඉෙගන ගන්න සිද්ධ ෙවනවා.  [බාධා 
කිරීම්] ඒ නිසා,- [බාධා කිරීම්]- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
තවම වාර්තාව සකස් ෙවලා නැහැ. [බාධා කිරීම්]  තවම 

වාර්තාව අධ්යයනය කරනවා. ඒෙක් පිටු 3,000ක්, 4,000ක් 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  සභාපතිතුමාත් ෙනොෙවයි ෙම් කටයුතු 
කර ෙගන යන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  දැන්  ගරු අගාමාත්යතුමා.   
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, කථා කරන්න. ඊට පසුව මම 

කථා කරන්නම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කළාට පසුව ගරු 

අගාමාත්යතුමා කථා කරනවා ඇති. 

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, COPE එක රැස්වී ෙම් සඳහා 
කාල සැලැස්මක් අපි තීරණය කර ගත්තා. ඒ සැලැස්ම අනුව, අද 
දින ෙහෝ ෙම් සතිය තුළ එම වාර්තාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
සභාගත යුතුයි කියලා - COPE එෙක් කෑ ගහන හාදයා මට අදාළ 
නැහැ.-  COPE එෙක්  වැදගත් මහත්වරු එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ අනුව පසු ගිය 21වැනි දා 
සභාපතිතුමා විසින් සකස් කරන ලද වාර්තාව ඒ ෙමොෙහොෙත් 
කාරක සභාවට සහභාගි ෙවලා සිටි සාමාජිකයන් 13ෙදනාෙගන් 
8ෙදෙනක් -ඒක තමයි බහුතරය ෙවන්ෙන්- අනුමත ෙකොට 
තිෙබනවා. මීට අමතරවත් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සිටින ෙම් වාර්තාවට එකඟතාව පළ කරන ලද සාමාජිකයන් 
තිෙදෙනකු ෙම් වාර්තාවට අද දිනෙය් අත්සන් කරලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට 11ෙදෙනකු ෙම් වාර්තාව අනුමත ෙකොට තිෙබනවා. ෙම් 
වාර්තාවට එකඟ ෙනොවන මන්තී කණ්ඩායමක් තව වාර්තාවක් 
හැදීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවකුත් තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ඕනෑ නම්, ෙවන සභාපති ෙකෙනකුව තාවකාලිකව පත් කර 
ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ෙම් වාර්තාව හදන ෙකනාම හරි සභාපති 
පුටුෙව් වාඩිෙවන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර්ජුන මෙහේන්දන් 
ෙගනැල්ලා සභාපති පුටුෙව් වාඩිකරවා ගන්න පුළුවන්. අපට ඒවා 
අදාළ නැහැ. හැබැයි, දැන් COPE එෙකන් සම්මත ෙකොට, අනුමත 
කරන ලද වාර්තාවක් තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව විධිමත් ෙලස 
පරිවර්තනයන් එක්ක ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාව අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට බැඳී 
සිටිනවා. ඒක කළ යුතුයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  ගරු අගමැතිතුමා. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යාපනෙය් "ආවා ගෲප්" 

කියලා කණ්ඩායමක්  සිටිනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් "ආවා-ගියා" 
කියන කණ්ඩායම සිටිනවා. ගිහින්,  දැන් ආපහු එන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා බලනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් අය ජාතිවාදය 
ගන්නවාද, ෙවන එකක් ගන්නවාද - [බාධා කිරීම්]  නමුත්, මම 
එකක් කියන්න කැමැතියි. ෙම් සභාෙව් - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මුකුත් කථා කරන්න බැහැ ෙන්. ෙකොෙහොමද කථා කරන්ෙන්?  

හරි වැඩක් ෙන්? [බාධා කිරීම්] 
 
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
ෙහොරා, ෙහොරා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මට "ෙහොරා" කිව්වාට, ෙහොරු ඉන්ෙන් ඒ පැත්ෙත් ෙන්? [බාධා 
කිරීම්] ඔය පැත්ෙත් ෙන් ෙහොරු ඉන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. Order, please!  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කණ්ණාඩියක් ෙගනැල්ලා ෙපන්වන්න. එතෙකොට 

ෙම්ෙගොල්ලන්ට ෙහොරු ටික ෙපෙනයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්? මාත් ඔබතුමන්ලා 

කියන ෙද් තමයි කියන්ෙන්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම මහ බැංකුෙව් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන්  පසු 
ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසන් කාලෙය්දී මමත් ෙකොමිටියක් පත් 
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කළා. නීතිඥ ගාමිණී පිටිපනෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුත් ඒ 
ෙකොමිටිය ෙයෝජනා කළා, පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් භාර 
ෙදන්න කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් ඒ කාරණා ටික දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ 
මහ මැතිවරණය පැවැත්වූවා. ඊට ඉස්ෙසල්ලා ෙකොෙහොමත් COPE 
එෙකන් ෙම් කරුණු පරීක්ෂා කරන්න අරෙගන තිබුණා. ඊළඟට 
අලුෙතන් පත් වුණු COPE එකටත් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
දැන් COPE එක විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන තමයි කරුණු  
ෙසොයාෙගන යන්ෙන්. ෙමතැන සිටින අපි හැෙමෝම ෙමොකක්ද 
සිද්ධ වුෙණ් කියලා දැනගන්න කැමැතියි. එෙහත් ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාවට තිෙබන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා 
කරන්න විතරයි. එක නිගමනයක් ෙවන්න පුළුවන්; ෙදකක් 
ෙවන්න පුළුවන්; පහක් ෙවන්න පුළුවන්. එතෙකොට ෙම් - [ෙඝෝෂා 
කිරීම්]  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඊට පස්ෙසේ ෙම් සභාවට තීරණය කරන්න පුළුවන්, ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන් කියලා. ෙමතැනදි මටත් දැනගන්න ලැබුණා, මතෙභ්ද 
තිෙබනවා; අර්බුද තිෙබනවා කියලා. මම ගරු කථානායකතුමාටත් 
ෙම් ගැන කිව්වා. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව වාර්තාවක් 
දුන්නාම, ෙමොකක් හරි පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, ඒ ගැන 
තීරණයක් ෙදන්න ගරු කථානායකතුමාට පුළුවන්. ෙම් පශ්නය 
ෙමතැන ඇදෙගන යන්න වුවමනාවක් නැහැ. එෙහම පශ්න 
තිෙබනවා නම්, ඒක කාරක සභාවට ෙගෙනන්න. ආපසු කරන්න 
තිෙබන්ෙන්,  ෙම් අය රැස්වන එකයි.  

මම තව කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. අපි සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට සභාපතිවරයකු 
පත් කළා. එතුමා ගැන අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ ගැන 
පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඇයි, ඔබතුමන්ලාට ඒ සභාපතිතුමා 
ගැන විශ්වාසයක් නැද්ද? [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි, ෙහොඳයි.  මම 
කියන ෙද් ඔබතුමන්ලාත් අනුමත කරනවා. ෙහොඳයි.  

අෙනක් කාරණය, අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ කාරක 
සභා කමය සාර්ථක කරන්න ඕනෑ. මීට ඉස්ෙසල්ලා සාර්ථක 
කාරක සභා කමයක් තිබුෙණ් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් 
කරනවා කියන්ෙන්,  කාරක සභා ශක්තිමත් කරන එකයි. කාරක 
සභා ඇතුෙළේත් පශන් තිෙබයි. [බාධා කිරීම්] ඒවා අද විතරක් 
තිෙබන ෙද්වල්  ෙනොෙවයි. සමහරු ඉල්ලනවා, ෙම් කාරක සභා 
පැවැත්ෙවන අවස්ථා රූපවාහිනිෙය් පචාරය කරන්න කියලා. 
එතෙකොට කාරක සභා ඇතුෙළේත් පශ්න තිෙයයි. ගහගන්න එක 
කාරක සභා ඇතුෙළේත් සිදු ෙවයි. ඕක අෙනකුත් රටවලත් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම කාරක සභා රැස්වන අවස්ථා 
සජීවීව වාර්තා කෙළොත්, මීට වඩා ෙසල්ලම් කාරක සභා ඇතුෙළේත් 
සිද්ධ ෙවයි. ඒකට කමක් නැහැ. ෙම්  කාරක සභා රැස් වන්න ඕනෑ, 
ෙම් අය මුණ ගැෙහන්න ඕනෑ. පශ්න තිෙබනවා නම්, 
කථානායකතුමා එක්ක කථා කරන්න. අපට ඕනෑ,  ෙම් කාරක 
සභා ශක්තිමත් කරන්නයි. පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය එනවා 
කියන්ෙන් ඒකයි.   

අෙනක් කාරණය,  ෙම් කාරක සභාවල සභාපතිවරු සියලු 
ෙදනාම ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් පත් කළ අය ෙනොෙවයි. අපි ෙබදා 
ගත්තා. අපි කිව්වා, ෙම් කාරක සභාවල සභාපති ධුරයන්ට එක එක 
පක්ෂවලින් පත් කරන්න කියලා.  ඒක සාර්ථකයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

නමුත් අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ ෙම් කාරක සභාවල සභාපති ධූරයන්ට 
පත්වුෙණ් කවුද? විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන එක 
මන්තීවරෙයකුටවත් එම කාලය තුළ  සභාපතිකමක් ලැබිලා 
තිබුණාද? ෙමහි අඩු පාඩුකම් ඇති ෙවයි;  මතෙභ්ද  ඇති ෙවයි. 
ඒවා හදාෙගන අපි ඉදිරියට යමු. ෙම් සභාවට ආවාට පස්ෙසේ අපි 
දිනයක් ෙදන්නම්. ෙකොෙහොමත් ඉදිරි අය වැය විවාදය 
පැවැත්ෙවන කාලෙය්ත් ඔය කරුණ ඉදිරිපත් වුණාම වාද කරයි. 
ඊට පසුවත් වාද කරන්න පුළුවන්. ඔය කරුණ දිගටම අරෙගන 
යයි. ඒක පශ්නයක් නැහැ. අපිත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇත්ත 
තත්ත්වය දැනගන්න ඕනෑ. පුළුවන් නම්, සියලුම මත එකතු කරලා 
ඉදිරිපත් කරන්න.   

මම දන්නවා, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභාපතිතුමා අමාරු වැඩක් කර ෙගන යන්ෙන් කියලා. ඔක්ෙකෝම 
ෙද්වල් ෙහොයා ෙගන අපි කටයුතු කර ෙගන යමු. ෙමතැන කවුද 
යාළුවා වුෙණ්, කවුද ෙම්වා කෙළේ කියලා මම කියන්න වැඩක් 
නැහැ. මම යාළුකම් ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. දැන් 
තිෙබන්ෙන් සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරන්නයි. එෙහම නම් මටත් ඒ 
ගැන කියන්න තිෙබනවා. අෙනක් අයටත් ඒෙක් කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ. කෑ ගහලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අෙප් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙම්ක කළා නම්, අවුරුදු 10කින් 
වාර්තාව එළියට එන්ෙන් නැහැ. දැන් අවුරුද්දකින්, ෙදකකින්,- 
[බාධා කිරීම්] 

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
COPE  වාර්තාව. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔව්, COPE වාර්තාව. ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමා හිනා ෙවනවා.  "ආවා - ගියා" ගෲප් එක තිෙබනවා ෙන්.  
දැන් ඉතින් ගියා,  ආපහු එන්ෙන් නැහැ. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 
තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු අනුර කුමාර 

දිසානායක මන්තීතුමා. 
 

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

685 686 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ටිකක් ඉන්න. ගරු 

වීරකුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මමත් COPE එෙක් 

සාමාජිකෙයක්.  COPE එෙක්දී අෙප් අදහස් දක්වනෙකොට යම් 
අසාධාරණයක් සිදු ෙවනවා.  ෙම් COPE එෙක් වාර්තාව ඉදිරිපත් -
[බාධා කිරීම්] මට විනාඩියක් ෙදන්න, කථා කරන්න.  

 

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

Order, please! අපි දැන් ෙම් පිළිබඳව COPE  එෙක් 
සභාපතිතුමාට අවස්ථාවක් දුන්නා. එතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා, ෙම් 
සභාවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා.  එතෙකොට  COPE  
එෙක් ඉන්න ඕනෑම මන්තීවරෙයකුෙග් අදහස් - ඔබතුමාෙග් 
අදහසුත් - ඒ වාර්තාෙව් ඉදිරිපත් ෙවන්න ඕනෑ.  

 

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි  මම කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා, ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරන්න.  
 

අෙගෝසත්ු 09 වන දින ඉදිරිපත් කළ ‘ෙකෝප්’ 
වාර්තාව විධායකෙය් අවධානයට ලක් කිරීම 
ஆகஸ்ட் 9ஆந் ேததிய 'ேகாப்' அறிக்ைகைய 

நிைறேவற் த் ைறயின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வ தல் 

DRAW ATTENTION OF THE EXECUTIVE TO THE 
COPE REPORT PRESENTED ON 09TH AUGUST 

[අ.භා. 2.54] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් විවාදය සඳහා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

 "2016.08.09වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් වාර්තාව විධායකෙය් අවධානයට ලක් විය යුතු බවත්, 
රාජ්ය මූල්ය ෙකෙරහි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පාලනය වඩාත් ඵලදායී කිරීෙම් 
අදහසින් ෙමම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශයන් 
ෙකෙරහි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානය ෙයොමු විය යුතු බවත්, ෙමම ගරු 
සභාවට ෙයෝජනා කරමි."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වර්තමානෙය් මහ බැංකුෙව් 
ඇතිවී තිෙබන බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව COPE එෙක් 

තිෙබන සාකච්ඡාවත්, සකස් ෙකොට තිෙබන වාර්තාවත් පිළිබඳව 
තමයි දැන් ෙමොෙහොතකට ෙපර විවාදය තිබුෙණ්. මම හිතනවා, 
ඉතා පැහැදිලි වාර්තාවක් සකස් වී තිෙබනවා කියලා. සිදුවී තිෙබන 
මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුෙව් ස්වභාවය, ගනු-ෙදනුවලට 
හවුල්වූවන්, එහි නිර්ෙද්ශයන්, ගත යුතු කියා මාර්ග, ඉතාමත් 
නිශ්චිත ෙකොට සකස් කරන ලද වාර්තාවක් තිෙබනවා. ෙම් 
වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාට පසුව අපට පුළුවන් ඒක 
පිළිබඳව විවාද කරන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මීට ෙපර COPE එක විසින් 
2016.01.26වැනි දින සිට 2016.04.08වැනි දින දක්වා කරන ලද 
පරීක්ෂණවල වාර්තාව තමයි ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
අද විවාද කරන්ෙන් ඒ ඉදිරිපත් කර තිෙබන වාර්තාව 
සම්බන්ධෙයනුයි. COPE එකට ආසන්න වශෙයන් ආයතන 
450කට ආසන්න පමාණයක් ඇතුළත් ෙවනවා. නමුත් ෙමම 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන වාර්තාව තිෙබන්ෙන් ආයතන 19ක් 
සම්බන්ධෙයන් පමණයි.  ඇත්තටම, ෙම් රෙට් සෑම පුරවැසිෙයකුම 
ෙම් වාර්තාව කියවනවා නම්, පසු ගිය අවිචාරවත් මූල්ය අපරාධ 
කරන ලද කළු දශකය පිළිබඳව ඉතාමත් ෙහොඳ නිර්ෙද්ශයන් ෙම් 
වාර්තාව හරහා බලාගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා කියලා මම 
හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ධනය උත්පාදනය 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවයි. ඒ ජනතාව විසින් උත්පාදනය 
කරන ධනෙයන් පංගුවක් තමයි, රාජ්ය භාණ්ඩාගාරයට 
ලැෙබන්ෙන්. රාජ්ය භාණ්ඩාගාරයට ලැෙබන ඒ ධනය ෙම් රෙට් 
ජනතාව විසින් උත්පාදනය කරන ලද ධනය. ඒක ෙම් රෙට් 
ජනතාවට අයිති ධනය. හැබැයි, ජනතාව ඔක්ෙකෝටම ෙම් ධනය 
බලාගන්න බැහැ. ෙම් ධනය ඔක්ෙකෝටම බලාගන්න බැරි නිසා 
තමයි, 225ෙදෙනක් නිෙයෝජිතයන් හැටියට ෙතෝරා පත් කරලා 
එවලා තිෙබන්ෙන් "උඹලා අෙප් ධනය බලාෙගන ඒවා 
අරපිරිමැස්ෙමන් අෙප් කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙයොදවාපල්ලා" කියලා. 
ඒ පණිවුඩය තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  
තමයි මූල්ය බලය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවෙරන්ෙන්. ජනතාවෙග් 
ධනය ජනතාව ඔක්ෙකෝටම බලාගන්න බැහැ. ඒ නිසා 
නිෙයෝජිතයන් 225ෙදෙනක් එවලා තිෙබනවා, ඒ ධනය 
බලාගන්න. ඒ නිසා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය ෙල්ඛනය 
හරහා මුදල් ෙවන් කර ගන්ෙන්.  

අපි දන්නවා, ෙලොකු රතු ෙපොත් තුනක් තිෙබනවා කියලා. 
ඒෙකන්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ෙකොයි ෙම්සයටද යන්ෙන් 
කියන එක දක්වා අවසාන විගහය කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය 
වැය ෙල්ඛනය හරහා මුදල් ෙවන් කර ගන්නවා. ඒ, එක 
පැත්තකින් පාර්ලිෙම්න්තුව සතුව තිෙබන මූල්ය බලය කියාත්මක 
වන ආකාරය. අෙනක් ආකාරය තමයි, ෙම්  ෙවන් කරන ලද ධනය 
උපෙයෝගි වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා පරික්ෂාවට භාජන කරන 
එක. ඒ ෙවනුෙවන්, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ  කාරක සභාව 
තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් සාකච්ඡාවට බඳුන් 
කරන්ෙන්, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් පසු ගිය මාස 
4කට ආසන්න කාලයක් ඇතුළත, ආයතන 19ක් පිළිබඳව කරන 
ලද විගහය පිළිබඳවයි. පසු ගිය කළු දශකෙය්, අවිචාරවත් සමෙය් 
මූල්ය පාලනය කිරීෙම්දී තමන්ෙග් දරුවන්ෙග්, තමන්ෙග් 
ඥාතීන්ෙග්, තමන්ෙග් තක්කඩින්ෙග් වුවමනාවට 
පාර්ලිෙම්න්තුවත්, පාර්ලිෙම්න්තු බලයත් ඉක්මවා කටයුතු කරපු 
හැටි ෙම් COPE වාර්තාෙව් ඉතා ෙහොඳින් ෙපන්නුම් කරලා 
තිෙබනවා. මම ඒ විස්තර කියන්නම්. හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් 
වට පිටාෙව්ම ඉන්නවා නම් ෙහොඳයි,   එතුමාටත් එතුමාෙග් ෙද්වල් 
ටිකක් දැන ගන්න.  

687 688 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම මුලින්ම ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ගැන කියන්නම්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පසු ගිය දශකය පුරාම  ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් පරිපාලනය පිළිබඳ විවිධ සාකච්ඡා  වුණා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම ඇහුවා,  
ෙම් ආයතනෙය් සභාපතිවරයා කවුද, සභාපතිවරයාෙග් නම 
ෙමොකක්ද, සභාපතිවරයාට තිෙබන ඥාතිත්වය ෙමොකක්ද කියලා. 
සභාපතිවරයාෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් ෙමොනවාද කියලා මම 
අහනෙකොට,  පියංකර ජයරත්න ඇමතිතුමා එදා කිව්වා, "සාමාන්ය 
ෙපළ" කියලා. ෙම් ගැලරිෙය් දරුවන් ඉන්නවා. ෙම් දරුවන්ෙගන් 
ෙබොෙහෝ අය සාමාන්ය ෙපළ විභාගය සමත්. හැබැයි, ශීලන්කන් 
එයාර්ලයින්ස් සමාගෙම් සභාපතිවරයා සාමාන්ය ෙපළ විභාගය 
අසමත්. කවුද ඒ? එයා තමයි හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් බිරිඳෙග් 
මල්ලී. ෙම්ක ෙන් එයාට තිබුණ සුදුසුකම. බිරිඳෙග් අයියාද, මල්ලීද 
කියලා ෙහොයන්නත් බැහැ ෙන්. ෙදන්නාම ෙකොල්ලයි, ෙකල්ලයි 
වාෙග්ෙන් ඉන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය සරල තත්ත්වයක් 
ෙනොෙවයි.  2008 වසෙර් ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම නැවත 
පවරා ගත්තාට පසුව, 2008 සිට 2015 වසර දක්වා පාඩුව රුපියල් 
මිලියන එක්ලක්ෂ ෙදදාහක් ෙපන්නුම් කරලා තිෙබනවා. මිලියන 
එක්ලක්ෂ ෙදදාහක්! අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් පාසල් නවදහස් 
හයසීයයි. ආසන්න වශෙයන්, ඒ මුදලින් ඒ සෑම පාසලකටම 
රුපියල් ෙකෝටිය බැගින් ෙදන්න තිබුණා. සෑම පාසලකටම 
රුපියල් ෙකෝටිය බැගින් ෙදන්න තිබුණු ධනය, ශීලන්කන් 
එයාර්ලයින්ස් සමාගමට තමන්ෙග් මස්සිනා දමාෙගන නාස්ති 
කළා. ෙම් පිළිබඳ විවිධ සාකච්ඡා විවිධ අදහස් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් වුණා වාෙග්ම, පුවත් පත්වලත් වාර්තා ෙවලා තිබුණා. 
හැබැයි, පළමුෙවනි වතාවට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් COPE එෙකන් 
පරීක්ෂා කරලා, නිශ්චිත ෙලසින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන 
වා ර්තාෙව්, ෙමම ආයතනය රෙට් මුදල්වලට කර තිෙබන අපරාධය 
ඉතා පැහැදිලිව ෙපන්නුම් කරලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා අෙප් රෙට් 
මහජනයාෙග් ධනයට ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම කරලා තිෙබන 
අපරාධය පිළිබඳව, කළු දශකය නම් වූ ඒ අවිචාරවත් සමෙය් 
ෙමරෙට් මූල්ය අපරාධ කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා  
මහජනයාට ෙහළිදරවු ෙවන්න ගමින්-ගමට ගිහිල්ලා පකාශ නිකුත් 
කරන්න ඕනෑ.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊළඟට ෙහජින් ගනු-ෙදනුව 
පිළිබඳව අෙප් රෙට් විවිධ සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. ඒ ගැන ෙම් 
පාර්ලි ෙම්න්තුෙව් දවස් ෙදකක් විවාද කරලා තිෙබනවා. අපි අවස්ථා 
ගණනාවකදීම ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඒ ගැන පශ්න මතු 
කරලා තිෙබනවා. ෙහජින් ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව, ෙහජින් ගනු-
ෙදනුෙවන් ඇති වූ අපරාධය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ඇති 
තරම් අපි කථා කළා. ඒ කාලෙය් හිටපු ඇමතිවරු ආණ්ඩුව 
පැත්ෙත් ඉඳෙගන  අපට ඒ ගැන දීපු පිළිතුරු තමයි, "අපි තවම 
සතයක්වත් ෙගවලා නැහැ, අපි ඒ පිළිබඳව තවමත් පරීක්ෂණ 
කරමින් සිටින්ෙන්, තවම අපි නඩු කියනවා, ඒ නිසා අපට කිසිවක් 
වියදම් ෙවලා නැහැ"  කියන එක. හැබැයි, අද ඒ ගැන ඉදිරිපත් වී 
 තිෙබන වාර්තාව ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා 
එම වාර්තාව අනුව කරුණු කියන්නම්. ෙහජින් ගනු-ෙදනුෙවන් 
ආණ්ඩුව, රජයට, මහජනයාෙග් ධනයට කරලා තිෙබන අපරාධය 
COPE එෙක් වාර්තා ෙවන් ෙහළිදරවු කරලා තිෙබනවා. ස්ටෑන්ඩඩ් 
චාර්ටඩ් බැංකුවට ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 
508ක්. ෙඩොයිෂ් බැංකුවට ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන 664ක්. ෙකොමර්ෂල් බැංකුවට ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා, 
රුපියල් මිලියන 53ක්. මහජන බැංකුවට ෙගවන්න ෙවලා 

තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 53ක්. ඊට අමතරව,  ෙතල් සංස්ථාව 
විසින් නීති  ගාසත්ු ෙලස වියදම් කර තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 

231.9ක්. ඒ, තමයි ෙතල් සංස්ථාෙව් නීති වියදම. ෙතල් සංස්ථාෙව් 
නීති වියදම පමණක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ෙම් නඩුෙව් නීති කටයුතු ෙවනුෙවන් මහ 
බැංකුවත් රුපියල් මිලියන 3.1ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව, ෙම් නඩුව ෙවනුෙවන්, තවත් නඩු ෙවනුෙවන් මහ 
බැංකුව ෙතල් සංස්ථාෙවන් ඉල්ලා තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 
404ක්. ෙහජින් ගනුෙදනුෙව් නඩු ගාස්තු විතරක් -නීති ගාස්තු 
විතරක්- රුපියල් මිලියන 1,206යි. එනම්, රුපියල් ලක්ෂ 
12,060යි. කල්පනා කර බලන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙමොන නඩුවක්ද 
අහලා තිෙබන්ෙන්, ලක්ෂ 12,060ක් වියදම් කරලා? ඒ මුදලින් ෙම් 
රෙට් සෑම පාසලකටම රුපියල් 110,000 ගණෙන් ෙදන්න තිබුණා. 
ෙම් රෙට් හැම පාසලකටම රුපියල් 110,000 ගණෙන් ෙගවන්න 
තිබූ ධනය වියදම් කරලා තිබුණා ෙහජින් ගනු-ෙදනුව 
සම්බන්ධෙයන් නඩු කියන්න විතරක්. ෙහජින් ගනු-ෙදනුව 
සම්බන්ධෙයන් දැරුෙව් නීති වියදම් විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ගමන් වියදම් සඳහාත් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. ගමන් වියදම් කීයද? ගමන් වියදම් ෙලස ෙවන් කර 
තිෙබනවා රුපියල් 52,00,000ක්. ෙපොලී වියදම් කීයද? ෙපොලී 
වියදම් ෙලස වැය කර තිෙබනවා, රුපියල් ලක්ෂ 2,505ක්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙහජින් ගනුෙදනුෙව් මුළු පාඩුව, 
රුපියල් මිලියන 10,200යි. දැන් අපි අහනවා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්, "කවුද දැන් ෙම් ගැන නඩු කියන්ෙන්, 
කවුද -ෙමොන වගඋත්තරකරුවාද- දැන් හසු ෙවලා තිෙබන්ෙන්?" 
කියලා. කවුද ෙම්වාට වග කියන්ෙන්? ෙම්වාට වග කියන 
කිසිෙකෙනක් නැහැ. ඥාතිෙයකුද ෙකොෙහේෙදෝ දාෙගන ෙමොකක්ද 
ෙම්කට ෙයොදපු බලය කියා ඔබතුමාට මතක ඇති.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් තමයි 
ඇවිත් ඒ ගැන ෙද්ශනය කෙළේ, කැබිනට් මණ්ඩයට. අජිත් නිවාඩ් 
කබ්රාල් තමයි ඒක කෙළේ. මහ බැංකුෙව් තමයි සියලුම සාකච්ඡා 
පැවැත්වුෙණ්, ෙතල් සංස්ථාෙව් Agreement එක අත්සන් කළාට. 
ෙඩොයිෂ් බැංකුව ඇවිත් සාකච්ඡා කෙළේ මහ බැංකුෙව්දී. ස්ටෑන්ඩඩ් 
චාටඩ් බැංකුව ඇවිත් කථා කෙළේ මහ බැංකුෙව්දී. ඒ කටයුතු සඳහා 
රට යැව්ෙව් මහ බැංකුෙව් නිලධාරින්. ඒවාට මැදිහත් වුණා අජිත් 
නිවාඩ් කබ්රාල්. හැබැයි, ඒ ගනුෙදනුව නිසා රුපියල් මිලියන 
10,200ක පාඩුවක් සිදුවී තිෙබනවා. නමුත් අද ෙකෝ ඒවාට දඬුවම්?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
ෙතෝරාගත් කරුණු කීපයක් විතරයි මා ෙම් කියන්ෙන්. 
අවාසනාවකට අද ෙම් විවාදය ඉතා ෙකටි විවාදයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. අද ෙවනත් විවිධ කරුණුවලටත් කාලය වැය වුණ නිසා 
ෙගොඩක් ෙද්වල් ගැන අපට සාකච්ඡා කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් කරුණු දිග හැෙරමින් 
තිෙබනවා මහ බැංකුෙව් කටයුතු පිළිබඳව. හැබැයි මහ බැංකුෙව් 
අතීත කියාකාරකම් ෙකොෙහොමද? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙලෝකෙය් කවුරුත් දැනෙගන සිටියා ගීසිය 
කියන්ෙන් කඩා වැෙටන රාජ්යයක් කියලා. ඇස් ෙපෙනන 
ෙකෙනකුට නම්, ෙලෝකෙය් ආර්ථික චලනය පිළිබඳ අවෙබෝධයක් 
තිෙබන ෙකෙනකුට නම් ගීසිෙය් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවාය 
කියන එක අරුම පුදුම ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක ෙකොෙහොමද, 
හාස්කමක් වන්ෙන්? මුළු යුෙරෝපා සංගමෙය්ම විශාල සාකච්ඡාවක් 
ඇති ෙවමින් තිබුණා ගීසිය රාජ්යෙය් ඇති වී තිෙබන මහා ආර්ථික 
කඩා වැටීම ගැන. ෙලෝකය පුරා සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවමින් තිබූ 
ෙදයක් තමයි, ගීසිෙය් ආර්ථිකය කඩා වැටීම. එෙහම කඩා වැෙටන 
රාජ්යයක බැඳුම්කර තමයි අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ගිහින් මිලදී 
ගත්ෙත්. එහිදී ෙඩොලර් මිලියන 152ක බැඳුම්කර මිලදී ෙගන 

689 690 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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තිෙබනවා. ෙඩොලර් මිලියන 152ක! දැන් ෙකෝ ඒ ධනය? මහ 
බැංකුව විසින් මුදල් ආෙයෝජනය කළා ගීසිෙය් බැඳුම්කරවල. කඩා 
වැටුණු රාජ්යයකට සල්ලි දැම්මා. එයින් ආපසු ශතයක්වත් හම්බ 
ෙවලා නැහැ.   

පසු ගිය දා සිදු වූ මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳව අපි 
දැන් fight කරමු. අපි ඒ ඇති වී තිෙබන ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව  
පශ්නයත් අදින්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ ගැන විතරක් දඟලන මහත්වරු 
ඊට කලින් ගනු-ෙදනු ගැන "මීක්" නැතිව ඉන්ෙන් ඇයි? ඒ 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? තමා ෙහොරා වුණාම, එහිදී හැංෙගන්න 
පුළුවන්. අෙනකා ෙහොරා වුණාම, ඒකට බැට ෙදන්න පුළුවන්. 
එෙහම බැහැ, ෙහොරා නම් ෙකෝකාත් ෙහොරා. ෙකොළ පාටින් වුණත් 
ෙහොරා. නිල් පාටින් වුණත් ෙහොරා. එහි ෙවනස්කමක් නැහැ. නමුත් 
දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වාර්තාව විෙශේෂ 
කරුණක් ඉදිරිපත් කරනවා, මහ බැංකුව පිළිබඳව. මහ බැංකුව 
ෙගොඩනැඟිලි මිලදී ගන්නවා. ෙගොඩනැඟිලි මිලදී ෙගන කුලියට 
ෙදනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහ බැංකුවට ඒ සඳහා 
පැවරී තිෙබන කාර්යය ෙමොකක්ද? මහ බැංකුව කියන්ෙන් ඉඩම් 
මිලදී ගන්නා ෙද්පළ ෙවළඳාම් සමාගමක්ද? මුදල් නීති පනෙත් 
117වන වගන්තියට අනුව, ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් යම් 
හිමිකමක් පිළිබඳ තෘප්ත වීෙම්දී යම් ආකාරයකින් අත් පත් කර ගත 
හැකි එවැනි අයිතියක් හැර ෙවළඳාමක ෙහෝ කිසිදු වාණිජමය, 
නිෂ්පාදනමය ෙහෝ ෙවනත් ව්යාපාරයක ෙනොෙයදිය යුතු වුවත්, ශී 
ලංකා මහ බැංකුව ඊට පටහැනිව යමින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 6.2ක් -ඒ කියන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 6,207,116ක් 
වැය ෙකොට- නිව්ෙයෝර්ක්හි ෙගොඩනැඟිල්ලක් මිලදී ෙගන 
තිෙබනවා. මහ බැංකුව  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 6ක් වැය 
කරලා නිව්ෙයෝර්ක්වල ෙගොඩනැඟිල්ලක් මිලදී ගන්නවා. පසුව, 
ෙඩොලර් 68,000කට ඒක කුලියට ෙදනවා. මහ බැංකුව buildings 
මිලදී ගන්නවා; ඊට පසුව ඒවා කුලියට ෙදනවා. ෙමොකක්ද මහ 
බැංකුවට ඒ සම්බන්ධව පැවරී තිෙබන කාර්ය භාරය, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රුපියල් 
මිලියන 122.8ක් වැය ෙකොට බසීලෙය් ෙද්ෙපොළක් මිලදී ගැනීම 
සහ පසුව කුලියට දීම සිදු කර තිෙබනවා. දැන් ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් කාර්ය භාරය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙලෝකය 
පුරා ෙද්ෙපොළ මිලදී ගන්නවා. ඇෙමරිකාෙව් ෙගවල් මිලදී 
ගන්නවා, කුලියට ෙදනවා. බසීලෙය් ෙද්ෙපොළ මිලදී ගන්නවා, 
කුලිය ෙදනවා. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ෙම්වා ෙන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ශී ලංකා මහ බැංකුව කර තිෙබන්ෙන් ෙම් ගනු-ෙදනු විතරක් 
ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. විෙද්ශ ෙසේවා 
සපයන්නන් තුන්ෙදනකුට වසරක් සඳහා උපෙද්ශන ෙසේවා ගාස්තු 
ෙවනුෙවන් විතරක් ෙගවා තිෙබන මුදල බලන්න. විවිධ කථාන්දර 
කියන, ආර්ථිකෙය් කප් ගහපු මහත්වරු ටිකක් ඉන්නවා ෙන්. 
හැබැයි ඒ කාලෙය් ශී ලංකා මහ බැංකුව බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාෙගන් උපෙදස් අරෙගන නැහැ. දැන් මුදල් පිළිබඳව මහා 
පඥාෙවන් කථා කරන මහත්වරුන්ෙගන් උපෙදස් අරෙගන නැහැ. 
ශී ලංකා මහ බැංකුව උපෙදස් අරෙගන තිෙබන්ෙන් කාෙගන්ද? 
COPE වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා, විෙද්ශීය ෙසේවා 
සපයන්නන් තුන්ෙදනකුට වසරක් සඳහා උපෙද්ශන ෙසේවා ගාස්තු 
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 1,396ක් ෙගවා තිෙබනවාය කියලා. 
ෙමොකක්ද ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන්? ආර්ථික පාඥයන් හැටියට ෙම් 
ගරු සභාෙව් කථා කළාට වැඩක් නැහැ ෙන්. ආණ්ඩුව  
කම්පැනිවලින් තමයි උපෙදස් ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙන් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ශී ලංකා මහ බැංකුව ෙද්ෙපොළ මිලදී 
ගැනීමත්, උපෙද්ශන ෙසේවාවන් සඳහා ගාස්තු ෙගවීමත් පිළිබඳව 
ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රක්නා ලංකා සමාගම ගැන 
විෙශේෂෙයන්ම සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා. ෙම් කාරණය ගැනත් මා 
කියන්න ඕනෑ. රක්නා ලංකා සමාගම මත පදනම් වුණු විශාල ගනු-
ෙදනුවක් තිෙබනවා. "නාවික හමුදාපතිවරු සහ ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයා යුද්ධයට දායක වුණු අය, ඒ අයව අධිකරණයට 
ෙගන යන එක සුදුසු නැහැ"යි කියලා පසු ගිය දවසක 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා මට මතකයි. ඒ ෙගොල්ෙලෝ රට ෙවනුවන් 
යම් කාර්ය භාරයක් කරලා ඇති. හැබැයි ෙම් නඩුව ෙමොකක්ද? 
ෙසෝමතිලක දිසානායක නමැති නාවික හමුදාපතිවරයා ඉන්න 
කාලෙය්දී තමයි ෙම් ගනු-ෙදනුව ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගමට 
පවරන්ෙන්. රාජ්ය පංගුව සියයට 28ක් දීලා තමයි පවරන්ෙන්. 
2012 සැප්තැම්බර් 23වන දා ෙසෝමතිලක දිසානායක මහත්මයා 
විශාම යනවා. ඔහු විශාම ගිහින් සතියකට පස්ෙසේ එනම්, 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 01වන දා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එෙක් job එක 
ගන්නවා. ෙකොෙහොමද එෙහම ෙවන්ෙන්? ඊට පස්ෙසේ ෙදවන 
ෙකනා තමයි ෙකොළඹෙග් නාවික හමුදාපතිතුමා. ෙකොළඹෙග් 
නාවික හමුදාපතිවරයා විශාම ගියාට පස්ෙසේ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එෙක් 
 job එකට යනවා. එතුමා ෙමොකද කෙළේ? ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
ආයතනෙයන් රජයට ලබා දිය යුතු රාජ්ය පංගුෙව් පතිශතය 
ෙකොළඹෙග් නාවික හමුදාපතිවරයා විසින් සියයට 28 සිට සියයට 
25 දක්වා අඩු කරනු ලබනවා. රාජ්ය පංගුව අඩු කරනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒක අවුරුදු ෙදකකට backdate කරනවා. ඒ 
ෙහේතුෙකොටෙගන ඒ තුළින් රුපියල් මිලියන 125ක පාඩුවක් සිද්ධ 
වනවා.  

ඊළඟ නාවික හමුදාපති බවට පත් ෙවනවා, ජයන්ත ෙපෙර්රා 
මහත්මයා. ඔහු ෙමොකක්ද කෙළේ? සියයට 25 රාජ්ය පංගුව සියයට 
17 දක්වා අඩු කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? නාවික 
හමුදාව විසින් කරපු business එක, එක නාවික හමුදාපතිවරෙයක් 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එකට දුන්නා. ඊළඟ නාවික හමුදාපතිවරයා රාජ්ය 
පංගුව අඩු කළා. තුන්වන නාවික හමුදාපතිවරයා රාජ්ය පංගුව අඩු 
කරලා ෙමොකක්ද කෙළේ?  ඔහුත් ඇවන්ඩ් ගාර්ඩ් එෙක් job එකට 
ගියා. දැන් ෙමොකක්ද සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්? තමන්ෙග් නිල කාලය 
ඇතුළත තමන්ට පැවරී තිෙබන බලය උපෙයෝගී කර ෙගන ෙවන 
 කම්පැනියකට විෙශේෂ වරපසාද ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරලා 
නැද්ද? ෙමතැන දඬුවමක් ලබා දිය යුතු ෙදයක් නැද්ද?  

ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එෙක් ගනු-ෙදනු පිළිබඳවත් ඉතා පැහැදිලි ෙලස 
ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැනත් මා කියන්නම්. 
ෙමය සියයට 100ක් රජය සතුව තිබුණු ව්යාපාරයක්. හැබැයි ෙමය 
පැවරීෙම්දී කිසි දිනක අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙයන් අවසර ලබා ෙගන 
නැහැ; භාණ්ඩාගාරෙයන් අවසර ලබා ෙගන නැහැ; 
අමාත්යාංශෙයන් අවසර ලබා ෙගන නැහැ. එෙහම නම්, රක්නා 
ලංකා ආයතනයත්, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනයත් අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙයන් අවසර ගත්ෙත් නැති, අමාත්යාංශෙයන් අවසර 
ගත්ෙත් නැති, භාණ්ඩාගාරෙයන් අවසර ගත්ෙත් නැති 
ගනුෙදනුවකට හවුල් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමතැන සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා, මූල්යමය අපරාධයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා දැන් ෙමම වාර්තාව 
කියවන ෙකොට  කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? මට මතකයි, අගමැතිතුමාත් 
දැන් ටිකකට කලින් කිව්වා, "පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන්ෙන් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා වාර්තා කරන්න. ඒක වාර්තා කරලා 
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ කාර්යය තිෙබන්ෙන් විධායකයට"යි කියලා. 
හැබැයි විධායකය Bribery Commission එකටයි, විධායකය 
FCID එකටයි, විධායකය CID එකටයි ගහනවා නම්,  විධායකයට 
ෙම් ගැන කියලා වැඩකුත් නැහැ තමයි. හැබැයි මම කියනවා, 
එෙහමවත් කියලා බලන්න ඕනෑ නිසා. දැන් ෙම් වාර්තාව 
විධායකයට ෙයොමු කරලා විධායකය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. 
හැබැයි විධායකය ඒ ආයතනවලට පහර ෙදන්න පටන් ෙගන 
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තිෙබනවා නම්, විධායකය ඒ ආයතන අකර්මණ්ය කරන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා නම්, ෙමය සරල කථාවක් ෙනොෙවයි. මා දන්නා 
නිසායි කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් මටත් 
ෙද්ශපාලනයක් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවන්  හඬ නඟන  
අපි හැම ෙකනාම පිටුපස පක්ෂයක් ති ෙබනවා. ඒ පක්ෂෙය් හයිය 
අපට තිෙබනවා.  හැබැයි, Bribery  Commission එෙක් නිලධාරින් 
ෙහෝ  FCID එෙක් නිලධාරින් ෙහෝ CID එෙක් නිලධාරින්, ඔවුන් 
නිලධාරින් විතරයි. ඔවුන්ට පවුලක් ඉන්නවා; දරුෙවෝ ඉන්නවා. 
පසු කාලයක එම නිලධාරින් විශාම යනවා. එෙහම ෙන්. ඒ නිසා 
ඔවුන් ෙම් කරන්ෙන් ඉතාමත් අනතුරුදායක,  තමන්ෙග් ජීවිත 
පිළිබඳව පවා අවදානම්  සහිත රැකියාවක්.  හම්බන්ෙතොට පැත්ෙත් 
එක මන්තීවරෙයක් කිව්වා අපට මතකයි, ඔවුන් බලයට ආපු 
හැටිෙය් FCID, DIG ගල් ගහලා මරා දමනවාය කියලා. පළාත් 
සභා ඇමතිවරෙයක් ඒක පසිද්ධිෙය් කිව්වා. ඒක තමයි FCID 
එකට එෙරහිව ඒ අය කරන ලද පකාශ. අපට මතකයි අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ඉස්සරහ තාප්පෙය් 
ඇෙලව්වා "ඝාතන මන්දිරය" කියලා. එෙහමයි තිබුණු හැසිරීම. ඒ 
නිසා ෙම්වා ෙහොරුන්ෙග්, මංෙකොල්ලකරුවන්ෙග් පීඩනයට සහ 
පහාරයන්ට ලක්වූ ආයතන සහ නිලධාරින්. ඒ නිසා ෙවන්න ඕනෑ 
ෙමොකක්ද? රජයක වගකීම තමයි ඒ නිලධාරින් ආරක්ෂා කරන 
එක.  හැබැයි, ඒ නිලධාරින් දන්නවා, රාජ්ය ආරක්ෂාවක් නැහැයි 
කියලා. රාජ්යයත් ෙපනී සිටින්ෙන් අපරාධකරුවන්ෙග් පැත්තට 
නම්, රාජ්යයත් ෙපනී සිටින්ෙන් වංචනිකයන්ෙග් පැත්තට නම්, 
රාජ්ය ධනවත් හා බලවත් අයට විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක කිරීමට 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත්නම්, නීතිය කියාත්මක කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන්  
ධනවත් හා දුර්වල අයට නම් ෙමොකක්ද ඒෙකන් ඇති වැෙඩ්?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ධනවත් හා 
බලවත් අයට නීතිය කියාත්මක කරන්න යාෙම්දී සිද්ධ වන 
පතිවිපාකයට තමයි අද අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශනව 
ෙකොමිසමත්, FCID එකත් මුහුණ දී තිෙබන්ෙන්. පාෙර් රාජකාරි 
කරන ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්මෙයක් traffic  එෙක් අව්වට ෙව්ලි 
ෙව්ලී, වැස්සට ෙතමි ෙතමී ඉඳලා, දහඩිය ගඳ ගහන ඇඳුම ඇඳ 
ෙගන, වාහන දුම මුහුණට වැදි වැදී විශාල අසීරුතාවන් මධ්යෙය් 
වැඩ කරන ගමන් රුපියල් 100ක් ගත්ෙතොත් Bribery  
Commission එෙකන් අල්ලා ෙගන ගිහිල්ලා එයාට  දඬුවම් 
ෙදනවා.  ඇයි ඒ?  එයා දුප්පත්; එයා දුර්වලයි. හැබැයි, ෙම් අය? 
ෙම් අය ධනවත්, ෙම් අය බලවත්. ඒෙගොල්ලන්ට දඬුවම් ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පති විෙරෝධය තමයි මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා  ෙම් ෙකෝප් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා අපි කියන්ෙන් අන් 
කවරක්වත් ෙනොෙවයි, ධනවත්, බලවත් අයට පමණක් නීතිය 
කියාත්මක වීමට තිෙබන ඉඩ කඩ අහුරන්න එපා කියන එකයි. 
ඒක අලුතින් කියන්න ෙදයක් නැහැ. ෙපොලිස්පතිවරයාම කිව්වා.  
ෙපොලිස්පතිවරයා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ඔහු කිව්වා, "නීතිය 
කඩන්ෙන් නැහැ. නීතිය නවනවා" කියලා. මරු! 
ෙපොලිස්පතිවරෙයක්.  රෙට් තිෙබන පශ්නයම ඒක තමයි. රෙට් 
තිෙබන පශ්නයම නීතිය කඩන එකට වඩා නීතිය නවන එකයි. 
නීතිය කැඩුවාම ෙපෙනනවා.  පශ්නය, නීතිය නවන එකයි. නීතිය 
නවලා තමයි හැමදාමත් රිංගුෙව්. හැබැයි, ෙපොලිස්පතිවරයාම 
කියනවා,  "අපට පැවරී තිෙබන්ෙන් නීතිය කඩන්න ෙනොෙවයි, 
අපට පැවරී ති ෙබන්ෙන් නීතිය නවන්න" කියලා. එෙහම කියන 
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් ෙන් අපට ඉන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු-ෙදනුව පිළිබඳ 
සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක්  ෙකෝප් වාර්තාෙව්  ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක විශාල ආන්ෙදෝලනයකට 

තුඩු දුන් සිද්ධියක්. චම්පික රණවක ඇමතිතුමාට මතක ඇති, 
එතුමා පකාශ කළා "ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු-ෙදනුව තමයි ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ලිට්මස් පරීක්ෂාව" කියලා.  අම්ලයක්ද, භස්මයක්ද 
කියලා දැන් මට කියන්න. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු - ෙදනුව තමයි ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ලිට්මස් පරීක්ෂාව කියලා කිව්වා. අපට ෙපෙනන්ෙන් 
පරීක්ෂණෙයන් අසමත් බවයි. අසමත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
මම ඔප්පු කරන්නම්.  

2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 26වැනිදා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුව රක්නා ලංකා ආයතනයත්,  ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනයත් 
අතර අලුතින් ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. ඒ ගිවිසුම ෙමොකක්ද? ඒ 
වන විට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනය රජයට ලබා දිය යුතු ආදායම් 
පංගුෙවන් රුපියල් මිලියන 843ක් ෙනොෙගවා තිබුණා.  රුපියල් 
මිලියන 843ක හිඟයක් තිබුණා. එතෙකොට රක්නා ලංකා 
ආයතනය කටයුතු කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් එම රුපියල් 
මිලියන 843 එම ආයතනෙයන් ලබා ගැනීම සඳහායි. ඒ සඳහා 
ෙවෙහස දරන්න ඕනෑ. හැබැයි, agreement  එකක් අත්සන් කරලා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? රුපියල් මිලියන 255ක් කපා හැරියා. ඒකත් ෙම් 
ෙකෝප් වාර්තාෙව් සඳහන් වී තිෙබනවා. එතෙකොට කළු ෙලස 
සඳහන් වී තිෙබන, මහා අපරාධයක් ෙලස සමාජෙය් සාකච්ඡා 
ෙවමින් තිෙබන අණ්ඩුෙව් ලිට්මස් පරීක්ෂාව යැයි කියා හඳුන්වා 
දුන් පරීක්ෂණය පිළිබඳව අවසානෙය්දී සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ගිය අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝබර් 15වැනිදා අලුතින් 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනය විසින් ලබා 
දිය යුතුව තිබුණු මුදලිනුත් රුපියල් මිලියන 255ක් කපා හරින්න. 
ඒකත් ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් වී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප්  රෙට් ආන්ෙදෝලනයට 
තුඩු දුන් ආයතන වන්ෙන්,  මුලින්ම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එක, ඊට 
පස්ෙසේ මහ බැංකුව, ඊට පස්ෙසේ විෙශේෂෙයන්ම ෙතල් සංස්ථාව බව 
අපි දන්නවා.  ඊළඟට,  ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව පිළිබඳව 
ෙමහි විෙශේෂ සාකච්ඡාවට ලක් කර තිෙබනවා. ලංකා පුත 
සංවර්ධන බැංකුවත්, ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුවට පැවරී තිබුණු 
කාර්යයනුත් පිළිබඳව එම පනත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන 
ෙකොට මුදල් අමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාෙව් 
තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. "අෙප් 
රෙට් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයන් ඉන්නවා, සුළු හා 
මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයන්ට ණය ෙදන්න බැංකුවක් නැහැ, 
ෙම් තිෙබන වාණිජ බැංකු ඔවුන්ට ෙහොඳ ණය ෙයෝජනා කම සකස් 
කර ෙදන්ෙන් නැහැ,  ඒ නිසා රුපියල් මිලියන 50ට අඩු කුඩා ණය 
දීම සඳහායි ෙමම බැංකුව ආරම්භ කරන්ෙන්" කියලා තමයි ලංකා 
පුත සංවර්ධන බැංකුව ආරම්භ කිරීෙම් සාකච්ඡාෙව්දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්ෙව්.  

ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුවත් ආරම්භෙය් සිටම කර තිෙබන 
මූල්ය අපරාධ පිළිබඳව අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඉදිරිපත් කළා. 
අපට මතකයි, ෙබලිඅත්ත පෙද්ශෙය් පන්සලකට අයිති ඉඩමක් 
තමයි ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුවට උකස් කරලා ණය අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඉඩෙම් ඔප්පුව තිෙබන්ෙන් පන්සෙල් නමට. 
පන්සලට අයිති ඉඩම්වලටත් ණය දීපු ආයතනයක් ඒක. හැබැයි, 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිබුෙණ්? ඔවුන්ට තිබුණු සීමා මායිම් බිඳලා, 
තමන්ම ෙතෝරාගන්නා ලද, තමන්ෙග් වුවමනා එපාකම් සහිත මහා 
පරිමාණ ව්යාපාරිකයින් ගණනාවකට ණය ලබා දුන්නා.  

විෙශේෂෙයන්ම රුපියල් මිලියන 200, මිලියන 500 ඉක්මවා 
යන ණය ලබාදී තිෙබනවා. දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුෙව් 
ණය පැහැර හැරීෙම් අනුපාතය සියයට 40යි. එතෙකොට 
ෙකොෙහොමද බැංකුවක් පවත්වාෙගන යන්ෙන්? ණයක් දීලා එම 
ණය ආපසු ලබා ගැනීමට ඇති ෙනොහැකියාව අවම වශෙයන් 
සියයට 5කට වඩා අඩු මට්ටමක තබාගන්නට ඕනෑ. නමුත් එය 

693 694 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 



2016 ඔක්ෙතෝබර් 25  

සියයට 40ත් ඉක්මවන බව ෙම් වාර්තාෙවන් ෙපන්නුම් කරලා 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔවුන් ලබාදී තිෙබන 
ණයවලින් සියයට 40කට වැඩි පමාණයක් නැවත අයකරගන්න 
බැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ සියයට 40 පමාණය වඩු බාස්ට වඩු 
කට්ටලය ගන්න ෙහෝ තවත් ෙකෙනකුට මහන මැෂිමක් ගන්න 
ෙහෝ ලබාදුන් ණය ෙනොෙවයි. ඒ සියල්ල අරෙගන තිෙබන්ෙන් 
මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකෙයෝ විසින් රුපියල් මිලියන 200, 300 
ණය විධියට. ඒවා තමයි "හිඟ ණය" හැටියට ඉතිරිෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. මහ ජනයාෙග් ධනය නාස්ති කරන ආයතනයක් බවට 
ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව පත්වී ඇති බවත් ෙම් වාර්තාව ඉතා 
ෙහොඳින් ෙපන්නුම් කරනවා.  

ගරු නිෙයොජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා 
සභාපතිත්වය දරන ආයතනය වන ශී ලංකා කිකට් ආයතනය 
පිළිබඳවත් කියන්න ඕනෑ. මට මතකයි, කිකට් ආයතනෙය් 
සභාපතිවරයා වශෙයන් ඔබතුමා කාරක සභාවට සහභාගි වුණා. 
එම කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණු වාර්තාව ෙම්ෙක් 
නැහැ. නමුත්, ඔබතුමා කිකට් ආයතනෙය් සභාපති වීමට ෙපර එම 
ආයතනය කැ ඳවපු කාරක සභාෙව් වාර්තාව ෙම්කට ඇතුළත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කිකට් 
ආයතනය එහි සිටින කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ෙමෙහයවූවා 
ෙවනුවට සිදුවී තිෙබන ෙද් තමයි ඒ කාර්ය මණ්ඩලය muppetsලා 
ෙලස තබාෙගන එළිෙයන් තමයි සියල්ල කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්ක තමයි සමස්තය; කිකට් ආයතනෙය් මුළු සිදුවීමම 
තිෙබන්ෙන් ෙමතැන. කිකට් ආයතනය කියලා ආයතනයක් 
තිෙබනවා. එක්ෙකෝ ඒකට Interim Committee එකක් පත් 
කරගන්නවා; තමන්ට හිතවාදී කණ්ඩායමක් දමාගන්නවා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ දන්නවා, ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
ජනාධිපතිවරයාෙග් අනුහසින් කියලා. ජනාධිපතිවරයාෙග් 
රැකවරණය තමයි ඔහුට තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා කීඩා අමාත්යවරයා 
ඔවුන්ට අදාළ නැහැ. ඒ ආයතනය තුළ ඔවුන් අතිශය බලවත් 
පුද්ගලයන් බවට පත්ෙවලා තිබුණා. එම නිසා ආයතනෙය් 
සාමාන්ය කාර්ය පටිපාටිය යටෙත් කටයුතු කරන අය කිසිවක් 
ගණන් ගන්ෙන් නැති කණ්ඩායමක් බවට පත්ෙවලා තිබුණා. ඔවුන් 
කිකට් ආයතනය තුළ ෙද්ව හස්තෙයන්, රාජ හස්තෙයන් පත් 
කරන ලද සුපිරි පැළැන්තිෙය් කණ්ඩායමක් හැටියට කටයුතු කරපු 
බව ඉතා ෙහොඳින් ෙපන්නුම් කරලා තිබුණා. එය ෙමොන තරම්ද 
කියනවා නම්, කිකට් ආයතනය සතු විශාල මුදල් පමාණයක් වැය 
කරලා තිෙබන්ෙන් නඩු කියන්න. කීඩකෙයෝ කිකට් ගහලා සල්ලි 
ෙහොයනවා, පාලකෙයෝ අමෙනෝඥ තීරණ අරෙගන ඒවා 
ෙවනුෙවන් නඩු කියන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව් ඉතා 
පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබන විධියට කිකට් ආයතනය නඩු 
කියන්න පමණක් වැය කරලා තිෙබන මුදල් පමාණය රුපියල් 
මිලියන 124ක්. ඒ කියන්ෙන්  රුපියල් ෙකෝටි ෙදොළහමාරකට 
ආසන්න මුදලක් නඩු කියන්න වැය කරලා තිෙබනවා. කිකට් 
කණ්ඩායම ගිහිල්ලා අව්ෙව් ෙව්ලිලා, විවිධ දුෂ්කරතා මධ්යෙය් 
කිකට් ගහලා සල්ලි ෙහොයනවා. කිකට් පාලක මණ්ඩලය 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? කිකට් පාලක මණ්ඩලය ඕනෑ නැති 
අමෙනෝඥ වැඩ කරලා නඩු දමාගන්නවා. නඩුවලට කිකට් 
ආයතනෙය් සල්ලි වියදම් කරනවා. ෙම්කෙන් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඉතින්, ඒ ආයතන අපි නඩත්තු කරන්න ඕනෑ නැද්ද? 
ඒ අයට අපි දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ නැද්ද? කිකට් කීඩකයන් විසින් 
උපයාගන්නා ලද ධනය,- ශී ලංකාව හැටියට අපට ලැෙබන ධනය 
වෙග් ආදායම් ඒක තුළ තිෙබනවා. නමුත් පධාන ආදායම් මාර්ගය 
තමයි අෙප් කීඩකයන් කිකට් ගහන එක. ඒකෙන් පධාන ආදායම් 
මාර්ගය. ඒ ආදායම් මාර්ගවලින් ලැෙබන ධනය තමයි පාලකයන් 
නඩු කියන්න වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. නඩු කියන්න විතරක් 
ෙනෙමයි, ඔවුන් සංචාර යනෙකොට ඔවුන්ෙග් වියදම් පිළිබඳව, 

සමහර විකාශන අයිතීන් ලබා දීම පිළිබඳව -ෙම් වාර්තාෙව් ඒ ටික 
නැහැ.- වාර්තා විය යුතුයි. නමුත්, මම කියන්ෙන් කිකට් ආයතනය 
පිළිබඳවත් වැදගත් හා සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් ෙමම COPE  
වාර්තාවට ඇතුළත් කරලා තිෙබන බවයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ජනතා වතු 
සංවර්ධන මණ්ඩලය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. එම ආයතනය පවරා 
ගැනීම - එම ආයතනය සුද්දන්ෙගන් ලංකා ආණ්ඩුවට පවරා 
ගැනීම පිළිබඳව - අපි කවුරුත් අභිමානෙයන් කථා කරපු කථාවක්. 
හැබැයි, ඒ ෙදස හැරිලා බලන ෙකොට වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය 
ඇතුෙළේ සිදු වී තිෙබන වංචා, දූෂණ හා අකාර්යක්ෂමතාව ෙදස 
බැලුෙවොත් එම ආයතනය අද අෙප් රටට බරක් ෙවච්ච ආයතනයක් 
බවට පත් වී තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ආයතන 19ක් පිළිබඳ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එයාර්ලංකා ආයතනය, ෙතල් 
සංස්ථාව, කිකට් ආයතනය, ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව, රක්නා 
ලංකා ආයතනය ඇතුළු ආයතන ගණනාවක් පිළිබඳ වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් 
වාර්තාව පසු ගිය අවිචාරවත් කළු දශකයක බිඳක් පමණයි කියලා 
අපි විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමහර ෙද්වල් ෙම් COPE 
එෙක් වාඩිෙවලා ෙසොයන්නට පුළුවන් ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම් 
විගණකාධිපතිතුමා විසින් ලබා ෙදන ලද වාර්තා මත පදනම්ව 
සකස් කරන ලද වාර්තාවක් පමණයි. විධිමත්ව පැති සියල්ල 
ආවරණය වන පරිදි  කරන ලද පරීක්ෂණයක පතිඵල ෙනොෙවයි, 
ෙම්. අපි එතැනට යන්නට ඕනෑ නැහැ. විගණකාධිපතිතුමා ෙදන 
වාර්තාවන් සහ අපට ලැෙබන ෙවනත් වාර්තා අනුව සකස් කරලා 
තිෙබන වාර්තාවක් තමයි ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. එවැනි 
ඉතා කුඩා යාන්තණයකින්, කුඩා ෙමෙහයවීමක් හරහා අත්පත් 
කරෙගන තිෙබන ෙම් වාර්තාව දිහා බැලුවාම අපට ෙත්රුම් 
ගන්නට පුළුවන් ෙම් පාලකයන් අෙප් රෙට් මහජන ධනය 
ෙකොෙහොමද අපහරණය කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි.  

COPE වාර්තා පිළිබඳව විවිධ අවස්ථාවල ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. මට මතකයි ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමා COPE සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන කාලෙය් 
එතුමා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා කිව්වා, එයින් රජයට සිදු වී 
තිෙබන හානිය රුපියල් ෙකෝටි 30,000යි කියලා. රුපියල් ෙකෝටි 
30,000ක වාර්තාවක් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ වාර්තාව 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව් වි.ජ.මු.ෙලොකුබණ්ඩාර 
මැතිතුමා තමයි කථානායකවරයා විධියට මූලාසනෙය් හිටිෙය්. අපි 
දිගින් දිගටම එතුමාෙගන් ඇහුවා, දැන් ෙම් වාර්තාවට කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා. CID එකට යැව්වා කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ අපි 
අහනවා, CID එෙක් වාර්තාව ෙගන්වූවාද කියලා. එතුමා කියනවා, 
"තාම නැහැ" කියලා. ඊට පස්ෙසේ කියනවා එෙහම නම් ෙපොලිස්පති 
කැඳවන්න කියලා. අපි පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට එදා COPE  
එෙකන් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණුවලට දඬුවම් ලබාදීම සඳහා 
විශාල බලපෑමක් කළා.  

අවසානෙය් විවිධ පුද්ගලයන් විසින් නඩු පැවරීම හරහා යම් 
ආයතන කිහිපයක් ඒ ෙවලාෙව් පවරා ගන්නට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ශී ලංකා රක්ෂණ සමාගම, Lanka Marine Services 
Private Limited එක, ඒ කියන්ෙන් ෙතල් සංස්ථාෙව් නැව් ෙතල් 
අංශය වාෙග් ආයතන යළි රජයට පවරා ගැනීම සඳහා එදා ඒ 
COPE  එක බලවත් ෙලස උපකාරී වුණා කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. අධිකරණෙයන් තීන්දුව ගැනීෙම්දී ඒ වාර්තාෙව් සඳහන් වී 
තිබුණු කරුණු ඉතා බලවත් ෙලස සැලකිල්ලට ලක් කළා. ඒ නිසා 
තමයි ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවත්- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට මයිකෙපෝනය ෙදන්න. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත් COPE  එෙක් කටයුතු 
කළා. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් හිටියා. අපි ඉදිරිපත් 
කළ COPE  වාර්තා ෙදක ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වතාවට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඒකමතිකව පාර්ලිෙම්න්තු වාර්තා බවට සම්මත 
කර ගනු ලැබූවා. ඒ ආයතන 48න් ආයතන 16ක බරපතළ දූෂණ, 
වංචා ෙචෝදනා පිළිබඳ ගනුෙදනු අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් පරීක්ෂා කළ යුතු බවට ෙම් සභාව 
ෙයෝජනාවක් සම්මත කරලා තමයි එතැනට යැව්ෙව්. එෙසේ 
යැව්වාට පසුව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කළ වහාම ෙපොලිස් නිලධාරින් 
මාරු කරනු ලැබූවා. නැවතත් ඒ උදවිය ඒ පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන 
විට එවකට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් අධ්යක්ෂ ෙජනරාල් පියෙසේන රණසිංහ මහත්මයා විසින් 
ජනාධිපති කාර්යාලයට මාරු කළා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එක රැයකින්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

එක රැයකින් මාරු කළා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක 
වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමා නිෙයෝගයක් දීලා තිබුණා සති 
ෙදකකට වරක් ෙම්වාෙය් පගති වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. මට මතකයි වතාවක් ෙහෝ ෙදකක් ඒ 
පගතිය ඉදිරිපත් කළා. ඉන් පසුව ඒ කියාදාමය සම්පූර්ණෙයන් 
නතර වුණා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක 

කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අවසන් කරන්නම්.  

අපි වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා ෙම් රෙට් මහ ජනයාෙග් ධනයට 
ෙම් අපරාධකරුවන් කර තිෙබන විනාශය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි 

විටින් විට, -ෙබොෙහෝ අමාත්යවරුන්, මන්තීවරුන්- ෙම් ගනු-ෙදනු 
පිළිබඳව මාධ්ය සාකච්ඡා හරහා, පුවත් පත්වලට ලිපි ලිවීම හරහා 
සහ ෙපොත් පකාශන හරහා ආදී වශෙයන් විවිධ ආකාරෙයන් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ හැම වාර්තාවකටම වඩා 
පබලයි මූල්ය බලය පැවරී තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුව වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් ෙකොට ඉතා පැහැදිලි ෙලසම ෙම් ගනු-ෙදනු සහ ෙම් ගනු-
ෙදනුවලින් ජනතාවෙග් මුදල්වලට සිදු වී තිෙබන අපරාධ 
ෙහළිදරවු කරලා තිබීම. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
මන්තීවරුන් හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුව පැත්ෙතන් අපට කරන්නට 
පුළුවන් කාර්ය භාරය ෙමපමණයි, ඉදිරිපත් කරන එක සහ ඒ 
පිළිබඳව කථා කරන එක. නමුත් මම ආණ්ඩුවට කියනවා ෙම්වා 
කිසිෙසේත්ම යටපත් ෙවන්නට ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා.  

ෙහජින් ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු ෙවනවා. මට 
මතකයි එක නිලධාරී මහත්මෙයක්ව කමිටුවක් ෙලස පත් කරලා 
ෙහජින් ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කළා. අසන්ත ද ෙමල් 
එතැනට කටඋත්තරයක් ෙදන්න ආෙව් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ඔහුට දහ වතාවකට වැඩිය කිව්වා 
කටඋත්තයක් ෙදන්න එන්න කියලා. ඒෙගොල්ල හැසිරුෙණ් 
එෙහමයි. අඩුම තරමින් පරීක්ෂණ කමිටුවට ඇවිල්ලා අසන්ත ද 
ෙමල් කටඋත්තරයක් දීලා තිබුෙණ් නැහැ, අද ෙවනකම්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම නිසා නිකම් ඉන්න marketing 
manager ෙකෙනකුෙග් වැඩ තහනම් කරලා ෙගදර තියලා පඩි 
ෙගවනවා. මුළු ෙහජින් ගනු-ෙදනුෙව්දීම එච්චරයි සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. මුළු ෙහජින් ගනු-ෙදනුෙව් පරීක්ෂණෙය් අවසන් 
පතිඵලය බවට පත් වී තිෙබන්ෙන්, එහි හිටපු manager ෙකෙනක් 
වැඩ තහනම් කරලා ෙගදර තියලා, වාහනයයි, ඩීසලුයි, පඩියයි 
දීලා දැන් අවුරුදු හතක් විතර තියා ෙගන සිටීමයි. එච්චරයි සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව 2009 වසෙර්දී COPE එකට කැඳවපු ෙවලාෙව් අපි 
අහනවා, "ෙම් ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව සිදු කර තිෙබන පරීක්ෂණය 
ෙමොකක්ද?" කියලා. එතෙකොට දුන් උත්තරය තමයි, "එම 
පරීක්ෂණය අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට ෙයොමු කර තිෙබනවා" කියලා. හැබැයි, අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ෙකරුණු 
පරීක්ෂණයක් පිළිබඳව වාර්තාවක් කවදාවත් ඉදිරිපත් ෙවලා 
නැහැ. එවැනි වාර්තාවක් හදන්න ගියා නම් ගරු (ආචාර්ය) 
විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කියපු ෙද් තමයි ඇත්තටම ඒ 
ආයතනයට සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා නිකම් කථා 
කරලා අවසන් කිරීම ෙවනුවට, ෙම් වාර්තාෙව් කරුණු මත 
පදනම්ව "ෙම් මූල්ය අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් ලබා ෙදන්නත්, එම 
ධනය යළි අත්පත් කර ගැනීම සඳහාත් ආණ්ඩුව මැදිහත් විය 
යුතුයි" කියන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මා නතර ෙවනවා. 
ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන 

ලද ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්යතුමා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය ටිකක් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමාට විනාඩි 23ක් තිෙබනවා. 

ඊට පථම, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "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 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. 

 
 

[අ.භා. 3.28] 
 
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, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන සභාව කල් තැබීෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වීමට ලැබීම ගැන 
මා ඉතාම සතුටු වනවා.  

පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, රාජ්ය මූල්ය භාර පධාන ආයතනය 
පාර්ලිෙම්න්තුව.  රාජ්ය මූල්ය පවත්වාෙගන යාම, ර ජෙය් මූල්ය 
කටයුතු පවත්වාෙගන යාම පාර්ලිෙම්න්තුව කිහිප ආකාරයකින් 
පාලනය කරනවා. අපි රාජ්ය අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කරලා, 
අනුමත කරන්ෙන් ෙමතැනින්. ඊළඟට, රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු 
ඇතුළු රාජ්ය ආයතන, ඒ වාෙග්ම රජෙය් අධිකාරී සහ අෙනකුත් 
ආයතන පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ආයතන ෙදකක් 
හරහා ඒ විගණන වාර්තා පරීක්ෂා කරලා, විවිධ වාර්තා නිකුත් 
කිරීම් ෙකෙරනවා. ඒ වාෙග්ම අද තිෙබන පසු විපරම් කමිටු මඟින් 
ඒ ඒ අමාත්යාංශවල ෙකෙරන මූල්ය කටයුතු හා අෙනකුත් කටයුතු 
පරීක්ෂා කිරී ෙම් බලය, විෙශේෂෙයන්ම පධාන මූල්ය නිලධාරියා වන 
ෙල්කම්වරයා කැඳවලා පශ්න කිරීෙම් අයිතිය, පාර්ලිෙම්න්තුව සතු 
කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වාචික පශ්න ඇසීම ආදිය 
මඟිනුත් රෙට් මූල්ය කටයුතු පිළිබඳව පශ්න කිරීෙම් අයිතිය 
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු කර ෙගන තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව, එෙහම නැත්නම් අපි කවුරුත් 
හඳුනන COPE එකට විශාල වග කීමක්, බලයක් පැවරිලා 
තිෙබනවා ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙනොවන අධිකාරි, ඒ වාෙග්ම සංස්ථා 
සහ අෙනකුත් ආයතනවල මූල්ය කටයුතු සහ අෙනකුත් කටයුතු 
පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා 

කරන්න. ෙම්ක ඇත්තටම කරුණු වාර්තා කිරීමක් පමණයි. 
අධිකරණමය හා අෙනකුත් කටයුතු සිදු කිරීෙම් මහා කාර්ය භාරය 
විධායකයට පැවරී තිෙබනවා.  

අපි අද ෙම් රාජ්ය ආයතන ගැන කල්පනා කරන ෙකොට ෙම් 
රාජ්ය ආයතන සම්බන්ධෙයන් ෙනොවිසඳුණු, හැෙමෝම වාද විවාද 
කරන කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ලිබරල් ආර්ථික 
පතිපත්තිය අනුගමනය කරන අය විශ්වාස කරනවා "ෙබොෙහෝ 
රාජ්ය ආයතන ෙපෞද්ගලිකකරණය කිරීෙමන් -ෙපෞද්ගලික 
අංශයට ලබා දීෙමන්- ඒවා කාර්යක්ෂම කරන්න, ඒවා වාණිජමය 
පදනමකට ෙගෙනන්න පුළුවන්" කියලා. තවත් සමහර අය තර්ක 
කරනවා, "ෙම් රාජ්ය ආයතන ෙපෞද්ගලිකකරණය කිරීම ජනතාව 
සතු ෙද්පළක් විකිණීමක්" කියලා. එෙහම තර්ක කරලා, ජනතා 
ශුභ සිද්ධිය සඳහා ඒවා රජෙයන්ම පවත්වාෙගන යා යුතුයි කියලා. 
ඇත්තටම ෙම් අන්තවාද ෙදෙකන්ම අපි මි  ෙඳන්න ඕනෑ. සමහර 
රාජ්ය ආයතනවල කාර්ය භාරය වඩා කාර්යක්ෂමව, වඩා විධිමත්ව 
ෙපෞද්ගලික අංශයට කර ෙගන යන්න පුළුවන්. තවත් සමහර 
රාජ්ය ආයතනවල කාර්ය භාරය ෙපෞද්ගලික අංශයට සිදු කර 
ෙගන යන්න බැහැ. ෙම් රෙට් විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවාව ෙපෞද්ගලික 
අංශයට විවෘත කළ අවස්ථාෙව් ෙනොෙයක් වාද විවාද ඇති වුණා. 
නමුත්, අද අපි හැෙමෝම පිළිගන්න කාරණයක් තමයි, ඒ මඟින් ෙම් 
රෙට් විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවාවට, දුරකථන මාධ්ය සහ අන්තර්ජාලයට 
මහා ඉදිරි පිම්මක් පනින්න හැකියාව ලැබුණු බව. ඒ වාෙග්ම 
සමහර රාජ්ය ආයතන ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබා දීම විසින් ඒවා 
සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවලා, ඒවා සම්පූර්ණෙයන්ම 
බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් වුණු බවත් අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම රාජ්ය ආයතන ඉදිරියට ෙගන යනවා නම්, වර්තමාන 
වැටුප් ව හෙය්,  වර්තමාන කළමනාකාරී ව හෙය් විප්ලවකාරී 
පරිවර්තනයක් සිද්ධ කර ගන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන් සිංගප්පූරුව වැනි රටවල  රාජ්ය ආයතන 
කාර්යක්ෂම කරෙගන තිෙබන්ෙන්, ඒ රාජ්යයන්වල  වැටුප් සහ 
අෙනකුත් කියාවලීන් ඔවුන්ෙග් කාර්ය සාධනයට, ඔවුන්ෙග් 
කුසලතාවයට සම්බන්ධ කර තිබීම විසින්. ෙජ්යෂ්ඨත්වය මත 
ෙනොව, කුසලතාවයට මුල් තැන ෙදන වැටුප් වර්ධක සහ උසස්වීම් 
කමෙව්දයක් ඇතුළත්ව රාජ්ය ආයතන අනාගතෙය් ෙගොඩනැඟීමට 
සියලු ෙදනාම කටයුතු කළ යුතු අවස්ථාවට අප අද එළඹ 
තිෙබනවා.  

ෙමහිදී එක් කාරණයක් සඳහන් කළා. මෙග් නමත් සඳහන් 
වුණා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය පිළිබඳව, එහි සිදු ෙවච්ච මූල්ය 
කටයුතු පිළිබඳව ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කමිටුව කරුණු දක්වා 
තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පශ්න කළා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
සමාගෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන අල්ලස් දුෂණ වංචා පිළිබඳව හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාට සහ හිටපු නාවික හමුදාපතිවරුන් තුන් 
ෙදනාට උසාවිෙය් නඩු පැවරීම පිළිබදව. ෙමතැනදී අපට තිෙබන 
ගැටලුව ඒක ෙනොෙවයි. පළමුවන ඇවන්ට් ගාර්◌්◌්ඩ් නැව -
මහනුවර නැව- ජනවාරි මාසෙය්  ගාල්ෙල්දී අත් අඩංගුවට 
පත්වුණා. ෙදවන නැව 2015 ඔක්ෙතෝබර් 25 ෙවනිදා  නාවික 
හමුදාව ගාල්ලට රැෙගන ආවා. ෙම් පිළිබඳව එවකට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල්වරයා පැහැදිලි 
වාර්තාවක් ලබා දුන්නා. ඒ වාර්තාෙවන් කියැවුෙණ් තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නීතිවිෙරෝධී අවි ආනයනය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වාෙග්ම ගිනිඅවි ආඥාපනත යටෙත් හා පුපුරණ 
දව්ය ආඥාපනත යටෙත් ආයුධ දහස් ගණනක්, උණ්ඩ ලක්ෂ 
ගණනක් අපහරණය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් පිරිස් අත් 
අඩංගුවට ගත යුතුය කියායි. නමුත් අවුරුදු ගණනක් ෙම් 
සම්බන්ධව  වාද  විවාද කර අවසානෙය්දී අල්ලස් නඩුවක 
වරදකාරයින් බවට  පමණක්  ඔවුන් පත් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන 
ෙම් රට අනාගතෙය්දී කම්පා ෙවනවා ඇති. ඇත්තටම යුක්තිය 
ඉෂ්ට කිරීම සඳහා ෙම් රජයට ජනවාරි 8 ෙවනිදා  ඡන්දය දුන්  හැට 

699 700 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදලක්ෂයක් ජනතාවෙග්, ඒ වාෙග්ම අෙගෝස්තු 17 ෙවනිදා ඡන්දය 
දුන් පණස් ලක්ෂයකට අධික ජනතාවෙග් පාර්ථනාව තිෙබන්ෙන් 
එතැන ෙනොෙවයි. යුක්තිය ඉටු කිරීෙම් ස්ථානෙය්ය කියන එක අපි 
අවධාරණය කරන්නට  ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් සාකච්ඡාව ෙකොෙහොම කර ෙගන ගියත් අද අපිට මග 
හරින්නට බැරි විධියට ඉදිරියට ඇවිත් තිෙබන ෙදයක් තමයි මහ 
බැංකුෙව්  බැඳුම්කර සිදුවීම. විෙශේෂෙයන් 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 
27 ෙවනිදාත්, 2016 මාර්තු මාසෙය් අගත් සිදු ෙවච්ච බැඳුම්කර 
සිදුවීම්වලින් පැන නැඟි තිෙබන තත්ත්වය. අපි කවුරුත්දන්නවා, 
රජයට  වුවමනා කරන මුදල් සම්පාදනය කර ගැනීම සඳහා  මහ 
බැංකුව දීර්ඝ කාලීනව බැඳුම්කර නිකුත් කරන  බව.  1997 
වර්ෂෙය් සිට ෙම් කියාවලිය කියාත්මක කර තිෙබනවා. සැලසුම් 
කර කියා කරන්න බැරි සමහර කටයුතුවලට  එදිෙනදා ෛදනිකව 
අවශ්ය වන මුදල් සඳහා  මහ බැංකුව තමන්ෙග්  ෙකටි කාලීන 
බිල්පත් නිකුත් කිරිම සිදු කරනවා. දිගු කාලීන බැඳුම්කර අවුරුදු 
තිහකට ඒ ආකාරව නිකුත් කරනවා. ඒවා එක්තරා ආකාරයකට 
සමාන්තර ෙශේණින්, series එකක් හැටියට නිකුත් කරනවා. ඒක 
පසිද්ධ කර  මහ බැංකුව කර ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක්. ෙම් 
බැඳුම්කර හරහා තමයි රාජ්ය මුල්ය සම්පාදනයට අවශ්ය කරන 
මුදල් සම්පාදනය කර ගන්ෙන්. මුදල් අමාත්යාංශෙය් අවශ්යතාව 
රාජ්ය ණය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට - Public Debt Department එකට
- මහ බැංකුෙවන් ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ පිළිබඳව අනාගත 
පුෙරෝකථනයන් කර  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සිද්ධ ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම කුඩා පමාණෙය් අවශ්යතා සඳහා  ඔවුන්ට භාණ්ඩාගාර 
බිල්පත් නිකුත් කිරීෙම් හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. බැඳුම්කර නිකුත් 
කිරීෙම් කියාදාමය පිළිබඳ වෘත්තීය වශෙයන් දැනුමක් නැති අය 
අතර පවා ෙම්  සම්බන්ධෙයන් සංවාදයක් ඇති වී  තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද ඒ සංවාදය? බැඳුම්කර නිකුත් කළ යුත්ෙත් ෙපොදු 
ෙවන්ෙද්සි කමයක් යටෙත්ද, එෙසේ නැත්නම් ෙපෞද්ගලික 
ෙවන්ෙද්සි කමයක් යටෙත්ද? ඇතැමුන් තර්ක කරන්ෙන්, ෙවළඳ 
ෙපොළ කමය යටෙත් විවෘත ෙපොදු ෙවන්ෙද්සි කමයකට ගියාම 
තමයි ඒ නිශ්චිත ෙවළඳෙපොළට ආෙව්ණික, නියමානුකූල ෙපොලී 
අනුපාතය ලැෙබන්ෙන් කියායි. මූල්ය ෙවෙළඳ  ෙපොෙළේ ෙපොලී 
අනුපාතය ඉහළ ගියත්, ඒක මූල්ය ෙවළඳ ෙපොළටත්, රෙට් 
ආර්ථිකයටත් බලපානවා.  ෙමොකද, ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ ගියාම 
ආෙයෝජකයින් ට මුදල් ලබා ගැනීම අපහසු ෙවලා රෙට් 
සංවර්ධනයට, රෙට් මූල්ය ෙවළඳ ෙපොළට  එයින් බලපෑමක් එල්ල 
ෙවනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙපොලී අනුපාතය සාමාන්ය තත්ත්වයට වඩා 
අඩු  වුෙණොත් එමඟින් වැඩිෙයන් මුදල් මූල්ය ෙවළඳෙපොළට ගමන් 
කර ඒවා  ආෙයෝජනයට පමණක් ෙනොෙවයි, පරිෙභෝජනයටත් 
ගමන් කර බරපතළ පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන් පරිෙභෝජන කියාවලිය තුළ රුපියල අවපමාණය වීම 
වැනි පශ්නවලටත් මුහුණ ෙදන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. 2015 
වසෙර් මුල් වකවානුෙව් ෙමවැනි තත්ත්වයක් අපි දැක්කා. 
ආෙයෝජනය ෙවනුවට පරිෙභෝජනය ෙදසට ජනතාව ෙයොමු වුණු 
පවණතාවක් අපට 2015 වර්ෂෙය්දී දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. 
ෙමොකද, ඊට කලින් අවුරුද්ෙද් වාහන තුන්ලක්ෂ පනස්දහසයි 
ෙගන්වූෙව්. හැබැයි, 2015 වර්ෂෙය්දී වාහන හත්ලක්ෂයක් 
ෙගන්වන තත්ත්වයකට පත් වුණා. ෙම් ආදි වශෙයන් අෙප් 
පරිෙභෝජනය ඉහළ යෑෙම් පවණතාවක් එතැන ඇති වුණා. ඒ නිසා 
ෙපොලී අනුපාතය කියන එක ඒ නිශ්චිත තත්ත්වෙයන් වැඩි වුණත්, 
අඩු වුණත් ඒක ආර්ථිකයක මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළට බලපානවා. ඒ 
නිසා ෙම් කටයුත්ෙත්දී ෙපොලී අනුපාතය නිශ්චිතව පවත්වා ගැනීම 
අත්යවශ්ය ෙකොන්ෙද්සියක්, ඒකට සුදුසුම කමය ෙපොදු ෙවන්ෙද්සි 

කමය කියායි එම ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමය ගැන විශ්වාසය 
තබන අය හිතන්ෙන්.  

අෙනක් පැත්ෙතන්, ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය කිව්වාට, ඇඩම් 
ස්මිත් ෙමය හඳුන්වා දුන්ෙන්,  ෙම්ක වාස්තවික යථාර්ථයක්; 
ෙනොෙපෙනන හස්තයකින් ෙමම ෙවෙළඳ ෙපොළ පාලනය ෙවනවා 
කියායි. ඒක තමයි ෙවෙළඳ ෙපොළ කමය හැටියට ඔහු දැක්ෙක්. 
නමුත් ෙවෙළඳ ෙපොළ කියන්ෙන් මිලදී ගැනීෙම් හැකියාව මත, 
ආෙයෝජනය කිරීෙම් හැකියාව මත පුද්ගලයින් හා කණ්ඩායම් 
විසින් පාලනය කරන තත්ත්වයක්. එ තෙකොට ෙම් සෑම ෙදනාටම 
සමාන තත්ත්වයන් තිෙබන ෙවෙළඳ ෙපොළක් ෙනොෙවයි, අසමාන 
තත්ත්වයන්  තිෙබන ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති කරන්න ඒ අයට - 
පාග්ධනය කැටි කර ගත් පිරිස්වලට- හැකියාව ලැෙබනවා. අන්න 
එතැනදී තමයි නිවැරදි ආෙයෝජනය, නිවැරදි ෙපොලී අනුපාතය 
සඳහා රාජ්ය මැදිහත්වීම අවශ්ය ෙවන්ෙන්. ඒ නිසාම තමයි 
බිතාන්යෙය් ෙශේෂ්ඨ ආර්ථික විද්යාඥෙයකු වන ෙජෝන් ෙමනාඩ් 
ෙක්න්ස් ෙම් රාජ්ය මැදිහත්වීම ෙවෙළඳ ෙපොළ පවත්වා ෙගන 
යෑමට, රාජ්ය මූල්ය පවත්වා ෙගන යෑමට අත්යවශ්ය බව පකාශ 
කෙළේ. ඔහුෙග් ෙක්න්සියානු මූලධර්මවල තිබුෙණ්, ඒකයි.  

අෙනක් පැත්ෙතන්, "මහ බැංකු" කියන සංකල්පයම ආෙව් 
බැංකු විසින් තමන්ට රිසි පරිදි ෙපොලී අනුපාත ෙවනස් කරමින් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ කරෙගන යන විකෘති කිරීම වැළැක්වීම 
සඳහායි. ඒ අනුව අපිට පිළිගන්න ෙවනවා, ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළටම 
ඕනෑ ආකාරයට ෙනොෙවයි, ඇතැම් අවස්ථාවලදී තමන්ෙග් ආර්ථික 
තත්ත්වයන් දිහා බලා ෙවෙළඳ ෙපොළ කළමනාකරණයටත් 
ඉදිරිපත් ෙවන්න රාජ්යයන්ට සිද්ධ ෙවනවාය කියන කාරණය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක් ආර්ථික අර්බුදයකට 
හසු වුෙණොත්, මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ අස්ථාවරත්වයක් ඇති 
වුෙණොත්, ඒෙකන් ගැලෙවන්න ෙවෙළඳ ෙපොළ කමයටම බැහැ. 
අනිවාර්යෙයන්ම රාජ්යෙය් මැදිහත්වීම, මහ බැංකුෙව් මැදිහත්වීම 
එතැනදී සිදු විය යුතු ෙවනවා. ඒ නිසා ඒක කිසිෙසේත්ම අපට හඳුනා 
ගන්න බැහැ, මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළට කරපු බලපෑමක් ෙහෝ 
ෙවනත් ආකාරයක් හැටියට. ඒ නිසා ෙම් තර්ක ෙදෙක්ම යම් යම් 
සත්යයන් තිබුණත් කිසියම් ආකාරයකට ෙම් කම ෙදක මගින්ම 
රාජ්ය මූල්ය සකසා ගන්න කිසියම් කමෙව්දයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, ඒක රටට ෙහොඳ නම්, රාජ්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ 
වාෙග්ම මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ ස්ථාවර ෙවනවා නම් ඒ කමය අපට 
ගැළෙපන කමයක් කියා අපට හිතා ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ කමය ගැන අතිශය විශ්වාසය 
තබන බටහිර රටවල් වන එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය -
බිතාන්යය-, ඒ වාෙග්ම සිංගප්පූරුව කියන ෙම් හැම රටක්ම ෙපොදු 
ෙවන්ෙද්සි කමය වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික ෙවන්ෙද්සි කමයත් රාජ්ය 
මූල්ය සකසා ගැනීම සඳහා මහ බැංකු බැඳුම්කරවලට පාවිච්චි 
කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව් මම පකාශ කරන්න ඕනෑ. එෙහම නම් 
ෙමතැන ගැටලුව ෙමොකක්ද? ෙමතැන ගැටලුව ෙම් 
ෛසද්ධාන්තික පශ්නෙය් පැටලී සිටීම ෙනොෙවයි; ෙපොදු 
ෙවන්ෙද්සි කමයද, ෙපෞද්ගලික ෙවන්ෙද්සි කමයද වඩා සුදුසු 
කියන එක පිළිබඳ පැටලීම ෙනොෙවයි. ඒකට විසඳුමක් තිෙබනවා. 
ඒක තමයි රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවර කරන කවර කමයද, කවර 
මිශණයද අපි ෙයොදා ගත යුත්ෙත් කියන එක. ෙමතැන තිෙබන 
ගැටලුව  එක්තරා පාථමික මූල්ය ආයතනයක් විසින් එනම් 
'පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස්' නමැති ආයතනය විසින් ඉතාම අනිසි 
ලාභයක් උපයා ෙගන තිබීමයි. ඔවුන් ෙම් මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළට 
ඇතුළු වුෙණ්, 2014 වර්ෂෙය්.  රුපියල් මිලියන තුන්සියයකට 
ආසන්න පමාණයක් තමන්ෙග් පාග්ධන ශක්තිය හැටියට පාවිච්චි 
කරලා, ඒ පාග්ධන ශක්තිෙයන් ආපු අය මාස දහහතරක් ඇතුළත 
රුපියල් මිලියන දහහතරදහසක් තමන්ෙග් ලාභය හැටියට ෙසොයා 
ගැනීම බරපතළ පශ්නයක්. ඒ බව ඔප්පුවීම, ඒ බව ඔවුන් විසින්ම 
පකාශයට පත් කිරීම ඊටත් වඩා බරපතළ පශ්නයක්.  
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අෙප් ජාතක ෙපොෙත් තිෙබනවා, මී කුණකින් ධනවත් වී 
සිටාෙණෝ ෙකෙනක් වුණු පුද්ගලෙයකු ගැන. මී කුණක් විකුණා 
එතැනින් පෙකෝටි ගණන් ධනය ෙසොයා ගත් ෙකෙනක් ගැන 
ආදර්ශ කථාවක් තිෙබනවා. ෙමතැනදීත් කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙමතැන කිසිම මී කුණක් නැතුව, තමන්ෙග් 
ආයතනෙය් තිබූ ඉතා සුළු පාග්ධනයක් පාවිච්චි කරලා පෙකෝටි 
ගණන් ධනය ෙහොයා තිෙබනවා. ඒක ඉතා බරපතළ ගැටලුවක්. 
ඒක ෙහොයන්න ඔවුන්ෙග් ආයතනයට හැකියාව ලැබී තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඔවුන් ෙම් මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අතිශය රහස්ය යයි 
කියනු ලබන ෙතොරතුරු කිසියම් ආකාරයකට තමන් අතට 
පත්කරෙගන තිෙබන බව COPE සටහන්වල අපට පැහැදිලිව 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ණය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මහ බැංකුෙව් අභ්යන්තර කාර්ය සාධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව -Domestic Operations Department - කියන 
ෙම් හැම ෙකෙනකු  ම සම්බන්ධෙයන් ෙම් කටයුත්ත කරෙගන 
යන්න ඔවුන්ට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.  

ෙමතැන සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමම පාථමික 
ආයතනයට යම්කිසි පූර්ව ෙතොරතුරක් තිබුණා, ෙම් අවස්ථා 
ෙදෙක්දීම රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන, පසිද්ධිෙය් පකාශ කරපු 
පමාණයට වඩා අධික පමාණයක මූල්ය අවශ්යතාවක් තිෙබන බව. 
රජය 2015 ෙපබරවාරි 27වැනි දා කිව්ෙව් රාජ්ය මූල්ය අවශ්යතාව 
රුපියල් බිලියනයයි කියායි. ඒක තමයි, අනික් සියලුෙදනාටම 
පසිද්ධ කළ ෙවෙළඳ ෙපොළ සත්යය. නමුත්, එතැනට ගියාට පසුව 
ඒ බිලියනය බිලියන 20ක් කරන්න යනවා. බිලියන 20 පසුව  
බිලියන 10ක් කරනවා. එය කිසිෙසේත්ම ෙවෙළඳ ෙපොළට එකඟ 
කාරණයක් ෙනොෙවයි. එය පැහැදිලිවම ෙවෙළඳ ෙපොළ කමයට 
ෙපෞද්ගලිකව තබන ලද අතක්. ඒ තීරණය ගත්ෙත් කවුරු වුණත්, 
එය ෙවෙළඳ ෙපොළ කමය තමන්ට අවශ්ය ආකාරයට හැසිරවීමට 
දරපු උත්සාහයක්. එම නිසා ෙවෙළඳ ෙපොළ කමෙය් සතුෙරක් 
හැටියට තමයි ඒ ෙමොෙහොෙත් කියාත්මක කිරීමට අදහස් කළ ඒ 
අයෙග් එම තීරණය සැලකිය යුත්ෙත්.  

ඊළඟට,  ෙම් සඳහා තමන්ට පාග්ධනයක් නැති නිසා ෙම් 
ආයතනයට තවත් රාජ්ය ආයතනයක් ණය ලබා ෙදනවා; තවත් 
රාජ්ය ආයතනයක් ඔවුන් ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් ෙවනවා. එම 
ආයතනයත් ෙම් පාථමික මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේම කටයුතු කරන 
ආයතනයක්. ඒ ලංකා බැංකුවයි. ෙදවැනි අවස්ථාෙව්දීත් ශී ලංකා 
මහ බැංකුෙව් මුදල්  ෙම් සඳහා පාවිච්චි ෙවනවා. ෙම්ක පුදුම 
තත්ත්වයක්. ආණ්ඩුෙව්ම සල්ලි පාවිච්චි කරලා, ආණ්ඩුෙව්ම 
බැඳුම්කර මිලදී ගන්නවා. ඊළඟට, දින කීපයකට පසුව ඒ බැඳුම්කර 
ටික ආණ්ඩුවටම විකුණනවා; ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට 
විකුණනවා. විකුණලා මාස 14ක් ඇතුළත මිලියන 14,000ක් 
ෙහොයනවා. ෙම්ක කීප ආකාරයකින් බරපතළ මූල්ය අපරාධයක්. 
පළමුවැනි කාරණය, රාජ්ය මූල්ය රහසක් ෙකොෙහොමද, ෙම් 
ෙපෞද්ගලික ආයතනය අතට ගිෙය් කියන එක.  ඒ රාජ්ය මූල්ය 
රහසට අනුකූලව කියා කිරීමට මූල්ය සම්පාදනය කරගැනීම සඳහා 
රාජ්ය ආයතන ෙකොෙහොමද හැසුරුෙණ් කියන ගැටලුව ෙදවැනි 
කාරණයයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා මහ බැංකුවත්, ලංකා බැංකුවත් 
ෙමතැනදී ගත්ත කියා මාර්ගය, ෙමතැනදී කියා කළ ආකාරය 
සදාචාරයට පමණක් ෙනොෙවයි, නීතිමය වශෙයන් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ආර්ථික විනයටත් බරපතළ හානියක් කර 
තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල තමයි ෙම් 
රෙට් තිෙබන ෙලොකුම අරමුදල. රුපියල් ටිලියනයකට අධික 
ධනයක් එතැන තිෙබනවා. ෙම් පාථමික ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉන්න 
අනික් පහෙළොස්ෙදනාටම එතරම් ධන ශක්තියක් නැහැ. ඒ අය 
ෙමතැනට ෙගනාෙව්ම ෙම්ක පාලනය කිරීෙම් අදහසින්. නමුත්, ඒ 
අයව ෙම් තරගෙයන් ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරනවා විතරක් 

ෙනොෙවයි, ද්විතීයික ෙවෙළඳ ෙපොෙළේදි ඒ අය තමයි ෙම් අයෙග් 
බැඳුම්කර මිලදී ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්. එෙහම නම්, ඊළඟට 
 ෙම්ක විකුණන්ෙනත් ෙම් රෙට් ලක්ෂ සංඛ්යාත ජනතාවකෙග් 
ධනය සහිත ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් කියාවලියක් මඟින්. 
එය පරීක්ෂා කරන්න මහ බැංකුෙව් විෙශේෂ අංශයක් තිෙබනවා.  

ෙම් ලාභෙයන් අතිවිශාල ෙකොටසක් අයිති කාටද? ඊළඟට 
තිෙබන ආයතනයට ෙම් කාලය ඇතුළත ලැබී තිෙබන පධාන 
ලාභය මිලියන 57යි.  මිලියන 14,000කට අධික ධනෙයන් විශාල 
පමාණයක් අයිති විය යුතුව තිබුෙණ් ශී ලංකා මහ බැංකුවට බව 
අපට ෙපෙනනවා. එය මුදල් අමාත්යාංශයට යා යුතුව තිබුණු 
මුදලක්; රජයට අයිති විය යුතුව තිබුණු මුදලක්. රජෙය් මුදලක්ම 
පාවිච්චි කරලා, රජෙය් ආයතනයකටම විකුණලා, රාජ්ය 
ආයතනයකට යා යුතුව තිබුණු මුදලක් ෙමතැන හංගලා තිෙබනවා. 
එම නිසා අප ෙම් පිළිබඳව දැඩිව, සෘජුව නීතිය කියාත්මක කළ 
යුතු බවයි මා කියන්ෙන්. පළමුව ශී ලංකා මහ බැංකුව, ඒ වාෙග්ම 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල, ලංකා බැංකුව ඇතුළුව ෙම් අනිකුත් 
රාජ්ය ආයතන පිළිබඳව විධිමත්, අපක්ෂපාතී ඒ වාෙග්ම, බලගතු 
ආකාරයකට නීතිය කියාත්මක වීමක් ෙම් රටට අත්යවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාව 2015 
ජනවාරි 8වැනි දා එෙතක් පැවති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
පාලන බලය ෙපරළා දැමුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
කාර්ය සාධනෙය් අඩු පාඩුවක් නිසා ෙනොෙවයි;  මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව සංවර්ධනය අඩුෙවන් කළ නිසා ෙනොෙවයි; මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව රාජ්ය ස්ථාවරත්වය සඳහා කටයුතු ෙනොකළ 
නිසා  ෙනොෙවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් සංවර්ධනය පිටුපස 
ජාතික මං ෙකොල්ලයක් තිබිච්ච විත්තිය ෙම් රෙට් දැන උගත් 
ජනතාව දැනගත් නිසායි. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් පක්ෂවල අය ඒ 
පක්ෂය කියන විධියට ඡන්දය ෙදනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
ෙකොයි පැත්ෙත් හිටියත් ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂෙය් කාඩර්වරු ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඡන්දය ෙදනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙකොයි පැත්ෙත් හිටියත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කාඩර්වරු 
එක්සත් ජාතික  පක්ෂයට ඡන්දය ෙදනවා. නමුත් ෙම් රෙට් දැන 
උගත් බහුතර ජනතාව කිසියම් නිශ්චිත තීන්දුවකට ඇවිල්ලා, ඒ 
තීන්දුව ජනවාරි 08 ෙවනිදා කියාත්මක කළා. ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ජනාධිපතිවරණ ව්යාපාරයත්, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතාෙග් ජනාධිපතිවරණ ව්යාපාරයත් පචාරක ශක්තිය 
අතින් ගත්තාම අහසට ෙපොෙළොව වාෙගයි තිබු ෙණ්.  තවමත් ෙම් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් කණ්ඩායමට ෙම් පරාජෙය් 
පකම්පනෙයන් මිෙදන්න බැහැ. ෙමොකද, හදා ගත්තු එච්චර විශාල 
පතිරූපය ෙකොෙහොමද, පරාජයට පත් වුෙණ් කියන එක හිතා 
ගන්න බැහැ.  ඒ ඡන්ද ලක්ෂ 58 ගන්න හැම ඡන්දයකටම රුපියල් 
43,000ක් වියදම් කළා. මුළු රෙට්ම ආර්ථිකය එක්ක සූදුවක් 
ෙකළියා. හැබැයි, අර ජනතාව තීරණය කළා, කාර්ය සාධනයට 
යටින් ජාතික මං ෙකොල්ලයක් තිබිච්ච විත්තිය. ඒ ජාතික මං 
ෙකොල්ලෙය් අංෙගෝපාංග ෙම් COPE වාර්තාෙවත් ෙපෙනනවා.  

ෙහජින් ගනු-ෙදනුෙව් සිට අෙනකුත් සෑම ගනු-ෙදනුවක් 
හරහාම තිෙබන්ෙන් ඒ ජාතික මං ෙකොල්ලෙය් අංෙගෝපාංගයි. ඒ 
ජනතාවෙග් මහත් වූ අභිලාෂය ඒකයි. ඒ ජනතාව ඒ ඡන්දය 
දුන්ෙන් අතීතයට දඬුවම් ෙදන්න; වර්තමානෙය් ෙමවැනි ෙද් 
සිදුවන එක වළක්වන්න; අනාගතෙය් එවැනි දෑ සිදුවීම වැළැක්වීම 
සඳහා අවශ්ය කරන නීති-රීති සම්පාදනයටයි. ඒ නිසා, ෙමතැන ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය, යූඑන්පී, ෙජ්වීපී, ෙහළ උරුමය කියලා 
ෙභ්දයක් නැහැ. එතෙකොට ෙවනත් කිසිම පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ. 
එදා ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට දුන් 62 ලක්ෂයක 
ජනවරම, එක්සත් ජාතික ෙපරමුණට 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් 
ලැබුණු 50 ලක්ෂයක ජනවරම ෙවනුෙවන් අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන් 

703 704 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් පිළිබඳව දැඩිව ඍජුව නීතිය කියාත්මක කරන ෙලසයි. ෙම් 
පිළිබඳව නීතිය කියාත්මක කරන්න අපි අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් 
මා හිතන්ෙන් අෙප් ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු බිඳ වැෙටනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, විශාල සමාජ අසහනයකට, ජනතාව නීතිය 
අතට ගන්නා තැනකට රට ගමන් කරන්න ඉඩ තිෙබනවා. 
සමාජෙය් තැන් තැන්වලින් පැන නැ ෙඟන කරුණුත් අද අපට   
ෙපෙනනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අමාත්යතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ෙම් රෙට් තැන් තැන්වල පැන නඟින කරුණු අපි  දැකලා 

තිෙබනවා. ෙම් රෙට් තරුණ කැරලි   ගණනාවක් ඇති වුණා. දහස් 
ගණන් පිරිස් ජීවිත පරිත්යාග කරන තැනට ගමන් කළා. ෙමොකද, 
යුක්තිය, සාධාරණත්වය රාජ්යෙයන් ඉටු ෙවන්ෙන් නැහැ ය කියන 
ඒ පදනම නිසා තමයි  එය කරන්න සිද්ධ වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, අපි 
හැමදාම කථා කරනවා සිංගප්පූරුව ගැන. ලී ක්වාන් යූ ගැන. ලී 
ක්වාන් යූට ඉතාම වැදගත් මිතෙයක් හිටියා. ඔහුෙග් නම ෙට් චිං 
වෑන්.  ඔහු පසිද්ධ වාස්තු විද්යාඥෙයක්. 1972දී  සිංගප්පූරුෙව් 
නිවාස පශ්නය විසඳන්න ලී ක්වාන් යූ විසින් ඔහුව තමයි මුලින්ම 
පත් කෙළේ. 1972දී, අෙප් ෙකොළඹටත් වඩා අන්ත 
පැල්පත්වාසීන්ෙගන් ගහණව තිබූ රටක් තමයි සිංගප්පූරුව 
කියන්ෙන්. ෙට් චිං වෑන් කියන ෙම් පධාන වාස්තු විද්යාඥයා තමයි 
සිංගප්පූරුෙව් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවලා, නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියට නායකත්වය දීලා ෙකටි කාලයක් එනම් 
දශකයකට අඩු කාලයක් ඇතුළත සිංගප්පූරුව ආදර්ශවත් නාගරික 
රාජ්යයක් කෙළේ. ෙම් ගැන ලී ක්වාන් යූ ෙකොච්චර පැහැදුණාද 
කිව්ෙවොත්,  පසු කාලයක ෙමොහුව ෙද්ශපාලනයට ෙගනාවා. 1979 
People's Action Party එෙකන් ඡන්දය ඉල්ලන්න කිව්වා. ඔහු 
රාජ්ය ෙසේවය අතහැර ඡන්දය ඉල්ලුවා. ඡන්දය ඉල්ලුවාට පසුව 
තමාෙග් හිතමිතුරාට, පවුෙල් මිතයාට, ෙට් චිං වෑන්ට රෙට් 
ෙලොකුම ඇමතිකම එනම් ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිකම දුන්නා. 
දීලා ඒ ඇමැතිකම කරෙගන යන්න කිව්වා.  

1986දී ලී ක්වාන් යූ  හම්බ ෙවන්න ආපු සිංගප්පූරුෙව් බලගතු 
දූෂණ මර්දන ආයතනෙය් නිලධාරියා අගමැතිවරයාට කිව්වා, 
''ඔබෙග් ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිට එෙරහිව ඉතාම පබල 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් කටයුතු 
කරෙගන යනෙකොට ෙඩොලර් මිලියන 1.5කට අධික පමාණයක 
පගාවක් ඔහු ගත්ත බවට ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන 
ඔහුෙගන් පකාශයක් අරෙගන ඔහුව අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ'' 
කියලා කිව්වා. ඒ අනුව ලී ක්වාන් යූ ඒකට ඉඩ දුන්නා. අර 
ආයතනෙය් නිලධාරින් ගිහිල්ලා ඒ ඇමතිවරයා හම්බ වුණා. 
ඇමතිවරයා කිව්වා, ''ඔය ෙගොල්ලන්ට කට උත්තරය ෙදන්න 
කලින් මට අගමැති හම්බ ෙවන්න ඕනෑ''ය කියලා. ඒ අනුව ඔහු 
අගමැති හම්බ වුණා. ලී ක්වාන් යූ හම්බෙවලා කිව්වා, ''ඔබ මාෙග් 
නායකයා, ඔබ මාෙග් මිතුරා මාව ෙම් අමාරුෙව් දාන්න එපා.  මම 
කැමැතියි සමාව අරෙගන හැෙදන්න'' කියලා. ලී ක්වාන් යූ ඔහුට 
බරපතළ පිළිතුරක් දුන්නා. ඒ තමයි ''ඔබ ඉතා දක්ෂ මිනිෙහක්; ඔබ 

ඉතාම දක්ෂ වාස්තු විද්යාඥෙයක්; ඔබ ෙම් රට ෙගොඩනඟන්න 
මහත් වූ ෙමෙහවරක් කරපු  අෙප් පරම්පරාෙව් ෙකෙනක්; මාෙග් 
මිතුෙරක්; පවුෙල් මිතුෙරක්. නමුත්  අද මම ඔබට ෙම් දූෂණයට 
සමාව දුන්ෙනොත්, ෙම්ක යටපත් කෙළොත් මමත් සිංගප්පූරු 
ජනතාවත් අතර තිෙබන මිතුරුකම සදහටම නැති ෙවනවා;  මෙග් 
සිංගප්පූරුවත් ෙලෝකයත් අතර තිෙබන ආර්ථික මිතුරුකමට හානි 
ෙවනවා. ඒ නිසා ඔබට විරුද්ධව ෙම් පරීක්ෂණය කරලා ඔබට 
දඬුවම් ෙදන්න මම තීරණය කළා'' කියලා කිව්වා. ඔහු ෙමොකද 
කෙළේ? ඔහු ෙකළින්ම ෙගදර ගියා; සියදිවි නසා ගත්තා. 

1986දී ෙට් චිං වෑන් සිය දිවි නසා ගැනීෙම් සිද්ධිය නිසා තමයි 
එරට ෙද්ශපාලනය සුද්ද පවිතෙවලා විධිමත්, බලගතු රාජ්යයක් 
බවට සිංගප්පූරුව පත් වුෙණ්. ආර්ථික අතින් අපි ඉදිරියට යන්න 
කල්පනා කරනවා නම්, ආර්ථික සමෘද්ධිය අපි පාර්ථනා කරනවා 
නම් පිරිසිදු ෙද්ශපාලනයක් අපට අවශ්ය වනවා. ඒ වාෙග්ම 
ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය් දූෂණෙයන් ෙතොර ෙවෙළඳ ෙපොළ කමයක් 
ගැන අපි කල්පනා කරනවා නම් ඒ ෙවෙළඳ ෙපොළ කමයටත් ෙමය 
අවශ්ය වනවා. ඒ නිසා පුද්ගලයින් රකින්න අපි උත්සාහ කළ යුතු 
නැහැ. පුද්ගලයින් රකිනවා ෙවනුවට, ෙම් රට රකින්න, රෙට් 
ජනතාව රකින්න, රෙට් ආර්ථික සමෘද්ධිය රකින්න කටයුතු කළ 
යුතුයි. ජනාධිපතිතුමාට සහ අගමැතිතුමාට වරම ලැබුෙණ් ඒ 
ෙවනුෙවන් කියලා අපි හිතනවා. ඔවුන් ඒ ෙවනුෙවන් කියා කරයි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
පාර්ථනයත් ඒකයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය එෙහම නැත්නම් ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියලා ෙමතැන ෙබ්දයක් නැහැ. අපි සියලු 
ෙදනාෙග්ම පාර්ථනය ඒකයි. ඒ නිසා අපි ආර්ථික වශෙයන් ඉදිරි 
මඟකට යනවා නම් ෙමවැනි දූෂණ දුටු තැනදීම පරාජයට පත් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි ඒකමතිකව කියා කරලා, 
අෙප් රට ෙසෞභාග්යවත්ව ඉදිරියට ෙගනි යන්න කටයුතු කළ 
යුතුයි. මාළු තනන්නන්ෙග් වාඩියක් වුණු සිංගප්පූරුව ඒ ඉදිරි පිම්ම 
පැන්නා වාෙග් ෙම් පුංචි දිවයින මහාද්වීපයක් බවට පත් කරන්න 
අවශ්ය කරන මූල්ය ශක්තිය, ආර්ථික ශක්තිය ෙගොඩ නඟන්න 
ෙමතැනදීම දැඩිව, සෘජුව නීතිය කියාත්මක කළ යුතුයි. 
විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලනය ෙවනුෙවන් ජන වරම ලබා දුන්නු 
පනස් ලක්ෂයක් ජනතාව ෙවනුෙවන් වාෙග්ම  2015 අෙගෝස්තු 
මා සෙය් ජනාධිපතිවර ණෙය්දී ඡන්දය ලබා දුන් හැට ෙදලක්ෂයක් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් පක්ෂ ෙබ්දයකින් ෙතොරව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සියලු ෙදනාම කටයුතු කළ යුතුයි කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි.  

මීළඟ ට, ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා. 

[අ.භා. 3.52] 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 

ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - 

පළමු සැසි වාරෙය් - ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභාපති ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා විසින් 2016 අෙගෝස්තු 
මස 09 වැනි දින ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව 
පදනම් කරෙගන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විසින් ඉදිරිපත් කරන 
ලද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් හැටියටයි අද ෙමය 

705 706 

[ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතයට ඇතුළත් වුෙණ්. මා මුලින්ම 
කරුණු කීපයක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා.   

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 126 යටෙත් ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව, ස්ථාවර කාරක සභාවක්. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
සහ විපක්ෂෙය් සියලුම මන්තීවරුන් ෙමහි සාමාජිකයින්. ඒ 
වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 වන ව්යවස්ථාව අනුව රාජ්ය 
මූල්ය සම්බන්ධෙයන් අවසාන වශෙයන් විමර්ශනය කිරීම සහ ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වග වීමට පත් ෙවන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවයි. ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව නිසියාකාරෙයන් රැස්වීම, ස්ථාපනය 
වීම, එහි වාර්තා නිසි කලට ඉදිරිපත් කිරීම සහ ඒ වාර්තාෙව් කරනු 
ලබන්නා වූ නිර්ෙද්ශයන් අදාළ ආයතන මගින් කියාත්මක කිරීම 
තුළින් රාජ්ය මූල්ය හසුරුවා ගැනීම සඳහා සහ වඩාත් මූල්ය විනයක් 
සකස් කර ගැනීමට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

“රාජ්ය ව්යවසායයන්” කියන්ෙන් ෙමොනවාද? ෙම් වනවිට 
රාජ්ය ව්යවසායයන්  252ක්  තිෙබනවා. නිදහසින් පස්ෙසේ තමයි 
අෙප් රෙට් ෙම් රාජ්ය ව්යවසායන් ඇති ෙවන්න පටන් ගත්ෙත්. 
අෙප් රට නිදහස ලබනෙකොට ෙම් රෙට් අද ඉන්න ජනතා පමාණය 
ෙනොෙවයි හිටිෙය්. ලක්ෂ 50කට මඳක් වැඩි සංඛ්යාවක් තමයි එදා 
ජනගහනය හැටියට හිටිෙය්. ඒ, අද ඉන්න ජනගහනෙයන් 
හතෙරන් එකක් පමණ පිරිසක්. එතෙකොට ෙලෝකය ෙමච්චර 
දියුණුෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. පවාහනය, විදුලිය වාෙග්ම අනිකුත් 
මූලික පහසුකම් ෙම් ආකාරෙයන් අවශ්යතාවක්ෙවලා තිබුෙණ් 
නැහැ. වර්ග හැතැප්මක් ෙහෝ කිෙලෝමීටරයක් තුළ ජීවත් වන 
ජනගහනය එදා මීට වඩා අල්පයි. එදා ගාමීය වශෙයන්, නාගරික 
වශෙයන් වුණත් ෙම් වාෙග් නගර තිබුෙණ් නැහැ. නිදහසට ෙපර 
පැවති බිතාන්ය පාලන කමයත් එක්ක තිබුණු පරිපාලන කමය 
තුළින් සහ සමාගම් කීපයක් මඟින් ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ඉටු 
කර ෙදන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් නිදහසින් පස්ෙසේ 1950 දශකෙය් 
අග භාගය වනෙකොට ෙම් අවශ්යතාවන් ෙවනස් වුණා. 
උදාහරණයක් වශෙයන් පවාහනය සඳහා තිබූ ෙපෞද්ගලික පවාහන 
ෙසේවය එදා පමාණවත් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් -අෙප් පක්ෂෙය්- නිර්මාතෘවරයා වන දිවංගත 
 එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමා 1956දී බලයට 
ආවාට පස්ෙසේ එතුමාට සිදු වුණා, ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවය ෙවනුවට 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය හැටියට ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවක් 
ඇති කරන්න. එදා අෙප් තිකුණාමල වරාය, ෙකොළඹ වරාය 
තිබුෙණ් බිතාන්ය රාජකීය නාවික හමුදාව යටෙත්. ඒ වරායත් රාජ්ය 
ආයතනයක් බවට පත් කරන්න වුණා. බිතාන්යයන් යවලා වරාය 
රාජ්ය ආයතනයක් බවට පත් කළා.  මා ඒ කිව්ෙව් උදාහරණ 
කිහිපයක්. 

ඊළඟට, 60 දශකෙය් මුල ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය -අෙප් පක්ෂෙය් ඊළඟ නායිකාව- බලයට පත් ෙවලා පථම 
අගමැතිනිය වුණාට පස්ෙසේ, කාර්මික විප්ලවය අෙප් රටට එන්න 
පටන් ගත්තා. එදා ඒකල කර්මාන්ත ජනපදය ඇති කළා. එතැන් 
සිට ඉදිරියට ගියා. රුසියානු ආණ්ඩුෙව් සහෙයෝගය ඇතිව ඒ රෙට් 
තාක්ෂණයත් එක්ක ටයර් සංසථ්ාව ඇති කළා; යක්කල වාෙන් 
සංස්ථාව ඇති කළා ; ඔරුවල වාෙන් සංස්ථාව ඇති කළා. ෙම් ආදී 
වශෙයන් කාර්මීකරණයත් එක්ක රෙට් රාජ්ය ව්යවසාය  ඇති 
ෙවන්න පටන් ගත්තා. ෙමන්න ෙම් ආකාරෙයන් තමයි රාජ්ය 
ව්යවසාය ඇති වුෙණ්. ඒ රාජ්ය ව්යවසායන් 1980 ෙවන ෙතක් ෙම් 
රෙට් කමානුකූලව ඇති ෙවලා, ඒවා ජනතාවෙග් මූලික අවශ්යතා  
සපයන ආයතන බවට පත් වුණා. ඒ කාලෙය් ඒ ආයතනවල මනා 
කළමනාකරණයක් තිබුණා. ඒ කළමනාකරණය තුළින් ජනතා 
අවශ්යතා සපුරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. නමුත්, 80 දශකය ෙවන 
ෙකොට ෙලෝකය පුරා පැතිරී ගිය ලිබරල් ආර්ථිකවාදී පතිපත්තිය 
එවකට පැවති රජය අෙප් රටටත් අදාළ කර ගත්තු නිසා ෙමොකක්ද 
වුෙණ්?  ලාභ ලැබුවත්, නැතත් ඒ රාජ්ය ව්යවසායයන් කමානුකූලව 

නැවත ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමට ඒ පාලන කාලය පියවර ගත්තා. 
එෙහම ෙවලා තමයි අද ෙම් ආයතන 252ක් ඉතුරු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රාජ්ය ව්යවසායවල රජෙය් පංගුව තිෙබනවා. 
ඒවාෙය් රාජ්ය මූල්ය  තිෙබන නිසාත්, ඒ ආයතන කළමනාකරණය 
කිරීම ඒ ඒ අමාත්යාංශ සහ ඒ ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තු යටෙත් සිදු ෙවන 
නිසාත්, වාර්ෂික විගණනයකින් පස්ෙසේ ඒ විගණන විමසුම් හා 
විගණන වාර්තා සමඟ ඒ ආයතනවල මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳව 
පරීක්ෂා කිරීම වාර්ෂිකව ෙම් COPE කමිටුව මඟින් එෙහම 
නැත්නම් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කමිටුව මඟින් සිදු කරනු ලබනවා.  

1962දී ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්තය ජනසතු කළා. Shell, Caltex, 
Esso කියන සමාගම් ජනසතු කරලා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව හැදුවා. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව  1962දී ආරම්භ 
කරලා දිගින් දිගට ලාභ ලබමින් ෙගන ගිය ව්යාපාරයක්. නමුත් 
ෙලෝක තත්ත්ව  සහ කළමනාකරණෙය් තිබුණු දුර්වලතා  නිසා  
ෙතල් සංස්ථාව අලාභ ලබන තත්ත්වයට පවා පත් වුණා. ඒ 
වාෙග්ම තමයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත්. ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය ජල විදුලිෙයන් විදුලිය නිෂ්පාදන කරන තාක් කල් 
ලාභයි. 50 දශකෙය් මුල ආරම්භ වුණ ලක්ෂපාන විදුලි බලාගාරය 
ගත්ෙතොත්, එදා විදුලි ඒකකයක පිරිවැය ශත 86යි. මෑතකදී 
අවසාන වශෙයන් commission කරපු ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි 
බලාගාරය ගත්ෙතොත්, අද ඒ විදුලි ඒකකයක් රුපියල් පහක් විතර 
ෙවනවා. ෙතල්වලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ඊටත් 
එහාට, රුපියල් 22ට, 23ට පිරිවැය යනවා. අද ෙවන ෙකොට විදුලි 
ඒකකයක සාමාන්ය මිල රුපියල් 17ක් ෙවනවා. ඒ නිසා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට එදා තිබුණු තත්ත්වය අද ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා; ඒ 
වාෙග් ලාභ ලබන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

මම දකින හැටියට ෙම් රාජ්ය ව්යවසායන් අලාභ ලබන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගනු ලබන්නා වූ පතිපත්තිමය 
තීන්දු සහ කළමනාකාරිත්වෙය් දුර්වලතා නිසායි. ඒ නිසා ෙම් 
කළමනාකාරිත්වය සකස් කරන්න ඕනෑ. ෙම් වාර්තාෙවන් 
ෙපන්වා දීලා තිෙබන කරුණු සංක්ෂිප්ත හැටියට ගත්තාම, ෙම් 
ආයතන 19ෙය්ම තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ඒ තමයි, 
කළමනාකරණ දුර්වලතා. අපි පධාන ෙපෙළේ රාජ්ය ව්යවසායවල 
මුල් පුටුවට පත් කරනවා, ෙවනත් විෂය ධාරාවක ඉන්න, ෙවනත් 
ක්ෙෂේතයක ඉන්න ෙකෙනක්. ඒ වාෙග් උදාහරණ ඕනෑ තරම් 
ඉතිහාසෙය්ත් තිෙබනවා; අදත් තිෙබනවා. ෙම් රාජ්ය ආයතන කඩා 
වැටීමට ඒවා තමයි ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
තත්ත්වය අපි නිවැරැදි කර ගන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, AR, FR  කියාත්මක ෙවනවා. භාණ්ඩාගාර චක ෙල්ඛ 
කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් AR, FR හඳුන්වා දීලා දැනට අවුරුදු 
25කට වැඩියි. දැන් ෙම්වා ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ කාලය. වර්තමාන 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයට ෙම්වා ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ 
ආයතනවලට වැඩ කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒවා ෙවනස් ෙවන්න 
ඕනෑ.  

අද බහුල වශෙයන් කථා ෙවන, ෙම් ගරු සභාෙව්ත් පධාන 
පස්තුතයක් වුණු, 2015 වර්ෂෙය් ෙපබරවාරි මාසෙය් 27 වන දා 
මහ බැංකුව විසින් කරන ලද බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳව අදහස් 
දැක්වීමට මම ඊළඟ මිනිත්තු කිහිපය  ෙවන් කරනවා. අවුරුද්දකට 
වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් කාරණය සමාජගත ෙවලා තිෙබනවා. 
තව දින කිහිපයකින් COPE එෙක් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවාය 
කියලා එහි සභාපතිතුමා කිව්වා. ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී 
එතුමාට තිබුණු අභිෙයෝග ෙමොනවාද කියලා මාධ්ය තුළින් අපි 
දැක්කා. ඒක තමයි ස්වභාවය. ෙම් වතාෙව් COPE එෙක් මම 
නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ ඇයි කියලා. හැබැයි, ඩිව් ගුණෙසේකර 
මැතිතුමා සභාපතිත්වය දැරූ COPE එෙක් සාමාජිකයකු වශෙයන් 
මම කටයුතු කළා. 2015 මැයි 22 වන දා ඉඳලා ජූනි මාසෙය් 23 
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වන දා ෙවනකල් -පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරි දවසට කලින් දවස 
ෙවනකල්- මම ඒ කමිටුෙව් වැඩ කළා. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මැතිතුමාත් ඒ කමිටුෙව් හිටියා. ඒ නිසා අපි ෙම් බැඳුම්කර සිද්ධිය 
පිළිබඳව දන්නවා. උෙද් ඉඳලා හවස් ෙවනකල් -සති අන්ත දිනවල 
පවා- අපි ඒ කාර්යය ඉටු කළා. ෙම් විගණකාධිපති වාර්තාෙව් -ෙම් 
ෙල්ඛනෙය්- ඒ උපුටන තිෙබනවා. අපි අහපු පශ්න සහ ඒවාට දීපු 
උත්තර සියල්ලම  ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. සරලව ගත්ෙතොත්, 
ෙමොකක්ද ෙමතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මිනිත්තු පහකින් කියන්න 
පුළුවන් ෙමතැන ෙවලා තිෙබන ෙද්.  

රජයට මූල්ය අවශ්යතාවක් වුණාම -මුදල් ඕනෑ වුණාම- මහ 
බැංකුෙව් රාජ්ය ණය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැනුම් ෙදනවා. 2015 
මාර්තු 2 වන දා රජයට ඕනෑ කළා, රුපියල් බිලියන 13.55ක්. ඒ 
බව භාණ්ඩාගාරයට දැනුම් දුන් බවට  ලිඛිත සාක්ෂි තිෙබනවා. 
ෙපබරවාරි මාසෙය් 26 වන දා මහා භාණ්ඩාගාරය තීන්දු කළා, 
රුපියල් බිලියන 13.55ක් ලබා ගැනීම සඳහා රුපියල් බිලියන 
එකක බැඳුම්කර ෙවන්ෙද්සි කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒක තමයි practice එක. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු මන්තීතුමනි, බැඳුම්කර ලබා ෙදන කම ෙදකක් තිෙබනවා. 

Private or Direct Placements හැටියට එක කමයක් තිබුණා. 
අමතරව, ෙවන්ෙද්සි කිරීෙම් කමයකුත් තිබුණා. පළමුවන වතාවට 
ෙම් ආකාරයට කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් 1997 වසෙර්දී. නැවත 
2008 වසෙර්දී ඒ කමය පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒක තමයි 
ඉතිහාසය. මම ඒ ගැන එච්චර කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  

ඊට පසුව ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙපබරවාරි 26 වන දා කිව්වා, 
ෙවන්ෙද්සිය තිෙබනවාය කියලා, රුපියල් බිලියන එකකට. එෙහම 
නැත්නම් රුපියල් මිලියන 1,000කට. 27 වන දා උෙද් නවෙය් 
ඉඳලා ඒ කටයුත්ත පටන් ගත්තා. ඒ කටයුත්ත සව්යංකීයවයි සිදු 
ෙවන්ෙන්, මහ බැංකුෙව් දහවන තට්ටුෙව් රාජ්ය ණය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්. එතෙකොට ඔන්න ලංසු එන්න පටන් ගත්තා. 
ලංසු 26ක් ආවා. වාණිජ බැංකුත් ඇතුළුව ෙම් ලංසු සඳහා ඉදිරිපත් 
ෙවන්න පුළුවන් registered primary dealersලා 16 ෙදෙනක් 
ලංකාෙව් ඉන්නවා. Capital එක රුපියල් මිලියන 250ට වැඩි අය 
තමයි ඒ කාලෙය් ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලැබුෙව්. මම හිතන හැටියට 
අද ඒ  Capital එක වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් බිලියනය 
දක්වා. නමුත් එදා තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 250යි. ඒ primary 
dealersලා - ඒ අයට තැරැව්කරුවන් කියලා කියන්නත් පුළුවන්-  
bid කළා. ෙම්ක සරල උදාහරණයක්. විකුණන්න තිබුෙණ් බිලියන 
එකයි. බිලියන එකක් ගන්න 16 ෙදෙනක් bid කළා. මිලියන 
250යි, 500යි ආදී වශෙයන් එක එක අය bid කළා. රුපියල් 
මිලියන 1000ක් ගන්න මිලියන 250, මිලියන 500 ආදී වශෙයන් 
හැෙමෝම ඉල්ලුවා. ඒ  අනුව, රුපියල් බිලියන 20.78ක් ඉල්ලා ලංසු 
තිබුණා. බිලියන එකක් විකුණන්න තිබුණත්, ඉල්ලුම්කරුවන් 
බිලියන 20.78ක් ඉල්ලුවා. ඒ 20.78න් රුපියල් බිලියන ෙදකක් 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් කියන සමාගම  ඉල්ලුවා. [බාධා කිරීමක්] මම 
එතැනට එන්නම්. ඒ අය රුපියල් බිලියන ෙදකක් ඉල්ලුවා.  

ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙම් බිලියන ෙදකට අමතරව 
ලංකා බැංකුවත් ඉල්ලුවා - ඒ තවත් primary dealer ෙකෙනක්.  
ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට එක primary dealer ෙකෙනක්, 

තවත් primary dealer ෙකෙනක් ෙවනුෙවන් bid  කළා; 
ෙවන්ෙද්සියට ගියා. ෙකොච්චරක්ද? ලංකා බැංකුව  බිලියන තුෙන් 
එකයි, බිලියන පෙහේ ෙදකයි. ඔක්ෙකෝම දහතුනයි. එෙහම නම්, 
20.78න් 15ක් ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් එකම සමාගමක් ෙවනුෙවන්. 
ලංකා බැංකුව, බැංකුව ෙවනුෙවන් ඉල්ලා තිබුෙණ් රුපියල් 
මිලියන 8යි, මිලියන 500යි; මිලියන 508යි. ලංකා බැංකුව 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 508යි, පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම 
ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 13යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
13,000යි. බිලියන එකක් විකුණන්න තිබුණාට,  ලංසුකරුවන් 
බිලියන 20ක් ඉල්ලා තිබුණු නිසා, එදා හිටපු මහ බැංකු අධිපති 
අර්ජුන මෙහේන්දන් 16 වන තට්ටුෙව් ඉඳලා 10වන තට්ටුවට 
ෙදපාරක් ආවා. 10.45ට එක සැරයක් ආවා. ඒ අවස්ථාෙව් ෙමොකුත් 
කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අහ ෙගන ඉන්න. 

ඊළඟට ෙමොකක්ද වුෙණ්? 12.30ට ආවා. 12.30ට එන ෙකොට 
bid sheet එක හම්බ වුණා. Bid sheet එෙක් තිෙබනවා ඔක්ෙකෝම 
bid කරපු අය. එතෙකොට කිව්වා, 20.78ක් ඉල්ලා තිෙබනවා, 20ක් 
ෙදන්නම් කියලා. ආණ්ඩුවට 13.5ක් ඕනෑ, ඊළඟ මාසෙය්ත් ඕනෑයි 
කියලා. ඒ අවස්ථාෙව් debt superintendent කිව්වා, "නැහැ, ඒක 
කරන්න බැහැ. අපි   ෙවන්ෙද්සියට දාලා තිෙබන්ෙන් එකයි" 
කියලා. ෙදෙදෙනක් ඒකට එකඟ වුෙණ් නැහැ. අධිකාරි සහ 
නිෙයෝජ්ය අධිකාරි කියන ෙදෙදනාම. එතෙකොට ෙමොකද කිව්ෙව්? 
එෙහනම් 10ක් ගන්නය කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ සටහනක් තැබුවා, මහ 
බැංකු අධිපතිෙග් උපෙදස් අනුව එක, දහය දක්වා වැඩි කළායි 
කියලා. ඒ සටහන් තිෙබනවා,  ලිපිෙගොනුවල. ෙම්ෙක්  ඒක 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. එදා COPE කමිටුෙව්දී මම ඇහුව 
පශ්නයට දුන්නු උත්තරය.  

ඊළඟට ෙමොකද වුෙණ්? එක දහය දක්වා ගියා.  දහෙයන් පහක් 
කාෙග්ද? Perpetual Treasuries සමාගෙම්. එතෙකොට අර්ජුන 
ඇෙලෝසියස් තමයි ඒෙක් සභාපති. එතුමා කවුද? අර්ජුන 
මෙහේන්දන්ෙග් දුවෙග් මහත්තයා, නැත්නම් බෑනා. ෙම්ක තමයි 
ෙවලා තිෙබන ෙද්. දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් එකක් ඉල්ලපු තැනට 
තමන් විසින් පහෙළොවක් ඉල්ලුම් කරන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද 
කියන එකයි. කෙඩ්කට ගියාම, විකුණන්න තිෙබන්ෙන් එක 
ෙකෙසල්කැන නම් මම 15කට සල්ලි බඳිනවාද?  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ.  
ඔබතුමා ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන ඔෙහොම කථා කරනවා. ෙබොෙහොම 
ෙහොඳයි. ආණ්ඩුව COPE report  එක ඉදිරිපත් කරන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැෙන්. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට ආණ්ඩුෙව්ද, 

විපක්ෂෙය්ද කියන පශ්නයක් මතු ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙම් 
කාරණෙය්දී.  මූල්ය විනය පිළිබඳ අවසාන වගකීම තිෙබන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. එෙහනම් ඒ සම්බන්ධෙයන් තමයි අපි 
ෙමතැන කථා කරන්ෙන්. එදාත් කථා කෙළේ එකමයි; අදත් කථා 
කරන්ෙන් ඒකමයි;  ෙහටත් කථා කරන්ෙන්  ඒකමයි. ෙම් ෙවලා 
තිෙබන සිදුවීම ගැනයි මා කියන්ෙන්.  

දැන් එතෙකොට එකක් විකුණන්න තිබුණා, පහෙළොවක් 
ඉල්ලුවා, හැබැයි, 10ක් දුන්නා. 10න් 05ක් එක සමාගමකට. ඒ 
සමාගම විතරයි මිලියන 1,000කට වඩා වැඩිෙයන් bid  කරලා 
තිබුෙණ්, 26 ෙදනාෙගන්. අරෙගන බලන්න. ඒ සමාගම විතරයි 
මිලියන 1,000ට වඩා වැඩිෙයන් bid කරලා තිබුෙණ්. ඇයි ඒ? 
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අෙනක් අය ඔක්ෙකෝම හිතන්ෙන් 1,000ක් තිෙබන තැනට 
ෙමොකටද 2,000ක් ඉල්ලන්ෙන් කියලයි. ෙමොකටද වැඩිෙයන් 
ඉල්ලන්ෙන් කියලායි හිතන්ෙන්.  එතෙකොට ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත් 
10.45ට ෙනොෙවයි, 12.30ට. ඇයි ඒ? 11.05ට තමයි bid  එක close  
කෙළේ. සාමාන්යෙයන් close  ෙවන්ෙන් 11.00ට. හැබැයි, එදා 
close  වුෙණ් 11.05ට. ඇයි ඒ? ලංකා  බැංකුෙව් Chief Dealer  
කිව්වා, -ෙම් කථා බහ tape  එෙක් තිෙබනවා.- "ආෙවොත් ඇතා 
තමයි" කියලා. දැන් ඇතා ඇවිල්ලා ෙන්. ඒක ෙන්, ගරු පාඨලී 
චම්පික රණවක ඇමතිතුමා කිව්ෙව් ඒ සමාගමට මිලියන දාහතර 
දහසක ලාභයක් උපයා ෙගන තිෙබනවා කියලා. අන්න, ඇතා 
ඇවිල්ලා. ඉතින් ෙම්ක වහන්න බැහැ.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඇත්තටම. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ෙම්ක වහන්න බැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා ලිඛිත සාක්ෂි. 

වාචික සාක්ෂි විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්වා ෙල්ඛනවල තිෙබනවා. 
COPE  එෙක් සභාපතිතුමා ඉන්නවා; සාමාජිකයින් ඉන්නවා.   
ෙමතුමාත් -ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාත්- ඉන්නවා.  ඒ 
නිසා ෙම්වා වහන්න බැහැ. දැන් ෙමතැන බරපතළ සැකයක් ෙන් 
තිෙබන්ෙන්.  දැන් ෙම් සැකය දුරු කරන්න එපා යැ.  ඒ සැකය දුරු 
කරන්න ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ?  එෙහම නම් ඇත්ත තත්ත්වය 
කියන්න ඕනෑ. අද බලන්න, "ලංකාදීප", "දිවයින" පුවත් පත් ෙදක 
ගත්තාම ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන් කියලා. COPE එෙක් 
සාමාජිකයන් සාමාන්යෙයන් මාධ්යවලට කථා කරන්ෙන් නැහැ, 
වාර්තාව table කරන තුරු. හැබැයි, දැන් ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඒ සම්පදාය කඩ ෙවලා. පසු ගිය කාලෙය් අපිත් 
COPE එෙක්  අවුරුදු පහක් හිටියා.  සමහරවිට ඒ නිසා ෙවන්න 
ඇති දැන් අපිව පත් කරලා නැත්ෙත්.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව තත්පර 30ක් ෙදන්න.   

දැන් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් ෙම් කාරණය 
පිළිබඳව මීට වැඩිෙයන් කථා කරන්න පුළුවන්. මීට වඩා කරුණු 
සහිතව කථා කරන්න පුළුවන්. සරල ෙද් ෙමච්චරයි. එකක් 
විකුණන්න තිබුණු තැන පහෙළොවක් ඉල්ලුෙව් ඇයි?  එකක් 
විකුණන්න තිබුණු තැන 20කට යන්න ගිහිල්ලා 20ට ෙනොගිහින් 
10ක් විකුණුෙව් ඇයි? 10ක් විකුණන ෙකොට එයින් 05ක් එක 
සමාගමකට ගිෙය් ඇයි? ඒ සමාගමත්, අධිපතිවරයාත් අතර තිබුණු 
සම්බන්ධතාව කුමක්ද? එෙහම නම් ෙම් ෙතොරතුරු පිටට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙතොරතුරු පදනම් කරෙගන තමයි අෙනක් කිසිම 
ෙකෙනක් නැතිව ෙම් අය විතරක් එකක් විකුණන්න තිබුණු තැනින් 
15ක් ඉල්ලුෙව්. සරලව එච්චරයි ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඕක අගමැතිතුමාට කියන්න   ෙකෝ.  

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගණනය කිරීම ඕනෑ විධියකට කර ගන්න පුළුවන්.  පමාණය 

2,000ද, 5,000ද, 14,000ද කියලා ලාභය ෙසොයපු ගණන.  ඒක 
ෙවනම කථාවක්. නමුත්, සිද්ධිය ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. සිද්ධිය 
ෙවලා තිෙබනවා කියන එක ඇත්තයි කියන එකත් කමිටු 
සාමාජිකයන් විසින්ම පිළිෙගන තිෙබනවා. අද පුවත් පත් ෙදකකම 
ඒ ගැන තිෙබනවා. දැන් ෙමොකක්ද කරන්න තිෙබන්ෙන්? ෙම් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් වුණායින් පස්ෙසේ ෙමතැනින් එහාට ඉතිරි වැඩ 
කටයුතු කරන්න පුළුවන්.  ෙම්ෙක් තිෙබනවා සියල්ලම.  

ෙම් වාර්තාව පිටු 1,500කට වැඩියි. ෙම් සියල්ල වචනෙයන් 
වචනය ගත්තාම, නඩුවක් ඔප්පු කරන විධියට අධිකරණෙය්දී 
ෙමය ඔප්පු කළ හැකි බව මම ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා අපි කුමන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක් නිෙයෝජනය කළත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 
හැටියට අෙප් වගකීම ඉටු කළ යුතුයි කියන කාරණයත් සඳහන් 
කරමින්, මට  කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුති වන්ත ෙවමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය 

අමාත්යතුමා. 

ඊට පථම, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
''ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 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 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள்.       

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 4.11] 

 

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, අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  

ඉදිරිපත් කරන ලද පළමුවැනි ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා 

711 712 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙගන එන ලද ෙයෝජනාව පිළිබඳව  විවාදෙය් දී  මටත් වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව  ලැබීම පිළිබඳව  සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 වන 
ව්යවස්ථාව අනුව, ෙම් රෙට් සමස්ත මූල්ය පාලනය අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව සතු ඒ මූල්ය 
පාලනය, මූල්ය බලය අනුව මුල්ය  පාලනය කිරීෙම් දී සිදු වන 
අකමිකතා පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා සථ්ාවර නිෙයෝග 126 
යටෙත්  ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව පත් කර තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ස්ථාවර නිෙයෝග 126 යටෙත් 1979 වර්ෂෙය් පිහිටවූ 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙම් රෙට් රජය සතු සහ 
සියයට 50ක් ෙහෝ ඊට වැඩි ෙකොටස් රජය සතු ආයතන  427ක 
අධීක්ෂණය පැවරිලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු කාලය වන වසර 
පහක් තුළ ෙම් ආයතන 427ම අධීක්ෂණය කරන්න බැරි ෙවනවා. 
නමුත්,  ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව 
ආරම්භ කළාට පසු විමර්ශනයට ලක් කරන ලද  ව්යවස්ථාපිත 
ආයතන 19ක් සම්බන්ධෙයන්  ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් වාර්තාවයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැනත් පකාශ 
කරන්නට ඕනෑ. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු 
කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් වශෙයන් අප 
සියලු ෙදනාෙග්ම සම්පූර්ණ සහෙයෝගය එහි සභාපතිවරයාට ලබා 
ෙදනවා වාෙග්ම, එතුමාෙග් සභාපතිත්වය අපි ඉතාමත්ම ඉහළින් 
පිළිගන්නා බවත් විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් වාර්තාව ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා කියන්නට කැමැතියි.  විෙශේෂෙයන්ම මා එෙහම 
කියන්ෙන්, ''එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්තීවරු ෙම් සභාපතිවරයා 
පිළිගන්ෙන් නැහැ'' කියන රාවයක් ෙම් දිනවල රෙට් තිෙබනවා. 
නමුත්, සියලුම එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්තීවරුන් එම 
සභාපතිවරයාෙග් ස්ථාවරය සහ එතුමාව ඉහළින්ම පිළිගන්නවාය 
කියන කාරණය මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි. 

මීට ෙපර කථා කළ අනුර කුමාර දිසානායක සෙහෝදරයා 
කිව්වා, විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වය තිෙබන 
කාලෙය්දී  COPE එෙක් සාකච්ඡා කළ ආයතනවල පාඩුව රුපියල් 
ෙකෝටි 30,000ක් පමණ වුණාය කියලා. රුපියල් ෙකෝටි 30,000ක් 
කියන්ෙන්, ඒ කාලය තුළ  ෙම් රෙට් වාර්ෂික ආදායෙමන් සියයට 
25ක් - 30ක් අතර පමාණයක්. අපට ෙපෙනන විධියට ෙම් සුළු 
කාලය තුළ අප සාකච්ඡා කළ ආයතන 19හි දැනට වංචා කර 
තිෙබන මුදල්; ෙම් රටට අහිමි ෙවච්ච මුදල් පමාණය රුපියල් 
ෙකෝටි 25,000කට අධිකයි. රුපියල් ෙකෝටි 25,000කට අධිකයි 
කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් ආදායෙමන් සියයට 15ක් - 20ක් අතර 
පමාණයක මුදලක් ෙම් කාරක සභාෙව් අපි සාකච්ඡා කළ ආයතන 
19හි පමණක් දූෂණයට, වංචාවට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වාට 
වග කිවයුත්ෙත් කවුද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා අෙප් 
සභාපතිතුමාෙග් ෙපරවදන. ඒෙක් තිෙබනවා, ''ෙබොෙහෝ ෙදනා 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 'ෙහොරු අල්ලන තැනක්' ෙලස 
දැකීමට පුරුදු වී සිටියත්, අපෙග් කාර්ය භාරය රාජ්ය මූල්ය පාලනය 
සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය පාෙයෝගිකව කියාවට නැඟීම බව අප 
ෙහොඳින් ෙත්රුම් ෙගන ඇත'' කියලා. 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව කියන්ෙන් ෙහොරු අල්ලන 
ස්ථානයක් ෙනොෙවයි. නමුත්, ෙම් ෙහොරු කවුද කියලා රටට 

හඳුන්වා දීලා, රට දැනුවත් කරලා, රට ඉදිරියට ෙගනැල්ලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරලා ෙම් රෙට් මහ ජනතාවට ෙම් රෙට් 
සිටින ෙහොරු කවුද කියන එක ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙවන් ෙපන්වන්න ඕනෑ. අපි එයින් බලාෙපො ෙරොත්තු වන්ෙන් 
ඉදිරිෙය්දීවත් ෙමවැනි ෙද්වල් සඳහා ඒ නිලධාරින්, ඒ 
ෙද්ශපාලනඥයන් ෙයොමු ෙනොෙවයි කියලායි.  

විෙශේෂෙයන් ෙම් වාර්තාෙව් සංස්ථා 19ක් පිළිබඳව තිෙබනවා. 
මම ඒවාෙයන් කීපයක් පිළිබඳව කථා කරන්නම්. ෙමොකද, ෙම් 
පිළිබඳව හැම ෙකනාම කථා කළා. ෙම් දිනවල වැඩිපුරම අහන්න 
ලැෙබන්ෙන් මහ බැංකු වාර්තාව පිළිබඳවයි. මහ බැංකු වාර්තාව 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා කිව්වා, තව දවස් කීපයකින් මහ 
බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනවා කියලා. සමහර විට ෙම් වසෙර් ෙහෝ ලබන වසෙර් ඒ 
පිළිබඳ ෙමවැනිම විවාදයක් කරන්න අපට පුළුවන් ෙවයි. ෙකෙසේ 
ෙවතත් මහ බැංකුව කියන්ෙන් රජයට අවශ්ය මුදල්, රටට අවශ්ය 
මුදල් අවශ්ය අවස්ථාෙව්දී බැඳුම්කර තුළින් ලබා ෙදන ආයතනයයි. 
නමුත්, 2013, 2014, 2015 වසරවල මහ බැංකුව පාඩු ලබා තිෙබන 
පමාණය ෙකොපමණද කියලා කියන්නත් කනගාටුයි. 2013 වසෙර් 
මහ බැංකුව පාඩු ලබා තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 2,430ක්. මහ 
බැංකුව 2013 වසෙර් රුපියල් ෙකෝටි 2,430ක් පාඩු ලබද්දි, 2014 
වසෙර් රුපියල් ෙකෝටි 3,230ක පාඩුවක් ලබා තිෙබනවා. එය 
2015දී රුපියල් ෙකෝටි 1,960 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මහ 
බැංකුව පාඩු ලබන්ෙන් ෙකෙසේද? රජයට අවශ්ය මුදල් ෙහොයා 
ෙදන ආයතනයක් පාඩු ලබන්ෙන් ෙකෙසේද කියන එක අපි ෙවනම 
සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ෙම් ''ෙකෝප්'' වාර්තාෙව් ඒ ගැන දීර්ඝව 
සාකච්ඡා ෙවලා නැතත්, මහ බැංකුෙව් එවකට සිටි අධිපතිවරයා 
යටෙත් 2013 වසෙර්, 2014 වසෙර් රුපියල් ෙකෝටි 7,500කට 
අධික අලාභයක් ලැබුෙව් ෙකෙසේද කියන එකත් ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
රෙට් ජනතාව අනිවාර්යෙයන්ම දැනගත යුතුයි.  

අපට කවදාවත් ෙහොරු ආරක්ෂා කිරීෙම් අවශ්යතාවක් නැහැ. 
අපටත් අවශ්ය ෙම් මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිෙය්දී යම් කිසි 
දූෂණයක්, වංචාවක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒක කවුද කෙළේ, 
ෙකෙසේද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක රටට හඳුන්වා ෙදන්නයි. 
ෙම් වාර්තාව සකස් කරලා ඉදිරිපත් කිරීම තමයි අෙප්ත් 
අවශ්යතාව. ඒ නිසා තමයි අපි හැම ෙවලාෙව්ම ''ෙකෝප්'' කමිටුෙව් 
සභාපතිවරයා සහ අනික් සාමාජිකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒ 
පිළිබඳව උනන්දු ෙවන්ෙන්. නමුත්, අපට යම් යම් පශ්න 
තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව තවම සභාවට ඉදිරිපත් කරලා නැති නිසා 
මම ඒ ගැන කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, මම ''ෙකෝප්'' කමිටු සාමාජිකෙයකු වුණත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීවත්, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙනොවුණු 
වාර්තාවක් පිළිබඳව කථා කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ වාර්තාව 
ඉදිරිපත් වුණාට පසුව ඒ  පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්නම්. පසු 
ගිය දින කීපෙය් තිබුණු සාකච්ඡාවලදීත් මම මෙග් මතය කිව්වා. 
මෙග් මතය කියද්දි මම කිව්වා, ෙමන්න ෙම් ෙම් කරුණු මත ෙම් 
ෙම් ෙඡ්දවලට මම විරුද්ධ වනවා කියලා. ෙම් ෙද්වල් ෙම් 
වාර්තාෙව් ෙනොතිබිය යුතුයි කියන මතය මම පකාශ කළා. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි වාර්තාවක් සකස් කරද්දි සියලුම 
මන්තීවරු එකතු ෙවලා පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව පාර්ලිෙම්න්තුව 
විධියට, ෙම් රට විධියට එකම වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම තමයි 
අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මූලිකවම අපි ඒ සඳහා උත්සාහ 
කරනවා. එෙසේ එකම වාර්තාවක් අපට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ෙකෙසේ ෙවතත් අද ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාෙව් විතරක් 
තිෙබනවා, ෙම් ආයතන 19න් රුපියල් ෙකෝටි 25,000කට වැඩි 
පමාණයක මූල්ය අකමිකතා සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. වැඩිම 
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අකමිකතාව සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් 
එෙක්. වසර පහක අලාභය ෙකෝටි 10,219යි. ෙකෝටි 10,219ක 
අලාභයක් ලැබුවා. කවුරුත් දන්නවා, අෙප් ගරු අනුර දිසානායක 
සෙහෝදරයා ඒකට කිව්ෙව්  ''කළු දශකය'' කියලා. ''කළු දශකය'' 
කියලා තමයි හැඳින්වූෙය්.  ෙම් රට පාලනය කරපු පසු ගිය අවුරුදු 
දහයක කාලය තුළ ෙම් රෙට් තිබුණ දූෂණ, මූල්ය අකමිකතා 
හැඳින්වීම සඳහා එතුමා ෙයදූ වචනය තමයි ''කළු දශකය'' 
කියන්ෙන්. ෙම් ''කළු දශකය'' තුළ තමයි ඒ ශීලන්කන් ගුවන් 
ආයතනය ෙකෝටි 10,219ක පාඩුවක් ලබන්ෙන්.  ඒ පාලකයන්ෙග් 
ඥාතිෙයක් විසින් තමයි එය පාලනය කෙළේ. ඒ ආයතනයට කරපු 
පාඩුව අතිවිශාලයි. ඒ වාෙග්ම එෙහම පාඩුවක් තිෙබද්දී,  ෙම් රටට 
ඔබින්ෙන් නැති A 350 වර්ගෙය් ගුවන් යානා 8ක් මිලදී ගැනීම 
සඳහා අත්තිකාරම් බැඳලා ඒ සඳහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉදිරියට 
කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 2017දී  ගුවන් යානා හතරයි; 2020දී 
ගුවන් යානා 4ක් ලංකාවට ෙගෙනන්න කටයුතු කර තිබුණා.  අපට 
එය නැවැත්වීම සඳහා විතරක් ෙකෝටි 2,500ක් ෙගවන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා.  

ෙබොෙහෝ  කථා කරන්න අවශ්ය වුණත් ඉතාමත් සීමිත කාලයක් 
මට ලැබී තිෙබන නිසා මට කථා කරන්න ෙව්ලාවක් නැහැ. ෙකෙසේ 
ෙවතත් මම හිතනවා, ෙම් මහ බැංකු වාර්තාව පිළිබඳ ෙම් දවස්වල 
කථා කරන ෙම් සියල්ලම  තව දවස් කිහිපයක් ඇතුළත පුස්සක් 
බවට පත් ෙවයි කියලා. අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා සියලුම 
ෙදනා එකතු ෙවලා මහ බැංකුෙව් සිදුෙවලා තිෙබන වංචාව ෙහෝ 
වංචාවක් සිදුෙවලා තිෙබනවා නම් ඒක සිදුවුෙණ් ෙකෙසේද, ඒ 
සිදුවීෙම් අලාභය ෙකොපමණද කියලා ෙම් රෙට් ජනතාවට, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන ගැනීම සඳහා සියලුම ෙදනා එකතුෙවලා 
එක් වාර්තාවක් සපයලා ඒ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න. ඒක තමයි අෙප් යුතුකම ෙවන්ෙන්. ෙ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 

eight minutes.  
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

யாழ்ப்பாணத்திேல மிக ேமாசமான ைறயிேல நடத்தப்பட்ட 
ப்பாக்கிச் சூட் னால் மாணவர்கள் இ வர் ெகால்லப்பட்ட 

விடயம் ெதாடர்பாக இன்ைறய தினம் தங்க ைடய அ மதி 
ேயா  நான் இந்தச் சைபயிேல ஒ  பதிைவ ேமற்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 2016ஆம் ஆண்  ஒக்ேராபர் மாதம் 20ஆம் 
திகதி இர  11.30 மணியளவில் யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழக 
மாணவர்களான கந்தேராைட, சுன்னாகத்ைதச் ேசா்ந்த  
விஜயகுமார் சுலக்ஷன் என்பவ ம் ைவ.எம்.சி.ஏ. தி, 
பாரதி ரம் மத்தி, கிளிெநாச்சிையச் ேசாந்்த நடராஜா கஜன் 
என்பவ ம் ேமாட்டார் ைசக்கிளில் ெசன்றெபா  
ெகாக்குவில், குளப்பிட்  சந்தியில் ைவத்  ெபா ஸாரால் 
சுட் ப் ப ெகாைல ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். இந்தப் 
ப ெகாைலையப் ெபா ஸார் த ல் ஒ  விபத்தாகக் காட்  
அதைன மைறக்க ைனந்தி ப்ப  மிக ேமாசமான ஒ  
காாியமாகப் பார்க்கப்ப கின்ற . ம நாள் நண்பகல் 12 
மணிவைர ம் அவர்கள் உண்ைமைய ெவளியிடவில்ைல. 
ைவத்தியசாைலயிேல நைடெபற்ற பிேரத பாிேசாதைனக்குப் 
பின்னர்தான் அதைன ெவளியிேல ெசால்லேவண் ய ேதைவ 

அவர்க க்கு ஏற்பட்ட . ஏற்ெகனேவ விஜயகுமார் சுலக்ஷ  
ைடய சேகாதரரான விஜயகுமார் சுதர்சைன 2006ஆம் ஆண்  
ஆகஸ்ட் மாதம் 9ஆம் திகதி உ வில், டச்சு ேராட், சூைசயப்பர் 
ேகாவில யில் ைவத்  இரா வம் பி த் ச் ெசன்ற . 
இ வைர அவர் தன் ைடய ட் க்கு வந்  ேசரவில்ைல.  

ேம ம், விஜயகுமார் சுலக்ஷ ைடய ெநஞ்சிேலதான் 
சுடப்பட் க்கிற . ெபா ஸார் மறிக்கின்றெபா  
இவர்கள் அந்த மறிப்ைபத் தாண் ச் ெசன்றி ந்தால் 
அவர்களின் கில் அல்ல  பின்பக்கத்திேல காயம் 
ஏற்ப வதற்கான வாய்ப்  அதிகம். ஆனால், சுலக்ஷ ைடய 
ெநஞ்சுப் பகுதியி ம் வயிற்றி ம் சூட் க்காயம் 
ஏற்ப த்தப்பட்  அந்த இடத்திேல அவர் இறந்தி க்கிறார். 
அவேரா  ெசன்ற கஜனின் உடம்பிேல சூட் க் காயங்கள் 
எ ம் இல்ைல. தைலப்பகுதியின் பின்பக்கம் சிதறிய 
நிைலயிேல அவர் மரணத்ைதத் த வியி க்கிறார். சுலக்ஷன் 
சுடப்பட்டெபா  அதைனக் கண்ணால் கண்ட சாட்சியாக 
கஜன் இ ந்தி க்கிறாெரன்ற காரணத்தால் அவர் அ த் க் 
ெகாைல ெசய்யப்பட் க்கலாம். CCTV கமரா லம் கிைடத்த 
தகவல்கள் ெவளியிேல கசிந்த வண்ணம் உள்ளன. எ  
எவ்வாறாயி ம், மிக ேமாசமான ஒ  ப ெகாைல அந்த 
மண்ணிேல நைடெபற்றி க்கிற . இந்த நாட் ேல 
நைடெபற்  வ கின்ற பல்ேவ பட்ட இனப்ப  
ெகாைலகளின் ெதாடர்ச்சியாக, மிக வ ைமயான கு ம்பங் 
கைளச் ேசாந்்த அந்த அப்பாவி மாணவர்கள் யாழ். மண்ணிேல 
ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள்.  

கஜ ைடய கு ம்பத்திேல உள்ளவர்கள் 7 ேபா்! கஜன் 
ப த்  ஒ  ெதாழிைலப் ெபற்  நாைள அந்தக் கு ம்பத்ைதக் 
ெகாண் நடத் வாெரன்ற எதிர்பார்ப்ேபா  இ ந்த அந்த 
கு ம்பம் இன்  ந த்ெத க்கு வந்தி க்கின்ற . ஏற் 
ெகனேவ அந்தக் கு ம்பத்திேல ஒ வர் த்தத்தின்பால் 
இறந்தி க்கிறார். அந்த ட் ேல உைழக்கக்கூ ய 
உைழப்பாளிகள் இல்ைல.  

 அவ்வாறான மிகக் க ைமயான வ ைமேயா  வாழ் 
கின்ற கிளிெநாச்சிையச் ேசர்ந்த கஜ ைடய கு ம்பம் இன்  
ெபா ஸா ைடய ெசயற்பாட் னால் ெத க்கு வந்தி க் 
கின்ற . அேதேபால்தான் சுலக்ஷ ைடய கு ம்ப ம். 
அவ ைடய தந்ைதயார் ஒ  கூ த் ெதாழிலாளி. ஐந்  
சேகாதரர்கைளக் ெகாண்ட இவ ைடய கு ம்பத்தினர், அவர் 
கல்வியில் ன்ேனறிச் ெசன்  ஒ  ெதாழிைலச் ெசய்  
கு ம்பத்ைதக் காப்பாற் வார் என்  எதிர்பார்த்தி ந்த 
ெபா , எம  மக்கைள அச்சு த் ம் வைகயில் அந்த 
மாணவர்கைள - நாைளய த்திஜீவிகைள, இந்த மண்ணின் 
வி கைளப் ெபா ஸார் சுட் ச் சாய்த்தி க்கின்றார்கள். 
இ  மிக ேமாசமான ஒ  காாியம்.  

இவர்கள் தைலக் கவசம் அணிந்தி ந்தார்கள். அந்தத் 
தைலக் கவசங்கள் எந்தச் ேசதாரங்க ம் இல்லாமல் 
அப்ப ேய இ க்கின்றன; ெநஞ்சுப் பகுதியிேல சூ  
வி ந்தி க்கின்ற ; ஆனால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இவற்ைற 
எல்லாம் மைறப்பதற்கான பல யற்சிகைள  
ேமற்ெகாண்  வ கின்றார்கள். பா காப்  அைமச்சின் 
ெசயலாளர் வி க்கின்ற அறிக்ைக மற் ம் சில அரசியல் 
தைலவர்கள் வி க்கின்ற அறிக்ைககள் எல்லாம் மீண் ம் ஓர் 
இனவாதத்ைதத் ண்டக்கூ ய வைகயில்தான் அைமந்தி க் 
கின்றன. ெமன்ேம ம் அவ்வாறான க த் க்கள்தான் 
ெவளிவந்தவண்ணமி க்கின்றன. இவ்வா  ெபா ஸாரால் 
அப்பாவி இைளஞர்கள் ெகால்லப்பட்டைதக் கண் க்கேவா 
அல்ல  அதற்காக மன்னிப் க் ேகட்கேவா எவ ம் 
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ன்வரவில்ைல. அந்தவைகயில் இந்த நாட் ல் நல்ல 
மனிதர்கள் யா ம் இல்லாத ஒ  நிைலைம காணப்ப வைத 
நான் இந்தச் சைபயிேல பதி  ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

இவ்வா தான் 1974ஆம் ஆண் ேல யாழ்ப்பாணத்தில் 
உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநா  நைடெபற்றெபா  ெபா ஸா 

ைடய ெசயற்பாட்டால் 9 தமிழர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள். 
ெவ க்கைடச் சிைறயி ம் அதற்குப் பிற்பா  பல்ேவ பட்ட 
காலங்களி ம் இவ்வாறான ெசயற்பா கள் இடம்ெபற்றி க் 
கின்றன. தமிழ் இைளஞர்கள் வன் ைறயின்பால் ஈர்க்கப் 
ப வதற்கான காரணங்க க்கான ெசயற்பா கைள பல்ேவ  
பட்ட காலங்களில் ெபா ஸார்தான் ாிந்தி க்கின்றார்கள் 
என்பதற்கு வரலாற்  ாீதியாகப் பல ஆதாரங்கைளச் 
ெசால்லலாம். இப்ெபா ம்கூட நான் சந்ேதகிக்கின்ேறன், 
இைளஞர்கைள ஒ  த்த சகதிக்குள் ைவத்தி ப்பதற்குத்தான் 
இவ்வாறான ெசயற்பாட்ைடப் ெபா ஸார் ண் கின் 
றார்களா என் . ஏன், அவர்கள் இந்த வைகயிேல 
நடக்கின்றார்கள்? "ேவ ேய பயிைர ேமய்ந்த ேபால" இந்தச் 
ெசயற்பா  ெபா ஸாரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற . 
சிவில் நிர்வாக நடவ க்ைககளில் ஈ ப கின்ற ெபா ஸாரால் 
இந்த அப்பாவி இளம் கு த் க்கள் சுட் ச் சாய்க்கப் 
பட் க்கின்றனர். இலங்ைகயிேல வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளில் தமிழர்கள் இனப் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்  
வந்தார்கள். அந்த இனப் ப ெகாைலயின் ெதாடர்ச்சிதான் 
இப்ெபா ம் அந்த மண்ணிேல இடம்ெப கின்ற .  

இன்  ஓர் இலட்சத்  ஐம்பதாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட 
பைடயினர் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் குவிக்கப் 
பட் க்கின்றனர். அதி ம் வடக்கு மாகாணத்தில் மிக 
அதிகமான இரா வம் குவிக்கப்பட் க்கின்ற . அங்ேக 
ெபா ஸார், கடற்பைடயினர், விமானப் பைடயின ைடய 
பிரசன்னங்கள் அதிகமாக இ க்கின்றன. தமிழர்க ைடய 
காணிகைள அவர்கள் தங்க ைடய ைகயிேல ைவத்தி க் 
கின்றார்கள். இந்தள  பா காப் க்கு மத்தியில்தான் அங்ேக 
கஞ்சா வ கின்ற ; இந்தள  பா காப் க்கு மத்தியில்தான் 
ேபாைதப் ெபா ட்கள் விற்பைன ெசய்யப்ப கின்றன; 
இந்தள  பா காப் க்கு மத்தியில்தான் வாள் ெவட் ச் 
சம்பவங்கள் நைடெப கின்றன. அங்ேக நீதித் ைற அத  
ைடய ெசயற்பாட்ைட இழந் ெகாண் க்கின்ற . நீதவான் 
களால் நீதி வழங்க யவில்ைல. கண்ட இடத்தில் 
நாய்கைளச் சு வ ேபால் ெபா ஸாேர இவர்கைளச் 
சுட்டால், அவர்க க்கு 1,000 சீ.சீ. ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் 
எதற்கு? அல்ல  அவர்க க்கு ஏன், சூட் ப் பயிற்சி?  

நீங்கள் 2009க்கு ன்னரான காலத்ைதத் தி ம்பிப் 
பா ங்கள்! அந்தக் காலத்தில் இவ்வாறான அநியாயங்கேளா 
பாதகங்கேளா அந்த மண்ணில் நடந்ததில்ைல. ஒ  ேபாைத 
வஸ்ைதேயா அல்ல  கஞ்சாைவேயா அங்கி ந்த இைளஞர், 

வதிகள் கண்டதில்ைல. ஆனால், இவ்வள  பைடகள் 
இ க்கக்கூ யதாக அந்த மண்ணிேல இந்தள  காாியங்கள் 
நைடெப கின்றன என்றால் ஒ  ேமாசமான நிைலைமக்குத் 
தாங்கள் வ ந்  இட் ச் ெசல்லப்ப வதாக வடக்கு, 
கிழக்கிேல வாழ்கின்ற தமிழர்கள் மிக ம் ஆதங்கப்ப  
கின்றார்கள். அவர்கள் ஆழ்ந்த க்கத்ேதா  இ க்கின்றார்கள். 
இதற்கு எதிர்ப் த் ெதாிவித்  இன் கூட வடக்கு, கிழக்கிேல 

ைமயான கைடயைடப்ேபா  ஹர்த்தால் நடவ க்ைக 
களில் அந்த மக்கள் ஈ பட் க்கின்றார்கள். அவர்கள் 
தன்னிச்ைசயாகேவ தங்க ைடய உணர் கைள ெவளிப் 
ப த் கின்றார்கள்.  

இந்த நாட் ேல இவ்வாறான சம்பவம் இடம்ெபற்ற  
தல் தடைவயல்ல. 1970 களி ந்  ெமல்ல ெமல்லத் 

தமிழர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். ஒ  காலத்தில் பஸ்தியாம் 
பிள்ைள ேபான்ற தமிழர்கைள ெபா சில் த த்  ைவத்தி ந்  
தமிழர்கைள அழித்தார்கள். அதன் பிற்பா  தமிழர்க க்கு 
எதிராகச் சிங்களப் பைடகைள ஏவினார்கள். இன் ம்கூட இ  
ெதாடர்ச்சியாக நடக்கின்ற . பயங்கரவாதத்ைத அடக்கு 
கின்ேறாம் என்கின்ற சிந்தைனேயா , மனநிைலேயா தான் 
ெபா ஸார் இ க்கின்றார்கள். இன் ம் அவர்கள் தமிழர் 
கைளப் பயங்கரவாதிகளாகப் பார்க்கின்ற சூழல்தான் நில  
கின்ற . அந்த concept - மனநிைல மாற்றப்பட ேவண் ம். 
அந்த வைகயிேல த ேல ெபா ஸா க்கு மனப்பாங்குப் 

ன வாக்கப் பயிற்சி அளிக்கப்பட ேவண் ம். தாங்கள் ஒ  
சிவில் நடவ க்ைகயில் ஈ ப கின்ற உத்திேயாகத்தர்கள் 
என்கின்ற எண்ணம் அவர்க க்கு வரேவண் ம்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

ஜ 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, give me one more minute, please. 

தாங்கள் பயங்கரவாதத்ைத அடக்க வந்தவர்கள் அல்ல  
தாங்கள் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான பயிற்சிையப் 
ெபற் க்ெகாண்டவர்கள் என்ற எண்ணங்களி ந்  அவர்கள் 
தய ெசய்  வி பட ேவண் ம். அதைன ேமற்ெகாள்ள இந்த 
அரசாங்கம் ைனய ேவண் ம். "நல் ணக்கம், நல்ெலண் 
ணம், நல்லாட்சி என்ெறல்லாம் ெசால் க்ெகாண் , எங்க  
ைடய பிள்ைளகைளத் ெத நாய்கைளச் சு வ ேபால் 
ெத விேல ைவத் ச் சு வதற்காகவா, ைமத்திாிபால 
சிறிேசன ைடய அரசாங்கத் க்கு நாங்கள் வாக்களித்ேதாம்?" 
என்  எங்களிடம் அந்த மக்கள் ேகட்கின்ற ஒ  ர்ப்பாக்கிய 
நிைல இன்  உ வாகியி க்கின்ற . இந்த இரண்  
இைளஞர்க ம் நாைள பட்டதாாிகளாக, நல்ல த்திஜீவி 
களாக இந்த மண்ணிேல மிளிர்ந்  கு ம்பத்ைதப் பராமாிக்க 
ேவண் ய ெபா ப் ள்ளவர்கள். ஆகேவ, இந்த அரசாங்கம் 
இந்த விடயத்தில் ஒ  நீதியான விசாரைணையச் ெசய்ய 
ேவண் ம். நீதியான விசாரைணையச் ெசய்வ  மட் மல்ல, 
அந்தக் கு ம்பத்தின் வாழ் க்குப் பதில் ெசால்ல ேவண் ம். 
ெவ மேன ெபா ஸா க்கு நீதி வழங்குகிேறாெமன்  
குமார ரம் ப ெகாைல ேபான்ற பல்ேவ பட்ட ப ெகாைல 
கைள  மைறத்த ேபால, நடந்த சம்பவங்கைள அைவ 
நடக்காதைவ ேபான்  மைறத்த  ேபால, இந்தச் 
சம்பவத்ைத ம்  மைறக்காமல் ெபா ஸாரால் ெகால்லப் 
பட்ட இவர்களின் மரணத் க்கு நீதி கிைடக்க ேவண்  
ெமன் ம் அந்தக் கு ம்பங்க க்கு வாழ்  கிைடக்க ேவண்  
ெமன் ம் இந்த இடத்திேல வ த் கின்ேறன்.  

நாங்கள் இங்கு ேபசுவ  இந்த உயர்ந்த சைபயிேல 
எ ப கிறேதா, இல்ைலேயா எனக்குத் ெதாியா . ஆனால், 
உலகம் வ ம் இ க்கின்ற நீதியாகச் சிந்திப்பவர்களின் 
கண்க க்கு இவ்வாறான அநீதிகள் ெதன்ப கின்றன. 
எனேவ, இந்த மண்ணில் தமிழர்கள் ெதாடர்ந் ம் அழிக்கப் 
பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள்; அவர்க ைடய வாழ்வியல் 
சிைதக்கப்ப கின்ற ; இளம் கு த் க்கள் சின்னாபின்னப் 
ப த்தப்ப கின்றனர் என்ற உண்ைமைய வ வாகப் பதி  
ெசய் , என  உைரைய நிைற  ெசய்கின்ேறன்.  
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ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

அரசாங்கப் ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 
ெதாடர்பான ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயில் எல்ேலா ம் 
கலந் ெகாண்  தம  க த் க்கைள ன்ைவத் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். அந்த வைகயில், எனக்கும் 
வாய்ப்பளித்த அைவத் தைலவர் அவர்க க்கு நன்றி கூறக் 
கடைமப்பட் க்கிேறன். எம் நாட் ல் நிகழ்ந்ததாகக் கூறப் 
ப ம் நிதி ேமாச கள் பற்றி ம் இலஞ்சம், ஊழல் பற்றி ம் 
இங்கு பல்ேவ  வாதப் பிரதிவாதங்கள் ன்ைவக்கப்பட்டன. 
இதன் பின் ம் இந்த உயாிய சைபயிேல அவ்வாறான வாதப் 
பிரதிவாதங்கள் ன்ைவக்கப்பட இ க்கின்றன. இவற்றின்மீ  
எம  கவனத்ைதச் ெச த்தேவண் ள்ள . அேதேவைள, 
நான் தற்ேபா  இங்கு குறிப்பிடவி க்கும் விடயம் ேநர யாக 
நிதி ேமாச ேயா  சம்பந்தப்பட்ட விடயமாக இல்லா 
விட்டா ம், இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத அதற்காகப் பயன்ப த்திக் 
ெகாள்ள நிைனக்கிேறன்.    

இன்  எம  நாட் ேல பல்ேவ  கசப்பான சம்பவங்கள் 
இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கும் ேவைளயில், சில தினங்க க்கு 

ன்  வடக்கிேல, யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திேல இடம்ெபற்ற 
இரண்  மரணங்கள் ெதாடர்பாக இங்கு என  கண்டனத்ைதத் 
ெதாிவிப்ப டன், எம  மக்களின் உள்ளக் கு றல்கைள ம் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். உந் ளியிேல பயணம் 
ெசய் ெகாண் ந்த கஜன், சுலக்ஷன் ஆகிய 23 வய ைடய 
யாழ். பல்கைலக்கழகக் கைலப்பீட மாணவர்கள் இ வர் காவல் 

ைறயின் தித் தைடையத் தாண் ய ேநரத்தில் காவல் 
ைறயினர் நி த் மா  ைசைக காட் ம் நி த்தாமல் 

ெசன்றதனால் அவர்கள்மீ  ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதன்ேபாில் அந்த அப்பாவி இைளஞர்கள் 

த்  இறந் ள்ளார்கள். எம  நாட் ல் காவல் 
ைறயினர் இவ்வா  வாகனங்கைள நி த் மா  ைசைக 

ெசய் ம் நி த்தாமல் ெசல் ம் சம்பவங்கள் அன்றாடம் 
இடம்ெப கின்றன. சாரதி அ மதிப்பத்திரம் இல்லாத 
காரணத்தினால், வாகனத்திற்கான அ மதிப்பத்திரம் இல்லாத 
காரணத்தினால், காப் திப்பத்திரம் இல்லாத காரணத் 
தினால், உந் ளிகளிேல பயணம் ெசய்பவர்கள் தைலக்கவசம் 
அணியாத காரணத்தினால் என நி த்தாமல் ெசல் ம் பல 
சந்தர்ப்பங்கைள நான் ேநர யாகேவ பார்த்தி க்கின்ேறன்.  
இவ்வா  சி சி  குற்றங்க க்காகச் சாரதிகள் வாகனங்கைள 
நி த்தாமல் ெசல்கின்றார்கள்.  அேதேநரத்தில், இதைன ஒ  
குற்றெமன்பதைன நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனனில், 
நாங்கள் சட்டத்ைத, காவல் ைறயினைர மதிக்கேவண் ம். 
காவல் ைறயினாின் இவ்வாறான ைசைககைள நாங்கள் 
மீறக்கூடா ; மீற யா .  பல சந்தர்ப்பங்களிேல ெபா சார் 
இவ்வா  என  வாகனத்ைத நி த் மா  ைசைக 
காட் யேபா கூட நான் அதைன மதித் ச் ெசயற்பட் க் 
கின்ேறன். ஏெனனில், நாங்கள் இந்த நாட் ன் சட்டத்ைத 
மதிக்க ேவண் ம். ஆனால், விேசடமாக இைளஞர்கள் 
அறியாைம காரணமாக  ைசைக காட் ம் வாகனத்ைத நி த் 
தாமல் ெசல்வைத நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
இவ்வா  ெசல்பவர்கைள சம்பந்தப்பட்ட காவல் ைறயினர் 
அதற்கு அ த்ததாக இ க்கும் காவலர க்குத் ெதாியப் 
ப த் வத டாக மிக இலகுவாக நி த்த ம், அல்ல  
வாகனப் பதி  இலக்கத்ைத ைவத் க்ெகாண்  ேமாட்டார் 
ேபாக்குவரத் த் திைணக்களத்தி ந்  அதற்கான தகவல் 
கைளப் ெபற்  சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீ  சட்ட நடவ க்ைக 
கைள  எ க்க ம்.  

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
There is a point of Order being raised by the Hon. S. 

Shritharan. 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் ெசால்வ ேபால 

அவர்கள் காவல் ைறயினரால் ேசாதைனச் சாவ யில் 
மறிக்கப்பட்டேபா  அல்ல  ைசைக லம் நி த்தப்பட்ட 
ேபா  நிற்காமல் ெசன்றதனால் சுடப்படவில்ைல. அவர்கள் 
திட்டமிட்  மறிக்கப்பட்  ெநஞ்சி ம் வயிற்றி ம் 
சுடப்பட் க் ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள். ேசாதைனச் சாவ  
யில் மறித்  அவர்கள் நிற்காமல் ஓ யி ந்தால் கிேலதான் 
சூ  வி ந்தி க்கும். அவர்கள் எந்தச் ேசாதைனச் சாவ யி ம் 
மறிக்கப்படவில்ைல. ெபா ஸாரால் திட்டமிடப்பட் க் 
ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள். நீங்கள் பிைழயான ஒ  க த்ைத 
இந்த சைபயிேல பதி ெசய்ய ைனகின்றீர்கள்.    

 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
என  சக உ ப்பினர் தன  க த்ைத ன்ைவத்தார். 

அதற்கு நான் நன்றிகூறக் கடைமப்பட் க்கிேறன். ஏென 
னில், அவர் அந்தப் பிரேதசத்ைதச் சார்ந்தவர்.  அங்கு 
இடம்ெப ம் சம்பவங்கைள அறியக்கூ ய வாய்ப்  என்ைன 
விட அவ க்கு மிக ம் அதிகமாக இ க்கின்ற .  

ஏேதாெவா  காரணத்திற்காக அவ்வா  தைடகைளத் 
தாண் ச் ெசல் ம் வாகனங்கள்மீ  பல்ேவ  நடவ க்ைக 
கைள எ க்க ம். ஆனால், அதற்குத் ப்பாக்கிப் 
பிரேயாகம்தான் கைடசி நிைலெயன்ற சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டால், 
வாகனத்தின் சில் க க்குத் ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் 
ேமற்ெகாள்ள ம்;  அல்ல  அவர்களின் உயி க்குப் 
பங்கம் ஏற்படாத வண்ணம் ப்பாக்கிப் பிரேயாகத்ைத 
ேமற்ெகாள்ளலாம். அவ்வா  ெசய்யாமல் எ த்த எ ப்பிேல 
இவ்வாறான நிைலப்பாட்ைடெய த்  எந்தெவா  சாரதி 
ையேயா அல்ல  வாகனத்தில் ெசல்பவைரேயா இவ்வா  
ெகாைல ெசய்வதான  எவ்வைகயி ம் ஏற் க்ெகாள்ள 

யா . இவ்வா  ெசய்வத டாகப் பல ம் பல்ேவ  
சிக்கல்க க்கு கங்ெகா க்க ேவண் ய நிைலேயற்ப  
கின்ற . விைலமதிக்க யாத மனித உயிர்கைள இவ்வா  

ச்சமாக மதித்  அவற்ைறப் பறிப்பைத எவ்வைகயி ம் 
ஏற் க்ெகாள்ள யா ; இ  வன்ைமயாகக் கண் க்கப் 
படக்கூ ய ஒ  விடயமாகும்.  

இந்த இரண்  பல்கைலக்கழக மாணவர்களின் 
மரணத்தினால் வடக்கில் வா ம் தமிழ் மக்கள் ெகாதித் க் 
கு கிறார்கள். அதைனயிட் , ஏைனய பகுதிகளில் வா ம் 
தமிழ் மக்க ம் கதிகலங்கிப் ேபாயி க்கிறார்கள். இதனால் 
அவர்கள் மத்தியிேல இன்  பரவலாக எதிர்காலத்ைதப் பற்றிய 
சந்ேதகங்கள் எ ந்தி க்கின்றன. இந்த நாட் ேல மிகப் பாாிய 
குற்றச் ெசயல்கைளப் ாிந்தவர்க க்கு மரண தண்டைன 
விதிக்கப்பட் ம்கூட அைவ நிைறேவற்றப்படாமல் அவர்கள் 
ஆ ள் தண்டைன அ பவிக்கிறார்கள். அவ்வா  அவர்களின் 
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உயிர்கள் கா ெகாள்ளப்படக்கூடா  என்ற நிைலப்பாட்ைடக் 
ெகாண் க்கும் இந்த நாட் ல் இன்ைறய காலகட்டத்திேல 
இவ்வா  மனித உயிர்கள் கா ெகாள்ளப்ப வைத எந்த 
வைகயி ம் ஏற் க்ெகாள்ள யா ; இதைன நான் மிக ம் 
வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ேல 1983ஆம் ஆண்  இடம்ெபற்ற இனக் 
கலவரம் காரணமாக, இரத்த ஆ  ஓ யைத, ஆயிரக் 
கணக்கானவர்களின் உயிர்கள் பறிக்கப்பட்டைத, மக்களின் 
அவயவங்கள் இழக்கப்பட்டைத, ெப மதிமிக்க ெசாத் க்கள் 
அழிக்கப்பட்டைத நாங்கள் மறக்க யா . இதனால் இந்த 
நாட் ல் 'க ப்  ைல' என்ப  ஒ  வரலாற் ச் 
சம்பவமாகேவ  காணப்ப கிற .  

எம  நா  சிறிய ஒ  நா . இந்த நாட் ல் வா ம் வின 
மக்க ம் சேகாதரத் வத் டன் வாழேவண் ம். எம்மிைடேய 
இன, மத, ெமாழி ேபதங்கள் இ க்கக்கூடா . இவ்வாறான 
ெபா ப்பற்ற ெசயல்கள் பாாிய விாிசைல ஏற்ப த் ம் 
என்பதில் எவ்வித சந்ேதக மில்ைல. இவ்வாறான ெசயல்கள் 
வன் ைறகள் - வன்ெசயல்கள் ஏற்ப வதற்கும் வழிவகுக் 
கின்றன. எனேவ, இந்த யாழ். பல்கைலக்கழக மாணவர்களின் 
மரணத் டன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எத்தரத்தில் இ ப்பவர் 
களாக இ ந்தா ம் பாரபட்சமின்றி அவர்கள்மீ  சட்ட 
நடவ க்ைக எ த் , அவர்க க்கு உச்சக்கட்டத்  தண்டைன 
வழங்கப்பட ேவண் ெமனக்கூறி, விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. 

 
[අ.භා. 4.39] 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා, ෙම් විවාදයට අදහස් ලබා ෙදන්න අවස්ථාවක් ලබාදීම 
පිළිබඳව. වර්තමාන මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව මම 
ෙමහිදී කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව තවම විමර්ශන පැවැෙතන 
ෙහයින් COPE  එෙක් සාමාජිකෙයක් හැටියට අපට අයිතියක් 
නැහැ, ඒ පිළිබඳව  කථා කරන්න. ඒ නිසා මම මහ බැංකු බැඳුම්කර 
සිද්ධිය පිළිබඳව ෙම් විවාදෙය්දී කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත අමාත්යතුමාත්, ගරු චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමාත් තමන්ෙග් කථාවලදී මහ බැංකු බැදුම්කර සිද්ධිය 
පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලි පකාශයක් කළා. ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය 
කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සහ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පබල අමාත්යවරු ෙදපළක් මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිෙය් තිෙබන 
දූෂණය සහ වංචාව ගැන කථා කළා. ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කළ, 
ආණ්ඩුව හදපු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා ෙම් බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව ෙහොඳ පකාශයක් කළා. 
ඒ නිසා මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව අපි කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා සහ මම 
COPE  එෙක් සාමාජිකයන් නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොනවා වුණත්, COPE  
එෙක් වර්තමාන සභාපති ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට 
අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, එතුමා අද දක්වා ෙම් COPE  එක 
ඉතාම ෙගෞරවනීය විධියට අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබන නිසා. ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නමැති 
ෙද්ශපාලන පක්ෂෙයන් බිහි  වුණු මන්තීවරෙයක්. අපි එතුමාෙගන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙහට COPE  එෙක් රැස්වීෙම්දී එයට 
තිබුණු ෙගෞරවනීයත්වය ෙහට දවෙසේත් උතුම් විධියට ආරක්ෂා 
කරෙගන ඒ කටයුත්ත නියමාකාරෙයන් ඉෂ්ට කරයි කියලා. ඒ 
නිසා එයින් එහාට මම ෙම් ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ඕනෑම 
පජාතන්තවාදී රටක තිෙබන පධාන ආයතන තුන විධායකය, 
ව්යවස්ථාදායකය සහ අධිකරණය බව. ෙම් ආයතන තුන 
ස්වාධීනව එකට කටයුතු කෙළේ නැත්නම්, රටකට ඉදිරියට යන්න 
බැහැ. ෙම් ආයතන තුන ඇතුළත ගැටුම් ඇති වුෙණොත්, ඒ රටට 
ඉදිරියට යන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබී තිෙබන කාලය ඉතා 
සීමිත නිසා විධායකයට තිෙබන කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද, 
අධිකරණයට තිෙබන කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද කියලා පැහැදිලි 
කරන්න මම ෙව්ලාව ගන්ෙන් නැහැ. මම කථා කරන මාතෘකාව 
වන්ෙන් ව්යවස්ථාදායකයයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් රෙට් ව්යවස්ථාදායකය කියන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව බව. ව්යවස්ථාදායකය තමයි ෙම් රෙට් පතිපත්ති 
සකස් කරන ආයතනය. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි ෙම් රෙට් 
සියලුම මූල්ය බලය තිෙබන්ෙන්. ෙම් මූල්ය බලය පිළිබඳව වග 
කියන්න ඕනෑ ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවයි. ෙම් රෙට් ඕනෑම 
ගනු-ෙදනුවක් පිළිබඳව, ඕනෑම ෙදයක් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම, 
පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සියලු බලය තිෙබන්ෙන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි.  

ෙම් ආයතන පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් කමිටු 
ෙදකක් පත් කරලා තිෙබනවා. එකක් තමයි, "රජෙය් ගිණුම් 
පිළිබඳ  කාරක සභාව", අෙනක් එක තමයි, "ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාව." ෙම් කමිටු ෙදක තමයි, ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා 
බලන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල 
හා වරපසාද) පනත අනුව ෙම් කමිටුවලට පාර්ලිෙම්න්තුවට හා 
සමාන බලතල තිෙබනවා. විගණකාධිපතිවරයා රජෙය් ගිණුම් 
පිළිබඳ කාරක සභාවට සහ COPE  එකට කැඳවන ෙකොට එතුමා 
සලකන්ෙන් විගණකාධිපතිවරයා හැටියට ෙනොෙවයි, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරිෙයක් හැටියටයි. COPE  එෙක් 
සභාපතිවරයා කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් සියලු මුදල්වලට වගකියන  
සභාපතිවරයා. ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
ඉන්නවා.  එතුමා ෙම් ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයක්. 
එතුමා රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා විධියට 
කටයුතු කරද්දී ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සියලු මුදල් සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන, ෙසොයා බලන සභාපතිවරයා විධියට එතුමාට 
වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
"COPE  එක සහ  රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක  සභාව" 
කියන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන ඉතාම වටිනා, ඉතාම 
ෙගෞරවනීය කමිටු ෙදකක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් කමිටු ෙදක හරහා 
ඉතිහාසෙය් කරපු කටයුතු අපි දැක්කා. ඒ වකවානුවල වුණු 
ගනුෙදනු පිළිබඳව ෙම් කමිටු හරහා පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් ඒ ආණ්ඩුෙව් 
වැරැදි COPE  එකට ඉදිරිපත් කරලා, COPE එක විසින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒකට බලපෑම් කෙළේ නැහැ. එතුමා 
ඉදිරිපත් කරනවා, වාර්තාවක්. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් හැටියට ඒ ආණ්ඩුෙව් ආයතන 
ෙගන්වලා ඒ ආයතනවල තිෙබන වැරැදි ෙසොයා බලලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට COPE  එෙකන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. 
සියලු ෙදනා එය සම්මත කරනවා. ආණ්ඩුෙව් හිටපු අපිත් අත 
ඉස්සුවා, වැරැදි  ඒවාට  වැරදියි කියලා. ඒ තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය. එෙහම තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් ඇතුෙළේ ෙවන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
COPE එක යම් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා නම්, ඒෙක් යම් 
දූෂණයක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තු COPE  එක ඒක 
හදලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒක 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනා  අනුමත කරලා එයින් එහාට කටයුතු 
කරෙගන යන්න ඕනෑ. හැබැයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඉතිහාසෙය්  ඒ හැම COPE  එකක්ම ඉතාම සාධාරණව, ස්වාධීනව 
කටයුතු කළා. මෑත කාලෙය් COPE  එක විසින් ෙම් බැඳුම්කර 
වංචාව පිළිබඳ කරන පරීක්ෂණ ගැන ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
බරපතළ කුකුසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා, ෙම් බැඳුම්කර සිද්ධිෙය්දී සිදු වුණු වැඩපිළිෙවළ ගැන, 
COPE  එකට වුණ බලපෑම් පිළිබඳව. පළමුවන කරුණ බලන්න, 
ෙමෙතක් COPE එක යම් කාරණයක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ගත් 
කාලය. ෙම් පරීක්ෂණය සඳහා COPE එක අද ෙවනෙකොට අවුරුදු 
එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් අරෙගන තිෙබනවා. ඩිව් 
ගුණෙසේකර හිටපු ඇමතිතුමාෙග් කාලය, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මැතිතුමාෙග් කාලය වශෙයන් ෙම් සියලු කාලයන් ගත්තාම 2015 
ෙපබරවාරි මාසෙය් 27 ෙවනිදා ඉඳලා අද ෙවනතුරු පුරා මාස 
විස්සකට ආසන්න කාලයක් අරෙගන තිෙබනවා.  සිද්ධියක් පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ කරන්න ෙමච්චර කාලයක් ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් 
අරෙගන නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ අනුව 
පළමුෙවනි කරුණ තමයි කල්ගත වීම.  

ෙදෙවනි කාරණය COPE එෙක් සභාපතිතුමා කියන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මූලාසනෙය් කථානායකතුමා හා සමාන බලතල 
තිෙබන ෙකෙනක්. COPE එෙක් සභාපතිතුමාට ෙම් තරම් තර්ජන 
එල්ල වුණු, ෙම් තරම් බලපෑම් එල්ල වුණු කිසිම දවසක් 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් නැහැ. COPE  එෙක් සභාපතිවරයාෙගන් 
අහනවා, "තමුන් ෙම්ක කරනවාද?", "මම අහන්ෙන් කරනවාද 
නැද්ද?", "මම අහනවා, තමුන්ෙගන් ෙම්ක වහාම කරන්න ඕනෑ 
කියලා" ආදි වශෙයන්. ඒ විධියට COPE එෙක් සාමාජිකයන් 
බලපෑම් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් 
උත්තරීතර ආයතනයක සභාපතිවරයකුට සාමාජිකෙයක් බලපෑම් 
කරපු අවස්ථාවක් ඉතිහාසෙය් කවදාවත්  නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, විගණකාධිපතිවරයා කියන්ෙන්- 

 
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) 
Hon. Hector Appuhamy, what is your point of Order?   

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මමත් COPE  එෙක් සාමාජිකෙයක්. ෙම් ගරු සභාෙව් 

සභාපතිතුමා ඉන්නවා. කවුරු ෙහෝ එතුමාට එවැනි තර්ජනයක් 
කළාද කියන එක ගැන එතුමාෙගන් අහන්න පුළුවන්. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, එතුමාට කිසිදු බලපෑමක් කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
එතුමා එතැනින් නැඟිටලා ගිෙය්.  ෙහොඳයි. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.   

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් 

point of Order එක. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද සාකච්ඡා කරන්ෙන්, 
ජනවාරි මාසෙය් සිට අෙපේල් මාසය දක්වා වූ ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් වාර්තාව පිළිබඳවයි. මහ බැංකු බැඳුම්කර 
ගනුෙදනුව පිළිබඳ වාර්තාව මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන 
ෙවලාෙව්දී, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී සිදු වුෙණ් 
කුමක් ද කියා මම මෙග් කථාෙව්දී ෙම් රටට කියන්නම්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
දැන්, ඔබතුමාට සතුටුයි ද? ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි 

මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාට සතුටුයි ද? 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
සතුටු නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා COPE එෙක් සභාපතිවරයා. ඒ වාෙග්ම 
විගණකාධිපතිතුමා ගැන කියනවා නම්, විගණකාධිපතිතුමා 
කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් මුදල් සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පවත්වලා රජය 
ෙවනුෙවන් පිළිතුරු ලබා ෙදන නිලධාරියා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරිෙයකුට අවශ්ය බලතල හා වරපසාද විගණකාධිපතිවරයාට  
තිෙබනවා. ෙම් පරීක්ෂණෙය්දී විගණකාධිපතිතුමාට කියන්ෙන් 
ෙමොනවාද? විගණකාධිපතිතුමාට ඇඟිල්ල දික් කරලා කියනවා, 
"තමුන් බුදුහාමුදුරුෙවොත් ෙනොෙවයි. තමුන් ෙදයිෙයොත් ෙනොෙවයි. 
බුදුහාමුදුරුෙවෝ කියන විධියටවත් ෙදයිෙයෝ කියන විධියටවත් අපි 
අහන්ෙන් නැහැ." කියලා. බැඳුම්කර සිද්ධිෙය්දී ෙම් රෙට් 
විගණකාධිපතිවරයාට ඇඟිල්ල දික් කරලා; දත් මිටි කාලා 
තර්ජනය කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකා 
ඉතිහාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කවදාවත් COPE  එකක ෙම් වාෙග් 
සිදුවීමක් සිදු ෙවලා නැහැ කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
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ඕනෑ. COPE  එෙක් සාමාජිකයන්ෙගන් විගණකාධිපතිවරයාට  
බලපෑම් සිදු වුණා. ඒ සියල්ල පිළිබඳව, සමහර කමිටු සාමාජිකයන් 
පිළිබඳව මම කථා කරන්න කැමැති නැහැ. එෙහම ෙන්ද, දයාසිරි 
ජයෙසේකර ඇමතිතුමනි? සමහර සාමාජිකයන් COPE  එෙක්  
ඉන්නෙකොට, ආණ්ඩුෙව් පබලයන්  දුරකථනෙයන් කථා කරලා 
කියනවා, "ෙම්කට පක්ෂව කථා කරන්න" කියලා. අපට ඒ 
සාමාජිකයන් හමුෙවලා කථා කරනෙකොට කියනවා, ඒ විධියට 
දුරකථනෙයන් කථා කෙළේ කාටද කියලා. මම නම කියන්ෙන් 
නැහැ. අපට ඒ මන්තීවරු කිව්වා, "අපට දුරකථනෙයන්  ආණ්ඩුෙව් 
සමහර පබලයන් කථා කරලා, ෙම් කමිටුවට පක්ෂව වැඩ කටයුතු 
කරන්න කියලා තර්ජනය කරනවා" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් කමිටු සාමාජිකයන්ට බලපෑම් කරපු 
අවස්ථාවන් -COPE  එෙක් ෙමවැනි බලපෑම් කළ අවස්ථාවන්- 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් නැහැ. COPE  එෙක් සභාපතිතුමා පමුඛ 
සාමාජිකයන් කළ කැප කිරීම අගය කළ යුතුයි.  කවදාවත් COPE  
එෙක්දී ෙමවැනි කට්ටක් කෑෙව් නැහැ. මම හිතන්ෙන්, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති සභාපතිතුමාට හැමදාම COPE  එක අවසන් කරලා 
යනෙකොට, පාර්ලිෙම්න්තු ෙදොස්තර මහතාෙගන් blood pressure 
එක check කර ගන්න ෙවලා තිෙබනවා. එතුමාට තිබුණු පීඩනය 
අපි දැක්කා. ගරු සභාපතිතුමාට තිබුණු පීඩනය අපි දැක්කා.  

      
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ආතතිය. 

 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අන්න, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරෙයක්ම නිවැරදි 

වචනය කියනවා.  මානසික ආතතිය. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ගනු-ෙදනුවක් සම්බන්ධව ෙසොයා බැලීෙම් දී 
විගණකාධිපතිතුමා අසරණ වුණු අසරණ වීම ගැන හිතද්දී, 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් විගණකාධිපතිවරෙයක්, C O P E  
සභාපතිවරෙයක් ෙම් වාෙග් මානසික ආතතියකට පත් වුෙණ් 
නැහැ; ෙම් වාෙග් පීඩනයකට ලක් වුෙණ් නැහැ. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් සාමාජිකයන් මාස 21ක් තිස්ෙසේ රෑ 7.00, 8.00 
වනෙතක්  ෙමය අදින්න පුළුවන් සියලු ඇදිලි ඇද්දා. ආර්පිෙකෝ 
සමාගමට එහා ගිහිල්ලා ෙම්ක ඇද්දා. ෙම්ක රබර් වාෙග් ඇද්දා. ඒ 
නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ගනු-ෙදනුවක් 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පවත්වද්දී ඉතිහාසෙය් කවදාවත් 
ෙමවැනි ඇදීමක් කර නැහැ. එපමණක් ෙනොෙවයි. ෙමම 
පරීක්ෂණය ඉක්මනින්ම අවසන් කරන්න අවශ්ය කරන විෙශේෂඥ 
දැනුම, පිට සාක්ෂිකරුවන් සියල්ල අපි ෙගනාවා. දැන් ෙම්  සියලු 
ෙදයක්ම ෙසොයලා අවසාන කළා. ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 
සභාපතිත්වය දරපු කමිටුෙවන් පරීක්ෂණය පවත්වලා වාර්තාව 
ෙහට පාර්ලිෙම්න්තුවට  ඉදිරිපත් කරන්න තිබියදී පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසිෙරව්වා. අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ජාතිය 
අමතා කිව්වා, " මම පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරිෙය් අගමැතිතුමා 
ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ නිසා" කියලා. රෙට් ජනාධිපතිතුමා කියනවා, 
"අගමැතිතුමා ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ නිසා, මම බැදුම්කර සිද්ධිය කල් 
දානවා. ෙම්ක වසා දාලා මම පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවනවා" කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න!  ඉතිහාසෙය් කවදාවත් 
රටක ජනාධිපතිවරෙයක් ෙම් වාෙග්  පකාශයක් කර තිෙබනවාද 
කියලා. ඒ වාෙග්ම, ෙමම සිද්ධිය ෙහේතුෙවන් ආණ්ඩුෙවන් පත් 
කරපු පධාන රාජ්ය නිලධාරිෙයක්ව පළමුෙවනි වතාවට 
ජනාධිපතිතුමා ඉවත් කරනවා. මහ බැංකු අධිපතිවරයා අවුරුද්දකට 
පසුව ඉවත් කරනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය දැන් අවසානයි.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කථා කරන්න 

තිෙබන කාලය අවසානයි කියලා කියනවා. මට කියන්න, 
ෙමතුමාට අමතරව ඔබතුමන්ලාෙග්  ආණ්ඩුව අවුරුදු පහකට පත් 
කරපු ෙවනත් එක මහ බැංකු අධිපතිවරෙයක් ෙහෝ ඉවත් කරලා 
තිෙබනවාද කියලා. ආණ්ඩුෙවන් දාපු එක මහ බැංකු 
අධිපතිවරෙයක් ෙහෝ ඉවත් කරලා තිෙබනවා නම් මට 
ෙපන්වන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා පත් කරපු සියලු ෙදනාම සිටියදී 
ෙමතුමා ඉවත් කරනවා. ජනාධිපතිතුමා එතුමාව ඉවත් කරලා 
ෙවනත් පුද්ගලෙයක්ව පත් කරනවා. එතුමා ඉවත් කළාට පසුව ඒ 
වංචාවට සම්බන්ධයි කියලා ඔප්පු ෙවලා තිබියදී, ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
අගමැතිතුමා එතුමාට ඉහළ තනතුරක් ලබා ෙදනවා.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙමවැනි සදාචාර විෙරෝධී 
වැඩක් කවදාවත් සිදු ෙවලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා ස්ථාවර නිෙයෝග 
අනුව බලන්න. ෙමම ගනුෙදනුව ගැන මම අදවත් තවම 
ෙමොනවාවත් කථා කෙළේ නැහැ. ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මාධ්ය 
සාකච්ඡාවක් පවත්වා ෙමම ගනු-ෙදනුව ගැන කිව්වා. එතුමා 
කිව්වා, "පර්පචුවල් ෙටෂරීස් සමාගමට දඬුවම් කරන්න ඕනෑ" 
කියලා. එතුමා එෙහම කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමොකක්ද, එතුමාට 
තිෙබන අයිතිය. සභාපතිතුමා වාර්තාව එළියට ෙදන්න කලින්,  
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගමට දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ කියලා 
කියන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට තිෙබන අයිතිය ෙමොකක්ද? 
එතුමන්ලා උත්සාහ කරන්ෙන්, පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම 
පමණක් බිත්තියට ෙහේත්තු කරන්නයි. ෙහක්ටර් අප්පුහාමි 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මතක තබා ගන්න, හිටපු මහ බැංකු 
අධිපතිවරයාව ෙමම බැඳුම්කර සිද්ධිෙයන් ෙබ්රා ගන්න 
ඔබතුමන්ලාට කිසිම සදාචාර අයිතියක් නැහැ කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක කරන්න බැහැ. ෙම් ගනු-ෙදනුවට මහ 
බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිතුමා ඍජුව සම්බන්ධ ෙවලායි ඉන්ෙන්. මහ 
බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිතුමා ෙබ්රාගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා 
උත්සාහ කරනවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ කටයුත්ත 
කරන්න හැකියාවක් නැහැ. 

 

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) 
Hon. Hector Appuhamy, what is your point of Order? 
 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු මන්තීතුමනි, කවුරුවත් ශුද්ධ කරන්න ෙහෝ කවුරුවත් 

කියන ෙද් කරන්න ෙහෝ අප්පුහාමිලා සූදානම් නැති බව මතක 
තබාගන්න.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ හඬ නැඟූ අප්පුහාමි පිළිබඳ මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය. ඔය 

විධියටම ඔය අප්පුහාමි ෙහට COPE එෙක්ත් කටයුතු කරාවි කියා 
මම විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
ෙකළින්ම තරග කරලා ඇමති ධුරයක් දරන පාඨලී චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමා අද කථා කරමින් ෙම් ගනු-ෙදනුව සම්බන්ධෙයන් 
කිව්වා, "ජනවාරි 8වන දා ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන් ෙම් වාෙග් දූෂිත 
වැඩවලට විරුද්ධවයි" කියා. ෙම් වාෙග් දූෂිත ගනු-ෙදනු ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩුෙව් සිද්ධ වන්න බැහැ කියා පාඨලී චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමා කිව්වා. එතුමා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් තරග කරලා 
අමාත්ය ධුරයක් දරන ඇමතිවරෙයක්. සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
ඇමතිතුමා ගිරවා වාෙග් කට පාඩම් කරලා කිව්වා, ෙම් ගනුෙදනුව 
සිද්ධ වූ හැටි. ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ සියලු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ඇමතිවරුන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිවරුන්, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් ආදි සියලු ෙදනා එක මතයක යද්දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් කීපෙදෙනකු කෙඩ් යන්ෙන් ඇයි කියන එක අපටත් 
පශ්නයක්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබුණු කාලය ෙහොඳටම 

මදි. ඔබතුමා ටිකක් අඩු කළාද දන්ෙන් නැහැ. ෙම් සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් පිටු හතරක් කියවාගන්න මට ෙවලාවක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් පශ්නය ෙම්කයි. ඒ 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අද රටම බලාෙගන ඉන්නවා. ඒ 
වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙනොකරන්න ආණ්ඩුවට 
දරන්න පුළුවන් සියලු උත්සාහයන් ආණ්ඩුව දරනවා. මට තවම 
හිෙත් බියක් තිෙබනවා. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති සභාපතිතුමා ෙලොකු 
උත්සාහයක ෙයෙදනවා, එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. 
අපි විශ්වාස කරනවා, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති සභාපතිතුමා ඒ 
වීරාන්විත කියාවලිය කරාවි කියා. එය ෙහට ෙහෝ බහස්පතින්දා 
ඉදිරිපත් කරන්න. සිකුරාදා උෙද්ට ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවා 
කියා සිකුරාදා උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගණ පූරණය නැති කරලා 
සිකුරාදා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් දැමීෙම් සැලැසම්ක් ෙම් වන ෙකොට 
ෙම්ක ඇතුෙළේ සකස් කරෙගන යනවා, අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා ඔබතුමා එම වාර්තාව ෙහට ෙහෝ අනිද්දා 
අනිවාර්යෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරාවි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව 
දැන් වාර්තා ෙදකක් ඇවිල්ලා. කවදාවත් COPE එක ඇතුෙළේ ඒ 
විධියට වාර්තා ෙදකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ෙවනත් ෙවනත් කමිටුවල 
නම් එෙහම ඇවිත් තිෙබනවා. COPE එෙකන් වාර්තා ෙදකක් 
ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් පළමුවන වතාවට වාර්තා ෙදකක් එනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ආයතනය -ඒ සමාගම- රුපියල් 
බිලියන 15ක් වංචා කළා කියා මහ බැංකුව ඇතුෙළේ කරපු 
පරීක්ෂණයකින් ෙහළි ෙවලා; ඔප්පු ෙවලා.  මා ෙනොෙවයි, සුසිල් 

ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා සහ පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා -ඒ 
ෙදෙදනා- කියනවා, "එයට මහ බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිවරයා වග 
කියන්න ඕනෑ" කියා. මහ බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිවරයා එයට වග 
කියන්න ඕනෑ නම්, ඒ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ම ඇමතිවරුන් 
කියනවා නම්, මහ බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිවරයා ෙබ්රන්න එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය කටයුතු කරන්ෙන් ඇයි කියන පශ්නය අපට 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව රෙට් 
මුදල්වලට වග කියන ආයතනයයි. ඒ නිසා COPE එෙක් සියලු 
සෙහෝදර මන්තීතුමන්ලා 26 ෙදනා වග කියන්න ඕනෑ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීතුමන්ලා 225 ෙදනාට. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරුන් වන අපි 225ෙදනා වග කියන්න ඕනෑ ෙම් රෙට් 
ෙදෙකෝටියකට ආසන්න ජනතාවට. ෙම් කියන බිලියන 15 ඒ 
ජනතාවෙග් මුදල්. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, අෙශෝක් 
අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනා අද කථා 
කළා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් තිබුණු දූෂණ, 
ෙහොරකම් ගැන. ඒ ඔක්ෙකෝම එක්කාසු කළත් ෙම් රුපියල් 
බිලියන 15ට වඩා අඩුයි. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා 
ෙන් එෙහම කළා කියා. [බාධා කිරීම්]  

මාස 21ක් ගියා. අෙප් නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමා, 
ඔබතුමා අගමැතිතුමාෙග්  අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය අමාත්යතුමායි. 
ඔබතුමාට ආනමඩුවට යන්නත් නිදහසක් නැහැ ෙන්. ඒකත් මුදා 
ෙනොගත් පෙද්ශයක් ෙන්. බලන්න, ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කියා! 
ෙම්ක තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් තත්ත්වය. ඒ හින්දා වැඩිය කථා 
කරන්න එපා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මා අවසන් කරනවා. විනාඩි ෙදක තවම අවසන් වුෙණ් නැහැ. 

මා ඒ ගැන බලාෙගන ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, COPE වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාම පශ්නය ෙමොකක්ද? මැෙරන්ෙන් 
නැහැ. ෙමය, පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමක් 
පමණයි. ෙදවි හාමුදුරුවෙන්! ෙම් වාර්තාෙවන් හිෙර් දමන්ෙන් 
නැහැ. හිෙර් දමන්න, එල්ලුම් ගස් යවන්න තව කල් තිෙබනවා. 
ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන වාර්තාවක් පමණයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා හිතන්න. මාස 20ක්  
පරීක්ෂා කරලා ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කරන වාර්තාවට 
ෙමච්චර බලපෑම් කරනවා නම්, තර්ජනය කරනවා නම්, 
ෙමතැනින් එහාට ෙම් කාරණය නීතිය හමුවට ගියාම ෙම් ආණ්ඩුව  
ෙකොච්චර බලපෑම් කරයිද?   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ර ෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
අපි කියනවා, COPE එෙක් ෙගෞරවනීය සභාපති අෙප් සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් ෙල්ඛනයට ෙහට අනිද්දා අපිත් එකතු 
වනවාය කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙමපමණ කල් ඔබතුමා කිව්ෙව් 
ඔබතුමා විතරයි ඉන්ෙන් කියලා  ෙන්. මූලසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් බලපෑම ෙම් විධියට කරන්න යනවා නම්, ෙම් 
කාරණය අධිකරණයට ගිය ෙවලාවක ෙමොනවා ෙවයිද කියන එක 
අපට විශාල පශ්නයක්.  

අවසාන වශෙයන් ෙම් ගනු-ෙදනුව සම්බන්ධෙයන් මා 
කියනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අවසන් කරනවා. මා දන්නවා, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින විට 

හැම දාම මෙග් කථාව ඉක්මනට අවසන් කරන්න කියනවාය 
කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මූලාසනයට ඒ ෙචෝදනාව කරන්න එපා. ඔබතුමා දැන් විනාඩි 

ෙදකක් වැඩිපුරත් ලබා ෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අවසන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාඨලී චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමා ෙහොඳ කථාවක් කිව්වා. ඒ තමයි, සිංගප්පූරුෙව් 
අගාමාත්යතුමාෙග් කථාව. සිංගප්පූරුෙව් අගාමාත්යතුමාෙග් ඉතාම 
හිතවත් මිතුරු ඇමතිවරෙයක් ෙහොරකමක් කළාම ඒ 
අගාමාත්යතුමා ගත් තීන්දුව පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා. මා 
හිතන හැටියට අ ෙප් රෙට් අගමැතිතුමාත් කරන්න ඕනෑ ෙහොඳම 
ෙද් ඒකයි. ෙම් ගනු-ෙදනුවට සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්ෙන්ත් 
අගමැතිතුමාෙග් ෙහොඳම මිතයා. එතුමාට අඬ ගහලා කියන්න, “ඔබ 
වංචාවක් කර ඇත. මට ෙම්කට මැදිහත් වන්න බැහැ. ෙමෙතක් 
කල් මා මැදිහත් වුණා. දැන් මෙග් ෙරදි ගැලවිලා තිෙබන්ෙන්. 
කරුණාකරලා දැන්වත් මා ෙබ්රා ගන්න”යි කියලා. එෙහම කියලා 
අගමැතිතුමාට ෙමතැනින් ඉවත් වන එක විතරයි ෙම් ගනු-ෙදනුව 
සම්බන්ධෙයන් කරන්න තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
 
 
[අ.භා. 4.59] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
පළමුෙවන්ම ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමාට 

ස්තුතිවන්ත වනවා, එතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි 4ක් මට ලබා 
දුන්නාට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් සිදු වුණු සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න මා විනාඩි කිහිපයක් ගන්න ඕනෑ. 
ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන ෙද්වල් ගැන ෙනොෙවයි, ෙම් වැඩ 
පිළිෙවෙළේදී සිද්ධ වුණු ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ඕනෑ. 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ඒ ගැන ෙනොෙයකුත් 

ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කළා. නමුත් මා කියන්න ඕනෑ, අපි සමස්තයක් 
හැටියට ගරු සභාපතිතුමාට ෙහෝ විගණකාධිපතිතුමාට කිසි 
විධියකට තර්ජනය කිරීමක් කෙළේ නැහැයි කියලා. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 Sir, I rise to a point of Order.   

එතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා COPE එෙක් සිටින, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය ඇමතිවරයකු හැටියට අපි සලකනවා. 
ඔබතුමා එයට සම්බන්ධ නැහැ.   

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා එෙහම කියපු එක ගැන ඔබතුමාට 
මා ස්තුතිවන්ත වනවා. මට සියලු ෙදනාම ගැන කථා කරන්න 
හැකියාවක් නැහැ. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට අෙප් 
ෙලොකු ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. ඒ ෙගෞරවය එතුමා රැක ෙගන 
ආෙව් ෙම් කියා කලාපයත් එක්කයි. එතුමාෙග් සභාපතිත්වය 
යටෙත්, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් ගනුෙදනුව ගැන විතරක් 
ෙනොෙවයි, අද කථා කරන සියලු ගනුෙදනු පිළිබඳව COPE එෙක්දී 
අපි සාකච්ඡා කළා. එදා එතුමා නැඟිටලා යන ෙකොට මා එතුමාෙග් 
පස්ෙසන් ගියා. මා ගිහින් කිව්වා, “සුනිල්, ඔයා යන්න එපා. ඇයි, 
සුනිල්  යන්ෙන්?” කියලා. අපට ෙම් සිද්ධිය ෙමපමණ 
කලබැගෑනියක් කර ගන්න අවශ්ය වුෙණ් නැහැ. ෙකෙසේ වුණත්, 
ඒක ඒ ආකාරයට සිද්ධ වුණා. නමුත් මා එකක් කියන්න කැමැතියි. 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා කිව්වා, "හර්ෂ ද සිල්වා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා අද ෙමතැන ඉන්නවා"යි කියලා. මා 
කියනවා, කිසි ෙකනකු ෙබ්රා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් අපි දියත් 
කරලා නැහැයි කියලා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ජය ෙව්වා!  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාට ඕනෑ ෙදයක් කියන්න පුළුවන්. 

මෙග් හෘදය සාක්ෂියට අනුවයි මා වැඩ කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
ගරු   මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එදා සිටිෙය් නැහැ. ඔබතුමා ඒ ගැන 
දන්ෙන් නැහැ. ඉදිරිපත් කර තිබුණු draft එෙක් 
විගණකාධිපතිතුමා විසින් සකස් කරන ලද විෙශේෂ විගණන 
වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ 14ක් තිබුණා. ඒ නිර්ෙද්ශ 14ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් කැරලි ගහනවාය කියන අය පිළිගත්තා. ඔබතුමා දන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමා එදා හිටිෙය් නැහැ. බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, 
ෙම්ක බයිස්ෙකෝප් එකක් ෙනොෙවයි.  ඔබතුමා උෙද් කියන්න ඇති 
ෙම්ක බයිස්ෙකෝප් එකක් කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඒෙකන් වැඩක් 
නැහැ. ඇත්ත කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඇත්ත කථා 
කරන්න. විගණකාධිපතිතුමාෙගන් අහන්න. ඔහු නිර්ෙද්ශ 14ක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ 14ටම අපි එකඟ වුණා. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමාට කලින් මම ඒ කමිටුෙව් හිටියා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 
මා ගැන කථා කරන්න එපා.  ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, 
මාත් එක්ක නිකම් වාද කරන්න එපා. ඔබතුමා බලන්න COPE 
එක පටන් ගත් දවස්වල සිටම  සහභාගි වුෙණ් කවුද කියලා.  
COPE එෙක් හැම රැස්වීමකටම මම යනවා. ඒ නිසා ෙද්ශපාලන 
වාසි ගන්න - [බාධා කිරීමක්] අපට ගරුත්වයක් තිෙබනවා. හර්ෂ ද 
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සිල්වා ෙමතැනට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඒ විධියටයි.  අපි ඒක හදා 
ගත්ෙත් අද ෙනොෙවයි. අෙප් ෙදමව්පිෙයෝ අපි උස් මහත් කරලා, 
යම්කිසි විධියකට හැසිෙරන්න, හෘදය සාක්ෂියට අනුව වැඩ 
කරන්න උගන්වලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා අසාධාරණ 
විධියට පුද්ගලයන්ට ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කියන්න එපා.  

   
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී කථා කරන්න. නමුත් ෙමතැනදී යම් 

කිසි වැරැද්දක් සම්බන්ධෙයන්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද point of Order 

එක? 
 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා කිහිප 

වතාවක්ම මෙග් නම කිව්වා.  ස්ථාවර නිෙයෝග  අනුව මට 
ෙමතුමාෙග් කථාෙව්දී  තුන් වතාවක් විතර points of Order  
ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා.  නමුත් මම එක අවස්ථාවයි ගන්ෙන්. 
මම ඉතා අභිෙයෝගාත්මකව කියනවා, ඊෙය් සිදු වුණු ඉතාම ජරා 
ජීර්ණ තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා ඒ කමිටුෙව් හඬපට ෙගනැල්ලා, 
verbatim ෙගනැල්ලා බලන්න කියලා. එතෙකොට බලන්න පුළුවන් 
අද ෙමතැන කථා කරන හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාද COPE එෙක්  
හිටිෙය් කියලා. ඒක බයිස්ෙකෝප් එකක්. මතක තියා ගන්න, ඒක 
බයිස්ෙකෝප් එකක්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලන මත අනුව ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ 

ෙදයක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද ෙම්ක ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කියන්නම්. මම අද විගණකාධිපතිතුමාට  විනාඩි 45ක් 
දුරකථනෙයන් කථා කළා. මම එතුමාෙගන් ඇහුවා, 
"විගණකාධිපතිතුමනි, අද පත්තරවල ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ඔබතුමාට කිසි විධියකින් මම තර්ජනාත්මකව කථා 
කළාද?" කියලා. ඔහු කිව්වා, "Dr. Harsha, ඔබතුමා එෙහම කථා 
කෙළේ නැහැ, අපි debate කළා" කියලා. ඔව්, අපි debate කළා. 
Technical points debate කළා. එතැනදී එෙහම debate කරන්න 
බැහැයි කියලා එකක් නැහැ. යම් කිසි කාරණාවක් ඉදිරිපත් කළාම, 
ඒ කාරණාව සාකච්ඡා කරන්න අපට පුළුවන්. ඒ කාරණාව 
සාකච්ඡා කිරීම තුළදී කවුරු හරි පහළට දමන්න ෙහෝ කාට හරි 
තර්ජනය කරන්න ෙහෝ ඇඟිල්ල දික් කරලා, දත් මිටි කාෙගන 
කථා කළාය කියන එක වැරදියි. එෙහම වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා මම 
ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි,-  [බාධා කිරීම්] ඕනෑම ෙදයක් 
කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපට අවශ්ය වන්ෙන් වාර්තාෙවන් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එකයි. වාර්තාෙවන් ඉදිරිපත් 
කරන ෙද් අපි දැනටමත් කියලා තිෙබනවා. එතුමා ෙකටුම්පත් කර 
තිෙබන වාර්තාවට වඩා, ඒ ෙකටුම්පතට වඩා, තවත් ශක්තිමත්, ඊට 
වඩා දුර යන වාර්තාවක් තමයි අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට මම නැවතත් ස්තුති 
කරනවා. එතුමාට තිබුණ ගරුත්වය කිසි විෙටකත් අෙප් අතින් 
නැති වුෙණ් නැහැ. අපි කථා කළ ෙදයකින් ෙහෝ යම් කිසි 
ෙදයකින් ඔබතුමාට පීඩනයක් වුණා නම් අපට සමාවන්න, ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි.    
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි ෙම් ගැන කථා කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික ෙහේතුවක් මත ෙනොෙවයි. අපි පැය 11ක්, පැය 9ක්, 
පැය 8 1/2ක් එක දිගට සාකච්ඡා කළා. ෙමතැනදී අපි කාටත් 
ආතතියක් තිෙබනවා තමයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට අපි 
කවුරුවත් ෙබ්රා ගන්න යනවා කියලා අපට කියන්න එපා. හර්ෂ ද 
සිල්වා හැටියට මම කවුරුවත් ෙබ්රා ගන්න යනවා කියලා 
කියන්න එපා. ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් වුණාම සියලුම ෙදනාට 
ෙපෙනයි  සකස් කර තිබුණ ෙකටුම්පතට වඩා දැඩි වාර්තාවක් 
තමයි අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියලා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 

[අ.භා. 5.06] 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමම විවාදය 

පැවැත්ෙවන්ෙන් COPE එෙක් ගරු සභාපතිතුමා විසින් ෙමම 
වර්ෂෙය්දී එම කාරක සභාවට කැඳවූ ආයතන 19ක් පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව ගැනයි.  මට ෙපර කථා 
කළ සියලුම ෙදනා පාෙහේ ෙම් දිනවල කථා බහට ලක් ෙවලා 
තිෙබන  මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව කරුණු  ඉදිරිපත් 
කළා. ෙමහිදී මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය පිළිබඳව සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. 2015 ෙපබරවාරි 27 වැනිදා තමයි ෙම් සිද්ධිය සිදු 
වුෙණ්. අපි පාර්ලිෙම්න්තුව ක් විධියට අෙපොෙහොසත්ෙවලා 
තිෙබනවා, අවුරුදු එකහමාරකට කලින් සිදු වුණු සිද්ධියක් 
පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අවසාන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්න.  අපි පාර්ලිෙම්න්තුව විධියට මුලින්ම ඒ වගකීම බාර ගත 
යුතුව තිෙබනවා. ෙමය අප සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීමක්. 225 
ෙදනා නිෙයෝජනය කරන්න 26 ෙදෙනකු තමයි පත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි ෙද්ශපාලන පක්ෂ පිළිබඳව අමතක කරලා,  පසු 
ගිය කාල සීමාව තුළදී  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභාෙව් කාර්ය 
භාරයන් සියල්ලක්ම ඉතාමත් ෙහොඳින් ඉටු කළා. සභාපතිතුමා 
විසින් සියලුම මන්තීවරුන්ට ඒ කාරක සභාව තුළ අදහස් ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. අවශ්ය කාල ෙව්ලාව ලබා දුන්නා. 
ඒ අනුව පසු ගිය සතිෙය්දී අවසාන ෙකටුම්පත් වාර්තාව  ඒ කාරක 
සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙකටුම්පත් වාර්තාව කාරක සභාවට 
ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාෙව්දී සභාපතිතුමාත් සමඟ මන්තීවරුන් 14 
ෙදෙනක්  එම කාරක සභාව තුළ හිටියා. අපි එක දිනක් ෙම් 
ෙකටුම්පෙතහි පිටු 12කට අදාළ සංෙශෝධන සාකච්ඡා කළා. නමුත් 
ෙදවැනි දිනෙය්දී අපට හැඟී ගියා, ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු කෙළොත් 
ෙම් වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න අපට 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැති බව. ඒ සම්බන්ධෙයන් අමිහිරි 
අත් දැකීමක් මට තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් පැවැති 
හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
මමත් සාමාජිකෙයක්. ආයතනවල පුද්ගලයන් 29 ෙදෙනකුෙගන් 
කට උත්තර ලබාෙගන අපි මීට කලිනුත් අනුකමිටු වාර්තාවක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න හැදුවා. නමුත් අපට ඒ 
කටයුත්ත කරන්න බැරි වුණා. ඒ අමිහිරි අත් දැකීම අපට තිෙබන 
නිසා ෙමවරත් ෙම් වාර්තාවට සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඒකමයි කියලා අපි 
හිතුවා. ඒ නිසා එම මතෙය්  ඉඳෙගන තමයි එදා අට ෙදෙනකු එම 
වාර්තාව අනුමත කරලා, කාරක සභාෙවන් එළියට ගිෙය්. ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව අනුමතෙවලා තිෙබනවාය 
කියන කාරණය දැන් අපට අමුතුෙවන්  සඳහන් කරන්න 
අවශ්යතාවක් නැහැ කියලා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනක් 
මන්තීවරුන්ටත් අයිතියක් තිෙබනවා. අපි ඒ අයිතියට බාධා 
කරන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට අයිතියක් තිෙබනවා, ඒ වාර්තාවට විරුද්ධ ෙවන්න; 
ඒ වාර්තාෙව් තිෙබන කරුණු ෙවනස් කරන්න. ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව, වාර්තාවක් විධියට අපි සම්මත 
කරලා තිෙබනවා. ඊට අතිෙර්කව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට සහ 
තවත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් කාර්ය භාරය තමයි දැන් ෙම් 
කාරක සභාව තුළ සිදු ෙවන්ෙන්.  

ඉතාමත් සරල විධියට අපි ගත්ෙතොත්, ෙම් කථා බහට ලක් 
ෙවන සමාගෙම් ගිය වර්ෂෙය් ලාභය පමණක් බිලියන 10.6යි. 
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් ලාභය කීයද කියලා මම බැලුවා. 
ශාඛා 250යි, ගනුෙදනුකරුවන් ලක්ෂ 70යි, ලාභය බිලියන 10යි.  
2015 අවුරුද්ෙද් ලංකා බැංකුෙව් ලාභය කීයද කියලා මම බැලුවා. 
ශාඛා 578යි, ගනුෙදනුකරුවන් ලක්ෂ 80යි, ලාභය බිලියන 17යි.  

මහජන බැංකුෙව් ලාභය කීයද කියලා මම බැලුවා.  එහි ලාභය 
බිලියන 12.5යි. ශාඛා 578ක් තිෙබනවා, ගනුෙදනුකරුවන් ලක්ෂ 
10ක් ඉන්නවා. ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකුව හා සමානම ලාභයක් මහ බැංකුව සමඟ කරන ලද ගනු-
ෙදනුවලින් පමණක් ෙම් සමාගම අවුරුද්දක් තුළ ලබාෙගන 
තිෙබනවා. ෙවනත් කිසිදු කටයුත්තකින් ෙනොෙවයි ෙම් ලාභය 
උපදවාෙගන තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව තව කථා කළ 
යුතු වන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක රටම දන්නවා. අපි විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙම්ක මුළු රටම දන්නා කරුණක්. එම නිසා මහජන නිෙයොජිතයන් 
විධියට අප සියලුම ෙදනාට වග කීමක් තිෙබනවා. ෙදෙකෝටියක් වූ 
ජනතාව නිෙයෝජනය කිරීම සඳහායි අපව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පත් කර තිෙබන්ෙන්.  එම නිසා රෙට් ජනතාවෙග් මුදල් පිළිබඳව 
අෙප් වගකීම අපි හරිහැටි ඉටු කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් ගනු-
ෙදනුව පිළිබඳව පමණක් ෙනොෙවයි, අතීතෙය්, වර්තමානෙය්, 
අනාගතෙය්, ඒ ඕනෑම කාලයක, ඕනෑම ගනු-ෙදනුවකදී ෙමවැනි 
වැරදි සිදුෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ සම්බන්ධව ෙසොයා බැලීම සඳහා 
දායකත්වය ලබා ෙදන්න අපි ඕනෑම අවස්ථාවක සූදානම් කියන 
එකත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

ෙමම ගනු-ෙදනුව සම්බන්ධෙයන්  පැහැදිලිවම මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිවරයා වගකිව යුතුයි.  ඒ වාෙග්ම අෙනක් නිලධාරිනුත් 
වගකිව යුතුයි. අපට ෙමය ෙකොෙහත්ම දුරස් කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. එම නිසා ෙම් සතිය තුළ ෙමම වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් වගකීම අපට පැවරී තිෙබනවා. එය කඩිනමින් 
සකස් කරදීෙම් වගකීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා ඇතුළු 
කාර්ය මණ්ඩලයට පැවෙරනවා. ෙම් කාරණය මුළු රටම බලාෙගන 
සිටින කාර්ය භාරයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සම්බන්ධව අදහස් හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙම් අයිතියත්, 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීෙම් අයිතියත් අපි අෙනක් සියලුම කමිටු 
සාමාජිකයන්ට ලබාදිය යුතුයි.  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඊෙය් මාධ්යයට 
කිව්වා, Perpetual Treasuries  සමාගම වැරදි කරලා තිෙබනවා; 
අර්ජුන ඇෙලෝසියස් වැරදි කරලා තිෙබනවා, ෙපොලීසිෙයන් අත් 
අඩංගුවට අරෙගන උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කළ යුතුයි 
කියලා. අපි ඒක අනුමත කරනවා. හැබැයි, එතුමාට විරුද්ධව 
එෙහම කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම නම් එතුමා මහ 
බැංකුවට ඇවිල්ලා, පිස්ෙතෝලයක් ෙපන්නලා, නිකුත් කරපු 
බිලියන එෙක් බැඳුම්කර ෙවනුවට බිලියන 12ක බැඳුම්කර මට 
ෙදන්න කියලා, එෙහම කරලා තිෙබනවා නම්  එතුමාට විරුද්ධව 
එෙහම කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියන එකට  අපට  එකඟ 
ෙවන්න  තිබුණා.  අර්ජුන ඇෙලෝසියස් ඇතුළු ඔහුෙග් සමාගම 
ෙම්කට වගකිව යුතු වාෙග්ම, මහ බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිවරයා 
ඇතුළු එම නිලධාරිනුත් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්කට වගකිව යුතුයි 
කියන එක අපි කියනවා. ඒ පිළිබඳව පත් කරනලද කමිටුව අවුරුදු 
එකහමාරක් තිස්ෙසේ අදාළ වාර්තා පරිශීලනය කිරීෙමන් සහ මහ 
බැංකු අධිපතිවරයා ඇතුළු නිලධාරින් ඇවිල්ලා ලබාදුන් 
කටඋත්තර අනුව තමයි අපි ෙම් කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. එම නිසා පක්ෂ ෙභ්ද සියල්ලම අමතක ෙකොට වග 
කීමකින් යුතුව කටයුතු කිරීෙම් කාර්ය භාරය අද සියලුම 
මන්තීවරුන්ට පැවරිලා තිෙබනවාය කියන එක අපි සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා විධියට ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙහොඳ නායකත්වයක් ලබා ෙදමින් අද 
ෙමම කාරක සභා ව තුළ කරෙගන යන කටයුතුවලට  අෙප් 
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය හා දායකත්වය අපි ලබා ෙදනවා.  

ෙමම ගනු-ෙදනුෙවන් පස්ෙසේ අද රෙට් ආර්ථිකයට විශාල 
බලපෑමක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. ෙපොලී අනුපාතය ගත්ෙතොත් අද 
එය ශීඝ ෙලස ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා 
අද මහ බැංකුව තබන ෙවන්ෙද්සිවලට ඉල්ලුම්කරුවන් අඩුෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා අද මහ බැංකුවට සල්ලි අච්චු ගහලා රෙට් 
මූල්ය අවශ්යතා සඳහා මුදල් ලබාෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් සියල්ලක් සඳහාම එම කියාව ඍජුවම බලපාලා තිෙබනවාය 
කියන එක ඊට අදාළ කරුණු අධ්යයනය කර බැලුවාම අපට 
ඉතාමත් ෙහොඳින් ෙපනී යනවා. 

ඒ වාෙග්ම මහ බැංකු වාර්තාව අනුව බැලුවාම, විෙශේෂෙයන්ම 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සඳහා ෙපොලිය පමණක් රුපියල් බිලියන 
200ක් පමණ වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ෙපොලී අනුපාතය වැඩිවීම 
නිසා ෙමවැනි අහිතකර තත්ත්වයන් විශාල පමාණයක් අද රට 
හමුෙව් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව විවිධ ආකාරෙයන් 
සාධාරණීකරණය කරන්නට ෙමොනවා ෙකොෙහොම කථා කළත්, 
කරුණු ඉදිරිපත් කළත් දැන් සිදු විය යුතු සියලුම දෑ සිදුෙවලා 
අවසානයි. එම නිසා අපි ෙමවැනි තත්ත්වයන් ඇති ෙනොවීම සඳහා 
අනිවාර්යෙයන්ම තවදුරටත් කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. 
තවදුරටත් ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වුෙණොත් රටක් විධියටත්, 
ආර්ථිකයක් විධියටත් අනිවාර්යෙයන්ම විශාල අභිෙයෝගවලට 
මුහුණ පාන්නට අපට සිද්ධ ෙවනවා. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම මහ 
බැංකුව තුළත්, අෙනකුත් ආයතන තුළත් වර්තමානෙය්දීත්, 
අනාගතෙය්දීත් සිදු වන ෙමවැනි අඩු පාඩුකම් අවම කර ගැනීම 
සඳහා, නැති කර ගැනීම සඳහා අපි අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට 
විශාල කාර්ය භාරයක්, වගකීමක් පැවෙරනවා.  ඒ කාරක සභාෙව් 
මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට අපිට පැවරී තිෙබන ෙම් වගකීම 
මනාව අවෙබෝධ කරෙගන කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත් සැබෑ ෙලස අෙප් වගකීම ඉටු කළා කියලා අපිට 
කියන්නට පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
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එම නිසා මම නැවතත්, ෙම් කාර්ය භාරෙය්දී සහ සමස්ත ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් කටයුතුවලදී සභාපතිතුමාට අවශ්ය 
කරන සහෙයෝගය, දායකත්වය ෙනොපිරිෙහළා ලබා ෙදන බව 
පකාශ කරමින්, ෙකෙසේ ෙහෝ අපි සියලු ෙදනාම ෙම් සතිය තුළ 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්නට කටයුතු කරමුයි කියන ආරාධනය කරමින්, 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 5.19] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පථමෙයන්ම ජනවාරි 
08ෙවනි දාත්, අෙගෝස්තු 17ෙවනි දාත් ලබා ගත් ජයගහණයක් 
ෙලස මම දකිනවා, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් සභාපතිවරයා හැටියට පත්වීම. 
දැන් ෙම් අය මැරිලා ඉපදිලා වාෙග් කථා කළාට මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබ දන්නවා, පසු ගිය රජය සමෙය් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
අමාත්යවරෙයක් තමයි COPE එෙක් සභාපතිවරයා හැටියට පත් 
කෙළේ කියා. එදා COPE එෙක් සභාපතිවරයා ආණ්ඩුවට අවශ්ය 
කාරණා පමණක් සාකච්ඡා කරන්නත්, ආණ්ඩුවට අහිතකර ෙද්වල් 
සාකච්ඡා ෙනොකරන්නත් පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක වුණු හැටි 
අපි කවුරුත් දැක්කා. දැන් ෙම් යහ පාලන රජය සැබෑවටම ඒ 
කටයුත්ත අකුරටම ඉටු කරන්නට ඉස්ෙසල්ලාම අපි කෙළේ 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්ව ෙම් කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා හැටියට පත් කිරීමයි.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හැටියට කථා කරන ඒ 
කල්ලිෙය් අය අද කියනවා, COPE  එෙක් සභාපතිවරයාට 
තර්ජනය කරනවා කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුව සහ COPE එක නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක් හැටියට ඇත්තටම මම ලජ්ජා ෙවනවා, එතුමන්ලා 
ෙම් වාෙග් මුසාවන් කීම, ෙම් වාෙග් වාචාල විධියට කථා කිරීම 
ගැන වාෙග්ම ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් ඉඳෙගන ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ෙබොරු ෙපෝඩාවක්, මතයක් ෙගොඩ නඟන්නට හදන එක 
ගැන. කිසිෙසේත්ම C O P E  සභාපතිවරයාට ෙහෝ 
විගණකාධිපතිවරයාට තර්ජනය කරන්නට අවශ්යතාවක් ෙහෝ 
තර්ජනය කරන්නට වුවමනාවක් අපට තිබිලා නැහැ. වැදගත් 
විධියට, වැදගත් ආකාරයට C O P E  සභාපතිතුමාත්, 
විගණකාධිපතිතුමාත් සමඟ අපි ඉතා සහෙයෝගෙයන් කටයුතු 
කරනවා; කටයුතු කළා. ඉදිරිෙය්දී එෙහමයි. ෙම් වාෙග් අභූත 
ෙචෝදනා එල්ල කිරීම ගැන ඇත්තටම අපි ලජ්ජා ෙවනවා. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති සභාපතිතුමාට තිෙබන පශ්නය අපිත් 
සමඟ ගනු-ෙදනු කිරීම ෙනොෙවයි, අපි වාෙග් මන්තීවරුන් සමඟ 
ෙම් COPE එෙක් සාමාජිකයින් හැටියට කථා කිරීම ෙනොෙවයි, 
සාකච්ඡා කිරීම ෙනොෙවයි. එතුමාෙගන් මාධ්යෙයන් අහන්ෙන්, අර 
කල්ලිෙය් ඉන්න මන්තීවරුන් සමඟ COPE එකට ඇතුළු ෙවලා, 
COPE එෙක් සාමාජිකයින් හැටියට සදාචාරාත්මකව ගනු-ෙදනු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. ෙහොරකම් කරලා, හිෙර් ගිහිල්ලා,  
ඒ අය දැන් COPE එෙක්  සාමාජිකෙයෝ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වංචාකාරෙයෝ  COPE එෙක්  සාමාජිකෙයෝ හැටියට අද කථා 
කරන්ෙන් ෙමොනවාද? අද රහත් ෙවන්න  ඔන්න ෙමන්න ඉන්නවා 
වාෙගයි කථා කරන්ෙන්.  හැබැයි අද අපි කථා කළ යුත්ෙත් ෙම් 
බැදුම්කර සිද්ධිය ගැන ෙනොෙවයි. ඒ ගැන  ෙවනම කථා කරන්න  
වුණත් අපි ලැහැස්තියි. නමුත් අද කථා කරන්න අවශ්යතාවක් නැති 
වුණත්,    පසු ගිය  කථාවලදී මතු කළ කාරණා පිළිබඳව වචනයක් 
කියන්න අවශ්යයි.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් බැදුම්කර සිද්ධිෙය්දී  කිසිම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව,  අපි පි ටුෙවන් පිටුවට,  ෙඡ්දෙයන් 
ෙඡ්දයට ෙම් සෑම කාරණාවක් පිළිබඳවම විමර්ශනය කර, කිසිම 
බැඳීමකින් ෙතොරව ෙම්  ජනවාරි  අට ෙවනිදාත්, අෙගෝස්තු 17 
ෙවනිදාත්, රෙට්  ජනතාව  ඡන්දය දී  අපව පත් කර ඇති කර ගත් 
බලාෙපො ෙරොත්තු   විනාශ ෙනො කර, ඒ බලාෙපොෙරොත්තුවලට  
සාධාරණයක්  ඉටු කරන්න  එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන  COPE  එෙක්  මන්තීවරුන් කියා කරන  බව ඉතා 
පැහැදිලිව පකාශ කරන්නට කැමතියි.  අපි ඉතා  සාධාරණව, ඉතා  
ඕනෑකමින් බැදුම්කර සිද්ධිෙය්දී කටයුතු කරනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි,  ඕනෑම තරාතිරමක  පුද්ගලෙයකු  වරදකරුවකු විධියට 
හැඟුෙණොතින්  ඒ අය පිළිබඳව  වාර්තා කරන්නත් අපට භයක් 
සැකක්  නැහැ.    

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක  සභාෙව්, ෙල්කම්  කාර්යාලෙය් 
නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ට  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂ ස්තුතිය 
පුද කරන්න ඕනෑ . සුළු පිරිසක් එක්ක  දැවන්ත කර්තව්යයක් ඒ අය 
ඉටු කරනවා. ෙපොදු ව්යාපාර  පිළිබඳ කාරක සභාෙව් කටයුතු 
සාර්ථක කර ගන්න නම්, එම කාරක සභාවට  ශක්තියක් ලබා 
ෙදන්න නම් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට අපි සම්පත් 
ලබා ෙදන්නට  ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් පිරිස් බලය ලබා ෙදන්නට  
ඕනෑ. ෙපොදු ව්යාපාර  පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙල්කම්  කාර්යාලයට 
විශාල  පිරිසකෙග්  අවශ්යතාව, ඒ වාෙග්ම අවශ්ය දැනුම, ඒ සඳහා 
පුහුණු කිරීම්  ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරන්නට  ඕනෑ.  ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක  සභාෙව් ෙමවැනි අ ඩුපාඩුකම් තිෙබන බව 
අපි දකිනවා; අපට දැෙනනවා.   

පසු ගිය  ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක  සභාෙව්  වාර්තාව ගැන   
කථා කරනවිට විෙශේෂෙයන් ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය 
පිළිබඳව සඳහන් කරන්න ෙවනවා.  ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් 
ආයතනය  සභාපති හැටියට පත්කර තිබුෙණ්  රාජපක්ෂ පවුෙල්  
ළඟම හිතවෙතක්.  අන්තිමට අපට අත් ෙවච්ච ඉරණම කුමක්ද?  
2008-2009 වර්ෂෙය්දී  එහි  අලාභය  රුපියල් මිලියන 9306ක්. 
2009-2010 වර්ෂෙය්දී අලාභය රුපියල් මිලියන 2698ක්. ෙම් 
ආකාරෙයන්  2014-2015 වර්ෂය ෙවනෙකොට අලාභය රුපියල් 
මිලියන එක්ලක්ෂ  ෙදදාහකට වඩා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
අලාභයට වගකියන්ෙන් අහිංසක ජනතාව. ෙම් වාෙග්  මුදල් 
ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක්  විනාශ  කර, මුදල්  ෙකෝටි පෙකෝටි 
ගණනක් ජනතාවට අහිමි කළ ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය   
2014-2015  වර්ෂෙය්දී  ඒ මිලියන තිස් ෙදදාෙහේ අලාභය  හරි 
භාගයකට අඩු කරන්න - මිලියන  දහසය දාහකට අඩු කරන්න- අද 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.   

ඛනිජ ෙතල්  නීති  සංස්ථාව ගැන  කථා කරනෙකොට  අපි 
කවුරුත් කථා කරන ෙහජින් ගිවිසුම ගැනත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා. ෙම් ෙහජින් ගිවිසුම  නිසා  ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මුදල්  
මිලියන දස දහස් ෙදසියයකට  වඩා පමාණයක්  අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට ජනතාවෙග් ෙම් මුදල් ගනුෙදනු  
පිළිබඳව  ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙවන් අපි දිගින් 
දිගටම සාකච්ඡා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කාලෙව්ලාෙව් තිෙබන  
ගැටලුව නිසා මා මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථාකරන්ෙන් නැහැ. 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් නිර්පාක්ෂිකත්වය,  
ස්වාධීනත්වය රැක ගනිමින් එහි සභාපති ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මැතිතුමා විශාල කැප කිරීමක් සිදු කරනවා. විශාල ශක්තියක් ලබා 
ෙදනවා. අෙප් රෙට් ජනතාවට - විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ෙවනසක් 
ඇති කරන්න ඡන්දය ලබා දුන්, යහ පාලන රජයට ශක්තියක් දුන් 
සියලුම ජනතාවට සාධාරණයක් ඉටු කරන්න, එතුමා සමඟ ෙම් 
සියලුම ගනු-ෙදනුවලදී ස්වාධීන පරීක්ෂණ කරන්න අෙප් 
සම්පුර්ණ සහෙයෝගය  ලබා ෙදන බව  ඉතා   පැහැදිලිව  පකාශ 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.27] 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පළමුවැනි සැසිවාරයට අදාළ COPE වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන 
ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් කථා බහට ලක් වුෙණ් ෙම් වාර්තාවට වඩා, 
මහ බැංකු බැඳුම්කර සිදු වීමට අදාළ කරුණු කාරණා. ඒෙක් 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධියට අදාළ 
වාර්තාව අද දවෙසේ තමයි අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා 
කියන මූලික ඉලක්කෙය් හිටිෙය්; අද දවෙසේ බැරි වුෙණොත්, ෙම් 
සතිය ඇතුෙළේ. මම පළමු ෙකොටම ෙම් කාරණය රටට කියන්න 
ඕනෑ. වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් පබලයින් කීපෙදෙනක් එකතු ෙවලා 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා, "ෙම් වාර්තාව ෙම් සතිය ඇතුෙළේ 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙනොකරන්න අවශ්ය කරන වැඩ කටයුතු 
කළ යුතුයි." කියලා. ඔවුන් ඉලක්ක කරනවා, මහ බැංකුෙව් 
බැඳුම්කර සිද්ධියට අදාළව COPE එෙක් වාර්තාව පමාද කරන්න. 
මම කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාට සහ COPE 
එෙක් ෙල්කම් ඇතුළු අෙනකුත් සියලුම නිලධාරින්ට,"ෙම් රෙට් 
ජනතාවට දැන ගන්න ෙමම වාර්තාව අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් සතිය 
ඇතුෙළේ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුමයි." කියලා. ඒ 
පිළිබඳව ඔබ සියලුෙදනාට වග කීමක් තිෙබනවා.  

ෙම් වාර්තාෙව් වැඩ කටයුතු සියල්ල ඉවරයි. ෙම් වාර්තාව 
ඉදිරිපත් ෙනොවී තිෙබන්න බැහැ, "භාෂා පරිවර්තනය කිරීෙම් ගැටලු 
මතු වී ඇත" කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් ෙනොවී 
තිෙබන්න බැහැ, "මුදණය කිරීම සඳහා කාලය පමාණවත් නැත." 
කියලා. එෙහම ඉදිරිපත් ෙනොවී තිෙබනවා නම්, ඒකට සියලුම 
නිලධාරින් වග කිව යුතුයි. ෙම් රෙට් මහජන මුදල් සම්බන්ධ 
වගකීම පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් මහජන 
මුදල් සම්බන්ධෙයන් දැන ගැනීෙම් අයිතිය, ෙම් රෙට් ජනතාවට 
තිෙබනවා. COPE එෙක් සාමාජිකයන් හැටියට අපි අෙප් කාර්ය 
භාරය ඉටු කර තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැන ගැනීෙම් 
අයිතිය ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබනවා. බැඳුම්කර සිද්ධිය ගැන දැන 
ගැනීෙම් අයිතියට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? අද හරියට අර්ජුන 
මෙහේන්දන් ෙම් රටම පාලනය කරනවා වාෙගයි.  

අර්ජුන මෙහේන්දන් කියන්ෙන් කවුද? අර්ජුන මෙහේන්දන් 
කියන්ෙන්, සිංගප්පූරු ජාතිකෙයක්. ෙම් රෙට් අවාසනාවට ඔහුව 
මහ බැංකු අධිපතිවරයා කළා, ෙම් ආණ්ඩුව. ඔහුෙග් ඥාතීත්වය 
තිෙබන සමාගමක් ඒ බැඳුම්කර වංචාවට සම්බන්ධ වුණා. අද 
ආණ්ඩුෙව් පාර්ශ්වයන් කියනවා, "අපි ෙම් ආයතනෙය් සිදු වූ 
වංචාව සම්බන්ධෙයන් නීත්යනුකූලව කටයුතු කරලා, ඔවුන්ට 
අදාළ දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ" කියලා. ඒ ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙම්ක 
රාජ්ය මුදල් වංචාවකින් එහාට ෙගනි යන්න. ඒක ෙපෞද්ගලික 
සමාගමක්. ඔවුන් කියනවා, "අපට අවස්ථාව හම්බ වුණා; අපි 
ගත්තා." කියලා. "ඒක අෙප් business එක; ඒක අෙප් ව්යාපෘතිය" 
කියා ඔවුන් කියනවා. එතැනට පැන්නුවාට පසුව ඒ ෙගොල්ලන් 
නීතිෙයන් නිදහස්. ඒක අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම ඇතැම් අය  මුළු 
කාලෙය්ම ෙම් සිද්ධියට අදාළව එක වචනයයි ෙවනස් කර ගන්න 
උත්සාහ කෙළේ; සටන් කෙළේ. අවුරුදු එකහමාරක් ඇතුළත එක 
වචනයයි ෙවනස් කර ගන්න උත්සාහ කෙළේ. පිටු 3,000කට වැඩි 
වාර්තාවක් තිෙබනවා. එම වාර්තාෙව් එක වචනයයි ෙවනස් කර 
ගන්න දිගටම උත්සාහ කරමින් සිටිෙය්. "ෙම් රෙට් බැඳුම්කර 
ගනුෙදනුවලදී එකම පරම සත්යය තමයි, ෙවන්ෙද්සිය; එයින් පිට 
ෙවන කිසිම ෙදයක් නැහැ; ෙවන්ෙද්සිය පරම සත්යය." කියා ෙම් 
වාර්තාවට ඇතුළු කර ගන්න තමයි මුළු කාලයම -ෙම් අවුරුදු 
එකහමාරම- ෙගව්ෙව්. ෙවන්ෙද්සිය පරම සත්යය නම් ෙමතැන 
වංචාවක් නැත. ෙවන්ෙද්සිය පරම සත්යය ෙනොවන නිසා වංචාවක් 

ඇත. ෙවන්ෙද්සිය කියන පාරිශුද්ධ වචනයට මුවා ෙවලා, ඒෙක් 
පාරිශුද්ධභාවය ෙපන්වා, ඒක තමයි පරම පාරිශුද්ධ පරම සත්යය 
කියා ෙපන්වා, එම පාරිශුද්ධත්වයට යටින් තමයි ෙම් ෙහොරකම 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙරදි ඇඳෙගන යහ පාලනය ගැන කථා කරපු 
කාටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ, ෙම් වංචාව ඉස්සරහා හිට ගන්න. 
අර්ජුන  මෙහේන්දන් පාලනය කරන රටක් තිෙබන්ෙන්. අර්ජුන 
මෙහේන්දන්ට ඕනෑ විධියටයි ෙම් ඔක්ෙකෝම හසුරුවන්ෙන්.  

COPE එෙක් වාඩිෙවලා සිටියදී, අෙප් සමහර නිලධාරින් පවා 
ඒ අනුව හැසිෙරනවාද කියා සමහර ෙව්ලාවට මට සැක හිතුණා. 
එෙහමත් පශ්නයක් ආවා. මහ ෙල්කම්තුමා දැන ගන්න ඕනෑ.  මම 
ළඟට ගිහිල්ලා ඇසුවා, "ඔබතුමා  ඔෙහොම කියන්න, COPE එෙක් 
රීති පද්ධතියක් තිෙබනවාද?" කියා. වාර්තා එකක්ද, ෙදකක්ද කියා 
අහනෙකොට, "නැහැ. ෙමෙහමයි; වාර්තා ෙදක ෙමෙහමයි." කියා 
පැහැදිලි කරනෙකොට - නැහැ, එෙහම රීතියක් නැහැ. එෙහම 
රීතියක් නැත්නම් කථා කරන්ෙන් ෙමොකටද? රීති නැත්නම් කථා 
කරන්ෙන් ෙමොකටද? එෙහම රීතියක් නැහැ. COPE වාර්තාව 
හදලා ඉවරයි.  

එදා, ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා සභාපතිත්වය දැරූ කමිටුෙව්ත් 
මම හිටියා. එම වාර්තාව හදලා ඉවර ෙවලා ඊට පසුදා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න තිබියදී, ෙපර දින හවස ෙම් 
වාෙග්ම ෙගෝරි කළා. එදා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ එක නැවැත්තුවා. 
නවත්තලා ඊට පසුදාට දමා ගත්තා. එදා උෙද් ඇවිල්ලා දවල් 
ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. නමුත් ෙගෝරි දමා, ෙම්ක අපට 
අධ්යයනය කරන්න ඕනෑ; බලන්න ඕනෑ කියා නැවැත්තුවා. අෙන්! 
ආණ්ඩුෙව් අය දන්නවා ෙන්, ආණ්ඩුව විසුරුවනවා කියා. රෑ 12ට 
ආණ්ඩුව විසිෙරව්වා. දැන් ෙමතැනදීත් ෙම් සතිෙය් ෙම්ක කල් 
ගිෙයොත්, ඊට පසුව අය වැය එනවා. එතෙකොට ජනවාරි  මාසය 
ෙවනකම් ෙම්ක ගන්න බැරි ෙවනවා. ඒ කාලෙය්දී ඔහු අල්ලන්න 
බැහැ. අපි කියනවා, එෙහම අල්ලනවා නම් අල්ලාෙගන ඉන්න 
කියා. හැබැයි, අෙප් අෙත් තිෙබන වාර්තා අපි ෙම් රටට ඉදිරිපත් 
කරනවා. ෙම් ෙහොරකමට අදාළව ෙකෝප් වාර්තා සියල්ල 
තිෙබනවා. අර්ජුන මෙහේන්දන්ෙග් සාක්ෂි සටහන්වල ඉඳලා අෙප් 
අෙත් තිෙබනවා. ඒ සියල්ල ෙම් රෙට් ජනතාවට පදර්ශනය 
කරනවා. ෙම් රෙට් ජනතාවට ඇවිල්ලා බලා ගන්න, කියවා ගන්න 
සියලු COPE වාර්තා පදර්ශනය කරනවා, ෙම් සතිෙය් ඉදිරිපත් 
කෙළේ නැත්නම්. පසිද්ධ කරලා, පුවත් පත් දැන්වීම් දමලා, 
ෙපෝස් ටර් ගහලා ෙම් රෙට් ජනතාවට, බුද්ධිමතුන්ට බලා ගන්න 
ෙම් වාර්තාව අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් රටට ඉදිරිපත් කෙළේ 
නැත්නම් එතැනින් එහාට වැඩක් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නීති. එතැනින් එහාට වැඩක් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රීති. 
එතැනින් එහාට වැඩක් නැහැ, සම්පදායයන්. හසු වුණු ෙහොරකම 
රටට කියන්න බැරි පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙමොකටද? ආරක්ෂා 
කරන්ෙන් කාවද? විගණකාධිපතිට ගහනවා; තර්ජනය කරනවා; 
බණිනවා. ඇයි, විගණකාධිපතිට බණින්ෙන්? ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් ෙමෙතක් කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් COPE එකට 
ඉදිරිපත් කරපු සියලුම අමාත්යාංශවල වාර්තා විගණකාධිපතිවරයා 
ඊට අනුව පරීක්ෂා කළා නම්, මහ බැංකුෙව් පරීක්ෂණයට අදාළව 
COPE එකට විගණකාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කරන වාර්තාව 
විතරක් අනුමත කර ගන්න බැරුව තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඒ නිගමන 
පිළිගන්න බැරුව තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙමොකක්ද, රහස? කවුද ෙම්වා 
පිටුපස ඉන්ෙන්? කවුද ෙම්වාෙයන් ෙකොටස් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්? පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙකොටස් අරෙගන 
තිෙබනවාද? කවුරු හරි අරෙගන තිෙබනවාද, ෙම්වාෙයන් 
ෙකොටස්? අර්ජුන මෙහේන්දන් ඒ බිලියන පෙහන් කාට ෙහෝ කීයක් 
ෙහෝ දීලා තිෙබනවාද? කවුරු හරි අර ගත්තාද? අපිට අවශ්ය නැහැ, 
අර්ජුන මෙහේන්දන් ෙකෙනක් ෙබ්රන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්නා 225ටම අ ර්ජුන  මෙහේන්දන් ෙකෙනක් ෙබ්රන්න අවශ්ය 
නැහැ.  

737 738 



2016 ඔක්ෙතෝබර් 25  

මහ බැංකු අධිපතිවරෙයක් ෙබ්රන්න අවශ්ය නැහැ. ෙබ්රන්න 
අවශ්ය රටයි. ෙබ්රන්න අවශ්ය රෙට් මුදල්, රාජ්ය මුදල්, මහ 
ජනයාෙග් මුදල්. අර්ජුන මෙහේන්දන්ෙග් බැඳුම්කර වංචාෙවන් පසුව 
බැංකු ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ යාම නිසා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටින සියලුම නිලධාරින්, මම ඇතුළු ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න 
මන්තීවරු 225ෙදනාම, ෙම් රෙට් සිටින සියලුම ජනතාව එය 
ෙගවනවා. ඒ බැංකු ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවන්ෙන් අර්ජුන 
මෙහේන්දන්ෙග් ණයයි. ෙම් රෙට් සිටින සියලුම ජනතාව අර්ජුනෙග් 
ෙහොරකෙම් ණය ෙගවනවා. මමත් එය ෙගවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය ඔබතුමාත්  ෙගවනවා; 
අෙප් මහ ෙල්කම්තුමාත් ෙගවනවා. ෙම් රෙට් සිටින අන්ත දුගී 
දුප්පත් අම්මලා තාත්තලා ෙගයක් හදාගන්න බැංකුෙවන් ණයට 
ගත්ත රුපියල් 50,000, 1,00,000 ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ යාමත් 
එක්ක ෙගවනවා. ෙපොඩි ව්යාපාරයක් කරගන්න, එදා ෙව්ල හම්බ 
කරෙගන ජීවත් ෙවන්න, වෙඩ් එකක් හදාගන්න, ඉඳි ආප්ප ටිකක් 
තම්බා ගන්න, ෙපොඩි ස්වයං රැකියාවක් කර ගන්න මුදලක් ණයට 
ගත්ත මිනිහාත් අර බිලියන පෙහේ ණය ෙගවනවා. අනාගතය දක්වා 
-අවුරුදු 30ක් යන තුරු - අපට උපදින දුවා දරුවාත් ඒ ණය 
ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒකයි ෙමයින් සිදුවී ඇති අපරාධය. ඒ 
නිසායි ෙම්ක සහගහන අපරාධයක් වන්ෙන්. එයයි ෙම්ෙක් 
බරපතළකම. ඒෙක් ෙකොටසක් අරෙගන කීපෙදෙනක් සතුටු 
ෙවන්න පුළුවන්. ඕනෑ නම් අර්ජුන මෙහේන්දන්ට ඒ බිලියන 
පෙහන් මිලියන 100, 50, 200, 300, 500, 1,000ක් අරෙගන 
ෙබදන්න පුළුවන්. ඕනෑ නම් බිලියන පෙහන් බිලියන ෙදකක් විතර 
ෙබදා දීලා, කට්ටියක් ෙමෙහයවන්න පුළුවන්. බිලියනයක්, 
බිලියන ෙදකක් ෙබදා ෙදන්න පුළුවන්. ඉතිරි බිලියන තුන, හතර 
තමන්ට තියාගන්න පුළුවන්. ඕනෑ නම් බිලියන ෙදකක් තියාෙගන 
තුනක් ෙබදන්නත් පුළුවන්. ෙකොෙහොමත් ලාභයි. නිකම්, තත්පර 
ගණනින් හම්බ වුණු මුදල ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් වාර්තාව ගැන විවාද කරන දවසට ඕනෑ තරම් ෙද්වල් කියන්න 
තිෙබනවා. ෙම්ක මහා දවල් නිරුවතින් වුණු ඉතාම ෙපෝඩාකාරී 
වංචාවක්. ෙම් ගැන කාටවත් කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම්ක 
ගැන කථා කරන එක ගැන ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටින එක්ෙකනා ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් ගැන විවාද 
කරන්න ෙදයක් නැහැ. අප ෙනොෙවයි ෙම් ෙද්වල් කිව්ෙව්. අර්ජුන 
මෙහේන්දන්ම ඇවිත් කිව්වා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
මට තව තත්පර 30ක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

මම අර්ජුන මෙහේන්දන්ෙගන් ඇහුවා, "ඔබතුමා ඒ ෙවලාෙව් 
පහළට ආවාද, උඩට ගියාද, ෙම් තිෙබන්ෙන් වාර්තා" කියා. කවුද 
උපෙදස් දුන්ෙන් කියලා අහද්දි උත්තර දුන්නා, "මට අහවලා 
උපෙදස් දුන්නා, අගමැතිවරයා උපෙදස් දුන්නා" කියා. ඒ සියල්ලම 
 වාර්තාවල තිෙබනවා. ඒවා හංගන්න බැහැ. මූල්ය මණ්ඩලෙය් 
අවසර නැහැ. ලියුම් දමා තිෙබන්ෙන් දවස් තුනකට පසුවයි. 
බෑනාෙග් සමාගමටයි යන්ෙන්. ලංකා බැංකුවයි සල්ලි ෙගවන්ෙන්.  
ෙම්ක මහා දවල් වුණු නිරුවත් ෙහොරකමක්. ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී 
හිටින්න එපා. ලජ්ජයි. පක්ෂ ෙභ්දයක් වැඩක් නැහැ. ෙම්වා ෙම් 
රෙට් සල්ලි, මහජනයාෙග් සල්ලි, ඔබතුමන්ලාෙග්, අෙප් සල්ලි. 
ෙම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීම ලජ්ජයි. මහා දවල් වුණු ෙම් වංචාව 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින කිසිම ෙකෙනකුට ෙම් රෙට් ජනතාව 

ෙමතැනින් එහාට ඒ පක්ෂයට ඡන්දය දුන්නත්, ඒ පුද්ගලයාට 
ඡන්දය ෙදන්න එපා. පක්ෂයකට කැමැති නම් ඡන්දය ෙදන්න. 
හැබැයි, එවැනි පුද්ගලයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්න එපා. 
ඒක ෙම් රටට කරන ෙලොකුම අපරාධයක්. ෙහොරු ආරක්ෂා 
කරන්න, ෙහොරු සමඟ නිරුවතින් හිටගන්න කිසිම ෙකෙනකුට 
සහෙයෝගය ෙදන්න එපා. ඇයි, එක පුද්ගලෙයක් ආරක්ෂා 
කරන්ෙන්? ඒ පුද්ගලයා ආරක්ෂා කරන්න ෙනොෙවයි ඕනෑ. යළිත් 
එෙහම  ෙද්වල් ෙනොෙවන්න, ෙම් රෙට් අනාගතයට වග කියන්න, 
ආදර්ශයක් ෙදන්න ඕනෑ ෙවලාවක ඒ අය ආරක්ෂා කරන්න ෙපනී 
හිටින්න එපා.  

ෙම් සියලු කාර්යයන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි COPE එෙක් 
සභාපතිවරයාට අෙප් ඇගයීම තිෙබනවා. ෙහට දව ෙසේ, අනිද්දා 
දවෙසේ ෙම් රෙට් වගකීම COPE එ ෙක් සභාපතිතුමා විධියට ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඉ ටු කරයි කියන විශ්වාසය අපට 
තිෙබනවා. එතුමාට ඒ සඳහා ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා!යි කියා 
පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

[අ.භා. 5.40] 
 
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) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා මිත 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව කථා 
කරන්න ලැබීම සතුටක්.   

අප සාමාන්යෙයන් කාරක සභාවක් ඇතුෙළේ කථා කරලා, ඒ 
කාරක සභාෙව් කටයුතු ඉවර වුණාම, නිගමනයකට ආවාට පසුව 
විතරක් කරන වාද විවාද දැන් නිගමනවලට එළෙඹන්න කලින්ම 
කරන්න පටන්ෙගන තිෙබනවා. ෙම්ක සම්පදාය ෙනොෙවයි. නමුත්  
ගරු මන්තීතුමනි, අවාසනාවකට  එෙහම ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ජනමාධ්ය ඉස්සරහා 

කිව්ෙව් ෙවන ෙදයක්.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
හරි, හරි, ගරු මන්තීතුමනි, අපිත් දැන් ඒ විවාදයට ඇවිල්ලා 

තිෙබනවා. තවමත් ඒ කටයුතු සඳහා ඉඩකඩ තිෙබනවා. තවමත් 
සම්මුතියක් සඳහා ඉඩකඩ තිෙබනවා. ෙමොකක්ද සම්මුතිය? ෙම් 
රෙට් සාමාන්ය පුරවැසියාෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා ෙවන, ෙම් 
ජනතාවෙග් මුදල් ආරක්ෂා ෙවන,  වරදට සම්බන්ධ වුණ හා අඩු 
පාඩුකම් තිෙබන සියලුම පුද්ගලයන්ට එෙරහිව නීතිය දැඩිව 
පාෙයෝගිකව කියාත්මක විය හැකි කියාවලියක් කියාත්මක විය 
යුතුයි. ඔබතුමා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් සඳහන් කළා, "අපි නම් 
ෙහොරු රකින්ෙන් නැත. ෙහොරු රකින පිරිසක් ඉන්නවා" කියලා. ඒ 
වාෙග්ම වීරකුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කාරක සභාෙව් ෙල්කම් 
මණ්ඩලය විසින් සකස් කළ ඒ ෙකටුම්පෙත් 11වැනි පිටුෙවන් 
ඔබ්බට ගිය කරුණු ගැන සාකච්ඡාවට සහභාගි ෙනොවී, ඒ 
වාර්තාවට කැමැති ෙවලා නැඟිටලා ගියා. ෙම් කාරක සභාෙව් 
ෙපොදු නිර්ෙද්ශවල - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
මෙග් නම කිව්වා.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ පිළිතුරු ෙදන්න. මෙග් තර්කය තවම 

ඉවර නැහැ.  
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ෙම් සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක්  මට ෙදන්න ඕනෑ. ඔබතුමා 

මෙග් නම කිව්වා. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු මන්තීතුමනි, එඩිතරව කථා කරනවා කියලා කියන 
ඔබතුමා කියන්න, ෙම් වාර්තාෙව් ෙකොතැනද කියලා තිෙබන්ෙන්, 
"මහ බැංකු බැඳුම්කර සිදුවීම පිළිබඳ වගකිව යුතු පුද්ගලයා 'X'. 
ඔහුට විරුද්ධව අපරාධ ෙචෝදනාව නැඟිය යුතුයි, ඔහුට විරුද්ධව 
අපරාධ පරීක්ෂණ කළ යුතුයි, ඔහු තමයි ෙම්කට වගකිව යුත්ෙත්" 
කියා. එෙහම කිසිම ෙදයක් ඔබතුමා ෙනොබලා අත්සන් කරපු 
ලියවිල්ෙල් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. ඒ නිසා තමයි ඔබතුමා පසුව 
අවස්ථාවක තවත් වාර්තාවක් ෙගනාෙව්. ඒ කියන්ෙන් අටෙදෙනක් 
අත්සන් කරපු ලියවිල්ල ෙනොෙවයි. ඔබතුමාට පසුව ෙත්රුණු නිසා 
තමයි ඊට පසුදා තවත් වාර්තාවක් මුදණය කරෙගන ඇවිල්ලා 
COPE එකට භාර දුන්ෙන්. හදිසිෙය් ෙද්ශපාලන වාසියක් ලබා 
ගන්න අග මුල ෙනොබලා "ෙකටුම්පතට මම එකඟ ෙවමි," කියලා 
කිව්වාට, ෙම් වාර්තාෙව් කිසිම තැනක "හිටපු මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා යම් වරදකට වග කිව යුතු බවට නිගමනය කරනු 
ලැෙබ්" කියලා ලියලා නැහැ. ෙම්, ඔබතුමා එකඟ වුණු ෙකටුම්පත.  
එෙහම නම් කවුද, ෙහොරු ආරක්ෂා කරන්ෙන්?  

ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා ෙම් 
වරදට වග කිව යුතුයි කියලා කරුණාකරලා ෙකළින්ම ඒක 
ලියන්න. එෙහම ෙනොලියා, වකව, වෙටන් කියනවා, "සැක සංකා 
ඇත" කියා. "සැක සංකා" කියලා කියනවාද, එෙහම? ෙමොනවාද 
පාවිච්චි කරලා තිෙබන වචන?  ඔබ ෙනොබලා, ෙනොදැක අත්සන් 
කරපු ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්ෙන්, "අර්ජුන මෙහේන්දන් මහතා 
මැදිහත් වීමක් ෙහෝ බලපෑමක් සිදු කළ බවට සාධාරණීය සැකයක් 
ඇති විය හැකි ආකාරෙය් සාක්ෂි ෙහෝ කරුණු කාරක සභාව 
ඉදිරිෙය් ෙහළිදරව් වී ඇති බව කාරක සභාව නිරීක්ෂණය කරයි" 
කියලා. ඒ, වෙට් ගිහිල්ලා! ෙහොරුන්ට විරුද්ධ නම්, ෙහොරු 
අල්ලන්න ඕනෑ නම්, ෙහොරු හිෙර් යවන්න ඕනෑ නම්, ඔෙබ් 
නිගමනය වන්ෙන් හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා ෙම් වරද කළ බව 
නම්, එෙහම නම් ඔබ එකඟ වුණ ෙකටුම්පෙත් ෙකළින්ම කියන්න 
ඕනෑ, ඒක ඒ විධියට. ඒක එෙහම කියන්ෙන් නැහැ. ඔබට 
සාකච්ඡාෙව් එක දිගට වාඩි ෙවලා ඉන්න තරම් හිෙත් ෛධර්යයක්, 
ශක්තියක්  නැහැ; පිටුෙවන් පිටුව, සාක්ෂි විශ්ෙල්ෂණය කරන්න 
වුවමනාවක් නැහැ; අදාළ නීතිය පිළිබඳව සලකා බලන්න 
කැපවීමක් නැහැ.  

ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් වශෙයන් 
අප පත් කරලා, අපට වරපසාද ෙදන්ෙන්, වැටුප් ෙගවන්ෙන්, 
වාහන ෙදන්ෙන්, වාහන බලපත ෙදන්ෙන්, අප ගැන විශ්වාස 
කරලා ෙම් කමිටුවල සාමාජිකයන් වශෙයන් ඇතුළත් කරන්ෙන් 
ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයකට,ෙමොකක් ෙහෝ ලියවිල්ලකට, අත්සන් 

කරලා ෙද්ශපාලන වාසියක් ලබා ගන්න එළියට ගිහිල්ලා කථා 
කරන්නද? නැහැ. අපි මීට වඩා වගකීෙමන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
වගකීෙමක් කටයුතු කරනවා කියන්ෙන්, අපි අවසානෙය් එළෙඹන 
නිගමනයට ෙහේතු වන සාක්ෂි විශ්ෙල්ෂණය කරලා, ෙහේතු වන 
නීතිය විශ්ෙල්ෂණය කරලා, ඒ අවසාන නිගමනයට පදනම් වුණු 
වැදගත් කාරණා සාක්ෂි ඇතිව ෙගනහැර දක්වලා, අවසාන 
නිගමනයකට එළඹීමයි. ෙචෝදනාවට ලක් වන පුද්ගලයන් 
වරදකරුවන් ෙලස ෙපනී යනවා නම් -තරාතිරම ෙමොකක් වුණත්- 
ඔවුන්ට ෙහල්ෙලන්න බැරි ෙවන විධියට, ෙබ්ෙරන්න බැරි ෙවන 
විධියට, ඔවුන් හිර ෙගදර ෙදොරටුව ළඟට අරෙගන යන්න පුළුවන් 
වන විධියට අපි ෙම් වාර්තාව සකස් කරන්න ඕනෑ. එෙහම 
කරන්ෙන් නැතුව, ෙම් ෙකටුම්පෙත් කියනවා, සැකයක් පමණි 
කියලා. ෙමච්චර කල් ෙමොනවාද කිව්ෙව්? හිටපු මහ බැංකු 
අධිපතිවරයා සම්බන්ධව දවස ග ණෙන් -ෙම් දැනුත්- කියනවා. 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් ඒකයි. 
ලියන්නෙකෝ, වාර්තාෙව්. වාර්තාෙව් එෙහම ලියන්ෙන් නැතුව -
එෙහම ලියන්න හයියක් නැති නිසා- කැප ෙවලා, දවස් ගණනක් 
කථා කරලා, තර්ක කරලා, විවාද කරලා, නිවැරදි, නියම 
වාර්තාවක් හදන්න උත්සාහ කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් වන අපටද, ෙම් ෙචෝදනා කරන්ෙන්? අපි දැන් ඔබට 
එක ෙදයක් ෙපන්නුම් කරලා තිෙබනවා. තවම ෙම් කටයුත්ත 
අවසන් නැහැ.  

ෙම් පිළිබඳව වගකිව යුතු, අයුතු ලාභ ලබා තිෙබන 
සමාගම්වලට එෙරහිව ෙම් රෙට් අපරාධ සහ සිවිල් නීතිය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා ගත යුතු පියවර සම්බන්ධෙයන් වන 
ෙයෝජනා අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් 
වාර්තාෙව් එෙහම එකක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් වාර්තාෙව් එෙහම 
කරුණක් නැහැ. ඔබ අපට කියනවා, "ෙහොරු ආරක්ෂා කරනවා" 
කියලා. ෙම්වා අහෙගන ඉන්න ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට මම 
කියනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මම කියනවා, මීට වඩා 
අවංකබවක් තිෙබන්න ඕනෑ කියලා; මීට වඩා විචක්ෂණභාවයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ; මීට වඩා දුරදක්නා නුවණක් තිෙබන්න ඕනෑ බව. 
අපි වගකීම් විරහිතව කටයුතු කෙළොත්, ෙම් හා සම්බන්ධ සාක්ෂි 
සහ නීතිය නිසි ෙලස විශ්ෙල්ෂණය කරලා ෙකෝප් වාර්තාව සකස් 
ෙනොකෙළොත්, ගැලෙවන්න බැරි ෙවන්න, හිර ෙවන්න අවසාන 
නිගමන ටික ෙනොලිව්ෙවොත්, ෙම් රෙට් මිනිස්සු අපට ශාප කරාවි. 
කවදාවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කමිටු කියාදාමය විශ්වාස කරන 
එකක් නැහැ. අපි ෙම් රජය හැටියට විධායකෙය් තිෙබන බලතලත් 
ව්යවස්ථාදායකයට දීලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා කමය 
ශක්තිමත් කරලා, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව, ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනකුත් - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the 
Chair, and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 

කියාදාමය ශක්තිමත් කරමින් ඉන්නා බව ඔබතුමා දන්නවා. 
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ෙමෙතක් විධායකය සතුව තිබුණු සමහර බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට 
දීලා, අය වැය පිළිබඳව, මූල්ය පාලනය පිළිබඳව විධායකය විසින් 
සපුරා නීති විෙරෝධීව අත්පත් කර ෙගන තිබුණු මූල්ය පාලන බලය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දීලා, අය වැය කාරක සභාවක් පත් කරලා, 
COPE එක, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ශක්තිමත් කරලා, 
ඒ වාෙග්ම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 16ක් හරහා 
අමාත්යාංශවල කටයුතු, පතිපත්ති අධීක්ෂණය කිරීමට අවශ්ය 
කරන බලතල සකස් කරලා තිෙබන ෙමොෙහොතක්, ෙම්. ෙමය 
ආරම්භය පමණයි. ෙමය තවත් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යන්න 
අපට අවශ්යයි. අපි ඒ සඳහා කියා කරමිනුයි ඉන්ෙන්. එවැනි 
ෙමොෙහොතක කාරක සභාවක සාමාජිකයන් විධියට අපි කටයුතු 
කළ යුතු ආකාරය ෙමොකක්ද? තමන් ඉදිරිෙය් තිෙබන දහස් 
ගණනක් පිටුවලින් සමන්විත, සාක්ෂි හා ෙල්ඛන සලකා බලා 
සකස් කළ බරපතළ කාරක සභා වාර්තා ෙකටුම්පත පිටුෙවන් 
පිටුව, වචනෙයන් වචනය සලකා බැලීම පතික්ෙෂේප කිරීම 
පජාතන්තවාදයද, පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීමද? ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් 
කරන්න නම් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්න 
ඕනෑ. එෙහම නම් ඒ හැම කාරක සභාවකම සාමාජිකයන් 
වගකීෙමන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

අද ෙමොකක්ද ඇති ෙවලා තිෙබන අවාසනාවන්ත තත්ත්වය. 26 
ෙදනකු ඉන්න COPE  එෙක් ඉතාම වැදගත් කාරක සභා 
සාකච්ඡාවකට දිනකට එන්ෙන් දහෙදනායි, එෙකොෙළොස්ෙදනායි, 
ෙදොෙළොස්ෙදනායි. උපරිම දාහතරෙදෙනක්, පහෙළොස්ෙදෙනක් 
වාෙග්යි එන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවලට 
අද එන්ෙන් ෙදෙදනායි, තුන්ෙදනායි, හතරෙදනායි, පස්ෙදනායි. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු ඒ තමන්ෙග් යුතුකම ඉටු 
කරනවාද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන කියාදාමය 
අත්පත් කර ගන්න, එය වර්ධනය කරන්න, එය පවර්ධනය 
කරන්න අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු ඒ දරන වගකීම 
 කුමක්ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්වා පිළිබඳව ඔබතුමා 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් එක එක කාරක 
සභාවලට සහභාගි වන මන්තීවරු කවුද, ඒ මන්තීවරු කාරක සභා 
කීයකට එනවාද, ඒ අය දින කීයක් පැමිෙණනවාද කියන කාරණා 
පසිද්ධ කළ යුතුව තිෙබනවා. සමහර මන්තීවරු කාරක සභාවට 
එන්ෙන් නැහැ. මුළු කාරක සභා කියාවලියටම එන්ෙන්  එක 
දවසයි නැත්නම් ෙදකයි. අගක්, ෙකොනක් අල්ලා ෙගන විවිධාකාර 
පකාශ කරනවා, සියල්ලම තමන් දන්නා විධියට. ෙමොකක්ද 
ෙම්ෙක් ෙත්රුම?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් 
කරන ෙකොට ෙම් කාරක සභා කමය වැදගත්. COPE එක විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙනකුත් සියලු කාරක සභා ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, මන්තීවරුන්ට යුතුකමක් තිෙබනවා, ඒ සඳහා උපරිම 
වශෙයන් දායක ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ ගුණාත්මකභාවය 
පිළිබඳව සමාජයට වගකීමක් ෙදන්න. ඒ නිසා අපි හැෙමෝම 
වගකීෙමන් කටයුතු කළ යුතු කාලයක් එළැඹිලා තිෙබනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

 මීළඟට ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා.  

[අ.භා. 5.53] 
 
ගරු දයාසිරි  ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙපොදු ව්යාපාර 

පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 2016 පළමුවැනි මාසෙය් 26 වැනිදා ඉඳලා 
2016 හතරවැනි මාසෙය් 08 වැනිදා දක්වා විමර්ශන පදනම් කර 
ෙගන ඉදිරිපත් කර ඇති පළමුවැනි වාර්තාව පිළිබඳවයි අද දවෙසේ 
කථා කරන්න තිබුෙණ්. හැබැයි, දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? කථා කරමින් ඉඳලා, ඉදිරිපත් ෙනොකළ  වාර්තාවක් 
ගැන දැන් ෙමතැන කථා කරනවා. ඒක තමයි දැන් ෙවලා තිෙබන 
පශ්නය.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා  එන්න තිෙබන වාර්තාෙව් ෙකොටස් එෙහමත් දැන් 
කිෙයව්වා.  ෙම්ක ඒ තරම් ෙහොඳ තත්ත්වයක් නම් ෙනොෙවයි. 
ෙම්ක පටන් ගත්ෙත් ඇත්තටම ගරු පාඨලී චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමායි. එතැනිනුයි ෙම් වැරැද්ද පටන් ගත්ෙත්.   

ෙකෙසේ ෙවතත්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් 
ආයතන 19න් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ශී ලංකා මහ බැංකුව, 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව, ශී ලංකා කිකට් ආයතනය 
කියන ආයතන ටික විතරක් ගත්ෙතොත්, ෙම් කියන 
කාලවකවානුෙව් රුපියල් ෙකෝටි තිස්දහසක් රටට අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි තිස්දහසක්! ෙහජින් ගනුෙදනුෙවන් 
විතරක් රුපියල් ෙකෝටි දහදාහක්! අද කථා කරන්න තිෙබන ඒවා 
පැත්තකින් තියලා ෙවන ඒවා ගැන කථා කරන එක ගැනයි මට 
දුක. ෙමොකද, ෙම්ෙක් තිෙබනවා ඊට වැඩිය පශ්න ගණනාවක්. මහ 
බැංකුෙව් ඒවා ඊටත් වැඩියි. ඒවා තව ගන්න තිෙබනවා. ෙහජින් 
ගනු - ෙදනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි දහදාහක් එතැනත් හිර ෙවලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම්ෙකනුත් ඊටත් වැඩි ගණනක් එකතු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකයි මම කිව්ෙව්. ෙම්ක අෙප් දළ  ජාතික 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 25ක්. එෙහම නැත්නම් වියදෙමන් සියයට 
25කට වැඩි පමාණයක් තමයි රුපියල් ෙකෝටි තිස්දහසක් කියලා 
කියන්ෙන්. ෙම්ක තමයි  COPE අෙප් වාර්තාවල කථා කරන්න 
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. හැබැයි,  අපට ලැබුණු කාල වකවානුව  මදි. 
නැත්නම් අපට මීට වැඩිය ෙගොඩක් කථා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
මටත් සිද්ධ ෙවනවා, දිගටම කථා කරමින් ගිය bond issue එක 
ගැනම කථා කරන්න. ෙමොකද, ෙම්ක දැන් ඉදිරිපත්  කළ 
වාර්තාවක් පමණයි. ඊළඟට ඉදිරිපත් ෙනොෙවන ඒවා ගැනත් 
ෙපොඩ්ඩක් කථා කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 

දැන් බලන්න, ෙම් මූල්ය විනය පිළිබඳව, අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන පශ්න පිළිබඳව 2004 ඉඳලා අවුරුදු 
ගණනක් මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කථා 
ෙකරුවා. හැබැයි, එතෙකොට ෙම් ආයතනවල තිබුණු එක එක 
පශ්න අරෙගන කථා කළාම ඒ කාලෙය් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු 
සියලු ෙදනාම ෙම්වාට විරුද්ධවයි නැඟිටලා කථා ෙකරුෙව්. අද 
අපි වාෙග් ඇමතිකමකුත් අරෙගන, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ තිෙබන්නා වූ 
ආයතන පිළිබඳව ෙමෙහම කවුරුත් කථා ෙකරුෙව් නැහැ. අඩුම 
තරමින් අපට එෙහම හැකියාවක් තිෙබන එක ගැන ඉස්ෙසල්ලාම 
අපි සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙවන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් 
කවුරු ෙහෝ ඇමති ෙකනකුෙග් නැත්නම් ඒ අයෙග් පශ්න           
පිළිබඳව කතා කරන්න ගියාම පහුවැනිදා උෙද් ඉඳලා 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් කැපිලි එන එකයි. අද එෙහම පශ්නයක් 
නැහැ. ජනාධිපතිතුමාෙගනුත් එෙහම පශ්නයක් නැහැ, 
අගමැතිතුමාෙගනුත් එෙහම පශ්නයක් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් 
ගනුෙදනුව පිළිබඳව විශාල අර්බුදයක් රෙට් තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් COPE වාර්තාව සැකසීම පිළිබඳව ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමාට මම සත්ුති වන්ත ෙවනවා. ඒ කාර්යය 
ෙවනුෙවන් එතුමා විශාල කැපවීමක් කර තිබුණා. එතුමා විශාල 
පීඩනයකින් තමයි ෙම් දවස් ටික ගත කරලා තිබුෙණ්.  එතුමා ගැන 
අද  "facebook" එෙක් තිෙබන්ෙන්, එතුමා ෙකොම්පැනිවලින් සල්ලි 
අරෙගන තමයි ෙම් කමිටුව විසුරුවා හැරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
මටත් ඇත්තටම ඒ ගැන දුකක්, ෙව්දනාවක් ආවා. ෙමොකද, එතුමා 
ඒ වාෙග් වචන අහන්න ඕනෑ පුද්ගලෙයක් ෙනොෙවයි. එතුමා ඒ 
තරම් නිවැරැදිව ඒ කටයුතු කළා. එෙහම කටයුතු කරලා එදා 
එතැනින් නැඟිටලා ආපු එක ගැන තමයි ඒ විධියට කියන්ෙන්. දැන් 
එතුමා ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කළත් වැරැදියි,  ඉදිරිපත් ෙනොකළත් 
වැරැදියි.  ඒ නිසා අන්තිමට එතුමා තමයි ෙම්කට අහුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාත් දැන් කථා කරන්ෙන් එන්න තිෙබන වාර්තාව ගැන. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒකට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ ගැන හැම ෙදනාම කථා කළා 

ෙන්. මම ඒ ගැන කියන්ෙන් ෙවන ෙමොකුත් ෙනොෙවයි, ෙම්කයි. 
ෙදන්ෙනක් නිසා ආණ්ඩුවක් ඉවර කර ගන්නවාද, නැද්ද කියලායි  
දැන් තීරණය කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙදන්ෙනකුෙග් වැඩ 
පිළිෙවළක් නිසා, මහ බැංකුෙව් ඉන්න සමහර නිලධාරින්ෙග් වැඩ 
පිළිෙවළක් නිසා ෙම් ආණ්ඩුව විනාශ කරනවාද, නැද්ද කියන එක 
විතරයි අපට කල්පනා කරන්න තිෙබන්ෙන්. එෙහම කර ගන්න 
ඕනෑ නම් ඒක කර ගන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ඒක ෙනොකර 
ගන්නත් පුළුවන්.  

ෙම් විනාශය තුළින් අෙප් රෙට් ඇති කරලා තිෙබන්ෙන් විශාල 
පශ්නයක්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් රෙට් මූල්ය විනය හදා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් දැන් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒක කඩාකප්පල් ෙවන විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් තමයි ෙම් හරහා කරලා තිබුෙණ්.  

ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් වීමට ෙපර අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
එකඟතාවකට ආවා,  ''විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාෙව්   කරුණු 
මත තමයි අපි ෙම් කාරණය ගැන කථා කරන්ෙන්'' කියලා. අපි ඒ 
කරුණු මත තමයි ෙම් කටයුතු සියල්ල කෙළේ. එතෙකොට, අපි හදන 
වාර්තාව සියලු මන්තීවරුන්ෙග් එකඟතාෙවන් හදන වාර්තාවක් 
ෙවන්න ඕනෑ. මම ඉන්න මතය ඒක. ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරයකු 
විධියට මම ෙකළින්ම කියනවා, අපට වාර්තා ෙදකක් හදන්න 
අයිතියක් නැහැ කියලා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. හැබැයි, 
කවුරු හරි ඒ ෙදෙවනි වාර්තාව හදනවා නම්, ඒ වාර්තාෙව් වගකීම 
ඒ ෙගොල්ලන් ජනතාවත් එක්කම භාර ගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අද උෙද්ත් ඔය පිළිබඳව අපි කථා කළා. 

අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා තමයි ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් සභාපති හැටියට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ. නමුත්, 
ඒ කාරක සභාෙව් ඕනෑම සාමාජික මන්තීවරෙයකුෙග් අදහස් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙහෝ තනි තනිව ෙහෝ සමූහ වශෙයන් ෙහෝ 
ෙකොටස් වශෙයන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එෙහම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙවන වාර්තා 

ඉදිරිපත් කරන්න අපට බැහැ. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
It is a single report. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක single report එකක්. ඒ නිසා ඒ වාර්තාව ඇතුළත 

ආණ්ඩුව විධියට අපි එක මතයක සිට වැඩ කටයුතු කළ යුතුය 
කියන මතෙය් තමයි මම ඉන්ෙන්. ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂයද, ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂයද කියලා ෙබදා ගන්න කාටවත් අයිතියක් 
නැහැ. අපි ඔක්ෙකෝම එක මතයක ඉන්න ඕනෑ. ඒ විධියට අපි වැඩ 
කෙළේ නැත්නම්, එක පැත්තකින් අපි අතර ෙබදීමක් ඇති වනවා. 
ඒකයි මම කිව්ෙව්, ෙම් ආණ්ඩුෙව් පැවැත්ම පිළිබඳ පශ්නයක් 
තමයි ඊ ළඟට ඉතිරි වන්ෙන් කියලා. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. 
ජනවාරි 8වැනි දා ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටත්, ෙම් 
යහ පාලන ආණ්ඩුවටත් ඡන්දය දීපු මිනිස්සු ෙම් ෙහොරකම්වලට 
විරුද්ධව තමයි ඡන්දය දුන්ෙන්. මිනිස්සු ඡන්දය දුන්ෙන් ෙම් 
අකටයුතු ආරක්ෂා කරන්න ෙනොෙවයි. ඉතිහාසෙය් සිද්ධ වූ එවැනි 
සිද්ධීන් විශාල පමාණයක් අපි කථා කර ෙගන - කථා කර ෙගන 
ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒවාට විරුද්ධව තමයි මිනිස්සු ඡන්දය දුන්ෙන්. 
ඒ කාරණය මත කිසි ෙකෙනකුට අයිතියක් නැහැ, ෙහොරු ආරක්ෂා 
කරන්න. දවසක එක ෙද්ශකෙයක් කිව්වා, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න 
අයට වගකීම් ෙදකක් තිෙබනවා කියලා. එනම්, ෙහොරු අල්ලන 
එකත්, ආණ්ඩුෙව් සිටින අය ෙහොරකම් ෙනොකරන එකත්. අපි කථා 
කළ යුත්ෙත් අන්න ඒ ගැනයි.  

ෙම් ගනු-ෙදනුව ගැන ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සියලු සාක්ෂි 
සටහන් අපි විමසා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් ගනු-ෙදනුව 
සම්බන්ධෙයන් පිටු 1,000කට වැඩි පමාණයකින් යුත් ෙපොතක් අපි 
හදලා තිෙබනවා. එම ෙපොෙත් අපි පශ්න කරපු කාරණා සියල්ලම 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ගනු-ෙදනුෙව්දී 
මහ බැංකු අධිපතිවරයා සහ ඔහු යටෙත් සිටි නිලධාරින් කියා 
කරලා තිෙබන ආකාරය පිළිබඳව ඔවුන්  ෙගන්වා පශ්න කළා. ඒවා 
ඇහුවාම ඇත්තටම අපිත් ලජ්ජාශීලි තත්ත්වයකට පත් වුණා.  
පළමුෙවන් මහ බැංකු අධිපතිකම භාර ගන්න ෙකොට එතුමාට 
කල්පනා කරන්න තිබුණා, තමන්ෙග් බෑනාට ෙමෙහම 
ෙකොම්පැනියක් තිෙබනවා ෙන්ද කියලා. ෙම්, බැඳීම් පිළිබඳව 
ගැටුමක් -conflict of interest- ඇති ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක්. 
හැබැයි, ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරන්ෙන් නැතිව තමයි එතුමා ෙම් 
තනතුර භාර ගත්ෙත්. දිගින් දිගටම අෙප් රෙට් මිනිස්සු, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු ෙම් සම්බන්ධෙයන් පශ්න කළා. 
හැබැයි, කවුරුත් ෙම් ගනු-ෙදනුව සම්බන්ධෙයන් කථා කෙළේ 
නැහැ.   2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් සිද්ධ වුණාට වැඩිය දරුණු 
එකක් තමයි, 2016 මාර්තු මාසෙය් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, පළමුවැනි එෙකන් 
අත පුච්චා ගත්තා. ඒ නිසා ෙදෙවනි එෙකන් අත පුච්චා ගන්ෙන් 
නැතිව  වැෙඩ් හරියට, ගණනට කළා. ඒක නිසා ලංකාෙව් තිබුණු 
අෙප් අනුපාත  - Yield rate - සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් සමාවක් ෙදන්න පුළුවන් 
අය කවුරුත් නැහැ. ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට තවත් ෙදයක් කියන්නම්. ෙම් 
bond issue එෙක්දී බිලියන 66ක් දුන්ෙන් මහ බැංකුෙව් සල්ලි.  
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ලංකා බැංකුෙව්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ලංකා බැංකුෙව් ෙනොෙවයි, මහ බැංකුෙව් සල්ලිවලින්  තමයි 

බිලියන 66ක් දුන්ෙන්. ෙම් පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගමට - 
තමන්ෙග් බෑනාට- ෙම් මහ බැංකු අධිපතිවරයා යටෙත් දුන්ෙන් මහ 
බැංකුෙව් සල්ලි.  ඒ බිලියන 66ට security එකක් තිබුෙණ් නැහැ. 
සාමාන්යෙයන් අපට ෙමොකක් හරි බැංකුවක් සල්ලි ෙදනෙකොට 
security එකක් තියා ගන්නවා ෙන්. කුමන රෙට් කුමන  බැංකුවද   
client ෙකෙනකුට security එකක් නැතිව සල්ලි ෙදන්ෙන්? නමුත්, 
අෙප් මහ බැංකුව ඒ විධියට බිලියන 66ක් ෙදනවා. ඊට පස්ෙසේ එම 
ගනු-ෙදනුවට අදාළ පුද්ගලයාට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් කරනවා. 
පරීක්ෂණයක් කරලා,  මිලියන 21ක දඩයක් ගහනවා. පශ්නයක්  
නැහැ ෙන්? බිලියන 66ක් අරෙගන,  මිලියන 21ක දඩයක් 
ගැහුවාම  ෙමොකක්ද තිෙබන පශ්නය?  ෙම් රෙට් bond market එක 
සම්බන්ධව කථා කරන්න ගිහිල්ලා දැන් සමහරුන්ට "ෙජ්ම්ස් 
ෙබොන්ඩ්" ෙවන්න ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකයි මම කියන්ෙන්. 

අපි සියලුෙදනාට වග කීමක් තිෙබනවා. ෙම් කාරණෙය්දී ෙම් 
රෙට් මිනිස්සු අපි දිහා බලාෙගන ඉන්නවා.  ගන්න තීරණය 
ෙමොකක්ද කියලා COPE  එෙක් සිටින සාමාජිකෙයෝ දිහා මිනිස්සු 
බලාෙගන ඉන්නවා. ඒ නිසා මම මෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා. 
ෙම් කාරණය නිසාම ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් හැම ෙකනාටම 
කථා කරන්න සිද්ධ වුණා. තනි තනිව තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟවයි අපට ෙම්  සභාව ඇතුෙළේ ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැන් කථා 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව? 
මිනිස්සු කල්පනා කරනවා, ඇත්තටම කවුද ෙම් පරීක්ෂණයට 
විරුද්ධ වුෙණ් කියලා.  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා COPE 
එෙකන් නැඟිටලා ගිෙය් ඇයි කියලා මිනිස්සු කල්පනා කරනවා.  

දැන් ෙම්  ෙවන ඒවා ගැන කථා කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ. 
ෙම්ෙකදී  2008 ඉඳලා ෙම් auction එකට යනවාද,  නැත්නම් 
ඊළඟට private placement එකට යනවාද කියන කාරණා 
සාකච්ඡා කර ෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 2013 ෙම් අත්ෙපොත 
ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ඒ අත්ෙපොත ෙවනස් කිරීෙම්දී, ඒ 
අත්ෙපොත ෙවනස් කිරීමට අවශ්ය කරන සංෙශෝධන ටික දාලත් 
නැහැ. එතෙකොට දැන් අපට කථා කරන්න බැහැ, මුළු ලංකාෙව්ම 
තිබුණු bond market එක කඩා වැටුණා කියලා. ඒවා ෙනොෙවයි, 
වැදගත් වන්ෙන්. එදා ෙහජින් ගනු-ෙදනුවට  සම්බන්ධ මහ බැංකු 
අධිපතිවරු සිටියා නම් ඒ අයට විරුද්ධවත් තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. 
ඉතිහාසෙය් කට්ටිය ගැන කථා කරලා ඉවර ෙවලා ෙම් සිද්ධිය 
ගැන කථා කරන්න කියලා දැන් ෙම්ෙකන් ගැලෙවන්නත් බැහැ. 
ෙමොකද, දැන් ඇවිල්ලා තිෙයන issue එකට   දැන් අපි උත්තරය 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි, අපට ෙම් 
තත්ත්වෙයන් ගැලෙවන්න අවශ්ය කරන කටයුතු ටික කරන්න 
ඕනෑ බව.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ එක්කම 
කියන්න කැමැතියි, ෙම් ඇමතිවරු විසින් ආයතනවලට 
සභාපතිවරු පත් කළාම ඊළඟට ඒ සභාපතිවරු  ඇමතිවරුන්ටත් 
උඩින් යන්න කල්පනා කරනවා. අද ජාතික ෙලොතරැයි  මණ්ඩලෙය් 
තිෙබන තත්ත්වය බලන්න. ලබන 31 ෙවනිදා ෙවනෙකොට ජාතික 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙයන් ගහන ෙලොතරැයි ලංකාෙව් නැහැ. ෙම් 
තත්ත්වයට තමයි  monopoly කියලා කියන්ෙන්. ෙමොකද, ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අවුරුදු ගණනාවක් තිබුණු ෙකොම්පැණියක්.  අමාත්ය 
මණ්ඩල කමිටුවකින් හදපු ෙටන්ඩර් පටිපාටිය -Cabinet 

Appointed Tender Board- ඉවත් කරලා ඒක ෙදපාර්තෙම්න්තු 
මට්ටමට ෙගනැල්ලා කටයුතු කර තිෙබනවා. ජාතික ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිනියම තමයි පසම්පාදන කමිටුෙව්ත් 
සභාපතිත්වය දරන්ෙන්. ෙම්ෙක් ගහලා තිබුණා online machine  
තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. ඔබතුමා  printing ගැන දන්නවා ෙන්.  ඒ 
ගැන අපි කියලා ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. Online machine එකක් 
තිෙබන්න ඕනෑ කියලා ෙටන්ඩර් එෙක් දාලා තිෙබනවා. නමුත් 
ෙපොත්පත් මුදණය කරන ෙකොම්පැනි කිහිපයකට ෙදනවා.  දීලා 
දැන් ඇනෙගනයි තිෙබන්ෙන්.   

ෙම්ක හරියට  De La Rue company  එක සල්ලි ගහනවා 
වාෙග් වැඩක්.  සල්ලි ගහන එක වාෙග් ෙම්කත් security printing 
එකක්. ඒක data printing එකක්. ෙම්ක හැම එක්ෙකනාටම 
කරන්න පුළුවන් ෙදයක් නම්,  අවුරුදු ගණනක් කරන්න තිබුණා 
ෙන්. නමුත් එෙහම කරන්න බැහැ.  හැබැයි,  පණ්ඩිතකමට ෙම් 
වැෙඩ් කරන්න ගිහිල්ලා ලබන 31 ෙවනිදා ඉඳලා දවස් පහක්, 
හයක් යනතුරු ලංකාෙව් ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙයන් නිකුත් 
කරන ෙලොතරැයි පත් නැතිව යනවා. කවුද, ඒවාට වගකියන්ෙන්? 
ෙම් ගැන  අපි කථා කරලා,  ෙම් විධිෙය් වැඩ කරන්න එපා 
කිව්වාම අහන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගැන අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හරි 
ෙකොෙහේ හරි කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි සූදානම් නැහැ ෙම් 
ඇමතිකම ෙවනුෙවන් සියලු ෙද්වල් ඉවසා දරාෙගන ඉන්න. 
කාටවත් ජැක් ගහන්න අපට වුවමනාවකුත් නැහැ.  මම ෙබොෙහොම 
කැමැතියි, ෙහට ෙම්වාෙයන් ඉවත් ෙවලා විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන 
වැඩ කටයුතු කරන්න. හැබැයි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ෙනොෙවයි, 
මම ස්වාධීනව විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් විධියට වාඩිෙවලා මෙග් 
වැෙඩ් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] වැඩක් නැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලාත් 
තියාෙගන වැෙඩ් නානවා ෙන්.  ඒකත් හරියට කරන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. ඒකයි මම කියන්ෙන්. ඒ නිසා  ඕනෑ ෙවලාවක ඒ 
තීරණය ගන්න මම සූදානම්. නිවැරදි වැඩ කටයුතුවලට අත් 
ෙදකම උස්සන්න අපි සූදානම්. වැරැදි වැඩවලට අත උස්සන්න අපි 
සූදානම් නැහැ. ෙමොකද, අපට හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන නිසා. 
අෙප් අත්වල කුණු ගෑවිලා නැහැ. අපි ෙහොරු ෙනොෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මම 
කියන්න කැමැතියි, ෙම් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව සහ ෙම් සිද්ධ ෙවන 
අෙනක් කාරණා පිළිබඳව අපි  ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්,  
කැබිනට් මණ්ඩලයත් සමඟ සාකච්ඡා කරන බව. වැරැදි 
ෙද්වල්වලට අත උස්සන්න අෙප් කිසිම සූදානමක් නැහැ. ඒක 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අපි හැමදාම කියලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට 
තිෙබනවා, වැඩ කටයුතු ටිකක්. අපි ආෙව් ෙම් රෙට් අලුත් 
සංස්කෘතියක් හදන්න, ෙහොරකම් නැති කරන්න, ෙහොරකම් කරපු 
අය අල්ලන්න නම්,  අපි පළමුව ෙහොරකම් කරපු අය අල්ලනවා 
වාෙග්ම අලුත් ෙහොරු බිහි කරන්ෙන් නැති අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙම්ක ඇතුෙළේ හදන්න ඕනෑ. නැත්නම් අපටත් වැඩිකල් යන්න 
කලින් ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේම ඉඳෙගන ෙහොරු කියලා අහගන්න 
සිද්ධ වුණාම අපි සියලු ෙදනාම විනාශ ෙවන තැනකට තමයි ෙමය 
තල්ලු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් නිසා 
සමස්ත ආණ්ඩුවක් වට්ටන්න බැහැ කියන එකයි මම නැවතත් 
කියන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි මම කිව්ෙව්,  Perpetual Treasuries  
සමාගම ඒ වාෙග්ම  මහ බැංකු අධිපතිවරයා සහ මහ බැංකුෙව් ෙම්  
තීරණ ගත් නිලධාරින් සියලු ෙදනාම ෙම් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුවට 
වගකියන්න ඕනෑ කියලා. ඒක තමයි විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
වාර්තාෙවත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්ෙන්. ෙම් අය තමන්ෙග් 
duty එක නැත්නම් තමන්ෙග් කාර්ය භාරය කිරීෙම්දී විශාල පශ්න 
ගණනාවක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒෙකන්  ලංකාෙව් මුදල් 
පාලනය පිළිබඳවයි විශාලම පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් Perpetual Treasuries  
සමාගෙම් ලාභය ගැනත් මම කියන්නම්. මාස හය-හතක් ඇතුළත 
ඔවුන්ෙග් පාග්ධනය තිෙබනවා බිලියන 11ක්. Percentage එකක් 

747 748 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විධියට ගත්තාම, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් capital base එකම  බිලියන 
11යි. මා ළඟ එම විස්තර තිෙබනවා. සමස්ත market  එෙකන් 
සියයට 57ක් ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් වැඩ කටයුතු ටික තමයි සිදු 
ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ වාෙග්ම ෙම් Perpetual Treasuries සමාගෙම් taxවලට 

පස්ෙසේ profit එක රුපියල් මිලියන 10,146 යි. 2015 අෙපේල් සිට 
2016 මැයි වන විට ඔක්ෙකෝම එකතු කළාම රුපියල් මිලියන 
544යි. ෙම් ඔක්ෙකෝම ගත්තාම වර්ෂයකුත් මාස කිහිපයක් ඇතුළත 
රුපියල් බිලියන 14ක් හම්බ කරලා තිෙබනවා. ඒක ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් වර්ධනය. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වර්ධනය කීයද කියලා 
ගත්ෙතොත්, සියයට එක්දහස් ගණනකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙනක් සමාගම්වල සියයට එකයි දශම නවයයි, එකයි දශම 
තුනයි. එෙහම තමයි වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් තිලංග 
සුමතිපාල මැතිතුමාටත් business තිෙබනවා. තවත් ව්යාපාරිකයන් 
විශාල සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ෙලොත් තුන් හාරදාහකට රැකී 
රක්ෂා දීලා වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. තුන් හාරදාහකට 
රස්සාත් දීලා සමහර ෙකොම්පැනිවල ආදායම බිලියන එකයි දශම 
ෙදකයි. ෙම් රෙට් මහා දැවැන්ත ෙකොම්පැනි තිෙබනවා. ෙවන 
මුකුත් ඕනෑ නැහැ, අපිට කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙමච්චරයි. 
Computers කීපයකුයි, ෙපොඩි කාමර කෑල්ලකුයි ගත්තම, 
තමන්ෙග් මාමා මහ බැංකු අධිපති කරෙගන වැෙඩ් ෙදන්න 
පුළුවන්. ෙම්කටද, අපි ෙම් කියාදාමය පටන් ගත්ෙත්? COPE එෙක් 
ඉන්න සාමාජිකයන් විධියට අපිට වගකීමක් තිෙබනවා, ෙහට 
දවෙසේදී COPE එෙක් සභාපතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා, නිවැරදි 
විධියට ෙම් තීන්දුව අරෙගන ඒ වාර්තාව එළියට දමන්න. එම 
වාර්තාව එළියට දැමුවාට පසුව අපට  ඒ ගැන  කථා කරන්න තව 
ඕනෑ තරම් ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම කියන්න කැමතියි, 
ඒෙකන් ෙම් ආයතන 19ට සිද්ධ ෙවච්ච පාඩුව ගැන හිතන්ෙන් 
නැතිව එය පැත්තකට විසි කර දමන්න කාටවත් පුළුවන්කමක් 
නැහැ කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති,  
කිකට් ආයතනය විසින් එක ආයතනයකට විතරක් රුපියල් 
මිලියන අටසිය ගණනක් ෙගවන්න තිෙබන බව. එක 
ආයතනයකට විතරක් ෙගවන්න තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 
අටසිය ගණනක්. ෙම් මිලියන අටසිය ගණන ෙගවන්න කිකට් 
ආයතනය ආපසු සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනෑ. ෙම් අනුන්ෙග් පව් 
ෙගවන්න සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. එක පැත්තකින් සූරියවැව 
ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය හදලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, වරායට ෙවනම ගාණක් ෙගවන්න තිෙබනවා. රාජ්ය 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට ෙගවන්න තිෙබනවා, තව ෙවනම ගාණක්. 
ෙම්වා පිළිබඳව ගත්තාම කිකට් ආයතනයත් දැන් බංෙකොෙලොත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ඒකටත් සල්ලි ෙගවා ගන්න විධියක් නැහැ. 
ෙම්ක තමයි ඇති කරලා තිබුණු තත්ත්වය.  ඒ ඇති කරලා තිබුණු 
තත්ත්වෙයන් නිදහස් ෙවන්න තමයි දැන් ෙම් වැඩ කටයුතු ටිකට 
අපි අත ගහලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්?  දැන් 
ඒක ඇතුෙළත් නැවත පශ්න පටන් ගත්තාම අපිට සිද්ධ ෙවනවා, 
ඒකත් හරියට ෙහළිදරවු කරන්න. එෙහම කෙළේ නැත්නම්, අපිට 
ජනතාව දීලා තිෙබන වරම පැත්තකට දැමීමක්  තමයි ෙමතැනින්  
සිදු ෙවන්ෙන්.  

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් විමර්ශනයට ලක් කර 
තිෙබන මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව අද ෙමතැන 
කථා කළ නිසායි, මමත් ඒ ගැන කථා කෙළේ. මම ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි, අපි යා යුත්ෙත් එක මතයක 
ඉඳෙගන මිසක, මත ෙදක තුනක ඉඳෙගන ෙනොෙවයි කියලා. 
ෙමතැනදී රෙට් ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා, ෙකොයි පැත්ෙත් ද 
ෙම් අය හිට ගන්ෙන් කියලා. ෙම් අය ෙදෙදෙනක් එක්ක හිට 
ගන්නවාද,  නැත්නම් සමස්ත ජනතාවෙග් මතයත් එක්ක හිට 
ගන්නවාද කියන කාරණය ෙදස තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙගන ඉන්ෙන්. ඒ නිසා, අපි  ෙහට දවස සම්පූර්ණෙයන්ම වැය 
කරලා, ෙකෝප් කමිටුෙව් වාර්තාව හදලා ඒක බහස්පතින්දා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අවසන් කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු කර ගන්න COPE එෙක් සභාපතිතුමන්ට ෙදන්න 
පුළුවන් උපරිම සහෙයෝගය අපි ෙදනවා කියන එකත් 
ෙගෞරවෙයන් මතක් කරමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන්නාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.  

[අ.භා. 6.12] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ජීවමාන 
සාක්ෂිකරුෙවක් ෙලස ඉඳිමින් මුළු රටම බලාෙගන සිටින ෙම් 
COPE  වාර්තාව පිළිබඳ අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබීම 
ගැන මම සතුටු ෙවනවා. COPE  වාර්තාෙව්ම ඉතා පැහැදිලි 
සටහනකින් මම කථාව පටන් ගන්න කැමතියි. ෙම් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන වාර්තාෙව් 70වැනි පිටුෙව් තිෙබනවා, "ඒ අනුව 
නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ සිදු කළ බැඳුම්කර නිකුතු පිළිබඳව 
විස්තර සපයන ෙලසට ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් රාජ්ය ණය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධිකාරිවරයාෙගන් ෙයොමු අංක BAF/H/
GEN/2016/36 දරන 2016 මැයි මස 11වන දිනැති ලිපිෙයන් 
ඉල්ලා සිටිය ද, අවශ්ය ෙතොරතුරු අප ෙවත ලබා ෙනොදුන් ෙහයින්, 
එකී ෙතොරතුරු ෙනොපමාව ලබා ෙනොදුනෙහොත් ඒ බව 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත වාර්තා කිරීමට සිදු වන බව 2016 මැයි මස 
25වන දින ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපති ෙවත විගණකාධිපති 
විසින් දැනුම් ෙදන ලදී." කියලා. ෙම් වාර්තාෙව් එෙලස සඳහන් වී 
තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් කරලා තිෙබන 
ආකාරය අනුව ඉතාම පැහැදිලිව ෙප්නවා, COPE එකට ඉතාම 
දරුණු ෙලස බාධා කිරීම්, සීමා කිරීම්, විවිධ බලපෑම් තිබුණු බව. 
ෙම් වාර්තාෙව් එයට සාක්ෂියක් තිෙබනවා. ඒ සාක්ෂි අනුව, එවැනි 
බලපෑම්වලට යටත් ෙනොවී, වඩාත් සාධාරණව; යුක්ති සහගතව 
ෙමම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
පමුඛ ෙමම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් යහ පාලනයක් 
දකින්න කැමැති මන්තීවරු දරන උත්සාහයට අෙප් ෙගෞරවය සහ 
ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.   

අපි මතක් කර ගන්නට ඕනෑ ෙදයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ෙමවැනි සිද්ධියක්  ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වතාවටයි සිදු වුෙණ්. 
ශී ලංකා මහ බැංකුවට වසර 65ක් පිෙරන ෙකොට, යහ පාලන 
ආණ්ඩුව ජනවාරි මාසෙය් 8 ෙවනිදා බලයට පත් ෙවලා,  
ෙපබරවාරි මාෙසේ 27 ෙවනිදා වන විට මහ දවල් මහ බැංකුෙව් සිදු 
වූ මහ මුදල් මංෙකොල්ලයක් නිසැක වශෙයන් සිදු වූ බව  අපි 
කවුරුවත් -මුළු රෙට්ම- ෙනොදැනගත්තත්, ඒ බව මුදල් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ, පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ දැන ගත්තා. ඒ අවස්ථාෙව්දී, 

749 750 

[ගරු  දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා] 
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ලංකා ඉතිහාසෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙමම විශාලතම ෙහොරකම 
ගැන කරුණු මාර්තු මාසෙය් පැවැති අෙප් විපක්ෂ රැස්වීෙම්දී මම 
ඉදිරිපත් කළා. ෙමය  ඉංගීසි භාෂාෙවන් ලියලා ශාස්තීය ෙලස 
කරලා තිෙබන ෙහොරකමක් නිසා සාමාන්ය ජනතාවට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා, ෙම් පිළිබඳ මහා දැවැන්ත 
උද්ෙඝෝෂණයක් ශී ලංකා මහ බැංකුව ඉදිරිපිටට ගිහිල්ලා කරන්න 
ඕනෑ කියලා තීරණය කළා. එතෙකොට, ෙම් හා සම්බන්ධිත 
ෙපෝස්ටර්, බැනර් සකස් කිරීම භාර අරෙගන කටයුතු කෙළේ අෙප් 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමායි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
මම ෙම් ඔබතුමා ගැනයි කියන්ෙන්. 

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

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

එදා, එතුමා ෙම් සටනට සහෙයෝගය ෙදන්න භාර ගත්තා. එදා 
විපක්ෂ නායක ෙලස සිටිෙය් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් හිටපු සියලුම මන්තීවරු  
මාර්තු මාෙසේ 18 ෙවනිදා හිමිදිරි පාන්දර  ශී ලංකා මහ බැංකුව 
ඉදිරිපිට දී දැවැන්ත උද්ෙඝෝෂණයක්  කරන විට, විපක්ෂ නායක 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය කථානායක තිලංග 
සුමතිපාල මැතිතුමාත්, මමත් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් එවකට වැඩ 
බලන නිෙයෝජ්ය අධිපති මුණ ගැසිලා ෙම් සිදු වුණු මහා ෙහොරකම 
පිළිබඳ දිගින්-දිගට පශ්න කිරීෙම් කාර්යභාරය ඉෂ්ට කළා. එදා, 
මාර්තු මාෙසේ 18 ෙවනිදා විපක්ෂෙය් අය ශී ලංකා මහ බැංකුව 
ඉදිරිපිටට ගිහිල්ලා,  කරපු උද්ෙඝෝෂණෙයන් ෙමවැනි ෙහොරකමක් 
සිදු වුණා කියන එක ජාත්යන්තර මාධ්ය හරහා මුළු ෙලෝකයම  දැන 
ගත්තා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එය  ෙහළිදරව් කිරීෙම් 
කාර්ය කරන්න ඔබතුමාත් දායක වුණා කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, එදා සිදු වූ සිදුවීම අද මතක් කිරීම ගැන මම 

සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ වාෙග්ම, ඔබතුමා එදා ගත්ත ඒ නායකත්වය 
ගැනත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. නැත්නම්, 
ෙමතරම් දුරට ෙම් පශ්නය ගැන ෙසොයන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එෙහම කරලා එතැනින් පසුව මහාචාර්ය 

ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා පමුඛ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදල, ෙලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, විෙද්ශ 
තානාපති කාර්යාල යන ආයතන සියල්ල දැනුවත් කළා. ෙම්ක 
ඉතාම ශාස්තීය ෙලසින් ඉංගීසි භාෂාෙවන් ලංකා ඉතිහාසෙය් 
කරලා තිෙබන ෙලොකුම ෙහොරකම කියලා.  ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
හිටපු නිෙයෝජ්ය අධිපතිවරෙයකු වූ ඩබ්ලිව්. විෙජ්වර්ධන මහතා 
වැනි අය කිව්වා, "ශී ලංකා මහ බැංකුවට ෙබෝම්බ පහාර ෙදකක් 
එල්ල වුණා. එකක්, එදා 2009 දී එල්ල වුණු ෙබෝම්බ පහාරය. ඒ 
ෙහේතුෙවන් ජීවිත විශාල පමාණයක් නැති ෙවලා ෙද්පළවලට හානි 
වුණා. ඒක දෘශ්යමාණයි. නමුත්, ෙම් සිදු වුණු ෙහොරකෙම් පමාණය 
ෙකොච්චරද කියලා මූල්යමය වශෙයන් තක්ෙසේරු කරන්න බැරි 
තරම් ශාස්තීය විෂෙය් අලාභයක් ෙවලා තිෙබනවා" කියලා.  

අද වන විට ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආර්ථික 
විද්යාඥයන්ෙග් ගණනය කිරීම් අනුව මහ බැංකු බැඳුම්කර 

ගනුෙදනු වංචාෙවන් සිදු ෙවලා තිෙබන අලාභය රුපියල් මිලියන 
එකසිය විසිපහයි. රුපියල් මිලියන එකසිය විසිපහක අලාභයක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා සියලුම ශාස්තීය උගතුන් ගණනය කරලා 
-විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු- ඉංගීසි මාධ්ය 
පුවත්පත්වල ලිපි තිෙබනවා. මම ෙම් පිළිබඳව සම්පූර්ණ 
විස්තරාත්මක කෘතියක් ෙම් දිනවල කරෙගන යනවා. මම, 
"අබිරහස් ආෙයෝජන සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය" පිළිබඳව ෙවනම 
කෘතියක් කළා. "VAT ආෙරෝව සහ වංචා සහගත දුර්නිරූපණ" 
නමින් පිටු 500ක කෘතියක් කළා. ඒ වාෙග්ම, මහ දවල් මහ 
බැංකුෙව් සිදු වූ මහ බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳවත් සියලු නම්-ගම් 
ඇතුළත් කරලා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ත් නම්-ගම් ඇතුළත් කරලා 
මම ෙවනම ෙපොතක්  ලියනවා. ඒක රෙට් අනාගතයට ෙහොඳ ෙව්වි. 
එහිදී ඇති වූ පශ්නය ෙමොකක්ද? බිලියන 1ක් තමයි ණය වශෙයන් 
ගන්න සූදානම් වුෙණ්. ඒ, අවුරුදු 30කටයි. ඒ අවස්ථාෙව්දී මහ 
බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිවරයා ඇවිත් බිලියන 10ක් -ෙකෝටි 1,000ක්
- අවුරුදු 30කින් ෙගවන්න, ගිනි ෙපොලියට -සියයට 9.5ට තිබුණු 
ෙපොලිය සියයට 12.5 දක්වා වැඩි කරලා- ණයට ගත්තා. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් මහ බැංකුෙව් කිසිම අධිපතිවරෙයකු floor එකට 
බැහැලා ෙවන්ෙද්සිය සිද්ධ වන අවස්ථාෙව් ගිහිල්ලා නිලධාරින්ට 
උපෙදස් දුන්ෙන් නැහැ. ඊට කලින් සිදුවූ පධාන වැරැද්ද ෙමොකක්ද? 
අභ්යන්තර ෙතොරතුරු - inside information - පිටත ඥාතියකුට 
ලබා දීම තුළින් තමයි ෙම් මහා පරිමාණ වංචාව සිද්ධ වුෙණ්. ඒක 
තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි ශාස්තීය කථාන්දරය. COPE වාර්තාෙව් 
කුමක් සඳහන් වුණත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කවර මන්තීවරයකු 
කුමන ෙද් කිව්වත්, ෙම් වන විට සමස්ත ලංකාෙව් හා ජාත්යන්තර 
මුදල් ෙවළඳ ෙපොෙළේ හා පාග්ධන ෙවළඳ ෙපොෙළේ විශ්ෙල්ෂකෙයෝ 
සියලු ෙදනා දන්නවා, ඒ මඟින් වූ විපෙත් පමාණය සහ ශී ලංකා 
මහ බැංකුෙව් ඉතිහාසෙය් මුදල් ෙවළඳ ෙපොළ හරහා දැවැන්ත 
වංචා ෙදකක් -එකක් ෙනොව ෙදකක්; 2015 ෙපබරවාරි 28වන දා 
එකකුත්, 2016 මාර්තු 16වන දා එකකුත් වශෙයන් ෙදකක්- සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන බව. එහි පතිඵල ෙමොනවාද ගරු අමාත්යතුමනි? 
ලංකාෙව් සුරැකුම්පත්වල ආෙයෝජනය කර තිබූ විෙද්ශිකෙයෝ ෙම් 
වන ෙකොට ආපසු ෙගන ගිහින් තිෙබනවා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 2ක්. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් සියලු ෙකොන්ෙද්සිවලට 
අත්සන් කරලා, අවුරුදු 3කින්, වාරික හයකින් ගන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.5යි. 
ෙම් වන ෙකොට ෙම් සිද්ධිය නිසා විෙද්ශිකයන් ලංකාෙව් රජෙය් 
සුරැකුම්පත්වල - Government Securitiesවල- ආෙයෝජනය කරපු 
මුදල් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2ක් ෙගන ෙගොස් තිෙබනවා. 
එෙහම ෙගන යන විට ජාත්යන්තරව ණය ෙශේණිගත කරන Fitch 
Ratings ආයතනය කෙළේ ෙමොකක්ද? ෙශේණිගත කිරීම්වල "BB 
minus" කියන තැන තිබුණු ලංකාව "B1" ෙලස වර්ග කරලා 
නිෙෂේධාත්මක ඍණ, අවදානම් සහිත රටක් ෙලස ෙලෝකයට නම් 
කළා.  

ඊට පසුව ෙමොකද වුෙණ්? ෙම් ණය ගන්නා විට අතිවිශාල 
ෙපොලී පමාණයක් ෙගවන්න සිද්ධ වුණා. තනි ඉලක්කෙම් තිබුණු 
ෙපොලී අනුපාතය, භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 
ඇතුළු සියල්ෙලහි ෙපොලී අනුපාත double-digit අගයක් වුණා. 
ෙපොලී අනුපාතය ෙදගුණයක් වුණා. ඇති වූ ෙම් අවාසිදායක 
තත්ත්වය තුළ ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ කඩා වැටුණා. විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන් ලංකාවට එනවා තබා හිතන්ෙන්වත් නැති වුණා. 
විෙද්ශීය ආෙයෝජන අඩු වුණා. එවිට රුපියල කඩා වැෙටන්න 
පටන් ගත්තා. රුපියල් 131ට තිබුණු ෙඩොලරය ෙම් පශ්නෙයන් 
පසුව ෙහට වන විට රුපියල් 150 ෙවනවා. රුපියල අවපමාණය 
වීම නිසා පමණක් 2015 වර්ෂෙය්දී ලංකාෙව් ණය බර වැඩි වුණා 
රුපියල් බිලියන 285කින්. ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2015 වාර්ෂික 
වාර්තාෙව් 199 සහ 200 පිටු බලන්න. රුපියල් බිලියන 285කින් 
ණය බර වැඩි වුණා. ෙම් කරෙගන තිෙබන විනාශය ඉතා විශාලයි. 
ෙතල් ෙගන්වන්න ගිය මුදල්වලින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
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2.5ක් ෙම් වන විට රට ඇතුෙළේ ඉතිරි ෙවලා තිබුණා. ෙකෝ, ඒවා? 
ඒවා සියල්ල අප කාටවත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැති විධියට වාෂ්ප ෙවලා. 
එෙහම වුෙණ් මහ බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිවරයා ඔහුෙග් බෑණා 
සමඟ කරපු ෙහොරකම නිසායි. හැබැයි, අධිපතිවරයා ඇවිත් 
ෙකොමිසමට සාක්ෂි වශෙයන් දුන්නා, ෙමය කරන්න අවශ්ය සියලු 
උපෙදස් දුන්ෙන්  

 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියා. අවසාන පතිඵලය ෙමොකක්ද? මම සභාගත කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා එෙසේ කියපු බවට ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කරන්න 

පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්, ඔව්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
වාර්තාවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ ෙන්.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙකෝ, වාර්තාව? වාර්තාවක් නැත්නම් එතුමා ඉදිරිපත් කරන 

සාක්ෂිය ෙමොකක්ද? ෙමොකක්ද ඒ වාර්තාව?   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහම නම්, අපි එය අත් හැරලා යමු.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ පකාශය ඉල්ලා අස් 

කරගන්න කියන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඉල්ලා අස් කර ගන්ෙන් නැහැ. වාර්තාව ආවාම ඒක බලන්න. 

[බාධා කිරීම්] වාර්තාව ආවාම බලන්න.  

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් 

මන්තීවරෙයකු සම්බන්ධව එෙසේ පකාශ කරන්න බැහැ, ස්ථාවර 
නිෙගෝය අනුව. කරුණාකර එය ඉල්ලා අස් කරගන්න කියන්න. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මා එය ඉල්ලා අස් කරගන්නවා. වාර්තාව ආවාම බලමු. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එම පකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන ෙලසට මම 

නිෙයෝග කරනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඉල්ලා අස් කර ගැනීමක් නැතිව, මම සභාගත කරන්න 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, Perpetual Treasuries සමාගෙම්-  
[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙම්ක මට තිෙබන අයිතිය.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
පත්තෙර් තිෙබන එක ෙනොෙවයි ඕනෑ. වාර්තාවයි ඕනෑ.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
වාර්තාව ෙදන්ෙන් මමද?  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
වාර්තාෙව් තිෙබන ඒවා ඉදිරිපත් කරනවා නම්- 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර අමාත්යතුමා. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් 

මන්තීවරයකු සම්බන්ධව -විෙශේෂෙයන්, අගමැතිවරයා සම්බන්ධව
- ෙමවැනි පකාශ කරන්න මන්තීවරයකුට බැහැ. එය ස්ථාවර 
නිෙයෝගවලට පටහැනියි.  කරුණාකරලා ඉල්ලා අස් කර ගන්නය 
කියන්න. ඒක සඳහන් කරන්න එපාය කියන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා එය ඉල්ලා අස් කර ගන්න 

එකඟ වුණා. එය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන ෙලස දැනුම් 
ෙදනවා. 

753 754 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක ඉල්ලා අස් කර ගත්තා ෙන්. තවත් ෙමොකක්ද කරන්න 

ඕනෑ? ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගනුත් සමාව ගන්නද 
කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] මහ දවල් මහ බැංකුෙව් මහා ෙහොරකමක් 
කරලා, මාස 14ක් තුළදී රුපියල් ෙකෝටි 1,000ක ලාභයක් ලබා 
තිෙබනවා. ඒ රුපියල් ෙකෝටි 1,000 ෙබදුවාම එය ලැබුණු අය 
නැඟිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේටත් කීයක් ෙහෝ හම්බ 
වුණාද? හම්බ වුණා නම් කියන්න.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙග් point 

of Order එක ෙමොකක්ද? 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමා හැම දාම ඉල්ලා 

අස් කර ගන්නා ෙද්වල් තමයි ෙම් ගරු සභාෙව් පකාශ කරන්ෙන්. 
එෙහම පකාශ කරලා පතවල පළ වුණාට පස්ෙසේ ඉල්ලා අස් කර 
ගන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් කමයට 
විරුද්ධයි.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් විධියට Perpetual Treasuries Limited  - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා 

ඉඳගන්න. 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
එතුමා අගාමාත්යතුමාට විරුද්ධව කිව්ව ෙද්වල් ඉල්ලා අස් කර 

ගන්න කියන්න. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා ඒක කළා ෙන්. ෙහොඳයි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කරුණාකරලා, ෙම් සභාෙව් හැසිෙරන හැටි ෙම් මන්තීතුමාට 

කියා ෙදන්න. Perpetual Treasuries  එෙක්  ෙශේෂ පතය මා ළඟ 

තිෙබනවා. 2016 මාර්තු 31 දිෙනන් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා 
Perpetual Treasuries  එෙක් වත්කම්, වගකීම් සහ ශුද්ධ ලාභයන් 
ඇතුළත් ෙශේෂ පතය මා සභාගත* කරනවා.  

ඊට අතිෙර්කව ඒ සිදු වී තිෙබන වංචාෙව් පමාණය මත අද 
රටට සිදු වී තිෙබන හානිය, ඒ කියන්ෙන්  මුදල් ෙවෙළඳෙපොෙළේ , 
පාග්ධන ෙවෙළඳෙපොෙළේ , ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති ෙවලා 
තිෙබන කඩා වැටීම පිළිබඳව වග කියන්ෙන් කවුද? අපි අහන්ෙන් 
ඒ පිළිබඳ පශ්නයයි. රටක මුදෙල් බාහිර අගය දිනපතා කඩා 
වැෙටනවා නම්, විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට ආෙයෝජනය කරන්න 
තිෙබන විශ්වසනීයභාවය නැති ෙවනවා නම්, ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් ෙමෙහම ෙදයක් වුණාම ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ ඇත්ත කියන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැතිව, ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
එකට ෙපොරකාලා ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත්නම්, ඒ කාර්යය 
හරියාකාරව කරන අයට බලපෑම් කරනවා නම්, ෙතොරතුරු ෙදන්න 
බැහැයි කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන වාර්තාෙව් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා නම්, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත  සම්මත වුණාට වැඩක් 
නැහැ. ෙම් රෙට් මුදල් පිළිබඳ බලය පාර්ලිෙම්න්තුවටයි 
තිෙබන්ෙන්. රෙට් තිෙබන මූල්ය කමය හැසිරවීෙම් පධානතම 
මූල්ය ආයතනය ශී ලංකා මහ බැංකුවයි. ශී ලංකා මහ බැංකුව 
බැංකුකරුවන්ෙග් බැංකුවයි; රජෙය් බැංකුවයි; රජෙය් මූල්ය 
නිෙයෝජිතයා හා මූල්ය උපෙද්ශකයායි. රජයට ණය ලබා ෙදන්ෙන් 
ශී ලංකා මහ බැංකුව විසිනුයි. එෙසේ ණය ලබා ෙදන ෙකොට 
පධානම යුතුකම තමයි, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් රාජ්ය ණය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවම පිරිවැය ය ටෙත් වඩාම වාසිදායක 
මාර්ගවලින් රජයට ණය ලබා ෙදන එක. වාසිදායක මාර්ගවලින් 
ණය ලබා දීෙම්දී යම්කිසි ආණ්ඩුවක් තමන්ෙග් බෑනනුවන්ට වාසි 
ලබා දුන් එකම ආණ්ඩුව ෙම් ආණ්ඩුව බවට ලංකා ඉතිහාසයට 
එකතු වනවා. ඒ නිසා මහ දවල් මහ බැංකුෙව් මහා මුදල් 
මංෙකොල්ලය කළ අයට මූල්ය අපරාධ හා මුදල් විශුද්ධිකරණය 
යටෙත් අධිකරණමය කියා මාර්ග තුළින් නඩු පවරන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය ෙමයින් අවසන් කරනවා.  

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

මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 6.28] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 

කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාෙව් 
ආයතන 19ක් ගැන සඳහන් කර තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ඒ ආයතන 19හි තිබුණු 
ගනු-ෙදනු, මුදල් අවභාවිතය, මුදල් ෙසොරකම් කිරීම ආදී සියලු 
ෙද්වල් එම වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ශී 
ලංකා මහ බැංකුෙව් ගනු-ෙදනු පිළිබඳව තවත් වාර්තාවක් 
ඉදිරිෙය්දී ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරන්න කලින් අෙප් විපක්ෂෙය් මන්තීවරු අද ෙම් විවාදෙය්දී ඒ 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වූවා. ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කළාට පසුව 
ඒ ෙගොල්ලන් ෙමොනවා කථා කරයිද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ගැන අපි සියලු ෙදනාටම පශ්නයක් මතු වනවා. ෙමොකද, කියන්න 
ඕනෑ කරුණු සියල්ලම අද කියලා ඉවර කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම COPE වාර්තාෙව් 
සඳහන් ආයතන 19 දිහා බැලුවාම ඒ තුළ රාජ්ය ආයතන රාශියක් 
තිෙබනවා. ලංකා බැංකුව, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, එල්පී 
ෙහෝල්ඩින්ග්ස්, රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම වැනි ආයතන 
රාශියක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්වා දිහා 
බැලුවාම අපට හිෙතන ෙද් තමයි පසු ගිය කාලය පුරාම ෙම් රජෙය් 
ආයතන ජනතාවෙග් මුදල් අවභාවිත කර තිෙබන බව; ජනතාවෙග් 
මුදල් ගසා කාලා තිෙබන බව. ෙම්වා එකතු කර බැලුවාම රුපියල් 
බිලියන ගණනක්. ෙම් වාර්තාවට අනුව පසු ගිය ආණ්ඩු සමෙය් සිදු 
වූ ගනු-ෙදනු ගැන ෙසොයලා බලන ෙකොට අපට ගණන් කරන්න 
බැරි තරම් ජනතාවෙග් මුදල් පමාණයක්  ෙසොරා කාලා තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොදුෙව් ෙම් රාජ්ය ආයතන 
ගත්තාම ජනතාව ඒවා උතුම් ෙකොට සලකනවා. රාජ්ය ආයතනයක් 
කිව්වාම ජනතාවට ඒ පිළිබඳව යම් විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 
ෙපෞද්ගලික ආයතනත් එක්ක  සන්සන්දනය කර බලන ෙකොට 
රජෙය් ආයතන පිළිබඳව ජනතාව තුළ තිෙබන විශ්වාසය, රජෙය් 
ආයතන පිළිබඳව ජනතාව දරන මතය ෙවනස්. ෙමොකද, ෙපොදුෙව් 
ෙපෞද්ගලික ආයතන ගැන ජනතාව හිතන්ෙන් ජනතාවෙග් මුදල් 
ගසා කන ආයතන හැටියටයි. ඒකයි අපි අතර තිෙබන මතය 
වන්ෙන්. නමුත් අපි ෙම් ෙකෝප් වාර්තාව කියවා බැලුවාම අපට 
ෙපෙනනවා රජෙය් ආයතන, රාජ්ය නිලධාරින් ෙද්ශපාලන 
නායකයන් එක්ක එකතු ෙවලා ෙකොයි තරම් මුදලක් ගසා කාලා 
තිෙබනවාද කියලා. එක පැත්තකින් අපි කියනවා, "ෙම්වා ජනතාව 
සතු ආයතන" කියලා. නමුත් ෙම්වා ජනතාව සතු ආයතන 
ෙනොෙවයි, ජනතාවෙග් මුදල් ගසා කාපු; ජනතාවෙග් මුදල් 
ෙසොරකම් කරපු; ජනතාවෙග් මුදල් අවභාවිත කරපු ආයතන. 
ෙමොකද, ජනතාව සතු ආයතන කියන්ෙන් ෙම්වාට ෙනොෙවයි. 
 ෙම්වා ෙකළින්ම ජනතාවෙග් මුදල්  ෙසොරා කාපු ආයතන.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලය ගැන 
ෙසොයලා බැලුවාම අපි එක ෙදයක් ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  ජනතාව 
රාජ්ය ආයතන පූජනීය ස්ථාන ෙලස සලකනවා. නමුත් අද ඒ 
පූජනීය ස්ථානවල සිටින රාජ්ය නිලධාරින් ෙකළින්ම ගනු-ෙදනු 
කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග් ආයතන තමයි  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ෙසෞඛ්ය ෙසේවය කියා අපට කියන්න 
පුළුවන්. ඒවාෙය් ඉන්න ඉහළ නිලධාරින් ෙවෙළඳ ව්යාපාරිකයන් 
එක්ක ෙකළින්ම ගනු-ෙදනු කරමින් විශාල වශෙයන් මුදල් හම්බ 
කරන ආයතන බවට පත් කර ෙගන තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවයට අප 
තුළ ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. මට මතකයි අපි කුඩා කාලෙය් රජෙය් 
ෙසේවකෙයක් දැක්කාම, ෙකෙනකුට රජෙය් රැකියාවක් ලැබුණාය 
කිව්වාම එයාට ෙලොකු ෙගෞරවයක් තිබුණා. ෙම් රෙට් ජනතාව 
ඔවුන්ට සැලකීමක් කළා. නමුත් අද රාජ්ය ෙසේවය කියන්ෙන්; 
රජෙය් රැකියාවක් කියන්ෙන් ජනතාවෙග් මුදල් ගසාකෑමක්; 
ජනතාවෙග් මුදල් ෙසොරකම් කිරීමක්; පගා ගැසීමක්; ජනතාවෙග් 
මුදල් අවභාවිත කිරීමක් තරමට අද ඒ ආයතන පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වැනි ආයතනවල 
ඉන්න සමහර ඉංජිෙන්රුෙවෝ  මාෆියාවක් ඇති කර තිෙබන  බව 
අපි කියන්න ඕනෑ.  ඒ කියන්ෙන් ඔවුන්ම තමයි අවශ්ය භාණ්ඩ 
නිර්ෙද්ශ කරන්ෙන්. භාණ්ඩ අනුමත කරන්ෙන්ත් ඔවුන්ම තමයි. 

භාණ්ඩ ෙගන්වන්ෙන්ත් ඔවුන්ම තමයි. ඒ විධියට භාණ්ඩ 
ෙගන්වලා පරිහරණය කළාට පස්ෙසේ ඒවා හරියන්ෙන් නැහැයි 
කියන්ෙන්ත් ඒ ෙගොල්ලන්ම තමයි. එෙහම නම් ෙම්වා කාෙග් 
මුදල්ද? ඒවාට වගකියන්ෙන් කවුද? එෙහම වගකියන පුද්ගලෙයෝ 
කවුරුවත් අද නැහැ.  ෙකෝප් වාර්තාව දිහා බලන ෙකොට ඒ හරහා 
අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් රාජ්ය නිලධාරින් ෙකොයි තරම් 
දූෂිතයන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවාද කියලා.  රාජ්ය නිලධාරින් 
ජනතාවෙග් මුදල් අවභාවිත කරන්න ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙකොයි 
තරම් උදවු කර තිෙබනවාද කියලා ෙකෝප් වාර්තාව තුළින් අපට 
බලා ගන්න පුළුවන්.  අද ඒක එන්ෙන් එෙහම ෙනොෙවයි කියලා 
මම හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පාලන 
කාලෙය්දී ඒ ඇමතිවරු, මන්තීවරු ෙකෝටි ගණන් මුදල් හම්බ 
කළා. අද රජෙය් ෙසේවයට බැ ෙඳන රාජ්ය නිලධාරින් පවා කල්පනා 
කරන්ෙන් ඇමතිතුමා හම්බ කරනවා නම් අපිත් ටිකක් හම්බ කර 
ගත්තාම ෙමොකද කියන එකයි. ඒක තමයි අද සාමාන්ය රාජ්ය 
ෙසේවකයාෙග් මනසට කාවැදිලා තිෙබන්ෙන්.  ඉහළ ඉන්න 
ෙද්ශපාලන නායකත්වය ෙහොරකම් කරනවා නම් රාජ්ය ෙසේවෙය් 
ඉන්න අපි ෙසොරකම් කළාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්, අපි ඒවායින් 
සියයට 10ක් ගත්තාම, අපි ඒවායින් සියයට 5ක් ගත්තාම 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියන මානසික තත්ත්වය අද රාජ්ය ෙසේවය 
තුළ ඇති කර තිෙබනවා. ඒවා ඇති වන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම 
ඇමතිවරුන් පසු ගිය කාලය තුළ කියා කළ ආකාරයත් එක්කයි. ඒ 
නිසා අද රාජ්ය ෙසේවය පිරිහීමට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාවට 
වග කිය යුතු, ජනතාවෙග් ෙද්පළ ආරක්ෂා කළ යුතු, ජනතාවෙග් 
මුදල් ආරක්ෂා කරන්න ඉන්න රාජ්ය ෙසේවකයා අද ෙම් 
ආයතනවල ජනතාවෙග් මුදල් අවභාවිත කරන තැනැත්තා බවට 
පත්ෙවලා සිටිනවා. ෙද්ශපාලන නායකයන් විතරක්   ෙනොෙවයි, අද 
දූෂිතයන් බවට පත්ෙවලා ඉන්න රාජ්ය ෙසේවෙය්  නිලධාරි 
පැළැන්තියක් ඉන්නවා; මාෆියාවක් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනඥයන් 
එක්කම එකතුෙවලා ජනතාවෙග් මුදල් අවභාවිත කරපු, ගසා කාපු, 
ෙහොරා කාපු විශාල පිරිසක් අද රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉන්නවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ඔවුන් පිළිබඳව තීරණ 
ගත යුතුයි කියලා මා හිතනවා. එදා අපි පූජනීය ෙසේවයක් හැටියටයි 
රාජ්ය ෙසේවය සැලකුෙව්. එදා හිටපු ගුරුවරු තමන් උගන්වපු 
පාසෙලන් ෙකොළයක්වත් ෙගදරට ෙගන ගිෙය් නැහැ. ඒ වාෙග් 
ගුරු ෙසේවයක් අපි පසු ගිය කාලෙය් දැකලා තිෙබනවා. තමන්ෙග් 
කාර්යාලෙයන් අල්ෙපෙනත්තක්වත් ෙගදරට ෙගන ගිෙය් නැති 
රාජ්ය ෙසේවකයින් එදා හිටියා. නමුත් අද ඒ වාෙග් රාජ්ය 
ෙසේවකයන් අපට දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් රාජ්ය 
ෙසේවයක් අද අපට දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලන 
නායකයන් සමඟ එකතුෙවලා, ෙද්ශපාලන නායකත්වයත් සමඟ 
එකට හිටෙගන, ජනතාවෙග් මුදල් ගසා කන්නට හිතන රාජ්ය 
නිලධාරින් පිරිසක් අද ෙම් රෙට් බිහි ෙවලා සිටිනවා. ඔවුන් 
පිළිබඳවත් අපි නීතිය කියාත්මක කළ යුතුයි කියලා මා හිතනවා. 

ෙමොකද, ෙම් COPE වාර්තාව මුල ඉඳලා අග වන තුරු කියවන 
ෙකොට අපට ෙත්ෙරනවා, රජෙය් නිලධාරින් ෙම් දූෂණ, වංචාවලට 
ෙමන්ම ජනතාවෙග් මුදල් ගසා කන්න, ජනතාවෙග් මුදල් ෙහොරා 
කන්න ෙකොයි තරම් දුරට සම්බන්ධෙවලා ඉන්නවාද කියලා. අෙප් 
රෙට් ෙද්ශපාලන නායකයන් දිහා බලනෙකොට ෙපෙනනවා, එදා 
ෙකොයි පක්ෂෙය්ත් අවංක ෙද්ශපාලන නායකයන් හිටපු බව. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්මයා වැනි 
අවංක ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ හිටියා; ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක වාෙග් අවංක ෙද්ශපාලන 
නායකෙයෝ හිටියා; සමසමාජ පක්ෂෙය් එන්.එම්. ෙපෙර්රා වාෙග් 
අවංක ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ ෙම් රෙට් සිටියා. Pushbike 
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එකක්වත් නැතිව ෙද්ශපාලනයට ආපු ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් 
බිරිඳක්   ලන්ඩනයට ගිහින් එෙහේ තිෙබන එතුමාෙග් ෙගවල් 
ෙවන්ෙද්සියට දමන තත්ත්වයකටත් අද පත්ෙවලා තිෙබන බව 
අපට ෙපෙනනවා. ඒ අනුව අද ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ ෙකෝටි 
ගණන් මුදල් හම්බ කරලා තිෙබනවාය කියන කාරණය අපට 
පිළිගන්න සිදු ෙවනවා. අද අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමට කැඳවන ෙද්ශපාලන නායකයන් හම්බ කරලා තිෙබන 
මුදල් වාෙග්ම, දාලා තිෙබන නඩු පමාණයත් බැලුවාම අපට 
ෙපෙනනවා, ෙම් ෙද්ශපාලන නායකයන් පසු ගිය කාලෙය් 
ජනතාවෙග් මුදල් ෙකොයි තරම් ගසා කාලා තිෙබනවාද කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙද්ශපාලන නායකයන් 
විතරක් ෙනොෙවයි, රාජ්ය ෙසේවයත් පිරිහිලා, රාජ්ය ෙසේවය ගසා 
කෑමට ලක් ෙවලා, ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න ඕනෑ 
නිලධාරිනුත් ෙද්ශපාලන නායකයන් එක්ක එකතුෙවලා ෙම් රෙට් 
මුදල් ගසා කාපු හැටි ෙම් COPE වාර්තා තුළින් අපට මැනවින් 
ෙපෙනනවා. ඒ නිසා අපි නීතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී වාෙග්ම තීන්දු 
තීරණ ගැනීෙම්දී රාජ්ය ෙසේවය සුද්ද පවිත කර ගන්නත් තීන්දු 
තීරණ ගත යුතුයි කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, COPE එෙක් 

සභාපතිතුමා. අද ඔබතුමාට විෙශේෂ දවසක්. 

 
 

[අ.භා. 6.37] 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායක ගරු අනුර දිසානායක  මන්තීතුමාට මම ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත වනවා. අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව හැටියට ෙම් වාර්තාව අද 
විවාදයට ලක් කරන අවස්ථාෙව්දී ෙම් වාර්තාව අගය කරමින් 
වාෙග්ම, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් කාර්ය භාරය අගය 
කරමින් පක්ෂ-විපක්ෂ වශෙයන් ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් පිරිසක් 
කථා කළා. ඒ හැම ෙදනාටම මම ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ෙම් අවස්ථාව ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක් කියලා මා හිතනවා. 
රෙට් රාජ්ය මූල්ය පාලනය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන 
බලය ෙමොන ආකාරෙයන්ද කියාවට නැඟිය යුත්ෙත් කියන 
කාරණය පිළිබඳව ෙහොඳ සාකච්ඡාවක් - සංවාදයක් - අපි අතර ඇති 
කරන්න ඕනෑ. අපි කාටත් ෙපෞද්ගලික ෙද්ශපාලනයක් තිෙබනවා , 
අපි කාටත් පක්ෂ  ෙද්ශපාලනයක් තිෙබනවා, අපි කවුරුත් කුමන 
ෙහෝ පක්ෂයක මතවාදයක් නිෙයෝජනය කරමින් තමයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. දුක් විඳලා වැඩ කරන 
කම්කරුවකු හැටියට ෙවන්න පුළුවන්, ෙගොවියකු හැටියට ෙවන්න 
පුළුවන්, ධීවරයකු හැටියට ෙවන්න පුළුවන්, ෙමොනයම් ෙහෝ 
වෘත්තියක් කරලා තමන් උපයන ආදායෙමන්, වැ ටුෙපන් තමන්ෙග් 
දරුවන්ට කන්න ෙදන්න තිෙබන මුදල්වලින් යම්කිසි මුදලක් බදු 
විධියට ෙගවන ජනතාවක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. අපි නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන්, අෙප් පක්ෂය විතරක් ෙනොෙවයි;  මුළුමහත් 
ජනතාවමයි. ඔවුන් -ෙම් රෙට් ජනතාව- අපි 225  ෙදෙනක් 
ෙමතැනට එවලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් තමන්ට හා තමන් 
උපයන මුදලට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරගන්නයි. පාර්ලිෙම්න්තුව 
ජනතා පරමාධිපත්ය බලය නිෙයෝජනය කරනවා කියන එෙක් 

ෙත්රුම, ජනතාව නිෙයෝජනය කරනවා කියන එකයි. ඒ වාෙග්ම 
ජනතාවෙග් බදු මුදල් රාජ්ය ව්යාපාර, රාජ්ය ආයතන, මහා 
භාණ්ඩාගාරය සාධාරණ විධියට පාවිච්චි කරනවාද කියන එක 
පිළිබඳව ජනතාවට සහතිකවීම තමයි අපි කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාව මඟින් එම ආයතන 19 ඇගයීමට ලක්කරලා, එම 
ආයතන 19 කියාකාරිත්වය පිළිබඳව කළ නිරීක්ෂණ පිළිබඳව ඔබ 
සෑහීමකට පත් ෙවනවා නම්, අපි එහි කියාකාරිත්වය නිවැරදි ෙලස 
විශ්ෙල්ෂණය කරලා, විගහ කරලා ෙමම නිරීක්ෂණයන් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා කියලා ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු මන්තීවරු 
සෑහීමකට පත් ෙවනවා නම්, ඒෙක් ෙත්රුම තමයි ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අපි නිවැරදි පරීක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවාය කියන 
එක. ෙමොකද, අප කවුරුත් අවසානෙය්දී අපටම පරීක්ෂාවට ලක් 
ෙවනවා. හෘදය සාක්ෂිය කියලා කියන්ෙන්, "මෙග් හෘදය 
සාක්ෂියට අනුව මම කටයුතු කරනවා" කියලා තව ෙකෙනකුට 
කියන එක ෙනොව, තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට තමන් අවංක වන 
එකයි. ඒක තමයි ඇත්තම කාරණය.  

විෙශේෂෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද ෙබොෙහෝ විවාදයට 
ලක්වන  ආයතනයක්, කාරක සභාවක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව. බැඳුම්කර 
කියාවලිය පිළිබඳව මම ෙමතැනදී කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, ෙම් සම්බන්ධව අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ 
පළමුවැනි කාරක සභා වාර්තාෙව්ත් බැඳුම්කර පිළිබඳව සඳහන්ව 
තිෙබනවා; ශී ලංකා මහ බැංකුව පිළිබඳව සඳහන්ව තිෙබනවා. මහ 
බැංකුව බැඳුම්කර නිකුත් කිරීෙම් කියාවලිය පිළිබඳව, ෙම් 
වාර්තාෙව්  70, 71 සහ 72 පිටුවල සඳහන් ෙවනවා. ඒක නිසා 
ෙමම වාර්තාව පිළිබඳව විවාද කරන මන්තීවරුන්ට බැඳුම්කර 
කියාවලිය ගැන කථා කරන්න අයිතියකුත් තිෙබනවා. මම ඒ ගැන 
ඊට වඩා කිසිවක් කියන්ෙන් නැහැ.  

මම තව එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා අද ෙම් මූලාසනෙය් ඉන්නවා. මම ඔබතුමාට ගරු 
කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් ඔබතුමාට ඒ අවස්ථාව ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා සභාපතිත්වය දරන ශී ලංකා කිකට් ආයතනය 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හමුවට පැමිණියා. ඔබතුමා ශී 
ලංකා කිකට් ආයතනෙය් සභාපතිවරයා හැටියට පැමිණ ඔබතුමා 
මෙග් මූලාසනයට ගරු කරලා කටයුතු  කළා. මම ඒ ගැන 
විෙශේෂෙයන් ෙම් විවාදෙය්දී කථා කරන්ෙන්, ඔබතුමා නායකත්වය 
ෙදන, සභාපතිත්වය දරන  ශී ලංකා කිකට් ආයතනය පිළිබඳවත් 
ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන නිසායි. ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙදවැනියා හැටියට සිටින නිසා, ඔබතුමාෙග් නිෙයෝජිතෙයක් 
එවන්න ඔබතුමාට හැකියාව තිබුණා. නමුත්, ඔබතුමා කිකට් 
ආයතනෙය් සභාපතිවරයා හැටියට එතැනදී කටයුතු කළා. එතැනදී 
ඔබතුමා ගරු කරන්ෙන් මට ෙනොෙවයි, ඔබතුමා ගරු කරන්ෙන් 
ෙම් රෙට් බදු ෙගවන ජනතාවට. ඒක තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සාමාජිකයන් 26 ෙදනාෙග්ම 
වගකීම. ඒ වාෙග්ම සමහර අය කියන විධියට ශී ලංකාෙව් 
විගණකාධිපතිතුමා කියන්ෙන් බුදු හාමුදුරුෙවෝ ෙනොෙවයි. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමොකක්ද point of Order එක ගරු මන්තීතුමා? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් කටයුතු 

අවසන්  වන ෙතක් ඉන්නවාද දන්ෙන් නැහැ, අෙප් කථාත් අහන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔව්, ඔව්, ඉන්නවා. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
එෙහම නම් පශ්නයක් නැහැ, සත්ුතියි. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම COPE එෙක් සභාපති නිසා සහ ෙමය ඒ සම්බන්ධ 

විවාදයක් නිසා මම අවසානය දක්වා සහභාගි ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම වාර්තාව ෙම් විධියට, 
ෙම් තරම් ඉක්මනට අද ෙමතැනට  එන්ෙන් නැහැ. සාමාන්යෙයන් 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අවුරුද්දක්, අවුරුදු ෙදකක් ගතෙවලා තමයි 
වාර්තාවක් ෙමතැනට එන්ෙන්. මාස තුනකට අදාළ වාර්තාවක් ෙම් 
තරම් ඉක්මනට ආෙව් ශී ලංකාෙව් විගණකාධිපතිතුමාත්, 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයත් ෙම් ෙවනුෙවන් දක්වන 
ලද මැදිහත්වීම නිසයි. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉතාම සීමිත 
පිරිසක් විසින් - භාෂා පරිවර්තන අංශෙය් නිලධාරින් පවා, 
හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් පවා, කාරක සභා 
කාර්යාංශෙය් නිලධාරින් පවා - දක්වන ලද මැදිහත් වීම නිසයි එය 
සිදු වුෙණ්.  

මම දන්නවා, සමහර අය කියන විධියට විගණකාධිපතිතුමා 
කියන්ෙන් බුදු හාමුදුරුෙවෝ ෙනෙමයි. සමහර අය අර්ථ දක්වන 
විධියට විගණකාධිපතිතුමා කියන්ෙන් ෙදවියන් වහන්ෙසේ 
ෙනෙමයි. ඒක ඇත්ත. හැබැයි, විගණකාධිපතිතුමා කියන්ෙන් 
"විගණකාධිපතිතුමා". අපි විගණකාධිපතිතුමා බුදු හාමුදුරුෙවෝ 
කරන්න ඕනැත් නැහැ, විගණකාධිපතිතුමා ගාමිණී විෙජ්සිංහ 
මට්ටමට දාන්න ඕනැත් නැහැ; සිරිපාල, ගුණපාල මට්ටමට දාන්න 
ඕනැත් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් රෙට් විගණකාධිපතිවරු ෙගොඩක් 
නැහැ. අපට විගණකාධිපතිවරු ඉන්ෙන් එක්ෙකනායි; මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරු ඉන්ෙන් එක්ෙකනායි.  එතුමා අෙප් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂෙය් ශාඛා සමිති සාමාජිකෙයක් ෙනොෙවයි. එක 
විගණකාධිපතිවරයායි ඉන්ෙන්. ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන සමහර 
කරුණු පිළිබඳව අපට වාද විවාද කරන්නට පුළුවන්; තර්ක විතර්ක 
කරන්නට පුළුවන්. ඒ ගැන අෙප් අදහස් ෙවනස් ෙවන්නට පුළුවන්. 
හැබැයි, විගණකාධිපතිතුමාෙග් මතය, විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
මතයයි. එතුමා සියලුම කරුණු කාරණා සලකා බලලා තමයි ඒ 
මතයට එළැඹිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් ආයතනයක් 
පිළිබඳව, ඒ ආයතනයක කාර්යභාරය  පිළිබඳව, කාර්ය සාධනය 
පිළිබඳව, මූල්ය පගතිය පිළිබඳව විගණකාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් 
කරන නිගමනය, එතුමාෙග් නිගමනය. අපි ඒකට එකඟ ෙවන්ෙන් 
නැත්නම් අපට කියන්නට පුළුවන්, ''විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
නිගමනයට මෙග් ෙද්ශපාලන මතය අනුව, මෙග් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂෙය් මතය අනුව මම එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ'' කියලා. ඒක 
ෙවනම කාරණාවක්. හැබැයි, අපි කාටවත්  විගණකාධිපතිතුමාට 
කියන්න බැහැ, ''දැන් තිෙබන තත්ත්වය අනුව ඔබතුමාෙග් මතය 
ෙවනස් කරලා ලියා ගන්න'' කියලා. ඒ තත්ත්වය බරපතළයි. ඒ 
තත්ත්වය ඉතා බරපතළයි. මම ඒ කාරණාව මතු කෙළේම,- 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, point of Order 

එකක්ද? 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අෙප් ෙද්ශපාලන මතය අනුව ඒ මතය ෙවනස් කර ගන්න 

කියන්න බැහැ. නමුත් විගණකාධිපතිතුමාෙග් මතය, ආර්ථික 
විද්යාෙව් කරුණු අනුව, අංක ගණිතය අනුව, මතු ෙවලා තිෙබන 
සාක්ෂි අනුව සහ පස්ෙසේ ආපු ෙල්ඛන අනුව වැරදි බව ෙපෙනනවා 
නම් එවිට, ඒ මතෙය් ඇති නිරවද්යතාව පිළිබඳව පශ්න කරන්න 
පුළුවන්ද, බැරිද? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක ඔබතුමාෙග් අදහස අනුව කියන්ෙන්. නමුත් මම 

කියන්ෙන්, ඒ  පශ්න කිරීම කරන්න පුළුවන් ෙම් සභාෙව්දී කියන 
එකයි. එෙහම නැතිව, ඒ මතය ගැන පශ්න කරන්න පුළුවන් ෙම් 
වාර්තාෙවන් ෙනොෙවයි. ඒක පශ්න කරන්න පුළුවන් 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් R e p o r t  එෙකන් ෙනොෙවයි.  
විගණකාධිපතිතුමා  පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන Report එක ෙවනස් 
කරලා ලියලා එවන්න කියලා අපි කවුරුන් ෙහෝ  එතුමාට 
කිව්ෙවොත්, ඒක සාධාරණ නැහැ. ඒ මතය  ගැන සාකච්ඡා කරන්න 
පුළුවන් තැන තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව. ඒ ගැන ෙම් සභාෙව්දී කථා 
කරන්න  පුළුවන්. ඒ නිසා මම අද ඒ ගැන ෙම් සභාෙව්දී කථා 
කරනවා. ඉතා පැහැදිලිව ඕනෑම මන්තීවරෙයකුට ෙම් සභාෙව්දී 
කියන්න පුළුවන්, ''විගණකාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන  
මතය ගැන සාක්ෂි මදි, ෙම්ක මීට වඩා පුළුල් ෙවන්න ඕනෑ, පළල් 
ෙවන්න ඕනෑ'' කියලා. නමුත්, ඒ මතය ෙවනස් කරන්න බැහැ. 
ඒක ෙවනස්  කරන්න කියලා අභිෙයෝග කරන්න බැහැ. ඒක 
ෙවනස් කරලා ලියා ගන්න  කියන්න බැහැ. කවුරුන් ෙහෝ එෙහම 
කියනවා නම්, ඒක ෙම් රෙට් මූල්ය පාලනය අෙහෝසි කර ගැනීමක්. 
ඒක ෙම් රෙට් මූල්ය පාලනය විතරක් ෙනොෙවයි, මූල්ය 
පජාතන්තවාදයත් බිඳ දැමීමක්. අපි හැම එකකටම පජාතන්තවාදය 
ගැන කථා කරනවා ෙන්. එෙහම නම් ආර්ථිකෙය්ත් තිෙබන්න 
ඕනෑ පජාතන්තවාදය. විනිවිදභාවය ගැන හැෙමෝම කථා කරනවා 
ෙන්. එෙහම නම් ඒකත් හරියට කියාත්මක කරන්නට දැනෙගන 
තිෙබන්න  ඕනෑ. "යහ පාලනය"ට අකුරු හයක් තිෙබනවා ෙන්. 
එෙහම නම් ඒ  ෙත්රුම දැනෙගන කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා ඉතා පැහැදිලිව අපි කියන්ෙන්, කවුරුවත් ඒ නුසුදුසු තැනට 
වැෙටන්නට එපා කියලායි. පළමුෙවන්ම මට කියන්නට 
තිෙබන්ෙන් ඒකයි.  

විගණකාධිපතිතුමා ''බුදු හාමුදුරුෙවෝ'' වාෙග් ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි. විගණකාධිපතිතුමා ෙදවියන් වහන්ෙසේ  ෙකෙනකුත් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා විගණකාධිපතිතුමා  විගණකාධිපති මට්ටෙම් 
තියමු.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් 
පළමුෙවනි වතාවට ෙවන්න පුළුවන්,  COPE  එක රැස් ෙවන්නට 
කලින් හැම දවසකම ඒ ඒ ආයතනය භාරව සිටින විගණන 
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නිලධාරින් ඇවිල්ලා අපිත් සමඟ නිදහස් සාකච්ඡාවක් කරනවා. 
ෙම් ආයතන 19ම කැඳවූ දිනවලට  කලින් දවෙසේ ඒ ආයතනෙය් 
ඉන්න විගණන නිලධාරිතුමා ඇවිල්ලා අපිත් සමඟ විවෘතව නිදහස් 
සාකච්ඡාවක් කරනවා, ෙමොකක්ද ඇත්තටම ඒ ආයතනෙය් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. විදුලිබල මණ්ඩලය නම්, විදුලිබල මණ්ඩලය 
ඇතුෙළේ ඉන්න විගණන නිලධාරියා - විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්න  විගණන නිලධාරියා ෙනොෙවයි-  අපිත් 
එක්ක කථා කරලා අවංකව කියලා තිෙබනවා, ෙමන්න ෙම්කයි 
ෙම් ආයතනෙය් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒවා මත පදනම් ෙවලා 
තමයි ෙම් වාර්තාව හදලා තිෙබන්ෙන්. කාරක සභාෙව් සියලුම 
මන්තීවරුන් ෙම් කරුණ ෙපොදුෙව් පිළිගත්ත කාරණා. මම හිතන 
විධියට ඒ පිළිබඳව කාරක සභාෙව් විවාද තිබිලා නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම විදුලිබල මණ්ඩලය භාරව ඉන්න නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා හැටියට, අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා වුණත් 
පිළිගන්නවා, විදුලිබල මණ්ඩලය සම්බන්ධෙයන් ෙමහි ලියලා 
තිෙබන කරුණු. ඒ වාෙග්ම අපි පතිපත්තියක් හදා ගත්තා, කාරක 
සභාෙව් අදාළ විෂය සාකච්ඡා කරන දවසට විෂය භාර ඇමතිවරයා 
සහභාගි කර ෙනොගනිමු කියලා.  කිකට් ආයතනය පිළිබඳව විමසුම් 
කරන අවස්ථාෙව්දී ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර අමාත්යතුමාට  ''එළියට 
යන්න'' කියලා කාරුණික ඉල්ලීමක් කරන්නට මට සිද්ධ වුණා. 
එතුමා ෙබොෙහොම නිහතමානීව ඒකට ඇහුම් කන් දුන්නා; එතුමා 
අෙප් පතිපත්තිය රැක්කා. ඒ ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න  
ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අද ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
පිළිබඳව රට තුළ ෙම් තරම් හැඟීමක් , විශ්වාසයක් ෙගොඩ නැඟිලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක පලුදු කරන්නට එපා, කවුරුවත්.   අද ෙම් කාරක 
සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට මම ඉන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙහට 
මම ෙම් පුටුෙවන් බැහැලා යන්න පුළුවන්. ෙහට ෙවනත් ෙකෙනක් 
ෙම් සභාපතිකෙම් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ෙම් කාරක සභාවට 
ලබා දුන්නු ගුණාත්මක භාවය, ෙම් කාරක සභාව පිළිබඳව රෙට් 
ජනතාව තුළ ඇති කළ විශ්වාසනීය භාවය, ඒ නිසා මූල්ය පාලනය 
පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇති වුණු වටිනාකම නැති කරන්නට 
එපා කියලා මම ෙබොෙහොම කාරුණිකව හැම ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඕනෑ නම්, ඒක ෙබොෙහොම බැගෑපත් ඉල්ලීමක් හැටියට 
ෙත්රුම්  ගන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට සාමාන්ය ජනතාවෙගන් 
ලැබුණු වටිනාකම නැති කර ගන්න එපා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවකෙයක් 
මට කියපු ෙදයක් කියන්නම්. දවසක් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමායි, මමයි කැන්ටින් එෙක් කෑම කනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙසේවකෙයක් ෙකොළයක් ෙගනැල්ලා දුන්නා. "මන්තීතුමා, අෙප් 
ඉස්ෙකෝෙල් ඉඩෙම් ව්යාපාරිකෙයක් බිල්ඩින් එකක් හදනවා. අෙප් 
ඉස්ෙකෝෙල් ඉඩම අල්ලාෙගනයි ෙම් ව්යාපාරිකයා ෙම්ක 
කරන්ෙන්. ෙම්  ගැන ෙමොකුත් කරන්න  බැරිද?" කියලා ඇහුවා. 
මම කිව්වා, “ෙම්ක පාසලක් නම් අෙප් කාරක සභාවට ෙමොකුත් 
කරන්න බැහැ. අධ්යාපන අමාත්යාංශ ෙය් කටයුතු පරීක්ෂා 
ෙවන්ෙන් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙවන්. ඒ නිසා ෙම් 
කාරණය රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙගනියන්න 
ෙවනවා.” කියලා. එතෙකොට කිව්වා, "නැහැ, ගෙම් මනුෂ්යෙයක් 
ෙම් ලියුම දුන්ෙන්, 'ෙපොදු ව්යාපාර' නිසා" කියලා.  "ව්යාපාර" 
කියන වචනය තිෙබන නිසා ඒ අය එහි සරල ෙත්රුම අරෙගන,  
අනවසරෙයන් ගෙම් ඉඩම අල්ලා ගන්න ව්යාපාරිකයා ගැනත් 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී කථා කරන්න පුළුවන් 
කියලා  හිතනවා.  

ඔබතුමා විශව්ාස කරන්න, COPE එකට ආයතනයක් 
ෙගන්වනෙකොට දැන් ඒ ආයතනය ගැන මහජන ෙපත්සම් එනවා; 
මහජන ලියවිලි එනවා. ඒවා ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා.  ෙම් 
ෙල්කම් මණ්ඩලය ඒ ගැන දන්නවා.  ඕනෑම ආයතනයක් 
සම්බන්ධෙයන් දවසකට පැමිණිලි දහයක් පහෙළොවක් එනවා.  
ඇයි ඒ? දැන් ජනතාව විශ්වාස කරනවා, "දැන් ෙම්  කාරක සභාව 
මූල්ය වටිනාකම් ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් පැමිණිලි ගැනත් 

කථා කරනවා" කියලා. ෙම් වාර්තාවට  අදාළව තිෙබන ආයතන 
පහක ගණන් මම එකතු කරලා බැලුවා.  විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ෙතල් සංස්ථාව  - ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙහජින් ගනුෙදනුෙව් පාඩුව 
ෙකෝටි දහදහස් ෙදසීයයි - රක්නා ලංකා ආයතනය, ශී ලංකා මහ 
බැංකුව.  2014 වර්ෂෙය් -අපි සමාෙලෝචනය කරපු අවුරුද්ෙද්- ෙම් 
ආයතනවල පාඩුව බිලියන තිස්එක් දාහයි. ෙපොලී පාඩුව බිලියන 
දාහතයි. ඒ වාෙග්ම, ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහෙල්,   ඖෂධ  නීතිගත 
සංස්ථාෙව්, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව තිෙබනවා. තව එක 
ආයතනයක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒ? ඒ තමයි ජනවසම. - JEDB
- ජනවසෙම් ඒ අවුරුද්ෙද් අලාභය මිලියන 1128යි.  විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ෙතල් සංස්ථාව, රක්නා ලංකා ආයතනය, ශී ලංකා මහ 
බැංකුව, ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම, 
ජනවසම කියන ෙම් ආයතනවල අලාභෙය් එකතුව ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මිලියන තුන්ලක්ෂ තිස්තුන් දහස් 
පණස්හතරක්. ඒ කියන්ෙන්, මූල්යමය වශෙයන් ෙම් ආයතන ලබා 
තිෙබන අලාභය, අවාසිය, නැත්නම්  විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
වචනවලින්ම කිව්ෙවොත් මූල්ය බලපෑම - පාඩුව- රුපියල් ෙකෝටි 
තිස්තුන්දාහයි. ෙම්, ආයතන දහයක විතර පාඩුව. ෙම්වා ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් සල්ලි. අපි ෙම් එකින් එක කථා කරන්ෙන් ඒවා 
ගැනයි.  

අපි පළමුෙවන්ම විමර්ශනය කරපු ආයතනය තමයි ලංකා 
බැංකුව.  ජනවාරි මාසෙය් 26ෙවනි දා තමයි ඒ විමර්ශනය කෙළේ. 
මම සභාපතිවරයා හැටියට පත් ෙවලා  මුලින්ම විමර්ශනය කරපු 
ආයතනය ඒක.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාගමකට අයිති නැවක් 
ඇපයට අරෙගන ලංකා බැංකුව ණයක් දුන්නා. නැවක් ඇපයට 
අරෙගන ණයක්  දුන්නා. පසුව ඒ නැව නැති වුණාය කිව්වා. 
බැංකුව ෙමොකද කෙළේ? ඒ ණය කපා හැරියා! ඒෙකන් ලංකා 
බැංකුවට වූ පාඩුව මිලියන 108යි. නැවක් අතුරුදහන් වුණා! අපි 
ඇහුවා ,"රක්ෂණ ඇපකරයක් බැලුෙව් නැද්ද?''  කියලා. ඒ 
රක්ෂණ ඇපකරය බලලා නැහැ. දැන් නැව නැහැ; ණය කපා 
හැරියා.  එතැනින් තමයි අපි විමර්ශන පටන් ගත්ෙත්.  

ඊළඟට,  ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙහජින් ගනු-ෙදනුව. ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් - යහ පාලනය ආණ්ඩුෙව්- අලුත් අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙයන් අපි ඇහුවා, "ඔයෙගොල්ෙලෝ පත්ෙවලා මාස හතක් 
ෙවනවා. ෙම් කුපකට ෙහජින් ගනුෙදනුව ගැන  අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය තුළ සාකච්ඡා කළාද" කියලා. නමුත් එක වතාවක්වත් 
ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා නැහැ. ඒ ගනු-ෙදනුෙව් පාඩුව කීයද?  ඒක 
ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. "ෙහජින් ගනුෙදනුව නිසා රට විසින් 
දැරූ සමස්ත පාඩුව  මිලියන දහදහස්  ෙදසීයයි." ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා ඒ කාරණය සඳහන් කළ නිසා මා ඒ ගැන 
නැවත නැවත කියන්ෙන් නැහැ.   ෙම්වා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
සල්ලි.  

ඊළඟට,  රක්නා ලංකා සමාගම  ගැන  ෙම් වාර්තාෙව් 
තිෙබනවා. ඒ සමාගම ගැන මහා වාද විවාද ෙගොඩක් කළා; තර්ක 
විතර්ක කළා; ෙකස්  පැෙලන තර්ක ෙගනාවා.  ෙම් වාර්තාෙව් 31 
ෙවනි පි ටුෙව් ෙමොකක්ද ඒ ගැන කියලා තිෙබන්ෙන්?  ඔබතුමන්ලා 
ෙහොඳින් බලන්න. විගණකාධිපතිතුමාට ඕනෑතරම් අභිෙයෝග 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් පරම සත්යයට අභිෙයෝග කරන්න  
බැහැ. ෙමොකක්ද  31 ෙවනි  පිටුෙව්  තිෙබන්ෙන්?  බාහිර පාර්ශ්ව 
සමඟ ඇති කර ගත් ගිවිසුම්වල නීත්යනුකූලභාවය ගැන එහි 
තිෙබනවා.  ගරු අජිත් ෙප ෙර්රා නිෙයෝජ්ය  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා, 
ඒ අවස්ථාෙව් කාරක සභාෙව් සාමාජිකෙයකු හැටියට කටයුතු 
කරමින් ඉතා ෙහොඳ කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කළා, නීතිඥ වරෙයකු 
හැටියට. මම එය අගය කරනවා, ඔබතුමා අද ෙකොතැන, ෙමොන 
තත්ත්වෙය් සිටියත්.  ෙම් ගිවිසුම්ව්ල කිසිම  නීත්යනුකූලභාවයක් 
නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ඉහතකී ගිවිසුම් හයම ඒකාබද්ධ කර, 2014.01.28 දින  
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් මැරිටයිම් සමාගම සමඟ  ගිවිසුමක් අත්සන් කර 
ඇති  අතර, එම  ගිවිසුෙම්  නීත්යනුකූලභාවය පිළිබඳව කාරක 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු විය.  එම ගිවිසුම නීතිඥවරයකු විසින් 
සහතික කර  ෙහෝ ලියාපදිංචි කර ෙහෝ  ෙනොමැති  බවද, අධ්යක්ෂ  
මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලබා ෙනොමැති බවද  නිරීක්ෂණය විය. 
වාර්ෂික වාර්තා, මහා සභා රැසව්ීම්  වාර්තා, අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් 
ෙවනස්කම්, අස්වීම් ලිපි, පත් වීම් ලිපි, ෙනොමැති අතර...."  ඒ 
ෙමොකුත් නැහැ. "...වාර්ෂික වාර්තා, මහ සභා රැස්වීම් වාර්තා,  
අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් ෙවනස්කම්, අස්වීම් ලිපි, පත්වීම් ලිපි   ෙනොමැති 
අතර, ෙම් සඳහා මුද්දර ගාසත්ුද ෙගවා නැත.  ෙම් ගිවිසුම් 
නීතිවිෙරෝධී, පිළිගත ෙනොහැකි  ගිවිසුම් බව  කාරක  සභාව 
ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදි. ෙම් ගිවිසුම්වලට  ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශය ෙහෝ මහා භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමතිය ලැබී ෙනොමැත." 
ඉතින් ෙකොෙහොමද ෙම් ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන්? 
ෙම්වායින් රටට ෙවච්ච පාඩුව ෙකොෙතක්ද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු  මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව  විනාඩි තුනක් තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය  කථානායක තුමනි,  මා  ඉක්මනින් අවසන් 

කරනවා.     

ඊළඟට, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සමාගම් පැටව් ගැහුවා. 
අදටත් විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සමාගම් පැටව් ගහනවා. අපි  සාකච්ඡා 
කළා, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තිෙබන මහ ජනතාවෙග් මුදල් 
ෙකොයි විධියටද ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට යන්ෙන්  කියලා. ඒවා 
වැළැක්වීමට ගත්ත කියා මාර්ග නැහැ. මම ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, විෙශේෂෙයන්ම ඉෙගන ගන්න ළමයින්ෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, දැන් ෙම් වාර්තාව අපි කාෙගවත්  ෙපෞද්ගලික 
ෙදයක් ෙනොෙවයි,  ෙම්ක ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්, ඒ නිසා ෙහොඳට 
අධ්යයනය කරන්න කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් තිස් අවුරුදු 
යුද්ධයක් තිබුණ බව අප දන්නවා ෙන්. ඒ යුද්ධෙය්දී සතුරා අපට 
ෙපනුණා. සතුරා අෙප් මුහුණට මුහුණ හිටියා. එතෙකොට, හමුදා 
ෙසබළාට ෙහෝ අෙනක් පැත්ෙත් ඉන්න සතුරාට ෙහෝ ඉලක්ක 
කරලා ෙවඩි තියා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් මූල්ය අපරාධ කරන 
සතුරන් එෙහම ඉලක්ක කරලා අල්ලා ගන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒ 
අය අපරාධය කලින් සැලසුම් කරන නිසා. ඒවාට අවශ්ය 
ලියකියවිලි කලින් හදා ගන්නවා. අපරාධය සිද්ධ ෙවන්ෙන 
ෙකොෙහොමද කියලා සූදානම් වනවා. සූදානම් ෙවලා තමයි ෙම් මූල්ය 
අපරාධ කරලා තිෙබන්ෙන්; කරන්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ 
අපරාධ ෙහළිදරවු කර ගන්න, ඒ අපරාධ ෙහොයා ගන්න ෙම් කාරක 
සභාෙව් වාඩි වන අපි 26ෙදනාට විතරක් බැහැ. අපි 26ෙදනා 
ඇවිල්ලා ලියකියවිලි ටිකක් අරෙගන  කිෙයව්වාය කියලා ඒ මූල්ය 
අපරාධකරුවන් ෙහොයා ගන්න බැහැ. ඔවුන් ෙහොයා ගන්න අපට 
තිෙබන ආම්පන්නය, ෙමවලම තමයි, විගණකාධිපතිතුමා ඇතුළු 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව. මම ඒ ෙද් කියන්ෙන් ෙම්කයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කියාවලිෙය්දී අද හෑල්ලුවට ලක් කරන 
ආයතනයක් ෙවලා තිෙබනවා විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ඒකට ෙහොඳම නිදසුන තමයි, අද විවාද කරන 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් පළමුවන වාර්තාව. එහි 70 

සහ 71 පිටු මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. 
බැඳුම්කර සම්බන්ධෙයන් එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:    

"2016 ජුනි මස 03 වන දිනැති විගණකාධිපති අමතන ලද නිෙයෝජ්ය මහ 
බැංකු අධිපති පී. සමරසිරි මහතා විසින් අත්සන් කරන ලද ලිපිය මඟින් ද 
බැඳුම්කර නිකුතු සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ට පහසුකම් සලසා දී ඇති 
ෙහයින් අවශ්ය නිශ්චිත දත්තයන් එකී ෙපොත්පත් පරීක්ෂා කිරීෙමන් ලබා 
ගත හැකි බව දන්වා ඇත. 

ෙම් අනුව ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අප විසින් ඉල්ලා සිටින ලද 
ෙතොරතුරු ලබාදීම ඍජුවම පතික්ෙෂේප කර ෙනොතිබුණද පහත සඳහන් 
කරුණු මත උක්ත වාර්තාව පිළිෙයල කිරීමට ෙනොහැකි විය හැකි බව/ 
පිළිෙයල කිරීම පමාද විය හැකි බව විගණකාධිපති විසින් 2016.06.08 වන 
දිනැති ලිපිය මඟින් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති ෙවත 
දන්වා ඇත."  

ෙමොනවාද ඒ කරුණු? කරුණු හතරක් තිෙබනවා. පළමු 
කරුණ ෙමෙසේය: 

"ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර නිකුතු සම්බන්ධෙයන් ඉතා විශාල 
ගනුෙදනු සංඛ්යාවක් සහ දත්ත සංඛ්යාවක් පරිගණක ජලය තුළ පවතින 
බැවින් විගණකාධිපතිෙග් නිලධාරින්ට අදාළ නිශ්චිත දත්ත ලබා ගැනීමට 
එකී සියලුම දත්තයන් පරීක්ෂා කිරිමට සිදුවන බැවින් සහ ඒ සඳහා 
විෂයානුබද්ධ විෙශේෂඥ දැනුමක් අවශ්ය වන බැවිනුත් ක්ෂණිකව අදාළ 
ෙතොරතුරු උපුටා ගැනීම පාෙයෝගිකව අපහසුවීම."  

ඒ අය කියන්ෙන්, “පරිගණකවල ෙතොරතුරු තිෙබනවා, 
ඇවිල්ලා ගන්න" කියලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කතාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වැදගත් කාරණය 

කියන්න ඕනෑ නිසා මට මිනිත්තු ෙදකක් ෙදන්න. ෙදවැනි 
කාරණය ෙලස ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

"ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර නිකුතු පිළිබඳව ඉල්ලා සිටින ලද 
නිශ්චිත දත්තයන් රාජ්ය ණය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් මීට ෙපර ඉල්ලා 
සිටින ලද අවස්ථාවලදී එකී ෙතොරතුරු ඉතා සුළු කාලයක් තුළ ලබා දී 
තිබියදී ෙමවර ඔවුන්ෙග් ෙපොත්පත් පරීක්ෂා කර බලා ෙතොරතුරු උපුටා 
ගන්නා ෙලස දැනුම් දීම පශ්නකාරී වීම."  

 මම ෙනොෙවයි එෙහම කියන්ෙන්. විගණකාධිපතිතුමා. 
තුන්වන සහ හතරවන කාරණා ෙලස ෙමෙසේ කියනවා: 

"මහ බැංකුව විසින් ෙමවර ෙයෝජනා කර ඇති කමෙව්දය අනුගමනය කර 
විශාල කාලයක්ද වැය කර අදාළ ෙතොරතුරු විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් විසින් ෙසොයා ගනු ලැබුවද ඒවාෙය් 
නිවැරදිභාවය පිළිබඳව නැවතත් මහ බැංකුව ෙවතින් සනාථ කර ගත යුතු 
වීම ෙහේතුෙවන් එකවරම මහ බැංකුව විසින් විගණකාධිපතිට අවශ්ය 
නිශ්චිත ෙතොරතුරු සැපයීම වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා නිවැරදිව උක්ත 
වාර්තාව පිළිෙයල කිරීමට ෙහේතු වන බව අවෙබෝධ වීම. 

තවද විගණන කටයුතු සඳහා සුදුසු පරිදි සකසන ලද නිශ්චිත ෙතොරතුරු 
විගණකාධිපති ෙවත ලබා ෙනොදීම මඟින් විගණකාධිපතිෙග් ව්යවස්ථාපිත 
කටයුතු ඉටු කිරීම පමාද වන අයුරින් ෙවෙහසකර කියාවලියකට 
විගණකාධිපතිෙග් කාර්ය මණ්ඩලය පත් කිරීමට උත්සාහ කරමින් 
විගණකාධිපතිෙග් විෂයය පථය සීමා කිරීමට පසු බිම සැකසීම."  

ඉතාම නිවැරදියි. ඒක තමයි සිද්ධ වුණු පරම ඇත්ත.  

765 766 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 



2016 ඔක්ෙතෝබර් 25  

ඊළඟට කියනවා:  

"ඉහත කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන ඒ පිළිබඳව කරුණු විමසීම සඳහා 
2016.06.08 වන දින මහ බැංකුෙව් අධිපති ඇතුළු සියලුම වගකිව යුතු 
නිලධාරීන් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට කැඳවන ලදී. එහිදී සාක්ෂි 
ෙදමින්, මහ බැංකුව මඟින් සංෙව්දී ෙතොරතුරු ලබා ෙනොදීමටත් එවැනි 
ෙතොරතුරු මහ බැංකුවට පැමිණ ලබා ගැනීෙම් එකඟතාවක් වසර 
ගණනාවක සිට මහ බැංකුව සහ විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අතර 
පැවති බවත් ..... "  

ඒෙකන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. අෙප් 
මූල්ය පාලන බලය; පාර්ලිෙම්න්තුව සතු බලය අතහැර ගැනීමක් 
කරන්න එපා. අපි ෙම් වාර්තාව ගැන විවාද කරනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි,  අවසාන වශෙයන් අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට  වග කිව 
යුතුයි. ඒක තමයි හෘදය සාක්ෂිය කියන්ෙන්. හෘදය සාක්ෂිය 
මැෙනන්ෙන් මුදල් සහ හැඟීම් අතර නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබ හැම  ෙදනාෙගන් අපි අහනවා. ඒ නිසා රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද් ඉෂ්ට කිරීම සඳහා ඔබ හැම 
ෙදනාම කටයුතු කරන්න. ඒ ෙවනුෙවන් අද ෙම් වාර්තාව ගැන 
විවාද කරපු, විවාදෙය්දී කරුණු ඉදිරිපත් කරපු, විවාදෙය්දී තර්ක 
විතර්ක ඉදිරිපත් කරපු හැම ෙදනාටම මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, බුදු හාමුදුරුවන් ෙනොවන, ෙදවියන් වහන්ෙසේ ෙනොවන 
විගණකාධිපතිතුමාට සහ විගණකාධිපතිතුමාෙග් කාර්ය 
මණ්ඩලයට මම කෘතෙව්දීව ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට වැඩිපුර 
ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Mylvaganam 

Thilakarajah. You have six minutes to speak.  

 
[பி.ப. 7.00] 

 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, மிக க்கியமான 

சைப ஒத்திைவப்  ேவைளப் பிேரரைண ஒன்றின்மீ  
உைரயாற் வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்தைமக்காக த ல் 
தங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  இன்  
விவாதத்திற்கு எ த் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள, அரசாங்கப் 
ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  - COPE - இனால் ன்னர் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைக ெதாடர்பில் பல்ேவ  வாத 
விவாதங்கள் இந்தச் சைபயிேல நைடெபற் க்ெகாண் க் 
கின்றன. எனக்கு ன்  உைரயாற்றிய COPE கு வின் 
தைலவ ம் பாரா மன்ற உ ப்பின மான ெகளரவ சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி அவர்க ம் நா ம் எனக்குப் பின்னால் 
அமர்ந்தி க்கின்ற ெகளரவ உ ப்பின ம் நண்ப மான 
ேபராசிாியர் ஆசு மாரசிங்க அவர்க ம் பல்கைலக்கழகத்திேல 
சமகாலத்தில் கல்வி கற்றவர்கள். அந்தக் காலத்தில் பல்கைலக் 
கழகத்தில் நாங்கெளல்ேலா ம் ெவவ்ேவ  மாணவர் 
இயக்கங்களிேல இ ந்  அரசியல் ெசயற்பா களிேல 
ஈ பட் க்கின்ேறாம். இன்  நாங்கள் இந்தச் சைபயிேல 
அரசாங்கப் ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய விடயங்கள் 
ெதாடர்பில் பல்ேவ  விதமாக விவாதித் க் ெகாண் க் 
கின்ேறாம். ேநற்  ன்தினம் சைபக்கு ெவளிேய இந்த 
நாட் ன் பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் கடந்த வாரத்தில் 
இடம்ெபற்ற இரண்  பல்கைலக்கழக மாணவர்களின் இறப் த் 

ெதாடர்பாக ஒன் ேசர்ந்த குர ேல தம  அஞ்ச ையச் 
ெச த்தியேதா  நீதியான விசாரைணைய ம் 
ேகாாியி க்கின்றார்கள். இறந்த அந்த மாணவர்க க்கு இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் என  அஞ்ச ையச் ெச த்திக்ெகாள்வேதா , 
அவர்க க்கு இைழக்கப்பட்ட அநீதி ெதாடர்பாக நீதியான 
விசாரைண ேவண் ம் என்பைத ம் இந்தச் சைபயிேல பதி  
ெசய்ய விைழகின்ேறன்.   

இந்த COPE கு வின் ெசயற்பா கள், அதேனா  
ஒட் யதான அறிக்ைககள் சம்பந்தமான இந்த விவாதத்தில் 
எனக்கு ன்  ேபசிய கு வின் தைலவர் அவர்கள் சில 
விடயங்கைள ஞாபக ட் னார். அவர  உைர எனக்கும் சில 
விடயங்கைள ஞாபக ட் ய . நாங்கள் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் என்ற வைகயிேல பல்ேவ  கு க்களிேல 
அங்கம் வகிக்கின்ேறாம். பல்ேவ  நிைலயியற் கு க் 
கூட்டங்கள் இந்தப் பாரா மன்றத்திேல சைப அமர்  
நாட்களி ம் சைப அமர்  இல்லாத நாட்களி ம் நைடெப  
கின்றன. ெவவ்ேவ  நிைலயியற் கு க்கள், ெவவ்ேவ  

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் இ ந்தேபா ம் இந்த 
COPE கு  கூ கின்ற நாட்களில் மாத்திரம் அ  கூ வதாக 
ஊடகங்களில் ெசய்தி ெவளியாகின்ற . அேதேபால், அ  கூ  

ந்த பின்ன ம் இப்ெபா தான் COPE கு க் கூட்டம் 
நிைற ெபற்றதாக ம் ெசய்திகள் வ கின்றன. அந்தளவிற்கு 
இந்த COPE கு  மிக ம் பிரபலமான ஒ  கு வாகப் 
பாரா மன்றத்தில் அைடயாளங்காணப்ப கின்ற . நாம் 
ஊ க்குச் ெசல் ம்ேபா  எமக்கு வாக்களித்த மக்கள், "நீங்கள் 
எல்லாம் இத்தைகய கு க்களில் இல்ைலயா?" என்  
ேகட்கின்றார்கள். அப்ேபா  நான் ெசால்ேவன், நா ம் 
கு க்களில் இ க்கின்ேறன் என் . அதாவ , Public Finance 
Committee என்ற  நிதி சம்பந்தமான கு வி ம் ெபா  
மக்களின் பிரச்சிைனகைள ஆரா ம் Public Petitions 
Committee யி ம் அங்கத்தவராக இ க்கின்ேறன். ேம ம், 
அரசியலைமப் ச் சைபைய வழிப்ப த் ம் கு வின் கீழ் 
உ வாக்கப்பட்ட உப கு வி ம் அங்கத்தவராக இ ந்  
ெசயற்பட் க்கிேறன். அேதேபான் , ைறசார் ேமற் 
பார்ைவக் கு க்கள் என்றவைகயில், டைமப் , சுகாதாரம் 
மற் ம் மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல், சட்ட விவகாரம் 
மற் ம் ஊடகத் ைற பற்றிய கு க்களி ம் அங்கம் 
வகிக்கின்ேறன். ஆனால், இந்தக் கு க்களில் விவாதிக்கப் 
ப கின்ற விடயங்களில் காணப்படாத ஆர்வம், COPE 
கு வின் விடயங்களிேல காணப்ப கின்ற .  

பாடசாைலக்குச் ெசாந்தமான காணியில் வியாபாாி 
ெயா வர் கட் டம் அைமப்ப  ெதாடர்பாகப் பாரா மன்ற 
ஊழியர் ஒ வர் தன்னிடம் ேகள்வி ேகட்ட  ெதாடர்பில் இங்கு 
COPE கு வின் தைலவரான ெகளரவ உ ப்பினர் சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி அவர்கள் குறிப்பிட் ந்தார். அேதேபால், 
நா ம் ஒ  சம்பவத்ைத ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன். 
நான் ஒ  ேதாட்டத் ெதாழிலாளியின் மகன் என்பைத இங்கு 
ெப ைமேயா  ெசால்கின்ேறன். நாங்கள் எங்க ைடய 
ெதாகுதிக்குச் ெசல் கின்றெபா , அங்குள்ள ெதாழி 
லாளிகள், "எங்க க்குச் ெச த்தப்படாத ஊழியர் ேசமலாப 
நிதி ேகா க்கணக்கில் இ க்கிறேத, இதைன ஆராய்வதற்கு 
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல ஒ  கு  இல்ைலயா?" என்  
எங்களிடம் ேகட்கின்றெபா , நாங்கள் அவர்க க்குப் பதில் 
அளிக்கேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம்.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, COPE கு வின் 
தைலவர் அவர்கள் ெசான்ன ேபால, JEDB - Janatha Estates 
Development Board, SPC - State Plantations Corporation 
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ேபான்ற அரச நி வனங்க க்குக் கீழ் இயங்குகின்ற 
ஸ்தாபனங்களில் பல ேகா க்கணக்கான ெதாழிலாளர்களின் 
நிதி - ஊழியர் ேசமலாப நிதி மற் ம் ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதி - 
ெச த்தப்படாமல் இ க்கின்ற . இ  ஓாி  ஆண் கள் 
அல்ல; பல ஆண் களாகச் ெச த்தப்படவில்ைல. அ ம் 
ஓாி  பாய் அல்ல; ஆயிரக்கணக்கான பாய் 
ெச த்தப்படவில்ைல. இலட்சக்கணக்கான ெதாழிலாளர்களின் 
நிதி உாிய ைறயில் ெச த்தப்படவில்ைல என்ப  
ெதாடர்பில் இந்த அறிக்ைகயிேலேய குறிப்பிடப் 
பட் க்கிற . ஆனால், COPE கு வின் அர்த்தேம இன்  
மாற்றப்பட் , COPE கு  என்ற டன் அ  மத்திய வங்கியின் 

றி வழங்கல் சம்பந்தமாக ஆரா ம் கு  என்பதாக மாத்திரேம 
மக்கள் மத்தியில் அர்த்தப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . 
அ பற்றிேய இன்  பரவலாகப் ேபசப்ப கின்ற . அ  
ேபசப்படேவண் ய விடயம்தான். ஆனால், இங்கு நான் 
அைதப் பற்றிப் ேபசுவதாக இல்ைல. ஆகேவ, ெகளரவ 
உ ப்பினர் சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி அவர்கள் COPE கு வின் 
தைலவர் என்ற வைகயிேல, இந்த அறிக்ைகயில் 
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற இவ்வாறான விடயங்கைள ம் 

ன்ென த் ச் ெசன்  எதிர்வ ம் காலங்களில் அதைன 
ைறயாகச் ெச த் வதற்கான ெபாறி ைறைய ம் இந்தப் 

பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கேவண் ெமன நான் விநயமாக 
ேவண் க்ெகாள்கிேறன்.   

கடந்த காலங்களிேல ஆட்சி ெசய்தவர்கள், ேதாட்டங்களில் 
இ ந்த மரங்கைள ெவட்  - இயற்ைகைய அழித்  - 
அத டாக வ கின்ற வ மானத்தினால் EPF, ETF 
பணத்ைதச் ெச த் வெதன அைமச்சரைவயிேல  
எ த்தி ந்தார்கள். அ  எந்தள க்குப் ெபா த்தமற்ற ஒ  

ைற என்பைத பிரதிச் சபாநாயகராகிய நீங்கள் அறி ர்கள்! 
நீங்கள் நிைலயான அபிவி த்தி - sustainable development - 
ெதாடர்பில் நன்கு ஆர்வ ள்ளவராக இ க்கின்றீர்கள். அ  
ெதாடர்பான பயிற்சிகைள எங்க க்கு வழங்கிய அ பவ ம் 
உங்க க்கு இ க்கின்ற . எனேவ, எந்தெவா  
சந்தர்ப்பத்தி ம் நாங்கள் அத்தைகய ைறைய அ மதிக்க 

யா . இந்த அரசாங்கத்தின் 100 நாள் ேவைலத் 
திட்டத்திேல ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சராக 
இ ந்த ெகளரவ ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கள், இதற்குப் 
பதிலாக நிதியைமச்சிடமி ந்  உாிய ெதாைகயிைனக் ேகாாி, 
அைமச்சரைவப் பத்திரத்ைதச் சமர்ப்பித்  இறப்பர் ஆராய்ச்சி 
நி வனத்தில் 10 வ டங்களாக ெச த்தப்படாமல் இ ந்த 
EPF, ETF ெதாைகயிைனச் ெச த் வதற்காக திைறேசாி 
யி ந்  பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாண் ள்ளார். அத்தைகய 
ஒ  ைறயிைனப் பயன்ப த்தி, அரச நி வனங்க க்குக் கீழ் 
இயங்கும் ெப ந்ேதாட்டங்களில் ெச த்தப்படாமல் இ க்கும் 
ேகா க்கணக்கான ஊழியர் ேசமலாப நிதிைய வழங்குவ  
ெதாடர்பாக ம் இந்தக் கு வின் அறிக்ைகயிேல குறிப்பிடப் 
பட் க்கின்ற .  

ெவ மேன, அரசியல் காரணங்க க்காக மத்திய வங்கி 
யின் றி வழங்க டன் மாத்திரம் - அ  ேபசப்பட ேவண் ய 
விடயம்தான் - இந்த விசாரைணகைள மட் ப்ப த்தி 
விடக்கூடா . ெதாழில் அைமச்சுக்குக் கீ ள்ள ஊழியர் 
ேசமலாப நிதியத் க்கு இந்த நி வனங்கள் சட்ட ாீதியாகச் 
ெச த்தியி க்க ேவண் ய நிதி எங்ேக ெசன்ற ? 
ெதாைலக்காட்சி நி வனங்கள் அந்தத் ேதாட்டங்களின் 
வளங்கைளப் பயன்ப த்தியைமக்காக - ெதாைலக்காட்சிக் 
ேகா ரங்கைள நி வியைமக்காக - பல ேகா  பாையச் 

ெச த்தேவண் யி க்கின்ற . அந்த நி வனங்க க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகள் ெகா ம்பிேல - தைலநகரத்திேல - 
பரவலாகக் காணப்ப கின்றன. அைவ மிகக்குைறந்த 
விைலக்கு வாடைகக்கு விடப்பட் க்கின்றன. அதன் லம் 
வ மானங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வ  ெதாடர்பி ம் இந்த 
அறிக்ைகயிேல குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, 
ெவ மேன அரசியல் சார்ந்த விடயங்க க்காக ஒ  
விடயத்ைத மாத்திரம் க்கிப்பி க்கா , இந்தச் சைபக்கு 
வந்தி க்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் மக்க க்காக, அந்த 
மக்களின் மீ  அக்கைற ெகாண்டவர்களாகச் ெசயற்பட 
ேவண் ம் என்  கூறிக்ெகாள்வேதா , அந்த மக்க க்குச் 
ேசரேவண் ய ேகா க்கணக்கான பணத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு இந்தக் COPE கு  வ த்தேவண் ம் 
என் ம் ேகட் , சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றி கூறி விைடெப  
கின்ேறன்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා. 
 
 
[අ.භා. 7.08] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විපක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායක ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා විසින් අද දින සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදය සඳහා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව මා ෙබොෙහොම පශංසාෙවන් කථා කරන අතරම, ෙම් 
කාරණය ගැනත්  මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පමුඛ ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව තුළ අපි ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවන බව  පැහැදිලිවම කිව්වා. ඒ වාෙග්ම 
එෙතක් කියාත්මක වුණු ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව, 
පළාත් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා, ෙවනත් ෙකොමිෂන් සභා 
වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ස්ථාපිත කරපු 
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ 
කාරක සභා වැනි කාරක සභාවල නිර්ෙද්ශයන් තිෙබනවා.  ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මමත් දකුණු පළාත් සභාෙව්, පළාත් 
රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. 
මමත් අවුරුදු පහක් එහි සිටියා. හැබැයි, එම කාරක සභාෙව් 
සාකච්ඡා වුණු ඒවා පළාත් සභාව තුළ සභාගත කරන ෙතක් අපි 
ඒවා පිළිබඳව කිසිම ෙව්ලාවක කිසි ෙලසකින්වත්, ඒ පිළිබඳ  
විෙව්චනය කෙළේත් නැහැ; ඒවා සභාව තුළ විවාදයට ගත්ෙත්ත් 
නැහැ.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙමම කාරක සභාෙව් 
සභාපති ධුරයට පත් වුණාම අපි ෙබොෙහොම සතුටු වුණා. අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමා ඉතාම පැහැදිලිව යම් යම් පශ්න ඇතිෙවන, යම්  
යම් අභිෙයෝගවලට ලක් ෙවන ෙමවැනි කාරක සභාවල 
සභාපතිකම දුන්ෙන්, විපක්ෂයටයි. අපි දන්නවා, රජෙය් ගිණුම් 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිකම අෙප් ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න මැතිතුමාට දුන් බව. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මැතිතුමාට ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිකම 
දුන්නා. අපි එෙහම කෙළේ අප තුළ තිෙබන මූල්යමය විනිවිදභාවය 
නිසායි.  ඒ වාෙග්ම අෙප් කටයුතු පිළිබඳව, යම් යම් ෙද්වල් 
පිළිබඳව,  ෙබොෙහොම පාරි ශුද්ධත්වෙයන් සැකෙයන් ෙතොරව ඔප්පු 
කරන්න පුළුවන් නිසායි. ගරු රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට 

769 770 
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කවුරුත් කියන්ෙන් "Mr.Clean" කියායි. එතුමා ඉතාම පැහැදිලිව 
ෙම් කටයුතු කරනවා. සමහර ෙව්ලාවට එතුමා අපට කියා 
තිෙබනවා, "ෙම්වාට තරග කරන්නට එපා. අපි ෙම් අවස්ථාව 
විපක්ෂයට ෙදන්න ඕනෑ" කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවලදීත් පුළුවන් තරම් විපක්ෂෙය් අයට  එතුමා එම 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා. අපි ඒ ගැන දන්නවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා 
වරපසාද) පනත අපි ළඟ තිෙබනවා. එහි උපෙල්ඛනෙය් "ආ" 
ෙකොට ෙසේ, අංක නවය යටෙත් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභාවක කටයුතු කිසිවක් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවත වාර්තා කිරීමට ෙපර, ඒවා පකාශනය කිරීම ෙනොකළ 
යුත්තක් කියලා. අද ෙම් වාර්තාව ගැන කථා කරන එක හරි. 
2016.01.26 වැනි දින සිට 2016.04.08 වැනි දින දක්වා ෙකෝප් එක 
විසින්  කරන ලද පරීක්ෂණවල වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින -
2016.10.25- "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් මුල් පිටුෙව් සඳහන් ෙවනවා, 
"ෙකෝප් කමිටු සභාපති රැස්වීෙමන් නැඟිට යයි" කියලා. එහි 
සඳහන් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? "ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර 
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව්  ඊෙය් දැඩි උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වූ අතර එහි 
සභාපති සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා සභාෙව් කටයුතු නතර කර 
අතරමගදී නැඟිට ෙගොස් තිෙබ්" යනුෙවන් එහි සඳහන් ෙවනවා.  
ෙමතැන තිෙබන සදාචාරය ෙමොකක්ද කියලා මම අහනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා 
විධියට කටයුතු කරන ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා කාරක 
සභාෙව් තිබුණු ෙගෞරවය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙකෙලසා, 
සදාචාරාත්මක ෙනොවන විධියට නැඟිට එළියට ගිහින් මාධ්ය 
සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිෙබනවා. ෙම් සභාපතිවරයා  ඉතාම 
අකාරුණික විධියට කටයුතු කර තිෙබනවා. එෙහම කරන්න බැහැ 
කියලා අපි දන්නවා. මමත් පළාත් සභාෙව් ගිණුම් කාරක සභාෙව් 
සිටි නිසායි මම කියන්ෙන්. ෙම් අණපනත්වල, වරපසාදවල 
තිෙබන කාරණා එතුමා උල්ලංඝනය කෙළේ ෙකොෙහොමද, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ෙමතුමන්ලා ෙම් සභාපතිකම් අරෙගන තිෙබන්ෙන් එළියට ගිහින් 
මාධ්ය සංදර්ශන පවත්වන්නද කියලා මට හිෙතනවා. ෙමෙහම 
කමයක් නැහැ. අප දන්නවා, ෙම් කාරක සභාවල ඕනෑ තරම් ෙම් 
ෙද්වල් සාකච්ඡා කරන බව.  ෙමම වාර්තාෙව් විෙශේෂෙයන්ම 
ආයතන 19ක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කර  තිෙබන බව අපි දැක්කා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසන් නිසා දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසන් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. අද උදෑසන සිටම ෙම්  ගැන කථා 
කරලා, ෙම් පශ්නය සමථයකට පත් කරෙගන තිෙබනවා.  ෙම් 
විවාදය අවසන් වන ෙවලාෙව්, එම කමිටුෙව් ගරු සභාපතිතුමා 
ගැන ඔබතුමා ෙමෙහම කථා කරන එක ෙහොඳද? ඔබතුමා එම 
කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක් ෙනොෙවයි ෙන්.    

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මම කථා කරන්ෙන්  

වරපසාද හා බලතල පිළිබඳවයි.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එම කමිටුෙව් 

සාමාජිකෙයක්ද?  

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මම එම කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එෙහම නම් ඔබතුමා එහි අභ්යන්තර තත්ත්වය  ගැන දන්ෙන් 

නැහැ ෙන්.  ඔබතුමා අද දවෙසේ තිෙබන මාතෘකාව පදනම් 
කරෙගන  කථා කරන්න. COPE එෙක් සභාපතිතුමා ගැන යම් යම් 
පකාශ කිරීෙමන් වළකින්න කියා මම ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ඕනෑකමින් කියා සිටිනවා.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මට සමාෙවන්න.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම කථා 

කරන්ෙන් වරපසාද හා බලතල ගැනයි. ඔබතුමා ෙමම වාර්තා 
කියවා බලන්න. ෙම්වාෙය් එෙහම ෙදයක් නැහැ. මට අත්දැකීමක් 
තිෙබනවා. මා එම කාරක සභාෙව් සාමාජිකයකු වශෙයන් 
ෙනොසිටියාට, මම එම කාරක සභාෙව් සියලු ෙද්වල් පිළිබඳව 
දන්නා ෙකෙනක්. මම අවුරුදු 16ක් පළාත් සභාෙව් ෙමම කමිටුවල 
හිටියා. අප ක්ෙෂේත පරීක්ෂණවලට ගියා. හැබැයි, ඒ එක 
තැනකදීවත් වාර්තාව සභාගත වනතුරු අප ඒ කිසි ෙදයක් ගැන 
විෙව්චනය කෙළේ නැහැ. ඒකයි මට තිෙබන පශ්නය. එතුමා 
පිළිබඳව මට ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. එතුමා මෙග් ෙහොඳ 
මිතෙයක්; අෙප් පෙද්ශ හා සම්බන්ධ ෙකෙනක්. හැබැයි, සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා පිළිබඳව මම කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
එතුමා එම කමිටුෙව් සභාපතිවරයා හැටියට එළියට ගිහින්, 
මාධ්යවලට ෙම් ෙතොරතුරු ලබාදීම සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදි 
කියාවක් කියන එකයි මම කියන්ෙන්. මම වැරැදි නම් ඕනෑම 
ෙකෙනකු මාව නිවැරදි කරන්න කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ 
කරනවා.     

ෙම්ක යහ පාලනයක් තිෙබන ආණ්ඩුවක්. අපට ඕනෑ 
පාරිශුද්ධත්වයයි. මූල්යය පිළිබඳ විනිවිදභාවයක් ගැන අප කථා 
කළා. අපට ෙම් ෙද්වල් හංගන්න ඕනෑ නම්, ෙම් කමිටුවලට අපට 
ඕනෑ සභාපතිවරු ෙයොදාගන්න  තිබුණා. අගමැතිතුමාට තිබුණා, ඒ 
අවස්ථාවන් අරෙගන ෙදන්න. ඇයි, අප ෙම් තත්ත්වයට පත් 
වුෙණ්? ඉල්ලාෙගන කන්න ෙනොෙවයි අප එෙහම කෙළේ. හැබැයි 
මතක තියාගන්න, අපටත් යම්කිසි සදාචාරාත්මක අයිතියක් 
තිෙබන බව. ෙගවී ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ ෙම් රෙට් සිදුවුණු 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් අප දන්නවා. ෙහජින් ගිවිසුම පිළිබඳව අප 
දන්නවා. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව්, වරාෙය් සිද්ධ වුණු 
ෙද්වල්, තවත් ෙනොෙයක් විධිෙය් දූෂණ, අකමිකතා පිළිබඳව අප 
ඉතාම ෙහොඳින් දන්නවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ 
කාල පරිච්ෙඡ්දවල ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා දීපු COPE 
වාර්තාෙව් ෙතොරතුරුත් අප දන්නවා.   

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Bimal Rathnayake, what is your point of Order?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමාෙග් නම සඳහන් කරමින්, 84. (vii) ස්ථාවර නිෙයෝගයත් 
උල්ලංඝනය කරමින් ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා 
කථා කළා. එම කාරක සභාෙව් සාමාජිකයකු වශෙයන් මම 
එතුමාෙගන් ෙම් කාරණය පිළිබඳව අහන්න කැමැතියි. අද අප 
විවාද කරන්ෙන් COPE එෙකන් ආයතන 19ක් පිළිබඳව කළ 
පරීක්ෂණෙය් වාර්තාව ගැනයි. ඒ ආයතන 19න් එකක් ගැන ෙහෝ 
කමිටු ෙව් සභාපතිවරයා මීට කලින් පුවත් පත්වලට කිසිම 
පකාශයක් කර තිබුණාද? එතුමා ෙම් බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳව 
එක වචනයක්වත් කථා කර නැහැ. එතුමා යම් පකාශයක් කර 
තිෙබනවා නම් කර තිෙබන්ෙන් COPE එෙක් කියා කලාපය 
පිළිබඳවයි. මම විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමාට අභිෙයෝග 
කරනවා. අද විවාදයට ලක්වන ෙමම වාර්තාව ගරු සභාෙව් 
සභාගත කිරීමට කලින් එයට අදාළ  ආයතන 19න් එකක් ගැන 
ෙහෝ  සභාපතිතුමා කිසිදු පකාශයක්  කර නැහැ. එම නිසා ඔබතුමා 
ඒවා ගැන දැනෙගන කථා කරන්න.   

 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙමම කාරක සභාව පිළිබඳව  වරපසාද පශ්නයක් ගැනයි මම 

කිව්ෙව්. ෙම්ක විහිළුවක්. ගරු කථානායකතුමා තමයි එතුමාව පත් 
කෙළේ. එෙහම නම්, "ෙමන්න ෙමෙහම සිද්ධියක් වුණා, ඒ නිසා 
මම සභාෙවන් නැඟිටිනවා" කියා එතුමා ගරු කථානායකතුමාටයි 
කියන්න ඕනෑ. මාධ්යයට ෙනොෙවයි. එතුමාට යම් වරපසාදයක් දීලා 
තිෙබනවා. එතුමාට ඕනෑ විධියට එෙහම සභාෙවන් නැඟිටලා 
යන්න බැහැ. එතුමා එෙහම ගියාට පසුව ෙවනත් ෙකෙනක් ඒ 
සභාපති ධුරය අරෙගන, ඒ කටයුතු අකර්මණ්ය කර යම්කිසි වැරැදි 
 ෙතොරතුරු සහිත වාර්තාවක් දුන්ෙනොත්, එතුමාත් වග කියන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, එතුමා සභාෙවන් නැඟිට ගිය නිසා. COPE එෙක් 
සභාපතිවරයා හැටියට එළියට ගිහින් ඕනෑ එකක් කථා කරන්න 
එතුමාට පුළුවන් නම්, මෙග් වරපසාද අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ කථා කිරීෙම් අයිතියක් මටත් තිෙබනවා. මම එළියට ගිහින් 
ෙම් ගැන කථා කෙළේ නැහැ. එළියට ගිහින් සභාපතිවරයාට 
 ෙචෝදනා කෙළේ නැහැ; එතුමාට ඇඟිල්ල දිගු කෙළේ නැහැ. පුවත් 
පත්වලට මම කිව්ෙව් නැහැ. ෙවනත් මාධ්යවලට කිව්ෙව් නැහැ. 
ෙම් රෙට් දහස් ගණනක් ජනතාව ඡන්දය දීලා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකු හැටියට අපව ෙමතැනට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්,  
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ යම් වැරැදි ෙද්වල් සිදු ෙවනවා නම්, ඒවා 
නිවැරැදි කරන්නයි. වැරැදි පූර්වාදර්ශ ෙම් රෙට් තිෙබන්නට බැහැ.  

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් වාර්තා 

සභාගත කරන්න කලින් ඒ කමිටුවල සභාපතිවරු විවිධ මත 
පකාශයට පත් කිරීම මම දන්නා නීති - රීති සහ මම දන්නා 
වරපසාද අනුව වැරැදියි කියලා ඔබතුමාට ෙගෞරවෙයන් පකාශ 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

තුනක කාලයක් තිෙබනවා. ඔබතුමාට කවිෙයන් වුණත් කියන්න 
පුළුවන් ඇති ෙන්. 

[අ.භා. 7.18] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට ස්තුති 

කරනවා, ඉතා වැදගත් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් විවාද කරන 
ෙව්ලාෙව් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙබොෙහෝ කාරණා ෙම් 
සභාෙව් ඉදිරිපත් වුණු නිසා දීර්ඝ ෙවලාවක් -මා අෙප්ක්ෂිත 
ෙවලාව- ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙකටිෙයන් මෙග් අදහස් කිහිපය ඉදිරිපත් කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කියන්න තිෙබන ඉතාම 
වැදගත් කාරණය ෙමයයි. COPE එක - ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාව - ආයතන 19ක් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙම් වාර්තාව විවාද ෙවන ෙවලාෙව් ඉදිරිෙය්දී ඉදිරිපත් වීමට 
ෙයෝජිත වාර්තාවට අදාළ කාරණාත් ෙම් සභාෙව් කථා වුණා. ඒ 
ගැන අපට දීර්ඝව කරුණු කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, 
ඒ වාර්තාව ලැෙබන ෙතක් අපට ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න 
සදාචාරාත්මකව යුතුකමක් නැති නිසා. නමුත් ෙම් සභාෙව් 
මන්තීවරුන්ට පරම අයිතියක් තිෙබනවා, ෙම් ඉදිරිපත් ෙවච්ච 
වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් -ෙම් ආයතන 19 සම්බන්ධෙයන්- ඒ 
වාෙග්ම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් කියාකාරිත්වය 
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න. ෙමතැන එක 
සාධනීය ලක්ෂණයක් මම දකිනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් මම පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකු විධියට ෙනොසිටියත්, ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ කාලෙය් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමවැනි නිදහසක් ෙනොතිබුණු බව අපි 
දැක්කා.  

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් මීට ෙපර 
සභාපතිවරෙයක් හිටියා. ඒ, විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා. එතුමා 
දැන් ෙම් සභාෙව් නැහැ. එතුමා සිටියා නම් මා සතුටු ෙවනවා. 
එතුමා එක් අවස්ථාවක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ වාර්තාව, එක්තරා විධියක ආන්ෙදෝලනාත්මක 
වාර්තාවක්. ඒ වාර්තාව පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිසියම් 
විධියක ෙයෝජනාවකුත් සම්මත වුණා, "ඒවා විභාග කරන්න ඕනෑ" 
කියලා. විභාග කරෙගන යද්දී අදාළ ආයතනවල නිලධාරින් ඉවත් 
කළා. එවැනි යුගයක්, එවැනි තත්ත්වයක් තිබුණා. එය 
පමාණාත්මකව ගත්ෙතොත් ෙකෝටි 30,000ක විතර විශාල මුදලක්.  

අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරු ෙම් සභාෙව් නිර්භයව කථා 
කළ ආකාරයට  එදා ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඇමතිවරුන්ට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න පුළුවන් වුණාද? එදා ආණ්ඩුෙව් 
හිටපු ඇමතිවරුන්ට එෙහම කෙශේරුකාවක් තිබුණාද? එෙහම 
නැඟිටලා කථා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණාද කියලා මට 
පශ්න කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ නිදහස ලැබිලා තිෙබනවා. 
ඒක මහා පජාතන්තවාදී ලක්ෂණයක් හැටියට මම සලකනවා. 
ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපති ධුරයට හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා පත් 
ෙවනවා වාෙග්ම එතුමාට ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්න නිදහස 
තිෙබනවා වාෙග්ම ආණ්ඩුෙව්ද, විපක්ෂෙය්ද කියලා නැතුව සෑම 
මහජන නිෙයෝජිතෙයකුටම ෙම් පිළිබඳව තමන්ෙග් ස්වාධීන මතය 
පකාශ කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. මම හිතනවා, ඒක අපි අගය 
කළ යුත්තක් කියලා. ඒක රෙට් ඉදිරි ගමනට ෙහේතුවන කාරණයක් 
කියලා මම ෙම් ෙවලාෙව් පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ෙම් කාරණයත්   
කියන්න කැමැතියි. අවසාන වාර්තාව එළිදැක්වුණාට පසුව, 
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ආන්ෙදෝලනාත්මක බැඳුම්කර ගනුෙදනු පිළිබඳ වාර්තාෙව් සඳහන් 
ෙවන්ෙන් කුමක්ද, එහි කාට ෙහෝ දඬුවම් ලැබීෙම් තත්ත්වයක් 
තිෙබනවාද, ඒ දඬුවම ලබා ෙදන්න ආණ්ඩුවක් හැටියට අෙප් 
ආණ්ඩුව පසුබට ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක මා ෙම් ෙවලාෙව් 
කියන්න කැමැතියි. ඒක වළක්වන්න කවුරුවත් ඉදිරිපත් ෙවන 
එකක් නැහැ. මම කනගාටු ෙවනවා, අපි ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්, 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට සලකපු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ගැන. මෙග් දැනුෙම් හැටියට එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිහිප 
වතාවක්ම ඉල්ලා අස් කර ගන්නා විධිෙය් කථා පවත්වනවා. ඒක 
ලජ්ජාවට කාරණයක්. මම හිතනවා, එතුමා නැඟිටලා කියන්න 
ඕනෑ, "ඉල්ලා අස් කරගන්නවා" කියලා ෙනොෙවයි, "ෙම් වාෙග් 
කථා පාර්ලි ෙම්න්තුෙව් කියන එක ගැන මම ලජ්ජා ෙවනවා" 
කියලායි. මට මතකයි, එක වරක අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාෙග් නම 
පිළිබඳව කියපු කථාව. එතුමා, අපහාසාත්මක විධියට නම් 
කිහිපයක් එකතු කරලා කිව්වා. එෙහම කියලා කිව්වා, "ෙම් විධියට 
ෙනොෙවයි නම්, මම ඉල්ලා අස් ෙවනවා" කියලා. ඉල්ලා 
අස්ෙවනවා කියලා ගිහිල්ලා, ඒ කරපු පකාශය වැරැදියි කියලා 
ෙත්රුණාම, "තමන්ෙග් පකාශය ඉල්ලා අස් කරගන්නවා" කියලා 
නිහඬ වුණා. ෙම්වා පටු ෙද්ශපාලන කාරණා. රට ඉදිරිෙය් ෙම් 
වා ෙග් පශ්නයක් තිෙබන ෙවලාවකදී පටු ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරවලින්, මඩ ෙද්ශපාලන ව්යාපාරවලින් වැළකිලා, රට 
ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා අපි පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. "වැරදි කරපු පුද්ගලයින්ට දඬුවම් ලබා 
ෙදන්න කියා කරලා, ආණ්ඩුවක් හැටියට විතරක්  ෙනොෙවයි, රටක් 
හැටියටත් අපි ඉදිරියට යන්න පියවර ගනිමු"යි කියන එක තමයි 
නවක මන්තීවරෙයක් හැටියට මෙග් ඉල්ලීම වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය දවස්වල මම ෙපොඩි 
අත් දැකීමකට -රසවත් සිදුවීමකට- මුහුණ දුන්නා. පුංචි දරුෙවක් 
මෙගන් ඇහුවා, "මාෙම්, ඇත්තටම නාගයන්ට එක එක ෙවස් 
ගන්න පුළුවන්ද?" කියලා. මම කිව්වා, "අෙන්! එෙහම බැහැ පුෙත්. 
ඒක වැරදි අදහසක්." කියලා. "එෙහම නම් ෙකොෙහොමද, නාගෙයෝ 
එක එක චරිතවලට මාරු ෙවන්ෙන්? අර චරිතයට මාරු ෙවනවා, 
ෙම් චරිතයට මාරු ෙවනවා; ටීවී එෙක් ෙපන්වන නාට්යයක එෙහම 
ෙවනවා" කියලා කිව්වා. මම කිව්වා, "ඒක මනඃකල්පිත -හදපු- 
ෙදයක්, එෙහම එකක් නැහැ" කියලා. "ඇයි, එෙහම නම් 
අයිතිකාරෙයෝ නැති ෙගවල් තිෙබන්ෙන්? ඇයි, සමහර ආච්චිලාට 
මැණික් පාර්සල් හම්බ ෙවන්ෙන්, ඒවා නාග මැණික්ද?" කියලා 
මෙගන් ඇහුවා. "සමහර රූපවාහිනී ෙසේවා පටන් ගන්නා විට දහස් 
ගණන්, බිලියන ගණන් මුදල් ගිණුම්වලට වැෙටන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒවා ෙවස් ගන්නා නාගයන්ෙග් වැඩද?" කියලාත් 
ඇහුවා. මම කිව්වා, "නැහැ, එෙහම එකක් නැහැ" කියලා. ෙමෙහම 
ගිෙයොත් එෙහම අෙප් රෙට් මිනිස්සු ෙවස් ගන්නා නාගයන් විශ්වාස 
කරන දවස වැඩි ඈතක ෙනොෙවයි කියලා මම හිතනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සිතූ පැතූ ෙද් ලැෙබන මැණික්! ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ෙවස් ගන්නා නාගයන් ඇත්තටම විශ්වාස කරන දවස වැඩි 

ඈතක ෙනොෙවයි. දූෂණය, ෙහොරකම, වංචාව ඉහ වහා ගිය 
කාලයක් තමයි අපි පසු කරමින් ආෙව්. ඒ කාලය තුළදී මාළිගා, 
ඉඩම්, රූපවාහිනී ආයතන, චන්දිකා, මැණික් පාර්සල්, රත්තරන් 
පාර්සල් ආදී ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් ෙම් රෙට් බිහි වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. ගරු 

නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමාට තමයි ෙවලාව නැති 
ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මම කථාව අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. ඒ මවපු නාගයන්ෙග් ෙලෝකය අමතක කරන්න 
ෙම්ක පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා ඔය අද කට ඇරපු සමහර 
කපුරු හාමිලාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිමින් මාෙග් කථාව ෙමෙතකින් 
නිමාවට පත් කරනවා. ස්තුතියි. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමා. 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ෙකොපමණ ෙව්ලාවක් 

තිෙබනවාද? 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 7.25] 
 
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, රජෙය් මූල්ය පාලනය 

පිළිබඳව විවිධ පාර්ශ්ව මඟින් අද අදහස් ඉදිරිපත් කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම 2016 අෙගෝස්තු 09 වන දින ඉදිරිපත් කළ ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව පිළිබඳව යම් යම් 
මන්තීවරු කථා කළත්, විවිධ පාර්ශ්ව තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
ෙකෝණ තුළින් බලලා ඉදිරිපත් ෙනොකළ වාර්තාවක් ගැනත් 
කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් කීර්ති නාමයටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කීර්ති නාමයටත් හානි කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපි ඉතාමත් 
කනගාටු ෙවනවා. එම වාර්තාෙව් ආයතන 19ක් ගැන සඳහන් 
ෙවලා තිබුණා. ඒ ආයතන 19 නිසා ෙම් රටට ෙකෝටි-පෙකෝටි 
ගණන් පාඩු සිදු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් පංගුවක් කට්ටිය ඒ 
අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතුව - අතීතෙය් ඉඳලාම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් COPE එක මඟින් ඉදිරිපත් කරන වාර්තා හුෙදක් 
වාර්තා බවට පත් වුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙකොච්චර 
ෙලොකුවට කථා කළත්, මාධ්ය සන්දර්ශන තිබුණත්, අන්තිමට ඒවා 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැති හිස් ෙපොත් බවට පත් ෙවලා, තවමත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තැනින් තැන තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය 
ෙවනස් කරන්න තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව 2015 ජනවාරි 08 වන දා 
අපට බලය ලබා දුන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට නැති වී ගිය රාජ්ය 
මූල්ය පිළිබඳ බලය නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා දීලා, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් හා විපක්ෂෙය් සියලුම මන්තීවරු එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් 

775 776 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූල්ය පාලනය පිළිබඳව ෙහොඳ යාන්තණයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළින් කියාත්මක කරයි කියලා ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒ 
නිසා තමයි ෙම් කමිටුවල සභාපතිත්වය අපි විපක්ෂයට භාර ගන්න 
කියලා ආරාධනා කෙළේ. බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට ගන්න 
කිව්වා; නමුත් එතුමා ඒක භාර ගත්ෙත් නැහැ. ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඒක භාර ගත්තා. නමුත්, විපක්ෂය ෙම් 
කමිටු තුළින් විශාල කාර්ය භාරයක් කරලා විෙශේෂෙයන් ඇමතිවරු 
ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ආයතන ෙහොඳ මූල්ය පාලනයකට නතු කරයි 
කියලයි අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් සහ ගරු අගාමාත්යතුමන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  නමුත්, අපට අද වනෙකොට ඒ  
තත්ත්වය දකින්න නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මතයක් තිෙබනවා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට සුදුසු නැති පුද්ගලයන් පත් ෙවලා තිෙබනවායි 
කියලා. විෙශේෂෙයන් අධ්යාපනය අතින් ඉහළට ගිෙය් නැති, 
ෙහොරකම්, වංචාවලට පසු ගිය කාලවල සම්බන්ධ වුණු පුද්ගලයන් 
නැවතත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් 
ෙනොමඟ යවලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් අකීය කරලා, නැවතත් රට 
අස්ථාවර කරලා, නැවතත් අර පරණ පුරුදුවලට යන්නට කියා 
කරනවායි කියලා ජනතාවෙග්  අදහසක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා, 
තමන්ෙග් වගකීම නිසි ෙලස ඉටු කරන ෙලස.  ෙවනත් 
පුද්ගලයකුට ෙචෝදනා කර කර ඉන්ෙන් නැතිව අද ෙම් සභාව 
ඉදිරිෙය් තිෙබන ෙකෝප් වාර්තාව පිළිබඳව විවාද කරන්න 
පුළුවන්කම තිබුණා. 

විෙශේෂෙයන් ෙම් COPE වාර්තාව අනුව බලන්න, ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවෙයන් අෙප් රටට ෙකොච්චර පාඩු ෙවලා තිෙබනවාද 
කියලා. ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය පාඩු ලබන්නට කියා කරපු 
පුද්ගලයින්, ඒකට වගකිව යුතු පුද්ගලයින් ඒ කියා කරපු ආකාරය 
ගැන, ෙකොෙහොමද ගුවන් යානා ඇණවුම් කෙළේ, ෙකොෙහොමද 
ඒවායින් පාඩු වුෙණ් කියන එක පිළිබඳව ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. 
අද ඒ පිළිබඳව වාද-විවාද ෙනොකළා වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී ඒ 
පුද්ගලයන්ව අධිකරණයට ෙගන ඒමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව 
හුඟක් ෙදෙනකුෙග් කටින් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියැවුෙණ් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම බලන්න, පසු ගිය කාලවල තිබුණු ගීක බැඳුම්කර 
සම්බන්ධෙයන්. ඒ වාෙග්ම ෙහජින් ගිවිසුම වැනි මහා පරිමාණෙය් 
වංචා සම්බන්ධෙයන් කිසිදු කටයුත්තක් ෙනොවී අවුරුදු ගණනක් 

එක තැන පල් ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාෙව් සියලු ෙද්ම 
තිබුණා. නමුත්, පංගුවක් ගරු මන්තීවරුන්ට ෙපනුෙණ් අර 
ඉස්සරහා එන වාර්තාව විතරයි. අපි රජයක් හැටියට- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය 

අවසන්. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

අපි රජයක් හැටියට වගකීෙමන් ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
මූල්ය පාලනය පාර්ලිෙම්න්තුවට භාර දීලා තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීමක් තිෙබනවා, ෙම්ක මාධ්ය සංදර්ශනයක් 
කරන්ෙන් නැතිව කටයුතු කිරීමට. මා කියනවා, ෙම්ක අඩුම 
තරමින් අධිකරණය ඉස්සරහට ෙගන යන්නය කියලා. අධිකරණය 
ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ විෙශේෂඥ දැනුම අරෙගන ෙම්වා පිළිබඳව 
පරීක්ෂණයක් කරලා අපි ඉස්සරහට යමු කියමින් සියලු ෙදනාටම 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.30 වූෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 07 දින සභා 
සම්මතිය අනුව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 26 වන බදාදා  පූ. භා. 10.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அப்ெபா , பி. ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ மாண் மிகு பிரதிச் 
சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  2016 ஒக்ேராபர் 07ஆந் திகதிய 
தீர்மானத் க்கிணங்க 2016 ஒக்ேராபர் 26, தன்கிழைம . ப.10.30 
மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 

It being 7.30 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.30 a.m. on Wednesday, 
26th October, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 07th 
October, 2016. 
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[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා  මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 





රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 ජයමග සංවර්ධන, සමාජ සත්කාරක හා පුණ්යාධාර පදනම 

(සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා] -
පළමුවන වර කියවන ලදී. 

  
 ගල්හින්න ජාමිඅතුල් ෆත්තාහ ් අරාබි විදුහල (සංසථ්ාගත 

කිරී ෙම්) - [ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා] -පළමුවන වර 
කියවන ලදී. 

 
වරපසාද:  
 නිවස සහ ඉඩම ෙපොලීසිෙයන් ෙසෝදිසි කිරීම 
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVATE MEMBERS' BILLS: 
 Jayamaga Development, Social Services and Charity 

Foundation (Incorporation) – [The Hon. Hector 
Appuhamy] - Read the First time 

 

  Galhinna Jamiathul Faththah Arabic College 
(Incorporation) – [The Hon. Imran Maharoof] -
Read the First time 

 
PRIVILEGE: 
    Search of House and Land by Police 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 ஜயமக அபிவி த்தி, ச க ேசைவகள் அறக்கட்டைள மன்றம் 

(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ெஹக்டா் அப் ஹாமி]  - 
தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

 கல்ஹின்ன ஜாமிஅ ல் பத்தாஹ் அர க்கல் ாி 
(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்]  - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 
சிறப் ாிைம :  
 காணி ம் ம் ெபா சாரால் ேசாதைனயிடப்பட்டைம 
 

වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත: 

 ෙද වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සම්මත කරන ලදී. 
 
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 ෙද වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 

සම්මත කරන ලදී. 
 
විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 ෙද වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 

සම්මත කරන ලදී. 
 
එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 ෙද වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 

සම්මත කරන ලදී. 

ைற க, விமான நிைலய அபிவி த்தி அற  (தி த்தம்) 
சட்ட லம் : 

 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  
நிைறேவற்றப்பட்ட  

 
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  

தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  
 
ஒ க்கீ  (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  

தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  
 
ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  

தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  

PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY 
(AMENDMENT) BILL: 

    Read the Second, and the Third time, and passed 
 
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL: 
    Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended  
 
APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL: 
  Read a Second, and the Third time, and passed as 

amended  
 
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL: 
  Read a Second, and the Third time, and passed as 





පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  

பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு   திலங்க 
சுமதிபால ] தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR.DEPUTY SPEAKER [THE  HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
Sir, I present:  

 (i) the Annual Report of the Open University 
of Sri Lanka  for the year 2013;  

 (ii) the Annual Report of the University Grants 
Commission Sri Lanka  for the year 2013; 

 (iii) the Annual Report of the Sabaragamuwa 
University of Sri Lanka  for the year 2012; 

 (iv) the Annual Report of the Buddhist and Pali 
University of Sri Lanka  for the year 2013; 

 (v) the Annual Report and Annual Accounts of 
the Institute of Technology - University of 
Moratuwa  for the year 2013; 

 (vi) the Annual Report and Accounts of the 
Rajarata University of Sri Lanka for the 
year 2012; 

 (vii)  the Annual Report and Annual Accounts of 
the Institute of Human Resource 
Advancement University of Colombo, Sri 
Lanka  for the year 2012; and 

 (viii)  the Annual Report of the University of 
Colombo Sri Lanka for the year 2013 

and move that these Reports be referred to the 
Sectoral Oversight Committee on Education and Human 
Resources Development.  
 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් නියමයන් ඉදිරිපත් කරමි. 
 

 (i) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යතුමා 
විසින් පනවනු ලදුව, 2016 අෙගෝසත්ු 19 දිනැති 
අංක 1980/41 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නියමය; සහ  

 (ii) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යතුමා 
විසින් පනවනු ලදුව, 2016 අෙගෝසත්ු 19 දිනැති 
අංක 1980/42 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නියමය.  

ෙමම නියමයන් රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 

සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 
2015 වර්ෂය සඳහා සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික 
ජලජ සම්පත් පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන නිෙයෝජිතායතනෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි.  

779 780 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු 
යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා සහ 

බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම, 1978 අංක 2 දරන 
අධිකරණ සංවිධාන පනෙත් 60 වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 
ඒ පනෙත් 61 වැනි වගන්තිය යටෙත් අධිකරණ අමාත්යවරයා 
විසින් අග විනිශ්චයකාරවරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව සාදන ලද 
2016 මැයි 16 දිනැති අංක 1967/7 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නිෙයෝගය ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම නිෙයෝගය ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.  

 

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

 

 රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව  

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 
 PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Deputy Speaker, I present the Report of the 

Committee on Public Finance on the Bill entitled, “Value 
Added Tax (Amendment)” 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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාතෙල්, මුවන්ෙදනිය, 

වැටස්සයාය යන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඩී. ෙපේමරත්න 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  

இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

තුන පිළිගන්වමි. 

(1) ෙකොච්චිකෙඩ්, ලූර්දු පටුමග, අංක 16/50 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ජී.සී.පී. ෙකොන්ඩුවලාන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) මුදුන්ෙගොඩ, මාහරගම, ෙනො. 161/59/197 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්. සුනිල් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) ෙකන්ගල්ල, බලෙගොල්ල, අංක 256 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි සට්ැන්ලි අෙබ්ෙසේකර මහාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1) හන්ෙදසස්, අරවුවාවල, අංක 1/101 දරන සථ්ානෙයහි පදිංච් 
එච්.වී.එස.් ආරියසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) ෙගලිඔය, ෙදහිපාෙගොඩ, අංක 358 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එම්.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.බී.එස.්බී. විකමසිංහ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ 

නැත. 
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. 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 465/' 16-(3), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මැතිතුමා. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2016 අෙපේල් 04වන දින 

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශයට මා  ඉදිරිපත් කළ අංක 465/' 16 දරන 
පශ්නය ඉදිරිපත් කරනවා. 
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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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

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

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

 
 

 
ශී ලංකාව තුළ ලිංගික පරිවර්තන සිදු කර ගැනීම: 

විසත්ර  
இலங்ைகயில் பால்மாற் ச் சிகிச்ைசகள் : விபரம் 
SEXUAL REASSIGNMENTS DONE IN SRI LANKA: DETAILS 

 

520/’16 
3.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ෙම් වන විට ශී ලංකාව තුළ ලිංගික පරිවර්තනයන් 
සිදු කර ගැනීෙම් පවණතාවක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එමඟින් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මතු වන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් රජය පමාණවත් අවධානයක් 
ෙයොමු කර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) පසු ගිය වසර පහ ඇතුළත ලිංගික පරිවර්තනයන් 
සිදු කර ගත් පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රජෙය් ෙරෝහල් තුළ ෙමම කියාවලියට අදාළ 
සැත්කම් සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, පසු ගිය වසර පහ තුළ රජෙය් ෙරෝහල් 
තුළ සිදු වූ ලිංගික පරිවර්තනයන්ට අදාළ සැත්කම් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒ සඳහා රජය දරා ඇති වියදම ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) ලිංගික පරිවර්තනයක් සිදු කර ගත් පුද්ගලයන්ෙග් 
අනන්යතාවට අදාළ ජාතික හැඳුනුම්පත හා 
උප්පැන්න සහතිකය ෙවනස ් කිරීම් සිදු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම කියාවලිය සිදු කරන්ෙන් ෙකෙසේද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) (i) ලිංගික පරිවර්තනයක් සිදු කර ගත් පුද්ගලයන් 
අතර HIV ආසාදිතයන් වාර්තා වී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) HIV ඇතුළු සමාජ ෙරෝගයන් ෙමම පිරිස ් අතර 
ව්යාප්ත වීම පාලනයට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகயில் பால்மாற் ச் 
சிகிச்ைசகைள ேமற்ெகாள் ம் ஒ  ேபாக்கு 
காணப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) அதன் லம் சிக்கல் நிைலைமகள் 
எ கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (iii) இ  ெதாடர்பாக அரசாங்கம் ேபாதியள  
கவனம் ெச த்தி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) கடந்த ஐந்  வ ட காலப்பகுதியில் பால்மாற் ச் 
சிகிச்ைசகைள ேமற்ெகாண்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அரசாங்க ம த் வமைனகளில் இச்ெசயன் 
ைறக்கான சத்திரசிகிச்ைசகள் ேமற்ெகாள்ளப் 

ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், கடந்த ஐந்  வ ட காலப்பகுதியில் 
அரசாங்க ம த் வமைனகளில் ேமற்ெகாள் 
ளப்பட்ட பால்மாற் ச் சத்திரசிகிச்ைசகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iv) அதன்ெபா ட்  அரசாங்கம் ஏற் ள்ள 
ெசலவினம் யாெதன்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) பால்மாற்  சிகிச்ைசைய ேமற்ெகாண் ள்ள 
ஆட்களின் ஆளைடயாளம் ெதாடர்பாக ேதசிய 
அைடயாள அட்ைடயி ம் பிறப் ச் 
சான்றிதழி ம் மாற்றங்கள் ெசய்யப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அச்ெசயன் ைற எவ்வா  
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) பால்மாற்  சிகிச்ைசைய ேமற்ெகாண் ள் 
ளவர்க க்கு மத்தியில் H I V  ெதாற் க் 
குள்ளானவர்கள் இ ப்பதாக ெதாியவந் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்ெவண்ணிக்ைக எத்தைனெயன் 
பைத ம்; 

 (iii) H I V  உள்ளிட்ட ேமக ேநாய்கள் இந்த 
ஆட்க க்கு மத்தியில் பர வைதக் கட் ப் 
ப த் வதற்கு எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க் 
ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine: 

(a) Will he state whether- 

 (i) there is a tendency in Sri Lanka by now to 
get sexual reassignments done; 

 (ii) problematic situations arise through that; 
and 
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 (iii) the Government has paid sufficient attention 
towards this? 

(b) Will he also state- 
 (i) the number of individuals who subjected 

themselves to sexual reassignment within 
the last five years; 

 (ii) whether surgeries relevant to this are done 
in Government hospitals; 

 (iii) if so, the number of surgeries relevant to 
sexual reassignment done in Government 
hospitals within the last five years; and 

 (iv) the expenditure borne by the Government in 
that regard? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) whether changing the National Identity 
Card and the Birth Certificate relevant to 
the identity of the persons who had  
themselves subjected to sexual 
reassignment  is done; and 

 (ii) if so, how that process is carried out? 

(d) Will he also inform this House- 

 (i) whether HIV affected persons have been 
reported among those who had  themselves 
subjected to sexual reassignment; 

 (ii) if so, of  the number of such persons; and 

  (iii) the steps taken to control the spread of 
venereal diseases including HIV among 
these persons? 

(e) If not, why? 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் இந்தக் 

ேகள்விக்கான பதிைலத் த கின்ேறன்.  

(அ)  (i) அறிக்ைகயிடப்படவில்ைல. 
 (ii) எழவில்ைல.  
 (iii) எழவில்ைல.  

(ஆ) (i) அறிக்ைகயிடப்படவில்ைல. 

 (ii) இல்ைல. 

 (iii) எழவில்ைல.  

 (iv) எழவில்ைல.  

(இ) (i) ஆம். 

 (ii) யாேத ெமா  நபர் இச்ேசைவயிைனக் 
ேகாாினால் உாிய ெபா ப்  வாய்ந்த விேசட 
உளநல ைவத்தியர் லம் அந்த நபர் ெதாடர்பாக 
மதிப்பீ  ெசய்தல், ஆேலாசைனகள் மற் ம் 

பிறப் ச் சான்றிதழில் ஆண், ெபண் தன்ைமைய 

மாற் வதற்கு  ஆண், ெபண் பால் ெதாடர்பாக 
ஏற் க்ெகாள் ம் கமாக சான்றிதழ் 
வழங்கப்ப கின்ற .   

(ஈ) (i) இல்ைல. 

 (ii) இ ெதாடர்பாக பிரத்திேயகமான  தகவல்கள்  
சுகாதார அைமச்சு வசம்  இல்ைல.  

 (iii) தற்ேபா  HIV உள்ளடங்கலாக ச க ேநாய்கள் 
ெதாற் வைதக் கட் ப்ப த் வதற்கான 
ஆேலாசைனகைள வழங்குவதற்கு  
கு ெவான்  ெசயற்ப கின்ற . இவ்ேவைலத் 
திட்டங்கள்  ெபா வாக இவர்க க்காக ம் 
ெசயற்ப த்தப்ப கின்றன.  

(உ) எழவில்ைல.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමවැනි පිළිතුරක් ලබා 
දුන්නත් ඇත්ත කතන්දරය ෙම්කයි. ෙම් අය බහුල වශෙයන් 
තායිලන්තයට ගිහිල්ලා ලිංගික පරිවර්තන සිදු කර ෙගන නැවත 
ලංකාවට එනවා. එවැනි පරිවර්තන  කර ෙගන එන අය පිළිබඳව 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට කිසිදු වාර්තාවීමක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. 
ලංකාව තුළ එවැනි පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කර ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට නැහැ. ඒ පිළිබඳව තමයි මම 
ඊෙය්ත්  නීතිය හා සාමය පිළිබඳ ඇමතිතුමාට පශ්නයක් මතු කෙළේ. 
සමහර අය ලංකාෙව් අපරාධයක් කර ලා  පිට රටට ගිහිල්ලා එවැනි 
ෙවනසක් කර ෙගන එනවා. හැබැයි, සමහර අය  එෙසේ කර 
ගන්ෙන් ෙසෞඛ්ය හා ෛවද්ය ෙහේතු මත වන බව ඇත්ත. ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමම සිදුවීම පිළිබඳව යම් මට්ටමකින් ෙහෝ 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් මැදිහත් වීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබනවාද, 
නැද්ද? 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
මම හිතන්ෙන්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි මැදිහත් ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

ෙදවැනි අතුරු පශ්න අහන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි.  

ඒ අය උපදින්ෙන් පුරුෂයන් විධියටයි. පරිවර්තනෙයන් පසුව 
ඔවුන් කාන්තාවන් බවට පත් වුණාම, උප්පැන්න සහතික ෙවනස් 
කිරීමක් සිදු ෙනොවීම ඔවුන්ෙග් ඉදිරි කටයුතුවලට බාධාවක්  කියලා 
ගරු ඇමතිතුමා කල්පනා කරන්ෙන් නැද්ද? අමාත්යාංශය ඒ අය 
ෙවනුෙවන් ඒ අවශ්ය කියාමාර්ගය ගන්න -ජාතික හැඳුනුම් පෙතහි 
සහ උප්පැන්න සහතිකෙයහි අවශ්ය ෙවනස්කම් කිරීමට- කටයුතු 
කරනවාද?  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
That comes under a different Ministry. Is that not so? 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
මා හිතන්ෙන් උප්පැන්න සහතිකෙය් සහ Identity Card එෙක් 

ෙවනස්කම් කිරීම අප කරන වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒ අයම ඒවා 
හදාගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී එය කරාවි. පැහැදිලියි.  
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මා තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන ගමන්මයි ෙමය කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණාවලදී ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය අදාළ අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ 
කරනවා නම් ෙහොඳයි. ඒ එක්කම මා අහන්න කැමැතියි, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය-  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අපට ඊළඟ පශ්නයට යන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා තුන්වන අතුරු පශ්නයයි 

ෙම් අහන්ෙන්. තවම අහලා ඉවර නැහැ. ඇයි අද ෙම් කලබෙල්?  
අද ෙවලාව තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා දැන් කථාවක් පවත්වන්න යනවා වාෙගයි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නැහැ, නැහැ. අෙපෝ නැහැ! බය ෙවන්න එපා. ඔබතුමා ෙවනස් 

ෙවලා ෙන්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මම කිසිම ෙවනසක් නැතිවයි ඉන්ෙන්. ඔබතුමා එකම පශ්නය 

තමයි ඊෙය් ඉඳන් අහන්ෙන්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය තමයි 

සංකාන්ති ලිංගික පජාව පිළිබඳව යම් මට්ටමක ට අවධානය ෙයොමු 

කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. අයදුම් පතයක් පුරවන විටත් එහි 
තිෙබන්ෙන්, "ස්තී" සහ "පුරුෂ" කියන වචන විතරයි. හැබැයි 
ෙබොෙහෝ රටවල ස්තී, පුරුෂ සහ තීරණය කළ ෙනොහැකි කියා 
ෙකොටු තුනක් තිෙබනවා. අප ෙබොෙහෝ නවීකාරක කටයුතුවලට 
යද්දී ෙමහිදීද, "male", "female" සහ "ලිංගිකත්වය තීරණය කළ 
ෙනොහැකි" කියන තැනට යා යුතුව තිෙබනවා. එහිදී, ජාතික 
හැඳුනුම් පත, පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීමට අදාළ අනිකුත් 
ෙල්ඛන, විෙශේෂෙයන්ම පාස්ෙපෝට් එක සහ උප්පැන්න සහතිකය 
සම්බන්ධ ෙල්ඛන සකස් කිරීෙම්දී ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය අමාත්යාංශය අනිකුත් අමාත්යාංශ එක්ක එකතු ෙවලා ඒ 
කාරණාවලට මැදිහත් වීමක් කරන්න සෙමෝදානික වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරන්න පුළුවන්ද කියා මා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
අපට උත්සාහ කරන්න පුළුවන්.    

අෙප් බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට මා කියන්ෙන්, ෙම් දවස්වල 
ලිංගික පශ්න පිළිබඳවම ඔබතුමා කථා කරන නිසා අෙප් 
අමාත්යාංශයට පැමිෙණන්න දවසක් ෙදන්නම්, එදිනට ඇවිල්ලා 
ෙම් පශ්න සාකච්ඡා කරමුය කියලායි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙහොඳයි.  

 
ෙපෞද්ගලික පාසල් නියාමනය: කමෙව්දයක් 

සැකසීම 
தனியார் பாடசாைலகைள ேமற்பார்ைவ ெசய்தல்: 

ெசயன் ைற உ வாக்கம்  
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METHODOLOGY 
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4.  ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
 අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) : 

(අ) පළමුවන ෙශේණිෙය් සිට ඉහළ ෙශේණිය දක්වා අධ්යාපනය 
ලබා ෙදන ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක ෙපෞද්ගලික පාසල් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) එම පාසල්වල, 

 (i)  නම් කවෙර්ද;  

 (ii) පිහිටා තිෙබන පෙද්ශ කවෙර්ද;  

 (iii) පවත්වාෙගන යන්ෙන්  කවුරුන් විසින්ද; 

 (iv) ඉෙගනුම ලබන ශිෂ්ය සංඛ්යාව; 

  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත් එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) රජෙය් පාසල්වල ෙමන්ම ෙපෞද්ගලික පාසල්වලද 
වැඩි වශෙයන් අධ්යාපනය ලබන්ෙන් ශී ලාංකික 
දරුවන් බවත්, ෙපෞද්ගලික පාසල්වල අධික 
ගාසත්ු අය කරන බවත්; 

 (ii) ෙපෞද්ගලික පාසල්වල අධ්යාපනය ලබන 
දරුවන්ට ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් ලබාදීම හා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාධාරණ මුදලක් අය කිරීම වැනි කටයුතු 
අධීක්ෂණය සහ නියාමනය කිරීෙම් කමෙව්දයක් 
කඩිනමින්  සකස ්විය යුතු බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) (ඇ) (ii) හි සඳහන් කමෙව්දය සකස ්කිරීම සඳහා 
පියවර ගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

  යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) தலாந் தரத்தி ந்  உயர்தரம் வைர கல்விையப் 
ேபாதிக்கின்ற இலங்ைகயில் இயங்கும் தனியார் 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  பாடசாைலகளின், 
 (i) ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (ii) அைமவிட பிரேதசங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 
 (iii) நி வாகிகள் யாவர் என்பைத ம்; 
 (iv) கல்வி கற்கின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) அரச பாடசாைலகளில் ேபான்  தனியார் 
பாடசாைலகளி ம் அதிகளவில் 
இலங்ைகயர்களின் பிள்ைளகேள கல்வி 
கற்கின்றார்கள் என்பைத ம்; தனியார் 
பாடசாைலகளில் அதிக கட்டணங்கள் 
அறவிடப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) தனியார் பாடசாைலகளில் கல்வி கற்கின்ற 
பிள்ைளக க்குத் தரமான கல்விைய வழங்குதல் 
மற் ம் நியாயமான கட்டண அற  ேபான்ற 
விடயங்கைள ேமற்பார்ைவ ெசய்வதற்கும் 
ஒ ங்குப த் வதற்குமான ெசயன் ைற 
ெயான்  ாிதமாகத் தயாாிக்கப்படேவண்  
ெமன்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா? 

(ஈ) (i) ேமேல (இ)(ii)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெசயன் 
ைறையத் தயாாிப்பதற்கு நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House the number of private 
schools operating in Sri Lanka and providing 
education from grade one to upper grades? 

(b) Will he also inform this House separately - 

 (i) the names of the aforesaid schools; 

 (ii) the locations of the aforesaid schools; 

 (iii) the names of the persons running the 
aforesaid schools; and 

 (iv) the number of students studying in the 
aforesaid schools? 

(c) Will he admit that - 

 (i) majority of those studying in Government 
schools as well as private schools are Sri 
Lankan children and that exorbitant fees are 
charged by private schools; and 

 (ii) a methodology to monitor and regulate the 
provision of quality education to pupils 
studying in private schools and the charging 
of reasonable fees is urgently required? 

(d) Will he further inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to formulate the 
methodology mentioned in (c) (ii) above; 
and 

 (ii) if so, of the date on which it will be done? 

(e) If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු දීමට 

ෙපර ඔබතුමාට ෙපොඩි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නද? ෙම් 
සවිකර තිෙබන අලුත්  mikes ෙම් සභාෙව් furnitureවලට match  
වන්ෙන් නැති ගතියක් තිෙබනවා.  ඒ නිසා අඩුම ගණෙන්  කළු 
පාට ඒවාවත් සවි කරනවා නම් ෙහොඳයි කියා මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා කියන එක සැබෑයි.  මාත් ෙම්වා දැක්ෙක් සවි 

කළාට පස්ෙසේයි. ෙමතැන එළ හරකායි, මී හරකායි වාෙග් ගතියක් 
තිෙබන බව පැහැදිලියි. අය වැෙයන් පස්ෙසේ ඒ ගැන කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ. සභානායකතුමා විෙශේෂෙයන්ම කිව්වා, ෙම්ක අෙප් 
ෙජෆ්රි බාවා මැතිතුමාෙග් interior design එකට - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්වා ෙවනම කැපී ෙපෙනනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කූරු ටිකක් ගහලා  වාෙගයි ෙපෙනන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It is  too prominent.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා නිවැරැදියි. කවුරුත් ෙමයට 

කැමැති නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, I know.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
නමුත් දැන් ෙම් ෙවලාෙව් අපි තාක්ෂණ පශ්නයට මුහුණ ෙදමු. 

ෙමයට කවුරුත් කැමැති නැහැ.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි: 
 

(අ)   පළමුවන ෙශේණිෙය් සිට අධ්යාපනය ලබා ෙදන, ශී ලංකාව 
තුළ කියාත්මක වන රජෙය් අනුමත ෙපෞද්ගලික පාසල් 
සංඛ්යාව 80කි. 

 ඉන් 36ක් රජෙය් අනුමත (ආධාර ලබන) පාසල් වන අතර, 
ඉතිරි පාසල් 44 රජෙය් අනුමත (ආධාර ෙනොලබන) 
ෙපෞද්ගලික පාසල් ෙව්. ෙමහිදී "ආධාර" වශෙයන් 
හඳුන්වන්ෙන් ගුරු වැටුප් සඳහා ආධාර ලබා දීම ෙව්.  

 ජාත්යන්තර පාසල් පිළිබඳව මූලික ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම 
සඳහා 2015 මාර්තු මාසෙය් පුවත් පත් දැන්වීමක් පළ කරන 
ලද අතර, ඊට පතිචාර වශෙයන් පාසල් 220ක් අදාළ 
ෙතොරතුරු එවා ඇත. 

(ආ)  (i)   ඇමුණුම් 01,  ඇමුණුම් 02 හා ඇමුණුම් 03හි 
දැක්ෙව්. 

        (ii)   ඇමුණුම් 01,  ඇමුණුම් 02 හා ඇමුණුම් 03හි 
දැක්ෙව්. 

        (iii)   ඇමුණුම 01,  ඇමුණුම් 02හි දැක්ෙව්. 

       (iv)   ඇමුණුම් 01,  ඇමුණුම් 02 හා ඇමුණුම් 03හි 
දැක්ෙව්. ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.  

(ඇ)   (i)    ඇතැම් පාසල්වල එෙලස වැඩි ගාසත්ු අය කරන 
බවට මා ෙවත ෙතොරතුරු වාර්තා වී ඇත. 
ජාත්යන්තර පාසල් සඳහා කිසිදු ආධාර මුදලක් 
රජය විසින් ලබා ෙදනු ෙනොලැෙබ්. පාසලට අවශ්ය 
සියලුම  ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සපයා ගත 
යුත්ෙත් ඔවුන් විසින්ම ෙව්. ඒ සඳහා වැය වන 
මුදල් ඔවුන් සිසුන්ෙගන් අය කර ගනු ලැෙබ්.  

  රජෙය් අනුමත ෙපෞද්ගලික පාසල්වලට ද 
රජෙයන් ලබා ෙදන සීමිත සම්පත් හැරුණු විට, 
ෙසසු සම්පත් සියල්ල ඔවුන් විසින්ම සපයා 
ගැනීමට සිදු ෙව්. ඒ සඳහා ද අවශ්ය වන මුදල් 
සිසුන්ෙගන් අය කර ගනු ලැෙබ්.  

          (ii)   ඔව්. 

  අනුමත ෙපෞද්ගලික පාසල්වල අධ්යාපන කටයුතු 
හා අධ්යාපන පරිපාලන කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම, 

අදාළ කලාප කාර්යාලෙය් විෂය අධ්යක්ෂවරුන් 
හා උපෙද්ශකවරුන් විසින් කරනු ලබන අතර, 
ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් පැන නඟින අවසථ්ාවලදී 
කලාප, පළාත් හා අධ්යාපන අමාත්යාංශය විසින් ද 
නියාමනය කිරීම සිදු කරනු ලැෙබ්.  

  එෙහත් ජාත්යන්තර පාසල්, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය විසින් ෙහෝ පළාත් බලධාරින් විසින් 
ෙහෝ ෙවනත් කුමන ආකාරයකින් ෙහෝ නියාමනය 
කිරීමක් ෙහෝ අධීක්ෂණය කිරීමක් සිදු ෙනොකරයි.  

  එම නිසා ෙමම පාසල් අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
විසින් නියාමනය හා අධීක්ෂණය කිරීමට නීති 
සම්පාදනය ෙකොට ඒ සඳහා විධිමත් කමෙව්දයක් 
සැකසිය යුතුව ඇත.  

(ඈ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

  ඉතා ආසන්න ඉදිරි දිනවලදී ආරම්භ කිරීමට 
නියමිත නව අධ්යාපන පතිසංසක්රණ කියාකාරි 
සැලැසම් යටෙත් ජාත්යන්තර පාසල් හා 
ෙපෞද්ගලික පාසල් විසින් අත්තෙනෝමතික ෙලස 
ගාසත්ු අය කිරීම සීමා කිරීම සඳහා නිසි 
කමෙව්දයන් සකස ් කරමින් සිටින අතර, 
අෙනකුත් පමිතීන්ද සකස ්කරමින් පවතී. 

  මීට අමතරව ඉහත සඳහන් ෙයෝජිත නව අධ්යාපන 
පතිසංසක්රණ යටෙත් පිහිටුවීමට අෙප්ක්ෂිත 
සව්ාධීන අධ්යාපන පරීක්ෂණ මණ්ඩලය - Sri 
Lanka Education Inspectorate - මඟින් ෙමම 
පාසල් නියාමනය හා අධීක්ෂණය කිරීමටද 
නියමිතය. 

(ඉ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් පළමුෙවන්ම මා ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා.   

ෙම් නියාමනය කිරීම ඉතාම කඩිනමින් කළ යුතුයි කියන එක 
ඔබතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමාෙග් අදහස සමඟ 

මම එකඟ ෙවනවා. ඒ නිසාම තමයි, 2015දී දින 100 වැඩසටහන 
තුළත් මා විසින් සියලුම ජාත්යන්තර පාසල් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා 
නැත්නම් ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පුවත් පත් දැන්වීම් දැම්ෙම්. 
ඒ අනුව ෙතොරතුරු 200 ගණනක් දැනට ලැබී තිෙබනවා. ෙම් 
ඔක්ෙකොම නියාමනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම 
තුළින් ඒ පාසල්වල පමිතිය, ගුරුවරුන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය, 
උගන්වන විෂයය මාලා, මුදල් අය කිරීම සාධාරණද කියන 
කාරණා සියල්ල සලකා බලනවා.   නව අධ්යාපන පතිසංස්කරණ 
කියාකාරි සැලැස්ම යටෙත් අපි ඉතාම නුදුෙර්දී ඒ සඳහා අවශ්ය 
නීති - රීති ටික ෙගෙනනවා.  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා  අතුරු පශ්නයක් මතු කරන්න 

හදනවා. බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට මයිෙකෝෙෆෝනය   ෙදන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, හිටපු අධ්යාපන අමාත්යවරයකු 

වන දිවංගත ආචාර්ය සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමාෙගන් යුගෙය් හඳුන්වා දුන් අධ්යාපන ආඥා පනතින් 
පස්ෙසේ පසු ගිය රජය අධ්යාපන පනතක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 
ෙකටුම්පත් කරෙගන යන්නට ෙයදුණා. නමුත් ඔබතුමා සහ අපි 
කවුරුත් එකඟ ෙනොවන කාරණා නිසා එදා අපි කවුරුත් ඒ පිළිබඳව 
අෙප් පරස්පරතා ඉදිරිපත් කළා. එදා රාජ්ය මන්තණ සභා යුගෙය් 
අධ්යාපන ආඥාපනත ෙවනුවට නව අධ්යාපන පනතකුත් ෙම් 
අධ්යාපන සංෙශෝධනත් එක්ක එනවාද කියන කාරණය මම 
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම එම නව අධ්යාපන 
පනත එන්ෙන් ෙකොපමණ කාලයකින්ද කියන කාරණයත් 
දැනගන්න කැමැතියි. 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අපි  ගියවර ලබාගත් අදහස ් හා ඒවාෙය් තිබුණු අඩු පාඩුත් 

සැලකිල්ලට භාජනය කරමින්  ෙම් නව සංෙශෝධන කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,  ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය විධියට ෙම් කාරණය පිළිබඳව මා 

ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. ජාත්යන්තර පාසල් හා සමාන 
විධියටම පවත්වාෙගන යන ඇතැම් ෙපෞද්ගලික උපකාරක පන්ති 
තිෙබනවා. බැලුවාම, ඒ ෙදෙක්ම ෙවනසක් නැති විධියට 
පවත්වාෙගන යනවා. සමහර පාසල් ගුරුවරුන් පාසල් ෙවලාෙව් 
උපකාරක පන්තිවලට ගිහිල්ලා උගන්වනවා. ෙහොයලා බැලුෙවොත්, 
ඉස්ෙකෝෙල් no-pay leave. එම නිසා ජාත්යන්තර පාසල්වලට 
සමගාමීව උපකාරක පන්තිවල උගන්වන ගුරු භවතුන්, ඔවුන්ෙග් 
අධ්යාපන තත්ත්වයන් සහ රජෙය් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින ගමන් 
උෙද් වරුෙව් ගිහින් ෙපෞද්ගලික පන්තිවල උගන්වන - අපි 
බැලුෙවොත් ෙපෞද්ගලිකව පවත්වාෙගන යන අෙපොස උසස් ෙපළ 
revision classes අති බහුතරයක ඉන්ෙන් රජෙය් ගුරුවරුන්.  ෙම් 
අය පිළිබඳව අමාත්යාංශයට තිෙබන දැක්ම සහ වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොකක්ද? 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම රජෙය් 

පාසල් පද්ධතිය තුළ ශිෂ්ය ශිෂ්යාෙවෝ ලක්ෂ 42කට වැඩි 
පමාණයක් ඉන්නවා. පාසල් 10,161ක් තිෙබනවා. විශාල ගුරු 
හිඟයක් තිෙබනවා. මම මීට ෙපරත් කියලා තිෙබනවා, 60,000ක 
ගුරු හිඟයක් තිෙබනවා වාෙග්ම 40,000ක ගුරු අතිරික්තයක් 
තිෙබනවා කියලා. පසු ගිය කාලෙය් වැරැදි මාරුවීම් පතිපත්ති මත,- 
ඇත්ත වශෙයන්ම ගුරු හිඟය තිෙබන්ෙන් 20,000යි. ඒ වාෙග්ම 
එක් දරුෙවකුෙග් වසර 13ක අඛණ්ඩ අධ්යාපනය සඳහා අලුතින් 
විෂයන් 24ක් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ඒ ආදී පතිසංස්කරණවලට 
අලුෙතන් ගුරුවරුන් බඳවාගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමවර 

අය වැෙයන් ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම සඳහා විශාල මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කරන්න රජය විධියට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  ගුරු හිඟයට පිළියම් ෙයොදලා, ඊට පස්ෙසේ අෙප් රජෙය් 
පාසල්වල තිෙබන අඩු පාඩු  ටිකත් සකස් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අපි ගුරු පුහුණුව ෙම් වසෙර් පටන් 
ගත්තා.  

ඊළඟ වසරටත් අපට ගුරු පුහුණුව ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 
2ක් ෙහෝ ඊට අසන්න පමාණයක් හම්බ ෙවයි කියලා අප විශ්වාස 
කරනවා. ගුරු පුහුණුව ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, ගුරුවරුන්ෙග් 
ගුණාත්මක බව වර්ධනය කිරීෙම් නීති - රීති ඔක්ෙකෝම අප 
ෙගෙනනවා. ඊට පස්ෙසේ අපි ෙපෞද්ගලික tuition පන්ති දිහා 
බලන්නම්. ෙමොකද, ළමයින් ගිහින් ෙමොන ෙද්වාෙලන් ෙහෝ 
ඉෙගන ගන්න ඕනැ. අෙප් පාසල්වල ගුරුවරු නැත්නම්,  අෙප් 
වැෙඩ් කරන්ෙන් නැතුව අපි ෙවන තැනකට අත තබන්න ගිෙයොත් 
ඒක සාධාරණ නැහැ. හැම ෙදමවුපිෙයක්ම බලන්ෙන් තමන්ෙග් 
දරුවන්ට ෙහොඳ අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්නටයි. ඒ නිසා අෙප් 
ගැටලු ටික, අඩු පාඩු ටික හදලා ඊට පස්ෙසේ අපි tuition පන්ති 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරමු.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් යම් ගුරුවරෙයක්  
පාසල් කාලය තුළ ගිහින් tuition කෙළොත්, අපි ඒවාට තදින් 
කියාත්මක ෙවන්න අවශ්ය නීති ඉදිරිෙය්දී ෙගෙනන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දැන් අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා 
කරමින් ඉන්නවා.     

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 634/'16 - (2), ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් 

මන්තීතුමා. 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා 

සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Already මාසයක් කල් දීලා තමයි, නැවත පශ්නය ඉදිරිපත් 

වුෙණ්. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සති ෙදකක් කල් ඉල්ලන්න කියලා අපට දැනුම් දීලා 

තිෙබනවා. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Minister is asking for two weeks’ time, so 

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

793 794 



2016 ඔක්ෙතෝබර් 26  

බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් රජෙය් පාසල්: විදුහල්පති 
පුරප්පාඩු 

ப ைள மாவட்ட அரசாங்கப் பாடசாைலகள் : அதிபர் 
ெவற்றிடங்கள் 

GOVERNMENT SCHOOLS IN BADULLA DISTRICT: PRINCIPAL 
VACANCIES  

871/’16 
8. ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් ඇති රජෙය් පාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසල්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම පාසල් අතරින් දැනට වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරු සිටින පාසල් සහ එම වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (iv) පසු ගිය දා පැවති ශීලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් III 
වැනි පන්තියට බඳවා ගැනීෙම් විභාගෙයන් බදුල්ල 
දිසත්ික්කෙයන් සමත් වී සිටින පුද්ගලයන් 
සංඛ්යාව කවෙර්ද;  

 (v) ඉහත (iv) හි සඳහන් පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (vi) ඔවුන්ෙග් විදුහල්පති පුහුණුව අවසන් වී තිෙබන 
බැවින්, ඔවුන්ට පාසලක් ලබාදීමට අනුගමනය 
කරන කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන් වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தி ள்ள அரசாங்கப் 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலகளின் ெபயர்கள் 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் தற்ேபா  பதில் 
கடைமயாற் ம் அதிபர்கைளக் ெகாண் ள்ள 
பாடசாைலகள் மற் ம் பதில் கடைமயாற் ம் 
அதிபர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைக அதிபர் ேசைவயின் IIIஆம் வகுப்பிற்கு 
ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்காக சமீபத்தில் 
நைடெபற்ற பாீட்ைசயில், ப ைள மாவட்டத்தில் 
சித்திெயய்திய ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  (iv)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்களின் 
ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) அதிபர்க க்கான பயிற்சி நிைற  
ெபற் ள்ளதால், இவர்க க்கு பாடசாைல 
ெயான்ைறப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு கைடப் 
பி க்கும் வழி ைற யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of Government schools in the 

Badulla District; 
 (ii) the names of those schools separately; 
 (iii) those schools, the number of schools 

headed by acting principals at present and 
the names of those acting principals; 

 (iv) the number of persons from the Badulla 
District who have passed the recently held 
examination to recruit persons to Grade III 
of the Sri Lanka Principals Service; 

 (v) the names of the persons mentioned in (iv) 
above; and 

 (vi) the methodology adopted to post them to 
schools as they have completed the 

Principals’ training? 

(b) If not, why? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) 601කි. 

 (ii) ඇමුණුම 01හි සඳහන්ව ඇත.  

 (iii) ඇමුණුම 02හි සඳහන්ව ඇත. 

 (iv) 180යි. 

 (v) ඇමුණුම 03හි සඳහන්ව ඇත.  ඇමුණුම්  සියල්ල 
*සභාගත කරමි.  

 (vi) ශී ලංකා විදුහල්පති ෙසේවෙය් III වැනි පන්තියට 
බඳවා ගත් නිලධාරින් සථ්ානගත කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද අංක 2016/
ED/E/24 හා 2016.09.15 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල 
සංෙද්ශය සඳහා 2016.10.04 දින ලද අමාත්ය 
මණ්ඩල තීරණයට අනුව විභාගය සමත් සියලුම 
විදුහල්පති ෙශේණිධාරින්ෙග් නාම ෙල්ඛනය 
ඔවුන්ෙග් ෙසේවා සථ්ානයට අදාළ පළාත් අධ්යාපන 
ෙල්කම්වරුන් ෙවත සථ්ානගත කිරීම සඳහා 
ෙයොමු කර ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.    
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඇසූ (අ) (iv) 
පශ්නයට පිළිතුර වූෙය්, 180ක් කියන එකයි. විෙශේෂෙයන්ම ඌව 
පළාෙත් පාසල් විශාල සංඛ්යාවකට විදුහල්පතිවරුන් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් එකසිය අසූෙදනාෙගන් අපටත් කිහිප ෙදෙනකු ලබා දීම 
සඳහා කටයුතු කිරීමට ඔබතුමාට පුළුවන්ද?  

795 796 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් නව රජය බලයට පත් 
වනවිට III වැනි පන්තිෙය් විදුහල්පති ෙශේණිධාරින්ෙග් පුරප්පාඩු 
4,400කට වැඩි පමාණයක් තිබුණා. ඒ සඳහා පසු ගිය වසර 
ගණනාව තිස්ෙසේ විධිමත් විභාග පටිපාටියක් පවත්වා තිබුෙණ් 
නැහැ. අපි ෙබොෙහොම ස්වාධීනව - ෙද්ශපාලනය බිංදුවක්වත් 
දමන්ෙන් නැතුව - විභාග පැවැත්වූවා. ඒ සඳහා අයදුම් පත් 
21,000ක් ලැබී තිබුණා. අයදුම්කරුවන් 19,000ක් විභාගයට ෙපනී 
සිටියා.  අපි 3,901 ෙදෙනකු බඳවා ගනු ලැබුවා. ඇත්තවශෙයන්ම 
ෙම් cream එක තමයි බඳවා ගත්ෙත් විදුහල්පති ෙශේණිධාරින් 
සඳහායි. ඒ අය බඳවාෙගන පුහුණුවකුත් ලබා දුන්නා. ඒ පුහුණුෙව් 
ෙහොඳම පතිඵල ගත්ත අයට විෙද්ශ පුහුණුවත් ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කර තිෙබනවා. අප ෙම් වන විට ෙම්ක පළාත් සභාවලට දැනුම් දී 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අප ෙවනම කැබිනට් පතිකා ෙගන 
ආ යුතු නැහැ. නමුත්, ෙම් කටයුත්ත විධිමත් කිරීම සඳහා අප 
අමාත්ය මණ්ඩල සන්ෙද්ශයකුත් ඉදිරිපත් කළා. එම සන්ෙද්ශය 
අනුව අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ෙම්  පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවකුත් පත් කළා. ඒ අනුව 
අප තීරණය කරනු ලැබුවා විභාගයට ෙපනී සිටි, ඒ සුදුසුකම් ලත් 
සියලුම විදුහල්පතිවරු, විදුහල්පතිවරුන් වශෙයන්ම ස්ථානගත 
කළ යුතුය කියා.  

ඊට අමතරව, විභාගයට ෙපනී ෙනොසිටි වැඩබලන 
විදුහල්පතිවරුන්ට -ඒ අය වසර තුනක් වැඩ බලා තිෙබනවා නම්- 
නැවත විභාගයක් තියන්න නිර්ෙද්ශ කරන්න කියා රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිසමට කියා යැව්වා. ඒ වා ෙග්ම, අවුරුදු 50-60 වයස් 
කාණ්ඩෙය් පසුවන වැඩ බැලූ විදුහල්පතිවරුන්ට විදුහල්පති 
ව්යවස්ථාව අනුව විභාගයට ෙපනී සිටින්න ෙනොහැකි නිසා එම 
අයටත් ෙපනී සිටින්න නැවත විභාගයක්  පවත්වන්න කියාත් රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිසමට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළා. ඉන් පසුව අප 
නැවතත් කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කළා. කැබිනට් එෙකන් එය 
ඒකමතිකව සම්මත කළා. විභාග තියලා ගත්ත ෙම් විදුහල්පතිවරු 
ස්ථානගත කළ යුතුය කියන මතය ෙවනු ෙවන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් දැඩිව ෙපනී සිටියා. මා 
එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. දැනට අප ඒ ලැයිස්තු සියල්ලම 
පළාත් සභාවලට යවලයි තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, අෙප් ගරු 
මන්තීතුමා කියනවා වාෙග් පළාත් සභාවලින් ඒ කටයුතු 
මන්දගාමීවයි සිද්ධ වන්ෙන්.  

අෙප් කනගාටුවට ෙහේතු වන තවත් කාරණයක් තමයි, හැම 
එකකටම කෑ ගහන වෘත්තීය සමිතිත් ෙම් ෙවලාෙව් නිහඬව සිටීම. 
මම දන්ෙන් නැහැ, අපට ආ රංචියි සමහර වෘත්තීය සමිතිත් ෙම් 
ගැන උඩින් එක  එක ෙද්වල් කිව්වාට, ඒ අයෙග්ත් ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටින ෙකොටසක් ඉන්නවා කියා. ෙම් ෙවනුෙවන් ගන්න 
පුළුවන් හැම නීත්යනුකූල පියවරක්ම අප අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් ගැන කටයුතු ෙනොකරන කවුරු ෙහෝ ඉන්නවා නම්, එම 
නිලධාරින්ට එෙරහිව අධිකරණයට ගිහින්  කටයුතු කරන්න කියා 
මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. පළාත් සභාව පිළිබඳව අපත් කනගාටු ෙවනවා, ගරු 
අමාත්යතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණයත් ඔබතුමාෙගන් 
අහන්නට ෙහේතු වුෙණ්, පළාත් සභාෙවන් මට නිශ්චිත පිළිතුරක් 
ෙනොලැබුණු නිසායි. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ෙම් 
අවුරුද්ෙද් කියාත්මක ෙවනවා, "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" 

වැඩසටහන. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ෙතෝරා ගත් පාසල්,  
කාණ්ඩ වශෙයන් ෙවන් කරලා තමයි අමාත්යාංශෙයන් මුදල් ෙවන් 
කරලා තිබුෙණ්.  "ඒ" ෙශේණිය, "බී" ෙශේණිය, "සී" ෙශේණිය, "ඩී" 
ෙශේණිය විධියට ෙවන් කරලා තිබුණා. "ඒ" ෙශේණිය යටෙත් 
ගත්ෙතොත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාස කීයද තිෙබන්ෙන්, ඒ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට "ඒ" ෙශේණිෙය් පාසල් ෙදකක් 
හැටියට තමයි සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. මම දැනුවත් ෙවලා 
තිෙබන ආකාරයට, එක පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකට 
එෙහමයි දාලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් පළාත් සභාව විසින් 
අමාත්යාංශෙයන් යවලා තිබුණු උපෙදස් පතිකාවට පරස්පර 
විෙරෝධීව පාසල් ෙතෝරා ගැනීමක් සිදු කර තිබුණා. මට තිබුණු 
බලයත් එක්ක, හැකියාවත් එක්ක මම පළාත් සභාෙවන් විමසීමක් 
කළා," ෙකෙසේද ෙමය ෙවනස් කරන්නට කටයුතු කෙළේ?" කියලා. 
ෙම් දක්වා පිළිතුරක් නැහැ, ගරු අමාත්යතුමනි. මෙග් පෙද්ශයට 
අයත් පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදෙකහි ජාතික පාසල් හතරක් 
තිෙබනවා. එක ජාතික පාසලක්වත් ෙතෝරා ෙනොෙගන  ෙම් මුදල් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අපි ගියාම 
අෙපන් නිතරම විමසීම් කරනවා, "ෙම් කාරණය හරියට ඉෂ්ට සිද්ධ 
ෙවනවාද, ඒ ගැන විපරම් කරන්න" කියලා. නමුත් අපි ලිපියක් 
යැව්වත්, අෙප් පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්දී කථා කළත්, 
දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්දී කථා කළත් නිසි පිළිතුරක් 
අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පළාත් සභාෙව් අධ්යාපන 
අමාත්යවරුන්ෙග් තනි කැමැත්ත මත, සමහර විට සංවර්ධනය 
ෙනොවිය යුතු පාසල්වලට ඒ මුදල් ෙයොදවලා තිෙබනවා. ජාතික 
පාසලක් හැටියට තිෙබන බණ්ඩාරෙවල මධ්ය මහා විද්යාලයට 
කිසිම මුදලක් ෙම් අවුරුද්ද තුළ ෙයොදවලා නැහැ. ෙම්ක බරපතළ 
ගැටලුවක්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ළඟම පාසල - ෙහොඳම 

පාසල" ව්යාපෘතිය ෙගනාෙව්, ඇත්ත වශෙයන්ම ළඟම පාසල, 
ෙහොඳම පාසල බවට පත් කරලා ෙම් තරගකාරී කමෙයන් 
මිෙදන්න. පළමුවැනි වටෙය්, සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකින්ම පාසල් ෙදකක් ෙතෝරා ගත්තා, ජනපිය 
පාසල්වල තිෙබන පහසුකම් ෙදන්න. ෙදවැනි වටය, තුන්වැනි 
වට ය වශෙයන් පාසල් 10,161න් පාසල් 7,000ක් අපි ෙතෝරා ෙගන 
තිෙබනවා. අපි ඇත්ත වශෙයන්ම රුපියල් බිලියන 63ක් -මිලියන 
63,000ක්- ෙම් සඳහා ෙවන් කළා. කලාපවල ඉන්න සැලසුම් 
අධ්යක්ෂවරුන් පුහුණු කරලා, විෙද්ශ පුහුණුවත් දීලා, අමාත්යාංශය 
මඟින් අපි කලාප කාර්යාල 98හිම ඉන්න අයට පැහැදිලිව කිව්වා, 
ෙතෝරා ගත යුතු නිර්ණායක ෙමොනවාද, ෙකෙසේ ෙතෝරා ගත යුතුද 
කියලා. අපි ෙම්වා ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් මැදිහත් වීෙමන් 
ෙතෝරන්න ගිෙය් නැහැ, ෙමොකද, අපට පරණ අත් දැකීම් තිෙබන 
නිසා. පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් මැදිහත් වීෙමන් 
ෙපෝෂිත පාසල් සහ ද්විතීයික පාසල් ෙතෝරන්න ගිහිල්ලා, දැන් 
පාසල් 300ක් වැසී ෙගන යනවා. ව හ කමිටු පත් කරලා දැන් ඒවා 
නැවත හදා ෙගන යනවා. මා ගැන පවා විෙව්චනය කළා. නමුත් 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒකට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ඔය 
කියන කාරණය ගැන මම දන්ෙන් නැහැ. සැලසුම් අධ්යක්ෂවරු 
ෙතෝරලා, කලාපෙයන්, පළාෙතන් අනුමත කරලා අෙප් 
අමාත්යාංශයට එව්වාට පසුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම 
මැතිඇමතිවරුන්ට -225 ෙදනාටම- එන්න කියලා, පළාත් 
අධ්යක්ෂවරුන්ට සහ කලාප අධ්යක්ෂවරුන්ටත් එන්න කියලා, ඒ 
පිළිබඳව තවදුරටත් පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, සාධාරණ ෙනොවන 
එකක් තිෙබනවා නම් කියන්න කියලා, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න ්තුෙව් 
කමිටු කාමරයකදී ඒවාත් නිවැරදි කළා.  

සමහර පළාත් සභා ඊටත් පිටින් ගිහිල්ලා කටයුතු කරනවා   
නම් ගරු මන්තීතුමනි, එෙසේ පරිබාහිරව ඇතුළත් කරලා තිෙබන 

797 798 
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පාසල්වල විස්තර ටික ඔබතුමා මට එවන්න. අපට මුදල් 
නවත්වන්න පුළුවන්. ව්යාපෘතිය අෙප්. ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙයන් 
තමයි එය කියාත්මක ෙවන්ෙන්. අධීක්ෂණය කරන්ෙන් අපි. විටින් 
විට ඒ මුදල් ලබා ෙදන්ෙන් අපි. ඒ නිසා "ළඟම පාසල - ෙහොඳම 
පාසල" ව්යාපෘතිය යටෙත් ඒ පාසල්වලට ලබා ෙදන මුදල් නතර 
කරන්න පුළුවන්, ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් අප දැනුවත් කෙළොත්.  

 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙම් වන විටත් මම ඔබතුමාට එය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, 

ගරු අමාත්යතුමනි. මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කාටද, ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ෙයොමු කළා.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අමාත්යාංශෙය් කාටද? 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
අමාත්යාංශෙය් ඒ ව්යාපෘතිය භාරව කටයුතු කරන 

අධ්යක්ෂවරයාට. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කවදාද ෙයොමු කෙළේ? ඔබතුමා ගිහිල්ලා බලන්න. දැන් පියවර 

අරෙගන ඇති. එෙහම නැත්නම් මට කියන්න. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කාරණයත් එක්ක අෙප් ඇල්ල 

ෙකොට්ඨාසෙය් නාවුල ජාතික පාසලටත්, ඒ වාෙග්ම බණ්ඩාරෙවල 
ෙකොට්ඨාසෙය් ජාතික පාසල් ෙදකටත් ෙලොකු අසාධාරණයක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ලබන අවුරුද්ෙද්වත් ෙම් අසාධාරණය 
සාධාරණීකරණය කරන්නට ෙම් පාසල් ෙදකට යම්කිසි මුදලක් 
ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරන්නට ඔබතුමාට පුළුවන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියූ පමණින් ෙදන්න බැහැ. ඒ 

නිර්ණායක ගැන ෙසොයා බලලා ඇත්ත වශෙයන්ම අසාධාරණයක් 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙම් ව්යාපෘතියට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් 
නැත්නම් අපි ලබා ෙදන්නම්. එෙහම නැතිව අපිත් ආපහු එක එක 
විධියට ලබා ෙදන්න ගිෙයොත් තවත් ෙකෙනකු තව පශ්නයක් 
අහන්නට පුළුවන්. ඔබතුමා ඕනෑ නම් අද එන්න. මම ෙම් 

පශන්වලින් පසුව පැය ෙදකකට විතර යනවා. මම ඒ අදාළ 
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරයාට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔබතුමා ඉදිරිපත් 
කරලා ඒක ෙවනස් ෙවලා නැත්නම්,  ෙගන්වලා ඒ පිළිබඳව මම 
පියවර ගන්නම්, අසාධාරණයක් ෙවලා නම් අපි මුදල් ෙවන් 
කරන්නම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමවැනි පශ්න නිසා තමයි නැවතත් උපෙද්ශක කාරක සභා 

පත් කරන්නට ඕනෑ කියලා කියන්ෙන්. අෙප් ඇමතිවරුන්ට 
ජනවාරි මාසෙයන් පසුව ඉස්සර තිබුණු විධියට මාස ෙදකකට 
වරක් උපෙද්ශක කාරක සභා කරෙගන යන්නට පුළුවන්. 
එතෙකොට ගරු මන්තීතුමන්ලාට ඇමතිතුමාව හමුවන්නට පුළුවන්. 
අපි අලුෙතන් Sectoral Oversight Committees හැදුවා වුණත් 
ලබන අවුරුද්ෙද් උපෙද්ශක කාරක සභා නැවත ආරම්භ කරනවා. 
[බාධා කිරීමක්] පළාත් සභාෙව් එකට ෙර්ඛීය ඇමතිතුමා තමයි 
කැඳවන්නට ඕනෑ. 

 
බි තාන්යයන් රාජෙදෝහීන් ෙලස නම් කළ ශ  ීලාංකික 

නායකයන්: ලැයිසත්ුෙවන් ඉවත් කිරීම  
பிாித்தானியர்களால் இராஜத் ேராகிகளாகப் 

ெபயாிடப்பட்ட இலங்ைகத் தைலவர்கள்: 
பட் ய ந்  அகற் தல் 

  SRI LANKAN LEADERS NAMED AS TRAITORS TO THE 
BRITISH CROWN:  REMOVAL FROM LIST 

      

        521/’16 
9.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය: - (2): 

(අ) (i) 1815 වර්ෂෙය් සිට 1948 වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ 
ෙමරට පාලනය කළ බි තාන්ය ජාතිකයන් විසින් 
නිදහස ් සටනට උරදුන් ඇතැම් ශ  ී ලාංෙක්ය 
නායකයන් රාජෙදෝහීන් ෙලස නම් කළ බවත්; 

 (ii) ෙම් වනෙතක් එම නායකයන්ෙග් නම් එම 
ලැයිසත්ුෙවන් ඉවත් ෙනොකළ බවත්; 

 (iii) ඒ පිළිබඳව රජෙය් අවධානය ෙමෙතක් ෙයොමු වී 
ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) බි තාන්යයන් රාජෙදෝහීන් ෙලස නම් කළ                     
ශ  ීලාංකිකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (iii) ඔවුන් රාජෙදෝහීන් ෙලස නම් කිරීමට දක්වා ඇති 
ෙහේතු කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) එම නායකයන් රාජෙදෝහී ලැයිසත්ුෙවන් ඉවත් 
කිරීමට අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම නායකයන් ජාතික වීරයන් ෙලස නම් 
කිරීමට රජය කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

799 800 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் 
கலாசார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1815ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 1948ஆம் ஆண்  
வைரயிலான காலப்பகுதியில் இந்த நாட்ைட 
ஆட்சி ாிந்த பிாித்தானியர்களால் சுதந்திரப் 
ேபாராட்டத்திற்கு பங்களிப் ச்ெசய்த சில 
இலங்ைகத் தைலவர்கள் இராஜத் ேராகி 
களாகப் ெபயாிடப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) இற்ைறவைர அத்தைலவர்களின் ெபயர்கள் 
குறித்த பட் ய ந்  அகற்றப்படவில்ைல 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) அ  ெதாடர்பாக அரசாங்கத்தின் கவனம் 
இ வைர ெச த்தப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பிாித்தானியர்களால் இராஜத் ேராகிகளாகப் 
ெபயாிட் ள்ள இலங்ைகயர்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) இவர்கைள இராஜத் ேராகிகளாகப் 

ெபயாி வதற்கு அவர்கள் வழங்கி ள்ள 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  தைலவர்கைள இராஜத் ேராகிகளின் 
பட் ய ந்  அகற் வதற்கான நடவ க்ைக 
கைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  தைலவர்கைளத் ேதசிய ரர்களாகப் 

ெபயாி வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்குமா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Internal Affairs, Wayamba 
Development and Cultural Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) certain Sri Lankan leaders who shouldered 
the freedom struggle were named traitors to 
the Crown by the British who ruled this 
country during the period from 1815 to 
1948; 

 (ii) the names of those leaders have not been 
removed from that list up to now; and 

 (iii) the attention of the Government has not 
been paid to this up to now? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of Sri Lankans named traitors to 
the Crown by the British; 

 (ii) their names; and 

 (iii) the reasons cited for naming them traitors to 
the Crown? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether action will be taken to remove the 
names of those leaders from the list of 
traitors to the Crown; 

 (ii) if so, the date on which it will be done; 

 (iii) whether the Government will take action to 
name these leaders National Heroes; and 

 (iv) if so, the date on which it will be done? 

(d) If not, why? 
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, 
වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம - உள்ளக அ வல்கள், 

வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி   
அைமச்சர்) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 

සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i)  ඔව්.  

  1817 - 1818 වර්ෂයන්හිදී ඉංගීසි විෙරෝධී 
පළමුෙවනි නිදහස ්සටෙන්දී ශී ලාංකීය නායකයින් 
පිරිසක් රාජෙදෝහීන් ෙලස නම් කර ඇත.  

 (ii)  ඔව්.  ෙම් වන ෙතක් එම නායකයින්ෙග් නම් 
රාජෙදෝහී ලැයිසත්ුෙවන් ඉවත් කර නැත. 

 (iii) ෙමය අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා 
සංසක්ෘතික කටයුතු අමාත්යාංශයට වඩා අධිකරණ 
හා නීති වැනි ක්ෙෂේත කිහිපයකට අදාළ කරුණක් 
වන බැවින්, ෙමම කරුණට අදාළ තීරණ ගැනීමට 
ෙපර නිරවුල් කරගත යුතු ෛනතික කරුණු 
රාශියක් ඇත. නීතිමය අංශවලින් ඒ පිළිබඳව 
පැහැදිලි නිර්ෙද්ශයක් ලබා ෙදන්ෙන් නම් පමණක් 
රජයක් හැටියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ 
හැක. 

(ආ) (i) 1818 ජනවාරි 10 ගැසට් පතය අනුව  දහනවයකි. 
(19) 

 (ii)  එම අයෙග් නම් ලැයිසත්ුව 1818 ජනවාරි 10වැනි 
දින බවුන්රිග් ආණ්ඩුකාරයා නිකුත් කළ 851 දරන 
ගැසට් පතෙය් ඇත. 

  1.  කැප්ෙපටිෙපොල දිසාෙව් 

  2.  ෙගොඩෙගදර දිසාෙව් 

  3.  කැටකැෙළේ ෙමොෙහොට්ටාල 

  4.  කතරගම මහා ෙබත්මරාළ 

  5.  කතරගම කුඩා ෙබත්මරාළ 

  6.  පල්ෙල්ෙගොල්ෙල් ෙමොෙහොට්ටාල 

  7.  බටකැෙල් ෙමොෙහොට්ටාල 

  8.  ෙදල්ගහෙගදර ෙරෙහෙන්රාළ 

  9.  ෙපෝසස්ර වත්ෙත් විදාෙන් 

  10. කිවුෙල් ෙගදර ෙමොෙහොට්ටාල 

  11. යාලෙගොම්ෙම් ෙමොෙහොට්ටාල 

  12. උඩමැදුෙර් ෙමොෙහොට්ටාල 
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  13. ෙකොහුකුඹුෙර් රෙට්රාළ 

  14. ෙකොහුකුඹුෙර් වලව්ෙව් ෙමොෙහොට්ටාල 

  15. බූටෑෙව් රෙට්රාළ 

  16. බගිනිගහෙවල රෙට්රාළ 

  17. මහ බදුල්ෙල්ගම්මාෙන් රෙට්රාළ 

  18. බලුපිටිෙය් ෙමොෙහොට්ටාල 

  19. පල්ෙල් මල්හෑෙය් ගමඇතිරාළ 

 (iii) 1818 ජනවාරි 10 ගැසට් පතය අනුව මහරජාණන් 
වහන්ෙසේෙග් ආණ්ඩුවට (බිතාන්ය ආණ්ඩුවට) 
විරුද්ධව කැරලි ගැසීම. 

   බිතාන්ය ආණ්ඩුවට යටත් උඩරට පෙද්ශවල 
පදිංචිකරුවන් වශෙයන් සිටිමින් බිතාන්ය රජයට 
විරුද්ධව කැරලි ගසමින් ද ආණ්ඩුෙව් යුද හමුදාවට 
විරුද්ධව යුද්ධ කරමින් හැසිෙරන බවට සැලකිය 
යුතු සාක්ෂි ලැබී තිෙබන බැවින්, බිතාන්ය 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කැරලි ගැසූ රාජෙදෝහීන් බව 
ඔප්පු වී ඇති බැවිනි. 

(ඇ) (i) ඉහත (අ) (iii) පශන්යට දුන් පිළිතුර අනුව ෙමම 
පශන්ය අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) ඉහත (අ) (iii) පශන්යට දුන් පිළිතුර අනුව ෙමම 
පශන්ය අදාළ ෙනොෙව්.  

 (iii) ඉහත (අ) (iii) පශන්යට දුන් පිළිතුර අනුව ෙමම 
පශන්ය අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) ඉහත (අ) (iii) පශන්යට දුන් පිළිතුර අනුව ෙමම 
පශන්ය අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම 

වැනි විප්ලවීය නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකුෙගන් ෙම් පශ්නයට අදාළව 
පළමු වන අතුරු පශ්නය අහන්න ලැබීමත් සන්ෙතෝෂයට 
කාරණයක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් උත්තරය ෙදන 
ෙකොට මට නම් ඇත්තටම දරා ගන්න බැරි සංෙව්ගයකුයි ඇති 
වුෙණ්. අපි 1948 නිදහස ලබා, 1972 ජනරජයක් බවට පත්ෙවලා, 
2018 වර්ෂෙය් නිදහෙසේ 70වැනි සැමරුම තිෙබනවා. 

නිදහස ලබා, ෙකොළ පාට සහ නිල් පාට සහ රතු පාට කලවම් 
වුණු ආණ්ඩු යටෙත්, අපි තවමත් ෙමොණරවිල කැප්ෙපටිෙපොළ 
දිසාව පමුඛ නායකයන් රාජ ෙදෝහීන් විධියට සලකනවා. ෙම්ක 
ෙඛ්දවාචකයක්! දැන් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර් 
කියනවා, ෙමහි අධිකරණමය කාරණාත් තිෙබනවා, ඒ නිසා 
අධිකරණ අමාත්යාංශය මැදිහත් වන්න ඕනෑය කියලා. ෙමතැනදි 
කරන්න ඕනෑ වන්ෙන් අධිකරණ අමාත්යාංශයයි, අභ්යන්තර 
කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශයයි 
ෙබෝල pass කර ගන්න එක ෙනොෙවයි. ෙමහිදී විෂයය භාර 
කැබිනට් ඇමතිතුමන්ලා ෙදෙදනාම එකතු ෙවලා අවශ්ය සාකච්ඡා 
කරලා අදාළ කියාමාර්ග ගැනීම උචිතයි කියලා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා කල්පනා කරන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා  
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம)  
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
කල්පනා කරනවා.  

ෙමොකද, ඔවුන්ව "ජාතික වීරයන්" විධියට නම් කිරීමත් 
එක්කම ෙම් අයෙග් ෙද්පළ පිළිබඳ පශ්නයක් උද්ගත ෙවලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ පශ්නයට උත්තරය ඒකද, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි? 
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා  
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம)  
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ඔව්. 

එෙහම පශ්නයක් තිෙබනවා. අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශයට වඩා අධිකරණ 
අමාත්යාංශය සහ ඊට අදාළ අමාත්යාංශ තමයි ෙම්කට මූලිකත්වය 
අරෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ අයෙග් නිෙයෝග නාෙවොත්, ෙම් 
පිළිබඳව අපට සලකා බලන්න පුළුවන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමොණරාගල දිස්තික්කය, 

රත්නපුරය දිස්තික්කය, මහනුවර දිස්තික්කය, මාතෙල් 
දිස්තික්කය, බදුල්ල දිස්තික්කය, කුරුණෑගල දිසත්ික්කය වාෙග් 
එදා උඩරට රාජධානියට අයිති වුණු දිස්තික්ක නිෙයෝජනය කරන 
ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් ඉන්නවා. 
ඒ පෙද්ශවල ෙමතුමන්ලාෙග් ඥාතීන් ඉන්නවා. අධිෙව්ගී 
මාර්ගයක් හදන්න යනෙකොට අදාළ ඉඩම් රජයට පවරා ගන්නවා 
කියලා අපි දන්නවා. ඒ වනෙකොට ඒ අදාළ මුල් පුද්ගලෙයෝ මිය 
ගිහිල්ලා, එෙහම නැත්නම් ඒ ඉඩම් සින්නක්කරව නියම 
පුද්ගලයන්ට දීලා, එෙහම නැත්නම් අදාළ මුදල උසාවිෙය් 
තැන්පත් කරලා ෙහෝ ඒ කටයුත්ත කර ෙගන යනවා. උතුෙර් 
ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා, නැ ෙඟනහිර ෙව්වා, බස්නාහිර ෙව්වා, 
ෙවනත් කවර පෙද්ශයක ෙව්වා යම් කිසි පරම්පරාවකින් 
පැවෙතන අයෙග් ඉඩම් එදා ෙරොබට් බවුන්රිග්ෙග් කාලෙය්දී රාජ 
සන්තක කළා. දැන් ෙරොබට් බවුන්රිග් ඇත්ෙත්ත් නැහැ; ෙරොබට් 
බවුන්රිග්ෙග් ආණ්ඩුවක් ඇත්ෙත්ත් නැහැ. දැන් තිෙබන්ෙන් 
ජනරජයක්. ඒ පරම්පරාවලට අයත් ඉඩම් අක්කර දහස් ගණනින් 
ආෙය් ෙදන්න ෙවනවාය කියලා ෙම්ක යට ගහන එක ෙනොෙවයි 
ෙවන්න ඕනෑ. කරුණාසහගතව බලා ඒ අය පත්ව සිටින 
තත්ත්වෙයන් මුදා ෙගන, ඒ අය සැබෑ වීරවරුන් විධියට නම් 
කරලා, ඒ පවුල්වලින් පැවෙතන අය ෙවනුෙවනුත්, එදා රෙට් 
ස්වාධීනත්වය, නිදහස ෙවනුෙවන් මිය ගිය අය ෙවනුෙවනුත් යම් 
කිසි මට්ටමකින් ඒ අයට ෙගෞරවනීය තත්ත්වයක් ලබා දීමට, 
පශංසාවක් ලබා දීමට සහ උපහාර ලබා දීෙම් කටයුත්තකට 
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
අමාත්යාංශයටත් මැදිහත් වන්න බැරි ඇයි? 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා  
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம)  
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්. ෙමහි තිෙබන්ෙන් අධිකරණයට 

සම්බන්ධ පශ්නයක්. ෙමොවුන්ව ජාතික වීරයන් ෙලස අපි පිළිෙගන 
ඉවරයි ෙන්. නමුත් නීතිමය පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ෙද්පළ 
සහ බූදලය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අධිකරණයට සම්බන්ධ සියලු ආයතන සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. ඒ නිර්ෙද්ශය අපට ආෙවොත් අභ්යන්තර කටයුතු, 
වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික ක ටයුතු අමාත්යාංශය හැටියට අපට 
ෙමයට මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි මාෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමතැන තිෙබන්ෙන් පරිකල්පනය සහ යථාර්ථය අතර 
පශ්නයක් ෙන්. අපි පරිකල්පනය කරනවා,  ෙම් අය ජාතික වීරයන් 
කියලා. අපි ජාතික වීරයන් කියලා ෙම් අයෙග් පින්තූර ගහනවා. 
ඒක අෙප් පරිකල්පනය. හැබැයි, යථාර්ථය වන්ෙන් තවමත් ෙම් 
අය රාජෙදෝහීන්. ෙරොබට් බවුන්රිග් ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් සිට 1818 
කැරැල්ලත්, 1848 කැරැල් ලත් - 1848 කැරැල්ෙල් රාජෙදෝහීන්ෙග් 
ෙල්ඛනය ෙම් ගරු සභාෙව් කියැවුෙණත් නැහැ. ඒකට කමක් 
නැහැ. මම කියන්ෙන් නිදහස ලබා අවුරුදු 70කට ආසන්න වන 
ෙමොෙහොෙත්වත්  ෙම් ඓතිහාසික වැරැද්ද  නිවැරැදි කිරීමට ඔබතුමා 
ගරු ඇමතිතුමා එක්ක එකතුෙවලා කටයුතු කෙළොත් හරි. මම 
හිතනවා, ෙම් වැෙඩ්ට ඔබතුමා අත තිබ්ෙබොත් හරි යයි. ඔබතුමා ෙම් 
දිස්තික්කවල රවුමක් ගිහිල්ලා ෙතොරතුරු ටික ලබාෙගන ෙම් 
වැෙඩ්ට ඔබතුමා මැදිහත් ෙවයි කියා අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා  
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம)  
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමාත් එක්කත් කථා කරලා අපි ෙම් ගැන කටයුතු 

කරනවා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමා මැදිහත් වුෙණොත් ෙම් වැෙඩ් හරි යනවා.  
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා  
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம)  
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ෙහොඳයි. අපි උත්සාහ කරනවා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නමුත් තවමත් එෙහමයි. 

 
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් ගිණුම් : 

මන්නාරම දිසත්ික්කය 
ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் கணக்குகள் : மன்னார் 

மாவட்டம் 
EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: MANNAR DISTRICT 

752/’16 
10.ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන්ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල මන්නාරම දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් (ETF) ගිණුම් 
සංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂි කර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் மன்னார் 
மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked thePrime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ Trust 
Fund (ETF) accounts;  
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 (ii) the number of Employees’Trust Fund 
(ETF) accounts registered anew; 

 (iii)  in the District of Mannar? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’Trust Fund (ETF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ)  

 
 

(ආ)     (i) සිට (vi)   

 ෙම් අයුරින් වර්ගීකරණය කරනු ෙනොලැෙබ්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 11 - 872/'16 - (1), ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා මාසයක කාලයක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

වර්ෂය අ(i) අ(ii) 

  
ලියාපදිංචිව තිබූ 
සාමාජික ගිණුම් 

සංඛ්යාව 

ලියාපදිංචි වූ 
සාමාජික ගිණුම් 

සංඛ්යාව 

2013 2,315 1,520 

2014 2,837 1,193 

2015 2,396 889 

ඉන්ඩිෙපන්ඩන්ස ්ආෙක්ඩ් ෙවළඳ සංකීර්ණය: වැය 
කළ මුදල 

இன் ெபன்டன்ற் ஆர்ேகட் வர்த்தகக் கட் டத் 
ெதாகுதி : ெசலவிட்ட பணம் 

INDEPENDENCE ARCADE SHOPPING COMPLEX: MONEY 
SPENT 

523/’16 
12.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙකොළඹ 7, ඉන්ඩිෙපන්ඩන්ස ් ආෙක්ඩ් ෙවළඳ 
සංකීර්ණය ෙම් වනවිට නඩත්තු කරන ආයතනය 
කවෙර්ද; 

 (ii) එයින් අෙප්ක්ෂා කළ ප තිඵල ලැබී තිෙබ්ද; 

 (iii) ෙමම ව්යාපෘතිය ක යිාත්මක කිරී ෙම්දී දූෂණ, වංචා 
හා අක මිකතා සිදු වී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ඉන්ඩිෙපන්ඩන්ස ්ආෙක්ඩ් ෙවළඳ සංකීර්ණය ඉදි 
කිරීමට වැය කළ මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා මුදල් සපයාගත් මූලාශ   කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම ෙවළඳ සංකීර්ණය විවෘත කිරීෙම් උත්සවය 
සඳහා වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) ෙමම ෙවළඳ සංකීර්ණෙය් පවතින මාළු ටැංකිය 
ඉදිකිරීමට වැය කළ මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මාළු ටැංකිය නඩත්තු කිරීමට මසකට වැය 
වන මුදල ෙකොපමණද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெகா ம்  07 இன் ெபன்டன்ற் ஆர்ேகட் 
வர்த்தகக் கட் டத் ெதாகுதிையத் தற்ேபா  
பராமாிக்கும் நி வனம் யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் லம் எதிர்பார்த்த ெப ேப கள் 
கிைடத் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) இந்தக் க த்திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் 
ம்ேபா  ஊழல் ேமாச கள் ைறேக கள் 

இடம்ெபற் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இன் ெபன்டன்ற் ஆர்ேகட் வர்த்தகக் கட் டத்  
ெதாகுதிைய நிர்மாணிக்க ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கான பணம் ெபறப்பட்ட லம் யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த வர்த்தகக் கட் டத் ெதாகுதிையத் திறந்  
ைவப்பதற்காக நைடெபற்ற விழா க்கு 
ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) இந்த வர்த்தகத் ெதாகுதியில் உள்ள மீன் 
ெதாட் ைய நிர்மாணிக்க ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) இந்த மீன் ெதாட் ையப் பராமாிக்க ஒ  
மாதத்திற்குச் ெசலவிடப்ப ம் பணத்ெதாைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the of Megapolis and Western Development: 

(a) Will  he  state-  

 (i) the name of the institution which is 
maintaining the  Independence Arcade 
Shopping Complex at  Colombo 07; 

 (ii) whether the expected results have been 
achieved from it; and 

 (iii) whether corruptions, frauds  and  
irregularities were committed when 
carrying out  this project? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the amount of money spent for the  
construction of the Independence Arcade 
Shopping Complex; 

 (ii) the funding  sources of it; and 

 (iii) the amount of money spent for the  opening 
ceremony of this shopping complex? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) the amount of money spent for the 
construction of the fish tank  kept in this  
shopping complex; and 

 (ii) the amount of money spent  per month for 
the maintenance of this  fish tank? 

(d) If not, why? 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා 
ෙදනවා.  

(අ)  (i) ඉන්ඩිෙපන්ඩන්ස ් ආෙක්ඩ් ෙවෙළඳ සංකීර්ණය 
ෙම් වනවිට නඩත්තු කරන්ෙන් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය විසිනි. 

 (ii) ෙමමඟින් අෙප්ක්ෂා කළ පතිඵල වූ ෙය්, 

(1)   ගරා වැටී තිබූ ෙගොඩනැඟිලි 
පතිසංසක්රණය කර නගරයට අලංකාරයක් 
සැපයීම. 

(2) නාගරික ජනතාවට විෙව්කය හා 
විෙනෝදාසව්ාදය ලැබීමට සුදුසු පරිසරයක් 
නිර්මාණය කිරීම. 

(3)   අදාළ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් කඩ කාමර වසර 
10ක බැඟින් වූ කාල සීමාවන්ට කුලියට දීම 
මඟින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට 
ආදායම ඉපයීම. ෙමයින් පළමු හා ෙදවන 
අරමුණු ඉටුෙවලා තිෙබනවා.  තුන්වන 
අරමුණ ඉටු ෙවමින් පවතිනවා.  

 (iii)   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත දූෂණ පිළිබඳව 
වාර්තා වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) ෙමම ෙවෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිකිරීමට දැනට වැය 
කර ඇති මුදල  රුපියල් මිලියන 943.5කි.  

 (ii) ෙමහි මූලික පාග්ධන වියදම රුපියල් මිලියන 
850කි. ෙමම මුදල නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයන් ෙයදවූ අතර, අෙනකුත් මුදල් කඩ 
කාමර බදුදීෙම්දී ෙපර විකුණුම් පදනම මත කඩ 
හිමියන්ෙගන් රුපියල් මිලියන 220.84ක් මුලදී 
ලබා ගන්නා ලදී. 

 (iii)  රුපියල් මිලියන 23කි.  

(ඇ) (i) මාළු ටැංකිය ඉදිකිරීමට වැය වූ මුදල ඉහත 
ව්යාපෘතියට වැය වූ මුළු මුදෙලන් වැට් එක සමඟ 
රුපියල් මිලියන 47.55කි.  

 (ii) මාළු ටැංකිය නඩත්තු කිරීමට මාසිකව වැය වන 
මුදල රුපියල් 1,92,000.00කි.  

(ඈ)    අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

 ඉන්ඩිෙපන්ඩන්ස් ආෙක්ඩ් ෙවෙළඳ සංකීර්ණය තුළ තිෙබන 
මාළු ටැංකිය නඩත්තු කිරීමට  විතරක් මාසයකට රුපියල් 
1,92,000ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. විවෘත කිරීෙම් උත්සවයට 
ලක්ෂ 230ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 23ක්. මාසිකව ගන්න ආදායමත් එක්ක බලන ෙකොට,  
මාසිකව රුපියල් 1,92,000ක් වියදම් කරලා මාළු ටැංකියකුත් 
නඩත්තු කරෙගන, විවෘත කිරීෙම් උත්සවයටත් රුපියල් ලක්ෂ 
230ක් වියදම් කරෙගන ෙම්  ගිය  කමෙව්දය පිළිබඳව ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා හෘදය සාක්ෂියට අනුව එකඟ ෙවනවාද?  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)  
ෙම් ව්යාපෘතිය ෙහොඳ ව්යාපෘතියක්. ෙම් ව්යාපෘතිය තුළින් 

නගරයට අලංකාරයක් ලබාදී  තිෙබනවා. මූල්යමය වශෙයන් 
ෙමයින් දැනට ආදායම් ලැෙබමින් පවතිනවා. විවෘත කිරීෙම් 
උත්සවයට වැය කළ මුදල සම්බන්ධෙයන් මමත් ෙපෞද්ගලිකව 
සෑහීමකට පත්  ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 

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

ෙමයයි.  ෙවෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිකිරීමට වියදම් වූ මුදල රුපියල් 
මිලියන 943යි. විවෘත කිරීමට රුපියල් මිලියන 23යි.එතෙකොට 

809 810 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 



2016 ඔක්ෙතෝබර් 26  

මාසිකව සාමාන්ය නඩත්තුවටත් රුපියල් 1,92,500ක් යනවා. ලාභ 
ලැබීම ෙකෙසේ  ෙවතත්, ෙම් කළ සමසත් වියදම ආපසු 
උපයාගන්න ෙකොපමණ කාලයක් ගත ෙවයි කියලා  නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය අෙප්ක්ෂා කරනවාද?  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)  
දැනට මාසයකට රුපියල් මිලියනයක ලාභයක් ලැෙබනවා. ඒ 

වාෙග්ම 2024 වන විට ෙම්ෙක්  වියදම සරිලන මට්ටමට තමයි 
යන්ෙන්. දැනට ෙම් දක්වා ඒ ආදායම මාසිකව ලැෙබමින් 
පවතිනවා.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රුපියල් මිලියන 23ක්  මාළු ටැංකියක් විවෘත කිරීමට වැය 

වුණාද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
රුපියල් මිලියන 23ක් වියදම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් මාළු 

ටැංකියක්  විවෘත කරන්න ෙනොෙවයි. ඉන්ඩිෙපන්ඩන්ස් ආෙක්ඩ් 
ෙවෙළඳ සංකීර්ණය විවෘත කරන්නයි ඒ  මුදල වියදම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 2014 අවුරුද්ෙද්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

විධියට මම ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව්, ෙම් වියදම් වුණු මුදල උපයා 
ගන්න ෙකොපමණ කාලයක් ගත ෙවයිද කියන එකයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙන්ද? 

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

පශ්නය අහන අතරතුරදී  මැදින් 'ඇඩ්' එකක් දැම්මා.  ඒකයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබා 

ෙදන්න. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ෙවෙළඳ සංකීර්ණය  ඉදි කිරීමට වැය කරන ලද මුදල රුපියල් 

මිලියන 943යි. 2024 වර්ෂය වන විට ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුදල 
උපයා ගැනීෙම් අෙප්ක්ෂාවක් තිෙබනවා. ෙම් දක්වා එයින් 
අෙප්ක්ෂා සහගත ෙලස  ආදායම් ලැෙබමින් පවතිනවා. 

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

පශ්නයට සහ ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට අදාළව නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා දිපු පිළිතුරු අනුව කිව්වා, මාසයකට රුපියල් 
මිලියනයක ලාභයක් තමයි ලැෙබන්ෙන් කියලා. ඉන්ඩිෙපන්ඩන්ට් 
ආෙක්ඩ් ෙවෙළඳ සංකීර්ණය විවෘත කිරීෙම් උත්සවය සඳහා වියදම් 
වූ රුපියල් මිලියන 23ක මුදල  පැත්තකින් තිබ්බත්, මාළු ටැංකි 
නඩත්තුව සහ ෙමහි අෙනකුත් සාමාන්ය නඩත්තුවල වියදම 
පැත්තකින් තිබ්බත්,   වියදම් කරපු මුදල ෙසොයා ගන්න මාස 943ක්  
ගත වනවා. මාසයකට ලාභය වන්ෙන් රුපියල් මිලියනය නම්,  
මාස 943ක්  ගත වනවා රුපියල් මිලියන 943ක් ෙහොයා ගන්න. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2024 වර්ෂය වන විට ලාභ 
ලබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා, මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.   
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  ෙවෙළඳ 

සංකීර්ණය ඉදි කිරීමට වියදම් වූ සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් මිලියන 
943යි. Key moneyවලින් පමණක් රුපියල් මිලියන 270ක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඉතින්, ෙම් සියලුම ෙද්වල් එක්ක තමයි  නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ගණන් හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙමම 
ව්යාපෘතිය ෙහොඳ ව්යාපෘතියක්. ෙමම ව්යාපෘතිය සම්බන්ධව 
උත්සවයට වැය කරපු මුදල පිළිබඳව මමත් ෙපෞද්ගලිකව 
සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නැහැ. අෙනක් කටයුතු ෙහොඳින් සිදු 
ෙවමින් පවතිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඇත්තටම එම ව්යාපෘතිය ෙකොළඹ නගරෙය් ඉතාම 

ආකර්ෂණීය, අලංකාර ව්යාපෘතියක්.    ෙකොළඹ නගරෙය්  තවත් 
එවැනි ව්යාපෘතීන් කිහිපයක් ඇති කළ යුතුයි කියලායි නගරෙය් 
ජීවත් වන අය හිතන්ෙන්.  

 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ගිණුම් : මන්නාරම 

දිසත්ික්කය 
ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் கணக்குகள் : மன்னார் 

மாவட்டம்  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS:  MANNAR 

DISTRICT 
753/’16 

13.ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල මන්නාරම දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் மன்னார் 
மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Labour and Trade Unions 

Relations: 

(a) Will he inform this House, separately, in relation 
to years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts;  

 (ii) the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

 in the District of Mannar? 

(b) Will he also inform this House, separately, in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 

of Employees’ Provident Fund (EPF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் 
மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)   

 
 (ii)  

 

(ආ) (i), (ii), (iii), (iv), (v) සහ (vi) ඉහත පරිදි වර්ගීකරණය 
කරන ලද පද්ධතියක් දැනට ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල සතුව ෙනොමැත. 

  කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ශී ලංකා මහ 
බැංකුව A සිට X දක්වා වූ අක්ෂරයන් අනුව නම් 
කරනු ලබන කලාපයන්ට අනුකූලව ෙසේවා 
ෙයෝජකයන් ලියා පදිංචි කරන දත්ත පද්ධතියක් 
පවත්වාෙගන යනු ලබයි. එෙලස ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවා ෙයෝජකයකුෙගන් යම් සාමාජිකෙයකු 
ෙවනුෙවන් දායක මුදලක් ලද විට අදාළ ෙසේවා 
ෙයෝජකයාට හිමි අක්ෂරය හා අංකය යටෙත් එම 
සාමාජිකයා ලියා පදිංචි ෙකෙර්. 

  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා පශන් 
ගණනාවක්ම ෙම් විෂය සම්බන්ධව ඇහුවා. ඒ හැම 
පශන්යකදීම (ආ) ෙකොටසට අපි දුන් උත්තරය 
එතුමා දන්නවා.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.  

වර්ෂය 
ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල් (EPF)    
ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 1,626 

2014 1,317 

2015 3,408 

වර්ෂය අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල් (EPF)   
ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 858 

2014 366 

2015 2,524 

813 814 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 14-873/'16-(1), ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා  
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මා එම පශන්යට පිළිතුර 

දීම සඳහා  මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

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

 
 

 
ෙද්ශීය සීනි නිෂප්ාදනය සහ ආනයනය: විසත්ර 

சீனி உற்பத்தி மற் ம் இறக்குமதி : விபரம் 
LOCAL MANUFACTURE AND IMPORT OF SUGAR: 

DETAILS 
479/’16 

2.  ගරු එස.්සී. මුතුකුමාරණ මහතා (ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு கனக ேஹரத் 
சார்பாக) 
(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය - 

(3): 

(අ) 2015 වර්ෂෙය්දී, 

 (i) ශ  ී ලාංකිකයන් විසින් පරිෙභෝජනය කළ සීනි 
ප මාණය ෙමටි ක් ෙටොන් ෙකොපමණද; 

 (ii) පරිෙභෝජනය කරන ලද සීනි ප මාණෙයන් 
ආනයනය කළ සීනි ප මාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කළ සීනි පමාණෙයහි වටිනාකම 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙද්ශීය සීනි කර්මාන්තශාලාවලින් නිෂ්පාදනය 
කළ සීනි ප මාණය ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) 2014 සහ 2015 වර්ෂවලදී ෙද්ශීය සීනි 
කර්මාන්තශාලාවලින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සීනි 
ප මාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව, 2015 වර්ෂෙය්දී සීනි 
නිෂ්පාදනෙය් වැඩිවීමක් තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) 2015ஆம் ஆண் ல், 

 (i) இலங்ைகயர்களால் கரப்பட்ட சீனியின் அள  
எத்தைன ெமற்றிக் ெதான்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) கர்  ெசய்யப்பட்ட சீனியில் இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட சீனியின் அள  எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iii) இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட சீனித் ெதாைகயின் 
ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) உள்நாட்  சீனித் ெதாழிற்சாைலகளில் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட்ட சீனியின் அள  எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் உள்நாட்  
சீனித் ெதாழிற்சாைலகளில் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட்ட சீனியின் அள  ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2014ஆம் ஆண் டன் ஒப்பி ம்ேபா , 2015ஆம் 
ஆண் ல் சீனி உற்பத்தியில் அதிகாிப்ெபான்  
ஏற்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House in respect of the year 
2015- 

 (i) the total quantity of sugar that was 
consumed by the Sri Lankans in metric 
tons; 

 (ii) the quantity of sugar that was imported out 
of the total quantity consumed;   

 (iii) the value of the quantity of sugar that was 
imported; and 

 (iv) the quantity of sugar that was manufactured 
at local sugar factories?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) separately, the quantity of sugar 
manufactured by local factories in years 
2014 and 2015; and  

 (ii) whether there was an increase in the 
production of sugar in the year 2015 when 
compared with the year 2014? 

(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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 

(a) (i)  Around 680,000 metric tons. 

 (ii)  Around 624,000 metric tons. 

 (iii)       Rs. 34 billion. 

 (iv)   
                                                  

 
(b) (i)  

    

 
 (ii) Yes. 3,641 metric tons. 

(c) Not relevant. 
 
 

 

අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය් වැව් : පතිසංසක්රණය 
அ ராத ர மாவட்டக் குளங்கள் :ம சீரைமப்  
TANKS IN ANURADHAPURA DISTRICT: RENOVATION 

 
720/’16 

6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ishak 
Rahuman)   
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2):  

(අ) (i) අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය් කෘෂිකර්මාන්තය 
ජීවෙනෝපාය කරගත් ජනතාව වැඩි වශෙයන් ජීවත් 
වන බවත්; 

  (ii) ෙමම පෙද්ශෙය් විශාල හා කුඩා වැව් රාශියක් 
පතිසංසක්රණය ෙනොකර අත් හැර දමා තිෙබන 
බවත්; 

 (iii) විෙශේෂෙයන් විශාල වැව් 16ක් හා කුඩා වැව් 48ක් 
කඩිනමින් පතිසංසක්රණය කළ යුතු තත්ත්වෙය් 
පවතින බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) ඉහත අ (iii) හි සඳහන් වැව් පතිසංසක්රණය කිරීම ආරම්භ 
කරන දිනය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද? 

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

(அ) (i) அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் கமத்ெதாழிைல 
வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண்ட மக்கள்  
ெப மளவில் வாழ்கின்றனர் என்பைத ம்; 

2015 

Pallawatte Sevanagala Galoya 
(Hingurana) 

Total 

27,612 14,377 13,994 55,983 

2014 2015 
Palla-
watte 

Sevana-
gala 

Galoya 
(Hingur
ana) 

Palla-
watte 

Sevana-
gala 

Galoya 
(Hingurana) 

17,964 14,417 19,961 27,612 14,377 13,994 

  (ii) இப்பிரேதசத்தில் ெபாிய மற் ம் சிறிய 
அளவிலான பல குளங்கள் ம சீரைமக்கப் 
படாமல் ைகவிடப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii )  குறிப்பாக 16 ெபாிய குளங்க ம் 48 சிறிய 
குளங்க ம் ாிதமாக ம சீரைமக்கப்பட 
ேவண் ய நிைலயில் காணப்ப கின்றன 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமேல அ (iii)  இல் குறிப்படப்பட்ட குளங்களின்  
ம சீரைமப்  ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Agriculture: 

(a) Is he aware that - 

 (i) people who are engaged in agriculture as a 
livelihood reside in the District of 
Anuradhapura mostly;  

 (ii) many large and small tanks of this area 
have been abandoned without renovation; 
and 

 (iii) especially 16 large tanks and 48 small tanks 
require expeditious renovations? 

(b) Will he inform this House the date on which the 
renovation of the tanks mentioned in (a) (iii) 
above will be initiated? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

 
(අ)  (i)  ඔව්. 

 (ii)  ෙමම අමාත්යාංශෙය් විෂය පථයට කුඩා වැව් පමණක් අයත් 
ෙව්. ඒ අනුව කුඩා වැව් 239ක් පතිසංස්කරණය කළ යුතුව 
ඇත. 

 (iii)  කුඩා වැව් 16ක් පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ෙගොවිජන 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ගිවිසුම් අත්සන් කර 
ඇත. ඉතිරි වැව් පතිසංස්කරණය සඳහා ඉදිරි කාල සීමාව 
තුළ ගිවිසුම්වලට එළඹීමට නියමිතව ඇත. 

(ආ)  2016 හා 2017 වර්ෂ තුළ පතිසංස්කරණය කිරීමට නියමිතව ඇත. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
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ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ගිණුම් : යාපනය 
දිසත්ික්කය 

ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் கணக்குகள்: யாழ்ப்பாண 
மாவட்டம் 

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS: JAFFNA 
DISTRICT 

751/’16 
7. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල යාපනය දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாக 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii) தனியார் ைற; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 

 (v) விவசாயத் ைற;  

 (vi) ேசைவத் ைற; 

 என்பவற் க்கைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் 
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked theMinister of Labour and Trade Unions 

Relations: 

(a) Will he inform this House, separately, in relation 
to years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts;  

 (ii) the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

 in the District of Jaffna? 

(b) Will he also inform this House, separately, in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’Provident Fund (EPF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා.  
 

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

 

(අ)  (i)  යාපනය හා කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කවල ෙවන ෙවනම 
ෙතොරතුරු දැක්වීමට හැකි පද්ධතියක් දැනට ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල සතුව ෙනොමැත. දැනට පවතින 
ෙතොරතුරු පද්ධතිෙය් යාපනය හා කිලිෙනොච්චිය යන 
දිස්තික්ක ෙදක කලාප අක්ෂරය වන J මඟින් නිරූපණය 
කරනු ලැෙබ්.  

   ඒ අනුව, J කලාපෙයහි  

 
  (ii)  ඒ අනුව, J කලාපෙයහි  

 

වර්ෂය ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 15,694 

2014 15,784 

2015 20,220 

වර්ෂය අලුතින් ලියා පදිංචි වූ  ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 5,919 

2014 5,181 

2015 7,931 

819 820 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i), (ii), (iii), (iv), (v) සහ (vi) ඉහත පරිදි වර්ගීකරණය කරන ලද 
පද්ධතියක් දැනට ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සතුව 
ෙනොමැත. 

  කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ශී ලංකා මහ බැංකුව A සිට 
X දක්වා වූ අක්ෂරයන් අනුව නම් කරනු ලබන කලාපයන්ට 
අනුකූලව ෙසේවා ෙයෝජකයන් ලියා පදිංචි කරන දත්ත 
පද්ධතියක් පවත්වාෙගන යනු ලබයි. එෙලස ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවා ෙයෝජකෙයකුෙගන් යම් සාමාජිකෙයකු ෙවනුෙවන් 
දායක මුදලක් ලද විට අදාළ ෙසේවා ෙයෝජකයාට හිමි 
අක්ෂරය හා අංකය යටෙත් එම සාමාජිකයා ලියා පදිංචි 
ෙකෙර්. 

 (ඇ)  පැන ෙනොනඟී.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි 

මහතා. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ජයමග සංවර්ධන, සමාජ සත්කාරක හා පුණ්යාධාර 
පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

ஜயமக அபிவி த்தி, ச க ேசைவகள், அறக்கட்டைள 
மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

JAYAMAGA DEVELOPMENT, SOCIAL SERVICES AND 
CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
Hon. Deputy Speaker, I move,  

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Jayamaga Development, Social Services and Charity Foundation.”  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 

විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධක අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி 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 for report. 

ගල්හින්න ජාමිඅතුල් ෆත්තාහ ්අරාබි විදුහල 
(සංසථ්ාගත කිරී ෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

கல்ஹின்ன ஜாமிஅ ல் பத்தாஹ் அர க் கல் ாி 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

GALHINNA JAMIATHUL FATHTHAH ARABIC COLLEGE 
(INCORPORATION) BILL 

 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
Sir, I move,  

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Galhinna Jamiathul Faththah Arabic College.”  

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 

 

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 තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ම් ආගමික 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   தபால், தபால் 

ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 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 Post, Postal Services Muslim Affairs for report. 
 

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Dinesh Gunawardena? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතා හදිසි හා බරපතළ 

පශ්නයක් සභානායකතුමාෙග් අවධානයට ෙගෙනන්න කැමැතියි. 
ඊෙය් කිලිෙනොච්චි නගරෙය්දී ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් වට කර 
ෙගන ඔවුන්ට පහර දීම නිසා ඔවුන් ඉතා දරුණු ෙලස  ෙරෝගාතුර වී 
සිටිනවා. ෙම් ගැන රජය දන්නවාද? ෙපොලීසියට ෙම් ර ෙට් රාජකාරි 
කිරීමට හැකි වන ෙලස ඉක්මන් පියවරක් ගන්නවාද?  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමා ඊෙය්ත් කථා කළා, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අපි ඒ තත්ත්වය ගැන දන්නවා. අපි 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය පියවර ගන්නවා. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂාව ට හා ඔවුන්ට 

රාජකාරි කිරීමට පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට රජය මැදිහත් 
ෙවලා පියවරක් ගන්නවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් පියවර ගන්නවා, ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙබොර දිෙය් මාළු බාන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා හැම 
එකක්ම ජාතිවාදයට හරවනවා. හැම ෙදයක්ම ජාතිවාදය. දකුෙණ් 
ඕවා ෙවන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ඇහුෙව් එක පශ්නයක්. 

මා ඇහුෙව් එකම පශ්නයයි.  

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

ඇති වන්ෙන් නැද්ද කියලායි මා අහන්ෙන්.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දකුෙණ් ෙම් වාෙග් සිද්ධීන් ඇති වන්ෙන් නැද්ද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සභානායකතුමනි, කලබල වන්න එපා. ඔබතුමා තමයි ෙබොර 

දිෙය් මාළු අල්ලන්න දඟලන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙම් පශ්න ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අල්ලනවා නම් හරි මාළු ටික අල්ලා ගන්න. 
ඔබතුමන්ලා ෙපොලීසියට රාජකාරි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
උතුෙර් ඇති කරන්න. ඒකයි කියන්ෙන්. ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි 
කියන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හැම දාම උෙද්ට ෙම් සභාෙව් වටිනා කාලය නාස්ති කරනවා. 

ෙමොකක් ෙහෝ එකක එල්ෙලනවා. ඉස්ෙසල්ලා VAT එෙක් 
එල්ලුණා, ඊෙය් ඒක ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් පිළිගත්තා. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය අල්ලා ගත්තා, දැන් ඒක ඉවරයි. නිල ඇඳුමත් අල්ලා 
ගත්තා, ඒකත් ඉවරයි. හැම දාම උෙද්ට ෙමොකක ෙහෝ එල්ෙලනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, අද දින විවාදය ආරම්භ කරන්න.  

[බාධා කිරීම්]  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි,   රීති පශ්නය 

ෙමොකක්ද?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව 

අප මතු කරන යම් යම් කරුණු ෙම් සභාෙව් කාලය නාස්ති කිරීම 
සඳහා කරන උප්පරවැට්ටි හැටියට සභානායකතුමා හැඳින්වීම, 
ඔබතුමාෙග්ත් ෙම් ගරු සභාෙව්ත් ෙගෞරවයට හා ෙම් ගරු සභාෙව් 
නීති රීතිවලට පටහැනි  බව ඔබතුමාට ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා 1970 සිටම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි ෙකෙනක්. 

ඔබතුමාත් දන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීති - රීති සහ ෙරගුලාසි 
අතර සිටිමින්  මන්තීවරු සමහර අවස්ථාවල ෙනොෙයකුත් අදහස් 
පළ කරනවා. එක් අෙයක් හිතන්න පුළුවන් ඒක කාලය නාස්ති 
කිරීමක් කියලා. තවත් ෙකනකුට ෙපෙනන්න පුළුවන්, ඒ අවස්ථාව 
ගැනීම ඒ මන්තීවරයාෙග් වගකීම කියලා. ඒක සාෙප්ක්ෂයි.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමාට අවසාන වශෙයන් අවස්ථාව 

දීලා අපි අදට නියමිත විවාදය පටන් ගනිමු.  

 
වරපසාද: නිවස සහ ඉඩම ෙපොලීසිෙයන් 

ෙසෝදිසි කිරීම 
சிறப் ாிைம: காணி ம் ம் ெபா சாரால் 

ேசாதைனயிடப்பட்டைம 
PRIVILEGE:  SEARCH OF HOUSE AND LAND BY 

POLICE 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
Sir, give me one minute. මට වරපසාද පශ්නයක් මතු 

කරන්න තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ගරු කථානායකතුමාට 
ලිපියක් ඉදිරිපත් කළා, මෙග් නිවස සහ වත්ත සියල්ලක්ම ෙසෝදිසි 
කරලා ෙවඩි ෙනොවදින කාර් ෙදකක් ෙසවීම ගැන. ෙම් ගැන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් කථා කරලා තිබුණා. ඊෙය් "Daily 
Mirror" newspaper එෙක් එතුමාෙග් interview එකක් තිබුණා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එහිදී එතුමා ඒ පිළිබඳව අපසාදය පළ කර තිබුණා. ඊට කලින් 
''ලංකාදීප'' පතෙය්ත් තිබුණා. ඒ නිසා මට ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තුව් 
කථා කරන්න ඔබතුමාෙග් අවසරය පතනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පැමිණිල්ල පකාරව ගරු 

කථානායකතුමා ෙපොලිස්පතිතුමා කැ ෙඳව්වා. ෙපොලිස්පතිතුමා  
කැඳවලා- [බාධා කිරීමක්] 

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

 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මෙග් ඉල්ලීමට ඉඩ ෙදන්න.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It can be referred to the Committee on Privileges. That is 

what I  want to say. ඒක වරපසාද කමිටුවට ෙයොමු කරන්න. මම 
ඔබතුමාට උදවු කරන්නයි හැදුෙව්. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! Please listen to me. දැන් ෙම් පශ්නය ඇති 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගරු කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමාට ෙන්. එතුමා ඒ 
පශ්නය ඉදිරිපත් කළා ගරු කථානායකතුමාට. කථානායකතුමා 
ෙපොලිස්පතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවලා, ඒ ගැන විෙශේෂ 
විමසීමක් කරලා අවශ්ය උපෙදස් මාලාවකුත් ලබා දුන්නා. මම 
හිතන විධියට ගරු කථානායකතුමා ලංකාවට පැමිණියාට පස්ෙසේ  
ඔබතුමාට කථා කරලා, ඒ සාකච්ඡාෙව්දී පැන නැඟුණු ෙද් ගැන 
ඔබතුමා දැනුවත් කරයි.  

 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
මෙග් පශ්නය Committee on Privileges එකට ඉදිරිපත් 

කරන්න.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, it will be referred to the Committee on Privileges. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපිත් ඒ කියාව අනුමත 

කරන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු, වරාය 

සහ ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත. 
ගරු සභානායකතුමා. 

වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

ைற க, விமான நிைலய அபிவி த்தி 
அற  (தி த்தம்) சட்ட லம் 

PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY 
(AMENDMENT) BILL 

 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,  
"That the Bill be now read a Second time".  

Sir, I also move Items 2, 3 and 4. 
 
[පූ.භා. 11.28] 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙදවන වර කියැවීම 

සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත් සම්බන්ධෙයන්  
වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට  අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා 
ඔබතුමාට පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. විපක්ෂය උපකමශීලිව 
වැඩ කළ නිසා  ෙම් එකතු කළ අගය මත බදු ආදායම රටට ලබා 
ගන්න යම් කාලයක් ගත වුණා.  ඊෙය් සුපීම් උසාවිෙයන් ලැබුණු 
තීන්දුව අනුව අද එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ගැනත්  විවාද කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධෙයන් 
මෙග් සතුට පකාශ කරනවා. මට පථමෙයන්ම කියන්න අවශ්ය 
ෙවන්ෙන් ෙමයයි. ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ෙමවැනි බදු වැඩි කිරීම 
අපි කිසිෙසේත්ම අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය පාලන කාලය 
අවසන් වී අපට ආණ්ඩුව බාර දුන්නාට පසුව ඉතාම දරුණු ආර්ථික 
පතිවිපාකවලට අපට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. අපි රට බාර 
ගත්තාට පසුව තමයි පශ්න ගණනාවක් තිෙබන බව දැනගන්න 
ලැබුෙණ්. ඒ නිසා අපට යම් ආදායමක් ලබා ගන්න අවශ්ය වුණා.  
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, අෙප් අගමැති 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් පාලන කාලය තුළ ජාත්යන්තර 
ෙලෝකෙයන් අපට ඕනෑ තරම් ණය ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව 
ඇති වන බව අපට ෙපෙනනවා. එදා ෙල්සියට ගිහිල්ලා චීනෙයන් 
ෙහෝ ෙවනත් තැනකින් සියයට ෙදෙක් ඉඳලා සියයට හය, හත, අට 
වනතුරු වාණිජ ණය ගත්ත ඒවා අපට අමතක කරන්න බැහැ. 
නමුත් ඊට වැඩිය විනයක් අනුව, මූල්ය පාලනයක් සහිතව, රටට 
ඔෙරොත්තු ෙදන්න පුළුවන් වන විධියට ණය ගැනීම තමයි අපි දැන් 
ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය ආණ්ඩුව දායාදයක් විධියට 
ණය කන්දරාවක් අපට බාර දුන්නා. ඒවා පියැවීම සඳහා අපට 
ආදායම් උත්පාදන කම ඇති කරන්න අවශ්යයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් බද්ද පැනවීම හරහා ෙම් අවුරුද්ෙද් ඔබතුමා අෙප්ක්ෂා 

කරන ආදායම ෙකොච්චරද කියලා විතරක් කියන්න. ඒ ඇති. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ආරම්භෙය්දී ඇස්තෙම්න්තු කෙළේ මුළු අවුරුද්දටම 

අෙප්ක්ෂිත ආදායම හැටියට ෙකෝටි 1,000ක්. නමුත් මැයි මාසෙය් 

825 826 

[ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා] 
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ඉඳලා ඒ ආදායම ලබා ගත්ත නිසා ඒ පමාණය මාස පහකින් අඩු 
වුණා. ඒ කියන්ෙන්, ෙකෝටි 600කට අඩු වුණා. නමුත් ෙමය 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් අද ඉඳලා නිසා 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ ආදායම ෙකෝටි 180ට අඩුෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙකෝටි 180කට? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්.  

රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් ගත් ණය ෙගවීමට සියයට හතරක 
එකතු කළ අගය මත බද්දක්  අය කිරීමට සිදු වන  එක තමයි අපට 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී නැවතත් කියන්න සිදු ෙවන්ෙන්. අපි වැඩිකල් 
යන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් සියයට 15 බදු පතිශතය අඩු කරනවා. එය 
අඩු කරන්න හැකි ෙවන්ෙන් ෙම් ණය ෙගව්වාට පසුවයි. ඒ ගැනත් 
හිතලා තමයි අපි ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් සංෙශෝධන කරලා අද ෙම් 
එකතු කළ අගය මත බද්ද පනවන්ෙන්. ෙම් බද්ද ගැන හුඟ 
ෙදෙනක් වැරදි අර්ථ කථනයක් ෙදන්න හදනවා. අද උෙද් 
අගමැතිතුමා මට කථා කරලා කිව්වා, බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා කියලා තිබුණාලු, dialysisවලටත් වැට් එකතු කරනවා 
කියලා. නමුත් අපි ඒ ඔක්ෙකෝම ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ෙසෞඛ්ය 
සම්බන්ධෙයන් වන සියලුම වැට් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක සංෙශෝධනවල තිෙබනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සංෙශෝධනවලදී අපි ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අද ඉදිරිපත් කරනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ඔව්. අද ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අපිත් සංෙශෝධනයක් දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක ෙවනම එකක්ෙන්. ඔබතුමා නිකම් පශ්න කරන එකක්ෙන් 

ඒ දාලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙනොෙවයි. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட பணிப் 
ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
අපට ෙගෙනන්න පුළුවන්,  සංෙශෝධන. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, අපට සංෙශෝධන ෙග්න්න පුළුවන්. ෙමොකටද ඔබතුමා 

ෙග්න්ෙන්? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙසෞඛ්යට බදු ඇතුළත් කර තිෙබන නිසා අපි ඒ සඳහා 

සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, රජය විධියට අපට ඕනෑම ෙවලාවක 

සංෙශෝධන ෙග්න්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාෙග් කාර්යය තමයි ඒ 
සංෙශෝධනවලට සහෙයෝගය දීලා අත ඔසවන එක. 
ඔබතුමන්ලාෙග් සංෙශෝධනත් තිෙබනවා, අෙප් සංෙශෝධනත් 
තිෙබනවා. මුලින්ම දාන්ෙන් අෙප් සංෙශෝධන ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉස්ෙසල්ලාම අෙප් සංෙශෝධන තමයි දාන්ෙන්. බන්දුල 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අපට කියන්න අවශ්යතාවක් 
නැහැ. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අපට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒකට අයිතියක් තිෙබනවා. 
 
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 ) 
දැන් තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අයිතීන් ෙත්ෙරන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමන්ලාට සංෙශෝධන ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන්. නමුත්, 

අෙප් සංෙශෝධන ඉස්ෙසල්ලාම දානවා. එතෙකොට ඔබතුමන්ලාෙග් 
සංෙශෝධන අනවශ්යයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි සංෙශෝධනයක් ෙගනාවාට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලාත් ඒකම 

ෙග්න්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අපි තමයි ඉස්ෙසල්ලාම 
ඒක පසිද්ධ කෙළේ. මතක තියාගන්න, ෙම් බදු ගැන කථා කරන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවන්ෙන් බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ආණ්ඩුව කරපු පාපකර්ම නිසා 
කියලා. ඒ ණය තමයි අපට ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
2004දී තමුන්නාන්ෙසේලාට රට භාරෙදන ෙකොට රුපියල් බිලියන 
1,784ක්ව තිබුණු ණය පස් ගුණයක් වැඩි කරලා තමයි අපට ආපසු 
භාර දුන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙනොදන්නවා වාෙග් ෙන් ෙම් අසත්ය 
කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා වට්ටපු ආර්ථිකය අපි හරියාකාරව 
මූල්ය විනයක් එක්ක ඉදිරියට අරෙගන යනෙකොට, ඔබතුමන්ලාට 
ඒක ෙලොකු පශ්නයක්. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා 
වාෙග් ඔබතුමන්ලා හැම ෙද්කම එල්ෙලනවා. අන්තවාදෙය් 
එල්ෙලනවා, ඒක බැරි වුෙණොත් උසාවිය, ඒකත් බැරි වුෙණොත් 
ෙබෝඩ් ලෑලි අල්ලනවා. ඕවා තමයි කරන්ෙන්. රෙට් සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් ෙමොකුත් කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම්කත් 
දැනගන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා තිබුණු සංවර්ධනය නැති 
කරලා අපට රට භාර දුන්නත්, අද හැම ෙකොණකම 
සමබරතාවෙයන් යුතුව ඒ සංවර්ධනය ඇතිෙවලා තිෙබනවා.  

මීට ෙපර ෙසෞඛ්යය සඳහා බදු ඇතුළත් කළාට, ඒක ඒ තරම් 
සුදුසු නැහැ කියලා අපට ෙපනුණා. ඒ නිසා අපි ඒ බද්ද දුම්ෙකොළ 
බදුවලට එකතු කරලා ෙසෞඛ්යය ඒ බද්ෙදන් නිදහස් කළා. ඒ 
වාෙග්ම තමයි නිවාසවලටත්. අද ඉතාම  ශීඝෙයන් නිවාස  
සංවර්ධනය සිදු ෙවමින් තිෙබන නිසා  ෙම් සඳහාත්  බදු දාන්න 
ගිෙයොත් එයට බාධාවක් ඇති ෙවනවාය කියා  අපට දැෙනනවා. එම 
නිසා ඒ සඳහා වන  බදු  අපි ලිහිල් කරනවා.  අපට අවශ්ය වන්ෙන්, 
ෙම් තුළින් රෙට් සවි ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් හදන්නයි. අද 
ෙගෙනන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් නිවාස සම්බන්ධෙයන්,  
ෙරෝහල් සම්බන්ධෙයන්. Smartphones සහ cellular phones 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන බද්ද අයින් කර තිෙබනවා. ඊට සාෙප්ක්ෂව 
අපි තැපැල් සහ දුරකථන ගාස්තු, අරක්කු, සිගර ට් වාෙග් ෙද්වලට  
බදු හිලවු කිරීමක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී  සිදු කර තිෙබනවා.  වැට් බදු 
රහිත  දව්ය  ගැන අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට කැමතියි.  
තිරිඟුපිටි, පාන්, කිරිපිටි, සහල්, ෙත්, ෙපොල්, බිත්තර, සීනි, පරිප්පු 
ෙම් වාෙග්   දව්ය 74ක් වැට් බදු රහිතයි.  

හැම අවස්ථාවකම ෙපන්වන්නට හදනවා, ෙම් බද්ද නිසා 
ෙලොකුවට ජීවන වියදම වැඩිෙවනවාය කියලා. ෙම් ගැන 
ෙනොෙයක්, ෙනොෙයක් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වුණා.  ඒවා  ඉදිරිපත් 
කළ හැම ෙදනා තුළම  තිබුෙණ් එකම අභිලාෂයක්. එය මා අගය 
කරනවා. ඒ තමයි, පුළුවන්තරම් බදු ලිහිල් කරන එක. රටට 
ආදායමක්  ලබා ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් ෙලස එය ෙයොදා ගන්න 
කියන එක තමයි ඒ අය  ඉදිරිපත් කෙළේ.  අෙප් threshold  එක - ඒ 
කියන්ෙන්  අෙප් කඩඉම -  සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරන්නය කියා 
යම් තැන්වලදී කියා තිබුණා. ඒක තමයි ඉදිරි දැක්මක් සහිතව 
තිෙබන කාරණය. නමුත් අපි සිතුවා, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මිලියන 
50ක් ෙගෙනන එක ෙයෝග්යයි,  ඒ තුළින්  යම් විධියකින් රෙට්  
අස්ථාවරභාවයට උත්තරයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියලා.  හුඟ 
ෙදෙනකුෙග් භයක් තිබුණා, එකතු කළ අගය මත බදු 
සංෙශෝධනෙයන්  වැට් බද්ද රහිතව කරන විකිණීම්වල වාසිය ලබා 
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන.  ඒ සඳහා 
අෙප් විෙශේෂඥයන්, අපි  සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා උත්තරයක් 
දුන්නා,  වැට් බදු සඳහා ලියාපදිංචි ෙවලා නැති අය යම් විධියකින් 
විකිණීමක් කෙළොත්,  අපි  ඒ අය වැට් ෙගව්වාෙසේ සලකා කටයුතු 
කර ෙගන යනවා කියලා. ඒක තමයි ෙම් අයට තිබුණු ෙලොකුම 
පශ්නය. ෙමොකද, සුළු ව්යාපාරිකයන් සිටිනවා, ෙම් අයට යම් 
බාධාවක් ඇති ෙව්විද, බාධාවක් ඇති ෙවනවා නම් ඒක   
සාධාරණීකරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිබුණා.   අපි ඒ අයට  ලබා දුන් පිළිතුර 
වුෙණ්,  ඒ අය බදු ෙගව්වාෙසේ  සලකා කටයුතු කරෙගන යනවා 
කියන එකයි.  ආණ්ඩුව සම්පූර්ණ මුදල දරා ගන්නවා. අපට අවශ්ය 
වන්ෙන් ෙම් බදු කමය  හරි මාර්ගයට ෙග ෙනන එකයි. 

 ෙම් කාරණය පිළිබඳවා මා සතුටින් පකාශ කරන්න කැමැතියි.   
2015  ජනවාරි මාසෙය් 8 වැනිදා අෙප් ආණ්ඩුව ෙම් රට භාර 
ගන්න ෙකොට ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  ආදායම් බදු 
ෙගවන්නන්ෙග්  files  හය ලක්ෂ අනූහතර දාහයි තිබුෙණ්. ෙම් 
කථා කරන  ෙමොෙහොත වන විට එම  files පමාණය  දහහතර 
ලක්ෂ  පනස්දාහක් දක්වා  වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වනෙතක් 
හංඟලා, වහලා  තිබුණු ෙම්  බදු  files නැවත අද විවෘත කරන්නට 
පටන් ෙගන තිෙබනවා.  

මෙග් මිත ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා හැම 
ෙවලාෙව්ම අහනවා, "කවුද බදු ෙගවන්ෙන්?" කියලා.  අද අපිට 
සතුටින් කියන්න පුළුවන්, ස්විට්සර්ලන්තෙය්  පැනමා සිද්ධිය ගැන 
ඔබතුමාෙග් එම  අදහසත් ෙම්  අය වැය  ෙල්ඛනයට ෙගන එනවා 
කියලා. ෙවනත්  රටවලුත්  අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන්  උදවු  
කරන්නය කියන ඉල්ලීම අපි ෙමවර  අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් 
කරනවා. එම අදහස ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපට ෙපනී යනවා,  ෙමෙතක් දුර අෙප් 
ආදායම  ශීඝෙයන් අඩු ෙව්ෙගන ගිය බව. 1998 දී සියයට  22ක් 
තිබුණු රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් ලැබූ ආදායම  2015 
ජනවාරි මාසෙය් 8 ෙවනිදා වන විට  සියයට 10.3කට අඩු වුණා. 
අද අපට සතුටින් පකාශ කරන්නට පුළුවන්, අද එය සියයට 13.6ක් 
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ෙම් අවුරුද්ෙද්  අග  කාල 
සීමාව වනෙකොට ෙමය සියයට 14ක් දක්වා වැඩි  ෙව්විය කියලා  
අපි බලාෙපො  ෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්  බදු වැඩි කරන්ෙන් 
ඇයි?  අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්,  ඒ බදු  බර  ජනතාවෙගන්  
ඉක්මනින්  අඩු කරන්නයි. අපි අකමැත්ෙතන් තමයි ෙම් සියයට 
15ක වැට් බද්ද ෙගෙනන්ෙන්.  මම ඒක පසිද්ධිෙය්ම කියනවා.  
නමුත් දැනට තිෙබන පශ්න නිසා තාවකාලිකව ෙම් වැට් බද්ද 
දැම්මත්, පුළුවන් තරම් ඉක්මනට බදු අඩු කිරිමට තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්  සිටින්ෙන්. ආදායම වැඩි කර, වියදම අඩු 
කර,  අය වැය පරතරය අඩු කර ෙගන රෙට් මූල්ය විනයක් ඇතිව 
ඉදිරියට කටයුතු කර ෙගනයාමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.   
යම් යම් අය ෙපන්වන්නට හදනවා , ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලට 
අවශ්ය විධියට ඒ අය  කියන ෙද්වල් අප කියාත්මක  කරනවාය 
කියලා.  ඒක සම්පූර්ණ  මිථ්යාවක්.   කිසිෙසේත්ම,  සුද්දන් ඇවිල්ලා 
අපට  කියන්නට ඕනෑ නැහැ, අපි ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ කියලා. 
ෙමොකද, පළපුරුද්දක් සහ හැකියාවක් තිෙබන කණ්ඩායමක් අපට 
සිටිනවා. මීට ෙපර ෙනොදන්නා නිසා, ඒෙගොල්ෙලෝ ඇවිත් 
"කරන්න" කියලා කිව්වාම, ඊට කිසිෙසේත්ම පතිවිරුද්ධ අදහසක් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතුව ඒවා භාර ගත්තා. අද ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදල- [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමන්ලාට ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල කිව්වාම- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ඒවා ඉතින් සාමාන්යෙයන් මුදල් ඇමතිවරෙයකුට එන 

පශ්න ෙන්. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල කියනවා, "අරක කරන්න. 
ෙම්ක කරන්න" කියලා. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ෙහෝ ෙලෝක 
බැංකුව ෙවන්න අවශ්ය නැහැ. උතුරු ෙකොරියාෙව් ෙහෝ කවුරු 
ෙහෝ ඇවිල්ලා ෙහොඳ ෙදයක් කිව්ෙවොත් අපි කරනවා. අපි විසින්ම 
අදායම වැඩි කළාම ඒ  ෙගොල්ෙලෝ සතුටුදායක පකාශයක් කර 
තිෙබනවා. ඒෙගොල්ලන් පළමුවැනි වතාවට ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
ෙම් රටට ඇවිල්ලා විමර්ශනයක් කරපු අවස්ථාෙව් ෙපනුණා, අපි 

829 830 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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කියපු ෙද් කළ බව. කියපු ෙද් කිව්ෙව්? අපි ආදායම වැඩි කරනවා, 
නාස්තිකාර වියදම නැති කරනවා, දූෂණය පුළුවන් තරම් නැති 
කරනවා කිව්වා. දූෂණය වැඩි කල් යන්න ඉස්ෙසල්ලා 
සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කරනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මහ බැංකුෙව් ෙදොර වහනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලා profits ගැන පශ්න කරනවා. අජිත් නිවාඩ් 

කබ්රාල්  අවුරුදු 11ක් තිස්ෙසේ පසිද්ධ කරන්ෙන් නැතුව private 
placements අනුගමනය කළා. ඒෙකන් ෙකොතරම් අලාභයක් 
වුණාද? ෙම් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අගමැතිතුමා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් කරාවි. ෙමොකද, ඒෙක් භයානකකාරි 
ෙදයක් තිෙබනවා. අපට market එක ආරක්ෂා කරන්න අවශ්යයි. 
නමුත්, ඔබතුමන්ලා එකක් එක්ක දඟල දඟල, ඒ ගැන COPE 
එෙක් සද්ද කර, කර- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
COPE එෙක් සද්ද කරන්න ඕනෑ නැද්ද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සද්ද කරන්න ඕනෑ නැහැ. කාරක සභාව ඇතුෙළේ සාකච්ඡාව 

තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන පිටතට සද්ද කිරීමක් ෙනොෙවයි අවශ්ය 
වන්ෙන්. ඔබතුමාත්, මමත් අවුරුදු 21ක් COPE එෙක් කටයුතු කර 
තිෙබනවා.  එහි සිදු වන ෙද්වල් පිළිබඳව මාධ්යයට කථා කරන 
යුගය ආරම්භ කෙළේ කවදාද? ඒ සාකච්ඡා විවෘත නැහැ. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනතාක් ඒ ගැන කාටවත් කිසිෙසේත්ම 
පකාශ කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] නැහැ. ඒ කථා කරලා තිබුෙණ් 
ෙවනත් ෙදයක් ගැනයි. එය වැරැදි විධියටයි පකාශ කර තිබුෙණ්. 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් පකාශ කරනවා. අද ඒෙක් සැබෑ තත්ත්වය 
ෙහළිදරව් ෙවලා තිෙබනවා. අපට හංගන්න ඕනෑ නැහැ. පශ්නයක් 
තිෙබනවා නම් ඒක ෙහළිදරව් කිරීම අෙප් යුතු කමක්. අපි ඒක 
කරනවා. නමුත්, මීට ෙපර අවුරුදු 11ක් ෙම්වා ගැන කිසිෙසේත්ම 
කථා කෙළේ නැහැ. අද  අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ෙකෝ? Greek 
Bondsවලින් අපට මිලියන 8,000ක් පාඩු වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ ගැන ඔබතුමන්ලා වචනයක් කථා 
කරනවාද?  ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් සිදු වූ ෙහොරකම 
වහනවා. අපි විවෘතව කටයුතු කරන නිසා තමයි  ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් මන්තීවරෙයකුට  COPE  එෙක් සභාපතිකම දුන්ෙන්. 
අපි භය නැති නිසා තමයි ඒ ආකාරයට කටයුතු ක ෙළේ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමන්ලා  ගත්තා ෙන් Greek Bonds ටික? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොකක්ද? Greek Bonds ටිකයි, දැන් තිෙබන Bond එකයි 

අතර - [බාධා කිරීම්] සද්ද කරලා තිෙබනවාද?  කිසිෙසේත්ම නැහැ. 
ෙමොන පිස්සුද? [බාධා කිරීම්] ෙම්ක නිකම් ආණ්ඩුවට මඩ ගහන්න 

කර ෙගන යන ෙදයක්. ඒ නිසාම තමයි, අෙප් ෙම් වියදම වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එය සිදු වී තිෙබන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි. මම 
ෙමතැනදී නාස්තිකාර වියදම් ගැන විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන බලන්න. දැනට අවුරුදු තුන-
හතරකට ඉස්ෙසල්ලා එම ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුවා. අද වනවිට 
එයින් ආර්ථිකයට සිදු වී තිෙබන අලාභය රුපියල් මිලියන 
13,600යි. බිලියන 175ක් වියදම් කර හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා.  
ඒ සඳහා ලබා ගත් අවුරුදු ගණනාවකට  ෙගවීමට ඇති ණය සහ 
ඒෙකන් එන පාග්ධන ෙකොටස අයින් කළාම රුපියල් මිලියන 
37,200යි. Hambantota International Convention Centre එකට 
රුපියල් මිලියන 850යි. ඒ වාෙග්ම Akuregoda Defence 
Headquarters Complex එක ගැන බලන්න. ඒක හදන්න ශැන්ගි 
ලා ආයතනය ඉඩම් අරෙගන තිෙබනවා.  රුපියල් මිලියන 20ක් 
කියා තිබුණාට, දැන් වනවිට රුපියල් බිලියන 69,000ක් දක්වා 
වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරාවි. ෙමොකද, 
ඒ කාලෙය් ෙමොන වාෙග් ෙබොරුවක්ද ෙගන ගිෙය් කියන එක 
එතුමා දන්නවා. Akuregoda Defence Headquarters Complex 
එකට රුපියල් මිලියන 19,800ක් වියදම් කරනවා කියා ෙම්ෙකන් 
ෙපන්වූවාට, ඊට වඩා තුන් ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තමයි අද 
ඇස්තෙම්න්තුව කියාත්මක කර ෙගන යන්ෙන්. ෙමතැන රුපියල් 
මිලියන 19,000කට කැබිනට් වාර්තාව ලැබුණාට, ඒෙක් හිටපු 
architectට රුපියල් බිලියන 40කට සියයට ෙදකහමාරක් ෙගවා 
තිෙබනවා. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් කරන්ෙන් ෙමොනවාද? ෙමන්න 
ෙම් වාෙග් වියදම් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියන එක තමයි අපි 
කියන්ෙන්. අකුෙර්ෙගොඩ වාෙග්ම UDA එෙක් හැම තැනම තිෙබන 
ඉඩම් අත්තෙනෝමතිකව sports complexවලට අරෙගන, ෙම් 
විධියට රුපියල් මිලියන 8,000ක් විතර නාස්තිකාර වියදම්වලට 
ෙයොමු  කරලා තිෙබනවා. අද අපිට තමයි ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙගවන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා නිවැරදි කිරීම, ඒවාෙය් වාණිජභාවය 
ඇති කිරීම සිදු කළ යුතුයි.  

හම්බන්ෙතොට වරායට වියදම් කරලා තිෙබන රුපියල් මිලියන 
1,400 -එහි තිෙබන සම්පූර්ණ ණය- චීන ෙකොම්පැනියකට භාර 
දීලා, Public-Private Partnership එකක් ඇති කරෙගන ඒෙක් 
හවුල්කරුවන් වශෙයන් කටයුතු කර ෙගන යන්න අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් තමයි අපි ෙබොෙහොම 
විනිවිදභාවෙයන් කරෙගන යන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට අද වනවිට එක අහස් යානාවක්වත් ෙගොඩබාන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම නම් ෙම්වා හදන්ෙන් ෙමොකටද? ෙම්වා නිකම් 
ෙද්ශපාලන අරමුණකින්, පම්ෙපෝරි ගහන්න එක තැනක ඔන්න 
ඔෙහේ හදනවා. ඊට පසුව ඒෙක් බර දරන්න ෙවන්ෙන් කාටද? දැනට 
සම්පූර්ණ අලාභය රුපියල් මිලියන 13,600යි. ඒෙක් තිෙබන 
පාග්ධන ක්ෂය කිරීමයි, ඒෙක් තිෙබන ෙපොලී පමාණයයි, ඒෙක් 
පරිපාලනය ෙගන යන්න යන වියදමයි තමයි ඒෙක් අලාභය. ෙම්වා 
නිවැරදි කරන්න කිව්වාම -උතුරු ෙකොරියාවත් ඇවිල්ලා කිව්ෙවොත් 
කරන්න කියා- අපට ඒක කරන්ෙන් නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද? 
අන්න ඒ නිසා තමයි මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ඔබ සියලු ෙදනාෙගන්ම 
ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලන්ෙන්, ෙම්වා ගැන ෙද්ශපාලන අරමුණින් 
බලන්න එපා කියලා. අපි ජාතික ආර්ථිකයක් හදමු. ෙහට දින රජ 
කරන අෙප් තරුණ-තරුණියන්ට අපි  අලුත් යුගයක් ඇති කරන්න 
අවශ්යයි. ශී ලංකාව අලුත් ශී ලංකාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න 
තමයි අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරන්ෙන්.  

ඊළඟට, ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම ගැන බලන්න. අද 
වන විට එහි අලාභය බිලියන 141යි. ෙමම සමාගම 2009දී 
එමිෙර්ට්ස් ආයතනෙයන් පවරා ගන්න ෙකොට එහි මිලියන 9,600ක 
සංචිතයක් තිබුණා. ෙම් පමාණය අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද අඩු ෙවලා, 
අද වන විට බිලියන 141ක අලාභයක් තිෙබනවා. කවුද ෙම්වා 
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ෙගවන්ෙන්? බදු ෙගවන අයයි. ඒ අලාභය නැති කරන්නයි අප අද 
Public-Private Partnership එකකට යන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙනළුම් කුලුනත්. ඒකට රුපියල් මිලියන 
9,700ක් වියදම් කර තිෙබනවා. ෙමොකටද ෙම් වාෙග් අපරාධ 
කරන්ෙන්? ෙම් විධියට ෙහේතුවක් නැතිව හුඟාක් ඒවාට වියදම් කර 
තිෙබනවා. අද වන විට ෙනළුම් කු ලුෙන් අලාභය මිලියන 2,500යි. 
ෙම් වාෙග් ආයතන අට නවයක වියදම රුපියල් බිලියන 217ක්. 
ෙම්වා බදු ෙගවන්නන්ෙග් සල්ලි. එම පමාණය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.6යි. ෙමන්න ෙම් නිසා තමයි අද ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

අද Nation Building Tax එක අප සං ෙශෝධනය කරනවා; එහි 
threshold එක ෙවනස් කරනවා. ඒ වාෙග්ම "වැට්" එෙක්ත් අප යම් 
යම් කාරණා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් කාලය තුළ හුඟක් 
විෂමතා තිබුණා. ඒවා නිවැරැදි කිරීමක් අවශ්යයි. ෙසෞඛ්යය 
සම්බන්ධෙයන් ෙගනා එක ඒ ආකාරෙයන්ම තිබුෙණොත් පශ්න 
ඇති ෙවන නිසා එය සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරලා, අප ඒ කටයුතු 
කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම විසර්ජන පනෙත් ෙවනස් කිරීමකුත් 
අප කරෙගන යනවා. ෙම්වා තුළින් අපට අවශ්ය වන්ෙන් ඉතාම 
සාර්ථක, ශක්තිමත් ඉදිරි දැක්මක් සහිත ආර්ථිකයක් හදන්නයි.   
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
What about Port and Airport Development Levy?  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
PAL එක ෙවනස් කර තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි; ෙදකක් එකතු 

කර තිෙබනවා. Telephones සම්බන්ධෙයන් එකතු කිරීමක් විතරයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ඔක්ෙකොම කරන්ෙන් ආදායම උපයන්න පුළුවන් 
කමයක් ඇති කිරීම ට මිසක් ෙවන ෙමොකුත් සඳහා ෙනොෙවයි. ෙවන 
ඒවා වැඩි කරලා නැහැ, එකතු කිරීමක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, 
හුඟක් ඒවාෙය් දූෂණයට ලක් වුණු තැන් තිෙබනවා. ආර්ථිකෙය් 
ගලා යාමට යන්න පුළුවන් මාර්ග වහලා තිෙබනවා. අප ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී උපෙයෝගි කර ගන්ෙන් අන්න ඒවායි.  

ඊළඟට, මම "වැට්" එක සම්බන්ධව කථා කරන්නම්. 2004දී 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 5.5ක් ෙලස තිබුණු වැට් එක 
2015දී සියයට 1.8කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  එය ගිය අවුරුද්ෙද් 
නැවත සියයට 2.7 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අප දැනට 
ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා, ෙම් අවුරුද්ද අග වන විට එය සියයට 
3.5ක් හා ලබන අවුරුද්ෙද් සියයට 5ක් පමණ ෙවයි කියා. දැන් 
අවශ්ය වන්ෙන් පුළුවන් තරම් tax files වැඩි කරන එකයි. එෙසේ 
වැඩි කිරීෙමන් ආදායම වැඩි ෙවනවා. ආදායම වැඩි වන විට අපට 
ජනතාවෙග් බදු බර අඩු කරන්න පුළුවන්.   

අද අලුත් නවීකරණයක් ඇති කරලා තිෙබනවා; digitalization 
ඇති කරලා තිෙබනවා. අපි සියලුම ෙද් unique identity card 
එකකට ඒකරාශි කරලා තිෙබනවා. ඒක තුළින් හැම ෙදනාෙග්ම 
ෙතොරතුරු සහිත database එකක් ඇති කරෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළකුයි අපි ඇති කරන්ෙන්.  

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
RAMIS model එක. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ, RAMIS model එක. ITMIS එෙකන් අපි සියලුම ෙද් 

ඒකාබද්ධ කරලා තිෙබනවා, අෙප් ආදායම් ඇති කරන්න තිෙබන 
මාර්ග. අපි ආණ්ඩුව භාර ගන්නා අවස්ථාෙව්දී එක 
අමාත්යාංශයකින් අෙනක් අමාත්යාංශෙය් සිදුෙවන ෙද්වල් 
සම්පූර්ණෙයන් දැන ගත්ෙත් නැහැ. 2020 ඇති කරන්න තිෙබන 
ෙද් 2017ට එකතු කරලා, 2017 අෙපේල් 1වැනි ඉඳන් ෙම්ක 
integrated accounting system එකක් තුළින් කටයුතු කරෙගන 
යනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙවනස් කරලා තිෙබන්ෙන් නවීකරණයක් 
කරෙගන යන නිසායි. කරුණාකර අපි කරන ෙද්වල් ගැන 
බලන්න. තිෙබන මුදල් නිකරුෙණ් නාස්ති කිරීම ෙනොෙවයි, අපි 
කරන්ෙන්. ඒක පුළුවන් තරම් උපරිමය පාවිච්චි කිරීමට තමයි අපි 
කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. මම ඔබ සියලුෙදනාෙගන් කාරුණිකව 
ඉල්ලන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙම් රෙට් තිෙබන බැරෑරැම් තත්ත්වය 
ෙකොච්චරද කියලා කිව්ෙවොත්, එකතු කළ අගය මත බදු files 
21,000යි, ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන්. ආයතන ලක්ෂ 20ක් තිෙබන 
ෙකොට ෙම් වාෙග් සියයට එකකින් විතරක් බදු ලබා ගන්න එක 
සාධාරණද? ෙම්ක කරන්න පුළුවන්ද? ෙමන්න ෙම් නිසා තමයි අපි 
හැම ෙදනාටම කියන්ෙන්, කරුණාකරලා බදු file එකක් විවෘත 
කරන්න කියලා. ෙගවන්න ඕනෑද, නැද්ද කියන එක ෙවනම 
ෙදයක්. නමුත් ඒ file එක විවෘත කිරීම තමයි අ ප ඉදිරියට ඇති 
කරෙගන යන්ෙන්. NBT එකට අදාළව files 15,000යි. VAT  
එකට අදාළව files 21,000යි. අඩු ගණෙන් සියයට 200කින් ෙම්ක 
වැඩි වුෙණ් නැත්නම් රට ඉතාමත් අමාරු තත්ත්වයකට ගමන් 
කරනවා කියන එක අපි අමුතුෙවන් මතක් කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ 
නිසා තමයි අප ඔබ සියලුෙදනාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලන්ෙන්, 
අපට සහෙයෝගය ෙදන්න කියලා. අපි ෙම් රෙට් ජාතික 
ආර්ථිකයක් හදන්න ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක ඔෙබ් 
අදහස් අපි සතුටින් භාර ගන්නවා. අගමැතිතුමා මාව දැනුවත් කළා, 
dialysis ගැන. ඒවා ෙමොකුත් නැහැ. ඒ ඔක්ෙකෝම අයින් කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපට අවශ්ය වන්ෙන් සමබරතාවකින්, 
අසාධාරණ ෙනොවන විධියට කටයුතු කරන්නයි. නමුත් ආදායමක් 
එකතු කරලා ඒ තිෙබන - 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙපොල් ගැහුවාම වැෙඩ් හරි ගියා.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුමන්ලාටෙන් වැදුෙණ්. අපට වැෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්, ඔය 

වාෙග් ඒවා. ගිහිල්ලා ෙපොල් ගහන්ෙන්ත් ෙමෝදරමයි ෙන්ද? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙපොල්වලට වැට් නැහැ. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි බලනවා, ෙම් විධියට ෙපොල් ගහෙගන ගිෙයොත් අපට 

ආදායමක් උපයන්න ෙපොල්වලටත් බදු ගහනවාද කියලා. නමුත් 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී එෙහම ඕනෑ නැහැ. අපි ෙම් කාරණය මතක තියා 
ගන්න අවශ්යයි. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දාට ෙපර තිබුණාට 
වැඩිය අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 25ක මිල අද අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙපොල්වලට ''වැට්'' දැම්මත් පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද, ෙපොල්වල 
මිල අඩු ෙවලා තිෙබන නිසා. ඒ නිසා අපට සතුටින් පකාශ 

833 834 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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කරන්න  පුළුවන්, අද ජීවන වියදම අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. 
මීටත් වඩා අඩු කරන්න අපි කැමැතියි. නමුත් ෙම්වාත් කරෙගන 
අපි ඒ වාසිය ජනතාවට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. අපි 
අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරනවා, ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 10 
වනදා. අෙප් අගමැතිතුමා ෙහට පකාශයක් කරනවා, දින 1,500 
ආර්ථික සැලැසම් පිළිබඳව. ජනාධිපතිතුමා අපට කියා තිෙබනවා, 
අෙප් ආර්ථිකය ෙකොයි ආකාරෙයන්, ෙමොන ඉලක්කයට ගමන් 
කරවන්න ඕනෑද කියලා. ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ අගමැතිතුමාෙග් 
මඟ  ෙපන්වීම අනුව සමස්ත රට ඉදිරියට ගමන් කරවන්න පුළුවන් 
ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් තමයි අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් අපි 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. කාලයක් ගත වුණත්, ''වැට්'' එක නීතිගත 
කිරීමට ඔබතුමන්ලාෙග් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ඉල්ලනවා.  

මම දන්නවා, ඔබතුමන්ලා සහාය ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. 
ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න  ෙබොරුවට සද්ද කරාවි. නමුත් 
ඔබතුමන්ලාෙග් ඇතුළාන්තය දැන ගන්න අවශ්යයි, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ණයබරතාව රුපියල් බිලියන 1,784 
සිට බිලියන 9,900ට වැඩි කිරීෙම් පතිවිපාකය ෙහේතුෙවන් ආදායම් 
උත්පාදන කමයක් ඇති කිරීම විතරයි ෙමය කියන එක. අපි අය 
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළාට පසුව ඔබතුමන්ලාට ෙත්ෙර්වි, 
ෙමොන ආකාරෙයන්ද අපි ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය සැහැල්ලු කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන ඒවා ගණන් ගන්න එපා. ඒක නීත්යනුකූලව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු දින වකවානු තුළ ඉදිරිපත් 
කරපු ෙදයක්. අපි අය වැය ෙයෝජනා තුළින් අධ්යාපනයට, 
ෙසෞඛ්යයට, යටිතල පහසුකම්වලට, ජන ජීවිතෙය් බර අඩු කිරීමට 
සහ නවීකරණයට -ෙම් සියලු ෙදයට- අවශ්ය පමාණයටත් වඩා 
මුදල් ෙවන් කරලා ති ෙබන බව සඳහන් කරමින්, ෙම් සඳහා ඔබ 
සියලු ෙදනාෙග් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා 
සිටිමින්, මා නිහඬ ෙවනවා.  

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි දහයක 

කාලයක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.  
 
[පූ.භා. 11.53] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
විනාඩි පහෙළොවක කාලයක් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි.  

ගරු මුදල් අමාත්යතුමා  විසින් අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද එකතු 
කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 
මමත්, නීතිඥ සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමාත්, නීතිඥ උදය 
ගම්මන්පිල මන්තීතුමාත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් 
කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊට ෙහේතුව තමයි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිගන්වලා තිබුණු පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවා සැපයීම් ක්ෙෂේතය සියයට පහෙළොවක බද්දට යටත් කිරීම 
තුළ අය බදු අය කිරීෙම් සාධාරණ බෙව් මූලධර්මයට පටහැනිව 
අසරණ ෙරෝගීන් මත බදු පැනවීම සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත 
ෙවන්ෙන් නැති බව අපි දැක්කා . එහි තවත් විෙශේෂතාවක් වුෙණ්, 
වකුගඩු ෙරෝගීන්ෙග් ෙල් පිරිසිදු කිරීම වැට් එකට යටත් ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියලා ඒ වගන්තිවල ඇතුළත් කර තිබීමයි. හැබැයි, වකුගඩු 

බද්ධ කෙළොත් සියයට 15ක බද්දක් ෙගවන්න වනවා. ඒ අනුව 
වකුගඩු ෙරෝගීන්ෙග් සමහර පතිකාර කම බද්ෙදන් නිදහස් කරලා 
තිෙබනවා. පිළිකා ෙරෝගීන්, එෙහම නැත්නම්, bypass සැත්කමක් 
කරන ෙරෝගීන් ගත්තාම ඒ අයෙග් පතිකාරවලට සියයට 15ක 
බද්දක් ෙගවන්න වනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව කලක් නිෙයෝජනය කළ අවිස්සාෙව්ල්ල 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු මන්තී 
එම්.ඩී. ෙපේමරත්න මැතිතුමා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකින් ඖෂධ ලබා 
ගන්න ගිහිල්ලා එතුමාට සියයට 15ක වැට් එකක් ෙගවන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. එතුමා ඊට අදාළ බිල් කිහිපයක් සහ ෙම් 
කාරණය හා සම්බන්ධ තවත් බිල් කිහිපයක් මට එවා තිෙබනවා. 
මම ඒ බිල් කිහිපය සභාගත* කරනවා.  

එම බිල් බැලුවාම ෙපෙනනවා, සමහර ෙරෝගීන් වැට් එකට 
පමණක් රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා වැඩි මුදලක් ෙගවා තිෙබන බව. 
මැයි ෙදෙවනි දා සිට ජූලි මාසෙය් එෙකොෙළොස්වැනි දා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුව ලැෙබන ෙතක් ෙරෝහල්වලින් ෙම් බද්ද 
අය කළා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඕක වැරදියි ෙන්? රජෙය් ආෙරෝග්යශාලාවල ඔය පශ්නය 

නැහැ ෙන්? ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග්යශාලාවලට යන ෙරෝගීන් 
පිළිබඳව ෙන් ඔබතුමා කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමා කියන්ෙන් හෘදය 
ෙරෝග හැදුණු ෙකෙනක්, පිළිකා ෙරෝගය හැදුණු ෙකෙනක් කියලා 
ෙන්? ඒක එෙහම ෙනොෙවයි ෙන්? ඇත්ත කථාව  වන්ෙන්, ෙම් වැට් 
එක අය කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග්යශාලාවකින් එම 
ෙසේවාවන් ලබා ගත්ෙතොත් පමණයි කියන එක ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මෙග් තර්කය ඒක ෙනොෙවයි. ඉස්ෙසල්ලා ඔබතුමා මම කියන 

එක අහන්න ෙකෝ. ෙම්ක මම කථා කරන ෙවලාව. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදහස් දක්වන්න මන්තීවරෙයකුට අයිතිය 
තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාව මුළා කරනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම ෙම් කරුණු කියන්ෙන් සභාව මුළා කරන්න ෙනොෙවයි. 

[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ මුළා වන්ෙන් නැතිව වාඩිෙවන්න. 
ෙම් මට කථා කරන්න තිෙබන අයිතිය ෙන්? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! Let the Hon. Bandula Gunawardane 

speak. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමන්ලාට ඕනෑ ෙදයක් කියන්න 

පුළුවන්. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා, "ෙම් වැට් 
එක පනවන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ණය ෙගවන්න" කියලා. 
ඒක සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ ෙන්? රුපියල් මිලියන 100ක් 
අරෙගන මහින්ද රාජපක්ෂ රජය ගත් ණය ෙගවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එෙහම නම්, ඊටත් වඩා අරෙගන. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියන්ෙන් ෙවන්ෙන් නැති 

ෙදයක් ෙන්? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙවන්ෙන් නැති ෙදයක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා මුදණය 

කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිගන්වපු එක. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මුදණය කරලා තිබුණාට, අද ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙවන්ෙන් 

නැති ෙදයක්.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙසෞඛ්ය හා අධ්යාපනය කියන්ෙන් රජය 

වියදම් දරන ඒවා. නිදහස් ෙසෞඛ්යය ෙසේවාවක් හා නිදහස් 
අධ්යාපනයක් ෙන් අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට රජෙය් 
වගකීම තමයි ෙසෞඛ්යය හා අධ්යාපනය- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් සහ ෙපෞද්ගලික පාසල් 

නැද්ද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
තිෙබනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා ටියුෂන් නිකම් ද දුන්ෙන්? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා ටියුෂන් ෙනොමිෙල් දුන්නාද? 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සෙසක්ස් එෙක් ෙනොමිෙල් ටියුෂන් දුන්නාද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම ලක්ෂ ගණනකට ෙනොමිෙල් ටියුෂන් දීලා තිෙබනවා. 

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

මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා අපි කිව්ෙව්, ෙම් රෙට් ජනතාවට 
නිදහෙසේ ෙසෞඛ්ය පහසුකම් සහ නිදහෙසේ අධ්යාපනය ලබා දීම 
රජෙය් වග කීමක් කියලායි. විවිධ ෙහේතු සාධකවල බලපෑම මත 
යම් කිසි ෙකෙනක් තමන්ෙග් ෙරෝගයකට පතිකාර ගන්න 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට යනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සුපිම් උසාවිෙයන් වැට් එක පතික්ෙෂේප කෙළේ, මම කැබිනට් 

එෙක් අනුමැතිය ලබා ගත්ෙත් නැහැයි කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කිව්ෙව් නැති නිසායි. ෙවන ෙමොකුත් නැහැ. නීති පශ්න නැහැ. 
ෙමතුමන්ලා උසාවි ගිය නිසා ෙනොෙවයි. දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව ෙම් සඳහා අනුගමනය කළ යුතු 
අලුත් කමය තුළ මට පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න අවශ්යයි, ෙමය 
කැබිනට් අනුමතිය සහිතව තිබුණු බව.  නමුත්, ඒක අපි ලිඛිතව 
දීලා තිබුණා.  

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමතුමා උසාවි ගියා කියලා කිසි ෙවනසක් වුෙණ් නැහැ. 

එෙහම නම්, ගත්ත බද්ද සුපිම් උසාවිෙයන් අපට ගන්න කියලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි?  ෙමය නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ 
ෙමතුමන්ලාෙග් සම්බන්ධයක් නිසා ෙනොෙවයි, ඔබතුමා අසත්ය 
පකාශ කරන්න එපා.   
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ඇමතිතුමන්ලා ෙමෙහම 

කථා කරන ෙකොට මම ෙකොෙහොමද කථා කරන්ෙන්? ෙම් 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකුට කථා කරන්න තිෙබන අයිතිය. 
ඔබතුමන්ලා පට්ට පල් ෙබොරු කියනවා. මම ෙන්, උසාවි ගිෙය්. 
[බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමා ඊෙය් තමයි අධිකරණ 
නිෙයෝගය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දුන්ෙන්. ඉස්ෙසල්ලා 
අධිකරණ නිෙයෝගයක් දුන්නා. අවස්ථා 3කදී අධිකරණයට ගියා. 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා අධිකරණයට ගිය අවස්ථාෙව්දී 
තහනම් නිෙයෝගයක් දුන්නා. ෙදෙවනි අවස්ථාෙව් අධිකරණය ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනියි කියලා ෙහේතු 
දක්වලා පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්වා වගන්ති ෙවනස් කරන්න කියලා. 
තුන්ෙවනි අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනි නැත 
කියලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙග්න්න කිව්වා. එෙහම අවස්ථා 
තුනක්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? සුපිම් උසාවිය කිව්ෙව් ෙම් කියාවලිය 

වැරදියි කියලා, ඔබතුමා කියූ කරුණු ගැන ෙනොෙවයි.   
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක හරි. ඒක තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු සරත් අමුණුගම 

ඇමතිතුමනි, කරුණාකර, මට කථා කරන්න ෙදන්න.  
තමුන්නාන්ෙසේ උගත් අමාත්යවරෙයක්ෙන්. මට කථා කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේට අවශ්ය නම්, "උසාවියට 
ගිහින් ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? අධිකරණය ෙමොකක්ද කෙළේ?" කියන 
එක පිළිබඳව- [බාධා කිරීම්] ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා වාඩි ෙවන්නෙකෝ. ඔබතුමා ෙනොෙවයිෙන් මුදල් 
ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා මට කථා කරන්න ෙදන්නෙකෝ. 
ෙම්ක පුදුම වැඩක් ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ තරම් අසත්ය 
පකාශ කරන්න පුළුවන්, මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ණය ෙගවන්න 
කියලා. ඇයි, කථා කරන්නට ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙම් රෙට් 
කවදාද ෙරෝගීන්ට බදු පැෙනව්ෙව්? ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි 
වතාවටයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ෙරෝගීන්ට 
බදු පැෙනව්ෙව්. [බාධා කිරීම්]  ඒක අමානුෂිකයි. [බාධා කිරීම්] 
කෙඩ් යන එෙක් සීමාවක් තිෙබන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙවලාව ගත  ෙවනවා. 
දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකුට කථා 
කරන්නට ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක පුදුම ෆැසිස්ට් පිළිෙවතක්ෙන්.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා  
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim ) 
තමුන්නාන්ෙසේ අසත්ය පකාශ ෙන් කරන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෂය ගැන කථා කරන්න 

කියන්න. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට කථාව 

කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මට කථාව කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. පුදුම අමාරුවක්ෙන්, 

අසනීපයක්ෙන් වැල ඳිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පබුද්ධ 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් කියනවා. තමන් කැමැති මතයක් දරන්නට 
පුළුවන් කියනවා. [බාධා කිරීම්]  

ෙම්කට ෙමච්චර ෙක්න්ති ගන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙම් 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පෙතන් තමුන්නාන්ෙසේ ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් ෙපෞද්ගලික අංශයට සියයට 15ක බද්දක් පනවා තිබුණු 
නිසා ඒ අසාධාරණය කරන්නට එපා කියලා අපි උසාවියට ගියා. 
අෙප් තර්කය පිළිගත්ෙත් නැති නිසා අද දින උෙද් 
අගාමාත්යතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් හමු වූ අවස්ථාෙව්දී මම කිව්වා. 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් සාක්ෂි වශෙයන් එතැන හිටියා. 
දරුවන් 30,000කට ඉෙගන ගන්නට පුළුවන් ලංකාෙව් විශාලතම 
විශ්වවිද්යාලය වන NSBM එක විවෘත කරන අවස්ථාෙව්දී මම 
කිව්වා, "ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට බදු පැනවීම පිළිබඳව තිෙබන 
වගන්තියට අපි සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. එන ෙලඩ්ඩු 
ෙවනුෙවන් පිළිගන්න. එෙසේ සියයට 15ක බද්දක් පැනවීම 
අසාධාරණයි" කියලා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "ඒ 
ගැන බලන්නම්" කියලා. අගමැතිතුමාත් කිව්වා, "ඒක බලන්නම්" 
කියලා. ඒ වාෙග්ම මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, "ඒ වගන්තිය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරනවා" කියලා. අපි ඒක ෙබොෙහොම අගය 
කරනවා. ෙම් රෙට් සිටින ලක්ෂ ගණනක අසරණ ෙරෝගීන් 
ෙවනුෙවන් ඒ වගන්තිය ඉවත් කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් අපි 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කතන්දරය වන්ෙන්.  

2002දීයී ෙම් වැට් බද්ද පැෙනව්ෙව්. 2002දී බිලියන 66යි ෙම් 
බද්ෙදන් ආදායම ලැබුෙණ්. 2015 ෙවනෙකොට වර්ෂෙයන් වර්ෂය 
වැඩිෙවලා සියයට 20 තිබුණ ෙවලාවල් තිබුණා. වර්ෂයකට 
වැට්වලින් බිලියන 275ක ආදායමක් ලැබුවා. තමුන්නාන්ෙසේ අය 
වැෙය් ඇති කරපු ෙවනස්කම් නිසා 2015 වර්ෂෙය්දී ආදායම 
බිලියන 220ට අඩු වුණා. බිලියන 220ට අඩු වුෙණ් බිලියන 55කින් 
වැට් බදු ආදායම අඩු කළා. එෙසේ කෙළේ අපි ෙනෙවයි. ඒක සිද්ධ 
ෙවච්ච සිද්ධවීම. ඊට පසුව ජනවාරි මාසෙය්දී ෙමතුමා 2016 
වර්ෂයට අය වැය ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ අය වැය 
ෙයෝජනාෙවන් කිව්වා, "තනි ඉලක්කෙම් බද්දක් අය කරන්ෙන්." 
කියලා.  සියයට 11යි. සිල්ලර ෙතොග ෙවළඳාමට වැට් නැහැ. අනිත් 
ඒවා වැට් බදුවලින් නිදහස් නැහැ කියලා කිව්වා. කිසිම පශ්නයක් 
මතු වුෙණ් නැහැ. ජනවාරි, ෙපබරවාරි, මාර්තු, අෙපේල් මාසවල ෙම් 
බදු නිරුපදැත අය වුණා.  කඩ වැහුෙව් නැහැ; උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ 
නැහැ; ෙපොල් ගැහුෙව් නැහැ; ෙද්වාලවලට ගිෙය් නැහැ. නිරුපදැත 
රෙට් ජනතාව වැට් ෙගව්වා. මැයි මාසෙය් 02 ෙවනිදා 
තමුන්නාන්ෙසේ හදිසිෙය් ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස්ට නිෙයෝග 
කළා, අනුපාතය සියයට 15යි කියලා. කාර්තුවකට මිලියන තුන 
නම්, සිල්ලර ෙවළඳාමට වැට් අය කරනවා; ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට වැට් 
අය කරනවා කියලා. ෙම් ටික ඇතුළත් කළාට පසුව තමයි ෙම් වැට් 
ආෙරෝව ඇති වුෙණ්. ෙම් වැට් ආෙරෝව තුළ 2002 සිට වැට් කමය 

839 840 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇති ෙවච්ච ආකාරය, ඒ තුළ ඇති වූ පශ්න, ඒවාට අධිකරණයට 
යාම සහ දීපු තීන්දු පිළිබඳ මම පිටු 500ක ෙපොතක් ලියලා 
තිෙබනවා. "VAT ආෙරෝව සහ වංචාසහගත දුර්නිරූපන" කියලා.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පිටු 499ක් මහින්ද රාජපක්ෂෙග් පාලනය ගැන ෙවන්න ඇති. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්. ඒක ගැන තමුන්නාන්ෙසේ කියන සියලුම ෙද්වලට 

උත්තරය ෙම් ෙපොෙත් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙම් ෙපොත සභාගත* 
කරනවා. එතෙකොට ෙම් ෙපොත කියවන්න පුළුවන්. පිටු 500ම 
කියවන්න බැරි ෙවයි. ෙම් ෙපොෙත් තමුන්නාන්ෙසේට අදාළ ෙකොටස් 
ටික - 2002 සිට උසාවි තීන්දුව ලැෙබනතුරු- කියවන්න පුළුවන්. 
පිටු 500කින් යුත් ෙමය මාෙග් 41 වන ෙපොතයි. [බාධා කිරීමක්] 
ෙම් ෙපොත ඔබතුමාට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට, ෙම් අවුල ඇති කර 
ගත්ෙත් ඔබතුමා. ඔබතුමා විසින් මැයි 02 ෙවනිදා සිට වැ ට් සියයට 
15ට වැඩි කරලා ඊට පසුව නිදහස් අංශවලට බදු දාලා, ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට බදු දාලා, විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවාවට බදු දාලා කටයුතු 
කරනවා. අද රුපියල් 100ක reload එකක් දැම්මාම රුපියල් පනස් 
ගණනක් බදුවලට අය ෙවනවා. ඒ විධියට විදුලි සංෙද්ශ බද්ද 
තිබුණා. ඊට අතිෙර්කව තමයි එකතු කළ අගය මත බදු එකතු 
කෙළේ. ඒ තුළින් ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන මුළු ආදායම 
තිබුෙණ් බිලියන 100යි. බිලියන 100කින් ෙකොෙහොමද ණය 
ෙගවන්ෙන්? ඒ නිසා ණය ෙගවන්න ෙනොෙවයි. අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් පිළිගන්නවා, රාජ්ය ෙසේවකයන්ට වැටුප් 
වැඩි කළ බව.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා ෙමොකක්ද, කිව්ෙව්, බිලියන 100කින් ණය 

ෙගවන්න බැහැයි කියලා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
බිලියන 100කින් ෙමොන ණය ද ෙගවන්න පුළුවන්. ෙම් 

වර්ෂෙය් ණය ෙගවීම සඳහා ෙකොච්චර මුදල් පමාණයක් අවශ්යද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරපු නැති බිලියන 

1,100ක් තිෙබනවා. බිලියන 100ක් දැම්මාම අඩු ගණෙන්- 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කාටද ඒ බිලියන 1100  ෙගවන්න තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා ෙහොර වංචාෙවන් 

දුන්න ෙටන්ඩර්වලට. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ ටික ගැන තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 

කියන්න එපැයි. අපි දැන ගන්න ඕනෑ ෙන්. ෙමොකද, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙන් මුදල් පිළිබඳ බලය තිෙබන්ෙන්.            
[බාධා කිරීම්] පාර්ලිෙම්න්තුව කියන උත්තරීතර ආයතනයට 
තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න ඕනෑ ෙහළිදරව් ෙනොකරපු ණය ෙම්වා 
කියලා. ෙමෙහම අසත්ය කිව්වාම, කිසිම මනුස්සෙයක් ෙම් රටට 
ණයක් ෙදයිද?  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සූරියවැව හදපු stadium එකට තවම ෙගවලා නැහැ.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඉතින් ෙගවලා නැති ටික- 

  
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ෙගවන්ෙන් නැති ඒවාට තමයි අපට අලාභ ෙගවන්න සිද්ධ 

ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒවා ෙගවන්නද ෙම් බදු ගහන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවාද, 

සෑම වර්ෂයකම ලංකා ආණ්ඩුෙව් වර්තන ගිණුෙම් තිෙබන්ෙන් 
හිඟයක් බව. එදිෙනදා පවත්වාෙගන යන වියදම් පියවා ගැනීමට 
පමාණවත් ආදායමක් කිසිම අවුරුද්දක ලැබිලා නැහැ. එතෙකොට 
ජංගම ගිණුෙම් හිඟයක් තමයි  තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2015 අපි භාරගත්තාට පසුව පළමු වතාවට පුනරාවර්තන 

වියදමට වඩා වැඩි ආදායමක් අපි ඉපයුවා.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම ඒ කරුණු ටික ඔක්ෙකෝම ෙකටිෙයන් ඉදිරිපත් කරනවා. 

අපි ෙදෙවනිදාට ඉල්ලලා තිෙබනවා, ගරු සුමන්තිරන් 
මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් විෙශේෂ කාරක සභාවක්. ෙම් මුදල් 
වැය කරපු ආකාරය පිළිබඳ, නිවැරැදි සංඛ්යා දත්ත පිළිබඳ ඒ 
කාරක සභාවට තිෙබන බලය පකාරව ෙකොච්චර පමාණයක් 
වියදම් කරලා තිෙබනවාද, ෙකොච්චර පමාණයක් ණය ෙවලා 
තිෙබනවාද කියලා අපි නිලධාරින්ෙගන් ඇහුෙවොත්- 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේ අද website එෙක් බලන්න. ෙම් ෙමොෙහොෙත් 

බලන්න පුළුවන් ෙමොකද, ෙවන්ෙන් කියලා. අපි හංගලා නැහැ. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
හංගපු ණය තිෙබනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් සභාවට 

කියන්න ඕනෑ ෙන්. හංගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දන්ෙන් නැති ණය 

841 842 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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තිෙබනවා නම් ෙනොෙගවා හිටියාම ඉවර ෙන්. එෙහම කවුද ණය 
ෙදන්ෙන්? ඔබතුමා මුදල් ඇමති ෙලස දන්නවා, ණය ගන්න ෙකොට 
කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. තමුන්නා න්ෙසේලා ගිහිල්ලා 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලින් රුපියල් බිලියන 1.5ක් ගත්තා, අවුරුදු 
තුනක කාලයකට, වාරික හයකින් ෙගවන්න. ඒ මුදල ගන්න 
ෙකොට කී සැරයක් සාකච්ඡා කළාද; ෙකොන්ෙද්සි කීයකට අත්සන් 
කළාද?  ෙමොනවාද තිබුණු පධාන ෙකොන්ෙද්සි? පළමුවැනි එක, 
රජෙය් ආදායම වැඩි කරන්න ඕනෑ. ෙදවැනි එක, රජෙය් වියදම අඩු 
කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, 2020 වන විට අය වැය පරතරය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 3ට අඩු කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් වැරදිද? 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක තමයි- 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
උතුරු ෙකොරියාව ආවත්  අපි කරනවා ෙන්.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
උතුරු ෙකොරියාව ෙනොෙවයි, ෙම් ෙකොන්ෙද්සිවලට අත්සන් 

කළාට පස්ෙසේ ෙම් එන අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ආදායම වැඩි 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකට බදු වැඩි කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් 
ෙකොෙහොමද ආදායම වැඩි කරන්ෙන්?  ෙවනත් මාර්ගවලින් 
ආදායම වැඩි කරන්න ඕනෑ. වියදම අඩු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
වියදම් කපා හරින්න ඕනෑ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ආදායම් වැඩි කර තිෙබන්ෙන් බදු වැඩි කිරීෙමන් 

ෙනොෙවයි. සුරා බදුවල- 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සුරා බදු කියන්ෙන්, බදු ෙනොෙවයි ද?  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.   
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්. ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, මට නියමිත කාලයත් ඉවර 

ෙවනවා.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, you have one more minute. 

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

කථා කරන්ෙන්. ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, අපි ෙදන්නා ගිහිල්ලා 
ෙම්ක ගැන ෙවනම රූපවාහිනිෙය් කථා කරමු. දැන් මෙග් ෙවලාව 
ගන්ෙන් නැතිව ඉන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් එන අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ආදායම වැඩි කරන්න ෙවනවා. එතෙකොට බදු 
වැඩි කරන්න ෙවනවා, වියදම අඩු කරන්න ෙවනවා. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට රුපියල් ෙකෝටි දාහත්දහස් 
පන්සියයකින් අධ්යාපනයට කරන වියදම් අඩු කරලා තිෙබනවා 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත්. ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ගිය 
වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 250ක් අධ්යාපනයට ෙවන් කරනවා 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේයි ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කිව්ෙව්.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි අය වැෙයන් රුපියල් බිලියන 280කට තිෙබන ෙයෝජනා 

ඉදිරිපත් කරනවා. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහනම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 

වැරදියි ෙන්. එෙහනම් පාර්ලිෙම්න්තුවට විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පත කියලා එකක්  ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙමොකටද? ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපනෙය් වියදම් ෙකෝටි 
දාහත්දහස් පන්සියයකින් කපලා  ඉදිරිපත් කරපු විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පත  ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙවන එකක්  ඉදිරිපත් 
කරනවාලු. ෙම්වා විහිළු ෙන්. ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, එෙහම 
කියන්න එපා. ෙම්ක උත්තරීතර සභාවක්. පාර්ලිෙම්න්තුවටයි 
රාජ්ය මූල්ය කටයුතු පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය ති ෙබන්ෙන්. ඒ බලය 
පකාරව  අපි ෙදෙගොල්ලන් එකතු ෙවලා ෙම් ගැන ඇත්ත 
සංවාදයක්  කරලා, රටට ඇත්ත කියමු.  වැඩි පීඩනයක් එන අය 
වැයක් තමයි එන්ෙන්, ඒ අය වැෙය් ෙම් පීඩිත ෙයෝජනාවලට 
විරුද්ධව-  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පතට ෙම් සභාෙව් 

අවසාන ඡන්දය ගන්නතුරු සංෙශෝධනය කරන්න පුළුවන්. හැම 
දාම සං ෙශෝධනය කරලාත් තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
හරි, ඉතින්, සංෙශෝධනය කරන්න. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 

ඉදිරිපත් කිරීම කියන්ෙන්  අය වැය ෙල්ඛනය පළමුවර කියැවීම. 
පළමුවර කියැවීෙම්දී- 

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒකට ඇවිල්ලා නැහැ ෙන්. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙමොකද, නැත්ෙත්? ෙදවැනිවර කියැවීමයි ඇවිල්ලා නැත්ෙත්. 

පළමුවර කියැවීම තමයි විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිගැන්වීම.  

843 844 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, අවසන් කරන්න. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවල අධ්යාපනයට 

රුපියල්  බිලියන 250ක් පුනරාවර්තන හා පාග්ධන වියදම් 
වශෙයන් ෙවන් කරලා ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒක රුපියල් බිලියන 76 
කළාම එතැනදී ෙකෝටි දාහත්දහස් පන්සියයකින් අධ්යාපනෙය් 
වියදම ගිය අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව කපලා තිෙබනවා. විසර්ජන 
පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන එක මා කියන්ෙන්. ඒ නිසා ඊළඟ අය 
වැෙයන් ෙවන්න පුළුවන් ෙද් තමයි ආදායම වැඩි කරන්න බදු වැඩි 
ෙවනවා, වියදම අඩු කරන්න සුභසාධන වියදම් කපා හරිනවා. අය 
වැය පරතරය අඩු මට්ටමක පවත්වාෙගන යාම සඳහා දරන 
උත්සාහෙය්දී ජනතාව මත වන පීඩනය වැඩි ෙවනවා මිසක් ඒ 
පීඩනයට සහනයක් ලැෙබන කමයක් ඇත්ෙත් නැහැයි කියන ටික 
සඳහන් කරමින් මෙග් වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

මා විසින් ලියන ලද "VAT ආෙරෝව සහ වංචාසහගත 
දුර්නිරූපන" නමින් වන ෙපොත මා සභාගත* කරනවා. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමා. Before that, the Hon. 

Deputy Chairman of Committees will take the Chair.   
 

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

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச்சபாநாயகர் 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) 
Hon. Minister, you may commence your speech now.   

 
[අ.භා. 12.11] 

 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම හැමදාම සතුටු 

ෙවනවා, මෙග් මිත විශාරද ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් 
කථාෙවන් පසුව කථා කරන්න ලැෙබන එක ගැන. එතුමා VAT 

එක ගැන පිටු 500ක ෙපොතක් ලිව්වා කියලා අද පකාශ කළා.  
නමුත්, හතර ෙදනකුෙගන් යුතු පවුලකට රුපියල් 2,500ක 
ආදායමකින් මාසයකට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා එතුමා පසු 
ගිය කාලෙය් කරපු පකාශය පිළිබඳව පිටු 500ක ෙනොෙවයි, පිටු 
1000ක ෙපොතක් ලියන්න පුළුවන් නම් ඒක ෙබොෙහෝ වැදගත් 
කියලා මා හිතනවා. එයින් ෙම් VAT ෙපොතට වඩා වටිනා අදහස් 
කිහිපයක් එතුමාෙගන් ලබා ගන්න  අපට පුළුවන් ෙව්වි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පුද්ගලයකුට ෙනොමැරී ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා ඒ 

කාලෙය්-  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
හරි. ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් රුපියල් තුන්දාහකින් ෙනොමැරී 

ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. දැන්, රුපියල් 10,000කින් 
වැටුප් වැඩි කර තිබියදීත්, ඒකත් මදියි කියලා කියනවා. 
ඔබතුමන්ලා  කබරෙගොයාත් තලෙගොයා කරන්න පුළුවන් පුරුද්ද 
තිෙබන අය කියලා අපි ෙහොඳටම දන්නවා. එදා, රුපියල් 
3,000කින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා කිව්ව අයට,  අද රුපියල් 
10,000කින් වැටුප වැඩි කර තිබියදීත් මදියි. ඉතින්, ෙම්ක පුදුමයි. 
[බාධා කිරීමක්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අද ෙමම ගරු සභාෙව්දී 
අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා වකුගඩු ෙරෝගීන් ගැනයි, 
හෘද ෙරෝගීන් ගැනයි කථා කරනවා. එම නිසා එතුමාට මතක් 
කරන්න ඕනෑ, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් 2014 අය වැය 
ඉදිරිපත් කරලා, ෙමොකක්ද කෙළේ  කියන එක. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයාෙග් අය වැෙයන් ආදායම් බදු ෙනොෙගවපු 
ජාවාරම්කරුවන්ට, ව්යාපාරිකයන්ට  සහන ෙපොලියට ණයකුත් 
දීලා ඔවුන්ෙග් බදු ෙගවීම් කල් දාන්න සහන ෙදනවා. ඒ විධියටයි 
කටයුතු කෙළේ. එදා, ෙලොකු මුදලාලිලාට උදවු-උපකාර කළා. 
නමුත්, ෙපොඩි මිනිසුන් ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ෙම් රෙට් ඉන්න 
සාමාන්ය ජනතාවට උදවු කරන්න බලෙය් ඉන්නෙකොට සෑම 
අවස්ථාවක්ම තිබුණු අයට ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒක ෙනොකර සිට, දැන් 
ඔතැන  සිට කථා කරන්න අයිතියක් නැහැ. අපි විපක්ෂෙය් ඉන්නා 
විටත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්නා විටත් එකම විධියකට හැසිෙරන්න 
ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුව, ඇහුම් කන් ෙදන ආණ්ඩුවක්. 

 ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා VAT එක ෙගන ආවාම, 
අෙප් සමාජය තුළින් යම් යම් අදහස් ආවා; සමහර අය විෙරෝධතා 
ඉදිරිපත් කළා. ආණ්ඩුව ඒ අදහස්වලට ඇහුම් කන් දීලා,                   
ඒවාට අදාළ සංෙශෝධන ෙගන ආවා. නමුත්, ඒ දවස්වල 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් කවුරු ෙහෝ පාරට බැහැලා 
විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කළා නම්, ෙපොල්ලකින් නැත්නම් කැත්තකින් 
ගහලා මරලා ඉවර කරලා ඇති. ඉතින්, ෙම්ක තමයි තිෙබන 
ෙවනස.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2014 වසෙර් සිට ෙම් 
වන ෙතක් අපි ඒ ෙවනස ඇති කරලා තිෙබනවා. එකතු කළ අගය 
මත බද්ද අය කිරීෙම්දී, පසු ගිය කාලෙය් දී විපක්ෂෙයන් 
පළමුෙවන්ම ෙගෙනන තර්කය වූෙය්, අපි අතීතයට බලපාන 
ආකාරයට -retrospective effect එකට- ෙම් බදු ආපසු අය 
කරන්න යනවා කියලායි. අපි එෙලසට, retrospective effect 
එකට අය කරන්ෙන් නැහැ. මුදල් ඇමතිතුමා තීරණය කරලා 
තිෙබනවා, "අතීතයට බලපාන ආකාරයට බදු ආපසු අය කිරීමක් 
කරන්ෙන් මාස ෙදකකට පමණයි" කියලා. ඒ කියන්ෙන්,  

845 846 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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අධිකරණෙය් නඩුවක් පැවරූ කාලය තුළ එනම්, මැයි මාසෙය් සිට 
ඒ මාස ෙදකක කාලය ඇතුළත පමණයි. ෙමොකද, දැනටමත් 
සියයට 15ක් ෙවෙළඳුන්ෙගන් අය කරලා අවසන් නිසා. එෙසේ 
කරන්ෙන් ඒකට ෙවනත් විකල්පයක් නැති නිසා. නමුත්, පසු ගිය 
කාලෙය් වැඩ කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා මම කියන්න කැමැතියි. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් කාලෙය් NBT එක -ජාතිය 
ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද- අය කළා. එය නියම කෙළේ අෙපේල් මාසෙය්; 
නමුත්, ජනවාරි මාසෙය් සිටයි අය කෙළේ. ඒ කියන්ෙන්, අදාළ 
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් කලින් -
මාස පහකට, හයකට කලින්- සිට අතීතයට බලපාන ආකාරයට ඒ 
බද්ද අය කරලා තිෙබනවා, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා එය කියාවට 
නංවන්නට බැරි වුණු අය තමයි අද ෙමවැනි තර්ක ෙගෙනන්ෙන්. 
අෙනක් කරුණ නම්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් Article 75 යටෙත් 
සඳහන් ෙවනවා, අතීතයට බලපාන ආකාරෙය් ඕනෑම නීතියක්, 
පනතක් කියාත්මක කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය තිෙබනවා 
කියලා. ඒෙක් උපරිමය ඒ කාලෙය් කළා. නීතිෙයන් ඔබ්බට 
ගිහිල්ලාත් ඒ කාලෙය් කටයුතු කරපු ආකාරය මට කියන්න 
පුළුවන්. Land (Restrictions on Alienation) Act කියලා ඉඩම් 
බදු අය කිරීම සඳහා වූ පනතක් ෙගන ආවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය්, 2014 ඔක්ෙතෝබර් මා සෙය්යි, පනත ඉදිරිපත් කරන්න 
අත්සන් කෙළේ. නමුත්, අතීතයට බලපාන ආකාරයට  ඒ බදු අය 
කරන්න පටන් ගත්ෙත්, 2013 ජනවාරි මාසෙය් සිටයි. ඒ 
කියන්ෙන්, අවුරුදු එකහමාරකට කලින් සිටම, අතීතයට බලපාන 
ආකාරයට, - retrospective effect එකට - ඒ බද්ද අය කරන්න 
පටන් ගත්තා. ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? ඒ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරලාත් ෙනොෙවයි. පී.බී. ජයසුන්දර මහතා ඒ අදාළ 
සමාගම්වලට - companiesවලට - notice එකක් අතින් යවලා 
කියනවා, "ෙම් බද්ද අවුරුදු එකහමාරකට කලින් සිට ෙගවන්න" 
කියලා. ගණන කියන්ෙනත් නැහැ. "දැනට සියයට 7.5ක්  
ෙගවන්න, අපි හරියට ගණන තීරණය කළාට පසුව ඉතිරි ගණන 
ෙගවන්න" කියලා කියනවා. ඒ දවස්වල ඒකාධිපති පාලනයක් 
තිබුෙණ්. දැන්, අ ෙප් යහ පාලනය යටෙත් ෙමය පිළිෙවළට කරන 
විට,  ඒකාධිපති පාලනය යටෙත් කටයුතු කරපු අය ෙමය විෙව්චන 
කරනවා.  

අපි කවුරුත් VAT  අය කරන්න කැමැති නැහැ. නමුත්, රටකට 
බදු අය කිරීම  අවශ්යයි; ආදායම අවශ්යයි. අද ෙම්  රෙට් බදු ආදායම 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 10ක පමාණයකට කඩා 
වැටිලා. එහි සම්පූර්ණ වගකීම ගන්න ඕනෑ, පසු ගිය රජය. ඒ 
ෙමොකද, එතෙනෝල් ආනයනය කළාම ඒ ෙහොරුන්ෙගන් ඒවාට අය 
කිරීමක් කරන්ෙන් නැතිව ලංකාව ඇතුළට ඒවා ෙගෙනන්න 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම, ජාවාරම්කරුවන් සියලුෙදනාටම බදු විරාම, 
අරවා ෙම්වා දීලා බදු අය කිරීම්වලින් ඒ අය අයින් කරනවා. අද, 
අපට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් ආදායම වැඩි කරන්නයි. ෙමොකද, 
රටකට ෙරෝහල්, පාසල් හදන්න මුදල් අවශ්යයි. ෙම් රෙට් 
සමාජෙය් සමාජ ෙසේවාවන් කිරීමට ආදායමක් අවශ්යයි. ඒ නිසා 
ෙපොදු ජනයාට අවම බරක් ඇති වන ආකාරයට තමයි මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් පිළිෙවළට ෙමය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක අෙප් ආණ්ඩුව 
හදපු එකක්ය කියා ෙපන්වනවා. VAT එක කවදාද ආෙව්? 1998 
GST කියන පදනම මතයි එය ආෙව්. එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධාන ආණ්ඩුව යටෙත් තමයි GST එක ෙගනාෙව්. GST එක 
සියයට 12.5යි. ෙමය UNP ආණ්ඩුෙවන් ෙගනා එකක් ෙනොෙවයි. 
GST එක ෙලස සියයට 12.5ක් අය කරන්න පටන් ගත්තා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2002 UNP ආණ්ඩුවක් යටෙත් 
ෙම් මන්තීතුමාම එදා නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්යතුමා හැටියට GST 
එක VAT එක බවට පරිවර්තනය කරලා සියයට 20ක් අය කළා. 

ඒ, එදා; UNP ආණ්ඩුව යටෙත් යි. එෙහම නම්, ඒ අය කරන 
සියයට 20 එදා පටන් ගත් එකයි. එදා ෙතොග සහ සිල්ලර ෙවළඳාම 
VATවලට අදාළ වුෙණ් නැහැ.  

2004දී අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පරාජය ෙවලා 
2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා බලයට ආවා. එතුමා 2004 
වර්ෂෙය් සිට 2008 වර්ෂය දක්වා සියයට 15ක VAT එක දිගටම 
අය කරෙගන ආවා. VAT එක අපි ෙගනාවා කියනවා. සියයට 15 
අය කරන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය්යි. ඊට 
පසුව 2009දී තමයි එය සියයට 12.5 දක්වා අඩු කරන්ෙන්. ඊට 
පසුව 2013 ජනවාරි මාසෙය් පළමුවැනි වතාවට ෙතොග සහ සිල්ලර 
ෙවළඳාම VATවලට යටත් කරන්ෙන්ත් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතායි. ඒ, 2013දීයි. [බාධා කිරීමක්] ඒ ෙවලාෙව් සැපයුම් අගය 
තිබුෙණ් මිලියන 500ක් ෙලසයි. [බාධා කිරීමක්] ඊට පසුව මිලියන 
250යි. ඊට පසුව මිලියන 100ත් කළා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මිලියන 100 කෙළේ ෙමතුමායි.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
නැහැ, නැහැ. මිලියන 100 කෙළේ, මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහත්මයායි. [බාධා කිරීමක්] ඊට පසුව එය අපට ආවා. මිලියන 
100 කළා. අෙප් මුදල් අමාත්යතුමා කටයුතු කර තිෙබන්ෙන් 
මිලියන 100 මිලියන 50 කරන්නයි. ෙමය අප නිර්මාණය කරපු 
බද්දක් කියා ෙපන්නුවාට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම්කයි. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඉඳලාම තමයි 
VAT එක ඒ විධියටම කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන්. අපි අලුතින් 
ෙලොකු ෙදයක් කරලා නැහැ. අපි ඒ මත සැපයුම් අගය සහ VAT 
අය කරන පමාණය එහාට ෙමහාට කර තිෙබනවා. එය තමයි 
යථාර්ථය. ෙමය අලුත් ෙදයක් කියා ෙපන්වාගන්න උත්සාහ කළාට 
තමන්ට ඒක කරගන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2009 වසර ගත්තාම, 
2009 මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩවලටත් VAT එකක් අය කළා. බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමනි, ඔබතුමා ද සිටි ආණ්ඩුව 2009දී අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩවලටත් සියයට 5ක VAT එකක් අය කළා. 2009න් පසුව 
තමයි එය -අත්යවශ්ය භාණ්ඩවලට පැනවූ VAT එක- අයින් කරලා 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්දක් - Special Commodity Levy එකක්
- අය කර තිෙබන්ෙන්. එමඟින් තමයි, ආනයනය කරන පරිප්පු, 
සීනි කිෙලෝ එකකට රුපියල් 30ක්, රුපියල් 40ක්, රුපියල් 20ක් 
අය කරන්න පටන් ගත්ෙත්. ඒ කාලෙය් කරපු අය කිරීම් දිහා 
ෙහොඳින් බලන ෙකොට අප කරපු අය කිරීම්වලට වඩා ඉතාම 
ෙව්ගවත් වැඩි වීම් සිදු වී තිෙබනවා කියන එක මා විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න ඕනෑ. අද VAT එක ෙගන බලන්න. අප ෙතොග සහ 
සිල්ලර ෙවළඳාමට VAT එකක් අය කළා කියා කිව්වාට, මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? අපි ඉස්සර ෙවලා පැවැති 
තත්ත්වය ෙගන බලමු. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් අත්යවශ්ය භාණ්ඩවලට සියයට 5ක VAT එකක් අය 
කළා.  

අද අත්යවශ්ය භාණ්ඩ VAT එෙකන් ෙකළින්ම නිදහස් 
කරලායි තිෙබන්ෙන්. එම භාණ්ඩ අතර තිරිඟු, තිරිඟු පිටි, පාන්, 
කුරක්කන්, කුරක්කන් පිටි, උඳු ඇට, උඳු පිටි, කඩල, මුං ඇට, 
නැවුම් කිරි, කිරි පිටි, ෙයෝගට්, මාගරින්, බටර්, බිත්තර, ෙත් කුඩු, 
සීනි ෙද්ශීයව වගා කරන සහල්, එළවලු, පලතුරු, ආනයනික 
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ඇපල්, ෙදොඩම්, මිදි, රට ඉඳි, ආනයනය කරන පරිප්පු, අල, හාල් 
මැස්සන්, රතු ලූනු, බී ලූනු, සුදු ලූනු, මිරිස්, ටින් මාළු, උම්බලකඩ, 
කරවල, ෙකොත්තමල්ලි, කහ, පාම් ෙතල්, භූමි ෙතල්, ලුණු, ෙපොල්, 
ගෑස ් යනාදිය තිෙබනවා. ඒවා විතරක් ෙනොව තවත් ඒවා 
තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම VAT එක රහිත අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 
කියලායි කියන්ෙන්. ඒ මදිවාට ඖෂධ, ෙපොත්, විදුලි බලය, ෙපොදු 
පවාහනය, අධ්යාපනය, ජීවිත රක්ෂණය, ඩීසල් හා ෙපටල්, 
ෙපොෙහොර, කෘෂිකාර්මික බීජ, කෘෂිකර්මාන්ත, පශු කර්මාන්ත සහ 
ඉදි කිරීම් ආශිත යන්ෙතෝපකරණ, පුද්ගලික ෙරෝහල්වල බාහිර 
ෙරෝගී ෙසේවාවන්, රසායනාගාර සහ ෙවනත් ෙරෝග විනිශ්චය සඳහා 
වූ පරීක්ෂණ, dialysis ෙසේවාවන් ආදි හැම එකක්ම VAT එෙකන් 
නිදහස්. ඒ නිසා ෙතොග සහ සිල්ලර ෙවෙළඳාමට VAT අය කළා 
කියා පාරිෙභෝගිකයාට, සාමාන්ය මනුෂ්යයාට අනිවාර්යෙයන් බරක් 
පැටෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි යහ පාලනය. මුදල් අමාත්යතුමා 
සාමාන්ය මනුෂ්යයන් ගැන හිතලා තමයි ෙම් බද්ද අය කරන්ෙන්. 
ෙම් රටට ආදායම් ඕනෑ. ආදායම් උපයාගන්නා කමෙව්දයක් 
විනිවිදභාවයක් ඇතිව අපි සකස් කර තිෙබනවා. ඒකට ෙමොකක්ද 
තිෙබන අඩු පාඩුව? හරි නම්, විපක්ෂය ඒකට සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා 2009න් පසුව අත්යවශ්ය භාණ්ඩවලට තිබුණු සියයට 5ක 
VAT එක අපි අයින් කරලා ඒක නැති කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි දැන් 
විෙශේෂෙයන්ම අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල VAT  එක ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට මම කියන්න කැමැතියි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් තිබුෙණ් ෙද්ශපාලන විජ්ජාවන් බව. එතුමාෙග් 
අවංකභාවයක් තිබුණා නම්, 2004 මැතිවරණ සමෙය් ෙහට 
මැතිවරණය තිෙබනවා කියලා කියන ෙකොට 2004 ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් අය වැෙයන් එතුමා ෙග්නවා, VAT  එක අය වැෙයන් 
සියයට 12 සිට සියයට 11 දක්වා සියයට එකකින් අඩු කරන්න 
කියලා. ෙමොකද, මිනිස්සුන්ට සහනයක් ෙදනවා කියලා කියන්න. 
ඊට පස්ෙසේ ඒෙක් කාර්තුවකට තිබුණු මිලියන තුනක සැපයුම් අගය 
මිලියන 3.75 දක්වා වැඩි කරනවා. නමුත්, මහ බැංකුෙව් වාර්තාවක් 
අනුව ෙකළින්ම කියනවා, ඒ කියාෙවන් කිසිම ෙවලාවක 
පාරිෙභෝගිකයන්ට කිසිදු සහනයක් ඇති වුෙණ් නැහැ, ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ඉන්න මුදලාලිට විතරයි ඒෙක් සහනයක් ලැබුෙණ්, 
ඒෙකන් කිසිම වැඩක් වුෙණ් නැහැ, මිල අඩු වුෙණ්ත් නැහැ 
කියලා. හරි නම්, සියයට 12ට තිබුණු VAT එක සියයට 15ට වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා සියයට තුනක වැඩිවීමක් පමණයි. ෙම්ක 
හරියට අලුත් යෙකක්, බිල්ෙලක් ඇති වුණා කියලා මහා ෙලොකුවට 
සද්ද ෙකරුවාට, එෙහම කිසිම බලපෑමක් ෙම් රෙට් 
පාරිෙභෝගිකයාට, සාමාන්ය ෙපොදු ජනයාට සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, ෙතොග සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිලවලට VAT බදු අය 
කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමා ෙම්ක 
නිර්මාණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි කල්පනා කළාද? 
ෙම්ක අමුතු විධියට කරපු එකක්ද?  ජාත්යන්තරෙය්  VAT  බදු අය 
කිරීෙම් පවණතාව හා සසඳා බැලුවාම අෙප් තිෙබන්ෙන් සියයට 
15යි. ඉන්දියාෙව් අලුතින් GST එක ෙගනාවා. ඉන්දියාව විශාල 
රටක්. ෙම්ක ගැන විශාල විවාදයක් ඇති වුණා, ඔවුන්ෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. එහිදී ඉන්දියාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂය 
කරපු කථාව අහන්න. විපක්ෂෙය්, හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා ඒ ගැන 
කරපු අදහස් බලන්න. එතුමා ෙම්ක ඕනෑ නැති විධියට 
විෙව්චනයක් කෙළේ නැහැ. ඒෙක් ධනාත්මක විෙව්චනයක් කළා. 
නමුත්, ඔවුන් පිළිගත්තා ඒ කමෙව්දය නිසා ඉන්දියාෙව් ජනතාවට 
සියයට 18ක බද්දක් පැනෙවන බව. ඒ GST එක කියන්ෙන් VAT  
බද්දට සමාන එකක්. සියයට 18යි ඉන්දියාෙව් අය කරන්ෙන්. අපි 
VAT  අය කරන්ෙන් සියයට 15යි. පාකිස්තානෙය් VAT  අය 
කිරීම සියයට 17යි.  

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

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
බංග්ලාෙද්ශෙය් VAT අය කිරීම සියයට 15යි. එංගලන්තෙය් 

VAT අය කිරීම සියයට 20යි. ජාත්යන්තරව සමාන ගණන සියයට 
15.6යි; global average එක 15.6 per cent.  සිංගප්පූරුෙව් සියයට 
7ක් අය කරනවා. නමුත්, සිංගප්පූරුෙව් exempted items නැහැ. 
හැම එකකටම  VAT අය කරනවා. ලංකාෙව් අපි items 160ක් 
VATවලින් නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා සියයට 15 කාටවත් 
බරක් ඇතිෙවන පමාණයක් ෙනොෙවයි කියලා මම හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි, අපි කියන ෙද් කරන යහ 
පාලනය මුල තියාෙගන වැඩ කරන රජයක් හැටියට ෙම් රෙට් 
ෙපොදු ජනයාට බරක් සිදු ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒක 
උපරිමෙයන්ම අවම කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් වරපසාද ලත් එක 
පන්තියකට විතරක් සෑම වරපසාදයක්ම ලබා ෙදමින් ඔවුන්ට 
විෙශේෂ අවස්ථා ලබාෙදන කාලය නවත්වලා සෑම ෙකෙනකුටම 
සම ෙවන ආකාරෙයන් සමබරව කටයුතු කිරීමට අපි 
විෙශේෂෙයන්ම බැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනයාව 
ආරක්ෂා කරමින් ඔවුන්ෙග් ජීවිතය සරල කරන්න, ඔවුන්ෙග් 
ආදායම් මාර්ග වැඩි කරන්න ඉලක්ක කරමින් සහ රජෙය් ආදායම් 
උපරිමෙයන් උපයා ෙගන ෙම් රෙට් අත්යවශ්ය අධ්යාපනය, 
ෙසෞඛ්ය සහ අෙනකුත් සමාජ ෙසේවාවන්හි පවණතාව වැඩි 
කරන්නට අපි බැඳී සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම එම බදු අය කිරීෙම් 
පවණතාව සුපිරි පන්තිෙයන් වැඩි කරන්නට ෙම් රජය බැඳී 
සිටිනවා කියන එක විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරමින් මුදල් 
ඇමතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  
 

[අ.භා. 12.27] 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනතාවෙග් මුදල් 

සම්බන්ධෙයන් වන පධාන මාතෘකා තුනක් ෙම් වන විට සමාජෙය් 
සාකච්ඡා ෙවමින් පවතිනවා. එකක් තමයි, ඉදිරිපත් කිරීමට 
නියමිත අය වැයට අදාළ විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත. ෙදවැන්න 
තමයි, අද අපි සාකච්ඡා කරන VAT බදු ඉහළ දැමීම. තුන්වැන්න 
තමයි, COPE එෙක් සාකච්ඡා ෙකෙරන බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව. 
මුදල් ඇමතිවරයා කිව්වා, COPE එෙක් කථා කරපු ෙද්වල් එළිෙය් 
කියා තිෙබනවාය කියා. COPE එෙක් සාමාජිකයකු හැටියට මා 
කියන්න කැමැතියි, ෙම් දක්වා COPE එෙක් සිද්ධ කරන ලද 
සාකච්ඡා  පිළිබඳව, එහි නිගමන සහ නිර්ෙද්ශ  පිළිබඳව, 
වාර්තාෙව් අඩංගුව පිළිබඳව එළියට ගිහින් කියා තිෙබන්ෙන් අපි 
ෙනොෙවයි කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයකු වන අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා තමයි ඔවුන්ෙග් 
වාර්තාෙව් තිෙබනවාය කියා යම් යම් නිර්ෙද්ශ ෙම් රටට ඉදිරිපත් 
කෙළේ. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා කර ගනිමින් 
COPE එෙක් මැදිහත් වීම කරනවා.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න සිද්ධ 
වු ෙණ්,  VAT එෙක් ජාතක පියා සහ  VAT එෙක් කැපකරු පියා 
අතර තිබූ වාග් සංගමයකින් පසුවයි. ෙම් ෙමොන පියවරු තර්ක 
විතරක් කළත්, අවසානෙය් තැෙළන්ෙන්, ෙපොඩි වන්ෙන්, පීඩාවට 
පත් වන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවයි. 2002 අවුරුද්ෙද්  VAT එෙකන් 

849 850 

[ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා] 
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ආණ්ඩුව රැස් කරපු ආදායම රුපියල් බිලියන 66යි. 2014 වන 
ෙකොට එය රුපියල් බිලියන 275 දක්වා වර්ධනය කර ෙගන 
තිෙබනවා. ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් සාකච්ඡා වන්ෙන් ෙම් බදු වැඩි 
කිරීම ජනතාවට එපමණ බරක් ෙනොෙවයි කියලායි. හැබැයි, ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය හදනවාය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පත් 
වන ෙකොට ජනතාවට කිව්ෙව්, ජනතාව මත ෙම් විධියට බදු 
පනවනවා  කියලා ෙනොෙවයි. රෙට් ජනතාවට බලාෙපොෙරොත්තු 
දුන්ෙන් ආර්ථිකෙය් සහන ෙදන්නම් කියලා; බඩු මිල අඩු 
කරන්නම් කියලා; අත මිට සරු ආර්ථිකයක් හදන්නම් කියලා; 
රැකියා දස ලක්ෂයක් උත්පාදනය කරන්නම් කියලායි. එෙහම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙගොන්නක්, කප්පරක්, කන්දරාවක් ජනතාව මත 
තියලා, ජනතාවෙග් ඡන්දය අරෙගන බලයට පත් ෙවලා, ඊට 
පස්ෙසේ ආණ්ඩු කරන ෙකොට තමයි ෙම් විධියට බදු ගහන්න පටන් 
ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් බදු පැනවීෙමන් ජනතාව සතුටු වන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. ෙම් බදු බදු පැනවීෙමන් ෙවෙළඳ ව්යාපාරිකෙයෝ සතුටු 
වන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙම් බදු පැනවීෙමන් නිෂ්පාදකෙයෝ සතුටු 
වන්ෙන් නැහැ ෙන්. හැබැයි ෙම් බදු පැනවීම හරහා මුදල් 
ඇමතිවරයා සහ ආණ්ඩුව සතුටු කරන්න උත්සාහ කරන 
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ කවුද? ඒ තමයි ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදල. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් ෙකොන්ෙද්සි තමයි 
ආණ්ඩුවෙම්  එකින් එක කියාත්මක කරමින් ඉන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් 
ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද? පධාන වශෙයන් ෙකොන්ෙද්සි 5ක් 
තිෙබනවා. ඔවුන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙකොන්ෙද්සි ෙම්වායි:  

1.  බදු ඉහළ දැමීම හරහා රජෙය් ආදායම වැඩි කර ගන්න. 

2. ශුභ සාධනය ෙවනුෙවන් වැය කරන මුදල් කප්පාදු කර 
රජෙය් වියදම් අඩු කරන්න. 

3. ෙතෝරා ගත් රාජ්ය ව්යවසායන් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න. 

4. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ෙග්  ආරක්ෂාවට 
පනවා තිෙබන ෙවෙළඳ බාධක අෙහෝසි කරන්න. 

5. විනිමය පාලනෙය් බලතල ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් ඉවත් 
කරලා ෙවෙළඳ ෙපොළ උච්චාවචනයට විවෘත කරන්න. 

ෙමවැනි ෙකොන්ෙද්සි ගණනාවක් ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතනය 
පනවනවා. ඒ ෙකොන්ෙද්සි තමයි ෙම් එකින් එක, එකින් එක ඉෂ්ට 
කරමින් යන්ෙන්. ෙම් බදු වැඩි කරන්ෙන් ඒකට. ෙම් බදු පැනවීම 
අසාධාරණයි. මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට බදු 
පනවන්ෙන් නැහැයි කියලා. හැබැයි ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය ඇමතිතුමා එක අවස්ථාවක කියනවා මා අහෙගන සිටියා, 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් බාහිර පතිකාර අංශය බද්ෙදන් නිදහස් කර 
ගැනීම එතුමා ලබා ගත් විශාල ජයගහණයක්ය කියලා. අපි 
අහන්ෙන්, ෙන්වාසික ෙරෝගින් මුළුමනින්ම VAT එෙකන් නිදහස් 
වනවාද කියලායි.  

දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කෙළේ, රජෙය් ෙරෝහල්වලින් 
පතිකාර ගන්න අයට ෙනොව ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලින් පතිකාර 
ගන්න අයටයි පශ්නය තිෙබන්ෙන් කියලායි. ඒක ඇත්ත. 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලින්  ශල්ය කර්මය කර ගන්න තත්ත්ව යට, 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහෙලන් පතිකාර ලබා ගන්න තත්ත්වයට ෙම් 
රෙට් ජනතාව පත් කෙළේ ආණ්ඩුව ෙන්. දැන් ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල්වලට යන්ෙන් මහා ධනවතුන් කියලා හිතන්න එපා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ජාතික ෙරෝහෙල්, එෙහම නැත්නම් අනික් 
ශික්ෂණ ෙරෝහල්වල bypass  surgeries කර ගන්න පහසුකම් හදා 
තිබුණා නම්, ඒ ජනතාව ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් පස්ෙසේ යන්ෙන් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවට කියන්ෙන් හෘදයාබාධයක් 
හැදුණාට පස්ෙසේ  bypass surgery එකක් කර ගන්න මාස 7ක්, 8ක් 
ජාතික ෙරෝහෙල් ෙපෝලිෙම් ඉන්න කියලාද? මහනුවර ශික්ෂණ 
ෙරෝහල ගත්ෙතොත් අබලන් ෙගොඩනැගිල්ලක තමයි හෘද ෙරෝග 
ඒකකය පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. ඒවාට සල්ලි වියදම් කරන්ෙන් 
නැහැ.  

කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහල ගත්ෙතොත් මෑත කාලෙය් එහි 
bypass  surgeries කරන පමාණය ශීඝෙයන් අඩු වුණා. ඒවාට 
පහසුකම් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා ශල්යාගාර හදන්ෙන් නැහැ.  
හෘදයාබාධයක් හැදුණාට පස්ෙසේ ෙකොෙහොම හරි තව අවුරුද්දක් 
ෙදකක් ජීවත් ෙවන්න ජනතාවෙග් තිෙබන කැමැත්ත නිසා, 
එක්ෙකෝ ඔවුන්ට තිෙබන ඉඩමක් - කඩමක් විකුණලා, එෙහම 
නැත්නම් ෙකොෙහන් හරි ණයක් අර ෙගන, EPF එෙකන් හරි  ETF 
එෙකන් හරි සල්ලි අරෙගන රුපියල් ලක්ෂ හයක්, හතක් වියදම් 
කරලා bypass surgery එකක් කර ගන්නවා. එෙහමත් කර ගන්න 
බැරි අය තමයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි බස් 
එකක හරි දුම්රියක හරි යන ෙකොට, එෙහම නැත්නම් ෙපොළට 
ගියාම කැටයක් අරෙගන ෙහෝ ටිකට්  එකක් ගහෙගන හෘද 
සැත්කමට ආධාර ඉල්ලන්ෙන්. ඒ අය රුපියල් 20, 50, 100 ටිකට් 
අරෙගන හන්දි ගාෙන් රස්තියාදු ෙවන්ෙන් ඇයි? ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාවක් තිබුණා නම් එෙහම  රස්තියාදු ෙවන්න ෙවන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. හැබැයි, ෙම් බදු ෙගවන, තමුන්නාන්ෙසේලාට සියයට 15 වැට් 
එක ෙගවන ජනතාවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ෙපොළක් ගාෙන් 
ගිහිල්ලා, බස ්එකකට නැඟලා, ෙකෝච්චියට නැඟලා ටිකට් එකක් 
ෙපන්නලා bypass surgery එකක් කර ගන්න, ෙවනත් 
ශල්යකර්මයක් කර ගන්න කීයක් හරි ඉල්ලා ගන්න. ඒ වාෙග් අය 
අපට ෙකොච්චර හම්බ ෙවනවාද? ඒත්, ආණ්ඩුෙව් මැති 
ඇමතිවරයකුට bypass surgery එකක් කරන්න නියම කළාට 
පස්ෙසේ  ඔවුන් අඩු ගණෙන් රජෙය් ෙරෝහලක ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකදීවත් ඒක කර ගන්ෙන් නැහැ.  

ඒ අය දැන් යන්න පුරුදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් සිංගප්පූරුෙව් 
මවුන්ට් එලිසෙබත් ෙරෝහලට. අඩු ගාෙන් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයාටවත් ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ගැන විශව්ාසයක් නැහැ. 
එතුමා යන්ෙන්ත් එෙහේ. අෙනක් කට්ටිය යන්ෙන්ත් එෙහේ.  ඒවාට 
ආණ්ඩුෙවන් - ජනාධිපති අරමුදෙලන්- සල්ලි ෙගවනවා. එෙහම 
බැරි ජනතාව තමයි ෙකොෙහොම හරි තමන්ෙග් ජීවිතය රැක ගන්න 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට යන්ෙන්. දැන් ඒ ජනතාව මතත්  ෙම් 
ෙහණය පහත් කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙමොන අසාධාරණයක්ද? 
මරණාසන්න ෙලෙඩකුෙගනුත් බද්දක්  අරෙගන ජීවත් වන 
ආණ්ඩුවක් ෙම්ක.  

දැන් එතුමන්ලා -විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂය ඇතුෙළේ ඉන්න 
සමහර කණ්ඩායම්- කියන්න උත්සාහ කරනවා, ඒෙගොල්ෙලෝ 
ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ  fight  එකක් කරලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් යම් 
යම් සංෙශෝධන කර ගත්තාය, ෙතොග හා සිල්ලර ෙවෙළඳාම මත 
පනවා තිබුණු බද්ද යම් පමාණයකට සංෙශෝධනය කර ගත්තාය 
කියලා. එෙහම නැත්නම් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවට ගහපු බද්ද 
සංෙශෝධනය කර ගත්තාය කියනවා. අද අපි බලන්න ඕනෑ ෙම් 
සංෙශෝධන ෙනොෙවයි, බද්ද පනවන්න කලින් තිබුෙණ් 
ෙකොෙහොමද,  ඊට වඩා ෙම් සංෙශෝධන සාධාරණ  වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද  කියන එකයි. දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
සංෙශෝධන  කිහිපයක් ෙපන්වලා තමුන්නාන්ෙසේලාට යන්න ඕනෑ 
තැනට ගිහිල්ලා තිෙබන එකයි. අවසානෙය් ඒ බර ජනතාව මත 
පටවලා තිෙබනවා.  

 දැන් අපට කියන්න හදනවා, -ගරු අගමැතිතුමා කියා 
තිෙබනවා- ෙම් බදු ගහන්ෙන් ජනතාවෙග් දරුවන්ට උගන්වන්න 
සහ ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන්  කියලා. ෙම් බද්ද එකතු 
කරන ෙකොට, අඩුම ගණෙන් ෙම් විසර්ජන පනතින්වත් 
අධ්යාපනයට සහ ෙසෞඛ්යයට වැඩිපුර මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවාද? 
ඒකයි අපි අහන්ෙන්.  වැඩි කරලා නැහැ, ඒවාත් කප්පාදු කරලා 
ෙන්. රෙට් ජනතාවට පිළිගන්න ෙවන්ෙන් ෙම් විසර්ජන පනත 
ෙන්.  

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත බැලුවාට පස්ෙසේ ෙසෞඛ්ය 
ෙවනුෙවන් තිබුණු මුදල රුපියල් බිලියන 174 සිට 160 දක්වා අඩු 
කරලා. ගිය වසරට සාෙප්ක්ෂව සියයට 91යි, ෙමවර ෙසෞඛ්යයට 
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වියදම් කරන්ෙන්. පවාහනයට තිබුණු රුපියල් බිලියන 59, බිලියන 
51 දක්වා අඩු කරලා. උසස ්අධ්යාපන සහ මහාමාර්ග ෙවනුෙවන් 
රුපියල් බිලියන 171, බිලියන 163 දක්වා අඩු කරලා. 
කෘෂිකර්මාන්තයට රුපියල් බිලියන 54, බිලියන 21 දක්වා අඩු 
කරලා, ගිය අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව සියයට 38යි වියදම් කරන්ෙන්. 
කාන්තා සහ ළමා කටයුතු සඳහා රුපියල් බිලියන 9, බිලියන 2 
දක්වා අඩු කරලා. ගිය අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව සියයට 22යි වියදම් 
කරන්ෙන්. සමාජ සවිබල ගැන්වීම්  සඳහා රුපියල් බිලියන 68, 
බිලියන 16 දක්වා අඩු කරලා. ගිය අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව සියයට 
23යි වියදම් කරන්ෙන්. එතැන කප්පාදුව රුපියල් බිලියන 52යි. 
පාසල් අධ්යාපනය ගත්ෙතොත්, රුපියල් බිලියන 185, බිලියන 76 
දක්වා අඩු කරලා. ගිය අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව සියයට 41යි ෙවන් 
කර තිෙබන්ෙන්. අපට  ෙමතැනදී කියනවා ෙම් බදු ගහන්ෙන් 
අධ්යාපනයට, ෙසෞඛ්යයට  සහ ජනතාවට සුබසාධනය සපයන්න 
කියලා. හැබැයි, ෙම් ලැයිස්තුව බැලුවාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද 
ෙපෙනන්ෙන්? ෙසෞඛ්ය වියදම් කපලා; අධ්යාපන වියදම් කපලා; 
පවාහන වියදම් කපලා; කෘෂිකර්මාන්ත වියදම් කපලා; සමාජ 
සවිබල ගැන්වීෙම් වියදම්  කපලා; පාසල් අධ්යාපන වියදම් කපලා; 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු වියදම් කපලා. ඒ කියන්ෙන්, ජනතාවට 
ෙමොනවා ෙහෝ සහනයක් ලැෙබන සියලු අංශවල මුදල් කප්පාදු 
කරලා,  ඒ අයෙග් ෙකොටස වැඩි කරෙගන තිෙබනවා. එම නිසා, 
බදු ගහන ෙකොට කියන අසත්ය අෙනක් පැත්ෙතන්  අෙත් පැළ 
ෙවලා තිෙබනවා, විසර්ජන පනත ෙගෙනන ෙකොට    

"ජනතාව ෙහොල්මන් ෙවන අය වැයක් ෙදනවා" කියා මුදල් 
ඇමතිතුමා දැන් කියමින් යනවා. ගිය අවුරුද්ෙදත් ඒ කථාව 
අහෙගන අපි ෙහොල්මන් ෙවලා හිටියා. ෙම් අවුරුද්ෙදත් 
කරුමයකට වාෙග් ඒ කථාවම අපට අහන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  ෙම් බදු ගහන හැටියටයි, සුබසාධන කප්පාදුෙව් 
හැටියටයි  අපි ෙහොල්මන් ෙවලා තමයි ඉන්ෙන්.  කියලා දවසක් 
යන්න කලින් ඒෙක් අෙනක් පැත්ත තමයි සිද්ධ වන්ෙන්. අඩු 
ගණෙන් ජනතාවෙගන් එකතු කර ගන්නා බදු මුදල් ටික 
නිසියාකාරව ෙයොදවන්නවත් තමුන්නාන්ෙසේලා සමත් නැහැ. ඒ බදු 
ටික ආරක්ෂා කරගන්න ජනතාව බලය පවරා තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලි ෙම්න්තුවට 225ෙදෙනක් එවලා, පාර්ලිෙම්න්තුවට මුදල් 
බලය පවරලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. හැබැයි, ආණ්ඩුව සමත් නැහැ 
ජනතාව මත ගහලා ගන්න ඒ බද්ද ආරක්ෂා කර ගන්න. ඒක තමයි 
නාස්ති කරන්ෙන්. ගිය ආණ්ඩුෙවන් නාස්ති කළා.  

මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා, වැට් එක සියයට 11 සිට සියයට 15 
දක්වා වැඩි කෙළේ රාජපක්ෂ මහත්තයා කරපු ෙහොරකම්, වංචා, 
දූෂණවලට ෙගවන්නයි කියලා. අප කියන්ෙන් ෙම්කයි. 
රාජපක්ෂලාෙග් ෙහොරකම් රාජපක්ෂලාෙගන් අය කරගන්න. ඒවාට 
ෙම් ජනතාව පළි නැහැ. රාජපක්ෂලාෙගන් ෙමොනවාද අය කර 
ගත්ෙත්?  ඒෙගොල්ලන්ෙගන් ෙමොකුත් අය කරෙගන නැහැ ෙන්. 
ඒෙගොල්ලන්ට සහන. මල්වා ෙන් ඉඩම අත ඇරියා. මල්වාෙන් 
අක්කර 16ක ඉඩමක් තිෙබනවා. ඒෙක් ෙපොල් වවලා තිෙබනවා. 
ෙගොඩනැඟිල්ලකුත් හදලා තිෙබනවා. ඒක නිකම් ඉෙබ් හැදුණා 
වාෙගයි; ඉෙබ් ෙපොල් ගස් පැළ වුණා වාෙගයි. ඒ ඉඩම ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් වරදකාරෙයක් නැහැ; චූදිතෙයක් නැහැ. මාතර 
තිෙබන ඉඩම ලබා දීම සම්බන්ධෙයනුත් වරදකාරෙයක් නැහැ. 
එෙහම පුළුවන්ද? ඒෙගොල්ෙලෝ ෙහොරා කාපු ඒවාෙය් බරත් ෙම් 
රෙට් ජනතාව මත පටවලා තිෙබනවා; ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ෙහොරා කන 
එකත් ෙම් ජනතාව මතයි පටවන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවට 
කියනවා,  පටි තද කරගන්න කියලා. "බදු වැඩි කරන්ෙන් රට 
සංවර්ධනය කරන්නයි, ටික කාලයක් ඉවසා ෙගන ඉන්න" කියලා 
කියනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන වියදම්ද අඩු කරෙගන 
තිෙබන්ෙන්? කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙගොඩනැඟිල්ල තවම ෙව්ලි 
ෙව්ලි තිෙබනවා.  

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி அைமச் 
ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Minister of Buddhasasana) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මල්වාෙන් ඉඩම ගැන සඳහන් 

කරමින් කිව්වා, ඒකට චූදිතෙයක් නැහැ, නඩු නැහැ කියලා. ෙම් 
ෙවන ෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් චූදිතයන් ෙදෙදෙනකුට නඩු පවරා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ගරු ඇමතිතුමනි, අපි කියන්ෙන් 

ඒවා අය කරගන්න කියලායි.  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒක හරි.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ජනතාවට පටි තද කරගන්න කියා කියනවා.  ෙම්වා කරන්න 

සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් නාස්තිකාර වියදම් 
නිසාය කියනවා. හැබැයි, අප යන එන විට හැම තිස්ෙසේම ෙප්නවා 
ෙන්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණෙයන් කිෙලෝමීටරයක් ඇතුළත 
තිෙබන කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙගොඩනැඟිල්ල. තවම 
කවුරුවත් ඒෙක් පදිංචියට ගිහින් තිෙබනවාද? වැඩක් අරෙගන 
තිෙබනවාද? මාසයකට රුපියල් මිලියන 21 ගණෙන් කුලිය 
ෙගවෙගවා දැන් මාස 7ක් තිස්ෙසේ වහලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට 
රුපියල් මිලියන 147ක් ෙගවා තිෙබනවා. ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ලට 
විතරක් මිලියන 300ක් යට කර තිෙබනවා. ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල 
එෙහම  ගන්න තිබුණු හදිසිය, තදියම ෙමොකක්ද? ඒක  වහලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා නාස්තිකාර වියදම්. අධ්යාපනයට තිෙබන මුදල් 
ටික කපනවා; ෙසෞඛ්යයට තිෙබන මුදල් ටික කපනවා. ජනතාවට 
බදු පටවනවා. මම ෙම් කාරණය මීට කලිනුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ අංශවලට ෙදන මුදල් කැපුවාට, ජනතාව කන 
ෙබොන ෙද්වල් මත බදු ගැහුවාට, බියගම තිෙබන Lion Brewery 
එකට ෙෂෝක් එකට බදු සහන දීලා තිෙබනවා ෙන්. ඒ ෙකොෙහොමද? 
බියර්වලට බදු සහනය ෙදනවා. හැබැයි, ජනතාව මත බදු ගහනවා. 
එෙහම ෙන්, කරන්ෙන්. නාස්තිකාර වියදම් අඩු කරනවා නම්, මහ 
බැංකුෙව් මහ දවල් වුණු බැඳුම්කර වංචාව ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙරදි ඇඳෙගන ෙපනී සිටින්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

විගණකාධිපතිවරයා කියන විධියට දැනටමත් බැලු බැල්මට 
රුපියල් මිලියන 1,675ක අලාභයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එය තව 
වැඩි ෙවනවා. පැටවු ගහනවා. ඒ වංචාෙව් පමාණය හිතා ගන්න 
පුළුවන්, පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් කියන සමාගම ඉතාම ෙකටි 
කාලයක් ඇතුළත රුපියල් බිලියන 14කට ආසන්න පමාණයක් 
ෙසොයා ගැනීම තුළ. එෙහම තිෙබද්දී, ඒ හිල් වහන්ෙන් නැතුව 
ජනතාව මතම බදු පනවනවා. ජනතාවම ෙපළමින්, සූරාෙගන 
කමින්, ජනතාවෙග් රීරි මාංසය උරා ෙබොනවා. ඉතින් ෙමෙහම තව 
ෙකොච්චර කල් යන්නද? ෙම් විධියට බදු අය කරලා නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රට හදන්ෙන්, ෙම් රෙට් ජනතාවට කිසිම 
ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැහැ.  

අගමැතිතුමා මීට වසරකට කලින් පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? එතුමාෙග් ආර්ථික සැලසුම අනුව අෙප් රෙට් 
ඍජු බදු සියයට 40ක් සහ වක බදු සියයට 60ක් දක්වා 
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පමාණයකට ෙගෙනනවා කිව්වා. දැන් එෙහමද ෙවන්ෙන්? ඍජු බදු 
වැඩි ෙවලා වක බදු අඩු ෙවනවාද? නැහැ. අෙනක් පැත්තයි 
ෙවන්ෙන්. ෙම් බදු පනවලා ඒෙක් අෙනක් පැත්තයි සිදු කරන්ෙන්. 
ෙහට ෙහෝ අනිද්දාට දින 1,500න් රට හදන හැටි කියන ෙකොටත් 
ආෙයත් ෙම්කම තමයි කියන්ෙන්. ඒ සිහිනවලට පමණක්, ඒ 
වචනවලට පමණක් රට හදන්න බැහැ. ඒකට සැලසුමක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රට හදන්න පුළුවන් පාෙයෝගික 
සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන්න. ෙම් විධියට ජනතාවම ෙපළලා, 
ජනතාවම යන්තයට හසු කරලා බදු අය කර ගන්නවා ෙවනුවට 
රෙට් නිෂ්පාදනය ෙගොඩ නංවලා, නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් හදලා, 
කෘෂිකර්මාන්ත-කර්මාන්ත අංශ දියුණු කරලා, ආනයන-අපනයන 
ෙවෙළඳාම දියුණු කරලා රට හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක ට ෙන් ජනතාව බලය දුන්ෙන්. තනිෙයන් 
කරන්න බැහැ කියලා කියන ෙකොට ෙදෙගොල්ලන් එකතු ෙවලා 
කරන්න කියලා දුන්නා. හවුලක් හදලා දුන්නා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට ඇතුළත් කර 
ගත් වගන්තියට එපිටින් ගිහිල්ලා, "ජාතික ආණ්ඩුවක්" කියලා නම් 
කර ෙගන, ඇමති මණ්ඩලයත් වැඩි කර ගත්තා. ඒවා ෙබදා ගත්තා. 
දැන් අවස්ථාව තිෙබනවා. හැබැයි  ෙම් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, ඒකත් 
කරන්න බැහැ කියන එකයි.  ඒ අසමත්කම තමයි ෙම් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන්. ෙම් විධියට බදු පනවන්න නම් ආණ්ඩුවක් ෙමොකටද? 
ෙම් විධියට බදු අය කරන්න නම් මුදල් ඇමතිවරෙයක් ෙමොකටද? 
ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබන්ෙන් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා, 
භාණ්ඩාගාරය පිෙරන්න හැරලා, ඒ භාණ්ඩාගාරය ආරක්ෂා 
කරෙගන ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්නයි. ඒ නිසා අසාධාරණ 
ෙලස ෙම් බදු පැනවීමට අපි විරුද්ධයි. ඒ වාෙග්ම ෙම්කට පාර 
කැපුෙව් කවුද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වැට් එක වැඩි කරන්න 
හදපු ෙවලාෙව් තැන් තැන්වල ජනතා උද්ෙඝෝෂණ පැන නැඟුණා. 
ෙවෙළඳ සංගම් පාරට බැස්සා. ඔවුන් උද්ෙඝෝෂණ කළා. ඇත්තටම 
ඒ උද්ෙඝෝෂණ කියාවලිය ඉදිරියට ගියා නම්, ෙම් බද්ද අඩු කරන්න 
කියලා ආණ්ඩුවට දැඩි බලපෑමක් ඇති කරන්න තිබුණා. සමහර 
කණ්ඩායම් දැනුවත්ව මැදිහත් ෙවලා ඒ අවස්ථාව නැති කළා. 
ෙමොකද, ෙම් අධිකරණය හැදිලා තිෙබන්ෙන් ෙම් තිෙබන ආර්ථික 
කමය ආරක්ෂා කරන්නයි. ෙම් පනවන බදු සාධාරණීකරණය 
කරන්නයි. එෙහම නැතුව ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් හිතලා තීන්දු 
ෙදන්න ෙනොෙවයි. අධිකරණය ඉදිරියට ගිහිල්ලා ජනතාවෙග් 
උද්ෙඝෝෂණ ෙමොට කළාම, යටපත් කළාම,  ඔන්න එතෙකොට 
තමයි හිෙතන්ෙන් යටින් යටින් ෙමොනවා හරි deal යනවා ඇති 
කියලා. ඒ නිසා ජනතාව ගැන හිතන හැම මන්තීවරෙයකුටම අපි 
ආරාධනා කරනවා, ෙම් වැට් එක වැඩි කිරීම පරාජය කරන්න 
තමන්ෙග් ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න කියලා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
ෙම්ක පරාජය කරන්න බැරි වුණත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔළු 
ෙගඩිවලින් ෙම්ක පරාජය කරන්න බැරි වුණත්, ෙම් බදු වැඩි කිරීම 
පරාජය කර ගැනීම සඳහා එකතු ෙවන්න, සංවිධානය ෙවන්න 
කියන පණිවුඩය එළිෙය් ඉන්න ජනතාවට  ෙදමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  
ேசர்ெப மதி வாி ெதாடர்பான விவாதத்தில் ேபசுவதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்காகத் தங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்தச் சைபயிேல எதிரணியி 

ந்  சிலர் ைமயான சில விடயங்கைளப் ேபசிக் 

ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்த வாி என்ப  இந்த நாட் ேல 
சிறிமாேவா பண்டாரநாயக்க அம்ைமயாாின் ஆட்சிக்காலத்தி 

ந்ேத காணப்ப கின்ற . அதற்குப் பிறகு சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்க ைடய காலத்தி ம் 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய காலம் வைரயி ம் இந்தப் 
ேசர்ெப மதி வாி அறி கப்ப த்தப்பட் , அ  10 

தத்தி ந்  21 தம் வைரக்கும் மாறிமாறி அதிகாித்த 
வரலா கைள நாங்கள் ெகாண் க்கின்ேறாம். இப்ெபா  
ெகளரவ உ ப்பினர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள் தன  
உைரயில் இதி ந்  மக்க க்கு நிவாரணம் வழங்கப் 
படவில்ைல எனக் கூறிய கூற்ைற எந்த ஒ  மனித ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளமாட்டான். காரணம், அன்றாடம் மக்கள் 

கர்கின்ற அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள் எதற்கும் இங்கு வாி 
விதிக்கப்படவில்ைல. ெபற்ேறா ய உற்பத்திப் ெபா ட்கள், 
gas ேபான்ற அைனத்திற்கும் 'வற்' வாி நீக்கப்பட் க்கின்ற  
என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். சர்வேதச சந்ைதயில் கச்சா 
எண்ெணயின் விைல 51 அெமாிக்க ெடாலராக இ ந்தேவைள 
உச்சநீதிமன்ற நீதியரசராக இ ந்த சரத் என் சில்வா அவர்கள் 
ெபற்ேறால் விைலைய 100 பாயாக ம் டீசல் விைலைய 80 

பாயாக ம் மண்ெணண்ெணயின் விைலைய 50 
பாயாக ம் குைறக்குமா  தீர்ப்  வழங்கியி ந்தார். ஆனால், 

அந்தத் தீர்ப்  அப்ேபா  அ ல்ப த்தப்படவில்ைல. 
அப்ேபா  பந் ல குணவர்தன அவர்கள் அந்த அரசின் நிதிப் 
பிரதியைமச்சராக இ ந்தார். அந்த வைகயில் ன்னாள் 
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய காலத்தில் 
நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்ைபக்கூட ஏற் க்ெகாள்ளாத ஓர் 
அரசாங்கம் அைமந்தி ந்த . அன்ைறய மஹிந்த அரசு வாி 
விதித்தேதா  மட் ம் நின் விடவில்ைல, இந்த நாட்ைடேய 
பல்லாயிரம் ேகா  பாய் கடன் சுைமயி ம் நசுக்கி 
ைவத்தி க்கின்ற . இைவ அத்தைன ம் மக்கள் மீ ள்ள 
சுைமயாகும். இந்த ேநரத்திேல, எம  நா  ஒவ்ெவா  
வ ட ம் 70,000 ேகா  பாய்க்கு ேமல் கடைன ம் அதற் 
கான வட் ைய ம் ெச த்தேவண் ய ஓர் இக்கட்டான 
நிைலைமக்கு உள்ளாகியி க்கின்ற .  

இன்  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம 
மந்திாி அவர்க ம் அைனத்  அத்தியாவசியப் ெபா ட்களி 
ன ம் விைலகள் குைறக்கப்படேவண் ம் என்ற நிைலப் 
பாட் ல் இ க்கின்றார்கள். இதன் லம் கர்ேவாாின் 
ெகாள்வனைவ இலகுப த்தேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயில், 
ஏைழ எளியவர்கள் கர்கின்ற அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள் 
அைனத் க்கும் 'வற்' வாி நீக்கப்பட் க்கின்ற . மாண் மிகு 
பிரதம மந்திாி அவர்கள் இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
இைளஞர்க க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்குவதற்காக ம் 
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதச் சீரைமப்பதற்காக ம் பல்ேவ  
பட்ட நா க க்கும் விஜயங்கைள ேமற்ெகாள்கின்றார். 
அந்நா களின் அரசாங்கங்கள் இந்த அரசின் ெகாள்ைக 
கைள ம் அ  ன்ென த் ச் ெசல் ம் திட்டங்கைள ம் 
வரேவற்  உதவிகள் ாிவதற்கு ன்வ கின்றன.  

இன்  சாதாரண ஓர் ஏைழ மகன், அத்தியாவசியப் 
ெபா ட்கைள மட் மல்ல, தனக்குத் ேதைவயான ம ந்ைதக் 
கூட அதிக விைல ெகா த்  வாங்கேவண் ய அவசியம் 
இல்ைல. இன்  அைனத்  விடயங்களி ம் மக்க க்கு 
நிவாரணம் வழங்கப்பட் க்கின்ற . எம  நா  த்த சூழ ல் 
இ ந்  வி பட்டா ம், ன்ைனய அரசாங்கம் ஒ  
ெபா ளாதார ந விைன - ெபா ளாதாரத் க்கு எதிரான 

த்தத்ைத ஆரம்பித்  ைவத் விட்ேட ெசன்றி க்கின்ற . 
இதனால், இந்த அரசு எந்த ைனப்ைப எ த்தா ம் அதைன 

திரான ஒ  நிகழ்ச்சித்திட்டமாகக் காட்ட ைனகின்றார்கள். 
அன்ைறய சிறிமாேவா பண்டாரநாயக்க அவர்க ைடய 

855 856 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஆட்சிக் காலத்தி ந்  கடந்த 30 வ டங்க க்கு ேமலாக 
ேசர்ெப மதி  வாி மற் ம் த்த காலத்தில் பா காப்  
நிதிக்கான வாி ேபான்றவற்ைற நாங்கள் அ பவித்தி க் 
கின்ேறாம். இன்  சாதாரண மக்களின் தைலகளில் வாிகைளச்  
சுமத்திவிடக்கூடா  என்பதற்காக இந்த அரசாங்கம் சாதாரண 
மக்கள் கர்கின்ற அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் மீதான 
வாிைய நீக்கி, மக்களின் சுைமையக் குைறத்தி க்கின்ற .  

ெகளரவ நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள் தன  உைரயில், 
COPE சம்பந்தமாக ம் கூறினார். இ  திய விடயம் அல்ல. 
அதில் ைறேக கள் இடம்ெபற்றி க்கலாம். ஆனால், அதற்கு 
COPE கு வில் அங்கம் வகிக்கும் அரசாங்கக் கட்சி சார்ந்த 
எந்தேவார் உ ப்பின ம் ஆதர  ெதாிவிக்கவில்ைல என்ற 
உண்ைமையப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். இவர்கள் 
திட்டமிட்  அரசின்மீ  அல்ல  பிரதம மந்திாியின் மீ  
அல்ல  COPE கு விேல அங்கம் வகிக்கின்ற அரசாங்கக் 
கட்சி சார்ந்த உ ப்பினர்கள்மீ  ண் பழிையச் சுமத்  
வதற்காகேவ ெபா த்தமில்லாத ேநரத்தில் மீண் ம் இன்  
அதைன ஞாபக ட் கின்றார்கள். அன்  இந்த நாட்ைட ஓர் 
அசிங்கப் பார்ைவயினால் பார்த் க்ெகாண் ந்த ெவளி 
நா கள் எல்லாம் இன்  இந்த அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாண் வ கின்ற நடவ க்ைககைள நல்ல ேநாக்ேகா  
பார்ப்ப  மட் மல்ல, ெகளரவமான ஒ  நாடாக ம் 
கணித் க்ெகாண் க்கின்றன.  

இ மட் மல்ல, இன் ம் ன்  வ டங்களிேல எங்க  
ைடய ெபா ளாதாரம் சீரைமக்கப்ப கின்றேபா , எங்க  
ைடய மக்க க்கு இலகுவான வழியில் வ மானத்ைத 
அதிகாிப்பதற்கும் இைளஞர்க க்கான ேவைலவாய்ப்ைபப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் சந்தர்ப்பம் கிைடக்கும். மாண் மிகு 
பிரதம மந்திாி அவர்கள் இைளஞர்க க்கான 10 இலட்சம் 
ேவைலவாய்ப் க்கைள உ வாக்குவ  சம்பந்தமாகக் 
குறிப்பிட்டைதப் பற்றி இங்கு ேஜ.வி.பீ. உ ப்பினர்கள் 
கூறினார்கள். த ேல, நாங்கள் எங்ேக இ ந்  
ெகாண் க்கின்ேறாம் என்பைதப் பற்றி அவர்கள் சிந்திக்க 
ேவண் ம். பல்ேவ பட்ட திட்டங்கள் இன்  அ ல்ப த்தப் 
ப கின்றன. அரசு இன்  யாழ்ப்பாணம், தி ேகாணமைல 
ேபான்ற க்கியமான எம  மாவட்டங்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்  அந்தப் பிரேதசங்களிேல, குறிப்பாக கிழக்கு மண்ணிேல 
இலட்சக்கணக்கான ேவைலவாய்ப் க்கைள உ வாக்கி 
யி க்கிற . அேதேபான்  நாடளாவிய ாீதியில் ெபா ளா 
தாரத்ைதச் சீரைமத்  ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் ெதாழிற் 
ேபட்ைடகைள உ வாக்கி, இைளஞர்க க்கான ேவைல 
வாய்ப் க்கைள உ வாக்கிக்ெகாண் க்கிறார்கள். இந்தக் 
காலப்பகுதியில் அரசாங்கம் எந்த இடத்தில் நின் ெகாண் க் 
கின்ற  என்பைதப் பற்றி அவர்கள் சிந்திக்க ேவண் ம். 
எல்லாவற்ைற ம் ஒ  வ டத்திேல  ெசய் விட யா . 
இந்த அரசாங்கத்திற்கு இன் ம் நான்கு வ டங்கள் 
இ க்கின்றன. 

இன்  எம  நாட் ன் ெபா ளாதாரம் சீரைமக்கப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்ற . உலகளாவிய ாீதியிேல ஐேராப்பிய 
நா க ம் ெதன்கிழக்காசிய நா க ம் எம  நாட்ைடக் 
ெகளரவத்ேதா  பார்த் க் ெகாண் க்கின்றன. இந்த 
நாட் ல் 'வற்' வாி - ேசர்ெப மதி வாி என்ப  ைமயான 
ஒன்றல்ல. 12 தமாக, 16 தமாக, 21 தமாக காலத் க்குக் 
காலம் அறவிடப்பட் க் ெகாண் ந்தா ம் அன்  உற்பத்திப் 
ெபா ட்க க்கு மட் ேம ேசர்ெப மதி வாி இ ந்த . கடந்த 
அரசாங்க காலத்திேல இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்கள் 

அைனத் க்கும் வாிகள் அறவிடப்பட்டன. இன்  அத்தியா 
வசியப் ெபா ட்க க்கான வாி நீக்கப்பட் ள்ள . இதனால் 
மக்கள் ெபா ட்கைள இலகுவாக கரக்கூ யதாக உள்ள . 
ஆனால், கடந்த அரசாங்கத்தால் ெபறப்பட்ட கடன் ெதாைக 
ைய ம் அதற்கான வட் ைய ம் ெச த் வதற்காகேவ சில 
வாிகைள ஏற்ப த்த ேவண் ய சூழ்நிைல இன்  உ வாகி 

ள்ள . மஹிந்த அரசாங்கம் உலக நா கைளெயல்லாம் 
பைகத் க்ெகாண் , இந்த நாட் க்கு உதவி ெசய்தவர்கைள 
ெயல்லாம் றக்கணித் விட் , நாட் ன் மீதான கடைன 
உயர்த்திக்ெகாண் ந்த  என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
இன்  இந்த அரசாங்கத் க்கு மட் மல்ல, நாட் ல் வாழ்கின்ற 
ஒவ்ெவா  பிரைஜக்கும் வாிகள் லமாக அந்தக் கடன் 
சுைமையக் குைறக்க ேவண் ய சூழ்நிைல 
ஏற்பட் க்கின்ற .  

இங்கு மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன அவர்கள் 
ைமயாகப் ேபசினார். "மாதம் 3,000 பாய் பணத்தில் 

மக்கள் சாதாரண வாழ்க்ைகச் ெசலைவக் ெகாண் ெசல்ல 
ம்" என்றவைகயில் அர்த்தமற்ற ன்ெமாழிைவ ைவத்த 

வர்தான் அவர். இன்   நீ க்கண்ணீர் வ க்கின்றார்.  
மக்களால் நிராகாிக்கப்பட்ட மஹிந்த அரைச மீண் ம் எப்ப  
ஆட்சிக்குக் ெகாண் வ வ  என்பைதப் பற்றித்தான் அவர் 
சிந்தித் க் ெகாண் க்கிறார். அவர்க ைடய கன  
நனவாகப் ேபாவதில்ைல. ஏெனன்றால் இன்  இந்த அரசாங் 
கத்ைத ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கைள ம் மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் அவர்கைள ம் நல்ல ேநாக்கத்ேதா  
சர்வேதசம்  பார்த் க்ெகாண் க்கின்ற . ஆகேவ, எம  
ெபா ளாதாரம் சீரைமக்கப்பட் வி ம். அதாவ , நாங்கள் 
கூறிய ேவைலவாய்ப்  விடயம் என்றா ம் சாிதான், எம  
மக்க ைடய வாழ்க்ைகச் ெசலைவக் குைறப்பதாக இ ந் 
தா ம் சாிதான், இந்த நாட் ேல இன் ம் ன்  
வ டங்களில் அைனத் ம் சீரைமக்கப்பட் வி ம் என்  கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 12.58] 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත්  කිහිපයක් ෙදවන වර කියවීම සදහා ඉදිරිපත් කර ඇති 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ඒ පිළිබදව අදහස් කිහිපයක් දැක්වීමට  මට 
අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව  සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. අද ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත්වලින් 
විෙශේෂත්වයක් ගන්ෙන් එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පතයි. එකතු කළ අගය මත බද්ද සියයට 11 සිට  
සියයට 15 දක්වා  වැඩි කිරීම  පිළිබඳවයි. 2002 වර්ෂෙය් ෙම් බද්ද  
සියයට 22ක් ෙලස හදුන්වා දුන්නා. 2005 වර්ෂෙය්දී එය සියයට 
15කට අඩු ෙවලා, 2006 වර්ෂෙය් -පසු ගිය රජය කාලෙය්-  නැවත 
සියයට 20ක් බවට පත් කළා. ඒ කාලය තුළ විෙශේෂෙයන්  
අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය වන සහල්, මිරිස්, තුනපහ ඇතුළු 
සියල්ෙල්ම බද්දත් ඒ විධියට අය කළා.  පසුව 2013 ජනවාරි 
මාසෙය්  පළමුෙවනිදා සිට  ෙතොග සහ සිල්ලර ෙවළදාමටත් ෙමම 
බද්ද සියයට 15ක් අය කරන්නට  පටන් ගත්තා.  එය සියයට 12 
දක්වා අඩු ෙවලා තිබුණා. අෙප් රජෙය්  දින සියෙය්  වැඩ පිළිෙවළ 
තුළ එය සියයට 11 දක්වා අඩු කළා. 
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ෙම් පිළිබඳව කථා කරද්දී අතීතය ගැනත් ටිකක් කථා 
කරන්නට  ඕනෑ. ඒ මක්නිසාද? ඇයි, අපිට  වැට් එක සියයට  11 
සිට සියයට 15 දක්වා වැඩි කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  
පසු ගිය රජය කාලෙය්දී ෙම් රෙට්  බදු ආදායම  ශීඝෙයන් අඩු 
ෙවලා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් ආදායම   සියයට 10.6ක් දක්වා  
අඩු ෙවලා තිබුණා. පසු ගිය  මහින්ද රාජපක්ෂ  මැතිතුමාෙග් රජයට  
වසර ෙදකකට පථම මැතිවරණයකට යන්නට  අවශ්ය ෙවලා 
තිබුෙණ්ත්  ෙම් රෙට්  තිබුණු ආර්ථික අර්බුදයයි. කරුණු ෙදකක් 
නිසා ඉක්මන් මැතිවරණයකට ගියා. එක කරුණක් මානව හිමිකම් 
පශ්නය.  

අෙනක් කරුණ, ෙම් රෙට් ආර්ථික අර්බුදයක්  ඇතිෙවලා ණය 
කන්දරාවක් ඇති වීම. ෙමය අපි දකින්නට ඉස්ෙසල්ලා ඒ රජෙය් 
හිටපු  ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
ඇමතිවරයා දැක්කා. ඒ දැකීෙම් පතිඵලයක් ෙලස තමයි, ෙම් 
කරුණ එදා  විමල් වීරවංශ  මැතිතුමා කිව්ෙව්.  

මම ෙම් උපුටා ගැනීම සඳහන් කරනවා: 

 "රනිල්ට, රවිට කලින් විමල් දුටු මහින්දෙග් ආර්ථික  
ඝාතනය."  

2013  ෙපබරවාරි මාසෙය් 15 ෙවනිදා  විමල් වීරවංශ මැතිතුමා 
පකාශ කර තිෙබනවා, "අපි කාවද රවටන්ෙන්? ෙම් රටට අපි 
කියන්න  ඕෙන් නැද්ද එක බිලියනයක  ණය අරෙගන ෙරෝලක් 
ගහන රටක් කියලා. ඒ ෙරෝල කවදා ෙවනකම් අපි ගහන්නද? 
කවදා හරි දවසක්  එන්ෙන් නැද්ද ඒ ෙරෝල ගහන්න බැරි" කියා.   

ෙමෙහම කියන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි, පසු ගිය  රජෙය් හිටපු 
ඇමතිවරෙයක් වන  විමල් වීරවංශ මැතිතුමා  2013 ෙපබරවාරි 
මාසෙය් 15 ෙවනිදා කියනවා. එතුමා නැවත 2013.06.11 ෙවනිදා 
පකාශ කරනවා, " තව අවුරුදු 2ක්  යනෙකොට  විමල් වීරවංශ 
කිව්ෙව් ඇත්ත  කියලා මට දැන් බණින අයත්  කියනවා. ඒක මම 
දන්නවා. එම නිසා  මම භය නැතිව කියනවා ඔය ජයසුන්දර ඔය 
තනතුර දාලා යන්ෙන් නැහැ ෙල්සිෙයන්.  යන්ෙන්  ඊළඟට එන 
මිනිෙහකුටවත්  ඒක කරන්න  බැරි තත්ත්වයකට හදලා. ඒෙක් 
ආෙය් ෙදකක් නැහැ. මම කරුණාකරලා  ඉල්ලනවා, ෙම් ෙට්ප් එක 
පරිස්සම් කරලා  තව අවුරුදු ෙදකක් තියාගන්න. අන්න ඒ අවුරුදු 
ෙදකට පස්ෙසේ  ෙම් කෑල්ල  දාන්න රටටම අහන්න." කියා. එතුමා 
2013 ජූනි මාසෙය් 11 ෙවනිදා කියනවා,  "ෙම් රෙට්  ආර්ථික 
ඝාතකෙයක් සිටිනවා. ෙම් ආර්ථික ඝාතකයා ෙම් රට - දැන් ෙම් 
පාලනය කරන රජය පැරදුණාට පසුව  ඉදිරියට එන රජයකට 
ෙම්ක  කරන්න බැරි කරලායි යන්ෙන්. ෙම්ක ෙට්ප් කරලා  අවුරුදු 
ෙදකකින් දාන්න." කියා. ෙම් කියන්ෙන් පසු ගිය රජෙය් හිටපු 
ඇමතිවරෙයක්.  ෙමන්න ෙම්කයි, දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

පසු ගිය රජය  2005 වර්ෂෙය් බලයට එද්දී  ෙම් රෙට් සමස්ත 
ණය  පමාණය තිබුෙණ් ෙකෝටි  ෙදලක්ෂ විසිෙදදාහයි. ඒ 
කියන්ෙන් බිලියන ෙදදහස් ෙදසිය විසි ෙදකයි.  ඒ අවස්ථාෙව් අෙප් 
රෙට්  ණය වාරිකය තිබුෙණ්  බිලියන 222යි. ෙපොලිය තිබුෙණ්  
බිලියන 120යි. ෙකෝටි   විසි ෙදදාහක්  වාරිකය තිෙබද්දී ෙකෝටි  
ෙදොෙළොස් දාහක් ෙපොලිය තිබුණා. නමුත් පසු ගිය රජය පැරදිලා 
අෙප් රජය රට භාර ගන්නා අවස්ථාෙව්දී  එදා ෙකෝටි  ෙදලක්ෂ විසි 
ෙදදාහක් වූ -බිලියන ෙදදහස ්ෙදසිය විසි ෙදකක් වූ- සමස්ත ණය  
පමාණය ෙකෝටි දස ලක්ෂයක්  බවට  පත් ෙවලා  තිබුණා. 2014 
වසෙර්  අෙප් රෙට් ණය වාරිකය ෙවලා තිබුෙණ්, ෙකෝටි හැට හතර 
දාහයි. ෙපොලිය ෙකෝටි පණස්එක් දාහයි. ඒ කියන්ෙන් බිලියන 
641ක ණය වාරික යක් තිෙයද්දී බිලියන පන්සිය දහයක ෙපොලියක් 
ෙගවන්න සිද්ධ වුණා.  

පසු ගිය දින විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත  පළමුවන වර කියවීම 
සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරද්දී 2017 වසරට  ණය 
වාරිකය පමණක් ෙකෝටි  හැත්තෑ නවදහස් නවසියයක් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ණය වාරිකය සඳහා බිලියන 799ක් 
ෙගවන්න තිෙබනවා. ෙකෝටි හැට හය දාහක් ෙපොලිය ෙගවන්න 
තිෙබනවා. බිලියන හයසිය හැට හයක්. ෙම් ෙදක එකතු වුණාම 
ෙකෝටි එක්ලක්ෂ හතළිස් හය දාහක් ණය වාරික හා ෙපොලිය 
පමණක් ෙම් වසෙර් ෙගවන්න  ඕනෑ. එය පසු ගිය වසරට වඩා, 
ෙකෝටි තිස්එක්දාහක වැඩි වීමක්. පසු ගිය වසෙර් ණය වාරික සහ 
ෙපොලිය වශෙයන් අප ෙගවන්න තිබුෙණ්, ෙකෝටි එක්ලක්ෂ 
පහෙළොස්දාහයි. එය ෙමවර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා,  ෙකෝටි 
එක්ලක්ෂ හතළිස්හයදාහ දක්වා. පසු ගිය රජය ෙමවැනි අතිවිශාල 
ණයක්  අරෙගන ඒ ණය අපට ෙගවීමට තිෙබද්දි, රෙට් ආදායම 
වැඩි කරන්නත් අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 10.6 
දක්වා අඩු ෙවලා තිබුණු සමස්ත ආදායම අපි ෙම් වන විට සියයට 
13.5 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ලබන වසර ෙවද්දි එය සියයට 14 
දක්වා වැඩි කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් සියල්ලම 
කරන්ෙන් අෙප් රෙට් වක සහ ඍජු බදු ආදායෙම් පරතරය විශාල 
වශෙයන් ෙවනස් ෙවලා තිෙබද්දි. අපි ෙම් රජය භාර ගනිද්දි ෙම් 
රෙට් ඍජු බද්ද සියයට 16ක් ෙවලා තිබුණා. වක බද්ද සියයට 84ක් 
බවට පත් ෙවලා තිබුණා. නමුත්, අද වන ෙකොට ඍජු බද්ද සියයට 
20 දක්වාත්, වක බද්ද සියයට 80 දක්වාත් අපි අඩු කර ෙගන 
තිෙබනවා. අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා ඍජු බද්ද සියයට 25 
ෙහෝ සියයට 30 ෙහෝ සියයට 40 දක්වා වැඩි කරන්න. ඒ වාෙග්ම 
වක බද්ද කමෙයන් අඩු කරලා සියයට 60 දක්වා ෙගෙනන්න. 
ෙම්ක ෙල්සි කරුණක් ෙනොෙවයි. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා කිව්වා, "ෙම් සඳහා කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද?" කියලා. 
ඒ සඳහා බදු වැඩි කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි. ණය අරෙගන ණය 
කන්දරාවක් ෙගවන්න තිෙබන රටක් බවට පසු ගිය රජය ෙම් රට 
පත් කළා. ඒ වැරදි කියාව කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ගරු අගාමාත්යතුමා කිව්වා, "මින් පසුව අපි තවත් ණය 
කන්දරාවක් ගන්ෙන් නැහැ" කියලා. දැන් අෙප් රෙට් එක් 
පුද්ගලයකු ෙගවිය යුතු ණය පමාණය රුපියල් ලක්ෂ පහක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

2005 මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය බලයට එන විට 
ඒක පුද්ගල ණය පමාණය තිබුෙණ් රුපියල් ලක්ෂයයි. ඒ ණය 
පමාණය අපි රට භාර ගනිද්දි රුපියල් පන්ලක්ෂයක් බවට පත් කර 
තිෙබනවා. ණය ෙවනුවට ආෙයෝජන ෙගනැල්ලා, ආෙයෝජන 
තුළින් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යෑම තමයි ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
එකම අදහස වන්ෙන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් බදු සංෙශෝධනය 
තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, තාවකාලිකව ෙම් රෙට් 
ආදායම වැඩි කිරීමක්.  

දැනට ෙම් රෙට් ෙවෙළඳ ස්ථාන, සංස්ථා, ඒ වාෙග්ම සමාගම් 
වැනි ව්යාපාරික ස්ථාන මිලියන ෙදකකට වැඩි පමාණයක් 
තිෙබනවා. අසූඅටලක්ෂයක් අෙප් රෙට් රැකියා කරනවා. ඒ 
අසූඅටලක්ෂෙයන් හැත්තැපන්ලක්ෂයක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
රැකියා කරනවා. දහතුන්ලක්ෂ දහසයදාහක් රජෙය් රැකියා 
කරනවා. නමුත්, අෙප් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් බදු ෙගවන ලිපි 
ෙගොනු ෙකොපමණද තිබුෙණ්? කියන්න කනගාටුයි බදු ලිපි ෙගොනු 
ති බුෙණ් 690,405යි. නමුත්, අද ෙවද්දි බදු ලිපි ෙගොනු පමාණය 
ලක්ෂ 14ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ෙමෙසේ කිරීම තුළින් තමයි 
අෙප් රෙට් ආදායම වැඩි කර ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් බදු  ලිපි ෙගොනු ගැන කථා කරද්දි කිව යුතුයි, අෙප් 
රෙට් ව්යාපාරික ස්ථාන ලක්ෂ 20කට වැඩි පමාණයක් තිබුණත් 

859 860 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

VAT ලිපි ෙගොනු තිබුෙණ් 15,696යි. ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු -
NBT- ලිපි ෙගොනු තිබුෙණ්, 21,750යි. Economic Service Tax 
ලිපි ෙගොනු තිබු ෙණ් 4,023යි. ෙපෞද්ගලික බදු ලිපි ෙගොනු තිබුෙණ් 
426,000යි. ඒ සියල්ෙල්ම එකතුව 690,405යි. අෙප් ගරු රවි 
කරුණානායක අමාත්යතුමා පකාශ කළා, අද වන විට බදු ලිපි 
ෙගොනු පමාණය ලක්ෂ14ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබන බව. ෙමම 
VAT සංෙශෝධනය තුළිනුත් බදු ලිපි ෙගොනු පමාණය වැඩි කිරීම 
තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවනවා, ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට සමගාමීව ආදායම වැඩි කරන්න. ෙමෙසේ කරන්ෙන් 
නැතුව අපට ඉදිරියට යන්න බැහැ. ඒ විධියටම නිෂ්පාදන 
ආර්ථිකයක් ඇති කරන්ෙන් නැතුව ෙම් රෙට් ආදායම වැඩි කරන්න 
බැහැ. ෙමවර අෙප් රෙට් වියදම ෙකෝටි 181,000ක් වනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, බිලියන 1,810කට වැඩි වියදමක් අෙප් තිෙබනවා. 
නමුත්, අපි පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා ෙමවර වියදම අඩු කර 
තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙකෝටි 194,500ක් වුණු වියදම 
ෙමවර ෙකෝටි 181,000 දක්වා අඩු කෙළේ, ආදායමයි වියදමයි අතර 
විශාල පරතරයක් තිෙබන නිසයි. 2015 වසෙර් අෙප් රෙට් ආදායම 
ෙකෝටි 145,800ක් ෙවද්දි, වියදම ෙකෝටි 350,000ක් ෙවලා 
තිබුණා. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ඇති කිරීම සඳහා 
හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් අක්කර 15,000ක, කර්මාන්තශාලා 
150ක් විවෘත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නිෂ්පාදන 
ආර්ථිකයක් ඇති කිරීම දවසකින් ෙදකකින්, එක රැයකින් කරන්න 
බැහැ. අපි ඒ ආෙයෝජකයන්ට අවශ්ය පරිසරය හදන්න ඕනෑ. ඔවුන් 
ෙම් රටට ඇවිල්ලා යම් කිසි ආෙයෝජනයක් කරනවා නම් ඔවුන්ෙග් 
නිෂ්පාදනවලට ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ඇති කරන්ෙන් නැතුව කවදාවත් අෙප් රටට 
ආෙයෝජකෙයක් එන්ෙන් නැහැ. ෙදෙකෝටි දසලක්ෂයක 
ජනගහනයක් පමණයි අෙප් රෙට් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ඉතා කුඩා ෙවෙළඳ ෙපොළක්. විශාල ෙවෙළඳ ෙපොළක් සහිත 
ෙකෝටි 120ක ජනගහනයක් සිටින ඉන්දියාව, ෙකෝටි 140ක 
ජනගහනයක් සිටින චීනය වෙග් රටවල් සමඟ අපි ෙවෙළඳ ගිවිසුම් 
අත්සන් කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ෙවෙළඳ ගිවිසුම් හරහා එම 
ආෙයෝජකයාෙග් නිෂ්පාදන භාණ්ඩයට බදු විරාමයක් ලබාදී, බදු  
නැතුව එම රටවලටම විකිණීෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළ සකස් කිරීම තමයි 
අපි ඉදිරිෙය්දී කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. අපි 
සිංගප්පූරුව, ඉන්දුනීසියාව වෙග් රටවල් සමඟ ෙවෙළඳ ගිවිසුම් 
අත්සන් කරලා අෙප් රටට එන ආෙයෝජකයන්ට අවශ්ය පරිසරය 
හදාදීම තුළින් අෙප් රෙට් ආදායම දියුණු කර, සංවර්ධනය ඉදිරියට 
ෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එම නිසායි, අපි ෙම් එකතු 
කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත ෙගනැල්ලා, සියයට 11 සිට 
සියයට 15 දක්වා සියයට 4කින් ෙම් බද්ද වැඩි කරන්ෙන්. නමුත් 
ෙහොඳට මතක තියාගන්න ඕනෑ, අෙප් රජය එනෙකොට 'වැට්'   එක 
සියයට 12ක් ෙලසට තිබුණු බව.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමවර 'වැට්' එක වැඩි කිරීම තුළින් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, රජෙය් ආදායම වැඩි කිරීමයි. එය 
තාවකාලික පිළියමක්. ලබන වසර සඳහා අපි ඉදිරිපත් කරන අය 
වැය තුළින් ජනතාවට විෙශේෂ වශෙයන්ම සහන සලසන බව ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා. එම නිසා අපි ජනතාවට කියනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම ලබන අය වැය තුළින් සියලු ෙදනාටම අවශ්ය සහන 
සැලසීමට ෙම් රජය මැදිහත් වන බව.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[பி.ப. 1.10] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 

நாட் ல் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் அ த்த வர  ெசல த் 
திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட ள்ள நிைலயில், அதற்கு ன்னர் 
இந்த சைபக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள ஒ க்கீ  (தி த்தம்) 
சட்ட லம் ெதாடர்பாக ம், மிகுந்த க த்தாட க்கும் 
நீதிமன்றச் ெசயற்பா க க்கு ள்ளான ேசர்ெப மதி வாி 
(தி த்தம்) சட்ட லம்  ெதாடர்பாக ம், நாட்ைடக் 
கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் ெதாடர்பாக ம் 
நைடெப கின்ற இந்த விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  
உைரயாற் வதற்கு வாய்ப்பளித்தைமக்காக த ல் 
உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்ளக் கடைமப் 
பட் க்கின்ேறன்.  

இன்  காைல இந்த விவாதத்ைத ஆரம்பித்  ைவத்  
உைரயாற்றிய ெகளரவ நிதி அைமச்சர் அவர்கள் இந்த 'வற்' 
எனப்ப ம் வாியின் தி த்தம் ெதாடர்பாக இந்தப் பாரா  
மன்றத்தில் ன்ென க்கப்பட்ட நடவ க்ைககள் குறித்  
விளக்கமான ஓர் உைரயிைன வழங்கியி ந்தார். அதில், இந்த 
'வற்' வாி அறி கத்தின் வரலா , அண்ைமக் காலத்தில் அதன் 
அதிகாிப் த் ெதாடர்பாக ஏற்பட்ட சலசலப் , அ  
ெதாடர்பாகத் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்குக் கிைடத்த 
வாய்ப் கள் பற்றி ம் குறிப்பிட் ந்தார். அரசாங்க நிதி 
பற்றிய கு வின் உ ப்பினர்கள் என்ற வைகயிேல நாங்க ம் 
கு  மட்டத்திேல இந்த ேசர்ெப மதி வாி ெதாடர்பாக ம் 
அதில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய தி த்தங்கள் ெதாடர் 
பாக ம் பல்ேவ  கலந்தாய் கைளச் ெசய்தி ந்ேதாம். அந்த 
வைகயில், இன்ைறய நல்லாட்சி அரசாங்கத்திேல இந்த 'வற்' 
அதிகாிப்பான  நாட்  மக்க க்குச் சுைமையத் தரக்கூ ய 
விடயமாக இ ந்தா ம், அ பற்றிக் கலந் ைரயா வதற்கும் 
தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் அ ெதாடர்பாக 
நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் ெசய்  நீதியிைனக் ேகாாி 
நிற்பதற்குமான வாய்ப் க் கிைடத்த . இ  மக்க க்குச் 
சுைமைய ஏற்ப த்தக்கூ ய ஓர் அதிகாிப்பாக இ ந்ததால், 
அதில் சில தி த்தங்கைளச் ெசய்வதற்கும் அத்தியாவசியப் 
ெபா ட்க க்கான வாி விலக்குகைள வழங்குவதற்கும் 
இணக்கம் காணப்பட் ப்ப  ஓரள  ன்ேனற்றகரமான 
அம்சமாக இ க்கின்ற .  

ேம ம், எதிர்வ ம் 10ஆம் திகதி வர  ெசல த் திட்டம் 
சமர்ப்பிக்கப்படவி க்கின்ற ேவைளயில், ஒ க்கீ  (தி த்தம்) 
சட்ட லம் ேபான்ற சில தி த்தச் சட்ட லங்கைளச் 
சமர்ப்பித்த ெகளரவ நிதி அைமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஒ  க்கியமான விடயத்ைத என  
ேயாசைனயாக ன்ைவக்கலாெமன நிைனக்கின்ேறன்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
நிதியியல் சார்ந்த நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக ேநற் ம்கூட 
இந்தப் பாரா மன்றத்தில் ேகள்விகள் எ ப்பப்பட்டன. 
எதிர்க்கட்சியின் பிரதம அைமப்பாளர் ெகளரவ அ ரகுமார 
திஸாநாயக்க அவர்கள் நிைலயியற் கட்டைளகளி ள்ள 
அதிகாரங்களின்கீழ் ேநற்  ஒ  ேகள்வியிைன எ ப்பி 
யி ந்தார். நிதிக் கம்பனிகள் ைறயான வைகயிேல 
நைடெபறாத நிைலயில் - அவற்றின் நிர்வாகத்ைத ைறயாக 
நடத்தா  அல்ல  அவற்றின் வியாபாரத்ைத ைறயாகச் 
ெசய்யா  - நஷ்டமைட ம்ேபா  அக்கம்பனிகளில் 

தலீ கைள ேமற்ெகாண்ட ெபா மக்க க்கு அவர்கள  

861 862 

[ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා] 
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ேசமிப் க்கள் இல்லாமலாகுதல் ேபான்ற அெசளகாியங்கள் 
ஏற்ப கின்றன. இவ்வா  ேசமிப் க்கள் இல்லாமலாகும் 
சந்தர்ப்பத்தில் அவற்ைற மீளப் ெபற் க்ெகா த்தல் மற் ம் 
அவர்க க்கு நீதிையப் ெபற் க்ெகா த்தல் ெதாடர்பான 
ேகள்விைய அவர் எ ப்பியி ந்தார். ஏற்ெகனேவ சி ங்ேகா 
நி வனம் உள்ளிட்ட பல்ேவ  நி வனங்கள் இத்தைகய 
குற்றச்சாட் க்கு உள்ளாகி ள்ளைம உங்க க்குத் ெதாி ம். 
அதனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இன் ம்கூட திக்கு வந்  
தங்க க்கு நியாயம் ேகாாிப் ேபாரா க் ெகாண் க்கின்ற 
நிைலைம இந்த நாட் ல் இ க்கின்ற . இந்தக் ேகள்விக்குப் 
பதிலளித்த பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் இ  ெதாடர்பாகத் 
தன  கவனத்ைதச் ெச த் வதாகத் ெதாிவித்தி க்கின்றார்.  

இேதேபால இன் ெமா  மிக க்கியமான விடயமாக 
இந்த நாட் ல் நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்ற நிதியியல் 
வியாபாரெமான்  ெதாடர்பில் நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
இந்த உச்ச சைபயின் கவனத்ைத ஈர்க்க வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ   'பிரமிட்' எனச் ெசால்லப்ப கின்ற நிதி வியாபாரம் 
ஒன்  இந்த நாட்களில் குறிப்பாக இளம் சந்ததியினைர 
இலக்கு ைவத்  நடத்தப்ப கின்ற . தந்திரமான ைறயிேல 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 'பிரமிட்' வியாபார ைறைமயின்கீழ் 
சம்பந்தப்பட்ட நி வனங்கள் பாாிய இலாபமீட் கின்றன. 
அதாவ , அ மட்ட வாழ்க்ைக வா ம் சாதாரண மக்களின் 
உைழப்ைபச் சுரண்  அவர்கள  அன்றாட வாழ்க்ைகயில் 
ேசமிக்கின்ற சி  ெதாைககைளத் தங்கள  நி வன 
வியாபாரத் க்கு உள்ளாக்கிக்ெகாள்வதன் ஊடாகப் ெப ம் 
இலாபமீட் கின்றன. அந்த வைகயில் "ெப மள  இலாபம் 
சம்பாதிக்கலாம், பணக்காரர்களாகலாம்" என்கின்ற ஆைச 
ையக் காட்  நைடெபற்  வ கின்ற ஒ  ேமாச யான 
வியாபார ைறயாக இ  மாற்றம் ெபற்றி க்கின்ற .  

குறிப்பாக, நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற வெர யா 
மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் ஊழியர் ேசமலாப நிதியிைன இலக்கு 
ைவத் ம் மாதாந்தம் அரச சம்பளம் ெப ம் ஆசிாியர்கைள, 
அரச ஊழியர்கைள மற் ம் இைளஞர்கைளக் குறிைவத்  
அவர்க க்கு ஆைசகைள ஊட் ம் இந்த வியாபாரம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற . இந்த வியாபாரத்தில் ஈ ப  
ேவார் த ல் ஒ  குறிப்பிட்ட ெபா ைளக் ெகாள்வன  
ெசய்ய ேவண் ம். அேதேபால அதைன நால்வ க்கு விற்பைன 
ெசய்ய ேவண் ம். இதன் லமாக அவர்க க்குப் ள்ளிகள் 
வழங்கப்ப கின்றன. அந்தப் ள்ளிகள் அதிகாிக்க, அதிகாிக்க 
இலாபமீட்டலாம் என்கின்ற ஒ  கவர்ச்சிகரமான ைறைம 
அங்ேக அறிவிக்கப்பட் க்கின்ற . இந்த ைறைமயில் 
ஆர்வங்ெகாண்ட இைளஞர் கூட்டம் தங்கள  ெசாற்ப 
ேசமிப் க்கைள ம் இதற்குள் தலீ  ெசய்கின்ற . ஒ  
குறித்த காலப்பகுதியில் அவர்கள் 'ெநற்ேவர்க்' என்ற அந்த 
இைணய விற்பைனையத் ெதாடர்ச்சியாக ேமற்ெகாள்ள 

யாத ஒ  சூழ்நிைல வ கின்றெபா  அந்த 
இைணப்பி ந்  ண் க்கப்பட்டவர்களாக, தங்கள  
ேசமிப்ைப இழந்தவர்களாக, தங்கள  தலீட்ைட 
இழந்தவர்களாக மாறிவி கின்றார்கள். எனேவ, இளம் 
பராயத்தினைரப் பாதிக்கக்கூ ய இந்த வியாபாரம் ெதாடர் 
பாக நிதியைமச்சு கவனம் ேமற்ெகாண்  இதைனத் தைட 
ெசய்வதற்கும் இத்தைகய ேமாசமான ஒ  நிதி வியாபார 

ைறைமைய இந்த நாட் ந்  அகற் வதற்கும் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன இந்த உச்ச 
சைபயிேல நான் விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 
விடயத்தில் இன் ெமா  மிக ேமாசமான பக்கம் இ க் 

கின்ற . இந்த வியாபாரத்ைத நடத் பவர்களில் 
ெப ம்பாலானவர்கள் அரச ஊழியர்களாக இ க்கின்றார்கள். 
அந்த வைகயில், அரச ஊழியர்கள் இத்தைகய வியாபாரத்தில் 
ஈ ப கின்றெபா  இதில் தலீ  ெசய்ய வ பவர்கள் 
வியாபாரம் என்பதற்கப்பால் அரச அதிகாாியின்மீ  நம்பிக்ைக 
ெகாண்  இ ம் அரசுடன் ெதாடர் ைடய ஒ  வியாபாரமாக 
இ க்கலாெமன்ற எண்ணப்பாட் ல் அதில் தலீ  
ெசய்கிறார்கள். அதன் காரணமாக ஒ  விதத்தில் 
அரசாங்கத்திற்கு அவமதிப்ைப ஏற்ப த் கின்ற ஒ  விடயமாக 
இ  மாறியி க்கின்ற . இந்த வியாபார ைறைமக்கும் 
அரசுக்கும் எவ்வித ெதாடர் மில்ைல. ஆனால், இந்த 
வியாபாரத்ைதச் ெசய்வதற்கு அரச ஊழியர்கைள  
அ மதிப்பதன் காரணமாக இத்தைகய ஒ  சூழ்நிைல இங்கு  
ஏற்பட் க்கின்ற . வெர யா மாவட்டத்திேல மிகப் 
ெபா ப் வாய்ந்த அரச பதவியி க்கின்ற ஒ வர் இத்தைகய 
வியாபாரத்தின் லமாக இலட்சக்கணக்கில் சம்பாதித் 
தி க்கிறார். இதனால் பலர் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். 
இ  ஒ  ைறேகடான வியாபாரெமனப் பரவலாகப் 
ேபசப்பட் வந்த நிைலயி ம் இன்  அந்த அரச ஊழியர் தான் 
வகித்த அரச பதவிைய விட் விட்  இந்த வியாபாரத்தில் 

ைமயாக ஈ ப கின்றார். அந்த அள க்கு இந்த 'பிரமிட்' 
வியாபார ைறைம இன்  வெர யா மாவட்டத்திேல 
அதிகளவில் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற  என்பைத நான் இங்ேக 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

நான் இங்ேக ஓர் அரச ஊழியைர உதாரணமாகக் 
கூறிேனன். அவர் ஒ வர் மாத்திரமல்ல, ஒ றம் ேமாசமான 

ைறயிேல, நியாயமற்ற வைகயிேல, தந்திரமான ைறயிேல 
தங்கள  வியாபாரத்ைத ன்ென த்  வ கின்ற 
நி வனங்கள் இந்த நாட் ன் இளம் சந்ததியினைர இத்தைகய 
வியாபாரத் க்கு இட் ச் ெசல்கின்றன. ம பக்கம் அரச 
ஊழியர்களாக இ ந்  அரசாங்கத்தில் சம்பளம் ெபற் க் 
ெகாண் , ைமயாக மக்க க்குச்  ேசைவயாற்ற 
ேவண் யவர்கள் தங்கள  பணிகைள நிைற ெசய்யாமல் 
இைதப் பகுதி ேநர ேவைலயாக - part-time job - ெதாடங்கி, 
அதில் ைமயாக ஈ பட்  வ வதன் லமாக மைற கமாக 
இவர்கள் அதிகார ஷ்பிரேயாகத்தில் ஈ ப கின்றார்கள். 
அரச அதிகாாிகளான அவர்கள் தங்க ைடய அதிகார 

ஷ்பிரேயாகத்தி டாக இத்தைகய வியாபாரத்ைத 
ன்ென ப்பைத ம் இந்தச் சைப கவனத்திற்ெகாள்ள 

ேவண் ம். ெகளரவ நிதி அைமச்சர் அவர்கள் மக்களின ம் 
நீதிமன்றத்தின ம் பிரதிப ப் க்கைளக் கவனத்திெல த்  
இங்கு இந்தச் சட்டத் தி த்தங்கைளக் ெகாண் வந்தி க்கிறார். 

வெர யா மாவட்ட மக்களின் பிரதிநிதி என்ற வைகயிேல 
வெர யா மாவட்டத்தில் ன்ென த்  வ கின்ற இந்த 

'பிரமிட்' வியாபாரம் குறித்  அவ ைடய கவனத்ைத ஈர்க்க 
வி ம் கின்ேறன்.   

வெர யா மாவட்டத்தில் இ  பரவலாக இடம்ெபற் , 
ஒ  ச கப் பிரச்சிைனயாக உ ெவ த்தி ப்பதால்தான் அந்த 
மாவட்டத்ைத ன்னி த்தி இந்த விடயத்ைதச் சைபயின் 
கவனத் க்கு நான் ன்ைவத்ேதன். வெர யா மாவட்டத்தில் 
மாத்திரமல்ல, இ  எல்லா மாவட்டங்களி ம் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப வதால் எல்ேலா க்கும் ெபா வான ஒ  பிரச்சிைனயாக 
இ ப்பதாக ம் நான் நிைனக்கின்ேறன். அந்த வைகயில், 
இந்தப் பாரா மன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கின்ற ஏைனய 
மாவட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கும் இ ேபான்ற 
பிரச்சிைன இ ந்தால் எல்ேலா ம் ஒன் ேசாந்்  ைற 
ேகடான நிதி வியாபாரம் ெதாடர்பான இந்த விடயத்ைத 
ெகளரவ நிதியைமச்சாின் கவனத் க்கும் இந்த பாரா  
மன்றத்தின் கவனத் க்கும் ெகாண் வரலாம்.  நாட் ம் 
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இவ்வா  ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற நிதி வியாபார 
யற்சிக க்கு மாற்  நடவ க்ைக எ ப்பதற்கு அ  

வாய்ப்பாக அைம ெமனக் கூறிக்ெகாண் , மிக க்கியமான 
விவாதெமான்றில் ேபசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பிைன  
வழங்கியைமக்காக உங்க க்கு மீண் ம் நன்றி ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன்.   
 

[අ.භා. 1.21] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා 

අවස්ථා කිහිපයකදී එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ බව අප දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම මූල්ය 
වර්ෂය සම්බන්ධ අය වැය පකාශනෙය්දී වැට් එක පැනවීම 
පිළිබඳව පකාශයක් කළා. ඉන් පසු නැවත ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා වැට් එක අය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව් 
විෙශේෂෙයන්ම සියයට පහෙළොවක වැට් එකක් පැනවීම 
සම්බන්ධෙයනුත්, රෙට් සිල්ලර සහ ෙතොග ෙවෙළඳාම, ෙරදි පිළි 
ව්යාපාරිකයන් සහ රෙට් මහජනයා පීඩාවට පත්වන ආකාරෙය් බදු 
පැනවීමට එෙරහිවත් රට පුරා මහා උද්ෙඝෝෂණයක් ඇති වුණා. අපි 
එම පනත් ෙකටුම්පත අභිෙයෝගයට ලක් කරමින් ඊට එෙරහිව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කළ ෙපත්සම 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් පිළිගත්තා. එම නිසා එම පනත් ෙකටුම්පත 
බල ශූන්ය, නීතිවිෙරෝධි පනත් ෙකටුම්පතක් කියා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළා. ඉන් පසුව මුදල් අමාත්යවරයා 
නැවත වතාවක් එම සියයට පහෙළොෙව් සීමාව යටෙත්ම අද ෙම් 
ෙදවැනි වර කියවීෙම් විවාදයට ලක් කරන පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි රජෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, සියයට පහෙළොව දක්වා වැට් එක වැඩි කිරීම 
නවත්වන්නය කියා. මුදල් ඇමතිවරයා පසු ගිය අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් සියයට එෙකොළහක් දක්වා ඉදිරිපත් කරපු ඒ 
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල සඳහා පමණක් අය කර ගැනීෙම් 
සංෙශෝධනය අපි නැවත වතාවක් ඉදිරිපත් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මාස කිහිපයට වැට් එෙකන් ලබා ගන්නා 
මුදල  එතුමාට පියවන්න පුළුවන් කම රාශියක් තිෙබනවා. ෙර්ගුෙව් 
හිරෙවලා තිබුණු පාෙඩෝ රථ නිදහස් කිරීම නිසා රජයට ලැබිය යුතු 
ආදායම් -රුපියල් ෙකෝටි හාරසියයක්- ෙනොලැබී තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. වැට් එක අය ෙනොකර ෙර්ගුව විසින් ලබා දුන් ඒ මහා 
පරිමාණ මූල්ය සහනය -බදු සහනය- ඉවත් කළා නම්, අද ෙම් බර 
ජනතාව මත පැටෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය ගංවතුර 
පැවැති කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් බියර් නිෂ්පාදන සමාගම්වලටත් එවැනි 
බදු නිදහසක් ඒ හා සමානවම ලබා දුන්නා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් අහිංසක ජනයාෙගන් බදු අය ෙනොකර ඒ 
බියර් සමාගම්වලට දුන් බදු නිදහස අහිමි කරලා -අෙහෝසි කරලා- 
එය ෙම් රෙට් ජනතාවට සහන සලසන්න ෙයොදා ගන්නය කියන 
ඉල්ලීම අපි කරනවා.  

අෙප් රට ඉතාම පීඩාවට පත් වුණු අසරණ ජනතාවක් ඉන්නා 
රටක් බව අපි දන්නවා. 2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි 08 වැනි දා සිට 
ආරම්භ වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ අලුත් "යහ පාලන" 
ආණ්ඩුවත් අද දක්වා ෙම් රටට සිදු කර තිෙබන විපත ගැන, අෙප් 
රෙට් දුප්පත්කම වැඩි ෙවලා තිෙබන ආකාරය ගැන ඔබතුමාත් 
දන්නවා. ෙලෝකෙය් කුසගිනි දර්ශකය ගත්ෙතොත්, ශී ලංකාව ෙම් 
ෙගෝලීය දර්ශකෙය් 84 වැනි ස්ථානයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි හිටිෙය් මීට 14කට වඩා පහළ 
අගයක. ඒ ෙවනෙකොට ෙන්පාලය, මියන්මාරය වාෙග් රටවලට 
වඩා කුසගින්ෙනන් ෙපෙළන ජනතාව අඩු රටක් වශෙයන් තමයි 
අෙප් රට වාර්තා ෙවලා තිබුෙණ්. නමුත් අද අෙප් රට ඉතාම 
භයානක ෙලස බංග්ලාෙද්ශය, ඉන්දියාව වාෙග් කුසගින්ෙනන් 
ෙපෙළන ජනතාව සිටින රටක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් යහ පාලනයද, එෙහම නැත්නම් විප්ලවයද, 
බිබික්කමද, ෙමොකක්ද කියන පසු ගිය වසරක කාල පරිච්ෙඡ්දය 
තුළ අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් කුසගින්න වැඩි ෙවලා තිෙබන බව 
ෙමම දර්ශකය ෙපන්නුම් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රට ෙලෝකෙය් 
කුසගින්න අධිකම රටවල් වන නැමීබියාව වැනි රටවලට සමාන 
කරලා ෙගෝලීය කුසගිනි දර්ශකය මඟින් නිරූපණය කරනවා. 
එෙහම නම් අෙප් රට නැවතිලා තිෙබන්ෙන්, -අපි ජීවත් ෙවන්ෙන්- 
ෙම් අහිංසක මිනිසුන්ට තවත් තළා-ෙපළා බදු ගන්නා කාල 
පරිච්ෙඡ් දෙය්ද, එෙහම නැත්නම් ජනතාවට සහන දිය යුතු කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය්ද කියන කාරණය විමසන්න ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
නැත්තට නැති ෙවලා. ෙම් රෙට් සුළු කර්මාන්තකරුවන් මහ පාරට 
වැටිලා; ඔවුන් විනාශ ෙවලා; කර්මාන්ත කඩා වැටිලා. කෘෂි 
නිෂ්පාදකයින්ට ලැෙබන සහනාධාර නැති ෙවලා. ෙත්, ෙපොල්, 
රබර් විතරක් ෙනොෙවයි, සුළු අපනයන ෙභෝගවලින් ලැෙබන 
අපනයන ආදායම පවා ශීඝව පිරිහීමට පත් ෙවන රටක් බවට අද 
අෙප් රට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය වසරක කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ සමස්ත අපනයන ආදායමින් සුළු අපනයන ෙබෝග 
ලබා ගත් ආදායම සියයට 22කින් අඩුෙවලා තිෙබනවා. එය තමයි 
ෙම් රෙට් ඇතිෙවලා තිෙබන ෙවනස. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, රෙට් සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන සියයට 32.1කින් 
අඩුෙවලා තිෙබන බව මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි.  

ෙම් රට කර්මාන්තපුරයක් කරනවා, තරුණයන්ට රැකියා 
දසලක්ෂයක් ෙදනවා, රෙට් ආෙයෝජනය වැඩි ෙවනවා කියලා මහ 
ෙලොකුවට පුරාෙජ්රු දාලා කියනවා. ඒ වාෙග්ම, හම්බන්ෙතොට නව 
කර්මාන්ත ශාලා ඇති ෙවනවාය කියනවා. හැබැයි, 2015 වර්ෂෙය් 
මුල් මාස හයට සාෙප්ක්ෂව  2016 වර්ෂෙය් මුල් මාස හෙය්දී 
ලංකාෙව් විෙද්ශ ආෙයෝජන සියයට 37.1කින් අඩුෙවලා 
තිෙබනවා. පුළුවන් නම් එෙහම ෙනොෙවයි කියලා ඔබතුමන්ලා 
ඔප්පු කරන්න. ෙම් ආණ්ඩුව වසරක කාලය තුළ ෙම් රට විනාශ 
කරලා තිෙබන්ෙන්; ෙම් රට කාලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් 
ආෙයෝජකෙයෝ පැනලා යන්ෙන් ඇයි? අගමැතිතුමා සහචරෙයක් 
ෙලස වාෙග්ම ගජ මිතුෙරකු ෙලස ඇසුරු කරන, මහ බැංකු 
බැඳුම්කර සිද්ධිය හරහා ෙම් රටට මහා පරිමාණ මූල්ය වංචාවක් 
සිදු කරපු අර්ජුන මෙහේන්දන්, මහ බැංකු අධිපතිවරයා  විධියට 
අගමැතිතුමා විසින් පත් කරපු අවස්ථාෙව් ඉඳලාම ෙම් රෙට් පබුද්ධ 
ෙකොටස් ඊට විෙරෝධය පළ කළා. ඒ නිසා මහ බැංකු බැඳුම්කර 
සිද්ධිෙයන් ෙම් රටට සිදු වුණු අලාභෙයන් අගමැතිතුමාට පැනලා 
යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ අලාභෙය් පාපය නිසා විෙද්ශ 
ආෙයෝජකෙයෝ බිලියන ෙදකක මුදල් පමාණයක් අෙප් රටින් 
ඉවත ට අරෙගන යනවා. ඒ නිසා ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව රුපියෙල් 
අගය ස්ථාවර මට්ටමක තබා ගන්න අපට බැරිෙවලා තිෙබනවා. 
ඊෙය් උ ෙද් වනෙකොට ෙඩොලරෙය් අගය රුපියල් 149 දක්වා  වැඩි  
ෙවලා රුපියල අවපමාණ ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

865 866 

[ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා] 
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ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
රුපියල අවපමාණ වීම නිසාම ණය සහ ණය ෙපොලී ෙගවන්න 

අෙප් රටට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 185ක් අවශ්යෙවලා 
තිෙබනවා. දැන් ලජ්ජා නැතිව කියනවා, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන 185ක් අවශ්යෙවලා තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් ගත්ත ණය ෙගවන්නයි කියලා. ණය සහ 
ණය ෙපොලී වැඩිෙයන් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?  
රුපියලට සාෙප්ක්ෂව ෙඩොලරය ඉහළ යෑමයි එයට ෙහේතුව.  

රට ආර්ථික වශෙයන් කාබාසිනියා කරපු වර්ෂයක් බවට පසු 
ගිය වර්ෂය පත්ෙවලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් රජය වියදම් 
අවම කිරීමට උත්සාහ දරනවා. ඒ වියදම් අවම කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය 
ඇස්තෙම්න්තුෙවන් අධ්යාපනයට ෙවන් කරපු දැවැන්ත මුදල් 
පමාණය කපා හැරලා තිෙබනවා. 2016 මුදල් වර්ෂෙය්දී රුපියල් 
ෙකෝටි 18,579ක් අධ්යාපනයට වැය කරලා තිෙබනවා. නමුත් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2017 වර්ෂෙය් අධ්යාපනයට 
ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 7,694යි. 2016 වර්ෂයට 
සාෙප්ක්ෂව 2017 වර්ෂෙය් අධ්යාපනයට ෙවන් කරපු මුදල් 
පමාණය රුපියල් ෙකෝටි දහදාස් ගණනකින් කපා හැරලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් රජය එක පැත්තකින් ජනතාවට බදු බර පටවනවා. අනික් 
පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් ජනයා භුක්ති විඳපු අයිතිවාසිකම් එකින් එක 
අහිමි කරනවා. අධ්යාපනෙයන් රුපියල් ෙකෝටි දසදහස් ගණනක් 
වාෙග්ම ෙසෞඛ්යෙයන් බිලියන 14ක මුදල් පමාණයක් 2016 
වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2017 වර්ෂෙය් අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
රෙට් ජනතාවට තිෙබන සහනාධාර කපා හරිමින් ඉන්න ආණ්ඩුවක් 
බවට දැන්  ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් විෙද්ශ 
ආෙයෝජන නැතිෙවලා, ෙම් රට කුසගින්ෙනන් ෙපෙළන රටක් 
බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ෙගෝලීය කුසගිනි දර්ශකය ගත් විට 
ගත ෙවච්ච වසරක කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ නැමීබියාවට සමාන, 
ෙසෝමාලියාවට සමාන, ඉතිෙයෝපියාවට සමාන රටක් බවට අෙප් 
රට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තර සමීක්ෂකයන්ෙග් වාර්තා 
තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්.  ෙම් වාර්තා මම සභාගත* කරනවා. 

වසරක කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් රට කාලා, විනාශ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙම් වැට් බද්ෙදන් ජනතාවට තව තවත් 
පීඩාවට පත් කරන්න එපා, සියයට 15 දක්වා වැට් බද්ද වැඩි 
කරන්න එපා  කියන ඉල්ලීම නැවත වතාවක් කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. The next speaker is Hon. K. 

Thurairetnasingam.  Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන,  
යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம் - 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) 

 
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 මුලාසනාරූඪ 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. 
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ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ைற க, விமான நிைலய அபிவி த்தி அற  (தி த்தம்), 
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தம்), ஒ க்கீ  
(தி த்தம்), ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) ஆகிய சட்ட 

லங்களின் இரண்டாம் மதிப்பீ களின்மீதான இன்ைறய 
விவாதத்தில் உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு 
நன்றி ெதாிவித் க்ெகாண் , இைவ ெதாடர்பாக ஒ சில 
க த் க்கைள ன்ைவக்கலாெமன எண் கின்ேறன்.  

ைற கங்கள் வாிைசயில், தி ேகாணமைலத் ைற க 
மான  ெபாியேதார் இயற்ைகத் ைற கமாக விளங்கு 
கின்ற . அ  ஏறத்தாழ 2,000 ஏக்கர் விஸ்தீரணமான . 
இ ந் ம், இங்கு அஷ்ரஃப் இறங்கு ைற என்ற ஒேரேயார் 
இறங்கு ைற மாத்திரம்தான் ைற க அதிகாரசைபயினால் 
கட்டப்பட் ள்ள . அ  தவிர, பிறிமா இறங்கு ைற ம் 
'ேடாக்கிேயா' சீெமந் க் கம்பனியி ைடய இறங்கு ைற ம் 
அவர்க ைடய ெசாந்தப் பாவைனக க்காக அைமக்கப் 
பட் ள்ளன. அந்த வைகயில் பிரசித்திெபற்ற தி ேகாண 
மைலத் ைற கத்தில் அ ப்பைட வசதிகள் மிக ம் 
குைறவாகக் காணப்ப கின்றன. ஆகேவ, இதைன அ ப்பைட 
வசதிக டன் அபிவி த்தி ெசய்வதால் கப்பல்கைளக் 
கவரக்கூ யதாக இ க்கும். இதன் லம் மிகக் கூ தலான 
சரக்குகைள இங்கு ெகாண் வந்  இலகுவாக இறக்க ம். 
அேதேவைள ெகா ம் த் ைற கத்தின் ெந க்க  நிைலைம 
ையக் குைறப்பதற்கும் இ  ஏ வாக அைம ம். அத் டன், 
ெவளிநாட் க் கம்பனிகைளக் கவரக்கூ ய வைகயில் 

ைற க அதிகாரசைப கவர்ச்சிகரமான ச ைககைள 
அளிப்பதன் லம் சர்வேதச கப்பல்கள் இங்ேக வ வதற்கு 
வாய்ப் ண் . அதாவ , நீண்டகால, கு கியகால அ ப் 
பைடயில் கப்பல்கள் ைற கத்தில் வந்  தாித்  நிற்பதற்குப் 
பல ெவளிநாட் க் கம்பனிகளிடம் ேகாாிக்ைக வி க்க ம். 
ஆனால், ைற க அதிகாரசைப அதற்குாிய வாய்ப் கைள 
வழங்குவதாகத் ெதாியவில்ைல.  

867 868 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

1983ஆம் ஆண்  தி ேகாணமைலத் ைற கத்தில் 
ஏறத்தாழ 20 கப்பல்கள் தாித்  நின்றன. ஆனால்,  அதற்குாிய 
வசதி வாய்ப் கள் இப்ெபா  இல்ைல. 20க்கு ேமற்பட்ட 
கப்பல்கள் ஒேரேநரத்தில் வந்  தாித்  நிற்கக்கூ யதாக 
இ ந் ம், அதற்கான வசதிவாய்ப் கள் ெசய்  ெகா க்கப் 
படாைமயால் அங்ேக கப்பல்கள் வ வ  அாிதாக ள்ள . 
அதற்குாிய நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட்  அந்தத் 

ைற கத்தின் வசதி வாய்ப் க்கள் ேம ம் அதிகாிக்கப்பட 
ேவண் ம். இதனால் எங்க ைடய அரசாங்கம் பல 
இலட்சக்கணக்கான பாைய வ மானமாகப் ெபறக்கூ ய 
சந்தர்ப்பங்கள் இ க்கின்றன. அத்ேதா  அரசாங்கத்தினால் 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்கு ஏற்றி இறக்கப்ப கின்ற 
ெபா ட்கைள இத் ைற கத்தின் லம் மிக இலகுவாகக் 
குைறந்த ெசலவில் ைகயாள ம். இதனால் மக்கள் 
காலதாமதமின்றி அந்தப் ெபா ட்கைளப் ெப வதற்கு வசதி 
வாய்ப்  ஏற்ப ம். அவற்ைற ஏற்றி இறக்குவதி ம் 
அரசாங்கத்திற்கு நஷ்டம் ஏற்படாத ஒ  நிைலைய ஏற்ப த்த 

ம்.   

ைற க அதிகாரசைபக்கு உாித்தான TTA பகுதிகளி 
ள்ள களஞ்சியங்கள் தி த்தியைமக்கப்பட ேவண் ம். 

இறங்கு ைறயிேல பல களஞ்சியங்கள் இ ந்தா ம் அைவ 
மிக ம் பழைமயானைவ. அைவ தி த்தியைமக்கப்பட 
ேவண் ய ஒ  கட்டாய ேதைவயி க்கின்ற . அத்ேதா  

ைற க அதிகாரசைபக்குச் ெசாந்தமான நிலத்ைத, இங்கு 
தலீ  ெசய்கின்ற உள் ர், ெவளி ர் வர்த்தகர்க க்குக் 

குத்தைகக்கு வழங்குவதன் லம் வ மானத்ைதப் ெபறக்கூ ய 
வசதி வாய்ப் க்க ம் இ க்கின்றன.   

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் இப்ெபா  இைளஞர் 
வதிக ைடய ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன ஒ  பாாிய 

ெந க்க யாக இ க்கின்ற . இந்தத் ைற கம் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற ேவைளயிேல, பல இைளஞர், வதிக க்கு 
ேவைலவாய்ப் க்கைளக் ெகா க்கக்கூ ய ஒ  சந்தர்ப்பம் 
அங்கு ஏற்ப ம். கடந்த காலங்களில் ெவளிநாட்  தலீட் 
டாளர்கள் வ ைகதந்   தி ேகாணமைலத் ைற கத்ைதப் 
பார்ைவயிட் ச் ெசன்றார்கள். ஆயி ம், அங்கு எந்தவிதமான 
அபிவி த்தி ம் நைடெபறவில்ைல. எனேவ, அவர்க க்கு 

தலீட் ைனச் ெசய்வதற்கு ஊக்கமளிப்பதன் லம் ெவளி 
நாட் ச் ெசலாவணிையப் ெபற வேதா , ெகா ம் த் 

ைற கத்தின் ெந க்க  நிைலைமகைள ம் குைறப்பதற்கு 
வசதியாக இ க்குெமன்  க கின்ேறன். அத்ேதா , 
காங்ேகசன் ைற, ஒ வில் ேபான்ற ஏைனய ைற கங்க ம் 
ப ப்ப யாக அபிவி த்தி ெசய்யப்ப கின்றன. இந்தத் 

ைற கங்களின் அபிவி த்தியிேல அரசாங்கம் மிக ம் 
காிசைனேயா  ெசயற்பட்டால், அ  எங்க ைடய நாட் ன் 
வ வாய்க்கும் அபிவி த்திக்கும் வழிேகா ம் எனக் 
க கின்ேறன்.  

இேதேபான் தான் இங்குள்ள விமான நிைலயங்கள். 
தி ேகாணமைலயிேல ைற கத் க்கு அண்மித்ததாக 
சீனக்குடா விமான நிைலயம் இ க்கின்ற . அ  இயற்ைக 
அழேகா  ேசர்ந்த ஒ  விமான நிைலயம். அத ைடய 
இயற்ைகச் சூழல் விமானங்கள் எந்தவிதமான அபாயங்க ம் 
இன்றி வந்  இறங்கக்கூ ய வசதி வாய்ப் க்க டன் 
அைமந்தி க்கின்ற . எனேவ, இந்த விமான நிைலயம் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்ப வதன் லம் அப்பிரேதச மக்களின் 
விமானப் ேபாக்குவரத் க்கு வசதி ஏற்ப வேதா , அங்குள்ள 
இைளஞர், வதிக க்கும் அதன் லமாக ேவைலவாய்ப்ைப 

வழங்கக்கூ ய சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்ப ம். இேதேபான் தான் 
பலா  மற் ம் மட்டக்களப்  விமான நிைலயங்க ம் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். மட்டக்களப்  விமான 
நிைலயம் தி த்தப்பட்  அண்ைமயிேல ஜனாதிபதி 
அவர்களினால் திறந் ைவக்கப்பட்ட . அதற்காக நாங்கள் 
நன்றி ெசால்லேவண் ம். அ ேபால் இங்கி க்கின்ற ஏைனய 
விமான நிைலயங்கைள ம் சர்வேதச தரத் க்கு அபிவி த்தி 
ெசய்  வசதி, வள ள்ளதாக்கும் ேநரத்திேல, அைவ 
எங்க ைடய  நாட் ன் வ வாய்க்கு - ெபா ளாதாரத் க்கு - 
வழிவகுப்பேதா , நாட் ல் ப த் விட் , ேவைலயற்றி க்கும் 
இைளஞர், வதிகளின் ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனைய ம் 
ஓரள  தீர்க்கக்கூ யதாக இ க்கும்.  

'வற்' வாிையப் ெபா த்தளவிேல, இன்  ஏைழகள்தான் 
கூ தலாக இதனால் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள். ெபா ட்களின் 
விைலகள் ஓரள  குைறக்கப்பட் , ஏைழகளின் சுைமகைளத் 
தவிர்க்க ேவண் ம் என்  அரசாங்கம் க தினா ம், 
இவ்வாியினால் அ மட்டத்தி ள்ள வசதி குைறந்தவர்கள், 
ஏைழகள் பாதிக்கப்ப கின்ற ஒ  நிைலைம இ க்கின்ற . 
எனேவ, இந்த 'வற்' வாி சம்பந்தமாக அரசாங்கம் மிக ம் 
கவனமாகச் சிந்தித் ச் ெசயற்பட் , அ மட்டத்தில் உள்ளவர் 
க க்கும் வசதி குைறந்தவர்க க்கும் வசதிைய ஏற்ப த்தக் 
கூ ய விதத்திேல - அவர்க க்குக் கஷ்டத்ைதக் ெகா க்காத 
வைகயிேல- அந்த அற ட்ைட ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இ தியாக, இன்  சர்வேதசத்திேல இலங்ைக ஒ  க்கிய 
இடத்ைதப் பி த்  வளர்ந் வ கின்ற ேநரத்திேல, நல்லாட்சி 
நைடெப கின்ற இந்த நாட் ல் இந்தத் ேதைவகைள 
உடன யாக அரசாங்கம் கவனத்தில் எ த் ச் ெசயற்பட 
ேவண் ம் என் ம், ைற கங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வ , 
விமான நிைலயங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வ , வ மானத்ைத 
ஈட் க்ெகாள்வதற்கு உாிய வழிவைககைள ஆராய்வ  
ேபான்ற விடயங்களிேல மிக ம் கவனமாக ம் ல் ய 
மாக ம் ஆராய்ந்  ெசயற்பட ேவண் ம் என் ம் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் , சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றி கூறி 
அமர்கின்ேறன்.  
 

[අ.භා. 1.40] 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
අද දින බදු ගැන සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී  ෛවද්ය 

නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කිව්වා, "බදු වැඩි කරලා ෙම් තිෙබන 
ණය බර අපි ෙගවන්ෙන් ඇයි, රාජපක්ෂලා ෙහොරකම් කළා නම් 
රාජපක්ෂලාෙගන් අයකර ගන්න" කියලා. තාත්තා තමන්ෙග් 
පවුෙල් නිවස ඇපයට තියලා ව්යාපාරයක් කරනවා නම්, ඒ  නිවස 
විකුණලා බැංකුෙවන් ගත්තු  ණය පියවා ගන්න පුළුවන්. නමුත්, 
තාත්තා ෙවන කාෙග් හරි නිවසක් ඇපයට තියලා -අසල්වැසියාෙග් 
නිවසක් ඇපයට තියලා- ව්යාපාරයක් කරෙගන ගියා නම්, ඒෙක් 
අලාභය එන්ෙන් අසල්වැසියාටයි. ඉතින් ඕක තමයි ඇත්තටම අද 
සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද අපට විශාල ණය බරක් තිෙබනවා. ෙම් 
ණය බෙරන් අපි මිෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නයට තමයි 
අපට මුහුණ ෙදන්න සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

2000 වසෙර්දී ෙම් රෙට් ණය පමාණය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 96ක්ව තිබුණු බව අපි දන්නවා. 2015 

869 870 

[ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා] 
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ෙවන ෙකොට ඒක කම කමෙයන් අඩු වුණා. නමුත්, විෙද්ශීය ණය 
පමාණය ශීඝෙයන් වැඩි වුණා. ඒක අපට තිෙබන ගැටලුවක්; 
පශ්නයක්.  ඊට අමතරව, ඒ ණයවලට ෙගවන ෙපොලී පමාණයත් 
ශීඝෙයන් වැඩි වුණා. ණයවලට ෙගවන ෙපොලී පමාණය ශීඝෙයන් 
වැඩි වුණා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ණය ගත්ෙත් ජාත්යන්තර 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්. විශාල බැංකුවලින් තමයි ෙම් ණය ගත්ෙත්. 
වාමාංශික ෙද්ශපාලනඥයන් ඉස්සර ෙලොකු සටන් පාඨයක් 
හදාෙගන හිටියා, ෙම් රට ජාත්යන්තර අරමුදලට ඇපයට තියලා, 
ෙලෝක බැංකුවට ඇපයට තියලා,  ෙම් රට විකුණලා කරෙගන යන 
ආර්ථිකයක් තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන් කියලා.  

වාමාංශික ෙද්ශපාලනඥයන් පසු ගිය රජය තුළ ඉඳෙගන ඒ 
රජය වැඩි වැඩිෙයන් ණය ගන්න ෙකොට ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඒ 
ණය ගත්ෙත්, ජාත්යන්තර අරමුදෙලන් ෙනොෙවයි; ෙලෝක 
බැංකුෙවන් ෙනොෙවයි. ඒ ණය ගත්ෙත්, ජාත්යන්තර බහු ජාතික 
බැංකුවලින්. ඒ ණය ගත්ෙත්, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිලටයි. ඒ 
ෙවලාෙව් කිසි ෙදයක් සඳහන් කෙළේ නැහැ; නිහඬව හිටියා. අද රට 
විකුණලා තිෙබන්ෙන්, ඒ බහු ජාතික බැංකුවලටයි. ෙලෝක 
බැංකුවට ණයක් තිබුණා නම්, ඒක අපට ෙද්ශපාලන මට්ටමින් 
කථා කරලා වුණත් ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ලංකාවටත් ඒ 
ආයතනවල සාමාජිකත්වයක් තිෙබන නිසා. එම නිසා ඒවා 
සාකච්ඡා මට්ටමින් ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අද එෙහම 
වාතාවරණයක් නැහැ. අද අපි ෙම් ණය උගුලකට අහුෙවලායි 
ඉන්ෙන්. අද අපට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් ෙපෞද්ගලික බැංකු 
එක්ක ගනුෙදනු කරන්නයි. 

2000 වර්ෂෙය් ෙම් රෙට් ඒක පුද්ගල ණය පමාණය -එක 
පුද්ගලෙයකුෙග් ණය පමාණය- රුපියල් 63,000යි. 2015 වන 
ෙකොට ලක්ෂ 4ක් ඉක්මවා ගිහින් තිබුණා. ඇත්තටම ඊට වැඩිය 
හුඟක් වැඩියි. ඇයි, ෙම්ක ලක්ෂ හතරක් කියලා කියන්ෙන්? 
රුපියෙල් අගය කෘතිමව තබාෙගන ඒක රුපියල් ගණනින් කිව්වාම 
ඒ ණය පමාණය අඩු ෙවනවා. ෙමොකද, රුපියෙල් අගය අඩු නිසා. 
නැත්නම් ඇත්තටම ඊට වඩා හුඟක් වැඩියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  
පසු ගිය රජෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය නිසා පසු ගිය දශකය තුළ අෙප් 
රජෙය් ආදායම කම කමෙයන් අඩු ෙව් ෙගන, අඩු ෙව් ෙගන ආවා. 
1992 වර්ෂෙය්දී රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
ෙකොටසක් හැටියට ගත්ෙතොත් සියයට 22යි. ඊට පස්ෙසේ සියයට 
21යි, 20යි. 1995 වන විට එය සියයට 21.8යි. ඒ කියන්ෙන් සියයට 
22ට කිට්ටුයි, එතැන ඒ ෙවනස සිදු වන විට. ඉන් පසුව කම 
කමෙයන් බැහැෙගන බැහැෙගන ආවා. 2000 වන විට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් විධියට රාජ්ය ආදායම සියයට 17යි. ඉන් 
පසුව 2005 වන විට එය සියයට 16.8යි. ඉන් පසුව 2014 වන විට 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් විධියට රජෙය් ආදායම 
සියයට 12ට බැහැලා තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම්ක විශාල පශ්නයක්, 
ගැටලුවක්. 

ඇයි රජයට ආදායමක් අවශ්ය? රජයට ආදායමක් අවශ්ය 
වන්ෙන් මහ ජනතාවට අවශ්ය බඩු භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන් ලබා 
දීමටයි. ඒ වාෙග්ම රජෙය් ආරක්ෂාවට, නීතිය හා සාමය රැක 
ගන්නට, ඒ නිසා ෙම් ආදායම අවශ්යයි. යටිතල පහසුකම් 
සැපයීමට ෙම් ආදායම අවශ්යයි. නමුත් කම කමෙයන් ෙම් ආදායම 
අඩුෙවලා ගිහින් තිෙබනවා. රජයකට ආදායමක් අවශ්යයි. ඒ නිසා 
තමයි බදු ගහන්ෙන්. බදු ගහන්ෙන් ඒ ආදායෙමන් ෙපොදු ජනතාවට 
අවශ්ය ෙසේවාවන් ලබා දීමටයි.  

ෙලෝක බැංකුෙව් වාර්තා අනුව, දකුණු ආසියාෙව්  බදු ෙගවන 
රටවල් 8ක් අතුරින් ලංකාව තමයි 7ෙවනි තැන ඉන්ෙන්, 
අඩුෙවන්ම බදු ෙගවන රට වශෙයන්. ලංකාවට වඩා අඩුෙවන් බදු 
ෙගවන එක රටයි තිෙබන්ෙන්, ඒ පාකිස්ථානය. අපි ෙම් පශ්නයට 

මුහුණ ෙදන්ෙන් පසුගිය කාලෙය්දී, -දශකය තුළදීම- වැරදි ආර්ථික 
පතිපත්ති දිගින් දිගටම අනුගමනය කළ නිසායි. ඒ ෙහේතුෙවන් 
ණය බර වැඩි ෙවනවා, ආදායම අඩු ෙවනවා, ෙපොදු ජනතාවට ලබා 
ෙදන්නට පුළුවන් ෙසේවාවන් අඩුෙව්ෙගන යනවා. ඉන් පසුව ණය 
උගුලකට අහු ෙවනවා. ඒ ණය උගුල සමථයකට පත් කරෙගන 
රට ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය දැන් අපිට 
තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා අද වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැනත් සාකච්ඡා කරන බව. ෙම් 
වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධනය සඳහා බදු අය කිරීම 
ඇත්තටම සුදුසු නැහැ. 2011දී පසු ගිය රජය පනතක් හරහා තමයි 
අලුත් බද්දක් විධියට ෙම්ක ඇති කෙළේ. ෙම්ක සුදුසු නැහැ. ෙමවැනි 
බදු ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ සංවිධානයටත්, -WTO එකටත්-  ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ජාත්යන්තර නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලටත්, -අපි 
දැනටමත් අත්සන් කරලා තිෙබන ඒවාට, පසුගිය රජය අත්සන් 
කළ ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට- පටහැනියි. එනමුත් ඔවුන් ඒ බද්ද 
ෙගනාවා. ෙම් බද්ද සුදුසු නැති බද්දක්. ඒ බද්ෙදන් සිදු වන්ෙන් 
ෙමයයි. අපි නිෂ්පාදනය කරන ෙද්වලට අවශ්ය අමුදව්ය පිට 
රටවලින් ෙග්න්නට ඕනෑ. ඒ බද්ෙදන් සිදු වන්ෙන් ෙම් 
අමුදව්යවලට බද්දක් එකතු කිරීමයි. අමුදව්යවලට බද්දක් එකතු 
කළාම ඒ නිෂ්පාදනය තරගකාරී නිෂ්පාදනයක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

දැන් වැට් බද්ෙදන් ෙකෙරන්ෙන්, ඒ අමුදව්ය භාවිතා කරලා 
භාණ්ඩ හා ෙසේවා නිෂ්පාදනය කළාට පසුව ඒ නිෂ්පාදනයට එකතු 
ෙවන අගයට පමණක් බද්දක් දැමීමයි. ඉතින් ආර්ථිකමය 
පැත්ෙතන් ෙම්ක ෙබොෙහොම පගතශීලී බද්දක් කියලා කියන්නට 
පුළුවන්. නමුත් ෙම් ආදායම දිගින් දිගටම අඩු ෙවලා තිෙබන නිසා 
තමයි අෙප් රජයටත් ෙම් බද්ද තවම පවත්වාෙගන යන්නට සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අනාගතෙය්දී ''වැට්'' එක සංස්ථාගත වුණාට 
පසුව ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධන බද්ද අයින් කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මට පථමෙයන් කථා කළ එක මන්තීවරෙයක් කිව්වා, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ''වැට්'' එකට අදාළ  ෙකටුම්පත අනුමත 
කරලා නැහැයි කියලා. ඔව්, පසුගිය කාලෙය් වැට් එක 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කළ ඒ ෙකටුම්පත අනුමත වුෙණ් නැහැ. 
ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් කිව්වා ''වැට්'' එකක් අය 
කරනවා නම් ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගත්තාට පසුව 
අය කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒකයි ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් කිව්ෙව්. 
නමුත් අද අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙම් එකතු කළ අගය මත 
බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැයි 
කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඉතින් මම ඒ 
නිවැරදි කිරීම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කළ යුතුයි. 

ෙම්ක පගතශීලී බද්දක්; එකතු කළ අගය මත තිෙබන බද්දක්. 
අපි සංෙශෝධන කිහිපයක් එකතු කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
ඉන්න කුඩා පරිමාණෙය් -සුළු පරිමාණෙය්- ෙවෙළඳ 
ව්යාපාරිකයින් කිව්වා, ෙමහි පිරිවැටුම ෙබොෙහොම අඩු මට්ටමින් 
තිෙබන්ෙන්, මීට වැඩිය පිරිවැටුම වැඩි කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා. 
ඒක අපි වසරකට රුපියල් මිලියන 12න් රුපියල් මිලියන 50කට 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට කුඩා පරිමාණෙය් -සුළු 
පරිමාණෙය්- ව්යාපාරිකයින් ෙම් වැට් එෙකන් නිදහස් ෙවනවා.  
එෙහමයි ෙම් වැට් එක සම්බන්ධෙයන් අපි කියා කරන්නට 
යන්ෙන්.  

ඊට අමතරව, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙරෝහල්වලට යන අයටත් ඖෂධවලට ''වැට්'' එකක් නැහැ. ඒක 
මුල සිටම තිබුෙණ් නැහැ. අපි ජනතාවෙග් ඉල්ලීමට සංෙව්දීව 

871 872 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සවන් දීලා  සංෙශෝධනයක් කර තිෙබනවා. අද ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල්වලින් පරීක්ෂණ කෙළොත්, විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ට  මුදල් 
ෙගවන්නට සිදු වුෙණොත් ඒවාටත්   ''වැට්'' එක ඇතුළත් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒකත් අපි සංෙශෝධනය කරලයි තිෙබන්ෙන්.  හුඟක් 
ෙවලාවට අඩු ආදායම්ලාභීන් යන්ෙන් රජෙය් ෙරෝහලට. ඒ අයට 
ෙම්ක බලපාන්ෙන් නැහැ. නමුත්, සමහර අඩු ආදායම්ලාභීන්, 
මධ්යම පාන්තිකයින් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට යනවා ඉක්මනට 
ෙසේවාවන් ලබා ගන්නට. අද අපි අනුමත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා ෙසෞඛ්ය අංශයට ඒ සහනය ලබා 
ෙදනවා කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කළ යුතුයි. 

අපි  අද ෙම් සාකච්ඡා කරන පශ්නය ආර්ථිකයට පිළිකාවක් 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක අවුරුද්ෙදන් ෙදෙකන් විසඳන්න 
පුළුවන් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අෙප් රජය පත් ෙවලා ෙම්කට දැන් 
පතිකාර කරෙගන යනවා.  විෙශේෂෙයන් ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී අය 
වැය ගැන සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව්දී, අය වැය පිළිබඳව 
විනිවිදභාවය වැඩි කළ යුතුයි.  ඒ නිසා අපි ෙයෝජනා කරනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අය වැය කාර්යාලයක් විවෘත කළ යුතුයි 
කියලා. ඒ අය වැය කාර්යාලය විවෘත කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට අවශ්ය සියලුම ෙතොරතුරු ලබා ගන්නට පුළුවන් වන 
ආකාරයටයි. අෙප් යහපාලනය රජය තුළින් ෙම් කමෙව්ද සකස් 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම්ක තමයි පිළියම. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන කමිටු අපි ශක්තිමත් 
කරලා තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම හුඟක් ෙවලාවට අපට ඇස්තෙම්න්තු ලැෙබනවා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙකොට. ෙම් ඇස්තෙම්න්තු ලැබුණාම  
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ඒවා ගැන පශ්න කරනවා. ඒවාෙය් වගකීම 
පවරනවා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාට.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙහොඳයි. නමුත්, ෙම් වගකීම අපි නිලධාරින්ටත් පැවරිය යුතුයි. 

ෙමොකද, ඇස්තෙම්න්තුවක් ෙදන ෙකොට නිලධාරියකු ඒක අත්සන් 
කරන ෙකොට ඒෙක් වගකීම නිලධාරින්ටත් පැවරිය යුතුයි. ෙම් 
කමෙව්දය අපි හදන්නට ඕනෑ. International Budget Partnership 
එෙකන් Open Budget Survey එකක් කරනවා. ඒෙක්  දකුණු 
ආසියාෙව් රටවලින් ෙන්පාලයට ඉදිරිෙයන් පමණයි ලංකාව 
සිටින්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් අය වැය පිළිබඳ ෙතොරතුරු  -
දැන් ෙනොෙවයි, දශක ෙදක තුනකම- මදි, විනිවිදභාවය අඩුයි 
කියලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් ෙම් කමෙව්දය හදන්න අෙප් රජය 
බැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් ෙද්වල් අපි කරෙගන යන්ෙන්. 

මා අවසාන වශෙයන් කියන්නට ඕනෑ, විශාල ණය බරක් 
තිෙබන අවස්ථාෙව්දී ෙම් ණය බරින් මිෙදන්නට නිෂ්පාදනය වැඩි 
ෙවන්නට ඕනෑ, ආර්ථික සංවර්ධනය වැඩි ෙවන්නට ඕනෑයි කියන 
එක. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ආෙයෝජකයින් ෙම් රටට එන්නත් ඕනෑ. 
නමුත්, ණය බර වැඩි ෙවන ෙකොට ආෙයෝජකයින් එන්නත් පසු බට 
ෙවනවා. ඒක සාමාන්ය ෙදයක්. බැංකුවකට ගියත් ණය වැඩි නම් 
ලබා ගන්නට පුළුවන් මුදල අඩුයි. ඒ වාෙග් ෙම් කාරණෙය්දී 
ආෙයෝජකයින් වුණත් පසු බට ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, අපි සමර්ථ 

ෙවලා තිෙබනවා, ඒ ණය දුන්නු අය එක්ක සාකච්ඡා කරලා ෙම් 
ණය බරින් ෙකොටසක් -ෙඩොලර් බිලියන 1.2ක්-  පාග්ධන 
කමයකට හරවා ගන්න. ඒ මුදල ජනවාරි මාසෙය්දී අෙප් ෙශේෂ 
පතයට එකතු ෙවයි. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ ආෙයෝජනය හරහා 
විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් දකුණු පෙද්ශෙය්ත් කර්මාන්තශාලා 
විශාල සංඛ්යාවක් ආරම්භ කරයි.  

ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. 

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් 
තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 1.55] 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් සුන්දර 

සිහින සිල්ලරට ෙනොෙවයි,  ෙතොගට නිර්මාණය කරලා බලය ගත් 
වර්තමාන ආණ්ඩුව මාස 21ක් යන්න කලින් එකතු කළ අගය මත 
බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත අරෙගන ආවා. ෙම් VAT එක 
අරෙගන ආෙව් ෙම් රෙට් දැනටමත් සුවිශාල ආර්ථික බරකට කර 
ගහලා ඉන්න ෙපොදු ජනතාව මත ඒ බර කීප ගුණයකින් වැඩි 
කරන්නයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා ජනවාරි 
8ට කලින් කිව්ෙව්, "රාජපක්ෂවරු ෙහොරා කාලා තිෙබනවා. ෙහොරා 
කන සල්ලි ටික නතර කරනවා. නතර කරපු ගමන් සල්ලි ඉතිරි 
වනවා. ඉතිරි වන ටිෙකන් තමුන්නාන්ෙසේලාට කිරිෙයන් 
පැණිෙයන් ඉතිෙරන අනාගතයක් හදනවා" කියලායි. දැන් කිරි 
පැණි ෙකෙසේ ෙවතත් බතුයි, ෙපොල් සම්ෙබෝලයි කාලා ජීවත් 
වන්න බැරි විධිෙය් වාතාවරණයකට ෙම් ර ෙට් සාමාන්ය දුප්පත් 
ජනතාව ඇද වට්ටලා අවසන්. 

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගරු සභාෙව් අද කියන්ෙන් ණය බර 
ගැන. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා බලය ගන්න ෙවලාෙව් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් හැටියට ෙම් රෙට් ණය බර සියයට 96යි. එතුමා 
ජනවාරි 8 වැනි දා බැහැලා යනෙකොට ඒ ණය බර අඩු කරලා 
දුන්නා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට සියයට 70ට. 
අද වනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද කරලා තිෙබන්ෙන්? 
70න් පහළට ෙම් ණය බර ෙගනාවාද? ෙගවීෙම් හැකියාව 
වර්ධනය කර ගත්තාද? නැහැ. මාස 21ක් ඇතුළත 
තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය් ණය බර සියයට 19කින් වැඩි කර ෙගන 
තිෙබනවා. ෙමොනවා කරලාද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දු 
දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා දීපු ඒ ෙපොෙරොන්දුවලින් සියයට 50ක්, 
75ක්ම අද ඉටු කරනවා තියා පැත්ත පළාතවත් බලන්ෙන් නැහැ. 
ඉටු කරන්න ගත්තා කියලා කියන ෙපොෙරොන්දු ඉටු කරන්නත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අද බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව බලය ගත්තාට පස්ෙසේ ණය 
බරයි, යුද බරයි, අර බරයි, ෙම් බරයි කියලා නහෙයන් අඬ අඬා 
හිටිෙය් නැහැ කියා. ර ටක පාලකෙයෝ බලය ගන්ෙන් රෙට් 
තත්ත්වය දැනෙගන. 2005 වසෙර් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බලය 
ගත්තාට පස්ෙසේ කිව්වාද, "ෙම් රෙට් යුද්ධයක් එෙහන් තිෙබනවා. 
සාම සාකච්ඡාවලට ෙනෝර්ෙව් කට්ටිය ෙමෙහන් බින්න බැහැලා. 
ආර්ථිකය ෙමෙහම වැටිලා. ණය බර ෙමපමණ උසට. මට නම් 

873 874 

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා] 
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ෙම්ක කරන්න බැහැ" කියලා. එතුමා එෙහම කියලා නහෙයන් 
ඇඬුවාද? යුද්ධය කරන කාලෙය්වත් සියයට 15ක VAT එකක් 
දුරකථන ෙසේවාවලට ගැහුවාද? යුද්ධය කරන කාලෙය්වත් සියයට 
15ක VAT එකක් ෙසෞඛ්යය ෙසේවයට ගැහුවාද? අධ්යාපන ෙසේවයට 
ගැහුවාද? ඒ අවුරුදු 10 ඇතුෙළේ ෙම් රෙට් යුද ගිනි නිව්වා, හිෙත් 
ගිනි නිව්වා, සා ගිනි නිව්වා, ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති කරලා 
ෙපන්වූවා, හැම ෙවලාෙව්ම සියයට 6ට ඉහළින් ආර්ථික වර්ධනය 
තිබුණා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් මාස 21ට සියයට 4ට වඩා අඩු 
මට්ටමකට ෙම් ර ෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය පහත දමා තිෙබනවා. 
මහා ෙලොකු ආර්ථික ෙමොළය. [බාධා කිරීමක්] නළුෙවක් 
ෙනොෙවයි, ෙමොළයක් කියලා කිව්ෙව්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් ෙමොළයක් තියා දැන් අලයක්වත් අපට ෙප්න්ෙන් නැහැ. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්න, ඒ අතෙර් 
ෙහොරා කෑම ෙකොෙහොමද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. මහ බැංකු 
බැඳුම්කර ගනුෙදනුෙවන් ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවට බර පැෙටව්ෙව් 
නැද්ද? ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ ගිෙය් නැද්ද? මිනිස්සුන්ට 
බැංකුවකින් සහනදායී ෙපොලියකට ණයක් අරෙගන තමන්ෙග් 
ව්යාපාර කටයුතු කර ෙගන යන්න තිබුණු හැකියාව තව අඩු කෙළේ 
නැද්ද? ඒ ඔක්ෙකෝම වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙගොවිෙසත ෙලොතරැයිෙය් 
පළමු තෑග්ග තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 50ක්. හිටපු මහ බැංකු 
අධිපතිෙග් බෑනාෙග්  පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම ඒ වාෙග් 102 
ගුණයක තෑග්ගක් ලබා තිෙබනවා, ෙම් මාස 21 ආණ්ඩුෙවන්. ෙම් 
රෙට් වුණු ෙලොකුම ෙහොරකම. මහ බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිවරයා 
ෙකෝප් එකට ඇවිල්ලා කියනවා, "මම ෙම් ගනු-ෙදනුව කෙළේ 
අගමැතිවරයාෙග් උපෙදස් පිට" කියලා. එතෙකොට ෙම්ක අගමැති 
සම්බන්ධ ෙහොරකමක්ද, නැද්ද? අෙප් පවුල් පිටින් හිෙර් දැම්මත්, 
ෙම් සත්ය ෙම් සභාවත්, රෙට් ජනතාවත් ඉස්සරහා කියන එක 
නතර කරන්ෙන් නැහැ. ඒ හින්දා එක පැත්තකින් ෙහොරා කනවා. 
මහ බැංකුව බදා ෙගන බහිරවයා වාෙග් රුපියල් බිලියන ගණනක් 
ෙහොරා කෑවා. අනික් පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් ආර්ථික බර මහ ජනයා 
මත පටවනවා. තුෙනන් ෙදෙක් බලය තියා ගන්න මන්තීවරුන්ට 
ෙදන්න තිෙබන අල්ලස් ඔක්ෙකෝම වාෙග් ෙදනවා, ඇමතිකම් 
ෙදනවා, වාහන  ෙදනවා, ෙතල් ෙදනවා, රුපියල් ෙදලක්ෂය බැගින් 
 ෙතල් දීමනාවකුත් ෙදනවා. ෙමෙහම අල්ලස් දීලා පාර්ලිෙම්න්තුව 
අටවා ෙගන තබා ෙගන ෙම් ආණ්ඩුව ෙවන ෙමොනවත් කරන්ෙන් 
නැහැ. නිවපු ගිනි ටික නැවත පත්තු කරන එකයි කරන්ෙන්.  

අද උතුෙර් ගිනි ඇවිෙළන්ෙන් නැද්ද?  ෙපොලීසියට අද උතුෙර් 
පාරට බැහැලා යන්න බැරි කරලා තිෙබනවා.  ජනවාරි 08 ෙවනිදා 
ෙවනතුරු ෙනොතිබුණු විධිෙය් පෙකෝපකාරි තත්ත්වයකට අද 
උතුෙර් සිවිල් සමාජය ඇද වට්ටලා තිෙබනවා.  ආවා ගෲප් කියලා 
අලුෙතන් මිනීමරු කල්ලි නිර්මාණය ෙවන්න පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා. නීතිය හා විධානය කියාත්මක ෙනොවන තත්ත්වයකට 
යමින් තිෙබනවා. ඒ පැත්ත ගිනි ගන්නවා. නිවපු ගින්න නැවතත් 
පත්තු කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒකත් කරන්ෙන් සහජීවන බලෙයන්. 
හිෙත් ගින්න නැවත ඇවිෙළන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. 
ෙකොෙලොම්බියාව වාෙග් මහ දවල් ෙකොළඹ මිනී මරන්න පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. නැවත  හැමතැනම පාතාල කල්ලි නැඟිටින්න  
පටන් අරෙගන තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
මරදාෙන් උසාවියට යන තැන ෙලොකු ෙබෝඩ් එකක් ගහලා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට මරදාෙන් ෙචොප්ෙපෙග් 28 ෙවනි 
ගුණසමරුව සමරන්න උත්සවයක් පැවැත්ෙවනවා කියලා 
ෙචොප්ෙපෙග් පුතා ෙබෝඩ් එකක් ගහලා තිෙබනවා. මරදාෙන් 
ෙචොප්ෙපෙග්. දැන් ෙචොප්ෙපලා සමරන කාලයක් ෙම්ක. ෙමෙහම 

රටක ෙපොදු ජනතාවෙග් හිෙත් ගින්දර නැවත ඇවිෙළන්න පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ සාමකාමී ශී ලංකාව නැවත අහිමිෙව් ෙදෝ 
කියන බිය නැවත ෙම් රෙට් මහජනතාව තුළ ඇති ෙවන්න පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. බෙඩ් ගින්දරත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට 
අවුළුවන බව ෙපෙනනවා. ෙම් සියයට 15 වැට් එක ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවයට අලුෙතන් එකතුෙවනෙකොට, දුරකථන එනම් 
සන්නිෙව්දන ෙසේවයට අලුෙතන් ෙම් බද්ද එකතුෙවනෙකොට 
අෙන්! විකමසිංහ මහත්තයාෙගන් ෙනොමිලෙය් Wi-Fi  අ රෙගන 
FB  එකට ෙවලා පැය 24ම ඉන්නම් කියලා හිත හදාෙගන කතිරය 
ගහපු තරුණ තරුණියන්ට ෙමොකද, ෙවන්ෙන්? අලුෙතන් බද්ද 
එකතු කළාම එක්ෙකෝ සියයට 40ක් වැඩි ෙවනවා. එක්ෙකෝ ෙම් 
අලුත් බද්ද ෙගවලා  FB එකට ෙවලා ඉන්න ෙවනවා. එෙහම 
නැත්නම් අර ඩිජිටල්ෙග් ගූගෙල් එනකම් බලාෙගන ඉන්න 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉතා ඕනෑකමින් කියනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා ෙමතැන තිෙබන්ෙන් සියයට 4ක 
පමණ බදු වැඩිවීමක් පමණයි කියලා. නමුත්  ෙම්ක පට්ටපල් 
ෙබොරුවක්. ෙම්ක තමයි මහජනයා අන්දන්න කියන කථාව.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි හිතමු මාසයකට රුපියල් 
15,000ක ආදායමක් ලබන පවුලක් සිටිනවා කියලා. ඒ පවුල වැට් 
එක අදාළ ෙවන ෙද්වල් පරිෙභෝජනයට පමණක් - බස් ගාස්තු 
නැහැ, සීනි වියදම, විදුලිය වියදම නැහැ. ඒවාෙග් ෙද්වල් ඉවත් 
කරලා. - වැට් ෙගවන්න ෙවන භාණ්ඩ හා ෙසේවා පමාණයක් 
ලබනවා නම් ඒකට මාසයකට රුපියල් 10,000ක් වියදම් කරනවා 
කියලා හිතමු. ඒ භාණ්ඩ හා ෙසේවා පමාණය රුපියල් 10,000 
වියදම් කරලා ලබා ගත්තාම ඒ කාලෙය් වැට් එක වැදුෙණ් සියයට 
11යි. එතෙකොට 10,000ක භාණ්ඩ හා ෙසේවා පමාණයක් ලබනවා 
කියලා හිතුෙවොත් ඒ කාලෙය් සාමාන්යෙයන් මාසයකට ෙගවන 
වැට් එක රුපියල් 1,100යි.  එතෙකොට වසරකට 132,000යි.  

ඊළඟට, වැට් එක සියයට 15 වුණාම ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියා 
බලන්න. මම ෙම් කියන කාරණයට කලින් වැට් බලෙනොපෑ 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට, දුරකථන ෙසේවයට ගහපු වැට් එක පැත්තක 
තියලායි  ෙම් කියන්ෙන්. කලින් සියයට 11ට බලපෑ ඒවාටම ෙම් 
වතාෙව් සියයට 15 වුණාම අර රුපියල් 10,000 වියදම් 
කරනෙකොට අලුෙතන් එකතුෙවන මාසයක බදු පමාණය රුපියල් 
1,500යි. වසරකට රුපියල් 180,000යි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම විනාඩිෙයන් අවසාන කරනවා. ඔබතුමා මට අතිෙර්ක 

විනාඩියක් ලබා ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැට් එක සියයට 11 සිට 15 
දක්වා වැඩි ෙවනෙකොට මාසයකට රුපියල් 10,000ක භාණ්ඩ හා 
ෙසේවා පමාණයක් ලබා ගත් ෙකෙනකුට දැන් අවුරුද්දකට  
අතිෙර්කව රුපියල් 4,800ක්  ෙගවන්න ෙවනවා. කලින් තිබුෙණ් 
1,100යි. එතෙකොට අතිෙර්කව 4,800ක් වැඩි ෙවනවා. රුපියල් 
4,800ක වැඩිවීමක් කියන්ෙන් සියයට 40ක වැඩිවීමක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සියයට 4යි කියලා කිව්වාට ෙම් වැට් එක 
බලපාලා තිෙබන විධිය දිහා පාෙයෝගිකව බැලුවාම -මම 
කියන්ෙන් අලුෙතන් එකතු වන දුරකථන ෙසේවා ආදිය නැතිවයි-  
සියයට 40ක වැඩිවීමක් ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාව මත පතිත 

875 876 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනවා. ඒක හංඟනවා. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අෙප් රෙට් ආර්ථිකය හතරගාෙතන් වට්ටලා තිෙබනවා. ෙහොරකම 
අද ඉංගීසිෙයන් ෙහොරකම් කරන නල පට්ටියක් බවට  ෙම්ක 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් ටයි-ෙකෝට් ෙහොරු ටික. "Mr. Clean"  
ෙනෙවයි,  දැන් ඉන්ෙන් "Mr. Dirty". "Mr. Clean"  ඉවරයි. දැන් 
ඉන්ෙන් "Mr. Dirty". ඒ නිසා Mr. Dirtyලා එකතුෙවලා ෙම් රට 
dirty රටක් කරන්න යන එකටයි අපි විරුද්ධ. ඒ නිසා 
මහජනතාවෙගන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් බදු බර පටවා ෙම් 
නාස්තිකාර, ෙහොරා කන, ෙම් හවුල  රටට  "හතුරු හවුල" පරාජයට 
පත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටින මහත්වරුන්ට දීලා තිෙබන සන්ෙතෝසම් හින්දා ෙකළින් 
හිටගන්න පණ නැත්නම්  ඒ බලය මහජනතාව අරෙගන, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟට ලක්ෂ ගණනින් මහජනතාව ඇවිල්ලා, ෙම් 
රූකඩ හවුල එළවා දමන එක වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අසාධාරණ ෙලස VAT  බර 
මහ ජනතාව මත පැටවීෙමන් වහාම වළකින්න කියලා අපි ඉතාම 
ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, VAT එක පැටවීමට 
පක්ෂව අත උසස්න සියලු ෙදනාම ෙදවිෙයෝ, බුදුන් බලා ගනිත්වා! 
කියලා පාර්ථනා කරනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කිසිම ෙකෙනක් ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම් 

අවස්ථාෙව් නැහැ ෙන්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මන්තීවරු හතර ෙදෙනක් ඉන්නවා.   

ඊළඟට, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
[අ.භා. 2.06] 
 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් රෙට් 

ඉතිහාසය දිහා බලන ෙකොට 1948දී අපි නිදහස ලබා ගත්ත දිනෙය් 
සිට එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය සන්ධානගතවත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
සන්ධානගතවත් ෙම් රට පාලනය කරලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. 
ෙම් කාල වකවානුෙව්දී එක් විෙශේෂත්වයක් වුණා. ඒ තමයි, 2005 
වර්ෂෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති වීම. 
අෙප් රට නිදහස ලබා ගැනීෙමන් පසු ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
මැතිතුමා, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා, සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල 
මැතිතුමා, බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා, බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා, ෙපේමදාස මැතිතුමා, ඩී.බී. විෙජ්තුංග 
මැතිතුමා, චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය ආදී වශෙයන් ෙම් රට 
පාලනය කරපු නායකයන්ෙග් ආණ්ඩු විසින් ඉතිහාසෙය් සිට ගත්ත 
ණය පමාණයට වඩා අට ගුණයකට වැඩි පමාණයක් ණය අරෙගන 
තිෙබනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 2005 වර්ෂෙය් 
සිට 2015 ජනවාරි 08වැනි දා දක්වා වූ කාලය තුළ. ඒ නිසා තමයි 
මම කිව්ෙව්, ෙම් කාල වකවානුව තුළ විෙශේෂත්වයක් වුණා කියලා. 
2005දී ආණ්ඩු බලය ගත්ත මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය 2015 
ජනවාරි 08 වැනි දායින් අවසන් ෙවනෙකොට 8 ගුණයකින් ණය 
පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක විෙශේෂයි. නව රජයට ඒ ණය 
පමාණය දැන් දරාගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය මහින්ද 
රාජපක්ෂ පාලනය විසින් ෙම් ගත්ත ණය පමාණය නිසා, සිදු වුණු 

දූෂණයන් නිසා, ඒ වාෙග්ම ෙගන ගිය ඒකාධිපති පාලනය,  පවුල් 
පාලනය නිසා අෙප් රෙට් ජනතාව වැදගත් තීන්දුවක් අරෙගන 
2015 ජනවාරි 08වැනි දා ෙම් නව රජය බලයට පත් කළා. ඒක 
නැවතත්, 2015 අෙගෝස්තු 17වැනි දා මහ මැතිවරණෙය්දී ස්ථීර 
කළා. හැෙමෝම කිව්ෙව්, අෙප් රට හරි මඟ දිෙග් ඉදිරියට 
ෙගනියන්න කියලායි. එතෙකොට අෙප් නව රජයට අකමැත්ෙතන් 
ෙහෝ තීන්දුවක්, තීරණයක් ගන්න ෙවනවා, අපි තවත් ණය 
අරෙගන ෙම් ණය ටික ෙගවනවාද, එෙහම නැත්නම්, ෙකටි 
කාලයකට යම් ආකාරයකින් ජනතාවෙගන් බදු හැටියට මුදල් ටික 
අරෙගන ෙම් ණය ටික ෙගවලා අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරනවාද කියලා.  

දැන් අෙප් රට ෙම් ණය උගුලට අහුෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 
නිදසුනක් හැටියට කල්පනා කරලා බලන්න, ෙගදරක අප්පච්චි 
ෙකෝටි පෙකෝටි ගාණක් ණය අරෙගන තිබියදී, බැරි ෙවලා ෙහෝ ඒ 
අප්පච්චි මැරුණා නම්, එතෙකොට ෙම් ණය ටික  දූ දරුවන්ට 
ෙගවන්න ෙවනවා ෙන්. එතෙකොට දු දරුවන් අම්මත් එක්ක එකතු 
ෙවලා කල්පනා කරන්න ඕනෑ, "අපි තව ණයක් අරෙගන ෙම් ණය 
ෙගවනවාද, නැත්නම් යම් ආකාරයකින් අෙප් වියදම් ටිකක් අඩු 
කරෙගන ෙම් ණය ටික ෙගවනවාද?" කියලා. ෙම් රජයට මුහුණ 
පාන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයත් එවැනි ආකාරෙය්යි. 
අපට පුළුවන්, තවත් ණය ගන්න. අෙප් රට ෙකෙරහි විෙශේෂ 
අවධානයක් ජාත්යන්තර වශෙයනුත් ලැබී තිෙබන නිසා, 
ජාත්යන්තරය ඉදිරිෙය් අෙප් රට ජයගහණය කරලා තිෙබන නිසා 
අපට කිසි ගැටලුවක් නැතිව වැඩිපුර ණය ගන්න පුළුවන්. ඒ 
විධියට වැඩිපුර ණය ගත්ෙතොත්, අපි ෙම් ණය උගුලට තවත් අහු 
ෙවනවා ෙන්ද? යම්තමින් ෙහෝ බුද්ධියක් තිෙබනවා නම්, 
ඉස්ෙකෝෙල් ගිහිල්ලා යම්තමින් ෙහෝ දැනුමක් තිෙබනවා නම්, 
එෙහම ෙකෙනකුට ෙම්ක ෙත්ෙරනවා. මට හිෙතන විධියට ෙම්ක 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත් ඉස්ෙකෝෙල් ගිහිල්ලා නැති අයට විතරයි. 
අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී, ෙකටි කාලයකට- අපි ෙමම බද්ද අය කිරීම 
ස්ථිර වශෙයන් කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි.- අකමැත්ෙතන් ෙහෝ ෙම් 
බද්ද අය කරන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාව ෙබ්රා ගන්නයි. ඒ 
ෙවනුෙවනුයි අපි ෙමම බද්ද අය කරන්ෙන්.  

ෙමම VAT එක ජනතාවෙගන් අය කරන විට, දුප්පත් අහිංසක 
ජනතාවට ඒ තුළින් ඇති වන පීඩාව අවම කරන්න අපි පුළුවන් 
තරම් උත්සාහ කර තිෙබනවාය කියන එක මම ඉතා පැහැදිලිව 
කියනවා. ඒ පීඩාව සියයට 100ක්ම නැති ෙවනවා කියලා 
කිව්ෙවොතින් ඒක අසත්යක් වනවා. නමුත්, අහිංසක දුප්පත් 
ජනතාවට එමඟින් ලැෙබන පීඩනය, ආර්ථික අපහසුතා 
ෙහේතුෙවන් ෙම් බදු අවම කිරීමට පුළුවන් උපරිම උත්සාහය අපි 
ෙයොදා තිෙබනවා. අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය අංශය, අධ්යාපනය 
වැනි අංශ ෙකෙරහි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන් එම 
නිසායි.  ෙම් ආකාරයට ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන්  ශක්තිමත් කර 
ගන්න ඕනෑ.  

දැන් ඔබතුමන්ලා දන්නවා, අපට ෙම් රෙට් ආදායම වැඩි කර 
ගන්න තිෙබන පධානම ගැටලුව වන්ෙන්, GSP Plus සහනාධාරය 
ෙනොලැබීම කියලා. ගරු අගාමාත්යතුමාත් පසු ගිය සතිෙය් 
විෙද්ශෙය් සංචාරය කළා. එහිදී ලබන වර්ෂෙය්දී, GSP Plus 
සහනාධාරය ලබා ගන්න යුෙරෝපීය රටවල සම්පූර්ණ සහෙයෝගය 
අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. එතෙකොට අෙප් රෙට් ආදායම තවත් 
වැඩි ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  තහංචි දාලා නතර කර තිබුණ 
මත්ස්ය අපනයනයට ෙම් වන  ෙකොට අවසර ලැබිලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට, ෙම් රට ට ලැෙබන ආදායම තවත් වැඩි වනවා. ෙම් 
ආකාරෙයන් රෙට් ආදායම වැඩි වන විට, VAT අඩු කර, 
ජනතාවට මීට වඩා සහනයක් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා. 
ඒ කාල වකවානුව වැඩි ඈතක ෙනොෙවයි. ළඟදීම, අපි අෙප් රෙට් 
ජනතාවට ඒ කාල වකවානුව උදා කර ෙදනවා.  

877 878 

[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා] 
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් හැෙමෝම කථා කරන්ෙන්, 
"ෙහොරකම් කරපු අයෙගන් ෙම් බදු අය කරන්න ඕනෑ" කියලායි. ඒ 
ෙහොරකම් කරපු අයෙගනුත් ඒ මුදල් ලබා ගන්න කියන ඉල්ලීමත් 
තිෙබනවා. ඒ කටයුත්තත් අකුරටම ඉටු කරනවාය කියා පකාශ 
කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.14] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාවට නැවත අසීමිත 
ෙලස බර පටවන, ජනතාව අසීරුතාවට පත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනා 
ෙකෙරන ෙමම VAT සංෙශෝධනය පිළිබඳ කරුණු කිහිපයක් කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මට කලින් කථා කළ ගරු මන්තීතුමා කිව්ෙව්, ෙගදර මහා ණය 
කන්දක හිර ෙවලා තිෙබනවා නම්, දරුවන්ට ඒ ණය කන්දරාව 
පටවන්ෙන් නැතිව, ඒ තාත්තා විසින් සැලසුමක් හදලා දරුවන් 
ෙබ්රා ගත යුතු බවයි. හැබැයි, ඒ ෙහොඳ තාත්තා ෙකෙනක්. ෙම්, 
ෙහොර තක්කඩි තාත්තා ෙකෙනක්. ඒක මතක තබා ගන්න. මහ 
ජනයාෙග් ධනය නාස්ති කරමින්, මහ ජනයාෙග් ධනය ෙහොරකම් 
කරමින් මහ ජනයා මත බර පටවන තාත්තා ෙකෙනක් ෙම් 
ඉන්ෙන්. ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව  විසින් ෙම්  
වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය ෙල්ඛනය තමයි ගිය 
අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඉදිරිපත් කෙළේ. හැබැයි, 
අගාමාත්යවරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයක් කරලා,  ඒ සඳහා බදු 
සංෙශෝධන යළිත් මාර්තු මාසෙය්  ඉදිරිපත් කළා. නැවත, මැයි 
මාසෙය් බදු සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා, මුදල් අමාත්යවරයා ගැසට් 
ගහලා.  දැන්, නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා බදු සංෙශෝධන 
කරන්න සිදු  වී තිෙබනවා. ෙමයින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් කුමක්ද? 
ඒ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුවට අඩුම තරෙම් 
අවුරුද්දක ආදායම් උපයා ගැනීෙම් මාර්ග සහ වියදම් කිරීෙම් 
ආකාරය පිළිබඳව ඇස්තෙම්න්තුවක්වත් සකස් කර ගන්න බැරි 
ආණ්ඩුවක් කියන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 10 
ෙවනිදාට තමයි ඊළඟ අවුරුද්ෙද් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ඊළඟ අවුරුද්දට අය 
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්න තිබියදී, සති ෙදකකට මත්ෙතන් 
මාස ෙදකක් ෙම් අවුරුද්ෙද් මුදල් උපයා ගැනීම ෙවනුෙවන් බද්දක් 
ගහන්න ෙවලා තිෙබනවා. ඒකද, කළමනාකරණය? තවත් සති 
ෙදකකින් අලුත් අය වැය ෙල්ඛනයක් එනවා. සති ෙදකකට කලින් 
අලුත් බද්දක් ගහනවා. ඒෙකන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව අඩුම තරෙම් 
අවුරුද්දකට අදාළ වන පරිදි ආර්ථික සැලැසම්ක්වත්, උපාය 
මාර්ගයක්වත් සකස් කර ගන්න බැරි ආණ්ඩුවක් කියන එකයි.  

මම ෙම් ළඟදී දැක්කා, ගරු අගමැතිතුමා නියම කථාවක් 
කියලා තිබුණා. 2030 වන විට සල්ලි වැෙටනවා ලු! ෙම් ආණ්ඩුවට 
උපරිම වශෙයන් ජන වරම තිෙබන්ෙන්, 2020 වසර වනෙතක් 

පමණයි. 2030 වන විට සල්ලි ගස් ෙහල්ලිලා සල්ලි වැෙටන්න 
පටන් ගන්නවා ලු! ඒක 2030 වසෙර් ඉන්න පාලකයා බලා ගනීවි. 
දැන් සිටින ෙම් පාලකයා ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? දැන් සිටින ෙම් 
පාලකයා කරන්න ඕනෑ, ෙම් පාලකයාෙග් වගකීම ෙවන්න ඕනෑ 
ෙම් ෙවලාෙව් ජනතාව ජීවත් කරවීමයි. නමුත් සිදුවී තිෙබන්ෙන් 
කුමක්ද? පාලකයා ජනතාව ජීවත් කරවනවා ෙවනුවට ජනතාව 
මිරිකා, ජනතාව පීඩාවට පත් කරලා ජනතාවෙග් ධනය ෙසොරා 
ගන්නා මංෙකොල්ලකාරයකු බවට පත්වී සිටිනවා. 
"මංෙකොල්ලකාරයකු" කියා මා කියන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමවැනි ආර්ථික අර්බුදයක් 
තිෙබනවා නම්, හැම ෙවලාෙව්ම ඒකට පධාන ෙහේතුව ෙලස මහා 
ණය කන්දක් තිබීමයි කියා ෙපන්නුම් කරනවා නම්, ආණ්ඩුවක් 
පළමුව කළ යුතුව තිබුෙණ් කුමක්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි? තමන්ෙග් පාලනය යම් සකසුරුවම් සහිත පාලනයක් 
බවට පත් කර ගත යුතුව තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති, අෙප් 
රෙට් සිටින්න පුළුවන් ඇමතිවරුන් 30යි, නිෙයෝජ්ය සහ රාජ්ය 
ඇමතිවරුන් 40යි කියා සංෙශෝධනයක් දහනවවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
ෙගනාවා කියා. එෙහම නම් ෙම් රට පාලනය කරන්න ඕනෑ, 
ඇමතිවරුන් 30ෙදෙනකුයි, නිෙයෝජ්ය සහ රාජ්ය ඇමතිවරුන් 
40ෙදෙනකුයි. හැබැයි පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් 17වන දා 
මැතිවරණෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව හදාගත්තාට පසුව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ආ පළමුවැනි ෙයෝජනාව ෙමොකක්ද? 
ඇමතිවරුන් 30 සිට 48 දක්වා 18කින් වැඩි කරගන්නත්, 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන් සංඛ්යාව, රාජ්ය අමාත්යවරුන් සංඛ්යාව 
වැඩි කරගන්නත් ෙයෝජනාවයි ෙගනාෙව්. එවිට සිතුෙණ් නැද්ද, 
"රට මහා ණය කන්දක  තිෙබනවා. ජනතාව පීඩාවට පත් වී 
සිටිනවා. ෙමවැනි දැවැන්ත අමාත්ය මණ්ඩලයක් පත් කර ගැනීම 
සාධාරණ නැහැ. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ඇමතිවරුන් 30ක් ෙලස 
සඳහන්ව තිබුණත් අප පත් කරන්න ඕනෑ 25යි" කියා? එෙහම 
සිෙතන්න ඕනෑ නැද්ද? හැබැයි ඒ ෙවනුවට සිතිලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඒ ෙවනුවට සිතිලා තිෙබන ෙද් මා කියන්නම්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අමාත්යවරුන් සංඛ්යාව 30 සිට 48 
දක්වා වැඩි කරලා අලුතින් අමාත්යවරුන් 18ෙදෙනකු හදනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනාවක් සම්මත කරලා. ඒ අලුත් 
අමාත්යවරුන් ෙවනුෙවන් වාහනවලට යන වියදම, අමාත්යාංශ 
කාර්යාලවලට යන වියදම, ආරක්ෂක භටයන්ට යන වියදම, 
අමාත්යවරුන්ට ෙගයක් ලබා දීම, ෙගදර ලයිට් බිල ෙගවීම, ෙගදර 
වතුර බිල ෙගවීම, කාර්ය මණ්ඩලය 15 දක්වා වැඩි කිරීම ආදි 
සියල්ල ගත්තාම, අමාත්යවරයකු ෙවනුෙවන් ජනපදයක් නඩත්තු 
කරන්න යන ධනය යනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා එදා කිව්ෙව් නැහැ, 
"ආර්ථික අර්බුදයක් තිෙබනවා. ණය අර්බුදයක් තිෙබනවා. 
ෙමවැනි දැවැන්ත අමාත්ය මණ්ඩලයක් පත් කරලා අෙප් මුදල් 
නාස්ති කරන්න ඕනෑ නැහැ." කියා. එදා එෙහම කල්පනා කෙළේ 
නැහැ. ඇයි ඒ? එය ෙබදාගන්ෙන් තමන්ටයි. තමන්ට ෙබදාගන්නා 
විට නිර්ෙලෝභි ෙලස ෙබදා ගන්නා පාලකයා ජනතාවට යම් 
සහනයක් තිෙබනවා නම් ඒ සහනය කප්පාදු කරලා ජනතාවට 
ලැබී තිෙබන ඒ අයිතිවාසිකමත් උදුරා ගන්නවා. ෙම්ක සාධාරණද 
කියා මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ජනතාව විතරද, පටි තද කරගන්න ඕනෑ? ෙමතුමන්ලා පටි තද 
කරගන්න ඕනෑ නැද්ද? ෙමොකක්ද තිෙබන සාධාරණත්වය, 
අමාත්යවරුන් 30 සිට 48 දක්වා වැඩි කරන්න? එය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතැනින් නතර වුෙණ් නැහැ. ඊට පසුව 
පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු ෙගනාවා. ඒ කුමක් ෙවනුෙවන්ද? වාහන 
මිල දී ගැනීම ෙවනුෙවන්. මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක 
මහත්මයා උෙද් ෙම් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට මම 

879 880 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමාෙගන් ඇහුවා, ෙමම සංෙශෝධනය හරහා භාණ්ඩාගාරය ෙම් 
අවුරුද්ෙද් උපයා ගන්න අෙප්ක්ෂා කරන මුදල් පමාණය 
ෙකොච්චරද කියා. එතුමා කිව්වා, රුපියල් ෙකෝටි 180යි කියා. ෙම් 
සංෙශෝධනය හරහා ෙම් අවුරුද්ෙද් උපයා ගන්න අෙප්ක්ෂා 
කරන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 180යි කියා එතුමා කිව්වා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. හැබැයි ඇමතිවරුන්ට වාහන ෙගන්වීම සඳහා 
ෙවන් කරන ලද පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවට අදාළ අතිෙර්ක මුදල් 
පමාණය රුපියල් ෙකෝටි 118යි. ඒක නතර කරන්න ෙකෝ. තවත් 
අවශ්ය වන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 62යි ෙන්. ඒකත් ෙසොයාගන්නා 
හැටි කියන්නම්. ඊළඟට කරන්න පුළුවන් ෙමොකක්ද? මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අගාමාත්යවරයාෙග් වාහන ෙවනුෙවන් කීයක් 
ෙවන් කළාද කියා ඔබතුමා දන්නවා. කල්පනා කර බලන්න. ඒ 
ෙවනුෙවනුත්  රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
එෙහම නම්, රුපියල් ෙකෝටි 30ක් තිෙබනවා, එතැනත්. ඒ වාහන 
ෙගන්වීම විතරක් නතර කෙළොත්, ෙම් බද්ද පැත්තකින් තබන්න 
පුළුවන්. එෙහම ෙනොකරන්ෙන් ඇයි? හැන්ද තිෙබන්ෙන් තමා 
අෙත්යි. තමන්ට ඕනෑ විධියට ෙබදා ෙගන ජනතාව අසීරුවට පත් 
කරන පාලකෙයෝයි, ෙමතුමන්ලා. ෙමතුමන්ලා විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙමහි කලින් සිටි අයත් ෙම් සම්බන්ධෙයන්  'කප්' ගහපු අයයි. අපි 
එය මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ අයට දැන් ශුද්ධවන්තයන් වන්න 
බැහැ. ඒ අය මීට වඩා දැවැන්ත අමාත්ය මණ්ඩලයක් හැදුවා; මීට 
වඩා නාස්ති කළා; මීටත් වඩා ෙහොරකම් කළා. ෙම්ක තමයි සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ෙම් පාලකයාෙග් ආකෘතිය වී 
තිෙබන්ෙන් කුමක්ද? අවුරුදු 68ක් තිස්ෙසේ ෙම් රට පාලනය කරන 
පාලකයාෙග් ආකෘතිය ෙමොකක්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? 
ජනතාව පීඩාවට පත් කරමින් තමා අෙත් තිෙබන හැන්ෙදන් 
තමන්ට ඕනෑවටත් වඩා ෙබදාගන්නා පාලනයන් ෙම් රෙට් තිබුණා. 
එවන් පාලකෙයෝ ෙම් රෙට් සිටියා. එහි පතිඵලය හැටියට තමයි අද 
ෙම් VAT එක ගහලා තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා ෙම් ගැන කල්පනා කර බලන්න.  

VAT එක ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයටත් ඇතුළත් කරනවා. අපි 
දන්නවා, අප ෙපොඩි කාලෙය් අෙප් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා කියා. අපට ෙබෙහත් ටික 
දුන්ෙන් ඉස්පිරිතාෙලන්; පරීක්ෂණය කෙළේ ඉස්පිරිතාෙලන්; 
ෙලෙඩ් බැලුෙව් ඉස්පිරිතාෙලන්. අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
සමහර ෙවලාවට ෙලෙඩ් බලනවා, ඉස්පිරිතාෙලන්; පරීක්ෂණය 
කරන්න ඕනෑ, එළිෙයන්. සමහර ෙවලාවට ෙලෙඩ් බලනවා, 
ඉස්පිරිතාෙලන්; ෙබෙහත් ගන්න ඕනෑ, එළිෙයන්. ෙම්ක තමයි, 
අෙප් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. හැබැයි, ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? මා එළිෙයන් 
පරීක්ෂණයක් කර ගන්නවා. ඇයි? රජෙය් ෙරෝහෙල් ඒ සඳහා 
පහසුකම් නැති නිසා. මා ෙබෙහත් ගන්නවා, එළිෙයන්. ඇයි? 
ඉස්පිරිතාෙල් පහසුකම් නැති නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හෘදය නතර වීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන, හෘදයාබාධ ෙහේතුෙකොටෙගන අෙප් රෙට් 
පුරවැසියන්  21ෙදෙනක් දවසකට මිය යනවා. ඒ ඇයි? ෙලෙඩ් 
හඳුනා ෙගන තිබුණත්, ඒ සඳහා ෛවද්ය පරීක්ෂණ ටික කරලා 
හදවත් operation එක කර ගන්න ඔවුන්ට මිල මුදල් නැති නිසායි. 
ඒ මිල මුදල් ෙසොයන්න ඉඩම් උකස් තබනවා; ෙගවල් උකස් 
තබනවා; tickets ගහනවා; යාළුවන් banners දමලා සල්ලි එකතු 
කරනවා අපි දැකලා තිෙබනවා. ෙරෝගියකුට තමන්ෙග් හදවෙත් 
සැත්කමක් කර ගැනීම සඳහා මුදල් උපයා ගන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමෙහම තමයි. අද තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න 
හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? හදවතක් operate කිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 
6ක් වැය වුෙණොත්, ඔවුන් උපයා ගන්න මුදල්වලින් සියයට 15ක 
බද්දක් ෙගවන්න ඕනෑ; රුපියල් 90,000ක් ආණ්ඩුවට ෙගවන්න 

ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම්? අපි ෙම්ක 
අනුමත කරන්න ඕනෑද? ෙලෙඩක් තමන්ෙග් හදවෙත් සැත්කම - 
operation එක- සඳහා වියදම් කරන්ෙන්, ෙගය උකස් තබලා, 
එෙහම නැත්නම් ඉඩම් උකස් තබලා, එෙහමත් නැත්නම් ණයක් 
අරෙගන ෙබොෙහොම අමාරුෙවනුයි. එෙහම එකතු කර ගත් 
ධනෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සුර සැප සහිත ජීවිත ගත කිරීම 
සඳහා දඩ ගහනවා. ඒක සාධාරණද? ෙලෙඩකුෙගන් ධනය එකතු 
කර ගන්න එක, operation එෙකන් බද්දක් අය කර ගන්න එක 
සාධාරණද? තමුන්නාන්ෙසේලා මිනිසුන්ද කියා කල්පනා කරලා 
බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා කැප කිරීම් කරන්න සූදානම් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙමොකක්ද ෙම් කරමින් තිෙබන්ෙන්?  

ජනතාවට කිසිෙසේත්ම ඔෙරොත්තු දිය ෙනොහැකි, ඒ වාෙග්ම 
ජනතාව මත කිසි ෙසේත්ම පැටවිය ෙනොහැකි පන්නෙය් බදු 
වර්ගයක් තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, ෙම් බද්දට පක්ෂව අත 
උස්සන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සූදානම්ද කියලා. දැනට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් වී තිෙබනවා. අඩුම 
තරමින් ඒ සංෙශෝධනයවත් ඇතුළු කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා 
කටයුතු කරනවාද කියා දැන ගන්න කැමැතියි. මූලාසනරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ෙපන්නුම් කර තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් 
ආණ්ඩුව අනුගමනය කරමින් තිෙබන ආර්ථික උපාය මාර්ගය, පසු 
ගිය කාලාන්තරය තිස්ෙසේම අනුගමනය කරන ලද ආර්ථික උපාය 
මාර්ගෙය් දිගුවක් මිසක් එහි කිසිදු ෙවනසක් ෙනොවන බව තමයි 
ෙම් ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මීට ෙපර තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? ආණ්ඩුව භාර ගැනීමට ෙපර කිව්ෙව්, "නාස්තිය නතර 
කරනවා, ෙහොරකම් නතර කරනවා, ෙහොරකම් කරපු අයෙග් ධනය 
එකතු කර ගත්තාම ෙම්වා ෙගවන්න පුළුවන්" කියලායි. දැන් 
COPE වාර්තාව ඉදිරිපත් වී තිෙබනවා. ශීලන්කන් එයාර් ලයින්ස් 
ආයතනෙය් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 10,200ක් -රුපියල් බිලියන 
102ක්-  ෙලස COPE වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා. තනි, 
හිතුවක්කාරී, තක්කඩි වුවමනාවක් ෙවනුෙවන් 2008 අවුරුද්ෙද්දී 
ශීලන්කන් එයාර් ලයින්ස් ආයතනය රජයට පවරා ගත්තා. රජයට 
පවරා ෙගන අවුරුදු 7ක් යන ෙකොට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
අවුරුදු හතකට ශීලන්කන් එයාර් ලයින්ස් එෙක් පාඩුව රුපියල් 
ෙකෝටි 10,200යි. ෙම් මාස 2ට තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප්ක්ෂා 
කරන්ෙන් කීයද? ෙම් මාස 2කට තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප්ක්ෂා  
කරන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි 180යි. ශීලන්කන් එයාර් ලයින්ස්  
ආයතනෙය් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 10,200ක් ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ වංචනිකයන්ෙගන් ඒවා අත් පත් කර 
ගන්න උත්සාහ කෙළේ නැහැ; ඒ වංචනිකයන්ෙග් ෙද්ෙපොළ පවරා 
ගන්න උත්සාහ කෙළේ නැහැ. ඒ ෙවනුවට  ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ 
ෙවනුවට තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ බර ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ඔළු මත 
පතිත කරන්න කටයුතු කරමින් තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ඊ ෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙහජිං 
ගනු-ෙදනුව ගැන කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඒ 
නඩුෙව් නීතිමය ගාස්තුව විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 102යි. ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව නඩු කියන්න මහ ජනයාෙග් 
ධනෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 102ක් වියදම් කර තිෙබනවා. ෙම් 
බද්ෙදන් තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 
180යි. ෙහජිං ගනු-ෙදනුෙවන් සිදු වුණු පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 
1,020යි -රුපියල් මිලියන 10,200යි-. රුපියල් ෙකෝටි 1,020ක -
  රුපියල් බිලියන 10.2ක- පාඩුවක් තිෙබනවා, ෙහජිං ගනු-
ෙදනුෙවන්. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් බද්ෙදන් අෙප්ක්ෂා 
කරන්ෙන් රුපියල් බිලියන 1.8යි. ෙම්වා මහ ජනයා ෙගවිය යුතු 
මුදල්ද? ෙම්වා ධනවත්, බලවත් අයෙගන් තමුන්නාන්ෙසේලා අය 
කර ගත යුතු මුදල්.  

881 882 
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගිය 
අවුරුද්ද ඇතුළත ෙකොමර්ෂල් බැංකුව ෙහෝ අනිකුත් වාණිජ බැංකු 
පරයා අෙප් රෙට් එක් කුඩා මූල්ය සමාගමක්, ඒ කියන්ෙන් 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් ලිමිටඩ් සමාගම, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිතුමාෙග් බෑනනුවන්ෙග් සමාගම  ෙමොකක්ද  කෙළේ? පසු ගිය 
කාලය මුළුල්ෙල්ම කබ්රාල්ලාත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙකොටස් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙසල්ලම් කරපු හාදෙයෝ, මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර 
ගනු-ෙදනු හරහා දාදු ෙකළපු අය, සූදුකාරෙයෝ, පසු ගිය ආණ්ඩු 
කාලෙය් "තාරුණ්යයට ෙහටක්" හදපු අය, ඒ තාරුණ්යයට ෙහටක් 
ආයතනවල අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් හිටපු අය තමයි ෙම්.  අද 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ ගජ මිතුරන්ම තමයි අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ත් ගජ මිතුරන් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ගිය අවුරුද්ෙද් මාර්තු මාසෙය් සිට ෙම් අවුරුද්ෙද් මාර්තු මාසය වන 
විට  පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගෙම් ලාභය රුපියල් ෙකෝටි 520යි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කල්පනා කර බලන්න. 
රුපියල් ෙකෝටි 520ක ආදායමක් ලබන්න ඒ සමාගෙම් ශාඛා 
තිෙබනවාද? අනුරාධපුරෙය්, ෙපොෙලොන්නරුෙව් ශාඛා තිෙබනවාද? 
ශාඛා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ආයතනය 
ෙමොනවා හරි නිෂ්පාදනයක් කරනවාද? නැහැ, නිෂ්පාදනයක් 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ ආයතනෙය් ෙසේවකෙයෝ දහස් ගණනක් 
ඉන්නවාද?  නැහැ, ෙසේවකෙයෝ දහස් ගණනකුත් නැහැ. ඒ 
ආයතනයට තට්ටු හෙත්, අෙට් ෙගොඩනැඟිලි තිෙබනවාද?  නැහැ, 
තට්ටු හෙත් අෙට් ෙගොඩනැඟිලිත් නැහැ. අඩි විස්ෙසේ දහෙය් 
කාමරයකුයි, විස්සකට වඩා අඩු ෙසේවක සංඛ්යාවකුයි තියා ෙගන ඒ 
ආයතනය රුපියල් ෙකෝටි 520ක ලාභයක් ලබනවා! ගිය 
අවුරුද්ෙද් මාර්තු මාසෙය් සිට ෙම් අවුරුද්ෙද් මාර්තු මාසය දක්වා 
රුපියල් ෙකෝටි 520ක ලාභයක් ලබනවා. ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දවසක ලාභය රුපියල් 
ලක්ෂ 137යි. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම අවසන් ෙවලා ෙහට 
පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවන ෙකොට අර්ජුන මෙහේන්දන්ෙග් බෑණාෙග් 
-ඇෙලෝසියස්ෙග්-  පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස්  සමාගෙම් ලාභය රුපියල් 
ලක්ෂ 137යි. අඩි විස්සයි දහෙය් කාමරයක, ෙසේවකෙයෝ 20ක් තියා 
ෙගන ඒ වාෙග් ලාභයක් ලබනවා.   

අනිවාර්යෙයන්ම මහ බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිවරයා ෙම් ලාභයට 
දායක වී තිෙබනවා. ඒ අධිපතිවරයා ආරක්ෂා කරන්න ආණ්ඩුව 
මැදිහත් ෙවමින් සිටිනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා  රටට ධනය අය කර 
ගන්න ඕනෑ  ඒවාෙගන්ෙන්. මහජනයා මත බදු ගහලාද රටට ධනය 
අය කර ගන්න ඕනෑ? නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගජ මිතුරන්, 
පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්ත් සුරතලුන්, ගජ මිතුරන් බවට පත් ෙවලා හිටපු 
ඒ අයෙගන් ඒ ධනය අය කර ගන්න ඕනෑ.   තමුන්නාන්ෙසේලාට 
බලා ගන්න පුළුවන්, අද  ඒ පරණ මහත්වරු ටික තමුන්නාන්ෙසේලා 
වෙට් කැරෙකනවා. ඒ පරණ මහත්වරු ටිකම තමයි අද අරලියගහ 
මන්දිරය වෙට්ත්, ජනාධිපති මන්දිරය වෙට්ත් කැ රෙකන්ෙන්. 
ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ පරණ යාළුෙවෝ ටිකමයි ඉන්ෙන්.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
අපි ෙනොෙවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලා ඒ කාලෙය්ත් ගජ මිතුෙරෝ ෙනොෙවයි. [බාධා 

කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ''වාටිෙය්''වත් හිටිෙය් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේ  එප්පාවල පැත්ෙත් කුඹුරක් ෙකොටාෙගන හිටියා. 
ඊට වඩා වැඩක් ඔබතුමාට තිබුෙණ් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ මන්තී 
ෙවන්න ඇති, ඇමති ෙවන්න ඇති. නමුත් ඊට වඩා කිසි කාර්යයක් 
තමුන්නාන්ෙසේට තිබුෙණ් නැහැ.  උපරිම වශෙයන් කටියාෙව්, යාය 
10, කුකුල් ෙකොටුවක් කරන්න ඇති. එදා ඊට වඩා යමක් කරන්න 

තමුන්නාන්ෙසේලාට තිබුෙණ් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කවුද එදා? 
තමුන්නාන්ෙසේලා එදා ඒ වාටිෙය්වත් හිටිෙය්  නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] මමත් තඹුත්ෙත්ගම නිසා තමයි  එස්.සී. මුතුකුමාරණ 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ගැනත්, කුකුල් ෙකොටුව ගැනත් දන්ෙන්.  
ඔබතුමන්ලා ෙම්වාට දායක නැහැ. ඔබතුමා විතරක් ෙනොෙවයි, 
නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිතුමා හැටියට හිටපු සරත් අමුණුගම 
මහත්මයාත්  ෙකළවරකින් තමයි තියාෙගන තිබුෙණ්, 
බබළවන්න. අර ජාත්යන්තර සමුළුවලට එෙහම යන ෙකොට සුදු 
පාටින් ඇඳ ෙගන කථා කරන්න තියා ගත්ත මහත්වරු තමයි, 
ඒෙගොල්ෙලෝ. ඒෙගොල්ෙලෝ  එදා පාලනය කළ මහත්වරු 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, පාලනය කළ කණ්ඩායමක් හිටියා. ඒ 
කණ්ඩායමට ගජ මිතුරු කල්ලියක් හිටියා. ඒ කල්ලිය අද වහලා 
ඉන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ළඟ. එක මලක් පර ෙවන ෙකොට 
අෙනක් මෙල් ෙරොන් ගන්න වහනවා වාෙග්, ෙම් ගජ මිතුරු 
කල්ලිය අද තමුන්නාන්ෙසේලා ළඟ වහලා තිෙබනවා.   

තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කල්ලිය ආරක්ෂා කරමින් තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කල්ලිය ආරක්ෂා කරමින් තමයි 
ජනතාව මත බර පටවන්ෙන්. ඒකට පක්ෂව අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අත ඔසවන්න ඕනෑද? අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අත 
ඔසවන්න ඕනෑ ෙමොකටද? අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අත එසැවිය 
යුත්ෙත් මහජනයාෙගන් ෙහොරකම් කරලා තිෙබන ධනය යළි 
අත්පත් කර ගැනීමට  කටයුතු කරන්නයි. ඒ නිසා ඒ ධනය 
අරෙගන ෙම් හිඟය පියවා ගන්න. ඒ ධනය අරෙගන ජනතාවට 
තවත් සහන ෙදන්න. ඒ ෙවනුෙවන් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා ජනවරමක් ලැබුෙණ්. ජනවාරි මාසෙය් 
08වැනි දා ජනවරම තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා 
නම්, ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාව, 
බලාෙපොෙරොත්තුව තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා 
නම්, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්න තිබුෙණ් පවරා ගන්නා ලද 
ඒ ෙද්ෙපොළවලින්, ඒ ධනෙයන් මහජනයා ෙවනුෙවන් කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා තීරණය කිරීෙම් ෙයෝජනාවක්. හැබැයි, ඒ 
ෙවනු වට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනැල්ලා තිෙබන ෙයෝජනාව 
ෙමොකක්ද? ඒ ගජමිතුරු කල්ලිෙය් ෙද්ෙපොළ ඒ විධියටම ආරක්ෂා 
කරන්න පමණක් ෙනොෙවයි, ඒවා වර්ධනය කර ගන්න තව ඉඩ 
කඩ ෙදමින් තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙමතැන සම්මත කර ගන්න 
හදන්ෙන් සුපුරුදු පරිදි ජනතාව මත  බර පැටවීෙම් ෙයෝජනාවක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාව 
ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා ජනතාව  තැබූ බලාෙපොෙරොත්තු සහ 
අෙප්ක්ෂා එක්ක සමපාත වන්ෙන් නැහැ. ඒකට පතිවිෙරෝධ ෙලස 
හිට ගත්ත පනත් ෙකටුම්පතක්, ෙයෝජනාවක් ෙම්ක. ජනවාරි 
මාසෙය් 08වැනි දායින් පසුව, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත්වී 
සිටින තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පිෙල් අයටවත් ෙම් ෙයෝජනාවට අත 
උස්සන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙයෝජනාවට අත 
උස්සනවා කියන්ෙන්  ඡන්ද ෙපොෙළේදී - ඡන්ද මධ්යස්ථානෙය්දී- 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකෙරහි අෙප්ක්ෂා, බලාෙපොෙරොත්තු ෙපොදි බැඳ 
ෙගන හිටපු ඡන්දදායකයාෙග් හරි ඡන්ද නිෙයෝජිතයාෙග් හරි 
වුවමනාවලට, ජනතාවෙග් වුවමනාවලට පිටු පෑමක්.  
තමුන්නාන්ෙසේලාට ගමට යන්න ඕනෑ නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙම් 
පුටුවල වාඩි කරවපු මිනිසුන්ෙග් හදවතට ඇහුම්කන් ෙදන්න ඕනෑ 
නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පුටුවල වාඩි කරවපු මිනිසුන්ෙග් දුක් 
අ ෙඳෝනාවලට ඇහුම්කන් ෙදනවා නම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, අපි දන්නවා 
ෙබොෙහෝ අය ඔය පුටුෙව් වාඩි ෙවන ෙකොට හදවත ගලවලා තමයි 
වාඩිෙවන්ෙන් කියලා. ඉතිහාසය පුරාවටම හදවතක් තිබුණ අය 
ඔය පුටුවල වාඩි වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක සිද්ධිෙය්දී, ඒ කමිටුෙව්දී නඩු අහලා, ෙයෝජනා 
සම්මත කරලා,  අළුයම ලූ ෙකළ පිඩක් ෙසේ  "තූ, තූ" කියලා ඇය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළවා හැරිෙය්. 

883 884 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලා හදවත් තිෙබන මිනිස්සු ෙනොෙවයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ධනය, බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් 
ඕනෑම සාපරාධී කියාවකට  ''සිග්නල්'' කණු වාෙග් ඔෙහේ එසැෙවන 
පණ නැති, හදවත් නැති, මළ කඳන් ටිකක්. එෙහම අයට විතරයි 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව අත උස්සන්න පුළුවන්. යම්කිසි 
ෙකෙනකු හදවත් සැත්කමකට භාජන කරනෙකොට ඔහුෙගන් 
රුපියල් 90,000ක මුදලක් අය කර ගන්න කියන එක 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අනුමත කරන්න පුළුවන්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
අද ඒක සම්මත කරනවාද? හරි නම් තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න 
ඕනෑ ෙමොකක්ද?  ෙරෝගිෙයකුෙග් හදවතක සැත්කමක් කර ගැනීම 
සඳහා ආණ්ඩුෙවන් තවත් පතිපාදනයක් ලබා දීමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඔවුන් ෙපෞද්ගලිකව කර 
ගන්නා ඒ ෙදයිනුත් යමක් ලබා ගැනීම සඳහා තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද කටයුතු කරමින් සිටින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය කිසිෙසේත්ම ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් සුබසිද්ධිය ෙවනුෙවන් කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා කියනවා මම අහෙගන හිටියා, ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ''තාත්තා දරුවන් ෙදස බලනවා වාෙග්'' එකක් 
කියලා. නැහැ, ෙම් තාත්තා ෙහොර තාත්ෙතක්; තක්කඩි තාත්ෙතක්; 
ෙපේමනීය තාත්ෙතක් ෙනොෙවයි; දරුවන්ෙග් අනාගතය ගැන හිතන 
තාත්ෙතක් ෙනොෙවයි. තමන් ගැනත්, තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් 
අනාගතය ගැනත් හිතන පියවරු ටිකක් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඒ 
පියවරු විසින් තමයි ෙම් රෙට් බහුතරයක් ජනතාව ෙවත ෙම් බර 
පටවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තවත් කරුණු කීපයක් 
කියන්න ලෑස්තියි. COPE එක අද පස්වරු 2.30ට රැස් ෙවනවා. ෙම් 
රෙට් වංචාවක්, දූෂණයක්, නාස්තියක් සිද්ධ වුණාම, ඒ පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුව අණපනත් සම්මත 
කරලා දීලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීෙම් 
පනත තිෙබනවා. ෙපොදු ෙද්පළ විෂයෙයහිලා සිදු කරනු ලබන 
වැරදි සම්බන්ධ පනත තිෙබනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් පනත්වලින් ඒ වැරදි සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු බලතල දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් වැරදිවලට 
නීතිමය කියා මාර්ග ගැනීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවා; මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
තිෙබනවා; අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
තිෙබනවා. ඊටත් වඩා කටයුතු කරන්න අවශ්ය නම් සීඅයිඩී එෙක් 
තවත් ෙවනම ඒකක තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි, විධිමත් රාජ්ය 
පාලනයකදී වංචාවක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ ෙකොට දඬුවම් ලබා දීම 
සඳහා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක පිහිටුවලා තිෙබන 
ආයතන. හැබැයි, අද සිදු වී තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ ආයතන 
අකර්මණ්ය වී තිෙබනවා නම්, ඒ ආයතන අකර්මණ්ය ෙකොට 
තිෙබනවා  නම් අද ඒ කාර්යයත් පාර්ලිෙම්න්තුවට පවරා ගන්න සිදු 
වී තිෙබනවා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුව පරීක්ෂණ ඒකකයක් 
ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි පරීක්ෂකවරු 
ෙනොෙවයි. අපට තිෙබන්ෙන් විගණකාධිපතිතුමා ෙදන වාර්තාව 
මත පදනම්ව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නයි.  

හැබැයි, මා එක කාරණයක් කියනවා. පසු ගිය 21වැනි දා 
වාර්තාවක් අනුමත ෙකොට තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව කිසිෙසේත්ම 
කප්පාදු කරන්න ෙහෝ ෙබොඳ කරන්න ෙහෝ අර්ජුන ම ෙහේන්දන්ෙග් 
නම ගලවන්න ෙහෝ ''පර්ෙපචුවල්'' සමාගම විතරක් ෙකොටු කර 
ගන්න ෙහෝ දරන උත්සාහයට අපි ඉඩ ෙනොෙදන බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සහතික කරනවා. ඒකට අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ෙමොකද, සමහරු කියනවා 

''පර්ෙපචුවල්'' එල්ලන්න ඕනෑලු. පර්ෙපචුවල් කියන්ෙන් කවුද? 
ඔහු ෙකොන්තාත්කාරෙයක්. Highway එකක් හදන ෙකොට 
ෙහොරකමක් සිද්ධ වුණාම අපි ෙකොන්තාත්කාරයාද එල්ලන්ෙන්? 
ෙකොන්තාත්කාරයාට සම්බන්ධ පරීක්ෂණය ෙවනම කරමු. ඒ 
ෙකොන්තාත් එක පැවරීෙම් කටයුත්ත ගැන තමයි පරීක්ෂණය 
ෙකෙරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අපට කරන්න පැවරී තිෙබන 
පරීක්ෂණය. හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදි කරනෙකොට ෙහොරකමක් සිදු 
වුණා නම්, ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ඒකට දායක වුෙණ් කවුද කියලායි  
අපි පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ. නැත්නම්, ඒ ෙකොන්තාත්තුව කරපු චීන 
සමාගම එල්ලන්න කියලාද අපට කියන්ෙන්? අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
ෙහොරකමක් සිද්ධ වුණා නම්, ඒ ෙකොන්තාත්තුව පදානය කරපු 
ෙකනා තමයි ඒෙක් වරදකරු. එහිදී ෙකොන්තාත් එක ගත් ෙකනා 
එල්ලන්න කථා කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ. නමුත් දැන් ෙම් ගැන 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ''පර්ෙපචුවල්'' සමාගම හම ගහන්න ඕනෑ 
කියලා දැන් කියනවා. ඒ සමාගම ෙවනම හම ගහමු. ඒ නිසා 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගමට අතිෙර්ක ලාභයක් උපයා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් මහ බැංකුෙව් කියාකාරිත්වය ගැන තමයි අපි විභාග 
කරන්ෙන්. පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම අතිෙර්ක ලාභයක් 
ලබාෙගන තිෙබනවා නම් ඒකත් අපි වාර්තාෙව් ලියමු; වාර්තාෙව් 
කියමු.  ඕනෑ නම් අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ කරුණ 
ෙයොමු කරලා, පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගෙම් වත්කම් ෙද්පළ 
පිළිබඳව මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත - Prevention of Money 
Laundering Act  - යටෙත් පරීක්ෂණයක් කරන්න. හැබැයි, අපට 
පැවරී තිෙබන කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද? ඒ ගනු-ෙදනුව සඳහා මහ 
බැංකුෙව් කියාකාරිත්වය කුමක්ද කියන එක ෙසවීමයි. මහ 
බැංකුෙව් කියාකාරිත්වය අපි දැන් ෙහළිදරව් කරමින් තිෙබනවා. 
මම ඒ විස්තර කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ ගනු-ෙදනුෙව් ස්වභාවය, 
ගනු-ෙදනුවට හවුල් වී තිෙබන අය, ඒ හවුෙල් පමාණය පිළිබඳව 
ඉතා පැහැදිලිව කරුණු සාධක එළිදරව් වී තිෙබනවා. ඒ නිසා එය 
කිසිෙසේත්ම වසන් කළ හැකි වංචාවක් ෙහෝ ෙහොරකමක් ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, COPE එෙක් සභාපති ධුරය 
දරන්ෙන් අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමායි. එතුමා අෙප් 
පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන මණ්ඩල සභිකෙයක්. එතුමා අෙප් පක්ෂෙය් 
සිටිමින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ විවිධ අත් දැකීම්වලට මුහුණ දීලා 
ෛධර්යය, වීර්යය, අධිෂ්ඨානය වර්ධනය කරගත් ෙකෙනක්.  අෙප් 
පක්ෂෙය් සිටින එතුමන්ලා ඔය කුඩා කුඩා ෙකනහිලිකම්වලට 
යටපත් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ෙනොෙවයි. ඒ කාරණය මම 
සහතික කරනවා. අපි පැනලා යන මිනිස්සු ෙනොෙවයි.  එෙහම 
පැනලා යනවා නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පසු ගිය කළු දශකය ගැන කල්පනා කරලා බලන්නෙකෝ. පසු 

ගිය කළු දශකෙය්දී  මාධ්යෙව්දීන් ඝාතනය කරනෙකොට, මාධ්ය 
ආයතනවලට ෙබෝම්බ ගහනෙකොට, තමන්ට එෙරහිව කථා කරන 
පුරවැසියන් සුදු වෑන්වලින් ඇවිල්ලා උස්සාෙගන යනෙකොට, 
සමහර ඇමතිවරුන් ගිහින්  දැලි පිහිෙයන් පසිද්ධිෙය් මිනිසුන්ෙග් 
කණවල් කපනෙකොට, මහා තාඩකාරී, පීඩාකාරී පාලනයක් 
ෙගනයන ෙකොට, ඇමතිවරෙයක් තව ඇමතිවරෙයකුට 
දුරකථනෙයන් කථා කරන්න භය වුණු යුගයක් තිබුණා.  එෙහම 
ෙනොෙවයිද හිටිෙය්? ඒක ෙන් ඇත්ත  කථාව. ඇමතිවරයකු, තව 
ඇමතිවරයකුට දුරකථනෙයන් කථා කරන්න භයයි. එෙහම තිබුණු 
සමාජයක, මහා භීතිය, ඒකාධිපතිත්වය, භයානකත්වය, තිබුණු 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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සමාජය ඇතුෙළේත් ෙකොන්ද ෙකලින්  තියාෙගන කථා කරපු 
මිනිස්සු අපි. එම නිසා ෙම් COPE එෙක් කුඩා කුඩා ෙකඳිරිලිවලට 
ෙම්ක යටපත් කරන්නට පුළුවන්ය කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. 
යටපත් කරන්නට ඉඩ ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක සහතික කරනවා. ඒ 
ෙමොකද? ෙම් රෙට් මහජනයාෙග් ධනය නාස්ති කරන එක, 
ෙහොරකම් කරන එක ෙවනුවට ෙම් රෙට් මහජනයාෙග් ධනය, 
ෙපරළා ඒ මහජනයාෙග් ෙසේවාවන් ෙවනුෙවන් ෙයදවීම සඳහා  
බලපෑම් කිරීෙම් කාර්ය අපට පැවැරී තිෙබනවා. ඒ කාර්ය අප කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ ධනය මහජනයාෙග්  ෙසේවාවන් 
ෙවනුෙවන් ෙයදවීෙම්  කාර්ය භාරය ජනතාව අපට භාර දීලා නැහැ. 
මහජනයාෙග් ධනය මනා ෙලස කළමනාකරණය කර,  වඩාත් 
ෙහොඳ  ආර්ථික උපාය මාර්ගයකට අනුව  ජනතාවෙග් ධනය 
ජනතාවෙග් වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් ෙමෙහය වීෙම් කාර්ය අපට 
තවම භාර දීලා නැහැ. ජනතාව තුළ කුකුසක් ඇති; සැකයක් ඇති. 
ඒ කාර්ය අපට භාර දීලා නැහැ. හැබැයි, අප ඉදිරිෙය් ඉන්න 
පාලකයා මහජනයාෙග් ධනය  අපරීක්ෂාකාරී ෙලස උපෙයෝගී කර 
ෙගන මහජනයාෙග් ධනය නාස්ති කරනවා නම්, මහජනයා ෙග් 
ධනය විනාශයට පත්කරනවා නම්, මහජනයාෙග් ධනය 
අවභාවිතෙය් ෙයොදවනවා නම්, තමන්ෙග් පුද්ගල යන්ට යටි මඩි 
ගැසා ගැනීෙම්  වුවමනාව ෙවනුෙවන් ෙමෙහයවනවා නම් අන්න ඒ 
ෙමෙහයවීම  වළක්වා ගැනීම සඳහා අපි අෙප් හඬ අවදි කරනවා. 
ඒක කාටවත් යටත් කරන්නට පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි.  පසු ගිය 
කළු දශකෙය් මහා මර්දනකාරී යුගයකට යටපත් කරන්නට බැරි 
ෙවච්ච හඬ ෙම් හීන්, හින්  ෙකඳිරිලිවලට යටපත් කරන්නට 
පුළුවන් ෙව්ය කියා විශ්වාස කරන්නට එපා.  එම නිසා    අෙප් වග 
කීම  අපි ඉටු කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි.  

 මා නැවතත් කියන්ෙන් අන් කවරක්වත් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
මහජනයාෙග් ධනය ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් නාස්ති කරන 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකෝටී එකසිය අසූවක් උපයා ගැනීම ෙවනුෙවන් 
මහජනයා මත ෙම් පටවන බර  ඉල්ලා අස්කර ගන්න. ෙම්ක 
ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ෙම්කට අනුමතිය ලැබිලා තිෙබනවා කියලා 
ෙම් ගැන වර්ණනා කරනවා මම දැක්කා.  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන්  
අනුමතිය ලැබී තිෙබන්ෙන්, ආණ්ඩුවට ෙම්ක කියාත්මක කරන්න 
ෙනොෙවයි.   

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය බලන්ෙන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ව්යවස්ථාවට අනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවාද නැද්ද කියන 
එකයි. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය බලන්ෙන් නැහැ, ෙම්ෙකන් ජනතාවට 
හානි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒක ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
කාර්යයක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අර්ථ නිරූපනය කර තිෙබන්ෙන්  ව්යවස්ථාවට 
අනුකූල වන පරිදි ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාද 
නැද්ද කියන සාධකය විතරයි. දැන් අර්ථකථනයක් ෙදන්නට 
හදනවා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයනුත් අනුමතිය ලැබී තිෙබන නිසා වැට් 
එක  සාධාරණයි කියලා.  නැහැ.  වැට් එෙක්  සාධාරණ හා 
අසාධාරණ බව ගැන, ෙම් පනවන බද්ෙද් යුක්තිය සහ අයුක්තිය  
පිළිබද විභාගයක් ෙනොෙවයි ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් සිදු වුෙණ්. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වග විභාගයට ලක්  කෙළේ,  ව්යවස්ථාවට අනුරූප 
වන පරිදි  ෙමම  සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත පාලිෙම්න්තුවට 
ෙගනාවාද නැද්ද කියන එකයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තමයි සාකච්ඡාව 
තිෙබන්ෙන්, ඒ බද්ද සාධාරණද නැද්ද කියන එක ගැන. [බාධා 
කිරීමක්] මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පක්ෂෙය් 
මන්තීතුමාෙග් ෙවලාව තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] එතුමා කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා බාධාවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ කාරණය 
ඔළුෙව් තියා  ෙගනයි මා ෙම් කථා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට තිබුෙණ් 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ව්යවස්ථානුකූලද නැද්ද කියන එක ෙසොයා 

බැලීෙම් කියාවලියක්. හැබැයි පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරී තිෙබන 
කියාවලිය කුමක්ද? ෙම් පනවන බද්ද සාධාරණද, අසාධාරණද, 
යුක්ති සහගතද, අයුක්ති සහගතද කියන විභාගය තමයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විභාගෙයන් 
යුක්තිය හා සාධාරණත්වය පිළිබඳ විභාගයක්  එතැන සිද්ධ වුණාය 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා සතුටු වන්න එපා. එහිදී සිදුවී 
තිෙබන්ෙන්  ෙම් ඉදිරිපත් කරන ලද සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත 
නීත්යානුකූලද, නීත්යනුකූල ෙනොෙවනවාද කියන විභාගය 
පමණයි. යුක්තිසහගතද, සාධාරණභාවෙයන් යුතුද කියන විභාගය 
තමයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන්ෙන්. එම නිසා ඕනෑම හෘද 
සාක්ෂියක් තිෙබන මිනිෙසකුට දැෙනනවා, ෙමය අතිශය 
අයුක්තිසහගත, අසාධාරණ බදු ෙයෝජනා  කමයක් බව. ෙම් අතිශය 
අයුක්තිසහගත, අසාධාරණ බදු ෙයෝජනා කමයක්  ෙවනුෙවන්  
තමුන්නාන්ෙසේලා අත  ඔසවනවාද කියන පශ්නය තමයි  අපට  
දැන ගන්නට තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර අයට හිෙතන්නට 
පුළුවන්, කිව්වාම ෙත්ෙරයි ෙන්ද  කියලා. නමුත් සමහර අයට 
ෙත්ෙරනවා, සමහර අයට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. සමහර අය 
ෙත්රුණත් ෙනොෙත්රුණා වාෙග් ඉන්නවා. ඔවුන්ට ලැබී තිෙබන 
වරපසාද  ආරක්ෂා  කර ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙම් සියල්ල යටපත් 
කරලා  ඔවුන් අත  ඔසවන බවත් අපි දන්නවා.    

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි ෙම් අය ෙම්ක ෙත්රුම් 
ගන්නා ෙතක් නැවත  නැවත ෙම්ක කියන එක අෙප් වගකීමක්. 
අපි කියනවා. හැබැයි අපි කිව්වාට, තමුන්නාන්ෙසේලා අද හවස් 
ෙවනෙකොට ෙම් ෙවනුෙවන් නැඟිටින බව අපි දන්නවා.   නැඟිටලා 
අෙයත් ෙහට ෙවනෙකොට මිහින්තෙල් යන්නත් කල්පනා කරාවි. 
සමහර ෙකෙනක් රත්නපුරයට යන්න කල්පනා කරාවි. ආෙයත් 
ජනතාව ඉදිරියට ගිහින්  "ජනතාවෙග් දුක හඳුනන නායකයා" 
කියලා  ෙපනී සිටින්නට පටන් ගනීවි. වැඩක් නැහැ, ඒවා ෙපෝස්ටර් 
වැකි විතරයි. මා දැක තිෙබනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙව්දිකාවට  
නඟිනෙකොට ෙව්දිකාෙව් ඉන්න අර මයික් එක ෙමෙහයවන 
තරුණයා කෑ ගහලා  කියනවා, "ජනහද දුක හඳුනන නායකයා 
දැන් ෙව්දිකාවට ෙගොඩෙවයි" කියලා. ෙමෙහ ඇවිල්ලා ජනතාවට 
බර පටවන ෙයෝජනාවට අත උස්සලා යනවා. එෙහේ ගියාම, 
ෙව්දිකාවට නග්ගවා ගන්නවා, "ජන හද හඳුනන නායකයා දැන් 
ෙව්දිකාවට නඟිනවා" කියලා. ෙමොන ෙව්දිකාවටද? ඒ නිසා 
කල්පනා කරලා බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඇත්ත පිළිබඳව 
පශ්නය තමුන්නාන්ෙසේලා හෘදසාක්ෂිය ඇතුෙළේ විභාග කරන්න.  

මම කියන නිසා ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලාෙග් හෘදසාක්ෂිය 
ඇතුෙළේ විභාග කරන්න. මුදල් අමාත්යවරයාට බල කරන්න. 
එතුමාෙග් තක්කඩි, හිතුවක්කාරි කියා මාර්ගයක් ඇතුෙළේ ජනතාව 
පීඩාවට පත් කරන ෙම් ෙයෝජනා පැත්තකින් තබන්නය කියා බල 
කරන්න. අඩුම තරෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පක්ෂවීම්, විපක්ෂවීම් 
පැත්තකින් තබන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු පක්ෂය 
ඇතුෙළේ, මන්තී කණ්ඩායම ඇතුෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලා කට අවධි 
කරන්න ඕනෑ නැද්ද? ජනතාවෙග් ජන වරමට මුළුමනින්ම 
පටහැනි ෙයෝජනාවක් සම්මත කරනවා නම් - මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ඒ ගැන පසුව කියන්නම්. මුදල් අමාත්යාංශය 
පිළිබඳව විවාදය පවතින දවෙසේ දී මම ඒ ගැන කියන්නම්.   

මුදල් අමාත්යාංශය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් මහජනයාෙග් ධනය 
එක්රැස් ෙවන තැන; ඒ ධනය ෙබදා හරින තැන. ඒ ධනයට කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා ෙවනම පැහැදිලි කරන්න මම ඒ 
දිනෙය්දී වැඩිපුර ෙව්ලාවක් කථා කරන්න ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒක 
ෙවනම සාකච්ඡාවක්. අද කරන සාකච්ඡාව ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ධනය, මහජනයාෙග් ධනය එක්රැස් ෙවන තැන තමයි මුදල් 
අමාත්යාංශය. මහජනයාෙග් ධනය ෙබදා හරින තැන තමයි මුදල් 
අමාත්යාංශය. ධනය එක්රැස් ෙවන තැනත්, ෙබදා හරින තැනත් 
මහජනයාෙග් ධනයට කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන 
කාරණා පිළිබඳව  අපි  මුදල් අමාත්යාංශෙය් විවාදය දවෙසේ දී එකින් 
එක සඳහන් කරන්නම්. ඒ නිසා ඊට ෙපර තමුන්නාන්ෙසේලා අඩුම 
තරෙම් තමුන්නාන්ෙසේලා පක්ෂ කණ්ඩායම ඇතුෙළේවත් ෙම්කට 
එෙරහි ෙවන්න හඬක් නඟන්න. එෙහම නැත්නම් ෙකොෙහොමද 
බලලුවැෙව් මන්තීතුමා බලලුවැෙව් යන්ෙන්?  මිහින්තෙල් 
මන්තීතුමා මිහින්තෙල් යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කල්පනා කරලා 
බලන්න. ජනතාව මත අසීමිත බර පටවන ෙම් වැට් බද්දට අදාළ 
පනත් ෙකටුම්පතට අත උස්සලා ගිහිල්ලා තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ඡන්දය දීපු පුරවැසිෙයකුට "ආයුෙබෝවන්!" කියන්න පුළුවන්ද? 
"අස්සලාමූ අෛලක්කුම්!" කියන්න පුළුවන්ද? මම අහන්ෙන්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්. ඒ නිසා ෙමය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
පරාජයට පත් කළ යුතුයි. පරාජයට පත්වීම විනාශකාරී නම්,  ඊට  
ෙපර අඩුම තරෙම් ඉල්ලා අස්කර ගැනීම පිළිබඳව කල්පනා 
කරන්නය කියා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙයෝජනා කරමින් මම නතර 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.43] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එකතු කළ අගය මත බදු 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව අද දින මන්තීතුමන්ලා 
රාශියකෙග් කථා අපි ඇසුවා. ඉතිහාසෙය්  විශාලම පාවාදීම 
කරන්නට හදනවා වාෙග් තමයි මීට ඉස්ෙසල්ලා කථා කරපු ගරු 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත් කථා කෙළේ. ඊළඟට, "අවජාතක 
තාත්තා" ෙකෙනකු ගැන කථා කළා. දරුවන් ට ආදෙර් නැති 
තාත්තා ෙකෙනකු ගැන කථා කළා. හැබැයි, ගරු අනුර දිසානායක 
මැතිතුමන්ලාම තමයි ඒ තාත්තාට පහන ඇල්ලුෙව්. පසු ගිය 
ෙව්ලාෙව් ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන්, හඬ තළා කෑ ගසා ඒ තාත්තාට 
පහන අල්ලපු ගරු අනුර දිසානායක මහත්තයාම තමයි ආපසු ෙම් 
"අවජාතක තාත්තා" ගැන කියන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
හිෙතනෙකොට පහන අල්ලනවා; හිෙතනෙකොට පහන නිවනවා. 
හිෙතනෙකොට ෙහොඳයි; හිෙතනෙකොට නරකයි. ජනතාව එම මතය 
ෙකොයි ආකාරයකට පිළිගනියිද?   ඔවුන්ට හිෙතනෙකොට ෙහොඳයි;  
හිෙතනෙකොට නරකයි.  

අද වන විට මහා විශාල අර්බුදයක් මවා තිෙබනවා. ෙම් 
ඉතිහාසෙය් අපි කරන්න හදන ෙලොකුම වැරැද්ද, මහා විශාල 
සාපකාරී ෙදය තමයි අෙප් බදු ආදායම වැඩි කර ගන්න එක 
විධියටයි ඒ ගැන කථා කරන්ෙන්. එවැනි හරවත් ෙද්ශන ඉදිරිපත් 
කරපු අෙප් ඒ වියත් මන්තීවරුන්ෙගන් මම විෙශේෂෙයන්ම අහන්න 
කැමැතියි,  ණය බරින් පීඩිත ෙවලා තිෙබන අෙප් ෙම් ආර්ථිකය 
සුවපත් කර ගන්නා ගමන්, අෙප් රට සංවර්ධනය කරා යන මාවතට 
අවතීර්ණ ෙවන ගමන්, අපි ෙම්කට ගත යුතු විසඳුම ෙමොකක්ද 
කියලා.  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපට දුන්ෙනොත් කරලා ෙපන්වන්නම්. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔව්. තමුන්නාන්ෙසේලාට දුන්නාම ෙපන්වපු ඒවා ගැන අපි 

දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජයක් හැටියට අපට ආදායම් 
උපයා ගන්නට මාර්ග තුනයි තිෙබන්ෙන්.  ඒ තමයි,  රාජ්ය 
ව්යවසායයන්ෙගන් -රාජ්ය ආයතනවලින්, ව්යාපාරවලින්- අපි ලාභ 
ලබන්න ඕනෑ. ඊෙය් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
ෙගන එමින් මීට ෙපර ඉදිරිපත් කරන ලද ෙකෝප් වාර්තාව පිළිබඳව 
විවාද කළා. පසු ගිය කාලෙය් ආයතන කිහිපයක් කටයුතු කර 
තිෙබන ආකාරය සහ ඒවාෙයන් සිදු වුණු පාඩුව පිළිබඳව එහි 
අපූරුවට සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. එම ආයතන නඩත්තු කරගත 
ෙනොහැකිව, අන්ත අසරණ මට්ටමට වැටිලා තිබියදී අපට 
ඒවාෙයන් ආදායම් ෙනොඑනවා නම් අපි ෙකොෙහොමද ෙම් වියදම් 
සම්පාදනය කර ගන්ෙන්? එතෙකොට අපිට සිද්ධ ෙවනවා, එක්ෙකෝ 
රාජ්ය බදු ආදායම වැඩි කර ගන්න. එෙහම නැත්නම් අපට සිද්ධ 
ෙවනවා, අර කලින් කළා වාෙග් පිට රටවලින් හිතුණු-හිතුණු 
විධියට, ඕනෑ-ඕනෑ මිල ගණන්වලින් ණය අර ෙගන, එදාට-එදාට 
ෙෂේප් කර ෙගන ෙම් ආර්ථිකය අරෙගන යන්න. අර ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිව්වා, "අපිට දුන්ෙනොත් 
කරන හැටි ෙපන්වනවා" කියා. තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම තමයි 
කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේලා කිසිම වග විභාගයක් නැතුව, 
ෙතොරෙතෝංචියක් නැතුව ණය ගත්තා. මිනිස්සුන්ෙග් බදු බර වැඩි 
ෙකරුවා. 2013 - 2014 ෙවන ෙකොට බදු ආදායම සියයට 12කට 
විතර ෙගනාවා. මිනිස්සුන්ෙගන් අය කරන බදු ආදායම වැඩි 
කරමින්,  මිනිස්සුන්ෙග් ඒක පුද්ගල ණය පමාණය වැඩි කරමින්, ඒ 
ණය විෙද්ශයන්ට ෙගවීම සඳහා මිනිස්සුන් ෙවනත් ආකාරයට 
සූරාකමින් යන යාන්තණයක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කියාත්මක 
කෙළේ.  

අෙප් රාජ්ය වියදම තිෙබන්ෙන් ෙකෝටි 180,000ක්. ෙකෝටි 
180,000න්, ෙකෝටි 144,000ක් ණය සහ ෙපොලී ෙගවන රටක, අපි 
තවත් විෙද්ශවලින් ණය ගන්න එක හරිද? අෙප් මිනිස්සු හීලෑ 
කරෙගන ෙම් යන ගමන සාර්ථකද කියන කාරණය මම 
විෙශේෂෙයන් අහනවා. ෙම්කට ෙමොකක්ද තිෙබන විසඳුම? පසු ගිය 
කාලෙය් ණය ගත්තා. ඒ ණය ගත්තාම ඒක අෙප් ජනතාවට 
දැනුෙණ් නැහැ. අෙප් ජනතාව නිර්වින්දනය කළා. ඒ නිර්වින්දනය 
කිරීම සඳහා එන්නත් කළා.  අෙප් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා වැනි 
අයෙග් කටින් ජාතිය, ආගම, හැඟීම, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව වැනි 
වචන දවස ගණෙන් රාජ්ය මාධ්ය ඇතුළු සියලුම මාධ්ය උපෙයෝගී 
කරෙගන ජනතාවට එන්නත් කළා.  

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක්. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම් mike එක වැඩ නැහැ ෙන්. 
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ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මෙග් ෙව්ලාව. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම් mike එක ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් එන්ෙන. ෙම් අලුත් 

හුටපට, ෙලඩ ෙගොඩක්.  

මෙග් රීති පශ්නය ෙමයයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
එතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා. මම එතුමාට කියන්න කැමැතියි, 
ෙම්ක බරයි, අමාරුයි, අරකයි ෙම්කයි කියලා නහෙයන් අඬ අඬා 
ඉන්ෙන් නැතුව ෙම් ආණ්ඩුව කරන්න පුළුවන් ෙකෙනකුට දීලා 
යන්න කියලා. ෙමොන, මළ විලාපයක්ද ෙම්? ආපු ෙවලාෙව් ඉඳන් 
නහෙයන් අඬනවා. බලය අර ගත්තු කිසිම ආණ්ඩුවක් ඔෙහොම 
නහෙයන් ඇඬුෙව් නැහැ. එක්ෙකෝ, ෙම් ආණ්ඩුව කරෙගන යන්න 
ෙපොඩි ළමෙයකුට හරි ෙදන්න. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
විමල් වීරවංශ මහත්තයාලා ආණ්ඩු කරපු හැටි අපි දැක්කා. ෙම් 

කියන්ෙන්, නැවතත් එතුමන්ලා අනුගමනය කරපු කමය තුළ 
යන්න කියන එකයි. වරාය, ගුවන් ෙසේවාවලට බදු අය කිරීම් 
ගැනත් කථා වුණා. ඒ ගැන කථා ෙනොකළා තරම්. අපි දැක්කා, පසු 
ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් වරායවල්, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හසුරවපු 
හැටි. ෙම් ස්ථාන අපි වැඩි දියුණු කරන්න ඕනෑ. අපි ජාත්යන්තරයත් 
එක්ක සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ. ආෙයෝජකයන්ෙග් ආකර්ෂණය  
අපි දිනා ගන්න ඕනෑ. ඒ සියල්ල කරන්න නම්, අෙප් රෙට් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ පද්ධතිය, වරාය පද්ධතිය වැඩි පමිතියකින් යුක්තව 
ෙසේවයක් සපයන්න පුළුවන් ආයතන බවට පත් කිරීමට අවශ්ය 
පහසුකම් සපයන්න ඕනෑ. අපි දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය් එයාර් 
ලංකා ආයතනයට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. එයාර් ලංකා 
ආයතනෙය් සභාපතිවරයා G.C.E. (O/L) අසමත්. ඒ 
සභාපතිවරයාෙග් කාර්යාලෙය් ඉන්න පියුම් මහත්තයා සාමාන්ය 
ෙපළ ෙනොව, උසස් ෙපළත් සමත්.  

සිංගප්පූරුෙව් ඉඳලා එන්න flight එක පමාද ෙවනවා නම්, 
තමා ෙවනුෙවන් ෙවනම ගුවන් යානාවක්. දඬු ෙමොනරා ෙගන 
හැසිරුණා වාෙග් හැසිරුණු සභාපතිවරු හිටපු රටක් අපි දැක්කා. ඒ 
එක්කම "සංවර්ධනය" කියන මුවාෙවන්, තමන්ෙග් ගමට උඩිනුත් 
යන්න, තමන්ෙග් ගමට ෙගොඩිනුත් යන්න, තමන්ෙග් ගමට 
දිෙයනුත් යන්න හදා ගත්තු සංවර්ධනයකුත් අපි දැක්කා. 
හම්බන්ෙතොට වරායක් අෙප් ජාතික ධනය උපෙයෝගී කරෙගන ඒක 
සුදු අලිෙයක් හැදුවා. අෙප් ජාතික ධනය  උපෙයෝගී කරෙගන හදපු 
හම්බන්ෙතොට වරාය සුදු අලිෙයක් ෙවලා. ඒ, දිෙයන් යන්න. අෙප් 
රට මැදින් අනුරාධපුරය - යාපනය දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න 
තිෙබද්දී ෙම් රෙට් අයිනකට; මායිමකට; ෙකොණකට ෙගොඩින් 
යන්න හැදුවා, අධිෙව්ගී මාර්ගයක්. ඊළඟට, උඩින් යන්න ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් හැදුවා.  

ඒ සියලු ශක්යතා අධ්යයනයන්වලින් එපා කියද්දී 
හම්බන්ෙතොට හැදුවා, ගුවන් ෙතොටුෙපොළක්. ෙම්වා, රටට දැවැන්ත 
වැය බරක්; රටට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැති ෙද්වල්. ෙම්වා නිසා 
තමයි විශාල ණය බරක් තිෙබන රටක් විධියට අෙප් රට පත් වුෙණ්. 
ෙම්වාට ඔවුන් අත්පුඩි ගහෙගනත් ඉවරයි. ෙම්වාට ශුභ පැතුමුත් 
අරෙගන ඉවරයි. ෙම්වාට මල්මාලා දා ෙගනත් ඉවරයි. ෙම්වාට 
ඡන්ද අරෙගනත් ඉවරයි. ෙම්වාට පශස්ති ගීත ගායනා කරලාත් 

ඉවරයි. හැබැයි, ෙම්වාෙය් ණය ෙගවන්න යන අපට, ෙම් 
කණ්ඩායම ගල් ගහනවා. ෙම්වාට අපි අත්පුඩි ගැහුෙව්ත් නැහැ. 
මල් මාලා දා ගත්ෙත්ත් නැහැ. ඡන්ද ගත්ෙත්ත් නැහැ. ෙම් වැය බර 
පියවන්න හදන අපට, ෙමන්න දැන් කෑ ගහනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මම  ෙම්වා කියන්ෙන්, ෙම් විධියට අපට කෑ 
ගහන එක ඉතාමත්ම අසාධාරණ නිසායි. ෙම්වා කිසිම වග 
විභාගයක් නැතුව කථා කරන ෙද්වල්. ඒ එක්කම ගරු විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමා අෙප් ගරු අගමැතිතුමාට විශාල ෙචෝදනාවක් 
එල්ල කළා. එතුමන්ලාම තමයි පසුගිය කාලෙය්, "අගමැතිතුමාට 
බැහැ, බැහැ, බැහැ" කියලා සමාජ මතයක් නිර්මාණය කරලා - 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of Order  එක? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා මෙග් නම සඳහන් 

කරමින් යමක් පකාශ කළා. " වර්තමාන අගමැති රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාට බැහැ, රනිල්ට බැහැ" කියන concept  එක, - 
සංකල්පය - මෙග් එකක් ෙනොෙවයි වර්තමාන විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමති මංගල සමරවීරයන්ෙග් නිර්මාණයක්. එම නිසා ඒ 
ෙචෝදනාවට මම අයිති නැහැ ගරු මන්තීතුමා. වැරදි ෙචෝදනා මට 
කරන්නට එපා. එෙහම වුෙණොත් මම ආෙයත් point of Order 
එකක් අරෙගන ඔබතුමාට උත්තර ෙදනවා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන් කියන්නට 

ඕනෑ, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාට එෙහම ෙචෝදනාවක් 
එල්ල කළ බව. ෙම්ෙගොල්ල දැකලා නැහැ ඒ වාෙග් කියාකාරී 
අගමැතිවරෙයක්. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දවල, - රෙට් 
ජනාධිපතිවරයාෙගන් පසුව- විශාම යාමට ඉතාමත්ම ආසන්න, 
ෙදන ෙද් කාලා ෙවන ෙද් බලාෙගන ඉන්න, ඔෙහේ පැත්තකට 
ෙවලා ඉන්න, දකුණු කකුල උස්සපන් කිව්වාම දකුණු කකුල 
උස්සන, සීරුෙවන් සිටින් කිව්වාම සීරුෙවන් ඉන්න අගමැතිවරු 
තමයි පත් කරගත්ෙත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමතුමන්ලාත් සමඟ 
හිටිෙය්. නමුත් ෙම් විධිෙය් කියාශීලී අගමැතිවරෙයක්, 
නිර්මාණශීලී අගමැතිවරෙයක්, ෙම් රෙට් වගකීම් අතට අරෙගන 
වැඩ කරන අගමැතිවරෙයක් ෙනොදැකපු එක සහ ෙනොදන්නාකම 
මත එතුමාට ෙම් විධියට ෙචෝදනා කිරීම ගැන මම විෙශේෂෙයන් 
කනගාටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් අගමැති ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාට, "Mr. Dirty" කියලා කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] ෙම්, ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් පතිරූපයට මඩ ගහන ව්යාපාරයක්. 
[බාධා කිරීමක්] මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සහ විවිධ කාරණා 
හරහා එතුමාෙග් පතිරූපයට මඩ ගහන විශාල ව්යාපාරයක් තමයි 
ෙම් කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඒ කුමන්තණය තමයි ෙම් සිද්ධ  
ෙවන්ෙන් කියන එකත් මට විෙශේෂෙයන් කියන්නට පුළුවන්. අෙප් 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට තමුන්නාන්ෙසේලා "Mr. Dirty" 
කියලා කිව්වාට එතුමාෙග් දෑත් ශුද්ධයි කියන එක අෙප් රටත් 
දන්නවා, මුළු ෙලෝකයත් දන්නවා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ 
මෙග් කාලය විනාශ කරන්නට එපා. [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම මම කියන්නට 
ඕනෑ අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. දැන් කියනවා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට විවිධාකාර අල්ලස් දීලාලු, 
විවිධාකාර අල්ලස්. වාහනයක් ෙවනුෙවන් දීමනා දීලාලු. නමුත් 
මම කියන්නට කැමැතියි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරෙයකුට 
වාහනයක් ෙවනුෙවන් යම් දීමනාවක් ලැබුණා වුණත් විමල් 
වීරවංශ මහත්මයාෙග් සෙහෝදරයින්ට දුන්නු වාහන ටික ගිලලා 
බව. එෙහම ගිලපු ෙකනාෙග් සෙහෝදරයා තමයි ෙම් ෙචෝදනා 
කරන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරුන්ට. 
මන්තීවරෙයකුට වාහනයක් දීම අසාධාරණයි කියලා තමයි ෙම් 
කියන්ෙන්. එතුමාෙග් සෙහෝදරයාට දීපු වාහන ටිකත් ගිලලා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of Order  එක? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ඉතා අසත්ය 

ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් මෙග් 
සෙහෝදරයාව අත් අඩංගුවට අරෙගන මාව නම්මා ගන්න පුළුවන්ද 
කියලා බලනවා. ඔහු මාස ගණනාවක් තිස්ෙසේ රිමාන්ඩ් 
බණ්ධනාගාරෙය් සිටිනවා ඇප ෙනොදීම නිසා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙචෝදනාව තමයි ඔය. නඩුව අහලා ඉවර 
ෙවනකම් ඉන්න, තීන්දු ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේට අයිතියක් නැහැ 
තීන්දු ෙදන්න.  

අෙනක් කාරණය තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව, 
වාහන ෙනොෙවයි, ෙගඩිය පිටින් මහ බැංකුව ශුද්ධ කළ ආණ්ඩුවක්. 
[බාධා කිරීම්] මහ බැංකුව ශුද්ධ කළ ආණ්ඩුවක වාඩි ෙවන 
ෙකෙනකුට ඕවා ගැන කථා කරන්නට කිසිම අයිතියක් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] මහ බැංකුව මහ දවල් ශුද්ධ කළා, මහ දවල් ශුද්ධ 
කළා.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්,  තමුන්නාන්ෙසේ -තමුන්නාන්ෙසේ 

හිටපු මහ ෙලොකු වාමාංශිකයා- ඒ වරපසාද හමුෙව් නැෙමනවා 
කියන එක ඔප්පු කරලා දැන් අවුරුදු ගණනාවක් ගරු මන්තීතුමා. 
එම නිසා තමුන්නාන්ෙසේ නැෙමනවාද නැද්ද කියන එක අමුතුෙවන් 
ආපහු කියන්නට ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි. දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මම තව ෙදයක් එතුමාට කියන්නට ඕනෑ. එතුමා කියනවා 

VAT එක සියයට 11ට තිෙබන විට රුපියල් 10,000ක් ආදායම් 

ලබන අයෙගන් වියදම් වුෙණ් රුපියල් 1,100යි කියලා. ඊළඟට, 
ෙම්ක සියයට 4කින් වැඩි වුණාම ජනතාවට සිද්ධ ෙවන පාඩුව 
රුපියල් 4,800යිලු. සියයට 11ට තිෙබන විට සිදු වන පාඩුව 
1,100යිලු, ඒකට සියයට 4ක් වැඩි වුණාම රුපියල් 4,800යිලු. මම 
හිතාෙගන හිටිෙය් නැහැ ෙමතුමා අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත 
සාමාන්ය ෙපළවත් සමත් නැහැ කියලා, රෙට් ජනතාව කියපු එක. 
හැම තැනම කියාපු එක මම විශ්වාස කෙළේ නැහැ. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙම් කථාවත් එක්ක මට විශ්වාස 
කරන්නට පුළුවන්, ෙම් අරුම පුදුම ගණන්-. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් නම කිව්ෙව් නැහැ. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නම කිව්ෙව් නැහැ, නම කිව්ෙව් නැහැ. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of 

Order  එක? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කිව්වා මම සාමාන්ය 

ෙපළවත් සමත් නැහැ කියලා. මම උසස් ෙපළ අධ්යාපනය 
හදාරමින් සිටියදී තමයි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් පූර්ණ කාලීන 
සාමාජිකෙයක් වුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේෙග් අධ්යාපන සහතික මට 
ඕනෑ නැහැ. හැබැයි, ඔබතුමාට මම කාරණයක් කියනවා. ඔබතුමා 
කථා කරන විධියට මට සැකයි, ඔබතුමා ෙමොන්ටිෙසෝරියටවත් 
ගිහිල්ලා තිෙබනවාද කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

කාලය අවසානයි. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් එතුමාෙග් අධ්යාපන මට්ටමත් පදර්ශනය 

වන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා කියලා මම හිතනවා.  

අපි කරන්ෙන් අසාධාරණ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් පනත 
ෙවනුෙවන් උස්සන අත් "පාපකාරී අත්" කියලා එතුමා කිව්වා. අපි 
අත් උස්සන්ෙන් අෙප් රෙට් ඉහ වහා ගිය ණය අර්බුදෙයන් 
මිෙදන්නයි. අෙප් රෙට් දුක් විඳින මිනිස්සු ෙවනුෙවනුයි අපි ෙම් ෙද් 
කරන්ෙන්. අපි ෙබොන ෙබෙහත් තිත්තයි. පැනෙඩෝල් තිත්ත 
වුණාට, හිසරදෙයන් විඳින ෙව්දනාව ඒ ෙබොන පැනෙඩෝල් 
ෙපත්ෙත් තිෙබන තිත්ත රසයට වැඩිය වැඩි නිසා අපි ඒ හිසරදය 
ෙහොඳ කර ගැනීමට තමයි පැනෙඩෝල් ෙපත්ත ෙබොන්ෙන්. ඒ අනුව 
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අපි ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන්ත් ණය බෙරන් මිෙදන්නයි කියන එක 
පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.57] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් 

විවාදය ආරම්භ කරද්දි ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් පකාශ කළා, 
"ෙසෞඛ්යය ක්ෙෂේතය ෙම් බද්ෙදන් නිදහස් කරන්න තීරණය කළා" 
කියලා. ෙම්ක නිකම්ම වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අෙපේල් මාසෙය් ඉදිරිපත් කරපු චකෙල්ඛෙය් 
ෙසෞඛ්යය ක්ෙෂේතය වැට් එකට යටත් කරලා තිබුණා. ෙම් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු පනත් ෙකටුම්පත් ෙදෙක්ම 
ෙසෞඛ්යය  ක්ෙෂේතය වැට් එකට යටත් කරලා තිබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙකොෙහොම ෙකොෙහොම හරි ෙම් ආණ්ඩුව  
ෙසෞඛ්යය ක්ෙෂේතයට වැට් එක ගහන එක ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයනුත් 
ෙබ්රා ගත්තා. එෙහත් අපි ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සටන නතර කෙළේ 
නැහැ. අපි ඊෙය් වන ෙතක්ම ආධ්යාත්මික බලෙව්ග පවා ෙම් වැට් 
ශාපෙයන් ජනතාව ෙබ්රා ගන්න ෙයොමු කළා. ඒ සටෙන් 
පතිඵලයක් විධියට තමයි අද උදෑසන මුදල් ඇමතිතුමාට ෙසෞඛ්යය 
ක්ෙෂේතෙය් වැට් එක අකුළා ගන්න සිද්ධ වුෙණ්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් බද්ද 
පටන් ගන්න ෙකොට දවසකට රුපියල් 33,000ක ආදායමක් තිෙබන 
ෙපට්ටි කඩයටත් බද්ද ගහලායි පටන් ගත්ෙත්. වාර්ෂික පිරිවැටුම 
රුපියල් මිලියන 12ට වැඩි ව්යාපාර සියල්ලටම බද්ද ගහලායි පටන් 
ගත්ෙත්. අද ඒ පමාණය රුපියල් මිලියන 50 දක්වා ඉහළ නංවා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල් දරුෙවෝ වැඩිපුර අධ්යාපනයක් 
ලබන්න යන ටියුෂන් පන්තියටත් බද්ද ගහලායි ෙම්ක පටන් 
ගත්ෙත්. ඒ ක්ෙෂේතයත් ෙම් වැට් එෙකන් නිදහස් කර ගන්න අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ජයගහණ ෙබොෙහොමයක් ලබා 
ගත්තත්, ෙමය සම්පූර්ණෙයන් නවත්වන්න ඒක පමාණවත් නැහැ. 
වැට් එක නතර කළ යුතුයි. වැට් එෙකන් ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් 
ජනතාව ෙබ්රා ගත යුතුයි. තවම ඒකට අවස්ථාව තිෙබනවා. 
ජනතාව මත ෙම් බද්ද පනවන්න ෙම් ආණ්ඩුවට ජන වරමක් 
නැහැ. ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් ෙමතුමන්ලා කථා කෙළේ ලිච්ඡවි 
රජ දරුවන් ගැනයි. "බඹෙරක් මලට ෙනොදැෙනන ෙසේ ෙරොන් 
ගන්නා ආකාරෙයන් බදු ගන්න ඕනෑ" ය කියලා තමයි ඒ කාලෙය් 
අපට කිව්ෙව්. ෙමතුමන්ලා එෙහම කථා කරලා රටට කිව්වා, "පසු 
ගිය කාලෙය් වක බදු  වැඩිවීම් අහිංසක දුප්පත් ජනතාව මතයි 
පනවා තිෙබන්ෙන්" කියලා. සෘජු බදු වැඩි කරලා වක බදු අඩු 
කරලා අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට සහනය දීලා ධන 
කුෙව්රයන්ෙගන් බදු අය කරනවා කියලා ෙමතුමන්ලා කිව්වා. අද 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එක පැත්තකින් "ලයන් බෲවරි" වැනි 
බියර් සමාගම්වලට බදු සහන ලැෙබනවා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ඉන්ධන මිල දැවැන්ත ෙලස පහත වැටී තිබියදී සිල්ලර මිල ෙවනස් 
ෙනොකිරීම නිසා ලංකා  IOC වැනි ඉන්දියානු සමාගම් දැවැන්ත 
ලාභයක් ලබනවා.  

ඊළඟට, ෙමතැන සාකච්ඡා වුණු මහ බැංකු බැඳුම්කර 
ෙහොරකෙමන් පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම විගණනය කළ 
ගිණුම්වල පමණක් රුපියල් බිලියන 5.1ක ලාභයක් වාර්තා කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් ලාභය රුපියල් බිලියන 11 දක්වා ඉහළ යෑමට 
නියමිතයි. ෙම් සමාගම්වලින් බදු අය කරනවා ෙවනුවට, අහිංසක 
දුප්පත් ජනතාවෙග් රීරි මාංසයම හූරා කන්නයි ෙම් ආණ්ඩුව 
හදන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් ඉන්ෙන් 
රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාව හීෙනන් දැක්කාම භය ෙවලා 
නැඟිටින ජනතාවක්. ඉස්සර අම්මලා පුංචි දරුවන්ට බත් 
කවාගන්න ඕනෑ වුණාම නගරෙය් නම් කිව්ෙව්, "ඔන්න පුෙත් 
ඩැකියුලා එනවා" කියලායි. ගම්වල නම් කිව්ෙව්, "ඔන්න පුෙත් 
මහෙසෝනා එනවා." කියලායි. දැන් කියන්ෙන්" ඔන්න පුෙත් 
වැට්මෑන් එනවා" කියලායි. මුළු රටම අද ෙම් වැට් එෙකන් භීතියට 
පත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුවට තවම අවස්ථාව 
තිෙබනවා, ෙම් බද්ද අකුළා ගන්න.  

අද මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා, "රුපියල් බිලියන 30ක් තමයි 
ෙම්ෙකන් රැස් කරන්න හදන්ෙන්" කියලා. වසරටම රුපියල් 
බිලියන 100යි නම්, රුපියල් බිලියන 30ක් රැස් කරන්නත් බැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. උපරිම වශෙයන් රුපියල් බිලියන 
16ක් රැස් කරන්න පුළුවන් ෙව්වි. හැබැයි, මම අර කිව්ව 
සමාගම්වලට විෙශේෂ බද්දක් පනවලා, ඒවාෙය් තිෙබන අයුතු 
ලාභෙයන් ෙම් රුපියල් බිලියන 16 ෙසොයා ෙගන අහිංසක ජනතාව 
ෙම් බද්ෙදන් නිදහස් කරන්න පුළුවන්.  

අපි ආණ්ඩුවට ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
හකුළා ගන්න කියලා. අයුතු ලාභ උපයා තිෙබන සමාගම්වලින් 
රුපියල් බිලියන 16ක් භාණ්ඩාගාරයට ගන්න වහාම පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන්න. එතෙකොට අපටත් පුළුවන් ෙවනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක සම්මාදම් ෙවලා ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කරලා ෙදන්න. එතෙකොට කවුරුත් පිළිගන්නා ආකාරයට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන මුදල් පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කරන්න සූදානම් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගජ මිතුරන්ට අත තියන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා සූදානම් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
සියලුම කථාවලින් කියැවුණු ෙපොදු කාරණයක් තමයි පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් ගත්ත ණය ෙගවන්න ෙම් බද්ද අය කරන්න සිදු 
ෙවනවාය කියන එක. ෙම්ක නිකම්ම නිකම් ෙබොරුවක් ෙනොෙවයි. 
ෙම්ක පට්ටපල් ෙබොරුවක්. අර්ජුන ෙහේන්දන් -ෙම් ආණ්ඩුව විසින් 
පත් කරන ලද මහ බැංකු අධිපතිවරයා- සිය අත්සනින් නිකුත් කළ 
2015 මහ බැංකු වාර්තාව අනුව 2014 වසර අගදීත් ලංකාෙව් ණය 
අර්බුදයක් තිබිලා නැහැ. එහි "ණය ෙසේවාකරණ ෙගවීම්" යටෙත් 
සඳහන් ෙවනවා, ණය ෙසේවාකරණ ෙගවීම් 2013 වසෙර් රුපියල් 
බිලියන 1,162.9ක් හා 2014 වසෙර් රුපියල් බිලියන 1,076.3ක් 
බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව 
රුපියල රුපියල් එකයි ශත හතළිස්පහකින් පිරිෙහමින් තිබියදීත්, 
2013 වසරට වඩා 2014 වසෙර්දී අපි ෙගවපු ණය ෙපොලී සහ 
වාරික රුපියල් බිලියන 87කින් අඩු ෙවලා, ආර්ථිකය ෙහොඳටම 
කළමනාකරණය ෙවලා තමයි 2014 වස ර අගදී  - මම ෙනොෙවයි 
කියන්ෙන්. කවුද? අර්ජුන මෙහේන්දන් මැතිතුමායි කියන්ෙන්.-  
ලංකාෙව් ෙනොපියවූ ණය රුපියල් බිලියන 7,391යි. 2015 වසෙර්දී 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 2015 වසර අග වන විට ෙනොපියවූ ණය 
රුපියල් බිලියන 8,475යි. එක වසරක් තුළ රුපියල් බිලියන 
1,084කින් ලංකාෙව් ණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක වසරක් තුළ ලංකා 
ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට රුපියල් ටිලියනයකින් ණය වැඩි ෙවලා 

895 896 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා. වාර්ෂික වර්ධනය විතරක් සියයට 15ක්. ෙමෙහම 
ෙදයක් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙවලා නැහැ. අපි  ආපසු ෙගවන්න 
ණය ගත්තා නම්, ගත්ත ණය පමාණය සහ ආපසු ෙගවපු ණය 
පමාණය සමාන ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නම් ණය පමාණය 
ටිලියනයකින් වර්ධනය වුෙණ් ෙකොෙහොමද? එෙහම නම් ඇත්තටම 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු 21ක් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය විපක්ෂෙය් ඉන්න අතෙර් ෙලෝකය ෙවනස් 
වුණා. ඇෙමරිකාෙව් සහ  බිතාන්යෙය් බලය බිඳ වැටිලා චීනය නව 
බලවෙතක් විධියට නැඟිට්ටා. ඒක ෙමතුමන්ලා දැකලා තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙමතුමන්ලා පරණ පුරුදු බටහිර ආධිපත්යය ගැන 
සිහින මවා ෙගන විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන චණ්ඩි කථා කිව්වා. අපි 
බලයට ආෙවොත් ෙකොළඹ වරාය නගර ව්යාපෘතිය නතර කරනවාය 
කිව්වා. කිව්වා වාෙග්ම නතර කරන්න ෙම් අයට සිදු වුණා. 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙලෝකෙය් ඉන්න ෙලොකුම ආෙයෝජකයා 
වන්ෙන් චීන ආණ්ඩුව. ඇෙමරිකාව, එංගලන්තය වැනි පරණ 
බලවතුන් අද යැෙපන්ෙන් චීන ආෙයෝජන සහ චීන ආධාර මත. 
චීන ආෙයෝජනයක් වන එම ව්යාපෘතිය චීනයත් එක්ක කථා 
ෙනොකර ෙම් ආණ්ඩුව ඒක පාර්ශ්විකව නතර කළා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, "යකඩ මල්ලට ගුල්ෙලෝ ගැහුවා නම් වී මල්ල  
ෙනොබලාම විසිකරන්න" යනුෙවන් සිංහල කියමනක් තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
චීනයටත් ෙමෙහම නම් අපට ෙකොෙහොම ෙවයිද කියලා 

අෙනක් ආෙයෝජකයින් හකුළා ෙගන යන්න පටන් ගත්තා. ඒ 
අතෙර් 2015 ජනවාරි 29 වනදා ඉදිරිපත් කරපු මැතිවරණ අය වැය 
දැක්කාම ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා ෙගන වැෙටනවා කියලා 
දැකලා, අෙනක් ආෙයෝජකයිනුත් හකුළා ෙගන යන්න පටන් 
ගත්තා. ෙමොකක්ද වුෙණ්? 2014 වසෙර්දී ලංකාෙව් විෙද්ශ 
ආෙයෝජන පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 894යි. හැබැයි, 
2015 වසෙර්දී ඒක ෙඩොලර් මිලියන 681 දක්වා පහත වැටිලා 
තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලා කිව්ෙව්, "රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යුගෙය් 
ෙකොමිස් ඉල්ලන නිසා ආෙයෝජකයින් එන්ෙන් නැහැ. අපි ආවාම 
ෙලෝකය පුරාම ඉන්න ආෙයෝජකයින් ලංකාවට එනවා" කියලායි. 
ඉන්න ආෙයෝජකයනුත් හකුළා ෙගන ගියා කියලායි අර්ජුන 
මෙහේන්දන්ෙග් මහ බැංකු වාර්තාෙව් කියන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසන් කරනවා.  

ෙම් වැඩ බැරි ආණ්ඩුෙව් ෙනොහැකියාව නිසායි ආර්ථිකය කඩා 
වැටුෙණ්. ආර්ථිකය කඩා වැටුණාම, ආදායම කඩා වැටුණාම බදු 
ගහන එකයි, ණය ගන්න එකයි හැෙරන්න ෙවනත් විකල්පයක් 
ෙම් ආණ්ඩුවට නැහැ. ඒ නිසා තමන්ෙග් ෙනොහැකියාව බදු බර 
බවට පත් කරලා අහිංසක, දුප්පත් ජනතාවෙග් ඇඟ මත පටවන්න 

එපා. ඒ ශාපය ඔබට වැෙදනවායි කියන එක අද ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට අත ඔසවන්න බලාෙගන ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට මතක් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 3.07] 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

'வற்' வாி அதிகாிப் த் ெதாடர்பாக நைடெப கின்ற 
விவாதத்தில் என்ைனப் ேபச அ மதித்தைமக்காக என  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். உண்ைமயில் 'வற்' 
வாி அதிகாிப் த் ெதாடர்பில் ெகளரவ நிதியைமச்சர் அவர்கள் 
அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்ற பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாகத் 
தன  க த்ைத ன்ைவத்தி ந்தா ம், மக்கள்மீ  ேநர யாக 
அந்த வாிைய விதிப்பைத மக்கள் பிரதிநிதிகளாகிய எங்களால் 
ஏற் க்ெகாள்ள யா . மக்க க்குச் சுைமயில்லாமல் 
ஏற்ப கின்ற ஒ  வ மானத்ைத அரசாங்கம் திட்டமிடல் 
ேவண் ம். ேநர யாக மக்கள்மீ  வாிையச் சுமத்தி 
அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்ற கடன்கைளச் ெச த்த யல்வ  
எம  மக்கைள மீண் ம் மீண் ம் ெந க்க யில் தள் வ  
ேபான் தான் அைமகின்ற . அேதேநரத்தில் இந்த 
வாியினால் ேசர்கின்ற பணம் ஒ  சில அைமச்சர்க ைடய 
ஊழல்களினால் அபகாிக்கப்ப கின்ற . அவர்கள் கடந்த 
காலத்தி ம் தற்ேபா ம் ெசய் ெகாண் க்கின்ற ஊழல்கள் 
ெதாடர்பாக விசாரைண ெசய்  அதன் லம் ெபற்ற பணத்ைத 
அரச ெசாத்தாக்குவதன் ல ம் இந்த 'வற்' வாியினால் மக்கள் 
மீ  சுமத் கின்ற சுைமையக் குைறக்க ெமன்  நான் 
இந்த ேநரத்தில் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

உதாரணமாக, 2014ஆம் ஆண்  வ னியா மாவட்டத்தில் 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சினால் " ட் க்கு  
ஊ க்கு ஊர்" என்ற ஒ  திட்டத்திற்கைமவாக 40 மில் யன் 

பாய் நிதி ஒ க்கப்பட்ட . அந்த நிதியில் ஒ  பகுதிைய 
வன்னியி ள்ள அைமச்சர் தன் ைடய கட்சிக்காக ஒ  
சில க்குக் ெகா த் விட்டார். மிகுதிப் பணத்திற்கு என்ன 
நடந்தெதன்  இன் வைர ெதாியவில்ைல. அன்றி ந்த 
மாவட்டத் திட்டமிடல் அதிகாாி ம் வ னியா நகரப் பிரேதச 
ெசயலாள ம்தான் இன் ம் இ க்கின்றார்கள். வ னியா 
மாவட்டத்திற்ெகன்  ஒ க்கிய அந்த 40 மில் யன் பாைய 
வ னியாவின் ஏைனய பிரேதச ெசயலகங்க க்குப் 
பகிர்ந்தளிக்காமல் தனியாக வ னியா நகரப் பிரேதச 
ெசயலகத் க்கு மாத்திரம் வழங்கி, அங்ேக அந்தப் பணத்ைத 
அவர்கள் என்ன ைறயில் ைகயாண்டார்கள்? என்ப  
ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற . எனேவ, அரசாங்கம் இைதக் 
கண் பி க்கேவண் ம். இ  ெதாடர்பான வழக்கு FCID 
இ ம் இ க்கின்ற . எனேவ, FCID இல் அைமச்சர்கள் 
மீதி க்கின்ற வழக்குகளில் உள்ள குற்றச்சாட் க்கைள 
நி பித்  அந்தச் ெசாத் க்கைள அரசுைடைமயாக்கினால் 
இந்த 'வற்' வாி அதிகாிப் த் ேதைவயில்ைலெயன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். ஏெனன்றால், அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கின்ற 
'வற்' வாிையவிட அதிகமான பணம் குறித்த 
அைமச்சர்க ைடய ஊழ டன் சம்பந்தப்பட் க்கின்ற . 
அவர்கள் ைறயற்ற விதத்தில் ேமலதிகமாகச் ேசர்த்த 
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ெசாத் க்கைள அரசாங்கம் சு காித்  அவற்ைற அரச 
உைடைமயாக்குவதன் லம் மக்கள்மீ  வாி சுமத்தாமல் 
ேதைவயான பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ள ம் என்  நான் 
இந்த ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இப்ெபா  பா காப் ப் பிரதியைமச்சர் அவர்க ம் 
இங்ேக இ ப்பதால் பா காப் த் ைற டன் சம்பந்தப்பட்ட 
ஒ சில விடயங்கைள ம் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
மன்னார் மாவட்டத்தின் சிலாபத் ைறப் பிரேதசத்தி ள்ள 
அாிப்  என்ற கிராமத்தில் ஒ  வாரத் க்கு ன்  கடற்பைட 

ரர் ஒ வைரக் குறிப்பிட்ட சிலர் தாக்கியி ந்தார்கள். இன்  
அ  சம்பந்தமாகச் சாியான ைறயில் விசாரைண 
நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்ற . அ குறித்  11 ேபர் 
ெபா ஸாரால் ைக  ெசய்யப்பட்  தற்ெபா  விளக்க 
மறிய ல் இ க்கின்றார்கள். அந்த விடயம் சம்பந்தமாக 
வன்னிப் பிராந்தியப் பிரதிப் ெபா ஸ் மா அதிப ம் பங்குத் 
தந்ைதமா ம் நாங்க ம் கடற்பைடயின ம் இைணந்  
அன்ேற ஓர் இணக்கப்பாட் க்கு வந்ேதாம். அந்த விசாரைண 
பக்கச்சார்பில்லாமல் நைடெபற ேவண் ம் என் ம் மற்ைறய 
விடயங்கள் இயல்பாக இடம்ெபற ேவண் ம் என் ம் 
இவ்வள  கால ம் கடற்பைடயினர், இரா வத்தினர், 
ெபா ஸார் ஆகிேயா டன் மக்க க்கு இ ந்த உற  
ெதாடர்ந்  ேபணப்பட ேவண் ம் என் ம் அந்தக் கூட்டத்தில் 
இணக்கம் காணப்பட்ட .  

ஆனால், கடற்பைடயினர் அந்தச் சம்பவத்ைத மனதில் 
விேராதமாக ைவத்தி ந்  அாிப் ப் பகுதி மீனவர்கைள  
மட் மல்லாமல், மன்னார் மாவட்டத்தில் கட க்குச் ெசல்கின்ற 
மீனவர்கள் எல்ேலாைர ம் பழிவாங்கும் ேநாக்கில் தகாத 
வார்த்ைதகளால் ஏசுகின்றார்கள். மனிதர்களால் வி ம்பத்தகாத 
சில வார்த்ைதப் பிரேயாகங்கைள ேமற்ெகாள்கின்றார்கள். 
இந்த விடயம் ெதாடர்வ  த க்கப்பட ேவண் ம் என்பதால் 
நான் இ குறித்  ேம ம் இங்கு ெசால்ல வி ம்பவில்ைல. 
எனேவ, ெகளரவ பா காப் ப் பிரதியைமச்சர் அவர்கள் 
அங்குள்ள கடற்பைட மற் ம் இரா வத்தின க்கு 
இ குறித்  அறி ைர கூறி, வழைமேபால் எங்க ைடய 
மீனவர்கள் மீன்பி ப்பதற்கு வழிெசய்ய ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், ஒ  வார காலமாக அவர்க க்கு மீன்பி க்கச் 
ெசல்ல யாமல் இ க்கின்ற . இன் ம்கூட மீனவர்கள் 
அங்கு ெதாழி க்குச் ெசன்றேபா  அவர்கைள 
கடற்பைடயினர் இரண்  மணித்தியாலங்கள் கட க்குள் 
த த்  ைவத்த பின்னர் வி வித்தி க்கின்றார்கள். தற்ேபா  
அங்குள்ள மீனவர்கள்  ஓர் அச்ச உணர் டன்  
இ க்கின்றார்கள். அந்த நிைல ெதாடராமல் இ க்க ேவண் ம் 
என்  நான் இந்த ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். எங்க ைடய மக்கள் இயல்பான வாழ்க்ைக 
வாழ ற்ப கின்றேபா , இவ்வாறான ஒ சில சம்பவங்கள் 
அந்த நிைலையத் த க்கின்றன. எனேவ, குறித்த சம்பவங்கள் 
சம்பந்தமாகப் பக்கச்சார்பற்ற விசாரைண நடத்தப்பட 
ேவண் ம்.  

ேம ம், நான்கு தினங்க க்கு ன்  யாழ்ப்பாணப் 
பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் இ வர்கள் சுட் க் 
ெகால்லப்பட்டைம மிக ம் ேவதைனயான ம் ஏற் க்ெகாள்ள 

யாதத மான ஒ  விடயமாகும். அந்த விடயம் குறித் ப் 
பக்கச்சார்பற்ற விசாரைண நடத்தப்பட ேவண் ம் என்  
நாங்கள் கூறியி ந்ேதாம். தவிர, அைதக் காரணம் காட்  ேவ  
நிகழ் களில் அல்ல  ெபா ஸா க்கு ஆத்திர ட் கின்ற 
நிகழ் களில் எம  மக்கள் எவ ம் ஈ படவில்ைல. ஆகேவ, 
இதைனக் க த்திற்ெகாண்  மன்னார் பிராந்திய கடற்பைட 

அதிகாாிக்கு அைமச்சர் அவர்கள் அறி ைர வழங்க ேவண் ம். 
அந்த வைகயில் எம  மீனவர்கள் இயல்பான ைறயில் 
மீன்பி க்கச் ெசல்வதற்கு உங்க ைடய ஒத் ைழப்ைப நான் 
ேகட்  நிற்கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இன்ைறய விவாதம் ெதாடர்பாக மீண் ம் என் ைடய 

க த்ைத ன்ைவக்கின்ேறன். அதாவ  மக்கள்மீ  வாி 
சுமத் வைத வி த் , நான் ஏற்ெகனேவ கூறிய ேபால 
ஒ சில அைமச்சர்கள்மீ  இ க்கின்ற குற்றச்சாட் க்கைள 
விசாரைண ெசய்வதன் லம் வாியால் கிைடக்கின்ற 
பணத்திற்கு அதிகமான ெதாைக அரசாங்கத் க்குக் 
கிைடக்கும். அேதேநரம், FCID இடம் ஒ  பகிரங்கக் 
ேகாாிக்ைகைய வி க்கின்ேறன். அதாவ , 2014 இல் 
" ட் க்கு  ஊ க்கு ஊர்" திட்டத்தின் ஊடாக வ னியா 
மாவட்டத் க்கு ஒ க்கிய 40 மில் யன் பாய் நிதி எங்கு 
ெசன்ற ? மக்கள் மத்தியில் எவ்வா  அ  
பயன்ப த்தப்பட்ட ? மிகுதிப் பணத்ைத யார் எ த்தார்கள்? 
என்பவற் க்கான உண்ைமைய FCID கண் பி க்க ேவண் ம் 
என்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   

 
[பி.ப. 3.16] 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எனக்கு இன்  இந்த வாய்ப்ைப ஏற்ப த்தித் தந்ததற்கு 
த ல் உங்க க்கு நன்றி கூறியவனாக ைற கங்கள் 

மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சு சம்பந்தமாக 
ஒ சில விடயங்கைள ேபசலாெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

ெகா ம் த் ைற கமான  1918ஆம் ஆண்  Colombo 
Port Commission என் ம் ெபயாில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட . 
1958ஆம் ஆண்  அ  Port (Cargo) Corporation ஆக மாற்றம் 
ெபற்ற . அதைனத் ெதாடர்ந்  1979ஆம் ஆண்  இலங்ைக 
அரசியலைமப்பின் பிரகாரம் இலங்ைகத் ைற க 
அதிகாரசைபயாக நாமம் ெபற்ற . ெதன்னாசிய நா க டன் 
ஒப்பி ைகயில் இலங்ைகத் ைற க அதிகாரசைபயான  

ாித வளர்ச்சிையக் கண் ள்ள . ஐேராப்பா, ஆசியா, 
ெதன்னாசியா, பாரசீக வைளகுடா, கிழக்கு ஆபிாிக்கா 
ேபான்ற நா க டனான ெதாடர் களால் அ  பாாியளவில் 
அந்நிய ெசலாவணிையப் ெபற் த்த வ டன், இலங்ைகயின் 
ெபா ளாதாரத் க்கும் பாாிய பங்கிைன வழங்கி வ கின்ற . 
இலங்ைகயில் பல ைற கங்கள் காணப்பட்டா ம் 
ெகா ம் த் ைற கேம இலங்ைகக்கு அந்நியச் 
ெசலாவணிையப் ெபற் த் த ம் இலாபகரமான 
நி வனமாகக் காணப்ப கின்ற . 2015ஆம் ஆண்  
இலங்ைகத் ைற க அதிகாரசைபயின் வ மானம் 12.9 
பில் யனாக ம் 2016ஆம் ஆண்  14 பில் யனாக ம் 
காணப்பட்ட . தல் நான்கு மாதங்க டன் ஒப்பி ைகயில், 
இ  8.5 சத த வளர்ச்சியாகும்.  
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1944ஆம் ஆண்  இரண்டாம் உலக த்த காலத்தின்ேபா  
கட் நாயக்க விமான நிைலயம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட . இதன் 

தற்ெபயர் Royal Air Force ஆகும். 1957ஆம் ஆண்  
ேமன்ைமதங்கிய எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க 
அவர்கள் பிரதமராகப் பதவி வகித்த காலத்தில் 
பிாித்தானியாவின் Royal Air Force என்ற ெபய க்குப் பதிலாக 
Royal Ceylon Air Force ஆகப் ெபயர் மாற்றப்பட்ட . 
நல்லாட்சியின் மற் ெமா  ைமல்கல்லாக தற்ெபா   
பண்டாரநாயக்க சர்வேதச விமான நிைலயம் ஊடாக 
ஆண்ெடான் க்கு 8.2 மில் யன் பிரயாணிகள் பயணம் 
ெசய்கின்றனர். 2017ஆம் ஆண்  ஏப்பிரல் மாதத்தின் பின்னர் 
இந்த எண்ணிக்ைக 15 மில் யனாக உய ெமன 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . அதற்கான அபிவி த்தி 
ேவைலத்திட்டங்கள் எதிர்வ ம் ஜனவாி தல் ஏப்பிரல் வைர 
நைடெபற இ க்கின்ற . 2016ஆம் ஆண் ன் தல் நான்கு 
மாதத்தில் 396,211 பயணிகள் பயணித் ள்ளனர். இ  
2015ஆம் ஆண் டன் ஒப்பி ைகயில் 14 சத த 
வளர்ச்சியாகும். 2015ஆம் ஆண் ன் தல் நான்கு மாதங்களில் 
கிைடக்கப்ெபற்ற வ மானம் 5,029 மில் யன் பாயாகும். 
இதைன 2016ஆம் ஆண் டன் ஒப்பி ைகயில், அ  6,490 
மில் யன் பாயாக அதிகாித்தி ப்பைதக் காணலாம். 

ன்ைனய ஆண் டன் ஒப்பி ைகயில் இ  29 சத த 
வளர்ச்சியாகும்.  

இன்  பாரா மன்றத்திேல இரண்  தரப்பி மி ந்  ‘வற்’ 
வாி சம்பந்தமாகப் பலவிதமான க த் க்கைள 

ன்ைவத்தார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ன்மீ  பாாியெதா  
கடன் சுைமைய ன்ைனய ஆட்சியாளர்கள் சுமத்திவிட் ச் 
ெசன் விட்டார்கள் என்ப  நாங்கள் அறிந்த விடயமாகும். 
அைத ஈ ெசய் ம் ேநாக்கில்தான் இன்ைறய ‘யஹபாலன’ 
ஆட்சியிேல இந்த ேசா்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் 
இன்  சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . இப்ப யான 
ஏற்பா களின் லம்தான் இந்த நாட் ைனக் கடன் 
சுைமயி ந்  மீட்க ம். இந்த நாட்  மக்கைள மீண் ம் 
கடன் சுைமக்குள் தள் வதா, இல்லாவிட்டால் அவர்கைள 
அதி ந்  பா காப்பதா? என்ப  ெப ம் ேகள்வியாக 
இ க்கின்ற .  

இன்  உலக நா களில் அந்நியச்ெசலாவணிையப் 
ெபற் க்ெகாள் ம் வைகயில் விமான நிைலயங்க ம் 

ைற கங்க ம் அபிவி த்தி ெசய்யப்ப வ ேபான்  நம  
நாட் ம் அவ்வா  அபிவி த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
ஆனால், இலங்ைகைய இதற்கு ன்னர் ஆட்சி ெசய்த பல ம் 
இந்த நாட் ன்மீ  பாாிய கடன் சுைமகைளச் சுமத்தினார்கேள 
ஒழிய, அவர்களால் எந்தவிதமான அபிவி த்திைய ம் 
ெசய்ய யாமல் ேபாய்விட்ட . ஆனால், அதற்கு மாறாக 
இன் ள்ள ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் ெகளரவ பிரதமர் 
அவர்க ம் ெகளரவ அைமச்சர் அர்ஜுன ரண ங்க 
அவர்களிடம் ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்ைச ஒப்பைடத் , அதைன அபிவி த்தி ெசய் ம் 
ெபா ப்ைப வழங்கி ள்ளார்கள். அவர் ஒ  சிறந்த அைமச்சர். 
அந்த வைகயில் அவாிடம் நான் ஒ  ேவண் ேகாைள 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

தி ேகாணமைலத் ைற கம் தற்ெபா  உலகத்திேல 
இ க்கின்ற மிகப் ெபாிய இயற்ைகத் ைற கங்களில் 
ஒன்றாக விளங்குகின்ற  என நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

ன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் பல வ டங்கள் ஆட்சி ெசய்தார்கள்; 
பல அைமச்சர்கள் இ ந்தார்கள். அவர்களால் இந்தத் 

ைற கத்ைத அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு எந்தத் திட்டத்ைத ம் 
ன்ைவக்க யாமல் ேபாய்விட்ட . ெபயரளவில் 

இயற்ைகத் ைற கம் என்  ெசான்னார்கள். ஆனால், அதன் 
அபிவி த்திக்குாிய எந்த வழி வைகைய ம் அவர்கள் 
ெசய்யவில்ைல. இன்  ஜப்பான் மற் ம் எைனய நா கள் 
மிக ம் வி ம் கின்ற ஒ  ைற கமாகத் 
தி ேகாணமைலயி ள்ள இயற்ைகத் ைற கம் 
விளங்குகின்ற . ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்க ம் 

ன்ைனய ஆட்சியாளர் காலத்தி ந்த அைமச்சர்கைளப் 
ேபான்  இ ந் விடாமல், இயற்ைகத் ைற கெமன்  
உலகேம வி ம் கின்ற இந்தத் ைற கத்ைத ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கேளா ம் மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்கேளா ம் இைணந்  அபிவி த்தி ெசய் , அதைன 
உலகிேல மிக க்கிய ஒ  ைமயமாகத் திகழைவக்க 
ேவண் ெமனப் பணிவாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அதன் லம் இந்த நாட் ேல ெவளிநாட்  வ மானத்ைத 
அதிகாிக்க ம்; GSP ஐ அதிகாிக்க ம்;  கடன் 
சுைமயி ந்  நாட்ைடப் பா காக்க ம்.   

இன்  சிங்கப் ைர நாங்கள் எ த் க்ெகாண்டால், 
அங்குள்ள ைற கம் உலகிேல மிகக் கூ தலான வ மானம் 
ெப ம் ைற கங்களில் ஒன்றாக விளங்குகின்ற . காரணம் 
என்ன? அந்த நாட் ேல அவர்களால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
திட்டங்கள், அைமப் கள் ேபான்றவற்றின் அபிவி த்திதான். 
கடந்த ஆட்சியாளர்களால் அவ்வா  ெசய்ய யாமல் 
ேபான  ஏன்? அவர்கள் 10 வ டங்கள் ஆட்சி ெசய்தார்கள், 
அதற்கு ன் ம் 10 வ டங்கள் ஆட்சி ெசய்தார்கள். 
ெபயரளவில் ைற க அபிவி த்தி அைமச்சு என்  ஓர் 
அைமச்ைச ஏற்ப த்தி அவர்க ைடய சுயலாபங்க க்காக ம் 
அவர்க ைடய ேதைவகைள நிைறேவற் வதற்காக ம் 
பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கைளத் ெதாழி க்கு 
அமர்த்தினார்கேளெயாழிய,  இந்த நாட் க்கு வ மானம் 
ஏற்ப கின்ற வைகயில் அவற்ைற அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான   
ஏற்பா கைளச் ெசய்யவில்ைல. எனேவ, தற்ேபாைதய 
ஆட்சியில் இ க்கின்றவர்களாவ   ன்வந்  அதற்கான 
ஏற்பாட்ைடச் ெசய்ய ேவண் ம்.  

ெதன்கிழக்காசியாவிேல ெபய ம் க ம் ெபற்  
விளங்குகின்ற ெகா ம் த் ைற கம் உலகத்திேலேய 
வ மானம் ஈட்டக்கூ ய ஒ  க்கிய ேகந்திர நிைலயமாக 
இ க்கின்ற . இந்த நாட் க்கு எந்தத் தீங்கும் 
விைளவிக்காமல் சில வ டங்கள் எதிரணியில் இ ந்  
ேபாரா ய, ெசயலாற்றக்கூ ய, திறைம மிக்க ஒ வர் இந்த 
அைமச்ைசப் ெபா ப்ெப த்தி க்கின்றார். ஆகேவ, ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் ன்வந்  இதைன அபிவி த்தி 
ெசய்யேவண் ெமன்  பணிவன் டன் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இதன் லம் ெவளிநாட்  வ மானத்ைத  
அதிகாிக்க ம்; இந்த நாட் ன் கடன் சுைமைய 
இல்லாெதாழிக்க ம்.  

இன்  'வற்' வாிைய 15 தமாக அதிகாிப்பதற்குக் காரணம் 
என்ன? இ பற்றி ஒன் ம் ெதாியாதவர்கள் ேபான் ம் 
குழந்ைதப் பிள்ைளகள் ேபான் ம் பல ேவ க்ைகயான 
வார்த்ைதகைளக் கூட்  எதிர்க்கட்சியினர் கைதத் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். ஆனால், உண்ைமயில் அவர்கள் 
ெசய்த பாவத்ைதத்தான் நாங்கள் சுமக்க ேவண் ள்ள . 
அவர்கள் 10 வ டங்கள் ஆட்சி ெசய்  பல ேகா க்கணக்கான 
கடன் சுைமைய இந்த යහපාලන அரசாங்கத்தின்மீ  
சுமத்திவிட் ச் ெசன் ள்ளார்கள். எனேவ, இந்த நாட்  
மக்கைள இந்தச் சுைமயி ந்  பா காப்பதற்கும் மீண் ம் 
இப்ப யான ஒ  சுைமைய இனிவ ம் அரசாங்கத் க்கு 
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[ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා] 
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விட் ைவக்காமல் இ ப்பதற்கும் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் அைமச்சர்க ம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் இைணந்  இவ்வாறான 
நடவ க்ைகைய எ த்தி க்கிறார்கள். அத் டன், இந்த நாட்  
மக்களின்  நல்லேதார் எதிர்காலத்ைத  ைமயமாகக் ெகாண்  
எதிர்வ ம் வர ெசல த் திட்டம் தயாாிக்கப்பட ள்ள  
என்பைத ம் கூறி, எனக்குச் சந்தர்ப்பமளித்ததற்கு மீண் ம் 
நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். வஸ்ஸலாம்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙමොහාන් පී. ද සිල්වා මහතා 

 ඊට ෙපර මූලාසනය සඳහා ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ෙශහාන් 

ෙසේමසිංහ 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 ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 3.26] 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට 

ඔබතුමාට ස්තුතියි. ෙම් රෙට් ජනතාව ඉතාම විමසිල්ෙලන් බලා 
ෙගන ඉන්න පනත් ෙකටුම්පත් ගණනාවක් පිළිබඳව ෙම් ගරු 
සභාව තුළ විවාද කරන අවස්ථාෙව් අෙප් අදහස් පකාශ කරන්න 
අවස්ථාවක් ලැබීම සම්බන්ධෙයන් සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උදෑසන ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා එකතු කළ අගය මත බදු පිළිබඳව සාකච්ඡාව 
ආරම්භ කෙළේ, මා හිතන හැටියට ඉතාම දුෙකන්.  අද ෙම් බදු 
පටවලා ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවට කරදර කරන්න  වීම පිළිබඳව 
එතුමා ඇත්තටම දුක් ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමාම කිව්වා, ඉතාම 
ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් බද්ද ලබා ගැනීම අවසන් කරනවාය 
කියලා.  ඒ අනුව එතුමා අනියමින් පිළිගත්ත කාරණය තමයි, ෙම් 
බදු වැඩි කිරීම ෙහොඳ නැහැයි කියන එක.  එතුමාෙග් කථාෙවන් 
මූලික වශෙයන් ගම්ය කෙළේ, ෙම් බදු වැඩි කිරීමට කාරණා 

කිහිපයක් බලපා තිෙබන බවයි. එතුමා වාෙග්ම, ආණ්ඩු පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් කථා කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගරු මැති 
ඇමතිතුමන්ලා  හැම ෙදනාම වාෙග් කියපු කාරණය තමයි, ෙම් බදු 
වැඩි කරන්න මූලිකම ෙහේතුව වන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් ගත්ත ණය ෙගවා ගන්නය 
කියන එක. ඒක තමයි ෙම් උදවිය පුන පුනාම කිව්ෙව්. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ආර්ථිකය විනාශ කරලා 
තිබුණා, ඒ විනාශ කරපු ආර්ථිකය ෙගොඩ ගැනීෙම් අදහස ඇතිව 
තමයි, ෙම් වැට් එක පනවන්ෙන් කියන කාරණය තමයි කිව්ෙව්. 
ඒක එකක්. ඒ වාෙග්ම, ෙමතුමන්ලා කියන අෙනක් කාරණය 
ෙම්කයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමාත් දකින්න ඇති 
රූපවාහිනිෙය් දැන්වීම් දමලා ෙපන්නුවා,  වැඩිපුර බදු එකතු 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවට අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය වාෙග් 
පහසුකම් ලබා ෙදන්නයි කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය විනාශ කර තිෙබන 
නිසා අපට ෙම් රට ෙගන යන්න බැහැයි කියන කථාව කියන්න 
ආණ්ඩුවක් ඕනෑද, ඒකට අගමැතිවරෙයක් ඕනෑද, මුදල් 
ඇමතිවරෙයක් ඕනෑද කියන කාරණය අපි අහන්න ඕනෑ. ෙම් 
උදවිය කියන කාරණා සම්පූර්ණ අසත්යයි. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් පාලනෙයන් පසුව එතුමා ෙමතුමන්ලාට භාර දුන්ෙන් 
විනාශ කළ ආර්ථිකයක් ඇති රටක් ෙනොෙවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා 2004දී ෙම් රට භාර ගන්න ෙකොට රෙට් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය සියයට 5.4යි. 2015දී එතුමා ෙම් රට භාර ෙදන ෙකොට ෙම් 
රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.4යි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2004දී 
පාලනය භාර ගන්න ෙකොට ෙම් රෙට් ඒකපුද්ගල ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1062යි.  2015දී එතුමා ෙම් රට භාර ෙදන 
ෙකොට ඒකපුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3625යි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1948දී ෙම් රටට නිදහස ලැබුණ 
දවෙසේ ඉඳලා  2009 වන ෙතක් ෙම් රෙට් සමස්ත නිපැයුම් 
වටිනාකම තිබුෙණ් ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් බිලියන 25ට වඩා 
අඩුෙවන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ, 
එතුමා ෙම් රෙට් යුද්ධය අවසන් කරලා, ෙම් රෙට් ශක්තිමත් 
ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළාට පස්ෙසේ 2009 අවුරුද්ෙද් 
තමයි, රෙට් සමස්ත නිමැවුම් වටිනාකම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 80 දක්වා වැඩි වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙම් උදවිය ණය 
ගැන කියමින් යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 
කියන්න ඕනෑ ෙම් කාරණය. ඕනෑම ආණ්ඩුවක් -ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් සිටම- ෙම් රට සංවර්ධනය 
කරන්න ණය ලබා ගත්තා. හැබැයි, ඒ හැම ආණ්ඩුවක්ම ගත්ත 
ණය ෙගව්වා. 2004දී  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රට භාර 
ගන්න ෙකොට  රාජ්ය ණය පමාණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 102ක් වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2014 
ෙවනෙකොට ෙම් පමාණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 70.7 
දක්වා අඩු කළා. එතෙකොට, ඒ ණය පමාණය එන්න එන්න අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 2015දී  රට 
භාර ගත්තාට පස්ෙසේ  2015 වසෙර් රාජ්ය ණය පමාණය දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 77 ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා. මම 
හිතන විධියට 2016 අවුරුද්ද ෙවනෙකොට එය සියයට 80ටත් වඩා 
වැඩි ෙවලා. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා 
කියන එකක්වත් ඇත්ත කාරණා ෙනොෙවයි. ඒ නිසා  අද ෙම් 
ආණ්ඩුව, වැඩ බැරි ආණ්ඩුවක් බව ඔප්පු කරලා තිෙබනවා. 
තමන්ෙග් වැඩ බැරිකම වහගන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුවට, ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඇමතිවරුන්ට ෙදොස් කියන එක 
විතරයි ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்)  
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් රෙට් 

ජනතාවට පැහැදිලිව කියන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව කියන ෙබොරු 
ෙබ්ගල්වලට රැවෙටන්න එපා කියන කාරණයයි.  

අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා 

අද මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය ගැන COPE වාර්තාෙවන් කථා 
කරනවා. ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා පවා පිළිෙගන තිෙබනවා එහිදී 
ෙලොකු වංචාවක් වුණාය කියලා.  අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මැති ඇමතිවරු පවා පිළිෙගන තිෙබනවා,  විශාල 
මුදල් වංචාවක් ෙම් හරහා ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. නමුත් අද 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු ටික නිකම් පහත් තත්ත්වයට 
වැටිලා කටයුතු කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගම්වල 
නම්   ෙම්වාට කියන්ෙන් "බලු වැඩ" කියලායි. ෙම් විධියට අද ඉතා 
පහත් ආකාරයට වැඩ කරලා, විගණකාධිපතිවරයාට තර්ජනය 
කරලා, විගණකාධිපතිවරයා ඉතාම පහළ මට්ටමට ෙගනැල්ලා 
බරපතළ විනාශයක් කරෙගන යනවා. නමුත් ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙය් මන්තීවරු ඊට විරුද්ධව සිටීම ගැන අපි එක පැත්තකින් 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට කියන්න 
ඕනෑ කාරණය තමයි, ෙම් විධියට මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචා වුෙණ් 
නැත්නම් ෙම් වාෙග් බදු පනවන්න අද අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් මුදල් ඇමතිවරයා 
කිසිම විශ්වාසයක් නැති ෙකෙනක්. අපි දන්නවා, සුෙඛෝපෙභෝගි 
වාහන ෙගන්වන අයට එතුමා විශාල බදු නිදහසක් දීලා තිෙබනවා 
කියලා. ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමාෙග් කථා ෙව්දී ඒ 
කාරණා පැහැදිලිව කියයි. එෙහම ෙනොෙවයි නම් ඒ කථා අසත්යයි 
කියලා එතුමාට ඔප්පු කරන්න කියන්න.  වර්තමාන මහ බැංකු 
අධිපතිවරයාටත් අද බලපෑම් කරනවා, මහ බැංකුෙව් දැනට පවතින 
ආරක්ෂක ෙසේවය අෙහෝසි කරලා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් 
බැණා වන දනුන තිලකරත්න මහතාෙග් ෙකොම්පැනියකට ඒ 
ආරක්ෂක ෙසේවය ලබා ෙදන්න කියලා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ෙම් වාෙග් විශාල  දූෂණ පමාණයක් කරෙගන යන ගමන් 

තමයි ෙම් බදු  වැඩි කරන්ෙන්. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම 
කියනවා, ෙම් බදු වැඩි කිරීම ඉතාම අසාධාරණයි කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් විරුද්ධත්වය පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 3.33] 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද එකතු කළ අගය මත බදු 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳවත් විවාද  කරන 
අවස්ථාෙව් ඒ ගැන කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා ෙබොෙහොම 
සතුටට පත් ෙවනවා.  

පසු ගිය 2015 ජනවාරි 08 ෙවනි දාට කලින් ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්න මැති ඇමතිවරු පකාශ කළා, රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් අවිධිමත් 
මූල්ය කළමනාකරණය නිසා තමයි ෙම් රෙට් ණයබර ඉහළ 
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්, ෙම්වා හරියට කළමනාකරණය කර ගත්තා 
නම්, වංචාව, දූෂණය නැති වුණා නම්, ෙම් රටට, ජනතාවට සහන 
ෙදන්න පුළුවන් කියලා. අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මැතිවරණ පකාශනෙය් 20වන පිටුෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව එය 
සඳහන් ෙවනවා. එතුමාෙග් මැතිවරණ පකාශෙයන් එතුමා 
කියනවා,  ෙම්  කරලා තිෙබන වියදම් පමාණය  ඉතිරි කර ගත්තා 
නම්  ෙම් වාෙග් දස ගුණයකින් ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න 
පුළුවන් කියලා. සමහර හැන්සාඩ් වාර්තා අරෙගන බලනෙකොට 
ෙම් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න ඇමතිවරු එදා කථා කරපු ආකාරය 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා.  නමුත් ෙම් වනෙකොට 
අගාමාත්යතුමාෙග් සිට සියලු ඇමතිවරුන්ෙග් ආර්ථික 
කළමනාකරණය ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙබොෙහොම පැහැදිලියි.   

පසු ගිය මාස ෙදක තුනට ෙම් රටට මුදල් අවශ්යතාව 
තිෙබන්ෙන් ෙකෝටි 180යි.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, පසු 
ගිය අෙප් කාලෙය් කරපු ෙහොරකම් දූෂණ ෙහොයලා, ඒ 
වංචාකරුවන්ට දූෂකයන්ට නඩු පවරා හිෙර් දාන්න. අෙප් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. හැබැයි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ, පසු ගිය මාස කිහිපයට - පසු ගිය මාස 18ට, 20ට - සිදු වුණු  
වංචා පමාණය නතර කළා නම්, අද ෙම් රෙට්  අහිංසක මිනිසුන්ව 
තලා-ෙපළා, වැට් ගහලා බදු ආදායම එකතු කරගැනීෙම් 
අවශ්යතාවක් නැහැ. ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. උසස් අධ්යාපන 
හා මහාමාර්ග ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. 
එදා කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය හදද්දී, ෙකොළඹ-මාතර අධිෙව්ගී 
මාර්ගය හදද්දී, ඒවාෙය් ගණන් මිනුම් කියද්දී ෙම් අය ඇහුෙව්, 
" ඒවා රත්තරන්වලින්ද හැදුෙව්" කියලයි. එදා ඒ සම්බන්ධව කථා 
කරපු කට්ටිය අද නැහැ. ඒ අයෙග් කටවල්වල පිට්ටු. ඒවා හැදුෙව් 
රත්තරන්වලින්ද කියලායි ඇහුෙව්. නමුත්, උතුරු අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය් කඩවත සිට මීරිගම දක්වා කිෙලෝමීටර් 37ක් සඳහා අපි 
එදා ඇස්තෙම්න්තු කරලා ෙටන්ඩරය ලබාදුන්ෙන් රුපියල් බිලියන 
146කටයි. වර්තමානෙය් එම ෙටන්ඩරය රුපියල් බිලියන 158කට 
තමයි issue කරලා තිෙබන්ෙන්. එහි ෙවනස රුපියල් බිලියන 
12යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 1,200යි. ඊට අමතරව එම 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මංතීරු පමාණයත් අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒවා 
නවත්වන්ෙන් නැතුව නිවැරදිව ෙටන්ඩරය දුන්නා නම්, අද ෙම් 
රෙට් අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට වැට් ගහන්න ඕනෑ නැහැ; ඔවුන්ව 
තලා-ෙපළා දාන්න ඕනෑ නැහැ; අහිංසක ෙරෝගීන්ෙග් ෙබෙහත්-
ෙහේත්වලට වැට් ගහන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව හා වග කීමකින් කියනවා, ලබන අවුරුද්ෙද් ෙසෞඛ්ය 
සඳහා වන වියදම විශාල පමාණයකින් අඩු කරලා තිෙබනවා. 
රුපියල් මිලියන 30,000කට අධික පමාණයකින්.  හැබැයි, අද 
මෙග් අසල්වැසි යාලුෙවකුෙග් අම්මට  ෙබෙහත් ගන්න රාගම 
ෙරෝහලට ගියාම ඇයෙග් operation එකට රුපියල් 90,000ක බඩු 
පිටින් ෙග්න්න කිව්වා, රුපියල් 20,000ක ෙබෙහත් පිටින් ෙග්න්න 
කිව්වා.  අද තත්ත්වය ෙම්කයි. අද නිදහස් ෙසෞඛ්ය කප්පාදු කරලා 
තිෙබනව. රෙට් ජනතාව සම්පුර්ණ ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජනතාවක් 
බවට පරිවර්තනය කරලා අවසන් කියලා ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා 
හිතනවා ඇති. 
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ෙම් රෙට් අධ්යාපනෙය් වාෙග්ම ෙම් රෙට් විරැකියාව පිළිබඳවත් 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ETCA අත්සන් කරලා, ඉන්දියාෙවන්  
ශමිකයන් ෙගෙනන්න හදනවා. අද අෙප් රෙට් විරැකියාව එන්න 
එන්න ඉහළට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. විරැකියාව නැති කිරීම සඳහා 
පුහුණු ශමිකයන් ඇති කළ යුතුයි. ශමිකයන් පුහුණු කිරීෙම් 
අමාත්යාංශයට ෙවන් කරන මුදලත් ෙමවර අඩු කරලා තිෙබනවා. 
එම නිසා ඒ සඳහා වැඩි මුදලක් ෙවන් කරලා, තරුණයන්ට තව 
තවත් පුහුණුව ලබාදීලා ෙම් රෙට් ෙහොඳ ශමිකයන් පිරිසක් බිහි 
කරන්න ඕනෑ. 

අද ෙම් රෙට් විශාල වංචා දූෂණ සිදුෙවනවා. මහ බැංකුෙව් 
ෙහොරකම විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 1,000කට වැඩියි. හැබැයි ඒකට 
සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් කවුද? ඒකට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිවරයා. මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා තමයි රටට 
අවශ්ය කරන මුදල් රාජ්ය ණය ෙදපාර්තෙම්න්තු ව හරහා ෙද්ශීයව 
ෙහෝ විෙද්ශීයව ලබා ෙදන්ෙන්. ෙමෙහම කරද්දී විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකෙයෝ අද අෙප් රටට එයිද? ෙම් පිළිබඳ ආරංචිය ෙලෝකය 
පුරා ගියාම, රට අස්ථාවර කළ මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා ෙහොරා 
කියලා දැනගත්තාම ආෙයෝජකයන් අෙප් රෙට් ආෙයෝජනය 
කරන්න එයිද? පසු ගිය කාලෙය් අපි හිතුවා ; ෙම් රෙට් ජනතාව 
හිතුවා, ආෙයෝජකයන් ආවට පසුව ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සුඛිත මුදිත 
ආර්ථිකයක් බවට පරිවර්තනය ෙවයි කියලා. මහා නැවුම් 
බලාෙපොෙරොත්තු රාශියක් තියාෙගන තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව 
2015 ජනවාරි 08වැනිදා ෙම් රට තුළ ෙවනසක් ඇති කරන්න 
ඡන්දය පාවිච්චි කෙළේ. අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
කුලියාපිටියට Volkswagen කර්මාන්තශාලාවක් ෙග්නවා කියලා 
"Volkswagen, Volkswagen" කිය-කියා හිටියා. අගමැතිතුමා 
ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙබල්ජියමට ගිහිල්ලා ෙටොෆි ෙකොම්පැනි බලලා 
තිබුණා. ෙටොෆි ෙකොම්පැනි තියා, අද අෙප් රටට බුල්ෙටෝ 
ෙකොම්පැනියක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකයි අද ෙම් රට ෙම් 
තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ඒවැනි බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිව තමයි ෙම් රෙට් අහිංසක 

අම්මලා, තාත්තලා 2015 ජනවාරි 8වැනිදා ඡන්දය පාවිච්චි කෙළේ. 
තමන් උකස් තියපු රත්තරන් බඩු ටික ෙබ්රාෙගන ඒවා තමන්ෙග් 
අෙත්,  කෙර් පළඳවාගන්න, බයිසිකලයට දීපු රුපියල් 50,000 
ආපහු ලබාෙගන සාක්කුෙව් දමාගන්න, ෙකල්ෙලෝ ෙකොල්ෙලෝ 
ටිකට වයිෆයි දමාෙගන මලක් කඩාගන්න ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. අද ඒකත් නැතිෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් 
තමයි අද ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් විධියට 
ගිෙයොත්, ෙම් රෙට් උද්ධමනය තව තවත් වැඩිෙවන එක විතරක් 
ෙනොෙවයි, එදා සරදිෙයල්ෙග් කාලෙය් තන බද්ද ගැහුවා වෙග් 
ෙමොන වෙග් බදු ගහයිද දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
සුද්දාෙග් කාලෙය් තන බද්දත් ගැහුවා. ෙම් ආණ්ඩුව තව ටිකක් 

කල් තිබුෙණොත් ෙමොන බදදක් ගහයිද කියලා ෙම් රෙට් ජනතාවට 

බරපතළ පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙමම එකතු 
කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පරාජය 
කරන්න ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාම එකතු ෙවන්නය කියන ඉල්ලීම 
කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 
9ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[3.41p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Hon. Presiding Member, thank you very much for 

giving me this opportunity. From morning we have been 
discussing the increase in VAT. What is the reason for 
this VAT increase? That is the most important thing. 
Why are they increasing the VAT? As you know, 
massive projects such as Mattala Airport, Hambantota 
Habour and Hambantota Cricket Stadium were started by 
the previous Government and they spent billions of 
rupees on those projects. I would like to ask you, what is 
the return that we have got today from these projects?  
How many ships are coming to that habour?  How many 
planes are landing in that airport?  How many matches 
are being played in that stadium?  This is the problem. 
Had those projects been done in the proper way, we 
would not have faced this problem of getting the 
anticipated income out of these projects. Billions of 
rupees have been spent, but unfortunately, we are not 
getting a red cent as income.  So, that is one of the 
reasons. We have to pay for their sins.  

Take the case of SriLankan Airlines. When our 
Government took over, as the Hon. Prime Minister 
mentioned in Parliament, there were only 22 planes but 
there were 330 pilots and 8,000 employees. Those days 
the SriLankan Airlines flights were always full and it was 
always difficult to get a seat. But they said that SriLankan 
Airlines was running at a loss. So, we have to pay for all 
the sins that they have committed. We have to face all the 
problems that the previous Government created. The 
Hon. Prime Minister mentioned in Parliament that we 
need Rs. 2,000 billion monthly to run the country and out 
of that amount we are paying Rs. 1,000 billion as loan 
instalments for the loans  taken by the previous 
Government. So, these are the reasons for the VAT 
increase.   

As you know, I come from Puttalam, which is a 
coconut cultivation area. In Puttalam there are big 
coconut estates that have been taken over by the 
Government which were running at a profit at that time. 
But I am very sorry to say that 75 per cent of these 
coconut estates which come under the JEDB- Chillaw 
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Plantations Ltd. and Kurunegala Plantations Ltd.-  are 
barren today. That is because of the fault of the previous 
Government.  If they had managed those coconut estates 
well by replanting during the last ten - fifteen years, today 
we would have been in a position to gain a good income 
from those estates.  But those coconut estates were never 
looked after.  That is one of the reasons we are suffering 
today.   

Now how are we going to solve this problem? This 
VAT increase is only a temporary issue.  So, once these 
things are settled, once we go back to our previous 
position we can stop this. Today we are negotiating with 
governments of other countries with regard to 
Hambantota Habour and Mattala Airport.  Also with 
regard to the SriLankan Airlines, we are negotiating with 
other countries.  Earlier when one of the Arabian airlines 
took over AirLanka, it was running at a profit.  But what 
did the then Government do at that time?  Just because 
two flights were not given for one of their groups to go 
somewhere, SriLankan Airlines was taken over and from 
that day onwards it has been running at a lost.  To whom 
did the previous Government hand over its management?  
It was handed over to one of the close relatives of the 
Head of the then Government.  I can remember one 
incident that occurred during that time. On one occasion, 
when the then Chairman of SriLankan Airlines was in 
Singapore, a flight that was coming from Malaysia to Sri 
Lanka landed in Singapore just to get him on to that 
flight. This is how it was run. There is a mansion in 
Mattala Airport. This was useless work done by those 
people. That is why we are suffering today.  

Today, our Prime Minister and His Excellency the 
President are negotiating. Every other week His 
Excellency the President and the Hon. Prime Minister are 
going to other countries and trying to get their help. They 
go there not to beg and plead to get loans and not to put 
people into more difficulties, but to find a way to increase 
our income, so that we come out of this situation that we 
are in as a result of these unwanted and unnecessary 
things done by the previous government.  

Take the case of the SLTB. I can remember that the 
Hon. Nimal Siripala De Silva, Minister of Transport and 
Civil Aviation said in his speech that there are 100 per 
cent excess employees than the required number. What is 
happening there today? There are more clerks than drivers 
and conductors. There are buses, but there are no drivers. 
They are unable to employ them because of the excess 
staff that is there. This is the problem. When the previous 
government wanted to employ people, they simply 
employed them. In fact, I was also in that government 
with them, but I never did that. Today, there are buses, 
but no drivers are there and we are unable to recruit them. 
This is the problem we have.  

Take for instance the Ministry of Samurdhi. Where 
are the billions of rupees collected from the poor people 
at that time? That is missing today. When this 
Government took over, that money was not there. It has 
been taken away for some other reason.  

What happened to the EPF and ETF?  That money is 
not there. Our Minister of Finance is facing difficulties in 
organizing these things. This is a temporary issue. What 
was the position earlier?  The previous Government was 
only friendly with China. Only China was helping us. 
Almost all the other countries including  India - our big 
neighbour - was against us; America was against us.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
I can remember, a few months back, there was a G7 

Summit in Japan. All rich countries got together and they 
invited our President. There he met President Barack 
Obama and all other leaders. This is the position now. 
The earlier position has completely changed. We have 
got the confidence of almost all the countries in the world 
and they are ready to help us. It will take some time; it 
may take a few months or even one or two years. So, in 
the meantime, we have to run this Government. That is 
the main reason why this Value Added Tax (Amendment) 
Bill is brought in. Probably within three months or six 
months, once everything is in order, definitely this can be 
withdrawn. Therefore, there is nothing to get excited. The 
Government will go on. You can blame anybody. You 
can say anything. But the Government is going on. We 
will do the correct thing because we work under His 
Excellency President Maithripala Sirisena and the Prime 
Minister- "Mr. Clean."  

Thank you very much.  
 

 
[අ.භා. 3.49] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් ගරු රවි 

කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා තමන්ෙග් කථාව අවසන් කරමින් 
කිව්වා, "මිනිස්සුන්ට බදු වැඩි කරන්ෙන් අකැමැත්ෙතන්. නමුත්, 
ෙම් වැඩි කිරීම නිසා ජනතාවෙග් බදු බර අඩු ෙවනවා" කියලා. මා 
හිතන විධියට එතුමා කිව්ෙව් ජාතික ණය බර අඩු කිරීම, ඒක 
පුද්ගල ණය බර අඩු කිරීමක් බවට පත් ෙවනවා කියලයි. ඒක 
හරියට ඒක පුද්ගල ආදායම වාෙගයි. ඒක පුද්ගල ආදායම 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒක පුද්ගල ආදායම මිනිස්සුන්ට දැෙනන්ෙන් 
නැහැ. දැන් ෙම්ෙක්දී ඒෙක් අෙනක් පැත්තත්  ෙවනවා. ඒ නිසා  
ආණ්ඩුව බදු බර අඩු කර ගන්න මහජනයා මත බදු පනවනවා. ඒ 
නිසා මිනිස්සු ණය ෙවනවා.  මිනිස්සුන්ෙග් ණය බර වැඩි ෙවනවා. 
ආණ්ඩුෙව් ණය බර අඩු ෙවනවා. ඇත්තටම බැලුෙවොත්, මිනිස්සු 
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මත බදු බර වැඩි ෙවනවා. ඒ නිසා මිනිසුන්ෙග් ණය බර වැඩි 
ෙවනවා. ෙමන්න, equation එක. ෙම්ක තමයි අෙප් ගරු රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා මහ ෙපොෙළොවට මට්ටමට බැහැලා 
ඉෙගනගත යුතු කාරණය. 

දැන්, "ණය බර",  "ණය බර" කියලා කථාවට එකතු කරන්න 
ෙදයක් තිෙබනවා ෙන්! පසු ගිය පස් මාසෙය් අෙප් ණය ෙකොච්චර 
වැඩි වුණාද රුපියෙල් වටිනාකම අඩු වීම නිසා.  මාසයකට වැඩි 
වීම රුපියල් මිලියන දාහයි.  ඒ විධියට පසු ගිය පස් මාසයට වැඩි 
වීම රුපියල් මිලියන පන්දාහයි. රුපියල් බිලියන 5යි.  ෙකොෙහොමද 
ඒවා එකතු වුෙණ්? ෙමොනවා හදලාද? හදාපු ෙකෙහල්මලක් නැහැ. 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? රුපියෙල් වටිනාකම අඩු වීම උඩයි එෙහම 
වුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු පාලනය යටෙත් රුපියෙල් 
වටිනාකම වැටීෙගන වැටීෙගන ගියා. ඒ ඇයි? ෙම් රෙට් තිෙබන 
ෙඩොලර් එළියට ගලාෙගන ගියා. ඒකයි සංචිතය වැටුෙණ්.  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් අවිනිශ්චිතභාවය ගැන තිෙබන 
සැකය උඩයි එෙහම වුෙණ්. දැන් ෙම් මාසයකට රුපියල් මිලියන 
1,000 බැගින්  මාස පහකට රුපියල් මිලියන 5,000ක් අෙප් ණයට 
එකතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කිසියම්ම ෙදයක් සිදු කරලා ෙනොෙවයි; 
කිසියම්ම ෙදයක් අරෙගන ෙනොෙවයි; කිසියම්ම ෙදයක් ඉදි කරලා 
ෙනොෙවයි. නිකම්ම රුපියෙල් වටිනාකම අඩු වීම නිසයි.  අඩු 
ෙවන්නට ෙහේතු වන ආකාරයට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 
පාලනය ෙගන ගිය නිසයි. ෙමන්න ෙම් යථාර්ථයන් ඉදිරිෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කිසිම සදාචාරමය අයිතියක් නැහැ, 
මිනිස්සුන්ට ශත පහකින්වත් බදු වැඩි කරන්නට. ශතපහකින්වත් 
බදු වැඩි කරන්න අයිතියක් නැහැ.    

ඊළඟට, ෙම් සියයට 15 වැඩි කළාට පස්ෙසේ, ෙම් පිරිවැටුම් 
මට්ටම පහළ දැම්මාට පස්ෙසේ අපි කවුරුත් දන්නවා, විශාල පිරිසක් 
ෙම් රෙට් ෙම් ''වැට්'' එකට හසු ෙවන බව. ෙපොදු මහජනයාට ෙම් 
VAT එක ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් නිසා ජීවන වියදම් බර 
ෙකොපමණකින් වැඩි ෙවනවාද? එය ෙනොසඟවා කිව යුතුයි. 
"ෙමන්න ෙම් බද්ද තිෙබනවා," කියා ආණ්ඩුව ගණන් හදා බලා 
කියන්න ඕනෑ.   

"බදු ආදායම වැඩි ෙවලා" කියා තමුන්නාන්ෙසේලා මහා 
ෙලොකුවට පම්ෙපෝරි ගැහුවා. බදු ආදායම් වැඩි වුෙණ් ෙකොෙහොමද? 
වක බදුවලින්.  Files ගණන වැඩිෙවලා, ඒ files හරහා ෙනොෙවයි. 
වක බදුයි වැඩි වුෙණ්. දැන් Ports and Airports Development 
Levy - PAL -එක වැඩි ෙවනවා; ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද වැඩි 
ෙවනවා; ෙර්ගු බදු වැඩි ෙවනවා; නිෂ්පාදන බදු වැඩි ෙවනවා. ෙම් 
ඔක්ෙකොම බදුවල එකතුවට VAT එෙක් සියයට 15ත් එකතු 
ෙවනවා. එය ජීවන වියදමට බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියනවා, 
"පවුලකට ජීවත් වීමට රුපියල් 40,000ක් පමණ වුවමනායි" කියා. 
පවුලකට රුපියල් 40,000ක් පමණ වුවමනායි කියන්ෙන් ෙම් බදු 
නැතිවයි. ජීවන වියදම් බරට ෙම් බදු ෙකොයි තරම් එකතු ෙවනවාද? 
ෙම් බදුවල එකතුව ජීවන වියදම් බෙරන් ෙකොයි තරම් ෙකොටසක්ද? 
ආණ්ඩුව පැහැදිලිව ගණනක් හදලා ෙම් ගැන අපට ෙනොකියන්ෙන් 
ඇයි? එය ෙනොසඟවා කියන්න කියා අප ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ ගණෙන් ඉලක්කම ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් තියන්න 
කියා අප ආණ්ඩුවට අභිෙයෝග කරනවා.  

ෙම්ක පාරිෙභෝගිකයන්ෙග්, ෙපොදු මහජනතාවෙග් බදු බරයි. 
ෙම් බදු බර විඳවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් අඩු ආදායම්ලාභීන්ටයි. 
රුපියල් 30,000ට වඩා ආදායම් ලබන සියයට 60ක් පමණ ජනතාව 
ෙම් බදු බර විඳවන්න ඕනෑ. නමුත්, ඉහළ ආදායම් තිෙබන අයට 
ෙම්ක බරක් ෙනොෙවයි. අෙප් ෙම් සභාෙව් ඉන්න වැඩිෙදෙනකුට 
ෙම්ක බරක් ෙනොෙවයි. VAT එක සියයට 15ක් ෙනොෙවයි, සියයට 
25ක් කළත් ඒක ඒ අයට බරක් ෙනොෙවයි. ඇයි ඒ? ඒ අයට, අපට 
ලැෙබන ආදායම් ලැෙබන්ෙන් මීට වඩා විශාල පමාණෙයන්. 
විශාල පමාණයක් ආදායම් ලැෙබන ෙකොට VAT එක වැඩි වීම 

නිසා මාළුවල මිල වැඩි වුණාට, තවත් ෙසේවාවක මිල වැඩි වුණාට, 
ෙටලිෙෆෝන් ගාස්තු වැඩි වුණාට, ඒ අය ඒ ෙද්වල් අඩුෙවන් පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම් බදුවල බර එකතු ෙවන ෙකොට 
රුපියල්  තිස්දහෙසේ, හතළිස්දහෙසේ සීමාව තුළ ජීවත් වන 
ජනතාවට ඔවුන්ෙග් ජීවිතෙය් වුවමනාම ෙද්වල් ෙකොයි තරම් 
කප්පාදු කරන්න ෙවයිද? එම නිසා ෙම්ක පව්කාර බද්දක්. මම 
එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? ෙම් බද්ද එල්ල කර තිෙබන්ෙන්  ෙපොදු 
ජනයාටයි; අඩු ආදායම් ලබන ජනයාටයි; ෙම් බර දරන්න බැරි 
ජනයාටයි.   

ඉහළ ආදායම් ලබන ධනවතුන්ට, ෙකොම්පැනිවලට බදු ගහලා 
නැහැ. ඒ අයටත් පාරිෙභෝගිකයන්ට එල්ල කරනවා වාෙග් බරක් 
එකතු කරන්න තිබුණා ෙන්. ෙම් බදු විශාල වශෙයන් බලපාන්ෙන් 
ෙපොදු ජනතාවටයි; අඩු ආදායම්ලාභීන්ටයි. ෙම් රෙට්ත් සියයට 
10ක්, සියයට 12ක්, සියයට 15ක් විතර ඉහළම ආදායම් ලබන 
පවුල්. ඒ අයටත් බද්දක් ගහන්න බැරි යැ? ෙම් රෙට් ඉහළ ආදායම් 
ලබන අයත් ෙම් බදුවලට, ජාතිෙය් ණය බරට කර ගහන්න එපා 
යැ. VAT එක වාෙග්ම බද්දක් ඒ අයටත් ගහන්න එපා යැ. ෙම් බර 
ඉසිලීෙම්දී එබඳු වූ සාධාරණ ෙබදීමක් ෙම් ආණ්ඩුව කර 
තිෙබනවාද? ෙම් රෙට් ඉහළ ආදායම් ලබන ෙකොම්පැනිවලට, 
ධනවතුන්ට ෙම් ණය බරට මුහුණ ෙදන්න දායක ෙවන්න කියා ෙම් 
ආණ්ඩුව බද්දක් පැෙනව්වාද? නැහැ. ඒ ඇයි? ෙම් ආණ්ඩුව 
ධනවතුන්ෙග් ආණ්ඩුවක්. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න අයිතිකාරෙයෝ 
තමයි ෙම් රෙට් ඉන්න ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ; ෙම් රෙට් ඉන්න 
ධනවතුන්. අන්න ඒ නිසායි ඔවුන්ට ෙමවැනි බද්දක් පැෙනව්ෙව් 
නැත්ෙත්. ෙම්ක පව්කාර බද්දක් කියා මම කියන්ෙන් ඒ නිසායි.  

ඊළඟට, මම තවත් වැදගත් කාරණයක් කියන්නම්. 
ධනවතුන්ෙග් බද්ද අඩු කර තිෙබනවා. බියර්වල ෙර්ගු බදු අඩු 
කරපු නිසා ෙම් ආණ්ඩුවට ෙකොච්චර ආදායම අඩු වුණාද? රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා විටින් විට ෙර්ගුෙව් නිලධාරින්ෙග් 
විෙරෝධය ෙනොතකා විවිධාකාර ආනයනවල, ෙගන්වූ විවිධාකාර 
භාණ්ඩවල ෙර්ගු බදු අඩු කරනවා. එෙහම ආනයනය කරපු 
භාණ්ඩවල ෙර්ගු බදු අඩු කිරීෙමන් ආණ්ඩුවට ෙකොච්චර ආදායමක් 
අහිමි වුණාද? මීට අමතරව ඉහළ ආදායම් තිෙබන අයෙග් ආදායම් 
බදු පසු ගිය අය වැෙයන් ෙකොච්චර අඩු කළාද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු මන්තීතුමා, මට තත්පරයක් ෙදන්න,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
බැහැ, මට තිෙබන්ෙන් විනාඩි ෙදකයි කිව්වා. ඉතින්, 

ෙකොෙහොමද මම ඔබතුමාට තත්පරයක්වත් ෙදන්ෙන්? මම කියන 
එක අහෙගන ඉන්නෙකෝ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය අමාත්යතුමනි, බාධා කරන්න 

එපා. ගරු මන්තීතුමා කතා කරන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට ෙවලාවක් නැහැ. නැත්නම් මම ඔබතුමාට කථා කරන්න 

ඉඩ ෙදනවා. දැන් ෙවලාවක් නැහැ, ඔබතුමාට කථා කරන්න 
ෙදන්න. මම ෙම් කියන්ෙන්, පසු ගිය අය වැෙයන් ෙකොම්පැනිවල 
බදු සියයට 15 දක්වා අඩු කළා කියලායි. ඒ විධියට අඩු කෙළේ ඉහළ 
ආදායම් තිෙබන අයෙග් බදු. එතෙකොට ඒවායින් ආණ්ඩුවට 
ෙකොච්චර බදු මුදල් අහිමි වුණාද? ෙම් වාෙග් සාහසික අපරාධයක් 
තවත් තිෙබනවාද? බදු බර උහුලන්න බැරි ජනතාව මත බදු බර 
පටවලා, ෙම් රෙට් ආදායම් තිෙබන අයෙග් බදු බර අඩු කළා. ඒක 
සදාචාරය ද?  ඒක යහ පාලනයද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු මන්තීතුමා මට විනාඩියක් ෙදන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, විනාඩියක් ෙනොෙවයි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමාට කාලය ෙවන් කරලා 

නැහැ. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කතාව අවසාන 
කරන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම ඉවර කරන්නයි හදන්ෙන්. පාලිත රංෙග බණ්ඩාර 

මැතිතුමා ඒකට මට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒක ෙන් ෙම් ෙවලා තිෙබන හුටපෙට්. දැන් මෙග් 
කථාව ඉවර කරනවා. 

දැන් ෙම්ක ෙකොයි වාෙග්ද කියනවා නම්, අපි ජන කවියක් 
අහල තිෙබනවා, "පව් කළ ෙගොෙනෝ ඇදපන් හපුතල් කන්ද" 
කියලා. දැන් ෙම් රජෙය් වැරදි ආර්ථික පතිපත්තිෙය් කන්ද 
ඇදෙගන යන්ෙන් පව් කරපු ෙපොදු ජනතාවයි. අද ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙපොදු ජනතාවට ෙකවිෙටන් අනිමින් කියනවා, "පව් කළ ෙගොෙනෝ 
ඇදපන් ෙම් අෙප් ආර්ථිකෙය් කන්ද" කියලා. කන්ද මුදුෙන් 
බංගලාෙව් ඉහළ පන්තිෙය් අය විශාල සාදයක්. ඔවුන්ට VATවල 
බාධාවක් නැහැ. වයින් තිෙබනවා. සියලුම රට බීම තිෙබනවා. 
අන්න එවැනි තත්ත්වයක් තමයි ෙම් බදු පතිපත්තිෙය් තිෙබන්ෙන්. 
ජනතාව ෙම් බර අදිනවා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් සියලුම සැප 
සම්පත් භුක්ති විඳින ඉහළ පන්තිය ෙම් රෙට් බදුවලින් ගැලවිලා 
ඉන්නවා.  ෙම් රෙට් බදු පැනවීෙමන් ඔවුන් මුදවා හැර තිෙබනවා. 

ෙමවැනි සාහසික අපරාධයකට ෙම් රෙට් ජනයා නිසි පිළිතුරු 
ෙදනවා ඇතැයි කියා විශ්වාස කරමින් මෙග් කථාව හමාර 
කරනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා කථා කරන්න. ඊට 

ෙපර, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE  HON. SHEHAN SEMASINGHE  left the Chair 
and THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the 
Chair. 

 
[අ.භා. 4.01] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් 

ඉන්න ෙවලාෙව් රෙට් ඉතා වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත් සඳහා කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද Value Added Tax 
නැත්නම්, VAT ගැන තිෙබන සංෙශෝධන සමඟ ෙම් බදු ගැන 
කථා කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම රෙට් අනාගතයට, රෙට් ආර්ථිකයට 
ෙකළින්ම බලපාන පශ්න ගැන කථා කරන්නත් මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මට කලින් කථා කරපු ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා ෙම් බදු ගැන කථා කළා. නමුත් එතුමාට 
අමතක ඇති, GDP එෙකන් සියයට හැත්තෑවකටත් වැඩි ණය 
කන්දක් පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රටට හිමි කරදී තිබුණු බව.  ෙම් 
ණය කන්ද ගැන කල්පනා කරන ෙකොට ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, 2016ෙය්ත් ණය ඒකට එකතු ෙවනවා. 2016 අපිට 
ෙගවන්න තිෙබන ණය පමාණය බිලියන 700 ක් ෙවනවා. ෙම් 
ණයට ෙපොලිය, බිලියන 500ක් වනවා. ෙම් තමයි ඇත්ත කථාව. 
ෙපොලිය වශෙයන් බිලියන 500ක් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ඇයි? ෙම් කාරණා ගැන ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ෙකොෙළේ වහනවා. 
ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ණය ගත්ත විධිය සම්පූර්ණෙයන් අමතක කරලා, ඒ 
සියල්ල ගැන කථා ෙනොකර ෙකොෙළේ වහලා තමයි ෙම් කථාව 
රටට කියන්ෙන්. 

අපි ණය ගන්න කම කීපයක් තිෙබනවා. ඒ, ADB, IMF, 
World Bank, JICA වාෙග් විෙද්ශ මූල්ය ආයතනවලින්. ෙම් 
ආයතනවලින් ගන්න ණයවල ෙපොලිය සාමාන්යෙයන් සියයට 
ෙදකකට වඩා අඩුයි. නමුත්, පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා mega 
projects කියමින් ණය ලබාගත් ආකාරය. ෙපොලිය හිතා ගන්නවත් 
බැහැ. සමහර ෙවලාවට ෙපොලිය ගණනය කරන විධිය ගැන කථා 
ෙනොකර ණය ගත්තා. පස්ෙසේ සියයට 6, 7 ආදී වශෙයන් fixed 
ෙපොලියක් ගැහුවා. තම තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වුවමනා, 
ෙපෞද්ගලික ව්යාපෘති සඳහා ෙම් ආදී වශෙයන් තමයි ණය ලබා 
ගත්ෙත්.  

අද අෙප් මාතෘකාවක් වන VAT ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව්දී 
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා පට්ටපල් ෙකබරයක් කිව්වා. 
ඒකට ෙහේතුව, එතුමා ෙම් අෙප් ෙම්ස උඩ තිෙබන එකතු කළ අගය 
මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත කියවලා නැහැ. එතුමා 
කියනවා, "සැත්කම් සඳහා VAT අය කරනවා." කියලා. සැත්කම් 
සඳහා VAT අය කරන්ෙන් නැහැ. පනත් ෙකටුම්ප ෙත් එෙහම 
කියලා නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කිෙයව්ෙවොත් පැහැදිලිවම 
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දකින්න පුළුවන්, සැත්කම් සඳහා කිසිම VAT එකක් අය කරන්ෙන් 
නැති බව. ඇයි ෙම් ෙබොරුව කියන්ෙන්? ෙම් ෙබොරුව කියමින් 
ජනතාව රවට්ටන වැෙඩ් දැන්වත් නවත්වන්න ඕනෑ. හරියට ෙම් 
ෙද්වල් ගැන අපි කථා කළ යුතු වනවා.  

අපි අද නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ගැන කථා කරන ෙකොට 
කියන්න ඕනෑ ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙයන් පෙයෝජන ගන්න කිසිම ෙකෙනකුට කිසිම tax 
එකක් ෙම් රෙට් අය කරන්ෙන් නැහැ  කියලා. එෙහම අපි අය 
කරන්ෙන් නැහැ. ඇයි ෙම් ෙබොරු කරන්ෙන්? ඇයි ෙම් ෙබොරු 
කියන්ෙන්? අපි සියලු ෙදනාටම කියනවා, "ෙම්ක හරියට 
කියවන්න" කියලා. එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන වගන්ති ටික හරියට කිෙයව්ෙවොත්, 
ෙමොනවාටද VAT එක යටෙත් බදු අය කරන්ෙන් කියන ෙද් 
හරියට දැන ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් දැන් හදවත් තිෙබන අයට 
හදවත් ෙරෝග හැෙදන කථා තමයි අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමා කියන්ෙන්. "ඉතාමත් අසාධාරණ විධියට සැත්කම් 
සඳහා බදු අය කරන්න යනවා" කියන පට්ටපල් ෙබොරුව එතුමා 
ෙදතුන් වතාවක් කිව්වා. පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාදවලට මුවා ෙවලා 
ඇයි, ෙමවැනි අසාධාරණ පකාශ කරන්ෙන්? පනත් ෙකටුම්පෙත් 
කිසි තැනක එෙහම කියලා නැහැ.  

අද බදු සම්බන්ධව කථා කරන නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, මම ලබා ගත්තා ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පසු ගිය කාලෙය් බදු අය කළ පමාණ පිළිබඳ විස්තර. අෙප් ව්යාපාර 
ක්ෙෂේතෙය් -corporate sector එෙක්- resident companies  
45,295ක් තිෙබනවා. ඊළඟට, විෙද්ශ අනුබද්ධ සමාගම් -ඒ 
කියන්ෙන්, non-resident companies- 1,778ක් තිෙබනවා. රාජ්ය 
සමාගම් හා රාජ්ය ආයතන 81ක් තිෙබනවා. එනම්, ෙම් රෙට්  
ව්යාපාර ක්ෙෂේතෙය් -corporate sector එෙක්- බදු අය කරන 
ආයතන තිෙබන්ෙන් 47,154යි.  

ඊළඟට, අපි ගනිමු  non-corporate sector එක. ඒ කියන්ෙන්, 
පුද්ගලෙයෝ සහ හවුල් ව්යාපාර ආදිය. පුද්ගලෙයෝ වශෙයන් 
ගත්තාම, බදු ෙගවන්ෙන් 135,170යි. හවුල් ව්යාපාර වශෙයන් බදු 
ෙගවන්ෙන් 11,439යි. විවිධ සංවිධාන හා ආයතන -Clubs and 
Associations වැනි  ආයතන - හැටියට බදු ෙගවන්ෙන් 1,730යි. ඒ 
වාෙග්ම ෙසේවා නියුක්තිකෙයෝ - employeesලා නැත්නම් වැඩ 
කරන ජනතාව - හැටියට බදු ෙගවන්ෙන් 4,26,496යි. ෙම් සියල්ල 
එකතු කළාම ලංකාෙව් බදු ෙගවන්ෙන් 5,74,835යි. ලංකාෙව් 
අවුරුදු 18ට වැඩි පුද්ගලයන් මිලියන 14ක් විතර ජීවත් ෙවනවා. 
ෙම් මිලියන 14ක් වූ ජනතාවෙගන් බදු ෙගවන්ෙන් 5,74,835 
ෙදනායි. ෙම්ෙක් පශ්නාර්ථයක් තිෙබනවා. මීට වඩා බදු ෙගවිය යුතු 
පුද්ගලයන් ෙම් රෙට් ඉන්න බව අපි දන්නවා. බදු ෙගවිය යුතු 
පුද්ගලයන් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ෙගන් ෙම් බදු අය කරන්න 
කමෙව්දයක් ෙමච්චර කල් හැදුෙව් නැත්ෙත් ඇයි? ෙම්ක තමයි 
අපට තිෙබන පධාන පශ්නය.  

ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, Sri Lanka Customs එක, 
සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග් බදු ආදායම් එකතු කරන සියලුම 
තැන්වල රජෙය් නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් ඉන්ෙන් 5,000ක 
පමණ සංඛ්යාවක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නමුත් 
අපට ෙමතැනදී ෙලොකු ගැටලුවක් මතු ෙවනවා, ෙම් බදු ෙගවන 
පුද්ගලයන්ෙගන් බදු එකතු කර ගන්න ෙම් ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැහැදිලි ක මෙව්දයක් තිෙබනවාද කියන 
කාරණය සම්බන්ධෙයන්.  ෙම් කාරණය පශ්න කිරීමට ලක් කළ 
යුතුයි. ෙම් ගැන අපි ෙසොයා බැලිය යුතුයි. විෙශේෂෙයන් අෙප් රටට 
National Business Registry එකක් අවශ්ය වනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
රෙට් තිෙබන ව්යාපාර register  කරන Central Data Base එකක්, 
central system  එකක්,  ජාතික කමෙව්දයක් රටට අවශ්ය වනවා. 
එෙහම වුෙණොත් විතරයි, ෙම් බදුවලින් ගැලවිලා, හැංගිලා ව්යාපාර 
කරමින් ආදායම් උපයන පිරිසෙගන් බදු ලබා ගත හැකි ෙවන්ෙන්.  

ෙම් බදු එකතු කරන ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ඉහළම ෙකොමසාරිස්වරු  60ෙදෙනක් විතර ඉන්නවා. පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙකොමසාරිස්වරෙයක් 15 වතාවක් විෙද්ශගත ෙවලා තිෙබනවා. 15 
වතාවක් විෙද්ශගත ෙවමින් ෙම් ආදායම් එකතු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? විෙද්ශීය රටවලින් බදු  එකතු කරන්නද, ඔහු ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙමන්න ෙම්වා තමයි අපට තිෙබන පශ්න. ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්න පිරිස් බදු එකතු කරන එක 
පැත්තක තියලා, තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික සංචාර ෙවනුෙවන් 15 
වතාවක් විෙද්ශගත වනවා නම් ඒ ගැන අපි ෙසොයා බැලිය යුතුයි. 
ෙමෙහම කටයුතු කරනෙකොට හරියාකාරව බදු එකතු කර 
ගන්නවාද කියන පශ්නය පැන නඟිනවා. ඒ නිසා පසු ගිය කාලය 
තුළ වංචාවට, දූෂණයට ලක්ෙවලා තිබුණු කමෙව්දය නවත්වලා, 
බදු ෙගවිය යුතු පුද්ගලයන්ෙගන් හරියට බදු එකතු කරන 
කමෙව්දයක් සැකසීම ෙම් රටට අවශ්ය කරනවා. බදු ෙගවිය යුතු 
පුද්ගලයන් කියන්ෙන් මුදල් හම්බ  කරන, ව්යාපාර කරන පිරිස්. 
ෙම් ව්යාපාර කරන පිරිස් ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් ඉන්නවාද කියන 
එක සම්බන්ධෙයන් ෙසවීමට national system එකක්, Central 
Data Base   එකක්  අවශ්ය වනවා. එෙහම නැති වුෙණොත් ඒ අය 
බදු ෙගව්වාද නැද්ද කියලා අපි දන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අෙප් තිෙබන  
system එක ෙබොෙහොම යල් පැන ගිය එකක්. ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරම්භෙවලා ෙම් වනෙකොට අවුරුදු කීයක් 
ෙවනවාද කියලා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ෙම් කාලය තුළ, 
ෙලෝකෙය්  අනික් රටවල තිෙබන විධිෙය් කමෙව්දයක් හදා ගන්න 
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බැරි වුෙණ් ඇයි? මම නම් 
දන්නා තරමින් එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තවම තිෙබන්ෙන් බදු 
සම්බන්ධ විස්තර journalsවල, filesවල දාපු කමෙව්දයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තමිල්නාඩුෙව් විතරක් 
බදු එකතු කරන තැන්  -centres - 3,500කට වඩා තිෙබන බව මා 
ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි. නමුත් අෙප් රෙට් බදු එකතු කරන 
තැන් තිෙබන්ෙන් 22යි. ෙකොෙහොමද ෙම් බදු එකතු කර ගන්ෙන්?  
බදු එකතු කරන කමෙව්දයක් පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ් නැහැ.   

පසු ගිය කාලය පුරාවට ෙම් රෙට් fiscal policy එකක් 
හරියාකාරව තිබුෙණ් නැහැ. අපට මතකයි, 1988 ෙරොනී ද මැල් 
මැතිතුමා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට ඉඳලා ඉවත් වුණාට පස්ෙසේ 
ෙම් රෙට් පූර්ණ කාලීන හරිහමන් මුදල් ඇමතිවරෙයක් සිටිෙය් 
නැහැයි කියලා. ඒ ෙවනුවට සිටිෙය් ජනාධිපතිවරුයි. 
ජනාධිපතිවරයා මුදල් ඇමති ධුරය පවරා ෙගන තමන්ට අවශ්ය 
ආකාරයට ෙමෙහයවන්න පුළුවන් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකු පත් 
කර ෙගනයි ෙම් කමෙව්දය ෙගන ගිෙය්. ෙම් නිසා තමයි, නිවැරැදි 
පතිපත්තියක් නැති වුෙණ්; නිවැරැදි කමෙව්දයක් නැති වුෙණ්. 
1988න් පස්ෙසේ ඇති වුණු ෙම් කමෙව්දයට දැන්වත් තිත තබන්න 
ඕනෑ. ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමහර ෙකොමසාරිස්වරු 
15 වතාවක් රට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ, තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික 
වියදමින්ද, ෙපෞද්ගලික මුදල්වලින්ද, හම්බ කර ගන්නා 
පඩිෙයන්ද? එෙහම ෙනොවන, හරියාකාරව බදු එකතු කරන 
කමෙව්දයක් ෙම් රටට අවශ්යයි.  

ෙම් රෙට් මුදල් ඇමතිවරු සිටිෙය් නැහැ ෙන්. ෙම් රෙට් සිටි 
මුදල් ඇමති කවුද? අපි දන්නවා, හැම ෙදයම දත් ආචාර්ය පී.බී. 
ජයසුන්දර නමැති මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා තමයි පසු 
ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් හිටපු මුදල් ඇමති කියලා. ඔහුට අවශ්ය 
විධියට තමයි ෙම් රෙට් fiscal policy එක හැදුෙණ්. ඒ ආණ්ඩුෙව් 
හිටපු මැති ඇමතිවරුන්ට කිසි ෙදයක් කර ගන්න බැරි වුණා. 
ෙමොකද, මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා තමයි powerful.  ඔහුට 
තමයි ශක්තිය තිෙබන්ෙන්. ඔහු තමයි තීරණය කරන්ෙන්. ෙමොකද, 
ජනාධිපතිවරයා ෙන් මුදල් ඇමති. ෙම් කමෙව්දයන් තුළින් රටක් 
ඉදිරියට යන්න බැරි ෙවලා තිබු ණා. රෙට් කමෙව්දෙය් 
පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයාෙග් 
හිතවත් අයට මුදල් හම්බ කර ගන්න, එෙහම නැත්නම් ෙද්ශීය 
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ආදායම් බදු ටික ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙපොකට් එකට යන 
කමෙව්දයකුයි ෙම් රෙට් තිබුෙණ්. එෙහම නම් ඒ කමෙව්දයට තිත 
තැබිය යුතුයි. ඒ නිසා මා ෙයෝජනා කරනවා, අෙප් ව්යාපාර 
ෙරජිස්ටර් කරන ජාතික පද්ධතියක්, National Business Registry 
එකක් ෙම් රටට අවශ්යයි කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තව පැත්තක් තිෙබනවා. උදාහරණයක් 
වශෙයන් Sri Lanka Customs එක ගත්ෙතොත්, ෙම් Sri Lanka 
Customs එෙක් තිෙබන system එක යල් පැන ගිය system එකක්. 
ෙපෝලිෙම් ඉඳලා, ෙමොනවා ෙහෝ පිට රටින් බඩුවක් ෙගෙනනවා 
නම් tax ගහන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා, භාණ්ඩ ගැන අවෙබෝධයක් 
අරෙගන කරන කමෙව්දය යල් පැනපු කමෙව්දයක්. ඒ නිසා 
අලුතින් අෙප් රටට අවශ්යයි, online කමෙව්දයක්. ෙගදර 
ඉඳෙගනම form එක fill කරලා යවන්න පුළුවන් නම් ෙර්ගු  
නිලධාරියා අෙප් මුහුණ දකින්ෙන් නැහැ. ෙර්ගු නිලධාරියාත්, 
ගනුෙදනුකරුවාත් එකිෙනකාෙග් මුහුණ දකින කමයක් ෙනොෙවයි 
විෙද්ශීය රටවල තිෙබන්ෙන්. එෙහම වුෙණොත් විතරයි, ෙම් අයථා 
කම නවතින්ෙන්. අයථා කමෙව්දයන්ට හැඩ ගැෙහන සමාජයකට 
වඩා එහා ගිය විනිවිදභාවෙයන් යුතු පරිසරයක් හැදිය යුතුයි.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න මා සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් දත්ත ලබා ගත්තා. සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 2014දී ආදායම රුපියල් බිලියන 69යි. 
ඔබතුමන්ලා දන්නවාද, 2015දී සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ආදායම? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රුපියල් බිලියන 
105යි. ෙම් වැඩි වීම වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙම්වා ගැන කවුරුත් කථා 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඇයි මාධ්යවල  ෙම්වා කියන්ෙන් 
නැත්ෙත්? මාධ්ය සියල්ලම වහලා, ඒ අවශ්ය පතිපත්තිමය 
පණිවුඩය ෙදන්ෙන් නැහැ. 2014දී රුපියල් බිලියන 69ක් ෙලසට 
තිබුණු සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආදායම 2015දී රුපියල් 
බිලියන105ක් වුණා. ෙහේතුව, 2015දී එතෙනෝල් කන්ෙට්නර් 
එකක්වත් පැන්නුෙව් නැති නිසායි. සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් එකම 
ෙදයක්වත් පන්නා තිබුෙණ් නැහැ. එතෙනෝල් ෙහොරකම් කරලා 
තිෙබනවාය කියලා පතවල තිෙබනවාද? කිසිම තැනක තිබුෙණ් 
නැහැ. අපි ඒකට තිත තැබුවා. එෙහම කරලා තමයි සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් රුපියල් බිලියන 40ක පමණ ආදායමක්, 
වැඩිපුර ආදායමක් ලබා ගත්ෙත්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අපි පසු ගිය අවුරුදු 10 ෙදස බැලුෙවොත් 
ෙපෙනනවා, දැන් රුපියල් බිලියන 40ක වැඩිපුර ආදායමක් 
ලැබුණා නම්, පසු ගිය අවුරුදු 10ට ගණන් බැලුෙවොත්, රුපියල් 
බිලියන 400ක ආදායමක් ලබා ගන්න තිබුණා කියලා. අපට 
රුපියල් බිලියන 400ක් තිබුණා නම් ලංකාව පුරා සියලුම අධිෙව්ගී 
මාර්ග -highways- ටික හදන්න තිබුණා. ෙම් සල්ලි ෙකොහාටද 
ගිෙය්? ෙම්වා තමයි අපි වැළැක්විය යුතු වන්ෙන්. ෙම්වායින්  තමයි 
පැහැදිලි කමෙව්දයක් තුළින් ආදායම වැඩි කර ගත යුත්ෙත්. ඒ 
සදහා තමයි ෙම් විධියට නියමිත කමෙව්දයක් ඇති  කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා අද රටට වග කියන මුදල් ඇමතිවරෙයක් 
ඉන්නවා. 2015 ජනවාරි 8 වැනිදායින් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා ෙනොෙවයි ර ෙට් මුදල් ඇමතිවරයා වුෙණ්. ඒ සඳහා 
පූර්ණ කාලීනව කටයුතු කරන්න පුළුවන්, ෙකළින් වැඩ කරන්න 
පුළුවන් මුදල් ඇමතිවරෙයක් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. එම නිසා ෙම් 
පතිපත්ති සියල්ලම හැෙදනවා. ෙම් ණය කන්ෙදන් ෙගොඩ එන්න 
නම්  ෙම් රටට පැහැදිලි කමෙව්දයන් අවශ්ය ෙවනවා.  

රාජ්ය ආදායම ගැන කථා කරනවා නම්, 1994 වර්ෂෙය්දී GDP 
එෙකන්  සියයට 22ක් රාජ්ය ආදායමට තිබුණා. 2014 වර්ෂය 
ෙවනෙකොට GDP  එෙකන් රාජ්ය ආදායමට ලැබුණු පමාණය 
සියයට 10.06ට අඩු ෙවනවා. 1994 වර්ෂෙය් සිට 2014 වර්ෂය 
ෙවනතුරු  සිටි මුදල් ඇමතිවරයා කවුද? හිටපු ජනාධිපතිවරයා. 
නාමික මුදල් ඇමති කවුද? පී.බී.ජයසුන්දර.  එතෙකොට රාජ්ය 

ආදායම සියයට 15ට වඩා අඩු ෙවනවා නම් මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයාෙග් වගකීමක් ෙවනවා  රතු  ෙකොඩියක් වනලා 
ආණ්ඩුවට  කියන්න,  "දැන් ෙම්ක නවත්වන්න. දැන් ෙම්ක 
සැලසුම් කරන්න" කියලා.  නමුත් ෙම් හිටපු ෙල්කම්වරයා එෙහම 
ෙදයක් කරනවා තියා හිතුෙව්වත් නැහැ. හිටපු ජනාධිපතිවරයාව  
තව තවත් උද්දීපනය කරමින් අලුත් projects ෙගෙනන්න, තව 
තව ණය ගන්න සැලැස්සුවා. ෙම්කයි කෙළේ.  ෙම් කමෙව්දයමද 
යන්න  ඕනෑ? ෙම් ෙබොරු වංශලා කෑ ගහන්ෙන් ෙම් කමෙව්දයම 
අරෙගන යන්න කියලාද? ෙබොරුවම ෙග්න්න කියලාද? ෙබොරුවට 
තිත තියලා, ඒක  නවත්වලා ෙම් රට හරි පාරට ෙගන යන 
කමෙව්දයකට දැන් අපි ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් කමෙව්දෙයන්  අපි 
ඉදිරියටම යා යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, online taxation ගැන 
කථා කරනවා නම්, මා කලින් කිව්ව දත්ත එක්ක ගත්තාම අපි 
පැහැදිලි කමෙව්දයක්  ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  පුද්ගලයන් 
හැටියට ෙම් රෙට් බදු ෙගවන්ෙන්  එක්ලක්ෂ තිස්පන්දහස් එකසිය  
හැත්තෑවයි. නමුත් අද ෙවනතුරු අපි කිසිම ෙකෙනකුට බදු ෙගවිය 
යුතුද නැද්ද කියන ලිපි ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන කමෙව්දයක් ෙම්  
රෙට් නැහැ. දැන්  බදු  ෙගවීම  සිදු වන්ෙන් ෙම් විධියටයි. ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්  විස්තර ගත්ෙතොත්, එෙසේ නැත්නම් 
ව්යාපාර කරනෙකොට ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විස්තර 
ලැබිලා ඒ ගැන ෙසොයා බලනෙකොට, එෙසේත්  නැත්නම් ව්යාපාර 
කරන ආයතන හැටියට එම ආයතන tax  ෙගවන්න  ඕනෑය කියා 
දැනෙගන  ෙලෝකෙය්  ව්යාපාරත් සමග යන්න  ඕනෑ වුණාම,  ඒ 
ව්යාපාර ආයතන තමන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් tax  ෙගවන්න  ඉදිරිපත් 
ෙවනෙකොට,  ආදී වශෙයන් තමයි ෙම් tax  ෙගවන කමෙව්දයන් 
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා පැහැදිලි කමෙව්දයක් තිෙබන්න  ඕනෑ. 
සියලුෙදනාම tax  ෙගවිය යුතු නැහැ. මිලියන 14ක්  විතර  සිටින 
වයස අවුරුදු  18ට වැඩි සියලු ෙදනාටම තමාෙග් registry  එකක්, 
tax number  එකක් තිබිය යුතුයි. එවැනි කමෙව්දයක් තිෙබනවා  
නම්, Tax number  එකක් නැති, tax ෙගවන්න බැරි ෙකනා  කවුද 
කියලා දැන ගන්න පුළුවන්.  Tax  ෙගවන්න බැරි   ෙකනාට 
කියන්න  පුළුවන්, "මට ආදායමක් නැහැ, මම  tax ෙගවන්න 
අවශ්ය නැහැ, මට tax ෙගවන්න  බැහැ" කියලා. එෙහම නම් අපි 
database  එෙකන් දන්නවා, ෙමොහුට tax ෙගවන්න බැහැ කියලා. 
එෙහම කමෙව්දයක් තිබුෙණොත් තවත් ෙකෙනකුට ෙමොහු ගැන 
complaint  එකක් කරන්න විධියක් නැහැ, "ෙමොහුට tax  
ෙගවන්න පුළුවන්, ෙමොහු ගැන ෙසොයා බලන්න" කියලා. එෙහම 
කමෙව්දයක් තිබුෙණොත් විතරයි,  ෙම්ක හරියට කරන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පිරිසක් කාලි අම්මා 
ළඟට  ගිහින් කාලි ෙකෝවිෙල් ෙපොල් ගහනවා, අද පත්තරවලින් 
අපි දැක්කා. ෙම් ෙපොල් ගහන්ෙන් කවුද? මම ෙෆොෙටෝ එකක් 
දැක්කා. රුපියල් 2,500ක ආදායෙමන් පවුලකට මාසයක් ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් කිව්වාෙන්, හිටපු නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිවරෙයක්. 
එතුමා තමයි ගිහිල්ලා ෙපොල් ගහන්ෙන්. අෙප් රජය පසු ගිය අය 
වැෙයන් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය රුපියල් 10,000කින් වැඩි 
කළා ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් 2,500 ඒවා 4ක්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, please give me one more minute. ෙම් විධියට ෙපොල් 

ගැහුවාට, අවසානෙය් ඒ අයට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. 
රුපියල් 2,500කින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා පකාශ කර 
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තිබුණත්, අපි රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කළා. අපි දන්නවා, ඒ 
රුපියල් 10,000ක මුදලකින් වැටුප් වැඩි කළත්,  එය ජීවත් ෙවන්න 
පමාණවත් නැහැ කියලා.  පඩිය තවත් වැඩි කරන්න ඕනෑ. ඒ 
සඳහා අවස්ථාව ඇති කරන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේත් සංදර්ශන පවත්වන; ෙපොල් සංදර්ශන පවත්වන 
මහත්වරුන්ට කියන්න කැමැතියි, ඒවා වැරදුණාම ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා. ෙබොරු කියලා ෙපොල් ගැහුවාම ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  කාලි අම්මා අනිත් පැත්ත හැරිලා කනට ගහනවා. අද 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත වැඩි ඡන්දෙයන් සම්මත ෙවනවා. ඊට 
පස්ෙසේ කාලි අම්මා අෙනක් පැත්ත හැරිලා ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම 
කනට ගහනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 4.24] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ ඉදිරිපත් කර 

තිෙබන එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතත් 
සාකච්ඡාවට ගන්න ෙම් ෙවලාෙව් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අවසන් 
කථිකයා හැටියට කථා කරන්න මට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම 
සතුටු ෙවනවා. 

ගරු මුදල් ඇමතිතුමා උෙද් වරුෙව් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටියා, ෙම් වසරට රුපියල් ෙකෝටි 180ක 
පමණ බදු ආදායමක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය කියලා. මීට 
ෙපරාතුව ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහයන් 
කිහිපයක් ගත්තත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි සාමූහිකව එම 
පනත් ෙකටුම්පතට දැඩි විෙරෝධතාවක් පකාශ කරලා ජනතාව 
අතරටත්, අධිකරණය ෙවතටත් ගිහිල්ලා ටික කාලයකට ෙහෝ එය 
ෙගනඒම වළක්වා ගැනීමට අපට හැකි වුණා. ඒ පිළිබඳව අපි සතුටු 
ෙවනවා. අද දවෙසේ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන අතර, තව ටික ෙව්ලාවකින්  ඒ සඳහා ඡන්දය 
විමසනවා. අපි දන්නවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙමොන අඩු-
පාඩුකම් තිබුණත්, රජෙය් මන්තීවරු සහ රජයට ආවඩන 
මන්තීවරුන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව ඡන්දය පකාශ කරන 
බව. හැබැයි, ඒ මන්තීවරුන්ෙග් හෘදය සාක්ෂිය විමසලා 
බැලුෙවොත්, කුමන ආකාරයට ෙමොවුන් එය අනුමත කරනවාද 
යන්න පිළිබඳව අපට තිෙබන්ෙන් බරපතළ ගැටලුවක්. ඒ වාෙග්ම 
ඉදිරි මාස ෙදකක කාලය තුළ රුපියල් ෙකෝටි 180ක ආදායමක් 
රජයට ලබා ගැනීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිව අද ෙම් වැට් බදු 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  රුපියල් ෙකෝටි 
180ක් අයකර ගැනීම සඳහා - උපයා ගැනීම සඳහා - ෙයෝජනා 
කරලා තිෙබන බදු කමය කිසිෙසේත්ම සරල ෙකොට තැකිය 
ෙනොහැකියි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

කිසිෙසේත්ම නිදහස් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙයන් බදු අය කරන්ෙන් 
නැහැ කියලා දැන් සමහර මන්තීවරුන්  කියනවා.  හැබැයි, ඔය 
කියන මන්තීවරුන් එක්ෙකෙනක්වත් ෙබෙහත් ටික ගන්න ගෙම් 
dispensary එකට යනවාද? රජෙය් ෙරෝහල්වලට යනවාද? 
යන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට. හැබැයි, -  [බාධා කිරීම්] 
සමහර මන්තීවරු එෙහම කියනවා. මරණාසන්නව සිටින පිළිකා 
ෙරෝගියා, මරණාසන්නව සිටින හෘදය ෙරෝගියා තමන්ෙග් හරකා-
බාණ, ඉඩ-කඩම් උකස් කරලා ෙරෝහලට යනවා. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලාව යවන්න ඕනෑ ෙමෝචරියට. ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල්වලට ෙනෙමයි යවන්න ඕනෑ, ෙමෝචරියට. 

 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අංෙගොඩ, අංෙගොඩ. 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
අංෙගොඩට යවන්න ඕනෑ. වැට් බද්දට අත උස්සලා ෙද්ශපාලන 

කනත්තට යන්න සූදානම් ෙවලා ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අහිංසක ෙරෝගියාෙග් ෛවද්ය පතිකරවලටත් බදු 
ගහලා,  bypass එකක් කරගත්තාම ඒ සඳහා වන බදු මුදලත් වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් වැට් බදු පනත හරියට මුදල් ඇමතිවරයා 
"අක්කා ෙපන්නලා නංගි ෙදන්න හදනවා වෙග්" වැඩක්. ඒකයි ෙම් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙමතැනට ඇවිල්ලා ලජ්ජා 
නැතුව කියනවා, "අපි රුපියල් ෙකෝටි 180ක් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්, රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ලබාගත් මහා ණය 
කන්දරාව ෙගවාගන්න බදු අය කරනවා" කියලා. ඉතිහාසෙය් අපි 
දැක්ක බැරි බැරියාව හැදිච්ච ආණ්ඩුව තමයි ෙම්. මුදල් 
ඇමතිවරයාටත් බැරි බැරියාව හැදිලා. 1977 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා ආණ්ඩුව භාරගන්න ෙකොට කිව්ෙව් නැහැ, සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක ආණ්ඩුෙව් මහා ණය කන්දරාව ෙගවාගන්න 
විධියක් නැහැ කියලා. හැබැයි, වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුව 
ෙම්ක භාරගත් දවෙසේ ඉඳලාම බැරි බැරියාව. "අපට රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුෙව් මහා ණය කන්දරාව ෙගවන්න බැහැ" කියනවා. අපි ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා, දහහත් අවුරුද්දක් 
තිස්ෙසේ පැවැති ආණ්ඩුව  1994 දී අපට ආණ්ඩුව භාර ෙදන විට සහ 
2004 දී - ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණට සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයට- ආණ්ඩුව භාරෙදන විට ෙමොන තරම් ණය 
කන්දරාවක් එක්කද ෙම් රට භාර දුන්ෙන් කියලා. ඒවා ගැන කථා 
ෙනොකර ෙම් තිෙබන ඔක්ෙකෝම ණය ටික මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුෙව් කියලා කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම නිසා බැරි බැරියාව 
හැදුණු ෙම් ආණ්ඩුවට අපි කියනවා, තමන්ට බැරි ෙබොරු පූච්චානම් 
ගහන්ෙන් නැතුව සත්යයට මුහුණ ෙදන්න සූදානම් ෙවන්න 
කියලා. ඉදිරි කාලෙය් රුපියල් ෙකෝටි 180ක් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ෙම් වැට් බදු පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා 
ෙම් රෙට් මධ්යම පන්තිෙය් ව්යාපාරිකයාට, සුළු පරිමාණෙය් 
ව්යාපාරිකයාට, අසරණ ෙරෝගීන්ට, ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවට 
බදු ගහන්න ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා. 

අග්නිදිග ආසියාෙව් සිද්ධ ෙවච්ච මහා ෙහොරකම, මහා මූල්ය 
වංචාව, මහ බැංකුෙව් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අර්ජුන 
මෙහේන්දන්ෙග් බෑනා, Perpetual Treasuries නමැති සමාගෙම් 
අයිතිකරු, බදු ෙගවීෙමන් අනතුරුවත් ශුද්ධ ලාභය රුපියල් 
බිලියන 10ක් බව ලජ්ජා නැතිව පකාශ කරනවා. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා COPE එෙකන් ඒ පරීක්ෂණය ගැන ෙබදුණු 
වාර්තා ෙදන්න හදනවා; තමුන්නාන්ෙසේලා COPE එකට බෙලන් 
කඩා ෙගන පනිනවා.  ෙකෙසේ ෙවතත්, COPE වාර්තාව ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් වුණු දවසට ඒ කමිටුෙව් සභාපතිවරයාෙග් 
වාර්තාව අනුව කටයුතු කරන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න අපිත් 
සූදානමින් ඉන්න බව අපි කියනවා. ඒ නිසා COPE වාර්තාව ෙම් 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන්ෙන්, "අෙප් අගමැතිතුමා කිසිම ෙදයකට සම්බන්ධ නැහැ, 
අගමැතිතුමා 'Clean Master' '' කියලායි. ඒ  Clean Master,  
අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, මහ බැංකු ෙහොරකම හරහා අද 
මඩ නා ෙගන තිෙබනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් 
නම්, "Clean Master" කියලායි. ඔය වාෙග්  "Clean Masters"ලා 
හුඟක් ඉන්නවා ෙහොයා ගන්න. ආණ්ඩුෙව් "Top Ten Clean 
Masters"  ෙහොරු දහෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ ෙහොරු  අපි ඉදිරි 
සතිවල ෙහළිදරවු කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහ බැංකුව හරහා කරපු 
රුපියල් බිලියන 11ක  මහා ෙහොරකම, ෙකොෙහොම කිව්වත් ෙම් 
ආණ්ඩුවට වහන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ හරහා දැවැන්ත 
ෙහොරකමක් තමයි කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ වටිනාකම රුපියල් 
බිලියන 11යි.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය කාලෙය් ඇති වූ මහා වර්ෂාව නිසා අරණායක සාමසර 
කන්ෙද් නාය යෑෙමන් විපතට පත් වුණු අයට සහන ෙදන්න ෙම් 
ආණ්ඩුවට බැරි වුණාට, සාලාව අවි ගබඩාව පිපිරුණු අවස්ථාෙව් 
අසරණ වුණු අයට සහන ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුවට බැරි වුණාට, 
ගංවතුරට අහු ෙවච්ච බියර් companies ෙදකකට රුපියල් ෙකෝටි 
600ක බදු සහනයක් දීලා තිෙබනවා. සාමසර කන්ෙද් මහා පස් 
කන්දට යට වුණු මිනිස්සු පස ්කන්ද යට ඉඳෙගන, "යහ පාලනයට 
සාප  ෙව්වා!" කියලා ෙම් ආණ්ඩුවට සාප කරනවා.   ඒ අය තවමත් 
පස් යට වැළලිලා ඉන්නවා. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව බියර් සමාගම් 
ෙදකකට රුපියල් ෙකෝටි 600ක බදු සහන ෙදනවා!  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට රුපියල්  ෙකෝටි 
180ක් ෙහොයා ගන්න විධිය ගැන කථා කරනවා. මම මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් ෙහෝ රජෙය් වගකිවයුත්ෙතකුෙගන් ෙම් කාරණය 
අහනවා. තමුන්නාෙසේලා කවුරුන් ෙහෝ  ෙම්කට පිළිතුරු ෙදන්න. 
සුෙඛෝපෙභෝගි වාහන 790ක් ෙර්ගුෙවන් නිදහස් කිරීෙම්දී ඒ එක 
වාහනයකින් රුපියල් ලක්ෂ 80ක බදු මුදල් කපා හැරීම තුළ ෙම් 
රෙට් ජාතික ආර්ථිකයට ෙම් මුදල් ඇමතිවරයාෙග් නිෙයෝගෙයන් 
කරපු හානිය රුපියල් ෙකෝටි 632යි. රුපියල් ෙකෝටි 632ක බදු 
මුදල් අතහැරලා දැම්මා. අද ඔය කථා කරන මන්තීවරු, 
ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු මහින්ද රාජපක්ෂෙග් කරපිටටම ෙම් 
බදු බර, ණය බර  දමන්න හදනවා. නමුත් පාෙඩෝ 790ක්  
ෙර්ගුෙවන් නිදහස් කිරීෙම්දී, ජාතික ආර්ථිකයට අහිමි කරපු 
රුපියල් ෙකෝටි 632ක  මුදල කාෙග් සාක්කුවටද ගිෙය්?  ඒකයි අපි 
අහන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් ෙහොරු ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න අපට 
ෙහොරු කියනවා. ඒත් අපි පැහැදිලිව කියනවා, ආණ්ඩුෙව්  කම්බ 
ෙහොරු ටිකක් ඉන්නවා  කියලා.  කම්බ ෙහො රු ටික ෙම් ඉස්සරහා 
වාඩි ෙවලා ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 
ආකාරයට රෙට් මුදල් කාබාසිනියා කරපු ෙම් ආණ්ඩුව අහිංසක 
ජනතාවට VAT එක ගහලා රුපියල් ෙකෝටි 180ක් උපයන්න දරන 
උත්සාහය අපි බරපතළ පිළිකුලකින් යුතුව  පතික්ෙෂේප කරනවා.  

දැන් එක බෑනා ෙකෙනකුට දීලා, අර්ජුන මෙහේන්දන් 
මහත්තයාෙග් බෑනාට දීලා Perpetual Treasuries සමාගම හරහා 
මහ බැංකුෙව් රුපියල් බිලියන 11ක් ෙහොරකම් කළා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වර්තමාන මුදල් 
ඇමතිතුමා තවත් බෑනා ෙකෙනකුට  මහ බැංකුෙව් ආරක්ෂ ෙසේවය 
භාර දීලා. ඒ බෑනාට මහ බැංකුෙව් ෙසේප්පු ටික භාර දීලා. එක බෑනා 
ෙකෙනකුට දීලා, ඒ බෑනා බිලියන 11ක් ඉස්සුවා. ෙමන්න තවත් 
බෑනා ෙකෙනකුට මහ බැංකුෙව් ෙසේප්පු ටික දීලා. ඒ බෑනා ඒ 
ෙසේප්පු ටික ඉස්සුෙව් නැතත්, අපි ඒ සම්බන්ධව බලා ෙගන 
ඉන්නවා. ෙමන්න ඒ ලියුම තිෙබනවා. 2016.09.08වැනි දා මුදල් 
අමාත්ය රවි කරුණානායක මැතිතුමා ෙම් ලියුම නිකුත් කරලා 
කියනවා, "දැන් ඉන්න ඇමති  ෙකෙනකුෙග් බෑනාට මහ බැංකුෙව් 
ආරක්ෂක ෙසේවය භාර ෙදන්න" කියලා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද බෑනා? 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ඒ සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාෙග් බෑනා, ධනුන 

තිලකරත්න. ෙම් ලිපිය මා සභාගත* කරනවා.  

ෙම්වා අසත්යද? සරත් ෙෆොන්ෙසේකාෙග් බෑනාට මහ බැංකුෙව් 
ආරක්ෂක ෙසේවය භාර ෙදන්න කිව්වාද, නැද්ද කියලා මුදල් ඇමති 
රවි කරුණානායක ෙහෝ "Clean Master" අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා පිළිතුරු දිය යුතුයි. ෙමන්න මහ බැංකුව සුද්ද 
කරන්න හදන හැටි. එක බෑෙනක් බැංකුෙව් බිලියන 11ක් සුද්ද 
කළා. ෙම් ''නරි බෑනා'' ෙසේප්පු ටිකයි බිත්ති හතරයි අරෙගන 
යනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. හැබැයි, එහා පැත්ෙත් ඉඳෙගන 
කථා කරන  "Clean Masters" ලා  කියන්ෙන්, "ෙහොරා, මහින්ද 
රාජපක්ෂ" කියලායි. ෙකෝ, ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා? ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්තයා කියන්න. ඒ ආරක්ෂක ෙසේවය බෑනාෙග්, ධනුන 
තිලකරත්නෙග් company එකට ෙදන්න හැදුවාද, නැද්ද? ෙම් 
ලියුෙම් කියලා තිෙබනවා, "සරත් ෙෆොන්ෙසේකාෙග් son-in-law" 
කියලා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි යහ පාලනෙය් නිරුවත. ඒවා අපි 
ෙහළි කරනවා. එහා පැත්ෙත් ඉඳෙගන කෑ ගහන මන්තීවරු ෙම් 
ගැන ෙමොකද කියන්ෙන්? ආරක්ෂක ෙසේවය භාර දුන්ෙන් නැද්ද 
කියන්න? ෙම් Copy එක අරෙගන බලන්න.  මහාචාර්ය ආශු 
මාරසිංහ මන්තීතුමනි, ෙම්ක බලන්න; බලලා කියන්න.  

ඊළඟට ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ගරු ඇමතිවරුන්ට, 
රාජ්ය ඇමතිවරුන්ට හා නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන්ට අපි ඉතා 
පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් VAT 
පනත් ෙකටුම්පතට අත උස්සලා ෙම් ෙද්ශෙදෝහි, ජනතා විෙරෝධී 
පියවරට එකඟ ෙවන්න එපා.  ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව අත 
ඔසවන්න එපා කියලා අෙප් සෙහෝදර ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිවරු, මන්තීවරු ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් හිටියත්, ජනතා විෙරෝධය නැමැති කුණු බක්කියට  
වැෙටනවාට අපි කැමැති නැහැ. අපි කැමැති නැහැ අෙප්  සෙහෝදර 
ඇමතිවරු ජනතා ෛවරයට පාත වනවාට. අෙප් "ෙග්ම" අපට 
ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒ කුණු 
බක්කියට වැෙටන්න ෙදන්න. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, 
ජනතා විෙරෝධයට පාත ෙවන්න එපා කියලා. ආණ්ඩුව ෙබ්රා 
ගන්න, ඇමතිකම ෙබ්රා ගන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ඇමතිවරුත්, මන්තීවරුත් එක්ක තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට 
විරුද්ධව ෙහෝ  ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව අත ඔසවලා 
ජනතාව ඉස්සරහට යන විට, ජනතා විෙරෝධෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් දැවිලා යනවා. ඒ නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
ෙලස අපි සියලුෙදනා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ත්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්ත් මැති ඇමතිවරුන්ට ආරාධනයක් කරනවා, ෙම් මහා 
ජනතා විෙරෝධී, ෙද්ශෙදෝහි, ජනතාව මර්දනයට ලක් කරන ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න කියලා. ෙම් VAT 
පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව ඡන්දය දීලා ගමට එනෙකොට ඉලපත 
ගන්න, ඒ අය  පන්නා දමන්න කටයුතු කරන්න කියලා අපි 
ජනතාවට කියනවා. එෙසේ පකාශ කරමින්  මා නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 4.35] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 

ඉදිරිපත් කළ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත් සම්බන්ධෙයන් 
කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මට ලැබුණ අවස්ථාව ගැන 
සතුටු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මට ෙපර කථා කරපු රංජිත් ද ෙසොයිසා 
මන්තීතුමා ඇතුළු ෙබොෙහෝ මන්තීවරු කථා කෙළේ 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉතිහාසය අමතක වුණු, ඊෙය්-ෙපෙර්දා ඉපදුණු 
උදවිය හැටියට. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බදු අය 
කරන්ෙන් නැතුව රජයක් ෙගනයන්න පුළුවන් නම්, බදු අය 

921 922 

[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කරන්ෙන් නැතුව රටක් ෙගනයන්න පුළුවන් නම් ඒකට අපි 
කවුරුත් කැමැතියි. අපි හැෙමෝම කැමැතියි මහ ජනයා මත කිසිදු 
බරක් පටවන්ෙන් නැතුව රට ෙගනයන්න පුළුවන් නම්. හැබැයි අපි 
කවුරුත් දන්නවා, දරුෙවක් මව් කුස පිළිසිඳගත් අවස්ථාෙව් ඉඳලා, 
මරණය සිද්ධ ෙවලා ආදාහනාගාරයට ෙගනියලා ආදාහනය කරන 
ෙතක් අෙප් රෙට් පුද්ගලෙයකුෙග් ජීවිතෙය් හැම අවස්ථාවකටම 
සුබසාධනය සලසන්න ආණ්ඩුවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව; 
ඔහුෙග් ජීවිතෙය් පැවැත්ම ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන බව. ඒක තමයි යථාර්ථය. අද දරුෙවකු ලැෙබන්න 
ඉන්න මවකට ෙපෝෂණ මල්ලක් ෙදනවා. ළමයා ඉපදුනාම, මුල් 
සායනෙය් ඉඳලා ඒ දරුවා ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුව වියදම් කරනවා. 
ඊට පසුව එම දරුවා පාසල් ගියාම, එම පාසල් ශිෂ්යයාෙග් පාසල් 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුව මහා වැය බරක් දරනවා.  

ඊළඟට, එම ශිෂ්යයා විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනෙයන් පසුව  
විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට බැහැලා රැකියාවක් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. උපාධිධාරින්ට රැකියා ෙදනවා. උපාධිධාරින්ට රැකියා 
ෙදන්න ඕනෑ. අපි ඒ ගැන සම්පූර්ණෙයන් එකඟයි. නමුත් අද 
සමහර උපාධිධාරින් "අපට duty එකක් නැහැ; අපට කරන්න 
කාර්ය භාර්යක් නැහැ; අපට කාර්ය භාර්යක් ෙදන්න" කියලා 
උද්ෙඝෝෂණය කරන තැනට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද රජෙය් 
ෙසේවයට යන හුඟාක් අයෙග් මානසිකත්වය තිෙබන්ෙන්, 
ආණ්ඩුෙවන් ෙකොෙහොම හරි තමන්ට ලැෙබන ෙද් ගන්න ඕනෑය 
කියන තැනයි. අවංකවම ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන, රට 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන රජෙය් නිලධාරින්, ෙසේවකයන් 
ඉන්නවා. කවර ආණ්ඩුවක් තිබුණත්, ඒ පවතින හැම ආණ්ඩුවක්ම 
ෙම් හැම ෙකෙනක් ෙවනුෙවන්ම, ඔවුන් ඉල්ලන හැම 
අවස්ථාවකදීම ඒ වරපසාද, අයිතිවාසිකම් සියල්ල ලබා දිය යුතුයි.  

අවුරුද්දක් ගත වුණු අෙප් ආණ්ඩුව පසු ගිය යුගෙය් කෙළේ 
ෙමොනවාද? අපි පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් 
කළ හැකි උපරිම මුදල -රටක් හැටියට මෑත ඉතිහාසෙය් වැඩිම 
මුදල- ෙවන් කළා. මම දකුණු පළාත නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. මෙග් 
පළාෙත් -දකුණු පළාෙත්- පාසල්වලට වියදම් කිරීම සඳහා දකුණු 
පළාත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලක්ෂ හැටහයදහසක් ලබා 
දුන්නා. අද "ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘතිය යටෙත් සෑම 
ගමකම පාසල්වල ෙභෞතික සම්පත් ඌනතාවන් ෙම් වනවිට 
සම්පූර්ණ ෙවමින් පවතිනවා. වැසිකිළි-කැසිකිළි පහසුකම්වත් 
ෙනොතිබුණු පාසල්වලට ඒ පහසුකම් විතරක් ෙනොෙවයි,  
ෙගොඩනැඟිලි, විද්යාගාර පහසුකම්  ෙම් හැම ෙදයක්ම ලැෙබමින් 
පවතිනවා. අද පාසල සංවර්ධනය ෙවනවා. අද ගුරු ඌනතාවන් 
පියවමින් සිටිනවා. [බාධා කිරීම්]   

අෙප් ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා සඳහන් කළා, 
ෙරෝහලට ගියාම වැෙදන බද්ද ගැන. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් මිනිසුන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ පාර්ථනා 
කළා, අත්යවශ්ය ඖෂධ වර්ගවල මිල අඩු ෙවන එක ගැන. 
ආණ්ඩුවක් හැටියට ඒක කරලා තිෙබනවා. අද අත්යවශ්ය ඖෂධ 
වර්ග 48ක මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  මම දන්ෙන් 
නැහැ, පිස්සන්ට ෙදන්න ඕනෑ ෙබෙහත්වල මිල අඩු ෙවලාද කියා. 
ඒක ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ඒ ගැන ෙසොයා බලා 
පුළුවන් නම් ෙමතැන ඉන්නා කට්ටියට ඒෙකන් සහනයක් ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ.  හැබැයි,  දියවැඩියා ෙරෝගියාෙග්, ඒ වාෙග්ම අධික 
රුධික පීඩනෙයන් ෙපෙළන ෙරෝගියාෙග් ෙබෙහත්වල මිල අද අඩු 
ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ෙම්වා ගෙම් අහිංසක මිනිසුන්ට 
ලැබුණු සහන ෙනොෙවයිද කියලා,  හැම ෙද්ටම ගල් මුඟුරු 
අර ෙගන පහර ෙදන්න උත්සාහ කරන, හැම එකටම විරුද්ධ ෙවලා 
කෑ ගහන, හැම එකටම ආණ්ඩුවට පහර ෙදන, ආණ්ඩුව 
ෙපරළන්න උත්සාහ කරන ෙම් අන්තවාදී සූත්තර කල්ලිෙයන් මම 
අහන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ආණ්ඩුවකට, රටකට 
ෙදන්න ඕනෑ සහෙයෝගය ෙම්කද? රටක පශ්නයක් -ගැටලුවක්- 
තිෙබනවා නම්, කවුරු හරි රජෙය් ෙසේවකෙයකු වැරදි කරලා 
තිෙබනවා නම් COPE එෙකන් ෙහෝ ෙවන කමිටුවකින් ෙසොයා 
බලා ඒකට දඬුවම් ෙදන එකට ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි එකඟයි. 
හැබැයි, එයාර් ලංකා සමාගෙමන් ෙම් ජාතියට කරපු මහා පාඩුව 
ෙම්ෙකන් වහගන්න, ෙම්ක පිරුවටයක් කර ගන්න කවුරු හරි 
උත්සාහ කරනවා නම්, ඒ වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන් ෙහජිං 
ගිවිසුෙමන් රටට අහිමි කරපු මහා ධනස්කන්ධය මහ බැංකු 
සිද්ධියට මුවා ෙවලා වහගන්න උත්සාහ කරනවා නම්, 
මල්වාෙනන් හම්බෙවන ෙගවල්, අයිතිකාරයන් නැති ෙගවල්, 
අයිතිකාරයන් නැති මැණික් පාර්සල්, අයිතිකාරයන් නැති 
රත් තරන්, අයිතිකාරයන් නැති අෙනකුත් ඉඩම්-කඩම් ගැන කියන 
ෙම් දූෂණ හා ෙහොරකම්, කප්පරක් ෙහොරකම් මහ බැංකුෙව් 
සිද්ධියකට මුවා ෙවලා වහ ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒකට 
ෙම් රෙට් ජනතාව හසු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔය අන්තවාදීන්ෙග් 
සටකපට මායම් කථාවලට හසු ෙවන්න ජනතාව සූදානම් නැහැ, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔය 
සුළුතර කණ්ඩායමකට දඟලන්න පුළුවන්. ෙම් ආණ්ඩුවට ජනතාව 
වරමක් දීලා තිෙබනවා. ඒ වරම අනුව ආණ්ඩුව ඉස්සරහට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ගත් ණය කන්දරාව 
ෙගවන්න අද ෙම් ආණ්ඩුවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එම ණය 
කන්දරාෙව් ෙපොලිය විතරක්  රුපියල් බිලියන 500ක් ෙගවන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒක වාරිකයත් එක්ක ගත්ෙතොත්,  රුපියල් 
බිලියන 700ක්.  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් ගත්ෙතොත් සියයට 
74ක්. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 74ක් මහා ණය 
කන්දකට යට කරලා  කියනවා, "ෙම්ක නිසායි අද රට ෙගනයන්න 
බැරි" කියලා. ඔව්, ඒක තමයි ෙලොකුම පශ්නය; ඒක තමයි 
ෙලොකුම ගැටලුව කියලා අපි කියනවා. අද ඒ ගැටලුවට මුහුණ 
ෙදන ආණ්ඩුව ෙනොෙයකුත් බාධක, කරදර, හිරිහැර සියල්ල මැද 
ආණ්ඩුවක් හැටියට සාර්ථක ඉදිරි ගමනක් යන්න පියවර ඔසවමින් 
සිටිනවා. අපි  පැහැදිලිව එක ෙදයක් රටට කියනවා. ආණ්ඩුව 
ෙවනස් වුණු එක ඇත්ත. ජනාධිපති ෙවනස් වුණා; අගමැති ෙවනස් 
වුණා, හැබැයි රාජ්ය යන්තණය තවම සියයට සියයක් ෙවනස් 
ෙවලා නැහැ කියලා අපි රටට කියනවා. [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි 
ඇත්ත. [බාධා කිරීම්] රාජ්ය යන්තණය තවම සියයට සියයක් 
ෙවනස් ෙවලා නැහැ. රාජ්ය යන්තණය තුළ සමහර තැන්වල 
කඩාකප්පල්කාරින් තවම ඉන්නවා. සියයට සියයක්ම කියලා 
ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. ඇතැම් තැන්වල ඉන්නවා, ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කඩාකප්පල් කරන්න මාන බලන අය. එෙහම අය 
ඉන්නවා. ඒ පිරිසත් එක්ක තමයි ආණ්ඩුව යන්න උත්සාහ 
කරන්ෙන්. ආණ්ඩුව ඒ පිරිසත් එක්ක කරදර, බාධක මැද 
අතිදුෂ්කර ගමනක් අමාරුෙවන් ඉස්සරහට ඇවිත් තිෙබනවා. 
ෙමතැනින් තව ඉස්සරහට යන එකයි වටින්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි 
මහත්වරුන්ෙග් වැටුප ෙම් මාසෙය් ඉඳලා සියයට 17කින් වැඩි 
වනවා. අෙප් ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මැතිතුමාත්  ෙම් 
අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාත් හිටපු ෙපොලිස් 
නිලධාරිෙයක්. ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙකොට්ඨාසෙය් බද්ෙද්ගම 
ෙපොලීසි ෙය් ස්ථානාධිපතිවරයා හැටියට ඔබතුමා වැඩ කර 
තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය් නිලධාරියකුෙග් වැටුප සියයට 17කින් වැඩි 
වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය හිඟ වැටුපත් එක්ක එය ෙමවර 
වැටුපට එකතු කර තිෙබනවා. තවත් මාසයක්, ෙදකක් යන විට 
ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ෙග් වැටුප සියයට 23කින් වැඩි වනවා.   බදු 
ගහන එක ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම, ජනතාව මත පැටෙවන 
බදු බර ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම, බදු ලබා ෙගන රෙට් කරපු 
වැඩ ගැන කල්පනා ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියලා මම අහනවා. අද 
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සෑම ගාම නිලධාරි වසමකම වාෙග් පාරවල් ගත්ෙතොත්,  සුළු 
වශෙයන් ෙහෝ ඒවාෙය් වැඩ අවසන් කර තිෙබනවා. මෙග් 
ෙකොට්ඨාසය ගත්ෙතොත්, යන්න බැරිව තිබූ සෑම පාරක්ම ෙම් වන 
ෙකොට සකස් කරමින් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. සමහරු කිව්වා, "වැඩ බිම මුඩු බිමක් ෙවලා" 
කියලා. අද මම කියනවා, ෙමතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලන මතවාදය 
මුඩු බිමක් බවට පත් ෙවමින් යනවා කියා. ෙම් අන්තවාදි කල්ලිය 
මුඩු බිමක අතර මං ෙවමින් සිටිනවා කියා පකාශ කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

 
[අ.භා. 4.44] 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா)  
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතාම වැදගත් පනත් 

ෙකටුම්පත් කීපයක් පිළිබඳ විවාදය පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව්දී ඒ 
සම්බන්ධව අදහස් කීපයක් දක්වන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
මම ඔබතුමාට පළමු ෙකොටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද ෙම් විවාදය 
ඇරඹුණු අවස්ථාෙව් ඉඳන්ම විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන උදවිය 
VAT එක සම්බන්ධව ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් අදහස් උදහස ්
ඉදිරිපත් කළා. ෙම් බද්ද අය කිරීම සම්බන්ධව අෙප් රජය 
විෙව්චනය කරමින් කථා කරපු හැටි අපි දැක්කා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමෙසේ VAT එක වැඩි කරන්න ෙහේතු වූ 
කාරණා ෙමොනවාද කියලා අප ෙසොයා බලන්න ඕනෑ කියන එක 
ෙම් අවස්ථාෙව් දී මම කියන්න කැමැතියි.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් විධියට VAT අය කරන්න අපට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, පසු ගිය රජය කාලෙය් ගත්තා වූ ණය, කරන ලද 
අනවශ්ය වියදම්, රෙට් තිබුණු නාස්තිය, වංචාව සහ දූෂණය නිසා 
අපට විශාල මුදලක් ෙගවන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන නිසාය කියන 
එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. මීට ඉස්සර ෙවලා 
කථා කරපු ඇතැම් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඒ ගැන පැහැදිලි කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා පසු ගිය 
කාලෙය් සිදුවූ ෙහජිං ගනු-ෙදනුව හා සම්බන්ධ වංචාව ගැන. අද 
ඇතැම් අය යම් යම් වංචා සම්බන්ධව කථා කළාට, පසු ගිය 
කාලෙය් සිදු වූ වංචා ගැන කථා කරනවා නම්,  විෙශේෂෙයන්ම 
ෙහජින් ගනු-ෙදනුව හා සම්බන්ධ වංචාව නිසා ඒ අවස්ථාෙව් රටට  
බිලියන ගණනක පාඩුවක්  සිද්ධ වුණා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන් පාඩු ලබන ආයතන ගැන කථා 
කරනවා නම්,  විෙශේෂෙයන්ම එයාර්ලංකා සමාගම 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා එමිෙර්ට්ස් ගුවන් සමාගමට දීලා තිබුණා. 
අපි එය නැවත පවරාගන්න කටයුතු කළා. ඒ නිසා බිලියන 
ගණනක මුදලක් - රුපියල් බිලියන 9,000ක්- වාර්ෂිකව ෙගවන්න 
සිද්ධ වන තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වරායවල්, අධිෙව්ගී 
මාර්ග, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් අවශ්ය ෙවලා තිබුණා වුණත්, ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් පමුඛතාව ලබා දිය හැකි අවස්ථාවක ෙනොෙවයි අප 
පසු ගිය කාලෙය් සිටිෙය්. නමුත් ඒ වාෙග් අනවශ්ය ෙද්වලට 
පමුඛතාව දුන් නිසා තමයි අපට ෙනොෙයකුත් ආකාරෙයන් විෙද්ශ 
ආධාර පමාණයක් ලබා ගන්න  සිද්ධ වුෙණ්. ඒවාෙය් පතිඵල තමයි 
අද ෙම් රජයට විඳින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා මා 
කියන්න ඕනෑ. මීට ඉස්සර ෙවලා පැවැති ආණ්ඩුව ෙම් තත්ත්වය 
දැක්කා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. "අපි ෙම් තරම් මුදල් 
පමාණයක් අරෙගන තිෙබනවා, ෙම් තරම් විශාල මුදල් කන්දරාවක් 
ණය වශෙයන් ෙගවන්න අපට සිද්ධ වනවා, ඒ නිසා ෙලොකු 
ආර්ථික අර්බුදයකට යමින් සිටිනවා" කියන එක ඒ අය දැක්කා. ඒ 
නිසා තමයි ජනාධිපතිවරණයත් අවුරුදු ෙදකකට කලින් 

පවත්වන්න කටයුතු කෙළේ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
ෙම් අර්බුදයට මුහුණ ෙදන්න බැරි නිසා තමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
කලින් ඡන්දයකට ගිෙය්ත්. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ෙම් ණය 
කන්දරාව ෙගවීෙම් වගකීම අෙප් රජයට පැවරිලා තිෙබන බව. 
වැඩ බැරි ආණ්ඩුවක් විධියට තමයි විපක්ෂෙය් හුඟක් මන්තීවරුන් 
අද කථා ෙකරුෙව්. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් කාරණය කියන්න 
ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රජෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ ගැන සියලු ෙදනාටම සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජාත්යන්තර වශෙයන් 
අපට ෙලොකු පශ්න තිබුණා. ජාත්යන්තර විශ්වාසය දිනා ගන්න, ෙම් 
රෙට් යහපාලනයක් ඇති කරන්න, සියලුම ජාතීන්ට එකහා සමාන 
ෙලස ජී වත් ෙවන්න, වංචාව - දූෂණය නැති කරන්න වාෙග් 
ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් අභිෙයෝග රාශියක් තියාෙගන තමයි අපි 
ආණ්ඩුව භාර ගත්ෙත්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද 
ෙවන ෙකොට ඒ අභිෙයෝග සෑෙහන පමාණයකින් අපි ජය අරෙගන 
තිෙබනවා. නිසි මාර්ගයකට ෙම් රට අවතීර්ණ කරලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම යහ පාලනයට අවතීර්ණ කරලා තිෙබනවා. වංචාව - 
දූෂණය තුරන් කරන්න විශාල වශෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
ෙම් වාෙග් ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් අපි ෙම් ෙවන ෙකොට කරලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් මුදල් සම්භාරය 
ෙගවන ෙකොට අපට වැට් බදු විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනකුත් බදු 
වර්ගත් අය කරන්න සිදු ෙවනවා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කථා 
ෙකරුවා, වැට් බද්ද ගැන. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
වැට් බද්ද ගැන කථා කරන හැම ෙවලාෙව්ම ෙම් රෙට්  මතයක් 
ඇති කරන්න හදන්ෙන්, මීට ඉස්ෙසල්ලා වැට් බදු අය  කෙළේ නැති 
ගණනටයි. ෙම් රෙට් කවදාවත් බදු අය කෙළේ නැති විධියටයි -වැට් 
බදු අය කෙළේ නැති විධියටයි-  විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කෙළේ.  

මීට ෙපර, වැට් බද්ද සියයට 15ට, සියයට 20ට ගිය අවස්ථාවල් 
තිෙබනවා; ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ද වැඩි කරපු අවස්ථා 
තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාවලදී ජනතාවට කිව්වා, යම් යම් පශ්න 
තිෙබන නිසා අපි ෙම් බද්ද වැඩි කරනවා කියලා. අෙප් රජයට අද 
ෙම් තිෙබන ණය මුදල් ෙගවා ගන්න අවශ්ය නිසා තමයි සියයට 
3ක පමාණයකින් වැට් බද්ද වැඩි කරන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන තවත් කාරණයක් තිෙබනවා.  

 අෙප් අය වැෙයන් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල්වලට වැට් බද්දක් පැනවලා තිෙබනවා  කියලා 
ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් ෙචෝදනා තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් මතයක් 
නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා, සාමාන්ය ඔපෙර්ෂන් එකක් කරන්න 
ගියාම එෙහම නැත්නම් හෘදය වස්තුෙව් සැත්කමක් කරන්න ගියාම 
ෙම් වැට් බද්ද අය කරනවා කියලා. ඒ විධියට ෙලොකු මතයක් ෙම් 
රෙට් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක නිවැරැදි කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජනතාවට දැන ගන්න ඒ කාරණය පැහැදිලි 
කරන්න ඕනෑ. අෙප් මුදල් අමාත්යවරයා පැහැදිලිව පකාශ 
ෙකරුවා, ඒ සම්බන්ධව වැට් බදු අය කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒවා 
අය කරන්ෙන් චැනලින් සඳහාත් ඒ වාෙග්ම ෙරෝහල්  කාමර 
ගාස්තු සඳහාත් පමණයි. වැරැදි මතයක් ෙම් රෙට් ජනතාව අතරට 
ෙගන යන්න උත්සාහ දරනවා කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් ගරු 
සභාෙව් කථා කරපු කරුණු කාරණා දිහා බලන ෙකොට, ඒ කථා 
කරපු හුඟක් කරුණු අතිශෙයෝක්තිෙයනුයි කථා ෙකරුෙව්. ෙම් 
රෙට් සිදු වුණ නැති ෙද්වල් ගැන කිව්වා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිදු 
ෙවනවා කියලා කිව්වා. ෙම් වාෙග් ෙලොකු බදු බරක් ඇති ෙවනවා 
කියලා ෙම් රෙට් මතයක් නිර්මාණය කරමිනුයි කථා ෙකරුෙව්.  
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ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂ කාරණාවක් 
කියන්න ඕනෑ. බදු වැඩි කරන ෙකොට ෙහෝ ෙමොනයම් ෙහෝ ෙදයක් 
කරන ෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාව කරපු ෙසේවයත් අපි මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
ෙම් වන විට රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000 වැටුප් වැඩි වීමක් අපි 

ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බඩු මිල අඩු 
කරන්න කටයුතු ෙකරුවා. ඒ වාෙග්ම ඉන්ධන මිල අඩු කරන්න 
කටයුතු ෙකරුවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ තුළින් 
ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙලොකු සහනයක් අපි පසු ගිය කාලෙය් ලබා 
දීලා තිෙබනවා. හුඟක් අවස්ථාවලදී ඒවා සම්බන්ධෙයන් කරුණු 
පකාශ ෙවනවා මදි. ඒ සම්බන්ධව කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරන එක හැම ෙකනාෙග්ම යුතුකමක්. 
පසු ගිය රජෙයන් ගත්තු ණය, - සංවර්ධන කටයුතුවලට ගත්තු 
ණය,- ඒ රජය කාලෙය් තිබුණු නාස්තිය, දූෂණය, වංචාව නිසා සිදු 
වුණු පාඩුව පියවන්න ෙම් ආණ්ඩුවට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. රටක් 
හැටියට ෙපොදුෙව් අපි සියලුෙදනාම ඒ ගැන කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ.  

විපක්ෂෙය් ඉන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අය හා අෙනකුත් අය 
හැම ෙකනාම ෙපොදුෙව් ෙම් ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ. රටක් 
හැටියට ඉදිරියට යන්න නම් ෙම් බදු අය කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
තිෙබන ණය -විෙද්ශ රටවලට තිෙබන ණය- කන්දරාව නිදහස් 
කරන්න නම්, ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ගැන කල්පනා කරනවා 
නම්, ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ නම් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් 
ණය ෙගවන්න ඕනෑය කියන එක තමයි අපි කාෙග්ත් සිත්වල 
පහළ ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා හැම ෙකනාෙග්ම සහෙයෝගය 
ලැෙබන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්ත්, ටික කලකට හරි ෙම් තිෙබන පශ්න 
අමතක කරලා අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් රට සංවර්ධනය 
කරන්නයි. ඒක තමයි අෙප් පරමාර්ථය ෙවලා තිබුෙණ්. 
එතුමන්ලාෙග් යහපත් පරමාර්ථය, ෙච්තනාව ෙවලා තිබුෙණ් 
ඒකයි. ඒක නිසා තමයි සියලු ෙදනාටම ඒක රාශී ෙවන්න කියලා 
ආරාධනා කෙළේ. එෙසේ ආරාධනා කිරීෙමන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් අවුරුදු ෙදක තුනකටවත් සියලුම පශ්න අමතක කරලා අපි 
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා අෙප් තිෙබන වංචා, දූෂණ සියල්ලම නතර 
කරලා ෙම් රෙට් තිෙබන ණය කන්දරාව ෙගවන්නට  ආණ්ඩුවට 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියන පණිවුඩය ලබා දීමටයි. 
නමුත් මම හිතන විධියට එක්තරා ෙකොටසක් ඒකට සහෙයෝගය 
දැක්වූෙව් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පටු ෙද්ශපාලනය 
බලන්ෙන් නැතිව, පටු ෙද්ශපාලන වාද ෙභ්ද ගැන හිතන්ෙන් 
නැතිව රට ගැන හිතලා ෙම් ණය ටික නිදහස ්කර ගන්න, රෙට් 
සංවර්ධනය ඉදිරියට ෙගන යන්නට අවශ්ය කරන සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්න කියා සියලුෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිමින්, මට ෙම් අවස්ථාව 
ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමාට 
ස්තුතිය පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

[අ.භා. 4.53] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ජාතිය 

ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, වරාය සහ 
ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, 
එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සහ 
විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
දැක්වීමට අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධනය ගැන කථා කරන 
විට විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්නට ඕනෑ කාරණා කීපයක් 
තිෙබනවා. 2014 වන විට කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ෙසේවය 
ලබා ගත්ත මඟීන් පමාණය බිලියන 7.7යි. එෙහම වුණාට අපි 
දන්නවා කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ තිෙබන තත්ත්වය ගැන. 
ඒ අනුව ෙමම වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධන බදු සියයට 
5 සිට සියයට 7.5 දක්වා සියයට 2.5කින් ඉහළ නැංවීෙමන් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ලබන අවුරුද්ෙද් නව පර්යන්තයක් ඉදි 
කිරීමටයි. ෙම් සඳහා  රුපියල් මිලියන 560ක් වැය කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අපි එමඟින් රටට ඇතුළු 
ෙවන විෙද්ශීය වාෙග්ම ෙද්ශීය සංචාරකයන්ට ෙහොඳ පහසුකම් 
සැපයීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා වාෙග්ම රට සම්බන්ධෙයන් 
ඔවුන් තුළ ෙහොඳ ආකල්පයක් ඇති කරන්නටත් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රුපියල් බිලියන 80ක වියදමින් ගුවන් ධාවන 
පථෙය් අලුත්වැඩියාවක් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
එමඟින් ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ෙසේවය කාර්යක්ෂම කරන්නට 
සහ මීට වැඩිය ෙහොඳ ෙසේවයක් ලබා ෙදන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ පසුබිම යටෙත් තමයි ෙම් විධියට බදු 
වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙකොළඹ දකුණු වරාය ගැන කියන විට, 2020 වන විට ෙබොර 
ෙතල් නල පද්ධතිය ඉදි කරන්නට, නාවික ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය 
කරන්නට සහ ෙදෝණිය සංවර්ධනය කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 200ක් වියදම් කරන්නට ෙම් රජය බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ හරහා ලැෙබන ආදායම බිලියන 10 දක්වා වැඩි කර 
ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ සියයට 2 සිට සියයට 4 දක්වා 
බදු වැඩි කිරීම තුළින් කාර්තුවකට රුපියල් බිලියන 3ක් අය 
කිරීමට ෙයෝජිත ෙවලා තිබුණු බදු පමාණය අය කිරීෙම්දී 
විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකාර්මික ව්යාපෘති ෙම් බදුවලින් නිදහස් කර 
අෙනකුත් ව්යාපෘතිවලට පමණක් ෙම් බදු අය කිරීම කියාත්මක 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම මතක් 
කරන්නට ඕනෑ, ෙම් කෘෂිකාර්මික ව්යාපෘති බදුවලින් නිදහස් 
කිරී ම තුළින් යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙමොන බද්ද වැඩි කළත් ෙගොවියා 
ගැන විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබන බව. අපි ෙම් විධියට 
බදු සංෙශෝධනය කළත් සාමාන්ය ජනතාවට පුළුවන් තරම් 
සහනයක් ලැෙබන විධියට තමයි ෙම් කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. 
බදු වැඩි කිරීම ගැන විතරයි හැෙමෝම මතක් කරන්ෙන්.  

අද වන විට ගාමීය මාර්ග සංවර්ධනය ෙවමින් පවතිනවා. 
පාසල්වල වැසිකිළි, කැසිකිළි, ෙගොඩනැඟිලි ඉදි ෙවමින් 
පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම ගුරු හිඟය සඳහා විසඳුම් ලබා දී තිෙබනවා. 
පසු ගිය කාලෙය් -පසු ගිය සති කිහිපය තුළ- උතුරු මැද පළාතට 
උපාධිධාරී ගුරුවරු දහසක් බඳවා ගත්තා. ඒ අයට 

927 928 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනාධිපතිතුමාෙග් අතින් තමයි පත්වීම් ලබා දුන්ෙන්. ෙමෙතක් 
කල් විශාල අඩුපාඩු තිබුණු පාසල් ක්ෙෂේතෙය්, අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධනය දැන් සිදු ෙවමින් පවතිනවා. බදු වැඩි කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් විවිධ පාර්ශ්ව විෙරෝධය පළ කිරීම විතරයි හැමදාම 
කරන්ෙන්. ඒ බදු මුදල්වලින් ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියන එක 
ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. එදා  ෙකෝටි ගණන් මුදල් 
වියදම් කරලා අසාර්ථක සංවර්ධන කටයුතු කළා ෙවනුවට, අද 
ෙටන්ඩර් පටිපාටිය -පසම්පාදන කියාවලිය- සම්පූර්ණෙයන්ම 
කියාත්මක කරලා, සුදුසුකම් තිෙබන ඕනෑම ෙකෙනකුට සාධාරණ 
ෙලස ඒ ෙකොන්තාත් ලබා ගන්න පුළුවන් පසුබිමක් නිර්මාණය 
කරලා තිෙබනවා. එදා මුදල් අවභාවිත කළා ෙවනුවට අද ෙටන්ඩර් 
පටිපාටිය -පසම්පාදන කියාවලිය- කියාත්මක කිරීම තුළ රජයට 
මුදල් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. පාසල් 
සංවර්ධනය කිරීෙම්දී, ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම ආදී රජෙය් රැකියා 
ලබා දීෙම්දී ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත තමයි එදා ඒ කටයුතු 
කියාත්මක කෙළේ. ඒක විශාල වශෙයන් සිදු වුණා. විභාග 
පවත්වලා, සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වලා, එදා පැවැති ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙග් ලැයිස්තුව අනුව අන්තිමට 
රැකියා ලබා දුන්නා. අද එෙහම නැහැ. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවට 
පක්ෂපාතීව කටයුතු කළ උදවිය අද ෙම් ආණ්ඩුවට 
ෙදෝෂාෙරෝපණය කළත්, අපි දිගින් දිගටම සාධාරණව ඒ කියා 
පටිපාටිය අනුගමනය කරනවා. අද ෙද්ශපාලන බලපෑම් අනුව 
ෙනොෙවයි රැකියා ෙදන්ෙන්. අද සාධාරණව ඒ කටයුතු කරමින් 
පවතිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, වැට් එක ගැන. එකතු කළ අගය 

මත බදු (සංෙශෝධන) පනත ් ෙකටුම්පත මීට මාස කිහිපයකට 
ඉස්සර ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් පිරිස එය ෙහොඳ ෙද්ශපාලන මාතෘකාවක් 
බවට පත් කර ගත්තා. එදා රට පුරා උද්ෙඝෝෂණ පවත්වමින් ෙලොකු 
සන්දර්ශනයක් පැවැත්වූවා. හැබැයි, අද ෙතොග සහ සිල්ලර 
ෙවෙළඳාම සම්බන්ධෙයන් ඒ නිර්ණායක ෙවනස් කරලා රුපියල් 
මිලියන 250 දක්වා එය අඩු කළාට පස්ෙසේ සාමාන්ය සුළු 
ෙවෙළන්දන්ට, සුළු පරිමාණෙය් ෙතොග ෙවෙළන්දන්ට කිසි 
ගැටලුවක් නැහැ. මහා පරිමාණෙයන් ෙවෙළඳාම් කරන උදවියටයි 
එය බලපාන්ෙන්. ඒක නිසා වැට් එක සම්බන්ධෙයන් අද 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ පසුබිමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙරෝහල් ගැන කියනවා. ෙරෝගීන්ට සපයන ෙසේවා ගැන 
කියනවා. ෙම් වන විට බාහිර ෙරෝගී ෙසේවාව, ෙරෝග විනිශ්චය 
කිරීෙම් කටයුතු, ඒ වාෙග්ම "උතුරු මැද" වැනි පළාත්වල ඉන්න 
වකුගඩු ෙරෝගීන්ෙග් රුධිර කාන්දුකරණය වැනි ෙද්වල් ෙම් 
බද්ෙදන් නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී වි ෙශේෂිත වූ ෙසේවා 
ෙදකකට වැනි පමාණයකට පමණක් ෙම් බදු සීමා කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ හරහා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
ජනතාවට වාෙග්ම ඒ ආයතනවල හිමිකරුවන්ටත් සාධාරණයක් 
ඉටු කරන්න. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් පළාත් සභාවලින් යම් යම් ෙයෝජනා 
සහ ෙචෝදනා එල්ල වුණා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යාංශය හරහා පළාත් සභාවලට මුදල් ෙවන් කිරීමට ෙයෝජනා 

වීම තුළ. අද ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. අද පළාත් 
සභාවලට අවශ්ය පතිපාදන ඍජුවම ලබා ෙදන්න අවශ්ය කටයුතු 
සිදු කරමින් පවතිනවා. 

අද ෙම් කමෙව්දය තුළ ෙහොඳ පතිචාරයක් සෑම පාර්ශ්වයකින්ම 
ලැෙබමින් පවතිනවා. එම නිසා ඉදිරිෙය්දී  මීට වඩා කමවත්ව ෙම් 
රෙට් කියාවලිය සිද්ධ ෙවයි කියා අපට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. 
අද ඒ විශ්වාසය අප තුළ විතරක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තරවත් 
ෙගොඩනැ ෙඟමින් පවතිනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, තම 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්න ෙකොයි තරම් කෑ 
ගැහුවත්, ෙම් තත්ත්වය අද හැමෙදනාම ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා. 
අද  ෙම් විවාදෙය්දීත් සමහර අය විවිධ අදහස් මතු කළා. ඔය අදහස් 
මතු කළාට, ෙබො රුවට කෑ ගැහුවාට, ෙම් ආණ්ඩුව තව අවුරුදු 
20කින්වත් ෙපරළන්න බැරි බව පකාශ කරමින්, මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 5.03] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම වැට් බදු 

සංෙශෝධනය අඩංගු පනත් ෙකටුම්පත හා තවත් පනත් ෙකටුම්පත් 
කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවකාශ ලබාදීම පිළිබඳව මුලින්ම මා 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

"ෙම් රෙට් ඉපෙදන හැම දරුෙවක්ම ලක්ෂ 5ක ණය මාලයක් 
කෙර් දමාෙගන එනවා" කියා අප නිකම් කථාවට කියනවා. ෙම්ක 
ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පසුව හැදුණු කථාවක් ෙනොෙවයි, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. නිදහස ලබා ගත්තාට පසුව 
අප විෙද්ශීය ණය ලබා ගත්තා. විෙද්ශ රටවලින් ආධාර ගන්නවා. 
අෙප් නිෂ්පාදනය තුළින් පමණක්ම, අෙප් ආදායම් තුළින් 
පමණක්ම අෙප් රෙට් ජාතික ෙද්හය ෙගොඩනඟන්න බැරි නිසා, 
විෙද්ශ රටවලින් හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදල වැනි විවිධ ආයතනවලින් අප ණය ගන්නවා. ෙම්ක 
අද ඊෙය් ඇති වුණු ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවට -ජාතික ආණ්ඩුවට- 
ෙවන් වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. අද සමහරු කථා කරන්ෙන් ෙම් ණය 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව විතරක් වාෙගයි. ෙම් රෙට් 
සුබසාධනය ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් වැය කරන්න අපට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ෙම් 
ගරු සභාෙව් දැන් ඉන්නවා. එතුමාෙගන් අහලා බලන්න, 
සුබසාධන කටයුතු සඳහා අප සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකටම ලක්ෂ ගණනාවක් ෙදනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙත්, රබර්, ෙපොල් වැනි අප රෙට් ෙද්ශීය 
වගාවන් සඳහා අප නිරන්තරෙයන්ම සහනාධාර ෙදනවා. "ෙත් 
ආර්ථිකය ඉවරයි, ආර්ථිකය කඩා වැටිලා, ඔක්ෙකොම කාබාසිනියා 
ෙවලා, ෆැක්ටරි වහලා" කියමින් පසු ගිය දිනවල අෙප් රංජිත් ද 
ෙසොයිසා මන්තීතුමා කෑ ගැහුවා. මම එතුමාට ෙම් කාරණය 
කියනවා. දැන් පහත රට ෙත් කිෙලෝගෑම් එකක් කීයද? රුපියල් 
87යි. රුපියල් 72ට තිබුණු පහත රට ෙත් කිෙලෝගෑම් එකක් අද 
වන විට රුපියල් 87ක් දක්වා ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා. කුරුඳු 
රුපියල් 1,600යි, 1,800යි. ආර්ථිකය වැටිලා, කාබාසිනියා වුණු 
කාලයක් තිබුණා. රබර් නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැටිලා 
තිබුණා. ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ කවුද? ෙම්වාට වග කියන්න 
ඕනෑ එවකට තිබුණු රජයන් තමයි.  

ෙම් රටට ෆාම් ඔයිල් -කටු ෙපොල් වගාව- ෙගන්වලා ෙම් රෙට් 
තිබුණු හැම රබර් ගහක්ම කපලා විනාශ කළ යුගයක් තිබුණා. ඒ 
නිසා අද රබර් අපනයනය කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අද රබර් 
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ආනයනය කරන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වාට වග 
කියන්න ඕනෑ ෙම් ආණ්ඩුවද කියන එක පශ්නයක්.  

ණය වාරික ෙලස රුපියල් බිලියන 500ක් ෙගවන රටක්, 
බිලියන 700ක ණයට මහා ෙපොලියක් ෙගවන රටක් තමයි අපට 
ෙම් ෙගොඩනඟන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අතෙර් රෙට් සුබසාධන 
කටයුතුවලට මුදල් ෙවන් කරන්නත් ඕනෑ. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක් අධ්යාපනයට ෙවන් කළ යුතුය කියා 
පසු ගිය රජය කාලෙය්  ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු, 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ, සිවිල් වැසිෙයෝ සහ ෙනොෙයක් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවල අය එදා පා ගමන් ගිය හැටි මට මතකයි. එදා මමත් 
ගාල්ෙල් සිට කිෙලෝමීට ර හැත්තෑ ගණනක් පයින් ගියා. අප ඒ 
ෙවනුෙවන් සටන් කළා. නිකම් සිටිෙය් නැහැ. අප ඒ ෙවනුෙවන් 
හැම ෙවලාෙව්ම කථා කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
අෙප් ආණ්ඩුවක් ආපු ගමන්, අෙප් පතිපත්ති පකාශනෙය්, දින 
සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ, අෙප් අය වැය ෙල්ඛනෙය් කියූ 
ෙලසටම අප ඉතාම පැහැදිලිව ෙම් පතිපත්තිය කියාත්මක කළා. 
අප දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක් ෙහෝ ඊට ආසන්න 
පමාණයකට අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් මුදල් දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
නිසා අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  2015 අවුරුද්ෙදන් පසුව 
අප "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහනට රුපියල් බිලියන 
62ක් ෙවන් කළා. ෙම් වන විට එම පාසල්වලට අවශ්ය 
ෙගොඩනැඟිලිවල ඉදිකිරීම් කටයුතු කියාත්මක ෙවනවා. සෑම 
පාසල් භූමියකම ෙදමහල්,ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිලි ඉදි ෙවනවා. 
පන්ති කාමර ටික එක්ක ඒ අවශ්ය පහසුකම් ටික ලබා ෙදනවා.  

අද දකුණු පළාෙත්, පළාත් පාසල්වලට විතරක් රුපියල් 
මිලියන 5,200ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. දකුණු පළාෙත් ජාතික 
පාසල්වලට විතරක් රුපියල් මිලියන 1,700ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙදක එකතු කළාම රුපියල් මිලියන 7,000කට 
ආසන්න මුදලක්. අද වන විට ජාතික පාසල්වලට අවශ්ය සියලුම 
පහසුකම් ලබා දීලා ඒ කටයුතු සම්පූර්ණ කරෙගන යනවා; අලුත් 
අධ්යාපන පතිපත්තියක් හඳුන්වා ෙදනවා. එහිදි සෑම දරුවකුටම 1 
වසර  සිට 13 වසර දක්වාම -කඩඉමක් හැටියට තිෙබන අෙපොස 
(සාමාන්ය ෙපළ) අසමත් වන  දරුවන්ට පවා-  උගන්වන්න අවශ්ය 
පහසුකම් සලසා ෙදනවා. එයට සරිලන විධියට අපි කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා කරන්නට රටට ආදායමක් ඕනෑ. අද ෙත්, රබර්, 
ෙපොල් ආර්ථිකය නැහැ. ඇඟලුම් කර්මාන්ත ටිෙකන්, එෙහම 
නැත්නම් ෙකොරියාව වැනි විෙද්ශීය රටවල, මැද ෙපරදිග රටවල  
දුක් විඳින ෙම් රෙට් ඉපදුණු අහිංසක ෙකොල්ලන්, ෙකල්ලන් හරි 
හම්බ කරලා එවන එක තමයි අද ජාතික ෙද්හයට වටිනාකමක් 
හැටියට තිෙබන්ෙන්.  

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, පළාත් ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තු මුදල් ඒකරාශී 
කළා; මුදල් එකතු කළා. ඒවා නවත්වා තිබුෙණ් නැහැ. හැම 
කාලයකම ෙම් tax එක ගන්නවා. හැබැයි,  ෙබොෙහෝ අය කියන්න 
පුළුවන්, ෙම් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ  VAT  කමයක් ආරම්භ 
කරලා ෙම් කමය තුළින් ෙම් රෙට්  දුක් විඳින අහිංසක මිනිස්සුන්ට 
ගැහුවා කියලා. සමහර තැන්වල VAT එක පනවන්න හැදුවා 
විතරයි. ගෙම්  අහිංසක දුප්පත් හැම ෙකනකුටම ෙම් VAT එක 
වදිනවා කියලා වැරදි අදහසක් ඒ අයෙග් ෙමොළයට  දුන්නා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම සාමාන්ය මිනිසුන්ට ෙම්ෙකන් බලපෑමක් වුෙණ් නැහැ. 
නමුත්, ෙමොනවාද කෙළේ? ෙම් ෙවනුෙවන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ගියා. බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා, ඒ 
වාෙග්ම සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමන්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. නමුත්, අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පවා ෙමය 
පිළිෙගන තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්  
පකාශයට පත් කළා, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා ඉක්මනින් සභාවට ආවා. 

ෙමතුමන්ලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා කිව්වා. ෙම්ෙකන්ම 
ෙපෙනනවා, නීතිෙය් ආධිපත්ය අනුව ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු 
කරනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] සමා ෙවන්න. ඔබතුමාත් 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඔව්, ඔබතුමන්ලා දිනුවා; පැරදුෙණ් නැහැ. මා 
කියන්ෙන් පැරදීමක් ගැන ෙනොෙවයි. හැබැයි, අපි නීත්යනුකූලව 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනනවා. පජාතන්තවාදීව අපි  ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ෙම්වා හකුළා ගත්තා. පජාතන්තවාදීව අපි ෙම්ක 
පැත්තකට අරෙගන, සංෙශෝධනය කරලායි අද නැවත ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. මා හිතවත් උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
ෙකොච්චර කෑ ෙමොර දුන්නත් අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණයත් එය පිළිෙගන 
තිෙබනවා.  ඔබතුමා පත්තරයකට කියලා තිෙබනවා මා දැක්කා,  
ෙම් අවසාන කාලයයි කියලා- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.   

ඒ නිසා අපට පශ්නයක් තිෙබනවා; ගනු-ෙදනුවක් තිෙබනවා, 
ෙමතුමන්ලා එක්ක ෙබ්රා ගන්න. ෙම්වාට විරුද්ධව කථා කරන, 
පකාශ කරන, ෙනොෙයක් ෙද් කියන ගරු මන්තීවරුන්ට මා 
කියනවා, ෙදන්න ෙම්කට විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් කියලා.  
හැබැයි, අද ඒකට විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම කමෙව්දයක් තිබුණා නම් පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළ 
ඒවා කියාත්මක කරන්න තිබුණා. ඒ කාලෙය් ඒවාට දායක 
ෙවන්න තිබුණා, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි. නමුත්, ෙම්වා 
කථාවලට විතරයි, මාධ්ය සංදර්ශනවලට විතරයි සීමා ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි දන්නවා, කන්ට හිතුණාම කබරෙගොයත් 
තලෙගොයා  කරන පතිපත්තිෙය්යි තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්ෙන් 
කියලා. ෙම්වාට විකල්ප වැඩසටහන් තමුන්නාන්ෙසේලා ළඟ නැහැ. 
රජයක් හැටියට අපට වගකීමක් තිෙබනවා-  

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
තලෙගොයා- 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් නිහඬව ඉන්න. ඕනෑ නම් ඔබතුමා කථා 

කරන්න, මම උත්තර ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්]හිනා ෙවලා 
වැඩක් නැහැ.  අඬන්න වන කාලය ෙහට අනිද්දාට එන බව මතක 
තියා ගන්න. අද ෙබොෙහොම උජාරුවට හිනා ෙවනවා. නමුත්, මතක 
තියා ගන්න, අපි ෙම් යමක් කරන්නයි ලැහැස්ති ෙවන්ෙන් කියන 
එක. තවම මාස 12ක්, 14ක් වන ළාබාල ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. 
ඔබතුමන්ලාට ලජ්ජා නැද්ද?  

අපි එදා ගිහිල්ලා අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ඒ අවශ්ය කටයුතු 
කරලා, අය වැෙයනුත් විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරෙගන 
වැඩ කරනවා. අපි ෙදමහල්, ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිලි හදනවා. 
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා නුවර ඉඳලා ෙකොළඹට පාද යාතාව 
ආවා. ෙමොනවාද වුෙණ්?  එක රුපියලකින්වත් බඩු මිල අඩු වුණාද? 
සහනයක් හම්බ වුණාද? රෙට් ජනතාවෙග් මතය ෙවනස් කරන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුළුවන් වුණාද? කිසි ෙදයක් වුෙණ් නැහැ. වැරදි ෙවලාෙව් පාද 
යාතා ගිහිල්ලා, වැරදි කම අනුගමනය කරලා, ජනතාව 
ෙනොසන්සුන් කරන්නයි හදන්ෙන්. නමුත්, මතක තියා ගන්න 
එෙහම ෙනොසන්සුන් වන ජාතියක් ෙනොෙවයි අද ඉන්ෙන් කියන 
එක.  

ෙම් කථා කරන ගරු මන්තීතුමන්ලාට අපි අභිෙයෝග කරලා 
කියනවා, ෙදන්න විකල්ප ෙයෝජනා කියලා. අද ඉතාමත් 
විනිවිදභාවෙයන් යුතු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා කමයක් 
තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා 
'ෙකෝප්'  එක තුළ ඇත්ත වශෙයන්ම යම් වැඩ ෙකොටසක් ඉටු කළ 
බව. මා ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙකටි කාලයක් තුළ ඒ 
වාර්තාව ලබා දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, එතුමාට මා ෙචෝදනා කළා. 
ෙම් වරපසාද අණපනත්වල සඳහන් කරුණු සභාගත කරන්න මම 
ලෑස්තියි. ෙමොකද, ෙම් අණ පනත්වල කාරක සභා සම්බන්ධ 
කාරණා තිෙබනවා. ඒ අණපනත්වල ඇති කරුණු ෙම් සභාෙව් 
සභාගත කරන්න කලින් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවනම අදහස් උදහස් 
එළියට ෙදන්න බැහැ.  

මම ෙනොෙයක් කාරක සභා නිෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා. මම 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා නිෙයෝජනය කෙළේ නැති වුණාට 
පළාත් සභාව තුළ අවුරුදු ගණනක් මම කාරක සභා නිෙයෝජන ය 
කළා. එහිදී මම ගිණුම් කාරක සභාවල කටයුතු කළා, ෙපත්සම් 
කාරක සභාවල කටයුතු කළා. මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා, 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නීති විෙරෝධී නැහැ කියලා.  හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟවයි අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම 
අද  'වැට්' අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 'වැට්' එක අමුතුෙවන් අපි 
ගහපු එකක් ෙනොෙවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාත් 'වැට්' එක 
ඉදිරිපත් කරලා එය සියයට 20ට තිබුණු කාලයකුත් තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රටට අලුත් 
ආෙලෝකයක්, නෙවෝදයක් උදාෙවන්න අවශ්ය පසු බිම ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් අපි ඇති කරනවාය කියන එක මතක් කරමින්, 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්  මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 5.13] 

 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 

சந்தர்ப்பத்ைதத் தந்த உங்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். இன்  
பல்ேவ  வாிக க்குாிய தி த்தச் சட்ட லங்கள் ெதாடர்பான 
விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  உ ப்பினர்கள் பல ம் தம  
க த் க்கைள ன்ைவத் க்ெகாண் க்கிறார்கள். எம  
நாட் ேல வாிகள் விதிக்கப்ப வ  ஏேதா தியெதா  
ேயாசைனேபால இங்கு ெபாிதாகப் ேபசப்ப கின்ற ; இந்த 
நாட் ன் சாித்திரத்திேல இடம்ெபறாத ஒ  விடயத்ைதப்ேபால 
இங்கு கூச்சல் ேபாடப்ப கின்ற . எம  நாட் ேல வாி 
விதிப்பைத திய விடயமாக நாம் பார்க்கவில்ைல. அ  
ஒன் ம் திய விடய ம் அல்ல. உலகிேல அைனத்  
நா களி ம் வாிகள் விதிக்கப்ப வ  ஒ  ெபா  

ைறயாகும். இவ்வா  வாிகள் விதிக்கப்ப வைத 
குைறயாகேவா அல்ல  தவறாகேவா ெகாள்ள யா . ஓர் 
அரசாங்கம் அதன் ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென ப்பதற்கு, 
ெபா மக்களின் நலன்சார் திட்டங்கைள ன்ெகாண்  
ெசல்வதற்கு வாிகள் விதிப்பைதத் தவிர்க்க யாத ஒ  

விடயமாக நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். அந்த வைகயிேல, வாி 
விதிப்ெபன்ப  உலக நா களி க்கும் ஒ  ெபா  

ைறெயன்பைத இங்கு நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ஒ  நாட் க்கும் மக்கள் நாட் ன் நலைனக் 
க த்திற்ெகாண்  சுயமாகேவ ன்வந்  அரசாங்கத் க்கு 
வாிகைளச் ெச த் வார்கேளயானால், ேம ம் வாி 
விதிக்கேவண் ய அவசியம் அரசாங்கத் க்கு இ க்கா . 
ஆனால், எந்தெவா  நாட் ம் இவ்வா  சுயமாக ன்வந்  
மக்கள் வாிகைளச் ெச த் வதில்ைல. அதனால்தான் 
வாிகைள அற  ெசய்வதற்காகச் சட்டங்கைள இயற்றி 
அச்சட்டங்களி டாக வாிகைள அற  ெசய்யேவண் ய 
ேதைவ ம் அவசிய ம் ஓர் அரசாங்கத் க்கு ஏற்ப கின்ற . 
ஒவ்ேவார் அரசாங்க ம் நாட் க்கு ஏற்ற வைகயிேல வாிகைள 
அ ல்ப த்தி அற கைள ேமற்ெகாண்  வ கின்ற . 
அேதேநரத்தில், வாிகளி ந்  தப்பித் க்ெகாள்பவர்க ம் 
இ க்கின்றார்கள்; வாிகைள ைறயாகச் ெச த் பவர்க ம் 
இ க்கின்றார்கள். அதிேல மத்திய தர வகுப்பினர் 
விேசடமானவர்கள். மத்திய தர வகுப்பிைனச் சார்ந்தவர்களில் 
அதிகமாேனார் வாி ெச த் பவர்களாக இ ப்பதற்குக் 
காரணம், அவர்களில் ெப ம்பாலாேனார் ெதாழில் 
ெசய்பவர்களாக இ ப்ப தான். இவ்வா  ெதாழில் 
ெசய்பவர்களின் வ மானம் பதியப்ப கின்ற ; அவ்வா  
பதியப்ப ம்ேபா  அதி ந்  தப்பித் க்ெகாள்ள யாத 
ஒ  நிைலைம இ க்கின்ற . வ மானம் பதியப்ப ம்ேபா  
அந்த வ மானத்திற்ேகற்ப வாிகள் இயல்பாகேவ 
அறவிடப்ப கின்றன. ஆனால், ெசல்வந்தர்கைள - 
தனவந்தர்கைளப் ெபா த்தளவிேல இந்த நிைலைம 
மா ப கின்ற . அவர்களின் வ மானம் ைறயாகப் 
பதியப்படாமல் இ ப்பதால் வாிையத் தவிர்த் க்ெகாள்ளக் 
கூ ய வாய்ப்  மிக அதிகமாக இ க்கின்ற . 
உண்ைமயிேலேய வாி ெச த்தேவண் ய தனவந்தர்கள் - 
வாிக்கு இலக்காகக்கூ யவர்கள் அதி ந்  தப்பித் க் 
ெகாள்வைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். ஆகேவ, இந்த 
விடயத்திேல அரசாங்கம் மிக உன்னிப்பாக கவனெம த் ச் 
ெசயற்படேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . அவ்வா  
ெசய்தால் கறக்க ேவண் யவர்களிடமி ந்  - ெபற 
ேவண் யவர்களிடமி ந்  நாங்கள் வாிகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்ள ம்.  

 அேதேவைள, இந்த நாட் ேல ஒ  ைறைம 
இ க்கின்ற . அதாவ , ஒ  மாதத்திற்கு 4,000 பாய்க்கும் 
குைறவான வ மானத்ைதப் ெபற்றால் அவர்கள் குைறவான 
வ மானத்ைதப் ெப பவர்கள் என்ற வட்டத் க்குள் 
வ கிறார்கள். இவ்வா  4,000 பாய்க்கு குைறவாக 
வ மானத்ைதப் ெப பவர்கள் பல்ேவ  அரச உதவிகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான வாய்ப்ைபப் ெபற் க் 
ெகாள்கிறார்கள்.  நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் மைலயக 
மக்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களாக 
இ க்கிறார்கள். இவ்வா  ேதாட்டங்களிேல ெதாழில் 

ாிபவர்கள் உண்ைமயிேலேய வ ைமக்ேகாட் க்குக் கீழ்  
வசிப்பவர்கள்;  அவர்கள்  அைனத்  உதவிகைள ம் 
ெப வதற்கான எல்லாத் தகுதிக ம் ெகாண்டவர்கள். 
ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக அவர்களின் வ மானத்தின் 
ஒவ்ெவா  சத ம் இடாப்பிேல பதியப்ப கின்ற 
காரணத்தினால் அவர்கள் இந்த 4,000 பாய் என்ற அந்த 
வட்டத் க்கு ெவளியில் நிற்கிறார்கள். அதனால் அவர்கள் 
குைறந்த வ மானம் ெப பவர்கள் என்ற நிைலயில் 
இல்லாமல் அதிக வ மானத்ைதப் ெப ம் ஒ  மக்கள் 
கூட்டமாகக் கணிக்கப்ப கிறார்கள். இதைன மிகமிகத் 
தவறான ஒ  விடயமாகேவ நான் பார்க்கின்ேறன். 
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ஏெனன்றால், வ ைமக்ேகாட் ன் கீழ் இ ப்பவர்கள் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள். ஆகேவ, அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்ப ம் 
அைனத்  உதவிக ம் அவர்க க்கும்  கிைடக்கக்கூ ய 
வைகயில்  வாய்ப் கைள ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம். 
ஆனால், அவர்கள் இவ்வாறான நிதி தவிகைள ம் ஏைனய 
வளங்கைள ம் ெப வதி ந்  வி ப வ , உண்ைமயிேல 

ரதி ஷ்டவசமான ஒ  விடயெமன இந்த இடத்திேல நான் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். எனேவ, அரசாங்கம் 
அைனவாின் நலைன ம் க த்தில்ெகாண் , குைறந்த 
வ மானம் என்ற அந்த 4,000 பாய் எல்ைலையக் குைறந்த  
10,000 பாயாக உயர்த்தேவண் ம். 10,000 பாய்க்குக் 
குைறவான வ மானம் ெப பவர்கள் அைனவ ம் குைறந்த 
வ மானத்ைதப் ெப கின்றவர்கள் என்ற நிைலைமயிைன 
ஏற்ப த்தேவண் ம். அவ்வா  ஏற்ப த் வத டாகத் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் மாத்திரமல்ல, இந்த நாட் ல் 
வா ம் ஏைனயவர்க ம் மிக அதிகமான அளவிேல 
பயன்ெபறக்கூ ய ஒ  நிைலைம ஏற்ப ம். ஆனால், இவ்வா  
மக்க க்கு உதவி ெசய்வதற்கு அரசாங்கத் க்கு பணம் - நிதி 
ேதைவயாக இ க்கின்ற . இவ்வா  வாிகள் விதிப்பதன் 
ஊடாகேவ அரசாங்கத் க்கு அதைனப் ெபற் க்ெகாள்ள 

ம். இ தான் யதார்த்தம்! இதி ந்  அரசு விலக 
யா .  

இன்  நாங்கள் உலகளாவிய ாீதியிேல ெப ம் தனவந்த 
நா கைள எ த் க்ெகாள்ேவாம். அவற்றிைனத் தரம் 
பிாித்தால், தல் பத்  என்ற வைரயைறக்குள் வ ம் 
நா களில்கூட, மிக அதிக அளவிேல வாி விதிக்கப்ப வைதக் 
காணலாம். தனவந்த நா கள் எதற்காக வாி விதிக்கேவண் ம்? 
ஏெனனில், தனவந்த நா களி ம் மக்க க்கான ேசைவ மிக 
அதிக அளவிேல இடம்ெப கின்ற . அதனால் மக்கள் அதிக 
அளவில் பயனைடகின்றனர். அதன் காரணமாக அரசாங்கம் 
மிக அதிகமாக வாியிைன விதிப்பதன் லம்  ஏைனேயா க்கு 
அந்த வாிப்பணத்தி டாக நன்ைமகைளப் 
ெபற் க்ெகா க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த வாி விதிப்  என்ப , 
ஒன் ம் திய விடயமல்ல; அ  ஒ  சட்டவிேராதச் 
ெசய மல்ல. நாங்கள் அதைன மக்கள்மீ  திணிக்கப்ப ம் 
சுைமயாகப் பார்க்க யா . ஏெனனில், ஒ றம் அந்த 
வாியி டாக நிதி ஈட்டப்ப கின்ற ; ம றம் அைதவிட 
அதிகமான அளவிேல மக்க க்கு நன்ைம ேபாய்ச் 
ேச கின்ற . ஆகேவ, நாங்கள் அதைனக் க த்திற்ெகாண்  
ெசயற்படேவண் ம்.  

அ மாத்திரமல்ல, இன்  எம  நாட் ேல கல்வித் 
ைறைய எ த் க்ெகாண்டால், ேவ  எந்த நாட் ம் 

இல்லாத வைகயிேல தரம் ஒன்  தல் பல்கைலக்கழக 
பட்டப்ப ப்ைப க்கும் வைரயிலான கல்வி 
அரசாங்கத்தினால் இலவசமாக  வழங்கப்ப கின்ற . 
அேதேபால், சுகாதாரத் ைறைய எ த் க்ெகாண்டா ம் 
அரசாங்கத்தினால் மக்க க்கு ற்றி ம் இலவசமான 
ேசைவேய வழங்கப்ப கின்ற . இவ்வா  ேசைவ 
வழங்கும்ேபா  அரசாங்கத் க்கு மிக அதிகமான ெசலவினம் 
ஏற்ப கின்ற . இதனால் அரசாங்கம் ேகா க்கணக்கான 

பாையச்  ெசலவழிக்க ேவண் யி க்கிற .  

ேம ம், இன் ெமா  விடயத்ைத ம் நான் இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ேல சுமார் 20 
இலட்சத் க்கும் அதிகமானவர்கள் ச ர்த்தித் திட்டத்தின் லம் 
நன்ைம அைடகின்றார்கள். அதன் லம் மாதாமாதம் 
அவர்க க்கு நிதி உதவி வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், 

ரதி ஷ்டவசமாக நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் மைலயக 
மக்க க்கு இந்த வாய்ப்  மிகமிகக் குைறவாகேவ 
இ க்கின்ற . விரல்விட்  எண்ணக்கூ ய அளவிேலதான் 

இந்த ச ர்த்தித் திட்டம் எம  மக்கைளச் ெசன்றைடகின்ற . 
அதனால், அதைன நான் இந்த இடத்திேல விசனத் டன் 
பதியேவண் யி க்கின்ற . இ ந்தா ம், இப்ெபா  
ெகளரவ எஸ்.பி. திஸாநாயக்க அவர்கள் இந்த ச ர்த்திக்குப் 
ெபா ப்பாக இ க்கின்றார். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைள ம் இந்த ச ர்த்தித் 
திட்டத்தி ள் உள்வாங்கப்படக்கூ ய விதத்திேல திய 
திட்டங்கைள வகுத்தி க்கின்றார். அவ க்கு நான் இந்த 
இடத்திேல என  நன்றியிைனக் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, இவ்வா  அரசாங்கம் ெவவ்ேவ  

ைறகளிேல நிதி உதவிகைள ேமற்ெகாள் ம்ேபா , 
ெவவ்ேவ  ெசலவினங்கைளச் ெசய் ம்ேபா , திதாக மக்கள் 
நலன் ாித் திட்டங்கைள அ ல்ப த் ம்ேபா  வாிகள் 
விதிப்ப  தவிர்க்க யாத ஒ  விடயம் என்பைத நாங்கள் 
அைனவ ம் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இன்  நாடளாவிய ாீதியிேல பாைதகள் னர்நிர்மாணம் 
ெசய்யப்ப கின்றன. ேகா க்கணக்கான பாய் பாைத 
நிர்மாணத் க்காகச் ெசல  ெசய்யப்ப கின்ற . 
பாைதயி டாக அரசாங்கத் க்கு ஏதாவ  வ மானம் 
வ கின்றதா என்  பார்த்தால், ஒன் ேம இல்ைல என் தான் 
ெசால்லேவண் ம். ஏெனனில், பாைத நிர்மாணத்தி டாக - 
பாைதகள் ெசப்பனிடப்ப வதி டாக - அரசாங்கத் க்கு 
எந்தவித நன்ைம ம் கிைடப்பதில்ைல; எந்தவித வ மான ம் 
வ வதில்ைல. இவ்வா  பாைதகள் னர்நிர்மாணம் ெசய்ய 
ேகா க்கணக்கான பாய் நிதி ேதைவப்ப ம்ெபா  
அரசாங்கம் அவற்ைற எங்கி ந்   ெகாண் வ வ ?  
]] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  

  
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
நன்றி, ஐயா!  

ஆகேவ, அரசாங்கம் இவ்வா  திட்டங்கைள 
வகுக்கும்ேபா , மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்கைள 

ன்ைவக்கும்ேபா , அதிகளவான நிதி ேதைவப்ப கின்ற . 
வாி விதிப்பி டாகேவ அதற்கான நிதிையத் ேத வ  
சாத்தியமாகின்ற . ஆகேவ, நாங்கள் இதைனப் 

ாிந் ெகாண்  ெசயற்படேவண் ம்; அதைனக் 
ெகாச்ைசப்ப த்த யா ; வாி விதிப்ப  தவெறன்  
ெசால்ல யா ; அ  இலங்ைகக்கு ஒ  திய ைறெயன்  
எவ ேம ெசால்ல யா . அைத ஏற் க்ெகாள்ளேவண் ம். 
அேதேநரத்தில் இந்த வாி விதிப்பான , மக்கள் மீ  - 
மக்களால் சுமக்கப்பட யாத அள க்கு இ க்குேமயானால், 
அதைன நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ள ம் யா . அேதேவைள, 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் அவ்வா  ெசய்வதற்குத் தயாராக 
இல்ைல என்பைத ம் நான் இந்த இடத்திேல சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்தின் 
நலன் ாித் திட்டங்க க்குக் ைகெகா க்க ேவண் ம்; 
அவற்ைற  ஆதாிக்கேவண் ம். மக்களின் நலன்கைள 
ேமம்ப த் வதற்காக ன்ைவக்கப்ப ம் திட்டங்கைள 
வரேவற்கேவண் ம். இவ்வா  ெசய்வத டாக நாங்கள் ஒ  
சுபிட்சமான எதிர்காலத்ைத ேநாக்கிப் பயணிக்க ம் 
என்பைத இந்த உயாிய சைபயிேல ெதாிவித் க்ெகாண் , 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெப கின் 
ேறன். வணக்கம்.  
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ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

நைடெப ம் ைற க, விமான நிைலய அபிவி த்தி அற  
(தி த்தம்) சட்ட லம் ெதாடர்பான விவாதத்தில் 
கலந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இன்ைறய 
உலகின் ெபா ளாதார சுபிட்சத்திேலா, அபிவி த்தி 
நடவ க்ைககளிேலா ஏற் மதி, இறக்குமதி என்பன எவ்வள  

க்கிய பங்ைக வகிக்கின்றன என்பைத நீங்கள் அறி ர்கள். 
சீரான தடங்கலற்ற ேமம்பட்ட ேபாக்குவரத்  வசதிகள் 
இ ந்தால் மட் ேம ஏற் மதி, இறக்குமதி நடவ க்ைககள் 
ெவற்றிகரமாக அைமய ம்.  உள்நாட் த் ேதைவகைள 
நிைற  ெசய்வதற்குப் பிரதான திகள் எவ்வா  

க்கியத் வம் வாய்ந்தைவயாக இ க்கின்றனேவா, 
அேதேபான்  சர்வேதச வர்த்தகத் க்குத் ைற கங்கள் 
மற் ம் விமான நிைலயங்கள் மிக ம்  க்கியத் வம் 
வாய்ந்தைவயாக இ க்கின்றன. எனேவ, இன்  ேதசிய 
அபிவி த்தியி ம் எம  நாட் ன் சர்வேதச வர்த்தக, கலாசார 
உற களி ம் காத்திரமான பங்களிப்ைப வழங்கும் 
நி வனங்களின் ெப மதிவாய்ந்த விவாதமாக இ  
அைம ெமன நான் க கின்ேறன்.  

கடந்த ப்ப  வ ட காலமாக இடம்ெபற்ற ேபார் 
காரணமாக எம  மக்களின் வாழ்  ற்றாகேவ 
சீர்குைலக்கப்பட்ட  என்பைத நீங்கள் அறி ர்கள். வட பகுதி 
மக்கள் ெபா ளாதார நிைலயில் மிக ம் ந ந்த நிைலயி ம் 
அபிவி த்தியில் பின்தங்கிய நிைலயி ம் உள்ளனர். நாம் 
மீண் ம் ஏைனய பகுதி மக்க க்குச் சமாந்தரமாக 
வளர்ச்சியைடய ேவண் யவர்களாக உள்ேளாம். அபிவி த்தி 
நடவ க்ைககளில் திய பாிமாணங்கைள உ வாக்க 
ேவண் ள்ேளாம். இவ்வாறான அபிவி த்திப் பாைதயில் 
நாம் ன் ெசல்ல எம  விமான நிைலய ம் ைற கங்க ம் 
ந னமயப்ப த்தப்பட ேவண் யைவயாக ம் சர்வேதசத் 
ெதாடர் க க்கு ஏற்ற வைகயில் ேமம்ப த்தப்பட 
ேவண் யைவயாக ம் உள்ளன. வட பகுதியி ள்ள 
ஒேரெயா  தரமான விமான நிைலயம் பலா  விமான 
நிைலயமாகும். அ  ஒ  சர்வேதச விமான நிைலயமாக 
ேமம்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்பேத எம  ேகாாிக்ைகயாகும். 
இ  ேநாக்கங்களின் அ ப்பைடயில் இத்ேதைவ 
அைமந் ள்ள . ஒ றம் சர்வேதச தலீட்டாளர்கள் வந்  
ெசல்வதற்கும் தம  உற்பத்திக்கான லப்ெபா ட்கைள 
இறக்குமதி ெசய்ய ம் தம  உற்பத்திகைள ெவளிநா க க்கு 
ஏற் மதி ெசய்ய ம் இப்ப ெயா  சர்வேதச விமான நிைலயம் 
அவசியமாகின்ற . அேதேபான்  எம  ேதசிய உற்பத்திகைள 
இந்த விமான நிைலயத்தின் லம் ெவளிநாட் ச் சந்ைதக க்கு 
ஏற் மதி ெசய்  அந்நியச்ெசலாவணிைய ஈட்ட ம். 
இன்ெனா றம் இப்ப யான வசதிகள் சுற் லாப் 
பயணிகைள வரவைழப்பதற்கு வாய்ப் க்கைள அதிகாிக்கும். 
அேதேநரம் எம  மக்க க்குத் ெதாழில் வாய்ப் க்கைள 
உ வாக்கி அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் வதில் 
இைவ கணிசமான பங்காற்ற ம்.  

அண்ைமயில் லம்ெபயர் நா களி ந்  இங்கு 
வந்தி ந்த தலீட்டாளர்கைளச் சந்திக்கும் வாய்ப்  எனக்குக் 
கிட் ய . வடக்கில் தலீ  ெசய்  ெதாழில்வளங்கைளப் 
ெப க்கி, எம  ெபா ளாதாரத்ைத அபிவி த்தி ெசய் ம்ப  
நாம் அவர்களிடம் ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், வடக்குக்கு 
வந்  ேபாவெதன்றால் ெகா ம் க்கு வந்  பின்  

தைரவழியாகேவ பயணம் ெசய்ய ேவண் ெமன் ம் அதனால் 
தமக்கு ேநர விரயம் உட்படப் பல அெசளகாியங்கள் 
ஏற்ப வதாக ம் ெதாிவித்தனர். அதன் காரணமாக 

தலீட்டாளர்கள் பலர் வடக்ைகத் தவிர்க்கும் நிைல ம் 
எற்ப கின்ற . ஒ  சர்வேதச விமான நிைலயம் பலா யில் 
அைம மானால் இந்தச் சிரமங்கள் இல்லா ேபாக, அவர்கள் 
இங்கு வந்  தலீ  ெசய் ம் யற்சிகள் அதிகாிக்கும்.  

இலங்ைகக்கும் இந்தியா க்குமான அரசியல், 
ெபா ளாதார, கலாசாரத் ெதாடர் கள் ெதான்ைம 
வாய்ந்தைவ ம் மிக மிக ெந க்கமானைவ மாகும். சங்கப் 
பாடல் ஒன்றில் வ ம் 'ஈழத் ண ம்' என்ற வாி லம் 
இலங்ைகயி ந்  இந்தியா க்கு உண  ஏற் மதி 
ெசய்யப்பட்ட விடயம் ெதளிவாகின்ற . அ மட் மன்றி கடல் 
வணிகம் லம் ைகயிைல, பாக்கு வர்த்தகம் என்பன 
இடம்ெபற்றைமைய ம் அறிய கின்ற . இன்  இந்தியா 
உலகின் ெபா ளாதார வல்லரசாக உயர்ந்  வ கின்ற . 
இந்தியாவின் ெபா ளாதார வளர்ச்சியில் தமிழ்நாட் ன் பங்கு 

க்கியமானதாகும். வடக்குக்கும் இந்தியா க்குமான 
ேபாக்குவரத் க்கள்  ந னமயப்ப த்தப்ப மானால் இந்திய 

தலீட்டாளர்கள் தாமாகேவ இங்கு வந்  தலீ  
ெசய்வார்கள் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல.  

இலங்ைகயின் வடபகுதி மக்க க்கும் இந்தியா க்கும் 
உள்ள கலாசார, ஆன்மீகத் ெதாடர்  பல ற்றாண் கள் 
பைழைம வாய்ந்த . எம  மக்கள் இந்தியா ெசன்  இந் க் 
ேகாயில்கள் மற் ம் ேவளாங்கண்ணி ஆலயம் என்பவற்ைறத் 
தாிசித்  வ கின்றனர். இலக்கியம், நாட்டார் கைல 
இலக்கியங்கள், நாடகம், சினிமா எனப் பல ைறகளி ம் 
எமக்கு இந்தியா டன் ெந க்கமான உற  உண் . 
அந்தவைகயில், இந்தியா டனான எம  கலாசார, ஆன்மீக 
உற கைள ேமம்ப த்த ம் ஒ  விமான நிைலயம் 
அவசியமாகின்ற . எனேவ, பலா  விமான நிைலயத்ைத ஒ  
சர்வேதச விமான நிைலயமாகத் தர யர்த் ம்ப  ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களிடம் நான் இந்த உயாிய சைபயில் 
ேகாாிக்ைக ஒன்ைற ன்ைவக்கின்ேறன்.  

பலா  விமானத்தள விஸ்தாிப்ைப எம  மக்கள் 
எதிர்க்கின்றார்கள் என்ெறா  குற்றச்சாட்  

ன்ைவக்கப்ப வைத நான் அறிேவன். ஆனால், 
வடக்கி ள்ள எந்தெவா  கு மக ம் பலா  விமான 
நிைலயம் விஸ்தாிக்கப்ப வைத எதிர்க்கவில்ைல; ஆனால், 
விமான நிைலய விஸ்தாிப்பின்ேபாில் மக்களின் காணிகள் 
ேம ம் அபகாிக்கப்ப வைதேய அவர்கள் எதிர்க்கின்றனர். 
ஏெனனில், ஏற்ெகனேவ ைகயகப்ப த்தப்பட்ட காணிகள், 
சர்வேதச விமான நிைலயம் அைமப்பதற்குப் 
ேபா மானைவெயன நி ணர்கள் ெதாிவித் ள்ளனர்.  
எனேவ, ேபா யான காரணங்கைளக் காட்  விமான 
நிைலயத்ைதச் சர்வேதச தரத் க்கு உயர்த் வைதக் 
ைகவிடேவா அல்ல  தள்ளிப்ேபாடேவா ேவண்டாெமன ம் 
அந்தப் பணிகைள உடன யாக ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன ம் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.   

மயி ட்  உட்பட வடக்கில் பல மீன்பி த் ைற கங்கள் 
கடற்பைடயினரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட் ள்ளன. மீன்பி  
இறங்கு ைறகள் சில இடங்களில் மட் ேம அைமக்கப்பட 

ம். அைவ இன்  பா காப்பின் ேபரால் 
அபகாிக்கப்பட் ள்ளன. அதனால் தமிழ் மக்களின் 
ெபா ளாதார வளத் க்கு மட் மன்றித் ேதசிய உற்பத்திக்கும் 
பாதிப்  ஏற்ப கின்ற . எனேவ, எம  பலா  விமான 
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நிைலயத்ைதச் சர்வேதச விமான நிைலயமாக மாற் வ டன் 
மீன்பி த் ைற கங்கைளக் கடற்பைடயினாிடமி ந்  
வி வித்  அபிவி த்தி ெசய்  எம  ெபா ளாதார 
அபிவி த்திைய ேமம்ப த் ம்ப  உயாிய இந்தச் சைபயில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

மட்டக்களப்பில் த்தத்திற்கு ற்பட்ட காலத்தில் விமான 
நிைலயமான  வைலயிற  என் ம் கிராமத்தில் 
அைமந்தி ந்த . த்த காலத்தில் பாாியளவில் விமானத் 
தளத்திற்காக நிலம் சு காிக்கப்பட் ள்ள . இதனால் 
வைலயிற க் கிராமத்தின் 95 தமான பகுதி 
சு காிக்கப்பட்ட . த் ர் என்ற கிராமத்தி ம் கணிசமான 
நிலப்பரப்  சு காிக்கப்பட்ட . இதனால் 2 பாடசாைலகள், 
மயானம், தி, வயற்காணிகள், கு யி ப் க்கள் எனப் பல 
இடங்கள் மக்களிடமி ந்  ெபறப்பட் ள்ளன. இதனால் 
அன்  மக்கள் 500 மீற்றர் அளவில் பயணம் ெசய்த தியான  
தற்ேபா  2500 மீற்றர் வைர நீளமாக்கப்பட் ள்ள . அதாவ , 
8 வைள க டாக மக்கள் இன் ம் பயணம் ெசய்கின்றார்கள். 
இதனால் தி விபத் க்கள் ஏற்பட்  மக்கள் பலர் 
இறந் ள்ளனர். இன்ைறய நிைலயில் கு கிய ேநர்ப்பாைத 
இல்ைல; ேகாவி க்கு ேவண் யதாக ள்ள 2 ஏக்கர் 
காணி மில்ைல என்ற நிைலயில் மக்கள் திண்டா கின்றனர். 

த்தம் வைடந்  இந்த நல்லாட்சி ஏற்பட்டேபாதி ம் 
பாைதயிழந்தவர்களாக, ேகாவி க்குக் காணியற்றவர்களாக, 
மயானத்திற்குள் சுதந்திரமாக நடமாட யாதவா்களாக 
மக்கள் திண்டா கின்றார்கள். எனேவ, இவற்ைற மீட் த் 
த மா  சைபையக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், இந்த விவாதத்தில் ஒ  க்கியமான விடயத்ைத 
நான் ன்ைவக்கேவண் ம். யாழ்ப்பாணத்தி க்கும் 
இந்தியத் ைணத் ரகத்திற்குப் ெபா ப்பான தி . நடராஜன் 
அவர்களால் 60 ெதாழிலதிபர்கள் வரவைழக்கப்பட் , அவர்கள் 
இங்கு என்ன ெதாழில்கைளத் ெதாடங்கலாம் என்பைதயிட்   
எம் ைடய Ceylon Chamber of Commerce 
அங்கத்தவர்க டன் கலந் ைரயாடெலான்  இடம்ெபற்ற . 
அதில் கலந் ெகாண்ட ெதாழிலதிபர்கள், தங்களால் 
ஏதாவெதா  ெதாழி ல் தலீ  ெசய்ய ம்; ஆனால், 
இந்தியாவி ந்  ெகா ம்  வந்  பின்னர் ெகா ம்பி ந்  
யாழ்ப்பாணம் வந்  யாழ்ப்பாணத்தி ந்  தாங்கள் மீண் ம் 
ெகா ம்பிற்குச் ெசன்  பின்னர் இந்தியாவிற்குப் ேபாவதனால் 
தங்க ைடய ேநரெமல்லாம் ணாகின்ற  என்  
கூறியேதா , என்ைறக்கு இந்தியாவி ந்  ேநர யாகப் 
பலா  விமான நிைலயத்தில் வந்  இறங்க ேமா, 
அன்ைறக்குத் தாங்கள் இங்கு வந்  எங்க க்குத் ேதைவயான 
உதவிகைளச் ெசய்ேவாெமன ஓர் உத்தரவாதத்ைத ம் 
ெகா த்தி ந்தார்கள். இ  நடந்  இப்ேபா  கிட்டத்தட்ட ஒ  
வ டமாகின்ற . பலா  விமான நிைலய விஸ்தாிப் ப் பற்றிப் 
பல வ டங்களாகப் ேபசப்பட்  வ கின்ற . ன்னெரல்லாம் 
இந்த விமானத்தளம் மக்க க்காகேவ இ ந்த . 
ேபார்க்காலத்திற்குப் பின்னர் இன்  அந்த விமான நிைலயம் 
இன்ன ம் ெதாடர்ச்சியாக விமானப் பைடயினாிடம் இ ப்ப  
ஏன்? என்ப  ாியவில்ைல. மக்க க்கு வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ய  இந்த அரசாங்கத்தின் 
கடைம. ஆனால், இந்த அரசாங்கம் அதில் நாட்டம் 
ெச த்தவில்ைல என் தான் ெதாிகின்ற .  

இந்த 'நல்லாட்சி' அரசாங்கம் வந்த பின்  இன் ம் ஓர் 
அவசர விடயத்திற்குக்கூட யாழ்ப்பாணத்திற்கு நாங்கள் 
தைரவழியாகத்தான் ேபாகேவண் யதாக இ க்கின்ற . 
அ மாத்திரமல்ல, யாழ்ப்பாணத்திற்கான விமானப் 
பயணத்திற்குாிய ாிக்கட் ன் விைல இந்தியாவிற்குப் 

ேபாவதற்கான ாிக்கட் ன் விைலையவிடக் கூ தலாக 
இ க்கின்ற .  இைத நீங்கள் அவதானிக்கேவண் ம். 
இப்ேபா , நான் இவற்ைறச் ெசால் க்ெகாண் க்கும் 
ேநரத்தில் இ  ெதாடர்பான அைமச்சர் அவர்கள் இங்கு 
இல்ைல. எனி ம் ஏன், யாழ்ப்பாண-ெகா ம்  விமானப் 
பயணத்திற்கு மாத்திரம்  இவ்வள  ெதாைகைய நாங்கள் 
ெச த்தேவண் ம்? என்  நான் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாக இ க்கும் நாங்கள் விமானப் 
பைடக்குாிய விமானத்தில் ெகா ம் க்கு வந்  ேபாவதற்கு 
29,000 பாய் ெகா க்கின்ேறாம். ஆனால், ெசன்ைன, ம ைர 
ேபான்ற இடங்க க்குப் ேபாவதற்கு இவ்வள  
ெசலவாவதில்ைல. ஆகேவ, இந்த விடயத்தில் அரசாங்கம் 
அக்கைறயின்றி இ ப்ப  ஏன்? இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் 
நல் ணக்கத்ைதக் ெகாண் வ வதாக இ ந்தால், எம  
மக்கள் இழந்தவற்ைற மீளப்ெப வதற்குத் தங்களால் 
ெசய்யக்கூ யவற்ைற த ல் ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். 
எம  மக்கள்  இன்ன ம் திகளில் பயமின்றி நடமாட 

யாத நிைலதான் காணப்ப கின்ற  என்பதைன இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
அங்குள்ளவர்கள் அவசர ேதைவக க்குக்கூட அங்கி ந்  
ஆகாய மார்க்கமாக வர யாத நிைலைமதான்  
காணப்ப கின்ற .  

ெவளிநா களில் லம்ெபயர்ந்  வாழ்பவர்கள் தாங்கள் 
ேநர யாக யாழ்ப்பாணத்திற்கு வர வி ம் கிேறாெமன்  
கூ கிறார்கள். அவர்கள் அவ்வா  வ வதற்கு வசதிகள் 
ஏற்ப த்தப்ப மாக இ ந்தால், அரசாங்கம் ேகட்டப  
அவர்கள் இங்ேக வந்  தலீ கைளச் ெசய்யக்கூ யதாக 
இ க்கும். அதற்கு எத்தைனேயா ேபர் காத்தி க்கிறார்கள். 
ஆனால், அரசாங்கம் அைதச் ெசய்யவில்ைல. இன்ன ம் 
பலா  விமான நிைலயம் விமானப்பைட வசேம ள்ள . 
விமானப் பைடக்ெகன ஒ  தளத்ைத உ வாக்கிவிட்  

ன்னர்ேபால அதைன  ஏன், ஒ  சிவில் விமான 
நிைலயமாக்க யா ? என்  ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த நாளி ந்  
ெசய்ய ேவண் யவற்ைறச் ெசய்யாமல், கட் டங்கள் 
அைமக்கின்ேறாம், கல்விக்குக் ெகா க்கின்ேறாம்,  
சுகாதாரத்திற்குக் ெகா க்கின்ேறாம், அைதச் ெசய்கின்ேறாம், 
இைதச் ெசய்கின்ேறாம் என்  ெசால் க்ெகாண் க்கின்ற . 
ஆனால், எம  மக்கள் தம  க்கியமான ேதைவகள் 
எல்லாவற்ைற ம் ெகா ம் க்கு வந் தான் 
ெசய் ெகாள்ளேவண் ள்ள . இதற்குப் ேபாக்குவரத்  மிக 

க்கியமானதாக ள்ள . ஆகேவ, இைதக் க த்திெல த் , 
உடன யாக இந்த விமான நிைலயத்ைதப் னரைமத்  
அங்குள்ள மக்க க்கு வசதி ஏற்ப த்திக் ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்!  

 
[பி.ப. 5.39] 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

ைற க, விமான நிைலய அபிவி த்தி (தி த்தம்), நாட்ைடக் 
கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தம்), ஒ க்கீ  (தி த்தம்), 
ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) ஆகிய சட்ட லங்கள் மீதான 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதற்கு வாய்ப்பளித்தைமக்கு 

த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2015ஆம் ஆண்  ஜனவாி 08ஆம் திகதி உ வாகிய இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கம்  தற்ேபா  1½ வ ட காலமாகப் பல 
விடயங்கைளச் ெசய் ெகாண் ப்ப  அைனவ க்கும் 
ெதாி ம். கடந்த அரசாங்கத்திேல இ ந்த ஜனாதிபதி, 
அைமச்சர்கள் மற் ம் அவர்களின் கு ம்ப அங்கத்தவர்கள், 
நண்பர்களால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஊழல்கள், ஜனநாயக 
விேராத ெசயல்கள் என்பனேவ அந்த அரசாங்கத்தின் மீதி ந்த 

க்கியமான குற்றச்சாட் களாகும். அேதேபால,  நாட் ன்  
ஜனநாயகம் ெதாடர்பாக ம் பல குற்றச்சாட் க்கள் இ ந்தன.  

இந்த நாட் ேல  த்தம் வைடந்ததற்குப் பின்   
இனப்பிரச்சிைனக்கு அரசியல் ாீதியான ஒ  தீர்ைவக் 
காணாமல் இந்த நாட் ல் வாழ்கின்ற  இனங்கள் மத்தியிேல 
பல இனவாத இயக்கங்கைள உ வாக்கி, அைவ லமாக 
இந்த நாட் ல் வாழ்கின்ற தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள மக்கள் 
மத்தியில் பிரச்சிைனகைள உ வாக்குவதற்கு கடந்த 
அரசாங்கம் யற்சிகைள ேமற்ெகாண்ட  என்ப  
எல்ேலா க்கும் ெதாிந்த விடயம். இவ்வாறான 
காரணங்களால்தான் கடந்த அரசாங்கத்ைதத் ேதாற்க ப்பதற்கு 
இந்நாட் ல் வாழ்கின்ற ெப ம்பாலான மக்கள் 2015 ஜனவாி 
8ஆம் திகதி நைடெபற்ற ஜனாதிபதித் ேதர்தல் லமாக 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்ைத உ வாக்க ன்வந்தனர். அதன்ப  
உ வான நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் தற்ேபா  
வைரயப்ப ம் திய அரசியல் யாப்பிேல ஜனாதிபதிக்கு 
இ க்கக்கூ ய பல அதிகாரங்கள் குைறக்கப்பட் , அவற்ைறப் 
பாரா மன்ற அங்கீகாரத்திற்காகக் ெகாண் வ வதற்கான 
வாய்ப் க் கிைடத்தி க்கிற . அேதேபால, சுயாதீன 
ஆைணக்கு க்கைள உ வாக்குவதற்கும் இந்த அரசாங்கம் 

ன்வந்த . அத் டன், இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற  தமிழ், 
ஸ் ம் மக்க க்கிைடேய  நல் ணக்கத்ைத 

உ வாக்கக்கூ ய ஒ  வாய்ப்ைப இன்  இந்த அரசாங்கம் 
உ வாக்கிக் ெகாண் வ கிற . ஆனால், அதைன 
நி த் வதற்கும் மீண் ம் இந்த நாட்ைட இனவாதச் 
ேசற் க்குள் தள்ளிவி வதற்கும் எதிர்க்கட்சியில் இ க்கின்ற 
பல கு க்கள் யன்  ெகாண் க்கின்றன.   

இலங்ைகயின் வரலாற்றிேல நாங்கள் தற்ேபா  மிக 
க்கியமான ஒ  ஸ்தானத்திற்கு வந்தி க்கின்ேறாம். அதாவ , 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் ன் இரண்  ெபாிய கட்சிக ம் - ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் 
கட்சி ம் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ம்- ஒன்றிைணந்  ஓர் 
அரசாங்கத்ைத உ வாக்கி, ேதசியப் பிரச்சிைனகள் என்  
கூறக்கூ ய பல பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண்பதற்கான ஒ  
நிைலைமைய ஏற்ப த்தியி க்கின்றன. இேதேபால, ஒ  
வாய்ப்  2002ஆம் ஆண் ம் எங்க க்குக் கிைடத்த . 
அன்  சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்கள் இந்த 
நாட் ன் ஜனாதிபதியாக இ ந்தார். அேதேபால், ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள் பிரதமராக இ ந்தார். ஆனால், இந்த 
நாட் ல் வாழ்கின்ற மக்களின் பல க்கியமான 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்குக் கிைடத்த வாய்ப் கூட அன்  
இல்லாமல் ெசய்யப்பட்ட . அன்  எதிர்க்கட்சியில் இ ந்த 
பல இனவாதிகளினால் அரசாங்கத்ைதத் ேதாற்க ப்பதற்கு 
இய மானதாக இ ந்தைமேய அதற்குக் காரணமாகும். 
தற்ெபா  மீண் ம் ஒ  வாய்ப்  இந்த நாட் க்குக் 
கிைடத்தி க்கிற . கடந்த காலத்தில் நாங்கள் பல க்கியமான 
விடயங்கைளப் பற்றிக் கைதத்த  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
இந்த ேதசிய அரசாங்கத்தின் லமாக ேதர்தல் ைறைய 
மாற்றேவண் ம்; திய அரசியல் யாப்ைப உ வாக்க 
ேவண் ம்; இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற தமிழ், ஸ் ம் 

மக்க ைடய இனப்பிரச்சிைனக்கு அரசியல் ாீதியாக ஒ  
தீர்ைவக் காணேவண் ம் என்ெறல்லாம்  நாம் பல 
ஆண் களாகப் ேபசிவ கிேறாம். அேதேபால, இந்தப் 
பாரா மன்றத்தி ம்கூடப் பல தைலவர்கள் இைதப் பற்றிக் 
கைதத்தி க்கிறார்கள். ஆனால், நா  சுதந்திரமைடந்  இன்  
65 ஆண் க க்கு ேமலாகி ம் இந்தச் சைபயிேல ேதசிய 
இனப் பிரச்சிைனக்கு அரசியல் ாீதியிலான தீர்ெவான்ைறக் 
காணேவண் ெமன்  இன் ம் கைதத் க் 
ெகாண் க்கிேறாம். நான் நிைனக்கிேறன், இப்ேபா  இந்த 
அரசாங்கத் க்கு ஒ  க்கியமான கடைம இ க்கின்ற . 
அதாவ , இந்தப் பிரச்சிைனைய எங்க ைடய வ ங்கால 
ச தாயத் க்கு - எங்க ைடய பிள்ைளக க்கு - அப்ப ேய 
ைவத் விட்  ேபாவதா? இல்லாவிட்டால், இந்த நாட் ல் 
வாழ்கின்ற எல்லா மக்க ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  
தீர்ைவ வழங்குவதா? என்ற ைவ எ க்கேவண் ம். இப்ப  
ஒ  வாய்ப்  மீண் ம் எங்க க்கு கிைடக்கப்ேபாவதில்ைல. 
எனேவ, நாங்கள் அைதப் பயன்ப த்தேவண் ம்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
இப்ெபா  இந்த நாட் ேல நாங்கள் கம் 
ெகா த் க்ெகாண் க்கின்ற இன் ெமா  மிக க்கியமான 
பிரச்சிைனதான் ெபா ளாதார ாீதியாக இ க்கின்ற சவால்கள். 
அந்தச் சவால்கள் உ வாவதற்கு பல காரணங்கள் 
இ க்கின்றன. எங்க ைடய அரசாங்கம் உ வாகிய பின்னர் 
இன்  இந்த நாட் ேல மீண் ம் ஜனநாயகத்ைத 
நிைலநாட் வதற்குத் ேதைவயான பல நடவ க்ைககைள 
எ த் , அதைன நிைலநாட் யி க்கிற ; சட்டத்ைத மீண் ம் 
நிைலநாட் யி க்கிற . அதன் லம் இன்  எங்க க்குத் 
ேதைவயான ெபா ளாதார அபிவி த்திைய ேநாக்கி இந்த 
அரசாங்கம் பயணித் க்ெகாண் க்கிற . ஆனால், அைத 
நி த் வதற்கு எதிர்க்கட்சியிேல இ க்கின்ற சில கு க்கள் 
எந்த ேநர ம் அரசாங்கத் க்கு எதிர்ப்ைப 
ெதாிவித் க்ெகாண் , இந்த நாட் ல் மீண் ம் 
இனவாதப்ேபாக்ைக உ வாக்குவதற்குப் பல திட்டங்கைளப் 
ேபாட் க்ெகாண் க்கின்றன.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, கடந்த 
காலத்தில் எம  நாட் க்கு ெஜனீவாவில் பிரச்சிைன 
இ ந்த . சர்வேதச ாீதியில் பல குற்றச்சாட் க்கள் இ ந்தன; 
மனித உாிைம சம்பந்தமான குற்றச்சாட் க்கள் இ ந்தன. 
ஆனால், இன்  இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத் க்குச் சர்வேதச 
ாீதியில் இ க்கின்ற பல சவால்கைள அவர்க டன் கைதத் த் 
தீர்க்கக்கூ ய நிைலைமைய உ வாக்க ந் ள்ள . 
எங்க க்கு கிைடத்தி க்கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத நாங்கள் 

ைறயாகப் பயன்ப த்தேவண் ம். இன்  ெபா ளாதார 
ாீதியான சவால்க க்கு கம்ெகா க்க ேவண் ய வைகயில் 
கடந்த அரசாங்கம் ெபற்ற பல பில் யன் பாய் கடைனத் 
தி ப்பிச் ெச த்தேவண் ய ெபா ப்  இந்த 
அரசாங்கத்தின்மீ  திணிக்கப்பட் ள்ள . எனேவ, அதற்கும் 

கம்ெகா த்  மக்க க்குச் ச ைககைள ம் வழங்கி, 
ெபா ளாதார ாீதியாக இந்த நாட் ேல ெசய்யக்கூ ய 
அபிவி த்தித் திட்டங்கைள ம் இன்  இந்த அரசாங்கம் 

ன்ென த் ச் ெசல்கின்ற .  

அண்ைமயிேல ெகளரவ பிரதமர் அவர்கள் 
ெபல்ஜியத் க்குச் ெசன் , ஐேராப்பிய ஒன்றியத் டன் 
ேபச்சுவார்த்ைதகைள நடத்தியதன் லம், எதிர்வ ம் மார்ச் 
மாதமளவில் மீண் ம் GSP Plus வாிச் ச ைகைய 
இலங்ைகக்குப் ெபற் க்ெகா ப்பதாக ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட் க்கின்ற . கடந்த காலத்தில்  ஐேராப்பிய ஒன்றியம் 
எம  நாட் ன்மீ  மீன் ஏற் மதித் தைடைய விதித்தி ந்த . 
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அந்தத் தைடைய நீக்குவதற்கு இந்த அரசாங்கத் க்கு இன்  
இய மாக இ ந்தி க்கின்ற . அைதப்ேபால் இன்  பல 
திட்டங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு ஐேராப்பிய நா கள் இந்த 
அரசாங்கத் க்கு ஆதரைவ வழங்கி, நிதி தவிைய 
வழங்குவதற்கு ன்வந்தி க்கின்றன. IMF, World Bank 
ேபான்ற நி வனங்கள்கூட இந்த அரசாங்கத் க்குப் 
ெபா ளாதார ாீதியான ஆதரைவ வழங்குவதற்கு 

ன்வந்தி க்கின்றன. எனேவ, இன்  இந்த நா  ஜனநாயக 
ாீதியாக பல ெவற்றிகைள அைடந் ெகாண்  

ன்ெசன் ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், தீர்க்கப்பட 
ேவண் ய பல பிரச்சிைனகள் எங்க க்கு இ க்கின்றன. 
எங்க ைடய பயணங்கள் இன்ன ம் யவில்ைல. இன்  
நாங்கள் பல ெவற்றிகைள அைடந்தி க்கிேறாம்; அைடந்த 
ெவற்றிகைளப் பா காத் க்ெகாண் , இன் ம் பல 
ெவற்றிகைள அைடவதற்கு காத் க்ெகாண் க்கிேறாம். 
அதி ம் க்கியமான விடயம் என்னெவனில், இந்த நாட் ல் 
இ க்கின்ற ேதசிய இனப் பிரச்சிைனக்கு ஓர் அரசியல் 
ாீதியான தீர்ைவக் காண்பதாகும். அதைன நாங்கள் 
ெகாண் வரப்ேபாகிற திய அரசியல் யாப் லம் 
தீர்க்க ம்.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අද ෙම් වැට් 
සංෙශෝධනය සම්බන්ධෙයන් පවත්වන විවාදෙය්දී කථිකෙයෝ 
රාශියක් අදහස් දැක්වූවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු ඇමතිවරු  
පසු ගිය කාලෙය් අපි ලබා ගත් ආර්ථික ජයගහණය ගැන පැහැදිලි 
කළා.  ඒ ආර්ථික ජයගහණයත් එක්ක අපි යම් කිසි ස්ථානයකට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා. අද ජාත්යන්තරය දිනා 
ෙගන අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් විධිෙය් 
නායකත්වයක් අපට ලැබිලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙලෝක 
සිතියෙමන් අපව ෙකොන් කරන්න හැදුවා; ෙලෝක සිතියෙමන් අපව 
අයින් කරන්න හැදුවා. අපට ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා තිබුණා. මානව 
හිමිකම් ෙචෝදනා තිබුණා. අපිව යුද අධිකරණයට ෙගන යන්න 
හැදුවා. ඒ සියලු ෙද්වලින් ෙම් රට ගලවා ෙගන ෙලෝකයත් එක්ක 
එකට ගමන් කරන්න පුළුවන්; ෙලෝකයත් එක්ක එකට හිටගන්න 
පුළුවන් රටක් ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුවට හදන්න පුළුවන්ය කියන 
එක අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් සිදු වුණු දූෂණ, වංචා ගැන අපි 
දන්නවා. අද ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ඇමතිවරු, මන්තීවරු ඊෙය් ෙපෙර්දා 
ඉපදුනා වාෙග් කථා කරනවා. පසු ගිය අවුරුදු 20දී, පසු ගිය අවුරුදු 
10දී සිදු වුණු දූෂණ, වංචා ගැන කිසිම කියා මාර්ගයක් ෙගන නැහැ. 
ඊෙය් ෙකෝප් වාර්තාව අපි දැක්කා. ඒ වාර්තාව අර ෙගන බැලුවාම 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්  රුපියල් බිලියන ගණනක දූෂණ, වංචා 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. කථා 
කරන්ෙන් එකම ෙදයයි. මහ බැංකුෙව් සිද්ධිය පිළිබඳව විතරයි 
කථා කරන්ෙන්. මහ බැංකුෙව් සිද්ධිය ගැන කථා කරන්න 
විවාදයක් එනවා. ඒ විවාදය එන්න කලින් දැන්ම කථා කරලා 
අවසන් කරන්න විපක්ෂෙය් මන්තීවරු  උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා 
අපි ඒෙගොල්ලන්ට එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. මහ බැංකුෙව් සිද්ධිය 
ගැන විවාදෙය්දී මහ බැංකුවට අදාළව තිෙබන ෙද්වල් කථා 
කරන්න. ඊෙය් විවාදය තිබුෙණ් කලින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙකෝප් වාර්තාෙව් සඳහන් ආයතනවල ගනු-ෙදනු ගැනයි. එයාර් 
ලංකා ආයතනෙය් ගනු-ෙදනු, රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගෙම් 
ගනු-ෙදනු,  සීෙෂල්ස්වල ලංකා බැංකුෙව් සිදු වුණු පාඩුව ඒවා ගැන 
තමයි ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන්. ඒවා ගැන වචනයක්වත් කථා 
කෙළේ නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සීෙෂල්ස්වල 
ජනගහනය 96,000යි. පසු ගිය ආණ්ඩුව ඒ රෙට් ලංකා බැංකු 
ශාඛාවක් විවෘත කරලා රුපියල් ලක්ෂ 122ක පාඩුවක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ජනගහනය ඉන්ෙන් ලක්ෂයයි. ලංකා බැංකුෙව් පාඩුව 
ලක්ෂ 122යි.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි තව එක කරුණක් 
කියන්න ඕනෑ. අපි විපක්ෂයට කියන්න ඕනෑ එකය ෙදයයි. 
විපක්ෂෙය් අය නුවර ඉඳන් ෙකොළඹට ආවා. හයිඩ් පාර්ක් ගියා. 
කාලි අම්මාෙග් ෙකෝවිලට ගිහිල්ලා ෙපොල් ගැහුවා. හැම ෙදයක්ම 
කළා. ෙමොකුත් වුෙණ් නැහැ. අද ඒ අය කළු පටි බැඳ ෙගන 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි කියනවා, ඔය කළු පටිය තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අන්තිම පටිය කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ඔය කළු පටිෙයන් බාල්කෙය් එල්ලිලා ෙබල්ෙල් වැල දමා ගන්න 
තමයි ෙවන්ෙන් කියන එක මතක තියා ගන්න කියලා අපි 
විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරුන්ට කියනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඒෙගොල්ලන්ට කියන්න තව ටිකක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් අවසාන විනාඩිය. 
ඔය ෙමොනවා කිව්වත් ෙමොකුත් ෙවන්ෙන් නැහැ. මහ ඡන්දය 
එන්න තව අවුරුදු හතරක් තිෙබනවා. ඊෙය්  ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා පිටු 500ක ෙපොතක් ඉදිරිපත් කළා.  ඒ 
විධියට අෙනකුත් මන්තීවරුත් ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා ෙපොත් ටිකක් 
එෙහම ලියලා, ගම්වල වී එෙහම ෙගොවිතැන් කරලා, පිටරටවලට 
ගිහිල්ලා ආචාර්ය උපාධියත් කරලා තුන්වැනි අවුරුද්ෙද්, 
හතරවැනි අවුරුද්ෙද් ලංකාවට එන්න. ඡන්දය එන ෙකොට 
ඇවිල්ලා ''කැම්ෙප්න්'' එක පටන් ගන්න. දැන්ම කල් වැඩියි. දැන් 
ඔය ෙද්වල් කළාට ෙමොකුත් ෙවන්ෙන් නැහැ.  දැන්ම පටන් 
ගත්තාම  ෙවන්ෙන් හති දමා ෙගන වැටුණාම ඔය ඉන්න 52ත් 
කැඩිලා ෙම් පැත්තට එන එකයි. ඒෙකන් තමයි ඉවර ෙවන්ෙන් 
කියන එක මතක තියා ගන්න කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එකතු කළ අගය මත බදු 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පසු ගිය 
දිනක ඉදිරිපත් කළා. මා ගරු කථානායකතුමාට පළමුෙවන්ම 
මෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. එදා මම ලිපි ෙදකක් ඉදිරිපත් කළා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.  
 

 අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වූෙයන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. DEPUTY SPEAKER 
took the Chair. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පළමුෙවන්ම ගරු 

කථානායකතුමාට මෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. එදා ෙම් එකතු කළ 
අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් වුණු 
ෙවලාෙව් මතු වුණු නීති තර්කය අනුව මම ලිපි ෙදකක් ඉදිරිපත් 
කරනවා කියලා සඳහන් කළාට පස්ෙසේ, ගරු කථානායකතුමා ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලිපි ෙදක ඊළඟ දිනෙය් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මට  කල් දුන්නා. 
මුදණාලයාධිපති ඉදිරිපත් කරපු ලිපියත්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලිපියත් මම ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරපු 
ෙවලාෙව් ෙම්ක නීති-විෙරෝධියි කියලා විවිධ තර්ක ෙම් ගරු සභාව 
තුළ ඇති කළා. නමුත්, අපි ෙම් සංෙශෝධිත පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කරපු ආකාරය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුකූලයි කියලා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පකාශ කිරීම තුළින් මා එදා ඉදිරිපත් කරපු ලිපිය 
නිවැරදි බව මා ෙම් සභාවට ෙම් අවස්ථාෙව්දී දැනුම් ෙදනවා.  

අද උදෑසන ඉඳලා මන්තීවරු විශාල සංඛ්යාවක් ෙම් සභාව තුළ, 
එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ෙද්ශපාලන වාතාවරණය 
පිළිබඳවත් කථා කළා. මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින නිසා ෙම් 
කරුණ කියනවා. අපි යථාර්ථවාදීව බැලුෙවොත්, 1995 වසෙර් 
පැවැති දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 20.4ක් වුණු 
රාජ්ය ආදායම අද වනෙකොට සියයට 12ට, 13ට පහළ ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. අපි ෙමොනවා කථා කළත්, අවුරුදු 34ක් තිස්ෙසේ ෙම් 
ෙදපැත්ත ආණ්ඩු කරලා තිෙබනවා. අද වන ෙතක්, අවුරුදු 34ක් 
පැවැතිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ 
සන්ධානය, අද සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව. ෙම් පධාන පක්ෂ ෙදක අවුරුදු 
34ක් ආණ්ඩු කරලාත් රාජ්ය ආදායම සියයට 20 ඉක්මවා ගන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. රාජ්ය ආදායම අඩු වුණා. අපි මහා 
පරිමාණෙයන් සංවර්ධන කටයුතු ෙකොපමණ කළත්, 1978 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙවනසත් එක්ක, ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට 
විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය ඉදිරිපත් කිරීමත් එක්ක විවිධ ෙයෝජනා 
කම කියාත්මක කිරීම නිසා විශාල මුදල් පමාණයක් ෙම් රෙට් 
සංසරණය වුණා. ඒක ණය ෙවන්න පුළුවන්, ආධාර ෙවන්න 
පුළුවන්. අපි කුමක් ඉදිරිපත් කළත්, රාජ්ය ආදායෙම් කඩා වැටීෙම් 
වග කීෙමන් ඉවත්වන්න කා ටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් සඳහා 
අප සියල්ලන්ම වග කියන්න ඕනෑ. අවුරුදු 34ක් ෙම් පක්ෂ ෙදකම 
ආණ්ඩු කරලාත්, රාජ්ය ආදායම වැඩි කර ගන්න පුළුවන්කමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. පසු ගිය කාල සීමාව තුළ රජෙය් වියදම සියයට 20 
සිට 30 දක්වා සාමාන්ය අනුපාතයකින් ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට අෙප් ආදායම අඩු  ෙවලා තිෙබනවා, වියදම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඊළඟට, අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 

ආදායම අඩු ෙවලා, වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 20 
සිට සියයට 30 දක්වා සම්පූර්ණ රාජ්ය වියදම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් රාජ්ය ආදායෙමන් වර්තමාන වියදම පිරිමසා 
ගැනීමට ෙමොන විධියකින්වත්  පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙම්ක අද ඊෙය් ඇති වුණු තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ෙමය ඉතිහාසය 
පුරාම තිබුණු පශ්නයක්. ෙමය කමානුකූලව විසඳා ගැනීෙම් 
අවශ්යතාව පිළිබඳව අපට කල්පනා කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඍජු 
බදු  ෙගවන්ෙන් ජනගහනෙයන් සියයට 4යි.  ෙම් හැම ෙකෙනක්ම 
විශාල ෙවෙහසක් දැරුවා. ඒ සඳහා එක ෙවලාවක විවිධ බදු කම 
අපි හඳුන්වා දුන්නා; බදු සහන දුන්නා; one-stop shop දැම්මා. 
පත්තෙර්, TV එෙක් දැන්වීම් පළ කළා. ෙම් එකකින්වත් බදු 
ආදායම විශාල ෙලස වැඩි කරගන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. ෙමොකද, ඍජු බදු ෙගවන සියයට 4න් ගන්නද, කියන්ෙන්? 
එතෙකොට ඒ මිනිසුන්ට  ඒ ව්යාපාර කරෙගන යන්න විධියක් නැහැ. 
ඒ නිසා බදු පමාණය වැඩි කරන්න කමයක් නැහැ. එෙහම නම් 
තවදුරටත් ටික කාලයක් හරි  සමගාමි වක බදු  කමයකුත් යන්න 
ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් වැට් එක සියයට 15 දක්වා වැඩි කිරීමට 
පියවර ගන්න සිද්ධ වුෙණ්. අද ෙම්  සියයට 15 වැට් සංෙශෝධනය 
ගැන කථා බහ කරනවා.  

සාමාන්ය ෙවෙළන්දාෙග් දවසක පිරිවැටුම අනුව ඒ පිරිවැටුෙම් 
පමාණයට සරිලන බදු කමයක් ෙම් සංෙශෝධනය කරන වැට් එක 

තුළට ඇතුළු කරන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. අපි පසු ගිය 
කාලපරිච්ෙඡ්දෙය්ම සුබසාධන ආණ්ඩුවක් විධියට ෙගන ගිය බව 
අමතක කරන්න එපා. ෙනොමිලෙය් අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය, වැටුප්, 
විවිධ සහනාධාර, රක්ෂණ ආවරණ, දිළිඳු අයට විවිධ කම, ෙම් 
සියල්ලම  රාජ්ය ආදායම ෙනොලබා තමයි අපි ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය 
වසර 10කම, ෙම් පසු ගිය අවුරුද්දත් එක්ක ගත්තාම  කෘෂි 
කර්මාන්තයට වසරකට ආසන්න වශෙයන් බිලියන 51ක් අපි වැය 
කරලා තිෙබනවා. පාසල් සිසුන් මිලියන ෙදකකට ෙනොමිලෙය් 
නිල ඇඳුම් සඳහා වසර ගණනක් අපි මුදල් වැය කරලා තිෙබනවා. 
වසර 30ක යුද්ධයකට අපි මුදල් වැය කරලා තිෙබනවා. තිවිධ 
හමුදාව සහ ෙපොලීසිෙය් ලක්ෂ හතරකට ආසන්න පිරිසකෙග් 
ෙසේවය ලබා ගන්න අපට සිද්ධ වුණා. රජෙය් ෙසේවකයන් මිලියන 
1.4ක් ඒ කියන්ෙන් ලක්ෂ 14කට පසු ගිය වැටුප් වැඩිවීමත් එක්ක 
වැටුප් ෙගවනවා. ඒ වැටුප් වැඩිවීම  වැටුපට විතරක් ෙනොෙවයි, 
දීමනාවලටත්  එකතු ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එකී වැටුප් වැඩිවීම විශාම වැටුපටත් 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් කාලය ඇතුළත  අපට දරා 
ගන්න බැරි ආකාරයට රාජ්ය වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් රජය, පරණ ආණ්ඩු කරපු අපි හැමෙදනාම වර්තමානෙය් සහ 
අනාගතෙය් රජෙය් වියදම් පියවා ගන්නා කමයක් ෙම් 
වර්තමානෙය් හැදුෙව් නැත්නම් අනාගතෙය්දී ෙම්ක මීට වඩා 
බරපතළ තත්ත්වයකට යනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
දැන් අපට ඉදිරි වසර තුළ ෙඩොලර් බිලියන 4.4ක මුදලක් ණය 
ෙගවීම සඳහා ෙහොයා ගන්න  සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 2017 අය 
වැය හිඟය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් අනුපාතයක් ෙලස එදා මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කළා.  එය සියයට 4.7 දක්වා අඩු 
කර ගන්න අපට මුදල් ෙසොයා ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
උපයන හැම රුපියලකින්ම ශත 80ක් ණය ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම්ක 
1970 ගණන්වල ඉඳලා අපි ගත්ත හැම ණයක්ම, හැම ආණ්ඩුවක් 
ගත් ණයක් එක්ක බැලුවාම උපයන හැම රුපියලකින්ම ශත 80ක් 
ණය ෙගවන්න ෙවනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරු ෙමය 
ෙත්රුම් ගත්ෙත් නැත්නම්, ෙද්ශපාලනය කරන අපි ෙම්ක ෙත්රුම් 
ගත්ෙත් නැත්නම්, ෙම්ක ෙවනසක් කර ගන්න අපට පුළුවන්කමක් 
නැත්නම් ෙම් යන අර්බුදය අනාගතෙය් මීට වඩා විශාල අර්බුදයක් 
බවට පත්ෙවනවා. 2020 ෙවනෙකොට වක බදුවලින් උපයා ගන්නා 
ආදායම ෙවනුවට අපි ඍජු බදුවලින් උපයා ගන්නා ආදායම වැඩි 
කර ගන්න ෙවනවා.  නමුත් ඒ සඳහා ෙම් ෙකටි කාලයකට අපට 
තිෙබන විකල්ප ෙමොනවාද? ෙම් ෙකටි කාලයට අපට වක බදු මත 
යැෙපන්න බැහැ. එය අඩු ෙවන්න ඕනෑ. ඍජු බදුත් එක්ක 
සමගාමිව වකබදු කමයත් අපි ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. වැට් 
එක දැනට රටවල් 160ක කියාත්මක ෙවනවා. කාර්යක්ෂම බද්දක් 
නිසා ෙමය පිළිෙගන තිෙබනවා.  

 සමහර රටවල් සියයට 20ක බදු කමෙය් ඉන්නවා. පසු ගිය 
කාලෙය්ත් ලංකාෙව් සියයට 20ක VAT එකක් තිබුණා. ෙම් 
සියයට 15ක බද්ද ෙම් වතාෙව් ඇති වුණ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
රෙට් සියයට 20ක බද්දකුත් තිබුණා. ඒ බදු කමය ෙවනස් කරමින්, 
ෙවනස් කරමින් විවිධ ආණ්ඩුවලින් ෙම් බදු පැෙනව්වා. දැන් VAT 
එෙක් සියයට 15ට තර්ක කරනවා. අපි threshold එක ඉස්සුවාට 
පස්ෙසේ කරන්න පුළුවන් උපරිමයට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
අපි පිළිගත යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ෙම් රෙට් බදු සියයට 
12, 15, 20, සීමාවන් තුළ විවිධ අවස්ථාවලදී ගිහිල්ලා තිෙබන බව. 
හැබැයි, මම ෙපෞද්ගලිකව පිළිගන්නවා, සියයට 10ක බද්දකයි අපි 
ඉන්න ඕනෑ කියලා. VAT එක සියයට 10ක් විය යුතුයි. හැබැයි, 
ඒක ක්ෂණිකව කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි.  අපට ආදායම් 
අවශ්යයි. අපි අකමැත්ෙතන් වුණත්, බදු ආදායම සමඟ ඉදිරියට 
යන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] අපි 
කවුරුත් ඒකට වගකියන්න ඕනෑ  ෙන්. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අවසන් කරන්න රාජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාෙග් කාලය 

අවසන් වීෙගන එනවා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
බදු කියන්ෙන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් සංෙව්දී මාතෘකාවක්. 

ෙම්ක ඉතින් ගැලරියට ෙහොඳයි. ෙම්ක සංෙව්දීයි. හැබැයි, ෙම් 
සංෙව්දී මාතෘකාෙව් යථාර්ථය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අපි 
යථාර්ථයට  මුහුණ ෙදන්ෙන් නැතුව බැහැ. ඒක අවංකව අපි 
පිළිගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අපි අපනයන ආදායම වැඩි කරගන්ෙන් නැත්නම්, අෙප් රටට 
ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මම අහනවා, අපනයන 
ආදායම ෙම් ගණනට ඉක්මනට වැඩි වුෙණ් ෙමොන කාලෙය්ද 
කියලා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු තැනට වැඩි වුණාද? තවම අපට 
ඍජු විෙද්ශීය ආෙයෝජනය බිලියන 2 ඉක්මවා ගන්න  
පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. අපි ෙමොන තරම් කෑ ගැහුවත්, FDI 
එක ෙඩොලර් බිලියන 5ක් දක්වා යන්ෙන් නැත්නම්, අපට ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 8ක, සියයට 7ක මට්ටමට ෙග්න්න බැහැ. 
ඒකට ඉඩ ෙදන්න අවස්ථාවක් සලසන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් බදු කම ගැන ගැලරියට කථා 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් රෙට් ආදායමත් එක්ක පවත්වාෙගන යන 
බද්දක් තිෙබනවා. එක පැත්තකින් අපි ගිවිසුම් ගහනවා. පඩි 
වැඩිවීම්වලට යනවා. දැන් වතුකරෙය් කම්කරුවන්ටත් පඩි වැඩි 
කර තිෙබනවා. ආපහු රාජ්ය වියදම් වැඩි ෙවනවා. ෙම් 
හැමෙද්කටම අපිට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම්ක ගැන තර්ක කරන්න පුළුවන්.  

මම කියන්ෙන් යථාර්ථයයි. අවුරුදු 34ක් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත්, අවුරුදු 34ක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, අද සම්මුති 
ආණ්ඩුත්, ෙම්  ඔක්ෙකෝම ආණ්ඩු කරෙගන යනවා. ආණ්ඩු කළාට 
ෙම් යථාර්ථයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අකමැත්ෙතන් වුවද, ෙම් කමයට 
අනුගත ෙවන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. මුදල් ඇමතිතුමා 
අනාගතෙය්දී ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අය වැය රාමුව තුළ කරුණු 
3ක් තිෙබන බව තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙප්න්න ඇති. ඒ තමයි රාජ්ය 
ආදායම, රාජ්ය වියදම සහ වියදම පියවා ගැනීම. යම් යම් කම 
අනුගමනය කරලා ෙම් කමෙව්දයන්වලට අපිට මුහුණ ෙදන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් VAT එෙක් සංෙශෝධනය පමාද වීම 
තුළින් විශාල ආදායම් පමාණයක් අද රටට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් කමයට ඉදිරිෙය්දී මුහුණ ෙදන්න අපි සියලු ෙදනාටම ශක්තිය 
ලැෙබන්න ඕනෑ බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කථා කරන්න.  

 
[අ.භා. 6.04] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 

කරපු සියලුම මන්තීවරුන්ටත්, කථා ෙනොකරපු මන්තීවරුන්ටත්, 
අපට අදහස් එවපු සියලුම මන්තීවරුන්ටත් මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. ඒ කථා කරන අවස්ථාෙව්දී යම් අදහස්  ෙදක තුනක් 
ආවා. ඒක අපි සංෙශෝධන තුළින් ඉදිරිපත් කරන්නම්. ෙමතැනදී 

අපි එක ෙදයක් ගැන කියන්න අවශ්යයි. ෙම් හැමෙද්ම VAT එකට 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා කියන මතයක් ඇති කරන්න හදනවා. 
නමුත්, අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 81 ක් සහ ෙසේවා 81 ක් සඳහා VAT එක 
ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක ගැන මම  කියවන්න අවශ්යයි.  

තිරිඟු, තිරිඟු පිටි, සහල්, සීනි, පරිප්පු, කරවල, ටින් මාළු, 
උම්බලකඩ, කුළු බඩු, පාන්, දියර කිරි, ෙත්, රබර්, ෙපොල්, ෙපොල් 
ෙතල්, ෙපොල් කිරි, බිත්තර, ඉස්ෙසෝ, පලතුරු, එළවලු, අල, 
හාල්මැස්ෙසෝ, රතු ලූනු, බී ලූනු, සුදු ලූනු, මුං ඇට, මිරිස්, කවුපි, 
කඩල, උදු, ෙකොත්තමල්ලි, රට කජු, ෙපොෙහොර, ඖෂධ, ඖෂධ 
නිෂ්පාදන යන්ත, ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන උපකරණ, ඖෂධ 
ඇසුරුම් උපකරණ, ආයුර්ෙව්ද සැකසීම, ෙරෝද පුටු, අත්වාරු, 
ශවණ උපකරණ, සුදු සැරයටි, ෙබ්ල් යන්ත, ෙබ්ල් කඩදාසි, 
කන්නාඩි රාමු, කන්නාඩි නිෂ්පාදනය කිරීෙම් අමුදව්ය, බාහිර 
ෙරෝගී ෙසේවා, කාන්දු ෙපරන පතිකාර සහ ෙරෝග විනිශ්චය කිරීෙම් 
පරීක්ෂණ, සැත්කම් ෙසේවා, ගමනාගමන ෙසේවා, ඩීසල්, භූමිෙතල්, 
ෙපටල්, ගුවන්යානා ෙතල්, නිෂ්පාදන බදු අදාළවන වාහන, 
බවුසර්, කෘෂි කාර්මික බීජ, කෘෂි කාර්මික පැළ, කෘෂි කාර්මික 
යන්ත, ටැක්ටර්, වී ෙකටීෙම් යන්ත, ෙබ්කරි නිෂ්පාදන යන්ත, කිරි 
සැකසීෙම් යන්ත, ධීවර උපකරණ, හරිතාගාර, ඉදි කිරීෙම් 
උපකරණ, විදුලිය, සූර්ය බල උත්පාදන උපකරණ, බලශක්ති 
පිරිමැසුම් විදුලි බුබුළු, අධ්යාපන ෙසේවා, පුස්තකාල ෙසේවා, 
පරිගණක සහ උපාංග, පරිගණක මෘදුකාංග, මුදිත ෙපොත්,  කීඩා 
උපකරණ, ජීවිත රක්ෂණ, ජංගම දුරකථන, මැණික්-මුතු-දියමන්ති, 
රත්රන්-ප්ලැටිනම්, නිවාස ඉඩ පහසුකම් සැපයීම-විකිණීම-කුලියට 
ෙහෝ බද්දට දීම.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම්වා ඉදිරිපත් කෙළේ, 
ෙම් සියලු ෙදයටම  VAT එක ෙයොදා තිෙබනවා කියලා ජනතා 
සිත් තුළ යම් මතයක් ඇති කරන නිසායි.  ෙහට උෙද් සිට ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් කළු කඩ ව්යාපාරයක් ෙගන ගිෙයොත්, 
එක්ෙකෙනක් ෙහෝ ෙම්ෙකන් පීලි පැනලා කටයුතු කරන්න 
හැදුෙවොත්, අපි  තදින් නීතිය කියාත්මක කරන්න සූදානමින් 
සිටිනවා. අපි ෙම් ගැන පාරිෙභෝගික ආරක්ෂක අධිකාරිය දැනුවත් 
කරලා තිෙබනවා.  

මීට ෙපර  VATවල තිබුණු පශ්න ගැන කථා කරන විට අපට 
ෙපනුණා, ෙමහි එක ෙකොටසක් ෙද්ශපාලන අරමුණකින් 
පශ්නයක් ඇති කරලා ෙපන්වන්න හදන බව. අපි ෙද්ශීය ආදායම් 
බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බැලුවාම,  සියයට 80කම  බදු  තියා  බදු 
file එකක්වත් එහි තිබුෙණ් නැහැ. ෙමන්න, ෙම්ක තමයි සැබෑ 
තත්ත්වය. ඒක නිසා ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් හා විෙව්චන  
මම අගය කරනවා. ඒ සියල්ල  එකතු කරලා ෙම් VAT එක අපි 
එකතු කරන්ෙන් රටට ආදායම ලබා ගන්නයි. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අදහස 

ෙමොකක්ද? 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු මුදල් අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ෙරදි පිළි බද්ද 

සම්බන්ධෙයන් ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කෙළොත් ෙහොඳයි. එම 
බද්ද අය ෙවන්ෙන් ෙකොයි ආකාරයට ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙරදි පිළි සම්බන්ධව?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙරදි පිළි සම්බන්ධෙයන් බදු අය කරන ආකාරය 

සම්බන්ධෙයන් ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කෙළොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, 
ෙමහි සඳහන් ෙවලා තිෙබන ආකාරය ෙපොඩ්ඩක් අපැහැදිලියි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
යට ඇඳුම් ද? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඇඟලුම්වල ෙපොඩි ෙරදි කෑලිවලටත් රුපියල් 40, 70 වශෙයන් 

බදු තිෙබනවා. එම නිසා, ෙරදි පිළිවල අය කිරීම ෙකෙසේ ද කියන 
එක පිළිබඳවත් ෙකටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් 
ෙහොඳයි.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 BOI එෙකන් ෙරදි පිළි එක ඒකකයක් රුපියල් 75කට 

විකුණන එක තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒකකයක් රුපියල් 10ට, රුපියල් 
15ට යනෙකොට, අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනවලට අහිතකර තත්ත්වයක් 
ඇති වන නිසා තමයි අපි රුපියල් 75ක් ඒකකයකට දාලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම නැවතත් ෙමම ගරු 
මන්තීවරුන්ට ස්තුතිවන්ත වනවා.  මම ෙම් සියලු ෙදනාෙගන්ම 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට 
සම්පූර්ණ සහාය ලබා  ෙදන ෙලසයි. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාෙග් ආරාධනෙයන්, NSBM 

ආයතනය විවෘත කිරීමට  ලංකාවට පැමිණි  Limkokwing 
University අධ්යක්ෂවරුන් ෙමම අවස්ථාෙව්දී ෙමහි පැමිණ 
සිටිනවා.  අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔවුන් සාදරෙයන් පිළිගන්නවා. We 
welcome the Board of Directors of the Limkokwing 
University  who came  to Sri Lanka for the opening of 
NSBM Green University Town.  Thank you.  

වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත - ෙදවන වර කියැවීම.  සභාව එකඟද? 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය  

යුතු ය.'' - [ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Ravi Karunanayake.] 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
 
Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER  in the Chair.] 
 

 
1 සිට 4 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1 ஆம் வாசகத்தி ந்   4ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக  இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 1 to 4  ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendments. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

තුන්වන වර කිය විය 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  நிைற 

ேவற்றப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
There is a point of Order being raised by  the Hon. 

Dinesh Gunawardena. එතුමාට microphone එක ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 

කාරක සභාව - COPE එක- පස් වරු 2.30 සිට රැස් ෙවලා, අෙප් 
මන්තීවරුන් ඔක්ෙකෝම තවම එම කාරක සභා කාමරෙයහි 
රඳවාෙගන ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් ඡන්ද විමසීමට- [බාධා 
කිරීම්] හරි, හරි. [බාධා කිරීම්] එතැන හිර ෙවලා තිෙබන්ෙන් VAT 
එක ෙනොෙවයි; Bond එකයි. [බාධා කිරීම්] Bond එක නිසායි 
එතැන හිර ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බැඳුම්කරෙයන් බැඳලායි 

තිෙබන්ෙන්, ෙම් වතාෙව් ඡන්දය ගන්න. 
 
 
 

ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත්  
ෙකටුම්පත 

நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தம்) 
சட்ட லம் 

NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL 
 
 

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

 
 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 
 
 "That the Bill be now read a Second time." 

 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' --[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 

"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 
ப மாக"  [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 

 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Ravi Karunanayake.] 

 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 

[ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER  in the Chair.] 

1 වන වගන්තිය.- (ලුහුඬු නාමය සහ කියාත්මක වන 
දිනය) 

வாசகம் 1.- (சு க்கப் ெபய ம் நைட ைறக்கு வ ம் 
ேததி ம்.) 

CLAUSE 1.- (Short title and date of operation.) 
 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 

 
 "In page1, leave out all words in line 5 and insert: 
 

 ' have come into operation from November 1, 2016 unless ' " 
  
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
1 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

2 වන වගන්තිය.- (2009 අංක 9 දරන පනෙත් 3 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම) 

வாசகம் 2.- (2009ஆம் ஆண் ன் 9ஆம் இலக்கச் 
சட்டத்தின் 3ஆம் பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 2.- (Amendment of Section 3 of Act, No. 9 of 2009.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 

  

(1) "In page1, leave out all words in line 10 and insert: 

 ' amended in subsection (4) thereof as follows:- ' " 

(2) "In page 1, leave out all words in lines 11 to 27 (both inclusive); " 

(3) "In page 2, leave out all words in lines 1 to 15 (both inclusive); " 

(4) "In page 3, leave out all words in line 12 and insert: 

 ' on or after May 2, 2016 but prior to July 11, 2016, and on or 
after the date on which this Act comes into operation;'' and; ' " 

(5) "In page 4, leave out all words in line 17 and insert: 

 'May 2, 2016, but prior to July 11, 2016, and on or after the date 
on which this Act comes into operation; ' " 

  
 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 

 
2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

2 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  

Clause 2 , as amended, ordered to stand part of the Bill.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

3 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

3ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 
 
 

 

4 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් පළමුවන 
උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම) 

வாசகம் 4.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத் க்கான 
தலாம் அட்டவைணையத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 4.- (Amendment of the First Schedule to the principal 
enactment). 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 

  

(1) "In page 5, leave out all words in line 26 and insert: 

 'period prior to May 2, 2016, and for the period commencing from 
July 11, 2016, and ending on  or before the date on which this Act 
comes into operation;"; ' " 

(2) "In page 6, leave out all words in line 2 and insert:  

 ‘Minister prior to May 2, 2016, and for the period commencing 
from July 11, 2016, and ending on or before the date on which this 
Act comes into operation; '; " 

(3) "In page 6, leave out all words in lines 7 to 30 (both inclusive);" 

(4) "In page 6, leave out all words in line 35 and insert: 

          '2016, and for the period commencing from July 11, 2016 and 
ending on or before the date on which this Act comes into 
operation, supply of electricity;"; and ' " 

(5) "In page 7, leave out all words in line 4 and insert: 
  
 

'2016 and for the period commencing from July 11, 2016, and 
ending on or before the date on which this Act comes into 
operation, telecommunication services,' "  

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 

4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

4ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill.  
        
 

5 වන වගන්තිය.- (වලංගු වීම) 
வாசகம் 5.- (ெசல் ப யாக்குதல்.) 

CLAUSE 5.- (Validation) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 

 
 " In page 7, leave out all words in line 17 and insert: 
  ' of coming into operation' " 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 

 
5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.  
 

 
6 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
6ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 6 ordered to stand part of the Bill. 

 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

 
"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 
 
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. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තව පනත් ෙකටුම්පත් ෙදකක් සම්මත කර ගැනීමට තිෙබන 

නිසා පස් වරු 6.30ට සභාෙව් වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමට 
ෙනොහැකි තත්ත්වයක් තිෙබනවා. සභානායකතුමා කාලය දීර්ඝ 
කර ගැනීමට ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose that we continue till the Proceedings are 

over. 
 

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

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
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විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
ஒ க்கீ  (தி த்தம்) சட்ட லம்  

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL  
 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
    පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப   "ஆம்" ேமேலாங்கிற்  என மாண் மிகு பிரதிச் 

சபாநாயகர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
Question put.  
THE HON. DEPUTY SPEAKER, having collected the Voices, 

declared that the “Ayes" had it. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Divide! 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව 112 :  

විරුද්ධව 45 යනුෙවන්  - ෙබදුෙණ්ය. 
    பாரா மன்றம் 43ஆம் நிைலக் கட்டைளப்ப  பிாிந்த : 

சார்பாக 112;    எதிராக 45. 
The Parliament divided under Standing Order No. 43:  Ayes 112; 

Noes  45. 
 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙදවන වර කියවන ලදී. 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட்ட .  
Bill accordingly read a Second time. 

 
 

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 

යුතු ය.'' --[ගරු රවි කරුණානායක මහතා ] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க]                         
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Ravi Karunanayake.] 
 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு   பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 

 
1 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

2 වන වගන්තිය.- (2015 අංක 16 දරන පනෙත් 
පළමුවන උපෙල්ඛනය පතිෙයෝජනය කිරීම) 

வாசகம் 2.- (2015ஆம் ஆண் ன் 16ஆம் இலக்கச் 
சட்டத்திற்கான தலாம் அட்டவைணைய மாற்றீ  

ெசய்தல்.) 
CLAUSE 2.- (Replacement of the First Schedule to Act, No. 16 of 

2015.) 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"1වන පිටුෙව්, 5 සිට 7වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) 
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:-  

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන් පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3 වන වගන්තිය, 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. 

 
 

2 වන අලුත් වගන්තිය.- (2015 අංක 16 දරන 
පනෙත් 2 වන වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම)  

திய வாசகம் 2.- (2015ஆம் ஆண் ன் 16ஆம் 
இலக்கச் சட்டத்தின் 2ஆம் பிாிைவத் தி த் தல்.) 

NEW CLAUSE 2. - (Amendment of section 2 of Act, No. 16 of 2015.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් අලුත් වගන්තිය ඉදිරිපත් 

කරනවා:   

"1වන පිටුෙව්, 4 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ඇතුළත් කරන්න:-  
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'පධාන පඥප්තිෙය් 
පළමුවන උපෙල්ඛනය 
පතිෙයෝජනය කිරීම. 

3.  පධාන පඥප්තිෙය් පළමුවන උපෙල්ඛනය 
ෙමයින් ඉවත්කරනු ලබන අතර, ඒ ෙවනුවට 
පහත දැක්ෙවන උපෙල්ඛනය ආෙද්ශ කරනු 
ලැෙබ්:-' " 

'2015 අංක 16 
දරන පනෙත්  
2 වන 
වගන්තිය 
සංෙශෝධනය 
කිරීම.   

2.  2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් (ෙමහි 
මින්මතු පධාන පඥප්තිය යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන) 
2 වන වගන්තිෙය් (1) වන උපවගන්තිෙය් (ආ) ෙඡ්දය 
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කිරීෙමන් එම වගන්තිය ෙමයින්  
සංෙශෝධනය කරනු ලැෙබ්:- 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

'(ආ) 2016 මුදල් වර්ෂය තුළ ලබාගනු ලබන ණය 
මුදල්වලින් පැනනඟින ඉතිරි ෙශේෂය 2016 මුදල් 
වර්ෂය තුළ දී ඇති කවර ෙහෝ අවස්ථාවක දී ෙහෝ 
වර්ෂය අවසානෙය් දී රුපියල් එක් දහස් හයසිය 
අනූනව බිලියනයක් ෙනොඉක්මවන්ෙන් නම් සහ 
2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) 
පනෙත් 13 වන වගන්තිය යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඉදිරිෙය් තැබීම සඳහා නියමිත අවසාන අයවැයවල 
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාෙව් ඒ ණය මුදල්වල 
විස්තර ඇතුළත් කරන්ෙන් නම්, ආණ්ඩුව සඳහා 
ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් අදාළ නීති පකාර, ශී ලංකාව 
තුළින් ෙහෝ බැහැරින් ෙහෝ මුදල් ලබා ගැනීමට 
ෙමයින් බලය ෙදනු ලබන්නා වූ ද 2016 මුදල් 
වර්ෂය තුළ දී ණය ගැනුම්වලින් පියවිය යුතු ය.' ' " 

 
ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී. 
ெகாண் வரப்பட்  தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட . 
Brought up, and read the First time 

  
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
"වගන්තිය ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතට එකතු කළ යුතුය යන පශන්ය 

විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
2 වන අලුත් වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

வாசகம் சட்ட லத்தில் ேசர்க்கப்பட ேவண் ெமன்ற வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .  

திய  வாசகம் 2, சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Question, that the Clause be added to the Bill, put, and agreed to. 
New Clause 2 ordered to stand part of the Bill.  

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move, 

"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 
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. 

එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත 

ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் 
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL 

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப  "ஆம்"  ேமேலாங்கிற்  என மாண் மிகு பிரதிச் 

சபாநாயகர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
Question put.  
THE HON. DEPUTY SPEAKER, having collected the Voices, 

declared that the  "Ayes" had it. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Divide by name! 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව මතු පළවන අන්දමට - පක්ෂව 112;  විරුද්ධව 

46; ෙනොපැමිණි 65 යනුෙවන්  ෙබදුෙණ්ය. 
பாரா மன்றம் பிாிந்த : சார்பாக 112; எதிராக 46; வராேதார் 65. 
The Parliament divided :   Ayes 112 ; Noes 46; Absent 65. 

 
පක්ෂව 
சார்பாக 

Ayes 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 

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

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 

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

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 

 

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

 

ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
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ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

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

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. Vasantha Senanayake) 

 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 

 

ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage) 

 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා  
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம)  
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார)  
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 

 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

 

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

ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
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ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 

 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 

 
      ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 

(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

 

ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana)  
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

 
ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 

 
ගරු  සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා 
(மாண் மிகு சிறினால்  ெமல்) 
(The Hon. Sirinal de Mel) 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 

ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 

 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

 
 

විරුද්ධව 
எதிராக 
Noes 

 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 

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

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 

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

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

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
 
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு  ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்) 
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

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

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

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

 

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

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
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ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 

     ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 

      (The Hon. Vijitha Berugoda) 
 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 

 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
 

 
ෙනොපැමිණි 
வராேதார் 

Absent 
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 

 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர) 
(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 

 
      ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 

 (மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 

 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 

 
ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 

 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
 

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
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ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna) 

 

ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna) 
 

ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 

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

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
 

ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 

 

ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
Bill accordingly read a Second time. 
 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 

යුතු ය.'' --[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Ravi Karunanayake.] 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER  in the Chair.] 
 
1 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 1 , ordered to stand part of the Bill. 

 
2 වන වගන්තිය.- (2002 අංක 14 දරන පනෙත් 2 

වන වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 2.-(2002ஆம் ஆண் ன் 14ஆம் இலக்கச் 
சட்டத்தின் 2ஆம் பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 2.- (Amendment of section 2 of Act, No. 14 of 2002.) 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

"In page 2, leave out all words in lines 7 to 9 (both inclusive) and 
insert: 

'July 11, 2016, and for any period commencing on or 
after the date on which this Act comes into force and 
any taxable period thereafter at the rate of fifteen' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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3 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 3 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 3ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 3.- (Amendment of section 3 of the principal enactment.) 
 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

"In page 2, leave out all words in lines 14 to 22  (both inclusive)." 
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 
4 වන වගන්තිය. - (පධාන පඥප්තිෙය් 5 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 4.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 5ஆம் 

பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 4.- (Amendment of section 5 of the principal enactment.) 

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, 4 වන වගන්තියට 

ඔබතුමා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවාද? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"එම (13) වන උපවගන්තියට ඉක්බිතිව ෙයෝජිත (15) වන 
වගන්තිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට (අ) ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂක 
ෙසේවා සැපයුම් වටිනාකම සහ ෛවද්ය උපෙද්ශන ෙසේවා 
සැපයීම් එකතු කළ අගය මත බද්ෙදන් නිදහස් ෙව්" යන 
වගන්තිය ආෙද්ශ කළ යුතු යැයි ෙයෝජනා කරමි. 

"ඉනික්බිති (ආ) 2016 මැයි 02 වැනි දින සිට 2016 ජුලි 11 
වැනි දින දක්වා ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂක ෙසේවා සැපයුම් ෙවනුෙවන් 
පුද්ගලික ෙරෝහල් මඟින් අය කරනු ලැබූ සියයට 15ක අගය 
මත බදු ආපසු ෙගවීමට විධිවිධාන ෙයදිය යුතුය" යන වගන්තිය 
ඇතුළත් කිරීමට ෙයෝජනා කරමි. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඊට එකඟද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. ඒක පතික්ෙෂේප කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඇමතිතුමා එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එම සංෙශෝධනය පිළිගන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
4වන වගන්තිය ඇති සැටිෙයන් සම්මත ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] 

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ඔබතුමාෙග් සංෙශෝධනය. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද උෙද් වරුෙව්දී ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 

සභාවට පකාශයක් කළා, "ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සඳහා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන බද්ද ෙමයින් ඉවත් කරනවා"ය කියලා. එතැනදී 
තර්කයකුත් ඇති වුණා. එතුමා කිව්වා, "අවශ්යෙයන්ම ෙමය ඉවත් 
කරනවා"ය කියලා. අපි කිව්වා, අපි සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවාය කියලා. රජය ෙවනුෙවන් ඒ සංෙශෝධනය 
ෙගෙනන්නම් කියලා එතුමා ෙම් ගරු සභාවට උෙද් කිව්වා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Ravi Karunanayake. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධෙයන්  consultation fee එකටයි, in-house 

hospital charge එකටයි විතරයි වැට් එක අය කරන්ෙන්. අෙනක් 
සියලු ෙදයම වැට් බදු රහිතයි. අනික් ඔක්ෙකොම අෙහෝසි කරලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. 4 වන වගන්තියට ගරු දි ෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා, - [බාධා කිරීමක්]  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
සංෙශෝධනයට ගරු ඇමතිතුමා එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙබදීමක් ඉල්ලනවාද?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එතුමා එකඟ වුණා. ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්  

ෙදෙදනාටම ෙම් පශ්නය කිව්වා. අසරණ ෙරෝගීන්ෙගන් ෙමොකටද- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි එකඟ වුෙණ් සම්පූර්ණෙයන්ම ෙසෞඛ්ය, -  
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් වගන්තියක් තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක Regulationsවලින් එනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Regulationsවලට නැහැ. ෙමොකද, ෙම් 4වැනි වගන්තිය. 

ඔබතුමා ෙම් ෙප්ළිය කියවන්න ෙකෝ. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙලඩ්ඩු හැම ෙකෙනකුටම ෙම් බද්ද පැනෙවනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you are deleting it from the 

Regulations.  Is that what you said? You can deal with the 
matter in the Regulations.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We are not accepting the Hon. Member's amendment. 

We are only retaining VAT to be charged on consultation 
fees and the hospital in-house room charges. That is all. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු අමාත්යතුමා මට ෙම්කට විතරක්  උත්තරයක් ෙදන්න.  ෙම් 

පනත් ෙකටුම්පෙත් 4 වන වගන්තිෙය් (15) වන උප වගන්තිෙය් 
ෙමෙසේ සඳහන්ව තිෙබනවා:  

"ෙසෞඛ්යාරක්ෂක ෙසේවා සැපයුම් වටිනාකම,  ෛවද්ය 
උපෙද්ශක ෙසේවාවන්  බැහැර කළ පසු,  ෙරෝග විනිශ්චය කිරීෙම්  
පරීක්ෂණ,   කාන්දු  ෙපරන සහ  බාහිර ෙරෝගී අංශෙයන් සපයනු 
ලබන ෙසේවාවන් සම්බන්ධ  පිරිවැය අඩු කිරීෙමන්  ලැෙබන  
වටිනාකම වන්ෙන් ය. 

එෙසේ වුවද, අමාත්යවරයා විසින් කලින් කල,  ෙසෞඛ්ය සඳහා  
විෂයභාර අමාත්යවරයා  විමසා,  ෙම් උපවගන්තිෙය් කාර්යය සඳහා  
බැහැර කරනු ලැබිය හැකි ෙසේවා සැපයුම්  වටිනාකම   නියම 
කරනු ලැබිය හැකි ය"  

අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙසෞඛ්ය පිළිබඳ තිෙබන 4 
වන වගන්තිෙය් (15) වන උප වගන්තිය ඉවත් කරන්න කියායි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි වගකීමකින් කියනවා, ඒවා  කිසිවක් ෙවන්ෙන් නැහැයි 

කියලා.VAT එන්ෙන්, consultationsවලට  සහ ඉස්පිරිතාලෙය් ඒ 

room එකට එන ගාස්තුවට විතරයි.  ඊට වැඩිය කියන්න පුළුවන්ද? 
ඒක Regulationsවල කියා තිෙබනවා. ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන්  
ෙසෞඛ්ය ඇමතිත් සමග කථා කරලා Regulationsවලින් ඒවා ඉවත් 
කරනවා කියායි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මන්තීතුමනි, ගරු 

ඇමතිතුමාෙග් පකාශය  අනුව- [බාධා කිරීම්] ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග්  එම සංෙශෝධනයට ගරු  ඇමතිතුමා 
එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඔබතුමා කියන අදහසට එතුමා 
කියනවා, ගැසට් එකකින් අවශ්ය ෙවලාෙව්දී එය ෙවනස් 
කරනවාය කියා. ඒකයි එතුමා කියන්ෙන්. - [බාධා කිරීම්] ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග්  මයිෙකොෙපෝනය ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි උෙද් කියපු එකමයි දැන් කරන්ෙන්. ෙමතුමා තමයි ඒකට 

විරුද්ධව සිටින්ෙන්. අපි ෙමතැන වචනයක් කිව්ෙවොත් ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ වාෙග් පස්ස ගහන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි.  

 
4 වන වගන්තිය,  පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
4ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 4 ordered to stand part of the Bill. 

 

 
5 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය්  7 වන  

වගන්තිය  සංෙශෝධනය  කිරීම) 
வாசகம் 5.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 7ஆம் 

பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 5. - (Amendment of section 7 of the principal enactment.) 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move, 

"In page 4, leave out all words in lines 26 to 33 (both inclusive)." 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
5 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතින්  ඉවත් කළ යුතුයයි නිෙයෝග 

කරන ලදී. 
5 ஆம் வாசகம்  சட்ட லத்தி ந்  நீக்கப்பட ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 5 ordered to be left out of  the Bill. 
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6 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය්  8වන 
වගන්තිය  සංෙශෝධනය කිරීම) 

வாசகம் 6.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 8ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 6 .- (Amendment of section 8 of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,    

(1) “In page 5, leave out all words in line 8 and insert: 

 ‘ending prior to January 1, 2016' ” 

(2) “In page 5, leave out all words in lines 13 and 14 and insert: 

 ‘for any period ending prior to January 1, 2016, in the case of” 
” 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
6වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
6ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 
 

7 වන වගන්තිය.- ( පධාන පඥප්තිෙය්  10වන 
වගන්තිය  සංෙශෝධනය කිරීම) 

வாசகம் 7.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 10ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 7.- (Amendment of section 10 of the principal enactment.) 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කිරීම ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා  

මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] අෙනක් ගරු මන්තීවරුන් කරුණාකර  
නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.  ගරු මන්තීවරු වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "7 වන වගන්තිය -  එම වගන්තිෙය් (ii) 

වන උපවගන්තිෙය් (ඇ) ෙඡ්දෙයහි හතරවන ෙප්ළිය සදහා  
‘රුපියල්'  යන  පදවලට පසු  'මිලියන  විසිපහක්' යන වචන 
ආෙද්ශ කිරීමට ෙයෝජනා කරමි. " 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  මම එය පතික්ෙෂේප කරනවා. පිළිගන්නට 

බැහැ.  

 
7වන වගන්තිය,  පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
7ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 7  ordered to stand part of the Bill. 

8 සිට 11 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

8ஆம் வாசகத்தி ந்  11ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 8 to  11 ordered to stand part of the Bill. 

 
12 වන වගන්තිය.-(පධාන පඥප්තිෙය්  25ආ 

වගන්තිය  සංෙශෝධනය කිරීම) 
வாசகம் 12.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 25ஆ 

என் ம் பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 12 .- (Amendment of section 25B of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

(1) "In page 12, leave out all words in lines 13 and 14 and insert; 

  'after January 1, 2011 but ending prior to April 1, 
 2017; ' " 

(2) "In page 12, leave out all words in lines 19 and 20 and insert: 

  'commencing on or after January 1, 2017;' " 

(3) "In page 12, leave out all words in lines 21 to 27 (both 
inclusive) and insert: 

 '(d) by the insertion of the following proviso to paragraph (c) of 
 that subsection:- 

  “Provided that, in the case of a specified institution 
or any person whose accounts are made up for a period of 
twelve months ending on the 31st  day of March, such period of 
twelve months may be commenced on the 1st day of April: 

  Provided further, in the event of changing  the 
accounting period with the approval of the Commissioner-
General, the taxable period may be adjusted at the time of such 
change.” ' " 

(4) "In  page 13, leave out all words in lines 1 to 20 (both 
inclusive) "  

(5) "In page 13, leave out all words in line 29 and insert: 

  'period is a taxable period commencing prior' " 

(6) "In page 14, leave out all words in lines 1 and 2 and insert: 

  'to January 1, 2017; and ' " 

(7) "In page 14, leave out all words in  lines 7 and 8 and insert: 

  'January 1, 2017.' " 

(8) "In page 14, leave out all words in line 12 and insert: 

  'six months referred to in paragraph (b) of the 
 proviso to subsection (1) of ' " 

(9) "In page 14, leave out all words in line 17 and insert: 

  'furnished a return of  Value Added Tax on the 
 supply of ' " 

(10) "In page 14, leave out all words in lines 20 to 22 (both 
inclusive) and insert: 

  'a return of Value Added Tax on the supply of 
 financial services or an interim estimate on or before 
 the date as specified in this section  and paragraph 
 (b) of the proviso to subsection' "  

(11) "In page 14, leave out all words in lines 27 and 28 and insert:  

  'have furnished a return of Value Added Tax on the 
 supply of financial services, Assistant' " 
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(12) "In page 15, leave out all words in line 1 and insert: 

  'the return or interim estimate, inform such person in 
 writing, that' "  

(13) "In page 15, leave out all words in lines 7 to 9 (both inclusive) 
and insert: 

  'any notice under paragraph (b), such person may 
 within thirty days of receipt of such notice, furnish 
 to the Commissioner -' " 

(14) "In page 15, leave out all words in lines 29 and 30 and insert: 

  'estimate." ' " 
 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 
විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 
12වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
12ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 
13 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය්  25ඇ 

වගන්තිය  සංෙශෝධනය කිරීම) 
வாசகம் 13.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 25இ 

என் ம் பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 13.- (Amendment of section 25C of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move,  

(1)  " In page 16, leave out all words in lines 12 to 14 and insert:  

 '(a) for any taxable period commencing prior to 
 January 1, 2017, where the amount of profits for ' ” 

(2)   "In page 16, leave out all words in lines 26 and 27 and insert: 

  'or after January 1, 2017, where the amount of ' ”. 

(3) "In page 17, leave out all words in line 4 and insert: 

  ‘twentieth day of the succeeding month of the each 
 ' ” 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
13වන වගන්තිය සඳහා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට, ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සහ ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමා අවස්ථාවක් ඉල්ලා සිටිනවා. පළමුව ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමාට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අප ෙදෙදනාම ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් 

එකම සංෙශෝධනයක්.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ සංෙශෝධනය කියවන්නට සිදු 

වනවා.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අප ෙදෙපොළම ෙවනුෙවන් මම ෙම් 

සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

"13වන වගන්තිය, (2) ඒ වගන්තිෙය් (3) වන උපවගන්තිෙය් 
(ඊ) අනුවගන්තිෙයහි ෙදවැනි ෙප්ළිෙය් "කාල සීමාව සඳහා" යන 
වචනවලට පසු "සියයට එෙකොළහක් විය යුතු ය" යන්න ආෙද්ශ 
කරන ෙලස ෙයෝජනා කරමි." 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම එම ෙයෝජනාවට එකඟ වන්ෙන් 

නැහැ. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන 

ලද සංෙශෝධනයට එකඟ නැහැ.  
 

13 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

13ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

14 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 25ඊ 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම) 

வாசகம் 14.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 25 ஊ 
என் ம் பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 14. - (Amendment of section 25F of the principal enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  

"In page 18, leave out all words in line 15 and insert:  

 'on any asset other than any land or building, if such  
        agreement is entered into on or' "  

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
 
14 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
14ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

15 සහ 16  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

15ஆம் 16ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 15 and 16 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
17 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් පළමුවන 

උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම) 
வாசகம் 17.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்திற்கான 

தலாம் அட்டவைணையத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 17. - (Amendment of  the First Schedule to the principal 

enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  

(1)    "In page 20, leave out all words in line 5 and insert:  

  'May 2, 2016 and for the period commencing from 
 July 11, 2016 but ending on or before the date on 
 which this Act comes into force; ' " 

(2)   "In page 20, leave out all words in line 16 and insert:   

  '2011 but prior to May 2, 2016 and for the period 
 commencing from July 11, 2016 but ending on or 
 before the date on which this Act comes into force; ' 
 " 

(3)    "In page 20, leave out all words in line 25 and insert:   

  '2016 and for the period commencing from July 11, 
 2016 but ending on or before the date on which this 
 Act comes into force; ' " 

(4)   "In page 21, leave out all words in lines 11 to 34 and insert:  

'(xi) services being the supply, lease or rent of residential 
accommodation - 

(a) if such supply has taken place prior to the date 
on which this Act comes into force, other than 
the supply, lease or rent of residential 
accommodation by a person, being an 
enterprise which has entered into an 
agreement with the Board of Investment of Sri 
Lanka, under section 17 of the Board of 
Investment of Sri Lanka Law No. 4 of 1978, 
on or after April 1, 2001 and the total cost of 
the projects which such agreement relates is 
not less than ten million United States Dollars 
or its equivalent in any other currency and the 
project relates exclusively to the aforesaid 
supply, lease or rental; 

(b) if such supply has taken place on or after the 
date on which this Act comes into force - ' " 

(5)    "In page 21, leave out all words in line 35 and insert:  

  '(i) by any person where the' "  

(6)    "In page 22, leave out all words in line 5 and insert:  

  '(ii) by any person where the' "  

(7)    "In page 22, leave out all words in lines 21 to 26 and insert:  

  ' Lease or rental,  

 and the agreement relating to the  such supply is 
entered into with the respective buyer prior to the 
date on which this Act comes into force.' " 

(8)    "In page 24, leave out all words in lines 25 and 26 and insert:  

  '(iii) any goods or services provided prior to the date 
 on which this Act comes in to force, by any society 
 registered under the' "    

(9)    "In page 25, line 6, at end add:    

  '1. The following items shall be made liable to 
VAT: 

  i. Liquor; 

  ii. Milk powder; 

  iii.  Electrical and Electronic Goods; 

  iv. Perfumes; 

  v. Jewellery; 

  vi. Coal; 

  vii. Spare parts for SLTB and CGR. 

  2. The following shall be exempted from  VAT:- 

  i. 'Supply, lease or rent of residential 
  accommodation' ". 

 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 
 

17 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

17ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 17, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 

18 සහ 19  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

18ஆம் 19ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 18 and 19 ordered to stand part of the Bill. 
 

ෙපොදු සංෙශෝධනය 
ெபா த் தி த்தம் 

GENERAL AMENDMENT  
 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I move,  

"Wherever the words 'the date on which this Act comes into 
operation' appear shall be substituted with the words 'on November 
1, 2016' ". 

 
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 

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. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමාෙග් ෙමම ෙයෝජනාවට 

විෙරෝධතාව පකාශ කරමින්, ෙවනත් යම් කිසි ගරු මන්තීවරෙයකු 
ඒකට "එකඟයි" කියා කියා සිටිනවා නම් - 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපි විරුද්ධයි.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay, we will take the Vote row by row.  
  
පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව 76; 

විරුද්ධව 23 යනුෙවන්  ෙබදුෙණ්ය. 
பாரா மன்றம் 43ஆம்  நிைலக் கட்டைளப்ப  பிாிந்த : சார்பாக 

76; எதிராக 23. 
The Parliament divided under Standing Order No. 43:  Ayes 76  ; 

Noes  23. 
 

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 
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 පසු කර තිබුෙණන් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 7.30 ට, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 07 
දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 27වන බහසප්තින්දා  පූ. 
භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

  

அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால் 
மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப , பி.ப. 7.30 க்கு, பாரா மன்றம் அதன  2016 
ஒக்ேராபர் 07ஆந் திகதிய தீர்மானத்திற்கிணங்க 2016 ஒக்ேராபர் 
27, வியாழக்கிழைம .ப. 10.30 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

And it being past 6.30 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER 
adjourned Parliament without Question put.  

983 984 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I move,  

"That the Bill, as amended, be now read the Third time."    

 
පශන්ය විමසන ලදී. 

කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப   "ஆம்"  ேமேலாங்கிற்  என மாண் மிகு 

பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 

Question put.  

THE HON. DEPUTY SPEAKER, having collected the Voices, 
declared that the “Ayes“ had it. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
තුන්වන වර කියවීම සඳහා ෙබදීමක් අවශ්යයි. 

   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කරුණාකර තමන්ෙග් ආසනවල වාඩිෙවන්න. ෙබදීමක් 

ඉල්ලා තිෙබන අවස්ථාවක්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will take the Vote row by row.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා ඉල්ලා සිටිනවා, හඬ මත ඡන්දය 

විමසන්නය කියා. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අපි විරුද්ධයි කියා අෙප් විෙරෝධතාව ඔබතුමා සටහන් කර 

ගන්නවා නම් ඒක අපට පශ්නයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, ඒක ඒ 
විධියට සටහන් ෙවන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 

 

තපෞද්ගලිකව ාැනුම් දීතෙන් ඇසූ ප්රශ්පනය  
සීඑස්එන් නාලිකාවේ විකාශන කටයුතු නැවැත්වීම 
ව ොලිස් ආරක්ෂක සහායක නිලධාරින්වේ ගැටලු 

 

සංවර්ධනය සඳහා වූ ආර්ථික සැලසුම්    
අග්රමා්යතුමා සහ ාාිකක ්රික ත්ික හා ආ්ථිකක කටයුතු 

අමා්යතුමාවේ ්රකාශය 

 

අන් ර්ග  ප්රධාන කුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Termination of Broadcast by CSN Channel 
Problems of Police Security Assistants 

 
ECONOMIC PLANS FOR DEVELOPMENT: 

Statement by Prime Minister, Minister of National 
Policies and Economic Affairs            

 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

 
தனி அறிவித்தல்மூல வினா: 

சிஎஸ்என் அகலவாிகச ஒளிபரப்பு நிறுத்தப்பட்டகம 

தபாலிஸ் பாதுகாப்பு உதவியாளர்களின் பிரச்சிகனகள் 

 
அபிவிருத்திக்கான தபாருளாதாரத் திட்டங்கள்:  

பிரதம அகமச்சரும் ரதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவாின் 

கூற்று 

 

ඉරණෙඩු වැතේ ප්රිනසංසපකරණ ක ුතුර   
ධීවර හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන අමා්යතුමාවේ ්රකාශය 

 

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පන    
නිවයෝග 

 

කල්  ැබීතම් තයෝජනාව  
නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කවප ්රාවීය ය වමකම් කා්ථයාල 

සංඛ්යාව වැ ක කර ගැමම 

இரகைமடுக் குளத்தின் புனரகமப்புப் பைிகள்:  

கடற்தறாழில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி 

அகமச்சாினது கூற்று  

 
கடற்தறாழில், நீர்வாழ்  உயிாின வளங்கள் சட்டம்:  

ஒழுங்குவிதிகள்   

 

ஒத்திகவப்புப் பிரரரகை: 

நுவதரலியா மாவட்டத்தில் பிரரதச தசயலகங்களின் 

எண்ைிக்கககய அதிகாித்தல் 

RENOVATION OF IRANAMADU TANK: 
Statement by Minister of Fisheries and Aquatic 

Resources Development  

 
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES ACT: 

Regulations 

 

ADJOURNMENT MOTION: 
Increase of Number of Divisional Secretariats in 

Nuwara Eliya District   
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පූ. භා. 10.30  පාර්ලිතම්න්ුරව රැසප විය. 

නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො ගගු තසල්වම් අෛඩක්කලනාාන් 
ෙහ ා]  මූලාසනාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.30 மைிக்குக் கூடியது. 

குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண்புமிகு தசல்வம் 

அகடக்கலநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m., 
MR.DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE  HON. 

SELVAM ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 
ලිිළ තල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීෙ 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා (පාර්ලිතම්න්ුර 

ප්රිනසංසපකරණ හා ජනොධය අො ය සහ ආණ්ඩු පක්යත  
ප්රධාන සංවිධායකුරො)  
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க - பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சரும் அரசாங்கக் 

கட்சியின் முதற்ரகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  අග්රාමා්යතුමා සහ 

ාාිකක ්රික ත්ික හා ආ්ථිකක කටයුතු අමා්යතුමා වවනුවවන් මම 

2014 ව්ථෂය සඳහා මානව සම් ත් සංව්ථධනය කිරීවම් ශ්රී ලංකා 
ාාිකක සාාවේ වා්ථෂික වා්ථ්ාව ඉදිරි ත් කරමි. 

වමම වා්ථ්ාව ආ්ථිකක සංව්ථධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සාාවට වයොමු කළ යුතු යැයි මම වයෝානා කරමි. 
 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මුලම අමා්යතුමා 

වවනුවවන් මම 2015 ව්ථෂය සඳහා ශ්රී ලංකා ව්ථවේවේ වා්ථෂික 

කා්ථයසාධන වා්ථ්ාව ඉදිරි ත් කරමි. 

වමම වා්ථ්ාව රාවප මුලම පිළිබඳ කාරක සාාවට වයොමු කළ 
යුතු යැයි මම වයෝානා කරමි. 

 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  වැවිලි ක්ථමාන්් 

අමා්යතුමා වවනුවවන් මම 201  ව්ථෂය සඳහා ව ොම 
 ්ථවපෂණ මණ්ඩලවප වා්ථෂික වා්ථ්ාව ඉදිරි ත් කරමි. 

වමම වා්ථ්ාව කෘෂික්ථමය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සාාවට වයොමු කළ යුතු යැයි මම වයෝානා කරමි. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  විුලලිබල හා 

පුන්ථානමය බලශක්ික අමා්යතුමා වවනුවවන් මම  හ් සඳහන් 
වා්ථ්ා ඉදිරි ත් කරමි. 

(i) 2012 ව්ථෂය සඳහා ශ්රී ලංකා නිනි්ය බලශක්ික 
අධිකාරිවප වා්ථෂික වා්ථ්ාව; සහ 

(ii) 2014 ව්ථෂය සඳහා  රමාණුක ශක්ික අධිකාරිවප 
වා්ථෂික වා්ථ්ාව. 

වමම වා්ථ්ා බලශක්ික පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සාාවට වයොමු කළ යුතු යැයි මම වයෝානා කරමි. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  කෘෂික්ථම අමා්යතුමා 

වවනුවවන්  මම 201  ව්ථෂය සඳහා ශ්රී ලංකා කෘෂිකා්ථමික 
 ්ථවපෂණ ්රික ත්ික සාාවේ වා්ථෂික වා්ථ්ාව ඉදිරි ත් කරමි. 

වමම වා්ථ්ාව කෘෂික්ථමය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සාාවට වයොමු කළ යුතු යැයි මම වයෝානා කරමි. 
 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමා්යතුමා වවනුවවන් 2012 ව්ථෂය සඳහා සහාධි ්ය 
කළමනාකරණ  අධිකාරිවප වා්ථෂික වා්ථ්ාව මම ඉදිරි ත් කරමි.  

වමම වා්ථ්ාව වසෞඛ්ය හා මානව නිාසාධනය  සමාා 

සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සාාවට වයොමු 
කළ යුතු යැයි මම වයෝානා කරමි. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  කාන්්ා හා ළමා කටයුතු 

අමා්යතුමිය වවනුවවන් මම 2015 ව්ථෂය සඳහා කාන්්ා හා ළමා 
කටයුතු අමා්යාංශවප වා්ථෂික කා්ථය සාධන වා්ථ්ාව ඉදිරි ත් 

කරමි. 

එම වා්ථ්ාව කාන්්ා හා ස්ත්රී පුරුෂ සමාාාාවය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සාාවට වයොමු කළ යුතු යැයි මම 

වයෝානා කරමි.   
 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  ්රීඩා අමා්යතුමා 

වවනුවවන් මම 2015 ව්ථෂය සඳහා ්රීඩා සංව්ථධන 
වල ා්ථ්වම්න්තුවේ වා්ථෂික කා්ථය සාධන වා්ථ්ාව ඉදිරි ත් 
කරමි.  

එම වා්ථ්ාව ්රුණ  ්රීඩා  කලා හා ුරුමයන් පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සාාවට වයොමු කළ යුතු යැයි මම වයෝානා 
කරමි.   
 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

තපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ තපතර්රා ෙහ ා (ිනරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අො යුරො) 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபரரரா - வலுவாதார 

அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அகமச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මම  හ් සඳහන් 
ව ත්සම් තුන පිළිගන්වමි.  

(1) මහවවල   මවලනිය  නුගහව ොල වලේව යන සථ්ානවයහි 
 දිංචි එච්.එම්.ජී.එන්.වක්. කලුවහන්දිවල මහ්ාවගන් 
ලැබුණු ව ත්සම; 

(2) කුරුණෑගල  මාසව් ෝ  සියඹලන්ගමුව  මමවත්් යන 
සථ්ානවයහි  දිංචි වක්.එම.ඩී.ආ්ථ.ආ්ථ. වීවප්රිය 
මහ්ාවගන් ලැබුණු ව ත්සම; සහ 

(3) වීරව ොකුණ  ඉහළ කරවේ යන සථ්ානවයහි  දිංචි ආ්ථ.ඩී. 
නිමම මහ්ාවගන් ලැබුණු ව ත්සම. 

 
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara. - [Pause.] Not 

here.  

ගු පාලි  ත වරප්තපුෙ ෙහ ා (අභයන් ර ක ුතුර  
වයඹ සංවර්ධන හා සංසපකෘිනක ක ුතුර නිතයෝජය 

අො යුරො) 
(மாண்புமிகு பாலித ததவரப்தபரும - உள்ளக அலுவல்கள், 

வடரமல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் பிரதி   

அகமச்சர்) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මම  හ් සඳහන් 
ව ත්සම් හ්ර පිළිගන්වමි.  

 

(1) ඉත්්ෑ ාන   ාසාල ඉදිරිපිට යන සථ්ානවයහි  දිංචි ජී.ඒ. 
සමන්් කුමාර මහ්ාවගන් ලැබුණු ව ත්සම; 

(2)  ැලවත්්  ව්ොටමුණවේරුව  වනො. 69 ලරන සථ්ානවයහි 
 දිංචි ගමවේ ායිකසස් මහ්ාවගන් ලැබුණු ව ත්සම;  

(3) මතුගම  වබමලන  යකුපිටිය  "සිරි වසවන" වනො. 502 
ලරන සථ්ානවයහි  දිංචි වක්.එම්.ඒ. චිත්රා රන්ම  
මහත්මියවගන් ලැබුණු ව ත්සම; සහ 

(4) ලකුණ කළු්ර  වකොලණිය  වලවන මාව්  වනො. 128 ලරන 
සථ්ානවයහි  දිංචි එන්. වරෝහණ කසත්ුරි මහ්ාවගන් 
ලැබුණු ව ත්සම. 

 
ගු ෙනූය නානායක්කාර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මම  හ් සඳහන් 
ව ත්සම් වලක පිළිගන්වමි. 

(1) ගාමල  කරාපිටිය  මාඉටිවේ II වන  ටුමඟ  මුලන 
වගොඩවත්්  වනො. 78/15 ලරන සථ්ානවයහි  දිංචි ඒ.එච්. 
ලයානන්ල මහ්ාවගන් ලැබුණු ව ත්සම; සහ 

(2) බත්්රමුමල  ශ්රී ායව්ථධනපුර කලා  අධයා න 
කා්ථයාලවප වසේවවප නියුතු එම්.එච්.එම්. අමරවකෝන් 
මහත්මියවගන් ලැබුණු ව ත්සම. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මම  හ් සඳහන් 
ව ත්සම් වලක පිළිගන්වමි. 

(1) හැටන්  ආරියගම  අංක 64 ලරන සථ්ානවයහි  දිංචි ඒ.වක්. 
මවහේන්ද්රන් මහ්ාවගන් ලැබුණු ව ත්සම; සහ 

(2) කඩව්  කිරිමැටියාගාර  අංක 140/2 ලරන සථ්ානවයහි 
 දිංචි ඒ.පී.බී. ලළුවත්් මහ්ාවගන් ලැබුණු ව ත්සම. 

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මම  හ් සඳහන් 
ව ත්සම් තුන පිළිගන්වමි. 

(1) ්ංගමල  වහනකඩුව  අංක 295 ලරන සථ්ානවයහි  දිංචි 
නිරානි සමරසිංහ මහත්මියවගන් ලැබුණු ව ත්සම; 

(2) සප්්රිංවැලි  බැී වීකු, ර  "මුදි්ා" යන සථ්ානවයහි  දිංචි 
ජී.බී. අත්්නායක මහ්ාවගන් ලැබුණු ව ත්සම; සහ 

(3) මුමවමරියාව  නව නගරය  කැළණිමුමල  වනො. 410/17 
ලරන සථ්ානවයහි  දිංචි ආ්ථ. මැණික්ගමආරච්චි 
මහ්ාවගන් ලැබුණු ව ත්සම. 

987 988 



2016 ඔක්ව්ෝබ්ථ 27  

ගු තේ. එම්. ආනන්ා කුොරසිරි ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ரஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  ිබිබල  දියවකොබල  
වමොරගහකඳුර යන සථ්ානවයහි  දිංචි එච්.එම්. ව්න්නවකෝන් 

මහ්ාවගන් ලැබුණු ව ත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 
ඉදිරිපත් කරන ලා තපත්සම්  ෙහජන තපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය ුතුර යයි නිතයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 
ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
සෙෘද්ධි සහනාධාර ලබා දීෙ  නිර්ණායක 

சமுர்த்தி நிவாரைம் வழங்கல் : அளவுரகால் 
PROVISION OF SAMURDHI ASSISTANCE: CRITERIA  

 

490/’16 

1. ගු කනක තහේරත් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

සමාා සවිබලගැන්වීම් හා නිාසාධන අමා්යතුමාවගන් සූ 

්රශන්ය- ( ): 

(අ) (i) 2015 - 2016 ව්ථෂ සඳහා සමෘී ධි සහනාධාරය 
ලබාදීම සඳහා සලකා බලනු ලැබූ නි්ථණායක 
කවව්ථල; 

 (ii) එම නි්ථණායකවලට අනුකූලව සමෘී ධි සහනාධාර 
ලබා දී සික බවට  සෑහීමකට  ත් වන්වන්ල; 

 (iii) සහනාධාර ලැිබය යුතු නමුත් ලැනට සහනාධාර 
වනොලබන  වුම සිටින බව  පිළිගන්වන්ල; 

 (iv) ඔවුන්ට සහනාධාර ලබා දීමට පියවර ගන්වන්ල; 

 (v) එවසේ නම්  ඒ කවර දිනයක සිටල;  

 යන්න එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල? 

(ආ) වනො එවසේ නම්  ඒ මන්ල? 

 
சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புாி அகமச்சகரக் ரகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) 2015-2016ஆம் ஆண்டுகள் ததாடர்பாக சமுர்த்தி 

நிவாரைம் வழங்குவதற்காக கவனத்திற் 

தகாள்ளப்பட்ட அளவுரகால்கள் யாகவதயன் 

பகதயும்; 

 (ii) அந்த அளவுரகால்களுக்கு அகமவாக சமுர்த்தி 

நிவாரைம் தபற்றுக் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது என 

திருப்தி அகடகின்றாரா என்பகதயும்; 

 (iii) நிவாரைம் கிகடக்க ரவண்டியுள்ளரபாதிலும் 

தற்ரபாது நிவாரைம் கிகடக்காதுள்ள 

குடும்பங்கள் உள்ளன என்பகத ஏற்றுக்தகாள் 

கின்றாரா என்பகதயும்; 

 (iv) இவர்களுக்கு நிவாரைம் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கு 

நடவடிக்கக எடுப்பாரா என்பகதயும்; 

 (v) ஆதமனில், அது எத்திகதியிலிருந்து என்ப 

கதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Social Empowerment and  
Welfare: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the criteria that was taken into 
consideration to provide Samurdhi 
assistance for the years 2015-2016; 

 (ii) whether he is satisfied that the Samurdhi 
assistance has been given based on the 
aforesaid criteria;  

 (iii) whether he accepts that there are families 
who do not receive  assistance though they 
are entitled to receive;  

 (iv) whether steps will be taken to provide 
assistance to them; and 

 (v) if so, when? 

(b) If not, why? 
 

ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහ ා (සොජ සවිබල ගැන්වීම් හා 

සුභසාධන අො යුරො) 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 

நலன்புாி அகமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  එම ්රශන්යට පිළිතුර 
වමවසේයි. 

(අ) (i) 2015 - 2016 ව්ථෂ සඳහා අලුව්න් දිවි නැඟුම 
(සමෘී ධි) සහනාධාර ලබාදීමක් සිුල කර නැ්. 

  2015 ව්ථෂවපදී අමා්ය මණ්ඩලය විසින් ලබා ුලන් 
තීරණ ්රකාරව අලුව්න් සහනාධාර ලැිබය යුතු 
 වුම සහ සවිබල ගැන්වූ  වුම හඳුනා ගැමම 
සඳහා 2015 ව්ථෂවපදී සමීක්ෂණයක් සිුල කිරීමට 
කටයුතු වයොලන ලදී. එම සමීක්ෂණය අවසන් කර 
ව්ොරතුරු  රිගණකග් කිරීම වම් වන විට සිුල 
කරමින්  වතී. ලබාගත් ව්ොරතුරු  ලනම් 
කරවගන නවීන ්ාක්ෂණය වයොලා ගනිමින් නව 
නි්ථණායක හා ක්රමවේල  ලනම් කර ගනිමින් 
විලයාත්මක ක්රමවේලයකට ්රිකලාීනන් ව්ෝරා 
ගැමමට කටයුතු වයොලා ස්. වම් සඳහා විවශේෂඥ 
ලැනුමක් සික කණ්ඩායම්වල අලහස ්හා වයෝානා 
ලබා ගත් අ්ර  ාන හා සංඛ්යා වමඛ්න 
වල ා්ථ්වම්න්තුව  ශ්රී ලංකා ව්ොරතුරු හා 
සන්නිවේලන ්ාක්ෂණ නිවයෝජි් ආය්නය හා 
විශව්විලයාල ආරා්ථයවරුන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් 
නව නි්ථණායක සහ ක්රමවේල අනුව ඉදිරිවපදී 
සහනාධාරලාීනන් ව්ෝරා ගනු ලැවේ. 

  එවසේම 2006 ව්ථෂවප සමෘී ධි සහනාධාරලාීනන් 
ව්ෝරා ගැමවම්දී  හ් සඳහන් නි්ථණායක 
 ලනම් කරවගන සික අ්ර  ඒ යටවත් ්රාවීය ය 
මට්ටවම් විෂම්ාවන් අවම කර ගැමම සඳහා 
ානහමු  ැවැත්වීමත්  ඒ ඒ ්රවීශවලට ආවේණික 
විවශේෂි් වූ නි්ථණායකයන්ල වයොලා ගනිමින් 
සහනාධාරලාීනන් ව්ෝරා වගන ස්. 

989 990 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

01.  වුවම ආලායම් ්ත්ත්වය 

02.  වුවම සාමාජික සංඛ්යාව/ යැව න්නන් 
සංඛ්යාව 

03. නිවවසේ  ඉඩවම් අයිිකය  සව්ාාවය 

04.  වුවම අවනකුත් වත්කම්. 

 (ii) අඩු  ාඩු සික බව ව වන්.  නව වත්රීම්වලදී එය 
නිවැරදි කර ග් යුතුය. 

 (iii) ඔේ. 

 (iv) ඔේ. 

  ඉහ් (අ) i. සඳහන් සමීක්ෂණය සමස්් දිවයිනම 
ආවරණය වන  රිදි සමෘී ධි සහනාධාර ලබා දීම 
සඳහා නිුලනි ්රිකලාීනන් ව්ෝරා ගැමමට 
සමීක්ෂණයක් සිුල කර ඉදිරි කටයුතු සිුල කරමින් 
 වතී. එමඟින් සහනාධාර ලැබීමට හිමිකම් ලබන 
 වුම හඳුනා ගැමමට හැකිවනු ස්. ඉන් 
අනතුරුව ව්ෝරා ගනු ලබන  වුම සඳහා 
සහනාධාර ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලැවේ.  

 (v)   වම් වන විට ඉහිකන් සඳහන් කර සික ්රිකලාීනන් 
ව්ෝරා ගැමමට සිුලකළ සමීක්ෂණය අවසන් කර  
එම ව්ොරතුරු  රිගණකග් කිරීමට ානවමඛ්න 
හා සංඛ්යාවමඛ්න වල ා්ථ්වම්න්තුව  ශ්රී ලංකා 
ව්ොර තුරු හා සන්නිවේලන ්ාක්ෂණ නිවයෝජි් 
ආය්නය  දිවි නැවේම සංව්ථධන වල ා්ථ්වම්න්තුව 
හා ඒකාබීධව  රිගණකග් කිරීවම් ලත්් 
 ීධිකයක් සකස ් කර  නිලධාරින් පුහුණු කර  
ලත්්  රිගණකග් කිරීවම් කටයුතු ආරම්ා කර 
ස්.  වුම විසි න්ලක්ෂයක්  මණ සමීක්ෂණයට 
ාාාන කර සික අ්ර  ලත්්  රිගණකග් කිරීම 
හා ්රිකලාීනන් ව්ෝරා ගැමමට ්රමාණවත් 
කාලයක් අවශය වේ. වමම වසර අවසන් වීමට 
්රථම සහනාධාර ලැබීමට නිුලනිකම් සික අඩු 
ආලායම්ලාීනන් හඳුනා ගැමම ට අවේක්ෂි්ය.  

(ආ)  අලාළ වනොවේ.  
 

ගු කනක තහේරත් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මවේ  ළමුවැනි අතුරු 
්රශන්ය වමයයි.  සමෘීධි සහනාධාර ලබා ගන්නා  වුමවල 
ලරුවන්ට ුසස් අධයා නය සඳහා ශිෂයාධාරයක් ලබා ුලන්නා.  

නමුත්  විවෘ් විශව්විලයාලවයන් වහෝ වවනත් ක්රමයකින්  වහෝ 
බාහිර ු ාධිය ලබාගන්නා එම ලරුවන්ට වම් ව්ථෂවප සිට එම 
ශිෂයාධාරය ලබා වලන්වන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා වමොකක්ල 

කියන්වන්  ගරු සමිකතුමනි? එම ශිෂයාධාරය නැව් ලබාවලන්න 
පුළුවන් නම් වලොකු වලයක්. 

 
ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  දිවි නැවේම වහෝ සමෘීධි වැඩ පිළිවවළ 
යටවත් අ  විශ්වවිලයාල ලරුවන්ට වකොවහොමටවත් ශිෂයත්ව 
ුලන්වන් නැහැ. වම් කටයුත්් අ  රුපියම  න්සීවයන් ්මයි  ටන් 
ගත්වත්.  නිව එය රුපියම 750ක් වුණා. නැව් එය රුපියම 
1 000ක් වුණා. ලැන් වම් රාය යටවත් රුපියම 1 500ක් වලනවා. 
එවහම වලන්වන් සමෘීධිලාීන  වුමවල සිටින ුසස් ව ළ හලාරන 
ලරුවන් 20 000කටයි. වම් අවුරුීවලත් එම දීමනාව වලන්න 
අලුිකන් 10 000ක් ව්ෝරාවගන ිකවබනවා. ඒ අනුව එම ලරුවන් 
20 000ට සෑම මසකම රුපියම 1 500 බැගින් වලනවා.  

ගු කනක තහේරත් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

විශව්විලයාලයට වත්රී  ත් වුණු අයට ආධාරයක් ලබා ුලන්නා 
වන්? 

 
ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

නැහැ. කවලාවත්ම දීලා නැහැ. කවලාවත් විශ්වවිලයාලයට 
සතුළු වන ළමයින්ට දිවිනැඟුම වහෝ සමෘීධිය යටවත් අපි ආධාර 

දීලා නැහැ.  

 

ගු කනක තහේරත් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ුසස් අධයා නය සඳහා කවලාවත් දීලා නැීල? 

 

ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

අව ොස (ුසස ්ව ළ) හලාරන ලරුවන් සඳහා වලනවා.  හැබැයි  
විශව්විලයාලවලට සතුළු වන ළමයින්ට දීලා නැහැ.  

 

ගු කනක තහේරත් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඒ කියන්වන්  ු සස ්අධයා නයට වන්ල? 

 

ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඔේ. 

 
ගු කනක තහේරත් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මවේ වලවන අතුරු 
්රශන්ය වමයයි.  ගරු සමිකතුමනි   සමෘීධි බැංකුවල අනිවා්ථය 

ඉිකරි කිරීවම් ගිණුම්වල මුලම ්ැන් ත් කර ිකවබන අයට ඒ මුලම 
වයස අවුරුුල 60දී ලබා ගන්න හැකියාව ිකබුණා. නමුත්   අල එම 
වයස් සීමාව අවුරුුල 70 ලක්වා වැ ක කර ිකබීමට වහේතුව වමොකක්ල?   

 
ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  වම් බැංකුවේ ආණ්ඩුවේ 

සමලි ශ්යක්වත් නැහැ.  වම් වනවකොට රුපියම ිබලියන 1 0ක් 
වි්ර වන වම් මුලමවලින් අපි  ුලේ ත් සහනාධාරලාීනන්ට 
වකටිකා න හා මධයකා න ණය ලබා වලනවා.   රුපියම 5 000 

සිට රුපියම ලක්ෂ 10 ලක්වා ලැන් ණය ලබා වලනවා. වම් සියමල 
වලන්වන්  සහනාධාරලාීනන් ඉිකරි කරන මුලමවලින්. ඒ අයවේ 
අනිවා්ථය ඉිකරි කිරීම්වලට අම්රව  ඒ අයවේ වැ කහිටි ගිණුම් 

ිකවබනවා; ළමා ගිණුම් ිකවබනවා;  ාසම ලරු ගිණුම් ිකවබනවා. 
ඊට අම්රව  ඒ අය සිංහල අලුත් අවුරුීලට විවශේෂ ඉිකරි කිරීමක් 
කරනවා. ඒ වාවේ වනොවයකුත් ඉිකරි කිරීම් හරහා ඉිකරි කරන 

සමලි ්මයි වම්වක් ිකවබන්වන්. ආණ්ඩුවේ සමලි ශ්යක්වත් 
නැහැ.  

ඒ නිසා වම්වක් ඉිකරි කර ිකවබන මුලම ආ නි ගැමමට අපි 
සහනාධාරලාීනන්ව ුනන්ුල කරවන්වන් නැහැ. එවහම වවලාවක 
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අපි ඒ අයව ුනන්ුල කරවන්වන් ණය මුලලක් ගන්නයි. කුඩා 

කණ්ඩායම් හරහා  සමිිකය හරහා ණය මුලලක් ගන්නයි ුනන්ුල 
කරවන්වන්. හැබැයි   යම් පුීගලයකුට අසම යක් සික වවලා වහෝ 
වවනත් ්ලබල ්රශන්යක් ිකවබනවා නම් අපි ඒ මුලම නිලහස ්
කරන්න කටයුතු කරනවා  වයස අවුරුුල 70ට අඩු වුණත්. හැබැයි  

සමස්්යක් හැටියට වැ ක වශවයන් වම් මුලම නිලහස් කරන්වන් 
ණය සඳහායි. අපි වි්රක් වනොවවයි  ග්රාමීන් බැංකු වයා ාරය 
කටයුතු කවළේත් එවහමයි. සැමුවවමඩන් බැංකු වයා ාරය කටයුතු 

කවළේත් එවහමයි. චීනවප පී මස් වකොමියුනින් බැංකු වයා ාරය 
කටයුතු කවළේත් එවහමයි. ඒ නිසා වම් අයවේ ඉිකරි කිරීම් ගන්න 
අපි ුනන්ුල කරවන්වන් නැහැ. අපි හැම වවලාවේම වම් අය 

ුනන්ුල කරවන්වන් ණයක් ගන්නයි. 

 
ගු කනක තහේරත් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු සමිකතුමනි  ඒ කරුණ  ැහැදිලියි. නමුත්  කාලයක් 
ිකස්වසේ ඔවුන්වේ අනිවා්ථයය ඉිකරි කිරීම් ගිණුම්වල මුලම ිකබුණා.  

වයස අවුරුුල 60 පිරුණාම වම් මුලම ගන්න පුළුවන් කියලා වම් අය 
වනොවයකුත් බලාව ොවරොත්තු ්බාවගන සිටියා. වයස අවුරුුල 70 
කියන්වන් ජීවි්වප අවසාන කාලය වාවේයි. ඒ අනිවා්ථයය ඉිකරි 

කිරීවම් මුලම ආ නි ග් හැකි වයස් සීමාව අවුරුුල 70 ව්ක් වැ ක 
කිරීම තුළින් ඒ වැ කහිටියන්ට අසාධාරණයක් වුණාය කියලා ්මයි 
ඒ වගොමලන් අ ට වම් ්රශන්ය ඉදිරි ත් කරමින් කියන්වන්.  

 
ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

මවේ යුගවපත්   විත්රා වන්නිආරච්චි මැිකනියවේ යුගවපත්  
බැසිම රාා ක්ෂ මහ්ාවේ යුගවපත් වම් වයස් සීමාව ිකබුවණ් 

අවුරුුල 70යි.  නි ගිය දින සියය සතුළ්දී සජිත් ව්රේමලාස 
සමිකතුමා ්මයි වම් වයස ් සීමාව අවුරුුල 60ට වගනාවේ. අපි ඒ 
වයස් සීමාව නැව් අවුරුුල 70 කළා. 

 
ගු කනක තහේරත් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු සමිකතුමනි  සමෘීධි නිලධාරින් සථ්ාන මාරු කිරීවම්දී 
එක වසමකින් ඊළඟ වසමකට මාරු කිරීම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් 
ඈ් වසමකට මාරු කවළොත් ලැවබන දීමනා ්රමාණවත් නැහැ. ඒ 

නිසා ඒ විධියට ඒ මාරුවීම් ක්රියාත්මක කරන්න එ ා.    

 
ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

 නි ගිය කාලවප දිගට හරහට එහාට වමහාට මාරුවීම් කරලා 
ිකබුණා. ගමන් වියලම් දීමනා  වැඩ බැ වම් දීමනා ආදිය වලන්න 
විධියක් නැත්වත්  නි ගිය බැසිම රාා ක්ෂ යුගවප වම් 

එක්වකවනකුටවත් හරියට  ත්වීම් ලිපියක් ලබා දීලා නැික නිසා. 
ඉිකන් ඒ නිසා එහි විශාල වැරැදි ිකවබනවා. අපි ලැන් ඒ වැරැදි 
හලාවගන යනවා.  ත්වීම් ලිපි ලබා දීවම් අවසාන අදියව්ථ ලැන් 

ඉන්වන්.   Cabinet Paper එකක් ඉදිරි ත් කරන්න ිකවබනවා. ඒක 
එන සිකවප ලැවබයි. ඊට  නිව අපි  ත්වීම් ලිපි ටික වලනවා. 
එ්වකොට දීමනා ආදිය හම්බ වවනවා. අපි ලැනට කියලා 

ිකවබන්වන් වම් නිලධාරින් වසේවය කරන්න ඉමලන ්ැන ඔවුන්ට 
වලන්න කියලායි. හැබැයි  සථ්ාන මාරුකිරීම් කරනවා නම් ඒ 
ආසන්න ්ැනකට සථ්ාන මාරුවීම කරන්න කියලා ්මයි  කියලා 

ිකවබන්වන්. හැබැයි  විනය ්රශන් ම් කටයුතු කිරීවම්දී සමහර 
වවලාවට ඒවා එහාට වමහාට වවන්න පුළුවන්.  

 ල් පැණි හා හකුු කර්ොන් ය දිුතු කිරීෙ   
ිළයවර 

பனம்பாகு மற்றும் கருப்பட்டி சார்ந்த ககத்ததாழிகல  

ரமம்படுத்தல் : நடவடிக்கக 
UPLIFTMENT OF PALMYRA TREACLE AND JAGGERY 

INDUSTRY: STEPS TAKEN 
532/’16 

2. ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

බන්ධනාගාර ්රිකසංසක්රණ  පුනරුත්ථා න  නැව්  දිංචි 

කිරීම හා හින්ුල ආගමික කටයුතු අමා්යතුමාවගන් සූ ්රශ්නය - 
(1): 

(අ) (i) ්ම  ැණි ආශ ර්ිව නිෂ ්ාලන රාශියක් සිුල කළ 
හැකි බවත්;  

 (ii) එය සීනි වවනුවට ාාවි් කළ හැකි වසෞඛ්යාරෂි් 
විකම යක් බවත්; 

 (iii) වමම ක්ථමාන්්ය හරහා රැකියා අවසථ්ා විශාල 
  රමාණයක් ානි් කළ හැකි බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්වන්ල? 

(ආ) (i) ්ම  ැණි හා හකුරු ක්ථමාන්්ය ජීවවනෝ ාය 
කරගත් පිරිස පිළිබඳ සංගණනයක් සිුල කර ිකවේල; 

 (ii) එවසේ නම්  එම සංඛ්යාව වකො මණල; 

 යන්න එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල? 

(ස) (i) ්ම  ැණි හා හකුරු ක්ථමාන්්ය නගා සිටු වීමට 
රාය පියවර වගන ිකවේල; 

 (ii) එවසේ නම්  එම පියවර කවව්ථල;  

 යන්නත් එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල? 

(ඈ) වනො එවසේ නම්  ඒ මන්ල? 
 

சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, 

மீள்குடிரயற்றம் மற்றும் இந்து மத அலுவல்கள் அகமச்சகரக்  

ரகட்ட வினா: 

(அ) (i) பனம்பாகு சார்ந்ததாகப் பல உற்பத்திககள 

ரமற்தகாள்ள முடியுதமன்பகதயும்; 

 (ii) சீனிக்குப் பதிலீடாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய 

ஆரராக்கியம் மிகுந்த மாற்றீடாகும் 

என்பகதயும்; 

 (iii) இந்த ககத்ததாழில்துகற ஊடாகப் தபருமளவு 

ததாழில்வாய்ப்புககளத் ரதாற்றுவிக்க முடியு 

தமன்பகதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) பனம்பாகு மற்றும் கருப்பட்டி சார்ந்த 

ககத்ததாழில்ககள வாழ்வாதாரமாகக் 

தகாண்டவர்கள் எத்தகன ரபர் என்பகதப் பற்றி 

மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அவ்தவண்ைிக்கக யாததன் 

பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பனம்பாகு மற்றும் கருப்பட்டி சார்ந்த 

ககத்ததாழில் துகறகய ரமம்படுத்துவதற்கு 

அரசாங்கம் நடவடிக்கக ரமற்தகாண்டுள்ளதா 

என்பகதயும்; 
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 (ii) ஆதமனில், அந்நடவடிக்கககள் யாததன் 

பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Prisons Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he admit that- 

 (i) a range of products is possible with palmyra 
treacle; 

 (ii) it is a healthy substitute for sugar; and 

 (iii) a large number of jobs can be generated 
through this industry? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether a census has been conducted 
regarding the number of people engaged in 
palmyra treacle and jaggery industry for 
their livelihood; and 

 (ii) if so, of that number? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether  the Government has taken steps to 
uplift the palmyra treacle and jaggery 
industry; and 

 (ii) if so, what those steps are? 

(d) If not, why? 
 

ගු ඩී.එම්. සපවාමිනාාන් ෙහ ා (බන්ධනාගාර 

ප්රිනසංසපකරණ  ුනනුත්ාාපන  නැව  පදිංික කිරීෙ හා 
හින්දු ආගමික ක ුතුර අො යුරො) 
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன் - சிகறச்சாகலகள் 

மறுசீரகமப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடிரயற்றம் மற்றும் 

இந்துமத அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

(அ)  (i) பகனயிலிருந்து பலவித உற்பத்திப் தபாருட்கள் 

உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்றன. அவற்றில்,  

1. சாற்று சார் உற்பத்தி 

2. பழம் சார் உற்பத்தி  

3. ஓகல சார் உற்பத்தி 

4. கிழங்கு சார் உற்பத்தி 

5. தும்பு சார் உற்பத்தி 

6. மரம் சார் உற்பத்தி 

  என்பன பிரதானமானகவயாகும்.  

  பனம்பாகானது (Palmyrah Treacle) பனஞ்சாறு 

சார் உற்பத்திப் தபாருளாகும். இது பகன 

பூத்ததிலிருந்து தவட்டிப் தபறப்படும் 

தநாதிப்பகடயாத பதநீாிகனக் காய்ச்சிப் 

தபறப்படும் இனிப்பான பாைியாகும். 

இப்பாைியிகனப் படிகமாக்கி கல்லாக்காரம் 

தபறப்படும். இப்பாைியிகன ரமலும் காய்ச்சி 

பகன தவல்லம் தபறப்படுகிறது.  

  இப்பாகிகன நாம் இனிப்புப் தபாருட்கள் 

தசய்வதற்கும் i c e  c r e a m ,  தயிர் 

ரபான்றவற்றுடன் ரசாோ்த்து உண்பதற்கும் 

பயன்படுத்துகின்ரறாம்.  

  இருப்பினும் பனம்பாகு உற்பத்திக்கான தசலவு 

அதிகமாக உள்ளது. தபாதுவாக ஒரு லீற்றர் 

பதநீாின் விகல 50.00 ரூபாயாகும். 18 லீற்றர் 

பதநீாிலிருந்து ஒரு லீற்றர் பாைி உற்பத்தி 

தசய்ய முடியும். ஒரு லீற்றர் பாைியின் தபறுமதி 

கிட்டத்தட்ட 400.00 ரூபாயாகும். ரமலும், ஒரு 

கிரலா கிராம் பகன தவல்ல உற்பத்தியின் 

தபறுமதி 600/- ரூபாய் ஆகும். ஒரு கிரலா கிராம் 

பனஞ்சீனியின் தபறுமதி 2,000/- ரூபாய் வகர 

இருக்கின்றது. ஆனால், இகவ யாவும் மிகச் 

சிறந்த மருத்துவ குைங்களுகடயகவயாகும்.  

  தற்தபாழுது வருடாந்தம் 12,000 - 15,000 

கி.கிராம் பகன தவல்லம் உற்பத்தி 

தசய்யப்படுவதுடன், கல்லாக்கார உற்பத்தி 

வருடத்திற்கு சிறிய அளவிரலரய - 5 கி.கிராம் - 

ரமற்தகாள்ளப்படுகின்றது.  

 (ii)  சீனிக்குப் பதிலான சிறந்த மாற்றீடாக 

இருப்பினும் உற்பத்தி தசலவு மிக 

அதிகமாகவுள்ளது. ஆனால், மிகமிக 

ஆரராக்கியம் மிகுந்த உற்பத்தியாகும். பகன 

தவல்லம், பனஞ்சீனி ஆகியவற்றின் கிகளசிமிக் 

அளவு - Glycemic Index - பற்றி யாழ்ப்பாைப் 

பல்ககலக்கழகமும் பகன ஆராய்ச்சி நிகலயமும் 

ரமற்தகாண்ட ஆராய்ச்சியிலும் GI அளவானது 

52 ஆகக் கைிக்கப்பட்டுள்ளது.  

  அதகனவிட, சுரதச மருத்துவத்தில் பனம் 

பாகுசார் உற்பத்தியான பதநீர் பாைி, 

கருப்பட்டி, பனங்கற்கண்டு என்பன 

ரநாய்ககளக் குைப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படு 

கின்றன.  

1. எலும்புகள் வலுப்தபறுவதுடன் கருப்கப 

ஆரராக்கியம்  தபறும். 

2. வறட்டு இருமல், நாட்பட்ட சளி நீங்கும். 

3. ரநாய் எதிர்ப்புச் சக்தி கூடும். 

4. இரத்தத்தில் சர்க்ககரயின் அளவு 

கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். 

5. ததாழுரநாய் நீங்கும். 

6. மாதவிடாய் தகட விலகும். 

7. வயிற்றுப்புண், ததாண்கடப் புண், 

இரத்தக்கடுப்பு நீங்கும். 

8. மலச்சிக்ககலப் ரபாக்கும். 

 (iii) இக்ககத்ததாழில் துகறயூடாக ரநரடியாக சீவல் 

ததாழிலாளர்களும், பகன சார் சாற்று உற்பத்தித் 

ததாழிலாளர்களும் தபருமளவு ததாழில் 

வாய்ப்பிகனப் தபற்றுக்தகாள்ள முடியும்.  

(ஆ)  (i)  ஆம். 

 (ii)  தற்தபாழுது பனந்ததாழில் உற்பத்தி 

வல்லுநர்கள் 7 , 5 0 0  ரபாோ் ததாழிலில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர்.  இவர்களில் தபரும்பாலா 

ரனார் கள் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

எனினும் தகுந்த முகறயில் பனம்பாகு 
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உற்பத்திக்கான சந்கத வாய்ப்பு இருப்பின் 

அகனவகரயும் பதநீர் உற்பத்தியில் ஈடுபட 

கவக்க முடியும். தற்தபாழுது ரநரடியாக 1,200 

குடும்பங்கள் அத்ததாழிலில் ஈடுபட்டு 

வருகின்றன. இதகனவிட ததாழிலாளர்கள், 

விற்பகனயாளர்கதளன மகறமுகமாக 2,000 

ரபாோ்வகர பயன்தபற்று வருகின்றனர். 

(இ)  (i)  ஆம். 

 (ii)  பகன அபிவிருத்திச் சகபயின் மூலதன 

நிதியிலிருந்தும் அகமச்சினூடாக வரும் 

வாழ்வாதார  நிதியிலிருந்தும் பின்வரும் 

உதவிகள் ரமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  

  2010ஆம் வருடத்தில், 

  பகன தவல்லத் ததாழிற்சாகல உபகரைங்கள் - 

ஒவ்தவான்றும் 1.5 மில்லியன் ரூபாய் 

தபறுமதியானது - பின்வரும் சங்கங்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டன: 

- ரகாண்டாவில் பகன, ததன்கன வள 

அபிவிருத்திக் கூட்டுறவுச் சங்கம். 

- சங்காகன பகன, ததன்கன வள 

அபிவிருத்திக் கூட்டுறவுச் சங்கம். 

  2011ஆம் வருடத்தில், 

  முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திலுள்ள ஐந்து பகன, 

ததன்கன வள அபிவிருத்திக் கூட்டுறவுச் 

சங்கங்களுக்குப் பகன, ததன்கன 

உற்பத்திக்தகன 0.75 மில்லியன் ரூபாய் 

தபறுமதியான உபகரைங்கள் வழங்கப்பட்டன.  

  2013ஆம் வருடத்தில், 

  கிளிதநாச்சி பகன ததன்கன வள அபிவிருத்திக் 

கூட்டுறவுச் சங்கத்துக்குக் 'காகில்ஸ்' 

நிறுவனத்தின் மூலம் 4.00 மில்லியன் ரூபாய் 

தபறுமதியான பகன தவல்ல உற்பத்தி 

இயந்திரத் ததாகுதிகய வழங்கியுள்ரளாம். 

  ரமலும், பூநகாி, பகள பகன ததன்கன வள 

அபிவிருத்திக் கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்குப் பகன 

தவல்ல உற்பத்தி உபகரைங்கள் வழங்கி உதவி 

தசய்திருக்கின்ரறாம். 

  400 பதநீர் ததாழிலாளர்களுக்கு உபகரைங்கள் 

வழங்கியிருக்கின்ரறாம். 

  2014ஆம் வருடத்தில், 

  கரதவட்டி பகன ததன்கன வள அபிவிருத்திக் 

கூட்டுறவுச் சங்கத்துக்கு 5 இலட்சம் ரூபாய்  

தபறுமதியான பகன தவல்ல உற்பத்தி நிகலய 

உபகரைங்ககள வழங்கியிருக்கின்ரறாம். 

  பின்வரும் சங்கங்களுக்கு 2.5 மில்லியன் ரூபாய் 

தபறுமதியான நவீன பகன தவல்ல உற்பத்தி 

நிகலயம் அகமத்து வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது.     

  -  அச்சுரவலி பகன ததன்கன வள 

அபிவிருத்திக் கூட்டுறவுச் சங்கம். 

  - தகாடிகாமம் பகன ததன்கன வள 

அபிவிருத்திக் கூட்டுறவுச் சங்கம். 

  பதநீர் உற்பத்தி தசய்யும் பனந்ததாழில் 

வல்லுநர்கள் 250 ரபருக்கு ரூபாய் 20,000.00 

தபறுமதியான கசக்கிள் மற்றும் பனந்ததாழில் 

வல்லுநர்களுக்கான உபகரைங்ககள வழங்கி 

யிருக்கின்ரறாம். 

  2015ஆம் வருடத்தில், 

  3.00 மில்லியன் ரூபாய் தபறுமதியில் நான்கு 

பகன தவல்ல உற்பத்திப் தபாறித் ததாகுதிகள் 

விசுவமடு,  மானிப்பாய்,  ததல்லிப்பகள 

மற்றும் பூநகாியில் அகமக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

  2016ஆம் வருடத்தில், 

  நவீன பனங்கட்டித் ததாழிற்சாகலகள் மூன்று 

அகமக்கப்படவுள்ளன. 200 பனந்ததாழில் 

வல்லுநர்களுக்கு உபகரைங்கள் வழங்கப்பட 

வுள்ளன. 

(ஈ) எழமாட்டா. 

ரமலும், திக்கத்திலிருக்கும் பனஞ்சாராய வடிசாகலகய 

நாங்கள் புதுப்பித்து அகதயும் பனந் ததாழிலாளர்களுக்கு , 

அதாவது அங்கிருக்கும் சங்கங்களுக்குத் திருப்பிக் 

தகாடுப்ரபாம் என்றும் கூறியிருக்கின்ரறாம். 

திக்கத்திலிருக்கும் அந்த வடிசாகலகயப் புதுப்பிப்பதற்கு 130 

மில்லியன் ரூபாய் பைம் தசலவழிக்கப்படவிருக்கின்றது . 

புதுப்பித்த பின்னர் அந்த வடிசாகலகய மக்களுக்ரக 

தகாடுப்ரபாம். அதாவது co-operative society க்ரக 

அளிப்ரபாம் என்பகதயும் நான் கூற விரும்புகின்ரறன். 

 

ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  ුතුරු  ළා් 
නිවයෝානය කරන ඔබතුමා මූලාසනවප සිටින අවස්ථාවක  

ඔබතුමන්ලාවේ ්රවීශවප ාන්ාවට ඉ්ා වැලගත් ශාකයක් වන 
්ම ගස - අ ට ව ොම ගස වාවේ -   ආශ්රි් නිෂ් ාලන පිළිබඳව 
්රශන් කරන්නට ලැබීම ගැන මා සතුටු වවනවා.  වබොවහොම දී්ථ,  

සවිස්්රාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව මා ගරු සමිකතුමාට 
ස්තුිකවන්් වවනවා.  ගරු සමිකතුමාවේ පිළිතුව්ථදී කියැවුණා  
්ම හකුරු  නිෂ ්ාලනවල මිල වබොවහොම ඉහළයි   ඒ වාවේම එම 

නිෂ ්ාලනවලට වැ ක මූලයමය වටිනාකමක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
කියලා. මම හි්න විධියට ඒ නිසාමයි ලංකාවට ්ම  ැණි සහ 
්ම හකුරුවල වැලගත්කම ්වත් වැ ක වවලා ිකවබන්වන්.  

ඒවායින් වැ ක ආලායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. වම් වවලාවේ සමාා 
සවිබල ගැන්වීම් හා නිාසාධන අමා්ය ගරු එස්.බී. දිසානායක 
මැිකතුමාත්  වම් ගරු සාාවේ ඉන්නවා. එතුමාවගන් මම අහන්න 
කැමැිකයි  එතුමාවේ සමෘීධි වයා ාරය - ලැන් ඒක දිවි නැඟුම 

වනොවවයි  ගිය සිකවප ඉඳලා සමෘීධි වයා ාරය - එක්ක එකතු 
වවලා වැ ක ආවයෝානයක් කරලා  වැ ක මුලම ්රමාණයක් වම් 
පුීගලයන්වේ අ්ට ලැවබන විධියට ්ම ආශ්රි් නිෂ ්ාලන 

ධාරි්ාව ඉහළ නංවන්න ඒ අමා්යාංශ වලක සහ ්වත් අවශය 
අමා්යාංශ එකතු වුණු ඒකාබීධ  වැඩ පිළිවවළක් ිකවබනවාල 
කියලා. 

 

ගු ඩී.එම්. සපවාමිනාාන් ෙහ ා  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அப்படியான ஒரு திட்டம் இன்றுவகர இல்கல. எனினும் 

எங்களுகடய Ministry இன் மூலமாக அகதச் தசய்ய 

முடியுதமன்பது என்னுகடய நம்பிக்ககயாகும். இந்த வருடமும் 

அடுத்த வருடமும் பனந் ததாழிலுக்காக ரவண்டிய 

தசலவுககள நான் தசய்து தருரவதனன்று கூற விரும்பு 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

கின்ரறன். மற்றும் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் மூலமாகவும் 

நிதியிகன வழங்க முடியுதமன அதிகாாிகள் கூறுவகதயும் 

நான் வரரவற்கின்ரறன். அப்படி நடந்தால் அதில் எனக்கு எந்த 

ஆட்ரசபகனயும் இல்கலதயன்பகதயும் கூற விரும்பு 

கின்ரறன்.  
 
ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  යුීධය වකවානුවේත්  
යුීධවයන්  සව්සේත් අපි ුතුර  නැ වඟනහිර සංරාරය කරීදි  

වබොවහෝ විට ලැක්වක්  ්ම ගස් වනොවවයි  කරටි කැ කලා විසිවවලා 
ඉතුරු වුණු දිර දිරා යන ්ම වකොටන්; ්ම කඳන්. යුීධය 
වකවානුවේ බර ආයුධවලින් වල ැත්ව්න් වවච්ර හුවමාරුවලදී 

විශාල ්ම ගස් ්රමාණයක් විනාශ වවලා ිකවබනවාය කියා මා 
හි්නවා.  

විවශේෂවයන්ම ුතුර  නැ වඟනහිර  ්ම වගා කළ හැකි 
දිස්ත්රික්කත්   ුතුර  නැ වඟනහිරින් වමපිට පුත්්ලම් දිස්ත්රික්කයත්  

හම්බන්ව්ොට දිස්ත්රික්කයත් වීශවේණික වශවයන් ුතුව්ථ සමහර 
්රවීශ හා සමාන -  සම්පු්ථණවයන් සමාන වනොවුණත්  - බව අපි 
ලන්නවා. ඒ නිසා ුතුර  නැ වඟනහිරත්  ඒ හා සමාන කාලවේණික 

්ත්ත්වයක් ිකවබන පුත්්ලම  හම්බන්ව්ොට වාවේ දිස්ත්රික්කත් 
ඉලක්ක කරලා  ණය  හනිකම් ලබා දීලා  ්ම  ැළ ලබා දීලා  
්ාක්ෂණය ලබා දීලා  වඩාත් දියුණු ්ාක්ෂණය සික කරලා  

සමෘීධි වයා ාරය වාවේ ්රාවීය ය සංව්ථධන බැංකු හරහා ණය 
ලබා දීවම් ක්රමවේලයකට 2017දී යන්නට  අමා්යාංශයට ලැක්මක් 
සහ වැඩ පිළිවවළක් ිකවබනවාල කියලා මා ගරු සමිකතුමාවගන් 

ලැනගන්න කැමිකයි.  

 

ගු ඩී.එම්. සපවාමිනාාන් ෙහ ා  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அது ஒரு ரகள்வி இல்கல. உங்களுகடய ரகள்வி என்ன? 

Hon. Member, what is your question?  

 

ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මම අහන්වන් ණය ලබා දීලා  එවැනි වැඩ පිළිවවළකට යන්න 
අවනකුත් අමා්යාංශවලටත් සහාය ලබා වලන්න පුළුවන්ල 

කියලායි. 

 

ගු ඩී.එම්. සපවාමිනාාන් ෙහ ා  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
As the Hon. S. B. Dissanayake correctly said, this is 

under discussion, so I cannot give you a reply now. At the 
moment, there is nothing of that nature.  But, if there is 
anyone who wants to join us, he is welcome.  

 

ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මවේ තුන්වැනි අතුරු ්රශන්ය වමයයි. 

ගරු සමිකතුමනි  ඔබතුමා මූලික ්රශන්යට ුලන්නු පිළිතුරත්  ඒ 
වාවේම අතුරු ්රශන් වලවක්දී ුලන්නු පිළිතුරුත් අනුව  ැහැදිලියි  
්ම හා ඒ ආශ්රි් නිෂ ්ාලනවලට අගය එකතු කිරීමක් - value add 

- කරලා අ නයනය කළ යුතු බව.  ඒ කියන්වන් හකුරු මුලක් 

ගත්ව්ොත්  අපි ලන්නවා ්වමත් හකුරු ඔ්න්වන් වකවහම 
වකොළවප. සමහර වවලාවට හකුරු පුස ් කාලා. ඒ වාවේ 
්ත්ත්වයකුයි ිකවබන්වන්. ඒ නිසා අ නයනයත් ඉලක්ක කරලා 
සත්්ටම සනිරුම වඩා නි්ථමාණය ලිව සකස් කළ යුතු වනවා. 

ලැන් ඔබතුමා සඳහන් කළා  කිලිවනොච්චිය ්රවීශවප 
supermarkets වල ්ම ආශ්රි් නිෂ ්ාලන ිකවබන බව.  ුතුර - 
නැ වඟනහිවරන් වමපිට supermarkets වලටත් ්ම ආශ්රි් 

නිෂ ්ාලන එවන්න පුළුවන් නම් වලොකු ආලායමක් ගන්න පුළුවන්. 
ඒ නිසා ුතුර - නැ වඟනහිර වවවළඳ ව ොළට  මණක් වනොවවයි  
ලංකාවේ අවනකුත් ්රවීශවල ිකවබන වවවළඳ ව ොළවලටත් එම 

නිෂ ්ාලන එවන්න. වමොකල  ුතුර - නැ වඟනහිර ්රවීශවල අය 
්ම ආශ්රි් නිෂ ්ාලන නි්ර ගන්නවා. අවනක් ්රවීශවල අයට 
ඒක ආධුනික වලයක්. ඒ නිසා එේවවොත් වැ ක ආලායමක් ගන්න 

පුළුවන්.  

ඊළඟට  අ නයනය ඉලක්ක කර ගන්නත් පුළුවන්. අපි 
ලන්නවා  වලමළ ාන්ාව වලෝකවප වබොවහෝ රටවල ජීවත් වන 
බව. වැ ක වශවයන් ඉන්දියාව  ඒ වාවේම කැනඩාව වැනි යුවරෝ ා 

රටවල. ඒ නිසා අ නයනය ඉලක්ක කරගත් වැඩ පිළිවවළක් 
අමා්යාංශයට ිකවබනවාල? වමොකක්ල අ නයනය ඉලක්ක 
කරගත්් වැඩ පිළිවවළ? 

 

ගු ඩී.එම්. සපවාමිනාාන් ෙහ ා  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Member, what I want to mention is, none of our 

products have been “පුස් කාලා.”  In the sense, there is 
nothing wrong with the products. All the products have 
been sold into all the markets without any hindrance. First 
of all, I disagree with “පුස් කාලා.” -[Interruption.]  Yes.  
So, I do not accept that position.  The second position is, 
as far as the palmyrah based products are concerned, I 
had a very successful exhibition in Jaffna last week where 
all products were displayed. Every single product 
produced by the Palmyrah Development Board, including 
handicrafts were displayed. Probably, we will have it very 
soon in Colombo, Kandy and also in all main towns, so 
that, we will be in a position to expand the palmyrah 
based products and develop the palmyrah industry.   

 
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  

 
තසේවා නිුතක් යන්තේ භාර අරමුාල් ගිුම්  

ෙඩකලුනව දිසපත්රික්කය 
ஊழியர் நம்பிக்கக நிதியக் கைக்குகள் : 

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் 
 EMPLOYEES’ TRUST FUND ACCOUNTS: BATTICALOA 

DISTRICT  

754/’16 

3. ගු බිෙල් රත්නායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අග්රාමා්යතුමා සහ ාාිකක ්රික ත්ික හා ආ්ථිකක කටයුතු 

අමා්යතුමාවගන් සූ ්රශන්ය - (1) :  

(අ) 201   2014 සහ 2015 ව්ථෂවල මඩකලපුව දිසත්්රික්කය 
තුළ  

999 1000 

[ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාලන් මහ්ා] 
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 (i) ලියා දිංචිව ිකබූ වසේවා නියුක්්යන්වේ ාාර 
අරමුලම (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුිකන් ලියා දිංචි වූ වසේවා නියුක්්යන්වේ ාාර 
අරමුලම (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් ව්ථෂය අනුව වවන් වවන් වශවයන් වකො මණල 
යන්න එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල? 

(ආ) 201   2014 සහ 2015 ව්ථෂවල අලුිකන් ලියා දිංචි වූ වසේවා 
නියුක්්යන්වේ ාාර අරමුලම (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව    

 (i) රායට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අ්ථධ රාාය ආය්න;  

 (iii) ව ෞී ගලික අංශය;   

 (iv) ක්ථමාන්් අංශය; 

 (v) කෘෂික්ථමාන්් අංශය; 

 (vi) වසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් ව්ථෂය අනුව වවන් වවන් වශවයන් 
වකො මණල යන්නත් එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල? 

(ස) වනො එවසේ නම්  ඒ මන්ල? 
 

பிரதம அகமச்சரும், ரதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக்  ரகட்ட 

வினா: 

(அ) 2013,2014மற்றும்2015ஆம் ஆண்டுகளில் மட்டக்களப்பு 

மாவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு தசய்திருந்த ஊழியர் நம்பிக்கக நிதியக் 

(ETF)கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 (ii) புதிதாகப் பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF)

கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 ஒவ்ரவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் தனித்தனிரய 

யாது என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதாகப் 

பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ந.நி.(ETF) கைக்குகளின் 

எண்ைிக்கக; 

 (i) அரசாங்கத்துக்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நிறுவனங்கள்; 

 (iii) தனியார் துகற; 

 (iv) ககத்ததாழில்துகற; 

 (v) விவசாயத்துகற;  

 (vi) ரசகவத் துகற; 

 இற்கு அகமய ஒவ்ரவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் 

தனித்தனிரய யாது  என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ Trust 
Fund (ETF) accounts; and 

 (ii) the number of Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts registered anew; 

 (iii)  in the District of Batticaloa? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015,  the  
number  of  Employees’ Trust  Fund (ETF) 
accounts registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 

 
ගු නිතරෝයන් තපතර්රා ෙහ ා (ජාිනක ප්රිනපත්ින හා 
ආර්ථික ක ුතුර රාජය අො යුරො) 
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா - ரதசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  අග්රාමා්යතුමා සහ 
ාාිකක ්රික ත්ික හා ආ්ථිකක කටයුතු අමා්යතුමා වවනුවවන් මා 

එම ්රශන්යට පිළිතුර ලබා වලනවා.  

(අ)  

(ආ) වම් අයුරින් ව්ථගීකරණය කරනු වනොලැවේ. 

(ස) අලාළ වනොවේ. 

 
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු රාාය සමිකතුමනි  වමම ්රශන්ය පිළිබඳව ඔබතුමාට 

අවවබෝධයක් ිකවබනවා. නමුත් මම ඔබතුමාට ඉ්ාම කාරුණිකව 

කියා සිටිනවා  වමම පිළිතුරු වැරදියි කියා. ඔබතුමාට නිසි 
වගෞරවය සතුවයි  මම කියන්වන්. වම් ආකාරයට ව්ථෂයක් 
සතුළ්දී වම්රම් රැකියා ්රමාණයක් මඩකලපුව දිස්ත්රික්කවප 

සික වවලා ිකවබනවාල කියා ඔබතුමා වවනම වසොයා බලන්න. 
ඒක වැරදියි. ගරු රාාය සමිකතුමනි  නිලධාරින්වේ  ැත්් ගැන 
වනොවවයි  මම වම් කියන්වන්. වම්ැනදී එක්වකෝ වසේවා 
වයෝාකයන්වේ  ැත්ව්න් කරන්නා වූ යම් කිසි වංරනික වලයක් 

ිකවබනවා. වමොකල  වසේවය මාස හවයන් හයට කැඩීම වාවේ 
වලයක් වවන්න පුළුවන්.  ඒ නිසා වම් ඉලක්කම වැරදියි කියා මම 
ඉ්ාම නිහ්මානිව ඔබතුමාට කියනවා.  ඒ ගැන වසොයා බලන්න. 

ඔබතුමා සහ කම්කරු අමා්යතුමා කියන වලවලනාම වම් 
සම්බන්ධවයන් ලබා වලන පිළිතුරු වැරදියි.  

 
ගු නිතරෝයන් තපතර්රා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  අපි දී්ථ, වශවයන් 
සාකච්ඡා කර ්මයි  වමම ්රශ්නයට අලාළව වමම පිළිතුර ලබා 

ුලන්වන්. මුළු මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය තුළම 2015 ව්ථෂවපදී 
අලුිකන් ලියා දිංචි වූ සාමාජික ගිණුම් සංඛ්යාව 2 220ක් කියායි 

1001 1002 

වර්යය 

අ(i) අ(ii) 
ලියා දිංචිව ිකබූ 

සාමාජික ගිණුම් සංඛ්යාව 

අලුිකන් ලියා දිංචි වූ 

සාමාජික ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 9,722 3,305 

2014 8,775 2,245 

2015 8,257 2,220 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

අ  කියා ිකවබන්වන්. මම ලන්වන් නැහැ  වවන වමොකක් වහෝ 
ක්රමයකින් වුණාල කියලා. නමුත්  අලුිකන් ලියා  දිංචි වුණු නියම 
ගණන ඔබතුමා ඉමලූ  රිදි අපි ඔබතුමාට දීලා ිකවබනවා. 

ඔබතුමාට වැ ක විස්්ර ඕනෑ නම්  ානවමඛ්න හා සංඛ්යා වමඛ්න 
වල ා්ථ්වම්න්තුවත් විවිධ සංගණන කරන නිසා කුමක් වහෝ 
්රශන්යක් ිකවබනවා නම් අ ට ඒවාත් ලබාවලන්න පුළුවන්. 

      
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා පිළිතුර වලන්න ලබාගත් ්රවේශය පිළිබඳව මම 

ස්තුිකවන්් වවනවා. නමුත් ස්ිකර වශවයන්ම ඔබතුමා ානවමඛ්න 
හා සංඛ්යා වමඛ්න වල ා්ථ්වම්න්තුවවන් check කරලා බලන්න  
වම් සංඛ්යා වමඛ්න වැරැදියි. මට නැව් විවාලයක් අවශය නැහැ. 

ඔබතුමාම කම නා කරලා බලන්න  අවුරුුල 50ක් වි්ර ිකස්වසේ 
jobs 8 257ක් ිකබුණු ්ැනක එක අවුරුීලක වලලහස් ගණනයි. මුළු 
ගාමල දිසත්්රික්කවපම EPF Accounts ිකවබන්වන් 99 000යි. එක 
අවුරුීලක  8 000යි. මම අල සමහර නිලධාරින් සමඟත් කථා 

කළා. ඔවුන් පිළිගත්්ා  වම්ැන යම් කිසි වසොයා බැලිය යුතු 
කරුණක් ිකවබනවා කියලා. ඒකයි මම ඉමලා සිටින්වන්  වමහි 
සත්් ඉලක්කම වසොයාගන්න එක  ා්ථලිවම්න්තුවට වැලගත් 

කියලා. වබොවහොම ස්තුිකයි. 

 
ගු නිතරෝයන් තපතර්රා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මම ඒ පිළිබඳවත් වසොයා 
බලන්නම්. නමුත් අපි ානවමඛ්න හා සංඛ්යා වමඛ්න 
වල ා්ථ්වම්න්තුවවනුත් වම් හා සමානම ුත්්රයක් ගත්්ා. 

විවශේෂවයන්ම 2014දී මඩකලපුව දිස්ත්රික්කවප ව ෞීගලික 
අංශවප 1 1 629ක වසේවක සංඛ්යාවක් ඉන්නවා කියලා ගණන් 
බලා ිකවබනවා. නමුත්  එම ්රමාණය 2015දී 1 4 9 9යි. ඒ 

කියන්වන්    10ක වැ ක වීමක් ව න්නුම් කරනවා. මම නැව්ත් 
වම් පිළිබඳව වසොයා බලා කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No.6-788/'16 (2), the Hon. Lakshman 

Ananda Wijemanne. 

 
ගු ලක්යපෙන් ආනන්ා විතේොන්න ෙහ ා 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் ஆனந்த விரஜமான்ன) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මා එම ්රශ්නය අහනවා. 

 
ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  සව්වීශ කටයුතු 

අමා්යතුමා වවනුවවන් මා එම ්රශන්යට පිළිතුර දීම සඳහා සික 
වලකක කාලයක් ඉමලා සිටිනවා. 

 
ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිතයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 8-800/'16- (2), the Hon. (Mrs.) Shanthi 

Sriskandarasa.  
 

ගු ශ්ාන්ින ශ්රීසපකන්ාරාසා ෙහත්මිය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவாோ்கரள, நான் அந்தக் 

ரகள்விகயக் ரகட்கின்ரறன். 
 

ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  අධයා න අමා්යතුමා 

වවනුවවන් මා එම ්රශන්යට පිළිතුර දීම සඳහා සික වලකක 
කාලයක් ඉමලා සිටිනවා.  

 

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිතයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

උක් වගාව වයාප්  කිරීෙ   ිළයවර 
கரும்புச் தசய்கக விஸ்தாிப்பு : நடவடிக்கக 
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9. ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වැවිලි ක්ථමාන්්අමා්යතුමාවගන් සූ ්රශ්නය - (1): 
(අ) (i) ශ ර ීලංකාව තුළ ුක් වගා කර සික මිමි   රමාණය 

අක්කර වකො මණල;   

 (ii) 2010 සිට 2015 ලක්වා කාලය තුළ ු ක් නිෂ ්ාලනය 
එක් එක් ව්ථෂය අනුව වවන් වවන් වශවයන් 
වකො මණල; 

 යන්න එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල? 

(ආ) (i) සීනි නිෂ ්ාලනයට අම්රව ුක් මඟින් වකවරන 
වවනත් නිෂ ්ාලන කවව්ථල; 

 (ii) එම නිෂ ්ාලන අ නයනය කරන්වන්ල; 

 (iii) එවසේ නම්  2015 වසව්ථදී ශ ර ී ලංකාවට ලැබුණු 
විවීශ විනිමය ්රමාණය වකො මණල; 

 යන්නත් එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල? 

(ස) (i) ුක් වගාව වයාේ් කිරීමට රාය කටයුතු 
කරන්වන්ල; 

 (ii) එවසේ නම්  එම පියවර කවව්ථල;  

 යන්න ්වුලරටත් එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල? 

(ඈ) වනො එවසේ නම්  ඒ මන්ල? 
 

தபருந்ரதாட்டக் ககத்ததாழில் அகமச்சகரக்  ரகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) இலங்ககயில் கரும்புச் தசய்கக 

தசய்யப்பட்டுள்ள நிலப்பரப்பு எத்தகன 

ஏக்கர்கள் என்பகதயும்; 

 (ii) 2010 முதல் 2015 வகரயிலான காலத்தினுள் 

கரும்பு உற்பத்தி ஒவ்தவாரு வருடத்திற்குரமற்ப 

தவவ்ரவறாக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) சீனி உற்பத்திக்கு ரமலதிகமாக கரும்பின் மூலம் 

ரமற்தகாள்ளப்படும் ரவறு உற்பத்திகள் 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 (ii) இவ்வுற்பத்திகள் ஏற்றுமதி தசய்யப்படு 

கின்றனவா என்பகதயும்; 

 (iii) ஆதமனில், 2015ஆம் ஆண்டில் இலங்ககக்கு 

கிகடத்த தவளிநாட்டுச் தசலாவைி 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கரும்புச் தசய்கககய விஸ்தாிப்பதற்கு 

அரசாங்கத்தினால் நடவடிக்கக ரமற்தகாள்ளப் 

படுகின்றதா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அந்நடவடிக்கககள் யாகவதயன் 

பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the acreage of land brought under sugarcane 
cultivation within Sri Lanka; and 

 (ii) the sugarcane production from 2010 to 
2015,separately as per each year? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the other sugarcane related products apart 
from sugar; 

 (ii) whether those products are exported; and 

 (iii) if so, the amount of foreign exchange 
earned by Sri Lanka in 2015? 

(c) Will he further inform this House- 

 (i) whether the government will take steps to 
extend sugarcane cultivation; and 

 (ii) if so, what those steps are? 

(d) If not, why? 
 
ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  වැවිලි ක්ථමාන්් 

අමා්යතුමා වවනුවවන් මා එම ්රශ්නයට පිළිතුර වලනවා. 

(අ)  (i)  ශ්රී ලංකාව තුළ වහක්වටයාර 17 000 (ලාහත් ලහස)
ක  මණ මිමි ්රමාණයක ු ක් වගා කර ස්.  

 (ii)  

(ආ)  (i)  ුක් මගින් සීනි නිෂ ්ාලනයට අම්රව මලයසාර  
ව ොවහොර   ැණි  හකුරු හා වරොඩු මගින් විුලලි 
බලය නිෂ ්ාලනය කරයි.  

 (ii)  ඉහ් නිෂ ්ාලන අ නයනය වනොකරයි.  

 (iii)  අලාළ නැ්. 

(ස)  (i)  ුක් වගාව වයාේ් කිරීමට රාය කටයුතු කරනු 
ලබයි.  

 (ii)  උක් වගාව වයාප්  කිරීෙ  රජය තගන ඇින 

ිළයවර 

  ුක් ක්ථමාන්් සංව්ථධනයට අවශය ්රික ත්ික 
මාලාවක් සකසමින්  විකන අ්ර  එය අවසාන 
අදියව්ථ  වතී. 

ුක් ක්ථමාන්් සංව්ථධනය සඳහා  ා්ථලිවම්න්තු අතුරු 
කමිටුවක්  ත් කර ිකවේ. 

ශ්රී ලංකාව  වියළි හා අ්රමැදි කාලවේණ කලා යක් සහි් ුක් 
වගාවට නිුලනි  සකින් යුක්් වීම  පුහුණු මිනිස් ශ්රම බලකායක් 
සිටීම  අලුිකන් ුක් වගාවට නිුලනි ඉඩම් විශාල ්රමාණයක් 
වමොනරාගල  මඩකලපුව  කිලිවනොච්චිය සහ අම් ාර යන 

දිස්ත්රික්ක තුළ  ැවතීම  එම ඉඩම් තුළ වගා කිරීමට අවශය 
වාරිමා්ථග  හනිකම් ස යාග් හැකි වීම  ලැනට සථ්ාපි් 
ක්ථමාන්්ශාලා සහ ස්ථා නය කිරීමට වයෝජි් ක්ථමාන්්ශාලා 

ග්රාමීය ්රවීශ තුළ පිහිටීම නිසා ්රාවීය ය නිළු වගොවීන් සම්බන්ධ 
කර ගන්නා වගා ක්රමයක් මඟින් වගා කිරීමට හැකිවීම හා එම 
්රවීශවල ාන්ාව සඳහා රැකියා  හනිකම් ලබා දීවම් හැකියාව 

තුළින් ග්රාමීය ්රවීශ තුළ ාන්ාවවේ ආ්ථිකකය ශක්ිකමත් කිරීමට 
හැකිවීම  නිෂ ්ාලනය අවළවි කිරීමට ්රම් ්රමාණවත් වවවළඳ 
ව ොළක්  ැවතීම යන ශක්තීන් රට තුළ  ැවතීම නිසා සීනි 

ක්ථමාන්්ය දියුණු කිරීවම් ඉහළ විාව්ාවක්  විකන බැවින්  
2016 අවගෝස්තු 08වන දින මුලම අමා්යවරයා විසින් ඉදිරි ත් 
කරන ලල ශ්රී ලංකා සීනි ක්ථමාන්් සංව්ථධන ්රික ත්ික රාමුව 
ක්රියාත්මක කිරීම යන අමා්ය මණ්ඩල සංවීශයට එකඟ්ාව  ළ 

කිරීම. 

 
ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  එක අ්කින් වහොඳයි  

ආණ්ඩු  ක්ෂවප ්රධාන සංවිධායකතුමා වම් පිළිතුර ලබා දීම. මම 
එතුමා හරහා අලාළ විෂයාාර සමිකතුමාට මවේ ්රශ්න වයොමු 
කරන්න කියලා ඔබතුමාවගන් ඉමලා සිටිනවා. වමොකල  ඔබතුමා 

්මයි කුඩා වත් වතු සංව්ථධන අධිකාරිවප  හිටපු ලංකාවේ 
ළාබාලම සාා ිකවරයා. ඒ කුඩා වත් වතුවලට ාාවි් කරපු 
ක්රමවේලයම වම් සඳහාත් ාාවි් කරන්න පුළුවන්. අක්කර ගණන් 

වගා කරන මහා  රිමාණවප ුක් වගාකරුවවෝ නැහැ. හැබැයි  
රාවයන් ලැබුණු සීමි් ඉඩම් කට්ටි තුළ ුක් වගා කරන 
පුීගලයන් ඉන්න පුළුවන්. කුඩා වත් වතුවල ආල්ථශය ගනිමින්  
කුඩා ුක් වතු වගා කරන්නන් සඳහා දිරි දීවම් වැඩ පිළිවවළක් 

සික කිරීමටත්  රාය මඟින් ඒ සහවයෝගය ලබා දීලා ඒ අයට  
මූලික  හනිකම් ලබා දීම වකවරහි රාවප අවධානය වයොමු වවලා 
ිකවබනවාල කියලා මම  ළමුවැනි කාරණය විධියට ගරු 

සමිකතුමාවගන් ලැන ගන්න කැමැිකයි. 

 

ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
වම් පිළිතුරට අනුවත්  ැහැදිලි වවනවා  ඉදිරි වැඩ පිළිවවළ 

ක්රියාත්මක කරන ආකාරය අනුව එවැනි වැඩ පිළිවවළකට යන්න 

පුළුවන් බව. අල වත් ක්ථමාන්්ය ගත්්ත්  රවට් වත් නිෂ් ාලනයට 

1005 1006 

ව්ථෂය ුක් නිෂ් ාලනය (වමට්රික් වටොන් ලහස්)  

2010 414 (හාරසිය ලාහ්ර) 

2011 440 (හාරසිය හ්ළිහ) 

2012 432 (හාරසිය ිකස්වලක) 

2013 644 (හයසිය හ්ළිස්හ්ර) 

2014 657 (හයසිය  නස්හ්) 

2015 750 (හත්සිය  නහ) 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

වැ කම ලායකත්වයක් ස යන්වන් කුඩා වත් වතු හිමිවයෝ. එම නිසා 
ඔබතුමාවේ අලහසක් හැටියට ුක් වගාව සඳහාත් අ ට ඒ 
ක්රමවේලය සමිකතුමාට වයෝානා කරන්න පුළුවන්. 

 

ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මවේ වලවැනි අතුරු 
්රශන්ය වමයයි. ුක් වගොවියන් සමහර අවස්ථාවලදී ්මුන්වේ 

නිෂ ්ාලන අලාළ සමාගම්වලට ලබා වලන්න ගියාමත් බර ්ළ 
ගැටලු සික වවනවා. සමහර වවලාවට  සමාගම්වලින් එමල වන 
ගැටලු  නිලධාරින්වගන් එමල වන ගැටලු ිකවබනවා. ඒ නිසා වම් 

වගොවියන් සහ සමාගම් අ්ර ගැටලුවලට රාවප මැදිහත් වීම 
වුවමනායි කියලා ්මයි ඔබතුමා සඳහන් කරපු වමොණරාගල සහ ඒ 
අවට ුක් වගා කරන වගොවියන්වේ ්රධාන ඉම ම වවලා 
ිකවබන්වන්. ඒ නිසා සමාගම් විසින් ුක් වගොවියාට සිුල කරන 

අසාධාරණයට එවරහිව  ඒ අයවේ ශ්රමය සහ ඒ අයවේ නිෂ ්ාලනය 
ූරා කෑමට එවරහිව  රායට කරන්න පුළුවන් මැදිහත් වීම 
වමොකක්ල?  

 
ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිබඳව ගැටලු ික වබනවා නම්  අපි විෂය ාාර 

අමා්යවරයාට වයොමු කරන්නම්. 

 

ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මවේ තුන්වන අතුරු ්රශන්ය වමයයි. වම් පිළිතුව්ථ සඳහන් 
වුණා  2015 අවුරුීවීදීවත්  මෑ් අතී්වපදීවත් අපි ුක් 

නිෂ ්ාලන අ නයනය කරලා නැහැ  ඒ නිසාම අ ට විවීශ විනිමය 
ලැවබන්වන් නැහැ කියලා. රටක් විධියට  එක  ැත්්කින් 
අ නයනවයන් වැ ක ආලායමක් ලබා ගැමම වාවේම අවනක් 

 ැත්ව්න් සංරාරක ක්ථමාන්්යත් අවේ රාවප ඉදිරිගාමී ්රමුඛ් 
ඉලක්කයක්. ඒ නිසා ුක් ආශ්රි් නිෂ ්ාලන සම්බන්ධවයන් 
සංරාරකයන් සහ අ නයනය ඉලක්ක කර ගත්් රාවප ඉදිරි වැඩ 

පිළිවවළක් ිකවබනවාල? 

 

ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ ගැන  ැහැදිලි ුත්්රයක් වලන්න ්රම් මට අවවබෝධයක් 

නැහැ. අලාළ අමා්යවරයාත් සමඟ ඔය අලහස් සියමලම සාකච්ඡා 

කරන්නම්.  

 

තසේවක අර්ා සාධක අරමුාල් ගිුම්  ෙඩකලුනව 
දිසපත්රික්කය 

ஊழியர் ரசமலாப நிதியக் கைக்குகள் :மட்டக்களப்பு 

மாவட்டம் 
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS: BATTICALOA  

DISTRICT  
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10.  ගු බිෙල් රත්නායක ෙහ ා 
 (மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

  (The Hon. Bimal Rathnayake) 
  කම්කරු හා වෘත්තීය සමිික සබඳ්ා අමා්යතුමාවගන් සූ 

්රශන්ය- (1): 

(අ) 201   2014 සහ 2015 ව්ථෂවල මඩකලපුව දිසත්්රික්කය 
තුළ  

 (i) ලියා දිංචිව ිකබූ වසේවක අ්ථථ සාධක අරමුලම 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුිකන් ලියා දිංචි වූ වසේවක අ්ථථ සාධක අරමුලම 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් ව්ථෂය අනුව වවන් වවන් වශවයන් වකො මණල 
යන්න එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල? 

(ආ) 201   2014 සහ 2015 ව්ථෂවල අලුිකන් ලියා දිංචි වූ 
වසේවක අ්ථථ සාධක අරමුලම (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව    

 (i) රායට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අ්ථධ රාාය ආය්න;  

 (iii) ව ෞී ගලික අංශය;   

  (iv) ක්ථමාන්් අංශය; 

 (v) කෘෂි ක්ථමාන්් අංශය; 

 (vi) වසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් ව්ථෂය අනුව වවන් වවන් වශවයන් 
වකො මණල යන්නත් එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල? 

(ස) වනො එවසේ නම්  ඒ මන්ල? 

 

ததாழில் மற்றும் ததாழிற்சங்க உறவுகள் அகமச்சகரக்  

ரகட்ட வினா: 

(அ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் 

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு தசய்திருந்த ஊழியர் ரசமலாப நிதியக் 

(EPF)கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 (ii) புதிதாகப் பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ரச.நி. (EPF)

கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 ஒவ்ரவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் தனித்தனிரய 

யாது என்பகத அவர்  இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதாகப் 

பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ரச.நி. (EPF) கைக்குகளின் 

எண்ைிக்கக, 

 (i) அரசாங்கத்துக்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நிறுவனங்கள்; 

 (iii )  தனியார் துகற; 

 (iv )  ககத்ததாழில்துகற; 

 (v )  விவசாயத்துகற;  

 (vi )  ரசகவத் துகற; 

 இற்கு அகமய ஒவ்ரவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் 

தனித்தனிரய யாது என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Labour and Trade Unions 
Relations:  

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts; and 
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 (ii) the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

 (iii)  in the District of Batticaloa? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’ Provident Fund (EPF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 

 

ගු රවීන්ද්ර සෙරවීර ෙහ ා (කම්කු හා වෘත්ීයය සමිින 
සබඳ ා රාජය අො යුරො) 
(மாண்புமிகு  ரவீந்திர சமவீர - ததாழில் மற்றும் ததாழிற்சங்க 

உறவுகள் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි   කම්කරු හා වෘත්තීය 

සමිික සබඳ්ා අමා්යතුමා වවනුවවන් මා ඒ ්රශ්නයට පිළිතුර 

වලනවා. 

(අ) (i)  

 (ii)  

(ආ)(i), (ii), (iii), (iv), (v) සහ (vi) 

  ඉහ්  රිදි ව්ථගීකරණය කරන ලල  ීධිකයක් 
ලැනට වසේවක අ්ථථසාධක අරමුලල සතුව 
වනොමැ්. 

  කම්කරු වල ා්ථ්වම්න්තුව හා ශ්රී ලංකා මහ 
බැංකුව A සිට X ලක්වා වූ අක්ෂරයන් අනුව නම් 
කරනු ලබන කලා යන්ට අනුකූලව 
වසේවාවයෝාකයන් ලියා දිංචි කරන ලත්් 
 ීධිකයක්  වත්වා වගන යනු ලබයි. එවලස 
ලියා දිංචි වූ වසේවාවයෝාකවයකුවගන් යම් 
සාමාජිකවයකු වවනුවවන් ලායක මුලලක් ලල විට 
අලාළ වසේවාවයෝාකයාට හිමි අක්ෂරය හා අංකය 
යටවත් එම සාමාජිකයා ලියා දිංචි වකව්ථ. 

(ස)  ැන වනොනඟී.  
 

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
්රශන් අංක 11-582/'16- (1)  ගරු බුීධික  ිකරණ මහ්ා. 

ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මා එම ්රශ්නය අහනවා.  
 

ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  වසෞඛ්ය  ව ෝෂණ හා 

වීය ය වවලය අමා්යතුමා වවනුවවන් මා එම ්රශන්යට පිළිතුර 
දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉමලා සිටිනවා. 

 

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිතයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

තසේවා නිුතක් යන්තේ භාර අරමුාල් ගිුම්  
වවුනියා දිසපත්රික්කය 

ஊழியர் நம்பிக்கக நிதியக் கைக்குகள் : 

வவுனியா மாவட்டம் 
EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: VAVUNIYA 

DISTRICT  
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12.ගු බිෙල් රත්නායක ෙහ ා 

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අග්රාමා්යතුමා සහ ාාිකක ්රික ත්ික හා ආ්ථිකක කටයුතු 

අමා්යතුමාවගන් සූ ්රශන්ය- (1): 

(අ) 201   2014 සහ 2015 ව්ථෂවල වවුනියාව දිසත්්රික්කය තුළ  

 (i) ලියා දිංචිව ිකබූ වසේවා නියුක්්යන්වේ ාාරකාර 
අරමුලම (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුිකන් ලියා දිංචි වූ වසේවා නියුක්්යන්වේ 
ාාරකාර අරමුලම (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් ව්ථෂය අනුව වවන් වවන් වශවයන් වකො මණල 
යන්න එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල? 

(ආ) 201   2014 සහ 2015 ව්ථෂවල අලුිකන් ලියා දිංචි වූ වසේවා 
නියුක්්යන්වේ ාාරකාර අරමුලම (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව   

 (i) රායට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අ්ථධ රාාය ආය්න;  

 (iii) ව ෞී ගලික අංශය;   

 (iv) ක්ථමාන්් අංශය; 

 (v) කෘෂික්ථමාන්් අංශය; 

 (vi) වසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් ව්ථෂය අනුව වවන් වවන් වශවයන් 
වකො මණල යන්නත් එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල? 

(ස) වනො එවසේ නම්  ඒ මන්ල? 
 

பிரதம அகமச்சரும், ரதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக்  ரகட்ட 

வினா: 

(அ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் வவுனியா 

மாவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு தசய்திருந்த ஊழியர் நம்பிக்கக நிதியக் 

(ETF)கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 (ii) புதிதாக பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF)

கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 ஒவ்ரவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் தனித்தனிரய 

யாது என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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වර්යය 
ලියාපදිංිකව ිනබූ තසේවක අර්ාසාධක 
අරමුාල් (EPF) ගිුම් සංඛයාව 

2013 9033 

2014 8964 

2015 8732 

වර්යය 
අලුිනන් ලියාපදිංික වූ තසේවක අර්ාසාධක 

අරමුාල් (EPF) ගිුම් සංඛයාව 

2013 3042 

2014 2469 

2015 2539 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

(ஆ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதாகப் 

பதிவு தசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கைக்குகளின் 

எண்ைிக்கக, 

 (i) அரசாங்கத்துக்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நிறுவனங்கள்; 

 (iii) தனியார் துகற; 

 (iv) ககத்ததாழில்துகற; 

 (v) விவசாயத்துகற;  

 (vi) ரசகவத் துகற; 

 இற்கு அகமய ஒவ்ரவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் 

தனித்தனிரய யாது என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ Trust 
Fund (ETF) accounts; and 

 (ii) the number of Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts registered anew;  

 (iii) in the District of Vavuniya? 

(b) Will he also inform  this  House  separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’ Trust Fund (ETF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 

 
ගු නිතරෝයන් තපතර්රා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි   අග්රාමා්යතුමා සහ 

ාාිකක ්රික ත්ික හා ආ්ථිකක කටයුතු අමා්යතුමා වවනුවවන් මා 
එම ්රශන්යට පිළිතුර වලනවා. 

(අ) (i), (ii) 

(ආ)   (i), (ii), (iii), (iv), (v) සහ  (vi)  

 වම් අයුරින් ව්ථගීකරණය කරනු වනොලැවේ. 

(ස) අලාළ වනොවේ. 

රජය ලා විතද්ශ් ප්රාාන  විසප ර 
அரசு தபற்ற தவளிநாட்டு நன்தகாகடகள்: விபரம் 
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4.  ගු දිතන්යප ගුණවර්ධන ෙහ ා (ගු බන්දුල ගුණවර්ධන 

ෙහ ා තවනුව ) 
  (மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன - மாண்புமிகு பந்துல 

குைவர்தன சார்பாக) 

  (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Bandula Gunawardane) 

 මුලම අමා්යතුමාවගන් සූ ්රශ්නය - (2): 

(අ) (i) ව්ථෂ 2000 සිට 2014 ලක්වා  ශ්රී ලංකා රාය ලල 
විවීශ ්රලානයන්හි රුපියම වටිනාකම  එක් එක් 
ව්ථෂය අනුව වවන් වවන් වශවයන් වකො මණල; 

 (ii) 2015 ව්ථෂය සඳහා වූ වා්ථෂික සස්්වම්න්තුවවහි 
ු කමපි් විවීශ ්රලාන ්රමාණය වකො මණල; 

 (iii) 2015 ව්ථෂවපදී ශ්රී ලංකා රාය ලල මුළු විවීශ 
්රලාන ්රමාණය වකො මණල; 

 (iv) 2015 ව්ථෂවපදී විවීශ ්රලානයන් අඩුවීම වකවරහි 
බල ෑ වහේතූන් කවව්ථල; 

 (v) 2016 ව්ථෂවපදී අවේක්ෂි් විවීශ ්රලානයන් 
පිළිබඳව ශුාවාදී ධනාත්මක වවනසක් අවේක්ෂා 
කරන්වන්ල; 

 යන්න එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල? 

(ආ) වනො එවසේ නම්  ඒ මන්ල? 
 

நிதி அகமச்சகரக்  ரகட்ட வினா: 

( அ) (i )  2000ஆம் ஆண்டு முதல் 2014ஆம் ஆண்டு 

வகரயில், இலங்கக அரசாங்கத்துக்கு 

கிகடக்கப் தபற்ற தவளிநாட்டு 

நன்தகாகடகளின் ரூபாய் களிலான தபறுமதி, 

ஒவ்தவாரு வருடத்துக்கும் ஏற்ப தவவ்ரவறாக 

யாது; 

 ( i i )  2015ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த மதிப்பீட்டில் 

ஊகிக்கப்பட்ட தவளிநாட்டு நன்தகாகடகளின் 

அளவு யாது;  

 ( i ii )  2015ஆம் ஆண்டில்  இலங்கக அரசாங்கத்துக்கு 

கிகடக்கப்தபற்ற தமாத்த  தவளிநாட்டு 

நன்தகாகடகளின் அளவு யாது; 

 ( iv )  2 0 1 5ஆம் ஆண்டில் தவளிநாட்டு 

நன்தகாகடகள் குகறவகடந்தகமக்கு 

ஏதுவாயகமந்த காரைங்கள் யாகவ; 

 ( v )  2016 ஆண்டில் எதிர்பார்க்கப்படும்  தவளிநாட்டு 

நன்தகாகடகள்  ததாடர்பில் அனுகூலமானதும் 

சாதகமானதுமான மாற்றம் எதிர்பார்க்கப்படு 

கின்றதா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately, as per for  each year from 2000
to 2014 of the rupee value of foreign grants 
that the Sri Lankan Government received; 

1011 1012 

[ගරු ිබමම රත්නායක මහ්ා] 

ව්ථෂය අ(i) අ(ii) 

  ලියා දිංචිව ිකබූ සාමාජික 
ගිණුම් සංඛ්යාව 

අලුිකන් ලියා දිංචි වූ 
සාමාජික ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 6,987 2,778 

2014 6,481 2,662 

2015 6,666 2,982 
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 (ii)  the amount of projected foreign grants with 
regard to the annual estimation for the year 
2015;  

 (iii)  the total amount of foreign grants, received 
by the government of Sri Lanka, in the year 
2015; 

  (iv) the reasons, led for the decline of foreign 
grants received for the year 2015;and 

 (v) whether a positive change  on the projected  
foreign grants  in 2016,is anticipated? 

(b) If not, why? 
 
 

ගු රවි කුණානායක ෙහ ා (මුාල් අො යුරො) 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க - நிதி அகமச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මා එම ්රශන්යට පිළිතුර 

සභාග * කරනවා.  

 
* සභාතම්සය ෙ   බන ලා ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ) (i)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ii) රුපියම මිලියන 17 877.1 

 (iii) රුපියම මිලියන 10 184.5 

 (iv) 2015 ානවාරි මාසවයන්  නිව නව රාය විසින් විවීශ 
මූලයයනය මඟින් සිුල කළ යුතු වයා ෘික හඳුනා ගැමවම් 
ක්රමවේලය විධිමත් කළ අ්රම  නියාමන රාමුවකින් හා මනා 
අධීක්ෂණයක් යටවත් නිවැරදි වලස එම වයා ෘික 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය කටයුතු සම් ාලනය කරන 
ලදී. එවසේම 2015 වසර ආරම්ාවප හා එම වසව්ථම මැල 

ාාගවප  ැවික මැිකවරණවලට  නිව අලුත් අමා්යාංශ 
වබලා වවන් කිරීවම්දී වයා ෘික ක්රියාත්මක කරන ආය්න 
කිහි  වරක්ම වවනස් විය. ඒ අ්රම විවීශ ්රලාන 
මූලයයනයට අවශය අධිකාරී බලය හා අනුමැිකය හිමි 
නිලධාරීන් වවනස් වීම නිසා එම අනුමැතීන් නැව් ලබා 
ගැමවම් ක්රියාවලිය සඳහා සැලකිය යුතු කාලයක් වැය 
කිරීමට සිුලවීවම් ්රිකලලයක් වශවයන්ල 2015 වසර තුළ 
විවීශ මූලයයනයන් යටවත් ක්රියාත්මක සමහර වයා ෘික 
සඳහා සිුලවූ ු වයෝානයන්හි අඩුවීමක් ව න්නුම් කරනු 
ලැවේ. 

 මීට අම්රව ශ්රී ලංකාව මැදි ආලායම් සහි් ආ්ථිකක 
්ත්ත්වයට  ත්වූ  නි වබොවහෝ ්රලාන ආධාර ලබා ගැමවම් 
නිුලනිකම අහිමි වූ අ්ර  ඒ අනුව 2012 වසව්ථ සිට විවීශ 
්රලාන ආධාර ගිවිනිම්වලට එළීමවමහි ක්රමික අඩුවීම  හ් 
වවේව මඟින් ව න්නුම් වකව්ථ.   

 

 

 

 

 

 

 

 (v) 2016 ව්ථෂය තුළ රුපියම මිලියන 1  800ක් විවීශ ්රලාන 
වශවයන් ලැවේ යැයි අවේක්ෂා වකව්ථ. එවහත් එක්සත් 
ාාතීන්වේ නිවයෝජි් ආය්න සහ ස්ැම් බහු ා්ථශ්වීය 
ආය්න මඟින් ලබාදීමට එකඟ වී සික ්රලාන ආධාර 
්රමාණයන් තීරණය වනුවප ඔවුන්වේ සාමාජික රටවම 
වවිකන් අරමුලම සම් ාලනය කර ගැමමට සික හැකියාව 
ම්ය. එබැවින් ඔවුන් එකඟ වන සම්පූ්ථණ ආධාර ්රමාණය 
ඔවුන්ට සම් ාලනය කර ග් වනොහැකි වුවවහොත් ස්ැම් 
විට ලැවබන ආධාර ්රමාණය අඩුවීම වහෝ වනොලැබී යාම 
සිුල විය හැකිය. වකවසේ වුවල ්රලාන සඳහා නව මූලාශ්රයන් 
වසොයා ගැමම සඳහා රාය ලැනටමත් විවිධ සංව්ථධන 
 ා්ථශ්වකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා ආරම්ා කර ස්. 

  වකවසේ වුවල නව රාය 2016 ව්ථෂය තුළ විවීශ රටවම 
සමඟ වගොඩ නඟා ගත් සමී  සම්බන්ධ්ාව සහ නව රාය 
මඟින් රවට් ආ්ථිකක  වීශ ාලන හා සාමාජීය ක්වෂේත්රයන්හි 
ව්ථධනය වකවරහි සිුල කළ ධනාත්මක මැදිහත්වීම් නිසා 
2016 ව්ථෂවප  ළමු මාස 07 තුළ එළඹි විවීශ ්රලාන 
ගිවිනිම්හි වටිනාකම රුපියම ිබලියන 2.19 ලක්වා ඉහළ 
වගොස් සික බැවින් 2017 වසව්ථදී විවීශ ්රලාන 
ු වයෝානය නැව් වැ ක වේ යැයි බලාව ොවරොත්තු විය 
හැකිය. 

(ආ)  ැන වනොනඟී. 

 
 තද්ශීය අත්තපතහකම් කර්ොන් ය දිුතු කිරීෙ  

ිළයවර 
உள்நாட்டு ககத்தறி தநசவுத் ததாழிகல 

ரமம்படுத்தல்: நடவடிக்கக 

PROMOTION OF HANDLOOM INDUSTRY: STEPS TAKEN 

 786/’16 

5.   ගු ඉන්දික අනුුද්ධ තහේරත් ෙහ ා 
   (மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

   (The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

 ක්ථමාන්් හා වාණිා කටයුතු අමා්යතුමාවගන් සූ ්රශන්ය 

-(2): 

(අ) (i)  ාරම් රික වීය ය අත්ව වහකම් ක්ථමාන්්ය 
ව්ථ්මානවපදී විශාල අ්ථබුලයකට ලක්වී සික 
බවත්; 
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ව්ථෂය ්රලාන (රුපියම මිලියන) 

2000             7,090 

2001             8,308 

2002             8,268 

2003           10,276 

2004             8,151 

2005           35,711 

2006           34,089 

2007           34,031 

2008           34,800 

2009           38,988 

2010           18,076 

2011           19,405 

2012          22,365 

2013          18,654 

2014          20,489 

ව්ථෂය ්රලාන ගිවිනිම්වලට එළීමම් 
(රුපියම ිබලියන) 

2012 45.3 

2013 27.1 

2014 10.4 

2015 9.15 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

 (ii) වමම නිෂ ්ාලන සඳහා ඉමලුම වැ ක වී සික අ්ර 
වේණාත්මක නිෂ ්ාලන සඳහා ඉහළ මිලක් ලබාග් 
හැකි බවත්; 

 (iii) ගම් හ දිසත්්රික්කවප විශාල වශවයන් වයාේ් වී 
සික වමම ක්ථමාන්්ය සඳහා  නිගිය රාය 
දිවුලපිටිය  මඩම් ැමල ්රවීශවප  ාරම් රික 
ක්ථමාන්්කරුවන්  00කට  මණ 
යන්වත්රෝ කරණ හා  ලැනුම ලබාුලන් බවත්; 

 එතුමා ලන්වනහිල?   

(ආ) ගම් හ දිසත්්රික්කය තුළ  

 (i)  ගෘහ ක්ථමාන්්යක් වශවයන් වමම ක්ථමාන්්වප 
නියැවලන  වුම; 

 (ii)  වේෂක්ථම මධයසථ්ාන; 

 (iii)   හනිකම් සැ යීමට සිටින නිලධාරින්;  

 සංඛ්යාව වකො මණල යන්න එතුමා වමම සාාවට 
ලන්වන්වනහිල? 

(ස) (i) ඉහ් අ (iii) හි සඳහන් පුීගලයන්වේ ්ත්ත්වය 
පිළිබඳව වසොයා බලා ිකවේල; 

 (ii) ක්ථමාන්්වප ලැනට නියුක්් පිරිස වකො මණල; 

 (iii) ඔවුන්වේ මාසික නිමවුම වකො මණල; 

 (iv) ඒවා අවලවි කරන්වන් කා හටල; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්වනහිල?  

(ඈ) (i) හිඟව  විකන අමුද්රවය සැ යීමට වැඩ පිළිවවළක් 
ිකවේල; 

 (ii) නිෂ ්ාලන මිලදී ගැමමට වහෝ ගැනුම්කරුවන් 
සම්බන්ධ කිරීවම් වැඩ පිළිවවළක් ිකවේල; 

 (iii) පුහුණු වැඩමුළු හා අවලවි ්රව්ථධන වැඩසටහන් 
 වත්වන්වන්ල;  

 (iv) එවසේ නම්  අවසන් වරට එවැන්නක්  ැවැත්වූ දිනය 
කවව්ථල; 

 (v) ක්ථමාන්්ය දියුණු කිරීවම් වැඩපිළිවවළ කවව්ථල;  

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්වනහිල? 

(ඉ) වනො එවසේ නම්  ඒ මන්ල?   

 

ககத்ததாழில் மற்றும் வாைிப அலுவல்கள் அகமச்சகரக்  

ரகட்ட வினா: 

(அ) (i )  பாரம்பாிய உள்நாட்டு ககத்தறி தநசவுக் 

ககத்ததாழில் நிகழ்காலத்தில் பாாிய தநருக்கடி 

நிகலகமக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றததன்ப 

கதயும்; 

 (ii )  இந்த உற்பத்திகளுக்கான ரகள்வி அதிகாித் 

துள்ளரதாடு தரமான உற்பத்திகளுக்காக உயர் 

மட்ட விகலகயப் தபற்றுக்தகாள்ள இயலுதமன் 

பகதயும்; 

 (iii) கம்பஹா மாவட்டத்தில் பாாியளவில் பரவியுள்ள 

இந்த ககத்ததாழிலுக்காக கடந்த அரசாங்கம் 

திவுலபிட்டிய, மடம்தபல்ல பிரரதசத்தில் 

ஏறக்குகறய 300 பாரம்பாிய ககத்ததாழிலாளர் 

களுக்கு இயந்திர சாதனங்ககளயும் அறிகவயும் 

வழங்கியததன்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) கம்பஹா மாவட்டத்தில், 

 (i) குடிகசக் ககத்ததாழிலாக  இந்த ககத் 

ததாழிலில் ஈடுபட்டுள்ள குடும்பங்கள்; 

 (ii) தநசவுக்ககத்ததாழில் நிகலயங்கள்; 

 (iii) வசதிககள வழங்க உள்ள உத்திரயாகத்தர்கள்; 

 எண்ைிக்கக யாததன்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ரமரல அ (iii) இல் குறிப்பிட்டுள்ள ஆட்களின் 

நிகலகம பற்றி கண்டறியப்பட்டுள்ளதா; 

 (ii) ககத்ததாழிலில் தற்ரபாது ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 

எவ்வளவு; 

 (iii) இவர்களின் மாதாந்த உற்பத்தி எவ்வளவு; 

 (iv) இகவ யாருக்குச் சந்கதப்படுத்தப்படுகின்றன; 

 என்பகத அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஈ) (i) தட்டுப்பாடு நிலவுகின்ற மூலப்தபாருட்ககள 

வழங்க ரவகலத்திட்டதமான்று உள்ளதா; 

 (ii) உற்பத்திககளக் தகாள்வனவு தசய்ய அல்லது 

தகாள்வனவாளர்ககளத் ததாடர்புபடுத்தும் 

ரவகலத்திட்டதமான்று உள்ளதா; 

 (iii) பயிற்சி தசயலமர்வுகள் அல்லது 

சந்கதப்படுத்தல் ரமம்பாட்டு 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடத்தப்படு கின்றனவா; 

 (iv )  ஆதமனில் இறுதியாக அத்தககயததான்று 

நடத்தப்பட்ட திகதி யாது; 

 (v) ககத்ததாழிகல விருத்திதசய்யும் ரவகலத் 

திட்டம் யாது; 

 என்பகதயும் அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(உ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Is he aware that-  

 (i) the traditional handloom industry has run 
into a serious crisis; 

 (ii) the demand for these products has 
increased and a high price can be obtained 
for quality products; and 

 (iii) this industry is widespread in the Gampaha 
District and the previous Government 
provided machinery and skills to about 300
traditional industrialists in Madampella 
area, Divulapitiya?   

(b) Will he inform this House the number of- 

 (i) families engaged in this industry as a 
household industry; 

 (ii)  weaving centres; and 

 (iii) officers available for the provision of 
facilities;in Gampaha district?  

(c) Will he state- 

 (i) whether he has looked into the situation of 
the persons referred to in (a) (iii) above;  
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 (ii) the number of persons engaged in the 
industry as of now;  their monthly output; 
and 

 (iii) as to whom they sell them to?  

(d) Will he also state-  

 (i) whether there is a programme to supply raw 
materials which are in short supply; 

 (ii) whether there is a programme to purchase 
the products or link up with buyers;  

 (iii) whether training workshops and sales 
promotion programmes are conducted; 

 (iv) if so, the date on which such was held last; 
and 

 (v) the programme for the development of the 
industry?  

(e) If not, why?   

 

ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, on behalf of 

the Minister of Industry and Commerce, I table* the 
Answer. 

 

* සභාතම්සය ෙ   බන ලා ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(a)     (i)   The traditional handloom industry has not run into a 
serious crisis. 

 (ii)   Yes. A high price can be obtained for the quality 
products of traditional handlooms. 

 (iii)   Yes. 

(b) (i)  The Department of Textile Industry has provided 
assistance to 231 families. However, exact number of 
families engaged in this industry should be higher than 
this amount. 

 (ii)  There are 05 handloom centres in the Gampaha District 
under the Department of Textile. They are as follows. 

   Ganemulla Handloom Weaving and Training               
Centre (2010) 

  Maradagahamula Handloom Weaving and                   
Design Centre (2011) 

  Kottala Handloom Weaving and Design Centre (2014) 

  Kottala Handloom Weaving School (2014) 

  Kitulwala Handloom Weaving and Training                  
Centre (2016) 

           (iii)  In the Gampaha District there are 13 officers under the 
Department of Textile and details are as follows. 

 

Centre    Officers 

Handloom Weaving and Design Centre,              01 (Textile  Instructor) 

Maradagahamula   

Handloom Weaving and Design Centre,  01 (T/1)   
Ganemulla   

Handloom Weaving and Design Centre,  01 (T/1) 
Kottala        

Handloom Weaving School, Kottala 03 (T/1) 

Handloom Weaving and Training Centre,  01 (Acting) 
Kitulwala     

Development Assistant (Department Staff) 06 

(c) (i)  Yes. 

  Ministry has appointed a Handloom Task Force for 
Handloom Industry Development to identify the 
challenges and issues of the Handloom Industry and to 
propose a suitable business strategy for a sustainable 
development of the Handloom Industry in the country. 

  According to the taskforce report, it has focused on 
three main areas such as marketing, training and 
designing and technology and entrepreneurship 
development. As per the recommendation of the 
Handloom  Task Force, the Department of Textile 
Industry has implemented development programmes 
for revamping handloom industry in Gampaha District. 
At present Divulapitiya and Ihalamadampella 
Handloom  projects are being implemented under 3 
stages. Beneficiaries have been registered as social 
service societies in Divulapitiya Divisional Secretariat. 
Beneficiaries are facilitated by our officer in the area. 

 (ii)  According to the information available in the 
Department of Textile Industry, 231 families are 
engaged in this industry. Hence, the total number of 
persons engaged in this industry should be higher than 
this amount. 

 (iii)  (Monthly product per person. This is a rough estimate 
and production will depend on the orders.) 

  Accordingly, the monthly output per person 
approximately, is as follows.  

  Ihalamadampeella  Sarees 65 metres 

   Bedsheets  50 metres 

   Gray 50 metres 

  Kottala Sarees 60 metres 

   Bedsheets 15 metres 

  Ganemulla Sarees 50 metres 

   Bedsheets  15 metres 

   Serviettes 20 metres 
 Kitulwala -   Ongoing training programme. 

 (iv)  Academy of Design  - Bambalapitiya 

  DJ Product  - Ratmalana 

  Saree Mandeer - Wellawatta 

(d) (i) Yes. 

  And buyers also supply raw materials. There is no 
reported shortage. 

 (ii)   Yes. 

  At the beginning buyers are introduced to the weavers. 
Later productions are sold by them forming societies.  

 (iii)   Yes. 

  Necessary training programmes are conducted by 
Academy of Design and Department of Textile 
Industry. 

  According to the requirements of the beneficiaries, 
resource persons from Department of Textile and 
Academy of Design conduct training programmes. 
Market promotions will be done by the Department at 
national and provincial level. 

 (iv)   National Handloom Fair, March 24, 25, 26 in 2016.  

     National Handloom Exhibition and Award Ceremony, 
December 18, 19, 20 in 2015. 

 (v)   It has been planned to introduce National Vocational 
Qualifications (NVQ) certificate to the handloom 
training schools. 

     Training programme for Textile Instructors 

       Training programme for all provincial councils, co-
operative societies and private sector manufactures 

       Facilitating existing weavers at provincial level. 

            Handloom Village Programme 

(e)  Does not arise.  
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රාජගිරිත  ිළහිටි වික්ත ෝරියා නිවාසය   තසේවකයන් 
බඳවා ගැනීෙ 

ராஜகிாிய விக்ரடாாியா இல்லம் : ஊழியர் 

ஆட்ரசர்ப்பு 
VICTORIA HOME IN RAJAGIRIYA: RECRUITMENT OF 

EMPLOYEES 

 790/’16 

7.  ගු දිතන්යප ගුණවර්ධන ෙහ ා (ගු විදුර වික්රෙනායක 
 ෙහ ා තවනුව ) 

      (மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன - மாண்புமிகு விதுற 
விக்கிரமநாயக்க சார்பாக)  

     (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the  Hon. 
Vidura Wickramanayaka) 

සමාා සවිබලගැන්වීම් හා නිාසාධන අමා්යතුමාවගන් සූ 
්රශන්ය - (2) : 

(අ) (i) රාාගිරිවප පිහිටි  වික්වටෝරියා නිවාසය වාට්ටු 
14කින් සමන්වි් වන අ්ර නිවකළවනොහැකි 
ආබාධි්යන් 15 වලවනකු වන්වාසිකව සිටින 
බවත්; 

 (ii) වමම නිවාසවප වන්වාසිකයන්වේ සියලු 
කටයුතුවලට වමන්ම ාල  විුලලි  වසේවක වැටුේ 
සතුළු  රි ාලන වියලම් සඳහා රාය මඟින් 
වා්ථෂිකව රුපියම මිලියන 08ක  මණ මුලලක් 
ලබාවලන බවත්;  

 (iii) එම මුලල එම කටයුතු සඳහා ්රමාණවත් වනොවන 
බවත්; 

 (iv) වසේවකයන්හට වගවනු ලබන වැටුේ ්රමාණවත් 
වනොවීම නිසා අලුිකන් වසේවකයන් බඳවා ගැමමට 
හැකියාවක් වනොමැිකවීවමන් වසේවක මණ්ඩලයල 
්රමාණවත් වනොවන බවත්; 

 (v) වසේවක මණ්ඩලය සඳහා ්රමාණවත් නිල නිවාස 
 හනිකම් වනොමැික වීම සහ ්රමාණවත් වැටු ක් 
වනොලැබීම වහේතුවවන් මානසිකව පීඩාවට  ත් වී 
සිටින වසේවකයන්වගන්  ්රශස්් මට්ටවම් 
වසේවයක් ලබා ගැමම ගැටලුවක්ව  විකන බවත්;  

  එතුමා ලන්වනහිල? 

(ආ) (i) වත්මන් වසේවකයන්වගන් ු රිම වසේවයක් ලබා 
ගැමම සඳහා ඔවුන්වේ වැටුේ වැ ක කිරීම සහ 
 හනිකම් ලබාදීමට පියවර ගන්වන්ල; 

 (ii) අලුිකන් වසේවකයන් බඳවා ගැමම සඳහා පියවර 
ගන්වන්ල; 

 යන්න එතුමා වමම සාාවට ලන්වන්වන්ල?  

(ස) වනො එවසේ නම්  ඒ මන්ල? 

 
சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புாி அகமச்சகரக்  

ரகட்ட வினா: 

(அ) (i )  ராஜகிாியவில் அகமந்துள்ள விக்ரடாாியா 

இல்லம் 14 வாட்டுககளக் தகாண்டுள்ளரதாடு 

குைப்படுத்த முடியாத 153 ஊனமுற்றவர்கள் 

தங்கியுள்ளனதரன்பகதயும்; 

 (ii) ரமற்படி இல்லத்தில் தங்கியுள்ளவர்களின் 

அகனத்துப் பைிகளுக்காக மற்றும் நீர், 

மின்சாரம், ஊழியர் சம்பளம் உட்பட நிர்வாகச் 

தசலவுகளுக்காக அரசாங்கம் வருடாந்தம் சுமார் 

08 மில்லியன் ரூபாய் ததாகககயப் தபற்றுக் 

தகாடுக்கின்றததன்பகதயும்; 

 (iii) ரமற்படி ததாகக அப்பைிகளுக்குப் ரபாதுமான 

தல்ல என்பகதயும்; 

 (iv )  ஊழியர்களுக்குச் தசலுத்தப்படுகின்ற சம்பளம் 

ரபாதியதாக இல்லாகமயினால் புதிதாக 

ஊழியர்ககள ஆட்ரசர்க்க முடியாதுள்ளதன் 

மூலம் பைியாட்தடாகுதியினரும் ரபாதுமான 

அளவில் இல்கலதயன்பகதயும்; 

 ( v )  பைியாட்தடாகுதியினருக்குப் ரபாதிய அளவு 

உத்திரயாகபூர்வ விடுதி வசதிகள் இல்லாகம 

மற்றும் ரபாதியளவு சம்பளம் கிகடக்காகம 

யினால் உளாீதியாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 

ஊழியர்களிடமிருந்து சிறந்த ரசகவயிகனப் 

தபற்றுக்தகாள்வது பிரச்சிகனயாக உள்ளததன் 

பகதயும் ;  அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  தற்ரபாதுள்ள ஊழியர்களிடமிருந்து ஆகக்கூடிய 

ரசகவகயப் தபற்றுக்தகாள்வதற்காக அவர் 

களது சம்பளத்கத அதிகாிக்கவும் வசதிககள 

வழங்கவும் நடவடிக்கக எடுப்பாரா என்ப 

கதயும்; 

 (ii) புதிதாக ஊழியர்ககள ஆட்ரசர்ப்பதற்காக 

நடவடிக்கக எடுப்பாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
 asked Minister of Social Empowerment and Welfare:  

(a) Is he aware that- 

 (i) the Victoria Home situated in Rajagiriya 
consists of 14 wards and 153 persons with 
incurable disabilities reside in it;  

 (ii) approximately 08 million rupees is annually 
provided by the government for all the 
expenses of the residents of this Home and 
for administrative expenses including water 
and electricity bills and the salaries of the 
staff; 

 (iii) the aforesaid amount of money is not 
adequate for the said matters; 

 (iv) the existing staff is insufficient but new 
recruitments cannot be made because the 
salaries paid to the employees are not 
sufficient; and 

 (v) there is an issue with regard to obtaining an 
optimum service from the employees who 
have been mentally distressed as a result of 
not having sufficient staff quarters and due 
to not getting an adequate salary? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether action will be taken to increase the 
salaries and  to provide other facilities to 
obtain an optimum service from the present 
employees; and 

 (ii) whether action will be taken to recruit 
employees anew?  

(c) If not, why? 
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ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහ ා (සොජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අො යුරො) 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 

நலன்புாி அகமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I table* the 

Answer.  
 

* සභාතම්සය ෙ   බන ලා ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 
(a) (i)  There are 14 Wards (07 Male and 07 Female Wards). 

153 persons with incurable disabilities - male 63/
female 90 - reside in it. 

 (ii)   Rupees 8 million is annually provided by the General 
Treasury for the Victoria Home and accordingly the 
total cost of Rs. 666,000 could be incurred for a month. 

  In addition to this, Rs. 0.05 million is annually 
provided by the Ministry of Health for the maintenance 
of activities including buildings and also Rs. 1.5 
million is provided by the Provincial Department of 
Social Services, Western Province.  

 (iii)   The aforesaid amount of money is not adequate for the 
said matters. 

  The Victoria Home in Rajagiriya does not belong to 
the Government and it is under the Governing Council. 
However, Colombo District Secretary performs as the 
Chairman of the Governing Council and Public 
Officers are included among the members whom to be 
appointed to the Governing Council. 

 (iv)   The staff is insufficient. 
  The approved cadre for the Victoria Home is 57 and 

currently there are 42 employees. Thus there are 
vacancies for 15 employees. I will inform the House 
that making new recruitments is a duty of the 
Governing Council. 

  The salaries paid to the employees of this Home will 
be adjusted in accordance with the relevant posts of the 
Ministry of Health and their salaries will be revised 
accordingly. Required actions are in the process.  

 (v)   Additional provisions of Rs. 07 million have been 
requested from the Director General of Budget on 
21.06.2016 by the letter signed by the Secretary of the 
Ministry of Social Empowerment and Welfare for 
increasing the salaries of the staff in the Victoria 
Home. 

(b) (i)  In view of the fact that, increasing their salaries is a 
duty of the Governing Council, Additional provisions 
of Rs. 07 million have been requested from the 
Director General of Budget on 21.06.2016 by the letter 
signed by the Secretary of the Ministry of Social 
Empowerment and Welfare. 

 (ii)   The Governing Council is working to recruit new 
employees.  

(c)   Not applicable.  

  

තපෞද්ගලිකව  ාැනුම් දීතෙන් ඇසූ ප්රශ්පනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

සීඑසපඑන් නාලිකාතේ විකාශ්න ක ුතුර නැවැත්වීෙ 
சிஎஸ்என் அகலவாிகச ஒளிபரப்பு நிறுத்தப்பட்டகம 

TERMINATION OF BROADCAST BY CSN CHANNEL 

 

ගු දිතන්යප ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  2  (2) සථ්වර නිවයෝගය 
යටවත් ගරු අග්රාමා්යතුමාවගන් පිළිතුරු බලාව ොවරොත්තුවවන් 

ාාිකක වැලගත්කමකින් යුතු වමම කාරණාව ඉදිරි ත් කිරීමට 

අවසර දීම සම්බන්ධවයන් මම ඔබතුමාට ස්තුිකවන්් වවනවා. 

"රාය විසින් ්රකාශි් ානමාධය අයිිකය  ව්ොරතුරු 
ලැනගැමවම් අයිිකය ම්  වලංවේ රූ වාහිම නාලිකාවක් වූ CSN - 
Carlton Sports Network - නාලිකාව 2016 ඔක්ව්ෝබ්ථ මස 24 

වන දින නැවැත්වීමට රාය වගන සික ක්රියාව මුළුමහත් 
ාන්ාවවේ -ව්ොරතුරු බලාව ොවරොත්තු වන ාන්ාවවේ- 
අයිිකය ටත්  ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාවටත්  රවට්  වත්නා අලාළ 

මිකවලටත්  ටහැනි වේ." 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මම විවශේෂවයන් සඳහන් 
කරන්නට කැමැිකයි  වමම ක්රියාව මඟින් ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාව 
යටවත් සික මූලික අයිිකවාසිකම් හා ආණ්ඩුව විසින්ම ලැනට 
සම්ම් කර ිකවබන Right to Information Act එක -ව්ොරතුරු 

ලැනගැමවම් අයිිකවාසිකම පිළිබඳ  න්- ුමලං,නය වවන බව. 
  

(i) CSN නාලිකාවේ ්රරාරණ කටයුතු නව්ා ලැමීවම් රාවප 
මික විවරෝධී තීරණය ඉවත් කර  විකාශන කටයුතු 
කරවගන යාමට ඉඩවලන වලස නිවයෝග කරන්වන්ල?  

 ගරු අගමැිකතුමනි   ැහැදිලි කිරීමක් වශවයන් ඔබතුමාට 
මම වම් කාරණය කියන්නම්.  ා්ථලිවම්න්තු ්රිකසංසක්රණ 
හා ානමාධය අමා්යාංශවප වමකම්වරයා වන නිමම 
වබෝ වේ මැිකතුමා CSN නාලිකා ්රධාම වරොහාන් 
වැලිවිට මහත්මයාට 2016.10.24 වන දින ලිපියක් එවා 
ිකවබනවා. අලාළ බල ත්රවප  (iii), 11 සහ14 වන වගන්ික 
ුමලං,නය කරනවාය කියන කාරණය වහේතුවකොට වගන 
එම තීරණය එහි  (i) වගන්ිකය ්රකාර වහාම ක්රියාත්මක 
කරනවා කියා එම ලිපිවයන් ලැනුම් දී ිකවබනවා. Sir, I do 
not want to take time to deviate, but I would like to refer 
to item 3 (iii) which states, "Change in the name of 
licence or address to which the business is transacted 
without the prior approval of the Secretary." The second 
reason he has given is item 11 of the licence, which 
states, "The licence shall not become affiliated to a 
registered political party. In the event of licencee 
chooses to be, shall surrender the licence". The third 
reason given by the Secretary is item 14 of the licence. 
It states, "The licencee shall submit audited annual 
accounts to the Secretary within the first three months of 
the following financial year." 

 වමම කාරණා තුන ම් වම් රවට් ව්රේක්ෂකයන් විශාල 
සංඛ්යාවක් නරඹන ානප්රිය නාලිකාවක් වූ CSN 
නාලිකාවේ විකාශන කටයුතු හදිසිවප නවත්වලා 
ිකවබනවා. රාවප වමම මික විවරෝධී තීරණය ඉවත් කර  
එම නාලිකාවට විකාශන කටයුතු කරවගන යාමට ඉඩ 
වලන වලස නිවයෝගයක් නිකුත් කරනවාල කියන එකයි මා 
අසන  ළමුවැනි ්රශන්ය.  

(ii) එවසේ නිවයෝග වනොකරන්වන් නම්  එය ම්යනුකූලව සහ 
වයවසථ්ාවවන් සථ්ාපි් අයිිකය ක්රියාත්මක වනොකිරීමක් 
බව රාය පිළිගන්නවාල?  

 වමොකල  වම් ආය්නය වීශ ාලන  ක්ෂයකට සම්බන්ධ 
නැහැ. එවහම නම්  ඒ  වත්වාවගන යන  විකාශන මුහුණ 
වලන විවිධ අවසථ්ාවන් අනුව  හැම  ානමාධය 
ආය්නයක්ම වීශ ාලන  ක්ෂයකට සම්බන්ධයි  කියයි.  

  වම් ලිපිනය වවනස ් වීම කිසි වලසකින්වත් පිළිගන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක වසොයා බලන්න. හදිසි තීරණ 
ගන්න එ ා.  ඊළඟට  වා්ථෂික ගිණුම් ස යා නැහැ කියන 
එක ගැන හරියට  රීක්ෂණයක් කර බලන්න. වම් විධියට 
වම් රවට් ානමාධය නිලහස අවලංවේ කරන්න ගිවයොත්  අ  
ඉ්ාම බර ්ළ ්ත්ත්වයකටයි  ත් වන්වන්.  
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(iii) ම්යනුකුල හා ානමාධයවේදීන්වේ සව්ාධීන 
ක්රියාකාරිත්වවයන්  විකන වමම CSN - Carlton Sports 
Network - නාලිකාව ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ වලන 
නිවයෝගය රාය විසින් අවළංවේ කරන්න කටයුතු කරනවාල?  

 ඒ කියන්වන් වමව්ක් ඉඩ දීලා ිකබුණා.  ඉඩ දීලා ිකබුණු 
එම නිවයෝගය රාය විසින් අවළංවේ කරන්න 
බලාව ොවරොත්තු වනවාල කියන එකයි මම අහන ්රශන්ය. 
වමොකල  ාන මාධය වමකම් නිමම වබෝ වේ මහ්ා විසින් 
ලැනට අත්හිටුවීවම් නිවයෝගයක් යවලයි ිකවබන්වන්. එහි 
අන්ිකම වගන්ිකවප සඳහන් වවනවා   අර කිේව මුම 
කාරණා ුමලං,නය කර ිකබීම වහේතු වකොට වගන 
බල ත්රය අවලංවේ කරනවා කියලා. වම් සම්බන්ධවයන් 
අනුගමනය කළ යුතු පිළිවව්ක් ිකවබනවා. මා ඒ යවා 
ිකවබන ලිපිය කියවන්නම්.  

"ශ්රී ලංකාව තුළ වාෞමික රූ වාහිම විකාශන 
මධයසථ්ානයක් පිහිටුවීම   වත්වාවගන යාම සඳහා ඔබ 
ආය්නය විසින් 2011.0 .0  දින නිකුත් කරන ලල 
විකාශන බල ත්රවප සඳහන් වගන්ික ුමලං,නය කරමින් 
වමම නාලිකාව  වත්වාවගන යන බව ඊට අලාළව  ැවැික 
 රීක්ෂණවලින් ්හවුරු වී ස්."  

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  අල ලක්වා වමවහම 

 රීක්ෂණයක් කරලා නැහැ  අමා්යාංශ වමකම්වරයා වහෝ 
ආය්නය. ඒ කියන්වන්  Telecommunication Regulatory 
Authority එකවත්  රීක්ෂණයක් කරලා නැහැ.   

ඊළඟට වමවසේ සඳහන් වවනවා: 

"2. එබැවින්  ුක්් බල ත්රවප  (iii), 11 හා14 
වගන්ික ුමලං,නය කර ිකබීම වහේතු වකොට වගන  (i) 

වගන්ිකය ්රකාරව වහාම ක්රියාත්මක වන  රිදි  එ  
බල ත්රය අවලංවේ කරමි."  

"අවලංවේ කරමි" කියලා ලියුම යවනවා. රටට ්රකාශ කරනවා  

අත්හිටුවූවා කියලා. ඉිකන් වම් වමකම්තුමාවේ හදිසි පියවර ඉවත් 
කරලා වම් ගැන  රීක්ෂණයක්  වත්වා ඒ අයට ලබා ුලන්නු නිලහස 
අනුව කටයුතු කිරීම වඩා ුචි්යි.  වම් ලඩයම නවත්වන්න. 
වීශ ාලන විරුීධවාදීන් කියලා හැම වකනාම ලඩයම් කරන්න 

ගිවයොත්  ආණ්ඩුව විවේරනය කරන වයා ාරික ව ළැන්ිකයට වම් 
රවට් වයා ාර කරන්න හම්බ වවන්වනත් නැහැ.  අපි  නි ගිය 
කාලවප ලැක්කා  ''සිරස'' ආය්නයට ්්ථානය කළා වම් සාාවේ. 

වම් වමකම් හදිසිවප වම් විධියටම  වම් වගන්ිකය යටවත් ඒ 
ආය්නය ්හනම් කළා නම් වමොකල වවන්වන්?  එවහම කරන්න 
එ ා.  මා ඉමලා සිටිනවා  වමය reverse කරන්න කියලා. මම   

“සිරස” වවනුවවන් වි්රක් වනොවවයි  කථා කරන්වන්. ගරු 
අගමැිකතුමා ලන්නවා  ඒ ලවස්වල TNL එකට කරලර කරලා 
නවත්වන කාලවපත් අපි ඒ අයවේ අයිිකය වවනුවවන් වම් 

සාාවේ කථා කළ බව. TNL එක අගමැිකතුමාවේ සවහෝලරයාවේ 
කියලාවත්   UNP කියලාවත් කවලාවත් අපි සැලකුවේ නැහැ. ඒ 
නිසා කවුරු වහෝ  වුවම වකවනකු වයා ාරයක් කරන වකොට 

වමබම ගහලා වම්ක අයිික අසවලාටයි  අසවම  ක්ෂයට අයිිකයි  
අසවම  ක්ෂය නිසා ක්රියා කරන්න ඕනෑ වගන්ිකය වම්කයි කියලා  
වම් විධියට කටයුතු කරන්න එ ා.  

වලෝකවප සවමරිකාව වාවේ රටවල - the Hon. Prime 

Minister knows it and I do not think the others would even 
consider it -  even the Presidential candidates in the US have 
declared television networks supporting them. අපි කියන්වන් 

නැහැ  වම් රවට් ඒක කරන්න කියලා. ඒ නිසා වම් වීශ ාලන 

බැඳීම් ිකවබනවාය කියන එක නවත්වන්න.  

වම් සම්බන්ධව ගන්නා පියවරයන් අගමැිකතුමා විසින් සාාව 
වව්  ැහැදිලි කරයි කියලා මම බලාව ොවරොත්තු වනවා. ඒ 
වාවේම වම් නිවයෝගය ඉවත් කරන්න කටයුතු කරන්න කියලාත් 

මම ඉමලනවා. 

 
ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා (පාර්ලිතම්න්ුර 

ප්රිනසංසපකරණ හා ජනොධය අො ය සහ ආණ්ඩු පක්යත   
ප්රධාන සංවිධායකුරො)  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க - பாராளுமன்ற மறுசீர 

கமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சரும் அரசாங்கக் 

கட்சியின்  முதற்ரகாலாசானும்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  ගරු දිවන්ෂ් වේණව්ථධන 

මන්ත්රීතුමා  ගරු අග්රාමා්යතුමා වව් වයොමු කරපු ්රශන්යට 

එතුමාවේ ු වලස්  රිදි විෂයය ාාර සමිකවරයා හැටියට මම 
පිළිතුරු වලන්න කැමැිකයි. 

ගරු දිවන්ෂ් වේණව්ථධන මන්ත්රීතුමා ්රශන් තුනක් අසා 

ිකවබනවා.  

 ළමුවවනි ්රශ්නය හැටියට එතුමා අහනවා  "CSN 
නාලිකාවේ ්රරාරණ කටයුතු නව්ා ලැමීවම් රාවප මික-විවරෝධී 
තීරණය ඉවත් කර විකාශන කටයුතු කර වගන යාමට ඉඩ දීමට 

නිවයෝග කරන්වන්ල?" කියලා.  

ුත්්රය  "නැ්." වමම නාලිකාව සඳහා නිකුත් කර සික 
රූ වාහිම මාධය බල ත්රවප වකොන්වීසි ුමලං,නය කිරීම 

වහේතුවවන් වමම නාලිකාව ම්යනුකූලව අවළංවේ කර ිකවබනවා. 
එබැවින්  වමය මික-විවරෝධී තීරණයක් වනොවන බව ඉ්ා 
 ැහැදිලිව කියන්න කැමැිකයි.  

ඊට  සව්සේ වලවවනි ්රශ්නය විධියට එතුමා අහනවා  "එවසේ 
නිවයෝග වනොකරන්වන් නම්  එය ම්යනුකූල සහ වයවසථ්ාවවන් 
ස්ථාපි් අයිිකය ක්රියාත්මක වනොකිරීමක් බව රා ය පිළිගන්වන්ල?" 

කියලා. 

ඒකටත් ුත්්රය  "නැ්." 

්රශන් අංක තුන හැටියට එතුමා අහනවා  "ම්යනුකූල හා 
ානමාධයවේදින්වේ සව්ාධීන ක්රියාකාරිත්වවයන්  විකන වමම 

CSN නාලිකාව ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ වලන නිවයෝගය රාය 
විසින් අවළංවේ කිරීමට කටයුතු කරනවාල?" කියලා.  

ම්යනුකූලව කටයුතු වනොකිරීම ම් ලැනටමත් වමම CSN 

නාලිකාව ක්රියාත්මක කිරීම අවළංවේ කිරීම කරලා ිකවබන්වන්. 
වම්ක  රි ාලන කටයුතු සම්බන්ධ තීරණයක් මිසක් 
ානමාධයවේදින්වේ ක්රියාකාරිත්වය සම්බන්ධවයන් ්රශන්යක් 

වනොවවයි. වම් පිළිබඳව අපි කවුරුත් ලන්නවා  රටම ලන්නවා. වම් 
සම්බන්ධවයන් දී්ථ, කාලයක් FCID එකත් ්රශන් කළා. වම් 
වකොන්වීසි කඩ කළාම ඒ වවනුවවන් ක්රියාත්මක වීවම් 

හැකියාවක් ිකවබනවා. ඒ අනුව ්මයි වම් නිවයෝගය ක්රියාත්මක 
කරලා ිකවබන්වන්. 

 
ගු දිතන්යප ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, - 
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ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Dinesh Gunawardena? 

 
ගු දිතන්යප ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I just want to get a little intepretation of what the 

Hon. Minister said in his reply.  

වම් නාලිකාව ම්යනුකූලව වලන බල ත්රයක ිකවබන 

වකොන්වීසි කඩ කළ  වීශ ාලන  ක්ෂයකට සම්බන්ධ 

නාලිකාවක්ය කියනවා. වම් නාලිකාව වීශ ාලන  ක්ෂයකට 

සම්බන්ධ නැත්නම්? ඔබතුමාවේ අමා්යාංශවප වමකම්වේ  

ලිපිවප එම වකොන්වීසි වමහි ිකවබනවා. අ ට වවන කාරණා 

බලන්න පුළුවන්. රායට වහෝ රවට් කලබලකාරී ්ත්ත්වයක් වහෝ 

ඒ වාවේ කරුණු රාශියක් වම්වක් ිකවබනවා. නමුත්  වම් නාලිකාව 

වීශ ාලන  ක්ෂයකට සම්බන්ධ නැත්නම්  ඔබතුමාවේ වමකම් 

එවූ ලිපිය වැරදියි. ඒකයි මම කියන්වන්. වම් සම්බන්ධවයන් 

 රීක්ෂණයක් හරියට කරන්න. FCID ්රශන්ය  වවනම ්රශ්නයක්. 

ඒක ලැන් අධිකරණවප ිකවබන ්රශ්නයක්. වමකම්ට අධිකරණ 

නිවයෝගයක් ලැනට ලැිබලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු සමිකතුමාවගන් 

මම නැව් ඉමලන්වන්  වම් කලබලකාරි ක්රියාව වනොකර  වම් 

ආය්නය  වත්වාවගන යන්න  කටයුතු කරන්න කියායි.  

්මුන්නාන්වසේලාවේ යම් යම් වකොන්වීසි ිකවබනවා නම් ඒ 

වකොන්වීසි අනුව   රීක්ෂණයක් කරලා  ු වලස් දීලා  ානමාධය 

අයිිකය හැටියට  වත්වාවගන යන්න කියලායි.  

  
ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
්වුලරටත්  ැහැදිලි කරනවා නම්  බල ත්රය අවලංවේ කිරීමට 

වහේතුවක් ්මයි බල ත්රවප වකොන්වීසි අංක  (iii), 11 හා 14 

වගන්ික ුමලං,නය කිරීම. ඒ කියන්වන් වමකම්වරයාවේ පූ්ථව 

අවසරයක් නැිකව බල ත්රලාියයාවේ නම වහෝ වයා ාරික කටයුතු 

 වත්වාවගන යන ලිපිනය වවනස ් කිරීමට බැරි බව වම් 

වකොන්වීසිවල ඉ්ා  ැහැදිලිව ිකවබනවා. එ්වකොට ලියා දිංචි 

වන අවස්ථාවේදී ලිපිනය වශවයන් ිකබුවණ්  "කාමටන් 

ස්ව ෝ්ථට්ස් වනට්ව්ථක් පුීගලික සමාගම  වනො. 260/12  

වටොරින්ටන් මාව්  වකොළඹ 05" කියලායි.  නිව ලිපිනය වවනස ්

කරලා ිකවබනවා. වම්වා බලාවගන ඉන්නවකොට මාධය කට්ටිය 

හි්යි කිසිම වලයක් නැතුව- 

ඊට  නිව "2 6/1  වඩන්සිම වකොේබෑකඩුව මාව්  

බත්්රමුමල" වලස ලිපිනය වවනස් වවලා ිකවබනවා.  

 
ගු දිතන්යප ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 ානමාධය අමා්යාංශයට  ඔක්වකෝම ලිපි එවලා ිකවබනවා  

අලුත් ලිපිනය මාරු කරලා.ානාධි ික වමකම් කා්ථයාලයට ලැනුම් 

දීලා ිකවබනවා අලුත් ලිපිනය. ඒ වාවේම ආරක්ෂක අමා්යාංශයට 

වම් අලුත් ලිපිනය ලැනුම් දීලා ිකවබනවා. එ්වකොට ානමාධය 

වමකම්තුමා අනික් කාමරයට ගිහිමලා ලිපිවගොනුව බලනවා නම් 

ඔහු ගනුවලනු කරලා ිකවබන්වන් වම් ලිපිනයත් එක්කයි. ඉිකන් 

වකොවහොමල  ලන්වන් නැහැ කියන්වන්  වැරැදියි කියන්වන්. It is 

absurd. 

ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ලිපිනය වවනස් කරනවකොට ලැනුම් දීමක් කරන්න ඕනෑ. 

අනික් කාරණය ්මයි -වමය ගරු මුලම සමිකතුමාත් ලන්නවා.- 
බල ත්රලාියයා විසින් විගණනය කරන ලල ආය්නවප වා්ථෂික 

ගිණුම්  නිව එළවඹන මුලම ව්ථෂවප මුම මාස තුන සතුළ් 
ානමාධය අමා්යාංශවප වමකම් වව් ඉදිරි ත් කළ යුතු වුවල 
එවසේ ඉදිරි ත් කරලාත් නැහැ. එ්වකොට වකළින්ම වකොන්වීසි 

කඩලා ිකවබනවා. ඒ අනුව බල ත්රවප තුන්වන වගන්ිකය ්රකාරව 
බල ත්ර වකොන්වීසි ුමලං,නය කිරීම වහේතුවවන් බල ත්රය 
අවලංවේ කරන්න පුළුවන්කම ිකවබනවා.  [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා 
වම්වා නිකම්ම කරපු ඒවා වනොවවයි.  

 

ගු දිතන්යප ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔබතුමන්ලාවේ විරුීධවාදීන් නිසා වම්  ක්ෂයකට අයත් 
කියන වගන්ිකය යටවත් ්මයි වම් බල ත්රය අවලංවේ කරලා 
ිකවබන්වන්. වම් ඔක්වකෝම පිළිඅරවගන ිකවබනවා. ඒ ගැන 

වමකම්තුමාට නැහැ කියන්න බැහැ. වම්වකන් වවන්වන් නරක 
නාමයක් වි්රයි. ඔබතුමාවගන් මම ඉමලන්වන්-  

 

ගු රවි කුණානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, I would like to 

- 
 

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Minister of Finance? 

 
ගු රවි කුණානායක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
As it has taken a political twist, I need to mention that 

the Hon. Member of Parliament has forgotten that there 
was Rs. 1,000 million imposed on that company, which 
they did not pay. We sent them two or three reminders. 
That is a basic requirement. But, this was a specific 
requirement. If we do not clarify this, it will be reported 
by the media that the Hon. Member raised this Question 
and there was no valid reason for this move. One of the 
most important and valid reasons for this action is that 
that Rs. 1,000 million, which has to be paid, was not paid. 

 
ගු දිතන්යප ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
But, the reason held by the Secretary - [Interruption.] 
 
ගු රවි කුණානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No duty was paid for the equipment. - [Interruption.] 

 
ගු දිතන්යප ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That is of no relavance to this issue.  
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Next, the Hon. Anura Dissanayake, 

please.  
 

II   

තපොලිසප ආරක්යක සහායක නිලධාරින්තේ ගැ ලු 
தபாலிஸ் பாதுகாப்பு உதவியாளர்களின் 

பிரச்சிகனகள் 
PROBLEMS OF POLICE SECURITY ASSISTANTS 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  2 (2) ස්ථාවර 
නිවයෝගය යටවත් වමම ්රශන්ය ඉදිරි ත් කිරීමට අවස්ථාව 

ලබාදීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුිකවන්් වවනවා. මීට ව රත් 
විවිධ අවසථ්ාවල ව ොලිස් ආරක්ෂක සහායක නිලධාරින්වේ ගැටලු 
පිළිබඳව මා වම් සාාවේ අවධානය වයොමු කළා. විවශේෂවයන්ම මට 

ම්කයි  ගරු වාෝන් අමරතුංග මැිකතුමා ව ො සිය ාාර සමිකතුමා 
හැටියට කටයුතු කරපු කාලවප ව ොලිස් ආරක්ෂක සහායක 
නිලධාරින්වේ වසේවා කාලවප සික වී ිකවබන ගැටලු  ඔවුන්වේ 
වසේවය පිළිබඳව සික වී ිකවබන ගැටලු සහ ඔවුන්වේ සථ්ාවරය 

පිළිබඳව සික වී ිකවබන ගැටලු ගැන විශාල වලස ඔබතුමාට 
 ැමිණිලි ඉදිරි ත් කළ බව. ඊට  ස්වසේ ඔබතුමා විසින් ලබාවලන 
ලල නිවයෝගයකුත් ිකවබනවා  වම් අයට ඒ සහන ලබා වලන්න 

කියලා.   

වම් අය 1998 ව්ථෂවප වසේවයට බැඳිලා ලැනට අවුරුුල 18කට 
ආසන්න කාලයක් නි්ය වසේවයට අනුයුක්් වනොවී කටයුතු 
කරමින් සිටිනවා.  ඔවුන්ට නි්ය වසේවයට සතුළත්වීම සඳහා 
අවශය අවම අධයා න නිුලනිකම් නැික ්රශන්යක් වම්ැන 
ිකවබනවා. ඒ නිසා ගරු සමිකතුමා කියන කාරණය මා 
පිළිගන්නවා. හැබැයි  ඔබතුමාම ලන්නවා  යුීධය අවසන් වූවාට 
 නිව  කරුණා අම්මාන් එක්ක වැඩ කටයුතු කරපු නැ වඟනහිර 
 ළාවත් 2 000කට ආසන්න පිරිසක් ව ොලිස් වසේවයට බඳවා වගන 
ිකවබන බව. ඒ අවසථ්ාවේ ඔවුන්වේ නිුලනිකම් බැලුවේ නැහැ. 
ඔවුන් යුීධවපදී අවනක් කඳවුව්ථ හිටපු අය. නමුත් වම් අය 
යුීධවපදී වම්  ැත්වත් කඳවුව්ථ හිටපු අය. වම් ව ොලිස් සහායක 
වසේවාවක් අවශය වුවණ්  යුීධය නිසා විශාල කා්ථයාාරක් ව ොලිස ්
වල ා්ථ්වම්න්තුවට  ැවරුණු නිසායි. ඒ නිසා ව ො සියට සහායක 
කණ්ඩායමක අවශය්ාව ිකබුණා. ලැන් වම් කණ්ඩායම විශාල 
ගැටලු සමුලායකට මුහුණ දීලා ිකවබනවා  ගරු නිවයෝාය කාරක 
සාා ිකතුමනි. එහි ්රධාන කරුණ ඔවුන්වේ වසේවය ස්ථාවර වීම 
වුණත්  ලැන් මතුවී ිකවබන ගැටලුව ්මයි  ව ො සියට ලබා දී 
ිකවබන වැටුේ වැ කවීම වම් අයට ලබාවලන්න කටයුතු කරලා නැික 
එක.  

විවශේෂවයන්ම ව ොලිස් වසේවයට අනුයුක්්ව රාාකාරි කරනු 
ලබන ව ොලිස් ආරක්ෂක සහායක නිලධාරින්ට මූලික වැටු ට 
අම්රව  ව ොලිස් වසේවවප නියුක්් වසනි නිලධාරින්ට ලබා වලන 
කිසිුල දීමනාවක් වනොලැබීම වහේතුවවන් ඔවුන් ලැ ක අසාධාරණයට 
ලක්වී ිකවබනවා.  නි ගිය අය වැය මඟින් ව ො සිවප වසනි 
නිලධාරින් හට සියයට 40ක වැටුේ වැ ක කිරීමක් තීරණය කර 
ිකබුණා.  

ඔබතුමාට ම්ක සික  අවසථ්ා ගණනාවකදීම මා 
 ා්ථලිවම්න්තුවේ වම් ්රශන් සනිවාට  නිව ලැන් එය ක්රියාත්මක 
වවලා ිකවබනවා. ඒක වහොඳයි. ඒ අනුව වම් වසව්ථ ානවාරි මස 
සිට සියයට 17ක දීමනාවක් වගවනු ලැබූ අ්ර  ඉිකරි සියයට 2  

ලබන ානවාරි මස සිට වැ ක කිරීමට නියමි්ව ිකවබනවා. ඒක 
වහොඳයි. ානවාරි මාසවප සිට සියයට 17ක් ුලන්නා. වම් මාවසේ 
වැටු ට හිඟ මුලලල එකතු කරලා වැටු  ලබා දීලා ිකවබනවා. ඒ 
 ැත්ව්න් වහොඳයි.  

එවහත්  ව ොලිස් ආරක්ෂක සහායක වසේවයට අයත් 

නිලධාරින් 1 477 වලනාට ඉහ් දීමනා හිමිවන්වන් නැහැ. ඔවුන් 
එක්ක එක  බැරැක්කවප ඉන්න අවනක් ව ොලිස් නිලධාරින්ට ඒ 
සියයට 17ක දීමනාව සහ හිඟ දීමනාව වම් වැටු  එක්ක හම්බ 

වුණා. නමුත් ව ොලිස ් සහායක නිලධාරින්ට වම් දීමනාව 
ලැවබන්වන් නැහැ.  

වමම නිලධාරින් 1998දී වමම වසේවයට බඳවා ගන්නා ලල 
අ්ර  ව ො සිවප වැලගත් රාාකාරි රැසක් ඔවුන් විසින් ඉටු කරනු 

ලබනවා. ඔබතුමා ලකිනවා  ඒ සහායක නිලධාරින් වම් 
 ා්ථලිවම්න්තුවේත් ඉන්නවා. ඔවුන් අවනක් නිලධාරින් හා සමාන 
වලසම රාාකාරියක් ඉටු කරමින් ිකවබනවා. වකවසේ වුවල   නි ගිය 

වසර 18 පුරාවටම වමම නිලධාරින් හට රාාය වසේවවප වසනි 
නිලධාරින්ට ලැවබන කිසිුල දීමනාවක් ලබා දී නැහැ. වමම 
වසේවවප නියුතු නිලධාරින් ව ොලිස් වකොස්්ා ම ්නතුරට 

අන්්්ථග්රහණය කරන වලසටල ඔවුන් විටින් විට ඉමලා සිටි අ්ර  
වම් ලක්වා එයල ඉටුවී නැහැ.  

වම් කාරණය ්රශන්යක් හැටියට මතු වවලා ිකබුණා. වමම 

්රශන්ය නිරාකරණය කරන්වන් නැත්නම්  ගරු නිවයෝාය කාරක 
සාා ිකතුමනි  වමම නිලධාරින් කාලයක් වැඩ කරලා  නිකම්ම 
කාලය ග් කළ නිලධාරින් බවට  ත් වවන එක වළක්වන්න 
බැහැ.  ඒ නිසා ඔවුන්  නි්ය වසේවයට බඳවා ගත්ව්ොත්  මණයි  

වම් ගැටලුවට ස්ථාවර විසඳුමක් හම්බ වවන්වන්. ඒ මූලික ගැටලුව 
එවසේ ිකිබයදී වමම 1 477 වලනාට වම් වැටුේ වැ ක කිරීම සඳහාවත් 
්මුන්නාන්වසේ  ළමුවරට අවසථ්ාව ලබා වලන්න. වමොකල  

85 000කට ආසන්න ව ොලිස් නිලධාරින්ට වම් දීමනා සියමල 
ලැවබන අ්ර  ව ොලිස් සහායක නිලධාරින් 1 477 වලවනකුට වම් 
දීමනාව ලැවබන්වන් නැහැ.  

ඒ අනුව  හ් කරුණු මම ගරු සමිකතුමාවගන්  ැහැදිලි කර 
ගන්න කැමැිකයි.  

(1)  ව ො සිවප වසනි නිලධාරින්ට වැ ක කරන ලල දීමනා සහි් 
වැටුේ ව ොලිස ්ආරක්ෂක සහායක නිලධාරින්ට ලබාදීමට 
පියවර ගන්නවාල කියලා ඔබතුමාවගන් ලැනගන්න 
කැමැිකයි. 

(2) එම නිලධාරින් ව ොලිස ්වසේවයට අන්්්ථග්රහණය කිරීමට 
සික බාධා වමොනවාල කියලා  ඔබතුමා වම් 
 ා්ථලිවම්න්තුවට කරුණු ඉදිරි ත් කරනවා ස්ැයි කියා මා 
බලාව ොවරොත්තු වවනවා. 

(3) ඔවුන් වසේවය කිරීවම්දී මුහුණ වලන ුලෂක්ර්ා  ගැටලු 
පිළිබඳව ්මුන්නාන්වසේවේ අවධානය වයොමු කරලා ඒ 
ගැටලු විසඳීමට කටයුතු කරනවාල කියලා ලැනගන්න 
කැමැිකයි.  

වබොවහොම සත්ුිකයි  ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි. 

 
ගු සාගල රත්නායක ෙහ ා (නීිනය හා සාෙය සහ 

ාක්ෂිණ සංවර්ධන අො යුරො) 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் 

ததற்கு அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  වම් අවස්ථාවේ ව ොලිස ්

ආරක්ෂක සහායක නිලධාරින්ට ඒ වැටුේ වැ ක කිරීම ලබා වලන්න 
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අ ට අවකාශ නැහැ.  2002.01.11 දිනැික ව ොලිස ්ික රක්රවමඛ් 

අංක 1618/2002 අනුව  ව ොලිස් ආරක්ෂක සහායක නිලධාරින් 

ව ොලිස් නිලධාරින් වනොවන බව අවධාරණය කර සික වහයින් 

ව ොලිස් නිලධාරින්ට හිමි දීමනා සඳහා ව ොලිස් ආරක්ෂක සහායක 

නිලධාරින් හිමිකම් වනොලබන බවත්  2010.01.02 දිනැික 

ව ොලිස් ික රක්රවමඛ් අංක 2199/2009 අනුව  වමම  නිලධාරින්ට 

වමවහයුම් කලා  දීමනාවක් හිමිවන බවත්  වම් වන විට නම් කළ 

වමවහයුම් කලා වල වසේවවප නියුතු ව ොලිස් ආරක්ෂක සහායක 

නිලධාරින්ට  ඒ වමවහයුම් කලා  දීමනාව වගවනු ලබන බවත් 

සඳහන් කරන්න කැමැිකයි.  

වම් අයට වම් දීමනා වගවීම සඳහා වමොකක්ල ිකවබන බාධාව? 

 බාධාව ්මයි ගරු මන්ත්රීතුමා කියපු කාරණාව. 1998.02.18 දිනැික 

"දිනමිණ" පුවත්  වත් සඳහන් වුණු ලැන්වීම අනුව  වම් ්නතුර 

සඳහා නිුලනිකම කරවගන ිකබුවණ්  අටවන වශ්රේණිය සමත්වීම 

 මණයි. එම ලැන්වීවම් වම් අයට නියමි් වමොන රාාකාරිල 

කියලාත් සඳහන් වවලා ිකබුණා.  

වම් ආරක්ෂක සහායක නිලධාරින් අ්රින් ව ොලිස ්

වකොස්්ා මවරු  ව ොලිස ් වකොස්්ා ම රියැුලරන් වාවේම   

ව ොලිස් සහායක වසේවා ්නතුරුවලටත් බඳවා ගැමම සඳහා අපි 

වම් අවසථ්ාවේ  ටි ාටියක් හලා වගන යනවා. එම ්නතුරුවලට 

සතුළත් කරන්න නිුලනිකම් ිකවබන ආරක්ෂක සහායක නිලධාරින් 

ඉන්නවාල කියලා අපි බලනවා. ඒ වශ්රේණිවලට  සතුළත් කරන්න 

පුළුවන් විධියට කැිබනට් මණ්ඩලයට ඉදිරි ත් කර අනුමැිකය ලබා 

ගන්නවා. ඒ අනුව ඔවුන්ට නැව් PTS එවක් පුහුණුවට යන්නත් 

වවනවා. අපි ඒ ටික කරනවා. එවහම බඳවා ගත්්ාට  ස්වසේත් වම් 

අයවගන් ්වත් පිරිසක් ඉිකරි වේවි. ඒ වකොයි්රම් ්රමාණයක්ල 

කියලා අ ට ්වම කියන්න බැහැ. ඒත් අපි හලන  ටි ාටිය අනුව  

ව ොලිස්  සහායක වසේවාවට වම් වබොවහෝ වලනා අ ට සතුළත් කර 

ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා අපි හි්නවා.  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු අමා්යතුමනි  මට ඔබතුමාවගන් කරුණක් අහන්න 
ිකවබනවා. 

විවිධ අවසථ්ාවල වමවැනි බඳවා ගැමම්වලින්  නි ගැටලු සික 

වුණු සමහ රාාය අංශ ිකවබනවා. නමුත් වම් ්නතුරුවලට අලාළව  

එවහම ගැටලු සික වන්වන් නැහැ. වම් ව ොලිස් ආරක්ෂක සහායක 

වසේවාවට 1998දී බඳවා ගත්් නිශච්ි් bulk එකක් ඉන්නවා.  වම් 

පිරිස නිශච්ි්යි.  
 

ගු සාගල රත්නායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔේ. ලැන් වම් බඳවා ගැමම් නවත්වලා ිකවබන්වන්. 

 

ගු අනුර දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. නවත්වලා ිකවබන්වන්. ඒ නිසා ලැන් ඉන්වන්1477 වලනයි 
වන්.  වම් ්නතුරට නැව් නැව් බඳවා ගැමවම් ක්රියාවලියක් සිුල 
වන්වන් නැහැ. ඒ 1477 වලනා  මණයි ඉන්වන්. එ්වකොට  වම් 

1477 වලනා වකවරහි විවශේෂ අවධානයක් වයොමු කිරීම ්මයි 
වැලගත් වවන්වන්. එ්වකොට ඒ ්රශන්ය අවසන්.  නැව් ඒ ්රශන්ය 
 ැන නගින්වන් නැහැ.  

ගු සාගල රත්නායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

ඒක ්මයි මමත් කියන්වන්. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊළඟට ඔබතුමා කියපු අවනක් කරුණ. ව ොලිස ්ිකතුමාවේ 

රක්රවමඛ්ය අනුවවන් ඔවුන්ට වමම වැටුේ ලබා දීම කරන්න බැරි. 
ඒ නිසා ්මයි අපි ඔබතුමාට වම් ්රශන්ය කියන්වන්. වමොකල  

ව ොලිස් ිකතුමාවේ රක්රවමඛ්යට අනුව වැටුේ ලබා වලන්න 
පුළුවන් නම්  වම් ්රශන්ය  ැන නඟින්වන් නැහැ. ඒ නිසා වැටුේ 
වැ ක කිරීවම් ඒ රක්රවමඛ්යට  ව ොලිස් නිලධාරින් වාවේම වම් 

අයත් සතුළත් කරලා රක්රවමඛ්යක් නිකුත් කළා නම් වම්ක කර 
ගන්න පුළුවන්.  ඒ ගැන ආණ්ඩුව ්රික ත්ිකමය තීරණයක් ගන්න 
ඕනෑ. 

 
ගු සාගල රත්නායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  වම්ැන කාරණා වලකක් ිකවබනවා.  නි්ය 

වසේවයට බඳවා ගැමමයි  වැටුේ වැ ක කිරීමයි කියන කාරණා 

වලකක් ිකවබනවා. ඔබතුමා ඊවප - 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු සමිකතුමනි  bulk එකක් වලස ව ොලිස් ආරක්ෂක 
සහායක වසේවයට 1477 වලවනක් බඳවා වගන අවසන්. එය සිුල 
වවලා ලැන් අවුරුුල 18ක් වනවා. ඒ වවලාවේ ඔවුන් අවුරුුල 25දී 

ව ොලිස් ආරක්ෂක සහායක වසේවයට බැඳුණා නම්    වසේවා කාලය 
හැටියට ්ව වකටි කාලයයි ිකවබන්වන්. වම්ක ක්ෂයවීවම් 
අවස්ථාවක්. ඒ නිසා  විවශේෂවයන්ම වම් බඳවා ගත් 1477 වලනා 

ගැන වවනම සලකා බලා ඔවුන් ව ොලිස් වසේවයට අන්්්ථග්රහණය 
කිරීම සඳහා වැඩසටහනක් හලන්න. එවහම කරපු අවස්ථා රාාය 
වසේවවප ිකවබනවා.  

මම ඔබතුමාට කරුණක් කියන්නම්. ඔබතුමාට ම්ක සික වේරු 
වසේවය සඳහා රුපියම 1 000ට අායාසලාියන් බඳවා ගත්් බව.  
 නිව  ඒ අායාසලාියන් සියලුවලනාම වේරු වසේවයට අනුයුක්් 

කිරීම සඳහා වැඩ පිළිවවළක් හැුලවා. ඒ  අායාසලාියන් දිගින් 
දිගටම බඳවා ගත්වත් නැහැ. ඒ නිසා එලා ඒ bulk එකම අරවගන 
වේරු වසේවයට සතුළත් කරන්න විධිවිධානයක් හැුලවා. ඒවකන් ඒ 
්රශන්ය විසඳුණා. ඒකත් වම් වාවේ අවස්ථාවක්. 

 
ගු සාගල රත්නායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
වම්ක වබොවහොම ්රවේශවමන් විසඳන්න ඕනෑ ්රශන්යක් ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 
 

ගු අනුර දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

1477 වලවනක් ඉන්නවා. ඒ අයවගනුත්- 
 

ගු සාගල රත්නායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි - 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

ගු අනුර දිසානායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔබතුමා ඒ ගැන  නිව කියන්න. ගරු සමිකතුමනි  වලවන 

ගැටලුව වමයයි. වැටුේ වැ කවීවම්දී ්රශ්නය මතු වී ිකවබන්වන් 

ව ොලිස් ිකතුමා නිකුත් කළ රක්රවමඛ්ය ම්යි. ව ොලිස ්ිකතුමා 

"ව ොලිස් නිලධාරින් හා ව ොලිස් සහායක නිලධාරින් ල සතුළත්ව" 

කියා රක්රවමඛ්ය නිකුත් කළා නම් නිවැරැදියි. වමොකල   86 000කට 

ආසන්න ව ොලිස් නිලධාරින් ්රමාණයකට සියයට 17කින් වැටුේ 

වැ ක වන වකොට ඒ බැරැක්කවපම ඉන්න අවනක් නිලධාරියාට 

වැටුේ වැ ක වනොවීම සාධාරණ නැහැ. ඒකට ගැටලුව වවලා 

ිකවබන්වන් ව ොලිස් ිකතුමා නිකුත් කළ රක්රවමඛ්යයි. 

1477වලනායි ඉන්වන්. ඒ වගොමලන්ට සියයට 17 ගත්ව්ොත් 

ව ොලිස් වකොස්්ා මවරුන්ට - [බාධා කිරීමක්] ඒ පිළිබඳව 

්මුන්නාන්වසේවේ අවධානය වයොමු කරන්නය කියන ඉම ම 

්මයි  ඉදිරි ත් කරන්වන්. 

 
ගු සාගල රත්නායක ෙහ ා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

අපි ්රවේශවමන් කටයුතු කවළේ නැත්නම් ූලම වබෝලයක් 

 ටලවා ගත්්ා වාවේ වවනවා. Reserve Police එවක් අය නි්ය 

වසේවයට බඳවා ගැමමත් එක්ක ුසස් වීවම් ්රශන් රාශියක්  ැන 

නඟිනවා. ඒ වාවේම වමවැනි වීවම නැව්ත් සිුල වනොවවන්න 

අපි හරියාකාරව ක ටයුතු කරන්න ඕනෑ. අපි ඒ ගැන ඒ විධියට 

කටයුතු කරනවා  ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ගරු මන්ත්රීතුමා අවසානවපදී ්වුලරටත් අහනවා  වමොවුන්වේ 

ුලක්ගැනවිලිවලට විසඳුම් වලනවාල  නැීල කියලා. ඔවුන්වේ 

ුලක්ගැනවිලිවලට විසඳුම් විටින්-විට  දිගින්-දිගටම දීලා ිකවබනවා. 

වම් නිලධාරින් බඳවා ගත්වත් රුපියම 4 650ක මාසික 

දීමනාවකටයි. ඊට  නිව අමා්ය මණ්ඩල තීන්ුල වලකකින් 

2006.06.01 දින සිට ඔවුන්ට ස්ිකර විශ්රාම වැටුේ සහි් ්ත්ත්වයක් 

පිරිනමා ිකවබනවා. රාාය වසේවා වකොමිෂන් සාාව විසින් 

201 .10.22 දිනැිකව අනුම් කරන ලල ශ්රී ලංකා ව ොලිස් වසේවවප 

්රාථමික අ්ථධ ශිමපීය වසේවා ගණවප ව ොලිස් ආරක්ෂක සහායක 

්නතුර සඳහා වන ුසස් කිරීවම්  ටි ාටිය මඟින් එම නිලධාරින් 

සඳහා ුසසව්ීම් ක්රමයක්ල ස්ථාපි් කර ස්. ඒ අනුව එම 

නිලධාරින්හට ආය්න සංග්රහය යටවත් රාවප නිලධාරින් සඳහා 

හිමි සියලුම හිමිකම් හිමි වී ස්. එම නිලධාරින් විසින් වරින්-වර 

ඉදිරි ත් කරනු ලබන ුලක්ගැනවිලි සඳහා අවස්ථානුකූලව විසඳුම් 

ඉදිරි ත් කර ස්.  

වමය කවුරුවත් බැලුවේ නැික වලයක් වනොවවයි. වම් ගැන 

දිගින් දිගටම බලා ිකවබනවා. අපි ඉදිරියටත් වම් ගැන බලනවා  

වම් ්රශ්න ටික ඉවර  කරන්න. වමොවුන් රාාය වසේවවප සි්කර 

නිලධාරින්. ඔවුන්ට වවනම category එකක් ිකවබනවා. එවහම 

නම් ඔවුන්ට හිමි වන්වන්  ඒ category  එක තුළ ිකවබන වැටු  

්මයි; ව ොලිස් නිලධාරින්ට හිමි category  එක තුළ ිකවබන වැටු  

වනොවවයි.   

 
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Next, the Ministerial Statement by the 

Hon. Prime Minister.  

සංවර්ධනය සඳහා වූ ආර්ථික සැලසුම්   
අග්රො යුරො සහ ජාිනක ප්රිනපත්ින හා 

ආර්ථික ක ුතුර අො යුරොතේ ප්රකාශ්ය 
அபிவிருத்திக்கான தபாருளாதாரத் 

திட்டங்கள்: பிரதம அகமச்சரும் ரதசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார 

அலுவல்கள் அகமச்சருமானவாின் கூற்று 
ECONOMIC PLANS FOR DEVELOPMENT: 

STATEMENT BY PRIME MINISTER,  MINISTER OF 
NATIONAL POLICIES AND ECONOMIC AFFAIRS  

 
ගු රනිල් වික්රෙසිංහ ෙහ ා (අග්රාො යුරො සහ ජාිනක 

ප්රිනපත්ින හා ආර්ථික ක ුතුර අො යුරො) 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும் ரதசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  රවට් ආ්ථිකකවප 
වත්මන් ්ත්ත්වය  අවේ ආ්ථිකකවප ඉදිරි ගමන හා අවේ අනාග් 

අියලාෂයන් පිළිබඳ 2015 වනොවැම්බ්ථ 05වන ලා වම් ගරු සාාව 
ඉදිරිවප කරුණු ලක්වමින් කියූ වලයක් ඔබතුමන්ලා ඉදිරිවප අල 
යළිත් සිහි ත් කරන්නට කැමැිකයි.  

"මානවම්ම සිට මහා  රාක්රමබාහු ලක්වා වූ අවේ රවට් 

ස්ව්ථණමය යුගය අ  යළි ුලා කර ග් යුතුව ිකවබනවා. ඒ සඳහා 
කැ  වීම  වග වීම හා ඉවසීම සිකව නිවැරදි මාවවත් ඉදිරියට යා 
යුතුයි. අවේ මා්ෘ මිමිය නිසි ්ැනට ඔසවා ්බන්නටත්  අවේ 

අනාග්  රම් රාවට යහ ත් වීශයක් නි්ථමාණය කර 
වලන්නටත් අ ට හැකි වන්වන් එවිටයි." එය අවධාරණය කරමින් 
මා කියා සිටිවප අවේ ආ්ථිකකවප ඉදිරි ගමන සඳහා විේලවීය 

චින්්නයක් අවශය බවයි. එවසේම අීන් ්රික ත්ික සහ පියවර ග් 
යුතු බවයි.  

ානාධි ික වමත්රී ාල සිරිවසේන මහ්ාවේ නායකත්වවයන් 

යුත් ාාිකක රාය සිය ආ්ථිකක කටයුතු ආරම්ා කවළේ  සියලු රාාය 
වසේවකයන්වේ වැටුේ වැ ක කරමින් හා සහන ගණනාවක් ලබා 
වලමින්. එය අවේ ආ්ථිකක ්රිකසංසක්රණ ඉදිරියට වගන යාවම් 
සවිමත්  ලනමක් වුණා. එමඟින් වීය ය ඉමලුම් වැ ක කිරීමටත්  

 නි ගිය  ාලනවයන් අ ට ලායාල වූ  බර ්ළ ආලායම් විෂම්ා 
හැකි්ාක් සමනය කිරීමටත් අ ට හැකි වුණා.  

එවසේ නමුත් ්වත් වබොවහෝ ව  ීකළ යුතුව ිකවබනවා. අවේ 

ඉලක්කය ාන්ාවවේ ආලායම් මට්ටම් වඩාත් ඉක්මනින් ඉහළ 
නැංවීමයි.  නි ගිය වසර 60ක කාලය තුළ ආලායම් ව්ථධනය 
සලකා බලීදී වබොවහෝ අේනිදිග ආසියාිකක රටවලට වඩා අ  

ඉන්වන් පිටු සින්. එවසේම අවේ අසමවැසි ලකුණු ආසියාිකක 
රටවල ආලායම් මට්ටම් සමඟ අ  ළං වී සිටින්වන් යන්්මින්.  
ලැනට ඒකපුීගල ලළ ාාිකක ආලායම වන සවමරිකානු වඩොල්ථ 

4000  අපි සවමරිකානු වඩොල්ථ 8000 ලක්වා වැ ක කර ග් යුතුයි. 
ලැනට අවේ ආ්ථිකකය ව්ථධනය වන්වන් ව්ථෂයකට සියයට 5ක 
වේගවයන්. වම් වේගවයන් ගිවයොත් ඒකපුීගල ආලායම වලවේණ 

වන්නට 20   ලක්වා බලා සිටින්නට අ ට සිුල වවනවා.  

අ ට ව්ථෂයකට සියයට 7ක ආ්ථිකක ව්ථධනයක්  වත්වා ග් 
හැකි නම් ඒකපුීගල ආලායම ව්ථෂ 2025 වන විට   වලවේණ කර 
ග් හැකියි. වම් සියයට 7ක ආ්ථිකක ව්ථධන වේගය අවේ රට 
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අවසන් වරට ලබා ගත්වත් යුීධය අවසන් වුණු විගය 2009 දීයි. 

අවාසනාවකට සාමයත් සමඟ ලැිබය යුතුව ිකබුණු ආ්ථිකක 
්රිකලාා ලබා ගන්නට අවේ රටට වනොහැකි වුණා.  

2012න්  නි ව්ථධන වේගය සියයට 5ට වඩා  හ් වැටුණා. 
ව ෞීගලික වයවසායන් සමහරක් රායට  වරා ගැමමත් සමඟ 

වීය ය සහ විවීය ය ආවයෝාකයන් ිබයට  ත් වුණා. නිුල අලියන් 
බවට  ත් වූ රාාය වයා ෘිකවලට රාය විසින් මහත් වසේ ණයට 
මුලම ගැමම නිසා ව ෞීගලික ආවයෝාකයන්ට ණය ලබා 

ගැමමට බැංකුවල අිකරික්් මුලම ිකබුවණ් නැහැ. නමුත් 2015 
වසර තුළ ආලායම් වබදී යාවම් විෂම්ා හැකි්ාක් අඩු කරන්නට 
අ  ුත්සාහ කර ිකවබනවා. අඩු ආලායම් ලාීනන්වේත්  රාාය 

වසේවකයන්වේත් ආලායම් වැ ක කළා. සික හැකි අයවගන් බුල මුලම 
අය කර වගන රවට් සංව්ථධනයට වයොලා ගත්්ා. රාවප ණය 
ගැමම් අඩු කළා. 

ලැන් වලෝක බැංකුව  ාා්යන්්ර මූලය අරමුලල සහ ආසියානු 
සංව්ථධන බැංකුව වමන්ම යුවරෝ වප  ා ානවප සහ සවමරිකා 
එක්සත් ාන ලවප අවනකුත් ණය වලන ආය්න සහන ව ො  
අනු ාිකකයන් ම් අ  රායට ණය මුලම ලබා දීමට යළිත් 

ඉදිරි ත් වවමින් සිටිනවා. ඒ මඟින් අවේ ආ්ථිකකය පුළුම හා 
ශක්ිකමත් කර මට හැකි වවනවා. වම් ආකාරයට ාා්යන්්ර 
මූලය අනුග්රහය අවසන් වරට ලැබුවණ් මා අග්රාමා්යව සිටි 2001 - 

2004 වකවානුවේදීයි.  ලැන් ානාධි ික වමත්රී ාල සිරිවසේන 
මැිකතුමාටත්  මටත් නැව්ත් විවීය ය මූලයාධාර වැ ක වැ කවයන් 
ලබා ගන්නට හැකි වී ිකවබනවා.  

ශ් ව්ථෂ ගණනාවක් ිකස්වසේ ඉන්දියන් සාගරවප හලව් වූවප 
ශ්රී ලංකාවයි. බටහිර සහ නැ වඟනහිර ආසියාව යා කරන වක්න්ද්රීය 
ම්ථමසථ්ානය වූවප ල ශ්රී ලංකාවයි. වගෝ ය වවවළඳ 

සම්බන්ධීකරණ සහ වමවහයුම් සම්බන්ධවයන් කලාපීය 
වක්න්ද්රස්ථානයක් වලස ශ්රී ලංකාවේ ු ාය මා්ථගික වැලගත් 
පිහිටීම සැවවොම පිළිගන්නවා. වම්  නි ිබම ඔසව්සේ වඩාත් ිකරසාර 

ආ්ථිකක ක්රමවේලයක් රවට් සථ්ාපි් කරන්නට අ   ලනම සකස ්
කරමින් සිටිනවා. ුල්ථවල ආ්ථිකක වුහයක  ේ බර කර ගැසීමට 
 නි ගිය වසර පුරා අ ට සිුල වුණා. එය අතී්වප අනුගමනය කළ 
 ටු ආ්ථිකක ්රික ත්ිකවල අහි්කර ්රිකලලයයි. සවමරිකානු 

වඩොල්ථ ිබලියන 11ක්  මණ වූ අ නයන ආලායම  හ් වැවටමින් 
 විකනවා. නිමි සඟලුම් අ නයනය සවමරිකානු වඩොල්ථ ිබලියන 
5ක මට්ටමක හිරවවලා. ජීඑස්පී ේලස ් සහනය යලි ලබා ගැමම 

සඳහා අ  අයුලම්  ්ක් ඉදිරි ත් කවළේ ඒ ඔස්වසේ නැව්ත් සඟලුම් 
ක්ථමාන්්වප පිිබදීමක් සික කර ම සඳහායි. ඒ නිසා එන 
අවුරුීවී ඒවකන් වාසි ගන්න කියලා අවේ වයා ාරිකයන්වගන් 

අපි ඉමලා සිටිනවා. එවසේ කරන්න කියලා ඔවුන්ට අ ට බල 
කරන්න සිුල වවනවා. 

වලෝක වවවළඳ ව ොවළේ වත් හා රබ්ථ මිල  හ් වැටීමත් සමඟ 

අවේ කෘෂි නිෂ් ාලන අ නයන ආලායමත් අඩුවවලා. වැවිලි 
ක්වෂේත්රවප සමහර සමාගම් වහොඳින් කටයුතු කළත්  සමහර 
සමාගම් ුල්ථවලයි. ඒ නිසා නව ්රාේධනය වමන්ම කා්ථයක්ෂම්ා 
මට්ටම්ල හඳුන්වා වලමින් ්රාවීය ය වැවිලි සමාගම් 

්රිකවුහග්වකොට  වුවමනා නම් නව සමාගම්ල සතුළත් කර 
කා්ථයක්ෂම වයවසාය බවට  රිව්ථ්නය කිරීමට අ  කටයුතු 
කරනවා. We will look at the existing regional plantation 

companies.  If necessary, we will also introduce new 
companies and we may have to eliminate some of the 
existing companies.  

වගවී ගිය ිකස් වසරක  මණ කාලය තුළ අවේ අ නයන 
නිෂ ්ාලනවල සංයුිකය ්රගකාරි වවවළඳ ව ොළට සරිලන අයුරින් 

වවනස් වී නැහැ. ්වමත් අපි අ නයන ආලායවමන් බහු්රයක් 

ු යා ගන්වන් නිමි සඟලුම්  වත්  රබ්ථ  මැණික් සහ සංරාරක 
ක්ථමාන්් යන ක්වෂේත්රයන්හි  ටු අ නයන  ලනමක් ම්යි. 
වමබඳු  ටු සීමාවන් තුළ දී්ථ, හා ිකරසාර ආ්ථිකක ව්ථධනයක් ලබා 
ගැමම අසීරුයි.  

මැල ව රදිග අවේ ශ්රමිකයන් ලැ ක වවවහස මහන්සිවයන් 
ු යන ආලායම් පිළිබඳවල අවිනිශ්චි්ාාවයක්  ැන නැඟී 
ිකවබනවා. ලැන් කලක් ිකසව්සේ වලෝක වවවළඳ ව ොවළේ ව්ම මිල 
අඩු වී ිකබීම නිසා සවුදි අරාිබයාව වැනි රටවලට ්මන්වේ රට 
වැසියන්ට  වා වගවන වැටුේ අඩු කිරීමට සිුලව ිකවබනවා. වමය 
මැල ව රදිග වසේවය කරන ලාංවක්ය ශ්රමිකයන්ට අ ලුව්න් එමල 
වන අියවයෝගයක්. 

වගෝ ය ආ්ථිකකය කඩා වනොවැටී  වත්වාවගන යාම සඳහා 
අරගළයක වයවලන  නි ිබමක  වීය ය ආ්ථිකකවප සැලකිය යුතු 
ව්ථධනයක්  වත්වාවගන යාමටත්  ආ්ථිකක ගිකකයන්වේ වවනස ්
වීම් මධයවප සා්ථථකව ඉදිරියට යෑමටත් ශ්රී ලංකාව සමත් වී 
ිකවබනවා. වමහිදී වමරට සහ පිටරට වවවසන ශ්රී ලාංකිකයන්ට 
ඉදිකිරීම් ක්ථමාන්්වප ආවයෝාන කරන වමන්  අ  දිරිමත් කළා. 
වම් නිසා ඉදිකිරීම් ක්වෂේත්රවප පිිබදීමක් සික වුණා. 

වලෝකවප අවේ රට  ගැන ිකවබන ්රිකරූ ය දියුණුවීමත් සමඟ 
සංරාරකයන්වේ  ැමිණීම සැලකිය යුතු අන්ලමින්  ඉහළ වගොස ්
ිකවබනවා. ලශකයක් පුරා අවේ වවවළඳ ව ොළ ගැන වනෝකා  
සිටි ්රධාන ව වළේ ාා්යන්්ර වේවන් වසේවා සහ වහෝටම සමාගම් 
නැව්ත් වමරටට පිවිවසන්නට  ටන්  වගන ිකවබනවා.  
සා්ථථකත්වය  සඳහා  ඉහළ ව්ථධන වේගයක් අ   වත්වාවගන යා 
යුතුයි. එමගින් අ නයන වමන්ම වීය ය ඉමලුමල  ඉහළ නංවාග් 
හැකියි.   වේගවත් සංව්ථධනය  වහේතුවවන් රාවප ආලායමල  ඉහළ 
යනවා. මා   නි ගිය වසව්ථ ල සඳහන් කළ  රිදි  රාවප ආලායම් 
 හ් වැටීම හා වාණිා ණය ු රිම මට්ටම  ලක්වා  ඉහළ නැංවීම 
නිසා ආ්ථිකක ව්ථධනයට බාධා  සිුල වුණා. 

අ නයන ක්වෂේත්රවප ඉහළ ව්ථධනයක් සඳහා විශාල ්රාේධන 
සැ යුම් සහ මහා  රිමාණ ආවයෝාන අවශය වවනවා. වඩාත් 
ව්ථධමය ්රිකලල ලබා ගැමමට නම් නව ්ාක්ෂණික වසොයා 
ගැමම්  නවීන කළමනාකරණ ලත්් ක්රමවේලයන් හා යාවත්කා න  
වවවළඳ ව ොළ  ව්ොරතුරු ආදිවයන් සන්නීධ විය යුතු වවනවා.  

එක්ලහස් නවසිය අූ ගණන්වලදී ්ම නිෂ ්ාලන ක්ථමාන්් 
වසේවාවන් බැහැරින් ලබාගැමම වඩාත් නිුලනි බව ා ානය කම නා 
කළා.  ඔවුන් තීරණය  කවළේ  වමවහයුම්  කටයුතු ්ායිලන්්ය  හා  
ශ්රී ලංකාව වව්  වගන යන්නයි.  ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ විම්ථශන 
වා්ථ්ාවක් සැකසීම පිණිස ා න් දූ් පිරිසක් 198  දී වමහි 
 ැමිණියා.  ඔවුන් වමරටට වගොඩ බැසව්සේ අූ තුවන්  කලු ජූලිය 
සරවඹනවාත් සමඟයි.  වම් නිසා  අවේ අවසථ්ාව  අහිමි වුණා.  
්ායිලන්්යට සවමරිකානු වඩොල්ථ ිබලියන 50ක ා න් 
ආවයෝාන ලැබුණා.-අපිත් එක්ක වබලා ගන්න ිකබුණු එක.- 
්ායිලන්්වප ්වත්  ආවයෝාන සිුල කළ වනොහැකි බැවින් 
සවමරිකානු වඩොල්ථ ිබලියන 1 ක ා න් ආවයෝාන 
මැවමසියාවට වයොමු වකරුණා.- එලා අවේ රවට් වකෝලාහලවලින්   
යුීධවයන් අ ට සික වුණු හානිය.-  

මා ක්ථමාන්් සමිකවරයා වලස  ත් වූ  නි  කා්ථමීකරණ  
්රව්ථධනය  සඳහා සැලකිමල වයොමු කළා.  ඒ වන විට වියට්නාමය 
වවවළඳ ව ොළ ආ්ථිකක ක්රමවේලයට පිවිනිණා  මණයි. ු වලස ්
සඳහා  ඔවුන්  ශ්රී ලංකාව ට  ැමිණියා. එවහත් අවාසනාවකට  
යුීධය  ැිකරයාම නිසා  1997 වන විට කා්ථමීකරණ වැඩපිළිවවළ 
අත්හැර ලමන්නට අ ට සිුල වුණා. -අවේ වියලම් වවනත් අ්කට 
අපි වයොමු කළා. - වියට්නාමය  කා්ථමීකරණය  ඔසව්සේ  ඉදිරියටම 
වගන  ගියා.  
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

1990දී  ශ්රී ලංකාවේ සමස්් අ නයන ආලායම  සවමරිකානු 
වඩොල්ථ  ිබලියන 1.9 ක් වවීදී වියට්නාමවප අ නයන ආලායම 
සවමරිකානු වඩොල්ථ  ිබලියන 2.4යි. -  1990 වසව්ථදී.- විසි ස ්

වසරකට  නි අල ්ත්ත්වය කුමක්ල? ශ්රී  ලංකාවේ අ නයන 
ආලායම සවමරිකානු වඩොල්ථ ිබලයන 10යි. වියට්නාමවප 
අ නයන ආලායම සවමරිකානු වඩොල්ථ ිබලියන 162යි. වම් 

ආලායවමන් බහු්රයක් ඔවුන් ලබා ගත්වත් නිෂ් ාලන 
ක්ථමාන්්වලිනුයි.  

2003 දී මා අග්රාමා්ය ධුරය ලරන අවධිවප  යුවරෝ ා හවුවම  

''ජීඑසප්ී ේලස්''   තීරු බුල සහනය  සඳහා අයුලම් කළා. එම අයුලම් 
 ් පිළිබඳ  සාකච්ඡා නිම කවළේ හිටපු රන්ද්රිකා කුමාරතුංග 
ානාධි ිකනිය විසින්.  ඒ අ්ර බංේලා වීශ යත් යුවරෝපීය වවවළඳ 

ව ොවළේ  ජීඑසප්ී සහනය  භුක්ික විඳීවම් අවසථ්ාව ලබා ගත්්ා. 
2010 වසව්ථ දී ශ්රී ලංකාවට හිමිව ිකබු ''ජීඑසප්ී ේලස්'' සහනය අහිමි 
වුණා. 200  වසව්ථදී අවේ වරදිපිළි සහ සඟලුම් ක්ථමාන්්ය 
සවමරිකානු වඩොල්ථ ිබලියන 2.5ක්  මණ වුණා.   ඒ වසව්ථ  

බංේලාවීශවප  වරදිපිළි සහ සඟලුම් ආලායම  සවමරිකානු 
වඩොල්ථ ිබලියන 5.2යි. 2015 වන විට අපි වරදිපිළි සහ සඟලුම් 
අ නයන  ක්ථමාන්්වයන් සවමරිකානු වඩොල්ථ ිබලියන  4.8ක් 

ු යීදී බංේලාවීශය අවමරිකානු වඩොල්ථ ිබලියන 26.6ක්  
ු යනවා.  

ුලේ ත්කමින් හා  නිගාමිත්වවයන් මිදි   ඉදිරියට යන සංව්ථධි්  

රටක් බවට  ත්වන්නට නම් අවේ ව්ථධනය  වේගවත්  කර මට 
 ාලක වන මහා   රිමාණවප ඍජු විවීශ ආවයෝාන වමරටට සල 
ග් යුතුයි. අ  සියලුවලනා අවවබෝධ කර ග් යුතු ස්යය එයයි. 

රැකියා ුත් ාලනයට  ලායක වන ආවයෝාන දිරිමත් කර වම් 
 රිසරයක් අ  සකස් කරන්වන්  ඒ නිසායි.  

වයා ාර සරීමමට හරස් වන වනොවයකුත් වරවේලාසි සහ බාධක 

සියමල ඉවත් කරන්වන් ඒ නිසායි. ඉදි කිරීම සඳහා අවසර ලබා 
ගැමම  විුලලිබල සබඳ්ා සහ බැංකු ණය  වීව ොළ ලියා  දිංචිය  
නිළු්ර ආවයෝාකයන්වේ නිරක්ෂි්්ාව  ආලායම් බුල වගවීම  
විවීශ වවළඳාම  ගිවිනිම් ක්රියාත්මක කිරීම  බංවකොවලොත් වයා ාර 

සමථයකට  ත් කිරීම  රැකියා වවළඳ ව ොළ වරවේලාසි ආදි ක්වෂේත්ර 
ගණනාවක සික ්රශ්න දිහා අවධානය වයොමු කරලා විසඳුම් ලබා 
වලනවා. ඒ අවසථ්ාවලදී වෘත්තීය සමිික සමඟත් අපි සාකච්ඡා 

කරනවා. වමයට අම්රව ආවයෝාන සඳහා අවශය සියලු 
අනුමැතීන් එක් කවුන්ටරයකින් ලබා ග් හැකි  රිදි නව මික 
සම් ාලනය කරනවා. රටක වයා ාර කිරීවම්  හනිව 

සංසන්ලනාත්මකව සගයීමට ලක් කරන වලෝක බැංකුවේ 
ල්ථශකයක් ිකවබනවා. "Doing Business Index" නමින් හඳුන්වන 
වම් ල්ථශකවප ඉහළින්ම ිකවබන රටවම 70 අ්රට ශ්රී ලංකාව ල 

2020 වන විට වගන ඒම අවේ ඉලක්කයයි.  

වම් ශක්ිකමත්  ලනම ම් ඉන්දියන් සාගරවප සංවිධාන සහ 
වයා ාර ශක්ිකය සතු වක්න්ද්රසථ්ානයක් බවට  ත් වීවම් සැලනිමට 
අපි මුල පුරා ිකවබනවා. ඒ අරමුණ ව රලැරි කර ගනිමින්  

කලා වප විවිධ රටවම සමඟ  හනිවවන් සම්බන්ධ වීම සඳහා 
ාා්යන්්ර වේවන් ව්ොටුව ොළවම වලකක හා වරාය තුනක 
සංව්ථධන කා්ථයයන් අපි ආරම්ා කර ිකවබනවා.  

්රාේධන දීමනා - capital allowances - සහ අඩු බුල 
ක්රමවේලයක් - low tax regime -  ලනම් කරගත් ආවයෝානය 
දිරිගැන්වීම හඳුන්වා වලනවා. වම් පිළිබඳ වැ ක විස්්ර අය වැය 

වයෝානාවලින් ඉදිරි ත් කරනවා. The Hon. Minister of Finance 
will give the details of the capital allowances and the low tax 

regime for all direct investment for new employment 

creation. එවසේම ආනයන සහ අ නයන ( ාලන)  න් වවනුවට 
නව  න්ක් හඳුන්වා වලනවා. එය සිංගේපූරුවේ ආනයන හා 
අ නයන වරවේලාසි  න්ට සහ ු ාය මා්ථගික ාාණ්ඩ  ාලන 
 න්ට සම කළ හැකියි.  

අවේ වීය ය වයවසායකයන්ට ල වමහිදී විශාල කා්ථය ාාරයක් 
ිකවබනවා. වීය ය වයවසායකයන් ඒ වග ම ාාරගන්න ඕනෑ. 
ඔවුන්ට ්රගකාරිත්වය වැ ක දියුණු වකොට අ නයන නිෂ ්ාලනය 

ඉහළ නැංවිය හැකියි. සත්් වශවයන් ලැන් වීය ය වවළඳ ව ොළ 
 මණක් වනොව  විවීශ වවළඳ ව ොළ වකව්ථත් ඒ අය අවධානය 
වයොමු කර එයට සතුළු විය යුතුයි. වම් සමගම නව රැකියා 

අවස්ථාවන් ල ිබහි වවනවා. වම්ැන දී වීය ය වයවසායකයන් 
දිරිමත් කරමින්  ඔවුන්ට වගෝ ය ්රගකාරිත්වයට එක් වීමට 
අවශය සහය ලබා දීමට අපි වවළඳ ගැළපුම්  ැවක්ායක් - Trade 

Adjustment Package එකක් - හඳුන්වා වලනවා. අලුත් 
යන්වත්රෝ කරණ ලබා ගැමම සඳහා ලබා වලන ්රාේධන 
දීමනාවන් ල ඊට සතුළත්. So, they can also get the benefit of 
capital allowances for new equipment and machinery. වම් 

ආකාරවයන් වීය ය හා විවීය ය වයා ාරිකයන් දිරිමත් කරන්වන් 
අ  මුහුණ දී සික ්රධාන අියවයෝග වලකක්  එනම් ව ෞීගලික 
අංශය කරන අඩු ආවයෝානය සහ රාය මුහුණ දී සිටින විශාල 

ණය ්රමාණය යන අියවයෝග ාය ගැමම සඳහායි.  

ඔබ වහොඳින් ලන්නා  රිදි අිකගරු ානාධි ික වමත්රී ාල 
සිරිවසේන මැිකතුමාත්  මාත් වගවී ගිය වසර පුරා කිහි  අවස්ථාවක 

විවීශයන්හි සංරාරය කරමින් අ  රට පිළිබඳ යහ ත් ්රිකරූ යක් 
නි්ථමාණය කළා. අවේ වම් ුත්සාහයන්වේ ්රිකලල ලැනටමත් 
ලැකිය හැකියි. ඉ්ා මෑ් දී මා බ්රසමස් නුවරට ගිය අවස්ථාවේ 

යුවරෝ ා වකොමිසවම් ඉහළ නිලධාරින් 2017 මා්ථතු වහෝ මැයි 

මාසවප සිට GSP Plus සහනය නැව්ත් ලංකාවට ලබා වලන 

බවට සඟවීම් කළා. ා න්-ශ්රී ලංකා  රිපූ්ථණ සහවයෝගී්ාව 
සම්බන්ධීකරණය සඳහා ා න් අගමැිකතුමා වායෂ්ඨ 
නිලධාරිවයකු  ත් කර ිකවබනවා. 

අවේ අ නයනය සඳහා නව වවළඳ ව ොළවම නි්ථමාණය කර 
ගැමවම් අරමුණින් ්වත් වවළඳ ගිවිනිම්  ක් පිළිබඳව අපි 
සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා. ඒවා නම්  ඉන්දියාව සමඟ වන ETCA 

ගිවිනිම  චීනය හා සිංගේපුරුව සමඟ වන ීවි ා්ථශ්වික වවළඳ 
ගිවිනිම් යනාදියයි. වම් විශාල අ්ථිකක කලා යන් ඔවුවනොවුන්වේ 
වීය ය වවළඳ ව ොළ ආධි ්යය  වත්වාවගන යෑමට 
වවවහවසනවා. ඒ වවළඳ ව ොළවම අතී්වප අවේ සාම්්රලායික 

වයා ාර කටයුතු සඳහා විවෘ්ව ිකබුණු බවත් අ  අම්ක කළ යුතු 
නැහැ.  

අ  වබොවහෝ වලවනකු සිතුවේ හම්බන්ව්ොට වරායට සහ 

මත්්ල වේවන් ව්ොටුව ොළට ලබාගත් අිකවිශාල ණය ්රමාණය 
අවේ ඉදිරි  රම් රාවලට වගවන්නට සිුල වනු ස් කියායි. වම් 
ණය ගත් අයත් සැලනිම් කර ිකබුවණ් එවහමයි. ඒත් අපි වම් 

්ත්ත්වය වවනස් කරන්න මහන්සි වුණා. වම් ණය හිලේ කිරීමට 
හිමිකාරිත්වවප වකොටස් ලබා වලන ක්රමවේලයක් හම්බන්ව්ොට 
වරාය සහ මත්්ල වේවන් ව්ොටුව ොළ වවනුවවන් අපි සකස් කළා. 

ඒ වලකම රාාය-පුීගලික හවුම වයා ාර වසේ  වත්වාවගන යෑමට 
ඒ ඔසව්සේ අවකාශ ලැවබනවා. චීන සමාගම් වම් ක්රමවේලය යටවත් 
වරාය සහ වේවන් ව්ොටුව ොළ සංව්ථධනය කරන්න ලැ ක 
ුනන්ුලවක් ලක්වනවා. වරාය හා වේවන් ව්ොටුව ොළ වවනුවවන් 

වගවන්නට සික ඉිකරි ණය පියවන්න අ ට ශක්ිකය ිකවබනවා. ඒ 
නිසා හම්බන්ව්ොට වරාය සහ වේවන් ව්ොටු වළේ ණය අවේ 
ලරුවන් පිට  ැටවවන්වන් නැික බවට සහිකක විය හැකියි. අවේ 

අනාග්  රම් රාව වි්රක් වනොව  අ වත් එය වගවන්න වුවමනා 
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2016 ඔක්ව්ෝබ්ථ 27  

නැහැ කියා වම් අවස්ථාවේදී කියන්න කැමැිකයි. ඒ වාවේම 

හම්බන්ව්ොට ාා්යන්්ර වේවන් හා නාවික වසේවා 
වක්න්ද්රස්ථානයක් බවට  ත් වීවම් වාසිය ල අ ට ඉිකරි වවනවා. 
අ ට නැික වන්න ිකබුණු වඩොල්ථ ිබලියනයක් අල අපි ඉිකරි 
කරවගන ිකවබනවා. ඒ නිසා අවේ ණය බර අඩු වවනවා කියා අ  

කියන්න කැමැිකයි. [බාධා කිරීමක්] වරාය ිකවබනවා. අල වරායක් 
ිකවබනවා. නැේ නැහැ. ලැන් වරාය එක්ක නැේ ිකවබනවා; වේවන් 
ව්ොටුව ොළ එක්ක වේවන් යානා ිකවබනවා. වවට් හැම වකනාටම 

රැකියා ිකවබන වැඩසටහනක් අපි ක්රියාත්මක කරන්වන්. චීනය  
වකොරියාව හා ා ානය යන රටවල ආවයෝාකයන් - 

 
ගු දිතන්යප ගුණවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හලපු නිසාවන්  ිකවබන්වන්. 

 

ගු රනිල් වික්රෙසිංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒක වයෝානා කවළේ  මම වන්. [ව,ෝෂා කිරීම්] "යළි පුබුලමු ශ්රී 

ලංකා" කියන සංකම වයන් මමයි  එය වයෝානා කවළේ. අපි කියපු 
හැටියටම හම්බන්ව්ොටින් අක්කර  හවළොස්ලහසක් වි්ර චීන 
ආවයෝාකයන් වවනුවවන් වවන් කරනවා. හම්බන්ව්ොට  

වමොණරාගල කියන ්රවීශ සියමලම දියුණු වවනවා. අලුත් 
දියුණුවක් සික වවනවා.  

 
ගු ෙන්ත්රීවරතයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
හලනවකොට සමලි වහොරකම් කළා. සමලිවලින් ාාගයක් 

වහොරකම් කළා. 
 

ගු රනිල් වික්රෙසිංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අපි හලනවකොට  අපි වගවලා නැහැ. සමලි අරවගන වැවේ 
කරන්වන්. [ව,ෝෂා කිරීම්] 

 

ගු ෙන්ත්රීවරතයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
වකොමිස් ගහන්වන් නැහැ.  
 

ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සාක්කුවවන් සමලි ගන්වන් නැතුව  සාක්කුවට සමලි ලමනවා. 

 

ගු රනිල් වික්රෙසිංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔේ. අපි සාක්කුවට සමලි ලමන වැඩ කරන්වන්. සාක්කුවවන් 
සමලි අයින් කරන්වන් නැහැ.  

චීනය  වකොරියාව හා ා ානය යන රටවල ආවයෝාකයන් වම් 

ආ්ථිකක ්රව්ථධන කලා වප වමන්ම දිවයිවන් වවනත් සථ්ානවලත් 
ක්ථමාන්් සරීමමට කැමැත්්  ළ කර ිකවබනවා. විවශේෂවයන්ම 
බසන්ාහිර  ළා්  වයඹ  ළා් හා මධයම  ළා් වාවේ  ැිකවලට 

අවධානය වයොමු කරලා ිකවබනවා. ඔවුන් වම් ක්ථමාන්් 
කලා වල නි ලවන නිෂ ්ාලන  යුවරෝ යට  චීනයට  ා ානයට  
එක්සත් ාන ලයට වමන්ම ඉන්දියානු සාගරය වටා ිකවබන 

වබොවහෝ රටවලට වමහි සිට අ නයනය කරන්නට හැකි වවනවා.  

මැල ව රදිග සිට ඉරානය  සෆ්ගනිස්්ානය   ාකිස්්ානය  
ඉන්දියාව  බංේලාවීශය  මියන්මාරය  ්ායිලන්්ය  මලයාසියාව  
සිංගේපූරුව හා ඉන්ුලමසියාව ලක්වා රටවම තුළ ිබලියන වලකකට 
වැ ක ාන සංඛ්යාවක් ලැනට සිටිනවා. 2050 වන විට එම සංඛ්යාව 
ිබලියන තුනක් ලක්වා වැ ක වවනවා.  

අවේ සංව්ථධන ු ාය වන්වන් ඉන්දියානු සාගරවප වම් 
ලැවැන්් වවවළඳ ව ොළ සමඟ ගනුවලනු කිරීමයි. වම් සඳහා ඉහ් 
  රටවල ආණ්ඩු සමඟ වවවළඳ ගිවිනිම් සික කර ගැමම අ වේ 

බලාව ොවරොත්තුවයි. වම් අ්රම අනාග්වප ව ොුල සහ 
ව ෞීගලික අංශයන්හි සංව්ථධන වෑයම සඳහා  ලනම සකසන 
්රධාන සංව්ථධන කවුළු වලකක් අවේ රට තුළ නි්ථමාණය කිරීමට 
ලැන් මූලිකත්වය වගන ිකවබනවා. අවේ සංව්ථධන වයෝානා 
සියමලම සලකා බැලුවාම  කවුළු වලකකට වැවටනවා  එක එක 
අමා්යාංශවයන්. වගෝ ය අගයලාමයන් සමඟ වේගවත් හා 
ආරක්ෂි් සම්බන්ධකම් සික කර ග් හැකි සාධමය 
වයවසායයන්ට අවශය සංවිධානාත්මක සහ යටි්ල  හනිකම් 
සම්බන්ධීකරණය වමම කවුළු හරහා සිුල වකවරනවා. වමවන් 
ක්රියාලාමයකට ශ්රී ලංකාව මුල පුරන්වන්   ළමු  ව්ාවටයි.  

වමම සංව්ථධන කවුළු වලක දිවයිවන් වමෝසම් නිළං වැසි 
වලවකන් ව ෝෂණය ලබන ්රවීශ වලකට සම්බන්ධ වවනවා. 
නිරි්දිග කවුළුව වකොළඹ-මහනුවර අධිවේගී මා්ථගය හා ලක්ෂිණ 
අධිවේගී මා්ථගය වක්න්ද්ර වකොට වගනයි නි්ථමාණය වවන්වන්. 
වගෝ ය අගය ලාමයන්ට අලාළ වලොකුම විාවය සත්වත් වම් 
කලා වපයි. එයට වහේතුව කටුනායක වේවන් ව්ොටුව ොළ සහ 
වකොළඹ වරාය පිහිටා ිකබීමයි.  

අවේ අරමුණ වන්වන්  වමගාව ොලිස් සංව්ථධන අධිකාරියක් 
පිහිටුවා මිලියන අටක ානකායකට ජීවත් විය හැකි  රිදි බසන්ාහිර 
මහානගර කලා යක් සික කිරීම හා චීන සමාගමක් වකොළඹ 
වරායට යාබලව මුහුල වගොඩ කර නි්ථමාණය කරන ිබම් ්රවීශවප 
නව මූලය නගර වක්න්ද්රයක් සික කිරීමයි. අපි වම් ගැන කථා 
කරනවාත් එක්කම අවේ සමිකවරුනුත් ක්රියා කරනවා. වයඹ 
සංව්ථධන අමා්යාංශවයන් "වයඹ  ස් අවුරුුල සංවක්් සැලැස්ම" 

ලැන්මම ඉදිරි ත් කරලා ිකවබනවා. අන්න එවහම ලැහැස්ික 
වවනවා. වමොකක්ල  ඒවකන් කියන්වන්? වගෝ ය අවස්ථා පුළුම 
කිරීම  වයඹට. අන්න එවහම හි්ලා අවේ සමිකවරු වැඩ කටයුතු 
කර වගන යනවා. නුවරඑළිය සහ බුලමල දිස්ත්රික්ක  වකොළඹ-
මහනුවර අධිවේගී මා්ථගයට හා මත්්ල හරහා ලක්ෂිණ අධිවේගී 
මා්ථගයට සම්බන්ධ කිරීවමන් මධයම කඳුකරය පුරා  ැිකවරන අනු 
ආ්ථිකක කවුළුවක් නි්ථමාණය කිරීමටත් බලාව ොවරොත්තු වවනවා. 
වමය  නුවරඑළියයි  බුලමලයි එක  ැත්්කින් වකොළඹටත්  
අවනක්  ැත්ව්න් හම්බන්ව්ොටටත් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් 
විශාල වැඩසටහනක්. ඒවක් වාසිය අපි ගන්න ඕනෑ. වම් කවුළුව 
තුළ වැවිලි සමාගම් ්රිකවුහග් කිරීමටත්  වත් වගාව නඟා 
සිටුවීමටත්  කෘෂික්ථමය නවීකරණයටත්  සංරාරක සහ වසේවා 
අංශවලට ්රමුඛ්ත්වයක් ලබා  දීමටත් අපි බලාව ොවරොත්තු වවනවා.  

වලවන සංව්ථධන කවුළුව  ඊසානදිග සංව්ථධන කවුළුවයි. එය 
ත්රිකුණාමල වරාය හා රාරට යා කරමින්  මඩකලපුව සහ යා නය 
දිස්ත්රික්ක සම්බන්ධ කරනවා. වමොරගහකන්ල සහ මමවතු ඔය 
ාලාශ වයා ෘික ්නා නිම කිරීමත් සමඟ එම ්රවීශවලට නව 
යුගයක් ුලා වවනවා. වගොවි්ැන් සඳහා වැ කපුර ඉඩම් වයලවිය 
හැකි වවනවා. එවසේම අවේ ව ෞරාණික ව ොවළොන්නරුව සහ 
අනුරාධපුර වලනුවර නවීන නාගරික ්රවීශ වලස සීරුවවන් දියුණු 
කිරීවම්  ලනම වම් සමඟ සැකවසනවා. ත්රිකුණාමලය වලෝක 
්රමිිකයට  ත් වරාය නගරයක් වලස දියුණු කරනවා. 
විවශේෂවයන්ම වබංගාල වබොක්ක නාවික කටයුතුවලට ්රධාන 
වක්න්ද්රස්ථානයක් කරනවා. මුලිකේ හා කිලිවනොච්චි ්රවීශවල 
නව නිවාස හා වවනත් යටි්ල  හනිකම් නැව් ඉදි කිරීමට 

ඉහළම ්රමුඛ්ස්ථානය අපි ලබා වලනවා.  
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

ිනරසර සංවර්ධනය  

ආ්ථිකක ු ත්වත්ානය සහ පුීගල ආලායම් ඉහළ නැංවීම සඳහා 

අපි ්රමුඛ්ත්වය ලබා වලනවා. ඒ සමඟම හැම පුරවැසිවයකුටම 
නිවාසයක් හිමි කර ගැමම සතුළුව සමාන අවස්ථා හිමි වන  
අයිිකවාසිකම් ආරක්ෂා වන සමාායක් ස්ථාපි් කිරීමටල අ  

සැලනිම් කරනවා. ග්රාමීය නිවාස ණය වැඩසටහන  නාගරික 
පුන්ථජීව නිවාස වැඩසටහන  වතු නිවාස වැඩසටහන සහ නැව් 
 දිංචි කරවීවම් වැඩසටහන ආදිය හරහා විශාල ාන සංඛ්යාවකට 

නිවාස හිමි කර ගැමමට අවසථ්ාව ලැ වබනවා. අවේ සැලැසම් 
වන්වන් නගර සහ ඒ ආසන්නවප සිටින මධයම  ාන්ිකකයන්ට 
නිවාස ලක්ෂ  හක් ඉදිකිරීමට සහ නගරවල සිටින අඩු 

ආලායම්ලාීනන්ට නිවාස 65 000ක් ඉදිකිරීමට ඉඩ සැලසීමයි. එයට 
සමාන්්රව ගැටුම්  ැවැික ්රවීශවල අව්ැන්වූවන්ට නිවාස 
ඒකක 65 000ක් ඉදි කරනවා. වතුකරවප නිවාස අවශය්ාවවන් 

සියයට 65ක් 2020 ව්ථෂය වන විට සපුරා ම අවේ ඉලක්කයයි.  

2015 සැේ්ැම්බරවප එක්සත් ාාතීන්වේ මහා මණ්ඩලය 
සම්ම් කර ගත් ිකරසර සංව්ථධන ඉලක්කවලට අවේ රාය 
මුළුමනින්ම කැ  වී සිටින බවල වමහිදී මා අවධාරණය කරන්න 

කැමැිකයි. අවේ ආ්ථිකකවප ක්ථමාන්්  වසේවා සහ කෘෂි 
ක්ථමාන්්ය දියුණු කරන්වන් වම් මූලධ්ථමවලට අනුකූලවයි. 
ුලාහරණයක් හැටියට ආ්ථිකක ්රව්ථධන කලා  වලස ලකුවණ් 

අක්කර 15 000ක් දියුණු කරන විට ාාවි්යට වනොගන්නා 
ඉඩම්වල වන වගා කිරීමට අ  කටයුතු කරනවා. අවේ වනාන්්ර 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. එවසේම අවේ ්රධාන නගරවල කැළි කසළ 

ඉවත් කිරීවම් ලැවැන්් අියවයෝගයට ිකරසර විසඳුම් දීමට කටයුතු 
කරනවා. ලහස් ගණනක් ජීවි්වලට හිරිහැරයක් වූ වම් බර ්ළ 
්රශන්යට  නි ගිය රාවයන් කිසිුල පිළියමක් වයොලා ිකබුවණ් නැහැ.  

දිවයිවන් ලැනට ආරක්ෂි්  ාමය ාලය වනොමැිකව වවවසන 
සියලුම ්රාාවන්ට එම  හනිකම ලබා දීමට අ  සැලනිම් කරනවා. 

එවසේම බැහැරලන ාලය යළි පිරිසිුල කර වම් වැඩසටහන් සඳහා 
අපි පූ්ථණ සහාය ලබා වලනවා. අවේ ස්වාාාවික ලායාල හා 
නින්ලරත්වය ගැන ඉිකහාසය මුළුමවමම වම් රටට ආපු 

විවීශිකයන් මහත් ්රශංසාවකින් යුතුව සඳහන් කර ිකවබන බව 
අපි ලන්නවා.  

අ  සියලු සංව්ථධන කා්ථයයන් කරන්වන් සව්ාාාවික 
ුරුමයන් සියමලම ආරක්ෂා කර ගනිමින්. අවේ ාාිකක රාය 
මඟින් අ  වගොඩ නඟන්වන් සැමට අසව්ැන්න ලැවබන 

ආ්ථිකකයක්; සැමට සංව්ථධන ්රිකලාා ලැබීම ්රව්ථධනය කරන 
ආ්ථිකකයක්; සැමට මිතුරු ආ්ථිකකයක්; සැමට වාසිලායක 
ආ්ථිකකයක් සහ ිකරසර සංව්ථධනයට මං සලසන ආ්ථිකකයක් බව 

මම ්රකාශ කරන්නට කැමැිකයි. 

අ  බලාව ොවරොත්තු වන්වන් ිකරසර සංව්ථධනයට  ලනම 
සකසන මිකගරුක ආ්ථිකක  රිසරයක් නි්ථමාණය කිරීමයි. වම් 
සඳහා අවශය රාමුව සහ ක්රමවේලයන් සැ යීමට ිකරසාර සංව්ථධන 
සාාවක් ළඟදීම මිකවයන් පිහිටුවනවා. තුන්වන  රම් රාවේ 

ආ්ථිකක ්රිකසංස්කරණ වලස මා වමය හඳුන්වන්නට කැමැිකයි. 
 ළමු  රම් රාවේ ආ්ථිකක ්රිකසංස්කරණ වූවප ානාධි ික 
ායව්ථධන මැිකතුමා විසින් අරඹන ලල වවළඳ ව ොළ ආ්ථිකක 

ක්රමයයි. වලවැනි  රම් රාවේ ්රිකසංස්කරණ ක්රියාත්මක කවළේ 
ානාධි ික ව්රේමලාස මැිකතුමායි. ව්වැනි  රම් රාවේ 
්රිකසංසක්රණ සඳහා අ   ලනම් කර ගන්වන් බහු ්රවේශ ආ්ථිකක 

සම්බන්ධ්ා හරහා වගෝ ය අගය ලාමයන් වව් සම්බන්ධ්ා සික 
කර ගැමම සහ වවළඳ ව්ථධනය ඉහළ නංවා ගැමමයි. නිුලනිකම් 

සික පුීගලයන් බලාව ොවරොත්තු වන්වන් වෘත්තීයමය 

හැකියාවන් අනුව ඉහළ වැටුේ ලැවබන රැකියාවනුයි. ඒ නිසා අඩු 
වැටුේ නිෂ ්ාලන  ලනම් කරගත් ආ්ථිකකයක අ ට ්ව ුලරටත් රැඳී 
සිටින්නට බැහැ. 

We are a middle-income economy. Therefore, I want 
to tell the private sector that we cannot be paying the 
wages of a low-income economy. If we are a middle-
income economy, the wages must also match that of a 
middle-income economy. 

අ  සිුල කරන වම් ්රිකසංසක්රණ නිසා රැකියා ලස ලක්ෂයක 
ඉලක්කය සපුරා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මධයම  න්ිකය පුලම 
වවනවා; වගොවීන් සමෘීධිමත් වවනවා; සෑම ලරුවවකුටම 

අධයා න අවස්ථා හිමි වවනවා. අවේ අවසාන ඉලක්කය රවට් 
හැම පුරවැසිවයකුටම ඉනිරුබර වහට ලවසක් ිබහි කිරීමයි; හැම 
පුරවැසියකුම ව ොවහොසත් ාාිකයක ්රිකලාා විඳිනු ලැක්මයි; සියලු 

මූලික අයිිකවාසිකම් භුක්ික විඳින සමාායක් ිබහි කිරීමයි. වමහිදී 
කාන්්ාවන්වේ පූ්ථණ සහාාගිත්වය ලබා ගැමමට අ  ක්රියා 
කරනවා. එවමන්ම විවශේෂ අවශය්ා සික පුරවැසියන්ට 

සමාාවපම වකොටස්කරුවන් වලස සිය ජීවන ඉලක්ක සාමානය 
 රිදි සපුරාග් හැකි  රිසරයක් අ  සකසනවා. 

වයාපාරික අංශ්ත  ප්රමුඛ ා 

වගෝ ය අගය ලාමයට ්වුලරටත් සම්බන්ධ විය හැකි ආ්ථිකක 
ක්වෂේත්ර ගණනාවක් අවේ රවට් ිකවබනවා.  කජිටම ආ්ථිකකය  
සංරාරක ක්ථමාන්්ය හා වාණිා කෘෂි ක්ථමාන්්ය ලැන් ව්ථධනය 

කළ යුත්වත් වම් ක්වෂේත්ර හරහා වැ ක වැටුේ ලබන රැකියා අවස්ථා 
්රුණ ්රුණියන්ට ුලා කර ග් හැකි බැවිනුයි. රාාය අංශයට 
වැ ක බරක් වනෝබමින්  නිපුණ පුීගලයන් හා වයවසායන් වැ ක 

වැ කවයන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් සිුල වකවරන අවේ ආ්ථිකක කුළු 
ගැන්වීම ඔසව්සේ ව ර   ක්වෂේත්ර තුන  - කජිටම ආ්ථිකකය  
සංරාරක ක්ථමාන්්ය හා වාණිා කෘෂි ක්ථමාන්්ය- වඩ වඩාත් 
පුළුම වකවරනවා. 

ඩිජි ල් ආර්ථිකය. 

ලංකාවේ ඕනෑම ්ැනක වවවසන සියලු පුරවැසියන්ට ලැරිය 

හැකි මට්ටමක ආරක්ෂි් අන්්්ථාාල  හනිකම් ලබාදීමට අපි 
පියවර ගන්නවා. ාා්යන්්ර වවවළඳාම පිළිබඳ වීශ සීමා බාධක 
ඉවත් කරනවා. එවිට මුලම වනෝට්ටු හුවමාරු වනොවන විලුත් 
ගනුවලනු අපි දිරිමත් කරනවා.  කජිටම ්ාක්ෂණය පිළිබඳ නව 

විෂය නි්ථවීශයක්  ාසම සිනින්ට හඳුන්වා වලනවා. විලුත් වාණිා 
වයවසායකයන්ට අ් වලන අ්රම  සයිබ්ථ ආරක්ෂණ 
නි රීක්ෂණය හා ්රිකක්රියා පිළිබඳ පුහුණුව ල ලබා වලනවා. 

රජය  හිමි වයාපාර ප්රිනසංසපකරණය 

ව ොුල වාණිා වයවසාය මණ්ඩලයක් මිකවයන් පිහිටුවීමට අ  
කටයුතු කරනවා. ඒ හරහා රාාය හිමිකාරීත්වය සහි් සියලු 

වයා ාර ආය්න වාණිා මට්ටමින් වඩාත් කා්ථයක්ෂමව  ාලනය 
කරනවා. රායට හිමි වයා ාරවල වකොටස් මහාන ධන ාාරය 
හරහා  රවට් මහාන්ාව වවනුවවන් ආවයෝානය කරනවා. 

මූලයෙය අන් ර්ග්රහණය (Financial Inclusion)  

2016 වසර මුල දී ක්ෂුද්ර මූලය මික  ා්ථලිවම්න්තුවේ  
සම්ම්වීවමන්  නි ග්රාමීය ක්ෂුද්ර මූලය කටයුතු සඳහා මිකමය 

රාමුවක් ලැබී ිකවබනවා. වම් රවට් ග්රාමීය ාන්ාවට වැ කපුර ණය 

1039 1040 

[ගරු රනිම වික්රමසිංහ මහ්ා] 
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 හනිකම් ලබාදීවම් අරමුණින් විවීය ය ක්ෂුද්ර මූලය ්රාවයන් සමඟ 

සම්බන්ධ්ා පිහිටුවා වගන යනවා. කුඩා හා මධයම  රිමාණවප 
වයා ාරවලට ණය ලබාදීම සඳහා ලැනටමත් ාාිකක ්රික ත්ික හා 
ආ්ථිකක කටයුතු අමා්යාංශය රුපියම ිබලියන 5ක ්රික ාලනයක් 
වවන් වකොට ිකවබනවා. 

මහ බැංකුව විසින් ාාිකක මූලයමය අන්්්ථග්රහණයක් පිළිබඳ 
්රික ත්ිකයක් සම් ාලනය කරමින් සිටිනවා. ග්රාමීය සංව්ථධන බැංකු 
වඩාත් සවිමත් කිරීම අවේ එක අරමුණක්. කුඩා හා මධය 

 රිමාණවප වයා ාරිකයන්ට සහන වකොන්වීසි ම් ණය ලබා 
ගැමමට ග්රාමීය සංව්ථධන බැංකුවලින් විශාල අනුග්රහයක් 
ලැවබනවා. මහ බැංකුවේ මෑ්දී පිහිටුවන ලල ්රාවීය ය 

වල ා්ථ්වම්න්තු හරහා වම් ග්රාමීය සංව්ථධන බැංකුවලට වැ ක 
අධීක්ෂණයක් ලැවබනවා. අ ට ඕනෑ වී සත්වත් බැංකු සමඟ 
ගනුවලනු කිරීවම් පුරුීල ්රව්ථධනය කරමින්  නව වයා ාරික 

අවස්ථා සඳහා දිරිගැන්වීමයි.  

සංචාරක ක්තයේත්රය  

අවේ අරමුණ ශ්රී ලංකාව ඉහළ අගයක් සහි් ගමනාන්්යක් 
බවට  ත් කිරීමයි. සංසක්ෘිකක ුරුමයන්  වන ජීවීන් සහ  රිසරය 
 ලනම් කරගනිමින් සියලු  ළාත් සංරාරක  ාරාදීසයන් බවට  ත් 

කිරීවම් සැලනිම් සකසා ිකවබනවා. ශ්රී ලංකාව වලෝක 
සංරාරකයන්වේ කදිම සංරාරක අත්ලැ මක් බවට   ත් කරනවා.  

වම් පිළිබඳ සැලනිම් ්ව මාසයකින් වලකකින් ඉදිරි ත් කරන 

නිසා මම ඒ ගැන දී්ථ, වශවයන් කථා කරන්වන් නැහැ. මා මිත්ර 
ගරු වාෝන් අමරතුංග මැිකතුමාට වමහිදී කළ යුතු විශාල කා්ථය 
ාාරයක් ිකවබනවා.  

කෘෂි කර්ොන් ය හා ධීවර කර්ොන් ය නවීකරණය කිරීෙ 

කෘෂි ක්ථමාන්්ය හා ධීවර ක්ථමාන්්ය ලැවැන්්  ක්වෂේත්ර 
වලකක්. වම්වා නවීකරණය කිරීමට අඩු ්රමින් ලශකයක කාලයක් 
ග් වවනවා. ග්රාමීය නවීකරණ මණ්ඩලයක් පිහිටුවීමට අ  අලහස ්
කරනවා. ්රථමවයන් ධීවර හා සත්ව  ාලන -විවශේෂවයන්ම කුකුළු 

 ාලන- ක්ථමාන්් දියුණු කිරීවමන් අ නයන වවවළඳ ව ොළක්ල 
දිනාගැමමට අ  අලහස් කරනවා.  

වම් අංශ වලකට ්මයි  ළමුවවන්ම අවේ අවධානය වයොමු 

වන්වන්. 

වත් සහ රබ්ථ ක්ථමාන්් ලැනට මුහුණ දී ිකවබන අියවයෝග හා 
ගැටලු අ  සමී ව අධයයනය කරනවා.  

ජාිනක කෘෂිකර්ෙ අතෙවිකරණ අධිකාරිය 

නිෂ ්ාලකයාත්  ාරිවාෝගිකයාත් අ්ර ඉ්ාම වැලගත් හා 

තීරණාත්මක පුරුක වන්වන් අවළවිකරණයයි. කෘෂි නිෂ ්ාලන 

අවළවිකරණය සඳහා ාාිකක කෘෂික්ථම අවළවිකරණ අධිකාරියක් 

පිහිටුවනවා. කෘෂි නිෂ ්ාලන වනළා ගැමවමන්  නි සිුලවන හානිය 

අවම කිරීමට  ළාත් මට්ටමින් ය ්ාගාර  හනිකම් හා වවනත් 

යටි්ල  හනිකම් වැ කදියුණු කරනවා. සහිකක කළ මිලක් 

වගොවීන්ට ලබාදීමට නම් අසව්නු වනළන කාලයට සික ්රම් 

ගබ ඩා  හනිකම්  ැවිකය යුතුයි. වම් වග මත් අලුිකන් පිහිටුවන 

අධිකාරියට  ැවවරනවා. එවසේම   වගොවීන්ට සෘජුවම ්මන්වේ 

ලලලාව වගනැවිත් අවළවි කිරීමට හැකි වන  රිදි දී  වයාේ්ව සික 

ව ොළවම 250ක් සික කරනවා.  

ොනව සම්පත් වැඩිදිුතු කිරීෙ  

ලැනුම ආ්ථිකකවප හා ූල්න වලෝකවප අවශය්ාවන්ට 
සරිලන  රිදි අවේ අධයා න ක්රමය  විවශේෂවයන්ම ුසස් අධයා න 
ක්රමය ්රිකසංවිධානය කිරීම අවශය වී ිකවබනවා. හුවලක් විාාග 

සමත් වනවා වවනුවට රැකියාවලට අවශය  නිසි කුසල්ාවලින් 
 රිපූ්ථණ වූ ු ාධිධාරින් ිබහි කිරීවම් හදිසි අවශය්ාවට අ  මුහුණ 
වලනවා.  

ආර්ථිකය සහ යහ පාලනත  කාන් ා සහභාගිත්වය වැඩි 

කිරීෙ 

2020 වන විට අවේ ශ්රම බලකාවප කාන්්ා සහාාගිත්වය 

සියයට 40 ලක්වා ඉහළ නැංවීමට ග් හැකි සියලුම පියවර අ  
අනුගමනය කරනවා. එවසේම කාන්්ාවන් විසින් වමවහයවනු 
ලබන කුඩා හා මධය  රිමාණවප වයා ාර මඟින් අවේ මධයම 

 ාන්ිකකයන්ට අවශය කරන විවිධ ාාණ්ඩ හා වසේවා සැ යීමට 
හැකි වනවා.  ළාත්  ාලන ආය්නවල මහාන 
නිවයෝජි්යන්වගන් සියයට 25ක් කාන්්ා නිවයෝජි්යන් විය යුතු 

බවට ලැන් මිකමය අවශය්ාවක් ිකවබනවා. අවේ ඉදිරි ලැක්ම 
වන්වන් කාන්්ාවන්වේ ආ්ථිකක වමන්ම වීශ ාලන 
සහාාගිත්වය වේණාත්මකවත් වැ ක කර ගැමමයි.  

ක්රීඩා හා විතනෝාාසපවාාය සඳහා යටි ල පහසුකම් 

දිවයින පුරා මහාන ුලයාන පිහිටුවීමට කටයුතු කරන අ්රම  
හැම  ළා්කම ්රීඩා හා ශරීර නිව්ාව සඳහා  හනිකම් වැ කදියුණු 

කිරීමට අ  පියවර ගන්නවා. ඔලිම්පික් ්රමිිකයට අනුකූල පිහිනුම් 
්ටාක වමන්ම මලල ්රීඩා ධාවන  ථ සික කිරීමට සැලනිම් කර 
ිකවබනවා.  

අ ට වුවමනා කරන්වන් ගවම් සිටින ්රුණ ්රුණියන්ට 

ාා්යන්්ර මට්ටමට ඒම සඳහා දී්ථ,කා න වැඩසටහනක්. ඒ 
 හනිකම් හැම දිස්ත්රික්කයකටම  හැම  ළා්කටම ලබාවලන්නයි 
අ  ක්රියා කරන්වන්.  

අධයාපනය 

13 වසරක අනිවාර්ය අධයාපනය 

වසර 1 ක්  ාසම අධයා නය ලැබීම රවට් සියලු ලරුවන්ට  
අනිවා්ථය වකවරන නව ්රික ත්ිකයක් අ  හඳුන්වා දී ිකවබනවා. 
ලබන වසව්ථ වමහි නියමු වයා ෘිකය අ  ආරම්ා කරනවා. 
අධයයන ව ොුල සහිකක  ත්ර සාමානය ව ළ විාාගවයන්  නි ඉහළ 

අධයා නය සඳහා වයොමු වනොවන සිනි සිනිවියන් වවනුවවන් ුසස ්
ීවිතීයික වෘත්තීය අධයා න ක්රමයක් හඳුන්වා වලනවා. වසර 1 ක 
අනිවා්ථය අධයා නය සඳහා අවශය අම්ර වේරුවරුන් හා 

ු වීශකයන් බඳවා ගන්නවා. අවේ ඉලක්කය 2019 වන විට 
දිවයිවන් සියලු වේරු පුරේ ාඩු පිරවීමයි. සියලුම  ාසැමවලට 
අනුම් වේරු සංඛ්යාව ඒ වන විට ලබා වලනවා.  

අවේ ිකවබන ්රධාන ්රශන්යටත් අවධානය වයොමු කරනවා. 
සෑම  ාසැලකටම නියමි් වේරු සංඛ්යාව - a school-based cadre 
for all the schools - වවන වවනම සැ යීමට අවශය මික රීික 

සම් ාලනය කිරීමට අපි ක්රියා කරනවා. වම්ැන ඉන්න අවේ ගරු 
ානාධි ිකතුමාත්  සමිකවරු ගණනාවකුත්  සතුළු වම් සාාවේ 
වබොවහෝ වලවනකු නිවයෝානය කරන්වන් ගම්බල  ාසැම. ඒ 

ගම්බල  ාසැමවල වේරු හිඟය ගැන ලන්නවා. අපි එකක් කියන්න 
කැමැිකයි. වම් ආණ්ඩුවත්  වම්  ා්ථලිවම්න්තුවත් තීරණය කරමු 

1041 1042 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

වේරු හිඟය නැික  ාසැම ක්රමයක් වම් රවට් සික කරන්න. ඒ වැඩ 
කටයුත්් අපි කරලා වලමු. මා ානාධි ිකතුමාට කියන්වන් නැහැ  
"වම්ක මට සීමා කරන්න  අධයා න අමැිකතුමාට සීමා කරන්න  

ආණ්ඩුවට සීමා කරන්න." කියලා. අපි හැම වකනාටම වම්ක 
බල ානවා. වම්  ා්ථලිවම්න්තුවයි   ළාත් සාා නවයයි එකතු 
වවලා වම් ඉලක්කයට යමු කියලා මා විවශේෂවයන් කියන්න 

කැමැිකයි.  

ඉගැන්වීවම් ඉහළ ්රමිිකය  වත්වාවගන යාම සඳහා  ාඨශාලා 
 රීක්ෂක ක්රමය යළිත් හඳුන්වා වලනවා.  ාසැමවල වේණාත්මක 

්ත්ත්වය ආරක්ෂා කර ම සඳහා වලමාපියන්  වේරුවර වේරුවරියන්  
ආදි ශිෂය ශිෂයාවන්වගන් සමන්වි්  ාසැම මණ්ඩල  ත් කරනවා. 

එවසේම අව ොස (ුසස ් ව ළ) සෑම සිනි සිනිවියකටම ටැේලට් 

 රිගණකය බැගින් ලබා දීවම් නියමු වයා ෘිකය අ  ආරම්ා 
කරනවා. ඒ සඳහා මුලම අය වැවයන් වවන් කරාවි.   

 ාසැම සඳහා සිනින් සතුළත් කර ගන්නා ්රමාණය 
සැලකිමලට ගනිමින්  ාසැම සඳහා අවශය යටි්ල  හනිකම් ලබා 

වලනවා. 

තපර පාසල් සහ දිවා සුරැකුම් ෙධයසපාාන ප්රවර්ධනය කිරීෙ 

මුම ළමාවිය සංව්ථධනය ඉලක්ක කරගත්  ස් අවුරුුල වැඩ 
සටහනක් අ  දියත් වකොට ිකවබනවා. වම් හරහා ව ර  ාසම 
අධයා නය දියුණු කරන අ්රම වසෞඛ්ය  ව ෝෂණය  මානසික 
වසෞඛ්ය අවශය්ා සහ ළමා රැකවරණය වැනි සියලුම අංශ වව් 

නිසි අවධානය වයොමු කරනවා. 

රැකිරක්යා 

රැකියා අවසථ්ා සහ ඒවාට සරිලන කුසල්ා අ්ර 
වනොගැළපීමක් අල අ ට ලකින්න ිකවබනවා. වම් නිසා රැකියා 
අවස්ථා ලල වනොහැකිව ල් වන ්රුණ ්රුණියන් විශාල 
සංඛ්යාවක් රවට් සිටිනවා. ඒ අ්ර  පුරේ ාඩු පුරවාග් වනොහැකිව 

සිටින ආය්න හා වයා ාර රාශියක් ල ිකවබනවා. ඒ නිසා 
රැකියාවන්ට අවශය කුසල්ාවන් ්රුණ ්රුණියන් වව් ලබා දීම 
සඳහා අිකව්ථක පුහුණු අවසථ්ා අ  ුලා කරනවා.  

වම් පුහුණු කටයුතු සඳහා රාවප සහ ව ෞීගලික අංශවප 
වසේවාවන් එක්්ැන් කර  රායට සම්බන්ධ පුහුණු ාාලය වයොලවා 
ගැමමට බලාව ොවරොත්තු වවනවා. ක කනම් පුහුණු සහ රැකියා 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක වකවරන්වන් රාාය  - ව ෞීගලික හවුම 
වයා ෘිකයක් වලසින්. ව ෞීගලික අංශවප පුහුණුවට අවශය මුලම 
සහ පුහුණු වන්නන්වේ දීමනා රාය විසින් ලරනවා. රැකියා ිබහි 

කරන්න වුවමනා නම් ඒ මුලම ආධාරත් ලබා වලනවා. වමම 
වයා ෘිකය 2017 වසව්ථ ආරම්ා කර 2018 වන විට 
සම්පූ්ථණවයන්ම ක්රියාත්මක කරන්නට බලාව ොවරොත්තු වවනවා. 
වම් පිළිබඳ කරුණු ගරු මුලම සමිකතුමා අය වැවයන් ඉදිරි ත් 

කරාවි. 

නිවාස 

මධයම  න්ිකය සහ වැඩ කරන ාන්ාව වවනුවවන් නිවාස 
ලක්ෂ 5ක් ඉදි කිරීමට අ  ක්රියා කරනවා. සහන මිලකට නිවාස 
අයිිකය ඔවුන්ට  ලබා වලනවා. නිවාස අ  ඉදි කරන්වන් 
ව ෞීගලික අංශවප මූලිකත්වය සිකව රාාය ව ෞීගලික හවුම 

වයා ාර වලසයි. නිවාස වයෝානා ක්රම නව නගර වක්න්ද්ර වකොට 

වගන නි්ථමාණය වකවරන්වන් ිකරසර නාගරීකරණය  ලනම් 

කරවගනයි. එමඟින් රාවප සමාා ආ්ථිකක  රමා්ථථයන්ට 
වමන්ම ිකරසර සංව්ථධන ඉලක්කයන්ට ල ශක්ිකය සැ වයනවා. 
අය වැය වයෝානා ඔසව්සේ වම් වැඩ පිළිවවළ පිළිබඳ සවිස්්ර 
ව්ොරතුරු ඉදිරි ත් කරනවා. 

අල අවේ ආ්ථිකකයට අවශයව සත්වත්  ාලනයක් වනොව 
නියාමනයක්. ඉනිරු පිරුණු රටක් බවට  ත් වීවම් අවේක්ෂාව 
යථා්ථථයක් බවට  ත් කර ග් හැක්වක් ආ්ථිකකය වඩාත් නිලහස ්

කර වමන්. 1978දී හඳුන්වා ුලන්  ළමු  රම් රාවේ දූරල්ථය  විවෘ් 
ආ්ථිකක ්රික ත්ික නිසා සංවෘ් ආ්ථිකකවයන් අවේ රටට සිුල වූ 
 නිබෑම වළක්වා ගැමමට හැකි වුණා. ලැන් තුන්වවනි  රම් රාවේ 

්රිකසංසක්රණ කරා රැවගන යාවම් ලැවැන්් අියවයෝගය අ  
හමුවේ ිකවබනවා. ශ්රී ලංකාව ආසියාවේ නවීන  ආ්ථිකක 
සා්ථථකත්වවප සංවක්්ය බවට  ත් කළ හැක්වක් එම 

අියවයෝගයට එක්සත්ව  එක්සිත්ව මුහුණ දීවමනුයි. වමම ආ්ථිකක 
්රිකසංසක්රණ සැලැස්ම පිළිබඳ වැ ක විස්්ර සතුළත් ව ොත් 
පිංරක් අපි ළඟදීම නිකුත් කරනවා.  

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  ශ්රී ලංකාවට ආ්ථිකක 

වශවයන් නැඟී සිටින්නට ලැබුණු අවස්ථා ගණනාවක්ම විවිධ 
වහේතු සාධක නිසා අවාසනාවන්් වලස අ ට මග හැරී ගියා. 
නැව්ත් එවසේ වන්නට ඉඩ වලන්නට බැහැ. ඒ නිසා වත්මන් 

වගෝ ය ගිකකයන් හා ශ්රී ලංකාව සතු ශක්තීන් හා අවස්ථා අ  
අවවබෝධ කර ග් යුතුයි. ඒ සියමවලන් ්රවයෝාන ග් යුතුයි. 

 
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Leader of the House, please 

propose to continue till 1.00 p.m. 
 
ගු ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose that we proceed till 1.00 p.m. 

 
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Does the House agree? 

 

ගු ෙන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 

ගු රනිල් වික්රෙසිංහ ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අ  සියලු වලනාටම විවිධ ව ෞීගලික ම්වාල ිකවබනවා  
වීශ ාලන අරමුණු ිකවබනවා. නමුත්  ඒ සියමලටම ඉහළින් 
අවේ රට ගැන සි්න්නය කියා මා ඔබතුමන්ලාට වයෝානා 

කරනවා. ාාිකක ආණ්ඩු  ලනම ම් රට ඉදිරියට රැවගන යාවම් 
අවකාශවයන් අපි ු රිම ්රවයෝාන ග් යුත්වත් ඒ නිසායි. 

 ළමුවවනි ව්ාවට ්රධාන  ක්ෂ වලක එකතු වවලා 
ිකවබනවා. අ  අ්ර ිකවබන වවනසක්ම් නැික වවලා නැහැ. 
එවහත් අපි එක වලයක් තීරණය කළා. එනම්  "වම් අවසථ්ාවේදී 
රට වගොඩ ගනිමු" කියලායි. ඊට  ස්වසේ වීශ ාලනය කරලා  
වවන් වවන්ව ඉදිරි ත් වවලා මැිකවරණයකට යන්න අ ට 
පුළුවන්. 

1043 1044 

[ගරු රනිම වික්රමසිංහ මහ්ා] 
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අතී්යට වරෝලනා කිරීවමන්  මණක් අනාග්ය සරු කර 

ගන්න බැහැ. ුල්ථවල හා වැරදිසහග් ආ්ථිකක සැලනිම් ක්රියාත්මක 
කිරීම නිසා අවේ රට ම්  ැටවී සික ණය බර ගැන නිනිම් වහළූ 
 මණින් අනාග්ය වගොඩ නැංවවන්වන් නැහැ. ඒ සඳහා නිවැරදි 
සැලනිම් සකස් කර ග් යුතුයි  ු ාය මා්ථග නි්ථමාණය කර ග් 

යුතුයි  වවවහසිය යුතුයි  කැ විය යුතුයි. නව වලෝකවප නව 
්රවණ්ාවන් අධයයනය වකොට  ඒ සමඟ එකට එක ්රග කළ 
හැකි ශක්ිකමත් ආ්ථිකක  ලනමක් අ  වගොඩ නංවා ග් යුතුයි. වම් 

පිළිබඳ ්වත් කරුණු මුලම සමිකතුමා එතුමාවේ අය වැය 
කථාවවන් ඔබතුමන්ලාට ලැනුම් වලයි. අවේ රවට්  මණක් වනොව  
ඊ ළඟ  රපුව්ථ ල අනාග් ජීවය රඳා  විකන්වන් වම්  ලනම ම්යි. 

ඒ නිසා අ  වකවසේ වහෝ වම් ආ්ථිකක අියවයෝගය ාය ග් යුතුයි. 
වම් ගමන් ම වේ ඉදිරියටම යා යුතුයි. 

ිකරසර ව්ථධනය සහ සා්ථථකත්වය සඳහා කැ  වුණු වීශයක 

වවවසන ශ්රී ලංකා මා්ාවවේ ලරුවන් දිවනන් දින දියුණු වන 
සමාායක වසවණ ලබන  බලවත් ආ්ථිකක ශක්ිකයකින් යුතු 
පුීගලයන් බවට  ත් කළ හැක්වක් ඒ මා්ථගවප ගමන් 
කිරීවමනුයි. 

ස්තුිකයි  ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි. 

 

ඉරණෙඩු වැතේ ප්රිනසංසපකරණ ක ුතුර  ධීවර හා 
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අො යුරොතේ ප්රකාශ්ය 

இரகைமடுக் குளத்தின் புனரகமப்புப் 

பைிகள்: கடற்தறாழில் மற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சாினது கூற்று  
RENOVATION OF IRANAMADU TANK: 

STATEMENT BY MINISTER OF FISHERIES AND 
AQUATIC RESOURCES DEVELOPMENT 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අො යුරො) 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - கடற்தறாழில் மற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  ගරු ඩේලස් වීවානන්ලා 

මැිකතුමා 2016.10.06 දින ස්ථාවර නිවයෝග 2 .(2) යටවත් 
්රශන්යක් මතු කර ිකබුණා. ඒ සඳහා වම් අවසථ්ාවේදී  පිළිතුරු 
ලබා වලන්න මා බලාව ොවරොත්තු වනවා. 

ුතුරු  ළාවත් ්රධාන්ම ාලාශය වන ඉරණමඩු ාලාශය 

වහක්වටයාර 2  27ක් විශාල වන අ්ර  වමම වැව ආශ්රි්ව ධීවර 
කා්ථමිකවයෝ 198ක්  මණ සිය ක්ථමාන්්වප නියැ  සිටිික. 
ාලාශවප ්රිකසංසක්රණ කටයුතු නිසා ධීවර ක්ථමාන්්යට යම් 

බල ෑමක් සිුලවී ස්ත්  2016 මුම මාස 08 තුළ සැලකිය යුතු 
මත්සය අස්වැන්නක් ලබා වගන සික අ්ර  එම මත්සය අසව්ැන්න 
වමට්රික් වටොන් 160ක්  මණ වේ. 2015 ව්ථෂය තුළ ලබා වගන 

සික මත්සය අස්වැන්න වමට්රික් වටොන් 1 6ක්  මණි. 

ඉරණමඩු ාලාශවප ්රිකසංසක්රණ කටයුතු ආරම්ා කිරීමට 
ව ර කිලිවනොච්චිය දිස්ත්රික් වමකම් කා්ථයාලවප වමම ාලාශය 

ආශ්රි්ව සිය ජීවවනෝ ාය  වත්වා වගන ගිය සියලු  ා්ථශව්යන්වේ 
සහාාගිත්වවයන් රැස්වීමක්  වත්වා සික අ්ර  ධීවර සංවිධාන 
නිවයෝජි්යන්ල වම් සඳහා සහාාගි වී ස්. අවුරුුල  0කට ආසන්න 

කාලයක් තුළ කිසිුල ්රිකසංසක්රණයක් වනොවූ වමම ාලාශවප 
්රිකසංසක්රණ කටයුතු සිුල කිරීම සම්බන්ධවයන් එහිදී සියලු 
 ා්ථශ්ව එකඟ්ාව  ළ කරන ලදී. කිසිුල  ා්ථශව්යක් විසින් සිය 
විවරෝධ්ාව ලක්වා වනොමැ්. 

ඉරණමඩු ාලාශය ආශ්රි්ව ධීවර සංවිධාන 02ක් ක්රියාත්මක 

වේ. ඒවා නම්  

* ඉරණමඩු මිරිදිය ධීවර සංවිධානය 

* කරච්චි නැ වඟනහිර ධීවර සංවිධානය 

වමම ධීවර සංවිධාන වලවකහි පිළිවවළින් සාමාජිකයින් 1 2ක් 

සහ 66ක් ධීවර ක්ථමාන්්ය සිය ජීවවනෝ ාය වලස සිුල කරික. 
වමම සංවිධාන වලවකහිම සාමාජිකයින් මුළු ගණන 198ක්  මණ 
වේ. වම ම පිරිවසන් නි්ය ධීවර කා්ථමිකයින් 100ක්  මණ සිටින 

අ්ර  නි්ය වනොවන ධීවර කා්ථමිකයින් 98ක්  මණ ස්. නි්ය 
ධීවරයින් 100වලනාම වම් වන විටත් සිය ක්ථමාන්්වප නියැ  
සිටින නමුත්  නි්ය වනොවන ධීවර කා්ථමිකයින් 98වලනා වවනත් 

රැකියාවල නිර්ව සිටිික. 

ාලාශවප ්රිකසංසක්රණ කටයුතු වහේතුවවන් නි්ය වනොවන 
ධීවරයින් 98වලනා මනින් සම වම් වනොවයවලන අ්ර   වමම 

ාලාශවපම ්රිකසංසක්රණ කටයුතු සඳහා කම්කරුවන් වලස සිය 
ජීවවනෝ ාය සිුල කරමින් සිටිික. වකවසේ වව්ත්  ධීවර 
ක්ථමාන්්වප වයදීම අහිමිවීවමන් එම පිරිසට සිය ජීවවනෝ ාය 
අහිමි වී සික බව මම පිළිගනිමි. ්වල  වමවැනි මහා  රිමාණ 

සංව්ථධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීවම්දී  අගිකයට  ත්වන සෑම 
 ා්ථශ්වයකටම සහන සැලසීම වකවරහි අලාළ වයා ෘිකය විසින් 
අවධානය වයොමු කළ යුතුය. 

වකවසේ වව්ත්  වමම ාලාශවප ්රිකසංසක්රණ කටයුතු වමම 
වසව්ථ අවසන් වන බැවින් ාලාශයට නැව් ාලය එකතුවීමත් 
සමඟ ාල මට්ටම වැ කවීවමන් මත්සය අසව්ැන්න වනළා ගැමවම් 

කා්ථයක්ෂම්ාව අඩුවීම නිසා ්ාවකාලිකව මත්සය අසව්ැන්වන් 
අඩුවීමක් සික විය හැකිය. ඒ තුළින් ාලාශය ආශ්රි් ධීවර 
ක්ථමාන්්වප නියුතු නි්ය හා නි්ය වනොවන ධීවර 

කා්ථමිකයන්හට යම් බල ෑමක් සික විය හැකි බව නිරීක්ෂණය 
වේ. වම් සම්බන්ධවයන් අලාළ ධීවර කා්ථමිකයන්ට සිය 
ජීවවනෝ ාය  වත්වා වගන යෑම සඳහා යම් සහනයක් ලබා 

ගැමමට වමම වයා ෘිකය ක්රියාත්මක ආය්න සමඟ සාකච්ඡා 
කිරීමට ශ්රී ලංකා ාාිකක ාලජීවි වගා සංව්ථධන අධිකාරිවප 
නිලධාරින්හට ු  වලස් ලබා දී ස්. 

එවමන්ම  වමම ාලාශවප ්රිකසංස්කරණ කටයුතු වහේතුවවන් 

මත්සයයින් ාලාශවයන් ඉවත්ව යෑම වැළැක්වීම සඳහා ඔබතුමා 
වයෝානා කර සික ආවරණ ලැම වයදීම සම්බන්ධවයන්ල 
අවධානය වයොමු කළ අ්ර  ආවරණ ලැම වයදීවමන් වසොවරොේවේ 

ආරක්ෂාව සඳහා යම් බල ෑමක් සිකවේල යන්න සම්බන්ධවයන් 
වාරිමා්ථග වල ා්ථ්වම්න්තුව වවිකන් අවලානම් ්ක්වසේරු 
වා්ථ්ාවක් කැඳවීමට ාාිකක ාලජීවි වගා සංව්ථධන අධිකාරිය 

කටයුතු වයොලා සික අ්ර  අලාළ වා්ථ්ාව ලැබුණු  නි නිුලනි ක්රියා 
මා්ථග ගැමමට බලාව ොවරොත්තු වේ.  

 
පාර්ලිතම්න්ුරතේ ක ුතුර 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
ගු ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මම  හ් සඳහන් 
වයෝානාව ඉදිරි ත් කරනවා: 

1045 1046 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

 

"2017 විස්ථාන  නත් වකටුම් වත් වැඩ කටයුතු සඳහා අංක 70(1) ලරන 
 ා්ථලිවම්න්තුවේ ස්ථාවර නිවයෝගවප සඳහන් "විසි හය" යන වරන 

වවනුවට "විසි  හ" යන වරන ආවීශ කිරීවමන් ක්රියාත්මක විය යුතු ය."  
 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
II 

 

ගු ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 

"That  November 11th Friday, 12th Saturday, 15th Tuesday, 16th 
Wednesday, 17th Thursday and 18th Friday 2016 be allotted days for 
consideration of the “Appropriation Bill (2017)”." 

 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පාර්ලිතම්න්ුරතේ රැසපවීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
I 
 

ගු ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 
 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2) 
of the Parliament, the hours of sittings of Parliament on allotted 
days for consideration of the “Appropriation Bill (2017)” from 
November 12th Saturday to 17th Thursday, 2016 shall be 9.30 a.m. to 
12.30 p.m. and 1.00 p.m. to 7.00 p.m.:  Provided that 6.30 p.m. 
paragraphs (5) and (6) of the Standing Order No. 7 of the Parliament 
shall operate." 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
 

ගු ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2) 
of the Parliament, the hours of sittings of Parliament on Friday 11 th 
November, 2016 for consideration of the “Appropriation Bill 
(2017)” shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 7.00 p.m.  
Provided that at 6.30 p.m. paragraphs (5) and (6) of the Standing 
Order No.7 of the Parliament shall operate." 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

III 

ගු ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2) 
of the Parliament, the hours of sitting of Parliament on Friday 18th 
November, 2016 for consideration of the “Appropriation Bill 
(2017)” shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 5.00 p.m.:  
Provided that at 5.00 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put." 

 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ලක්යපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 

 "That this Parliament at its rising on Friday 28th October, 2016, do 
adjourn until 2.00 p.m. on Thursday 10th November, 2016." 

 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පන   නිතයෝග 
கடற்தறாழில், நீர்வாழ்  உயிாின 

வளங்கள் சட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள்   
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES ACT: 

REGULATIONS 

 
I 

[අ.ාා. 12. 0] 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අො යුරො) 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - கடற்தறாழில் மற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි   හ් සඳහන් 

වයෝානාව මා ඉදිරි ත් කරනවා: 

"1996 අංක 2 ලරන ධීවර සහ ාලා සම් ත්  නවත් 61(1) ු  වගන්ිකවප 

(ඕ) (ක) සහ (ණ) වේල යටවත්  ධීවර සහ ාලා සම් ත් සංව්ථධන 

අමා්යවරයා විසින් සාලන ලුලව  අංක 1878/11 සහ 2014 සැේ්ැම්බ්ථ 01 

දිනැික අික විවශේෂ ගැසට්  ත්රවප  ළ කරනු ලැබ  2016.09.06 දින 
ඉදිරි ත් කරන ලල නිවයෝග අනුම් කළ යුතු ය."   

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  අල දින ධීවර සහ ාලා 

සම් ත්  න් යටවත් නිවයෝග 11ක් ඉදිරි ත් කරනවා. අන්්්ථ 
ාාිකක මුහුවී ධීවර ක්ථමාන්්වප වයදීවම්දී  1982 එක්සත් 
ාාතීන්වේ සාගර මික සම්මුිකය  1995  මත්සය ව්ොග පිළිබඳ 

ගිවිනිම  2009 සාගර මික විවරෝධී  වා්ථ්ා වනොවූ සහ අවිධිමත් 
ධීවර කටයුතු වැළැක්වීම/ න්ර කිරීමට වරායන් සහි් රාායවලට 
හඳුන්වා දී සික පියවර  වැනි අන්්්ථාාිකක වශවයන් අ  විසින් 
අත්සන් කරන ලල සම්මුික සහ ඉන්දියන් සාගර ටූනා වකොමිසම 

වැනි කලාපීය ධීවර කළමනාකරණ සංවිධානවල සම්මුිකවලට ල 

1047 1048 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිසමල මහ්ා] 
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අනුකූලව කටයුතු කිරීම අනිවා්ථයය වවලා ිකවබනවා. එවසේ 

වනොකළවහොත් අ ට අන්්්ථාාිකක මුහුවී මනින් මැරීමට 
හැකියාව ලැවබන්වන් නැහැ. ධීවර ක්ථමාන්්වප නවවෝලයක් සික 
කිරීමට  විවීශ විනිමය වැ කවයන් ඉ යීමට ශ්රී ලංකා ාල තීරවප 
 මණක් මනින් මැරීම ්රමාණවත් වන්වන් නැහැ.  ව්ථ්මානවප 

ඉන්දියානු සාගර කලා යට අයත් මුහුවී මත්සය සම් ් වනළා 
ගනු ලබන්වන් යුවරෝපීය ාාිකකයන්ය. එය සියයට 48ක 
්රමාණයක් වනවා. අ වේ ඉලක්කය වනුවප ඉන්දියානු සාගර 

කලා වප මත්සය සම් ් ලැනට වඩා වැ ක ්රමාණයකින් අ වේ 
ධීවරයන්ට ලබා ගැමමට ඉඩ දීමයි. වම් සම්බන්ධව කටයුතු 
කිරීමට අවශය වන නිවයෝග කිහි යක් අපි අල ඉදිරි ත් කරනවා.  

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි   නි ගිය කාලවප අ ට 
 ැනවී  ිකබුණු ්හනම් පිළිබඳව  ඔබතුමා වහොඳින්ම ලන්නවා.  නි 
ගිය කාලවප  ැනවූ යුවරෝ ා මත්සය ්හනම නිසා අවේ මාළු 

අ නයනය කිරීම සම්පූ්ථණවයන්ම සනහිටලායි ිකබුවණ්. ඒ 
කාලය තුළ අ ට මාළු කිවලෝේරෑම් එකක්වත් යුවරෝ යට යවන්න 
පුළුවන්කමක් ිකබුවණ් නැහැ.  ඒ නිසා අ ට වා්ථෂිකව ලැබුණු 
වකෝටි 1 600ක ආලායම සම්පූ්ථණවයන්ම න්ර වුණා. ඒ ආලායම 

නැව් ලබා ගැමම සඳහා විශාල වැඩ පිළිවවළක් ව්ථ්මාන රාය 
ක්රියාත්මක කළා. ඒ සඳහා ානාධි ිකතුමාවේ මැදිහත්වීමත්  
විවශේෂවයන්ම අග්රාමා්යතුමාත්  අග්රාමා්යතුමාවේ කා්ථයාලයත්  

විවීශ අමා්යාංශයත්  අවේ ධීවර අමා්යාංශයත්  අවේ 
අමා්යාංශයට අලාළ අවනකුත් ආය්නත් කැ  වී කටයුතු කළා. ඒ 
එක්කම ඒ වවනුවවන්  අ නයනකරුවන් සහ ධීවර ්රාාව විශාල 

මහන්සියක්  කැ  කිරීමක් කළා. ඒ නිසා ්මයි ඒ අවස්ථාව අපි 
නැව් ලබා ගත්වත්. ඒ අවස්ථාව නැව් ලබා ගන්නා විට අ ට ඒ 
වවනුවවන් යම් යම් වරවේලාසි  නවන්න සිීධ වුණා;  යම් යම් 

කටයුතුවලට මැදිහත්වීමක් කරන්න සිීධ වුණා. ඒ සඳහා අවශය 
මික-රීික  අණ නත් ්රමාණයක් නිවයෝග මාලාවක් තුළින් අල දින 
වම්  ා්ථලිවම්න්තුවට ඉදිරි ත් කරලා ිකවබනවා.  

එහිදී අපි වබොවහෝ සැලකිමලට ගත්වත් ම්යනුකූල මට්ටවම් 
මනින් මැරීවම් ක්ථමාන්්ය වවනුවවන් කැ වවලා කටයුතු 
කරන්න අවේ ධීවරයන්ට අවස්ථාව ලබා දීමයි. එහිදී ධීවරයන්ට 
යම් යම් ගැටලු  ැන නඟින බව අපි ලන්නවා. අවේ රවට් ධීවරයන් 

හුරුවවලා ිකබුවණ් නැහැ  ාා්යන්්ර ්රමිතීන්ට අනුව  
ාා්යන්්ර මික-රීිකවලට අනුව ධීවර කටයුතු කරන්න. ඒ නිසාම 
ධීවරයන්ට යම් යම් ගැටලු නි්ථමාණය වුණා. නමුත්  වම් වන විට 

ක්රමානුකූලව ඒ ධීවරයන්ට අවශය  හනිකම් ලබාවලමින්  අවශය 
ලැනුම ලබාවලමින් ඒ ධීවරයන් වම් ම්යනුකූල ක්රියාලාමයට එකතු  
කර ගැමවම් වැඩ පිළිවවළ අවේ ධීවර අමා්යාංශයත්  ධීවර 

වල ා්ථ්වම්න්තුවත් තුළ ක්රියාත්මක කරනවාය කියන එක මා 
ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න කැමැිකයි.  

යුවරෝ ා මත්සය ්හනම ඉවත් කරගන්න නම්  අවේ ධීවර 

වබෝට්ටු මුහුවී ිකවබන ්ැන් වසොයා ගැමමට අවශය වන Vessel 
Monitoring System එවහමත් නැත්නම්  VMS ්ාක්ෂණය 
අන්්්ථාාිකක මුහුව  ීධීවර කටයුතුවල වයවලන යාත්රා සඳහා ලබා 
දීවම් අවශය්ාව අ ට  ැන නැඟුණා. අල රාය මැදිහත් වවලා ඒ 

අවශය්ාව සම්පූ්ථණ කරලා ිකවබනවා. ඒ වාවේම අපි ලැන් 
සැලනිම් කරලා ිකවබනවා  අවනකුත් යාත්රා සඳහාත් වම් ව්ථෂවප 
එවන් ක්රමවේලයක් හඳුන්වලා වලන්න. ධීවරයන්වේ  හනිව 

වවනුවවන් ්වත් නවීන ්ාක්ෂණය වගවනන ක්රමවේල සකස ්
කරන්නත් අපි අවශය පියවර ගන්නවා. යුවරෝ ා මත්සය ්හනම 
ඉවත් කරගන්න යම් යම් වකොන්වීසිවලට සහ විධිවිධානවලට අපි 

එකඟ වවනවා වාවේම   වබොවහෝ ධීවරයන්වේ ඉම ම්  ධීවර 
සංවිධානවල ඉම ම්  ධීවර ාන්ාවවේ ඉම ම් සැලකිමලට 
අරවගන ඒ අයට සහන ලබාදීවම් කටයුතු පිළිබඳවත් අල නිවයෝග 

මාලාවක්  ැනවවනවා.  

විවශේෂවයන්ම මහ මුහුවී ධීවර කටයුතුවල වයවලන අවේ 

ධීවරයන්වේ වබෝට්ටුවකට වමවහයුම් ගාස්තු වලස රුපියම 
15 000ක මුලලක්  නවා ිකබුණා. ධීවරයන්වගන් ඉම මක් 
ිකබුණා  ඒ මුලල අඩු කරන්න කියලා. ඒ නිසා ඒ රුපියම 15 000ක 
මුලල රුපියම 5 000 ලක්වා අඩු කිරීමක් අල දින වම් නිවයෝග හරහා 

සිීධ වවනවා. ඒ වාවේම  මුහුුල  තුවම ගම විවශේෂයක් ්ැන් ත් 
කරලා  ඒවා අ නයනය කිරීවම් වැඩ පිළිවවළක් අලුිකන් සිීධ 
වවනවා. ඒක අවේ රටට ාාිකක ආලායම ලබාගන්න වැඩ 

පිළිවවළක්. මීට ව ර අපි ඒ එක ගලකින් රුපියම 100ක් ්මයි අය 
කවළේ. ඒ සංවිධානවල ඉම ම ම් අපි එක ගලකින් අය කරන 
ගණන රුපියම 50 ලක්වා අඩු කරනවා. වැ ක ගම ්රමාණයක් 

අ නයනය කරලා අවේ රටට ආ්ථිකක වශවයන් වාසියක් ගන්න ඒ 
තුළින් පුළුවන්කම ලැවබනවා. ඒ එක්කම  ධීවරයන්ට ිකවබන 
ගැටලු නිරාකරණය කරගැමම සඳහා යම් යම් මික-රීිකවලට 

අවශය වන වගන්ික කිහි යක් වම් නිවයෝග තුළින්  නවන්නත් අපි 
කටයුතු කරලා ිකවබනවා.  

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  යුවරෝ ා මත්සය ්හනම 
ඉවත් කිරීමත් එක්ක අවේ රටට එක  ැත්්කින් විශාල ආලායමක් 

එන්න  ටන් ගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි ලැන් ්වත් ගැටලුවලට 
මුහුණ වලනවා. එකක් ්මයි  අවේ රටට අවශය මත්සය සම් ් 
වනළා ගන්න අ ට ්වම පුළුවන් වවලා නැහැ. අවේ රට වාවේ 8 

වේණයක් විශාල මුහුුල තීරයක් අ ට අයිික වවලා ිකවබනවා. නමුත්  
අ ට ්රමාණවත් මාළු සම් ්ක් වනළා ගන්න  වම් වන විටත්  
පුළුවන්කමක් ලැිබලා නැහැ. අපි මාළු වමට්රික්වටොන් 121 000ක් 

වා්ථෂිකව වම් රටට ආනයනය කරනවා. ඒක න්ර කර ගැමම 
සඳහා ්මයි අපි අවේ අමා්යාංශය වමවහයවන්න කම නා 
කරලා ිකවබන්වන්. වම්ක  හනි නැික බව අපි ලන්නවා. වමම ධීවර 

හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන අමා්යාංශයට  ත් වුණු සෑම 
අමා්යවරයකුම ුත්සාහ ලැරුවේ වම් රටට ආනයනය කරන මාළු 
්රමාණය අඩු කරලා වැ ක ්රමාණයක් අ නයනය කරන්නයි. 

නමුත්  ඒක සා්ථථක කර ගන්න බැරි වුණා. ඒක වලවහසි කා්ථයක් 
වනොවන බව අපි ලන්නවා.  අවේ රට වාවේ අට වේණයක් මුහුල 
ිකවබනවා නම්  වම් රටට මාළු වගවනන්න බැරි සයි කියලා  ඕනෑ 
වකවනකුට ්්ථකයක් වගවනන්න පුළුවන්.  

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  අවේ අවධානය වයොමු 
කළ යුතු කාරණා ිකවබනවා. අ ට ඉ්ාමත් ගැ, රු මුහුලක් හිමි 
වවලා ිකවබනවා. ඒවාවප මනින් වබෝ වීවම් අඩු බවක් අ ට 

ව වනන්න ිකවබනවා. ඒ වාවේම  වගෝ ය ුණුනිම වැ කවීවම් 
්රිකලලයක් විධියටත් අවේ මුහුුල තීරවප මනින් ගහනය අඩුවීමක් 
ගැන ලැනට වා්ථ්ා වවලා ිකවබනවා. ඒ සඳහා වම් වන විටත් අවේ 

නාරා ආය්නය මඟින් කරන ලල  රීක්ෂණවල ්රිකලල අනුව  
ඉදිරිවපදී යම් වැඩ පිළිවවළවම රාශියක් සික කරන්න අපි 
බලාව ොවරොත්තු වනවා.  මනින් වබෝ වීම වැ කකරවීම සඳහා අපි ඒ 

කටයුත්්ට ලායක වනවා. ඒ වාවේම අ ට ාා්යන්්ර මුහුවී හිමි 
වවලා ිකවබන අයිිකවාසිකම අනුව  යාත්රා 1 615ක් ාා්යන්්ර 
මුහුලට යවන්න පුළුවන්කම ලැිබලා ිකවබනවා. ඒ අවසරය අනුව  
අපි ලැනට 1 500ක  මණ යාත්රා ්රමාණයක් වයොලවලා ිකවබනවා. 

අපි ුත්සාහ කරන්වන්  ාා්යන්්ර මුහුවී මාළු සම මට අ ට 
ිකවබන අයිිකය අනුව  විශාල ්රමාණවප යාත්රා වයොලවලා  අවේ 
රටට වැ ක මාළු ්රමාණයක් වගන ඒවම් වැඩ පිළිවවළ දියත් 

කරන්නයි.  ඒ සඳහා වම් රාය විසින්  ළමුවවනි ව්ාවට  -අවුරුුල 
18කට  නිව-   සහනාධාර ක්රමයක් හඳුන්වා ුලන්නා.  

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  අවුරුුල 18කට  නිව 

්මයි වම් සහනාධාර ක්රමය හඳුන්වා දීලා ිකවබන්වන්. මුලම 
සමිකතුමා සතුළු රායට මා සත්ුිකවන්් වවනවා. වමොකල  මහා 
 රිමාණවප යාත්රා මිලදී ගන්නා අයට සියයට 50ක සහනාධාර 

ක්රමය ම් ඒ යාත්රා ලබා ගැමමට අල අවස්ථාව ලබා                  
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

දීලා ිකවබනවා. ඒ ආරම්ාක වැඩ පිළිවවළ ලැන් ක්රියාත්මක වවන 
මට්ටමට සවිමලා ිකවබනවා. ලබන අවුරුීවී මුල වන විට 
අලුව්න් යාත්රා ්රමාණයක් ාා්යන්්ර මුහුලට යවන්න අ ට 

පුළුවන්කම ලැවබනවා. ඒ වාවේම  වම් රාය ්වත් යාත්රා 
්රමාණයක් - යාත්රා 100ක්- සියයට 50ක සහනාධාර ක්රමය යටවත් 
වැ ක දියුණු කරන්න අ ට අවස්ථාව ලබා ුලන්නා. ඒ කියන්වන්  

වැ ක මාළු ්රමාණයක් අමලා ගන්න පුළුවන් වන ්ාක්ෂණය සමඟ  
ඒ වගවනන මාළු ්රමාණය වහොඳ ්ත්ත්වවයන් වගොඩිබමට වගන 
ඒමට හැකි වන අවකාශය ලබා වලන්න අ ට මුලම ්රික ාලන වවන් 

කරලා ිකවබනවා. ඒ වාවේම  ලබන අවුරුීව  ී වම් සහනාධාර 
ක්රමය ්වත් වැ ක කරන්නටත්  එකඟ වවලා ිකවබනවා.   වම්  රවට් 
ධීවරයන්ට යුවරෝ ා මත්සය ්හනම ඉවත් කර ගැමවම් වාසිය 

ගන්න පුළුවන් වන්වන්  වැ ක මාළු ්රමාණයක් අමලා ගැමම තුළින් 
කියන එකයි අපි විශව්ාස කරන්වන්.  

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  අ ට වලොකු බාධාවක් 
ිකවබනවා. ඒ ්මයි වම් වගවනන මාළුවලින් සියයට 40ක් මාළු 

විධියට  රිවාෝානය වවන්වන් නැහැ.  වම්ක මහා වේලවාරකයක්. 
වම් මාළු මුහුලටත් නැහැ; මිනිනින්ටත් නැහැ. සියයට 40ක් මාළු 
විධියට  රිවාෝානය කරන්න බැරි වවනවා. එයින් යම් වකොටසක් 

ුම්බලකඩ සහ කරවල විධියට   රිවාෝානය කරන්න ගන්නවා. 
්වත් විශාල ්රමාණයක් නරක් වවලා  විනාශ වවලා යන බව අපි 
වහොඳටම වට හා වගන ිකවබනවා.  අපි ඒ නිසා ්මයි තීන්ුල කවළේ  

වම් යාත්රා වැ ක දියුණු කර ගන්නත්  ඒවාවප ය ්ාගාර  හනිකම් 
ලබා වලන වැඩසටහනකට සියයට 50ක සහනාධාර ක්රමයක් 

හඳුන්වා වලන්නත් ඕනෑ කියලා. අවුරුුල 18කට  නිව  වමවැනි 

සහනාධාර ක්රමයක් මඟින් වම් සඳහා මුලම ලබා ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ සඳහා මුලම අමා්යතුමා මැදිහත් වුණා. 
අපි ඒ පිළිබඳව එතුමාට ස්තුික කරන්න ඕනෑ. අපි ලබන 

අවුරුීවලත් වම් වැඩ පිළිවවළ ක්රියාත්මක කරනවා. එ්වකොට  
මුහුවලන් වගන එන මාළු ්රමාණය මාළු විධියටම  රිවාෝානයට 
ගන්න පුළුවන් ආකාරවප වැඩ පිළිවවළක් අපි දියත් කරන්න 

බලාව ොවරොත්තු වනවා. අපි වහොඳ ්ත්ත්වවප මාළු වගනාවවොත්  
අ ට ඒවා වැ ක මිලකට ා ානයට යවන්න පුළුවන්. ඒ අය 
අමුවවන් කන මාළු -sashimi- විධියට ඒවා  රිවාෝානය කරනවා. 
එමඟින් ්මයි අ ට වැ ක මුලලක් ලැවබන්වන්. නමුත්  වම් සඳහා 

අවශය ්ාක්ෂණය වනොමැික නිසා  ා ානවප ඉමලුම සම්පූ්ථණ 
කිරීමට හැකි වන ්ත්ත්වවප  මාළු වසොයා ගන්න අ ට ්වම බැරි 
වවලා ිකවබනවා.  

අවේ ඊළඟ අදියර විධියට අවනක් රටවලට - යුවරෝ යට  
සවමරිකාවට  රුසියාවට- මාළු යවන්න පුළුවන්කම ලැවබනවා  
වම් ්ාක්ෂණය වැ ක දියුණු කිරීම තුළ.  විවීශ රටවලට මාළු වැ ක 

්රමාණයක් යවනවකොට  ඒ අඩුව පිරවිය හැකි ආකාරවප වවනත් 
වැඩ පිළිවවළක් අවේ අමා්යාංශය තුළ ක්රියාත්මක කරන්නයි අපි 
බලාව ොවරොත්තු වන්වන්. ඒ ්මයි ාලජීවී වගාව වයාේ් කිරීම. 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  මා වම් අවස්ථාවේදී  
කියන්න සතුටුයි  වම් අවුරුීවී ාලජීවී වගාව වයාේ් කිරීම 
සඳහා අලුව්න් අියානන මධයසථ්ාන කිහි යක්ම ආරම්ා 

කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණු බව.  

අවුරුුල ගණනාවකට  සව්සේ ්මයි අපි අලුිකන් අියානන 
මධයසථ්ාන ආරම්ා කරන්වන්. අපි මිරිදිය මත්සය ක්ථමාන්්යට 
ලක්වපු සැලකිමල ්රමාණවත් වුවණ් නැහැ. එම නිසා ්මයි ාලාශ 

තුළ ්ැන් ත් කළ යුතු මාළුවලින් සියයට 40ක්වත් වම් අවුරුීල 
වන කමම අ ට ්ැන් ත් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුවණ් 
නැත්වත්. ්වමත් අපි ්ැන් ත් කරන්වන් සියයට 40ක ්රමාණයක් 

 මණයි. වමය සියයට 100 ලක්වා වැ ක කරනවාය කියන්වන්  

අායන්්ර ාලාශ තුළින් විශාල මාළු අසව්ැන්නක් ලබා ගන්න 

පුළුවන්කම ලැවබනවාය කියන එකයි. වම් වන විට අපි ඉරණමඩු 
ාලාශය ආශ්රි්ව අියානන මධයස්ථානයක් විවෘ් කළා. ඒ 
වාවේම මුරු්වවල අියානන මධයසථ්ානය අලුිකන් ආරම්ා 
කළා. අවුරුුල 25ක්  අවුරුුල  0ක්  මණ වසා ිකබුණු ඒ අියානන 

මධයසථ්ානය අපි නැව්  ටන් ගත්්ා.  ඒ වාවේම අපි ුඩවලව 
නව අියානන මධයස්ථානයක් අලුිකන්  ටන් ගත්්ා.   

වම් වන විට ව ොවලොන්නරුවේ නව අියානන මධයසථ්ානයක 

වැඩ ය ඝ්රවයන් -වේගවයන්- ක්රියාත්මක වවමින්  විකනවා. ඊට 
අිකව්ථකව  අඬු ඉසස්න්ට -මිරිදිය ඉස්සන්ට-  අල ාා්යන්්ර 
වශවයන් විශාල ඉමලුමක් ිකවබනවා. එවැනි අියානන 

මධයසථ්ාන එකයි අ ට ිකබුවණ්. ඒ ්මයි කහඳවමෝලර අියානන 
මධයසථ්ානය. ඒ මධයසථ්ානවයන් ස යන්න පුළුවන්කම 
ලැබුවණ් ඉමලුවමන් සියයට 10යි. වම් අවුරුීවී මුලම ්රික ාලන 

ක්ෂණිකව වයොලවා  වකටි කාලයක් සතුළ්   නි ගිය මාසය වන 
විට ඒ ්රමාණය සියයට 20 ලක්වා වලවේණයකින් වැ ක කළා. ඒ 
වාවේම ්ව මධයස්ථානයක් ත්රිකුණාමලවප අලුිකන් ආරම්ා 
වනවා. එ්වකොට සැ යුම් ්රමාණය සියයට 40 ලක්වා වැ ක වනවා. 

ලබන අවුරුීවීත්  ඊළඟ අවුරුුල වලක තුළත් වම් ක්ථමාන්්ය 
වැ කදියුණු කරන්න අවශය මූලය ්රික ාලන වසොයා වගන ඒ 
කටයුතුවලට වයොමු වන බව සඳහන් කරන්න කැමැිකයි.  

ඒ වි්රක් වනොවවයි  ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි. 
අ  වනොසලකා හැරපු ්වත් අංශයක් ිකබුණා. වම් රවට් කළපු 
116ක් ිකවබනවා. වම්වා කළමනාකරණය කරලා ඒ තුළින් මත්සය 

අසව්ැන්න ලබා ගැමවම් වැඩ පිළිවවළක් අ  සතුව ිකබුවණ් 
නැහැ. වම් අවුරුීවී මුලදී කළපු අංශය කියා වවනම අංශයක් 
අවේ අමා්යාංශය තුළ ආරම්ා කළා. ලැනටමත් ඒ තුළින් කළ පු 

කිහි යක් සංව්ථධනය කිරීවම් වැඩ පිළිවවළක් දියත් කර 
ිකවබනවා. මීගමුව කළපුව සඳහා වම් අවුරුීවී රුපියම මිලියන 
100ක් වයොලවා ිකවබනවා. රුපියම මිලියන 1 000ක වයා ෘිකයක් 

මඟින් මීගමුව කළපුව සම්පූ්ථණවයන්ම සංව්ථධනය කිරීවම් වැඩ 
පිළිවවළක් වම් රාය ක්රියාත්මක කරනවාය කියන එකත් මා 
සඳහන් කරන්න කැමැිකයි.  

ඒ වි්රක් වනොවවයි. කළපු ගණනාවක  වවනම කළපු කමිටු 

පිහිටුවමින්  ඒවාට මත්සය සඟිමලන් ්ැන් ත් කිරීවම් කටයුතු 
වම් වන විට කර වගන යනවා. වම් කළපු 116 සම්පූ්ථණ කවළොත් 
ඒ තුළින් විශාල මත්සය අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම 

ලැවබනවා. අපි මුහුල දිහාම බලා වගන ඉන්වන් නැතුව  කළපු ටික 
දිහා බැලුවවොත්  අායන්්රව ිකවබන වැේ ටික දිහා බැලුවවොත් ඒ 
තුළින් අ ට විශාල මත්සය අසව්ැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම 

ලැවබනවා.  
 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  ාලජීවී ක්ථමාන්් 

පුරයක් - Aquaculture Industrial Park එකක්- වම් අවුරුීවී 
අලුිකන් ආරම්ා කරන්න අපි සැලනිම් කළා. එය මඩකළපුවේ 
ආරම්ා කරන්න ්මයි ූලානම් කරලා ිකබුවණ්. එය ලැවැන්් 

වයා ෘිකයක් බවට  ත් කරන්නයි  බලාව ොවරොත්තුව ිකබුවණ්. 
නමුත් අවාසනාවකට වාවේ එයට යම් විවරෝධ්ා කිහි යක් 
ඉදිරි ත් වුණු නිසා අ ට එය ක්රියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. 
නමුත් අපි එම වයා ෘිකය මන්නාරමට වගන යනවා. අපි හි්නවා  

ඒ තුළින් අඩු ගණවන් රැකියා 6 000ක් වහෝ  7 000ක්වත් 
වමසිවයන්ම වසොයා ගන්න පුළුවන්කම ලැවබයි කියලා. ඒ තුළින් 
ඒ ්රවීශවප විශාල  රිව්ථ්නයක් සිුල වනවා වාවේම රටට විශාල 

ආලායමක් අනිවා්ථයවයන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැවබනවාය 
කියන එකත් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාවේම නැව් 
අනුමැිකයක් ලැබුවණොත්  ලබන අවුරුීවී මඩකළපුවේ ඒ 

ක්ථමාන්් පුරය ආරම්ා කරන්නත් අපි බලාව ොවරොත්තු වනවා. 
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[ගරු මහින්ල අමරවීර මහ්ා] 
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 ඒ වි්රක් වනොවවයි. “Crab City”නමින් කකුළුවන් වබෝ 

කරන මධයසථ්ානයක් අපි හම්බන්ව්ොට අලුිකන්ම ආරම්ා 
කරනවා. ඒ සඳහා ිබම් ්රමාණයක් සංව්ථධනය කරන්න ලැනට 
තීන්ුල කරලා ිකවබනවා. ඒ තුළින් විශාල විවීශ විනිමයක් ලබා 
ගන්න පුළුවන්. වලෝකවප හැම රටකින්ම මාළු අමලනවා. හැබැයි 

ලංකාවේ මාළුවලට විශාල ඉමලුමක් විවීශ වවවළඳ ව ොවළේ 
ිකවබනවා. අවේ රවට් මාළුවල රසවප වවනසක් ිකවබනවාය 
කියන එක ්මයි හැම වකවනක්ම කියන්වන්. සමහර අයට 

කියන්න පුළුවන්  “වකොවහත් ිකවබන්වන් එක මුහුල. මාළුවාවේ 
රස එවහම වවනස ්වවනවාල?” කියලා. නමුත් වම් ක්වෂේත්රය තුළ 
කටයුතු කරන අය වහොඳටම ලන්නවා  අවේ රවට් මුහුවී වි්රක් 

වනොවවයි  වැමවලන් වැමලට  වා මාළුවල රසවප වවනසක් 
 විකනවාය කියලා.  

ඒ වවනසට විවීශිකයන්වේ විශාල ආක්ථෂණයක් ිකවබනවා. 
අවේ කකුළුවන්ට සමාන කකුළුවවක් වවනත් රටවලින් වසොයා 
ගන්න බැහැ. ඒ නිසා ්මයි අපි ඒ වයා ෘික දියුණු කරන්වන්. අවේ 
ව ොකිරිස්සාට  ටූනා මාළුන්ට වාවේම අවේ අවනකුත් මාළුන්ට  
ාා්යන්්රවප  ිකවබන ඉමලුම අිකවිශාලයි. ඒ නිසා අපි වම් 
කටයුතුවලට මූලිකත්වය ලබා දීලා අවේ ධීවර ක්වෂේත්රය 
සංව්ථධනය කරන්න  පුළුවන් සෑම ක්රියා මා්ථගයක්ම ගන්න 
ලැනටමත්  සැලනිම් කර ිකවබනවා.   

රාය වගොවි ාන්ාවට සහනාධාර ලබා වලන බව අපි ලන්නවා. 
වගොවි ාන්ාවට ව ොවහොර සහනාධාරය වලනවා. වගොවි ාන්ාවට 
වතුර ලබා වලනවා. වගොවි ාන්ාවවේ වී ටික මිල දී ගන්න රාය 
මැදිහත් වවනවා. ඒවා කරන්න ඕනෑ. එවහම කළ නිසා ්මයි 
වගොවි ාන්ාව අල අවේ රට සහලින් ස්වයංව ෝෂි් කර 
ිකවබන්වන්. ඒ වාවේම මම විශ්වාස කරන වලයක් ්මයි  අපි ධීවර 
ාන්ාවටත් සහනාධාර ක්රම වලන්න ඕනෑය කියන එක.  
සහනාධාර වනොවවයි  ඒ අය මහ මුහුලට ගිහිමලා මාළු අමලා 
වගන එන එක වධ්ථයවත් කරන වැඩ පිළිවවළකට අපි යන්න 
ඕනෑ. ඒ වාවේම වගොඩ ිබම ාලාශවල මාළු සික කරන වැඩ 
පිළිවවළ වධ්ථයවත් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාවේම කලපු තුළ මාළු 
සික කරන එක වධ්ථයවත් කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි අලුිකන් 
්රවේශ වුවණොත් ධීවර ක්වෂේත්රය තුළින් විශාල ඉදිරි ගමනක් යන්න 
පුළුවන් වාවේම ඒක වම් රට දියුණු කරන ්රධාන සාධකයක් බවට 
 ත් කර ගන්න අ ට පුළුවන්කම ලැවබනවා.  

අල මත්සය ක්ථමාන්්ය තුළින් දියුණු වූ රටවම දිහා බැලුවවොත් 
එයින් වැ ක ්රමාණයක් දියුණු වවලා ිකවබන්වන් මුහුවී මාළු 
සම ම තුළින්ම  වනොවවයි. අල ඉහළින්ම මත්සය ක්ථමාන්්වප 
වයවලන වනෝ්ථවේ රටින් අවුරුුල ගණනාවකට  සව්සේ අ ට ලැන්  
ුලේ කරන්න  ටන් අර  වගන ිකවබනවා. වනෝ්ථවේ 
අග්රාමා්යතුමිය වම් රටට  ැමිණියා. ානාධි ිකතුමා  අගමැිකතුමා 
සහ අ ව මුණගැසිලා අවේ රටට සහවයෝගය ලබා වලන්න ඉදිරි ත් 
වුණා. ඒ වාවේම වනෝ්ථවේ විවීශ අමා්යවරයා වම් රටට 
 ැමිණියා. එතුමාත් අ ට ුලවු කරන්න ඉදිරි ත් වුණා. ධීවර 
ක්ථමාන්්යට අ් දීම පිළිබඳව වසොයා බලන්න වම් වන විටත් 
වනෝ්ථවේ රවට් කණ්ඩායමක් අවේ රටට සවිමලා ඉන්නවා. මටත් 
වනෝ්ථවේ රටට යන්න අවස්ථාව ලැබුණා  ගරු නිවයෝාය කාරක 
සාා ිකතුමනි. ඒ රවට් මුහුවී මාළු අමලන එකට වඩා  මාළු වගා 
කිරීම ්මයි ඒවගොමලන් කරන්වන්.  ඒ අය මහ මුහුවී මාළු 
අමලා වගන එන්න යනවා. ඒ වාවේම මාළු වගා කිරීම තුළ විශාල 
ආලායමක් ලබනවා. මත්සය ක්ථමාන්්ය  තුළින් ඒ රවට් 
 ළමුවැනි මට්ටවම් ආලායම වේන්න ඒ අයට පුළුවන්කම ලැිබලා 
ිකවබනවා. ඒ රවට් ්ාක්ෂණය අවේ රටට ලබා වලන්නත් යනවා. 
ඒක අ ට වනොමිලවපම ලැවබනවා. ඒ වාවේම  අවේ රවට් මාළු 
පිළිබඳව සංගණනයක් කරන්න අවස්ථාව ලැවබනවා.   වනෝ්ථවේ 
රවට් ිකබුණු වනෞකාවක් ්මයි  "Fridtjof Nansen" නමැික 
වනෞකාව.  ලැන්  නවීන්ම ්ත්ත්වවයන්  ඒ නමින්ම වනෞකාවක්  

ඒ රවට් හලලා ිකවබනවා.   ඒ වනෞකාව  ලබන අවුරුීවී අ ට  
ලබා වලන්න වනෝරවේ රාය එකඟ වවලා ිකවබනවා. එ්වකොට  
අ ට අයිික මුහුුල ්රමාණවප ිකවබන මාළු ්රමාණය පිළිබඳව 
සංගණනයක් කරන්න හැකියාව ලැවබනවා. ඒ අනුව වම් 
ක්ථමාන්්වප ඉදිරියට යාම පිළිබඳව අ ට තීරණ ගන්න 
පුළුවන්කම ලැවබනවා.   

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  ඒ එක්කම වම් ධීවර 
ක්වෂේත්රය ්වත් අංශ ගණනාවකින් දියුණු කිරීවම් හැකියාව අ ට 
ිකවබනවා.  මුහුුල  ැලෑටිවලට - seaweedsවලට -  විවීශ වවවළඳ 

ව ොවළේ වලොකු ඉමලුමක් ිකවබනවා. ලැනටමත් ුතුරුකරවප ඒ 
වගාව සිීධ වවනවා.  නයිනිකේ දූ වත් - නාගදී  විහාරස්ථානයට 
එහා  ැත්වත්- කාන්්ාවන් ඉ්ාමත් සා්ථථක විධියට ඒ කටයුත්් 

සිීධ කරනවා. මම ඒ ්රවීශයට ගියා. මන්නාරම් ්රවීශවප නිළු 
වශවයනුත් වකවරනවා. කමපිටිය ්රවීශයට එය අලුිකන් හඳුන්වා 
වලනවා. අපි බලාව ොවරොත්තු වවනවා  වම් අමා්යාංශය තුළින් 

වම් ක්ථමාන්්වප වයවලන කාන්්ාවන්ට ආධාර මුලලක් ලබා දීලා 
ඒ අය ශක්ිකමත් කරලා වම් ක්ථමාන්්ය වැ ක දියුණු කරලා විවීශ 
වවවළඳ ව ොළට අවශය seaweeds ලබා වලන වැඩ පිළිවවළ දියත් 

කරන්න.  

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  යුවරෝ ා මත්සය ්හනම 
ඉවත් කිරීම නිසා ලැනට අවේ රවට් ක්ථමාන්්ශාලා  2ක් සක්රිය 
වවලා ිකවබනවා. ඒවා ඉ්ා  ඉහළ මට්ටවම් ක්ථමාන්්ශාලා. ඒවා 

 රීක්ෂා කරන්න මට අවසථ්ාව ලැබුණා. යුවරෝ වප ිකවබන 
ක්ථමාන්්ශාලා මට්ටමට අවේ ඒ ක්ථමාන්්ශාලා අල ක්රියාත්මක 
වවනවා. ඒ තුළ අල ලහස් ගණනක් රැකියාවල නියුක්් වවනවා. 

මම එකක් කියන්න ඕනෑ.  

 
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ඔබතුමාට ්ව විනා ක වලකක කාලයක් ිකවබනවා. 
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිවයෝාය කාරක සාා ිකතුමනි  අපි පිට රටින් මාළු  
ුම්බලකඩ  කරවල සහ ටින් මාළු වගන්වන ්රමාණය වමට්රික් 
වටොන් 1 21 000ක්. එයින්  වහන් එකක් වි්ර ්මයි අපි 
පිටරටවලට යවන්වන්. හැබැයි  මම ඔබතුමාට සතුටින් ්රකාශ 

කරන්න කැමැිකයි  පිටරටින් වගන්වන වමට්රික් වටොන් 1 21 000 
වවනුවවන් වැය කරන මුලලට වඩා වැ ක මුලලක් විවීශ වවවළඳ 
ව ොළට මාළු යැවීම තුළින් අපි වසොයා ගන්නවා කියන එක.   

මාළු විවීශ වවවළඳ ව ොළට යැවීම තුළින් අපි ගණනය 
වශවයන් වාවේම මූලයමය වශවයන් වාසියක් ලබනවා. වම් 
කටයුත්් ්වත් වැ කදියුණු කර ගැමම ්මයි අ ට අවශය 

වවන්වන්. ඒ වවනුවවන් අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වාවේම ධීවර 
ක්ථමාන්්වප ගැටලු රාශියක් සිකවවලා ිකවබනවා. එක 
ගැටලුවක් ්මයි  "ව ෝ්ථට් සිටි" වයා ෘිකය ක්රියාත්මක කිරීමට 

යෑම තුළ ධීවරයන්වේ වනොසන්නින්්ාවයක් සික වීම.  ාඨ  
රම්පික රණවක සමිකතුමා  ලසන්් අලගියවන්න නිවයෝාය 
සමිකතුමා  අවේත් අලහස් අරවගන අල ඒ ්රශන්ය සම්පූ්ථණවයන් 
විසඳලා ිකවබනවා. ධීවරයන්ට ඒවකන් අවාසියක් වනොවන 

මට්ටමට අ ට ඒ ්රශන්ය  විසඳා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වාවේම 
්හනම්  න්න ක්රම පිළිබඳව යම් වි වරෝධ්ා  ගැටලු 
නි්ථමාණයවවලා ිකවබනවා. ඒ සියලු වීවමවලට සාකච්ඡාමය 

වශවයන් විසඳුම් ලබා වලන්න අපි ූලානම් බව මා වම් අවසථ්ාවේදී 
සඳහන් කරන්න කැමිකයි. හැබැයි  මම ධීවර ාන්ාවට 
නිරන්්රවයන්ම කියන කාරණයක් ්මයි   ාරවම වහලා ්රශ්න 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

විසඳන්න බැරි බව.  කිසිුල වහේතුවක් නිසාවත් ධීවර කටයුත්්ක් 
වවනුවවන්  ාරක් වැහුවවොත් මම නම් ඒ ඉම ම ඉෂට් කරන්න  
ූලානම් වවන්වන් නැහැ කියන ්රික ත්ිකමය තීරණවප ඉන්නවා. 

එවහම සිුල වීමක් වුවණොත් සමිකකමින් අස්වවලා වගලර යනවාය 
කියන ස්ථාවරවප ්මයි මම  ඉන්වන්. අහිංසක මිනිනින්ට වම් 
නිසා හිරිහැරයක්  කරලරයක් වවන්න ඉඩ ිකයන්න පුළුවන්කමක් 

නැහැ. වම්වාට යම් යම් බලවේග යටින් ක්රියාත්මක වවනවා. ඒක 
ඉ්ාම කනගාටුලායක ්ත්ත්වයක්. වම් කාරණා වවනුවවන් අපි 
කටයුතු කරන බව මා වම් අවසථ්ාවේදී සඳහන් කරනවා. ඕනෑම 

වවලාවක අපි ාන්ාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ූලානම් බවත් 
සිහි ත් කරමින්  අල වම්  නත් වකටුම් ්ට ආණ්ඩු  ක්ෂවපත්  
විරුීධ  ක්ෂවපත්  සියලු වලනාවේම  සහවයෝගය ලැවේවි කියන 

විශව්ාසයත්  ළ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුිකයි. 
 

ප්රශ්පනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

[பி.ப. 12.53] 
 

ගු ශ්ාන්ින ශ්රීසපකන්ාරාසා ෙහත්මිය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கரள, 

இதுவகர தகளரவ அகமச்சர் மஹிந்த அமரவீர அவர்கள் 

மீன்பிடித்துகறயின் புதிய நகடமுகறகள் பற்றியும் சர்வரதச 

ாீதியாக இந்த மீன்பிடித் துகறகய அபிவிருத்தி தசய்து அகத 

ஒரு ககத்ததாழிலாக உருவாக்கி, அதிலிருந்து வருமானங்ககள 

ஈட்டிக்தகாள்வது ததாடர்பாகவும் மீனவர்களுக்கு ஏற்படுத்திக் 

தகாடுக்கப்படவுள்ள வசதிவாய்ப்புக்கள், அபிவிருத்திகள் 

ததாடர்பாகவும் மிகவும் விாிவாக, விளக்கமாகப் பல்ரவறு 

கருத்துக்ககள எடுத்துக்கூறினார். ஆனால், எனக்கு ஒரு 

சந்ரதகம் இருக்கின்றது. அதாவது, இவ்வாறு இங்கு 

முன்கவக்கப்பட்ட திட்டங்கள், விளக்கங்கள் அகனத்தும் வட 

பகுதியின் முல்கலத்தீவு மாவட்டம் தவிர்ந்த ஏகனய 

இடங்களுக்கு மட்டுரம உாியதா? என்பது என்னுகடய 

ஐயமாகும். ஏதனன்றால், தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தின் மீன்பிடி ததாடர்பான 

பிரச்சிகனககள ரநாில் வந்து பார்கவயிட்டிருக்கின்றார். 

அங்கு அவர் வருகக தந்ததபாழுது, மாவட்ட மட்டத்திரல 

மாவட்டச் தசயலாளரது தகலகமயில் ஒன்றுகூடல் ஒன்று 

நடத்தப்பட்டது. அந்த ஒன்றுகூடலிரல, அங்குள்ள மீனவச் 

சங்கங்களது பிரதிநிதிகள், மீன்பிடித் ததாழில் சார்ந்த 

அதிகாாிகள், மக்களின் பிரதிநிதிகளாகிய பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள், மாகாை சகப உறுப்பினர்கள் அகனவரும் 

ரசர்ந்து முல்கலத்தீவு மாவட்டம் மீன்பிடித்துகறயிரல 

எதிர்தகாள்கின்ற பிரச்சிகனகள் பற்றி எடுத்துகரத்தனர். அந்த 

ஒன்றுகூடல் முடிவகடந்ததன் பின்பு, நாங்கள் தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்ககள அங்குள்ள மீன்பிடிப் பிரரதசங்களுக்குக் 

கூட்டிச்தசன்று காட்டிரனாம். யுத்தத்திரல தவறுங்ககரயாடு 

வந்து மீள்குடிரயறிய மக்கள், கடலிரல தங்களுகடய பூர்வீகத் 

ததாழிலான மீன்பிடிகய ரமற்தகாள்ளும்ரபாது 

எதிர்தகாள்ளும் பிரச்சிகனககளப் பற்றி தகளரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் ரநரடியாகரவ ரகட்டறிந்தார்.  

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கரள, ததன்பகுதியிலிருந்து வந்த 

சிங்களவர்கள் சட்டத்துக்கு முரைான முகறயில், 

அதிகாாிகளிடமிருந்து அனுமதி தபறாத நிகலயில், அங்கு 

அத்துமீறி மீன்பிடித் ததாழிலில் ஈடுபட்டுவருவகத நாம் 

உங்களுக்கு ரநரடியாகரவ அன்று காண்பித்ரதாம். 

அதுமட்டுமல்ல, தனியாரது பூர்வீகக் காைிகள் 

இராணுவமயமாக்கப்பட்டுள்ள வட்டுவாகல் பகுதியிரல 

அவர்களால் மீன் பிடிக்கப்பட்ட இடங்கள் ரவலி 

அகடக்கப்பட்டு தகடதசய்யப்பட்டிருப்பகத நீங்கள் 

ரநரடியாகப் பார்த்தீர்கள்! இவ்வாறு அங்குள்ள 

பல்ரவறுவிதமான பிரச்சிகனககளத் தாங்கள் பார்கவயிட்டும் 

அதன் பின்பு அதியுயர் மட்ட அதிகாாிகரளாடு 

பல்ரவறுவிதமான சந்திப்புக்ககள ஏற்படுத்தியும்கூட , இந்த 

மீனவர்களது பிரச்சிகன இதுவகர தீர்க்கப்படவில்கல. 

தங்களுகடய முதலீடுகள், முன்தமாழிவுகள், அபிவிருத்திச் 

தசயற்பாடுகள் என்பன யுத்தத்திரல மாண்டுரபான, இன்று 

சர்வரதசரம திரும்பிப் பார்க்கின்ற முள்ளிவாய்க்கால், 

மாத்தளன், அம்பலவன்தபாக்ககை ஆகிய இடங்கள்  தவிர்ந்த 

இடங்களிலா முன்தனடுக்கப்படுகின்றன?  

அங்கு வாழ்ந்த தமிழர்கள் ககரயந்தி வாழவில்கல. 

அவர்கள் தகளரவமாக, தன்மானத்ரதாடு வாழ்ந்தார்கள். யுத்த 

ரநரத்தில்கூட, எவன்  எகதக் தகாண்டுவந்து தருவான்? என்ற 

ஏக்கம் எமது மக்களுக்கு இருக்கவில்கல. சுயததாழிகலச் 

தசய்து, தமது பூர்வீக நிலங்களிரல அவர்கள் 

தகளரவமாகத்தான் வாழ்ந்தார்கள். இன்று இந்த நாட்டிரல 

யுத்தம் நிகறவகடந்து ஏழு வருட காலம் முடிவகடந்த பின்பும் 

பல துகறகளிரல பலரகாடி ரூபாய் தகாட்டப்பட்ட பின்பும் 

ஏன், இந்த முல்கலத்தீவு மாவட்டம் ஏழ்கமயான 

மாவட்டமாகக் காைப்படுகின்றது? தபாருத்தமற்ற அதியுயர் 

நிகலயிலுள்ள அதிகாாிகளது தசயற்பாடுகள்தான் எமது 

மாவட்டத்கத ஏழ்கமயாக்கி கவத்திருக்கின்றது . மாவட்ட 

மட்டத்திரல, மாகாை மட்டத்திரல, ரதசிய மட்டத்திரல பல 

முன்தனடுப்புக்கள் நகடதபற்றாலும் அது ததாடர்பில் பல 

முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டாலும் அகவ எதுவும் அங்கு 

அமுலாக்கப்படாத நிகலரய காைப்படுகின்றது .  

இன்று உகரயாற்றிய தகளரவ பிரதம மந்திாி அவர்கள், 

இலங்ககப் தபாருளாதாரத்தின் முன்ரனாக்கிய பயைம் 

பற்றியும் தபாருளாதார அபிவிருத்தி பற்றியும் 

தபாருளாதாரத்கத எவ்வாறு பலப்படுத்தவுள்ரளாம் என்பது 

பற்றியும் எவ்வாறு அபிவிருத்தி தசய்யவுள்ரளாம் என்பது 

பற்றியும் பல்ரவறுவிதமான ஆகசவார்த்கதககள 

எடுத்துக்கூறினார். ஆனால், இந்த மக்களது -  யுத்தத்திரல 

ரதாற்றுப்ரபான மக்களது - அடிப்பகடப் பிரச்சிகனகள், 

அவர்களுகடய வயிற்றில் அடிக்கின்ற பிரச்சிகனகள் 

தீாோ்க்கப்படும் வகர இந்த இலங்கக ஒரு சுபிட்சமான 

நிகலகய அகடயுமா? என்பது ஒரு ரகள்விக்குறியாக 

உள்ளது.  

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கரள, முல்கலத்தீவு 

மாவட்டத்திரல ரசகவயாற்றுகின்ற அரச அதிகாாிகளிடம், 

அங்கு எவ்வாறு அத்துமீறி மீன்பிடி நகடதபறுகின்றது? 

எவ்வாறு சட்டத்துக்கு முரைான முகறயிரல மீன்பிடித் 

ததாழில் நகடதபறுகின்றது? என்பகத மாவட்ட மட்ட 

ஒன்றுகூடல்களில் நாங்கள் ரகட்கின்றதபாழுது, அதற்கு 

அவர்கள் கககய விாிக்கின்றார்கள். ரமலிடத்திலிருந்து 

வருகின்ற கட்டகளககள மீறித் தங்களால் எதுவும் 

தசய்யமுடியாது என்று கூறுகின்றார்கள். ஏன், இவ்வாறு 

தசய்கின்றீர்கள்? இதன் உட்கருத்து என்ன? - 

 

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கரள, உங்களுகடய உகரகய 

மதிய இகடரவகளயின் பின்னர் ததாடரலாம். 

அமர்வு பி.ப. 1.30 மைி வகர இகடநிறுத்தப்படுகிறது.  
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රැසපවීෙ ඊ  අනුකූලව  ාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  අ.භා. 
1.30   නැව  පවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மைிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததாடங்கிற்று.    

Sitting accordingly suspended till  1.30  p.m. and then resumed.    

 
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கரள, உங்களுகடய 

உகரகயத் ததாடருங்கள்! 

 

ගු ශ්ාන්ින ශ්රීසපකන්ාරාසා ෙහත්මිය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கரள, ஒரு 

வருட காலமாக இந்தப் பாராளுமன்றத்திரல எமது மக்களது 

பிரச்சிகனககள நாம் இந்த அரசாங்கத்திடம் முன்கவத்துக் 

தகாண்டிருக்கின்ரறாம். யுத்தத்திலிருந்து மீண்தடழுந்த 

மக்களது பல பிரச்சிகனககளத் தீர்க்கக்கூடிய 

நிகலயிலிருந்தும் இதுவகரயும் அகவ தீர்க்கப்படவில்கல; 

அவர்களது துன்பதுயரங்கள் தீர்ந்தபாடில்கல. அந்தப் 

பிரச்சிகனககளத் தீர்க்கின்ற வககயில் அரச மட்டத்திரல 

நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படுவதாகக் கூறப்பட்டாலும், நிதி 

ஒதுக்கீடுகள் ரமற்தகாள்ளப்பட்டாலும் அடிமட்டத்தில் 

வாழ்கின்ற இந்த மக்களது அன்றாடப் பிரச்சிகனகள் இதுவகர 

தீர்க்கப்படாகம குறிப்பிட்டுக் கூறக்கூடியதாக அகமகின்றது. 

அகமச்சர் மட்டத்திரலரய எமது மக்களது பிரச்சிகனககளத் 

தீர்க்கமுடியாதிருந்தால் இதற்கு யார் பதில் தசால்வது? எமது 

உகரகள் அகனத்தும் "தசவிடன் காதில் ஊதிய சங்குரபால" 

இருக்கின்றனரவா என்ற ஒரு சந்ரதகம் எமக்குள் 

ஏற்படுகின்றது.  

யுத்த பூமியிலிருந்து மீண்தடழுந்த எமது மக்கள் கடந்த 

ஓாிரு வாரங்களாக யாழ்ப்பாைம், கிளிதநாச்சி ஆகிய 

மாவட்டங்களிரல நகடதபறுகின்ற அசம்பாவிதங்களால் 

மீண்டும் பயத்தில் உகறந்து ரபாயுள்ளனர். தமது 

பிள்களகளுக்கு யுத்த காலத்திரல கல்வி கற்பிப்பதற்கு அந்தத் 

தாய்மார் பட்ட கஷ்டத்கத நானும் அனுபவித்திருக்கிரறன். ஒரு 

தாய் என்ற வககயிலும், யுத்த பூமியிலிருந்து மீண்தடழுந்து 

வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கின்றவள் என்ற வககயிலும்  உைர்வு 

ாீதியாக அகத நான் அறிரவன். தனது பிள்கள 

பல்ககலக்கழகத்துக்குத் ததாிவாகிவிட்டால் ஒரு தாயின் 

பூாிப்பு பல மடங்காகிவிடும். “ஈன்ற தபாழுதின் தபாிதுவக்கும் 

தன்மககனச் சான்ரறான் எனக் ரகட்ட தாய்” என்பது 

வள்ளுவன் கூற்று. தனது மகனினது எதிர்காலம் பற்றி, 

அவனது வாழ்வின் சுபிட்சம் பற்றி, அவனது நல்வாழ்வு பற்றிப் 

பல்ரவறு கற்பகனகரளாடு இருந்த தாய் தனது பிள்களகயச் 

சடலமாகப் பார்த்தால் எப்படியிருக்கும்? அந்தத் தாய்க்கு 

ஏற்பட்டிருக்கும் இழப்கப, அவளது துன்பதுயரத்கத யாராலும் 

அகற்ற முடியாது.  மனச்சாட்சிரயாடு இந்த விடயத்கத நீங்கள் 

அகனவரும் அணுக ரவண்டும். என்கனப் தபாறுத்தவகரயில், 

‘அரசன் அன்றறுப்பான்; இகறவன் நின்றறுப்பான்’ என்பது 

இன்று மகலரயறிவிட்ட ஒரு பழதமாழியாகும். இன்று 

அந்தந்தக் குற்றங்களுக்குாிய தண்டகனககள இகறவன் 

அன்றன்ரற, வழங்குவகத நாங்கள் கண்கூடாகக் 

காண்கின்ரறாம். ஆகரவ, இந்த அசம்பாவிதங்கள், 

அநியாயங்கள் சார்ந்த சகலவிதமான நடவடிக்கககளுக்கும் 

இதரனாடு சம்பந்தப்பட்ட அகனவரும், அகனத்து 

அகமப்புக்களும் நீதியான முகறயில் - நியாயமான முகறயில் 

தீர்வுககள முன்கவக்கரவண்டும்.  இவ்வாறான ஒரு குழப்ப 

சூழல் ஏற்படுவகதத் தவிர்த்துக்தகாள்கின்ற வககயில் 

நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட ரவண்டும்.   

இந்த 30 வருட கால யுத்தத்திலிருந்து மீண்தடழுந்த எமது 

மக்களுக்கு இதுவகர அடிப்பகடப் பிரச்சிகனகள் 

தீர்க்கப்படாத நிகலயில் மீண்டும் இவ்வாறான 

அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படுவததன்பது மிகுந்த தபரும் 

ரவதகனயளிக்கின்ற ஒரு நிகலயாகக் காைப்படுகின்றது . 

எனரவ, தீர்க்கக்கூடிய வககயிலிருக்கின்ற பிரச்சிகனகள் 

உடனடியாகத் தீர்க்கப்பட ரவண்டும். உதாரைமாக, அவர்கள் 

பூர்வீகமாக வாழ்ந்த காைிககள, அதாவது இராணுவ 

முகாமாக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்தக் காைிககள 

விடுவிப்பததன்பது இலகுவாகத் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சிகன. 

நாம் ரதசிய பாதுகாப்புக்கு விரராதமானவர்கள் அல்ல! வட 

பகுதியில் குறிப்பாக முல்கலத்தீகவப் தபாறுத்தவகரயில் அது 

காடடர்ந்த பிரரதசமாகக் காைப்படுகின்றது . அந்தக் காட்டுப் 

பகுதிகய அண்டிய பகுதிக்கு இந்த இராணுவ முகாம்ககள 

நகர்த்தி, மக்களின் பூர்வீகக் காைிகளில் மக்கள் வாழக்கூடிய 

வககயில், அவர்களுகடய வாழ்வாதாரங்ககள முன்தனடுக்கக் 

கூடிய வககயில் நடவடிக்கககள் ரமற்தகாள்ளப்படலாம்.   

ரமலும், சிகறயிரல நீண்டகாலமாக வாடிக்தகாண்டிருக் 

கின்ற எமது பிள்களககள விடுவிப்பததன்பது மிகவும் 

சாதாரைமான ஒரு விடயம். புனர்வாழ்வு தபற்ற 

பல்லாயிரக்கைக்கான எமது பிள்களகளால் இதுவகர ரதசிய 

நலனிற்கு ஒரு பங்கமும் ஏற்படவில்கலதயன்றால், 

நூற்றுக்கைக்கில் சிகறயிலிருக்கும் எமது பிள்களகளாலா 

இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பங்கம் ஏற்படப்ரபாகின்றது? எனரவ, 

இவற்கற நியாயபூர்வமாகச் சிந்தித்து, தீர்க்கக்கூடிய இந்தப் 

பிரச்சிகனகள் தீர்க்கப்படரவண்டும்.  

இங்ரக பிரசன்னமாகியிருந்த தகளரவ மீன்பிடி அகமச்சர் 

அவர்களிடம் நான் பல ரகள்விககள, பல சந்ரதகங்ககள 

முன்கவத்ரதன். அவர் ரநரடியாக வந்து எமது மாவட்டத்கதப் 

பார்கவயிட்டவர். அதன் பின்னராவது அகவ ததாடர்பான 

தீர்வுககளப் பல மாதங்கள் கடந்த நிகலயிலும் இன்னமும் 

முன்கவக்கவில்கல என்றால், இந்த அரசாங்கத்தின் நிர்வாகக் 

கட்டகமப்பின் நிகல என்ன என்று எனக்கு விளங்கவில்கல.  

பிரரதச தசயலகங்கள், மாவட்டச் தசயலகங்கள், மாகாை 

சகபகள், அகமச்சரகவகள் என்தறல்லாம் எதற்காக 

இருக்கின்றன? இவற்றினுகடய ரநாக்கதமன்ன?  

இவற்றினுகடய கட்டகமப்தபன்ன?  சுற்றுநிருபங்களும் 

கடிதங்களும் தவறுமரன எழுத்தில் மட்டுமா நிகறரவற்றப்படு 

கின்றன? அந்தந்த அதிகாாிகளுக்குக் தகாடுக்கப்படுகின்ற 

அதிகாரங்ககளப் பாவித்து அவர்கள் அரச ரசகவகய 

ரமற்தகாள்ள முடியாத நிகலகமயிருந்தால் இந்தக் 

கட்டகமப்பினுகடய நிகலப்பாடு என்ன? இலங்ககயின் 

சுபிட்சத்கதயும் அதனுகடய எழுச்சிகயயும் பற்றித் திட்டமிட்டு 

எழுதி கவத்திருக்கின்ற எழுத்துக்ககள தவறுமரன 

சர்வரதசத்திற்கு வாசித்துக் காட்டுவதுதானா இந்த ஆட்சி? 

நகடமுகறயில் இகவ தசயற்படுத்தப்பட முடியாதகவயா?  

குறிப்பாக வட பகுதியிரல மீள்குடிரயற்றத்தின் பின்பு பல 

ரகாடி ரூபாய் -விவசாயம், மீன்பிடி, ககத்ததாழில், 'திவிதநகும' 

ரபான்ற வாழ்வாதாரத்ரதாடு ததாடர்புகடய அபிவிருத்தி 

நடவடிக்கககள்மூலமாக தமாத்தமாக 3,888.22 மில்லியன் 

ரூபாய்- இதுவகர முதலீடு தசய்யப் பட்டிருக்கின்றது. 

இவ்வாறு முதலீடு தசய்யப்பட்டாலும் அந்த மக்களால் 

அடிமட்ட வாழ்நிகலயிலிருந்து ஏன்,  மீண்தடழ 

முடியாதிருக்கின்றது?  

 

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கரள! உங்களுக்கு இரண்டு 

நிமிடங்கள் இருக்கின்றன.  
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

ගු ශ්ාන්ින ශ්රීසපකන්ාරාසා ෙහත්මිය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
நன்றி!  

ஒவ்தவாரு வருடமும் வரவு தசலவுத் திட்டத்திரல ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்படுகின்ற நிதிகயச் தசலவழித்துவிட்டதாகக் கைக்குக் 

காட்டுவது, அதற்குாிய முன்ரனற்ற அறிக்கககள் ததாடர்பில் 

பிரரதச மட்டம், மாவட்ட மட்டம் மற்றும் அகமச்சரகவ 

மட்டத்தில் கூட்டங்ககளக் கூட்டுவது மட்டும்தானா அரச 

நிர்வாகக் கட்டகமப்பு? தசலவு தசய்யப்பட்ட நிதியின்மூலம் 

மக்கள் எவ்வளவுதூரம் தங்களுகடய வாழ்வாதார 

நிகலயிலிருந்து மீண்தடழுந்திருக்கின்றார்கள் என்பது 

கண்காைிக்கப் படுகின்றதா? இந்த நிகலகமகள் மாறாத 

வகரயில் இந்த நாட்டின் சுபிட்சம், எழுச்சி, வருமானம் மற்றும் 

அவற்றுக்காகத் தீட்டப்பட்டிருக்கின்ற திட்டங்கள் பற்றிய 

விடயங்கள் தவறுமரன எழுத்து வடிவிலும் ரபச்சு 

வடிவிலும்தான் இருக்குரம தவிர, அவற்கற நகடமுகறயில் 

தசயற்படுத்துவது என்பது சந்ரதகமாகத்தான் இருக்கும். 

எனரவ, அரசாங்கம் இந்த மக்களது அடிப்பகடப் 

பிரச்சிகனககள அகடயாளம் கண்டு, அவர்ககள ரநரடியாகச் 

சந்தித்து அந்தப் பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வு தகாடுக்கின்ற 

வககயிரல திட்டங்ககள வகுத்துச் தசயற்படவில்கலயானால் 

நல்லிைக்கம், நல்லாட்சி, நலரனாம்பல் என்பன தவறுமரன 

எழுத்து வடிவிலும் ரபச்சு வடிவிலுமுள்ள விடயங்களாகரவ 

அகமயுதமன்று கூறி, என்னுகடய உகரகய நிகறவு 

தசய்கின்ரறன். நன்றி. 

 
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Order, please! The next speaker is the 

Hon. John Amaratunga. Before he starts, will an Hon. 
Member propose the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri to the 
Chair? 

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ තපතර්රා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபரரரா  
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera  
I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri do 

now take the Chair. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ග  ු නිතයෝජය කාරක සභාපිනුරො මූලාසනතයන් 

ඉවත් වුතයන්  ගු තේ.එම්.ආනන්ා කුොරසිරි ෙහ ා මූලාසනාරූඪ 
විය. 

 

 அதன்பிறகு, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு ரஜ.எம். ஆனந்த 

குமாரசிறி அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the 
Chair. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, please commence your speech. 

[1.40p.m.] 

 
ගු තජෝන් අෙරුරංග ෙහ ා (සංචාරක සංවර්ධන හා 

ක්රිසපිනයානි ආගමික ක ුතුර අො යුරො සහ ඉඩම් 
අො යුරො) 
(மாண்புமிகு ரஜான் அமரதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி 

மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அகமச்சரும் காைி 

அகமச்சரும்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
Thank you Hon. Presiding Member.  

I was just listening to the Hon. (Mrs) Shanthi 
Sriskandarasa. I was very sorry to hear of the deaths that 
have taken place in Jaffna. We all sympathize and I can 
assure you that there will be justice. This Government is 
very keen to mete out justice and ensure fair play to all 
communities in this country. That is the motto of His 
Excellency the President and that of the Hon. Prime 
Minister and the Government itself. 

You spoke about land. I think  this is not the first 
time. We had another Debate here on the land policy. I 
must tell you that His Excellency the President is taking a 
personal interest in this matter. He has set up a Task 
Force inviting all members of the armed forces and the 
Government officials in order to resolve the problem that 
you were complaining of. I am sure, by now, some lands 
have been returned, not all. There is a lot to be done and 
at the same time, the Government has to find alternative 
lands for the armed forces in order to move them out. So, 
this is the delay. You must understand that. For 35 years 
you have suffered. Please do not allow the repetition of 
what happened. It is up to you to look after the people of 
Jaffna and if you are careful not to instigate or rouse 
tension, then, there will be peace and there will be no 
more problems. Your people have suffered enough. 
Please keep that in mind. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ ්රශන්ය ගැන මා කථා 
කවළේ අවේ මන්ත්රීතුමිය වවනුවවනුයි.  ධීවර හා ාලා සම් ත් 
 න් යටවත් වගවනන ලල නිවයෝග පිළිබඳව අපි අල සන්වත්ෂ 
වවනවා. ඒ තුළින් ධීවර ක්වෂේත්රය වැ ක දියුණු කරන්නත්  

ධීවරයින්ට නිබ අනාග්යක්  ඒ වාවේම අනාග් සංව්ථධනයක් 
ලබා වලන්නටත් ලරන ්රයත්නය පිළිබඳවත් අපි සතුටු වවනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  යුවරෝ ා හවුල අවේ මත්සය 

්හනම ඉවත්කිරීම වම් රාය ලැබූ  නිවිවශේෂ ායග්රහණයක්ය කියා 
මා විශව්ාස කරනවා. විවශේෂවයන්ම එය ධීවරයන්ට  මණක් 
වනොවවයි  රවට් ආ්ථිකක සංව්ථධනය කරන්නත්  අවේ සම් ත් 

වැ ක දියුණු කරන්නත් ලැබුණු  විශාල ලායාලයක්. අවුරුුල ගණනක් 
වම් සම් වත් ්රවයෝාන ගැමවම් හැකියාව අ ට නැික වුණු නිසා 
විශාල මුලලක් ශ්රී ලංකාවට නැිකව ගියා. ලැන් වම් රාවප   

විවශේෂවයන් ගරු අගමැිකතුමාවේ ලැ ක  ුත්සාහය නිසාත්  ධීවර 
අමා්යතුමාවේ සහාාගිත්වවයන් ානාධි ිකතුමා පිළි දින ඒ 
ුලාර ්රික ත්ික වහේතුවකොටවගනත් යුවරෝ ා හවුල වම් ්හනම 
ඉවත් කර ිකවබනවා. ඒ ගැන ඒ සියලු වලනාටම අවේ ්රශංසාව පුල 

කළ යුතුයි.  

වම් ඉදිරි ත් කර ිකවබන්වන් ධීවර ගැටලු විස ඳීවම් නිවයෝග 
මාලාවක්. ඒවා ාා්යන්්රයටත් බල ානවා; වීය ය වශවයනුත් 
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බල ානවා. සහනාධාර ලබා දීම  ඒවාවේම අවේ රට තුළ ිකවබන 

්රශන් විසඳීමටත් එතුමා විසින් කළ ්රකාශවප වබො වහොම වැලගත් 
කරුණු කිහි යක් සඳහන් වුණා.  ඒ පිළිබඳව අවේ ්රසාලය එතුමාට 
 ළ කරන්නට කැමිකයි.   

මා ජීවත්වන දිස්ත්රික්කය ගම් හ දිස්ත්රික්කයයි. එහි මුහුුල තීරය 

ිකවබනවා  කිවලෝ මීට්ථ හැටකට කිට්ටු වවන්න. ධීවරවයෝ 

රාශියක් ගම් හ දිස්ත්රික්කය තුළ ජීවත් වවමින් ධීවර වෘත්ිකවප 

වයවලනවා. නමුත්  නි ගිය ලවස්වල ්රශන් කිහි යක් සිකවුණා. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ්මුන්නාන්වසේත් ලකින්නට සික  

ලැන් සික වලකකට  මණ ්රථමවයන් ගම් හ දිස්ත්රික්කවප    

විශාල ුීව,ෝෂණයක් සික වුණා. විවශේෂවයන් මීගමුව ්රවීශවප  

වත්්ල ්රවීශවප ධීවරවයෝ   ාරට බැස්සා.  ාරට බැසස්ා  මණක් 

වනොවවයි  රථවාහන ගමනාගමනයත් අවහිර කළා; ුලම්රිවප 

ගමනත් න්ර කළා. ඒ සෑම වලයක්ම කවළේ ඔවුන්වේ 

අයිිකවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගන්න. අවේ කව්ෝලික සාාවේ 

්රධානියා  -කාදිනමතුමා-  ඒ පිළිබඳව නායකත්වයක් ුලන්වන් 

ධීවරවයෝ බහු්රයක් කව්ෝලික නිසායි. සියයට 90ක්ම ඒ 

්රවීශවප ජිවත්වන ධීවරවයෝ කව්ෝලික නිසා ුන්වහන්වසේ ඒ 

විවරෝධ්ාවට ඉදිරි ත් වුණා. ඉදිරි ත්වවලා කිේවේ  "වරාය 

නගරය - Colombo Port City එක - සංව්ථධනය කිරීම ගැන 

ක ව්ෝලික සාාව විරුීධ නැ්. නමුත් ඒ නගරය සංව්ථධනය 

කරන්න වැලි ව ොම්  කිරීවම්දී ධීවරයන්ට වවන අසාධාරණය 

ගැන කරුණු ව න්වාදීමටයි වමම ුීව,ෝෂණ කවළේ" කියායි. මා 

ඒ වවලාවේ ඉදිරි ත්වවලා කාදිනමතුමාටත්  ඒ පියතුමන්ලාටත් 

ලිපියක් යවා කිේවා  "වම් පිළිබඳව කලබල වන්නට  ඕනෑ නැහැ. 

ඒ අයිිකවාසිකම් ආරක්ෂා කර වලන්නට අපි කටයුතු කරනවා. අවේ 

අගමැිකතුමා වම් දිනවල පිටරට ඉන්වන්. එතුමා ලංකාව ට ආපු 

වහාම වම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කර විසඳුමක් ලබා වලයි" කියලා. ඒ 

ුීව,ෝෂණය කළ පිරිසත්  ඊට නායකත්වය ුලන් පියතුමන්ලාත්  

කාදිනමතුමන්ලාත් ඒ කාරණය පිළිගත්්ා.  වැලි ව ොම් කරන 

විශාල යාත්රා කි වලෝ මීට්ථ හයක් වගොඩිබම ආසන්නවයන් ිකබුණු 

නිසා ්මයි වැ කපුරම වම් ුීව,ෝෂණය සික වුවණ්. අගමැිකතුමා 

රටට  ැමිණි වහාම  ැවැික සාකච්ඡාව තුළින් කි වලෝ මීට්ථ හයක 

ුලරින් ිකබුණු ඒ වැලි ව ොම්  කරන  විශාල යාත්රාවම කිවලෝ මීට්ථ 

10ක් එහාට වගනයන්නට එකඟ වුණායින්  නිව ඒ ්රශන්ය 

සෑවහන ුලරට අල විසඳිලා ිකවබනවා.  

නමුත් වම්ැනදී කම නා කළ යුතු කාරණයක් ිකවබනවා. අල 

ඒ ිබම් තීරවප රස්සාව කරන ධීවරයන්ට මින් ඉදිරියට ඒ 

රස්සාවවන් ලල ්රවයෝානයක් ගන්න බැරි වවනවා; අමාරු 

වවනවා කියන කාරණයයි. වහේතුව  වැලි ව ොම්  කිරීම නිසා 

සාම්්රලායිකව මත්සය සම් ත් ිකවබන ්රවීශ සම්පූ්ථණවයන් 

විනාශ වීවගන යෑමයි. ඒ නිසා වම් ්රශන්යට එක පිළිතුරක් ්මයි  

ධීවර වෘත්ිකවප වයුලණු එම ාන්ාවට සහනයක් ලබා දීම. ඒ 

සහන ලබා දීවම් වැඩ කටයුත්් ධීවර අමා්යාංශය වබොවහොම 

කම නාකාරීව කරන්න ඕනෑ. ඒ වෘත්ිකවප සැබෑවටම වයදී සිටින 

අයටල එය ලැවබන්වන් කියන එක ගැන කම නාකාරි වන්න 

ඕනෑ. ඒ කටයුත්් කරන්න ධීවර සමිිකවලට වි්රක්ම ඉඩ 

ුලන්වනොත් ඒ වසේවය නිසි  රිදි ලබාගන්න පුළුවන් වේවිල කියන 

සැකය ිකවබනවා. ඒ නිසා මා ගරු ධීවර අමා්යතුමාවගන් 

ඉම මක් කරනවා  ඔය නිලධාරි මහත්වරුන් ගැන වැ කපුරම 

විශව්ාසයක් ්බන්න එ ා කියලා. ඒ ්රවීශවප වීශ ාලන 

අධිකාරියක් ිකවබනවා. ඒ අයත් සම්බන්ධ කරවගන ස්ය 

වශවයන්ම ධීවර ක්වෂේත්රවප සිටින අය කවුරුන්ල කියා වසොයා 

බලා ඒ ධීවරයන්ට එම සහන ලබා වලන්න. ගරු අමා්යතුමනි  ඒ 

අයට සහනාධාර වලන්න ඔබතුමා මිලියන 50ක් ලබාවගන 

ිකවබනවා කියා මා ලන්නවා.  

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා  
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මිලියන 500ක්. 
 

ගු තජෝන් අෙරුරංග ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
මිලියන 500ක් ලබාවගන ිකවබනවා  ඒ වෘත්ිකවප වයදී සිටින 

අයට සහන ලබා දීමට. ඒ මුහුුල තීරවප බහු දින යාත්රා ිකවබන අය 
ඉ්ාම ස්වම  වලනකුයි ඉන්වන්. ඒ මුහුුල තීරවප ඉන්වන් 

විවශේෂවයන්ම කුඩා ධීවරයන්. ඒ අය ඔය කියන කිවලෝමීටර 
හ්ර හක  මණ වන ්රවීශවප ්මයි ඔය රස්සාව කරවගන 
හිටිවප. වැලි ව ොම්  කිරීම නිසා ඒ අයට ඒ වැවේ කරන්න බැරිව 

යනවා. ඒ වැවේ කළත්  ඒ ිකවබන සම් ත් එලා වාවේ අල 
ලබාගන්න බැරිව යනවා  මුහුවී සික වන කැළීමම නිසා. ඒ නිසා 
අවේ යුතුකමක් වනවා  ඒ ධීවරයන්ට හැකි  මණින් සහනාධාර 

ලබා දීම.  ඒ සහනාධාර ඉක්මනින්ම ලබා වලන වලස මා ඉම මක් 
කරනවා. ලැන් වාරකන් අවසන් වුණා. සාමානයවයන් වාරකන් 
අවසන් වුණාට  ස්වසේ ්මයි මත්සය සම් ් වැ කපුර වනළා ගන්න 
පුළුවන් වවන්වන්. නමුත්  වම් වයා ෘිකය නිසා ධීවරයින්ට ඒ 

මට්ටමටම මත්සය සම් ් වනළා ගන්න බැරිව යනවා.  

වකවසේවව්ත්  රටකට සංව්ථධනය අවශයයි; සංව්ථධනය 
සඳහා වයා ෘික අවශයයි. Colombo Port City වාවේ සථ්ානයක් 

හැවලනවා නම්  වයා ෘික ගණනාවක් ඒ ්රවීශය තුළ සික වනවා. 
ඒ මඟින් රසස්ා සික වනවා. එවහම නම් ගරු සමිකතුමනි  ඔබතුමා 
කියපු හැටියට අවේ ධීවරයන්ට ඈ් මුහුලට ගිහිමලා ්ම රසස්ාව 

කරන්න සහනාධාර ම් බහුදින ධීවර යාත්රා වලන්න ඕනෑ. 
ව්ේ ම්  ව ො ක වබෝට්ටුවලින් මෑ් මුහුව  ී ධීවර රසස්ාව 
කරන්වන් නැතුව  ඈ් මුහුලට යන්න වැඩ පිළිවවළක් සකස ්

කරන්න.  

්මුන්නාන්වසේ ්රකාශ කළා  ලැන් වනෝ්ථවේ රවටන් සවිමලා 
ධීවර ක්ථමාන්්ය සඳහා අ ට ුලවු කරන බව. එම ුලවු අරවගන 

සහනාධාර ලබා වලන්න ුත්සාහ කිරීම ගැන අපි ්රශංසා කරනවා. 
නමුත්  ධීවරයින් අමාරුවේ වැවටන්න වනොදී  ඒ සහනාධාරය 
ක කනමින් ලබා වලන්න කියා ඉමලා සිටිනවා.  

එලා ධීවර ාන්ාව ුීව,ෝෂණය කරපු වවලාවේ මම හිටියා. 

අවේ මීගමුවේ  ළාත් සාා මන්ත්රී වරොයිස් ්රනාන්ුල මැිකතුමා 
නි්රම මට කථා කරලා කිේවා  "වම් ්රශන්ය ුලර දිග යනවා. කා්ථ  
බසව්ලට යන්න වලන්වන් නැහැ. ුලම්රිය අවහිර කරනවා" කියලා. 

අපි කථා කරලා  නගර සාාවේ වේට්ටුව සරලා ඉම මක් කළා  ඒ 
අයට ඒක සතුළට වවලා ඉන්න කියලා. නමුත්  කනගාටුයි 
කියන්න  ස්ැම් වීශ ාලනඥවයෝ වම් සිීධිවයන් ගිනි ිකයන්න 

හැුලවා. ඒක ්මයි ඒ සිීධිය එච්රර ුලර දිග ගිවප. වකවසේවව්ත්  
ඔබතුමාවේත්   ාඨ  රම්පික රණවක මැිකතුමාවේත් මැදිහත් වීම 
ම් කිවලෝ මීට්ථ හය  ලහය ලක්වා දී්ථ, කිරීම තුළින්  ඒ ්රශන්ය 

ලැනට ්ාවකාලිකව විසඳිලා ිකවබනවා. නමුත්  ලැන් ඒ මීට්ථ 
ලහවප සීමාව ඒ ආකාරවයන්ම අනුගමනය වකවරනවාල කියලා 
නි රික්ෂාකාරීව කටයුතු කරන්න ඕනැ. නැත්නම් ආ හු කිවලෝ 
මීට්ථ හවප සීමාවට ආවවොත් වම් ්රශ්නය ුලර දිග යයි.  

ුීව,ෝෂණ වකරිමල වම් රවට් සව්ාාවයක් ගරු සමිකතුමනි. 
එය අ ට නවත්වන්න අමාරුයි. වමය ්රාා්න්ත්රවාදි රටක්. වමොන 
යම් වහෝ වහේතුවක් නිසා වකවනකුට අසාධාරණයක් වනවා නම්  

ුීව,ෝෂණ ිකවබනවා. අපි ලකිනවා  ලවස ගාවන් හැම ්ැනම 
ුීව,ෝෂණ  ැවැත් වවනවා. ාන්ාවවේ නිලහසට ගරු කරන 
රටක් හැටියට අපි ඒවාට ඉඩ වලන්න ඕනෑ. එලා ුීව,ෝෂණයට 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

වහේතුව ්මයි  කිවලෝ මී ට්ථ හවප සීමාව තුළ වැලි හාරන නිසා ඒ 
අයට රස්සාව කර ගන්න වනොහැකි වීම සහ  ඉදිරිවපදීත් රස්සාව 
කර ගන්න බැරි වවයි කියන කාරණය. ඒ සීමාව කිවලෝ මීට්ථ ලහය 

ලක්වා දී්ථ, කිරීම තුළින් එම ධීවර ාන්ාව සෑහීමකට  ත් වවලා 
ලැන් නිහඬව ඉන්නවා.  

අවේ රට දූ ්ක්  රට වවට්ම මුහුල ිකවබනවා. නමුත්  අ ට 

අවේ මුහුවී නියම ්රිකලල වමව්ක් වනළා ගන්න බැරි වවලා 
ිකවබනවා. ගරු සමිකතුමනි   හිටපු ානාධි ික මහින්ල රාා ක්ෂ 
මැිකතුමා 2001 දී ධීවර හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන සමික. ඒ 

වවලාවේ ධීවරයන් පිරිසක් වම් විධිවප ුීව,ෝෂණයක් කරන්න 
ගිහිමලා තුන් වලවනකුට වව ක ිකේබා. ඒ ුීව,ෝෂණවපදී ්ව 
   වලවනකුට තුවාල සිුල වුණා. නමුත් වම් ව්ාවේ අවේ රාය 

එවහම කරන්න ගිවප නැහැ. වම් ව්ාවේ අවේ රාය සාධාරණව 
ුීව,ෝෂණය කරන්න ඉඩ ුලන්නා. සාධාරණව ුීව,ෝෂණය 
කරන්න ඉඩ දීලා  වගකිව යුතු සමිකතුමන්ලාට ඒ ්රශන්යට 
විසඳුම් ලබා ගන්න අවසථ්ාව ුලන්නා. ඒ වාවේම ඒ සමිකවරු 

ඉදිරි ත්වවලා ඒ කටයුත්් කළා. ඒ අහිංසක ධීවරයන්වේ ්රශන් 
වවනුවවන් ඉදිරි ත්වවලා  ඒ අයවේ ජීවවනෝ ාය ආරක්ෂා කර  
වලන්න ගත්් වවවහස මහන්සිය පිළිබඳව මම වම් අවස්ථාවේදී 

කව්ෝලික සාාවේ  අවේ කා්ථදිනමතුමාටත්  පියතුමන්ලාටත් 
ස්තුිකවන්් වනවා.  

වම් සිකවවන සංව්ථධනය තුළින් කවලා හරි ව ො ක ව ො ක 

වබෝට්ටුවලින් කරන රසස්ාව වවනුවට  බහුදින යාත්රාවලින් ඈ් 
මුහුලට ගිහිමලා රස්සාව කර ගන්න හැවමෝටම අවස්ථාව ලැිබලා  
ඒ හැම වලනාටම මීට වැ කය වහොඳ ජීවන ්ත්ත්වයක් සික කර 

ගන්න අවසථ්ාව ලැවබයි. ඒක ්මයි අපි බලාව ොවරොත්තු වවන්න 
ඕනෑ. රට දියුණු වුවණොත් ඒ අයවේ දූ ලරුවන්ට ්මයි ඒවාවප 
්රිකලාා ලැවබන්වන් කියන කාරණය ගැන අපි කම නා කරන්න 

ඕනෑ. ඔය අලුිකන් සික කරන Colombo Port City එවකන් 
වාවේම සික කරන්න බලාව ොවරොත්තු වන  වහෝටම තුළින් අලුත් 
රස්සා ලැවබන්න පුළුවන්. ඒ හරහා විවිධ ක්ථමාන්්ශාලාවල 
රස්සා ලැවබන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වම් ක්වෂේත්රය ගැනම අ ට 

බලාවගන ඉන්න වුවමනාවක් නැහැ.  

මීගමුව  වත්්ල වැනි ්රවීශ විවශේෂවයන්ම අවේ රවට් ්රධාන 
නගරය වන වකොළඹ ආශ්රි් ්රවීශ. ඉදිරිවපදී වම් ්රවීශවල ධීවර 

වෘත්ිකය ඒ ආකාරවයන්ම කරගන්න බැරි වවන්නත් පුළුවන්. 
නමුත් ඉවසීවමන් කටයුතු කවළොත් ඔවුන්වේ දූ ලරුවන්ට වහොඳ 
කලක් ලබා ගන්න අවස්ථාව ලැවබනවා. ඒක ්මයි අවේ ර ා වප 

 රමා්ථථය. ඒක ්මයි ධීවර සමිකතුමා අල කිේවේ  වම් ක්වෂේත්රය 
දියුණු කරලා  රටටත්  ඒ ක්වෂේත්රවප නිර් වන ධීවරයන්ටත් වැ ක 
ආලායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වන විධිවප වැඩ පිළිවවළක් සකස ්

කරනවා කියලා. මම ඒ සම්බන්ධවයන් එතුමාට ්රශංසා කරනවා. 
ඒ වාවේම  සහනාධාර වශවයන් ලබා වලන වම් මිලියන 500 
පිළිබඳව හරියට වසොයා බලා  එය ඉක්මනින්ම නිුලසස්න්ට බාර 
වලන්න කියලා මම ගරු සමිකතුමාවගන් කාරුණිකව ඉමලා 

සිටිනවා. වගොඩනැඟිලි හැදීවමන්  මණක්  ඒ ්රවයෝානය ලබා 
ගන්න බැරිව යන්න පුළුවන්.  

ධීවරයන් එදිවනලා ජීවි්ය  වගන යන්වන් ඔවුන් වනළා 

ගන්නා මත්සය සම් ව්න් කියන කාරණය අපි ම්ක ිකයා ගන්න 
ඕනෑ. ඒ මත්සය සම් ් නැිකව  ගිවයොත් ඒ මිනිසන්ි සාගින්වන් 
මැරිලා යයි. එවහම නැත්නම් ඔවුන්ට කර කියා ගන්න වලයක් 

නැිකව යයි. 

අල ඉදිරි ත් කර ිකවබන නිවයෝග වැලගත් වනවා  අවේ ධීවර 
ක්වෂේත්රය දියුණු කරන්න. ගරු ානාධි ිකතුමා ධීවර විෂය ාාරව 

වබොවහොම ක්රියාකාරී සහ ලක්ෂ සමිකවරවයක්  ත් කර ිකවබනවා. 

ගරු සමිකතුමනි  ඔබතුමා එම කා්ථයය වග  මකින් ඉටු කරනවා. 

මම ඉමලන්වන්  නැව් වරක් ධීවර ාන්ාව  ාරට බස්සවන්වන් 
නැික වන පිළිවවළට වැඩ කරන්න කියලායි. නැත්නම්  එම  ළා් 
නිවයෝානය කරන මහාන නිවයෝජි්යන් හැටියට වම් ්රශ්න 
අ ටයි එන්වන්. එ්වකොට ඒ අය වවනුවවන් ව ම සිටීවම් 

වග ම අ ට ිකවබනවා. ඒ නිසා ඔවුන්වේ හඬට සහුම් කන් දීලා  
වුවමනා විසඳුම් ලබා වලන්න. මම ්රා්ථථනා කරනවා  "අ ට 
ඉදිරිවපදී එවැනි ්ත්ත්වයක් ලකින්නට වනොලැවේවා!" කියලා.  

ගරු සමිකතුමනි  යාත්රා ගන්න  එවහම නැත්නම් ආම් න්න 
ගන්න ්මුන්නාන්වසේ වලන සහනාධාර ධීවර සමිිකවල ඉන්න 
සාමාජිකයන් කවුල කියලා හරියාකාරව වසොයා බලලා ඒ අයට 

ලැවබන්න සලස්වන්න කියන එක ්මයි මවේ ්රධාන ඉම ම. 
මම හි්නවා  යුවරෝ ා හවුවම ්හනම ඉවත් කිරීම තුළිනුත්  
වනෝ්ථවේ රාවයන් ලැවබන ආධාරත්  ඒ එක්කම අවේ රාවයන් 

වවන් කරන ්රික ාලනත් කියන සියමලක්ම ු වයෝගි කර වගන 
අවේ ්රවීශවප  මණක් වනොවවයි  රට පුරාම ධීවර ක්වෂේත්රවප 
නිර් වවලා ඉන්න ාන්ාවවේ ජීවන ්ත්ත්වය ුසස ්කර වගන 
ආලායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ්ත්ත්වයක් ඉදිරිවපදී සික වවයි 

කියලා. ඒක ්මයි වම් රාවප  රමා්ථථය. වම් රාවප මූලික 
 රමා්ථථය  ාන්ාව ජීවත් කිරීමයි; ාන්ාවවේ අයිිකවාසිකම් 
ආරක්ෂා කර දීමයි. එම  රමා්ථථය ඉටු වේවා කියා මා ්රා්ථථනා 

කරනවා.  

අල වම් ඉදිරි ත් කර ිකවබන නිවයෝගවලට කවුරුත් විරුීධ 
වවන්වන් නැහැ. වම් නිවයෝග සියමලම අපි පිළිගන්නවා. 

ාා්යන්්රය සමඟ සම්බන්ධ්ා  ැවැත්වීවම්දී හා ධීවර 
ක්වෂේත්රයට අලාළව ිකවබන ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට වම් 
නිවයෝග ්රවයෝානවත් වවයි.  

ධීවරයන්වේ ුීව,ෝෂණවපදී අ ට සහනයක් ලබා ුලන්නු 
සමිකතුමාටත්   ාඨ  රම්පික රණවක සමිකතුමාටත්  
අගමැිකතුමාටත් අවේ ස්තුිකය වම් අවස්ථාවේ පිරිනමමින් මා 

නිහඬ වනවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගරු වරෝහි් අවේවේණව්ථධන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 
විනා ක 17යි. 

 

ගු තරෝහි  අතේගුණවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට විනා ක 12ක් වවන් කර 
ිකබුණා. ගරු වානිවීව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා අල කථාව 

කරඅ.ාන්වන් නැහැ. එතුමාටත් විනා ක 12ක් වවන් කර ිකබුණා. 
එතුමාවේ විනා ක 12ත් මට ලබා වලන්න කියලා මා මූලාසනයට 
ලැනුම් ුලන්නා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුමාට වවන් කළ කාලය ්මයි ගරු රංජිත් ල වසොයිසා 
මන්ත්රීතුමාට ලබා ුලන්වන්. 

 

ගු තරෝහි  අතේගුණවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු රංජිත් ල වසොයිසා මන්ත්රීතුමාට ලබා දීලා ිකවබන්වන් ගරු 
කංරන විවේවසේකර මන්ත්රීතුමාට වවන් කළ කාලය. අල සාා 

ගැබට එතුමා එන්වන්ත් නැහැ.  
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කංරන විවේවසේකර මන්ත්රීතුමාවේ නම වම් කිකක 
ලැයිස්තුවේ නැහැ. 

 

ගු තරෝහි  අතේගුණවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ුවී ිකබුණා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැහැ. මම කියන්වන්  මවේ ළඟ ිකවබන ලැයිස්තුව අනුව. 

 
ගු තරෝහි  අතේගුණවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මා ළඟ ිකවබන ලැයිස්තුවේ 

එතුමාවේ නම ිකවබනවා. මා ලන්වන් නැහැ වම්වා වකොවහන්ල 
වවනස් කරන්වන් කියලා. වම් ගැන වසොයා බලන්න කියලා මා 
ඔබතුමාට- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට විනා ක 17ක් ිකවබනවා. වම් වමඛ්නය අනුව ්මයි 

මම කටයුතු කරන්වන්.  

 
[අ.ාා. 1.56] 

 

ගු තරෝහි  අතේගුණවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අල විවශේෂවයන්ම ධීවර 
ක්වෂේත්රයට අලාළව  ධීවර සහ ාලා සම් ත්  න්ට නිවයෝග 
රාශියක් ඉදිරි ත් වනවා. ලංකාවේ  ධීවර වෘත්ිකවප වයවලන අය  

යම් යම් විවරෝධ්ා  වත්වපු හැටි  නි ගිය දිනවල අ ට ලකින්නට 
ලැබුණා. ධීවර විෂය ාාර අවේ මිත්ර මහින්ල අමරවීර සමිකතුමා වම් 
සම්බන්ධවයන් එතුමාවේ කථාවේදීත් කරුණු  ැහැදිලි කළා.  

ලැන් ගරු වාෝන් අමරතුංග සමිකතුමා කිේවා වාවේ  
Colombo Port City වයා ෘිකය සම්බන්ධවයන්  නි ගිය දිනවල 
එක ුීව,ෝෂණයක් ිකබුණා. ඊළඟට අපි ලැක්කා  ්හනම් ලැම 

 න්න සම්බන්ධවයන් ධීවරයන් වලපිරිසක් ගහමරා ගන්නා මහා 
සටනකට මැදිහත් වූ හැටි. ඒ අය වාහන ගිනි ිකයලා  අවි ආයුධ අ් 
ලරා වගන වනොවයක් විධියට ්රවකෝ කාරී විධියට හැසිවරනවා අපි 

ලැක්කා. අවේ රවට් හැඹිලි ලැම  light course, ලයිලා සහ නිරුක්කු 
ලැම ආදී වශවයන් ්හනම් ලැම  න්න ක්රම  ිබහි වුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වම් ්හනම් ලැම  න්න ක්රම 
අ ට හඳුන්වා ුලන්වන් කවුල කියන එකයි ්රශන්ය. වම් ්හනම් ලැම 

 න්න ධීවරයාට හඳුන්වා ුලන්වන් කවුල? වම් කියන ලැම ව්ථග වම් 
රවට් නිෂ ්ාලනය කරනවාල? නැහැ. අවේ රවට් නිෂ ්ාලනය 
කරන්වන් නැහැ. පිට රටවලින් ආනයනය කරන ලැමවලින් ්මයි 

අවේ ධීවරයා මත්සය සම් ් වනළා ගන්වන්. වම්වා හඳුන්වා 
ුලන්වන් කවුල කියා අපි ලන්නවා. වම්වා හඳුන්වා ුලන්වන්  ඒ ඒ කාල 
වකවානුවලදී ධීවර අමා්යාංශයට නායකත්වය ුලන් ධීවර 

සමිකවරුන් සතුළු ඒ නායකත්වයයි. අපි ඒක ලැක්කා.  

 නි ගිය කාලය දිහා බලන්න. වම් අවස්ථාවේ දී  ධීවර  

සමිකවරයාත්  රාාය සමිකවරයාත් වම් ගරු සාාවේ ඉන්නවා. 
ලකුවණ් ධීවරයන්වේ ්ත්ත්වය වමොකක්ල කියන එක ගැන 
ඔබතුමන්ලා වලවලනාම ලන්නවා. කාවේ  ැත්් ගන්නවාල කියන 
කාරණය සම්බන්ධවයන් සමහර වේලාවට ්මුන්නාන්වසේලාත් 

අසරණ වවලා ිකවබනවා.  නි ගිය කාලවප -අවේ රාය කාලවප- 
සිටි ධීවර සමිකවරයා වම් ්හනම් ලැම  න්න වවනුවවන් ගත් 
තීන්ුල  තීරණ වමොනවාල කියා අපි ලැක්කා. වමොනවාල ගත් තීරණ? 

්මන්ට වාසිලායක ්ත්ත්වයක් ිකවබනවා නම්  වීශ ාලන 
වාසියක් ිකවබනවා නම්  එවහම නැත්නම් ඊට වඩා වවනත් 
වාසියක් ිකවබනවා නම් ඒ වාසියත් එක්ක ්මයි නැවතුවණ්. 

එවහම කරන්වන් නැිකව  වම් මිනිනින් මරා ගන්න ඉස්වසමලා 
ලංකාවට ්හනම් ලැම  න්න ටික එන එක නවත්වන්න ිකබුණා 
වන්. මම ධීවර සමිකතුමාවගන් ඉම මක් කරනවා   ළමුවවන්ම  

මුලම අමා්යාංශවප ව්ථවේ වල ා්ථ්වම්න්තුවත් එක්ක කථා කරලා 
ලංකාවට ්හනම් ලැම ආම් න්න වගන්වන එක නවත්වන්න 
කියලා. වමොකල  වම්වා ලංකාවේ හලන්වන් නැත්නම් පිට රටින් 
ලැම ආම් න්න වගනාවවොත් වන්  වම් ්හනම් ලැම ලමන්වන්; වම් 

විධියට මාළු අමලන්වන්. අල වම් මිනිනින්ට මරා ගන්න සිීධ 
වවලා ිකවබන ක්රමවේල ුගන්වා ිකවබන්වන් අපිමයි. වනොවයකුත් 
වීශ ාලන වහේතූන් ම් ක්රමවේල ුගන්වා ලැන් ඒ මිනිනින්ට 

කියනවා  වම්වාවයන් ඉවත් වවන්නය කියලා. අවසානවප සිීධ 
වවන්වන් වමොකක්ල? ධීවරයා අල අන්් අසරණාාවයකට  ත් 
වවලා සිටිනවා. ධීවරයා අල සිටින්වන් වමොන වාවේ ්ත්ත්වයකල 

කියන එක අ ට  ැහැදිලිව ව වනනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වම් වවනවකොට ධීවර 
සංස්ථාව අහවර කරන්න යන ආය්නයක්. ධීවර සංස්ථාව ලැන් 

වහන්න යන්වන්. නමුත් අපි වම් ධීවර ක්වෂේත්රයත් එක්ක සම්බන්ධ 
නිසා ඒ ගැන වසොයා බැලුවාම  විෂය ාාර සමිකවරයා වහොඳට වැඩ 
කරන්න පුළුවන්  රවට් වැඩ කරපු රාාය නිලධාරින් වලවලවනකු 

ධීවර සංස්ථාවට එකතු කරලා ිකවබන බව අපි ලැක්කා. මට 
වෘත්ිකය සමිිකවලිනුත් ලැන ගන්න ලැබුණා  ව ොේඩක්  ණ ගහලා 
ිකබුණු ්ත්ත්වය වවනස් කරන්න හලනවාය කියන කාරණය. 
හැබැයි  ගරු සමිකතුමා සත්් සික සැටිවයන්ම කියා ිකවබනවා. 

"ධීවර සංසථ්ාවේ ඉන්න ඕනෑ 415යි  නමුත් 415ට කරන්න 
ිකවබන වැඩ වකොටස කරන්න වසේවකයන් 1 100 වලවනකු ලමා 
ිකවබනවා" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ධීවර 

සංස්ථාවට අවශය වන්වන් වසේවකයන් 415 වලනායි. නමුත් 
වසේවකයන් 1 100 වලවනකු ලමා ිකවබනවා. ඒ මදිවාට ලවස ්
  කයටත් පිටින් අරවගන. 415 වලවනකු සිටිය යුතු ්ැනට 

වසේවකයන් 1 100 වලවනකු ලමා  ිකවබනවා මදිවාට ලවවසේ 
  කයටත් වැඩට ගන්නවා. ධීවර සංස්ථාවට අයත් ආය්නයක් 
වකොවහේ හරි ්ැනක ිකවබන නම්   ඒකට ලහ- හවළොස් වලවනකු 

වැඩට ගන්නවා. වමවහම කියන්වන් කවුල? වමවහම කියන්වන්  
මහින්ල අමරවීර විෂය ාාර සමිකතුමායි. එතුමා සත්් කිේවේ.  

ගරු සමිකතුමාවගන් මා  ඉම මක් කරනවා. යහ  ාලන 
ආණ්ඩුවට වග මක් ිකවබනවා. යහ  ාලන ආණ්ඩුව  වම් ලවසව්ල 

CID එක  FCID එක  Bribery Commission එක හරහා වසොයා 
බලනවා   කවුරුන් වහෝ රාාය වී ළ අනවශය විධියට  ාවිච්චි 
කර ිකවබනවාල කියලා. රාාය වී ළ විනාශ කර ිකවබනවාල 

කියලා. රාාය වී ළ විනාශ කර ිකවබනවාය කියන වහේතුව ම් 
 ා්ථලිවම්න්තු මන්ත්රීවරයකු වන  ගරු ායන්් සමරවීර 
මන්ත්රීවරයාව  සිරග් කළා. එක වාහනයක්  ාවිච්චි කළාය කියන 

වහේතුව ම් එතුමා රිමාන්ේ බන්ධනාගාරවප ඉන්නවා. එවහම 
කරන යහ  ාලන ආණ්ඩුවට වම් සම්බන්ධවයනුත් යුතුකමක් 
ිකවබනවා. 415 වලවනකු සිටිය යුතු ්ැනට 1 100 වලවනකු 

වයොලවලා   අල වමම සංසථ්ාව කඩා වැටීවම් ්ත්ත්වයට  ත් කර 
ිකබීම ගැනත් යහ  ාලන ආණ්ඩුව තීන්ුලවක් ගන්න ඕනෑ  ගරු 

1065 1066 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

සමිකතුමනි. වමොකල   එවහම නැත්නම් රවට් මිනිනින් බලනවා  

වම්ක මික වලකක් ිකවබන ආණ්ඩුවක් කියලා. ආණ්ඩුවට විරුීධව 
කථා කරනවා නම් ඒ ආණ්ඩුවට විරුීධව කථා කරන අය 
වවනුවවන් එක මිකයක් ක්රියාත්මක වවනවා. ඉිකහාසවප  ැවික 
ආණ්ඩුවේ සමිකකම් කරලා ිකවබනවා නම්  ඔහු  විකන 

ආණ්ඩුවට විරුීධ නම් ඔහුට මිකය ක්රියාත්මක වවනවා. හැබැයි  
ඔහු  විකන ආණ්ඩුව  ැත්්ට ගිහිමලා නම් ඔහු හිටපු 
අමා්යාංශය සම්බන්ධවයන් මිකය ක්රියාත්මක වවන්වන් නැහැ. 

ඒක ්මයි ලැන් සිීධ වවලා ිකවබන්වන්.    

ඒ වි්රක් වනොවවයි  ලැන් සිටින නිලධාරින්ව වන්දි ක්රමයක් 
මඟින් ඉවත් කරන්න හලනවා. වම් වන විට නිලධාරින් 

101වලවනක් විශ්රාම ගැන්වීමට ලැහැස්ික කරලා ිකවබනවා. ඊට 
 සව්සේ එය 170 ලක්වා වැ ක වුණා. ඒ අයට අවශය කරන මුලම ටික 
වම් වන තුරුත් වලන්න විධියක් නැතුව ඉන්නවා. වමොකල  ධීවර 

සංස්ථාවේ අවුරුුල 20ක්   0ක් රැකියාව කළා කියලා එක් අවයකුට 
රුපියම ලක්ෂ  5ක  40ක වන්දි මුලලක් වලනවාල? නැහැ. එවහම 
ලැවබන්වන් නැහැ.  රුපියම ලක්ෂ 5ක්  6ක් වවේ මුලලක් ්මයි 
ලැවබන්වන්.  වබොවහොම වසොච්රම් මුලලක් ්මයි හම්බවවන්වන්. 

ඒ මිනිසන්ින්වේ අනාග්ය එවහම පිටින්ම අමාරුවේ ලානවා. 
එවහන් ධීවර සංස්ථාව අමාරුවේ ලානවා; වමවහන් එහි සිටි 
වසේවකයන් හා නිලධාරින් අමාරුවේ ලාලා විනාශ කරන 

්ත්ත්වයට  ත්කර ිකවබනවා. වමවහම ්මයි අපි ලකින විධියට 
යහ ාලන ආණ්ඩුවේ යහ  ාලනය වවනුවවන් ව ම සිටින 
සමිකවරු ්මන්වේ කා්ථය ඉටුකර ිකවබන්වන්.  ්ව ඉස්සරහට 

වහොඳ වහොඳ වසමලම් බලන්න පුළුවන් වවයි. ගරු මහින්ල අමරවීර 
මවේ මිත්ර සමිකතුමනි  මම ඔබතුමාවගන් ඉම මක් කරනවා. වම් 
අයවේ වන්දි මුලම වගවන්න පුළුවන්.  

අපි ලන්නවා  ආණ්ඩු  ක්ෂවප සිටින  ා්ථලිවම්න්තු මන්ත්රීවරු 
ලැන් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල සාා ිකකම් ලරන බව.  
සම්බන්ධීකරණ කමිටු සාා ිකවරුන් වලස කටයුතු කරනවා. 

මූලාසනවප සිටින ගරු මන්ත්රීතුමාත් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවක 
සාා ික ්නතුව්ථ ඉන්නවාල කියලා මම ලන්වන් නැහැ.  ලැන් ඒ 
අයට  මාසයකට ලක්ෂ 2ක වාහන දීමනාවක් වලනවා. ධීවර 
සංස්ථාවේ අවුරුුල  0ක්   5ක් වැඩ කරලා රුපියම ලක්ෂ 5ක වන්දි 

මුලලක් ගන්න ගියාම   ඒ මිනිසන්ින්ට ඒක වලන්න විධියක් නැහැ. 
හැබැයි   ා්ථලිවම්න්තු මන්ත්රීවරයාට ්මන්වේ   කයට අම්රව 
මාසයකට ්වත් මුලලක් හම්බවවනවා. ඒ කියන්වන්  රවට් මිකය 

අනුව ලැවබන   කයට අම්රව සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සාා ික 
්නතුර ලැරීම වවනුවවන්  සෑම මාසයකම ්වත් රුපියම ලක්ෂ 
2ක් වලනවා. වලවි හාමුුලරුවවන්! වම්කටල යහ  ාලනය 

කියන්වන්? රාා ක්ෂ ආණ්ඩුව වම්ක කළා නම්  කමක් නැහැ 
කියලා කියන්න පුළුවන්. වමොකල  රාා ක්ෂ ආණ්ඩුව වැරැදි කරපු 
ආණ්ඩුවක් නිසා වන් වගලර යැේවේ. හැබැයි  වම් ආණ්ඩුව 

වකොවහොමල ඒ වැරැීල කරන්වන් කියන එක ්මයි රවට් මිනිසන්ි 
බලාවගන ඉන්වන්.  යහ  ාලන ආණ්ඩුව හි්නවා  වම් රවට් 
මිනිස්නි අඳ  වගොළු  ිබහිරි මඩමක ඉන්න අය වාවේ කියලා. නැහැ  
මඩමක වනොවවයි ඉන්වන්. මිනිසන්ි වහොඳට බලාවගන ඉන්නවා  

වම් කරන වැඩ දිහා. 

අවේ ගරු සමිකතුමා කියනවා මම අහවගන හිටියා  
විවශේෂවයන්ම ාා්යන්්ර මුහුලට යන එක ගැන. මම සතුටු 

වවනවා   ගරු සමිකතුමනි.  ඔබතුමාවේ කාලයටත් වඩා -  වම්ක 
සැලනිම්ග් වුවණ් වකොවහොමල කියන එකත් අපි ලන්නවා. 
ාා්යන්්රයත් එක්ක අවේ සම්බන්ධකම් ිකවබන්නට ඕනෑ. ඒක 

අ්යවශයයි. ාා්යන්්ර මික රීිකවලට අපි යටත් වවන්න ඕනෑ. 
ඒකත් අ්යවශයයි. යුවරෝ ා සංගමවයන් අ ට ්හනමක්  නවලා 

ිකබුණා  ඒ ්හනම ඉවත් කර ගැමමත් අවශයයි. ඒකත් අ ට 

අවශයයි. හැබැයි  වමවහම වලයක් වවන්න ඕනෑ. අවේ රවට් 
ධීවරයාට වි්රක් මිකය ක්රියාත්මක කරලා  ාා්යන්්රවප  
රටවමවලින් එන ධීවරයන්ට ඒ මිකය ක්රියාත්මක වනොවවනවා 
නම්  අපි වමොකටල ාා්යන්්ර මිකයක් අසව්සේ ඉන්වන්? අපි 

ාා්යන්්ර මිකයක් එක්ක බැ වඳන්වන් වමොකටල කියන ්රශන්ය 
අ ට ිකවබනවා.  

අල ඉන්දියාවේ ධීවරයන් වමහාට එනවා. ඉන්දියාවවන් 

සවිමලා ුතුරු මුහුවී මාළු ටික අමලාවගන යනවා. සිකයකට 
ධීවර යාත්රා 750ක් - 1 200ක් අ්ර ්රමාණයක් නැ වඟනහිර මුහුලට 
එනවා. ලැන් ුතුරට වි්රක් වනොවවයි  නැ වඟනහිර මුහුලටත් 

එනවා. නැ වඟනහිර මුහුවලනුත් මාළු අමලාවගන යනවා.  ලැන් 
VMS එක සවිකරලා ිකවබනවා. ගරු සමිකතුමනි  ්මන්වේ 
යාත්රාව monitor කරන Vessel Monitoring System එක සවි 

කළා.  ටූනා මාළු අමලන්න යන යාත්රාවක් හලලා  එහි සම්පූ්ථණ 
වැඩ අවසන් කරලා ඒ system එක සවි කරන්න රුපියම මිලියන 
25ක්  මණ වැය වවනවා. ඒ කියන්වන් ලක්ෂ 250ක්  මණ 
වියලම් වවනවා. ලක්ෂ 250ක් වියලම් කරන වකොට ඒ සඳහා 

ආණ්ඩුවවන් සියයට 50ක් ුලන්නා කියලා අපි හි්මු. රුපියම ලක්ෂ 
250ක් වියලම් කරලා ඒක හලලා ඒ වයා ාරිකයා - ඒ ධීවරයා - 
වමොකක්ල කරන්න ඕනෑ. ඒ ධීවරයා ාා්යන්්ර මුහුලට යන්න 

රුපියම ලක්ෂ 6ක ව්ම වියලම් කරන්න ඕනෑ. රුපියම ලක්ෂ 6ක 
ව්ම වියලම් කරලා ලවස් 42ක් මුහුවී ඉන්නවා. ාා්යන්්ර 
මුහුව  ීමාළු ඉන්න ්ැන් වසොයාගන්න ලවස් ලහතුනක්  ලාහ්රක් 

යනවා. ඊට  නිව අයිසව්ලට වි්රක් රුපියම ලක්ෂ 2ක් වැය 
වවනවා. ඊට  සව්සේ වමොකක්ල වවන්වන්? ඊට  සව්සේ 
වකලවමලා මාළු අමලන්න  ටූනා මාළු අමලන්න සමක් ලාන්න 

ඕනෑ. සමට ලැමවලෝ ගන්නවා නම්  රුපියම ලක්ෂ 7ක් වි්ර 
වියලම් වවනවා. ඒවාත් ලංකාවට වගන්වන ඒවා. ඒ සඳහා රුපියම 
ලක්ෂ හ්ක් වියලම් වවනවා.  

ඊළඟට  ඒ කාලය තුළ ඒ යාත්රාවේ ඉන්න ධීවරවයෝ හය-හත් 
වලනාවේ කෑම සඳහා රුපියම ලක්ෂ තුනක් වියලම් වවනවා. වම් 
විධියට ගත්්ාම වියලම  යල? ධීවර යාත්රාව ගැ, රු මුහුලට -
ාා්යන්්ර මුහුලට- ගිහිමලා මාළු ටික අමලා වගන එනවකොට 

රුපියම ලක්ෂ ලහසයක් වියලම් වවලා ිකවබනවා. හැබැයි 
"වලවියන්වේ පිහිටයි!" කියලායි යන්න වවන්වන්. වමොකල? මාළු 
හිටිවයොත් වහොඳයි. මාළු වනොහි ටිවයොත්  ඒ බහුදින යාත්රා හිමියා 

රුපියම ලක්ෂ ලහසයක ණයගැිකවයක් බවට  ත්  වවනවා. ඒ 
වියලම් කරන රුපියම මිලියන 25 අම්මා-අේ ාවේ බූලලවයන් එක 
 ාරට ලැබුණු එකක් වනොවවයි. ්මන්වේ වේ-වලොර ුකසට 

්බලා ්මයි ධීවරයා ඒවා කරන්වන්. 

 එලා පුංචි ඔරුවක්  හබලක් ිකබුණු මිනිවහක් ්මයි අල බහුදින 
යාත්රා හිමිවයක් බවට  ත් වවලා ිකවබන්වන්. හැබැයි ඒ මිනිහා 

එක  ාවරන් බුදි කරවන්න පුළුවන්. ඒ වි්රක් වනොවවයි. වම් සවි 
කරලා ිකවබන යන්ත්රය යම් විධියකින් හරි -යන්ත්රවප වරදින් හරි  
යන්ත්රය කැ කලා හරි- ක්රියාත්මක  වනොවුවණොත් වමොකක්ල 
වවන්වන්? අධයක්ෂ ානරාමවරයා තීන්ුල කවළොත් එවහම 

යන්ත්රය කඩලාය කියලා  රුපියම ලක්ෂ ලහයක් අය කරනවා. ගරු 
සමිකතුමනි  ඔබතුමා හිටිවයොත් වහොඳයි. අ ට හරි කථා කරන්න 
පුළුවන්. කථා කරලා කියන්න පුළුවන්  කඩලා වනොවවයි  කැ කලා 

කියලා. රුපියම ලක්ෂ ලහයක ලඩයක් අය කරනවා. එවහම 
නැත්නම් ාා්යන්්ර මුහුලට ගියා කියලා කිේවවොත්  ලඩ මුලල ඊට 
වඩා වැ ක වවනවා. වම්ක ්මයි සත්් ්ත්ත්වය.  

ගරු සමිකතුමනි  යුවරෝ යට යවන්න ිකවබන මාළුවල 
්රමිිකය ගැන ඔබතුමා කිේවා. අ ට ්රමිිකයක් ිකවබන මාළු 
වගවනන්න පුළුවන්ල? වගවනන්න බැහැ. ාා්යන්්ර මුහුලට 
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යනවකොට අපි අවසර  ත්රය ඉමලා ගන්න ඕනෑ. අ ට යන්න 

ිකවබන්වන් එක මා්ථගයක් ඔස්වසේ වි්රයි. අපි මාලදිවයිවන් 
වබෝඩරය  ැන්වනොත්  අපි ඉන්දියාවේ වබෝඩරය  ැන්වනොත්  
වවනත් රටක වබෝඩරය  ැන්වනොත්  ්මුන්නාන්වසේවේ 
අමා්යාංශවප ිකවබන වම් කියන යන්ත්රය "ටීං-ටීං" ගානවකොට 

අලාළ නිලධාරියා නැඟිටිනවා. නැඟිටලා  වහාම එන්න කියනවා; 
වගවන්න වවනවා  රුපියම ලක්ෂ 20ක-25ක ලඩයක්. එ්වකොට 
අපි වකොවහොමල  මුහුලට ගිහිමලා වගවනන මාළු යුවරෝ යට 

යවන්වන්? යුවරෝ යට යවන්න මාළු නැහැ. ා ානයට යවන්න 
අවශය කරන වහොඳ මාළු වගවනන්න බැහැ. ඒකට අවශය කරන 
සම් ත් අපි දීලා නැහැ. අවේ ධීවරයා ්වම අර  රණ ක්රමයටම 

ිකයන්න ්මයි යුවරෝ යට සහ ාා්යන්්ර ්ැරැේකාරයින්ට 
අවශය වවලා ිකවබන්වන්. වනෝ්ථවේ රවටන් ලැවබන වීවම ගැන 
කථා කළා. වනෝ්ථවේ රටට අවශය  අවේ ධීවරයා මහා  න්නවප -

මහා  රිමාණවප- වරෝල්ථ යාත්රා අරවගන මහා  රිමාණවප ධීවර 
ක්රියාකාරකම් කරන මිනිවහක් වනොකර ඒ අයව වවනලා වාවේම 
ිකයා ගන්නයි.  ''වමන්න ඔබට ඔරුවක්  වමන්න ඔබට හැඹිලි 
ලැලක්  වමන්න ඔබට ්වත් ඔරුවක්  වබෝට්ටුවක්  වම්වකන් 

වවනලා වාවේම ඔය වගොඩ මුහුවී ිකවබන මාළු ටිකක් අමලා 
වගන ඉන්න  ඔබ අරවහේට යන්න පුරුුල වවන්න එ ා''  කියන්නයි 
වනෝ්ථවේ රටට අවශය. ඒකට වහේතුව වමොකක්ල කියලා අපි 

ලන්නවා. 

්වත් කාරණයක් ිකවබනවා  ගරු සමිකතුමනි. මෑ්ක ඉඳලා 
ධීවර යාත්රාවලට වලොේ සටහන් ව ෝක් දීලා ිකවබනවා. මාළුවා 

සමලුවේ වකෝැනදීල  මාළුවාවේ බර වකොච්රරල  මාළුවා හිටපු 
ුලර වකොච්රරල  මාළුවා හිටපු ගැ, ර වකොච්රරල ආදී වශවයන් 
විස්්ර ගන්නවා. ඒවා ගන්න එක වහොඳයි; ගන්න  අමා්යාංශයට. 

ගරු සමිකතුමනි  ධීවරයින් කියන්වන් වම් වලෝකවප ිකවබන මහා 
 රිමාණවප ු ාධි ලරපු මිනිසන්ි වනොවවයි. හැබැයි  ්රා වයෝගික 
මිනිස්නි. ඒ මිනිස්නි කියනවා  අවේ රවට් අවේ ධීවරයින් ගිහිමලා 

මාළු අමලන ්ැන් වමොනවාල  ඒ ්ැන්වල ඉන්න මාළු වමොනවාල 
කියලා ලැන වගන අවේ රටට සවිමලා එක  ාරට මාළු ටික 
කුලලාවගන යන්න ාා්යන්්රවප ිකවබන වලොකු වලොකු 
සමාගම්වලට අවශය වවලා ිකවබන බව. ඒවා monitor කර 

ගත්්ාට  සව්සේ ඒ ව්ොරතුරු හරහා අර  ැත්ව්න් එක  ාරටම 
බහු දින යාත්රාවක් -විශාල වරෝල්ථ එකක්  විශාල නැවක්- සවිමලා 
ඒ මාළු ටික අමලා වගන යනවා  අවේ ධීවරයින් ුලක් විඳිීදී. ඒක 

්මයි සිුල වවන්වන්.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට ්ව විනා ක වලකක කාලයක් 
ිකවබනවා. 

 
ගු තරෝහි  අතේගුණවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

වහොඳයි. මම ඉම මක් කරනවා  අවේ ධීවර සමිකතුමාවගන්. 

ගරු සමිකතුමනි  ඔබතුමා බලන්න  නි ගිය කාලවප අවේ රවට් - 
කවුරු කළත් කමක් නැහැ. වකොයි ආණ්ඩුව වුණත් කමක් නැහැ. -
සින්ුලවකුත් ිකවබනවා.- අවේ මුළු රට වවට්ම මුහුල ිකබුණත් පිට 

රටින් වගනැමලා අවේ රටට මාළු බානවා. අවේ රට වවට්ට 
ිකවබන මුහුවලන් අමලන මාළු වකොච්රර ිකබුණත්  අවේ  ධීවරයා 
අමලන සාලයන්  ූඩයන් ිකබුණත්  වම්  ැත්ව්න් සවිමලා 

කන්වට්න්ථවලින් අවේ රටට මාළු බානවා. හැබැයි ඒ මාළුවල 
ිකවබන ්රමිිකය වමොකක්ල  ඒ මාළු වකො මණ කාලයකට කලින් 
අමලපු මාළුල කියලා ලන්නවාල? ධීවර හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන 

අමා්යාංශය ව්ථවේ වල ා්ථ්වම්න්තුවත් එක්ක සම්බන්ධ වවලා  ඒ 

මාළු කවලා  වකෝැනකදී අමලපු මාළුල  ඒවාවප ්රමිිකය 

වමොකක්ල කියලා වසොයා බලනවාල? නැහැ. ධීවර හා ාලා සම් ත් 
සංව්ථධන අමා්යාංශයට හරි  NARA එකට හරි  ඔබතුමාවේ 
අමා්යාංශය යටවත් ිකවබන අලාළ ආය්නවලට හරි පුළුවන් 
ඕනෑ නම්  ෑලියවගොඩ ''මා්ථකට්'' එකට ගිහිමලා එ්ැනින් මාළු 

ටිකක් අරවගන ඒ ගැන වහොයලා බලන්න. ඒ හැරුණු විට 
වගන්වපු මාළු කනවා හැවරන්න ලංකාවේ මිනිනින්ට කරන්න 
වලයක් නැහැ.  

අල බූවමවලෝ වාවේ වවනම ්ැරැේකරුවන් ටිකක් ධීවර හා 

ාලා සම් ත් සංව්ථධන අමා්යාංශය වට කරවගන ඉන්නවා. 
වවනම වවවළඳුන් ටිකක්  වවනම brokersලා ටිකක් ඉන්නවා. ඒ 

අය ්මයි වම්වා වවනස් කරන්වන්. සමහර වවලාවට තීන්ුල තීරණ 

ගන්න අමාරුයි. විෂය ාාර සමිකවරයා විධියට ඔබතුමා තීන්ුලව 

ගන්න වකොට ඔබතුමා යන මා්ථග වප වනොවවයි  වවන මා්ථගයක් 

හරහා යනවා. ඒ මා්ථගය හරහා ්මයි සමිකවරයාට ුලරකථන 

සමතුම එන්වන්. මාළු වගන්වන එක නවත්වන්න කියලා 
කිේවවොත්  අවශය ්රමාණය අවශය වුවණොත් වගන්වන්න කියලා 

තීන්ුල තීරණ ගත්ව්ොත්  ඒ තීන්ුලවට විරුීධව ුලරකථන සමතුම් 

එන ්ත්ත්වයට වම් ්ැරුේකාර වයා ාරය අල ශක්ිකමත් වවලා 

ිකවබනවා. ඒ ශක්ිකමත් වීම තුළ වවන්වන් අහිංසක ධීවර ාන්ාව 

අවේ රවට් අන්් අසරණ ්ත්ත්වයට  ත්වන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ වි්රක් වනොවවයි  

අගමැිකතුමා ලැන් ETCA ගිවිනිම ගහන්න ලැහැස්ික  වවනවා. ඒ 
ETCA ගිවිනිම ගැහුවාම ඒක වවවළඳ ගිවිනිමක් බවට  ත්වවනවා. 

එ්වකොට ුතුව්ථ ධීවරයින්ට වමොකල වවන්වන්?  ETCA ගිවිනිම 

නිසා ධීවරවයෝ ්වත් අන්් අසරණ ්ත්ත්වයට  ත්වන 

්ත්ත්වයක් ්මයි ුලාවවන්වන්. ලැනට ගිවිනිම් නැතුවයි ඔවුන්වේ 

යාත්රා එන්වන්. ගිවිනිම් නැතුවයි අවේ ධීවරයාට ඉන්දියන් ධීවරයා 

එළවා-එළවා ගහන්වන්. එකම ාාෂාව කථා කරන - ද්රවිඩ ාාෂාව 

කථා කරන - අමලපු රවට් ඉන්න මිනිස්නි අවේ මිනිස්නින්ට ගහලා 
මාළු ටික වහොරකම් කරවගන යනවා. ලැම ආම් න්න ටික 

වහොරකම් කරවගන යන්වන්  ETCA ගිවිනිම නැතුවයි.   ETCA 

නැතුව එවහම නම් ගහන්වන්   ETCA ගිවිනිම ිකබුවණොත් යාත්රා 

ටිකයි  ධීවරවයෝ ටිකයි ඉන්දියාවට අරවගන යයි. ඔවුන්ව 

ඉන්දියාවට අරවගන යන ්ත්ත්වයක් ්මයි ුලාවවන්වන්. 

එ්වකොට විෂය ාාර සමිකවරයාට ඒක නවත්වන්න බැරිවවයි. 
විෂය ාාර සමිකවරයා වනොවවයි  ETCA අත්සන් කරන්න 

යන්වන්. රනිම වික්රමසිංහ අගමැිකතුමා ්මයි  ETCA අත්සන් 

කරන්න යන්වන්. ඒක ්මයි අපි අල ලැක්වක්. ඕනෑම ව රහැරක් 

එන්න ඉස්වසමලා කසකාරවයෝ එනවා. ව රහැර එන්න 

ඉසව්සමලා කසකාරවයෝ එනවා වවේ ්මයි  අය වැය එන්න 

ඉසව්සමලා අගමැිකතුමා කසය ගහවගන ආවේ. කසය ගහලා 

ව රහැර එනවා කියලා කියනවා. අල අය වැය ගැන කියන වකොට 
වමොනවාල ඒවක් ිකවබන්වන් කියලා ලැනගන්න අපිත් 

බලාව ොවරොත්තුවවන් හිටියා. සරුවපිත්්ල වලෝකයක් ්මයි 

මවන්න හලන්වන්. ඒ වවේ ්මයි  ETCA ගිවිනිමත්.  ETCAවලින් 

වම් රවට් ආ්ථිකකය වි්රක් වනොවවයි  - "ඉන්දියන් සාගරවප මුතු 

සටය" කියලා ්මයි අවේ රටට කියන්වන්. ඒ විධියට ්මයි 

වලෝකයා අ ට කියලා ිකවබන්වන්. ඉන්දියන් සාගරවප මුතු සටය 

කවට් ලාලා හ න්න වලන්න හලන්වන්. අන්ිකමට මුතු සටයක් 
වනොවවයි   ETCA ගිවිනිම ගැහුවවොත් එක සටයක්වත් ඉතුරු 

වවන්වන් නැහැ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  ලැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

ගු තරෝහි  අතේගුණවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඒ ්රමට වම් ETCA නිසා අල අවේ ාන්ාව අසරණ 
්ත්ත්වයට  ත්වවලා ිකවබනවා. ගරු සමිකතුමනි  ඒ නිසා මම 
ඉම මක් කරනවා. එක  ැත්්කින් ධීවර සංසථ්ාවවන් ඉවත් වන 

වසේවකයින් වකවරහි වැ ක අවධානයක් වයොමු කරන්න. ඔබ අ් 
ිකයලා ිකවබන වම් කටයුත්් ඒ නිලධාරින් වලවලනාත් එක්ක 
එකතු වවලා - වම් ධීවර සංසථ්ාව අහවර කරන්න එ ා. 1964 දී 

ආරම්ා කළ ධීවර සංසථ්ාව වහන්න එ ා. ඒක වහන්න වහේතුව 
වුවණ් වවන වමොකුත් වනොවවයි  හිටපු ධීවර සමිකවරයා ඒ 
ලවස්වල එක එක ්ැන්වල මාළු කඩ සරලා මහින්ල රාා ක්ෂ 
ාන ිකතුමාව සතුටු කරන්න පුළුවන්ල කියලා බැලුවා. මාළු කවේ 

මුළු ආලායම රුපියම 15 000යි. මාළු කවේ මාසික කුලිය විධියට 
රුපියම 150 000ක් වගවනවා. එවහම කඩ ලාලා  "මම ්මයි ධීවර 
සමික  වමන්න මම සරපු කඩ  වමන්න මම ලාපු වසේවකවයෝ " 

කියලා හයිවයන් කථා කරපු සමිකවරුන්වේ වග-තුග ්මයි වම් 
එළියට එන්වන්. හැබැයි  ඒ අය නිුල පිරුවට ලමාවගන ඉන්වන්. ඒ 
අය කථා කරන වකොට කථා කරන්වන් බුුල බණ. හැබැයි  බුුල බණ 

කථා කරන  නිුල පිරුවට සඳවගන ඉන්න මිනිසන්ින්වේ වග-තුග 
අවුස්සන්න ගත්ව්ොත්  අවුසස්න්න ඕනෑ ්රම් වීවම ිකවබනවා. 
ධීවර සමිකවරයා හැටියට පුළුවන් නම් ඔබතුමා වම්වාත් එක්ක 

සටන් කරන්න. ්මුන්නාන්වසේ හරියට සමිකකම කරනවා නම්  
එවසේ සටන් කරන්න අවශය කරන  නි ිබමට ඒකාබීධ වි ක්ෂය 
හැටියට අපි අවේ ු රිම සහවයෝගය ලබාවලන්න ලැහැස්ිකයි 
කියන එක වම් වවලාවේ ම්ක් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  ඒ බව ම්ක් කරමින් මට කථා කරන්න කාලය 
ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට සත්ුිකවන්් වවනවා. වබොවහොම 
ස්තුිකයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වබොවහොම සත්ුිකයි. 

 මීළඟට  ගරු දිලිේ වවලආරච්චි රාාය අමා්යතුමා. ඔබතුමාට 
විනා ක 15ක කාලයක් ිකවබනවා. 

 
[අ.ාා. 2.17] 

 
ගු දිලිප් තවාආරච්ික ෙහ ා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන රාජය අො යුරො) 
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி - கடற்தறாழில் மற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අවේ මිත්ර වරෝහි් 

අවේවේණව්ථධන මන්ත්රීතුමාවේ කථාවවන්  නි කථා කිරීමට මටත් 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු වවනවා. 

ධීවර සහ ාලා සම් ත් සංව්ථධන  න්ට අල නව වරවේලාසි 
11ක් ඉදිරි ත් කරලා  එම  න් සංවශෝධනය කරන අවස්ථාවේදී 

අපි සතුටු වවනවා  ගරු අගමැිකතුමාවේත්  ගරු මංගල සමරවීර 
සමිකතුමාවේත් නායකත්වවයන් අවේ ධීවර ක්ථමාන්්යට - අවේ 
මත්සය අ නයනයට - යුවරෝ ා සංගමවයන් ලමා ිකබූ ්හනම 

ඉවත් කරගන්න හැකිවීම පිළිබඳව. ගරු වමත්රී ාල සිරිවසේන 
මැිකතුමාවේත්  ගරු රනිම වික්රමසිංහ මැිකතුමාවේත් 
නායකත්වවයන් වම් රවට් ිබහි කරපු යහ ාලන ආණ්ඩුව තුළින්  ඒ 

වල ළවේ විශව්ාසය වලෝකයා තුළට ගිහිමලා  යුවරෝ ා 
වකොමිසවමන් අ ට ලබාුලන් මික-රීික සහ වරවේලාසි සියමලම 

ඉෂ්ට කරලා   නත් සම්ම් කරලා  2015 ව්ථෂවප යුවරෝ ා 

වකොමිසවමන්  නවා ිකබූ මත්සය අ නයන ්හනම ඉවත් 
කරගන්න 2016 මැයි මාසවප අ ට හැකියාව ලැබුණා. 

යුවරෝ ා මත්සය ්හනම ඉවත් කර ගැමම සිුල වුවණ්  අවේ 
රට ාා්යන්්ර මික රීික අනුව කටයුතු කළ නිසා සහ ඒ අවශය 
වයෝානා අපි අනුම් කළ නිසායි. අවේ ධීවර ක්වෂේත්රයට 
ව්ථෂයකට රුපියම වකෝටි 1 400ක් අහිමි වුණු අවස්ථාවේදී ඒක 
ලබා ගන්න වම් යහ  ාලන රාය තුළින් අ ට හැකි වුණා කියන 
එක අපි වම් අවස්ථාවේදී සතුටින් ්රකාශ කරන්නට ඕනෑ. ඒක 
්මයි අපි සතුටු වවන  සන්ව්ෝෂ වවන  ළමුවවනි ායග්රහණය. 
ධීවර ක්වෂේත්රය හරහා  ධීවරයා හරහා අවේ රටට විවීශ විනිමය 
ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණා වාවේම ධීවරයාවේ ආ්ථිකක 
හැකියාව විශාල වලස ශක්ිකමත් වුණා. අවේ මත්සය 
අ නයනකරුවන්ට සහ ඒ වයා ාරිකයන්ට වලොකු ආ්ථිකක 
ශක්ිකයක් සික වුණා. රැ  රක්ෂා අහිමි වුණු ඒ ක්ථමාන්්වල 
වසේවය කළ 50 000ක  මණ වසේවකයන්ට රැකියා ලැබුණා. රටට 
වලොකු වගෞරවයක් ලැබුණා. අන්න ඒ නිසා ්මයි අල වම් නිවයෝග 
සම්ම් කරන්නට කටයුතු කවළේ. අල ඒ මික සම්ම් කරවගන  
මත්සය අ නයන ්හනම ඉවත් කර ගත්්ා වාවේම අවේ ධීවර 
ක්ථමාන්්වප නව ක්වෂේත්ර ිකවබනවා. මාලැම ක්ථමාන්්ය 
ිකවබනවා  නිළු ක්ථමාන්් ිකවබනවා  එක් දින වබෝට්ටු හිමිවයෝ 
සිටිනවා. ඒ ක්ථමාන්් එකින් එකට   ළාත්වලින්  ළාත්වලට 
වවනස්. එක එක මික රීික ිකවබනවා. ඒ විධියට  ළාත්වලින් 
 ළාත්වලට වවනස් වන විට ඒ ධීවරයන්ට වලොකු ්රශ්නවලට 
මුහුණ වලන්න සිීධ වවනවා. ඒ නිසා ්මයි අපි  -ගරු 
අමා්යතුමාත්  මමත්- සෑම විටම සාකච්ඡා කරමින් කටයුතු 
කරන්වන්. වම් අමා්යාංශ අ්රින් වලොකුම ්රශ්න ිකවබන 
අමා්යාංශය ්මයි ධීවර අමා්යාංශය.  ළාත් 9ක ඒ ඒ 
 ළාත්වලට ආවේණික වූ ක්ථමාන්් ්මයි ිකවබන්වන්. අපි ලැන් 
ඒ ක්ථමාන්් දියුණු කරන්නට ක්රම ක්රමවයන් වැඩ පිළිවවළ සකස ්
කරමින් කටයුතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මාලැම ක්ථමාන්්ය වාවේම 
විවශේෂවයන්ම මම ආසා කරන ක්ථමාන්්යක් ්මයි ඉඟුරු න්න 
බලවයෝ බාන ක්ථමාන්්ය. ගරු අමා්යතුමාත්  මමත්  නිගිය 
ලවසක  ැලෑරිය වරායට මුම ගල ්බන්නට ගියා. ඒ අවසථ්ාවේදී 
 ම්රා මහත්මයා බල ඔරුවක් හලලා ිකබුණා. ඒ බල ඔරුවවන් 
්මයි ඒ ක්ථමාන්්ය කරන්වන්  බලවයෝ  න්න ක්ථමාන්්ය 
කරන්වන්. ඒ ක්ථමාන්්යට ගන්නා සම ඉඟුරන් කියලා ව ො ක 
මාළු ව්ථගයක්. ඉඟුරන්ව අපි කවුරුවත් කන්වන් නැහැ. ඒ බලයන් 
අමලන්න ලාන සම් ව්ථගයක්. ඉඟුරන් ඉන්වන් ගම ර අසව්සේ. 
ව ො ක ලැළකින් ්මයි ඉඟුරන්ව අමලා ගන්වන්. ඉිකහාසවප අවේ 
මුතුන් මිත්ව්ෝ එම ක්ථමාන්්ය කළා. වලවුන්ලර  
වකෝට්වට්වගොඩ  ගන්ලර ඉඟුරු න්න ක්ථමාන්්ය කළා.  නිගිය 
ලවස්වල එම ක්ථමාන්්කරුවන් ත්රිකුණාමලය  මඩකළපුව  
පුන්නුකුඩාව ්රවීශවල ඒ ක්ථමාන්්ය කළා. ලැන් ඒ 
ක්ථමාන්්යට අලාළ ලැමවලට බල ත්රය දීම අවලංවේ වවලා. 
වහේතුව  කිවලෝමීටර 20ක් ුලරට ලයිලා සහ නිරුක්කු ලැමවලට 
ුලන්නු බල ත්රය ඒ අයටත් බල ාන නිසා. ලැන් ඒ ක්ථමාන්්ය 
කරන්නට බැරි ්ත්ත්වයක් ුලා වවලා ිකවබනවා. අන්න ඒකයි 
මම කියන්වන්. ක්ථමාන්්වයන් ක්ථමාන්්යට බල ාන මික 
සංවශෝධනය කරලා  ඒ ඒ ක්ථමාන්්වලට ආවේණික වන  න්න 
ක්රම අනුව මික රීික සකස් කරලා ඒ අයට ඒ කටයුතු කරන්නට 
අවස්ථාව ලබා වලන්නට ඕනෑ. ඉඟුරු න්න බලවයෝ බාන 
ක්ථමාන්්ය වහොඳ ක්ථමාන්්යක්. 

විසිතුරු මනින් ක්ථමාන්්යත් අවේ රවට් ආ්ථිකකයට විශාල 
ශක්ිකයක් ලබා වලන ක්ථමාන්්යක්. ඒ ක්ථමාන්්යත් 
කිවලෝමීටර 20ට සීමා වවලා අහිමි වවන්න ගිහින් අපි සාකච්ඡා 
කරලා අල ඒ විසිතුරු මත්සය අ නයනකරුවන්ට ඒ අවසථ්ාව 
ලබාදීලා ිකවබනවා.  

1071 1072 



2016 ඔක්ව්ෝබ්ථ 27  

 නිගිය ලවසව්ල රවට් ආන්වලෝලනයක් සික වුණා පුත්්ලම් 

දිස්ත්රික්කවප ලයිලා ලැම සහ  නිරුක්කු ලැම ක්ථමාන්්ය නිසා 
ව ො ක වබෝට්ටු හිමියන් සහ නිළු ක්ථමාන්් කරන ධීවරයන්ට 
අසාධාරණයක් සිුල වවනවා කියලා. එම නිසා මාලැම ක්ථමාන්්ය 
කරන ධීවරයන්  ාරට බැහැලා ුීව,ෝෂණ  ැවැත්වූවා. ඒ 

මිනිනින්ට අපි ුීව,ෝෂණ කරන්න කියනවා වනොවවයි. මම ලකින 
හැටියට ලයිලා හා නිරුක්කු ලැම ක්ථමාන්්ය නිසා නිළු 
ක්ථමාන්්කරුවන්ටයි  මාලැම ක්ථමාන්්කරුවන්ටයි ජීවත් 

වවන්න බැරි ්ත්ත්වයක් ුලා වවලා ිකවබනවා. අවේ රවට් මම 
ලකින ලරුණුම ක්ථමාන්්ය ්මයි ලයිලා හා නිරුක්කු ලැම 
ක්ථමාන්්ය. මුහුවී අක්කර හ්රක්   හක් වට කරලා මුහුලට 

බැහැලා ලැල එළලා  ඒ ලැලට අහුවවන මාළුන්ට ඩයිනමයිට් ගහලා 
්මයි මාළු අමලන්වන්. එවහම මාළු අමලනවකොට නිළු ධීවර 
ක්ථමාන්්කරුවන්ටයි  මාලැම ක්ථමාන්්කරුවන්ටයි අමලන්න 

මාළුවවක් ඉිකරි වවන්වන් නැහැ. ඒ නිසා එම ක්රමවලට මනින් 
සම ම සම්බන්ධව මවේ විවරෝධ්ාව ිකවබනවා. ඒ ක්රමවලට මම 
එලාත් විරුීධයි  අලත් විරුීධයි  වහටත් විරුීධයි. මම ලන්නා 
හැටියට පුත්්ලම් දිස්ත්රික්කවප ව ො ක ආරවුලක් වේරන්න ්මයි 

ව ස්ටස් ව ව්ථරා සමිකතුමාවේ කාලවපදී 1985 ගැසට් 
නිවේලනයකින් අනුම් කරලා වම් ක්ථමාන්්යට අවසර ලැිබලා 
ිකවබන්වන්. ඒ ගැසට් එකට අනුව ලයිලා හා නිරුක්කු ලැම හිමියන් 

ුසාවි ගිහිමලා  ුසාවි නිවයෝගය මඟින් ්මයි වම් බල ත්රය 
වලන්න අවේ අමා්යාංශයට සිීධ වවලා ිකවබන්වන්. අන්න ඒ 
නිසා මම සමිකතුමාවගන් ඉම මක් කරනවා  විවශේෂවයන්ම ඒ 

ගැසට් නිවේලනය අවලංවේ කරන්න කියලා.  

කැිබනට්  ත්රිකාවක්  ා්ථලිවම්න්තුවට ඉදිරි ත් කරලා වම් 
රටට අහි්කර ලයිලා හා නිරුක්කු ලැම ක්රමය අවලංවේ කරන්න 
මික-රීික වේන්න කියන එක මම වම් අවසථ්ාවේදී ඔබතුමාට 
වයෝානා කරනවා. එවහම කවළොත්  වම් ර ට වවට්ට සිටින නිළු 

ධීවර ක්ථමාන්්කරුවන්ටයි  මාලැම ක්ථමාන්්කරුවන්ටයි වහොඳ 
කාලයක් ුලා වේවි. නැත්නම්  ඒ ක්ථමාන්් සියමලම නැිකවවලා 
යනවා කියන එක මම ්රකාශ කරනවා. ධීවර ක්ථමාන්්ය 

නඟාසිටුවන්න ගරු සමිකතුමාත්  මමත් සාකච්ඡා කරලා විශාල 
වැඩ පිළිවවළක් අවේ රාය තුළින් ක්රියාත්මක කරනවා.  

විවශේෂවයන්ම මිරිදිය ක්ථමාන්්ය නඟාසිටුවන්න අියානන 
මධයසථ්ාන ඉඳිකිරීම් කටයුතු ආරම්ා කරලා ිකවබනවා. ඒ වාවේම 
වැේ  කළපු  නඩත්තු කිරීවම් වයා ෘික ආරම්ා කරලා ිකවබනවා. 

විවශේෂවයන්ම සංරාරක වයා ාරයට අ්යවශය කකුළුවන් වබෝ 
කිරීවම් මධයස්ථාන ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්ා කරමින්  විකනවා. 
අපි හම්බන්ව්ොට දිස්ත්රික්කවපත් එවැනි වැඩ පිළිවවළක් 

ක්රියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා. ධීවර ක්ථමාන්්ය අ ටත්  
රටටත් සම් ්ක්. ඒ සම් ් රැකගන්න අපි කවුරුත් කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ.  

විවශේෂවයන්ම කියන්න ඕනෑ  මම ධීවර ක්ථමාන්්යත් සමඟ 
කටයුතු කරන පුීගලවයක් හැටියට අපි ධීවර ක්ථමාන්්ය 

නඟාසිටුවන්න යම් යම් වයා ෘික ආරම්ා කරන වකොට  අවේ ගරු 
මහින්ල අමරවීර සමිකතුමා "ගමත් සමඟ වැවක්" වැඩසටහන 
ආරම්ා කරලා ිකවබන බව. ඒ වැඩසටහන තුළින් රවට් 

සංව්ථධනයක් කරන්න අ ට පුළුවන්කමක් ලැවබනවා. එතුමා 
"ගමත් සමඟ වැවක්" වැඩසටහන ආරම්ා කරනවකොට වම් 
ක්වෂේත්රය පිළිබඳව මට ිකවබන ලැනුමත්  බුීධියත් තුළින් මට 

වලොකු ආසාවක් සික වුණා  සංරාරක ක්වෂේත්රයත්  ධීවර 
ක්වෂේත්රයත්  වාණිා ක්වෂේත්රයත් තුනම ඒකාබීධ කරලා   ධීවර 
වයා ෘික ආරම්ා කරලා වම් කටයුතු ක්රියාත්මක කරන්න. අල ධීවර 
ක්ථමාන්්වප නියැවලන නගරබල ්රුණ පිරිස් අඩුයි.   

"නිම ආ්ථිකකය" වැඩසටහන මවේ අලහසක්. අවේ අිකගරු 
ානාධි ිකතුමා ආහාර නිරක්ෂි් ව ෝෂණ වැඩසටහන ආරම්ා 

කළා වාවේ ඒකට සමගාමීව "නිම ආ්ථිකකය" -"Blue Economy" 

-වැඩසටහනත් මම ආරම්ා කරනවා. ඒ වැඩසටහන හරහා වම් 
රවට් සමස්් ානවකොටසව්ලට වාසි රැසක් ලබා වලන්න අපි 
සැලනිම් කරවගන යනවා. ඒ නිසා විවශේෂවයන්ම වරායවම 
ආශ්රි්ව සංව ්ථධන කටයුතු වවනුවවන් අපි ක්රියා කරනවා. ගරු 

අග්රාමා්යතුමා විවශේෂවයන්ම වම් රටට විවීය ය සම් ත් 
ලබාගන්න සංරාරක ක්වෂේත්රය තුළින් අල කටයුතු කරවගන 
යනවා. මුළු ලකුණු  ළා්ම සංරාරක කලා යක් බවට  ත් කර න 

වකොට හම්බන්ව්ොට දිස්ත්රික්කයත් සංරාරක කලා යක් බවට  ත් 
වවනවා. අපි බලාව ොවරොත්තු වවන්වන් බහුකා්ථය ධීවර වරාය 
වම් රවට් ඉදිකරන්නයි. ලංකාවේ  ළමුවැනි ව්ාවට බහුකා්ථය 

ධීවර වරායක් ඉදිකිරීමට මම සැලනිම් සකස් කරලා ිකවබනවා. 
විවශේෂවයන්ම ුතුව්ථ වඩමෆ්  මාලකම  ුඩේපුව  රවලයි  
්ංගමල යන වරායවල බහුකා්ථය වරාය ඉදිකිරීමට මම සැලනිම් 

සකස් කරමින්  විකනවා.  

විවශේෂවයන්ම ්ංගමල ගැන කියනවා නම්  ්ංගමවම ධීවර 
වරායක් සහ සංරාරක වහෝටම 200ක් වහෝ 250ක්  මණ 
ිකවබනවා. ඒවාට විවීශ සංරාරකවයෝ  ැමිවණනවා. වේ 

වහෝටලයට වමහා  ැත්වත් වහොඳ bays වලකක් ිකවබනවා. අල 
විවීය ය රටවලින් අවේ රටට yachtsවලින් ධන කුවේරවයෝ 
එනවා. ධීවර වයා ෘිකයත්  සංරාරක වයා ෘිකයත්  commercial 

වයෘ ෘිකයත් ඒකාබීධ කරලා  වහොඳ වයා ෘිකයක් ක්රියාත්මක 
කරලා අවේ රටට ආලායම් ුත් ාලනය කිරීම සඳහා බහුකා්ථය 
ධීවර වරායන් ඉදි කිරීවම් කටයුතු මම සැලනිම් කර වගන යනවා. 

අල ලංකාවේ ිකවබන කිසිම ධීවර වරායකින් ආලායමක් 
ුත් ාලනය වන්වන් නැහැ. ඒවායින්  ාඩුවක් මිසක් ආලායමක් 
ුත් ාලනය වන්වන් නැහැ. නමුත් වම් බහුකා්ථය ධීවර වරායන් 

ඉදි කිරීවමන් ආලායමකුත් ුත් ාලනය කරලා  ණය තුරුස ්වේරා 
ගැමමටත් පුළුවන්කමක් ලැවබනවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ්ව විනා ක වලකක කාලයක් ිකවබනවා. 

 
ගු දිලිප් තවාආරච්ික ෙහ ා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
Thank you, Sir.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීමනි  මා වලවරක් වකොරියාවේ 
සංරාරය කළා. ඒ සංරාරවලදී මා ලැක්කා  බහුකා්ථය ධීවර 
වරායන්. එක  ැත්්කින් සංරාරක ක්වෂේත්රය  ්ව  ැත්්කින් 

ධීවර ක්වෂේත්රය  ්වත්  ැත්්කින් ක්ථමාන්් ක්වෂේත්රය සතුළත් 
බහුකා්ථය ධීවර වරායන් තුළ විශාල shopping centres  වා 
ිකවබනවා. වම් බහුකා්ථය ධීවර වරායවම 5 ඉදි කිරීමට සැලනිම් 

සකස් කිරීම හා ශකය්ා වා්ථ්ා සකස් කිරීම වනොමිලවප කර 
වලන්න වකොරියාවේ රාය එකඟත්වය මා සමඟ  ළ කරලා 
ිකවබනවා. ඒ නිසා මා ඉම මක් කරන්වන්  "නිම ආ්ථිකකය" 
තුළින් ඒ නව වැඩ පිළිවවළ ක්රියාත්මක කරන්න සියලුවලනාවේම 

සහවයෝගය ලබා වලන්න කියලායි.  මා වම් අවස්ථාවේදී කියා 
සිටිනවා  ගරු අගමැිකතුමාවේ නි්ථවීශය ම් සංරාරක 
ක්වෂේත්රයත්  ධීවර ක්වෂේත්රයත්  ක්ථමාන්් ක්වෂේත්රයත් සමඟ වම් 

වැඩ පිළිවවළ ක්රියාත්මක කරන්න වැඩ කටයුතු ආරම්ා කර 
ිකවබන බව. 

ධීවර නිවාස ඉදි කිරීවම් වයා ෘිකයක් ආරම්ා කරන්න 

වකොරියාවවන් විවශේෂ ආධාර මුලම ලැබුණා. වකොරියානු ධීවර 
සමු කාර ාාිකක සම්වම්ලනවප ගරු සාා ිකවරයා ඒ නිවාස 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

සඳහා මුම ගම ්බා වැඩ ආරම්ා කරන්න ලබන මාසවප 2 වන 
ලා ලංකාවට  ැමිවණනවා. ඒ ධීවර ගම්මානය සමඟ ධීවර පුහුණු 
මධයසථ්ාන වලකක් සඳහා වම් රවට් ුතුව්ථත්  ලකුවණ්ත් 

වගොඩනැඟිලි වලකක් ඉදි කිරීමට ්රික ාලන ලබා දී ිකවබනවා. ඒ 
තුළින් අවේ ධීවරයන් පුහුණු කරලා  ධීවර ක්ථමාන්්වප රැකියා 
සඳහා ඒ රටට යවන්න අ ට අවසථ්ාව ුලා වවනවා. ගරු 

සමිකතුමාත්  මමත් වම් සෑම  ැත්්කින්ම ධීවර ක්වෂේත්රය නඟා 
සිටුවා වම් රටට විශාල ආලායමක් ලබා ගන්න කටයුතු කරනවා.  

අවේ රවට් ධීවර ක්ථමාන්්ය දියුණු කිරීම සඳහා ධීවරයන්ට 

ලබා වලන්න පුළුවන් සහන ලබා වලන්න  ධීවරයාවේ ආ්ථිකකය 
දියුණු කරන්න  අවේ රවට් ආ්ථිකකය දියුණු කරන්න  විවීය ය 
සම් ත් අවේ රටට වගන්වා ගන්න අපි ස  කැ  වවලා කටයුතු 

කරනවාය කියන එක ්රකාශ කරනවා. මට වම් අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාට මවේ සත්ුිකය පුල කරමින්  
මට ලැබුණු කාල සීමාව නිම වුණු නිසා මා නිහඬ වනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වබොවහොම සත්ුිකයි.  

ඊළඟට  ගරු ඉන්දික අනුරුීධ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා ක 
15ක කාලයක් ිකවබනවා. 

 
[අ.ාා.2. 2] 

 
ගු ඉන්දික අනුුද්ධ තහේරත් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

අල දින ඉදිරි ත් කරන ලල ධීවර ක්ථමාන්්යට සම්බන්ධ 
නිවයෝග ගැන කථා කිරීමට අවසථ්ාව ලබා දීම සම්බන්ධවයන් 
ඔබතුමාට විවශේෂවයන්ම ස්තුිකවන්් වනවා.  

එවකට වි ක්ෂය විධියට කටයුතු කරපු ව්ථ්මාන ආණ්ඩුව  නි 
ගිය ලවසව්ල ධීවරයන් සම්බන්ධවයන් වමොන ්රම් නින්ලර කථා 
කිේවාල  ඒ අය බලයට  ැමිණියාට  ස්වසේ  ඉටු කරනවා  ඉටු 

කරන්න බලාව ොවරොත්තු වනවා කියලා.  නි ගිය දිනවල අපි ඒවා 
වහොඳාකාරවම සහුවා. සමහර ඒ කථා අල ව්ථ්මාන ආණ්ඩුවට 
 ාරාවළමලක් වවලා ිකවබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම විවශේෂවයන් කථා 
කරන්වන් මීගමුවේ ධීවර ගැටලුව සම්බන්ධවයනුයි. මීගමුවේ ධීවර 
ගැටලුව සික වන්වන් අලුිකන් ඉදි කරන්න යන 'ව ෝට් සිටි' 
වයා ෘිකය මූලික කර වගනයි. සික ගණනාවක් ිකසව්සේ සාමකාමී 

විධියට ධීවරවයෝත් විවශේෂවයන්ම කාදිනමතුමාත් 
ානාධි ිකවරයාට  අගමැිකවරයාට සහ අමා්යවරුන්ට වම් 
සම්බන්ධවයන් සකච්ඡා කරන්න ආරාධනා කළා. හැබැයි  සික 

ගණනාවක් යන ව්ක් ඒ නායකයන්වේ සස්  සරුවණ් නැහැ. මම 
හි්න විධියට වම්වාට ුත්්ර වලන්න ානාධි ිකතුමාවත් 
අගමැිකතුමාවත්  දිවයිවන් සිටිවපත් නැහැ. එතුමන්ලා නැික නිසා 

ඒ ුලවිය ධීවර ක්ථමාන්්වප වයවලන්වන් නැිකව සික ගණනාවක් 
 ාරවම ගාවන් රස්ිකයාුල වන ්ත්ත්වයට  ත් වුණා. ඒ වාවේම 
කමපිටිය ්රවීශවප ්හනම් ආම් න්න වයොලා වගන ධීවර 

ක්ථමාන්්වප වයවලන පුීගලයන්ට විරුීධව නිළු ආම් න්න 
ධීවරයන් ුීව,ෝෂණය කළා. අල වම් ුීව,ෝෂණවලට  
විවරෝධ්ාවලට ආණ්ඩුවේ වැඩ පිළිවවළ වමොකක්ල?  

වම් 'ව ෝට් සිටි' වයා ෘිකය ආණ්ඩුවට  ාරාවළමලක් වුවණ් 

සයි? අවේ ව්ථ්මාන ධීවර සමිකතුමා ලන්නවා  ඒ වකවානුව තුළ 
එක්සත් ාාිකක  ක්ෂය බසන්ාහිර  ළාවත්  වත්්ල ඉඳලා 
වවන්නේපුව ලක්වාත්  අවනක්  ැත්ව්ක් කළු්ර  ලක්වාත් ්රසිීධ 
කළ වලයක්. ඒ ්මයි "වම් 'ව ෝට් සිටි' වයා ෘිකය ආවවොත් 

වගොඩිබවමන් ාාගයක්  වවරළ තීරවයන් ාාගයක් මුහුලට ගසා 
වගන යනවා  ඒක නවත්වන්න හම්බ වවන්වන් නැහැ  හැබැයි අපි 
ආවවොත් 'ව ෝට් සිටි' වයා ෘිකය කරන්න වලන්වන් නැහැ. ඒ නිසා 

ානවාරි 08වැනි ලා විේලවය කරන්න  ානවාරි 08වැනි ලා මහින්ල 
රාා ක්ෂ ආණ්ඩුව  ළවා හැරිවයොත් වි්රයි වම්ක නවත්වා 
ගන්න පුළුවන්" කියලා කියන එක. මුහුුලකරවප ාන්ාව ඒක 

සලහුවා; ඒ කථාව පිළිගත්්ා; ඒ කථාවට රැවටුණා. ඒ අනුව 
මුහුුලකරවප අිකවිශාල ාන්ාවක් ්මුන්නාන්වසේලාවේ ආණ්ඩුව 
හලන්න ඡන්ලය  ාවිච්චි කළා. අල කථා කරන්න නායකවයෝ 

නැහැ.  

ගම් හ දිස්ත්රික්කවප අවේ වායෂඨ් නායකවයක් කථා කරලා 
කියනවා  අර ලුවී රාතුමාවේ ිබරිඳ කිේවා වාවේ " ාන් නැත්නම් 
වක්ක් කා මලා" කියලා. එතුමා හලපු කියමනකුත් ිකබුණා  

"සිගරැට් ගණන් වැ ක නම් අරක්කු බී මලා" කියලා. අල එතුමා 
කියනවා මම අහවගන හිටියා  "මුහුුල යන්න ඕනෑ නැහැ  මුහුුල 
යන්න බැරි නම් ව ෝට් සිටිවප රක්ෂා වලන්නම්" කියලා. ව ෝට් 

සිටිවප රක්ෂා වලන්නම් කියලා අවේ ධීවරයන්ට කියනවා! වම් 
කථාව ්රසිීධ වුණාම වහට අනිීලා වන විට ධීවර නායකයන්  
ධීවරයන් වමොන තීන්ුලවක් ගමවිල ලන්වන් නැහැ. වමන්න 

බසන්ාහිර  ළාවත් ගම් හ දිසත්්රික්කවප  මීගමුව ්රවීශවප  
වත්්ල ්රවීශවප ඉන්න ධීවරයන්ට එතුමා කියන්වන් "මුහුුල 
යන්න අවශය නැහැ  ුඹලාවේ ලරුවන්ට ව ෝට් සිටිවප රක්ෂා 

වලනවා" කියලායි. වවොක්ස්වැගන් වකොම් ැනිය එනකලුත් ඔය 
ආණ්ඩුවේ අය සිහින වලෝක මැේවා වන්.  

වබොවහොම ුාාරුවට කථා කරලා ධීවර ාන්ාවට කියන්වන් 

"කලබල වවන්න එ ා" කියලා. අවේ පියතුමන්ලාට කියනවා  
"මිනිස්නි කලබල කරවන්න එ ා  ධීවර ාන්ාව කලබල 
කරවන්න එ ා" කියලා. වම් ධීවර ගම්මාන සහ වීවස්ථාන අ්ර 
මනා බැඳීමක් ිකවබනවා. ඒක අපි මීගමුවේ ලකිනවා. මමත් 

මීගමුවේ ජීවත් වන මන්ත්රීවරවයක් විධියට හැම ිකසව්සේම ලකිනවා  
පියතුමන්ලා සමඟ  කාදිනමතුමා සමඟ මනා බැඳීමක් ිකවබන බව. 
හැබැයි  කිසිම වවලාවක ඒ ාන්ාව කුසගින්වන් ිකයන්න ඒ 

ආගමික නායකයන්ට බැහැ. ඒ ආගමික නායකයන් ඒ ාන්ාවවේ 
ජීවන වෘත්ිකයට වග කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසායි වම් තීන්ුල 
තීරණවලදී ආගමික නායකයන් මූලිකත්වය ගන්වන්. ඒ 

මූලිකත්වය ගන්න ්ැන්වල කිසිම කැරලි වකෝළාහලයක් 
වවන්වන් නැහැ. හැබැයි  වම්කට ධීවර සමිකතුමා සම්බන්ධවවලා 
ඉන්නවා නම් මම ලැක්වක් නැහැ.  

ඊවප ව ව්ථලා අමා්යවරු වලතුන් වලවනක් මහ මුහුලට 
ගිහිමලා  මුහුල මැල  රීක්ෂා කර බලලා කිවලෝ මීට්ථ ්රමාණය 10 
ලක්වා වැ ක කරනවාය කියලා කිේවා. වම්වා රා විහිළු. වම්වා රට 
හිනස්සන විහිළු. වම්වා වම්  ා්ථලිවම්න්තුව සතුවළේ අගමැිකතුමා 

කරන විහිළු හා සමාන විහිළු. ඊවප ව ව්ථලා අගමැිකතුමාත් වහොඳ 
වහොඳ විහිළු කළා වන්. වමොනවාල වම් විහිළු? අමා්යවරු විධියට 
එතුමන්ලාට වහෝ වවන අයට ගිහිමලා කියන්න බැහැ   Colombo 

Port City එක හලන ්ැන වගොඩ කරන්න අහවම ්ැනින් වැලි 
ගන්න කියලා. ඒ ස්ථානය වගොඩ කරන්න අහවම ්ැනින් වැලි 
ගන්න ඕනෑය කියලා ඒ ආය්න  - වකොන්ත්රාත් සමාගම් - 

ව ොවරොන්ුල වවන්න ඕනෑ; ඒවගොමලන් ගිහිමලා ඒ ්ැන්  රීක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ; ඒ සඳහා නැේ ස්ථානග් කරන ්ැන් වහොයා 
බලන්න ඕනෑ. නමුත් අපි කිසිම වවලාවක ලැක්වක් නැහැ  ඒ 

සමාගම්වල කිසි වකවනක් ගිහිමලා වම් කටයුතුවලට සම්බන්ධ 
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වවනවා. ඒ කටයුතු කරන්වන් නැිකව මිනිනින්ට ්ව්වත් වබොරු 

 ව ොවරොන්ුල වලන්න එ ා. හරි වී ඒ මිනිනින්ට  - ධීවර ාන්ාවට - 
 ැහැදිලි කරලා වලන්න.  

ධීවර ාන්ාව කියන්වන් එලා වේල හරි හම්බ කර ගන්නා 

පිරිසක්. එලා ලවවසේ මත්සය සම් ් වහොයා ගන්න බැරිව ගිවයොත් 

ඒ ධීවර ාන්ාවට අත්වන ඉරණම  වමොකක්ල කියා ධීවර 

සමිකතුමා හැටියටත්  ධීවර ාන්ාව නිවයෝානය කරන 

්රවීශයක ඉන්න වකවනකු හැටියටත් ්මුන්නාන්වසේ ලන්නවා 
සික. මීගමුවේ ාන්ාවට වබොරු බලාව ොවරොත්තුවක් ්මයි  වම් 

දීලා ිකවබන්වන්. ්වම ඒ බලාව ොවරොත්තුව ඉෂ්ට කරලා නැහැ 

කියන කාරණය මා කියන්න ඕනෑ.  

 නි ගිය අය වැවයන් ධීවරයන් වවනුවවන් රක්ෂණ 

ක්රමවේලයක් වයෝානා කළා. ාන්ාව ව ෞීගලික ආය්නවල 

වබෝට්ටු රක්ෂණය කරනවා. නමුත් ඒ ව ෞීගලික ආය්නවලින් 
රක්ෂණ ආවරණ  ගන්න බැරිව අල විශාල ාන්ාවක් පීඩාවට 

 ත්වවලා ඉන්නවා. රාය වම් කටයුත්්ට මැදිහත්වවලා නැහැ. 

ධීවරවයක් මිය ගියාම වලන්න ඕනෑ මුලම සම්බන්ධවයන් වූ වැඩ 

පිළිවවළට රාය මැදිහත්වීමක් කරන්වන් නැහැ.   ව ෞීගලික 

අංශවයන් ඒ රක්ෂණාවරණ ගන්න ගියාම අහනවා  "මුහුුල ගිවප 

කවලාල" කියලා. සිකයකට වලකකට මුහුුල ගියාම  "මුහුුල යන එක 

වහොඳ නැහැ" කියලා කාලවේණ විලයා වල ා්ථ්වම්න්තුවවන් 
කිේවත්  - ඒ ධීවරයා ඉන්වන් මුහුල මැීවී නම් - ආ නි ඔහු වගොඩ 

ිබමට එන්වන් නැහැ. ඒ නිළි නිළඟට  ඒ කුණාටුවට මුහුණ වලමින් 

ධීවරයා ඒ වැඩ කටයුත්් කරන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ කටයුත්් අත් 

හැරලා ධීවරයන් ආ නි වගොඩ ිබමට එන්වන් නැහැ. හැබැයි  බැරි 

වවලාවත් ඒ කාලය තුළ ඒ ධීවර යාත්රාවට  බහුදින යාත්රාවට 

යම්කිසි කරලරයක් සිීධ වුවණොත් රක්ෂණවයන් ඒ මුලල 

වගවන්වන් නැහැ. ආණ්ඩුව ඒ ගැන බලන්වන් නැහැ. ආණ්ඩුවට ඒ 
වවනුවවන් වැඩ පිළිවවළක් නැහැ. මම හි්න හැටියට ආණ්ඩුව 

වම්වා නෑනිණා වසේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ගරු සමිකතුමනි  බහුදින 

ධීවරයා වගොඩ නඟන්න  නිළු ආම් න්න ධීවරයා වගොඩ නඟන්න 

වැඩ පිළිවවළ හලීදී වමන්න වම් කාරණා ගැනත් බලන්න ඕනෑ.  

අපි වලෝකයට මත්සය සම් ් අ නයනය කරන්න ුත්සාහ 

කරනවා. අපි  යුවරෝ ා මත්සය ්හනම ඉවත් කර ගත්්ාය  
කියනවා. අවේ යුවරෝ ා මත්සය ්හනම ඉවත් වුණාම පිට රටවල 

ඉන්න මිනිස්නි සවිමලා අවස්ථාවවන් ්රවයෝානය අරවගන අවේ 

මත්සය සම් ් වකොමල කනවා.  නි ගිය කාලවප මුහුවී තුවනන් 

එකක සීමාව තුළ ්මයි ධීවර ක්ථමාන්්ය කිරීමට ඉඩ ලැබුවණ්. 

නමුත්  නි ගිය රාය මුළු රට වවට්ම ධීවර ක්ථමාන්්ය කරන්න 

පුළුවන්  රිසරය හලා ුලන්නා. 

අල විේවන්ශව්රන් මහත්මයා - ුතුව්ථ මහ සමික - වමොකක්ල 
කියන්වන්? අල ුතුව්ථ මහ සමික කියනවා  "ලකුවණ් ධීවරයා 

ුතුරට එන එක ්රශන්යක්" කියලා. හැබැයි  ඉන්දියාවේ ධීවරයා 

සවිමලා ුතුව්ථ ධීවරයන් ්ළා ව ළලා  ුතුව්ථ ධීවරයාට 

්්ථානය කරලා මත්සය සම් ් වකොමල කන එක ගැන ුතුව්ථ 

මහ සමිකට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.  එතුමා ඒවා ලන්වන් නැහැ. 

ලකුවණ් ධීවරයා ුතුරට යන එක ගැන ්මයි එතුමාට ගැටලුව 

ිකවබන්වන්. ාාිකවාලය  ටන් ගන්වන් වමන්න වම් වාවේ 
වීවමවලින්. මාසයකට බහුදින ධීවර යාත්රා 10 000ක් වි්ර ුතුරු 

මුහුවී අවේ මත්සය සම් ් වකොමල කනවා. අපි ඉන්දියාව 

හුර්ම කරන නිසා  ඉන්දියාවට අපි  කරු බලු කුක්වකෝ වවලා 

ඉන්න නිසා  අපි ඉන්දියාවට ඒ ්රමටම හිස නමන නිසා  "වරෝ" 

ඔත්තු වසේවයට අපි ගරු කරන නිසා ඉන්දියාව අවේ මත්සය 

සම් ් වකොමල කන එක ගැන අපි කථා කරන්වන් නැහැ. අවේ 
ධීවරයාට වන  - [බාධා කිරීමක්] 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඉන්දියානු ධීවරයන් වම් මත්සය සම් ් වනළා ගන්න එක අපි 
සීමා කරලා ිකවබනවා.  වම් කටයුත්් අවුරුුල  0ක් ිකසව්සේ සිුල 
වුණා. මම වම් අමා්යාංශය බාර ගත්්ාට  ස්වසේ ඒ එකම 
වබෝට්ටුවක්වත් නිලහස් කවළේ නැහැ. ලැනටම වබෝට්ටු 100 
ගණනක් අවේ බාරවප ිකවබනවා. ඒ නිසා ලැන් ඒ ්ත්ත්වය 
වගොඩක් අඩුවවලා ිකවබනවා. ඒ වි්රක් වනොවවයි  මමත්  විවීශ 
අමා්යතුමාත් 5වැනි ලා ඉන්දියාවට යනවා. රාාය ්ාන්ත්රික 
මට්ටමිනුත් වම් ්රශ්නය විසඳා ගන්න අපි ්ව ුත්සාහයක් 
ලරනවා. අපි කිසිවසේත්ම ඉන්දියාවේ ධීවරයන්ට අවේ මුහුුල සීමාව 
තුළ ධීවර ක්ථමාන්්වප වයවලන්න ඉඩ   වලන්වන් නැහැ. පුළුවන් 
්රම් ඔවුන් අත් අඩංවේවට ගන්න කියලා අපි ු වලස් දීලා 
ිකවබනවා.  

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ තහේරත් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
හැබැයි  මෑ් ාාගවපදී නම් එවහම අත් අඩංවේවට ගැමමක් 

පිළිබඳව සඳහන් වුවණ් නැහැ  ගරු සමිකතුමනි.  
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මීට සික වලකකට ඉස්වසමලාත් අපි වබෝට්ටුවක්  අත් 
අඩංවේවට ගත්්ා. අපි ඒ  මිනිසන්ි  නිලහස් කරනවා. අ ට මිනිස්නි 

ිකයා ගන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත් වබෝට්ටු සියමල රාා සන්්ක 
කරනවා. 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ තහේරත් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඉන්දියාව වම් කටයුත්් කරන්වන් ඊට වඩා වවනස ්විධියකට. 

ඉන්දියාව අවේ  ුලවිය අත් අඩංවේවට ගත්්ාම වබෝට්ටු කුඩු 
 ට්ටම් කරලා  ලැම ඉරලා  ලැම ක ලා විශාල විනාශයක්  
කරනවා. 

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අපි ලැලක් වහෝ වබෝට්ටුවක් වහෝ කිසිම වලයක් වලන්වන් 
නැහැ. මම ධීවර අමා්යවරයා වුණාට  සව්සේ වබෝට්ටුවක්  ලැලක් 
වහෝ කිසිම ආම් න්නයක්  නැව් වලන්වන් නැහැ කියලා 
වග වමන් කියනවා. 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධ තහේරත් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
වබොවහොම ස්තුිකයි. ඒ විධියට වීවරෝලාරව ඒවාට මුහුණ 

වලනවා නම් අ ටත් ටිකක් ආඩම්බරයි. ව්ථ්මාන ධීවර 
අමා්යවරයා  හිටපු ධීවර අමා්යවරයාට වැ කය වබොවහොම 
ඉදිරිවයන් ඉන්න එක ගැන අපි සතුටු වවනවා. හිටපු ධීවර 
අමා්යතුමාවේ කාලවප ධීවර සමිිකවල හිටපු සාා ිකවරුන් 
කරපු ක්රියාකාරකම් නිසා  ඔවුන්ම ව ෝට් සිටි එක සම්බන්ධවයන් 
ාන්ාව ුසි ගැන්වීම් කරනවාල කියලා අල අ ට සැක මතු වවලා 
ිකවබනවා. ඒ ගැනත් ඔබතුමන්ලා ටිකක් වහොයලා බලන්න. 
ඉන්දියාව ගැන වහොයනවා වාවේම  ඔබතුමන්ලා එක්ක ඉන්න අය 
ගැනත් ව ොේඩක් විමසිලිමත් වවන්න. ඒ ුසිගැන්වීම්වල  
ිකවබන්වන් වවන අරමුණක්; ක්රියාත්මක කරන්වන් වවන 
අරමුණක්. ඒ අය යන්වන් වවන අරමුණක. අවශය වවලාවට 
ාන්ාව ුීව,ෝෂණ කරන්න සලලා ලාන්න පුළුවන් ්ත්ත්වයක්  
හලන්න ඒ වගොමලන් ුත්සාහ කරනවා. 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ්ව විනා ක වලකක කාලයක් ිකවබනවා. 

 
ගු ඉන්දික අනුුද්ධ තහේරත් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ලැන් ්මුන්නාන්වසේලා යුවරෝ ා සංගමයට මත්සය අ නයනය 

කරන එක ව්ථධනය කරන්න ූලානම් වවනවා. නමුත් කියන්න 
කනගාටුයි   නි ගිය වසව්ථ අවේ ධීවර ක්වෂේත්රවප ව්ථධනය සියයට 

7.8කින්  නි බැහැලායි ිකවබන්වන්. වම් ්ත්ත්වය ව්ථධනය කර 
ගන්න ධීවර සංසථ්ාව ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. ධීවර සංසථ්ාවේ 
අනවශය වසේවකයින් ඉවත් කර ඒ ආය්නවප ිකවබන ගැටලු 
නිරාකරණය කර ගන්න ඔබතුමන්ලා වැඩ පිළිවවළක් වයොලනවා 

නම් ඒක වඩාත් වහොඳයි. ඒ වාවේම  අපි ලන්නා විධියට ය ්ාගාර 
තුන-හ්රකට වැ කය ලංකාව පුරා නැහැ. ඒ ය ්ාගාර වැ ක කර 
ගන්න වැඩ පිළිවවළක් ්මුන්නාන්වසේලා අය වැවයන් ඉදිරි ත් 

කළා. ්මුන්නාන්වසේලා අය වැවයන් ඒ සඳහා ්රික ාලන වවන් කර 
ගත්්ා.  නමුත් ඒ කිසි වලයක් වනොවන නිසා ්මයි අවේ ආණ්ඩුවේ 
ඉඳලා -හිටපු ආණ්ඩුවේ ඉඳලා- වම් ආණ්ඩුවට සහවයෝගය වලන 

සමිකවරුන්ට අපි කථා කරලා කියන්වන්  "්මුන්නාන්වසේලාට 
ලැන් මනාව වවනස වත්වරනවා සික වන්ල?" කියලා.  

ඒ කාල වකවානුව තුළ වකෝටි ්රවකෝටි ගණන්වලින් ්මයි 
අමා්යවරු වැඩ කවළේ. එලා ලක්ෂ හාර- න්ලාහ ්මයි මැිකවරණ 
වකොට්ඨාසවලට ලැබුවණ්. ඒත් වම් වවන් කරපු මුලමවලින් කිසි 
වලයක් කරන්න ්මුන්නාන්වසේලාට  වනොහැකිවීම ගැන අවේ 
කනගාටුව ිකවබනවා. වම් අය වැවපදීවත් ඒ මුලල වවන් කරවගන 
වැ  ක ඉඩකඩ ්රමාණයක වම් ය ්ාගාර ස්ථා නය කරන්න කටයුතු 
කරන්න. ඒ වාවේම  ධීවරයාවේ හදිසි මරණයකදී වලනවාය කියපු 
රක්ෂණ මුලම  හරියට වලන්නත් ්මුන්නාන්වසේලාට බැරුව ගියා. 
එක ධීවරවයකුට ලක්ෂ 10 සිට ලක්ෂ 25ක් ලක්වා වලනවාය 
කිේවා. ඒ වාවේම ධීවර යාත්රාවලටත් මුලම වලනවා කිේවා. නමුත් 
ඔබතුමන්ලාට ඒ මුලම වලන්න බැරුව ගියා. ඒ අය වැය නිළි 
නිළවේ ගසා වගන ගියා; කුණාටුවේ ගසා වගන ගියා. ඒ නිසා ඉදිරි 
ව්ථෂය සඳහා එන අය වැවයන්වත් ඒ වැඩ කටයුතු සඳහා වකවසේ 
වහෝ මුලම වවන් කර ගන්න.  

අල අගමැිකතුමා කරපු කථාවවන් නම් වියලම් වබොවහොම සැරට 
අඩු කරන -කේ ාුල කරන-  ාටක් ්මයි ව න්වූවප. වියලම් 
කේ ාුල කවළොත් රට ඉදිරියට යන්වන් වකොවහොමල කියන එක 
අ ට හි්ා ගන්න පුළුවන්. 2016 අවුරුීලට වැ කය 2017 අවුරුීල 
නරක වවයි. 2017 නරක වුණාම  මට හිව්න හැටියට 2018 අ ට 
වහොඳ වවයි. අවේ අමා්යවරවයක් ඉන්න නිසා අ ට ධීවර 
ක්වෂේත්රය ගැන විශ්වාසයක් ිකයා ගන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වබොවහොම ස්තුිකයි  කථා 
කරන්න මට වම් කාලය ලබා ුලන්නාට. වම් අණ නත් තුළින් ගරු 
සමිකතුමාවේ කටයුතු ඉදිරියට වගන යන්න හැකියාව ලැවේවායි 
කියා ්රා්ථථනා කරමින් මා නිහඬ වවනවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගරු ගාමිණී ායවික්රම ව ව්ථරා මහ්ා. ඔබතුමාට 

විනා ක 10ක කාලයක් ිකවබනවා. 
 

ගු ෙහින්ාානන්ා අලුත්ගෙතේ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කුරුණෑගල මාළු නැහැ වන්. 

[අ.ාා. 2.48] 

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ තපතර්රා ෙහ ා (ිනරසර සංවර්ධන 

හා වනජීවි අො යුරො) 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபரரரா - வலுவாதார 

அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

මාළු ඉන්නවා වන්. නාවලපිටිය  ැත්වත් ඉන්න ාාිකවප මාළු 
අවේ  ැත්වත්ත් ඉන්නවා. ඔබතුමා හැුලවණ්ත් කුලියාපිටිවයන් 
වන්. ඉිකන් වකොවහොමල එවහම කියන්වන්? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ලැන් වම් කථා කරන්වන් මාළු 
සම ම ගැන; විනාශ කිරීම ගැන. මවේ රාාකාරිය ්මයි 
මත්සයයන් ආරක්ෂා කිරීමයි  වයාේ් කිරීමයි. ඒ වාවේම මුහුල 
ආරක්ෂා කිරීමයි. වම්ැන ඉන්න සියලුවලනාම කථා කරන්වන් 

ව්ථ්මාන  රම් රාව ගැන වි්රයි. නමුත්  අපි ඊට වඩා අවේ 
අනාග්  රම් රාව ගැන හි්ලා ක්රියා කරන්න අවශයයි.  ටු 
අලහස් සතුව ුීව,ෝෂණ ගැන වි්රක් කථා කරලා හරියන්වන් 

නැහැ. වමවහම ගිවයොත් අ ට අනාග්වපදී අමලන්න  මුහුවී 
මාළු ඉඳීයිල?  

නිනාමි තුළින් අපි විනාශ වවනවා. නිනාමි වවන්න පුළුවන්  

වගොඩ ිබම සික වන වයසන  වවන්න පුළුවන්  වම්වායින් මිනිනින්ට 
හානි  ැමිවණනවා. අවනක් අ්ට  සිුලවන  රිසර විනාශය නිසා 
අවේ රට කාන්්ාරයක් බවට  ත් වවයි. අපි ඒක ම්ක ිකයා 

ගන්න ඕනෑ.  රිසරය ආරක්ෂා කිරීවම් වැලගත්කම බුුලරාාණන් 
වහන්වසේත් වීශනා කරලා ිකවබනවා. "සියැවටම" කියන රතු 
ඉන්දියානු නායකයා කියලා ිකවබනවා  "ගහ වකොළ  ස්ා 

සිේ ාවා  මත්සයයන් ඔක්වකෝම විනාශ කරලා ුඹලා හම්බ කරන 
සමලි කන්නල?" කියලා. අන්න ඒක අපි ම්ක ිකයා ගන්න ඕනෑ. 
ගරු සමිකතුමාට -අවේ මිත්රයාට- වබොක්සින් ගහනවා වාවේ ගහන 
හැටි මට ව වනනවා. ඒත් කාටවත් ඔබතුමාට ගහන්න බැහැ. 

ඔබතුමාවේ ස්ථාවරවප ඔබතුමා ඉන්න. අපි ඔබතුමා එක්ක 
ඉන්නවා.   

මත්සයයන් වි්රක් වනොවවයි  ගහ වකොළ  ස්ා සිේ ාවා 

සතුළු වලෝකවප හැම වලයක්ම එකට බැඳිලා ිකවබනවා. නමුත් 
අල සමහර වීවම ්හනම්  වවලා ිකවබනවා. මම ආඩම්බර 
වවනවා  ඔබතුමා ාා්යන්්ර මිකයට අනුව යම් යම් මත්සය ව්ථග 

හා ලැම ව්ථග ්හනම් කිරීම ගැන. ඔබතුමා හි්න්න ඕනෑ අවේ 
කාලය ගැන වනොවවයි. ඔබතුමා හි්න්න ඕනෑ  අනාග් 
 රම් රාව ගැනයි. අපි හි්න්න ඕනෑ  ්ාවකාලික වූ අවේ 

වීශ ාලන ගමන ගැන වනොවවයි. ඒ නිසා එ ක්රව ඔබතුමාට 
පියවර ගන්න වවනවා. එවහම පියවර වනොගත්ව්ොත් අ ට 
ඉදිරිවපදී වමොකල වවන්වන්? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ආඩම්බරවයන් වම් 

කාරණය කියන්න කැමැිකයි. CITES සමුළුව කියන්වන්  ගහ 
වකොළ  ස්ා සිවු ාවා  මත්සයයා ගැන කථා කරන සමුළුවක්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වම් සමුළුව ලකුණු අප්රිකාවේ 

වාොහැන්නස්බ්ථේවල ිකබුණා. වලෝකවප රටවම 192න්  රටවම 
182ක් වම් සංවිධානයට බැඳිලා ඉන්නවා; ඒ ගිවිනිම්වලට අත්සන් 
කරලා ිකවබනවා. වම් සංවිධානය ඉ්ාම  බලවත් විධියට 

ක්රියාත්මක වවනවා. ගහ වකොළ  ස්ා සිේ ාවා සතුළු වඳ වී යන 
සෑම වලයක්ම සංරක්ෂණය කළ යුතු වීවම වලස නම් කරලා 
ිකවබනවා. ඒවා විනාශ කිරීම ්හනම් කරලා ිකවබනවා. Sharks, 

rays වැනි සතුන්  ඔබතුමා අල වගවනන නිවයෝගවලින් ආවරණය 
වවලා ිකවබනවා. ලකුණු අප්රිකාවේ ිකබුණු ඒ 17වැනි සමුළුවවන් 
 සව්සේ 18වැනි සමුළුව  ැවැත්වීවම් අවසථ්ාව ලංකාවට 
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ලැවබනවා. මම  වම් අවසථ්ාවේදී ඒ කාරණය ඉ්ා ආඩම්බරවයන් 

කියන්න කැමැිකයි. වමත්රී ාල සිරිවසේන ානාධි ිකතුමා  
අගමැිකතුමා සතුළු වම් ආණ්ඩුවට ිකවබන වගෞරවය නිසා 18වැනි 
සමුළුව ලංකාවට ලබා වලන්න ඔවුන් තීරණය කළා.  මට පුළුවන් 
වුණා  ඒ සමුළුව ලංකාව ට වගවනන්න. රටවම 187ක් - [බාධා 

කිරීමක්]ඔේ   ඕක් ගෑවවයි; වකොර වවයි. කෲස ්කියලා යයි  පිටි 
 සව්සන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ ්ත්ත්වය වවනවා එවහම කරන 
අයට.  මී හරක් ඉන්වන් යාල. [බාධා කිරීමක්] යාල ඉන්න ඒ  මී 

හරකුන්ටත් බඩ යනවකොට ඔය  ශේලය එනවා.   

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මා  ගරු සමිකතුමාත්  ගරු  
නිවයෝාය සමිකතුමාත් අගය කරනවා. මා කථා  කවළේ එතුමන්ලාට 

ආලරවයන්.  අල අ ට මාලදිවයින ආල්ථශයට ගන්න පුළුවන්.  ඒ 
රට මත්සයයන් අමලනවාට වඩා  සංරාරකයන් වගනැවිත් 
්මමනින් වැනි මත්සයයන් ව න්වලා ආලායම් ලබනවා. ඔවුන් ඒ 

සඳහා ඒ ඒ ්රවීශ සීමා කරලා ික වබනවා. මනින් අමලන ්රවීශ  
වවනම   සංරාරකයන් එන ්රවීශ වවනම සීමා කරලා ිකවබනවා. 
ඒ හරහා ිබලියන ගණනක මුලම හම්බ කරනවා. අ ට වඩා ලහ 
වේණයක් මුලම හම්බ කරනවා. මම ලන්නවා අවේ රවට්ත් 

කමපිටිය  මිරිස්ස වැනි ්ැන්වල වබෝට්ටුවලින්  මාළු අමලපු අය 
ලැන් සංරාරකයන් වගන ගිහින් මත්සයයන් ව න්වන්න ට  ටන් 
වගන ිකවබනවා.  

ගරු සමිකතුමනි  මා ඔබතුමාට සහාය වලනවා. Marine sector 
එකත් මට අයිික විෂයයක් නිසා අපි එකට එක්කානි වවලා  වම් ුලක් 
විඳිමින් මාළු අමලන ධීවරයන්වේ ජීවන මා්ථගය සා්ථථක 

කරන්න   ඒ අයවේ ආලායම්  මා්ථග වැ ක කරන්න කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. සංරාරකයන් ිකස්ලාහක්  මණ එනවා මුහුුල සත්වයන් 
බලන්න. ්ව අවුරුුල වලකකදී වම් ්රමාණය ලක්ෂය   නින  බව 

මම ලන්නවා. අ ට ඒ හරහා ුලක් විඳින වම් ධීවර ාන්ාවට ආලායම් 
මා්ථගයක් සික කළ හැකියි. ඒ සඳහා  ඔබතුමාත් එක්ක එකට වැඩ 
කරන්න  මම ලෑස්ිකයි. 

ධීවර වබෝට්ටු ගැන විවශේෂවයන් මම කියන්න  ඕනෑ. ්හනම් 
ලැම අපි නවත්වන්න ඕනෑ.  නැත්නම් මත්සය ව්ථග විනාශයි. ඒ 

වාවේම corals  විනාශ වවනවා. Corals  ිකබුවණොත්  නිනාමිවලින් 

වන බල ෑම  අඩු වනවා. අපි වම්වා  ඔක්වකොම කම නා කරන්න 
ඕනෑ.  යම් අය වකටි මා්ථගවයන් ආලායම් ු යන්න  වැඩ කිරීම 
නිසා මත්සය   ැටේ ටිකත්  නැික කවළොත් ්ව අවුරුුල විසස්ක් 
වනවවයි  අවුරුුල ලහයක් යීදී  මුහුුල  ත්ලට වමොකල වවන්වන්? ඒ 

නිසා    ඔබතුමාට මා කියන්වන්  මිකය තුළ    වලෝක ධ්ථම මිකය 
තුළ  එ ක්රව අපි තීරණ ගනිමු  ක්රියා කරමු කියන එකයි.  ඒක 
වනොකවළොත් මහා විනාශයක් වවනවා.  

අල මනින් සම මට ඩයිනමයිට්  ාවිච්චි කරනවා  මන්නාරම  
්රවීශවප  ත්රිකුණාමලවප Pigeon Island  ්රවීශවප. කැිබනට් 
අනුමිකය ලැබුණාම ම වේ කා්ථය මණ්ඩලය මම වැ ක කරනවා. 

ඔබතුමාවේ අමා්යාංශවප Navy Coast Guard  එක්ක මවේ 
අමා්යාංශවප නිලධාරින් එක්ක වම්  අනවසර ක්රියා වැළැක්වීමට 
ක්රියා කරනවා. ඒ සඳහා ලැ ක මික වගන   ඒමට වැඩ පිළිවවළක් 

ක්රියාක්මක කරනවා. ඒ මික වගන ඒම ඉ්ා අවශයයි. වම් වැඩ 
පිළිවවවළේදී  අපි ඔක්වකොම එකතු වවලා  ක්රියා කරන්න ඕනෑ.   ටු 
වීශ ාලනය ඔස්වසේ කටයුතු කරලා වම් කටයුතු සා්ථථක  

කරන්න බැහැ.  

මම වම් කාරණය විවශේෂවයන් කියනවා. මම  රිසරයට 
ආලරය කරන වකවනක්.  රිසරයට ආලරය කරන අය විධියට  
මනින් සම මට  ඩයිනමයිට්  වයොලා කරන විනාශය  නැවැත්වීමට 

අපි  ක්රියා කරන්න ඕනෑ. ලංකාවට කියන්වන් ඉන්දියන්  සාගරවප 
මුතු සටය කියලා. මම කියන්වන් "Paradise of the Indian 

Ocean" කියලායි. වලෝකවප රටවම  18 ක්ම  CITES සමුළුවේදී  

කිේවා  ඔබලාවේ රටට අපි සහාය වලනවා" කියලා. EU රටවම 
විසිහයම මට කිේවා  "We are supporting your country, Sri 
Lanka, which we have now recongized." කියලා. මත්සය 
්හනම ඉවත්වීම තුළිනුත්  මත්සය  නිෂ ්ාලනය වැ ක කිරීවමනුත්  

ධීවරයාවේ ආලායම වැ ක කරන අ්ර  විවීශ විනිමයත් අ ට 
එනවා.  

මා  ලැන්  ඩයිනමයිට්  ්රශ්නය කිේවා. ගරු සමිකතුමනි  

වකොරම හා ගම ර ආශ්රි්ව ලැම  වයදීම නිසා විශාල විනාශයක් 
වවනවා. අහුන්ගමවම සිට  ඉඳුරුව ලක්වා වවරවළේ  කැස්බෑවුන් 
 ණහක් සික වලකක් තුළ විනාශ වවලා. ඒ වා්ථ්ා අරවගනයි  මම 

වම් කථා කරන්වන්.  

මවේ කා්ථය මණ්ඩලය වැ ක කර ගැමමට කටයුතු කරනවා.  
ගිය නිමානවප  ඒ සඳහා කැිබනට් මණ්ඩලවප අනුමිකය ලැබුණා. 

්මමනින්  වඩොමපින් ව න්වන්න වසේවකයන් මදි.  සංරාරකයන් 
එච්රර පිරිසක් එනවා. මවේ අමා්යාංශයට අලාළ ිබලියන 
ගණනක  ත්රිකා තුනක්  අනුම් කළා  වාහන ගන්න  ආම් න්න 
ගන්න. ඊළඟට කා්ථය මණ්ඩලය බඳවා ගන්නත් අනුමිකය සඳහා 

ලානවා. ඊට  සව්සේ සංරාරකයන් යන හැම වබෝට්ටුවකටම එක 
වසේවකවයක් බැගින් ලමනවා.    

 නි ගිය ලවසක නාවික හමුලාවේ වකොමවලෝරුත් එක්ක මම 

මිරිස්වසේ ගියා  Navy ship එකක. වනොකියාම ඒ ස්ථානය බලන්න 
ගියා. ්මමසා හිටියා. ්මමසා එීදී වමොකල කවළේ?  යාලදී 
වකොටියා ඉන්නවකොටත් වාහන යන්වන්. ඒ වාවේ ගියා. අවේ 

නැව ්මමසාට ු කන් ගියා. මම වලිගය වි්රයි  ලැක්වක්.  

 

ගු ෙහින්ාානන්ා අලුත්ගෙතේ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කාවේල? 
 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ තපතර්රා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபரரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමා  වලිගයක් ගැනල අහන්වන්? වලිගය ිකවබන අයට 

්මයි මම  වම් කිේවේ. ඒක අහගන්න එ ා.  

නිරුක්කු ලැම  ලයිලා ලැම  හැඹිලි ලැම වැනි  න්න ක්රම 
කමපිටිය ්රවීශවපත් ිකවබනවා. ඒවා ්හනම් කරන්න ඕනෑ. 

ගරු සමිකතුමනි  අවේ මුහුවී මුහුුල ඌරා  ඉන්නවා. ඒ 
මත්සයයින් කමපිටිය හා මන්නාරම  ැත්වත් වි්රයි ඉන්වන්.  
මුහුුල ඌරා වලෝකයටම ඉන්න ුල්ථලා සව්ක්. ඔවුන් මරන්න 

්හනම් කරලා ිකවබනවා. අපි සහාාගි වුණු සමුළුවේදී දීපු 
ව ොවත් ඒ ුල්ථලා සතුන්  ගහ වකොළ පිළිබඳ විස්්ර ිකවබනවා. 
අපි වම් සියලු වී ගැන ාන්ාව ලැනුවත් කරමු. ධීවර ්රුණයාට 

වම්වා අවවබෝධ කරමු. ධීවර ්රුණයාට අවවබෝධ කරමු අනාග් 
 රපුර වවනුවවන් වම්වා ආරක්ෂා කිරීවම් වැලගත්කම ගැන. අපි 
ඔවුන්ට අ් වලනවා. ඒකට අපි ලැහැස්ිකයි. අපි ඒකට වැඩ 

පිළිවවළක් හලමු. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ්ව විනා ක වලකක් ිකවබනවා. 
 

ගු ගාමිණී ජයවික්රෙ තපතර්රා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபரரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  සමුද්ර දූෂණය ගැනත් යමක් 

කියන්න ඕනෑ. ධීවරයන්  ලැම ලැමීවමන් සහ ාලයට එකතු වවන 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

ව්ම අ ද්රවය නිසා සමුද්රය විනාශ වවනවා; වකොරම විනාශ 
වවනවා. මාලදිවයිවන් වමොනවාල ිකවබන්වන්? මාලදිවයිනට  
දූ ත් ටිකක් ිකවබනවා; මුහුල ිකවබනවා.  ැය කිහි යකින් 

ලංකාවේ ඕනෑම ්ැනකට යන්න පුළුවන්. ගහ වකොළ  ස්ා 
සිේ ාවා හැම වලයක්ම අ ට ව න්වන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්ත්රීතුමනි   මවේ අමා්යාංශය සංරාරකයන්වගන් රුපියම 

මිලියන 1 ක්  14ක් ලවසකට හම්බ කරනවා. ඒකයි  
ානාධි ිකතුමා  අගමැිකතුමා සතුළු කැිබනට් මණ්ඩලය මට සහාය 
ුලන්වන්. මම ඒ අයට ව ොවරොන්ුල වවලා ිකවබනවා  "මට සහාය 

වලන්න. 2018 වවීදී ලවසක ආලායම මිලියන 16  න්නලා 
වහොයලා වලන්න මවේ අමා්යාංශය කටයුතු කරනවා." කියලා. ඒ 
්ත්ත්වයට එන්න අපි ක්රියා කරනවා. අ ට ආලායම් එන්වන් 

වකොවහොමල?  

අල වීය ය සංරාරකයාත් හැම ්ැනටම යනවා. විවීශ 
සංරාරකයන් අවේ රටට එනවා.  අ ට ලැන් ආලායම් ලබා ගන්න 
පුළුවන් ්ත්ත්වයට එන්න පුළුවන්කම ිකවබනවා. අපි ඒ 

්ත්ත්වයට එන්න නම් සමුද්රය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
සමුද්රය විනාශ කරන්න වලන්න එ ා. මම කථා කරන්වන්  
මුහුුලකරවප ජීවත් වවන අයවේ අනාග් ලරුවන් වවනුවවන්. අපි 

 ටු අලහස් ම් කථා කරන්න වහොඳ නැහැ. බලය කියන එක කාට 
වුණත් ්ාවකාලිකයි. ඒක  අපි සියලුවලනාටම ව ොුලයි. ඒ නිසායි 
මම වම් කථාව කියන්වන්. 

සමුද්රවප ආරක්ෂා කළ යුතු මනින් සම ම වකවරහි මික ලාලා  
ඒ මික ්දින් ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ. මාලදිවයිවන් බය නැතුව 
ඒ මික ක්රියාත්මක කරනවා. ඒ මික කඩන අයඅත් අඩංවේවට 

ගන්නවා. අපිත් ඒ පියවර ගනිමු. කවුරු කෑ ගැහුවත්  කරන්න ඕනෑ 
වී කරමු. මික විවරෝධී වැඩ නවත්වමු. ඒ අය වත්රුම් ගමවි  
වම්වා කරන්වන් ඒ අයවේ ලරුවන් වවනුවවන් කියලා.  

මම මීට වඩා කාලය ගන්වන් නැහැ. මම අන්ිකම 
වමොවහොවත්යි කථා කරන්න කාලය ඉමලා ගත්වත්. ආරක්ෂි් 
මත්සයයන් සම ම සම්බන්ධවයන් වන සත්ව හා වෘක්ෂල්ා 
ආරක්ෂක  නවත් ඒ වාවේම ධීවර ආඥා  නවත් ඒ 

සම්බන්ධවයන් වන මිකය ිකවබනවා. CITES සමුළුවේ ගිවිනිමට 
අත්සන් කරපු රටක් විධියට අපි ඒ මිකරීික ආරක්ෂා කරන්න 
බැඳිලා ඉන්නවා. 2019 ව්ථෂවපදී ඒ සමුළුව ලංකාවේ ිකවබන 

නිසා  මුහුල වාවේම වගොඩිබමත් ආරක්ෂා කරන වලෝකවප ිකවබන 
ආල්ථශවත් රටක් බවට  ත් කර ව න්වීමට ඔබතුමාට ශක්ිකය  
වධ්ථය  වාසනාව ලැවේවා! ඒ සඳහා ඔබතුමාට අවේ සම්පූ්ථණ 

සහවයෝගය වලනවා කියලාත් ්රකාශ කරනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Charles Nirmalanathan, you have fifteen 
minutes.  

 

[பி.ப. 2.59] 
 

ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள! 

கடற்தறாழில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சர் 

அவர்கள் சர்வரதச எல்கலயில் மீன்பிடிப்பது ததாடர்பில் 

இன்று முன்தமாழிந்துள்ள பிரரரகைகய நான் 

வரரவற்கின்ரறன். சர்வரதச எல்கலயில் மீன்பிடிக்க 

அனுமதித்தால் எங்களுகடய மக்களும் எங்களுகடய நாடும் 

வாழ்வாதார ாீதியில் முன்ரனற முடியும் என்பகதத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்ரறன். சர்வரதச எல்கலயில் 

மீன்பிடிக்கின்ற ரயாசகனகயத் ததாிவித்துள்ள தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்களிடம் கூறுவதற்குப் பல விடயங்கள் 

இருந்தாலும் ரநரம் கருதி, எங்களுகடய பிரரதசம் 

சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விடயத்கத மட்டும் அவாின் கவனத்துக்குக் 

தகாண்டுவர விரும்புகின்ரறன். அவர் இருக்கின்ற ரநரத்தில் 

இதகனச் தசால்வதுதான் தபாருத்தமானது . ஆகரவ, தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் இந்தப் பிரச்சிகனக்குப் பதிகலச் 

தசான்னால் நன்றாக இருக்கும்.  

முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் தகாக்கிளாயில் களப்பு ஒன்று 

இருக்கின்றது. அந்தக் களப்பு 1996ஆம் ஆண்டின் உள்நாட்டு 

நீர்நிகலகள் சட்டத்தின்கீழ் வருகின்றது . அந்த வககயில் 

அந்தக் களப்பில் மூன்றகர அங்குலத்துக்கு ரமற்பட்ட 

கண்ககளக் தகாண்ட வகலகள்மூலம்தான் மீன்பிடிக்க 

முடியும். அரதரநரம் இயந்திரப் படகுகள்மூலம் களப்புக்குள் 

தசல்ல முடியாது. இந்தச் சட்டத்துக்கு அகமவாகத்தான் 

தகாக்கிளாய் களப்பில் மீன் பிடிக்க முடியும். உள்நாட்டு 

நீர்நிகலகளில் மீன்பிடிப்பததன்றால் கடற்தறாழில் 

அகமச்சில் அனுமதி தபற ரவண்டும். ஆனால், தகாக்கிளாய் 

களப்பில் எந்தவிதமான அனுமதியும் இல்லாமல் சிறிய 

கண்ககளக் தகாண்ட கூட்டு வகலகயயும் இயந்திரப் 

படகுககளயும் பாவித்து ரவறு பிரரதசங்ககளச் ரசர்ந்தவர்கள் 

மீன்பிடித்துக் தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.  

இந்தக் களப்பு முல்கலத்தீவு மாவட்டத்துக்கும் 

திருரகாைமகல மாவட்டத்துக்கும் நடுவில் இருக்கின்றது . 

அங்கு அனுமதியின்றி மீன்பிடித்தகதத் தடுப்பதற்கு 

அண்கமயில் மீன்பிடித் திகைக்கள அதிகாாிகள் 

முயற்சித்தரபாது கககலப்புச் சம்பவதமான்றும் 

இடம்தபற்றுள்ளது. உண்கமயில் தகாக்கிளாய் களப்பில் ஏன், 

சட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்த முடியாமல் இருக்கின்றது 

என்பகத தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் இந்தச் சகபக்குத் 

ததளிவுபடுத்த ரவண்டும். முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில்  

தகாக்கிளாய், தகாக்குத்ததாடுவாய், கருநாட்டுக்ரகைி ஆகிய 

பகுதிககளச் ரசர்ந்த மீனவர்கள் அந்தக் களப்பின்மூலம்தான் 

தங்களுகடய வாழ்வாதாரத்கதப் தபற்றுக்தகாள்கின்றார்கள்.  

மீள்குடிரயறிய அந்த மக்கள் தங்களுகடய வாழ்வாதாரத்கத 

ரமற்தகாள்ள முடியாமல் இருக்கின்ற சூழ்நிகலயில், ரவறு 

சிலர் அவர்களின் கண்முன்னால் தகடவிதிக்கப்பட்ட 

தபாருட்ககளக்தகாண்டு ததாழில் தசய்கிறார்கள். அதற்கு   

மீன்பிடித் திகைக்களத்தின் Director-General அனுமதி 

தகாடுக்கின்றார். இது உண்கமயிரல  மனரவதகனயான ஒரு 

விடயமாகும்.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! වම් අවස්ථාවේ දී  මූලාසනය සඳහා ගරු 
ශ්රියානි විවේවික්රම මහත්මියවේ නම වයෝානා කරන්න. 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  "ගරු ශ්රීයානි විවේවික්රම 
මහත්මිය ලැන් මූලාසනය ග් යුතුය"යි  මා වයෝානා කරනවා. 
 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1083 1084 

[ගරු ගාමිණී ායවික්රම ව ව්ථරා මහ්ා] 
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අනුරුව  ගු තේ.එම්. ආනන්ා කුොරසිරි ෙහ ා මූලාසනතයන් 
ඉවත් වුතයන්  ගු ශ්රීයානි විතේවික්රෙ ෙහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு ரஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாைி 

விரஜவிக்கிரம அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J. M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the 
Chair. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉ. රාමස් නි්ථමලනාලන් මන්ත්රීතුමනි  කථාව කරවගන 

යන්න. 
 

ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ அகமச்சர் அவர்கரள, தகாக்கிளாய் களப்பில் 

இந்த மீனவர்களின்  கண்முன்ரன தகட விதிக்கப்பட்ட 

முகறகளில் பிறர் ததாழிகலச் தசய்கின்றரபாது இவர்கள் 

தங்களுகடய வாழ்வாதாரத்கதக் தகாண்டு நடத்துவது 

எப்படி? இப்படிப்பட்ட  தசயல்கள்மூலம் எங்களுகடய மக்கள் 

ஒடுக்கப்படுகின்றரபாதுதான் அவர்களின் மனங்களில் 

வித்தியாசமான எண்ைங்கள் ரதான்றுகின்றன. அகத நீங்கள் 

மறுக்கக்கூடாது. இன்று வடபகுதியில் நடக்கின்ற சிற்சில 

சம்பவங்களுக்கு  அரசாங்கரம காரைமாக இருக்கின்றது. 

அங்குள்ள மீனவர்கள், "எங்களுகடய கடலில் எங்களால் மீன் 

பிடிக்க முடியவில்கல; நாங்கள் பார்த்துக் 

தகாண்டிருக்கும்ரபாது அரசியல் தசல்வாக்கு மிக்கவர்கள் 

அங்கு வந்து  மீன் பிடிக்கிறார்கள்; நாங்கள் எகதச் 

சாப்பிடுவது?" என்று  எங்களிடம் ரகட்கிறார்கள்.  நாங்கள் 

என்ன பதில் தசால்வது? தகளரவ அகமச்சர் அவர்கரள, 

தகாக்கிளாய், தகாக்குத்ததாடுவாய், கருநாட்டுக்ரகைி 

ரபான்ற இடங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு நிகழ்வதுரபால் 

உங்களுகடய பிரரதசத்தில் - ததாகுதியில் இப்படியான 

நிகலரயற்பட்டு உங்களிடம் அந்த மக்கள் இவ்வாறான 

ரகள்விகயக் ரகட்டால் நீங்கள் என்ன பதிலளிப்பீர்கள்? என்று 

நான் உங்களிடம் ரகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன். இந்தக் 

தகாக்கிளாய் களப்பில் 1996ஆம் ஆண்டின் கடற்தறாழில், 

நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் சட்டத்கத நீங்கள் 

நகடமுகறப்படுத்தாமல் இருப்பதற்குக் காரைம் என்ன?  

இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு கடற்தறாழில் திகைக்களத் 

தின் Director-General அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் Oversight 

Committee meeting க்கு வந்திருந்தார். அப்ரபாது இந்தக் 

ரகள்விகய அவாிடம் ரகட்டிருந்ரதன். அதற்கு அவர், 

அவர்களுக்குக் கால அவகாசம் தகாடுத்திருப்பதாகக் 

குறிப்பிட்டிருந்தார். உண்கமயில் இதகன ஏற்றுக்தகாள்ள 

முடியாது. களப்பு விடயத்தில் உாிய சட்டம் நகடமுகறப் 

படுத்தப்படவில்கல. ஓர் இனத்திற்குச் சார்பாக தசயற்படச் 

தசால்லி நான் தசால்லவில்கல. பக்கச்சார்பில்லாமல் 

சட்டத்தின்படி அதகன   அமுல்படுத்தினால் ரபாதும். 

அங்குள்ள தபாலிஸாருக்கும் கடற்பகடயினருக்கும் இந்தச் 

சட்டத்தின் பிரகாரம் அந்தக் களப்பில் யாகரயும் மீன்பிடிக்க 

அனுமதிக்க ரவண்டாதமன்று அகமச்சர் அவர்கள் கூறினால் 

அவர்கள் தடுப்பார்கள். அந்தப் பிரரதசத்திற்குப் தபாறுப்பான 

கடற்பகட அதிகாாியும் ரநற்று முன்தினம் பாராளுமன்றத்திற்கு 

வந்திருந்தார். அவாிடம் நான் வினவியரபாது,  கடற்தறாழில் 

திகைக்களப்  பைிப்பாளாின் அனுமதிகயப்  தபற்றால் 

தாங்கள் அதகன நகடமுகறப் படுத்துவதாகக் கூறியிருந்தார். 

இந்தக் களப்பு விடயத்தில்  இருக்கின்ற சட்டத்கதரய 

உங்களால் அமுல்படுத்த முடியவில்கலயாயின், நீங்கள் 

எங்களுகடய மக்களுக்குக் தகௌரவமான ஒரு தீர்கவக் 

தகாடுப்பீர்கள், அவர்களின் வாழ்வாதாரத்கதப் பற்றிச்  

சிந்திப்பீர்கள் என்று நாங்கள் எப்படி நம்புவது? தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கரள, இது மிகவும் பாரதூரமான விடயம். 

இப்படி அவர்களால் ஒடுக்கப்படுவகதயும் தங்கள் 

கண்முன்னாரல அநியாயம் நடப்பகதயும் 

பார்த்துக்தகாண்டிருக்கின்ற இகளஞர்கள் மனதிரல 

வித்தியாசமான சிந்தகனகள்தான் ரதான்றும். அவர்கள் 

வித்தியாசமான பாகதயில் தசல்கின்ற - 

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කියන්වන් ඒ ්රවීශවප යාත්රාවලින් 
්හනම්  න්න ක්රම වයොලා වගන මාළු අමලනවා කියලාල? 
 

ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඔේ. ඒ කලපුවේ එන්ජින් වබෝට්ටුවල ගිහිමලා රසස්ාව 
කරන්න බැහැ.  ඔබතුමන්ලාවේ DG ලැන් permission දීලා 
ිකවබනවා  එන්ජින් වබෝට්ටුවල  ගිහිමලා රස්සාව කරන්න. ඒක 
්මයි ්රශන්ය.  

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම වම් ගැන සාකච්ඡා කරලා ඔබතුමාට පිළිතුරක් ලබා 

වලන්නම්.  
 

ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கரள! இந்த முக்கிய 

விடயத்கதத் ததாிவிப்பதற்காகத்தான் இன்கறய விவாதத்தில் 

எனக்கு ரநரத்கத ஒதுக்கித் தரும்படி ரகட்டிருந்ரதன். நீங்கள் 

உறுதியளித்ததன் பின்னர் நான் அந்த விடயம் ததாடர்பாக 

ரமலும் ககதக்க விரும்பவில்கல. இந்தச் சட்டத்கதக் 

ககடப்பிடித்தால் ரபாதும்.  

அடுத்ததாக, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் மட்டக்களப்பில் 

இறால் பண்கைகய ஆரம்பிக்க முயற்சி தசய்ததாகவும் 

தற்தபாழுது மன்னார் மாவட்டத்தில் அகத ஆரம்பிக்கத் 

தீர்மானித்துள்ளதாகவும் தனது உகரயில் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

உண்கமயில் எங்களுகடய பிரரதச மக்களுகடய 

வாழ்வாதாரத்துக்கும் எங்களுகடய பிரரதச 

முதலீட்டாளர்களுக்கும் வாய்ப்பளிக்கின்ற வககயில் இந்த 

இறால் பண்கை அகமந்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் 

வரரவற்ரபாம். இந்த இறால் பண்கைகய அங்கு அகமப்பது 

ததாடர்பாக நீங்கள் தீர்மானித்து விட்டதாகச் தசான்னீர்கள். 

ஆனால், அதுபற்றி எனக்குத்  ததாியவில்கல. என்றாலும், 

அங்குள்ள அகனத்துக் கட்சிகளின் மக்கள் பிரதிநிதிகளிடமும் 

இந்தப் பண்கை ததாடர்பாக விளக்கமளித்தால் நன்றாக 

இருக்குதமன்று நிகனக்கின்ரறன். மக்கள் பிரதிநிதிகள் 

மத்தியில் சில விடயங்களில் ததளிவில்லாத் தன்கம 

காைப்படுகின்றது. 

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඉසස්න් වගොවිව ොළක් ආරම්ා කිරීම 

සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලාවේ දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

සාකච්ඡා කරලා  ඒකට කැමැිකයි කියලා අ ට ලැනුම් දීලා 
ිකවබනවා. අ ට වවනමම  ළාත් සාාවේ ්රධාන අමා්යතුමාත්  
ධීවර හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන අමා්යතුමා හැටියට- 

 
ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගරු සමිකතුමනි  District Development Committee එවක් 
Co-Chairman   මමයි. මම වම් ගැන ලන්වන් නැහැ. අල සමිකතුමා 
කියපු කාරණය ්මයි මම ලන්වන්. 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

හැබැයි  අ ට ලැනුම් දීලා ිකවබන විධියට-  

 
ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
District Development  Committee  meeting එවක් වම්

subjects අර වගන නැහැ.  

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු රිසාේ බදියුදීන් සමිකතුමායි  ඔබතුමන්ලාවේ කවුරු හරි- 

 
ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

නැහැ  නැහැ. ඒක ්මයි මම මුලින්ම කියන්න  ටන් ගත්වත්.  

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔබතුමාට මම  ැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්.  වමය ්ව ්රමාල 

කරන්න වහොඳ නැහැ. වම් අවුරුීවීම ආරම්ා කරන්න අ ට 
සමලි ිකවබනවා.  

 
ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඒක වහොඳයි. අපි ඒකට කැමැිකයි.  

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔබතුමා දිසා ිකතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා අ ට වා්ථ්ා 
කරන්න.  

 
ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඉසස්න් වගොවිව ොළක් මන්නාරවම් ආරම්ා කරන එක ගැන 

අපි කැමැිකයි. ඔබතුමන්ලා රිසාේ බදියුදීන් සමිකතුමාට  මණක් 
කථා කරලා- 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නැහැ  නැහැ. අපි කථා කවළේ නැහැ. මට කැිබනට් මණ්ඩල 

රැස්වීමකදී එතුමාව හමුවුණු වවලාවේ කිේවා- 
 

ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

මම District Development Committee එවක් Co-
Chairman.District Committee එවක් වම් ගැන සාකච්ඡා කවළේ 

නැහැ. ඒ නිසා  මම වම් ගැන ලන්වන් නැහැ. 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

එවහම නම්  ඔබතුමා ඉක්මනින් වම් ගැන කථා කරලා 
වා්ථ්ාවක් ඉදිරි ත් කරන්න. ඔබතුමන්ලා කැමැික නම්  මණයි  
අපි එය ආරම්ා කරන්වන්.  නැත්නම් අපි එය ආරම්ා කරන්වන් 
නැහැ.  

 

ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

අවේ  ළාත් සාා මන්ත්රීවරුන් ඉන්නවා   ්වත් MPsලා 
ඉන්නවා. ඒ ඔක්වකෝම- 

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔබතුමා  ඒ ගැන වා්ථ්ාවක්  සිකයක් සතුළ්  අ ට එවන්න. 
 

ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

වහොඳයි. 0  වැනිලා අවේ  District Development Committee 

meeting  එක ිකවබනවා.  
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
වහොඳයි. අ ට ඒ වා්ථ්ාව ඉක්මනින් එවන්න.  අපි එය 

ඉක්මනින් ආරම්ා කරන්න බලාවගන ඉන්නවා.  ඒ සඳහා අ ට 
සමලි  ිකවබනවා. මාසයක් සතුළ් අපි ඒ මුලම වියලම් කරන්න 

අවශයයි. 
 

ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி. தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கரள, மன்னார் 

சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களில் தகௌரவ அகமச்சர் றிஸாட் 

பதியுதீன் அவர்களுடன் மாத்திரம் ககதத்து 

தசயற்படவில்கலதயன்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். ஆனால், 

சில அகமச்சர்கள் அப்படி முடிதவடுப்பதால்தான் 

அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் இகடயில் முரண்பாடுகள் 

ஏற்படுகின்றன. காலக்கிரமத்தில் அகத நீங்கள் 

தவிர்த்துக்தகாள்ள ரவண்டும். மன்னார் மாவட்ட 

மக்களுகடய வாழ்வாதாரம் ரமம்படும் வககயிலும் வட 

மாகாை முதலீட்டாளர்களுக்கு முன்னுாிகம அளிக்கக்கூடிய 

வககயிலும் இந்த இறால் பண்கை அகமயப்தபற்றால் 

நன்றாக இருக்குதமன்ற என்னுகடய கருத்கத இந்த ரநரத்தில் 

பதிவு தசய்ய விரும்புகின்ரறன்.   

1087 1088 

[ගරු මහින්ල අමරවීර මහ්ා] 
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மட்டக்களப்பு பிரரதசத்தில் இந்த இறால் பண்கைகய 

அகமக்கின்றரபாது ஏற்தகனரவ ரவறு பிரரதசங்களில் 

இறால் பண்கை தசய்கின்றவர்கள் அங்கு வந்து அந்த 

நடவடிக்ககயில் ஈடுபடுவகத அவ்விடத்து மக்கள் 

விரும்பவில்கலதயன்றுதான் நான் ரகள்விப்பட்ரடன். நீங்கள் 

மன்னாாில் இறால் பண்கை அகமப்பகத நான் 

வரரவற்கின்ரறன். அரதரநரத்தில் அந்த இறால் பண்கையில் 

மன்னார் மாவட்டத்திலுள்ள மக்களுக்கு ரவகலவாய்ப்பும் 

மன்னார் அல்லது வட மாகாைத்கதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்து 

கின்ற முதலீட்டாளர்களுக்கு முன்னுாிகமயும் அளிக்க 

ரவண்டுதமன்பது என்னுகடய கருத்தாகும்.   

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  එම වයා ෘිකවප ඉස්සන් වි්රක් වනොවවයි  

සියලුම මත්සය නිෂ ්ාලනයන් සිුල වවනවා. එහි කටයුතු සඳහා 
 ළමුවවන් අපි අවසථ්ාව වලන්වන් මන්නාරම් දිස්ත්රික්කවප 
අයටයි. මන්නාරම් දිස්ත්රික්කවයන් ඉදිරි ත් වනොවුවණොත් වි්රයි 

අපි වවනත් අයට අවස්ථාව වලන්වන්. 

 

ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඒක වහොඳයි. ඒක ්මයි මම ඉමලන්වන්. 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මන්නාරම් දිස්ත්රික්කවප ාන්ාවවේ ආලායම් වැ ක කිරීමත්  
රැකියා ිබහි කිරීමත් මුම කර වගන ්මයි වමම වයා ෘිකය 
ක්රියාත්මක කරන්වන්.  

 
ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ඒක ්මයි මමත් ඉමලන්වන්.  

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கரள, மன்னார் மக்களுக்கும் 

மன்னார் மாவட்டத்திலுள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கும் 

முன்னுாிகமயளிப்ரபன் என்று நீங்கள் உறுதியளித்ததற்கு 

நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்ளும் அரதரநரத்தில் 

இப்படியான சில விடயங்கள் இருப்பதனால்தான் நான் 

அதகனக் குறிப்பிட்டிருந்ரதன் என்பகதயும் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்ரறன்.  

வட பகுதியில் அபிவிருத்திகள் ரமற்தகாள்வதாகச் 

தசால்லப்பட்டுச் சில அபிவிருத்திகள் ரமற்தகாள்ளப்பட்டாலும் 

அந்த அபிவிருத்தியில் அந்தப் பிரரதசத்திகனச் ரசர்ந்த 

மக்களுக்ரகா அல்லது அங்குள்ள இகளஞர் யுவதிகளுக்ரகா 

ரவகல வாய்ப்புக்கள் வழங்கப்படாமல் ரவறு 

பிரரதசங்களிலிருக்கின்ற அதாவது அந்தத் துகறசார் 

அகமச்சருகடய பிரரதசத்திலிருக்கின்ற இகளஞர் யுவதிகள் 

அங்கு வந்து ரவகல தசய்கின்ற பல நிகழ்வுகள் 

நகடதபறுகின்றன. அப்படியான ஒரு நிகழ்வு நடக்கக்கூடாது 

என்பதற்காகத்தான் தகளரவ அகமச்சர் அவர்களிடம் நான் 

இந்த வினாகவ எழுப்பியிருந்ரதன். நீங்கள் அதற்கு 

அப்படியான நிகழ்தவான்றும் நடக்காததன்று 

உறுதிதமாழியளித்திருக்கிறீர்கள். எனரவ, அதகன 

வரரவற்பதுடன், எங்களுகடய பகுதி மீனவர்கள் தங்களுகடய 

மீன்பிடிகய இயல்பான முகறயில் ரமற்தகாள்வதற்குாிய 

உதவிககளச் தசய்யரவண்டுதமனவும் ரகட்டுக்தகாள் 

கின்ரறன்.   

ககடசியாக இன்தனாரு விடயத்கதயும் தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்களிடம் ரகட்கரவண்டும். நான் அண்கமயில் 

தங்களிடம் ஒரு விடயம் ததாடர்பாகக் ககதத்திருந்ரதன்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes. 

 
ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Okay.  Thank you. 

அது எனக்கு இன்னமும் குழப்பமாகத்தான் இருக்கின்றது . 

அதாவது 'மாதல் வின்ச்' என்பது தங்களுகடய அகமச்சால் 

ககரவகல தசய்கின்ற எங்களுகடய மீனவர்கள் மத்தியில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மீனவர்கள் தங்களுகடய 

நககககள அடமானம் கவத்தும் வங்கியில் கடன்ககளப் 

தபற்றும் ரூபாய் 5 இலட்சத்திற்கு ரமற்பட்ட தபறுமதியுகடய 

அந்த இயந்திரத்கதக் தகாள்வனவு தசய்திருக்கின்றார்கள்.  

அதகனத் தங்களுகடய அகமச்சுத்தான் அவர்களுக்கு 

அறிமுகம் தசய்து கவத்தது. ஆனால், இன்று அந்த 'மாதல் 

வின்ச்'ஐப் பாவித்துத் ததாழில் தசய்ய ரவண்டாதமன்று 

உங்களுகடய Director-General என்னிடம் கூறியிருந்தார். 

அங்கு ஒரரரநரத்தில் 12 ரபர் அதகனக் தகாள்வனவு 

தசய்திருக்கின்றார்கள். ஆனால், 6 ரபருக்கு மட்டும் அதற்கு 

அனுமதி கிகடத்திருக்கின்றது.  மிகுதி 6 ரபருக்குக் 

கிகடக்கவில்கல.    

இன்று அந்த மீனவர்கள் மத்தியில் தபாியததாரு 

குழப்பநிகல காைப்படுகின்றது.  கடற்பகட அவர்ககள 

மறிக்கின்றது. நாங்கள் கடற்பகடயிடம் தசன்று ஏன், 

மறிக்கின்றீர்கதளன்று ரகட்டதற்கு அவர்கள், அதகன 

நிறுத்தும்படி கடற்தறாழில் திகைக்களத்திலிருந்து தங்களுக்கு 

அறிவித்தல் வந்திருக்கின்றது என்று கூறுகிறார்கள். அந்த 

மீனவர்கள் உண்கமயில் அனுமதி தபறரவண்டுமா? அல்லது 

இது தகட தசய்யப்பட்டிருக்கிறதா? என்பகதக் தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டால் வசதியாக இருக்கும். 

ஏதனன்றால், அந்த 'மாதல் வின்ச்' தங்களால்தான் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டததன்று அவர்கள் தசால்கின்றார்கள்.  

உண்கமயில் எனக்கு அகத ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்க 

முடியாது. கடந்த 20ஆம் திகதி நடந்த கூட்டத்திலும் அந்த 

'மாதல் வின்ச்' மூலம் ததாழில் தசய்யலாதமன்று நீங்கள் 

உறுதிதமாழியளித்ததாகவும் அக்கூட்டத்திற்கு வந்தவர்கள் 

கூறுகின்றார்கள். ஆனால், நான் கடற்தறாழில் திகைக்கள 

ஆகையாளாிடம் ககதத்தரபாது அவர் கூறுகின்றார் , அதற்கு 

அனுமதி தற்ரபாது நிறுத்தப்பட்டுள்ளததன்று. நீங்கள் 

கூறியபடியால்தாரன அவர்கள் அதகன எடுத்தார்கள். 

எனரவ, தயவுதசய்து அகதயும் உங்களுகடய 

கவனத்திற்தகாண்டு எங்களுகடய மீனவர்கள் தங்களுகடய 

பிரரதசங்களில் இயல்பாகத் தாங்கரள மீன்பிடித்து 

முன்ரனறுவதற்கும் வருங்காலத்தில் அவர்கள் ததாழில்நுட்ப 

ாீதியாக வளர்ச்சிதபற்றுச் சர்வரதச எல்கலவகர தசன்று 

மீன்பிடிப்பதற்கும் ரதகவயான உதவிககளச் 

தசய்யரவண்டுதமன்று ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.   

அரதரநரத்தில் இறுதியாக நான் உங்களுக்கு 

இன்னுதமாரு விடயத்திற்காக நன்றி கூறரவண்டும். அதாவது 
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தாங்கள் அகமச்கசப் தபாறுப்ரபற்ற பின்பு எமது கடற் 

பிரரதசத்தில் இந்திய 'ரறாலர் 'களின் வருகக குகறவகடந்து 

தசல்கின்றது. அதற்குத் தங்களாலான நடவடிக்ககககள 

நீங்கள் எடுத்திருக்கின்றீர்கள். எனரவ, அதற்காக இந்த 

ரநரத்தில் நான் நன்றிகயச் தசால்லி, விகடதபறுகின்ரறன்.    

 
[අ.ාා.  .15] 

 
ගු (ආචාර්ය) හර්ය ා සිල්වා ෙහ ා (විතද්ශ් ක ුතුර 

නිතයෝජය අො යුරො) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 

தவளிநாட்டலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  අල ධීවර සහ ාලා සම් ත් 

 න් යටවත් නිවයෝග   යක් අනුම් කර ගන්න ඉදිරි ත් කර 
ිකවබන වවලාවේ ඒ ගැන වරන   යක් කථා කරන්න අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමියට ස්තුිකවන්් වනවා. 

මා කථා කරන්න බලාව ොවරොත්තු වවන්වන්   මික විවරෝධි  
වා්ථ්ා වනොකරන ලල හා නියාමනය වනොකරන ලල ධීවර 
කටයුතුවල ිකබුණු ගැටලුව සම්බන්ධවයන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමියනි  අවේ ධීවරයන්වේ මත්සය අ නයනය ්හනම් කර 

ිකබුණා. ඒ ්හනම ඉවත් කර ගන්න අවේ රායට හැකි වුණා. ඒත් 
එක්කම මත්සය අ නයනය විශාල වලස ඉහළ ගිහින් ිකවබනවා. ඒ 
හරහා ධීවරයන්වේ ජීවන ්ත්ත්වය වගොඩනඟා ගන්න ලැන් 

නැව්ත් අවස්ථාව ලැිබලා ිකවබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මික විවරෝධී  වා්ථ්ා 
වනොකරන ලල හා නියාමනය වනොකරන ලල ධීවර කටයුතුවලට 

එවරහිව කටයුතු කිරීම මනා සමුද්ර කළමනාකරණයක් ුවලසා වන 
යුවරෝ ා සංගම් ්රික ත්ිකවප අ්යවශය අංගයක් වනවා. වලෝකවප 
විශාල්ම මත්සය ආනයනකරුවා වශවයන් යුවරෝ ා සංගමය මික 

විවරෝධි වලස අමලන ලල මනින් ්ම වවවළඳ ව ොළට ගැමවමන් 
වැළ  සිටිනවා. ඒ සඳහා වයොලා ගනු ලබන ්රධානම වමවලම 
වන්වන්  2010 වසව්ථදී බලාත්මක කරන ලල "මික විවරෝධි  
වා්ථ්ා වනොකරන ලල හා නියාමනය වනොකරන ලල ධීවර කටයුතු 

පිළිබඳ වරවේලාසි" වන අ්ර  එමඟින් යුවරෝ ා සංගම් වවවළඳ 
ව ොළ වව් ්රවේශ වීමට අවසර හිමි වූවප එම මත්සය නිෂ් ාලන 
අ නයනය කරන රවට් ාාිකක ධාය වයොලා ම්යනුකූල බවට 

සහිකක කරන ලල මත්සය නිෂ ්ාලනවලට  මණයි. වමම වරවේලාසි 
මඟින් යුවරෝ ා සංගමවප නව ව ොුල ධීවර කටයුතු ්රික ත්ිකය 
අනුව වගෝ ය මට්ටමින් සිුල කරනු ලබන ධීවර කටයුතුවල 

ිකරසාරාාවය වැ කදියුණු කිරීම සඳහා තුන්වැනි රටවම සමඟ 
ක්රමවත් ්රවේශයක් පූ්ථවේක්ෂණය කරනවා. 

2012 වනොවැම්බ්ථ 15වැනි දින යුවරෝ ා වකොමිෂන් සාාව මික 

විවරෝධි  වා්ථ්ා වනොකරන ලල හා නියාමනය වනොකරන ලල ධීවර 
කටයුතු පිළිබඳ වරවේලාසිවල  2(1) වගන්ිකය යටවත් 
සහවයෝගී්ාව වනොලක්වන තුන්වවනි රටවම වලස ශ්රී ලංකාව 

සතුළු රටවම 08ක් හඳුන්වා ුලන්නා. ඒකට අපි කියනවා  "Yellow 
Card නිකුත් කිරීම'' කියලා. ශ්රී ලංකාව සඳහා "කහ  ැහැික 
කාේ ්" නිකුත් කිරීමට ව රාතුව සම්බාධක  ැනවීම වැළැක්වීම 
කා්ථයක්ෂම අයුරින්  ාලනය කිරීමකින් ව්ොරවූ ශ්රී ලංකා 

මිකකරණවප  වත්නා විවශේෂි් ගැටලු රාශියක් වමම වකොමිෂන් 
සාාව විසින් හඳුනා වගන ිකබුණා. 2012 වනොවැම්බ්ථ මස දී නිකුත් 
කරන ලල එම අනතුරු සඟවීම ඍජු වලසම යම් වවවළඳ 

කටයුත්්ක් සම්බන්ධවයන් වනොවූවල ශ්රී ලංකාව එවසේ කිරීමට 

අසමත් වන්වන් නම් සියලුම රටවලින් මනින් ආනයනය කිරීම 

්හනම් කිරීමට යුවරෝ ා සංගමය වයොමු විය හැකි බවට අනතුරු 
සඟවීය. 

එම ලැනුම් දීවමන් අනතුරුව යුවරෝ ා වකොමිෂන් සාාව ශ්රී 
ලංකා ව සම්බන්ධවයන් මූලික පියවරක් දියත් කළ අ්ර කා්ථය 

සැලැස්මක් සකසා එම ්ත්ත්වයට පිළියම් වයදීම සඳහා යම් කාල 
සීමාවක් ලබා ුලනි. එම විසඳුම් ලබා දීමට අවශය ගැටලු කා්ථය 
සැලැස්වම් ලක්වාලන ලදි. විවශේෂවයන් මික විවරෝධි  වා්ථ්ා 

වනොකරන ලල හා නියාමනය වනොකරන ලල ධීවර කටයුතු 
ම්ථලනය කිරීවමහිලා ්රමාණවත් වනිකක රාමුවක් සැකසීම හා 
සම්බන්ධ වන ාා්යන්්ර වනිකක බැඳීම් ක්රියාත්මක කිරීමට 

එකඟ වුණා. ්රමාණවත් හා කා්ථයක්ෂම නිරීක්ෂණ  ීධිකයක් 
සැ යීම සහ නිරීක්ෂණ වයෝානා ක්රමයක් ස්ථා නය කිරීම ්මයි 
වලවැනි කාරණය. වැළැක්වීවම් සම්බාධක  ැනවීවම්  ීධිකයක් 

ස්ථා නය කිරීම ්මයි  තුන්වන කාරණය. අවසාන වශවයන්  
ඉන්දියන් සාගරවප ටූනා වකොමිෂන් සාාව -IOTC එක- වැනි 
කලාපීය ධීවර කටයුතු කළමනාකරණ සංවිධානවල නි්ථවීශ හා 
වයෝානාවලි සහ ාා්යන්්ර බැදීම්වලට අනුකූලව කටයුතු 

කරන්න ඕනෑය කියා වම් කා්ථය සැලැස්ම මඟින් අ ට ලන්වා 
ිකබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  2012 වලසැම්බ්ථ මාසවප 

සිට ශ්රී ලංකාව කරුණු ඉදිරි ත් කිරීම් 20කට අධික ්රමාණයක් සිුල 
කර ිකබුණා. හඳුනාගන්නා ලල ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදීම සඳහා 
ගනු ලැබූ පියවර සම්බන්ධවයන් 2015 ානවාරි 06වැනි ලා  අවසාන 

කරුණු ඉදිරි ත් කිරීම කළා. වකවසේ වව්ත්  2015 ානවාරි 
14වැනි දින සිට මාස 06ක් ලක්වා වමම ්හනම කම ලමන්න කියා 
ශ්රී ලංකාව නිල වශවයන් කරන ලල ඉම මට යුවරෝ ා වකොමිෂන් 

සාාව එකඟ වුවණ් නැහැ.  

ශ්රී ලංකාව  සහවයෝගි්ාව වනොලක්වන තුන්වැනි රටක් වලස 
හඳුනා ගැමමට යුවරෝ ා වකොමිෂන් සාාව දිගින් දිගටම කටයුතු 

කළා. ශ්රී ලංකාව එවසේ හඳුනා ගැමමට ගත් තීරණය යුවරෝ ා 
වකොමසාරිසව්රුන් විසින් අනුම් කරන ලදී. එය 2014 
ඔක්ව්ෝබ්ථ 14වැනි දින සිට බලාත්මක වුණා. වමම තීරණය 
අලාළ කර ගැමම 2015 ානවාරි 14වන ලා ව්ක් -මාස 0 කින්- 

කම ලැමුවා. ඉන්  නිව  ශ්රී ලංකාව සහවයෝගය වනොලක්වන 
තුන්වන රටක් වශවයන් ලැයිස්තුග් කිරීවම් යුවරෝ ා වකොමිසවම් 
වයෝානාව පිළිබඳ සිය අායන්්ර ක්රියාවලිය යුවරෝ ා කවුන්සලය 

විසින් ඉදිරියට වගන ගියා. එය මා ඊළඟට කියන  රිදි අදියර 
තුනකින් ්මයි සිුල වුවණ්.  

i. අායන්්ර හා බාහිර ්රික ත්ිකය පිළිබඳ කාරක කණ්ඩායම 
2015 ානවාරි 08 වන දින බ්රසමසහ්ිදී රැස ්වවලා ශ්රී ලංකාව 
ලැයිසත්ුග් කිරීවම් යුවරෝ ා වකොමිසවම් වයෝානාව 
සාකච්ඡාවට ාාාන කළා. එම සාකච්ඡාවේදී කරන ලල 
විවාරණයන්වගන්  නිව  යුවරෝ ා සංගමවප සාමාජික 
රාාය සථ්ාවරයකට එළ, වණ් ශ්රී ලංකාව සහවයෝගය 
ලබාවනොවලන තුන්වන රටක් වශවයන් ලැයිසත්ුග් 
කිරීවම් යුවරෝ ා වකොමිසවම් නි්ථවීශය ම් ඉඳවගනයි.  

ii. කාරක කණ්ඩායම විසින් කරන ලල එම නි්ථවීශ සමඟ ශ්රී 
ලංකාව ලැයිසත්ුග් කිරීවම් වයෝානාව පිළිබඳ ඊළඟ 
අදියරට එළ, ණා. ඒ අනුව වමම නි්ථවීශ COREPER 1  -
බ්රසමස ්නගරය මූලසථ්ානය කරගත් යුවරෝ ා සංගමවප 
සාමාජික රාායවල නිවයෝාය සථ්ාවර නිවයෝජි්යන්වගන් 
සමන්වි් මණ්ඩලය-  වව් වයොමු වුණා.  

iii. යුවරෝ ා වකොමිසවම් වයෝානාව පිළිබඳ කාරක 
කණ්ඩායවම් නි්ථවීශ 2015 ානවාරි 21වැනි දින  ැවික 
රැසව්ීවම්දී  COREPER 1 එක විසින් සලකා බැලුවා. ඉන් 
 නිව වමම නි්ථවීශ AGRIFISH  කවුන්සලය වව් 
ඉදිරි ත් කර ිකබුණා.  
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[ගරු ඉ. රාමස් නි්ථමලනාලන් මහ්ා] 
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2015 ානවාරි 26වැනි ලා  වත්වන ලල එම කවුන්සලවප ඊළඟ 

රැස්වීවම්දී ඒවා අනුම් කිරීවමන්  නිව එම තීරණය ව බරවාරි 
මස මුම ාාගවපදී නිල ා්ථනමවල  ළ කළා. ඉන්  නිව  යුවරෝ ා 
සංගමවප මික විවරෝධී වා්ථ්ා වනොකරන ලල හා නියාමනය 
වනොකරන ලල ධීවර කටයුතු පිළිබඳ වරවේලාසිවප  8වන 

වයවස්ථාව අනුව  ශ්රී ලංකාවවන් අ නයනය කරන ධීවර නිෂ් ාලන 
සම්පූ්ථණවයන්ම ්හනම් කරන්න කියන ඉම මට සාමාජික 
රට වලට අයුලම් කරන්න පුළුවන් වුණා. 

ශ්රී ලංකාව සහවයෝගය ලබා වනොවලන තුන්වන රටක් වශවයන් 

හඳුනාවගන  යුවරෝ ා සංගමය විසින් 2014.10.14 වන දින එම 

තීරණය ක්රියාත්මක කරනු ලැබුවා. ඉන් මාස 0 ක් ඉකුත් වූ  නි  

එනම් 2015.01.15වන දින සිට යළිත්  රණ මිකය බලාත්මක 

වුණා. යුවරෝ ා සංගමවප මික විවරෝධී වා්ථ්ා වනොකරන ලල හා 

නියාමනය වනොකරන ලල ධීවර කටයුතු පිළිබඳ වරවේලාසිවප  

 1වන වගන්ිකය යටවත් ශ්රී ලංකාව සහවයෝගි්ාව වනොලක්වන 

තුන්වන රටක් වශවයන් හඳුනාවගන සික වහයින් සහ ශ්රී ලංකාව 

සඳහා නිකුත් කරන ලුලව  ශ්රී ලංකා නිලධාරින් විසින් අලුත් කරන 

ලල ශ්රී ලංකාවේ මනින් සම වම් සහිකකය ්රිකක්වෂේ  වීම නිසා   

EU-IUU වරවේලාසිවප 18වන වගන්ිකය යටවත් ශ්රී ලංකාවේ ධීවර 

නිෂ ්ාලන ආනයනය ්රිකක්වෂේ  කිරීවම්දී සාමාජික රාායවල 

ශක්නුවත් බලධාරින්ට කිසිම බාධාවක් එමල වුවණ් නැහැ. 

යුවරෝ ා කවුන්සලවප තීරණය නිල ා්ථනලවප  ළ කරන ව්ක් 

වනොසිට  වමම විකම ය ම් පිහිටා එක්සත් රාාධානිය සහ ්වත් 

රටවම   යක් හැර  යුවරෝ ා සංගමවප සාමාජික රටවම 

වබොවහොමයක් ශ්රී ලංකාවේ ධීවර නිෂ් ාලන ආනයනය කිරීම 

2015.01.15 දින සිට ්හනම් කළා. වමය අවේ ධීවරයන්ට වැුලණු 

ඉ්ාම ්ලබල  හරක් බව අ  කවුරුත් ලන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මා ඊළඟට කියන්න ූලානම් 

වන ක්වෂේත්ර ්රගිකයක් අත්කර ගැමමට අවශය වන ක්වෂේත්ර වලස 
යුවරෝ ා සංගමවප සාමුද්රික හා ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අධයක්ෂ 
මණ්ඩල ානරාමවරයාවේ කා්ථයාලවප ්ාක්ෂණික සගයුම් 
කමිටුව මඟින් හඳුනා ගත්්ා. වනිකක හා  රි ාලන රාමුව  ධීවර 

හා ාලා සම් ත් වල ා්ථ්වම්න්තුව ශක්ිකමත් කිරීම හා සවිබල 
ගැන්වීම  කඩලාසි වලොේ ව ොත් ක්රමය  විලයාත්මක නිරීක්ෂණ හා 
විකම මය නිරීක්ෂණ වයෝානා ක්රමය  ඉවලක්වරොනික වලොේ 

ව ොත් ක්රමය පිළිබඳ නියමු වැඩසටහන සහ වා්ථෂික සැලනිම් 
සංවශෝධනය කිරීම එ  ක්වෂේත්රයි.  

ඉන්  නිව  ධීවර හා ාලා සම් ත් වල ා්ථ්වම්න්තුව සහ 

සාමුද්රික හා ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අධයක්ෂ මණ්ඩල 

ානරාමවරයාවේ කණ්ඩායම ඒකාබීධව මික විවරෝධී  වා්ථ්ා 

වනොකරන ලල හා නියාමනය වනොකරන ලල ධීවර කටයුතුවලට 

එවරහිව ගන්නා ක්රියාමා්ථග ශක්ිකමත් කිරීම සඳහා නව කා්ථය 

සැලැස්මක් ස්ථා නය කළා.  සාමුද්රික හා ධීවර කටයුතු පිළිබඳ 

අධයක්ෂ මණ්ඩල ානරාමවරයාවේ කණ්ඩායම ධීවර හා ාලා 

සම් ත් වල ා්ථ්වම්න්තුවේ මානව සම් ත් හා ්ාක්ෂණික 

ශකය්ාව ශක්ිකමත් කිරීමට  ධීවර හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන 

අමා්යාංශය සඳහා ාාිකක අය වැවයන් මුලම වවන් කිරීම් වැ ක 

කිරීමට  මික විවරෝධී  වා්ථ්ා වනොකරන ලල හා නියාමනය 

වනොකරන ලල ධීවර කටයුතු ම්ථලනය කිරීම සඳහා වන වනිකක 

යටි්ල  හනිකම් ශක්ිකමත් කිරීමට මූලික වශවයන් නි්ථවීශ 

කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  යුවරෝ ා සංගම් ආනයන 
්හනම ශ්රී ලංකාවේ අ නයනය වකවරහි- මා කලින් සඳහන් කළා 
වාවේ- විශාල බල ෑමක් එමල වුණා. ඊට වහේතුව වූවප  යුවරෝ ා 
රටවලට ය ් කළ හා අලුත් ්ල ත් හා ටූනා මත්සයයින් 

වැ කවයන්ම අ නයනය කළ රට අවේ ශ්රී ලංකාව නිසායි. 201  

ව්ථෂවප යූවරෝ මිලියන 74ක් වටිනා එම මත්සයයන් ශ්රී 

ලංකාවවන් යුවරෝ ා සංගමවප රටවලට අ නයනය කර ිකබුණා. 
ඊට  නිව  ශ්රී ලංකාවවන් යුවරෝපීය සංගමවප රටවලට මත්සය 
නිෂ ්ාලන අ නයනය කිරීවමන් ලැබුණු ආලායම 2015දී යූවරෝ 
මිලියන 19 ලක්වා ය ඝ්ර වලස  හළ බැස ිකබුණා. වමය 2014-2015 

කාලය තුළ සිුල වූ සියයට 7 ක  හළ බැසීමක් වන අ්ර  යුවරෝ ා 
සංගමවප ්හනම ඊට බල ෑ ්රධාන වහේතුව විධියට අපි ලැක්කා. 
එම නිසා  ශ්රී ලංකාව පියවර කිහි යක් ගත්්ා. එනම්  වනිකක හා 

 රි ාලන රාමු  ධීවර හා ාලා සම් ත් වල ා්ථ්වම්න්තුවේ 
ශකය්ාව ශක්ිකමත් කිරීම හා සවිබල ගැන්වීම  අලාළ 
 ා්ථශ්වකරුවන් අ්ව්ථ සහවයෝගී්ාව වැ ක දියුණු කිරීම  කඩලාසි 

වලොේ ව ොත් ක්රමය  විලයාත්මක නිරීක්ෂණ හා විකම මය 
නිරීක්ෂණ වයෝානා ක්රමය  FMC සහ සව්යක්ෂණ ක්රමය  
වා්ථෂික සැලනිම් සංවශෝධනය කිරීම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  වමම පියවර ගත්්ායින් 
 නිව  සහවයෝගී්ාව වනොලක්වන රටවම ලැයිසත්ුවවන් ශ්රී ලංකාව 

ඉවත් කර ගන්න වම් රායට පුළුවන් වවලා ිකවබනවාය කියලා 
අ ට සන්ව්ෝෂවයන් කියන්න පුළුවන්.        

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  2016 ජුනි 16 වන දින  
සහවයෝගී්ාව වනොලක්වන රටවල ලැයිස්තුවවන් ශ්රි ලංකාව 
ඉවත්වීමට වහේතු වූ  ක්රියාත්මක කිරීවම් තීරණ සංවශෝධනය 

කරමින් යුවරෝ ා කවුන්සිලය එම කවුන්සිලවප ක්රියාත්මක 
කිරීවම් තීරණ සකසන ලල අ්ර  ශ්රී ලංකාව එහි ාාිකක ධීවර 
කටයුතුවල  ාලනය නිවිවශේෂී වලස වැ ක දියුණු කර ිකවබන 

වහයින් ශ්රී ලංකාව සමඟ වවවළඳ කටයුතු සිුල කිරීමට නැව්ත් 
අනුමැිකය ලබා ුලන්නා. වඩාත් කා්ථයක්ෂම  ාලන හා නිරීක්ෂණ 
ක්රමයක් හඳුන්වා වලමින්  මික විවරෝධී  වා්ථ්ා වනොකරන ලල හා 

නියාමනය වනොකරන ලල ධීවර කටයුතු ක්වෂේත්රවප ාා්යන්්ර 
බැඳීම්වලට ශ්රී  ලංකාව වැ ක අනුකූල්ාවක් ලැක්වීම හා මනින් 
සම ම සහිකක කිරීවම් ක්රමය සම්බන්ධවයන් ලබා දී සික 

්හවුරුව සැලකිමලට ගනිමින් ්මයි වමම තීරණය යුවරෝ ා 
සංගමය ගත්වත්. වමම ්හනම් ඉවත් කිරීමත් සමඟම  ශ්රී ලංකාව 
එහි 9 වැනි විශාල්ම අ නයන අංශය වන මුහුුල ආහාර 
අ නයනය කිරීවම් ක්ථමාන්්යට යළිත් පිවිස සික බව අ  

කවුරුත් ලන්නවා. එමඟින්  යුවරෝ වයන්  මණක් වා්ථෂිකව 
යූවරෝ මිලියන 100ක අ නයන ආලායමක් ලබා ගැමමට මිලියන 
2.6කට ආසන්න ශ්රී ලාංකිකයන් පිරිසකට ජීවන වෘත්ිකය නැව් 

සලසා දීමට අ ට හැකි වී ිකවබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ාා්යන්්ර හා කලාපීය 
වශවයන් අ  රට සතුවන බැඳීම් අනුව කටයුතු කරමින්  ගැ, රු 
මුහුවී ධීවර කටයුතු පිළිබඳ ශ්රී ලංකා රාවප ්රික ත්ික 
කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ සියලු ගැටලුවලට විසඳුම් 

ලබාවලමින්  වමම රාය ව්ෝරා  ත් කර ගැමමත් සමඟම -ඒ 
කියන්වන්  මාස 20ක් මුළුමවම- ශ්රී ලංකාව අත්කර ගත් නිවිවශේෂී 
ායග්රහණ නිසා වමම ්හනම ඉවත් කර ගැමමට අ ට පුළුවන් 

වවලා ිකවබනවා.  

අවසාන වශවයන් කියන්න ඕනෑ  අවේ රට නැව්ත් 
ාා්යන්්රය සමඟ මිත්රත්වය වගොඩනැඟීම හරහා  ලංකාව 
නැව්ත් වලෝකවප අවනකුත් රටවම සමඟ ඒ ඒ ගනු-වලනු 
ආරම්ා කිරීම හරහා අ ට වම් ායග්රහණය ලබා ගන්න පුළුවන් 

වවලා ිකවබන බව. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිවයෝාය සමිකතුමනි  ්ව විනා ක වලකක කාලයක් 

 මණයි ඔබතුමාට ිකවබන්වන්.  
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

ගු (ආචාර්ය) හර්ය ා සිල්වා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

වහොඳයි.  ධීවර ක්ථමාන්්වප වයදී සිටින මිලියන 2.6ක  මණ 
ාන්ාවට ඔවුන්වේ ජීවන ්ත්ත්වය ඉහළ නංවා ගන්න වමය 
ඉ්ාමත් වැලගත් වවන බව කියමින්  මවේ වරන සව්ම ය අවසන් 

කරනවා. වබොවහොම සත්ුිකයි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිවයෝාය සමිකතුමනි  ඔබතුමාට වබොවහොම ස්තුිකයි. 

මීළඟට  ගරු රවුෆ් හ ම් සමිකතුමා කථා කරන්න.  
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ගු රවුෆප හකීම් ෙහ ා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාාන 
අො යුරො) 
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் 

நீர்வழங்கல் அகமச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இலங்ககயிலிருந்து ஐரராப்பிய ஒன்றியத்துக்கு  மீன் ஏற்றுமதி 

தசய்வது தடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்தச் சூழ்நிகலயில், இன்று 

தவளிநாட்டலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர் மாண்புமிகு 

( கலாநிதி)  ஹர்ஷ த சில்வா அவர்கள் அந்தத் தகடநீக்கம் 

சம்பந்தமாக, புதிய விதிமுகறகள் பற்றி, விபரமாகவும் மிகத் 

ததளிவாகவும் சகபக்கு விளக்கமளித்திருந்தார். 

அதனடிப்பகடயில், ஐரராப் பிய ஒன்றியத்துக்கு மீன் 

உற்பத்திககள ஏற்றுமதி தசய்வதில் ஏற்பட்ட தகடயினால் 

உருவான தபாருளாதார ாீதியான பாதிப்புக்ககள 

ஈடுதசய்வதற்கான ஒரு முயற்சியிரல எமது நல்லாட்சி 

அரசாங்கம் தவற்றி கண்டிருக்கின்றது.  

 

அண்கமயில் மாண்புமிகு பிரதம அகமச்சர் அவர்கள் 

பிரசல்ஸ் நகரத்துக்குச் தசன்று ஐரராப்பிய ஒன்றியத்தின் 

முக்கிய தகலவர்ககளச் சந்தித்து இந்த மீன் ஏற்றுமதித் தகட 

சம்பந்தமாகக் கலந்துகரயாடியிருந்தார். இந்த விடயத்தில் 

ஏற்பட்டிருக்கும் முன்ரனற்றம் குறித்து நாங்கள் எல்ரலாரும் 

சந்ரதாஷப்படுகின்ற அரதரநரம், மீன்பிடியாளர் எதிர்ரநாக்கு 

கின்ற பிரச்சிகனகள் குறித்து இச்சந்தர்ப்பத்திரல கவனம் 

தசலுத்த ரவண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது என்பகதயும் 

இந்தச் சகபயின் கவனத்திற்குக் தகாண்டுவர விரும்பு 

கின்ரறன். 

 

நாட்டின் பல பாகங்களிலும், குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு 

பிரரதசங்களில் கடந்த பல தசாப்தங்களாக நகடதபற்ற 

யுத்தத்தின் காரைமாக கடற்பிரரதசங்களிரல ஏற்படுத்தப் 

பட்டிருந்த மிகரமாசமாக பாதுகாப்புக் தகடுபிடிகளின் நிமித்தம் 

எங்களுகடய மீன்பிடியாளர்களின் உற்பத்தி மிகவும் 

ரமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. யுத்தம் முடிவுக்கு வந்த 

பிற்பாடு அண்கமக்காலமாக மிக விகரவாக எமது மக்கள் 

இழந்தவற்கற மீட்டுக்தகாள்கின்ற ஒரு சூழல் உருவாகி 

யிருந்தாலும், கடந்த காலங்களில் இருந்த தகடுபிடிகள் 

இன்னமும் முழுகமயாக அகலவில்கல என்பது குறித்த தபாிய 

விசனம் மீன்பிடியாளர் மத்தியில் இருந்துதகாண்டிருக்கின்றது. 

இந்த அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்த பிற்பாடு இயல்பு 

வாழ்க்கககய மீள நிறுவுகின்ற விடயத்திரல பலவிதமான 

நடவடிக்ககககள ரமற்தகாண்டுவருகின்ற சூழலில், பகடத் 

தரப்பினர் மீன்பிடிச் சமூகம் எதிர்ரநாக்குகின்ற பிரச்சிகனகள் 

சம்பந்தமாக உதாசீனப் ரபாக்ககக் ககடப்பிடிக்காமல் 

அவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற விதமாக நடந்து 

தகாள்வதிலிருந்து  விலகி நிற்கரவண்டுதமன்று நான் இங்கு 

வலியுறுத்திச் தசால்ல விரும்புகின்ரறன்.  

 

குறிப்பாக, திருரகாைமகல மாவட்டத்திரல கிண்ைியா 

பிரரதசத்கத அண்மித்திருக்கின்ற தவள்களமைல், கருமகல 

யூற்று, சின்னம்பிள்களச்ரசகன ரபான்ற இடங்களின் கடகல 

அண்டிய பகுதிகள் இன்னமும் கடற்பகட, தகரப்பகட, 

விமானப்பகடயினாின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ததாடர்ந்தும் 

இருக்கின்ற காரைத்தினால் அங்குள்ள மீனவர்கள் சுதந்திர 

மாகத் தங்களுகடய ததாழிகலச் தசய்ய முடியாத நிகல 

இருந்துதகாண்டிருக்கின்றது. அங்ரக குறிப்பாக Marble Beach 

ரபான்ற இடங்களில் கடற்பகடயினர் தங்களுகடய உல்லாச 

விடுதிககளயும் ரஹாட்டல்ககளயும் அகமத்து , சாதாரை 

மீனவர்கள் கடலுக்குச் தசல்வதற்குப் பாவித்த வழிககள 

தயல்லாம் மறித்து ரவலி ரபாட்டுள்ளனர் . இதனால், 

அங்குள்ள மீனவர்கள் அன்றாடம் ததாழிலுக்குச் தசல்ல 

முடியாத தநருக்கடியான நிகலகம ததாடர்வகத தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு தகாண்டுவர 

விரும்புகின்ரறன். அத்துடன், யுத்தத்துக்குப் பின்னரான 

இந்தப் புதிய சூழலில், இவ்வாறான பிரரதசங்களில் 

மீனவர்கள் கடலுக்குச் தசல்ல முடியாமல் ஏற்படுத்தப் 

பட்டிருக்கின்ற தகடககள முழுகமயாக நீக்கரவண்டு 

தமன்றும் பாதுகாப்பு அகமச்சின் தசயலாளர் அவர்களிடம் 

நான் தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.  

 
ரமலும், தகளரவ உறுப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் 

அவர்கள் சற்றுரநரத்திற்கு முன்பு உகரயாற்றுககயில், 

தகாக்கிளாய், தகாக்குத்ததாடுவாய் ரபான்ற பிரரதசங்களிரல 

உருவாகியிருக்கின்ற அசாதாரைமான  நிகலகம குறித்து  

அகமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் தகாண்டுவந்தார். 

தகாக்கிளாய், தகாக்குத்ததாடுவாய் ரபான்ற பாாிய களப்புப் 

பிரரதசமானது பல்லாயிரக்கைக்கான ஏக்கர் பரப்பிரல 

இருக்கின்ற உள்ளூர் நீர்நிகலயாகக் கைிப்பிடப்படுகின்றது. 

இந்தப் பிரரதசத்திரல தகட தசய்யப்பட்ட மீன்பிடி 

உபாயங்ககள மீனவர்கள் ககயாளுகின்றார்கள் என்று 

கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக கட்டுவகல சம்பந்தமாகவும் 

அதிலிருக்கின்ற துகள சம்பந்தமாகவும் நீண்டகாலமாக ஒரு 

சர்ச்கச  இருந்து வருகின்றது. தகடதசய்யப்பட்ட வகல 

ககளப் பாவிக்கின்ற விடயங்களிரல எடுத்த எடுப்பிரலரய 

கட்டுப்பாடுககள விதிப்பதில் இருக்கின்ற நியா யங்ககள 

ஏற்றுக்தகாள்கின்ற அரதரநரம், இது மக்களுகடய 

ஜீவரனாபாயத்ரதாடு ததாடர்புபட்டிருப்பதனால் சில இடங் 

களிரல தசாற்ப காலத்துக்கு இதில் தநகிழ்வுத் தன்கமயுடன் 

தசயற்பட ரவண்டிய அவசியமும் இருக்கின்றது .  

அந்தப் பிரரதசங்களிரல இந்தச் சர்ச்கச குறித்து அடிக்கடி 

ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்தரபாது அவற்கற முடிவுக்குக் 

தகாண்டுவருவதற்காகச் சில சந்தர்ப்பங்களிரல பல்ரவறு 

முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன. புல்ரமாட்கட ரபான்ற பிரரதசங் 

களிரல சம்பந்தப்பட்டவர்கள் நீண்ட நாட்கள் உண்ைா 

விரதமிருந்தனர் . மீன்பிடி அகமச்சர் அவர்கள் அங்கு வந்து 

அந்தப் பிரச்சிகனககளத் தீர்த்துகவக்க ரவண்டும் என்ற 

அளவுக்குப் பிரச்சிகன நீடித்தது. பின்னர் அங்கு அகமச்சர் 

அவர்கள் ரபாய் இந்த விடயங்ககளக் ககயாள ரவண்டிய 

நிகலவரம் ஏற்பட்டது. எனரவ, இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக 

நாங்கள் அனுமானித்தது, எடுத்ரதாம், முடித்ரதாம் என்ற 

விதத்தில் முடிவுகளுக்கு வந்துவிட முடியாது என்பகதத்தான். 
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ஏதனன்றால் இன ாீதியான முரண்பாடுகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

பலவிதமான காழ்ப்புைர்ச்சிகரளாடு உருவாகிய பிரச்சிகன 

களும் இந்தப் பிரரதசங்களிரல இருக்கின்றன என்பகத 

நாங்கள் கவனத்திற்தகாள்ள ரவண்டும்.  

தகாக்கிளாய் கடல் நீரராி என்பது மிகப் பாாிய பிரரதசம். 

முல்கலத்தீவு, திருரகாைமகல ஆகிய இரண்டு மாவட்டங் 

களின் எல்கலககளயும் தாண்டியிருக்கின்ற இந்த மிகப் தபாிய 

நீர்நிகலப் பிரரதசத்திரல மீன்பிடிப் பாிரசாதகர்களுகடய 

ஏட்டிக்குப் ரபாட்டியான, வித்தியாசமான தசயற்பாடுகளும் 

கடந்த காலங்களிரல இடம்தபற்றிருக்கின்றன. அண்கமயில் 

கூட கற்பிட்டிப் பிரரதசத்திரல பாாிய மக்கள் எதிர்ப்பு 

ஆர்ப்பாட்டதமான்று நகடதபற்றகத நாங்கள் பார்த்ரதாம். 

தகடதசய்யப்பட்ட உபகரைங்ககளப் பாவிக்கின்ற 

மீனவர்கள் பலவந்தமாகத் தங்களுகடய பிரரதசங்களில் 

ஊடுருவி மீன்பிடிக்கின்றார்கள் என்று அப்பிரரதச மீனவர்கள் 

ஆர்ப்பாட்டம் தசய்தனர். வீதிகளிரல ரயர்ககள எாித்தும் 

ரபாக்குவரத்துத் தகடககள ஏற்படுத்தியும் ஆர்ப்பாட்டம் 

தசய்தரபாது ஏற்பட்ட பாாிய ரமாதகலயடுத்துப் பலர் 

காயமகடந்தனர். எனரவ, மக்களுகடய அன்றாட 

ஜீவரனாபாயம், அவர்களுகடய இயல்பு வாழ்க்கக என்பன 

பாதிக்கப்படுவகத நாங்கள் முழுகமயாகப் புறதமாதுக்கி 

விட்டு, எடுத்த எடுப்பிரலரய இதுகுறித்துத் தீர்மானங்ககளக் 

தகாடுப்பததன்பது மிகச் சிக்கலான விடயம். ஆகரவ, தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் இதிரல இருக்கின்ற அரசியல் பிரச்சிகன 

ககளயும் கருத்திற்தகாண்டு, ஒவ்தவாரு பிரரதசத்திலும் 

இருக்கின்ற மீனவர்களின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சிகனககளயும் 

மிகக் கவனமாக உற்றுரநாக்கித்தான் அவற்றுக்கான தீர்வு 

ககளப் தபற்றுத்தர ரவண்டும் என்று நான் மிக விநயமாக 

வலியுறுத்திச் தசால்ல விரும்புகின்ரறன்.  

இரதரநரம் கிழக்கு மாகாைத்தில் 'தகாட்ரப' மீன்பிடித் 

துகறமுகம், வாகழச்ரசகன மீன்பிடித் துகறமுகம் என்ற 

முக்கியமான இரண்டு மீன்பிடித் துகறமுகங்கள் இருக்கின்றன. 

அங்கு இகவ தவிர, மற்கறய இடங்களிரல பாாிய மீன்பிடித் 

துகறமுகங்கள் இல்லாத ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிகலவரம் 

இருக்கின்றது. எனரவ, கிழக்கு மாகாைத்தில் கூடுதலான 

மீன்பிடித் துகறமுகங்ககள அகமத்துத் தரரவண்டும் என்று  

மிக அழுத்தம் திருத்தமாக நான் தகளரவ அகமச்சர் 

அவர்களிடம் ரவண்டுரகாள் விடுக்க விரும்புகின்ரறன். 

குறிப்பாக, இங்கு கல்முகனத் ததாகுதியிகனப் பிரதிநிதித் 

துவப்படுத்தும் தகளரவ உறுப்பினர் எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 

அவர்களும் இருக்கிறார். அவருகடய பிரரதசத்தில் - சாய்ந்த 

மருதில் ஒரு மீன்பிடித் துகறமுகத்கத அகமத்துத்தருவதாகப் 

பல காலமாக வாக்குறுதி வழங்கப்பட்டு வந்தது. அங்கு 

நங்கூரமிடும் ஒரு துகறதயான்கற அகமப்பதற்கான முயற்சி 

ஆரம்பத்தில் எடுக்கப்பட்டது. எனினும், தற்தபாழுது அது 

ககவிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஈற்றிரல ஒலுவில் துகறமுகத்கத 

முழுகமயாக அகமச்சர் அவர்களுகடய கட்டுப்பாட்டுக்குள் 

தகாண்டுவருவதற்கு ஓர் அகமச்சரகவப் பத்திரம் துகறமுக 

அதிகாரசகபக்குப் தபாறுப்பான அகமச்சாின் அனுமதிரயாடு 

அண்கமயிரல சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.  

குறிப்பாக, கடல் தகாந்தளிப்புக் காலங்களிரல மீனவர்கள் 

பாவிப்பதற்கு ஏற்றவககயில் ஒலுவில் துகறமுகம் விருத்தி 

தசய்யப்படரவண்டும் என்று கூறப்பட்டுவந்தது. அரதரவகள, 

அண்கமயிரல அங்கு கடலாிப்பு காரைமாக இடம்தபற்ற 

பாாிய மக்கள் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தின்தபாழுது நாங்கள் 

அந்தப் பிரரதசத்துக்குச் தசன்றிருந்ரதாம். அப்ரபாது அந்த 

மக்கள் இந்தத் துகறமுகம் தங்களுக்குத் ரதகவயில்கல என்ரற 

கூறினர். "இந்தத் துகறமுகத்தில் அகலதடுப்பு ஏற்பாடுகள் - 

breakwater - தசய்யப்பட்டிருக்கின்ற விதம் காரைமாகத்தான் 

எங்களுகடய ஊாிரல பல ஏக்கர் கைக்கான நிலங்ககள 

நாங்கள் இழந்திருக்கின்ரறாம்" என்று அவர்கள் மிக 

ரவதகனரயாடு தசான்னார்கள். அது மாத்திரமல்ல, பாரம் 

பாியமாக மீன்பிடியிரல ஈடுபட்டவர்களுகடய - ககரவகலத் 

ததாழிலில் ஈடுபட்ட மீனவர்களுகடய  - வாழ்வாதாரம் 

முழுகமயாகப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களுக்கு 

ககரவகல இழுப்பதற்கு இருந்த கடற்ககர முழுகமயாக 

இல்லாமல் ரபாயிருக்கிறது. இந்தப் பின்னைியிரல ஒரு 

மாற்று ஏற்பாடாக, அவர்கள் மீன்பிடித் ததாழிலில் 

ஈடுபடுவதற் கான படகுககள மானிய அடிப்பகடயிலாவது 

வழங்க ரவண்டும் என்று தகளரவ அகமச்சர் அவர்களிடம் 

நான் ரகாாிக்கக விடுக்க விரும்புகின்ரறன்.  

ரமலும், ஒலுவில் மீன்பிடித் துகறமுகத்கத ஒரு தனியார் 

நிறுவனத்ரதாடு ரசர்ந்து விருத்தி தசய்வதாக இருந்தால், 

தங்களது வாழ்வாதாரத்கத இழந்து நிற்கின்ற ஒலுவில், 

பாலமுகன பிரரதச மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்கத 

முன்ரனற்றுவதற்கான சில நிபந்தகனகரளாடுதான் 

அதற்கான ஒப்பந்தம் தசய்யப்படரவண்டும் என்றும் நான் 

அகமச்சர் அவர்களிடம் ரகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன். 

ஏதனன் றால், ஒலுவில் துகறமுகத்திரல குளிர்சாதன 

அகறகள் மற்றும் ஏற்றுமதிக்குாிய மீன்ககளப் பதனிடக்கூடிய 

பலவிதமான இயந்திர உபகரைங்கள் ரபான்ற ரதகவயான 

அளவு வசதிகள் இருக்கின்ற காரைத்தினால், நிச்சயமாக மீன் 

ஏற்றுமதியில் ஈடுபாடுள்ள பாாிய தவளிநாட்டுக் கம்பனிகள் 

முதலீடு தசய்வதற்கு வாய்ப்பிருக்கின்றது . தவளிநாட்டுக் 

கடனுதவிமூலம் ஏராளமான நிதி முதலீடு தசய்யப்பட்டு 

நிர்மாைிக்கப்பட்ட அந்தத் துகறமுகம் இன்று பாவகனக்கு 

உதவாத ஓாிடமாக இருப்பது எங்கள் எல்ரலாருக்கும் 

ரவதகன தரக்கூடிய விடயமாகும். கடலாிப்புக் காரைமாகத் 

தற்தபாழுது தங்களுகடய வாழ்வாதாரத்கத இழந்து 

முழுகமயாகப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பிரரதச மீன்பிடியாளர் 

கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வககயில், பதனிடக்கூடிய 

வசதிகரளாடும் குளிர்சாதன அகறகரளாடும் கூடிய அந்த  

மீன்பிடித் துகறமுகத்கத தனியார் கம்பனியின் உதவியுடரனா 

அல்லது ரவறு முதலீட்டாளர்களின் உதவியுடரனா அல்லது 

அரசாங்க முதலீட்டாளர்களின் உதவியுடரனா எப்படியாவது 

பாவகனக்கு தகாண்டுவந்து, அந்தப் பிரரதச ஏகழ மீனவர்கள் 

தங்களுகடய உற்பத்திககள தவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி 

தசய்யும் வககயில் அவர்களுகடய வாழ்வாதாரத்துக்கு 

உதவரவண்டுதமன்று நான் அகமச்சர் அவர்ககள மிக 

விநயமாகக் ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன். அந்த மீன்பிடித் 

துகறமுகத்கத அகமக்க முன்வந்த ‘டனீடா’ என்ற நிறுவனம் 

ஓர் ஆய்வறிக்கககயயும் தயாாித்தது. அந்த ஆய்வறிக்ககயின் 

படி, கடலாிப்கபத் தடுப்பதற்காக அகைகட்டுவதற்குக் 

ககரரயார பாதுகாப்புத் திகைக்களத்துக்கு நிதியுதவி 

தசய்கின்ற உடன்பாதடான்று இருக்கின்றது. அகதச் 

தசயற்படுத்தும் விடயத்திரல கவனதமடுக்க ரவண்டுதமன 

நாங்கள் இத்துகறக்குப் தபாறுப்பான  தகளரவ அகமச்சர் 

அர்ஜுன ரைதுங்க அவர்களிடம் பல தடகவகள் 

கூறியிருக்கிரறாம். அந்த வககயில் மீண்டும் அகமச்சருகடய 

கவனத்திற்கு இகதக் தகாண்டுவர விரும்புகின்ரறன்.  

அரதரநரம், இன்னுதமாரு முக்கியமான விடயத்கதயும் 

நான் இங்கு குறிப்பிட்டாக ரவண்டும். இது வட 

மாகாைத்திரல இருக்கின்ற முக்கியமான பிரச்சிகன. இன்று 

மன்னார் மாவட்டத்திரல ரகாந்தப்பிட்டி பிரரதசத்தில் 

உருவாகியிருக்கின்ற பிரச்சிகனக்கான அடிப்பகடக் காரைம் 

என்ன? உப்புக்குளம், ரகாந்தப்பிட்டி பிரரதசத்திரல இடம் 

தபயர்ந்த முஸ்லிம்களால் பல வருட காலமாக அந்தப் 
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பிரரதசத்திற்குப் ரபாக முடியாமல் இருந்தது. இந்த 

நிகலயிரல, விடத்தல்தீவிலுள்ள தமிழ் மீனவர்கள் ரகாந்தப் 

பிட்டியிரல சில காலம் மீன்பிடி நடவடிக்ககககள 

ரமற்தகாள்வதற்கு முஸ்லிம்கள் தற்காலிக அனுமதிகய 

வழங்கியிருந்தார்கள். தற்ரபாது அங்கு முஸ்லிம்கள் மீள்குடி 

ரயறியரபாதும் தமிழ் மீனவர்கள் அந்த இடத்கதவிட்டு 

நகரமுடியாததன்று விடாப்பிடியாக இருக்கின்றனர். இந்த 

நிகலகமயானது அங்கு பாாிய தகராறுககளயும் குழப்ப 

நிகலகயயும் உருவாக்கியிருக்கின்றது. இந்த நாட்டிரல 

நல்லிைக்கத்கத ஏற்படுத்துகின்ற முயற்சிகள் இடம்தபறும் 

ரநரத்தில், இவ்வாறான விடயங்கள் இன்னமும் தீர்க்கப் 

படாமல் இருப்பது, பாாிய பிரச்சிகனயாக இருக்கின்றது.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have one more minute.  

 

ගු රවුෆප හකීම් ෙහ ා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
எனரவ உப்புக்குளம், ரகாந்தப்பிட்டி பிரரதசத்தில் 

உருவாகியிருக்கின்ற இந்த முறுகல் நிகலகய முடிவுக்குக் 

தகாண்டுவருவதற்காக தகௌரவ கடற்தறாழில் அகமச்சர் 

அவர்களும் அந்த பிரரதசத்தின் தமிழ்த் ரதசியக் கூட்டகமப்பு 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உட்பட ஏகனய பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களும் நாங்களும் ஒன்று ரசாோ்ந்து இந்தப் 

பிரச்சிகனக்கு ஒரு நிரந்தரமான தீர்கவக் காைரவண்டும். 

இந்த அப்பாவி மீனவர்கள் சில வருடங்களுக்கு முன்பு 

அங்கிருக்கின்ற நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் ஓர் ஆர்ப் 

பாட்டத்கதயும் தசய்திருந்தார்கள். அப்ரபாது எங்களுகடய சக 

அகமச்சருக்கும் பிரச்சிகன ஏற்பட்டரதாடு, பல விதமான 

சிக்கல்கள் உருவானதும் அகமச்சர் அவர்களுக்குத்  

ததாிந்திருக்குதமன்று நான் நிகனக்கின்ரறன். இந்தப் 

பின்னைியிரல அப்பாவி மீனவர்கள் பல மாத காலம் 

சிகறயிலிருக்க ரவண்டிய நிலவரமும் ஏற்பட்டிருந்தது. பின்னர் 

நீதிமன்றத்திற்குக் கல்தலறிந்தார்கள் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டின் 

ரபாில் அவர்களுக்தகதிராகச் சந்ரதகத்தின் அடிப்பகடயில்  

வழக்குத் தாக்கல் தசய்யப்பட்டது. இதனால் ஏராளமான 

மீனவக் குடும்பத்தினர் பாதிக்கப்படுகின்ற நிகலவரம் 

ஏற்பட்டது. எனரவ, இந்தப் பிரச்சிகனக்கும் ஒரு தீர்கவக் 

காைரவண்டும். இந்த இனங்களுக்கிகடயிலான பிரச்சிகன 

ககள முறுகல் நிகலகள் ஏற்படாமல் தீர்ப்பதற்கான ஒரு 

சுமூகமான சூழகல நல்லிைக்கத்தின் அடிப்பகடயில் நாங்கள் 

ஏற்படுத்தியாக ரவண்டும் என்பகதயும் நான் இங்கு 

தசால்லிகவக்க விரும்புகின்ரறன்.   

அதுமாத்திரமல்ல, உள்நாட்டு நீர்நிகலகளில் அதாவது 

குளங்களில் மீன்பிடிக்கின்ற விடயத்திலும்கூடப் பிரச்சிகனகள் 

உள்ளன. கந்தளாய்க் குளத்திரல மீன்பிடிப்பது சம்பந்தமாக 

ஒரு பிரச்சிகன உருவாகியிருக்கின்றது. அங்கு வள்ளங்களின் 

மூலம் மீன்பிடிப்பதற்குச் சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. இதனால் அங்ரக பாரம்பாியமாக மீன்பிடித்த 

மீனவர்களுக்கு மத்தியிரல சமூக ாீதியாகச் சில பாரபட்சங்கள் 

காட்டப்படுகின்றனவா? என்தறாரு ரகள்வி எழுகின்றது.  

அண்கமயிரல கந்தளாய்க்குப் ரபாயிருந்தரபாது இந்த 

உள்நாட்டு நீர்நிகலகளில் மீன்பிடிக்கின்ற, மீன்பிடிச் 

சங்கங்ககளச் ரசர்ந்த அங்குள்ள மீனவர்கள் இதகன 

என்னுகடய கவனத்திற்குக் தகாண்டுவந்தார்கள். இது 

சம்பந்தமாகக் குறித்த பிரரதசங்களிரல இருக்கின்ற மீன்பிடிப் 

பாிரசாதகர்கள் தகலயிட்டு ஒரு நியாயமான - ரநர்கமயான 

தீர்கவ இந்த மீனவர்களுக்குப் தபற்றுத்தர ரவண்டும் என்று 

கூறுவரதாடு, ஐரராப்பிய ஒன்றியத்தின் மீன் ஏற்றுமதித் 

தகடகய நீக்குவது சம்பந்தமான முயற்சியில் புதிய 

விதிமுகறககள அறிமுகப்படுத்திய அகமச்சர் அவர்களுக்கு 

நன்றியும் கூறி, என்னுகடய உகரகய நிகறவுதசய்கின்ரறன்.  

நன்றி. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට  ගරු ටී. රංජිත් ල වසොයිසා මන්ත්රීතුමා.  ඔබතුමාට 

විනා ක 20ක කාලයක් ිකවබනවා. 

 
[අ.ාා.  .46] 

 
ගු ටී. රංජිත් ා තසොයිසා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ගරු ධීවර සමිකතුමා විසින් 
ධීවර සහ ාලා සම් ත්  න් යට වත් නිවයෝග 11 ක් ඉදිරි ත් කර 
ිකවබන වම් වවලාවේ ඒ සම්බන්ධවයන් මාවේ අලහස් ලැක්වීමට  

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව  ළමුවවන්ම ස්තුිකය ්රකාශ කරනවා. 
ඒ වාවේම ධීවර සහ ාලස සම් ත්  න් යටවත් වන වම් නිවයෝග 
ගැන කථා කිරීමට ව රාතුව ලැන් අ ට ලැබුණු ආරංචියක් ගැන 

කියන්නට ඕනෑ. වහට ලවවසේ  බැඳුම්කර සිීධිය පිළිබඳව වකෝේ 
කමිටුවේ සාා ිකතුමාවේ නිල වා්ථ්ාව  ා්ථලිවම්න්තුවට ඉදිරි ත් 
කිරීමට නියමි්ව ිකවබනවා. නමුත් මීට විනා ක 15කට ව ර 

කටුනායක වේවන් ව්ොටුව ොවළන් එහි ්රධාන ූදදි්යා වලස 
සැලවකන අ්ථජුන් මවහේන්ද්රන් මහ්ා රටින්  ලා ගියා. [බාධා 
කිරීමක්] ලැනට විනා ක 15කට ඉස්වසමලා ඔහු රටින්  ලා ගියා. 

ඒක ්මයි සත්් ්ත්ත්වය. හැබැයි  ඉිකන් passport එක ්හනම් 
කරන්න විධියක් නැහැ. වමොකල  ඔහු ලංකාවේ පුරවැසියක් 
වනොවන නිසා. මම හි්න විධියට ලංකාවේ අධිකරණයට 
විවීශිකයකුවේ passport එක ්හනම් කරන්න බලයක් නැහැ. ඒ 

නිසා ඔහු ගියා. ඒ කාරණයත් අපි ලැනග් යුතුයි. ඒ නිසා වමන්න 
වම්  ණිවිඩය වලමින් ධීවර සහ ාලා සම් ත්  න් යටවත් 
නි  වයෝග පිළිබඳ මම කථා කරන්න බලාව ොවරොත්තු වනවා. 

විවශේෂවයන්ම - [බාධා කිරීමක්]වකළවමවලක් වනොවවයි  
්මමවහක්  ැනලා ගිවප.  

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

වමෝවරක්. 

 
ගු ටී. රංජිත් ා තසොයිසා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 ගරු ධීවර හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන  අමා්යතුමාවේ ලැල  
මදිවුණා   ඒ වමෝරා  වකොටු කර ගන්න. ලැල ක ා වගන ගියා. 

[බාධා කිරීමක්]  අ ට ඒක ම්කයි. අපි කවුරුත්  එකට ගිහිමලා 
්මයි මහ බැංකුවට ව ත්සම ාාර ුලන්වන්. ගරු සමිකතුමනි  මම 
රත්නපුර දිස්ත්රික්කය නිවයෝානය කරන මහාන නිවයෝජි්වයක්. 

රත්නපුරයට මුහුලක් නැහැ. නමුත් අපි ඔබතුමා ඉදිරි ත් කරන ලල 
නිවයෝග පිළිබඳව ලැක්වූ අලහස්වලට වබොවහොම සාවධානව 
සහුම්කන් ුලන්නා. සත්්ටම එම ඉදිරි ත් කරන ලල නිවයෝග 

ධීවර ාන්ාවවේ ්රවයෝානය සඳහා ඉ්ා වැලගත් ඒවා වන බව 
 ළමුවවන්ම ්රකාශ කරන්න කැමැිකයි. ඒ වාවේම ධීවර 
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්රවීශයක්  දිසත්්රික්කයක් නිවයෝානය කරන මහාන 

නිවයෝජි්යකු හැටියට ධීවර ාන්ාවට  යම් වසේවාවක් කිරීවම් 
බර ්ළ අවශය්ාවක් ඔබතුමාට ිකවබන බව ව ෞීගලිකව අපි 
ලන්නවා. ඒ කාරණය අ ට වත්වරනවා. කලපු සංව්ථධනය  
ය ්ාගාර  හනිකම් ලබා දීම වැනි වයෝානා ඉදිරි ත් කිරීම තුළ 

වලොකු වැඩ වකොටසක් කිරීමට ඔබතුමා ූලානම් වන බව අ ට 
ව වනනවා.  සත්්ටම ඒ ගැන අපි ඔබතුමාට නිබ ්නවා. ඒ ටික 
වකරුවණොත් වහොඳයි.  ක්ෂ වේලයක් වම්ැන නැහැ.  

 වම් රවට් ආ්ථිකකවප  වැලගත් ්ැනක් ගන්නා කණ්ඩායමක් 
්මයි  ධීවර ාන්ාව. ඒ නිසා ධීවර ාන්ාවට සහන සලසා ඒ 
අයවේ ආ්ථිකකය වැ ක දියුණු කිරීම රවට්  ආ්ථිකකයට සිීධ වවන 

විශාල වසේවාවක් වන නිසා ඒ ඉදිරි ත් කරන වයෝානා පිළිබඳව 
අපි සතුටු වවනවා. ඒ වාවේම මිරිදිය ධීවර ක්ථමාන්්ය පිළිබඳවත් 
ගරු සමිකතුමාවේ අවධානය වයොමු වී ිකබීම ගැන රට මැල 

්රවීශය නිවයෝානය කරන මහාන නිවයෝජි්යකු හැටියට මා 
සතුටු වවනවා. සත්්ටම එක කාලයක වම් රට  ාලනය කරපු 
අමවනෝඥ  ාලකයන් විසින් ඒ වවනවකොට රවට් ාන්ාවවේ 
්රධාන ව ෝෂය  ලා්ථථය වන ව්රෝටීන් අවශය්ාවවන්  වැ කම 

්රමාණයක් සම් ාලනය කරපු  ඒ වාවේම ලහස් ගණනක් ාන්ාවට 
ජීවිකා වෘත්ිකය සලසන ලල  රටට විශාල ාාිකක ආලායමක් 
වගවනන ලල මිරිදිය ධීවර ක්ථමාන්්ය රට තුළ නව්ා ලැමුවා. මම 

හි්න්වන් ඒ කාල වකවානුවේ ඔබතුමා වාවේ වකවනක් ධීවර 
සමිකවරයා වශවයන් සිටියා නම් ඒ වමෝඩ තීන්ුලව ගන්වන් නැහැ. 
එලා අවේ රවට් සිටි  ාලකයන් එවැනි තීන්ුලවක් අරවගන ලහස ්

ගණනකට රැකියා අවස්ථා නැික කරලා ලැම්මා. රවට් ාන්ාවට 
ව ෝෂය  ලා්ථථ ලබා ගැමමට ිකබූ ඒ අයිිකයට අවේම ලැම්මා.  
එවහම කරලා මිරිදිය ධීවර ක්ථමාන්්ය අවසාන කරලා ලැම්මා; 

ඒක ඉවර වකරුවා. නමුත් අල වවනවකොට මිරිදිය ධීවර 
ක්ථමාන්්ය වැ කදියුණු කිරීම සලහා මිරිදිය ධීවර අියානන 
මධයසථ්ාන සික කිරීම සඳහා  කටයුතු කරනවා කියලා ලැන ගන්න 

ිකවබනවා. ඒ වාවේම  අවේ රවට් ිකවබන ්රධාන ාලාශයක් ්මයි 
ුඩවලව ාලාශය. වම්ක අපි ජීවත්වන අවේ  ළාවත් ිකවබන 
ාලාශයක්. නමුත් ඒ අියානන මධයසථ්ානවලින් දිසත්්රික්කයට  
 ළා්ට අවශය කරන මාළු  ැටේ ලබා දීමට අව ොවහොසත් වී 

ිකවබනවා. ඒ අවශය ්රමාණය ලබා වලන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
හැබැයි  වම් වැඩ පිළිවවළ තුළින් වම් කටයුතු ්වත් වැ ක දියුණු 
කර සංව්ථධනය කිරීම තුළින් දිස්ත්රික්කයට  මණක් වනොව මුළු 

රටටම- 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කිේව එක සත්්. ඒ ුඩවලව 
අියානන මධයස්ථානය  ්රමාණවත් නැහැ.  අපි රුපියම මිලියන 
450ක වියලමින් ්වත් මධයස්ථානයක්  මාස වලකකට ඉසව්සමලා 

 ටන් ගත්්ා. එ්වකොට රත්නපුර දිස්ත්රික්කයටත්  වමොනරාගල 
දිස්ත්රික්කයටත් මත්සය  ැටවුන් අවශය ු රිම ්රමාණය ලබා 
වලන්න  පුළුවන්. 

 
ගු ටී. රංජිත් ා තසොයිසා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

වබොවහොම ස්තුිකයි  ගරු සමිකතුමනි. අ ට ලැන ගන්න 
ලැබුණා ඒ ්රවෘත්ිකය.  

"සසිත්්න්" කියන පුංචි මාළු  ැටවුන් නැිකකම නිසා 

්රවීශවප වැේවල මිරිදිය මත්සය ්රමාණය අඩු වවලා ිකවබනවා. 
ඒ මත්සය ්රමාණය අඩු වීම තුළින් ආලායම අඩු වීමත්  ාන්ාවට 
ඉ්ා  හනි අඩු මිලට ව්රෝටීන් සහි් ආහාර ලබා ගැමමට ිකවබන 

ඉඩ කඩත් සහිරී යෑම තුළ  මන්ලව ෝෂණය වැනි ්ත්ත්ව වැ ක 

වවනවා. ඒ නිසා ඒ ගත්් පියවර පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුිකවන්් 
වවනවා. ඒ වාවේම රට පුරාම වමවැනි අියානන මධයස්ථාන සික 
කරලා රවට් වැේවල මිරිදිය ධීවර ක්ථමාන්්ය වැ ක දියුණු කරන්න 
පියවර ගැමම ඉ්ාම ුචි් වලයක්. ඒ සඳහා පියවර ගැමම 

පිළිබඳවත් අපි ඔබතුමාට සත්ුිකවන්් වවනවා. 

ගරු සමිකතුමනි  ධීවරයා වාවේම  ාරිවාෝගිකයා පිළිබඳවත් 
සි්ා බැ වම් අවශය්ාවක් ිකවබනවා. අ ට අවේ ්රවීශවප 

ාන්ාව ගැන කථා කරන්න වවන්වන්  "මිරිදිය මත්සය 
 ාරිවාෝගිකයා" හැටියට. ලැන් මුහුුලකරවප ාන්ාවට නම් 
වබොවහොම ඉක්මනින් මුහුවලන් වගොඩට වගනාපු මාළු ලබා 

ගැමවම් හැකියාව ිකවබනවා. නමුත්  රට මැල කඳුකරවප 
ාන්ාවට ඒවා ලැවබන්වන් නැහැ. සමහර වවලාවට අවේ 
ගම්වලට වගන එන මාළු ලවස් වලවක් තුවන් විකුණනවා  

වෆෝමලින් ගහලා  වවනත් රසායනික ද්රවය වයොලලා.  ඒ මාළු ුවී 
 ාන්ලර ව ොළට  මාළු ලෑමලට  වගනැවිත් ලමනවා. සවස ්
වනවකොට ඉිකරි වන ටික ආවයත් වගන වගොස් ය ්කරණයට 
ලමනවා. සමහර මාළු ලවස් වලක  තුන යන වකොට ඉදිවමනවා. 

රුධිරය කාන්ුල වීමක් වවන්වන් නැහැ. ඒ මාළු නිම  ාට වවනවා. 
ඒවා කාපු ගමන් ාන්ාවට වනොවයකුත් වරෝගාබාධ වැලවඳනවා. 
ඒ නිසා ාන්ාවට අලුත් මාළු ලබා ගැමමට හැකි වන විධියට රට 

පුරා විහිවලන වැඩ පිළිවවළක් ිකවබනවා නම්  ඒක වබොවහොම 
වහොඳයි. 

 නි ගිය කාලවප  අවේ ආණ්ඩුව  කාලවප ධීවර අමා්යාංශය 

විසින් හැම නගරයකම ධීවර වවවළඳ සැම විවෘ් කරවගන ගියා. 
ඒ කාලවප ආණ්ඩු  ක්ෂවප හිටපු මන්ත්රීවරයකු හැටියට මා එලා 
හිටපු ධීවර සමිකතුමාවගන් ු වීශක කාරක සාාවලදී ලහ 

ව්ාවකට වැ කය ඉම ම් කළා  අපි ඉන්න නගරයට අලුත් මාළු 
ලබා ගැමම සඳහා ධීවර අවළවි මධයස්ථානයක් ලබා වලන්න 
කියලා. හැබැයි  වකොයි වවලාවකවත් එය ලබා වලන්න කටයුතු 

කවළේ නැහැ. ඒ ගැන මා කනගාටු වවනවා.  2011 අය වැය 
වවලාවේ  ධීවර සංස්ථාවේ සාා ිකවරයා වම්  ා්ථලිවම්න්තුවට 
සවිමලා සිටියදී මා එතුමාට කිේවා   "ඔබතුමන්ලා ධීවර අවළවි 
සැලක් අවේ නගරයට ුලන්වන් නැහැ. මා අල  ඒක මවේ කථාවේදී 

කියනවා" කියලා.  ඒ අවස්ථාවේ එතුමා අර නිලධාරි කුටිය 
සතුවම ඉඳවගන මට තුණ්ඩුවක් ලියලා එේවා  "අල වම් ගැන 
කථා කරන්න එ ා. ලබන මාසය වන වකොට ඒ මාළු අවළවි සැල 

ලබා වලනවා" කියලා. 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  වකොවහේටල - 

 
ගු ටී. රංජිත් ා තසොයිසා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු සමිකතුමනි  වගොඩකවවලට.   

 සව්සේ  අවේ ආණ්ඩුවත්  රාල වුණා. අලුත් ආණ්ඩුව 
සවිමලත් ලැනට  අවුරුුල වලකක් වවන්න යනවා. ්වම අවේ 
නගරයට ඒ ධීවර අවළවි සැල ලැබුවණ් නැහැ. ඒ ්මයි  එලා ධීවර 

අමා්යාංශවප ිකබුණු කා්ථයක්ෂම්ාව. ඉිකන් එලා අවේ 
ආණ්ඩුවක් ිකබුණු කාලවප ධීවර අමා්යාංශවප නිලධාරින් 
කටයුතු කරපු ආකාරය පිළිබඳව අල මා වි ක්ෂවප මන්ත්රීවරයකු 
හැටියට මවේ බර ්ළ අ්රසාලය  ළ කරනවා. ඒ නිසා 

 ාරිවාෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීමට වැඩ පිළිවවළක්  ඉක්මනින් 
අලුත් මාළු රට පුරා වබලා හැරීවම් යන්ත්රණයක් සකස් වවනවා 

1101 1102 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

නම් ධීවරයා වාවේම  ාරිවාෝගිකයාත් ආරක්ෂා වවනවා. වම් මාළු 
වබලා හැරීම ව ෞීගලික අංශවයන් වකවරනවා. හැබැයි  
ව ෞීගලික අංශවයන් ඒක වකරුණාට   ාරිවාෝගිකයාට ඒ ්රම් 

සහනයක් ලැවබන්වන් නැහැ. ඒ නිසා එය රාාය මැදිහත් වීමක් 
තුළින් වකවරනවා නම් ඉ්ාම වහොඳයි කියන එක ්මයි මවේ 
අලහස.   

ගරු සමිකතුමනි  ඔබතුමා ධීවර හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන 

සමිකවරයා වවන්න ඉසව්සමලා  අවේ ආණ්ඩුව කාලවප ධීවර 
අමා්යාංශය ගැන කථා කරනවා නම්  ඒක හරියට කුණු මාළු 

ව ට්ටියක් අවුසස්නවා වාවගයි. ගඳ වි්රයි. කුණු මාළු ව ට්ටියක් 

අවුස්සන වකොට එන ගඳ ්මයි ලැවනන්වන් ඒ කාලවප  ැවික 

ධීවර අමා්යාංශය ගැන කථා කරන වකොට.  

ගරු සමිකතුමනි  ලැන් ඔබතුමාට බර ්ළ අියවයෝග ටිකක් 

ිකවබනවා වම් අමා්යාංශවප කටයුතු කරවගන යෑවම්දී.  
ව්ථ්මාන රාවප ්රික ත්ිකය වවලා ිකවයනවා  වහොරු අමලන 

එක  වහොරුන්ට ලඬුවම් කරන එක  නැව් එවැනි වැරදි සිීධ 

වනොවවන්න කටයුතු කරන එක. ඒවා ්මයි වම් යහ  ාලනවප 

මූලධ්ථම කියලා සඳහන් කරන්වන්. හැබැයි  එවහම කටයුතු 

කරවගන යෑවම්දී  විවශේෂවයන් අවේ ඒකාබීධ වි ක්ෂය 

නිවයෝානය කරන මැික සමිකවරුන්ට අල නඩු පිට නඩු 

වැවටනවා. හැබැයි  වම් ධීවර අමා්යාංශවප එලා හිටපු නිලධාරින් 
සම්බන්ධවයන් සහ විවශේෂවයන්ම අමා්යවරයා සම්බන්ධවයන් 

2015 මා්ථතු මාසවප අමලස් වහෝ දූෂණ වරෝලනා විම්ථශන 

වකොමිසමට  ැමිණිමලක් කළා  අවේ  ා්ථලිවම්න්තු මන්ත්රී ගරු 

ායන්් සමරවීර මැිකතුමාවේ ්රධානත්වවයන්. ඒ  ැමිණිමල 

කවළේ සයි? ඒකට වහේතුව වම්කයි. සමාගම්  න් යටවත් 

ලියා දිංචි -register- කරන්නවත් නිුලනිකම් නැික "Blue Ocean 

Fishery (Pvt) Limited"  කියලා සමාගමක් හලලා  අනුරාධ 
වසවනවිරත්න නමැික ්මන්වේ සම්බන්ධීකරණ වමකම්වරයකු 

වම් සමාගවම් සාා ික කරලා  ා න් ආවයෝාකයන් වම් රටට 

වගනැමලා  ආවයෝාන මණ්ඩලවප  හනිකම් යටවත් නැේ 

අරවගන සවිමලා මුළු රවට්ම මත්සය සම් ්  වකොමල කෑවා. ඒ 

නැේවලින් රුපියම වකෝටි ගණනක මාළු සමලුවා. හැබැයි  එහිදී 

ධීවර සංසථ්ාවට වගවන්න ඕනෑ රාාය ාාගය වගවා  ිකවබනවාල  
නැීල කියලා ව්ථ්මාන ධීවර හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන 

සමිකවරයා හැටියට ඔබතුමා වසොයා බලන්න. ඒ රාාය ාාගය 

වගවලා නැහැ. එවහම නම්  ඒ වකොටස ගිවප කාවේ සාක්කුවටල? 

වම් වනවකොට ඒ සම්බන්ධව  ැමිණිලි කරලා ිකවබනවා. අමලස ්

වහෝ දූෂණ වරෝලනා විම්ථශන වකොමිෂන් සාාවේ අධයක්ෂ 

ානරාමවරියට වගලර යන්න වුවණ්ත් ඒ file එක අ්ට ගත්් 

නිසාල කියලාත් මට වත්වරන්වන් නැහැ. ායන්් සමරවීර 
මන්ත්රීතුමාට හිව්ථ යන්න සිීධ වුවණ්ත් ඒ  ැමිණිමල කළ නිසාල 

කියලා මට වත්වරන්වන් නැහැ. වකොවහොම නමුත්  වලවල නාටම 

ලඬුවම් ලැබුණා කියලා ්මයි මට වත්වරන්වන්. ඒ  වකවසේ 

වව්ත්  වමන්න වමවැනි අකටයුතු සම්බන්ධවයන් වසොයා බලා 

ස්ය වහළිලරේ කිරීම ්මුන්නාන්වසේට- 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  අමලස් වහෝ දූෂණ වරෝලනා විම්ථශන 

වකොමිෂන් සාාවේ අධයක්ෂ ානරාමවරියවේ අස්වීමට  ඒ ්රශන්ය 
කිසිුල වහේතුවක් බවට  ත් වුවණ් නැහැයි කියලා මම ඉ්ාම වග 
 වමන් කියනවා. ඒ සඳහා බල ෑවේ වවනත් කාරණා. ඒ කාරණා 

වමොනවාල කියලා ඔබතුමාත් වහොඳටම ලන්නවා. 

ගු ටී. රංජිත් ා තසොයිසා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

හරි. එවහම නම් ගරු සමිකතුමනි  අපි ඔබතුමාවගන් 
ඉම මක් කරනවා. විවශේෂවයන්ම සන්ධානවප මහ වමකම්වරයා 

හැටියටත්  රාවප ්රබල සමිකවරයකු හැටියටත්  ඔබතුමාවේ 
අමා්යාංශවප විෂය  ථයට ගැවනන කරුණක් හැටියටත්    මා 
සඳහන් කළ ඒ  කාරණය සම්බන්ධව අවධානය වයොමු කරලා 
කටයුතු කවළොත් වඩාත් වහොඳයි කියලා මම වම් වවලාවේ 

ඔබතුමාට වයෝානා කරනවා.  

ගරු සමිකතුමනි  මීගමුව ධීවර කළපුව සංව්ථධනය කිරීවම්දී 
රුපියම වකෝටි එකහමාරක මුලලක් අවාාවි් කිරීම 

සම්බන්ධවයන් වරෝලනාවක් ිකවබනවා. ඒ වරෝලනාවට 
වැරදිකරුවන් වුණු අවේවසේකර සහ ඉන්දික කුමාර කියන 
වලවලනා වවනුවවන් මිකඥ ගාසත්ු හැටියට ලංකා ධීවර වරාය 

මිකග් සංසථ්ාවවන් රුපියම 120 000ක මුලලක් වයොලවා 
ිකවබනවා. ඒ චුදි්යන් වවනුවවන් රාවප මුලම වැය කරලා 
ිකවබනවා. 

ඊළඟට   නි ගිය ානාධි ිකවරණ සමවප වසේවකයන් 
21වලවනකු බඳවා ගැමම ම්යනුකූල නැහැයි කියලා මැිකවරණ 
වකොමසාරිසව්රයා විසින් ධීවර හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන 

අමා්යාංශවප වමකම්වරයාට පී/0015/14  ලරන අංකය යටවත් 
ලැනුම් දී ිකවබනවා  වහාම වම් වසේවකයන් වලවලනාවේ වසේවය 
අත්හිටුවිය යුතුයි කියලා. ඒ ලැනුම් දීම අනුව  ලංකා ධීවර වරාය 
මිකග් සංසථ්ාවේ සාා ිකවරයා සහ කළමනාකාර 

අධයක්ෂවරයා  2015.09.29 දින ඉමලා අස්වීවම් ලියුම් දීලා 
වසේවවයන් ඉමලා අසව්නවා. හැබැයි  ඔවුන් වලවලනා වසේවවයන් 
ඉමලා අස් වුණාට  සව්සේ නැව් වසේවවප පිහිටුවා ිකවබන බව 

අ ට ලැනගන්න ලැබී ිකවබනවා. වෘත්තීය සමිික වම් සම්බන්ධව 
වරෝලනා කරනවා. වමන්න වම් ආකාරයට ම්යනුකූල වනොවන -
මිකයට අලාළ වනොවන- වබොවහෝ කටයුතු  නි ගිය කාලවප ධීවර 

හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන අමා්යාංශය යටවත් සිීධ වවලා 
ිකවබනවා. 

කිරින්ල ධීවර වරාවප වැලි වගොඩ ලැමීවම්දී රුපියම   900ක් 

වන වැලි කියුේ එකක් රුපියම 200කට  මිල කරලා අ් යට ගසා 
ගත් මුලල රුපියම වකෝටි ගණනක්. වම් ගසා ගත් මුලල ගත්වත් 
කවුල කියන එක සම්බන්ධව නැව් හි්න්න  බලන්න වනවා. ඒ 
විධියට වැලි විකුණා ගත් සමලිවලින්ල  මාළු අමලන්න අර  නැේ 

හ්ක් ගත්වත් කියන එක අ ට ්රශ්නයක්. සාමානයවයන් වඩු 
වැඩ කරලා  වම්සන් වැඩ කරලා  ලත් ගලවලා   ඒවා වම්වා කරලා 
නැේ ගන්න බැහැ වන්. නමුත්  වමොනවා හරි කරලා නැේ හ්ක් 

අරවගන ිකවබනවා වන්? වම් නැේ ගත්වත් වකොවහොමල කියන 
එක වසොයන්න ඕනෑ. මුළු රවට්ම සිටින මිනිස්නි වකෝටි වලවක්ම 
ලත් ගැවලේවත් ඒ වැවේ කරන්න බැහැ වන්. නමුත්  ඒ වී එවහම 

වවලා ිකවබනවාය කියලා අපි  කියන්වන් වබොවහොම 
අ්රසාලවයන්. වමොකල   නිුල පිරුවට සඳගත් වම් ුලවිය  යහ 
 ාලනය ගැන පුන පුනා කියමින්  වම් රටට යහ  ාලන නව 

ආණ්ඩුවක් වේන්නයි  ව ම ඉන්වන්. වමන්න වම් වාවේ 
අයවගන් ්මයි  වමත්රී ාල සිරිවසේන ානාධි ිකතුමාත්  
සන්ධානවප මහ වමකම් හැටියට මහින්ල අමරවීර මැිකතුමාත් 

්රවේශම් විය යුත්වත්. ගරු සමිකතුමනි  ඒ අයත් එක්ක ඉන්න 
බැරි නිසා ්මයි අපි වම්  ැත්්ට වවලා ඉන්වන්. වමන්න වමවැනි 
බර ්ළ ්ත්ත්වයක්  ිකවබනවා. එලා ිකබුණු වීවම පිළිබඳව 
කථා කරලා  රණ කුණු අදින එක වහොඳ නැික වුණත්  දූෂණයට 

විරුීධව හැම ිකස්වසේම හඬ නඟන සමිකවරයකු හැටියට 
ඔබතුමාවගන් වම්වාට සාධාරණය ඉෂට් වවයි කියලා අපි 
හි්නවා. ඒ නිසා වමෝලර ධීවර වරාය ආශ්රි් කටයුතු හරහා  
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කිරින්ල ධීවර වරාවප වැලි වගොඩ ලැමීම හරහා  Blue Ocean 

Fishery (Pvt) Limited හරහා  ''ධීවර ුලානය'' හරහා සිුල වූ 
වීවම පිළිබඳව වසොයා බලන්න ඕනෑ. ධීවර ුලානය කියලා 
එකක් හලලා ධීවරයන්වේ මුලම ටික එකතු කරවගන  වුවම ්වත් 
වකවනකුට  ා්ථලිවම්න්තුවට එන්න  ාර ක ා ගත්්ා. නමුත් ඒ 

අය කථා කරනවා යහ  ාලනයක් ගැන.  ගරු සමිකතුමනි  ධීවර 
හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන අමා්යාංශවප අණ  නත් ගැන කථා 
කරන වකොට කුණු මාළු ව ට්ටියක් අවුසස්නවා වාවේ ගඳක් 

එනවා  කියලා මම කිේවේ ඒකයි.  

ගරු සමිකතුමනි  මම  නි ගිය ලවසව්ල පුත්්ලමට ගියා. 
පුත්්ලමට ගිහිමලා හි් වව්කුවේ මා්ථගවයන් කමපිටියටත් 

ගියා. කමපිටිය කියන්වන්  ලංකා සිිකයවම් සඟිමලක් වාවේ 
ිකවබන ්ැන. අන්න එ්ැනට මම ගියා. එහි සිටින ධීවරයන්ට 
බර ්ළ ්රශන්යක් ිකවබනවා. ්හනම්  න්න ලැම ාාවි් කරමින් 

මත්සය ක්ථමාන්්වප වයදීම නිසා එම ධීවරයන් බර ්ළ 
අසාධාරණයකට ලක් වවලා ිකවබනවා. ඔබතුමා වම් සම්බන්ධව 
ව ෞීගලිකව ලන්නවා සික කියා මම හි්නවා.  ඔබතුමා ඒ ගැන 
වසොයා බැලුවා කියලාත් ලැන ගන්න ලැබුණා.  

ගරු සමිකතුමනි  සත්්ටම අල කමපිටිවප ධීවරයන් සහ 
ඔවුන්වේ පුංචි ලරු  ැටවුන්  වයසක අම්මලා  වැ කහිටි අය  ්රුණ 
අය කියන ඒ සියලු වලනාම  න්සලක ඉන්වන්. වමොකල  ඒ 

වගොමලන් අල මුහුුල යන්වන් නැහැ. ලැ ක විවරෝධ්ාවක් වම්කට 
්රකාශ කරනවා. එම  න්සවම හාමුුලරුවවෝ ්මයි වම් 
කණ්ඩායමට නායකත්වය වලමින් එය වමවහයවන්වන්. හැබැයි  

වම් සටවන් කිසිම අසාධාරණයක් නැහැ. ඒක සිුල විය යුතු වලයක්. 
වම් වන තුරු ආණ්ඩුව නිවයෝානය කරන පුත්්ලම දිස්ත්රික්කවප 
කිසිම මන්ත්රීවරයකු ඒ ධීවරයන් ටික හමු වවලා  සාකච්ඡා කරලා 

ඒ සම්බන්ධවයන් විසඳුමක් වලන්න ඉදිරි ත් වවලා නැහැ. ඒ නිසා 
එම ධීවරවයෝ ටික අසරණ වවලා ිකවබනවා. වම් සම්බන්ධවයන් 
වලොකු ුීව,ෝෂණයක් කළා. ඒ ුීව,ෝෂණවපදී ව ො සිවප 

ස්ැම් නිලධාරින් ක්රියා කරපු ආකාරය පිළිබඳව ඒ අයවේ එ්රම් 
 ැහැදීමක් නැහැ.  කමපිටිය ව ො සිවප ස්ථානාධි ිකවරයා එම 
ධීවරයන් ආරක්ෂා කර ගනිමින් කටයුතු කර ිකවබනවා. හැබැයි  ඒ 
ස්ථානාධි ිකවරයා මාරු කර ලමා ඒ සඳහා වැරැදි  වවනත් ු වලස ්

ුලන් නිලධාරින්වේ ම් අනුව කටයුතු කරලා ිකවබනවා. ඒ නිසා 
අල වම් ධීවරයන්  හර කෑමටත්  වා ලක්  වවලා සිටිනවා.   ඔවුන් 
අල මුහුුල යන්වන්ත් නැහැ. සත්්ටම අල ඔවුන්ට කන්නවත් නැික 

්ත්ත්වයට  ත් වවලා ිකවබනවා.  න්සවම හාමුුලරුවන් ්මයි -  
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  වහට ඒ වගොමලන් සාකච්ඡාවක් සඳහා 
එනවා. 

 

ගු ටී. රංජිත් ා තසොයිසා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

වකොළඹටල? 
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔේ. 
 

ගු ටී. රංජිත් ා තසොයිසා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු සමිකතුමාට අපි වබොවහොම ස්තුිකවන්් වවනවා. ගරු 
සමිකතුමනි  වම් සම්බන්ධව සානුකම්පි්ව හි්න්න. ඒ අය 

 ැහැදිලිවම අ ට කිේවා  "අපි ව්ථ්මාන ආණ්ඩුවත්  ව්ථ්මාන 

ානාධි ික වමත්රී ාල සිරිවසේන මැිකතුමාවත් බලයට  ත් කරන්න 
කටයුතු කරපු ුලවිය. හැබැයි  අපිට කනගාටුවක් ලැවනනවා. 
වමොකල  පුත්්ලවම් අවේ මන්ත්රීවරුන් ්වම අ  හම්බවවන්න 
ආවේ නැහැ. නමුත් ඔබතුමාත්  වානිවීව මන්ත්රීතුමාත් 

රත්නපුරවප ඉඳලා ආපු එක ගැන සතුටුයි" කියලා. මම කිේවා  
මම ව ෞීගලිකව ගරු මහින්ල අමරවීර සමිකතුමාට වම් ්රශන්ය 
වයොමු කරනවා කියලා. ගරු සමිකතුමනි  ඔබතුමා එම ධීවරයන් 

වගන්වා සාකච්ඡා කරලා ඒ අයට සහනයක් ලබා වලන්න. ලයිලා  
නිරුක්කු ලැම වැනි ්හනම්  න්න ලැම ාාවි් කිරීම තුළින් 
බර ්ළ ්රශන්යක් සික වවලා ිකවබනවා. ඒ අයවේ ජීවන 

වෘත්ිකය -ධීවර ක්ථමාන්්ය- කඩා වැටීම නිසා ආලායම් මා්ථග 
නැිකවීවමන් අල ඔවුන් වබොවහොම අසරණාාවයට  ත් වවලා 
සිටිනවා. ලැ ක වකෝ යකින්  වේලනාවකින් ඒ අය ජීවත් වවනවා. ඒ 

නිසා වම්ැනට කිසිම වීශ ාලන ම්යක් අවශය වවන එකක් 
නැහැ.  ධීවර සමිකවරයා හැටියට  විෂය ාාර සමිකවරයා හැටියට 
ඔබතුමාවේ අවධානය ඒ සඳහා වයොමු කර කටයුතු කරන්නය 
කියා මා ඉම මක් කරනවා.  

ගරු සමිකතුමනි   නි ගිය ආණ්ඩුව  ැවික කාලවප වම් 
්හනම්  න්න සඳහා බල ත්ර නිකුත් කිරීමක් කරලා නැහැ. 
හැබැයි   මාළු අමලා ිකවබනවා. නමුත්  ඒ අයට බල ත්ර නිකුත් 

කරලා නැහැ. 2015.01.06 දිනැික ධීවර වමවහයුම් බල ත්රය මම 

සභාග * කරනවා. 2016.01.22 වැනි ලා නිකුත් කරපු බල ත්රවල 
පිට ත් අපි අරවගන ආවා.  ්හනම්  න්න සඳහා බල ත්ර 54ක් 

නිකුත් කළා කියා ඒ ධීවරයන් වරෝලනා කරනවා.  

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ ්රකාශය මම නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. 

ලයිලා සහ නිරුක්කු ලැම වයොලා සිුල කරන  න්න ක්රමයට අවුරුුල 
ලහයකට වැ ක කාලයක ඉඳලා බල ත්ර වලනවා. 2015 අවුරුීවීත් 

බල ත්ර දීලා ික බුණා. එකසිය  නස් ගණනක් ිකබුණා. අපි 
සාකච්ඡා කරලා  ඒ වගොමලන්ට වවනම විකම  ක්රමයක් හඳුන්වා 
දීලා ඒ එකසිය ගණන  නස්තුනකට අඩු කරලා නැව් බල ත්ර 

දීමක් ්මයි ඔය සිීධ කරලා ිකවබන්වන්.  
 

ගු ටී. රංජිත් ා තසොයිසා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

2015 අවුරුීවී ව්ථ්මාන රාය බලයට  ත් වුණාට  නිව 

නිකුත් කරපු බල ත්ර - 
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නැහැ  නැහැ. 2014  2015 දිගටම බල ත්ර නිකුත් කළා. මවේ 
ම්කය නිවැරදි නම් වෆස්ටස් ව ව්ථරා සමිකතුමා සිටි කාලවප 
වවන්න ඕනෑ  වම් බල ත්ර නිකුත් කරලා ිකවබන්වන්. ඒක දිගටම 

කර වගන ආවා. මම ්මයි  ඒක නැවැත්තුවේ.  නි ගිය කාලවප 
විවරෝධ්ාවක් මතු වුණු නිසා ඒවා නවත්වා -  

 

ගු නිතරෝයන් තපතර්රා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එවහම වෆස්ටස් ව ව්ථරා මැිකතුමාවේ නම - 

1105 1106 

————————— 
*  ුනසප කාලත   බා ඇ . 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම කිේවේ - 
 

ගු නිතරෝයන් තපතර්රා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මට කථා කරන්න "මයික්"  එක ඕනෑ. 
 

ගු ටී. රංජිත් ා තසොයිසා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

හැබැයි  මවේ වවලාව මට ඕනෑ. 
 

ගු නිතරෝයන් තපතර්රා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  වෆස්ටස් ව ව්ථරා 
සමිකතුමා අවුරුුල ිකහකටත්  මණ කලින් ්මයි ධීවර සමිකවරයා  
විධියට කටයුතු කවළේ. එතුමා අවුරුුල විසස්ක වි්ර කාලයක් 
ිකස්වසේ අමා්යාංශයක් ලැරුවේත් නැහැ. වම් කාලය තුළ ධීවර 
සමිකවරුන් වකො මණ සිටියාල? ඒවා ගැන කියන්වන් නැිකව අල  
වම් පිළිබඳව එතුමාවේ නම සඳහන් කරනවා. මම ලන්වන් නැහැ  
ඒ වමොකක්ල කියලා. 

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම ඒක වැරැීලක් විධියට කිේවේ නැහැ. 
 

ගු නිතරෝයන් තපතර්රා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒක වැරැදියි වන්  - 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්ල අමරවීර සමිකතුමා කථා කරන්න. 
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම ඒක වැරැීලක් විධියට කිේවා වනොවවයි. ඒක ම්යනුකූල 

ක්රමවේලයක් විධියට නාරා ආය්නය හඳුන්වා ුලන් ක්රමයක්. මම 
කියන්න ගිවප - 

 

ගු නිතරෝයන් තපතර්රා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු සමිකතුමනි   ධීවර ක්ථමාන්්වප සව්ාාවය  විටින් විට 
වවනස් වවලා ිකවබනවා. [බාධා කිරීමක්] - වවනස් වවලා 

ිකවබනවා. ඉසස්ර සාම්්රලායික ක්රම ිකබුණා. ඒවා අලුත් කරන්වන් 
නැිකව ඒ පිළිබඳව වමවහම කථා කරන එක වැරැදියි කියලා මම 
හි්නවා. 

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම වම් ගැන සත්්මයි කිේවේ. අමා්යවරුන්  බල ත්ර 
වලන්වන් නැහැ. නමුත් එවහම යුගයන් ිකවබනවා. වම්ක අවුරුුල 
ගණනාවකට ඉස්වසමලා දීපු - 

ගු නිතරෝයන් තපතර්රා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒක ්මයි මම ම්ක් කවළේ  අවුරුුල ිකහකට වි්ර ඉස්සර 
කියලා.  

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔේ  වවන්න සික. අවුරුුල ිකහකට වි්ර - 

 
ගු නිතරෝයන් තපතර්රා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු සමිකතුමනි  මමත් අල ්මයි ඔය ගැන සහුවේ. මම 
හි්න්වන් නැහැ  එවහම ුලන්නාය කියලා. මම ඒ ගැන වසොයා 

බලන්නම්. එවහම වුණත්  වම් වන තුරු  ධීවර සමිකවරුන්   
වලවනකු සිටියාල? ඒකයි මම කියන්වන්. එතුමා අන්ිකමට 
අමා්යාංශයක සමිකකම් කරලාත් ලැන් අවුරුුල විසස්ක් වි්ර ග් 

වවලා ිකවබනවා. මට කියන්න ිකවබන්වන් එ මණයි. එවහම නම්  
ඒක අමලා ගන්න වම් ්රම් කාලයක් ග් වුණා නම්   ඒ ගැන 
කථා කරලා වැඩක් නැහැ වන්.  [බාධා කිරීමක්]  

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අපි ලැන් ඒක  නවත්වලා ිකවබන්වන්. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  රංජිත් ල වසොයිසා මන්ත්රීතුමනි  ලැන් ඔබතුමා කථා 

කරන්න. ගරු රංජිත් ල වසොයිසා මන්ත්රීතුමාට ලබා දී ිකවබන 
කාලය අවසන් වවනවා.  

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මට විනා කයක් වලන්න. මම 

කියන්වන් අමා්යවරුන්වේ යුගයන් ගැනයි. වහට ලවවසේ මවේ 
නිලධාරිවයකු එවැනි වලයක් කවළොත් කවලා හරි කියාවි  ඒක 
"මහින්ල අමරවීරවේ යුගය" කියලා.  වම්ක නාරා ආය්නවයන් 

හඳුන්වා දීපු ක්රමයක්. එවහම නැතුව ්හනම්  න්න ක්රමයක් 
වනොවවයි. ඒ වේලාවේ -වබොවහොම ඉස්සර කාලවප- නාරා 
ආය්නවයන් හඳුන්වා ුලන්නා. ඒ අනුව අවුරුුල විස්සකට  ිකහකට 

 මණ කලින් ඉඳලා වමම ක්රමය  ැව් ආවා. ඒක දිගින් දිගටම 
ආවා. [බාධා කිරීමක්] ඊට   නිව විවරෝධ්ාවක් ආවා. 
විවරෝධ්ාවක් ආවාට  නිව අපි ඒ එකසිය නස් ගණන 
 නස්තුනකට අඩු කරලා නැව් වවනස ් ක්රමවේලයක් හඳුන්වා 

ුලන්නා. ඒ හඳුන්වා ුලන් ක්රමවේලවපත්  ඒ කියන්වන් මහින්ල 
අමරවීරවේ කාලවප හඳුන්වා ුලන් ක්රමවේලවපත් වැරැීලක් 
ිකවබනවා කියලා ්මයි ආවයත් කියන්වන්. එවහම වුවණොත් අපි 

නැව් ඒක වවනස් කරන්න කටයුතු කරනවා. වහට ඒ පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවක්  වත්වනවා. 

 
ගු ටී. රංජිත් ා තසොයිසා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මට වත්වරනවා  ගරු සමිකතුමනි. අවේ ගරු වරෝහි් 

අවේවේණව්ථධන මැිකතුමා කිේවේත් ඒක ්මයි. මත්සය 
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අසව්ැන්න වනළන  විවිධ ක්රම ඒ ඒ කාල වකවානුවලදී නාරා 

ආය්නය  විසින් හඳුන්වා දීලා ිකවබනවා. ඒ නිසා ්මයි ගරු 
වරෝහි් අවේවේණව්ථධන මැිකතුමා ඔබතුමාවගන් ඉම මක් 
කවළේ  වම් ක්රමය ්හනම් කරන්න ඉසව්සමලා රට තුළට වමම 
ලැම ආම් න්න වගවනන එක ්හනම් කරන්නය කියා.  රාය 

මගින් වම්වා හඳුන්වා දීලා වයා ෘිකය හලනවා. එම නිලධාරින් හා 
විවශේෂඥයන් ඒවා හලලා සමිකතුමාට ඉදිරි ත් කරනවා. රායත් 
වම්වා ක්රියාත්මක කරනවා. 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  - [බාධා කිරීමක්]  ඒක ්හනම් කවළොත් මුළු 

ක්ථමාන්්යටම ්රශ්නයක් සික වවනවා.  ධීවරයින් වම් ලැල 
වවනත් විධියකට වයොලා ගැමමක් සිීධ කරන්වන්.  

 

ගු ටී. රංජිත් ා තසොයිසා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ලැමවල ිකවබන මිලිමීට්ථ ගණන  -  

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒවා හරි. වට කිරීමක් කරන එකයි වම් කරන්වන්. ඒක නාරා 

ආය්නයම හඳුන්වා ුලන් ක්රමයක්. එවහම නැතුව 
වීශ ාලනඥයකු වහෝ වවන කවුරුවත් හඳුන්වා ුලන් එකක් 
වනොවවයි. 

 

ගු ටී. රංජිත් ා තසොයිසා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

නාරා ආය්නවයන්ම හඳුන්වා ුලන් ක්රමවේලය කාලවයන් 
කාලයට වවනස් වවනවා. 

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔේ  වවනස් වවනවා. ගිය අවුරුීවී ක්රමය වනවමයි  ලැන් 

අලුත් ක්රමයක් ්මයි ක්රියාත්මක වවන්වන්. 
 

ගු ටී. රංජිත් ා තසොයිසා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ඒ ආකාරයට රාය මඟින්ම හඳුන්වා ුලන් ස්ැම් ක්රම නිසා වම් 
වවන වකොට ධීවරයින් අ්ර විශාල ගැටලු සික වවලා ිකවබනවා. 

ලැන් ඒ ධීවරයින් කියනවා  "අ ට ලැන් මුහුල මැල මරාගන්න සිීධ 
වවලා ිකවබනවා" කියලා. ඒ මට්ටමට  ත්වවලා ිකවබනවා. ඒ 
නිසා වමන්න වම් ්ත්ත්වය වැළැක්වීමට වි ෂය ාාර සමිකවරයා 

හැටියට ඔබතුමාවේ ක්ෂණික මැදිහත්වීමක් සිීධ වවයි කියා අපි 
බලාව ොවරොත්තු වවනවා. එවහම වනොවුවණොත් සත්්ටම ඒ 
අහිංසක ධීවරයින්ට ජීවත් වීවම් ක්රමයක් හලන්න. එවහම නැත්නම් 

මහ  ාව්ථ වනොවවයි  මුහුල මැලදීත් මරාගන්නා ්ත්ත්වයක් 
සිකවවයි. වබොවහොම ්රවකෝ කාරීව ්මයි වල ා්ථශව්යම ඉන්වන්. 
අනිත් එක ්මයි  වම් එක ්රවීශයක ජීවත් වන සවහෝලර 
ධීවරවයෝ. 

මම මීට වැ කය කථා කරන්න බලාව ොවරොත්තු වවන්වන් 
නැහැ. මම ගරු සමිකතුමාවගන් ඉම මක් කරනවා. ගරු 
සමිකතුමනි  ඔබතුමා කමපිටිය ධීවර ්රශන්ය සම්බන්ධව ක්ෂණික 

අවධානය වයොමු කරනු ස්ැයි විශ්වාස කරන අ්ර  ඔබතුමා 

විසින් වගන ආ වමම සංවශෝධන 11ට කිසිම ගැටලුවකින් ව්ොරව 

අවේ සහවයෝගය ්රකාශ කරනවා. වමොකල  වමම සංවශෝධන ධීවර 
්රාාවවේ දියුණුවට  සංව්ථධනයට සිුලවිය යුතු වීවම. ඒ වාවේම 
අපි කරුණාවවන් ඉම මක් කරනවා  ඔබතුමාවේ විෂය  ථවයන් 
පිට ගියත්  ඔබතුමාවේ බලසීමාවවන් පිටට ගියත්   නි ගිය 

කාලවප ධීවර අමා්යාංශය කුණු ගඳ ගස්සපු ධීවර සමිකවරයා 
සතුළු නිලධාරින් පිළිබඳවත් ඉක්මන් පියවරක් ගන්න ඔබතුමා 
එක්සත් ාන්ා නිලහස ් සන්ධානවප මහ වමකම්වරයා හැටියට 

කටයුතු කරනු ස්ැයි කියා අපි බලාව ොවරොත්තු වවනවා. 
වබොවහොම සත්ුිකයි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
වබොවහොම සත්ුිකයි  ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 මීළඟට  ගරු නිවරෝෂන් ව ව්ථරා රාාය අමා්යතුමා. ඊට 
්රථම කවුරු වහෝ ගරු මන්ත්රීවරවයක් මූලාසනය සඳහා ගරු ල  
ායව්ථධන මහ්ාවේ නම වයෝානා කරන්න. 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  "ගරු ල  ායව්ථධන මහ්ා 
ලැන් මූලාසනය ග් යුතුය"යි මා වයෝානා කරනවා. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ශ්රියානි විතේවික්රෙ ෙහත්මිය මූලාසනතයන් ඉවත් 

වුතයන්  ගු ලකී ජයවර්ධන ෙහ ා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாைி விரஜவிக்கிரம 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு லக்கி 

ஜயவர்தன அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිවරෝෂන් ව ව්ථරා රාාය අමා්යතුමා  කථා කරන්න. 
 

[අ.ාා. 4.10] 
 

ගු නිතරෝයන් තපතර්රා ෙහ ා (ජාිනක ප්රිනපත්ින හා 
ආර්ථික ක ුතුර රාජය අො යුරො) 
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா - ரதசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මවේ පියා ධීවර සමිකවරයා 
වශවයන් කටයුතු කරලා ලැනට අවුරුුල  0ක් වි්ර වවනවා. ලැන් 

එතුමාවත් අමලවගන කථා කරනවා. ඊට  සව්සේ ධීවර සමිකලා 
විශාල පිරිසක් ඉඳලා  විශාල කාලයක් ගිහිමලත් ඔය ්රශන්ය 
විසඳාගන්න බැරිව ඕක ගැන ආවයත් කථා කරනවා නම්  

ලංකාවේ සමිකවරුන්වේ ක්රියාකාරිත්වය ගැනත් කථා කරලා 
වැඩක් නැහැ. මම ඊට වඩා ඒ ගැන කථා කරන්වන් නැහැ. 

විවශේෂවයන්ම අල ධීවර හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන  න් 

යටවත් නිවයෝග 11ක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉදිරි ත් කර 
ිකවබනවා. විවශේෂවයන්ම ධීවර ක්ථමාන්්යට ්ාක්ෂණය 

1109 1110 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

හඳුන්වා දී එම ්ාක්ෂණය ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් වඩාත් 
කා්ථයක්ෂම හා ලලලායී ධීවර ක්ථමාන්්යක් ිබහි කිරීමටත්  ධීවර 
ාන්ාවවේ ජීවන ්ත්ත්වය ුසස් කිරීමටත්  ඒ වාවේම ධීවර 

ාන්ාවවේ ආලායම් මා්ථග වැ ක කිරීමටත් බලාව ොවරොත්තු 
වවනවා.  

විවශේෂවයන්ම යුවරෝ ා සංගමවප මත්සය ්හනම නිසා අවේ 

ධීවර ක්ථමාන්්යට විශාල  හරක් වැුලණු බව අපි ලන්නවා. ඒ 
මත්සය ්හනම ඉවත් කරලා අවේ ධීවර ක්ථමාන්්ය නඟා සිටුවීම 
සඳහා වම් රාය ක්රියා මා්ථග රාශියක් අරවගන  අල වවනවකොට ඒ 

සඳහා අවශය මික-රීික සියමලම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ්මයි වම් 
සැරවසන්වන්. විවශේෂවයන්ම ධීවර වබෝට්ටු රන්ද්රිකා ලත්් මඟින් 
අධීක්ෂණය කිරීවම්  ීධිකය -වීඑම්එස-් ක්රියාත්මක කිරීමටත්  ඒ 

වාවේම මනින් සම වම්දී මික විවරෝධී  වා්ථ්ා වනොවූ සහ 
අවිධිමත් ධීවර කටයුතු නැික කිරීමටත් අපි බැඳී සිටිනවා. 
විවශේෂවයන්ම අවේ සාම්්රලායික ධීවර ක්ථමාන්්ය ගත්්ාම  
කිසිම  ාලනයකට යටත් වනොවූ සාම්්රලායික ලැම ආම් න්න  ඒ 

වාවේම වබෝට්ටු ාාවි් කළ ධීවර ක්ථමාන්්යක් ්මයි ිකබුවණ්. 
නමුත් 1980 ලශකවපදී අපි ධීවර ක්ථමාන්්ය යාන්ත්රීකරණයට 
ාාානය වුණා. ඒ තුළින් ධීවර ාන්ාවවේ ජීවන ්ත්ත්වය ුසස ්

වවලා අ ට ඉදිරි පිම්මක්  නින්න පුළුවන් වුණා. වම්ක 
ක්රමක්රමවයන් ගිහිමලා  ලැන් වවනවකොට අපි එක් අවධියකට 
සවිමලා ිකවබනවා.  

විවශේෂවයන්ම අපි වම් ධීවර ක්ථමාන්්ය තුළ ්ව පිම්මක් 
 නින්න ඕනෑ. ඒ තුළින් ්මයි අ ට ගැ, රු මුහුවී මත්සය සම් ්  
වනළාගන්න පුළුවන් වවන්වන්. වමොකල  කාලවේණ සහ අවනකුත් 

වවනසක්ම් නිසා වවරළබඩ තීරවප මත්සය සම් ් ක්රමක්රමවයන් 
අඩුවේගය යනවා. ඒ වාවේම ධීවර ක්ථමාන්්වයන් යැව න ධීවර 
ානගහනය වැ කවීම තුළින් සීමි් ධීවර සම් ් සඳහා 

්රගකාරිත්වය වැ කවවලා ිකවබනවා. ඒ නිසා ්මයි අපි 
විවශේෂවයන්ම ධීවර ක්ථමාන්්ය අලුත් යුගයකට අලුත් 
මුහුණුවරකින්  ඒ වාවේම වැ ක සම් ්ක් ලැවබන ක්ථමාන්්යක් 
හැටියට  රිව්ථ්නය වනොකවළොත්  ඒ තුළින් කමපිටිය ්රවීශවප 

වුණා වාවේ සිීධීන් ඉදිරිවපදීත් සිීධ වවන්න පුළුවන්. ඒ හින්ලා 
්මයි අ  කියන්වන්  විවශේෂවයන්ම ධීවර ක්ථමාන්්ය අලුත් 
මුහුණුවරකින් අලුත් යුගයකට වගන යන්න  වැ ක සම් ්ක් ලබා 

වලන ක්ථමාන්්යක් හැටියට  රිව්ථ්නය කරන්න ඕනෑ කියා. 
එවසේ  රිව්ථ්නය වනොකවළොත් කමපිටිවප වූ සිීධිය  වැනි 
සිීධීන් ඉදිරියටත් වවන්න පුළුවන්. කමපිටිවප සිීධිය ගැන අ  

වකොච්රර කථා කළත් වැඩක් නැහැ. ඒ හින්ලා ්මයි අපි 
විවශේෂවයන්ම ධීවර අමා්යවරයාවේ අවධානයට ලක් කරන්වන්  
එම ක්වෂේත්රයට අලුත් ්ාක්ෂණය වගන ඒම සහ ධීවර ාන්ාවට 

අවශය ලැනුම වැ ක කිරීම සඳහා ක්රමවේලයක් ඉදිරිවපදී හඳුන්වා 
වලන්න ඕනෑ කියන කාරණය වකවරහි. ධීවර ාන්ාව ලැන් සිටින 
්ත්ත්වය අනුව ඒ අයට එය ්නිව කරන්න බැහැ. ඒ සඳහා විශාල 
ආවයෝානයක් අවශය වවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ වාවේම  විවශේෂඥ ලැනුමක් 
අවශය වවනවා. අපි ඒ සඳහා වන වැඩ පිළිවවළක් ක්රියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ. වමය  ලවසකින් වලකකින් කරන්න පුළුවන් වැඩ 

පිළිවවළක් වනොවවයි. නමුත් අවේ ධීවර ක්ථමාන්්ය  
විවශේෂවයන්ම ගැ, රු මුහුවී වකවරන ධීවර කටයුතු ුසස ්
්ාක්ෂණය ාාවි්වයන්  විලයානුකූලව  විධිමත්ව කිරීවම් 

ක්රමවේලයකට අපි ක්රමානුකූලව  රිව්ථ්නය කරන්න ඕනෑ. එ  
 රිව්ථ්නය තුළින් අවේ රවට් ානගහනවයන් විශාල ්රමාණයකට 
-විවශේෂවයන්ම මුහුුල බඩ සිටින ධීවර ාන්ාවට- විශාල වස්ක් 

සැලවසනවා කියා මම හි්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ධීවර ාන්ාවවේ යටි්ල 

 හනිකම් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ධීවර වරායවම  ව්ොටුව ොළවම  
ධීවර ආම් න්න  වබෝට්ටු ආදිය සඳහා නවීන ්ාක්ෂණය හඳුන්වා 

දීලා ඒවා ුසස් ්රමිිකවයන් යුක්් ඒවා බවට  ත් කරන්න ඕනෑ. ඒ 

වාවේම  ගැ, රු මුහුදින් විශාල මත්සය අසව්ැන්නක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් ක්රමයක් හලන්න ඕනෑ. විවශේෂවයන් NARA ආදි ආය්න 

ිකවබනවා  ධීවර අමා්යාංශය යටවත්. එම ආය්න මඟින් ඒවා 
ක්රියාත්මක කිරීමට අපි වම් අවසථ්ාවේදී කටයුතු කරවගන යනවා. 

එම කටයුතු ්ව්වත් ය ඝ්රවයන් කිරීම වකව්ථ අවධානය වයොමු 
කරන්න කියා විවශේෂවයන්ම ඉමලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  යුවරෝ ා සංගමය  නවා ිකබූ 
මත්සය ්හනම හින්ලා අවේ ධීවර ක්ථමාන්්ය ක්රමක්රමවයන් 

වැටීවගන යන බව අපි ුලටුවා. එ  ්හනම ඉවත් කරවාගැමමට 
අපි විශාල ුනන්ුලවකින් කටයුතු කරනවා. යුවරෝ ා සංගමය  නි 

ගිය රාය කාලවප දිගින් දිගටම අනතුරු සඟවීම් කළා   මික රීික 
 නවා  අවේ මුහුුල සීමාවට එන විවීශ යාත්රා සහ අවේ යාත්රා 

පිළිබඳ යම්කිසි නිරීක්ෂණයක් කරලා ඒවා මික විවරෝධිව ක්රියා 

කරනවා නම් එම ක්රියා නවත්වන්න කටයුතු කරන්න කියා. නමුත් 
ඒවා දිගින් දිගටම  ැහැර හැරි හින්ලා යුවරෝ ා සංගමය අ ට ඒ 

්හනම  ැවනේවා. ඒ ්හනම  ැනවූ හින්ලා GSP Plus සහනයත් 
අ ට නැිකව ගියා. GSP Plus සහනය ලබා ගැමමට අල වන විට 

ලමා ිකවබන ්රධාන වකොන්වීසියක් ්මයි  යුවරෝ ා සංගමවයන් 
 නවා ිකබූ මත්සය ්හනම ඉවත් කරවාගැමම. ලැන් වන විට අපි 

එය කර ිකවබනවා. ගරු අග්රාමා්යතුමා යුවරෝ ා සංගමයත් එක්ක 

ඊවප ව ව්ථලා දිනවලත් කථා කළා. GSP plus සහනයත් ළඟදීම 
ලබාගන්නට අ ට පුළුවන් වවනවා. ඒ හින්ලා අ ට යුවරෝ ා 

සංගමයට අලුිකන් මත්සය අ නයනය සහ සඟලුම් අ නයනය 
ආදිය කළ හැකි නිසා රැකියා විශාල ්රමාණයක් නැව් ිබහි වීවම් 

ඉඩ ්රසථ්ාව අ ට ලැබී ිකවබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අවුරුුල ගණනාවක සිට අපි 
කථා කරනවා ඉන්දියානු ධීවරයන්වේ ්රශන්ය ගැන. මා හි්න්වන් 
්වමත් ඒ ්රශ්නය ුතුව්ථ අවේ ධීවරයන්ට විවශේෂවයන්ම බල ා 

ිකවබනවා කියායි. ඉන්දියානු ධීවරයන්වේ ්රශන්ය ඉ්ාම 
සං ්ථණ ්රශන්යක්. නමුත් එය විසඳිය යුතු ්රශ්නයක් හැටියට 

සලකා ්මයි අපි හැම වවලාවේම වම් ගරු සාාව තුළ කටයුතු 

කවළේ. අවේ ්රුණ ්රුණියන්ට වැ ක වැ කවයන් රැකියා 
ුත් ාලනය කරන වකොට ුතුර  නැවඟනහිර  පුත්්ලම 

දිස්ත්රික්කය ආදි ්රවීශවල ධීවර ක්ථමාන්්ය ඉ්ාම වැලගත් 
වවනවා. ධීවර ක්ථමාන්්ය වැලගත් එකක් වලස සලකන ගමන්ම 

ධීවර ක්ථමාන්්ය සිුල වකවරන මුහුුල තීරය ආරක්ෂා කිරීම ල 
ලංකා රාවප වග මක්. එය ලංකා රාවප වග ම වන්වන් සයි? 

ඒ  එමඟින් යැව න විශාල ාන්ාවක් වම් රවට් සිටින නිසායි. ඒ 

මුහුුල තීරය විනාශ කරන්න විවිධ රටවල ධීවරයන්ට පුළුවන් 
වුවණොත් අවේ රවට් සිටින ාන්ාවට  අවේ රටට වහොඳ ආලායම් 

මා්ථගයක් නැිකව යනවා. ඒ හින්ලා ්මයි ඉන්දියානු ධීවරයන්වේ 
්රශන්ය වකව්ථ මා හැම වලනාවේම අවධානය වයොමු කරවන්වන්. 

නාවික හමුලාවට ඔය ්රශ්නය විසඳන්න බැහැ. නාවික හමුලාවට 
කරන්න පුළුවන්  යම්කිසි ධීවරයකු අවේ මුහුුල සීමාවවන් වමපිටට 

එනවා නම් ඔහු අමලා ව ො සියට වහෝ ුසාවියට වයොමු කරන 

එක වි්රයි. නමුත්  වම්ක රාාය ්ාන්ත්රික මට්ටමින් විසඳන්න 
ඕනෑ ්රශන්යක්. ඉන්දියාව  ැත්ව්න් යම් කිසි  ාලනයක් 

කරන්වන් නැතුව වම් වබෝට්ටු දිගින් දිගටම අවේ මුහුුල සීමාවට 
එවීම තුළින් ්මයි වම් ්රශන්ය  ැන නැඟිලා ිකවබන්වන්. අපි 

ලැක්කා   නි ගිය කාලවප ුතුව්ථ ධීවරයන් සහ ඉන්දියන් 

ධීවරයන් අ්ර ගැටුම් සික වවන බව. ඒ වාවේම අවේ නාවික 
හමුලාවට විවිධ වරෝලනා එමල වවනවා   වබෝට්ටු විනාශ කළා; 

ලැම කැපුවා කියලා.  
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එක කාලයක් වයෝානාවක් ිකබුණා  ඉන්දියානු නාවික හමුලාව 

සහ අවේ නාවික හමුලාව ඒකාබීධව යම් කිසි වැඩ පිළිවවළක් 
සකස් වකොට ඉන්දියාවේ ිකවබන ්රාන්් රායන් ලැනුවත් කරලා 
එකඟ්ාවක් මඟින් ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ කියලා. ශ්රී ලංකාවේ 
සහ ඉන්දියාවේ ධීවර සංගම් අ්ර සාකච්ඡාවන් ිකබුණා. ඒවා 

ඉ්ාම සා්ථථක වලස සිුල වුවණ් නැහැ. ඒ හින්ලා  ඊට වඩා රාාය 
්ාන්ත්රික මැදිහත් වීමක් අවශය වවනවා. අිකගරු ානාධි ිකතුමාත් 
ළඟදී ඒ ගැන කථා කරලා ිකවබනවා. ඒක ඉ්ාමත් ඉක්මනින් 

කරන්න ඕනෑය කියලා මා වම් අවසථ්ාවේදී  ම්ක් කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  දිගින් දිගටම ඉන්ධන පිළිබඳ 
්රශන්යක් ිකබුණා.  

විවශේෂවයන්ම ඉන්ධන මිල පිළිබඳව ධීවර ාන්ාවට විශාල 
පීඩනයක් සික වවලා ිකබුණා. වම් රාය බලයට  ත් වූ විගස ධීවර 

ාන්ාව ඉලක්ක කරවගන  ඒ වගොමලන්ට ජීවත්වීවම්  හනිව 
සඳහා ඉන්ධන මිල අඩු කරලා ිකවබනවා. ඒ හින්ලා ්මයි  එලා 
ඉ්ාමත් පීඩනවයන් හිටපු ාන්ාව අල වවනවකොට ඒ පීඩනවයන් 

මිදිලා  ්මන්වේ ධීවර කටයුතු කරන්නට අවසථ්ාව ලැිබලා 
ිකවබන්වන්.  

 නි ගිය ලා මීගමුවේ ධීවරවයෝ ුීව,ෝෂණයක් කළ බව අ  
ලන්නවා. විවශේෂවයන්ම  Port City වයා ෘිකය නිසා ඒ ධීවරයන්ට 
යම් යම් ගැටලු ිකබුණා. ඒ වගොමලන් මාළු අමලන මුහුුල තීරවප 

වැලි වම් Port City එකට ලැමීම පිළිබඳව. අවේ රවට් නායකවයෝ 
ඒ වාවේම සමිකවරු -ධීවර සමිකතුමා- සතුළු ඒ සියලුවලනාම 
මැදිහත් වවලා අල වවනවකොට යම්කිසි එකඟ්ාවකින් ඒ ්රශන්ය  

නිරාකරණය කර ගන්නට කටයුතු කරලා ිකවබනවා. නමුත්  අපි 
ම්ක ිකයා ගන්න ඕනෑ කාරණයක් ිකවබනවා. අ ට ධීවර 
ක්ථමාන්්යත් ඕනෑ. අ ට Port City වැනි රැකියා ුත් ාලනය 

කරන වයා ෘිකත් ඕනෑ. අවේ රට සංව්ථධනය කරන වකොට  අවේ 
මුහුුල සම් ් වාවේම අවේ සාම්්රලායික ක්ථමාන්්වලටත් 
හානියක් වනොවන ආකාරවයන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අපි 

අනාග්ය දිහා බලලා  නවීන ්ාක්ෂණය ු වයෝගී කරවගන 
අවේ ආ්ථිකකය ක්රමක්රමවයන් හැඩ ගසව්ා ගන්න ඕනෑය කියන 
ම්වප අපි ඉන්නවා. ඒ වලකටම හානියක් වනොවන විධියට අපි 
නිහලව කටයුතු කරන්න ඕනෑ වවනවා. යම් කිසි ගැටලු එනවා නම්  

අපි ඒ ගැටලු නිරාකරණය කරවගන ඉදිරියට යන්න ඕනෑ.  

යම් කිසි සංව්ථධන වයා ෘිකයක් ක්රියාත්මක වවනවා නම්  ඒ 
සංව්ථධන වයා ෘිකය ගිවිනිම්ග් ආකාරයටම ක්රියාත්මක වීම 
අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ආය්න රාශියක් ිකවබනවා. ඒ ආය්න 

සක්රියව ක්රියාත්මක කරලා  ඒ ආය්නවලට ඉසස්රහට යන්නට 
අපි ඉඩ සලසව්න්න ඕනෑ. ඒ වාවේම අපි බලාව ොවරොත්තු 
වවනවා  කමපිටිවප ිකවබන ්රශන්ය විසඳන්න. ඒ ්රශන්ය විසඳීම 
සඳහා  ා්ථශව් වලකම ධීවර සමිකතුමා හම්බ වවනවා. ලැන් ිකවබන 

්ත්ත්වය සලකා බලලා ඒ තුළින් විසඳුමක් ඉ්ාමත් ඉක්මනින් 
ලබා වලයි කියලා අපි බලාව ොවරොත්තු වවනවා. ඊට වඩා  ඒ 
කාරණය ගැන මම කියන්න කැමික නැහැ. වමොකල  ඒ සියලු 

ාන්ාව ඉන්වන් පුත්්ලම් දිසත්්රික්කවප නිසා. වමොන ක්රමවයන් 
ධීවර කටයුතු කළත්  ඒ වලවගොමලන්ම ධීවර ාන්ාව. ඒ හින්ලා  
ආරවුලක් වනොවන ආකාරයට -ගැටුමක් වනොවන ආකාරයට- ඒ 

්රශන්ය විසඳලා ඔවුන්වේ ජීවන වෘත්තීය කරවගන යෑම සඳහා 
අවශය කටයුතු කරන්නට   රිසරයට හානි වනොකර  මත්සය 
සම් ් ආරක්ෂාවන  රිදි  අවේ අනාග්  රපුරට හානි වනොකරන 

ආකාරවයන් ඉදිරියට යන්නට අවශය වන යම් කිසි මිකයක් 
වවනස් කරන්න ිකවබනවා නම්  ඒක වවනස් කරන්න කටයුතු 
කරන්න. ඒ වාවේම අලුත්  න්න ක්රම හඳුන්වා දීලා  ධීවර ාන්ාව 
නඟා සිටුවීමට අවශය පියවර ගන්න. ඒකට බලය ිකවබන 

පුීගලවයෝ වම් රවට් ඉන්නවා. ඒ නිසා ්ව අවුරුුල ගණනකින් 
ආ නි සවලන්වන් නැික වන විධියට ඒ ්රශන්ය විසඳන්න කියලා 
අපි වම් අවස්ථාවේදී විවශේෂවයන්ම ම්ක් කරනවා.  

 නි ගිය කාලවප විශාල ම්වේලයක් ිකබුණා  විවීශ රටවල 

වබෝට්ටු සවිමලා අවේ ධාය යටවත් විශාල වලස මනින් මරලා  ඒ 
තුළින් අවේ රටට විශාල විවීශ විනිමය ්රමාණයක් අහිමි 
කරනවාය කියලා. එය නවත්වලා  අවේ අධීක්ෂණය යටවත් එම 
කටයුත්් කිරීම සඳහා වම් නිවයෝග ඉ්ාම වැලගත් වවනවා 

කියලා මා හි්නවා.අවේ ධීවර යාත්රාවක් ාා්යන්්ර මුහුලට 
ගිහිමලා මික විවරෝධීව යම් කිසි කටයුත්්ක් කවළොත්  ඒ අයට 
ලඬුවම්  ැමිණවීම සඳහාත් වම් නිවයෝග ඉ්ාම වැලගත් වවනවා 

කියලා මා හි්නවා. වි ක්ෂවප  ංවේවක් මන්ත්රීවරු කිේවා  වම් 
තුළින් අවේ ධීවරවයෝ ධීවර රස්සාව කරන ්රවීශ හඳුනා ගමවි  
ාා්යන්්ර සමාගම් ඒ ලත්් වහොරකම් කර ගමවි කියලා. මම 

හි්න විධියට ඒවා නම් වබොළඳ කථා. ධීවර ක්ථමාන්්යක් 
ඉදිරියට වගන යන විට අපි එය විධිමත් ක්රමයකට කරන්න ඕනෑ. 
මත්සය සම් ් සීමි්යි; කාලවේණය වවනස් වවනවා; සම් ත් 

වවනස ් වවනවා. ඒ ආකාරයට අපි හැඩ ගැවහන්න ඕනෑ. මික 
විවරෝධීව කටයුතු කරමින්  ඒ සම් ත් විනාශ කරමින් වකටි 
කා න ආලායම් මා්ථගවලට ගිවයොත් ඒ තුළින් අවේ ධීවර 
ක්ථමාන්්ය නැත්්ටම නැික වවනවා.  ඔය වලොකු සමාගම්වලට 

අපි ධීවර ක්ථමාන්්ය කරන ්රවීශ හඳුනා ගන්න ඕනෑ නම්  ඒ 
සඳහා ඒ වගොමලන්ට නවීන ්ාක්ෂණය ාාවි් කරන්න පුළුවන්. 
Satellite ්ාක්ෂණය ිකවබනවා. ඒ තුළින් ඒ අයට ඒ සථ්ාන හඳුනා 

ගන්න පුළුවන්. මම හි්න විධියට අවේ ලත්් අරවගන නම් ඒ 
වගොමලන්ට එවහම කිරී වම් අවශය්ාවක් නැහැ. මික විවරෝධීව 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ ුලවිය ්මයි මික රීික හලනවකොට ඒ මික - 

රීිකවලට හරස ්වවන්වන් කියන එක මම වම් අවස්ථාවේදී ම්ක් 
කරන්න කැමැිකයි.  

ධීවර ක්ථමාන්්වපදී කෘත්රිම ු ස්්රවල ාලා ජීවීන් වගා 
කිරීම ඉ්ාම වැලගත් වවනවා. විවශේෂවයන්ම මිරිදිය ධීවර 
ක්ථමාන්්වපදී කෘත්රිම ු ස්්රවල ාලා ජීවීන් වගා කිරීම වැනි 

විවිධ ක්රම ාාවි් කරනවා. කෘත්රිම ු ස්්රවල ාලා ජීවීන් වගා 
කිරීම සඳහා ධීවර හා ාලා සම් ත් සංව්ථධන අමා්යතුමා 
සහනයක් ලබා දීලා ිකවබනවා. ඒ මඟින් අ නයනය කරන 

්රමාණය ය ඝ්රවයන් වැ ක කර ගන්න පුළුවන් වවයි කියලා අපි 
බලාව ොවරොත්තු වවනවා. අවේ මුහුුල සීමාවට ආවේණික වූ වමෝර 
විවශේෂ තුනක්  විනාශ කිරීමට වනොහැකි වමෝර විවශේෂ වලස නම් 

කරලා ිකවබනවා. ඒ වාවේම වමෝරන්වේ වරම කැපීම වැනි 
අහි්කර ක්රියා වැළැක්වීමත් අවේ මත්සය සම් ් රැක ගැමමට 
ඉ්ාම වැලගත් වවනවා.  අවේ ධීවර ක්ථමාන්්ය නව යුගයකට 

වගන යෑම සඳහා අපි වම් අවස්ථාවේදී අ ක්ාලමක් ලමන්න ඕනෑ. 
ඒ තුළින් අ ට පුළුවන් වවනවා  නවීන ධීවර ක්ථමාන්්යක් වම් 
රටට හඳුන්වා වලන්න. 

අවේ  රිසරය විනාශ වනොකර  ාා්යන්්ර මුහුුල සීමාව ලක්වා 

ධීවර ක්ථමාන්්වප වයවලමින් අ ට වහොඳ සාධාරණ ආලායමක් 
ු යා වලන ධීවර ාන්ාව බලා ගන්න පුළුවන් ක්රමවේලයක් හැදීම 
්මයි අපි සියලු වලනාවේම  රමා්ථථය වන්වන්. එහිදී යම් යම් 

්රශන් සික වේවි. ඒ ්රශන් නිරාකරණය කර වගන  නවීන 
්ාක්ෂණය සහ නවීන ලැනුම අවේ රවට් ධීවර ාන්ාවට ලබා දීම 
ඉ්ාම වැලගත් වවනවා. ධීවර ාන්ාවට ඒ නවීන ලැනුම ලබා 

වලන්න නම්  වහොඳ අධයා නයක් සහ වහොඳ වේණාංග ිකවබන 
සමාායක් ඔවුන්ට ුරුම කර දීම ඉ්ාම වැලගත් වවනවා. ධීවර 
ාන්ාවවේ යටි්ල  හනිකම්  ධීවර ාන්ාවවේ අධයා නය  මං 

මාවත්  ඒ වාවේම ධීවර ාන්ාවවේ නිවාස සංව්ථධනය කිරීම 
සඳහා විවශේෂ වැඩ පිළිවවළක් අපි ශක්ිකමත් වලස ක්රියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ බව මම වම් අවස්ථාවේදී ගරු අමා්යතුමාට ම්ක් 
කරනවා. ඒ තුළින් අනාග්වපදී වම් රටට වහොඳ ධීවර  රපුරක් 

ිබහි කරන්න අ ට පුළුවන් වවනවා. ඒ තුළින් අ ට ධීවර 
ක්ථමාන්්වප අනාග්ය නිරක්ෂි් කරන්න පුළුවන් වවනවා. 
ධීවර  වුමවල ඉන්න ුලවිය ධීවර ක්ථමාන්්වපම වයවලන්නට 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

ඕනෑ නැහැ. ඒක ්මයි අපි කිේවේ. විවශේෂවයන්ම Colombo Port 
City වාවේ වයා ෘික තුළින් නවීන  න්නවප ්ාක්ෂණය සමඟ 
රැ  රක්ෂා විශාල වලස ිබහි වවනවා. ඒ රැ  රක්ෂාවලට ඒ ධීවර 

ාන්ාවවේ අනාග්  රපුර- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාාය අමා්යතුමනි  ඔබතුමාට ලබා දී ිකබූ කාලය 
අවසානයි. 

 

ගු නිතරෝයන් තපතර්රා ෙහ ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

වහොඳයි  මම අවසන් කරන්නම්. ඒ අනුව අලුත් ක්වෂේත්රවලට 

සම්බන්ධ වවන්නට කැමැික අයට ඒ ක්වෂේත්රවලට සම්බන්ධ 
වවන්නත්  ඒ වාවේම ධීවර ක්ථමාන්්ය තුළින් යැව න්නට 
කැමැික ාන්ාවට ඒ අංශවයන් යැව න්නත් පුළුවන් අනාග්යක් 

අපි සියලුවලනාම එකතු වවලා ිබහි කරමුයි කියන වයෝානාව 
කරමින් මවේ කථාව අවසන් කරනවා. වබොවහොම ස්තුිකයි.  

 
[අ.ාා. 4.28] 
 

ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  1996 අංක 2 ලරන ධීවර සහ 

ාලා සම් ත්  න් යටවත් නිවයෝග 11ක් සම්ම් කර ගැමමට 
ගරු අමා්යතුමා සාාවට ඉදිරි ත් කරලා ිකවබනවා. මම විශ්වාස 
කරනවා එතුමාවේ  රමා්ථථය වවන්න සත්වත් වම් රවට් ධීවර 

ක්ථමාන්්වප වයවලන ධීවර ාන්ාවත්  ධීවර ක්ථමාන්්වයන් 
යැව න ාන්ාවත්  ධීවර අසව්ැන්න  රිවාෝානය කරන 
ාන්ාවත් සහ ධීවර ක්ථමාන්්යත් නඟා සිටුවීවම්  රම  විත්ර 

වච්්නාව කියලා. එවහම වුණත් මට වත්වරනවා වම් නිවයෝග 
සම්ම් කර ගැමම තුළ ායානක ්ත්ත්වයක් ිකවබනවා කියලා.  

වම් නිවයෝග මඟින් 1996 අංක 2 ලරන ධීවර සහ ාලා සම් ත් 
 නවත් 14අ. වගන්ිකය වකවරහි ්මයි වැ කම අවධානය වයොමු 

කරලා සංවශෝධනය කරලා ිකවබන්වන්. යුවරෝපීය සංගමවප 
්හනම ඉවත් කරවගන ඒ ලැවබන මුලලින් වම් රවට් ිකවබන 
සියලුම ්රශන් විසඳා ගන්න පුළුවන්කම ලැවබයි කියලා ඔබතුමා 

විශව්ාස කරන්න එ ා ගරු මහින්ල අමරවීර සමිකතුමනි. එවහම 
විශව්ාස කරනවා නම් මම කියනවා ඒක මිථයාවක් කියලා. ධීවර 
අමා්යාංශය තුළ ිකවබන මූලය අ්ථබුලය වහෝ වවනත් අ්ථබුල වහෝ 

වගොඩ ගන්නට වම්ක  ාලක වවනවා කියලා විශව්ාස කරනවා නම් 
ඒකත්  මිථයාවක් කියන එක මම වම් වමොවහොවත්දී කියන්නට 
ඕනෑ  ගරු සමිකතුමනි. වමොකල  වම් වාවේ සංවශෝධන වේන විට 

ඔබතුමා ලන්නවා ධීවරයාවේ ලහ කය මහන්සිය  ඒ ධීවරයා හරි 
හම්බ කරන මුලම ්මයි යුවරෝපීය සංගමවප ්හනම ඉවත් කිරීම 
නිසා රටට ලැවබන්වන් කියලා. එවහම නම් ඒ අයට යම් 

සහනයක්  -ඒ අය ්ෘේිකමත් වවන විධිවප වැඩ පිළිවවළක් ්මයි- 
ධීවර අමා්යවරයා විධියට ඔබතුමාත්  නිලධාරින් විධියටත් සිුල 
කළ යුතු වන්වන් කියලා මම විශව්ාස කරනවා. එම නිසා අල දින 
සම්ම් කිරීමට ඉදිරි ත් කරලා ිකවබන ස්ැම් නිවයෝගවලට 

මවේ සහවයෝගය ිකවබනවා  ඒ වාවේම සමහර ඒවාට මම වම් 
වමොවහොවත් විවරෝධය  ළ කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු සමිකතුමනි  මම ඔබතුමාට කියන්නම්. 1945/7 ලරන 

ගැසට් නිවේලනවප සඳහන් නිවයෝගවල  "ශ්රී ලංකාවේ අනනය 

ආ්ථිකක කලා ය තුළ  මහ මුහුවී වහෝ වවනත් රාායයක අනනය 

ආ්ථිකක කලා ය තුළ ධීවර වමවහයුම් සිුලකරනු ලබන විවීය ය 
ධාය සහි් ධීවර වබෝට්ටුවක වසේවය කිරීමට අවේක්ෂා කරනු 
ලබන ශ්රී ලංකාවේ යම් පුරවැසිවයකු ...." යනුවවන් වගන්ිකයක් 
ිකවබනවා.  එහි සඳහන් වන ආකාරයට  එම සංවශෝධනවලින් 

ධීවරයා වසේවකයකු කිරීමට ්මයි බලාව ොවරොත්තු වන්වන්. ඒ 
අ රාධය කරන්න එ ා කියා මම කියනවා. වමොකල  අවේ රවට් 
ධීවරවයෝ කියන්වන් ආත්ම ගරුත්වයක්  අියමානයක් ිකවබන 

මිනිනින්. එම නිසා ඒ අය විවීය ය යාත්රාවල කු කරුවන් 
වශවයන් වයොලවන්න ුත්සාහ කරන්න එ ා. එය සමහර 
පුීගලයන්වේ ඔළුවේ අමාරුව නිසා සික වුණු විකෘිකයක් වවන්න 

පුළුවන්.  

අවේ ධීවරවයෝ ශක්ිකමත්. ඔවුන්ට හැකියාව ිකවබනවා. ගරු 
සමිකතුමනි  අවේ ධීවරයන්ට අවශය ්ාක්ෂණය  ආම් න්න 

සතුළු අනිකුත් නිබසාධන  හනිකම් ලබාදීලා  ඒ හැකියාව 
ව්ථධනය කරගන්න පුළුවන් ශක්ිකය ඔවුන්ට ලබාදීමයි ඔබතුමා 
කළ යුත්වත්. ඒ මිනිනින් ඕනෑම වමොවහෝකදි ඈ් දියඹ මුහුලට 
යන්න ලැහැසි්කයි. ඔවුන් බය නැහැ. ඔවුන්ට අවේ රවට් ධීවර 

ක්ථමාන්්ය කරන්න  ාා්යන්්ර මුහුවී ධීවර ක්ථමාන්්ය 
කරන්න  එහි සම් ත් වනළාවගන එන්න ිකවබන හැකියාව 
ව්ථධනය කරන්න. එවහම වනොකර  ඒ මිනිනින් කු කරුවන් බවට 

 ත් කරන්න එ ා කියන කාරුණික ඉම ම මම වම් වමොවහොවත් 
කරනවා.  මා කලින් සඳහන් කළ ඒ අලහස සමහර විට වවන 
වකනකුවේ අවශය්ාවක් වවන්න පුළුවන්.  

ගරු සමිකතුමනි  අමා්යාංශය සතු විශාල ධීවර යාත්රා වලකක් 
දික්ඕවිට වරාවප නවත්වා ිකවබන බව ඔබතුමා කිේවා මට 
ම්කයි. වම් ධීවර යාත්රා වලක වකළවමලා  න්නයට වයොලවලා  

අවේ crew එකත් ලමලා  ඒ තුළින් මාළු සම වම් ආල්ථශය 
ලබාවලන්න පුළුවන් කියාත් ඔබතුමා කිේවා. එවහම නම් 
්මුන්නාන්වසේ වම් කා්ථයයට ්රථම අන්න ඒ කටයුත්් ආරම්ා 

කරන්න. මා ලන්වන් නැහැ  ඒ යාත්රා වලවක් ්ත්ත්වය වමොකක්ල 
කියා. ඒ යාත්රා වලක යහ ත් ්ත්ත්වයක  විකනවා නම් අවේ 
ධීවරවයෝ ව්ෝරාවගන  වහොඳ steepers ලමලා  ක්ථමාන්්වප 
හසළ ලැනුමක් සික අය වයොලවලා නියැදියක් විධියට ඒ කටයුත්් 

කරන්න. එවහම නැිකව  අවේ ධීවරයන් විවීශ ධීවර යාත්රාවල   
කම්කරුවන් වශවයන් වසේවවප වයොලවන්න නම් බලාව ොවරොත්තු 
වවන්න එ ා.  

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු සමිකතුමනි  කියන වලයක් ඔබතුමාවේ කථාවේදී 

කියන්න.  

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම විනා කයයි ගන්වන්.  

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

වහොඳයි  කියන්න බලන්න. 
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[ගරු නිවරෝෂන් ව ව්ථරා මහ්ා] 
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ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

වම් කාරණය  ැහැදිලි වනොකවළොත් වැරැදි අ්ථථ නිරූ ණයක් 
එනවා. කිසිුල ධීවර කා්ථමිකවයක් විවීශ  ධීවර යාත්රාවල වසේවවප 
වයලවීවම් කිසිම වැඩ පිළිවවළක් අවේ නැහැ. කිසිුල විවීය ය ධීවර 

යාත්රාවකට අ  එවහම අවසර දීලාත් නැහැ.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා සඳහන් කළ ඒ නැේ වලක ලැන් 
 ාවිච්චියට ගන්න බැහැ. අ  ඒක වවන්වීසි කරන්න ලමලා 

ිකවබනවා. ඒත් ලක්ෂ  5කට ්මයි නැේ වලකම ඉමලන්වන්.  

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු සමිකතුමනි  වමහි එක් නිවයෝගයක ිකවබනවා  "විවීය ය 
ධාය සහි් ධීවර වබෝට්ටුවක වසේවය කිරීමට අවේක්ෂා කරනු 
ලබන යම් ්ැනැත්ව්ක්..." කියා.   

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ  එවහම යනවා නම් වි්රයි.  

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඒක ්මයි මම කිේවේ. අ  ඒකට අවස්ථාව සලසා ිකවබනවා 
නම් ඒ මිනිනින් යනවා වන්. ඒ වලය කරන්න එ ා කියලා මම 
කියන්වන් ඒකයි. 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නැහැ  නැහැ. විවීශ රටවලට ගිහින් යාත්රාවල වසේවය කළාට 

අවේ අයට ්රශන්යක් වන්වන් නැහැ. එ්වකොට ඒ රැකියා කරන්න 
පුළුවන්. හැබැයි අවේ රවට්  අවේ ධාය යටවත් එවහම වබෝට්ටු 
වලන්න අ  ්වම කිසිම තීන්ුලවක් අරවගන නැහැ.  

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

අවේ මුහුුල සීමාව තුළ විවීශ යාත්රා මාළු අමලනවා නම් - 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

එවහම අමලන්වන් නැහැ.  

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ලැනටත් ඒ සිීධිය වවනවා වන්  ගරු සමිකතුමනි. ඔබතුමා 

ලන්වන් නැහැ වන්. [බාධා කිරීමක්] බලන්නවකෝ. ඉන්ුලමසියන්  
වකොරියන්  ්ායිවාන්  ා න්  ඉන්දියන් යාත්රා සවිත් මාළු 
අමලනවා වන්. ඔබතුමා ඒක ලන්නවා. ඉන්දියානු වරෝල්ථ යාත්රා 
සවිත් වකොයි ්රම් මාළු අමලනවාල? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාවේ 

කථාවේදී පිළිතුරු  වලන්න .  

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නැහැ  ගරු මන්ත්රීතුමනි. මම  ැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා  
අස්යයක් වගන යන්න එ ා.  

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

අස්යයක් වනොවවයි මා කියන්වන්. ඔබතුමා වම් කාරණය 

ලන්නවා වන්. ඔබතුමාට  වම් කාරණය ව න්වා දීලා ිකවබනවා. 
මම ්්ථක කරන්න යන්වන් නැහැ. හැේව න්න එ ා. අවේ 
ධීවරවයෝ සවිත්  ඔබතුමාටත්  නිලධාරින්ටත් ධීවර අමා්යාංශය 

තුළදී එය  ැහැදිලිව ව න්වා ුලන්නා. විවීශ යාත්රා සවිත්  purse 
seine fishing ක්රමයට අවේ මුහුවී සහ ාා්යන්්ර මුහුවී  මාළු 
අමලන ආකාරය  අවේ වබෝට්ටුවලට ඒ මාළු වලන ආකාරය 
ඔබතුමාවේ ලෑසින්ම ලැක්කා.  

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒක වැරදියි. 

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

2016 ානවාරි මාසවප 20වැනි ලා ්මුන්නාන්වසේ 
ුතුරුකරයට ගියා. ගිහිමලා Navy එවක් යාත්රා වලකකින් 

නිරීක්ෂණය කරන වකොට ඉන්දියානු වටෝල්ථ යාත්රා ඔබතුමාවේ 
වබෝට්ටුවේ හේ න්න ආවා. ඔබතුමාම මට කිේවා  "මා ජීවිවත්ට ඒ 
වාවේ අත්ලැ මක් ලැබුවේ නැහැ" කියලා. වත්රුම් ගන්න වම් 

ගැන. ුවේරට වහොරා වබවහත් කන්න එ ා. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා ඉන්නවකෝ. හැේව න්න යන්වන් නැහැ.[බාධා කිරීමක්] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමිකතුමාට  ැහැදිලි කරන්න අවස්ථාවක් වලන්න. 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමා කිේව විධියට 
ඉන්ුලමසියාවේවත්  වකොරියාවේවත්  ා ානවපවත්  චීනවපවත් 

කිසිම නැවකට අවේ මුහුුල තීරයට අපි සතුළු වවන්න වලන්වන් 
නැහැ. ඉන්දියානු ධීවරයින්වේ ගැටලුවක් ිකවබනවා. ඒ අයවේ 
ඒවාත් අපි ු රිම වශවයන් අත් අඩංවේවට ගන්නවා. අවේ ගරු 

මන්ත්රීතුවමකු කිේවා  ලැන් සැලකිය යුතු මට්ටමකට ඒ ්ත්ත්වය 
අඩු වවලා ිකවබනවා කියලා. ඒ ්රවීශය නිවයෝානය කරන ගරු
ඉ. රාමස් නි්ථමලනාලන් මන්ත්රීතුමා එයට සාක්ෂි ලරනවා. එතුමා 

කිේවා  ලැන් ව රට වඩා විශාල වශවයන් ඒ ්ත්ත්වය අඩු වවලා 
කියලා. වමොකල  අත් අඩංවේවට ගන්න කිසිුල යාත්රාවක් අපි නිලහස ්
කරන්වන් නැහැ.  

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඔබතුමා බලාවගන ඉන්වන් නැහැ වන්.  
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අවේ නාවික හමුලාවට හනි වවනවා  අවේ මුහුුල තීරයට 
එනවකොට. 

 

ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු සමිකතුමනි  මා වම් කථා කරන්වන් ධීවර ක්ථමාන්්යට 
සහ වම් ක්වෂේත්රයට ිකවබන ආලරය නිසායි. වවන වමොනවත් නිසා 
වනොවවයි. වම්ක වම් -[බාධා කිරීමක්]එවහම අලහසකින් කථා 
කරනවා වනොවවයි. 

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
නැහැ  ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඔබතුමා නිවැරදි කරන්නයි මා වම් 

කටයුතු කරන්වන්. කිසිුල විවීශ නැවකට එන්න ඉඩ වලන්වන් 
නැහැ. ඒ කියන්වන්  ඉන්දියාවවන් වකවරන ඔය අනවසර 
කටයුත්් හැවරන්නට කිසිුල නැවකට අවේ මුහුුල තීරයට එන්න 
අවේ නාවික හමුලාව ඉඩ වලන්වන් නැහැ. ලැන් එවහම ඒවා ගැන 
අ ට වා්ථ්ා වවන්වන් නැහැ. ඉසස්ර එන්න සික. ලැන් එන්වන් 
නැහැ. 

 

ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු සමිකතුමනි  සත්්ම කියනවා නම් ඔබතුමා වම් ්රශන්වප  
වලිගවයනුයි අමලා වගන ිකවබන්වන්. වමොකල  ධීවර 
සම්වම්ලනවප සාා ික විධියට මමත්  ඒ වාවේම අවේ ාාිකක 
සංවිධායක රත්නගමවේ වසොයුරාත්  ගාමවම හිටපු  ළාත් සාා 
මන්ත්රී නිලන්දිරන් මහත්මයලාත්  Navy එකත්  හමුලාවත් කැඳවා 
ඔබතුමාවේ නිලධාරින් සමඟ  සාකච්ඡාවක් කළා. ඒ සාකච්ඡාවේදී 
අපි විවශේෂවයන් ඉම මක් කළා   1979 අංක 59 ලරන ධීවර 
(විවීය ය ධීවර වබෝට්ටු විධිමත් කිරීවම්)  නවත් ිකවබන  වගන්ික  
සංවශෝධනය කරන්න  වම්ක විධිමත් කරන්න කියලා. නමුත්  අල  
-[බාධා කිරීමක්]ඒක ්මයි ගරු සමිකතුමනි  මා කියන්වන්.  ලැන් 
බලන්න  වකොච්රර කාලයක් වනවාල කියලා. එවහම ්මයි අපි 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අපි යුවරෝපීය සංගමවයන් වි්රක් 
වනොවවයි  ඒවකන් ලබා ගන්නවා වාවේම -[බාධා කිරීමක්]  
ඔබතුමා වත්රුම් ගන්න  අල වන විට ලවසකට ුතුරු මුහුවී මික 
විවරෝධී ධීවර වමවහයුම්වලට යාත්රා 1 500ක්  2 000ක් එනවා. 
සිකයකට වරෝල්ථ යාත්රා 6 000ක් එනවා. වසරකට මූලය  ාඩුව 
රුපියම වකෝටි  න්ලහසක්. වම්වා අවේ සමලි; අවේ ධීවරයාවේ 
ලහ කය  මහන්සිය; අවේ මුහුවී මාළු. සයි  අපි වම් විධියට කටයුතු 
කරන්න ඉඩ වලන්වන්? ඒකයි මා කියන්වන්.  

අපි ලන්නවා  මන්නාරම  වේසාවලයි  වංගාවලයි  සිලාවතුර  

යා නය අවට මුහුවී වම් නින්දි් වැවේ ්වම සිීධ වනවා 
කියලා. අපි හැමලාම කිේවා  වම් ආගමන විගමන  නත් 
 ැත්්කින් ලාලා  1979 අංක 59 ලරන ධීවර (විවීය ය ධීවර 
වබෝට්ටු විධිමත් කිරීවම්)  න් විධිමත් කරලා ඉ්ා ඉක්මනින් 

කටයුතු කරන්න කියලා. අලත් ඒක හමස් ව ට්ටියට ගිහිමලායි 
ිකවබන්වන්. ඒ කටයුත්් සල සල ඉන්නවා. ඒකත්  ාඩුවක්.   
වසරකට රුපියම වකෝටි  න්ලහසක්  ාඩු වවනවා ගරු 

සමිකතුමනි.  
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ  න් සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න ලැන් 
මික ික වල ා්ථ්වම්න්තුවට යවලායි ිකවබන්වන්. 

ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු සමිකතුමනි  ඔබතුමා සෘජුවම මැදිහත් වවන්න. එවහම 
නැත්නම් වම්ක කම යන්න  යන්න- 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මික ික වල ා්ථ්වම්න්තුවවන් එවන්න ඕනෑ. එවාපු ගමන් 

 ා්ථලිවම්න්තුවට ඉදිරි ත් කරනවා. හැබැයි  ඒක ආවා කියලා වම් 
්රශන්යට වලොකු විසඳුමක් එන්වන් නැහැ. නමුත්  අපි ලැනට 
අත්අඩංවේවට ගන්න යාත්රා රාාසන්්ක කිරීම තුළ ලැන් ඔබතුමා 

කිේව ්රමාණයට ඒ යාත්රා එන්වන් නැහැ. ඒකට වම් ගරු 
මන්ත්රීතුමන්ලාම සාක්ෂි ලරනවා. වම්ක සැලකිය යුතු මට්ටමට 
 ාලනය වවලා ිකවබනවා. 

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

සියයට 100ක්  ාලනය කරන්න බැරි වේවි. වමොන වී වුණත් 
සියයට 100ක්  ාලනය කරන්න බැහැ. ඒ නිසා සියයට 100ක් 

 ාලනය කරන්න කියනවා වනොවවයි. වකොවහොම වහෝ වම්කට 

මැදිහත් වවලා වම් වැවේ කවළොත් අපි විශ්වාස කරනවා  වම්කට 
සා්ථථක ්රිකලලයක් ලැවේවි කියලා.  ගරු සමිකතුමනි  ම්ක 

ිකයා ගන්න  ධීවරයින් වනොවවයි ඔය වබෝට්ටු එවන්වන් කියන 
එක. ්මිමනාඩුවේ ඉන්න වයා ාරිකයින් කිහි  වලවනකු විසිනුයි 

වම් මර වැවේ කරන්වන්. වම්වාට සම්බන්ධ වීශ ාලනඥයින්  
වයා ාරිකයින් ඉන්නවා. ඒ නිසා වම් වබෝට්ටු රාාසන්්ක 

කවළොත්  ඒ අයට සිීධ වවනවා අනිවා්ථයවයන්ම වම්ක යම් 

්රමාණයකට හකුළා ගන්න. ඒකයි අපි කියන්වන්. ඒ නිසා වම් 
්රශන්වප ඔළුවවන් අමලා වගන වම් වැවේ අවසන් කරන්නය 

කියලයි මා ඉම ම් කරන්වන්.  

ඔබතුමාවේ කථාව මා අහවගන හිටියා. ඔබතුමාවේ කථාවේදී 

ඔබතුමා ඒ වාවේ ්රකාශයක් කරයි කියලා සත්්ටම මම හිතුවේ 

නැහැ. ඔබතුමා කිේවා  ''ධීවර ක්වෂේත්රවප සිකවන ්රශ්නවලට 
 ාරට බහිනවා නම්  මඟ හරස් වකවරනවා නම්  මම ධීවර 

සමිකකවමන් ගියත්  ඒකට මැදිහත් වන්වන් නැහැ''යි කියලා. මම 
ඔබතුමාවගන් ඉ්ාමත්ම කාරුණිකව ඉමලා සිටිනවා  ඔබතුමා 

වවන අය වාවේ වවන්න එ ා කියලා. වමොකල වහේතුව  ඔබතුමා 
ගැන ්මයි වම් රවට් සමස්් ධීවරයා වලොකු විශව්ාසයක් ්බා 

ිකවබන්වන්. ඒ ව්ථ්මානවප ඔබතුමා ධීවර හා ාලා සම් ත් 

සංව්ථධන සමික නිසායි. මහින්ල රාා ක්ෂ මහත්්යා කිේවා 
වාවේ "ධීවරයාවේ ්ාත්්ා" විධියට සලකන්වන් ඔබතුමායි. ඒ 

නිසා මම ඔබතුමාවගන් වම් කරුණ අහනවා. ධීවරයින්ට යම් 
අසාධාරණයක් වුණාම  ාරට බැහැලා හරි  කන්ලකට නැඟලා හරි  

වහලකට නැඟලා හරි ඒ ්රශන්ය බලධාරින්ට කියන්න ඒ 
මිනිස්නින්ට සිීධ වනවා  ගරු සමිකතුමනි. වමොකල  ඒ ක්වෂේත්රය 

වගොඩ නඟා ගන්න  දියුණු කර ගන්න  ඒ මිනිසන්ින්වේ ජීවි්ය 

ආරක්ෂා කර ගන්න  යැව න මිනිස්නි ජීවත් කරවන්න ඕනෑ නිසා.  

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම කියන්වන් වම්කයි. විවරෝධ්ා  ැවැත්වූවාට ්රශන්යක් 
නැහැ   ාරවම වහන්වන් නැිකව. මම  ැය 24න් ඕනෑම වවලාවක 
සාකච්ඡාවකට එන්න ලෑසි්කයි. රෑ වලොළහට  එකට වුණත් මම 

සාකච්ඡාවකට එන්න ලෑස්ිකයි.  
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ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු සමිකතුමනි  වම්ක වත්රුම් ගන්න. මම එවහම කිේවේ 
වම් නිසායි. වම් සිීධිය වන වවලාවේ විසිවවනි ලා මම එ්ැනට 

ගියා. ඉරණතීේ දූ වත් ද්රවිඩ ධීවරයන්වේ ්රශ්නයක් 
සම්බන්ධවයන් නාවික හමුලාවත් එක්ක කථා බහ කරලා ඒකට 
විසඳුමක් වලන්න මාත්  සමස්් ලංකා ව ොුල ධීවර සම්වම්ලනවප 
ාාිකක සංවිධායකවරයා වන රත්න ගමවේ වසොයුරාත් ගියා. අපි 

වලවලනා ගිහිමලා වම්ැනට සම්බන්ධ වුණා. අපි වම් සිීධිය 
ලැක්කා. ලැකලා අපි ඔබතුමාට ඒ වමොවහොවත්ම කථා කරලා 
කිේවා  "සමිකතුමනි  වම්ැන වමන්න වම් වාවේ වැඩක් වනවා" 

කියලා. සමහර වවලාවට වම්ැන විවිධාකාර පුීගලවයෝ 
්මන්වේ ව ෞීගලික වුවමනා ඉෂ්ට කර ගන්න විවිධ වීවම 
කරන්න පුළුවන්. ඒක වහටත් වේවි. ්රශන්ය ිකවබන්වන් ඒක 

වනොවවයි. පුත්්ලම  කන්ලකුලිය ්රවීශවප ්හනම්  න්න ක්රම 
ාාවි් කිරීම වහේතුවවන් වන් වම් ්රශන්ය වුවණ්. වලපිරිසක් අ්ර 
වූ ගැටුම අවසානවප ගැටලුකාරී ්ත්ත්වයක් බවට  ත් වුණා. ඒ 

වාවේම වම් ගැටුම ්වත් ව්ථධනය වුණා. එහිදී ධීවරයින් පිරිසක් 
වරෝහමග් කරන්නත් සිීධ වුණා. වමන්න වම් වාවේ වීවම 
සිීධ වන්වන් සයි? අලාළ පුීගලවයෝ සිවිම මිකය නිවැරදිව 

ාාවි්යට වනොනැඟීම නිසා ්මයි වමවැනි ගැටලු මතුවන්වන්. ඒ 
්රශන්ය නිසා ඒ ධීවරයින් ලහඅටවවනි ලා වකොළඹට ආවා. ඔවුන් 
ආවේ ානාධි ිකවරයාට සන්වීශයක් ාාර වලන්නයි. සහකාර 
වමකම්වරවයක් එය ාාර වගන කිේවා  විසි සව්වනි ලා වම්කට 

ුත්්රයක් වලනවා කියලා. ඒ මිනිසන්ි ගියා. ගිහිමලා නැව් 
ව්ාවක් විසිවවනි ලා ඒ ස්ථානවප සාමකාමී විවරෝධයක්  ෑවා. යම් 
ධීවරවයක් වහෝ ධීවරයින් පිරිසක් එවහම කෑ ගහන්වන් වවන 

වමොකුත් නිසා වනොවවයි  ඔවුන්ට යම් ්රශන්යක් ිකබීම නිසායි.  

ලැන් ්හනම්  න්න ක්රම ස්ැම් අය ්මන්වේ වුවමනාව 
පිණිස වයොලා වගන මාළු අමලමින් ධීවර ක්ථමාන්්වප 

වයවලනවා. ඒ වයවලන වකොට ඒ ්හනම්  න්න ක්රමවලට 
විරුීධව ඉන්න මිනිස්නින්ට ඒවකන් අසාධාරණයක් සිීධ වනවා. 
එ්ැනදි අපි කරන්න ඕනෑ වී ්මයි  ඒ ්හනම් කළ  න්න ක්රම 

ඉවත් කරලා ඒවාට අවසර වලන්වන් නැිකව  permits වලන්වන් 
නැිකව අලුත්  න්න ක්රමවලට ඒ ධීවරයා හුරු කිරීම. වම් ්රශන්යට 
ුත්්රයක් වහොයන්න වන්වන් ඒ විධියටයි. එවහම නැත්නම් 
වවන්වන් වමොකක්ල? ධීවරයින් ධීවරයින් වබදිලා මහා විනාශයක් 

කර ගන්නවා. අවසානවප ජීවි් විනාශ වීමකින් ව්ොරව වම් 
්රශන්ය යන්්ම් වේරුණා.  වකොයි ්රම් අ රාධයක්ල  සිීධ 
වවන්න ගිවප. ගරු සමිකතුමනි  ඒක නිසා වම් වාවේ අවස්ථාවලදී 

විවශේෂවයන්ම ඔබතුමා බුීධිමත්ව කටයුතු කරන්න කියන ඉම ම 
මම කරනවා.  

මම ්වත් වලයක් කියන්න ඕනෑ. වම් වමොවහොවත් සමහර 
්හනම්  න්න ක්රමවලට අමා්යාංශවයන්ම අවසර දීලා ිකවබනවා 
කියලා අපි ලන්නවා. එවහම වුවණොත් වම් ්රශ්නයට කවලාවත් 

විසඳුමක් ලැවබන්වන් නැහැ. ඒ නිසා මම කලින් කියපු 
ක්රමවේලයට එන්න කියලා මම විවශේෂවයන්ම ගරු සමිකතුමාට 
කියනවා. ගරු සමිකතුමනි  විසිඑක්වවනි ලා සික වූ සිීධිවපදී 

වබෝට්ටු ලහයක්  විනාශ කළා. කමපිටිය දූ වත් ධීවර  රීක්ෂක 
වකොට්ඨාසයට අයත් බත්්ලංවේණ්ඩුව දූ වත් රැකියාව කරන යාත්රා 
ලහයක් ්මයි කමපිටිය සින්නකු කරිේපුව ධීවර ව්ො ටු වළේ 

නවත්වා ිකබුවණ්. ඒ යාත්රා ලහය ්මයි වම් ගිනි ්ැබීමට ලක් 
වුවණ්. ්හනම්  න්න ක්රමවල වයවලන ධීවරයන් ඒ කටයුතුවල 
වයොලවා ගන්නා ධීවර වයා ාරිකයන්වේ අත්්වනෝමිකක  

අසමේාාික ක්රියාකලා ය නිසා ්මයි ඒ මිනිනින්ට ඒ අ රාධය 
සිීධ වුවණ්. වමයින් වබෝට්ටු 8ක් මීගමු දිස්ත්රිකවප ධීවර 
ාන්ාවවේ වබෝට්ටු. මා ළඟ එ  වමඛ්නය ිකවබනවා.  ඒ අනුව 

ඒ.ඒ. වික්රමසිංහ  සහකාර අධයක්ෂ  පුත්්ලම විසින් වම  

විස්්රය  සහකාර අධයක්ෂ  මීගමුව වව් යවා ිකවබනවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමා වම් පිළිබඳ විධිමත්  රීක්ෂණයක් කරලා වම් සිීධිය 
තුළින් වබෝට්ටු විනාශ වුණු මිනිනින්ට සහනයක් සලසන්න කියා 
මා වම් වමොවහොවත් ඉමලා සිටිනවා.  

ගරු ධීවර හා ාලා සම් ත් අමා්යතුමනි  මම කියන්න ඕනෑ  
ඉරණතීේ දූ වත් බර ්ළ ්රශන්යක් ිකවබන බව. අපි වම් 
කාරණයට මැදිහත් වුණා. වමොකල  වම් දූ වත් ඉන්වන් ධීවර 

ාන්ාව. ඒ ධීවර ාන්ාවට අවශය වවලා ිකවබනවා  එම දූ වත් 
ස්ිකර වශවයන්  දිංචි වවන්වන් නැතුව  - ඒ අයට අයත්ව ිකබුණු 
වාසසථ්ාන ලැන් කැඩී ිබඳී විනාශ වී ිකවබනවා - ්ාවකාලික වා ක 

ගහවගන ඒ ක්ථමාන්්ය කරවගන යන්න. ඒ දූ ් විශාල  මාළු 
ගහනයක් ිකවබන ස්ථානයක්. G.A.  කිලිවනොච්චිය  ඒ වාවේම 
නාවික හමුලා ිකතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා   21 වවනිලා වම් 

දූ වත් සංරාරයක අපි නිර් වුණා. ඒ ගිහිමලා කථා බහ කළා. ඒ 
අනුව අපි විශව්ාස කරනවා වම් මිනිනින්ට වම් අවස්ථාව සලසා 
වලන්න පුළුවන් වවයි කියලා. ඔබතුමාත් ධීවර හා ාලා සම් ත් 
සංව්ථධන අමා්යවරයා විධියට වම් සම්බන්ධවයන් මැදිහත් 

වවලා ඒ අයට ඒ අවසථ්ාව ලබා වලන්න කටයුතු කරන්න කියලා 
විවශේෂවයන්  මා ඉම මක් කරනවා.  

මම කියන්න ඕනෑ  Colombo Port City වයා ෘිකය පිළිබඳව.  

මට ිකවබන වැටහීවම් හැටියට වම් වැවේ  වම් විධියටම ගිය 
ආණ්ඩු කාලවප ගරු දිවන්ෂ් වේණව්ථධන මන්ත්රීතුමා කළා.  එතුමා 
නාගරික සංව්ථධන හා පූාා මිමි සංව්ථධන අමා්යවරයා වශවයන් 

සිටිීදී වත්්ල ්රවීශවයන් විශාල වැලි ව ොම්  කිරීමක් කරලා 
වමවැනි කටයුත්්ක් කළා. මම මවේ  ැත්ව්න්  ැහැදිලිව 
කිේවා  වමයින් ලැවැන්් විනාශයක් වවන බව. එකක් ්මයි අපි 

වැලි ගන්නවකොට ස්වාාාවිකව මුහුවී වැලි සික වන්වන් නැහැ. 
ගංගාවලින් ්මයි මුහුලට වැලි අරන් එන්වන්. ඒ නිසා අපි 
අත්්වනෝමිකකව වම් විධියට වැලි ගන්නවකොට වලොකු රික්්යක් 

සික වවනවා. අනිවා්ථයවයන්ම ඒ රික්්ය පුරවන්න වවන්වනත් 
වගොඩිබමින් ගංගාවලින් ගසාවගන එන වැලිවලින්. ඒ නිසා වම් 
විධියට අත්්වනෝමිකකව  විරාරයකින් ව්ොරව වැලි ගැමම නිසා 
 ැහැදිලිවම එක  ැත්්කින් මත්සය සම් ් විනාශ වවනවා. 

අනික්  ැත්ව්න් මුහුුල  ැළෑටි විනාශ වවනවා. ඒ වාවේම 
වකොරම  ර විනාශ වවනවා. ඒ වාවේම ධීවර ාන්ාවවේ 
වාසසථ්ාන  වගාවන් මුළුමනින්ම මුහුුලකෑමට ලක් වවනවා.  ඒ 

නිසා වම්වාවේ වීවම කරනවකොට හැම  ැත්්ක් පිළිබඳව  
වසොයා බලා කටයුතු කරන්න කියන ඉම ම කරන ගමන් ඒ 
කාරණයට ඔබතුමාවේ අවධානය වයොමු කරවනවා.  

ගරු සමිකතුමනි   මම වම් වමොවහොවත් කියන්න ඕනෑ   හැම 
අය වැය වමඛ්නයකදීම ධීවර ක්ථමාන්්ය නඟාසිටුවීම සඳහාත්  
එම ක්ථමාන්්ය ඉදිරියට   වගනයෑම සඳහාත්  එම ක්ථමාන්්වයන් 

යැව න අය ආරක්ෂා කිරීම සඳහාත්  ඒ වාවේම  ාරිවාෝගික 
ාන්ාවට සහන සලසන්නත් අපි අවේ  ැත්ව්න් සීාාවවයන් 
කටයුතු කරලා ිකවබනවා. ඒ අනුව 2016.10.10  දිනැික ලිපිය 
මඟින් ල මුලම අමා්යතුමාට සහ ඔබතුමාට 2017 ධීවර ක්වෂේත්රය 

දියුණු කිරීම පිණිස වයෝානා 06ක් වගනැමලා ිකවබනවා. ධීවර 
ආම් න්නවලට  නවා සික අධික බුල අඩු කර සහන ලබාවලන 
වලසත්  වාරකන් කාලසීමාවට අලාළ වාරකන් දීමනාවක් 

ලබාදීමට අවශය මූලය ්රික ාලන වවන් කරන වලසත්  බර ්ළ 
අ්ථබුල බවට  ත්ව ජීවි්  වා අහිමිවීමට වහේතුවී සික වරාය 
නැංවේරම්ව ොළ හා ව්ොටුව ොළ අලුිකන් ඉදිකිරීම හා  විකන 

ඒවාවප  හනිකම් වැ කදියුණු කිරීමට මූලය ්රික ාලන වවන් කරන 
වලසත්  ධීවර  වුමවලට අලාළ වසෞඛ්ය  අධයා න  නිවාස සතුළු 
යටි්ල  හනිකම් නගා සිටුවීමට මුලම වවන් කරන වලසත්  

කාලවේණ වි ්ථයාස ක කනමින් ධීවරයන්ට සන්නිවේලනය කිරීමට 

1121 1122 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

අලාළව වරාය හා ව්ොටුව ොළ මට්ටවම් ක්රමවත් වැඩ පිළිවවළක් 
සකස් කිරීමට අවශය මුලම වවන් කරන වලසත්  ධීවර ්රාාව 
ගැටලු රැසකට ලක් කරමින් ක්රියාත්මක වන අවිධිමත් රක්ෂණ 

ක්රමවේලය වවනුවට රාය මැදිහත් වී ක්රමවත් රක්ෂණ වැඩ 
පිළිවවළක් ක්රියාත්මක කිරීමට මුලම වවන් කරන වලසත්  
අ නයනය සඳහා විසිතුරු මත්සය ක්ථමාන්්වප නියුතු 

කිමිුලම්කරුවන් ගැ, රු දිවයහිදී ාාවි්යට ගනු ලබන කිමිුලම් 
ු කරණ සඳහා  නවා සික අධික බුල ඉවත් කරන වලසත් අ  
ඔබතුමාවගන් ඉ්ාම වගෞරවවයන් ඉමලා සිටිනවා. ගරු 

සමිකතුමනි  අපි වම් වයෝානා ඔබතුමාට ඉදිරි ත් කර ිකවබනවා. 
විවශේ ෂවයන්ම වම්වා සම්බන්ධවයන් මැදිහත් වවන්න කියන එක 
මා ම්ක් කරනවා.  

ඔබතුමාවේ කථාවේදී  ැහැදිලි කළා  අපි වසරකට 
වමට්රික්වටොන් 121 000ක් මත්සයයන් සහ මත්සය ආශ්රි් නිෂ් ාලන 
ආනයනය කරනවා කියලා. එ්වකොට ගරු සමිකතුමනි  2014 
වසව්ථ ඔබතුමන්ලා වම් වවනුවවන් වියලම් කරලා ිකවබනවා 

රුපියම වකෝටි 2 100ක්. වමයින් රුපියම වකෝටි 500ක් වියලම් 
කරලා ිකවබනවා සැමන් වගන්වන්න වි්රක්.  අල ඉදිරි ත් කරන 
සමහර නිවයෝගවලින් මට ලැවනනවා  වම් ්ත්ත්වය ්වත් 

ව්ථධනය වවයි කියලා. ඒකට වහේතුව වම්කයි. අවේ ධීවරයාට 
පුළුවන් ්රම් ්හංචි  නවලා  අවේ ධීවරයා හිර කරලා  විවීය ය 
යාත්රාවලට වුවමනා විධියට මාළු අමලන්නත්   ඉන්දියාවේ 

යාත්රාවලට ුතුරු මුහුල නිීධ කරන්නත් ඉඩදීම තුළින් අ ට වලොකු 
ගැටලුවක් මතු වවනවාය කියන එක මම ලකිනවා. ඒ නිසා මට 
ලැවනනවා  වම් ඉදිරි ත් කරපු සමහර නිවයෝගවලින් වම් 

්ත්ත්වය ්වත් වැ ක වවයි කියලා. අවේ අ නයනය අඩු වවලා  
වැ ක වැ කවයන් ආනයනය කරන්න සිීධ වවයි කියන සැකය හා 
ිබය  මට ලැවනනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධවයන් ඔබතුමාවේ 

අවධානය විවශේෂවයන්ම වයොමු කරන්න කියලා මම ඉම මක් 
කරනවා. වම් නව නිවයෝග තුළින් " ය බරවායට පිටකර වබවහත් 
බැඳීම" වාවේම "වත්් බීලට දී සස්සට ල් නියවීවම්" 
්රික ත්ිකයක්ල වම් අනුගමනය කරන්වන් කියන එක පිළිබඳව මට 

සැකයක් ිකවබනවා. ඒ නිසා විවශේෂවයන්ම වම් කරුණු 
සම්බන්ධවයන් ඔබතුමාවේ අවධානය වයොමු කරලා ධීවරයා 
ආරක්ෂා කර ගන්න  ධීවරයාට සහන සලසන්න  ධීවරයා 

නඟාසිටුවන්න  ධීවර ක්ථමාන්්ය ඉදිරියට වගන යන්න අවශය 
 ලනම සකස් කරන්න කියන ඉම ම කරමින් මම නිහඬ වවනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Imran Maharoof, please. You have 10 minutes.  

 

[பி.ப. 4.55] 

 

ගු ඉම්රාන් ෙහරූෆප ෙහ ා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, நன்றி. 

இன்று கடற்தறாழில் அகமச்சு சம்பந்தமான விடயம் 

விவாதத்திற்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நான் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற திருரகாைமகல மாவட்டத்திரல 

இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு ததாழில் துகறயாக 

இருக்கின்றது.  திருரகாைமகல மாவட்டத்தில் புல்ரமாட்கட 

ததாடக்கம் தவருகல் வகரயிலான பகுதிகள் மீன்பிடிப் 

பிரரதசங்களாகக் காைப்படுகின்றன. அதிலும் குச்சதவளி, 

திருரகாைமகலப் பட்டினமும் சூழலும், கிண்ைியா, மூதூர், 

தவருகல் ஆகிய பிரரதச தசயலகப் பிாிவுகள் அதிகமான 

மீனவர்ககளக் தகாண்ட பிரரதசங்களாகக் காைப்படு 

கின்றன.  இங்குள்ள மீனவர்களுக்கு அடிப்பகட வசதிககள 

ஏற்படுத்திக்தகாடுக்க ரவண்டிய ஒரு நிகலயில் இந்த 

'நல்லாட்சி ' அரசாங்கம் இருக்கின்றது.  

திருரகாைமகல Cod Bay பகுதியில் மீன்பிடித் 

துகறமுகதமான்று இயங்கிவருகின்றது. இங்கிருந்துதான் 

பலநாட் படகுகள் - multi-day boats - ததாழிலுக்குச் தசல்கின்ற 

ஒரு நிகலயிருக்கின்றது. இதிதலாரு கவகலக்குாிய விடயம் 

என்னதவன்றால், இங்கிருந்து மீன்பிடிக்குச் தசல்கின்ற அந்தப் 

பலநாட் படகுகளினுகடய உாிகமயாளர்கள் தபரும்பாலா 

ரனார் திருரகாைமகல மாவட்டத்கதச் ரசர்ந்தவர்களல்லர் 

என்பதாகும். எனரவ, இப்படியான வசதிககளத் திருரகாை 

மகல மாவட்டத்திலிருக்கின்ற மீனவர்களுக்கும் ஏற்படுத்திக் 

தகாடுக்கரவண்டுதமன நான் எங்களுகடய அகமச்சர் 

அவர்களிடம் ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.  

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

திருரகாைமகலயில் கிண்ைியா, மூதூர், புடகவக்கட்டுப் 

ரபான்ற பிரரதசங்களிலுள்ள படகுத் தாிப்பு நிகலயங்கள் 

வசதி ரபாதாது காைப்படுகின்ற காரைத்தினால் 

அங்கிருக்கின்ற பல மீனவர்கள் பல கஷ்டங்ககள அனுபவித்து 

வருகின்றார்கள்.  எனரவ, அந்தப் படகுத் தாிப்பு 

நிகலயங்ககள அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான நடவடிக்கக 

ககளயும் எடுக்கரவண்டுதமன இந்த இடத்திரல நான் 

ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.   

இந்திய மீனவர்கள் நமது நாட்டின் எல்கலக்குள் வந்து 

மீன்பிடிப்பதால் எமது மக்களுக்குப் பாதிப்பிருப்பகதப்ரபால, 

தவளிமாவட்ட மீனவர்கள் திருரகாைமகல மாவட்ட 

எல்கலக்குள் நுகழவதனால் அந்த மாவட்ட மீனவர்கள் 

பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் என்பகத அகனவரும் விளங்கிக் 

தகாள்ள ரவண்டும். காலத்திற்குக் காலம் தவளிமாவட்ட 

மீனவர்கள் திருரகாைமகல மாவட்டக் கடல் எல்கலக்குள் 

நுகழந்து மீன்பிடிக்கின்ற தசயற்பாடுகளிரல ஈடுபட்டு 

வருகின்றார்கள். குறிப்பாகப் புல்ரமாட்கடப் பகுதியில் 

இவ்வாறான மீன்பிடிப்புகளில் ஈடுபடுகின்றார்கள். இதனால் 

மீன்பிடித்ததாழிகல மட்டும் நம்பியிருக்கின்ற திருரகாை 

மகல மாவட்ட மீனவர்கள் தபரும்பாதிப்புக்குள்ளாவகத 

நாங்கள் காண்கின்ரறாம். சில சந்தர்ப்பங்களிரல 

தவளிமாவட்டங்களிலிருந்து வருகின்ற மீனவர்களுக்கும் 

திருரகாைமகல மாவட்ட மீனவர்களுக்கும் இகடரய 

முரண்பாடுகள் ஏற்படுவதனால் அரச அதிகாாிகள் மற்றும் 

தபாலிசார் தகலயிட்டு அதற்குத் தீர்வு காைரவண்டிய 

நிகலயும் ஏற்படுகின்றது. அதுமட்டுமல்லாமல், இவ்வாறான 

முரண்பாடுகள் இன்று இனாீதியான பிரச்சிகனகளாகவும் 

மாறுகின்றன. அத்துடன், சில பிரச்சிகனகள் பிரரதச 

ாீதியாகவும் ஏற்படுவகத நாங்கள் பார்க்கின்ரறாம். 

அந்தவககயில், ஒவ்தவாரு காலகட்டத்திலும் இவ்வாறான 

பிரச்சிகனகளுக்கு நாங்கள் முகங்தகாடுக்க ரவண்டியிருக் 

கின்றது. எனரவ, இந்த நிகலகய மாற்றியகமக்க ரவண்டும். 

ஒரு மாவட்ட மீனவர்கள் அந்த மாவட்டத்திற்குள்ரள ததாழில் 

தசய்யும் வககயில் ஏதாவததாரு தசயற்றிட்டத்கத இந்த 

நல்லாட்சியின்மூலம் ஏற்படுத்தி, அவர்களுக்கான தீர்வுககளப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க ரவண்டும். ஆனால், இந்த மாவட்ட 

மீனவர்களுகடய பிரச்சிகனகளுக்கான தீர்வுககள எட்டு 

கின்ற அளவுக்கு இன்னும் தசயற்பாடுகள் அகமயவில்கல. 

ஆககயால், தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் தவளிமாவட்ட 
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[ගරු නිහාම ගලේ ත්ික  මහ්ා] 
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மீனவர்களுகடய வருகக சம்பந்தமான விடயத்திரல கூடுதல் 

கவனம் தசலுத்தி அதற்கான தீர்வுககளப் தபற்றுத்தர 

ரவண்டுதமன்று இந்த உயாிய சகபயிரல நான் 

ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.   

ரமலும், திருரகாைமகல மாவட்டத்திரல கிண்ைியா , 

மூதூர் ஆகிய பிரரதசங்ககள எடுத்துக்தகாண்டால், அகவ 

இன்று பின்தங்கிக் காைப்படுகின்றன. அங்கு 

பல்லாயிரக்கைக்கான மீனவர்கள் வாழ்ந்தாலும் ஒரு 

தவளிச்சவீட்கடக்கூட - lighthouse - இன்னமும் அகமக்க 

முடியவில்கல. இதனால் அங்கு கடலுக்குச் தசல்கின்ற 

எத்தகனரயா மீனவர்கள் வழிதவறி ரவறு திகசக்குச் 

தசல்கின்ற நிகலகம காைப்படுகின்றது. அவர்கள் உயிருக்கு 

உத்தரவாதமற்ற ஒரு சூழ்நிகலயிரல தங்களுகடய ததாழில் 

நடவடிக்ககககளச் தசய்து தகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

ஆககயால், தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்கதக் 

கருத்திற்தகாண்டு தசயற்பட ரவண்டும். எங்களுகடய 

பிரரதசங்களில் தவளிச்சவீடு - lighthouse அகமத்துத் தரப்பட 

ரவண்டும் என்ற என்னுகடய ரகாாிக்ககக்கிைங்க 

இப்தபாழுது அகமச்சர் அவர்கள் அதற்கான estimate ஐத் 

தயாாிக்கும்படி என்னிடம் கூறியிருக்கின்றார். நிச்சயமாக 

அந்தக் ரகாாிக்கக அகமச்சாின் வருகின்ற 2017ஆம் 

ஆண்டுக்கான நிதிதயாதுக்கீட்டின்மூலம் நிகறரவறும் என்று 

நம்புகின்ரறன். அதற்காக எமது மீனவர்கள் மிகுந்த 

நன்றிக்கடன் உகடயவர்களாக இருப்பார்கள் என்பகத நான் 

இந்த இடத்திரல கூறிக்தகாள்வரதாடு, மற்றுதமாரு 

பிரச்சிகன பற்றியும் குறிப்பிட விரும்புகின்ரறன். 

திருரகாைமகல மாவட்டத்திலுள்ள மீனவர்கள் எந்தவித 

புதிய ததாழில்நுட்பத்தினூடாகவும் தங்களுகடய மீன்பிடித் 

ததாழிகல ரமற்தகாள்ள முடியாதவர்களாக இன்னமும் 

பின்தங்கிய நிகலயிரலரய இருக்கின்றார்கள். தவறும் வகல, 

தூண்டில், ரதாைி ரபான்ற உபகரைங்கள் மூலமாக மட்டுரம 

ததாழில் தசய்கின்றார்கள். இவ்வாறாக அங்கு பல 

விடயங்களிரல குகறபாடுகள் காைப்படுகின்றன. ஆனால், 

இன்று எத்தகனரயா பிரரதசங்களிரல மீன்பிடித் ததாழில் 

ததாழில்நுட்ப ாீதியாக அபிவிருத்தியகடந்து வருகின்றது. 

ஆகரவ, எங்களுகடய மீனவர்களுக்கு நல்லாட்சிமூலம் பல 

நல்ல மாற்றங்ககள ஏற்படுத்தித்தர ரவண்டும். இதன்மூலம் 

தான் எங்களுகடய மக்களின் மனதில் நல்லபிப்பிராயத்கத 

ஏற்படுத்த முடியும். அதற்கு மீன்பிடித்துகற அகமச்சர் 

அவர்களும் அரசாங்கமும் உறுதுகையாக இருக்க ரவண்டும் 

என்று கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.  

அங்கு மீனவர்கள் வாழும் பிரரதசங்ககள எடுத்துக் 

தகாண்டால், குறிப்பாக புல்ரமாட்கட ததாடக்கம் தவருகல் 

வகரயிலான பிரரதசங்களிரல மீனவர்கள் கடலுக்குச் 

தசல்கின்றரபாது தடுக்கப்படுகிறார்கள். இதனால் 

தங்களுகடய ததாழில்ககள ரமற்தகாள்வதிரல அவர்கள் 

ததாடர்ச்சியாக கஷ்டங்ககள எதிர்ரநாக்குகின்றனர்.  

பாதுகாப்புப் பகட அதிகாாிகள்மூலம் இந்தத் தகட 

விதிக்கின்ற தசயற்பாடுகள் இடம்தபறுகின்றன. அரதரநரம் 

ரவறுவிதமாகவும் அவர்களுகடய ததாழில்கள் முடக்கப்படு 

கின்றன. அவர்கள் அந்தந்த நாளிரல தபறுகின்ற 

வருமானத்தின்மூலம் - அன்றன்று தசய்கின்ற ததாழில்மூலம் 

கிகடக்கின்ற வருமானத்கதக் தகாண்டு - தங்களுகடய 

வாழ்க்கககய நடத்துபவர்கள். அந்த வககயில் இவ்வாறான 

தகடகள் விதிக்கப்படுகின்றரபாது அவர்களுகடய 

குடும்பத்தினர் பாாிய கஷ்டங்களுக்கு முகங்தகாடுக்கின்றனர். 

எங்களுகடய பிரரதசங்களிரல ஒரு நாகளக்கு மூன்று 

ரவகளயல்ல, ஒரு ரவகளகூட உண்ை முடியாத 

எத்தகனரயா மீனவக் குடும்பங்கள் இருக்கின்றன. ஆகரவ, 

இவ்வாறான விடயங்ககளக் கருத்திற்தகாண்டு அவர்கள் 

பயன் தபறக்கூடிய விதத்தில் அரசாங்கம் தசயற்பட ரவண்டும். 

தசன்ற அரசாங்கத்திரல தபற முடியாத நன்கமககள இந்த 

அரசாங்கத்திலாவது தபற்றுக்தகாள்ள ரவண்டும் என்ற ஒரு 

நிகலப்பாட்டிரல அவர்கள் இருந்து தகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

ஆககயால், அவர்களுகடய அந்தக் குகறநிகறககள நிவர்த்தி 

தசய்யுமாறு ரகட்டுக்தகாண்டு, வாய்ப்பளித்தகமக்கு மீண்டும் 

நன்றி கூறி, எனது உகரகய முடித்துக்தகாள்கின்ரறன். நன்றி. 
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ගු කවීන්දිරන් තකෝඩීසපවරන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு கவீந்திரன் ரகாடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

கடற்தறாழில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சு 

சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் பற்றிப் ரபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 

தந்தகமக்காக உங்களுக்கு நன்றிகயத் ததாிவிக்கின்ரறன். 

இலங்ககயானது மிகவும் வளம்மிக்க கடற்பரப்கப , கடல் 

வளங்ககளக் தகாண்ட ஒரு நாடாக இருக்கின்றது . நாட்டின் 

கடல் வளங்ககளச் சாியான முகறயிரல பயன்படுத்து 

ரவாமானால், மீன்பிடித் துகறகய ஸ்திரமான நிகலக்குக் 

தகாண்டுதசன்று இந்த நாட்கட அபிவிருத்தியகடயச் தசய்ய 

முடியும் என்பதகன இந்த இடத்திரல கூறிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்ரறன்.  

விரசடமாக, கடந்த காலங்களிரல எமது மீனவர்கள் 

பலதரப்பட்ட பிரச்சிகனககளச் சந்தித்தார்கள். அரதரநரம் 

இன்றும்கூட பகழய மீன்பிடி முகறகயத்தான் அவர்கள் 

ககயாண்டு வருகின்றார்கள். விரசடமாக வடக்கு, கிழக்கிரல 

வாழ்கின்ற எமது மக்கள் எந்தவித நவீனத்துவமும் இல்லாத 

முகறயிரலதான் ததாழில் தசய்கிறார்கள். ஆகரவ, கடந்த 

காலங்கள்ரபால் அல்லாமல் எமது மீனவர்களுக்கும்  

நவீனத்துவம் வாய்ந்த முகறககள அறிமுகப்படுத்தி, 

அவர்ககளயும் இந்த நாட்டினுகடய தபாருளாதார 

அபிவிருத்தியின் பங்காளிகளாக மாற்றுவதற்கு இந்த 

நல்லாட்சி அரசாங்கம் உதவ ரவண்டும்.  

இன்று எமது கடல் வளங்கள் மிகவும் 

சின்னாபின்னப்படுத்தப்படுகின்றன. வடக்கிலுள்ள கடல் 

வளங்கள் இந்திய மீனவர்களாலும் ததன் பகுதியிலுள்ள கடல் 

வளங்கள் சீனர்களினாலும் மிகவும் பாரதூரமான முகறயில் 

அழிவுக்குட்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு நாடுகளும் 

எமது கடல்வளத்கத அழித்து, எமது நாட்டில் மிகவும் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துகறயாக விளங்குகின்ற மீன்பிடித் 

துகறகய மழுங்கடிக்கின்றன. உதாரைமாக, ஸ்பானியா 

நாட்டிரல  நடந்த ஒரு சம்பவத்கதக் கூறலாதமன்று 

நிகனக்கின்ரறன். உலகிரலரய ஸ்பானியா மீன்பிடித் 

துகறயில் முன்னைியில் திகழ்ந்த ஒரு நாடாகும். அங்கு 

அதிகளவான நவீனத்துவத்கதப் பயன்படுத்தியதால் 

அங்கிருந்த சிறுமீன்கள் உட்பட அகனத்து கடல் வளங்களும் 

அழிவகடந்த நிகலயில், அந்த நாடு மிகவும்  பாரதூரமான, ஓர் 

இக்கட்டான நிகலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது . அதுரபால, 

எமது கடல் வளமானது, 'ரறாலர்' படகுகள் மூலமாகவும் 

'டயனகமட்' ரபான்ற தவடிதபாருட்ககளப் பயன்படுத்துவதன் 

மூலமும் அழிக்கப்படுவதனால் ஸ்பானியா நாட்டுக்கு நடந்த 

அரத கதிதான் எமது நாட்டுக்கும் ஏற்படும். ஆகரவ, அத்துமீறி 

வருகின்ற மீனவர்ககளயும் ரவறு நாடுகளிலிருந்து வருகின்ற 

மீனவர்ககளயும் உடனடியாகக் ககதுதசய்து , அவர்கள் மீது 

மிகவும் பாராதூரமான சட்ட நடவடிக்கக எடுக்க ரவண்டும். 

அப்படிதயன்றால்தான் எமது மீன் வளங்ககளயும் கடல்சார் 

வளங்ககளயும்  பாதுகாக்க முடியும். இல்லாவிட்டால், எமது 

கடல் வளங்ககளச் சாியான முகறயில் தக்ககவப்பதில் பல 

பிரச்சிகனகள் ஏற்படும் என்பதகன இந்த இடத்தில் 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.  
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விரசடமாக, அம்பாகற மாவட்டத்தில், குளங்கள், 

களப்புகள் ரபான்ற கிட்டத்தட்ட 68 நீர்நிகலகள் 

இருக்கின்றன. அந்த நீர்நிகலககள கடற்தறாழில் மற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சு சாியாகப் பயன்படுத்துமானால், 

அங்கு பாாியளவிலான மீன் உற்பத்திகய ரமற்தகாள்ள 

முடிவதுடன், மீன்பிடிகய நம்பியிருக்கின்ற மீனவர்களின் 

தபாருளாதாரத்கதயும் ரமம்படுத்த  முடியும். அங்ரக மிகவும் 

பிரதானமான இரண்டு தபாிய களப்புகள் இருக்கின்றன. ஒன்று 

தபாிய களப்பு என்றும் மற்கறயது ரகாகரக்களப்பு என்றும் 

குறிப்பிடப்படும். இகவ இரண்டும் மிகவும் பரந்த 

நீர்நிகலககளக் தகாண்டகவயாகும். இங்கு சகலவிதமான 

வளங்களும் இருக்கின்றன. அங்கு நன்னீர் மீன்பிடிகய 

ஊக்கப்படுத்தினால் மிகப் பாாிய அளவில் மீன் உற்பத்திகயப் 

தபருக்கமுடியும். அதன்மூலம் அங்கிருக்கின்ற மக்களுக்கு 

ரவகலவாய்ப்பிகனப் தபற்றுக்தகாடுத்து, அவர்களின்  

தபாருளாதார வசதிகயயும்   ரமம்படுத்தலாம். ஆனால், கடந்த 

ஆட்சிக்காலத்திரல எங்கள் பகுதியான அம்பாகற 

மாவட்டத்தில் விரசடமாக துகறநீலாவகை, காகரதீவு, 

திருக்ரகாவில், விநாயகபுரம், உமுதி ரபான்ற இடங்களிரல 

இருக்கின்ற மீனவர்களுக்கு எந்தவித நிவாரைமும் 

வழங்கப்படவில்கல. அவர்களுக்கு மீன்பிடி உபகரைங்கள் 

கூட மிகமிகக் குகறவாகரவ - அாிதாகரவ - வழங்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. இன்று அவர்கள் மிகவும் கஷ்டத்கத எதிர்ரநாக்கு 

கின்றார்கள். அவர்கள் யுத்த காலத்தில் பல இழப்புக்ககளச் 

சந்தித்த மக்களாக இருக்கின்றார்கள். ஆகரவ, இந்த 

நல்லாட்சியானது, வறுகமக் ரகாட்டின்கீழ் வாழுகின்ற அந்த 

மீனவர்களுக்குத் ரதகவயான மீன்பிடி உபகரைங்ககள - 

வள்ளங்ககள - துாிதமாக வழங்கரவண்டும். அரதரபால், 

மீன்பிடிக் கிராமங்ககள உருவாக்கரவண்டும். வறுகமக் 

ரகாட்டின்கீழ் இருக்கின்ற மீனவர்களுக்கான வாழ்வாதாரத்கத 

வழங்கி, மீன்பிடிக் கிராமங்ககள உருவாக்கி அவர்களது 

வாழ்க்கககய வளப்படுத்தரவண்டும். இந்த நாட்டுக்கு 

நல்லததாரு வளமாக இருக்கின்ற மீனவர்ககள நாங்கள் 

வலுப்படுத்தரவண்டும்.  

ரமலும், விநாயகபுரம் என்ற பகுதியானது, மீனவர்ககளக் 

தகாண்ட ஒரு கிராமமாகும். அங்குள்ள மக்கள் கூடுதலாக 

மீன்பிடிகயரய நம்பியிருக்கின்றார்கள்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! වමම අවස්ථාවේදී ගරු ිබමම රත්නායක 
මන්ත්රීතුමාවේ නම මූලාසනය සඳහා වයෝානා කරන්න.  

 
ගු වජිර අතේවර්ධන ෙහ ා (සපවතද්ශ් ක ුතුර 
අො යුරො) 
(மாண்புமிகு  வஜிர அரபவர்தன - உள்நாட்டலுவல்கள் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
වම් අවස්ථාවේදී "ගරු ිබමම රත්නායක මහ්ා මූලාසනය ග් 

යුතුය"යි මා වයෝානා කරනවා. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

අනුරුව ග  ු ලකී ජයවර්ධන ෙහ ා මූලාසනතයන් ඉවත් 
වුතයන්  ගු බිෙල් රත්නායක ෙහ ා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE  took the Chair. 

 

ගු කවීන්දිරන් තකෝඩීසපවරන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு கவீந்திரன் ரகாடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
அங்கு அவர்கள் மீன்பிடித்துவிட்டு வந்து தங்குவதற்தகன 

அகமக்கப்பட்ட கட்டிடம், இன்று தனியாாினால் 

ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்ற நிகல காைப்படுகின்றது . அதாவது, 

அங்கு மீனவர்கள் ஓய்தவடுப்பதற்தகன அரசினால் 

வழங்கப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் இருந்தும்கூட, அதில் 

ஓய்தவடுப்பகதத் தனியார் தடுத்து நிறுத்துகின்றனர். 

அதுமட்டுமல்ல, தனியார் அந்தக் காைிககள - அந்த 

மீனவர்கள் தங்கி நின்று தமது படகுகள்மூலம் மீன்பிடி 

ரவகலககளச் தசய்கின்ற இடங்ககள - ஆக்கிரமித்து, 

கடலினுள் எல்கல ரபாட்டிருக்கின்றார்கள். ககரரயாரப் 

பாதுகாப்புத் திகைக்களத்தின் அனுமதியின்றிக் கடலுக்குள் 

ரவலிரபாட்டுக் கடகல மறித்திருக்கின்ற ஒரு சம்பவம் 

விநாயகபுரம் கிராமத்தில் நடந்திருக்கின்றது . அங்கு 

ரதாைிககள இழுத்து, வகலககளப் பழுதுபார்க்க முடியாத 

வககயில் முள்ரவலிககளப் ரபாட்டு அவர்களின் 

தசயற்பாடுககளத் தடுத்து நிறுத்துகின்றனர். ஆகரவ, இந்த 

நல்லாட்சி அரசானது விநாயகபுரத்தில் இருக்கின்ற ஏகழ 

மீனவர்களின் வாழ்க்ககயிரல பங்குதகாண்டு, அவர்களின் 

கஷ்டத்கத உைர்ந்து அதற்கான தீர்கவ அந்த இடத்திரலரய 

வழங்கரவண்டும். அவர்களுக்குாிய அந்த இடத்கதக் 

தகாடுத்து, அங்கு அவர்களுக்தகன ஒரு மீன்பிடித் 

துகறமுகத்கத ஏற்படுத்திக் தகாடுக்கரவண்டுதமன நான் 

இந்த உயாிய சகபயில் ரகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.  

ரமலும், 'கடனகமட் ' மற்றும் 'ரறாலர் ' படகுகள்மூலம் 

சட்டவிரராதமான முகறயில் மீன்பிடிக்கின்ற 

நடவடிக்ககககளயும் இந்த அரசு தடுத்து நிறுத்தரவண்டும். 

அதுமட்டுமல்ல, இன்று ககரரயார வளங்கள் மிகவும் 

பாதிப்பகடகின்றன. திட்டமிடப்படாத ஒலுவில் துகறமுகத் 

திட்டத்தின்மூலம் கடலாிப்பு ஏற்பட்டதனால், அங்குள்ள 

மீனவர்கள் ரதாைிககளயும் வகலககளயும் இழுத்து 

ரவகலககளச் தசய்யமுடியாத ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிகலகம 

காைப்படுகின்றது. அந்த இடங்களிரல அவர்களுக்குத் 

ரதகவயான வசதிககளச் தசய்துதகாடுத்து  ககரரயாரப் 

பாதுகாப்கப உறுதிப்படுத்த ரவண்டும். அத்துடன், கல் 

அகைககளப் ரபாடுவதன்மூலம் கடலாிப்கப ஓரளரவனும் 

தடுத்து நிறுத்த முடியும். அப்ரபாதுதான் மீனவர்கள் தங்களது 

தசயற்பாடுககளச் சாிவரச் தசய்ய முடியும்.  

ரமலும், அம்பாகற மாவட்டத்திலிருக்கின்ற 

மீனவர்களுக்குத் ரதகவயான சகல விதமான வளங்ககளயும் 

வழங்க ரவண்டும். நவீனத்துவ முகறயிலான வளங்ககள 

அந்த மக்களுக்கு வழங்கினால், சிறந்த முகறயிரல 

அவர்களுகடய தசயற்பாடுககள ரமற்தகாண்டு அதிகளவான 

மீன்ககளப் பிடிக்க முடியும். ஆகரவ, இந்த அரசானது 

கஷ்டப்படுகின்ற அந்த மீனவர்ககளக் கருத்திற்தகாண்டு 

அவர்களுக்கு ரதகவயான உதவிகய வழங்க ரவண்டும்.  

அரதரபால் மீன்பிடிகய ரமற்தகாள்வதற்குத் தகடயாக 

இருக்கின்ற அகனத்து இராணுவ முகாம்ககளயும் கடற்பகடத் 

தளங்ககளயும் அந்த இடங்களிலிருந்து அகற்றி அவர்களின் 
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சுமுகமான வாழ்க்ககக்கு உறுதுகையாக இருந்து 

தசயற்படுவதற்கு அகனவரும் ஒத்துகழப்பு நல்ல 

ரவண்டுதமன்று இந்த உயாிய சகபயிரல ரகட்டு, எனது 

உகரகய முடித்துக்தகாள்கின்ரறன். நன்றி.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට  ගරු වහක්ට්ථ අේපුහාමි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා ක 
10ක කාලයක් ිකවබනවා. 
 

[අ.ාා. 5.17] 

 
ගු තහක් ර් අප්ුනහාමි ෙහ ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාසනය වහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට ස්තුිකවන්් 
වනවා  මට වම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව. විවශේෂවයන්ම අල 

ධීවර හා  ාලා සම් ත් සංව්ථධන අමා්යතුමාවේ නිවයෝග 
කිහි යක් සම්බන්ධවයන් සාකච්ඡාවට ගැවනන වම් වමොවහොවත්  
්රධාන වශවයන්ම ධීවරයාවේ වටිනාකම ගැන මා ම්ක් කරන්න 

ඕනෑ. මා එලා කිේවා වාවේම වම් ධීවරයා සමස්් ශ්රී ලංකාව තුළ 
රාාකාරි වලකක් කරනවා. එකක් ්මයි  මත්සය සම් ් -අධික 
ව ෝෂණ වේණවයන් යුත් මාළු- වගොඩට වගනැවිත් දීම. මුහුවී දිය 

රකුසාත් එක්ක ව ොර බලලා ්මයි අ ට ඒ මාළු වගනැවිත් 
වලන්වන්. අනික් කාරණය ්මයි  දූ ්ක් වන අ  රට වවට්ම ඉඳ 
වගන රට ආරක්ෂා කිරීම. වම් අය රට වවනුවවන් වම් 

ආකාරවයන් ්මන්වේ රැකියාව සහ වග ම ඉෂ්ට කරන වකොට 
වම් අයට සික වවලා ිකවබන ්රශන් ගැන කථා කරන්න අ ට එක 
ලවසක් මදියි. ඔවුන්ට ්රශන් රාශියක් ිකවබනවා.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  දින කිහි යකට මත්ව්න් කමපිටිවප සිුල වූ 
සිීධිය ්මුන්නාන්වසේලා ලකින්න සික. කමපිටිවප සිුල වුණු 
සිීධිය සම්බන්ධවයන් ධීවරයා  ාර හරස් කර වගන  සාමානය 
ාන්ාවට  ාව්ථ යන්න වනොහැකි වන ආකාරයට කටයුතු කිරීම 

සම්බන්ධව අ ට වවනම ගැටලුවක් ිකවබනවා. ඒ විධියට  ාර 
හරස් කරන්න බැහැ. ඒ කාරණය නිවැරැදියි. අපි ඒක පිළිගන්නවා. 
හැබැයි ධීවරයා ඒ ්ත්ත්වයට  ත් වුවණ් වකොවහොමල කියන එක 

ගැන අ ට ්රශන්යක් ිකවබනවා. ඒ ්ත්ත්වයට ධීවරයා  ත් වන්න 
අනිකුත් ්රශන් රාශියක් වහේතු  ාලක වවලා ිකවබනවා. ්රධාන 
වශවයන්ම වහේතු වුවණ්  කමපිටිවප ක්රියාත්මක වන ලයිලා සහ 

නිරුක්කු ලැම  න්න ක්රමයයි. මා හි්න හැටියට මෑ්කදී එක් වරක් 
ඒ ක්රමය නැවැත්වූවා. ඊට  සව්සේ අධිකරණවයන් නිවයෝගයක් 
ලැබුණා  ආ නි එය කරන්න පුළුවන්ය කියලා. ඒ ලැම  න්න 

ක්රමවප ව ො ක වවනසක් කරලා ඒ කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා 
ුලන්නා.  

මූලාසනය වහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි වකොළඹ  ා්ාලය 

ගැන කථා කරනවා. වකොළඹ  ා්ාලවප වබොවහෝ වීවම ගැන අපි 
විවේරනාත්මකව කථා කරනවා  එය ලංකාවට විශාල ්රශ්නයක් 
කියලා. මා වම් සාාවට කියා සිටිනවා  ධීවරයන්වේත්  ා්ාල 
කණ්ඩායමක් ඉන්නවාය කියලා. ධීවරයන්වේ ඒ  ා්ාල 

කණ්ඩායම ්මයි වම්  න්න ක්රමත් එක්ක මුහුවී වම් වැඩ 
වකොටස කරන්වන්. 1986 - 1987 ගැසට් කරලා ිකවබනවා  - 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වමම අවසථ්ාවේදී ගරු ල  ායව්ථධන මන්ත්රීතුමාවේ නම 

මූලාසනය සඳහා වයෝානා කරන්න. 

ගු ඩිලාන් තපතර්රා ෙහ ා (ෙහාොර්ග රාජය 
අො යුරො) 
(மாண்புமிகு  டிலான்  தபரரரா - தநடுஞ்சாகலகள் 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 

“ගරු ල  ායව්ථධන මහ්ා ලැන් මූලාසනය ග් යුතුය”යි මා 

වයෝානා කරනවා. 

 
ගු තක්.තක්. ිළයාාස ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ரக.ரக. பியதாஸ) 

(The Hon. K.K. Piyadasa) 
 

විසින් සපථිර කරන ලදී. 
ஆரமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව  ගු බිෙල් රත්නායක ෙහ ා මූලාසනතයන් ඉවත් 

වුතයන්  ගු ලකී ජයවර්ධන ෙහ ා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON.  BIMAL RATHNAYAKE  left the Chair and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 

     
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  කථා කරන්න. 

 
ගු තහක් ර් අප්ුනහාමි ෙහ ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

වබොවහොම සත්ුිකයි.  

එවහම නම් 1986 - 1987 කාලවප ගැසට් කරලා  ධීවර මාළු 
අමලන යම්කිසි  න්න ක්රමයක් ලබා ුලන්නා. ්නි වබෝට්ටුවකින් 

මුහුුල සැ්පුම් 10කට එහා ගිහින්  කිමිුලම්කරුවන්වේ සහවයෝගය 
නැිකව ලැමවලින් මාළු අමලන වැඩ පිළිවවළක් ්මයි නි්ථමාණය 
කරලා ුලන්වන්. හැබැයි අපි ලන්නා විධියට ඒ ක්රමය වවනස ්කරලා 

්මයි ලැන් ලයිලා සහ නිරුක්කු ලැම  න්න ක්රමය ආවේ. වම් 
 න්න ක්රමය ආවාට  ස්වසේ වම් අය කරන්වන් වමොකක්ල? වම් අය 
කරන ක්රමවේලය වමයයි. වම් අය  වබෝට්ටු 10ක්  15ක් ඒක රාශි 

කර වගන යනවා. වම් වගොමවලෝ කිමිුලම්කරුවන් වගන යනවා. 
කිමිුලම්කරුවන් බලනවා  මාළු ඉන්වන් වකෝැනල කියලා. ඒ 
්ැන හඳුනා ගත්්ාට  සව්සේ ඒ කිමිුලම්කරුවන් මුහුල  තුවම 
ඉඳලා ුඩට එවනවා  ඒ සථ්ානය හඳුනා ගන්න. ඊට  සව්සේ 

වබෝට්ටු ටික ගිහිමලා ඒ වවට්ට ලැම වට කළාට  සව්සේ යට ඉන්න 
කිමිඳුම්කරුවා බෑේ එකක් වාවේ හිටින්න  ඒ ලැම මූට්ටු කරනවා. 
එවහම සකස් කළාට  සව්සේ කිමිඳුම්කරුවා ුඩට සවිමලා අර වට 

කරපු ලැම ටිකත් එක්ක මාළු ටික අමලා ගැමවම් වැඩ කටයුත්් 
කරනවා. වමහිදී ම්ක ්බා ග් යුතු විවශේෂ කාරණය ්මයි 
සමහර වවලාවට  මාළු ්රමාණය වැ ක නම් ඒ මාළු ටික මරලා 

වගොඩට ගන්න ඒ අය ඩයිනමයිට්  ාවිච්චි කරනවා. එයට අම්රව 
වම් අය සමහර වවලාවට අ කවප ගලත් එක්ක ලැල සම්බන්ධ 
වුණාම ගල කඩලා ්මයි ලැල වේරා ගන්වන්. ඒ මඟින් මුහුුල 

 තුලටත් විශාල හානියක් වවනවා. ඒ වි්රක් වනොවවයි  සමහර 
අවස්ථාවල ධීවරයින් වම් රැකියාව කරන වකොට විවශේෂවයන්ම 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

කමපිටිය ්රවීශවප වඩොමපින් මත්සයයන් විශාල වශවයන් 
විනාශ වුණු අවසථ්ා ිකවබනවා. අවනකුත් ධීවරවයෝ ඒවා ලැකලා 
ිකවබනවා. ඒ විධියට විනාශ වුණාම වම් අය ඒ වඩොමපින් 

මත්සයයාවේ බඩ  ලලා වමොනවා හරි එමලලා මත්සයයාව මුහුල 
යට ගිමවනවා.  වමොකල  ඒක එළියට ආවවොත් ්රශ්නයක් වන 
නිසා. වමවැනි කාරණා සිීධ වවනවා.  ඒක වි්රක් වනොවවයි  

්වත් ්රශ්න ිකවබනවා.  

වබෝට්ටුවක් ිකයා වගන අමාරුවවන් ඒ රැකියාව කරන අවේ 

පුංචි ධීවරයාට මුහුවීදී වම් කණ්ඩායම්වලින් විශාල බල ෑම් සිීධ 

වවනවා. ඒකට  වහේතු රාශියක් ිකවබනවා. වමොකල  වම් අය 

ඉ්ාමත්ම විශාල ධන ිකවයෝ. වම් අය මුලම වගොඩ ගහ වගන 

ඉන්න කණ්ඩායම්. ඒ අය වවට්  ආරක්ෂකයන් හැටියට විශාල 

සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. ඒ අයවගන් යැව න අය රාශියක් ඉන්නවා. 

ඒ අයත් එක්ක එකට එකතු වවලා ්මයි වම් වීවම කරන්වන්. 

අ වේ ධීවර අමා්යතුමා වම් වන විට වම් වීවම හඳුනා වගන 

ිකවබන බව මම ලන්නවා. එතුමා වම්වා හඳුනා වගන  වම් අයත් 

එක්ක ඊළඟට කරන්වන් වමොනවාල කියන එක ගැන  ්ව දින 

කිහි යකින්  සාකච්ඡා කරන්න අවසථ්ාවක් ලබා දීලා ිකවබනවා.  

පුත්්ලම් දිසත්්රික්කවප සියලුම ධීවර ාන්ාව වවනුවවන්  

අවේ ධීවර අමා්යතුමාවගන් ඉ්ාම වගෞරවවයන් ඉම මක් 

කරනවා.  ඒක ්මයි  වම්  න්න ක්රමය  එවහම නැත්නම් 

ලැමවලින් මාළු අමලන ක්රමවේලය සම්පූ්ථණවයන්ම න්ර කර 

ලමන්නය කියන එක. වම් ක්රමය න්ර කර ලැම්මාට  නිව 

ඔබතුමාට මීගමුවේ සිට පුත්්ලවම් එහා වකළවරට යන ව්ක්; 

වනා්විමලුවට යන ව්ක් ඉන්න සියලු ධීවර ාන්ාවත් එක්ක 

සාකච්ඡා කළා නම් ඔබතුමාට වත්වරයි ඒ  අය සියලු වලනාම වම් 

ක්රමවේලයට විරුීධයි කියලා. එවහම විරුීධ වවන්න වහේතු 

රාශියක් ිකවබනවා. වම් පුංචි ධීවරවයෝ මුහුලට ගිහිමලා ඉ්ාමත්ම 

අමාරුවවන් මාළු ටිකක් අමලා වගන වගොඩට සවිමලා 

මහාන්ාවට විකුණලා ්මයි ජීවත් වන්වන්. ඒ නිසා ඒ අයට 

්රශන්යක් ිකවබනවා.  

ඒ එක්කම වම්කට බැඳුණු ්වත් ්රශන් කිහි යක් ිකවබනවා. 

බහුදින යාත්රා  මාලැම  න්න ක්රමය සහ නිළු ධීවරයා යන වම් 

තුන්වගොමලන්ටම ්රශ්නයක් ිකවබනවා. ඒ නිසා අපි විවශේෂවයන් 

හි්න්න ඕනෑ ධීවරවයෝ වැ ක පිරිසක් ඉමලන්වන් වමොකක්ල  

අන්න ඒක හරියට ලබා වලන්න ඕනෑ කියලා. අපි වම් ගැන කාරක 

සාාවල වමන්ම ධීවර අමා්යාංශවප අධයක්ෂතුමන්ලා සතුළු 

නිලධාරින්  සව්වීශ කටයුතු අමා්යාංශවප නිලධාරී මහත්වරුත්  

නැ වඟනහිර සහ ුතුරු ්රවීශවල ්රාවීය ය වමකම්වරුන් ඒක 

රාශි කර වගන ඒ ධීවර ක්ථමාන්්වප වයවලන අයත් ඒකරාය  කර 

වගන අපි  සාකච්ඡා කළා. ඒ සාකච්ඡාවලට අපි නාවික හමුලාව 

කැ වඳේවා. ව ො සිය කැ වඳේවා. ඒ සියලු වලනාම කැඳවලා 

සාකච්ඡා කරන වකොට වම් කථා කරනවාට වඩා විශාල විනාශයක් 

කමපිටිය ්රවීශවප සිුල වන බව අ ට ඒ අය ව න්වා ුලන්නා. 

ව න්වා ුලන්නාට  සව්සේ අපි කාරක සාාවවන් ඒ සඳහා 

ක්රමවේලයක් සකස් කළා.   

අපි කිේවා  "ඩයිනමයිට්  ාේචිචි කරන ධීවරවයෝ ඉන්න  හැම 

ගමකම ගවම් ාන්ාව ඒක රාශි කර වගන යම්කිසි කමිටුවක් 

හලන්න" කියා. අපි ඉම මක් කළා  ඒ කමිටුවට සංව්ථධන 

නිලධාරින් ඒක රාය  කර ගන්න; ග්රාම නිලධාරින් ඒක රාය  කර 

ගන්න; දිවි නැඟුම නිලධාරින් ඒක රාශි කර ගන්න; ඊට අම්රව 

සිවිම සංවිධාන සහ සිවිම ආරක්ෂක කමිටුවත් ඒකට ඒක රාශි 

කර ගන්න කියලා අපි කිේවා. එවහම ඒක රාශි කර වගන 

විවශේෂවයන්ම ඩයිනමයිට්  ාවිච්චි කරන ධීවර මුලලාලිලා ටික  

අමලා ගන්නා වැඩ සටහනක් පිළිබඳව  ාන්ාව ලැනුවත් කරලා 

ාන්ාවවේ සහවයෝගවයන් ක්රියාත්මක කරන්න කියලා අපි 

ඉම මක් කළා. වම් අය ්මයි රටම විනාශ කරන කණ්ඩායම.  

ඒක රවට් ආරක්ෂාවටත් විශාල වශවයන් බල ාන ්රශන්යක්.  දින 

කිහි යකට ව ර  ැවැික කාරක සාාවේදී අපි කථා කර ගත්් 

විධියට  ඒක කරන්වන් වකොවහොමල කියලා ගරු ධීවර අමා්යතුමා 

එක්ක සාකච්ඡා කරනවා කියලා කිේවා. ධීවර අමා්යාංශයට ඒක 

විශාල සහවයෝගයක් වනවා. ධීවර සමිකතුමාටත් ඒක විශාල 

ශක්ිකයක් වනවා. ාන්ාවවේ හඬ අවදි වවනවා නම්  ාන්ාව 

හරියට ලැනුවත් වවනවා නම්  ඒ ලැනුවත් වීම තුළින් ාන්ාව අවේ 

ආරක්ෂක අංශයට අවශය කරන ව්ොරතුරු ටික ලබා වලනවා නම්  

ඒක විශාල සහවයෝගයක් වවනවා කියලා එතුමන්ලා ්රකාශ කළා. 

ඒ තුළින් වම්වා නවත්වන්න අවශය වැඩ පිළිවවළවම සකස ්

කරන්න පුළුවන්.  

අපි මුහුල ආරක්ෂා කරනවකොට මාළුවා  මණක් වනොවවයි  

මුහුල අායන්්රවප ිකවබන නින්ලරත්වය සහ  ාරිසරික වශවයන් 
අ ට බල ාන වීවම ටික ආරක්ෂා කර ග් යුතුයි. අපි ලන්නවා  
කමපිටිවප ිකවබන වකොරම ර ටික ගැන. මම හි්න්වන්  

ආසියාවේම ිකවබන වහොඳම වකොරම  ර ටික ිකවබන්වන් 
කමපිටිවප කියලායි. අපි ලන්නවා  වැ කපුරම නින්ලරත්වය ිකවබන 
්රවීශය එ්ැන බව. ඒ ්රවීශවපත් හානි සිුල වවනවා නම්  නැව්

-නැව්ත් වම් ්රශන්ය සම්බන්ධවයන් ඉ්ාමත්ම වහොඳින් හි්ලා 
බලලා වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා අවේ ධීවර අමා්යතුමාවගන් 
මම ඉම මක් කරනවා. එලා ධීවරයන් ව්ම ්රශ්නයට එළියට 

බැස්සා කියලා අපි ලන්නවා. එලා  ැවැික ආණ්ඩුව ට ඒක විශාල 
්රශන්යක් වුණා. ඒ ව්ම ්රශන්වපදී  අවේ සවහෝලරවයක් වව ක 
ුණ්ඩවයන් හලාව්දී මිය ගියා. එලා  ආණ්ඩුවට සස් සරුවණ් ඒ 
පුීගලයා මිය ගියාට  නිවයි.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට නියමි් කාලය අවසානයි.  

 
ගු තහක් ර් අප්ුනහාමි ෙහ ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට ්ව විනා කයක  මණ 
කාලයක් ලබා වලන්න. ලැන්  ්රශන්යක් ිකවබනවා. කමපිටිවප  
ුීග් වවලා ිකවබන ්රශන්ය ්වුලරටත් ුග්ර වුවණොත්  මුහුවලදී 
කිහි  වලවනක් මිය යයි  මිම මැරුම් රාශියක් සිුල වවයි  ගම් අ්ර 

විශාල ්රශන්යක් සික වවලා විනාශයක් සිුල වවයි කියලා මම වම් 
අවස්ථාවේදී ම්ක් කරන්න කැමැිකයි. ඒ අනතුරු හැඟවීම 
කරන්න ඕනෑ. අ ට ඒක  ලැවනනවා. මම ඒක විවශේෂ කරුණක් 

වලස ම්ක් කරමින්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වමම 
අවස්ථාව ලබා ුලන් ඔබතුමාට මවේ ස්තුිකය  ළ කරනවා. වම් 
සියලු වී කරන්න ධීවර අමා්යතුමාට අවශය ශක්ිකය ලැවේවා! 

යි ්රා්ථථනා කරමින් මම නිහඬ වනවා. වබොවහොම සත්ුිකයි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට සත්ුිකයි. 

 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 
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ගු ඥානමුත්ුර ශ්රීතන්සන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீரநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இன்று 

இந்தச் சகபயிரல மீன்பிடித்துகற ததாடர்பாக உகரயாற்றச் 

சந்தர்ப்பம் கிகடத்தகமகயயிட்டு மகிழ்ச்சியகடகின்ரறன். 

இலங்கக ஒரு தீவாக அகமந்திருப்பதால் அது நீண்ட 

கடரலாரத்கதக் தகாண்டிருக்கின்றது. கைிப்பீட்டு ாீதியாகப் 

பார்க்கின்றரபாது 1,780 கிரலா மீற்றர் வகரயான கடற்ககர 

ரயாரம் காைப்படுகின்றது. இலங்ககயில் மீனவர்கள் கடல் 

மீன்பிடியிலும் உவர்நீர் மீன்பிடியிலும் நன்னீர் மீன்பிடியிலும் 

ஈடுபடுகின்றார்கள். அந்த வககயில் மீன்பிடித்துகறயானது , 

எங்களுக்கு வருமானத்கதத் தருகின்ற, எங்களது மக்களுக்கு 

வாழ்வாதாரத்கதக் தகாடுக்கின்ற, ரவகலவாய்ப்புக்ககளக் 

தகாடுக்கின்ற, சந்கதவாய்ப்புக்ககள ஏற்படுத்திக் தகாடுக் 

கின்ற, அந்நியச்தசலாவைிகய ஈட்டித்தருகின்ற மிக 

முக்கியமான ஒரு துகறயாக அகமந்திருக்கின்றது. 

இருந்தரபாதிலும் யுத்த காலத்தின்ரபாது மீன்பிடித் துகறயில் 

குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாைங்களில் ஒரு பின்னகடவு 

காைப்பட்டது. ஏதனன்றால் யுத்த காலத்தில் மீனவர்ககள 

மீன்பிடிக்க அனுமதிப்பதில் பிரச்சிகனகள் எழுந்திருக்கலாம். 

அகத ஏற்றுக்தகாண்டுதானாக ரவண்டும். ஆனால், யுத்தம் 

முடிவகடந்திருக்கின்ற இன்கறய நிகலயில் கடகல அண்டிய 

பகுதிகளில் கடல் சார்ந்த மீன்பிடித் ததாழிகல - உவர்நீகர 

அடிப்பகடயாகக் தகாண்ட மீன்பிடித் ததாழிகலயும் நன்னீர் 

சார்ந்த மீன்பிடித் ததாழிகலயும் அபிவிருத்தி தசய்கின்ற 

தசயற்பாடுகளில் அதிக கவனம் தசலுத்த ரவண்டிய ரதகவ 

உைரப்பட்டிருக்கின்றது.  

1970-1977வகரயான காலப்பகுதியில், அதாவது 

சிறிமாரவா அம்கமயார் ஆட்சி தசய்த காலத்தின்ரபாது, 

மீன்பிடித் துகறகய அபிவிருத்தி தசய்வதற்காகக் கூட்டுறவுச் 

சங்கங்ககள உருவாக்கி அதனூடாக நடவடிக்கககள் எடுக்கப் 

பட்டதனால் அன்று மீன்பிடித் துகறயில் ஓரளவு முன்ரனற்ற 

கரமான நிகலகம காைப்பட்டது. அரதரபான்று 1978க்குப் 

பிற்பட்ட காலத்தில் ஐக்கிய ரதசியக் கட்சியினர் ஆட்சிய 

கமத்தரபாது, ஜப்பானின் உதவியுடன் இலங்ககயின் 

மீன்பிடித் துகறயிகன வளர்த்ததடுப்பதற்கான முயற்சிகள் 

ரமற்தகாள்ளப்பட்டிருந்தன. அந்தக் காலப்பகுதியில் யுத்தம் 

ததாடங்கிய காரைத்தினால் அந்த முயற்சிகள் பின்னகடகவக் 

கண்டிருந்தன.  

ஆனால், தற்ரபாகதய நிகலகமயில் மீன்பிடித் 

துகறயிகன வளர்த்ததடுக்கக்கூடிய வசதிவாய்ப்புகள் அதிகம் 

இருக்கின்றன. குறிப்பாக மட்டக்களப்புப் பிரரதசத்கத 

எடுத்துக்தகாண்டால், அங்கு வாககரயிலிருந்து துகற 

நீலாவகை வகரயான கடகல அண்டிய பகுதிகள் 

மீன்பிடிப்பதற்குச் சாதகமானகவயாக அகடயாளம் காைப் 

பட்டிருக்கின்றன. இன்று இந்தப் பகுதிகளில் மீன்பிடித் 

துகறயிகன வளர்த்ததடுப்பதற்கு ஏற்றவிதத்தில் மீனவர் 

களுக்கான தாிப்பிடங்ககள உருவாக்கிக் தகாடுக்கரவண்டிய 

ரதகவ இருக்கின்றது. தாிப்பிடங்ககள ஏற்படுத்திக் 

தகாடுப்பதன்மூலமாக அல்லது மீன்பிடித் துகறமுகங்ககள 

அகமத்துக் தகாடுப்பதன்மூலமாக அவர்களுக்கு அதிக 

வசதிககள ஏற்படுத்திக் தகாடுக்க முடியும்.  

குறிப்பாக களுவன்ரகைி, அதகன அண்மித்துக் காைப் 

படுகின்ற தளவாய், அதற்கு அடுத்த பக்கமாக இருக்கின்ற 

புன்கனக்குடா மற்றும் நாவலடி, கல்லடி ரபான்ற 

பிரரதசங்ககள எடுத்துக்தகாண்டால், அங்குள்ள ககரரயாரப் 

பிரரதசங்களில் மீன் பிடிக்கக்கூடிய சூழ்நிகல காைப் 

பட்டாலும் அங்குள்ள மீனவர்களுக்குப் புதிய மீன்பிடி 

வசதிகள் தசய்து தகாடுக்கப்படாத ஒரு நிகலகம  காைப் 

படுகின்றது. அந்த இடங்களில் மீனவர்கள் தங்களுகடய 

மீன்பிடி வள்ளங்ககள நிறுத்திகவப்பதற்கான தாிப் 

பிடங்ககள அல்லது துகறமுகங்ககள ஏற்படுத்திக் தகாடுப்பத 

னூடாக அவர்களுக்கு மீன்பிடியிலுள்ள ஆர்வத்திகன, 

மீன்பிடியில் அவர்கள் காட்டுகின்ற ஈடுபாட்டிகன ரமலும் 

உயர்த்திக்தகாள்ள வாய்ப்பு ஏற்படும்.  

இன்கறய நிகலயில் மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி உபகரைங் 

ககளப் தபற்றுக்தகாடுத்தல், மீன்பிடியில் அவர்ககள 

ஊக்குவித்தல், சந்கதவாய்ப்புக்ககளப் தபற்றுக்தகாடுத்தல், 

மீன்கள் பழுதகடயாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய விதத்தில் 

களஞ்சியங்ககள ஏற்படுத்துதல் அத்ரதாடு சட்டவிரராதமான 

முகறயில் மீன்பிடிக்கின்ற தசயற்பாடுககளக் கட்டுப் 

படுத்துதல் ரபான்ற விடயங்களில் கவனம் தசலுத்த 

ரவண்டியிருக்கின்றது. 

மட்டக்களப்கபப் தபாறுத்தமட்டில், கல்லடிப் பகுதியில் ice 

plant ஒன்று இயங்கிவந்தது. அந்த ice plant தற்ரபாது மூடப் 

பட்ட நிகலயில் காைப்படுகின்றது. அதிலிருந்து உற்பத்தி 

தசய்யப்படுகின்ற ஐஸ் கட்டி மீன்ககளப் பழுதுபடாமல் 

கவத்திருப்பதற்கும் அவற்கறப் பாதுகாப்பதற்கும் உகந்ததாக 

அகமந்திருந்தது. தற்ரபாது அந்த ice plant மூடப் 

பட்டிருப்பதால் அதில் ரவகல தசய்த ததாழிலாளர்கள் பலர் 

ததாழில் வாய்ப்புக்ககள இழந்திருக்கின்றார்கள். அரத 

ரவகள, 5 ததாழிலாளர்களுக்கு 8 மாதங்களாகச் சம்பளம் 

தகாடுக்கப்படவில்கல. எனரவ, மட்டக்களப்பு, கல்லடிப் 

பிரரதசத்தில் அகமந்திருக்கின்ற அந்த  ice plant இகனப் 

புதுப்பித்து, மீண்டும் இயங்கச்தசய்து, அதிலிருந்து ஐஸ் 

கட்டிககளப் தபற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வாய்ப்பிகன 

ஏற்படுத்திக்தகாடுக்குமாறு இந்த இடத்தில் தகளரவ அகமச்சர் 

அவர்ககள விநயமாகக் ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.  

வடக்கு  மாகாைத்கத எடுத்துக்தகாண்டால், அங்கு 

1983ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் 15 வீதமான மீனவர்கள் 40 

வீதமான மீனுற்பத்திகய ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் தங்களு 

கடய திறகமயிகன தவளிப்படுத்தியிருந்தார்கள். 1983ஆம் 

ஆண்டுக்குப் பிற்பட்ட காலப்பகுதியில் யுத்தம் நகடதபற்ற 

படியால் அந்த முயற்சியிகன ரமலும் வளர்த்துச்தசல்கின்ற 

வாய்ப்பிகன அவர்கள் இழந்தார்கள். இன்று நன்னீர் 

மீன்பிடிகய எடுத்துக்தகாண்டாலும் சாி, உவர்நீர் மீன்பிடிகய 

எடுத்துக்தகாண்டாலும் சாி, அவர்களுக்குாிய வசதி 

வாய்ப்புக்கள் ரபாதியளவில் தசய்துதகாடுக்கப்பட்ட தாகத் 

ததாியவில்கல. அவர்கள் அன்று எவ்வாறு மீன்ககளப் 

பிடித்தார்கரளா, அரதபாைியில்தான் இன்றும் மீன்ககளப் 

பிடித்துக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். நவீனத்துவ வசதிகள், புதிய 

நகடமுகறகள் என்பன அவர்களுக்கு இன்னமும் கிகடக்காத 

ஒரு நிகலகம காைப்படுகின்றது. எனரவ, இந்தப் பிராந்தியங் 

களில் மீன்பிடியிகன அதிகாிப்பதற்கும் அதன்மூலமாக எமது 

நாட்டுக்குக் கிகடக்கக்கூடிய வருவாயிகன அதிகாிப்பதற்கும் 

உள்நாட்டுச் சந்கதயிலும் தவளிநாட்டுச் சந்கதயிலும் 

மீன்ககள விற்பதற்கும் ஏற்ற விதத்தில் மீன்பிடிக் 

ககத்ததாழில் விருத்தி தசய்யப்பட ரவண்டும்; வளர்த்ததடுக் 

கப்பட ரவண்டும் என்பகத இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்ரறன்.   

கடற்ககரப் பிரரதசங்களில் இயற்ககயாக மீன் பிடிக்கக் 

கூடிய நிகலகம காைப்படுகின்றது. இகதவிட குடாக்கள், 
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கடல் நீரராிகள், களப்புகள் என்று பல நீர்ப்பரப்புகளும் அங்கு 

காைப்படுகின்றன. அந்த இடங்களில் இயற்ககயான மீன் 

வளர்த்தலினூடாக அவற்கறயும் கட்டிதயழுப்புவதற்கு ஏற்ற 

விதத்தில் எங்களுகடய ககங்காியங்ககள- தசயற்பாடுககள 

நாங்கள் விஸ்தாிக்க ரவண்டும். எமது மக்ககளப் தபாறுத்த 

மட்டில், 30 வீதத்திற்கும் அதிகமாரனார் இந்த மீன்பிடித் 

ததாழிரலாடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என நான் 

நிகனக்கின்ரறன். இந்தத் ததாழிரலாடு சம்பந்தப் 

பட்டிருக்கின்ற மக்கள் இதன்மூலமாகத் தங்களது வீட்டு 

வருவாகய மட்டுமல்லாமல் நாட்டு வருவாகயயும் அதிகாித்துக் 

தகாள்வதற்கு ஏற்றவிதத்தில் அவர்ககள வழிப்படுத்த 

ரவண்டிய ரதகவ இந்த அகமச்சுக்கு இருக்கின்றததன்பகத 

நான் இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்ரறன்.  இந்த 

மீன்பிடித் ததாழில் மூலமாகக் கிகடக்கின்ற கடலுைவானது 

புரதச்சத்துக் கூடியதாகவும் ஊட்டச்சத்துக் கூடியதாகவும் 

இருப்பதனால் குகறரபாசகை மட்டங்ககள அகற்றுவதற்குக் 

கூட அது வழிசகமக்கின்றது.   

இன்கறய நிகலயில் சீனா, ஜப்பான், நியூசிலாந்து, 

ரநார்ரவ ரபான்ற நாடுகள் மீன்பிடித்துகறயில் பாாிய 

அபிவிருத்தியிகனக் கண்டிருக்கின்றன. இந்த நாடுகரளாடு 

எமது மீன்பிடித்துகற சார்ந்த அனுபவங்ககளப் பகிர்ந்து 

தகாள்வதன் மூலமாகவும் அவர்களுகடய நகடமுகறககளப் 

பின்பற்றுவதன் மூலமாகவும் எமது நாட்டின் மீன்பிடித் 

துகறயில் பாாிய வளர்ச்சிகய ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப் 

பிருக்கின்றது. எனரவ, இன்கறய நல்லிைக்கமான ஒரு 

சூழ்நிகலயில் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு 

மாகாை மக்கள் தங்களுகடய ததாழில்ககள மீள ஆரம்பித்து, 

அவற்றின் மூலமாகப் பல விடயங்களிலும் மீதளழுச்சி 

தபறக்கூடிய வககயில் தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

வசதிககளச் தசய்துதகாடுப்பாதரன்ற நம்பிக்கக எனக்கிருக் 

கின்றது. இல்லாவிட்டால், இந்த நல்லாட்சிமீது மக்கள் 

நம்பிக்ககயிழக்கின்ற ஒரு நிகலகமயும் ஏற்படலாம். எனரவ, 

மீன்பிடிக் ககத்ததாழிகலக் கட்டிதயழுப்புவதற்கு ஏற்ற 

விதத்தில் அதனுடன் ததாடர்பான பல்ரவறுபட்ட துகற 

களிலும் நாங்கள் சகலரும் உகழக்கரவண்டும். பிரரதச 

ரவறுபாடுகளில்லாமல், மாகாை ரவறுபாடுகளில்லாமல், இன 

ரவறுபாடுகளில்லாமல் அகனத்திடங்களுக்கும், அகன 

வகரயும் தசன்றகடயக்கூடிய விதத்தில் மீன்பிடிக் ககத் 

ததாழில் சார்ந்த தசயற்பாடுககள முன்தனடுக்கரவண்டும்.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! වම් අවස්ථාවේදී ගරු නිවයෝාය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට  ැමිවණනවා සික. 

 
අනුරුව ගු ලකී ජයවර්ධන ෙහ ා මූලාසනතයන් ඉවත් 

වුතයන්   නිතයෝජය කාානායකුරො මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගු ඥානමුත්ුර ශ්රීතන්සන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீரநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ரமலும், சில தசயற்றிட்டங்ககள முன்தனடுப்பதற்கு 

முன்பாக மக்கள் மத்தியில் அவற்கறப் பற்றிய ஒரு விளக்கத் 

திகனக் தகாடுக்கரவண்டும். அந்த விளக்கங்ககளப் ரபாதிய 

ளவுக்கு அவர்கள் தபற்றதன் பின்னர் அந்தச் தசயற் 

றிட்டங்ககள முன்தனடுத்தால் எதிர்ப்புக்களில்லாமல் 

அவற்றிகனச் தசயற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பிருக்கின்றது . 

அவ்வாறில்லாது, ரமல்மட்டத்தில் எடுக்கப்படுகின்ற முடிவுகள் 

திடீதரன்று கீழ்மட்டத்திற்குத் ததாிவிக்கப்படும்ரபாது 

மக்களிடம் ஒருவிதத்தில் எதிர்க்கைியமான சிந்தகனகள் 

ஏற்படுவகத அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இதனால், 

புதிய திட்டங்ககள உருவாக்கும்ரபாது சாத்தியவள 

ஆய்வுககள ரமற்தகாண்டு சகல மக்களுக்கும் முகறயான 

விளக்கங்ககள அளித்ததன் பின்னர் , அத்திட்டங்ககள 

தவளிப்பகடத்தன்கமயுடன் முன்தனடுக்கலாம். அப்ரபாது 

எந்தவிதமான இழப்புக்கரளா அல்லது எதிர்மகறயான 

சிந்தகனகரளா ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்கல. எனரவ, 

இப்படியான தசயற்பாடுககள முன்தனடுக்கரவண்டும் 

என்பகத இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்ரறன்.   

ரமலும், உவர் நீர்நிகலககளக் தகாண்டிருக்கின்ற பல 

சிறிய கிராமங்கள் எமது நாட்டில் காைப்படுகின்றன. இந்தக் 

கிராமங்களில் அன்றுததாட்டு இன்றுவகர மீனவர்கள் 

சாதாரை நகடமுகறயில், வழக்கமான முகறயில் மீன்ககளப் 

பிடிக்கின்றார்கள். எமது பிராந்தியத்கதப் தபாறுத்தமட்டில் 

அவர்களுக்குப் புதிய முகறகள், புதிய நுட்பங்கள், புதிய 

கருவிகள், புதிய படகுகள் என்பன வழங்கப்படுவது குகற 

வாகக் காைப்படுகின்றது. எனரவ, இவர்களுக்குத் 

ததம்பூட்டக்கூடிய விதத்தில் அல்லது இவர்களது வாழ்வா 

தாரத்கதக் கட்டிதயழுப்பக்கூடிய விதத்தில் இகளஞர்ககள 

அந்தத் துகறகளில் பயிற்றுவிக்கரவண்டும். அரதரவகள 

மீன்பிடி சம்பந்தமான பயிற்சிககளப் தபறுவதற்கும் அதற்கான 

நுட்பங்ககளப் தபறுவதற்கும் ஏற்ற கல்வி முகறககளப் 

பல்ககலக்கழகத்திலும் பல்ரவறு மட்டங்களிலும் அவர்களுக்கு 

அறிமுகம் தசய்யரவண்டும். அதன்மூலம் அவர்கள் 

ரகாட்பாட்டு அறிவு, ததாழில்நுட்ப அறிவு என்பவற்கறப் 

பயன்படுத்தி ரமலும் இந்தத் துகறகளில் தவற்றி காண்பதற்கு 

வாய்ப்பிருக்கின்றது.   

இந்த இடத்தில் உவர்நீர்ப் பகுதிகளிலும் நன்னீர்ப் 

பகுதிகளிலும் மீன்பிடிக்கச் தசல்கின்ற மீனவர்கள் பாதிக்கப் 

படுகின்ற விடயத்கதயும் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்ரறன். 

அண்கமயில் உப்ரபாகட என்ற பிரரதசத்தில் மீன்பிடிக்கச் 

தசன்ற மீனவதராருவர் முதகலயினால் தாக்கப்பட்டு, அவரது 

சடலம் அந்த ஆற்றில் மிதந்தது. இரதரபான்று, 

அம்பிளாந்துகற என்ற கிராமத்தில் ககரயில் நின்று 

மீன்பிடித்த ஒரு மீனவருகடய கால் முதகலயினால் கடித்து 

எடுக்கப்பட்ட நிகலயில் அவர் மீட்கப்பட்டிருக்கின்றார். 

அரதரபான்று, எமது பிரரதசங்களில்  யாகனகள் கிராமங் 

களுக்குள் நுகழந்து குடிமக்கள் பலகர 

அடித்துக்தகால்லுகின்ற ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிகலயும் 

காைப்படுகின்றது.  

இங்ரக ஒரு விடயத்கதச் சுட்டிக்காட்ட ரவண்டும். 

மீனவர்ககளக் தகால்லுகின்ற, குதறுகின்ற முதகலகளுக்கும் 

கிராமங்களுக்குள் புகுந்து தபாதுமக்ககள அடித்துக் 

தகால்கின்ற யாகனகளுக்கும்கூட நாங்கள் மனிதாபிமானம் 

காட்டுகின்ரறாம். யாகனகள் எத்தகனரபகரத் தாக்கினாலும் 

மன்னிக்கின்ரறாம்; முதகலகள் எத்தகனரயா மீனவர்களின் 

உயிர்ககளக்  காவுதகாண்டாலும் அவற்கற மன்னிக் 

கின்ரறாம். ஆனால், அண்கமயில் யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக் 

கழக மாைவர்கள் இருவர் ஒரு தாிப்பிடத்தில் நிறுத்தாமல் 

தசன்றார்கள் என்பதற்காக அவர்கள் சுட்டுக்தகால்லப் 

பட்டிருக்கிறார்கள். எனரவ, யாகனக்கும் முதகலக்கும் 
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காட்டுகின்ற மனிதாபிமானத்கத ஏன், இந்த மாைவர்களுக்குக் 

காட்ட முடியாமற்ரபானது? என்ற ரகள்வி எழுகின்றது. 

எனரவ, இனிவரும் காலத்திலாவது எமது நாட்டில் 

நல்லிைக்கத்கத ஏற்படுத்துவதாக இருந்தால் அல்லது அரசின் 

தசயற்பாடுகள் நல்ல முகறயில் அகமயரவண்டுமாக 

இருந்தால் அவசரப்பட்டு பாரபட்சமான முகறயில் முடிவுககள 

எடுக்கக்கூடாது. மனிதர்ககள குறிப்பாக மாைவர்ககளப் 

பழிவாங்குகின்ற, பலிதயடுக்கின்ற தசயற்பாடுககள மிகவும் 

சாதுாியமாகக்  கட்டுப்படுத்திக்தகாள்ள ரவண்டுதமன்றும் 

நிறுத்த ரவண்டுதமன்றும் இவ்வாறான துர்ப்பாக்கியமான 

நிகலகமகள் ததாடர்ந்தும் ஏற்படுவதற்கு வழிவகுக்கக் 

கூடாததன்றும் கூறிக்தகாள்வரதாடு,  ஆட்தகால்லி 

யாகனகள் மற்றும் முதகலகள்மீது காட்டுகின்ற 

மனிதாபிமானம் ரபான்று மனிதர்கள் மீதும் காட்ட 

ரவண்டுதமன்று ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன். 

இறுதியாக, எமது மீன்பிடித்துகறகய ரமலும் விருத்தி 

யகடயச் தசய்வதற்கு அல்லது அதன் உற்பத்தித் திறகன 

அதிகாிப்பதற்கு வடக்கு, கிழக்குப் பிரரதசங்களிலும், குறிப்பாக 

மட்டக்களப்பு சார்ந்த ஏகனய பிரரதசங்களிலும் தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்களின் தசயற்பாடுககள விஸ்தாிக்க 

ரவண்டுதமன்று கூறி, எனது உகரயிகன நிகறவு 

தசய்கின்ரறன். நன்றி.  

 
[අ.ාා. 5.44] 

 
ගු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිතගොඩ ෙහ ා 
(மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  අිකශය වැලගත් කාරණයක් 
සම්බන්ධවයන් සාකච්ඡා වකවරන වම් වමොවහොවත් කරුණු 

  යක් එකතු කරන්න මටත් අවසථ්ාව ලබා දීම සම්බන්ධවයන් 
මා ඔබතුමාට  ළමුවවන්ම ස්තුිකවන්් වනවා. ධීවර ක්ථමාන්්ය  
ධීවරයන්වේ නිබ සාධනය අරවගන බැලුවාම ආසියාවේ වසනි 

රටවම අ්රින් අවේ රටට නිවිවශේෂ ්ැනක් හිමි වවනවා. අවේ රට 
වට කර මහ මුහුල ිකවබනවා. මහ මුහුල වි්රක් වනොවවයි  
අායන්්ර වැේ අමුණු  කුඩා ාලාශ  ගංගා  සළ වලොළ සමූහයකින් 

සැුලම් ලත් අවේ රට වාසනාවන්් රටක්. සත්් වශවයන්ම "ධීවර 
ක්ථමාන්්ය" කියලා කිේවාම එක් වරම අවේ අවධානයට වයොමු 
වවන්වන් කරදිය මූලික  කරවගන වකවරන ක්ථමාන්්ය 

සම්බන්ධවයනුයි. මිරිදිය ධීවර ක්ථමාන්්ය වකවරහිත් අ ට මීට 
වඩා ්රමාණාත්මක අවධානයක් වයොමු කළ හැකියි  කියලා මම 
හි්නවා.  

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  අවේ මුතුන් මිත්්න් 

වගොවි්ැනට -කෘෂි ක්ථමාන්්යට- ාලය ලබා ගන්න  ාවිච්චි කරපු  
කුඩා වැේ හා සමාන කුඩා ාලාශ  වාරි සළවම  වාරි ාලාශ ආදිය 
අවේ ගම්වල ්වමත් ිකවබනවා. වම්වා ්රවයෝානයට අරවගන 

මිරිදිය මත්සය ක්ථමාන්්යට ාන්ාව වයොමු කරන්න අපි 
අවධානය වයොමු කරලා ිකවබන්වන් වබොවහොම අඩුවවන් කියලායි 
මට වම් අවස්ථාවේදී  ්රකාශ කරන්නට සිුල වවන්වන්. මෑ් 

ඉිකහාසවප එවැනි ුත්සාහයන් ලරපු අවසථ්ාවන්   යක් 
ිකවබනවා. නමුත් ඒක ්රමාණාත්මක සහ විලයාත්මක ක්රමවේලයක් 
ඔස්වසේ සිුල වුවණ් නැහැ කියලායි අ ට කියන්න සිුල වවන්වන්. මම 

 ා්ථලිවම්න්තුවට වත්රී  ත් වුණු අවසථ්ාවේ සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුවලට වයෝානා ඉදිරි ත් කළා  "ගාලු දිසත්්රික්කවප  ිකවබන 
වමවැනි කුඩා ාලාශ  කුඩා සළවම  ගංගා නැව් අපි 
්රිකසංසක්රණය කරලා  මිරිදිය ධීවර ක්ථමාන්්ය නඟා සිටුවන්න 

ක්රියා කරමු.  ෑවිමලකට ඔවරොත්තු වලන විධියට ාලය රඳා  විකන 
ස්ථාන ්රිකසංසක්රණය කවළොත් අනික්  ැත්ව්න් වගොවීන්ටත්  

මහ ානයාටත් වම් ුග්ර ාල හිඟයට විසඳුමක් ලබා ග් හැකියි" 

කියලා. නමුත් අවේ රවට් අවාසනාවට අපි හුඟක් ්රශ්නවලට 
විසඳුම් ලබා වලන්න ඉදිරි ත් වවන්වන් ඒ ්රශන්ය බර ්ළ 
විධියට මුහුණ ුලන්නාට  නිවයි. කවුරුන් වහෝ වම් වයෝානා 
ඉදිරි ත් කරලා  ඒ ගැන සාකච්ඡා කළාට  ඒවාට  වැ ක අවධානයක් 

 වයොමු වවන්වන් නැහැ.  

මවේ ම්කවප හැටියට මීට වසර වලක හමාරකට තුනකට 
වි්ර ුඩදි බලපිටිවප ධීවරවයෝ පිරිසක් බර ්ළ වේලමය 

ඉරණමකට මුහුණ ුලන්නා. ඒ සිුලවීවමන් ධීවරයන් විශාල පිරිසක් 
ජීවි්ක්ෂයට  ත් වුණා; ලරු  වුම අනාථයන් පිරිසක් බවට  ත් 
වුණා. මා හි්න හැටියට පුංචි රක්ෂණ ක්රමයකින් ලැබුණු 

වන්දියක් හැවරන්න ඔවුන්ට වවන කිසිම  වලයක් ලැිබලා නැහැ. 
වම් ධීවරයන්වේ  වුම අනාථ වවලා සිටින බව අලටත් ඒ 
්රවීශයට ගියාම ව වනනවා. ඒ අයවේ ලරුවන්ට කර කියා 

ගන්න වලයක් නැිකවයි ඉන්වන්. ජීවි් ආරක්ෂක වමවලම්  ාවිච්චි 
කරපු නැික නිසා ්මයි ඒ ුලවිය ජීවි්ක්ෂයට  ත් වුවණ් කියන 
එකයි අවසානවප ගිහිමලා වහොයලා බලනවකොට ඔේපු වුවණ්. ඒ 
වාවේම වීශවේණය සහ කාලවේණය පිළිබඳව සංඥා දිය යුතු 

ස්ථානවලින් අවශය වවලාවට ඒ  ණිවුඩය වනොලැබුණු නිසා 
්මයි ඒ අවාසනාවන්් ඉරණමට එම ධීවරයන් මුහුණ දීලා 
ිකබුවණ්. හැබැයි  ඒ කාරණා පිළිබඳව වහොයලා  ඒ කටයුතු සකස ්

වනවකොට සිුල විය යුතු අවාසනාවන්් සිුලවීම් සියමල සිුලවවලා 
අවසානයි. ලැන් නැව්ත් ඒ සිුල වීම අම්කවවලායි ිකවබන්වන්.  

ලකුවණ් මුහුුල බඩ ්රවීශවල ජීවත් වන ාන්ාවවගන් හුඟ 

වලවනකුට නිනාමියක් ආවාය කියන එකත් ලැන් අම්කයි. 
නිනාමිවයන් වවච්ර මහා විනාශයත් අම්කයි. අල ඒක 
අවුරුීලකට සැරයක් සිහි කරන ්ැනකට ්මයි අවේ ාාිකය  ත් 

වවලා ිකවබන්වන්. ඒක අවේ හැටි. මම කියන්වන් නැහැ  නිනාමිය 
වහෝ වවන වේලානක වලයක් වුණාම ඒක දින  65දීම 
නිරන්්රවයන්ම ම්ක් කර කර සිටිය යුතු වලයක් කියලා. නමුත්  

අ ට මුහුණ වලන්න වුණු කටුක  අමිහිරි සහ අවාසනාවන්් අත් 
ලැ ම්වලින්  ාඩම් ඉවගන වගන  එවැනි ඉරණමක් අනාග්වප 
අත් වනොවන ආකාරයට කටයුතු කළ යුතුයි. ඒකයි අපි ාාිකයක් 
විධියට කළ යුත්වත්. 

වලෝකවප අ ට ්රම් සම් ත් නැික රටවම  වේගවයන් දියුණු 
වනවා. ස්වාාාවික සම් ත් වවනුවට ලැබුණු ස්වාාාවික වි ත්  
සම් ත් බවට  ත් කර වගන දියුණු වූ සහ දියුණු වවමින්  විකන 

රටවම වලෝකවප හුඟක් ිකවබනවා. නමුත් අවේ රවට් සියලු 
සම් ත් ිකයා වගන  නිසි කළමනාකාරිත්වයක්  නිසි ක්රමවේලයක් 
සහ ලැක්මක් නැික නිසා ඒ ්ැනට ළඟා වවන්න වනොහැකිව 

කනගාටුලායක ්ැනකයි ඉන්වන්. අවේ රටට ිකවබන නිවිශාල 
වැලගත්ම ක්වෂේත්රයක් ්මයි ධීවර ක්වෂේත්රය. අවේ රට වගොඩ 
ගන්න පුළුවන්  අවේ ාාිකක ආලායමට විශාල ලායකත්වයක් 

වලන්න පුළුවන් බලවත්ම ක්වෂේත්රයක් ්මයි ධීවර ක්වෂේත්රය.  නි 
ගිය කාලවප ධීවර ක්වෂේත්රය වකොයි ්රම් කඩා වැටුණාල 
කිේවවොත්  යුවරෝ යට මත්සය අ නයනය කර ගන්න ිකබුණු 
අවස්ථාව  වා අ ට මඟ හැරිලා ගියා; ඒකට සම්බාධක  ැනවුණා.   

අවේ විරුීධ කණ්ඩායවම් කට්ටිය වනොවයකුත් අවලාල  
අ වාල නැවේවත්  ඒ අය අල ආඩම්බර වවන්න ඕනෑ ව්ථ්මාන 
රාය ගැන. වම් රාය වගන යන ්රික ත්ිකය නිසා අල මත්සය 

අ නයනයට වහොඳ ඉඩක් ලබා ගන්න අ ට හැකියාව ලැිබලා 
ිකවබනවා. අපි ඒක ්රවයෝානයට අරවගන ධීවර ක්ථමාන්්ය 
ඉදිරියට වගන යා යුතුයි.  අපි ධීවරයන් වවනුවවන් වඩාත් නවීන 

ක්රමවේල හඳුන්වා දිය යුතුයි. නමුත්  එය  මණක් ්රමාණවත් නැහැ 
ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි. ඊට අම්රව ධීවරයාට වමන්ම 
ධීවර  වුමවලට අවශය නිාසාධනය සැලසිය යුතුයි.  

1137 1138 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

ධීවර ගැටලුවලට සහුම්කන් වලන නිලධාරින් සහ වනොවයකුත් 
ක්රමවේල ිකවබනවා. ධීවරයා  ාරට බහින්න ඉඩකඩ වනොිකයා  
ුීව,ෝෂණය කරන්න ඉඩකඩ වනොිකයා   විකන වමොන රායක් 

වුණත් ඒ රායට බල ෑම් කරන්න මහ  ාර ්රවයෝානයට ගන්න 
්ැනට ධීවරයාට ඉඩ වනොිකයා  අහිංසක ධීවරයාවේ ුලක් ගැහැට 
ලැන හඳුනා වගන  කම ිකයා ඒවා වත්රුම් අරවගන  ඒවාට විසඳුම් 

වලන්න ක්රමවේලයක් අපි සකස් කළ යුතුයි. ඒක අවේ වග  මක් 
බව මම අවේ ගරු සමිකතුමාට වම් වවලාවේ ම්ක් කරන්නට 
කැමැිකයි. අ වේ අවාසනාව ්මයි  එවැනි සිුලවීම්වලින් වන අවාසිය 

අත්වින්ලාට  සව්සේ  අපි ඒ ්රශන්වලට විසඳුම් වහොයන එක. 

වම් වැලගත් සාකච්ඡාව සිුල වන වවලාවේ මවේ අලහස ් 
ඉදිරි ත් කරන්න ලැබීම ගැන සතුටට  ත් වවනවා. අපිත් එක්ක 

ලකුණු  ළාත් සාාවේ කටයුතු කරපු වහොඳ ධීවර සමිකවරවයක් අල 
අ ට ඉන්නවා. එම  ළාත් සාාවේම අපිත් එක්ක එකට කටයුතු 
කරලා ධීවරයන්වේ ්රශ්න හඳුනා වගන ඉදිරියට ආපු  අවේ දිලිේ 
වවලආරච්චි මැිකතුමා ධීවර රාාය සමිකවරයා විධියට ඉන්නවා. 

වම් කටයුතු ඉදිරියට කරවගන ගිහින්  ශක්ිකමත් වැඩ වකොටසක් 
කරන්න හැකියාව වමතුමන්ලාට ලැවබයි කියලා මා විශව්ාසය  ළ 
කරනවා. 

ගරු සමිකතුමනි  ඒ වාවේම මා ඉම මක් කරනවා මිරිදිය 
ධීවරය ක්ථමාන්්ය නඟා සිටුවන්න මීට වඩා වැ ක අවධානයක් 
ඉදිරි ව්ථෂවපදී වයොමු කරන්න කියලා. විවශේෂවයන්ම අවේ කුඩා 

ාලාශ අල ්රවයෝානයට වනොවගන ිකවබනවා. ඒවා වකවරහි 
අවධානය වයොමු කරන්න.  

 ්රුණ වකොටස් අල ධීවර ක්වෂේත්රවප රැකියාවල නියැ වම් 

්රවණ්ාව අඩු වවමින්  විකනවා. නව  රපුර වම් ක්ථමාන්්යත් 
එක්ක බීධවන ්රවණ්ාව අඩුවවමින්  විකනවා. ඒවාට වහේතු 
වමොනවාල කියලා අපි වසොයා බැලිය යුතුයි. ඒ අයට ිකවබන 

වෘත්තීය ගැටලු වමොනවාල  ඒ අයට වම් වෘත්ිකය පිළිබඳ 
අියමානවප ්රශන්යක් ිකවබනවාල  ආලායම පිළිබඳ ්රශ්නයක් 
ිකවබනවාල  අනාග්ය පිළිබඳ ්රශන්යක් ිකවබනවාල  සයි ඒ අය 
වම් ක්ථමාන්්යට අලුව්න් එකතු වනොවන්වන් කියන එක 

පිළිබඳව වසොයා බැ ම අවේ වග  මක් හැටියට අපි සලකන්න 
ඕනැ.  එවහම වසොයා බලා   ්රුණ වකොටසව්ලට ධීවර වෘත්ිකය 
අියමානවත් වෘත්ිකයක් විධියට කර වගන යන්න අවශය මඟ 

ව න්වීම  ලායකත්වය සහ නිාසාධනය සලසන්න අපි රායක් 
විධියට ඉදිරි ත් වවන්න ඕනෑ. එවහම වුවණොත් අ ට පුළුවන් 
වවයි  ධීවර ක්ථමාන්්ය තුළින් රවට් ාාිකක ආලායමට වැ ක 

ලායකත්වයක් ලබා ගන්න. ඒ වකවරහි වයොමු වීමත් අවේ වග 
 මක් හැටියට ්රකාශ කරමින් මට කථා කරන්න වම් අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන ස්තුිකවන්් වවමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
[අ.ාා. 5.54] 

 

ගු  (ෛවාය) කවින්ා තහේයාන් ජයවර්ධන ෙහ ා  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ரஹஷான் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  මීගමුව  ාාසළ  වත්්ල 

ධීවර ගම්මානවල ඉන්න ධීවරයන් පිළිබඳව ගම් හ දිස්ත්රික්කය 
නිවයෝානය කරමින්  කථා කරන්න මට අවසථ්ාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට සත්ුිකවන්් වනවා.  

ව ෝ- වත් කියවා ිකවබන ආකාරයටත්  අහලා ිකවබන 
ආකාරයටත් "ඉන්දියන් සාග රවප මුතු සටය" හැටියට ්මයි ශ්රී 

ලංකාව ගැන  අපි ලන්වන්. එවහමත් නැත්නම්  ලංකාව ඉන්දියන් 

සාග රවප ිකවබන ලස්සන දූ ්ක් හැටියට ්මයි අපි ලකින්වන්. 
අවේ රට වවට්ම ිකවබන්වන්  මුහුල. වම් මහා සාගරවයන්  වම් මහා 
සම් ිකන් අපි වකොයි ්රම් ුලරට ්රවයෝානයක් ගන්නවාල කියන 
එක පිළිබඳව අපි කම නා කරලා බලන්න  ඕනෑ.  අවේ 

්රවීශවල  අවේ ගම්වල ඉන්න ධීවරයන් වම් දිය රකුසාත් එක්ක  
වම් මහ මුහුලත් එක්ක ව ොර බඳලා පුුලමාකාර ුලකක් විඳින බව අපි 
ලන්නවා. ඔවුන් මාළු ටිකක් වගොඩට වගවනන්න  ඒ මාළු ටික 

විකුණලා ්මුන්වේ ජීවි්ය ගැට ගහගන්න පුුලම ුලකක් විඳිනවා.  

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  ඒ සියමල එවසේ වවීදී  
අවේ යහ  ාලන ආණ්ඩුව බලයට  ත් වවලා වම් වන විට ලබා 

වගන ිකවබන ායග්රහණ වමොනවාල කියලා කම නා කවළොත්  
්රථම ායග්රහණය හැටියට මා ලකින්වන්  ධීවරයන්  හඳුනන  
ධීවරයන්වේ හල ගැසම් හඳුනන  ධීවරයන් ගැන ලැනුමක් ිකවබන  

ධීවර ගම්මාන ගැන ලැනුමක් ිකවබන කැිබනට් සමිකවරවයක්  ත් 
කර ගන්න අ ට පුළුවන්කම ලැිබලා ිකවබන කියන එකයි. 

 වලවැනි කාරණය ්මයි   ධීවර ක්ථමාන්්ය ිකවබන හම්බන්ව්ොට 

දිස්ත්රික්කවපම රාාය සමිකවරවයක් අ ට  ත් කර ගන්න 
පුළුවන්කම ලැිබලා ිකවබන එක. මම හි්න හැටියට  වමම 
සමිකවරුන් වලවලනාටම ධීවරයන්වේ ලැවවන ්රශන්  වම් රවට් 

ලැවවන ්රශ්න ගැන අවවබෝධයක් ිකවබනවා. ධීවර 
ක්ථමාන්්වයන්  රටට අවශය කරන සම් ත් ටික ලබා වගන වම් 
රවට් ආ්ථිකකය සහ ධීවරයාවේ ආ්ථිකකය නඟා සිටුවන්වන් 
වකොවහොමල කියන අවවබෝධය එතුමන්ලාට ිකවබනවා. ඒක ්මයි 

අපි ලබා ගත්්   ායග්රහණය.  

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  ගිය ආණ්ඩුව සමවපදී අ ට 
යුවරෝ ා මත්සය ්හනම  ැනවුණා.  ඒ නිසා රුපියම ිබලියන 

28ක් වැනි මුලම ්රමාණයක් අවුරුීලකට අ ට අහිමි වුණා. ඒ නිසා 
අවේ රවට් ආ්ථිකකයට  අහිංසක ධීවරයාවේ බඩට  හරක් වැුලණා.   
ඒ මත්සය  ්හනම ඉවත් කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබුවණ් වම් යහ 

 ාලන ආණ්ඩුව තුළ කියන එක මම  ැහැදිලිව කියනවා. අිකගරු 
ානාධි ිකතුමාත්  විවශේෂවයන්ම ගරු අග්රාමා්ය රනිම වික්රමසිංහ 
මැිකතුමාත්  විවීශ කටයුතු  සමිකතුමාත්  ධීවර සමිකතුමාත් 

කියන වම් සියලුවලනාම එකතු වවලා අල වම් රවට් ආ්ථිකකය නඟා 
සිටුවීමටත්  ධීවරයන්වේ ජීවි්  නඟා සිටුවන්නත් වැඩ කටයුතු 
කර වගන යනවා. ඒ සම්බන්ධවයන් අපි එතුමන්ලාට ස්තුිකවන්් 
වවනවා. 

වම් සියමලම කරීදී  මම නිවයෝානය කරන දිස්ත්රික්කවප 
මීගමුව මැිකවරණ වකොට්ඨාසවප ධීවරයන් ලසලහස් ගණනක් මීට 
සිකයකට  මණ ව ර මහ  ාරට බැස්සා. ඔවුන් ුීව,ෝෂණය 

කළා; ඔවුන් කෑ ගැනිවා. ඔවුන් මීගමුව-වකොළඹ මහ  ාර වැහුවා. 
ඒ වාවේම වකෝච්චි  ාර වැහුවා. ඔවුන් ඉමලුවේ වමොකක්ල? ඔවුන් 
ඉමලුවේ  "ව ෝට් සිටි" වයා ෘිකයට ගන්නා වැලි මීගමුව 

්රවීශවයන් ගන්න එ ා කියන එකයි. අපි රාවප මන්ත්රීවරුන් 
හැටියට බය නැතුව එ්ැනට ගියා. ාන්ාව අ ට "හූ" කියයිල  
ාන්ාව අ ට ගහයිල කියන වලගි කයාවවන් අපි ගියා. නමුත් ඒ 

ාන්ාව අ  පිළිගත්්ා. ඒ ාන්ාව අ  පිළිවගන ඔවුන්වේ ුලක 
අ ට කිේවා. ාන්ා නිවයෝජි්යන් හැටියට ඔවුන්වේ ්රශන්යට 
මැදිහත් වවන්න අ ට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වවනවකොට රනිම 

වික්රමසිංහ අග්රාමා්යතුමා සිටිවප පිටරට. එතුමා ුලරකථනවයන් 
සම්බන්ධ කර වගන  ගරු ලසන්් අලගියවන්න මැිකතුමා 
සම්බන්ධ කර වගන  අිකගරු ානාධි ිකතුමා සම්බන්ධ කර වගන  
මහා නගර හා බස්නාහිර සංව්ථධන අමා්ය ගරු  ාඨ  රම්පික 

රණවක මැිකතුමා  ගරු නිමම ලාන්සා මැිකතුමා  ගරු නිල්ථශිම 
්රනාන්ුලපුමවම මැිකනිය වාවේම අවේ ගරු ධීවර සමිකතුමා 
සතුළු සියලුවලනාම එකතු කරවගන සාකච්ඡා මා්ථගවයන් ඒ 

්රශන්ය විසඳන්න අ ට පුළුවන් වුණා. ඔවුන් ලවස්  හක් 
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ස්යග්රහයක නියැලුණා  ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි. අවේ 

ගරු මැමකම් කාදිනම රංජිත් හිමි ාණන් වාවේම කව්ෝලික 
පූාකවරුන්ල වමම ගැටලුව විසඳීමට මැදිහත් වුණා. ඒ 
සම්බන්ධවයන් අපි එතුමන්ලාට විවශේෂ සත්ුිකයක් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ හරහා කිසිම ,ට්ටනයක් නැතුව  කිසිම කරලරයක් නැතුව   

කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඒ ්රශ්නය විසඳන්න අ ට පුළුවන් වුණා.  

නමුත් කම නා කරලා බලන්න  එලා මහින්ල රාා ක්ෂ 
යුගවපදී ඔවුන් කවළේ වමොකක්ල කියලා. හලාව් ධීවරයන්  මහ 

 ාරට බැස්වසේ ඉන්ධන සහනාධාරය ඉමලලායි. එ්වකොට වමොකල 
කවළේ? එම ධීවරයන්ට බැටන් ්රහාර දීලා  වව ක ිකයලා ඔවුන් 
,ා්නය කළා. නමුත් අල වම් යහ  ාලනය ඔස්වසේ අපි ධීවරයන් 

ගැන වකො මණ කම නා කරනවාල? අපි ධීවරයන් ගැන කම නා 
කරනවා වි්රක් වනොවවයි  ඔවුන්වේ ්රශන් ්රාා්න්ත්රවාදී 
රාමුවක් තුළ විසඳනවා. අවේ ගරු සමිකවරයා හැම වේලාවේම 

කියන වලයක් ්මයි  " ාරවම වහන්න එ ා. මට අවස්ථාවක් 
වලන්න.  ැය විසිහ්ර තුළම ඔබට කථා කරන්න මම ූලානම්" 
කියන එක. වම්ක ්මයි යහ  ාලනය. වම්ක ්මයි වවනස. වම් 
වවනස ්මයි රවට් ාන්ාව බලාව ොවරොත්තු වුවණ්. එලා  රවට් 

ාන්ාවට එවහම අවස්ථාවක් ිකබුවණ් නැහැ  ගරු නිවයෝාය 
කථානායකතුමනි. වම් යහ  ාලනය ඔස්වසේ අල ාන්ාවවේ ්රශන් 
වේදිකාවක් තුළ එවහම නැත්නම් වම්සයක් ඉදිරිපිට වා ක වවලා 

විසඳන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් අපි ිබහි කරලා ිකවබනවා. 
වීශ ාලනඥයන් හැටියටත්  ාන්ා නිවයෝජි්යන් හැටියටත් අපි 
ඒ ගැන සන්ව්ෝෂ වවන්න ඕනෑ. 

වම් රවට් ධීවරයන් සම් ්ක් හැටියටයි අපි ලකින්වන්. ඔවුන් 
මහ මුහුලත් එක්ක ව ොර බලා වගවනන මාළු ටික ්මයි අපි 
එක්වකෝ පිට රට යවන්වන්  එවහම නැත්නම් අවේ  රිවාෝානයට 

ගන්වන්. ඒ නිසා අපි ධීවරයන්ට ණයගැිකයි. ගරු නිවයෝාය 
කථානායකතුමනි  එලා ඉන්ධන සහනාධාරය ඉමලා මහ  ාව්ථ 
අඬපු  මහ  ාව්ථ වේටි කාපු ධීවරයන්ට  මහ  ාව්ථ ්මන්වේ ජීවි් 

පුලපු ධීවරයන්වේ  වුමවල සාමාජිකයන්ට අල සන්ව්ෝෂ වන්න 
පුළුවන්. ඔවුන්ට අල ඉන්ධන සහනාධාරය පිළිබඳ ්රශ්නයක් නැහැ. 
ඒ වාවේම  Colombo Port City එක පිළිබඳව ිකබුණු ්රශ්නයත් 
අපි අල නිරාකරණය කර ිකවබනවා. ඒ වැලි ගැමම පිළිබඳව 

ිකවබන ්රශන්යත් අපි නිරාකරණය කරලා ිකවබනවා. ඒ වි්රක් 
වනොවවයි. මහ මුහුලට ගිහින් වකෝැනින්ල වැලි ගන්වන්  ඒ මඟින් 
ගම  ්ථව්වලට හානි වවනවාල යනාදිය සස ් වලවකන් ලැකලා  

නිරීක්ෂණය කරලා  නිගමනවලට සවිමලා ධීවරයන්ට අවශය 
කරන සහනාධාරය ලබා වලන්න අ ට පුළුවන්කම ලැබුණා  ගරු 
නිවයෝාය කථානායකතුමනි. වම් සියමල කරන්වන් යහ  ාලන 

ආණ්ඩුවත් එක්කයි. එමඟින් අ ට පුළුවන්කම ලැබී ිකවබනවා වම් 
රවට් ධීවරයන් පිළිබඳව අලුත් විධියට  ධනාත්මක විධියට 
කම නා කරන්න. නමුත් මහින්ල රාා ක්ෂ හිටපු 

ානාධි ිකවරයාවේ යුගවප ඒක කරන්න පුළුවන්කමක් ිකබුවණ් 
නැහැ.  

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  වමම කාරණය පිළිබඳවත් 
ගරු සමිකතුමාවේ අවධානයට වයොමු කරවන්න මා කැමැිකයි.  

ඉන්දියාවේ ධීවරයන් සවිමලා අවේ මුහුවී මත්සය සම් ් 
රැවගන යනවා; එවහම නැත්නම් වසොරකම් කරනවා. ආණ්ඩුවක් 
හැටියට අ  ඒ සම්බන්ධවයන්  මීට වඩා කටයුතු කරන්න ඕනෑ 

කියලාත් මා  වයෝානා කරනවා. වම් වන විටත් ධීවරයන්ට ිකවබන 
ලැවවන ්රශන්යක් ්මයි ලයිලා නිරුක්කු ලැම පිළිබඳ ්රශන්ය. එම 
්රශන්ය නිසා අල ධීවරයන් ලැවැන්් පිරිසක්  මහ  ාරට බැහැලා 

ඉන්නවා.  

වම් අවුරුීවී ව බරවාරි මාසවප  ළමුවැනි ලා ගරු 
අමා්යතුමා සහ ගරු අග්රාමා්යතුමා සමඟත් සාකච්ඡාවක් 

 ැවැත්වුණා. මමත් ඒකට මැදිහත් වුණා. ඒ වමොවහොවත්දී ඉ්ාම 

ශුාලායි වලස අමා්යතුමා ඒ ්රශ්නය විසඳුවා.  අපි 

බලාව ොවරොත්තු වවනවා  අමා්යතුමා නැව් ව්ාවක් වම් 
්රශන්ය විසඳාවි කියා. වහක්ට්ථ අේපුහාමි මන්ත්රීතුමා  ැහැදිලි 
කළා වාවේ වබෝට්ටු 10ක් වි්ර ගිහින් කිවලෝ 25 000ක 50 000ක 
මත්සය සම් ් -මාළු  ැටවු  වලොකු මාළු ආදි සියමල- එක  ාරට 

වගොඩට ගන්නවා. ධීවරයන් කියන ආකාරයට එමඟින් වලොකු 
හානියක් වනවා කියන එක අ ට  ැහැදිලියි  ගරු නිවයෝාය 
කථානායකතුමනි.   

ගරු සමිකතුමාවගනුත්  එම සියලුම නිලධාරින්වගනුත් අපි 
වබොවහොම ඕනෑකමින් සහ බැගෑ ත්ව ඉමලා සිටිනවා  පුළුවන් 
නම් එය ්හනම් කරන්න කියලා. එවහම වනොවුවණොත් ගැටුමක් 

සික වන්න පුළුවන්. ධීවරවයෝ විශාල ්රමාණයක් අ  මුණ 
ගැවහනවා. ඒ මුණගැවහන ධීවරයන්  අ ට කියන්වන්  "වමය 
,ට්ටනයකට යන්න පුළුවන්  ඊට කලින් ආණ්ඩුව හැටියට වමයට 

මැදිහත් වන්න" කියලායි. ඒ නිසා අපි වබොවහොම කාරුණිකව ගරු 
සමිකතුමාවගන් ඉමලා සිටිනවා  එයට මැදිහත් වවලා ධීවරයන් 
වවනුවවන් යම් සහනයක් ලබා වලන්න කියලා. ගරු සමිකතුමනි  
ඔබතුමාවේ සහවයෝගය එලාත් අලත් ධීවරයන්ට ලැබුණා. 

අනාග්වප දීත් ඒ විධියටම එම සහවයෝගය ලැවේවි කියන 
විශව්ාසයත් එක්ක මවේ වරන සව්ම ය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.ාා. 6.0 ] 
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අො යුරො) 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - கடற்தறாழில் மற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  අල දින ඉදිරි ත් කළ 
නිවයෝග පිළිබඳව විවාලයක්  ැවැත්වුණා. ආණ්ඩු  ා්ථශව්වපත්  

විරුීධ  ා්ථශව් වපත් මැික සමිකවරු ඉ්ාම වහොඳින් ඒ විවාලයට 
සම්බන්ධ වුණා. අ  සිතුවාටත් වඩා සා්ථථක අලහස් ලැක්වීම් 
වල ැත්ව්න්ම සිීධ වුණා. මා ඒ පිළිබඳව ස්තුික කරන්න ඕනෑ. 
මා අල ුවී වම් නිවයෝග ඉදිරි ත් කරන ගමන් මවේ අලහස ්

ඉදිරි ත් කළා.  

විවශේෂවයන්ම ්හනම්  න්න ක්රම පිළිබඳව අවේ ගරු 
මන්ත්රීවරුන් වබොවහෝ වලවනක් කථා කළා. අවසානවප දී කථා 

කළ අවේ කවින්ල වහේෂාන් ායව්ථධන මන්ත්රීතුමා  වහක්ට්ථ 
අේපුහාමි මන්ත්රීතුමා සතුළු සියලුම මන්ත්රීවරුන් කියපු කාරණා 
පිළිබඳවත් අපි විවශේෂවයන්ම අවධානය වයොමු කරනවා. වම් 

කාරණාව සම්බන්ධව මට කියන්න ිකවබන්වන්  වම්  න්න ක්රම 
වරින් වර හඳුන්වා දී ිකවබන්වන්ත් NARA ආය්නය මඟින්ම 
වන බවයි. ඒක ්මයි ිකවබන ගැටලුව. ලයිලා නිරුක්කු කියන 

 න්න ක්රමය මීට අවුරුුල ගණනාවකට ඉස්සර වවලා හඳුන්වා ුලන් 
එකක්. ඊට  නිව විවරෝධ්ාවක් ආ නිසා NARA ආය්නය ගිය 
අවුරුීවී නැව් සාකච්ඡාවක්  වත්වා වලවගොමලන්වේ 
එකඟ්ාවකින් ්මයි වම් අලුත්  න්න ක්රමය හඳුන්වා ුලන්වන්. 

අවේ කවින්ල වහේෂාන් ායව්ථධන මන්ත්රීතුමාත් ඒ ගැන සඳහන් 
කළා. නමුත් ඒ ක්රමය තුළත් ලැන් යම් අකටයුත්්ක් සිීධ වන බව 
කුඩා ධීවරයන් අ ට  ැමිණිලි කරනවා. ඒ නිසා මා ඊවප ලවවසේ 

එම කණ්ඩායම මුණ ගැනිණා. ඒ කියන්වන් ්හනම්  න්න 
ක්රමවප වයවලන කණ්ඩායම. ඒ කණ්ඩායවම්ත් විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඒ වාවේම වහට දිනවප අනිත් කණ්ඩායම 

මුණගැවහනවා. ්ත්ත්වය වකවසේ වව්ත්  සත්් නැත්් කුමක් 
වුවත්  වම්ක ්හනම් කරන්න ලැන් අ ට තීන්ුලවක් ගන්න වවලා 
ිකවබනවා. ඒ  මහාන නිවයෝජි්වයෝත් ්දින් ඉම ම් කරන 

නිසාවවන් සහ අවනක් අයවේ ඉම මත් සැලකිමලට අරවගන. 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  හැබැයි අ ට ගැටලුවක් 
ිකවබනවා. නාරා ආය්නය වම් අවුරුීවී හඳුන්වා ුලන් ක්රමය 
්මයි වම් අවුරුීවීම ්හනම් කරන්න වවලා ිකවබන්වන්. ඒ 

වාවේම අධිකරණ තීන්ුලවක් ිකවබනවා. ඒකත් සැලකිමලට 
අරවගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ වවනුවවන් අ ට 
අධිකරණවයන් නැව් ඉම මක් කරන්න සිීධ වවයි  අන  නත් 

සම්පූ්ථණ කරන්න සිීධ වවයි. ඒ වාවේම අපි සාකච්ඡා කරලා 
ඔවුන්ට වන්දි මුලලක් වහෝ ලබාවලන්නත් සිුලවවයි. වමොකල  අපි 
හඳුන්වා ුලන් ක්රමයටම ඒ අය මිලියන ගණනක් වැය කරලා එම 

 න්න ක්රමවලට අවශය ලැම ආම් න්න අරවගන ිකවබනවා. 
වකවසේ වව්ත් මමත් විශව්ාස කරන්වන්  අවේ මුහුවී සම් ් 
අනාග්වප  - 

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු සමිකතුමනි  නාරා ආය්නය හඳුන්වා ුලන් ක්රමය 
ිකවබනවා වන්. ඒ ක්රමය හඳුන්වා ුලන්නාට  ඔ්ැනදී ධීවරයා 
වනොවවයි ඒ වැවේ කරන්වන්. එ්න වයා ාරිකවයෝ කිහි  

වලවනක් ඉන්නවා. ඒ වගොමවලෝ කරන්වන් අලුිකන් හඳුන්වා ුලන් 
ක්රමවප ලැල මතුපිටින් ්බාවගන  රණ ලැල ාාවි්ා කරන එකයි. 
එම නිසා එහි අධීක්ෂණයක් ිකවබන්න ඕනෑ. ඒ වාවේම මිකය 

ක්රියාත්මක කරන්න මැදිහත් වන Navy  එවක් නිලධාරින් ඉන්නවා 
වන්. Navy එකට කියන්න ඕනෑ  ගිහිමලා ඒක අධීක්ෂණය 
කරන්න කියලා. එ්වකොට ඒක නවත්වාගන්න පුළුවන්. 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  අලුත් ලැලම ්මයි ඒ අය  ාවිච්චි කරන්වන්. 

නමුත්  අවේ ධීවරයන්වේ ිකවබන වරෝලනාවක් ්මයි  ඒ අයට අපි 
ුලන්වන් - [බාධා කිරීමක්] නැහැ  සස් ්රමාණවප වවනසකටත් 
වැ කය කිවලෝමීට්ථ 10කට එහා ඒ කටයුත්් කරන්න කියලා ්මයි 

ඔවුන් ට කිේවේ. වලවගොමවලෝම එකඟ වවලා ්මයි කිේවේ  
කිවලෝමීට්ථ 10කට එහා ඒ කටයුත්් කරන්න කියලා. ඒ වාවේම   
diversලා ලමන්න එ ා කියලා.  කිවලෝමීට්ථ 10කට එහායින් මාළු 
අමලනවා නම් වලොකු ගැටලුවක් නැහැ. වමොකල  වකළවමලා 

මාළු ්මයි අමලන්වන්. කලින් ිකබුණු ක්රමය අනුව ගම රවලට 
විනාශ වන ගම මාළු අමලන්න අවසර ිකබුණා. ලැන් ඒවා 
සම්පූ්ථණවයන්ම ්හනම් කළා. වකළවමලා මාළු සම ම 

සඳහාම ්මයි ඒ ක්රමය හඳුන්වලා ුලන්වන්. වකළවමලා මාළු 
සම වම් ගැටලුවක් නැහැ. ඈ් මුහුවී සිටින වකළවමලා මාළු 
සමලුවේ නැත්නම්  ඊළඟ ලවස වන විට ඉන්දියාවටත් යනවා. ලැන් 

අමලන වකළවමවලෝ ඔක්වකෝම කිවලෝග්රෑම් 20ට වඩා වැ කයි. 
අපි කිේවේ කිවලෝග්රෑම් 4ට වඩා වැ ක මාළු අමලන්න කියලයි. 
අ ට වා්ථ්ා වන විධියට කිවලෝග්රෑම් 18න්  20න් එහා 

වකළවමවලෝ ්මයි අමලන්වන්. ඒ මාළු ්මයි ලැන් රට 
යවන්නත් ගන්වන්. විශාල ්රමාණයක මාළු අසව්ැන්නක් 
ලැවබනවා. නමුත් අවේ කුඩා ධීවරයන්  ැමිණිලි කරන්වන්  
කිවලෝමීට්ථ 10ක් එහාට යන්වන් නැතුව ඊට වමහා ඉඳලා ඒ 

කටයුත්් කරන්න අවශයයි කියන එකයි. වමන්න වම්ක ්මයි 
ධීවරයන්වේ ්රධාන ඉම ම වවලා ිකවබන්වන්. 

 ඒ අයට ිකවබන අවස්ථාවන් අහිමි වවනවා කියන එක ්මයි 

ඒ අය කියන්වන්. ඒ කුඩා ධීවරයන්වේ ඉම මත් සාධාරණයි. ඒ 
අය එම වැරැීල කරනවා. ඒක අධීක්ෂණය කරන්න අපි නාවික 
හමුලාවට බලය දීලා ිකවබනවා; වවරළ ආරක්ෂක බලකායට බලය 

දීලා ිකවබනවා.  නමුත් මුහුල ආරක්ෂා කරගන්නවා කියන එක 

වලවහසි නැහැ වන්. නාවික හමුලාව කියන්වන් ඔවුන් එනවකොට 

ධීවරවයෝ ඒක කරන්වන් නැහැ කියලායි. වකොවහොම වුණත් අ ට 
වම් ්හනම වමොන ක්රමවයන් වහෝ  නවන්න වවනවා. ඒ ්හනම 
ලැම්මාට  සව්සේ ්මුන්නාවන ්සේලා ඊළඟ ලවවසේ  ා්ථලිවම්න්තුවේදී 
කියන්න එ ා  "ගිය අවුරුීලට වැ කය වම් අවුරුීවී මාළු 

අසව්ැන්න අඩුවවලා" කියලා. වමොකල  අපි  න්න ක්රම ගණනාවක් 
්හනම් කරලා ිකවබනවා. එම ්හනම් කිරීම තුළ ලවස ්්ා එන 
ලක්ෂ ගණනක් වන මාළු කිවලෝ ගණන අඩු වවනවා. ඒ ්රමාණය 

ඉිකරි වවන්වන්ත් නැහැ.  

ගරු නිහාම ගලේ ත්ික මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා වහොඳින්ම 
ලන්නවා සික  ගම මාළු වවේ මාළු අපි සමලුවේ නැ්ත් කමක් 

නැහැ කියලා. වමොකල  ඔවුන් ඉන්නවා. ඒ වාවේම ගම ර ආශ්රි්ව 
ඔවුන් විනාශ වවනවා. නමුත් ටිකක් ඈ් මුහුවී ඉන්න 
වකළවමලා අල ලංකාවේ සිටියත් සමහර විට වහට ඉන්දියාවේ 

ඉන්න පුළුවන්; වවනත් ලවසක වවනත් රටකට යන්න පුළුවන්. 
නමුත්  අ ට නාරා ආය්නවප නිලධාරින් කියන්වන් වම් ක්රමය 
්හනම් කරන්න එ ා කියන එකයි. වම් ක්රමය ්හනම් කවළොත්  
අ ට මාළු අසව්ැන්වනන් එන ලක්ෂ ගණනක ආලායම 

නැිකවවනවා කියලා ්මයි ඔවුන් කියන්වන්. ඒ වුණත් මහාන 
නිවයෝජි්යන්වේ ඉම ම පිළිබඳවත්  අ ට සැලකිමල වයොමු 
කරන්න වවනවා. ඒ වාවේම කුඩා ධීවරයන්වේ ්රශන්ය 

සැලකිමලට ගන්නත් වවනවා. මම  ා්ථලිවම්න්තුවේදී  වම් කථාව 
කියන්වන්   එවහම නැත්නම් ඊළඟ අවුරුීවී කියයි  වම් ධීවර 
සමික ආවට  ස්වසේ මුහුවලන් ගන්න මාළු අස්වැන්න අඩුවුණා 

කියලා.  

ගරු නිහාම ගලේ ත්ික මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාත් ලන්නවා සික  
්හනම්  න්න ක්රමවලින් ්මයි ලැනටමත් අ ට වැ ක මාළු 

අසව්ැන්නක් ලැවබන්වන් කියලා.  ලකුවණ් ිකවබන ්හනම් 
 න්න ක්රමය නැවැත්තුවවොත් අ ට  වකො මණ මාළු ්රමාණයක් 
අහිමි වවයිල? වකෝස්  න්න ක්රමය තුළින් ලවසකට මාළු වටොන් 

ගණනක් එනවා. ඒ සඳහාත් ලැවැන්් විවරෝධයක් ිකවබනවා. 
නමුත් ඔබතුමා කියන්වනත් නැහැ ඒ ක්රමය ්හනම් කරන්න 
කියලා. ඔබතුමාට කියන්නත් බැහැ; මට කියන්නත් බැහැ; දිලිේ 
වවලආරච්චි රාාය අමා්යතුමාට කියන්නත් බැහැ. විශාල පිරිසක් 

ඒ ක්රමය තුළ රැකියාවේ වයවලනවා වවේම අ ට අවශය මාළු 
විශාල ්රමාණයක් වේනවා. ඒවක්දීත් ඒ වාවේම ්මයි  අපි 
සමලුවේ නැ්ත් වවනත් රටවලින් සවිමලා ඒ මාළු ටික අමලා 

ගන්නවා. ඒ මාළුන් එක එක  ැිකවලට යනවා. කඳ යන  ැත්්ට 
ගිහිමලා ඒ මාළුන් අමලා ගන්නවා. නැ වඟනහිර  ළාවත් ්වත් 
කටයුත්්ක් කළා  "අලවගොඩු වකෝස්" කියලා. ඒකත් ඒ 

ආකාරවයන්ම ්රශන්යක් ්මයි. අපි ඒකටත් යම් ආකාරයක 
්හනමක්  ැවනේවා. එ්වකොට  ඒ ්රාාවටත් ගැටලුවක් ආවා. 
ඊට  ස්වසේ  අපි වවනත් විකම  ක්රමයක් හඳුන්වලා ුලන්නා. 

NARA ආය්නවයන්ම හඳුන්වලා දීලා  ඒක කරවගන යන 
වකොට යම් ගැටලුවක් සික වවන වකොට අපි ්ව ක්රමයක් 
හඳුන්වලා වලනවා. වමව්ක් වනොකිේවාට කුඩා ධීවරයන්ට 
ිකවබන ්රධාන ්රශ්නයක්- 

 

ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඩයිනමයිට්  ාවිච්චි කරන එක සම්පූ්ථණවයන් න්ර කරන්න 
ඕනෑ. 

 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

වමව්ක් වනොකිේවාට  මම ලන්නා  රිදි කුඩා ධීවරයන් 
සම්බන්ධවයන් ිකවබන සත්්ම කථාව මීටත් වැ කය වවනස ්

1143 1144 

[ගරු මහින්ල අමරවීර මහ්ා] 
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වලයක්. කුඩා ධීවරයා වබොවහොම අමාරුවවන් මාළු කිවලෝ 100ක්  

150ක් ්මයි වබෝට්ටුවවන් වගවනන්වන්. ඒ වගනැමලා වවවළඳ 
ව ොළට ලාන වකොට  මහා  රිමාණවයන් ධීවර කටයුතු කරන 
ධීවරයන් මාළු කිවලෝ ලහලාහක්   හවළොස ්ලාහක්  විසි ලාහක් වි්ර 
 වගවනනවා. මුළු කණ්ඩායම බැලුවාම 1 500කට  2 000කට වැ ක 

්රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වගොමලන් වගනැමලා ලැම්මාම මාළු 
කිවලෝ ලක්ෂ ගණනක් වවවළඳ ව ොළට එනවා. එ්වකොට  කුඩා 
ධීවරයාවේ මාළුවලට මිලක් නැික වවනවා. ඒක ්මයි  වම්ැන 

ිකවබන බර ්ළම ්රශ්නය. ඒ ගැටලුවයි ිකවබන්වන්. 

වකවසේ වව්ත්  ඩයිනමයිට් සම්බන්ධව මම ඉ්ාමත් ලැ ක 

ස්ථාවරයක ඉන්නවා. අවේ ගාමිණී ායවික්රම ව ව්ථරා 

සමිකතුමාත් ඒ ගැන මවේ අවධානය වයොමු කළා.  මම සියලුම 

ආරක්ෂක නිලධාරින් කැඳවලා කිේවේ  වම්වාට ධීවර සහ ාලා 

සම් ත්  නිකන් නඩු ලාන්න එ ා කියලා. මම කිේවේ  "ධීවර සහ 

ාලා සම් ත්  නිකන් වනොවවයි  පුපුරණ ද්රවය ආඥා  න් 

යටවත් වම් අයට නඩු ලාන්න. වම් අයට ස  ගන්න ඉඩ ිකයන්න 

එ ා" කියලා. අපි ඒ ක්ථමාන්්යත් ්හනම් කරන්න කටයුතු 

කරනවා. ඒ සඳහා අවශය මික - රීික  නවනවා. ඩයිනමයිට් ගහන 

අයට ධීවර ක්ථමාන්්වප වයවලන්න ඉදිරිවපදී අවසථ්ාව වලන්වන් 

නැහැ. මම කිේවා  " ඒ සඳහා අවශය අණ නත් සම්පූ්ථණ 

කරන්න." කියලා. මීට  ස්වසේ ඩයිනමයිට් ගහලා මාළු මරන 

කට්ටිය වි්රක් වනොවවයි  ඒ මාළු ්රවාහනය කරන කට්ටියත්  

ඒවා විකුණන කට්ටියත් අත් අඩංවේවට ගන්න කියලා මම කියලා 

ිකවබනවා. ඒ වාවේම ඒ අයට ස  ගන්න වකොට High Court 

එවකන් ස  ගන්න සිුල වවන ආකාරයට නඩු  වරන්න කියලා 

්මයි මම සියලුම ආරක්ෂක නිලධාරින්ට ු වලස ් දීලා 

ිකවබන්වන්. නමුත්  සමහර නිලධාරින් ඒ කටයුත්් කරන්වන් 

නැික අවසථ්ා අ ට වා්ථ්ා වවනවා. සාමානය විධියට වම්වා නිලහස ්

කිරීම පිළිබඳව අ ට ව ො සිවලින් සමහර අවස්ථාවන්වලදී 

අහන්න ලැවබනවා. අපි ඒ පිළිබඳවත් ුසස් ව ොලිස් නිලධාරින් 

එක්ක ඉදිරිවපදී සාකච්ඡා කරන්න බලාව ොවරොත්තු වවනවා.  

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඒවා වමවහයවන වකනා ඉන්වන් වගොඩ. 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔබතුමා කිේව ඒ කථාව හරි. අල අවේ නිලධාරින් ලක්ෂයි  කුඩු 
වගන්වන වකනාත් අමලා ගන්න.  ඉසස්ර වාවේ වබොන මනුස්සයා 
හරි  ූදටි  ැකට් එකක් ළඟ ිකයාවගන ඉන්න මනුසස්යා හරි වි්රක් 

වනොවවයි අල අත් අඩංවේවට ගන්වන්. අවේ ව ො සිවප සමහර 
නිලධාරින් ලක්ෂ වවලා ිකවබනවා  කුඩු වගන්වන මිනිහා ලක්වාම 
වම්ක වහොයාවගන යන්න. ඒ වාවේම ගංාාත් එවහමයි. විකුණන 

එක්වකනා වි්රක් වනොවවයි  වක්රළවයන් වගන්වන මිනිහාත් 
අත් අඩංවේවට ගන්න ්ත්ත්වයට අල අවේ ව ො සිය  නාවික 
හමුලාව ලැනුවත් අිකන් ඉහළට සවිමලා ිකවබනවා. "වම් 

ඩයිනමයිට් වගවනන්වන් වකොවහන්ල  වම්වා විකුණන්වන් කවුල  
වම්වාවප අයිිකකාරවයෝ කවුල?" කියලා වහොයා බලන්න කියලා 
අපි අවශය ු වලස් ලැනටමත් ලබා දීලා ිකවබනවා. 

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඒ පුීගලයන් අහු වුණාට  ස්වසේ  ඒක වමවහයවන වකනා 

සවිමලා ස  වලනවා. 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒක නිසායි  අපි ඒ අයට ු වලස් ලබා ුලන්වන්  "වමවැනි 
සිුලවීම්වලදී ධීවර සහ ාලා සම් ත්  න් යටවත් කටයුතු 
කරන්න එ ා. පුපුරණ ද්රවය ආඥා  න් යටවත් කටයුතු කරන්න" 

කියලා. එ්වකොට  ස  ගන්න බැරි වවනවා. එවහම කළාම  ඔය 
වැවේ වලවහසි වවන්වන් නැහැ. නමුත් අවාසනාවන්් ්ත්ත්වය 
වන්වන්  වම් අය වකොවහොම වකොවහොම හරි මුලම මිකන් සමහර 

්ැන්වලදී වේවරන අවසථ්ා ිකවබන එකයි. නමුත් අපි ලැ ක වලස 
ඒ කටයුත්්  ාලනය කරන්න කටයුතු කරනවා.  

අපි මහ මුහුවී මත්සය අයිිකය අනිවා්ථයවයන්ම ගන්න ඕනෑ. 
අනාග්යට ඒක ඉතුරු කරන්නත් ඕනෑ. අනාග්  රපුරට අපි 

මත්සය සම් ් ඉතුරු කරන්නත් ඕනෑ. ඒ වාවේම අ ට ගන්න 
ිකවබන අවස්ථා  අපි ගන්න ඕනෑ. අවේ අවසථ්ා වවන රටකට 
වලන්න පුළුවන්කමක් අ ට නැහැ. ඒ වාවේම අවේ මන්ත්රීවරුන් 

වගොඩක් වලවනක් කිේවා  ුතුව්ථ වාවේම නැ වඟනහිර  ළාත්වල 
ඒ අයට ිකවබන ්රශන් පිළිබඳව. අවේ මන්ත්රීතුමන්ලාට මම වම් 
කාරණය කියන්න කැමැිකයි. ලබන අවුරුීවී ඉඳලා විශාල වැඩ 

පිළිවවළක් ුතුව්ථ ක්රියාත්මක කරනවා. වරායවම ටික හලලා 
වලනවා. ඒ වි්රක් වනොවවයි  අපි වබෝට්ටු ලබා වලන්න කටයුතු 
කරනවා. 

මුලිකේවලට අපි වබෝට්ටු 150ක් නිකම් ලබා වලනවා. ඒක  
සත්්ටම අ ට ඉන්දියාවවන් ලැබුණු ආධාරයක්. අපි ඒවා නිකම් 
-ස්  හක්වත් අය කරන්වන් නැතුව- ලබා වලනවා. ඊට අම්රව  
ලංකාවේ වලොකුම ධීවර වරායත් අපි ුතුව්ථ ්මයි සකස් කරන්න 

යන්වන්. ව ොයින්ට් වේුලරුවල අපි ඒ වරාය ලබන අවුරුීවී 
නි්ථමාණය කරන්න බලාව ොවරොත්තුවවන් ඉන්නවා. ඒ වාවේම 
අවනක් නැංවේරම් ව ොළවම  වරායන්වලට අවශය සියලුම 

 හනිකම් ලබා වලන්න අපි කටයුතු කරනවා. 

අිකගරු ානාධි ිකතුමාත්  ගරු අගමැිකතුමාත්  ඒ වාවේම ගරු 
මුලම සමිකතුමාත් හැම වවලාවේම කියන්වන් ුතුරු  ළා්ට 

සැලකිය යුතු යමක් ලැබුවණ් නැහැ කියලායි. යුීධය  ැවැික 
කාලවපදී වරායවම හැුලවණ් නැහැ  වබෝට්ටු ලබා ුලන්වන් නැහැ. 
අවේ  ළාත්වල මීට අවුරුුල  හවළොවකට  විසස්කට වි්ර ඉස්සර 

වවලා ධීවර ක්ථමාන්්ය කරපු ආකාරයට ්මයි ලැන් ුතුව්ථ ධීවර 
ක්ථමාන්්ය කරන්වන්. ඒ නිසා ඒ අයට අවශය සහවයෝගය ලබා 
වලන්න කියලා එතුමන්ලා මට කියා ිකවබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ 

වවනුවවන් විවශේෂ වැඩ පිළිවවළක් දියත් කරන බව ුතුරු  ළා් 
නිවයෝානය කරන ගරු මන්ත්රීවරුන්ට මා කියන්න කැමැිකයි. ඒ 
වාවේම නැ වඟනහිර  ළා්ට අවශය  හනිකම් ලබා දීමටත් අපි ඒ 
ආකාරවයන්ම කටයුතු කරනවා. අවුරුුල ලහඅටකට  ස්වසේ වම් 

රාය  ළමුවන ව්ාවට ධීවරයාට සහනාධාර ක්රමය යටවත් 
වබෝට්ටු සතුළු අවනකුත් ු කරණ ලබා වලනවා. අවුරුුල ලහඅටක් 
ිකස්වසේ ඒ කටයුත්් ඉටු කරන්න අවේ සමිකවරු ු ත්සාහ ලැරුවා. 

සමිකවරු ුනන්ුල වුණාට වැඩක් නැහැ  රායත් ඒ වවනුවවන් 
කැ  වවන්න ඕනෑ. වම් රාය ඒ වවනුවවන් අ  ුනන්ුල කළා. 
කැිබනට් මණ්ඩලයත් ඒ සඳහා අ ට අවසථ්ාව ලබා ුලන්නා. 

සියයට 50ක සහනාධාරයක් යටවත් විශාල ්රමාණවප -
විවීශිකයින් මාළු අමලන්න ාාවි්ා කරන විධිවප- යාත්රා ලබා 
වලන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

 ධීවර යාත්රාවල ්ත්ත්වය වැ කදියුණු කරන්නත් අපි කටයුතු 
කරනවා. ලැනට ධීවරයින් අමලා වගන එන මාළුවලින් සියයට 
40ක වි්ර ්රමාණයක් අ  වත් යනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට අවශය 
ය ්ාගාර  හනිකම්  winches, ඒ වාවේම කටු ආදිය සියයට 50ක 

සහනාධාර ක්රමයක් යටවත් ලබා දීමටත් කැිබනට් මණ්ඩලවප 

1145 1146 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

අනුමැිකය ලබා ුලන්නා. මුලම සමිකතුමා අ ට ඒ සඳහා අවශය 
සහවයෝගය ලබා ුලන්නා. ලකුණට වාවේම ුතුරට සහ 
නැ වඟනහිරටත් අපි ඒ වීවම ලබා වලනවා.  ඒ සම්බන්ධව  කවුරු 

හරි ඉදිරි ත් වවන්න සිටිනවා නම් අ ට ලැනුම් වලන්න කියා වම් 
වවලාවේදීම ගරු මන්ත්රීවරුන් ලැනුවත් කරන්න මම කැමැිකයි.  
ඒක ඉ්ාම විනිවිලාාවවයන් කරන්න අ ට අවශය වුණු නිසා අපි 

පුවත්  ත් ලැන්වීම්  ළ කරලායි ව්ෝරා ගත්වත්. හි්වත්කම්වලට 
ුලවු කරලා වම් ක්ථමාන්්ය වට්ටන්න අ ට පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ධීවරයින්ට ්මයි අපි වබෝට්ටු ලබා වලන්න ඕනෑ. බස් රථ ධාවනය 

කරන මිනිනින්ට වබෝට්ටු ලබා ුලන්නාට ධීවර ක්ථමාන්්ය සා්ථථක 
වවන්වන් නැහැ. ධීවර ක්වෂේත්රවප නියැවළන අයට ්මයි අපි ඒ 
සහනාධාර ලබා වලන්වන්. ඔබතුමන්ලා වව්ත් එවහම කවුරු හරි 

ඉදිරි ත් වවලා ිකවබනවා නම්  අපි ඒ අවස්ථාව ලබා වලන්න 
ූලානම්.  

මම මීට වඩා කථා කරන්වන් නැහැ. අල වමම විවාලවපදී 
ඔබතුමන්ලා ඉ්ාමත් වැලගත් අලහස් ඉදිරි ත් කළා. ඒ සඳහා මම 

ස්තුිකවන්් වවනවා. ඒ සියලු වීවම පිළිබඳව සැලකිලිමත් වවලා  
ධීවර ාන්ාවට වහොඳ කාලයක් ුලා කරන්නත්  ඒ වාවේම වම් 
ක්වෂේත්රය තුළින් රට වගොඩ නඟන්නත් අපි බලා ව ොවරොත්තු 

වවනවා. අවේ රට වගොඩ නඟන්න පුළුවන් ්රධාන ක්ථමාන්්යක් 
්මයි ධීවර ක්ථමාන්්ය. කෘෂික්ථමාන්් ය  ැත්ව්න් ලැන් අපි 
ු රිම මට්ටමට ළඟා වවමින්  විකනවා. ධීවර ක්ථමාන්්ය අ ට 

්ව වගොඩක් ඉදිරියට වගන යන්න පුළුවන්. අපි ඒ අවසථ්ාව ුලා 
කර ගන්නවා. විශාල මනින් ්රමාණයක් විවීශ වවවළඳ ව ොළට 
යවලා සමලි වහොයන්නත්  වීය ය නිෂ ්ාලනය වැ ක කරන්නත්  

වැේවල මාළු වැ ක කරන්නත්  කළපු තුළ මාළු වැ ක කරන්නත්  ඒ 
වාවේම මුහුවලන් වහොඳ මාළු වගවනන්නත් අපි අවශය පියවර 
ගන්නා බව සහිකක කරමින්  මා නිහඬ වවනවා. වබොවහොම 

ස්තුිකයි. 
 

ගු නිතයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මහින්ල අමරවීර සමිකතුමනි  ධීවර ක්වෂේත්රය ගැන වහොඳ 
ලැනුමක් ිකවබන  හම්බන්ව්ොට දිස්ත්රික්කය නිවයෝානය කරන 

වකවනක් විධියට ඔබතුමා වම් ක්වෂේත්රයට නායකත්වය දීම 
වකවරහි වම්  ා්ථලිවම්න්තුවේ අ ට වලොකු විශ්වාසයක් 
ිකවබනවා.   

 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  මා  හ් සඳහන් වයෝානාව 
ඉදිරි ත් කරනවා: 

"1996 අංක 2 ලරන ධීවර සහ ාලා සම් ත්  නවත් 14අ  14ආ  14ස  
14ඈ  14ඉ  14ඊ  14ු  14ඌ  14එ  14ඒ  14ඔ  14ඕ  14ක සහ 14ග 

වගන්ික සමඟ කියවිය යුතු 61(1)(්) වගන්ිකය යටවත්  ධීවර සහ ාලා 

සම් ත් සංව්ථධන අමා්යවරයා විසින් සාලන ලුලව  අංක 1878/12 සහ 

2014 සැේ්ැම්බ්ථ 01 දිනැික අික විවශේෂ ගැසට්  ත්රවප  ළ කරනු ලැබ  

2016.09.06 දින ඉදිරි ත් කරන ලල නිවයෝග අනුම් කළ යුතු ය."  
 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

III 
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  මා  හ් සඳහන් 

වයෝානාව ඉදිරි ත් කරනවා: 

"1996 අංක 2 ලරන ධීවර සහ ාලා සම් ත්  නවත් 14අ  14ආ  14ස  

14ඈ  14ඉ  14ඊ  14ු  14ඌ  14එ  14ඒ  14ඔ  14ඕ  14ක සහ 14ග 

වගන්ික සමඟ කියවිය යුතු 61(1)(්) වගන්ිකය යටවත්  ධීවර සහ ාලා 
සම් ත් සංව්ථධන අමා්යවරයා විසින් සාලන ලුලව  අංක 1892/41 සහ 

2014 වලසැම්බ්ථ 12 දිනැික අික විවශේෂ ගැසට්  ත්රවප  ළ කරනු ලැබ  

2016.09.06 දින ඉදිරි ත් කරන ලල නිවයෝග අනුම් කළ යුතු ය." 

 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

IV 
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  මා  හ් සඳහන් 
වයෝානාව ඉදිරි ත් කරනවා: 

"1996 අංක 2 ලරන ධීවර සහ ාලා සම් ත්  නවත් 61(1)(ඌ) වගන්ිකය 

යටවත් ස් වවීශ කටයුතු සහ ධීවර  අමා්යවරයා විසින් සාලන ලුලව  අංක 

1904/10 සහ 2015 මා්ථතු 0  දිනැික අික විවශේෂ ගැසට්  ත්රවප  ළ කරනු 

ලැබ  2016.09.06 දින ඉදිරි ත් කරන ලල නිවයෝග අනුම් කළ යුතු ය." 
 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
V 
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  මා  හ් සඳහන් 
වයෝානාව ඉදිරි ත් කරනවා: 

"1996 අංක 2 ලරන ධීවර සහ ාලා සම් ත්  නවත් 61(1)(ණු)  (ණඌ) 

සහ (්) වගන්ික යටවත් ධීවර අමා්යවරයා විසින් සාලන ලුලව  අංක 
1907/47 සහ 2015 මා්ථතු 26 දිනැික අික විවශේෂ ගැසට්  ත්රවප  ළ කරනු 

ලැබ  2016.09.06 දින ඉදිරි ත් කරන ලල නිවයෝග අනුම් කළ යුතු ය." 
 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

   

VI 
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  මා  හ් සඳහන් 
වයෝානාව ඉදිරි ත් කරනවා: 
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[ගරු මහින්ල අමරවීර මහ්ා] 
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"1996 අංක 2 ලරන ධීවර සහ ාලා සම් ත්  නවත් 61(1)(ඕ) සහ (්) 

වගන්ික යටවත් ධීවර අමා්යවරයා විසින් සාලන ලුලව  අංක 1907/47 සහ 

2015 මා්ථතු 26 දිනැික අික විවශේෂ ගැසට්  ත්රවප  ළ කරනු ලැබ   

2016.09.06 දින ඉදිරි ත් කරන ලල නිවයෝග අනුම් කළ යුතු ය." 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

VII 
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  මා  හ් සඳහන් වයෝානාව 
ඉදිරි ත් කරනවා: 

"1996 අංක 2 ලරන ධීවර සහ ාලා සම් ත්  නවත්  0 වැනි වගන්ිකය 

සමඟ කියවිය යුතු 61 වගන්ිකය යටවත් ධීවර සහ ාලා සම් ත් සංව්ථධන 

අමා්යවරයා විසින් සාලන ලුලව  අංක 1924/6 සහ 2015 ජූලි 20 දිනැික 

අික විවශේෂ ගැසට්  ත්රවප  ළ කරනු ලැබ   2016.09.06 දින ඉදිරි ත් 

කරන ලල නිවයෝග අනුම් කළ යුතු ය." 
 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

VIII 
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  මා  හ් සඳහන් වයෝානාව 

ඉදිරි ත් කරනවා: 

"1996 අංක 2 ලරන ධීවර සහ ාලා සම් ත්  නවත් 29 වැනි වගන්ිකය 

සමඟ කියවිය යුතු 61 වගන්ිකය යටවත් ධීවර සහ ාලා සම් ත් සංව්ථධන 

අමා්යවරයා විසින් සාලන ලුලව  අංක 19 8/2 සහ 2015 ඔක්ව්ෝබ්ථ 26 

දිනැික අික විවශේෂ ගැසට්  ත්රවප  ළ කරනු ලැබ  2016.09.06 දින 
ඉදිරි ත් කරන ලල නිවයෝග අනුම් කළ යුතු ය." 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

IX 
 

ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  මා  හ් සඳහන් වයෝානාව 
ඉදිරි ත් කරනවා: 

"1996 අංක 2 ලරන ධීවර සහ ාලා සම් ත්  නවත් 61(1)(්) වගන්ිකය 

යටවත් ධීවර සහ ාලා සම් ත් සංව්ථධන අමා්යවරයා විසින් සාලන ලුලව  

අංක 19 8/2 සහ 2015 ඔක්ව්ෝබ්ථ 26 දිනැික අික විවශේෂ ගැසට්  ත්රවප 

 ළ කරනු ලැබ  2016.09.06 දින ඉදිරි ත් කරන ලල නිවයෝග අනුම් කළ 

යුතු ය." 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

X 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  මා  හ් සඳහන් 
වයෝානාව ඉදිරි ත් කරනවා: 

 

"1996 අංක 2 ලරන ධීවර සහ ාලා සම් ත්  නවත් 14අ  14ආ  14ස  

14ඈ  14ඉ  14ඊ  14ු  14ඌ  14එ  14ඒ  14ඔ  14ඕ  14ක සහ 14ග 

වගන්ික සමඟ කියවිය යුතු  61(1)(්) වගන්ිකය යටවත් ධීවර සහ ාලා 

සම් ත් සංව්ථධන අමා්යවරයා විසින් සාලන ලුලව  අංක 1945/6 සහ 

2015 වලසැම්බ්ථ 14 දිනැික අික විවශේෂ ගැසට්  ත්රවප  ළ කරනු ලැබ  
2016.09.06 දින ඉදිරි ත් කරන ලල නිවයෝග අනුම් කළ යුතු ය." 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

XI 

 
ගු ෙහින්ා අෙරවීර ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  මා  හ් සඳහන් 
වයෝානාව ඉදිරි ත් කරනවා: 

 
"1996 අංක 2 ලරන ධීවර සහ ාලා සම් ත්  නවත් 61(1)(්) වගන්ිකය 

යටවත් ධීවර සහ ාලා සම් ත් සංව්ථධන අමා්යවරයා විසින් සාලන 

ලුලව  අංක 1945/7 සහ 2015 වලසැම්බ්ථ 14 දිනැික අික විවශේෂ ගැසට් 

 ත්රවප  ළ කරනු ලැබ  2016.09.06 දින ඉදිරි ත් කරන ලල නිවයෝග 
අනුම් කළ යුතු ය." 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

කල් ැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු ගයන්  කුණාිනලක ෙහ ා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  " ා්ථලිවම්න්තුව ලැන් කම 

්ැිබය යුතුය"යි මා වයෝානා කරනවා. 

 
ප්රශ්පනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු නිතයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සාාව කම ්ැබීවම් වයෝානාව  ගරු මයිමවාගනම් 
ිකලකරාාා මහ්ා. 
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 ා්ථලිවම්න්තුව 

නුවරඑිතය දිසපත්රික්කත  ප්රාතද්ශීය තල්කම් කාර්යාල 
සංඛයාව වැඩි කර ගැනීෙ  

நுவதரலியா மாவட்டத்தில் பிரரதச தசயலகங்களின் 

எண்ைிக்கககய அதிகாித்தல் 
INCREASE OF NUMBER OF DIVISIONAL SECRETARIATS IN 

NUWARA ELIYA DISTRICT 
 

 

[අ.ාා. 6.19] 

 
ගු ෙයිල්වාගනම් ිනලකරාජා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  සාාව කම ්බන 
අවස්ථාවේ වයෝානාව ඉදිරි ත් කිරීමට කාලය ලබා දීම ගැන මම 
 ළමුවවන්ම ස්තුිකවන්් වන අ්ර  මා  හ් සඳහන් වයෝානාව 
ඉදිරි ත් කරනවා: 

"නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කවප ්රාවීය ය වමකම් කා්ථයාල 05ක් ලැනටමත් 

ක්රියාත්මක වන අ්ර  ඉන් අඹගමුව සහ නුවරඑළිය ්රාවීය ය වමකම් 
වකොට්ඨාසවල ලක්ෂ 02ක්  මණ වූ ානගහනයක් වාසය කරයි. වම් 

වහේතුවවන් ්රාවීය ය වමකම් කා්ථයාලවල වසේවාවන් ලබා ගැමම සඳහා 

 ැමිවණන ාන්ාවට විශාල බාධාවක් සික වන අ්ර  එ  ්රාවීය ය 

වමකම් සතුළු නිලධාරින්ට විධිමත්  රිදි ්ම රාාකාරිය ඉටු කිරීමටල 

වමම ්ත්ත්වය බාධාවක් වී ස්. එබැවින්  නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කවප 

්රාවීය ය වමකම් බල ්රවීශය සංවශෝධනය වකොට අවම වශවයන් 
්රාවීය ය වමකම් කා්ථයාල 15ක් වහෝ සික කිරීමට කටයුතු කරන වමන් 

ස්වවීශ කටයුතු අමා්යාංශවයන් ඉමලා සිටීමට වමම වයෝානාව 

ඉදිරි ත් කරමි." 

 
ගු නිතයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! කවුරුන් වහෝ ගරු මන්ත්රීවරවයක් ගරු බන්ුලල 
ලාම බණ්ඩාරිවගොඩ මන්ත්රීතුමාවේ නම මූලාසනය සඳහා 
වයෝානා කරන වමන් ඉමලා සිටිනවා. 

 
ගු වජිර අතේවර්ධන ෙහ ා (සපවතද්ශ් ක ුතුර 
අො යුරො) 
(மாண்புமிகு  வஜிர அரபவர்தன - உள்நாட்டலுவல்கள் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිවයෝාය කථානායකතුමනි  "ගරු බන්ුලල ලාම 

බණ්ඩාරිවගොඩ මන්ත්රීතුමා ලැන් මූලාසනය ග් යුතුය"යි මා 
වයෝානා කරනවා. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ග  ුනිතයෝජය  කාානායකුරො මූලාසනතයන් ඉවත් 

වුතයන්  ගු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිතගොඩ ෙහ ා මුලාසනාරූඪ විය. 
    அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு பந்துல லால் 

பண்டாாிதகாட அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
      Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. BANDULA LAL BANDARIGODA took the Chair. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මයිමවාගනම් ිකලකරාාා මන්ත්රීතුමනි  කථා කරන්න. 

ගු ෙයිල්වාගනම් ිනලකරාජා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වබොවහොම ස්තුිකයි. මම 
ඉ්ාමත්ම සතුටු වවනවා මවේ මිත්ර ගරු බන්ුලල ලාම 

බණ්ඩාරිවගොඩ මන්ත්රීතුමා  -එතුමා මා සමඟ  ළමු වරට වම් 
 ා්ථලිවම්න්තු වේ වා ක වී සිටින මිත්ර මන්ත්රීවරවයක්.- 
මූලාසනාරූඪව සිටියදී වම් වැලගත් වයෝානාව ඉදිරි ත් කිරීමට 
ලැබීම ගැන.  

தகளரவ தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கரள, 

நுவதரலியா மாவட்டமானது, இந்த நாட்டில் 

முக்கியத்துவமிக்கது என்பகத நாம் அறிரவாம். கடல் 

மட்டத்திலிருந்து ஆயிரம் அடிக்கு ரமற்பட்ட 

உயரத்கதக்தகாண்ட, "இலங்ககயில் ஓர் இங்கிலாந்து" என 

வர்ைிக்கப்படக்கூடிய, கடற்ககரயிலிருந்து மூன்றகர மைி 

அல்லது நான்கு மைி ரநரப் பயை தூரத்கதக்தகாண்ட, 

வருடம் ரதாறும் குளிர் காலநிகலகய அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு 

சுவர்க்கமாக அகமந்திருக்கின்ற பிரரதசம்தான் இந்த 

நுவதரலியா மாவட்டம். இதனுகடய இயற்கக அழகு 

பற்றியும் அங்கிருக்கின்ற தபாருளாதார வளச் தசழுகம 

பற்றியும் நாம் நன்கு அறிரவாம். இருந்ததபாழுதிலும், 

அம்மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற மிக முக்கியமான 

பிரச்சிகனகய அங்குள்ள மக்களின் பிரதிநிதி என்ற 

வககயிரல, இந்த உயாிய சகபயிரல ஒரு  பிரரரகையாக 

முன்கவக்க விரும்புகின்ரறன்.  

தற்தபாழுது, நுவதரலியா மாவட்டத்தில் ஐந்து பிரரதச 

தசயலகங்கள் தசயற்பாட்டில் உள்ளன. நாங்கள் இந்தப் 

பாராளுமன்றத்தில் எடுக்கின்ற அபிவிருத்தி சம்பந்தமான, 

அரசியல் சம்பந்தமான மற்றும் மக்கள் நலன் சார்ந்த 

தீர்மானங்ககள நகடமுகறப்படுத்துகின்ற அலகாக இந்தப் 

பிரரதச தசயலகங்கரள காைப்படுகின்றன என்பது 

எங்களுக்குத் ததாியும். நாங்கள் இந்த நடவடிக்ககககள 

மாவட்ட தசயலகங்களினூடாகப் பிரரதச 

தசயலகங்களின்மூலம்தான் ரமற்தகாண்டு வருகின்ரறாம். 

அந்த வககயில் தற்தபாழுது இலங்ககயில் 331 பிரரதச 

தசயலகங்கள் காைப்படுகின்றன. அரதரபால், இந்தப் 

பிரரதச தசயலகங்களுக்குக்கீழ் அடிமட்ட அலகாக 14,021 

கிராம ரசவகர் பிாிவுகள் காைப்படுகின்றன. நாங்கள் இந்த 

அளவிகன கவத்துக்தகாண்டு, ரதசிய ாீதியாக இந்த நாட்டின் 

சனத்ததாககயுடன் ஒப்பிட்டுப்பார்த்து, எத்தககய அளவான 

சனத்ததாககக்கு ஒரு கிராம ரசவகர் பிாிவு அகமயரவண்டும்; 

எத்தககய அளவான சனத்ததாககக்கு ஒரு பிரரதச தசயலகம் 

அகமயரவண்டும் என்பகதத் தீர்மானிக்கரவண்டும்.  

இலங்கக நாட்டின் தமாத்த சனத்ததாககயானது , 

2,35,09,439 என்பதாக இறுதியாக ரமற்தகாள்ளப்பட்ட 

கைிப்பீடு காட்டுகின்றது. அந்த வககயில், இந்த 14,021 

கிராம ரசவகர் பிாிவுககள எடுத்துக்தகாண்டால், ஒரு கிராம 

ரசவகர் பிாிவில் சராசாியாக 1,450 ரபகரக்தகாண்ட மக்கள் 

ததாககயினர் காைப்படலாம். அரதரபால், 331 பிரரதச 

தசயலகங்ககள எடுத்துக்தகாள்ரவாமாக இருந்தால், 

சராசாியாக 61,500 ரபகரக்தகாண்ட மக்கள் 

ததாககயினருக்கு ஒரு பிரரதச தசயலகம் அகமக்கக்கூடிய 

வாய்ப்பு இருக்கின்றது. இது ரதசிய ாீதியில் சராசாியாக 

இருக்கக்கூடிய நிகலகம. என்றாலும், இந்த நாட்டிரல ரதசிய 

ாீதியாக பிரரதச தசயலகங்களுக்கிகடரய நகடமுகறயில் 

எவ்வாறு  சனத்ததாகக பகிரப்பட்டிருக்கின்றது? அல்லது, 

கிராம ரசவகர் பிாிவுகளிகடரய எவ்வாறு பகிரப்பட்டிருக்  

கின்றது? என்று பார்த்தால், குறிப்பாக நான் பிரதிநிதித்துவம் 
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தசய்கின்ற நுவதரலியா மாவட்டத்தில் இந்த ரதசிய மட்ட 

நிகலயிலிருந்து ரவறுபட்ட அல்லது மாறுபட்ட 

நிகலகமயில்தான் அங்குள்ள பிரரதச தசயலகங்களும் கிராம 

ரசகவயாளர் பிாிவுகளும் காைப்படுவகத நாங்கள் 

அவதானிக்கலாம். நாங்கள் ஏன், இதகனக் கூறுகின்ரறாம் 

என்பதற்கான நியாயப்பாடுகளாக இங்கு சில முக்கியமான 

விடயங்ககள முன்கவக்க விரும்புகிரறன்.  

குறிப்பாக, நுவதரலியா மாவட்டத்தின் சனத்ததாகககய 

எடுத்துக்தகாள்ரவாமாக இருந்தால், அதில் 60 சதவீதமாரனார் 

தமிழ் ரபசும் மக்களும் 39 சதவீதமாரனார் சிங்களம் ரபசும் 

மக்களும் மிகுதி ஒரு சதவீதத்துக்கும் குகறவான அளவு 

ஏகனய தமாழி ரபசும் மக்களும் வாழ்கின்றார்கள். வடக்கு, 

கிழக்குக்கு தவளிரய அதிகளவில் தமிழ் ரபசுகின்ற மக்கள் 

வாழுகின்ற பிரரதசமாக இந்த மாவட்டம் காைப்படுகின்றது. 

குறிப்பாக, அங்கு தபருந்ரதாட்டம் சார்ந்து, அந்தத் 

ததாழில்துகற சார்ந்து வாழ்கின்ற மக்களின் எண்ைிக்கக 

அதிகமாகக் காைப்படுகிறது. நுவதரலியா மாவட்டத்தின் 

தகாத்மகல பிரரதச தசயலாளர் பிாிவுக்குட்பட்ட, மடக்கும்புற 

என்ற ரதயிகலத் ரதாட்டத்தின் ததாழிலாளர்களான 

தபற்ரறாருக்குப் பிறந்த பிள்களரய நான் என்பகத இங்கு 

தபருகமரயாடு தசால்ரவன். அந்தப் பிரரதச தசயலகத்தின்கீழ் 

இருக்கின்ற கிராம ரசகவயாளர்களின் எண்ைிக்கக 

ததாடர்பில், அல்லது எங்களுகடய மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற 

கிராம ரசகவயாளர்களின் எண்ைிக்கக ததாடர்பில் இந்த 

உச்ச சகபயிரல பதிவு தசய்யரவண்டிய கடப்பாடு எனக்கு 

இருக்கின்றது.  

தகாத்மகல  பிரரதச தசயலகத்தின்கீழ் வருகின்ற 468 K - 

மடக்கும்புற வடக்கு என்ற எங்களது கிராம ரசகவயாளர் பிாிவு 

2,852 ரபகர உள்ளடக்கியதாகக் காைப்படுகின்றது. 

நுவதரலியா மாவட்டத்தின் ஹங்குராங்தகத்த பிரரதச 

தசயலகத்திற்குட்பட்ட ஒக்கந்தகல எனப்படுகின்ற 510 B - 

கிராமரசவகர் பிாிவு  தவறும் 134 ரபகரக் தகாண்டதாகக் 

காைப்படுகின்றது. கிட்டத்தட்ட 2,800 ரபகரக் 

தகாண்டிருக்கின்ற எங்களுகடய கிராமரசவகர் பிாிகவப் 

பார்க்கும்ரபாது அதகன ஒரு கிராம ரசவகர் எவ்வாறு 

நிர்வகிப்பார் என்ற ரகள்வி எழக்கூடும். ஆனால், இந்தக் கிராம 

ரசவகர் பிாிவுக்கு இந்த நாட்டில் ஒரு தபருகம இருக்கின்றது. 

இந்தக் கிராம ரசவகர் பிாிவிலிருந்து தற்ரபாது  இந்த நாட்டில் 

ஓர் அகமச்சரகவ அந்தஸ்துள்ள அகமச்சர் பழனி திகாம்பரம் 

அவர்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக மயில்வாகனம் 

திலகராஜா ஆகிய நானும் ததாிவு தசய்யப்பட்டுள்ளரதாடு, 

மத்திய மாகாை சகபக்கு விவசாய, ரதாட்ட உட்கட்டகமப்பு 

அகமச்சராக மருதபாண்டி ரரமஷ் என்பவரும் 

ததாிவுதசய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்ற தபருகமயான 

விடயத்கத நான் இந்தச் சகபயிரல பதிவுதசய்ய 

விரும்புகின்ரறன். நாங்கள் அரசியல் ாீதியாக ரவறுபட்டு 

நின்றாலும்கூட, ஒரு பின்தங்கிய கிராமத்தில் வாழ்ந்த 

எங்களுக்கு இத்தககய அரசியல் ாீதியான தசயற்பாட்கட 

முன்கவக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் இருந்திருக்கிறது.  

இன்றுமட்டுமல்ல, இதற்கு முன்பதாகவும் 1986ஆம் 

ஆண்டுகளில் இந்தச் சகபயில் அங்கம் வகித்த அப்ரபாகதய 

இலங்கக ததாழிலாளர் காங்கிரஸின் தபாதுச் தசயலாளராக 

இருந்த எம்.எஸ். தசல்லச்சாமி அவர்களும் இந்தக் கிராம 

ரசவகர் பிாிவுக்கு உாித்தானவர். இலங்கக சுதந்திரமகடந்த 

காலத்தில் அதாவது, 1947 முதல் 1952 வகரயில் இடம்தபற்ற 

முதலாவது ரதசிய பாராளுமன்றத்தில் அங்கத்தவராக இருந்து, 

பின்னாளில் எங்களது ததாழிலாளர் ரதசிய சங்கத்தின் 

உறுப்பினராகவும் தசயற்பட்ட கவிஞர் சி.வி. ரவலுப்பிள்கள 

பிறந்ததும் இந்தக் கிராம ரசகவயாளர் பிாிவில்தான்.  

இந்தப்  பிாிகவப் பற்றி நான் இவ்வளவு விாிவாகச் 

தசால்வதற்குக் காரைமும் உண்டு. ரதசிய ாீதியாக ஒரு கிராம 

ரசகவயாளர் பிாிவுக்கு 1,450 ரபகரக்தகாண்ட சனத்ததாகக 

என்ற நிகல இருக்கும்ரபாது, இந்தத் ரதாட்டப் பகுதிகளிரல 

குறிப்பாக நுவதரலியா மாவட்டத்திரல 1400 - 2000 ரபர் 

என்ற நிகலயிலிருந்து ரமலும் அதிகாித்த ததாககயிகனகரக்  

தகாண்ட ஒரு பிாிவும் உள்ளது. தகளரவ தகலகமதாங்கும் 

உறுப்பிோ்னர் அவர்கரள, நுவதரலியா மாவட்டத்தின் 

அம்பகமுவ பிரரதச தசயலக பிாிவின்கீழ் வருகின்ற 

ரகக்கரசால் என்ற கிராம ரசவகர் பிாிவு 10,150 ரபகரக் 

தகாண்டததன்று தசான்னால், நீங்கள் ஆச்சாியப்படக்கூடும்.  

අඹගමුව එක්සත් ාාිකක  ක්ෂ සංවිධායක හා  ා්ථලිවම්න්තු 
මන්ත්රී  මා මිත්ර වක්.වක්. පියලාස මැිකතුමා ලැන් වම් ගරු සාාවේ 
ඉන්න නිසා මම ඒ කාරණය කියනවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ්ව මිනිත්තුවක කාලයක් ිකවබනවා.  

 

ගු ෙයිල්වාගනම් ිනලකරාජා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට ්ව විනා ක වලකක් වහෝ 
තුනක් ලබා වලන්න. වමොකල  වම්ක වැලගත් අවස්ථාවක්. මම 

ඡන්ලය ඉමලලා වම්  ා්ථලිවම්න්තුවට එන්න හිතු වේ -මාවේ 
වීශ ාලන අරමුණ වුවණ්- වමවැනි වීවම ගැන කථා කරන්නයි; 
අවේ දිස්ත්රික්කවප ිකවබන වම් අඩු  ාඩු ටික වම් ුත්්රී්ර 
සාා වට ඉදිරි ත් කරන්නයි. බලන්න  නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කවප 

වම් සංඛ්යාව.  

நுவதரலியா மாவட்டத்தின்  சனத்ததாகக 7,11,644 

ரபராகும். அங்கு 490 கிராம ரசவகர் பிாிவுகளும் 5 பிரரதச 

தசயலகங்களும் இருக்கின்றன. இந்த ஐந்து பிரரதச தசயலக 

பிாிவுககளயும் ஒவ்தவான்றாகப் பார்ப்ரபாம். தகாத்மகல 

பிரரதச தசயலகப் பிாிவானது 1,01,180 ரபகர 

உள்ளடக்கியுள்ளது. இது ரதசிய சராசாிகயவிட அதிகமாகும். 

ஹங்குராங்தகத்த பிரரதச தசயலகமானது 88,528 ரபகர 

உள்ளடக்கியுள்ளது. இங்கும் சராசாி எண்ைிக்கககயவிட 

அதிகளவான மக்கள் வாழ்கின்றனர். அரதரபால, வலப்பகன 

பிரரதச தசயலகப் பிாிகவ எடுத்துக்தகாண்டால் அங்கும் 

1,04,119 ரபகரக்தகாண்ட சனத்ததாககயினர் 

இருக்கின்றார்கள். இங்கும் சராசாிகயவிட அதிகமான 

சனத்ததாககயினர் இருக்கின்றனர். நுவதரலியா பிரரதச 

தசலயகப் பிாிகவ எடுத்துக்தகாண்டால், அங்கு 2,12,094 

ரபகரக்தகாண்ட சனத்ததாககயினர் வாழ்கின்றார்கள். இது  

வரலாற்றில் பதியப்படரவண்டிய விடயமாகும். அம்பகமுவ 

பிரரதச தசயலகப் பிாிவானது 2,05,723 ரபரடங்கிய 

சனத்ததாகககயக் தகாண்டிருக்கின்றது. இங்கு 65,000 என்ற 

சராசாி சனத்ததாகககயவிட மூன்று மடங்குக்கும் அதிகமான 

அளவு மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். இந்த நிகலகம மாற்றப்பட 

ரவண்டும்.  

இது இவ்வாறிருக்க நாங்கள் இந்த நாட்டிலுள்ள ஏகனய 

ஒருசில பிரரதச தசலயகப் பிாிவுகளின் நிகலகமகய 

பார்ப்ரபாம். 7,382 சனத்ததாகககயக் தகாண்ட 

ரகாமரங்கடவல பிரரதசத்துக்கு ஒரு பிரரதச தசயலகம் 

இருக்கின்றது. யாழ்ப்பாைத்திரல, ஊர்காவற்றுகறயிரல 

3,824 அளவான சனத்ததாககக்கு ஒரு பிரரதச தசயலகம் 

இருக்கின்றது. அரதரபால, தமாறதவவ என்கின்ற பிரரதச 

1153 1154 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

தசயலகமானது 7,968 அளவான சனத்ததாகககயக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. லகுகல பிரரதச தசயலகமானது 8,914 

அளவான சனத்ததாகககயக் தகாண்டிருக்கின்றது. அந்த 

வககயில், நுவதரலியா மாவட்டத்தில் சனத்ததாகக 

அளவீட்டின் அடிப்பகடயில் அங்கு எவ்வாறு பிரரதச 

தசயலகப் பிாிவுகள் அகமயரவண்டுதமன்பது பற்றி கைிப்பீடு 

தசய்து கவத்திருக்கிரறன்.  

தகாத்மகல பிரரதசத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பிரரதச 

தசயலகமானது இரண்டாக அதிகாிக்கப்பட ரவண்டும். 

ஹங்குராங்தகத்த பிரரதசத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பிரரதச 

தசயலகமானது இரண்டாக அதிகாிக்கப்பட ரவண்டும். 

வலப்பகன பிரரதசத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பிரரதச 

தசயலகமானது இரண்டாக அதிகாிக்கப்பட ரவண்டும். 

நுவதரலியா பிரரதசத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பிரரதச 

தசயலகமானது  மூன்றாக  அதிகாிக்கப்பட ரவண்டும். 

அம்பகமுவ பிரரதசத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பிரரதச 

தசயலகமானது  மூன்றாக  அதிகாிக்கப்பட ரவண்டும்; 

அதற்கான வாய்ப்புக்கள் காைப்படுகின்றன.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, ஒரு 

மாவட்டப் பிரதிநிதியாக - மக்கள் பிரதிநிதியாக - இருக்கும் 

நான் மட்டும் இப்படிக் ரகாரவில்கல. இது 

அரசியல்வாதிகளின் ரவண்டுரகாள் மாத்திரமல்ல, இதுபற்றி 

மாவட்டச் தசயலாளர் சமர்ப்பித்த ஓர் ஆவைத்கதயும் இந்த 

உச்ச சகபயிரல ஹன்சாட்டில் இகைப்பதற்காக  

*சமர்ப்பிக்கின்ரறன். அது தற்ரபாகதய மாவட்டச் தசயலாளர் 

ரக.எச்.ஏ. மீகஸ்முல்ல அவர்களினால் உாிய அகமச்சுக்கு 

அனுப்பப்பட்ட ஆவைமாகும். அந்த ஆவைத்தில் அவர்கூட 

10 பிரரதச தசயலகங்ககள  நுவதரலியா மாவட்டத்திற்கு 

ரகாாியிருக்கிறார். அந்த ஆவைத்தின்மூலம் அவர் விடுத்தது, 

நீதியானதும் நியாயமானதுமான ரகாாிக்ககயாகும். அவர் 

அனுப்பியிருக்கின்ற அந்தக் கடிதத்தின் ஒரு சில வசனங்ககள 

மாத்திரம் இந்தச் சகபயிரல எடுத்துக்கூறி, எனது உகரகய 

நிகறவு தசய்யலாதமன நிகனக்கின்ரறன்.  

"එවසේම  ්රාවීය ය වමකම් වකොට්ඨාස වීශාල වීම තුළ 
්රා වීය ය වමකම්වරයාට ලැවබන ඉන්ධන ්රික ාලන අඩුකම 
නිසා  වකොට්ඨාසය පුරාම ක්වෂේත්ර රාාකාරි කටයුතු සඳහා යෑවම් 

අ හනිකම්  විකනවා. එම නිසා  ඒ ගැන ඉ්ාම ඉක්මනින් 
අවධානය වයොමු කරන වලස..." ඉමලා 2015.06.17වන දින 
අමා්යාංශවප වමකම්තුමාට ලිපියක් ඉදිරි ත් කළා.   

இந்தச் சந்தர்ப்பத்கதப் பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட அகமச்சர் 

அவர்களுக்கு நான் நன்றி கூற விரும்புகின்ரறன். தகளரவ 

அகமச்சர்களான மரனா கரைசன், திகாம்பரம் அவர்கரளாடு 

ரசாோ்ந்து நானும் எமது கட்சியின் தபாதுச் தசயலாளர் 

ரலாரன்ஸ் அவர்களும் ரநரடியாக அகமச்சுக்குச் தசன்று 

அவாிடம் இந்த ரவண்டுரகாகள விடுத்திருக்கிரறாம். எனரவ 

எங்களது நியாயபூர்வமான ரவண்டுரகாகள ஏற்றுக்தகாண்டு, 

மிக விகரவில் அடுத்த பிரரதச சகபத் ரதாோ்தல் வருவதற்கு 

முன்பதாக, இதகன ஏற்படுத்தித் தருவதற்கு அகமச்சர் 

அவர்கள் முன்வர ரவண்டும். ஏதனன்றால், இதன் 

பின்னைியில் அரசியல்ாீதியான தசயற்பாடுகளும் பிரரதச 

சகபத் ரதாோ்தல்கள் நடத்தப்பட்டு மக்கள் பிரதிநிதிகள் 

ததாிவாகக்கூடிய வாய்ப்பும் இருப்பதன் காரைமாக அகமச்சர் 

அவர்கள் அதகன நிகறரவற்றித்தர ரவண்டுதமன்று ரகட்டு, 

இந்த  வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி , விகடதபறுகின்ரறன. 

வைக்கம்.  

 
[අ.ාා. 6. 4] 

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු මයිමවාගනම් ිකලකරාාා 
මන්ත්රීතුමා විසින් අල දින සාාව කම ්බන අවස්ථාවේ ඉදිරි ත් 
කරන ලල කා න වයෝානාව සි්කර කරන අ්ර ඒ පිළිබඳව අලහස ්

  යක් ඉදිරි ත් කරන්න මා බලාව ොවරොත්තු වවනවා. 

සත්ව්න්ම අවේ රවට් මිමි ්රමාණය සහ ඒ තුළ ානගහනය 
ඒක රාය  වී සික ආකාරය වලස බැලුවාම  ඉංග්රීසි අධිරාායවාදින් 

විසින් වම් ිබවම් ්රාවීය ය වමකම් වකොට්ඨාස  ග්රාම නිලධාරි 
වකොට්ඨාස  දිස්ත්රික් මායිම් ආදිය නි්ථණය කර ිකවබන්වන් යම් 
නිශච්ි් වහෝ විලයාත්මක ක්රමයකට වනොවවයි කියා අ ට 

වත්වරනවා. ඒ වීවම කර ිකවබන්වන් ඉ්ාම අවිධිමත් 
ක්රමයකටයි. ඒ නිසායි  වසර ගණනාවක සිටම වම් ගැටලුව මතු 
වවලා ිකවබන්වන්.  

ිකලකරාාා මන්ත්රීතුමා කියනවා වාවේම  වමම ගැටලුව 
එතුමාවේ ්රවීශවප වි්රක් වනොවවයි ිකවබන්වන්. ඊට 
ුලාහරණයක් වශවයන් මම හම්බන්ව්ොට දිස්ත්රික්කය ගැන 
කියන්නම්. හම්බන්ව්ොට දිස්ත්රික්කවප ලක්ෂ හයහමාරක 

ානගහනයක් ඉන්නවා; ්රාවී ය ය වමකම් වකොට්ඨාස 12ක් 
ිකවබනවා; ග්රාම නිලධාරි වසම් 577ක් ිකවබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  හම්බන්ව්ොට දිසත්්රික්කයට අයිික වන  වුම 

 00ක් වි්ර ූරියවැව ්රාවීය ය වමකම් වකොට්ඨාසවප ඉන්නවා. 
ඒ අයවේ ්රාවීය ය වමකම් වකොට්ඨාසය වන්වන් වමොණරාගල  
්ණමමවිලයි. වකොයි ්රම් අවිධිමත් විධියටල ඒ කා්ථයය සිුල 

වවලා ිකවබන්වන්?  

ගාමල දිස්ත්රික්කය ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. අවේ සව්වීශ 
කටයුතු අමා්යතුමා නිවයෝානය කරන  ඔබතුමාත් නිවයෝානය 

කරන ගාමල දිසත්්රික්කවප ලක්ෂ 12ක  මණ ානගහනයක් 
සිටිනවා; ්රාවීය ය වමකම් වකොට්ඨාස 19ක් ිකවබනවා; ග්රාම 
නිලධාරි වසම් 896ක් ිකවබනවා. ඒවාත් සකස් වවලා ිකවබන්වන් 
විධිමත් ආකාරයකට වනොවන බව මා විශ්වාස කරනවා. 

එ්වකොට  නුවරඑළිය දිසත්්රික්කවප ානගහනය ලක්ෂ 7කට 
වැ කයි; ්රා වීය ය වමකම් වකොට්ඨාස 5යි ිකවබන්වන්; ග්රාම 
නිලධාරි වසම් 491ක් ිකවබනවා. ගරු සමිකතුමනි  සීමා නි්ථණය 

කිරීම් කරලා  වම් කටයුත්් කර ිකවබන්වන් වකොයි ්රම් 
අවිධිමත් විධියටල කියා ඔබතුමාට වැටවහනවා සික. එම 
්රවීශවප ානගහනවයන් සියයට 60ක්ම ද්රවිඩ අයයි කියා 

ිකලකරාාා මන්ත්රීතුමා කිේවා. අනිකුත් කට්ටිය -අවවශේෂ ාන්ාව- 
ජීවත් වන්වන් විවිධ ්රවීශවලයි. ඔවුන් එම ්රාවීය ය වමකම් 
වකොට්ඨාස  හ තුළ අඩු වැ ක වශවයන් අවිධිමත් විධියට ඉන්නවා. 

එම ්රවීශවප වැ ක නිවයෝානයක් කරන වලමළ ාන්ාව වමයින් 
වලොකු අසාධාරණයකට ලක්වවලා ිකවබන බවක් මට ලැවනනවා. 
වමොකල  අ  වසර ගණනාවක් ිකස්වසේ සංහිඳියාව  ාාිකක සමගිය 

ගැන මහා වලොකුවට   පුන පුනා කථා කරනවා; ඒ වරන  ට්ට 
ගහනවා. නමුත් මිමිය ගත්්ාම  ඒ මිනිනින් ජීවත් වන ආකාරය 
වලස බැලුවාම  ඔවුන් වකොයි ්රම් අ හනි්ාවකට  ත් වවලා 
ිකවබනවාල කියන එකට වහොඳම නිලනිනක් වම්ැනින් අ ට 

ස යනවා.        

1155 1156 

[ගරු මයිමවාගනම් ිකලකරාාා මහ්ා] 

————————— 
*  ුනසප කාලත   බා ඇ . 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ්ව මිනිත්තුවක කාලයක් ිකවබනවා. 

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ින  ෙහ ා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

වහොඳයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ඒ ාන්ාවවේ ාාෂාවට  ඒ ාන්ාවවේ සංසක්ෘිකයට 
ගැළව න විධියට ඒ  රි ාලන ආය්න විධිමත් කර පිහිටුවා  
්මන්වේ ාාෂාවවන් ්මන්වේ වැඩ කටයුතු කරගන්න  හනිකම් 

සලසනවා නම්  ඒ ආකාරයට ්රාවයෝගිකව වැඩ කටයුතු කිරීම තුළ 
ාාිකක සමගිය කථාවට  මණක් සීමා වනොවී  එය වගොඩ 
නැ වඟනවායි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අවේ ගරු 

ස්වවීශ කටයුතු අමා්යතුමා ්රුණ ාවයක් ිකවබන 
අමා්යවරයකු විධියට  ාාිකක සමඟිය අවේක්ෂා කරන වකවනකු 
විධියට  සංහිඳියාව තුළ ජීවත් වන වකනකු විධියට වම් ්ත්ත්වය 

සැලකිමලට අරවගන ඉ්ා ඉක්මනට වම් කටයුත්් ගැන වසොයා 
බලා ඒ අහිංසක  ුලගී ුලේ ත් ාන්ාවට විධිමත් ආකාරවප 
සහනයක් සලසන්න කටයුතු කරන්නය කියලා මා විවශේෂවයන් 
ඉමලා සිටිනවා.  

ානගහනයට සාවේක්ෂව අඩුම ගාවන් ්රාවීය ය වමකම් 
වකොට්ඨාස 12ත් - 15ත් අ්ර  මාණයක් ස්ථාපි් කරන්න පුළුවන් 
නම් යම්්ාක් ුලරකට වම් ්රශන්යට ුත්්රයක් ලැවේවි කියන 

විශව්ාසය අ ට ිකවබනවා. වබොවහොම ස්තුිකයි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have five minutes.   

[பி.ப. 6.39] 
 

ගු ඥානමුත්ුර ශ්රීතන්සන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீரநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

நுவதரலியா மாவட்டத்தில் பிரரதச தசயலகங்கள் 

அதிகாிக்கப்பட ரவண்டும் என்று ரகாாி, இங்ரக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒத்திகவப்புப் பிரரரகைமீது ரபசுவதற்கு 

வாய்ப்புக் கிகடத்ததற்காக முதலில் உங்களுக்கு நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்ரறன். சனத்ததாகக அதிகாிப்புக்ரகற்ப 

மக்களின் ரதகவயும் அதிகாித்துக்தகாண்டு வருகின்ற இந்தக் 

காலத்தில் தகௌரவ உறுப்பினர் திலகராஜா அவர்கள் 

தன்னுகடய நுவதரலியா மாவட்டத்தில் பிரரதச 

தசயலகங்களின் எண்ைிக்கக அதிகாிக்கப்பட ரவண்டுதமன்ற 

நியாயமான வாதத்கத முன்கவத்திருக்கிறார். உண்கமயில் 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்திலுள்ள 

நியாயத்திகன ஏற்றுக்தகாள்வாதரன்று நான் 

நிகனக்கின்ரறன்.  

அரதரவகள, இரதரபான்ற பிரச்சிகனகள் மட்டக்களப்பு 

மாவட்டத்திலும் காைப்படுகின்றன. அங்கும் பிரரதச 

தசயலகங்களின் எண்ைிக்கககய அதிகாிக்கரவண்டிய 

ரதகவ இருக்கின்றது. அது ததாடர்பான முன்தமாழிவுகள் 

ஏற்தகனரவ அனுப்பி கவக்கப்பட்டிருப்பதாக 

அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 

ஏறாவூர்ப்பற்று என்ற ஒரு பிரரதச தசயலகம் உள்ளது. இந்தப் 

பிரரதச தசயலகமானது ஏறத்தாழ 35 கிரலா மீற்றர் 

விஸ்தீரைம் தகாண்டது. அத்ரதாடு, இந்தப் பிரரதச 

தசயலகப் பிாிவில் 39 கிராம ரசவகர் பிாிவுகளும் 

காைப்படுகின்றன. இந்தச் தசயலகப் பிாிவின் ஒரு பகுதியில் 

தனித்துக் காைப்படும் பதுகள வீதியில் மாத்திரம் 35 

கிராமங்களும் 12 கிராம ரசவகர் பிாிவுகளும் இருக்கின்றன. 

இந்த பதுகள வீதியானது, யுத்தத்தினால் அதிகளவு 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதியாகக் காைப்படுகின்றது. இந்த வீதியில் 

கரடியனாகற கமயமாகக்தகாண்டு ஒரு பிரரதச தசயலகப் 

பிாிவிகன ஏற்படுத்த ரவண்டிய ரதகவ அங்குள்ள சமூக 

ஆர்வலர்கள் மத்தியிலும் ஏறாவூர் பிரரதச தசயலாளர் 

மத்தியிலும் அங்குள்ள உத்திரயாகத்தர்கள் மத்தியிலும் 

ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது.  கரடியனாறிற்குட்பட்ட 

பிராந்தியத்தில் ஏறத்தாழ 25,000 ரபர் வாழ்வரதாடு, அந்தப் 

பிராந்தியமானது தசங்கலடியிலிருந்து புல்லுமகல வகர 

ஏறத்தாழ 35 கிரலா மீற்றர் விஸ்தீரைத்கதக் 

தகாண்டதாகவும் இருக்கின்றது.  இந்தப் பிரரதசம் அடிப்பகட 

வசதிகளில்லாத, மக்கள் அதிகமாக வாழ்கின்ற பிரரதசமாக 

இருப்பதனால் ஏறாவூர்ப்பற்றிலிருந்து பிாித்துக் கரடியனாறுப் 

பகுதியிலும் ஒரு பிரரதச தசயலகத்திகன நிறுவரவண்டிய 

ரதகவயிருக்கின்றது.   

அரதரவகள களுவாஞ்சிக்குடியிலுள்ள மண்முகன 

ததன்தனருவில்பற்று பிரரதச தசயலகப் பிாிவில் 43 கிராம 

ரசவகர் பிாிவுகள் காைப்படுகின்றன.  அங்கு 63,000க்கு 

ரமற்பட்ரடார் வாழ்கின்றார்கள். ஏறத்தாழ 15 கிரலா மீற்றர் 

நீளமான பிரரதசத்கதக் தகாண்ட இந்தப் பிரரதச தசயலகப் 

பிாிவும் நீண்டகாலமாகப் பிாிககயகடயாத ஒரு நிகலயில் 

இருக்கின்றது. இங்கு மக்கள் தசறிவாகக் 

காைப்படுகின்றார்கள்.  எனரவ, இங்கு தகளரவ உறுப்பினர் 

தகளரவ திலகராஜா அவர்களால் தகாண்டுவரப்பட்ட 

பிரரரகையில் குறிப்பிடப்பட்டது ரபான்று, மட்டக்களப்புப் 

பிரரதசத்திலும் இரண்டு பிரரதச தசயலகங்ககளப் 

பிாிக்கரவண்டிய ரதகவயிருக்கின்றது. எனரவ, இதுபற்றிய 

ரமலதிகமான தகவல்ககளப் தபற்றுக்தகாண்டு கரடியனாகற 

கமயமாகக்தகாண்டும் கல்லாகற கமயமாகக்தகாண்டும் 

புதிய இரண்டு பிரரதச தசயலகங்ககள உருவாக்குவதற்கு 

ஏற்றவிதத்தில் தசயற்பாடுககள முன்தனடுக்குமாறு தகளரவ 

உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சர் அவர்ககள நான் 

ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.  இது ததாடர்பான ரமலதிக 

விபரங்ககளச் சான்றுகரளாடு மிக விகரவில் உங்களது 

அகமச்சகத்தில் ததாிவிப்பதற்குத் தயாராக இருக்கின்ரறன். 

எனரவ, ஏறாவூர்பற்றிலிருந்து பிாித்துக் கரடியனாறு 

பிரரதசத்கத கமயமாகக் தகாண்ட பிரரதச தசயலகத்கத  

உருவாக்குவதற்கும் அரதரபான்று களுவாஞ்சிக்குடி 

யிலிருக்கின்ற மண்முகன ததன்தனருவில் பற்றுப்  பிரரதச 

தசயலகத்திலிருந்து பிாித்துக் கல்லாகற கமயமாகக் தகாண்ட 

பிரரதச தசயலகத்கத உருவாக்குவதற்கும் ஆவன தசய்யுமாறு 

மீண்டும் ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.  இதற்குாிய 

முன்தமாழிவுககள அதனுகடய நியாயத்துவக் காரைங்களின் 

அடிப்பகடயில் தங்களுக்கு மிக விகரவில் சமர்ப்பிப்ரபன் 

என்ற உத்தரவாதத்கதக் கூறி, எனது உகரயிகன நிகறவு 

தசய்கின்ரறன்.  நன்றி. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Kaveendiran 

Kodeeswaran. You have five minutes.   
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ගු කවීන්දිරන් තකෝඩීසපවරන් ෙහ ා 
(மாண்புமிகு கவீந்திரன் ரகாடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இன்று 

தகளரவ உறுப்பினர் திலகராஜா அவர்களினால் 

தகாண்டுவரப்பட்ட பிரரரகை மிகவும் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தததன நான் கருதுகிரறன். பல்லின மக்கள் வாழ்கின்ற 

இந்த நாட்டிரல ஜனநாயகம் ரபைப்படரவண்டுமானால், 

மக்களின் நியாயமான உாிகமகள் வழங்கப்பட 

ரவண்டுமானால், நியாயமானமுகறயில் நிர்வாகம் 

பரவலாக்கப்பட ரவண்டுமானால், பக்கச்சார்பற்ற விதத்திரல 

அகவ மக்களுக்குத் தங்குதகடயின்றிக் கிகடக்கரவண்டும். 

அந்தவககயில் நுவதரலியா மாவட்ட மக்கள் உண்கமயாகப் 

பலதரப்பட்ட நிர்வாகப் பிரச்சிகனக்குள் சிக்கியிருக்கின்றார் 

கள். அங்கு பிரரதச தசயலகங்கள் விகிதாசார அடிப்பகடயிரல 

பிாிக்கப்படரவண்டும்.  

அரதரவகள, அம்பாகற மாவட்டத்கத எடுத்துக் 

தகாண்டால், அங்கு 6000 - 7000 வகர மக்கள் ததாககயுள்ள 

இடங்களுக்குப் பிரரதச தசயலகங்கள் பிாிக்கப்பட்டுக் 

தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால், கல்முகனத் தமிழ்ப் 

பிரரதச தசயலகத்துக்குச் சகலவிதமான நிர்வாக அலகுகள், 

கட்டிட வளங்கள் ரபான்ற அகனத்தும் இருந்தாலும் அது 

தற்ரபாதும் ஓர் உப பிரரதச தசயலகமாகத்தான் 

காைப்படுகின்றது. அதற்கு ஆரம்பத்திரல நிதி வழங்கப்பட்டு, 

அங்கு நிதி நடவடிக்ககககள ரமற்தகாள்வதற்காக accountant 
ஒருவரும் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்;  தற்தபாழுது அங்ரக அந்த 

accountant இல்கல. ஆனால், ஏகனய சகலவிதமான 

வளங்களும் இருக்கின்றன. SLAS தரம் 2 க்குாிய பிரரதச 

தசயலாளர் ஒருவரும் கல்முகன தமிழ்ப் பிரரதச உப 

தசயலகத்தில் இருக்கின்றார். இருந்தரபாதிலும் அந்த உப 

தசயலகம் தரமுயர்த்தப்படவில்கல. அது சம்பந்தமாக தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்களிடம் நான் பல தடகவகள் 

தசால்லியிருக்கின்ரறன்.  உண்கமயிரல அந்தச் தசயலகம் 

தரமுயர்த்தப்பட ரவண்டும். அந்தப் பிாிவில் 40,000 க்கு 

ரமற்பட்ரடாகரக் தகாண்ட சனத்ததாகக காைப்படுகின்றது. 

இந்த நாட்டில் 1982களிரல 27 பிரரதச உப தசயலகங்கள் 

தரமுயர்த்தப்படுவதற்காக இருந்தன. அவற்றில் 26 உப 

தசயலகங்கள் தரமுயர்த்தப்பட்டரபாதிலும் கல்முகன தமிழ்ப் 

பிரரதச உப தசயலகம் மட்டும் தரமுயர்த்தப்படவில்கல. அது 

அகனத்து ஆளைி வளங்ககளயும் நிர்வாக மற்றும் கட்டிட 

வளங்ககளயும் தகாண்டிருந்தரதாடு, அதன்கீழ் 29 கிராம 

ரசவகர் பிாிவுககளயும் உள்ளடக்கியிருந்தது. இருந்த 

ரபாதிலும் ஏரதாதவாரு காரைத்துக்காக - அரசியல் 

காரைத்துக்காகரவா அல்லது இன ரவறுபாட்கட 

கமயப்படுத்திரயா - அந்தப் பிரரதச உப தசயலகத்கதத் 

தரமுயர்த்தாமல் திட்டமிடப்பட்ட முகறயிரல தடுத்து 

நிறுத்தியிருப்பது மிகவும் கவகலக்குாிய, ரவதகனக்குாிய 

விடயமாகும்.  

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் உண்கமயிரல தசயற்றிறன் -

தசயலாற்றல் மிக்கவர்; ஏகழ மக்களின் கண்ைீகரத் 

துகடக்கின்ற ஒருவர். அகனத்துச் சமூகங்களும் சமமாக 

நிருவகிக்கப்பட ரவண்டும்; அகனத்துச் சமூகங்களுக்கும் 

சாியான முகறயிரல நிருவாகம் கிகடக்க ரவண்டும் என்று 

விழிப்புடன் தசயற்படுகின்ற, திறகமமிக்க இந்த அகமச்சாின் 

காலத்தில் இந்த விடயம் தசய்து முடிக்கப்படாவிட்டால் இனி 

எந்தரவார் அகமச்சாின் காலத்திலும் அதகனச் தசய்ய 

முடியாது என்பகத நான் இந்த உயாிய சகபயிரல 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன். ஏகனய அகனத்து 

அதிகாரங்களும் அந்தச் தசயலகத்துக்கு இருக்கின்றரபாதிலும் 

நிதியதிகாரம்தான் அங்கு தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது . 

ஆகரவ, அகமச்சர் அவர்கள் கல்முகன பிரரதச உப 

தசயலகத்கதத் தரமுயர்த்தி அங்கு ஓர் accountant ஐ நியமித்து 

அதற்குாிய நிதியதிகாரத்கத வழங்க ரவண்டும்; எங்களது 

மக்களுக்குாிய சகலவிதமான நிர்வாக ரசகவகளும் 

தங்குதகடயின்றிக் கிகடக்கச்தசய்ய ரவண்டும். இது பல்லின 

சமுதாயம் வாழ்கின்ற ஒரு நாடு என்பதால், இந்தச் 

தசயலகத்துக்குாிய அதிகாரங்கள்  தகாடுக்கப்பட்டு அது 

தரமுயர்த்தப்பட ரவண்டும் என்று கூறி , எனது உகரகய 

முடித்துக்தகாள்கின்ரறன். நன்றி. வைக்கம்.  

 

[අ.ාා. 6.50] 
 

ගු තක්.තක්. ිළයාාස ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ரக.ரக. பியதாஸ) 

(The Hon. K.K. Piyadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු මයිමවානගම් ිකලකරාාා 

මන්ත්රීතුමා විසින් ඉදිරි ත් කරන ලල ඉ්ාම වටිනා වයෝානාව 
ගැන කථා කරන්නට ඒ දිසත්්රික්කවප මන්ත්රීවරයකු වන මටත් 
අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධවයන් ඔබතුමාට ස්තුිකවන්් වවනවා.  

විවශේෂවයන්ම වමය කාලාන්්රයක් මුළුමවමම ිකවබන 
්රශන්යක්. අල එතුමා වම් ්රශන්ය ගැන වම් සාාවට වයෝානාවක් 
ඉදිරි ත් කිරීම පිළිබඳව මම එතුමාට නැව් වාරයක් ස්තුිකවන්් 

වවනවා. වමොකල  වම් දිස්ත්රික්කවප ාන්ාව විශාල පීඩනයකට 
 ත් වවනවා වම් ්රාවීය ය වමකම් කා්ථයාල  වහන්  වැඩක් කර 
ගන්න ගියාම.  

විවශේෂවයන් මම නිවයෝානය කරන මසව්කලිය වකොට්ඨාවප 
-අඹගමු වකෝරලය-  එක  ැත්්ක්  ලැරණියගල boundary  එක. 
්ව  ැත්්ක සී් ගඟුල  ශ්රී  ාල boundary එක. ්වත්  ැත්්ක 

බලංවගොඩ boundary එක   ්ව  ැත්්කින් නුවරඑළිය. ්වත් 
 ැත්්කින් නාවලපිටිය. නුවරඑළිය කියන්වන් වම් ආකාරයට 
විශාල මිමි ්රමාණයක් අයත් වන දිස්ත්රික්කයක්. මා නිවයෝානය 

කරන වකොට්ඨාසවප 208 000කට ආසන්න ානගහනයක් 
සිටිනවා. වම් වකොට්ඨාසවප ග්රාම නිලධාරි වසම් 67යි ිකවබන්වන්. 
නමුත් අඩුම ්රමින් ග්රාම නිලධාරි වසම් 100කට වැ ක ්රමාණයක් 
වම් වකොට්ඨාසය තුළ ිකවබන්නට ඕනෑ.  

නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කවප  නුවරඑළිය වකොට්ඨාසවප 
්ත්ත්වයත් එවහමයි. ඒකත්  215 000ක  මණ ානගහනයක් 
සිටින වකොට්ඨාසයක්. ඒ  වකොට්ඨාසවප  ්ත්ත්වයත් ුලෂක්රයි. 

වකොටගලින්  ටන් ගත්්ාම වලෝකාන්්ය ්මයි නුවරඑළිය 
්රාවීය ය වමකම් වකොට්ඨාසවප අවසාන වකළවර.  ට්ටිව ොල 
්මයි අවනක්  ැත්වත් වකළවර  ඊළඟ  ැත්් කැේව ටිව ොල. 

වම් වාවේ විශාල මිමි ්රමාණයක් අයත් වන ඉ්ාම ුලෂ්කර 
්රවීශයක් ්මයි නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය. ඉිකන්  වකවනකුට යම් 
කිසි වැඩක් කර ගන්න ඕනෑ වුණාම ඒ වකළවව්ථ ඉඳලා වම් 

වකළවරට එන්න ඕනෑ. වකොත්මවමත් ඒ වාවේ විශාල අමාරුකම් 
සහි් ්රවීශයක්. ඒ වාවේම වල වන් වකොට්ඨාසයත්  
හඟුරන්වක් වකොට්ඨාසයත් ුලෂක්රයි. ඒ නිසා  වම් ්රම් විශාල 
නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයට ්රාවීය ය වමකම් වකොට්ඨාස  හක් 

කිසිවසේත්ම ්රමාණවත් වවන්වන් නැහැ. කාලාන්්රයක් මුළුමවම 
වම් ්රශන්ය මතුවවමින් මතුවවමින් ිකබුණා. නමුත් කිසිම 
වකවනකුට ඒ ගැන වම් සාාවට වයෝානාවක් වගවනන්නට 

අවස්ථාවක් ලැබුවණ් නැහැ කියන එක මම විවශේෂවයන් ම්ක් 
කරන්නට ඕනෑ.  

නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කවප ග්රාමීය වශවයන් ාන්ාව ඉන්නවා  

290 000ක්  මණ. නාගරික වශවයන් ගත්්ාම  40 000ක  මණ 
ානගහනයක් ්මයි ඉන්වන්. වතුකරවප  85 000ක  මණ 

1159 1160 
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ානගහනයක් ඉන්නවා. වතුකරවප ාන්ාව ්මයි වැ කවයන්ම 

ඉන්වන්.   85 000ක වි්ර ානගහනයක් වතුකරවප ඉන්නවා. ඒ 
ාන්ාව ඉ්ාම අහිංසක  ුලේ ත් ාන්ාවක්. ඒ ාන්ාව එදිවනලා 
කුලියක් කරලා ජීවත් වවන්වන්. ඒ ාන්ාව ්රාවීය ය 
වමකම්වරයාවගන් වැඩක් කර ගන්න ගියාම  ඒ ලවසම ඉවර 

වවනවා. ඒත් එක ලවසින් ඒ අවශය වැවේ කර ගන්න බැරි 
වවනවා. ඒ නිසා වලවැනි ලවවසේත් යන්න වවනවා. ඒ ාන්ාව ඒ 
වාවේ වලොකු ්රශන්වලට මුහුණ වලන ්ත්ත්වයක් ිකවබන්වන්. ඒ 

නිසා ානගහනවප ්රමාණය සැලකිමලට අරවගන නුවරඑළිය 
දිස්ත්රික්කවප ්රාවීය ය වමකම් වකොට්ඨාස ්රමාණය වැ ක කරන 
වලස ඉමලා වම් ඉදිරි ත් කර ිකවබන වයෝානාවට  අවේ ගරු 

සමිකතුමා සාධාරණ විසඳුමක් ඉ්ා ඉක්මනින් ලබා වලයි කියලා 
බලාව ොවරොත්තු වවනවා. 

අඹගමුව ්රාවීය ය වමකම් වකොට්ඨාසය ගත්ව්ොත්  නගර 
සාා එකක් ිකවබනවා; ්රාවීය ය සාා එකක් ිකවබනවා. ඒවාවප 
Technical Officers ලා ඉන්වන් එක්වකනායි. ඉිකන් වැඩක් කර 
ගන්න ගියාම මාස ගණනක් යනවා. අවේ විමධයග් මුලමවලින් 
කරන සංව්ථධන වැඩ කටයුතුවල සස්්වම්න්තු සකස් කර ගන්න 
ක්රමයක් නැහැ. මුලලක් වගවලා ඒ නිලධාරින් වගන්වා වගන ්මයි 
ඒ වැඩ කටයුතු කර ගන්න වවලා ිකවබන්වන්. නගර සාාවේ 
්ත්ත්වයත් ඒ විධියයි. නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කවප එක ්රාවීය ය 
වමකම් වකොට්ඨාසයක වි්රක් වනොවවයි  ්රාවීය ය වමකම් 
වකොට්ඨාස  වහේම ්ත්ත්වය වම් විධියයි. ඒ කා්ථයාලවල 
නිලධාරින්වේ අඩුවක් ිකවබනවා.  

සමිකතුමනි  වතුකරවප සමහර ඡන්ලලායකයන් ලියා  දිංචි 
වවලා නැහැ. ්වමත් ලියා  දිංචි වනොවූ ඡන්ල ලායකයන් 
 හවළොස්ලහසක්  විසිලහසක් වි්ර වම් දිස්ත්රික්කවප ඉන්නවා. ඒ 
කටයුතුත් හරියාකාරව වවන්වන් නැහැ; අඩු  ාඩු ිකවබනවා. ඒ 
වාවේ විශාල ්රශන් රාශියකට මුහුණ වලන ාන්ාවක් ඉන්න 
දිස්ත්රික්කයක් හැටියට වම් දිස්ත්රික්කය නම් කරන්න පුළුවන්.  නි 
ගිය කාලවප අපි විටින් විට  විටින් විට වම් ්රශන් ගැන ම්ක් කළා.  
වීශ ාලනඥයන්ට එක එක සංවිධාන වගොඩ නඟා ගන්න ඕනෑ 
වුණාම  ඒ වවලාවට වි්රක් ාන්ාවට කියනවා                   අපි   
ඒක   කරනවා    වම්ක   කරනවා     අරක   කරනවා  කියලා.  

"உங்களுக்கு ஐஞ்சு தாரறன், பத்து  தாரறன் அப்பிடி தாரறன், 

இப்பிடி தாரறன்" කියනවා. ஒன்னும் தகாடுக்க இல்ரல 

ககடசியிரல. අවේ திலகராஜா தகௌரவ உறுப்பினர்தான் 

இகத இந்த சகபக்கு தகாண்டு வந்தது. அதுக்கு நான் 

உங்களுக்கு  நன்றி தசால்லுரறன்.  

ගරු සමිකතුමනි, අර  රණ හණමිටි අලහස් ිකබුණු 
පුීගලයන් කාලාන්්රයක් මුළුමවම කවළේ ඒකයි. ඡන්ලයක් 
ආවාම එක එක ව ොවරොන්ුල දීලා වතුකරවප ාන්ාව මුළා කරලා 
ඡන්ලය ලබා ගන්නවා හැවරන්න කිසිම වැඩක් කවළේ නැහැ. නමුත් 
අ ට අවශය වවලා ිකවබන්වන් ඒ ාන්ාවට වසේවයක් කරන්නයි. 

වතුකරය වවන්න පුළුවන්, ගම වවන්න පුළුවන්, නගරය 

වවන්න පුළුවන්. සිංහල වවන්න පුළුවන්, වලමළ වවන්න 

පුළුවන්, මුස්ලිම් වවන්න පුළුවන්. වම් රවට් ජීවත් වවන හැම 
පුරවැසියකුටම ්මන්වේ අයිිකවාසිකම්  ඉමලන්න අයිිකය 
ිකවබනවා.  

 ඒ ්රවීශවල අවාහ විවාහ වුවණ් නැික අය වකොච්රර 

ඉන්නවාල? විශාල ්රමාණයක් ඉන්නවා. ඒවාට අවස්ථාවක් ලබා 

වලන්වන් නැහැ. ඒවා කර ගන්න ක්රමවේලයක් නැහැ.  
 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ලැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

ගු තක්.තක්. ිළයාාස ෙහ ා 
(மாண்புமிகு ரக.ரக. பியதாஸ) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 
වහොඳයි.  

ඉිකන් වම් හැම ගැටලුවකටම අවේ ගරු සමිකතුමා යම් කිසි 

සහනයක් සලසන වැඩ පිළිවවළක් ඉදිරිවපදී  ක්රියාත්මක කරයි 
කියන විශව්ාසය ්බනවා. මට කථා කිරීමට වම් අවස්ථාව ලබා 
දීම සම්බන්ධව මූලාසනවප සිටින ඔබතුමාටත් ස්තුිකවන්් 
වවමින්  වම් වයෝානාව ඉදිරි ත් කිරීම ගැන  නැව් වරක් ගරු 

මයිමවාගනම් ිකලකරාාා මන්ත්රීතුමාටත්  වගෞරවය  සත්ුිකය 
පුලකරමින් මවේ වරන ස්වම ය අවසන් කරනවා.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීළඟට  ගරු වජිර අවේව්ථධන අමා්යතුමා. ඔබතුමාට 

මිනිත්තු 10ක කාලයක් ිකවබනවා. 

 
[අ.ාා. 6.56] 

 
ගු වජිර අතේවර්ධන ෙහ ා (සපවතද්ශ් ක ුතුර 

අො යුරො) 
(மாண்புமிகு  வஜிர அரபவர்தன - உள்நாட்டலுவல்கள் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 

අවේ ගවම් මන්ත්රීතුවමකු මූලාසනවප සිටින වවලාවේ  ාාිකක 
වැලගත්කමකින් යුක්් ්රශන්යක් ්මයි අවේ මිත්ර ගරු 

මයිමවාගනම් ිකලකරාාා මන්ත්රීතුමා ඉදිරි ත් කරලා ිකවබන්වන්. 
වම් ්රශන්වප ිකවබන බැරෑරුම්කම  මම විනා ක   යකින් කියලා  
වම් ්රශන්යට විසඳුමත් ඉදිරි ත් කරන්නම්. 

සත්් වශවයන්ම අණ  නත් අනුව සීමා නි්ථණය කිරීම සිුල 
වන්වන් අවුරුුල  හකට වරක්. ඒ අනුව 2007 අවුරුීවී කළ සීමා 
නි්ථණය  මණයි   නි ගිය රාාය  ාලන කාලවප අවසාන ව්ාවට 
පිළිගත් නි්ථණායකයක් හැටියට ිකවබන්වන්. ඊට  ස්වසේ 2012 

අවුරුීවී සීමා නි්ථණයක් කරලා ිකවබනවා. හැබැයි  ඒ සීමා 
නි්ථණය කැිබනට් මණ්ඩලයට වගනැමලාත් නැහැ; ගැසට් 
කරලාත් නැහැ. ඒ නිසා එහි ම්යනුකූල ස්වාාවයකුත් නැහැ. ඒ 

නිසා   ළාත්  ාලන මැිකවරණය  වත්වන්න  වනොහැකි ගැටලුව 
සතුළු ගැටලු සියමලම එකට බැඳී ිකවබන ලැවැන්් ්රශන්යක්  
 නි ගිය රාය  සික කරලා ිකවබනවා.  

2012 වසව්ථ සීමා නි්ථණය කරපු මුළු ලංකාවේම සියලුම 
ලිපිවමඛ්න මම  රීක්ෂා කර බලා ිකවබනවා. එහි ිකවබන සමහර 
කාරණා සාධාරණයි  සමහර කාරණා සාධාරණ නැහැ. ඒ අනුව 

අ ට ිකවබනවා  "කුමක්ල කරන්වන්?" කියන ාාිකක තීන්ුලව 
ගන්න. අවුරුුල  හකට ව්ාවක් සීමා නි්ථණය කළ යුතු නිසා 2017 
අවුරුීල වනවකොට නැව් සීමා නි්ථණයක් කළ යුතුයි.  
අග්රාමා්යතුමා මට ු වලස් දීලා ිකවබනවා  වම් අවුරුීල 

අවසානය වන විට ඒ කටයුතු ආරම්ා කරන්න කියලා. ඒ අනුව 
2017 ව්ථෂවප නැව් සීමා නි්ථණය පිළිබඳ ගැසට් නිවේලනය 
නිකුත් කරන්න අපි බලාව ොවරොත්තු වනවා. ඒ අවසථ්ාවේදී අවේ 

සියලු වීශ ාලන  ක්ෂ නිවයෝජි්යන්ට සහ සියලු ග්රාමීය 
සංවිධානවලට   කරුණු ඉදිරි ත් කරන්න පුළුවන්  සීමා නි්ථණය 
නැව් සකස් කර ගැමම සඳහා.  

සත්් වශවයන්ම නුවරඑළිවප දිසත්්රික්කය සම්බන්ධවයන් 
සාධාරණ ඉම මක් ්මයි අවේ මන්ත්රීතුමා ඉදිරි ත් කවළේ. 

1161 1162 



 ා්ථලිවම්න්තුව 

එතුමාවේ ්රවීශය නිවයෝානය කරන අවනකුත් මන්ත්රීතුමන්ලාත් 
ඒ ගැන කිේවා. මට ම්ක විධියට එතුමාවේ ගවම් ්මයි "ගඟ 
ඉහළ වකෝරළය" ිකවබන්වන්. එ්ැන ්මයි ුලටුගැමුණු 

රේජුරුවවෝත් හැංගිලා සිටිවප. මීට අවුරුුල 15ට  මණ කලින් මම 
ඒ සථ්ානය බලන්නත් ගිහිමලා ිකවබනවා. එතුමාවේ වයෝානාව 
පිළිබඳව මවේ ්්ථකයක් නැහැ. ඒ වයෝානාව සාධාරණයි; කළ 

යුතුයි; පිළිගන්නවා.  එතුමා වයෝානා කරලා ිකවබන වකොට්ඨාස 
15ක් කියන එක ගැන අ ට සලකා බලන්න පුළුවන්. ලැනට  අපි  
කරන්න යන්වන් වමොකක්ල කියලා එතුමාට  ැහැදිලි කරන්න 

පුළුවන්.   

සත්් වශවයන්ම අපි බලාව ොවරොත්තු වන්වන් වමයයි. ලැනට 

හඟුරන්වක් වකොට්ඨාසවප ග්රාම නිලධාරි වසම් 125ක් ිකවබනවා. 

හැබැයි  අපි හඟුරන්වක්ට ග්රාම නිලධාරි වසම් 79ක් පිහිටුවලා  
 වුම 17 225කට සීමා කරන්න බලාව ොවරොත්තු වනවා. ඒ 

වාවේම  මතුරට කියලා ්ව ්රාවීය ය වමකම් වකොට්ඨාසයක් 

පිහිටුවලා  ග්රාම නිලධාරි වසම් 52ක් එ්ැනට සතුළත් කරලා  

 වුම සංඛ්යාව 9 4  කට සීමා කරන්නත් අපි බලාව ොවරොත්තු 

වනවා. ඒ එක්කම වල වන් වකොට්ඨාසවප ව්ථ්මාන ්ත්ත්වය 

හැටියට ග්රාම නිලධාරි වසම් 1 1ක් ිකවබනවා. එහි ානගහනය 

10  152යි.  

වල වන්ට අලුිකන් නිමලණ්ඩාහින්න කියන ්රාවීය ය වමකම් 

වකොට්ඨාසයක් පිහිටුවන්න අපි බලාව ොවරොත්තු වනවා. ඒ අනුව  

වල වන් වකොට්ඨාසය ග්රාම නිලධාරි වසම් 62කට සීමා කරලා  

 වුම 18 840කට සීමා කරන්නත්  නිමලණ්ඩාහින්නට ග්රාම 

නිලධාරි වසම් 6 ක් සික කරලා   වුම 1  817කට සීමා කරන්නත් 

අපි බලාව ොවරොත්තු වනවා. ඒ එක්කම නුවරඑළිය වකොට්ඨාසවප 

ව්ථ්මාන ්ත්ත්වය  අනුව ග්රාම නිලධාරි වසම් 72ක් ිකවබනවා. 
සත්්ටම නුවරඑළිවප ානගහනය ඉන්නවා  210 000ක්  මණ. 

නුවරඑළිය වකොට්ඨාසය ග්රාම නිලධාරි වසම්  8කට සීමා කරලා  

 වුම 2  කට සීමා කරන්න අපි බලාව ොවරොත්තු වනවා. ඒ 

නුවරඑළිවප මිවගෝ ය පිහිටීම සහ අනිකුත් සංසක්ෘිකක වහේතු 

ම්. ඒ එක්කම ්ලවාකැවම කියලා ්ව වකොට්ඨාසයක් සික 

කරලා    ග්රාම නිලධාරි වසම්  4ක් පිහිටුවලා  වුම      2කට ඒ 
වකොටස සීමා කරන්න අපි බලාව ොවරොත්තු වනවා. ඒ එක්කම  

වකොත්මවම ව්ථ්මාන ්ත්ත්වය අනුව ග්රාම නිලධාරි වසම් 86ක් 

ිකවබනවා.   

අපි බලාව ොවරොත්තු වනවා  ''වකොත්මවම නැ වඟනහිර'' 

කියලා වකොට්ඨාසයක් පිහිටුවලා  එහි ග්රාම නිලධාරි වසම් 47ක් 

සික කරලා   වුම 18 272කට සීමා කරන්න. ඒ එක්කම 

''වකොත්මවම බටහිර'' කියලා  ්ව  වකොට්ඨාසයක් පිහිටුවලා  එහි 
ග්රාම නිලධාරි වසම් 49ක් සික කරලා  වුම 11  19කට සීමා 

කරන්නත් අපි බලාව ොවරොත්තු වනවා. ඒ එක්කම අඹගමුව 

වකෝරළය ගැනත් එතුමා සඳහන් කළා. එය ඉ්ා ුලෂ්කරම 

්රාවීය ය වමකම් වකොට්ඨාසයක්. ඒ ්රවීශවප ජීවත් වන අයට 

්රාවීය ය වමකම් කා්ථයාලයට එන්න  ැය  හක්  මණ 

ග්වනවා. ඒ අය කලින් ලවවසේ සවිමලා  න්සවම නැවිකලා 

ඉඳලා ්මයි නිලධාරින් හම්බ වන්න යන්වන්. ඒ වහේතුව නිසා අපි 
අඹගමුව වකොට්ඨාසයට ග්රාම නිලධාරි වසම්  2ක් පිහිටුවලා   වුම 

12 517කට සීමා කරන්න බලාව ොවරොත්තු වනවා. වනෝ්ථවුේ 

කියලා ්ව ්රාවීය ය වමකම් වකොට්ඨාසයක්  පිහිටුවලා  එහි ග්රාම 

නිලධාරි වසම්  5ක් සික කරලා   වුම 41 0  ක් ඒ වකොටසට 

සීමා කරන්නත් අපි බලාව ොවරොත්තු වනවා. දිස්ත්රික්කවප මුළු 

ානගහනය 706 588යි. ග්රාම නිලධාරි වසම් 491යි.  මම වම් 
කිේවේ නුවරඑළිය ගැන ඉදිරි ත් කළ කාරණය සම්බන්ධවයනුයි.  

 

ගු ෙයිල්වාගනම් ිනලකරාජා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

ගරු අමා්යතුමා සාාව කම ්ැබීවම් වයෝානාවේ  කියන 
්රාවීය ය වමකම් කා්ථයාල 15  ගැන ව ො ක  ැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්නම්.  ඔබතුමා කියන සංඛ්යාව දිස්ත්රික් වමකම්තුමිය අ ට 
ලබා දී ිකවබනවා. මම 12 කියලා සඳහන් කවළේ ාාිකක වශවයන් 
සාමානය මට්ටවම් ිකවබන  average එක 65 000  නිසායි. මාවේ 
වයෝානාව  රිදි අඹගමුව හා නුවරඑළිය සම්බන්ධවයන්  ්රාවීය ය 

වමකම් කා්ථයාල  තුනක් සික කරන්න කියලා දීලා ිකවබනවා. 

 
ගු වජිර අතේවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அரபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි   ඔබතුමා කියන එක කරන්න ගිවයොත් ඒ 

සඳහා ්ව අවුරුුල එකහමාරක් වහෝ වලකක් ග්වවයි.   ළමු 

පියවර හැටියට ලැනට  විකන ්රාවීය ය වමකම් වකොට්ඨාස 5    
10ක් කරනවා. ඊට  නිව 2017දී ඔබතුමා අලුත් වයෝානා  ාාර 
ුලන්වනොත් වම් වැවේ ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. එවහම නැත්නම් 

ලැන් ඔබතුමා කියන එක කරන්න ්ව අවුරුුල එකහමාරක් වි්ර 
ග් කරන්න සිීධ වවනවා.  

 
ගු ෙයිල්වාගනම් ිනලකරාජා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

එවහම නම් ඔබතුමා 2017ට ව රල වම් කටයුත්් කරන්න 

බලාව ොවරොත්තු වන්වන්? 

 
ගු වජිර අතේවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அரபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු  ලනි දිගම්බරම් මන්ත්රීතුමාත්  ඔබතුමාවේ   ක්ෂවප 

සියලු වලනාත්  මාව මුණ ගැනිණා. ඒ අනුව ගරු අගමැිකතුමා මට 

ු වලස් ුලන්නා  විවශේෂ අවස්ථාවක් හැටියට සලකා වම් කටයුත්් 
කිරීම සඳහා පියවර ගන්න කියලා. ඒ නිසා වම් පියවර අරවගන 
2017දී අ ට අවනක් පියවරට යන්න පුළුවන්.  

 

ගු ෙයිල්වාගනම් ිනලකරාජා ෙහ ා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

ගරු සමිකතුමා ්රාවීය ය වමකම් කා්ථයාල 15ක් සික කළ 
යුතුයි කියා මම සඳහන්  කවළේ  මිවගෝ ය වශවයන් අ ට ිකවබන 
අ හනි්ාව නිසායි. ඒකයි එවහම ගණනය කවළේ.  ලැනටමත් 

ාාිකක වශවයන් ානගහනය 20 000 -  0 000 අ්ර ්රමාණයක් 
්මයි රවට් ්රාවීය ය වමකම් කා්ථයාල සියයට 60ක්ම  
ිකවබන්වන්.  ඒ හින්ලා ඒ අවසථ්ාව ිකවබනවා.   ්රාවීය ය වමකම් 

කා්ථයාල 15ක් සික කරන්න පුළුවන් කියන එක ව න්නුම් 
කරන්න මිවගෝ ය සාධක ිකවබනවා.  ඔබතුමාට වබොවහොම 
ස්තුිකයි.  

 

ගු වජිර අතේවර්ධන ෙහ ා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அரபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මඩකළපුවේ අවේ ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීවන්සන් මන්ත්රීතුමා 

ඉදිරි ත් කළා  කරදියනාරු ්රශන්ය. මම මඩකළපුවට ගියා. අපි ඒ 
්ත්ත්වය ගැන අවවබෝධ කර වගනයි ඉන්වන්. අපි ඒවකත් ඒ 

වවනසක්ම් කරන්න බලාව ොවරොත්තු වවනවා. ඒ එක්කම ගරු 
කවීන්දිරන් වකෝඩීසව්රන් මන්ත්රීතුමා කමමුවණ් ්රශ්නය ගැන 
සඳහන් කළ කාරණය පිළිබඳවත් අපි සම්පූ්ථණවයන් අවවබෝධ 
කරවගනයි ඉන්වන්. අමා්යාංශය හැටියට අපි දින වලකක්  මණ 

මුළු ලංකාවේම ිකවබන වම් ්රශන් ගැන සාකච්ඡා කරලා 

1163 1164 

[ගරු වජිර අවේව්ථධන මහ්ා] 



2016 ඔක්ව්ෝබ්ථ 27  

ිකවබනවා.  මඩකළපුවවත් අ ට කළ  හැකි සථ්ානවල වවනසක්ම් 

කරන්න අපි බලාව ොවරොත්තු වවනවා. 2017දී  අංග සම්පූ්ථණව 
කරන්න බලාව ොවරොත්තු වන  වවනසක්ම්වලට  කලින් ලැනට 
කළ හැකි ස්ථානවල එය ඉක්මනින් ක්රියාත්මක කරන්න අපි 
බලාව ොවරොත්තු වවනවා.  අවේ ගරු මන්ත්රිතුමා කියපු කාරණා 

අනුව අ ට  ළමු පියවර හැටියට නුවරඑළිය ්රාවීය ය වමකම් 
වකොට්ඨාස 5    ළමු අදියරවපදී 10ක් හැටියට තීන්ුල කරන්න 
අවස්ථාව ලැවබනවා. ඊට  නිව 2017දී සලකා බලන්න පුළුවන්   

්වත්  සිුල විය යුතු වවනසක්ම් වමොනවාල කියලා.  

සත්් වශවයන්ම වම්ක ාාිකක ්රශන්යක්  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි. අවේ ගාමල දිස්ත්රික්කය ගත්්ාම රත්ගම මැිකවරණ 

වකොට්ඨාසවප ග්රාම නිලධාරි වකොට්ඨාස 98යි. ලක්ෂ වලකක 
ානගහනයක් සිටිනවා. නියමි් වබලා වවන්කිරීම් සිුලවවලා නැහැ.  
අමා්යාංශය හැටියට අපි නි්ථණායකයන් වගොඩක්  හඳුනාවගන 

ිකවබනවා. ඒවා නම් මිවගෝ ය පිහිටීම් අනුව   විකන ානගහනය 
අනුව   වුම සංඛ්යාව අනුව  ්රවීශය අනුව   ඒ ිකවබන 
වීශවේණික ්ත්ත්වය ආදී වනොවයකුත් කරුණු කාරණා මුම කර 
වගනයි සීමා නි්ථණය සිුල කරන්වන්.  

සත්් වශවයන්ම මම කනගාටු වවනවා   නි ගිය රාය 
 ැවතුණු කාල සීමාව තුළ අවුරුුල 10ක්ම වම් ්රශන්ය බර ්ළ 
්රශන්යක් බවට  රිව්ථ්නය කරලා ිකවබන එක ගැන. ලැන් වම් 

බර ්ළ ්රශන්ය විසඳීම සම්පූ්ථණවයන් නව රාය හැටියට අවේ 
වග මක් වනවා. ඒ නිසා 2007න්  නිව සික කරලා ිකවබන 
බර ්ළ ්රශන්ය විසඳීම අවශයයි.   වසර 5කට ව්ාවක් කියා වම් 

මිකය සතුළු කර ිකවබන්වන්ම වැ ක වන ානගහනය සහ වැ ක වන 
අවනකුත් ්රශන් අනුව වම් සීමා නි්ථණයන් සිුල විය යුතු නිසායි. 
ඒකයි වසර 5කට ව්ාවක් වම් කටයුත්් කරන්වන්. එ්වකොට 

වසර 10ක් වම් කටයුතු සිුල වනොවුණාම වැ ක  වවච්ර ානගහනය  
සික වවච්ර ්රශන්  කා්ථයාල අ හනිකම්  මහානයාවේ අ හනිකම්   
රාවප වසේවකයන් මුහුණ වලන ඒ බර ්ළ ගැටලු  විකනවා. ඒ 

අයට හනිරුවන්න බැරි මහාන්ාවක් හනිරුවන්න ඒ අයට බාර 
දීලා ිකවබනවා.  ඒ නිසා වම් කටයුත්වත්දී අපි රායක් හැටියට  
ාාිකයක්  ආගමක්  කුලයක් බලන්වන් නැහැ. ඒවා අ ට අලාළ 
නැහැ.  ඒ ාන්ාවට ලබා දිය හැකි ු රිම සහන ලබා වලන්න 

පුළුවන් වන සීමා නි්ථණය කිරීමක් ්මයි අපි රායක් හැටියට 
ව්ෝරා ගන්වන් කියන එක මම වම් වවලාවේ සිහි ත් කරන්න 
කැමැිකයි.   නි ගිය අය වැය වවලාවේදීත් වම් ්රශන්ය අවේ ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලා මතු කළා. ඒ අනුව අපි කටයුතු කරවගන ගියා. 

හැබැයි  වම් කාරණය ාාිකක ්රශ්නයක් හැටියට මතුවී ිකවබන 
නිසා  ළාත්  ාලන ඡන්ලයටත් වම් කියන සීමා නි්ථණය 
බල ානවා.  

 ළාත්  ාලන වකොට්ඨාස නි්ථණය කරන්න කියලා කිේවත්  

වම් ්රාවීය ය වමකම්වරු එක්ක  වම් ග්රාම නිලධාරිවරු එක්ක  
 වම් වකොට්ඨාස එක්කම ්මයි ඒ සීමාවන් දිහා බලන්වන්. එවහම 
නැිකව එ්ැන වවනම අලුත් යන්ත්රණයක් නැහැ. ඒ නිසා ්මයි  

්රාවීය ය සාා මැිකවරණවපත් වම් සීමා නි්ථණය ඉ්ාම බර ්ළ 
අවුලක් බවට  රිව්ථ්නය වවලා ිකවබන්වන්.  ඔබතුමා ඉදිරි ත් 
කරපු කාරණය ඉ්ාම වැලගත්. වම්ක ාාිකක වැලගත්කමකින් යුත් 

බර ්ළ ගැටලුවක් නිසා රාය හැටියට අවේ  ැත්ව්න් ඉ්ාම 
ඉක්මනින් ලබාවලන්න පුළුවන් සහන ලබා වලන්න අපි කටයුතු 
කරනවා. ඔබතුමන්ලා ඉදිරි ත් කරන අවනකුත් වයෝානාත් 

ඉදිරි ත් කරන්න. අවුරුුල 400කට  සව්සේ මඩකලපුවේ දිසත්්රික් 
වමකම් කා්ථයාලය  ටන් ගන්න ලක්ෂ 8 000ක වි්ර 
වගොඩනැඟිමලක් ලබා දීලා  ්රාවීය ය වමකම් කා්ථයාලවලට 
අවශය මූලය  හනිකම් ලබාදීලා වැඩ කටයුතු කරවගන යන්න මට 

අවස්ථාව ලැබුණා.  ඉදිරි කාලවප දී රාය  ැත්ව්න් අවේ වග ම 
ඉටු  කරනවා කියලා ම්ක් කරමින් මවේ කථාව අවසන් 
කරනවා.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වබොවහොම සත්ුිකයි. 
 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙ  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පාර්ලිතම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 7.05    2016 ඔක්ත ෝබර් 
ෙස 07 දින සභා සම්ෙිනය අනුව  2016 ඔක්ත ෝබර් ෙස 28වන 
සිකුරාාා ුන. භා. 10.30 වන ත ක් කල් ගිත ය. 

அதன்படி பி. ப. 7.05 மைிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது 2016 

ஒக்ரராபர் 07ஆந் திகதிய தீர்மானத்துக்கிைங்க, 2016 ஒக்ரராபர் 28, 

தவள்ளிக்கிழகம   மு. ப. 10.30  மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 7.05 p.m. until 10.30 a.m. on 
Friday, 28th October, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 
07th October, 2016.  
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

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

தைலைம வகித்தார்கள்.  
 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR.DEPUTY SPEAKER [THE  HON. THILANGA SUMATHIPALA]                 

in the Chair. 
 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
 

2016 ෙනොවැම්බර් 10වන දින විෙශේෂ ආරක්ෂක     
වැඩ පිළිෙවළ 

2016 நவம்பர் 10ஆம் ேததிய விேசட                 
பா காப்  ஒ ங்குகள் 

SPECIAL SECURITY ARRANGEMENT ON  10TH                 
NOVEMBER, 2016 

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

2016 ෙනොවැම්බර් මස 10 වැනි බහස්පතින්දා ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමා විසින් 2017 වර්ෂය සඳහා අය වැය කථාව 
පැවැත්වීමට අදාළව පහත සඳහන්  විෙශේෂ ආරක්ෂක විධිවිධාන 
කියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බව සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් ෙවත ෙමයින් දන්වනු කැමැත්ෙතමි: 

 

* 2016 ෙනොවැම්බර් මස 09 වැනි බදාදා සහ 10 වැනි 
බහසප්තින්දා ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් විෙව්ක 
කාමරය, ඇඳුම් අල්මාරි ද ඇතුළුව සමසත් පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙගොඩනැඟිල්ලම ආරක්ෂක පරීක්ෂාවට ලක් කරනු ලැෙබ්. 

* 2016 ෙනොවැම්බර් මස 10 වැනි බහසප්තින්දා ආරක්ෂක 
වැඩ පිළිෙවළ පහත  සඳහන් ආකාරයට සිදු කරනු ලබන 
බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 

 (අ) මහජන ගැලරිය ආරාධිත අමුත්තන් සඳහා පමණක් 
සීමා කරනු ලැෙබ්.  

 (ආ) පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් රථ ගාල වසා 
තබන බැවින්, ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 
පැමිෙණන වාහන අදාළ රථ ගාල් ෙවත ෙයොමු 
කරනු ලැෙබ්. 

 (ඇ) තම කලතයා කැටුව පැමිෙණන ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට කාර්ය මණ්ඩල පිවිසුෙම්දී 
වාහනෙයන් බැස පාර්ලිෙම්න්තු ෙගොඩනැඟිල්ලට 
පිවිසිය හැකිය. 

 (ඈ)  ෙමදින ගැලරියට පැමිෙණන ආරාධිත අමුත්තන් 
ෙවනුෙවන් ජයන්තිපුර පිවිසුෙම් සිට මහජන 
පිවිසුම දක්වා විෙශේෂ පවාහන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරනු ලබන බැවින්, කලතයා හැර 
තමන් කැටුව පැමිෙණන ෙවනත් ආරාධිත 
අමුත්තන් ෙවෙතොත් ජයන්තිපුර පිවිසුෙම්දී එම 
පවාහන ෙසේවය ෙවත ෙයොමු කරන ෙලස ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටිනු ලැෙබ්.  

 (ඉ)  ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් විසින්ම ෙමදින 
තම රථය පදවා ෙගන එන්ෙන් නම්, එම 
මන්තීවරුන්ෙග් වාහන නියමිත රථ ගාල ෙවත 
ධාවනය කර ගාල් කරවීම පිණිස මහජන 
පිවිසුෙමහි සහ මන්තී පිවිසුෙමහි පාර්ලිෙම්න්තු 
කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් රියැදුරන් එම 
ෙසේවාෙවහි ෙයොදවනු ලැෙබ්. 

 (ඊ) ෙමදින රථවාහන ෙපොලීසිය සහ සමීප ෙපොලිස ්
සථ්ාන මඟින් විෙශේෂ රථවාහන සැලැසම්ක් 
කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 
වර්ෂය සඳහා සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාලන 
වාර්තාව සහ 2015 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.   

ෙමම වාර්තා ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 
වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.  

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

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම 2014 වර්ෂය සඳහා ශී 

ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම්  
ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ෙසෞඛ්යය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම 2012 වර්ෂය සඳහා 

ෙසෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්යාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම 2015 වර්ෂය සඳහා 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායකතුමාෙග් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි. 

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

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම 2015 වර්ෂය සඳහා 

කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු 
යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විද්යා, තාක්ෂණ හා 

පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා නවීන 
තාක්ෂණ පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.   

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

2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
2016.09.23 දිනට ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 
යටෙත් පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය 
මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන්කිරීම - 2016. -  [මුදල් අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව නිෂ්පාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

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

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

ෙවනුෙවන් මම 2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා පශ්චාත් අස්වැන්න 
පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තා කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

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

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

කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්,  2012 වර්ෂය සඳහා ශී 
ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම.  ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 

සිදු කරන ලද භණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධව ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව එම කාරක සභාෙව් 
සභාපති ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා විසින් පිළිගැන්වීම.  

 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 

වාර්තාව  
அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய 
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ENTERPRISES  
 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී මා විසින් පරීක්ෂණ සිදු 
කළ, ඒ වාෙග්ම අෙප් කාරක සභාව විසින් පරීක්ෂණ සිදු කළ, මහ 
බැංකු බැඳුම්කර ගනුෙදනුව  පිළිබඳව වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම මුලින්ම කියන්න ඕනෑ 
ෙම් රෙට් දූෂණයට විරුද්ධ, ෙම් රෙට් මූල්ය පාලනයක් තිෙයන්න 
ඕනෑය කියලා විශ්වාස කරන, අෙප් ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැවරුණු බලතල අනුවයි අපි ෙම් පරීක්ෂණය පවත්වලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පරීක්ෂණෙය්දී අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මම 
ඉදිරිපත් කරන වාර්තාෙව් පිටු 55ක් තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මම සභාගත කරන, ෙම් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන 
සියලුම ඇමුණුම් පමාණය ආසන්න වශෙයන් පිටු 1900-2000ත් 

අතර පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාෙව් අන්තර්ගතය 
පිළිබඳවත්, ෙම් පරීක්ෂණය අපි සිදු කෙළේ ෙමොන පදනමකින්ද 
කියන එක පිළිබඳවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, රටටත් පැහැදිලි 
කරන්නට  සාධාරණ කාලයක් මට ලබා ෙදන්න කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. මම මුලින්ම ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

"2015 ෙපබරවාරි මස සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශී ලංකා මහ 
බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදු 
වී ඇති මූල්ය අකමිකතා  ෙසොයා බැලීම සඳහා විෙශේෂ කාරක 
සභාවක් වශෙයන් කටයුතු කළ ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් වාර්තාව, අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් සභාපති වශෙයන්  අද දින පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැත්ෙතමි. ෙමම කාරක සභාෙව් පාද සටහන් 
ෙනොමැති වාර්තාවට කාරක සභාෙව් මතු නම් සඳහන් මන්තීන් 15 
ෙදනා එකඟ වූහ.  
  

ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (සභාපතිතුමා)  
ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා 
ගරු  අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
ගරු  දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
ගරු  ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
ගරු  ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
ගරු  අනුර දිසානායක මහතා 
ගරු  චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
ගරු  මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
ගරු  බිමල් රත්නායක මහතා 
ගරු  වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
ගරු  එස්. ශීතරන් මහතා 
ගරු  එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
ගරු  (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
ගරු  ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 

පහෙළොස් ෙද ෙනක් පාද සටහන් - foot notes - ෙනොමැති ෙම් 
වාර්තාවට එකඟෙවලා තිෙබනවා. පාද සටහන්- foot notes  - 
සහිත වාර්තාවට කාරක සභාෙව් මතු නම් සඳහන් මන්තී 9 ෙදනා 
එකඟ වූහ. 

 
ගරු  රවීන්ද සමරවීර මහතා 
ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
ගරු  වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
ගරු  (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
ගරු  අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු  අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
ගරු  අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා 
ගරු  ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
ගරු  හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 

ෙමම වාර්තාෙව් අවසානයට ඇති නිර්ෙද්ශ සඳහා කාරක 
සභාෙව් ඉහත නම් සඳහන් සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාම 
ඒකමතිකව එකඟත්වය පළ කළහ. 

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභාපති" 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් වාර්තාව සහ සියලු ඇමුණුම් මා සභාගත* 
කරනවා.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟට, ෙමම වාර්තාෙව් ඇති නිර්ෙද්ශ මා පළමුෙවන්ම 
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ෙම් නිර්ෙද්ශ පිළිබඳව මම 
නම් සඳහන් කරපු සියලු සාමාජිකයින් එකඟතාව පළ කර තිෙබන 
නිසා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු මන්තීවරු ෙදෙදෙනකු පමණයි නම් 

සඳහන් කරලා නැත්ෙත්. එෙහමද? ගරු රන්ජන් රාමනායක 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සහ මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමම කාරක සභාෙව් පාද සටහන් ෙනොමැති වාර්තාවට එකඟ 

වූ කාරක සභාෙව් මතු නම් සඳහන් මන්තීන් සංඛ්යාව 16ක් වනවා. 
ගරු  මා ෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමාත් ෙමම කාරක සභාෙව් 
"පාද සටහන් ෙනොමැති වාර්තාවට" එකඟතාව පළ කළ සාමාජික 
මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමා මට ඒ ගැන ෙපන්වා දීම ගැන ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ලංකාෙව් 

නැද්ද? 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා එකඟතාව 

සඳහන් කරලා නැහැ.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ලංකාෙව් නැහැ. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එතුමා ලංකාවට ඇවිත් ඉන්නවා. ඊෙය් මට කථා කළා. ඒ 

වාර්තා ෙදෙකන් එකකටවත් එකඟතාව පළ කරලා නැහැ. අෙප් 
කාරක සභාෙව්දී දිගින් දිගටම කථා කර තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
He has not opposed; he was absent.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශ. 

"2015-2016 යන වසර ෙදක තුළදී ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් සිදු 
කරන ලද බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම්වලදී, අප පරීක්ෂාවට භාජනය 
කළ, 2015 ෙපරවාරි 27වන දින ගනුෙදනුෙව්දී එවට මහ බැංකුෙව් 

අධිපතිව සිටි අර්ජුන මෙහේන්දන් මහතා මැදිහත්වීමක් ෙහෝ 
බලපෑමක් සිදු කළ බවට සාධාරණ සැකයක් ඇතිවිය හැකි 
ආකාරෙය් සාක්ෂි හා කරුණු කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙහළිදරවු වී 
ඇති බව කාරක සභාව නිරීක්ෂණය කරයි. කාරක සභාව විසින් 
කරන ලද පරීක්ෂණ හා සාක්ෂි විභාග කිරීම්වලදී, ඇතැම් 
ගනුෙදනුවල උපරිම පාරදෘශ්යභාවය ෙනොමැති බවද, එහිදී කටයුතු 
කළ ආකාරෙයන් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් විශ්වසනීයත්වය පලුදු වී 
ඇති බවද යන්න පිළිබඳව සාධාරණ සැකයක් ඇති විය හැකි 
ආකාරෙය් සාක්ෂි ෙහෝ කරුණු කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙහළිදරව් වී 
ඇති බව කාරක සභාව නිරීක්ෂණය කරයි.  

එෙසේම, ඒ කාලෙය් සිදු වී ඇති බැඳුම්කර ගනුෙදනු හරහා 
පාථමික ගනුෙදනුකරුවන්ෙගන් එක් ආයතනයක් වන පර්ෙපචුවල් 
ෙටෂරිස් ඉතා විශාල මූල්යමය ලාභ උපයා ෙගන ඇති බව කාරක 
සභාව නිරීක්ෂණය කරයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එබැවින්,   

එෙසේ ෙමම ගනුෙදනුවලට වගකිව යුතු මහ බැංකුෙව් 
නිලධාරින් හා ආයතනයන්ට එෙරහිව පැනවිය යුතු දණ්ඩන හා 
ෙවනත් නියම  නිර්ෙද්ශ කිරීම සඳහාත්, 

එකී අයථා කටයුතු ෙහේතුෙවන් රජයට හා මහජනතාවට සිදු වී 
ඇති අලාභය ෙහෝ පාඩුව එකී වගකිව යුතු පුද්ගලයන්ෙගන් ෙහෝ 
ආයතනවලින් අයකර ගත යුතු බව නිර්ෙද්ශ කරන අතර ඒ සඳහා 
අවශ්ය අධිකරණමය කියාමාර්ග ගත යුතු බව කාරක සභාව 
අවධාරණය කරයි.  

එෙසේම, නිර්ෙද්ශිත දණ්ඩන ෙහෝ ෙවනත් නියම  අවශ්ය 
අයුරින්ම කියාත්මක වන බව ෙසොයා බැලීම සහ සහතික කිරීම 
සඳහාත්, ඒ පිළිබඳව පසු විපරම් කිරීම සඳහාත්, 

එෙමන්ම, එබඳු ආකාරෙය් කටයුතු මින් ඉදිරියට සිදු ෙනොවීම 
සඳහා අවශ්යෙයන්ම ගත යුතු සියලු පියවර, ආෙව්ක්ෂණ හා තුලන  
කියාත්මක කිරීම සඳහාත්, 

එකී ආෙව්ක්ෂණ හා තුලන මහ බැංකුව විසින් නිසි පරිදි 
කියාෙව් ෙයොදවන බවට ෙසොයා බැලීම සහ සහතික කිරීම සඳහාත්, 
ඒ පිළිබඳව පසු විපරම් කිරීම සඳහාත්, පාර්ලිෙම්න්තුව ඍජුව 
මැදිහත් විය යුතු අතර, එය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු රාජ්ය මූල්ය 
පාලනයට අදාළ මූලික වගකීම බව කාරක සභාව අවධාරණය 
කරයි.  

එෙසේ කියාත්මක කිරීෙමන් රජයට සිදුවූ අලාභය  අය කර 
ගැනීම සහ පවතින නීති යටෙත් කියාත්මක වීම පාර්ලිෙම්න්තුව 
සතු වගකීමක් ෙලස ඉතා ඕනෑකමින් කාරක සභාව නිර්ෙද්ශ 
කරයි.  

එෙසේම යළි ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීම වැළැක්වීමට පියවර 
ගැනීම ශී ලංකා මහ බැංකුව තුළ සහ ඊට ආනුෂංගික අෙනකුත් 
ආයතන තුළ සුදුසු යාන්තණයක් කියාත්මක වීම එම ආයතන 
විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට සහතික විය යුතු බව කාරක සභාව 
අවධාරණය කරයි.  

එෙසේම, රෙට් මූල්ය අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා වග කිව යුතු 
පධානතම ආයතනය වන ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් මූල්ය ෙටන්ඩර් 
නිකුත් කිරීම් හා පදානය කිරීම්වලදී ඒ පිළිබඳව කටයුතු 
අධීක්ෂණය කිරීම සඳහාත්, අවශ්ය සියලු පසු විපරම් කිරීම සඳහාත් 
විධායකය මගින් විෙශේෂ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් වහාම පත් කළ 
යුතු යැයිද කාරක සභාව නිර්ෙද්ශ කරයි.  
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1.  මහ බැංකුෙව් නිලධාරින් විසින් එක් තනි ආයතනයක් ෙලස 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස ්ආයතනයට අයථා වාසියක් ඉපැයීමට 
හැකි වන ෙලස කටයුතු කිරීමටත්, එෙසේම පාථමික 
ගනුෙදනුකරුෙවකු ෙලස අදාළ ආයතනයද එම වාසි ලබා 
ගැනීෙම් අරමුණ සහිතව කියාත්මක වීමත් මහ බැංකුෙව් 
මූල්ය පාලනෙය් විනිවිදභාවය සහ විශව්සනීයත්වය සඳහා 
බරපතළ ෙලස අහිතකර තත්ත්වයක් වන බැවින් එම 
තත්ත්වය පිළිබඳව නීතිමය බලය සහිත පිළිගත් 
ආයතනයකින් පුළුල් විමර්ශනයක් කිරීමත්, නැවත එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති වීම වැළැක්වීමට ගත හැකි සියලු පියවර 
ගැනීමත් නිර්ෙද්ශ කරයි.  

2.  බැඳුම්කර කියාවලිය හරහා රටට අවශ්ය මුදල් සම්පාදනය 
කර ගැනීෙම්දී රජෙය් හදිසි මූල්ය අවශ්යතාවන් සපුරාලිය 
හැකි රාජ්ය මූල්ය ආයතන සඳහා පමුඛතාව ලබා දිය යුතු 
බව නිර්ෙද්ශ කරන කාරක සභාව, ඒ සඳහා පතිපාදන 
සලසන වගන්ති මහ බැංකුෙව් ෙමෙහයුම් අත්ෙපොත ඇතුළු 
අෙනකුත් අදාළ ෙල්ඛනවලට ඇතුළත් කළ යුතු යැයි මහ 
බැංකුවට නිර්ෙද්ශ කරයි.    

3.   ෙමම පශන්ගත බැඳුම්කර ගනුෙදනුවට සම්බන්ධ 
පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස ් ආයතනය පාථමික 
ගනුෙදනුකරුෙවකු ෙලස ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළ අධික 
ලාභයක් උපයා ඇති අතර, එෙසේ ලාභ ඉපැයීෙම් කියාවලිය 
පිළිබඳ පූර්ණ බලැති යාන්තණයක් මඟින් පරීක්ෂණයක් 
කළ යුතු අතර, එමඟින් ඔවුන්ෙග් කටයුතු හරහා මහ 
බැංකුවට හා රජයට මූල්යමය පාඩුවක් සිදුවී ඇත්දැයි ඉතා 
කඩිනමින් අනාවරණ කර ගැනීම මහ බැංකුෙව් වගකීමක් 
ෙලස කාරක සභාව තරෙය් විශව්ාස කරයි.  

4.   ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි මූල්ය අකමිකතා ඇතිවීම වැළැක්වීම 
සඳහා පාථමික ෙවෙළඳුන්ෙග් ෙවෙළඳ ෙපොළ කටයුතු සහ 
ද්විතීයික ෙවෙළඳ ෙපොළ කියාකාරිත්වය පිළිබඳ පසු 
විවරණය කිරීෙම් යාන්තණයක් සථ්ාපිත කිරීම නිර්ෙද්ශ 
කරන අතර, එමඟින් මහ බැංකුව රජෙය් මූල්ය අවශ්යතා 
සඳහා මූල්ය සම්පාදනය සිදු කරන ආකාරය පසු විපරම් 
කිරීෙම් හැකියාව ලැෙබනු ඇත.  

5.  ෙම් දක්වා යාවත්කාලීන ෙනොකරන ලද රාජ්ය ණය 
කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙමෙහයුම් අත් ෙපොත 
වහාම යාවත්කාලීන කළ යුතු අතර, එහි බැඳුම්කර හරහා 
රජයට මූල්ය සම්පාදනය කිරීෙම්දී එෙසේ මූල්ය සම්පාදනය 
කළ හැකි රාජ්ය ආයතන සඳහා පමුඛතාව දීෙම් පතිපාදන 
ඇතුළත් කළ යුතු බව නිර්ෙද්ශ කරයි.  

6.   පසත්ුත බැඳුම්කර ගනුෙදනුව සඳහා හිටපු මහ බැංකු අධිපති 
අර්ජුන් මෙහේන්දන් මහතා ඍජුවම වගකිව යුතු අතර, ඔහුට 
සහ මහ බැංකුෙව් අදාළ නිලධාරින්ට එෙරහිව නීතිමය 
කියාමාර්ග ගැනීම නිර්ෙද්ශ කරයි.  

7.  ෙමවැනි ගනුෙදනුවලදී විනිවිදභාවය සහ මහ බැංකුෙව් 
විශව්ාසනීයත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විධිමත් 
යාන්තණයක් සැකසීම සහ දැනට පවත්නා විනිමය 
ෙකොමිෂන් සභා පනත ඇතුළු අදාළ නීති-රීති, අණපනත් 
කඩිනමින් සංෙශෝධනය කළ යුතු බව නිර්ෙද්ශ කරයි.  

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි ව්යවස්ථාව පකාරව රාජ්ය මූල්ය පාලනය 
සම්පූර්ණෙයන්ම පැවරී ඇති ෙමම උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවත කාරක සභාවට ෙමෙතක් ඉදිරිපත් වී ඇති සියලු ෙල්ඛන, 
ෙතොරතුරු හා සාක්ෂි (එකී ඇතැම් ෙතොරතුරු සංෙව්දී යැයි පකාශ 
වුවද) ඉතා ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කිරීම කාරක සභාෙව් දැඩි වගකීමක් 
බවද කාරක සභාව විශ්වාස කරයි. එම වග කීමට අනුව ෙමම 
නිර්ෙද්ශ සහ විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිර්ෙද්ශ හා නිගමන සහිත 

වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන අතර, ෙමම වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසු පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ පිළිබඳව විවෘත 
සංවාදයක් ඇති කළ යුතු බවටත් කාරක සභාව නිර්ෙද්ශ කරයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම නිගමනයන් සහ 
නිර්ෙද්ශයන් සහිත ෙමම වාර්තාවට අෙප් කාරක සභාව 
නිර්ෙද්ශයන් 15ක් ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව 
ෙහොඳින් අධ්යයනය කරන ෙලස ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
සියලුම උගත් මන්තීතුමන්ලාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමය 
ෙහොඳින් අධ්යයනය කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විවෘත සංවාදයක් 
කරලා අෙප් රෙට් මහ ජනතාවට අපි සාධාරණය ඉෂ්ට කරමු. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අවුරුදු 16ක් තිස්ෙසේ 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු වශෙයක් කටයුතු කරමින් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම එම අවුරුදු 16ම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් සාමාජිකයකු හැටියටත් කටයුතු කර තිෙබනවා. 7වැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමම බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව විමර්ශනය 
කරපු  අනු කරක සභාෙව්ත් මම සාමාජිකයකුව සිටියා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමම 8වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු  ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට පත් වුණාට පසුව  මට පැවරුණු 
විෙශේෂම වගකීම හැටියට මම විශ්වාස කෙළේ, ෙමම වාර්තාව අද 
දිනය දක්වා විධිමත්ව පරීක්ෂා කර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කිරීමයි. එය මෙග් ෙපෞද්ගලික ෙගෞරවයක් විතරක් ෙනොෙවයි. අද 
ෙමම වාර්තාව මට සභාගත කරන්නට හැකියාව ලැබීම, දූෂණයට 
විරුද්ධ, නාස්තියට විරුද්ධ, මහජන මුදල් මං ෙකොල්ල කෑමට 
විරුද්ධ ෙම් රෙට් ජනතාව ලැබූ වරපසාදයක් හැටියට මා 
සලකනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දකුණු ආසියා පැසිෆික් 
කලාපෙය් දූෂණ විෙරෝධී පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් ෙගෝලීය 
සංසදෙය් භාණ්ඩාගාරිකවරයා හැටියට මා කියා කරන බව 
ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. එවැනි සංසදයක කියා කරන 
මන්තීවරයකු විධියට ෙම් වාර්තාව අද දින පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. ෙම් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශයන් පිළිබඳව මම එක 
කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. ෙම් නම් සඳහන් කරපු,  පාද සටහන් 
සහිතව සහ පාද සටහන් රහිතව කියන ෙදයාකාරෙයන්ම ෙම් 
වාර්තාෙව් ෙකොටස්වලට එකඟ ෙවච්ච සියලුම මන්තීවරුන් ෙම් 
වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශයන්ට එකඟතාව පළ කරලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, ෙම් නිර්ෙද්ශයන් පිළිබඳව මම එකක් කියන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ෙම් වාර්තාෙව් හරෙය් - අන්තර් ගතෙය්- ෙබදීමක් 
තිෙබනවා.  

ෙම් වාර්තාෙව් ෙමම නිර්ෙද්ශයන් පිළිබඳව සඳහන් කරන 
ෙකොටම ඔබතුමාට පැහැදිලියි, ෙම් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශයන්ට 
මන්තීවරුන් එකඟ ෙවන ආකාරය පිළිබඳව. ෙකෙනකුට කියන්න 
පුළුවන්, ෙම් වාර්තාව එක වාර්තාවක් කියලා. කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා සභාගත කිරීෙම් 
සම්පදාය අනුව, රීතිය අනුව,  මම එක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළත්, 
ෙම් වාර්තාව තුළ ඉතා පැහැදිලි ෙබදීමක් තිෙබනවා.  ඒ ෙබදීම 
 තමයි,  පාද සටහන් ෙනොමැති වාර්තාවට කාරක සභාෙව් 
මන්තීවරු දහසය  ෙදෙනක් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. පාද සටහන් 
සහිත වාර්තාවට මන්තීවරුන් නව ෙදෙනක් එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙනක් කාරණාව තමයි, පාද සටහන් සහිත වාර්තාවට 
මන්තීවරුන් දහසය ෙදෙනක් විරුද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. පාද 
සටහන් සහිත වාර්තාවට මන්තීවරුන් දහසය ෙදෙනකුෙග් 
එකඟතාවක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම පාද සටහන් ෙනොමැති වාර්තාවට 
මන්තීවරු නව ෙදෙනකුෙග් එකඟතාවක් නැහැ. මම නැවතත් ඒක 
පැහැදිලිව කියන්නම්,  පාද සටහන් ෙනොමැති වාර්තාවට මන්තීවරු 
නව ෙදෙනකුෙග් එකඟතාවක් නැහැ. පාද සටහන් සහිත 
වාර්තාවට මන්තීවරු දහසය ෙදෙනකුෙග් එකඟතාවක් නැහැ. 
ඒකයි තත්ත්වය. ඒක හරි පැහැදිලියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட்       
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම ඒකට ෙහේතුව පැහැදිලි 

කරන්නම්. මම ඒකට ෙහේතුව පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් 
ෙමහි හරය විකෘති ෙවනවා. ෙම් වාර්තාෙව් හරය විකෘති ෙවන 
නිසයි මම එෙහම කියන්ෙන්. ෙම් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශවලට අපි 
කවුරුත් එකඟයි. හැබැයි ෙම් වාර්තාෙව් හරෙය් -අන්තර්ගතෙය්- 
ෙබදීමක් තිෙබනවා. ඒ ෙබදීම පිළිබඳව මම ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලි 
කරන්න ඕනෑ. මීට අදාළ ෙකටුම්පත් වාර්තාව ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාවට මම ඉදිරිපත් කෙළේ ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 20 
වන දා. එදින එම ෙකටුම්පත් වාර්තාව කාරක සභාව අධ්යයනය 
කළා; හැදෑරුවා; සාකච්ඡා කළා. ඊට පසුව ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 21 
වන දා කාරක සභාව නැවත රැස් වූ අවස්ථාෙව්දී මා ඇතුළුව කාරක 
සභාෙව් සාමාජිකයින් 14 ෙදෙනක් සිටියා. 11 වන පිටුව දක්වා අපි 
ඔක්ෙකෝම සාකච්ඡා කළා. 11 වන පිටුව දක්වා සාකච්ඡා කළාට 
පස්ෙසේ ඒ 14 ෙදනාෙගන් 8 ෙදෙනක් ඉතා පැහැදිලි ෙලස කිව්වා, 
සංෙශෝධන රහිතව ෙම් වාර්තාෙව් ඉතුරු සියලු කරුණුවලට 
එකඟතාව පළ කරනවා කියලා. පස්ෙදෙනක් කිව්වා, "අපට තව 
සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. අපට තව සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න 
තිෙබනවා" කියලා. ඒ සාකච්ඡාෙව් හරය වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඒ 
සාකච්ඡාෙව් හරය ෙමොකක්ද කියලා මම කියන්න ඕනෑ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒක තමයි ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන 
වැදගත්ම ෙකොටස. ෙම් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ වැදගත්. හැබැයි 
කාරක සභාව ඒ නිර්ෙද්ශවලට ආෙව් ෙකොෙහොමද, ඒ 
නිර්ෙද්ශවලට ආෙව් ෙමොන දෘෂ්ටියකින්ද,  ෙමොන පැත්ෙතන්ද, 
ෙමොන වුවමනාවකින්ද කියලා ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  
නමුත්, ෙම් නිර්ෙද්ශයන්ට ආපු ආකාරෙය් ෙබදීමක් තිෙබනවා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ඔබතුමාෙග් නිර්ෙද්ශවලට සියලුම සභිකයන් එකඟයිද? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එකඟයි. ෙම් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශවලට සියලුම සභිකයන් 

එකඟයි. මට කියන්න ඕනෑ ෙම්කයි.  මෙග් ෙම් නිර්ෙද්ශවල හරය 
ෙගන බැලුෙවොත්, ෙමොනම ආකාරෙයන්වත් ෙවනස්කමක් සිද්ධ 
වුෙණ් නැහැ මෙග් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන නිර්ෙද්ශවලත්. ඒක 
පැහැදිලි කරන්නට මට ඉඩ ෙදන්න. ෙමොකද, 2016  ඔක්ෙතෝබර් 
21ෙවනි දා බහුතරයක් ෙදනා සම්මත කළ නිර්ෙද්ශම තමයි 
26ෙවනි දා අවසානෙය්දී සම්මත කරන විටත් තිබුෙණ්, එක 
කාරණයක් හැෙරන්නට. ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා එක 
කාරණයක තිෙබන වැදගත් නීතිමය කාරණයක් මතු කරලා 
දුන්නා. ඒ නීතිමය කාරණය සහිත ෙකොටස අපි ඉවත් කළා. ගරු 
එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ඒ බව දන්නවා. ඒ කාරණාව 
හැෙරන්නට අෙනක් සියලු නිර්ෙද්ශ මම සභාපතිවරයා විධියට  
21ෙවනි දා ඉදිරිපත් කළ නිර්ෙද්ශම තමයි. ඒකයි වැදගත් ෙද්. 
ෙම්ක තනි වාර්තාවක් ෙලස ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් මම සඳහන් කළ 3
(2) ෙජ්දය දක්වායි. ඉන් එහාට- 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ඔබතුමා සභාපතිවරයා හැටියට වාර්තාව ඉදිරිපත් 

කරනවා.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් කරුණු ටික. ෙම් ටික තමයි 

ෙම්ෙක් වැදගත් කාරණා. එෙහම නැත්නම් බරපතළ පශ්නයක් 
ඇති ෙවන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] මම අන්තර්ගතය කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. මට ෙමොෙහොතකට ඉඩ ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක තමයි බරපතළ කාරණව. 
ෙමොකද, මට ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. මට ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා, 
ඒ නිසායි මම ෙම් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මට කථා කරන්නට ඉඩ ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] මට ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. අදත් 
මම දැක්කා පත්තරවල තිෙබනවා- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, the Hon. Leader of the House. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක විවාදයක් ෙනොෙවයි. 

[බාධා කිරීම්] එෙහම නම් අපිත්- [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් අත්පුඩි ගහන කට්ටියට අමතක ෙවලා-
[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩු 
කාලෙය් COPE වාර්තා 30ක් තිබුණා. ඒ ඔක්ෙකොම කුණු 
බක්කියට දැම්මා. [බාධා කිරීම්] මතකද? [බාධා කිරීම්]   

 

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

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මට එක කාරණයක් කියන්න ෙදන්න. මට කාරක සභාෙව්දී 

වුණු අසාධාරණය ෙමතැන ෙවන්න ෙදන්න එපා. ෙමොකද, ෙම්ක 
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පාර්ලිෙම්න්තුවයි. මම ෙම් කියන්න යන්ෙන්, ෙම් වාර්තාව කියවන 
ෙකෙනකුට වැදගත් වන ෙදයක්. ෙමොකද, ෙම් වාර්තාව ෙපොතක් 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් වාර්තාව ශාස්තීය ෙල්ඛනයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 

කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා හැටියට ඔබතුමාට ඒ වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඔබතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ 
පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළා. ඉතාම පැහැදිලිව ඔබතුමා පිටු 55ක, - 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් කමිටුව අභ්යන්තරෙය් වුණු සියලු 
ෙද්වල් ගැන සාකච්ඡා කරන්න ෙමතැන අවස්ථාවක් ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම කරුණු ෙනොෙවයි කියන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  හැම අනුකමිටුවකම අයට එම 

වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ඒ කමිටුෙව් අභ්යන්තර  ෙද්වල් කියන්න 
ඉඩ ෙදන්න ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] 
  

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.   
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය 

හරි. වාර්තාවක් සභාගත කරන ෙකොට එම කාරක සභාව ඇතුෙළේ 
සිදු වුණු සියලු කියාදාමයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශ කළ යුතු 
නැහැ. නමුත්, ෙම්ෙක් විෙශේෂ සිදුවීමක් ඇති වී තිබුණා. ඔබතුමාට 
මතක ඇති, පසු ගිය දවස්වල පුවත් පත්වල පධාන ශීර්ෂ පාඨය 
බවට පත් වී තිබුණා, COPE එෙක් සභාපතිවරයා එම සභාෙවන් 
නැඟිට යන බවට; පිටත්ව යන බවට. සමහර අය ඒක 
කුමන්තණයක් ෙලස අර්ථ කථනය කරමින් තිබුණා; සමහර අය 
ඒක පාවාදීමක් ෙලස අර්ථ කථනය කරමින් තිබුණා; සමහර අය 
විකිණීමක් ෙලස අර්ථකථනය කරමින් තිබුණා. ඒ නිසා මම 

හිතනවා ඒ අවස්ථාව පැහැදිලි කිරීම යම් සාධාරණත්වයක් 
තිෙබනවා කියා. එතුමා ඒ අවස්ථාව තමයි ඉල්ලා සිටින්ෙන්. ෙවන 
ෙමොකුත් ෙනොෙවයි. ඒ අවස්ථාෙව් ෙමොකක්ද වුෙණ් කියා කියන්න 
ඉඩ ෙදන්න.  

 

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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, -  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, the Hon. Rauff Hakeem. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මමත් ෙම් කාරක සභාෙව් 

සාමාජිකෙයක්. ඒ වාෙග්ම මීට ෙපර මම රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට ෙදවතාවක් කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. අපිත් වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. අද ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා හැටියට ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ කරුණු 
පිළිබඳ විගහ කරද්දී, ඒ කාරක සභාව තුළ ඇති වුණු මත ෙභ්ද 
පිළිබඳව ෙමතරම් දුරට කථා කිරීම සම්පදායානුකූලව හරි ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙමොකද, එතැනදි අපි එකඟත්වයකට පැමිණියා.  
ෙම්ෙක් යම් සාරධර්මයක් තිෙබනවා. We have certain 
principles in the Westminster System. Never has a Chairman 
- [Interruption.]  Hon. Deputy Speaker, we must understand 
that there are certain traditions and practices in the 
Commonwealth. The moment you become a Chairman of an 
Oversight Committee, you have to keep your political 
differences outside the Committee, and I know the Hon. 
Sunil Handunnetti has conducted himself very honourably. 
Until this moment, there has been no aspersions cast on him.  
The fact that he left that day out of stress is also understood 
by all of us. None of us have taken a political stand on this.  
But, the right of certain Hon. Members to have differences 
of opinion and that opinion to be reflected within the Report 
is totally all right.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Deputy Speaker) 
Okay. Your position is clear.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
So, my request is that these portions of differences 

could go even to the extent of being expunged from 
today’s Hansard in order to maintain the dignity of the 
House. -[Interruption.] Otherwise, none of us, Hon.  
Members - [Interruption.]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමාෙග් කථාව 
අවසන් කරන්න තිෙබන අවස්ථාව තමයි ෙම්. පක්ෂ නායකයින්ට 
හරි අනික් මන්තීවරුන්ට හරි ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
අවස්ථාව තිබුණා. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමා, ගරු 
වීරකුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
අවස්ථාව ඉල්ලුවා. නමුත්, මුලින්ම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් සභාපතිතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න මම අවස්ථාව 
ෙදන්න ඕනෑ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. මම 

මුලින් කිව්වා වාෙග්ම ෙම් වාර්තාව අද මම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඉතාම පැහැදිලිව ෙම් රෙට් මූල්ය පාලන බලය 
පිළිබඳව අපට තිෙබන වගකීම අනුවයි. ෙම් සඳහා අපට 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් සහෙයෝගය ලැබී තිෙබනවා. ඉතා 
පැහැදිලිව ෙම් වාර්තාෙව් පදනමම කියන්ෙන්, රජයට; මහ 
බැංකුවට අවම පාඩුවක් සිද්ධ වන ආකාරයට, අවම අවාසියක් 
සිද්ධ වන ආකාරයට මහ බැංකුෙව් ගනු-ෙදනු සිද්ධ විය යුතුයි 
කියලායි. එතෙකොට ෙම් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුෙව්දී ඒ අවම අවාසිය, 
අවම පිරිවැය, අවම අවදානමට අනුව කටයුතු කළාද, නැද්ද කියන 
එක තමයි විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාෙව් පදනම විධියට 
තිබුෙණ්. සභාපතිවරයා හැටියට මම විශ්වාස කරන්ෙන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට තිෙබන්ෙන්ත් ඒ පදනම කියලායි. ඒ අෙප් 
මූල්ය වගකීම. නැත්නම් ෙම්ක ෙවන්ෙන් ෙමෙහමයි. බැඳුම්කර 
ගනුෙදනුව වාෙග් එකක් ගත්ෙතොත්, ෙකෙනකුට අර්ථ කථනය 
කරන්න පුළුවන්, ෙම්ක තමයි business එක, ෙම්ක තමයි සාමාන්ය 
ගනු-ෙදනු රටාව, ෙම්ක තමයි කමය කියලා. ෙම් වාර්තාවට පදනම 
වුෙණ් ඒක ෙනොෙවයි. ඒක මම මුලින්ම කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
මම ෙම් රෙට් ඉෙගන ගන්නා දරුවන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
වෘත්තීයෙව්දීන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, මූල්ය ක්ෙෂේතෙය් 
වෘත්තිකයින්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, විෙශේෂෙයන්ම ජනමාධ්යවලින් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් වාර්තාව පරිස්සෙමන් පරිහරණය කරන්න; 
පරිස්සෙමන් පරිශීලනය කරන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම් වාර්තාෙව් 
හරෙය් මූලික පදනම් ෙදකක් තිෙබනවා, වාර්තාව සහ වාර්තාෙව් 
පාද සටහන් -footnotes- අතර. ඒ පාද සටහන්වලත්, වාර්තාෙවත් 
තිෙබන ෙවනස්කම්, එකඟතාවන් හරයාත්මකව, බුද්ධිමත්ව 
විනිශ්චය කරන්න කියලා මම ෙම් රෙට් සියලු ජනතාවෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම ෙදනාටමත් 
මාෙග් ස්තුතිය පළ කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, මම දන්නවා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන ෙසේවකයන්, හැන්සාඩ් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, භාෂා පරිවර්තක අංශෙය් සහ මාෙග් 
කාර්යාංශෙය් ෙසේවකයන් ෙම් වාර්තාෙව් වැඩ කටයුතු අවසන් 
කිරීම සඳහා නිදිවර්ජිත රාතීන් ෙදකක් ගත කළා. ෙම් සියලු 
ෙදනාම එක මූලික පදනමක හිටියා. ඒ තමයි අ ෙප් රෙට් නාස්තිය 
දූෂණය වළක්වන්න ඕනෑ කියන පදනම. මාව මඟෙතොෙට්දී මුණ 
ගැෙහන, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මුණ ගැෙහන හැම ෙකෙනක්ම 
පුංචි හිනාවකින් හරි මට කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙහොරකමට ඉඩ 
ෙදන්න එපා කියන එකයි. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්  දූෂණ 
විෙරෝධී අරගළය ජයගහණය කරන්න  ෙමොෙහොතකට හරි 
පුළුවන්වීම අපි කවුරුත් ලබපු විශාල ජයගහණයක් බව මා විශ්වාස 
කරනවා. ඒ ජයගහණයට දායක වූ හැම ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.   

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

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ගරු සභාපතිතුමාටත්, 

කමිටුවටත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් සභාව රැස්ෙවද්දී, ගරු 
සභාපතිතුමා මට කිව්වා, "අය වැයට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ" කියලා. ඒකට අපි ඔක්ෙකෝම එකඟ වුණා. 
ෙම් පශ්නය පැන නැඟුණාම අනික් අයත්, විෙශේෂෙයන්ම මාත් 
පකාශ කළා, "ෙම් කමිටුෙව් සභාපතිතුමා ගැන අපට සම්පූර්ණ 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. අපි ෙම් වැඩ කටයුත්ත අවසන් කරමු." 
කියලා. ඒ අනුව නිර්ෙද්ශ ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒක පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි.  

අපි -විවිධ පක්ෂ- කථා කරලා නිගමනයකට ආවා, 
"නිර්ෙද්ශවලට එකඟ ෙවමු, අෙනක් කාරණා ගැන අෙප්  මතෙය් 
ෙවනසක් තිෙබනවා නම් අපි ඒවා ඒ ෙලසට ඇතුළු කරමු'' කියලා. 
ෙම් විධියට  එක වාර්තාවක් ෙගන ඒම පුදුමයක් ෙනොෙවයි. We 
are on an Oversight Committee system, not on a Select 
Committee system. So, if we are going on the Oversight 
Committee system, we must decide whether the Report is 
going to embody all the views. I think that is the way.  

මම හිතන්ෙන් ඒකයි සිදු කෙළේ. ඇෙමරිකාව ෙදස බලනවා 
නම් ෙපෙනනවා, ඒකයි සිදු කරන්ෙන් කියලා. මම ෙමතැනදී  ඒ 
පශ්නය ගත්ෙත් නැත්ෙත්, ෙමතැනට අතගහන්න කැමැති වුෙණ් 
නැත්ෙත් ඒ නිසායි. මින් පසුව ෙමෙහම වාර්තාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එන ෙකොට කථානායකතුමායි, පක්ෂ 
නායකෙයෝයි එකතු ෙවලා තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. විවිධ මත 
එන්න පුළුවන්. ෙමතැන සමහර කරුණුවලට නිර්ෙද්ශ ෙදකක් 
තිබුණා. අනාගතෙය්දී නිර්ෙද්ශ බහුතරයක් ෙහෝ සුළුතරයක් 
තිෙය්වි. ඒකට කමක් නැහැ. ඒක අපට වාර්තා කරන එකක්. අපි 
ෙම් සභාෙව්දී සාකච්ඡා කරමු, ''ෙකොෙහොමද ෙම්වා ගැන කටයුතු 
කරන්ෙන්'' කියලා. අන්න ඒකයි අපට කරන්නට තිෙබන්ෙන්. අද 
අපට ඒක කරන්නට පුළුවන් වුණා. එෙහම කරන්න පුළුවන් වුෙණ් 
ඇයි? ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා යටෙත් යහ පාලන 
ආණ්ඩුවකට පුළුවන් වුණා, ෙම් වැඩ කටයුත්ත කරන්න. [බාධා 
කිරීම්]- ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, [බාධා කිරීම්]- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අහගන්න, අහගන්න. [බාධා කිරීම්]- 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම පාසල් යන කාලෙය් කිෙයව්වා, ගුණදාස අමරෙසේකරෙග් 

''යළි උපන්ෙනමි'' කියලා ෙපොතක්. ෙම් සමහර අයත් දැන් යළි 
ඉපදිලා වාෙගයි!  දැන් තමයි, ඒ අයට යහ පාලනය මතක් වුෙණ්. 
[බාධා කිරීම්]- 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  [බාධා කිරීම්]- 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම්ක අෙප් ජයගහණයක් කියලායි අපි හිතන්ෙන්. 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මූල්ය බලය තහවුරු කරන්න කියලා අපි හැම 
දාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සටන් කළා.  [බාධා කිරීම්] අපි ඒක කළා. 
ෙම් කාරක සභා කමය -Sectoral Oversight Committees- 
ෙගෙනන්න කියලා අවුරුදු දහයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සටන් කළා.  
[බාධා කිරීම්]- එදා ඔබතුමන්ලා ඒක පතික්ෙෂේප කළා. [බාධා 
කිරීම්] අද ෙම් වාර්තා එන්ෙන් මෙග් යටෙත් තිෙබන 
ආයතනයකට. අපිට ෙම් ගැන පශ්නයක් නැහැ. අපි ඉස්සරෙවලා 
ෙම් වාර්තාව මුදණය කරමු. මුදණය කරලා, කිෙයව්වාට පස්ෙසේ 
විවාද කරමු. ඒ එක්කම නීතිපතිතුමාට යවමු. මහ බැංකුෙව් තිෙබන 
පශ්න ගණනාවකට අදාළ අත් ෙපොතක් දැනටමත් මම 
නීතිපතිතුමාට යවලා තිෙබනවා. ෙම් සියලු සාක්ෂිත් අරෙගන, ඊට 
පස්ෙසේ නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව අපට කියා කරන්න 
පුළුවන්. ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුව ජය ගත්තා. ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව අපි ඒකට වග කියනවා. අපි සටන් කළා. [බාධා කිරීම්]-   

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇයි ඔබතුමා දැන්වත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 

පිළිගන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි පිළිගන්ෙන් නැත්ෙත්? [බාධා කිරීම්] 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔය කියන අය ෙමතැන Greek 
bond එක ෙහොයා ගත්තා නම්, අද ෙම් පශ්නය තිෙයන්ෙන් නැහැ. 
කවුද, Greek bond එක ෙසොයා ගත්ෙත්? [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් ෙමොකක්ද කෙළේ? කවුරු ෙහෝ 
රුපියල් බිලියනයක්, රුපියල් බිලියන ෙදකක් සම්බන්ධෙයන් වූ 
වංචාවක කරුණු ෙසොයා ගත්තා නම්, "මට භාගයක් ෙදන්න, මම 
ෙම්ක වහන්නම්" කියලා කියයි. [බාධා කිරීම්] හම්බන්ෙතොට 
වරාෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාවට වූ පාඩුෙවන් රුපියල් බිලියන 147ක් 
ෙබ්රා ෙදනවා නම්, ෙමතැන අපිට තව ෙහොයලා ෙදන්න කියලා  
නීතිපතිතුමා කිව්ෙවොත් අපි ඒක කරලා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
නීතිය අනුව අලුත් සම්පදායක් ඇති කරලා - [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමෙතක් කල් ෙම්කට විරුද්ධ වුෙණ් ඇයි? 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා හිතුවා, අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැයි 
කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන එක 
තමයි අෙප් පධානම කාර්යය. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ලජ්ජා 
වන්න ඕනෑ; ජනතාවෙගන් සමාව ඉල්ලන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 
එකට ආ පු පක්ෂ ටික තීරණය කළා, "අපි ෙවන් ෙවන්ව නිර්ෙද්ශ 
දීලා එක වාර්තාවක් ෙගෙනමු" කියලා. [බාධා කිරීම්] ඊට පස්ෙසේ 
තිෙබන්ෙන් ෙම් සභාවට එය වාර්තා කරන්නයි. [බාධා කිරීම්] ෙම් 
සභාව ඒ වාර්තාව පිළිගන්නත් පුළුවන්, පතික්ෙෂේප කරන්නත් 
පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] අපි ඒ වාර්තාව පිළිගන්නවා නම් ඊට පස්ෙසේ 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා දැන ගන්න අපි නීතිපතිතුමාට යවමු. 
[බාධා කිරීම්] එහිදී කියන්න පුළුවන්, නීතිමය පියවර ගන්න ඕනෑද, 
නැද්ද කියලා. [බාධා කිරීම්] මීට ෙපර එය සිදු වුණාද? [බාධා 
කිරීම්] ෙමෙහම කළාද? [බාධා කිරීම්] ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් ඒක 
ෙන් යථාර්ථය. ෙවන එකක් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කෑ ගහන එෙකන් ෙපන්වන්ෙන් 
ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් බංෙකොෙලොත්භාවයයි. [බාධා කිරීම්] ෙම් 
ෙගොල්ලන්ට උදවු කරන 'රිවිර' පතය වාෙග් අය ෙලොකුවට කෑ 
ගහනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ ෙගොල්ලන් තමයි එතැනට ගිහින් සල්ලි 

එකතු කරලා වැඩ කෙළේ. [බාධා කිරීම්] ඔය පත පටන් ගත්ෙත් 
කාෙග් සල්ලිවලින්ද? ෙමොනවායින්ද? [බාධා කිරීම්] දැන් ගිහින් 
'රිවිර' පතයට කියයි. කමක් නැහැ, ඔය ඔක්ෙකොම පළ කරන්න. 
අපි ඒ ගැන ලියමු. [බාධා කිරීම්] අපට ශක්තියක් තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කවුරුන් ෙහෝ වැරැදි කෙළොත් ඒ ගැන ෙසොයා 
බලන්න තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] අපි එක ෙදයක් කළා. [බාධා 
කිරීම්] අපි ෙහොරුනුත් යහ පාලනයට හැෙරව්වා. [බාධා කිරීම්]ඒක 
ෙන් දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] දැන් යහ පාලන ෙය් 
ආරක්ෂකෙයෝයි ෙමතැන ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] අපට පශ්නයක් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] අපි ආපසු අලුත් සම්පදායක් ඇති කරමු. 
[බාධා කිරීම්] ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභාපතිතුමාටත්, සාමාජිකයන්ටත් අපි ස්තුති කරමු. [බාධා කිරීම්] 
ඒ එක්කම විෙශේෂෙයන්ම ගරු කථානායකතුමාටත්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි ඔබතුමාටත්, ෙම් නිලධාරින්ටත් 
ස්තුති කරලා අෙප් අනික් වැඩ කටයුතු පටන් ගනිමු. [බාධා කිරීම්] 
අනාගතෙය්දී ෙමෙහම කියාත්මක කරන්න බලමු. [බාධා කිරීම්] 

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

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

 "That the Report be printed." 
 

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

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා විසින් ෙමම සම්පූර්ණ වාර්තාව - [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, point of Order එකක් 

ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  ගරු වීරකුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ෙදනවා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

ගරු සභානායකතුමා විසින් එම වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි 
ෙයෝජනා කළා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ෙග් පිටු 55කින් යුත් වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවබ් අඩවිෙය් පළ කිරීම සඳහා ලැෙබන 
පළමුවැනි අවස්ථාෙව්ම ඉදිරිපත් කරන ෙලසත්, එම වාර්තාව  
මුදණය කර  ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සභා වාරය ආරම්භ කරන දිනට 
කලින් සියලුම මන්තීවරුන්ට ලැෙබන්නට සලස්වන ෙලසත් මම 
දන්වා සිටිනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
Sir, I rise to a point of Order. 

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

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ලබා ෙදන්න.[බාධා කිරීම්] 
 

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

සූදානම්.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු වීරකුමාර දිසානායක මැතිතුමා. [බාධා 

කිරීම්] ගරු වීරකුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් මයිකෙපෝනය 
ෙදන්න.  

 

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ගරු අගමැතිතුමාෙගන් 

එක කාරණයක් අහන්න කැමැතියි. ෙම් වන විට මාධ්ය තුළ වාර්තා 
ෙවනවා,  හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මෙහේන්දන් මැතිතුමා ෙම් 
රටින් පිටෙවලාය කියලා. ඒක ඇත්තද, නැද්ද කියලා ගරු 
අගමැතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Prime Minister. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගිය සුමාෙන් මට අර්ජුන 

මෙහේන්දන් මහත්තයා හමු වුණා. ඒ ෙවලාෙව් එතුමා කිව්වා, විවාහ 
මංගල උත්සවයකට ගිහිල්ලා එනවා කියලා. අර උදයංග වීරතුංග 
වාෙග් එතුමා පැනලා ගිහින් නැහැ. [බාධා කිරීම්] උදයංග වීරතුංග 
වාෙග් පැනලා ගිහින් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

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

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 

කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
ඇතුළු විරුද්ධ පක්ෂය ෙවනුෙවන්  එම කාරක සභාෙව් සභාපති 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා ඇතුළු සියලු සාමාජිකයන්ට අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විවාදයක් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ලංකාෙව් 
සිදු වුණු විශාලතම මහ බැංකු වංචාව ෙලස ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වාර්තා කර තිෙබන නිසා අය වැය විවාදයට කලින් ඒ පිළිබඳව 
විෙශේෂ විවාදයක් ලබා ෙදන ෙලස අපි අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 

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

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කරලා දිනයක් ෙදනවා. 

අපි භය නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුව තමයි 'ෙකෝප්' වාර්තා 30ක් කුණු 
බක්කියට දැම්ෙම්.  [බාධා කිරීම්] 'ෙකෝප්' වාර්තා 30ක්! ෙකෝ, 
විවාද?  [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 'ෙකෝප්' 
වාර්තා 30ක් මහින්ද රාජපක්ෂ කුණු බක්කියට දැම්මා. ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා ෙලස සිටි විජයදාස 
රාජපක්ෂ මහත්මයා  අස් කළා. ඒවා මතකද?  [බාධා කිරීම්] 
අගමැතිතුමා කිව්ව විධියට අපි තමුන්නාන්ෙසේලාවත් යහ 
පාලනයට ෙගනාවා.  [බාධා කිරීම්] 

 

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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමා.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් COPE වාර්තාව අද 

පාර්ලිෙම්න්තුවට පිරිනැමීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් සභාපතිතුමාට 
අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. දවස් ගණනාවක් විශාල ෙමෙහයක්, 
ශමයක් ෙයොදලායි අපි ෙම් වාර්තාව හැදුෙව්. සියලු ෙදනාම පුළුවන් 
ආකාරෙයන් ෙම් වාර්තාව හදන්න අපට සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. 
ඒ වාෙග්ම මම COPE කමිටුෙව් සභාපතිතුමාෙගන් එක ඉල්ලීමක් 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා සඳහන් කළා, එතුමා 
සම්බන්ධෙයන් පත්තරවල ෙනොෙයකුත් ෙද් පළ වීම 
සම්බන්ධෙයන්. අපි සම්බන්ධෙයනුත් පත්තරවල ෙනොෙයකුත් ෙද් 
පළ වුණා. ඒ වාෙග්ම එතුමා යම් පකාශ කරලා තිබුණා, යම් 
ආයතනවලට. එෙසේ ෙනොකළ යුතුයි. COPE කමිටුෙව් 
සම්පදායයක් තිෙබනවා. COPE කමිටුව පිළිබඳව මෙගන්  මාධ්යය 
පශ්න අහද්දි කිසිම පශ්නයකට මම උත්තර දුන්ෙන් නැහැ. මම 
හිතන්ෙන් එෙහම කෙළේ මම විතරයි. COPE කමිටුෙව් ෙවන 
ෙද්වල් පිටතට ෙනොෙදන්න අපට සදාචාරාත්මක අයිතියක් 
තිෙබනවා. ෙම් කටයුතු in camera කරන්ෙන්.  ෙම්  COPE 
කමිටුෙව් කටයුතු මාධ්යවලට විවෘත කරලා නැහැ. එතුමාට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න බලයක් තිෙබනවා. COPE 
කමිටුෙව්දී මම එතුමාට තුන් හතර වතාවක් කිව්වා, පත්තරවල 
සඳහන් වුණු ෙද්වල් සම්බන්ධව.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි ෙම් ගැන පක්ෂ නායකයින්ෙග් රැස්වීෙම්දී,-  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Let me finish. COPE කමිටුවට කැඳවලා, COPE කමිටුෙවන් 

පශ්න කළ යුතුයි, මාධ්ය ආයතන ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඒ ෙතොරතුරු 
පකාශ කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. ඒක අෙප් අයිතිවාසිකමක්. 
විෙශේෂෙයන්ම මම ඉල්ලා සිටිනවා, [බාධා කිරීම්] Let me finish. 
"ෙම්ක අෙප් කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි, පත්තරවල පළ වන එකත්, 
ෙනොෙයකුත් පකාශ කරන එකත් තම තමන්ෙග් කාර්ය භාරයක්" 
කියලා සභාපතිතුමා සඳහන් කළා.  එෙහම ෙනොෙවයි. ඒක 
පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද, -  

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

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් පශ්න කිරීමට වාෙග්ම 

COPE කමිටුවට ඔවුන්  කැඳවන්න බලය තිෙබන බව මම එතුමාට 
පකාශ කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් කරුණු පිළිබඳව නැවතත් අදහස් ඉදිරිපත්, -[බාධා කිරීම්] 

සභාපතිතුමා හැටියට  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහත්මයාත් එක්ක මම 
ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නම්. 

   ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා කිව්වා එතුමා විතරක් 

ෙනොෙවයි තවත් ෙකෙනක්  ඉන්නවාය කියලා. එතෙකොට මාව ඉඟි 
ෙවනවා. මමත් සාමාජිකෙයක්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් අදහස් 

ඉදිරිපත් කරන්න ගිෙයොත්, කාලය මදි ෙවනවා.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - 

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

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත 
වනවා. මම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සාමාජිකෙයක්.  
මම ඔක්ෙතෝබර් 21වැනිදා දවල් 12.45 වනතුරු සෑමදාම ෙම් 
කමිටුවට සහභාගි වුණු සාමාජිකෙයක්; දවස් ෙදකක් සහභාගි වුණු 
ෙකෙනකු ෙනොෙවයි. ඒ නිසා මා ඔබතුමාට ඉතාම වගකීෙමන් ෙම් 
කාරණය කියනවා. ෙම් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
පිළිබඳව මාධ්යවල පළ වු වාර්තා ෙගොඩක් තිබුණා. මාධ්යෙව්දීන් 
කැඳවන්නට එතුමා ෙයෝජනා කරනවා. නමුත් අපි ඒකට එකඟ 
නැහැ. එෙහම කැඳවනවා නම් ඉස්ෙසල්ලාම කැඳවන්න ඕනෑ 
පුද්ගලයා තමයි සභානායකතුමා. එතුමා තමයි ඉස්ෙසල්ලාම ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව පිළිබඳව විවිධාකාර විෙව්චන හා 
අදහස් මාධ්ය හරහා රටට කිව්ෙව්. ඒ නිසා මාධ්ය කැඳවන්න 
කලින් ඉස්ෙසල්ලාම ඒ කටයුත්ත සභානායකතුමාෙගන් පටන් 
ගන්නවා නම් අපි කැමැතියි. අපි ෙද්ශපාලනෙය් බබ්බු ෙවන්න 
අවශ්ය නැහැ. වාර්තාව ඉදිරිපත්ෙවලා තිෙබනවා. දැන් අපට 
තිෙබන්ෙන් ෙම් නිර්ෙද්ශ සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන් 
කියන එක ගැන බැලීමටයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
If you are going to name one after the other, I cannot 

run this Parliament. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
That was started by Hon. Sujeewa Senasinghe. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
But he did not mention your name. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, no name was mentioned.

-[Interruption.]  
     
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා තමයි කිව්ෙව්, -  
 
 

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

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
You are hearing it wrong. - [Interruption.]  
 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Will you please sit down?- [Interruption.]  
 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Your name was not mentioned. - [Interruption.] Your 

name was not mentioned. - [Interruption.]  
 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! - [Interruption.] Order, please! 
 
 

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

සාමාජිකෙයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි,- [බාධා කිරීම්] Will you please 
let me speak? [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැඟිටලා කිව්ෙව්,- [බාධා කිරීම්] දවසක් 
මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නැඟිටලා කිව්වා, "සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාට  ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිකම 
කරන්න බැහැ" කියලා. ෙමොකද, මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය 
සම්බන්ධව ඉස්ෙසල්ලාම පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් දුන්ෙන් සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති. [බාධා කිරීම්] ෙමතුමා තමයි ඉස්ෙසල්ලාම කිව්ෙව්. 
අපි ඒක ඔප්පු කරනවා. [බාධා කිරීම්] අපි ඔප්පු කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! අද දවෙසේ මූලික කටයුතු සඳහා-  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, -  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. (Dr.) Harsha De Silva, if I allow you too, this 

will go on. 
 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, give me just 30 seconds.  
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
No, we cannot go on with this. සභානායකතුමා, ෙම්ක ඉවර 

කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

තුන පිළිගන්වමි. 

(1) කළුතර දකුණ, කටුකුරුන්ද, වැව පාර, ෙනො. 40/3 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.පී.ඒ. බියංකර ෙපෙර්රා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කළුතර උතුර, උග්ගල්බඩ, මල්වත්ත පාර යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එම්.ෙක්. සුගත් පියන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) පානදුර, වෑකඩ, ෙහොරණ පාර, ෙනො. 210/11 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි සීතා රංජනී සිරිකුමාර මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි - 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. 
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 583/'16 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

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

 
 

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ගිණුම්:   
වවුනියාව දිසත්ික්කය  

ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் கணக்குகள் :  
வ னியா மாவட்டம் 

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS :  
VAVUNIYA DISTRICT 

 

757/’16 
3.   ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1) : 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල වවුනියාව දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂි කර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) 2013,2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில்  
வ னியா  மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாககப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii) தனியார் ைற; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 

 (v) விவசாயத் ைற;  

 (vi) ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Labour and Trade Unions 
Relations: 

(a) Will he inform this House, separately, in relation 
to years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts; and 

 (ii) the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

 in the District of Vavuniya? 

(b) Will he also inform this House, separately, in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’ Provident Fund (EPF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 

1191 1192 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . . ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் 
மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i)  

 
 

 (ii)  

 

(ආ) ඉහත පරිදි වර්ගීකරණය කරන ලද පද්ධතියක් දැනට 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සතුව ෙනොමැත. 

 කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ශී ලංකා මහ බැංකුව A සිට 
X දක්වා වූ අක්ෂරයන් අනුව නම් කරනු ලබන කලාපයන්ට 
අනුකූලව ෙසේවාෙයෝජකයන් ලියා පදිංචි කරන දත්ත 
පද්ධතියක් පවත්වා ෙගන යනු ලබයි. එෙලස ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවාෙයෝජකෙයකුෙගන් යම් සාමාජිකෙයකු ෙවනුෙවන් 
දායක මුදලක් ලද විට අදාළ ෙසේවාෙයෝජකයාට හිමි 
අක්ෂරය හා අංකය යටෙත් එම සාමාජිකයා ලියා පදිංචි 
ෙකෙර්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
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4. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2015.01.10 දින සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාව තුළ 
ආෙයෝජනය සඳහා පැමිණි විෙද්ශ ව්යාපාරිකයන් 
සංඛ්යාව සහ ආෙයෝජිත මුළු මුදල ඇමරිකානු 
ෙඩොලර් ෙකොපමණද; 

 (ii) ආෙයෝජකයාෙග් රට, විෙද්ශ ව්යාපාර ආයතනෙය් 
නම, ලිපිනය සහ ආෙයෝජිත මුදල් පමාණය ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

වර්ෂය ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල් (EPF)  
ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 7360 

2014 6961 

2015 7118 

වර්ෂය අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල් (EPF)  
ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 3282 

2014 2995 

2015 3339 

 (iii) ශී ලංකාව තුළ එකී ආ ෙයෝජන ව්යාපෘති පිහිටා 
ඇති පෙද්ශ හා ආෙයෝජන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) දැනට ඒ ඒ ව්යාපෘතිවල ෙසේවය කරන ශී ලාංකික 
ෙසේවක සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii)   ආෙයෝජනයට පථම අදාළ ආෙයෝජකයා ලබා 
දීමට එකඟ වූ රැකියා සංඛ්යාව සහ සැපයූ රැකියා 
සංඛ්යාව අතර පරසප්රයන් ඇති ව්යාපෘති කවෙර්ද; 

 (iii)  ශී ලංකාව තුළ ආෙයෝජනය කිරීම සඳහා අදාළ 
පහසුකම් ලබා ෙගන ෙහෝ ගිවිසුම්වලට එළඹුණු 
නමුත්, ෙම් දක්වා සිය ව්යාපෘති ආරම්භ ෙනොකළ 
ආෙයෝජකයන් සිටින්ෙන්ද;  

 (iv)  එෙසේ නම්, අදාළ ආෙයෝජකයාට ෙහෝ සමාගමට 
පිරිනමා ඇති පහසුකම් කවෙර්ද; 

 (v)  2012, 2013 සහ 2014 යන වර්ෂවලදී ශී ලංකාව 
තුළ මුළු විෙද්ශ ආෙයෝජනය  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ඇමරිකානු  ෙඩොලර්වලින් ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 

அைமச்சைர ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015.01.10ஆம் திகதி தல் இற்ைறவைர 
இலங்ைகக்கு தலீ க க்காக வ ைகதந் 

ள்ள ெவளிநாட் த் ெதாழில் யற் சியாளர் 
களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் தலீ  ெசய் ள்ள 
ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எத்தைன  அெமாிக்க 
ெடாலர்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) தலீட்டாளாின் நா , ெவளிநாட்  ெதாழில் 
யற்சி நி வனம், கவாி மற் ம் தலீ  

ெசய் ள்ள பணத் ெதாைக தனித்தனிேய 
யாெதன்பைத ம்,  

 (iii) இலங்ைகயில் ேமற்ப  தலீட் க் 
க த்திட்டங்கள் அைமந் ள்ள பிரேதசங்கள் 
மற் ம் தலீ கள் தனித்தனிேய யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  அக் க த்திட்டங்களில் ேசைவயாற்  
கின்ற இலங்ைக ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனிேய எவ்வளெவன் பைத ம்; 

 (ii) தலீ க க்கு ன்னர் ெதாடர் ைடய தலீட் 
டாளர் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு இணக்கம் 
ெதாிவிக்கப்பட்ட ெதாழில்வாய்ப் களின் 
எண்ணிக்ைகக்கும் வழங்கப்பட்ட ெதாழில் 
வாய்ப் களின் எண்ணிக்ைகக்கும் இைடயில் 

ரண்பா கள் இ க்கின்ற அத்தைகய 
க த்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைகயி ள் தலீ  ெசய்வதற்கான 
வசதிகைள ெபற் க்ெகாண்  அல்ல  உடன் 
ப க்ைககள் ேமற்ெகாண் ள்ளேபாதி ம், 

1193 1194 



2016 ඔක්ෙතෝබර් 28 

இற்ைறவைர தம  க த்திட்டங்கைள ஆரம்பிக் 
காத தலீட் டாளர்கள் உள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், குறித்த தலீட்டாள க்கு அல்ல  
கம்பனிக்கு வழங்கப்பட் ள்ள வசதிகள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (v) 2012, 2013, மற் ம் 2014  ஆண் களில் 
இலங்ைகயி ள் ெமாத்த ெவளிநாட்  தலீ  
தனித்தனியாக எத்தைன அெமாிக்க ெடாலர்கள் 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Development Strategies and 

International Trade: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of foreign investors who 
have come to Sri Lanka from 10.01.2015 to-
date to invest in this country and the value 
of the total investments they have made 
during that period in US Dollars;   

 (ii) separately, the names of the countries from 
which such investors came, the names of 
those foreign business firms and their 
addresses, and the amount invested by each 
of those investors; and 

 (iii) separately, the names of the areas where 
such investment projects have been located 
in Sri Lanka and the nature of those 
investment projects?   

(b) Will he also inform this House - 

 (i) separately, the number of Sri Lankan 
citizens employed in each of the aforesaid 
projects;  

 (ii) if there are differences between the number 
of employment opportunities the investors 
had agreed to provide before signing the 
agreements and the actual number of 
employment opportunities they have 
provided after implementing the projects, of 
the names of such projects;    

 (iii) whether there are investors who have not 
implemented their projects so far after 
obtaining the relevant facilities provided for 
making investments in Sri Lanka or after 
entering into agreements;   

 (iv) if so, the nature of the facilities that have 
been provided to the relevant investors or 
companies; and 

 (v) separately, the total value of the foreign 
investments made in Sri Lanka in years 
2012, 2013 and 2014 in US Dollars?  

(c) If not, why? 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 

ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) 2015.01.10 දින සිට 2016.08.31 දින දක්වා 
ලැබුණු විෙද්ශ ආෙයෝජන ඉල්ලුම් පත් පමාණය 
150කි. ඒ අතුරින් ඉල්ලුම් පත් 18ක් පතික්ෙෂේප 
කර ඇති අතර, ඉල්ලුම් පත් 07ක අනුමැතිය ඉවත් 
කරෙගන ඇත. ඉතිරි ඉල්ලුම් පත් 125න් ඉල්ලුම් 
පත් 91ක් සාධනීය හා සකීය ව්යාපෘති ෙලස හඳුනා 
ෙගන ඇත. එම ව්යාපෘති 91ට අදාළව 
ඇසත්ෙම්න්තුගත විෙද්ශ ඍජු ආෙයෝජන මුදල 
ඇ.ෙඩො.මි. 1600කි. 

  (ii)  2016.08.31 දිනට පැවති කියාකාරි ව්යාපෘති 91හි 
විසත්ර ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත.  

 (iii)  ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත.  

(ආ)  (i)  2015.01.10 දින සිට 2016.08.31 දින දක්වා කාල 
සීමාව තුළ ව්යාපෘති 45ක වාණිජ ෙමෙහයුම් 
ආරම්භ කරන තත්ත්වෙය් පැවැතිණි. (එයින් 
ව්යාපෘති 42කට අදාළ ඉල්ලුම් පත් 2015.01.10 
දිනට ෙපර ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ව්යාපෘති 3කට 
අදාළ ඉල්ලුම් පත් 2015.01.10 දිනට පසු ඉදිරිපත් 
කර ඇත.)  

  තවද, 2015.01.10 දින සිට 2016.08.31 දින දක්වා 
ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම් පත් අතුරින් හඳුනා ගත් 
සකිය ව්යාපෘති 91න් 11ක ඉදි කිරීම් කටයුතු 
දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති අතර, 43ක ඉදි කිරීම් 
කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. ව්යාපෘති 
අනුමත වී ගිවිසුම් ගත වූ දින සිට ව්යාපෘතියක් 
කියාත්මක තත්ත්වයට පත් වී ඍජු විෙද්ශ 
ආෙයෝජන ලැබීම සඳහා යම්කිසි කාල සීමාවක් 
ගත වන බව සඳහන් කළ යුතුය.  

එක් එක් ව්යාපෘතියට අදාළ ෙද්ශීය රැකියා සංඛ්යාව පහත 
දැක්ෙව්.  

 
2015.01.10 සහ 2016.08.31 අතර ලැබුණු ඉල්ලුම්පත්වලට 

අදාළ ව්යාපෘති 
 

 

වාණිජ ෙමෙහයුම් 
ආරම්භ කළ 

ව්යාපෘතිෙය් නම 

ව්යාපෘති 
ක්ෙෂේතය 

උත්පාදනය 
කළ රැකියා 
සංඛ්යාව 

1. Continex Cey-
lon Pvt. Ltd. 

ඉෙලක්ෙටොනික 
උපාංග 
නිෂ්පාදනය 

110 

2. Original Ap-
peral Pvt. Ltd. 

ඇඟලුම් 
නිෂ්පාදනය 

1,050 

3. Eduko Lanka 
Pvt. Ltd. 

අධ්යාපනික 
ෙසේවා 

24 

එකතුව 1,184 

1195 1196 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2015.01.10 දින ලැබුණු ව්යාපෘති 

 (ii)  ඇසත්ෙම්න්තුගත රැකියා පමාණය හා සත්ය 
වශෙයන් සපයන ලද රැකියා පමාණය අතර 
ෙවනස පහත දැක්ෙව්.  

 

2015.01.10 දින සිට 2016.08.31 දින දක්වා ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් 
කරන ලද ව්යාපෘති 

 
 

 

 

 

 

 

2015.01.10 දින සිට 2016.08.31 දින දක්වා ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් 
කරන ලද ව්යාපෘති  

1197 1198 

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 

වාණිජ ෙමෙහයුම් 
ආරම්භ කළ 
ව්යාපෘතිෙය් නම 

එකඟ වූ 
රැකියා 
සංඛ්යාව 

උත්පාදන
ය කළ 
රැකියා 
සංඛ්යාව 

ෙවනස 

1. Continex Ceylon 
Pvt. Ltd. 

66 110 (+) 44 

2. Original Apperal 
Pvt. Ltd. 

1,025 1,050 (+) 25 

3. Eduko Lanka Pvt. 
Ltd. 

34 24 (-) 10 
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 (iii)  ආෙයෝජන මණ්ඩල ගිවිසුෙම් සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි 
පකාරව කටයුතු කිරීමට අසමත් වන්ෙන් නම් 
ඊළඟ පියවර වශෙයන් ආෙයෝජන මණ්ඩල ගිවිසුම 
අවලංගු කිරීමට කටයුතු ෙකෙර්. ෙමවැනි 
අවසථ්ාවකදී ව්යාපාර විසින් භුක්ති විඳින ලද 
තීරුබදු සහනය ආපසු ෙගවීමට යටත් ෙව්. බදු 
සහන කාල සීමාවන් සඳහා හිමිකම් ලැබීමට නම් 
ව්යාපාර වාණිජ ෙමෙහයුම් කටයුතු ආරම්භ කර 
තිබිය යුතුය. ෙකෙසේ වුවද විධිමත් ඉල්ලීමක් මඟින් 
ව්යාපෘතියක කියාත්මක කාල සීමාව දීර්ඝ කරන 
ෙලස අදාළ ව්යාපාර ආයතනයට ඉල්ලා සිටිය 
හැකිය.   

 

 (iv)  ගිවිසුම් ගත වූ පමණින් ආෙයෝජකෙයකුට 
ගිවිසුෙම් සඳහන් පහසුකම් ෙනොලැෙබ්. අදාළ 

පහසුකම් හා ඒවා භුක්ති විඳීමට නම් ගිවිසුම් පකාර 
ෙකොන්ෙද්සි සම්පූර්ණ කළ යුතුය. 

 

සමාගම් බදු සහන 
 

ෙමම සහනය ලැබීමට හිමිකම් ලබන්ෙන් නව ව්යාපෘතියක් 
පළමු වරට ලාභය ලද වසර ෙහෝ වාණිජ ෙමෙහයුම් ආරම්භ කර 
වසර 2කට පසු යන කාල වකවානුවකින් පළමුව එළෙඹන කාල 
වකවානුෙව්දී ෙව්. - 

එක් එක් ව්යාපෘති සඳහා අදාළ වන බදු සහන කාලය ඇමුණුම 
02හි සඳහන් කර ඇත. ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

පාග්ධන භාණ්ඩ සඳහා වන බද්ෙදන් නිදහස ්කිරීම 

ෙමම බදු සහනය අපනයනය මූලික ෙකොට ගත් (තම 
නිෂ්පාදනයන්ෙගන් සියයට 90කට වැඩි පමාණයක් අපනයනය 
කරන) ව්යාපෘති සඳහා මුළු ව්යාපෘති කාලයටද, ෙද්ශීය ෙවළඳ 
ෙපොළ සඳහා නිෂ්පාදනෙයන් කරන ව්යාපෘති සඳහා ව්යාපෘති ඉදි 
කිරීම් කරන කාලය සඳහා පමණක්ද ලැෙබ්. 

අමුදව්ය සඳහා වන ආනයන බද්ෙදන් නිදහස ්කිරීම 

ෙමම බදු සහනය අපනයන මූලික ෙකොට ගත් (තම 
නිෂ්පාදනයන්ෙගන් සියයට 90කට වැඩි පමාණයක් අපනයනය 
කරන) ව්යාපෘති සඳහා ලැෙබ්.  

 

 (v) 
 

 
 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 2013දී ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන විෙද්ශ ණයද ඇතුළත්ව 
1,391යි. විෙද්ශ ණය රහිතව 887යි. 2014දී විෙද්ශ ණය ඇතුළුව 
1,616යි. විෙද්ශ ණය රහිතව 876යි.  

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

පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට 
අනුවම 2014ට වඩා, 2015 වසෙර් විෙද්ශ ආෙයෝජන පහත 
වැටීමක් ෙපන්නුම් කරනවා. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා ඒක 
පිළිගන්නවාද? 

  ඍජු විෙද්ශ 
ආෙයෝජන 
(ඇ.ෙඩො.මි.)                           
විෙද්ශ ණයද 
ඇතුළත් ෙව් 

ඍජු විෙද්ශ 
ආෙයෝජන 
(ඇ.ෙඩො.මි.)                   
විෙද්ශ ණය 
රහිතව 

2012 1,338 898 

2013 1,391 887 

2014 1,616 876 

1199 1200 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ, ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ ගරු මන්තීතුමනි. ෙහේතුව, 

විෙද්ශ ණය ඇතුළුව තමයි අපි අන්තිමට දීලා තිෙබන්ෙන් එක්දහස් 
හයසිය ගණනක්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒක හැම දාම එෙහම ෙන් ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ, ෙමතැන අපි ගණනය කරලා තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ ණය 

රහිතව, ආෙයෝජන පමණයි.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමන්ලාෙග්ම මහ බැංකු වාර්තාෙව් 164 සහ 165වැනි 

පිටුවල ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, "ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් 
ලියාපදිංචි සමාගම් ලබා ගත් ණයද ඇතුළත් මුළු විෙද්ශීය ඍජු 
ආෙයෝජන 2015 වසෙර්දී සැලකිය යුතු ෙලස අඩු විය. ආෙයෝජන 
මණ්ඩලෙය් ලියාපදිංචි සමාගම් ලබා ගත් ණය ඇතුළත් මුළු 
විෙද්ශීය ඍජු ආෙයෝජන 2015 වසෙර්දී එ.ජ. ෙඩොලර් මිලියන 
1,161ක් වූ අතර, 2014 වසෙර්දී එ.ජ. ෙඩොලර් මිලියන 1,635ක් 
වුණා." කියලා. ෙමහි තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ ණයද ඇතුළත්වයි. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙද්ශ ණය ඇතුළත් 

ෙවන්ෙන් නැහැ. වැඩි වශෙයන්, සියයට 99ක් පමණ ඇතුළත් 
වන්ෙන් විෙද්ශ ණය නැතිවයි. විෙද්ශ ණය පමණක් තිෙබනවා 
876ක්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය 

ඇමතිතුමා කල් ගන්ෙන් නැතිව පශ්නයට උත්තර ලබා දීම  
සම්බන්ධෙයන් එතුමාට ගරුත්වයක් දක්වමින් කියන්ෙන්, මහ 
බැංකු වාර්තාෙව් 164 සහ 165 පිටු ෙදෙකහි ෙම් බව ඉතා 
පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා කියලායි. එක්ෙකෝ, ෙම් 
නිලධාරින් ගරු ඇමතිතුමා ෙනොමඟ යවලා තිෙබනවා. එෙහම 
නැත්නම්, ෙම් මහ බැංකු වාර්තාව ෙවනස් කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කටයුතු කරන්න ෙවනවා. ෙම් කරුණු ෙදක 
ඇතුෙළේ බරපතළ විසංවාදයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මහ බැංකු වාර්තාව ෙමතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් ෙනොෙවයි 

ෙන්-,  
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මහ බැංකු වාර්තාව එතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ෙනොෙවයි 

නිකුත් වන්ෙන්. 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ, මහ බැංකු වාර්තාව මෙග් අමාත්යාංශ යටෙත් ෙනොෙවයි 

 නිකුත් වන්ෙන්.  
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නමුත්, මහ බැංකු වාර්තාව කියන ෙද් තමයි අප 

ෙමෙහයවන්ෙන්, ෙම් සභාව ෙමෙහයවන්ෙන්.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා කියන කාරණය හරි. නමුත්, ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් 

කරන්ෙන් එතුමාෙග් අමාත්යාංශය,- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පැහැදිලිව සඳහන් 

කරන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් වගුව සලකා බලන විට 2014 වසෙර්දී 
1,616ක් ෙලස සඳහන් ෙවන  ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන, විෙද්ශීය 
ණය පමාණය ඉවත් කළාම 876යි කියලායි.  

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒක එෙහමම තමයි තිෙබන්ෙන්. 2104 වසෙර්දීත් එෙහමයි. 

2013දීත් එෙහමයි. 2015දී ෙවලා තිෙබන්ෙන් ණය අයින් කළාට 
පස්ෙසේ, මුදෙල් පමාණය අඩුවීමයි. සාෙප්ක්ෂව 2014ට වඩා  
2015දී අඩුෙවලා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
2015 වසෙර්දී ණය පමාණය අඩුයි.  
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, ග රු ඇමතිතුමා.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා නැහැ කිව්වාට, අනිවාර්ෙයන්ම ණය පමාණය අඩුයි. 

ඔබතුමාට මම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නම්. 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් වාර්තාව ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා, මාත් පිළිගන්නවාෙන්. 

ඒ කාලෙය් නම් කියන්න පුළුවන් ෙම් වාර්තාව විකෘති කළා 
කියලා. අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාතෘකාවට භාජන වුණු අර්ජුන් 
මෙහේන්දන් මැතිතුමා මහ බැංකු අධිපතිතුමා වශෙයන් සිටියදී 
නිකුත් කරපු වාර්තාව තමයි ෙම්. එතෙකොට, ෙම් වාර්තාව ගැන 
අපට විසංවාදයක් තිෙයන්න බැහැ ෙන්. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ වාර්තාව පරීක්ෂා 

කෙළේ නැහැ.  එතුමා ළඟ ඒ වාර්තාව තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
Let me answer. 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමාෙග් දැනුවත් වීම පිණිස මම කියන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම් 

වාර්තාෙව් 164 සහ 165 යන පිටු ෙදක පරිශීලනය කරන්න. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්,- 

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්නම්. ඔය වාර්තාෙව් සඳහන් 

ෙවනවා නම් කියන්න, ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජනවලට අනුව විෙද්ශ 
ණය පමාණය ෙකොපමණද කියලා? ඒ සම්බන්ධෙයන් මම 
ඔබතුමාට පසු අවස්ථාවකදී පිළිතුරක් ෙදන්නම්. ෙමොකද, මට ඒ 
ෙතොරතුරු ලැබිලා නැහැ. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව අපහසුතාවකට ලක් කරන්න 

වුවමනාවක් මට නැහැ. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ, නැහැ. මට කිසි අපහසුතාවක් නැහැ. මම ඔබතුමාෙගන් 

අහන්ෙන් ෙම්කයි. ණය ගත්ෙත් හම්බන්ෙතොට වරායට, ඒ වාෙග්ම 
එයාර්ලංකා සමාගමට. ඒවාට ලබාගත් ඔක්ෙකෝම ණය ටික කලින් 
ආෙයෝජනවලට ඇතුළත් වුණා. මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් ඒකයි. 
නමුත් අපි අෙප් ආණ්ඩුෙවන් කඩා වැෙටන ව්යාපෘතිවලට ණය 
අරෙගන නැහැ. රට විකුණන ව්යාපෘතිවලට අපි ණය අරෙගන 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] Let me answer. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් රුපියල් ටිලියන 10ක් ණය ගත්තා සියයට හෙත් ෙපොලී 
අනුපාතයට. ගරු මන්තීතුමනි, අපි වැඩි වශෙයන් ණය අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් ඒ ණය ආපසු ෙගවීම සඳහා.   ඒ කාලෙය් කරපු 
ෙද්වල් නිසා ණය වාරික වශෙයන් අපි රුපියල් බිලියන 1,300ක් 
ෙගවනවා. ඒ සඳහා තමයි අපි ණය ගන්නවා නම් ණය ගන්ෙන්. 
අපි බංෙකොෙලොත් ව්යාපෘතිවලට ණය ගන්ෙන් නැහැ. ඍජු 
ආෙයෝජන තමයි අපි රට ඇතුළට ෙග්න්ෙන්. මම ඔබතුමාට 
සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
ඉදිරිෙය්දී. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා, අවසන් වශෙයන් 

පශ්නයක් අහනවාද? 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "මා දුටු රිය අනතුෙර් ෙපොල් 

ගහ" වාෙග් කථාවක් ෙම්ක. ඒ නිසා මම ඒ කථාවට පැටෙලන්න 
උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය 
ඇමතිතුමා කිව්වා එතුමා මහ බැංකු වාර්තාව අධ්යයනය කෙළේ 
නැහැ කියලා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අධ්යයනය කෙළේ නැහැ කියලා ෙනොෙවයි මම කිව්ෙව්. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමාට වැරදි ෙතොරතුරක් දීලා තිෙබනවා. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙම් ආෙයෝජනවල ලබාගත් ණය පමාණය සඳහන් ෙවන්ෙන් 

නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ආෙයෝජන ෙමොනවාද කියලා මම එකින් 
එකට සඳහන් කළා. ඒ ආෙයෝජන එකතු කළාම තමයි ෙම් 
පමාණය එන්ෙන්. එතෙකොට ඒෙක් ලබාගත් ණය පමාණය 
ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකයි මම ඔබතුමාට කිව්ෙව්. 

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් සහ සභාෙව් 

ෙනොමැති ඔබතුමාෙග් ගරු ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් විශාල 
උත්සාහයක් ගන්නවා. අපි දන්නවා, නීතිඥවරෙයක් වුණාම 
දිනන්න බැරි නඩුත් කථා කරනවාෙන්. ඔබතුමාත් ඒ වාෙග් 
උත්සාහයක් ගන්නවා. ඒකට පශ්නයක් නැහැ. මට ඔබතුමාත් 
එක්ක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අනිවාර්යෙයන්ම, අනිවාර්යෙයන්ම. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට 

යමුෙකෝ. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම ඔබතුමාට පිළිතුරක් ෙදන්නම්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, කරුණාකර ෙම් වාර්තාව අධ්යයනය 

කරලා ඊට පස්ෙසේ අපි ෙපෞද්ගලිකව ෙහෝ කථා කරමු ෙකෝ.  [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමායි, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ 

රාජ්ය අමාත්යතුමායි සාකච්ඡා කරන ෙකොට ඒකටම පැය භායක් 
විතර යනවා. අවාසන වශෙයන් ඔබතුමාට ෙමොකක්ද අහන්න 
තිෙබන්ෙන්? 

 

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

ෙමයයි.  

රජෙය් සුරැකුම්පත්වල ආෙයෝජන කරලා තිෙබන විෙද්ශ 
ආෙයෝජන  විශාල පමාණයක් ෙම් කාල සීමාව තුළදී ඉවත් 
කරෙගන තිෙබනවා. අපට තිෙබන ෙතොරතුරුවලට අනුව, එය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන ෙදකකට වැඩි පමාණයක්. එය, 
විශාල මුදලක්. ඒ බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ඒ සම්බන්ධෙයන් දත්ත ලැබිලා 

නැහැ. හැබැයි, එතුමා සඳහන් කළ කාරණය ඇත්ත නම්, ඒකට 
ෙහේතු වුණු කාරණාව මම කියන්න ඕනෑ. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් කළු මුදල් ෙගොඩක් රෙට් සංසරණය වුණා. හම්බන්ෙතොට 
වරාය, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වාෙග් ව්යාපෘති සඳහා බිලියන 
එක්දහස් ගණනක්- [බාධා කිරීම්] අහගන්න ෙකෝ. ෙම් රෙට් තිබුණු 
දූෂණය හින්දා එක පවුලකටත්, ඒ පවුෙල් ෙහංචයියන්ලාටත් අයත් 
විශාල කළු මුදල් පමාණයක්  ෙනොෙයකුත්, ෙනොෙයකුත් තැන්වල -
බැඳුම්කර, සුරැකුම්පත්වල- හංගලා තිබුණා. එවැනි වාතාවරණයක් 
ෙම් රෙට් තිබුණා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි, ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව තුළ අපි රෙට් සියලුම ආයතන ස්වාධීන කරලා රෙට් 
නීතිය ස්ථාපනය කරන අවස්ථාෙව්දීත් ඔබතුමා කියන ආකාරෙය් 
පතිඵලයක් ලැෙබන්න පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉදිරි අනාගතය සඳහා අපි යහ පාලනය, 
පජාතන්තවාදය, නීතිෙය් ස්වාධිපත්ය ස්ථාපනය කරන්න 
අත්තිවාරම දාලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම, ෙකෝප් කමිටුෙව් 
සභාපති වශෙයන් විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් පත් කරන්න 
ලැබීම ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් පජාතන්තවාදය ෙපන්නුම් කරන 
අවස්ථාවක්. ඒ තුළින් අපි ෙපන්නුම් කරලා තිෙබනවා, අෙප් 
ආණ්ඩුව ෙකොච්චර ස්වාධීනව කටයුතු කරනවාද කියන එක. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි අත්තිවාරම හරියට දානවා. අපි 
ආෙයෝජන සඳහා අවශ්ය Agency for Development, Agency for 
Trade වාෙග් ආයතන ඇති කරනවා. ෙහොරකම් ෙනොකර, 
තමන්ෙග් නෑයන්ට, තමන්ෙග් සෙහෝදරයන්ට, ෙනෝනලාට 
business ෙදන්ෙන් නැතුව, හරි කමෙව්දයක් අනුව ෙම් රෙට් ඉදිරි 
අනාගතය සඳහා ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට ආෙයෝජනය කිරීෙම් 
හැකියාව අපි ඇති කරලා ෙදනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ තුළ අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, එන 
අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට ආෙයෝජන තුන් ගුණයකින්, හතර 
ගුණයකින් වැඩි කරලා ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය දියුණු කරන්න.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, අවසාන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් කාරණයටම අදාළව, මහ බැංකු වාර්තාෙව් ඊට අදාළ 

පරිච්ෙඡ්දය ඔබතුමාෙග් දැනුවත් වීම සඳහා කියවන්න. ගරු රාජ්ය 
ඇමතිතුමනි, එහි ෙමන්න ෙමෙහමයි තිෙබන්ෙන්:  

"... ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයන් ෙවතින් අඛණ්ඩව මූල්ය පවාහ ඉවතට ඇදී 
යෑම සමඟ විෙශේෂෙයන් රාජ්ය සුරැකුම්පත් ෙවළඳෙපොළ ෙවතින් 
ආෙයෝජන අඛණ්ඩව ඉවත්කර ගැනීම ෙහේතුෙවන් ආෙයෝජකයින් නැගී 
එන ෙවළඳෙපොළ ආර්ථිකයන් තුළ ආෙයෝජනය කිරීමට පසුබට විය."  

ෙම්ක තමයි ෙහේතුව. ෙම් ෙහේතුව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙවන 
කවුරුවත් ෙනොෙවයි-  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශන්ය ඉදිරිපත් කරන්න. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
-මහ බැංකු  වාර්තාෙවන්. ඒ නිසා ඔබතුමා කියපු කාරණා 

එකක්වත් වලංගු වන්ෙන් නැහැ. අපි මීට  ෙපර ෙම් සභාෙව් කථා 
කෙළේ, මහ බැංකු බැඳුම්කර සම්බන්ධ සිද්ධිය. ඒ බැඳුම්කර 
සම්බන්ධ වාර්තාව ෙකෝප් කමිටු සභාපතිවරයා  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, එවැනි 
සිදුවීම් තමයි ෙමවැනි කඩා වැටීම්වලට ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය විධියට මම ෙම් පශ්නය අහන්න 
කැමැතියි.  

ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ, පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ, මූල්ය 
ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැටිලා තිෙබන බව මහ බැංකු වාර්තාෙවන්ම 
පිළිගන්නවා නම්, ඔබතුමාෙග් ආණ්ඩුව ඒ විශ්වාසය නැවත 
ෙගොඩනැඟීම සඳහා ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විශ්වාසය ෙගොඩ නැඟුණු 

නිසා තමයි G7 සමුළුවට අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙගන්වලා 
"Champions of Democracy" කියලා හඳුන්වා දුන්ෙන්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙලෝක අපනයන සංවර්ධන සමුළුව ලංකාෙව් 
පවත්වන්න කටයුතු කෙළේ ඒ නිසයි. ෙලෝක ආර්ථික සමුළුවට 
ආරාධනා කෙළේ ඒ නිසයි. ගරු මන්තීතුමනි, 2008 වසෙර් ඉඳලා 
කබ්රාල් මැතිතුමා සහ ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කරපු කාර්ය 
භාරය කිසිම විධියකින් direct placementවලට අවසරයක් 
ෙනොමැතිව - EPF, ETF කියන ඒවාට compensation ෙගවන්ෙන් 
නැතුව, ඒවා ෙපෞද්ගලික තැරැව්කරුවන්ට දීෙම් ව්යාපෘතිය පටන් 
ගත්තා. ඒ ව්යාපෘතිය අනුව තමයි ෙම් රෙට් කළු සල්ලි සංසරණය 
ෙවන්න පටන් ගත්ෙත්. නීති විෙරෝධී ෙලස කරපු ඒ කියාදාමය 
ගැන අපි  ඉදිරිපත් කරපු මහ බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි  අනිවාර්යෙයන්ම නීතිය 
කියාත්මක කරනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙවන්ෙද්සි කමය කියන්ෙන් 
ෙලෝකය පිළිගන්නා, විනිවිදභාවෙයන් යුතු ඉහළම කමෙව්දයක්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙවන්ෙද්සි කම, ඒ වාෙග්ම 
ෙටන්ඩර් පටිපාටි කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඒවා තමන්ෙග් 
යහළුවන්ට, තමන්ෙග් හිතමිතාදීන්ට, තමන්ෙග් සෙහෝදරයින්ට දීපු 
එෙක්- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් පශ්නයටයි මම ෙම් උත්තර 
ෙදන්ෙන්. ඔබතුමා අහගන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
කළු මුදල් සංසරණය වුණා. අපි ඒ කමෙව්දය නැවැත්වූවා. අපි 
දැන් ඒ කමෙව්දය හරි ගස්වලා තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දය හරි 
ගස්වන විට රට තුළ යම් කිසි පමාදයක් ඇති ෙවනවා. ෙම් රෙට් 
තිබුණු අස්ථාවරභාවය, ෙහොරකම නවත්වලා අපි ෙම් කමෙව්දය 
ෙගෙනන ෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම යම් කිසි ආකාරයක පහත 
වැටීමක් සිදු ෙවනවා, ගරු මන්තීතුමනි. හැබැයි ඒ කමෙව්දය 
හැදුවාට පස්ෙසේ, එන අවුරුද්ද වන විට අපි ෙම් කමෙව්දය හදලා 
අත්තිවාරම දාලා ගත්තාට පස්ෙසේ ඔබතුමාට බලා ගන්න පුළුවන්, 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට, ඒ වාෙග්ම විනිමය සුරැකුම්පත් ආදී 
ඕනෑම ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් ආෙයෝජන විශාල පමාණයක් එන 
හැටි.  

ලංකාෙව් රජය ෙකෙරහි, ලංකාෙව් ජනාධිපතිතුමා ෙකෙරහි, 
අගමැතිතුමා ෙකෙරහි, ඒ වාෙග්ම අප ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය 
අනුව - අපි පගාව ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. අපි ෙකොමිස් ඉල්ලන්ෙන් 
නැහැ. අපිට එන ආෙයෝජන ෙපන්වන්නම්. එන අවුරුද්ද වන විට 
අපි ඔබතුමාට ෙපන්වන්නම්, ආෙයෝජන තුන්ගුණයකින්, හතර 
ගුණයකින් වැඩි කරලා. සුරැකුම්පත් හා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආෙයෝජන වැඩි කරලා ඔබතුමාට අපි එන අවුරුද්ද වන විට 
ෙපන්වන්නම් කියලා ඉතාම කරුණාෙවන් දන්වා සිටිනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

1205 1206 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 



2016 ඔක්ෙතෝබර් 28 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක7 - 817/'16 - (2), ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම 
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශන්ය ඉදිරිපත් 

කෙළේ,  මීට මාස හතරකට විතර කලින්.   
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
හරි. ඒ සඳහා පිළිතුරු දීමට සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 

සිටියා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
පළමුෙවන්ම ෙම් පශ්නය ඇහුෙව් පසුගිය මාසෙය් 8 වැනිදා. 

සතියක් කල් ඉල්ලුවා. දැන් දවස් 28කට පසුව ෙම් පශ්නය 
අහනෙකොට නැවතත් සති ෙදකක් ඉල්ලනවා.  

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

 
අම්පාර නගර සභා බලපෙද්ශෙය් පිහිටි පි. පි. අම් 

827 ඉඩම: විසත්ර 
அம்பாைற நகர சைபக்குட்பட்ட පි.පි.අම්.827 காணி : 

விபரம் 
LAND WITH TITLE PLAN NO.  පි.පි.අම්827 LOCATED IN AMPARA 

MUNICIPALITY: DETAILS 
     588/’16 

9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) අම්පාර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, අම්පාර 
නගර සභා බලපෙද්ශෙය්, "ඉන්දසාරපුර" ගාම 
නිලධාරී වසෙම්, අම්පාර - උහන පධාන මාර්ගයට 
මුහුණලා අම්පාර දිසාපති මැදුර අසල පිහිටි 
පි.පි.අම් 827 ඉඩම වර්ෂ 2001 - 2013 අතර කාලය 

තුළ දීර්ඝ කාලීන බදුකරයක්, ඔප්පුවක් ෙහෝ 
ෙවනත් ආකාරෙය් කිසියම් දීමනා පතයක් මඟින් 
යම් පුද්ගලෙයකුට ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පුද්ගලයාෙග් නම, ලිපිනය හා 
තනතුර කවෙර්ද; 

 (iii) අද වනවිට ඔහු විසින් ෙමම ඉඩම අන්සතු කර 
තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ කවෙරකුටද; 

 (v) යළිත් ෙමම ඉඩම ඩී. එස.් ෙසේනානායක 
ගුණානුසම්රණ සභාවට ලබාදීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;   

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

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

(அ) (i) அம்பாைற பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின், 
அம்பாைற நகர சைப ஆ ைகப் பிரேதசத்தில், 
இந்திரசார ர கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிவில், 
அம்பாைற - உஹன பிரதான திக்கு ேநராக, 
அம்பாைற அரசாங்க அதிபர் வாசஸ்தலத் க்கு 
அண்மித்ததாக அைமந் ள்ள පි.පි.අම්. 827 காணி, 
2001-2013 காலப்பகுதியி ள் நீண்டகால 
குத்தைக, உ தி அல்ல  ேவ  வைகயிலான 
அளிப் ப் பத்திரம் லம் எவேர ம் ஆெளா  
வ க்கு வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், குறித்த ஆளின் ெபயர், கவாி 
மற் ம் பதவி யா ; 

 (iii) தற்ேபா  இவர் அந்தக் காணிைய பாராதீனப் 
ப த்தி ள்ளாரா; 

 (iv) ஆெமனில், அ  யா க்கு;  

 (v) மீண் ம் இந்தக் காணிைய டீ.எஸ். ேசனா 
நாயக்க ஞாபகார்த்த சைபக்கு வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (vi) ஆெமனில், அத் திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether title Plan No. පි.පි.අම් 827 located in 
the vicinity of the Government Agent’s 
Residence facing the Ampara-Uhana Road 
of the "Indrasarapura" Grama Niladhari 
Division of the Ampara Municipality 
coming under the Ampara Divisional 
Secretary's Division had been granted to a 
person through a long-term lease title, title 
deed or any other grant instrument between 
year 2001 and 2013; 

 (ii) if so, of the name, address and designation 
of such person; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) whether the said person has alienated the 
aforesaid land; 

 (iv) if so, of the name of such person; 

 (v) whether action will be taken to return the 
aforesaid land to the D.S.Senanayake 
Memorial Committee; and 

 (vi) if so, the date on which it will be done? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) නම - පැටිකිරිෙග් දයාරත්න මයා 

   ලිපිනය - බී, 08, දීඝගාමිණී මාවත, අම්පාර. 

   තනතුර - එවකට ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ 
ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්ය 

 (iii) ෙනොදනී. 

 (iv) ෙනොදනී. 

 (v) රජෙයන් අන්සතු කළ ඉඩමක් බැවින් නැවත 
ෙවනත් ආයතනයකට ලබාදීමට හැකියාවක් 
ෙනොමැත. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) කඩඉම් සිතියම් අංක 280001හි කැබලි අංක 868න් 
ෙහක්ටයාර් 0.436 (බිංදුවයි දශම හතරයි තුනයි හය)ක් වූ 
ඉඩම් පමාණය සඳහා අංක 4/10/15474 දරන නිදහස ්දීමනා 
පතය පැටිකිරිෙග් දයාරත්න මයා නමින් ලබා දී ඇති අතර, 
ෙමම ඉඩෙම් අයිතිය රජෙය් අයිතිෙයන් බැහැර කර ඇත. 
එම නිසා ෙවනත් ආයතනයකට බැහැර කිරීමට හැකියාවක් 
ෙනොමැත. 

 

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

විධියට ගරු අමාත්යතුමාෙගන් ෙම් කාරණය පිළිබඳව මා  
දැනගන්නට කැමැතියි.  ෙම් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක ගුණ සමරු සභාව ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ ඉඩමක්.  
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙම් රෙට් පළමුවැනි 
අගාමාත්යවරයා වාෙග්ම, පක්ෂය විධියට බැලුෙවොත් අෙප් 
පක්ෂෙය් පළමුවැනි නායකයා. ඒ වාෙග්ම නිදහෙසේ සහ ජාතිෙය් 
පියා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා අම්පාර පෙද්ශෙය් පරිවර්තනයක් ඇති 
කළ නායකයකු විධියට එතුමාෙග් ගුණ සමරු සභාව සඳහා 
විකල්ප ස්ථානයක් ලබාදීම ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ 
ෙවනුෙවන් යම්  කියාමාර්ගයක් ගන්න ඔබතුමාට  පුළුවන්ද ගරු 
ඇමතිතුමනි? 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
එෙහම කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි ෙසොයා බලන්නම්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
එපමණයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

 
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් ගිණුම් : 

පුත්තලම දිසත්ික්කය 
ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் கணக்குகள்: த்தளம் 

மாவட்டம் 
EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: PUTTALAM DISTRICT 
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10.ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල පුත්තලම දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවා 
නියුක්ත යන්ෙග් භාර අරමුදල් (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

  (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் த்தளம் 
மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியக் 
(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ Trust 
Fund (ETF) accounts;  and 

 (ii) the number of Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts registered anew; 

 (iii)  in the District of Puttalam? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015,  the  
number  of  Employees’ Trust  Fund (ETF) 
accounts registered anew and by- 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ)  

(ආ)  ෙම් අයුරින් වර්ගීකරණය කරනු ෙනොලැෙබ්.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 11 -680/'16- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට හිෙතන විධියට ෙමම 

පශ්නය ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන් අදාළ අමාත්යාංශයට ෙනොෙවයි. 
එම නිසා  ෙමම පශ්නය ෙවනත් දවසක අහන්න  අදාළ 
අමාත්යාංශයට ෙයොමු කළ යුතුය කියන එකයි මෙග් අදහස.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමාෙග්  පශ්නයට ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන් ෙන්ද?  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
උත්තර ෙදන්න නම් පුළුවන්, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි.  නමුත්, ෙමම පශ්නය අෙප් අමාත්යාංශයට 
අදාළ එකක් ෙනොෙවයි.  
 

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

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

 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ගිණුම්:  

පුත්තලම දිසත්ික්කය 
ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் கணக்குகள் :  

த்தளம் மாவட்டம் 
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS:  

PUTTALAM DISTRICT  
 

759/’16 
12.ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල පුත්තලම දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියාපදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියාපදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියාපදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල්  (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව,   
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වර්ෂය 

(i) (ii) 

ලියා පදිංචිව තිබූ 
සාමාජික ගිණුම් සංඛ්යාව 

අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
සාමාජික ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 42,617 13,993 

2014 41,058 12,975 

2015 38,446 10,162 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්හිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் த்தளம் 
மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாகப் பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாகப் 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக,  

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii) தனியார் ைற; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 

 (v) விவசாயத் ைற;  

 (vi) ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Labour and Trade Unions 
Relations: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts; and 

 (ii) the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

 (iii)  in the District of Puttlam? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’ Provident Fund (EPF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙමෙසේයි.  

(අ)   (i)      
 

 

 (ii)   

 
 
 
 
 
 

 
(ආ)   (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi)    ඉහත  පරිදි වර්ගීකරණය 

කරන ලද පද්ධතියක් දැනට ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල 
සතුව ෙනොමැත.  

 කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ශී ලංකා මහ බැංකුව A 
සිට X දක්වා වූ අක්ෂරයන් අනුව නම් කරනු ලබන 
කලාපයන්ට අනුකූලව ෙසේවාෙයෝජකයන් ලියා පදිංචි 
කරන දත්ත පද්ධතියක් පවත්වා ෙගන යනු ලබයි. එෙලස 
ලියා පදිංචි වූ ෙසේවාෙයෝජකයකුෙගන් යම් සාමාජිකයකු 
ෙවනුෙවන් දායක මුදලක් ලද විට අදාළ ෙසේවාෙයෝජකයාට 
හිමි අක්ෂරය හා අංකය යටෙත් එම සාමාජිකයා ලියා පදිංචි 
ෙකෙර්. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.  
 

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

පශ්න අංක 1 -491/'16- (3), ගරු කනක ෙහේරත් මහතා.  
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු කනක ෙහේරත් 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
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[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 

වර්ෂය ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 41,393 

2014 40,274 

2015 40,783 

වර්ෂය අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 14,406 

2014 14,887 

2015 14,808 



2016 ඔක්ෙතෝබර් 28 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 

යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

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

 
මුලතිව්, වවුනියාව සහ මන්නාරම දිසත්ික්ක : 

සමෘද්ධි සහනාධාර 
ல்ைலத்தீ , வ னியா மற் ம் மன்னார் 
மாவட்டங்கள் : ச ர்த்தி நிவாரணம் 

MULLAITIVU, VAVUNIYA AND MANNAR DISTRICTS:  
SAMURDHI ALLOWANCE 

 

801/’16 
 

5. ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා (ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා 
මහත්මිය ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் - மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா சார்பாக)     
(The Hon. M.A. Sumanthiran on behalf of the Hon. (Mrs) 
Shanthi Sriskandarasa) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) මුලතිව්, වවුනියාව සහ මන්නාරම දිසත්ික්කයන්හි 
සමෘද්ධි සහනාධාර ලබාගන්නා පවුල් සංඛ්යාව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii)  ඉහත දිසත්ික්කයන්හි දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ 
ජීවත්වන පවුල් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ ජීවත් වන, සමෘද්ධි 
සහනාධාර ලබාගැනීම සඳහා සුදුසුකම් තිෙබන 
එෙහත්, සමෘද්ධි සහනාධාර ෙනොලැෙබන 
ජනතාවට එය ලබාදීම සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) ல்ைலத்தீ , வ னியா மற் ம் மன்னார் 
மாவட்டங்களில் ச ர்த்தி நிவாரணம் ெப கின்ற 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மாவட்டங்களில் வ ைமக் ேகாட் ன் 
கீழ் வாழ்கின்ற கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) வ ைமக் ேகாட் ன் கீழ் வாழ்கின்ற, ச ர்த்தி 
நிவாரணம் ெப வதற்கு தகுதி ைடய ஆனா ம் 
ச ர்த்தி நிவாரணம் கிைடக்காத மக்க க்கு 
அதைன ெபற் க் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Social Empowerment and 
Welfare: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately the number of families that 
obtain Samurdhi allowance in the districts 
of Mullaitivu, Vavuniya and Mannar;  

 (ii) separately  the number of families who are 
below the poverty line in the above 
districts; and 

 (iii) whether action will be taken to provide the 
Samurdhi allowance to those who do not 
receive it, in spite of the fact that they are 
below the poverty line and entitled to obtain 
the Samurdhi allowance?  

(b)  If not, why? 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාජල සවිබල ගැන්වීම් හා 

සුබසාධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා.  
 
 

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

 

(අ)  (i)  2016 අෙගෝස්තු මාසෙය්දී සමෘද්ධි සහනාධාර ලැබූ පවුල් 
සංඛ්යාව: 

 

 
 

 (ii)  

 
   

  (ෙමම ෙතොරතුරු ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවතින් ලබාගන්නා ලදී. එහි පිටපතක්* 
අමුණා ඇත.) 

 (iii)   දැනටමත් ඉහත දිස්තික්කවල දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ 
ජීවත් වන පවුල් සංඛ්යාවට වඩා පවුල් සංඛ්යාවකට සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ලබාෙදනු ලැෙබ්.  

 ෙම් වන විට සහනාධාරලාභී පවුල් යාවත්කාලීන කිරීම 
සඳහා සමස්ත දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි පුළුල් 
සමීක්ෂණයක් සිදු කරමින් පවතී. එම සමීක්ෂණය සඳහා 
දැනට සහනාධාර ලබන පතිලාභී පවුල් හා අඩු ආදායම්ලාභී 
සහනාධාර ෙනොලබන පවුල් සමීක්ෂණයට ලක් කර ඇත. 

අනු අංකය දිස්තික්කය සහනාධාර ලබන පවුල් 
සංඛ්යාව 

1 මුලතිව් 11,105 

2 වවුනියාව 11,949 

3 මන්නාරම 13,166 

අනු අංකය දිස්තික්කය දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ 
ජීවත් වන පවුල් සංඛ්යාව 

1 මුලතිව් 5,952 

2 වවුනියාව 1,023 

3 මන්නාරම 3,420 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම පවුල්වල සියලු ෙතොරතුරු පරිගණක දත්ත පද්ධතියට 
ඇතුළත් කර හා විද්යානුකූල කමෙව්දයක් මඟින් සහනාධාර 
ලැබීමට සුදුසු පවුල් හඳුනා ගැනීම ෙමම වසෙර් ඉදිරි මාස 
කීපය තුළ අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.  

 ඒ අනුව, සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් 
තිෙබන, සහනාධාර ෙනොලබන පවුල් ෙවත අලුතින් 
සහනාධාර ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 

ෙකොෙළොන්නාව, කැලණිය, කඩුෙවල, හංවැල්ල සහ 
බියගම පෙද්ශවල ගංවතුරින් පීඩාවට පත්වූවන්:  

සහන 
ெகாலன்னாைவ, களனி, க ெவல, ஹங்ெவல்ல 

மற் ம் பியகம பகுதிகளில் ெவௗ்ளத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்ேடார் : நிவாரணம் 

 FLOOD VICTIMS OF KOLONNAWA, KELANIYA, KADUWELA, 
HANWELLA AND BIYAGAMA: RELIEF 
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6. ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ගරු පසන්න රණවීර 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம - மாண் மிகு பிரசன்ன 
ரண ர சார்பாக)   
(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. 
Prasanna Ranaweera) 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2016 මැයි මස ෙකොෙළොන්නාව, කැලණිය, 
කඩුෙවල, හංවැල්ල සහ බියගම යන පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට බරපතල ෙලස බලපෑ 
ගංවතුර තත්ත්වෙයන් පීඩාවට පත් පුද්ගලයන්ට 
රජය විසින් ලබාදීමට ෙපොෙරොන්දු වූ රු.10,000/-ක 
දීමනාව  ෙම් වනවිට ලබා දී ඇති  පුද්ගලයන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා ෙම් වනවිට වැයකර ඇති මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ආධාර ලබාදීම සඳහා ෙයොදාගනු ලබන නිර්ණායක 
කවෙර්ද; 

 (iv)  ආධාර ලැබීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ පුද්ගලයන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v)  කුලී, බදු ෙහෝ තාවකාලික පදනම මත නිවාසවල 
පදිංචිව සිටි පුද්ගලයන්හට  ෙමම මූල්ය ආධාරය 
ලබා ෙදන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ගංවතුෙරන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම 
සඳහා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ජපානය වැනි 
රටවල්වලින් ලබා ෙදන බවට පකාශයට පත්වූ 
මූල්යමය හා දව්යමය ආධාර ෙම් වනවිට ෙමරටට 
ලැබී තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ලැබී ඇති මූල්ය ආධාර පමාණය හා 
දව්යමය ආධාරවල වටිනාකම ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ආධාර ජනතාව ෙවත ලබා දී තිෙබ්ද; 
 (iv)  එෙසේ නම්, එම ආධාර ලැබී ඇති පුද්ගලයන් 

සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2016 ேம மாதம் ெகாலன்னாைவ, களனி, 
க ெவல, ஹங்ெவல்ல மற் ம் பியகம பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி களில் பாாிய தாக்கத்ைத 
ஏற்ப த்திய ெவௗள்த்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 
ஆட்க க்கு அரசாங்கம் வழங்குவதாக 
வாக்களித்த  10,000/= பாய் ெகா ப்பன  
தற்ேபா  வழங்கப்பட் ள்ள ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இதற்காக தற்ேபா  ெசலவிடப்பட் ள்ள 
நிதித்ெதாைக யா ; 

 (iii) உதவி வழங்குவதற்காக பயன்ப த்தப்ப ம் 
அள ேகால்கள் யாைவ; 

 (iv) உதவி ெப வதற்கான  தகுதிெபற்ற ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (v) வாடைக, குத்தைக அல்ல  தற்கா க அ ப் 
பைடயில் களில் கு யி ந்தவர்க க்கு இந்த 
நிதி உதவி வழங்கப்ப மா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ெவௗள்த்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு 
நிவாரணமளிப்பதற்காக ஐக்கிய அெமாிக்கா, 
யப்பான் ஆகிய நா களி ந்  வழங்குவதாக 
ெதாிவிக்கப்பட்ட நிதி ாீதியான மற் ம் ெபா ள் 
ாீதியான உதவிகள் தற்ேபா   இந்நாட் க்கு 
கிைடக்கப்ெபற் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், கிைடக்கப்ெபற் ள்ள நிதி ாீதியான 
உதவியின் அள  மற் ம் ெபா ள் ாீதியான 
உதவியின் ெப மதி ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii) ேமற்ப  உதவிகள் மக்க க்கு வழங்கப் 
பட் ள்ளனவா; 

 (iv) ஆெமனில், இவ் தவிகள் கிைடக்கப்ெபற் ள்ள 
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

 

asked the Minister of Disaster Management: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of persons to whom the 
allowance  of Rs.10,000 which the 
government promised to give to the persons 
affected  by the flood situation that 
seriously affected Kollonnawa, Kelaniya, 
Kaduwela, Hanwella and Biyagama 
Divisional Secretary's Divisions in the 
month of May 2016 has been given by 
now; 

 (ii) the amount  of money that has been spent 
for this by now; 

 (iii) the criteria that is  used to grant aid; 

 (iv) the number of persons who have  qualified 
to  get aid; and 

 (v) whether the persons who reside  in  the 
houses that have been obtained by them on 
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rent, lease or temporary basis are given this 
financial  assistance? 

(b) Will he also inform his House- 

 (i) whether the financial and material aid which 
was said to be given by countries such as 
United States of America and Japan to 
provide relief to the persons  affected by the 
floods  has been received by the country by 
now; 

 (ii) if so, the amount of financial aid received 
along with the value of the material aid 
received, separately; 

 (iii) whether the aforesaid aid has been given to 
people; and 

 (iv) if so, the number of persons who have 
received the aforesaid aid? 

(c)  If not, why?  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා  
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

සභාගත* කරනවා.  
 

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

 

(අ)   (i) 

 

 (ii)  රුපියල් 371,783,992.00 

 (iii)  2016 මැයි මස ඇති වූ ගංවතුර ආපදා තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් 
නිවසට ෙහෝ ගෘහ භාණ්ඩවලට හානි සිදුවීම. 

 (iv)  43,014 

 (v)  රුපියල් 10,000ක අත්තිකාරම් මුදල නිවාසවල හිමිකරුවන් 
සඳහා ඔවුන්ෙග් නිවාසවලට සිදු වූ හානිය තක්ෙසේරු 
කිරීෙමන් පසුව ලබාෙදන වන්දි මුදලින් අඩුකර ගැනීෙම් 
පදනමින් ලබාදී ඇති අතර කුලී, බදු හා තාවකාලික පදනම 
මත නිවාසවල පදිංචිව සිටින පුද්ගලයින් හට ඔවුන්ෙග් ගෘහ 
උපකරණ සඳහා සිදු වූ හානිය තක්ෙසේරු කිරීෙමන් පසුව 
රුපියල් 25,000ක උපරිමයකට යටත්ව ලබාෙදන වන්දි 
මුදලින් පසුව අඩු කර ගැනීෙම් පදනම මත රුපියල් 
10,000ක අත්තිකාරම් මුදල ලබාදී ඇත.  

(ආ)  (i)   ඔව්.  

      (ii)   දව්යමය ආධාරවල වටිනාකම ගණනය කර ෙනොමැත. ඒ 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඇමුණුම 03* මඟින් දැක්ෙව්. මූල්යමය 
ආධාර පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඇමුණුම 04* මඟින් දැක්ෙව්.  

    (iii)   ඔව්.  

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 

ෙකොෙළොන්නාව    26,581 

හංවැල්ල      1,457 

කැලණිය      6,073 

බියගම      3,148 

කඩුෙවල      5,755 

එකතුව    43,014 

    (iv)  දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් හා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ෙග් 
ඉල්ලීම් පදනම් කරෙගන ආධාර නිකුත් කරනු ඇත. 
(ඇමුණුම 05)* ඒ සඳහා වන පතිලාභී නාමෙල්ඛන දැනට 
ලැෙබමින් පවතින අතර, ඉදිරිෙය්දී එම ෙල්ඛන පදනම් 
කරගනිමින් පතිලාභ ලැබූ පුද්ගලයින් සංඛ්යාව පකාශ කළ 
හැක.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.  

 

ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 
නිලධාරින් : විශාම පතිලාභ 

ேதசிய நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைப 
ஊழியர்கள்  : ஓய்வின்ேபாதான நன்ைமகள்  

EMPLOYEES OF NATIONAL WATER SUPPLY AND DRAINAGE 
BOARD: RETIREMENT BENEFITS 
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8. 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) 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 
නිලධාරිෙයකු විශාම ගැන්වීෙම්දී මණ්ඩලෙයන් 
ලැෙබන පතිලාභ කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපිෙල්ඛන කවෙර්ද; 

 (iii) අදාළ ලිපිෙල්ඛන විධිමත්ව තිබියදීත්, පතිලාභ 
ෙගවීම පමාද වීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) මණ්ඩලෙයන් ෙගවනු ලබන පතිලාභ කවෙර්ද 
යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් අදාළ නිලධාරියා 
ෙවත දන්වා ෙනොයවන්ෙන් මන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ෙසේවෙය් සිටියදී සෑම ෙගවීමක්ම නිලධාරියාට 
දැන්වීම හා ෙගවීම් ලබා ගත් බවට 
නිලධාරියාෙගන් අත්සන් ලබා ගැනීම සිදු 
කරන්ෙන් නම්, විශාම ගැන්වීෙම්දී එම පිළිෙවත 
අනුගමනය ෙනොකරන්ෙන් මන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එය වරදක් බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 (iv) වර්ෂ 2012 සිට ෙම් දක්වා විශාම ගන්වන ලද 
සියලුම නිලධාරින්ට අදාළ ෙගවීම් කර  අවසන් කර 
තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  ேதசிய நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைபயின் 
ஊழியெரா வர் ஓய் ெபறச் ெசய்யப்ப ைகயில் 
சைபயி ந்  கிைடக்கின்ற நன்ைமகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii )  அதன்ெபா ட் ச் சமர்ப்பிக்கப்படேவண் ய 
ஆவணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள் ைறப்ப  உள்ள 
ேபாதி ம் நன்ைமகள் ெச த் தல் தாமத 
மைடயக் காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv )  சைபயினால் ெச த்தப்ப கின்ற நன்ைமகள் 
யாைவெயன்பைத தனித்தனியாக சம்பந்தப்பட்ட 
உத்திேயாகத்த க்கு ஏன் அறிவிப்பதில்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i )  ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ேவைளயில் சகல 
ெகா ப்பன ம் உத்திேயாகத்த க்கு அறிவிக்கப் 
ப த ம் ெகா ப்பனவிைனப் ெபற் க் 
ெகாண்டதாக உத்திேயாகத்தாிடமி ந்  
ைகெயாப்பம் ெபறப்ப த ம் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப மாயின் ஓய் ெபற் ச் ெசல்ைகயில் அந்த 
நைட ைற ஏன் பின்பற்றப்ப வதில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அ  தவறாகுெமன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 

 (iv )  2012ஆம் ஆண் ந்  இற்ைறவைர ஓய்  
ெபற் ச் ெசன்ற உத்திேயாகத்தர்கள் அைன 
வ க்கும் சம்பந்தப்பட்ட ெகா ப்பன கள் 
ெச த்தி க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of City Planning and Water 
Supply: 

(a) Will he state- 

 (i) the benefits received from the Board by an 
officer of the National Water Supply and 
Drainage Board on retirement;  

 (ii) the documents needed to be submitted in 
this regard;  

 (iii) the reasons for delay in the payment of 
benefit, despite the relevant documents 
being in order; and 

 (iv) as to why the benefits paid by the Board are 
not separately notified to the relevant 
officer?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) if the relevant officer is informed of every 
payment and the signature of the officer is 
obtained confirming that the payment has 
been received while the officer is in service, 
why is the same procedure not followed 
when the officer retires?  

 (ii) if so, whether he acknowledges that it is an 
offence; 

 (iii) if not so, why; and 

 (iv) whether the relevant payments to all 
officials who retired from the year 2012 up 
to now have been completed?  

(c) If not, why?  
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ)  (i)   

•  පාරිෙතෝෂික ෙගවීම් පනතට අනුව ෙසේවා කාලය පදනම් 
කරගත් පාරි ෙතෝෂික දීමනාව 

•  ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනතට අනුව මහ  
ෙසේවකයාෙග් ගිණුෙමහි තැන්පත් සම්පූර්ණ මුදල හා 
ෙපොලිය 

•  ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් භාරකාර අරමුදල් පනතට අනුව 
හිමි ෙසේවකයාෙග් ගිණුෙමහි තැන්පත් සම්පූර්ණ මුදල හා  
ෙපොලිය 

•  මණ්ඩලෙය් කියාත්මක ෛවද්යාධාර ෙයෝජනා කමෙය් 
පතිලාභ 

•  විශාමිකයන්ෙග් ඉතිරි නිවාඩු සඳහා ෙගවීම 

•  වාර්ෂිකව මණ්ඩලය අනුමත කරන පසාද දීමනා මුදල 

 (ii)  පාරිෙතෝෂිකය ලබාගැනීම සඳහා ලිපිය නිකුත් කරනුෙය් 
ඔහු විශාම ගන්වන දිනට මාස 03කට කලිනි. විශාම 
ගන්වන ලිපිෙයහිම පාරිෙතෝෂික ලබාගැනීම සඳහා 
සපුරාලිය යුතු පහත දැක්ෙවන කරුණු දන්වා යැවීම සිදු 
ෙකෙර්. 

•  මණ්ඩලයට අය වීමට මුදල් තිෙබ් නම් නිරවුල් කිරීම. 

•  මණ්ඩලය සතු බඩුබාහිරාදිය, රාජකාරි ලියවිලි සහ 
මණ්ඩලීය හැඳුනුම්පත භාර  දීම. 

•  සියලුම නිවාඩු විස්තර ලබා ගැනීම. 

•  මණ්ඩලීය නිල නිවසක පදිංචි වී සිටිෙය් නම් හිඟ ජල 
ගාස්තු සහ හිඟ විදුලි ගාස්තු  රහිතව නිල නිවාස භාර දීම. 

•  පවාහන ගාස්තු, ජංගම දුරකථන බිල් පතිපූරණය කර 
තිබීම. 

ෙසේවක අර්ථසාධක පතිලාභ සඳහා 

•  කම්කරු කාර්යාලෙයන් ලබාගන්නා "k" අයදුම් පතය 

• උප්පැන්න සහතිකය 

•  ජාතික හැඳුනුම්පෙත් පිටපත 

•  මහ බැංකු ගිණුම් පකාශය 

•  බැංකු ෙපොෙත් පිටපත 

ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් පතිලාභ සඳහා 

•  කම්කරු කාර්යාලෙයන් ලබාගත් ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදල් අයදුම් පතය 

•  ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් අරමුදෙල් ගිණුම් පකාශන 

•  බැංකු ෙපොෙත් පිටපත 

•  ඉතිරි නිවාඩු හා පසාද දීමනා අයදුම්පතය විශාම ගිය 
ෙසේවකයා විසින් සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කිරීම. 

 (iii)  අදාළ ලිපි ෙල්ඛන විධිමත්ව සම්පූර්ණ කර මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබ් නම්, විශාම ෙගොස් දින 30කට පථම 
පාරිෙතෝෂික දීමනා ෙගවීම් කිරීමටද, අදාළ අයදුම්පත 
සම්පූර්ණ කර වහාම ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් හා ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදල් නිදහස් කිරීමට අදාළ ලිපි 
ෙල්ඛන ෙසේවකයා ෙවත ලබාෙදන අතර, මණ්ඩලෙය් සියලු 
අයවීම් නිරවුල් කර තිෙබ් නම්, ෙසේවකයාෙග් නෙමහි 
ෙවනස්වීමක් ෙනොමැති නම් විශාම පතිලාභ ෙගවීෙම් 
පමාදයක් සිදු ෙනොෙව්.  
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 (iv)  මණ්ඩල චකෙල්ඛ මඟින් විශාම ගැන්වීෙම්දි ලබාෙදන 
පතිලාභ පිළිබඳ ෙසේවකයන් දැනුවත් කර ඇත.  

(ආ)  (i)  විශාම පතිලාභ ලබාගැනීම සඳහා පධාන කාර්යාලයට 
පැමිෙණන අයෙගන් පමණක් විශාම පතිලාභ ලබාගත් බවට 
අත්සන් ලබාගන්නා අතර, එෙසේ ෙසේවකයන් පැමිණ විශාම 
පතිලාභ ලබාෙනොගන්නා අවස්ථාවල පාරිෙතෝෂිකය හා 
ඉතිරි නිවාඩු හා පසාද දීමනා ඔවුන්ෙග් බැංකු ගිණුමට 
ෙචක්පත් මඟින් බැර කරනු ලැෙබ්. එය වරදක් ෙනොෙව්.  

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 (iii)  මණ්ඩලෙයන් විශාම ගිය ෙසේවකයින්හට විවිධ දුෂ්කරතා 
ෙහේතුෙවන් පධාන කාර්යාලයට පැමිණීමට ෙනොහැකි 
අවස්ථාවන්හිදී අදාළ විශාම පාරිෙතෝෂික මුදල් ඔවුන්ෙග් 
බැංකු ගිණුමට ෙචක්පත් මඟින් බැර කිරිම ඔවුන්හට 
පහසුවක් වන බැවිනි. 

 (iv)  විශාම පතිලාභ ලබාගැනීම සඳහා අදාළ ලිපි ෙල්ඛන 
විධිමත්ව සම්පූර්ණ කර ලබාදී ඇති 2012 සිට ෙම් දක්වා 
විශාම ෙගොස් ඇති සියලු අයෙග් විශාම පතිලාභ ෙම් වන විට 
ෙගවා ඇත. නමුත්, මණ්ඩලයට කිසියම් මුදල් අයකර 
ගැනීමක් පැවතීම, නිසි පරිදි භාණ්ඩ හා නිල නිවාස භාර 
ෙනොදීම ෙහෝ අනියම් ෙසේවා කාලයට අදාළ  ෙතොරතුරු 
පිළිබඳ තහවුරුවක් ලබාගැනීමට අවශ්ය වීම, ජාතික 
හැඳුනුම්පෙත් සහ නෙම් ෙවනස්කම් පැවතීම වැනි කරුණු 
සම්පූර්ණ ෙනොවී ඇති අවස්ථාවක පමණක් විශාම 
පාරිෙතෝෂික ෙගවීෙම් කිසියම් පමාදයක් පැවතිය හැක.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 
 

එක්සත් ජාතීන්ෙග් අධ්යාපනික, විද්යාත්මක සහ 
සංසක්ෘතික සංවිධානෙය් නියමය 

ஐக்கிய நா களின் கல்வி, அறிவியல் மற் ம் 
கலாசார அைமப்பின் தீர்மானம்  

RESOLUTION BY UNITED NATIONS EDUCATIONAL, 
SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Speaker, thank you for granting me leave 

to raise the following matter of urgent public importance 
under Standing Order No. 23(2).  I would like to address 
this question to the Hon. Minister of Foreign Affairs.  

The Daily Mirror of 14th October reported that, on 
13th October, Sri Lanka abstained from voting on a 
Resolution by the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization - UNESCO - which denounced 
Israeli violations in and around the al-Haram al-Sharif - 
also known as the Temple Mount - compound in the 
occupied Old City of Jerusalem al-Quds. Since August 
2015, Israel has restricted the entry of Palestinian 
worshippers to the Al-Aqsa Mosque, the third most holy 
site in Islam. Israel’s occupation of the area is not 
recognized by Sri Lanka or internationally. 

The Resolution, which was submitted by Palestine, 
was supported by Egypt, Morocco, Algeria, Lebanon, 
Oman, Qatar and Sudan. Twenty four countries, including 
Algeria, Brazil, China, Iran, Russia and South Africa 

voted in favour of the UNESCO Resolution on Thursday, 
while the six countries, the United States, Britain, 
Germany, the Netherlands, Lithuania and Estonia 
opposed it. 

The Resolution confirmed the retention of the walled 
area of the Old City of Jerusalem - al-Haram al-Sharif-, 
which is home to very important Muslim, Christian and 
Jewish holy sites, on the list of endangered world 
heritage. On 26th October, the UNESCO’s World 
Heritage Committee approved a new Resolution. The 
Palestinian delegation emphasized that the UNESCO’s 
vote aimed to reaffirm the importance of Jerusalem for 
Christianity, Judaism  and Islam and to preserve the status 
quo in the face of encroachment and destructive actions 
by extremist Zionist  groups.  

Both Tzipi Hotovely, Israeli Deputy Foreign Minister 
and Carmel Shama-HaCohen, Israel’s chief envoy to 
UNESCO were reported in the Times of Israel of 14th 
October as noting the additional countries abstaining in 
the vote had a positive aspect for Israel, while Hillel 
Neuer, the Head of the pro-Israeli UN Watch said that the 
Palestinians suffered a significant defeat in the 
international arena.  

Sir, Sri Lanka had a long-standing, bipartisan policy 
of supporting the struggle of the Palestinian people for 
equity, which it has affirmed in international fora 
including the United Nations by voting consistently for 
the preservation of legitimate Palestinian rights. It has 
also had a policy of preservation of the religious and 
cultural heritage of the human race from destruction.  

My question is, 

(1) Why did the Sri Lankan delegation to the 
UNESCO abstain from voting for this Resolution 
which was proposed by Palestinian delegation and 
the other countries?  Does  this vote mean that the 
Government has abandoned or reversed Sri 
Lanka's long-standing policy of support for the 
legitimate rights of the Palestinian people? 

(2) Does this vote mean that the Government has 
abandoned or reversed Sri Lanka's long-standing 
policy of support for the preservation of human 
heritage? 

(3) Does this vote mean that the Government has 
abandoned or reversed Sri Lanka’s long-standing 
Non-Aligned foreign policy? 

 The Head of State did not participate at the Non-
Aligned Movement Summit for the first time this year. 
We have deviated from the Non-Aligned foreign policy of 
having friendly and cooperative support extended to the 
Arab countries in the Non-Aligned Movement.  

I hope that the Hon. Minister would answer this 
Question.  

Thank you.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Rauff Hakeem, do you want to add something? 

- [Interruption.]  විෙද්ශ ක ටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා විසින් 
ෙම්කට කවදාද පිළිතුරක් ෙදන්ෙන් කියා දැන් පකාශ කරනවා 
ඇති.  Do you want to answer now, Hon. Deputy Minister? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා)  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
We appreciate the question raised by the Hon. 

Member.  At no time have we withdrawn the support for 
the Palestinian people.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Are you answering the Question today itself?  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
No, I will not answer today.  
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
In that case, we could ask the Hon. Rauff Hakeem 

whether he wants to add something, or else you can 
answer later. 

 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
I will answer at the next Session of Parliament.  
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay.  Hon. Rauff Hakeem, please.  

 

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Sir, I must thank the Hon. Dinesh Gunawardena for 

raising this Question. This has perplexed some of us in 
the Government also.  Having been showing solidarity 
with the Palestinians, at least, on an issue of this nature, 
we should definitely have voted for the Motion. We have 
betrayed the long tradition of support for solidarity for 
Palestinian people by refraining from it. This is a matter 
regarding which we are also perplexed and we would like 
the Hon. Minister of Foreign Affairs to give a proper 
explanation.   

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
I would appreciate the question raised. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Deputy Minister, are you going to answer now? 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
I would answer at the next Session of Parliament. 

Thank you very much. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Since the Secretary to the Sri Lanka-Palestine 

Parliamentary Friendship Association would also like to 
add something to what the Hon. Rauff Hakeem said, you 
can answer the Question raised under Standing Order 23 
(2) on the next Sitting day.    

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි,  ෙකටිෙයන් ෙහෝ මට ෙම්  

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම 
ෙම් අදහස් දක්වන්ෙන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මතු 
කරන ලද කරුණ සම්බන්ධවයි. ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්,  
පලස්තීන - ශී ලංකා මිතත්ව සංගමය සියලුම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවල සහභාගිත්වෙයන් අප පිහිටුවා තිෙබනවා. මම එහි 
ෙල්කම්වරයා වශෙයන් කටයුතු කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ශී ලංකා රජෙය් ෙමම ස්ථාවරය පිළිබඳව අප 
ඉතාමත්ම කනගාටු ෙවනවා. ෙමය සිදු වුෙණ් ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය  ඇමතිතුමනි, ශී  ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සර්ව පාක්ෂික 
කණ්ඩායමක් - පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන 
කණ්ඩායමක් -පලස්තීනෙය් සංචාරෙය් ෙයෙදන අවස්ථාෙව්දීයි. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අපි පලස්තීනෙය්දීම තමයි  දැනගත්ෙත් ශී ලංකා 
රජය යුෙනස්ෙකෝ කමිටුවට සහභාගි වුෙණ් නැහැ කියලා; ඡන්දය 
ලබා දුන්ෙන් නැහැ කියලා.  

මම විෙශේෂෙයන්  ෙම් කාරණය කියන්න කැමතියි. අවම 
වශෙයන්  පලස්තීනෙය් සිටින  ශී ලංකා තානාපතිවරයාෙගන් 
විෙද්ශ අමාත්යාංශෙය් අදාළ නිලධාරින් ෙම් පිළිබඳ විමසීමක්වත් 
කර තිබුෙණ් නැහැ. ඔබතුමා ඒ ගැන  ෙසොයා බලන්න. එම නිසා 
එහි  ශී ලංකා තානාපතිවරයා දැඩි වශෙයන් අපහසුතාවයකට 
පත්වුණා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සදහන් කළ 

කාරණය  සම්බන්ධ සම්පූර්ණ පිළිතුර අපි ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු 
රැස්වීම් අවස්ථාෙව්දී සපයන්නට සූදානම්. ෙමය නිව්ෙයෝර්ක්වල 
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ෙවච්ච ඡන්දය ගැනීමක්. ඒ සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ විස්තර 
ඉදිරිපත් කරනවා.  පලස්තීන ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම්   පිළිබඳ ඒ 
ස්ථාවරය අප කිසි විධියකටවත් ෙවනස් කර නැහැ. ඔවුන්ෙග්  ඒ 
ශක්තිමත් ස්ථාවරය අපි දිගටම  තියා  ෙගන  ඉන්නවා.  

 
II 

 

උතුරු නැෙඟනහිර පළාත් හැර ෙසසු පළාත්වල 
ෙදමළ මාධ්යෙයන් වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා 

ෙනොපැවැත්වීම 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் தவிர்ந்த ஏைனய 

மாகாணங்களில் தமிழ்ெமாழி லமான 
ெதாழிற்பயிற்சிக் கற்ைகெநறிகள் நடத்தப்படாைம 
NON-CONDUCT OF VOCATIONAL TRAINING COURSES IN 

TAMIL MEDIUM IN PROVINCES OTHER THAN NORTH AND 
EAST 

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

அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர் அவர்களிடம் 
என  ேகள்விையக் ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி.   

எம  நாட் ல் உயர் கல்விைய ேமற்ெகாள்ள இயலா  
பாடசாைலக் கல்விைய இைடந வில் ைகவி ேவா க்கும் 
பாடசாைலக் கல்விைய த் ப் பல்கைலக்கழகம் ெசல்ல 
வாய்ப் க் கிட்டாேதா க்கும் சுயெதாழில் யற்சிகளி டாகத் 
தங்கள  எதிர்கால வாழ்வாதாரத்ைத ஈட் க்ெகாள் ம் 

கமாகப் பல்ேவ  ெதாழிற்பயிற்சிகைள வழங்கும் ேநாக்கில் 
அரச ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயங்கள் ெசயற்பட்  வ கின்றன.  

அந்தவைகயில், பாடசாைலயில் ஒன்பதாம் தரம் வைர 
கற்றவர்க க்கு, பத்தாம் தரம் வைர கற்றவற்க க்கு, கல்விப் 
ெபா த் தராதரப் பத்திர சாதாரண தரப் பாீட்ைசயில் கணிதம், 
தாய் ெமாழி உட்பட ஆ  பாடங்களில் சித்தியைடந்தவர் 
க க்கு என ஆ  மாத காலப் பயிற்சிகள் பத் ம், ஒ  வ ட 
காலப் பயிற்சிகள் நான்கும் ேமற்ப  அரச ெதாழிற்பயிற்சி 
நிைலயங்களி டாக வழங்கப்பட்  வ வதாக ம் அந்த 
வைகயில் இப்பயிற்சிகைள வழங்குவதற்ெகன நாட் ல் 38 
அரச ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயங்கள் ெசயற்பட்  வ வதாக ம் 
ேம ம் ெதாிய வ கின்ற .  

இந்த நிைலயில் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளத் 
தவிர்ந்த ஏைனய மாகாணங்களில் தமிழ் ெமாழி லமாகத் 
தைகைமெபற்ற மாணவர்கள் ேமற்ப  ெதாழிற்பயிற்சிகைளக் 
கற்பதற்குாிய ஏற்பா கள் எ ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. 
குறிப்பாக வெர யா, கண் , மாத்தைள, இரத்தின ாி, 
ப ைள, ேககாைல, த்தளம், ெகா ம்  ேபான்ற பகுதிகளி 

ள்ள ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயங்களில் தமிழ் ெமாழி லமான 
பாடெநறிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப வதி்ல்ைல எனக் கூறப்ப  
கின்ற . ேமற்ப  பகுதிகளில் ெதாழிற்பயிற்சிகைள ேமற் 
ெகாள்ளக்கூ ய தைகைமகைளப் ெபற்ற தமிழ் ெமாழி 

லமான மாணவர்கள் தங்கள  எதிர்கால வாழ்க்ைகைய 
அைமத் க்ெகாள்வதற்காகச் சுயெதாழில் யற்சிகளில் ஈ ப  
வதற்கு ஒ ங்கான பயிற்சிகைளப் ெபற யாத நிைலயில் 
இ க்கின்றனர். ஆகேவ, இந்நிைலைய மாற் ம்வைகயில், -  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளத் தவிர்ந்த ஏைனய 
மாகாணங்களி ம் தைகைமெபற்ற தமிழ் ெமாழி ல 
மாணவர்கள் ேமற்ப  ெதாழிற்பயிற்சிகைளப் ெபறக்கூ ய 
வைகயில்  நடவ க்ைக  எ க்க  மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக்கான பதிைலக் ெகளரவ 
அைமச்சர் மஹிந்த சமரசிங்ஹ அவர்கள் வழங்குவாெரன 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  நன்றி.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

     
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා 

මන්තීතුමා  සථ්ාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත්  ඉදිරිපත්කරන ලද 
පශ්නයට මා පිළිතුරු ෙදනවා.  

වෘත්තීය අධ්යාපනය  ෙකෙරහි  විෙශේෂ අවධානය  ෙයොමු 
කරමින් ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක වන කාර්මික 
අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ශී ලංකා වෘත්තීය 
පුහුණු අධිකාරිය, ජාතික ආධුනිකත්ව සහ  කාර්මික පුහුණු කිරී ම් 
අධිකාරිය, ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්යාස ආයතනය  යන 
ආයතන  මඟින් වෘත්තීය පුහුණු  පාඨමාලා  පවත්වාෙගන යනු 
ලැෙබ්. ෙම් අතරින් කාර්මික අධ්යාපන  හා පුහුණු  කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  යටෙත් මධ්යස්ථාන 39ක්ද,  ශී ලංකා වෘත්තීය 
පුහුණු අධිකාරිය යටෙත් මධ්යස්ථාන 232ක්ද, ජාතික ආධුනිකත්ව 
හා කාර්මික පුහුණු කිරිම් අධිකාරිය  යටෙත්  මධ්යස්ථාන 77ක්ද 
ෙලස දිවයින පුරා විහිදුන   පාෙද්ශීය  මධ්යස්ථාන පවත්වාෙගන 
යනු ලබන අතර, එමඟින්  වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා  ගණනාවක්  
කියාත්මක කරනු ලැෙබ්. 

ෙම් අනුව  ෙකොළඹ දිස්තික්කය තුළ කාර්මික අධ්යාපන හා 
වෘත්තීය පුහුණු ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් කියාත්මක මරදාන 
තාක්ෂණ විද්යාලය  මඟින් පරිගණක  ශිල්පය පිළිබද එක් අවුරුදු 
ජාතික සහතික පත පාඨමාලාව, ලඝු ෙල්ඛනය පිළිබද එක් අවුරුදු 
ජාතික සහතික පත පාඨමාලාව, විදුලිය පිළිබඳ එක් අවුරුදු ජාතික 
සහතික පත පාඨමාලාව යන පාඨමාලා 3ක් ෙදමළ  මාධ්යෙයන්  
පවත්වාෙගන යනු ලබන අතර, ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය 
මඟින් පවත්වාෙගන යනු ලබන  නාරාෙහේන්පිට ජාතික වෘත්තීය 
පුහුණු මධ්යස්ථානය මඟින්  ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන තාක්ෂණික 
පාඨමාලාව හා රත්මලාන ජාතික වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානය   
මඟින් ශීතකරණ සහ වායු සමීකරණ පාඨමාලාව, ෙදමළ 
මාධ්යෙයන් පවත්වාෙගන යනු  ලැෙබ්.  

එෙසේම නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු 
කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් නුවර එළිය කාර්මික විද්යාලය 
මඟින්, ගෘහ විදුලි උපකරණ පිළිබඳ සය මාසික පාඨමාලාව ෙදමළ 
මාධ්යෙයන් පවත්වාෙගන යනු ලබන අතර ශී ලංකා වෘත්තිය  
පුහුණු අධිකාරිය යටෙත් ඇති වෘත්තිය පුහුණු මධ්යස්ථානය මඟින්, 
විදුලි කාර්මික (කර්මාන්ත), ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන 
තාක්ෂණය , ෙට්ලර් පාඨමාලාව, ඇඟලුම් තත්ත්ව පාලක 
පාඨමාලාව, දැව කාර්මික ශිල්පි යන පාඨමාලා ෙදමළ මාධ්යෙයන් 
පවත්වාෙගන  යනු ලැෙබ්. 

තවද, පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පවත්නා නාගවිල්ලුව වෘත්තීය 
පුහුණු මධ්යස්ථානය මඟින් ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ 
පාඨමාලාව, ෙට්ලර් පාඨමාලාව, ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් කාර්මික 
පාඨමාලාව යන පාඨමාලා හා පුත්තලම වෘත්තීය පුහුණු 
මධ්යස්ථානය මඟින්, ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ 
පාඨමාලාව ද ෙදමළ මාධ්යෙයන් පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙසේම බදුල්ල දිස්තික්කෙය් අඹෙගොඩ වෘත්තීය පුහුණු 
මධ්යස්ථානය මඟින් ෙල්කම් පරිචය පාඨමාලාව ෙදමළ 
මාධ්යෙයන් පවත්වාෙගන යනු ලබයි. එෙමන්ම, ජාතික 
ආධුනිකත්ව හා පුහුණු කිරීම් අධිකාරිය මඟින් උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පළාත් හැරුණු විට අෙනකුත් දිස්තික්ක සඳහා ෙදමළ මාධ්යෙයන් 
රාජකාරී කළ හැකි පරීක්ෂක නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට 
ඔක්ෙතෝබර් මස 6 සහ 7 දිනවල පැවති සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී 
පමුඛතාව දී ඇති අතර, එම නිලධාරින් ඉදිරිෙය්දී අවශ්ය 
දිස්තික්කවලට ෙයොමු කරනු ලැෙබ්. තවද, වෘත්තීය 
මාර්ෙගෝපෙද්ශන නිලධාරින් හා ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන 
නිලධාරින් ෙලසද ෙදමළ මාධ්යෙයන් වැඩ කළ හැකි නිලධාරින් 
පුහුණු කර ඇත. 

ෙමම වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා පවත්වාෙගන යාෙම්දී, අප 
අමාත්යාංශය මුහුණ දී ඇති පධාන ගැටලුවක් වී ඇත්ෙත් මනා 
නිපුණතාවකින් යුත් පුහුණු උපෙද්ශකවරුන්ෙග් හිඟය වන අතර, 
ෙදමළ මාධ්ය පාඨමාලා ආරම්භ කිරීෙම්දී ද ෙදමළ මාධ්යෙයන් 
ඉගැන්වීමට අවශ්ය උපෙද්ශකවරුන් ෙනොමැති වීමද ගැටලුවකි. 

ඉදිරිෙය්දී ෙදමළ මාධ්ය පාඨමාලා සඳහා පවතින ඉල්ලුම 
සලකා බලා අවශ්යතාව අනුව ඒ ඒ දිස්තික්කවල වෘත්තීය පුහුණු 
පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ ෙසොයා බලා 
කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා. පළමුෙවන්ම හිටපු 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, අභාවපාප්ත ගරු ජී.එන්. මහෙසන් 
පැල්ෙපොල මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව. 

 

ෙශෝක පකාශය :  
ගරු ජී.එන්. මහෙසන් පැල්ෙපොල මහතා 

அ தாபத் தீர்மானம்:  
மாண் மிகு ஜீ.என். மஹெசன் ெபல்ெபால 

VOTE OF CONDOLENCE:  
HON. G.N. MAHASEN PELPOLA 

 
[මධ්යාහ්න 12.00] 

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

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

මන්තීවරෙයකු ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් ෙමම 
උත්තරීතර සභාව ෙශෝභාවත් කළ ගරු  ෙජෝර්ජ් නිස්සංක මහෙසන් 
පැල්ෙපොල මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කිරීෙම් 
ෙයෝජනාව ෙමම අවස්ථාෙව්දී මා ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරමි. 

1942 අෙපේල් මස 30 වැනි දින ගම්ෙපොල උපත ලද ගරු 
ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල මැතිතුමාෙග් දයාබර පියාණන් වූෙය් පළමු සහ 

ෙදවන ෙලෝක යුද්ධ සමෙය් එවකට බිතාන්ය හමුදාෙව් 
ෙම්ජර්වරෙයකු ෙලස කටයුතු කළ එෙසේම, ගම්ෙපොල නගර 
සභාෙව් වසර 28ක් නගරාධිපති ධුරය ෙහොබවමින් ගම්ෙපොල 
නගර යටත්, ෙපොදු ජනතාවටත් ඉමහත් ෙසේවයක් කළ ෙම්ජර් පී.ඩී. 
පැල්ෙපොල මහතායි. දයාබර මෑණියන් වූෙය් ෙම්රි මාගට් 
පැල්ෙපොල මහත්මියයි. ෙමතුමාෙග් සෙහෝදරයන් වූෙය් ෙම්ජර් 
ජනරාල් එන්.පී.ඩී. පැල්ෙපොල මහතා සහ දයා ෙජෝන් ශීකාන්ත 
පැල්ෙපොල මහතායි. 

මහනුවර ශාන්ත සිල්ෙවස්තර විද්යාලෙයන් සිප්සතර හැදෑරූ 
ෙමතුමා පසුව ජර්මනිෙය් ෙඩස්ඩන් ජාත්යන්තර සමූපකාර 
විද්යාලෙය් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණය පිළිබඳව 
ඩිප්ෙලෝමාව සහ ශී ලංකා අෙළවිකරණ ආයතනෙය් අෙළවි 
කළමනාකරණ ඩිප්ෙලෝමාව ද ජාතික ව්යාපාර කළමනාකරණ 
ආයතනෙය් අෙළවිකරණය පිළිබඳ ඩිප්ෙලෝමාව ද හැදෑරීමට සමත් 
විය. 

හිරන්ති පැල්ෙපොල ෙමෙනවිය සමඟින් යුග දිවිය ගත කළ 
එතුමා පීටර් ෙජෝසප් මහෙසන් පැල්ෙපොල, බන්දුල අන්තනි 
නිස්සංක පැල්ෙපොල, හෙර්න්ද මාර්ක් ෙනොෙයල් පැල්ෙපොල සහ 
ෙරොෂාන් තනූජ් මයිකල් පැල්ෙපොල නමින් පුතුන් සිව් ෙදෙනකු 
ෙමෙලොවට දායාද කෙළේය. 

ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය්  (ස්ෙව්ච්ඡා) ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි 
තනතුර දැරූ පැල්ෙපොල මහතා තමන්ෙගන් විය යුතු කාර්ය භාරය 
ෙනොඅඩුවම ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉටු කෙළේය. උඩපළාත විවිධ 
ෙසේවා සමුපකාර සමිතිෙය් සහකාර  සාමාන්යාධිකාරි ෙලසද 
කටයුතු කර ඇති ෙමතුමා ෙජ්යෂ්ඨ කළමනාකරුෙවකු ෙලස වසර 
21ක් යුනිලීවර් සමාගෙම්ද ෙසේවය කර ඇත. මීට අමතරව ෙකොළඹ 
ශාන්ත අන්ෙතෝනි සමූහ ව්යාපාරෙය් සාමාන්යාධිකාරි වශෙයන්ද, 
මහනුවර ෙසන්ටල් ෆිනෑන්ස් සමාගෙම් පරිපාලන කළමනාකරු 
ෙලසද, මධ්ය ඛනිජ කර්මාන්ත පුද්ගලික සමාගෙම් පධාන 
විධායක නිලධාරී වශෙයන්ද තනතුරු ෙහොබවමින් තමන්ෙගන් ඉටු 
විය යුතු කාර්ය භාරය ෙනොපිරිෙහළා ඉටු කිරීමට සමත් විය. 

ගම්ෙපොල නගර සභාෙව් උපනගරාධිපති ෙලසද කටයුතු කළ 
ෙමතුමා 1989 වර්ෂෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ජාතික 
ලැයිස්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස ෙත්රී පත්ව මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවෙග් ෙපොදු සමාජයීය කටයුතු ෙවනුෙවන් උපරිම කැප 
කිරීමකින් කටයුතු කළ තැනැත්ෙතකු ෙලස හැඳින්විය හැකිය. 

පැල්ෙපොල මැතිතුමා, ගීසිය, සයිපසය, රුෙම්නියාව වැනි 
රටවල සංචාරය කර ඇති අතර, ඉතාලි තානාපතිව සිටියදී 
ජාත්යන්තර කෘෂි සංවර්ධන මූල්ය අරමුදල ෙවනුෙවන් ලංකාව 
නිෙයෝජනය කර ඇත.  මාලදිවයින සහ ඉතාලිය යන රටවල 
තානාපති ෙලසද කටයුතු කළ ෙමතුමා ඒ සෑම අවසථ්ාවකදීම ශී 
ලංකාවට විශාල කීර්තියක් අත් පත් කර දුන්ෙන්ය. 

ෙමතුමා ෙදවන ජුවාම් පාවුළු පාප් වහන්ෙසේෙග් ලංකාගමනය 
සඳහා ද සියලු කටයුතු ෙමෙහයවූෙය්ය. වර්ෂ 2001 සිට 2003 
දක්වා ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලෙය් සභාපති වූ පැල්ෙපොල මහතා 
ආගමික හා සංස්කෘතික පුනරුදය සඳහා ද තම දායකත්වය 
නිබඳවම ලබා දුන්ෙන්ය. මහනුවර දිස්තික්කෙය් කෙතෝලික 
තරුණ ෙසේවා නිෙයෝජනය, මධ්යම පළාෙතන් පළමු පාර්ලිෙම්න්තු 
කෙතෝලික නිෙයෝජනය, ලාංකීය කෙතෝලික සභාව හරහා 
ජනතාව ෙමෙහයවීම හා විවිධ ක්ෙෂේතයන් ඔස්ෙසේ ජනතා හදවතට 
ළංෙවමින් තමන්ෙගන් ඉටු විය යුතු කාර්ය භාරය ෙනොපිරිෙහළා 
ඉටු කරමින් අවුරුදු 68ක් ආයු වළඳා 2010 ජුනි මස 24වැනි දින 
සදහටම ෙදෙනත් පියා ගත්ෙත්ය. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1989 වර්ෂෙය් ෙපබරවාරි 
15 දින සිට 1989 ෙදසැම්බර් දක්වා මාස නවයක් ෙමම උත්තරීතර 
සභාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස කටයුතු කළ ගරු 
ෙජෝර්ජ් නිස්සංක මහෙසන් පැල්ෙපොල මැතිතුමන්ට ෙමොක් සුව 
පාර්ථනා කරන අතර, එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙමම සභාෙව් 
ෙශෝකය එතුමාෙග් දයාබර භාර්යාව වූ හිරන්ති පැල්ෙපොල 
මැතිනියටත්, පුතණුවන් සිව්ෙදනා ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවතටත් 
දන්වා යවන ෙලස ෙයෝජනා කර සිටිමි. 

 
 [අ.භා. 12.05] 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ගරු සභානායකතුමා  

ඉදිරිපත් කළ ගරු ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ 
ෙශෝක පකාශය පළමුව ස්ථිර කරන්න මා කැමැතියි  කියන 
කාරණය සඳහන් කරනවා.  

ගරු ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල මැතිතුමා මාෙග් ෙබොෙහොම සමීප 
මිතෙයක් හැටියට ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය්දීත්, එතුමා 
තානාපතිවරෙයක් හැටියට කටයුතු කරපු අවධිෙය්දීත් ඇසුරු 
කරන්නට අවස්ථාව මාහට ලැබුණා. මහත්මා ගතිගුණ ඇති, උදාර 
පුද්ගලයකු හැටියටත්, දූෂණෙයන් ෙතොර වැදගත් 
ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියටත් තමයි මට එතුමා සිහිපත් කරන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. එතුමා ගම්ෙපොළදී උපත ලබා, ශාන්ත 
සිල්ෙවස්ටර් විද්යාලෙයන් මූලික අධ්යාපනය ලැබ ඉන් අනතුරුව 
සමුපකාර පරීක්ෂකවරෙයකු වශෙයන් පත්වී ෙසේවය කළා. ඉන්පසු 
එතුමා විෙද්ශගත ෙවලා ජර්මනිෙය්දී පුහුණු පාඨමාලාවක් 
හැදෑරුවා. ජර්මනිෙය් අධ්යාපනය ලබා නැවත මව්බිමට පැමිණි 
එතුමා 1950 ගණන්වලදී ෙද්ශපාලනයට පිවිස ගම්ෙපොළ නගර 
සභාෙව් නාගරික මන්තීවරෙයක් හැටියට කටයුතු කර, 1971දී  එම 
නගර සභාෙව් නගරාධිපති වශෙයන්ද කටයුතු කළ බව අපට දැන 
ගන්න ලැබී තිෙබනවා. 1977දී, පත්කළ මන්තීවරෙයකු හැටියට 
පථම වරට පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණු ෙමතුමා නැවතත් 1989දීද, 
පත්කළ මන්තීවරෙයක් හැටියට  පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණියා. ඒ 
අනුව ෙදවතාවක්ම එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නට අවස්ථාව 
ලැබුණා. මුල් අවධිෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණාට පසුව විෙශේෂ 
ඉල්ලීමක් මත එතුමා මාලදිවයිෙන් තානාපතිවරයා වශෙයන් එම 
ධුරෙය් වැඩ භාර ගත්තා. පසුව නැවතත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැමිණියා.  

එතුමා නාගරික මන්තීවරෙයක් හැටියටත්, උප 
නගරාධිපතිවරෙයක් හැටියටත්, නගරාධිපතිවරෙයක් හැටියටත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු හැටියටත් ගම්ෙපොළ පෙද්ශයට 
සුවිෙශේෂ ෙසේවයක් කළ ෙද්ශපාලනඥෙයක් බව කවුරුත් දන්නා 
කරුණක්. එතුමා ගම්ෙපොළ ආසනයටත්, රටටත් විශාල ෙසේවයක් 
ඉටු කළා. ගම්ෙපොළ නගර සභා ෙගොඩනැඟිල්ල, ගම්ෙපොළ නගර 
සභා බල පෙද්ශෙය් ජල ව්යාපෘතිය,  වීගුලවත්ත කීඩාංගණය, 
ගම්ෙපොළ බස් නැවතුම්ෙපොළ, ගම්ෙපොළ උසාවි සංකීර්ණය, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය, ෙපොදු ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙමතුමාෙග් 
කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ ආරම්භ කරපු ෙසේවාවන් හැටියට ඒ පෙද්ශෙය් 
කවුරුත් පිළිගන්නවා.  

ඉතාලිෙය්  තානාපතිවරයා  හැටියටත්  එතුමාෙගන්  විෙශේෂ 
ෙසේවාවක් සිදු වුණා.  ඒ කාලෙය්   ඉතාලිෙය්  ෙසේවය කරන්නට 
යාමට ලැබුෙණ්  ශී  ලාංකිකයන් ඉතාම සුළු ෙකොටසකට පමණයි. 
නමුත් එතුමා තානාපති තනතුර ලබා ගත්තාට පසුව ඒ සංඛ්යාව  
වැඩි   කර ගන්නට එතුමාට පුළුවන් වුණා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. ඉතාලිෙය් ෙසේවය කරන                       
ශී ලාංකිකයන්ෙග් සුබසාධන කටයුතුවලටත් මැදිහත් වී විශාල 
ෙසේවයක්  ලබා දුන් තානාපතිවරෙයක්  හැටියට එවකට  ඉතාලිෙය් 
ෙසේවය කළ  ශී ලාංකිකෙයෝ එතුමාට  විෙශේෂ  සත්ුතිය පුද කළා. ඒ 
අතරම ෙමතුමා කෙතෝලික බැතිමෙතක් හැටියට කෙතෝලික 
සභාෙව් වැඩ කටයුතුවලදී විශාල උනන්දුවක් ෙගන, කඳුරට 
පෙද්ශෙය් සමිති සමාගම්වල සාමාජිකත්වය ලබා ෙගන  එම 
සභාෙව් හිත දිනාෙගන සභාවට විශාල ෙසේවයක් කළ බව  කවුරුත් 
දන්නා කරුණක්.  

ෙමතුමාෙග් පරම්පරාව ගැන කථා කරනවා නම්, එතුමා හිටපු 
කථානායක ආර්.එස්. පැල්ෙපොල මැතිතුමාෙග් පරම්පරාෙවන් 
පැවෙතන ෙකෙනක්. ආර්.එස්. පැල්ෙපොල මැතිතුමා   ෙවනම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක සිටියත්, අෙප් ෙජෝර්ජ්  පැල්ෙපොල  මැතිතුමා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට විශාල  ෙසේවයක් කර  පක්ෂය නඟා 
සිටුවන්නට කටයුතු කළ ෙකෙනක්. විෙශේෂෙයන් ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග්  සමෙය්, ඒ ජනාධිපතිවරණ ෙය්දී  එතුමා 
අෙප් පක්ෂයට  විශාල ෙසේවයක්  ඉටු කළ බව  අපි කවුරුත් 
දන්නවා.  

එතුමාෙග් සෙහෝදරයා වන  දයා පැල්ෙපොල මැතිතුමා  
ඉතාලිෙය් තානාපතිවරයා හැටියට අද කටයුතු කරනවා. තම 
සෙහෝදරයා ආරම්භ කළ ඒ යහපත් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන 
යන්නට දයා පැල්ෙපොල මැතිතුමා දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා. 
ෙජෝර්ජ් පැ ල්ෙපොල මැතිතුමාෙග් අභාව ය පිළිබඳව අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කනගාටු ෙවනවා. එතුමාට ෙමෝක්ෂ සුව අත්ෙව්වා! යි 
කියා පාර්ථනා  කරන අතර,  එතුමාෙග් අභාවය සම්බන්ධෙයන් 
අෙප් ෙශෝකය හා මෙග් ෙපෞද්ගලික ෙශෝකය එතුමාෙග් 
භාර්යාවටත්,  ඒ පුතුන් හතර ෙදනාටත්,  ඥාතීන් සියලු ෙදනාටත් 
පිළිගන්වන අතර,  අෙප් පක්ෂෙය් කනගාටුවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පිළිගන්වමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 12.10] 

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

මන්තීවරයන්  වශෙයන් ෙසේවය කර අභාවපාප්ත වූ  පබලයන් 
තිෙදෙනක් ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් ෙශෝකය පළ කරන අද දිනෙය්දී  
මා ද ෙජෝර්ජ් මහෙසන් පැල්ෙපොල මැතිතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන් ෙශෝකය පළ කිරීමට එක්ෙවනවා. පැල්ෙපොල නම 
කියද්දී ගම්ෙපොළ ෙජ්යෂ්ඨත්වයට පත්  වූ නමක්. පැල්ෙපොල කියන 
නම සම්බන්ධෙයන්  පාසල් ජීවිත කාලෙය් වුණත් අපෙග් විශාල  
පිළිගැනීමක් තිබුණා.  

අද අපි කථා කරන ෙජෝර්ජ් නිශ්ශංක මහෙසන් පැල්ෙපොල 
මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පත් කළ මන්තීවරෙයක් වුණා.  
පාර්ලිෙම්න්තුවට  මන්තීවරෙයක්  ෙලෙහසිෙයන් පත් කර 
එවන්ෙන් නැහැ. පත් කළ මන්තීවරෙයක් ෙවන්න ඒ පක්ෂෙය් 
නායකයන්ට එතුමා ගැන ෙහෝ එතුමිය ගැන රෙට් විශාල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිගැනී මක් තිෙබන බව ෙපනීයන්නට ඕනෑ. සමාජ ෙසේවාෙව් 
ෙමන්ම විවිධ ක්ෙෂේතවලින්ම පිළිගත් ෙකෙනක් ෙවන්නට  ඕනෑ. 
එවැනි තත්ත්වයක් එතුමාට තිබුණු නිසායි එතුමා ඒ විධියට  පත් 
වුෙණ්. එෙසේ පත්වී එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කළ අතර, 
එතුමාෙග් සෙහෝදරයා ඇතුළු ඒ පවුලට අෙප්  රෙට් ෙහොඳ 
පිළිගැනීමක් තිබුණා. 

එතුමා ඉතාලිෙය් තානාපති වශෙයන් ෙසේවය ක ළා. කෙතෝලික 
බැතිමෙතකු ෙලස එතුමා කළ කාර්ය භාරය ගැන ගරු ෙජෝන් 
අමරතුංග අමාත්යතුමා මට වඩා දන්නවා. එතුමා ඉතාලිය  හා අෙප් 
රට අතර ඉතා ෙහොඳ සම්බන්ධතාවක් ෙගොඩනැඟුවා. එතුමා පාප් 
වහන්ෙසේෙග් ලංකා ගමනය සඳහා සියලු කටයුතු ෙමෙහය වූ 
ෙකෙනක්. මාලදිවයිෙන්  තානාපති ෙලසත් ෙසේවය කළ එතුමා 
ගම්ෙපොළ නගර සභාෙව් උප නගරාධිපති ෙලසද  ගම්ෙපොළ 
පෙද්ශයට කළ ෙසේවාවන් අපි ෙහොඳටම දන්නවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් එතුමා නිසංසලව, අර්ථවත් විධියට කථා 
කළ ආකාරය අපි දන්නවා. එතුමාෙග්  බැබලීමක් තිෙබන දරුෙවෝ 
ෙද්ශපාලනෙය් ඉන්නවා. තම දරුවන්  යහපත් පුරවැසියන් විධියට 
හදන්නට බැරි නම් තමා ෙද්ශපාලනය කිරීෙමන් ඇති වැඩක් 
නැහැ. 

ෙද්ශපාලනඥයා කියන පුද්ගලයා රටට ෙසේවය කරන ගමන්, 
තමන්ෙග් ආදරණීය බිරිඳත් බලා ෙගන, තමන්ට තිෙබන ෙලොකුම 
වස්තුව වශෙයන් සැලෙකන දරුවන් සමාජයට බරක් ෙනොවී, රටට 
ෙසේවයක් කරන උතුම් දරු පිරිසක් විධියට, කිසිෙවකුට ඇඟිල්ලක් 
දිගු කරන්නට සිදු ෙනොවන ආකාරයට සෑදිය යුතුයි. පැල්ෙපොල 
කියන මහත්මයා වංචාවට, දූෂණයට, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් 
ෙමොනවා ෙහෝ  වරදකට ගෑවුණු ෙකෙනක්  කියලා කියනවා මම 
කවදාවත් අහලා නැහැ. එතුමා උතුම් පතිපත්ති තුළ ජීවත් වුණා. ඒ 
උතුම් පතිපත්ති තුළ තමන්ෙග් ආදරණීය බිරිඳ හිරන්ති මහත්මියත් 
එක්ක ඒ අයෙග් වගකීමක් විධියට රටට ෙසේවය කරන අතෙර් 
තමන්ෙග් දරුවන්ට නිවැරැදිව අධ්යාපනය දුන්නා. අධ්යාපනය ලබා 
දීම විතරක් ෙනොෙවයි, සමාජයට ෙසේවයක් කරන විධියට, 
සමාජයට බරක් ෙනොවන විධියට, ඒ නම බැබෙළන විධියට 
ගරුත්වයක් ඇතිව වැඩ කළා. ඒක තමයි උතුම්ම ෙද්.  

අපි දන්නවා, සමහර ෙද්ශපාලනඥයන්, අෙප්ම මිතයන් ජීවත් 
ෙවන අන්දම.  තමන් ෙකෙළසී, තමන්ෙග් දරුවනුත් යහ මඟ 
යවන්ෙන් නැතිව, සමාජයට බරක් ෙවලා, අන්තිමට වයසට 
ගිහිල්ලා, -මන්තීතුෙමක් ෙහෝ මන්තීතුමියක් වුණත්- තමන්ෙග් 
දරුවන් කරන ෙද්වල් දිහා බලා, තමන් වරදක් කළ ෙලසටයි 
අවසන් හුස්ම ෙහළන්ෙන්. එෙහම ෙනොවන ආකාරයට කියා කිරීම 
කාෙග්ත් වගකීමක් ෙවනවා. අපි ෙකෙනක් වර්ණනා කරලා නිකම් 
ඉන්න එක  ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්, අපි ඒ අය ආදර්ශයටත් ගන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඒ ආදර්ශය 
ෙගෙනන්නට ඕනෑ. අපි ෙම් සභාව ඇතුෙළේ යම් ෙදයක් වහන්ෙන් 
නැහැ. අෙප් රජය, ෛමතී-රනිල් රජය සමඟ අද අපි එක 
පතිපත්තියකයි යන්ෙන්. යම් ෙදයක් වුණා නම්, එය ෙහළි 
ෙනොකළ යුතු ෙදයක් නම් ඒක  ෙහළි කෙළේත් නැහැ. පසු ගිය 
කාලෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් විධියට හැම ෙවලාෙව්ම, 
සෑම කටයුත්තක්ම පතිපත්තියක් තුළයි සිදු කෙළේ. එෙලසිනුයි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නාමය රෙට් බැබෙළව්ෙව්.  

අද අපි ෙම් ගරු කරන අෙප් පැල්ෙපොල මැතිතුමා ගැන කථා 
කරද්දී, ෙමතුමාෙග් දරුවන් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මහෙසන්, 
බන්දුල, හෙර්න්ද සහ ෙරොෂාන් යන දරුවන් එතුමාට ඉන්නවා. ෙම් 

දරුවනුත් පවුෙල් වැදගත් නාමය රකිනවා; සමාජයට බරක් ෙවලා 
නැහැ; ෙබොෙහොම උතුම් විධියට සමාජයට වැඩ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
විශ්වාස කරන ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. මෙග් පියාෙග් නම 
එම්.පී. ෙපෙර්රා. නමුත්, මම ''එම්.පී. ෙපෙර්රාෙග් පුතා'' කියන 
එක කියවා ගන්න ෙනොෙවයි, මට වුවමනා වුෙණ්. මට ඕනෑ 
වුෙණ්, මා ලැබූ අධ්යාපනය තුළින් රටට ෙසේවයක් කර,  "රටට 
යමක් කළ පුරවැසිෙයක්" විධියට මෙග් පියාට සහ මෑණියන්ට 
ආඩම්බරයක් ෙවන්න පුළුවන් විධියට මා ගැන හඳුන්වා ගන්නයි. 
ඒකයි මෙග් පතිපත්තිය. එෙහම බැලුවාම, අද ෙම් කථා කරන 
පැල්ෙපොල මැතිතුමාටත්, හිරන්ති මැතිනියටත් ආඩම්බර ෙවන්න 
පුළුවන් දරු පිරිසක් එතුමන්ලා හදලා තිෙබනවා.  

මම දන්නවා, එතුමාෙග් වැඩිමහල් පුතණුවන් වන මහෙසන්, 
සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් NEMO කියන යන්ෙතෝපකරණ 
අංශයක ෙසේවය කරන බව.  දිවංගත ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා එදා 
හැම දිස්තික්කයකම යන්ෙතෝපකරණ අංශ ඇති කරලා; units ඇති 
කරලා, වැව් හදන්න, පාරවල් හදන්න ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් දුන්නා. 
පසු ගිය අවුරුදු විස්සක කාලය තුළ ෙම් ආයතන වහලා තිබුණා. ඒ 
නිසා යන්ෙතෝපකරණ, රුපියල් ෙකෝටි ගණන්, රුපියල් බිලියන 
ගණන් වටිනා ෙඩෝසර්, machinery වාෙග් ෙද්වල් අභාවයට 
ගිහිල්ලා තිබුණා. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් පුත් අෙප් සජිත් 
ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙම් NEMO යන්ෙතෝපකරණ අංශය 
පැල්ෙපොල මැතිතුමාෙග් වැඩිමහල් පුතයාට භාර දීලා තිෙබනවා. 
මට හරි ආඩම්බරයි ඒ ගැන කියන්න. ෙමොකද, මාස ගණනක් 
තුළයි අෙප් රජය ෙම් ෙද්වල් කෙළේ. එවැනි අෙළවිකරණ අංශයක 
සභාපති විධියට මහෙසන් පැල්ෙපොල කියන වැඩිමහල් පුතයා ෙම් 
රජය විසින් පත් කරලා තිෙබනවා. සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා 
මෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, මෙග් අමාත්යාංශය වන තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවී අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති ෙනොෙයකුත් අංශ වන උද්භිද 
උද්යාන, සත්ත්ව උද්යාන - zoological gardens - national 
parksවල වැඩ  ෙදන්න කියලා. එතුමාත් ඉලක්කයට වැඩ කරන 
ෙකෙනක්. මටත් ඕනෑ ඉලක්කයට වැඩ කරවන්නයි. 

මට කියන්න ආඩම්බරයි, යාල වැනි ස්ථානවල රුපියල් 
මිලියන 600කට වඩා වැඩි ව්යාපෘති ඔහුට භාර දීලා තිෙබනවාය 
කියලා. මාසෙයන්, ෙදෙකන් ඉලක්කයට වැඩ ඉවර කරනවා. ඒ 
නිසා මට භයක් නැහැ. පැල්ෙපොල නමින් එවැනි සභාපතිවරෙයක් 
ඉඳීම ගැන මා ආඩම්බර වනවා. අපි ඔක්ෙකොම වැඩ ඔහුට භාර 
දීලායි තිෙබන්ෙන්. තවත් විශාල ව්යාපෘති ඔහුට භාර ෙදනවා. ඇයි 
ෙදන්ෙන්? ෙහොඳ පරපුරක පුෙතක් වග කීෙමන්, අවංකව වැඩ 
කරන නිසායි. අන්න ඒක තමයි ඔහුෙග් පියාට ලැෙබන ෙගෞරවය. 
ෙම් සභාෙව් සිටින කවුරුත් ඒවා ඉෙගන ගන්න ඕනෑ; ආදර්ශයට 
ගන්න ඕනෑ. හැම දාම බලෙය් ඉන්න, ෙම් මන්තීකෙමන් ගසා 
කන්න, ෙකෙළසන්න තමන් හිතා ෙගන ඉන්නවා නම්, ඒවා හරි 
යන්ෙන් නැහැ. ෙමෙලොව, පරෙලොව කියා ෙදයක් තිෙබනවා. ඒවා 
විපාක ෙදනවා.  

මා මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගරු සභාව 
ෙනොෙකළසූ පුද්ගලයකු ෙලස ෙසේවය කළ ඒ උත්තම මැතිතුමා 
ෙවනුෙවන් පැල්ෙපොල මැතිනියට සහ එම දරුවන්ට අෙප් 
ෙගෞරවය පුද කරමින්, අෙප් ආගම අනුව එතුමාට අමා මහ නිවන් 
සුව අත් ෙව්වා!යි පාර්ථනා කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

1233 1234 

[ගරු  ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්ර මහතා] 



2016 ඔක්ෙතෝබර් 28 

[අ.භා. 12.20] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අෙප් 

පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරුන් කිහිපෙදනකු ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල 
මැතිතුමා ගැන කථා කරපු නිසා, තරුණ මන්තීවරයකු වශෙයන් 
මමත් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නම් කියා හිතුවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දයා පැල්ෙපොල මැතිතුමා 
අප සමඟ ළඟින් වැඩ කරපු අෙප් පක්ෂෙය් මහත්මෙයක්. මට 
මතක අවධිෙය් මා ගාමිණී අතුෙකෝරල මැතිතුමාත් එක්ක එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් වැඩ කරන කාලෙය්, 1998, 1999 සහ 2000 
වසරවලදී ඉතා සීමිත අවස්ථා කිහිපයකදී ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල 
මැතිතුමා හමු වන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. අෙප් ගාමිණී ජයවිකම 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා කිව්වා වාෙග්ම අපට වැදගත් වන්ෙන්, අෙප් 
පක්ෂයයි. ඔබතුමා දන්නවා, ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා, 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා වැනි අය රට ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් 
ධනය පරිත්යාග කරලා, අවංකභාවෙයන් ෙද්ශපාලනය කරපු 
පිරිසක් බව. එය අපටත් විශාල ශක්තියක්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම දයා 
පැල්ෙපොල මැතිතුමා වැනි පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨයන් අනුගමනය 
කරමින්, අෙප් ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා කිව්ව 
ආකාරයට අෙප් නම ඉදිරිෙයන් "වංචාව" කියන ෙද් ගාවගන්ෙන් 
නැතුව ෙද්ශපාලනය කරන්න පුළුවන් නම්, ඒක තමයි අෙප් 
පවුලට, අෙප් වෙට් ඉන්න සියලුෙදනාටම ෙදන්න පුළුවන් 
ආදර්ශය. පැල්ෙපොල පවුල ගැන කථා කරද්දී, එතුමන්ලා වංචාවට 
සම්බන්ධයි, නරක ෙදයකට සම්බන්ධයි කියලා ෙද්ශපාලනෙය්දී 
කියනවා අපට කිසිම අවස්ථාවක ඇහිලා නැහැ.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහත්මා ගතිගුණ තිෙබන, 
නිරහංකාරව සමාජ ෙසේවය කරපු පවුලක් වශෙයන් ෙම් පැල්ෙපොල 
පවුල අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල මැතිතුමාත් 
එක්ක වැඩි ආශයක් කරන්න මට අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. මට 
මතක හැටියට ගම්ෙපොල - නුවරඑළිය මාර්ගෙය් වම් පැත්ෙත් උඩ 
තමයි එතුමාෙග් ෙගදර තිබුෙණ්.  2000 වසෙර්දී පමණ ගාමිණී 
අතුෙකෝරල මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන කටයුත්තක් සඳහා මා එම 
ස්ථානයට ගිය බව මට මතකයි. එහිදී එතුමා හමු වුණා. රටට 
කීර්තිමත් නාමයක් එක් කරමින් එතුමා ඒ පෙද්ශයට කරපු කාර්ය 
භාරය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තරුණ මන්තීවරුන් වශෙයන් අපි 
අගය කරනවා.  

ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරුන් සඳහන් කළ ආකාරයට එතුමාෙග් 
පවුෙල් දරුවන්  හතර ෙදනක් ඉන්නවා. ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල 
මැතිතුමා රටට කරපු ෙසේවය, පෙද්ශයට කරපු ෙසේවය, 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පක්ෂයට කරපු ෙසේවය ෙවනුෙවන් එතුමාෙග් 
බිරිඳටත්, පවුෙල් සියලු ෙදනාටත් ස්තුතිය  පුද  කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා දයා පැල්ෙපොල මැතිතුමා 
හඳුනන කාලෙය් සිට එතුමාත් එක්ක ෙනොෙයක් වාද විවාදවලට 
සහභාගි වුණා. තරුණ නීතිඥවරයකු වශෙයන්, අෙප් නීතිඥ 
සංගමෙය් සභාපති වශෙයන් මා එතුමාත් එක්ක ඉතා ළඟින් වැඩ 
කටයුතු කළා.  

ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල මැතිතුමා අෙප් පක්ෂයට ලබා දුන් කීර්තිය 
පිළිබඳව, එතුමාෙග් මහත්මා ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව අෙප් පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් එතුමාෙග් පවුෙල් සියලු ෙදනාටම අෙප් ෙගෞරවය ෙම් 

අවස්ථාෙව්දී පිරිනමනවා. එතුමන්ලා අෙප් රටට, අෙප් පක්ෂයට 
වාෙග්ම ඒ පෙද්ශයටත් ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් සහ  සමාජමය 
වශෙයන් කරන ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් එම පවුෙල් සියලු 
ෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව් දී අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අවසාන වශෙයන්  එතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු අරුන්දික පනාන්දු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
 

[අ.භා. 12.24] 

 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  - சுற் லாத் ைற 
அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Arundika Fernando - Deputy Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මහනුවර දිස්තික්කෙය්, 
ගම්ෙපොල ආසනෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා හැටියට ෙම් 
උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කළ ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව් දී  මටත්  අදහස් කිහිපයක් පකාශ 
කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මුලින්ම ඔබතුමාට  
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල මැතිතුමා ෙම් උත්තරීතර සභාව 
නිෙයෝජනය කළ පැල්ෙපොල පරම්පරාෙව් ෙදවැනි මන්තීවරයා 
හැටියට තමයි අපි හිතන්ෙන්. ඊට ඉස්සරෙවලාත් පැල්ෙපොල 
නමින් ෙමතුමාෙග් ඥාතිවරෙයක් මන්තීවරෙයක් ෙලස ෙම් 
උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කළා.  1989දී  පත් කළ 
මන්තීවරයකු වශෙයන් ෙම් උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය 
කරමින් එතුමා මහනුවර දිස්තික්කයට, ගම්ෙපොල පෙද්ශයට  
දැවැන්ත ෙසේවාවක් කර තිෙබනවා. එතුමා විෙටක 
නගරාධිපතිවරෙයක් හැටියට සහ විෙටක ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක් හැටියට එවකට පැවැති රජෙය් 
ව්යාපෘති ගමට  අර ෙගන ගිහිල්ලා ගෙම් ජනතාවට, විෙශේෂෙයන්ම 
මහනුවර දිස්තික්කයට, ගම්ෙපොල පෙද්ශයට දැවැන්ත ෙසේවාවක් 
සිදු  කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මම නිෙයෝජනය කරන 
පෙද්ශය ෙවනුෙවන් යුතුකමක් හැටියට තමයි ෙම් ෙශෝක 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් වචනයක් කථා කරන්න මම 
නැඟිට්ෙට්. අපි නිෙයෝජනය කරන්ෙන් පුත්තලම් දිස්තික්කය. 
මෙග් ආසනය ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය 
ගත්ෙතොත් ෙවන්නප්පු ව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ඉතා විශාල 
පිරිසක් තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය සඳහා ඉතාලිය කියන රටට 
ගිහිල්ලා රැකීරක්ෂාවල නිරත ෙවනවා. අද ඉතාලිෙය් ඉන්න          
ශී ලාංකිකයන්ෙගන් බහුතරයක් මම නිෙයෝජනය කරන 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් සහ අවට පෙද්ශවල අයයි. අති දැවැන්ත 
බහුතර කෙතෝලික ජනතාවක් තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය සලසා 
ගන්ෙන් ඉතාලිය කියන රෙට් ෙසේවයට ගිහිල්ලායි. ඒ තත්ත්වය 
ඇති කරන්න මූලික වුෙණ්, එවකට ඉතාලිෙය් ශී ලංකා තානාපති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැටියට කටයුතු කළ ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල මැතිතුමායි. එවකට සිටි 
ශුද්ෙධෝත්තම පියතුමන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ලංකාවට ෙම් 
තත්ත්වය ෙගනැල්ලා ෙදන්න, ෙම් තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන්න, ඒ 
රටට සංකමණය වුණු අෙප් ජනතාවට තිබුණු වෘත්තීයමය ගැටලු 
විසඳා ෙදන්න එතුමා දැවැන්ත ෙසේවාවක් කර තිෙබනවා. ඒක අපි 
සියලු ෙදනාම දන්නා ෙදයක්. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් ජනතාව එක 
පැත්තකින් එතුමාට ණයගැතියි.  

එතුමා  තානාපති ෙසේවෙය් ෙයදී සිටිමින් කළ ෙසේවය අද 
තානාපති ෙසේවෙය් සිටින අයට ආදර්ශයක්. සමහර අය 
තානාපතිකමට ගිහිල්ලා සැප විඳලා; ඒ අයෙග් පවුල්වල අය සැප 
විඳලා එනවා. රට ෙවනුෙවන් කිසිම ෙදයක් කරන්ෙන් නැහැ. 
තානාපති  ෙසේවයට යන අයෙගන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
රට ෙවනුෙවන් යම්කිසි ෙදයක් කරන එකයි;  රෙට් අහිංසක 
ජනතාව ෙවනුෙවන් යම්කිසි ෙදයක් කරන එකයි; මම නිෙයෝජනය 
කරන සංචාරක ව්යාපාරයට අදාළ අංශ පවර්ධනය කරන්න අවශ්ය 
කටයුතු කරන  එකයි. මම හිතන විධියට එතුමා රට ෙවනුෙවන් ඒ 
වගකීම, ඒ යුතුකම  ඉෂ්ට සිද්ධ කළා.  එයින් මෙග් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ජනතාව අද ඉමහත් පතිඵල ලබා ෙගන තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  දයා පැල්ෙපොල මැතිතුමා 
කීර්තිමත් නීතිඥවරයකු හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
දැවැන්ත ෙසේවාවක් කර තිෙබනවා.  වෙරක ශී ලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවයටත් දැවැන්ත ෙසේවාවක් කළ ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම  
එතුමාෙග්  එක සෙහෝදරෙයක් හමුදා නිලධාරියකු  හැටියට කටයුතු 
කරනවා.  එතුමාත් හමුදාවට දැවැන්ත ෙසේවාවක් කළ ෙකෙනක්. 
එතුමාෙග් පුතා වන මහෙසන් පැල්ෙපොල මැතිතුමා මම ඉතාමත් 
ළඟින් ආශය කරනවා. එතුමා අද රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් 
පධාන නිලයක වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ශී ලාංකික 
කෙතෝලික පජාවට දැවැන්ත ෙසේවාවක් එතුමන්ලා හරහා; 
විෙශේෂෙයන්ම ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල මැතිතුමා හරහා  සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර  වෙග් දිස්තික්කයක හුදකලා 
ෙවලා ඉන්න කෙතෝලික ජනතාවට  එතුමා විශාල ෙසේවාවක් කර 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙජෝර්ජ් 
පැල්ෙපොල මැතිතුමාට අපි අදහන ආගම අනුව ෙමොක් සුව ලැෙබ්වා 
කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, අභාවපාප්ත ෙජෝර්ජ් නිශ්ශංක මහෙසන් 

පැල්ෙපොල මැතිතුමාෙග් ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව ෙවනුෙවන් 
කථා කරන්න තවත් කථිකයන් ෙදෙදෙනකු සිටිනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අභාවපාප්ත ෙජෝර්ජ් නිශ්ශංක මහෙසන් පැල්ෙපොල 

මැතිතුමාෙග් ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව අවසන් කරලා අපි දිවා 
ආහාරය සඳහා සභාෙව් කටයුතු අත්හිටවමු. 

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

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

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

 
[අ.භා. 12.28] 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මධ්යම කඳුකරෙය් 

ඓතිහාසික ගඟසිරිපුර පෙද්ශෙය් වැදගත්, කීර්තිමත් පවුලක 
ජන්ම ලාභය ලබා දශක හතකට ආසන්න කාලයක් අප සමාජෙය් 
යහපත් ජීවිතයක් ගත කරමින් රටට, ජාතියට අමිල ෙසේවාවක් 
ඉටුෙකොට අෙපන් සදහටම සමු ගත් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
 ෙජෝර්ජ් නිශ්ශංක මහෙසන් පැල්ෙපොල මැතිතුමා ෙවනුෙවන් 
ෙශෝකය පළ කරන ෙම් අවස්ථා ෙව් මටත් ෙශෝකය පළ කරන්න 
අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

එතුමා වසර 68ක පමණ කාලයක් අප සමාජෙය් ජීවත් ෙවමින් 
විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් ඉටු කළාය කියන කාරණය අද ෙම් ගරු 
සභාව තුළ ෙබො ෙහෝ මන්තීවරුන්ෙගන් කියැවුණා. මහනුවර 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු විධියට වන මට 
ඉතා කුඩා කාලෙය් සිට එතුමා ඇසුරු කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. 
එතුමා ඒ පෙද්ශෙය් වැදගත්, කීර්තිමත් පවුලක සාමාජිකෙයක්. 
එතුමාෙග් පියා, ෙම්ජර් පී.ඩී. පැල්ෙපොල මැතිතුමා ගම්ෙපොල නගර 
සභාෙව් වසර 30කට ආසන්න කාලයක් කටයුතු කළා. එවකට 
ගම්ෙපොල සුළු නගර සභාෙව් සභාපති ෙලස  විශිෂ්ට ගණෙය් 
ෙසේවාවක් ඉටු කරන්නට එතුමා සමත් වුණා. එවන් ෙද්ශපාලන 
පසු බිමක හැදී වැඩුණු ෙජෝර්ජ් පැල්ෙපොල මැතිතුමා ඒ පෙද්ශෙය් 
කීර්තිමත් පුද්ගලෙයකු විධියට කටයුතු කළ  හැටි අපි දුටුවා.  
සමාජෙය් දැෙවන පශ්නවලදී, සමාජෙය් ඇති වන ගැටලුවලදී 
සමාජයට  ෙසේවාව  සලසන්නට එතුමා නිරතුරුවම කැප වුණාය 
කියන එක මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් 
කරනවා.  

ගම්ෙපොල නගර සභාෙව් උපනගරාධිපති විධියට අවුරුදු 
හතරක් කටයුතු කරමින් එතුමා කළ ෙසේවාව  පිළිබඳව අෙප් ඉඩම් 
අමාත්ය ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා පකාශ කළා. එතුමා එවන් 
විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් ඉටු කළා. අෙප් සභානායක, ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත් එතුමා පිළිබඳ දීර්ඝ විස්තරයක් 
කරන්නට ෙයදුණා. ෙම් සියලුම ෙද්වල් ඉතාම සත්ය ෙද්වල්. 
එතුමා කරපු ඒ ෙසේවාව  අදත් සදානුස්මරණව පවතින බව මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

1989 වර්ෂෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් හිටපු ජනාධිපති 
දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් ආශීර්වාදෙයන් එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිසුණත්, මාස නවයක් වැනි ෙකටි කාලයක් 
තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කෙළේ. එතුමා එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා අස් වුෙණ් පක්ෂෙය් අවශ්යතාවකට. 
පක්ෂ නායකත්වයට ගරු කරමින් එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
ඉල්ලා අස්ෙවලා, ඒ අවස්ථාව නුවර දිස්තික්කෙය් ෙවනත් 
මන්තීවරියකට ලබා ෙදන්නට කටයුතු කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
එය ඉතාම වැදගත් පූර්වාදර්ශයක්. බලය අත්හරින්න කිසි 
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ෙකෙනකු කැමැති නැති අවස්ථාවක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීකමක් 
වාෙග් තනතුරකින් ඉවත්ෙවලා  එතුමා පක්ෂයට ලබා දුන්නු 
ශක්තිය අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී අගය කරනවා. ඒ ආකාරයට එතුමා 
කටයුතු කළා.   

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු විධියටත්, ෙද්ශපාලන ෙය් 
නියැලුණු පුද්ගලයකු විධියටත්, 1971 භීෂණ සමෙය්ත්, 1975 - 
1976  කාලෙය් ගම්ෙපොල පෙද්ශෙය් තිබුණු පජාතන්ත විෙරෝධි 
කටයුතුවලදීත් එතුමා ඉතාම නිර්භීතව කටයුතු කළා. එවන් 
අවස්ථාවලදී පජාතන්තවාදී ෙද්ශපාලන ව හය ශක්තිමත් කරන්න 
එතුමා විශාල කැපවීමකින් යුතුව කටයුතු කළ ආකාරය අපි දුටුවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජයගහණය ෙවනුෙවන් වාෙග්ම එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් කටයුතු ෙවනුෙවන් එතුමා නිර්භීතව කටයුතු 
කරන්නට ෙයදුණාය කියන කාරණයත් මා ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

කාල ෙව්ලා නැති නිසා එතුමා ගැන දීර්ඝව කථා කරන්න මට 
අවස්ථාව ෙනොලැබුණත් එතුමා කළ ෙසේවාව අපි සියලු ෙදනාම 
අගය කරනවා. ෙපොදු ධර්මතාව අනුව එතුමා මරණයට පත් වුණත්, 
එතුමා ඉටු කළ ෙසේවාව තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යන්නට පුළුවන් 
දරු පරපුරක් ෙම් සමාජයට දායාද කිරීම ඉතාම වැදගත් කියන 
කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. 

එතුමා මහෙසන්, ෙරොෂාන්, බන්දුල හා හෙර්න්ද වැනි ඉතා 
වැදගත්, ගුණවත් හා නැණවත් පුතුන් හතරෙදෙනක් අෙප් 
සමාජයට දායාද කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් ෙම් අවස්ථාෙව් සිහි 
කරමින්, එතුමා ෙම් රට ෙවනුෙවන් කළ ඒ අමිල ෙසේවාව 
තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යන්න ඒ දරුවන්ට ශක්තිය, ෛධර්ය හා 
වාසනාව ලැෙබ්වායි කියා මා පාර්ථනා කරනවා.  

ගරු ෙජෝර්ජ් නිශ්ශංක මහෙසන් පැල්ෙපොල මැතිතුමාෙග් 
අභාවය ගැන එතුමාෙග් දයාබර බිරිඳ වන හිරන්ති පැල්ෙපොල 
මැතිනියටත්, පුතුන් සිව්ෙදනාටත්,  මා ෙග් ෙමන්ම, මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග්ත් ෙශෝකය ෙම් ගරු සභාෙව්දී පළ 
කරමින්, එතුමාට ෙමොක් සුව පාර්ථනා කරනවා.   

 
[අ.භා. 12.34] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහනුවර දිස්තික්කය 

නිෙයෝජනය කළ, ඉතා කීර්තිධර ෙද්ශපාලන පවුලකට අයත්, 
හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වූ ගරු ෙජෝර්ජ් නිශ්ශංක 
පැල්ෙපොල මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙශෝක ෙයෝජනාව 
ෙගෙනන ෙම් අවස්ථාෙව්දී අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට මාෙග් ෙගෞරවය පථමෙයන්ම පිරිනමනවා.  

ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය ගත්තාම පැල්ෙපොල පවුල මහනුවර 
දිස්තික්කයට විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාවට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
ෙලෝක තලයටම ශී ලාංකිකයන් හැටියට නමක් එකතු කරපු 
පවුලක්. එදා ගම්ෙපොළට එකතු ෙවලා තිබුණු නාවලපිටිය, 
"නාවලපිටිය ආසනය" කියලා ෙවන් වුෙණ් 1960 මැතිවරණෙය්දී. 
ඒ මැතිවරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් වුෙණ්, 
මෙග් පියාෙග් වැඩිමහල් සෙහෝදරෙයක් වන අලුත්ගමෙග් ටියුඩර් 
කීර්තිනන්ද මැතිතුමා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් වුෙණ්, 
ආර්.එස.් පැල්ෙපොල මැතිතුමා. ආර්.එස්.  පැල්ෙපොල මැතිතුමා 
කථානායකවරයා හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. මෙග් පියාෙග් පියා තමයි, 1952දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තරග කරන්න නාවලපිටිය 
ආසනය ෙවනුෙවන් පළමුෙවන් නාම ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 

තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමන්ලාෙග් පවුෙල් ෙකෙනක් තමයි 1960 
මැතිවරණෙය්දී නාවලපිටිය ආසනය නිෙයෝජනය කෙළේ. 
පැල්ෙපොල පවුෙල් ආර්.එස්. පැල්ෙපොල මැතිතුමාට අෙප් පවුෙල් 
බහුතරයකෙග් හිත දිනා ගන්න පුළුවන් වුණා. ෙමොකද, අපට 
උරුමයක් තිෙබන, ජන්මයක් තිෙබන ෙකෙනක් නාවලපිටිය 
ආසනෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට තරග කරද්දී, ගම්ෙපොළ ඉපදිලා, 
ගම්ෙපොළ උරුමයක් තිෙබන පැල්ෙපොල පවුෙල් ෙකෙනකු  ඡන්ද 
604කින් නාවලපිටිය ආසනය ජයගහණය කරලා නාවලපිටිය 
ආසනෙය් පළමුවැනි පුරවැසියා හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න ලැබුණ නිසා. ඒ වාෙග්ම, ෙබොෙහොම වැඩ කරපු, ඉතාම 
නිර්ෙදෝෂී ෙද්ශපාලන කටයුතු කරපු පවුලක් තමයි, පැල්ෙපොල 
පවුල.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායතුමනි, අභාවපාප්ත ගරු ෙජෝර්ජ් 
නිශ්ශංක පැල්ෙපොල මැතිතුමන්ෙග් පුතරත්නයක් වන ෙරොෂාන් 
පැල්ෙපොල මැතිතුමා පසු ගිය ජනාධිපතිවර ණෙය්දී වාෙග්ම, මාද 
ඉදිරිපත් වුණු පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ජයගහණය කරවීමටත්, ජනාධිපතිවරණෙය්දී ගම්ෙපොළ 
සහ නාවලපිටිය ආසනවල ජයගහණය සහතික කිරීමටත් දිවා 
කාලෙය් ෙමන්ම රාතී කාලෙය්ත් ඉතා වුවමනාෙවන් හා 
ෙවෙහෙසමින් මා සමඟ ෙද්ශපාලන කටයුතුවල නිරත වුණු 
ෙකෙනක්. ඒ බව මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ෙම් පවුෙල් සියලුෙදනා අපත් එක්ක ෙබොෙහොම 
සහෙයෝගිව කටයුතු කර තිෙබනවා. අලුත්ගමෙග් පවුල සහ 
පැල්ෙපොල පවුල ඉතිහාසෙය් සිටම එකට බැඳුණු පරම්පරාවකට 
සම්බන්ධ පවුල්.  

අෙප් ගරු ලකී ජයවර්ධන මැතිතුමා සහ ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල  අමාත්යතුමා පකාශ කළ පරිදි, ෙමම පවුෙල් 
සාමාජිකයන් ඉතාමත් පරිත්යාගශීලි අය. ෙමොකද, ගරු ෙජෝර්ජ් 
නිශ්ශංක මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජාතික ලැයිස්තු 
මන්තීවරෙයකු හැටියට 1989දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. ඒ කාලෙය් 
පක්ෂෙය් යම්කිසි පශ්නයක් ඇති වුණු ෙවලාෙව් පක්ෂය ආරක්ෂා 
කර ගැනීම සඳහා තමන්ෙග් තනතුරු, නිල නාම ඔක්ෙකෝම 
පැත්තකට දමලා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීකෙමන් ඉවත්ෙවලා ඒ 
අවස්ථාව ෙවන ෙකෙනකුට ලබා දුන්නා. එතුමා ඒ වාෙග් 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය ෙලස ෙද්ශපාලනය කරපු ෙකෙනක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කාලය පමාණවත් නැති 
වුවත් කථා කරන්න මටත් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, එම පවුෙල් සියලු ෙදනාට එතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන්  අෙප් ෙශෝකය ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා. ගරු 
ෙජෝර්ජ් නිශ්ශංක පැල්ෙපොල මැතිතුමාට ෙබෞද්ධයන් හැටියට අප 
ෙමෙතක් කාලයක් රැස් කරගත් පුණ්ය ධර්ම සම්භාරය අනුෙමෝදන් 
කරන අතර, ඒ ෙහේතුෙකොටෙගන ඉපෙදන, ඉපෙදන ආත්මයක් 
පාසා අප සමඟම ඉපදිලා, ෙබෞද්ධයන් හැටියට අප පාර්ථනා කරන 
අමා මහ නිර්වාණ සම්පත්තිය  ලබා ගැනීමට ෙහේතු ෙව්වායි! 
පාර්ථනා කරනවා.      

ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන්  හිරන්ති 
පැල්ෙපොල මැතිනිය ඇතුළු පවුෙල් සියලු ෙදනාට මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් සහ විෙශේෂෙයන්ම නාවලපිටිය 
ආසනෙය් ජනතාවෙග් ෙශෝකය පකාශ කර සිටිමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ගරු ෙජෝර්ජ් නිශ්ශංක මහෙසන් 

පැල්ෙපොල මහතාෙග් අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරන ලද ෙශෝක ෙයෝජනා අනුමත කරමින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාෙග්ත්, 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත්ය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය කථානායක 
හැටියට මෙග්ත් ෙශෝකය ඒ සමඟ එකතු කරනවා. අද දින රැස්වීමට 
අදාළ හැන්සාඩ් නිල වාර්තාෙව් පිටපතක් ෙශෝකයට පත් පවුෙල් 
අය ෙවත ෙයොමු කරන ෙමන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට 
මම නිෙයෝග කරමි.  

දිවා ආහාරය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු පස් වරු 1.30 
දක්වා අත් හිටුවනවා. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 1.30 
ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .    

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed.    

 
සහකාර මහ ෙල්කම් 
(உதவிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු  මූලාසනය සඳහා ගරු 

මන්තීතුෙමකුෙග් නමක් ෙයෝජනා කරන්න.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"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 ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள்  தைலைம 

வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the 

Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු එස්.එල්. ගුණෙසේකර 

මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව. 

 
ෙශෝක පකාශය :  

එස්.එල්. ගුණෙසේකර මහතා 
அ தாபத் தீர்மானம்:  

மாண் மிகு எஸ்.எல். குணேசகர 
VOTE OF CONDOLENCE: HON. S.L. GUNASEKERA 

 
 

[අ.භා. 1.30] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1989 සිට 1994 දක්වා ජාතික 

ලැයිස්තු මන්තීවරයකු ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් 
ෙමම උත්තරීතර සභාව ෙශෝභාවත් කළ එස්.එල්. ගුණෙසේකර 

මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව  මම 
ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරමි.  

විශාම ලත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු එඩ්වින් හර්බට් තියෙඩෝ 
ගුණෙසේකර මහතාට සහ ඔලිව් එලියෙනෝ ගුණෙසේකර මැතිනියට 
දාව 1943 ජූලි මස 22 වන දින ෙකොළඹ දී එස්.එල්. ගුණෙසේකර 
මහතා ජන්ම ලාභය ලැබුෙව්ය. ෙමෙතෝදිස්ත විද්යාලෙයන් සහ 
ගල්කිස්ස ශාන්ත ෙතෝමස ්විද්යාලෙයන් සිප් සතර හැදෑරූ ෙමතුමා 
විදුහෙල් දීප්තිමත් ශිෂ්යෙයකු බවට පත් වූවා පමණක් ෙනොව 
විදුහලටද ඉමහත් කීර්තියක් ෙගන දුන්ෙන් වර්ෂ 1961 දී පාසැෙල් 
ෙහොඳම කථිකයාට හිමි වූ සම්මානය ද ලබා ගනිමිනි. පසුව, 
ඇක්වයිනාස් යුනිවර්සිටි විශ්ව විද්යාලෙයන් නීතිෙව්දී උපාධිය 
හැදෑරූ ෙමතුමා 1966 දී නීති උපාධිධාරිෙයක් විය. 1968 දී නීති 
ෙව්දිෙයකු ෙලස දිවුරුම් දුන් අතර, වර්ෂ 1969 සිට 1977 දක්වා 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රජෙය් අධිනීතීඥවරෙයකු වශෙයන් 
කටයුතු කරන ලදි. ජස්ටින් ෙසලින් හිෙල්රියා නිමල් ගුණෙසේකර 
මැතිනිය සමඟ යුග දිවිය ඇරඹූ ෙමතුමා එඩ්වින් හර්බට් තියෙඩෝ 
ගුණෙසේකර, සුදත් ලක්ෂ්මන් ගුණෙසේකර සහ ජස්ටින් නිමල් 
සුෙන්තා ගුණෙසේකර යන දරුවන් ෙමෙලොවට දායාද කෙළේය.  

හැත්තෑව දශකෙය් හදිසි නීති, ෙරගුලාසි යටෙත් පළ කිරීම 
තහනම් කර තිබූ "දවස"  පුවත් පත 1976 නැවත පළ කළ 
අවස්ථාෙව් දී එහි පධාන කර්තෘවරයා ෙලස කටයුතු කළ 
ගුණෙසේකර මහතා ගන්ථ රැසක් ලියූ පකට ගන්ථ කර්තෘවරෙයකි. 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය සමඟ 1985 භූතානෙය් තිම්පු නුවරහිදී පැවැත් 
වූ සාකච්ඡාව සඳහා රාජ්ය නිෙයෝජිත කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කළ 
එස්.එල්. ගුණෙසේකර මහතා අතින් එහිදී සිදු වූ ෙමෙහවර ඉතා 
සුවිෙශේෂී විය. ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම යටෙත් උතුර හා නැ ෙඟනහිර 
පළාත් ෙදක ඒකාබද්ධ කර තිබීමට විරුද්ධව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විභාග වූ නඩුෙව්දී නිතිඥවරෙයකු ෙලස ෙපනී සිටිමින් 
එස්.එල්.ගුණෙසේකර මහතා දැක් වූ දායකත්වය සදා අනුස්මරණීය 
ෙව්. 

1989 වසෙර් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කිරීමට වරම් ලද ඒ මහතා 1994 වර්ෂය දක්වා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වශෙයන් කටයුතු කෙළේය. 2006 
වසෙර්දී මාෙනල් මල් ව්යාපාරෙය් කැඳවුම්කරු ෙලස සුවිශාල 
ෙමෙහවරක්ද ෙමතුමා ඉටු කර ඇත. හදිසි අනතුරකින් බරපතළ 
ෙලස තුවාල ලබා ෙරෝගාතුරව සිටි ගරු එස්.එල්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමා අවුරුදු 71ක් ආයු වළඳා, 2015 ජනවාරි මස 08 වැනි දින 
අප අතරින් ෙවන් විය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1989 වසෙර් සිට 1994 වසර 
දක්වා අවුරුදු පහක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී සිටිමින් ශී ලාංකික 
පුරවැසියන්ට මහඟු ෙමෙහවරක් ඉටු කළ හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ගරු එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා 
කරන අතර, එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙමම උත්තරීතර 
සභාෙව් ෙශෝකය එතුමාෙග් දයාබර බිරිඳ, දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් 
ඥාතීන් ෙවත දන්වා යවන ෙලස ෙමයින් ෙයෝජනා කරමි. 

 
[අ.භා. 1.33] 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் 
மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එස්.එල්. ගුණෙසේකර 

මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙශෝක ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව් දී එතුමා පිළිබඳව  වචන ස්වල්පයක් කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
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මන්තීතුමනි, මම ගරු එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාව 
හඳුනාගත්ෙත්, 1989 වසෙර්දීයි.  1989 වසෙර් දී මා  පළමුවැනි 
වරට පාර්ලිෙම්න්තු  මන්තීවරයකු වශෙයන් ෙත්රී පත් වී 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි අවස්ථාෙව්, ගරු එස්.එල්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාත් එදා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 
ෙත්රී පත් වී පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණියා.  එතුමා ඒ විධියට ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන් පත් කරන්න එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
නායකත්වය දරපු ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය තීන්දු 
කෙළේ, එතුමා ෙම් රට-ජාතිය ෙවනුෙවන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
කරෙගන ගිය ෙසේවාවට ගරු කිරීමක් වශෙයනුයි.  

මා මිත ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, 
එතුමා අධි නීතිඥවරෙයකු වශෙයන් තමන්ෙග් ජීවිතය ආරම්භ 
කළා. ඊ ට පසුව එතුමා දක්ෂ අධි නීතිඥවරෙයකු වශෙයන් ඉදිරියට 
ගමන් කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙල්ඛකෙයක්. ෙල්ඛකයකු 
වශෙයන් එතුමා "දවස" පතෙය් කර්තෘ ධුරෙය් කටයුතු කළා.  

ඊළඟට, එතුමා ර ෙට් ජාතික පශ්නය ගැන ෙපොත් කිහිපයකුත් 
ලියා තිෙබනවා. 1980 දශකෙය් දී එතුමා ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය 
කරමින් එදා තිම්පු  සාකච්ඡාවලටත් සහභාගි වුණා. එම තිම්පු  
සාකච්ඡාවලදී ඉතාම අර්බුදකාරී ෙයෝජනා කිහිපයක් ෙදමළ 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ කියන්ෙන් රෙට් උතුර සහ 
නැ ෙඟනහිර ෙවන් කිරීම සඳහා, එෙහම නැත්නම් උතුර සහ 
නැ ෙඟනහිර එකතු කිරීම සඳහා ෙයෝජනා වගයක් ආවා.   එම 
ෙබඳුම්වාදී ෙයෝජනාවලට විරුද්ධව  එම සාකච්ඡාෙව් දී විශාල 
සටනක් කෙළේ, ගරු එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමායි.  ඒ නිසාම 
එදා  ෙදමළ ජනතාවට තිම්පු නුවර පැවැත් වූ සාකච්ඡාවලදී 
තමන්ෙග් අරමුණ ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි වුණා.  

ඊට පසුව එතුමා ඒ ජාතික ව්යාපාරෙය් දිගින් දිගටම ෙයදී 
සිටියා. ඒ අවස්ථාෙව් තමන්ෙග් ජාතිය ගැන කථා කිරීෙම් වරදට 
එතුමාව "ජාතිවාදිෙයක්" කියා හංවඩු ගැහුවා. නමුත් එතුමා එයින් 
පැකිළුෙණ් නැහැ.  එතුමාෙග් ව්යාපාරය එතුමා ෙගන ගියා.  ෙම් 
රෙට් ජාතික සමඟිය අවශ්යයි,  එක ජාතියකට පමණක් බිෙමන් 
ෙකොටසක් ෙවන් කර දීම වැරැදියි  කියන මතෙය් ඉඳෙගන එතුමා 
හැමදාම කටයුතු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ 
ජාතික ව්යාපාරය නිසා එතුමා සිංහල ජනතාව අතර ෙද්ශ ෙපේමියකු 
වශෙයන් නම් දැරුවා. තමන්ෙග් ජාතිය ෙවනුෙවන් කථා කරන, ඒ 
වාෙග්ම සියලු ජාතින් අතර සමඟියක් ඇති විය යුතුය කියන ෙපොදු 
හැඟීමකින් කථා කරන පුළුල් අදහස් ඇති නායකයකු වශෙයන්  
සිංහල ජනතාව එතුමාව පිළිගත්තා.  එතුමා "සිහල උරුමය" 
පක්ෂය ආරම්භ කිරීෙම් සාමාජිකෙයක්.  සිහල උරුමය පක්ෂය 
තමයි පසුව "ජාතික ෙහළ උරුමය" වශෙයන් පරිවර්තනය වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා 1989 ඉඳලා 1994 
දක්වා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ජාතික ලැයිස්තු මන්තීවරයකු 
වශෙයන් කටයුතු කළා. ඊට පසුව "සිහල උරුමය" පක්ෂෙයන් 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවලා එතුමා එම කණ්ඩායෙමන් 
ජයගහණය කළා. නමුත් අවාසනාවකට යම් යම් ෙහේතුන් මුල් 
කරෙගන, එෙහම නැත්නම්  යම් යම් ෙහේතුන් ඉදිරිපත් වුණු  නිසා 
එතුමාට ඒ මන්තීකෙමහි දිවුරුම් ෙදන්න බැරි වුණා. ඒක ඉතාම 
කනගාටුදායක අවස්ථාවක්. එදා අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, ෙම් රෙට් 
විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ  පෙද්ශෙය් මධ්යම පාන්තික උදවිය, 
වෘත්තිකයන්, නීතිඥයන් වැනි උදවිය එදා එස්.එල්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිය යුතු ෙකෙනක් කියන නිගමනෙය් 
ඉඳෙගන එතුමාට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් 
කටයුතු කළ බව.  එෙසේ ඡන්දය ලබාෙගන එම කණ්ඩායෙම් 
පළමුවැනියා බවට පත් වුණත්,  එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දිවුරුම් 
ෙදන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක 
කනගාටුදායක අවස්ථාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් පතිපත්තිගරුක 
ෙද්ශපාලනඥයකු වූ එතුමාට අපි ගරු කරනවා. එතුමා දක්ෂ 
කථිකෙයක්. එතුමා ඉංගීසි භාෂාෙවන් ෙමන්ම සිංහල භාෂාෙවන් 
ෙබොෙහොම දක්ෂ කථිකත්වයක් නිරූපණය කළ 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමා ෙද්ශ ෙපේමියකු වශෙයන් අදත් 
සැලෙකනවා. ෙමොකද, එතුමා තමන්ෙග් ජාතිය ෙවනුෙවන් හැම 
ෙවෙල්ම කථා කරපු, ඕනෑම අභිෙයෝගයකට මුහුණ ෙදන්න ලෑස්ති 
වූ අෙයක්. ඒ වාෙග්ම යම් යම් වැදගත් නඩුවලදී එතුමා ෙපනී 
සිටියා. ඒ හැම අවස්ථාෙව්දීම එතුමා පතිපත්ති ෙපරදැරි කර ෙගන 
තමයි කටයුතු කෙළේ. නඩුවලට ෙපනී සිටියත් එකී පතිපත්තිවලට 
එකඟව තමයි ඒ නඩුවලටත් ෙපනී සිටින්න හැම ෙව්ෙල්ම කටයුතු 
කෙළේ. ඒ ෙශේෂ්ඨ පුද්ගලයා අවුරුදු 71ක් ආයු වළඳා අද අප අතරින් 
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපෙග් කනගාටුව පකාශ කරමින්,  
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[1.38p.m.] 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் 
வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
Hon. Presiding Member, it is with a deep sense of 

sorrow that we are participating in this Vote of 
Condolence on the demise of one of our distinguished 
Members, who during the short period in which he served 
in this Chamber, was able to prove beyond doubt the 
traits of his conviction relating to patriotism.  I do not 
think anybody would dispute the fact if anyone says that 
he was a patriot in the true sense of the word. There is a 
famous saying in English; "Patriotism is the last refuge of 
a scoundrel".  But, when it comes to the Hon. S.L. 
Gunasekera, he was not of that kind.  He was a man of his 
words from the very early stages in his life.  His 
classmates and his teachers in S. Thomas' College, Mount 
Lavinia,  his lecturers in the Sri Lanka Law College and 
his colleagues in the profession in Hultsdorf Hill would 
all testify to this man’s integrity in his professional career.   

The late Hon. S.L. Gunasekera wrote a famous book - 
I forgot the name - in which he carries many interesting 
anecdotes about life in Hultsdorf and the way in which 
the principles of governance and the culture of impunity 
had affected the civil fabric of this country.  He was a 
prolific writer who wrote very often to newspapers, 
journals and magazines. He was also a critic of 
judgments, he has critiqued many judgments in a very 
constructive way.  The late Hon. S.L. Gunasekera had a 
very lucrative practice in the District Courts of our 
country and was often seen in the Superior Courts arguing 
many appeals. All his clients would testify to the fact that 
he was a Counsel who would do the utmost for his clients. 
He would not leave a single stone unturned in his 
endeavour to do justice for his clients, so was he in this 
House.  

He is known for his rebellious nature and character. 
Particularly, one incident comes to my mind. He was one 
of those members of the team that was sent on behalf of 
the J.R. Jayewardene Government for the “Thimpu 
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Talks” where the destiny of this country rested on the 
shoulders of a team of eminent lawyers. The late Hon. 
S.L. Gunasekera was one of those people who were hand-
picked by the late President J.R. Jayewardene.  But, 
finally, when the Indo-Lanka Accord was entered, he was 
able to walk out on President J.R. Jayewardene, in 
keeping with his own convictions, criticizing the Indo-
Lanka Accord and its contents.  

As I told you, the late Hon. S.L. Gunasekera was a 
prolific writer and his writings bear testimony to the 
convictions he held very dear to his heart.  He had carried 
away many prizes in school.  In S. Thomas' College and 
in the Sri Lanka Law College, he won prestigious awards 
for his unrivalled oratory. He won the “Address to Jury 
Competition” in the Sri Lanka Law College and proved to 
be quite adept at even practices before the High Courts in 
criminal law. So, he was a very versatile lawyer in that 
sense. He could very ably conduct both the criminal cases 
and the civil cases in the country.   

He also served a very short stint in the Attorney-
General’s Department as a Crown Counsel and having 
left the Attorney-General’s Department, he chose 
journalism as a profession.  I think, he served a very-short 
term, may be about two years, as the editor of the then 
famous national daily "Dawasa" newspaper until the 
"Dawasa Group" was banned subsequently and closed 
down. 

Being a patriot very true to his convictions, he was 
also at one time the President of the Sihala Urumaya 
Party.  He was not a Buddhist and that was one of those 
intriguing features at that time - that a person who was not 
a Buddhist was embraced by the Sihala Urumaya to lead 
the Party and the Hon. Patali Champika Ranawaka, who 
is a descendent of his in his foot steps carrying on the 
legacy of the late Hon. S.L. Gunasekera in this House, 
would bear testimony to the fact that he, perhaps was a 
Christian, but who observed the five precepts of 
Buddhism. I do not think it would be wrong to say that 
apart from his own religious convictions, he was a man of 
his conscience and he had this enormous reservoir of 
courage to stand up to the powers that be to criticize what 
he saw in the happenings of this country.  Particularly, 
during the dark years when the State had to respond to 
terrorism with harsher measures, while criticizing the 
Government for its conduct of law and order in the 
country, he would equally be adept at justifying the right 
to use Emergency Regulations to counter-terrorism in its 
proper sense.  

So, he was a man of multifaceted ability and 
personality. To lose someone like him is a great loss to 
the country, to the profession and as well as to this House.  
It is with a heavy heart that I participate in this Debate 
and pay tribute to a true son of the soil.  

Thank you very much.  

[අ.භා. 1.47] 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම ෙජ්යෂ්ඨ 

නීතිඥවරයකුව සිට අප අතරින් ෙවන්ව ගිය ගරු එස්.එල්. 
ගුණෙසේකර හිටපු මන්තීතුමා පිළිබඳව වචන කීපයක් කථා කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතියි. මා එස්.එල්. ගුණෙසේකර හිටපු 
මන්තීතුමා හඳුනාගත්ෙත් ඉතාම කනිෂ්ඨ නීතිඥවරයකු හැටියට මා 
නුවර පළාෙත් වැඩ කළ කාලෙය්යි. 1970 ගණන්වල අවසන් 
කාලෙය් සහ 1980 මුල් කාලෙය් එතුමා නඩුවලට ෙපනී සිටීම 
සඳහා නුවරට ආවා මට මතකයි.  

විෙශේෂෙයන් මට මතකයි, මා එතුමා පළමුවන වරට 
හඳුනාගත්ෙත් ෙතල්ෙදණිෙය්දී බව. ෙතල්ෙදණිය උසාවියට ගිහින් 
මා එතුමාෙග් වාහනෙයන් නුවරට ආවා මට අද වාෙග් මතකයි. 
එතුමා ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාර ඊ.එච්.ටී. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාෙග් පුතෙයක්. පවුෙල් තවත් කීපෙදෙනක්ම නීතිඥ 
වෘත්තියට ඇතුළු වුණා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙකටි 
කාලයක් වැඩ කරලා පත කලාෙව්දී වෘත්තියට සම්බන්ධ ෙවලා 
එම්.ඩී. ගුණෙසේන සමාගෙම් ''දවස'' ආයතනය මඟින් ඒ දවස්වල 
නිකුත් කළ "සන්" පුවත් පෙත් කර්තෘවරයා හැටියට එතුමා 
කටයුතු කළා.  

එතුමා ඉතාමත්ම විචිත චරිතයක් ඇති පුද්ගලෙයක්. 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ගත්තාම එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන අදහසුයි, 
මෙග් ෙද්ශපාලන අදහසුයි සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස්. එෙහත්, 
එතුමාට අපි ගරු කෙළේ, තමන් කුමන ෙද්ශපාලන ස්ථාවරය 
ගත්තත්, ඉතාමත්ම අවංකව ඒ ෙද්ශපාලන ස්ථාවරය ෙවනුෙවන් 
භය නැතිව ෙපනී හිටපු ෙකෙනක් නිසායි. එතුමා අලුත් කෙඩ් 
අධිකරණ සංකීර්ණෙය් සිටියදී අපි දැනෙගන හිටිෙය් ෙහොඳ 
කථාකාරෙයක් හැටියටයි. එතුමා නීති පුස්තකාලෙය්දී හමු වුණාම 
අපිට විචිත කථා කියනවා. ඒ කාලෙය් කනිෂ්ඨ නීතිඥවරු කවුරුත් 
කැමැති වුණා, එතුමාෙග් කථා අහෙගන ඉන්න. එතුමාෙග් භාෂා 
ෛශලිය ගත්ෙතොත්, විෙශේෂෙයන්ම ඉංගීසි භාෂාෙවන් එතුමා 
ඉතාමත්ම දක්ෂ කථිකෙයක්. ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කිව්වා 
වාෙග් එතුමා ෙල්ඛකෙයක්. පුවත් පත් කලාෙව්දිෙයකුට අමතරව 
එතුමා ලිපි ලිව්වා. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන කාරණා පිළිබඳව එතුමා 
මිය යන්න අවුරුද්දකට විතර කලින් අලුත් කෙඩ් විත්ති සඳහන් 
කරමින් ඉතාමත්ම ජනපිය වුණු ෙපොතකුත් ලිව්වා. මම දන්නා 
තරමින් එතුමා කිස්තියානි ආගම අදහන පවුලක තමයි ඉපදුෙණ්. 
නමුත් මා දන්නා විධියට නම් එතුමාට ආගම සම්බන්ධෙයන් 
තිබුෙණ් තරමක් ෙවනස් මතයක්. ඒ නිසා තමයි එතුමාට පුළුවන් 
වුෙණ්, "සිහල උරුමය" පක්ෂෙය් නායකයා විධියට පවා පසුව 
වැඩ කරන්නට. එතුමා විෙශේෂෙයන්ම කම්කරු නීතිය පිළිබඳව, 
සිවිල් නීතිය පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම ව්යාපාර ෙවෙළඳ නීතිය -
commercial law- පිළිබඳව ඉතාමත්ම දක්ෂෙයක් හැටියට අලුත් 
කෙඩ් පිළිගත්ත ෙකෙනක්. එතුමා එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. 
Public law, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සහ පරිපාලන නීතිය පිළිබඳ 
නඩුවලදීත් එතුමා අභියාචනාධිකරණය සහ ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
කියන උපරිමාධිකරණ ෙදෙක්දීම විෙශේෂ දක්ෂතා දැක්වූවා. පසුව 
අගවිනිශ්චයකාර ධුරයට පත් වුණු ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
ඉස්ෙසල්ලාම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට පත්වීම් ලබන ෙකොට අලුත් 
කෙඩ් නීතිඥවරු ෙදපිලකට ෙබදුණා.  

මට මතකයි, අපි එතුමියෙග් පත්වීම අනුමත කරපු හැටි. 
ගුණෙසේකර මැතිතුමා එම පත්වීමට තරෙය් විරුද්ධ වුණා. නමුත්, 
අවසානෙය්දී ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් 
ෙගනා ෙවලාෙව් එතුමා පතිපත්තියක පිහිටලා ඊට විරුද්ධව 
කටයුතු කළා. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
විනිශ්චයකාරවරියක් හැටියට පත් කිරීමටත් එතුමා විරුද්ධ වුණා. 
ඒ වාෙග්ම එතුමිය විනිශ්චයකාර තනතුරින් ඉවත් කරනවාටත් 
විරුද්ධ වුණා. එම කියාවලියට විරුද්ධව අභියාචනාධිකරණයට 
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නඩු කිහිපයක් ඉදිරිපත් වුණා. චන්දා ජයරත්න මහත්මයාත්, 
මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේත්,- ඒ වාෙග්ම තව නඩුවක 
ෙපත්සම්කරු වුෙණ් මමයි.- ෙශේෂ්ඨා ධිකරණයට ඒ නඩු ෙයොමු 
කිරීෙමන් අනතුරුව අවසානෙය්දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පිළිගත්තා 
එතුමිය ඉවත් කරපු ආකාරය ව්යවස්ථා විෙරෝධීයි කියලා. එම 
නඩුෙව් මා ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිෙය් එස්.එල්. ගුණ ෙසේකර 
මැතිතුමායි. කුමන ෙද්ශපාලන ෙවනස්කම් තිබුණත්, අපි 
ෙදෙදනාම දැනෙගන හිටියා, අෙප් තිෙබන ෙද්ශපාලන ෙවනස්කම් 
පිළිබඳව.  නමුත්, අපි ඉතාමත්ම ෙහොඳ හිතවතුන් හැටියට හිටිෙය්. 
එතුමා අවසාන වශෙයන් මා ෙවනුෙවන් එම නඩුෙව්දී ෙපනී සිටියා.  

අවසානෙය්දී අපි අභියාචනාධිකරණෙය්දී ජයගහණය කළා. 
උසාවිය තීන්දු කළා, ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉවත් කරපු 
ආකාරය ව්යවස්ථා විෙරෝධීයි කියලා. ෙම් සිදුවීම හරහා එතුමාෙග් 
විෙශේෂ ගුණයක් ෙපන්නුම් කරනවා. ෙවනත් ෙහේතු මත ෙනොෙවයි, 
තමන් හරියි කියලා හිෙතන ෙද්ට පළමුව විරුද්ධ ෙවලා, ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියම ඉවත් කරන ෙකොට ඊට විරුද්ධව 
උසාවිෙය් ෙපනී සිටින්නට තරම් එතුමා අවංක වුණා. මා දන්නා 
තරමින් එම නඩු තීන්දුවලින් ඇති වුණු ෙවනසින් පස්ෙසේ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපනී සිටීමත් එතුමා සීමා කළා. එතුමා 
ඒෙකන් කලකිරුණා.  

අවාසනාවකට වැඩි කල් යන්නට ෙපර එතුමා  බලවත් ෙලස 
අසනීප වුණා. නමුත් මම දැකලා තිෙබනවා, එතුමා එක වතාවක් 
සැරයටියකුත් අරෙගන අලුත් කෙඩ්ට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් 
ෙසේවාදායකයන් ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරපු 
ආකාරය. ශී ලංකාෙව් නීතිඥ වෘත්තිකයන් වන අපට එතුමාෙග් 
අහිමිවීම විශාල පාඩුවක්. එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව බලවත් 
ෙශෝකය එතුමාෙග් පවුෙල් සියලු ෙදනාටම මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
 

[අ.භා. 1.54] 
 

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, අධිනීතිඥ එස්.එල්. 

ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
ගර්භයට ෙශෝක ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව් 
එතුමා පිළිබඳව අපෙග් අත් දැකීම් කථා කරන්නට ලැබීම මා මහත් 
භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා. 

එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා ගැන එක වචනයකින් පකාශ 
කරනවා නම්, ඉතාම පතිපත්තිගරුක මිනිෙසක්. ඔහුෙග් පරපුෙර් 
සිටින අෙනක් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් සතුවත් ඒ ගති ලක්ෂණ 
තිබුණත්, එස්.එල්. ගුණෙසේකර මහතා කිසිම අවස්ථාවක ධනයට, 
බලයට ෙහෝ ෙවනත් අයුතු බලපෑමකට තමන්ෙග් පතිපත්තීන් 
කිසිම විෙටක පාවා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමන් කල්පනා කළ 
ඒ පතිපත්තීන්වලට එතුමා එළැඹුෙණ් තර්කාන්විත නිගමන මතයි. 
එෙහම නැතුව හදවෙත් ඇති වුණු ෙව්දනාවක් නිසාවත්, එෙහමත් 
නැත්නම් සබුද්ධික ෙනොවන කරුණු නිසාවත් ෙනොෙවයි. ඉතාමත් 
සබුද්ධික කරුණුවලියක් මත තමයි එතුමා තමන්ෙග් 
පතිපත්තිවලට එළැඹුෙණ්. 

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දශක කිහිපය ඇතුෙළේ රාජ්ය 
ස්ථාවරත්වය පිළිබඳව මතු වුණු පධාන පශ්න ෙදෙක්දීම එතුමා 
රාජ්ය ස්ථාවරත්වය පැත්ත ගත්තා. අෙප් රාජ්යෙය් ආරක්ෂක 
ස්ථාවරත්වය බිඳ දැමීම සඳහා එල්ටීටීඊ තස්තවාදෙයන් එල්ල වුණු 
භියකරු අභිෙයෝගය හමුෙව් තස්තවාදය පරාජය කළ යුතුයි, 
පරාජය කළ හැකියි කියන තැන ඉඳෙගන එතුමා කටයුතු කළා. ඒ 
වාෙග්ම රාජ්යෙය් ෙද්ශපාලන ස්ථාවරත්වය දියකර දැමීම සඳහා 
ෙෆඩරල් සහ ඊට සමාන ෙහෝ ඊට එහා ගිය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වුණු 
අවස්ථාෙව්දී එයින් මතුවන උවදුර පිළිබඳව, ෙද්ශපාලන 
අස්ථාවරත්වය පිළිබඳව, ආර්ථික අස්ථාවරත්වය පිළිබඳව එතුමා 
තර්කාන්විතව හා විධිමත්ව කරුණු පැහැදිලි කළා.  

අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් තස්තවාදය පැවැති 
සමෙය් ඒ තස්තවාදය පිළිබඳව සහ භියකරු සිදුවීම් පිළිබඳව ෙලොකු 
අවෙබෝධයකින් ෙතොරව ෙකොළඹ ඉඳෙගන තමයි කථා කෙළේ. 
නමුත්, එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඒ දුෂ්කර ගම්මානවලට, 
තස්තවාදී උවදුරට ලක් වුණු ගම්මානවලට ෙපෞද්ගලිකවම 
ගිහිල්ලා, තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ධනයත් වියදම් කරලා, ඒ අනතුර 
අතට අරෙගන - භාර අරෙගන - කටයුතු කරපු ෙකෙනක්. 
ෙනොෙයක් අවස්ථාවල එතුමාට ෙනොෙයක් ජීවිත තර්ජන 
පැමිණියත්, ඒ පෙද්ශවල ජනතාවට ඉමහත් ෙමෙහයක් කරන්න 
ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්වුණාට 
පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීධුරෙය් ෙබොෙහෝ විමධ්යගත අරමුදල් 
ෙවන් කෙළේ උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල තස්තවාදී 
තර්ජනයට ලක් වුණු ගම්මාන නඟා සිටුවීම සඳහායි. ඒ සඳහා ඔහු 
යම් මිතුරු කැළක් එකතු කරෙගන අඛණ්ඩවම ඒ කාර්යෙය් 
නියැළුණා. ඉතාම දුෂ්කර කාලයක කරපු මහා සමාජ ෙමෙහවර 
සම්බන්ධෙයන් අපි එතුමාට ෙගෞරව කරන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම රාජ්යෙය් ස්ථාවරත්වය ෙවනුෙවන් 
ව්යවස්ථාමය ෙවනසක් කරලා, ව්යවස්ථාව තුළ බලය ෙබදලා 
සාමය උදාකරන්න පුළුවන් කියලා එතුමා විශ්වාස කෙළේ නැහැ. ඒ 
අනුව ඔහු කියා කළා. විවිධ සමිති සමාගම් හරහා ඔහුෙග් 
කියාකාරිත්වය පළවුණා. ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් නීතිඥ කණ්ඩායෙම් සිටින විටත්, 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් නීතිඥ කණ්ඩායම්වල 
සිටින විටත් ව්යවස්ථාව පිළිබඳව ඔහුෙග් ස්ථාවරය ෙවනස් වුෙණ් 
නැති බව පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඔහු නිශ්චිත අදහස්වලියක සිටියා. 
ඒ සඳහා තර්කාන්විත පසු බිමක්, පදනමක් ෙගොඩනඟා ගත්තා. මා 
වරක් එතුමාෙගන් ඇහුවා,  "තර්කාන්විත තත්ත්වයන්ට 
එළැෙඹන්නට ඔබට කිසියම් ගුරු උපෙද්ශයක් ලැබුණාද?" කියලා.  

ඔහු කිව්වා, ඔහුෙග් අදහස් ෙවනස් වුෙණ් තිකුණාමල 
තානායෙම්දී ආර්.ජී. ෙසේනානායක මහතා හමුෙවලා, එතුමා සම්මුඛ 
ෙවලා කරපු සාකච්ඡාවකින් පසුවයි කියලා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඔහු තුළ තිබුණු අදහස් ෙවනස් ෙවලා, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ශක්තිමත්ව සහ තර්කාන්විතව කියා කිරීමට මට 
ශක්තිය ලැබුණා කියලා එතුමා කිව්වා. එතුමා අභාවපාප්ත වන 
ෙතක්ම එතුමා ඒ අදහස්වලිෙය් - ඒ අදහස් ෙගොන්ෙන් - රැඳී සිටියා. 

එතුමාට කිසියම් ආකාරයකින් තමන්ෙග් පතිපත්ති රාමුව තුළ 
කියා කරන්න බැහැයි කියලා හැඟී ගිය අවස්ථාෙව්දී ඒ 
කියාවලිෙයන් ඉවත් ෙවන්නත් එතුමා කිසිෙසේත්ම පැකිළුෙණ් 
නැහැ. ඒ ගැන අපි එතුමාට ගරු කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම මම ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  හඳුනා ගත්ෙත් 
නැති පැත්තක් එතුමාෙග් ජීවිතෙය් තිබුණා. ඔහු තරම් දූෂණයට, 
පාක්ෂික ගැතිභාවයට එෙරහිව ඉතා දැඩිව සටන් කළ ෙකෙනක් 
තවත් හිටිෙය් නැහැ. ඔහු දූෂණයට එෙරහිව කථා කරන්න තරම් 
සුදුස්ෙසක් වුණා. මූල්යමය පැත්ෙතන් ඔහු පිරිසිදු චරිතයක්; 
අතිපිරිසිදු චරිතයක්. ඒ නිසා ඔහුට සදාචාරාත්මක ශක්තියක් 
තිබුණා, සමාජෙය් ඒ වාෙග්ම රාජ්යෙය් සිදුවන දූෂණ පිළිබඳව 
ශක්තිමත්ව අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වාෙග්ම ඔහු දැඩිව විශ්වාස 
කරපු ෙදයක් තමයි, ෙම් පාක්ෂික ගැතිභාවය නැති කරන්න ඕනෑය 
කියන එක.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රාජ්ය ෙසේවෙය් සහ අෙනකුත් තැන්වල සිදු කරන පාක්ෂික 
ගැතිභාවය සමාජෙය් කියාත්මක වීම රටට විශාල පාඩුවක්, 
හානියක් කරලා තිෙබනවා කියන එක එතුමා විශ්වාස කරපු 
ෙදයක්. ඔහු නිතරම ඒ පාක්ෂික ගැතිභාවෙයන් ෙතොර නිදහස් 
රාජ්ය ෙසේවයක් පිළිබඳව තමන්ෙග් අදහස් පළ කළා; නිදහස් 
ස්වාධීන අධිකරණ කමයක් පිළිබඳව ඔහුෙග් අදහස ෙවනුෙවන් 
සටන් කළා.  

1995 දී ෙෆඩරල් ව්යවස්ථාව ඉදිරිපත් වුණ ෙවලාෙව්දී වාෙග්ම 
තස්තවාදීන් කිලිෙනොච්චි ආදී පෙද්ශ ජය අරෙගන ඉදිරියට ආ 
1999දීත් අපට වැටහී ගියා, තවදුරටත් පීඩන කණ්ඩායමක් හදලා ඒ 
ආකාරයට ෙම් තස්තවාදය පිළිබඳ පශ්නය විසඳා ගන්න අපට බැරි 
බව. ඒ අනුව තමයි එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා, තිලක් 
කරුණාරත්න මැතිතුමා වැනි ෙද්ශමාමක පිරිස් ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ 
අවස්ථාෙව්දී "සිහළ උරුමය" ෙගොඩ නැඟුෙව්. විෙශේෂෙයන්ම එය 
ෙගොඩ නැඟුෙණ්, අලිමංකඩ සහ වන්නි පරාජයන්ෙගන් පස්ෙසේ 
රටට ඇති වුණ ඒ බියකරු අනතුරුදායක වාතාවරණය නිසායි.  

අපට ඒ පක්ෂය පිහිටුවලා පළමුවැනි රැස්වීමවත් පවත්වන්න 
හම්බ වුෙණ් නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව් රැස්වීම් තහනම් කරලා අර්ධ යුද 
නීතියක් පනවලා තිබුණා. නමුත් ඒ අවස්ථාවලදී නිර්භීතව ඒ 
පක්ෂය ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා ඔහු නායකත්වය දුන්නු බව, 
කියා කළ බව කියන්න ඕනෑ. එතුමා  වැනි පතිපත්ති ගරුක 
ෙද්ශපාලකෙයකුෙග් ඉදිරිපත් වීම -ෙම් රෙට් එක්තරා පභූ 
සමාජයකට අයත්ව සිටි චරිතයක්, පභූ විද්යාලවලවලට ගමන් කළ 
චරිතයක් හැටියට ඔහුෙග් ඉදිරිපත් වීම- ජාතික ව්යාපාරයට විශාල 
ශක්තියක් වුණා, ෙම් සමාජෙය් විනිවිදව යන්න. ඒ වාෙග්ම ඔහු 
ෙගොඩ නැඟූ නීති තර්ක, ඔහු ෙගොඩ නැඟූ සමාජයීය තර්ක, ඔහුෙග් 
කෘතීන් යනාදිය ෙම් අරගළය ඉදිරියට ෙගන ගිහිල්ලා රාජ්යෙය් 
ස්ථාවරත්වය පිහිටුවා ගන්න ෙබොෙහෝ දුරට උපස්තම්භක වූ බව 
කිව යුතුයි. එතුමා කිසිම ආගමක් ඇදහුෙව් නැති වුණත්, අපෙග් 
හදවතට අනුව එතුමාට නිවන් සුව අත්ෙව්වා!යි පාර්ථනා කරමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අගාමාත්යතුමා. 

 
[2.02p.m.] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
Hon. Chair, I would like on this occasion, on the Vote 

of Condolences, to speak not only of the late Hon. S. L. 
Gunasekera but also of  the Hon. George Pelpola, for 
which I could not be here, and the next Vote of 
Condolence on the late Hon. K. N. Choksy. 

I knew the late Hon. S. L. Gunasekera for a long time 
when I was in the university. I knew his brother. I knew 
his wife's family. I got to know him well in the UNP 
when he worked with us as a lawyer. He worked in the 
UNP. We worked together. We worked for the 1977 
elections. There were many occasions that we fought the 
same political battle, but he was a person of  an 

independent mind. He was selected as one of the 
members of the team headed by Mr. H. W. Jayewardene 
which had to negotiate with India from 1983. He took 
part in the drafting of the amendments to the 
Constitution. In the Thirteenth Amendment he played a 
very useful and a critical role, I must say. Actually, the 
parting of the ways came with the Indo-Lanka 
Agreement. Whatever reservations he had of the earlier 
Thirteenth Amendment, he went along finally and 
supported it. But when the Indo-Lanka Agreement came, 
he said he could not support that any longer. A few days 
before President Jayewardene signed the Indo-Lanka 
Agreement, I happened to meet President Jayewardene in 
his office in the President's House when both Mr. H. L. 
De Silva and S. L. Gunasekera walked in accompanied 
by Mr. H. W. Jayewardene. We had very cordial relations 
and discussed, but they said that they just could not agree 
with the Indo-Lanka Agreement and that is where the two 
of them parted company.  

Thereafter, Mr. S. L. Gunasekera went and he worked 
along with the SLFP, which had opposed the Indo-Lanka 
Agreement and came to Parliament in 1989. He was a 
strong critic of some of the issues that the Government 
took; supported the Government on others. He was an 
independent Member.  Even within the SLFP he would 
not tow the Party line all the time. Finally, he was not 
returned to the next Parliament but he continued to 
express his views. He was a good criminal lawyer and a 
politician. He was able to balance both. I used to meet 
him from time to time. There were times we agreed. 
There were times he came to meet us and disagree. I 
remember during the peace process he came many times. 
He offered his views and there were also disagreements 
as much as there were agreements. We always had a good 
personal relationship though I did not see him in the last 
few years when he was ailing. He made a contribution, 
not merely on the issue of ethnic relations but on how to 
tackle terrorism and in regard to devolution and also on 
many other matters. On legal matters he was outspoken. 
He certainly was a strong personality in the Bar. I join the 
other Members of the House in expressing my 
condolences on his death. 

The late Hon. George Pelpola, as you and I know, was 
from Gampola. He was from a leading family and the 
Pelpola family was always well-known for its support of 
the UNP. They were some of the pillars of the UNP in the 
town and I must say George Pelpola helped us, when I 
was the leader, to organize both Gampola,  Nawalapitiya  
electorates and  he was active, Mr. Chair, in your 
electorate and in many other areas.  He worked for 
Central Finance. They had  a family company but he 
worked with Central Finance. He was in this House as a 
Member for a short time. Then he resigned from the 
House to accept an ambassadorship and he served as an 
ambassador during the time of the UNP Government. He 
still worked  very closely after I became the leader. He 
made a tremendous contribution for the development of 
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the UNP in the Kandy District. He also worked closely 
with the Catholic Church. He used to be one of my key 
representatives to meet with the Lordship the Archbishop 
and he kept in touch with the Catholic community but he 
was well aware of the needs of the District and also of the 
tea industry.  

Hon. George Pelpola led an active life. I happened to 
meet him in the latter stages when he was ailing and 
finally he passed away. He was a good friend; a good 
member of the Party; a good supporter and most of all, he 
was a good Sri Lankan.  I would like to have my words of 
appreciation on the Hon. George Pelpola recorded  here.  
Actually, we are meeting rather late to pay condolences to 
the late Hon. Pelpola. 

Finally, I would like to say a few words about the late 
Hon. K.N. Choksy, whom I got to know as a senior 
lawyer in the Bar. He used to practise and after we 
formed the Government, he became one of the legal 
advisers to the late President Premadasa. He had a very, 
very fine brain and as the number of cases increased - 
there were more occasions on which legal issues 
increased -  I used  to meet Mr. Choksy.  He  always  tried  
to see how  you could balance the issues. 

 Then, he took part in President Premadasa’s 
campaign and came into Parliament. We know the 
contributions he made as a Member of Parliament.  He 
was a very conscientious Member of Parliament. He used 
to take part in all the activities and he was also 
responsible for appearing for  Hon. Premadasa’s defence 
in the election petition that was filed against him. I know 
the amount of work that the late Hon. Choksy put in for 
that case and he was successful. He finally entered the 
Cabinet as a Minister under  President Wijetunga and he 
served for a short time as a Minister. Then all of us went 
into Opposition. He was a valuable asset to me as a 
Member of the Opposition.  

When I was leading the Opposition, there were many 
issues that came up regarding the political solution put 
forward by the then President Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga. There were also many other issues that 
came up. At each occasion we had negotiations with 
President Kumaratunga, the Hon. Choksy was available. 
He was the person who made the initial draft of the 
Seventeenth Amendment. I want to record that in this 
House. When we talk of Independent Commissions, I 
would like to say that without the Hon. K.N. Choksy, we 
would not have had that draft, which was then taken up 
by the JVP and finally, President Kumaratunga had to 
agree to the Seventeenth Amendment. He operated the 
Seventeenth Amendment for some time.  

When I won the Election in 2001, I asked the Hon. 
K.N. Choksy to be the Minister of Finance. He said, “I 
have not handled finance before, Ranil”. I said, “I want a 
sharp mind. What you need to be the Minister of Finance 
is a sharp mind. You need not be an economist. President 

J.R. Jayewardene was a lawyer, who became a Minister 
of Finance. So, you can come from different 
backgrounds. All you require is to have a sharp mind”. He 
was able to do it and I must say that he performed quite 
well. As the Minister of Finance, he worked with me to 
ensure that we restored growth in this country. When we 
took over, the growth was at minus 1.6 per cent. Then, as 
a result of the Hon. Choksy’s endeavours, together with 
the other Ministers, we brought it around. The IMF 
agreed with us; the World Bank agreed with us and he 
was partly responsible for the plan which we put forward 
at the Tokyo Conference, which got Sri Lanka so many 
billions of dollars that was pledged as foreign aid.  

In addition, he was also available in many other legal 
issues that arose. He used to give his mind to the 
negotiations that went on during the peace process. He 
was an active and a conscientious Member of the Cabinet. 
We were very proud because he represented Sri Lanka 
and he was a member of the Parsi community who rose to 
a very high position. His father was also a well-known 
lawyer. His brother was a well-known businessman. But, 
I think he achieved the highest of all; the highest 
achievement was by the Hon. Choksy as the Minister of 
Finance. He served another stint in this Parliament and 
thereafter, he used to advise me from his home. We could 
not accommodate him at that time in Parliament as our 
numbers had gone down. The 2010 Election itself 
resulted in the reduction of Members of Parliament of the 
UNP. But, the Hon. Choksy used to talk to us; he used to 
send his views along. Finally, as a result of his illnesses, a 
lot of people witnessed that the Hon. Choksy was 
declining and he passed away peacefully.  

He has a young son who is now continuing the family 
tradition of a legal career and here in this House, I would 
like to pay my tribute to the Hon. K.N. Choksy, a member 
of the Parsi community who made an outstanding 
contribution to the modern history of Sri Lanka.  

Thank you.  

 
[අ.භා. 2.12] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි නැඟී සිටින්ෙන් 

ෙද්ශපාලනඥෙයකු ෙනොවන ෙද්ශපාලනඥෙයක් වූ එස්.එල්. 
ගුණෙසේකර මැතිතුමා ගැන අපෙග් මතකය අවදි කරන්නයි. 
ෙද්ශපාලනඥෙයකුට ෙනොගැළෙපන මට්ටෙමන්ම එතුමා 
අතිශයින්ම අවංකයි. එතුමා අතිශයින්ම ඍජුයි. කාටද රිෙදන්ෙන්, 
කාටද වැෙදන්ෙන් කියලා බලන්ෙන් නැතුව එතුමා හැම දාම ඍජුව 
තම අදහස් පළ කළා. ඇත්තටම  එතුමා ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
ෙවන්න හිටපු ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.  

ගරු අගමැතිතුමා සිහිපත් කළා වාෙග්ම, ජනාධිපති නීතිඥ 
එච්.ඩබ්ලිව්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් ආරාධනෙයන් එතුමා තිම්පු 
සාකච්ඡාවලට සහභාගි වුණා. එතැනදී, ෙදමළ ෙබදුම්වාදීන්ෙග් 

1251 1252 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැසිරීම දැකීෙමන්, ඔවුන්ෙග් අනාගත වැඩ පිළිෙවළ දැකීෙමන් 
ෙම් රටට සිදු වීමට යන අනතුර ගැන එතුමාට පුළුල් අවෙබෝධයක් 
ලැබුණා. ඒ නිසා තවදුරටත් උසාවියට පමණක් එතුමාෙග් ජීවිතය 
සීමා ෙනොකර කියාකාරී ෙද්ශපාලනයට පැමිණියා. ෙබදුම්වාදී 
පවණතාව ගැන රට දැනුම්වත් කරලා, මෙග් රට ෙබ්රා ගන්න 
ඕනෑය කියන හැඟීෙමන් තමයි එතුමා ෙද්ශපාලනයට ආෙව්.  

එතුමියෙග් දීර්ඝ ෙද්ශපාලන ජීවිතය තුළ එතුමා විවිධ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජනය කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතුමා පක්ෂය මාරු කළාට තමන්ෙග් මතවාදය මාරු 
කෙළේ නැහැ. එතුමාෙග් දර්ශනය මාරු කෙළේ නැහැ. තනතුරුවලට, 
මුදල්වලට එතුමා දැරූ ස්ථාවරය පාවා දීලා, කවදාවත් එතුමාෙග් 
අනුගාමිකයන් අසරණ කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා ෙද්ශපාලනයට 
පැමිණි අභිමානවත් මිනිසා ෙලසින්ම එතුමාට ෙද්ශපාලනෙයන් 
සමු ගන්න පුළුවන් වුණා.  

මට මතකයි, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන සමු ගැනීම. එක 
පැත්තකින් රට ජාතිය පිළිබඳ නඩුවලදී එතුමා යටෙත් කනිෂ්ඨ 
නීතිඥෙයකු ෙලස කටයුතු කළ නිසාත්, තවත් පැත්තකින් එතුමා 
සභාපති ධුරය දරපු "සිහල උරුමය" පක්ෂෙය් කියාකාරිකයකු ෙලස 
කටයුතු කළ නිසාත් මට එතුමා සමඟ ෙදයාකාරයකින් සම්බන්ධ 
ෙවන්න අවස්ථාව ලැබුණා. 2000 වසෙර්දී සිහල උරුමය පක්ෂයට 
ජාතික ලැයිස්තුෙවන් එක් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරයක් ලැබුණා. 
එදා ඒ ජාතික ලැයිස්තු මන්තී ධුරය සඳහා එස්.එල්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාෙග් නමත්, තවත් නමකුත් ෙයෝජනා වුණා; පක්ෂෙය් 
ෙයෝජනා ෙදකක් තිබුණා. එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරපු මහාචාර්ය ඒ.ඩී.වී.එස්. ඉන්දරත්න මැතිතුමාෙග් 
ෙගදර මැරයන් විසින් වට කරලා එතුමාට තර්ජනය කළා, එස්.එල්. 
ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් නම ඉවත් කර ගන්න කියලා. ජාතික 
ව්යාපාරය ආරම්භෙය්දීම පක්ෂය ෙදකට ෙබෙදන්න යනවා 
දැක්කාම ෙදපාර්ශ්වයටම පිළිගත හැකි  අය විධියට, මා ඇතුළු 
හතර ෙදෙනක් ඒ ෙදපාර්ශ්වයම මුණ ගැහුණා. අකුරැටිෙය් නන්ද 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේ, ෛවද්ය ලින්කන් බැස්ටියන්, අනුරාධා 
යහම්පත් මැතිනිය සහ මම තමයි ඒ හතර ෙදනා විධියට ගිෙය්, ඒ 
ෙදපාර්ශව්ය එකතු කරන්න. එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාත් 
එක්ක කථා කරද්දී එතුමා හරි අපූරු ෙදයක් කිව්වා.  

"උදය, අද සිදු වුෙණ් තස්තවාදී තර්ජනයක්. මහාචාර්ය 
ඉන්දරත්නට එල්ල කෙළේ තස්තවාදී පහාරයක්. මම ෙදමළ 
ජනතාවට විරුද්ධ නැහැ. මම විරුද්ධ උතුෙර් තස්තවාදයට. උතුෙර් 
තස්තවාදයට මම විරුද්ධ වන්ෙන් යම් ෙලසකින්ද, ඒ ෙලසින්ම 
මම දකුෙණ් තස්තවාදයටත් විරුද්ධයි. උතුෙර් තස්තවාදීන් එක්ක 
සාකච්ඡාවලින් විසඳුම් ෙසොයන්න මම විරුද්ධයි වාෙග්ම, දකුෙණ් 
තස්තවාදීන් එක්කත් සාකච්ඡාමය විසඳුමවලට යන්න මම 
විරුද්ධයි. මට ෙම් ෙද්ශපාලනය තිත්තයි. මම ෙද්ශපාලනෙයන් 
සමු ගන්නවා. එෙහත් මම තස්තවාදීන් ඉදිරිෙය් ෙදකට 
නැෙවන්ෙන් නැහැ."  

එෙහම කියලා එතුමා සිහල උරුමෙයනුත්, ෙද්ශපාලනෙයනුත් 
එදා සමු ගත්තා. එතුමා කවදාවත් ලාභය ෙවනුෙවන්, වාසිය 
ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් පතිපත්ති පාවා දුන්ෙන් නැහැ.  

එතුමාෙග් අවංකභාවය සම්බන්ධෙයන් මට තවත් කරුණක් 
මතක් ෙවනවා. තරුණ නීතිඥයන්ෙග් සම්මන්තණයක 
ෙද්ශනවලට මටත්, එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාටත් ආරාධනා 
කරලා තිබුණා. එතැනදී, ඉඩම් සහ ෙපොලිස් බලතල පිළිබඳව මම 
ෙද්ශනයක් කළා. ඒ කරුණු බලහත්කාරෙයන් ව්යවස්ථාවට එකතු 
කරපු  නිසා ඒවා කියාත්මක කිරීමට ඉඩ ෙනොදිය යුතු බවට මම 
තර්ක කළා.  

මෙග් ෙද්ශනය අවසන් ෙවලා මම එස්.එල්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාෙග් ළඟින් වාඩි වුණාට පස්ෙසේ එතුමා මට කිව්ෙව්, "උදය, 
අනවශ්ය ෙදයක් රෙට් ව්යවස්ථාෙව් ෙකොටසක් ෙවලා තිෙබනවා 
නම්, ඒක ව්යවස්ථාෙවන් ඉවත් කළ යුතුයි. හැබැයි, ව්යවස්ථාෙව් 
තමන් කැමති ෙකොටසක් කියාත්මක කරලා, තමන් කැමැති 
ෙකොටසක් කියාත්මක ෙනොකර සිටීෙම් අයිතිය කවම 
කවරදාකවත් ෙද්ශපාලනඥයන්ට දිය යුතු නැහැ. එතෙකොට, ඒ 
ව්යවස්ථාව වැදගැම්මක් නැති ලියවිල්ලක් බවට පත් ෙවනවා. අපි 
එකතු ෙවලා ඉඩම් සහ ෙපොලිස් බලතල ව්යවස්ථාෙවන් ඉවත් 
කරන්න සටන් කරමු. හැබැයි, ඒවා කියාත්මක කරන්න එපා 
කියන සටන් පාඨයට මම එකඟ නැහැ" කියලා. එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන දර්ශනයට ඒ තීරණය අවාසියි. නමුත් එතුමා ඒ තරම්ම 
දැඩිව, සෘජුව, අවංකව තමන්  ෙපනී සිටින කාරණා ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටියා කියන එක තමයි ඒ සිදුවීෙමනුත් පැහැදිලි ෙවන්ෙන්.  

අද අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්, මාධ්ය 
සංදර්ශන. කරනවාට වඩා, කරන බව ෙපන්වන්න උත්සාහ 
කිරීමයි. සමහරුන්ට අද වැසිකිළියට යන්නත්, මාධ්ය ආවරණ - 
voice-cuts- යනාදිය අවශ්ය ෙවනවා. හැබැයි, එස්.එල්. 
ගුණෙසේකර මැතිතුමා කවදාවත් පසිද්ධිය ෙහොයාෙගන ගිෙය් 
නැහැ. අද අපි දකින ෙදයක් තමයි, ෙද්ශපාලකෙයක් වාහනය මඟ 
නතර කරලා හිඟන්ෙනකුට රුපියලක් දුන්ෙනොත් ඒකත් 
"ෙසල්ෆියක්" ගහලා Facebook එෙක් දාන එක. ෙම් තරම් 
පිපාසිතව පසිද්ධිය පසුපස ෙද්ශපාලකයන් ගමන් කරන යුගයක, 
එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා කවදාවත් පසිද්ධිය ෙසොයාෙගන 
ගිෙය් නැහැ.  

රෙට් ෙමොන මුල්ෙල්ද රණවිරුවන්ට  එෙරහිව නඩුවක් 
උසාවිෙය් කියාත්මක ෙවන්ෙන්, ෙනොමිෙල්ම එතුමා ඒ නඩුවලට 
ෙපනී සිටියා. කලින් දවෙසේ ගිහිල්ලා, ඒ පෙද්ශෙය් නතර ෙවලා, 
නඩුව අධ්යයනය කරලා, ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවත් එක්ක කථා 
කරලා පෙද්ශෙය් පශ්න දැනෙගන, තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ධන 
පරිත්යාගෙයන්, තමන්ෙග් මිතුරන් හරහා එකතු කරගත් 
අරමුදල්වලින් ඒ පෙද්ශෙය් අහිංසක ජනතාවට උදව් කරලා 
පහුවැනි දා උසාවියට ගිහිල්ලා ඒ රණවිරුවා ෙවනුෙවන් උසාවිෙය් 
ෙපනී සිටීම තමයි එතුමාෙග් කාර්යය වුෙණ්. එතුමා කිසිදාක ඒවා 
පසිද්ධ කෙළේ නැහැ. අනාරක්ෂිත ගම්මානවල ඉන්න සිංහල 
වැසියන් ෙසොයාෙගන ඉතා දුෂ්කර ගමන් ගිහිල්ලා, ඒ ජනතාවට 
උදවු කරලා එනවා මිසක්,   කවරදාකවත් ඒවා ගැන  කියන්න 
ගිෙය් නැහැ. හැබැයි, එතුමා පසිද්ධිය පසුපස හඹා ෙගන 
ෙනොගියත් එතුමා තුළ තිබුණු මනුස්සකම නිසාම, පසිද්ධිය එතුමා 
පසුපස ආවා. මට මතක් ෙවනවා, වරක් ඉන්දිරා ගාන්ධි මැතිනිය 
පැවසූ එතුමියෙග් සීයා කියපු කාරණාවක්. එතුමිය ෙම් විධියට 
පකාශ කර තිෙබනවා. 

“Once my grandfather told me that there are two 
kinds of people in this world: one who does the work and 
one who gets the credit. My grandfather advised me to be 
in the former, because there is much less competition.”  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දිරා ගාන්ධි මැතිනිය 
කියනවා,  ''මෙග් සීයා වරක් මට පැවසුවා,  ෙම් ෙලෝකෙය් 
ෙදවර්ගයක මිනිසස්ු ඉන්නවා. ඒ වැඩ කරන මිනිසස්ු සහ 
ලකුණු දාගන්න මිනිස්සු. මෙග් සීයා මට උපෙදස ් දුන්ෙන් ඒ 
පළමුෙවනි ෙගොෙඩ් ඉන්නයි. ෙමොකද, එතැන ඉන්ෙන් ටික 
ෙදනයි, තරගය අඩුයි" කියලා.  

ඒ කියමනට මෙග් ජීවිතෙය් ලැබුණු කදිම ගැළපීම විධියට 
මම දකින්ෙන්, ඒ කියමන තමන්ෙග් ජීවිතෙය් පරමාදර්ශය 
බවට පත් කර ගත්ත එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමායි.  
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එක්තරා අතකට එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
වාසනාවන්තයි. එතුමා ජීවිතෙයන් සමු ගත්ෙත් 2015 ජනවාරි 
මාසෙය් 08වන දා. එතුමා ෙබදුම්වාදෙය් නැඟිටීම දැක්කා. 
ෙබදුම්වාදය පරාජය කිරීමට එතුමාෙග් ජීවිත කාලයම කැප කළා. 
ෙබදුම්වාදෙය් පරාජය දැකලා සතුටු සිතින් එතුමා ජීවිතෙයන් සමු 
ගත්තා. නමුත් අවාසනාවට ජනවාරි 08වන දායින් පසුව සිදු වුණු 
ෙවනස තුළින් අද නැවතත් ෙබදුම්වාදෙය් අඳුරු ෙසවණැලි, 
බියකුරු රකුස් මුහුණු සමාජෙය් තැනින් තැන මතු ෙවමින් 
පවතිනවා.  

අෙප් සම්පදාය කුමක් වුණත් එස්.එල්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමන්ට නිවන් සුව පතන්නට මෙග් හදවත ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ. "එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමනි, ඔබ ජයගහණෙයන් 
අවසන් කළ සටන යළි කිරීමට අපට සිදු වී තිෙබ්. අපිත් එක්ක 
එකතු ෙවලා ඒ සටන සදාකාලික ජයගහණයක් කරා ෙගන 
යන්නට ඔබතුමා නැවත අප අතර ඉපෙද්වා!"යි පාර්ථනා කරමින්, 
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
 
[අ.භා. 2.21] 
 
ගරු බන්දුල  ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දිවංගත එස්.එල්. ගුණෙසේකර 

මැතිතුමාෙග් පවුෙල් ඥාති හිතමිතාදීන් ෙවත හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සහ 
මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් ෙශෝකය එකතු කරන්නට මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් ගමන් මඟ ෙවනස් කළ මැතිවරණයක් 
තමයි, 1989දී පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය. ඒ, ඉතාම විශාල 
ෙලස භීෂණය, මර්දනය සහ තර්ජනය තිබුණු අවධියක්.  "ෙහොර 
පාර්ලිෙම්න්තුව වර්ජනය කරව්" කියලා පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්නට ඡන්දය ඉල්ලන සියලුෙදනාට මරණ දඬුවම 
නියම කරලා තිබුණා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විසින්. ඒ 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවලා ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල වර්තමාන 
සභානායකතුමාත්, මමත්,  ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්,  
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාත්, ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමා සහ  එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා වාෙග් විශාල පිරිසක් 
ෙම් ගරු සභාවට විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙලස පැමිණියා.  

සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය තමයි එදා  විපක්ෂ 
නායකතුමිය. එතුමිය ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පත් කළා උගත්, විශාරද දැක්මක්, දැනුමක් තිබුණු එස්.එල්. 
ගුණෙසේකර මැතිතුමා. එතුමා තිම්පු සාකච්ඡාවලට සහභාගි වුණු 
ෙකෙනක්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන්. ඉන්දු - ලංකා 
ගිවිසුමට සහ රට ඉන්දියානුකරණයට විරුද්ධව වාෙග්ම එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය් රුදුරු තස්තවාදය පරාජය කළ යුතුයි කියන 
ස්ථාවරෙය් සිටිමින්, ෙම් රෙට් නිරායුධ අවිහිංසක මිනිසුන්ට ෙවන 
තර්ජන, ගර්ජනවලට විරුද්ධව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ඉන් 
පිටතත්, අධිකරණය තුළත් ඉතා විශාල නිර්ව්යාජ හඬක් නඟපු 
උතුම් මිනිසකු ෙලසයි මම එස්. එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
දකින්ෙන්. ඒ කාලෙය් එතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මුළු වැටුපම 
ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි පමාණයක්  වැය කෙළේ තර්ජිත ගම්මානවල 
ෙවෙසන මිනිසුන් ෙසොයාෙගන  ගිහින්. 

එතුමාෙග් මුළු විමධ්යගත අරමුදල් පමාණයම වියදම් කෙළේ 
තර්ජිත ගම්මානවල හිටපු අසරණ මිනිසුන්ට ෙගයක් හදන්න, 
තහඩු ටිකක් ලබාෙදන්න, ජලය ලබාෙදන්න වැනි කටයුතු සඳහායි. 
හැබැයි, එතුමා කිසි දවසක ඒ පිළිබඳ කිසිදු පසිද්ධියක් මාධ්ය 

හරහා ලබා දුන්ෙන් නැහැ. අපි විපක්ෂය ෙලස කටයුතු කරන 
ෙකොට, එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයට විරුද්ධව කළ විවිධ 
සටන්වලදී ෙබොෙහොම අභීතව, උස් හඬක් නඟන්න එතුමාට 
පුළුවන්කම තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙදෝෂාභිෙයෝගය පැමිණි 
අවස්ථාව මට මතකයි. රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා 
එල්ටීටීඊයට ආයුධ සහ මුදල් ලබාදීම කරණෙකොටෙගන එවකට 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිටි ලලිත් ඇතුලත්මුදලි ඇමතිතුමා, 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා -අෙප් ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමාත් හිටියා.- ජී.එම්. ෙපේමචන්ද මැතිතුමන්ලා ඇතුළු 
කට්ටිය ජනාධිපතිතුමාට ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගනාවා. අපි ඒ 
ෙදෝෂාභිෙයෝගයට අත්සන් කළ අය. ඒ ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙගනා 
අවස්ථාෙව්දී ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
අමතන්න ආවා. ඊට කලින් දිනෙය්දී යන්ත, මන්ත, වශී ගුරුකම් 
ආදිය කරලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පුටුවල ෙතල් ගාලා තිබුණාය 
කියා කථාවක් තිබුණා. එදා  රිචර්ඩ් පතිරණ මැතිතුමා එක්ක 
ඉස්සර ෙවලාම නැඟිටලා, ෙපේමදාස මැතිතුමාට විෙරෝධය පළ 
කරලා, "තමුන්නාන්ෙසේට අප අමතන්න අයිතියක් නැහැ" කියලා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්ෙව් එතුමායි. එතුමා දෑත් උස්සලා 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාට එෙහම අභිෙයෝග කරන පින්තූරය පුවත් 
පතක පළ ෙවලා තිබුණා. එම පින්තූරය රාමු කරලා එතුමාෙග් 
කාර්යාලෙය් ගහලා තිෙබනවා මම දැක තිෙබනවා.  

1994 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය පැමිණි අවස්ථාෙව්දී  මහජන 
එක්සත් ෙපරමුණට ෙවනම තරග කරන්න සිද්ධ වුණා.  
එතෙකොට, එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා, ගුණදාස අමරෙසේකර 
මැතිතුමා, මහාචාර්ය නලින් ද සිල්වා මැතිතුමා ඇතුළු අපි  සටන් 
පාඨයක් ඉදිරිපත් කළා, "ඔබ රට රකින පැත්ෙත්ද, කඩන 
පැත්ෙත්ද? රට රකින පැත්ෙත් නම් අපට ඡන්දය ෙදන්න, රට 
කඩන පැත්ෙත් නම් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය 
පමුඛ කට්ටියට ඡන්දය ෙදන්න" කියලා. "කඩන එක ෙහොඳයි" 
කියලා මිනිසුන් කිව්වා. එ ෙහම කියලා, ඔවුන් චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනියට ඡන්දය දුන්නා, අප ෙගදර යවලා. ඉන් පසුව එතුමිය 
බලයට පත් වුණා. අෙප් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පත් ෙවලා හිටපු එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාට පරාජෙය් 
උරුමය ලැබුණා.  

ඒ කාලෙය් ගුණදාස අමරෙසේකර මැතිතුමාෙග් ජාතික 
ව්යාපාරය තිබුණා. උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා කිව්වා වාෙග්, ඒ 
කාලෙය්  ජාතික මතවාදය ෙවනුෙවන් චම්පික රණවක වැනි 
තරුණ අය එෙහම එකතු ෙවලා ජාතික ව්යාපාර හදාෙගන වැඩ 
කරන අවධිෙය්දී, එස්.එල්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාත් වඩාත් රැඩිකල් 
ෙලස ශක්තියක් සැපයීම සඳහා ඉදිරිපත් වුණා; ඒ සඳහා විවිධ 
කැපවීම් කළා. එතුමාෙග් දක්ෂතා, බුද්ධිය සහ එතුමාෙග් සියලු ෙද් 
ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන් ජයගහණය කරවීෙම් පැත්තට  ෙයොදා 
ගත්තා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙහොඳටම දන්නා 
කාරණයක් තිෙබනවා. එතුමා ෙබෞද්ධයන් ෙවනුෙවන්, සිංහලයන් 
ෙවනුෙවන්, අෙනක් ජාතීන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියත්  එතුමා 
ෙබෞද්ධෙයක් ෙනොෙවයි.  මම දන්නා විධියට එතුමා කෙතෝලික 
දහම තමයි ඇදහුෙව්. නමුත් එතුමා, "ජාතිවාදී, ආගම්වාදී 
ෙකෙනක්, සිංහල ෙබෞද්ධ මතවාදයක් ෙවනුෙවන් ෙපනී 
ඉන්නවා" කියලා ෙවනත් අය එතුමාට ෙචෝදනා කළා. නමුත්, 
එතුමා ෙබෞද්ධෙයක් ෙනොෙවයි. එතුමා කෙතෝලික ආගම අදහපු 
ෙකෙනක්. නමුත්, එතුමා ඒ සියලු ආගම්වලට, සියලු ජාතීන්ට ගරු 
කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමා තස්තවාදයට බරපතළ ෙලස විරුද්ධ 
වුණා. එතුමා කුමන පක්ෂයක සිටියත්, තස්තවාදය යුදමය කියා 
මාර්ගවලින් පරාජය කළ යුතුය කියන ස්ථාවරෙය් ඉඳෙගන 
ෙනොෙවනස්ව කටයුතු කළා.  

1255 1256 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අන්තිෙම්දී සිහල උරුමෙය් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් එතුමාට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න තිබියදී,  විශාල තර්ජන ගර්ජන  යටෙත්  
ඒ මන්තී ධුරය අෙහෝසි කළා පමණක් ෙනොෙවයි, එතුමාට ලංකාෙව් 
ෙද්ශපාලනෙයන් සමුගැනීමට සැලැස්වීමත් සිද්ධ වුණා. පසු 
කාලෙය්දී එතුමා ෙම් ෙද්ශපාලනය පිළිකුල් කළා. එෙසේ වුවත්, ෙම් 
රට කඩන්ෙන් නැතිව, ෙබදන්ෙන් නැතිව, සිංහල, මුස්ලිම්, ෙදමළ, 
බර්ගර් මිනිසුන්ට බිෙයන් හා සැකෙයන් ෙතොරව ජීවත් වීම සඳහා 
යුද්ධය නිම කරන්න හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
එතුමා දිගටම ශක්තිය, ෛධර්යය දුන්නා. ඒ නිසා එතුමා ඉතා 
අවංක, බුද්ධිමත් ඒ වාෙග්ම වංචාව , ෙහොරකම, දූෂණයට අබ 
පියල්ලක තරම්වත් සම්බන්ධ ෙනොවුණු උදාර ගුණයක් සහිත 
ෙද්ශපාලන නායකයකු ෙලස හඳුන්වන්න පුළුවන්. අද වාෙග් 
ව්යවස්ථා සම්පාදනය කරන යුගයක එතුමාෙග් අගය වඩාත් 
වැඩිෙයන් දැෙනන බව, එතුමා නැති වීෙම් පාඩුව රටට ඉතාම 
තදින් දැෙනන බව සඳහන් කරමින් එතුමාට නිවන් සුව ලැෙබ්වා,යි 
කියලා පාර්ථනා කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු එස්.එල්. 

ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරන ලද ෙශෝක ෙයෝජනාවන් අනුමත කරමින් 
මමද ඒ සමඟ එකතු වීමට කැමැත්ෙතමි. රැස්වීමට අදාළ නිල 
වාර්තාෙව් පිටපතක් ෙශෝකයට පත් පවුෙල් අය ෙවත යවන ෙමන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහෙල්කම්වරයාට මම නිෙයෝග කරමි. 

මීළඟට, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අභාවපාප්ත ගරු ෙක්.එන්. 
ෙචොක්සි මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාව. 
 

ෙශෝක පකාශය:  
ගරු ෙක්.එන්. ෙචොක්සි මහතා 

அ தாபத் தீர்மானம்:  
மாண் மிகு ேக.என். ெசாக்  

VOTE OF CONDOLENCE: HON. K.N. CHOKSY 
 
 

[අ.භා. 2.30] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர் கல்வி 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, 1989 වර්ෂෙය් සිට 2010 

වර්ෂය දක්වා ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ෙත්රී පත් වූ පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකු හා අමාත්යවරෙයකු වශෙයන් ෙමම උත්තරීතර 
සභාව ෙශෝභාවත් කළ පවීණ නීතිෙව්දිෙයකු වූ ගරු ෙක්.එන්. 
ෙචොක්සි මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කිරීෙම් 
ෙයෝජනාව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනමි. 

ෙමරට පළමු පාසි අද්වකාත්වරයා ෙමන්ම, 1947දී රාජ්ය 
නීතිඥවරෙයකු වූ නාරිමන් ෙක්. ෙචොක්සි මහතා ගරු ෙක්.එන්. 
ෙචොක්සි මහතාෙග් පියා විය. ගරු ෙචොක්සි මහතාෙග් පියාෙග් 

ෙදමවුපියන් උතුරු ෙබොම්බාෙය් සිට 1885දී පමණ ෙපොල් ෙතල් 
කර්මාන්තශාලාවක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ෙකොළඹට පැමිණ 
ලංකාෙව් පදිංචි වී ඇති අතර, මවෙග් ෙදමවුපියන්ද ආහාර දව්ය 
ආනයන අපනයන ෙවළඳාම් කටයුතුවල නියැෙලමින් ෙකොළඹට 
පැමිණි අය ෙව්. පසුව, ශී ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය ලැබී ඇත.  

ගරු ෙචොක්සි මහතාෙග් පියා සිවිල් නඩු පාර්ශ්වෙයන් ඉහළ 
පසිද්ධියක් දිනා ගත් අෙයක් වූ අතර, ඔහු ෙවත 1947දී රැජිනෙග් 
නීතිඥවරයා - Queen's Counsel -  වශෙයන් බිතාන්ය රජය විසින් 
නම්බු නාමයක් ලබා දී ඇත. පසු කාලීනව 1951 සිට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකරුවකු වශෙයන්ද එතුමා කටයුතු කර 
ඇත. 1948දී ෙමරටට නිදහස ලැබීෙමන් පසුව ශී ලංකා 
පුරවැසිභාවයට අදාළ නීති කියාත්මක කිරීමත් සමඟ ඉන්දියානු 
මූලාරම්භයක් සහිතව ෙමහි පදිංචිව සිටි පිරිසකට රටක් ෙතොටක් 
ෙනොමැති තත්ත්වයක් ඇති විය. ඉන් පසුව, පත් වූ රජෙය් 
අවධානයට ෙමම කරුණ ලක් කිරීෙමන් පසුව, 1950දී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නීතියක් සම්මත කර ගන්නා ලද අතර, ඒ 
යටෙත් නාරිමන් ෙචොක්සි මහතා ෙමරට සම්භාවනීය පුරවැසියකු 
වශෙයන් පුරවැසිභාවය ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබීය. 

1933 ෙපබරවාරි මස 07 ෙවනි දින ෙකොළඹ දී උපත ලද ගරු 
ෙක්.එන්. ෙචොක්සි මහතා,  1938දී ෙකොල්ලුපිටිෙය් ශාන්ත ෙතෝමස් 
පාථමික විද්යාලයට ඇතුළත් වී, ඉන් පසු ද්විතීය අධ්යාපනය සඳහා 
ගල්කිස්ස ශාන්ත ෙතෝමස් විද්යාලයට ඇතුළත් වී අධ්යාපනය 
හදාරන ලදී. 

ෙෆනී ෙචොක්සි මැතිනිය සමඟ යුග දිවිය ආරම්භ කළ ගරු 
ෙචොක්සි මැතිඳුන් ජම්ෂිඩ් ෙචොක්සි, කුර්ෂිඩ් ෙචොක්සි සහ විෂ්ටාජ් 
ෙචොක්සි යන දරුවන් ෙමෙලොවට දායාද කෙළේය.  

තම රැකියාව වශෙයන් නීතිඥ වෘත්තිය ෙතෝරා ගත් එතුමා 
තරුණ අවදිෙය්දී මීගමුව, කුරුණෑගල, නුවර, තිකුණාමලය හා 
යාපනය යන පෙද්ශවල උසාවි කටයුතුවල නියැෙලන ලදී. 1978 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සැකසීම සඳහා ද එතුමාෙගන් ලැබුණු 
දායකත්වය අප ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතුය.  

1981 දී ජනාධිපති නීතිඥවරෙයකු වූ එතුමා 1989 දී ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන් නම් කරන ලද මන්තීවරයකු වශෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් විය. 1989 සිට 1992 දක්වා එවකට 
ජනාධිපතිව කටයුතු කළ රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් සමය 
තුළ ජනාධිපතිවරණය අවලංගු කරන ෙලස ඉල්ලා ඉදිරිපත් වූ 
ෙපත්සම සාක්ෂිකරුවන් 911 ෙදනකු සාක්ෂියට කැඳවමින් දින 
525ක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී විභාග වූ අතර, ෙචොක්සි මහතා 
ජනාධිපතිවරයා ෙවනුෙවන් ඒ සඳහා ෙපනී සිට, පංචවිධ විනිසුරු 
මඩුල්ලක් ඉදිරිෙය් කරුණු දක්වා ෙපත්සම නිශ්පභා කරවීමට 
සමත් වීම එතුමාෙග් දක්ෂතාව මැනවින් විදහාපාන එක් කරුණක් 
ෙලස ෙපන්වා දිය හැකිය.  

ඉන් අනතුරුව, 1993දී රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිවරයාෙග් 
අභාවය ෙතක්ම එතුමාෙග් උපෙද්ශකවරෙයක් වශෙයන්ද කටයුතු 
කෙළේය. එතුමා ශී ලාංකික දූතෙයකු වශෙයන් 1984 ෙදසැම්බර් 
මාසෙය්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා සභාව අමතා ඇත. 

එෙසේම, ෙචොක්සි මහතා 1993 සිට 1994 දක්වා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සහ රාජ්ය කටයුතු අමාත්යවරයා ෙලස කටයුතු කළ 
අතර, 2001 වසෙර් සිට 2004 වසෙර් අෙපේල් මස දක්වා මුදල් 
අමාත්ය ධුරයද දැරීය. 

කීඩාවට දැඩි ඇල්මක් දැක්වූ එතුමා නිතිපතා සිංහල කීඩා 
සමාජෙය් ෙටනිස්  කීඩාෙවහි නිරත විය. නිරතුරුව ශාරීරික හා 
මානසික ෙයෝග්යතාව රඳවා තබා ගැනීම සඳහා කිකට් පිටිය වටා 
ඇවිදීමද ඔහුෙග් ව්යායාම කටයුත්තක් විය. 
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ෙදවියන් වහන්ෙසේ ෙකෙරහි දැඩි විශ්වාසයකින් කටයුතු කළ 
ෙමතුමා ඕනෑම කටයුත්තකදී කැපවී කටයුතු කිරීම, දැඩි ෙසේ 
සූදානම් වීම, ගැඹුරින් අධ්යයනය කිරීම, පූර්ණ අවංකභාවය හා 
මාතෘ භූමිය ෙවත පක්ෂපාතිත්වය යන ගුණාංග අනුව කියා කළ 
අතර, වයස අවුරුදු 81ක් ආයු වළඳා 2015 ෙපබරවාරි මස 05වැනි 
දින ෙම ෙලොව හැර ගිෙය්ය. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1989 වර්ෂෙය් සිට 2010 
වර්ෂය දක්වා වසර 21කට ආසන්න කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ගරු මන්තීවරෙයකු සහ අමාත්යවරෙයකු ෙලස රැඳී සිටිමින් ෙපොදු 
ජනතාවට ෙසේවය කළ අභාවපාප්ත ෙක්.එන්. ෙචොක්සි මැතිතුමාට 
ෙමොක් සුව පාර්ථනා කරන අතර, ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් 
ෙශෝකය එතුමාෙග් දයාබර භාර්යාව, දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් 
ඥාතීන් ෙවත දන්වා යවන ෙලසට ෙයෝජනා කරමි. 
 

 
[2.36p.m.] 

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Presiding Member, I rise to second the Vote of 

Condolence on the late Hon. K.N. Choksy, a very 
distinguished Member of this House and a very erudite 
and celebrated lawyer of our nation.  

The Hon. K.N. Choksy had a very colourful career in the 
Bar. Having entered the Bar in 1958, he was soon recognized 
as a rising star of Hulftsdorp and had distinguished himself 
in being involved in some of the most celebrated cases in this 
country. If you take our Law Reports, it is replete with cases 
in which the late Hon. K.N. Choksy had appeared as a 
counsel. His mould was not that of a politician, but, he was 
brought to this House as a National List Member of 
Parliament and the late President R. Premadasa appointed 
him as the Minister in-charge of Constitutional Affairs. I had 
the privilege of attending the All-Party Conference on behalf 
of my Party from the year 1989 and had the benefit of the 
wisdom of  the Hon. K.N. Choksy in his deliberations when 
he participated on behalf of the United National Party. He 
was, in fact, the leading counsel who appeared on behalf of 
President R. Premadasa when the famous election petition 
was filed by the former Prime Minister, Sirimavo 
Bandaranaike. That case was heard for almost 525 days and 
thousands of witnesses were called to testify through 
affidavits and he was ultimately successful in defending the 
election of the late President R. Premadasa. 

Then, subsequently, he adorned this House as the 
Minister of Finance in the years 2001 to 2004. In all, he 
served this House for almost 20 years and his 
contributions in the Debates would testify to the fact that 
his sharp intellect has enriched the Debates in this 
Chamber.  

His grandparents came to this country in the late 18th 
Century and have contributed immensely to the 
preservation of a minuscule community’s cultural 
traditions. As a matter of fact, it is his maternal 
grandparents who donated the “Navroze Baug”, which is 
the religious centre of the Parsi residents in Colombo.  

His involvement in preserving the cultural traditions 
of one of those small religious communities in the world, 
the faith of Zoroastrianism, is being continued by one of 
his eminent children, Prof. Jamsheed Choksy, who is now 
a Professor of Central Eurasian Studies and History, a 
Director of Middle Eastern Studies and a scholar in 
Zoroastrianism. He has published many books on 
religion. His second son Khursheed is in the United 
Nations system and his younger son Vishtasp is presently  
an eminent lawyer following the footsteps of his erudite 
father.     

This House is poorer by the absence of individuals of 
the caliber of the Hon K.N. Choksy whom we very dearly 
call as, “Cassy" and he was a man who had always been a 
tower of strength to many leaders of the United National 
Party. That was very evident from the manner in which 
his counsel was sought on all difficult occasions when the 
Party had to face many legal battles. He served his clients 
with meticulous care. I had attended many consultations 
in his chambers on behalf of clients as well as a litigant 
myself when we had to face election issues. I have 
observed his meticulous attention to detail on every 
matter of fact and law. It is a well-known fact in 
Hulftsdorp that he was a very conscientious counsel and 
had contributed immensely for the development of law, 
particularly the public law.  

With those comments, I finally wish to convey my 
condolences to his dear wife, the three children and the 
other family members.  

Thank you.                     
 
 

[අ.භා. 2.43] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජනය කරමින් ගරු මන්තීතුෙමකු සහ කැබිනට් 
අමාත්යතුෙමකු වශෙයන් දීර්ඝ කාලයක් ෙසේවය කළ ෙක්.එන්. 
ෙචොක්සි මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කරන ෙම් 
අවස්ථාවට මා ද එකතු වනවා.  

අපි පථම වතාවට ළමා මන්තීවරු ෙලස 1989 වර්ෂෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිෙණන විට ආර්. ෙපේමදාස මහතා ජනාධිපති 
ධුරය දැරූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් මන්තීවරෙයකු වශෙයන් 
ෙචොක්සි මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කළා. ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත් එකල සිටියා. ඒ කාලෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුණු විෙශේෂත්වය තමයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ආසන හැම ෙවලාෙව්ම පිරී තිබීම. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් 
යුගෙය්දී ෙමෙහම හිස් ආසනවලට කථා කරන සිරිතක් අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පිවිසුම්-පිටවීම් ෙදොරටු ෙදෙක්ම  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පූර්ණ කාලීනව 
ඉන්ෙන් නැතිව පිටත්ව යන මන්තීවරු කවුද කියලා වාර්තා කිරීම 
සඳහා ෙවනම කාර්යය පැවරීමක් සිද්ධ කරලා තිබුණා. ඒ නිසා 
මැති ඇමතිවරු සියලු ෙදනා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඕනෑම පශ්නයක් 
වුෙණොත් එන්න පුළුවන් වන විධියට පාර්ලිෙම්න්තු කාමරයක් තුළ 

1259 1260 
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සිටියා. නැත්නම් ෙම් ගරු සභාව තුළ ඉඳෙගන හිටියා. ඒ කාලෙය් 
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබා දුන් 
ආදර්ශය තමයි, දිගටම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉඳලා විවිධ විවාදවලට 
සකිය ෙලස දායක ෙවලා යම් ෙදයක් ඉෙගන ගන්න කියන එක.  

 අපත් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් නායකත්වය 
යටෙත් දැන් කාලෙය් ඉන්න මන්තීවරුන්ට වඩා ෙවනස්ව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීෙම් කාර්ය භාරයට පමුඛතාවක් ලබා 
දුන්නා. ෙචොක්සි මැතිතුමාෙග් තිබුණු පධාන ලක්ෂණය තමයි,  
එතුමා ඉංගීසි භාෂාෙවන් පමණක් ඉතාම චතුර, ව්යක්ත කථාවක් -
අදහස් දැක්වීමක්- කිරීම. 1980 ගණන්වල පාර්ලිෙම්න්තුව 
අවශ්යෙයන්ම ෙම් තිෙබන තත්ත්වයට වඩා ඉතා විශාල ෙලස 
පිරුණු, පබුද්ධ සංවාද ඇති වුණු පාර්ලිෙම්න්තුවක්. විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරු වශෙයන් අපටත් සූදානම් ෙවලා ඇවිල්ලා  කරදරයකින් 
ෙතොරව, බාධාකිරීමකින්  ෙතොරව ඉතා ෙහොඳට කථා කරන්නත් 
පුළුවන්කම තිබුණා. ඊට කන්ෙදන පිරිසකුත් හිටියා. ඒ කරන 
කථාවලදී දැන් කාලෙය් වාෙග්  වගකීෙමන්  ෙතොරව ඕනෑම 
ෙබොරුවක් කියන්න බැහැ. එතෙකොට ගරු ලලිත් ඇතුළත්මුදලි, 
ගරු ගාමිණි දිසානායක වාෙග් මහත්වරු විපක්ෂෙය් අපිට 
කාර්යාලයට කථා කරලා කියනවා, ෙමහි ඇත්ත කරුණ, සංඛ්යා 
දත්තය,  ෙපොඩ්ඩක් වැරැදියි; නිවැරැදි  කෙළොත් ඔබතුමාට ෙහොඳයි 
කියලා. විපක්ෂෙය් අය මර්දනය කළ යුතු, තර්ජනය කළ යුතු, 
ගහලා දාන්න ඕනෑ මිනිසුන් පිරිසක් කියලා කවදාවත් ඒ ආණ්ඩු 
කාලෙය් සිටි පබුද්ධ මැතිඇමතිවරු සැලකුෙව් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන් භිෂණ යුගෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉතා 
දරුණු ෙලස වාද විවාද කළ ආරක්ෂක අමාත්ය  රංජන් විෙජ්රත්න 
මැතිතුමා ඉතාම දරුණු විවාදවලට පැටලිලාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
''කැන්ටීන්'' එකට ගියාට පසුව විපක්ෂෙය් මන්තීවරු සියලු ෙදනාට 
ඉතා විශාල ආරක්ෂාවක් හා ෙගෞරවයක් ලබා දීම සඳහා 
නිරන්තරෙයන් කටයුතු කරලා දිවංගත වූ මහත්මෙයක්. අද 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මහත්වරුන් මිය ගියාට පසුව 
කී ෙදෙනක් ෙවනුෙවන් ෙශෝක ෙයෝජනාවලදී එෙසේ කථා කරන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබයිද කියන පශ්නය තිබුණත්, ෙක්.එන්. ෙචොක්සි 
මැතිතුමා අවශ්යෙයන්ම ඉතාම ගුණයහපත්,  ඒ වාෙග්ම තමන්ට 
පතිවිරුද්ධ මත දරන ෙකෙනකුට වුණත් ෛවර ෙච්තනාෙවන් 
යුතුව විෙව්චනයක් ෙනොකළ, විචාරයක් ෙනොකළ, කිසිම පුද්ගලික 
මඩ ගැසීමකට නියමාකාරෙයන් ෙහෝ අනියම් ආකාරෙයන්  මා 
දන්නා කාලය තුළ දායක ෙනොවුණු ෙශේෂ්ඨ මිනිෙසක් ෙලස තමයි 
මා දකින්ෙන්. ෙක්.එන්. ෙචොක්සි මැතිතුමා පාසි ජාතිකෙයක් 
වුණත් -එතුමා කුමන ජාතියකට අයත් වුණත්- අපි කවුරුවත් 
ෙනොඅදහන ආගමක් ඇදහුවත් එතුමා මිනිෙසක් විධියට උතුම් 
මිනිෙසක් ෙලස මම දකිනවා.  

2001දී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු රජය පත්වුණු අවස්ථාෙව්දී 
ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා ගරු ෙක්.එන්. ෙචොක්සි 
මැතිතුමා මුදල් අමාත්ය ධුරයට පත් කළා. මට ගාමීය ආර්ථිකය 
පිළිබඳ කැබිනට් අමාත්ය ධුරයත්, මුදල් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරයත් 
ලබා දුන්නා. මෙග් ඇමතිවරයා වශෙයන් මට වැඩ කරන්න සිද්ධ 
වුෙණ් ෙචොක්සි ඇමතිතුමා සමඟයි. ඒ කාලය ලංකා ඉතිහාසෙය් 
ආර්ථිකමය වශෙයන් අමාරුම කාලයක්. ලංකාෙව් කිසිම රාජ්ය 
නායකෙයක් කෙළේ නැති ෙදයක් කරලා  චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනිය රට අගාධයට ෙගනිහිල්ලා තිබුණා. නිදහසින් පසු ලංකා 
ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට ආර්ථිකය ආපස්සට ගිහිල්ලා, ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය ඍණ ෙවලා ඒක පුද්ගල ආදායම අඩු ෙවලා 
තිබුණා.  ගිනිඅරන් තිබුණ රටක් තමයි අපි භාරගත්ෙත්. ඉතින් ෙම් 
ඍණ ආර්ථිකය ධන කිරීෙම් වගකීම පැවරී තිබුෙණ් මුදල් 
අමාත්යාංශයටයි. මුදල් අමාත්යාංශෙය් මුදල් ඇමති වුෙණ් ගරු 
ෙක්.එන්.  ෙචොක්සි මැතිතුමා; මම නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමති; චරිත 

රත්වත්ෙත් ෙල්කම්තුමා; උපෙද්ශකතුමා වුෙණ් ආර්. 
පාස්කරලිංගම් මැතිතුමා. අපට විශාල වගකීමක් තිබුණා. මම 
හැමදාම හිමිදිරි පාන්දර 6.00ට භාණ්ඩාගාරයට එනවා. ඊට ටික 
ෙවලාවකට පසුව තමන් විසින්ම රථය පදවාෙගන චරිත 
රත්වත්ෙත් ෙල්කම්තුමා ඇවිල්ලා, උෙද්ම මාත් සමඟ ටිකක් 
ෙවලා ෙම් තිෙබන තත්ත්වය ගැන කථා කරනවා. හැබැයි, උසාවි 
ගිය පුරුද්දට හැම දාම දවල් ෙවලා තමයි ෙචොක්සි ඇමතිතුමා 
අමාත්යාංශයට එන්ෙන්. එතුමා එක ලියවිල්ලකට අත්සන් තැබීම 
සඳහා මුළු ෙල්ඛනය සම්පූර්ණෙයන්, අකුරක් නෑර කියවනවා. 
කියවලා ඉවර ෙවලා, තමන්ට ඒ අදාළ කරුණ පිළිබඳ ඉන්දිය 
ෙගෝචර පත්යක්ෂ අවෙබෝධයක් ලැබුණාට පස්ෙසේ තමයි අත්සන 
දාන්ෙන්. ෙබොෙහොම ෙහමින්, කමානුකූලව තමයි ඒ කටයුතු ටික 
කරන්ෙන්. එතුමා මහා භාණ්ඩාගාරයට පැමිණියාට පස්ෙසේ දිගටම 
මහා භාණ්ඩාගාරෙය් කටයුතුවල නිරත වුණා. ඒ වකවානුෙව් 
පැවති ගිනි ගත්ත තත්ත්වය තුළ සතිපතා අපි මාධ්ය සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වුවා. ඒ මාධ්ය සාකච්ඡාෙව්දී ඉංගීසි මාධ්යෙයන් පමණයි 
ෙචොක්සි ඇමතිතුමාට වඩා ෙහොඳින් යමක් කිව හැක්ෙක්. ඉතාම 
ෙපොඩි කරුණු ටිකක් එතුමා ඉංගීසි භාෂාෛවන් කියනවා. ඉතිරි 
ඔක්ෙකෝම ටික මාධ්යයට මම සිංහල භාෂාෙවන් කියනවා. 

 ඒ කාලය තුළදී රෙට් ණය ගන්න බැහැ. රෙට් ආදායම් මාර්ග 
වැටිලා. වියදම වැඩියි. අය වැය පරතරය පියවා ගන්න බැහැ. එක් 
ෙකෙනක්වත් රස්සාවකට බඳවා ගන්න බැහැ. ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදල, ෙලෝක බැංකුව ඉතාම දරුණු ෙකොන්ෙද්සි පමාණයක් 
නියම කළා. ඒ ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් දශම තුනකින් අය වැය 
පරතරය වැඩි කරන්නවත් ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ෙග් නිෂ්පාදනය, ආදායම වැඩි කරන්න කියා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා හිතන්න අපට සිද්ධ වුණා. අපි බදු සමා 
පනතක් ෙගන ආවා. බදු සමා පනෙතන් කිව්ෙව්, ''කා ළඟ හරි 
මුදල් තිෙබනවා නම්, ඒවා ඵලදායී ෙදයක ආෙයෝජනය කළාම 
කිසිදු බදු අය කිරීමක් නැහැ, පශ්න කිරීමක් නැහැ, නඩු පැවරීමක් 
නැහැ'' කියලා. ආදායම් බදුවලට විතරයි අපි ෙම් කමය ෙයෝජනා 
කෙළේ.  

මම අදත් දන්ෙන් නැති කමයට වක බදුවලටත් ෙකොෙහොම හරි 
එය පනතට ඇතුළු ෙවලා තිබුණා. ඒ අවස්ථාෙව් ෙබොෙහෝ කළු 
සල්ලි -black money- තිබුණු අය white money කළා. ෙම් පනත් 
ඉදිරිපත් කෙළේ අපි වුණත්, එම අවස්ථාෙව්දී බදු සමා පනත යටෙත් 
බදු සහනයක් ලැබීම සඳහා ෙචොක්සි ඇමතිතුමාවත්, මමවත්, චරිත 
රත්වත්තවත් ෙද්ශීය ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලිපි 
ෙගොනුවක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. වෘත්තීමය දක්ෂෙයක් ෙලස 
ෙචොක්සි මැතිතුමා විශාල ධනයකට හිමිකම් කිව්වා. 
විශ්වවිද්යාලෙය් පළමුවැනි අවුරුද්ෙද් ඉඳලා ආදායම් බදු 
ෙගවන්ෙනක් ෙලස මම කටයුතු කර තිෙබනවා.  

මම හිතන විධියට, විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයක් විධියට ආදායම් බදු 
ෙගවලා ඇත්ෙත් මම විතරයි. ඒ නිසා අපට හංගන්න ෙදයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. මුදල් ඇමතිවත්, නිෙයෝජ්ය මුදල් ඇමතිවත්, මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වත් බදු සමාව සඳහා වන පනතින් 
ෙපෞද්ගලික පෙයෝජනයක් ලැබුෙව් නැහැ කියා අදත් ඕනෑම 
ෙකෙනකුට පරීක්ෂා කර බලන්න පුළුවන්. රටට තමයි ඒ 
පෙයෝජනය ලබන්න එය සකස් කෙළේ. මහ දවල්, මහ බැංකුෙව්, 
මහා මුදල් මංෙකොල්ල සිද්ධ ෙවන කාලයක, ෙචොක්සි ඇමතිතුමා 
වාෙග් මුදල් ඇමතිවරෙයක් රටකට ආදර්ශයක්; ජාතික වස්තුවක්. 
ෙමොකද, මුදල් අමාත්යාංශෙය් හිටියාම, එක අත්සනකින් එතුමාට 
රුපියල් ෙකෝටි- පෙකෝටි සංඛ්යාත ෙද්වල් සඳහා ඉඩ-පස්ථා ලබා 
ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් ෙලස සඳහන් කෙළොත්, සීනි කිෙලෝවකට 
රුපියල් 30ක බද්දක් තිෙබනවා, ඒක සත 25ට අඩු කෙළොත්. 
දන්නා හඳුනන ඥාති හිත මිතාදීන්ට සත 25 යටෙත් සීනි 
ෙගන්වන්න කියලා ෙගොඩ ගහලා, -සීනි නරක් ෙවන්ෙන් නැහැ 
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ෙන්.- ඊට පස්ෙසේ නැවත වතාවක් ''ෙද්ශීය උක් ෙගොවියා ආරක්ෂා 
කිරීම සඳහා'' කියලා තර්කයක් හදලා සීනි කිෙලෝවකට රුපියල් 
20ක බද්දක් නැවත පැෙනව්ෙවොත්, එක කිෙලෝවකට රුපියල් 
19.75 ගණෙන්, සීනි කිෙලෝ ලක්ෂ ගණනක් සඳහා එකවර 
ලාභයක් ලබන්න පුළුවන්. මුදල් අමාත්යවරයාට තිෙබන බලතල 
යටෙත්, බදු ෙගවිය යුතු වාහන පමාණයකට බදු නිදහස් එකක් 
ගැහුෙවොත්, ඒවාෙය් නියම් හා අනියම් ආකාරෙය් පෙයෝජන 
තිෙබනවා. ෙම් කිසිම ෙදයක් සඳහා අබමල් ෙර්ණුවකින්වත් දායක 
ෙනොවුණු මුදල් ඇමතිවරෙයක් ෙලස නිර්භයව රටට සහතිකයක් 
ෙදන්න පුළුවන් මුදල් ඇමතිවරයා, ෙක්.එන්. ෙචොක්සි හිටපු 
ඇමතිතුමා සහ හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා බව සඳහන් කරන්නට 
පුළුවන්.  

එතුමා මට හමු වුණු ෙද්ශපාලනඥයන් අතර, කිසිම 
ෙද්ශපාලනඥෙයකුට මඩ ෙනො ගහපු, ෛවර ෙනොකරපු, 
ෙපෞද්ගලික ලාභ පෙයෝජන සඳහා තනතුරු භාවිත ෙනොකළ, අපිස් 
චරිතයක් තිෙබන සිහින් හඬින් කථා කරන ඉතාම වැදගත්, 
වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම මහත්මෙයක්. එතුමා දරු-
මුනුපුරන්ට මහත් ෙසේ ආදරය කළ ෙකෙනක්. එතුමා ෙකොළඹ 
නිවෙසේ විෙව්කීව ඉන්න අවස්ථාවලදී ෙම් අය සමඟ කාලය ගත 
කළා. මම අධ්යාපන අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටියදී එතුමා මට 
කථා කරලා කිව්වා, ෙචස් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් මිනිබිරිෙයකුට 
ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නයක් ගැන; ජාත්යන්තර තරගවලට යැවීම 
පිළිබඳ ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නයක් ගැන. ඒ අවස්ථාෙව්දී මට 
කිව්වා, "දැන් මෙග් සතුට දරුවන්ෙග් දරුෙවෝ" කියලා. ෙම් විවිධ 
තරගවලට ගිහිල්ලා ජයගහණය කිරීම ඒවාට යැවීම 
සම්බන්ධෙයන් එතුමා ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් හිටිෙය්. එතුමා 
මිය ගිෙය් සාමාන්ය ෙද්ශපාලනඥෙයක්ට ලබන්න බැරි ෙබොෙහොම 
පිරිසිදු සන්ෙතෝෂයකින්. නමුත්, අවාසනාවකට එතුමාෙග් 
අවමංගල්ය උත්සවයට මට සහභාගී ෙවන්න බැරි වුණා. ෙමොකද, 
එය ආගමානුකූල සම්පදාය  අනුව ඉතාම ෙකටිෙයන් සිදු වන 
ෙදයක් නිසා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එතුමාෙග් ෙසේවය අඛණ්ඩව 
ලබා දුන්නා.    

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින  මැති-
ඇමතිතුමන්ලාෙග්ත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරමින් හිටපු ජනාධිපතිතුමා වන ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග්ත් බලවත් ෙශෝකය එම පවුෙල් සියලු ෙදනා ෙවත පුද 
කරමින්, ෙක්.එන්. ෙචොක්සි මැතිතුමාට එතුමා ඇදහූ ආගම අනුව 
ලබා ගත යුතු උතුම් ස්ථානයට පැමිණීමට හැකියාව ලැෙබ්වා! යි 
පතමින් මෙග් වචන කිහිපය අවසාන කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා. 
 

[අ.භා. 2.57] 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් අපි ෙම් ෙශෝකය 

පකාශ කරන්ෙන් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට විශාල 
ෙගෞරවයක් ලබා දුන්න ෙජ්යෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥෙයක් වශෙයන් 
කටයුතු කරපු ජනාධිපති නීතිඥ ෙක්.එන්. ෙචොක්සි මැතිතුමාෙග් 
අභාවය සම්බන්ධවයි. එතුමා නිෙයෝජනය කෙළේ, නීතිඥ වෘත්තීය. 
ෙමම ගරු සභාවට විශාල ෙගෞරවයක් ෙගන දීපු එතුමා වැනි 
ෙබොෙහෝ ෙදනා ගැන මීට ෙපරත් අපි කථා කළා. ඒ වාෙග්ම, අපි 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමවැනි ෙශේෂ්ඨ නායකත්වයක් දරපු තවත් 

නායකයන් ගණනාවක් ගැන ෙශෝක ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය්දීත්, නීතිඥ වෘත්තීය නිෙයෝජනය 
කරමින් ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කළ මන්තීවරු, ඇමතිවරු 
වශෙයන් කිහිප ෙදෙනක් ගැනම සාකච්ඡා කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා, ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමා, ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් මැතිතුමා වැනි 
ජනාධිපති නීතිඥවරුන් ගැන කථා කළා. අවාසනාවකට ෙමන්, 
එතුමන්ලා තුන් ෙදනාම ඝාතනයන්ට ලක් ෙවලා ජීවිතක්ෂයට පත් 
වුණු අය. පසු ගිය කාලෙය් එතුමන්ලා ගැනත් අපි ෙශෝක පකාශ 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම ෙමම සභාව ගත්ෙතොත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය ගත්ෙතොත් ෙබොෙහෝ වශෙයන් රටට කැපී 
ෙපෙනන ෙසේවාවන් ඉටු කරපු ෙජ්යෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට 
කටයුතු කරපු අය වන්ෙන්, නීතිඥ වෘත්තීය නිෙයෝජනය කරමින් 
පැමිණි අයයි. ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, වර්තමාන 
අගාමාත්යතුමා බැලුවත් නීතිඥ වෘත්තීය තුළින් තමයි 
ෙද්ශපාලනයට පිවිසුෙණ්. ෙක්.එන්. ෙචොක්සි මැතිතුමා ගැන කථා 
කරනෙකොට, එතුමා සම්බන්ධෙයන් මා තුළ ඇති ෙපෞද්ගලික අත් 
දැකීම් එක්ක තමයි කථා කරන්න සිදු වන්ෙන්.   

මා නීතිඥ වෘත්තියට ඇතුළු වන කාලෙය් එතුමා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්ත්, අභියාචනාධිකරණෙය්ත් 
පූර්ණ කාලීනව කටයුතු කරමින් හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ නීතිඥවරෙයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම සිවිල් සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා කටයුතුවලට අදාළ 
නීති සම්බන්ධ නඩු හබවලට තමයි එතුමා ෙපනී සිටිෙය්. නඩු 
කිහිපයකදී එතුමාෙග් කනිෂ්ඨ නීතිඥවරයකු වශෙයන් ෙපනී 
සිටින්න මටත් අවස්ථා කිහිපයක් ලැබුණා. පසු කාලෙය්දී නඩු 
සම්බන්ධෙයන් දිගින්-දිගටම එතුමාට විරුද්ධව මා ෙපනී සිටියා. 
අධිකරණවලදී නඩු ෙවනුෙවන් අපි ෙදපැත්ෙත් ඉඳෙගන, නීති 
තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කරමින් ඉතා උග ෙලස සටන් කරලා 
තිෙබනවා. හැබැයි කුමන තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කළත්, නඩු 
අවසන් වුණු වහාම එතුමා ෙබොෙහොම මිතශීලීව කථා කරලා, ඊට 
පස්ෙසේ අපි එකට ගිහින් ෙභෝජනාගාරෙයන් ෙත් එකක් ෙබොනවා. 
ඒ මිතශීලිත්වය රඳවා ෙගන තමයි එතුමා කරන ෙදයක් කෙළේ. 
වෘත්තීය නිපුණත්වය කියන එක ඒ තරමටම එතුමාට තිබුණා. නඩු 
හබ නිසා එතුමා යම්කිසි ෙකෙනක් එක්ක ෙපෞද්ගලිකව පශ්න 
ඇති කර ගත්ෙත් නැහැ; තරහ වු ෙණ් නැහැ.  

තවත් පැත්තකින් කියනවා නම් එතුමා නීතිෙය් සංවර්ධනයට 
විශාල ෙසේවයක් කරලා තිෙබනවා. අධිකරණවල නඩු තීන්දු 
මඟිනුත් ෙම් රටට අවශ්ය නීතිෙය් විකාශය සිද්ධ වනවා. රෙට් 
නීතිය හදන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවයි. හැබැයි ඊට අමතරව 
අධිකරණවලදී එදිෙනදා නව නීති විශාල වශෙයන් නිර්මාණය 
වනවා. ඒ නීති නිර්මාණය වන්ෙන් අර්ථ නිරූපණ ආශෙයනුයි. 
නීති අර්ථ නිරූපණය කිරීෙම්දී අධිකරණයට එය කළ හැකි 
වන්ෙන්, නීතිඥවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන නීති තර්ක 
මතයි. නීතිෙය් වර්ධනයට අවශ්ය නවීන නීති තර්ක ඉදිරිපත් කිරීම 
තුළ විනිශ්චයාසනෙය් සිටින විනිශ්චයකාරතුමන්ලාට ඒ පිළිබඳව 
නීති ෙපොෙත් තිෙබන අර්ථ නිරූපණෙයන් ඔබ්බට ගිහින් වඩාත් 
සුදුසු ෙද් ෙමයයි කියලා, වඩාත් ෙයෝග්ය අර්ථ නිරූපණ දීෙම් 
හැකියාව තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව එතුමා විශාල දායකත්වයක් 
දීලා තිෙබනවා.  

එතුමා ඉදිරිපත් කරපු නීති තර්ක මත අෙප් රෙට් 
උපරිමාධිකරණය -ෙශේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය- 
දීලා තිෙබන නඩු තීන්දු ඇතුළත් ශී ලංකා නීති වාර්තා ඕනෑ 
ෙකනකුට අදත් කියවා බලන්න පුළුවන්. නීතිෙය් සංවර්ධනයට 
එතුමාෙග් දායකත්වය ෙකෙසේ සිද්ධ වුණාද කියන එක ඒ ශී ලංකා 
නීති වාර්තා තුළින් අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම නීතිඥ 
වෘත්තියට අවශ්ය කනිෂ්ඨ නීතිඥවරුන් විශාල සංඛ්යාවක් එතුමා 
දායාද කරලා තිෙබනවා. ඒ අතිනුත් එතුමා විශාල ෙසේවයක් සිද්ධ 
කරලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ගත්තාම, අෙප් 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සඳහන් කළා වාෙග්, එතුමාෙග් 
ජීවිත කාලය පුරාම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙබොෙහොම ලැදිව, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සියලු කටයුතුවලට සහභාගි ෙවලා 
තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජාතික ලැයිස්තු මන්තීවරයකු 
වශෙයන් අවස්ථා ගණනාවකදී එතුමා පත් වුණා. මුදල් ඇමතිවරයා 
වශෙයනුත්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සහ රාජ්ය කටයුතු අමාත්යවරයා 
වශෙයනුත් කටයුතු කළ එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
කෘත්යාධිකාරි මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයකු වශෙයන් දීර්ඝ කාලයක් 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

නීතිඥයකු වාෙග්ම ආදර්ශවත් ෙද්ශපාලනඥයකු වශෙයන් 
කටයුතු කළ එතුමාෙග් අභාවපාප්ත වීම නිසා නීති ක්ෙෂේතෙය් 
වාෙග්ම ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය්ත් යම් හිඩැසක් ඇති වුණාය 
කිව්ෙවොත් එය නිවැරැදියි. නිහඬ, අල්ෙප්ච්ඡ ජීවිතයක් ගත කළ 
නිසා එතුමාට පරෙලොව සුගතියක් ලැෙබන බව අපි දන්නවා. එතුමා 
අදහන ආගම තුළින්, එතුමා විශ්වාස කරන ධර්මය තුළින්, එතුමා 
පාර්ථනා කරන විමුක්තිය අත් ෙව්වා!යි කියා පාර්ථනා කරනවා. 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාෙග් ආදරණීය බිරිඳට හා දරුවන් සියලු 
ෙදනාට අපෙග් කනගාටුව නැවත වතාවක් පකාශ කර සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා. 

[3.05p.m.] 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
Hon. Presiding Member, I wish to thank you for 

giving me this opportunity to say a few words on this 
occasion when we are remembering one of Sri Lanka’s 
legal luminaries, a former Minister of Finance, a former 
Minister of Constitutional  and State Affairs and above all 
a gentleman.  

The late Hon. K.N. Choksy was one of the first to be 
appointed as senior Attorney-at-Law under the 1978 
Constitution. The Senior Attorneys-at-Law were later re-
designated as President’s Counsel. It is also important to 
note that his father was also a Queen’s Counsel in Sri 
Lanka.  

The Hon. Choksy came from a very tiny community 
in Sri Lanka, the Parsi community, but I believe he was 
nominated to Parliament through the National List not to 
represent that small community but rather in recognition 
of his services as a lawyer and because of the contribution 
he could make in Parliament and which he did to the 
utmost. As a lawyer, he excelled in several fields; the 
civil law, commercial law and also in public law.  Later in 
life he took up a number of important public law cases. 

The Law Reports of this country bear testimony to the 
contribution that the late Hon. K.N. Choksy made to the 
development of the law.  

I had the opportunity of interacting with him closely 
in the year 2000 when the talks were on between the 
UNP and the People’s Alliance on a new Constitution 
under the former president Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga Government. I happened to be the 
Secretary to the talks.  I remember, at one stage, the then 
President Kumaratunga requested the late Hon. Choksy to 
draft the first Chapter of  the Constitution of the Republic 
of Sri Lanka  Bill, presented to Parliament in the year 
2000, which I have with me today.  Chapter I of  this Bill 
- this is not known much - which is on “The People, the 
State and Sovereignty”, was drafted by  Hon. K.N. 
Choksy.  He readily agreed when the then President 
Kumaratunga requested him to draft that particular 
Chapter  and  I was able to interact with him.  I also 
contributed in my own small ways and found him to be 
very flexible.  Also he was prepared to take our views 
into consideration.   

Today there is no People's Alliance but there is the Sri 
Lanka Freedom Party. Unfortunately in 2000 the People's 
Alliance and the United National Party were  unable to 
come to a complete agreement on the new Constitution. 
That was also because the General Election was just a 
few weeks away. Another lesson that we have to draw 
from the attempts of Constitution making in Sri Lanka is 
that you cannot adopt a new Constitution in the last year 
of Parliament.   

Now we have the Sri Lanka Freedom Party, the 
United National Party, the Tamil National Alliance and 
various other parties, which have a base in the Muslim 
and the upcountry Tamil community working together. 
Today all these parties are working together.  So, this is a 
golden opportunity to honour people like the late Hon. 
Choksy, who did his best to contribute to Constitution 
making in the year 2000, although that Constitution did 
not come through.   

He was a very friendly person in Hultsdorf and also 
he was quite a popular person.  He was not a man of 
many words, but he was very popular and we know he 
treated his juniors very well.  In fact, there is a story to 
say that he was a man of perfection. On the table in his 
Chambers, there was a particular place for everything.  
For instance, this book has to be placed here; that book 
has to be placed there; the pens are here and stationeries 
in one place and so on. So, while he has gone out, juniors 
used to change those places.  They would keep the pen in 
another place and the pencil in some other place.  So, his 
juniors told me that he would come back to his chambers, 
sit in his chair and immediately notice that something has 
been changed.  So, before he started discussions with his 
juniors, he would put everything back into the original 
places.  He was so particular as to how his table should 
be arranged.   

His son also joined the profession and he is a senior 
lawyer now.  

I take this opportunity, on my behalf especially as a 
legal practitioner and also on behalf of the Lanka Sama 
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Samaja Party’s majority group, which I represent in 
Parliament, to convey my deepest sympathies to the 
family of the late Hon. K. N. Choksy, at a moment when 
we have lost a legal luminary and a person who has 
contributed to the development of law in this country.   

Thank you. 

[3.11p.m.] 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Presiding Member, for giving me the 

opportunity to say a few words on the Vote of 
Condolence pertaining to the late Hon. K.N. Choksy.   

I had known the late Hon. Choksy, Sir, before I came 
into Parliament and long before he came into Parliament.  
When I was a regular practitioner in the District Court of 
Trincomalee, the late Hon. Choksy used to come 
frequently to the District Court of Trincomalee.  

He used to be the junior to Mr. C.G. Weeramantry, 
who was a very respected and a senior lawyer in this 
country and who subsequently became a Judge of the 
Supreme Court and also served on international courts 
and tribunals before he returned to Sri Lanka. He is 
presently in Sri Lanka.  

Mr. Choksy's father was also a very leading lawyer, a 
very senior Queen’s Counsel at a time when we had 
Queen’s Counsel, not President’s Counsel. He used to be 
in the company of persons like Mr. H.V. Perera, Mr. R.L. 
Pereira and Mr. N.E. Weerasooriya,  Mr. E.B. 
Wickremanayake, Mr. G.G. Ponnambalam and Mr. S.J.V. 
Chelvanayakam. I am taking my mind back to the most 
senior, much-celebrated lawyers in this country who were 
not President’s Counsel, but Queen’s Counsel. Mr. 
Choksy’s father, the late Mr. N.K. Choksy, was one such 
eminent person.  

Mr. K.N. Choksy himself was a very eminent lawyer. 
He was appointed a President’s Counsel and appeared in 
many important cases. He was associated with the United 
National Party. He appeared in a number of important 
cases on behalf of the UNP. I believe he also appeared for 
President R. Premadasa in all the cases which President 
Premadasa had to face or contend with in the course of his 
political career. Having been a Member of the United 
National Party for a long time, Mr. Choksy was 
nominated to Parliament several times on the National 
List. He served in Parliament. He was one of those 
persons who were appointed on the National List for the 
reason that he was an eminent person and it was believed 
that his contributions in Parliament would bring about 
healthy changes and would contribute substantially to 
achieving what Parliament is intended to achieve - that is 
good legislation. I think Mr. Choksy was appointed a 

Member of Parliament by the United National Party for 
that reason and he served in Parliament for several terms 
and for a long time. During his time as a Member of 
Parliament, he was a Minister in the UNP Government, 
Minister in charge of Constitutional and State Affairs and 
also a Minister of Finance and one must say that he 
discharged those functions with a reasonable measure of 
competence and in a manner acceptable to all the people.  

Mr. Choksy, by nature, was a very kind person; he 
had a very kind disposition. He was a very pleasant 
person to deal with. He was a much-respected person 
both at the Bar and by persons who were associated with 
him. Even in Parliament, he was a much-respected 
person. We all sincerely regret his demise because 
persons like him are not easy to find. His demise has 
indeed been a loss to everyone who had known him and 
also a loss to the country.  

I join my Colleagues, Sir, in extending our deepest 
condolences to the family of the late Hon. K.N. Choksy 
and we would like them to be assured that Hon. Choksy 
will always be looked upon and also be remembered by 
us with respect. 

Thank you,  Sir.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, දිවංගත ෙක්.එන්. ෙචොක්සි 

මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම 
කරන ලද ෙශෝක ෙයෝජනා අනුමත කරමින් මමත් ඒ සමඟ 
එක්වීමට කැමැත්ෙතමි. රැස්වීමට අදාළ නිල වාර්තාෙව් පිටපතක් 
ෙශෝකයට පත් පවුෙල් අය ෙවත යවන ෙමන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මහ ෙල්කම්වරයාට මම නිෙයෝග කරමි.  

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

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

 
"That Parliament do now adjourn." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ. භා. 3.20ට, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 

27දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 10වන බහසප්තින්දා                    
අ. භා. 2.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 3.20 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 
ஒக்ேராபர் 27ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016  நவம்பர் 10, 
வியாழக்கிழைம பி.ப. 2.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

Parliament adjourned accordingly at 3.20 p.m. until 2.00 p.m. on 
Thursday, 10th November, 2016, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 27th October, 2016. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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