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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 Minis ters. 

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

Postal Services and Muslim Affairs:  
Petitions: 

Mendis, Mr. M.W.S., Kengalla, 1374 

 

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

Petitions:  

Dissanayake, Mr. R.M., Meegallewa, 558 

Manage, Mr. D.A.G., Pannipitiya, 558 
Perera, Mr. H.A.W., Galgamuwa, 1375 

Rajamanthri, Mr. R.R.G.W., Kandy, 1375 

 

Debates: Bills: 
National Transport Commission (Am.): 2R.,  

1239-41 

 

Abrupt Suspensions:  
191, 196, 178  

 

Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M.P., Deputy 

Minister of Megapolis and Western Dev.: 
Petitions: 

Alahakoon, Mr. A.W.A.U.J., Pasyala, 1266 

Dissanayake, Mr. M.G.S.R., Makola, 1266 

Fernando, Mrs. H.G., Panadura, 1266 
Jayasiri, Mr. B., Kelaniya, 1266 

Munasinghe, Mrs. P., Boralesgamuwa, 1266 

Padmasiri, Mr. G.S., Padukka, 1266 

 
Debates: Bills: 

National Transport Commission (Am.): 2R., 1238-9 

 
Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1718-26 

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

Reference to: 

Procedure of Question by Private Notice, 342-8, 

354 
Time Allocation for Adjournment Debate, 1407 

Time Allocation to Parties, 537-42 

 

Questions, Oral: 
Delimitation Comm., Recommendations of: details, 

1180-7 

Electricity in Matara Dist., Provision of: details, 

1057-9 
Families Dispossessed of Houses: Matara Dist., 36-9 
Fertilizer for Paddy Farmers: Matara Dist., 1389-95 

Motorbikes to Police Officers: Matara Dist., 1297-

301 

'Nearest School - The Best School' Project: sources 
of funds, 872-4 

Population and Doctor Ratio: Matara District., 239-41 

Alahapperuma, The Hon. Dullas: (Contd.) 

Questions, Oral:(Contd.) 
Premathilaka, Mr. H.K.: Pension, 1061-4 

Tea Cultivation: Matara Dist., 878-80 
Tsunami, Houses Damaged by: Matara Dist., 727-30 

 

Questions, Prime Minister's: 
Hambantota Magampura Harbour: sale out, 1269-81 

 

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

Bandara, Mr. T.M.S.T., Kudagalgamuwa, 558 

Piyathissa, Mr. S.M., Kurunegala, 558 

Shantha, Mr. S.D.A., Gokarella, 558 

 

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

Debates: 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 
Limits of, 809-10 

 

Debates, Adjournment: SAITM, abolition of, 472-4 

 

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

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1467-9 
 

Debates: 

Notifications: Excise Ordinance (2 items), 1512-6  

Regulations:  
Convention Against Doping in Sports Act, 1512-6 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1512-6 
 

Questions, Oral: 

A350 Aircraft, Order of: details, 502-15, 

Treasury Bonds, Purchase of: investigation by CID, 
1301-4 

 

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

Petitions: 
Bandara, Mr. P.U.R.W.M.R.S.D. Sri Rajaguru, 

Ukuwela, 700 

Basnayake, Mr. B.M.S.K., Dambulla, 700 

Gunnepana, Mrs. J.S.M., Palapathwala, 700 
Herath, Mrs. H.M.A., Galewala, 1159 

Ilangasinghe, Mr. I.M.K.R., Matale, 700 

Manju Sri, Mr. K.A.D., Matale, 700 

Perera, Mr. C.J., Matale, 1159 

 

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

of Agriculture: 

Petitions: 
Ekanayake, Mr. E.M.P.A.G.N.I.B., Matale, 840 

Hadugoda, Mrs. S.M.S.K., Yatawatta, 174 

Kumarasinghe, Mr. K.M.W.B., Matale, 840 

Silva, Mr. S.T., Matale, 174 
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Amarasena, The Hon. Thushara Indunil, M.P.: 

Petitions: 
Chandraratna, Mr. J.A.L., Nakkawatta, 1159 

Tennakoon, Miss T.M.H., Nakkawatta, 1159 

 

Reference to: 
Birth Day cake brought into, 110 

 

Debates: 

Bills:  
Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude: 2R., 985-8 

Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act,  
     985-8 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act,  

     985-8  

 
Documents, Tabled: 

Photos of Birth Day cake brought into, 110 

 

Amaratunga, The Hon. John, M.P., Minister of  
Tourism Dev. and Christian Religious Affairs and 

Minister of Lands:  

Petitions: 

Bandara, Mr. R.M.A.S., Wattala, 557 

 

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

Fisheries and Aquatic Resources Dev.: 

Debates: 
Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act, 103-9 

 

Amunugama, The Hon. (Dr.) Sarath, M.P., Minister 
of Special Assignment: 

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri,  

1108-11 
 

Debates, Adjournment: 

Management of Financial Crisis, 641-6 

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

Debates: 

Notifications:  

Excise Ordinance (2 items), 1496-503 
Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 79-84 

Regulations:  

Convention Against Doping in Sports Act, 1496-

503 
National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1496-503 
 

Questions, Prime Minister's: 
Disappeared Persons during and before the War: 

details, 218 

Annual Reports:  
Agricultural and Agrarian Insurance Board, (2014), 555 

Audit Service Commission, (2016), 1151 

Central Engineering Consultancy Bureau, (2012), 699 

Ceylon Fertilizer Company Ltd., (2015), 1031 

Co-operative Employees Commission, (2015), 555 
Department of Agrarian Development, (2014), 555 

Dept. of Examination, Sri Lanka, (2015), 700 

Development Lotteries Board, (2015), 1425 

ETF Board, (2015), 554 
Finance Comm., (2016), 1263 

Hector Kobbekaduwa Agrarian Research Training 

Institute, (2013, 2014), 05 

Institute of Biochemistry, Molecular Biology and 
Biotechnology, (2014), 839 

Institute of Indigenous Medicine of the University of 

Colombo, (2014), 839 

Kurunegala Plantations Ltd., (2014), 556 
M/ Science, Technology, and Research, (2015), 172 

M/Labour and Trade Union Relations, (2015), 1373 

M/Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 
Hindu Religious Affairs, (2014), 1374 

M/Water Supply and Drainage Board, (2014), 04 

National Building Research Organization, (2014), 554 
National Dangerous Drug Control Board, (2014), 1158 

National Design Centre, (2013), 555 

National Institute of Business Management, (2013), 
1155 

National Science and Technology Commission, 

(2014), 699 

Ocean University, (2014), 1155 
Office of the Leader of the House of the Parliament, 

(2016), 1152 

Paddy Marketing Board, (2012), 1031 

Paranthan Chemicals Co. Ltd., (2014), 172 
People's Bank, (2015), 173 

Post Graduate Institute of Agriculture - University of 

Peradeniya, (2014), 839 

Post Graduate Institute of Archaeology, University of 
Kelaniya, (2013), 839 

Post Graduate Institute of Management, University of 

Sri Jayawardenapura, (2013, 2014), 839 

SLIATE, (2013), 839 
Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy, 

(2014), 05 

Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation, 

(2014), 555 
Sri Lanka Handicrafts Board, (2013), 1425 
Sri Lanka Institute of Textile and Apparel, (2014), 1157 

Sri Lanka Insurance Corporation Ltd., (2014), 700 

Sri Lanka Judges' Institute, (2014), 1374 
Sri Lanka Trasport Board, (2012), 04 

Sugarcane Research Institute, (2014), 1157 
University Grants Commission of Sri Lanka, (2014), 839 

Uva Wellassa University, (2013), 839 

Water Resource Board, (2014), 555 
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Appuhamy, The Hon. Hector, M.P.: 

Petitions: 
Fernando, Mr. U.I.K., Ihala Kottaramulla, 183 

 

Debates: 

Bills:  
Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude: 2R., 981-2 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 

Limits of, 799-801 
Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 981-2 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 981-2 

 

Debates, Adjournment: 

Coconut Cultivation, Expeditious Mechanism for 
Development of, 147-8 

 

Auditor General's Reports:, 

Installments, (2012, 2013, 2014, 2015), 553 

 

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

Debates: 

Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 113-6 
 

Debates, Adjournment: 

Management of Financial Crisis, 686-9 

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

Debates: 

Notifications:  

Excise Ordinance (2 items), 1570-2 
Regulations:  

Convention Against Doping in Sports Act, 1570-2 
National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1570-2 

 

Bills:  
Civil Procedure Code (Am.): 1R., 533-4 

Economic Service Charge (Am.): 1R., 1481-2; Public 

Fin. Com. Rep., 1592 

Engineering Council, Sri Lanka: Cert., 493 
Foreign Exchange: Petition to SC, 1592; 1R., 1481 

International Convention for the Protection of All 

Persons from Enforced Disappearance: 1R., 67-8 

National Transport Commission (Am.): SOC Rep., 
1031; 2R., 1208-41; Com., 1241; 3R., 1242; Cert., 

1592 

Office on Missing Persons (Establishment, Admin-

istration and Discharge of Functions) (Am.): 1R., 
613-4 

Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude: 2R., 896-1005; Com., 

1005; 3R., 1006; SOC Rep., 493; Cert., 1263  
Sri Lanka Sustainable Development: SOC Report, 

173; 2R., 244-76 

Bills, Private: 

Association of Traditional Officials of the All Island 
Historical Devala (Inc.): 1R., 617 

Global Humanitarian Foundation (Inc.): 1R., 616-7 

Hector Appuhamy Helping Hand Charity Foundation 

(Inc.): 1R., 615-6 
Institute of Chartered Shipbrokers of Sri Lanka (Inc.): 

1R., 534-5 

Institution of Building Services Engineering &  

Technology of SL (Inc.): 1R., 1404 

 

Bribery Raids Advance Account-2016 of the  

Commission to Investigate Allegations of Bribery  

or Corruption, Revision of Limits of:  
734-820  

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

Debates: 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 

Limits of, 804-7 

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

Petitions: 

Desapriya, Mr. B.G.D., Civil Security Dept., 183 
 

Debates: 

Bills, Private: 

Institution of Building Services Engineering & 
Technology of SL (Inc.): 1R., 1404 

 
Committees, Parliament: 

COPE Report: 

Rice Import Process of Lanka Sathosa Limited, 

(2014, 2015), 1426 

 
Committee Reports, Public Finance:  

Annual Reports: 

Central Bank of SL, (2015), 556 
Development Lotteries Board, (2013, 2014), 

1158 

Lady Lochore Fund, (2013, 2014, 2015), 1158 

M/Finance, (2014, 2015), 1158 
National Lotteries Board, (2013, 2014), 1158 

Bills:  

Economic Service Charge (Am.), 1592 

Orders:  
Excise (Sp. Prov.) Act, 06, 

Excise (Sp. Prov.) Act, 1592 

Ports and Airports Dev. Levy Act, 1592 

Special Commodity Levy Act, 1592 
Notification: 

Excise Ordinance, 556; 1158 

 

Resolutions: Customs Ordinance, 1592 
Supplementary Allocation, 556 
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Committee Reports, Sectoral Oversight:  

Annual Report:  
Annual Reports, 293, 294 

Co-operative Employees Comm., (2015), 1428 

Dept. of Official Languages, (2015), 06, 

M/National Co-existence, Dialogue and Official 
Languages, (2015), 06 

Measurement Units, Standards and Services  

Department, (2015), 1428 

Official Language Commission, (2011, 2012), 05 
SLTB, (2012), 1031 

Sri Lanka Handicrafts Board, (2012), 1428 

Sri Lanka State Trading (General) Corporation 

Ltd., (2013/2014), 1428 
Bills: 

National Transport Comm. (Am.) Bill, 1031 

Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude Bill, 493 
Sri Lanka Sustainable Dev. Bill, 173 

Orders: 

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 06 

Regulations: 
Companies Act and Societies Ordinance, 294 

Companies Act, 1428 

Convention Against Doping in Sports Act, 1265 

Merchant Shipping Act, 1031 
National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

174 

United Nations Act, 840 

 

COPE Report: 

Rice Import Process of Lanka Sathosa Limited, 

(2014, 2015), 1426 

 
de Mel, The Hon. Sirinal, M.P.: 

Petitions: 

Perera, Mr. L.K.D.C., Kotte, 1159 

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

Minister of Foreign Affairs: 

Debates: 

Bills:  
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 256-9 

Notifications:  Excise Ordinance (2 items), 1556-64 

Regulations:  
Convention Against Doping in Sports Act, 1556-64 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1556-64 

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

Transport and Civil Aviation: 

Votes of Condolence:  

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1068-70 
 

Debates: Bills:  
National Transport Commission (Am.): 2R., 1208-12 

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

Votes of Condolence: 
Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1117-9 

 

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

Debates, Adjournment: 
Management of Financial Crisis, 647-50 

SAITM, abolition of, 448-52 

 

Questions, Oral: 
Local and Foreign Indebtedness: details, 561-8 

 

Debates, Adjournment: 

Artistes Rendered Helpless, formal welfare program 
for, 1243-62 

Coconut Cultivation, Expeditious Mechanism for 

Development of, 142-58 

Estate Worker Families: relief, 1574-88 
Garbage Disposal Problem in Gampaha District,  

820-38 

Health Care Service, Strengthening, 1140-50 
Management of Financial Crisis, 618-98 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to  

Collapse of, 1594-744 

Release of Lands Occupied by Security Forces to 
Original Occupants, 277-92 

SAITM, abolition of, 356-491 

Un-Employed Graduates in Northern and Eastern 

Provinces, Demands of, 1007-28 
 

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

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1081-3 
 

Debates: 

Bills:  

National Transport Commission (Am.): 2R., 
1235-7 

Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude: 2R., 917-20 

Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 246-9 
Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 

Limits of, 762-3 

Notifications:  

Excise Ordinance (2 items), 1523-6  
Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act,  

      917-20 

Excise (Sp. Prov.) Act, 121-3 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act,  

      917-20  

Regulations:  

Convention Against Doping in Sports Act,  
     1523-6 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1523-6 
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Devananda, The Hon. Douglas: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 
Management of Financial Crisis, 672-5 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1691-3 

SAITM, abolition of, 426-8 
 

Documents, Tabled: Rest of the Speech, 1237  

 

Questions by Private Notice: 
Ancient Ruins of Tamil People: destruction, 49-51 

Dengue and Swine Flu, Prevention of, 604-9 

Disaster Management and Road Safety Rules into 

School Curriculum, Integrating, 730-2 
Galmadura Div. Sixth Colony People: Problems, 531 

Kittangi Thambodi Area: construction of bridges, 334 

Kunjikulam Community: land issue, 242-3 
Matugama National School, Provision of Facilities 

to Tamil Section at, 880-2 
Pillakkudiyiruppu People, Basic Facilities to, 1204-5 

Traditional Arts and Craft of Tamil People, Revival 
of Endangered, 1457 

 

Questions, Oral: 

Disabled in Northern and Eastern Provinces: facili-
ties, 1443-6 

 

Questions, Prime Minister's: 

Thirukoneswaram Temple, Trincomalee: declaring 
as sacred site, 217 

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

Reference to: 

Time Allocation for Adjournment Debate,  

1409-12; 1414 

 
Debates: 

Bills: Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on 

the Ground of Gross Ingratitude: 2R., 965-70 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 
Limits of, 739-50 

Orders:  
Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 965-70 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 965-70 

 

Debates, Adjournment: SAITM, abolition of, 356-69 

 
Questions by Private Notice: 

Presidential Comm. of Inquiry to Investigate Seri-

ous Acts of Fraud and Corruption: Problematic 

Situation in Progress, 334-6 
Samurdhi Recipients, Recovery of Payment made 

to, 51-4 

SL and USA Military Agreement, 609-11 

Students of Institute of Indigenous Medicine:  
problems faced due to new syllabus, 1458-60 

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

Debates:  
Bills: 

National Transport Commission (Am.): 2R., 

1225-8 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 
Limits of, 781-94 

 

Questions, Oral: 

Rajapaksa, Hon. Mahinda: Police Officers  
Providing Security: allowances, 310-6 

 

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

Plantation Industries: 
Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1113-7 

 

Debates, Adjournment: 
Coconut Cultivation, Expeditious Mechanism for 

Development of, 153-8 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1674-7 
 

Documents, Tabled: 

Coconut Export Volume & Value, Table re, 154 

Coconut Retail Prices, Chart re, 154 
 

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

Empowerment and Welfare: 

Debates, Adjournment: 
SAITM, abolition of, 375-85 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Samurdhi Recipients, Recovery of Payment made 
to, 54-7 

 

Divisions: 

Motion to Suspend Hon. Dinesh Gunawardena, 198 

 

Documents, Tabled:  

Blocking-out Plan, 1583 

Coconut Export Volume & Value, Table re, 154 
Coconut Production: Particulars, 151 

Coconut Retail Prices, Chart re, 154 

Criteria on Private Medical Education, 482 

Disaster Management and Road Safety Rules into 
School Curriculum, steps taken, 733 

Document re Projects of Previous Govt., 684 

Documents, Tabled: Lankadeepa Report re Media 

Statement by M/Finance, 46 
Farmers' Loan, Letter re, 989 

File re House Bought in London, 1339 

Formal Plan for SAITM, 417 

Garbage from outside to Meethotamulla, letter re, 
1635 

Garbage issue, documents re, 1625, 1626, 1627 
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Documents, Tabled: (Contd.) 

Garbage Management, document re, 1713 
Gazette re Essential Services, 1641 

Gazette re Land Acquisition in Nachikkuda, 926 

Gazette re SAITM, 475 

Gazette re Tea Industry, 679 
Hon. Dinesh Gunawardena's Speech, 418 

Indigenous Medicine Syllabus, CCIM India Approval 

for , 1460 

'Irudina' report re money spent on foreign medical 
degrees, 432 

KOICA Documents, 97 

Land Issue, letter to HE the President, 278 

Lankadeepa news item re Threats to Former  
President, 1531 

Letter re Trade Agreement, 677 

Letter to SLMC re SAITM, 475 

Letters by Secretary of M/Higher Education re 
SAITM, 476 

Letters exchanged with Darusman Panel, 603 

Letters re Tecnological Labs, 96 

Offences, Statistics re, 904 
Photos of Birth Day cake brought into, 110 

Report of Medical Council, 401 

Reports on SAITM by Inspection Team, 477 

Rest of the Speeches of MPP: 
Devananda, The Hon. Douglas, 1237 

SAITM CEO's Vehicle, Shooting at, 58 

SAITM, Court Judgement on, 425 

Sanitary Plant, photograph of, 1659 
SLMC minutes on SAITM, 477 

SOC on Education and Human Resource Dev.,  

Members List, 420 

Un-Employed Graduates Association, Memorandum 
by, 1021 

Weekly Economic Indicators of CBSL, 95 

 

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

Sasana: 

Debates: 

Bills: Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on 
the Ground of Gross Ingratitude: 2R., 1004-5 

Orders:  
Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 1004-5 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1004-5 

 

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

Lands: 
Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1130-3 

 

Expunctions:  
111, 170, 172, 181, 186, 188, 190, 195, 341, 352,  

406, 551, 775-7, 779, 783,-8, 807, 987, 1341, 1342,  

1344, 1351, 1365-6 

Faizal Cassim, The Hon. M., M.P., Deputy Minister of  

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 
Debates, Adjournment: 

Health Care Service, Strengthening, 1146-50 

 

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

Petitions: 
Wanigathilaka, Mr. R., Katunayake, 1265 

 

Debates: Bills: 

Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 249-56 
 

Debates, Adjournment: 

SAITM, abolition of, 441-4 

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

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1105-8 

 
Debates: 

Bills:  

Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude: 2R., 982-5 
Notifications:  

Excise Ordinance (2 items), 1545-8 

Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act,   
982-5 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act,    

982-5  

Regulations:  
Convention Against Doping in Sports Act,    

1545-8 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1545-8 
 

Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1685-7 
 

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

Petitions: 

Dissanayalke, Mr. D.M., Kelaniya, 1032 

Krishanthi, Miss D.R.W., Thalawa, 07 
Naotunna, Mr. U., Hambantota, 07 

Pinchahewa, Mr. R.K., Kotte, 07 

Priyakanthi, Mrs. A.A., Aturugiriya, 1032 

Siripala, Mr. K.A., Weerawila, 07 
 

Debates, Adjournment: 

Artistes Rendered Helpless, formal welfare  

program for, 1252-4 
Estate Worker Families: relief, 1579-81 

Garbage Disposal Problem in Gampaha District, 

825-6 
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Gamage, The Hon. Chandima, M.P.: 

Debates: 
Bills:  

National Transport Commission (Am.): 2R., 

1232-4 

Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 
Ground of Gross Ingratitude: 2R., 970-2 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 

Limits of, 811-2 

Orders: 
Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 970-2 

Excise (Sp. Prov.) Act, 136-8 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 970-2 

 

Debates, Adjournment: 

Artistes Rendered Helpless, formal welfare  

program for, 1249-51 
Coconut Cultivation, Expeditious Mechanism for 

Development of, 149-50 

Garbage Disposal Problem in Gampaha District, 

826-7 
Un-Employed Graduates in Northern and Eastern 

Provinces, Demands of, 1018-9 

 

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

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1133-6 

 

Debates:  
Bills: Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on 

the Ground of Gross Ingratitude: 2R., 953-8 

Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 953
-8953-8 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 953-

8953-8 

 
Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1656-61 

 
Documents, Tabled: Sanitary Plant, photograph of, 1659 

 

Questions, Oral: 

Grants to Govt. of SL: details, 525-8 
Ministries Operated in Rented Buildings: details, 

1051-3 

Persons Killed and Injured due to Terrorism:  

details, 845-7 
Position Held by Former President in the Govt.: 

details, 591- 3 

Radio Society of SL: recognition, 32-3 

Sinhalese People Killed during ethnic riots in 1983: 
details, 1060-1 

Terrorists Surrendered or Taken into Custody:  

rehabilitation, 529-30 

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

Higher Education: 
Debates, Adjournment: 

SAITM, abolition of, 483-6 

 

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

Karunawardana, Mr. W.P., Divulapitiya, 07 

Soysa, Mr. E.S.S.K., Negambo, 07 

Udeshini, Mrs. D.P., Maharagama, 07 
Wickramasiri, Mr. K.A.D., Makewita, 07 

 

Debates: 

Bills, Private: 
Institute of Chartered Shipbrokers of Sri Lanka 

(Inc.): 1R., 534-5 

 

Debates, Adjournment: 
Coconut Cultivation, Expeditious Mechanism for 

Development of, 142-7 

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

Debates: 

Resolution under the Constitution: 
Revision of Salaries for Chief Justice and other 

Judges, 1363-6 

 

Questions, Oral: 
Archaeological Value, Places of: Batticaloa Dist., 

847-54 

Human - Elephant Conflict: steps taken, 861-8 

LTTE Assassination:  
Jaffna District, 496-501 

Kilinochchi District, 303-10 

Mannar District, 237-9 

Mullativu District, 318-22 
Puttalam District, 42-3 

Trincomalee District, 34-5 

Mullativu District: extent of cultivated land, 1287-93 

Road Construction, money spent for: 
Ampara Dist., 1054-7 

Kilinochchi Dist., 1447-9 

Mannar Dist., 1400-2 

Puttalam Dist., 1397-9 
Trincomalee Dist., 1395-7 

Vavuniya Dist., 1453-6 
 

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

Votes of Condolence: 
Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1092-5 

 

Debates: 

Notifications:   
Excise Ordinance (2 items), 1526-33 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act, 92-7 
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Gunawardane, The Hon. Bandula: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 
Regulations:  

Convention Against Doping in Sports Act, 1526-

33 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 
1526-33 

 

Documents, Tabled: 

Garbage Management, document re, 1713 
KOICA Documents, 97 

Lankadeepa news item re Threats to Former  

President, 1531 

Letters re Tecnological Labs, 96 
Weekly Economic Indicators of CBSL, 95 

 

Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 
Collapse of, 1708-13 

 

Questions, Oral: 

Agricultural Extension Officers to Private Sector: 
details, 1048-50 

Coconut Production Programme: details, 1436-40 

Fisheries Harbours, Dev. of: tender procedure, 

1188-92 
Fixing Transponders to Fishing Vessels: details, 

1385-9 

Vavuniya Economic Zone, Money Allocated for: 

expenditure details, 595-7 

 

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

Motion to Suspend him, 196; Div., 198 

 
Personal Explanations: 

Participation in Steering Com., news report re, 888-92 

 

Reference to: 

Daily Mirror Rep. re Steering Com., 1206-7 

Rulings: Suspended him from Parliament for the 
day, 190 

Time Allocation for Adjournment Debate, 1405-6; 

1413; 1418-24 

 
Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1078-81 

 

Debates, Adjournment: 
Management of Financial Crisis, 618-22 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1617-23 

 
Documents, Tabled:  

Lankadeepa Report re Media Statement by  

M/Finance, 46 

 

Gunawardena, The Hon. Dinesh: (Contd.) 

Questions by Private Notice: 
Dengue Outbreak, 883-4 

Finance Ministry Affairs, Drawing Prime Minister's 

Special Attention to, 44-6 

Sri Dalada Maligawa, Protection of Sacred City 
around, 1202-3 

UNHRC Resolution on Sri Lanka, 597-9 

 

Hakeem, The Hon. Rauff, M.P., Minister of City  
Planning and Water Supply: 

Reference to: 

Dengue Outbreak, 885-6 

 
Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1077-8 

 

Debates: 
Bills:  

Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude: 2R., 921-6 

Orders:  
Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act,   

921-6 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act,    

921-6 
 

Debates, Adjournment: 

Management of Financial Crisis, 626-30 

 
Documents, Tabled: 

Gazette re Land Acquisition in Nachikkuda, 926 
 

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

Committees, Parliament: 
COPE Report: Rice Import Process of Lanka  

Sathosa Limited, (2014, 2015), 1426 

 

Petitions: 
De Alwis, Mr. A.S.H.J., Nugegoda, 174 

Gunawardena, (Mrs.) Dr. D., Mattegoda, 175 

Jayalath, Mr. U.H., Matara, 175 

Karunawathie, Mrs. G.W., Matara, 175 
Somadasa, Mr. J., Polgasowita, 175 

 

Debates, Adjournment: 

Management of Financial Crisis, 675-9 
 

Documents, Tabled: 

Gazette re Tea Industry, 679 

Letter re Trade Agreement, 677 
 

Questions, Oral: 

Hingurana Sugar Company Lands: cultivation of 

paddy, 593-5 

 

 



[Vol. 000 INDEX — SESSION 2017 
07th March, 2017 — 28th April, 2017 

10 

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

Sports: 
Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1727-9 

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

Enterprise Development: 

Debates, Adjournment: 

Management of Financial Crisis, 634-8 

 

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

Debates: 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 
Limits of, 775-9 

 

Debates, Adjournment: 

Artistes Rendered Helpless, formal welfare  
program for, 1251-2 

Garbage Disposal Problem in Gampaha District, 

828-30 

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

Petitions: 

Gunasekara, Mrs. I.M., Colombo-07, 494 

Kekunawela, Miss P., Moratuwa, 494 
 

Debates: 

Bills: Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on 

the Ground of Gross Ingratitude: 2R., 944-52 
Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 944-52 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 944-52 

 

Debates, Adjournment: 

Garbage Disposal Problem in Gampaha District, 
820-5 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1605-16 

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

Petitions: 

Kosala, Mr. A.V.R., Akmeemana, 703 

Leelawathie, Mrs. W.G., Haupe, 703 
Paranawithana, Mrs. R.S., Ambalangoda, 703 

 

Debates: 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 
Limits of, 815-7 

 

Debates, Adjournment: 

Coconut Cultivation, Expeditious Mechanism for 
Development of, 150-2 

 

Documents, Tabled: 

Coconut Production: Particulars, 151 

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

of Rehabilitation and Resettlement: 
Debates: 

Bills:  

Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude: 2R., 937-41 
Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 937-41 

Excise (Sp. Prov.) Act, 84-7 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 937-41  

 
Debates, Adjournment: 

Management of Financial Crisis, 638-41 

 

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

Resolution under the Constitution: 

Revision of Salaries for Chief Justice and other 

Judges, 1361-3 
Debates, Adjournment: SAITM, abolition of, 418-23 

 

Documents, Tabled: 

Hon. Dinesh Gunawardena's Speech, 418 
SOC on Education and Human Resource Dev., 

Members List, 420 

 

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

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 

Limits of, 767-9 
Orders:  

Excise (Sp. Prov.) Act, 87-91 

Resolution under the Constitution: 

Revision of Salaries for Chief Justice and other 
Judges, 1352-8 

 

Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 
Collapse of, 1713-8 

 

Questions, Oral: 

Electricity through Renewable Energy Sources: 
Govt. Investments, 720-6 

 

Jayaratne, The Hon. Piyankara, M.P.: 

Petitions: 
Kanishka, Mr. M.W.L., Puttalam, 1266 

 

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

Petitions: 
Menike, Mrs. H.M.P., Divulankadawala, 1159 

Samarakoon, Mr. D.M., Hingurakgoda, 1159 

 

Debates: 
Bills, Private: Hector Appuhamy Helping Hand 

Charity Foundation (Inc.): 1R., 615-6 
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Jayaratne, The Hon. Anuradha, M.P., Deputy  

Minister of Mahaweli Dev. and Environment: 
Debates, Adjournment: 

Estate Worker Families: relief, 1582-8 

 

Documents, Tabled: 
Blocking-out Plan, 1583 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1645-9 

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

Sports: 

Debates: 

Notifications:  
Excise Ordinance (2 items), 1516-21 

Regulations:  

Convention Against Doping in Sports Act,    

1516-21 
National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1516-21 

 

Debates, Adjournment: 
SAITM, abolition of, 404-9 

 

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

Personal Explanations: 
Allegation on him re influencing IGP, 893-6 

 

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

Petitions: 
Balachandra, Mr. D.G., Nugegoda, 494 

Chandraweera, Mr. K.A., Balangoda, 1375 

De Silva, Mr. N.D., Karandeniya, 1375 

Dharmapriya, Mr. K.C., Panadura, 494 
Dharmasiri, Mr. R.A., Attidiya, 1375 

Jayathilaka, Mr. R.M., Kohilagedara, 1375 

Nilwala, Mr. W., Rajagiriya, 495 

Panagoda, Mr. P.S., Kurunegala, 495 
Perera, Mrs. P.R.R., Padiyatalawa, 495 

Premachandra, Mr. R.B., Kandy, 1375 

Seelawathie, Mrs. H.A., Homagama, 494 

Seethadevi, Mrs. P., Horana, 494 
Siriwardana, Mrs. S., Walasmulla, 495 

Wickramasinghe, Mr. M.G., Kandy, 494 

Withanage, Mr. A.K., Darga Town, 494 

 
Debates: Bills: National Transport Commission 

(Am.): 2R., 1219-22 

 

Debates, Adjournment: 
Artistes Rendered Helpless, formal welfare  

program for, 1243-6 

SAITM, abolition of, 397-404 

 
Documents, Tabled: 

Report of Medical Council, 401 

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

Questions, Oral: 
CANWILL Holdings (Pvt.) (Ltd.): details, 1160-5, 

Clinical Training in Govt. Hospitals for Students 

Registered under Medical Ordinance: Court  

Order, 232-6 
M/Agriculture in Jayanthipura, land owned by:  

details, 26-7 

Old Iron, Sale by SL Ports Authority: details,  

1440-3 
Rainwater, Underground Pipe System for:  

Colombo, 711-4 

State Ministries Operated in Rented Buildings:  

details, 854-61 
Teaching Hospitals: details,  

1043-7 

 

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

Dissanayake, Mrs. D.M.T.K.,  

Kundasale, 07 

Jayasena, Mr. M.B.,  
Muruthagahamula, 07 

Meedeniya, Mr. P.B., Kandy, 07 

Peiris, Mr. E.G.N.S., Kandy, 07 

Weerasingha, Mr. W.A.P.K.,  
Pilimathalawa, 1266 

 

Questions, Oral: 

'The Nearest School - The Best School'  
Programme: Udunuwara Electorate, 1429-36 

 

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

Bills, Private: 

Global Humanitarian Foundation (Inc.): 1R.,  

616-7 
 

Debates, Adjournment: 

Garbage Disposal Problem in Gampaha District, 

830-2 
Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1735-8 

SAITM, abolition of, 470-2 

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

of Education: 

Documents, Tabled: 

Disaster Management and Road Safety Rules into 
School Curriculum, steps taken, 733 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Disaster Management and Road Safety Rules into 
School Curriculum, Integrating, 732-3 

Matugama National School, Provision of Facilities 

to Tamil Section at, 882-3 
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Karunanayake, The Hon. Ravi, M.P., Minister of  

Finance: 
Ministerial Statements: 

Plaque in Peradeniya University Hostel,  

Destruction of, 1476-9 

 
Debates: 

Bills: 

Economic Service Charge (Am.): 1R., 1481-2 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 
Limits of, 772-4 

Notifications:  

Excise Ordinance (2 items), 1483-94  

Orders: 
Excise (Sp. Prov.) Act, 68-79 

Regulations:  

Convention Against Doping in Sports Act,    

1483-94 
National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1483-94 

 

Debates, Adjournment: 
Management of Financial Crisis, 680-6 

 

Documents, Tabled: 

Document re Projects of Previous Govt., 684 

 

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

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief  

Government Whip: 
Reference to: 

Time Allocation for Adjournment Debate, 1406 

 

Votes of Condolence: 
Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1122-5 

 

Debates: 

Bills: 
Civil Procedure Code (Am.): 1R., 533-4 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act: Pr., 1264 (3 items), 1156  

Ports and Airports Dev. Levy Act: Pr., 1264, 
1156 

Special Commodity Levy Act (10 Orders): Pr., 

1156 

Regulations: 
Companies Act: Pr., 1030 
Convention Against Doping in Sports (Act): Pr., 556 

Sports Act: Pr., 1264 

Resolutions: Customs Ordinance (2 items): Pr., 1157, 

Supplementary Allocations:  

National Budget, 1030 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Kunjikulam Community: land issue, 243 

 

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

Higher Education and Highways and Leader of the 
House of Parliament:  

Moved the Motion to Suspend  

Hon. Dinesh Gunawardena, 196 

 
Petitions: 

Rajaweda, Mr. R.W.E., Kandy, 557 

Senewiratne, Mr. W.M.C., Kundasale,  

557 
 

Reference to: 

Time Allocation for Adjournment Debate,  

1407-8 
 

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1065-7 

 
Debates: 

Bills: 

Foreign Exchange: 1R., 1481 

International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance: 1R., 

67-8 

Office on Missing Persons (Establishment,     

Administration and Discharge of Functions) 
(Am.): 1R., 613-4 

Orders: 

Universities Act (7 Orders): Pr., 1152-3 

 
Debates, Adjournment: 

SAITM, abolition of, 389-97 

 

Documents, Tabled: 
Indigenous Medicine Syllabus, CCIM India  

Approval for, 1460 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Dengue Outbreak, 884 

Kittangi Thambodi Area, Construction of Bridges 

in, 532-3 

Sri Dalada Maligawa, Protection of Sacred City 
around, 1203-4 

Students of Institute of Indigenous Medicine:  

problems faced due to new syllabus, 1460-1 

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

Debates, Adjournment: 

Un-Employed Graduates in Northern and Eastern 

Provinces, Demands of, 1007-9 

 

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

Debates: 

Orders: 
Excise (Sp. Prov.) Act, 132-5 
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Lokuge, The Hon. Gamini, M.P.: 

Petitions: 
Liyanage, Mr. H.W., Nugegoda, 1428 

Kodithuwakku, Mrs. L.P., Piliyandala, 1428 

Vijithasiri Thero, Ven. Mahakande,  

Boralesgamuwa, 1428 
 

Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1639-44 
 

Documents, Tabled: 

Gazette re Essential Services, 1641 

 
Madduma Bandara, The Hon. R.M. Ranjith, M.P., 

Minister of Public Administration and Management: 

Debates, Adjournment: 

Un-Employed Graduates in Northern and Eastern 
Provinces, Demands of, 1025-8 

 

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

Debates: 
Bills: National Transport Commission (Am.): 2R., 

1231-2 

Debates, Adjournment: 

Management of Financial Crisis, 696-8 

 

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

Petitions:  

Edirisinghe, Mr. E.A.T., Delgoda, 494 
Jayapala, Mr. R.D., Veyangoda, 494 

Piyasena, Mr. W.H., Aturugiriya, 494 

 

Debates: 
Bills:  

National Transport Commission (Am.): 2R., 1223-5 

Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude: 2R., 941-4 

Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 264-7 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 
Limits of, 735-8 

Orders:  
Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 941-4 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 941-4 

 
Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1651-5 

SAITM, abolition of, 444-8 
 

Questions, Oral: 

Electricity Consumers: details, 1033-9 

Norochcholai Power Plant, Loans obtained for: 
details, 716-20 

Paris Climate Change Conference: decisions, 875-6 

Solar Power Generation: progress, 841-5 

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

Debates, Adjournment: 
Garbage Disposal Problem in Gampaha District, 

832-4 

Health Care Service, Strengthening, 1140-3 

Management of Financial Crisis, 669-72 
Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1730-2 

SAITM, abolition of, 486-91 

Un-Employed Graduates in Northern and Eastern 
Provinces, Demands of, 1011-3 

 

Questions, Oral: 

Smoke Free Fire Wood Stoves, Popularization of: 
steps taken, 573-9 

 

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

Petitions: 
Dayakeerthi, Mr. V.A., Angoda, 294 

Sumathipala, Mr. H.A., Malabe, 294 

 

Debates, Adjournment: 
Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1624-32 

 

Documents, Tabled: 
Garbage issue, documents re, 1625, 1626, 1627 

 

Questions, Oral: 

Police Security to Persons other than People's  
Representatives: details, 295-9 

 

Questions, Prime Minister's: 

Loans of the Govt.: Particulars, 213 

 

Messages from the President: 

Maintenance of Essential Services to Public Life, 

1591 

 

Ministerial Statements: 

Karunanayake, The Hon. Ravi: 

Plaque in Peradeniya University Hostel,  
Destruction of, 1476-9 

 

Motion to Suspend Hon. Dinesh Gunawardena: 

196; Div., 198  

 

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

Debates: Bills: 

Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 272-4 
 

Debates, Adjournment: 

Artistes Rendered Helpless, formal welfare  

program for, 1258-9 
Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1738-40 
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Moulana, The Hon. Seyed Ali Zahir: (Contd.) 

Debates, Adjournment: (Contd.) 
Release of Lands Occupied by Security Forces to 

Original Occupants, 284-6 

SAITM, abolition of, 474-8 

Un-Employed Graduates in Northern and Eastern 
Provinces, Demands of, 1020-2 

 

Documents, Tabled: 

Gazette re SAITM, 475 
Letter to SLMC re SAITM, 475 

Letters by Secretary of M/Higher Education re 

SAITM, 476 

Reports on SAITM by Inspection Team, 477 
SLMC minutes on SAITM, 477 

Un-Employed Graduates Association,  

Memorandum by, 1021 

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

of Provincial Councils and Local Government: 

Debates, Adjournment: 

Garbage Disposal Problem in Gampaha District, 
835-8 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1632-9 

 
Documents, Tabled: 

Garbage from outside to Meethotamulla, Letter re, 

1635 

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

Petitions: 

Kusumsiri, Mr. M.H.W., Anuradhapura, 1159 

 
Debates: 

Bills: 

National Transport Commission (Am.): 2R., 

1217-9 
Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude: 2R., 988-90 

Orders:  
Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 988-90 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 988-90 

 

Documents, Tabled: 
Farmers' Loan, Letter re, 989 

 

Questions, Oral: 

Eppawala Burial Ground Crematorium:  
construction, 579-81 

 

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

Minister of Foreign Employment: 
Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1649-51 

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

Petitions: 
Ariyawathie, Mrs. W., Puwakpitiya, 1032 

Chandrasiri, Mr. R.M.N., Dewahuwa, 1032 

Dias, Mr. K.G.R., Wattala, 1032 

Kumarasinghe, Mr. A.M.I., Eheliyagoda, 1032 
Private Power Plants in Ratnapura Dist.: details, 

704-9 

 

Reference to: 
Police Entering House through Lobby, 369 

 

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1085-9 
 

Debates: 

Bills: Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on 

the Ground of Gross Ingratitude: 2R., 993-7 
Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 993-7 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 993-7 

Resolution under the Constitution: 

Revision of Salaries for Chief Justice and other 
Judges, 1348-52, 

 

Debates, Adjournment: 

Management of Financial Crisis, 666-9 
 

Questions, Oral: 

'Kethata Aruna' Programme: Compensation, 300-3 

People Taken into Custody by Marine Division of 
CID: difficulties faced, 1293-7 

Weras Ganga Project: discontinuation, 876-8 

 

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

Bills:  

Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude: 2R., 999-1001 
Notifications:  

Excise Ordinance (2 items), 1548-51 

Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 999-
1001 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 999-

1001 

Regulations:  
Convention Against Doping in Sports Act, 1548-

51 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1548-51 
 

Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1732-5 
SAITM, abolition of, 478-9 
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Nawinne, The Hon. S.B., M.P., Minister of Internal 

Affairs, Wayamba Dev. and Cultural Affairs: 
Debates, Adjournment: 

Artistes Rendered Helpless, formal welfare  

program for, 1260-2 

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

Debates: 

Bills: National Transport Commission (Am.): 2R., 

1228-30 
Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 

Limits of, 770-2 

Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 97-9 

Resolution under the Constitution: 
Revision of Salaries for Chief Justice and other 

Judges, 1346-8 

 

Questions, Prime Minister's: 
Mullikkulam Village: resettlement, 1282-6 

 

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

Excise Ordinance (2 items): Pr., 05; 1483-572; 

Passed, 1572 

Excise Ordinance: Committee Reports, Public  

Finance, 1158 
Excise Ordinance: Public Fin. Com. Rep., 556 

Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act: SOC 

Rep., 06; 896-1007; 1006-7 
Excise (Sp. Prov.) Act, 68-141; Passed, 141  

(2 Items)  

Excise (Sp. Prov.) Act: Committee Reports, Public 

Finance, 06 
Excise (Sp. Prov.) Act: Pr., 1264 (3 items) 

Excise (Sp. Prov.) Act: Public Fin. Com. Rep., 

1592 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 896-
1007; Passed, 1006 

Ports and Airports Dev. Levy Act: Pr., 1264 

Ports and Airports Dev. Levy Act: Public Fin. 

Com. Rep., 1592 
Special Commodity Levy Act (10 Orders): Pr., 

1156 

Special Commodity Levy Act: Public Fin. Com. 

Rep., 1592 
Universities Act (7 Orders): Pr., 1152-3 

Proclamation:  

Summoning Parliament, 1589-90, 

Regulations: 
Companies Act and Societies Ordinance: SOC 

Rep., 294 

Companies Act: Pr., 1030; SOC Rep., 1428  

Convention Against Doping in Sports Act: Pr., 556; 
SOC Rep., 1265; 1483-572; Passed, 1573 

Merchant Shipping Act: SOC Rep., 1031 

Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: (Contd.) 
Regulations: (Contd.) 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act: 

SOC Report, 174; 1483-572; Passed, 1573 

Sports Act: Pr., 1264 
United Nations Act: Committee Reports, Sectoral 

Oversight, 840 

Resolutions: 

Customs Ordinance (2 items): Pr., 1157 
Customs Ordinance: Public Fin. Com. Rep., 1592 

Resolution under the Constitution: 

Resolution under the Constitution: 

Revision of Salaries for Chief Justice and other 
Judges, 1305-71; passed, 1371 

 

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

Deputy Minister of Parliamentary Reforms and Mass 
Media:   

Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1662-4 
SAITM, abolition of, 435-7 

 

Parliament: 

Dignity of Parliament, Safeguarding, 1029-30 
MPP came to the Well of the House, 174 

Proclamation: Summoning Parliament, 1589-90 

 

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

SAITM, abolition of, 370-4 

 

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

Arunashantha, Mr. H.K.R., Palatuwa, 701 

Dayapala, Mr. G.K., Akuressa, 701 

Deeraratna, Mr. L.P., Thihagoda, 701 
Gnanaratna, Mr. S.M., Hambantota, 702 

Gunasekara, Mr. P.P.S., Weligama, 702 

Hussain, Mr. M.M., Badulla, 701 

Jayaratna, Mrs. P.L.P., Matara, 702 
Kandage, Mr. R., Ehelakanda, 702 

Kanthi, Mrs. U.G.A., Miriswatta, 702 

Kapugamaarachchi, Mr. S.P.K., Malabe, 702 

Karunaratna, Mr. P.G.D.S., Matara, 702 
Karunasena, Mr. J. K., Rotumba, 701 

Karunatilake, Mr. H.D.S., Muddaragama, 701 

Kumara, Mr. M.G.P., Matara, 701 

Liyanage, Mr. E., Matara, 701 
Liyanapathirana, Mrs. C.P., Kamburugamuwa, 701 

Nandasena, Mr. T., Rajagiriya, 702 

Parinda, Mr. W.M.D., Akuressa, 702 

Pathmasiri, Mr. W.G.B., Kamburugamuwa, 702 
Premaratna, Mr. N., Colombo-08, 702 

Premasiri, Mr. K.G., Karagoda, 701 

Premasiri, Mr. L.P., Sultanagoda, 701 
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Pathirana, The Hon. Buddhika: (Contd.) 

Petitions: (Contd.)  
Rupasingha, Mrs. S., Kananke, 702 

Sandamali, Miss H.M.I., Telijjawila, 701 

Sarath, Mr. N.D., Kamburugamuwa, 702 

Siril, Mr. W.G., Telijjawila, 702 
Somadasa, Mr. H.P., Matara, 701 

Somawathie, Mrs. L.D.S., Devinuwara, 701 

Sumanadasa, Mr. R., Kamburupitiya, 702 

Sumanawathie, Mrs. D.M., Mirissa, 701 
Surendra, Miss S.A.S.P., Dikwella, 702 

Wickramaratna, Mr. S.S.M., Hakmana, 702 

Withanage, Mr. N., Telijjawila, 702 

 
Questions, Oral: 

Chinese Ancestry living in SL, People with: details, 

28-32 

Christian and Catholic Worship Places: Common 
Amenities, 568-72 

Forest Land Extent, increase of: steps taken, 516-9 

Hindu Religious Places, Dev. of: steps taken, 17-21 

'KOPI KADE' Teledrama Series: appreciation of 
artistes, 582-7 

Meat Importation: details, 868-71, 

Sale of Narcotic Drugs close to Schools: details,  

8-12 

 

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

Power and Renewable Energy: 

Votes of Condolence: 
Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1098-100 

 

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

Highways: 
Debates: 

Bills:  

Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude: 2R., 977-81 
Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act,  

     977-81 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act,  
     977-81 

 

Resolution under the Constitution: 

Revision of Salaries for Chief Justice and other 
Judges, 1333-8 

 

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

Minister of Sustainable Dev. and Wildlife: 
Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1464-5 

 

Debates, Adjournment: 
Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1693-9 

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

National Policies and Economic Affairs: 
Petitions: 

Fernando, Mr. M.A.J., Lunuwila, 1375 

Wijeratna, Mrs. W.H.M.P.R., Puttalam, 1375 

 
Debates: 

Bills:  

Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 245-6 

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

Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1677-80 

 

Personal Explanations: 

Gunawardena, The Hon. Dinesh: 

Participation in Steering Com., news report re,  
888-92 

Jayathilake, The Hon. Malith: 

Allegation on him re influencing IGP, 893-6 

 

Petitions to Supreme Court: 

Bills: Foreign Exchange, 1592 

 

Petitions:  
Alahakoon, Mr. A.W.A.U.J., Pasyala, 1266 

Ariyawathie, Mrs. W., Puwakpitiya, 1032 

Arunashantha, Mr. H.K.R., Palatuwa, 701 

Asanka, Mr. N.K.D., Dodangoda, 177 
Ashokan, Mr. S., Hali-Ela, 1159 

Asoka de Mel, Mr. T.H., Maharagama, 1032 

Balachandra, Mr. D.G., Nugegoda, 494 

Bandara, Mr. P.U.R.W.M.R.S.D. Sri Rajaguru, 
Ukuwela, 700 

Bandara, Mr. R.M.A.S., Wattala, 557 

Bandara, Mr. T.M.S.T., Kudagalgamuwa, 558 

Basnayake, Mr. B.M.S.K., Dambulla, 700 
Chandraratna, Mr. J.A.L., Nakkawatta, 1159 

Chandrasiri, Mr. R.M.N., Dewahuwa, 1032 

Chandraweera, Mr. K.A., Balangoda, 1375 

Dayakeerthi, Mr. V.A., Angoda, 294 
Dayapala, Mr. G.K., Akuressa, 701 

De Alwis, Mr. A.S.H.J., Nugegoda, 174 

De Silva, Mr. N.D., Karandeniya, 1375 

Deeraratna, Mr. L.P., Thihagoda, 701 
Desapriya, Mr. B.G.D., Civil Security Dept., 183 

Deshan. Mr. A.K.D. , Angulugaha, 1265 

Dharmapriya, Mr. K.C., Panadura, 494 

Dharmasiri, Mr. R.A., Attidiya, 1375 
Dias, Mr. K.G.R., Wattala, 1032 

Dissanayake, Mr. M.G.S.R., Makola, 1266 

Dissanayake, Mr. R.M., Meegallewa, 558 

Dissanayake, Mrs. D.M.T.K., Kundasale, 07 
Dissanayalke, Mr. D.M., Kelaniya, 1032 

Edirisinghe, Mr. E.A.T., Delgoda, 494 
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Petitions: (Contd.) 

Ekanayake, Mr. E.M.P.A.G.N.I.B., Matale, 840 
Elizabethrani, Mrs. X., Trincomalee, 294 

Fernando, Mr. M.A., Dodangoda, 841 

Fernando, Mr. M.A.J., Lunuwila, 1375 

Fernando, Mr. P.K., Wadduwa, 1375 
Fernando, Mr. U.I.K., Ihala Kottaramulla, 183 

Fernando, Mrs. H.G., Panadura, 1266 

Gamage, Mr. D.S.K., Meegahatenna, 840 

Gnanaratna, Mr. S.M., Hambantota, 702 
Gomus, Mrs. S., Buttala, 1032 

Gunasekara, Mr. P.P.S., Weligama, 702 

Gunasekara, Mrs. I.M., Colombo-07, 494 

Gunawardena, (Mrs.) Dr. D., Mattegoda, 175 
Gunawardena, Mrs. H.D.C.S., Delgoda, 294 

Gunnepana, Mrs. J.S.M., Palapathwala, 700 

Hadugoda, Mrs. S.M.S.K., Yatawatta, 174 

Herath, Mrs. H.M.A., Galewala, 1159 
Hussain, Mr. M.M., Badulla, 701 

Ilangasinghe, Mr. I.M.K.R., Matale, 700 

Jayalath, Mr. U.H., Matara, 175 

Jayalath, Mrs. K.T.C., Meegahatenna, 841 
Jayananda, Mr. N.G.L., Gampaha, 557 

Jayapala, Mr. R.D., Veyangoda, 494 

Jayaratna, Mrs. P.L.P., Matara, 702 

Jayasena, Mr. M.B., Muruthagahamula, 07 
Jayasiri, Mr. B., Kelaniya, 1266 

Jayathilaka, Mr. R.M., Kohilagedara, 1375 

Jeyashanker, Mr. S., Nanuoya, 1159 

Kamaleswaran, Mr. K., Kaithady, 1158 
Kandage, Mr. R., Ehelakanda, 702 

Kanishka, Mr. M.W.L., Puttalam, 1266 

Kanthi, Mrs. U.G.A., Miriswatta, 702 

Kapugamaarachchi, Mr. S.P.K., Malabe, 702 
Karunaratna, Mr. P.G.D.S., Matara, 702 

Karunaratna, Mr. W.G.D.D., Galle, 1158 

Karunasena, Mr. J. K., Rotumba, 701 

Karunasena, Mr. K.A., Baduraliya, 841 
Karunatilake, Mr. H.D.S., Muddaragama, 701 

Karunawardana, Mr. W.P., Divulapitiya, 07 

Karunawathie, Mrs. G.W., Matara, 175 

Kekunawela, Miss P., Moratuwa, 494 
Kodithuwakku, Mrs. L.P., Piliyandala, 1428 

Kosala, Mr. A.V.R., Akmeemana, 703 

Krishanthi, Miss D.R.W., Thalawa, 07 

Kumara, Mr. M.G.P., Matara, 701 
Kumarasingha, Mr. K.D.R.L., Wadduwa, 1375 

Kumarasinghe, Mr. A.M.I., Eheliyagoda, 1032 

Kumarasinghe, Mr. K.M.W.B., Matale, 840 

Kumari, Miss J.D.N.K., Rajagiriya, 294 
Kumudini, Mrs. L.N.M., Wanduramba, 1265 

Kusumsiri, Mr. M.H.W., Anuradhapura, 1159 

Leelawathie, Mrs. W.G., Haupe, 703 

Liyanage, Mr. E., Matara, 701 
Liyanage, Mr. H.W., Nugegoda, 1428 

Liyanapathirana, Mrs. C.P., Kamburugamuwa, 701 

Petitions: (Contd.) 

Manage, Mr. D.A.G., Pannipitiya, 558 
Manju Sri, Mr. K.A.D., Matale, 700 

Meedeniya, Mr. P.B., Kandy, 07, 

Megee, Mrs. U.H., Agalawatta, 841 

Mendis, Mr. M.W.S., Kengalla, 1374 
Menike, Mrs. H.M.P., Divulankadawala, 1159 

Munasinghe, Mrs. P., Boralesgamuwa, 1266 

Nagarasa, Mr. S., Erlalai, 176 

Nandasena, Mr. T., Rajagiriya, 702 
Naotunna, Mr. U., Hambantota, 07 

Nilaf, Mr. M.J.M., Ratmalana, 1266 

Nilantha, Mr. T.A., Baduraliya, 841 

Nilwala, Mr. W., Rajagiriya, 495 
Nimal, Mr. H.M.D., Welipenna, 841 

Padmasiri, Mr. G.S., Padukka, 1266 

Panagoda, Mr. P.S., Kurunegala, 495 

Paranawithana, Mrs. R.S., Ambalangoda, 703 
Parinda, Mr. W.M.D., Akuressa, 702 

Pathmasiri, Mr. W.G.B., Kamburugamuwa, 702 

Peiris, Mr. E.G.N.S., Kandy, 07 

Perera, Mr. B.T., Colombo-02, 557 
Perera, Mr. C.J., Matale, 1159 

Perera, Mr. H.A.W., Galgamuwa, 1375 

Perera, Mr. K.S.C., Hikkaduwa, 1375 

Perera, Mr. L.K.D.C., Kotte, 1159 
Perera, Mr. N.R.U., Nugegoda, 557 

Perera, Mrs. P.R.R., Padiyatalawa, 495 

Pinchahewa, Mr. R.K., Kotte, 07 

Piyasena, Mr. W.H., Aturugiriya, 494 
Piyathissa, Mr. S.M., Kurunegala, 558 

Premachandra, Mr. R.B., Kandy, 1375, 

Premaratna, Mr. N., Colombo-08, 702 

Premasiri, Mr. K.G., Karagoda, 701 
Premasiri, Mr. L.P., Sultanagoda, 701 

Priyakanthi, Mrs. A.A., Aturugiriya, 1032 

Priyanganee, Mrs. S.A.D.D., Matugama, 841 

Rajamanthri, Mr. R.R.G.W., Kandy, 1375 
Rajaweda, Mr. R.W.E., Kandy, 557 

Ratna, Mr. W.H.G., Ingiriya, 558 

Rupasingha, Mrs. S., Kananke, 702 

Samarakoon, Mr. D.M., Hingurakgoda, 1159 
Sandamali, Miss H.M.I., Telijjawila, 701 

Sarath, Mr. N.D., Kamburugamuwa, 702 

Seelawathie, Mrs. H.A., Homagama, 494 

Seethadevi, Mrs. P., Horana, 494 
Senewiratne, Mr. W.M.C., Kundasale, 557 

Shanmuganaathan, Mr. M., Hatton, 294 

Shantha, Mr. S.D.A., Gokarella, 558 

Silva, Mr. S.T., Matale, 174 
Siril, Mr. W.G., Telijjawila, 702 

Siripala, Mr. K.A., Weerawila, 07 

Siriwardana, Mrs. S., Walasmulla, 495 

Somadasa, Mr. H.P., Matara, 701 
Somadasa, Mr. J., Polgasowita, 175 

Somawathie, Mrs. L.D.S., Devinuwara, 701 

 



[Vol. 000 INDEX — SESSION 2017 
07th March, 2017 — 28th April, 2017 

18 

Petitions: (Contd.) 

Soysa, Mr. E.S.S.K., Negambo, 07 
Sumanadasa, Mr. R., Kamburupitiya, 702 

Sumanawathie, Mrs. D.M., Mirissa, 701 

Sumathipala, Mr. H.A., Malabe, 294 

Surendra, Miss S.A.S.P., Dikwella, 702 
Tennakoon, Miss T.M.H., Nakkawatta, 1159 

Thusarasena, Mr. K.W.G., Delgoda, 1160 

Udeshini, Mrs. D.P., Maharagama, 07 
Vijithasiri Thero, Ven. Mahakande, Boralesgamuwa, 1428 

Waniganayake, Mr. G., Alubomulla, 294 
Wanigathilaka, Mr. R., Katunayake, 1265 

Weerasingha, Mr. W.A.P.K., Pilimathalawa, 1266 

Weerasinghe, Mrs. S., Baduraliya, 841 

Wickramaratna, Mr. S.S.M., Hakmana, 702 
Wickramasinghe, Mr. M.G., Kandy, 494 

Wickramasiri, Mr. K.A.D., Makewita, 07 

Wijeratna, Mrs. W.H.M.P.R., Puttalam, 1375 

Withanage, Mr. A.K., Darga Town, 494 
Withanage, Mr. N., Telijjawila, 702 

 

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

Debates:  
Bills: Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on 

the Ground of Gross Ingratitude: 2R., 958-60 

Orders:  
Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 958-60 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 958-60 

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

of Science, Technology and Research: 

Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 
Collapse of, 1665-70 

SAITM, abolition of, 455-60 

 

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

Notifications:  Excise Ordinance (2 items), 1551-6  

Regulations:  
Convention Against Doping in Sports Act, 1551-6 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1551-6 

 

Debates, Adjournment: 
SAITM, abolition of, 465-9 

 

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

Debates: 
Bills: Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on 

the Ground of Gross Ingratitude: 2R., 997-9 

Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 2R., 
997-9 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 2R., 

997-9  

Priyantha, The Hon. Ashoka: (Contd.) 

Questions, Oral: 
Samurdhi Model Villages Programmes: details,  

324-6 

Tank Rehabilitation Program in Puttalam Dist.: 

money spent, 1039-43 

 

Proclamations: 

Summoning Parliament, 1589-90 

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

Minister of Public Administration and Management: 

Petitions:   

Waniganayake, Mr. G., Alubomulla, 294 
Kumari, Miss J.D.N.K., Rajagiriya, 294 

 
Questions by Private Notice: 

Devananda, The Hon. Douglas: 

Ancient Ruins of Tamil People: destruction, 49-51 

Dengue and Swine Flu, Prevention of, 604-9 

Disaster Management and Road Safety Rules into 
School Curriculum, Integrating, 730-2 

Galmadura Div. Sixth Colony People: Problems, 

531 

Kittangi Thambodi Area: construction of bridges, 
334 

Matugama National School, Provision of Facilities 

to Tamil Section at, 880-2 

Pillakkudiyiruppu People, Basic Facilities to,  
1204-5 

Traditional Arts and Craft of Tamil People, Revival 

of Endangered, 1457 

 
Dissanayake, The Hon. Anura: 

Finance Ministry Affairs, Drawing Prime Minister's 

Special Attention to, 44-6 
Presidential Comm. of Inquiry to Investigate  

Serious Acts of Fraud and Corruption:  

Problematic Situation in Progress, 334-6 

SL and USA Military Agreement, 609-11 
Students of Institute of Indigenous Medicine:  

problems faced due to new syllabus, 1458-60 

 
Gunawardena, The Hon. Dinesh: 

Dengue Outbreak, 883-4 

Kunjikulam Community: land issue, 242-3 

Samurdhi Recipients, Recovery of Payment made 
to, 51-4 

Sri Dalada Maligawa, Protection of Sacred City 

around, 1202-3 

UNHRC Resolution on Sri Lanka, 597-9 

 

Questions by Private Notice, Replies to:  

Affairs of Finance Ministry, Drawing Prime  

Minister's Special Attention to, 612-3 
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Questions by Private Notice, Replies to: (Contd.) 

Coca Cola Manufacturing Centre, 65 
Dengue Outbreak, 884 

Disaster Management and Road Safety Rules into 

School Curriculum, Integrating, 732-3 

Galmadura Division, problems faced by people in 
sixth colony of, 887-8 

Kittangi Thambodi Area, Construction of Bridges in, 

532-3 

Kunjikulam Community: land issue, 243 
Matugama National School, Provision of Facilities to 

Tamil Section at, 882-3 

Pillakkudiyiruppu People, Basic Facilities to, 1205 

Presidential Comm. of Inquiry to Investigate Serious 
Acts of Fraud and Corruption: Problematic  

Situation in Progress, 336-8 

SAITM CEO's Vehicle, Shooting at, 57-64 

Samurdhi Recipients, Recovery of Payment made to, 
54-7 

Sri Dalada Maligawa, Protection of Sacred City 

around, 1203-4 

Students of Institute of Indigenous Medicine:  
problems faced due to new syllabus, 1460-1 

Traditional Arts and Craft of Tamil People, Revival 

of Endangered, 1457-8 

UNHRC Resolution on Sri Lanka, 599-603 

 

Questions, Oral: 

A350 Aircraft, Order of: details, 502-15 

Agricultural Extension Officers to Private Sector: 
details, 1048-50 

Archaeological Value, Places of: Batticaloa Dist.,  

847-54 

CANWILL Holdings (Pvt.) (Ltd.): details,  
1160-5 

Chemical and Organic Fertilizer: import and  

production, 520-6 

Children and Women, Protection of Rights of:  
Special Court, 39-41 

Chinese Ancestry living in SL, People with: details, 

28-32 

Christian and Catholic Worship Places: Common 
Amenities, 568-72 

Clinical Training in Govt. Hospitals for Students 

Registered under Medical Ordinance: Court Order, 

232-6 
Coconut Production Programme: details, 1436-40 

Delimitation Comm., Recommendations of: details, 

1180-7 

Disabled in Northern and Eastern Provinces:  
facilities, 1443-6 

Eastern University, Academic Staff in: Vacancies,  

21-26 

Electricity Consumers: details, 1033-9 
Electricity in Matara Dist., Provision of: details,  

1057-9 

Questions, Oral: (Contd.) 

Electricity through Renewable Energy Sources: Govt. 
Investments, 720-6 

Eppawala Burial Ground Crematorium: construction, 

579-81 

Eravur Divisional Sectretary's Div.: details, 1199-201 
Eravur DS Div.: Lands owned by Govt. Institutions, 

332-3 

Families Dispossessed of Houses: Matara Dist., 36-9 

Fertilizer for Paddy Farmers: Matara Dist., 1389-95 
Fisheries Harbours, Dev. of: tender procedure,  

1188-92 

Fixing Transponders to Fishing Vessels: details,  

1385-9 
Forest Land Extent, increase of: steps taken, 516-9 

Grants to Govt. of SL: details, 525-8 

Hindu Religious Places, Dev. of: steps taken, 17-21 

Hingurana Sugar Company Lands: cultivation of  
paddy, 593-5 

Human - Elephant Conflict: steps taken, 861-8 

'Kethata Aruna' Programme: Compensation, 300-3 

'KOPI KADE' Teledrama Series: appreciation of  
artistes, 582-7 

Land Recipients of Egoda Kalugamuwa Colony: title 

deeds, 709-11 

Liquor Outlets in Anuradhapura District: details,  
226-8 

Liquor Outlets in Mannar District: details, 228-32 

Liquor Outlets in Mullativu District: details, 322-4 

Local and Foreign Indebtedness: details, 561-8 
LTTE Assassination:  

Jaffna District, 496-501 

Kilinochchi District, 303-10 

Mannar District, 237-9 
Mullativu District, 318-22 

Puttalam District, 42-3 

Trincomalee District, 34-5 

M/Agriculture in Jayanthipura, land owned by:  
details, 26-7 

Meat Importation: details, 868-71 

Ministries Operated in Rented Buildings: details, 

1051-3 
Minor Employee Appointments in M/Education:  

details, 558-60 

Mohideenwatta Housing Scheme, Galle: details,  

326-31 
Motorbikes to Police Officers: Matara Dist., 1297-301 

Mullativu District: extent of cultivated land, 1287-93 

'Nearest School - The Best School' Project: sources of 

funds, 872-4 
Norochcholai Power Plant, Loans obtained for:  

details, 716-20 

Old Iron, Sale by SL Ports Authority: details, 1440-3 

Paris Climate Change Conference: decisions, 875-6 
People Taken into Custody by Marine Division of 

CID: difficulties faced, 1293-7 

 



[Vol. 000 INDEX — SESSION 2017 
07th March, 2017 — 28th April, 2017 

20 

Questions, Oral: (Contd.) 

Persons Killed and Injured due to Terrorism: details, 
845-7 

Police Security to Persons other than People's  

Representatives: details, 295-9 

Population and Doctor Ratio: Matara District.,  
239-41 

Position Held by Former President in the Govt.:  

details, 591- 3 

Premathilaka, Mr. H.K.: Pension, 1061-4 
Private Power Plants in Ratnapura Dist.: details,  

704-9 

Radio Society of SL: recognition, 32-3 

Rainwater, Underground Pipe System for: Colombo, 
711-4 

Rajapaksa, Hon. Mahinda: Police Officers Providing 

Security: allowances, 310-6 

Road Construction, money spent for:  
Ampara Dist., 1054-7 

Kilinochchi Dist., 1447-9 

Mannar Dist., 1400-2 

Puttalam Dist., 1397-9 
Trincomalee Dist., 1395-7 

Vavuniya Dist., 1453-6 

Sale of Narcotic Drugs close to Schools: details, 8-12 

Samurdhi Model Villages Programmes: details, 324-6 
School Children Transport, Vehicles used for:  

standards, 587-91 

Sinhalese People Killed during ethnic riots in 1983: 

details, 1060-1 
Smoke Free Fire Wood Stoves, Popularization of: 

steps taken, 573-9 

Solar Power Generation: progress, 841-5 

State Ministries Operated in Rented Buildings:  
details, 854-61 

Tank Rehabilitation Program in Puttalam Dist.:  

money spent, 1039-43 

Tea Cultivation: Matara Dist., 878-80 
Teaching Hospitals: details, 1043-7 

Terrorists Surrendered or Taken into Custody:  

rehabilitation, 529-30 

'The Nearest School - The Best School' Programme: 
Udunuwara Electorate, 1429-36 

Treasury Bonds, Purchase of: investigation by CID, 

1301-4 

Tsunami, Houses Damaged by: Matara Dist., 727-30 
Uma- Oya Dev. Project: reliefs to the distressed, 

1175-9 

University of Jaffna, Academic Staff of: vacancies, 

1165-73 
University of Sabaragamuwa, Academic Staff of: 

vacancies, 1194-8 

Valaichenai DS Division: details, 14-7 

Vavuniya Economic Zone, Money Allocated for: 
expenditure details, 595-7 

 

Questions, Oral: (Contd.) 

Vocational Skills of School Children, Dev. of: steps 
taken, 1450-3 

Weras Ganga Project: discontinuation, 876-8 

 

Questions, Prime Minister's: 
Disappeared Persons during and before the War:  

details, 218-25 

Hambantota Magampura Harbour: sale out, 1269-81 

Loans of the Govt.: Particulars, 213-6 
Mullikkulam Village: resettlement, 1282-6 

Navy Camp at Chilavathurai, 1267-9 

Persons with Special Needs: rights, 1281-2 

Thirukoneswaram Temple, Trincomalee: declaring as 
sacred site, 217 

 

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

of Education:  
Questions by Private Notice, Replies to: 

Traditional Arts and Craft of Tamil People, Revival 

of Endangered, 1457-8 

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

Debates:  

Bills: National Transport Commission (Am.): 2R., 

1234-5 
Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 

Limits of, 818-20 

 

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

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 

Limits of, 802-4 

Notifications:  Excise Ordinance (2 items), 1533-9 
Regulations:  

Convention Against Doping in Sports Act,1533-9 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1533-9 
 

Debates, Adjournment: 

Health Care Service, Strengthening, 1144-6 

Management of Financial Crisis, 689-92 
SAITM, abolition of, 460-5 

 

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

Debates: 
Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 

Limits of, 779-81 

Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 124-7 

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

Reference to: Time Allocation to Parties, 535-6 

 

Votes of Condolence: 
Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1097-8 
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Rajapaksa, The Hon. Mahinda, M.P.: 

Votes of Condolence: 
Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1075-6 

 

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

Minister of Justice and Minister of Buddhasasana: 
 

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1119-22 

 
Debates: 

Bills: Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on 

the Ground of Gross Ingratitude: 2R., 896-917; 

927; 950; 952-3 
Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 896

-917; 927; 950; 952-3 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 896-
917; 927; 950; 952-3 

Resolution under the Constitution: 

Revision of Salaries for Chief Justice and other 

Judges, 1305-23; 1345-6 
 

Documents, Tabled: 

Offences, Statistics re, 904 

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

Minister of Social Empowerment and Welfare: 

Debates: 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 
Limits of, 750-4 

 

Resolution under the Constitution: 

Revision of Salaries for Chief Justice and other 
Judges, 1339-44 

 

Debates, Adjournment: 

Artistes Rendered Helpless, formal welfare  
program for, 1254-8 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1704-8 

SAITM, abolition of, 428-32 
 

Documents, Tabled: 

File re House Bought in London, 1339 

'Irudina' report re money spent on foreign medical 
degrees, 432 

 

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

Reference to: 
Time Allocation to Parties, 547-8, 550-2 

 

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

and Shipping: 
Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1095-6 

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

Petitions: Thusarasena, Mr. K.W.G., Delgoda, 1160 
 

Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1670-4 

 

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

Minister of Megapolis and Western Dev.: 

Debates, Adjournment: 
Management of Financial Crisis, 651-3 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1597-604; 1623-4 

SAITM, abolition of, 412-8 
 

Documents, Tabled: Formal Plan for SAITM, 417 

 

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

Notifications: Excise Ordinance (2 items), 1567-70  

Regulations:  
Convention Against Doping in Sports Act, 1567-70 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1567-70 

 

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

Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 
Collapse of, 1680-4 

 

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

Petitions: 
Kamaleswaran, Mr. K., Kaithady, 1158 

Karunaratna, Mr. W.G.D.D., Galle, 1158 

 

Debates: Bills:  
Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 259-64 

 

Debates, Adjournment: 

Un-Employed Graduates in Northern and Eastern 
Provinces, Demands of, 1014-8 

 
Questions, Oral: 

Chemical and Organic Fertilizer: import and  

production, 520-6 

Eastern University, Academic Staff in: Vacancies, 

21-26 
Liquor Outlets in Anuradhapura District: details, 226-8 

Liquor Outlets in Mannar District: details, 228-32 

Liquor Outlets in Mullativu District: details, 322-4 

School Children Transport, Vehicles used for: 
standards, 587-91 

University of Jaffna, Academic Staff of: vacancies, 

1165-73 

University of Sabaragamuwa, Academic Staff of: 
vacancies, 1194-8 
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Ratnayaka, The Hon. Sagala, M.P., Minister of Law 

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

SAITM CEO's Vehicle, Shooting at, 57-64 

 

Documents, Tabled: 
SAITM CEO's Vehicle, Shooting at, 58 

 

Reports, Special: 

Task Force on Judicial and Legal Causes for Prison 
Overcrowding and Prison Reform, 1157 

 

Request by Hon. Wimal Weerawansa to act as an 

Independent Group of the Opposition: 161-4  

 

Resolution under the Constitution: 

Revision of Salaries for Chief Justice and other  

Judges, 1305-71 
 

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

Questions, Oral: 
Eravur Divisional Sectretary's Div.: details, 1199-201 

Eravur DS Div.: Lands owned by Govt.  

Institutions, 332-3 
Land Recipients of Egoda Kalugamuwa  

Colony: title deeds, 709-11 
Mohideenwatta Housing Scheme, Galle: details, 326-31 

Valaichenai DS Division: details, 14-7 

 

Questions, Prime Minister's: 

Navy Camp at Chilavathurai, 1267-9 

 

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

Debates: 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 
Limits of, 807-9 

Notifications:  Excise Ordinance (2 items), 1522-3 

Regulations:  
Convention Against Doping in Sports Act, 1522-3 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1522-3 

 

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

Petitions: 

Fernando, Mr. P.K., Wadduwa, 1375 
Kumarasingha, Mr. K.D.R.L., Wadduwa, 1375 

Perera, Mr. K.S.C., Hikkaduwa, 1375 

 

Votes of Condolence: 
Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1136-9 

 

Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 
Collapse of, 1700-4 

Release of Lands Occupied by Security Forces to 

Original Occupants, 287-9 

Samarawickrama, The Hon. Malik, M.P., Minister of 

Development Strategies and International Trade:  
Questions by Private Notice, Replies to: 

Coca Cola Manufacturing Centre, 65, 

 

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

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1070-1 

 
Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1594-6 

Release of Lands Occupied by Security Forces to 
Original Occupants, 277-82 

 

Documents, Tabled: 

Land Issue, letter to HE the President, 278 
 

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

Debates, Adjournment: 

Management of Financial Crisis, 623-5 

 

Senaratne, The Hon. Chathura Sandeepa, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

SAITM, abolition of, 479-83 
 

Documents, Tabled: 

Criteria on Private Medical Education, 482 

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

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Petitions: 

Debates: 
Notifications:  

Excise Ordinance (2 items), 1503-11  

Regulations:  
Convention Against Doping in Sports Act, 1503-11 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1503-11 
 

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

Petitions: 

Jayananda, Mr. N.G.L., Gampaha, 557 

Perera, Mr. B.T., Colombo-02, 557 
Perera, Mr. N.R.U., Nugegoda, 557 

 

Debates: 

Resolution under the Constitution: 
Revision of Salaries for Chief Justice and other 

Judges, 1367-71 

 

Senathirajah, The Hon. Mavai S., M.P.: 
Petitions: 

Nagarasa, Mr. S., Erlalai, 176 
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Senewiratne, The Hon. W.D.J., M.P., Minister of  

Labour and Trade Unions Relations: 
Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1465-7 

 

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

Debates: 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 

Limits of, 813-5 

 

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

Debates: 

Bills:  
National Transport Commission (Am.): 2R., 

1213-5 

Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude: 2R., 928-37 
Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 928-37 

Excise (Sp. Prov.) Act, 138-41 
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 928-37  

Resolution under the Constitution: 

Revision of Salaries for Chief Justice and other 
Judges, 1323-33 

 

Debates, Adjournment: 

Management of Financial Crisis, 653-62 
SAITM, abolition of, 385-8 

Un-Employed Graduates in Northern and Eastern 

Provinces, Demands of, 1022-5 

 
Sirisena, His Excellency Maithripala, President,  

Minister of Mahaweli Development and Environment  

and Minister of Defence: 

Votes of Condolence: 
Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1461-4 

 

Sithadthan, The Hon. Dharmalingam, M.P.: 

Votes of Condolence: 
Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1125-8 

 

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

Debates, Adjournment: 
SAITM, abolition of, 410-11 

 

Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 

Expunctions:  
111, 170, 172, 181, 186, 188, 190, 195, 341, 352,  

406, 551, 775-7, 779, 783,-8, 807, 987, 1341, 1342,  

1344, 1351, 1365-6 

Motion to Suspend Hon. Dinesh Gunawardena, 196 
Request by Hon. Wimal Weerawansa to act as an 

Independent Group of the Opposition, 161-4 

Suspended Hon. Dinesh Gunawardena from  

Parliament for the day, 190 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Attorney General's letter re Issuance of Treasury 
Bonds, 01-03 

Bills: 

Engineering Council, Sri Lanka: Cert., 493 

National Transport Commission (Am.): Cert., 1592 
Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 

Ground of Gross Ingratitude: Cert., 1263 

Comments on: 

Procedure of Question by Private Notice, 338-55 
Suspension of Hon. Dinesh Gunawardena, 191-6 

Cremation Ceremony: 

Most Ven. Davuldena Sri Gnanissara Thero, 1373 

Delegation from German, 1280 
Dignity of Parliament, Safeguarding, 1029-30 

Messages from the President: Maintenance of  

Essential Services to Public Life, 1591 

Performance Report: Finance Comm., (2016), 1263 
Petitions to Supreme Court: Foreign Exchange, 1592 

Request by Hon. Wimal Weerawansa to act as an 

Independent Group of the Opposition, 161-4 

Requested MPP to safe guard the Dignity of the 
House, 179 

Time Allocation to Parties, 536-7, 540-2, 546 

UN 2030 Agenda for Sustainable Dev.: Knowledge 

Exchange Session, 553 
 

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1474-5 

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

Debates: 

Bills:  

Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the 
Ground of Gross Ingratitude: 2R., 972-7 

Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 267-71 

 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 
Limits of, 794-8 

 

Notifications:  

Excise Ordinance (2 items), 1539-45 
 

Orders:  
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 972-7 

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 972-7 

Regulations:  
Convention Against Doping in Sports Act, 1539-45 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1539-45 

 
Debates, Adjournment: 

Artistes Rendered Helpless, formal welfare  

program for, 1259-60 

Un-Employed Graduates in Northern and Eastern 
Provinces, Demands of, 1010-1 
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Sriskandarasa, The Hon. (Mrs.) Shanthi, M.P.: 

Debates: Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 128-9 
 

Questions, Prime Minister's: 

Persons with Special Needs: rights, 1281-2 

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

Committee Reports, Public Finance, 1592-3 

Reference to: Daily Mirror Rep. re Steering Com., 1207  

 
Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 

Collapse of, 1596-7 

SAITM, abolition of, 438-9 

 

Sumathipala, The Hon. Thilanga, M.P., Deputy 

Speaker and Chairman of Committees: 

Votes of Condolence: 
Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1083-5 

 

Supplementary Allocations: 

National Budget, 1030 
Supplementary Allocation, 05 

 

Supplementary Supplies: 
Supplementary Allocation: Public Fin. Com. Rep., 556 

 

Suspension from Parliament: 
Gunawardena, Hon. Dinesh, 190 

 

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

Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 
Hindu Religious Affairs: 

Debates, Adjournment: 

Release of Lands Occupied by Security Forces to 

Original Occupants, 291-2 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Pillakkudiyiruppu People, Basic Facilities to, 1205 

 
Task Force: Judicial and Legal Causes for Prison 

Overcrowding and Prison Reform, 1157 

 

Thewarapperuma, The Hon. Palitha, M.P., Deputy 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Dev. and  

Cultural Affairs: 

Petitions: 

Fernando, Mr. M.A., Dodangoda, 841 
Gamage, Mr. D.S.K., Meegahatenna, 840 

Jayalath, Mrs. K.T.C., Meegahatenna, 841 

Karunasena, Mr. K.A., Baduraliya, 841 
Megee, Mrs. U.H., Agalawatta, 841 

Nilantha, Mr. T.A., Baduraliya, 841 

Nimal, Mr. H.M.D., Welipenna, 841 

Priyanganee, Mrs. S.A.D.D., Matugama, 841 
Weerasinghe, Mrs. S., Baduraliya, 841 

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

Hill Country New Villages, Infrastructure and  
Community Dev.: 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Galmadura Division, problems faced by people in 

sixth colony of, 887-8 

 

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

Petitions: 

Ashokan, Mr. S., Hali-Ela, 1159 
Elizabethrani, Mrs. X., Trincomalee, 294 

Gunawardena, Mrs. H.D.C.S., Delgoda, 294 

Jeyashanker, Mr. S., Nanuoya, 1159 

Shanmuganaathan, Mr. M., Hatton, 294 
 

Debates: 

Notifications:  Excise Ordinance (2 items), 1564-7  

Regulations:  
Convention Against Doping in Sports Act, 1564-7 

National Authority on Tobacco and Alcohol Act, 

1564-7 

 

Debates, Adjournment: 
Artistes Rendered Helpless, formal welfare  

program for, 1246-9 

Estate Worker Families: relief, 1574-9 

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

Debates: 

Bills: Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on 

the Ground of Gross Ingratitude: 2R., 991-3 
Orders:  

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 991-3  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 991-3 

 

Treasury Bonds, Issuance of: 
Attorney General's letter re, 01-03 

 

UN 2030 Agenda for Sustainable Dev.: 

Knowledge Exchange Session, 553 

 

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

Debates: 

Orders: 
Excise (Sp. Prov.) Act, 130-2 

 

Debates, Adjournment: 
Management of Financial Crisis, 630-4 

 

Questions, Oral: 

Minor Employee Appointments in M/Education: 
details, 558-60 

 

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1065-139; 
1461-75 
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Wakkumbura, The Hon. Janaka, M.P.: 

Votes of Condolence: 
Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1100-2 

 

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

Petroleum Resources Development: 
Petitions: 

Deshan. Mr. A.K.D. , Angulugaha, 1265 

Kumudini, Mrs. L.N.M., Wanduramba, 1265 

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

Reference to: 

Birth Day cake brought into, 111 

JNP as Independent Group in Parliament, 65-6 
Procedure of Question by Private Notice, 349-50 

Request to act as an Independent Group of the  

Opposition, 171 

Time Allocation to Parties, 543-6 

 

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

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1111-3 

 

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

Petitions: Ratna, Mr. W.H.G., Ingiriya, 558 

 
Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1469-74 

 

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

Bills: Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on 

the Ground of Gross Ingratitude: 2R., 1002-4 

Orders:  
Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 1002-4 
Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 1002-4 

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

Minister of Public Enterprise Dev.: 

Petitions: Nilaf, Mr. M.J.M., Ratmalana, 1266 

 
Debates:  

Bills: 
National Transport Commission (Am.): 2R., 1216-7 

Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 274-6 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 

Limits of, 759-62 
 

Debates, Adjournment: 

Management of Financial Crisis, 662-6 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to 
Collapse of, 1687-91 

SAITM, abolition of, 423-6 

 

Documents, Tabled:  
SAITM, Court Judgement on, 425 

Wickremesinghe, The Hon. Ranil, M.P., Prime  

Minister, Minister of National Policies and Economic 
Affairs:  

Reference to: 

Dengue Outbreak, 886 

Procedure of Question by Private Notice, 339-41; 
351 

 

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1072-5 
 

Debates: 

Bills: 

Sri Lanka Sustainable Development: 2R., 244 
 

Documents, Tabled: 

Letters exchanged with Darusman Panel, 603 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Affairs of Finance Ministry, Drawing Prime  

Minister's Special Attention to, 612-3 

Presidential Comm. of Inquiry to Investigate  
Serious Acts of Fraud and Corruption:  

Problematic Situation in Progress, 336-8 

UNHRC Resolution on Sri Lanka, 599-603 

 
Questions, Prime Minister's: 

Disappeared Persons during and before the War: 

details, 218-25 

Hambantota Magampura Harbour: sale out,  
1269-81 

Loans of the Govt.: Particulars, 213-6 

Mullikkulam Village: resettlement, 1282-6 

Navy Camp at Chilavathurai, 1267-9 
Persons with Special Needs: rights, 1281-2 

Thirukoneswaram Temple, Trincomalee: declaring 

as sacred site, 217 

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

Minister of Defence: 

Debates, Adjournment: 

Release of Lands Occupied by Security Forces to 
Original Occupants, 289-91 

 

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

Debates: 

Bills, Private: 
Association of Traditional Officials of the All 

Island Historical Devala (Inc.): 1R., 617 

 

Debates, Adjournment: 
SAITM, abolition of, 440-1 

 

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

Petitions: 
Asanka, Mr. N.K.D., Dodangoda, 177 
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Wijerathna, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari, M.P.: 

Questions, Oral: 
Vocational Skills of School Children, Dev. of: 

steps taken, 1450-3 

 

Wijesekera, Hon. Duleep, M.P.: 
Debates, Adjournment: 

Meethotamulla Garbage Dump, Tragedy due to Col-

lapse of, 1741-4 

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

Debates: 

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 

Limits of, 764-6 

 

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

Debates, Adjournment: 

Management of Financial Crisis, 692-5 
 

Questions, Oral: 

Uma- Oya Dev. Project: reliefs to the distressed, 1175-9 

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

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1128-30 

 
Debates: 

Bills:  

Revocation of Irrevocable Deeds of Gift on the Ground 

of Gross Ingratitude: 2R., 960-4 
Orders:  

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Act, 960-4 

Mutual Assistance in Criminal Matters Act, 960-4 

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

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act, 99-103 
 

Debates, Adjournment: 

SAITM, abolition of, 452-4 

 
Questions, Oral: 

Children and Women, Protection of Rights of: Special 

Court, 39-41 

 
Yapa, Mr. Anura Priyadharshana, M.P.: 

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1102-5 

 
Debates, Adjournment: 

SAITM, abolition of, 432-5 

 

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

Bribery Raids Advance Account-2016, Revision of 

Limits of, 754-8 

Resolution under the Constitution: 
Revision of Salaries for Chief Justice and other Judges, 

1358-61 

 

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

Management: 

Petitions: 

Asoka de Mel, Mr. T.H., Maharagama, 1032 
Gomus, Mrs. S., Buttala, 1032 

 

Votes of Condolence: 

Wickramanayaka, The Hon. Ratnasiri, 1089-92 
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(ஹன்சாட்) 
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ெபற் க்ெகாள்ளல் 

ANNOUNCEMENTS:  
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SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
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ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
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அைமச்சாின் கூற்  

‘ெகாக்கா ேகாலா’  உற்பத்தி ைமயம் : 
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வ க்கட்டாயமாகக் காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா 

ஆட்கைள ம் பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதச சமவாயச் 
சட்ட லம் : 

     தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம்: 
      கட்டைள 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
     ெதங்குச்ெசய்ைக வி த்திக்கான ாித ெபாறி ைற      

SHOOTING AT SAITM CHIEF EXECUTIVE OFFICER'S 
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Development   

 

COCA-COLA MANUFACTURING CENTRE:  
   Statement by Minister of Development Strategies and    

International Trade  
 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF 
ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE 
BILL: 

   Read the First time.  
 

EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT:  
   Order 
 

ADJOURNMENT MOTION:  
 Expeditious Mechanism for Development of Coconut      
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බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාත්යන්තර සම්මුතිය පනත් 
ෙකටුම්පත : 

 පළමු වන වර කියවන ලදී 

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

ශ 

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

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

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

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

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

 

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



(xii) 

 

රාජ්ය අමාත්යවරු 

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

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

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

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



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

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

 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

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

 

ගෘහ්ය කාරක සභාව 

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

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු චන්දිම 
වීරක්ෙකොඩි මහතා,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු 
එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

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



(xiv) 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

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

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
 

ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 
ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

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

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



(xv) 

 

කාන්තා සහ සත්ී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 
අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

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

 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

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

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

 
පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 
කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

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

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



(xvi) 

 

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

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

 

ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

නිෂප්ාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

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

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

 
 

 

 

 



(xvii) 

 

විෙශේෂ කාරක සභා 
 

විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිවරණවලදී ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සලසා දීෙම් සහ ඊට 
අනුෂංගික  කරුණු විමර්ශනය කර පියවර නිර්ෙද්ශ ෙකොට  වාර්තා කිරීම පිණිස වූ විෙශේෂ කාරක සභාව 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (සභාපති),  ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 

සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු ෆයිසාල් කාසීම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු රන්ජන් 
රාමනායක මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල 
මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 

 
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ෙග් 2030 න්යාය පතය පිළිබඳ  විෙශේෂ කාරක සභාව  
 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු වී. එස.් රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහරූෆ් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු එස.් 
වියාෙල්න්දිරන් මහතා 



 

 



(xix) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

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

පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 
 

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

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 
 

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

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය 

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

 ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  
නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  
සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  

ඒ.ටී.එස.් පුෂ්ප කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා (ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර 
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); ආර්.එල්.එස.් මංගල මහතා (ෙජ්යෂ්ඨ දුරකථන අධීක්ෂක)  

 

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

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය 

ආයතන කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, ෙක්.ඒ.අයි. 
ෙසේනාරත්න මහත්මිය, අනිල් ෙහේවාවසම් මහතා (පධාන නිලධාරිහු);  එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. 
විතානෙග් මහත්මිය,  ඒ.එස.්ද සිල්වා මහතා,  යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය, ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා 
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය,  ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය,  
ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. ෙදහිගහලන්ද මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඒ.එස.් ධර්මවංශ මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - ෙක්.ජී. සරත් කුමාර මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන);  එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  (පධාන නිලධාරි);  
ෙක්.පී. චන්දන මහතා,   පී.ෙක්.ඩී.එස.්ඩව්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා  (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන 
මහත්මිය,  ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය, ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂප් කුමාර පතිරණ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); 
ඩබ්ලිව්.එම්.එල්.එම්. වීරසිංහ මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); ෙක්.එස.් සිල්වා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

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

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

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -   එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා 
ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  එම්.ඒ. ජසම්ිනා මහත්මිය 

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

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ - එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     
ෙජ්යෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  
බංගලා කළමනාකරු -  
ෙල්ඛන භාරකරු -  එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xx) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

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

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

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

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

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

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

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

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙජ්.එස්. වීරසූරිය මහතා 

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඊ.ඒ.ඩී. දයාබන්දුල මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා,   (පධාන 
නිලධාරි);  එච්.එම්.සී.එන්.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය,  එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය,  එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා මහත්මිය  
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  ආර්.එම්.එස්. සුමුදු සමංජිකා මහත්මිය,  අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ඩී.එම්.ඩී. අලහෙකෝන්  
මහත්මිය,  එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. කුමාර මහතා  (සහකාර පධාන නිලධාරිහු) 

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා  
(පධාන නිලධාරි);   එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ 
මහත්මිය, ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ටී.පී. ද ෙකොස්තා මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි); එම්.එම්. ධර්මෙසේන මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

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

ෙජ්යෂඨ් සරප් -   

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

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

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා  මහතා 



(xxi) 

 

 සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තන්තුව 
 

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

 

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

ෙපෙර්රා මහතා 
 උද්යාන අධීක්ෂක -   
ෙජ්යෂඨ් ගෘහපාලක අධීක්ෂක: එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා 
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස්. පුෂප්කුමාර මහතා,   ෙක්.එන්. බස්නායක මහතා, එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා , ෙක්.එච්. 

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

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

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -      
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා., ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. 

නිසස්ංක මහතා 
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
ෙජ්යෂඨ් පධාන සූපෙව්දී - එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා,  ෙක්.ඩී.යූ. ගුණරත්න මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -     ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා,  ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ මහතා,  ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා, 

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

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

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

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල  මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා,  ඩබ්ලිව්.එල්.එස.්ඩී. ද 
අල්විස ්මහත්මිය  (සහකාර පධාන නිලධාරිහු)  

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

 කාරක සභා කාර්යාංශය - II - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා (පධාන නිලධාරි)  



(xxii) 

 

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

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එස.්බී. කුලුගම්මන මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ-පරිපාලන); ෙක්.ටී. සී.ෙක්. පීරිස ්

මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු මහතා, එච්.ආර්.සී. සිල්වා මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරිහු);  ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ෙක්.ඩී.එස.් 
කුමාරසිරි මහතා, ආර්.එම්.ඩී.ෙක්. පියදර්ශනී ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  
නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 
සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ෙක්.ඩී.එස්. විෙජ්නායක ෙමෙනවිය, ජී. රත්නායක මහතා      
කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        
කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -    ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  
පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය,   පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 
සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. අමුෙගොඩ ආරච්චි 

මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

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

නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා, ෙජ්.ඒ.එස්.පී. 
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

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

இ 

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

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

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

ச 

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

 

த 

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

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

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

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

ப 
  

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

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

ம 
 

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

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

ெஹட் கமேக, நிசாந்த  (கா ) 
ஸ்தபா, ைபசர் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹம்ம , அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  (தி ேகாணமைல) 
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  ய 
யாப்பா அப் ஹாமிலாேக, அ ர பிாியதர்ஷன  (கு நாகல்) 
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி   (மட்டக்களப் ) 
   
  

ர 

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

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

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

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

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 
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ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

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

ஹ 

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

ஸ்ரீ 

ஸ்ரீேநசன், ஞான த்  (மட்டக்களப் ) 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, தி மதி சாந்தி (ேதசியப் பட் யல்) 
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க  
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் 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.] 
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இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

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

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

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

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

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

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

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



(xxxiii) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

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

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

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

 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

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



(xxxiv) 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

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

 
ெபா ம க்கு  

மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் 
கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, 
மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 

ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு 
சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, மாண் மிகு சி. சிவேமாகன் 

 

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு 

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

 

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

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

 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 
 

 ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

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

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

 

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

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

 

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

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



(xxxv) 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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



(xxxvi) 

 

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

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

 
வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

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

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

 
வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

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

 
உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

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

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

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

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

மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
திலக் மாரபன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் 
ெமௗலானா, மாண் மிகு விமல ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப், மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் 
இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர.  
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விேசட கு க்கள் 
 

 ெவளிநா களி ள்ள இலங்ைகயர்க க்கு எதிர்வ ம் ேதர்தல்களில் வாக்களிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தல் மற் ம் 
அவற்றின் இைடேநர்விைளவான விடயங்கைள ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான ெதாிகு  

 

மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அ ேகாரல (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு லான் 
ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, 
மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் 
ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன் 

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

மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால (தவிசாளர்), மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு .எஸ். 
இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு வன் விேஜவர்தன, மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா 
ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப், 
மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ச. 
வியாேழந்திரன் 
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பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

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

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

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம்  
உதவிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம்) -   
பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா  
பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன  

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 

தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர 
(சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி . ஆர்.எல்.எஸ். மங்கல (சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன 
ேமற்பார்ைவயாளர் ) 

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

ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன, தி . அனில் ேஹவாவசம் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, 
தி மதி எம்.என். விதானேக, தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி மதி .என்.பண் த, தி . ேக.சி. ெபர்னாந் ,  தி . எச். .பீ. குமார 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க, தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். 
ெறாட்றிேகா, தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த, (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி . ஏ.எஸ். தர்மவன்ச  
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . ேக.ஜி. சரத் குமார (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எச்.பீ. குணேசன, தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார 
பத்திரண (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி டபிள் .எம்.எல்.எம். ரசிங்க (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி . 
ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

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

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

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

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



(xl) 

 

ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

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

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

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

ன்னாஸ். 

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

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

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

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

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –   தி . ேஜ.எஸ். ரசூாிய 

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

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

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத், தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவா ஆரச்சி, தி மதி 
எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா,  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, தி மதி 
ஐ.ேக.சமரேசகர, தி மதி .எம். . அழகக்ேகான், தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்)  

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி மதி ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந்  (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . என்.என். 
ேவெவல்வல (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க, ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  
தி மதி ாி.பீ. த ெகாஸ்தா (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி . எம்.எம். தர்மேசன (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

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

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -   

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

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

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 

 



(xli) 

 

இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

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

தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக  
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார  
 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

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

ேக.என்.சி. ெபேரரா 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    

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

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

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள் - தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ், தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 

ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 
சிேரஷ்ட ன்னிைல சைமயற்காரர்கள் - தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . ேக. . . குணரத்ன 

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

 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

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

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

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

கு  அ வலகம் - தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க, (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன், தி மதி சி.எம். 
லத்சிங்ஹல (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எச்.ஆர். த 

ெசாய்ஸா,  தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ், தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்)  

கு  அ வலகம் II - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்) 



(xlii) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 
 

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

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

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

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

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

 



 

 

PARLIAMENTARY  
DEBATES 

 
 

(HANSARD) 
 
 
 
 
 
 

OFFICIAL REPORT 
 
 
 
 
 

VOLUME  251 
 
 
 
 
 

EIGHTH PARLIAMENT 0F 
THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF 

SRI LANKA 
 
 
 
 
 
 
 

FIRST SESSION 
 

2017 



 

 

 



(xlv) 

 

MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  

A  

 
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 

B 
 
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 
 
 

C 
 

Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 
 

D 
 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14th September, 2015] 
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 
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Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 
 

F 
 

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

 
G 

 

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

H 
 

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

 
I 
 

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

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

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

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

N 
 

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

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

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

T 

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

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

W 
 

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

Y 

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

Z 

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

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs and Minister of Lands – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Mahinda Samarasinghe 
Minister of Home Affairs – The Hon. Wajira Abeywardana 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 
Minister of Finance – The Hon. Ravi Karunanayake 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon. S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon. Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana – The Hon (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
Minister of Housing and Construction – The Hon. Sajith Premadasa 
Minister of Ports and Shipping – The Hon. Arjuna Ranatunga 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon. Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. Chandima Weerakkody 
Minister of Law and Order and Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Co-existence, Dialogue and Official Languages – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
Minister of Regional Development -  Field Marshal  Hon.Sarath Fonseka 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 



(lii) 

 

STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Finance – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluvihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 
State Minister of Science, Technology and Research -  The Hon. Lakshman Senewiratne 
 
 

DEPUTY MINISTERS 
 
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Deputy Minister of Public Administration and Management – The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali Sihabdeen 
Deputy Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 
Deputy Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Lakshman Wasantha Perera 
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Dunesh Gankanda 
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Deputy Minister of Foreign Affairs – The Hon. Harsha de Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Eran Wickramaratne 
Deputy Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. Ranjan Ramanayake 
Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashok Abeysinghe 
Deputy Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. Arundika Fernando 
Deputy Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.Tharanath Basnayaka 
Deputy Minister of Sports – The Hon. H. M. M. Harees 
Deputy Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice  and Deputy Minister of Buddha Sasana – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
Deputy Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs - The Hon.Palitha Thewarapperuma 
Deputy Minister of Foreign Employment - The Hon.Manusha Nanayakkara 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Shehan 
Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mujibur Rahuman. 

 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

Committee of Selection 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. 
Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Ravi Karunanayake, 
The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. 
Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano 
Ganesan, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. 
Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

 

House Committee 
The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon.Mahinda Amaraweera, The Hon.Palany Thigambaram, The 

Hon.Douglas Devananda, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon. Ranjith Aluvihare, The Hon. K.K.Piyadasa, 
The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.(Mrs.)Sriyani Wijewickrama, The Hon.Imran Maharoof. 

 

Committee on Standing Orders 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon Thilanga Sumathipala, The Hon. Selvam Adaikkalanathan,The Hon. 
Chandima Weerakkody, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, 
The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne.  

 

Committee on Parliamentary Business  

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon Thilanga Sumathipala, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. 
Lakshman Kiriella, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Anura 
Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, 
The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon.  Ravi Karunanayake, The Hon. 
Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. 
Mano Ganesan, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The 
Hon. Vijitha  Herath, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Committee on Public Accounts 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna (Chairman), The Hon.S.B.Dissanayake, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The 
Hon. P. Harrison, The Hon.Faiszer Musthapha, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Niroshan Perera, The 
Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.Bandula Gunawardana, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The 
Hon.Ali Zahir Moulana Seyed, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. 
Shritharan, The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa, The Hon.(Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. I.Charles 
Nirmalanathan, The Hon.(Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The Hon. S. 
Viyalanderan, The Hon.Prasanna Ranatunga, The Hon.Chandima Gamage. 

  

Committee on Public Enterprises  

The Hon. Sunil Handunnetti (Chairman), The Hon.Rauff Hakeem, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. 
Dayasiri Jayasekara, The Hon.Ravindra Samaraweera, The Hon.Sujeewa Senasinghe, The Hon. Wasantha 
Aluvihare, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The 
Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Lakshman 
Senewiratne, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Weerakumara 
Dissanayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. S.Shritharan, The Hon. M.A.Sumanthiran, The Hon. 
Hector Appuhamy, The Hon. (Dr.)Nalinda Jayathissa, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. Gnanamuthu 
Srineshan, The Hon.Abdullah Mahroof, The Hon.Mahindananda Aluthgamage. 
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Committee on Privileges 

The Hon. Tilak Marapana (Chairman), The Hon. A.D. Susil Premajayantha, , The Hon. R.M. Ranjith Madduma 
Bandara, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. 
Douglas Devananda, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. E. Saravanapavan. 

 
Committee on Public Petitions 

 The Hon.Sujeewa Senasinghe (Chairman), The Hon.Wajira Abeywardana, The Hon.Susantha Punchinilame, The 
Hon.Douglas Devananda, The Hon.Salinda Dissanayake, The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon.Nihal 
Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The Hon.Ranjith Aluvihare, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The 
Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The 
Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Kanaka Herath,  The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. 
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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 
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CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

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

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

INSPECTOR (CIVIL) -  Mr. C.S. Balasooriya 

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

PARLIAMENTARY OFFICER – Mrs.A.L.A.U. Amrasinghe 
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DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera  
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SOUS CHEF— Mr. U.R.R. Fernando 
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Mr. S. Rameshkumar,    Mrs. R. Vasanthi Perera,    Mr. M. Ajithkumar,   Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M.H.M. Ramis,  Mr. E.A. Amarasena,    
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SENIOR COMPUTER TECHNICIANS - Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith  
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2017  මාර්තු 07වන අඟහරුවාදා 

2017  மார்ச் 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
Tuesday, 07th March, 2017 
————————— 

 
අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධ "ෙකෝප්" 
වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් නීතිපතිවරයාෙගන් ලැබුණු 

ලිපිය  
திைறேசாி றிகள் விநிேயாகம் பற்றிய 'ேகாப்' 

அறிக்ைக ெதாடர்பாகச் சட்ட மாஅதிபாிடமி ந்  
கிைடக்கப்ெபற்ற க தம்  

LETTER FROM ATTORNEY-GENERAL REGARDING COPE 
REPORT ON ISSUANCE OF TREASURY BONDS   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් 2016 

ඔක්ෙතෝබර් මස 28 වැනි දින ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව ෙමම ගරු සභාෙව් 
තීරණය පරිදි 2017 ජනවාරි මස 26 වැනි දින නීතිපතිවරයා ෙවත 
ෙයොමු කරනු ලදුව, නීතිපතිවරයාෙගන් ලැබුණු ලිපිය 2017 
ෙපබරවාරි මස 23 වැනි දින පැවති පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් තීරණය පරිදි සභාගත* කරන බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි.  
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ලිපිය: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட க தம் : 
   Letter tabled: 

 

My Ref: CF/31/2016 
 

07th February, 2017 
 

 
Mr. Dhammika Dasanayake,    
                  
Secretary General of Parliament,    
                                
Parliament,     
                             
Sri Jayewardenepura,     
                      
Kotte. 
 
Report of the Committee on Public Enterprises (COPE) in respect of the 
Bond Issue 
 
I refer to your letter dated 26th January 2017 on the above subject. 
 
Please be informed that, the following steps have already been taken by 
this Department with regard to the above matter. 
 
In response to advice sought by the Secretary to the Hon. Prime 
Minister, this Department has advised that: 

a) The legality of bonds issued by the Central Bank of Sri 
Lanka since 2008 in the hands of bona fide third parties 
purchasing same for value, will not be affected by a lack of 
authority or defect in the procedure in relation to issuing 
such bonds. 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
නිල වාර්තාව 

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

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
அதிகார அறிக்ைக 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்  
எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத் ெதாடர் 
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b) The contents of the above COPE Report point to the 
possibility of several transgressions known to the law, 
including market manipulation, insider dealing and non-
compliance with mandatory procedure. In this regard, civil 
and criminal remedies may be availed of, particularly in 
terms of section 21D and section 56A of the Registered 
Stocks and Securities Ordinance, No. 7 of 1937 as amended. 

c) In terms of section 21D of the Registered Stocks and 
Securities Ordinance, in the event of the Government 
incurring any liability or making payment of any sum due as 
principal, interest or redemption proceeds with regard to 
Scripless Treasury Bonds, and where such liability arises or 
such payment is made in consequence, or by reason of any 
default of a direct participant or a dealer direct participant, 
such participant shall be liable on demand by the 
Government, to indemnify the Government with respect to 
such liability or payment. 

(d) Furthermore, a reasonable estimation of damages assessed by 
a method that could be substantiated before a court of law 
would be required. In this regard, it would be necessary to 
provide a precise quantification of the loss suffered by the 
Government, as also called for by the recommendation at 
bullet point 2 of page 53 of the above COPE Report. The said 
quantification should be carried out by the Auditor General’s 
Department, with the assistance of an independent expert or 
experts whose evidence can be relied upon in a court of law. 

e)  In terms of 36A(1) of the Registered Stocks and Securities 
Ordinance, any person who fails to comply with any 
provision under the Ordinance or any regulation, order, or 
direction given thereunder is guilty of an offence. 

f) In order to consider the possibility of a criminal prosecution 
against a particular person or entity being initiated under the 
aforesaid provision or any other law, an investigation based 
on a complaint to the Police would be a pre-requisite. 

g) In addition to the aforesaid civil and criminal remedies, the 
CBSL is entitled to exercise regulatory powers over Primary 
Dealers in terms of, inter alia, Regulation 11(2) and 12 of the 
Registered Stocks and Securities (Primary Dealers) 
Regulations No. 01 of 2009, section 21D of the Registered 
Stocks and Securities Ordinance, section 56A of the 
Ordinance and the Code of Conduct for Primary Dealers.  

Furthermore, in response to advice sought by the Governor of the 
CBSL, this Department drew the attention of the CBSL to its 
regulatory responsibilities arising in terms of, inter alia, Regulation 
11(2) and 12 of the Registered Stocks and Securities (Primary 
Dealers) Regulations No. 01 of 2009, section 21D of the Registered 
Stocks and Securities Ordinance, section 56A of the Ordinance and 
the Code of Conduct for Primary Dealers. The CBSL was also 
advised that necessary steps should be taken in a timely manner. 

In addition, the Director, Criminal Investigations Division of the 
Police Department has been advised to treat a written complaint 
made by the Governor of the CBSL in relation to the above matter 
as first information in terms of section 109 of the Code of Criminal 
Act, No. 15 of 1979 and commence investigations. The CID has 
also been directed to expedite such investigations and report its 
progress to this Department. 

II 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல் பற்றிய கு க் கூட்டம் 
MEETING OF THE COMMITTEE ON PARLIAMENTARY 

BUSINESS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2017 මාර්තු මස 07 වැනි අඟහරුවාදා එනම්, අද දින අපර 

භාග 3.30ට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
රැස්වීමක් මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට 
පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තී සියලු ෙදනාටම 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  පහත 

සඳහන් නිෙව්දන හා පරිපූරක ෙවන්කිරීම් මම ඉදිරිපත් කරමි. 
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(i) සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය 
යටෙත් සක්ාගාර/ගුදම් පාලනය වන නිෙයෝග 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 
2016 ෙදසැම්බර් 09 දිනැති අංක 1996/52 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද  නිෙව්දනය. 

     (අංක 991 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) ; 

(ii) සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 22(1) වගන්තිය 
යටෙත්, ෙබෝතල් කරනලද රා සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 20  
දිනැති අංක 1998/6 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙව්දනය. 

    (අංක 993 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) ; සහ 

(iii) 2015 අංක 16 සහ 2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනත්වල 
6 (1) වගන්තිය යටෙත්, පිළිෙවළින් 2016.12.31 දිනට සහ 
2017.01.31 දිනට ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත්, පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ 
හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද 
පරිපූරක ෙවන්කිරීම් - 2016 සහ 2017. 

ෙමම නිෙව්දන සහ පරිපූරක ෙවන්කිරීම් රජෙය් මුදල් පිළිබඳ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

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

පහත සඳහන් වාර්තා මම ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්ෙය්ෂණ 
පතිපත්ති සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

(ii) 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව 
ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනෙය් 
වාර්ෂික වාර්තා.  

එම වාර්තා කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நல் ணக்கம் மற் ம் 

வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் கட் ெய ப் தல் பற்றிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு வின் தவிசாளர் ெகௗரவ மாைவ 

ேசா. ேசனாதிராசா அவர்கள் சார்பாக அக்கு க்கு 
ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட, “2011ஆம் ஆண் க்கான அரசக ம 
ெமாழிகள் ஆைணக்கு க்கான வ டாந்த அறிக்ைக", "2012ஆம் 

ஆண் க்கான அரசக ம  ெமாழிகள் ஆைணக்கு க்கான 
வ டாந்த அறிக்ைக", "2015ஆம் ஆண் க்கான ேதசிய சகவாழ் , 
கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சின் 
வ டாந்த ெசயலாற் ைக அறிக்ைக", "2015ஆம் ஆண் க்கான 
அரசக ம ெமாழிகள் திைணக்களத்தின் ெசயலாற் ைக அறிக்ைக” 
என்பைவ ெதாடர்பிலான அறிக்ைகைய நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 

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

 

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව  

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 

on Public Finance on “Orders under Sections 3 of the 
Excise (Special Provisions) Act, No 13 of 1989 ” which 
were referred to the said Committee. 

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

 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

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

මාධ්ය කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කරන ලද “2013 අංක 2 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය(විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනෙත් 7(2) වගන්තිය යටෙත් වූ නියමය” 
සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි. 

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

 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා - පැමිණ නැත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුරුතලාව, පිලපිටිය, නිව්ලින්හිල් 

වත්ත, අංක 108/16 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ජී. සිරිල් 
ගුණරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 
(i) කුණ්ඩසාෙල්, වරාපිටිය, අංක. 41/12 දරන සථ්ානෙයහි 

පදිංචි ඩී.එම්.ටී.ෙක්. දිසානායක මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(ii) මහනුවර, ධර්මරාජ මාවත, අංක. 100/40 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඊ.ජී.එන්.එස.් පීරිස ්මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(iii) මුරුතගහමුල, දසක්ර, අංක 7 ඊ 1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එම්.බී. ජයෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(iv) මහනුවර, උඩුව යන ලිපිනෙයහි පදිචි පී.බී. මීෙදණිය 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් හත ර මම 

පිළිගන්වමි. 
(i) කාරියමඩිත්ත, තලාව, ෙසනිරු දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 

ඩී.ආර්. ෙව්නකා කිෂාන්ති ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(ii) වීරවිල, අදල්ල, කුඩාගම්මාන 11, අංක 268 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ. සිරිපාල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(iii) ෙකෝට්ෙට්, ඇතුල් ෙකෝට්ෙට්, අංක 864/2 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙරොෂාන් ෙක්. පින්චෙහේවා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(iv) හම්බන්ෙතොට, ෛමතීගම, අංක 91 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
උපාලි නාඔටුන්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් හත ර මම 

පිළිගන්වමි. 
(i) මහරගම, පමුණුව, නව ෙරෝහල පාර, අංක 23/2 දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී. පූර්ණිමා උෙද්ශිනි මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(ii) මීගමුව, ගුණරත්න මාවත, 4 වැනි කුරණ, අංක 87/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඊ.එස.්එස.්ෙක්. ෙසොයිසා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(iii) මාෙකවිට, තම්මිට, අංක 194 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ඒ.ඩී. විකමසිරි මහතාෙගන් ලැබුණ ෙපත්සම; සහ 

(iv) දිවුලපිටිය, බරවාවිල, අංක 64 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.පී. කරුණාවර්ධන 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 
 
     

පාසල් ආශ තිව මත් දව්ය ෙවළඳාම: විසත්ර 
பாடசாைலகைள அண்மித்த ேபாைதப்ெபா ள் 

வியாபாரம் : விபரம் 
SALE OF NARCOTIC DRUGS CLOSE TO SCHOOLS: DETAILS  

      
    834/’16 

1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) ගංජා, අබින්, මත් ෙපති, ඖෂධ සිරප්, 
මදනෙමෝදක හා ඒ හා සමාන මත් දව්ය සමාජය 
තුළ ශීඝ ෙයන් ව්යාප්තවී ඇති බවත්; 

 (ii) ෙමම මත් දව්ය ෙවළඳාම පාසල් තුළද ව්යාප්තවී 
ඇති බවත්; 

 (iii) පාසල් සිසුන්ද ෙම් සඳහා ඇබ්බැහිවීෙම් 
ප වණතාවක් පවතින බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත මත් දව්යයන්ට අමතරව, පාසල් ආශ තිව 
භාවිතවන බවට වාර්තා වී ඇති ෙවනත් මත් දව්ය 
වර්ග කවෙර්ද; 

 (ii) 2014 හා 2015 යන වර්ෂයන්හිදී පාසල් ආශ තිව 
මත් දව්ය ෙවළඳාම් කළ හා ඊට සම්බන්ධ පාසල් 
සිසුන් අත් අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම සිසුන්ට එෙරහිව ගත් ක යිාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) පාසල් තුළට මත් දව්ය ව්යාප්තවීම වැළැක්වීමට 
ෙගන ඇති ෙවනත් ක යිාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සම්බන්ධව පසු විපරම් කිරීමක් සිදුකරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
. 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கஞ்சா, அபின், ேபாைத மாத்திைரகள், பாணி 
ம ந் , மதன ேமாதகம் மற் ம் அதைனெயாத்த 
ேபாைதப்ெபா ட்கள் ச கத்தில் ாிதமாகப் 
பரவி ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) இந்தப் ேபாைதப்ெபா ள் வியாபாரம் 
பாடசாைலகளி ள் ம் பரவி ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (iii) பாடசாைல மாணவர்க ம் இதற்கு 
அ ைமயாகும் ேபாக்கு நில கின்ற  
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  ேபாைதப்ெபா ட்க க்கு ேமலதிகமாக 
பாடசாைலகைளச் சார்ந்ததாக பாவிக்கப் 
ப வதாக அறியவந் ள்ள ேவ  ேபாைதப் 
ெபா ள் வைககள் யாைவ; 

 (ii) 2014 மற் ம் 2015 ஆகிய ஆண் களில் 
பாடசாைலகைளச் சார்ந்ததாக ேபாைதப் 
ெபா ள் வியாபாரத்தில் ஈ பட்டவர்கைள ம் 
அதேனா  ெதாடர் ைடய பாடசாைல 
மாணவர்கைள ம் ைக ெசய்தல் இடம்ெபற் 

ள்ளதா; 
 (iii) ஆெமனில், அவ்ெவண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 

எவ்வள ; 

 (iv )  ேமற்ப  மாணவர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாண்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பாடசாைலகளி ள் ேபாைதப்ெபா ட்கள் 
பர வைதத் த க்க ேமற்ெகாண் ள்ள ஏைனய 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii) அ  சம்பந்தமான பின்ெதாடர் நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா; 

 (iii) ஆெமனில், அைவ யாைவ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Is he aware that- 
 (i) drugs like cannabis, opium, narcotic drugs, 

medicinal syrups, ‘madanamodaka’ - 
aphrodisiac with narcotic effect have spread fast 
in the society; 

 (ii) the sale of these drugs has spread inside schools 
also; and 

 (iii) there is a tendency of school children getting 
addicted to that? 

(b) Will he inform this House- 
 (i) in addition to the aforementioned narcotic drugs, 

the names of other narcotic drugs that have been 
reported being used in close proximity to 
schools; 

 (ii) whether there were incidents of arresting the 
drug dealers who sold narcotic drugs in close 
proximity to schools and the students who were 
associated with that in 2014 and 2015; 

 (iii) if so, the numbers separately; and 

 (iv) the courses of action that have been taken against 
those students? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) the other courses of action that have been taken 
to prevent the spread of narcotic drugs inside 
schools; 

 (ii) whether there is a follow-up in this regard; and 

 (iii) if so, what those actions are? 

(d) If not, why? 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) නැත. අෙනකුත් රටවල් හා සංසන්දනය කිරීෙම්දී 
ශී ලංකාව මත් දව්ය පාලනය කර ඇති රටක් 
ෙලසට ජාතික හා අන්තර්ජාතික වශෙයන්ද 
පිළිෙගන ඇත. 

 (ii) මත් දව්ය ෙවෙළඳාම පාසල් තුළ සිදුවන බවට 
වාර්තා වී ෙනොමැත. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) බාබුල්, හාන්ස ්හා පාන්පරා 

 (ii) පාසල් ආශිතව මත් දව්ය ෙවෙළඳාම් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් පාසල් සිසුන් අත් අඩංගුවට 
ගැනීමක් සිදුකර ෙනොමැති අතර, මත් දව්ය වැරදි 
සම්බන්ධෙයන් පාසල් වයෙසේ ළමුන් අත් 
අඩංගුවට ෙගන ඇත. 

 (iii) මත් දව්ය වැරදි සම්බන්ධෙයන් පාසල් වයෙසේ 
ළමුන් අත් අඩංගුවට ගැනීම, 

  2014 වර්ෂෙය්  -  236 

  2015 වර්ෂෙය්  -  102 

 (iv) අධිකරණවලට ඉදිරිපත් කර සාමාන්ය නීතිය 
යටෙත් කියාකර ඇත. 

(ඇ) (i)  ෙපොලිස ් මත් දව්ය කාර්යාංශය, සෑම ගාම 
නිලධාරී ෙකොට්ඨාසයක්ම ආවරණය වන පරිදි 
පිහිටුවා ඇති පජා ෙපොලිස ් ඒකක සහ 
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය 
විසින් මත් දව්ය දුර්භාවිතෙය් ආදීනව පිළිබඳව 
පාසල් සිසුන් සහ ෙදමාපියන් ඉලක්ක කරගත් 
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් හා ෙද්ශනා 
පැවැත්වීම ෙමන්ම, අධ්යාපන අමාත්යාංශය සහ 
ශී ලංකා ෙපොලීසිය එක්ව කියාත්මක කරන ළමා 
සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන් හා සාර්ථක අධ්යාපනික 
පදර්ශන කුටි පැවැත්වීම මඟින් දැනුවත් කිරීම් 
කරනු ලැෙබ්. 

  ශී ලංකා ෙපොලීසිය හා අන්තරායකර ඖෂධ 
පාලක ජාතික මණ්ඩලය ඒකාබද්ධව මත් දව්ය 
දුර්භාවිතය පිළිබඳව දත්ත කළමනාකරණ 
පද්ධතිය ඔසේසේ දත්ත ලබාගනිමින් එම දත්ත 
විශේල්ෂණයට ලක්කරමින් පාසල් ළමුන් මත් 
දව්යවලට ඇබ්බැහි වීෙම් පවණතාව පිළිබඳව 
අධ්යයනය කිරීම හා ඒ අනුව මත් දව්ය 
දුර්භාවිතය මැඩලීමට අවශ්ය ඉදිරි සැලසුම් සකස ්
කිරීම සිදු කරනු ලැෙබ්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය 
මඟින් පසු විපරමට ලක්කරනු ලැෙබ්. එහිදී 
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් සිදු කළ හා ෙනොකළ 
පාසල් නිෙයෝජනය වන අන්දමින් මත් දව්ය 
භාවිතය ආශිත සමීක්ෂණයක් දැනටමත් සිදු 
කරමින් පවතී. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, මත් දව්ය ෙවෙළඳාම පාසල් තුළ 
වාර්තා ෙවලා නැති වුණත්, පාසල් වයස අවසන් වනවාත් සමඟම 
තරුණ වයෙසේ ළමුන් මත් දව්ය භාවිතය සම්බන්ධව  නගරාසන්න 
පෙද්ශවල සහ පසිද්ධ සංචාරක පෙද්ශවල පශ්න තිෙබනවාය කියා 
අපට වාර්තා ෙවනවා. අපි ඒ පිළිබඳව  පජා ෙපොලිස් ඒකක හරහා 
දැනටම වැඩසටහන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, විෙශේෂ මත් දව්ය ඒකකය තවත් ශක්තිමත් 
කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒක පශ්නයක් කියලා අපි දන්නවා. 
ඒ සඳහා කියා කරනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා අවසන් කළ තැනින් 

මම මෙග් පළමු අතුරු පශ්නය අහන්න කැමැතියි. ඇමතිතුමා  
සඳහන් කළා පාසල් දරුවන් ගංජා, අබින්, මත්ෙපති, ඖෂධ, සිරප්, 
මදනෙමෝදක සහ ඒ හා සමාන බාබුල් වැනි ෙවනත් මත්වන 
ආහාරවර්ග, පානවර්ග, ෙපති වර්ග ෙහෝ ෙවනත් ෙද්වල්වලට 
ඇබ්බැහි වීම පශ්නයක් හැටියට දකිනවා කියලා. 2014 වසෙර්දී 
236කුත්, 2015 වසෙර්දී 102කුත් ෙම්වාට ඇබ්බැහිවීම් ෙලස 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට 2016  ගණන්-හිලව් 
තවම ලබා ගන්න බැරි ෙවලා ඇති. එක පැත්තකින් මම ඒවා 
ඉල්ලා නැහැ. ෙමොකද, මම ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කෙළේ 2016 
අවුරුද්ෙද්දීයි. ගරු කථානායකතුමනි, පාසල් තුළ මත් දව්ය අෙළවි 
කරන්ෙන් නැති වුණත් සමහර අවස්ථාවලදී මට විදුහල්පතිවරුන්, 
ගුරුවරුන් කියනවා, සමහර පාසල්වල ඉන්න සමහර උසස ්ෙපළ 
ශිෂ්යයන්ෙග් හැසිරීම් ර ටාව තුළ ගංජා පානය කරන බවට සැක 
සහිතයි කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළා 
පාසල් එක්ක සම්බන්ධ වී  අන්තරායකර ඖෂධ පාලක  ජාතික 
මණ්ඩලයත්, ෙපොලීසියත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියා කරනවා 
කියලා. කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන් හා පාසල්වල 
විදුහල්පතිවරුන් එක්ක වූ ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක් ගැන 
අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවාද? එෙහම 
කියාත්මක ෙවන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එක්ක තමයි ෙම් වැඩ කටයුතු 

කරන්ෙන්. නමුත් ඒවා ශක්තිමත් කරන්න අවශ්ය තැන්වල අපි 
ශක්තිමත් කරන්නම්. නමුත් මන්තීතුමා කියන පරිදි පශ්න තිෙබන 
තැන් පිළිබඳව අපට වාර්තා කරන්න පුළුවන්. පශ්න තිෙබන බවට 
වාර්තා වන තැන් සම්බන්ධෙයන් අපි කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පැවති රජයට වඩා අෙප් රජය සිවිල් සමාජයත් එක්ක ෙබොෙහොම 
සමීපව කටයුතු කරනවා. ඇත්තටම අෙප් රජය බලයට පත් වීෙම්දී 
සිවිල් සමාජය ෙලොකු ගාමක බලෙව්ගයක් විධියටත් කියා කළා. 
මත් දව්ය නිවාරණ ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු කරන සිවිල් සංවිධාන  - 
ADIC, Malmadura වාෙග් සංවිධාන - ගණනාවක් තිෙබනවා. 
ඇත්තටම අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලයත්, ෙපොලීසියත්, 
අධ්යාපන ආයතනත්, සිවිල් සංවිධානත්  - ඒ අයෙග් විවිධ ඉගැනුම් 
ඉගැන්වීම් කමෙව්දයන් තිෙබනවා; promotional items  
තිෙබනවා. - එකතු කරෙගන දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන්වලින් 
එහා ගිය සමාජ බලපෑම් සහ සමාජ ආතතියක් ඇති කරන 
වැඩසටහන්  2017 අවුරුද්ෙද් සිට ඉදිරියට සැලැසුම් කරන්න 
අමාත්යාංශයට පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද කියලා මම දැනගන්නට 
කැමතියි. 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා.  

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

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු කථානායකතුමනි, 

ඇමතිතුමා සඳහන් කෙළේ පාසල් තුළ ෙවෙළඳාම් කිරීම පිළිබඳව 
සඳහන් ෙවලා නැහැ කියලායි. ෙපළක් ෙවලාවට පාසල් තුළට ෙම් 
ව්යාපාර සෘජුව ෙගන එන්නට පුළුවන්කම සහ බැරිකම තීරණය 
ෙවන්ෙන් ඒ පාසෙල් විදුහල්පතිවරයාෙග් ෙපෞරුෂය සහ අසහාය 
නායකත්වය - charismatic leadership එක - තිෙබනවාද නැද්ද 
කියන කාරණය මතයි. සමහර ෙවලාවට පාසල් අවට ෙම්වා 
අෙළවි කරන ඒජන්තයන් ෙවනත් ව්යාපාරයක් කරන්ෙන් කියලා 
අපි දන්නවා. විකුණන්ෙන් එළවලු. හැබැයි, එළවලු බක්කිය යට 
තිෙබන්ෙන් ගංජා පැකට්. බුද්ධි අංශය සහ ෙපොලීසිෙය් ෙවනත් 
අංශ ෙයොදවලා ෙමවැනි ස්ථාන -විෙශේෂෙයන්ම පධාන පාසල් සහ 
වැඩි ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් පිරිසක් ඉන්න පාසල් අවට- පිළිබඳව 
ෙතොරතුරු විමර්ශනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
පාසල් ඇතුෙළේ එළවලු නම් විකුණන්ෙන් නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි. නමුත්, අප බුද්ධි අංශය අවශ්ය තැන්වලදී 
අවශ්ය විධියට පාවිච්චි කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2 -929/'16- (2), 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, විෙද්ශ කටයුතු 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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -1014/'16- (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා.  
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ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති තුනක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
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 නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ලබාෙදන්න ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා කල් ඉල්ලනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
හැබැයි, ෙගොඩනැඟිල්ල අරෙගන අවුරුද්දක් ෙවනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහන්ෙන් ෙවන 

පශ්නයක්ද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ගැන තමයි, ගරු කථානායකතුමනි. සමහර පශන්වලට කල් 

ඉල්ලන ෙකොට අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ඒ පශන්යට සැලකිය 
යුතු කාලයක් ගත හැකියි කියා. හැබැයි, ඔබතුමාටම ෙත්ෙරනවා 
ඇති ෙම් අද අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලුවත්, හවස් ෙවන ෙකොට 
පිළිතුරු ලබාෙදන්න පුළුවන් පශ්නයක් බව. "අලුතින් කාර්යාලයක් 
ලබාෙගන තිෙබ්ද?", "එහි කුලිය කීයද?", "එම කුලිය ෙගවා 
තිෙබනවාද?" වැනි පශ්න කීපයක් ෙමයින් තමයි අසා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ සඳහා ෙමපමණ කාලයක් අවශ්යයි කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ලබන සතිෙය් පිළිතුරු ලබාෙදන්න 

පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
සති ෙදකකින් විතර වාෙග් උත්තරය ලබාෙදන්නම්, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. එෙහම කරන්න, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

වාලච්ෙච්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය: 
විසත්ර  

வாைழச்ேசைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாி : விபரம் 
VALAICHENAI DIVISIONAL SECRETARY’S DIVISION: 

DETAILS  

     1145/’16 
5. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 

(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
 ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු, 

වාලච්ෙච්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
පිහිටුවන ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් 
පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් 
ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නිල අංක හා නාමයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී 

නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය කිරීමක් සිදුවීතිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විසත්ර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
(ඇ) (i) එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති 

ගාම නිලධාරි වසම් අතරින් කිසියම් වසමක/
වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් 
ෙවනත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් 
සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, නිල 
අංක ඇතුළු විසත්ර ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ேகாரைளப்பற்  

வாைழச்ேசைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானிப் 
பத்திாிைகயின் பிரதிெயான்ைறச் சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அப்பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் லம் 
உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப்பரப்பள  
எவ்வள  என்பைத ம்; 

13 14 
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 (iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் 
உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்க ம் ெபயர்க ம் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) அப்பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் 

தாபிக்கும்ேபா  உத்திேயாக ர்வமாக 
எல்ைலகைள நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) அப்பிரேதச ெசயலகத்திற்குாிய கிராம அ வலர் 
பிாி களில் ஏேத ம் பிாிவின்/பிாி களின் 
நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  
ெதாழிற்பா கள் ேவ  பிரேதச ெசயலகங்களின் 

லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெபயர்கள், உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்கள் 
உள்ளிட்ட விபரங்கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House -  
 (i)  the date on which the Valaichenai Divisional 

Secretary's Division of Koralepattu in the 
Batticaloa District was established; 

 (ii) whether he will table a copy of the Gazette 
Notification issued in this regard; 

 (iii) what total extent of land area is covered by that 
Divisional Secretary's Division; 

 (iv) how many Grama Niladhari Divisions are 
located in the Division concerned; and  

 (v) what the names and official codes of such Grama 
Niladhari Divisions are? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) whether an official delimitation mission has 

taken place in establishing that Divisional 
Secretary's Division; and  

 (ii) if so, what its details are? 

(c) Will he state - 
 (i) whether administration or other operations of 

any of the Grama Niladhari Division/s falling 
under the Divisional Secretary's Division 
concerned are currently handled by some other 
Divisional Secretariats; and 

 (ii) if so, whether he will submit the names and 
official codes of such Grama Niladhari 
Divisions? 

(d) If not, why?  

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)   (i)   1997.05.29 

       (ii)  ඔව්.  
  ගැසට් පතය සභාගත* කරමි.  

      (iii)  වර්ග කිෙලෝමී ටර් 19.79කි. 

 (iv)  08කි. 

(v)  

 
(ආ)  (i)  ඔව්. 

 (ii)  අංක 983 දරන 1997 ජූලි 04වැනි සිකුරාදා දින 
නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතයට අනුව, අදාළ 
සීමාවන් විසත්ර කර ඇත. 

  (අදාළ ගැසට් පතය සභාගත* කරමි.) 

(ඇ)   (i)  ඔව්. 

 (ii)  ඔව්. 

 
(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

අංකය ගාම නිලධාරි වසම නිල අංකය 

01 මීරාඕෙඩයි (මුස්ලිම්) බටහිර 207 

02 මාන්ෙචෝලයි 207 ඒ 

03 මීරාඕෙඩයි (මුස්ලිම්) නැ ෙඟනහිර 207 බී 

04 ඔඩ්ඩමාවඩි ෙකොට්ඨාස අංක 03 208 

05 ඔඩ්ඩමාවඩි ෙකොට්ඨාස අංක 01 දකුණ 208 බී 

06 ඔඩ්ඩමාවඩි ෙකොට්ඨාස අංක 01 උතුර 208 බී/2 

07 ඔඩ්ඩමාවඩි ෙකොට්ඨාස අංක 02 208 සී 

08 ෙප්පර් ටවුන් 210 බී 

අංකය ගාම නිලධාරි 
වසම 

නිල 
අංකය 

වර්තමානෙය්දී 
පාලනය කරන 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය 

01 කල්ලිච්ෙචයි 210 ඒ ෙකෝරෙල්පත්තු - 
දකුණ (කිරාන්) 

02 වාහෙන්රි 210   

03 වඩුමුෙනයි 210 ඒ 1   

04 වුතුෙච්නයි 210 ඒ 2   

05 පූනානි බටහිර 210 බී   

06 තියාෙවඩ්ඩුවාන් 210 ඊ ෙකෝරෙල්පත්තු - 
මධ්යම 
(වාලච්ෙච්නයි) 

15 16 

[ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා] 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකෝරෙල්පත්තු - මධ්යම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 

කාර්යාලයට අනුයුක්ත කරලා තිෙබන ඇතැම් ගාම නිලධාරි වසම් 
ෙවනත් ෙකොටස් මාර්ගෙයන් පාලනය වනවා කියලා දැන් ඔබතුමා 
කිව්වා. ඒ පිළිබඳව මට දැනගන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඒ සඳහා ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොට්ඨාස ෙදකක් සම්බන්ධ 

වනවා. ඒ, ෙපොෙළොන්නරුව-මඩකලපුව පාරට නැ  ෙඟනහිර ෙදසට 
තිෙබන ගාම නිලධාරි වසම් ෙදක. 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

මම හිතන්ෙන් 2002 වර්ෂෙය්දී පාමම්බලන  ෙකොමිසම මඟින් 
තමයි ෙම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ඇති කෙළේ. එහිදී ගාම 
නිලධාරි වසම් 11ක් නි ර්ෙද්ශ කරනු ලැබුවා. මට දැන ගන්න ලැබී 
තිෙබන අන්දමට ගාම නිලධාරි වසම් තුනක් -නම් වශෙයන් 
කියනවා නම් පූනානි-නැ ෙඟනහිර, රිදීතැන්න හා කාරමුෙනයි 
කියන ගාම නිලධාරි වසම් තුන- එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල 
පෙද්ශෙයන් ඉවත් කරලා ෙවනත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයක් පාලනය කරනවා. ඒ තුළින් එම පෙද්ශවල 
ජීවත්වන ජනතාවට බලවත් පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා නැවතත් එම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට එම ගාම නිලධාරි වසම් තුෙන් 
පරිපාලනය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවාද කියලා මම දැනගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මම ඒ ගැන දිසාපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවක් 

එවන්නම්.  

 

හින්දු පූජනීය ස්ථාන සංවර්ධනය : පියවර 
இந்  வழிபாட் த் தலங்கள் அபிவி த்தி : 

நடவ க்ைக 
DEVELOPMENT OF HINDU RELIGIOUS PLACES: STEPS TAKEN 

844/’16 
9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- 
(2): 

(අ) (i) කතරගම, නල්ලූර්, මුන්ෙන්සව්රම්, 
තිරුෙකෝෙන්ෂ්වරම් හා තිරුෙක්තීශව්රම් යන 
සථ්ානයන්හි පිහිටි ශ  ී ලාංකීය හින්දු 
ආගමිකයන්ෙග් ප ධාන පූජනීය සථ්ාන වන්දනා 
කිරීමට විෙද්ශිකයන්ද පැමිෙණන බවත්; 

 (ii) ෙමම පූජනීය සථ්ානයන්හි විෙද්ශීය සංචාරකයන්ට 
හා ෙද්ශීය සංචාරකයන්ට ප මාණවත් පහසුකම් 
ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) ෙමම සථ්ාන සංවර්ධනය කිරීෙමන් රෙට් 
ආර්ථිකයට ද විශාල දායකත්වයක් ලබාගත හැකි 
බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම පූජනීය සථ්ාන සංවර්ධනයට රජය පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள் 
கு ேயற்றம் மற் ம் இந்  மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) கதிர்காமம், நல் ர், ன்ேனஸ்வரம், 
தி க்ேகாேணஸ்வரம், தி க்ேகதீஸ்வரம் ஆகிய 
இடங்களில் அைமந் ள்ள இலங்ைக இந்  
மதத்தவாின் பிரதான வழிபாட் த் தலங்கைள 
வழிப வதற்காக ெவளிநாட்டவர்க ம் வ ைக 
த கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) இவ் வழிபாட் த் தலங்களில் ெவளிநாட்  
உல்லாசப் பிரயாணிக க்கும் உள்நாட்  
உல்லாசப் பிரயாணிக க்கும்  ேபாதியள  
வசதிகள் இல்ைல என்பைத ம்; 

 (iii )  இவ்விடங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதன் லம் 
நாட் ன் ெபா ளாதாரத் க்கும் ெப ம் 
பங்களிப்ைபப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம் 
என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  வழிபாட் த் தலங்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he admit the fact that -  

 (i) foreigners too visit the main places of religious 
worship of the Sri Lankan Hindus in 
Kataragama, Nallur, Munneswaram, 
Thirukoneshwaram and Thiruketheeshwaram to 
worship; 

 (ii) these places do not have sufficient facilities for 
local and foreign pilgrims who visit those; and 

 (iii) the development of these places will be a boon to 
the economy of the country? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) whether the Government will take steps to 
develop these places of religious worship; and 

 (ii) if so in what manner? 

(c) If not, why?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Hon. Speaker, the Answer is as follows: 

(a) (i) Yes. 

 (ii)  No. 

 (iii) No. 

  I wish to state that the temples, namely 
Kataragama, Nallur, Munneswaram, 
Thirukoneswaram and Thiruketheeswaram, have 
all basic facilities that are necessary for a 
worshipper to conform to or comply with the 
basic norms and rituals of Hindu worship. 

  A place of worship should only provide the 
necessities to a worshipper and not be a place of 
tourist attraction. If the temple is properly 
maintained in accordance with Hindu traditions, 
it would automatically invite worshippers to 
worship that. The temples mentioned in the 
Question already provide all the facilities, 
inviting worshippers to those. If you take into 
consideration the Sri Dalada Maligawa, the most 
sacred shrine of the Buddhists in Sri Lanka, that 
provides all the basic facilities to a worshipper. 
In the same manner, the above-named Hindu 
temples also provide basic facilities to all 
worshippers.  

(b)   (i)   No.  
        (ii) Does not arise.  
(c)  The above temples have already been developed for 

pilgrims to worship and therefore, no further 
development is necessary.  

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර පිළිබඳව මා 

සම්පූර්ණෙයන්ම සෑහීමට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, දළදා මාළිගාව ගත්තත් ෙම් කියන පූජනීය 
ස්ථාන ගත්තත් ෙම් තැන්වලට සංචාරකයන් එන්ෙන් වන්දනා 
කරන්න විතරක්ම ෙනොෙවයි කියලා අපි දන්නවා. ෙද්ශීය ෙබෞද්ධ 
උදවිය දළදා මාළිගාවට හැමතිසේසේම එන්ෙන් නැහැ. සමහර විට 
ෙබෞද්ධ ෙනොවන අයත් දළදා මාළිගාවට එනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, 
හින්දු ආගමික ස්ථානවලට ෙවනත් ලබ්දීන්වල අයත් එනවා. ඒ අය 
හරහා අෙප් ආර්ථිකයට යම් ශක්තියක් ලැෙබනවා. හැබැයි, දළදා 
මාළිගාෙව් පවා විෙද්ශීය සංචාරකයන් සඳහා ෙවනම වැසිකිළි සහ 
ෙපොදු පහසුකම් විෙශේෂෙයන්ම සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ 
පහසුකම් සංචාරකයන්ට අවශ්ය නිසා. හින්දු ආගමික 
ස්ථානවලටත් එවැනි පහසුකම් අවශ්ය බව තමයි එහි පැමිෙණන 
අයෙග් අදහස. ඒෙකන් අදහස් කරන්ෙන් එහි ආර්ථිකමය 
වටිනාකම ෙනොෙවයි. ෙබෞද්ධ ෙහෝ හින්දු සිද්ධස්ථාන ආර්ථිකමය 
වශෙයන් විකිණීමක් ෙහෝ එයට ආර්ථික මිලක් නියම කිරීමට 
ෙනොෙවයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. මා කියන්ෙන්, ඒ තැන්වලට 
යන අයට ඉතා අවම පහසුකම් ෙහෝ ලබා දීම අවශ්ය බවයි. සමහර 
විට ඒවාෙය් භාරකාර මණ්ඩලවලටම එය දරන්න බැහැ. ඒ නිසා 
තමයි දළ දා මාළිගාෙව්ත් අවශ්ය සකස් කිරීම් කර තිෙබන්ෙන්. 
එෙසේ යන අයටත් ඒ අයෙග් පමිතීන්ට - standardsවලට - 
ගැළෙපන විධියට යම් යම් පහසුකම් අවම වශෙයන්  වත් ලබා 
ෙදන්න අමාත්යාංශය සිතන්ෙන් නැද්ද?   

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, I have repeatedly said that all these are huge 

Hindu temples and they have the basic facilities like 
toilets et cetera. If people from any part of the world want 
to visit the temples, they can do so and there are enough 
hotels in the vicinity where they can stay. For instance, if 
you take Kataragama, it is a scared city. There, you do 
not find places in the vicinity of the temple for anyone to 
stay. People can go and stay in any of the hotels located 
across the Menik Ganga. So, the temple is only a place of 
worship. I also look after a temple. There are people who 
come from India to that temple every month. If they want 
to visit the temple, they come all the way from India. 
What I am trying to say is that I am not for making a 
temple a tourist attraction.   

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, I believe that the Hon. Member is insisting 
on having basic facilities such as toilets in those places.   

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Basic facilities such as toilets are there; there are 

enough toilets. You should visit those places and see for 
yourself.  

 
 

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

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියාෙව් තිරුපති ෙකෝවිල ආදී 

තැන්වලට ගිෙයොත් අපි දකිනවා, එම ස්ථානවලට යන 
විෙද්ශිකයන්ටත් ගැළෙපන විධියට අවශ්ය යටිතල පහසුකම් හදා 
තිෙබන බව. ඉන්දියාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි. අෙනකුත් රටවලත් 
යථාර්ථය ඒකයි. මා ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න ෙහේතු වුෙණ්, 
මා නල්ලූර් සහ මුන්ෙන්ස්වරම්හිදීත්, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙකෝෙන්ෂ්වරම්හිදීත් දැකපු සිද්ධියයි. මම ඒ අද්දැකීම පැහැදිලිව 
ලැබුවා. ඒ නිසා තමයි මම ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. ඒ ස්ථානවල 
මූලික වැසිකිළි පහසුකම් තිෙබන බව ඇත්ත. හැබැයි, වැසිකිළි 
පහසුකම් ගැන පමණක් ෙනොෙවයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. ෙම් 
ස්ථානවලට විවිධ ආගමික හා විවිධ පන්ති නිෙයෝජනය කරන අය 
එනවා. ඒ අය පත් ෙවන අපහසුතාව දැකපු නිසායි මම ෙම් පශ්නය 
අහන්ෙන්. අමාත්යාංශය හිතනවා නම් එෙහම පහසුකම් ඕනෑ 
නැහැ කියලා, ඒක ෙවනම පශ්නයක්. 

හැබැයි, දළදා මාළිගාෙව් මාධ්ය ඒකකය පිටුපස හදලා තිෙබන 
වැසිකිළි පද්ධතිය බැලුෙවොත් ගරු ඇමතිතුමා ෙමෙහම පිළිතුරක් 
ෙදන එකක් නැහැ. ඒ නිසා මම කියනවා, ෙම් ගැන තව දුරටත් 
ෙහොයලා බලන්න කියලා.  
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ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Speaker, as far as these temples are concerned, 

they are very ancient temples and all basic facilities and 
amenities are there. We cannot provide any further 
amenities for these temples because they are only places 
of worship. 

Sir, if you take the Temple Tirupati, it is there all 
alone. You cannot do anything in the Temple Tirupati, but 
there are  hotels outside.  In the same manner, in and 
around Nallur, Munneshwaram, Thirukoneshwaram and 
Thiruketheeshwaram, about 300 to 500 yards away, there 
are hotels where  people can go and stay.  In Kataragama 
also it is the same. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is fine. You can devote your attention to that.  
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Correct, Sir. 

  
 

නැ ෙඟනහිර විශව්විද්යාලෙය් ආචාර්ය මණ්ඩලය: 
පුරප්පාඩු 

கிழக்குப் பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளர் குழாம் : 
ெவற்றிடங்கள்  

ACADEMIC STAFF IN EASTERN UNIVERSITY: VACANCIES 
 

965/’16 
10. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

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

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) නැ ෙඟනහිර විශව්විද්යාලෙය් දැනට කියාත්මක පීඨ 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි කියාත්මක ෙදපාර්තෙම්න්තු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එක් එක් පීඨවල සහ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සිටිය 
යුතු සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් පුරප්පාඩු තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව, එක් එක් පීඨය සහ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

 உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தில் தற்ேபா  
இயங்கிவ ம் பீடங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அங்கு இயங்கிவ ம் திைணக்களங்களின் 
எண்ணிக்ைக  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பீடத்தி ம் மற் ம் 
திைணக்களத்தி ம் இ க்கேவண் ய நிரந்தர 
விாி ைரயாளர் குழாம் ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) நிரந்தர விாி ைரயாளர் குழாமில் ெவற்றிடங்கள் 
நில கின்றதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அவ்ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பீடத்தின்ப ம் திைணக்களத் 
தின்ப ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

  

asked the  Minister of  Higher  Education  and  
Highways: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the  number of faculties  functioning  in the 
Eastern University at present; 

 (ii) the number of departments  functioning  in it; 

 (iii) the permanent academic staff that should be 
there in each department and faculty, separately; 

 (iv) whether there are vacancies in  permanent 
academic staff; and 

 (v) if so, the number of  vacancies prevalent  in each 
faculty and department, separately? 

( b) If not, why? 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i) පිඨ 06කි. 

 (ii) ෙදපාර්තෙම්න්තු 33කි. 

 (iii) ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 04 යටෙත් දක්වා ඇත.   

 (iv) ඔව්. 

 (v) ඇමුණුෙමහි තීරු අංක 05 යටෙත් දක්වා ඇත.   

  ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
 சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
  Annex tabled: 
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කෘෂිකර්ම පීඨෙය් සිටිය යුතු සථ්ිර ආචාර්ය මණ්ඩලය 33යි, 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 04යි. තාක්ෂණ පීඨෙය් සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය 
මණ්ඩලය 06යි, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 03යි. වාණිජ හා 
කළමනාකරණ පීඨෙය් සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලය 28යි, 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 03යි. විද්යා පීඨෙය් සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය 
මණ්ඩලය 38යි, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 08යි. කලා හා සංස්කෘතික 
පීඨෙය් සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලය 63යි, පුරප්පාඩු 
සංඛ්යාව 08යි. ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂක විද්යා පීඨෙය්  සිටිය යුතු සථ්ිර 
ආචාර්ය මණ්ඩලය 57යි, පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 21යි. ෙතොරතුරු හා 
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය සඳහා වන මධ්යස්ථානය සහ ඉංගීසි භාෂා 
ඉගැන්වීම් ඒකකෙය් සිටිය යුතු ස්ථිර ආචාර්ය මණ්ඩලය  7යි, 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 03යි. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර 

විශ්වවිද්යාලෙය්ත් ෛවද්ය පීඨයක් තිෙබන නිසා මම ෙම් කරුණ 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමා 
පිළිගන්නවාද සල්ලි තිබුණු පළියට ෙහොද ෙදොස්තරලා හදන්නත් 
බැහැ, ෙහොඳ ෙවඩි තැබීෙම් නාට්ය කරන්නත් බැහැ කියලා? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි "සයිටම්" එක ගැන විවාදය 09ෙවනි දා පවත්වනවාෙන් 

ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පශ්නය ෙමතැනට අදාළ නැහැ ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සල්ලි තිබුණු පළියට ෙහොඳ 

ෙදොස්තරලා හදන්නත් බැහැ, ෙහොඳ ෙවඩි තැබීෙම් නාට්ය 
කරන්නත් බැහැ කියලා ගරු උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා 
පිළිගන්නවාද කියලායි මම ඇහුෙව්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් 09ෙවනි දා පැවැත්ෙවන විවාදෙය්දී 

සාකච්ඡා කරමු.  
      

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

ඔබතුමන්ලා පිළිෙගන තිෙබන ලංකාෙව් උසස් අධ්යාපන 
ආයතනයක පීඨාධිපතිවරෙයක් ෙහෝ ඒ මට්ටෙම් ෙකෙනකු 
පාතාලයට සම්බන්ධයි කියලා දැන ගත්ෙතොත්, "සමයං" වාෙග් 
අයත් සමඟ සම්බන්ධයි කියලා දැන ගත්ෙතොත් ඔබතුමා ගන්නා 
පියවර කුමක්ද?  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ කරනවා. කිසිම සැකයක් නැතිව 

ඒ සියලුෙදනාට දඬුවම් ෙදන්නට ඕනෑ. එතුමා කියන සියලුෙදනාට 
දඬුවම් ෙදන්නට ඕනෑ. ඒක තමයි රජෙය් පතිපත්තිය.  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෛවද්ය පීඨවල  Deansලා 

''සමයං සමීරලා'' නම්, කලින් ආණ්ඩුෙවන් පටන්ෙගන 
ඔබතුමන්ලා කර ගහෙගන යන "සයිටම්" කියන ෙහොර ගුහාෙව් 
පීඨාධිපතිවරයා ''පාතාල සමයං'' වාෙග් සමයං සමීර ෙකෙනක් නම්  
ගරු උසස ්අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා රටට ෙලෝකයට ෙදන 
සහතිකය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ෙමච්චර විස්තර දන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ෙම් සිද්ධිය 

ගැන ඔබතුමා ඔය තරම් දන්ෙන් ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීම්] ගරු 
කථානායකතුමනි,  "පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්."  
 

 කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය සතු ජයන්තිපුර පෙද්ශෙය් 
ඉඩම: විසත්ර 

கமத்ெதாழில் அைமச்சுக்கு உாித்தான ஜயந்தி ர 
பிரேதச க் காணி: விபரம் 

LAND OWNED BY MINISTRY OF AGRICULTURE IN 
JAYANTHIPURA : DETAILS 

 

  1015/’16 
12. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) බත්තරමුල්ල, ජයන්තිපුර පෙද්ශෙය් කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශයට අයත් ඉඩමක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එහි විශාලත්වය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉඩෙම් නිරවුල් භුක්තිය කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශයට ලැබුණු දිනය කවෙර්ද;  

 (iv) නිරවුල් භුක්තිය ලැබුණු අධිකරණ නිෙයෝගය 
කවෙර්ද; 

 (v) එම ඉඩම බලහත්කාරෙයන් අල්ලාෙගන සිටි 
පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (vi) කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය විසින් එම ඉඩම් ෙම් 
වනවිට භාවිත කරනු ලබන කටයුත්ත කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) பத்தர ல்ைல, ஜயந்தி ர பிரேதசத்தில் 

கமத்ெதாழில் அைமச்சுக்கு உாித்தான 
காணிெயான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii)  ஆெமனில், அதன் பரப்பள  யா  என்பைத ம்; 

     (iii) ேமற்ப  காணியின் குழப்பமற்ற உைடைம 
கமத்ெதாழில் அைமச்சுக்குக் கிைடத்த திகதி 
யா  என்பைத ம்; 

 (iv) குழப்பமற்ற உைடைம கிைடத்த நீதிமன்ற 
உத்தர  யா   என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  காணிையப் பலவந்தமாக 
பி த் ைவத்தி ந்த ஆட்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் கவாிகள் யாைவ என்பைத ம்; 
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 (vi) கமத்ெதாழில் அைமச்சினால் ேமற்ப  காணிகள் 
தற்ேபா  எத்தைகய நடவ க்ைகக க்குப் 
பயன்ப த்தப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of  Agriculture: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether there is a land, owned  by the Ministry 
of Agriculture in Jayanthipura , Battaramulla; 

 (ii) if so, of its extent ; 

 (iii) the date on which  the Ministry of Agriculture  
had  the clear possession of the aforesaid land; 

 (iv) the court order   by  which the clear possession 
was  granted; 

 (v) the names and the addresses of the individuals 
who held aforesaid land, forcibly; and 

 (vi) the task for which aforesaid land is being utilized  
by the Ministry  of Agriculture? 

(b) If not, why? 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් 

"බත්තරමුල්ල, ජයන්තිපුර පෙද්ශෙය්" කියලායි. ඒ නිසා 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  කියන්න ෙවනවා,  ෙම්  සියලු 
පශ්නවලට "අදාළ ෙනොෙව්" කියන පිළිතුරයි ලැබී තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ඒ නිසා ඔබතුමාට ෙම් පශ්නය නැවත අහන්න ෙවනවා. 
ඔබතුමා ෙම් පශ්නය නැවත ඇහුෙවොත් මට උත්තර ෙදන්න 
පහසුයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමා කියන්ෙන්, බත්තරමුල්ල පෙද්ශෙය් කිසිම ඉඩමක් 

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට අයිති නැහැ කියලාද? 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට අයිති ඉඩම්  තිෙබනවා. නමුත් 

ජයන්තිපුර පෙද්ශෙය් නැහැ. ෙම් පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන් 
"ජයන්තිපුර පෙද්ශෙය්" තිෙබන ඉඩම ගැන. ඒ නිසා "අදාළ 
ෙනොෙව්" කියලා  පිළිතුර තිෙබනවා. බත්තරමුල්ෙල් ඇති ඉඩම් 
කියලා ඔබතුමා නැවත  පශ්නය ඇහුෙවොත් මට පිළිතුරු ෙදන්න 
පුළුවන්. ඔබතුමා නැවත ඒ පශ්නය අහන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13-1146/'-(16),  ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මැතිතුමා. 
 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මා 

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

 
 

ලංකාෙව් වාසය කරන චීන සම්භවයක් සහිත 
පුද්ගලයන්: විසත්ර 

இலங்ைகயில் வா ம் சீன வம்சாவளியினர்: விபரம்  
PEOPLE WITH CHINESE ANCESTRY LIVING IN SRI LANKA: 

DETAILS 
 

846/’16 
15. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) (i) ශ  ීලංකාව තුළ දීර්ඝ කාලීනව පදිංචිව සිටින චීන 
සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයන් ජීවත්වන ෙකොළඹ 
හා ඒ අවට ග ාම නිලධාරි වසම් කවෙර්ද; 

 (ii) එම පෙද්ශවල දැනට ජීවත්වන චීන සම්භවයක් 
සහිත පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම පුද්ගලයන් ශී ලංකාෙව් ෙවනත් ප ෙද්ශවල 
ජීවත්වන බවට වාර්තාවී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම ජනතාවට අධ්යාපන, උසස ් අධ්යාපන හා 
ෙසෞඛ්ය යන මූලික අවශ්යතා ඉටුකර ගැනීෙම් 
අයිතිය රජය විසින්  තහවුරු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) උක්ත ජනතාවෙග් සංසක්ෘතික අනන්යතා  හා 
පාරම්පරික උරුම  රැකෙගන ජීවත්වීම සඳහා රජය 
අනුග හය  ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைகயில் நீண்ட காலமாக வசித்  
வ கின்ற சீன வம்சாவளியினர் வாழ்கின்ற 
ெகா ம்  மற் ம் அதன் சுற் ப் றங்களி ள்ள 
கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதசங்களில் தற்ேபா  வாழ்கின்ற 
சீன வம்சாவளியினாின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆட்கள் இலங்ைகயின் ேவ  
பிரேதசங்களி ம் வாழ்வதாக அறியக்கிைடத் 

ள்ளதா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  மக்களின் கல்வி, உயர்கல்வி மற் ம் 
சுகாதாரம் ஆகிய அ ப்பைடத் ேதைவக க் 
கான உாிைம அரசாங்கத்தினால் உ தி 
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வாெறன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  மக்களின் கலாசார தனித் வங்கைள ம் 
பாரம்பாிய மர ாிைமகைள ம் ேபணி 
வாழ்வதற்கு அரசாங்கம் அ சரைண 
வழங்கி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of  Home Affairs: 

(a) Will he inform this House-    

 (i) the names of Grama Niladhari Divisions in and 
around Colombo where the people with Chinese 
ancestry had been living in Sri Lanka for a long 
time; 

 (ii) the number of people with Chinese ancestry 
living in those areas at present; and 

 (iii) whether it has been reported that such people 
live in other areas of Sri Lanka?   

(b) Will he also inform this House-  

 (i) whether the Government has guaranteed the 
right for the fulfilling of fundamental needs such 
as education, higher education and health of 
these people; and 

 (ii) if so, the measures taken in that regard? 

(c) Will he further inform this House-  

 (i) whether the Government has extended patronage 
for them to preserve their cultural identities and 
traditional heritage; and 

 (ii) if so, what they are?  

(d) If not, why?  
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ෙකොළඹ, තිඹිරිගසය්ාය, පාදුක්ක, ෙදහිවල, 
කඩුෙවල, ෙමොරටුව, මහරගම, කැසබ්ෑව, 
ෙහෝමාගම, ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට්, 
රත්මලාන, සීතාවක, ෙකොෙළොන්නාව යන 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට අයත් ගාම 
නිලධාරි වසම් 39ක ෙල්ඛනය සභාගත* කරමි. 

 (ii) පුද්ගලයන් 278 

 (iii) ඔව්. අදාළ ෙල්ඛනය සභාගත* කරමි. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ශී ලංකාෙව් සාමාන්ය ජනතාවට හිමිවන සියලුම 
අයිතිවාසිකම් ඔවුන්ට ද හිමි වී ඇත. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ෙපොදුෙව් සාමාන්ය ජනතාවට හිමි සියලු 
අනුගහයන් ඔවුන්ට ද ලබා දී තිෙබ්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම වරක් අපිකානු සම්භවයක් සහිත 

ජනතාව පිළිබඳවත් ෙම් වාෙග්ම පශ්නයක් මතු කළ අවස්ථාෙව් 
එදා ඔබතුමාත් එය අගය කළා. අද මම ෙම් පශ්නය මතු කර 
තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් ජීවත් වන, ලංකාෙව් පුරවැසියන් වන චීන 
සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයන් සම්බන්ධවයි. ෙම් මෑතකදී චීනෙයන් 
ආපු අය ගැන ෙනොෙවයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් වුණා, චීන 
සම්භවයක් සහිත ශී ලාංකිකයන් දැනට 278ක් ඉන්නවායි කියලා. 
ඒ අයට ශී ලංකාෙව් අධ්යාපන, උසස් අධ්යාපන හා ෙසෞඛ්ය ඇතුළු 
මූලික අවශ්යතා ඉටු කර ගැනීෙම් කටයුත්ෙත් දී කිසිම අගතියක් 
නැති බවට රජය තහවුරු කර තිෙබන බවත් ඔබතුමා කිව්වා. 
නමුත්, ෙකොළඹ අවට ජීවත් වන එම පුරවැසියන් පධාන පාසල් 
සීමාෙව් හිටියත් ඒ අයෙග් දරුවන් සමහර පාසල්වලට ඇතුළත් 
කර ගැනීෙම් දී සමහර කාරණා මත ඒ අය එම පාසල්වලට 
ඇතුළත් කර ගැනීෙම් ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් තිෙබන බවත් 
මා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි. මම හිතන 
විධියට  ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට ඒවා පිළිබඳව ඍජුවම 
වාර්තා ෙවලා නැතිව ඇති.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පජාවෙගන් කිහිප ෙදෙනකු ෙගන්වා 
කථා කරලා,   ඒ අයෙග් දරුවන් පාසල්වලට  ඇතුළත් කිරීෙම්දී   
ඇති වන ගැටලු නිරාකරණය කර දීම සඳහා  ගරු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාත් සමඟ එවැනි ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළකට 
මුලපුරන්න ඔබතුමා කැමැතිද කියලා  ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාත්  
සභාෙව් සිටින ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා අහන්න කැමැතියි.   

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඒ අයට අදාළ ෙමොනවා ෙහෝ  පශ්න 

තිෙබනවා නම් ඒවා ෙවන ෙවනම ඉදිරිපත් කෙළොත්  අපට ඒ ගැන 
මැදිහත්වීමක් කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

මා කලින් සඳහන් කළ පරිදි චීන සම්භවයක් සහිත ශී ලාංකිකයන්, 
ඒ වාෙග්ම මාතෙල් වහෙකෝට්ෙට් පෙද්ශෙය් ජීවත් වන පෘතුගීසි 
සම්භවයක් සහිත ශී ලාංකික පිරිස, ඒ වාෙග්ම පුත්තලෙම් 
සිරම්බිඅඩි පෙද්ශෙය් සිටින කැෆර්වරු, ෙම් අය ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
රාජ්ය උත්සවවල දී උත්සව අලංකාර කර ගැනීම සඳහා තමයි 
සම්බන්ධ කර ගන්ෙන්. සමහර ෙවලාවට ෙහණ ගහනෙකොට ඇඳ 
යට තිෙබන යකඩ අරෙගන මිදුලට දමලා  වැස්ස පෑව්වාම නැවත 
ඇතුළට ගන්නවා වාෙග් ෙම් අය සම්බන්ධ කර ගන්ෙන්ත් 
උත්සවයකදී පමණයි.  අෙප් ජාතික නිදහස් දින උත්සවෙය්දී වත් 
ෙම් පජාව  ශී ලාංකික අනන්යතාෙව් ෙකොටසක් විධියට  සම්බන්ධ 
කර ගන්ෙන් නැහැ. 
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් චීන 

සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයන් ගැන පමණයි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ඔක්ෙකෝම ගැන එකට සඳහන් 

කරන්න ෙවනවා ෙන්. ලස්සනට ඝන පිහිටුවා ගන්න ඕනෑ ෙන්. ඒ 
නිසායි මම අහන්ෙන්. 

2018 අවුරුද්ෙද් දී සමරන්නට නියමිතව ඇත්ෙත් ලංකාෙව් 
වැදගත් නිදහස් උත්සවයක්. මම හිතන විධියට එය සමරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඓතිහාසික ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ.  2018 
අවුරුද්ෙද් නිදහස සමරන අවස්ථාවට ෙම් විවිධ සම්භවයන් සහිත 
සියලු ශී ලාංකිකයන් සම්බන්ධ කර ගන්නට ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය දැන් සිටම වැඩ පිළිෙවළකට මුලපිරුෙවොත් නරකද 
කියලා මම අහන්න කැමැතියි.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා කියන විධිෙය් 

කටයුත්තක් නැවත ඇති කරගන්න අපට අමාරුයි. ෙමොකද, ෙම් 
අය දැනටත් ශී ලාංකික පුරවැසියන් හැටියට තමයි සැලෙකන්ෙන්. 
ඒ අයෙගන්  ෙවන්වීමක් පිළිබඳව ෙහෝ ෙවනත් කාරණාවක් 
සම්බන්ධෙයන් යම් ෙයෝජනාවක් එන්ෙන් නැතිව  අපි ඒ  
සම්බන්ධව  මැදිහත්වීමක් කෙළොත්  බරපතළ ගැටලුවක් මතු ෙව්වි 
කියලා මා හිතනවා. ඒ නිසා ඒක ගැන තීරණයක් ගන්න අමාරුයි. 
ඒ අයෙග් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා නම් අපට ඒ ගැන සලකා බලන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඒ අය සමඟ කථා 

කරලා ඔබතුමාට ඒ ගැන ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු කථානායකතුමනි, එම පජාවන්ෙග් නායකයන් මට 
දුන් ෙතොරතුරු මත තමයි මම ෙම් පශ්න ෙයොමු කරන්ෙන්. 
ඇත්තටම ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙවන්වීමක් 
ෙනොෙවයි. වැරදි වැටහීමක් රටටවත්, ෙම් සභාවටවත් ෙදන්න එපා. 
ඒ අයට යම් කිසි උප සංස්කෘතියක් තිෙබනවා. අපි එම උප 
සංස්කෘතියට ගරු කරන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, දකුෙණ් 
අපි කථා කරන භාෂාව ෙවනස්ෙන්. ඒක අෙප් උප සංස්කෘතිය. එම 
උප සංස්කෘතීන් රටට, ෙලෝකයට ෙගන යනවා කියන්ෙන් 
ෙවන්වීමක් ෙනොෙවයි. ඒවා ෙගන ෙනොගිෙයොත් තමයි, ෙවන්වීමක් 
පිළිබඳව අර්බුදයක් ඇති ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අයව සම්බන්ධ කරවන්න ඔබතුමාට 

පුළුවන්. ගරු ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධව ෙසොයා 
බලාවි. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඕනෑ නම් මම ඒ සියලු පජාවන්ෙග් නායකයන් දවසක 

අමාත්යාංශයට එක්ක ෙගන එන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමනි, එෙහම කළාට කමක් 

නැහැ ෙන්ද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අපි ඉල්ලන්ෙන්, ඒ අයට අදාළ පිළිගැනීමක් ෙදන්න කියායි. 

පිළිගැනීමක් ෙනොෙදනෙකොට තමයි ෙවන්වීමක් ඇති ෙවන්ෙන්.  

 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට ෙම් 278 ෙදනාම චීන මිතත්ව 

සංගමය සමඟ ඒකාබද්ධ ෙවලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සංස්කෘතික සහ 
අෙනක් කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ අයෙග් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් 
තිෙබනවා නම් අපට ඒ ගැන නැවත සලකා බලන්න පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙදවන වටය.  
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3. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (ගරු උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக - மாண் மிகு உதய 
பிரபாத் கம்மன்பில சார்பாக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage on behalf of the 
Hon. Udaya Prabhath Gammanpila ) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් "ද ෙර්ඩිෙයෝ ෙසොසයිටි ඔෆ ් ශී ලංකා" 
ෙහවත් ශී ලංකා ෙර්ඩිෙයෝ සමාජය, ආධුනික 
ගුවන් විදුලි කියාකරුවන්ෙග් ජාතික ආයතනය 
ෙලස පිළිෙගන තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එය පිළිගත් දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ පිළිගැනීමට බලපෑ පදනම කවෙර්ද; 

 (iv) එෙසේ පිළිගත් බවට කිසියම් ලියවිල්ලක් නිකුත් 
කර තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම ලියවිල්ල සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைக ெதாைலத்ெதாடர் கள் ஒ ங்கு 
ைறயாக்கல் ஆைணக்கு வினால் "த 

ேற ேயா ெசாசயி  ஒவ் ஸ்ரீ லங்கா" எனப்ப ம் 
இலங்ைக வாெனா க் கழகம், பயி நர் 
வாெனா  இயக்குநர்களின் ேதசிய நி வனமாக 
அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அங்கீகாிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  அங்கீகாிக்கப்ப வதற்கு ஏ வாய 
ைமந்த அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வா  அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ளதாக ஏேத ம் 
ஆவணம் வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனின், அந்த ஆவணத்ைத சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will  he inform this House - 

 (i) whether “the Radio Society of Sri Lanka” alias 
Sri Lanka Radio Society has been recognized by 
the Telecommunication Regulatory Commission 
of Sri Lanka as the National Institute of 
Amateur  Radio Operators; 

 (ii)  if so, the date on which it was recognized; 

 (iii) the basis which was instrumental for it; 

 (iv) whether a document has been issued to the effect 
that it was recognized as the aforesaid institute; 
and 

 (v) if so, whether the document mentioned above 
will be tabled in this House? 

(b) If not, why?   

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  
 
 

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

(අ) (i) නැත.  

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් ඝාතනය කරන ලද 
පුද්ගලයන්: තිකුණාමලය දිසත්ික්කය 

 LTTE யினால் ெகாைல ெசய்யப்பட்ேடார்: 
தி ேகாணமைல மாவட்டம் 

 PERSONS ASSASSINATED BY THE LTTE: TRINCOMALEE 
DISTRICT  
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6. ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා (ගරු ආර්. එම්. පද්ම 
උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர - மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம 
உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera on behalf of the Hon. 
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) LTTE තසත්වාදීන් විසින් 1983 වර්ෂෙයන් පසුව 
තිකුණාමලය දිසත්ික්කය තුළ ඝාතනය කරන ලද 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ්යාව, එක් එක් ජන වර්ගය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ලක් වූ,  

 (i) එක් එක් ෙද්ශපාලන පක්ෂයන්හි නායකයන් ෙහෝ 
සාමාජිකයන් සංඛ්යාව; 

 (ii)  එක් එක් ආගම්වලට අයත් ආගමික නායකයන් 
ෙහෝ එක් එක් ආගම්වලට අයත් ජන සංඛ්යාව; 

 (iii)  රාජ්ය නිලධාරින් සංඛ්යාව; 

 ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) විමසා ඇති කරුණු සම්බන්ධෙයන් 
පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්න තවදුරටත් 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  L T T E  பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தில் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின்ப  
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ்வா  ெகாைல ெசய்யப்பட்ட, 
 (i )  ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின   தைலவர்கள் 

அல்ல  உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக; 
 (ii )  ஒவ்ெவா  மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் 

அல்ல  மதத்ைதச் ேசர்ந்த மக்களின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (iii )  அரச அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 எவ்வள  என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) ேமேல  (அ) மற் ம்  (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள 
விடயங்கள் ெதாடர்பாக ைமயான ஓர் 
அறிக்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of persons assassinated by the LTTE 
terrorists in Trincomalee District after 1983; and 

 (ii) the aforesaid number in respect of each ethnic 
group separately? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of members or leaders in each 
political party; 

 (ii) the religious leaders in respect of each religion or 
number of people that belong to those religions; 
and 

 (iii) the number of public officers; 

 who were assassinated in that manner? 

(c) Will he further inform this House whether a 
comprehensive report is submitted to this House with 
regard to the matters that have been raised in above (a) 
and (b)? 

(d) If not why? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත 

*කරනවා. 
 

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

 
(අ) (i) ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙවත වාර්තා වී ඇති ආකාරයට එක්දහස් 

තුන්සියතිස්තුනයි. (1,333) 

 (ii) සිංහල - හත්සිය හැට එකයි (761) 

  ෙදමළ - තුන්සිය හතළිස්නවයයි (349) 

  මුස්ලිම් - එකසිය හැත්තෑහතරයි (174) 

  චීන ජාතික - හතයි (07) 

  ජාතියක් වශෙයන් හඳුනා ෙනොගත් - හතළිස්ෙදකයි 
(42)  

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) ෙබෞද්ධ - හත්සිය පනස් එකයි (751) 

  හින්දු - තුන්සිය පනස්හතරයි (354) 

  ඉස්ලාම් - එකසිය හැත්තෑහතරයි (174) 

  කෙතෝලික - එකයි (01) 

  ආගම් අනුව හඳුනා ෙනොගත්  - පනස්තුනයි (53)  

 (iii) ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙවත වාර්තා වී ඇති ආකාරයට තුන්සිය 
හැටතුනයි. (363) 

(ඇ) ෙමම සිදුවීම් සිදු වී දැනට ෙබොෙහෝ කාලයක් ගත වී ඇති බැවින් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට පමාණවත් තරම් 
කාලයක් අවශ්ය ෙව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

නිවාස ෙනොමැති පවුල් : මාතර දිසත්ික්කය   
களற்ற கு ம்பங்கள்: மாத்தைற மாவட்டம் 

 FAMILIES DISPOSSESSED OF HOUSES: MATARA 
DISTRICT  
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7. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (ගරු ඩලස ්

අලහප්ෙපරුම මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage on behalf of the 
Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය් නිවාස ෙනොමැති බවට 
හඳුනාගත් පවුල් සංඛ්යාව; 

 (ii) මාතර දිසත්ික්කෙය් අර්ධ සථ්ිර හා සථ්ිර නිවාසවල 
ජීවත්වන පවුල් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය, අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) (i) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිසත්ික්කෙය් 
රජ ෙය් ආධාර මත ඉදිකර ඇති නිවාස සංඛ්යාව; 

 (ii) වර්ෂ 2014 සිට 2016 දක්වා මාතර දිසත්ික්කෙය් 
රජෙය් නිවාස ණය මත ඉදිකර ඇති නිවාස 
සංඛ්යාව; 

 (iii) 2014, 2015 සහ 2016 වර්ෂවල මාතර 
දිසත්ික්කෙය් නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා 
ෙවන් කරන ලද මුදල; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්නත් එතුමා ෙමම  සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i )  மாத்தைற மாவட்டத்தில் கள் 
இல்லாதவர்கள் என இனங்காணப்பட் ள்ள 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii )  மாத்தைற மாவட்டத்தில் பகுதியள  நிரந்தர 
மற் ம் நிரந்தர களில் வா ம் 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  2013ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்  
வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில் அரசின் 
உதவி டன் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள களின் 
எண்ணிக்ைக; 

 ( i i )  2014ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்  
வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில் அரச 

டைமப் க் கடன் அ ப்பைடயில் 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள களின் 
எண்ணிக்ைக; 

 ( i ii )  2014, 2015, 2016ஆம் ஆண் களில் மாத்தைற 
மாவட்டத்தில் டைமப்  அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்க க்கு ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக; 

 ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வள  
என்பைத அவர் ேம ம் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

35 36 
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asked  the  Minister  of  Housing  and  Construction: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the number of families that have been identified 
to be not possessing houses; and  

 (ii) the number  of families that live in semi-
permanent and  permanent houses;   

 in each Divisional Secretary's Division in Matara 
District, separately ? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number  of  houses that have been  
constructed  on Government aid during the 
period from the year 2013 up to 2016; 

 (ii) the number of  houses that have been 
constructed  on the housing loans provided  
by the Government  during the period from the 
year 2014 up to 2016; and 

 (iii) the amount of money allocated for housing 
development programmes  in the years 
2014,2015 and  2016;   

 in Matara District separately on per year basis? 
(c) If not, why ?   

 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  
 

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

 

(අ) (i)  

 

අනු 
අංකය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

නිවාස ෙනොමැති 
පවුල් සංඛ්යාව 

1 මාතර 1,343 

2 කඹුරුපිටිය 663 

3 හක්මන 1,162 

4 පස්ෙගොඩ 1,535 

5 ෙකොටෙපොල 4,267 

6 මාලිම්බඩ 798 

7 අකුරැස්ස 971 

8 දික්වැල්ල 1,218 

9 වැලිගම 2,333 

10 තිහෙගොඩ 391 

11 මුලටියන 1,076 

12 ෙදවිනුවර 1,157 

13 පිටබැද්දර 1,396 

14 වැලිපිටිය 1,505 

15 කිරින්ද 392 

16 අතුරලිය 998 

එකතුව 21,100 

 (ii)  

 
(ආ) (i)  

 
(ii)  

 

අනු 
අංකය
   

පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය
   

අර්ධ ස්ථිර නිවාස සංඛ්යාව 

අඩක් 
ඉදිකළ 
නිවාස 

කපරාරු 
කළ යුතු 
නිවාස 

මුළු 
නිවාස 
සංඛ්යාව 

1 මාතර 26,195 622 955 1,577 

2 කඹුරුපිටිය 9,333 414 1,153 1,567 

3 හක්මන 6,101 699 998 1,697 

4 පස්ෙගොඩ 13,277 375 2,403 2,778 

5 ෙකොටෙපොල 10,985 636 1,629 2,265 

6 මාලිම්බඩ 7,708 554 758 1,312 

7 අකුරැස්ස 11,299 340 2,019 2,359 

8 දික්වැල්ල 11,585 367 1,323 1,690 

9 වැලිගම 15,482 781 1,422 2,203 

10 තිහෙගොඩ 8,250 232 718 950 

11 මුලටියන 11,184 341 1,641 1,982 

12 ෙදවිනුවර 9,503 1,027 2,126 3,153 

13 පිටබැද්දර 10,212 357 2,234 2,591 

14 වැලිපිටිය 10,050 848 2,129 2,977 

15 කිරින්ද 4,698 222 609 831 

16 අතුරලිය 7,267 108 778 886 

  එකතුව 173,129 7,923 22,895 30,818 

ස්ථිර 
නිවාස 
සංඛ්යාව
   

වැඩසටහන 2013 
වර්ෂෙය් 
ලබා 
දුන් 
ආධාර 
සංඛ්යාව 

2014 
වර්ෂෙය් 
ලබා 
දුන් 
ආධාර 
සංඛ්යාව 

2015 
වර්ෂෙය් 
ලබා දුන් 
ආධාර 
සංඛ්යාව 

2016 
වර්ෂෙය් 
ලබා දුන් 
ආධාර 
සංඛ්යාව 

මුළු 
එකතුව 

ජන 1       1 

සසුෙනන් 
ෙසවණ 

1 35 1   37 

ෙසවණ 
ආධාර 

  2   1 3 

වතු ආධාර   11     11 
කාන්තා 
පමුඛ 
ආධාර 

      6 6 

එකතුව 2 48 1 7 58 

වැඩසටහන ලබා දුන් ණය 

  2014 2015 2016 මුළු එකතුව 

විසිරි නිවාස ණය 
වැඩසටහන 

499   1,258 1,757 

වතු නිවාස ණය 
වැඩසටහන 

136     136 

2015 සැමට ෙසවණ 
නිවාස ණය වැඩසටහන 

  1,572   1,572 

ජන ෙසවණ උපහාර 
ණය වැඩසටහන 

327 156   483 

කාන්තා පමුඛ නිවාස 
ණය වැඩසටහන 

    13 13 

එකතුව 962 1,728 1,271 3,961 

37 38 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(iii)  

 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 

ළමා හා කාන්තා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම : 
විෙශේෂිත අධිකරණයක් පිහිටුවීම   

ெபண்கள் மற் ம் சி வர்களின் உாிைமகளின் 
பா காப் : விேசட நீதிமன்றத்ைத அைமத்தல் 
PROTECTION OF RIGHTS OF CHILDREN AND WOMEN: 

SETTING-UP OF SPECIAL COURT  
 

1343/’16 
8. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් 

මහතා  ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு ேஹசான் 
விதானேக சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Heshan 
Withanage)   
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1) : 

(අ) (i) ළමා අපෙයෝජන හා ලිංගික අතවර ෙහේතුෙවන් 
ලංකාෙව් කාන්තාවන් සහ ළමුන් විශාල පිරිසක් 
අධිකරණය ඉදිරියට පැමිෙණන බවත්; 

 (ii)  ඔවුන් විවෘත අධිකරණය තුළදීත්, ජනමාධ්ය 
හරහාත් වරින් වර වක ෙලස නැවත එවැනි වූ 
අපෙයෝජනයට හා අතවරයට ෙගොදුරුවන බවත්; 

 (iii) එමඟින් ඔවුන් සමාජගතවීෙම්දී පශන් රාශියකට 
සහ විවිධ මානසික දුබලතාවයන්ට ලක් වී පීඩා 
විඳින බවත්;  

 එතුමිය දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) උක්ත ෙහේතුව මත ලංකාෙව් ළමා හා කාන්තා 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විෙශේෂිත 
අධිකරණයක් පිහිටුවීමට ෙයෝජනා කරන්ෙන්ද; 

 (ii)  එවැනි තත්ත්වයකදී ඔවුන්ෙග් අනාගත අභිවෘද්ධිය 
පිණිස ජනමාධ්ය ෙවත මාධ්ය වාර්තාකරණෙය් 
සීමාවන් පැනවීමට සැලසුමක් තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගත වන කාලය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

වැඩසටහන අනුමත මුදල රුපියල් මිලියන 

  2014 2015 2016 මුළු 
එකතුව 

විසිරි නිවාස ණය 
වැඩසටහන 

62.51   166.30 288.81 

වතු නිවාස ණය 
වැඩසටහන 

27.60     27.60 

2015 ෙපොකුරු නිවාස 
ණය වැඩසටහන 

  140.61   140.61 

ජන ෙසවණ උපහාර 
ණය වැඩසටහන 

108.85 54.20   163.05 

කාන්තා පමුඛ නිවාස 
ණය වැඩසටහන 

    1.31 1.31 

එකතුව 198.96 194.81 167.61 561.38 

மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) சி வர் ஷ்பிரேயாகம் மற் ம் பா யல் 
ன் த்தல்கள் காரணமாக இலங்ைகயில் 

ெபண்கள் மற் ம் சி வர்கள் ெப மளவில் 
நீதிமன்றத்திற்கு வ கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் பகிரங்க நீதிமன்றத்தி ம் ஊடகங்கள் 
லமாக ம் அ க்க  மைற கமாக மீண் ம் 

அவ்வாறான ஷ்பிரேயாகங்க க்கும் 
ன் த்தல்க க்கும் உள்ளாகின்றனர் 

என்பைத ம்; 

 (iii) இதன் லம் அவர்கள் ச கமயப்ப ம்ேபா  
பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கும் உளாீதியிலான 
பல னங்க க்கும் உள்ளாகி கஷ்டப் 
ப கின்றனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்கூறிய காரணத்தினால் இலங்ைகயில் 
ெபண்கள் மற் ம் சி வர்களின் உாிைமகைளப் 
பா காப்பதற்காக விேசட நீதிமன்றெமான்ைற 
அைமப்பதற்கு ன்ெமாழிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறான நிைலயில் அவர்கள  எதிர்கால 
நலன் க தி ஊடகங்கள் மீ  ெசய்திகைள 
ெவளியி வ  ெதாடர்பாக வைரயைறகைள 
விதிக்கத் திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கு ெசல் ம் காலம் எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Women and Child Affairs: 
(a) Is she aware that - 

 (i) a large number of women and children of Sri 
Lanka appear in courts as a result of child abuse 
and sexual harassment; 

 (ii) they are repeatedly subjected to such abuse and 
harassment indirectly in the open court and 
through mass media; and 

 (iii) they suffer in reintegration into society facing a 
host of issues and  various psychological 
weaknesses owing to this? 

(b) Will she inform this House - 

 (i) whether setting-up of a special court to protect 
the rights of children and women in Sri Lanka is 
proposed due to the aforesaid situation; and 

 (ii) whether there is a plan to impose restrictions on 
media with respect to reporting in such a 
situation for the future well being of children 
and women; and 

 (iii) if so, the time frame required for that? 
(c) If not, why? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාන්තා  හා ළමා කටයුතු 

අමාත්යතුමිය ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  

39 40 

[ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා] 
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ)(i), (ii) සහ (iii)  සඳහා උත්තරය - ඔව්. 

(ආ) (i) ෙමරට ළමා හා කාන්තා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම 
උෙදසා විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවීෙම් අවශ්යතාව 
අමාත්යාංශය මගින් හඳුනාෙගන ඇති අතර ළමුන්ෙග් ගැටලු 
සම්බන්ධව නඩු කටයුතු ෙගනයාම සඳහා දැනටමත් විෙශේෂ 
අධිකරණයක් පිහිටුවා ඇත. 

  ළමා අපචාර සම්බන්ධ සිද්ධීන්වලට අදාළ නඩු කටයුතු 
ෙබොෙහෝ දුරට විවෘත අධිකරණෙය් විභාග කිරීම දැනටමත් 
සිදු ෙනොෙව්. දරුවාෙග් ෙපෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි 
ෙමම නඩු කටයුතු විමර්ශනය සිදු ෙකෙරන අතර 
කාන්තාවන්ට සිදුවන ලිංගික හිරිහැර පිළිබඳ නඩු 
කටයුතුවලදී ද වින්දිත පාර්ශ්වෙය් ඉල්ලීම පරිදි විවෘත 
අධිකරණෙයන් බාහිරව ඇෙග් ෙපෞද්ගලිකත්වයට හානි 
ෙනොවන පරිදි නඩු කටයුතු ෙගන යාමට දැනට පවතින 
නීතිය තුළ (අපරාධ නඩු විධාන සංගහය) ඉඩකඩ සලසා දී 
ඇත. එෙහත් දැනට කාන්තාවන් සඳහා විෙශේෂිත වූ 
අධිකරණයක් පිහිටුවා ෙනොමැති නමුදු, එවැන්නක් ඇති 
කිරීෙම් අවශ්යතාව පිළිබඳ අප අමාත්යාංශය අවෙබෝධ 
කරෙගන ඇති අතර, ඒ සඳහා අදාළ රාජ්ය ආයතන සමඟ 
සාකච්ඡා කිරීම සිදු කරෙගන යනු ලබයි. 

 (ii) ෙමරට සිදුවන කාන්තා හා ළමා අපචාර පිළිබඳව මාධ්ය 
වාර්තාකරණෙය්දී විෙශේෂෙයන් වින්දිත පාර්ශ්වයන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලිකත්වයට හානි ෙනොවන ආකාරෙයන් 
සදාචාරාත්මක පසුබිමකින් අදාළ සිද්ධීන් වාර්තාකරණයට 
ෙපලඹවීම උෙදසා කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශය 
මැදිහත්ව 2016 වසෙර් සැකසුණ "ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය හා 
ලිංගිකත්වය මත පදනම් වූ හිංසනයන් පිටු දැකීම සඳහා වන 
පතිපත්තිමය රාමුවක් සහ ජාතික කියාකාරි සැලැස්ම 2016-
2020" ක් සැකසුණු අතර, ඒ සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලැබී ඇත. ඒ අනුව ෙමවැනි පචණ්ඩ කියා 
වාර්තාකරණෙය්දී සහ ෙපෞද්ගලිකත්වයට ගරු කිරීෙම්දී 
මාධ්ය සඳහා වන චර්යා ධර්ම පද්ධතිෙය් දක්වා ඇති පමිතීන් 
වර්ධනය කිරීම සහ ඒවාට අනුකූලව කටයුතු කිරීමටත්, 
ෙමවැනි හිංසන සිද්ධීන් වාර්තා කිරීෙම්දී වගකීෙමන් යුතුව 
සහ සංෙව්දීභාවෙයන් කටයුතු කිරීම සඳහා මාධ්ය කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් ශක්යතා වර්ධනය කිරීමට කටයුතු කිරීමටත් 
ධනාත්මක ස්වරූපෙයන් සංෙව්දීකරණය හරහා ෙමවැනි 
හිංසන ආමන්තණය කිරීමට මාධ්ය මැදිහත් කරවීම උෙදසා 
ෙමම කියාකාරී සැලැස්ම මගින් සැලසුම් සකස් කර ඇත.  

 (iii) 2016-2020 දක්වා වූ වසර පහ තුළ ෙමය කියාත්මකවීමට 
නියමිත අතර විවිධ වූ ජාතික මට්ටෙම් කියාකාරකම් හා 
කෙමෝපායන් අනුගමනය කිරීමට රජෙය් මාධ්ය ආයතන හා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය 
ඇතුළු අදාළ ෙසසු රාජ්ය ආයතන ඒකාබද්ධව ෙමම 
වැඩසටහන දියත් කිරීමට ආරම්භ කර ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනගී. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11-1007/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 
 

 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් ඝාතනය කරන ලද 

පුද්ගලයන් : පුත්තලම දිසත්ික්කය 
 LTTE யினால் ெகாைல ெசய்யப்பட்ேடார்: த்தளம் 

மாவட்டம் 
PERSONS ASSASSINATED BY THE LTTE: PUTTALAM 

DISTRICT  
1210/’16 

14.ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා  (ගරු ආර්. එම්. පද්ම 
උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர - மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம 
உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera on behalf of the Hon. 
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) LTTE තසත්වාදීන් විසින් 1983 වර්ෂෙයන් පසුව 
පුත්තලම දිසත්ික්කය තුළ ඝාතනය කරන ලද 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ්යාව, එක් එක් ජන වර්ගය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ලක් වූ,  

 (i) එක් එක් ෙද්ශපාලන පක්ෂයන්හි නායකයන් ෙහෝ 
සාමාජිකයන් සංඛ්යාව; 

 (ii)  එක් එක් ආගම්වලට අයත් ආගමික නායකයන් 
ෙහෝ එක් එක් ආගමට අයත් ජන සංඛ්යාව; 

 (iii)  රාජ්ය නිලධාරින් සංඛ්යාව; 

 ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) විමසා ඇති කරුණු සම්බන්ධෙයන් 
පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්න තවදුරටත් 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  LTTE பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் ஆண் ன் 
பின்னர் த்தளம் மாவட்டத்தில் ெகாைல 
ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள ; 

 (ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின்ப  
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ்வா  ெகாைல ெசய்யப்பட்ட, 

 (i )  ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின   தைலவர்கள் 
அல்ல  உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii )  ஒவ்ெவா  மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் 
அல்ல  மதத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (iii ) அரச அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 எவ்வள  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(இ) ேமேல (அ) மற் ம்  (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள 
விடயங்கள் ெதாடர்பாக ைமயான 
அறிக்ைகெயான்ைறச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம் ேம ம் அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of persons assassinated by the LTTE 
terrorists in Puttalam District after 1983; and 

 (ii) the aforesaid number in respect of each ethnic 
group separately? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of members or leaders in each 
political party; 

 (ii) the religious leaders in respect of each religion or 
number of people that belong to those religions; 
and 

 (iii) the number of public officers; 

 who were assassinated in that manner? 
(c) Will he further inform this House whether a 

comprehensive report is submitted to this House with 
regard to the matters that have been raised in above (a) 
and (b)? 

(d) If not why? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 

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

(අ) (i) ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙවත වාර්තා වී ඇති ආකාරයට හතළිස් 
අටයි. (48) 

 (ii) සිංහල - හතළිස්හතයි (47) 

  ෙදමළ - එකයි (01) 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) ෙබෞද්ධ - හතළිස් එකයි (41) 

  හින්දු - එකයි (01) 

  කෙතෝලික - හයයි (06) 

 (iii) ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙවත වාර්තා වී ඇති ආකාරයට විසිපහයි. 
(25) 

(ඇ) ෙමම සිදුවීම් සිදු වී දැනට ෙබොෙහෝ කාලයක් ගත වී ඇති බැවින් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට පමාණවත් තරම් 
කාලයක් අවශ්ය ෙව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනගී.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 
පශ්න. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 

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

 
I 
 

මුදල් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු ෙකෙරහි ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් සුවිෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවීම 

நிதியைமச்சின் விவகாரங்கள் ெதாடர்பில் பிரதம 
அைமச்சாின் விேசட கவனத்ைத ஈர்த்தல் 

DRAWING PRIME MINISTER’S SPECIAL ATTENTION TO 
AFFAIRS OF FINANCE MINISTRY  

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

පශ්නය ගරු අගාමාත්යතුමා ෙවත ෙයොමු කරන්ෙන් පිළිතුරක් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්. ෙමය ඉතාම බරපතළම තත්ත්වයක් 
නිසායි පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා ගැනීම සඳහා ෙමෙසේ ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වන ව්යවස්ථාවට අනුව රාජ්ය 
මූල්ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වන බැවින්ද, 
එමඟින් පවරන ලද බලය මත (1949 මුදල් නීති පනතින්) ශී ලංකා 
මහ බැංකුවට, රෙටහි සමස්ත මූල්ය කමය හැසිරවීමට අවශ්ය 
පුළුල් ෛනතික බලතල පවරා ඇති බැවින්ද, 

01.  2017 ෙපබරවාරි 26 වන දින මුදල් අමාත්යාංශය විසින් 
නිකුත් කළ නිෙව්දනෙයහි හත්වන ෙකොටස ෙකෙරහි ශී 
ලංකා මහ බැංකුව පිළිබඳ වගකීම පැවරී ඇති ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් සුවිෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරමි. එහි 
සඳහන් ෙවනවා,  

 "ෙම් ආකාරයට සියලු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කර 
ඇත්ෙත් ලියාපදිංචි ෙකොටස ්හා සුරැකුම්පත් ආඥාපනෙත් 
අඩංගු පතිපාදන උල්ලංඝනය කරමිනි. මහ බැංකුෙව් 
විෙශේෂඥයන් සහ වෘත්තිකයන් යැයි කියා ගන්නා 
නිලධාරින් පිරිසක් විසින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට හා 
අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාට පහසුකම් සලසා දීම සඳහා 
දැනට පශන්යකට තුඩු දී ඇති ෙපෞද්ගලික බැඳුම්කර නිකුතු 
හරහා රාජ්ය ණය අවකළමනාකරණය කර ඇත්ෙත් 
ෙමෙලසිනි. රාජ්ය ණය ෙල්ඛකාධිකාරීවරයා විසින් 
ෙවන්ෙද්සිවලදී නිකුත් කරනු ලැබූ බවට නිෙව්දනය 
කරමින් සියලුම ෙපෞද්ගලික නිකුතු නීත්යනුකූල භාවයට 
පත් කිරීමට ෙපර කී ගැසට් නිෙව්දනය ෙයොදා ෙගන ඇත." 
යනුෙවන්. 

 මා ෙමය උපුටා දැක්වූෙය් ෙමහි ඇති බරපතළකම ගරු 
අගාමාත්යතුමා ෙත්රුම් ගනීවි කියන කාරණය මතයි. ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අවසථ්ාෙව් සභාෙව් නැහැ.  

02.  උක්ත පකාශනය පිළිබඳව සහ එයට අදාළ 2015.01.01 
දිනැති 1895/19 දරන ගැසට් නිෙව්දනය හා සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපති බැඳුම්කර ෙකොමිසම හමුෙව් ෙහළදරවු වී, 
පුවත්පත් මඟින් වාර්තා කළ පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ෙකෙරහි ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.  
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[ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා] 
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 ඊළඟ කාරණය, 2017.03.01 "ලංකාදීප" ඥාතිවරයාෙග්ම 
පත්තරෙයනුයි මා  ෙමය උපුටා දක්වන්ෙන්. 

 "පශන්ය :  ''සන්ෙඩ් ටයිම්ස'්' පුවත්පෙත් පළවූ ෙමම 
වාර්තාව ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
වුණාද? 

 පිළිතුර :  මම ෙම් ගැන දැන ගත්ෙත් මාධ්ය මඟින්. "    

 මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙම් කියන්ෙන්. ඊළඟට, 

 "පශන්ය : ෙමම පකාශය නිකුත් කර ඇත්ෙත් මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන්; එම අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා ෙලස ඔබ ෙම් ගැන දන්ෙන් 
නැද්ද?"   

 පිළිතුර: මාධ්යෙයන් දැනගන්නා තුරු මා ඒ ගැන දන්ෙන් 
නැහැ.'' 

 ෙමන්න! මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් පිළිතුර. 

 ''පශන්ය: මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙලස ඔබ 
ෙනොදැන මාධ්යයට ෙම් වාෙග් පකාශ නිකුත් 
කළ හැකිද? 

 පිළිතුර: ඔව්. මුදල් අමාත්යාංශෙය් කාර්යාලෙයන් විවිධ 
අන්දෙම් මාධ්ය පකාශ නිකුත් කරනවා. ඒ 
පිළිබඳව මා දන්ෙන් නැහැ. 

 විනිසුරු පසන්න ජයවර්ධන මහතා:-  ෙමම මාධ්ය පකාශය 
ඔබ අමාත්යාංශෙයන් නිකුත් කළ බව ඔබ පිළිගන්නවාද? 

 පිළිතුර: ඔව්. 

 පශන්ය: 2015 ජනවාරි මස 15 වැනිදා නිකුත් කළ           
ගැසට් නිෙව්දනය සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් පුවත් පත් නිෙව්දනය නිකුත් 
කරන ලද්ෙද් කවුද? 

 පිළිතුර: අමාත්යවරයාෙග් මාධ්ය ෙල්කම් සිසිර විෙජ්සිංහ 
මහතා.'' 

 ගරු කථානායකතුමනි, බරපතළම පශන්ය මතු ෙවන්ෙන් 
ෙමතැනදීයි. 

 ''පශන්ය: ඔහු ෙමම ලිපිෙය් මුදා තබා ඇත්ෙත් අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරයා ෙලස ෙන්ද? 

 පිළිතුර: ඔව්. නමුත් ඔහු අමාත්යවරයාෙග් මාධ්ය 
ෙල්කම්වරයායි.'' -ෙල්කම්ෙග් සීල් එක ගහලා 
නිකුත් කළ බව ෙල්කම් දන්ෙන් නැහැ. - 

 ෙම් අවසථ්ාෙව්දී මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ආචාර්ය 
ආර්.එච්.එස.් සමරතුංග මහතා සිසිර විෙජ්සිංහ මහතාෙග් 
පත්වීම් ලිපිය ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කෙළේය. 

 ''පශන්ය: 2015 ජනවාරි මස 15වැනිදා නිකුත් කළ            
ගැසට් නිෙව්දනය සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් පුවත් පත් නිෙව්දනය නිකුත් 
කිරීම සුරැකුම් නීතියට පටහැනියි ෙන්ද? 

 පිළිතුර: ඔව්.'' 

 මුදල් ඇමතිවරයා දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙකෝ? 
අගමැතිතුමා නම් ෙකොෙහේ හරි ගමනක් ගිහින් ඇති. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නය අසා ඉවරද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අවසාන කරනවා. 

''විනිසුරු පසන්න ජයවර්ධන මහතා:- 2015.02.23 වැනිදා 
පැවැත්වූ මූල්ය මණ්ඩලෙය් රැසව්ීම් ෙදකකට 
සමරතුංග මහතා සහභාගි වුණා ෙන්ද? 

පිළිතුර:  ඔව්.''  

''ලංකාදීප'' පුවත් පෙත් පළවූ එම ෙකොටස මා සභාගත* 
කරන්න කැමැතියි. 

මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමැතියකින් ෙතොරව, 
මුදල් අමාත්යාංශය නමින්, ගරු මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක 
මහතාෙග් මාධ්ය ෙල්කම්වරයා වන සිසිර වි ෙජ්සිංහ මහතා හිටපු 
ජනාධිපති හා මුදල් අමාත්ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහ හිටපු 
මහ බැංකු අධිපතිවරයාට ද්ෙව්ශ සහගත සාවද්ය ෙචෝදනා එල්ල 
කිරීම තුළින් සමස්ත මුදල් ෙවෙළඳ ෙපොළ ණය, ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ඇතුළු රාජ්ය ණය කළමනාකරණ ක්ෙෂේතෙයහි ඉමහත් 
කැළඹීමක් ඇතිවී, දැවැන්ත මූල්ය අර්බුදයක් නිර්මාණය ෙවමින් 
පවතී. එබැවින් ෙමය සමනය ෙකොට මූල්ය පද්ධතිෙයහි විශ්වාසය 
යළි තහවුරු කිරීම හා මුදල් අමාත්යාංශය විසින් කරන කටයුතු 
රටට හානිකර බවින් වළකාලීම සඳහා ෙමම බරපතළ පශ්න 
ඉදිරිෙය් එතුමා විසින් ගනු ලබන කියාමාර්ගය ෙම් සභාවට 
පැහැදිලි කරනවාද කියා ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් අහනවා. 

 

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

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 Sir, the Hon. Prime Minister will answer it tomorrow, 

but the fact of the matter is, there is a Commission of 
Inquiry going on. ෙකොමිෂන් එකක් තිෙබනවා. ඒ ෙකොමිෂන් 
එෙක් සිද්ධ වන ෙද්වල් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන එක 
වැරැදියි.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Tomorrow the Hon. Prime Minister will reply to that. 

Is it? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the Hon. Prime Minster will reply. But, it is unfair 

to quote what is happening before the Commission and 
make statements in Parliament. You will only prejudice.  
ෙකොමිෂන් එකක ෙදන සාක්ෂි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමෙහම කියවන 
ෙකොට මුළු පරීක්ෂණයටම අහිතකරයි. [බාධා කිරීම්] ෙමෙහම 
කියවන එක වැරැදියි. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
අවුරුදු කීයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවාද?  ඔබතුමා 1983 ඉඳලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. එතුමා 1983 ඉඳලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්නවා. එතුමා ෙම්ක දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We cannot go for a debate on this; I cannot allow a 

debate on this. Hon. Dinesh Gunawardena, let the Hon. 
Prime Minister reply to this tomorrow.  
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*   னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella)  
He will reply tomorrow.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, he will reply tomorrow. -[Interruption.] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You are a very experienced Parliamentarian and you 

have been in Parliament since 1983. - [Interruption.] 
   
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] I cannot 

allow you to have a debate on this. But, if you need a 
clarification - 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Not a debate, but I Just want to - [Interruption.] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Mike එක ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Mike එකට අවසර ෙදන්නම්. That is my job.  Mike එකට 

අවසර දීම, ෙනොදීම  කරන්ෙන් කථානායක. ඒකට කවුරුත් 
උපෙදස් ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] මා 
ෙදන්නම්. පශ්නයක් ඇහුවා. පිළිතුරු දුන්නා. So, it is my duty to 
give him the mike. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඒ වැඩ ටික මට 
කරගන්න ඉඩ ෙදන්න. I will give you the mike, Hon. Dinesh 
Gunawardena.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභානායකතුමා කියන්ෙන්, ෙමය ෙකොමිසෙම් පශ්නයක් 

කියලා ෙම් වාෙග් පශ්න අහන්න එපාය කියලායි. ෙම්ක 
ෙකොමිසෙම් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. මුදල් ඇමති ෙබොරු කිව්වා; 
ෙබොරු කිව්වා. රට රවටන්න ෙබොරු කියලා තිෙබනවා. අස්ෙවලා 
ෙගදර යන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will finish this now. Hon. Douglas Devananda, 

you go ahead. - [Interruption.] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
What is the point of Order? Under what Standing 

Order are you raising it? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුදල් කාරණය 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය මා ෙයොමු 
කරන්ෙන්. බාධා කරලා කථා කරන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි, මම. මා 
මීට කලින් ෙම් වාෙග් points of Order ඉදිරිපත් කරලා නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහට අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදනවා.  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නැහැ, ඒ කාරණය ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි. මට 

තත්පරයක කාලයක් ෙදන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක COPE කමිටුව හා සම්බන්ධ 
කාරණයක්. ඔබතුමාත් කිව්වා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත් කිව්වා, මූල්ය බලය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
බව. ඒ වාෙග්ම බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් COPE කමිටු ෙදකක් පරීක්ෂණ පැවැත්වූ බව 
ඔබතුමා දන්නවා. පරීක්ෂණ පවත්වලා වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා. ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිසමට සාක්ෂි ලබාෙදන අය ෙම් ෙවනෙකොට 
පසිද්ධිෙය් පකාශ කර තිෙබනවා, ඇතැම් ෙතොරතුරු COPE 
කමිටුවට දුන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම්ක ඉතා බරපතළ පකාශයක් 
ෙවලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පිළිබඳව අපි ෙවනම විවාදයක් කරමු. දැන් ඒ ගැන වාදයක් 

කරන්න අවශ්ය නැහැ. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
විවාදයක් ෙනොෙවයි, මම කියන්ෙන් ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 

හෑල්ලු කිරීමක්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 විවාද කිරීමක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. ඔබතුමා 

තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකතුමා. ෙම් කාරණය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට හංගනවා නම්, ඔබතුමාෙග් වග කීමක් හැටියට 
ඔබතුමා ෙම් ගැන බලන්න ඕනෑ. ෙම්ක ඉතාම බරපතළ පශ්නයක්. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ගැන ෙහොයලා බලන්නම් ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙහොයලා බලන එක ෙනෙමයි ගරු කථානායකතුමනි කරන්න 

ඕනෑ. මහ බැංකුව කැඳවන්න. ගරු කථානායකතුමනි, මහ බැංකුව 
කැඳවන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොයලා බලන්න එපායැ. ෙහොයලා බලන්ෙන් නැතුව 

ෙකොෙහොමද කටයුතු කරන්ෙන්? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙම්වා COPE කමිටුවට ෙනොකියන ෙලස නිෙයෝග දුන්ෙන් 

කවුද කියලා ෙහොයලා බලන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මම ෙහොයලා බලන්නම්. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමු 

කරන්න. ෙමොකද, ෙම්ක කෙළොත් සියලුම නිලධාරින් COPE 
කමිටුවට ෙතොරතුරු ෙදන්ෙන් නැතිෙවයි. ෙම්ක ඉතාම බරපතළ 
පකාශයක්. ෙම් සඳහා ඔබතුමාෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවධානය ෙයොමු කරන්නම්.  

මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා. 

 
II 

 

ෙදමළ ජනතාවෙග් ෙපෞරාණික නටබුන් විනාශ 
කිරීම 

தமிழ் மக்களின் ெதான்ைமைய ெவளிப்ப த் ம் 
சின்னங்கள் அழிக்கப்படல் 

DESTRUCTION OF ANCIENT RUINS OF TAMIL PEOPLE 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகௗரவ கல்வி அைமச்சர் 

அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க 
அ மதித்ததற்கு நன்றி.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள தமிழர்கள  
ெதான்ைமகைள ெவளிப்ப த் ம் இடங்கள், ஆலயங்கள், 

ராதனச் சின்னங்கள், பாரம்பாியமான அைடயாளங்கள், 
கல்ெவட் க்கள் என்பன சிைதக்கப்பட் ம் அழிக்கப்பட் ம் 
வ வதாக அப்பகுதி மக்களா ம் ெபா  அைமப் க்களா ம் 
ெதாடர்ந்  ைறப்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன. 
ேமற்ப  ெசயற்பா கள் இந்த அரசி ம் ெதால்ெபா ள் 
திைணக்களத்தி டாகத் ெதாடர்வதாகேவ எம  மக்கள் மத்தியில் 
ஒ  நம்பிக்ைக நிலவி வ கின்ற . இவ்வாறான 
ெசயற்பா களி டாக தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இந்த அரசு பற்றிய 
நம்பிக்ைகயீனங்கள் அதிகாித் வ கின்ற நிைலயில், எம  
மக்கள  இந்த நிைலப்பா ம், ெதால்ெபா ள் திைணக்களத்தின் 
இவ்வாறான ெசயற்பா க ம் ெதாட மானால், இந்த நாட் ல் 
ேதசிய நல் ணக்கம் ஏற்ப வதிலான இைடெவளி ேம ம் 
அதிகாிக்கும் என்பைத இங்கு நான் வ த்திக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். 

ஓர் இனத்தின் பாரம்பாிய மத வழிபாட் த் தலங்கள், 
ெதான்ைமகள், ர் க அைடயாளங்கள் என்பன அழிக்கப்ப  
மானால், அ  அந்த இனத்ைதேய அ ேயா  அழிக்கின்றைமக்கு 
ஒப்பானதாகும். கடந்த த்த காலக் கசப் ணர் கைள மனதில் 
ைவத் க்ெகாண்  இனாீதியிலான பழிவாங்கல்கள் எங்கும், 
எதி ம் இடம்ெப மானால், அ  இந்த நாட் ன் ஆேராக்கியமான 
எதிர்காலத்திற்கு உகந்ததாக அைமயா  என்பைதேய நான் இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். கடந்தகால த்தெமன்ப  
ெதாடர்ந்தி ந்த தமிழ், சிங்கள அரசியல் தைலைமகளின் 
தவ களாேலேய ஏற்பட் ந்த . இனி ம் அவ்வாறான தவ கள் 
இடம்ெப வதற்கு இந்த அரசு இடங்ெகா க்கா  என்ேற எம  
மக்கள் நம்பிக் ெகாண் க்கின்றனர். இந்த நிைலயில் 
ெதால்ெபா ள் திைணக்களத்தி டான இவ்வாறான 
ெசயற்பா களினால் எம  மக்கள் அரசு மீதான நம்பிக்ைகைய 
இழந்த நிைலக்கு ஆளாக்கப்ப வதற்கு இந்த அரசு காரணமாக 
அைமந்  விடக்கூடா  எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அத் டன், இவ்வாறான ெசயற்பா கள் தி ேகாணமைலயில் 
மட் மல்ல, வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் பரவலாகேவ 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வதாக அன்றாடம் ெவளிவ கின்ற 
ஊடகச் ெசய்திகள் உ திப்ப த்தி வ கின்றன. எனேவ, இந்த 
விடயம் ெதாடர்பில் ஒ  ெதளிவான ெபாறி ைறைய 
அைமப்பதற்குத் ெதால்ெபா ள் திைணக்களத்திற்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் என்ற வைகயில் ெகௗரவ கல்வி 
அைமச்சர் அவர்கள் ன்வர ேவண் ய  அவசியமாகும் எனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இத்தைகய ெசயற்பா கள் காரணமாக இனங்க க்கிைடயில் 
ஏற்ப கின்ற ரண்பாட்  நிைலைமகைள அகற் ம் 
வைகயில், வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் ெதால்ெபா ட்கள் 
ெதாடர்பிலான ஆய் கைள ேமற்ெகாள்கின்றேபா , தமிழ் 
மற் ம் ஸ் ம் ச கங்கைளச் சார்ந்த ெதால்ெபா ட்கள் 
ெதாடர்பிலான அறிவார்ந்த அதிகாாிகைள ம் இைணத் க் 
ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க யாதா? 

அதற்கான ஆளணிப் பற்றாக்குைறகள் இ ப்பின், அதைனப் 
ர்த்தி ெசய் ெகாள்வதற்கான நடவ க்ைககைள ன்ென ப் 

பதற்கான ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்ளலாம். 

அந்தந்த இனங்கள் சார்ந்த ெதான்ைமகள் இனங் 
காணப்ப கின்ற நிைலயில், அந்த இடங்கைள அந்தந்த 
இனங்கள் சார்ந்த கலாசார, மர ாிைமக டன்கூ ய 
ஸ்தலங்களாக வ வைமக்கப்பட நடவ க்ைக எ க்க 

யாதா? 

1957ஆம் ஆண்  தல் உப் ெவளிக் கிராேமாதய சைபயால் 
பராமாிக்கப்பட்  வந் ள்ள கன்னியா ெவந்நீ ற் ப் 
பிரேதசத்ைத உப் ெவளிப் பிரேதச சைபயிடம் ஒப்பைடப் 
பதாக இந்த அரசினால் வாக்கு தி வழங்கப்பட் ள்ள 
நிைலயில், அ  எப்ேபா  ஒப்பைடக்கப்ப ம் என்பைத 
அறியத் தர மா? 
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இந்தப் பகுதிைய அண் யதாக அைமயப்ெபற்றி ந்த 
பைழைமவாய்ந்த பிள்ைளயார் ேகாவில் இ ந்த பகுதிக்குாிய 
காணியின் உாிமங்கள் சட்டாீதியாகத் தனியார் வச ள்ள 
நிைலயில், இக்ேகாவிைல மீள அைமப்பதில் ேவேறேத ம் 
தைடகள் உள்ளனவா? 

1938ஆம் ஆண்டளவில் அைமக்கப்பட் , 1980ஆம் ஆண்  
சம்பர் மாதம் 22ஆம் திகதி இந்  சமய அ வல்கள் 

திைணக்களத்தில் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள, குச்செவளிப் பிரேதச 
சைபக்குட்பட்ட ெசம்பீஸ்வரர் ஆலயப் னரைமப் ப் பணிகைள 
ேமற்ெகாள்வதற்ெகனப் னர்வாழ்  அதிகாரசைப நிதி 
ஒ க்கீட் ைன ம் ேமற்ெகாண் ள்ள நிைலயில், ெதால்ெபா ள் 
திைணக்கள அதிகாாிகளின் தைலயீ கள் காரணமாக அதன் 
பணிகள் இைடநி த்தப்பட் ள்ளதாகக் கூறப்ப கின்ற . 

ேமற்ப  ேகாவில் னரைமப் ப் பணிகைள ேமற்ெகாள்வ 
தற்கும், அங்கு இந்  மதப் பக்தர்கள் மத வழிபா களில் 
சுதந்திரமாக ஈ ப வதற்கும் ஏேத ம் தைடகள் உள்ளனவா? 

ஆெமனில் அவற்ைற அகற் வதற்கும், இல்ைலெயனில் அங்கு 
இந்  மதப் பக்தர்கள் மத வழிபா களில் சுதந்திரமாக 
ஈ ப வதற்ேக வான ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் 
நடவ க்ைக எ க்க மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ம் எ க்கப் 
படக்கூ ய நடவ க்ைககள் ெதாடர்பிலான விளக்கங்கைள ம் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் வழங்குவாெரன 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the House, are you responding to that 

or not? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will give the Answer tomorrow.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 
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ගැනීම 
ச ர்த்தி ெப ந க்கு வழங்கிய ெகா ப்பனைவ 

மீளப்ெபற் க்ெகாள்ளல்  
  RECOVERY OF PAYMENT MADE TO SAMURDHI RECIPIENTS  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඇසීමට අවසර ලබා දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

සමෘද්ධි සහනාධාර මුදල් ෙගවීෙම්දී ඒ සම්බන්ධ ෙකොන්ෙද්සි 
උල්ලංඝනය කරමින් මුදල් අඩු කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම 
ෙහේතුෙවන් සමෘද්ධිලාභීන්ට පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

දිව යිෙන් සමෘද්ධි සහනාධාර  ලබන පවුල් 11,97,111 ෙවත 
එකී සහනාධාර මුදල් ෙගවීෙම්දී සහනාධාර මුදල් නිකුත් කිරීමට 
අදාළ ෙකොන්ෙද්සි මුළුමනින්ම උල්ලංඝනය කිරීමට සමෘද්ධි පජා 
මූල බැංකු කටයුතු කිරීම ෙහේතුෙවන් සමෘද්ධිලාභීන් හට බරපතළ 
අසාධාරණයක් සිදුව තිෙබනවා. 

දිළිඳු බවින් හා දරිදතාවෙයන් ෙපෙළන අඩු ආදායම්ලාභී 
ජනතාවට හිසට ෙසවණක් ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙලස 
"ඉසුරුමත් නිවහනක්" නම් වැඩසටහනක් මඟින් එවකට 
දිවිනැගුම සහනාධාරලාභී පවුල් 1,484,710ක් ෙවත රුපියල් 
10,000.00 බැගින් ලබා දීමට සැලැස්මක් ඇති බව එකල 
මාධ්යයන්හී වාර්තා සහ දැන්වීම් පළ වී තිබුණා. එම  මාධ්ය 
දැන්වීම් පවා මා ළඟ තිෙබනවා.  ඒ  මාධ්ය දැන්වීම් ෙවනුෙවන් 
රුපියල් මිලියනයකට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් කරලා තිබුණා. 
ෙමය ජනාධිපතිවරණයක් පකාශයට පත්ෙකොට තිබූ කාල 
වකවානුවක් වූ බැවින් එය මැතිවරණ අල්ලසක් ෙලසටද ෙචෝදනා 
එල්ල වී තිබූ අතර, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් උපෙදස් ද 
ෙනොතකා එක් අෙප්ක්ෂකෙයකුට වාසිසහගත වන ෙලස ෙමහි 
පචාරණ කටයුතු ද සිදු වුණා. 

ෙකෙසේ වුවද, එකී වැඩ පිළිෙවෙළහි මූලික අදියර ෙලස 
රුපියල් 2,500.00ක මුදලක් සෑම සහනාධාර ලබන පවුලක් ෙවත 
දීමනාවක් ෙලස ෙගවීම් කළ යුතු යැයි දිවිනැගුම කළමනාකරුවන් 
ෙවත දිවිනැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවහි අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්ෙග් අත්සනින් යුතු 2014 ෙනොවැම්බර් මස 07 දිනැති 
2014/11(1) යන චකෙල්ඛනය මඟින් උපෙදස් ලබා දී තිබුණා. 

ගරු කථානායකතුමනි, එම චකෙල්ඛනය මා ළඟ තිෙබනවා.  
ෙමම රුපියල් 10,000 ලබා දීෙම්දී එහි පළමු ෙකොටස ෙලස 
රුපියල් 2,500ක් ලබා ෙදන්න කියලා අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා 
චකෙල්ඛනයන් නිකුත් කරලා තිබුණා.  

එකී උපෙදස් අනුව 2014 ෙදසැම්බර් මස 31 දින වන විට 
දිවයිෙන් දිස්තික් 24ක දිවිනැගුම පජා මූල බැංකු සංගම් 1074 
මඟින් සහනාධාරලාභී පවුල් 1,197,111 ෙදෙනකු ෙවත ෙගවීම් 
කළා. එෙසේ ෙගවීම් කරන මුදල් ෙවනුෙවන් සිය නිවාසයන් 
අලුත්වැඩියාෙව්දී ෙගොඩනැඟිලි දව්ය මිලදී ගත් බවට සනාථ වන 
බිල්පත් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් විසින් 
සහනාධාරලාභීන්ෙගන් ලබා ෙගන තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 2,993ක් 
වනවා. ෙමම සමස්ත ෙගවීම සඳහා රුපියල් බිලියන 15ක් පමණ 
අවශ්ය වනවා. නමුත්, පළමුෙවනි වාරිකය ෙවනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 2,993ක් වැය කරලා තිෙබනවා.  

සමෘද්ධි සහනාධාරලාභීන් ෙවත නිවාස දීමනාව ෙලස රුපියල් 
2,500 බැගින් ලබා දුන් ඉහත මුදල් නැවත අය කර ගන්නා ෙලස - 
ඒක තමයි තිෙබන පශ්නය. - දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවහි අධ්යක්ෂ ජනරාල්ෙග් අත්සනින් යුතු 2016 
ෙනොවැම්බර් මස 30 දිනැති DDD/HO/MF/05/ඉසුරුමත් 
නිවහනක් යන චකෙල්ඛනය මඟින් සියලුම දිස්තික් දිවි නැගුම 
අධ්යක්ෂවරුන් ෙවත උපෙදස් ලබා දී තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, එම අධ්යක්ෂ ජනරාල් නීල් හපුහින්න 
මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද චකෙල්ඛනය මා ළඟ තිෙබනවා. 
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රුපියල් 2,500 බැඟින් ලබා ෙදනවා. නැවත එම රුපියල් 2,500 අය 
කරන්න කියලා චකෙල්ඛනයක් නිකුත් ෙකොට තිෙබනවා.  

එම උපෙදස්වලට අනුව ෙම් වන විට දිවි නැගුම 
කළමනාකරුවන් විසින් සහනාධාරලාභීන් ෙවත මාසිකව ලබා 
ෙදන ලද සමෘද්ධි සහනාධාරෙය් මුදල් සමෘද්ධි පජා මූල බැංකු 
මඟින් ෙගවීම් කිරීෙම්දී සහනාධාර ෙගවීම සඳහා වන උපෙදස්ද 
උල්ලංඝනය වන 

 අයුරින් එම මුදල අඩු කර ගැනීමට කටයුතු කරන බවට දැන් 
සමෘද්ධිලාභීන්  ෙචෝදනා කරනවා. තමන්ට ලැෙබන වාරිකෙයන් 
තමයි ෙම් මුදල දැන් නැවත අය කරන්න පටන් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. "රුපියල් 2,500ක ඔයෙගොල්ෙලෝ භාණ්ඩ මිලදී 
ගන්න. රුපියල් 10,000ක් නිවස අලුත්වැඩියා කිරීම ෙවනුෙවන් 
ලබා ෙදනවා"ය කියලා ඔවුන්ට ෙපොෙරොන්දු වුණා. ෙපොෙරොන්දු වූ 
පරිදි රුපියල් 2,500ක භාණ්ඩ ටික ඔවුන් අරෙගන තිෙබනවා.  
දැන් ආණ්ඩුව විසින් කළ යුතු වන්ෙන් ඉතුරු රුපියල් 7,500 ෙදන 
එකයි. හැබැයි, ඒ රුපියල් 7,500 ෙදනවා ෙවනුවට දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා චකෙල්ඛන නිකුත් කරලා තිෙබනවා, "ලබා දීපු 
රුපියල් 2,500 නැවත අය කරන්න" කියලා. ෙම් තත්ත්වය තුළ 
පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

මම කාරණයක් දන්නවා. විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාෙව් 
ඉතා පැහැදිලි ෙලස සඳහන් ෙකොට තිෙබනවා, "ෙම් සඳහා කිසිදු 
අනුමැතියක් ලැබිලා නැහැ" කියලා. බිලියන 15 ලබා ෙදනවාය 
කියලා කිව්වාට භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙම් බිලියන 15ක මුදල ලබා 
දීලාත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම එම බිලියන 15ලබා ෙදන ෙතක් පජා මූල 
බැංකුවලින් ෙමම මුදල් ෙගවීම නීති විෙරෝධියි. ඒක හරි. ෙම් කියා 
පටිපාටිය නීති විෙරෝධි බව පිළිගන්නවා. හැබැයි, ඒකට 
සමෘද්ධිලාභියා වග කියන්න ඕනෑ නැහැ. ඔහුට රුපියල් 2,500ක් 
ලැබිලා තිෙබනවා, රුපියල් 10,000ක් ලබා ෙදන එකඟතාව මත. 
දැන් සිදු වී තිෙබන ෙද් තමයි ඉතුරු රුපියල් 7,500 ෙදනවා 
ෙවනුවට රුපියල් 2,500 යළි අය කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම. 
ෙම් පශ්නවලට ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

01. මැතිවරණ වකවානුවක මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් 
උපෙදසව්ලට පටහැනිව ෙමවැනි නිවාස දීමනාවක් 
ෙගවීමට දිවිනැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
පියවර ගනු  ලැබුෙව් ඇයි?   

 මා කලිනුත් ඔබතුමාට කිව්ව ආකාරයට ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් රුපියල් මිලියන 2,993ක් ෙම් විධියට ෙබදා 
හැරලා තිෙබනවා. ෙමය මුළුමනින්ම මැතිවරණය ඉලක්ක 
කර ගත් යම් අෙප්ක්ෂකෙයකුට සහනදායී ෙලස කටයුතු 
කිරීමට දක්වන ලද පචාරක වැඩසටහනක්. 

02. පචාරයට පත් කරන ලද පරිදි රුපියල් 10,000ක මුදලක් 
ෙවනුවට රුපියල් 2,500ක ෙගවීමක් කරන ලද්ෙද් ඇයි? 
ඉතිරි මුදල ලබා දීමට පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද? 

03. ආපසු අය කර ෙනොගන්නා සහනාධාරයක් ෙලස ෙගවන 
ලද ෙමම මුදල අය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන් ඇයි? 

 ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මුදල නැවත අය කර ගන්නවා 
කියලා ඔවුන්ට කිව්වා නම් ඔවුන් ෙම් මුදලින් සිෙමන්ති 
ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. නමුත් සමහර අය සිෙමන්ති 
ෙගනාවා, තව සමහර අය යකඩ ෙගනාවා. ඒවා ෙගනැත් 
ෙම් කටයුත්ත කරන බව ඔවුන් ෙපන්නුවා. සමහර අය ෙම් 
මුදල ගන්ෙන් නැති වන්නත් පුළුවන්, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙම් වැඩසටහන යටෙත් රුපියල් 
10,000ක් ෙදනවා කියා  තිබුණා. ඒ අනුව මුලින් රුපියල් 
2,500ක් දුන්නා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ගරු ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න 

අවස්ථාව ෙදමුද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මෙග් ඉතිරි පශ්න ෙදකත් අහන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. 

 

03. ආපසු අය ෙනොකර ගන්නා සහනාධාරයක් ෙලස ෙගවන 
ලද ෙමම මුදල අය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන් ඇයි?  

04. ෙමම අය කිරීම ෙහේතුෙවන් සමෘද්ධිලාභීන් අපහසුතාවට 
පත්වී ඇති බව පිළිගනු ලබන්ෙන්ද, ඔවුන් අපහසුතාවට 
පත් ෙනොවන අයුරින් ෙමම කටයුතු කරනවාද කියා මම 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
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) 

01.  ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
අහපු පළමුවැනි පශන්යට මම පිළිතුරක් ෙදන්නම්. ෙම්ක 
පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරෙගන ෙබදපු 
මුදලක් බව පැහැදිලියි. මට එවපු උත්තරෙය් නම් ෙවන 
එකක් තමයි ලියා තිෙබන්ෙන්.  

02.  එවකට පැවති රජය විසින් දිවි නැගුම සහනාධාරලාභීන් 
පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් පවත්වා අදියර වශෙයන් ෙමම 
දීමනාව ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබුණි. ෙමම සහනාධාර 
මුදල් භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබාෙගන පතිලාභීන්ට ලබාදීමට 
සැලසුම් කර තිබුණත්, මුදල් ලැබීම පමාද වීම නිසා 
සමෘද්ධි බැංකුවල අරමුදල් මඟින් ෙම් මූලික අදියෙර් 2,500 
දීමනාව වශෙයන් රුපියල් මිලියන 2,992ක් ෙගවා 
තිෙබනවා. භාණ්ඩාගාරෙය් ෙම් අදාළ මුදල් ෙනොමැති නිසා 
ඉතිරි රුපියල් 7,500 ෙගවා නැහැ.  

03.   භාණ්ඩාගාරෙයන් පතිපූරණය කිරීෙම් පදනම මත සමෘද්ධි 
බැංකුෙවන් ලබාදුන් ෙම් මුදල් නැවත සමෘද්ධි බැංකුවට 
ලැබී ෙනොමැති පසු බිමක් තුළ අඩු ආදායම්ලාභීන් 
ෙවනුෙවන් ඇති කළ මානව හිතවාදී බැංකුවකට සිදුවන 
දිගුකාලීන මූල්ය අවාසිය සලකා සමෘද්ධි කුඩා කණ්ඩායම් 
සමිති හා සමෘද්ධි බැංකු සංගම්වල අදහස ්හා ෙයෝජනා මත 
ෙමම මුදල් නැවත ඉතා කුඩා පමාණෙයන් අය 
කරගැනීමට සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ ජනරාල් උපෙදස ් දී 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, සහනාධාරලාභීන් සහ 
අඩු ආදායම්ලාභීන්ෙග් -සහනාධාර ෙනොලබන අයෙග්- 
ඉතිරි කිරීම්වලින් සැදුම් ලත් මුදලක් තමයි ෙමහි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් මුදල පාලනය වන්ෙනත් ෙම් සමෘද්ධි 
බැංකුව යටෙත් තිෙබන සමෘද්ධි මහා බැංකු සංගමයක 
සභාපති ඇතුළු කළමනාකාර මණ්ඩලයකින්. අෙප් සමෘද්ධි 
කළමනාකාරතුමා ෙමහි ෙල්කම් හැටියට වැඩ කරනවා. 
ෙම් තීන්දු තීරණ ගන්ෙන් සහනාධාරලාභිෙයක් 
සභාපතිත්වය දරන කළමනාකරණ කමිටුවකින්. ෙම් 
කමිටුව හැෙදන්ෙන් ගම්වල තිෙබන සමෘද්ධි බැංකු 
සංගම්වලින්. ෙම් බැංකු සංගමය හැෙදන්ෙන් පහ, අට අතර 
සංඛ්යාවකින් හැෙදන සහනාධාරලාභී කුඩා 
කණ්ඩායම්වලින්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැබැයි, දැන් සහනාධාර ෙනොලබන අඩු ආදායම්ලාභී කුඩා 
කණ්ඩායම්ද ෙම්කට එකතු ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් මුදල් 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙදනවාය කියලා ජනාධිපතිවරණය ෙවලාෙව් 
බැංකුවලින් ෙගව්ෙව් අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ඉතිරි කිරීෙම් මුදල්. ෙම් 
මුදල් භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඉතිරි මුදල් ෙදන්ෙන්ත් 
නැහැ, දීපු මුදල ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. එතෙකොට කුඩා කණ්ඩායම, 
බැංකු සමිතිෙය් සිටින ෙම් ඉතිරි කිරීම් ගිණුම්හිමිෙයෝ සහ බැංකු 
සංගමය දිවි නැඟුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බලපෑම් 
කරනවා, "ෙම් අෙප් මුදල් අපට අය කර ගන්න ඉඩ ෙදන්න" 
කියලා. ෙමොකද, ෙම් මුදල සියලුෙදනාටම දීලා නැහැ. ෙමතැන 
සහනාධාරලාභීන් 1,400,000ක් ඉන්නවා. ෙම් මුදල දීලා 
තිෙබන්ෙන් 1,197,000කට. සමෘද්ධි ඉතිරි කිරීම් ගිණුම් හිමිෙයෝ 
කියන්ෙන් "අෙප් සල්ලි ෙදන්න" කියලායි. එම නිසා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්තුමා චකෙල්ඛනයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා, ෙම් අයට 
දැෙනන්ෙන් නැති වන්න, ෙම් අයත් එක්ක කථා කරලා කුඩා 
ෙකොටස් පමාණෙයන් ෙම් මුදල් අය කර ගන්න කියලා. මම 
හිතන්ෙන් අෙප් පධාන වගකීම වන්ෙන් ෙම් ගිණුම්හිමියන්ෙග් 
මුදල් ටික ඒ අයට ලබා දීම. එම නිසා ෙම් ගත් කියා මාර්ගය 
නිවැරදියි කියලායි මා කියන්ෙන්. 

 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් මුළු මුදල රුපියල් බිලියන 15ක්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 

ෙකෝටි 1,500ක්. ෙමම මුදල රුපියල් 10,000 බැගින් ලබා දීම 
සඳහා වැය කර තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
දුන්නා නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, දුන්නා නම්. නමුත්, රුපියල් ෙකෝටි 300ක් පමණ -

රුපියල් මිලියන 2,997ක්- ලබා දීලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමම ව්යාපෘතිය යම් අය වැය ෙල්ඛනයක 
විෙශේෂ ෙකොට සඳහන් කළ යුතු ව්යාපෘතියක්. ගරු 
කථානායකතුමනි, 2014 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් ෙමෙහම ෙයෝජනාවක් නැහැ. භාණ්ඩාගාරෙයන් 
රුපියල් බිලියන 15ක මුදලක් වැය කරනවා නම්, අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ගන්නවා. එම නිසා අය වැය ෙයෝජනාවක 
ෙහෝ අය වැය ෙල්ඛනෙය්දී ෙමම මුදල ෙහොයා ගන්නා ආකාරය 
පිළිබඳව කිසිදු සඳහනක් නැතිව තමයි ජනාධිපතිවරණය 
ආසන්නෙය්දී ෙම් මුදල් පමාණය ලබා ෙදන්ෙන්. එම නිසා ෙමය 
මුළුමනින්ම ජනාධිපතිවරණය ඉලක්කෙකොට සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් 
ඡන්දය ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන ලද පගාවක්. ඒක ට ඒ 
ජනතාව වග කියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් රුපියල් 2,500 දැන් 
ෙදනවා, දුන්නාට ෙම් රුපියල් 2,500 ආපහු අය කර ගන්නවා 
කියලා ඒ ජනතාවට කිව්වා නම්, ඒ ෙගොල්ලන් ඒ මුදල ගන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ඒ මුදලට සිෙමන්ති ෙග්න්ෙන්ත් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙමතැනදි රුපියල් මිලියන 2,993ක් වැය කරලා 
තිෙබනවා. ඒ මුදල භාණ්ඩාගාරයට ලබා ගන්න අය වැය 
ෙල්ඛනයක ෙහෝ වියදම් පාර්ශ්වයක ඇතුළු කර නැහැ. එෙසේ ඇතුළු 
ෙනොකර එක් අෙප්ක්ෂකයකුෙග් වුවමනාව ෙවනුෙවන් වැය කර 
තිෙබන මුදලක් තමයි ෙම්. ඒවා කිසිෙසේත්ම- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරුත්වෙයන් යුතුව සභාෙව් හැසිෙරන්න.  [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇයි, ෙමොකක්ද පශ්නය? [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ගැලරිෙය් පාසල් ළමුන් ඉන්නවා. ෙහමින් 

කථා කරන්න. ඇෙහනවා ෙන්.   
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොකක්ද පශ්නය? [බාධා කිරීමක්] නැඟිටලා ෙකළින් 

කියන්න. ඇයි, වාඩි ෙවලා ඉන්ෙන්? දැන් ඒ සද්ෙද දාන්න. [බාධා 
කිරීමක්]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඕනෑ නම් මයික් එක ෙදන්නම්, පශ්නය විසඳා ගන්න. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් දාන්නෙකෝ සද්ෙද්. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කෑ ෙනොගහා මයික් එක ඉල්ලන්න.   
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තුට්ටු ෙදෙක් වැඩ කරන්න එපා. එච්චරයි කියන්ෙන්. [බාධා 

කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, මට දැන් සැකයක් තිෙබනවා, 
ෙම් මුදල් සමෘද්ධි ලාභීන්ට ගියාද, ෙම් ෙගොල්ලන්ට ගියාද කියලා. 
ඒ තරම් සාධාරණ සැකයක් ඇති ෙවනවා, ෙම් දඟලන 
දැඟලිල්ලට. ජනාධිපතිවරණෙය්දී අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් 
ෙනොෙකොට, භාණ්ඩාගාරෙයන් සල්ලි ෙදන්ෙන් නැතුව, බැංකුවල 
තිෙබන සල්ලි ෙබදන්න කිව්වා, සමෘද්ධි ලාභීන්ට. රුපියල් 
මිලියන 2,993ක් ෙබදලා තිෙබනවා. ඒ සල්ලි ෙබදලා ඉවර ෙවලා 
දැන් ආෙයත් කියනවා, ඒ අයෙගන් අයකර ගන්න කියලා. 
ඒෙකන් අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සමෘද්ධි ලාභීන්.  

 

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

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි තීරණයක් ගැනීම 

සම්බන්ධෙයන් එවකට සිටි අමාත්යවරයා වූ බැසිල් රාජපක්ෂ වග 
කියන්න ඕනෑ. එවකට හිටපු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා වග කියන්න 
ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශය හැටියට ඒ පිළිබඳව 
අරෙගන තිෙබන කියාමාර්ග කවෙර්ද? ෙමම සමෘද්ධි ලාභීන්ෙග් 
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[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා] 
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මුදල් වියදම් කිරීම සඳහා කිසිදු ෙලසකින් නීත්යනුකූල ෙනොවන 
තීරණ ගත් නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අමාත්යාංශය ගත් කියාමාර්ග කවෙර්ද කියලා මම දැනගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. ඊට පසුව අපි ඊළඟ කාරණයට 

යනවා. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව අධිකරණ කියාමාර්ගයක් 

සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳව තීන්දු තීරණ ගත්ත 
නිලධාරින් අෙප් අමාත්යාංශෙය් දැන් නැහැ; සමෘද්ධි සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත් දැන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒ ඇමතිවරයාත් 
නැහැ. ෙම් පිළිබඳව අධිකරණමය කියාමාර්ගයක් පවතිනවා. අෙප් 
දැන් ඉන්න නිලධාරින් අධිකරණ කමිටුවලට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව 
අවශ්ය සාක්ෂි ෙදනවා. හැබැයි නැවතත් මම කියන්ෙන්, ෙම් කුඩා 
කණ්ඩායම් සමිතිය හා බැංකු සංගමෙයන් පාලනය වන ෙම් 
බැංකුවල ඉතිරි කිරීම් ලාභීන්ෙග් ඉතිරි කිරීෙම් මුදල් ඒ අයට 
ෙදන්නම් කියලා ෙදන්ෙන් නැත්නම්, ඒ මුදල් ඒ අයට අයකර 
ගැනීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. ඒක ඒ අය කරනවා. ෙම්ක 
සමිතියක්. ෙම්ක බැංකුවක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙවන් පාලනය වන එකක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක සමිතියක්. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  
ඊළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන. නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්ය ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමා. 
 

  
'සයිටම්' පධාන විධායක නිලධාරියාෙග් 

වාහනයට ෙවඩි තැබීම : නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

'ைசற்றம்' பிரதான நிைறேவற்  
அதிகாாியின் வாகனம் மீதான ப்பாக்கிப் 

பிரேயாகம்: சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சாின் கூற்   

SHOOTING AT SAITM CHIEF EXECUTIVE 
OFFICER'S VEHICLE: STATEMENT BY MINISTER 

OF LAW AND ORDER AND SOUTHERN 
DEVELOPMENT 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් අෙප් 

අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ෙපබරවාරි 22වන දින අහපු 
පශ්නයට මම ඊට පසු දිනෙය් පිළිතුරු ෙදන්න හැදුවා. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එදා ෙම් ගරු සභාෙව් හිටිෙය් නැහැ. අද දින 
ඒ සඳහා කාලය ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. එම පිළිතුර ඉතාම දිගයි. 
ඒ නිසා මම එය සභාගත* කරනවා.  

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

 

01.   2017.02.06  දින මුල්ෙල්රියාව ෙපොලිස් ස්ථානෙය් බල අපරාධ අංක 
15/2017 යටෙත් වාර්තා වී ඇති ෙනවිල් පනාන්දු ෙරෝහෙල් හා 
සයිටම් ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ ෛවද්ය සමීර ෙසේනාරත්න යන අය 
ගමන් ගත් කාර් රථයට ෙවඩි තැබීම සම්බන්ධෙයන් මුල්ෙල්රියාව 
ෙපොලිස් ස්ථානය මඟින් සිදු කරනු ලබන විමර්ශනයන්ට සමගාමීව 
මිරිහාන විෙශේෂ අපරාධ ෙමෙහයුම් ඒකකය මඟින් ද විමර්ශනයක් සිදු 
කරනු ලබයි.  

 ඒ අනුව, විමර්ශන නිලධාරින් කණ්ඩායම විසින් අපරාධ ස්ථානය 
නිරීක්ෂණය කිරීෙම් කටයුතු සිදු කර ඇති අතර, පැමිණිලිකරු ගමන් 
ගත් WPKJ 3807 දරන කාර් රථය මුල්ෙල්රියාව ෙපොලිස් ස්ථානය 
ෙවත රැෙගන ෙගොස් නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කර ඇත. 

 ෙමම අපරාධ ස්ථානය සහ ෙවඩි වැදුණු කාර් රථය නුෙග්ෙගොඩ 
ෙකොට්ඨාස අපරාධ ස්ථාන පරීක්ෂණාගාර නිලධාරින් විසින් සහ 
රජෙය් රස පරීක්ෂකතුමා විසින්ද නිරීක්ෂණය කර ඇති අතර, ඉන් 
අනතුරුව ෛවද්ය ෙර්ණුක සමීර ෙසේනාරත්න යන අය හමුවී සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් පශ්න කිරීම් සිදු කර ඇත. 

 ඒ අනුව, ඔහුට මරණීය තර්ජන සිදුකළ බව සඳහන් කරන ලද අංක 
011-9977399 දරන දුරකථන අංකෙයන් ලද තර්ජනාත්මක ඇමතුම 
සම්බන්ධෙයන් ටයිෙටල් දුරකථන සමාගෙමන් දුරකථන විස්තර 
වාර්තාවක් ලබාෙගන ඇති අතර, ඒ සම්බන්ධෙයන් සිදු කරන ලද 
විමර්ශනෙය්දී එම දුරකථන ඇමතුම ලබා දුන් දුරකථන කුටිය 
නුෙග්ෙගොඩ හයිෙලවල් හන්දියට යාබදව පිහිටි ශාන්ත ෙම්රි ෙජෝන් 
පල්ලිය ඉදිරිපිට පිහිටා ඇති දුරකථන කුටිය බවට හඳුනාෙගන ඇත. 

 ෙමම සිද්ධියට අදාළව අපරාධ ස්ථානය අවට පදිංචි පුද්ගලයින්ෙග් 
පකාශ සටහන් කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර, ඒ අනුව එක් 
සාක්ෂිකරුෙවක් විසින් ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ලබා දී ඇති 
පකාශය මඟින් 2017.02.06 වන දින රාතී 0700ත් 0800ත් අතර 
කාලෙය්දී මිෙල්නියම් ඩයිව් පාර පැත්ෙතන් ෙවඩි ශබ්ද 04ක් ඇසුණු 
බවත්, එහිදී නිවෙසේ ජෙන්ලය විවෘත කර බලන අවස්ථාෙව්දී මිනිසුන් 
පිරී සිටිනු දුටු බවටත් සඳහන් කර ඇත. 

 එෙසේම, තවත් සාක්ෂිකරුෙවක් විසින් 2017.02.06 වන දින රාතී 
0730ත් 0800ත් අතර කාලෙය්දී තමා සයිටම් ආයතනයට යාබදව ඇති 
ෙපොත් කෙඩ් සිටියදී චන්දිකා කුමාරතුංග මාවත පැත්ෙතන් ෙවඩි ශබ්ද 
04ක් ඇසුණු බවත්, එහිදී ඒ අසල සිටි තවත් අෙයකු සමඟ ෙවඩි 
ශබ්දය ඇසුණු ෙදසට මීටර් 300ක් පමණ පයින් එන විට පාෙර් 
ෙප්මන්ට් එක උඩ කාර් රථයක් නවතා ඇති අයුරුත්, එම ස්ථානෙය් 
මිනිසුන් කිහිප ෙදෙනක් සිටිනුත් දුටු බවටත්, තමා එම ස්ථානයට 
ෙනොගිය බවත්, පසුව එම ස්ථානයට ෙපොලිස් ජීප් රථයක් පැමිණි 
බවත්, තමා එම ස්ථානයට ෙගොස් බලන අවස්ථාෙව්දී සමීර මහතා 
ගිලන් රථයකින් රැෙගන ෙගොස් ඇති බවත්, එම සිද්ධියට සම්බන්ධ 
පුද්ගලයින් සම්බන්ධෙයන් තමා කිසිවක් ෙනොදන්නා බවත් පකාශ 
කරමින් පකාශයක් ලබා දී ඇත. 

 තවද, තවත් සාක්ෂිකරුෙවක් විසින් 2017.02.06 වන දින රාතී 0700ට 
පමණ ඔහුට අයත් ෙමෝටර් රථයකින් මිතුෙරකුෙග් නිවසට යාම සඳහා 
තම නිවෙසේ සිට මිෙල්නියම් ඩයිව් පාරට පැමිණ එම පාෙරන් චන්දිකා 
කුමාරතුංග මාවත ෙදසට යාෙම්දී පාෙර් වම් අත පැත්ෙත් පාෙරන් 
ඉවතට පැන කාර් රථයක් ෙප්මන්ට් එක උඩ නවතා තිෙබනු දුටු බවත්, 
එම කාර් රථෙය් ඉදිරිපස සහ පිටුපස ලයිට් දමා තිබුණු බවත්, එෙසේම 
තමාෙග් කාර් රථයට ඉදිරිපසින් ගිය කාර් රථයද ෙමම පාෙරන් 
ඉවතට පැන තිබූ රථය දැක නතර කළ නිසා තමාෙග් කාර් රථයද 
නතර කර ෙදෙදනාම කාර් රථවලින් බැස එම කාර් රථය අසලට ගිය 
බවත්, ඒ යන විට කාර් රථෙය් යම් පුද්ගලෙයක් සිටිනවා දුටු බවත්, 
ටික ෙව්ලාවකින් රියදුරු ආසනෙය් සිටි අය කාර් රථෙයන් එළියට 
පැමිණි බවත්, තමා එම අයෙගන් ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා ඇහුවාම 
උත්තරයක් ෙනොදුන් බවත්, ඉන් පසුව ඔහු ෙගොත ගසමින් කථා 
කරමින් 119 දුරකථනයට කථා කළ බවත්, පසුව සයිටම් ආයතනය 
සහ ෙනවිල් පනාන්දු ෙරෝහලට කථා කර තමාට ෙවඩි තැබූ බවට 
සඳහන් කර ෙමම ස්ථානයට පැමිෙණන ෙලස දැනුම් දුන් බවත්, එම 
අවස්ථාෙව්දී ෙමම ස්ථානෙය් ෙවඩි තැබීමක් සිදුව ඇති බව තමා 
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දැනගත් බවත්, පසුව ෙමම ෙවඩි තැබීමට ලක් වූ අය සයිටම් 
ආයතනෙය් අධ්යක්ෂවරෙයකු බව දැනගත් බවත්, පසුව එම කාර් රථය 
පරීක්ෂා කරන ලද බවත්, එම අවස්ථාෙව්දී කාර් රථෙය් ඉදිරිපස දකුණ 
සහ වම් පැත්ෙත් වීදුරුවල සිදුරු 04ක් ඇති බව දුටු බවත්, ෙමම සිද්ධිය 
සිදු වූ අවස්ථාව ෙහෝ සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් සම්බන්ධෙයන් 
කිසිවක් ෙනොදන්නා බවත් සඳහන් කරමින් පකාශයක් ලබා දී ඇත. 

 එෙසේම අංක 265/3, 1 වන පටුමග, සීලවිමල පාර, ඔරුවල, අතුරුගිරිය 
ලිපිනෙය් පදිංචි චන්දන ජයරත්න යන අය විසින් 2017.02.09 වන දින 
පකාශයක් ලබා ෙදමින් එම අය 2017.02.06 වන දින උෙද් 0700 සිට 
රාතී 0700 දක්වා ෙනවිල් පනාන්දු ෙරෝහෙල් ගිලන් රථෙය් රියදුරු 
ෙලස රාජකාරි කර ඇති බවත්, තමා 2017.02.06 වන දින රාතී 0640ට 
පමණ තලවතුෙගොඩ ෙහේමාස් ෙරෝහලට ෙරෝගිෙයකු රැෙගන පැමිණ 
රාතී 0730ට පමණ නැවත ෙනවිල් පනාන්දු ෙරෝහලට පිටව ගිය බවත්, 
එම අවස්ථාෙව්දී තමා ෙනවිල් පනාන්දු ෙරෝහලට යාම සඳහා චන්දිකා 
කුමාරතුංග මාවතට ඇතුළු වී මිෙල්නියම් ඩයිව් පාෙර් යන විට 
ෙව්ගෙයන් තමාට විරුද්ධ දිශාෙව් සිට යතුරු පැදියකින් ෙදෙදෙනකු 
පැමිණි බවත්, ඔවුන් කවුද කියා හඳුනා ගැනීමට ෙනොහැකි බවත්, පසුව 
තමා ෙරෝහලට ගිය පසුව ෙරෝහෙල් අධ්යක්ෂවරයාට ෙවඩි තබා ඇති 
බවට දැන ගැනීමට ලැබුණු බවත්, ඔහු තවත් අෙයකු සමඟ සිද්ධිය වූ 
ස්ථානයට පැමිණ සමීර ෙසේනාරත්න යන අය ෙරෝහලට රැෙගන ගිය 
බවත් සඳහන් කරමින් පකාශයක් ලබා දී ඇත. 

 ඒ අනුව ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් අධ්යක්ෂ, සංවිධානාත්මක 
අපරාධ නිවාරණ ෙකොට්ඨාසය විසින් තවදුරටත් විමර්ශන සිදු කරන 
අතර, ෙමෙතක් සිදු කළ පරීක්ෂණවලදී ෙමම සිද්ධියට අදාළව ෙවඩි 
තැබීමට භාවිත කළාය කියන ගිනි අවි 02ක්, ඒ සඳහා පැමිණීමට 
භාවිතා කර ඇති බවට සැක සහිත යතුරු පැදියක් හා එම ගිනි අවි 
සන්තකෙය් තබාෙගන සිටි පුද්ගලෙයක් අත් අඩංගුවට ෙගන ඇත. 
එෙසේම, 2017 03.06 දින ෙමෝසමක් ෙගොනු කර කඩුෙවල ම/උ නඩු 
අංක බී 836/17/PC දරන නඩුව සඳහා වැඩිදුර වාර්තාවක් ෙගොනු 
කරමින් දුරකථන වාර්තාද, ලක්මාල් විලත්ගමුව යන අය විසින් වාණිජ 
බැංකුවල ගිණුමක් පවත්වාෙගන යමින් ගනුෙදනු සිදු කරන්ෙන්ද 
යන්න පරීක්ෂා කිරීමට රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික වාණිජ බැංකු මඟින් 
වාර්තා කැඳවීම සඳහා අධිකරණ නිෙයෝග ලබාෙගන විමර්ශන සිදු 
කරමින් පවතී. එෙසේම, ෙමම සිදුවීමට සම්බන්ධ බවට සැක කරනු 
ලබන ඩබ්.ඩී. අරුණ ලක්මාල් කිෂාන්ත සහ එම්.ඒ. සුසිල් උදය කුමාර 
යන අයවළුන් අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා වැඩිදුර විමර්ශන සිදු 
කරමින් පවතී. 

02.  ෙමෙතක් සිදු කරන ලද විමර්ශන අනුව ෛවද්ය සමීර ෙසේනාරත්න 
යන අ ය ෙනවිල් පනාන්දු ෙරෝහෙල් සිට නිවසට යමින් සිටියදී ෙමම 
ෙවඩි තැබීම සිදුව ඇති අතර, ෙමෙතක් ෙමම සිද්ධිය ඇසින් දුටු 
සාක්ෂිකරුවන් කිසිෙවක් අනාවරණය වී ෙනොමැත. සාක්ෂිකරුවන්ෙග් 
පකාශ අනුව ෙමම ස්ථානෙය් ෙවඩි ශබ්ද ඇසුණු බවට සඳහන් වී ඇති 
අතර, අපරාධ ස්ථානෙය් තිබී ෙවඩි තබන ලද 9mm වර්ගෙය් හිස් 
පතෙරොම් උණ්ඩ 02ක් හමු වී ඇත. 

 2017.02.21 වන දින ස්ථානාධිපති, සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණ 
ෙකොට්ඨාසය ෙවත නිර්නාමික පුද්ගලෙයකු විසින් දුරකථන ඇමතුමක් 
ලබාෙගන සයිටම් ආයතනෙය් විධායක අධ්යක්ෂවරයාට ෙවඩි 
තැබීමට අංක 38/1/ඒ, නාරංවල, වැලිෙව්රිය, ගම්පහ ලිපිනෙය් පදිංචි 
තිලූ ෙනොෙහොත් තිලාන් සංක සම්බන්ධ බවට ෙතොරතුරක් ලබා දී ඇත. 

 තිලූ ෙනොෙහොත් තිලාන් සංක යන අයෙගන් පකාශයක් ලබා ගැනීමට 
යාෙම්දී තිලාන් යන අය 2017.02.14 වන දින වැලිෙව්රිය ෙපොලිස් 
ස්ථානය මඟින් ෙහෙරොයින් සන්තකෙය් තබා ගැනීෙම් වරදට අත් 
අඩංගුවට ෙගන මහර රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරෙය් බන්ධනාගාර ගත කර 
ඇති බවට ඔහුෙග් මව විසින් පකාශයක් ලබා ෙදමින් සඳහන් කර ඇත. 

 2017.02.22 වන දින තිලාන් යන අයෙගන් මහර බන්ධනාගාරෙය්දී 
පකාශයක් ලබා ගැනීෙම්දී අනාවරණය වූෙය් 2017.02.17 වන දින 
ඔහුෙග් මිතුරකු වන ටීනා සහ නාවික හමුදාෙව් ෙසේවය කරන 
කාලෙය්දී හඳුනා ගත් ෙකොටිකාවත්ත පාෙද්ශීය සභාෙව් රියදුරකු 
වශෙයන් ෙසේවය කරන සුසිල් යන අය පැමිණ ෙමම සයිටම් සිද්ධියට 
අදාළව ටීනා විසින් වරද භාර ගන්නා බවත්, එයට සම්බන්ධ අෙනක් 
පුද්ගලයා කවුද යන්න විමසූ විට මම යැයි කියා පවසන ෙලසටත් ඒ 
සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 05ක් ෙදන බවට ටීනා විසින් තිලූ ෙනොෙහොත් 
තිලාන්ට පකාශ කළ බවට තිලූෙග් පකාශෙයන් අනාවරණය වී ඇත. 

 2017.02.23 වන දින බන්ධනාගාරයට අමුත්තන් පැමිණීෙම් ෙල්ඛනය 
පරීක්ෂා කිරීෙම්දී 2017.02.20 වන දින සුසිල් යන අය පැමිණ ඇති 
බවට අනාවරණය වූ නමුත් 2017.02.17 වන දින තිලූ බැලීම සඳහා 
ටීනා සහ සුසිල් පැමිණි බවට ෙල්ඛනවල සඳහන්ව නැත. නමුත් ටීනා 
සහ සුසිල් තිලූ බැලීමට එදින ෙගොස් ඇති බවට බන්ධනාගාරයට 
ෙමොවුන් රැෙගන ගිය ති ෙරෝද රථ රියදුරාෙග් පකාශෙයන් 
අනාවරණය වී ඇත. 

 2017.02.26 වන දින නිර්නාමික දුරකථන ඇමතුම් කිහිපයකින් ලත් 
ෙතොරතුරු අනුව ටීනා යන අය කඩුෙවල, වැලිවිට නන්දන ෙරස්ට් යන 
ස්ථානෙය්දී 9mm වර්ගෙය් පිස්ෙතෝලයක් සන්තකෙය් තබාෙගන 
සිටියදී අත් අඩංගුවට ගැනීෙමන් අනතුරුව පශ්න කිරීම්වලින් 38 
රිෙවෝල්වර් වර්ගෙය් ගිනි අවියක්ද අත් අඩංගුවට ෙගන ඇත. ඒ අනුව 
එම සැකකරු ෙම් වන විට බලපත ෙනොමැතිව විෙද්ශීය රටක 
නිෂ්පාදිත ගිනි අවි 02ක් ළඟ තබා ගැනීෙම් ෙචෝදනාව යටෙත් 
කඩුෙවල ම/උ නඩු අංක බී836/17/PC යටෙත් කරුණු වාර්තා කර 
ඇති නඩුවට අදාළව 2017.02.27 දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් 
පසු 2017.03.13 දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමට නි ෙයෝග 
කර ඇති බව වාර්තා කර ඇත. 

 තවද සයිටම් ආයතනෙය් ෛවද්ය ෙර්ණුක සමීර ෙසේනාරත්න යන 
අයෙග් කාර් රථයට ෙමොහු සහ මහර බන්ධනාගාරෙය් බන්ධනාගාර 
ගතව සිටින තිලූ යන අය ඇරැව්වල පෙද්ශෙය් පදිංචි රංජිත් යන 
අයෙග් යතුරු පැදිය ෙයොදාෙගන ෙවඩි තැබීම සිදු කළ බවට පකාශ 
කර ඇත. 

 ටීනා යන අයෙගන් වැඩිදුර පශ්න කිරීෙම්දී ෙහළි වූ කරුණු අනුව 
කඩුෙවල හිටපු නාගරික මන්තීවරෙයකු වන අනුර ලක්මාල් 
විලත්ගමුව විසින් ෙමම ෙවඩි තැබීෙම් සිද්ධිය ටීනා යන අය විසින් සිදු 
කළ බවට භාර ගන්නා ෙලසට දැනුවත් කර ඔහුට රුපියල් ලක්ෂ 05ක 
මුදලක් ලබා ෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු වී ඉන් රුපියල් ලක්ෂයක් 
අත්තිකාරම් මුදල් වශෙයන් ලබා දී ඇත. 

 තවද, ෙකොටිකාවත්ත පාෙද්ශීය සභාෙව් රියදුෙරකු වශෙයන් රාජකාරි 
කරනු ලබන මහප්පු ආරච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් උදය කුමාර විසින් ටීනා 
ෙනොෙහොත් සුමිත් නිෙරෝෂන් යන අයට ෙමම පිස්ෙතෝලය හා 
රිෙවෝල්වරය ලබා දුන් බවට කරුණු අනාවරණය වී ඇත. 

 2017.02.16 වන දින අනුර ලක්මාල් විලත්ගමුව, සුසිල් හා ටීනා යන 
අයවලුන් මුතුරාජෙවල ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් රාජකාරි 
කරනු ලබන අධිකාරිෙග් චාමිකර ශීමාල් ෙපෙර්රා යන අයෙග් 
නිවෙසේදී රාතී 10.00 සිට පසු දින උදෑසන 06.00 දක්වා ෙමම ෙවඩි 
තැබීෙම් සිද්ධිය ටීනා විසින් සිදු කළ බවට ෙපොලීසිය ෙවත පකාශ කළ 
යුතු කතාව සම්බන්ධව පුරුදු පුහුණු කර ඇති අතර, එම නිවෙසේ 
හිමිකාරිය හා චාමිකර ශීමාල් ෙපෙර්රා යන අයෙගන් ලබා ගත් 
පකාශවලින් ඒ බැව් සනාථ කරෙගන ඇත. 

 2017.02.06 වන දින රංජිත්ෙග් යතුරුපැදිය ලක්මාල්ෙග් නිවෙසේදී 
ලබාෙගන ඇති අතර, නැවත 2017.02.10 වන දින සුසිල්, ටීනා සහ මදූ 
සමඟ පැමිණ එම යතුරුපැදිය සම්බන්ධව පශ්නයක් ඇති වුවෙහොත් 
ටීනා විසින් එය රැෙගන ගිය බවට සඳහන් කරන ෙලස රංජිත් යන 
අයට දැනුම් දී ඇත. එය රංජිත්ෙග් පකාශයක් ලබා ගැනීෙමන් 
අනතුරුව තහවුරු වී ඇත. 

 තවද, ෙමම විමර්ශනයට අදාළව ටීනා යන අය විසින් කරන ලද 
කරුණු තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ති ෙරෝද රථ රියදුරන් 03 ෙදෙනකු 
හා සිවිල් වැසියන් 04 ෙදෙනකුෙගන් පකාශ සටහන් කරෙගන ඇති 
අතර, ටීනා විසින් 2017.02.10 වන දින සිට 2017.02.26 වන දින 
දක්වා රැඳී සිටි ස්ථාන නිවැරදි බවට තහවුරු වී ඇත. සයිටම් 
ආයතනෙය් විධායක අධ්යක්ෂ ෙර්ණුක සමීර ෙසේනාරත්න යන 
අයෙගන් 2017.02.27 වන දින දීර්ඝ ෙලස පකාශ සටහන් කරෙගන 
ඇති අතර, එහිදී ෙමොහු ලක්මාල් යන අය වසර 03ක පමණ සිට 
ළඟින්ම ඇසුරු කරන බව සහ සයිටම් ආයතනයට එෙරහිව 
උද්ෙඝෝෂණ හා විෙරෝධතා නවතා ගැනීම පිණිස එම ආයතනෙය් 
විධායක අධ්යක්ෂවරයා වශෙයන් තමාට තර්ජනයක් ඇති බව 
ෙපන්වීම තුළින් හැකියාවක් ඇති බවට සිතූ බැවින් යම්කිසි සිද්ධියක් 
මවා පෑමට ලක්මාල් විලත්ගමුවෙගන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවට 
අනාවරණය වී ඇත. ඒ අනුව 2017.02.06 වන දින උදෑසන ලක්මාල් 
විලත්ගමුව ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධව කතා කළ බවට 
ෛවද්යවරයාෙග් පකාශවලින් වැඩි දුරටත් අනාවරණය වී ඇත. 

 ෙමම සිද්ධිෙයන් අනතුරුව 2017.02.07 වන දින ලක්මාල් හමුවීෙම්දී 
තමාට බියක් ඇති බව සඳහන් කර ඇති අතර, එහිදී ලක්මාල් විසින් 
බයක් ඇතිකර ෙනොගන්නා ෙලසට ෛවද්යවරයාට පවසා ඇති බවද 
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අනාවරණය ෙව්. ෛවද්ය ෙර්ණුක සමීර ෙසේනාරත්න යන අය විසින් 
2017.02.06 වන සිද්ධිය සිදු වූ දින හා සිද්ධිය සිදු වීමට ෙපර සතියක 
පමණ කාලයක් ඇතුළත අවස්ථා ගණනාවකදී ලක්මාල් සමඟ 
දුරකථන සංවාදෙය් ෙයදී ඇති බවට කරුණු අනාවරණය වී ඇත. 

 අවි සමඟ අත් අඩංගුවට ගත් ටීනා සහ ෛවද්ය ෙර්ණුක සමීර 
ෙසේනාරත්න යන අයෙග් පකාශවලින් අනාවරණය වූ කරුණු අනුව 
ලක්මාල් විලත්ගමුව හා සුසිල් උදය කුමාර යන අය විමර්ශන කටයුතු 
සඳහා අත් අඩංගුවට ගැනීමට විමර්ශන සිදු කරන අතර, දැනට ෙමොවුන් 
ෙදෙදනා පදිංචි පෙද්ශය අතහැර ෙගොස් ඇති බැවින් ඔවුන් අත් 
අඩංගුවට ගැනීම සඳහා අවශ්ය විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 ෙමම ටීනා යන අය ඇඹිලිපිටිෙය් පදිංචි අෙයකු වන අතර, ෙමොහු 
ෙහෙරොයින් භාවිතයට ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලෙයකු වන බවද මීට පථම 
අවස්ථා කිහිපයකදී ෙහෙරොයින් ළඟ තබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 
බන්ධනාගාර ගතව ඇති බවටත් මංෙකොල්ලකෑම්වලට අදාළව නඩුවක් 
පවතින බවටත් අනාවරණය වී ඇත. 

 අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද පිස්ෙතෝලය සහ රිෙවෝල්වරය 2017.02.06 
වන දින ෙවඩි තබන ලද ස්ථානෙය් තිබී ෙසොයා ගන්නා ලද හිස් ෙකොපු 
එම අවිවලින් භාවිත කරන ලද උණ්ඩවල හිස් ෙකොපුද යන්න පරීක්ෂා 
කර බැලීමට වැඩි දුරටත් විමර්ශන පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්. 

03.  ෙම් වන ෙතක් ෙමම සිද්ධියට අදාළ රස පරීක්ෂක වාර්තා ලැබී 
ෙනොමැති බැවින් සහ විමර්ශන කටයුතු අවසන් වී ෙනොමැති බැවින් 
ෙමම සිද්ධියට අදාළව පළ වූ මාධ්ය වාර්තා සම්බන්ධෙයන් කිසිවක් 
පකාශ කළ ෙනොහැක. 

04.  ෙමම සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් අධ්යක්ෂෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් වැඩිදුර විමර්ශනය සිදු 
ෙකෙරමින් පවතින අතර, ඊට අමතරව මුල්ෙල්රියාව ෙපොලිස් ස්ථානය 
ෙවත කර ඇති පැමිණිල්ලට අදාළව බල අපරාධ අංක 15/2017 යටෙත් 
එම ෙපොලිස් ස්ථානය මඟින් සිදු කරන ලද විමර්ශනයට අදාළව රජෙය් 
රස පරීක්ෂක වාර්තාව ෙමෙතක් ලැබී ෙනොමැති බැවින් එම වාර්තාවද 
ලබාෙගන ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත. එෙසේම, 
මිරිහාන විෙශේෂ අපරාධ විමර්ශන ඒකකය මඟින් සිදු කරනු ලබන 
විමර්ශනයට අනුව අනාවරණය වී ඇති ෙතොරතුරු මත ෙපර සඳහන් 
ෙසසු සැකකරුවන් සම්බන්ධෙයන් කඩිනමින් ෙතොරතුරු ලබාෙගන 
අදාළ පකාශ සටහන් කර සිද්ධියට අදාළ නියම සැකකරුවන් 
ෙනොපමාව අත් අඩංගුවට ගැනීමට උපෙදස් ලබා දී ඇත. ඒ අනුව, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ කඩිනමින් අවසන් කර සැකකරුවන් අත් 
අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරනු ලබන අතර, ෙමම සිද්ධියට අදාළ 
සත්ය තත්ත්වය පිළිබඳව ෙහළි කරනු ලැෙබ්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිතුර පිළිබඳව මම ෙකටිෙයන් 
පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මුලින්ම ෙම් පිළිතුෙර් සඳහන් වන 
විධියට ඇසින් දුටු සාක්ෂි නැහැ. ෙම් සිද්ධිය වුණා කියලා 
කවුරුවත් සාක්ෂි -[බාධා කිරීමක්] මම මුලින්ම කථාව කියලා 
ඉන්නම්. ෙමොකද, කථාව දිගයි. ඔබතුමා මැදදී පැන්ෙනොත් මට 
කථාව පටලැෙවයි. ඒ නිසා මම පැහැදිලි කරලා අවසන් වුණාට 
පසුව පශ්න අහන්න. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්න. ඊට 

පසුව අපට අෙනක් කාරණයට යන්න පුළුවන්. දැනටමත් පමාද 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
සමීර ෙසේනාරත්නට ෙවඩි තැබූ බවට ඇසින් දුටු සාක්ෂි නැහැ, 

ගරු කථානායකතුමනි. එෙහත් ඊට පසුව එම සිද්ධිය වූ ස්ථානයට 
පැමිණි ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුෙග් සාක්ෂි සටහන් කරෙගන තිෙබනවා. 

පළමුවන පශ්නෙයන් අහන්ෙන් සයිටම් ආයතනෙය් පධාන 
විධායක නිලධාරියාෙග් ෙමෝටර් රථයට ෙවඩි තැබීෙම් සිද්ධියට 
සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කටයුතුවල පගතිය කවෙර්ද කියලායි. සාක්ෂි 
සටහන් ඔක්ෙකෝම ෙපොලීසිය දීලා තිෙබනවා. පළමුවන පශ්නයට 
දී තිෙබන පිළිතුෙර් අවසාන ෙඡ්දෙය් කියා තිෙබනවා, "ඒ අනුව 
ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් අධ්යක්ෂ, සංවිධානාත්මක අපරාධ 
නිවාරණ ෙකොට්ඨාසය විසින් තවදුරටත් විමර්ශන සිදු කරන අතර, 
ෙමෙතක් සිදු කළ පරීක්ෂණවලදී ෙමම සිද්ධියට අදාළව ෙවඩි 
තැබීමට භාවිතා කළාය කියන ගිනි අවි 02ක්, ඒ සඳහා පැමිණීමට 
භාවිත කර ඇති බවට සැක සහිත යතුරු පැදියක් හා එම ගිනි අවි 
සන්තකෙය් තබාෙගන සිටි පුද්ගලෙයක් අත් අඩංගුවට ෙගන ඇත" 
කියලා.  

එෙසේම, 2017.03.06 දින ෙමෝසමක් ෙගොනු කර කඩුෙවල 
මෙහස්තාත් උසාවිෙය් නඩු අංක: බී 836/17/PC දරන නඩුව සඳහා 
වැඩිදුර වාර්තාවක් ෙගොනු කරමින් දුරකථන වාර්තා ද, ලක්මාල් 
විලත්ගමුව යන අය විසින් වාණිජ බැංකුවල ගිණුමක් 
පවත්වාෙගන යමින් ගනු ෙදනු සිදු කරන්ෙන් ද යන්න පරීක්ෂා 
කිරීමට රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික වාණිජ බැංකු මඟින් වාර්තා 
කැඳවීම සඳහා අධිකරණ නිෙයෝග ලබා ෙගන විමර්ශන සිදු 
කරමින් පවතී. එෙසේම, ෙමම සිදුවීමට සම්බන්ධ බවට සැක කරනු 
ලබන ඩබ්ලිව්.ඩී. අරුණ ලක්මාල් කිෂාන්ත සහ එම්.ඒ. සුසිල් 
උදය කුමාර යන අයවළුන් අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා වැඩිදුර 
විමර්ශන සිදු කරමින් පවතී. 

ෙදවන පශ්නෙයන් අහන්ෙන් එමඟින් ෙම් දක්වා ෙසොයා ෙගන 
ඇති කරුණු කවෙර්ද කියලායි.  

ෙමම පශ්නයට පිළිතුර ෙලස දීර්ඝ සටහනක් තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් සිදුවීම වුෙණ් 2017 ෙපබරවාරි 06වැනි 
දායි. සයිටම් ආයතනෙය් විධායක අධ්යක්ෂවරයාට ෙවඩි තැබීමට 
සම්බන්ධ ෙකෙනක් ගැන පසු ගිය ෙපබරවාරි 21වැනි දා 
සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණ ෙකොට්ඨාසෙය් 
ස්ථානාධිපතිතුමාට දුරකථන ඇමතුමක් මඟින් ෙතොරතුරක් ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ඒ දුරකථන ඇමතුම මඟින් එම ෙවඩි තැබීම කළ 
බව කියන තැනැත්තාෙග් නම සහ ලිපිනය දීලා තිෙබනවා. ඔහු 
"තිලූ" ෙනොෙහොත් "තිලාන් සංඛ" නමැත්ෙතක්. තිලාන් සංඛ 
නමැත්තා සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලද්දී ෙපබරවාරි 14වැනි දා 
ෙහෙරොයින් සන්තකෙය් තබා ගැනීෙම් වරදට ෙපොලීසිෙයන් ඔහුව 
අත් අඩංගුවට ෙගන මහර බන්ධනාගාරෙය් රිමාන්ඩ් ගත කර 
තිෙබනවා. තිලාන් සංඛ යන අයෙගන් මහර බන්ධනාගාරෙය්දී 
පශ්න කරද්දී ඔහු කියලා තිෙබනවා, "මම තමයි ෙවඩි තිබ්ෙබ්, 
ඒකට 'ටීනා' කියලා ෙකෙනකුත් ගියා" කියලා. තවදුරටත් පශ්න 
කරෙගන යද්දී තිලාන් සංඛ නැමැත්තා කියා තිෙබනවා,  "ෙම් 
ෙවඩි තැබීම කළා කියලා බාර ගන්න, ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5ක් 
ෙදන්නම්" කියලා ෙකොටිකාවත්ත  පාෙද්ශීය සභාෙව් රියැදුරු 
ෙකෙනක් හැටියට වැඩ කරන සුසිල් යන අෙයක් ඇවිල්ලා ඔහුට 
කිව්වා කියලා. ඊට පස්ෙසේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
කඩුෙවල පාෙද්ශීය සභාෙව් හිටපු මන්තීවරෙයක් වන ලක්මාල් 
විලත්ගමුව සහ රියැදුරු සුසිල් යන අය, මුතුරාජෙවල ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාෙව් රාජකාරි කරන අධිකාරිෙග් චාමිකර ශීමාල් 
ෙපෙර්රා නැමැත්තාෙග් නිවෙසේදී ෙමම ෙවඩි තැබීෙම් සිද්ධිය 
"ටීනා" විසින් සිදු කළ බවට ෙපොලීසිය ෙවත පකාශ කළ යුතු 
කථාව සම්බන්ධව පුරුදු පුහුණු කර ඇති අතර, එම නිවෙසේ 
හිමිකාරිය සහ අධිකාරිෙග් චාමිකර ශීමාල් ෙපෙර්රා යන අයෙගන් 
ලබා ගත් පකාශවලින් ඒ බව සනාථ කරෙගන තිෙබනවා. නමුත්, 
ලක්මාල් විලත්ගමුව කියන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
හිටපු  පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා සහ රියැදුරු සුසිල් යන 
ෙදෙදනාම අපට තවම ෙසොයා ගන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා. අප ඒ 
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන කරෙගන යනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තුන්වන පශ්නෙයන් අසා තිෙබන්ෙන් සිදුවීම සම්බන්ධ සැක 
සහිත තත්ත්වයන් ඇති බවට පළ වූ මාධ්ය වාර්තා නිවැරදි ද 
කියලායි. 

ෙම් වන ෙතක් ෙමම සිද්ධියට අදාළ රස පරීක්ෂක වාර්තා ලැබී 
ෙනොමැති බැවින් සහ විමර්ශන කටයුතු අවසන් වී ෙනොමැති බැවින්,
- විෙශේෂෙයන්ම අර පුද්ගලයින් ෙදෙදනා ඉතා වැදගත්. ඒ අය 
තවම අත් අඩංගුවට ගන්න අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් 
ෙදෙදනා ඉක්මනින්ම අත් අඩංගුවට ගන්න අපි උත්සාහ කරනවා.- 
ෙමම සිද්ධියට අදාළව පළවූ මාධ්ය වාර්තා සම්බන්ධෙයන් මට 
කිසිවක් පකාශ කළ ෙනොහැකියි, ගරු කථානායකතුමනි.  

හතරවන පශ්නෙයන් අසා තිෙබන්ෙන් ෙමම පරීක්ෂණ 
කඩිනමින් අවසන් කර සිදුවීම පිළිබඳ සත්ය තත්ත්වය රට හමුෙව් 
තබන්ෙන් ද කියලායි.  

ෙමම සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් අධ්යක්ෂෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් වැඩිදුර විමර්ශනය 
සිදු ෙකෙරමින් පවතින අතර, ඊට අමතරව මුල්ෙල්රියාව ෙපොලිස් 
ස්ථානය ෙවත කර ඇති පැමිණිල්ලට අදාළව බල අපරාධ අංක 
15/2017 යටෙත් එම ෙපොලිස් ස්ථානය මඟින් සිදු කරන ලද 
විමර්ශනයට අදාළව රජෙය් රස පරීක්ෂක වාර්තාව ෙමෙතක් ලැබී 
ෙනොමැති බැවින්, එම වාර්තාව ද ලබා ෙගන ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු 
සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත. 

එෙසේම මිරිහාන විෙශේෂ අපරාධ විමර්ශන ඒකකය මඟින් සිදු 
කරනු ලබන විමර්ශනයට අනුව අනාවරණය වී ඇති ෙතොරතුරු මත 
ෙපර සඳහන් ෙසසු සැකකරුවන් සම්බන්ධෙයන් කඩිනමින් 
ෙතොරතුරු ලබාෙගන, අදාළ පකාශ සටහන් කර සිද්ධියට අදාළ 
නියම සැකකරුවන් ෙනොපමාව අත් අඩංගුවට ගැනීමට උපෙදස් 
ලබා දී ඇත. ඒ අනුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ කඩිනමින් 
අවසන් කර සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරනු 
ලබන අතර, ෙමම සිද්ධියට අදාළ සත්ය තත්ත්වය පිළිබඳව ෙහළි 
කරනු ලැෙබ්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා, ෙමහිදී විවාදයකට 

යන්න බැහැ. නමුත් ගරු අමාත්යතුමා කරන පැහැදිලි කිරීම ගැනත් 
බලා ඊට පසුව වාර්තාත් බලා -[බාධා කිරීමක්] ඒ ගැන විතරක් 
කියන්න. එයත්, ෙකටි ෙවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය පුද්ගලික ගැටුමක් ෙහෝ 

පුද්ගලයන් අතර ඇති වූ පශ්නයක් ෙහෝ නම් ෙම් තරම් පශ්නයක් 
පැන නඟින්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, SAITM 
ආයතනයට විරුද්ධව යම් යම් උද්ෙඝෝෂණ, පචාරක කියාවලියක් 

සිද්ධ කරනවා, විෙශේෂෙයන්ම අන්තර් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය බල 
මණ්ඩලය, රජෙය් ෛවද්ය නිලධරින්ෙග් සංගමය, ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාර විසින්. එවැනි තත්ත්වයක් ඇතුෙළේ තමයි එහි විධායක 
අධ්යක්ෂවරයාට ෙවඩි තැබීම සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ ෙවඩි තැබීෙමන් 
පසුව එක අමාත්යවරෙයක් -ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට් මාධ්ය 
පකාශකවරයා- මාධ්යවලට පකාශ කර තිබුණා මා දැක්කා, "ෙමය 
ඉතා භයානක තත්ත්වයක්. ෙමය වර්ධනය වන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැතිව, නියෙපොත්ෙතන්ම කඩනවා." කියා. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමන්ලාෙග් පාර්ශ්වෙය් මන්තීවරයකු වන මුජිබුර් රහුමාන් 
මන්තීවරයා පකාශ කළා, "ෙමය වර්ධනය ෙවමින්, 
ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා දක්වා ෙමම ඝාතන සිද්ධ 
වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙමය වැළැක්විය යුතුයි." කියලා. එම 
අදහස්වල තිබුෙණ් අන් කවරක් වත් ෙනොව, ෙමම ෙවඩි තැබීමට 
SAITM ආයතනයට එෙරහි වන්නන්ෙග් සම්බන්ධයක් තිෙබනවා 
කියා හුවා දැක්වීමයි. ගරු කථානායකතුමනි, එය භයානක 
තත්ත්වයක්. ඒ කියන්ෙන්, උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාරයක් යන ෙකොට 
අෙනක් පාර්ශ්වය ෙවඩි තබා නිහඬ කරගැනීම සඳහා දරන 
පයත්නයක් තිෙබනවා කියා අර්ථ නිරූපණය කිරීම සඳහා ෙමම 
තත්ත්වය උපෙයෝගී කරෙගන තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මීට ෙපරත් අපි අද්දැකීෙමන් දැක 
තිෙබනවා, ෙවනස් ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් ෙමවැනි 
ඝාතනයන් සිද්ධ වූ ඉතිහාසය. 1983 කළු ජූලිය වුණත් එෙහම 
එකක්. එය නිර්මාණය කරලා, ෙද්ශපාලන ව්යාපාර තහනම් 
කරලා ෙවනත් තත්ත්වයක් වර්ධනය වුණා. ෙමය ඉතාම භයානක 
තත්ත්වයක්. ඒ නිසා රස පරීක්ෂකෙග් සුපුරුදු ලැයිස්තුෙව් තිෙබන 
පිළිෙවළට මීට අදාළ වාර්තාව ගන්ෙන් නැතිව දැනට එළිදරව් වී 
තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව, මාධ්ය වාර්තා කර තිෙබන ෙතොරතුරු 
අනුව ෙමය කඩිනම් කරන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, එය 
සමීර ෙසේනාරත්න කියන පුද්ගලයා විසින්ම සැලසුම් කරලා 
තමන්ට එල්ල කරන ලද පහාරයක් කියන එක පිළිබඳව මාධ්ය 
දැන් වාර්තා ෙකොට තිෙබනවා. මා සියයට සියයක් දන්ෙන් නැහැ, 
ඒ මාධ්ය වාර්තා ෙමොනවාද කියලා කියන්න. හැබැයි දැන් එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබනවා. එෙහම නම්, නිවැරැදි පරීක්ෂණ 
හරහා හරියාකාරව සත්ය ෙසොයා ගත්ෙත් නැත්නම්, රෙට් ෙවනස් 
තත්ත්වයක් ඇති වීෙම් තත්ත්වයක් දක්වා ෙමය වර්ධනය වීෙම් 
ඉඩ කඩ තිබුණා. ඒ නිසා ඔබතුමාට මා ඉතා පැහැදිලිව කියන්ෙන්, 
ෙමම කුමන්තණය ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළිදරවු කළ යුතුයි 
කියලායි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු අමාත්යතුමා, ඒ 

ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සැකකරුවන් ෙදෙදනකු ෙසොයාෙගන 

ඉන්නවා. එක්ෙකෙනක්, ලක්මාල් විලත්ගමුව. ඒ, එක්සත් ජනතා 
නිදහස ් සන්ධානෙය්, හිටපු කඩුෙවල පාෙද්ශීය සභා මන්තී 
ෙකෙනක්. අෙනක් ෙකනා ෙකොටිකාවත්ත පාෙද්ශීය සභාෙව් හිටපු 
සුසිල් කියන රියැදුරුයි. ඒ ෙදන්නා අපි ෙහොයා ගන්නවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ සැකකරුවන් ෙදෙදනා ෙසොයා ගත්තාට 
පස්ෙසේ ෙම් විමර්ශන කටයුතු අපට නිම කරන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා විශ්වාස කරනවා. ගරු මන්තීතුමා සැකයක් තියාගන්න 
එපා. ෙපොලීසිෙය් විමර්ශන කටයුතු නිවැරැදිව සිදු ෙවනවා. 
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ෙකොකා-ෙකෝලා නිෂප්ාදන මධ්යසථ්ානය: 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 
ෙවෙළඳ අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

 'ெகாக்கா ேகாலா' உற்பத்தி ைமயம்: 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் 

சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சாின  கூற்   
COCA-COLA MANUFACTURING CENTRE: 

STATEMENT BY MINISTER OF DEVELOPMENT 
STRATEGIES AND INTERNATIONAL TRADE 
 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
Hon. Speaker, this is in relation to the Hon. Douglas 

Devananda's Question  raised on  23rd February 2017  
under Standing Order No. 23(2). First of all, we have not 
received any proposal with regard to establishing a Coca-
Cola production factory in Sri Lanka. Even if we do 
receive such  a proposal, we will ensure that the 
Environmental Impact Assessment studies are undertaken 
before approval is given. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Is that all, Hon. Minister? 

  
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
That is all. I have replied the Question that he asked. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. පනත් ෙකටුම්පත් 

පිළිගැන්වීම.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ගිය පාර්ලිෙම්න්තු වාරෙය්දීත්, ඊට 

ෙපරත් ඔබතුමාෙගන් විමසා සිටියා, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ජාතික 
නිදහස් ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් පස්ෙදනාට 
ස්වාධීන මන්තී කණ්ඩායමක් හැටියට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තුළ 

කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලබාෙදන ෙලස. ඔබතුමා අද වන විට ඒ 
තීරණය අපට දැනුම්ෙදන බව තමයි මාධ්ය මඟින් පළ ෙවලා 
තිබුෙණ්. මම ඉතා කාරුණිකව ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා ඒ පිළිබඳ 
තීරණය දැනුම් ෙදන්න කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, අද සවස තුනහමාරට පක්ෂ 

නායකයන්ෙග් රැස්වීමක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සන්ධානය ෙම් 
ගැන යම් යම් අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. අපි සාකච්ඡා 
කරලා ෙහට ඒ තීරණය දැනුම් දීමට කටයුතු කරනවා.   

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතුමනි, සන්ධානය දක්වන මතය අනුව අෙප් 
ස්වාධීනත්වෙය් ඉරණම තීරණය කරන්න එපා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම කාටත් කන් ෙදන්න ඕනෑ ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ වාෙග්ම සෑෙහන කාලයක් තිස්ෙසේ අපි ෙම් කරන ඉල්ලීමට 

වඩා වැඩිෙයන් කන් ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් නැවතත් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙහට ෙවන කල් ඉන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් මාස ගණනාවකට කලින් 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් ඔබතුමාට ලිපියක් එවලා 
තිෙබනවා, ඔවුන්ෙග් බැඳියාව තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 
මන්තීවරුන්ට පමණයි කියලා. ඒ ලිපිය ඔබතුමා හමුෙව් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තවත් ලිපියක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සාකච්ඡා 

කරනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අෙප් පක්ෂවල මන්තීවරුන්ට ඒ බැඳියාව නැහැ කියලා 

තිෙබනවා. ඉතින්, ඉතා පැහැදිලිව ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා 
නඟන කාරණය එතැන තිෙබනවා. ජාතික නිදහස් ෙපරමුණ ඇතුළු 
අෙනක් පක්ෂවලට ඒ ගිවිසුම බලපාන්ෙන් නැහැ කියලා ඒ ලියුෙම් 
ලියලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. තවත් ලියුමක් ඇවිල්ලා 

තිෙබනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හැම දාම ලියුම් එවන්න බැහැ ෙන්. එක ලියුමක් ගැන ඔබතුමා 

ගිය අවුරුද්ෙද් තීරණයක් දුන්නා. ඒ තීරණෙයන් කිව්ෙව් අෙප් 
පක්ෂ ඔක්ෙකොම සන්ධානයට අඩංගු නැහැ කියන එක. ඒ වාෙග්ම, 
විපක්ෂෙය් වාඩි වුෙණොත්, ස්වාධීන බව සභාෙව්දී පකාශ කෙළොත් 
ඒක පිළිගන්නවා කිව්වා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මම තීරණය කරන්නම්, පවත්වන සාකච්ඡාෙවන් පස්ෙසේ.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, ගරු විමල් වීරවංශ 

මන්තීතුමාත් කිව්ෙව් ස්වාධීනව ඉන්නවා කියලායි. එෙහම 
ස්වාධීනව ඉන්න බාධාවක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ස්වාධීනව ඉන්න 
කිසිම බාධාවක් නැහැ.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Let the Hon. Speaker make an announcement. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will decide on that. 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු 

තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ 
  ජාත්යන්තර සම්මුතිය  පනත් ෙකටුම්පත  

வ க்கட்டாயமாகக் 
காணாமற்ேபாக்கப்ப த ந்  எல்லா 

ஆட்கைள ம் பா காத்தல் பற்றிய சர்வேதசச் 
சமவாய சட்ட லம் 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF 
ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE BILL 

" බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන්  කිරීම්වලින්  සියලු තැනැත්තන්  ආරක්ෂා 
කිරීම සඳහා වූ ජාත්යන්තර සම්මුතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා ද, 
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලට භාජන වූ  වින්දිතයන්ට  යුක්තිය 
පසිඳලීෙම්  සහ වන්දි ලබා  ගැනිෙම්   අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීම  සඳහා ද, 
ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ  ආනුෂංගික කරුණු සඳහා  විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ 
පනත් ෙකටුම්පතකි.    

 (අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා  ෙවනුවට ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  
මහතා  විසිනි. 

2017 මාර්තු 21 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, 
එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார 

அ வல்கள் அைமச்ச மானவர் சார்பாக மாண் மிகு ல மன் 
கிாிஎல்ல அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2017 மார்ச் 21, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 
பட ே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  Prime 

Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs;  to be 
read a Second time upon  Tuesday, 21st March, 2017 and to be printed; 
and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සහ දිනය නියමිත කටයුතු.  

න්යාය පතෙය් අංක 1 සහ අංක 2. ගරු  මුදල් අමාත්යතුමා. 

 
 

නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත: 
නියමය 

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம்: 
கட்டைள 

EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER 
 
 

[2.21 p.m.] 
  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
Sir, I move,  
 
"That the Order made by the Minister of Finance under Section 3 of 

the  Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of 1989 relating to Excise 
Duty and published in the Gazette Extraordinary No. 1996/10 of  06th 

December 2016, which was presented on 08.02.2017 be approved. 
 

(Cabinet  approval  signified.)" 

ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් ඉදිරිපත් කරන  නියම 
සම්බන්ධෙයන් සභාව දැනුවත් කරන්න වචන ස්වල්පයක් කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  අය වැය ෙල්ඛනය මුල් ෙකොටෙගන 
යම් සංෙශෝධන ෙගන එන්න අවශ්යයි.  ඒ තුළින්  මීට ෙපර    රථ 
වාහන ආනයනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ වැරදි නිවැරදි  කරන්න 
අපට අවශ්ය වුණා. ඇයි එෙහම සිද්ධ වුෙණ් කියලා  මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  සංඛ්යාෙල්ඛන සමඟ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

2013 වර්ෂෙය් කාර්  තුන්ලක්ෂ විසිහයදහස් හයසිය 
පණස්එකක් ෙම් රටට ආනයනය  කළා. 2014 වර්ෂෙය් ෙම් 
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පමාණය හාරලක්ෂ විසිනවදහස් පන්සිය පණස්හයකට වැඩි වුණා. 
2015 වර්ෂෙය් හයලක්ෂ හැටඅටදහස් නවසිය හතක් දක්වා ඒ 
පමාණය වැඩි වුණා.  ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ඉදිරිපත් 
කළ දර්ශනය අනුව අෙප් පාලන කාලය තුළ පඩි වැඩි  කිරීම තුළින් 
එවැනි වර්ධනයක් ඇති වුණා. නමුත් අප ට ෙපනුණා, යම්  වැරදි  
විධියකට ෙම් අවස්ථාව පාවිච්චි කරන බව. ඒ නිසා 2016 වර්ෂෙය්  
අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් එයට  යම්  සංෙශෝධන අපි  ඉදිරිපත් 
කළා.  අපට අවශ්ය වුෙණ් යටිතල පහසුකම් තව වැඩිදියුණු 
ෙවනතාක් ආනයනය කරන කාර් පමාණය අඩු කිරීමයි. අපි 
සඟවන්ෙන් නැතිව ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කළා. අද සමහර ෙවලාවට 
බත්තරමුල්ෙල් සිට ෙකොළඹට යන්න පැය එකහමාරක් ෙදකක් 
යනවා. ෙම් තත්ත්වය  තවත් උග ෙවනවා නිකරුෙණ් කාර් ෙගන 
ඒම නිසා.  

ගරු කථානායකතුමනි, කාර් ආනයනය තුළින් ලැබුණු අෙප් 
ආදායමත් සඳහන්  කරන්න මම  කැමතියි. 2013 වර්ෂෙය් කාර් 
තුන්ලක්ෂ විසිහයදහස් හයසිය පණස් එකක්  ෙගෙනන අවස්ථාෙව්  
අෙප් සම්පූර්ණ ආදායම වුෙණ් ෙකෝටි  නවදහස් හයසියයයි. 2014 
වර්ෂෙය් කාර් හාරලක්ෂ විසිනවදහස් පන්සිය පණස්හයක් 
ආනයනය කරනෙකොට  අෙප් සම්පූර්ණ   ආදායම ෙකෝටි නවදහස් 
අටසියයි.  2015 වර්ෂෙය්  හයලක්ෂ හැටඅටදහස් නවසියහතක 
රථවාහන පමාණයට ෙකෝටි විසිහයදහස් තුන්සිය හතළිහකට අෙප් 
ආදායම වැඩි ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ 2016 වර්ෂය්  කාර්  පන්ලක්ෂ 
ෙදදහස් තුනක් ආනයනය කරන අවස්ථාෙව් අෙප් ආදායම ෙකෝ ටි  
දහඅටදහස් හයසිය හතළිස් නවයක් ෙවනවා. ඒ විධියට කාර්  
අඩුෙවන්  ෙගනැල්ලා  වැඩි ආදායමක්  ලබා ගන්නට පුළුවන් වීම 
ෙහොඳ සාර්ථකත්වයක්. ඒ අතර, අපි යම් යම් අයට සහන දීලා 
තිෙබනවා. ඒ සහන දීලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රටට ඉෙලක්ටික් කාර් 
ෙගන්වා ගැනීමටයි. අපි 2015දී  එහි ෙවනස් කිරීමක් කළා. නමුත් 
අපට ෙපනී ගියා අද තිෙබන environmental protection ගැන 
සලකා බලන විට  ඉෙලක්ටික් කාර් නිසා වාසිදායක තත්ත්වයක් 
ඇතිවන බව. එම නිසා අපි ෙමවර  එන්ජින් ධාරිතාව අනුව 
ඉෙලක්ටික් කාර්වල බදු සියයට 15කින් අඩු කළා. අෙනක් ඒවාෙය් 
බදු සියයට 10කින් අඩු කළා. ඒ අනුව අපි ඉෙලක්ටික් කාර් 
ෙගන්වීමට යම් විධියක දිරි ගැන්වීමක් කරලා තිෙබනවා, ඒක ඒ 
ආකාරෙයන්ම ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ කියලා. අපි ෙම් නියමය 
ෙගනාෙව් රජෙය් පතිපත්තියක් අනුවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි අපට සතුටින් කියන්න පුළුවන්, පසුගිය 
අවුරුදු ෙදක තුළ ශී ලංකා ෙර්ගුව තුළින් කාර් ආනයනය කිරී ෙම්දී   
යම්කිසි  විනිවිදභාවයක් සහ යම්කිසි මූල්ය පාලනයක් ඇති කරලා 
තිෙබනවාය කියලා. මීට ෙපර කාර් එළියට ආවා සමහර ෙවලාවට 
ජනාධිපති කාර්යාලෙයන් එන නිෙයෝග පිට. Customs entry pass 
කරන්ෙන් නැතිව කාර් එළියට එන යුගයක් තමයි තිබුෙණ්. අද 
එතැන ලියාපදිංචි කරලා වගකීමක් සහිතව කාර් ආනයනය කිරීමට 
පටන් අරෙගන තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම, එදා valuation එක සම්බන්ධවත් පශ්න තිබුණා. 
එදා හිතුමතෙය් valuation ෙවනස් කළා. සමහර ෙවලාවට එක 
දවසක් තුළ එකම වර්ගෙය් කාර්වලට බදු පතිපත්ති තුනක් 
අනුගමනය කරලා තිබුණා. ෙම් සඳහා ස්ථිරසාර විසඳුමක් 
වශෙයන් fixed rate  එකක්, ඒ කියන්ෙන් එක model එකක් 
සඳහා සථ්ිර මිලක් අපි නියම කරලා තිෙබනවා.  ඒ තුළිනුත් වැරදි 
විධියට ආනයනය කරලා, මිල අධික කාර් අඩු බදු මුදලක් ෙගවලා 
ෙගන්වන්නට උත්සාහ කරන බව අපට ෙපනුණා.  එම නිසා අපි ඒ 
සඳහා unit price එකකුත් දැම්මා. ඒ තුළින් අද  යම්කිසි  
කමානුකූල තත්ත්වයකින් යුතුව ෙම් රටට කාර් ආනයනය වන බව  
කියන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2017 අය වැයට සමගාමීව අවුරුදු 
4කට වඩා පැරණි එන්ජින් සහ චැසි සහිත වාහනයකට මිලියන 
ෙදකක නිෂ්පාදන බද්දක් පනවනු ලැබුවා. අපි ෙම් බද්ද පනවා 
තිෙබන්ෙන් ආරක්ෂාව සඳහායි. ෙමොකද, වඩා පරණ වාහන 
ආනයනය කිරීම නිසා අෙප් රථවාහන ආනයන පතිපත්තියට 
ෙලොකු පශ්නයක් ඇති වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, බියර් පානය අෛධර්යවත් 
කිරීම සඳහා අපි මිලිලීටර් 75ට අඩු බියර් කෑන් එකකට රුපියල් 
10ක බද්දක් සහ ඊට වැඩි ඒවාට රුපියල් 15ක බද්දක් පනවා  
තිෙබනවා. ෙම්වා සියල්ලම ආදායම් උපයන මාර්ග වාෙග්ම බියර් 
පානය අෛධර්යවත් කිරීම සඳහා ගත්ත කියාමාර්ග බව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් නියමයන් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන් ර ට තුළ පිරිසිදු පාලනයක් තහවුරු කිරීමටත්, 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති කියාත්මක කිරීමටත්, රට හරි මාර්ගයට 
ෙගන ඒෙම් අවශ්යතාව ඉටු කර ගැනීමත් සඳහායි.  ඒ වාෙග්ම  
රෙට් තිෙබන ආර්ථික තත්ත්වය ගැනත් වචන ස්වල්පයක් කථා 
කරන්න මම ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගී කර ගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ආදායම් උපයන්ෙන් අපට 
ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබන අධික ණය කන්දරාව  ෙගවා ගැනීම 
සඳහායි. අපි ජනතාව මත බරක් දමන්ෙන් නැතිව  ඒක කරන්න 
තමයි සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්ෙන්. මම ෙම් 
කාරණය කථා කරන්න අදහස් කෙළේ ෙම් නිසායි. ඊෙය් මෙග් මිත 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා රූපවාහිනී 
වැඩසටහනකදී බැඳුම්කර සිද්ධිය ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කළා. 
එතුමා කථා කෙළේ සත්ය තත්ත්වය වසන් කර ෙගනයි. 
එතුමාෙගන් අහපු පශ්නවලට ඍජු උත්තර ලැබුෙණ් නැහැ. එයින් 
ෙපනී ගියා, ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා. අද ෙම් 
බැඳුම්කර ගැන ෙලොකුවට පශ්න ඇති කර ෙගන තිෙබන 
අවස්ථාවක්. ෙම්කට ෙකොමිසමක් පත් කරන්න දැඟලුවා. 
ජනාධිපතිතුමා භය නැතිව  ෙම් පිළිබඳව ෙකොමිසමක් පත් කළා.  
අපි ඒක අගය කරනවා. ෙම් තිෙබන වංචා, ෙහොරකම් ඔක්ෙකොම 
පැත්තකින් තියලා මුලින්ම ආණ්ඩුෙව් කියාවලිය පිරිසිදු කරන්න 
ෙමවැනි ෙකොමිසමක් පත් කෙළේ පළමුවැනි වතාවටයි. අද ඒ 
ෙකොමිසම ඉදිරිෙය් ෙහළිදරව් වන කරුණු දැක්කාම ෙම් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය කියන ෙපොඩි කල්ලියට ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 2005 වසෙර් රාජ්ය පාලනය භාර ගත්තාට පසුව එම 
කාලාන්තරය තුළ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාත්, අජිත් 
නිවාඩ් කබ්රාලුත්, පී.බී. ජයසුන්දරත් නටපු නැටිලි ටික ඒ තුළින් 
අද ෙහළිදරවු ෙවනවා. ඒ තුළින්  බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
ෙලොකු ෙදයක් ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
මුදල් ඇමතිට; හිටපු ජනාධිපතිට මම අභිෙයෝග කරනවා,  ෙම්ක 
උසාවියට ෙගන යන්න කියලා.  ඇයි තවම බලා ෙගන ඉන්ෙන්?   
ෙම් සම්බන්ධෙයන්  බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ජී.එල්. පීරිස් 
මැතිතුමා උත්තර දිය යුතුව තිෙබන්ෙන් ඇයි?   ගිය සතියට ෙපර 
සතිෙය් සිකුරාදා එතුමා කිව්වා, "ෙම්ක ෙලොකු වංචාවක්, මුදල් 
අමාත්යාංශය මෙග් නම පාවිච්චි කරලා ගැසට් පතය නිකුත් කරලා 
තිෙබනවා, ඒ නිසා මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරු උසාවි ෙගන 
යනවා" කියලා.  අදට දවස් 10යි, තවම වචනයක් නැහැ. ඊෙය් 
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙබොෙහොම සැහැල්ලු විධියට ෙම්කට 
උත්තර දුන්නා. ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා විලි ලජ්ජාවක් නැතිව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්,  තමන්ෙග් 
නිර්ෙදෝෂීභාවය ෙපන්වන්න තිෙබන ෙහොඳම අවස්ථාව උසාවිය 
ඉදිරියට යාම බවයි. උසාවියට ගියාට පස්ෙසේ ෙහළිදරව් ෙව්වි, ෙම් 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා.  2012 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 

69 70 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

31වැනිදා මහ බැංකුෙව් අධිපති එවූ ලිපිය  පී.බී. ජයසුන්දර 
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා ස්ථිර කරලා මහින්ද රාජපක්ෂෙග් 
අත්සන සහිතව ගැසට් කර තිෙබනවා. ඒක තමයි අනුගමනය කළ 
සම්පදාය. එම සම්පදාය උපෙයෝගී කර ෙගන 2013දී, 2014දී හා 
2015දී මුදල් අමාත්යාංශයට එන්ෙන් නැතුව මහ බැංකුව  තමන්ෙග්
- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා  මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

  
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

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

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා, කථාව කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම කථා කරන අවස්ථාෙව්දී 

ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටීම සම්බන්ධෙයන් මම ෙබොෙහොම සතුටු 
වනවා. මම කියමින් සිටිෙය්, පත්තරවල අද ෙලොකුවට කථා කරන 
කාරණයක් සම්බන්ධව මෙග් නමත් අමතක වන මෙග් මිත බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඊෙය් සත්ය වසන් කර කථා කළ ආකාරය 
ගැනයි. එයට උත්තර දීම මෙග් කාර්ය භාරයක් ෙලසයි මම 
සලකන්ෙන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ 2012 අත්සන් කරලා තිෙබන එක අපට 
ඉවත් කරන්න බැහැ. ඒ අනුවයි අපි එම ගැසට් පතය නිකුත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 2013, 2014, 2015 මහින්ද රාජපක්ෂ ගැසට් එක 
අත්සන් කරලා නැහැ. නමුත්, මහ බැංකුව එම අයිතිය තම අතට 
අරෙගන මුදල් අමාත්යාංශයටවත් එවන්ෙන් නැතුව 
අත්තෙනෝමතික රඟපෑමක් තුළින් එම ගැසට් නිෙව්දනය ගහලා 
තිෙබනවා. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 01වැනි දා මහින්ද රාජපක්ෂ 
තමයි හිටපු මුදල් ඇමති ෙමන්ම ජනාධිපති. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
08වැනිදා ආණ්ඩුව ෙවනස් වනවා. එතෙකොට මට මුදල් 
අමාත්යාංශය භාර දුන්නාට පසුව ජනවාරි මාසෙය් 01වැනිදා 
උපෙයෝගී කර ගත් සම්පදාය අනුව තමයි  09වැනි දා සිට ගැසට් 
එක ගහලා තිෙබන්ෙන්.  මහින්ද රාජපක්ෂ නම සඳහන් එම ගැසට් 
එක  මුදණය කරන්ෙන් 2016 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 26. අපි ඒක- 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
2015 ජනවාරි 08වැනි දා ආණ්ඩුව ෙවනස් වුණා. මහ බැංකු 

බැඳුම්කර සිද්ධිය වුෙණ්, ෙපබරවාරි 27 ෙන්. එතෙකොට බැඳුම්කර 
සිද්ධියට හිටපු මුදල් ඇමතිවරයාව සම්බන්ධ කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පැහැදිලි කරන්න. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා නිකම් ෙමොන්ටිෙසෝරි යන ළමෙයක් වාෙග් 

හැසිෙරන්න එපා.  මම කිව්වා, සම්පදායක් තිබුණා කියලා. එම 
සම්පදාය ඇති කෙළේ  හිටපු මුදල් ඇමති මහින්ද රාජපක්ෂ, හිටපු 
මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් සහ මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
හිටපු ෙල්කම් පී.බී. ජයසුන්දර. එම සම්පදාය තමයි, හැම 
අවුරුද්ෙද්ම ජනවාරි මාසෙය් 01වැනි දා සිට අවුරුද්ෙද් අග වන 
ෙතක් එම ගැසට් එෙක් අංකය පාවිච්චි කරලා මුදණය කිරීම. ඒක 
අපි පටන් ගත් එකක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා 2005 ආණ්ඩුව භාර 
ගත්ත දවෙසේ සිට සම්පදායක් වශෙයන් කටයුතු කරපු ආකාරය 
ඒක තමයි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මම කියන්ෙන්, ඒක ෙනොෙවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන්  ඔබතුමා කියන කාරණයක් තමයි, 

ජනවාරි මාසෙය් 01වැනි දා සිට ගන්නා ලද සියලු බැඳුම්කර 
ඇතුළත් ෙකොට 01වැනිදා නමින් ෙනොවැම්බර් ෙහෝ ෙදසැම්බර්වල 
ගැසට් එක නිකුත් කරනවා. 

 
 ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. මම ඒක නිවැරදි කරන්නම්.  ජනවාරි මාසෙය් 01වැනි 

දා සිට ෙදසැම්බර් 31වැනි දා දක්වා එම අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙකෝම 
බැඳුම්කර ඊළඟ අවුරුද්ෙද් ජනවාරි, ෙපබරවාරි මාසෙය් මුදණය 
කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට ෙම් ගැසට් පතය මුදණය කරන්ෙන් 2016 

අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර් මාසෙය්. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2016 ෙනොවැම්බර් 26වැනිදා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
2015 වසරට ෙනොෙවයි. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනිදායින් 

පසුව මුදල් අමාත්ය ධුර ෙවනස් වනවා.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට ඒ අවුරුද්ෙද් වලංගු  වන්ෙන් 2015 ජනවාරි 

මාසෙය් සිට 2015 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31 දක්වායි.  

71 72 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හරියට හරි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත් ෙම් ගැසට් පතය නිකුත් කරන්ෙන් 2016 

ෙනොවැම්බර්වල. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හරියට හරි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට 2016 අවුරුද්ෙද් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒක ඇතුළත් 

වන්ෙන් නැහැ. ඒ එකක්. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හරියට හරි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අෙනක් කාරණය තමයි,  2015 ජනවාරි මාසෙය් 01 ෙවනිදා 

සිට 2015 ජනවාරි 08 දක්වා කිසිදු බැඳුම්කරයක් නිකුත් ෙවලා 
නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම්  ඔබතුමන්ලාට තිබුණා, ජනවාරි මාසෙය් 09 

ෙවනිදා සිට නව මුදල් අමාත්යවරයාෙග් යටෙත් එය නිකුත් 
කරන්න. එෙහම වුණා නම් ෙම් පශ්නය පැන නඟින්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මට 

කියන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙමය ඇති කරලා තිබුණු සම්පදාය තුළ 
ෙගනයන කටයුත්තක් බවයි. ෙම්ක ඇති ක ෙළේ ෙවන කවුරුවත් 
ෙනොෙවයි.  මුදල් අමාත්යාංශෙයන් බැහැර කරලා මහ බැංකුෙව් 
Superintendent තුළින් ෙම් කටයුතු කිරීම ගැන තමයි මා 
ෙහළිදරව් කෙළේ. ඒ නිසා තමයි  ජනවාරි මාසෙය් 01 ෙවනිදා 
තිබුණු නම  2015 වර්ෂයට නිකුත් කරපු මුළු බැඳුම්කර සඳහාම 
උපෙයෝගී කර ගත්ෙත්.  2016 වසෙර් ෙම් සඳහා අත්සන් කර 
තිෙබන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි.  අත්සන් කර තිෙබන්ෙන් 
නව මහ බැංකු අධිපතිතුමා වන ආචාර්ය ඉන්දජිත් කුමාරස්වාමි 
මහතායි. ඔහු  2016 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් එය මුදණය කරන්න 
කියා අනුමත කරනවා. ෙමය ෙවනත් කවුරුවත් ෙනොෙවයි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. හිටපු අධිපති එෙහම ෙනොෙවයි කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙමොකද, එහි පශ්නයක් තිබුණා.  

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරනවා. 
 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් ඔය සම්පදාය ගැන  කථා 
කරනවා. සාමාන්යෙයන් එය මාස 23ක් පමාද ෙවනවාද? ෙපර 
අවුරුදුවලත් මාස 23ක් පමාද වුණාද? අපි දන්නා තරමින් නම් ගිය 
වසෙර් ජනවාරි මාසෙය් තමයි  එක release කරන්ෙන්.  නමුත් 
ඔබතුමන්ලා අතින්  මාස 23ක් පමාද වුණා. මාස 23ක් පමාද 
කරලා ඉන්පසුව ඔබතුමාෙග් Media Secretary  ඒක  press එකට 
දාලා, පසුව ෙමය මහින්ද රාජපක්ෂට දාන්න හදනවා. අන්න 
එතැන තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මම කියන ෙද් ෙත්ෙරන්ෙන් 

නැද්ද,  එෙහම නැත්නම් ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ නැද්ද  කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. මම කිව්ෙව් ෙම්ක මුදල් අමාත්යාංශයට ආෙව් නැති 
කියාවලියක් බවයි. මහ බැංකුෙව් එදා තිබුණු කමෙව්දයම තමයි 
ෙම් සඳහා අනුගමනය කෙළේ. මුදල් අමාත්යාංශෙය් හිටපු 
ෙල්කම්වරුන් වන අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්  සහ  පී.බී. ජයසුන්දර 
අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ කරපු ෙද් තමයි ඒ අනුගමනය කර තිබුෙණ්.  
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඒක තමයි. එම පශ්න තුනටම එකට උත්තර 
ෙදන්න පුළුවන්. 2015 ජනවාරි 01 සිට ෙදසැම්බර් 31 දක්වා 
සියලුම බැඳුම්කර එහි නිකුත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි මීට 
ෙපර අවුරුදු 10 තුළම කරලා තිෙබන්ෙන්. Ordinance එෙක් ඒ 
ෙගොල්ලන් කියා තිෙබනවා,  නීතිය අනුව ඒකට ෙපර  ෙම්ක 
ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ බව. නමුත් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. එෙහම 
ඉදිරිපත් කරලා නැත්ෙත් අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහ බැංකුෙව් 
අධිපති ධුරය භාර ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා. ඊට පස්ෙසේ  2015 ජනවාරි 
මාසෙය් 8වැනිදා ෙමහි ෙවනසක් ෙවනවා. එෙහම ෙවනසක් 
වුණාට ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක ගන්න දවස තමයි 
ජනවාරි මාසෙය් 1වැනිදා. ඒෙක් ගැසට් එක  ඊළඟ අවුරුද්ෙද් 
 ජනවාරි, ෙපබරවාරි මාසවල තමයි මුදණය කරන්ෙන්. ගරු 
මන්තීතුමනි, ''ඇයි ෙම් කටයුත්තට ෙමච්චර කාලයක් ගිෙය්'' 
කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් කාරණය 
ෙහළිදරවු වුෙණ් නැත්නම් අපි දන්ෙන් නැහැ මුදල් අමාත්යාංශය 
නැතිව ෙම් කටයුත්ත කරලා තිෙබනවාය කියලා. සාමාන්ය 
සම්පදාය අනුව, මහ බැංකුව ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් අත්සන නැතිව ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය මුදණය 
කරන්න බැහැ. නමුත් එෙහම මුදණය කරලා තිෙබනවා; ෙම්ක 
Government Printerට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

                     
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් එක පශ්නයයි අහන්ෙන්. ගැසට් 

නිෙව්දනය නිකුත් ෙවන්ෙන් ෙපබරවාරි 27වැනිදා. ඒ නිසා අබමල් 
ෙර්ණුවකින්වත් ෙමම සිද්ධියට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු මුදල් 
ඇමතිවරයා සම්බන්ධ ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ ෙන්. ෙපබරවාරි 
27වැනිදා මහ බැංකුෙව් සිද්ධ වුණු බැඳුම්කර නිකුතුවට හිටපු මුදල් 
ඇමතිවරයා සම්බන්ධ කරන්ෙන් ෙමොන ෙහේතුවක් නිසාද? [බාධා 
කිරීමක්] ඒක මහා අපරාධයක් ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම කිව්ෙව්, මහින්ද රාජපක්ෂ අත්සන් කරලා නැහැ. මහින්ද 

රාජපක්ෂ, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්, පී.බී. ජයසුන්දර ෙගනාපු 
කමෙව්දය තමයි මහ බැංකුෙව් Superintendent ඉදිරියට ෙගන 
ගිෙය්; ඒක තමයි කමෙව්දය ෙවලා තිබුෙණ්. පළමු වතාවට 2016 
ජනවාරි මාසෙය් සිට 2016 ෙදසැම්බර් 31වැනිදා ෙවනකල් 
බැඳුම්කර අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන් මෙග් නමින්. ඊට පසුව අපි 
ඒක නැවැත්තුවා, අත්සන් කෙළේ නැහැ. ඒ අත්සන් කෙළේ නැති 
නිසා තමයි ෙම් කරුණ ෙහළිදරව් වුෙණ්. අත්සන් කරන්න 
නියමිතව තිබුණු එක මම අත්සන් කෙළේ නැහැ. මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා මෙගන් ඇහුවා, ''ෙකෝ, ෙම්ෙක් 
අත්සන නැහැ ෙන්'' කියලා. ඒක නැති වුණාම තමයි අපි මහ 
බැංකුෙවන් දැන ගත්ෙත්, කිසිම අනුමැතියක් ෙනොමැතිව මුදල් 
අමාත්යාංශය ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය මුදණය කරලා තිෙබනවාය 
කියන එක. ගරු මන්තීතුමා ඉල්ලූ ආකාරයට ෙම් ගැන විවාදයට 
දවසක් ෙනොෙවයි, දවස් ෙදකක් ෙනොෙවයි, සුමානයක් ෙදන්න 
කැමැතියි. එතෙකොට ෙමහි සැබෑ තත්ත්වය ෙහළිදරවු ෙවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට විවිධ 

ගැසට් නිෙව්දන ඉදිරිපත් ෙවනවා. මා ළඟ දැන් තිෙබනවා සුරාබදු 
ආඥා පනත යටෙත් ගරු ඇමතිතුමා -රවි කරුණානායක මුදල් 
අමාත්යතුමා- ඉදිරිපත් කළ නිෙව්දනයක්.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,  සෑම ගැසට් නිෙව්දනයකම වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යවරයා ෙහෝ මුදල් අමාත්යවරයා ෙහෝ ඒ නම සහිතව -
අත්සන නැහැ - ඔහු විසින් නිකුත් කළ ආකාරයට තමයි 
තිෙබන්ෙන්. අපට තිෙබන පූර්ව අදහස තමයි, ෙම් ගැසට් 
නිෙව්දනය නිකුත් කරන ෙකොට  අදාළ මුදණාලයට යවන ලිපි 
ෙල්ඛනවල අදාළ අමාත්යවරයාෙග් අත්සන තිබිය යුතුයි කියලා. 
අදාළ අමාත්යවරයාෙග් අත්සනකින් යන එකක් තමයි ගැසට් 
නිෙව්දනයක් හැටියට එන්ෙන්.  

දැන් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා පකාශ කරන ආකාරයට, ෙමහි නම 
තිබුණාට අදාළ අමාත්යවරයාෙග් අත්සනක් ලැබිලා නැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොකද ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ  

හිටපු මුදල් අමාත්යවරයාෙග් අත්සනක් නැතව ඔහුෙග් නම 
තිෙබනවා, ගැසට් නිෙව්දනෙය්. එතෙකොට ෙම් රෙට් සෑම ගැසට් 

නිෙව්දනයක් පිළිබඳවම පශ්නයක් පැනනඟිනවා, 
අමාත්යවරයාෙග් ෙහෝ ජනාධිපතිවරයාෙග් ෙහෝ නම තිෙබන 
ගැසට් නිෙව්දන පිළිගත හැකිද කියා.  

මාස 23කට පසුව දැන් හිටපු මුදල් අමාත්යවරයා නමින් ගැසට් 
නිෙව්දනයක් එනවා. ඔබතුමා කියන විධියට ඒක මුදල් 
අමාත්යාංශයට ඇවිල්ලාත් නැත්නම්, හිටපු මුදල් අමාත්යවරයා 
හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒක අත්සන් කරලාත් 
නැත්නම්, කවර ෙහෝ නිලධාරි කණ්ඩායමකට බලයක් තිෙබනවාද 
අමාත්යවරුන්ෙග් නමින් ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරන්න? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක හරි, ගරු මන්තීතුමා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 

ඔන්න ඕක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් මහ 
බැංකුවට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්ෙන් ඇයි? ඒක මුදල් 
අමාත්යාංශයට නීත්යනුකුලව තිෙබන කටයුත්තක්. ඒක පවරා 
ෙගන තිෙබනවා. එතැන ඉන්න Superintendent of Public Debt 
ඒක අත්සන් කරලා ෙකළින්ම Government Printerට යවනවා.  
2013දීත් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා ෙමහි අත්සන් 
කරලා නැහැ. නමුත් ගැසට් නිෙව්දනය මුදණය කර තිෙබනවා. 
2014දීත් ඒක අත්සන් කරලා නැහැ, ගැසට් නිෙව්දනය මුදණය 
කරලා තිෙබනවා. 2015දීත් ෙම්ක නවත්වා තිෙබනවා. ෙමතැන 
ෙවනස්වීමක් තිෙබනවා. එවකට හිටපු මහ බැංකුෙව් අධිපති 
අත්සන් කෙළේ නැහැ. නමුත්, එතැන ඉන්න නිලධාරින් ගිහිල්ලා 
ෙපන්වලා දුන්නාට පසුව නව මහ බැංකු අධිපති ඉන්දජිත් 
කුමාරස්වාමි මැතිතුමා ෙම්ක අත්සන් කරලා තිෙබනවා; වැරදි 
වැටහීමකින් ෙවන්න පුළුවන්. නව මහ බැංකු අධිපතිතුමාට පරණ 
පවක් දමලා තිෙබනවා.  

නමුත් 2016 ඒක ෙවනස් ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි.  එදා අත්සන ගන්න තිබුෙණ් මෙගන්. මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්,- [බාධා කිරීමක්] පූර්වගාමී. සම්පදාය 
වශෙයන් ජනවාරි 1වැනිදා මුළු අවුරුද්දටම බැඳුම්කර මිලදී 
ගන්නවා. ඒ නිසායි ජනවාරි මාසෙය් 1වැනිදා මහින්ද රාජපක්ෂෙග් 
නමින් ඒ ගැසට් එක නිකුත් කරන්ෙන්. ඒක ඒ අවුරුද්ෙද් නැති 
වුණාට, අත්සන් කරන්ෙන් නැතිව 2013දී ගැසට් එක නිකුත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක දන්ෙන් නැහැ කියන්න බැහැ. 2014දීත් ඒ 
ෙද්ම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 2015දීත් ඒක සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔන්න, ඕක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. [බාධා කිරීමක්]  

ඉන්නෙකෝ ටිකක්. මම ෙන් කථා කරන්ෙන්.  ෙබොෙහොම වග 
කීමකින් මට කියන්න පුළුවන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
2012 ෙදසැම්බර් 31වන දා මහින්ද රාජපක්ෂ, ෙල්කම්තුමා, ශී 
ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා යන ඔක්ෙකොම අත්සන් කරලා 
තිෙබනවා. 2013දී කවුරුත් අත්සන් කරලා නැහැ. එය ෙකළින්ම 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් ගිහින් තිෙබනවා. 2014දී මහින්ද 
රාජපක්ෂ අත්සන් කරලා නැහැ. ෙකළින්ම මුදණාලයට ගිහින් 
තිෙබනවා. 2015දීත් එෙහමමයි. නමුත් ඒෙක් ෙවනස වුෙණ්, 
සාමාන්යෙයන් 2016 ජනවාරි, ෙපබරවාරි මාසෙය් එය කරන්ෙන් 
නැතිව ෙනොවැම්බර් 26වන දා මුදණය කරලා තිෙබන එකයි. 
කාෙග් අවසරයක් ඇතිවද, ෙකොෙහොමද අත්සන නැතුව 
Government Printer මුදණය කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා බලන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය. 2016 ජනවාරි මාසෙය් සිට 
ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා අත්සන් කරන්න තිෙබන පශ්නය නිසා 
තමයි ෙම් ඔක්ෙකොම ෙහළිදරවු වන්ෙන්. මා ඒ ගැසට් පතෙය් එදා 
අත්සන් කරලාත් නැහැ. 2012ට පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ අත්සන් 
කරලාත් නැහැ. ඒක මම ෙබොෙහොම විවෘතව පකාශ කරනවා. 
එතෙකොට ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් කාටද  ෙම් අයිතිය ලැබිලා 
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තිෙබන්ෙන්? ෙම්ක මුදල් අමාත්යාංශෙය් නමින් අත්සන් කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් ගැසට් පතයක් ආවාම අපි 
හිතන්ෙන් ෙම්ක කැබිනට් අනුමැතිය ලබාෙගන, ඒ ඇමතිතුමාෙග් 
අවසරය ඇතුව ෙම්ක අත්සන් කරලා මුදණය කරනවාය කියලායි. 
දැන් ෙම් මුළු කියාදාමයම ගැන තිෙබන පශ්නය අපි නැවත 
විසර්ජනය කරන්න අවශ්යයි. ෙම් වාෙග් උදවිය තමයි බැඳුම්කර 
ගැන උත්තර ෙදන්ෙන්.  Private placements සම්බන්ධෙයන් දැන් 
ෙලොකු පශ්නයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා ෙන්. 2005 සිට 2015 දක්වා 
private placements -  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් දවස් ෙදකක විවාදයක් ෙදන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉන්න, කරුණාකරලා. දවස් ෙදකක් ෙනොෙවයි, සුමානයක් 

ෙදන්නම්. නිකම් කෑ ගහනවා. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ තමන්ෙග් ඇඳුම් 
ටික ගලවලා දැන් ෙහලුෙවන් යනෙකොට තමයි දැන් ඔක්ෙකොම 
පශ්න ෙවන්ෙන්. ෙමෙතක් කල් ෙම් ෙචෝදනාව එල්ල කෙළේ 
අපටයි. දැන් ඒක ෙහළිදරවු වන ෙකොට පශ්නයක් ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මා ෙම් ඇත්ත තත්ත්වය ෙපන්වා ෙදනවා. ෙම් 
ගැන ආණ්ඩුවට බැන්නා. ෙම් තුළින් යූඑන්පියට ෙකොතරම් 
අපකීර්තියක් ලැබී තිෙබනවාද? හැමෙදනාම ඇඟිල්ල දික් කෙළේ 
ෙමතැන කියලායි. 2005 සිට 2015 ජනවාරි 08වන දා දක්වා 
බිලියන 7,800ක් සම්පූර්ණ බැඳුම්කර නිකුත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒෙකන් සියයට 80.8ක් private placements. ෙම් private 
placement කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? Private placement කියන්ෙන් 
නිලධාරින් 3ෙදෙනක්, 4ෙදෙනක් - [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙමතුමා ෙහෝමාගම පාෙද්ශීය සභාෙව් 
මන්තීතුෙමකු වාෙගයි කථා කරන්ෙන්. ෙම් සභාෙව් හැසිරීමක් 
තිෙබන්න අවශ්යයි. තමන්ට රූපවාහිනියට ගිහින් ඕනෑ ෙදයක් 
කියන්න පුළුවන්. නමුත් ෙමතැන විනයක් ඇතුව කටයුතු කරන්න 
අවශ්යයි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්, සියයට 
80.8ක් private placements කියලායි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ private placements සියයට 80න් සියයට 
33ක් යන්ෙන් ෙකොමර්ෂල් බැංකුවටයි. එහි සිටිෙය් 
Superintendent ධීරසිංහ. නිවාඩ් කබ්රාල්ෙග් යාළුවකු වන 
සභාපතිට ෙකළින්ම සියයට 33ක් යනවා. ඊට පස්ෙසේ Seylan 
Bank එකට සියයට 18ක් යනවා. First Capital Holding PLC 
එකට - එදා private placements ඕනෑ නැහැ, අත්සනින් තිෙබන 
private placements ෙදන්න ඕනෑයි කියලා ෙලොකුවට සද්ද කරලා 
කෑ ගහන විෙජ්වර්ධනලාට - සියයට 17ක් යනවා. සියයට 80න් 
සියයට 68ක් යන්ෙන් ෙකොම්පැනි තුනකටයි. ෙම්වා තමයි තිෙබන 
පශ්න. එක දවසකට ෙකොම්පැනි තුනකට ෙවනම ෙපොලී 
අනුපාතවලට දීලා තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම ෙහළිදරවු වනවා, 
ෙම් ෙකොමිසම තුළින්. මා ඉතාමත් අගය කරන ඒ ෙකොමිසෙම් 
තුන්ෙදනා ෙබොෙහොම දක්ෂ ෙලස ෙනොදන්නා කරුණක් ඉෙගන 
ෙගන, ලස්සනට පශ්න කරලා තිෙබන එෙකන් ෙමය ෙහළිදරවු 
වීෙමන් සැබෑ තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි අපි 
ෙලෝකයටම ෙපන්වන්න හැදුෙව්. අපි ෙම්ක ෙපන්නුෙව් 
විනිවිදභාවයකින්. අෙප් අගමැතිතුමා තමයි කිව්ෙව් private 
placements නවත්වන්න ඕනෑය කියලා. ඒ නිසා තමයි public 
auction එකට යන්න ඕනෑ. ඇයි public auctionවලට යන්ෙන්? 
අපට ගිහින් public auction එෙකන් ෙහොෙරන් ගන්න බැහැ. 
ඉදිරිපත් කරන පමාණය, ෙපොලී අනුපාතය කීයක් ෙදනවාද, ඒක 
පිළිගන්නවාද, නැද්ද කියන එක ශී ලංකා මහ බැංකුවයි තීරණය 
කරන්ෙන්. ෙම්ක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. මා ෙම් අවස්ථාව 
උපෙයෝගී කර ගත්ෙත්, ෙම්ක කවුද ගැහුෙව්, ෙම්ක ෙමොකක්ද 
කියලා ෙමය ආන්ෙදෝලනයට ලක්ෙවලා තිබුණු නිසායි. ඒ නිසා 

තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ නිශ්ශබ්දව ඉන්ෙන්. මා දැන් අභි ෙයෝග 
කරනවා, පන්සල් ගණෙන් යන්ෙන් නැතුව, පාෙර් හන්දියක් 
ගණෙන් යන්ෙන් නැතුව, ෙමෙහම කෑ ගහන්ෙන් නැතුව උසාවි 
යන්න කියලා. ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ. ඒ 
ෙගනාපු සම්පදාය එෙහමම ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. අපි තමයි ඒක 
නැවැත්වූෙව්. ෙම්ක කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ෙගන ගියාය කියා 
පිළිගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසාන ෙවමින් 

යනවා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හරි ඒවා තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කරපු හරි ඒවාට තමයි 

අද අහිංසක ජනතාවට පව් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
තමයි අපි ජනතාවෙග් බර අඩු කරන්න කටයුතු කරෙගන 
යන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමෙහම ආර්ථිකයක් 
තමයි අපට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. වට්ටපු, දණ ගස්සපු 
ආර්ථිකයක් නිවැරැදි කරලා අද හරිගස්සා ෙගන යනවා. පිරිසිදු 
පාලනය තුළ අපිරිසිදු කට්ටියට ෙම්ක ජීරණය වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා තමයි අද ඉදිරියට යන්ෙන්. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් තව එක කාරණයක් කියන්න මම ෙම් 
අවස්ථාව උපෙයෝගී කරගන්නවා, non-banking financial 
institutions, ඒ කියන්ෙන් බැංකු ෙනොවන finance companies 
පිළිබඳව. ඒ පශ්නය දිහා බැලුවාම ෙලොකු ගිනි කන්දක් තමයි 
ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි ආෙයෝජකයින්ව ආරක්ෂා 
කරන්න අවශ්යයි. ඒ නිසා ඉතාමත් දරුණු නීති ෙග්න්න අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් finance companies 54කට අවසර 
දීලා තිබුණා. සැබෑ අවශ්යතාව ෙලස තිෙබන්ෙන් 15යි, 20යි. 
ෙහංචයියලා, යාළු මිතෙයෝ එකතු කරලා කටයුතු කිරීම නිසා 
balance sheet එෙක් යම් විධියක හිඟයක් තිබුණා. ඒ කියන්ෙන් 
negative working capital එකක් තිබුණා. අලුත් ඒවා එකතු 
කරලා, ඒ වාෙග් ෙකොම්පැනිවලටත් අලුතින් licence දුන්නා. අද 
සියයට 80ක පමණ තැන්පතු තිෙබන ෙකොම්පැනි තුන හතරක් 
ෙබොෙහොම භයානක තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. ඒත් අපි ඔවුන් 
ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරනවා. අපි ඒ හැම ෙද්ම ආරක්ෂා 
කරන මට්ටමට ෙගනැල්ලා, වැඩිකල් යන්න ඉස්ෙසල්ලා 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව ෙමහි නිවැරදි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කරනවා. ඒ නිසා ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළිදරවු කරන්න 
අවශ්යයි කියලා මම හිතුවා. ෙමොකද, එදා පැවැති අපරාධ කියා 
නිවැරදි කරෙගන යනෙකොට අපට පශ්න ගණනාවකට මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. නමුත්, එය නිවැරදි ගමනට ෙයොමු කිරීම 
තමයි අපි ෙම් අවස්ථාෙව් කරෙගන යන්ෙන්. 

රෙට් අද තිෙබන මුදල් සංචිතය වැරදි මාර්ගෙය් යනවා කියා 
ෙපන්නුවාට, අද හරි මාර්ගෙය් යන බව ෙපන්වන්න මම ෙම් 
අවස්ථාව උපෙයෝගී කරගන්නවා. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල අද 
ඉතාමත් සාර්ථක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. තව පැය 
භාගයකින් ඒක ෙහළිදරවු ෙව්වි. ඒ තුළින් අෙප් fiscal policy එක 
ඉතාමත් දක්ෂ ෙලස කළමනාකරණය කරලා, 2015දී සියයට 
10.2ක්ව තිබුණු අෙප් ආදායම අද සියයට 13.8 දක්වා වර්ධනය 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය කියන්න අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම 
එදා වැරදි තැන්වලට ගිය සියලුම මුදල් අද මහා භාණ්ඩාගාරයට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියන එක වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. එම 
නිසා ආර්ථිකය හරි මාර්ගෙය් ෙගන ගිහින් ජනතාවට බරක් 
පටවන්ෙන් නැතුව කමානුකූලව, විනයක් ඇතිව සහ මූල්ය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාලනයක් ඇතිව අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ෙම් 
ආර්ථිකය ෙගනයනවාය කියන කාරණය මම ෙමතැනදී සතුටින් 
පකාශ කරන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Sivasakthi Ananthan. 

You have got 15 minutes. 
 

[பி.ப. 2.47] 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, உற்பத்தி வாிச் 

சட்டத்தின் கீழான கட்டைளகளில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வ  
சம்பந்தமான விவாதத்திேல, உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
அளித்தைமக்கு த ல் உங்க க்கு நன்றிகூறி, என  
க த் க்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். நா  ெபா ளாதார 
ாீதியில் பாாிய சவால்க க்கு கம்ெகா த் க்ெகாண் க்கின்ற 
நிைலைமயில்தான், நாங்கள் இந்தச் சட்டத் தி த்தம் ெதாடர்பில் 
ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். இறக்குமதிகள் அதிகாிப்பதனால் 
தீர்ைவக ம் அதிகாித் ச் ெசல்கின்றன. இந்தச் சுைமகள் 
ேநர யாகேவா அல்ல  மைற கமாகேவா சாதாரண 
ெபா மக்கைளத்தான் பாதிக்கின்றன. ஆகேவ, இறக்குமதிக க்கு 
நிகராக ஏற் மதிகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு உாிய நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்க ேவண் ம். ஆனால், தற்ேபா  வைரயில் 
அதற்குாிய நடவ க்ைககள் எ ம் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் க்கவில்ைல. தற்ேபாைதய ேதசிய அரசாங்கம் நாட் ன் 
ெபா ளாதார நிைலைமகைள நன்கறிந் ெகாண்ட நிைலயிேலேய 
ஆட்சிப் ெபா ப்ைப ஏற்றி க்கின்ற . ஆகேவ, அதற்கு 
மாற்றீடான திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த் வதற்குாிய 
ெகாள்ைகத் திட்டெமான்ைற அ  ெகாண் க்கேவண் ம். 
ஆனால், அவ்வாறான ெகாள்ைகத் திட்டெமான்  
ஆட்சியாளர்களிடத்தில் இல்ைல என்ேற ேதான் கின்ற . 
காரணம், இவர்கள் ெவளியக தலீ கைள மட் ேம ைமயமாக 
ைவத் , ெபா ளாதார ஸ்திரத்தன்ைமையக் கட் ெய ப் வைத 
இலக்காகக் ெகாண் க்கின்றார்கள்; வர  -ெசல த் திட்டத்ைதத் 
தயாாிக்கின்றார்கள்; ஏைனய விடயங்கைளக் ைகயாள்கின்றார்கள். 
அந்த வைகயில் ெவளியக தலீ கள் தாமதப்ப மாயின் அல்ல  
கிைடக்கா  ேபாய்வி மாயின் அைனத் ம் சீர்குைலந்  ெசல் ம் 
ேபராபத்ேத உள்ள . ஆகேவ, உள்ளக தலீ கள், 
ஏற் மதிக்கான சந்ைதகள் என்பன விாி ப த்தப்படேவண் ய  
அவசியமாகின்ற . 

வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தவைரயில் விவசாயச் 
சந்ைதயி ம் ைகத்ெதாழில் சந்ைதயி ம் ெசல்வாக்குச் 
ெச த்தக்கூ ய சக்தி அங்கு காணப்ப கின்ற . ஆயி ம், 
விவசாய நடவ க்ைகக க்குாிய மானியங்கள், ஊக்குவிப் க்கள் 

த்தம் நிைறவைடந்த சூழ ம் ைறயாக மக்கைளச் 
ெசன்றைடயாத நிைலைமேய இ க்கின்ற . அேதேபான்  
விவசாயக் காணிகள், கடற்பரப் க்கள் மக்களிடத்தில் ைமயாக 
ஒப்பைடக்கப்படாத சூழல் நில கின்ற . இவற்ைறவிட ம், 
ைகத்ெதாழில் சந்ைதயில் ெசல்வாக்குச் ெச த்திய ஒட் சுட்டான் 
மட்பாண்டத் ெதாழிற்சாைல, பரந்தன் இரசாயன ெதாழிற்சாைல, 
ஆைனயிற  உப்பளம், அச்சுேவ  ெதாழிற்ேபட்ைட, 

காங்ேகசன் ைற சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல ஆகியன மீள ம் 
இயக்கப்படாதி க்கின்றன. இவற்றின் நி வாக அலகுகள் 
தற்ேபா ம் ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற நிைலயில், இந்தத் 
ெதாழிற்சாைலகைள மீள ம் இயக்குவதில் ெதாடர்ந் ம் 
காலதாமதங்கைளச் ெசய்யக்கூடா  என நான் இந்த உயாிய 
சைபயில் ேகா கின்ேறன்.  

நாம் இந்  மா ச த்திரத்தின் ேகந்திர ஸ்தானத்தில் 
இ க்கின்ற நிைலயில் அயல் நா க க்கிைடயிலான வர்த்தக, 
மற் ம் ேபாக்குவரத் த் ெதாடர் கைள ேம ம் வ ப்ப த் ம் 
வைகயில் கடல்சார் ேபாக்குவரத்  வசதிகைள ேமம்ப த்த 
ேவண் ம். குறிப்பாக, இந்தியா க்கும் இலங்ைகக் 
குமிைடயிலான படகுச் ேசைவைய மீள ஆரம்பிப்பதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள உடன் எ க்கேவண் ம். ெபா ளாதார ாீதியாக 

ன்ேனாக்கிச் ெசல்லேவண் ெமனக் கூறிக்ெகாண்  
சாதாரணமாக ேமற்ெகாள்ளேவண் ய ெசயற்பா கைளக்கூட 
அரசாங்கம் காலதாமதப்ப த் கின்ற .  

இ  ஒ றமி க்க, தற்ேபா  க்கியமானெதா  கட்டத்தில் 
தமிழ் ச கம் இ க்கின்ற . இந்த நாட் ல் ஏ  தசாப்தங்க க்கும் 
ேமலாகத் தம  அபிலாைஷகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 
உாிைமப் ேபாராட்டத்ைத ன்ென த் க் ெகாண் க்கும் 
தமிழர்க க்குப் பல்ேவ  ஏமாற்றங்க ம் ஆறாத வ க்க ம் 
இன் வைர இ க்கின்றன. மனித உாிைம மீறல், மனிதாபிமான 
சட்ட மீறல்களால் பாதிக்கப்பட்ட ச கத்திற்கு நீதிைய 
வழங்கு கமாக கடந்த 2015ஆம் ஆண்  அெமாிக்காவினால் 
ெகாண் வரப்பட்ட தீர்மானம் இலங்ைக அரசாங்கம் இைண 
அ சரைண வழங்கிய நிைலயில் நிைறேவற்றப்பட்ட . இந்தத் 
தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட்  18 மாதங்கள் கடந்தி க்கின்றன. 
தற்ேபா வைர தீர்மானத்தில் கூறப்பட்ட விடயங்கைள 
நைட ைறாீதியாக ன்ென ப்பதற்கான ஆக்க ர்வமான 
நடவ க்ைககள் எைவ ம் ன்ென க்கப்படவில்ைல.  

பாரா மன்றம் அரசியலைமப் ச் சைபயாக மாற்றப்பட் ப் 
திய அரசியலைமப்  உ வாக்கப்ப வதாக உலகத்திற்ேக 

அறிவிக்கப்பட் ள்ள நிைலயில் ேதசிய அரசாங்கத்தில் அங்கம் 
வகிக்கும் பிரதான கட்சியான ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
தைலைமயிலான ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியான  திய 
அரசியலைமப்ைப ைமயாக எதிர்க்கின்ற . ன்னாள் 
ஜனாதிபதி உள்ளிட்ட 51 உ ப்பினர்கள் அரசியலைமப்பில் சி  
தி த்தத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்குக்கூட இடமளிக்கக்கூடாெதன்ற 
ேதாரைணயில் க ைமயான பிரசாரத்ைத ேமற்ெகாண்ட 
வண்ணமி க்கின்றார்கள். இவ்வாறான நிைலயில் திய 
அரசியலைமப்  என்ற நீண்டெதா  விடயப்பரப்  உடன யாக 
நைட ைறச் சாத்தியமாகுமா? அவ்வா  சாத்தியமானா ம் அந்த 
அரசியலைமப்  தமிழ் மக்களின் அபிலாைஷகைளப் 

ரணப்ப த் ம் வைகயில் அைம மா? பிாிக்கப்படாத நாட் ல், 
இைணந்த வட, கிழக்கில் பகிரப்பட்ட இைறயாண்ைமயின் 
அ ப்பைடயில் தங்களின் விடயங்கைளத் தாேம தீர்மானிக்கும் 
வைகயிலான ஏற்பா கள் இடம்ெப மா? ேபான்ற பாாிய 
வினாக்கள் எம் ன்ேன இ க்கின்றன. இவ்வாறான நிைலயில் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கான நீதிையப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான 
விடயத்ைத ைகவிட யா . காணிகள் அபகாிப் , ைகதிகள் 
வி தைல, காணாமல்ேபாேனார் விடயங்கள், ேநாில் 
ைகயளிக்கப்பட்டவர்கள் எங்ேக? என்ப  ேபான்ற பல்ேவ  
விடயங்கைள மறந்  ெசயற்பட யா .  

தற்ேபா  ெஜனீவாவில் நைடெபற் வ ம் ஐக்கிய நா கள் 
மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் 34 ஆவ  கூட்டத்ெதாடாில் 
இலங்ைக இைண அ சரைண வழங்கிய நிைலயில் 
நிைறேவற்றிய தீர்மானத்ைத ைமயாக நைட ைறப் 
ப த் வதற்கு ேம ம் 2 வ டங்கள் கால அவகாசத்ைத 
வழங்குவதற்குப் பிாித்தானியா யற்சித்  வ கின்ற . அவ்வா  

79 80 

[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 



2017 මාර්තු 07 

கால அவகாசத்ைத வழங்கக்கூடாெதன்ற நிைலப்பாட் ல் நாங்கள் 
இ க்கின்ற நிைலயில், தற்ேபா  ெவளிநாட்  நீதிபதிகள், 
சட்டத்தரணிகள், சட்ட வைரஞர்கள் ஆகிேயார் நீதிக்கான 
விசாரைணப் ெபாறி ைறயில் பங்ேகற்கத் ேதைவயில்ைல 
ெயன்பைதக் கால அவகாச தீர்மானத்தில் அல்ல  அதற்கு 
ேமலதிக தீர்மானெமான்ைற உட் குத்தி நிைறேவற் வதற்குாிய 

யற்சிகைள அரசாங்கம் ெஜனீவாவில் ேமற்ெகாண்  
வ கின்ற . இதற்குச் சில வல்லாதிக்க சக்திக ம் சிவில் 
அைமப் க ம் ைணேபாவதாக அங்கி ந்  கிைடக்கும் 
தகவல்கள் லம் அறிய கின்ற . அைனத்ைத ம் இழந் நிற்கும் 
தமிழ்ச் ச கம் சர்வேதசத்ைதேய தன  நீதிக்காக 
எதிர்பர்த்தி க்கின்ற . அவ்வாறான நிைலயில் தம  
நலன்க க்காக தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்ைபச் சிதற த் , தமிழ் 
மக்க க்குத் ேராகத்ைத இைழக்கும் ெசயற்பாட் ல் ேமற்குலக 
நா கள் ஒ ேபா ம் ஈ படக்கூடாெதன இந்த உயாிய 
சைபயி டாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேதசிய அரசாங்க ம் தான் வழங்கிய வாக்கு திகளி ந்  
விலகிேய ெசல்கின்ற . இதற்கு கடந்த 18 மாதங்களில் பல 
உதாரணங்கள் இ க்கின்ற நிைலயில், தற்ேபா  
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற ெஜனீவா கூட்டத்ெதாடாில் 
ேம ம் கால அவகாசம் வழங்குவதற்கான ன்ென ப் க்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கும் சூழ ல் அரசாங்கம் தன  
நிைலப்பாட்ைடத் ெதளிவாகக் கூறியி க்கின்ற . இலங்ைக 
சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தினால் ஏற்பா  ெசய்யப்பட் ந்த 'சட்ட 
வாரத்தின்' ஆரம்ப நிகழ்வில் உைரயாற்றிய பிரதமர், நீதிக்கான 
விசாரைணப் ெபாறி ைறயில் சர்வேதசத்தின் பங்களிப் க்குப் 
பதிலாக உண்ைமையக் கண்டறி ம் ஆைணக்கு ைவ 
நி வதற்கு ேயாசைன ெசய்வதாகக் கூறியி க்கிறார். கடந்த 
4ஆம் திகதி யாழ்ப்பாணத்திற்கு வ ைகதந்த ஜனாதிபதி அவர்கள் 
"இரா வத்ைதக் காட் க் ெகா க்கமாட்ேடன்; குற்றப்பத்திாிைக 
தாக்கல் ெசய்யமாட்ேடன்; சர்வேதசத்தின் பங்களிப்பிற்கு 
இடமில்ைல" எனத் தன  உைரயில் அ க்கிக்ெகாண்  
ெசல்கின்றார். அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் ஏைனயவர்கள் 
எவ்விதமான க த்ைத ெவளியிட்டா ம் தமிழ்  மக்க க்கு 
அதிகள  நம்பிக்ைகைய ம் எதிர்பார்ப்ைப ம் ஆட்சி 
மாற்றத்திற்கான ேதர்த ன்ேபா  வழங்கிய தற்ேபாைதய ேமதகு 
ஜனாதிபதி  அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம ம் அவ்வா  
கூ வைத நாங்கள் உத்திேயாக ர்வமான நிைலப்பாடாகக் 
க தாமல் இ க்க யா .  

ேம ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில், 
"அரசாங்கத்திற்கு எதிராகப் ேபாராட கிற ; ெவள்ைள வான் 
வரா ; பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டம் பாயா " என்ெறல்லாம் 
ெசால்கின்றார். கடந்தகால ெகா ங்ேகால் கு ம்ப ஆட்சிையத் 
ேதாற்க த்  இந்த ஆட்சிைய உ வாக்கிய  மக்கள் திகளில் 
இறங்கிப் ேபாரா வதற்காகவல்ல. மாறாக, இந்த நாட்  மக்களின் 
பிரச்சிைனகைளப் ாிந்  அவர்க க்கு ாித கதியில் நிவாரணம் 
வழங்குவதற்காகேவ நா ம் எம  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
தைலவர் ேகட் க்ெகாண்டதற்கிணங்க எம  மக்களின் 
வாக்குகைளப் ெபற் க்ெகா த்  இந்த அரசாங்கத்ைத ஆட்சிபீடம் 
ஏற்றிேனாம். ஆனால், இந்த அரசாங்க ம் ந்ைதய 
அரசாங்கத்ைதப்ேபாலேவ, சில சந்தர்ப்பங்களில் அைதவிட ம் 
கூ தலாக, எம  மக்கைள அ ைமப்ப த்த ைனகின்ற . 
உதாரணமாக, வன்னியில் நைடெபற்ற த்தத்தினால் ெப மள  
பாதிக்கப்பட்ட வன்னி மக்களின் காணிகைளப் பா காப் ப் 
பைடயினர் அடாத்தாகப் பி த்  ைவத்தி க்கின்றனர். அவற்ைற 
மீள ஒப்பைடக்கும்ப  நாம் பல ைற இந்த அைவயி ம் 
மாண் மிகு பிரதமர் மற் ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் 
ேநாில் ைறயிட் ம் எ வித பல ம் கிைடக்கவில்ைல என்பைத 
இங்கு வ த்தத் டன் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  எம  மக்கள் அரசாங்கத்தின்மீ  மட் மன்றி, எங்கள் 
மீ ம் நம்பிக்ைகயிழந்தவர்களாக உள்ளனர். இதனால் அவர்கள் 

தியில் இறங்கி மாதக் கணக்கில் ெதாடர் ேபாராட்டங்கைள 

நடத்தி வ கின்றனர். ல்ைலத்தீ  ேகப்பாப் ல  
லக்கு யி ப்  மக்கள் மன தி டன் ேமற்ெகாண்ட 

ேபாராட்டத்தினால்தான் அவர்களின் காணிகள் மீள ம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் க்கின்றன.  காணிைய ஒப்பைடத்த 
பைடத்தரப்பினர் இ நாள் வைர தாங்கள் வசதிகைள 
அ பவித் வந்த களின் கத கைள ம் ஜன்னல்கைள ம் 
ெபயர்த்  எ த் க்ெகாண் ம் கைள இ த் விட் ம் 
ெசன் ள்ளனர். இவர்கள்தான் ஒ க்கமிக்க பைடயினரா? 
இவர்கைளத்தான் பயங்கரவாதிகளிடமி ந்  நாட்ைட 
மீட்ெட த்த ரர்கள் என்  பட்டம் சூட் க் ெகௗரவிக்கின்றீர்கள்! 

த்தம் ற்ற சூழ ேல இப்ப  நடக்கிற  என்றால் 
த்தத்தின்ேபா  இவர்கள் எப்ப  நடந்தி ப்பார்கள் என்பைத 

இந்தச் சைப சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம்.  

இப்ெபா  ேகப்பாப் ல  ர் க கிராம மக்கள் தங்கள  
காணிகைள வி விக்குமா  ெதாடர் ேபாராட்டத்தில் 
ஈ பட் ள்ளனர். 135 கு ம்பங்க க்குச் ெசாந்தமான 480 ஏக்கர் 
காணிகைளப் பைடயினர் ஆக்கிரமித் க் ெகாண் க்கின்றனர். 
பைடயின டன் ேபசுைகயில் தங்க க்கு இந்தக் காணி 
ேதைவயில்ைல என் ம் ேம டத்  உத்தர  வந்தால் தாங்கள் 
இைதக் ைகயளிப்பதற்குத் தயாராக இ ப்பதாக ம் கூ கின்றனர். 
அப்ப ெயன்றால் எந்த ேம டம் மக்களின் காணிகைளத் தி ப்பிக் 
ெகா ப்பதற்குத்  தைடயாக இ க்கிற  என்பைத இந்தச் 
சைபக்குத் ெதாிவிக்க ேவண் ம். சின்னஞ்சி  குழந்ைதகள் தல் 
92 வய  தாட்  வைர ஆண்க ம் ெபண்க மாகத் தங்கள  
காணிையத் தி ப்பித்தரக் ேகாாி, ஒ  தகரக் ெகாட் ன்கீழ் இர  
பகலாக ெகா த் ம் ெவயி ம் ெபாழி ம் பனியி ம் ெகாட் ம் 
மைழயி ம் ேவள்வி நடத் கின்றனர். கடந்த ஒன்ப  
ஆண் க க்கும் ேமலாக அவர்கள  காணிகைளக் கபளீகரம் 
ெசய்  ைவத்தி ப்ப  எத்தைகய மனிதாபிமானம்? கடந்த ஒன்ப  
ஆண் களாக அவர்கள  வாழ்வாதாரத்ைதப் பறித்ெத த் , 
அவர்கைள வறியவர்களாக்கி ைவத்தி ப்ப  எத்தைகய 
நல் ணக்கம்? என்பைத இந்த அரசாங்கம் சைபக்குத் ெதாிவிக்க 
ேவண் ம்.  

ன்ைனய அரசாங்கம் த்தம் என்ற ேபார்ைவயில் எம  
மக்க க்கு அ ப்பைடத் ேதைவயான  ம ந் கைளக்கூடக் 
ெகா க்காமல், ேபாதிய உண ப் ெபா ட்கைள வழங்காமல் 
ம ந்தின்றி ம் பட் னி ேபாட் ம் பலைரச் சாக த்த . எம்மால் 
உ வாக்கப்பட்ட இந்த அரசாங்க ம் ெதாடர்ந் ம் எம  
மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்குத் ைண ாிகின்ற காணிகைளப் 
பறித்  ைவத் க்ெகாண்  அவர்கைளப் பட் னிேபாட் , 
அவர்கள  சுயெகௗரவத்ைத விைலேபசி, அவர்கைள 
ஈனப்பிறவிகளாக ைவத்தி க்கின்ற . இந்நிைலயில் இனி ம் 
நாங்கள் எப்ப த் ெதாடர்ந் ம் உங்க டன் இணங்கிச் ெசயல்பட 

ம்? 

ேகப்பாப் ல  ர் க கிராம மக்களின் காணிகளில் பல  
ஏக்கர் காணிகளில் ெதங்குச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ந்த . 
அவர்கள் தங்கள  காணிகளிேலேய கைள அைமத் த் 
தங்கைள ம் காணிைய ம் பிாிக்க யாத அளவிற்கு 
காணி டன் உறவா யவர்கள். அவர்களால் வளர்க்கப்பட்ட 
பயிர்கள் அவர்கள  பிள்ைளகைளப் ேபால பாசத் டன் 
வளர்க்கப்பட்டைவ. அவர்கள் பயிர்க க்கு தண்ணீைர மட் ம் 
ஊற்றவில்ைல, தங்கள  பாசத்ைத ம் ேசர்த்ேத ஊட் னார்கள். 
வளர்ந்  நிமிர்ந்த ெதன்ைன மரங்கைளப் பார்த் , தம  
பிள்ைளகள் வளர்ந்தி ப்பைதப் பார்த் ப் பரவசமைட ம் 
ெபற்ேறார்கைளப் ேபான்  மகிழ்ச்சியைடந்தவர்கள் அவர்கள்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, you have to wind up now. Your time is 

over.   
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ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
அ த்ததாக, காணாமற்ேபாகச் ெசய்யப்பட்டவர்கள் 

ெதாடர்பில் இன்ன ம் ஒ  சாியான ைவத்  ெதாிவிக்க இந்த 
அரசாங்கம் ன்வரவில்ைல. இதன் காரணமாக எம  உற கள் 
தம  உற கைளத் ேத  வற்றிய கண்க டன், ஒட் ய 
வயிற் டன் திகளில் இறங்கி நியாயம் ேகட்கின்றனர். உங்கள  
மனச்சாட்சி இனியாவ  ேபசுமா? ெகாைல, ெகாள்ைளகளில் 
ஈ பட் வ ம் பைடத்தரப்பினைரக் காட் க்ெகா க்கமாட்ேடாம் 
என்கிறீர்கள். ஆனால், என்ன காரணத் க்காகத் தாம் சிைறயில் 
இ க்கிேறாம் என்பேத ெதாியாமல் இ ப்பவர்கைளக்கூட 
வி விக்க ம க்கிறீர்கேள! இ  என்ன நீதி? 

எம  க ன உைழப்பின் ல ம், இந்த நாட் ன் சிவில் 
ச கத்தினாின் ணிச்சல்மிக்க உைழப்பின் ல ம் இந்த 
நாட்ைடச் சிறந்த ஜனநாயக நாடாக மாற்றேவண் ம் என்ற 
அ ப்பைடயில் ெகாண் வரப்பட்ட இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதி,  
அண்ைமயில் யாழ்ப்பாணத்தில் ெதாிவித்த சில க த் க்கைள நான் 
இந்தச் சைபயில் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
"ெதாட்டெதற்கல்லாம் ேபாராட்டம் நடத்தாதீர்கள்! எைத ம் 
ேபசித்தீர்த் க்ெகாள்ள ம்" என்  அவர் கூறியி ந்தார். நாம் 
எம  பிரேதசத்தில் ேமற்ெகாள்ளேவண் ய அபிவி த்திகள் 
ெதாடர்பி ம், காணிகள் வி விக்கப்படேவண் யதன் அவசியம் 
ெதாடர்பி ம் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் ெதாடர்பி ம் 
அரசியல் ைகதிகளின் வி தைல ெதாடர்பி ம், இைளஞர்களின் 
ேவைலவாய்ப்  ெதாடர்பி ம் ேநாில் சந்தித்  நடத்திய 
ேபச்சுவார்த்ைதக க்கு என்ன நடந்த ? என்பைதக் ேகட்க 
வி ம் கிேறாம். இனிேமல், ஒவ்ெவா  மாத ம் வட பகுதிக்கு 
விஜயம் ெசய்ய ள்ளதாக அவர் ெதாிவித் ள்ளார். நல்ல விடயம்; 
வரேவற்கிேறாம். ஒ  திறைம ள்ள நிர்வாகி அந்தந்தப் 
பகுதிக க்குச் ெசன் தான் நிர்வாகம் ெசய்யேவண் ம் 
என்றில்ைல. இன்ைறய ந ன ெதாழில் ட்ப கத்தில், இ க்கும் 
இடத்தில் இ ந் ெகாண்ேட ெசயலாற்ற ம். மக்களின் 
பிரச்சிைனகைளக் கவனிப்பதற்குத்தான் மாகாண சைபகள், 
பிரேதச, நகர மற் ம் மாநகர சைபகள் இ க்கின்றன. அவற் க்கு 
உாிய அதிகாரங்கைள வழங்கி, ேபாதிய நிதிைய ஒ க்கி, அைவ 
சாிவர இயங்குகின்றனவா? அவற் க்கு என்ன ேதைவ 
இ க்கின்ற ; என்ன குைறபா  இ க்கின்ற ? என்பைத 
ஆராய்ந்  அவற்ைற வழிநடத்தினாேல ேபா ம்!  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Please, wind up. 

 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
அைதவி த்  "என் டன் ேநர யாகத் ெதாடர் ெகாள் 

ங்கள்!" என்  ஓர் அ வலகத்ைதத் திறந் ைவப்பதன் லம் 
என்ன நடந் விடப்ேபாகின்ற ? ஏற்கனேவ ெநாந் ேபாயி க்கும் 
மக்கைள ேம ம் ஏமாற் கின்ற நடவ க்ைகயாகேவ நாங்கள் 
இதைனப் பார்க்கின்ேறாம்; மாகாண நிர்வாகங்கள் 
ேதைவயில்ைல; அைனத்  விடயங்கைள ம் நாங்கேள பார்த் க் 
ெகாள்கின்ேறாம் என்பதன் உள்ளடக்கமாகேவ இதைன நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். 

ேவைலயற்ற பட்டதாாிகளிடம், "நீங்கள் ேபாராட்டங்கைளக் 
ைகவிட்  என  இ ப்பிடத்திற்கு வா ங்கள்! நான் உங்கைளச் 
சந்திப்பதற்குத் தயாராக இ க்கின்ேறன்" என் ம் "அங்கு 
ஒவ்ெவா  நா ம் 1,500 ேபர் வைர வ கின்றார்கள்" என் ம் 
கூ கின்றார். அப்ப யானால், இந்த நாட் ன் இைளஞர்கள் 
ஒவ்ெவா வ ம் தன  ட் ன் வாச ல் பிச்ைச ேகட்  

நிற்கேவண் ம்" என்  வி ம் கின்றாரா? இைளஞர்கள் ப த் ப் 
பல்கைலக்கழகம் ெசல்வேத அாிதாக உள்ள நிைலயில், மிகுந்த 
கஷ்டங்களின் மத்தியில் ப த் ப் பட்டம் ெபற்ற இைளஞர்க க்கு 
ேவைலவாய்ப் ம் இல்ைல என்றால் அவர்கள் விரக்தி 
அைடவார்கள் என்பைதப் ாிந் ெகாள் ங்கள்! இ  ஒ  நல்ல 
அரசாங்கத்திற்கு அழகல்ல. இதய சுத்தி டனான நல் ணக்கத்ைத 
ஏற்ப த் வதற்கு இனியாவ  ன்வா ங்கள்! சர்வேதச 
அ த்தங்களி ந்  தப்பிப்பதற்காக எந்தெவா  ெசயைல ம் 
ெசய்யாமல், இந்த நாட்ைட ஐக்கியப்ப த்த ேவண் ம், சகல 
மக்க ம் சம உாிைமக டன் சேகாரத் வத் டன் ைகேகார்த் ச் 
சமாதானமாக வாழேவண் ம் என்  திடசங்கற்பம் ெகாண்  
ெசயற்ப ங்கள்!  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Your time is over. Please, wind up now.  

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
"சர்வேதச ச கம்! அரசுக க்கு இைடயிலான உற !" என்ற 

அ ப்பைடயில் அரசாங்கத் டன் மட் ம் உறைவ ைவத் க் 
ெகாள்ளாமல், ஒ க்கப்பட்ட மக்க க்கு நியாயம் 
வழங்குவதற்காக ம் அந்த மக்களின் அபிலாைஷகைளப் ர்த்தி 
ெசய்வதற்காக ம் பற் தி டன் ெசயற்பட ன்வர ேவண் ம் 
என்  கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. M.L.A.M. Hisbullah. 

You have nine minutes.   
 
[பி.ப. 3.04] 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நிதியைமச்சின் 
மீதான விவாதத்திேல, குறிப்பாக கடந்த வர -ெசல த் 
திட்டத்திேல குறிப்பிடப்பட்ட ஏற் மதி, இறக்குமதிமீதான 
பல்ேவ பட்ட வாிகைளச் சட்ட ர்வமாக்குவ  ெதாடர்பில் 
ெகளரவ நிதியைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க அவர்கள் இந்தச் 
சைபயிேல ன்ைவத்த உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) 
சட்டத்தின்கீழான கட்டைளகள்மீ  ேபசுவைதயிட்  நான் மிக ம் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, குறிப்பாக இந்த 
நாட் ைடய ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்பி, இந்த 
நாட்ைடப் ெபா ளாதாரத்தில் வ ள்ள ஒ  நாடாக மாற்ற 
ேவண் ய ெபா ப்  நிதியைமச்சுக்கு இ க்கின்ற . நிதியைமச்சு 
அந்தப் ெபா ப்ைப நிைற ெசய்வதற்கான சூழ்நிைலகைள 
உ வாக்க ேவண் ம். ெவ மேன வாிகைள அதிகாிப்பதன் 
ஊடான வ மானத்தினால்  மாத்திரம் ஒ  நாட்ைட அபிவி த்திப் 
பாைதயில் ெகாண் ெசல்ல யா . ெவ மேன வாிகைள 
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அதிகாித் , ஒ  நாட் ைடய ெபா ளாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப்பி உலகத்திேல எந்தெவா  நா ம் 

ன்ேனற்றமைடந்த  கிைடயா . அைதவி த்  உள்நாட்  
உற்பத்திைய அதிகாிக்க ேவண் ம்; ெவளிநாட்  தலீ கைள 
அதிகாிக்க ேவண் ம்.  

மேலசியாவி ைடய ன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் மஹதீர் 
ஹம்மத் அவர்கள் இலங்ைகக்கு வ ைக தந்தேபா  எங்க க்கு 

ஓர் அறி ைரைய வழங்கினார். அதாவ , "நீங்கள் ெவ மேன 
கடைன மாத்திரம் ெப வதன் ஊடாக அல்ல  ெவளிநாட் ேல 
இ ந்  ெபா ள்கைள இறக்குமதி ெசய்வதன் ஊடாக 
உங்க ைடய நாட் ைடய ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப 

யா . ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்கைள உள்நாட் ற்குக் 
ெகாண் வந் , அவர்கைளக் ெகாண்  உங்கள் பிரேதசங்கைளக் 
கட் ெய ப் ங்கள்! மக்கைளச் சுயெதாழில் யற்சிகளில் 
ஈ ப த் ங்கள்! அவர்க க்குத் ேதைவயான வசதிவாய்ப் க் 
கைள, அ ப்பைடத் ேதைவகைள, ெபளதிகக் கட்டைமப் க்கைளச் 
ெசய்  ெகா த் ப் ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வ தான் 
நிரந்தரமான ெபா ளாதார அபிவி த்தியாகும்" என் ம் 
ெசான்னார்.  

எனக்கு ன்  ேபசிய ெகளரவ உ ப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் 
அவர்கள் நிைறய விடயங்கைளப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக 
வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனகைள 
மிக ஆழமான ைறயிேல ெதாட் ச் ெசன்றார். திய அரசு 
ெபா ப்ேபற்றதன் பின்னர் இனப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  
காணப்ப ம்; ஒ  திய அரசியலைமப்  உ வாகும்; எங்க ைடய 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  கிைடக்கும்; எங்க ைடய காணிகள் 
எங்க க்கு மீளக் கிைடக்கும் என்ெறல்லாம் கற்பைன ெசய்த 
மக்கள் இன் ம் ஏமாற்றத்ேதா தான் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள் என்ப  பற்றி ம் அவரால் 
ெதாிவிக்கப்பட்ட . ஆகேவ, நீங்கள் இ  ெதாடர்பில் உாிய 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

அ த் , குறிப்பாக இன்  உண ப் ெபா ட்க ைடய 
விைலகள் நாளாந்தம் அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்கின்றன. இன்  
ஒ  கிேலாகிராம் சீனியின் விைல 110 - 115 பாய்! சீனியின் 
விைல நா க்குநாள் அதிகாித் க்ெகாண்  ேபாகின்ற . 
ெபா ட்க க்குக் கட் ப்பாட்  விைலைய நிர்ணயித் விட் , 
‘செதாச’வில் மாத்திரம் அந்த விைலக்குப் ெபா ட்கைள வாங்க 

ெமன்றால், எங்க ைடய மக்கள் எங்ேக ெபா ட்கைள 
வாங்க ம்? என் ைடய மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல ஒ  
‘செதாச’கூட கிைடயாெதன்ேற நிைனக்கின்ேறன். 
அப்ப ெயன்றால், நாங்கள் ஒ  கிேலாகிராம் சீனிைய 
வாங்குவதற்குப் ெபாலன்ன ைவயிேல இ க்கின்ற ‘செதாச’

க்குப் ேபாகேவண் மா? என நான் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். 
கட் ப்பாட்  விைலெயன்ப  கடந்தகாலச் சூழ்நிைலகளின்ேபா  
காணப்பட்ட பிரச்சிைன! தற்ேபாைதய சூழ்நிைலயில் குைறந்த 
விைலயிேல தாராளமாகப் ெபா ட்கள் கிைடப்பதற்கான 
சூழ்நிைலகள் உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.  

இன்  மரக்கறி வைககள் அதிகமாக உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்றன. மரக்கறிகளின் விைல சில ேநரங்களில் 
அதிகாிக்கின்ற , சில ேநரங்களில் குைறகின்ற . நான் கடந்த 
வாரம் வெர யா க்குச் ெசன்றி ந்ேதன். அப்ேபா  அங்கு ஒ  
கிேலா கிராம் ேகாவாவி ைடய ெமாத்த விற்பைன விைல 
இரண்  பாய்! இரண்  பாய்க்குக்கூட ேகாவாைவ விற்க 

யாததனால் 13 ஏக்கர் காணியில் உற்பத்தி ெசய்த 
ேகாவாவிைன அந்த மக்கள் நச்சுக் கி மிநாசினிையப் ேபாட்  
அழித்தி ந்தார்கள். சில்மியா ர என்ற கிராமத்திேல அைத நான் 
பார்த்ேதன். சிலேவைளகளில் 100 - 200 பாய் வைரகூட ஒ  
கிேலா ேகாவாவி ைடய விைல ெசல்கின்ற . ெகௗரவ நிதி 
அைமச்சர் அவர்கேள, இ  ெதாடர்பில் நீங்கள் ஒ  ெதளிவான 
ெகாள்ைகைய வகுக்க ேவண் ம். இவ்வா  மரக்கறிகள் ம வாகக் 
கிைடக்கின்றெபா  அவற்ைற வாங்கிக் களஞ்சியப்ப த்த 

ேவண் ம். ஆகேவ, ஏைனய நா கைளப் ேபான்  இவ்வா  
விைல குைறந்த காலங்களில் ெபா ட்கைள வாங்கி 
களஞ்சியப்ப த்தி, பின்னர் அவற்ைற மக்க க்கு ஒ  குறிப்பிட்ட 
விைலயிேல ெகா த்தால் ெபா ளாதாரத்ைத ம் 
வளப்ப த்திக்ெகாள்ளலாம்; உற்பத்தியாளைர ம் ஊக்குவிக் 
கலாம். அந்த வைகயில், அத்தியாவசிய உண ப் 
ெபா ட்க ைடய விைலகள் சீராக இ ப்பதற்கான 
சூழ்நிைலயிைன உ வாக்க ேவண் ம்.  

இன்  வட, கிழக்கிேல பட்டதாாிகள் ெமௗனப் 
ேபாராட்டத்திேல—சத்தியாக்கிரகத்திேல ஈ பட் க்கின்றார்கள். 
சில பிரேதசங்களில் உண்ணாவிரதத்தி ம் அவர்கள் 
இ க்கின்றார்கள். வடக்கு, கிழக்கு பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களாகிய நாங்கள் எல்ேலா ம் அந்தப் 
பிரேதசங்க க்குச் ெசன்ேறாம். ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர்கள் - 
வறிய மாணவர்கள் தங்க ைடய வாழ்க்ைகயிேல 4 வ டங்கள் 
பல்கைலக்கழகத்திேல ப த் ப் பட்டத்ைதப் ெபற் விட் , 
தங்க க்கு ேவைல கிைடக்காத காரணத்தினால் திக்கு வந்  
இன்  உண்ணாவிரதம் இ க்கின்றார்கள். 2012ஆம் ஆண் க்குப் 
பிறகு இன் ம் அந்தப் பட்டதாாிக க்கு நியமனங்கள் 
ெகா க்கப்படவில்ைல. ப த்த இைளஞர்கள் இர , பகலாக 
ெவயில் என் ம் பாரா , மைழ என் ம் பாரா  தியிேல 
இ ந் ெகாண்  தங்க க்கு ேவைல தா ங்கெளன்  
அைமதியான ைறயிேல ஆர்ப்பாட்டத்திேல ஈ பட் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிதி 
அைமச்சர் மற் ம் நிதி அைமச்சி ைடய ெசயலாளர் டாக்டர் 
சமர ங்க உட்பட மற் ம் அதிகாாிகள் எல்ேலா ம் 
இங்கி க்கின்றீர்கள். தய ெசய்  இ  ெதாடர்பில் ெதளிவான 
தீர்மானத்ைத எ க்க ேவண் ம். அ  உங்கள் அைமச்சி ைடய 
கடைமயாகும்.  

வட, கிழக்கிேல இ க்கின்ற பட்டதாாிக க்கு எந்தத் 
ெதாழி ம் கிைடயா . வடக்கு மாகாணத்திேல சகல 
ெதாழிற்சாைலக ம் டப்பட் ப்தாக எங்க ைடய ெகௗரவ 
உ ப்பினர் ஒ வர் இங்கு ெசான்னார். கிழக்கு மாகாணத்திேல 
இ க்கின்ற ஒேரெயா  ெதாழிற்சாைலயான வாைழச்ேசைன 
paper factory ஐ ம் அப்ப ேய , அங்கு ேவைல ெசய்த 
எல்ேலாைர ம் ட் க்கு அ ப்பிவிட்டார்கள். மீண் ம் அந்த 
ெதாழிற்சாைல இயங்க ேவண் ம். அதற்காக ெவளிநாட்  

தலீட்டாளர்கைள நீங்கள் ெகாண் வர ேவண் ம். எங்க ைடய 
ப த்த இைளஞர்கள் பட்டத்ைதப் ெபற் விட்  labour 
ேவைலயாவ  தா ங்கெளன் தான் ேகட்கின்றார்கள். 
ேவெறான் ம் ேகட்கவில்ைல. அவர்களால் எங்கு ேபாக ம்? 
ஆகக்குைறந்த  நீங்கள் தலீட்டாளர்கைளக் ெகாண் வந்  
ெதாழிற்சாைலகைள உ வாக்கினால் அவர்கள் அங்கு 
ெதாழில்கைளச் ெசய்வார்கள். ெவளிநாட்  தலீ க ம் 
இல்ைல; அரச ெதாழி ம் இல்ைல; ெதாழில் ெசய்வதற்கான 
சூழ்நிைலக ம் இல்ைல; அதற்கான ெகாள்ைகக ம் இல்ைல. 
ஆகக்குைறந்த  அவர்கள் சுயெதாழிைல ேமற்ெகாள்வதற்கான 
வசதிவாய்ப் க ம் இல்ைல. தந்ைதைய இழந் , தாைய இழந்  

த்தத்திேல பல்ேவ பட்ட ன்பங்கைளச் சுமந்  மிக ம் வறிய 
நிைலயில் வா கின்ற அந்த இைளஞர்களால் என்ன ெசய்ய 

ம்?  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 3 வாரங்க க்கும் ேமலாக 
வட, கிழக்கிேல எங்க ைடய பட்டதாாிகள் உண்ணாவிரதத்தில் 
இ க்கின்றார்கள். எங்க ைடய ெகௗரவ பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் வியாேழந்திரன் அவர்க ம் இங்கி க்கின்றார். 
நாங்கள் எல்ேலா ம் அந்தப்  பட்டதாாிகைளப் ேபாய்ச் 
சந்தித்ேதாம். ஆகேவ, இ  ஒ  பார ரமான பிரச்சிைன. 
அவர்கள் மிக அைமதியான ைறயிேல அந்தப் ேபாராட்டத்ைதச் 
ெசய்கின்றார்கள். அவர்கள் திக்கு வந் , ெவவ்ேவ  வழிகளில் 
அவர்களின் ேபாராட்டங்கள் ெவ க்குமாக இ ந்தால், நிைறயப் 
பிரச்சிைனகைள எதிர்ெகாள்ளேவண் வ ம். பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களாகிய நாங்கள் அவர்கள் ெதாடர்பில் உாிய 
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நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதில்ைலெயன்  எங்கைள 
நாளாந்தம் அவர்கள் குைற கூறிக்ெகாண் க்கின்றார்கள்; 
எங்கள்மீ  பழிகைளச் சுமத்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். அ  
நியாயமானெதன் தான் நாங்கள் க கின்ேறாம். நாங்கள் 
அைதப் பிைழெயன்  ெசால்லவில்ைல. இ  ெதாடர்பில் ெகௗரவ 
பிரதம அைமச்சர் அவர்களிடம் நாங்கள் ேபசிேனாம்.  கடந்த வாரம் 
எங்க ைடய கட்சிக் கூட்டத்தின்ேபா  ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களிட ம் நாங்கள் ேபசிேனாம். ஆனால், எந்தவிதமான ஒ  
தீர் ம் இ வைர கிைடக்கவில்ைல. ஆகக்குைறந்த  குறித்த ஒ  
காலப்பகுதிக்குள் இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்ப ெமன்ற 
உ திெமாழிகூட இ வைர அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படவில்ைல. 
இந்த அரசாங்கம் வாய்திறந்  ஒ  வார்த்ைதகூட இன்ன ம் 
ெசால்லவில்ைல. “நீங்கள் உங்கள் ேபாராட்டத்ைதக் ைகவிட்  

ட் க்குப் ேபாங்கள்! நாங்கள் அ பற்றிப் ேபசுேவாம்!” 
என் கூடச் ெசால்லவில்ைல. அந்த இைளஞர்கள் ப த்தவர்கள், 
பட்டதாாிகள்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Please wind up now.  

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ஆகேவ, நிதி அைமச்சுதான் இதற்கு நிதிைய ஒ க்கேவண் ம். 

இந்த அைமச்சுதான் அதற்குாிய ெகாள்ைகையத் 
தீர்மானிக்கேவண் ய அைமச்சு. ஆகேவ, இந்த அைமச்சு 
ெதாடர்பான இந்த விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  இந்த 
விடயத்ைதச் ெசால்வதில் நாங்கள் மிக ம் 
சந்ேதாசப்ப கின்ேறாம். ஆகேவ, ெகௗரவ நிதியைமச்சர் 
அவர்க ம் நிதியைமச்சி ைடய அதிகாாிக ம் இந்த 
விடயத்ைதக் கவனத்திெல த் , உாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கிேல தனியார் 
ெதாழிற்சாைலகைள உ வாக்குவதற்கு யற்சிகைள 
எ க்கேவண் ம். அப்ேபா  நாங்கள் உங்களிடத்திேல வந்  
ேவைல ேகட் க் ெகஞ்சமாட்ேடாம். எங்க ைடய பகுதிகளிேல 
நிைறய இயற்ைக வளங்களி க்கின்றன. எனேவ, வடக்கு, 
கிழக்குப் பிரேதசங்களிேல நீங்கள் ெதாழிற்சாைலகைள 
உ வாக்கி, தனியார் ைறகளில் ேவைல வாய்ப் க்கைள 
உ வாக்க மாக இ ந்தால், எங்க ைடய இைளஞர்க க்குத் 
ெதாழில்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ம். ஆகேவ, ெகௗரவ 
நிதியைமச்சர் அவர்கள் இ  ெதாடர்பில் உாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  மீண் ம் ேகட்  
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   
 

[අ.භා. 3.14] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නිෂ්පාදන බදු 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් අද ඉදිරිපත් කරන නියමවලට 
අදාළව කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතාම වැදගත් කාරණයක් 
තමයි අපට ලැෙබන සුරාබදු ආදායම. 2015 ජනවාරි 8වැනි දාට 
කලින් -2014 වසෙර්- සුරාබදු ආදායම ෙලස රුපියල් බිලියන 

60කට ආසන්න මුදලක් තමයි අෙප් රටට ලැබී තිබුෙණ්. හැබැයි, 
රුපියල් බිලියන 60ක් හැටියට තිබුණු ෙම් ආදායම  කිසිදු බද්දක් 
වැඩි කරන්ෙන් නැතිව රුපියල් බිලියන 105ක් දක්වා වැඩි 
කරන්න 2015 වසෙර්දී ගරු මුදල් ඇමතිතුමාටත්, එම 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ටත්, සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්ටත් පුළුවන් වුණා. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන දැක්කාම මම 
පුදුම වුණා. ෙම් සම්බන්ධව මම මුදල් ඇමතිතුමාෙගනුත් කරුණු 
විමසුවා. අමාත්යාංශ ෙල්කම්තුමාෙගනුත් කරුණු විමසුවා. ඒ අය 
කිව්ෙව්, "අපි කිසිදු බද්දක් වැඩි කරන්ෙන් නැතිව ෙම් ආදායම 
වැඩි කර ගත්ෙත් හරියට බදු ටික එකතු කර ගත් නිසායි" කියන 
කාරණයයි. මම ඒත් බැලුවා ෙම් සා විශාල පමාණයක් -රුපියල් 
බිලියන 60ක් එකපාරටම බිලියන 105ක් දක්වා- වැඩි වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා. එ තෙකොට අපට මතක් වුණා, පසු ගිය 
කාලෙය් නිතරම මාධ්ය තුළින් කථා වුණු කාරණයක්. ඒ තමයි, 
එතෙනෝල් සම්බන්ධ කාරණය.  

ඉස්සර එතෙනෝල් කන්ෙට්නර් ගණන් ෙම් රටට ෙගනාපු හැටි 
අපට මතකයි. දැනුත් එතෙනෝල් කන්ෙට්නර් ගණන් ෙගෙනන්ෙන් 
නැත්ෙත් නැහැ. දැනුත් එතෙනෝල් ෙගෙනනවා. හැබැයි, ෙමතැන 
තිෙබන ෙවනස ෙම්කයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඉස්සර 
එතෙනෝල් ෙගනාෙව් රජයට සත පහක්වත් බදු ෙගවන්ෙන් 
නැතිවයි. පසුගිය කාලෙය් ෙම් එතෙනෝල් ව්යාපාරවලට සම්බන්ධ 
ෙවලා හිටිෙය් කවුද කියලා අපි දන්නවා. ඒ කාරණය ෙබොෙහොම 
පසිද්ධයි. රජයට සත පහක්වත් බදු ෙගවන්ෙන් නැතිව එදා රට 
තුළට එතෙනෝල් ෙගනාවා. ඒ නිසා රජයට ඒ  ආදායම නැති වුණා. 
නමුත්, 2015 වසෙර් රට තුළට එතෙනෝල් ලීටරයක්, නැත්නම් 
අරික්කාලක් ෙහෝ ෙගනාවා නම් ඒ හැම පමාණයටම අය විය යුතු 
බදු පමාණය රජයට අයකර ගත්තා. ඒ ගැන රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම අඩුෙවන් 
තිබුණු සුරාබදු ආදායම 2015 වසෙර් ෙදගුණයකට ආසන්න 
පමාණයකින් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුෙණ් නිසි කමෙව්දයක් 
අනුගමනය කරමින් ඒ බදු ආදායම එකතු කරගත් නිසායි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
එතෙනෝල් ව්යාපාරවලට සම්බන්ධ ෙවලා හිටපු අය කවුද කියලා 
අපි දන්නවා.  අපි දන්නා විධියට ඒ ව්යාපාරවලට සම්බන්ධ වුණු 
ෙගොඩක් අයෙග් ව්යාපාර දැන් නම් නතර කරලා තිෙබනවා. නමුත්, 
ෙම්වා ගැන කථා ෙවනවා අඩුයි. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු පබල 
ඇමතිවරු ෙම් එතෙනෝල් ව්යාපාරවල හිටියා. ෙම් අය ඒවාට බදු 
ෙගවලා නැහැ. ඒ බදු එකතු කර ගත්ත එක තමයි යහ පාලනෙයන් 
අපි කළ ෙවනස්කම්. ෙම්වා තමයි යහ පාලනෙයන් ෙම් රටට 
අත්පත් කරගත්ත ජයගහණ. නමුත් ෙම්වා ගැන ෙනොෙවයි අද 
කථා වන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

අපි දන්නවා, මුදල් අමාත්යාංශය අද බදු ලිපිෙගොනු විශාල 
පමාණයක් විවෘත කර තිෙබන බව. විශාල පිරිසක් ෙම් සෘජු බදු 
ෙගවීෙම් තත්ත්වයට පත්කර ෙගන තිෙබනවා. ඒක ෙලොකු 
ජයගහණයක්.     අෙප් රෙට් ජනතාව මත සියයට 80ක්ම තියලා 
තිෙබන්ෙන් වක බදු  කියලා අපි දන්නවා. අෙප් රෙට්  අහිංසක 
මිනිසුන්ෙග් කර මත තමයි අ ෙප් බදු බර තියලා තිෙබන්ෙන්. 
එෙහම නැතිව, ආදායම් ලබන, ආදායම් උපයන අයෙග් කර මත 
ෙනොෙවයි අෙප් බදු බර තියලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් සියයට 
80ක සීමාව එන්න එන්නම පහළට ෙගෙනන්න අද අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමාටත් ෙම් රජයටත් පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊෙය් ෙපෙර්දා දිනක නිලධාරිෙයක් මට කිව්වා, සමහර කුඩා 
නගරවල ව්යාපාරිකයන් 100, 200 අලුතින් බදු ෆයිල් විවෘත කර 
තිෙබන බව. සමහර අයට වසරකට රුපියල් 5,000ක ආදායම් 
බද්දක් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. එය ඉතා ෙපොඩි මුදලක් 
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ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙම් බදු කමය තුළට ෙම් ව්යාපාරිකයන් 
ඇතුළත් කරගැනීම අපි ලබන ජයගහණයක්. රෙට් පුරවැසිෙයක් 
නම්,  බදු ෙගවිය යුතු ෙකෙනක් නම්, ඔහු බදු ෙගවිය යුතුයි. රෙට් 
සමස්ත ජනතාව  මත ඒ බර තියන්ෙන් නැතිව එවැනි 
පුද්ගලයන්ෙගන් අපි බදු අය කර ගත යුතුයි. අපි රටක් විධියට 
ඉස්සරහට යන්න නම් වක බදු පමාණය අඩු කරලා, පුළුවන් තරම් 
සෘජු බදු වැඩි කරන්න ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් දියුණු වන රටවල 
ලක්ෂණය ඒකයි. සියයට 20ට තිෙබන සෘජු බදු පමාණය අඩුම 
ගණෙන් සියයට 40-60 පමාණයටවත් ෙම් වසර ෙදක-තුන 
ඇතුළත ෙගෙනන්න පුළුවන් වුෙණොත්, ඒක අපි ලබන ෙලොකු 
ජයගහණයක්. ඒ ඉලක්කයට යෑම ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් 
තිෙබන සුවිෙශේෂ ලක්ෂණයක් විධියට අපි දකිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසුගිය දිනවල  ගැසට් 
පතයක් ගැන කථා වුණා. අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් 
ෙමතැන ඉන්නවා. හැබැයි, ඒකට විරුද්ධව නඩු දමනවා  දමනවා 
කිව්වාට, නඩු දමන බවක් නම් අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. හිටපු 
මුදල් ඇමතිතුමාට අපි අභිෙයෝග කරනවා, නඩු දමනවා නම් 
දමන්න කියලා. අෙප් අනාගත සිහින මුදල් ඇමතිතුමා-බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා- අද කථා කළා. හැබැයි, ෙම් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ ගැන කරුණු පැහැදිලි කරන්න, ඒ පශ්නවලට  
උත්තර ෙදන්න, එෙහම නැත්නම් ඒ පිළිබඳව අහන්න හිටපු මුදල් 
ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් නැහැ. තුෂාර ඉඳුනිල් 
අමරෙසේන මන්තීතුමා සමඟ, මා සමඟ කුරුණෑගල දිස්තික්කෙයන් 
තරග කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු, කුරුණෑගල දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලන්ෙන් 
කරුණාකරලා ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා, 
ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා ෙම් ගැසට් හුටපටය ගැන පැහැදිලි 
කිරීමක් කරන්න කියලායි. අපි දන්නා විධියට නම්, 2004 වර්ෂෙය් 
ෙචොක්සි මැතිතුමා තමයි මුදල් ඇමතිතුමා විධියට හිටිෙය්. 
එතුමාෙග් කාලය දක්වා ෙම් ගැසට් කිරීෙම් කමෙව්දය හරියට 
කියාත්මක ෙවලා තිබුණා; නිවැරදිව ෙම් ගැසට් පත මුදණය ෙවලා 
තිබුණා. හැබැයි, එතැනින් පස්ෙසේ ඒක කිසිම පිළිෙවළකට සිද්ධ 
ෙවලා නැහැ. ඒක අවුල්  ජාලයක් ෙවලා තිබුණා. මහ බැංකුෙව් 
කටයුතුත් එෙහමයි, මුදල් අමාත්යාංශෙය් කටයුතුත් එෙහමයි.   

අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ ෙම් ආයතන තනිකර උගුලක් ෙවලා 
තිබුෙණ්. ෙම් ආයතන රටට බරක් ෙවලා තිබුෙණ්. ෙලෝකයට අෙප් 
රෙට් දියුණුව ෙපන්වන්න, අෙප් රුපියල ගරා වැටීම බෙලන් අල්ලා 
ෙගන ඉන්න හදපු ෙබොරු  reports තමයි මුදල් අමාත්යාංශෙයන් 
අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ නිකුත් වුෙණ්. අෙප් රටට ණය ගන්න ඕනෑ 
වුණාම ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලට වන්න පුළුවන්, ෙවනත් 
ආයතනයකට වන්න පුළුවන්, පුළුවන් තරමක් ෙපන්වූෙය් අසත්ය 
වාර්තා.  එෙහම තිබුණු තැනක් තමයි අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ 
වර්තමාන මුදල් ඇමතිතුමා පිළිෙවළකට හදාෙගන  ඒ තිබුණු වැරදි 
නිවැරදි කරමින් යන්ෙන්.  පසුගිය කාලය දිහා බලන ෙකොට අවුරුදු 
10ක් තිස්ෙසේ ෙමෙහම තමයි ගැසට් නිකුත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා  හිටපු මුදල් ඇමති, කුරුණෑගල දිසත්ික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පුළුවන් නම් ෙහට-අනිද්දාවත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඒ පිළිබඳව එතුමාෙග් මතය දක්වන්න 
කියලා අපි කියනවා. යමක් පශ්න කරන්න තිෙබනවා නම්, රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් පශ්න කරන්න. එෙහම 
නැතිව තැන් තැන්වලට ගිහිල්ලා නඩු දමනවා කියන්ෙන් නැතිව, 
එතුමා ෙවනුවට ෙතෝල්කෙයෝ අධිකරණයට යවනවා කියන්ෙන් 
නැතිව ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු පැහැදිලි කරන්න කියලා 
අපි ඉතාම ආදරෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  පන්සලකට ගිහිල්ලා  
මාධ්ය ඉදිරිපිට mike එකක්-ෙදකක් තියාෙගන ෙබොරුවට ජනතාව 
රවටන්න මාධ්ය සාකච්ඡා පවත්වන්ෙන් නැතිව ෙම් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අදහස් දක්වන්න කියන එක තමයි අෙප් 
ඉල්ලීම. පුළුවන් තරම් ෙබොරුෙවන් ෙම් රට පාලනය කරපු අය තව 
දුරටත් උත්සාහ ගන්නවා, ෙබො රුෙවන් ජනතාව මුළා කරන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ඉන්ෙන් 2017 
වර්ෂෙය්. 2016 වර්ෂෙය් අෙප් රෙට් ණය බර රුපියල් බිලියන 
1,880කට ආසන්න පමාණයක්. ෙම් පමාණය 2019 වර්ෂය 
වනෙකොට තව ෙදගුණයකින් පමණ -රුපියල් බිලියන 3,760කට 
වාෙග් පමාණයකට- වැඩි වනවා. ෙමෙහම රටක් තමයි අපි අද 
පාලනය කරන්ෙන්. ෙමෙහම රටක මුදල් කළමනාකරණය 
කරන්න මුදල් ඇමතිතුමා ඇතුළු ෙම් ආණ්ඩුවට පුළුවන් වුණා 
මිසක්, ෙවන ආණ්ඩුවක් තිබුණා නම්  ෙම් වනෙකොට අපි හතර 
ගාෙත් දමලා වැටිලා; අපට සම්බාධක පැනවිලා; අෙප් ආර්ථිකය 
කඩා වැටිලා; පඩි ෙගවා ගන්න බැරිව, ඉන්ධන ටික ෙගන්වා 
ගන්න බැරිව අෙප් රට අකර්මණ්ය ෙවලා. එෙහම රටක් තමයි අපි 
ෙම් ෙබොෙහොම පරිස්සෙමන් කළමනාකරණය කර ෙගන, 
සංවර්ධනයත් කරෙගන සංවර්ධනෙය් දිශාවට රට ෙයොමු කරමින් 
යන්ෙන්.  

අපි අද පුහු අසාර්ථක ව්යාපෘති කරන්ෙන් නැහැ. පසුගිය 
රාජපක්ෂ පාලන යුගෙය්දී කරපු ව්යාපෘතිවලින් භාෙගට භාගයක් 
රටට වැඩදායී ව්යාපෘති ෙනොෙවයි; රටට බරක් වුණු ව්යාපෘති. එදා 
රටට අවශ්ය විධියට පමුඛතාව අනුව වැඩ කෙළේ නැහැ. තමන්ෙග් 
ගම දියුණු කරන්න,  තමන්ෙග් බලෙකොටුව තර කර ගන්න, 
තමන්ෙග් පවුල ශක්තිමත් කරන්න හදපු ව්යාපෘති මිසක්, රටට 
වැඩදායක පමුඛතා ව්යාපෘති සිද්ධ වුණා නම් සිද්ධ වුෙණ් 
ෙබොෙහොම අල්පයක් පමණයි. අන්න ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය. 
ඒවාත් අසාර්ථක ව්යාපෘති. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණයක් තමයි, 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය. ඒක රටට අවශ්ය පමුඛතා 
ව්යාපෘතියක්. හැබැයි, ඒ ව්යාපෘතිය ඉදිකිරීෙම්දී තිබුණු තාක්ෂණික 
ෙදෝෂ අදටත් අපට කරුමයක් බවට පත් ෙවලා තමයි තිෙබන්ෙන්. 
හදිසියකදී විදුලිය බිඳ වැටීමක් වු ණාම විදුලි බලාගාරෙය් වැඩ 
නවතින්ෙන් යන්ත සූත ටිකත් කඩාෙගන බිඳෙගන. ෙමොකද, 
ඒකට අවශ්ය ආරක්ෂක කමෙව්ද ෙමම ව්යාපෘතිය ඉදි කිරීෙම්දී 
භාවිත කර නැහැ. පැයට කිෙලෝමීටර් 200ක පමණ ෙව්ගයකින් 
යන වාහනයක් එකවරම brake කෙළොත් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ 
වාහනෙය් තිෙබන යන්ත සූත කැඩී යනවා. ඒ වාෙග් තමයි 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරයත්. ඒ වාෙග් අසාර්ථක වැඩ කරපු 
ආණ්ඩුවක් දැන් නැවත බලය ඉල්ලනවා, ෙම් රට හදන්න පුළුවන් 
ඒ හාදයින්ට විතරයි කියලා. ෙම්ක බුද්ධිමත් ජනතාවට නම් 
විහිළුවක්. අපිට අවුරුදු පහක කාලයක් ලැබුණා. ඒ අවුරුදු පහ තුළ 
ආණ්ඩුව කරන ෙද්වල් දිහා පැත්තකට ෙවලා ෙපොඩ්ඩක් 
බලාෙගන ඉඳලා සාධාරණ විෙව්චන තිෙබනවා නම්, අන්න ඒවා 
ටික  ඉදිරිපත් කරන්න. එෙහම නැතුව  ආණ්ඩුව ෙපරළනවා, 
මිනිසුන් පාරට බස්සනවා,  කුමන්තණය කරනවා  කියන ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි විය යුත්ෙත්.  

අෙප් ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, අපත් විපක්ෂෙය් 
සිටියා. අපි කවදාවත් අනවශ්ය ෙව්ලාෙව් ආණ්ඩු ෙපරළනවා කියා 
කිව්ෙව් නැහැ. එතුමා 2013 වසෙර් දී කිව්වා, 2015 වසෙර් දී 
ආණ්ඩුව ෙපරළනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම එය කළා. ඒ නිසා 
ඔබතුමන්ලාෙගන් අප ඉල්ලා සිටිනවා, අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙග් "යහපාලන ආණ්ඩුව" යන දිසාව දිහා බලාෙගන 
ඉඳලා ෙම්කට උදව් කරන්න කියලා.  2020 වසෙර්දී පුළුවන් නම් 
ආණ්ඩුව ෙපරළන්න. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. ජනතාවත් එක්ක 
එකතු ෙවලා 2020 වසෙර් දී ආණ්ඩුව ෙපරළනවා නම් අපට 
පශ්නයක් නැහැ. අද අපි රට ජාත්යන්තරය ඉදිරිෙය් ඔසවා තබා 
තිෙබනවා.  

ෙම් වනවිට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉන්දුනීසියානු සංචාරයක 
නිරත ෙවලා සිටිනවා. අද අෙප් රටට විශාල වටිනාකමක් ලැබී 
තිෙබනවා. තව සතියකින්-ෙදකකින් ජනාධිපතිතුමා රුසියාවට 
යනවා. අගමැතිතුමා ගිය සතිෙය් ඕස්ෙට්ලියාවට ගිහින් ආවා. ඊට 
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කලින් ස්විට්සර්ලන්තයට ගිහින් ආවා. නවසීලන්තයට ගියා; 
ජපානයට ගියා. ඒ විධියට අද වනවිට අෙප් රට ජාත්යන්තරය 
ඉදිරිෙය් විශාල පිළිගැනීමට ලක් වුණු රටක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් අපට එෙහම පිළිගැනීමක් තිබුෙණ් 
නැහැ. අපි විශාල අවදානමක සිටිෙය්. අද කවුරුවත් "විදුලි පුටුව" 
ගැන කථා ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් එවැනි තත්ත්වයක් රෙට් 
තිබුණා. අපි එම තත්ත්වෙයන් රට මුදවා ගත්තා. ඒ නිසා අපි 
පැහැදිලිවම කියනවා, ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන් 
එකම ශක්තිමත් ආණ්ඩුව තමයි ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව කියලා. 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් සිටින අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ෙහොඳ ගැමිෙයකු විධියට ගමින් පැමිණි ෙද්ශපාලන නායකෙයක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. අෙප් ගරු අගමැතිතුමාත් ෙහොඳ පළපුරුද්දක් 
තිෙබන; කළ පුරුද්දක් තිෙබන, ඒ වාෙග්ම දක්ෂ 
කළමනාකරුෙවකු විධියට දක්ෂ ෙලස ආර්ථිකය ෙමෙහයවන්න 
පුළුවන් ෙකෙනක්. ඉතින් ෙම් ෙදෙදනා එකතු ෙවලා ෙම් ආණ්ඩුව 
තුළින්  රට සංවර්ධනෙය් දිසාවට ෙගන ගිෙය් නැත්නම්, ආෙයත් 
ඒක කරන්න ෙකෙනක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ජනතාවට පැහැදිලිවම 
කියනවා, ෙම් අවුරුදු පහ ඇතුළත ෙම් රට දියුණුවට පත් ෙවනවා 
කියා. ඒ වාෙග්ම ණය බර නිසා ෙමවැනි අමාරු තත්ත්වයකට පත් 
වී තිෙබන මුදල් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු ඉතාම සාර්ථකව කරෙගන 
යෑම සම්බන්ධව අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  මට කාලය ලබා දීම සම්බන්ධව ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  

එතුමාෙග් කථාව ආරම්භ කිරීමට පථම, කවුරු ෙහෝ ගරු 
මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
 
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 කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

[අ.භා. 3.27] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ 

විධිවිධාන) පනත යටෙත්, බදු ෙවනස්කම් සම්බන්ධෙයන් 
නියමයන් ෙදකක්  අද දින  ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන අවස්ථාෙව් ෙම් ෙකටි ෙව්ලාව තුළ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි. 

අද වන විට අෙප් රෙට් පසු ගිය කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළදී තිබුණු 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා රෙට් සමස්ත මිල මට්ටම ඉහළ යාෙම් 
ෙව්ගය දක්වන දර්ශකය 6.8 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  එයට 
පධාන ෙහේතු තුනක් බලපා තිෙබනවා. පළමුවැනි ෙහේතුව තමයි 
දිනපතාම රුපියෙල් අගය කඩා වැටිලා ෙම් වන විට ෙඩොලරයක් 
සඳහා ෙගවිය යුතු රුපියල් පමාණය 154 දක්වා ගමන් කර තිබීම. 
2005දී ෙඩොලරයකට ෙගව්ෙව් රුපියල් 101යි. 2014දී ෙගව්ෙව් 
රුපියල් 131යි. දස අවුරුදු මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලය තුළ 
යුද්ධය තිබුණා; ෙලෝක ඛනිජ ෙතල් අර්බුදය තිබුණා; ෙලෝක 
ආහාර අර්බුදය තිබුණා; ෙලෝක මූල්ය අර්බුදය තිබුණා; රෙට් ණය 
අර්බුදය තිබුණා. ඒ යටෙත් අවුරුදු 10ක කාලය තුළ ෙඩොලරයකට 
ෙගවිය යුතු මුදල සාමාන්යෙයන් වර්ෂයකට වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් තුනයි. රුපියල් 131ට ගත්ත ෙඩොලරය 
රුපියල් 154 දක්වා ෙම් අවුරුදු ෙදකට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, 
රුපියල් 22කින්.  සාමාන්යෙයන් එක අවුරුද්දකට රුපියල් 11ක්  
වැඩිපුර ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා රටින් 
ආනයනය කරනු ලබන පරිප්පු ෙව්වා, කඩල, සීනි වැනි 
පරිෙභෝජන භාණ්ඩ සියල්ෙල්ම මිල ඉහළ යනවා.  ෙපොෙහොර, 
රසායනික දව්ය, ඛනිජ ෙතල් වැනි අන්තර් භාණ්ඩවල මිල ඉහළ 
යනවා. යන්ත සූත උපකරණ, ෙමෝටර් වාහන වැනි පාග්ධන 
භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යනවා. ආනයන මිල අසාමාන්ය ෙලස ඉහළ 
යනවා. ඒක කාටවත්  ෙද්ශපාලන කථා පවත්වා නතර කරන්න 
පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි. රුපියල කඩා වැෙටන ෙකොට බඩු මිල 
වැඩි ෙවනවා.  

ෙදවැනි කාරණය, ෙපොලී අනුපාතය කරටි කැෙඩන තරමට 
ඉහළ යනවා. මහ දවල් මහ බැංකුෙව් ඇති වුණු මහා මුදල් 
මංෙකොල්ලෙයන් පස්ෙසේ බරපතළම පතිවිපාකය ඇති වුෙණ් 
ෙපොලි අනුපාතයටයි. ෙපොලී අනුපාතය තිබුෙණ් තනි ඉලක්කෙම් 
සංඛ්යාවක්. Single digit interest rate  එකක් තිබුෙණ්.  ඒ නිසා 
එදා ජාතිෙය් මහා පහන් ටැඹ වන ලංකා බැංකුෙවන්  සියයට 8.5ට, 
සියයට 9ට අපනයනකරුවකුට, සුළු කර්මාන්තකරුවකුට, 
ආනයනකරුවකුට, ව්යාපාරිකයකුට ණයක් ගන්න පුළුවන් වුණා. 
ෙපොලිය සියයට 9යි, 9.5යි.  ලංකා බැංකුව අද ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ණයකර නිකුත් කරලා මහජනයාෙගන් ණයට ඉල්ලනවා 
ෙපොලිය 13.25ට. එදා මිනිස්සු ගිහිල්ලා ලංකා බැංකුෙවන් සියයට 
9.5 ෙපොලියට ණය ඉල්ලුවා. අද ලංකා බැංකුව මිනිස්සුන්ෙගන් 
ඉල්ලනවා, 13.25 ෙපොලියට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ශව්ය දාශ්ය මාධ්ය 
වන රූපවාහිනිය නරඹනවා නම්, ෙම් දිනවල ස්ථාවර 
තැන්පතුවලට සියයට 17ක් ෙපොලිය ෙගවන බව වාණිජ බැංකු 
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කියනවා රූපවාහිනී තිරය තුළින් දකින්නට ලැෙබනවා. ස්ථාවර 
තැන්පතුවලට සියයට 17ක් ෙපොලිය ෙගවනවා නම් ණය ෙදන්ෙන් 
කීයටද? ෙපොලිය සියයට 20යි, 22යි, 25යි.  සෑම ව්යාපාරිකයකුටම 
OD එකක් තිෙබනවා; ෙකටි කාලීන ණයක් තිෙබනවා; දිගුකාලීන 
ණයක් තිෙබනවා. කෘෂිකර්මෙය් ෙයෙදන ෙගොවියකු ගත්තත්, 
කර්මාන්තකරුවකු ගත්තත්, ව්යාපාරිකයකු ගත්තත් සියලු ෙදනා 
ණයට අරෙගනයි ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්.  එතෙකොට ෙම් 
ණය ෙපොලිය වැඩි වීෙම් වියදම අද දරා ගන්න බැරි ෙවනවා. ඒ 
ණය ෙපොලී වැඩි වීෙම් වියදම භාණ්ඩවල මිලට එකතු වීම තුළ 
භාණ්ඩ මිලත් වැඩි ෙවනවා. 

තුන්වැනි කාරණය, අසාමාන්ය බදු අය කිරීමයි. ෙම් බදු අය 
කිරීෙම්දී ෙලොතරැයිවලටත් බදු අය කරනවා; සමූපකාරයටත් බදු 
අය කරනවා; සෙතොසටත් බදු අය කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාත් දීර්ඝ කාලයක් ෙම් සමුපකාර ව්යාපාරයත් 
එක්ක හිටියා, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් දිවුලපිටිය පෙද්ශෙය්. 
සමුපකාර ව්යාපාරය ෙපොදු ජනයාෙග් ව්යාපාරයක්. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් කිසිම දවසක ඒ ව්යාපාරයට බදු පැෙනව්ෙව් නැහැ. මම 
ෙවෙළඳ ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් ණය කපා 
හැරලා, බදු අයින් කරලා, CO-op Cities 1,200ක් හදලා, Mini Co
-op Cities 2,400ක් හදලා,  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙද්ශෙය් 
තිෙබන දූනගහ සමුපකාර සමිතිය වැනි සමුපකාර සමිතිවල 
නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා බදු සහන දුන්නා.  ෙම් අය වැෙයන් තමයි 
පළමුවැනි වතාවට සමුපකාර ව්යාපාරය බද්දට යටත් කෙළේ. 
සෙතොස හැදුෙව් අෙප් කාලෙය්යි. මමයි හැදුෙව්. සෙතොස විනාශ 
කෙළේ කවුද කියලා අද හැෙමෝම දන්නවා. මම සෙතොස භාරගන්න 
ෙකොට තිබුෙණ් ශාඛා 20යි. මම සෙතොස ශාඛා 200ක් හැදුවා. 
ඔබතුමන්ලා ඒ සෙතොසත් බද්දට යටත් කළා. ඊළඟට 
ෙලොතරැයියටත් රුපියල් 5ක බද්දක් අය කළා. ෙම් බදුත් එකතු 
ෙවනවා. අසාමාන්ය ෙලස දිගින් දිගටම රුපියල කඩා වැටීමත්, 
ෙපොලී අනුපාතය කරටි කඩලා යන ෙලස ඉහළට යාමත්, භාණ්ඩ 
හා ෙසේවා මත පනවන බදු පමාණය විශාල ෙලස වැඩි වීමත් යන 
පධාන ෙහේතු තුන නිසා දැන් මිල මට්ටම ෙව්ගෙයන් ඉහළ නඟින්න 
පටන් ෙගන තිෙබනවා. අද කුස්සිෙය් පශ්නය පශ්නයක් බවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

සීනිවලට වුෙණ් ෙමොකක්ද? ජීවන වියදම් කමිටුවක් තිෙබනවා. 
මුදල් ඇමතිතුමා විශ්වාස කරනවා, අෙනක් නීති - රීති කිසිවක් 
නැතිව ජීවන වියදම් කමිටුව තීන්දුවක් ගත්තාම, ඒ මිල උපරිම 
සිල්ලර මිල ෙලස නියම කරන්න පුළුවන් කියලා. එෙහම කරන්න 
බැහැ. පාරිෙභෝගික ආරක්ෂණ පනත තිෙබනවා. 1979 අංක 1 දරන 
පාරිෙභෝගික ආරක්ෂණ පනත අනුව මුදල් ඇමති ෙනොෙවයි, 
ෙවෙළඳ අමාත්යවරයා විසින් තමයි උපරිම සිල්ලර මිල නියම 
කරන්න ඕනෑ. ඒ නියම කරන කමෙව්දය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
සම්මත කර තිෙබන නීතිවලට පටහැනි වන නිසා ජනතාවට 
සහනයක් ෙනොලැබීම සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් වශෙයන් මා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය නඩුව විභාග කරනවා. මම 
උදාහරණයක් ෙලස කියන්නම්, ෙමොන තරම් විකාරරූපී ෙලස බදු 
පතිපත්තිය කියාත්මක කරනවාද කියලා.  

සීනි කියන්ෙන් අත්යවශ්ය භාණ්ඩයක්. සීනි කිෙලෝවකට 
රුපියල් 30ක විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්දක් පනවා තිබුණා.  
මුදල් අමාත්යවරයා 2016 ජුලි මාසෙය් 14වැනිදා උපරිම මිලක් 
නියම කළා, සීනි කිෙලෝවක් රුපියල් 95යි කියලා.  ජුලි මාසෙය් 
18වැනිදා සීනි සඳහා වන බද්ද ශත 25 දක්වා අඩු කළා. සීනි 
කිෙලෝවක් ආනයනය කරන ෙකොට රුපියල් 30ක්ව තිබුණු බද්ද 
ශත 25 දක්වා එකවර අඩු කළා. ඒ නිසා සීනි  කිෙලෝවකට රුපියල් 
29.75 ගණෙන් ලංකාෙව් සීනි ආනයනය කරලා තිබුණු 
ව්යාපාරිකයන්ට පමණක් සිදු වුණු පාඩුව රුපියල් මිලියන 2,000යි. 

ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 2යි. එම ව්යාපාරික අංශ 
ජනාධිපතිතුමාට, මුදල් ඇමතිතුමාට, අගමැතිතුමාට, සියලු 
ෙදනාටම කිව්වා, අපිව ෙම් ව්යාපාර ෙලෝකෙයන් වීසි ෙවනවා 
කියලා. ඇයි, කිෙලෝවකට රුපියල් 30 ගණෙන් බදු ෙගවලා 
ෙගනැල්ලා stock කරලා තිබියදී සීනි කිෙලෝවක් සඳහා වන බද්ද 
ශත 25යි කියලා එක්වරම කිව්වාම, ෙකොෙහොමද ඔවුන් ඒ 
ව්යාපාරය ෙගනියන්ෙන්. ඒ නිසා එම ව්යාපාරිකයන්ට රුපියල් 
බිලියන 2ක පාඩුවක් සිදු වුණා. 

ඒ අතර, ආනයනය කරන සීනි සමඟ ෙහෙරෝයින් එනවා 
කියලා කිව්වා. සීනි ෙගන්වන ව්යාපරිකෙයෝ ඉතාමත් කීර්තිමක් 
ව්යාපාරිකෙයෝ පිරිසක්. වාසුෙද්වන් කියන්ෙන් සුපසිද්ධ සීනි 
ව්යාපාරිකෙයක්. මාස 8ක් හිරෙගදර. ඒ ඇයි? ඔහු ෙගන්වපු සීනි 
සමඟ ෙහෙරෝයින් තිබුණා කියලා. ෙහෙරෝයින් පශ්නයක් 
තිෙබනවා කියලා කන්ෙට්නර් ඔක්ෙකෝම නතර කරෙගන එකින් 
එක පරීක්ෂා කළා.අදත් ෙකොළඹ වරාෙය්  නිදහස් කෙළේ නැති සීනි 
කන්ෙට්නර් 1,400ක් තිෙබනවා. ඒ කන්ෙට්නර් 1,400ටම පමා 
ගාස්තු - demurrage - ෙගවන්න ෙවලා. "පමා ගාස්තුව නිදහස් 
කරන්න" කියලා මුදල් ඇමතිතුමාට කියනවා. "පමා ගාස්තුව 
නිදහස් කරන්න" කියලා වරාය ඇමතිතුමාට කියනවා. කවුරුවත් 
ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ටික වරාෙය් හිරෙවලා 
තිෙබනවා.  සීනි කිෙලෝවකට සත 25ක්ව තිබුණු  බද්ද ෙම් 
වනෙකොට කිෙලෝවකට රුපියල් 13ක් වශෙයන් වැඩි කර 
තිෙබනවා.  කෙඩ්ට ගිහිල්ලා බැලුවාම ෙපෙනනවා, අද  සුදු සීනි 
කිෙලෝවක් රුපියල් 106ක් බව. බද්ද රුපියල් 13යි; සුදු සීනි 
කිෙලෝවක් රුපියල් 106යි. මිල පාලනය අයින් කරලා. උපරිම 
මිලක් නැහැ. ගැසට් නිෙව්දනයක් නැතිව ෙහොර රහෙසේ භාණ්ඩ 
වර්ග ෙදකක උපරිම මිල අයින් කරලා තිෙබනවා. කුකුළු මස් සහ 
සීනිවල උපරිම මිල කට වචනෙයන් අයින් කරලා. ගැසට් 
නිෙව්දනයක් නැහැ. නීතියක්, රීතියක් නැතිව එෙහම කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අපි මුදල් ඇමතිතුමාට කියන්ෙන් අනික් අයට බණ 
කිය කියා අවඥා සහගත කථා කියන්ෙන් නැතිව රෙට් පවතින 
නීතියට අනුව කටයුතු කරන්න කියලායි. ෙමොකක් ෙහෝ ෙදයක් 
කරන ෙකොට ඒ නිලධාරින්ට ඒ කියාව කරන්න නීතිමය බලයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ.  

දැන් සීනි පිළිබඳව විශාල අර්බුදයක් ඇති ෙවලා. ෙපොල් 
ෙගඩියක් රුපියල් 80ක් වනෙකොට, සීනි කිෙලෝවක් රුපියල් 106ක් 
වනෙකොට, හාල් කිෙලෝවක් රුපියල් 100ක් දීලා ගන්න වනෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරනවා පශ්නයක් තිෙබනවාය කියලා. 
සියලුම ෙද්වල්වල මිල වැඩියි. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙබ්රිලා යන්න 
අපට කතන්දර කියන්න පුළුවන්. ෙම් පශ්න සඳහා මැදිහත් 
ෙවන්ෙන් නැති වුණාම විශාල ෙබොරු පමාණයක් කියන්න 
ෙවනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා රට කඩන්ෙන් නැතිව, රට 
ෙබදන්ෙන් නැතිව, සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් කියන සියලු 
මිනිසුන්ට අභය දානය ලබා දීලා, තස්තවාදය නිම කෙළේ නැත්නම් 
ෙම් කියන සුරංගනා කථා එකක්වත් කියන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
කැමැති වුණත්,  අකැමති වුණත් ඒ කාරණය අපි පිළිගන්න ඕනෑ.  
ෙම් රෙට් කර්මාන්තයක් ෙහෝ ව්යාපාරයක් ෙහෝ ෙහෝටලයක් ෙහෝ 
apartments ෙහෝ පාරවල්, පාලම් ෙහෝ anicuts ෙහෝ ෙව්ලි ෙහෝ - 
ෙමොනවා ෙහෝ - හැදුෙණ් 2009 අවුරුද්ෙද් තස්තවාදය නිම වුණාට 
පසුවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ යුගය ඇති කළා. ඒ අවධිෙය්  
මහා අභිෙයෝග තිබුණා. දැන් යුද්ධය නැහැ; ඛනිජ ෙතල් පිළිබඳ 
අර්බුදයක් නැහැ; ෙලෝක ආහාර අර්බුදයක් නැහැ. මුළු ෙලෝකෙය්ම 
ආහාර මිල ඉතා විශාල ෙලස අඩු වුණා. ණය අර්බුදය වැඩිෙයන්ම 
තිබුෙණ් 2002, 2003, 2004 අවුරුදුවලයි.  

ශී ලංකා අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 2002 ජූලි 04 
වැනිදා ජාතිය අමතා කළ කථාෙව්දී ණය පිළිබඳව කියලා 
තිෙබනවා. එහි එක් ෙකොටසක් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ලබා ගත් ණය වාරික හා ඒවාෙය් ෙපොලිය ෙගවීමට ෙම් 
වසෙර්දී පමණක් රුපියල් ෙකෝටි 32,700ක මුදලක් වැය කළ 
යුතුය. නමුත් රෙට් ආදායම ෙකෝටි 27,800කට සීමා ෙවනවා. ගත් 
ණය ෙගවා දමන්නවත් රෙට් ආදායම පමාණවත් නැහැ. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට පධාන තත්ත්වයන් තුනක් අද 
ආර්ථික ක්ෙෂේතය තුළ දකින්න තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට වඩා රාජ්ය ණය පමාණය ඉහළ යාම පළමු තත්ත්වයි. 
ෙදවැනි විෙශේෂ තත්ත්වය රජෙය් ආදායමට වඩා ලබා ගත හැකි 
ණයවල ෙපොලිය වැඩි වී තිබීමයි. ෙම් සිද්ධීන් ෙදකම එකම 
අවස්ථාවක ඇතිවන ෙතවන සුවිෙශේෂ තත්ත්වයයි." ලංකා 
ඉතිහාසෙය් ෙලොකුම ණය පශ්නය තිෙබන්ෙන් එතුමා අගාමාත්ය 
ධුරය දරන කාලෙය් කියලා එතුමා ජාතිය අමතලා කියනවා. 
ෙම්කයි ඇත්ත. ඒක තමයි එතුමා රටට කිව්ෙව්. 2003, 2004  
කාලෙය් තිබුණු ෙලොකුම පශ්නය වූ ෙම් ණය බර අපි පැටෙව්ෙව් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටයි. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා තමයි එෙහම තිබුණු ණය බර ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 70 දක්වා අඩු කෙළේ. ෙමයයි පරම සත්යය. 
හැම දාම කියන නිසා මම එය ඉලක්කම් වශෙයන් කියන්නම්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක තමයි පශ්නය. 2005 අවුරුද්ෙද් ෙනොපියවූ මුළු ණය 

පමාණය හැටියට තිබුෙණ් බිලියන 2,222යි. 2014 අවුරුද්ෙද් 
ෙනොපියවූ මුළු ණය පමාණය බිලියන 7,391යි. අවුරුදු 10කදී ණය 
වැඩි වීම බිලියන 5,169යි.  සාමාන්යෙයන් වර්ෂයකට අෙප් රට 
ලබා ගත් මුළු ණය බර මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී වැඩිෙවලා 
තිෙබන්ෙන් බිලියන 517කින්. 2014 අවුරුද්ෙද්දී ණය ෙතොගය 
බිලියන 7,391යි. 2016 අවුරුද්ෙද්දී  බිලියන 9,402යි.  මුදල් ඇමති 
රවි කරුණානායක මැතිතුමා අවුරුදු ෙදකට අරෙගන තිෙබන ණය 
පමාණය  බිලියන 2,011කින් වැඩිෙවලා තිෙබනවා. අවුරුදු දහයක් 
තුළදී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බිලියන 5,169ක ණය අරෙගන 
තිබුණත්, රවි කරුණානායක මැතිතුමා අවුරුදු ෙදකක් තුළදී ෙම් 
ණය පමාණය බිලියන 2,011කින් වැඩි කරලා තිෙබන බව 
දරුෙවකුට වුණත් ෙත්ෙරනවා. අවුරුද්දකදී සියයට දාහකට වැඩිය 
ණය වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද? ෙම්, අපිද? ෙතල් මිෙලන් 
විතරක් ඉතුරු ෙවච්ච ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4ක සල්ලි 
තිෙබනවා.  අද සංචිතය අඩුෙවලා; රුපියල කඩා වැටිලා. ෙම් 
තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව කියන්න කාල ෙව්ලාව නැති නිසා, ඊට 
අදාළ ලිපි ෙල්ඛන සභාගත කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් සතිෙය් ආර්ථික විගහය - Weekly 
Economic Indicators of Central Bank of Sri Lanka - හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මා එය සභාගත* 
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මම තවත් එක කරුණක් පැහැදිලි කරනවා. අපි විවාදයක් 
ඉල්ලා තිෙබනවා. අරමුණක් තිබුණා, ඒ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 
සිද්ධියට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා පටලවන්න. අද 

මුදල් අමාත්යතුමා ඉතාම පැහැදිලි ෙලස කිව්වා, ඒ බැඳුම්කර ගනු-
ෙදනුවට මහින්ද රාජපක්ෂෙග් සම්බන්ධයක් නැහැ කියා. ඒ ගැන 
මම එතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. නමුත් බැඳුම්කර ෙකොමිසම 
ආවාම එතුමන්ලා චිතයක් මවන්න හැදුවා.  

2017 ෙපබරවාරි 24 වන දා 'ලංකාදීප' පුවත් පෙතහි සඳහන් 
වනවා, "එවක මුදල් ඇමතිෙග් ගැසට් නිෙව්දනයක් අනුව බිලියන 
10 ක බැඳුම්කර නිකුතුවක් සිදු කරලා. මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් 
සාක්ෂි ෙදමින් කියයි." කියලා. එයට 'මහින්ද රාජපක්ෂ' කියන 
නම පටලවන්න තමයි හැදුෙව්. 2017 ෙපබරවාරි 28 වන දා 
'දිවයින' පුවත් පෙතහි සඳහන් වනවා, "බැඳුම්කර ගැසට් පතෙය් 
හිටපු ජනපතිෙග් නම සඳහන් කිරීම වරදක්. ෙසෝදුපත් අංශෙයන් 
වරද ෙපන්වුවත් එය නිවැරදි කිරීමට උපෙදස් ලැබී නැහැ." කියලා.  
වැඩ බලන මුදණාලයාධිපතිනි ගංගානි ලියනෙග් මහත්මිය එෙසේ 
සාක්කි දුන්නා. 2017.02.28 'මව්බිම' පුවත් පෙත් සඳහන් වනවා, 
"බැඳුම්කර ගැසට් නිෙව්දනයට මහින්දෙග් සම්බන්ධයක් නෑ. 
රජෙය් වැඩ බලන මුදණාලයාධිපතිනියෙග් සාක්කිෙයන් 
ෙහළිෙවයි" කියා. "බැඳුම්කරය ගැසට් කරන්න ගිහින් මුදල් 
අමාත්යාංශයත්, මුදණාලයත් නීතියට පිටින් ගිහින්." කියා 
2017.02.28 'මව්බිම' පුවත් පෙත් සඳහන් ෙවනවා. "හිටපු 
ජනපතිෙග් නිෙයෝගයක් ෙලස ගැසට් පතයක් නිකුත් කිරීමට මහ 
බැංකුව මෙගන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළා." කියා 2017 ෙපබරවාරි 
මස 28 වැනි දා 'රිවිර' පුවත් පෙත් සඳහන් ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? හිටපු ජනාධිපතිෙග් නමින් නිකුත් කරන්න කියා 
ලිඛිතව ඉල්ලා තමයි ඒ ගැසට් පතය මුදණය කර තිෙබන්ෙන්. ඒ 
පමණක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කතාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තවත් එකම එක කරුණක් 

සඳහන් කරන්න කැමැතියි. විෙද්ශ ආධාර, පදාන අද වැරැදි ෙලස 
ෙයොදාෙගන තිෙබනවා. මම එදා අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් 
KOICA ආයතනයට ගිහින් ෙම් රෙට් දරුවන් ෙවනුෙවන්, 
තාක්ෂණික විද්යාගාර ලබාෙගන 2015 අය වැය ෙල්ඛනෙයන් -
වාර්ෂික අය වැය ෙල්ඛනෙයන්- ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා, 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 13ක  විෙද්ශ පදානයක්  ගත්තා. ෙම් 
ෙයෝජනා කමය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරය, ෙකොරියානු තානාපති 
කාර්යාලය එවපු ලිපි, KOICA ආයතනය එවපු ලිපි, විෙද්ශ 
සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලිපිය යනාදිෙයහි පිටපත්  මා 
සභාගත* කරනවා.  

ඒ ව්යාපෘතිය සඳහා ෙහෝමාගම දැනුම් ෙක්න්දීය නගරෙය් 
ස්ථානයක් හැදුවා. දැන් එය කුලියාපිටියට ෙගන යෑමට අදහස් කර 
තිෙබනවා. එය කුලියාපිටියට ෙගන යෑෙමන් ෙම් රෙට් ජාතික 
සම්පත් අවභාවිතයක් ෙවනවා. ෙමොකද, ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය, 
ෛජව පද්ධති තාක්ෂණය උගන්වන්න අවශ්ය කථිකාචාර්යවරුන්, 
මහාචාර්යවරුන් කුලියාපිටියට ෙගන යන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
එය ෙම් ෙකොළඹ අවට සංෙක්න්දණය කෙළොත් පමණයි සම්පත් 
ෙසොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මා ඉතාම ඕනෑකමින් ෙකොරියානු 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2017 මාර්තු 07 

ජන රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, හදපු ඒ ව්යාපෘතිය, දීපු ඒ පදානය 
ෙකොරියානු ජනතාව අෙප් රෙට් ජනතාවට දීපු එකක් වන නිසා එය 
අවභාවිතයට ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා. අවශ්ය සියලු ෙල්ඛන - 
ෙකොරියානු ජන රජය ශී ලංකා ආණ්ඩුව සමඟ අත්සන් කරපු 
ෙල්ඛන - හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා සභාගත* 
කරනවා. එෙසේ කියමින් මම නතර ෙවනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

මීළඟට, ගරු චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා.   
 

 
[பி.ப. 3.44] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, உற்பத்தி 

வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கீழான கட்டைளகைள நிதி 
அைமச்சர் அவர்கள் சைபயில் சமர்ப்பித்தி க்கின்றார். அந்த 
வைகயில் அ  ெதாடர்பாக ஓாி  விடயங்கைளக் கூ வதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் அளித்தைமக்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இன்  இந்த நாட் ைடய வாிகள் அதிகாித்த 
வண்ணேம ெசல்கின்றன. இந்த நாட் ைடய 
ெபா ளாதாரத்ைதத் திட்டமிட் ச் சாியான ைறயில் 
வழிநடத்தேவண் ய நிதி அைமச்சு, அந்த விடயங்கைள வி த் , 
வாிகைள அதிகாித்  அதன் லம் அரசாங்கத்தி ைடய 
சுைமையக் குைறப்பதற்கு எதிர்பார்க்கின்ற . அந்த வைகயில் 
உண்ைமயில் நிதி அைமச்சு சாியான ைறயில் 
ெசயற்படவில்ைலெயன்பைத நான் இந்த ேநரத்தில் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

எங்க ைடய நாட்  மக்க ைடய பிரதான உண ப் ெபா ள் 
அாிசியாகும். அந்த அாிசி இன்  இலங்ைகயில் தட் ப்பாடாக 
இ க்கின்ற . அதாவ  நிர்ணயித்த விைலயில் அாிசிையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு மக்கள் மிக ம் சிரமப்ப கின்றார்கள். 
இப்ப யாக மக்கள் சிரமப்ப கின்றெபா , கடந்த வ ட ம் 
அதற்கு ற்பகுதியிேல ம் PMB இனால் ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்ட ெநல் வடக்கில் அப்ப ேய களஞ்சியத்தில் 
இ க்கின்ற . மன்னாாில் இந்த ைற ெநல் அ வைட ெசய்தால் 
அந்த ெநல்ைலக் களஞ்சியப்ப த் வதற்குக் களஞ்சியசாைலகளில் 
இடமில்ைல. ஏெனன்றால், கடந்த வ டம் ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்ட ெநல் நிைறந்தி க்கின்றேபா  இந்த வ டம் 
ெகாள்வன  ெசய்ய யாத நிைல இ க்கின்ற . மன்னாாில் 
இ க்கின்ற ெநற் களஞ்சியசாைலகள் எல்லாேம நிரம்பிய 
நிைலயில்தான் இ க்கின்றன. அேதேபால், வ னியாவில் 28 
இலட்சம் கிேலா ெநல் இ க்கின்ற ; ல்ைலத்தீவில் 42 இலட்சம் 
கிேலா ெநல் இ க்கின்ற ; கிளிெநாச்சியில் 50 இலட்சம் கிேலா 
ெநல் இ க்கின்ற ; யாழ்ப்பாணத்தில் 17,54,000 ஆயிரம் கிேலா 
ெநல் இ க்கின்ற .  

இவ்வாறி க்கின்றேபா  இந்த ெநல்ைல அாிசியாக்கி 
மக்க க்குக் குைறந்த விைலயில் ஏன் ெகா க்க யா ? 
அைதவி த் , அாிசிைய இறக்குமதி ெசய்  'செதாச'வில் 
விற்பைன ெசய்வதற்காக அைமச்சரைவப் பத்திரத்தின் லம் 

அ மதி ேகாரப்பட் க்கின்ற . இ  மிக ம் ேவ க்ைகயான 
ஒ  விடயம். எங்க ைடய மக்களால் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட 
ெநல் அரச களஞ்சியசாைலகளில் ேமலதிகமாக இ க்கின்றேபா , 
இங்குள்ள அைமச்சர்கள் அைமச்சரைவப் பத்திரத்தின் லம் 
அாிசிைய ெவளிநாட் ந்  இறக்குமதி ெசய்வதற்குத் 
தீர்மானிக்கின்றார்கள்.  எங்க ைடய களஞ்சியசாைலகளில் 
ெநல்ைலக் களஞ்சியப்ப த் வதற்கு இடமில்ைல. ஆனால், இங்கு 
ெவளிநா களி ந்  அாிசிைய இறக்குமதி ெசய்கின்றார்கள். 
இதில் நிதியைமச்சின் சாியான திட்டமிடல் எ மில்ைல என்ப  

ாிகின்ற .  ஒ ேவைள இவ்வா  அாிசிைய இறக்குமதி 
ெசய்கின்றேபா  ஒ  சில அைமச்சர்க க்குத் தனிப்பட்ட ாீதியில் 
வ மானம் கிைடக்கின்றேதா என்னேவா ெதாியா . ஆகேவ, 
இந்த நாட் ைடய நிதியைமச்சு சாியாக இயங்காவிட்டால், நிதி 
ெதாடர்பில் சாியான திட்டமிடல் இல்லாவிட்டால், இந்த நா  
இன் ம் கடைன ேநாக்கித்தான் ெசல் ம்  என்பைத இங்கு 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

அத் டன், இந்த அரசாங்கத்தின் இன் ெமா  
ேவ க்ைகயான விடயத்ைத ம் இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். கடந்த 4ஆம் திகதி யாழ்ப்பாணத்தில் ஓர் 
அ வலகம் திறக்கப்பட்ட . அந்த அ வலகத்தின் ெபயர் 
“ஜனாதிபதியிடம் ெசால் ங்கள்!” இந்த நாட் ல் நடக்கின்ற 
ஆர்ப்பாட்டங்கள், ேபாராட்டங்கள் எல்லாேம ஜனாதிபதிக்குச் 
ெசால்கின்றைவயாகத்தான் இ க்கின்றன. ஆனால், இந்த 
மக்களின் ேபாராட்டங்கள் எல்லாம் ேவெறா  நாட்  
ஜனாதிபதிக்குச் ெசால்வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன என்  
எம  ஜனாதிபதி நிைனக்கின்றாேரா ெதாியா . எனேவ, 
“ஜனாதிபதியிடம் ெசால் ங்கள்!” என்ற ஓர் அ வலகம் 
யாழ்ப்பாணத்தில் திறக்கப்பட் ள்ளைம மிக ம் ேவ க்ைகயான 
விடயமாக உள்ள .  

கடந்த 8 மாதங்க க்கு ன்  ெதன்பகுதி மீனவர்கள் 
ெதாடர்பாகப் ேபசுவதற்காகத் தங்கைளச் சந்திக்க வி ம் வதாகக் 
ெகௗரவ ஜனாதிபதி அவர்க க்கு நான் ஒ  க தம் எ திேனன். 
ஆனால், எட்  மாதங்கள் கடந் ம் இன் ம் எனக்குப் பதில் 
வரவில்ைல.  மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட பாரா மன்ற 
உ ப்பினராகிய நான் எட்  மாதங்க க்கு ன்  எ திய 
க தத்திற்ேக பதில் வரவில்ைல. ஆனால்,  யாழ்ப்பாணத்தில் 
“ஜனாதிபதியிடம் ெசால் ங்கள்!” என்  ஓர் அ வலகம் 
திறக்கப்பட் க்கின்ற . இ  அங்குள்ள மக்கைள 
ஏமாற் வதற்காகவா, அல்ல  ஐ.நா.வின் ெபாறி ைறயி ந்  
ஜனாதிபதி அவர்கள் தப்பித் க்ெகாள்வதற்காகவா? உண்ைமயில் 
இ  மிக ம் ேவ க்ைகயான விடயம். 

இன்  வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் ேவைலயற்ற 
பட்டதாாிகள் ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்கின்றார்கள். இந்த 
அரசாங்கத்திடம் சாியான திட்டமிடல் இல்ைல.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. 

இந்த நாட் ேல சாியான திட்டமிடல் இல்ைல. கல்வி கற்  
த்த பின் ம் எங்க ைடய பட்டதாாிகள் அரச 

நியமனத்திற்காகப் பல வ டங்களாக ஏங்குகின்ற ஒ  சூழ்நிைல 
இ க்கின்ற . 
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேம ம், நாங்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்க க்கு என்ன 
நடந்த  என்பைதக் கண்டறி ங்கள் என்  எத்தைன தடைவகள்  
ேகாாியி ந்ேதாம். இைத நாங்கள் ஜனாதிபதியிட ம் 
ேகாாியி ந்ேதாம். அத் டன், காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர் 
க க்கான அ வலகம் மிக விைரவில் திறக்கப்பட ேவண் ம் 
என்பைத ம் நாங்கள் ஜனாதிபதி அவர்க க்குப் பல தடைவகள் 
ெசால் யி க்கின்ேறாம். மக்கள் பிரதிநிதிகள் அந்த மக்க ைடய 
க த்ைதத்தான் ெசால்கிறார்கள். இதைன ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். மக்கள் பிரதிநிதிகள் 
குறிப்பி கின்ற விடயங்கைளக் க த்தில் எ க்கேவண் ம். 
இதற்கான பதிைல ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிடமி ந்  நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம். இதற்கான பதில் இல்லாத பட்சத்தில்தான் 
சர்வேதச மட்டத்தில் தாங்கள் சாியாக நடந் ெகாள்கின்ேறாம் 
என்  காட் வதற்காக  இப்ப யான அ வலகங்கள் 
திறக்கப்ப கின்றன. இ  மிக ம் ேவ க்ைகயான விடயமாகும். 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிடம் நான் மிக ம் பணிவாகக் 
ேகட் க்ெகாள்வ , இந்தக் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கைளக் 
கண்டறிவதற்கு அ வலகம் திறக்கப்பட ேவண் ம். அத் டன், 
அதன் தைலைமச் ெசயலகம் கிளிெநாச்சியிேலா அல்ல  

ல்ைலத்தீவிேலா அைமய ேவண் ெமன்ப  காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ேடார  உறவினர்களின் ேகாாிக்ைகயாகும். எனேவ, 
தய ெசய்  இதைன நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமன்  ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களிடம் ேகாாிக்ைகைய வி க்க 
வி ம் கின்ேறன். இதைனவி த் , "ஜனாதிபதியிடம் 
ெசால் ங்கள்!" என்  அந்தக் காாியாலயத்ைத மட் ம் திறந்  
மக்கைள ம் சர்வேதசத்ைத ம் ஏமாற்ற ேவண்டாெமன்  
ெசால் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.51] 

 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය 

ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමයන් ෙදකක් 
විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු මුදල් අමාත්යතුමා තමන්ෙග් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. එහිදී විවිධ අදහස් මතු වුණා. ඒ අතරින් 
විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු හිස්බුල්ලා රාජ්ය ඇමතිතුමා 
ෙම් ෙවලාෙව් අදහස් දැක්වීෙම්දී එතුමාට තිෙබන අඩු පාඩු 
පිළිබඳවත්, ෙම් ආණ්ඩුෙවන් එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච 
ෙද්වල් සිදු ෙවන්ෙන් නැති එක පිළිබඳවත් විෙශේෂ කරුණු 
කිහිපයක් පිළිබඳව කථා කරනවා අපට අහන්න ලැබුණා. ෙමන්න 
ෙම්ක තමයි 2015 ජනවාරි 08වැනිදායින් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
බලාෙපොෙරොත්තු වු ෙණ් කියලා ෙම් ෙවලාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඉතිහාසය පුරාවටම පක්ෂ මාරු ෙවවී ෙම් 
රෙට් ආණ්ඩු කළාට, ආණ්ඩුෙව්ම අමාත්යවරෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේදීත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතදීත් තමන් නිෙයෝජනය 
කරන ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරලා ආණ්ඩුෙව් තිෙබන ෙදෝෂ 
ෙපන්වා දීපු අවස්ථාවක් අපි ඉතිහාසය පුරාවටම දැක්ෙක් නැහැ.  

මම හිතන්ෙන් නැහැ, පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ එවකට සිටි 
අමාත්යවරෙයකුට ඒ කාලෙය් ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරන්න තියා 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්නවත් නිදහසක් 

තිබුණා කියලා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවච්ච ඒ පජාතන්තවාදය නැත්නම් පරමාධිපත්ය නියමාකාරෙයන් 
නිරූපණය වන කාලවකවානුවක් බව අපි විශ්වාස කරනවා. 
ෙම්ෙක් වාසිය නිවැරැදි ආකාරයට සමාජගත කරන්න පුළුවන් නම්, 
ෙම් රට අවුරුදු ගණනාවක් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච රටට නිවැරැදි ආර්ථික දැක්මක්, රටට 
නිවැරැදි ගමනක් යන මාර්ගය විවෘත කරන්න එච්චර අපහසු 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනත යටෙත් නියමයන් ෙදක ගැන කථා කරද්දී ගරු මුදල් 
අමාත්යතුමා කිව්වා, "මත් දව්යවල බදු මුදල් වැඩි කිරීම තුළින් 
රෙට් ජාතික ආදායමට ශක්තියක් ෙවනවා වාෙග්ම මත් දව්ය 
ආනයනකරුවන් අෛධර්යවත් කරලා පුළුවන් තරම් මත් දව්ය 
පාලනයක් කරන්න උත්සහයක් ගන්නවා." කියලා. අපි ෙම්ක 
අගය කරනවා. පසු ගිය කාලසීමාව තුළ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා කිව්වා, "අපි මතට තිත තියලා සමාජෙයන් මත් 
දව්ය තුරන් කරන්න වැඩසටහනක් ආරම්භ කරනවා." කියලා. 
නමුත්, අපි ඒක ඒ කාලසීමාව තුළ  පාෙයෝගිකව දැක්ෙක් නැහැ. 
අද වන විට ෙමොනම කමයකින් හරි ෙම්කට මැදිහත් ෙවන්න යම් 
උත්සාහයක් ගන්න එක අපි අගය කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් 
"මතට තිත" තියනවා කිව්වාට කුඩු කන්ෙට්නර් ගණන් -ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් අපි අහලා තිබුෙණ් නැහැ.- ෙම් රටට ආවා. 
එතෙනෝල් ෙගන්වමින් ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරපු අමාත්යවරු 
අනියමින්, නියමින් ෙම් රටට මහා විශාල එතෙනෝල් කන්දරාවක් 
ෙගනැල්ලා තමන්ෙග් ව්යාපාර ෙම් රෙට් කරෙගන ගියා. හැබැයි, 
කිසිම නීත්යනුකූල බලපතයක් ඔවුන්ට තිබුෙණ් නැහැ. ආනයනික 
බලපතයක් තිබුණාට බදු ෙගවපු අවස්ථා නියමිත පමාණයට සිද්ධ 
ෙවලා නැහැ. අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් වාසනාවට ෙම් ඇති ෙවච්ච 
ෙවනසත් එක්ක අද එම කමෙව්දය සමාජෙය් කාටත් දකින්න 
පුළුවන් විධියට හදලා තිෙබනවා. එදා ෙවච්ච සිද්ධි ගැන අපි කථා 
කරන්ෙන් අදයි. අවුරුදු ගණනාවක් ගියාට පස්ෙසේයි ඒ ගැන කථා 
කරන්ෙන්. 

  ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත අද ෙම් 
රෙට් තිෙබනවා. ඒක පජාතන්තවාදී රටක තිෙබන්න ඕනෑ ඉතාම 
වැදගත් ගුණාංගයක් ෙලසයි අපි දකින්ෙන්. එදා ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමන්ලා ෙම්ක නතර කරන්න මහා විශාල 
වලි කද්දී, අෙප් කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ෙම්ක 
නවත්වන්ෙන්ම නැතිව කරපු ඉල්ලීම් නිසා අද අපට ඒක 
යථාර්ථයක් කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙවනස් වුණාට පස්ෙසේ ෙම්වා ගැන විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැතිව, ෙම් ආණ්ඩුව පවතිද්දී ඒ විෙව්චන අදම ඉදිරිපත් කරන්න 
ඕනෑම ෙකෙනකුට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම් රජය ඒකට 
පූර්වාදර්ශයක් දීලා තිෙබනවා. යම් ෙචෝදනාවක් එනවා නම්, ඒක 
පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් විභාග කරන්න ෙම් රජය කටයුතු 
කරනවා. මහ බැංකු බැදුම්කරය තමයි ඒකාබද්ධ කණ්ඩායෙම් 
අයට දැන් හැමදාම මාතෘකාව ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් බැඳුම්කරය 
ගැන අද ඒකාබද්ධ කණ්ඩායෙම් අයට කියන්න ෙදයක් නැහැ. 
ඒකට අවශ්ය පියවර ඕනෑවටත් වඩා ඉක්මනින් අරෙගන 
තිෙබනවා. වැරැදි කරලා තිෙබන ෙකනාව ආරක්ෂා කරනවා නම්, 
වැරැදි කරලා තිෙබන ෙකනාව පැත්තකින් තියලා ෙවන 
වැරැදිවලින් ඒක වහන්න උත්සාහ කරනවා නම්, අපට රටක් 
විධියට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

පසු ගිය කාලසීමාව තුළ ෙම් රෙට් සිදු වූ රාජ්ය මුදල් 
අවභාවිතය ගැන, රාජ්ය ෙද්ෙපොළ අවභාවිතය ගැන, ඒ වාෙග්ම 
රාජ්ය නිලධාරින් අවභාවිතය ගැන මා විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. 
තමන්ෙග් ඕනෑ-එපාකම් ෙවනුෙවන් රාජ්ය නිලධාරින් අවභාවිත 
කරලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට ෙම් කාරණය කියන්න 
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පුළුවන්. අපි ඉතිහාසෙය් ඇහුවා, ෙගදර බල්ලන් නාවන්න යුද 
හමුදාෙව් නිලධාරින් ෙයොදාෙගන තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම 
අමාත්ය බිරිඳෙග් ෙගදර වැඩ කටයුතු කරන්න හමුදා කාන්තා 
නිලධාරින් ෙයොදාෙගන තිෙබනවා කියලා අපි අහලා තිෙබනවා; 
දැකලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් නරක ඉතිහාසයක් තුළ 
කරපු වැඩ අද නතර ෙවලා, නිවැරැදි ගමනකට යන ෙකොට 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විශ්වාස කරනවා, අෙප් යහ 
පාලන ආණ්ඩුව තුළින් ෙවන කුමන ෙහෝ වරදක් තිෙබනවා නම් 
ඒකට ජනාධිපති ෙකොමිසමක් ෙනොෙවයි ඊට එහා ගිහිල්ලා ෙහෝ 
කියා කළ යුතුයි කියලා. අද අපි සතුටු  ෙවනවා, කිසිම ෙචෝදනාවක් 
වහලා ගහන්ෙන් නැතුව,  අවශ්ය පියවර ගැනීම සම්බන්ධව.  

ෙම් දවස්වල කථා ෙවනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු මුදල් 
අමාත්යවරයාෙග් -මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග්- 
නම ෙයොදාෙගන ගැසට් පතයක් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධව. මම 
දැක්කා, එතුමා එළිෙය් තැන් තැන්වල ඉඳෙගන පසිද්ධ මාධ්යයට 
කියනවා, "මම ෙම්කට සම්බන්ධ නැහැ. මෙග් නම පාවිච්චි කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්කට මම  නඩු දානවා" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආධුනික මන්තීවරෙයක් 
විධියට මම මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට  කියනවා, 
"පුළුවන් නම් ෙම්කට නඩු දාන්න" කියලා. බැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා නඩු දාන්න යන්ෙන් නැහැ. ඇයි, නඩු දාන්න 
යන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙම්කට නඩු දාන්න ගිෙයොත්, ෙම් ෙචෝදනාව 
සම්පූර්ණෙයන්ම කර උඩට එන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාටයි. එතුමා තමයි ෙම් නරක පූර්වාදර්ශයක් රටට 
ෙගනැල්ලා දුන්ෙන්. එදා ෙම් රෙට් නීතිය අයාෙල් ගිය කාලයකුයි 
තිබුෙණ්. නීතිය වල් වැදිච්ච නිසා තමයි ෙම් වාෙග් සිද්ධීන්වලට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු වුෙණ්. එදා, මහ බැංකුවට ඕනෑ ෙද් මහ බැංකුව 
කරෙගන ගියා. එතුමාට ඕනෑ විධියට මුදල් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු 
කරෙගන ගියා. ෙම් කථා කරන අමාත්යවරුන්ට අවශ්ය විධියට 
ෙනොෙවයි, ඒ අමාත්යාංශ ටික එදා පාලනය වුෙණ්. ඒවා පාලනය 
වුෙණ් ඒ හිටපු මුදල් අමාත්යවරයාට -හිටපු ජනාධිපතිවරයාට- 
ඕනෑ විධියටයි. ඒක අපි දැක්කා ෙන්.  

ෙම් දවස්වල සමාජ ෙවබ් අඩවි හරහා  අපි දකිනවා, අෙප් 
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා - එතුමා, ඒ ආණ්ඩුව 
ෙබ්රා ගන්න දඟලලා කෑ ගහපු නායකෙයක්.- නාමල් රාජපක්ෂ 
මහත්තයාට ලියුමක් ලියලා එවනවා, "වරාෙය් රැකියා ටිකක් 
ෙදන්න" කියලා කියා තිෙබන බව. හත්වළාෙම්! වරාෙය් 
ඇමතිවරයා තමයි ෙම් ඉල්ලන්ෙන්. අපට ෙවන ෙමොකුත් කථාවල් 
වැඩක් නැහැ. එදා ෙම් රෙට් නීතිය ෙකොතැනද තිබුෙණ්? එදා ෙම් 
රෙට් පජාතන්තවාදය ෙකොතැනද තිබුෙණ්? එදා මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිවරයාට අවශ්ය විධියට පමණක් ෙම් හැම ෙදයක්ම 
සිදු වුණා. ෙම් ගැසට් පතය සම්බන්ධව නිලධාරින්ෙගන් වැරැද්දක් 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒක පළ කළ යුතු දිනෙය් ඒක සිදු ෙවලා 
නැත්නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒකට නිලධාරින්ට විරුද්ධව 
විනයානුකූල පියවර ගන්න. ඒක මුදල් අමාත්යවරයාෙග්, ගරු 
අගාමාත්යවරයාෙග් වග කීමක්. අපි විශ්වාස කරනවා, අෙනක් හැම 
ෙදයක්ම වුණා වාෙග් ඒක සිදු ෙවයි කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු මුදල් අමාත්යවරයා ෙම් රටට ඇති කරපු නරක සම්පදාය 
පිළිබඳව එතුමාට ඒ වග කීෙමන් බැහැර ෙවන්න බැහැ. 2012 
අත්සන් කළාට පස්ෙසේ එතුමා කිසිම ගැසට් පතයකට අත්සන් 
කරලා නැහැ. එෙහම නම්, දැන් එතුමාට පුළුවන්ද නඩු දාන්න?  

එතුමාට නඩු දාන්න උසාවියක් -අධිකරණයක්- ඉදිරියට යන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් එතුමා ෙම් රටට දීලා තිෙබන නරක 
පූර්වාදර්ශය නිසයි. ඒ පූර්වාදර්ශයත් එක්ක එතුමාට නඩු දාන්න 
බැහැ. ෙවන ෙවන ෙහේතු කියන්න ෙදයක් නැහැ. අද ෙවන ෙකොට 
සති ෙදකක් විතර ගතවුණා. උදය ගම්මන්පිල මහත්තයා ෙම්ක 

කෙර් තියාෙගන ගිහිල්ලා ෙම් ෙවන ෙකොට දහ සැරයක් විතර නඩු 
දානවා. දැන් ෙම්ක හිර ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. හිතුෙව් නැහැ, "අෙප් 
වැරැද්දක් තමයි අෙප් කර උඩ එන්ෙන්" කියලා. යම් සිද්ධියක් 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, අපි ඒකට අවශ්ය පියවර ගන්නවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ෙම් බැඳුම්කර සිද්ධියට සම්බන්ධ නැහැ 
කියලා රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් කටින් පිටවීම පිළිබඳව 
අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා සතුට පළ කළා. ඉතින්, 
ඔව්, යම් සිද්ධියක් වහන්න අපට අවශ්ය නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සිද්ධිය සම්බන්ධව ජනාධිපති පරීක්ෂණයක් තිෙබනවා. කවුරුත් 
උත්සාහ කරන්ෙන්, ෙම්ක අෙප් අගාමාත්යතුමාෙග් කර පිටට 
දාන්න. අපි කියනවා, අගාමාත්යතුමා ෙම්කට දශමයක 
සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා. ෙම්කට වැරැදිකරුෙවෝ ෙවනවා නම්, 
ෙම්ෙක් යම් සිද්ධියක් තිෙබනවා නම් ඒ ගැන අධිකරණය අදාළ 
කියාමාර්ග ගනීවි.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට බලය අහිමි ෙවච්ච දවෙසේ 
සිට අද දක්වා අවුරුදු  ෙදකක කාලය තුළ ෙමොනවාද ෙනොකෙළේ, 
ෙම් ආණ්ඩුව අෙනක් පැත්ත ගහන්න? ෙමොනවාද ෙනොකෙළේ, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් කකුෙලන් ඇදලා පැත්තකින් තියලා යම් වින්දනයක් 
ලබන්න? තමන්ට නැති ෙවච්ච ඒ බලය ලබා ගන්න, අමාරුෙවන් 
කරන්න තිෙබන හැම ෙදයක්ම කළා. හැබැයි, එකක්වත් සාර්ථක 
වුෙණ් නැහැ. හැම එකම අසාර්ථකයි. ඇම්බියුලන්ස් ෙසේවාව එන 
ෙවලාෙව් කිව්වා, " 'ෙරෝ' ඔත්තු ෙසේවය එනවා. ෙම් රෙට් ඉන්න 
අහිංසක මිනිහාෙග් සියලුම ෙතොරතුරු ටික ඉන්දියාවට අරෙගන 
දීලා ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව පිළිබඳව දැඩි තර්ජනයක් තිෙබනවා" 
කියලා. දැන් ඒ ෙසේවාව ෙම් මහත්වරුත්  පෙයෝජනයට ගන්නවා; 
දකුෙණ් සහ ෙකොළඹ පෙද්ශවල ඉන්න ජනතාවත් පෙයෝජනයට 
ගන්නවා. උදය ගම්මන්පිල මහත්තයා ඒ දවස්වල  ෙම් ෙසේවාවට  
විරුද්ධව උද්ෙඝෝෂණ පැවැත්තුවා; පාරට බැස්සා; මාධ්ය සාකච්ඡා 
පැවැත්තුවා. දැන්  ඒ ගැන වචනයක්වත් කියන්ෙන් නැහැ.  

පසුගිය කාල සීමාෙව්දී කිව්වා, "ලංකාෙව් මිනිසුන්ට ෙම් 
ව්යාපෘතිවල රැකියා එකක්වත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ, එහි සියලු 
පුරප්පාඩු සඳහා ඉන්දියානුවන් ෙගනැල්ලා පුරවනවා" කියලා.  
ඉන්දියාෙව් කාටවත් එක රැකියාවක් දුන්නාද? ඉතින් ඒ කථාව 
එෙහමම සමාජෙයන් බැහැර ෙවලා ගියා. ෙමොකද, ඒකට ෙදන්න 
උත්තරයක් නැහැ. "චීනයට අක්කර 15,000ක් ෙදනවා. ෙම් 
හදන්ෙන් ෙම් රට චීන ෙකොලනියක් කරන්න; ෙම් රෙට් අයිතිය 
අපට නැති කරන්න" කියලා ෙම් ගැනත් මහා ෙලොකුවට සද්දයක් 
දා ෙගන ආවා. දැන් ඒකත් හිමින් සැෙර් නිවිලා. දැන්, ෙම් 
බැඳුම්කරෙයන් ෙගොඩ යන්න බැරිව ඉන්නවා. ෙම් බැඳුම්කර 
සිද්ධිෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගාමාත්යතුමා මූලික 
ෙවලා ඒ සඳහා අවශ්ය නීතිමය කටයුතු කරන්න පුළුවන් උපරිම 
තැනට එය ෙගනිහිල්ලා තිෙබනවා. දැන් කියන්න ෙදයක් නැහැ. 
දැන් ඉතින් ෙම් බලාෙගන ඉන්ෙන්, ඊළඟ ට  කරන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියලායි.  

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් මාධ්ය තුළින් 
යම් උත්සාහයක් කරනවා අපි දකිනවා. එතුමා SAITM සිද්ධිය 
ගැන කියන්ෙන්, "කිසිම විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව ඒ 
ආයතනෙයන් ෛවද්යවරුන් බිහිවීම තුළින් ෙම් ර ටට හානියක් 
ෙවනවා" කියලායි. ෙම් රෙට් හිටපු නායකෙයක් විධියට ෙමවැනි 
පකාශ කරන්න එතුමාට සදාචාර අයිතියක් තිෙබනවාද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙදයියෙන්! ෙම් රෙට් 

මිනිස්සු හරක් කියලා හිතලා ෙමවැනි පකාශ කරනවාද? 2008 
වසෙර් ඉඳලා එතුමා ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහෙයෝගය දීලා, දැන් 
එහි අමාරුම තැනට ඇවිල්ලා තිෙබන අවස්ථාෙව්දී,  උපාධි ටික 
දීලා ළමයින් එළියට යන්න හදන ෙවලාෙව්දී කියනවා,"ෙම් 
ආයතනය නීති විෙරෝධියි" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  කණ්ඩායම හැම 
අවස්ථාවකදීම, හැම පැත්ෙතන්ම ෙම් රට අරාජික කරන්න පුළුවන් 
කම ෙහොය ෙහොයායි ඉන්ෙන්; ෙම් රට හරි පීල්ෙල් වැටිලා ආර්ථික 
වශෙයන් ශක්තිමත් රටක් කරා ෙගන යනවා නම් ඒකට සතුටු 
ෙවන කණ්ඩායමක් ෙනොෙවයි. අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හෘදය 
සාක්ෂියට එකඟව ෙම් රටට ආදරය කරන නායකයන් ටිකක් 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා. පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව, ෙපෞද්ගලික 
විධියට, ෙම් රටට ආදරය කරන මිනිසුන් විධියට යම් තීන්දු-තීරණ 
ෙගන යන ගමනකදී ෙමවැනි ආකාරෙයන් කකුෙලන් ඇදලා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් තමන්ෙගන් ගිලිහුණු, නැති වුණු බලය 
ආපහු ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට ෙපර ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙද්ශපාලන නායකයන් විධියට 
අනුගමනය ෙනොකළ යුතු, ෙම් යන නරක ගමන ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. උද්ෙඝෝෂණ කරලා ෙහෝ 
එෙහමත් නැත්නම් තැන් තැන්වල කණ්ඩායම්, කල්ලි ෙවලා යම් 
යම් සිද්ධි තුළින් ෙහෝ තමන්ෙග් නැති වුණු ෙද්ශපාලන හයිය හදා 
ගන්න යනවා නම්, ඒ සඳහා ෙම් රටට ආදරය කරන ෙද්ශෙපේමී 
මිනිසුන්  එයට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙබො රු ෙගොත-ෙගොත වංචා 
සහගතව ජනතා මනාපය අරගන්න උත්හාහ කළාට මම හිතන්ෙන් 
ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමන්ලාට ජනතාව ළඟට යන්න බැහැ කියලායි.  
ආර්ථිකමය වශෙයන් අගාධයකට දාලා විනාශ කරලා තිබුණු ෙම් 
රට නැවත ෙගොඩගන්න උත්සාහ කරන ෙවලා වකදී කකුෙලන් 
අදින එක ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් ඒක 
පතික්ෙෂේප කරනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා 
ඇතුළු අමාත්ය මණ්ඩලයට ෙම් නිෂ්පාදන බදු(විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පන ත යටෙත් නියමයන් තුළින් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න 
ශක්තිය ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා කරමින් ම ෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 4.04] 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ 

විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමයන් ෙදකක් පිළිබඳව සාකච්ඡාවට 
ගන්නා ෙමොෙහොෙත් ෙබොෙහෝ කාරණා පිළිබඳව ෙමම විවාදෙය්දී 
මන්තීවරු කරුණු ඉදිරිපත් කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මා ෙමහිදී යමක් සඳහන් කළ යුතු වනවා. අපි රජයක් විධියට අද 

බරපතළම තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන පධාන කාරණයක් තමයි, 
රාජ්ය ණය පමාණය. ෙම් ගැන කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වත් අද 
ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකටම රාජ්ය ණය පමාණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ණය සහ ෙපොලිය ෙගවනෙකොට අෙප් රෙට් රාජ්ය 
ආදායෙමන් ඉතා ෙසොච්චම් මුදලක් තමයි ඉතිරි ෙවන්ෙන්. ෙම් 
කාලය වන විට ණය ෙගවීමට ණය ගන්න තත්ත්වයට පත් 
ෙවන්න රජයට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙතක් පැවැති සියලුම 
ආණ්ඩු රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ණය ෙගන තිෙබනවා; වරින් 
වර විවිධ ෙකොන්ෙද්සි මත ණය ෙගන තිෙබනවා; විවිධ ෙපොලීන් 
මත ණය ෙගන තිෙබනවා. දැන් ෙම් කාලය තුළ ගත් ණය 
පමාණයන්වල උගම තත්ත්වය වන්ෙන්, අද වන විට සෑම 
පුරවැසිෙයක්ම රුපියල් ලක්ෂ හතරකට වැඩි ණය පමාණයක 
උරුමකාරයන් බවට පත් ෙවලා තිබීමයි.  

අද අප රාජ්ය ආදායෙමන් සියයට 90.6ක්  ණය ෙගවීම සඳහා 
වැය කරන රටක පුද්ගලයන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
එෙහමනම්, ෙම් රජයට තිෙබන පධාන අභිෙයෝගය වන්ෙන්, ෙම් 
ණය පමාණය අඩුකර ගන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ ගැනීමත්, එය 
අඩු කර ගන්න බැරි වුෙණොත් ඒ මට්ටෙම් තියා ෙගන සංවර්ධනය 
අඩාල ෙනොවී කියාත්මක කිරීමයි. එම වගකීම ෙමම යහ පාලන 
ආණ්ඩුවට -ජාතික ආණ්ඩුවට- තිෙබනවා කියන එක අපි 
පැහැදිලිව දන්නවා. අද අපි උත්සාහ දරන්ෙන් ෙම් අභිෙයෝගය 
සාර්ථක කර ගන්නයි. දැන් අපට එක පැත්තකින් සතුටු ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද, අෙප් රටට විෙද්ශවල තිෙබන කැමැත්ත 
නිසාෙවන් අපට යම් යම් වාසි ලැෙබන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. 
යුෙරෝපයට මත්ස්ය අපනයනය කිරීෙම් ධීවර තහනමක් අපට 
තිබුණා. ඒක අපට දැන් ඉවත් කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ 
හරහා ධීවරයාට වාසියක් ඇති වීමත්, රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය 
වීමත් සිදුෙවනවා වාෙග්ම අෙප් අපනයන ආදායම වැඩි කර 
ගන්නත් ඒ තුළින් හැකියාවක් ලැෙබනවා. එෙසේම ඉදිරිෙය්දී 
ලැෙබන්නට යන GSP සහනය නිසා අපට ඒ තත්ත්වය තවත් වැඩි 
දියුණු කර ගන්නට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. රටක් විධියට අපට 
එය මහඟු අවස්ථාවක් කියන එකත් මා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පක්ෂ ෙදෙක් ඉඳෙගන 
හැම දාම කරන්ෙන් අඩු පාඩු ෙපන්වන එක; විෙව්චනය කරන 
එක. ඒක ෙහොඳයි. අපි කියන්ෙන් නැහැ, එෙසේ ෙනොකළ යුතුය 
කියා.  ආණ්ඩුෙව් ඉන්න උදවිය ආණ්ඩුෙව් කටයුතු කරන ගමන් 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් යුතුකම තමයි ඒ අඩු පාඩු ෙපන්වා ෙදන එක. 
එෙසේ විෙව්චනය කිරීම ගැටලුවක් නැහැ. එම නිසා තමයි  ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් අපි  ජාතික ආණ්ඩුවට එකතු ෙවන ෙවලාෙව්, 
ඉල්ලීමක් කළාම, විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉඳෙගන කටයුතු කරන්න 
එක කණ්ඩායමකට ජනාධිපතිතුමා අවසර දුන්නා. විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ඉඳෙගන කටයුතු කරන්න කිව්ෙව්, අඩු පාඩු ෙපන්වා 
ෙදන්න කියලායි. හැබැයි, දැන් ඒක ෙවන පැත්තකට තමයි ෙයොමු 
ෙවන්ෙන්. මධ්යම කාරක සභාව ලබා දුන් ඒ අයිතිය -ඒ නිදහස- 
නිසා පක්ෂෙය් කැඩීම දක්වා සමහර කණ්ඩායම් අද එය ෙගන 
යන්න උත්සාහ දරනවා. ඒ, සියලුම මන්තීවරුන් ෙනොෙවයි. ඒ 
බවත් අපි කියන්නට ඕනෑ. කිහිප ෙදෙනකුෙග් අවශ්යතාවන් 
තිෙබන බව අපි දන්නවා. විෙව්චනය පශ්නයක් නැහැ. විෙව්චනය 
සාධාරණ විෙව්චනයක් බවට පත් කර ගැනීමයි අවශ්ය ෙවන්ෙන්. 
නැත්නම් ෙබොරු කියලා, ෙබොරු නිර්මාණය කරලා, රට අස්ථාවර 
කරන්න යනවා නම් ඒක  එච්චර ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි  
කියන එකත් අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බැංකුවලින් සල්ලි ගන්න 
කියන, ආෙයෝජනය කරන්න එපා කියන තත්ත්වයක ට කවුරු 
ෙහෝ අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා නම් එය රටට කරන අපරාධයක් 
විධියටත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කළ යුතු ෙවනවා. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
කටයුතුවලදී බදු සම්බන්ධව අවස්ථා ගණනාවකදී අප කථා වුණා. 
රට අලුත් පෙව්ශයකට යා යුතු කාලයයි දැන් ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් බදු පතිපත්තිය දැන් ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. 
පධාන වශෙයන්ම ඍජු බදු අය කර ගැනීෙම් මට්ටමට අපි යා යුතු 
ෙවනවා. වක බදුවලින් තමයි රජෙය් ආදායම වැඩි කර ගන්න 
යන්ෙන්. පසු ගිය කාලය පුරාවටත් අපි දැක්ක ෙදය තමයි වක 
බදුවලින් රජෙය් ආදායම වැඩි කර ගත් බව. එහි පතිඵලය 
ෙමොකක්ද? සියලුම ජනතාව ඒ බද්දට අයිති ෙවනවා. අහිංසක 
මනුෂ්යයාත් ඒ බද්දට අයිති ෙවනවා. අද ඍජු බදුවලට යටත්වන 
ඉතාම සීමිත පිරිසක් තමයි ඉන්ෙන්. බදු දැෙලන්  රිංගලා යන 
විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. විවිධ විධියට ෙම් බදු දැෙලන් රිංගලා 
ගිහින් ඒ වාසිය ලබා ගන්නවා වාෙග්ම රටට ඔවුන්ෙග් දායකත්වය 
ලබා ෙදන්ෙන් නැති අවස්ථා අනන්තවත් තිෙබනවා. ඒ වා ෙග්ම 
ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ඒ අංශෙය් සමහර අය ෙම් ඍජු 
බදුවලට ඇතුළු කළ යුතු අය ඇතුළු කර ගන්න එච්චර උත්සාහයක් 
දරන්ෙන් නැහැ.  

මම දන්නවා, සමහර නිලධාරින් ඉන්නවා, -සියයට සියයක් 
ෙනොෙවයි- බද්ෙදන් ෙබ්ෙරන්න උදව් කරන කට්ටිය; ෙබොරුවට 
ගණන් හදා දීලා කීයක් ෙහෝ ගන්න කට්ටිය. ෙවනම සාක්කුවට බදු 
එකතු කර ගන්න නිලධාරි පිරිසක් සිටින බවත් අපි කනගාටුෙවන් 
වුවත් පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ෙබොෙහෝ නිලධාරින් රට ගැන සිතා 
කටයුතු කරනෙකොට සමහර නිලධාරින් ෙම් ඍජු බදුවලට හසු කර 
ගත යුතු විශාල පිරිසක් ඉන් මුදවා ගන්න කටයුතු  කරන බව අපි 
දන්නවා. එම නිසා බදු යාන්තණය පුළුල් කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ඍජු බදු ගැන වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. 
එයයි, අෙප්  රාජ්ය ආදායම වැඩි කර ගන්න අපට ලැෙබන මහඟු 
අවස්ථාව ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වනවිට ෙඩොලරෙය් අගය 
වැඩි වීම පිළිබඳව සමහර අය කථා කළා. අපි ෙඩොලරය කෘතිම 
විධියට පාලනය කරන්න අවශ්ය නැහැ. ඒක පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය්ත් කළා. ෙම් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත්  ඒක කරන්න ගිෙයොත් 
ඒක එච්චර ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. එක පැත්තකින් රටක් 
විධියට අපි යථාර්ථයට මුහුණ දුන්ෙන් නැත්නම්, ව්යාජ ෙලස ෙම් 
ෙඩොලරය පාලනය කරන්න උත්සාහ ගත්ෙතොත් එහි අනිසි 
පතිඵලය අපට බුක්ති විඳින්නට සිද්ධ ෙවනවා. එක පැත්තකින් 
ෙඩොලරෙය් අගය වැඩි ෙවනෙකොට අෙප් අපනයනකරුවන්ට ඒ 
හරහා වාසි ෙවනවා. අපි ෙඩොලරය බෙලන් පාලනය කළාම 
ආනයනය වැඩි ෙවනවා. අෙපන් යන ෙඩොලර් පමාණය වැඩි 
ෙවනවා. එය රටක් විධියට එච්චර ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ඒ 
වාෙග්ම බැංකු ෙපොලිය පිළිබඳවත් අපි සැලකිලිමත් ෙවන්නට 
ඕනෑ. රෙට් ආෙයෝජනය වැඩි ෙවන්නට නම් ඒ තත්ත්වය 
පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කර කටයුතු කරන්නට ඕනෑය කියන 
මතය මා සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා කිව්වා "ලක් සෙතොස" එතුමා ආරම්භ කළා කියලා. ඒක 
වැරදියි. ලක් සෙතොස ආරම්භ කළ ඉතිහාසය පිළිබඳව මම 
විනාඩියකින් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, මිය ගිය අෙප් නායකයකුට 
ෙගෞරවයක් විධියට. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් 
සෙතොස ආයතනය ෙපෞද්ගලීකරණය කළා. ඉන් පසුව ෙවෙළඳ, 
වාණිජ, පාරිෙභෝගික කටයුතු හා අෙළවි අමාත්යවරයා විධියට පත් 
වුෙණ් ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමායි. එතුමා තමයි ලක් 
සෙතොස නිර්මාණය කරන්නට කටයුතු කළ ඇමතිවරයා කියන 
එක  මම අභිමානෙයන් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, එතුමාට 
ෙගෞරවයක් විධියට. එහිදී මටත් යම් දායකත්වයක් දක්වන්නට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. සෙතොස ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳව කමිටුවක් 
පත් කළා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් වසන්ත සමරසිංහ 

මන්තීතුමා හිටියා ඒ පක්ෂය නිෙයෝජනය වන විධියට. ඒ කමිටුෙව් 
සභාපතිවරයා විධියට කටයුතු කෙළේ මම. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය 
නිලධාරින් හිටියා. අපි තමයි ෙයෝජනාව හදලා දුන්ෙන් ලක් 
සෙතොස ආයතනය පිළිබඳව. ෙමොකද, සෙතොස ආපසු ෙගොඩ 
නැඟීෙම් අපහසුතාවක් තිබුණා. ඉන් පසුව එහි තිබුණු තවත් අඩු 
පාඩු සකස් කරලා එතුමා ලක් සෙතොස නිර්මාණය කළා. ඒ 
වාෙග්ම ෙවෙළඳ සැල් ආරම්භ කරන්නට පටන් ගත්ෙත් ෙජයරාජ් 
පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමාය කියන එක එතුමාට ෙගෞරවයක් 
විධියට සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. මම ඒ නිවැරදි කිරීම කරන්නට 
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඒක එතුමාට කරන අෙගෞරවයක් විධියටයි 
මම දකින්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපිට සෙතොෙසේ 
වැදගත්කම ෙප්නවා. ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීවරුන් 
සහල් මිල පිළිබඳව කථා කළා; වී මිල පිළිබඳව කථා කළා. සහල් 
ගැන නැඟූ අපවාද දැන් වන විට අවසාන ෙව්ෙගන යනවා. පසුගිය 
දවස්වල කියාෙගන ගියා සහල් මිල වැඩියි; මිනිසුන්ට කන්න 
බැහැ; ජීවත් ෙවන්න බැහැ කියලා. යම් ගැටලුවක් තිබුණා. නමුත් 
අපි රජය විධියට මැදිහත් වුණා. මම ජීවන වියදම් කමිටුෙව් 
සාමාජිකෙයක් විධියට කටයුතු කරනවා. අපි ගත්ත තීන්දු නිසා අද 
වන විට සහල් මිල පාලනය ෙවලා තිෙබනවා. වී අෙළවි මණ්ඩලය 
වී ෙතොග මුදා හරිනවා. ඒ වාෙග්ම සැලකිය යුතු සහල් ෙතොගයක් 
දැන් රජය සතුව, සෙතොස සතුව තිෙබනවා. අපි පසුගිය වතාෙව් 
තීන්දු කළා, තව රුපියල් 3කින් සෙතොෙසේ සහල් මිල අඩු කරලා 
ජනතාවට ලබාදීමට. ඒ අනුව සහල් මිල පාලනය කර ගැනීමට 
රජයට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. අපි සහල් ආනයනය කළා. සහල් 
ආනයනය කළ පළමුෙවනි අවස්ථාව ෙම්ක ෙනොෙවයි. 2014දීත් 
සහල් ආනයනය කළා. ඒ වාෙග්ම ෙමවරත් සහල් ආනයනය 
කළා. අපිට නියඟයක් ඇති වුණා; කන්න ෙදකකම හරි වැස්සක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. එම නිසා තමයි සහල් යම් පමාණයක් ආනයනය 
කෙළේ. සහල් ආනයනය කරලා ෙහෝ අපි පාරිෙභෝගික ජනතාව 
රැක ගන්නට කටයුතු කළ බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද විශාල වශෙයන් 
සාකච්ඡා වුණු තවත් කාරණයක් තමයි මහ බැංකු බැඳුම්කර 
සිද්ධිය. මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ඉදිරිපත් කරන සෑම කාරණයකදීම 
ඒ ගැන ගැන කථා කරනවා. ඒෙක් වැරැද්දක් නැහැ. නමුත් මහ 
බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය ගැන කථා කරන විට මම කියන්නට 
කැමැතියි, ඒක මුලින්ම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට අරෙගන ගිෙය් මම කියලා. මමත් තව 
මන්තීවරුන් ෙදතුන් ෙදෙනකු තමයි ඒ සඳහා සම්බන්ධ වුෙණ්. 
ඔය කථා කරන ෙබොෙහෝ කට්ටියට කලින් අපි ඒක ෙසොයාෙගන, 
එතැන වැරැද්දක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කළා විතරක් 
ෙනොෙවයි, මහ බැංකුව ඉදිරිපිටට ගිහින් විෙරෝධතා පැවැත්වූවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි ඇමතිකම් ගත්තා කියලා පැත්තකට ෙවලා හිටිෙය් 
නැහැ; නිකම් හිටිෙය් නැහැ; කට වහෙගන හිටිෙය් නැහැ. ඒ 
ෙවනුෙවන් දිගින් දිගටම ෙපනී සිටියා. එහි පළමුෙවනි ජයගහණය 
අපි අත් කර ගත්තා මහ බැංකු අධිපතිවරයා ඒ තනතුෙර් දීර්ඝ 
ෙනොකිරීෙමන්. අපි ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා ඒ කටයුත්ත කරන්න 
එපා කියලා. සමාජය ඒ මතය එතුමාට ඉදිරිපත් කළා. රෙට් මතය 
පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් ෙවලා අපි පළමුෙවනි අදියෙර් ජයගහණය 
ලබා ගත්තා, ඔහුට ඒ තනතුෙරන් ඉවත් ෙවන්නට දීලා. ඒ වාෙග්ම 
ෙදෙවනි අදියර විධියට ෙම් සඳහා ෙකොමිසමක් පත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙකොමිසෙම්දී අද ඒ ෙතොරතුරු ෙහළි ෙවමින් යනවා. 
ඒ ෙකොමිසමට සියලු ෙතොරතුරු ලැෙබනවා. එහිදී පසුගිය කාලෙය් 
අඩු පාඩුත් ෙපෙනනවා; ෙම් කාලෙය් අඩු පාඩුත් ෙපෙනනවා. 
පළමුෙවන්ම කළ යුතු ෙවන්ෙන් ළඟම සිදුවීම පිළිබඳව වහාම 
පරීක්ෂා කරලා ඒ පිළිබඳ වැරදිකරුවන් ඉන්නවා නම් ඒ අය 
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ෙසොයාෙගන ඒ අයට දඬුවම් ලබාදීමයි. ඒ පිළිබඳව කිසිදු 
ආකාරයක බලපෑමක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ස්වාධීනව ඒ කටයුතු 
කරනවා. මම ඉතාමත් වගකීෙමන් කියනවා ජනාධිපතිතුමා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉතාමත් අවධානෙයන් සිටින බව. එහි 
වැරදිකරුවන් සියලුෙදනාටම රෙට් නීතිය අනුව දඬුවම් ලබාදීෙම් 
ඉදිරි කටයුතු අපි අනිවාර්යෙයන්ම කරනවා කියන කාරණයත් මම 
කියනවා.  

මහ බැංකුවට සම්බන්ධව ඊට ෙපර යම් මූල්ය වංචා සිදු වුණා 
නම්, ඒවා පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමත් ෙම් ෙකොමිසෙම් ඊළඟ 
කාර්යභාරය බවට පත් කළා. ඒ කාලෙය් යම් අඩු පාඩු, වැරදි සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒවාත් ෙසොයා බලා අවශ්ය පියවර ගන්නවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ෙවන්ෙද්සි කමෙව්දය තුළ 
ඇති වුණු අඩු පාඩු පිළිබඳව ෙසොයලා, primary dealersලා  
පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් ෙවලා, අනාගතෙය්දී මහ බැංකුව 
ස්වාධීනව කටයුතු කරන්නත්, ෙමවන් වැරදි නැවත ඇති ෙනොවන 
තත්ත්වෙය් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්න අවශ්ය පියවර ගන්නත්, 
ෙම් ෙකොමිසම හරහා නිර්ෙද්ශ අරෙගන ඒවා කියාත්මක 
කරන්නත් රජය කටයුතු කරනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. අපි ඒ ගැන ඉතාම  පැහැදිලි මතයක 
ඉන්නවා. අපි කිසිෙසේත්ම ෙහොරකම් කරන්න ඉඩ ෙදන්න 
සූදානමක් නැහැ. ඒ කාලෙය් වැඩිෙයන් ෙහොරකම් කළා, ඒ නිසා 
ෙම් කාලෙය් අඩුෙවන් ෙහොරකම් කළාට කමක් නැහැයි කියලා කට 
පියාෙගන ඉන්න අපට වුවමනාවක් නැහැ. ඒ කාලෙය් වැඩිෙයන් 
 ෙහොරකම් කළත් වැරදියි, ෙම් කාලෙය් අඩුෙවන් ෙහොරකම් කළත් 
වැරදියි. ඒ කාලෙය් කරපු ඒවාත් අල්ලන්න ඕනෑ, ෙම් කාලෙය් 
කළා නම් ඒවාත් අල්ලන්න ඕනෑ කියන මත ෙය්  තමයි අපි 
ඉන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාව මහජන නිෙයෝජිතයන් පත් කරන්ෙන් 
ජනතාවෙග් මුදල් වංචා කරන්න, දූෂණ කරන්න ෙනොෙවයි. 
කිසිෙසේත්ම ඒවාට ඉඩ ෙදන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. අෙනක් 
සියලුෙදනාට වඩා මහජන නිෙයෝජිතයන්ට, ෙද්ශපාලනඥයන්ට, 
ජනතා ඡන්දෙයන් බලයට පත් වුණු අපට වගකීමක් තිෙබනවා, ඒ 
පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ්ය කටයුතු කරන්න. ඒ වාෙග්ම ෙම් වංචා 
දූෂණවලට හසු ෙනොවන තත්ත්වයට කටයුතු කිරීෙම් වගකීමත් 
අපට තිෙබනවාය කියන එකත් පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මා තවත් 
කාරණයක් සඳහන් කළ යුතු ෙවනවා. අද ගරු විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා සඳහන් කර තිබුණා, එතුමා එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙයන් ඉවත් ෙවන්න දැරූ උත්සාහයට ඉඩ දුන්ෙන් 
නැහැයි කියලා. එතුමා ඒ ගැන ගරු කථානායකතුමාෙගන් 
විමසීමක් කර තිබුණා. ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා අපට ලිපියක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ ලිපිය පැහැදිලි නැහැ. ඒ ලිපිෙය් එතුමා 
කියනවා "අෙප් කණ්ඩායම" කියලා. ඒ නිසා තමයි මම කිව්ෙව් 
''කණ්ඩායමක්'' ගැන අපි දන්ෙන් නැහැ  කියලා. එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානයට එතුමන්ලා  කණ්ඩායමක් විධියට එකතු 
කරෙගන නැහැ. ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කියන 
''කණ්ඩායම'' එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමඟ ගිවිසුමක් 
නැහැ. එතුමාෙග් පක්ෂය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
පක්ෂයකුත් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ අය සන්ධානෙය් මන්තීවරු 
විධියට සලකා තමයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් ඉන්න අෙනක් 
මන්තීවරු ගැන කටයුතු කරන විධියට තමයි අපට එතුමන්ලා 
සම්බන්ධවත් කටයුතු කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි 
එතුමාට දැනුම් ෙදනවා, ඉවත් ෙවන්න කැමැති කට්ටිය ඉන්නවා 
නම් අපට ලිපියක් එවන්න, අපි හැෙරන තැපෑෙලන් ඒ ලිපියට 
පිළිතුරු එවනවාය කියලා. ඒ නිසා ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ 
කණ්ඩායෙම් පස්ෙදෙනක් ඉන්නවාය කියනවා, හයෙදෙනක් 

ඉන්නවාය කියනවා. මම දන්නා විධියට එවැනි ලියුම් ඉදිරිපත් 
කරන්න කැමැති නැති කට්ටියත් ඉන්නවා; කැමැති කට්ටියත් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙහට වුණත් කමක් නැහැ, මට එවැනි ලියුමක් 
දුන්ෙනොත් අනිද්දා ෙවනෙකොට මම  ඒ ලියුම එවන එක්ෙකනාට 
ලියුමක් යවන්න කටයුතු කරනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. කවුරුවත් බෙලන් තියා ගන්න අපි 
කැමැති නැහැ. අපට එෙහම වුවමනාවක් නැහැ. ෙකෙනක් බෙලන් 
රඳවා ගන්න අවශ්යතාවක් අපට නැහැ. කාට හරි ෙවන් ෙවලා 
යන්න ඕනෑ නම් ෙවන් ෙවලා යන්න අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. අපි 
හැෙමෝම ජයගහණය කෙළේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඡන්දවලින්. 
අපි ඒකත් අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ අය ඔක්ෙකොම ලක්ෂ 
ගණනින් ඡන්ද ගත්ෙත්, ඒ ඒ පක්ෂවල ඡන්දවලින්ද? නැහැ. ඒ 
හැෙමෝම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ෙග් 
ඡන්ද ලක්ෂ ගණනින් අරෙගනයි. ඒ නිසා  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය විධියට තීන්දු ගන්න ෙකොට,   
පක්ෂෙය් ව්යවස්ථාවට අනුවත්, පක්ෂය කටයුතු කර තිෙබන 
ආකාරය අනුවත් කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන එක තමයි අපි 
පැහැදිලිව කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි දැන් දිගින් දිගටම තිෙබන විෙරෝධතා ගැන. ෙම් 
රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයට, ෙම් රෙට් දියුණුවට විශාල බාධාවක් 
ෙවලා තිෙබනවා දිගින් දිගටම පවත්වන විෙරෝධතා. අද දවෙසේත් 
විෙරෝධතා, ඊෙය් දවෙසේත් විෙරෝධතා. හැම දාම විෙරෝධතා 
පවත්වනවා. ෙම් විෙරෝධතාවලින්  කවුද පීඩාවට පත් වන්ෙන්? 
එක පැත්තකින් බැලුෙවොත් ඒ නිසා රජෙය් කාර්යාලවල හරියට 
වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. රජෙය් නිලධාරින්ට ෙවලාවට වැඩට 
යන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අහිංසක මිනිස්සු රජෙය් 
කාර්යාලවලට ගිහිල්ලා රස්තියාදු ෙවනවා. ඈත හද්දා පිටිසර 
ඉඳලා ෙකොළඹ රජෙය් කාර්යාලයකට එන්න ආපු මනුස්සයා, -
ෙගොවිතැන් කරන මනුසස්යා, අහිංසක ධීවරයා- තමන්ෙග් 
රක්ෂාවට යන්ෙන් නැතිව ෙකොළඹට ඇවිල්ලා හිස් අතින් යන්න 
ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, පාරවල් හරස් කරෙගන කරන ෙම් 
විෙරෝධතා නිසා අවශ්ය ස්ථානයට යන්නවත් ඒ අයට බැරි 
ෙවනවා. ආණ්ඩුවකට එෙරහිව විෙරෝධතා තියන්න ඕනෑ. ඒකට 
පශ්නයක් නැහැ. ආණ්ඩුෙවන් වරදක් වනවා නම් විෙරෝධතා සිදු 
කළාට වරදක් නැහැ. හැබැයි, අහිංසක මිනිසුන් හිරිහැරයට හා 
කරදරයට පත් වන ආකාරෙයන් විෙරෝධතා පැවැත්වීම පිළිබඳව 
රජය යම් තීන්දුවක් ගත යුතු වනවා.  

මම හිතන හැටියට ඒකට ෙහොඳම සහ සුදුසුම ෙද් තමයි, ඒ 
විෙරෝධතාකරුවන්ට ඒ සඳහා තැන් කීපයක් නම් කරලා ෙදන 
එක. එතෙකොට ඒ තැන්වල ඒ විෙරෝධතා පවත්වයි. ඒ තැන්වලට 
මාධ්යෙව්දීන්ටත් යන්න ඉඩ ෙදන්න. ඒකට අවශ්ය පුළුල් 
පචාරයක් ලබා ෙදන්න. අවශ්ය නම්, ඒ තැන්වලට බලධාරිනුත් 
ෙගන්වා ගන්න. අවශ්ය නම්, රූපවාහිනී ආයතනයකින් සජීවී 
ආවරණයක් ෙදන්න. ඒක ෙන් ඕනෑ. ෙම් ඔක්ෙකෝම 
විෙරෝධතාවල අවසාන පතිඵලය රාතිෙය් රූපවාහිනිෙයන් මුහුණ 
ෙපන්වා ගන්න එක ෙන්. ඔය ෙකොෙහේවත් විෙරෝධතා තිෙබනවාද 
කැමරා නැතුව? එක සතියක් ෙම් විෙරෝධතා ෙපන්වන්ෙන් නැහැ 
කියලා  මාධ්ය ආයතනවලට තීන්දුවක් ගන්න කියමු බලන්න. 
එදාට එක විෙරෝධතාවක් පැවැත්ෙවන එකක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. එදාට එක විෙරෝධතාවක් පැවැත්ෙවන එකක් 
නැහැ. මම ඒක පැහැදිලිව කියනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම විෙරෝධතා 
පවත්වන්ෙන් කැමරාවලට මුහුණ දා ෙගන, රාතිෙය් 
රූපවාහිනිෙයන් ෙපන්වා ගන්නයි. ඒකම තමයි වුවමනාව.  නමුත් 
මම කියන්ෙන් අහිංසක මිනිසුන්ට හිරිහැර වන එක නවත්වන්න 
පියවර ගන්න ඕනෑ කියන එකයි. ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඕනෑ එකක් 
කරන්න. ආණ්ඩුෙව් වැරදි ෙහළි කරන්න; ඒවා ෙපන්වන්න. ඒකට 
කමක් නැහැ. ෙහොරකම් තිෙබනවා නම් ෙහළි කරන්න. ඒකට 
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කමක් නැහැ. හැබැයි, අහිංසක මිනිසුන් පැය ගණන් රස්තියාදු වන 
එක නැවැත්විය හැකි විෙරෝධතා පැවැත්වීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ආරම්භ කළ යුතු වනවා. ෙම් රෙට් පිට්ටනි තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඒ 
පිට්ටනි කීපයක් ෙහෝ නම් කරන්න. රජයට තමයි ඒ වගකීම 
පැවෙරන්ෙන්. විෙරෝධතාකරුවන්ට විෙරෝධතා පවත්වන්න ඉඩ 
ෙදන්න. ෙම් විෙරෝධතා නිසා අහිංසක මිනිසුන්ට හිරිහැර ෙවන්න 
ෙදන්න එපා. ෙම් විෙරෝධතා රෙට් සංවර්ධනයට බාධාවක් බවට 
පත් කර ගන්න එපා. ෙම් විෙරෝධතා කාර්යාලවල වැඩ කරන එක 
නවත්වන තත්ත්වයට පත් කර ගන්න එපාය කියන එකත් මම 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම වැඩ වර්ජන තිෙබනවා. වැඩ වර්ජන කළාට 
පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, ෙවන කිසිම ආකාරයකින් විසඳා ගන්න 
බැරි වන තැන  තමයි වැඩ වර්ජනයට යෑම  සුදුසු ෙවන්ෙන්. 
හැමෙද්ටම වැඩ වර්ජන කිරීෙමන් කාටද පාඩු ෙවන්ෙන්? පාඩු 
ෙවන්ෙන් තම තමන්ටමයි. රටටම තමයි පාඩු ෙවන්ෙන්. දැන් 
ෛවද්යවරු නිරන්තරෙයන් වැඩ වර්ජන කරනවා. ඒක ආණ්ඩුවට 
පාඩුවක්ද? නැහැ, ආණ්ඩුවට ලාභයි. ෛවද්යවරු වැඩ වර්ජන 
කරන්න කරන්න, ෙහදියන් ෙහෝ ෙරෝහල් කාර්ය මණ්ඩල වැඩ 
වර්ජන කරන්න කරන්න  රජයට ලාභයි. මම එෙහම කියන්ෙන් 
ෙමොකද? A/C බිල වැඩිය යන්ෙනත් නැහැ; electricity bill එක 
වැඩිය යන්ෙනත් නැහැ; වතුර බිල වැඩිය යන්ෙනත් නැහැ. 
ෙබෙහතුත් හුඟක් අඩුෙවන් යන්ෙන්. එතෙකොට කාටද ලාභ? ලාභ, 
ෙපෞද්ගලික ෆාමසිකාරයන්ටයි, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලටයි. 
පාඩුව ලැෙබන්ෙන් අහිංසක මිනිසුන්ට. දුප්පත් මිනිසුන්ට ගිහිල්ලා 
ෙබෙහත් ෙපත්තක් ගන්න තිෙබන අවස්ථාව නැති වනවා. 
ෙබෙහත් ටිකක් ගන්න තිෙබන අවස්ථාව නැති වනවා. රජෙය් 
ෙරෝහලකින් ෙසේවයක් ගන්න තිෙබන අවස්ථාව නැති වනවා. 
ෙමන්න ෙම් පිළිබඳව තමයි අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් කවුරු කවුරුත් නිදහස් අධ්යාපනෙයන් ඉස්සරහට ආපු අය.  
අහිංසක දුප්පත් ෙගොවියා, ධීවරයා, කම්කරුවා කියන ෙම් අය තමයි 
ඒ සියලුෙදනා ඉහළට ෙගෙනන්න වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා අඩුම ගණෙන් ඒ  අහිංසක ජනතාව පිළිබඳවවත් අවධානය 
ෙයොමු කරලා, අවසාන පියවර ෙලස වැඩ වර්ජන පවත්වන්න 
කටයුතු කරනවා නම් ෙහොඳයි කියන එක තමයි මම හිතන්ෙන්. 

මුදල් අමාත්යාංශ යට අදාළ නියම  පිළිබඳව කථා කරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් මම අවසාන වශෙයන් ඒ කාරණා ටික කිව්ෙව්, 
ෙමතැන දිගින් දිගටම මතු වුණු කාරණා කීපයක් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරලායි.  

ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙහොඳ විෙව්චන ෙදන්න, අඩු 
පාඩු ෙපන්වලා ෙදන්න. හැබැයි, රටක් විධියට එකට එකතු ෙවලා 
කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීමත් කරමින්  මා නිහඬ වනවා. 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

මීළඟට, ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට රීති පශන්යක් මතු 

කරන්න තිෙබනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද රීති පශ්නය? 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 

නීත්යනුකූල ෙනොවන යම් කියාවලියක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
වාහන අවභාවිතාවක් පිළිබඳව ෙචෝදනා ලබලා ෙම් වන විට 
රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගතව සිටින විමල් වීරවංශ මන්තීවරයා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඒක තමයි මා ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීති-රීති හා 
සම්පදායනුත් අවභාවිතයට ලක් කරලා මාංචු කුට්ටමකුත් සහිත 
ෙක්ක් එකක් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආගන්තුකයන්ෙග් 
ෙභෝජනාගාරයට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. මම දන්න හැටියට ෙම්ක 
විශාල වැරැද්දක්. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට අපට බත් 
පාර්සලයක්වත් ෙගෙනන්න බැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් 
අහිංසක පාසල් දරුෙවෝ එනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙකටිෙයන් ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
පාසල් දරුෙවකුට බත් පැකට් එකක්වත් ෙගනැල්ලා කන්න 

බැරි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ, ආගන්තුකයන්ෙග් ෙභෝජනාගාරයට 
මාංචු කුට්ටමක් සහිත ෙක්ක් එකක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. මා ළඟ 
ඒ ඡායාරූප තිෙබනවා. මම ඒවා සභාගත* කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙක්ක් එක උඩ මාංචු 
කුට්ටමකුත් තැන්පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි පැහැදිලියි. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඒ මාංචු කුට්ටම අයිසිං මාංචු කුට්ටමක්ද, එෙහම නැත්නම් 

යකඩ මාංචු කුට්ටමක්ද කියන පශ්නයත් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට- 
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* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
 *  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒක රීති පශ්නයක් ෙලස ෙයොමු කරන්න 

බැහැ. 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය ගරු කථානායකතුමාෙග් 

අවධානයට ෙයොමු කරන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, යම් සිදුවීමක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ 

පිළිබඳව  ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කර ඒ 
සම්බන්ධෙයන් විභාගයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරමු. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙභෝජනාගාරය තුළ ෙක්ක් කන්න බැරි ද? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, අපි ඒ පිළිබඳව  ෙසොයා බලනවා.  [බාධා කිරීමක්]   

මීළඟට, ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා,  ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා මෙග් නම සඳහන් 

කරමින් ෙක්ක් එකක් ගැන කථාවක් කිව්වා. ඇත්ත වශෙයන්ම එය 
මා සම්බන්ධ ෙවලා සිදුවුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් සම්බන්ධ ෙවලා කරපු කටයුත්තක්.  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය මහෙල්කම්තුමාව දැනුවත් කරලා, 
ෙව්තධාරිතුමාව දැනුවත් කරලා නිසි අවසරය අරෙගන එතුමන්ලා 
ඒ ෙක්ක් එක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා මෙග් උපන්දිනය 
සැමරුෙව්, ෙමතුමන්ලා මට නිදහෙසේ උපන්දිනය සමරන්න  
අවස්ථාව ලබලා දීලා නැති නිසායි. ඒකවත් ෙත්රුම්ගන්න බැරි 
තරම් මිනීමරු මනසක් නම් ෙම් තුප්පහි 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මන්තීවරුන්ට තිෙබන්ෙන්, ෙම් ෙගොල්ලන්ව යවන්න ඕනෑ 
අංෙගොඩ සමයං ළඟට. එෙහම නැත්නම් අංෙගොඩ ෙලොක්කා ළඟට. 

කරුණාකරලා ෙම් ෙගොල්ලන් යවලා ෙබෙහත් අරන් ෙදන්න. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ පිළිබඳව දැන් වාදයකට යන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් තත්ත්වය නිවැරදි කරන්න. විකමසිංහ 

මහත්තයාෙගන් ඇමති කට්ටක් ගන්න ෙමතැනට ඇවිල්ලා නිකම් 
ෙම් පිනට කහිනවා. අඩු ගණෙන් ෙවොක්ස්වැගන්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමන්ලා ෙදපළම දැන් ඒ පිළිබඳ උත්තර දුන්නා. ෙමොනවා 

ෙහෝ රීති කඩවීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳ ෙසොයා 
බලනවා.  [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි. දැන් ඒ පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් 
කළා.  ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා දැන් එය පැහැදිලි කළා. 
[බාධා කිරීමක්] ඒ පිළිබඳ තවදුරටත් වාදයකට යන්න බැහැ. 
කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.  

මීළඟට, ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] මට ලබාදුන් 

කාලය දැන් ආරම්භ වී තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්] ගරු තුෂාර 
ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ගැන 
දැන් පැහැදිලි කළා ෙන්.  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවනත් 

රීති පශ්නයක් තිෙබනවාද? 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
එතුමා මෙග් නම සඳහන් කරමින් විශාල ෙචෝදනාවක් කළා. 

මට එයට පිළිතුරු ෙදන්න අවශ්යයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පිළිතුරු ෙදන්න දැන් බැහැ. 
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ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මම ෙමතැන කථා කෙළේ සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ආරක්ෂාව 

ෙවනුෙවනුයි. අපි එතුමාෙග් උපන් දිනයට සුබ පතනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අපි ඒ කාරණය ගැන ෙසොයා බලන්නම්.  

ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාෙග් කථාව 
කරෙගන යන්න.[බාධා කිරීමක්] 

 
[අ.භා. 4.29] 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් 

කරන ලද නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් 
නියමයන් ෙදකක් පිළිබඳ කථා කිරීමට මට ෙකොපමණ ෙව්ලාවක්ද 
ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා.   

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මට විනාඩි 8ක කාලයක් ෙවන්කිරීම ගැන පථමෙයන්ම 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි පුදුම ෙවනවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන් කියන එක ගැන. මීට ෙපර කථා කරපු 
ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා ෙහොඳ කථාවක් කළා. හැබැයි, 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා හුඟක් ෙවලාවට කිව්වා,  විෙරෝධතා 
තිෙබනවා;  strikes තිෙබනවා කියලා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙයන් පටන්ගත්තා  කියනවා වාෙගයි මට හිතුෙණ්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම විද්යාත්මක පදනමක් ඇතිව කැබිනට් 
ඇමතිකමක් ෙදනවා කියලා කිව්වාට,  අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට ලබා දී තිෙබන ඇමැති ධූරය බලන්න.   
එතුමාට ලබා දී තිෙබන්ෙන්  උසස් අධ්යාපන හා  මහාමාර්ග 
අමාත්ය ධුරය. ෙම් කියන විධියට විද්යාත්මක පදනමකින් කැබිනට් 
ඇමතිකම් දීලා තිබුණත්, අද ෙම් විෙරෝධතා තිෙබන්ෙන් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙයන් කරපු කිසි ෙදයක්  නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් විෙරෝධතා 
ඇතිවී තිෙබන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව අනාගත් නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට  1948 සිට 
බලනෙකොට  ෙමච්චර ෙකටි කාලයකින් අනාගත්ත ෙවනත් 
ආණ්ඩුවක් ඇත්ෙත් නැහැ කියලා අපට පැහැදිලිව කියන්න 
පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ආණ්ඩුව ෙදස 
බලනෙකොට මම දකින්ෙන් ෙමය ෙකොෙසොල් රජතුමාෙග් සිහින  
දහසය වාෙගයි. මට සිහින දහසයම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක නැහැ. 
නමුත් සමහර සිහිනවල තිබුණා, එළෙදනුන් එදවස උපන් වසු 
පැටවුන්ෙගන් කිරි උරාබීම;ෙපර හා පසු පස ෙදපැත්ෙත්ම හිස් 
ෙදකක් ඇති අශ්වෙයක් ෙදපැත්ෙතන්ම ආහාර ගැනීම; ඒ වාෙග්ම 
මනාව ඔපදමන ලද කහවනු ලක්ෂයක් වටිනා රන් තලියකට මහලු 

සිවලකු මුතා කිරීම; ඒ වාෙග්ම එළුවන් විසින් අඳුන් දිවියන් 
ෙගොදුරු කර ගැනීම; මහ විශාල ගල් ජලෙය් පාවීම. ඉතින් ෙම් 
වාෙග් සිහින තමයි දැක්ෙක්. ඒ වාෙග් ෙම් ආණ්ඩුවටත් ෙම් ෙකටි 
කාලය තුළ සම්පූර්ණෙයන්ම ආර්ථිකය අෙනක් පැත්ත හරවන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

මම එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? ෙමම රජය 2015 වසෙර්දී අය 
වැය ෙල්ඛන ෙදකක් ඉදිරිපත් කළ බව අප දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙලෝක වාර්තාවක් පිහිෙටව්වා කියා මා හිතනවා. 
ෙමොන රෙට්වත් මුදල් ඇමති ෙකෙනක් කරපු නැති ෙදයක් තමයි 
එතුමා කෙළේ. ඒ ෙමොකක්ද? ඉතිහාසයට බලපාන පරිදි බදු - 
retrospective taxes - ගහපු එක. එය සදාචාරයට විරුද්ධයි. මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් ගැන මීට ෙපරත් කථා කර තිෙබනවා. ෙම් 
වාෙග් ෙදයක් තමයි මුදල් ඇමතිතුමා කෙළේ. Super Gain Tax 
කියා බද්දක් දැම්මා. ඊළඟට, Mansion Tax කියා බද්දක් දැම්මා. 
ෙම්වා ඉතිහාසයට බලපාන පරිදියි දැම්ෙම්.  

2015 අය වැෙය්දී අපි දැක්ෙක් ෙමොකක්ද? මුදල් ඇමතිතුමා 
එතුමාෙග් සමහර යහළුවන්ට උදවු කරන්න ඕනෑ නිසා විෙශේෂ 
ෙයෝජනා පමාණයක් ඉදිරිපත් කළා. "ෙරජිෙනෝ" කැසිෙනෝවලට 
තිබුණු බදු ඔක්ෙකෝම අයින් කළා. ඒ වාෙග්ම ලංකාවට caravan 
carriages ෙගන්වන්ෙන් එකම එක පුද්ගලෙයක්. එම පුද්ගලයා 
මුදල් ඇමතිතුමාෙග් ඉතාම කිට්ටු යහළුෙවක් නිසා caravan 
carriagesවලට තිබුණු බද්ද අයින් කළා. ඒ වාෙග්ම කළුතර වාහන 
සවි කරන ෙකෙනකුට යම් කිසි සහනයක් ෙදන්න ඕනෑ නිසා ඒ 
අයට සහනයක් දුන් බවත් අප දන්නවා. ඊළඟට, අපි දැක්ක ෙදයක් 
තමයි වැට් බද්ද වැඩි කිරීම. සියයට එෙකොළහට තිබුණු වැට් බද්ද 
අය වැය ෙයෝජනා මගින් සියයට දහතුනකට වැඩි කරනවා කියා 
කිව්වා. ඊට පසුව එය සියයට පහෙළොවකට වැඩි කරනවා කිව්වා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් තුළින් අපට ෙපනී යන්ෙන් 
හරි පතිපත්තියක් නැහැ කියන එකයි. එය සියයට දහතුනක් 
කරනවාද, සියයට පහෙළොවක් කරනවාද,  ෙමොකක්ද කරන්ෙන් 
කියලා ෙම් කට්ටිය දන්ෙන් නැහැ. ෙමතැනදී ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
කවුරු හරි මන්තී ෙකෙනක් කියනවා නම් "විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
නිසා ෙම් තරම් විෙරෝධතාවක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා" කියලා, ඒක 
නිවැරැදියි. අද ෙම් විෙරෝධතා ඔක්ෙකෝම ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
ආණ්ඩුව අනාගත් නිසාය කියන එක අපට පැහැදිලිවම කියන්න 
පුළුවන්. ජනතාවට ෙමෙහම විශාල බදු පමාණයක් ගහමින් ෙම් 
ආණ්ඩුව කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් ආණ්ඩුව රුපියල් මිලියන 
790කට අලුෙතන් වාහන ෙගනාවා. අෙප් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්තුමාටත් 
රුපියල් මිලියන 70කටද ෙකොෙහේද වාහනයක් හම්බ වුණා කියලා 
පුවත් පත්වල සඳහන් වී තිෙබනවා අපි දැක්කා. ෙම්වා ඇත්තද, 
නැද්ද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, පුවත් පත්වල සඳහන් වී 
තිබුණා. 

ඊළඟට, “The Banker” magazine එක ආසියාෙව් ෙහොඳම 
මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාව නම් කළා. 
ආසියාෙව් ෙහොඳම මුදල් ඇමතිකම අෙප් රටට හම්බ ෙවනෙකොට, 
අෙනක් රටවල සිටින මුදල් ඇමතිවරුන් ෙකොයි වාෙග්ද කියලා 
මට යම් කිසි විධියක භයකුත් ඇති වුණා. හැබැයි, ෙමෙහම 
තත්ත්වයක් තිබියදී, ඉදිරිෙය්දී Cabinet reshuffle එකක් කරලා 
මුදල් ඇමතිතුමාව මාරු කරාවි කියා පුවත් පත්වල සඳහන් වී 
තිබුණු පුවතක් අපි දැක්කා. ආසියාෙව් ෙහොඳම මුදල් ඇමතිකම 
ලංකාවට හම්බ ෙවලා තිෙබනවා නම්, එතුමාව මාරු කරන්ෙන් 
ඇයි කියන එක ගැනත් අපට ෙමතැනදී පශ්න කිරීෙම් වුවමනාවක් 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට, තවත් කාරණාවක් තිෙබනවා. මාර්තු පස්වැනි දා “Sri 
Lanka Guardian” කියන website එෙක් සඳහන් වී තිබුණා, IMF 
එෙක් සිටින නිලධාරින් තුළ අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියාකලාපය සම්බන්ධව විශාල සන්ෙතෝෂයක් නැහැ කියලා. ඒ, 
බැඳුම්කර නිකුත් කිරීෙම් පශ්නයක් - bond issue එකක් - 
පිළිබඳවද, එෙහම නැත්නම් සමහර ඇමතිවරුන්ෙග් නෑදෑයින්ට, ඒ 
කට්ටියෙග් දූවරුන්ට bonded warehouses දීපු නිසාද, එෙහමත් 
නැත්නම් Perpetual Treasuries Limited එෙකන් ෙඩොලර් 
10,000ක් apartment එකකට ෙගවපු නිසාද, එෙහමත් නැත්නම් 
IMF එෙක් ඉන්නා අයෙග් කැමැත්ත නැති නිසාද කියලා මා 
දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, Cabinet reshuffle එකක් සිදු කර ඊට පසුව 
ෙම් මුදල් ඇමතිකම මාරු ෙවනවා කියන එක තමයි පුවත් පත්වල 
සඳහන් වී තිබුෙණ්. ෙකෙසේ ෙවතත් අපි නම් විශ් වාස කරන්ෙන්,  
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් මුදල් ඇමතිකම මාරු වුෙණොත්, ෙම් රටට 
යම් කිසි සහනයක් ලැෙබනවා කියන එකයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 අෙප් සමහර ඇමතිවරුන් පකාශ කළ කාරණා සම්බන්ධවත් 

මම ෙමතැනදී යමක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ගරු රවි 
කරුණානායක මහත්මයා ගැසට් එකක් පිළිබඳව කථා කළා. මාස 
23ක් පමාද කරලා එය නිකුත් කරලා,  ඊට පසුව මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් ෙල්කම් ෙකෙනක් එය මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් ෙගොඩට දමන්න හදන එක තමයි මම හිතන විධියට 
ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙමතැනදී private placements ගැන කථා කළා. අපි කවුරුත් 
දන්නා ෙදයක් තමයි දියුණු රටවල් වුණත් bond auctionsවලදී 
සියයට 10කින්, සියයට 20කින් private placementsවලට යනවා 
කියන එක. මම හිතන විධියට ෙම් ගැසට් එක ගැන ෙනොෙවයි කථා 
කළ යුත්ෙත්. අපි කථා කළ යුත්ෙත් ෙමම bond auction එක 
ගැනයි. අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ, රුපියල් බිලියනයක් 
ඉල්ලා තිබුණාම, රුපියල් බිලියන 10කට දමපු ආයතනයක bids 
accept කෙළේ ඇයි කියන එක. අපි එය ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ.  

ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත් මීට ඉස්ෙසල්ලා වැඩිෙයන්ම bid 
කරලා තිෙබන්ෙන්, පස් ගුණයක් දක්වායි. හැබැයි, ෙම් වතාෙව් දස 
ගුණයක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. මීට ඉස්ෙසල්ලා private 
placements ඔක්ෙකෝම නවත්වා bond auction එකකට ගිෙය් එක් 
පාර්ශ්වයකට ෙම්ෙකන් යම් කිසි වාසියක් ලබා ගන්න කමෙව්දයක් 
තිබුණු නිසයි.   

මට කලින් කථා කරපු අෙප් ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් 
මන්තීතුමා කිව්වා,  ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන ෙකොට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා ෙලොකු විෙරෝධතාවක්  දැක්වූවා කියලා. මා හිතන 
විධියට එතුමා ෙම් කාරණාව පටලවාෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගෙනන ෙකොට ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් විෙරෝධතාවක් ඉදිරිපත් 
කෙළේ නැහැ. Office on Missing Persons (Establishment, 
Administration and Discharge of Functions) Bill එක 
ෙගෙනන ෙකොට තමයි විෙරෝධතාව ඉදිරිපත් කෙළේ. සමහර විට 
එතුමා ඒ කාරණා ෙදක පටලවා ෙගන ඇති. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ආර්ථිකෙය් ඇති වී තිෙබන 

ගැටලුකාරී තත්ත්වය ෙදස බැලුෙවොත්, අපට පැහැදිලිව එක 
කාරණයක් කියන්න පුළුවන්. අද අලුතින් මිලියන හත්සියඅනූවක 
වාහන ෙගෙනන ෙකොට, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න සමහර 
මන්තීවරුන්ට ලක්ෂ 7ක වාෙග් දීමනාවක් ෙදන ෙකොට ජනතාවට 
විශාල බදු බරක් පටවලයි ෙම්වා කරන්ෙන්. ඇත්තටම ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙම් ෙද්වල් අනාෙගනයි තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව 
කවුරුවත් කකුෙලන් ඇදීමක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ආණ්ඩුවට තුෙනන් ෙදකක බහුතර බලයක් තිෙබනවා. තුෙනන් 
ෙදකක බහුතර බලයක් ෙම් අයට තිෙබනවා නම් ෙම් විපක්ෂෙයන්
- 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද point of Order 

එක? 
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කියනවා, 

මන්තීවරුන්ට ලක්ෂ හතක් ෙගවනවා කියලා. අපට නම් ලැබිලා 
නැහැ. ඒ නිසා ඒක නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. ලක්ෂ හෙත් ඒවා අපට 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මා ෙමතැනදී පැහැදිලි කරෙගන ආෙව් - 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  දැන් කථාව අවසන් කරන්න. කාලය 

අවසානයි.   

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ෙහොඳයි.  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් කකුෙලන් අදිනවා කියලා 

සමහර මන්තීවරු පැහැදිලි කරන්න හැදුවාට  තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් තිෙබන ආණ්ඩුවකට අවුරුදු ෙදකක් ගිහිල්ලාත් වැඩ 
කරන්න බැරි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මා හිතනවා, ජනතාව 
දැනටමත් ඒක ෙත්රුම් අරෙගනයි තිෙබන්ෙන් කියලා. තුෙනන් 
ෙදකක බලයක් තිෙබනවා. ඉතිරි ඡන්ද 50ක් අවශ්ය නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන කාලය 
ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්නය කියා 
ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද, රීති 

පශ්නය? 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට වරපසාද පිළිබඳ පශ්නයක් 

තිෙබනවා.  මන්තීවරයකු රීති පශ්නයක් ඇහුවාම ඒ පශ්නයට නිසි 
පිළිතුරක් ලබා ෙදන ෙතක් ඔහුට එය අහන්න හැකියාවක් නැද්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පළමුෙවන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ, ඔබතුමා ඇහුෙව් රීති 

පශ්නයක් ෙනොවන බව. නමුත්, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් කරන බව මූලාසනෙයන් මතක් 

කළා. ඒ වාෙග්ම ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා 
ෙව්තධාරිතුමාෙගන්  අවසර අරෙගන එය රැෙගන ආ බවත් මතක් 
කළා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් අහපු 

කාරණාවට පිළිතුරු අවශ්යයි. මට පිළිතුරු ෙනොදීයි microphone 
එක ෙවනස් කෙළේ.  මා ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සම්පදාය 
අනුව - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක 

පැහැදිලියි. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ඇහුම්කන් ෙදන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, ෙව්ලාව නැහැ. 

ෙවනත් මාතෘකාවක් සම්බන්ධවයි දැන් විවාදය යන්ෙන්.  

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඒක හරි. නමුත්, මට ෙම්ක කියන්න ඉඩ ෙදන්න. මම 

ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන ෙකොට ඔබතුමා නවත්වනවා.   මට කියන්න 
ඕනෑ ෙද් කියා ගන්න විධියක් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද, කියන්න තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා  

ඉපදුණා කියලා අෙප් කිසිම අහිතක් නැහැ. එතුමාට සුබ උපන් 
දිනයක් ෙව්වා! එතුමාෙග් උපන් දිනයට ෙනොෙවයි, අපි ෙම් ෙදොස් 
කියන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා - 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ස්වල්ප ෙමොෙහොතක් 

ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එෙහම ෙදන්න බැහැ. ෙව්ලාව නැහැ. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙක්ක් ෙගඩියක් තියා බත් 

පැකට් එකක්වත් ෙගෙනන්න බැහැ. එෙහම නම් ෙමෙහම ෙද්වල් 
සිදු වන විට මන්තීවරු හැටියට අෙප් ආරක්ෂාව ගැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙක්ක් ෙගඩිෙය් සටහන් වන මාංචුව සලකුණ 
ඇත්තටම යකඩ මාංචුවක්ද, අයිසිං මාංචුවක්ද කියලා ෙසොයා 
බැලුවා ද? අපට ඒ ගැන දැන ගන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ෙම්ක 
වරපසාද පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒ සඳහා ඔබතුමා අනුගමනය කරන 
කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද?  එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ පිළිබඳව මා නැවතත් මතක් කරන්ෙන්  කලින් කියාපු 

ෙද්මයි. අපි ගරු කථානායකතුමා මාර්ගෙයන් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා 
බැලීමට කටයුතු කරන්නම්. ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාත් ඒ 
පිළිබඳව දැනුවත් කළා, ෙව්තධාරිතුමා මාර්ගෙයන් අවසර 
අරෙගන එය ෙගනාවා කියලා.  

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
Sir, I rise to a point of Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද, ඔබතුමාෙග් 

රීති පශ්නය? 
 

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගරු මන්තීතුමා මතු කරන 

පශ්නයට අදාළ කාරණයට මා තමයි සෘජුවම මැදිහත් වුෙණ්. 
ෙව්තධාරිතුමාට කථා කරලා - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම්ක දිගින් දිගට ෙගන යන්න අවශ්ය නැහැ. ඒ පිළිබඳව 

උත්තර දුන්නා. දැන් ඒ පිළිබඳව විවාද කරන්න බැහැ.  
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කියන එක වැරදියි. 

ෙව්තධාරිතුමාට කථා කරලා, මහෙල්කම්තුමාට කථා කරලා, නිසි 
අවසරෙයන්, නීත්යනුකූලව කරපු ෙදයක් ඒක. ෙමතුමන්ලා 
ගරහන්ෙන් ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමාෙග් කථාව කරෙගන 

යන්න. [බාධා කිරීම්] නැහැ.  ඒ පිළිබඳව දැන් කථා කරන්න බැහැ. 
[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පශ්නයට පිළිතුරු අවශ්යයි.  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ෙමොකක්ද, රීතිය කියලා කියන්න. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

මම ගරු වීරකුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට දිගින් දිගට කිව්වා. 
මූලාසනය අපහසුතාවට පත් කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ගරු 
ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 
 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු රීතීන් අනුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතුවලට 
සහභාගිවීමට තමයි අවසරය ලබා ෙදන්ෙන්. හැබැයි, අද එතුමා 
උපන් දින ෙක්ක් එකක් කපලා කරලා තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු 
කටයුත්තක්ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ඒ පිළිබඳව අපි ෙසොයා බලනවා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඒක තමයි අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්. 

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
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? ෙම්ක දිගින් දිගට 

ෙගන යන්න එපා. 
 

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අහන්න කැමැතියි 

මන්තීවරු ඉන්න ඕනෑ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ද, හිෙර්ද කියලා? ෙම් අය 
කියන්ෙන් මන්තීවරු ඉන්න ඕනෑ හිෙර් කියලා. එෙහම ආණ්ඩුවක් 
ෙම්ක. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 

ගරු ඩග්ලස ් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. ඔබතුමාෙග් කථාව 
කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තත්පර දහයක් ෙදන්න. 

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එෙහම ෙව්ලාව ෙදන්න බැහැ. රීති පශ්නයක් - point of Order 

එකක් - නම් විතරයි ෙව්ලාව ෙදන්න පුළුවන්.  
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, කරුණාකරලා, - 

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් 

ෙගෞරවෙයන් අහන්ෙන්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උපන් දින සාද 
පැවැත්විය හැකිද කියලායි? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ පිළිබඳවත් අපි ෙසොයා බලනවා.  
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 4.42] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  

நாட் ன் ெபா ளாதார நிைலைமயான  பாாிய ழ்ச்சி நிைலைய 
ேநாக்கிச் ெசன் ெகாண் க்கின்ற த ணத்தில், பல்ேவ  வாி 

ைறகள்  குறித்  நாம் இந்தச் சைபயிேல ெதாடர்ந்  வாதப் 
பிரதிவாதங்கைள நடத்திக்ெகாண் க்கின்ேறாம். இவ்வாறான 
ெதா  நிைலயில், எம  கணக்காய்வாளர் நாயகத்தினால் 
ெவளியிடப்ப கின்ற கணக்காய்  அறிக்ைககைள 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  ஊடகங்கள் ெவளியிட்  வ கின்ற 
விமர்சனங்கைள - ஆய் கைளப் பார்க்கின்றேபா  இங்கு 
குறிப்பி கின்ற வாிகைள அறவிடக்கூ ய அரச நி வனங்கள் 
அந்தந்த வாிகைள உாிய ைறயில் அறவிட் க் ெகாள்வதற்கான 
ெசயற்பா கைள ன்ென க்கின்றனவா என்ற சந்ேதகேம 
எ கின்ற . ஊடகங்கள் கூ வெதல்லாம் உண்ைமயல்ல என்  
எவேர ம் கூறினா ம், ஊடகங்களில் ெவளிவ ம் இவ்வாறான 
தகவல்கேள எம  மக்க க்கு ேநர யாகச் ெசல்லக்கூ ய 
தகவல்களாக அைமகின்றன. எனேவ, இவற்ைற 
ஏற் க்ெகாள்கின்ற தரப்பினர் அதிகமானவர்களாக ம் ம க்கின்ற 
தரப்பினர் மிகக் குைறந்த எண்ணிைகயினராக ம் இ ப்பதால், 
ஊடகங்கள் ெவளியி கின்ற தகவல்கள் ெதாடர்பில் நாம் 
உதாசீனமாக இ ந் விட யா  என்பைத இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

ஒ  நாட் ன் ேதசிய உற்பத்தியான  வளர்ச்சியைடகின்ற 
நிைலயில் அதன் ெப ேப கள் மக்கைள ேநாக்கிப் பாய்த ம், 
அத டாக தனிநபர் வ மானம் உயர்வைடகின்ற சூழ்நிைலயில் 
ேநர  வாிகள் ேபான்றவற்றால் அரசின் வாி வ மானம் 
உ திப்ப த்தப்ப வ ம், வாி வ மானம் இவ்வா  
உயர்நிைலைய அைடகின்றேபா  அரசுக்கு கடன் ெபறேவண் ய 
ேதைவ குைறவைடவ ம் ெபா வானெதா  ெபா ளாதாரப் 
ேபாக்காகும். எனி ம். கடந்த காலங்கைள ஆராய்ந்  
பார்க்கின்றேபா , எம  நாட் ல் வாி வ மானமான  குறிப்பிட்ட 
வளர்ச்சி நிைலைய எட்டாமல் இ ப்பைதேய ெதாடர்ந் ம் 
காணக்கூ யதாக இ க்கிற . உதாரணமாக, நாட் ன் ெமாத்தத் 
ேதசிய உற்பத்தி ஒ  பாய் வளர்ச்சி கண் க்கும் நிைலயில், 
அரசாங்கத்தின் வ மானமான  70 - 74 சத த அளவிலான 
வளர்ச்சிையேய கண் க்கிற . இ , வாி காைமத் வத்தில் 
காணப்ப கின்ற பாாிய குைறபா  என்  கூறேவண் ம்.    
வைளந்  ெகா க்கக்கூ ய வாி வ மானத்தின் பல னமான 
தன்ைம, பல னமான வாி நிர்வாகம், வாி விதிப் களி ந்  

தப்பித் ச் ெசல்லல் ேபான்ற விடயங்கள் இத்தைகய நிைலக்குக் 
காரணமாக இ க்கின்றன என்ேற குறிப்பிட் க் கூறேவண் ம்.  

சுமார் 20 வ டங்க க்கு ன்னர் எம  நாட் ன் 
ெபா ளாதார நிைலைய எ த் க்ெகாண்டால், அரச வ மானம் 
சுமார் 165 பில் யன் பாயாக இ ந்த நிைலயில், அரச கடன் 
ெசலவினமான  சுமார் 84 பில் யன் பாய் என்ற நிைல 
காணப்பட்ட . ஆனால், இன்  அரச வ மானத்ைதவிட 
அதிகள  அதிகாித்த நிைலயிேலேய எம  கடன் ெசலவினங்கள் 
காணப்ப கின்றன. ஆகேவ, அரச வ மானம் ன்  மடங்காக 
அதிகாிக்கின்ற நிைலயில், அரச கடன்க க்கான ெசலவினங்கள் 
3.4 மடங்காக அதிகாிக்கின்ற . அதன்ேபா  அரசின் ஏைனய 
ெசலவினங்கைள ம் ேசா்த்  ெமன்ேம ம் கடன் ெபறேவண் ய 
அரசின் நிைலப்பாடான  வ டாவ டம் அதிகாிக்கும் என்ப  
ெதட்டத்ெதளிவாகின்ற  என்பைத இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். இத்தைகய நிைலயில் அரச வ மானத்ைத 
அதிகாித் க்ெகாள்வத டாகேவ கடன் ெசலவினங்கைளக் 
கட் ப்ப த்தக்கூ ய நிைலைய நாம் அைடயலாம். எனி ம், 
அதற்குாிய வைகயிலான வாிக் ெகாள்ைக எம  நாட் ல் 
வ ப்ெபறா ள்ள நிைலயில், அ ம் அண்ைமக் காலத்தில் 
சாத்தியமாகப் ேபாவதில்ைல என்ேற கூறேவண் ய 
நிைலைம ள்ள .   

ெபா ளாதார நிைலயில் நா  வளர்ச்சி கின்றேபா  
ப ப்ப யாக அரசின் ேநர  வாிகள் உயர்வைடதல் ேவண் ம். 
குைறந்த வ மான ள்ள காலகட்டங்களின்ேபா  ேநர  வாி 

ைறைமயிலான தனிநபர் மீதான வாியான  ெச த்தப்ப கின்ற 
விகிதத்தில் ழ்ச்சியைடகின்ற காரணத்தினால், அதிகளவில் 
ெபா ட்கள் மீ  விதிக்கப்ப கின்ற மைற க வாிகளால் 
வ மானத்ைத ஈட்டேவண் ய நிைல அரசுக்கு ஏற்ப கின்ற . 
இந்த வைகயில், கடந்தகால எம  கடன்கைள 
எ த் க்ெகாண்டால், அவற்றில் எம  நாட் ல் உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள ேமம்ப த் வதற்ெகனப் ெபறப்பட்ட கடன்க ம் 
பாாியளவில் அடங்குகின்றன. ெபறப்பட்ட கடன்களில் 
அவ்வாறான வசதிகைள ம் ஏற்ப த்தியி க்கலாம். 
உற்பத்திகைள விைனத்திறன் ஆக்குவதற்கும் உற்பத்திச் 
ெசலவினங்கைளக் குைறப்பதற்குமான காரணிகள் பல இந்த 
உட்கட்டைமப்  என்கின்ற பதத்தி ள் அடங்குகின்றன. 
அதாவ , உற்பத்திக்குத் ைண ாிகின்ற மின் ற்பத்தி, 
ெப ந்ெத க்கள், ைற கங்கள், விமான நிைலயங்கள், 

ைகயிரதப் ேபாக்குவரத் க் கட்டைமப்  ேபான்றவற்ைறக் 
குறிப்பிடலாம். இவ்வாறான வசதிகள் அைனத் ம் ெசய்யப்பட் ம் 
இந்த நாட் ல் ஏற்பட் ள்ள உற்பத்தியின் வளர்ச்சியான  என்ன? 
என்ற ேகள்வி இயல்பாகேவ எ கின்ற . எத்தைன 

தலீட்டாளர்கள் கடந்த காலங்களில் எம  நாட் க்கு வந்  
தங்கள  தலீ கைள ேமற்ெகாண் ள்ளார்கள்? இதற்குப் 
பதிலாக, தற்ேபாைதய எம  ெபா ளாதார நிைலயின் ன்பாக 

தலீ கைள ேமற்ெகாள்ள வ பவர்கள்கூட தி ம்பிச் 
ெசல் கின்ற ஒ  நிைலையேய நாம் கண் வ கின்ேறாம்.  

தனிநபர் வ மானம் அதிகாிக்கப்பட் ள்ளதாகக் 
கூறப்ப கின்ற சந்தர்ப்பங்களி ம் அரச வ மானம் 
அதிகாிக்கவில்ைல என்றால், உண்ைமயிேலேய தனிநபர் 
வ மானம் அதிகாித் ள்ளதா? என்ற ேகள்வி எ கின்ற . அ  
உண்ைம எனில், ஒ ங்கான ைறயில் வாி அறவிடல்கள் 
இடம்ெப வதில்ைலயா? என்ற ேகள்வி அ த்  எ கிற . 
இவ்வாறான ெபா ளாதார வளர்ச்சியின் பிரதிபலன்கள் 
கீழ்ேநாக்கிச் ெசல்லா , குறிப்பிட்ட ஒ  கு  சார்ந்  கசி ம் 
நிைலயான ‘வ மான வியாபிப் ப் குைறபா கள்’ கைளயப்பட 
ேவண் ள்ளைத இங்கு மீண் ம் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

எம  அண்ைடய நாடான இந்தியாைவப் ெபா த்தவைரயில், 
1990ஆம் ஆண்  19 தமாக இ ந்த அதன  ைமயான 
ேநர  வாி வ மானம், 2010ஆம் ஆண்டாகும்ேபா  59 தமாக 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அதிகாித் ள்ள . அதாவ , மைற க வாி வ மானத்ைதத் 
தாண் ய நிைலயில் ேநர  வாி வ மானமான  அதிகாித் ள்ள . 
இ  ாித ெபா ளாதார வி த்திைய ம் அத டான 
தனிநபர்கள  வாி ெச த் ம் இய ைமைய ேம 
எ த் க்காட் வதாக அைமகின்ற . அதாவ , "ெபா ளாதாரம் 
வளர்ச்சி அைடகின்றேபா  ேநர  வாிகளின் பங்களிப்  
ப ப்ப யாக வளர்ச்சி ெப ம்" என்கின்ற ெபா ளாதார 
சித்தாந்தத்ைத இந்தியா உ தி ெசய்தி ப்பைதப் ேபான்  நா ம் 
எம  நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சியின்பால் இன் ம் 
பன்மடங்கு அவதானத்ைதச் ெச த்தேவண் ள்ள  என்பைத 
இங்கு வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நாட் ல் ஏற்பட் க்கும் ெபா ளாதார ழ்ச்சி மற் ம் 
அதிகாித் ள்ள உள்நாட் , ெவளிநாட் க் கடன் சுைம ேபான்ற 
காரணங்களால் பல்ேவ  வைகயிலான ேநர  மற் ம் மைற க 
வாி ைறைமகள் விதிக்கப்பட் ம் அைவ வர்த்தமானியில் 
பிரசுாிக்கப்பட் ம் வ கின்றன. எனி ம், உாிய ைறயில் அந்த 
வாிகைள அறவி வதற்குத் தவறிவி கின்ற அல்ல  
ேவண் ெமன்ேற தவிர்த் வி கின்ற நிைலப்பா கள், அந்த 
வாிகைள அறவி ம் தரப்பினாிடத்ேத காணப்பட்டால் அல்ல  
அவ்வாறான நிைலப்பாட் க்கு அத்தரப்பினைரத் தள்ளிவி கின்ற 
பணிப் ைரகள் ேமல்மட்ட வாாியாக வி க்கப்பட்டால், அரச 
வ மானம் என்ப  ழ்ச்சியைட ம் நிைலயில், குறிப்பிட்ட ஒ  
சாரார் மாத்திரம் இந்த ழ்ச்சியில் வளர்ச்சியைடகின்ற நிைல 
காணப்ப ம். இந்த ழ்ச்சிையத் க்கி நி த்தேவண் ய பாாிய 
சுைம சாதாரண மக்கள்மீேத திணிக்கப்ப கின்ற .  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, please give me one more minute.  

எம  கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் 2015ஆம் ஆண் க்கான 
கணக்காய்  அறிக்ைகையப் பார்க்கின்றெபா , 2015ஆம் 
ஆண்  ஜனவாி மாதம் 29ஆம் திகதி தல் அ க்கு 
வ ம்வைகயில் விதிக்கப்பட் ள்ள, 2015ஆம் ஆண்  நவம்பர் 
மாதம் 15ஆம் திகதி அல்ல  அதற்கு ன்பாகச் ெச த்தப்பட 
ேவண் ெமன வர -ெசல த் திட்டத்தில் அ லாக்கப்பட் ந்த 
'ெகசிேனா' வாிைய அறவிடாைம காரணமாக 1,000 மில் யன் 

பாய் வ மான இழப்  அரசுக்கு ஏற்பட் ள்ளதாகத் 
ெதாியவ கின்ற . அ ேபான்  2000ஆம் ஆண்  தல் 
அறவி வதற்ெகன வர -ெசல த் திட்டத்தால் 
தீர்மானிக்கப்பட் ந்த மாளிைக வாி, கு யகல்  வாி 
ேபான்றைவ அறவிடப்படாைம காரணமாக ம் இலங்ைகச் 
சுங்கத்தில் ெபா ட்களின் ெப மதி மதிப்பீ கள் அ க்க  
மாற்றப்ப வதனா ம் அரசுக்கான வ மானம் பாாிய அளவில் 
இழக்கப்ப வதாகேவ ெதாியவ கின்ற . எனேவ, வாி அற ட்  
நடவ க்ைககைள வ ள்ளதாக மாற்றியைமக்க ேவண் ெமன்  
கூறி, ேநரத்ைதக் க த்திற்ெகாண் , இத் டன் என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Harshana 

Rajakaruna. Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Mujibur Rahuman to the Chair? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that Hon. Mujibur Rahuman do now take 

the Chair. 

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

 

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the 
Chair, and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 4.51] 
 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශෙය් 

නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමයන් ෙදකක් 
විවාදයට ගන්නා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඒ ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා 
කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳව ඉතා සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් 
විපක්ෂෙය් සිටින මන්තීවරුන් කියන කථා අහෙගන ඉන්නා විට 
මා විමතියට පත් ෙවනවා. එක ෙව්ලාවකට මට හිෙතනවා, ෙම් 
ෙගොල්ලන් මැරිලා ඉපදිලාද කියලා. වර්තමාන විපක්ෂෙය් ඉන්න 
කණ්ඩායම තමයි වසර දහයකට ආසන්න කාලයක් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය පාලනය කෙළේ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් කණ්ඩායම තමයි 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙමවැනි බැරෑරැම් තත්ත්වයකට ෙගන එන්න 
මූලිකත්වය ෙගන කටයුතු කෙළේ. එෙසේ මූලිකත්වය ෙගන කටයුතු 
කරපු අය අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ ඒක අමතක කරලා, ෙමවැනි 
ෙකටි කාලයක් ආණ්ඩු කරපු කාල සීමාෙව් අප විසින් ගනු ලැබූ 
තීන්දු-තීරණ නිසාද එෙහම වුෙණ් කියලා අද පශ්න කරනවා.  

පසු ගිය කාල සීමාෙව් ආණ්ඩු ෙකරුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන 
එක ගැන මම මතක් කරලා ෙදන්න කැමැතියි. එක පවුලක් මුළු 
රෙට්ම ආණ්ඩු කරපු කාලෙය් ඒ ආර්ථිකය සම්පූර්ණ වශෙයන් 
ෙමෙහයවූෙය් පධාන පවුෙල් ෙදතුන් ෙදනා පමණයි. ඒ අයට ඕනෑ 
විධියට විතරයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කියාත්මක වුෙණ්. ඒ 
අවස්ථාවලදී නිලධාරින්ට වචනයක් කථා කර ගන්න බැරි ෙවලා 
තිබුණා. ඒ නිලධාරින්ට ඕනෑ ෙද් ෙනොෙවයි කියාත්මක වුෙණ්. 
එදා ජනාධිපති මන්දිරෙය්, අරලියගහ මන්දිරෙය් ඉඳලා කියාත්මක 
වුණු අවශ්යතාවන් තමයි කියාවට නැංවූෙය්. එවැනි කාල 
වකවානුවකදී තමයි ඉතිහාසෙය් ආර්ථික වශෙයන් වැඩිම 
විනාශයට පත් ෙවන්න ෙහේතු කාරණා වුෙණ්. මා ඒක මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගැන කථා කරන ෙකොට 
වසර ගණනාවක සිට රජෙය් ආදායම දිෙනන්-දින,  වර්ෂෙයන්-
වර්ෂය පහළට වැටුණු බව කියන්න ඕනෑ. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් බලන ෙකොට, 1990දී රාජ්ය ආදායම සියයට 21ක 
පමණ පමාණයක් තිබුණා. 2014දී මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය 
අවසන් වන ෙකොට, සියයට 21 වශෙයන් තිබුණු මුළු රාජ්ය 
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ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 11.4 දක්වා අඩු වුණා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 19ක් 
තිබුණු බදු ආදායම සියයට 10.1 දක්වා අඩු වුණා. රාජපක්ෂ පාලන 
කාල සීමාෙව්දී රෙට් ආදායම විශාල වශෙයන් අඩු වුණා.  කලාපය 
දිහා බලන ෙකොටත් එෙහමයි. කලාපය දිහා බලනෙකොට, මහ 
ෙලොකු රටවල් ෙනොෙවයි, මියන්මාරය, මැෙල්සියාව, තායිලන්තය, 
වියට්නාමය, කාම්ෙබෝජය වැනි හැම රටකම බදු ආදායම සමඟ 
සංසන්දනය කරන ෙකොට, අෙප් ලංකාෙව් බදු ආදායම ඉතා අඩු 
මට්ටමකයි තිබුෙණ්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් කාල වකවානුවක තමයි 
අපට රට භාර දුන්ෙන්.  

එදා 2015 ජනවාරි 08වන දා අපට භාර ෙදන ෙකොට අෙප් රට 
ආර්ථික වශෙයන් සිංගප්පූරුවක්, එෙහම නැත්නම් 
ස්විට්සර්ලන්තයක් ෙනොෙවයි. රෙට් රාජ්ය ආදායම මදි වුණා, ණය 
ටික ෙගවන්න. එවැනි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිබුෙණ්. 
පුනරාවර්තන වියදම් ෙගවන්නත් අමාරු තත්ත්වයකයි තිබුෙණ්. 
ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කළ යුතු පාග්ධන වියදම් වර්ෂෙයන් වර්ෂය 
අඩු කළා. අෙප්  ෙපොලියයි, ණය වාරිකයයි ෙගවා ගන්න බැරි 
ආර්ථිකයක් තමයි අපට භාර දීලා තිබුෙණ්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් අපට භාර දීලා, දැන් ෙම් අය අනික් 
පැත්තට කථා කරනවා, ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ ෙමොනවාද  කෙළේ 
කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, අෙප් කලාපය දිහා බලන 
ෙකොටත් පසුගිය කාල සීමාෙව්දී ඒ සෑම රටක්ම අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන්, ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල් පමාණය බලන 
විට අපට වඩා ඉදිරිෙයන් සිටිය බව. අධ්යාපනය දිහා බලන ෙකොට, 
ෙසෞඛ්ය දිහා බලන ෙකොට වසෙරන් වසර අඩු මුදල් පමාණයක් 
ෙවන් කෙළේ. ෙමන්න ෙම් වාෙග් කාල වකවානුවක අෙප් හිටපු 
අමාත්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා කථා කරනවා, ණය බර 
ගැන. අෙප් ආණ්ඩුව තමයි ෙම් ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා 
කියනවා. ඉතිහාසෙය් 2005 සිට 2010 දක්වා කාලය තුළ මුළු ණය 
බරතාව ෙදගුණයකින් ඉහළ ගියා. ඒ, 2005 සිට 2010 දක්වා 
විතරයි. ඒ, එක කාල සීමාවක්, රාජපක්ෂ පාලනෙය්.  

2005 සිට 2014 දක්වා කාලය තුළදී මුළු ණය බරතාව සියයට 
33කින් ඉහළ ගියා. එතෙකොට ෙම් ණය ගත්ෙත් අපිද? ෙම් ණය 
ගත්ෙත් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාද,  එෙහම නැත්නම් රවි 
කරුණානායක මුදල් අමාත්යතුමාද? නැහැ. ෙම් ණය ගත්ෙත්, 
පසුගිය ආණ්ඩුව. ඒ තීන්දු තීරණ සියල්ලම ගත්ෙත් අද ෙම් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න කණ්ඩායම. දැන් අපට ඇඟිල්ල දික් 
කරනවා, අපි ණය ගන්නවාය කියලා. අපට ණය ගන්න සිදු වනවා. 
ෙම් ආණ්ඩුව ණය ගන්ෙන් නැතිව ෙකටි කාලීනව ෙගන යන්න 
බැහැ. ඒකට පධානම ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් කරපු අනවශ්ය ආෙයෝජනයි. ඒ ආෙයෝජන කෙළේ 
ෙමොනවායින්ද? තමන් සල්ලි උපයාෙගනද? එෙහම නැත්නම් ෙම් 
විපක්ෂෙය් ඉන්න හිටපු මැති ඇමතිවරු ෙපෞද්ගලිකව මුදල් 
ආෙයෝජනය කරලාද? නැහැ. ෙම් ආෙයෝජන සියල්ලම කෙළේ ණය 
තුළින් තමයි. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ. ෙම් වාෙග් අනවශ්ය, අවාසනාවන්ත ආෙයෝජන 
සියල්ලම සිදු කෙළේ ණය අරෙගනයි. දැන් ඒ ණය අපට ෙගවන්න 
ෙවලා තිෙබනවා, ඒ පව් අපට ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ණය 
ගත්තාට පස්ෙසේ, වසර 5ක විතර  grace period එකක් දීලා 
තිෙබනවා, ණය ආපසු ෙගවන්න. දැන් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවට 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා, පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් ගත් ණය ෙගවන්න. 
ඉතින් එක්වර ලැෙබන එම ණය පමාණය ෙගවන්න අපටත් යම් 
ණය පමාණයක් ගන්න ෙවනවා. ඒක අපි කැමැත්ෙතන් කරන 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. නමුත්, අවාසනාවන්ත ආර්ථිකයක් තිෙබන 
රටක් අපට භාර දුන්ෙන්. එම ණය අරෙගන පවතින ණය බරට 
සාර්ථකව මුහුණ ෙදන්න ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී අපට පුළුවන් 

ෙවලා තිෙබනවා. පසුගිය 2015-2016 කාලය තුළ රාජ්ය ආදායම 
විශාල ෙලස - සියයට 30කට ආසන්න පමාණයකින් - වැඩි 
කරගත් බව අපි විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී රාජ්ය ආදායම වැඩි කර 
ගන්න පුළුවන් වුණා. ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී රාජ්ය ආදායම වැඩි 
කරගන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙමොන ෙහේතුව නිසාද? විෙශේෂෙයන්ම 
අයුතු ෙලස ෙම් රටට විවිධ අමුදව්ය ෙගනාවා. අපි එදා එතෙනෝල් 
ෙගන්වීම පිළිබඳව හඬ නැඟුවා. එතෙනෝල් ගැන කථා 
කරනෙකොට සමහර අය කිව්වා, එෙහම ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලා. නමුත්, දැන් ඉතා පැහැදිලිවම ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් 
රටට ෙගන එන සියලුම අමුදව්ය සඳහා නිවැරදි ආකාරයට බදු 
ෙගවන්න සිදුවීම අෙප් ජාතික ආදායම වැඩිවීමට පධාන ෙහේතුවක් 
ෙවලා තිෙබන බව.  

පසුගිය කාලෙය් බදු ෙගවන්ෙන් නැතුව තමයි ෙම් රටට එවැනි 
අමුදව්ය ෙගනාෙව්. එතෙනෝල් ඊට ඇති උදාහරණයයි. ආර්ථිකය 
නිවැරදි මඟකට ෙගනැල්ලා, ෙම් රෙට් ආදායම වැඩි කරගන්න 
අවුරුද්දක් ඇතුළත අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, සංචාරකයන් විශාල සංඛ්යාවක් නැවත ආකර්ෂණය 
කරගන්නත් අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රටට පැ මිෙණන 
සංචාරකයන් සංඛ්යාව වසරකට සියයට 30ක් වෙග් විශාල 
පමාණයකින් වැඩිෙවලා තිෙබනවා. රජයටත්, ෙම් රෙට් සිටින 
ව්යවසායකයන්ටත්, ඒ වාෙග්ම නන් අයුරින් වක ෙලස 
යැෙපන්නන්ටත් දැන් එම පතිලාභ භුක්ති විඳින්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. වසර 2ක් වැනි ෙකටි කාලයක් තුළදී, ඒ වාෙග්ම 
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවලා අවුරුදු එකහමාරක කාලයක් තුළදී,- ෙම් යහ 
පාලන රජය බලයට පත්ෙවලා, අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්ෙවලා 
අවුරුදු එකහමාරයි. ජනාධිපතිතුමා පත්ෙවලා වසර 2යි.- ආර්ථිකය 
නිවැරදි මඟකට ෙග්න්න අපට හැකිෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම 
පැහැදිලියි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් දිනවල පධාන වශෙයන් කථාෙවන 
කාරණාවක් තමයි, විෙද්ශ සංචිත අඩුෙවලා තිෙබනවා කියන එක. 
විෙද්ශ සංචිත අඩුවීම නිසා අද රුපියෙල් අගය අඩුෙවලා, 
බාල්දුෙවලා තිෙබනවා, එදා රුපියල් 130ක් වැනි ගණනකට 
තිබුණු ඇෙමරිකානු ෙඩොලරෙය් අගය දැන් රුපියල් 150ට වඩා 
වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. ෙම්  ගැන දැන ගන්න tuition 
master ෙකෙනක් ෙවන්න ඕනෑ නැහැ; එෙහම නැත්නම් උපාධි, 
පශ්චාත් උපාධි ලබාෙගන තිෙබන්නට ඕනෑ නැහැ. නමුත්, ආර්ථික 
විද්යාව දන්නා සාමාන්ය ෙකෙනකුට ෙහෝ සාමාන්ය දැනුමක් 
තිෙබන O/L විභාගය pass ෙකෙනකුට ෙහෝ ෙත්ෙරනවා, ෙමතැන 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක. ෙමෙහම වුෙණ්, 
ලංකාෙව් තිෙබන පශ්නයක් නිසා ෙනොෙවයි. විපක්ෂෙය් අය 
උත්සාහ කරන්ෙන්, මුදල් අමාත්යතුමාෙග්, එෙහම නැත්නම් 
ජනාධිපතිතුමාෙග්, එෙහමත් නැත්නම් අගමැතිතුමාෙග් 
අනවෙබෝධය නිසා, එෙහම නැත්නම් ඒ අය ආර්ථිකමය වශෙයන් 
නිවැරදි පතිපත්ති ගත්ෙත් නැති නිසා ෙම් මිල ඉහළ යාම සිදු වුණා 
කියන එක ෙපන්වන්නටයි. ඒක ෙනොෙවයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

එදා, ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථිකය කඩා වැෙටන ෙකොට, 
ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථික වර්ධනය නතර වී තිෙබන ෙකොට, ඔවුන් 
දියුණු වන රටවල මුදල් ආෙයෝජනය කළා. එෙසේ මුදල් 
ආෙයෝජනය කරන ෙකොට ශී ලංකාව වෙග් රටවලට 
ඇෙමරිකාෙවන් ආෙයෝජන ආවා. එතෙකොට අෙප් විෙද්ශ සංචිත 
පමාණය වැඩි වුණා. ඇෙමරිකාව ලංකාෙව් ආෙයෝජන කිරීම 
ෙහේතුෙවන් අෙප් විෙද්ශ සංචිත වැඩිවීම නිසා රුපියල යම් 
සමතුලිතතාවකට ෙගන එන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් අද 
ඇතිෙවලා තිෙබන තත්ත්වය තමයි, අද ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථිකය 
වර්ධනය ෙවලා තිබීම. අද ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථිකය දියුණු ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතෙකොට ආෙයෝජකයන් හැටියට ඔවුන් බලන්ෙන්, වැඩිෙයන් 
දියුණු වන තැනකට ආෙයෝජනය කරලා වැඩි ලාභයක් 
උපයාගන්නයි. පසුගිය කාලෙය්දී ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරපු 
විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් නැවතත් ඇෙමරිකාවට මුදල් අරෙගන 
යනවා. ඇෙමරිකාවට මුදල් අරෙගන යන්ෙන් ලංකාවත් එක්ක 
තිෙබන තරහක් නිසාවත්, ලංකාෙව් ආර්ථික පතිපත්තිවල 
පශ්නයක් නිසාවත්, එෙහම නැත්නම් මුදල් ඇමතිතුමාෙග් 
පශ්නයක් නිසාවත්, එෙහමත් නැත්නම් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල 
පශ්නයක් නිසාවත්, ෙවන කිසිම ෙහේතුවක් නිසාවත් ෙනොෙවයි. 
ඇෙමරිකාෙවන් ලබා ගන්න පුළුවන් ලාභය ලංකාෙවන් ලබා 
ගන්න පුළුවන් ලාභයට වඩා වැඩියි. එතෙකොට ආෙයෝජකයන් 
හැටියට ඇෙමරිකාවට මුදල් ටික ෙගනියනවා. ෙම් මුදල් 
ෙගනියනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම ෙඩොලරය ඉහළ යනවා. ඒක අපට 
කෘතීම ෙලස වළක්වන්න පුළුවන්. එදා, 2008, 2009 වසරවලදී 
අෙප් රුපියෙල් අගය පහළට යන විට කෘතීම ෙලස එයට මැදිහත් 
වුණා. එවැනි කෘතීම මැදිහත්වීමකින් තමයි ඒක නතර කර 
ගත්ෙත්. නමුත්, එය නිවැරදි ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක වැරදියි. 
වර්තමානෙය්දී ඒ සඳහා කෘතීම ෙලස මැදිහත්වීමක් අප සිදු 
කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඒ සඳහා ඉදිරිෙය්දී ඉතා සාර්ථකව නිවැරදිවීමක් ඒ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථිකෙය්ම සිදු ෙවනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය නිවැරදි පියවර 
දැන් අරෙගන තිෙබනවා. ෙමය ෙද්ශපාලනීකරණය කර, උගත් 
බුද්ධිමත් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් කටින් "ෙම් රෙට් ආර්ථිකය විනාශ 
කරන යුගයක් දැන් ආරම්භ කරලා"යි කියා ගැලරිෙය් සිටින අයට 
කීම තුළින් අපට දුකක්, කණගාටුවක් ඇති වනවා. ෙම් රට යහ 
පාලන ආණ්ඩුව තුළින් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, 
රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාෙග්ත් පධානත්වෙයන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් යන ෙම් පධාන පක්ෂ 
ෙදක එකතු ෙවලා පසු ගිය කාලෙය් ෙවච්ච වැරදි නිවැරදි 
කරෙගන ඉදරියට ෙගනයන්න දරන උත්සාහයට, ෙම්  ෙඵතිහාසික 
අවස්ථාවට අකුල් ෙහළන්න එපා කියා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියා සිටිනවා. තමන්ෙග් දූ 
දරුවනුත් ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ලබනවා නම්, ඒ අයටත් ෙම් 
රෙට්ම තමයි ජීවත් ෙවන්න ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලැබුණු කාලය දැන් අවසානයි. 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
එෙහම නම්, ෙම් රට නිවැරදි මගට ෙගනියන්න උත්සාහ කරන 

අවස්ථාෙව්දී ඒ සඳහා අපි හැෙමෝම එකතු ෙවලා සහෙයෝගය ලබා 
දී  ෙම් රට ෙගොඩනඟන්න උත්සාහ කරමුයි කියන ඉල්ලීම කරමින් 
මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[பி.ப. 5.07] 
 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, உற்பத்தி 

வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கீழான கட்டைள 
ெதாடர்பான இன்ைறய விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  
என் ைடய க த் க்கைள ன்ைவப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்கு த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். நிதி அைமச்சுக்குாிய இந்த 
விவாதத்திேல, அரசான  தன  வ மானத்ைத 
அதிகாித் க்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் வாி அற கைள 
அதிகாிப்ப , அைதச் சட்டமாக்குவ  எனப் பலவிதமான 
க த் க்கள் இங்கு ன்ைவக்கப்பட்டன. அந்த வைகயிேல, இந்த 
அரசான  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளத் தவிர்த் த்தானா 
உற்பத்தி மீதான வாிைய அதிகாிக்கப்ேபாகின்ற ? என்ற 
ேகள்விைய நான் இங்கு ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியில் உற்பத்திசார்ந்  இயங்கிவந்த பல 
ெதாழிற்சாைலகள் கடந்த 30 வ ட கால த்தம் காரணமாக 
இயங்க யாமற்ேபாயின. எனி ம், த்தம் க்குக் 
ெகாண் வரப்பட்  எட்  வ டங்கள் நிைறவைடய இ க்கின்ற 
இக்காலம் வைர, இத்ெதாழிற்சாைலகைள மீள ம் 
ஆரம்பிப்பதற்குாிய ஆக்க ர்வமான ெசயற்பா கள் எ ம் 
ெசயற்ப த்தப்படவில்ைல. இதற்கும் அப்பால், 
மீள்கு ேயற்றத்தின் பின்  அங்கு லப்ெபா ட்கைள ப் 
ெபா ட்களாக மாற்றக்கூ ய ெதாழிற்சாைலகள் எ ம்கூட 
அைமக்கப்படவில்ைல. இதனால்தான் இந்த மக்கள் 
ேவைலவாய்ப்  அற்றவர்களாக,  நிரந்தர வ மானம் 
அற்றவர்களாக, தம  லப்ெபா ட்கைள ப்ெபா ட்களாக 
மாற்றித் தங்க ைடய உைழப் க்ேகற்ற ஊதியத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்ள யாதவர்களாகத் ெதாடர்ந் ம் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

இன்  இச்சைபயில் பல ம் ன்ைவத்த க த் க்கைள 
ேகட்கின்றேபா , இந்த நா  இரண்டாகப் பிாிந் விட்டேதா 
என் கூட எண்ணத் ேதான் கின்ற . ஏெனனில், எம  மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்களில் கு யி க்க யாமல், 
குழந்ைதகள், ெபண்கள், திேயார், மாற் வ ள்ேளார் என்  

திேயாரத்தில் தகரக் ெகாட் ல்களி ம் தறப்பாள்க க்குக் 
கீேழ ம் இ ந் ெகாண் , தங்க ைடய மண்ைண 
மீட்ெட ப்பதற்காக மாதக்கணக்கில் ேபாரா க்ெகாண் க்கின் 
றார்கள். பிலக்கு யி ப் க் கிராம மக்கள் ஒ  மாத காலமாக 
வ ந் ேபாரா யதன் விைளவாகத் தற்ெபா  தங்க ைடய 
காணிக்குள் குந்தி க்கின்றார்கள்.  

அயல் கிராமமாகிய ேகப்பாப் லவிேல பாடசாைல ெசல் ம் 
பிள்ைளகள், ெபண் தைலைமத் வக் கு ம்பங்கள், 
மாற் வ ள்ேளார் அடங்கலாக மக்கள் ெகாட் ம் மைழயி ம் 
ெகாட் ம் பனியி ம் ளம் க் க யி ம் சாியான மின்சார 
வசதியற்ற நிைலயி ம் சாப்பாட்  வசதிகள் வழங்கப்படாத 
நிைலயி ம் ெதாடர்ந்  ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இவ்வாறான நிைல அங்கு ெதாடர்ந்  காணப்ப கின்றேபா , 
இங்கு எனக்கு ன்  உைரயாற்றிய ெகளரவ அைமச்சர் மஹிந்த 
அமர ர அவர்கள் ஊடகங்க க்கு கம் ெகா ப்பதற்காகத்தான் 
எதிர்ப்  ஆர்ப்பாட்டங்கள் நைடெப கின்றன என்ற வைகயிலான 
ஒ  க த்ைத ன்ைவத்தி ந்தார். நான் அைத ைமயாக, 
வன்ைமயாக எதிர்க்கின்ேறன். அங்கு மக்கள் தம்ைம 
ஊடகங்க க்கு ெவளிப்ப த்த ேவண் ம் என்ேறா, தங்கைளப் 
பிரபல்யப்ப த்த ேவண் ம் என்ேறா குழந்ைத குஞ்சுகேளா  
ெத ேவாரத்திேல அமரவில்ைல. அவர்க ைடய மண்ைண 
மீட்பதற்கான உாிைமப் ேபாராட்டேம அங்கு நைடெப கின்ற . 
இவ்வாறான க த் க்கைளக் ேகட்கின்றெபா தான் குறித்த 
மக்கள் பிரதிநிதிகள் இந்த நாட்ைட இரண்டாக அல்ல  வடக்கு, 
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[ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා  මහතා] 
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கிழக்ைக நாட் ந்  பிாித் ைவத் ப் பார்க்கின்றார்களா என்  
எண்ணத் ேதான் கின்ற .  இந்த நிைலைமயில், இன்  இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல ஓர் உ ப்பினர் பிறந்த நாள் ெகாண்டா ய  
பற்றி ம் அங்கு பாிமாறப்பட்ட cake இற்கான icing சாியானதா, 
சாியில்ைலயா என்ப  பற்றி ம் இங்ேக பிறந்த நாைளக் 
ெகாண்டா வதற்கான வைரயைறகள் இ க்கின்றனவா என்ப  
பற்றி ம்  நீண்ட ேநரமாக விவாதிக்கப்பட்ட .  

வடக்கு, கிழக்கிேல த்தம் க்குக் ெகாண் வரப்பட் ச் 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் சாிவர நிைறேவற்றப்ப கின்ற  என்ற 
அ ப்பைடயிேல இன்  இந்த அரசு ஆட்சி ெசய்கின்ற . ஆனால், 
அந்த த்தம் வைடந்த பின் தான் அங்கு ம பானச்சாைலகள் 
அள க்கதிகமாகத் திறக்கப்பட் க்கின்றன. சுற் லாத் ைற 

ல ம் ம பானம் ல ம் அரசுக்கு வாி கிைடக்கின்ற  - 
வ மானம் கிைடக்கின்ற  என்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்ற 
வைகயிேல வடக்கு, கிழக்கு இைளஞர்கைளச் சீரழிக்காதீர்கள்! 
அேதேநரம் மிக ம் ெகளரவமாக இ ந்த வடக்கு, கிழக்கிேல 

த்தம் நிைறவைடந்ததன் பின் தான் ேவண்டத்தகாத பல்ேவ  
ெசயற்பா கள் ேகாரத் தாண்டவமா வைதக் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . அங்கு இைளஞர்களிைடேய ேமாதல்கள் மற் ம் 
வாள் ெவட் ச் சண்ைடகள், ெகாள்ைளகள், ெபண்க க்குப் 
பா காப்பற்ற நிைல, பா யல் ஷ்பிரேயாகங்கள் என்பன 
அதிகாித் ச்ெசல்கின்றன. எனேவ, அங்கு இந்த 
ம பானசாைலக க்குப் பதிலாக அற நிைலயங்கைள அல்ல  

ல்நிைலயங்கைள அல்ல  இைளஞர்களின் ெபா ேபாக் 
குக்கான விைளயாட்  ைமதானங்கைள அைமத் க் ெகா ப்பதில் 
உங்கள  கவனத்ைதச் ெச த் ங்கள்! உங்க க்கு வ மானம் 
கிைடக்க ேவண் ம்; உங்க ைடய அரசு கடனி ந்  
நீங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற ஒ  ேநாக்கத்திற்காக எங்கள  
மக்கைளப் ப க்கடாக்களாக ஆக்காதீர்கள்!  

அ மட் மல்ல, கடல் வளத்திேல தன்னிைறவைடந்த வட 
பகுதி மக்கள் அதாவ , கடற்ெறாழிைலப் பாரம்பாியமாகச் 
ெசய் ெகாண் க்கின்ற மக்கள் இன்  ெதாடர்ந்  
இன்னல்க க்கு ஆளாகின்றார்கள். ெதன்பகுதி மீனவர்கள் அங்கு 
வந்  சட்டத் க்கு ரணாக அத் மீறிய வைகயி ம் அல்ல  
உயர் மட்டத்தி ந்  கிைடக்கின்ற அ மதி ட ம் மீன்கைள 
அள்ளிக்ெகாண்  ெசல்கின்றார்கள். இ ம் அந்த மக்கைளத் 
ெதாடர்ந்  வ மானமற்றவர்களாக அல்ல  ஏைழகளாக்குகின்ற 
ஒ  நிைலைமக்கு இட் ச்ெசல்கின்ற . அரசி ைடய இவ்வாறான 
ெசயற்பா கள் மட் மல்ல, வரட்சி ம் எம  மக்கைள ேம ம் 
வ ைம நிைலக்குள் இட் ச்ெசன்றி க்கின்ற . இதைனவிட, 
அங்குள்ள ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள  இன்ைறய  கவனயீர்ப் ப் 
ேபாராட்டங்கள் வளர்ந்  ெசல்தல் என்ப  இந்த அரசுக்குச் 
சாதகமான ஒ  நிைலயாக அைமயா  என்பதைன ம் இங்கு நான் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
உங்க ைடய ேநரம் வைடந்  விட்ட .  

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
இந்த அரசான  நாட்  மக்கள் அைனவைர ம் ஒேர தராசில் 

சமமாக ைவத் ப் பார்க்க ேவண் ம்; அந்த மக்கள  அ ப்பைடப் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கின்ற வைகயிேல நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என்  ேகட்  என் ைடய உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
நன்றி! அ த்த , ெகளரவ எஸ். வியாேழந்திரன் அவர்கள்! 

[பி.ப. 5.14] 
 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நிதி 

அைமச்சாினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உற்பத்தி வாி (விேசட 
ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் கீழான கட்டைள ெதாடர்பில் இன்  
இடம்ெப ம் இந்த விவாதத்திேல உற்பத்தி பற்றிய விடயங்கள் 
பற்றிப் பல ம் ேபசிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். உண்ைமயிேல 
இந்த நாட் ல் இறக்குமதிக்கு நிகராக ஏற் மதிைய 
அதிகாிக்கேவண் ய சூழ ல் நாங்கள் இ க்கின்ேறாம். 
இறக்குமதிைய கூ தலாகச் ெசய்ேவாமாக இ ந்தால் நிச்சயமாக 
இந்த நாட்ைட எங்களால் வளப்ப த்த யா . இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற வளங்கைளப் பயன்ப த்தி, எங்க ைடய 
உற்பதிகைள அதிகாிக்க ேவண் ம். அவ்வாறான ஒ  நிைலக்குச் 
ெசன்றால்தான் இந்த நாட்ைட வளமான நாடாகக் கட் ெய ப்ப 

ம். ஒவ்ெவா  பகுதியி ம் ஒவ்ெவா  பிரேதசத்தி ம் 
ஒவ்ெவா  கிராமத்தி ம் உள்ள வளங்கைளச் சாியாக 
அைடயாளங்கண்  அவற்ைறப் பயன்ப த்தி உற்பத்திகைள 
அதிகாிக்கும்ெபா  அந்தந்தப் பகுதிகளி ள்ள, அந்தந்தப் 
பிரேதசங்களி ள்ள, அந்தந்தக் கிராமங்களி ள்ள மக்க ைடய 
வாழ்க்ைகயில் ம மலர்ச்சி ஏற்பட வாய்ப்  இ க்கின்ற .  

2015ஆம் ஆண்  நல்லாட்சி ஏற்பட்ட பின்னர் அதன் 
தலாவ  வர -ெசல த் திட்டத்திற்கும் 2016ஆம் ஆண் ல் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர -ெசல த் திட்டத்திற்கும் நாங்கள் 
ஆதரவாக வாக்களித்ேதாம். ஒவ்ெவா  வர -ெசல த் 
திட்டத்தின்ெபா ம் இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதி, பிரதமர் மற் ம் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர்கேளா  நாங்கள் பல்ேவ  விடயங்கள் 
குறித் ம் ேபசிேனாம். குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கிேல 
ெசய ழந்தி க்கின்ற எங்க ைடய ெதாழிற்சாைலகைளப் 

ன த்தாரணம் ெசய் , அவற்ைற மீள ம் கட் ெய ப்பி, அங்கு 
ேவைலயில்லாமல் இ க்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர், 

வதிக க்கு ேவைல வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கான ன்ெமாழி கைளக்கூட நாங்கள் 

ன்ைவத்தி ந்ேதாம். ஆனால், இந்த நல்லாட்சி ஏற்பட்  
இப்ேபா  இரண்  வ டங்கள் கடந் ேபாகின்ற இந்த 
நிைலயிேல எனக்கு ன் ேபசிய ெகௗரவ பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் கூறிய ேபால், வடக்கு, கிழக்கிேல டப்பட்ட 
எத்தைனேயா ெதாழிற்சாைலகள் இன் ம் திறக்கப்படாத 
நிைலயிேல இ க்கின்றன.  

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற மட்டக்களப்  
மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்ேக 4,000 ேப க்கு 
உணவளித்த - ேவைல வழங்கிய வாைழச்ேசைனக் காகிதத் 
ெதாழிற்சாைல டப்ப கின்ற நிைலயில் இ க்கின்ற .  இந்தத் 
ெதாழிற்சாைலைய இயக்குங்கள்! என்  நாங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சேரா ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கேளா ம் மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்கேளா ம் ேபசிேனாம். அந்தத் ெதாழிற்சாைலயில் 
இப்ேபா  50 ேப க்குட்பட்ேடாேர கடைமயாற் கின்ற 
நிைலயில் அ  டப்ப கின்ற நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ள்ள . 
ஆகேவ, மட்டக்களப்பி க்கின்ற மிக ம் க்கியமான - 
பிரதானமான இந்தக் காகிதத் ெதாழிற்சாைலைய ெவளியி ந்  

தலீட்டாளர்கைளக் ெகாண் வந்  இயக்க ம். ஆனால், 
அ  சம்பந்தமாகக் கால இ த்த ப் க்க ம் ெவற் ப் 
ேபச்சுக்க ம் இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்றனேவெயாழிய, 
அந்தத் ெதாழிற்சாைலையத் திறப்பதற்கான எந்த யற்சிக ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. ஏற்ெகனேவ டப்பட் ள்ள 
ெதாழிற்சாைலகைளத் திறக்காத நிைலயில், இந்த ‘நல்லாட்சி’ 
அரசான  கிழக்கு மாகாணத்திேல திய ெதாழிற்சாைலகைளத்  
திறக்கும் என்பதில் எங்க க்குச் சந்ேதகமி க்கின்ற .  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ஏைனய 
மாகாணங்க டன் ஒப்பி ம்ேபா  ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன 
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வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில்தான் பாாியளவில் இ க்கின்ற . 
இன்  வடக்கு, கிழக்கி ள்ள ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் 
தங்க ைடய பட்டப் ப ப் க்கைள நிைற ெசய்  5 - 6 
வ டங்கள் கடந்த நிைலயில், ேவைலக்காக திேயாரங்களில் 
நின்  ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள் என்ப  உங்க க்குத் 
ெதாி ம். இந்த அரசாங்கத்ைத உ வாக்கும்ேபா  மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்கள் 10 இலட்சம் இைளஞர், வதிக க்கு ேவைல 
வாய்ப் க்கைள வழங்க ள்ளதாகக் கூறினார். ஆனால், அ  
இன் வைர ெவ ம் ேபச்சளவில்தான் இ க்கின்ற ; ேவைல 
வாய்ப் க்கைள வழங்கியதாகத் ெதாியவில்ைல. இன்  
ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் ெவயி ம் மைழயி ம் பனியி ம் 

திேயாரங்களி ந்  கஷ்டப்ப கின்றார்கள். அவர்க க்கான 
ேவைல வாய்ப் க்கைள வழங்குவ  பற்றி இந்த அரசு 
எந்தவிதமான கைள ம் க த் க்கைள ம் ன்ைவக்காத 
நிைலயில் அவர்கள  ேபாராட்டமான  ெதாடர்ச்சியாக 3 
வாரங்கைளக் கடந் ெசல்கின்ற .  இன்  வடக்கு, கிழக்கிேல 
ெதாடர்ச்சியாகப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் க்கின்ற 
பட்டதாாிகள  ேவைலயற்ற பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கான 
அல்ல  அவர்க க்கான ஒ  சுயெதாழி ைன வழங்குவதற்கான 
எந்தெவா  ேவைலத்திட்ட ம் இந்த அரசிடம் இல்ைல என்பைத 
நாங்கள் காண்கின்ேறாம்.   

நாட் ன் வளர்ச்சிக்காக ஏற்ெகனேவ டப்பட் க்கின்ற 
ெதாழிற்சாைலகைளத் திறப்ப  ஒ  விடயம். அேதேவைள திய 
ெதாழிற்சாைலகைளத் திறப்ப  மற்ெறா  விடயம். ஆனால், 
இைவயிரண் ம் இல்லா  ம பானச்சாைலகைளத் திறக்கின்ற 
விடயம்தான் இந்த அரசின் ஆட்சியில் நிகழ்கின்ற . இந்த 
நல்லாட்சிையக் ெகாண் வந்தவர்கள் நாங்கள். இந்த 
நல்லாட்சியின் வர -ெசல த் திட்டம் உட்பட அைனத்  
ேவைலத்திட்டங்க க்கும் நாங்கள் ஆதர  வழங்குகின்ேறாம். 
இலங்ைகயிேல சனத்ெதாைக தத்தின் அ ப்பைடயில் 
பார்க்கும்ேபா  மட்டக்களப்பில் தான் அதிகள  
ம பானசாைலகள் இ க்கின்றன. இன்  ம பானத்தினால் 
அழிந் ேபாகின்ற பகுதிகளாக வடக்கும் கிழக்கும் மைலயக ம் 
இ க்கின்றன.  வடக்கும் கிழக்கும் 3 தசாப்தகால த்தத்தினால் 
மிக ம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள்.  இந்தப் பகுதிகளிேல 
அதிகளவான ம பானசாைலகைளத் திறப்பதற்கு அ மதி 
வழங்கப்பட்  வ கின்ற . 20 ம பானசாைலகள் 
இ க்கேவண் ய மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல கிட்டத்தட்ட 63 
ம பானசாைலகள் திறக்கப்பட் க்கின்றன. இந்த நல்லாட்சி 
அரசு உ வாக்கப்பட்ட பின்  இனிேமல் ம பானசாைலகைளத் 
திறக்கேவண்டாம் என்  நாங்கள் கூறி ம் அைவ 
திறக்கப்ப கின்றன.  

அ மட் மல்ல, குறிப்பாக நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள வாைழச்ேசைனயில் 
ம பானத்ைத உற்பத்தி ெசய்கின்ற ெதாழிற்சாைலெயான்  
இப்ெபா  கட்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . மக்கள் 
பிரதிநிதிகள் ெசால் ம் அ  நி த்தப்படவில்ைல. அேதேவைள 
மாவட்டச் ெசயலகம், பிரேதச ெசயலகம், பிரேதச சைப ஆகியன 
த த் ம் அந்தத் ெதாழிற்சாைல ெதாடர்ந்  
கட்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . எனேவ, நாங்கள் அ  
ெதாடர்பில் ஆராய்ந்  பார்த்தேவைளயில் அதன் உ வாக்கத்திேல 
உ தியான அரசியல் பின் லம் இ ப்பைத அறியக்கூ யதாக 
இ ந்த . எத்தைன ேப க்கு இதில் ேவைல வாய்ப்  வழங்க 

ம்? என்  பார்ப்பைதவிட எத்தைன ேபாின் வாழ்க்ைக 
அழியப்ேபாகின்ற  என்பைதத்தான் பார்க்கேவண் ம்.  அந்தப் 
பிரேதச மக்கள் எவ்வளேவா எதிர்ப் க்கைளக் காட் ம் மக்கள் 
பிரதிநிதிகள் த த் ம் வாைழச்ேசைனப் பிரேதச சைபச் 
ெசயலாளர் நடவ க்ைக எ த் ம் அைவ எல்லாவற்ைற ம் 
தாண்  இந்த நல்லாட்சி அரசின் அரசியல் பின் லத்திேல இந்த 
ம பானத்ைத உற்பத்தி ெசய் ம் ெதாழிற்சாைல 
கட்டப்பட் க்ெகாண் ப்பைதப் பார்க்கும்ேபா  நாங்கள் மிக ம் 
ேவதைனயைடகின்ேறாம்.   

உண்ைமயிேல ஒ  நா  அபிவி த்தியைடய ேவண் மானால் 
- அந்த நா  அபிவி த்தியைடந்த நாடாக வரேவண் மானால் 
அந்த நாட் ன் மனித வளம் பா காக்கப்பட ேவண் ம்; மனித 
உயிர்கள் பா காக்கப்படேவண் ம். ஆனால், இன்  த்தம் 
நடந்த பிரேதசங்களிேல ம பானசாைலகள் அதிக 
எண்ணிக்ைகயில் திறந் விடப்பட் க்கின்றன. அத் டன், 
மைலயகப் பகுதிகளி ம் ம பாவைன மிகப்ெபாிய 
பிரச்சிைனயாக உள்ள . மைலயகத் ெதாழிலாளர்க க்கு 
அவர்க ைடய சம்பளத்தில் சாதாரணமாக வாழ்வாதாரத்ைதக் 
ெகாண் நடத் வேத பாாிய பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . 
அவ்வாறி க்ைகயில் இன்  அங்கும் ம பானத்தின் ஆதிக்கம் 
கூ தலாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த ம பானத்தின் லம் 
மனித வளத்ைத - மனித உயிர்கைள அழித் விட்  எவ்வா  
நாங்கள் இந்த நாட்ைட அபிவி த்தி ெசய்ய ம்?   

நிதி அைமச்சர் அவர்கள், "ஒ  'ாின்’ மற் ம் ேபாத்த க்கான 
‘பியர்' இன்  வாிைய 15 பாயால் அதிகாித்தி க்கிேறாம்; 
இதனால் நிச்சயமாக கர்ைவக் குைறக்க ம்” என்  
ெசான்னார். உண்ைமயாக ம பானம் ேபான்ற உற்பத்திக க்கு 
விைலைய அதிகாித்  கர்கின்ற தன்ைமையக் குைறப்பைதவிட, 
ம பானசாைலக க்கான அ மதிைய வழங்காமல் 
விடலாெமன்ற என  க த்ைத  நான் இங்கு ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். அவ்வா  ெசய்வதன் லம் இந்த நாட்ைடக் 
கட் ெய ப்ப ம். ஆனால், ம பானசாைலகைளத் 
திறப்பதற்கான அ மதிைய வழங்கி, ம பான 
உற்பத்திக க்கான வாிைய அதிகாிப்பதன் லம் வ மானத்ைதப் 
ெபற்  இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப்பலாம் என்  நீங்கள் 
நிைனத்தால், அ  நிச்சயமாக  மனித வளத்ைதச் சூைறயா  இந்த 
நாட்ைட ஓர் அழி ப் பாைதக்குத்தான் இட் ச் ெசல் ம். 
இதன் லம் ஓர் ஆேராக்கியமற்ற ச தாயத்ைதேய உ வாக்க 

ம்.   

அ மாத்திரமல்ல, இன்  சீனி, ப ப் , மா ேபான்ற 
ெபா ட்களின் விைலகள் நா க்குநாள்  அதிகாித் க்ெகாண்  
ெசல்கின்றன. இன்ைறக்கு இந்த நல்லாட்சி அரசு ெசால்கின்ற , 
'செதாச' நி வனத்தில் ெபா ட்கைள குைறந்த விைலயில் 
வாங்கலாெமன் . எல்லா இடங்களி ம் 'செதாச' நி வனங்கள் 
உள்ளதா? உதாரணமாக, மட்டக்களப்பில் எத்தைன 'செதாச' 
நி வனங்கள் இ க்கின்றன? க வாஞ்சிக்கு யில் ஒ  'செதாச' 
நி வனம் இ க்கின்ற . அப்ப யாயின், மட்டக்களப்பி ள்ள 
ெவ க ல் இ ப்பவர் க வாஞ்சிக்கு க்குப் ேபாகேவண் ம்  
அல்ல  ெபாலன்ன ைவக்குப் ேபாகேவண் ம் அல்ல  
அம்பாைறக்குப் ேபாகேவண் ம். அவ்வா  அவரால் ேபாக 

மா என்பைதச் சற் ச் சிந்தி ங்கள்!  ஆகேவ, இந்த 
விடயத்தி ம் இந்த அரசு கவனம் ெச த்த ேவண் ம்.  

ேநற்ைறய தினம் இராேமஸ்வர மீனவ இைளஞனான 
பிறிட்ேஜா என்பவர்  சர்வேதச கடல் எல்ைலையத் 
தாண் வந்ததால் கடற்பைடயினரால் சுடப்பட் க்கின்றார். 
சர்வேதச கடல் எல்ைலைய யார் தாண் னா ம் அவர்கைளக் 
ைக  ெசய்யலாம். ஆனால், அதற்குப் பாிகாரம் சுட் க் ெகால்ல 
ேவண் ெமன்ப  அல்ல. இன்  தமிழ்நாட் ல் 
இராேமஸ்வரத்தி ள்ள ைவத்தியசாைலயில் அந்த 
இைளஞ ைடய உடல் ைவக்கப்பட் க்கின்ற . இ  ஒ  
பாிதாபமான ெசயல். இந்த விடயத்ைத நாங்கள் 
கண் க்கின்ேறாம். வாய்ப் க்கு நன்றி. 

 
[பி.ப. 5.23] 

 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எனக்கு 

வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி! இன்  உற்பத்தி வாி (விேசட 
ஏற்பா கள்) சட்டம் ெதாடர்பான விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  
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பல ம் தங்க ைடய க த் கைள ன்ைவத் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். அந்த வைகயிேல எனக்கு ன்  ேபசிய 
சிலர், விேசடமாக எதிர்க்கட்சியினர், எம  நாட் ேல வாி விதிப்  
மிக அதிகமாக இ க்கின்றெதன் ம் வாிகள் விதிக்கப்படா  
தவிர்க்கப்படல் ேவண் ெமன் ம்  இங்ேக ெகாக்காித்தார்கள். 
உலகிேல எல்லா நா களி ம் வாிகள் விதிக்கப்ப கின்றன. 
வாிகள் இல்லாத நா  என்  எங்குேம கிைடயா . அந்த 
வைகயிேல எம  நா ம் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல. 
வ மானத்திற்ேகற்ற வாிகைள விதிக்க ேவண் ெமன்ப  நியதி. 
வ மானத்திற்ேகற்ப வாிகள் ெச த்தப்பட ேவண் ெமன்  
நாட் ன் ஒவ்ெவா  பிரைஜ ம் ேதைவப்ப த்தப்ப வ  
மாத்திரமல்ல, அ  அவர்களின் கடைம ம்கூட என்  நான் இந்த 
இடத்திேல கூறவி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, வாி விதிப் ச் 
சம்பந்தமாக ெவ மேன ேபசுவதி ம் அரைச விமர்சிக்க 
ேவண் ெமன்பதற்காகக் கூக்குர வதி ம் எந்தப் 
பய மில்ைல.  

இன்  இவ்வா  ெசால்பவர்கள் எல்ேலா ம் இந்த அரசுக்கு 
எதிராகப் பல்ேவ  ஆர்ப்பாட்டங்கைள ேமற்ெகாள்கிறார்கள்; 
பல்ேவ  விதத்திேல மக்கைள திக்கு இறக்குகின்றார்கள். 
இவ்வா  ெசய்வதால் அவர்களின் ேநரம் ணாக்கப்ப கின்ற ; 
அவர்கள  உைழப் ம் ெக க்கப்ப கின்ற . எவ்வித பய ம் 
இல்லாமல் இவ்வா  ஆர்ப்பாட்டம் பண் பவர்க க்கான 
ெசலவினங்கள் மைற கமாக ஏற்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. 
ஆகேவ, இைவ அைனத் ம் ஒட் ெமாத்தமாக அரசின் 
ெசலவினத்ைத அதிகாிக்கின்றனேவெயாழிய, எவ்வித 
நன்ைமைய ம் ெகாண் வ வதாக இல்ைல. தங்களின் 
சுயநலத்திற்காக இவ்வா  மக்கைள தியிேல இறக்கிப் 
ேபாராட்டத்திேல ஈ ப த் வதில் எந்த நன்ைம ம் யா க்கும் 
ஏற்படப்ேபாவதில்ைல என்பைதச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 

ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தளவிேல மக்க க்கு இலவசமாகக் 
கிைடக்கும் ேசைவகள் மிக அதிகமாக இ க்கின்றன. ஏைனய 
நா க டன் ஒப்பி ம்ேபா  எம  மக்களின் நலன்கள் 
ெதாடர்பான ேசைவகள் மிக ம் உச்சக்கட்டத்தில் இ க்கின்றன. 
விேசடமாக இலவசக் கல்வி, இலவச சுகாதாரச் ேசைவயான 
ம த் வம், காப் தி என்  நாங்கள் அ க்கிக்ெகாண்ேட 
ேபாக ம். அ மாத்திரமல்ல, இன்  மக்க க்குக் கிைடக்கும் 
ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகள். அ  பஸ் ேபாக்குவரத்தாக 
இ க்கலாம், ரயில் ேபாக்குவரத்தாக இ க்கலாம், 
இைவயைனத் ம்  அரசாங்கத்தினால் மக்க க்குச் ச ைக 
அ ப்பைடயிேலேய வழங்கப்பட்  வ கின்றன. இவ்வாறான 
நலன் ாித் திட்டங்க க்கு அரசாங்கத்தினால் ெசலவிடப்ப ம் 
ெதாைகயான , ஒவ்ெவா  வ ட ம் அதிகாித் க்ெகாண்ேட 
ேபாகின்ற . ஒவ்ெவா  வ ட ம் வர -ெசல த் திட்டத்ைதச் 
சமர்ப்பிக்கும்ேபா , இவ்வாறான நலன் ாிச் ேசைவக க்கான 
ெசலவினம் அதிகாித் க்ெகாண்ேட ேபாகின்ற . 
அப்ப ெயன்றால், இவற்ைற நாங்கள் எவ்வா  ஈ ெசய்வ ? 
என்ற ேகள்விக்குச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பதில் கூறிேய 
ஆகேவண் ம்.  

எம்ைமப் ெபா த்தளவிேல, எம  ெசலவினத் க்கு ஏற்ப 
வ வாய் கிைடயா ; எம  ெசலவினத்ைத ஈ ெசய்யக்கூ யவா  
எம  நாட் ல் வ மானம் கிைடயா . ஆகேவ, நாங்கள் வாிகளில் 
தங்கியி க்கேவண் ய அவசியம் இ க்கின்ற . ஆகேவ, வாி  
விதிப்பவர் என்ற வைகயில், ெவ மேன நிதி அைமச்சர் 
அவர்கைளக் குற்றம் சாட் வதில் எந்த அர்த்த ம் 
இ க்க யா . ஆகேவ, இ  ெவ ம் குற்றச்சாட்டாக 
இ க்க ேம ஒழிய, இதனால் நாங்கள் எந்த நன்ைமைய ம் 
அைடயப்ேபாவதில்ைல; எந்த ைவ ம் காணப்ேபாவதில்ைல. 
இன்  அெமாிக்க ெடாலாின் ெப மதி மிக ேவகமாக 
உயர்ந் ெகாண்  ெசல்கின்ற . அதன் ெப மதி ஏைனய 
வ டங்கைளவிட - ஏைனய காலப்பகுதிையவிட இப்ெபா  
அதிகாித் க்ெகாண்  ேபாகின்ற . இதற்கு என்ன காரணம்? 

ெடாலாின் மதிப்  அதிகாித்  எல்லா இடங்களி ம் அ  தாக்கம் 
ெச த் கின்ற . அந்த நாட் ல் சுயமாக, ெசாந்தக் கா ல் 
இயங்கக்கூ ய நிைலைம இ க்கின்றப யால் இவ்வா  
அெமாிக்க ெடாலாின் ெப மதி அதிகாித் க்ெகாண்  
ேபாகின்ற . நாங்கள் அதன் தாக்கத் க்கு கங்ெகா க்க 
ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். யாரா ம் இதைனத் த க்க 

யா . ஏெனனில் அந்த நாட் ன் வ வாய்க்கு ஏற்ப ெடாலாின் 
ெப மதி அதிகாித் க்ெகாண்  ேபாகின்ற . அந்த நிைலைம 
இங்கு இல்ைல.  

அெமாிக்காைவப் ெபா த்தளவிேல அங்கு ேகா ைம மிக 
அதிகளவிேல உற்பத்தி ெசய்யப்ப கிற . அதிகளவிேல 
ேகா ைம உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம்ேபா  சந்ைதயிேல அதன் 
ெப மானம் குைறவ  இயல் . எம  நாட் ம் அதிக உற்பத்தி 
இடம்ெப கின்றேபா  இவ்வாறான நிைலைம ஏற்ப கின்ற . 
ஆனால், அங்கு ேகா ைம உற்பத்தி அதிகாிக்கின்றேபா  அதன் 
ெப மானம் குைறந்  ேபாகும் என்பதால் அப்ெபா  அவர்கள் 
அதைன ஏற் மதி ெசய்வதில்ைல. அவற்ைறக் களஞ்சியப்ப த்தித் 
ேதைவயான ேநரத்திேல ஏற் மதி ெசய்வத டாக அதற்கு 
நிைலயான வ வாைய - விைலையத் தக்கைவத் க் 
ெகாள்கின்றார்கள். இ  அந்த நாட் ன் வ வாய்க்கு ஏற்ப, 
தன்ைமக்கு ஏற்ப இடம்ெப கின்ற . எம  நாட் ல் அவ்வாறான 
ஒ  நிைலைம இ க்கின்றதா? என்றால், நிச்சயமாக "இல்ைல" 
என்ற பதிைலத்தான் ெசால்லலாம்.  

உதாரணத்திற்கு நம  நாட் ன் ேதயிைல உற்பத்திைய 
எ த் க்ெகாண்டால், அ  அந்நியச் ெசலாவணிைய மிக அதிக 
அளவிேல ஈட் த்த ம் ஒ  ெபா ளாகும். நாங்கள் ேதயிைல 
உற்பத்தியி டாக அந்நியச்ெசலாவணிையச் சம்பாதிக்கின்ேறாம். 
ஆனால், எம  ேதயிைலைய அதிகமாக இறக்குமதி ெசய் ம் 
நா களிேல உள்நாட் ப் பிரச்சிைன ஏற்ப ம்ெபா  அல்ல  
ெவவ்ேவ  காரணங்க க்காக அவர்கள் ேதயிைல இறக்குமதிைய 
அவ்வப்ேபா  குைறக்கும்ேபா  அல்ல  இறக்குமதிையத் 
தள்ளிப்ேபா ம்ேபா  எம  ேதயிைலைய ஏற் மதி ெசய்ய 

யாத நிைலைம ஏற்ப கின்ற . இதனால் எம  ேதயிைலயின் 
விைல இயல்பாகேவ குைறவைடகின்ற . ஆனால், குறித்த 
உற்பத்திையக் களஞ்சியப்ப த்தி ைவக்கக்கூ ய ஒ  நிைலயிலா 
எம  நா  இ க்கின்ற ? இல்ைல! விைல குைறந்தா ம் 
ேதயிைலைய ஏற் மதி ெசய்ேதயாக ேவண் ம் என்ற ஒ  
நிைலைமயில்தான் எம  நா  இ க்கின்ற . இ  எம  நாட் ன் 
வ மானத்ைதப் ெபா த்த ஒ  தன்ைமயாகும். குைறந்த 
விைலயி ம்கூட ேதயிைலைய ஏற் மதி ெசய்ேதயாக ேவண் ம் 
என்ற ஒ  நிைலப்பாேட இங்கு இ க்கின்ற . அந்த வைகயில் 
எம  நாட் ன் வ வாய் இயல்பாகேவ குைறகின்ற . அத டாக 
ஏைனய நா களின் நாணயத்தின் ெப மானம் இயல்பாக 
உயர்கின்ற . அதைன ஈ ெசய்ய ஏேதா ஒ  வழிையக் ைகயாள 
ேவண் ம். அதற்காகத்தான் இங்ேக வாிகைள விதிக்க ேவண் ய 
ஒ  நிைலைம ஏற்ப கின்ற .  

நான் இன் ெமா  விடயத்ைத ம் இந்த இடத்திேல 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அதாவ , எதிர்க்கட்சி 
உ ப்பினர்கள் இங்கு ேபசும்ேபா , தங்கள  ஆட்சிக்காலத்திேல 
ெபா ட்களின் விைலகள் குைறந்தி ந்தன என்ப  ேபால ம் 
அப்ேபா  எவ்வித வாிக ம் விதிக்கப்படவில்ைல என்ப  
ேபால ம் குறிப்பிட்டார்கள். அதில் உண்ைம இ க்கின்றதா? 
நிச்சயமாக இல்ைல. ஆனால், இன்  இந்த நாட் ேல டீசல், 
ெபற்ேறால், மண்ெணண்ெணய் ேபான்ற அத்தியாவசியப் 
ெபா ட்களின் விைலகைள நாங்கள் ெவகுவாகக் 
குைறத்தி க்கின்ேறாம். அந்த வைகயில் 'காஸ் சி ண்டர்' இன் 
விைல 50 தத்தால் குைறக்கப்பட் க்கின்ற . கு ம்பப் 
ெபண்க க்கு அ  ெப ம் வாய்ப்பாக, ச ைகயாக 
அைமகின்ற . அ மாத்திரமல்ல, அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் 
விைலகைளக் கட் ப்ப த்தியி க்கின்ேறாம். இவ்வா  
ெசய்தத டாக மக்க க்கு அதிக அளவிேல ேசைவ 
வழங்கக்கூ ய ஒ  நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற .  
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அ த் , ம ந் களின் விைலகைளப் ெபா த்தவைரயில், ஒ  
ைவத்தியர் ஒ  மாதத் க்கான ம ந்  வைககைள ம ந் ச் 
சிட்ைடயில் குறிப்பிட் ந்தால், ன்  எல்லாம் அந்த 
ம ந் கைள வாங்குவதற்கு pharmacy க்குப் ேபாகின்ற குறித்த 
ேநாயாளி அதன் ெப மானம் எவ்வள  - விைல என்ன? 
என் தான் த ல் ேகட்பார்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இன் ம் இரண்  

நிமிடங்கள் இ க்கின்றன. 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
நன்றி.   

இவ்வா  ேகட்கும்ேபா  ம ந்தாளர் அதற்கான விைலையக் 
கூறிய ம் ம ந்ைத வாங்கச் ெசன்றவர்கள் திைகத் ப் 
ேபாய்வி கின்றார்கள். கடந்த காலங்களில் அவ்வாறான 
ம ந் களின் விைலகள் மிக அதிகமாக இ ந்தப யினால் - 
உச்சமாக இ ந்தப யினால், அந்த ம ந் ச் சீட் ேல 
குறிப்பிட்டவா  ம ந் கைள வாங்க யாத நிைலைம 
ேநாயாளிக க்கு ஏற்பட்ட . ஆனால், இன்  அந்த நிைலைம 
இல்ைல. இன்  பல ம ந்  வைககளின் விைலகள் ெவகுவாகக் 
குைறக்கப்பட் க்கின்றன. எவ க்கும் எந்த இடத்தி ம் 
எத்த ணத்தி ம் ம ந்  வைககைள வாங்கக்கூ ய நிைலைம 
இப்ேபா  ஏற்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, இப்ெபா ெதல்லாம் 
pharmacy க க்குப் ேபாகும் ேநாயாளிகள் ஒ  மாதத்திற்கான 
ம ந் களின் ெப மதி என்னெவன்  ேகட்பதில்ைல. எ த்த 
எ ப்பிேலேய இந்த ம ந்  வைககைளத் தா ங்கள் என்  
ேகட் விட்  அதன்பின்னர் அதன் ெப மதிையச் ெச த்திச் 
ெசல் ம் நிைலைமதான் இன்  ஏற்பட் ள்ள . இதைன இந்த 
நல்லாட்சியில் நாங்கள் ஏற்ப த்தியி க்கின்ேறாம்.  

இந்த நல்லாட்சியி டாக மக்க க்குப் பல்ேவ  ச ைககள் 
வழங்கப்ப கின்றன.  இன்  விவசாயத் ைறயிேல நாங்கள் 
விவசாயிக க்குப் பல்ேவ  வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக் 
ெகா த்தி க்கின்ேறாம். எனேவ, இவற்ைறெயல்லாம் 
ஈ ெசய்வதற்கு நாங்கள் வாிகளி டாக ம் ேவ  ஏேத ம் 
வழிகளி டாக ம் வ மானத்ைதப் ெபற்ேறயாக ேவண் ம். இந்த 
நா  இன்  கடன் சுைமயிேல ழ்கிப்ேபாயி க்கின்ற . கடந்த 
காலத்திேல எம  சக்திக்கு ேமலதிகமாகக் கடன்கள் 
ெபறப்பட் க்கின்றன. அவற்ைறச் ெச த்த ேவண் ய ஓர் 
இக்கட்டான நிைலயிேல நாங்கள் இ க்கின்ேறாம். ஆகேவ, 
மக்க க்குச் ேசைவகைளச் ெசய்கின்றேபா  ஏற்ப கின்ற அரச 
ெசலவினத்ைத ஈ ெசய்வதற்கு நாங்கள் கடனிேல தங்கியி க்க 

யா . எவ்வள  காலம்தான் நாங்கள் கடன் ெபற ம்? 
இந்த நாட்  மக்கைள எவ்வள  காலத்திற்கு ெமன்ேம ம் 
கடனாளிகளாக்கிக்ெகாண்  ேபாக ம்? ஆகேவ, இவற்ைறக் 
கட் ப்ப த்த ேவண் ெமன்றால், தைட ெசய்ய 
ேவண் ெமன்றால், ஏேதா ஒ  வைகயிேல அரச வ மானத்ைத 
நாங்கள் அதிகாிக்க ேவண் ம். ஆகேவ, வாிகள் விதிப்ப  
தவிர்க்கப்பட யாத ஒ  விடயமாக இ க்கின்றெதன்  கூறி, 
சந்தர்ப்பமளித்த அைவத் தைலவ க்கு மீண் ம் நன்றி ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 5.36] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්තුතියි. 

නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් 2016 
ෙනොවැම්බර් 10 දිනැති අංක 1992/29 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමය හා 2016 ෙදසැම්බර් 06 දිනැති 
අංක 1996/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ 
නියමය අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම 2016 අය වැය ෙයෝජනා අනුව කරන ලද 
සංෙශෝධන මතයි අද ෙම් නියම ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

ඛනිජ ජලය හා වායුව කවන ලද ජලය, ස්වාභාවික ෙහෝ 
කෘතිම ඛනිජ ජලය ඇතුළු වූ ජල වර්ග, ඒ වාෙග්ම ෙමෝල්ට් අඩංගු 
බියර් නිෂ්පාදිත සඳහා ෙම් නියම යටෙත් බදු බලපෑෙමන් වළක්වා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බෙරන් සියයට 70කට ෙනොඅඩුව 
පැෙටොලියම් ෙතල් වර්ග ෙහෝ ගල්කීලමය ඛනිජ දව්යයන්ෙගන් 
ලබා ගත් ෙතල් වර්ග හා waste oil වර්ග සඳහා ද ෙමම නියම 
මඟින් බදු බලපෑම වළක්වා තිෙබනවා.  

2017 අය වැයට අනුව අවුරුදු 4කට වඩා පැරණි එන්ජින් සහ 
කුටි සවි කළ චැසි සඳහා මිලියන ෙදකක නිෂ්පාදන බද්දක් 
පැනවීමට කටයුතු කර තිබුණා. ඒෙකන් පස්ෙසේ සිද්ධ වුණු ෙද් 
තමයි, අවුරුදු හතරකට වඩා ෙනොපැරණි එන්ජින් සහ කුටි සවි 
කළ චැසි සඳහා අඩු බද්දක් ෙගවා ෙම් චැසි ෙගන්වා ෙම්වා 
සම්පූර්ණ කළ වාහන වශෙයන් ව්යාජ ෙලස අෙළවි කිරීම ආරම්භ 
වීම.  ඒ අනුව ෙම් මඟින් අවුරුදු හතරකට වඩා ෙනොපැරණි එන්ජින් 
සහ කුටි සවි කළ චැසි සඳහා මිලියනයක නිෂ්පාදන බද්දක් පනවා 
තිෙබනවා. ෙම් කටයුත්ත සිද්ධ කරලා තිෙබන්ෙන් වංචා කිරීම් 
වළක්වා ගන්නයි. ඒ වාෙග්ම එන්ජින් ධාරිතාව වැඩි වාහන සඳහා 
විෙශේෂෙයන්ම 2500 cc -3000 cc දක්වා වූ ඩීසල් වාහන සඳහා 
ඝන ෙසන්ටිමීටරයකට රුපියල් 500කින් බද්ද අඩු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එන්ජින් ධාරිතාව 2500 cc -3000 cc දක්වා 
වූ hybrid වාහන සඳහා ඝන ෙසන්ටිමීටරයකට රුපියල් 1,000කින් 
බද්ද අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 3000 cc දක්වා වූ ෙපටල් 
වාහන, ඒ වාෙග්ම petrol hybrid වාහන සඳහා ඝන 
ෙසන්ටිමීටරයකට රුපියල් 1,500කින් සහ ඩීසල් hybrid වාහන 
සඳහා ඝන ෙසන්ටිමීටරයකට රුපියල් 1,000කින් බද්ද අඩු කරලා 
තිෙබනවා.  

පසුගිය කාලෙය් විෙශේෂෙයන්ම විදුලි වාහන පිළිබඳව කථා 
වුණා. විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙමෝටර්වල ධාරිතාව කිෙලෝ 
ෙවොට් 50ට අඩු වාහනවල බදු අනුපාතය සියයට 20කින් අඩු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කිෙලෝ ෙවොට් 50-100 දක්වා වූ 
ෙමෝටර්වල ධාරිතාව සහිත වාහන සඳහා බදු අනුපාතය සියයට 
10කින් අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
ලක්ෂ ෙදකකට ෙනොඅඩු වටිනාකමකින් යුතු වාහන විස්සක් 
ආනයනය කරන ලද ආනයනකරුවකු හට එක වාහනයකට 
සැලකිය යුතු දිරි දීමනාවක් වශෙයන් සියයට 50කින් බද්ද අඩු 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් ආදී විධියට තමයි යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් බදු 
සංෙශෝධන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 'බදු' කියන වචනය ඇෙහන 
ෙකොට සාමාන්ය ජනතාවෙග් හදවත් ගැෙහන ගතිය වැඩිවන්න 
පටන් ගන්නවා. ඒ ඔවුන්ෙග් ජීවන බරට ගැටලුවක් ෙවයි කියලා 
හිෙතන නිසා. විපක්ෂය නම්, 'බදු' කියන වචනයට හරිම ආසයි. ඒ 
ජනතාව අතරට වැරදි පචාර ෙගන ෙගොස් ජනතාව රවටා ඔවුන්ෙග් 
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ඡන්දය අරෙගන තමන්ෙග් ඡන්ද ෙගොඩ වැඩි කර ගැනීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්.  
 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් අතීතෙය් සිටම 
ජනතාවෙගන් බදු එකතු කිරීෙම් කමෙව්දයක් ෙලෝකෙය් 
කියාත්මක වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ෙගෞතම බුදුන් වහන්ෙසේෙග් 
කාලෙය්දීත් ජනතාවෙගන් බදු මුදල් අය කළා. එම බදු මුදල, "රාජ 
බලිය" ෙලස හැඳින්වූවා. ජනතාව තළා ෙපළා දමන්ෙන් නැතිව, 
ඔවුන් උපයන ආදායමින් ඔවුන්ෙග්ම හිත සුව පිණිස අවශ්ය 
ෙසේවාවන් රජෙයන් ලබා දිය යුතු ෙවනවා. ඒ සඳහා අසාධාරණ 
ෙනොවන ෙලස බදු මුදලක් අය කිරීම කළ යුතුයි.  එය අසාධාරණ 
කටයුත්තක් වන්ෙන් නැහැ. වත්මන් ආණ්ඩුවට විශාල ණය බරක් 
ෙගවීමට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සංවර්ධනය සඳහා විශාල පිම්මක් 
ඉදිරියට පැනීමට තිෙබනවා. අපි බය නැතිව ෙම් අභිෙයෝග ෙදකම 
බාර ෙගන තිෙබනවා. ජනතාවට ලබා ෙදන අත්යවශ්ය ෙසේවා හා 
භාණ්ඩ ෙවනුෙවන් අවම බදු මුදලකුයි අෙප් රජය අය කරනු 
ලබන්ෙන්. එම බදු මුදලින් අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය, ගමනාගමනය 
වැනි අත්යවශ්ය ෙසේවා සංවර්ධනය සඳහා සැලකිය යුතු මුදලක් 
ෙවන් කර දී තිෙබනවා. ජනතාවෙග් බදු මුදලින් කිසිෙවකු 
ෙකෝටිපතියන් බවට පත් කිරීමට අපි සූදානම් නැහැ. නමුත් පසුගිය 
ආණ්ඩුව සමෙය් ජනතාවෙග් බදු මුදල් අයථා ෙලස පරිහරණය 
කරමින් ෙකෝටිපතියන් වූ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ උදවියට 
විෙශේෂ වරපසාද හිමි වුණු බවත් මුළු රටම දන්නා කරුණක්.  

අද FCID එක ළඟට, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව ළඟට, වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ළඟට ගියාම ඒ 
කාලෙය් බිහි ෙවච්ච ෙකොටිපතියන් සහ බලතල අනවශ්ය විධියට 
පරිහරණය කරපු උදවිය දැක ගන්න පුළුවන්. දැනුත් ඒ වාෙග් 
ෙකෙනකු ෙම් ගරු සභාෙව් ඉඳලා ගියා.  

2001දී අප රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටුණු අවස්ථාෙව්දී - 
ආර්ථිකය සෘණ අගයක් ගත් ෙවලාෙව්දී - මහා ආර්ථික ෙද්ශක 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් අෙප් පැත්තට ඇවිල්ලා 
වර්තමාන ගරු අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලා හිටියා, "ඔබතුමා ෙම් 
ආණ්ඩුව බාර ගන්න" කියලා. ෙමොකද, එතුමාත් එදා ඉඳලා 
දන්නවා අෙප් රෙට් ආර්ථිකය හදන්න ඉන්න එකම බුද්ධිමතා 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කියලා. අද බලයට කෑදරකමින් ෙමොන 
පකාශ නිකුත් කළත්, එතුමා ඇතුළු ඒකාබද්ධ කල්ලිෙය්  
ෙමොළයක් තිෙබන හැෙමෝම දන්නවා, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ 
ගන්න පුළුවන් වර්තමාන අගමැතිතුමාට විතරයි කියලා.  

අෙප් ආණ්ඩුව බලයට පත්ෙවලා වසර ෙදකක් යන විට අපට 
පුළුවන් වුණා, යුෙරෝපයට මත්ස්ය නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීෙම් 
තහනම ඉවත් කරවා ගන්න. අපි GSP සහන ලබා ගන්න අවශ්ය 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව මිලියන 550ක යුෙරෝපීය 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් අෙප් අපනයනකරුවන්ට හිමි කර ගන්න 
හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. අෙප් ඊළඟ ඉලක්කය ඉන්දියාව, 
චීනය, තායිලන්තය, ජපානය වාෙග් රටවල් එක්ක ෙව ෙ◌ළඳ 
ගිවිසුම්වලට එළැඹීමයි.  

පසුගිය රජය සමෙය් ආර්ථිකෙය් වැඩිම බලපෑම එල්ල වු  ෙණ් 
අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තයටයි. ඊට පධාන ෙහේතුව  වුෙණ් GSP බදු 
සහනය අෙපන් ඉවත් කිරීමයි. ඒ කාලෙය් විවිධ චණ්ඩි පකාශ 
ඉදිරිපත් කළා. GSP බදු සහනය අෙප් රටින් ඉවත් කෙළේ අෙප් රට 
ශිෂ්ට සම්පන්න රටක් ෙනොවන බව පවසමිනුයි. අෙප් රට ශිෂ්ට 
සම්පන්න රටක් ෙනොෙවනවාය කීම තුළින් අපට ෙත්රුම් ගන්න 
පුළුවන්, එදා  අෙප් රට වනචාරී යුගයකට ෙගනිහිල්ලා තිබුණු බව. 
මාධ්යෙව්දීන් ඝාතනය, නීතිය, පජාතන්තවාදය රට තුළ කියාත්මක 
ෙනොවීම, මානව හිමිකම් කඩ කිරීම වාෙග් කරුණු ඊට ෙහේතු වුණා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ෙම් නිසා අෙප් රෙට් ඇඟලුම් කර්මාන්තය ඇතුළු කර්මාන්ත 

ක්ෙෂේතෙය් විශාල බිඳ වැටීමක් සිදු වුණා. එදා සිදු වූ මහා 
පරිමාණෙය් දූෂණ, නාස්තිය අද අපට වළක්වා ගන්න හැකියාව 
ලැබිලා තිෙබනවා.  

ලංකා ආර්ථිකෙය් පධාන ෙව ෙළඳ නගරය හා බුද්ධාගෙම් 
හදවත බඳු වූ නගර වසා දමා කාර් ෙර්ස් තියලා ආර්ථිකය හදන්න 
පුළුවන් කියලා හිතපු කට්ටිය එදා හිටියා. එදා කාර් ෙර්ස්වලට 
ෙගනාපු කාර්වල වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 4,000ටත් වැඩියි. 
එතරම් නාස්තියක් කළා. ෙම්වාට බදු ගැහුෙව්ත් නැහැ. ෙම් සියලු 
නාස්තීන්ෙග් බර පැෙටව්ෙව් ජනතාව මතයි. මිහින් ලංකා 
ආයතනය එදා දවසකට රුපියල් ෙකෝටි පහක් පාඩු ලැබුවා. ෙතල් 
සංස්ථාවත් ෙකෝටි ගණන් පාඩු ලැබුවා. එදා  ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදලවත් - IMF එකවත් - රජයට ණය ලබා දුන්ෙන් නැහැ. එදා 
හිටපු රජය  ගිනි ෙපොලියට ණය ගත්ෙත් ණය ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්. 
රෙට් ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙගන ගිෙය් ණයවලින්. ෙම් නිසා 
ආර්ථිකය බංෙකොෙලොත් වුණා. අසීමිත ෙලස ජනතාව මත බදු 
පැෙනව්වා. උප්පැන්න සහතිකයට, මරණ සහතිකයට, කසාද 
සහතිකය ඇතුළු සියලුම සහතිකවලට එදා බදු ගහපු උදවිය තමයි 
අද රුපියෙල් බිඳ වැටීම ගැන කථා කරන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. දැන් 

කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔවුන්ට අමතක ෙවලා තිෙබනවා, ඔවුන් එදා ගත් ණයත් 

ෙගවන්ෙන් අපි කියලා. එදා ඒ ණය ෙනොෙගන හිටියා නම් ෙම් 
තත්ත්වය ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලන ඉලක්කයන් සපුරා 
ගන්න අද ෙම් වාෙග් දූෂමාන, ව්යාජ, වැරැදි මත ජනතාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් ජනතාව රවට්ටලා ෙම් රෙට් බලය ලබා 
ගන්න උත්සාහ කළාට ඒ කටයුත්ත සාර්ථක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
කාරණය ෙත්රුම් අරෙගන, නිවැරැදි පතිපත්තියක් මත සිටිමින් 
ෙද්ශපාලනය කිරීෙමන් මිසක් ඔවුන්ට ෙම් රෙට් බලය ලබා ගන්න 
බැහැ කියන කාරණය විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරමින්  මා මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ சிறீதரன் அவர்கள்! 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்ைறய 

தினம் உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின்கீழ் 
கட்டைளகள் ெதாடர்பான விவாதம் இடம்ெப கின்ற இந்த 
ேநரத்தில், இவ்விடயத் க்குப் றம்பாக காணாமற்ேபானவர்கள் 
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ெதாடர்பாக ம் ேபசுவதற்கு எனக்கு நீங்கள் அ மதி 
தரேவண் ம். இன்  கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல, 
காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பில் அவர்க ைடய ெபற்ேறார்கள் 
மற் ம் கு ம்பத்தினர் பல நாட்களாக தங்க ைடய 
உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்ைத ன்ென த்தி க்கின்றார்கள். 
மிக க்கியமாக  காணாமற்ேபாேனார் கு ம்பத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள் ஆண் க்கணக்காக, அதாவ  கடந்த 7 
ஆண் க க்கு ேமலாக, தங்க ைடய பிள்ைளக ைடய 
வி தைலக்கும் வாழ்க்ைகக்குமாகப் பல்ேவ பட்ட 
ேகாாிக்ைககைள ன்ைவத் ப் ேபாரா க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ேல காணாமற்ேபான 
வர்க ைடய வி தைல ெதாடர்பாக ஒ  நல்ல பதில் 
கிைடக்கக்கூ ய வைகயில் எந்த ன்ேனற்ற ம் இ வைர 
ெதன்படவில்ைல என்ற ஓர் ஏக்கம் அவர்களிடம் 
காணப்ப கின்ற .  

இன்  கிளிெநாச்சி கந்தசுவாமி ஆலயத்திற்கு ன்பாக 
அவர்கள் தங்க ைடய உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்தி ம் 
கவனயீர்ப் ப் ேபாராட்டத்தி ம் ஈ பட் க்கின்றார்கள். ஆனந்த 
நடராசா அ ராஜ் என்பவாின் தாயார் விமலாேதவி ஆனந்த 
நடராசா, சண் கம்பிள்ைள சிந்தைனச்ெசல்வனின ம் 
சண் கம்பிள்ைள கானந்தனின ம் தாயார் சேராஜினி 
சண் கம்பிள்ைள, நடராசா சயந்தகுமாாின் தாயார் பரேமஸ்வாி 
நடராசா, ேயாகராசா சாந்தகுமாாின் தாயார் கேணஸ்வாி 
ேயாகராசா, ேயாகநாதன் ெசல்வ பனின் தாயார் ெசல்வராணி 
ேயாகநாதன், ெகளசல்யா உதயகுமாாின் தாயார் கமலாேதவி 
உதயகுமார், ராச ைர கேனஸ்வரன், ராச ைர 
ெஜகதலப்பிரதாபன், ராச ைர குகேநசன் ஆகிய ன்  
பிள்ைளகளின் தாயார் ராச ைர நாகம்மா, ேயாகராசா அமலனின் 
தாயார் கனகரஞ்சினி ேயாகராசா, பன்னீர்ச்ெசல்வம் ம ரனின் 
தாயார் ஷ்பராணி பன்னீர்ச்ெசல்வம், குணரத்தினம் விேநாதனின் 
தந்ைத இ.ம. குணரத்தினம், கி ஷ்ணகுட்  சுகுமாாின் தாயார் 
கலாவதி கி ஷ்ணகுட் , ஆனந்தராசா நிமல்ராஜின் தாயார் லதா 
ஆனந்தராசா, ஞானேசகரம் ஜனகனின் தாயார் சிவமலர் 
ஞானேசகரம், தி ஞானசம்பந்த ர்த்தி தவக்குமாாின் தாயார் 
மங்கேளஸ்வாி தி ஞானசம்பந்த ர்த்தி, விஸ்வநாதன் 
பாலநந்தினியின் தாயார் க ணாேதவி விஸ்வநாதன் ஆகிேயாேர 
இந்தப் ேபாராட்டங்களில் ஈ பட் க்கின்றார்கள். இவ்வா  
ேகப்பாப் ல  மண்ணி ம்கூட தங்க ைடய காணிக ைடய 
வி விப் க்காக மக்கள் ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

மிக க்கியமாக, காணாமற்ேபானவர்கள் பற்றிய பிரச்சிைன 
ெஜனீவாவிேல ன்ென க்கப்ப கின்றேபா , அங்கு இலங்ைக 
மீதான பிேரரைணகள் ெகாண் வரப்ப கின்ற இச்சந்தர்ப்பத்தில், 
அந்த மக்க ைடய உற களால் நடத்தப்பட்ட 7 ஆண் காலப் 
ேபாராட்டங்க ம் அவர்க ைடய ேவண் ைகக ம் 

றந்தள்ளப்பட் க்கின்றன. மிகமிக மனேவதைனகேளா  
அவர்கள் இ க்கின்றார்கள். சிலரால் ெசால்லப்பட்ட ஊகங்களின் 
அ ப்பைடயில் அல்ல  சிற்சில இடங்களி ந்  கிைடத்த 
தகவல்களின் அ ப்பைடயில் தங்க ைடய பிள்ைளகள் 
எப்ெபா தாவ  வ வார்கள், அவர்கள் உயிேரா  இ க்கிறார்கள் 
என்ற நம்பிக்ைகேயா  அந்தப் ெபற்ேறார்கள் இ க்கின்றார்கள். 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா் அவர்கேள, இவ்வாறான 
அவர்க ைடய நம்பிக்ைகக்கு இன்ன ம் இந்த நாட் ேல ஒ  
நல்ல ெசய்தி ெசால்லப்படவில்ைல. நாட்கள் 
ெசன் ெகாண் க்கின்றன. 2009ஆம் ஆண் ந்  இன்  
2017ஆம் ஆண்  வைர கிட்டத்தட்ட 8 ஆண் கள் கடந்தி க்கின்ற 
இந்த சூழ ல் இந்த நாட் ேல காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் 
அல்ல  காணாமற்ேபானவர்க ைடய கு ம்பங்க க்கான நீதி 
சாியான ைறயிேல இன்ன ம் கிைடக்கப் ெபறவில்ைல. மிகமிக 

க்கியமாக, தங்க ைடய கணவன்மாைர ேநர யாகக் ைகயளித்த 
மைனவிமார் இ க்கின்றார்கள்; தங்க ைடய பிள்ைளகைள 
இரா வத்திடம் ைகயளித்த ெபற்ேறார் இ க்கின்றார்கள். பலர் 

இரா வ வலயத் க்குள் வந்ததற்கான ெசய்திகைளப் பல 
ெசய்தியாளர்கள் ஆதாரங்க டன் ெவளியிட் க்கிறார்கள் - பல 
ெசய்திப் பத்திாிைககள் ெவளியிட் க்கின்றன. வண. பிதா 
பிரான்சிஸ் அ களாேரா  56 க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் ஒேர 
வாகனத்தில் பயணித்ததாகக்கூட பல ெசய்திகள் வந்தி க்கின்றன. 
இவ்வாறாக அைடயாளங்கள், ஆவணங்கள் எனப் பல இ ந் ம் 
இவர்கள் காணாமலாக்கப்பட்ட நிைலைமெயான்  இந்த 
நாட் ேல இ க்கின்ற . இதற்கான நீதி, நியாயம் இ வைர 
அவர்க க்குக் கிைடக்கவில்ைல. இதனால் தங்க ைடய 
பிள்ைளகளின் வ ைகக்காக அவர்கள் ெதாடர்ந் ம் 
ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இேத ேபாராட்டம் இன்  
வ னியாவி ம் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . 
அங்கி க்கின்ற ெபற்ேறா ம் தங்க ைடய பிள்ைளகளின் 
வ ைகக்காகக் காத்தி க்கின்றார்கள்.  

நான் இந்த நாட் ன் உயர்ந்த சைபயி டாக இந்தப் பதிைவ 
ேமற்ெகாள்வதன் ேநாக்கம் என்னெவன்றால், இவர்க க்கு நீதி 
கிைடக்க ேவண் ம் என்பதற்காகத்தான். அவர்க ைடய தாய், 
தந்ைதயர் எவ்வளேவா நாட்களாகக் காத்தி க்கின்றார்கள். 
அதற்காக அவர்கள் இர ம் பக ம், பனிக் குளிாி ம் 
ெகா ைமயான ெவய்யி ம் ெகாட் கின்ற மைழயி ம் 
மாறிமாறித் தகரக் ெகாட்டைகக்குக் கீேழ தங்க ைடய 
ேநரங்கைள-ெபா கைளக் கழித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இந்த நாட் க்கின்ற ஒ  பகுதி மக்கள் ன்பத்ைதச் 
சுமந் ெகாண் க்கின்ற ஒ  சூழல் காணப்ப கின்றெபா  
இங்கு யா ேம அைதக் காணாதவர்கள்ேபால இ க்கின்றார்கள். 
இன்ெனா  நாட் ேல நடக்கின்ற ஒ  விடயம்ேபால அல்ல  
யா க்குேம ெதாியாத ஒ  விடயம்ேபால அ  

றந்தள்ளப்பட் ப்பதான , அந்த மக்கைள இந்த நாட் ன் 
பிரைஜகளாக ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைலயா? என்ற ேகள்விைய 
எ ப் கின்ற . இந்த நாட் ேல அைனவ க்கும் சம உாிைம 
இ க்க ேவண் ம். அந்த வைகயில், இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற 
மக்க க்கான உாிைமகள் சாியாகப் ேபணப்பட ேவண் மானால் 
இவ்வா  பாதிக்கப்பட் ப்பவர்க ைடய நியாயமான 
ேகாாிக்ைககள் பாிசீ க்கப்பட ேவண் ம். அவர்க ைடய 
உண்ைமயான ேகாாிக்ைககள் பாிசீ க்கப்பட்  அவர்க க்கு நீதி 
கிைடக்க ேவண் ம்.  

இைதவிட, கிளிெநாச்சி மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களில் 
காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் கூ தலாக இ க்கின்றார்கள். 
மன்னார், கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  ஆகிய மாவட்ட மக்கள்தான் 

த்தத்தின் இ தி வ கைள ைமயாகத் தாங்கியவர்கள். 
இதைனவிட, யாழ்ப்பாணத்தி ைடய வடமராட்சி கிழக்குப் 
பகுதிகைளச் ேசா்ந்தவர்க ம், வ னியாவி ைடய வடக்குப் 
பகுதிகைளச் ேசா்ந்தவர்க ம் இந்த த்தத்தால் க ைமயாகப் 
பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். இவ்வாறாக பாதிக்கப்பட் க்கின்ற, 
காணாமற்ேபானவர்க ைடய கு ம்பங்க க்கு  இந்த அரசாங்கம் 
ெவகுவிைரவாக நீதிைய நிைலநாட்ட ேவண் ம்; ஒ  நல்ல 
பதிைல அவர்க க்குச் ெசால்ல ேவண் ம்.  

இன்ைறக்கு ஒன்றைர வ டங்க க்கு ன் , அதாவ , 
2015ஆம் ஆண் , காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் ெதாடர்பில் 
காாியாலயம் திறப்பதற்கும் ெவளிநாட்  நீதிபதிகள் மற் ம் சட்ட 
வல் நர்கள் இலங்ைகக்கு வ ைக த வதற்கும் அவர்க ைடய 
உதவிேயா  நீதி கிைடக்க வழி ெசய்வதற்கும் யற்சி 
ெசய்யவதாக ஐக்கிய நா கள் சைபயிேல ெகளரவ அைமச்சர் 
மங்கள சமர ர அவர்களால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . ஆனால், 
இ வைர அதற்கான எந்த யற்சி ம் இந்த நாட் ேல 
எ க்கப்படவில்ைல. அதற்கான யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதாக அறியக்கிைடக்க ம் இல்ைல. ஒன்றைர 
வ டங்கள் கடந் ம்கூட இ  கவனிப்பற்ற விடயமாக அல்ல  
ேதைவயற்ற ஒ  விடயமாகப் பார்க்கப்ப வேதா , கால 
இ த்த ப் ம் ெசய்யப்ப கின்ற . அந்த மக்கள் ேவதைனயின் 
விளிம் க்குத் தள்ளப்பட்ட நிைலயில் தங்க ைடய 
ேபாராட்டத்ைத ன்ென த்தி க்கிறார்கள். இவர்க ைடய 
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நியாயமான ேகாாிக்ைகக க்கு அரசாங்கம் ெசவிசாய்க்க 
ேவண் ம். அவர்க க்கு நீதி கிைடக்க ேவண் ம். ெவ மேன 
அவர்கள் நிவாரணத் க்காகேவா அல்ல  தங்கள் பிள்ைளகள் 
காணாமற்ேபானைமக்கான ஆவணங்கைளப் ெப வதற்காகேவா 
இந்தப் ேபாராட்டத்ைத  ன்ென க்கவில்ைல. தங்க ைடய 
பிள்ைளகள் எப்ேபாதாவ  வ வார்கள், அவர்கள் உயிேரா  
இ க்கின்றார்கெளன்ற நம்பிக்ைகேயா தான் அவர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் ேபாரா கின்றார்கள்.  கணவன்மாைர  ஒப்பைடத்த 
மைனவிமார், பிள்ைளகைள ஒப்பைடத்த ெபற்ேறார், 
தகப்பன்மாைர ஒப்பைடத்த பிள்ைளகெளன எல்ேலா ம் 
இைணந்  ேபாரா கிறார்கள். இதைனவிட,  கு ம்பமாக 
சரணைடந்த வி தைலப் களின் உ ப்பினர்கள் பல ம் 
இவ்வா  காணாமற்ேபாயி க்கிறார்கள். இந்த நிைலைய நீதியான 

ைறயிேல அரசாங்கம் அ க ேவண் ம். இந்த உயர்ந்த 
சைபயி டாக அந்த மக்கள் சார்பாக நான் மீண் ம் அந்தக் 
ேகாாிக்ைகைய ன்ைவக்கின்ேறன். இவர்க ைடய 
உண்ைமயான, நீதியான ேகாாிக்ைகக க்கு அரசாங்கம் 
விைரவாக ஒ  ைவக் காணேவண் ெமன்  இந்த 
சைபயி டாகக் ேகட் , நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
 

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

 
II 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,  

 
"That The Order  made by the Minister of Finance under Section 3 

of the Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of 1989 relating to Excise 
Duty and published in the Gazette Extraordinary No. 1992/29 of 10th  
November 2016, which was presented on 08.02.2017 be approved. 

 
 (Cabinet approval signified.)" 
 

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

 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලි ෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම. ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙයෝජනාවට පිළිතුරු 

ෙදන්න ගරු ඇමතිතුමා නැහැ ෙන්. මම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන්නද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න.    

 
ෙපොල් වගාව දියුණු කිරීෙම් කඩිනම් කමෙව්දය 

ெதங்குச் ெசய்ைக வி த்திக்கான ாித ெபாறி ைற 
EXPEDITIOUS MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF 

COCONUT CULTIVATION  
 
[අ.භා. 5.54] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"බස්නාහිර පළාත ඇතුළු ශී ලංකාෙව් ජීවත්වන වැඩි 
පිරිසකෙග් පධාන ආදායම් මාර්ගය  ෙපොල් වගාවයි. ෙපොල් 
ගෙසන් ලබා ගන්නා විවිධ පෙයෝජනද ඔවුනට ජීවත් වීමට විශාල 
රුකුලක් ලබා දුනි. 

 ෙපොල් වගාකරන්නන් හැටියට විශාල බිම් පමාණයක් ඇති අය 
ෙපොල් ඵලදාෙවන් විශාල ආදායම් මාර්ගයක් උපයා ගත් අතර, එම 
ෙපොල් කර්මාන්තෙයන් විශාල පිරිසකට ජීවත්වීමට හැකියාව ද 
ලැබී තිබුණි. 

එෙහත් ෙම් වනවිට ෙපොල් තිෙකෝණෙය් ෙමන්ම මුළු මහත් 
ෙපොල් වතු හිමියන්ෙග් සහ ෙපොල් ගස් කිහිපයක් හිමි අයෙග් පවා 
ෙපොල් ගෙසන් ලැෙබන ආදායම ෙනොමැතිවීම නිසා ෙපොල් 
තිෙකෝණය ආශිත සහ ඒ මඟින් ජීවත් වූ අය ෙවෙසන පෙද්ශවල 
ආර්ථිකය දැඩි ෙලස කඩා වැටී ඇත. 

එබැවින් එම ෙපොල් වගාකරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 
ෙමම ෙපොල් වගාව දියුණු කිරීමට අවශ්ය කමෙව්දයක් රජය මඟින් 
ඉතා කඩිනමින් ගත යුතු යැයි මම ෙම් සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට නම් රෙට් ෙපොල් 
මිල වැඩියි කියන එක තමයි නිෙවස්වල එදිෙනදා ෙපොල් 
පරිෙභෝජනය කරන අය කියන්ෙන්. "ෙවසක්" කියන මුරය එන 
ෙකොට තමයි ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම ෙපොල් ඵලදාව ලැෙබන්ෙන්. 
පසුගිය කාලෙය් පෑවිල්ල තිබුණු නිසා ෙපොල් අස්වැන්ෙන් තරමක 
අඩුවක් තිෙබනවා. අද මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
කාලගුණික තත්ත්වය ෙහේතුෙකොට ෙගන අඩු වූ ෙපොල් ඵලදාව 
ගැන කියන්න ෙනොෙවයි. ෙම් කාලගුණික තත්ත්වයට බාහිරව, 
කාලයක් තිස්ෙසේ, ටිෙකන් ටික ෙම් රෙට් ෙපොල් අස්වැන්න අඩු 
වුණා. ෙපොල්වලින් ලැෙබන ආදායමින් ජීවත් ෙවන පිරිසක් තමයි 
බස්නාහිර පළාත ඇතුළු පුත්තලම, කළුතර දක්වා වූ ෙපොල් 
තිෙකෝණෙය් ඉන්ෙන්. එය කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. ෙම් රෙට් ෙත්, 
රබර්, ෙපොල් පිට රට යවද්දි, අෙප් රටට වැඩිෙයන්ම විෙද්ශ 
විනිමය ෙගන ෙදන ෙබෝගය බවට පත් වුෙණත් ෙපොල් තමයි. 
නමුත්, කම කමෙයන් ෙම් ෙපොල් වගාවට අෙප් රෙට් ඒ තරම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහොඳ ආරක්ෂාවක්, ෙහොඳ සහෙයෝගයක් ලැබිලා නැහැ. එම නිසා 
අද ෙපොල් වගා කරන්නන්ට ගැටලු රැසකට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉන් එකක් තමයි, මම කියන ෙමන්න ෙම් කාරණය. 
මම ෙම්ක ෙද්ශපාලනමය ෙහේතුවක් කියා කියන්ෙන් නැහැ. පසුගිය 
කාලෙය් දමපු ෙපොෙහොරත් ෙම් ෙපොල් ගස්වල අසව්ැන්න අඩුවීමට 
ෙහේතුවක් වුණා. පසුගිය කාලෙය් දමපු රසායනික ෙපොෙහොර වර්ග 
සියල්ලම ඉතාම බාල ෙපොෙහොරයි. එම ෙපොෙහොර දැම්මාට ෙපොල් 
ගෙසේ වර්ධනයට එයින් කිසිම බලපෑමක් වුෙණ් නැහැ.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙකොළඹ ජීවත් වුණත් 
දන්නවා, අෙප් ගම්වල මිනිසුන් "කප් රුක" ෙලස හඳුන්වමින් 
ෙපොල් ගස ආරක්ෂා කළ බව. ෙපොල් ගස් 10ක්, 12ක් තිෙබන 
පුද්ගලෙයක් වුණත්, තමන්ට ෙකතරම් ආදායම ලැබුණත් 
මාසයකට ෙහෝ ෙදකකට සැරයක් ලැෙබන ඒ ආදායම තමයි සථ්ිර 
ආදායමක් හැටියට දකින්ෙන්. මට මතකයි, වර්තමාන විපක්ෂ 
නායකතුමා ඒ කාලෙය් පුවත් පතකට කියා තිබුණා, "ෙපොල් ගසක් 
කියන්ෙන් විශාම වැටුපක්" කියා. එම නිසා ෙපොල් වගා කළ 
පෙද්ශවල අයට ෙපොල් ගස ඒ තරම්ම වැදගත් වුණා. නමුත්, 
කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් අපනයන ෙභෝගවලට පමුඛත්වය දුන් රටක් 
හැටියට අප ලබා දුන් ඒ සහෙයෝගය අඩුවීෙමන් ෙම් ෙපොල් වගාව 
හුඟක් දුරට අඩුවී තිෙබනවා.  

ෙපොල් වගාෙව් දියුණුව ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න අද අෙප් 
රෙට් ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය පිහිටුවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය තිෙබනවා. ෙපොල් වගාව පිළිබඳව 
කටයුතු කරන තවත් විවිධ ආයතන තිෙබනවා. මෙග් 
ෙදමව්පියන්ෙගන් ලැබුණු ෙපොල් අක්කර පහ හයක් මටත් 
තිෙබනවා. මම ඒක ගැන ෙනොෙවයි ෙම් කථා කරන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය කාලෙය් හුඟක් ෙපොල් ගස ්කපලා 

ඉඩම් එෙහම විකුණුෙව් ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් ෙන්ද?  

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ඔව්. ඒක බලපෑවාට, ඉඩම්වල තිෙබන ෙපොල් ගෙහන් එදා 

ලැබුණ ආදායම අද ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාත් එෙහම ඔබතුමාෙග් ඉඩම්වල තිබුණු ෙපොල්ගස් 

කපලා විකිණුවාද? 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
නැහැ. මම එෙහම ෙපොල් ගස් කපලා විකිණුෙව් නැහැ. මට 

එෙහම විකුණන්න ඉඩක් නැහැ.  

එදා උතුෙර් සාමය පැවැති කාලෙය්දී උතුරට ෙගනිහින් හිටවපු 
ෙපොල් ගස්වලින් අද ෙම් රටට ෙපොල් අස්වැන්න ලැෙබනවා. අද 
DC millsවල කටයුතු කරෙගන යන්ෙන් බස්නාහිර පළාෙත් 
ෙපොල් අස්වැන්ෙනන් ෙනොෙවයි, උතුෙර් සහ දකුෙණ් පසු කාලීනව 
හිටවපු ෙපොල්ගස්වලින් ලැෙබන අස්වැන්ෙනන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් ගරු වැවිලි 
කර්මාන්ත ඇමතිතුමා ෙමම ගරු සභාෙව් ෙනොමැති වීම ගැන මම 
කනගාටු ෙවනවා. ෙපොල් ගහ කියන්ෙන් ෙම් වාෙග් අතහැර 
දමන්න පුළුවන් ෙනොවටිනා ගහක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා දන්නවා, 
තායිලන්තයට ගියාම - පසු ගිය කාලෙය් ඔබතුමාත් ගියා ෙන්- 
අපට dessert එකට ෙදන සියලුම ෙද්වල් ෙපොල් ගස ආශිතව හදන 
ෙද්වල්. ඒවා ෙමොන තරම් රසවත් ෙද්වල්ද? අෙප් රෙට් එෙහම 
පර්ෙය්ෂණ කරලා, ෙපොල් ගහ රැක ගන්න, ඒ මඟින් මිනිසුන්ට 
ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කමයක් හදා දුන්ෙන් නැහැ. ෙපොල් 
ගෙහේ ෙකොළෙය් ඉඳලා ෙපොල් ගෙහේ මුල දක්වා හැම ෙදයක්ම 
සල්ලි කරන්න පුළුවන්. ෙගදර විසි කරන ෙපොල් කුඩු කිෙලෝ 
එකකුත් රුපියල් 2,000යි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නමුත් 
අද ඒකට මඟ ෙපන්වන්ෙනක් නැහැ. අද ෙපොල් ෙමෝලට අරෙගන 
ගිහින් බිඳින ෙපොල් ෙගඩිෙය් වතුර ටික පිට රට පටවනවා. හැබැයි 
ෙපොල් වගා කරන්නාට ඒෙකන් මුදලක් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. අද 
ඒෙකන් විශාල ආදායමක් ලැෙබනවා. මම ෙම් හැම 
කාරණයකින්ම කියන්ෙන් ෙපොල් ගහ රැක ගන්න ඕනෑ කියන 
එකයි. ෙම්ක කාටවත් අදාළ නැහැ, මට විතරක් අදාළ ෙදයක් 
කියලා හිතාෙගන ඉන්නවා නම්, ඒක පුදුම ෙදයක්. ෙමොකද, ෙපොල් 
ගහ කියන්ෙන් ෙම් රෙට් හැම ෙකෙනකුටම හරි වටිනා ෙදයක්. 
ෙකොළඹ ජීවත් ෙවන අය දන්නවා, නගරවල ජීවත් ෙවන අය 
දන්නවා, අද ෙපොල් ෙගඩිෙය් මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියලා. 
ඒකට ෙහේතුව අර මම ඉස්සර ෙවලා කියපු කාලගුණික තත්ත්වය 
නිසා ෙපොල් අස්වැන්න අඩුවීමයි. නැත්නම් ෙම් කාල සීමාව තුළ 
තමයි අෙප් ෙපොල් වතුවල ෙපොල් අස්වැන්න වැඩිෙයන්ම 
ලැෙබන්ෙන්. ඒකට 'ෙවසක් මුරය' කියලා කියනවා. 
සාමාන්යෙයන් ඒ කාලයට ෙපොල් තිෙබනවා. ඇත්තටම ඒ 
කාලයට ෙපොල් වතු හිමියන්ට විශාල ආදායමක් ලැෙබනවා. නමුත් 
ෙම් ෙවද්දී අෙප් ගස්වල ෙපොල් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව පසුගිය 
කාලෙය් සිට ෙම් දක්වා වැසි ෙනොමැති වීමයි. සමසත්යක් හැටියට 
දැන් අවුරුදු හතරක-පහක ඉඳලා -ඊටත් එහා ඉඳලා- ෙපොල් වගා 
කරන්නන් ගැන කිසි ෙසොයා බැලීමක් කෙළේ නැහැ. හැබැයි හැම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශයකම ඊට අදාළව ෙපොල් සංවර්ධන 
නිලධාරින් කියලා පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙවනම 
කාර්යාල තිෙබනවා.  

ඔබතුමා දන්නවා, අපි ජීවත් වන හැම පෙද්ශයකම ෙපොල් 
තවාන් තිෙබන බව. ඒවායින් ඒ තරම් යමක් ෙවනවාද කියලා මට 
ෙපෙනන්නට නැහැ. සමහර ෙවලාවට කියාවි, "ඇයි ෙම් දන්ෙන් 
නැත්ෙත්, අපි ෙම්ක කරනවා"ය කියලා. නමුත් ඒෙකන් ෙපොල් 
අස්වැන්නට බලපාන ෙදයක් ෙවලා නැහැ. වී ෙගොවිතැන 
සම්බන්ධෙයන් වුණත් පර්ෙය්ෂණ කරලා වී අස්වැන්න වැඩි කර 
ගන්න ඕනෑ. ෙම් පශ්නය ෙත් වගාවටත් ඇති; රබර් වගාවටත් 
ඇති. මම කථා කරන්ෙන් ෙපොල් වගාව ගැනයි. එදා ඉඳලාම 
තිෙබන පැරණි ෙපොල් වර්ගයම තමයි තවම තිෙබන්ෙන්. ඊට පසුව 
ෙබොෙහෝ ෙපොල් පෙභ්ද හඳුන්වා දුන්නත් ඒ තවාන් කම 
අසාර්ථකයි. අර පැරණි ෙපොල් වර්ගයම තමයි අද හැම තැනම 
තිෙබන්ෙන්. ෙපොල් වගා කරපු කිසිම ෙකෙනකුෙග් වත්තක අලුත් 
පැළ වගාවක් දමලා නැහැ. ඊටත් එහා ගත්තාම, අලුත් පැළ 
වගාවක් දැම්මත් දැන් තිෙබන ආදායෙමන් ඒක ආරක්ෂා කරන්න 
බැහැ.  

අද කුරුමිණි ෙරෝග තිෙබනවා; ෙපොෙහොරවලට යන වියදම 
වැඩියි; කම්කරු කුලිය වැඩියි. ෙම් සියල්ලම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. සමසත්යක් හැටියට ගත්තාම ෙම් ආදායම රටට විෙද්ශ 
විනිමයක් බව අද ෙම් රෙට් ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය, ෙපොල් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය දැන 
ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද හැම 
ෙගදරකම අය ෙපොල් ගහ ආශිතව ෙමොනවා හරි කමයකින් ජීවත් 
ෙවනවා. ගම්වල කාන්තාෙවෝ ෙපොල් අත්ත වියලා ෙපොල් අතු 
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විධියට විකුණනවා. ගැමි ෙගවල්වල අදටත් ෙපොල් අත්තක් 
තිෙබනවා නම් විකුණා ගන්න පුළුවන්. ඉරටු ගත්තත් එෙහමයි.  

අෙනක් පැත්තට අද අරාබි රටවලට, මැද ෙපරදිග රටවලට 
කුරුම්බා ෙපොල් පටවන අය ඉන්නවා. ෙපොල් පිට රට පටවන කිසි 
ෙකෙනක් ඒක අෙනක් අයට පතුරුවන්ෙන් නැහැ. තමන් විතරක් 
කරනවා. අපි දන්නවා, ෙපොල් කිරි නිෂ්පාදනය අද ඉතාම ඉහළ 
ආදායමක් ඇති ෙදයක් බව. ඒක මහා පරිමාණෙයන් කරනවා. අද 
සුදු ෙපොල් ෙතල් - virgin coconut oil - ෙලෝකෙය් ෙකොතරම් 
නිෂ්පාදනය කළත් විකුණන්න පුළුවන්. හැම පැත්තටම ඒක 
වටිනවා. නමුත් ෙපොල් ගහට අද තැනක් නැහැ. ඒවා නිෂ්පාදනය 
කරන ගහට තැනක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා 
ෙපොල් ගෙහේ ෙපොල් අස්වැන්න වැඩි කර ගන්න, ෙපොල් 
වගාකරුවන් ආරක්ෂා කර ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් ඕනෑ.   එදා ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරපු පධානම ෙභෝගයක් වන ෙපොල් ගස 
ෙවනුෙවන් අද මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් 
වුෙණ් ඒ නිසායි. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් වාර්තා, ෙම් කථා දැකලා 
ෙපොල් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න කුමක් ෙහෝ පියවරක් ගන්නවා 
නම් ඉතා වැදගත්.  

අපි දන්නවා, ෙපොල් වගාවට විවිධ සහනධාර කම තිෙබන බව. 
සහනාධාර කම නැතිව ෙනොෙවයි. නමුත්, ඒවා මීට වඩා ජනතාව 
අතරට පත් කරන්න ඕනෑ. ෙපොල් වගාව පිළිබඳව දැන් තිෙබන 
පසුබෑම දැකලා ෙපොල් වගාවට තව වැඩිපුර සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් ෙවනුෙවන් ඕනෑ තරම් නිලධාරින් ඉන්නවා. 
නමුත්, එදා ඉඳන් තිෙබන පළපුරුදු කාර්යාල නිලධාරි කමය හැර 
මහ මඟට බැහැලා, බිම් මට්ටමට බැහැලා ෙපොල් අස්වැන්න අඩු 
ෙවන්න ෙහේතුව ෙහොයලා, ෙපොල් වගා කරන්නන් දිරිමත් කරන 
වැඩ පිළිෙවළවල් ෙකොතරම් තිෙබනවාද?  

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා දන්නවා, එතුමා 
ජීවත් වන පෙද්ශෙය් මිනිස්සුන්ට අද ෙපොල් ගෙහන් ෙතොර ෙවන 
ජීවිතයක් නැහැ කියලා. අෙප් පෙද්ශෙය් වී ෙගොවිතැන කරනවා 
වාෙග් අද ෙපොල් වගාව කරන්ෙන්ත් ආදායම බලාෙගන ෙනොෙවයි. 
ෙපොල් ගස් නැති ෙවන දුකට මිනිස්සු ෙම් වගාව රැකෙගන 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ සදහා ෙලොකු දායකත්වයක් ෙම් රෙට් වැවිලි 
කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙයන් ලබාෙදන්න ඕනෑ. ෙපොල් සම්බන්ධ 
විෂය භාරව තිෙබන විවිධ ආයතන ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙනොබැලුෙවොත්, ෙම් රටට විශාල පශ්නයක් 
ෙවයි. අද තිෙබන උද්ෙඝෝෂණ රැල්ලත් එක්ක තව ටික දවසකින් 
ෙපොල් ෙගඩිය ගණන් වැඩියි කියලා මිනිස්සු පාරට බහීවි. 
මිනිස්සුන්ට පාරට බහින්න සිද්ධ ෙවනවා. පසුගිය මැතිවරණ 
කාලෙය්දී ෙව්දිකාවට ෙගනාපු ෙදයක් තමයි ෙපොල් ෙගඩිය; ෙපොල් 
බෑය. ඒක අපට මතකයි. ෙම් කාලසීමාව තුළ නම් කාලගුණික 
තත්ත්වය නිසා ෙපොල් වගාවට බලපෑමක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය කාලෙය් තිබුණු මැතිවරණ රැස්වීම්වලදී 
ඔබතුමන්ලාත් ෙපොල් බෑයවල් අරෙගන ඒ කාලෙය් පාලනය කරපු 
පක්ෂයට විරුද්ධව මාළිගාවත්ත පැත්ෙත් මැතිවරණ ෙව්දිකාවලට 
නඟින්න ඇති. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ කාලෙය් මම ෙපොඩියි, ගරු මන්තීතුමනි . 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ෙකොෙහොම හරි, ෙම් ෙපොල් ෙගඩිය ඒ තරම් වැදගත් ෙවනවා.  

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය කාලෙය් ෙපොල් හිඟ වුෙණ් ෙපොල් 

ගස්වල පලදාව අඩු වුණු නිසායි. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, පලදාව අඩුවීම වාෙග්ම කාලගුණික 

තත්ත්වයත් එයට බලපා තිෙබනවා. පසුගිය මාස හය, හත ඇතුළත 
සිදු ෙවච්ච ෙද් හැර සමස්තයක් විධියට ෙපොල් අස්වැන්න 
පිළිබඳවත්, ෙපොල් වගාකරුවන් පිළිබඳවත් තමයි මම 
විෙශේෂෙයන්ම කථා කරන්ෙන්. ෙමොකද, මම ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්ත් ඔය කියන කාලසීමාවට ෙපරයි. ඒ 
ෙවද්දී ෙපොල් වගාකරුවන් ෙපොල් අස්වැන්න ෙනළන විට ෙපොල් 
මිලත් අඩු ෙවලා තිබුණා. ඒ කාලෙය් ෙපොල් ෙමෝල් හිමියන්ෙග් 
ඒකාධිකාරයක් තිබුණා. ෙපොල් නිෂ්පාදනය කරන්නන්ට, ෙපොල් 
වගා කරන්නන්ට ලාභයක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ බව ගරු ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා දන්නවා. ෙපොල් ෙමෝල් හිමියන් 
තමයි එයින් ලාභය ගත්ෙත්. එයිනුත් සිද්ධ වුෙණ් ෙපොල් වගා 
කරන්නන් පසු බෑමකට ලක්වීම විතරයි. ඒ නිසා ෙම් හැම 
කාරණයකින්ම ෙපොල් ෙගොවීන්, ෙපොල් වගා කරන්නන් ආරක්ෂා 
කරන කමෙව්දයකට ෙනොගිෙයොත් ෙම් කර්මාන්තය බිඳ වැෙටන්න 
පුළුවන්. එදා ෙපොල් වතුවලින් මහා ධනවතුන් බිහි වුණා. සාමාන්ය  
මිනිස්සු ෙපොල් ගහක් හිටුවාෙගන තමන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කර ගත්තා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉස්සර සමහර අය ෙපොල් 
ගහක් කපලා ෙගයක් හදන්ෙන් නැහැ. පැරණි මිනිසස්ු වත්ෙත් 
ෙපොල් ගස් තිෙබනවා නම්, ෙපොල් ගස් කපන්න ෙවනවාට හදන 
නිවස ෙවනස් හැඩයකට හදා ගන්නවා. පැරණි මිනිස්සු ඒ තරම් 
ෙපොල් ගස ආරක්ෂා කළා. ෙමොකද, ෙපොල් ගසකින් ඒ තරම් 
ආදායමක් තිබුණා. ඒ නිසා ෙම් ෙපොල් ගස් අපි ආරක්ෂා කර ගන්න 
ඕනෑ. නව තාක්ෂණය තිෙබන නිසා, අලුත් ආහාර වර්ග තිෙබන 
නිසා ෙපොල් කිරි ෙවනුවට අපට පිටි කිරි ගන්න පුළුවන් කියලා 
හිතලා අපි ෙම් ෙපොල් ගහ අහක දාලා තිෙබන තත්ත්වයක් මට 
දැන් ෙපනී යනවා. ඒෙකන් ෙම් රෙට් ෙපොල් වගා කරන්නන් 
ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ගරු 
විෂය භාර ඇමතිතුමා ෙපොල් වගා කරන්නන් ෙවනුෙවන් ෙම් 
කරෙගන යන කියාමාර්ගය, ෙම් යන්තණය සකීය කරන්න කියලා 
මම කියනවා. ෙපොල් වතුවලට ගිහින් ෙහොයලා බලලා ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ 
විධියට ෙහොයලා බලන field officersලා පත් කරලා හිටියාට අද ඒ 
ෙගොල්ලන් ෙකොෙහේවත් එනවා මම දැකලා නැහැ. වැස්ස වැහැපු 
ගමන් ෙපොෙළොව උඩ තිෙබන සියලුම සාරවත් පස් ටික ෙසෝදා 
ෙගන යනවා. ඒ කාලෙය් අදාළ නිලධාරින් ඇවිල්ලා හැම ෙපොල් 
වත්තකටම අගල් කපන්න ඕනෑ කම පිළිබඳව උපෙදස් ෙදනවා; 
ෙපොල් වළක් කපලා, ෙපොල් ෙලලි ටික දාලා ෙපොල් පැළය හිටවන 
හැටි කියා ෙදනවා. අපි පුංචි කාලෙය් අෙප් ෙදමව්පියන්ෙග් 
වතුවලට ඇවිල්ලා ඒ නිලධාරින් ඒ කටයුතු කළා. නමුත්, දැන් 
අපට ඒවා ෙප්න්න නැහැ. ෙම් හැම එකකින්ම වුෙණ් ෙපොල් ගස 
අභාවයට යන එකයි. සමහර ගස්වලින් වාෙග් ෙපොල් ගසින් 
මාෙසන් ෙදෙකන් පලදාව ලබාගන්න බැහැ. අඩුම තරමින් ෙපොල් 
පැළය හිටුවලා අවුරුදු 5ක් වත් යනවා ෙපොල් ගෙහේ පලදාව 
ලබාගන්න. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු සිය ගණනක් ඒ ෙපොල් ගස 
පවතිනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙපොල් අස්වැන්න වැඩි 
කරන්න, ෙපොල් වගාකරුවන් ආරක්ෂා කරන්න කමෙව්දයක් 
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සකස් කරන්න කියන ෙම් කරුණ ගරු අමාත්යතුමාට දැනුම් 
ෙදන්න කියා. මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 6.08] 
 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා. ෙපොල් තිෙකෝණෙය් ජීවත් වන 
පුද්ගලෙයකු හැටියට මා ෙපොල් ගෙසේ වටිනාකම සම්බන්ධව 
වාෙග්ම, ෙම් රෙට් හැම ෙදෙනකුටම ජීවන තත්ත්වය ෙගොඩ නඟා 
ගත හැකි, ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් විය හැකි වන ආකාරයට 
ෙපොල් ගෙසන් කළ හැකි නිෂ්පාදන සම්බන්ධෙයනුත් පුංචි 
ෙවලාවක් කථා කරන්න ඕනෑ කියා මා විශ්වාස කළ නිසා තමයි 
ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න මා භාර ගත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොල් ගෙසේ තිෙබන 
වටිනාකම අපි හැම ෙදනාම දන්නවා. නිලධාරින් ෙමෙහයවූවත් 
නැතත්, අෙප් ෙදමව්පිෙයෝ අපට උරුම කර දුන් ආදර්ශයක් 
තිෙබනවා; ඒ කර්මාන්ත සම්බන්ධව, ෙපොල් ගෙසේ වටිනාකම 
සම්බන්ධව, ෙපොල් ගසට තිබුණු ෙගෞරවය සම්බන්ධව ඒ අය අපට 
කියා දී තිෙබනවා. හැබැයි වත්මන් තරුණ පරපුර ඒ ගැන තැකීමක් 
කරන්ෙන් නැහැ කියා තමයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. ෙපොල් ගසට 
තිෙබන ෙගෞරවයත්, ෙපොල් ගෙසන් ලැෙබන ඵලදාවත්, එමඟින් 
නිෂ්පාදනය කළ හැකි අතුරු අස්වැන්නත් සම්බන්ධෙයන් ඒ අය 
යම් තැකීමක් කරන්ෙන් නැති එක අෙප් රටට විශාල පශ්නයක් 
කියා මම හිතනවා.  

අපි දන්නවා, ෙපොල් වතුර ටික -ෙපොල් ෙගඩිය බිඳලා ගන්නා 
වතුර ටික- ගැන. එදා අෙප් අම්මලා තාත්තලා ෙගදර කුස්සිෙය්දී 
ෙපොල් ෙගඩිය බින්දාට පස්ෙසේ ෙබොෙහෝ ෙවලාවට එහි වතුර ටිකක් 
බිව්වා. එෙහම නැත්නම්, අපට දුන්නා, ෙපොල් වතුර ටිකක් 
ෙබොන්න කියා.  අද ෙලෝකෙය් විටමින් වැඩිම,  ඇඟට ශක්තියක් 
ෙගන ෙදන පානයක් ෙලස වැඩිපුරම විශ්වාසය තබා තිෙබන්ෙන්, 
energy drink එකක් හැටියට  ගන්ෙන් ෙපොල් වතුරයි. අපි 
දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම ආසියාතික රටවල වාෙග්ම යුෙරෝපෙය්ත්, 
ඇෙමරිකාෙව් සහ අෙනකුත් රටවලත් ෙපොල් වතුර ටික energy 
drink එකක් හැටියට, ශක්තිමත් පානයක් හැටියට පාව්චිචි 
කරනවා කියා. එෙහම නම්, අපි හරියාකාරව හිතලා අෙප් රෙට් 
ෙපොල් වතුර ටික නිවැරැදි ආකාරෙයන් සකස් කරලා පිට රට 
යවන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කෙළොත් ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැම දාම හැම ෙගදරකම 
ෙපොල් ෙගඩියක් බි ෙඳනවා. ෙපොල් ෙගඩිය බින්දාට පසුව ඒ ෙපොල් 
වතුර ටික නාස්ති ෙනොකර අපනයනය කර  න්න අපට පුළුවන් නම් 
එමඟින් විශාල විෙද්ශ විනිමයක් ෙම් රටට උපයාගත හැකිය කියා 
මම විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා අපට විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් 
අවශ්යයි. ඒ වාෙග්මයි, සුදු ෙපොල් ෙතල් - virgin coconut oil. අද 
ෙලෝ කෙය් ඒ oil එක පාවිච්චි කරන්ෙන් දවසකට හැන්දක් ෙදකක් 
ෙබොන්නයි; මුහුෙණ් ආෙල්ප කරන්නයි. එෙහම නම්, අපි ඒ 
අවශ්යතාව හරියටම හඳුනාගන්න ඕනෑ. එදා ෙපොල් ගසට තිබුණු 
ෙගෞරවය,  එදා ෙපොල් ගෙසන්  නිපදවූ ෙද්වල් ෙගන බැලුවාම එදා 
නිපදවූවාට වඩා විශාල පමාණයක් අද නිපදෙවනවා කියලා 
ෙපෙනනවා. අද ෙවනස් ආකාරෙය් ෙද්වල් නිපදෙවනවා. අද 
ආර්ථික වශෙයන් පතිඵලදායිත්වෙයන් වැඩි ෙද්වල් නිෂ්පාදනය 
ෙවනවා.  

ෙපොල් ගෙසේ ගන්න බැරි ෙදයක් නැහැ. ෙපොල් ගෙසේ මුෙල් 
ඉඳලා ෙගොප් ෙකොළයට යන කල් සියලු ෙද් මිනිසාට පාව්චියට 
ගන්න පුළුවන්. මිනිසාට එෙහම පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් ගහක් 
වාෙග්ම ආර්ථික වශෙයන් විෙද්ශ විනිමය උපයාගත හැකි 
පතිඵලදායි ගසක් හැටියටත් ෙපොල් ගස අද නම් වන ෙකොට ෙම් 
රෙට් අප එයින් හරියාකාරව පෙයෝජන ගන්නවාද කියන පශ්නය 
තිෙබනවා. මම විශ්වාස කරනවා, වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශයත් එක්ක අෙනකුත් අමාත්යාංශ ටිකත් ෙම් ෙවනුෙවන් 
සම්බන්ධ වන්න ඕනෑ කියා.  

ෙපොල් ගස විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ විනිමය උපයා ගත හැකි 
ෙබෝගයක් වන නිසා, අපට විශාල වාසියක් ෙගන ෙදන ෙබෝගයක් 
වන නිසා අෙනක් අමාත්යාංශත් එකතු ෙවලා ආර්ථික වශෙයන් 
පතිඵල ලබාගන්න ඕනෑ කියලායි මා හිතන්ෙන්. එෙහම නම්, ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මම ෙයෝජනාවක් කරනවා. අපි දන්නවා, 
විෙශේෂෙයන්ම සුදු ෙපොල් ෙතල් - virgin coconut oil - නිපදවන, 
අෙප් රෙට් සිටින කර්මාන්තකරුවන් ඉතාම අමාරුෙවනුයි ඒ වැඩ 
ෙකොටස කරන්ෙන් කියා.  

අපි දන්නවා, රජය ඒ අයට යටිතල පහසුකම් ටික හරියාකාරව 
සපයා ෙදන්ෙන් නැහැ කියා. පරිසරය සම්බන්ධව ඒ අයට පශ්න 
ආවාම ඒවා ෙබ්රාගන්න බැරිව, ඒවාට මුහුණ ෙදන්න බැරිව පශ්න 
ෙගොඩකට මුහුණ දුන් කර්මාන්තශාලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, 
රජයක් හැටියට අෙප් වගකීම තමයි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙද්ශීය 
කර්මාන්තවලින් නිපදවා, විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්න විෙද්ශ 
රටවලට යවන නිෂ්පාදනවලට අවශ්ය යටිතල පහසුකම් ටික, 
කර්මාන්තශාලාවලට අවශ්ය කරන යටිතල පහසුකම් සහ 
රජෙයන් දිය යුතු හැම සහෙයෝගයක්ම ලබා ෙදන එක. ෙපොල් 
ගෙසන් ගන්නා ෙද්වල් අතර ඇති ෙපොල් වතුර ගැනත් 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. විෙද්ශ විනිමය ලබා ගැනීම සඳහා 
ඇසුරුම් කරලා energy drink එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න, 
ෙපොල් වතුර විෙද්ශයට යවන ෙකොට -පිට රටවලට යවන ෙකොට- 
අප එය සකස් කර යවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය මතු 
ෙවනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන ශක්තිය රජය මඟින් පැහැදිලිව 
ලබා දිය යුතු ෙවනවා. අෙප් වතුවල හැම තැනකම පාෙහේ ඉඩ 
තිෙබනවා, තවත් ෙපොල් ගස් වවන්න. එෙහම නම්, අපි ෙම් 
ෙභෝගය වැඩිෙයන් වවන්න ඕනෑ. ෙමම ෙභෝගය ආර්ථික වශෙයන් 
ශක්තිමත් ෙභෝගයක් හැටියට රෙට් වැෙවනෙකොට, ඒ හරහා 
විෙද්ශ විනිමය අපට ලැෙබන ෙකොට ඉතාම වැදගත් තත්ත්වයක් ඒ 
ෙභෝගය නිසා රටට ලැෙබනවා. 

මම විශ්වාස කරනවා, අලුත් රජෙය් අපි ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළට ෙම් ෙපොල් ගෙසේ තිෙබන වටිනාකමත් ඒක රාශි 
කරෙගන, ආර්ථික වශෙයන් රට ශක්තිමත් කරන්න අවශ්ය කරන 
වැඩ පිළිෙවළට එහි දායකත්වය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ 
වාෙග්ම විෙද්ශ විනිමය වැඩිෙයන් ලබා ගන්න අවශ්ය කරන 
ශක්තිය ෙම් ෙපොල් ගෙසන් ලබා ගන්න පුළුවන්. එෙහම නම්, අපි 
සියලුෙදනා එකට එකතු ෙවලා ඒ වැඩසටහන කියාත්මක කරමුයි 
කියලා ෙයෝජනා කරනවා. අද දවෙසේ ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාට  මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කරන අතර, කථා කිරීමට 
කාලය ලබා දීම සම්බන්ධව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත් 
ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 
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[අ.භා. 6.15] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අෙප් ශිෂ්ටාචාරය පටන් ගත්තු දවෙසේ ඉඳන්ම තිබුණාය කියලා 
වාර්තා ෙවන  වගාවක් තමයි ෙපොල් වගාව. ශී ලංකාෙව් ෙපොල් 
වගාව දකුණු ආසියාව ඇතුළු සමස්ත ආසියාෙව්ම කිසිම රටකට 
ෙදවැනි ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් රටට ආනයනය කරන්න පුළුවන් 
ෙපොල් ෙවනත් රටවල නැහැ. ඒ තරම්ම අපි ෙපොල්වලින් ඉදිරියට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, අද ෙවන ෙකොට අෙප්  ෙපොල් වගාව 
යම් කිසි තර්ජනයකට මුහුණපාලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම "මයිටා" කෘමි හානිය අවුරුදු 20ක විතර 
කාලයක් ව්යාප්ත ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ හානිය අවම කරන්න විවිධ 
ෙබෙහත් වර්ග විවිධ ආයතන මඟින් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
ෙකොෙහොඹ ෙතල්, සුදු ලූනු වාෙග් අමුදව්යවල මිල ඉහළ නැඟීම 
නිසා අද ෙවන ෙකොට මයිටා හානියට සුදු ලූනු, ෙකොෙහොඹ ෙතල්, 
සබන් කුඩු මිශණය ඉසීෙම් හැකියාවක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
උවදුරත් එක්ක, එන්න එන්නම ෙපොල් ෙගඩිය කුඩා ෙවලා, 
සාරවත්කම නැති ෙවලා ෙපොල් වගාව අද අවාසනාවන්ත 
ඉරණමකට මුහුණපාලා තිෙබනවා.  

කාලයකට ෙපොල් මිල ඉහළ යනවා. ෙපොල් මිල ඉහළ ගිහිල්ලා 
තිෙබන ෙම් කාලෙය් විපක්ෂෙය් සමහර  ෙද්ශපාලනඥයන් 
උත්සාහ ගන්නවා  ඒක ෙද්ශපාලන වාසියක් බවට හරවා ගන්න. 
ෙම් අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් ඉඳන් යහ පාලන ආණ්ඩුව දිගින් 
දිගටම කර්මාන්තශාලා පටන් ගන්න ෙකොට විපක්ෂෙය් කට්ටියට 
එෙලොව ෙපොල් ෙපනිලා  තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා දැන් ෙපොල් මිල 
ගැන කථා කරනවා. නමුත් ෙපොල් මිල වැඩිවීම හැම දාම 
මුහුණපාන තත්ත්වයක්.  

ෙකොෙහොඹ  වගාව ෙම් රෙට් ෙකොච්චර තිබුණත් කෘමි උවදුර 
මර්දනය කරන්න අවශ්ය කරන ෙකොෙහොඹ ෙතල් අඩු මිලට සපයා 
ගැනීෙම් හැකියාවක් අපට නැහැ. ඉන්දියාෙවන් තමයි ෙකොෙහොඹ 
ෙතල් ෙගෙනන්ෙන්. ෙපොල් ගෙහේ ෙතතමනය රඳා පවතින්න 
පාචිච්චි කරපු ෙපොල් ෙලලි  ටික අද අපනයනය කරනවා. ඒකට 
විකල්පයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙපොල් වගාෙව් කටයුතු ෙසොයා 
බලන්න පමාණවත් ක්ෙෂේත නිලධාරින් පිරිසක් නැහැ.  එවැනි 
නිලධාරින් හිටියත් ඔවුන්ෙග් දැනුම සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි 
නියාමනයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙපොල් ගසට කෘමි 
උවදුර තිෙබනවා. අද ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට ෙපොල් වගාව 
මුහුණපාලා තිෙබනවා. ඒ ෙමොනවා වුණත්, අවුරුද්ද පුරාම කිසිම 
සාත්තුවක් ෙනොකර සිටියත් සථ්ිර ආදායම් මාර්ගයක් ලබන්න 
පුළුවන් කමයක් තමයි ෙපොල් වගාව.  

ෙපොල් ගස කියන්ෙන් ඕනෑම ෙද්ශගුණික තත්ත්වයක් යටෙත් 
වගා කරන්න පුළුවන් ගසක්. පසු ගිය කාලෙය් උඩ රට ෙපොල් වගා 
කිරීම සඳහා ෙපොල් පෙභ්දයක් ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් සිද්ධ 
වුණා මට මතකයි. හැබැයි, ඒ කර්තව්ය එෙහමම යට ගියා. මම 
විශ්වාස කරනවා, ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ මණ්ඩලය ඉදිරිෙය්දී ශීත 
පළාත්වල  ෙපොල් වගාව ව්යාප්ත කිරීෙම් කම ෙව්දයකට ෙයොමු 
ෙවන්න ඕනෑය කියලා. ඒ වාෙග්ම, අවශ්ය කරන කාබනික 
ෙබෙහත් වර්ග අඩු මිලට ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ෙම් ෙපොල් ගෙහේ 
පැවැත්ම සඳහා අත්යවශ්ය ෙවනවා.  

 කුන්දිරා වර්ගවල, තැඹිලි වර්ගවල ව්යාප්තිය අද ෙබොෙහෝ දුරට 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොල් වර්ග ගැන කථා කරද්දී, තැඹිලිවල 

තිෙබන්ෙන් එක රසක්, කුරුම්බාවල තිෙබන්ෙන් තවත් රසක්, 
කුන්දිරා වර්ගවල තිෙබන්ෙන් ෙවනත් රසක්. ඒ වාෙග් විවිධ 
ෙපොල් පෙභ්දවලින් විවිධ රස බැලීෙම් අවස්ථාව එදා තිබුණා. අද 
කුන්දිරා වගාව ගැන -කුන්දිරා කියන කුරුම්බා වර්ගය ගැන- 
කවුරුවත් කථා කරන්ෙන්වත් නැහැ. ෙමෙහම තව ටිකක් කල් 
ගිෙයොත් කුන්දිරා කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා ෙම් රෙට් මතු 
පරම්පරාව දන්ෙන්වත් නැති ෙවයි. ෙම් ෙපොල්වල  පෙභ්ද විශාල  
පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ පෙභ්ද හඳුනාගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වන පරීක්ෂණ මීට වඩා සාර්ථකව කළ යුතුය 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා.    

ෙපොල් පධාන ෙභෝගය ෙලස තිබියදී ඒ ආශිතව යටි වගාව  
ව්යාප්ත කරන්න පුළුවන්. ෙපොල් ගෙහේ උස  නිසා ඊට යටින් ඕනෑම 
ෙදයක් වගා කරන්න හැකියාව තිෙබනවා. යටි වගාව වාෙග්ම පශු 
සම්පත් සංවර්ධන කටයුතුද ෙපොල් වගාව තුළ ඉතාම ඉහළ  
තැනක් ගන්නවා.     

ෙපොල් වගා කිරීෙම්දී අක්කරයක හිටුවන්න පුළුවන් ෙපොල් ගස් 
පමාණය වාෙග්ම, තමන්ෙග් වත්ෙත් තිෙබන ඉඩ පමාණයට 
සරිලන විධියට ෙපොල් වගාකර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා 
විශාල වශෙයන් වැඩ කටයුතු සිදුවිය යුතුය කියලා මා විශ්වාස  
කරනවා. ෙම් රෙට් ෙමෙතක් දුර  සංවර්ධනය කළ ෙපොල් වගාව 
අනාගතෙය්දීත් ෙලෝකෙය්  කිසිම  රටකට ෙදවැනි විය යුතු  නැහැ.  

ෙබෙහත් ෙගන්දගම්වලට  තවත් ෙබෙහත් වර්ග කිහිපයක් මුසු 
කර  වතුෙර් දිය කර, අඩි  තුනක් උසට ෙපොල් ගෙහේ ක ෙඳේ  ගෑවාම 
මයිටා උවදුර නැති ෙවනවා. ෙම්වා තැන් තැන්වල  එක එක්ෙකනා 
කරපු අත්හදා බැලීම්. ෙම් කම ගැන මීට වඩා අත්හදා බැලිය යුතු 
ෙවනවා. ෙපොල් වගාව ෙම් රෙට් ස්ථිර ආදායම් මාර්ගයක් විධියට, 
ෙම් රෙට් ගැමි ජනතාවෙග් ෙහේන් වගාවට ආෙද්ශ කරන්න පුළුවන් 
ස්ථිර වගාවක් විධියට, ඉදිරිෙය්දී සංවර්ධනය කළ  යුතුයි කියන 
අදහස ඉදිරිපත් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.21] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා  ඉතාම කාෙලෝචිත ෙමන්ම වැදගත්  සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා.  අද පවතින වියළි 
කාලගුණයත් එක්ක අෙප් ෙපොල් නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක අමුතුෙවන් කියන්න  අවශ්ය නැහැ. නියඟයත් 
එක්ක හැම දාම ෙම් ෙද් සිද්ධ ෙවනවා. ෙපොල් පැළයක් හැදී ෙපොල් 
ෙගඩියක්  නිර්මාණය වීමට  මාස 44ක් ගත ෙවනවා.  ඒ මාස 44 
තුළ ෙපොල්  ෙගඩිෙයන් අංකුරයක්  ඇවිත් ෙපොල් මලක් හැදිලා 
ෙපොල් ෙගඩියක් ඇති  ෙවන්න  ඕනෑ. ෙම් අතරතුරදී යම්කිසි 
විධියකින් ෙපොල් පැළයට ජලය ෙනොලැබුෙණොත් ඉතාම  
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. ඇත්තවශෙයන්ම ඒ 
නිසා ෙපොල් පලදාව අඩු ෙවනවා.   

මූලා සනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  හැත්තෑ හෙත් යුගය ගත්තාම, 
අෙප්  ගරු  නවීන් දිසානායක මැතිතුමාෙග් පියාණන්, දිවංගත 
ගාමිණි දිසානායක ඇමතිතුමා  හිටපු කාලෙය්  හිටපු ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමා ෙපොල් බෑ ෙදක ෙව්දිකාවට අර ෙගන ගිහින් තමයි 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුෙණ්.   "ෙමන්න අද ෙපොල් බෑය ෙම් 
ගණන,   ෙපොල් ෙගඩිය ෙම් ගණන"කියලා එදා  ෙව්දිකාවල කථා 
කළා. අදත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා 
කරනවා. "ෙපොල් බෑය හතළිහයි, ෙපොල් ෙගඩිය අසූවයි" කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අදත් ඒ ෙචෝදනාව කරනවා. ෙම් ෙචෝදනා කරන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
කණ්ණාඩිය ළගට ගිහින් බලන්න ඕනෑ තමනුත් ෙම් විනාශයට 
මුල් වුණාද කියලා. ෙම් රෙට් පසුගිය දශක ෙදක තුළ ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමන්ලාෙග් ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ තිබුණු ඉඩම් ෙවන්ෙද්සි 
කරලා ෙපොල් ගස් දහස් ගණන්, ලක්ෂ ගණන් විනාශ කළා. කවුරු 
කවුරුත් අඩු වැඩිෙයන් ඒ පිළිබඳ ෙචෝදනාව ට ලක් ෙවනවා. 
ෙකොෙහොම  වුණත්, ඉදිරිෙය්දී  ෙපොල් නිෂ්පාදනය  රැක ගන්න 
පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2015 ව සෙර් ෙපොල් නිෂ්පාදන 
අගය,  2000 වසෙරන් පසු වාර්තා වුණු ඉහළම අගය බවට  පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට කවුරු දායක වුණත් මා ඒ අයට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙපොල් නිෂ්පාදනය  ෙගඩි මිලියන 3000 
ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා. 2014 වසෙර් ෙපොල් නිෂ්පාදනය ෙගඩි 
මිලියන 2870යි. 2015 වසෙර් ෙපොල් නිෂ්පාදනය ෙගඩි මිලියන 
3056යි. ෙපොල් අක්කර දසලක්ෂ අසූඅටදහස් තුන්සිය 
හැත්තෑඑකක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ගාල්ල දිසත්ික්කෙය් ෙපොල් 
අක්කර තිස්පන්දහසක් තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ෙපොල් ෙගඩි මිලියන 3000කට ආසන්න පමාණයක් අපට ෛදනික 
පරිෙභෝජනය සඳහා වාර්ෂිකව අවශ්ය ෙවනවා. ඒ නිසා  
විෙශේෂෙයන්ම  අෙප් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 2006 සිට ෙපොල් නිෂ්පාදනය 
පිළිබඳ දත්ත ඇතුළත් ෙල්ඛනයක් සභාගත* කරනවා.  

2006දී ෙපොල් ෙගඩි මිලියන 2,785ක් සහ 2007දී ෙපොල් ෙගඩි 
මිලියන 2,869ක් නිෂ්පාදනය ෙවනවා. ඒ විධියට ඇවිල්ලා 2013දී 
ෙපොල් ෙගඩි මිලියන 2,513ක්, 2014දී ෙපොල් ෙගඩි මිලියන 
2,870ක් නිෂ්පාදනය ෙවන අතර එය 2015 වන විට ෙපොල් ෙගඩි 
මිලියන 3,056 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මම විශ්වාස කරනවා 
ෙම් අවුරුද්ෙද් ඇති වුණු නියඟය ෙනොවන්නට ෙම් පිළිබඳව අපට 
තවත් විශාල පගතියක් ලබා ගන්නට පුළුවන්කමක් තිබුණා කියලා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා, ෙපොල් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
80ක් පරිෙභෝජනය කරන විට එයින් සියයට 20ක් අපි අපනයනය 
කරන බව, ෙකොපමණ අමාරුකම් තිබුණත්. අපි පාසෙල්දී ෙපොල් 
ගස ගැන කථා කරන විට ඉෙගන ගත්ෙත් ෙපොල් ගස කියන්ෙන් 
කප් රුකක් කියලා. නමුත් අද අපට ඒ කප් රුක අහිමි ෙවමින් 
යනවා.  

මම ගාල්ල දිස්තික්කය ගැන විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ. මම 
ගරු නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් ෙපොල් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට ෙහොඳ 
නිලධාරි මණ්ඩලයක් ෙයොදවා තිබීම ගැන. ෙපොල් පාෙද්ශීය 
නිලධාරින් ෙනොෙයකුත් වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ෙපොල් තවාන්වල පැළ 97,000ක් 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් තිෙබන 15,000කට ආසන්න ගාම නිලධාරි 
වසම්  පමාණෙය් අඩු තරමින් එක ගාම නිලධාරි වසමක ෙපොල් 
පැළ 100 බැගින්  වගා කෙළොත් අනාගතෙය්දී ෙපොල් ෙගඩි ලක්ෂ 
ගණනක නිෂ්පාදනයක් ඇති කරන්නට අපට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. 

ගරු නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
ෙම් රටට ජීවය ෙදන ඉතාමත් වැදගත් අමාත්යාංශයක්. අපි එදා 
කිව්ෙව් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ශක්තිය දුන්ෙන් ෙත්, රබර් සහ 
ෙපොල් කියලායි. අද ෙත් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිබුණත් 
ඇඟලුම්වලින් ලැෙබන ආදායම ඊට වඩා ඉදිරිෙයන් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම විෙද්ශ රැකියාවල නියුතු අයෙගන් ලැෙබන විෙද්ශ 
විනිමය ඊට වඩා ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් ෙපොල්වලින් 
ලැෙබන ආදායම පහළට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  අෙප් රට රත්තරන් 
වාෙග් පසක් තිෙබන, ෙහොඳ ෙද්ශගුණයක් තිෙබන රටක්.  
වස්ෙකෝ ද ගාමා, ෙකොෙළොම්බස් වාෙග් අය ෙම් රටට එන විට එදා 
ෙම් රෙට් සම්පතක් විධියට තිබුණු ෙපොල් ගස අපි ආරක්ෂා 
කරන්නට ඕනෑ.  

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමාෙවලා මට තව විනාඩියක් 

ලබා ෙදන්න. ෙම්ක ජාතික ආර්ථිකයට ශක්තියක් ෙදන ෙදයක්. 
ෙම්ක ගැන විනාඩි 10ක් ෙහෝ 15ක්, පැය භාගයක් ෙනොෙවයි 
දවසක් කථා කරන්නට ඕනෑ බව ෙපොල් බෑ ෙදක අත් ෙදකට 
අරෙගන ඇවිල්ලා මිල ගැන කථා කරන අයට අපි  කියන්න 
කැමැතියි.  ෙම් විවාදයට සහභාගි ෙවන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
එක මන්තීවරයකුවත් ෙම් අවස්ථාෙව් සභාෙව් නැහැ. ෙපොල් 
නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්නට 
ඕනෑ, ජාතික පතිපත්තිය ඉදිරියට ෙගන යන්නට නම්. ඒ සඳහා 
අෙප් ගරු අමාත්යතුමාට මුදල් අමාත්යාංශෙයන් වාෙග්ම ෙවනත් 
ආයතනවලිනුත් තව තවත් මුදල් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. ෙනොමිලෙය් 
ෙපොල් පැළ දුන්නත් කමක් නැහැ.  ෙමොකද, අද ෙපොල් මිල ෙම් 
රෙට් ඉතාමත් භයානක තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙපොල් නැතිව අපට ජීවත් ෙවන්නට අපහසුයි. අපට, ජලය සහ 
වායුව අවශ්යයි වාෙග්ම ආහාර සකස් කර ගැනීම සඳහා ෙපොලුත් 
අත්යවශ්ය ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමනි,  ජාතික ආර්ථිකයට 
වටිනාකමක් ලබා ෙදන, ෙම් රෙට් මිනිසුන් හෘදයංගමව කථා 
කරන ෙපොල් ෙගඩිෙය් මිල අඩු කරන්නට පුළුවන් ශක්තියක් 
ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමාට ලැෙබයි. ෙපොල් මිල අඩු කිරීම විතරක් 
ෙනොෙවයි,  පුළුවන් නම් ෙම් ර ටින් ෙපොල් අපනයනය කරලා,  
අතීතෙය් ජාතික ආර්ථිකයට එකතු වුණු ආදායම නැවත ලබා 
ගන්නට කටයුතු කරන්න කියලා මම ආරාධනය කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තතීතුමනි,   මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු නවින් දිසානායක අමාත්යතුමා.  
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[ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා] 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් දී  ඉතාමත් කාෙලෝචිත  ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම 
සම්බන්ධෙයන් මාෙග් මිත ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාට 
ස්තුතිය පකාශ කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙපොල් 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ගැටලුවලින් පධාන එකක් තමයි මිල 
පශ්නය. සමහර පෙද්ශවල ෙපොල් ෙගඩියක මිල රුපියල් 70කට 
විතර ගිහින් තිෙබනවා. මම ඇමති ධුරය භාර ගන්නා කාලෙය්  
රුපියල් 19ට 20ට වාෙග් තමයි ෙපොල් ෙගඩියක මිල තිබුෙණ්. ඒ 
වාෙග්ම රුපියල් 360ට තිබුණු අමු ෙත් දඵ කිෙලෝවක මිල දැන් 
රුපියල් 600ට වඩා ඉහළ  ගිහින් තිෙබනවා. ඒක හරි ෙහොඳයි. 
නමුත් ෙපොල් ෙගඩිෙය් මිල වැඩි වීම පාරිෙභෝගිකයාට පශ්නයක්. 
ෙම් සඳහා බලපෑව පධාන ෙහේතුව තමයි නිහඟය. නියඟය නිසා 
ෙපොල් නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙත් 
නිෂ්පාදනය සම්බන්ධෙයනුත් එෙහමයි. නිෂ්පාදනය හා ෙවෙළඳාම 
අතර මැදිහත්කරුෙවකු නැහැ. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම market 
එෙකන් පාලනය ෙවන්ෙන්. අපට market  එකට මැදිහත් ෙවලා 
ෙම් මිල පාලනය කරන්නත් බැහැ.  

දැනට තිෙබන තත්ත්වය තමයි, ෙපොල් මිල වැඩි වීම නිසා 
පාරිෙභෝගිකයාට සහ දිසිඳි ෙපොල් කර්මාන්තයට විශාල පශ්න ඇති 
ෙවලා තිබීම. ෙම් මිල වැඩි වීම නිසා දිසිඳි ෙපොල් කර්මාන්තය 
සඳහා අවශ්ය ෙපොල් ලබා ගන්න බැහැ. සාමාන්යෙයන් 
ඒෙගොල්ලන් ෙපොල් ෙගඩියකට ෙගවූ රුපියල් 35ක් පමණ වූ මිල  
අද රුපියල් 70ක් පමණ ෙවනවා. අෙනකුත් රටවල් සමඟ තිෙබන 
තරගකාරිත්වය නිසා - විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දුනීසියාව, මැෙල්සියාව 
වැනි ෙපොල් වගා කරන රටවල් වාෙග්ම දිසිදි ෙපොල් කර්මාන්තය 
දියුණු ෙවලා තිෙබන පිලිපීනය වැනි රටවල් ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
ෙපොල් අපනයනය ඉතාමත් ෙහොඳින් කරෙගන යනවා. ඉතින් ෙම් 
ගැටලුව තමයි අපට දැන් තිෙබන්ෙන්. නියඟය නිසා ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ෙපොල් නිෂ්පාදනය අනිවාර්යෙයන්ම අඩු ෙවනවා කියලා අපට 
අනුමාන කරන්න පුළුවන්.  

ශී ලංකාෙව් වාර්ෂික සාමාන්ය ෙපොල් අස්වැන්න ෙගඩි බිලියන 
3ක් පමණ ෙවනවා. ෙද්ශීය ගෘහස්ත පරිෙභෝජනය සඳහා 
සාමාන්යෙයන් ෙමම අස්වැන්ෙනන් ෙගඩි බිලියන 2ක් පමණ 
භාවිත කරනවා.  The total nut production is three billion and 
we use about two billion for domestic purposes. ෙද්ශීය 
ගෘහස්ත පරිෙභෝජනයට පමණක් ෙපොල් ෙගඩි බිලියන 2ක් පමණ 
පාවිච්චි කරනවා.  දිසිඳි ෙපොල්, virgin coconut oil, ෙපොල් වතුර 
වැනි ෙද්වල් value add  කරලා පිටරට යවන්න අපට ෙපොල් ෙගඩි 
බිලියනයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැටලුව නිසා 
අපට ෙපොල් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් ඒක අපට ෙකටිකාලීනව කරන්න බැහැ. ෙපොල් 
පර්ෙය්ෂණායතනය සඳහන් කරන විධියට අපි හිතන තරම් 
අහිතකර තත්ත්වයක් ෙම් නියඟෙයන් ඇති වන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
වසෙර් ෙපොල් ෙගඩි බිලියන 2.5ක් පමණ  නිෂ්පාදනය කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි හිතනවා. එම නිසා ෙපොල් මිල යම් කිසි 
දුරකට අඩු ෙවයි කියලාත් අපි හිතනවා.  

මා ෙමම අමාත්යාංශය භාර ගත්තාට පසුව ඉතාමත් නිර්භයව 
එක කාරණයක් පකාශ කළා.  මම කිව්වා, අවුරුදු 10ක් ඇතුළත 
ෙත් අපනයනයට වඩා ෙපොල් අපනයනය කිරීෙම් ඉලක්කයට 
යන්න අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ගිය අවුරුද්ෙද් ෙපොල් අපනයනය තුළින් අපට ෙඩොලර් මිලියන 

600ක් ලැබුණා. ෙත් අපනයනෙයන් අපට ලැබුෙණ් ෙඩොලර් 
මිලියන 1000ක පමණ ආදායමක්. ෙඩොලර් මිලියන 400ක 
ෙවනසක් තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 150ක් පමණ පැරැණි දියුණු ෙත් 
කර්මාන්තයක් අපට තිෙබනවා.  අපි විශාල ආෙයෝජනයක් 
ෙනොකර එවැනි ඉලක්කයකට ගිහිල්ලා ෙඩොලර් මිලියන 600ක් 
වැනි මුදලක් ලබා ගත් එක අෙප් ෙලොකු ජයගහණයක්.  

දැන් අෙප් ෙදවැනි ෙපොල් තිෙකෝණය පටන් ෙගන තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම යාපනය සහ නැෙඟනහිර පළාත ඇතුළු එම 
පෙද්ශවල අෙප්  ෙදවැනි ෙපොල් තිෙකෝණය පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. දැනට අෙප් තිෙබන ෙපොල් තිෙකෝණයට අමතරව 
ෙදවැනි ෙපොල් තිෙකෝණය හරහා  ඒ පෙද්ශවලින් ලැෙබන 
අස්වැන්න ඉතා ඉක්මනින් ලබා ගන්න හැකි ෙවයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා.  එම අවස්ථාව වන විට මම වැවිලි කර්මාන්ත 
ඇමතිවරයා ෙනොෙවන්න පුළුවන්. නමුත් මෙග් ජීවිත කාලය තුළ 
එම පෙද්ශවලින් ෙපොල් අස්වැන්න ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව 
ඉක්මණින් උදාෙව්වා කියා  මා පාර්ථනා කරනවා.  මම ඒ 
පළාත්වලට හතර වතාවක් පමණ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මා දන්නා 
විධියට ඒ දමිළ ජනතාව ඉතාමත් ඕනෑකමින් තමන්ෙග් වගාව 
ශක්තිමත් ෙලස කරමින් සිටිනවා.  

පසුගිය අවුරුදු එකහමාරක කාලය තුළ කැබිනට් පතිකා මඟින් 
අපි ෙගන තිෙබන පතිපත්තිමය තීරණ ගැන, සාරාංශයක් වශෙයන් 
ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්න මා කැමැතියි.  

"2016.05.16වැනි දින  ෙගඩි ෙපොල් අපනය නෙය්දී ෙපොල් 
ෙගඩියක් සඳහා දැනට ෙපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අය 
කරනු ලබන රුපියල් 5ක මුදල 2016 අෙපේල් මස 25 වන දින සිට 
අෙහෝසි කිරීම. මසකට ෙගඩි ෙපොල් 30,000ක් ෙහෝ ඊට අඩුෙවන් 
අපනයනය කිරීම සිදු කරන කුඩා පරිමාණෙය් අපනයනකරුවන් 
සඳහා වාර්ෂික ලියාපදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 5,00,000 සිට රුපියල් 
50,000ක් දක්වා අඩු කිරීම." 

2016.05.13වැනි දින, ආනයනෙය්දී අය කරනු ලබන විෙශේෂ 
භාණ්ඩ බද්ද කිෙලෝ ගෑම් එකකට පහත පරිදි පතිෙශෝධනය කිරීම 
තුළින්  පිරිසිදු ෙනොකළ පාම් ෙතල් සඳහා රුපියල් 110.00 සිට 
රුපියල් 130.00 දක්වා වැඩි කළා. ෙම්ෙකන් සිදු වුෙණ් ෙපොල් 
වගාකරුවාෙග් ෙපොල් මිල වැඩිවීමයි. ෙමොකද, ගිය අවුරුද්ෙද් 
ෙපොල් මිල ෙගොඩාක් පහළට වැටුණා. ඒ බදු වැඩිවීම නිසා දිසිඳි 
ෙපොල් කර්මාන්තයට විශාල පශ්නයක් ඇති වුණා. එම නිසා දැන් 
අපි නැවතත් පිරිසිදු ෙනොකළ පාම් ෙතල් ආනයනෙය්දී කිෙලෝ 
ගෑම් එකකට අය කරනු ලබන විෙශේෂ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 110ක් 
කර තිෙබනවා. පාම් මද සහ පිරිපහදු කළ පාම් ෙතල් ආනයනෙය්දී 
කිෙලෝ ගෑම් එකකට අය කරන විෙශේෂ භාණ්ඩ බද්ද පසුගිය 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් 130 සිට 150 දක්වා වැඩි කළා. නැවතත් ෙමම 
වසෙර් ජනවාරි මාසෙය් එම බද්ද රුපියල් 130ක් කළා. මක් 
නිසාද, ෙපොල් මිල වැඩි වීම නිසාත්; දිසිඳි ෙපොල් 
කර්මාන්තශාලාවලට අවශ්ය ෙපොල් පමාණය ලබා ගැනීම සඳහාත්. 
උක්ත කමෙව්ද කියාත්මක කිරීෙම් පතිඵලයක් ෙලස 2016 
වර්ෂෙය් අවසාන කාර්තුව වන විට ෙපොල් සඳහා වන ෙගොවිපළ 
මිල පශස්ත මට්ටමකට ළඟා විය. ඒ අනුව, 2015 වර්ෂයට 
සාෙප්ක්ෂව 2016 වර්ෂෙය් ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි ෙගඩි 
ෙපොල්වල සිල්ලර මිල වැඩි වුණා. එය ඇමුණුම 01 මඟින් දක්වා 
ඇත. එම ඇමුණුම මම සභාගත* කරනවා. 2015 වර්ෂයට 
සාෙප්ක්ෂව 2016 වර්ෂෙය් ෙගඩි ෙපොල් අපනයන ආදායම 
ඇමුණුම 02 මඟින් දක්වා තිෙබනවා. එම ඇමුණුමත් මම 
සභාගත* කරනවා. 
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* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017.01.18 පහත සඳහන් 
දව්ය ආනයනෙය්දී කිෙලෝ ගෑම් එකකට අය කරනු ලබන විෙශේෂ 
භාණ්ඩ බද්ද පහත පරිදි පතිෙශෝධනය කරන ලදී. 

ෙපොල් ෙතල් රුපියල් 170 සිට රුපියල් 150 දක්වා;  

පිරිසිදු ෙනොකළ පාම් ෙතල්/ පිරිසිදු ෙනොකළ ෙපොල් ෙතල් 
රුපියල් 150 සිට රුපියල් 130 දක්වා;  

පාම් මද හා පිරිපහදු කළ පාම් ෙතල් රුපියල් 170 සිට රුපියල් 
150 දක්වා. 

අපි නැවතත් බදු පතිෙශෝධනය කෙළේ, දිසිඳි ෙපොල් 
කර්මාන්තශාලාවලට රුකුලක් වීම සඳහායි. 2017.02.19 දළ 
වශෙයන් මාස හතරකට අවශ්ය ඛාද්ය ෙතල් පමාණය වන ෙමටික් 
ෙටොන් 40,000ක් සඳහා පමණක් පහත සඳහන් දව්ය ආනයනෙය්දී 
කිෙලෝ ගෑම් එකකට අය කරනු ලබන විෙශේෂ භාණ්ඩ බද්ද පහත 
පරිදි පතිෙශෝධනය කරන ලදී. 

ෙපොල් ෙතල් රුපියල් 150 සිට රුපියල් 130 දක්වා;  

පිරිසිදු ෙනොකළ පාම් ෙතල්/ පිරිසිදු ෙනොකළ ෙපොල් ෙතල් 
රුපියල් 130 සිට රුපියල් 110 දක්වා;  

පාම් මද හා පිරිපහදු කළ පාම් ෙතල් රුපියල් 150 සිට රුපියල් 
130 දක්වා. 

ෙගඩි ෙපොල් අපනයනය නියාමනය කිරීම සඳහා 2017.01.20 
දින සිට පහත සඳහන් තීරණ කියාත්මක කරන ලදී. 

ෙගඩි ෙපොල් අපනයනෙය්දී ෙපොල් ෙගඩියක් සඳහා ෙපොල් 
සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් රුපියල් 15ක සැකසුම් මුදලක් අය 
කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

 ෙගඩි ෙපොල් අපනයනකරුවන්ෙග් වාර්ෂික ලියා පදිංචි ගාස්තු 
සංෙශෝධනය කිරීම. 

මසකට ෙගඩි ෙපොල් 30,000ක් ෙහෝ ඊට අඩුෙවන් අපනයනය 
කිරීම සිදු කරන කුඩා පරිමාණෙය් අපනයනකරුවන් සඳහා 
වාර්ෂික ලියා පදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 50,000ක් අය කිරීමට 
කටයුතු කිරීම. 

මසකට ෙගඩි ෙපොල් 30,000ක් ෙහෝ ඊට වැඩිෙයන් අපනයනය 
කිරීම සිදු කරන අපනයනකරුවන් සඳහා වාර්ෂික ලියා පදිංචි 
ගාස්තුව ෙලස රුපියල් 500,000ක් අය කිරීමට කටයුතු කිරීම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපෙනන පරිදි දැඩි 
නියඟයක් තිෙබන නිසා අපෙග් නිෂ්පාදන අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමයට මුහුණ දීමට ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලයට තවත් රුපියල් 
මිලියන 100ක මුදලක් අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජල 
පහසුකම් ලබා දීමට, ෙපොල් පැළ වැඩි කිරීමට, ඒ වාෙග්ම ෙපොල් 
පැළ  විනාශ වීෙමන් සිදු වන හානිය අවම කිරීමට අපි තවත් 
රුපියල් මිලියන 100ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමාත්, 
මුදල් ඇමතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා මීටත් වඩා සහන ලබා 
ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොල් සංවර්ධන 
අධිකාරියට අපි පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, නාස්තිය හා දූෂණය 
අඩු කරන්න කියලා. අපි දන්නවා, සමහර අවස්ථාවලදි permits 
ෙදන ෙකොට අකමිකතා සිදු වන බව. සිදු වන සියලු අකමිකතා 
නැවැත්වීමට මා දැන් කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් පශ්නයට අදාළ 

ෙනොවුණත් විෙශේෂෙයන්ම මා කිව යුතුයි, අෙප් ශී ලංකා ෙත් 
මණ්ඩලෙය්ත් අකමිකතා තිබුණු බව. Permits ලබා දීම, කසල 
ෙත් සම්බන්ධව පශ්න ඇති වී තිබුණා. ඒ සියලු ෙද්වල් ගැන ඉතා 
දැඩිව කටයුතු කිරීමට අවශ්ය පියවර මා අරෙගන තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම වැවිලි කර්මාන්ත විෂය භාර අමාත්යවරයා 
වශෙයන් මා හිතන්ෙන්, ෙබොෙහෝ දුරට අමාත්යවරයාෙග් දක්ෂකම 
නියමය කරන්ෙන් නිෂ්පාදකයාට ලැෙබන මුදලත් එක්ක බවයි. 
මට මතකයි අෙප් අමාත්යාංශය මම භාර ගන්න ෙකොට ෙත් 
කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් නිරන්තරෙයන්ම උද්ෙඝෝෂණ තිබුණ 
බව. නමුත්, දැන් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට රුපියල් 600කට වැඩිය 
අතට ලැෙබන නිසා දැන් කවුරුත් ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙපොල් ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයනුත් එෙහමයි. සාමාන්යෙයන් මම 
විෙද්ශගත වුණාම supermarketsවලට යනවා ෙම්වා සම්බන්ධව 
ෙසොයා බලන්න. එෙලස ගිය අවස්ථාවල දකින්නට ලැබී 
තිෙබනවා, virgin coconut oil,  coconut water  වාෙග් ෙපොල් 
නිෂ්පාදන ඉතාමත් උසස් ෙලස වර්ධනය වීමක් සිදු ෙවලා තිෙබන 
බව. අපි ෙම්කට cater කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අපි එතැනට 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ගැටලුව තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් 
ෙපොල් ෙගඩි  නිෂ්පාදනය ඉතාම අවම පමාණයක තිෙබන නිසා. 
මිලියන 3,000ක් කියන්ෙන් විශාල පමාණයක් ෙනොෙවයි. එම 
export value එකට යන්න නම්, අපෙග් ෙපොල් නිෂ්පාදනය අඩුම 
ගණෙන් ෙදගුණයක්වත් කරන්න වනවා. මෙග් අරමුණ එයයි. 
ඉතින්  මම දැනටමත් එය කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පාරිෙභෝගිකයාට  තිෙබන ෙම් ෙපොල් මිල 
පිළිබඳ ගැටලුව තව මාස ෙදකකින් පමණ  අඩු ෙවයි කියා අපි 
හිතනවා.  වර්ෂාපතනයත්, season එකත් ෙමයට බලපානවා. 
ෙම්ක cycle එකක්.  ඒ නිසා ෙම් තිෙබන මිල ගණන් තව මාස 
ෙදකකින් පමණ අඩු ෙවයි කියලා මම හිතනවා. අෙප් ගරු 
විෙජ්පාල ෙහට්ට්ආරච්චි මන්තීතුමා පකාශ කළා, ෙපොල් ෙගඩියක් 
ෙපන්වලා  ෙපේමදාස මහත්තයා එදා ෙද්ශපාලනය කළා කියලා. 
අද දින පවෘත්ති පතවලින් මට දකින්න පුළුවන් රාජපක්ෂ 
මහත්තයාත් ෙපොල් ෙගඩිෙය් මිල සඳහන් කරලා තිෙබනවා 
කියලා. ඒක එතුමාෙග් අයිතිය. ෙද්ශපාලනය කරන අපි මීට වඩා 
පබුද්ධ ෙලස ෙම් පශ්න දිහා බලන්න අවශ්යයි. ෙමොකද, ෙම්ක 
supply and demand situation එකක්. ෙම්කට කියන්ෙන් "lazy 
man's crop" කියලා. ඒ කියන්ෙන් කම්මැළියාෙග් ෙභෝගය තමයි 
ෙපොල්. ෙමොකද, ෙපොල් ගස හිෙටව්වාට පසුව ඒ ගැන වැඩි 
නඩත්තුවක් නැහැ.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙපොල් වගාකරුවන්ට 
විෙශේෂඥ දැනුමක්, විද්යානුකූල දැනුමක් ලබාදීමට අපි කටයුතු 
කළ යුතුයි.  ඒක හරියට ෙවලා නැහැ. ජලබිංදු තාක්ෂණය වැනි 
ෙද්වල් අපි ලබාදිය යුතුයි. ඊශායලය ඒවා කරනවා. අපි ෙම්වා 
දන්නවා, නමුත් අපි ඒවා මිනිසුන්ට හරියට කියලා ෙදන්ෙන් 
නැහැ. එෙසේ කියා දීම අෙප් වගකීම. ඉතින් මම හිතන්ෙන් අෙප් 
පරණ කම ෙවනස් විය යුතුයි.  1970 ගණන්වල ෙකොල්වින් ආර්. 
ද. සිල්වා මැතිතුමා පටන්ගත් ෙදපාර්තෙම්න්තු තමයි මට ලැබී 
තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහෝදුරට කෘෂි ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් 
ගත්තාම මට විතරක් ෙනොෙවයි, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයත් ෙම් 
පරණ කම හා සිතුවිලි  අලුත් කරගන්න අවශ්යයි. There are 
modern agricultural technologies that have come into 
operation. We are not making the best use of those. අපි අෙප් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලට මිලියන ගණන්  මුදල්  වියදම් කරනවා.  
ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයට මිලියන 300ක් ලැෙබනවා; ෙත් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, ඒ හා සමාන පර්ෙය්ෂණ ආයතන තුනටම 
මිලියන 900ක පමණ මුදලක් ලැෙබනවා. ඉතින් මම හැම 
ෙවලාෙව්ම අපෙග් විද්යාඥයන්ට කියන්ෙන්  ඔබතුමන්ලා market 
එකට ඕනෑ විධියට කරුණාකරලා product එක ෙදන්න කියලායි. 
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ෙමොකද,  පාෙයෝගිකව  අෙප් ෙගොවියාට ඒක යන්ෙන් නැත්නම් ෙම් 
ගල් පැෙලන තර්ක ඉදිරිපත් කරලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ෙම්වාෙග් 
ෙගොඩක් ෙවනස්කම් කරන්න පුළුවන්. මට අවුරුදු ෙදකක 
කාලයක් තුළදී ෙම් ෙවනස්කම් කිරීමට හැකිෙවයි කියා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම මට  සහෙයෝගය ෙදන අපෙග් සියලුම  
මන්තීවරුන්ට හැම අවස්ථාවකම ස්තුතිවන්ත වනවා. මම සංචාරක 
හා කීඩා ඇමති ෙවලා ඉන්නෙකොටත් කිකට් ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධෙයන් එදා විශාල තර්ක විතර්ක ඇති කළා. නමුත් මම අද 
දින හදවතින්ම සතුටු ෙවනවා කුසල් ෙමන්ඩිස් වැනි තරුණ කිකට් 
කීඩකයන් බිහිවීම ගැන. එදා සිදත් ෙවත්තමුණි මැතිතුමන්ලා ගත් 
තීරණ නිසා අද ඔහු  පධාන ෙපෙළේ පිතිකරුෙවක් බවට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. අද දිනත් ඔහු ශතකයක් ලබා ගත්තා. මම අද  match 
එක බල බලා ඉඳලා තමයි ෙමතැනට ආෙව්. මට විශාල සතුටක් 
දැනුණා. ෙමොකද, එදා අපි අපක්ෂපාතී තීරණ ගත්ෙත්. අපට 
කැමැති කිකට් කීඩකයන් ෙනොෙවයි, අපි ඉදිරියට ෙගනාෙව්. අපි 
ෙවනම පාලක මණ්ඩලයක් පත් කරලා ඒ අයට තීරණ ගන්න 
ස්වාධීනත්වය ලබා දුන්නා. ඒ නිසා තමයි කුසල් ෙමන්ඩිස්ට ඒ 
අවස්ථාව ලැබුෙණ්. ඉසස්ර අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ. අපි ෙම්වා 

මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද,  ස්වාධීනව තීරණ ගැනීමට 
හැකියාව නැත්නම් කවදාවත් හරි තීරණ ගන්ෙන් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මත, ෙද්ශපාලන බලපෑම් 
නිසා තීරණ ගන්නවා නම්,  තමාෙග් මිතත්වය නිසා කිකට් 
කීඩකයන් cricket team එකට දමනවා නම් කවදාවත් එෙහම 
කරලා කිසිම ෙදයක් දියුණු කරන්න බැහැ. ඉතින් ෙම් 
ආයතනවලට අපි සම්පූර්ණ ස්වාධීනත්වය දීලා තිෙබනවා, 
ඇමතිතුමාත් සමඟ පතිපත්තිමය තීරණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරලා 
ඒක කරන විධිය හා කමය කියාත්මක කරන්න කියලා. ෙමොකද, 
මට ඕනෑ පතිඵල. එච්චරයි මට අවශ්ය. මට ෙවන කිසිම ෙදයක් 
අවශ්ය නැහැ. ඉතින් ෙම් පතිඵල ලබාගැනීමට කාලගුණය 
අනිවාර්යෙයන් බලපානවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වියලි කාලගුණයට මුහුණ ෙදන්න  අපෙග් 
රජයට ෙඩොලර් මිලියන 400ක්, 500ක් පමණ වැඩිෙයන් අවශ්ය 
වනවා.   මම හිතන විධියට ඒ අවශ්ය මුදල් ලබා ගැනීමට 
අගමැතිතුමා කටයුතු කරනවා. එම නිසා ෙපොල් ක්ෙෂේතය 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා  අපට කරන්න  පුළුවන් හැම ෙදයක්ම අපි 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள் : 
   Annexes tabled: 

ඇමුණුම 01 

ඇමුණුම 02 



පාර්ලිෙම්න්තුව  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.44 ට, 2017 මාර්තු              
08  වන බදාදා අ. භා. 1.00  වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 6.44 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 மார்ச் 08, 

தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
 
Parliament adjourned accordingly at 6.44 p.m. until 1.00 p.m. on 

Wednesday, 08th March, 2017. 
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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා ඇතුළු මන්තී කණ්ඩායම 
විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් සව්ාධීන කණ්ඩායමක් ෙලස 

කටයුතු කිරීමට ඉල්ලීම  
ெகௗரவ விமல் ரவங்ச உள்ளிட்ட உ ப்பினர்கள் 

எதிர்க்கட்சியில் சுயாதீன கு வாகச் 
ெசயற்ப வதற்கான ேகாாிக்ைக 

REQUEST BY GROUP OF MEMBERS INCLUDING HON. WIMAL 
WEERAWANSA TO ACT AS AN INDEPENDENT GROUP OF THE 

OPPOSITION  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු විමල් වීරවංශ මහතා විසින් 2017 

ෙපබරවාරි මස 22 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භෙය්දී 
එතුමා ඇතුළු මන්තීවරුන් පස් ෙදෙනකු එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙයන් ෙවන්ව විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් 
වශෙයන් පිළිගන්නා ෙලස මතු කරන ලද පශ්නය සම්බන්ධෙයන් 
මාෙග් තීරණය ෙමම ගරු සභාවට පකාශ කරනු කැමැත්ෙතමි. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා ඇතුළු පස් ෙදෙනකු විසින් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ජාතික නිදහස් ෙපරමුණ වශෙයන් විපක්ෂෙය් 
ෙවනම ස්වාධීන මන්තී කණ්ඩායමක් වශෙයන් පිළිගන්නා 
ෙලසත්, කණ්ඩායම් නායක ෙලස ගරු විමල් වීරවංශ මහතාට 
පක්ෂ නායක රැස්වීමට සහභාගිවීමටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් විෙශේෂ පකාශයක් කිරීමට එතුමාට තිෙබන 
අයිතිය පිළිගන්නා ෙලසත්, 2016 මාර්තු මස 09 වැනි දින දරන 
ලිපිෙයන් ඉල්ලා සිටින ලදි. ෙම් හා සමාන පකාශයක් 2016 
අෙපේල් මස 05 වැනි දින ගරු විමල් වීරවංශ මහතා විසින් එම 
පශ්නය සම්බන්ධෙයන්ම ෙමම ගරු සභාෙව්දී මතු කරන ලදි. 

ඒ අනුව, මවිසින් තීරණය කළ යුතු වන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට සහ ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුකූලව නීත්යනුකූල 

පදනමක් යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 2015 අෙගෝස්තු මස 17 
වැනි දින මහා මැතිවරණයට තරග ෙකොට මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් 2015 අෙගෝස්තු මස 19 වැනි දින අංක 
1928/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙයන් පකාශ කරන ලද 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ හය, එනම්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය, එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය, ඉලං ෙගයි තමිල් අරසුකච්චි, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ, ඊලාම් ජනතා පජාතන්තවාදී පක්ෂය සහ ශී 
ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසය යන පක්ෂ හයට අමතරව, ෙවනත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙහෝ කණ්ඩායම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
නීත්යනුකූලව පිළිගත හැකි ද යන්නයි.  

ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ඊට පථම පැවති 
පාර්ලිෙම්න්තුවලත් විවිධ අවස්ථාවන්හිදී මන්තීවරුන් තමා තරග 
කළ පක්ෂෙයන් ෙවන් වී ස්වාධීන මන්තීවරුන් ෙලස විපක්ෂෙය් 
වාඩි වී කටයුතු කරන ලද අවස්ථා ෙබොෙහෝමයක් අප ඉතිහාසෙය් 
සනිටුහන් වී ඇත. එම අවස්ථාවන්හිදී අදාළ මන්තීවරුන්ට  
මන්තීවරෙයකු වශෙයන් ලැබිය යුතු අයිතීන් ආරක්ෂා කර දීමට 
විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතිය, 
කථානායකවරයා මැදිහත්වී ලබා දුන් අවස්ථා ෙබොෙහොමයක් ද 
ඇත. විපක්ෂෙය් ස්වාධීන මන්තීවරුන් ෙලස වාඩි වී සිටින එවැනි 
මන්තීවරුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පරිපාලනමය 
වශෙයන් ද විවිධ කියාදාමයන් පසුගිය කල අනුගමනය කිරීමට 
ෙයදුණි.  

මමත්, මෙග් පූර්වගාමී කථානායකවරුනුත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසිනුත් විවිධ අවස්ථාවන්හිදී ෙම් හා 
සමාන කරුණු පදනම් කර ෙගන විවිධ තීන්දු-තීරණවලට එළඹ 
ඇති බව තවදුරටත් සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමි.  

2015 අෙගෝස්තු 17 වැනි දින පවත්වන ලද මහ 
මැතිවරණෙය්දී ෙකොළඹ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය ෙවනුෙවන් 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිෙයෝජනය කරමින් ගරු 
විමල් වීරවංශ මහතා තරග කර, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු 
වශෙයන් ෙතෝරා පත් කර ගන්නා ලද බව 1981 අංක 1 දරන 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ පනෙත් 62 වැනි වගන්තිය පකාරව 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් 2015 අෙගෝස්තු මස 19 වැනි 
දින අංක 1928/3 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මගින් පකාශයට 
පත් කර ඇත. ඒ අනුව ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීවරයා පසුගිය 
මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිෙයෝජනය 
කරමින් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වී ජයගහණය ෙකොට එම 
පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වී 
සිටින බවත්, එම මැතිවරණෙය්දී මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ පිළිගත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ හයකින් (6) මන්තීවරුන් ෙත්රී පත්ව සිටින 
බවත් අදාළ 2015 අෙගෝස්තු මස 19 වැනි දින අංක 1928/2 දරන 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙයන් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා 
පකාශයට පත් ෙකොට ඇත.  

2015 සැප්තැම්බර් මස 01 වැනි දින ආරම්භ වූ වත්මන් 
අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම පක්ෂ 
නායකයන් විසින් ද, වත්මන් අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ පිළිගත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ හයක් පමණක් නිෙයෝජනය කරන බව 
ඒකමතිකව පිළිෙගන තිෙබන බවට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් කාර්ය සටහන්වල ද වාර්තා වී තිෙබන බව සඳහන් 
කරනු කැමැත්ෙතමි. 

තවද, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් පකාශ කිරීම අනුව, 
අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ 06 ඇතුළත 
සමන්විත වන ෙවනත් ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම් ෙහෝ පක්ෂ 
කවෙර්ද යන්න ෙහෝ ඔවුන් අතර ඇති ෙකොට ෙගන තිෙබන 
ගිවිසුම් ෙමොනවාද යන්නත්, ඒවාෙය් අඩංගු කරුණු ෙහෝ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද යන්නත් කථානායකවරයා ෙලස මාෙග් 
අවධානයට භාජනය ෙනොවන අතරම, එවැනි අභ්යන්තර සන්ධාන 
තත්ත්වයන් දැන ගැනීම ෙහෝ ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වීම ෙහෝ 
කථානායකවරයා ෙලස මාෙග් ධුරයට විෂයෙගෝචර ෙනොවන බවත් 
ෙමහිලා සඳහන් කිරීමට කැමැත්ෙතමි.  

පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කටයුතු සඳහා පිළිගත යුතු පක්ෂ 
ෙමොනවාද යන්න ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සහ ස්ථාවර 
නිෙයෝගවලට අනුකූලව නීත්යනුකූල පදනමකින් තීරණය කළ යුතු 
බව මාෙග් අදහසයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 99 ව්යවස්ථාෙව් (13) 
අනු ව්යවස්ථාෙව් (අ) ෙජ්දය පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු සහ ඔහු 
මැතිවරණය සඳහා නාම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලද ෙද්ශපාලන 
පක්ෂය ෙහෝ කණ්ඩායම අතර සහසම්බන්ධතාව පහත සඳහන් 
ෙලස දක්වා ඇත.  

කිසියම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු ෙත්රී පත් වූ අවස්ථාෙව්දී 
ඔහුෙග් නම ඇතුළත් වූෙය් යම් පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙහෝ 
ස්වාධීන කණ්ඩායමක නාම ෙයෝජනා පතෙය්ද, ඒ ෙද්ශපාලන 
පක්ෂෙය් ෙහෝ කණ්ඩායෙම් ෙහෝ සාමාජිකයකුව සිටීම, ඉල්ලා 
අස්වීෙමන් ෙහෝ පහ කිරීෙමන් ෙහෝ නතර වූ අවස්ථාවක, ඔහු එෙසේ 
සාමාජිකයකුව සිටීම නතර වූ දින සිට එක් මාසයක කාල සීමාවක් 
ඉකුත් වූ විට ඔහුෙග් අසුන හිස් වන බව ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 99වන ව්යවස්ථාෙව් 
(13) අනු ව්යවස්ථාෙව් (අ) ෙජ්දෙය් පකාරව සඳහන් බව පකාශ 
කරමි.  

තවද, 19වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව සංයුක්ත කිරීෙම්දී 41අ. (1) 
ව්යවස්ථාෙව් (ඊ) අනුෙජ්දය යටෙත් අගාමාත්යවරයා සහ විපක්ෂ 
නායකවරයා නිෙයෝජනය වන පක්ෂ ෙදක හැර, අෙනකුත් 
පක්ෂවල සහභාගිත්වෙයන් එක් මන්තීවරයවකුෙග් නාම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වන බැවින් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය වන 
අෙනකුත් පක්ෂ ෙමොනවාද යන්න නීත්යනුකූල පදනමකින් සලකා 
බැලීම ෙනොකළ ෙහොත් එම කියාවලිෙය්දී අර්බුද රාශීයකට මුහුණ 
දීමට සිදු ෙව්.  

පාෙයෝගිකව සලකා බැලීෙම්දීද යම් පිළිගත් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයකින් ෙහෝ කණ්ඩායමකින් නාමෙයෝජනා භාරදී 
මැතිවරණය තරග ෙකොට, පසුව ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට තීරණය 
කරන මන්තීවරෙයකු ෙහෝ මන්තීවරුන් කණ්ඩායමක් 
මැතිවරණෙය්දී නාමෙයෝජනා භාරදී තරග ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙත්රී පත්වූ පිළිගත් පක්ෂයක් ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් සතුව 
අයිතිවාසිකම් ෙහෝ වරපසාද ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලීමක් කරන්ෙන් 
නම්, ඊට ඉඩ දීෙමන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තනි මන්තීවරුන් සහිත 
පක්ෂ, මන්තීවරුන් කණ්ඩායම් සිටින පක්ෂ වශෙයන් විවිධ 
අවස්ථාවන්වලදී අලුත් පක්ෂ ෙහෝ කණ්ඩායම් නිර්මාණය වී 
සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තු කියාදාමය කඩා වැටීමකට පාර්ලිෙම්න්තු 
වරපසාද අයුතු ෙලස භාවිත කිරීමටත් අවස්ථාවක් නිර්මාණය ෙව්. 

ෙම් හා සමාන අවස්ථාවන් මීට ෙපර මතු වූ අවස්ථාවන්හිදී 
මාෙග් පූර්වගාමී කථානායකවරයන් විසින් මන්තීවරුන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දීමටත්, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
කාර්යක්ෂමව පවත්වා ෙගන යාමට අදාළ පාෙයෝගික තීන්දු තීරණ 
ගනු ලැබූ අවස්ථාවන් ෙබොෙහොමයක් පසු ගිය කාල වකවානුෙව්දී 
දැක ගැනීමට හැකි විය.  

වර්තමානෙය්දී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
මන්තීවරුන් කණ්ඩායම විපක්ෂෙය් අසුන් ගැනීමට තීරණය කළ 

අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂෙය් අසුන් ලබා දී ඔවුන්ට විවාදවලට 
සහභාගිවීම සඳහා අවශ්ය කාල ෙව්ලා ලබා දීමට මා 
ෙපෞද්ගලිකවත්, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා 
මඟිනුත් කටයුතු ෙකොට ඇත.  

තවද, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
එකඟත්වය ඇතිව, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ෙවනුෙවන් 
සථ්ාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් හදිසි සහ ෙපොදු වැදගත්කමක් 
සහිත කරුණක් පිළිබඳව පශ්න අවසානෙය්දී පකාශයක් කිරීම 
සඳහා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීවරයාටද අවකාශ සලසා දී 
ඇත.  

ෙම් හා සමාන කියාදාමයක් මාෙග් පූර්වගාමී කථානායකවරයා 
විසින් ද අනුගමනය ෙකොට තිබිණි. එෙසේ පාෙයෝගිකව 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
එකඟත්වෙයන් යම් අයිතිවාසිකම් ලබා දුන්නද, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව අනුව සහ ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුව පූර්ණ වශෙයන් 
නීතිෙයන් පිළිගැෙනන නව පක්ෂයක් ෙහෝ කණ්ඩායමක් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ස්ථාපනය කිරීමට කථානායක වශෙයන් 
මටත්, පාර්ලිෙම්න්තුවටත් කළ ෙනොහැකි ෙදයකි. 

ඒ අනුව ෛනතික වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිගත 
හැක්ෙක් නාම ෙයෝජනා භාර දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වූ 
අදාළ ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන් පක්ෂයක් ෙහෝ කණ්ඩායමක් 
පමණක් බවත්, අවස්ථානුගතව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් තම 
තමන්ෙග් අදහස් අනුව කියා කිරීෙම්දී තමන්ෙග් කැමැත්ත අනුව 
නිෙයෝජනය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන කණ්ඩායමක් ෙහෝ 
පක්ෂයක්  ෙහෝ ෙනොවන බව අවධාරණය කරනු කැමැත්ෙතමි. 

ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් මන්තීවරෙයකු වශෙයන් එක් එක් 
මන්තීවරයාට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හිමිවන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
කර දීමටත්, එම අයිතිවාසිකම් කඩ වන අවස්ථාවන්වලදී ඊට 
මැදිහත්ව කියා කිරීමටත් මා කිසි දිනක පසුබට ෙනොවන බවද 
තවදුරටත් සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමි. 

ගරු මන්තීවරුනි, ෙම් කරුණ ගැන විවිධ අවස්ථාවල සෑම 
පාර්ශ්වයකින්ම අදහස් පකාශ කර ඇති අතර, ෙමම තීරණය 
ගැනීෙම්දී එම සියලුම අදහස් සම්බන්ධෙයන් මා අවධානය ෙයොමු 
කළ බවත් සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමි. එෙසේ ෙහයින් තවදුරටත් 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ කිරීමක් ෙහෝ වාද විවාද 
පැවැත්වීෙම් කිසිදු අවශ්යතාවක් ෙනොමැති බව මම අවධාරණය 
කරමි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙම් ගැන වාද විවාද කරන්න බැහැ. 

ෙමොකද, හැම පැත්තටම කථා කරන්න-  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාද විවාද කරන්න ෙනොෙවයි, 

ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම සඳහා යම් කරුණක් ඉදිරිපත් කිරීමට- 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක මට ලිඛිතව දැනුම් ෙදන්න කැමැති 

නැද්ද? අද ෙම් ගැන වාද විවාද කරන්න ගිෙයොත්-[බාධා කිරීමක්] 
අද ඉතා වැදගත් කරුණු කිහිපයක් ගැන කථා කරන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කළ 

යුතු- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙයොමු කරන්න. ෙම් ගැන ෙමතැනින් එහාට කථා 

කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ඒක තමයි අවස්ථාව දුන්ෙන්, කියන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙමොනවා කියන්නද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] ෙමොනවා කියන්නද? 

[බාධා කිරීම්]තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඒකාධිපති පාලනයට අපි යට 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩිෙවන්න. සියලු ෙදනා වාඩිෙවන්න. I will give you time. 

- [Interruption.]  

 
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, ඔබතුමාෙග් තීරණය තමයි අවසාන 

තීරණය. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය අනුව ඔබතුමාෙග් තීරණය තමයි 

අවසාන තීරණය. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද point of Order එක?  [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමෙහම කථා කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, point of Order එකක් ෙගනැල්ලා 

තිෙබනවා. ෙපොඩ්ඩක් වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, පක්ෂ නායකෙයකුට උපන්දිනය 

සමරන්න අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, කරුණාකර මට ෙම්කට කරුණු 

ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබාෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න මම ෙවනම අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

නමුත්, අද බැහැ. ෙවනත් අවස්ථාවක් ෙදන්නම්. අද අවස්ථාව 
ෙදන්න බැහැ. ෙම් කරුණ විවාදයක් කර ගන්න බැහැ. අද ඉතාම 
වටිනා කරුණක් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න තිෙබනවා. මට 
ෙම් තීරණෙය් ෙවනස් කිරීමක් කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා 
ඔබතුමාෙග් කරුණු මට ලිඛිතව දන්වන්න. එෙහම නැතුව, 
ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්ෙනොත්, අනිත් සියලුම මන්තීවරුන්ට 
අවස්ථාව ෙදන්න ෙවනවා. 

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් තීරණය ෙවනස් කරනවා ෙහෝ 

ෙනොකරනවා ෙහෝ කියන එක පිළිබඳ විවාදයක් මට නැහැ. 
කරුණාකර ෙම් ගැන සාධාරණව මට මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් 
කරන්න  ඉඩක් ෙදන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දවෙසේ ෙම් තීරණය අරෙගන ඉවරයි. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට 

ෙවනත් අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] මම ෙවන 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම්. අද අවස්ථාව ලබා ෙදන්න අමාරුයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් තීන්දුවට අභිෙයෝගයක් කරනවා ෙනොෙවයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

I have decided on this. - [Interruption.] I will give you 
the opportunity. මට ලිඛිතව දන්වන්න. ඊට පස්ෙසේ අපි සාකච්ඡා 
කරමු.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ලිඛිතව දන්වන්න ෙදයක් නැහැ. මට මෙග් අදහස කියන්න ඉඩ 

ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
This is the final decision. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඒකාධිපති පාලනයකට යටත් ෙවලායි 

තිෙබන්ෙන්. එෙහම කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකාධිපති රාජ්යයක් 
ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුව, - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Leader of the House?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කථා කරන්ෙන් television එකට; 

ෙම් කථා කරන්ෙන් television එකට. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! - [Interruption.] Order, please! - 

[Interruption.] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්, රූපවාහිනියට කථා කරන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් කරුණ ගැන මම අවසාන තීරණය ලබා දුන්නා. පසුව මම 

අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. අද, we have to go ahead with the 
Business of Parliament. - [Interruption.]   
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද, point of Order එක? [බාධා කිරීම්] What is the 

point of Order? ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, ඔබතුමාෙග් point 
of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට අදහස ් පළ කරන්න 

දුන්ෙන් නැහැ. සභානායකතුමාට mike එක ලබා දුන්නා. ඒත් කථා 
කෙළේ ෙම් කාරණය ගැන. ෙමොකක්ද, ඒ කමය? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අදහස් පකාශ කිරීමක් ෙන්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට මෙග් අදහස කියන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කරුණාකර මට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. නැත්නම් ඒ අවස්ථාව 

ලබා ෙදන්ෙන් කවදාද කියලා මට කරුණාකර කියන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අදහස් පකාශ කිරීමක් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. මම තීරණය 

ලබා දුන්නා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමාෙග් තීරණය අභිෙයෝගයට ලක් කරන්න ෙනොෙවයි මම 

හදන්ෙන්. ෙම් ගැන ඔබතුමාට තිෙබන අදහස කියන්න, ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ෙහෝ, ඔබතුමා ලබා ෙදන ෙවන ෙමොෙහොතක් ගැන 
ෙහෝ අපට දන්වන්න.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙවන දවසක් මම ලබා ෙදන්නම්. 

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කවදාද? ෙකොයි ෙවලාෙව්ද?  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙවන දවසක් ලබා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම, ගරු විද්යා, තාක්ෂණ හා 

පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, you said that you recognize me, did you not? 

 

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

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You said you recognize me.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, but I am not going to discuss this subject. I have 

given the Ruling on this subject. If there is anything else, 
you can take it up later.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, there are so many subjects which are related and 

unrelated to this. So, please listen to what I have to say. 
The Hon. Member has his right to present whatever view 
he has. As you just announced, I am recognized as a 
Leader of a group. So, give me a chance at least. I do not 
go to Geneva and ask my Government to be prosecuted. I 
do not do that. - [Interruption.] Wait!  I have every right. 
The Hon. Prime Minister stated - [Interruption.] Let me 
make my submission. The Hon. Prime Minister stated at 
the last occasion that he has no objection to the Hon. 
Wimal Weerawansa and his group being given the full 
independence. I know that - 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Prime Minister. -[Interruption.]  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Speaker, I said that I have no objection to the 

Hon. Wimal Weerawansa and others being treated as 
independent Members of Parliament. But, they cannot be 
recognized as a separate group. -[Interruption.] I wish to 
bring to your notice Standing Order No. 71(1), which 
states that the decision by the Speaker upon any point of 
Order shall not be open to appeal other than by a 
Substantive Motion. So, let them bring in a Substantive 
Motion.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ෙබො රුකාරෙයක් 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙවන්න එපා . අඩු ගණෙන් - [බාධා කිරීමක්] ෙගෞරවය රැකගන්න. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමම කරුණු සියල්ල පිළිබඳව මෙග් අවධානය ෙයොමු කළා. 

මම කනගාටු ෙවනවා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මම 
ඔබතුමාට ඉතිහාසය මතක් කරවනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා වැරැදි ඉතිහාසයක් 

කිෙයව්ෙව්. [බාධා කිරීම්]   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වැරැදි ඉතිහාසෙයනුයි මම තීරණයක් ගත්ෙත් කියලා 

ඔබතුමාට තීරණය කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙචල්වනායගම් මහත්තයා ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳලා 

විරුද්ධ පක්ෂය පැත්තට ඇවිත් ෙෆඩරල් පක්ෂය හදපු දවෙසේ 
ඉඳලා, - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඉතිහාසෙය් කරුණු ෙහොඳට අධ්යයනය කරලා, දහනව 

වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් බලලා ඒ අනුවයි 
තීරණය කෙළේ.  - [බාධා කිරීම්] This is the last time it will be 
discussed. Okay. [බාධා කිරීම්]   
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, what is your point of 

Order?  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒවා ඔක්ෙකොම කියවලා මම කථා කරන්ෙන්. ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් තීන්දුව ෙමතැන 

සාකච්ඡාවට භාජන කරන්න බැහැ කියලා තමයි මට ෙවලාව 
ෙනොදී සිටිෙය්.  

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

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නමුත්, ෙම් වනෙකොට ඒ තීන්දුව පිළිබඳව අගමැතිතුමා 

සාකච්ඡාවට භාජන කළා. ඔබතුමා ෙමතැනදි එක් ෙදෝෂයක් කරලා 
තිෙබනවා. පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ සහ ෙද්ශපාලන සන්ධාන 
කියන ෙදකම එක හා සමාන තලෙය් සලකායි ඔබතුමා ඔය 
තීන්දුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් ළඟ වර්ග 
ෙදකක් තිෙබනවා, පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ සහ පිළිගත් 
ෙද්ශපාලන සන්ධාන, ෙපරමුණු කියලා. ෙද්ශපාලන සන්ධානයක් 
කියන්ෙන් පක්ෂවල එකතුවකින් සමන්විත වූවක්. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කිව්ෙවොත්, ඒක පක්ෂයක්;  සන්ධානයක් ෙනොෙවයි. 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය කිව්ෙවොත් පක්ෂ කිහිපයකින් 
සමන්විත වූවක්. එතෙකොට ඒ සන්ධානෙය් සිටින පක්ෂවලින් යම් 
කිසි පක්ෂයක් පසු කාලීනව තීරණය කරනවා නම්,  ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් ඒ සන්ධානෙයන් ඉවත් වන්න ඕනෑය කියලා එතෙකොට 
ඒ පක්ෂයට ඒ අයිතිය තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒ අයිතිය මීට කලින් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිෙගන තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
සන්ධානෙයන් මැතිවරණයට තරග කරලා ෙමතැනින් ඉවත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒ අයිතිය ලැබී තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ කරුණු සියල්ලම අවධානයට ලක් කරලා තමයි ඒ 

තීරණය ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්]කනගාටුයි. [බාධා කිරීම්] 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේ ආණ්ඩුෙව් පඹෙයකු 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

බවට පත් වන්න එපා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තමුන්නාන්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වශෙයන් 

ගරුත්වය ආරක්ෂා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරුත්වය නිකම් ලබා ගන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 

ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා විද්යා, තාක්ෂණ හා 

පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා පරන්තන් ෙකමිකල්ස් 
කම්පැනි ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  
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එම වාර්තාව ව්යාපාර හා වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. [බාධා කිරීමක්] ඉස්ෙසල්ලාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

හැසිෙරන්න ඉෙගන ගන්න, ගරු මන්තීතුමා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට මම මතක් කරනවා, පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් 
කළාම අපි පිළිගත් ආකාරය. [බාධා කිරීම්] ලජ්ජයි. ඔබතුමාෙග් 
හැසිරීම ලජ්ජයි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ගැලරිය ෙදස බලන්න, 
එහි පාසල් සිසුන් පවා ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] මම පිළිගන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද, "ශී ලංකා තිරසාර 
සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත" සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක 
සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ලජ්ජයි. ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්] ලජ්ජා නැතිකම -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ඔබතුමාට තමයි හුඟක් බලපවත්වන්ෙන්. ඔය ලජ්ජා 

නැතිකම මට ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේට බලපවත්වන්ෙන්.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ලජ්ජයි. ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, 

සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ෙවත ෙයොමු කරන ලද "2006 අංක 27 දරන ජාතික දුම්ෙකොළ හා 
මධ්යසාර අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග" සම්බන්ධෙයන් වූ 
එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 
 

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
(1)   යටවත්ත, පමුණුෙදනිය, "ෙසෞභාග්යා" යන ලිපිනෙයහි 

පදිංචි එස.්එම්.එස.්ෙක්. හදුෙගොඩ මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2)   මාතෙල්, ෙකොටුෙව්ෙගදර, ඒ ජනපදය, අංක 11 දරන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එස.්ටී. සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්  පහ 

පිළිගන්වමි.  

(1)  නුෙග්ෙගොඩ, ෙද්වාල පටුමග, අංක 23/9 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඒ.එස.්එච්.ෙජ්. ද අල්විස ් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

  
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කරුණාකර අපට අවස්ථාව ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්] 

 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී විපක්ෂෙය් මන්තීවරු පිරිසක් සභා ගර්භය මැදට 

පැමිණ ෙඝෝෂා කරන්නට වූහ.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கள் சிலர் சபா 

மண்டபத்தின் மத்திக்கு வந்  ேகாஷெம ப்பினார்கள் ] 
[At this Stage, some Members of the Opposition walked into the 

Well of the House and created an uproar.] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

(2)  මත්ෙත්ෙගොඩ, ෙවද නිවස, අංක 121 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි 
ෛවද්ය ඩී. ගුණවර්ධන මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)  මාතර, පාලටුව, "ලක්මාල්" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ජී.ඩබ්ලිව්. කරුණාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)  ෙපොල්ගසඕ්විට, කිරිගම්පමුණුව, අංක 154 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්. ෙසෝමදාස මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(5)  මාතර, ෙපොල්ෙහේන, ෙදවන හරස ් පාර, අංක 9/3 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි යූ.එච්. ජයලත් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.    

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කරුණාකර අෙප් අයිතිය පිළිගන්න. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර 

අෙප් අයිතිය පිළිගන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉස්සර ෙවලාම තමුන්නාන්ෙසේලා මන්තීවරුන් වශෙයන් 

හැසිෙරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඉස්සර ෙවලා තමුන්නාන්ෙසේ ගරු 
මන්තීවරයකු වශෙයන් හැසිෙරන්න. [බාධා කිරීම්] ෙමතැන 
චණ්ඩිකමට මම ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන බෙලන් -[බාධා 
කිරීම්] චණ්ඩිකමට මම ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
තීරණයක් දුන්නා. තීරණය පිළිගන්න. [බාධා කිරීම්] තීරණය 
පිළිගන්න. එච්චරයි. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර ගිහින් වාඩි 
ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අයිතිය පිළිගන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I have given the Ruling. There is no change in that.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අපට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I have given the Ruling; that is final. - [Interruption.] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අෙප් මතය කියන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඇයි, ඒ මතය කියන්න ඉඩ ෙනොෙදන්ෙන්?  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමා ෙපත්සම ඉදිරිපත් 

කරන්න. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමා.  

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Sir, I present a petition from Mr. S. Nagarasa of Erlalai 

West, Erlalai.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
බලහත්කාරය පාවිච්චි කරන්න අයිතිය තිෙබනවා නම් -[බාධා 

කිරීම්] එෙහම අයිතියක් -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම් ගැන මතය කියන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම් ගැන 

මතය කියන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අසත්ය කියන්න ෙදන්න බැහැ, කථානායකතුමා -[බාධා කිරීම්] 

අෙප් අයිතියක් තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මන්තීතුමා ෙපත්සම 

ඉදිරිපත් කරන්න. [බාධා කිරීම්]    

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ලජ්ජයි! [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ලජ්ජයි, කථානායකතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ලජ්ජයි! 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ ඔබතුමන්ලායි. 

[බාධා කිරීම්] ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ මා ෙනොෙවයි. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා වාෙග් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරයකු හැසිෙරන්න 
දැනගන්න. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]     
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ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙදොඩන්ෙගොඩ, ගංඉම, 

හර්මන්වත්ත 11, අංක 51 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්.ෙක්.ඩී. 
අසංක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ලජ්ජයි! [බාධා කිරීම්] අන්න, උපෙදස් ෙදනවා! අන්න, 

උපෙදස් ෙදනවා ඔබතුමාට. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා මට ඉඩ ෙදනවාද, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙගන යන්න?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපට ඉඩ ෙදන්න කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙගන යන්න ඉඩ ෙදනවාද?  [බාධා කිරීම්] 

කරුණාකර, ගරු මන්තීතුමන්ලා තමතමන්ෙග් අසුන්වලට 
ෙගොස් වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
දැන් ඇවිල්ලා දුන්නු order එක අනුවද වැඩ කරන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම කාෙග්වත් orders පිළිගන්ෙන් නැහැ. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර 

තමුන්නාන්ෙසේලා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමාට මතක ඇති, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාපු ෙවලාෙව් ඔබතුමා හැසිරුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා. [බාධා කිරීම්] දැන් ඔබතුමා අෙනක් පැත්තට 
කථා කරනවා. ආදර්ශවත් විධියට හැසිෙරන්න. මට ඉවසන්න 
පුළුවන් වීරවංශ මන්තීතුමා එෙහම කරන එක ගැන. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ තීරණය ගැන අපට කියන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ තීරණය ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තීරණය ගැන අපට කියන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න. [බාධා 

කිරීම්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ කථා කළා. [බාධා කිරීම්] මට හම්බ 

ෙවන්න පුළුවන්. No, I will not change it. - [Interruption.] I 
cannot change it. - [Interruption.]  අෙනක, ගරු මන්තීවරෙයක් 
වශෙයන් හැසිෙරන්න ඉෙගන ගන්න. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
මන්තීවරෙයක් වශෙයන් හැසිෙරන්න ඉෙගන ගන්න. [බාධා 
කිරීම්] ෙම්ක ෙවනස් කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] Sorry, I am 
going ahead with that.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ලජ්ජයි, ගරු කථානායකතුමනි. ලජ්ජයි.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අයව නම් කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නම් කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒෙගොල්ලන්ට මට disturb කරන්න 

බැහැ. [බාධා කිරීම්] නම් කරන්න අවශ්ය නැහැ. ගරු 
මන්තීතුමන්ලා මට සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න ඉඩ 
ෙදනවාද, නැද්ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කථානායකතුමනි, ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්] අපට කථා කරන්න 

ඉඩ  ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොනවා හරි ෙදයක් තිෙබනවා නම් මට ලිඛිතව දැනුම් 

ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු මිනිත්තු 10කට 
අත්හිටුවනවා.  
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා 
1.41ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் , பி.ப.1.41 மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     

Sitting accordingly suspended till 1.41  p.m. and then resumed.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා කරමින් 

තම ආසන ෙවත ෙගොස් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරි වැඩ කටයුතු 
කරෙගන යාමට මා හට සහෙයෝගය ෙදන ෙමන් මම සියලුම ගරු 
මන්තීවරුන්ෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට අවස්ථා කිහිපයකදීම දැනුම් 
දුන්නා ෙම් කටයුතු කිරීමට බාධාවක් ෙනොකර අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න කියලා. එෙහම ෙනොවුණෙහොත් ඉදිරිෙය්දී මට ස්ථාවර 
නිෙයෝග අනුව කටයුතු කිරීමට සිදු ෙවනවා. අද ඉතා වැදගත් 
කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡාවට භාජනය කිරීමට ඇති නිසා- [බාධා 
කිරීමක්] ඒ සම්බන්ධව කථා කරන්න අවස්ථාව නැහැ. දැන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කරන්නට තිෙබනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of Order එක? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් බැරි නම් 

ෙහට උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ආරම්භ කළ විට ෙහෝ 
ඔබතුමාෙග් තීරණය ගැන අෙප් අදහස කියන්නට අවස්ථාව 
ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
It is not a point of Order. මම ඒක ගැන බලන්නම්. I will 

see about that.  මම බලන්නම්, අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. [බාධා 
කිරීම්] මම බලන්නම්, ෙහොඳයි.  

[බාධා කිරීම්]  We will go ahead. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නැඟිටලා යන්න යද්දි අපිට 

අවස්ථාවක් ෙදන්නම් කියලා තමයි ගිෙය්. 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
නැහැ, නැහැ. 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] We never 

discussed that. අපි බලන්නම්. [බාධා කිරීම්] දැන් අවස්ථාව 
ෙදනවා කියලා ඒ වාෙග් ෙපොෙරොන්දුවක් වුෙණ් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්]  එෙහම ෙපොෙරොන්දුවක් වුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙම් 
වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න ඔබතුමන්ලා මට සහෙයෝගය 
ෙදනවාද? [බාධා කිරීම්] කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.  

දැන් ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා අවස්ථාව ඉල්ලා සිටියා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු කාලය තුළ  සුදුසු ෙවලාවක් බලලා මම අවස්ථාව 
ෙදන්නම්. මම විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට ෙපොෙරොන්දු වුණා. [බාධා 
කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, කරුණාකර බාධා 
කරන්න එපා. අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවා කියලා මම කිව්වා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
බාධා කරනවා ෙනොෙවයි. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව, 

මන්තීවරෙයකුට නැඟිටලා හදිසි කාරණාවක් කථානායකතුමාට 
කියන්න අයිතිය තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අයිතිය තිෙබනවා. ඒක හරි. මම මෙග් තීරණය දුන්නා. ඒ ගැන 

වාද විවාද කරන්නට පුළුවන්. ඒකට මම අවස්ථාවක් ෙදන්නම්. 
එතුමා ඉල්ලීමක් කළා, මම ඒක සලකා බලනවා. [බාධා කිරීම්] 
කරුණාකර වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර වාඩිෙවන්න. 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට නැවත වරක් 
කියනවා ෙම් කටයුතුවලට බාධා කරන්න එපා කියලා.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
බාධාවක් නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සඳහා මම අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම්.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කවදාද? ෙහටද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙවලාව කියන්න බැහැ. සුදුසු ෙවලාවක අවස්ථාව ලබා 

ෙදන්නම්. ඔබතුමා ෙහට කියනවා, ෙමතුමා අද කියනවා. මම 
අවස්ථාවක්  ලබා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] එතෙකොට ඒක සාකච්ඡා 
කරන්න පුළුවන්.  

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මෙග් තීරණය දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන වාද කරන්න බැහැ. 

දැන් ඒක අවසානයි, ෙකොච්චර තර්ජන කළත්. [බාධා කිරීම්] ගරු 
සභානායකතුමා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා තීරණයක් දීලා තිෙබනවා. 

ෙම් පශ්නය අවසන්. දැන් ඒක ඉවරයි. [බාධා කිරීම්]  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ ෙපත්සම ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු විදුර විකමනායක 

මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] අපි ෙම් ගැන තවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

  
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා අපට point of Order එක ඉදිරිපත් කරන්න අවසර 

ෙදන්න.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවා. ගරු විමල් වීරවංශ 

මැතිතුමා දැන් ඉල්ලීමක් කළා. එතුමා point of Order එකක් 
ඉල්ලුවාම මම ඉඩ දුන්නා.  ඔබතුමාත් ඉල්ලන්ෙන් point of Order 
එකක් ඉදිරිපත් කරන්නද? ෙමොකක්ද, ඔබතුමාෙග් point of Order 
එක. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. ඔබතුමා  මුල සිටම මූලාසනයට අපහාස කරනවා. ඔබතුමා 
වාෙග් ෙජ්යෂ්ඨයකුෙග් හැසිරීම සම්බන්ධෙයන් මම කනගාටු 
ෙවනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා මට වඩා වයසින් වැඩියි. නමුත් ඔබතුමා 

පාර්ලිෙම්න්තුවට junior.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ෙමතැන senior, junior ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

[බාධා කිරීම්] 

කරුණාකර ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත්නම්, මට 
සිද්ධ වනවා, ව්යවස්ථානුකූලව කටයුතු කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්] තව අසත්යයත් කියනවා. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

තමුන්නාන්ෙසේ ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ, තමුන්නාන්ෙසේයි. ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ, 

තමුන්නාන්ෙසේෙග් හැසිරීම සම්බන්ධෙයන්. මට ලජ්ජාවක් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්]  

ඊළඟ ෙපත්සම ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු විදුර විකමනායක 
මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
What is your point of Order?  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එම කරුණ සම්බන්ධෙයන් අද වාද විවාද කරන්ෙන් නැහැ. 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමා. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අෙප් අයිතිය අපට ෙදන්න. කථා කරන්න තිෙබන අයිතිය 

අපට නැද්ද? 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
අත් අඩංගුවට අරෙගන ඉන්න අයට  කමිටු රැස්වීම්වලට එන්න 

මීට ෙපර අවසර දුන්ෙන් නැහැ. මාව අත් අඩංගුවට අරෙගන සිටි 
අවස්ථාෙව්දී කමිටු රැස්වීම්වලට එන්න මට අවසර දුන්ෙන් නැහැ. 
මට කමිටු රැස්වීම්වලට එන්න හිටපු ගරු කථානායකතුමා අවසර 
දුන්ෙන් නැහැ. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට කමිටු රැස්වීම්වලට 
සහභාගි ෙවන්න දැන් ෙකොෙහොමද අවසර දීලා තිෙබන්ෙන්? 
පූර්වාදර්ශයක් තිෙබනවා, කමිටු රැස්වීම්වලට එන්න බැහැ කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒකට අවසර දුන්නා. දැන් උසාවිෙයනුත් අවසර දීලා 

තිෙබනවා. ඒක හරි. ඔබතුමාට අසාධාරණයක් සිදු වුණ බව අප 
පිළිගන්නවා. අපි දැන් ෙබොෙහොම සාධාරණව කටයුතු කරනවා.  

ෙපත්සම් ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු විදුර විකමනායක මන්තීතුමා. 
[බාධා කිරීම්] ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉහළ ෙකොට්ටරාමුල්ල, 

ෙමොරකැෙල්, පල්ලිය පාර යන ලිපින ෙයහි පදිංචි යූ.අයි. ක්වින්ටස් 
පනාන්දු මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
ගරු කථානායකතුමනි, තම්බියාව, සිවිල් ආරක්ෂක 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විල්පත්තුව බලකාෙය් ෙසේවය කරන බී.ජී.ඩී. 
ෙද්ශපිය මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා ෙවලාවක් ෙදන්න කියලා 

ඉල්ලීමක් කළා. [බාධා කිරීම්] ඒ ෙවලාව මම ෙදනවා. ඒ ගැන මම 
දැනටම කියා තිෙබනවා. ඒක ලබා ෙදන්ෙන් ෙහටද, අනිද්දාද 
කියන එක සුදුසු අවස්ථාව අනුව බලන්නම්. [බාධා කිරීම්] ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, කරුණාකර වාඩිෙවන්න. [බාධා 
කිරීම්]ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමා ආදර්ශවත් 
විධියට හැසුරුණු ෙකෙනක්. [බාධා කිරීම්] නමුත් දැන් ඔබතුමා 
එෙහමපිටින්ම ෙම් ගරු සභාවට අපහාස වන අන්දමින් කියා 
කරනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා කියන ෙද් වැරදියි.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම තීරණයක් දුන්නා, ඒ තීරණය අවසානයි. ඒ ගැන ගරු 

විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාටත් කිව්වා. අපි ෙවලාවක් ෙදන්නම්.  
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ඉතාම පහත් අන්දමට ෙම් මූලාසනයට 
අපහාස කළා. ඔබතුමා අපහාස කරන්ෙන් මට ෙනොෙවයි. ඔබතුමා 
අපහාස කරන්ෙන් ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුවට. ඔබතුමා වැනි 
ෙජ්යෂ්ඨ  මන්තීවරෙයකුෙග් හැසිරීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා.  
[බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න. වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමා වාඩිෙවන්න. I have to carry on with today's 
Business.   [බාධා කිරීම්] 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට අවසාන 
වතාවටයි කියන්ෙන්. කරුණාකරලා මට රැස්වීම් කටයුතු කරෙගන 
යන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දුන්නා. What is the point of 

Order?  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක ෙන්. ෙබොෙහොම ඉවසීෙමන් කටයුතු කරනවා නම් 

ෙකොච්චර ෙහොඳද, ගරු කථානායකතුමනි? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මම ෙනොෙවයි ඔබතුමා දැන ගන්න. දැන් කථා කරන්න.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කථා කරන්න තමයි හදන්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් කථා කරලා කියන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්  අද 

මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නය ගැනයි. එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 52ක් 
ගැන- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒවා සියල්ලම ගැන සාකච්ඡා කරලා තමයි තීරණය දුන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කියන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. කියන්න ඉඩ ෙදන්න. 

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙවනම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම අවස්ථාවක් ෙදන්නම්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අද කියන්න එපෑ යැ. අෙප් අයිතිය.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අයිතිය  තිෙබනවා. නමුත්, එයට අවස්ථාවක් ෙදන්නම්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අෙප් අයිතිය ෙවනුෙවන් අපි කථා කරන්ෙන්. අපට අවසර 

ෙදන්න එය කියන්න. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙමොනවාද 

කියන්න තිෙබන්ෙන්? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉඳගන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. ඔබතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමතුමාට අමාරුව match එකට යන්න.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා  පනස් ෙදක ගැන කියනවා. මම අවස්ථාවක් ෙදන්නයි 

කථා කරන්ෙන්. ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට මම දැන් කිව්වා 
කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්ය කියලා. දැන් ෙම් ගැන 
ඔබතුමා හැමදාම කථා කරනවා. ඒ ගැන කථා කරලා තමයි 
තීරණය මම දුන්ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමය  පජාතන්තවාදී පාර්ලිෙම්න්තු කමය පිළිබඳ පශ්නයක්.  

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක නිකම් ෙලෙහසිෙයන් පයින් ගහලා විසි කරන්න බැහැ. 

ෙම් සම්බන්ධව තිෙබන කරුණුවලට සවන් ෙදන්න ඕනෑ වන්ෙන් 
ඒ නිසායි.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක වශෙයන් ඉන්න 

කාලෙය්  ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත ඉදිරිපත් කරන්න මම 
නැඟිටින්න හදනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේ මට නැඟිටින්න ඉඩ 
දුන්ෙන් නැහැ. මම ඉතිහාසය මතක් කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේ දැන් 
බණ කියනවා. අද ෙමපමණ අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. එදා මට 
කථා කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ, තුෙනන් ෙදෙක් ඡන්දෙයන් ඒක 
පරාජය කළා. දැන් ඔබතුමා කියනවා, කථා කිරීෙම් අයිතිය ගැන.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒෙකන් කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, මම අවසාන වශෙයන් 

ඔබතුමාට කියන්ෙන් සාකච්ඡා කළාට පසුව අවස්ථාවක් ලබා 
ෙදනවා. වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ කියන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙපරුම්පුරලා 

දැන් කරන්ෙන් පළිගැනීමයි. 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

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

ෙමොකක්ද? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන කරුණු  ඉදිරිපත් කරන්න 

අපට අවස්ථාව ලබා ෙදන්ෙන් කවදාද කියලා කියන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ෙමම සතිය තුළ ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා ෙම් සතිෙය්  කියලා ෙනොෙවයි, ෙහට ද, අනිද්දා ද 

කියලා කියන්න ගරු කථානායකතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ෙම් සතිය තුළ -තව දවස් ෙදකක් තිෙබනවා.- ලබා 

ෙදන්නම්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙහට ෙදනවාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ෙවලාවක් ෙදන්නම්. ෙහට ෙහෝ අනිද්දා ෙහෝ  ෙවලාවක් 

මම ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] ෙහට ෙහෝ අනිද්දා ෙහෝ ෙවලාවක් 
ෙදන්නම්, වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, හැම එකකම සීමාවක් තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
විහිළුවක් කර ගන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 
කටයුතු කරන්න මට සිදු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
මහ ජනතාවට ෙගෞරවයක් වශෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගෞරවයක් වශෙයන් ඔබතුමා කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. වාඩි 
ෙවලා ෙම් කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 
මම අවසාන තීරණය ලබා දුන්නා. ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ 
මන්තීවරෙයක්, ඒ ආදර්ශය ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] දැන් සියල්ලටම 
වඩා ඔබතුමා ෙන් ෙමතැන පුදුම විධියට හැසිෙරන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] අපහාස කරනවා, අෙශෝභන වචන පාවිච්චි කරනවා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ෙන්  අසත්ය කියන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කවුද අසත්ය කියන්ෙන් කියලා මහජනතාව තීරණය කරයි. 

[බාධා කිරීම්] මම ඒ තීරණය ගත්ෙත් සෑම පැත්තක් ගැනම 
අවධානය ෙයොමු කරලා, අධීක්ෂණය කරලායි. [බාධා කිරීම්] ඒ 
තීරණය ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට point of Order එකක් ඉදිරිපත් 

කරන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අපි පාවිච්චි කරන්ෙන් ජනතාවෙග් 

සල්ලි. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව. [බාධා 
කිරීම්] හිර ෙගදර ඉඳලා ඇවිල්ලා ෙමතුමා ෙමහි කාලය කා 

දමනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමතුමාව දැන් එළියට යවලා අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරෙගන යන්න ඕනෑ කියලා මම 
ෙයෝජනා කරනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමොකද, ෙම් වැය වන්ෙන් 
ජනතාවෙග් සල්ලි. [බාධා කිරීම්] අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ෙම් ෙවලාෙව් බාධා කරන මන්තීතුමන්ලා නම් කරන්න 
කියලා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මම අවසාන වතාවට 

ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමා ෙම් සභාව කරෙගන 
යන්න අවස්ථාවක් ෙදනවාද? නැත්නම් මට කනගාටුෙවන් ෙහෝ 
ස්ථාවර නිෙයෝග 74.(1) යටෙත් තීරණයක් ගන්න ෙවනවා. [බාධා 
කිරීම්] කරුණාකරලා ඔබතුමා මට අවස්ථාවක් ෙදනවාද, නැද්ද? 
[බාධා කිරීම්] මම කථා කරන්න ලැහැස්තියි. ගරු විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමාට මම කිව්වා. [බාධා කිරීම්] මම කථා කරන්න 
ලැහැස්තියි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම බැහැ. [බාධා කිරීම්] නමුත් ඒකාධිපතිෙයක් ෙලස-  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද ඒකාධිපතියා? 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි -ඒකාධිපති! 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කථානායකට ඒකාධිපති ෙවන්න බැහැ.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කථානායක පජාතන්තවාදී ෙවන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] අපි 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය. ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ පශ්නය ඒකයි. 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා  ෙම්  ඒකමතිකව-[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක ඒකමතිකව ගත්ත තීරණයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] 

සති ගණනක් තිස්ෙසේ අධ්යයනය කරලා, අවශ්ය උපෙදස් ලබා 
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ෙගන, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ඉන්න සියලුම පක්ෂ 
නායකයන්ෙග් අදහස් විමසලා ගත්ත තීරණයක්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අසත්ය ෙන් කිව්ෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම ෙකොෙහොමද, අසත්ය කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවසාන වතාවට 
කියන්ෙන්. ඔබතුමා මට ෙම් වැඩ කටයුතු කරෙගන යෑමට ඉඩ 
ෙදනවාද? [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා වාඩි ෙවනවාද? එෙහම නැතුව 
ෙම් සභාෙව් ඉතුරු වැඩ කටයුතු කරෙගන යෑමට ඔබතුමා ඉඩ 
ෙනොදුන්ෙනොත්, ස්ථාවර නිෙයෝග 74. (1) වගන්තිය යටෙත් 
ඔබතුමාට ෙම් සභාෙවන් පිටව යන ෙලස නිෙයෝග කරන්න මට 
සිද්ධ ෙවනවා. කනගාටුෙවන් ෙහෝ මට ඒක කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. මට ඒක කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. [බාධා කිරීම්] මට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න අවසරයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අෙප් අයිතිවාසිකම් ෙදන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අයිතිවාසිකම ෙදන්න මම ලැහැස්තියි. තීරණයකට ගරු 

කරන්න පුරුදු ෙවන්න.  [බාධා කිරීම්] බලපෑම් කරලා, චණ්ඩිකම් 
කරලා, බය ගන්වලා තීරණය ෙවනස් කරන්න බැහැ. ෙම් තීරණය 
- [බාධා කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ෙම්ක 
විහිළුවක් කර ගන්න එපා. ෙම් සභාෙව් ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරෙගන 
යෑමට ඔබතුමා අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැත්නම් ස්ථාවර නිෙයෝග 74. 
(1) වගන්තිය යටෙත් සභාෙවන් පිටව යන ෙලස ඔබතුමාට 
ෙබොෙහොම කරුණාෙවන් කියන්න මට සිද්ධ ෙවනවා.  [බාධා 
කිරීම්] කරන්න ෙදයක් නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට කථා කිරීෙම් අයිතිය ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි කථා කරන්ෙන් ගරුත්වෙයන් ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුවට 

අනුකූලව අපි කථා කරමු. ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. ඔබතුමා 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා කථා කරන්ෙන් ෙමොනවාද? ඔබතුමා සභාවට 
බණිනවා; මූලාසනයට බණිනවා. පරණ ඒවා  කථා කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න මට බැහැ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කථානායකතුමාෙග් නිෙයෝග අනුව - [බාධා කිරීම්] මට කථා 

කරන්න මයික් එක ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔය මයික් එක කඩන්න එපා. ඕවා මහජන සල්ලි. මම 

ඔබතුමාට අවසාන වශෙයන් අවස්ථාවක් ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] 
ඉවසීෙම් සීමාවක් තිෙබනවා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, ඕවා මහජන ෙද්පළ. ඔය මයික් එක කඩන්ෙන් 
නැතුව කථා කරන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කථානායකතුමාට ලජ්ජා නැහැ. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)අඅපිට ෙනොෙවයි,  ලජ්ජා නැත්ෙත්. 
අපට ෙනොෙවයි ඔබතුමාටයි -[බාධා කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ ්

ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වාඩි ෙවනවාද, නැද්ද? 
ඔබතුමා මට අවස්ථාවක් ෙදනවාද? [බාධා කිරීම්]  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා බරපතළ ෙලස විනය 
විෙරෝධිව හැසිෙරන බැවින්, ස්ථාවර නිෙයෝග 74. (1) වගන්තිය 
යටෙත් අද දින රැස්වීෙම් ඉතුරු ෙකොටස අවසාන වනෙතක් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටත්ව යන ෙලස මම එතුමාට 
කියා සිටිනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු ෙව්තධාරිතුමනි, අවශ්ය පියවර 
ගන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම යන්ෙන් නැහැ. මම ඔබතුමාෙග් කාමරයට එනවා. මම 

යන්ෙන් නැහැ.  

 
[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී  විපක්ෂෙය් මන්තීවරු පිරිසක් ගරු මන්තීතුමා 

අසලට පැමිණියහ.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கள் சிலர் ெகளரவ 

உ ப்பினர் அ ேக வந்தனர்.] 
[At this stage, some Members of the Opposition came closer to the 

Hon. Member.] 

 
ගරු මන්තීතුමා ෙව්තධාරි සමඟ සභා ගර්භෙයන් පිටවීම 

පතික්ෙෂේප කෙළන් - 
ெகௗரவ உ ப்பினர் பைடக்கலச் ேசவித டன்  சபாமன்றி ந்  

ெவளிேயற ம க்கேவ -  
And the Hon. Member having refused to leave the Chamber with 

the Serjeant-at-Arms- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී  සභාෙව් කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවනවා.  
 
රැසව්ිම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 

2.26ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் , பி.ப. 2.26 மணிக்கு 

மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     
Sitting accordingly suspended till 2.26 p.m. and then resumed. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 කරුණාකර ගරු මන්තීතුමන්ලා තමන්ෙග් ආසනවලට 

ගිහිල්ලා වාඩි ෙවන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, අද දින සභාව ආරම්භ කළ අවස්ථාෙව් සිට 

දිගින් දිගටම සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යාමට ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාත් බාධා 
කළා. එහිදී මා ෙගෞරවනීය ෙලස ඉල්ලීමක් කළා.   මා අද එම 
තීරණය දුන්ෙන් ෙබොෙහෝ කලක් අධීක්ෂණය කරලා අවශ්ය 
උපෙදස් ලබා ෙගනයි.  එම තීරණය පිළිගන්ෙන් නැත්නම්, ෙම්  
ගැන  පසුව අවස්ථාවක  කථා කරන්න මා ලැහැස්තියි කියලා 
කිව්වා.  මා උත්සාහ කෙළේ, ෙම් ගැන පැහැදිලි කරලා අද දින 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යාමටයි.  නමුත් ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා දිගින් දිගටම සභාෙව් කටයුතුවලට 
බාධා කළ නිසා  ස්ථාවර නිෙයෝග  74.(1) යටෙත් අකමැත්ෙතන් 
වුණත්  අවසානෙය් දී මට තීරණයක් ෙදන්නට සිදු වුණා,  අද 
දවෙසේ වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්නට බාධා ෙනොකර එතුමාට 
සභාෙවන් පිටව යන ෙලස. ඒ අනුව  සභාෙව් වැඩ කටයුතු ඉදිරියට 
කරෙගන යාමට ඉඩදීලා ගරු  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
සභාෙවන් පිටව යන්න කැමැතිද?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාවක් ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක වාද කරන්න ෙදයක් ෙනොෙවයි.   අද දවස ඉතා වැදගත් 

විවාදයක් පැවැත්වීමට නියමිත දවසක්.  [බාධා කිරීම්] මා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙව්තධාරිතුමාට උපෙදස් දුන්නා, ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාව තාවකාලිකව, අද දින ගරු සභාෙව්  වැඩ 
කටයුතු අවසන් වන ෙතක් සභාෙවන් ඉවත් කරන ෙලසට. මා 
කියන්නට ඕනෑ, ෙම්ක කනගාටුෙවන් ගත් තීරණයක් බව.   ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් විධියට හැසිෙර්වි කියලා මා 
කිසි විෙටකත් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  

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

දිගට යනවා. මට සභාෙව් ඉදිරි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා අද දින සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන 
යන්න මට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා ද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද point of 

Order එක? 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීවරුන්  51 ෙදෙනකු 

ෙවනුෙවනුයි ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඔබතුමා සමඟ 
සාකච්ඡා කරන්ෙන්. අපි මන්තීවරු 51 ෙදනා ඡන්දෙයන් ආපු 
මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ. ෙහොෙරන් ආපු මිනිස්සු ෙනොෙවයි. ඡන්ද 
පරාද ෙවලා ආපු මිනිස්සු ෙනොෙවයි. මිනීමරුවන් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
පජාතන්තවාදී පාර්ලිෙම්න්තුව.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ 51 ෙදනා ෙවනුෙවන් මා පිළිගැනීමක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට  අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒක ෙමතැනදී බලපවත්වන්ෙන් නැහැ, ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එතුමා එම  51ෙදනා ෙවනුෙවනුයි ෙපනී සිටිෙය්.  එම 51ෙදනා 

ෙවනුෙවන් ෙපනි සිටි ෙකෙනකුව එෙහම  එළියට දමන්න ෙදන්න 
බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම්  බාධා කරන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැති නිසා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්ෙන් ෙහටද, අනිද්දාද කියලා 

කියන්න.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් සතිය තුළ අවස්ථාවක් ෙදනවා. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙහට ෙම් සඳහා අවස්ථාව ෙදන්න 

ඔබතුමාට පුළුවන් ෙන්?  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ අවස්ථාව ෙදන්නම්. ඒක තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. 

[බාධා කිරීම්] මම ෙහට ෙහෝ අනිද්දා ඒ අවස්ථාව  ෙදන්න සූදානම්.  

අද දින සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න අවස්ථාව 
ෙදනවාද? නැත්නම් මට කනගාටුෙවන් වුණත් නැවත වරක් ෙම් 
විධියට යම් කිසි තීරණයක් ගන්න ෙවනවා. මම වඩාත්ම කනගාටු 
ෙවන්ෙන් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරයකු 
වන නිසායි. බලන්න,  අද දවෙසේ අපි පැය කීයක් නාස්ති කළාද 
කියලා.  [බාධා කිරීම්] 

ගරු මන්තීතුමා කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමන්ලා කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න.  [බාධා කිරීම්] වාඩි 
ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] එම 51ෙදනාව  පිළිගත් නිසා තමයි මම 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්. එතුමාට 
කථා කරන්න මම අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. එෙහම අවස්ථාව 
ලබා දිය යුතු නැති වුණත්, මම එතුමාට අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  එතුමා ඒක පිළිගන්න ඕනෑ.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේ ආණ්ඩුවට ඕනෑ විධියට - [බාධා කිරීම්] අපි ඉඩ 

ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුවට ඕනෑ විධියට ෙනොෙවයි මම කියා කරන්ෙන්. මාව 

ෙම් කථානායක පුටුෙව් වාඩි ෙකෙරව්ෙව් ආණ්ඩු පක්ෂය සහ 
විපක්ෂය යන  ෙදපාර්ශ්වයම එකතු ෙවලායි.  ඒ නිසා අසත්ය 
ෙචෝදනා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා අපහාස 
කරන්ෙන් මට ෙනොෙවයි,  පාර්ලිෙම්න්තුවටයි.  ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි ඔබතුමන්ලා අපහාස කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමාෙග් මුඛෙයන් සමහර අවස්ථාවල දී අනවශ්ය වචන 
පිටෙවනවා. ඒ නිසා ටිකක් පෙව්ශෙමන් කථා කරන්න. [බාධා 
කිරීම්] ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙවනදා නම් ෙමවැනි පශ්නයක් ඇති 

වුණු අවස්ථාවක  තමුන්නාන්ෙසේ කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? වහාම 
පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවන එකයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඊෙය් සාකච්ඡා කළා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඊෙය් කථාව ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. අද සිදු වුණු ෙද් ගැනයි 

කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] අද පාර්ලිෙම්න්තුව විනාඩි දහයකට කල් 
තැබුවා. [බාධා කිරීම්] එවැනි අවස්ථාවක සාමාන්යෙයන් 
කථානායකවරයකු විසින් කරන්ෙන් පක්ෂ නායකවරුන් 
කැඳවීමයි. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ඒක කෙළේ නැහැ. ඒක කරන්ෙන් 
නැතිව  අපට විරුද්ධ පිරිස එකතු ෙවලා, - [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාට 
තීරණයක් ගන්න කියලා කිව්වා. [බාධා කිරීම්] ඒක ෙත්රුමක් 
නැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඊෙය්  සාකච්ඡා කළ අවස්ථාෙව් දී  සියලු ෙදනාම එකඟ 

වුණා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමාෙග් හැටි එෙහම ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සියලු ෙදනාම  මෙග් තීරණයට එකඟ වුණා. [බාධා කිරීම්] 

අසත්ය පකාශ  කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ෙම් ගැන පක්ෂ නායක රැස්වීෙම් දී කීපවතාවක් සාකච්ඡා 

කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] පක්ෂ නායක රැස්වීෙම් දී පුන 
පුනා සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊෙය් සාකච්ඡා කරලා, ඊෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී මට 

බලය පැවරුවා, අද තීරණය announce කරන්න. ඒ අනුව තමයි 
අපි තීරණය කෙළේ. ඒ නිසා, නැවත රැස්වීමක් තියන්න අවශ්ය 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඊෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම් දී තීරණයක් දුන්ෙන් නැහැ. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම තීරණයක් ෙදනවාය කිව්වා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ඇත්ත කියන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම කිව්ෙව් මෙග් තීරණය අද ෙදනවාය කියලායි. [බාධා 

කිරීම්] මම තීරණයක් ෙදනවාට හැෙමෝම එකඟ වුණා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමාෙග් තීරණය සාක්කුෙව් දාෙගන පක්ෂ නායකෙයෝ 

නටවන්න බැහැ.  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ෙමොකද, -  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. මෙග් තීරණය announce කරන්න පක්ෂ 

නායකෙයෝ සියලුම ෙදනා ඊෙය් මට බලතල පැවරුවා. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් පශ්නය ඉවරයි. ඔබතුමා 

ඊළඟ පියවර ගන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, අද සභාෙව් වැඩ 

කටයුතු කරන්න ඔබතුමා මට අවස්ථාව ෙදනවාද? [බාධා කිරීමක්] 
රැස්වීම් පටන්ගත් ෙවලාෙව් ඉඳලා දිගටම බාධා කළා. මට දිගටම 
බාධා කළා. ෙම් නාස්ති කරන්ෙන් මහජන මුදල්; ඒ වාෙග්ම මහ 
ජනතාවෙග් ෙව්ලාව. වටිනා කරුණක් පිළිබඳවයි අද සාකච්ඡා 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ගත්ත තීන්දුව කියාත්මක 

කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, එම නිසා මම 

පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 74.(1) යටෙත් මම තීරණය ලබා 
දුන්නා. ඔබතුමා එයට අවනත විය යුතුයි. එෙහම නැත්නම් 
ෙව්තධාරිතුමාට අවශ්ය විධියට ෙපොලීසිෙය් සහාය අරන් කියා 
කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. නමුත්, මම කනගාටුෙවන් එම තීරණය 
ගත්ෙත්. ෙමොකද, දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම ඔබතුමා මට බාධා 
කළා. මහ ජනතාවෙග් ෙව්ලාව, මහජන මුදල්, වැදගත්,- [බාධා 
කිරීමක්] ෙහොඳයි. 

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට නරක 

පූර්වාදර්ශයක් ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙව්තධාරිතුමා, අවශ්ය පියවර ගන්නා ෙමන් මම ඔබතුමාට 

දැනුම් ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] සභාෙව් කටයුතු තාවකාලිකව අත් 
හිටුවනවා. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, අ.භා. 

3.14ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் , பி.ப. 3.14 மணிக்கு 

மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     
Sitting accordingly suspended till 3.14 p.m. and then resumed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා 

සිටිනවා තමන්ෙග් ස්ථානවලට ගිහිල්ලා වාඩි ෙවන්න කියලා.  
I name the Hon. Dinesh Gunawardena, MP.  
Hon. Leader of the House to move the Motion.   

 
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) 
Mr. Speaker,  before that, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Rauff Hakeem.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Mr. Speaker, with all respect to the Chair, I have to 

point out certain conventions in this House. When the 
Chair orders a Member to withdraw from the House, that 
persisting Order, if it is not carried out after you have 
asked the police to come into the Chamber and remove 
the Member,  that affects the entire dignity of the House. 
What I say is, I have all the respect for the Hon. Dinesh 
Gunawardena in the first place, but, if he was not willing 
to leave, he has to be removed from the House. But, 
subsequently, for you to rescind the Order, I do not see 
any precedence for that. That is up to you.  

195 196 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I totally disagree  that the original Order is ineffective. 

The Serjeant-at-Arms and his two assistants came; the 
police came. There would have been a big brawl in the 
House.  In order to avoid that situation, Sir, we suggested 
that you name the Hon. Member,  which you  have done. 
Accordingly, I move, 
 

"That the Hon. Dinesh Gunawardena, MP be suspended from the 
service of Parliament for one week." 

 
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) 

 
      විසින් සථ්ිර කරන ලදී 

ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Motion is before the House: that the Hon. Dinesh 

Gunawardena, Member of Parliament, be suspended from 
the service of Parliament for one week. 

 
පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව ගරු 

කථානායකතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப   "ஆம்"  ேமேலாங்கிற்  என மாண் மிகு 

சபாநாயகர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள். 
Question put.  
THE HON. SPEAKER, having collected the Voices, declared that 

the “Ayes" had it. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Divide, by name!  

 

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) 

Hon. Speaker, now the Motion is before the House. So, 
the Opposition is perfectly entitled to ask for a Division 
by name.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is all right. We are allowing that. 

Order, please! The Division will be by name. 

කරුණාකරලා ගරු මන්තීතුමන්ලා  තමන්ෙග් ආසනවලට 
ගිහිල්ලා වාඩි ෙවන්න. 

පාර්ලිෙම්න්තුව මතු පළ වන අන්දමට - පක්ෂව  85;  විරුද්ධව 
22; ඡන්දය ෙනොදුන් 03; ෙනොපැමිණි 114 යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය. 

பாரா மன்றம் பிாிந்த :  சார்பாக 85;  எதிராக 22; ந நிைல 03; 
வராேதார் 114. 

The Parliament divided: Ayes 85; Noes 22; Abstained 03; Absent 
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පක්ෂව 
சார்பாக 

Ayes 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 

 
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) 

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

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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 අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා  
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 

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

 
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 රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

 
ගරු ඒ.එච්-.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 

 
ගරු නාලක ප් රසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 

 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
 
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 අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
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ගරු  (ෛවද් ය) 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 ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 

 
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 ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

 
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 අෙශෝක ප් රියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

 
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 ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

 
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 අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

 
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 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 වික් රමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 

 
 ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

 
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 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 ශ ්රීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

 
ගරු ශාන්ති ශ ්රීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
 

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 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 මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

 
 

විරුද්ධව 
எதிராக 
Noes 

 

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 ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 

 
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 සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

 

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 

 

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

ගරු එස.් ප් ෙර්මරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 

 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

 

ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

 

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 ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

 
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 ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
ඡන්දය ෙනොදුන්  

ந நிைல 
Abstained  

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

 
     ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க)  
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
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ෙනොපැමිණි 
வராேதார் 

Absent 
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 

 
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 හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
 
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 රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

 
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 පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
 
ගරු මලික් සමරවික් රම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 
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 (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
 
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 ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
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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 දිලිප් ෙවදආරච්-චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
 
ගරු රවීන්ද් ර 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 අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
 
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 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  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 

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 ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
 

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 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 ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 
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 රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
 

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 චන්ද් රසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
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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 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 මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
 

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

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
 
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 
 

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு  ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்) 
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 
 

ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 
 
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 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 ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
 

ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 
 
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 විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
( மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. 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 චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு ( தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,)  
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
 
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) 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ අනුව  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු 

ෙසේවය සතියකට අත් හිටුවනු ලැෙබ්. [බාධා කිරීම්] 

 
(අනතුරුව ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මන්තීවරයා සභා ගර්භෙයන් 

පිට විය.) 
(அதன் பின் பாரா மன்ற உ ப்பினர் மாண் மிகு திேனஷ் 

குணவர்தன சபாமண்டபத்ைதவிட்  ெவளிேயறினார்.) 
(Thereupon Hon.Dinesh Gunawardana, Member of Parliament, 

left the Chamber) 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු අගාමාත්යතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க )  
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් සභාෙව් වුණු සිද්ධිය පිළිබඳව 

විෙශේෂෙයන්ම අපෙග් කනගාටුව පකාශ කරනවා. එෙහත් ෙම් 
සිද්ධිෙයන් ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා 
ස්වාධීන මන්තීවරෙයකු ෙනොව එතුමා සන්ධානෙය් ෙකොටසක් 
බව. ෙමොකද, ෙම් සිද්ධිෙය්දී ෙම් සියලු ෙදනාම එකටයි වැඩ කෙළේ. 
එම නිසා මීට පස්ෙසේ එතුමා ස්වාධීන මන්තීවරෙයකු වශෙයන් 
පිළිගන්න එපා. සන්ධානයට අයත් මන්තීවරෙයකු හැටියට 
එතුමාව පිළිගන්න. අද සිදු වූ සිද්ධිෙයන් ෙපනුණු එකම ෙද් තමයි, 
ෙම් මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනා එකට වැඩ කරන අය කියන එක. 
ඉතින්, ෙකොෙහොමද ස්වාධීනයි කියන්ෙන්? 

 

 
 

අගාමාත්යතුමා ට ෙයොමු කළ පශන් 
பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் வினாக்கள் 

QUESTIONS POSED TO PRIME MINISTER 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු අගාමාත්යතුමා ෙගන් පශ්න අසන 

අවස්ථාව. ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

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

We have to proceed. - [Interruption.]. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ස්ථාවරය කියන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා. 
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ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මා පශ්නය අහනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දවෙසේ වැඩ කටයුතු ෙගන යන්න ඕනෑ, ගරු විමල් වීරවංශ 

මන්තීතුමනි. දැනටත් පැය තුනක් ෙගවී අවසන්. ඔබතුමා ෙම් 
සභාෙවන් පිටව ගියා, දැන් නැවත ඇවිල්ලා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමා තව ෙකෙනකු නම් කරනවා නම්, අපි 

ලෑස්තියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මම ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන් ගරු අගාමාත්යතුමා 

ෙවතටයි. 

(i) 2017, 2018, 2019, 2020 වර්ෂවල රජය ෙගවීමට ඇති 
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය මුදල වසරින් වසර ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද? 

(ii) ෙමම වාරික ෙගවනු ලබන්ෙන් කුමන කාලයකදී ලබා ගත් 
ණය සඳහාද? කවර ව්යාපෘතීන් සඳහාද? 

(iii) ෙමම ණය මුදල් ෙගවීම සඳහා රජය සකසා ඇති වැඩ 
පිළිෙවළ කුමක්ද? 

(iv) 2016 වසෙර් සිට කියාත්මක පස ්අවුරුදු වැඩ පිළිෙවළ තුළ 
රජෙය් ආදායම් මාර්ග වැඩි කර ගන්නා ආකාරය කවෙර්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
2017-2020 වර්ෂ දක්වා කාලය තුළ රජය විසින් ෙගවිය යුතු 

සම්පූර්ණ ණය පමාණය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 15,000ක් 
ෙලසට ඇස්තෙම්න්තු කර තිබුණා. එනම්, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
ෙකෝටි 1,500ක්.  

එක් එක් වසර සඳහා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් දක්වනවා නම්, 
ෙමෙසේය. 

2017 වසර දක්වා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 4,088ක්. 

2018 වසර සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 4,164ක්, 
2019 වසර සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 3,743ක්, 2020 
වසර සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 3,209ක් වශෙයන් අති 
විශාල ණය කන්දරාවක් ෙගවීමට අපට සිදුවී තිෙබනවා. ෙම් 

සියලුම ණය පසු ගිය පාලන සමෙය්දී ගත්ත ණයයි. ඒවාට පිළිතුරු 
ෙදන්න බැරි නිසා තමයි දැන් ෙම් මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාම 
ෙම් ගරු සභාෙවන් පිට ෙවලා ගිෙය්.  

දැන් අප ඉදිරිෙය් ඇති එක් අභිෙයෝගයක් වන්ෙන් ෙම් ණය 
උගුෙලන් ගැලවීමයි. ඒ අභිෙයෝගය ජය ගැනීෙම් පදනම ජාතික 
ආණ්ඩුව නිසා ඇති වී තිෙබන බව මම ෙමහිදී අවධාරණය 
කරන්නට කැමැතියි. සම්මුතිවාදී ජාතික ආණ්ඩුව මඟින් ෙම් 
අභිෙයෝගය ජය ගත හැකි බව බහුතර මතයයි. ෙලෝක පජාවෙග් 
මතයත් එයයි. ඒ නිසා අෙප් ගමන් මඟ ගැන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
අවධානෙයන් සිටින බවත් ෙමහිලා සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි. 
අප මුහුණ ෙදන අෙනක් අභිෙයෝගය වත්මන් ෙගෝලීය ආර්ථික 
අර්බුදයයි. ඒ අෙප් ෙදවන අභිෙයෝගයයි. ඒ නිසා අප එක් අතකින් 
ෙගෝලීය ආර්ථික අර්බුදෙයන් අෙප් රටට සිදු වන බලපෑම අවම 
කර ගත යුතුයි.  

අෙනක් අතින් ණය උගුෙල් බලපෑෙමන් මිදිය යුතුයි. රාජ්ය 
ණය පද්ධතිෙයන් සඟවා තිබූ ණය මුදල්, රාජ්ය ණය පද්ධතියට 
එකතු වීම නිසා ඇති වුණු අර්බුදය ණය ෙගවීම් පතිව හගත 
කිරීම්වලින් ෙහෝ සමනය කර ගැනීෙම් අවස්ථාව ද ෙගෝලීය 
ආර්ථික අවපාතය නිසා අහිමි වී ෙගොස් තිෙබනවා. ෙම්වා අෙප් 
ආර්ථිකයට එකතු කළාම අපි ෙගවන්න තිෙබන මුදල් පමාණය 
වැඩි ෙවනවා. 

කලින් ආණ්ඩුව කළා වාෙග් තව තව ණය ගැනීෙමන් ෙම් 
පශ්නය විසඳාගන්න බැහැ. අප ඉන්නා ෙම් අනතුරුදායක 
තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්න නම්, රෙට් ආදායම් වැඩි කර ගත 
යුතුයි. අප සිදු කරන්ෙන් එයයි. ඒ සඳහා වැඩි වශෙයන් ආෙයෝජන 
ෙමරටට ලබා ගත යුතුයි. රැකියා අවස්ථා වැඩි කර ගත යුතුයි. අෙප් 
නිෂ්පාදන සඳහා වඩාත් පුළුල් විෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
නිර්මාණය කර ගත යුතුයි. බදු ආදායම් විධිමත් කර ගත යුතුයි. 

ෙමරට මත පැටවී ඇති අධික ණය බර ෙහේතුෙවන් රෙට් 
සම්පත්වලින් සැලකිය යුතු පමාණයක් ණය ආපසු ෙගවීම සඳහා 
ෙයොමු කිරීමට සිදුවී තිෙබනවා. ෙමම ගැටලුව ජය ගත හැක්ෙක් 
අය වැය පරතරය අවම කර ගැනීම සහ රෙට් ණය බර අඩු කර 
ගැනීම ඉලක්ක කර ගත් සුදුසු පතිසංස්කරණ සහිත මැදි කාලීන 
මූල්ය ඒකාබද්ධකරණ වැඩ පිළිෙවළකින් පමණයි. ෙමය 
කඩිනමින් ඉටු කර ගත යුතු කාරණයක්. නවීන ෙලෝකයට 
ගැළෙපන පරිදි වර්තමාන අවශ්යතාවන්ට සරිලන පරිදි බදු එකතු 
කිරීෙම් නව කමෙව්දයක් සැකසීම ගැනත් අපෙග් අවධානය ෙයොමු 
වී තිෙබනවා. 

දැන්වත් පටු ෙද්ශපාලන ෙකෝණවලින් ෙනොබලා ෙම් ගමන 
යන්න එකට එක් ෙවමු; පුළුල්ව සිතමු. ආර්ථික අභිෙයෝගය ජය 
ගන්න එකට එක් ෙවමු. අපි එකාවන් ෙම් අභිෙයෝගය ජය ගැනීමට 
අවංක ෙච්තනාෙවන් එක් වුවෙහොත්, අෙප් රට ඉහළට ඔසවා 
තබන්න හැකි ෙවනවා. නිසි පතිපත්ති කියාවට නැංවීම තුළින් ෙම් 
රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය 2024 වසර වන විට ෙදගුණයක් කර 
ගැනීමටත්, 2035 වසර වන විට ශී ලංකාව ඉහළ ආදායම් ලබන 
රටක් බවට පත් කිරීමටත් අපට අවකාශය සැලෙසනවා.  

අෙප් රට ඉන්දියන් සාගරෙය් ආර්ථික හා ෙමෙහයුම් 
මධ්යස්ථානය ෙලස දිදුලවන්නත් අපට හැකි ෙව්වි යැයි මා 
බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අප ෙම් සියලු 
පියවර ෙගන තිෙබන්ෙන්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
පමුඛ ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව අද ෙම් ආර්ථිකය ෙගන යන්ෙන් ෙම් 
පශ්න මැදයි. මා කිව්ෙව්, 2020 වන කල් තත්ත්වයයි. 2021 ඉඳලා 
2026 වන කල් ෙගවන්න තිෙබන ඒවාත් කියන්නම්. ඒක ඇහුවාම 
ඔබතුමා අද රෑ නිදාගන්න එකක් නැහැ. වර්ෂ 2021දී ෙඩොලර් 
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ෙකෝටි 319.6යි. වර්ෂ 2022දී ෙඩොලර් ෙකෝටි 356.8යි. වර්ෂ 2023දී 
ෙඩොලර් ෙකෝටි 194.5යි. වර්ෂ 2024දී ෙඩොලර් ෙකෝටි 184.7යි. 
වර්ෂ 2025දී ෙඩොලර් ෙකෝටි 390.4යි. වර්ෂ 2026දී ෙඩොලර් ෙකෝටි 
252.2යි.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා පශ්න අහන්න 

පථමෙයන් මම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාට මූලාසනයට 
පැමිෙණන ෙලස ආරාධනා කරනවා.  

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

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

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මරික්කාර් මන්තීතුමා, පළමුවන පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් 

අසන පළමුවන පශ්නය ෙමයයි. මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්තා අනුව 
2016 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 1,800කට වැඩි පමාණයක් 
ණය වාරික ෙලස ෙගවන්න ෙවලා තිබුණා. එය 2019 වර්ෂය 
වනෙකොට රුපියල් බිලියන 3,992ක් බවට වැඩි ෙවනවා. එවිට 
අවුරුදු තුනකින් ෙගවන්න තිෙබන ණය වාරිකෙය් පමාණය තුන් 
ගුණයකින් විතර වැඩි වන ෙකොට ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන, 
අපනයන ආදායම කියන ෙදක ෙව්ගෙයන් වැඩි වන්ෙන් නැත්නම් 
අපට ෙම් ණය ෙගවන්න හැකියාවක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපට අලුත් ආදායම් මාර්ග ලබා ගන්න තිෙබනවා. අපි 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, හම්බන්ෙතොට ව්යාපෘතිෙයන් ෙඩොලර් 
ෙකෝටි 110ක් ලබා ගන්න. හම්බන්ෙතොට වරායට වැය වුණ 
සම්පූර්ණ  මුදල ෙඩොලර් ෙකෝටි 140යි. ඒෙකන්  ෙඩොලර් ෙකෝටි 
110ක් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්. 2017 වර්ෂෙය් සිට හම්බන්ෙතොට 
වරායට ගත්තු ණය ෙගවීම ආරම්භ ෙවනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, 2018 වර්ෂෙය්දී අපට අවස්ථාව ලැෙබයි කියලා තවත් 
ෙඩොලර් ෙකෝටි 150ක් විතර ෙවනත් වැඩසටහන්වලින් ලබා 
ගන්න. ඊට පස්ෙසේ ෙවනත් ආෙයෝජනවලින් ලංකාවට මුදල් 
ලැෙබයි කියන බලා ෙපොෙරොත්තුෙවනුයි අපි වැඩ කටයුතු 
කරන්ෙන්. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ඒක අමාරු කාරණයක් බවට පත් 
ෙවනවා.  

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. අපි දන්නවා, අෙප් විශාල රාජ්ය ආයතන සංඛ්යාවක් පාඩු 
ලබන බව. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල රජය ව්යාපාර කරන්ෙන් 
නැහැ. රජය කරන්ෙන් පරිපාලනය සහ රාජ්ය ෙමෙහයවීම. 
ෙමතරම් විශාල ණය කන්දරාවක් ෙගවන්න තිෙබද්දී පාඩු ලබන 
ව්යාපාර ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක එකතු වූ හවුල් ව්යාපාර 
වශෙයන් දියුණු කිරීම හරහා ආදායම් මාර්ග වැඩි කර ගැනීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රජය කියාත්මක කරනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇත්ත වශෙයන්ම අලාභ ලබන ආයතන සංඛ්යාව අඩු 

කරෙගන තිෙබනවා. ඒ ආයතන දැන් කාර්යක්ෂම ආයතන බවට 
පත් කරන්න තිෙබනවා; තරගකාරී ආයතන බවට පත් කරන්න 
තිෙබනවා. විශාලම අලාභය තිෙබන්ෙන් ශී ලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවෙය්. ඔබතුමා දන්නවා, ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට අපි ගත්ත 
ගුවන් යානා ගැන. සමහර ගුවන් යානාවලින් ඇෙමරිකාව දක්වා 
යන්න පුළුවන්. ෙමෙතක් අපි වැඩිම දුරක් ගිෙය් ලන්ඩන්වලට 
විතරයි. අපි ආෙයෝජකයන්ෙගන් ඉල්ලා තිෙබනවා, රජයත්-
ෙපෞද්ගලික අංශයත් එකට එකතු ෙවලා - Public-Private 
Partnership - ඒ ගුවන් ෙසේවාව පවත්වාෙගන යන්න කියලා. 
දැනට ඒ ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ඒ විධියට ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු අගාමාත්යතුමනි,  ෙම් සා විශාල ණය 
කන්දරාවක් ෙගවන්න තිෙබන බව දැන ෙගන තමයි ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුව පත් කෙළේත්, ආණ්ඩුව බලය ලබා 
ගත්ෙත්ත්. දූෂිත ආර්ථිකය, ෙකොමිස් ගහන ආර්ථිකය නවත්වලා 
ආෙයෝජකයන්ෙග් සහ විෙද්ශ රටවල විශ්වාසය දිනා ගන්න ෙම් 
ෙගවුණු කාලය තුළ අවශ්ය කටයුතු කළා. නමුත්, දැන් ජනතාවෙග් 
පැත්ෙතන් පශ්නයක් තිෙබනවා, "ෙම් ආෙයෝජන කුමන කාලයක, 
ෙකොෙහොම එනවාද, ඒ අනුව ෙම් ණය ෙගවන්න පුළුවන්ද?" 
කියලා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙකටි පැහැදිලි 
කිරීමක් කරන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් මුදල්  එනවා.  ඒ 

වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, GSP Plus  ලැබුණාම, 
යුෙරෝපීය සංගමයට යවන අපනයන වැඩි ෙවන්න වැඩ පිළිෙවළ 
ඇති කරන්න;  අෙප් සංචාරක ව්යාපාරෙයන් ලැෙබන ආදායම් 
වැඩි ෙවන්න කටයුතු කරන්න; ඒ මාර්ගෙයන් ෙම් අභිෙයෝගයට 
මුහුණ ෙදන්න.  ෙම් අභිෙයෝගයට අපි  මුහුණ ෙදන්න  ඕනෑ. 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිවරණයකට ගිෙය් 
ෙම් ණය ෙගවන්න බැරි නිසා. ෙම් ණය ෙගවන්න බැරි නිසා 
ජනාධිපතිවරණයකට ගියා!   

විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිවරණෙයන් ජයගහණය කරලා ඊට 
පස්ෙසේ බඩු මිල වැඩි කරන අවස්ථාෙව්දී ජනතාව ඊට විරුද්ධ 
වුෙණොත්, රතුපස්වල කළා වාෙග් උණ්ඩෙයන්ම පිළිතුරු ෙදන්නයි 
සූදානම් වුෙණ්. එෙහත් අෙප් ජනතාව තිරණය කළා, ඒ ෙවනුවට  
ෙපොදු අෙප්ක්ෂක ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති 
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හැටියට පත් කරන්න. ෙම් පශ්න තිෙයන නිසා ෙම පශ්නවලට 
මුහුණ ෙදන්න තමයි අපි විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති 
කර තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ලබා  ගන්නා 
වැඩසටහන් ගැනත් අප දැනට ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා 
කර අවසාන පතිකාවත් කැබිනට් මණ්ඩලයට ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, மாண் மிகு பிரதம 

அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்தைமக்கு 
த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இலங்ைகயின் ெதான்ைமபற்றி ஆராய்ந் ள்ள 
வரலாற்றாசிாியர்களால் கி. . சுமார் 1300 ஆண் கள் 
பைழைம வாய்ந்த  எனக் குறிப்பிடப்ப கின்ற தி ேகாண 
மைல தி க்ேகாேணஸ்வரர் ஆலயமான  ெதான் ெதாட்  
இந்  பக்தர்களால் வழிபட்  வ கின்ற னித ஸ்தலமாகும். 
விஜயனின் வ ைகக்கு ன்ேப இலங்ைகயில் ஐந்  
சிவாலயங்கள் இ ந்ததாக ம் அதிெலான்ேற தி க்ேகாேணஸ்  
வரர் ஆலயம் என் ம் ஆய்வாளரான தி . பீ.எம். பீாிஸ் 
அவர்கள் எ தி ள்ள "Nagadipa and Buddhist Remains in 
Jaffna" எ ம் ல் 17-18ஆம் பக்கங்களில் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள .  

ேமற்ப  ஆலயத்தின் சிறப்பிைன ேம ம் ேமேலாங்கச் 
ெசய் ம் வைகயில் அதைனப் னரைமத் , பக்தர்க க்கு ஏற்ற 
அைனத்  வசதிகைள ம் ேமற்ெகாண்  இந்  பக்தர்கள  மிக 

க்கிய வழிபாட்  ஸ்தலங்களில் ஒன்றாக மாற்றியைமக்கும் 
ேநாக்கில் தி ேகாணமைல தி க்ேகாேணஸ்வரர் ஆலயத்ைத ம் 
அ  சார்ந்த 378 ஏக்கர் நிலப்பரப்ைப ம் னித 
பிரேதசமாகப் பிரகடனப்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 

மா? 
 
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) 
As the Hon. Member said, Thirukoneswaram is one of 

the sacred Ishwaram temples in this country and it has 
been there for a very long time. It shows the fact that 
Trincomalee or Gokanna, as it was called, was an ancient 
port even prior to the time of the Lord Buddha. Most 
probably, both these sacred sites and Thiriyaya are 
supposed to have been  places where the traders brought 
in their goods. Thiriyaya enabled them to come all the 
way down to Horowpathana and go to Anuradhagama. 
This is a sacred place of worship for the Hindus destroyed 
by the Portuguese. I have asked the Minister of Hindu 
Religious Affairs to go into this issue and see  the 
possibility of declaring Thirukoneswaram  one of the 
sacred sites.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Sivasakthi Ananthan, please. 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இ தி 

த்தத்தின்ேபா ம் அதற்கு ன்ன ம் பலர் இந்த நாட் ல் 
ப்பைடயினரா ம் ெபா சாாினா ம் கடத்தப்பட் ம் ைக  

ெசய்யப்பட் ம் சரணைடந்த நிைலயி ம் காணாமல் 
ஆக்கப்பட் ள்ளார்கள். இ  ெதாடர்பில் சில ேகள்விகைள 
நான் பிரதமர் அவர்களிடம் ன்ைவக்கின்ேறன்.  

அ) இ தி த்தத்தின்ேபா ம் அதற்கு ன்ன ம் இந்த 
நாட் ல் ப்பைடயினரா ம்  ெபா சாாினா ம் 
கடத்தப்பட் ம் ைக  ெசய்யப்பட் ம் சரணைடந்த 
ேபா ம் காணாமல் ஆக்கப்பட் ள்ளவர்கள் 
எத்தைன ேபா ்என் ம்,  

ஆ) அவர்களில் எத்தைன ேபா் தற்ேபா  உயி டன் 
இ க்கிறார்கள் என் ம் எத்தைனேபா் உயி டன் 
இல்ைல என் ம்,  

இ) அவர்களில் உயி டன் இ ப்பவர்களின் ெபயர்ப் 
பட் யைல ம், அவர்கள் எந்ெதந்த காம்களில் 
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ளார்கள் என்ற விபரத்ைத 

ம் அறியத்த வாரா?  
ஈ) தாங்கள் 2016ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதம் அரச 

ெபாங்கல் விழாவில் கலந் ெகாண்டேபா , 
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களில் ெப ம்பாலா 
ேனார் உயிேரா  இல்ைலெயன் ம், இந்த வ டம் 
ஜனவாி மாதம் பாரா மன்றத்தில் உைரயாற் ம் 
ேபா  காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களில் பலர் 
ெவளிநா  ெசன்றி க்கலாம் என் ம் இ  ேவ  

ரண்பட்ட க த் க்கைள ெதாிவித் ள்ளீர்கள். 
இந்தக் க த் க்களின் அ ப்பைடயில், அவர்கள் 
உயிேரா  இல்ைலயாயின் அவர்கள் 
ெகால்லப்பட் விட்டார்களா? 
ெகால்லப்பட் ப்பின், அதற்கான உத்தரைவ  
வழங்கியவர்கள் யார்? என் ம் இரா வத்தின் 
த ப்பில் இ ந்தவர்கள் ெவளிநா  ெசன்றி ப்பின், 
அவர்கள் த ப்  காைம உைடத் க்ெகாண்  
தப்பிச்ெசன்றார்களா? அல்ல  இரா வேமா, 
அரசாங்கேமா அவர்க க்கு “விசா” ெபற்  
ெவளிநா க க்கு அ ப்பி ைவத்ததா என் ம் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Deputy Speaker, we have to ascertain the actual 

number of persons who have disappeared and what has 
happened to them. As I told this House earlier, the Office 
on Missing Persons (Establishment, Administration and 
Discharge of Functions) Bill was passed by Parliament to 
ascertain who are the missing people. Prior to that 
Debate, we had agreed with the JVP that some of their 
amendments would be accepted. Unfortunately, during 
the Committee Stage, we had missed some of the 
amendments. So, those amendments have been added on 
and the amendments to the Office on Missing Persons 
(Establishment, Administration and Discharge of 
Functions) Act have been gazetted. So, we will bring the 
amendments before the House; have those passed and 
then, we can start operating the Office on the Missing 
Persons.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

As far as the detainees are concerned, I think we have 
less than 100 - about 84 or so. I think all of them have 
been charged under the law and tried in courts. There is 
no one else in detention; they have been released. What I 
said at that time was that a lot of people are missing and 
that we have to presume that many of them are not among 
the living. What I mentioned in the House does not 
contradict it. What I told the House was that we will have 
to ascertain who are not here and who have left the 
country illegally. There may be some who have left the 
country illegally. So, once we ascertain who are not in the 
country and who have left the country illegally, then we 
could find out whether they are abroad. Otherwise, we 
have to presume that they are all missing and not among 
the living. So, that is all I said and it is not, in any way, a 
contradiction because even now, people are leaving the 
country.  

The other day a number of people were detected going 
towards Australia and again, according to the information 
we got from the authorities, they were people from the 
North. Many people try to escape from the country and 
become refugees in other countries, some of them for 
economic reasons. Now that we know the number of 
persons being held in custody because of cases, once the 
Office on Missing Persons starts functioning, we could 
start ascertaining what the actual numbers of missing 
persons are. 

 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள,  இ திக் கட்ட 

த்தத்தின்ேபா  அரசாங்கம் ஓர் அைழப்  வி த்த . 
அதாவ , தமிழீழ வி தைலப் கள் இயக்கத்தில் 
இ ந்தவர்கள் இரா வத்தினாிடம் சரணைட ம்ப ம் 
அவர்க க்கு உாிய பா காப்  வழங்கப்ப ம் என் ம் 
ெசால்லப்பட்ட . இதன் அ ப்பைடயில்தான், ற் க் 
கணக்கான ன்னாள் ேபாராளிகள் இரா வத் தினாிடம் 
சரணைடந்தார்கள். இ   ெதாடர்பான ஓர் ஆட்ெகாணர்  
ம ெவான் ம் ல்ைலத்தீ  நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் 
ெசய்யப்பட் க்கிற . அன்ைறய காலகட்டத்தில் இதற்குப் 
ெபா ப்பாக இ ந்த ன்னாள் இரா வத் தளபதி ம் அந்த 
நீதிமன்றத்தில் சாட்சியம் அளித்தி க்கின்றார். அவர் தன  
சாட்சியத்திேல, இரா வத்தினாிடம் சரணைடந்தவர் 
க ைடய ெபயர்ப்பட் யல் தங்களிடம் இ ப்பதாக ம் அ  
நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் என ம் குறிப்பிட் ந்தார். 
ஆனா ம், இற்ைறவைர அ  நீதிமன்றத் க்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. என் ைடய ேமலதிகக் ேகள்வி, 
இரா வத்தினாிடம் ைகயளிக்கப்பட்டவர்க க்கு என்ன 
நடந்த ? 

ஐந்  மாவட்டங்களில் இவ்வா  காணாமற்ேபானவர் 
க ைடய தாய்மார் சர்வேதச மகளிர் தினமான இன் ம்கூட, 
காலவைரயைறயற்ற ெதாடர்ச்சியான ஒ  ேபாராட்டத்தில் 
ஈ பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். வ னியா, கிளிெநாச்சி, 

ல்ைலத்தீ , தி ேகாணமைல ேபான்ற மாவட்டங்களிேல 
இந்தத் தாய்மார் இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இவ்வா  
காணாமல் ேபானவர்க ைடய விடயத் க்கு ஒ  

ற் ப் ள்ளி ைவக்கேவண் ய ேதைவ எங்க க்கு 
இ க்கின்ற . குைறந்தபட்சம் இரா வத்தின ாிடம் 
ைகயளித்தவர்க க்கு என்ன நடந்த ?என்பைதயாவ  நீங்கள் 
இச்சைபக்குத் ெதாியப்ப த்த ேவண் ம்.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
I can understand the Hon. Members wanting to know 

what has happened to those who supposed to have 
surrendered. So, these are all matters that have to be 
formally ascertained through a formal process. As far as 
the court case in Mullaitivu is concerned, I do not know 
what the final orders that had been given by the court are. 
But, the court can ask for any evidence that needs to be 
produced. We are also aware that people are trying to 
find out what has happened to their loved ones. There 
have been some agitations going on and the Government 
is doing its best to try and resolve this question. 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, என  

இரண்டாவ  ேமலதிகக் ேகள்வி: காணாமல் ேபானவர்கள் 
ெதாடர்பிலான அ வலகம் ஒன்  அைமக்கப்ப ம் என்  
நீங்கள் குறிப்பிட் ந்தீர்கள். 2015ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக 
அரசாங்கம் ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் இைண 
அ சரைண டன் காணாமல் ேபானவர்கள் சம்பந்தமான 
அ வலகம் ஒன்ைறத் திறப்பதற்குாிய நடவ க்ைககைள 
எ க்கும் என்  ெசால்லப்பட்ட . ஆனால், இன்ைறக்குப் 18 
மாதங்கள் கடந்தி க்கின்றன. எனி ம், இந்த அ வலகம் 
இன்ன ம் திறக்கப்படவில்ைல. இ  ெதாடர்பான எந்த 
விசாரைண ம் ேமற்ெகாள்ளப்படாத ஒ  நிைலயில், இலங்ைக 
அரசாங்க ம் ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ேபரைவ ம் இணக்கம் 
ெதாிவித்த கலப்  நீதிமன்ற விசாரைண ேபான்ற விடயங்கள் 
ெதாடர்பில் நீங்கள் சர்வேதச சட்டத்தரணிகள் அல்ல  சட்ட 
விசாரைணயாளர்கள் இலங்ைகக்கு வர யா  என்  
ெசால் கின்றீர்கள். இந்த நிைலயில், காணாமல் ேபானவர்கள் 
ெதாடர்பிலான அ வலகம் திறக்கப்பட் , அதன் லம் 
அவர்க க்கு நீதிையப் ெபற் க்ெகா க்க மா? என்பைத 
நான் அறிய வி ம் கிேறன்.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We will inquire into it. What has happened, as I told 

the House earlier, is that before the Debate, we agreed 
with the JVP on some amendments and we had missed 
some of those. So, those are the amendments that have 
been gazetted now and we will bring those to Parliament. 
I hope you could pass it without debate. Then, the whole 
Act can become operational with the final amendments of 
the JVP. I think both the TNA and the JVP voted for the 
Bill and also the JVP’s amendments were agreed on by 
the Government and the TNA, but some of those had 
been missed. So, they wanted those added. I think there 
was a major policy issue in defining or excluding certain 
funds from being used by the Office. So, those 
amendments will be made; the Bill has been gazetted. We 
can pass it somewhere in April. It should be possible for 
us to pass the Bill without delay, if the House agrees to 
pass it without debate. I do not think there is anything to 
debate in that. The Hon. Members have agreed; you all 
have also agreed. Then, we can pass the Bill without 
debate. - [Interruption.] Yes, you also voted. 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, காலவைரயைற 

யற் த் ெதாடர்ச்சியாக உண த் தவிர்ப் ப் ேபாராட்டத்தில் 
ஈ பட் க்ெகாண் க்கின்ற தாய்மா க்கு நாங்கள் ஒ  
சாியான பதிைல வழங்கேவண் ம். இன்ைறக்கு எங்க ைடய 
தாய்மார் அல்ல  எங்க ைடய பிள்ைளகள் அல்ல  
எங்க ைடய கணவன்மார் என்  யாராவ  இப்ப ப் 
ேபாயி ந்தால், எங்க ைடய மன உணர்  எப்ப   
இ க்குேமா, அ மாதிாித்தான் ெதாடர்ச்சியாக உண த் 
தவிர்ப் ப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் க்கின்ற வயதான, 
ேநாயாளிகளாக இ க்கின்ற இந்தத் தாய்மாாின் உணர் க ம் 
இ க்கும் என்  நிைனத்  இந்தப் பிரச்சிைனையப் பா ங்கள்!
இவர்கள் தன  பிள்ைளையேயா அல்ல  கணவைனேயா 
இரா வத்திடம் ைகயளித் , இன்ைறக்கு எட்  
வ டங்களாகின்றன. இவர்கள் ெதாடர்பில் எந்தெவா  

ம் கிைடக்காமல் இ க்கின்றவர்க க்கு நாங்கள் பதில் 
ெசால்லேவண் யி க்கின்ற .  

அரசியல் ேநாக்கத் க்காக, யாைரயாவ  காப்பாற்ற 
ேவண் ம் என்பதற்காக, நீங்கள் இதன் உண்ைமத் தன்ைமைய 
மைறக்காதீர்கள்! நீதிையப் ெபற் த்த ம்ப தான் நாங்கள் 
ேகட்கின்ேறாம். அன்ைறய காலகட்டத்தில் என்ன நடந்த  
என்  எங்க க்கும் ெதாி ம்! அேதேபால், ெகௗரவ பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க க்கும் ெதாி ம்! அந்த மக்கள் மஹிந்த 
ராஜபக்ஷைவேயா அல்ல  பா காப் த் தரப்பினைரேயா 
அல்ல  ேவ  யாைர ேமா பழிவாங்கும் ேநாக்கத் க்காக 
இதைனக் ேகட்கவில்ைல. தாங்கள் இரா வத்தினாிடம் 
ைகயளித்தவர்க க்கு என்ன நடந்த ? இந்த விடயத்தில் 
தங்க க்கு ஒ  நீதிையப் ெபற் த்தா ங்கள்! என் தான் 
அவர்கள் ேகட்கிறார்கள். ஆகேவ, திேயாரத்தில் க ம் 
ெவயி க்கு மத்தியில் ெதாடர்ச்சியாக உண  தவிர்ப் ப் 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் க்கின்ற இந்தத் தாய்மா க்கு 
நாங்கள் ஒ  பதிைலச் ெசால்லேவண் யி க்கிற . இதைன 
நாங்கள் ெதாடர்ந்  நீ க்கவிட இயலா . இன்  எட்  
வ டங்களாகிவிட்ட . ஆகேவ, நாங்கள் அவர்க க்கு ஒ  
சாியான பதிைலச் ெசால்லேவண் யி க்கிற . "அவர்கள் 
இ க்கிறார்கள், அல்ல  இல்ைல" என்  ஒ  ெதளிவான 
பதிைலத் தாங்கள் ெசான்னால், அ த்த கட்டம் என்ன 
ெசய்யலாம் என்  நாங்கள் ேயாசிக்கலாம்.  

எனக்கு ஒ  விடயம் விளங்குகின்ற . அதாவ , 
உண்ைமயிேல, இ  ெதாடர்பான விடயங்கைளத் 
ெதாியப்ப த்தினால், ஓர் அரசியல் ாீதியான குழப்பெமான்  
வ ம் என்ற காரணத் க்காக, நீங்கள் இதற்கான பதிைல 
அளிப்பதற்குத் தயங்குகின்றீர்கள். ஆனால், இ  நீதிைய 
எதிர்பார்த்தி க்கின்ற மக்க க்குச் ெசய்கின்ற ஓர் அநீதியாக 
இ க்கும். ஏெனன்றால், நாங்கள் அந்த மக்கைள இந்த ஆட்சி 
மாற்றத் க்காக வாக்களிக்குமா  ேகட் ந்ேதாம். எனேவ, 
நீங்கள் ஒ  ெதளிவான பதிைலச் ெசான்னால், இந்த மக்களின் 
காலவைரயைறயற்ற  உண  தவிர்ப் ப் ேபாராட்டத்ைத 
நாங்கள் ஏேதா ஒ  வைகயில்  க்குக் ெகாண் வர 

ம்.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Actually, we are not treating this as a political 

question; it is a humane question. As I said when I 
answered the original Question raised by the Hon. 
Member, we understand the sufferings of the people 

whose relatives - maybe children, maybe husband, maybe 
wife or maybe parents - are missing; we know the 
sufferings they are going through. I have met them and I 
met some of them even recently. Then, there are others 
who are waiting for their lands to be returned. So, 
gradually, we are moving forward. First, we had to pass 
the law and the agreement of Parliament was that we 
would accept the amendments from the Opposition, but 
we missed some. So, that is all that we would try to bring 
in.  

We are not treating these, as I told you, as political 
issues. Now, we are also working on a Truth and 
Reconciliation Commission apart from the Office on 
Missing Persons. So, all that will come into being. First, 
we will have to identify the people who are missing and 
then, from there, to work out the next steps that we have 
to take because a large number of people are moving both 
from Jaffna into the Vanni and from the Vanni into 
Jaffna. The Hon. Member represents one of the most 
affected areas. So, I can understand the pressure on him. 
We also feel the pressure. We also note the fact that they 
did altogether vote for the common candidate at the 
Presidential Election. We ourselves are committed to 
finding a solution for this problem and bringing the 
sufferings of these relations to an end. I would like to 
assure the Hon. Member and the House of that. - 
[Interruption.] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, I think you have already asked the 

three Supplementary Questions. 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
அண்ைமயில் யாழ்ப்பாணம் ெசன்ற ஜனாதிபதி அவர்கள், 

தாங்கள் எந்த ஒ  விடயத்தி ம் இரா வத்தினைரக் 
காட் க்ெகா க்கமாட்ேடாம் என் ம் இரா வத்திற்ெகதிராக 
எந்தெவா  விசாரைண ம் ெசய்யமாட்ேடாம் என் ம் 
கூறியி க்கின்றார். ஆனால், இரா வத்தினாிடம் ைகயளிக் 
கப்பட்டவர்க க்கு என்ன நடந்தெதன்  ெதாியாத நிைலயில், 
இரா வத்தினைர விசாாிக்காமல் எப்ப  இந்த 
உண்ைமகைளக் கண்டறிய ம்?  என்பைத அறிய 
வி ம் கின்ேறன்.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Your Question is very clear. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We are inquiring into the question of persons who are 

missing. Let us see what happens from there. The Office 
must first say that people are missing. Then, you have to 
look at how they went missing and why they are missing. 
Then, issues will arise out of that. The procedure is laid 
out in the Act itself.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
And, plus the ones who have surrendered.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
And the ones who have surrendered. That is the issue 

that they have. So whatever evidence they have - but we 
are not going to start an investigation just because some - 
what the President said is that there is no total 
investigation into the military. But, whatever is necessary 
under the Office on Missing Persons (Establishment, 
Administration and Discharge of Functions)  Act will 
have to be followed. That is all. We will also bring the 
law on the Truth and Reconciliation Commission. Both 
are needed.       

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු උදය පභාත්  ගම්මන්පිල මහතා.  
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
இரா வத்தினாிடம் ைகயளித்தவர்கள் ... 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
I allowed you four times. ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න 

කැමැති නම්,- 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Okay. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You go ahead, Hon. Member.  
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
இரா வத்தினாிடம் ைகயளித்தவர்கள் காணாமற் 

ேபாயி ந்தால், அ  ெதாடர்பில் இரா வத்தினாிடம்தான் 
விசாாிக்க ேவண் ம்; அைதத்தான் நான் ேகட்கின்ேறன்.  
ஆகேவ, இரா வத்தினாிடம் விசாரைண ெசய்யாமல் நாங்கள் 
உண்ைமையக் கண்டறிய யா . ஏெனன்றால், 
இரா வத்தினாிடம் ஒ வர் இ வரல்ல ற் க்கணக் 
கானவர்கள் சரணைடந்தி க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு என்ன 
நடந்த  என்ப  ெதாடர்பில் இரா வத்தினாிடம்தான் 
விசாரைண ெசய்யப்பட ேவண் ம். அவர்கள் ெகாைல 
ெசய்யப்பட் ந்தால் அதற்கு ப்ெபா ப்ைப ம் 
இரா வம்தான் ஏற்கேவண் ம். ஆனால், இரா வத்தினைர 
விசாாிக்க யாெதன்  ஜனாதிபதி ெசால்கின்றார். ஆகேவ, 
எப்ப  நாங்கள் அந்த உண்ைமையக் கண்டறிவ  
என்பைதத்தான் நான் அறிய வி ம் கின்ேறன்.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
It is a very serious question that he is asking. The 

Hon. Prime Minister will -    
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Deputy Speaker, the Office on Missing Persons 

(Establishment, Administration and Discharge of 
Functions) Act has provided for the procedure. There are 
inquiries and if any person has to be called upon to make 
a statement, we will do so. That person maybe a civilian, 
that person maybe from the security forces or that person 
maybe from outside. Those statements have to be given 
under this.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
What he says is-   

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
It is not the military as a body, or the security forces 

as a body or any other organization as a body. It is a 
question of an inquiry in which certain individuals will be 
required to make statements on which they can determine 
what has happened. As the Hon. Member says there were 
people who have surrendered. So, when an inquiry goes 
on, all the necessary people will have to make statements. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The clarification the Hon. Member wants is, they 

surrendered to the Army and  if the Army personnel are 
responsible for it, are we  going to question them? We are 
questioning -  

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
All of them will have to make statements. As the Hon. 

Member said, there is some inquiry going on in the 
Mullaitivu Courts.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Correct.  

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Then, there are five cases in Trincomalee, there are 

some other cases in Mannar. All those are being 
investigated by the courts. In some of them, military 
personnel or security forces have been called upon to 
give evidence. We do not  target on an organization or 
establishment. Where it is necessary  that someone has to 
make a statement, he will make a statement. We have no 
problem.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
There is no restriction on questioning army personnel 

if they have to.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
The law is very clear.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Exactly. Alright, thank you.   

අවසාන පශ්නය - ගරු  උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා. එතුමා 
සභාව තුළ නැහැ. 

ඊළගට, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න.   
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා මෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා. මන්තීතුමා නැති නිසා 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟ සතිෙය් එතුමාෙග් පශ්නයට  පිළිතුරු ෙදන්න ඔබතුමාට 

පුළුවන්. 

     
 

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 - 853/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා. 

  
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.  

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

ෙවනුෙවන්  එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

අනුරාධපුරය දිසත්ික්කෙය් මත්පැන් අෙළවිසැල්: 
විසත්ර  

அ ராத ர மாவட்ட ம பான விற்பைன 
நிைலயங்கள் : விபரம் 

LIQUOR OUTLETS IN ANURADHAPURA DISTRICT: 
DETAILS  

973/’16  
2.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2009.05.19 වැනි දිනට අනුරාධපුරය දිසත්ික්කෙය් 
තිබූ මත්පැන් අෙළවිසැල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අෙළවිසැල් පිහිටි සථ්ානවල ලිපිනයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන 
වර්ෂවලදී අලුතින් විවෘතකර ඇති මත්පැන් 
අෙළවිසැල් සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂයට ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iv) එම සථ්ානවල ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (v) ෙම් වනවිට අනුරාධපුර දිසත්ික්කය තුළ ඒක 
පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) 2 0 0 9 . 0 5 . 1 9ஆம் திகதியில் அ ராத ர 

மாவட்டத்தில் இ ந்த ம பான விற்பைன 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் 
அைமந் ள்ள இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் 
ஆண் களில் திதாகத் திறக்கப்பட் ள்ள 
ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன்ப  
ெவவ்ேவறாக  எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 
 (v) தற்ேபா  அ ராத ர மாவட்டத்தில் தலா 

ம பான கர்  எவ்வள ; 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance:   

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of liquor outlets in the 

Anuradhapura district as at 19.05.2009;  
 (ii) the addresses of the locations of such liquor 

outlets; 
 (iii) separately in respect of each year, the 

number of newly opened liquor outlets in 
the years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 
2015; 

 (iv) the addresses of their locations; and 
 (v) the per capita alcohol consumption in the 

Anuradhapura district as of now? 
(b) If not, why?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද න්යාය පතෙය් තිෙබන 

පශ්න අංක 2 සහ පශ්න අංක 8 ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමායි 
අහන්ෙන්. ෙව්ලාව සීමිත වී තිෙබන නිසා ෙම් පශ්න ෙදකටම 
එකවර  දැන් උත්තර ෙදන්නම්. ගරු මන්තීතුමා අසන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අතුරු  පශ්න ෙම් ෙවලාෙව්දීම අසනවා නම් 
මා අගය කරනවා.  

ගරු මන්තීතුමාෙග්  පළමු පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ)  (i)   2009.05.19  දින වන විට අනුරාධපුර දිසත්ික්ක්ෙය් 

තිබූ මත්පැන් අෙලවිසැල්  සංඛ්යාව 74  කි.  
      (ii)    ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.   
 (iii)      

  (iv)   

  (v)   2015 ඒක පුද්ගල මත්පැන්  පරිෙභෝජනය ලීටර් 
9.4 

 (ආ)  පැන ෙනොනගී. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  පශ්න අංක 8  ට පිළිතුරත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දීම සභාගත කරන්නම්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you cannot do that. That will be 

difficult to record.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Then, I will leave it to  the Chief Government Whip.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Do you want to leave now?  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yes, that is right. But he can ask the Question that he 

wants.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Then, we will now take  Question No. 8 also. 
 

මන්නාරම දිසත්ික්කෙය් මත්පැන්අෙළවිසැල්: 
විසත්ර  

மன்னார் மாவட்ட ம பான விற்பைன நிைலயங்கள்: 
விபரம் 

LIQUOR OUTLETS IN MANNAR DISTRICT: DETAILS 
   974/’16     

8. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):                                                      

(අ) (i) 2009.05.19 වැනි දිනට මන්නාරම දිසත්ික්කෙය් 
තිබූ මත්පැන් අෙළවිසැල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;    

 (ii) එම අෙළවිසැල් පිහිටි සථ්ානවල ලිපිනයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන 
වර්ෂවල අලුතින් විවෘතකර ඇති මත්පැන් 
අෙළවිසැල් සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iv) එම සථ්ානවල ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (v) ෙම් වනවිට මන්නාරම දිසත්ික්කය තුළ ඒක 
පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?    
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 වර්ෂය 
 අලුතින් විවෘත කළ  මත්පැන් 

අෙලවි සැල් 
2010     02 

2011     03 

2012     04 

2013     02 

2014     05 

2015     02 

ර.බී. 7/8 ටි.බී. 2010 ගල්කිරියාගම  විෙල්ජ් අංක 23, නව නගරය, 
ගල්කිරියාගම 

ර.බී.7/8  ටි.බී 2010 ෙසොෙරොව්ව රිෙසෝට් ඇන්ඩ්  ස්පා, වැව පාර, 
හබරණ 

ර.බී.7 2011 තානායම, හබරණ. 
ර.බී.7/8  ටි.බී 2011 ෙකො ෙට්ජ් ටුවරිස්ට් ෙරස්ට්, අංක 388/38, 

හරිස්චන්ද  මාවත, අනුරාධපුරය 
සු.නි.936 
(බුටික්) 

2011 උලගල්ල වලව්ව, තිරප්පෙන් 

ර.බී.7/8  ටි.බී 2012 ෙලපර්ඩ් ෙඩන් ෙගස්ට් හවුස්, විල්පත්තුව 
හන්දිය, පහළ මාරගහ වැව 

ර.බී.7/8  ටි.බී 2012 ෆාම් ගාර්ඩ්න් විෙල්ජ් ෙහොෙටල්, පුත්තලම් පාර, 
පණ්ඩුලගම, අනුරාධපුරය 

ර.බී.7/8  ටි.බී 2012 ගැල්ෙව්   මිරිදිය ෙලොජ්, වාසලදත්තා මාවත, 
අනුරාධපුරය 

ර.බී.7/8  ටි.බී 2012 ෙහොෙටල් දුල්යානා, අංක 488/18, ෛමතීපාල 
ෙසේනානායක මාවන, අනුරාධපුරය. 

ර.බී.7/8  ටි.බී 2013 රජරට ෙහොෙටල්, අංක 77, ෙරෝවින් ක්ලබ් පාර, 
අනුරාධපුරය 

ර.බී.7/8  ටි.බී 2013 ෙහොෙටල් ආලකමන්දා, අංක 11/1, නාගෙසේන 
මාවත, අනුරාධපුරය 

ර.බී.22   ටී.බී 2014 ද අදර් ෙක්නර්, ලක්සිරිගම, පලුගස්වැව, හබරණ 
ර.බී.7/8  ටි.බී 2014 හැපි   ලිෙයොනි  ෙහොෙටල්, අංක 329/6, 

මහෙවලවත්ත, 5 වන  පටුමග,  මිහින්තෙල් 
පාර, අනුරාධපුරය 

ර.බී.7/8  ටි.බී 2014 ගෙමෝද් සිටෙඩල් රිෙසෝට්, ෙලෝලුවාෙගොඩ, 
ඇලයාපත්තුව, අනුරාධපුරය 

ර.බී.7/8  ටි.බී 2014 තිස්ස වැව ෙහොෙටල්(ෙහරිෙට්ජ්,), 
ෙපොතාෙනගම,  ගල්වල පාර, අනුරාධපුරය 

සු.නි.  936 
(බුටික්) 

2014 අවස්ථා රිෙසෝට්, අනුරාධපුරය 

ර.බී.7/8  ටි.බී 2015 මිහිලිය ෙගස්ට් හවුස්, අංක 420 බී, ඕලුකරඳ,  
කැකිරාව 

ර.බී.7/8  ටි.බී 2015 සමනල ෙහොෙටල්, පුත්තලම පාර, 
ෙනොච්චියාගම. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) 2009.05.19ஆம் திகதியில் மன்னார் மாவட்டத்தில் 

இ ந்த ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் 
அைமந் ள்ள இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் 
ஆண் களில் திதாகத் திறக்கப்பட் ள்ள 
ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன்ப  
ெவவ்ேவறாக  எவ்வள ; 

 (iv) ேமற்ப  இடங்களின் கவாிகள் யாைவ; 
 (v) தற்ேபா  மன்னார் மாவட்டத்தில் தலா ம பான 

கர்  எவ்வள ; 
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Finance:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of  liquor outlets in the Mannar 

district as at 19.05.2009; 
 (ii) the addresses of the locations of such liquor 

outlets; 
 (iii) separately in respect of each year, the 

number of newly opened liquor outlets in 
the years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 
2015;  

 (iv) the addresses of their locations;  and 
 (v) the per capita alcohol consumption in the 

Mannar District as of now? 

(b) If not, why?  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,   පශ්න අංක 8 සඳහා පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
(අ)  (i)  2009.05.19 වන දින සිට මන්නාරම දිසත්ක්කෙය්  

මත්පැන් අෙළවිසැල් සංඛ්යාව 08කි.  

 (ii)    
 (iii)    

 

 (iv)    ද පැල්මයිරා  හවුස,්   තෙලයිමන්නාරම පාර, මන්නාරම. 
  (v)     2015 ඒක පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය  ලීටර් 14.9  
(ආ)   පැන ෙනොනඟී.  
 

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

පශ්නය ෙමයයි.   

මීට කලින් ෙමවැනි පශ්නවලට  පිළිතුරු ලබා ෙදන 
අවස්ථාෙව්දී මා ගරු ඇමතිතුමා ෙගන් විමසා සිටියා, ෙම් මත්පැන් 
බලපත ලබා දීෙම්දී  ඒවා අලුත් කිරීමට අදාළ කරන 
ෙකොන්ෙද්සියක්- අවුරුද්දක කාලයකට ෙහෝ - ඇතුළු කරන්න 
පුළුවන්ද කියලා.  මෙග් මතකෙය් හැටියට ඔබතුමා එයට 
ධනාත්මක පතිචාරයක් දැක්වූවා. එම පශ්නය අහලාත් දැනට මාස 
ෙදක තුනක් ෙවනවා.  ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ෙගන තිෙබන 
පියවර ෙමොකක්ද කියලා මම දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි,  2015 වර්ෂෙය් දී අනුරාධපුර සහ මන්නාරම 

දිස්තික්කවලට අලුෙතන් එක බලපතයක්වත් දීලා නැහැ කියලා 
ඔබතුමාට ෙපෙනනවා ඇති. අපි පුළුවන් තරම් අෛධර්යවත් 
කිරීමක් තමයි කරන්ෙන්. නමුත් ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් නිසා ෙම් 
වනවිට  බලපත අත්හිටුවා තිෙබන මත්පැන් අෙළවි සැල් 
සම්බන්ධව අපි  අවස්ථාවක් ෙදනවා. ඒ අයට පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා නම් නීතිය ඉදිරියට ඇවිල්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කරලා 
ඒවා නැවත ලබා ගන්න අපි අවස්ථාවක් ෙදනවා. අපට තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය තමයි,  නීත්යනුකූල අෙළවි සැල් වසා දැමුවාට 
පසුව ඒ අවට නීති විෙරෝධී  කසිප්පු අෙළවි කරන ස්ථාන ඇති වීමට 
පටන් ගැනීම.  අපි ඒවා  raid කරලා,  එම තත්ත්වය වළක්වන්නට 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  සැබෑ තත්ත්වය තමයි මම ෙපන්වා 
දුන්ෙන්. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම අහපු පශ්නය ඒක  ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමා.  මත්පැන් 

බලපතයක් දුන්නාට පසුව ඒක renew කරන්නට ෙකොන්ෙද්සියක් 
නැහැ, දුන්නාට පසුව ඒක දුන්නාම තමයි.  ඒ ගැනයි මම ඇහුෙව්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
නැහැ, නැහැ. අවුරුදු පතා අලුත් කරනවා ෙන්ද, ඇමතිතුමා?  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අවුරුදු පතා අලුත් කරන විට ඔබතුමන්ලා පරණ 

ෙකොන්ෙද්සිමද සැලකිල්ලට ගන්ෙන්?  එෙහම නැත්නම් අලුත් 
බලපතයක් විධියට සලකනවාද? 

 වර්ෂය  අලුතින් විවෘත කකරන ලද මත්පැන් අෙළවිසැල් 

  2010    නැත 
  2011    නැත 
  2012    නැත 
  2013    නැත 
  2014    නැත 
  2015    01 
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අංකය  බලපත 
අංකය 

 වර්ෂය බලපත ලත් ස්ථානෙය්  නම සහ 
ලිපිනය 

 01  ර.බී.04 1995 ලකුෂ්මන්  වයින් ස්ෙටෝර්ස්,  අංක 29,  
ෙසෝල්ටර්න් වීදිය,  ෙපරියකෙඩයි, 
මන්නාරම 

02  ර.බී.04 2004  බාලා වයින් ෙෂොප්, සිලාවතුෙරයි පාර, 
මුරුක්කන් 

03  ර.බී.04 
(පී.වී) 

2003  ඒ.එ ස්.පනාන්දු  වයින් ෙෂොප්,  අංක 4, 
වන්නෙමොෙඩයි, උයිලන්කුලම, 
මන්නාරම 

04  ර.බී.04 
(පී.වී) 

2004 ඒ.ෙක්.ආර්.වයින් ෙෂොප්, සිලාවතුෙරයි 
පාර,   මුරුක්කන්, මන්නාරම 

05  ර.බී. 11 2000 ස්නැක් ලිකර්  ෙරස්ටුරන්ට්, 
නල්ලතන්තීන්ර්කරායි, 
ෙතන්නම්ෙතෝප්පු, කීරි පාර, සවුන්බාර්, 
මන්නාරම 

 06  ර.බී. 11 1997  මැක්සිමස් ලිකර් ෙරස්ටුරන්ට්, 
ෙකොට්ඨාස අංක 07, තෙලයිමන්නාරම 
පාර, ෙප්සාෙල් 

 07 ර.බී.22ඒ 2000  සීලයන්ස් බියර් ෙෂොප්, ෙකොට්ඨාස අංක 
07, තෙලයිමන්නාරම පාර, ෙප්සාෙල්, 
මන්නාරම. 

  08 ර.බී.22බී 2000 ස්කයි ෙරස්ටුරන්ට්, ෙකලින් වීදිය, 
ෙවන්කෙලයිපාඩු, මන්නාරම 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වැරැදි ෙදයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්  ඒ පිළිබඳව  file එෙක් 

තිෙබනවා,  ඉදිරි අවුරුද්ද සඳහා බලපතය නැවත ලබා ෙදනවාද, 
එය අත් හිටුවනවාද කියලා.  එම ෙකොන්ෙද්සි මත ඊළඟ අවුරුද්දට 
නැවත නිකුත් කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අද දින විවාදයට ගැනීමට 
නියමිතව තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් 
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම  පිළිබඳවයි. එහිදී සමාජ, පාරිසරික 
වාෙග් සියලු කරුණු ගැන සලකා බලනවා. මන්නාරම 
දිස්තික්කෙය් මත්පැන් පරිෙභෝජනයෙය්  recorded rate එක 
සියයට 14.9යි කියන්ෙන් ඉතාම බරපතළයි.  

මම ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඔබතුමා දන්නවා,  
කුඹුරු ඉඩමක් ෙගොඩ කරනවා නම් - ෙපොඩි කුඹුරු ඉඩමක් නම් - 
ඒෙකන් වන හානිය මත්පැන් හලකින් ෙවන හානිය තරම් 
බරපතළ නැහැ කියලා. ෙගොඩ කරන්ෙන් ෙපොඩි කුඹුරු ඉඩමක් 
වුණත්,  ඒකත් වැරැදියි තමයි. නමුත් එවැනි අවස්ථාවකදී ගෙම් 
ෙගොවි සමිතිෙයන් අවසරය ගත යුතුයි. එයට අදාළ ෙගොවියන්ට 
පුළුවන් ඒකට විෙරෝධතාව දක්වන්නට. එම නිසා ඔබතුමා නැවත  
මත්පැන් බලපත ලබා දීෙම් ෙරගුලාසිවලට ශී ලංකා තිරසාර 
සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පෙතහි දෘෂ්ටිය අනුව පජාෙව් කැමැත්ත, 
අඩුම තරමින් ඒ ආසන්න කිෙලෝමීටර් ෙදක තුන ඇතුළත ජීවත් 
වන පජාෙව් කැමැත්ත, -පජාෙව් කැමැත්ත විමසීමට ඡන්දයක් 
තියන්න බැරි නම් පජා සමිතිවල එකඟතාව- අනිවාර්ය කරන 
ෙකොන්ෙද්සියක් ඇතුළත් කිරීමට සලකා බලන්නට සූදානම්ද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අලුෙතන් බලපතයක් 

ගන්නවා නම් පජාෙව් අදහස් විමසලා  - සුමාන ෙදකක කාලයක් 
ෙදනවා ඒක පිළිගන්නවාද නැද්ද කියලා බලන්න -  ඒ තුළින් 
නිකුත් කිරීම කරනවා. දැන් ඒ කමෙව්දය අනුගමනය කරනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 අලුතින් බලපතයක් අරෙගන wine store  එකක් දමන්න යන 

ෙකොට, ඒ පිළිබඳව එම පෙද්ශෙය් පාසල් සංවර්ධන සමිතිය,  
මරණාධාර සමිතිය විරුද්ධ වුෙණොත් ඊට පසුව සිදු වන කියාවලිය 
ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමා රටට පැහැදිලි කරන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙද්ශපාලන තත්ත්වය අනුව එක තැනකින් තව තැනකට ෙගන 

යන ෙකොට,  ඒ යන එක්ෙකනා හරි ගිහිල්ලා විෙරෝධතාව පකාශ 
කරනවා. ෙම් වාෙග් තැන් ගණනාවක් තිෙබනවා. අද රට තුළ 
සංචාරක කර්මාන්තය ශීඝෙයන් සංවර්ධනය වී ෙගන යනවා. ඒකට 
තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් 
ආයතනවලින් අවසර ගන්න සිදු වීම.  සමහර ෙහෝටල්වල ඉදි 
කිරීම් අවසන් වුණාට,  විවෘත කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ. ෙමොකද, 
ලයිසන් ලැෙබන්ෙන් නැති නිසා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් යම් පියවරක් ෙගන තිෙබනවා.   

අනුගමනය කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරලා, ඒවා 
අනුගමනය කරනවා නම් පමණක් බලපතය ලබා ෙදන 
තත්ත්වයට  ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා (අ) (iii) පශ්නයට දුන්න උත්තරය (ii)  පශ්නයට 

දුන්න උත්තරයත් එක්ක contradict ෙවනවා. මම කිව්ෙව් පජාව 
බලාත්මක කරනවා නම්, ඒකට විෙරෝධතාව දක්වන්න පජාවට 
අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ කියන එකයි. කුඹුරක් ෙගොඩ කරන ෙකොට 
ෙගොවි සමිතිය හරිම තීරණාත්මකයි. ඒ බලය පාසල් සංවර්ධන 
සමිතියටත් ෙදන්න කියන එකයි මම කියන්ෙන්. මම ගරු 
අගමැතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඒකයි.  ඔබතුමන්ලා තිරසර 
සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම්ක සමාජයීය 
සංවර්ධනය. ජනාධිපතිතුමාම කිව්වා වැඩිම මත්පැන් පරිෙභෝජනය 
තිෙබන්ෙන් නුවරඑළිය සහ යාපනය දිස්තික්කවලයි කියලා. ෙම් 
පෙද්ශ ෙදකම යුද්ධෙයනුත් බැට කාපු, දුප්පත්කමිනුත් බැට කාපු 
පෙද්ශ. ඒ පෙද්ශවලට මත්පැන් ආවාට පස්ෙසේ ඒ පශ්න තවත් වැඩි 
ෙවනවා. ඒ නිසා  පජාව බලාත්මක කරන්න ඕනෑ. අද ජාත්යන්තර 
කාන්තා දිනය. කාන්තාෙවෝ කවුරුත් මත්පැන්වලට විරුද්ධයි. 
බාර් එකකට විරුද්ධ ෙවන්න කාන්තා සමිතියකට බලයක් 
නැත්නම් අද ෙම් හදන පනත්වල ෙත්රුම ෙමොකක්ද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ පශ්නය ෙද්ශපාලන පැත්ෙතන් විවෘත කිරීම එක ෙදයක්. 

නමුත් පාෙයෝගික වශෙයන් උත්තර ෙදනවා නම්, මන්නාරෙම් 
මත්පැන් පරිෙභෝජනය  සියයට 14.6ක් වන්ෙන් ඒ තැන්වලට කර 
තිෙබන ෙගවීම්වල දත්ත අනුවයි. ඒ දත්ත තමයි ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙකොළඹ, ගම්පහ පෙද්ශවල ෙහොෙරන් 
විකුණන ඒවා මීට වඩා තිෙබනවා.  ඒවා ෙම්කට එන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් සඳහා සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්,  STF එකත් ෙදන ෙසේවය 
අපි අගය කරනවා. අපි එම නීති විෙරෝධී ස්ථානවල  වැටලීම් 
කරලා,  දැන් ඒ වාෙග් ස්ථාන පුළුවන් තරම් අඩු කරලා තිෙබනවා. 
එෙහත් ඒක සතුටුදායක නැහැ.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන ෙද් අපි අනිවාර්යෙයන්ම 
අනුගමනය කරනවා. නමුත් පාෙයෝගිකව රටත් සංවර්ධනය 
ෙවන්න අවශ්යයි. ෙමතැන කරුණු ෙදකක් තිෙබනවා. ෙම්ක 
සම්පූර්ණෙයන් නවත්වනවාද, නැත්නම් ෙලෝක චාරිත අනුව 
කටයුතු කරනවාද කියන කරුණු ෙදක තිෙබනවා.   

 
ෛවද්ය ආඥාපනත යටෙත් ලියාපදිංචි  වූ සිසුන්ට 
රජෙය් ෙරෝහල්වල සායනික පුහුණුව : අධිකරණ 

නිෙයෝගය 
ம த் வக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் 

பதி ெசய்யப்பட் ள்ள மாணவர்க க்கு அரசாங்க 
ஆஸ்பத்திாிகளில் சிகிச்ைசப் பயிற்சி: நீதிமன்றக் 

கட்டைள 
CLINICAL TRAINING IN GOVERNMENT HOSPITALS FOR 

STUDENTS REGISTERED UNDER MEDICAL ORDINANCE: 
COURT ORDER 

1130/’16 
3. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1) 
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(අ) (i) ෛවද්ය ආඥාපනත යටෙත් ලියාපදිංචි වී සිටින 
SAITM ආයතනෙය් සිසුන් කණ්ඩායම් කවෙර්ද; 

 (ii) ෛවද්ය ආඥාපනත යටෙත් ලියාපදිංචි වූ සිසුන්ට 
රජෙය් ෙරෝහල්වල සායනික පුහුණුව ලබාදීම 
සඳහා ශී ලංකාෙව් කවර ෙහෝ අධිකරණයක් විසින් 
ඔබ අමාත්යාංශය ෙවත නිෙයෝග කර තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එම අධිකරණ නිෙයෝගය සභාගත 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ம த் வக் கட்டைளச் சட்டத்தின்கீழ் பதி  
ெசய்யப்பட் ள்ள S A I T M  நி வனத்தின் 
மாணவர் கு க்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ம த் வக் கட்டைளச் சட்டத்தின்கீழ் பதி  
ெசய்யப்பட் ள்ள மாணவர்க க்கு அரசாங்க 
ஆஸ்பத்திாிகளில் சிகிச்ைசப் பயிற்சியிைனப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக இலங்ைகயின் 
எந்தெவா  நீதிமன்றத்தினா ம் தங்கள் 
அைமச்சிற்கு கட்டைள பிறப்பிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்த நீதிமன்றக் கட்டைளையச் 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

 asked the Minister of Health, Nutrition and 
Indigenous Medicine: 

(a) Will he inform  this  House - 
 (i) the batches  of  students that have been  

registered  in SAITM  under Medical 
Ordinance; 

 (ii) whether any court in Sri Lanka has given 
an order to your Ministry to provide clinical 
training in government  hospitals to the 
students that are registered under Medical 
Ordinance; and 

 (iii) if so, whether the aforesaid court order will 
be tabled in this House? 

(b) 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, the Answer is as follows: 
(a) (i) No batches of students from SAITM 

registered with the Sri Lanka Medical 
Council.  

 (ii)  Yes. 
 (iii) Yes*. 
(b) Does not arise.  

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

පශ්නය ෙමයයි. SAITM ආයතනෙය් ඉෙගනුම ලබන සිසුන් කවර 
ෙහෝ කණ්ඩායමක්වත් ෛවද්ය ආඥාපනත යටෙත් ලියා පදිංචි 
ෙවලා නැහැ කියා ගරු ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පිළිගත්තා. 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 2012දී SAITM ආයතනයත් එක්ක 
එකඟතාවකට ආෙව් ෛවද්ය ආඥාපනත යටෙත් ලියා පදිංචි වූ 
ශිෂ්ය කණ්ඩායම්වලට රජෙය් ෙරෝහල්වල සායනික පුහුණුව ලබා 
ෙදන්නයි. හැබැයි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ඊළඟට අවිස්සාෙව්ල්ල 
මූලික ෙරෝහලටත්, කඩුෙවල ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාසයටත් දැනුම් ෙදන්ෙන් SAITM  ආයතනෙය් ශිෂ්යයන්ට 
සායනික පුහුණුව ෙදන්න කියායි. එතෙකොට, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
අධිකරණයට ෙපොෙරොන්දු වූ ආකාරයට ෙනොෙවයි පැහැදිලිවම 
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් අධිකරණයට ෙපොෙරොන්දු වී 
තිෙබන්ෙන් ෛවද්ය ආඥාපනත යටෙත් ලියා පදිංචි වූ 
කණ්ඩායමට සායනික පුහුණුව ෙදනවා කියායි. නමුත්, ෙම් කිසිදු 
කණ්ඩායමක් ෛවද්ය ආඥාපනත යටෙත් ලියා පදිංචි ෙවලා නැහැ. 
එම නිසා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය අධිකරණයත් ෙනොමඟ යවා 
තිෙබනවා ෙන්ද? ඒකයි මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ගරු මන්තීතුමනි, උසාවිෙයන් දුන් තීන්දුව අනුව තමයි අප ෙම් 

වැඩකටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයයි, SAITM එකයි උසාවිෙයන් පිට එකඟ 

ෙවලා, අධිකරණයට දන්වපු තීන්දුව ඔබතුමා කියවන්න ෙකෝ.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ඔබතුමාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නයද?  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙලස ෙහෝ හිතලා ගරු නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමා එම පිළිතුර කිෙයව්වා නම් ඒ ඇති, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා එය කියවන්ෙන් නැත්නම් අපට එෙහම කියන්න බැහැ 

ෙන්.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එතුමා නඩු තීන්දුව කිෙයව්වා නම් ඔක්ෙකොම හරි, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You cannot be reading-  
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
It is a long judgment.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You can table that.  
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
Yes. I will table that.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් තුන්වැනි 

අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 

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

පශ්නය ෙමයයි.  ෙම් ආයතනයට ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලබාදීෙම් දී ෛවද්ය උපාධිය ෙහෝ ෙසෞඛ්ය අංශයට 
අදාළ උපාධියක් පදානය කරනවා නම්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 
අනුමැතිය ලබාගත යුතුය කියා  පූර්ව ෙකොන්ෙද්සියක් තිෙබනවා.  
නමුත් 2008.07.01වැනි දා Dr. Amal Harsha de Silva, Director, 
Private Health Sector Development   යන පුද්ගලයා විසින්  
SAITM එකට ඉදිරිපත් කළ ලිපිය හැර ෙම් පිළිබඳ ෙවනත් කිසිදු 
ලියවිල්ලක්  නැහැ. එම ලිපිෙය්ත් සඳහන් වන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලක් හදනවා නම් ඒකට සුබ පතනවා කියා විතරයි.  ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් නිසි අනුමැතියකින් ෙතොරව ෙමවැනි ආයතනයක් 
පවත්වා ෙගන යාම සම්බන්ධෙයන්  ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ෙගන 
තිෙබන පියවර ෙමොකක්ද?  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අහන ෙමම 

අතුරු පශ්නවලට  උත්තර ෙදන්න මට ලබා දීලා තිෙබන ෙම් 
ෙතොරතුරු පමාණවත් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු මන්තීතුමාට  
වැඩිදුරටත් පිළිතුරු  ඕනෑ නම් නැවත වරක් ෙවනම පශ්නයක් 
විධියට ඇහුෙවොත් අපට උත්තර ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක ෙම් ෙවලාෙව්  රෙට් 

තිෙබන බරපතළ පශ්නයක්.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I would like to remind the Hon. Member that all 

the answers to those questions are in the judgment. ඇපැල් 
අධිකරණෙයන් දීලා තිෙබන නඩු තීන්දුෙව් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමාෙග් සියලු පශ්නවලට උත්තර තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙහට ඒ නඩු 
තීන්දුව ෙදන්නම්. ඔබතුමා එය කියවන්න.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අප එම නඩු තීන්දුව සභාගත කරන්න ලැහැස්තියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්, අප ෙහට එය සභාගත කරන්න ලැහැස්තියි.  
  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා 3වන පශ්නෙය් අ (iii) ෙකොටසින් අසා තිෙබනවා, 
"එෙසේ නම්, එම අධිකරණ නිෙයෝගය සභාගත කරන්ෙන්ද;"  
කියලා.  අප එය ෙහට සභාගත කරනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමන්ලා එය සභාගත කරන්න. හැබැයි, ඒක ෙම් පශ්නයට 

ෙදන උත්තරයත් එක්ක -  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා එය කියවා බලන්න ෙකෝ, ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 1147/'16 - (1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා. 
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 854/'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 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 සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

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

 
LTTE සංවිධානය විසින් ඝාතනය කරන ලද 

පුද්ගලයන්: මන්නාරම දිසත්ික්කය 
LTTEஇனால் ெகால்லப்பட்ேடார் : மன்னார் 

மாவட்டம் 
PERSONS ASSASSINATED BY THE LTTE: MANNAR DISTRICT  
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5. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ආර්.එම්. පද්ම 

උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண — மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம 
உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. R.M. 
Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) LTTE තසත්වාදීන් විසින් 1983 වර්ෂෙයන් පසුව 

මන්නාරම දිසත්ික්කය තුළ ඝාතනය කරන ලද 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ්යාව, එක් එක් ජන වර්ගය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) එෙලස ඝාතනයට ලක් වූ,  
 (i) එක් එක් ෙද්ශපාලන පක්ෂයන්හි නායකයන් ෙහෝ 

සාමාජිකයන් සංඛ්යාව; 
 (ii)  එක් එක් ආගම්වලට අයත් ආගමික නායකයන් 

ෙහෝ එක් එක් ආගමට අයත්  ජන සංඛ්යාව; 
 (iii)  රාජ්ය නිලධාරින් සංඛ්යාව; 

 ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) විමසා ඇති කරුණු සම්බන්ධෙයන් 

පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්න තවදුරටත් 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  LTTE பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் ஆண் ன் 
பின்னர் மன்னார் மாவட்டத்தில் ெகாைல 
ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள ; 

 (ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின்ப  
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ்வா  ெகாைல ெசய்யப்பட்ட, 

 (i )  ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின   தைலவர்கள் 
அல்ல  உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii )  ஒவ்ெவா  மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் 
அல்ல  மதத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (iii )  அரச அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக; 

எவ்வள  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ேமேல  (அ) மற் ம்  (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள 
விடயங்கள் ெதாடர்பாக ைமயான ஓர் 
அறிக்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 
ேம ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development:  

(a) Will he inform this House, - 

 (i) the number of persons assassinated by the 
LTTE terrorists in Mannar District after 
1983; and 

 (ii) the aforesaid number in respect of each 
ethnic group separately? 

(b) Will he also inform this House, - 

 (i) the number of members or leaders in each 
political party; 

 (ii) the religious leaders in respect of each 
religion or number of people that belong to 
those religions; and 

 (iii) the number of public officers; 

 who were assassinated in that manner? 

(c) Will he further inform whether a comprehensive 
report is submitted to this House with regard to 
the matters that have been raised in above (a) and 
(b)? 

(d) If not why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ 

දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 
(අ) (i) ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙවත වාර්තා වී ඇති ආකාරයට තුන්සිය 

හැට ෙදකයි. (362) 

 (ii) සිංහල - ෙදසීය හැත්තෑ තුනයි (273) 

  ෙදමළ  - හැට නවයයි   (69) 

  මුස්ලිම් - විස්සයි     (20) 

(ආ)  (i) නැත. 

 (ii) ෙබෞද්ධ - ෙදසීය පනස් හතරයි (254) 

  කිස්තියානි - හතළිස් ෙදකයි    (42) 

  හින්දු - හතළිස් හයයි    (46) 

  ඉස්ලාම් - විස්සයි     (20) 

 (iii) ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙවත වාර්තා වී ඇති ආකාරයට ෙදසීය 
අසූ තුනයි (283) 

(ඇ) උතුරු පළාතට අයත් දිස්තික්කයන් 1983 වර්ෂෙය් සිට 2009 වර්ෂය 
දක්වා එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන්ෙග් ගහණයට නතු වී තිබූ අතර, උතුරු 
පළාතට අයත් ෙපොලිස් ස්ථාන ෙබොෙහොමයක් 2009 වර්ෂෙය් යුද 
සමෙයන් පසුව අලුතින් අරඹන ලද ෙපොලිස් ස්ථාන ෙව්. යුද සමය තුළ 
පැවති ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි ෙල්ඛන නිසියාකාරව යථාවත් ෙනොවීම 
ෙහේතුෙවන් එම කාලය තුළ එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් විසින් ඝාතනයට 
ලක් කරන ලද ෙද්ශපාලන නායකයින්, ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට 
සම්බන්ධ පුද්ගලයින් ෙහෝ ෙවනත් පුද්ගලයින් සංඛ්යාව පිළිබඳ 
නිශ්චිතවම නිගමනයකට එළඹීමට තරම් පමාණවත් වාර්තා ෙහෝ 
ෙල්ඛන ෙසොයා ගැනීෙම් අපහසුතාවක් පවතී. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 

 
ෛවද්යවරුන් හා ජනගහනය අතර අනුපාතය : 

මාතර දිසත්ික්කය 
ம த் வர்க க்கும் சனத்ெதாைகக்குமிைடயிலான 

விகிதாசாரம்: மாத்தைற மாவட்டம் 
 POPULATION AND DOCTOR RATIO: MATARA DISTRICT  
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6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon.  Dullas 
Alahapperuma) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් පමිතීන්ට අනුව, 
ෛවද්යවරුන් හා ජනගහනය අතර පැවතිය යුතු 
අනුපාතය කවෙර්ද;  

 (ii) ශී ලංකාෙව් එම අගය කවරක්ද; 

 (iii)  මාතර දිසත්ික්කෙය් සමසත් ජනගහනය අනුව 
සිටිය යුතු ෛවද්යවරු සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iv) දැනට සිටින ෛවද්යවරු සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   

(ආ) මාතර දිසත්ික්කය තුළ ෙසේවෙය් ෙයොදවා ඇති ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවයට අදාළ මුළු නිලධාරින් හා ෙසේවකයන් සංඛ්යාව, 
එක් එක් වෘත්තිය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) உலக சுகாதார அைமப்பின் தரங்க க்கு 
அைமய ம த் வர்க க்கும் சனத்ெதாைகக்கும் 
இைடயில் இ க்கேவண் ய விகிதாசாரம் 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயில் அதன் ெப மானம் எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ெமாத்த சனத் 
ெதாைகக்கு அைமய இ க்க ேவண் ய 
ம த் வர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன் 
பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா ள்ள ம த் வர்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) மாத்தைற மாவட்டத்தில் கடைமயில் ஈ ப த்தப் 
பட் ள்ள சுகாதார ேசைவக்குாிய ெமாத்த 
உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  ெதாழில் ைறக்கு ஏற்ப 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம் அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health, Nutrition and 
Indigenous Medicine:  

(a) Will he inform this house - 
 (i) the population and doctor ratio as per the  

standards of the World Health 
Organization; 

 (ii) the aforesaid ratio in Sri Lanka; 
 (iii) the total number of doctors that should be 

available in Matara  District in accordance 
with the population of that district; and 

 (iv) the existing number of doctors? 
(b) Will he also inform this House of the total number 

of officers and employees employed in Health 
Service in Matara District, separately as per each 
profession? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் )  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 

ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 

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

(අ) (i) 1,000ට 1ක් (පුද්ගලයින් දාහට එකක අනුපාතය) 

 (ii) 1,179ට 1ක් (පුද්ගලයින් එක්දහස් එකසිය හැත්තෑ 
නවයකට එකක අනුපාතය) 

 (iii) 845කි (අටසිය හතළිස් පහකි) 

 (iv) 467කි. (හාරසිය හැට හතකි) 
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 (ආ) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
කුංජුක්කුලම ජනතාවෙග් ඉඩම් පශන්ය 

குஞ்சுக்குளம் மக்களின் காணிப் பிரச்சிைன 
LAND ISSUE OF KUNJUKULAM COMMUNITY  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, என  

ேகள்விையக் ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி.   

மன்னார் மாவட்டத்தின் ம ப் பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்குட்பட்ட குஞ்சுக்குளம் பகுதியில் உண  உற்பத்தித் 
திட்டத்தின்கீழ் 1965, 1967, 1970 மற் ம் 1975ஆம் ஆண்  
காலப்பகுதிகளில் கு ேயறிய மக்க க்கு அரசாங்கக் காணிகள் 
வழங்கப்பட்டன. பற்ைறக்கா களான அக்காணிகைளத் 

ப் ர  ெசய்  அவற்றில் தங்கள  வாழ்வாதாரத் 
ெதாழிலான விவசாயத்திைன ேமற்ெகாண்  வந்த இம்மக்கள், 
நாட் ல் ஏற்பட் ந்த த்த சூழ்நிைல காரணமாக 1990ஆம் 
ஆண்  அங்கி ந்  இடம்ெபயர்ந்  தங்கள  உறவினர்கள், 
நண்பர்கள் களி ம் நலன் ாி நிைலயங்களி ம் 
தங்கியி ந் , 1995ஆம் ஆண் ல் மீளக் கு ேயறியேபா ம், 
அசாதாரண சூழ்நிைல ெதாடர்ந்ததன் காரணமாக மீண் ம் 
அேத ஆண் ல் இடம்ெபயர்ந்  ம , மலர்ந்தான் ேபான்ற 
கிராமங்களில் தற்கா கமாக வாழ்ந் , 1997ஆம் ஆண் ல் 
குஞ்சுக்குளம் பகுதியில் மீளக் கு ேயறி ள்ளனர் என்  
ெதாியவ கின்ற . தற்கா க கள் அைமத்  அப்பகுதியில் 
மீளக் கு ேயறிய இம்மக்கள், அக்காணிகள் மீண் ம் 
பற்ைறக்காடாகி இ ந்ததா ம் மற் ம் இன்ேனாரன்ன 
சூழ்நிைலகள் காரணமாக ம் விவசாயச் ெசய்ைகைய 
ேமற்ெகாள்ள இயலாதி ந்தனர்.   

பின்னர், 2009ஆம் ஆண்  தல் அக்காணிகைளத் 
ப் ரவாக்கி விவசாயம் ெசய்  வ கின்ற அம்மக்கள், 

1995ஆம் ஆண் ம் அதற்குப் பிந்திய காலத்தி ம் அரசால் 
ேமற்ப  விவசாயக் காணிக க்கான உ திப்பத்திரங்கள் 
தமக்கு வழங்கப்பட் ள்ளதாக ம் இக்காணிகள் அைனத் ம் 
மன்னார் மாவட்ட ெசயலகக் காணிக்கிைளயில் தனியார் 
விவசாயக் காணிகளாகப் பதியப்பட் ள்ளதாக ம் 
ெதாிவிக்கின்றனர். இந்த நிைலயில், ேமற்ப  சுமார் 187 
கு ம்பங்க க்குச் ெசாந்தமான க்குளம், தம்பைனக்குளம், 
சின்னக் குஞ்சுக்குளம், மங்கலப்பிட் , பாலேமாட்ைடத் 
ேதாட்டம் ேபான்ற குளங்களின் கீ ள்ள காணிக ம் ேம ம் 
சில மானாவாாிக் காணிக மாகச் சுமார் 200 ஏக்கர் விவசாயக் 
காணிகள் வன இலாகாவால் அபகாிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் 
இதனால் தங்கள  வாழ்வாதாரங்கைள ேமற்ெகாள்ள இயலாத 
நிைலயில் தாம் பாாிய பாதிப் க்க க்குட்பட்  வ வதாக ம் 
சிலர  ட்  வள க க்குள் ம் க க்குள் ம் வன 
இலாகாவினர் அவர்கள  எல்ைலக் கற்கைள 
நாட் ள்ளதாக ம் இதனால் தங்கள  வசிப்பிடங்கள் 
ெதாடர்பி ம் ஆபத்தான நிைலேய ஏற்பட் ள்ளதாக ம் 
இம்மக்கள் ேம ம் ெதாிவிக்கின்றனர். 

ேமற்ப  குஞ்சுக்குளம் பகுதி மக்கள  பிரச்சிைன 
ெதாடர்பில் உடன  அவதானம் ெச த்தி, இம்மக்கள  
காணிகைள வி விப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்க மா? 

241 242 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්න.  
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

மரங்கள் அடர்ந்த இடங்கள் யா ம் வன இலாகா க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகள் என்ற நிைலயில், இப்பகுதியில் 
மாத்திரமன்றி வடக்கு, கிழக்கு உட்பட நாட் ல் பல 
பகுதிகளி ம் இவ்வாறான பிரச்சிைனகள் தைல 

க்கி ள்ளதால், ெபா மக்கள் பாதிக்கப்படாத வைகயில் 
இப்பிரச்சிைனக்கு ஒ  நிரந்தரத் தீர்விைன வகுத் ச் 
ெசயற்ப த்த மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்வி ஜனாதிபதி அவர்க க்குாிய 
அைமச்சுக்குாிய  என்பதால், அவர் சார்பாக சுற்றாடல் 
பிரதியைமச்சர் அவர்கள் அதற்கான பதில்கைள ம் 
எ க்கப்படக்கூ ய நடவ க்ைககள் ெதாடர்பான விளக்கங் 
கைள ம் வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර 

නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසනු ලැබූ පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

 

01. මන්නාරම දිසත්ික්කෙය් මඩු පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයට අයත් කුංජුක්කුලම පෙද්ශය ඝන 
වනාන්තරවලින් යුක්ත පෙද්ශයකි. උතුරු නැෙඟනහිර 
පළාත්වල යුද්ධය අවසන්වීෙමන් පසු ෙමම පෙද්ශෙය් 
වනාන්තරවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා 2012 වසෙර් 
දී ෙමහි ඇති රජෙය් ඉඩම් රක්ෂිත වනාන්තර ෙලස 
පකාශයට පත් කරන ලදී. 

02. වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙමම පෙද්ශෙය් 
පවතින ෙම් ඉඩම් පශන්ය පිළිබඳ ෙසොයා බලා ඇති අතර, 
එහිදී ෙමම ජනතාව විසින් ෙමම ඉඩම්වල අයිතිවාසිකම් 
සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපි ෙල්ඛනවල නිරවද්යතාව 
පිළිබඳ ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් පවතින බව නිරීක්ෂණය 
කරනු ලැබ ඇත. එෙමන්ම ෙමම ඉඩම් පිහිටි සථ්ාන හා 
ඒවාෙය් මායිම් නිශච්ිතව හඳුනාගැනීමද ගැටලු සහගතය. 

03. ඒ අනුව ෙමම ගැටලුව නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා 
දිසත්ික් ෙල්කම්වරයාෙග් පධානත්වෙයන් යුත් කමිටුවක් 
සථ්ාපනය කිරීමටත් එම කමිටුව මගින් අදාළ අයිතිවාසිකම් 
ෙල්ඛන පරීක්ෂා කර බලා ඒ අනුව ඉඩම් ලබාදීම පිළිබඳ 
තීරණයක් ගැනීමටත් නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. 

ඒ අනුව, 
  

 (i) පිළිගත හැකි අයිතිවාසිකම් ඉදිරිපත් කර, එම 
අයිතිවාසිකම් තහවුරු වන්ෙන් නම් අදාළ ඉඩම් 
නිදහස ්කිරීමට කටයුතු කළ හැක. 

 (ii) ඉහත ආකාරෙයන් ඉඩම්වල අයිතිවාසිකම් තහවුරු 
කරන්ෙන් නම් මහජනතාවට අසාධාරණයක් 
ෙනොවන ආකාරයට සථ්ිර විසඳුම් ලබාදිය හැක. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay. Thank you.   
 
මීළඟට, පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1, ශී 

ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියැවීම. 

ගරු අගාමාත්යතුමා. 

ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් 
ෙකටුම්පත 

இலங்ைக நிைலெப தகு அபிவி த்திச் 
சட்ட லம் 

SRI LANKA SUSTAINABLE DEVELOPMENT BILL 
 

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

 
[අ. භා. 4.41] 
 

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, “ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන 

පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය“යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශී ලංකාව තුළ තිරසාර 
සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තියක් හා උපාය මාර්ගයක් 
සංවර්ධනය කිරීම සහ කියාත්මක කිරීම සඳහා ද; තිරසාර 
සංවර්ධන සභාවක් පිහිටුවීම සඳහා ද; ඊට සම්බන්ධ හා ආනුෂංගික 
කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ පනත් ෙකටුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අනාගත පරපුෙර් 
අවශ්යතාවන් සපුරාලීෙම් හැකියාවට අවධානමක් ඇති ෙනොවන 
පරිදි, වර්තමාන පරපුෙර් අවශ්යතාව සපුරාලන සංවර්ධන ඉදිරියට 
ෙගන යන්න ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අපි ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙමම ජාතික රජෙය් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලයත් තිරසාර සංවර්ධනය 
උෙදසා කැප ෙවලා තිෙබනවා. එය කියාත්මක කරන්නත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. නමුත්, එවැනි වැඩසටහනක් කියාත්මක 
කරන යාන්තණයක් ෙම් රෙට් නැහැ. අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් එවැනි යාන්තණයක් ඇති කරන්නයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පදනම් කරෙගන 
තිෙබන්ෙන් කැනඩාෙව් තිරසාර සංවර්ධන සභා ෙකටුම්පතයි. අපි 
ජාතික පතිපත්තිය සකස් කරලා ඒ උපාය මාර්ග කියාත්මක 
කිරීෙම් වගකීම ෙම් ගරු සභාවට භාරදීලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා 
අපට ෙකටිකාලීන වැඩසටහන් ෙනොෙවයි, දීර්ඝ කාලීන 
වැඩසටහන් වුවමනායි. අපි අවුරුදු 15ක වැඩසටහනක් කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ කරුණු කියාත්මක කරන 
යාන්තණය ෙමතැනට ඉදිරිපත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව 
ඔබතුමාත් ඉන්නවා. UNDP ආයතනය සමඟත්, ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලා සමඟත් ඒ සඳහා  අවධානය 
ෙයොමු කරන්න, උනන්දුව ඇති කරන්න ගන්නා කියාමාර්ග අපි 
අගය කරනවා. ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා  සංෙශෝධන කිහිපයක් 
දැන් අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. තවත් සංෙශෝධන කිහිපයක් 
තිෙබනවා. ඒ සියල්ලම සලකා බලන්න වුවමනා නිසා, අද ෙම් 
විවාදය ආරම්භ කරන ලද අතර අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
පසු දිෙනක ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඡන්දයට අරෙගන ෙමම ගරු 
සභාෙව් සම්මත කර ගන්නයි. ඒ නිසා ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට 
සහෙයෝගය ෙදන්න කියා  ෙමම ගරු සභාෙව් මන්තීවරුන්ෙගන් 
මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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[අ.භා. 4.43] 
 
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, විෙශේෂෙයන්ම  ඔබතුමා 

මූලාසනෙය් ඉන්නා විට කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු 
වනවා. ඔබතුමාට තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳව වගකීමක් භාරදීලා 
තිෙබන අවස්ථාවකදී ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 
විවාදයට ගන්න හැකිවීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් 2030 වන විට කියාත්මක කිරීමට 
තිෙබන තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 17ක් සහ අරමුණු 169ක් හඳුනා 
ෙගන තිෙබනවා. ඒක අෙප් ජාතික සැලසුම් කියාවලියට  බද්ධ 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකත්,  ඒ කියාවලිය ඉදිරියට ෙගන 
යෑම සඳහා යාන්තණයක් හැදීමත් තමයි  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
මඟින් සිදු ෙවන්ෙන්.  

මම හිතන්ෙන්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම වැදගත් පනත් 
ෙකටුම්පතක් කියලායි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රට අවුරුදු 15කින් 
ඉදිරියට යනෙකොට  ෙකොයි වාෙග් සංවර්ධනයක් ද ෙවන්න ඕනෑ.  
ඒ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා නියාමනය කිරීමක්, ඉලක්කගත 
කිරීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ කමිටුව මඟින් අෙනකුත් අනුබද්ධ 
ආයතන අමාත්යාංශ හරහා ෙවන්වීමට තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
අපි -රජය- තීරණ ගැනීෙම්දී පාරිසරික, ආර්ථික, සමාජීය සාධකත් 
බලන්න ඕනෑ. සමහර රටවල් දියුණු ෙවලා තිෙබනවා අපි දැකලා 
තිෙබනවා. ඒ රටවල් දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් පරිසරය 
විනාශ කරෙගන. සමහර රටවල් දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
තමන්ෙග් සමාජය විනාශ කරෙගන. අෙප් රට දියුණු වන රටක් 
හැටියට ආර්ථික සංවර්ධනය කරා ලංකාව ඉදිරියට යනෙකොට 
පාරිසරික වශෙයනුත්, සමාජීය වශෙයනුත් අපට ඉදිරිෙය්දී ගැටලු 
ඇති ෙනොවන ආකාරයට ඒ සියලු ෙද් සමබර ෙලස ඉදිරියට ෙගන 
යන්න අපට ෙමය උපකාරී ෙවනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් සාමාජිකයන් 11 ෙදෙනකුෙගන් 
සමන්විතව "තිරසාර සංවර්ධන සභාවක්" පිහිටුවනවා.  ෙම් සභාව 
මඟින් යම් යම් බලතල -විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභාෙව් බලතල- 
කප්පාදු ෙවනවා  ෙදෝ කියලා සමහරුන්ෙග් මතයක් තිබුණා. නමුත්, 
එවැනි කිසිම ෙදයක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් තිරසාර 
සංවර්ධනය සම්බන්ධීකරණය කර ගැනීමටත්, ඒ වාෙග්ම ජාතික 
වශෙයන් එය ශක්තිමත් ෙලස ඉදිරියට ෙගන යාමටත් තමයි අපි 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට අයත් රටවල් 
විශාල පමාණයක් 2030 වන ෙකොට ඒ ඉලක්කගත සංවර්ධන 
සැලසුමකට යන්නට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙලෝකෙය් 
හවුල්කාරයකු හැටියට අපිත් අපෙග් අනන්යතාව තියාෙගන ඒ 
පමිතීන් අනුව සංවර්ධනය වීම ඉතා වැදගත් කියලයි මෙග් අදහස 
වන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් අෙප් රාජ්ය ආයතන ෙම් තුළින් සම්බන්ධීකරණය 
කිරීම ඉතාම වැදගත්.  ෙමොකද,  ෙම් වන ෙකොට අමාත්යාංශ ඇතුළු 
රාජ්ය ආයතන වාෙග්ම විවිධ පුද්ගලයින් සංවර්ධන කියාදාමයට 
හවුල් ෙවලා ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන් පාරිසරික ෙමන්ම සමාජීය 
වශෙයන් තවත් ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් සියලුම 
ආයතන එක්ක මනා සම්බන්ධීකරණයක් තිබුෙණොත්, ජාතික 
සැලසුම් කියාවට නැංවීෙම්දී ෙම් රටට බලපාන පාරිසරික පශ්න 
ෙමන්ම සමාජීය පශ්න අවම කරලා ඒ තුළින් මහ ජනතාවට 

පීඩාවක් ෙනොවන පරිදි, සංවර්ධනය අෙප් ගම තුළට ෙගන යන්න 
පුළුවන්. ඒකයි අෙප් අලුත් පරපුර බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.   
විශාල අභිෙයෝග රාශියකට දැන් අෙප් රට  මුහුණ දීලා තිෙබනවා,  
ඉදිරියටත් මුහුණ ෙදන්න තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් නව තාක්ෂණය, 
නව දැනුම එනෙකොට, ෙලෝකය ෙවනස් ෙවනෙකොට අපට රටක් 
වශෙයන් ඒකට මුහුණ දීම සඳහා යම් කිසි යාන්තණයක්, 
සැලසුමක් ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපි ශක්තිමත් ෙලස ජනතාව දැනුවත් 
කිරීමත් අවශ්යයි.  

අපි දැකලා තිෙබනවා, පංගුවක් ෙවලාවට ෙහොඳ ෙදයක් 
කරන්න ගියත් ජනතාව හරියට දැනුවත් ෙවලා තිබුෙණ් නැත්නම් 
ඒ ගැන පශ්න කරලා විශාල වශෙයන් මත ෙභ්දාත්මක ස්වභාවයක් 
රට තුළ හට ගන්නා බව. ඒ නිසා අපි ජනතාව දැනුවත් කරලා  
සංවර්ධනය ඉදිරියට ෙගන යන්නට ඕනෑ. ඒත් එක්කම මා 
කියන්න ඕනෑ, අපට ඉතා ශීඝ සංවර්ධනයකුත් අවශ්ය බව. 
ෙමොකද, ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් එක්ක තරගකාරීවයි ෙම් 
ෙගෝලීය ආර්ථිකය තුළ අපට හැසිෙරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
යම්කිසි තර්ක විතර්ක කරෙගන එක තැන පල් ෙවනවා නම්, අපි 
දූපත් මානසිකත්වෙයන් ඉන්නවා නම් අපි අභිභවා අෙනක් රටවල් 
යන එක අපට වළක්වන්න බැහැ. ඒ තුළින් අෙප් අනාගත පරපුර 
අෙප්ක්ෂා කරන ඒ ජීවන රටාව, ඒ දියුණුව හම්බ ෙවන්ෙන් නැති 
ෙවනෙකොට අෙනක් පැත්ෙතන් අපට විශාල වශෙයන් 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් 
සියලු ෙද්ම ෙහොඳින් සැලසුම් කරලා අෙප් සංවර්ධනය පමා 
ෙනොෙකොට ඉදිරියට ෙගන යා යුතුයි. නමුත්, අෙප් පරිසරය  
වාෙග්ම සමාජය, සංස්කෘතිය ඇතුළු අෙනකුත් ෙද්වල්වලට හානි 
ෙනොවන ආකාරයට අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි සියලු 
ෙදනාටම ආරාධනා කරනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙහොඳට 
ස්වාධීනව අධ්යයනය කරන්න කියලා. ෙමයට අපි තව තවත් 
සංෙශෝධන ෙගෙනන්න  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සංෙශෝධන 
තුළින් ෙමය තවත් ශක්තිමත් කරලා, අෙප් ගම්වලට ඒ සංවර්ධනය 
ගලා ෙගන යන ආකාරයට කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගෝලීය ආර්ථිකය තුළ විෙශේෂෙයන් අෙප් 
තාරුණ්යයට ඒ සුදුසු අවස්ථා, හැකියා ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
පරිසරයක් අපි නිර්මාණය කරමුය කියමින් සියලු ෙදනාටම 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 4.50] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைக 

நிைலெப தகு அபிவி த்திச்சட்ட லம் சம்பந்தமான 
என் ைடய க த் க்கைள இங்கு பதிய வி ம் கின்ேறன். 
எம  நிகழ்காலத் ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்  
ெகாள்வ டன், எதிர்காலச் சந்ததியினர் அவர்கள  
ேதைவகைள ம் ர்த்தி ெசய் ெகாள்வதற்குத் ேதைவயான 
வாய்ப் க்கைளப் பா காத் , அவர்க க்கு அளிப்பேத 
நிைலெப தகு அபிவி த்தி எனப்ப கின்ற . எந்தெவா  
கட்டைமப்பின  ெசயற்பா ம் அந்தந்தக் கட்டைமப்  
உ வாக்கத்தின் உதிாி அங்கங்களின் உள்ளார்ந்த 
ெசயற்பா களின் லமாகேவ ெசய க்கம் ெப கின்ற . 
அந்த வைகயில் எ த் க்ெகாண்டால் மக்கள் கடந்த நான்கு 

ற்றாண் களில் இயற்ைகயின் எல்ைலயிைன மீறிய 
வைகயில் சூழ ன் அங்கங்கைளப் பயன்ப த்தி வ கின்றனர் 
என்ேற ெதாியவ கின்ற . இதன் காரணமாகச் சூழ ன் 
அங்கங்களான ெபளதிக வளங்கள் உள்ளிட்ட காரணிகளின் 
ெசயற்பாட் த் தன்ைமகள் பல னமைடந் ள்ளதாக ம் 
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இவ்வாறான பல னங்களில் சில, மீ வாக்கஞ்ெசய்ய 
இயலாத அள க்குப் பாாிய அளவில் ேசதங்க க்கு 
உட்பட் ள்ளதாக ம் அறிய கின்ற . இவ்வாறானெதா  
நிைலயில் இயற்ைக மற் ம் சூழ ன் ன்பாகத் 
ேதாற் ப்ேபாகின்ற ெபா ளாதார அபிவி த்தியான  
நிைலெப தகு அபிவி த்தியாக அைமயா . ஆக, எம  
நாட் ல் நிைலெப தகு அபிவி த்தி நிைலையப் ேபணி 

ன்ென ப்ப  ெதாடர்பில் தைடயாக இ க்கக்கூ ய 
காரணிகள் இனங்காணப்பட் , அைவ அகற்றப்ப ம் 
நிைலயிேலேய நிைலெப தகு அபிவி த்தி சாத்தியமாகும் 
என்பைத நான் இங்கு வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நாட் ல் இ வைரயில் ன்ென க்கப்பட் ள்ள 
அபிவி த்திச் ெசயற்பா களில் பலவற்ைற ேநாக்குகின்ற 
ேபா  சூழ க்கும் மனித க்கும் இைடயிலான சமநிைலத் 
தன்ைம அபிவி த்தி அைடயாமல் பாாியளவில் பின்னைட  
கண் க்கும் நிைலையேய காணக்கூ யதாக உள்ள . 
சூழ ன் மாசைட க்கும் மிைகப் பாவைனக்கும் காரணம் 
யாெதன அைடயாளம் காணப்பட் , அவற் க்குக் காரணம் 
மனித தீர்மானங்கள் எனில், அந்தத் தீர்மானங்கைள 
நிைலெப தகு தீர்மானங்களாக மாற்றிக்ெகாள்வதற்கான 
ெநறி ைறகள் வகுக்கப்பட ேவண் ம்.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் ெபா ளாதார க்கியத் வம் வாய்ந்த 
ெசழிப்பான, வளமிக்க எம  மக்கள  ெசாந்தக் காணி, 
நிலங்கள் அந்த மக்கள  உயிர்நா யான வாழ்வாதாரங் 
க க்குப் பயன்ப த் வதற்கு வி விக்கப்படாமல், 
பைடகளின் இ ப் க்காக டக்கி ைவக்கப்பட் ப்பைதக் 
காண்கின்ேறாம். "எம  நாட் ன் ேதசிய பா காப் க்கு 
எவ்விதமான அச்சு த்தல்க ம் இல்ைல" என 
ஆ ந்தரப்பின ம் பா காப் த் ெதாடர்பான உயர் 
அதிகாாிக ம் ெதாடர்ந்  கூறிவ கின்ற நிைலயில், 
பா காப் ப் பைடயினர் நிைலெகாள்வதற்குத் ேதைவயான 
அரச தாிசு நிலங்கள் ேதைவக்கு அதிகமானள  வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் இ க்கின்ற நிைலயில், 'சங்கிாி-லா' 
ேஹாட்ட க்ெகன எம  நாட் ன் இரா வ 
தைலைமயகத்ைதேய அகற்றிய இந்த நாட் ல், பாாிய 
பாதிப் க க்கு உட்பட் ள்ள இேத நாட்  மக்களின் காணி, 
நிலங்கைள வி விப்பதற்காக உதிாி காம்கைள அகற்ற 

யாதா? என்ற ேகள்வி தற்ேபா  தமிழ் மக்களிடம் 
மட் மல்ல, சிங்கள சேகாதர மக்களிடத்தி ம் எ ந் ள்ள . 
தம  ெசாந்தக் காணி நிலங்கைள இழந் ள்ள எம  மக்கள் 
இன்  தங்கள  இ ப்பிடங்கைள வி வித் க்ெகாள்வதற்காக 
மட் மல்ல, இயற்ைக டன் இைணந்  வாழேவண் ய 
நிைலயில், இயற்ைக ட ம் நாளாந்தம் ேபாரா க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். இவ்வாறானெதா  நிைலயிேலேய 
நாம் இயற்ைகக்கும் மனித க்கும் இைடயிலான சமநிைலத் 
தன்ைம குறித் ப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். எனேவ, 
எம  மக்களின் காணி நிலங்கைள விைரவாக வி விப்பதற்கு 
இந்த அரசு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். தய ெசய்  இந்த 
விடயத்தில் எந்தத் தரப்பின ம் அரசியல் இலாபங்கைளப் 
பார்க்கக்கூடா  எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, அபிவி த்தி 
யைடந்த நா களில் மக்கள் அ பவித்  வ கின்ற சுகேபாக 
வாழ்க்ைகைய எம  நாட்  மக்க ம் அ பவிக்க ேவண் ம் 
என்ற எண்ணத்தி டான ெசயற்றிட்டங்கள் குறித்ேத நாம் 
அவதானம் ெச த்த ேவண் ம். அதற்கான வளங்க ம் 

சூழ ம் எம  நாட் ல் ேபா மானவைர இ க்கின்றன. 
எனி ம், திட்டமிடப்படாத வழி ைறக ம் ரேநாக்கின்றிய 
ெகாள்ைகத் திட்டங்க ேம அந்த வாய்ப் க்கள் 
அைனத்ைத ம் இழக்கச் ெசய் வ கின்றன. நாம் மட் ேம 
வாழ ேவண் ம் என்ற சிந்தைனயில் மக்கள் பிரதிநிதிகளாகிய 
நா ம் இ ந் விட் ப் ேபாேவாேமயானால், நிச்சயம் 
நாைளய எம  ச தாயத்தின் சாபத்திற்கு உள்ளாக ேவண் ய 
நிைல ஏற்ப ம் என்பைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, நாைளய எம  ச தாய ம் வாழ 
ேவண் ம் என்பதற்கான வாய்ப் க்கைள அவர்க க்கு 
உ வாக்கி அவற்றிைனப் பா காத் , இந்த நாட் ல் 
எல்ேலா ம் வாழ ேவண் ம் என நிைனத் ச் ெசயற்பட்  
வாழ்ந் விட் ப் ேபாவைதேய நாம் எம  இலக்காகக் 
ெகாள்ளேவண் ம்.  

இன் ம் ஓாி  மாதங்களில் எம  நாட் க்கு GSP Plus 
ச ைக மீண் ம் கிட் ம் என எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . GSP 
Plus ச ைகையப் ெப கின்ற நா கள் க்கியமாக இரண்  
விடயங்களில் அர்ப்பணிப் ச் ெசய்யேவண் ம் என 
வ த்தப்ப கின்ற . தலாவ  அபிவி த்தியைடந்  
வ ம் நா கள் நிைலெப தகு அபிவி த்திைய ன்ென க்க 
ேவண் ம். இரண்டாவ  அபிவி த்தியைடந் வ ம் 
நா களில் நல்லாட்சிைய வ ப்ப த்த ேவண் ம்.  எனேவ, 
இந்த நாட் ல் நல்லாட்சிைய வ ப்ப த்த ேவண் ெமனில், 
எம  மக்களின் அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற் 
குாிய வழி ைறகள் இனங்காணப்பட் , அைவ ாித 
ெசயல்வ வம் ெபறேவண் ய  அவசியமாகும் என்பைத 
இந்தச் சைபயிேல மீண் ம் வ த்த வி ம் கின்ேறன். 

ேம ம், சூழல் கட்டைமப்பின் நிைலத்த தன்ைமக்கு 
ஏற்ப கின்ற அச்சு த்தல்கள் பற்றிய விடயங்கள் ெதாடர்பில் 
நாம் அவதானஞ் ெச த்தி, மீ வாக்கத்திற்கு உட்ப த்த 
இயலாமல் பாதிக்கப்பட் ள்ள இயற்ைகக் கூ கைள நிவர்த்தி 
ெசய் ெகாள்வதற்கான வழிவைககள் குறித் ம் ஆராய்ந்  
அதற்கான ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். கடந்த 
காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள சுன்னாகம் பகுதியில் 
ெசயற்பட் வந்தி ந்த மின் ற்பத்தி நிைலயங்களின் கழி  
'ஒயில்' நிலத்தில் கலக்கப்பட்டதால், அதிகளவிலான நிலத்த  
நீர் அப்பகுதிப் ெபா மக்களின் பயன்பாட் க்கு உகந்ததாக 
இல்ைல என்ற விடயம் குறித் ம், ேம ம், இரசாயன 
உரங்களின் மிைகப் பயன்பா , மலக் கழி கள், உவர்நீர்க் 
கலப்  ேபான்ற காரணிகளால் யாழ்ப்பாணத்  நிலத்த  நீர் 
மாசைடந் வ வ  குறித் ம் நான் ஏற்ெகனேவ பல ைற 
இந்தச் சைபயின் அவதானத் க்குக் ெகாண் வந் ள்ேளன்.  
இ  ெதாடர்பில் உாிய ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ ம் 
நிைலயில், வடக்கு மாகாண சைபயின் ஆ ந்தரப்பினர் 
ஆய் கள் நடத்தப்பட் விட்டதாக ம் அந்த நீைர மக்கள் 
பயன்ப த்தலாம் என் ம் கூறி, ெதாிந் ெகாண்ேட  எம  
மக்கைள ஆபத்தில் தள்ளிவி ம் நிைலைமக ம் 
இல்லாம ல்ைல. தங்கள  சுயலாபங்க க்காக, தங்கள  
இ ப் க க்காக மட் ேம இவ்வா  ெசயற்ப கின்ற 'மக்கள் 
பிரதிநிதிகள்' எனக் கூறிக்ெகாள் ம் நபர்கள் இ க்கும்வைர, 
அ த்த பரம்பைரைய மட் மல்ல, இப்ேபாதி க்கின்ற எம  
மக்கைள ம் சூழல் மாசைடவி ந்  காப்பாற்ற 

யாெதன்ேற நான் க கின்ேறன்.  

ஒ ங்குறத் திட்டமிடப்படாத பல அபிவி த்திச் 
ெசயற்பா கள் எம  நாட் ேல பல்ேவ  அனர்த்தங்கைள 
மட் மல்ல, பாாிய ெசலவினங்கைள ம் ஏற்ப த்தியி க் 
கின்றன. உமா ஓயா திட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
அதன  அகழ் ப் பணிகள் காரணமாக இரண்டாயிரத் க்கும் 
அதிகமான எம  மக்கள  களில் இன்  ெவ ப் கள் 
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ஏற்பட்  அம்மக்கள் கு யி க்க இயலாத நிைல 
ஏற்பட் ள்ள . இப்பகுதிக் கிண களில் நீர் வற்றி ள்ள . 
அண்ைமயில் ஏற்பட்ட மீாியெபத்த மண்சாி க்கும் உமா ஓயா 
திட்டேம காரணம் என்ற ஒ  க த் ம் நில கின்ற . 
அேதேநரம், உமா ஓயா திட்டம் காரணமாகப் பாதிக்கப் 
பட் ள்ள மக்க க்கு நிவாரணங்கள் வழங்கப்ப ெமன்  
கூறப்ப கின்றேபாதி ம், அ  இன்ன ம் வழங்கப்படாத 
நிைலேய காணப்ப கிற . அேதேபான்  சமனலெவவ 
திட்டத்ைத ம் இங்கு குறிப்பிட இய ம். மீண் ம் மீண் ம் பல 
ேகா க்கணக்கான பாையச் ெசல  ெசய் ம் சமனலெவவ 
திட்டத்தின் உைடப்ெப ப் கைளக் கட் ப்ப த்த இயலாத 
நிைல ஏற்பட் க்கிற .  

சந்ைதப் ெபா ளாதாரத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 
விைலகைள அவதானத்தில் ெகாண்ேட வளங்களின் 
பயன்பா கள் ெதாடர்பில் தீர்மானிக்கப்ப கின்றன. சந்ைதப் 
ெபா ளாதாரத்தில் விைலகள் தீர்மானிக்கப்ப கின்றேபா  
குறிப்பாக சூழல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் ெதாடர்பிலான 
விைலகள் அேநகமான சந்தர்ப்பங்களில் குைறமதிப்பீ க க்கு 
உட்ப கின்றன. சூழல் வளங்களின் பயன்பாட் டாக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ச க உற்பத்திச் ெசலவினங்கள் 
தனிப்பட்ட தீர்மானங்களின்ேபா  கணிப் ெபறாத 
காரணத்தினாேலேய சூழல் வளங்களின ம் ேசைவகளின ம் 
விைலகள், குைறமதிப்பீட் க்கு உட்ப கின்றன. இதைன 
"சந்ைத விைனத்திறன் இன்ைம" எனப் ெபா ளாதார 
வல் நர்கள் கூ வார்கள். இேத நிைலப்பாட்ைட நாம் 
ெபா வான அபிவி த்தித் திட்டங்க க்குள் ெகாண் வந்தால் 
அ  அரசியல் விைனத்திறன் இன்ைமயாக அைமந் வி ம். 
அ  நிைலெப தகு அபிவி த்தியாக அைமயா . எனேவ, 
சூழல் வளங்கள் பயன்பா  ெதாடர்பான தீர்மானங்கைள 
எ ப்பதி ள்ள விைனத்திறன் இன்ைமகைள இனங்கண் , 
அவற்றிைனக் கைளவதற்கான பிரதியீட் க் காரணிகைள 

ன்ைவப்பதற்குாிய நடவ க்ைககைள எ க்க 
ேவண் ெமன்  நான் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.   

நாட் ல் மக்கள் நலன்சார்ந்த அபிவி த்திகேள 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன எனக் கூறப்ப கின்ற . 
இந்நிைலயில், அந்த மக்களின் ேநர ப் பங்களிப் கைளப் 
ெபறாமல் அபிவி த்திகைள ேமற்ெகாள்ளா , மக்களின் 
ேநர ப் பங்களிப் கைள ம் ெபற்  நிைலெப தகு 
அபிவி த்திகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். மாறிவ ம் சூழல் தன்ைமக க்கு ஏற்றவா  
சூழ டன் இைணந்த சகவாழ் க்காக எம  மக்கைளத் தயார் 
ெசய் ெகாள்ளக்கூ ய வைகயிலான ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாள் மா ம் அந்தச் ெசயற்பா கள் குறித்த 
விழிப் ணர் கைள எம  மக்கள் மத்தியில் ஏற்ப த் வதற்கு 
வ ள்ள ெசயற்றிட்டங்கைள ன்ென க்குமா ம் 
ேகட் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பம் ெகா த்ததற்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  
 

[අ.භා. 5.00] 
 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல்  

இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ඉතාම වැදගත් පනත් 

ෙකටුම්පතක් ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ෙම් 
ෙව්ලාෙව් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ වාෙග්ම, අද දිනය ඔබතුමියට වැදගත් ෙන් ''ජාත්යන්තර 

කාන්තා දිනය'' නිසා? 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ඔව්. ''ජාත්යන්තර කාන්තා දිනය'' සමරන අද දවෙසේ මම 

කියන්න ඕනෑ,  විෙශේෂෙයන්ම තිරසර සංවර්ධනෙය් පස්වැනි 
අරමුණ හැටියට කාන්තාවන්ෙග් සමානතාව තහවුරු කරමින්, ඒ 
වාෙග්ම කාන්තාව සහ දරුවන් සවිබල ගැන්වීෙම් වැදගත්කම 
දක්වා තිෙබන බව. කාන්තාව, දරුවන්, විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන 
පුද්ගලයන් ඒ සියලු ෙදනාම එකතු කර ෙගන යන්න ඕනෑ 
සංවර්ධනයක් ගැන තමයි අද අපි කථා කරන්ෙන්. ඒ ගැන අපි 
සන්ෙතෝෂ වනවා. විෙශේෂෙයන්ම, අමාත්යාංශ ගණනාවක්, 
ආයතන ගණනාවක්, සංවිධාන ගණනාවක් එකතු කරෙගන, 
අරමුණු 17ක් මුල් කර ෙගන, ඉලක්ක 169ක් කරා  රෙට් ඉදිරියට 
යන අවස්ථාවකුයි  ෙම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙලෝක ජනගහනය 
බිලියන 7.5ක්. ෙම් බිලියන 7.5 න් වැඩිම ජනගහනය සිටින 
රටවල් දහෙයන් තුනක් දකුණු ආසියාතික කලාපෙය්යි 
තිෙබන්ෙන්. අෙප් රට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකය ශීඝෙයන් 
සංවර්ධනය ෙවන ෙකොට, විෙශේෂෙයන්ම ජනගහනය වැඩි ෙවන 
ෙකොට, ජනගහනයට අවශ්ය කරන ඒ ගුණාත්මක ෙසේවාවන් 
සපයන්න රජයන් කටයුතු කරන ෙකොට එහි සමතුලිතතාවක් අපි 
දැක්ෙක් නැහැ. ජනගහනය වැඩි ෙවන ෙකොට, ෙම් ජනගහනයට 
අවශ්ය ආහාර පාන සකසා ෙගන ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කර 
ගැනීම සඳහා විශාල වශෙයන් කැලෑ එළි ෙපෙහළි කරලා වගාබිම් 
ඇති ෙකරුවා. පරිසරය ගැන බලන්ෙන් නැතිව, අස්වනු වැඩි 
කරන්න පුළුවන් අලුත් කෘෂි තාක්ෂණය ෙගනැල්ලා, ඒ සඳහා 
අවශ්ය කරන කෘතිම ෙපොෙහොර වර්ග, කෘමිනාශක, වල් නාශක 
වැනි ෙද් ෙයොදලා විශාල අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම ෙකෙරහි 
අවධානය ෙයොමු කරන ෙකොට, අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් පරිසරයට 
විශාල බලපෑමක් ඇති වුණා. අෙප් රෙට් තත්ත්වය ගත්තත් ඒකයි.  

ජනගහනය වැඩි ෙවන ෙකොට, ඒ අයට ජීවත් ෙවන්න 
ඉඩකඩම් ෙසවීමට කැලෑ එළි ෙපෙහළි කරන ෙකොට පරිසරයත් 
එක්ක ගැටුණා. විෙශේෂෙයන්ම අද අෙප් රෙට් වනාන්තරය 
පතිශතයක් වශෙයන් ඉතා අඩුයි. එදා සියයට 40ක් ශී ලංකාෙව් 
කැලෑව තිබුණත්, අද එය සීඝෙයන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
හරහා අද මුළු ෙලෝකය පුරාම විශාල පාරිසරික ගැටලු ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  නාගරීකරණයවීම නිසා විශාල ඉඩකඩම් අද කැඩී 
ගිහිල්ලා, ජනතාව පුංචි ඉඩම්වල වාසය කරනවා. ෙමවැනි 
ආකාරයට ජනතාව වාසය කරන නිසා අද කසළ 
කළමනාකරණෙය් විශාල ගැටලු ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ගැටලුවලට අද අපි  මුහුණ ෙදනවා.  

අද ජල මූලාශ විශාල වශෙයන් අපවිත ෙවලා තිෙබනවා. 
වැසිකිළියක් හදන ෙකොට වැසිකිළි වෙළේ පමිතියක් ෙනොමැතිකම 
නිසා ඒ තුළින් අද ජල මූලාශ  විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ශී 
ලංකාෙව් ජනතාවෙගන් බහුතරයක් තවම වතුර ගන්ෙන් ෙගදර 
තිෙබන ළිංවලින්. නමුත්, ෙම් ජනාකීර්ණභාවය තුළ, 
නාගරීකරණය තුළ, පරිසර හිතකාමී විධියට කටයුතු ෙනොකිරීම 
තුළ, එක අංශයක සංවර්ධනය ගැන පමණක් කථා කිරීම තුළ අද 
පාරිසරික ගැටලු රාශියකට අප මුහුණ දීලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනගහනය වැඩි ෙවන ෙකොට ඒ අයට අවශ්ය පවාහන 
පහසුකම් සලසන්න වැඩි වශෙයන් වාහන පාෙර් ධාවනයවීම තුළ 
ඉන්ධන දහනය නිසා ෙනොෙයකුත් පාරිසරික ගැටලුවලට අද අපි 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා. විදුලිය උත්පාදනෙය්දී -අපට නම්  ජල 
විදුලිය තිෙබන්ෙන්.- ගල් අඟුරු, ඉන්ධන දැවීම තුළ විශාල 
වශෙයන් පාරිසරික බලපෑම් අද අපි අත්විඳිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පරිසරය ගැන හිතන්ෙන් 
නැතිව කාර්මීකරණයවීම තුළ, ඒ වාෙග්ම, අවශ්ය කරන 
පමිතිෙයන් ෙතොරව කාර්මික අපදව්ය බැහැර කිරීම තුළ ගංගා ජලය 
අපවිත  වීම වාෙග්ම ජල මූලාශත් අද විශාල වශෙයන් විනාශ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයන් පරිසරයට දරා ගන්න බැරි 
නිසා ෙද්ශගුණික විපර්යාස අද ෙලොව පුරා රටවලට තදින්ම බලපා 
තිෙබනවා. 

අද ශී ලංකාව ගත්තත්, පසුගිය අවුරුද්ෙද් ඉඳලා අද ෙවන 
ෙතක්ම කාලගුණික විපර්යාස ඉතාමත්ම තදින් අපට දැෙනන්න 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙතත් කලාපයට අයිති ගම්පහ 
දිස්තික්කයට නියඟය අද ඉතා දැඩි ෙලස බලපානවා. මෙග් 
ආසනෙය් ගාම නිලධාරි වසම් තිහකට වැඩි ජනතාවෙග් ළිංවල ජල 
මූලාශ සම්පූර්ණෙයන්ම හිඳී ෙගොස් තිෙබනවා. කටාන විතරක් 
ෙනොෙවයි, දිවුලපිටිය, මිනුවන්ෙගොඩ, ගම්පහ, අත්තනගල්ල ඒ 
වාෙග් පෙද්ශවල අද ළිංවල වතුර සම්පූර්ණෙයන්ම හිඳී ෙගොස් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද වනවිට ඒ ජනතාවට පානීය ජලය ලබා දීෙම් 
තත්ත්වයකට අපි පත් ෙවලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ගංගාවලින් 
වැලි ෙගොඩ දැමීම නිසා ගංගාවල ජල මට්ටම පහළ යෑෙමන් ගඟ 
හරහා කරදිය ගලා එනවා. ෙම් ෙහේතුව නිසා පානය කිරීමට නළ 
ජලය ලබා ගන්නා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආසනෙය් රද්ෙදොළුගම, 
ෙකොටුෙගොඩ වැනි පෙද්ශවල ජනතාවට අද ලුණු මිශ ජලය තමයි 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අද ශීඝ සංවර්ධනයත් එක්ක අපි විශාල 
වශෙයන් පාරිසරික පශ්න අත් විඳලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් 
පාරවල් හැෙදනෙකොට, අධිෙව්ගී මාර්ග හැෙදනෙකොට, අෙනක් 
පැත්ෙතන් අධික ෙලස වැලි ෙගොඩ දමා, ෙබොරළු කපා, කඳු කපා, 
ගල් පවාහනය කරලා පාරවල් සංවර්ධනය කරනෙකොට, තවත් 
පැත්තකින් ජනතාව විශාල වශෙයන් පාරිසරික ගැටලුවලට මුහුණ 
දී ෙගන යනවා.  

මෑත යුගෙය්දී සිදු වුණු කාලගුණික විපර්යාස, නාය යෑම් ආදිය 
නිසා අෙප් ශී ලංකාව අවදානම් තත්ත්වයකට, ස්වාභාවික 
විපත්වලට විශාල වශෙයන් ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි 
සමයක තිරසාර සංවර්ධනය කියන්ෙන් ඉතාම ෙලොකු 
අස්වැසිල්ලක් කියා මා හිතනවා. ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන්, අෙප් 
දරු පරපුර ෙවනුෙවන්, මනුස්සයා, පරිසරය, ජල මූලාශ, පෘථිවිය 
කියන ෙම් සියලුම ෙද්වල් ආරක්ෂා කර ගනිමින් සමතුලිත 
සංවර්ධනයක් කරා ෙමෙහයවන්න අද ශී ලංකාවත් ඉදිරිපත් ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒක ඉතාම පශංසනීය කාරණයක් බව අපි මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙගනැල්ලා යහ පාලනයට යන ගමන් මග ස්ථාපිත 
කරලා තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ අය "යහ පාලනය" කියන වචනය 
ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත් කරන්න පාවිච්චි කළත්, අද ෙම් රෙට් 
අධිකරණය ස්වාධීන කරලා, රාජ්ය තන්තය ස්වාධීන කරලා ෙම් 
රෙට් සියලුම පුරවැසියන්ට එක විධියට නීතිය කියාත්මක වීෙම් 
කමෙව්දය  ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. තිරසාර සංවර්ධනයත් 
එක්ක ජනතාව අද පරිසරය, මහ මුහුද ඇතුළු පෘථිවිය රැක ගනිමින් 
ඉදිරියට යන බව අපි දකිනවා. ජනතාව ඉදිරිෙය්දී බලශක්ති 
අර්බුදයට මුහුණ දීමට සැරෙසන ආකාරය අපි දකිනවා. ස්වාභාවික 
සම්පත් වන සුළඟ, සූර්ය බලය වාෙග්ම ජීව වායුව වැනි 
බලශක්තීන් එකතු කරෙගන බලශක්ති අර්බුදයට පිළියම් 
ෙසොයන්න අද අෙප් ශී ලංකාවත් ඉදිරිපත් ෙවලා තිබීම ඉතාම 
සතුටට කාරණයක් කියන එක අපි මතක් කරනවා.  

අද ජාත්යන්තර කාන්තා දිනය. අද දිනෙය් ෙත්මාෙව් 
පළමුවැනි ඉලක්කය -පළමුවැනි අරමුණ- විධියට තිෙබන්ෙන් 
ෙලෝකෙයන් දරිදතාව අඩු කරන්න ඕනෑය කියන එකයි. ඒක 
ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ෙමොකද, අද සම්පත් සීමිත පමාණයක් 
විශාල ජන ගහනයක් අතර ෙබදී යනවා. අසමානතාව, සමාජ 
අසාධාරණය සහ සම්පත් ෙබදී යාෙම් විෂමතාවක් අද තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් ෙලෝකෙය් දුප්පත්බවින් ෙපෙළන, 
දරිදතාෙවන් ෙපෙළන ජන ගහනය තුළ වැඩිපුරම ඉන්ෙන් 
කාන්තාවන්. අපි ඒ ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. අද ශී ලංකාෙව් 
කාන්තා ජන ගහනය සියයට 51.5යි. අද අෙප් රෙට් කාන්තාවන් 
ෙසෞඛ්ය අතින් ෙබොෙහොම ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. අධ්යාපනය අතින් 
ගත්තාම පාථමික, ද්විතීයික හා තෘතීයික මට්ටම්වලින් 
කාන්තාවන්ට අද සම අයිතිවාසිකම් ලැබී තිෙබනවා. ඒක ඉතාම 
ෙහොඳ පෙව්ශයක්. ඒ අනුව දකුණු ආසියාතික අෙනක් රටවල් හා 
සැසඳීෙම්දී අද අපි ෙබොෙහොම ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා කියා මා 
හිතනවා.  

අද කාන්තාවන්ටත් අධ්යාපනය ලැබීමට සම අවස්ථාව ලැබී 
තිබීම නිසා ඒෙකන් උපරිම පෙයෝජනය ලබා ෙගන තිෙබනවා. 
හැබැයි, ෙම් විධියට අධ්යාපනය අතින් ඉදිරියට ගියාට, රැකියා 
ක්ෙෂේතයට ඇතුළු වී ආර්ථිකයට දායකත්වය ලබා ෙදන්ෙන් එම 
කාන්තාවන්ෙගන් සියයට 34ක් වැනි පමාණයක්. එෙසේ 
ආර්ථිකයට දායකත්වය ලබා ෙදන කාන්තාවන්ෙගන් වැඩිපුර 
පමාණයක් ඉන්ෙන් ඉතාම අඩු වැටුප් ලබන ක්ෙෂේතවල. අපි ෙමම 
විෂමතා ඉවත් කරන්න ඕනෑ. රටක් තිරසාර සංවර්ධනෙයන් 
ඉදිරියට යන්න නම්, සමතුලිත සංවර්ධනයක් තිබිය යුතු නම්, 
සමාජ සාධාරණත්වයක් ළඟා කර ගන්න ඕනෑ නම් එම සමාජ 
සාධාරණත්වය හැෙමෝම අතර ෙබදී යන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
සම්පත් ෙබදී යන්න ඕනෑ.  

අපි කාන්තාව ඉලක්ක කරගත්, කාන්තාව එකතු කරගත්, 
ගැහැනු දරුවන් එකතු කරගත් සංවර්ධනයක් කෙළොත් තමයි රටක් 
හැටියට අපට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අද ෙම් රටට 
වැඩිපුර විෙද්ශ විනිමය ෙගෙනන්ෙන් කවුද? කාන්තාවන්. විෙද්ශ 
රටවලට ගිහිල්ලා නුපුහුණු ක්ෙෂේතෙය් විශාල කරදරවලට, 
බාධකවලට මුහුණ දීලා කාන්තාවන් ෙම් රටට විෙද්ශ විනිමය 
අරෙගන එනවා. හැබැයි, අද ෙම් රජය නුපුහුණු ක්ෙෂේත ෙවනුවට 
පුහුණු ක්ෙෂේතවලට කාන්තාවන් යැවීම සම්බන්ධව අවධානය 
ෙයොමු කර තිබීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළ විෙශේෂෙයන්ම රැකියාවට සරිලන විෂය 
ධාරාවක් ඇති කර තිෙබන ආකාරය අපි දැක්කා. අලුත් විෂයයන් 
ෙදොළහකට වඩා වැඩි පමාණයක් පාසල් අධ්යාපනය තුළට එකතු 
කරලා ඒ හරහා රැකියා තිෙබන ක්ෙෂේතවලට දරුවන් ෙයොමු කිරීම 
සඳහා අද රජය මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී 
නුපුහුණු ක්ෙෂේතෙය් කම්කරුවන් හැටියට පිට රට යන 
ජනතාවෙග් මට්ටම අඩු කරලා ඒ ෙවනුවට ෙහොඳ අධ්යාපනයක් 
ලැබූ, උපාධියක් තිෙබන ඒ වාෙග්ම විෙශේෂඥ දැනුම තිෙබන 
උපෙද්ශක මට්ටෙම් රැකියා ඔවුන්ට ලබා දීමට හැකි ෙවයි කියා මා 
හිතනවා. එෙසේ ලබා දුන්ෙනොත්, ජනතාවෙග් ජීවන මට්ටම උසස ්
කරනවා වාෙග්ම ඒ තුළින් රෙට් ආර්ථිකයට ෙලොකු දායකත්වයක් 
ලබා ෙදන්නත් අපට පුළුවන් ෙවනවා. 

ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කාන්තා පුරුෂ සමානතාව 
තහවුරු කරන්න නම්, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙව්වා, පළාත් සභාව ෙව්වා, 
පළාත් පාලන ආයතන ෙව්වා, එෙහම නැත්නම් සංස්ථාපිත 
ආයතන ෙව්වා, ෙකොමිෂන් සභා ෙව්වා, ඒවාෙය් තීන්දු තීරණ 
ගන්නා මට්ටම්වලට දැනට වඩා කාන්තා නිෙයෝජනයක් තිබිය 
යුතුයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ජාතික රජෙය් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් 
ඉෂ්ට කරමින් පළාත් පාලන මට්ටමින් කාන්තා නිෙයෝජනය 
සියයට 25 දක්වා වැඩි කර තිබීම පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

251 252 

[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය] 



2017 මාර්තු 08 

අගමැතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කිරීම පිළිබඳව අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
කාන්තාව ෙද්ශපාලන පවාහයට ඇතුළු කර ගැනීමට ඉඩකඩ 
සැලසීම ඉතාමත්ම පශංසනීය බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්, කාන්තාව සහ දියණිවරු ෙකෙරහි අපි වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් ෙවනවා. කාන්තාව, ඒ 
වාෙග්ම ගැහැණු දරුවන් ෙවනස් ෙකොට සැලකීම අවම කිරීමට අපි 
පියවර ගන්න ඕනෑ. අපි දකිනවා, සමහර ක්ෙෂේතවල කාන්තාවන් 
සහ පුරුෂයින් එකම රැකියාව කළත්, -එක හා සමාන රාජකාරියක් 
කළත්- වැටුප් ෙගවීෙම්දී අසමානතාවක් තිෙබන බව. අෙප් රෙට් 
එවැනි තත්ත්වයක් ඉතාම කලාතුරකින් තමයි දකින්න 
ලැෙබන්ෙන්; සුලභව දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපි ඒවා නිවැරදි 
කරන්න ඕනෑ. එකම රස්සාව කරන කාන්තාවන්ට සහ 
පුරුෂයින්ට, කාන්තා පුරුෂ ෙභ්දයක් නැතුව එකම වැටුප ලබාදීම 
සිදුෙවන්ෙන් නැහැ. එය සුලභව දකින්න නැහැ. නමුත් සමහර 
ක්ෙෂේතවල තවමත් ඒ තත්ත්වය තිෙබනවා. 

ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම කුමන ජාතියකට 
අයිති වුවත්, කුමන ආගමකට අයිති වුවත්, ෙම් රෙට් සියලුම 
කාන්තාවන් ෙම් රෙට් නීතියට යටත් වන කමෙව්දයක් අපි හදන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, අෙප් රෙට් විවාහ වන වයස අවුරුදු 18 ෙලසයි 
තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. හැබැයි, සමහර 
ෙපෞද්ගලික නීති තුළ -විෙශේෂෙයන්ම ෂරියා නීතිය තුළ- අවුරුදු 
12ක පුංචි දැරියන් විවාහ ජීවිතයට ඇතුළු ෙවනවා අපි දකිනවා. එය 
ළමා අයිතිවාසිකම් ඉතාමත්ම දරුණු ෙලස උල්ලංඝනය කිරීමක් 
හැටියට අපි දකිනවා. ෙම් රට තුළ තිෙබන්නට ඕනෑ එක නීතියයි. 
පසුගිය සතිෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා කත්මණ්ඩු නුවර 
පැවැති ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මන්තණයකට අපි සහභාගී 
වුණා.  

අපි එතැනදී දැක්කා, පාකිස්තානය, බංග්ලාෙද්ශය වාෙග් 
රටවලත් විවාහ වීෙම් වයස අවුරුදු 18 ෙලසයි තිෙබන්ෙන්. ඒ රෙට් 
එක නීතියයි කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා කාන්තාව ෙවනුෙවන්; 
දැරියන් ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන්ම අද -කාන්තා දිනෙය්දී- මම 
ඉතාම වුවමනාෙවන් මතක් කරනවා, තිරසර සංවර්ධනෙය්දී අපි 
හැෙමෝටම එකම නීතියක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑය කියන 
කාරණය. ළමා අයිතිවාසිකම් සහ කාන්තා අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි ඉදිරියට ෙගන ගිෙයොත් තමයි, තිරසර 
සංවර්ධනය යථාර්ථයක් බවට පත්ෙවන්ෙන්. 

කාන්තා පුරුෂ සමානාත්මතාව තහවුරු කරන ගමන්, 
කාන්තාවන්ට, දියණියන්ට එෙරහිව තිෙබන පචණ්ඩත්වය අවම 
කරන්නත් අපි කටයුතු කරනවා. අපි අද අෙප් ගරු 
මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලනවා, කාන්තාවන්ට, ගැහැණු දරුවන්ට 
එෙරහි පචණ්ඩත්වය, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට තිෙබන හිංසනය අවම 
කිරීමට අවශ්ය කරන සහෙයෝගය ලබාෙදන්න කියලා. අද බස් 
රථවල -ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවල- යන ෙකොට කාන්තාව සහ 
දැරියන් බරපතළ හිංසනයන්ට ලක්ෙවනවා. කායික හිංසනයට 
ෙමන්ම මානසික හිංසනයටත් ලක්ෙවනවා. එම නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන්ෙග් සංසදය හරහා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ජනතාව දැනුවත් කරන්න අපි ඉදිරි කාලෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. බස්වල යන කාන්තාවට ඒ විධියට අසාධාරණයක් 
ෙවනෙකොට, ලිංගික හිංසනයක් ෙවනෙකොට නිශ්ශබ්දව ඉන්න 
එපා, ඊට එෙරහිව නැඟී සිටින්න. ඒ වාෙග්ම කාන්තාව සවිබල 
ගැන්වීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන 
බවත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සඳහා අපට අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්න කියා අපි මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙපොදු 
පවාහන ෙසේවෙය් ගමන් කරනෙකොට කාන්තාව විශාල දුක් 

කන්දරාවකට මුහුණ ෙදනවා. කාර්යාලවල පැය 8ක් රැකියාව 
කරලා, ඊට පස්ෙසේ බස් එෙක්, ෙකෝච්චිෙය් යනෙකොට එවැනි 
අතවරවලට ලක්වන අවස්ථා අපි දකිනවා. ෙකොච්චර කිව්වත්, 
ෙපොදු පවාහන ෙසේවය පමාණවත් ෙනොවන නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
රැකියාවට එන, ඒ වාෙග්ම රැකියාව අවසන් ෙවලා යන 
අවස්ථාෙව්දී ඒ තුළ විශාල තදබදයක් ඇතිෙවනවා. ෙම් තදබදය 
නිසා සමහර මානසික ෙරෝගීන් කාන්තාව තලන්න ෙපළන්න 
කටයුතු කරනවා. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට වාරියෙපොල සිද්ධිය මතක් ෙවනවා. 
ෙබොෙහෝ විට එදා මාධ්යෙයන් ෙපන්නුෙව් කාන්තාවක් 
පිරිමිෙයකුට ගැහුවා කියන එකයි. ඒක තමයි ෙපන්නුෙව්. හැබැයි, 
ඒ සිද්ධිය යට තිබුණු කතාන්දරය ගැන ෙබොෙහෝ මාධ්ය කථා 
කෙළේ නැහැ. ඒ කාන්තාවට ලිංගික හිංසනයක් සිදු වූ නිසා ඇය ඊට 
එෙරහි වුණා. නමුත්, එම එෙරහි වූ ආකාරය පිළිබඳව අපට එකඟ 
ෙවන්න බැහැ. ඇය සවිබල වුණු කාන්තාවක්. ඇත්තටම අපි ඒ 
කාන්තාව පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ගෘහසථ් පචණ්ඩත්වය 
වාෙග්ම ෙපොදු මඟී පවාහන ෙසේවය තුළ සිදුවන අකටයුතුකම්වලට 
අපි එෙරහි ෙවන්න ඕනෑය කියන කාරණයත් මම මතක් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි තවම ඉන්ෙන් පීතෘ 
මූලික සමාජයකයි. මම ඒ ගැන කථා කළා. පීතෘ මූලික සමාජයක් 
වුවත්, ෙබොෙහෝ විට පවුෙල් වගකීම් සියල්ලම දරන්ෙන් 
කාන්තාවයි. නිවෙසේ උෙදන්ම අවදි ෙවන්ෙන් කාන්තාවයි. 
කාන්තාව උෙදන්ම අවදි ෙවලා,  දරුවන් පාසල් යවන්න සූදානම් 
කිරීම ඇතුළු ඔවුන්ෙග් සියලු වැඩකටයුතු, ෙරදි මැදී ම, ෙගදර 
උයන පිහන කටයුතු, මහත්තයාට ෙගන යන්න බත් පාර්සලය 
ඔතන එක, මහත්මයාෙග් ඇඳුම් මැදීෙම් කටයුතු ඇතුළු සියලු  
කටයුතු කරනවා. එම නිසා අද ෙබොෙහෝ කාන්තාවන්ට ආර්ථිකමය 
වශෙයන් රටට දායකත්වය ලබාෙදන රාජකාරියකට, රැකියාවකට 
යන්න අමාරුයි. ෙගදර ඉඳෙගන ෙම් සියලු වැඩකටයුතු කරන 
කාන්තාවට අද අපි ආර්ථික වටිනාකමක් ෙදන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
ෙම් කටයුතු කරන්න වැටුපක් ෙගවලා කවුරු හරි ෙකෙනක් 
ගත්ෙතොත්, ඒ තැනැත්තාට අපි ආර්ථිකමය වටිනාකමක් ෙදනවා. 
ඒ නිසා ෙගදර ඉන්න ෙම් කාන්තාවත් අපි ඇගැයීමකට ලක් 
කරන්න ඕනෑ. ඇය විශාල කාර්ය භාරයක් කරනවා. ෙම් කාන්තාව 
නින්දට යන්ෙනත් ෙගදර හැෙමෝටම පසුව. එම නිසා ෙම් 
කාන්තාව සවිබල ගැන්වීෙම් වැඩසටහන් අපි කියාත්මක කරන්න 
ඕනෑ.  

අද ෙම් රජය හරහා -විෙශේෂෙයන්ම අෙප්  අගමැතිතුමා ෙග් 
ෙයෝජනාවක් අනුව - තරුණ තරුණියන්ට රුපියල් 250,000ක් 
ෙදන ණය කමයක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ රුපියල් 250,000ක මුදල හරහා කුඩා 
පරිමාණෙය් ව්යවසායකයන් බිහි කිරීමයි ෙම් රජෙය් අරමුණ. වයස 
අවුරුදු 45ට අඩු කාන්තා පුරුෂ ෙදෙගොල්ලන්ටම අද ඒ අවස්ථාව 
උදා කර දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැනත් අපි ඉතාම පශංසනීය ෙලස 
කථා කරනවා.  ඒ විධියටම ෙගදර බර අදින, ෙගදර විශාල 
වගකීමක් දරන, පවුල් සංසථ්ාව ශක්තිමත් කරන, ලසස්න පවුලක් 
සඳහා විශාල කැපවීමක් කරන කාන්තාව ෙගදර ඉඳෙගන කරන 
වැඩත් අපි ඇගැයීමකට ලක් කරන්න ඕනෑ.  

කාන්තාවකට රැකියාවකට යන්න අවශ්ය  නම්, ඇයට ඒ 
අධ්යාපන සුදුසුකම් තිෙබනවා නම් ඒ සඳහා අවශ්ය වටපිටාවත් අපි 
සකස් කරන්න ඕනෑ. රජෙය්  පතිපත්ති ෙවනස් කරලා ෙහෝ අපි ඒ 
ෙද් කරන්න  ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ රටවල  කාන්තාවන්ට 
නම් ෙගදර සිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අෙප් රජෙය් පතිපත්ති තුළ 
ඒ සඳහා තිෙබන ඉඩකඩ ගැන අපි ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ඒ 
රටවල  flexihours තිෙබනවා. මහත්මයා උෙද් වරුෙව් ගිහින් පැය 
හයක් එක දිගට වැඩ කරලා ෙගදර එනවා. ඉන් පසුව දරුමල්ලන් 
බලාගැනීෙම් වගකීම මහත්තයාට පවරලා කාන්තාව රැකියාවට 
යනවා. එවැනි කමත් අපි හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ.  
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ඒ වාෙග්ම තමයි ආයතනවල දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථාන ඇති 
කිරීම. වැඩ කරන ආයතනවල අඩුම ගණෙන් කාන්තාවන් සියයට 
40කට වඩා   ඉන්නවා නම් ඒ ආයතනවල අනිවාර්යෙයන්ම දිවා 
සුරැකුම් මධ්යස්ථානයක් ඇති කෙළොත්, ෙම් රෙට් ආර්ථික 
සංවර්ධනයට  කාන්තාවෙග් දායකත්වය මීට වඩා ලබාගන්න අපට 
පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම මීට වඩා කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඉතාම වැදගත් පනත් 
ෙකටුම්පතක් තමයි අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඉදිරි අවුරුදු 
15ක කාලය තුළ රට යන දිසාව, විෙශේෂෙයන්ම තනියම ෙනොෙවයි, 
අපි ෙලෝකයත් එක්ක ගමන් කරන දිසාව අද ෙම් තිරසර 
සංවර්ධනෙය් අරමුණු හරහා ෙපන්වා තිෙබනවා. අපි ජාතික 
මට්ටමින් සැලැස්මක් හැදුවත්, පළාත් සභා මට්ටමින් සැලැස්මක් 
හැදුවත්, දිස්තික් මට්ටමින් සැලැසම්ක් හැදුවත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල මට්ටමින් සැලැස්මක් හැදුවත්, ගාමීය මට්ටමින්  
සැලැස්මක් හැදුවත්, ඒ සඳහා ෙයෝජනා ගත්තත්, ෙම් තිරසර 
සංවර්ධන අරමුණු 17 ගැන අවෙබෝධෙයන් ඒ කටයුතු කරනවා 
නම් අපට සමතුලිත සංවර්ධනයකට යන්න පුළුවන් ෙවයි. අපි 
ජාතික තලෙය් තිරසර සංවර්ධනය ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම,  
විවිධ ස්ථර කරා -ගම් මට්ටම දක්වා- එය ෙගන යන තිරසර 
සංවර්ධන කතිකාවතක්, සාකච්ඡාවක්, ජනතාව එකතු කර ගත් 
ජනතා ෙක්න්දීය වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා නම් එය 
ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ඒ හරහා පජාව තුළත් ෙම් පිළිබඳව 
දැනුවත්භාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ.   

අපි ෙමොන සැලැස්මක් හැදුවත්, ඒවා කියාත්මක කිරීෙම්දී පසු 
විපරම වැදගත් ෙවනවා; නියාමනය වැදගත් ෙවනවා. ෙම් 
නියාමනය කෙළොත් තමයි අපි යන දිසාව ෙහොයාගන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්.  ඒ සැලැස්ම හදන ෙම් ෙවලාෙව්  නියාමනය කිරීමත් අපි 
ජාතික මට්ටමින් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම  ඒ 
සම්බන්ධ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකුත් තිෙබනවා. ඒ කාරක 
සභාව මඟින් ෙම් කටයුතු නියාමනය කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන ඒ 
indicators විවිධ ස්ථරවලට එක සමානව අපි හදා ෙදන්න ඕනෑ.   
අපි ෙම් ඉලක්ක කරා ළඟා ෙවනවාද, එෙහම ළඟා ෙවන්න අපට 
යම්කිසි ගැටලුවක්, බාධාවක් තිෙබනවාද කියන සියලු කාරණා ඒ 
හරහා අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම තිරසර සංවර්ධන 
ඉලක්කවල 6වැනි අරමුණත් විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශයට 
අදාළ එකක්. ඒ තමයි, සැමට පිරිසිදු පානීය ජලය සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබාදීම. අෙප් රෙට් දැනට සියයට 90කට 
එහා පමාණයකට පානීය ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
තිෙබනවා. අපි සහසෙය් ඉලක්ක ටික ළඟා කරගත්තා. හැබැයි, ෙම් 
තිරසර සංවර්ධනෙය්දී අෙප්ක්ෂා කරන 'ආරක්ෂිත පානීය ජලය' 
පිළිබඳව තමයි අපට ගැටලුවක් තිෙබන්ෙන්. මම කලින් කිව්වා 
වාෙග් අපි පාරිසරික බලපෑම් සියල්ල අවම කරගත් සමතුලිත 
සංවර්ධනයකට ෙනොයෑම තුළ අද ජල මූලාශ අපවිත ෙවමින් 
පවතිනවා. ඒ නිසා මම හිතන හැටියට ආරක්ෂිත පානීය ජලය 
සියල්ලන්ට ලබා දීම  අපට ෙලොකු අභිෙයෝගයක්. හැබැයි, අපට ඒ 
අභිෙයෝගය ජය ගන්න පුළුවන් බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම්. 2030 අවුරුද්ද වනෙකොට එළිමහෙන් 
වැසිකිළි යෑම නවත්වන්න ඕනෑය කියලා ඉලක්ක කරලා 
තිෙබනවා. අද අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් ලක්ෂ හතරක විතර 
පිරිසක් වැසිකිළි පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. එක්ෙකෝ ඒෙගොල්ලන් 
වැසිකිළියක් ෙනොමැතිකම නිසා එකම වැසිකිළිය share කර 

ගන්නවා. සමහර විට ඒවාත් නුසුදුසු තත්ත්වෙය් තිෙබන්ෙන්. 
සනීපාරක්ෂක විධියට මළ දව්ය බැහැර කිරීම තමයි 2030 අවුරුද්ද 
වනෙකොට ඉටු කර ගත යුතු ඉලක්කය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
අරමුණු, ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම කළ යුතුයි.  ගුණාත්මක 
සංවර්ධනයක් තමයි ෙම් තිරසාර සංවර්ධනය තුළ තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
අරමුණු, ඉලක්ක සියල්ල අෙප් රටට සහ අෙප් රෙට් 
අවශ්යතාවලට ගැළෙපන විධියට, අෙප් රටට ඔෙරොත්තු ෙදන 
විධියට, අෙප් පජාවට ගැළෙපන විධියට අනුගත කර ගැනීම ඉතාම 
වැදගත් බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. තිරසර 
සංවර්ධනෙය්දී පජාව පබල ෙකොටස්කරුෙවකු වනවා නම් එම 
සංවර්ධනය සාර්ථක වන බව මතක් කරමින්, මට කථා කිරීම 
සඳහා කාලය ෙවන් කර දීම පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.23] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 

පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් වචන කීපයක් කථා කරන්න 
ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. 
අගමැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය්, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් මම හිටපු අවධිෙය් තමයි ෙම් ශී ලංකා 
තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත නිර්මාණය කරන්න ඕනෑය 
කියන අදහස පැන නැඟුෙණ්. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සැකසීමට මූලික දායකත්වය මෙග් නායකත්වය 
යටෙත් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා, එවකට එම අමාත්යාංශෙය් හිටපු 
ෙල්කම් මහාචාර්ය කිත්සිරි ලියනෙග් මැතිතුමාටත්, ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා නායකත්වය දරන අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් ඇතුළු ඒ සියලු නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ටත්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහ  ෙම් කටයුත්තට සම්බන්ධ ෙවච්ච 
සියලුෙදනාටත් මෙග් ස්තුතිය සහ පණාමය ෙම් අවස්ථාෙව් පුද 
කරන්න කැමතියි. අෙප් අමාත්යාංශ මාරු වුණාට පස්ෙසේ ගරු 
නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා හරහා ෙම් වැඩ කටයුතු සිද්ධ 
වුණා. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව වචන කිහිපයක් 
කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා.   

"තිරසර යුගයක්" කියන සංකල්පය හරහා තමයි ෙම් රට 
සංවර්ධනය විය යුත්ෙත් කියන අධිෂ්ඨානෙය් ජනාධිපතිතුමාත් 
ඉන්න නිසා ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙබ්දයකින් ෙතොරව ලංකාෙව් 
සංවර්ධනය තිරසර සංවර්ධනයක් විය යුතුයි කියන ෙද් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 225 ෙදනාම පිළිෙගන 
තිෙබනවා. නමුත් කනගාටුෙවන් ෙහෝ කියන්න සිද්ධ වනවා, 
සමහර පළාත් සභා ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අනුමැතිය ලබා දීලා 
නැති බව. ඒකට ෙහේතු වශෙයන් ඔවුන් ෙද්ශපාලන පශ්න මතු 
කරලා තිෙබනවා.  පළාත් නවය ෙවනුෙවන් ෙතෝරා ගත් නව 
ෙදෙනකු ෙම් පනත මඟින් පිහිටුවන සභාෙව් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට 
හැම අවස්ථාෙව්දීම පත් කරන්න ඕනෑය කියලා ඔවුන් කියනවා. 
නමුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාවලින් නම් 
කරන නව ෙදනාෙගන්, වරකට  තුන් ෙදෙනකු බැගින් මාරුෙවන් 
මාරුවට පත් කරන්න කියලායි. මම හිතන හැටියට ඒෙක් ෙලොකු 
වැරැද්දක් නැහැ. ෙමොකද, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක් වුණාම 20ක්, 
25ක් තියා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා පළාත් සභා ෙවනුෙවන් වරකට 
තුන් ෙදනා බැගින් මාරු වන විධියට ඒ පත්වීම කරන එෙක් 
ගැටලුවක් නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ පළාත් සභාවලට නැවතත් 
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කියනවා, ඔවුන්ෙග් පළාත්වලත් ෙමය සම්මත කරලා ෙදන්න 
කියලා. ෙමොකද, ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් කාටවත් වැරැද්දක් 
ෙනොව, ෙහොඳක් තමයි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් කාරණය ගැන 
ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ. ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් ගැන ෙහොයලා 
බලන්නත් පුළුවන්. එක්සත් ජාතීන්ෙග් තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක 
17 ෛනතික වශෙයන් පිළිෙගන, ඒ ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම 
සඳහා පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන ෙලෝකෙය් පළමුවැනි 
රට සමහර විට ලංකාව ෙවන්න ඇති. මීට කලින් ෙලෝකෙය් කිසිම 
රටක් ෙම් කටයුත්ත කරලා තිෙබනවාද කියලා කියන්න මම 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි ෙම් කටයුත්ත පටන් ගත් අවස්ථාෙව්දී 
නම් ලංකාව තමයි ඉදිරිෙයන්ම හිටිෙය්. එතෙකොට අපි ෙම් කරන්න 
යන්ෙන් එක්සත් ජාතීන්ෙග් තිරසර සංවර්ධනය සඳහා ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන; අපි එකඟ ෙවලා තිෙබන ඉලක්ක දාහත ඒ 
ආකාරෙයන්ම කියාත්මක කරන එක ෙනොෙවයි. නමුත්  ශී 
ලංකාවට අදාළ වන විධියට ෙම් ඉලක්ක දාහත කියාත්මක කිරීමයි.  

ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පෙත් පළමුවන 
පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

" ... ෙදදහස් පහෙළොව වර්ෂෙය් දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් සාමාජික රාජ්යයන් 
විසින් තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක දාහතක් හා ආශිත අරමුණු එකසිය හැට 
නවයක් සම්මත කර ගනු ලැබ ඇති ෙහයින්ද; ...."  

ඊළඟට එම පිටුෙව්ම තව දුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"... ෙගෝලීය මට්ටෙම් අභිලාෂයන්හි මග ෙපන්වීෙමන්, එෙහත් ජාතික 
යහපත සහ අවස්ථානුගත කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන ශී ලංකාව විසින් 
ස්වකීය ජාතික ඉලක්ක සකස් කර අදාළ ආර්ථික, සාමාජීය හා පාරිසරික 
ක්ෙෂේතවල දැනට කියාත්මකවන කියාවලිෙය් දී ජාතික සැලසුම් 
කියාවලියට, පතිපත්තිවලට හා උපාය මාර්ගවලට ඉහත කී තිරසාර 
සංවර්ධන ඉලක්ක දාහත ඇතුළත් කිරීමට අදහස් කරන ෙහයින් ද; ...." 

ෙම් විධියට  තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අරමුණු හැටියට ෛනතික රාමුවක් 
සකස් කිරීම පිළිබඳව සඳහන් කර තිෙබනවා. ඊ ළඟට තවත් 
වැදගත්ම ෙදයක්  හැටියට ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්  ෙදවන පිටුෙව් 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"(ආ) ස්වාභාවික, සාමාජීය හා ආර්ථික සම්පත් පරිසර හිතකාමී ෙලස සහ 
කාර්යක්ෂම ෙලස භාවිත කරන බවට සහතික වීම; ..." 

ඊළඟට තිෙබනවා,  ෙමන්න ෙම් විධියට: 

"(ඇ) ආණ්ඩුෙව් සියලු තීරණ ගැනීෙම් දී පාරිසරික, ආර්ථික හා සාමාජීය 
කරුණු සමඟ ඒකාබද්ධ වන පරිදි තීරණ ගැනීම පවර්ධනය කිරීම ; ..." 

ඔන්න ඔය ටික කරන්න තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්.  

UNDP Sustainable Development Goals දාහත පිළිබඳව අපි 
හැම ෙවලාෙව්ම කථා කරනවා. නමුත්, අපි ඒ දාහත ෙමොකක්ද 
කියන එක ෙකටිෙයන් ෙහෝ හඳුන්වන්න ඕනෑ. ෙම් ඉලක්ක 
දාහතට යන අවස්ථාෙව්දී මා සඳහන් කළ විධියට ගන්නා තීරණ 
ස්වාභාවික, සාමාජීය හා ආර්ථික සම්පත් පරිසර හිතකාමී ෙලස 
සහ කාර්යක්ෂම ෙලස භාවිත කරන බවට සහතික වන්න ඕනෑ. 

ෙම් ඉලක්ක දාහත ෙමොනවාද? 1. දුප්පත්කම තුරන් කිරීම, 2. 
බඩගින්න නැති කිරීම, 3. ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයක් ලබා දීම, 4. 

ගුණාත්මක අධ්යාපනය, 5. කාන්තාවන් හා පුරුෂයන් එක 
සමානව පිළිගැනීම, 6. පිරිසිදු ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
ලබා දීම, 7. පිරිසිදු බලශක්තිය,  8. ආර්ථික වර්ධනය හා යහපත් 
රැකියා ලබා ගැනීම, 9. කර්මාන්ත හා නව තාක්ෂණය සහ යටිතල 
පහසුකම් ලබා දීම, 10. අසමානත්වය අඩු කර ගැනීම,  11. තිරසර 
නගර සංවර්ධනය කිරීම,  12. වග කීමක් සතු පාරිෙභෝජනය හා 
නිෂ්පාදනය, 13. පරිසරය රැක බලා ගැනීම, 14. ජලය ආශිත 
සත්වයන් රැක ගැනීම, 15. ෙගොඩබිම ජීවත් වන සත්වයින් රැක 
ගැනීම,  16. නීතිය හා සාමය සහ සව්ාධීන ආයතන,  17. කලින් 
කියපු ඉලක්ක 16 ළඟා කර ගැනීම සඳහා එකට වැඩ කිරීම. 

ෙමතැනදි ෙම් සියලු කාරණා සම්බන්ධෙයන් අපි බැලුෙවොත් 
අවුරුදු 2,500කට කලින් බුදු හාමුදුරුෙවෝත් ෙම් ෙද්ම ෙද්ශනා කර 
තිෙබනවා. අපි ෙකොයි ආකාරයටද තිරසර සංවර්ධනයක් ඇති කර 
ගන්ෙන් කියලා. එකක් විනාශ කරලා තවත් එකක් නිර්මාණය 
කිරීෙමන් තිරසර සංවර්ධනයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපට දවස් 
ගණන් ෙමතැන කතා කරන්න පුළුවන්, අෙප් පරිසරයට ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක ගැන. කැලෑ කපන ෙකොට 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්, bottom trawling දමන ෙකොට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්, ඛනිජ සම්පත් හරහා ගල් අඟුරුවලින් හැම දාම බල 
ශක්තිය නිර්මාණය කරන ෙකොට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් යනාදි 
වශෙයන්. නමුත් ෙම් නීතිගත කිරීම හරහා, ෙම් නීතිය හරහා අෙප් 
රෙට් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවෙළේදී ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Sectoral Oversight Committeesවලට 
වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම් තීරණ ගන්න ෙකොට පරිසරය ගැන 
සිතනවාද, ෙම් තීරණ ගන්න ෙකොට සව්ාභාවික සම්පත් විනාශ වන 
විධියට තීරණ ගන්නවාද කියන කාරණාවලදී අප ෙම් කථා කරන 
ෙද්වලට අඩු ගණෙන් යම්කිසි ෙහෝ ෛනතිකභාවයක් ලැෙබනවා. 
ෙමොකද,  'තිරසාර' 'තිරසර' 'ස්ථිරසාර' ආදි වචන දාලා හැෙමෝම 
කථා කරනවා. TV එෙක් කවුෙදෝ කියනවා මා අහෙගන සිටියා, 
"මරණාධාර සමිතිවලටත් ගිහින් තිරසාර සංවර්ධනය ගැන කථා 
කරනවා" කියලා. එය, සමහර විට ජනාධිපතිතුමාට පහර ගහන්න 
කියපු කතාවක් ෙවන්න ඇති. ෙමොකද, එතුමා තිරසාර යුගයක් 
ගැන හෘදය වස්තුෙවන්ම විශ්වාස කරලා,  ඇත්ත වශෙයන්ම 
තිරසාර යුගයක් හදන්න ඕනෑ කියලා ෙකොයි ෙවලාෙව්ත් කියන 
නිසා ෙවන්න ඇති විපක්ෂෙය් සමහර බංෙකොෙලොත් 
ෙද්ශපාලනඥයන් එෙහම කිව්ෙව්. නමුත් ෙකොච්චර ෙද්වල් 
කිව්වත් වැඩක් නැහැ,  ඒ කියන ෙද්වල් කරන්න රාමුවක් 
තිෙබන්න ඕනෑ; නීතියක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක කරන්ෙන් 
නැත්නම් දඬුවමක් ෙදන්නට පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසායි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත වැදගත් වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද කාන්තා දිනය නිසා 
අෙප් ෛවද්ය සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් රාජ්ය අමාත්යතුමිය 
කාන්තාවන් සම්බන්ධ ෙබොෙහෝ ගැටලු පිළිබඳව සඳහන් කළා. 
එතුමිය කිව්වා,  අෙප් කාන්තාවන්ට වන හිංසනය නවත්වන්න; 
බස්වලදී කාන්තාවන්ට කරන හිංසනය නවත්වන්න ඇයත් සමඟ 
සහ අෙනකුත්  මන්තීතුමියන්ලාත් සමඟ  පුරුෂ පක්ෂය  -
මන්තීන්ලා-  එකතු වන්නය  කියලා. අපි එතුමියට  කියන්න 
කැමැතියි, අප සියයට සියයක් එතුමිය සමඟ එකඟ බව. එතුමිය 
සමඟ එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න අපි සියලු ෙදනා ඉදිරිපත් 
ෙවනවා කියා මා එතුමියට කියන්න සන්ෙතෝෂයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කාන්තා දිනය සමරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අවසාන වශෙයන්  ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් මා 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  අද උෙද් 1.20ට විතර අෙප් 1990 
ගිලන් රථයට දුරකථන ඇමතුමක් ලැබිලා තිෙබනවා.  අම්මා 
ෙකෙනකු ෙවන්න සිටින කාන්තාවක් ෙබොෙහෝම අමාරුෙවන් 
කථා කර තිෙබනවා.  ඒ අය ෙරෝහලට යන්න වාහනයක් ෙසොයා 
තිබුණත්,  කිසිම විධියකින්වත් වාහනයක් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් 
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ෙවලා නැහැ. කාට ෙහෝ මතක් ෙවලා තිබුණා කියන්න, "1990 ට 
කතා කරන්න" කියලා. අද උෙද් 1.33ට විතර ඒ කාන්තාවෙග් 
දරුවා අෙප් 1990 ගිලන් රථෙය් උපත ලැබුවා.  අද කාන්තා දිනෙය් 
දී ඒ කාන්තාවට උපකාර ෙවන්න අෙප් 1990 ගිලන් රථ ෙසේවයට 
හැකියාවක් ලැබීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ දරුවා අද ෙම් 
ෙලෝකයට ඉතාම ආදරෙයන් පිළිගනිමින්, කාන්තා දිනය සමරන 
සියලුෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව් දී  සුබ පාර්ථනා කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා.   

 
[අ.භා. 5.34] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශී ලංකා තිරසාර 

සංවර්ධනය පිළිබඳව ජාතික පතිපත්තියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අද 
දින ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 
පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදෙය් දී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පැත්ෙතන් 
කරුණු කීපයක් සඳහන් කරන්න මා කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතට පතිපත්තිමය වශෙයන් අෙප් විරුද්ධතාවක් 
නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නමුත් අනිවාර්යෙයන්ම 
අපි කියන්න ඕනෑ ෙදයක් තිෙබනවා. තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක 
17ක් එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානෙයන් සම්මත කරලා ෙලෝකයට 
හඳුන්වා දී තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඊට අදාළව පැවැත්ෙවන 
විෙශේෂ කාරක සභාෙව් පධානියා වශෙයනුත් ඔබතුමා දන්නවා 
ඇති,  2000 වර්ෂෙය් ඉඳලා 2015 වර්ෂය දක්වා Millennium 
Development Goals කියලා MDGs එකක් කියාත්මක වූ බව. අප 
පුංචි කාලෙය් ඉස්ෙකෝෙල් යන ෙකොට අපට මතක තිබුණා, 
Millennium එක වන ෙකොට තවත්  ෙගොඩක් ෙද්වල් කරනවා 
කියපු බව. Millennium  එක ආවාට පසුව හැදුවා MDGs කියලා 
එකක්. ඒක 2015 වර්ෂෙය්දී අවසන් වුණා. එය අවසන් වුණාට 
පසුව දැන් තිරසාර සංවර්ධන ෙගෝලීය ඉලක්ක - SDGs - කියලා 
එකක් හදලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කටයුත්ත ෙවනුෙවන්, 
ෙම් අරමුණ ෙවනුෙවන් දශමයක ෙහෝ ෙදයක් කරනවා නම් ඒ 
ෙවනුෙවන් සහෙයෝගය ෙදන්න පුළුවන් කියන කාරණය මම 
ඉතාම වගකීෙමන් කියනවා. එෙසේ කියන ගමන්, අප ධනපති කමය 
කියලා කියන ෙම් ෙද්ශපාලන, ආර්ථික කමය තුළ ෙම්වා අකුරු 
විතරමයි කියලා මා කියන්න කැමැතියි. ෙම්වාෙයන් කිසිම ෙදයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, ෙම් හදන සභාවටත් රාජ්ය 
මුදල් වියදම් කිරීම විතරයි සිදු වන්ෙන්. මා කියන්ෙන් මුදල් 
නාස්තියක් කියන අදහසම ෙනොෙවයි. ඉලක්කවලට එන්න බැහැ 
කියලායි මම කියන්ෙන්. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල්වත් 
ෙම් ඉලක්කවලට ඇවිල්ලා නැහැ. කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් 
විෙමෝචනය අඩු කරන්න කියලා, හරිතාගාර වායු පශන්ය පිළිබඳව, 
ෙලෝකෙය් පරිසර සමුළු දහස ්ගණනක් පවත්වා ඇති.  නමුත්, ඒක 
එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියන එකත් අපි දන්නවා. 
ෙලෝකෙය් වනාන්තර විනාශය ෙම් ඔක්ෙකෝම goals අස්ෙසේ 
වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ජාන මං ෙකොල්ලය එන්න 
එන්නම වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් යුද්ධ එන්න එන්නම 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ඇති-නැති පරතරය එන්න 
එන්නම වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව, අපි ෙවන කිසිවක් 

ෙවනස් කරන්ෙන් නැතිව, - අපි ෙම් ෙලෝකය පාලනය කරන සහ 
ලංකාව පාලනය කරන ෙද්ශපාලනඥයන් ෙවනස ් කරන්ෙනත් 
නැහැ; සල්ලිම ෙහොයාෙගන යන, ලාභයම ෙහොයාෙගන යන ඒ 
ආර්ථික රටාව ෙවනස් කරන්ෙනත් නැහැ; ඒවා කිසිවක් ෙවනස ්
ෙනොකර - අපි goals විතරක් ෙවනස් කරනවා. තමන් ෙවනස් 
ෙනොවී ෙමොනවාද ෙවනස් කරන්න පුළුවන්?  කෑදර විධියට 
ලාභයම ෙහොයාෙගන යන ෙලෝකෙය් සමාගම් තන්තයක් එක්ක 
කවුද පරිසරය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්ෙන්? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, biodiversity පිළිබඳ 
පැවැත්වුණු සමුළුවට, ෛජව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීම 
ෙවනුෙවන් එන විද්යාඥයන් පමාණයට වඩා, එයට විරුද්ධව ෙතල් 
සමාගම්වලින් එන විද්යාඥයින් පමාණය වැඩියි කියලා ඔබතුමා 
දන්නවා. එම නිසා මම ෙම් ගැන කථා කරන්න ෙලොකු ෙවලාවක් 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් රෙට්ත් ඔය 
ෙමොන තර්ක දැම්මත් අවසානෙය්දී සිදුෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි 
ෙද්ශපාලන අනුගහෙයනුත්, නිලධාරි අනුගහෙයනුත් පරිසර 
විනාශය සිදු ෙකෙරන එක. ඒවා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් තිෙබන 
ආර්ථික කමය ඇතුෙළේයි. ඒ නිසා මම පක්ෂයක් වශෙයන් ඒ 
ෙබොරුවට, මිත්යාවට - illusion එකට -  සහභාගි ෙවන්න 
ෙපොඩ්ඩක්වත් කැමැති නැහැ. පසු ගිය තිස් අවුරුද්ෙද්ම "Lost 
Development Goals" ෙමොනවාද කියලා ඔබතුමන්ලා 2030 දී 
"LDGs" කියලා එකක් හදන්න යනවා. 2030 දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන තරුණ මන්තීවරුන්ෙගන් මම ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම්ක බලන්න කියලා. ෙම් ඔක්ෙකෝම ඒවා නරක් 
ෙවනවා. ඒ නිසා මම ඒ ගැන වාද කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අනුව ඕනෑම 
ව්යාපෘතියක පාරිසරික තිරසාර සමාජ පැත්තයි, ආර්ථිකය 
පැත්තයි, පරිසරය පැත්තයි තුනම ගැන බලන්න කියලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, දැන් ෙමොනවා ෙහෝ කර්මාන්තයක්, සංවර්ධන 
ව්යාපෘතියක්, ඉදිකිරීම් ව්යාපෘතියක් අපි ගනිමු. ඒවා ආරම්භ 
කිරීමට ෙපර ඔබතුමා අවුරුද්දක කාලයක් දීලා තිෙබනවා, 
ආයතනවලට ඒ සම්බන්ධ උපාය මාර්ග හදන්න. අපි පිළිගන්නවා, 
එයට යම් කාලයක් අවශ්යයි කියලා. නමුත්, ඒවා පටන් ගැනීමට 
ෙපර ෙමම තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ෙහෝ පළාත් ෙහෝ 
පාෙද්ශීය කමිටුෙව් අනිවාර්ය අනුමැතිය අවශ්යයි කියන එක මම 
නම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා දැක්ෙක් නැහැ. ඒෙක් 
නීතිමය අවශ්යතාවක් ෙමතැන නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, කුඹුරක් ෙගොඩ කරන්න ගියත් ෙගොවිජන 
ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවසරය අවශ්යයි කියලා ඔබතුමා 
දන්නවා. අෙප් රෙට් ජනාධිපතිවරයා, විෂය භාර ගරු ඇමතිතුමා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා ඇතුළු ඔබතුමන්ලා එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානයත් සමඟ එකතු ෙවලා තමයි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙග්න්ෙන්. හැබැයි, ෙම්ෙක් අනිවාර්යයක් නැහැ. 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග පනත කියලා පනතක් තිෙබනවා. පරිසර 
නීති, ෙර්ගු නීති, සියලුම නීති ෙඩෝසර් කරෙගන වැඩ කරන්න 
පුළුවන් පනතක් ඒක. පසු ගිය කාලෙය් ඒ පනත හැදුවා. ඒෙකන් 
දැන් ඔබතුමන්ලාත් වැඩ ගන්නවා. අපි ෙමතැන "SDGs" කියලා 
goals හදනවා. සමාජයීය පැත්ත බලන්න. අපි පාරක් හදනවා නම්, 
ඒ පාර නිසා තමන් ඉන්න තැන්වලින් අයින්වන මිනිස්සු දිහා 
බලන්න; ජලාශයක් හදනවා නම්, තමන් ජීවත් වන භූමිය යටවන 
මිනිස්සුන්ෙග් පැත්ත බලන්න කියලා පනෙත් තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඒක අනිවාර්ය නැහැ. අනිවාර්ය නැත්නම් කරන්න බැහැ. ඒක 
තමයි පළමුවැනි කාරණය.  

ෙදවැනි කාරණය ෙලස අද තිෙබන ෙලොකුම ගැටලුව තමයි, 
සංවර්ධනෙය් නාමෙයන් සාමාන්ය ජනතාවට තමන් ඉන්න 
ස්ථානවලින් අකමැත්ෙතන් ඉවත් ෙවන්න සිදු වන එක. සමහර 
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ඉදිකිරීම් සංවර්ධනෙය් නාමෙයන් ෙකෙරනවා. සමහර ඉදිකිරීම් 
ෙහොරකෙම් නාමෙයන් ෙකෙරනවා. මත්තල ජාත්යන්තර ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ෙහොරකෙම් නාමෙයන් කරපු ඉදිකිරීමක් ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාත් ඒ විධියට ඉදිකිරීම් කරන්න ඉදිරිෙය්දී සැලසුම් 
කරලා ඇති. ඒ නිසා සමාජයීය පැත්ෙතන් බලනවා නම්, පමුඛතාව 
ෙදන්න ඕනෑ ඒෙකන් බලපෑමට ලක් ෙවන මිනිස්සුන්ටයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උමා ඔය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය ෙදස 
බලන්න. උමා ඔය ව්යාපෘතිය තිබුෙණ් කටුගම්ෙපොළ, ෙබෝවත්ත 
පැත්ෙත් නම්, තමුන්නාන්ෙසේ ෙමොකද කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේ 
තවමත් ගෙම් වැඩිපුර යන එන ඇමතිවරෙයක් ෙන්. ඒ පෙද්ශෙය් 
තිෙබන ලි ෙඳේ තිෙබන වතුර ටික ෙබොන්න බැරි නම්, ඉන්න ෙගදර 
ගිලා බැහැලා නම්, ෙමොකක්ද ඒ සංවර්ධනය? අද උමා ඔය 
සංවර්ධන ව්යාපෘතියට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක ෙන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අංක එක විධියට ඇතුළත් 
කරන්න ඕනෑ, සංවර්ධන ව්යාපෘතියකදී එයින් පීඩාවට පත් වන 
පජාවට ලැෙබන බලයයි. ඒක ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් නැහැ.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමයට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න 

ඔබතුමාට අයිතිය තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද සම්මත 
ෙවන්ෙන් නැහැ, තවත් දවසක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එෙහමද ? එෙහමනම් මා ෙම් කරුණු ෙදක ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි කාරුණිකව අදහස් දැක්වූවාට. එෙසේ 
නැතිව ෙමයින්  වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්කට අපි සහෙයෝගය 
ෙදනවා. ෙත්රුමක්  ඇති ෙද්වලට සහෙයෝගය ෙදන්න අපි 
කැමතියි.  නමුත් පතිඵලය සම්බන්ධෙයන් අපට තිෙබන්ෙන් 
බරපතළ විධියට අවිශ්වාසයක්.  

ඊළඟට ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තිරසාර 
සංවර්ධනෙය් පධාන තැනක් ගන්ෙන් කාන්තාවයි. අද කාන්තා 
දිනය නිසා  ඒ ගැනත් කරුණු ෙදක තුනක් කිව යුතුයයි මා සිතුවා.  
ෙම් තිරසාර සංවර්ධනෙය් පැතිකඩ  අනුව  ගත්තාම අෙප් රෙට් 
කාන්තාවන්  ශක්තිමත් කරන්ෙන් නැතිව, ඔවුන්ට සාධාරණ 
අවස්ථාවක් ෙදන්ෙන් නැතිව   ෙම් පනෙත් කිසිවක් සාර්ථක 
කරන්නට  බැහැ.  ඒ කියන්ෙන් ඔවුන් ෙමහි ඉතාම මූලිකයි. 
සමාජයීය සංවර්ධනය ගත්ෙතොත්  මා ඔබතුමාට කියන්නම්. 
ඔබතුමාත් දන්නවා.   

ලංකාෙව් ෙනොමිලෙය් ෙසෞඛ්යයයි, ෙනොමිලෙය් අධ්යාපනයයි 
පණ ඇද ඇද ෙහෝ තවමත් තිෙබනවාෙන්. පණ ඇද ඇද ෙහෝ  
තිෙබනවා. ෙනොමිලෙය් අධ්යාපනය නිසා අෙප් ගැහැනු ළමයින් 
ඉස්ෙකෝෙල් යනවා. ඉස්ෙකෝෙල් ගිහින් වැඩි වයසට පත් වුණාම ඒ 
අය අම්මලා බව ට පත් ෙවනවා. එතෙකොට ඒ අම්මලා දැනුවත් 
අම්මලා. ආර්ථිකෙය් තිෙබන අඩු පාඩු නිසා jobs නැති වුණාට 
උගත් අම්මලායි ඉන්ෙන්. O/Level , A/Level විභාගවලදී A, B  
සාමාර්ථ ලබා තිෙබන අම්මලා ඉන්ෙන්. ෙසෞඛ්ය පැත්ෙතන් 
ගත්තාම අෙප් රෙට් පතිශක්තිකරණය ෙනොමිලෙය් ෙදන නිසායි, 
උගත් අම්මලා ඉන්න නිසායි පතිශක්තිකරණ මට්ටම ඉතාම 
ඉහළයි. ළදරු මරණ අනුපාතය අඩු රටවල් ගත්ෙතොත් ෙලෝකෙය් 
සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින රටවල් අතර අෙප් රට උඩින්ම 
ඉන්ෙන්. හැබැයි මාතෘ මරණවලින් අෙප් රට එෙහමම නැහැ. මාතෘ 
මරණ සංඛ්යාව  ලක්ෂයකට තිස්තුනක් ෙවනවා. දරුවන් ලක්ෂයක් 
උපදිනෙකොට අම්මලා තිස් තුනක් මැෙරනවා. අෙප් රෙට්  යම් 

විධියකට ෙසෞඛ්ය පැත්ෙතන්  ළදරු මරණ සංඛ්යාව අඩු වී 
තිෙබන්ෙන්  උගත් අම්මලා ඉන්න  නිසායි.  ඔබතුමා බලන්න. 
ෙකොච්චර ෙද්වල් ෙනොමිලෙය් දුන්නත් උගත්කම නැත්නම් - 
කාන්තා උගත්කම නැතිනම්- අපට පතිශක්තිකරණ පැත්ෙතන්වත් 
ඉහළට එන්න බැහැ. ෙහොදම උදාහරණය  වතුකරයයි. වතුකරය 
හුඟක් දුප්පත්. අධ්යාපන පහසුකම් අඩුයි. එම නිසා ඒ අම්මලා 
ඉෙගන  ෙගන ඉහළට එන්ෙන් නැහැ. එම නිසා වතුකරෙය් 
ෙසෞඛ්ය නිර්ණායක ගත්ෙතොත්  ඔක්ෙකොම පහළින් තිෙබන්ෙන්. 
එම නිසා කාන්තාවන්ෙග් උගත්කමයි රෙට් ෙසෞඛ්යයයි සියයට 
සියයක් සමානයි, එය සියයට සියයක්ම අදාළයි කියා ම ට 
කියන්නට පුළුවන්. එම නිසා  කාන්තාව ශක්තිමත් කරන එක 
ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන එක අත්යවශ්ය කාරණාවක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙයෝජනා ෙදක තුනක් දක්වන්නට කැමතියි. අෙප් රෙට් සරසවිවල 
සියයට 73ක් ඉන්ෙන් ගැහැනු ළමයින්. ඒක ෙහොඳයි.   වයස 
අවුරුදු  තිහ තිස්පහ ෙවනෙකොට අපිට ෙප්නවා, රාජ්ය අංශෙය් 
ෙවන්න පුළුවන්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙවන්න පුළුවන් කාන්තා 
සහභාගිත්වය  හුඟක් වැඩියි. ඔබතුමා බලන්න  වයස අවුරුදු  තිස් 
පෙහන් පස්ෙසේ ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පවා, අවුරුදු තිස්පෙහන් පස්ෙසේ ෙමොකද ෙවන්ෙන්? වයස 
තිස්පෙහන් පස්ෙසේ ඒ කාන්තාවට තනිකරම දරුවන් හදා වඩා 
ගැනීෙම් කාර්යය පැවෙරනවා. එම නිසා ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය 
අනාගතය ඒ සඳහා කැප කරන්න ෙවනවා. අද ලංකාෙව්ත්, 
ෙලෝකෙය්ත් තිෙබන ෙලොකුම පහ්නය තමයි දරුවන්ෙග් වගකීම 
කාන්තාවන්ට භාර දී තිබීම නිසා  කාන්තාවන්ට වෘත්තීෙයන් 
ඉහළට යන්නට ෙනොහැකි වීම. ඒක තාත්තලාට කරන්නටත් 
බැහැ. අම්මායි, තාත්තායි සම සමව ෙම් කටයුතු කරන්න ඕනෑය 
කියන පිළිගැනීම තිබුණත්, තාත්තා ඉන්ෙන්ත් ආර්ථික යුද්ධයක. 
එම නිසා අපි ඔබතුමාට කියන්ෙන් ඔය ෙලොකු ෙද්වල්;  SDGs  17 
කරන්න කලින්, කාන්තාවන්  සියයකට වැඩිෙයන් වැඩකරන සෑම 
රාජ්ය ආයතනයකම, සෑම ෙපෞද්ගලික ආයතනයකම 
අනිවාර්යෙයන්ම රජෙයන් - රජෙය් යම් කිසි දායකත්වයක් ඇතිව, 
ෙපෞද්ගලිකව වුණත් පශ්නයක් නැහැ. - දිවා සුරැකුම්  මධ්යස්ථාන  
පද්ධතියක් හරියාකාරව හදන්න ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුෙවන් 
නීතියක් ෙග්න්න. ෙලෝකෙය් තිෙබන පධාන solution  එක 
ෙමයයි.   

North Koreaවල බලන්න. North Korea   සම්බන්ධව විවිධ 
මත තිෙබනවා. නමුත් ෙල්කෙය් ෙහොඳම day care system  එක 
තිෙබන්ෙන් North Koreaවල. දැන්  ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් අප 
දැක තිෙබනවා, සමහර නිලධාරි මහත්මීන් තමන්ෙග් දරුෙවෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එක්කෙගන එනවා ඉස්ෙකෝල ය ඇරුණාම. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ පමාණය අඩුයි. ෙගොඩක් තැන්වල එෙහම 
කරනවා. දරුවන් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීම සම්පූර්ණෙයන්ම 
කාන්තාවට පැවෙරන සමාජ කමයක් තමයි අෙප් රෙට්  
තිෙබන්ෙන්. ඒ කටයුතු තාත්තාට කරන්නත් බැහැ. ෙලෝකෙය් 
North Korea වාෙග් ඉතාම extreme ෙවනත් රටක් ගත්තත්, 
යුෙරෝපය ගත්තත් ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථාන 
පද්ධතියකින් තමයි ඒ තත්ත්වය අවම කරෙගන තිෙබන්ෙන්, ගරු 
ඇමතිතුමනි. එතෙකොට දරුවාෙග් ආරක්ෂාව සහ අෙනකුත් ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් අම්මාට පශ්නයක් නැහැ. ෙම්ක නිකම් ෙබොෙහොම 
සරල ෙදයක් වාෙග් ෙපනුණාට ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන 
- ඒ කියන්ෙන් මහත්තයාට කාර් ෙගොඩාක් තිෙබන, ඩයිවර්සල්ා 
පහක් හයක් ඉන්න ෙගදරක ෙකෙනකුෙගන් අහන්න එපා.- 
සාමාන්යෙයන් මධ්යම පන්තික, පහළ මධ්යම පන්තික, අම්මයි 
තාත්තයි දරුෙවොයි ඉන්න ෙගදරකින් අහලා බලන්න; එවැනි 
ෙගදරකින් ෙසොයලා බලන්න. ෙම් පශ්නය නිසා ඒ කාන්තාවන් 
සුවිශාල පීඩනයක් විඳිනවා. ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය අනාගතය, 
අධ්යාපනය ආදී  හැම ෙදයක්ම දරුවන් ෙවනුෙවන් කැප කරනවා.   
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ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට් වැඩ කරන කාන්තාෙවෝ 
ගත්ෙතොත් රැකියා තුනක් කරන බව ඔබතුමා දන්නවා ඇති. උෙද් 
4.00 ඉඳලා 6.30 වන ෙතක් එක රක්ෂාවක් කරනවා. උයනවා, 
පිහනවා, ෙගදර ඔක්ෙකොම වැඩ කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ආර්ථිකයට 
දායක ෙවන්න රක්ෂාවට - job  එකට-  යනවා. ඒක ඉවර කරලා රෑ 
හතට, අටට ෙගදර යනවා. ඊට පසේසේ නැවතත් ගෘහමය කටයුතුත්, 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතුත් ඔක්ෙකොම කරනවා. ඇය jobs 
තුනක් කරනවා. ෙලෝකෙය් පළමුවැනි වහලිය බිරිඳ. මම ඒ ගැන 
ෙගොඩක් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාට කියන්ෙන් 
ෙම්ක industry එකක් බවට පත් කරන්න කියලායි. ඒකට 
රජෙයන් උදවු කරන්න. Private sector එකටත් කථා කරලා day 
care centres  පටන් ගන්නා ආයතනවලට  යම් කිසි මිලක් සහ 
පමිතියක් හඳුන්වා දීලා ඔබතුමන්ලා ඒ අයට සහනයක් ෙදන්න. 
Day care centres industry එකට යනවා නම් අපි ෙම් විධියට උදවු 
කරනවා කියන්න. රජෙයනුත් කිහිපයක් කරන්න. අපි අහලා 
තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකතුමා එෙහම උත්සාහ 
කරනවා කියලා. ඒක කරන්න ඕනෑ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විතරක් 
ෙනොෙවයි. කාන්තා අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන 
ෙකොට මෙග් පළමුවැනි ෙයෝජනාව අන්න ඒකයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක විමධ්යගත විෂයයක් ෙන්ද?  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnaya)   
ඔව්. ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. පළාත් සභාෙවන් කළත් කමක් 

නැහැ.ෙපෞද්ගලික අංශෙයනුත් කරන්න. ෙපෞද්ගලික අංශයට 
කරන්න පුළුවන් ෙන්. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලාට ෙලොකු වැඩ කරන්න 
බැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට ෙලොකු ෙද්වල් කථා 
කරන්න පුළුවන් වුණාට ෙලොකු වැඩ කරන්න බැහැ. ඒ නිසා 
ඔබතුමා ඇමතිකෙම් ඉන්න ඉදිරි කාලය තුළ ෙම්ක කරන්න. ඒ 
එක කරුණක්.  

 ෙදවැනි කරුණත් ඒකටම අදාළයි. වැඩිහිටි මධ්යසථ්ාන ගැනත් 
කියන්න තිෙබන්ෙන් ඒ කාරණාම තමයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, තිරසාර සංවර්ධනය පැත්ෙතන් ගත්තාම 
ෙදවැනි ෙයෝජනාව විධියට කාන්තා අයිතිවාසිකම් ගැන වචනයක් 
ෙදකක්  කියන්න කැමැතියි.  ගබ්සා නීතිය සම්බන්ධ කාරණාව 
දැන් අෙප් රට තුළ යම් කිසි දුරකට සාකච්ඡාවට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව අධිකරණ අමාත්යාංශයත් යම් ෙදයක් 
කර ෙගන යනවා. අෙප් දැනීෙම් හැටියට ගබ්සා නීතිය ආරම්භ කර 
තිෙබන්ෙන් 1883දීයි.  ලංකාෙව් එක එක ගණන් ඉලක්කම් 
කියනවා; 3000, 4000 ගබ්සා කරනවා කියලා ෙගොඩාක් අය 
දන්නවා. පිරිමි අය කියනවා ෙම්ක "ෙහණ ෙලඩක්" කියලා. 
සමහර ආගමික නායකෙයෝත් කියනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසන් වී ෙගන යනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම තව විනාඩි ෙදකකින් අවසන් කරන්නම්.   

ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. අෙප් රෙට් ගබ්සා 
නීතිය ෙගොඩාක් පරණයි. ඒ නිසා ඒක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. අද 
තිෙබන නීතිය අනුව අපි දකින ෙද් තමයි, දැරිවියක් දූෂණයට ලක් 
ෙවලා දරුෙවක් හැදුණත් ඒ දැරිවියට ඒ කලලය අයින් කරන්න 
අයිතිය නැහැ. එෙහම නැත්නම් ෙලඩ ෙරෝගයක් තිබුණත් ඒක 
කරන්න බැහැ. ස්තී දූෂණයට ලක් ෙවලා දරුෙවක් හැදුණත් ඒ 
කලලය අයින් කරන්න බැහැ.  ෙම්ක ඉතාම වැරදි අදහසක්. ඒක 
කරන්න බැහැයි කියලා තමයි ෙම් රට හිතාෙගන ඉන්ෙන්. 
කාන්තාව කියන්ෙන්ත් මනුස්සෙයක්. එයාෙග් ඇඟ කුලියට ෙදන 
තැනක් ෙනොෙවයි.  ඔබතුමාෙග් අකමැත්ෙතන් ඇ ෙඟ් ටැටූ එකක්; 
පච්චයක් ෙකොටනවාට ඔබතුමා කැමැතිද? අකමැත්ෙතන් ඇ ෙඟ් 
පච්චයක් ෙකොටනවාට පිරිමි කැමැතිද? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, 
නැහැ. මට ෙවලාව නැහැ. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ඇ ෙඟ් පච්චයක් 
ෙකොටනවාටවත් මම කැමැති නැහැ. අපි අකමැති විධියට 
ෙකොණ්ඩය කපනවාටවත් අපි කැමැති නැහැ. හැබැයි, 
කාන්තාවන්ට කියනවා තමන් අකමැති සිද්ධියකින් ලැබුණ 
දරුෙවක් දරා ෙගන හිටපන් කියලා. ඇඟ කියන්ෙන් මනුස්සයින්ට 
අයිති ෙදයක්. ඇඟ ගැන තීන්දු කරන්න ඕනෑ, ඒ ඇඟ අයිති 
මනුස්සයායි.  අපි කියන්ෙන් මාස නවයක් ගත වුණු කලල විනාශ 
කරන්න කියලා ෙනොෙවයි.  අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා 
කාන්තාවන්ට ඒ අයිතිය ලබා ෙදන්න කියලා. කාන්තාව ඉපදිලා 
තිෙබන්ෙන් දරුෙවෝ වදන්න හදන්න පමණක් ෙනොෙවයි. ඇයට 
වෘත්තීය ජීවිතයක් තිෙබනවා. ඇයට සමාජ ජීවිතයක් තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔය ෙයෝජනා ෙදක තමයි  
සමාජයීය පැත්ෙතන්  මම  ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒවා අවධානයට 
ගන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමාෙග් පනත් ෙකටුම්පතට 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන බවත්, ඊළඟ විවාදය දවෙසේදී අෙප් පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් මෙග් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන බවත් පකාශ කරමින් 
ම  ෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 5.51] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවසථ්ාව ලබා දීම ගැන 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. තිරසාර සංවර්ධනය කියලා 
කියන්ෙන් අනාගත පරපුෙරහි අවශ්යතා සපුරාලීමට ඇති 
හැකියාවට බාධාවක් ෙනොවී වර්තමාන පරපුෙරහි අවශ්යතා 
සපුරාලීම සඳහා සංවර්ධනය කිරීමයි. කලින් කිව්වා වාෙග් 2000 
වර්ෂෙය්දී  Millennium Development Goals කියලා හඳුනාෙගන 
ෙලෝකය එක මාවතක් ඔස්ෙසේ දියුණු කරන්න අවශ්ය කමෙව්දයක් 
ගැන ෙලෝක නායකෙයෝ එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවක් 
ගත්තා. නමුත්, ඒ කමෙව්දෙය් අසාර්ථකභාවය දැක්කම 
විෙශේෂෙයන්ම 2015 සැප්තැම්බර් මාසෙය් නිව්ෙයෝර්ක් නුවර 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් පධාන කාර්යාලයට රැස ්ෙවච්ච 
ෙලෝක නායකෙයෝ, තිරසාර සංවර්ධනෙය් වැදගත්කම තීරණය 
කළා. අෙප් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමා කිව්වා, 
"කම ෙව්ද එන්න - එන්න ෙවනස් ෙවනවා." කියලා. එතුමන්ලාෙග් 
කමෙව්දයත් එන්න - එන්නම ෙවනස් වුණා. එදා ගහලා බලය 
ගන්න උත්සාහ කළා. අද පජාතන්තවාදීව බලය ගන්න උත්සාහ 
කරනවා. ඒ විධියට කමෙව්ද එන්න - එන්න ෙවනස් ෙවනවා.  

තිරසාර සංවර්ධනෙය් වැදගත්කම දැන ගත්තු ෙලෝක 
නායකෙයෝ ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා Sustainable Development 
Goals 17ක් හඳුන්වලා දුන්නා. ෙලෝකය එක මාවතක් ඔස්ෙසේ 
සමබර, සමතුලිත ෙලෝකයක් - planet එකක් -කරන්න අවශ්ය 
ගමන් මාර්ගය කියලා අරමුණු 169ක් ෙම් ඉලක්ක 17 ඔස්ෙසේ 

263 264 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ෙපන්වලා දුන්නා. තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන්හි වැදගත්කම 
තිෙබන්ෙන් ෙලෝකෙය්ම දිලිඳුකම පිටුදැකීම; පෘථිවිය ආරක්ෂා කර 
ගැනීම; සැමට ෙසෞභාග්යය උදා කර ගැනීම කියන එක තුළයි. 
ඔන්න ඔය ෙත්මා තුන එකතු ෙවලා තමයි ෙම් ඉලක්ක 17 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 
හඳුනාෙගන තිෙබන්ෙන් ෙම් කමෙව්දය ගැන හිතලා, ෙම් 
කමෙව්දය මූලික කරෙගන. ෙම්වා රට තුළ කියාත්මක කිරීම සඳහා 
අවශ්ය යාන්තණය සකස් කිරීම සඳහා තමයි අද ශී ලංකා තිරසාර 
සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත නීතිගත කරන්න කටයුතු කරෙගන 
යන්ෙන්. රට ගැන ආදරයක්, කැක්කුමක් තිෙබන ෙකෙනක් නම්, 
රට ගැන හිතන ෙකෙනක් නම් ශී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් 
ෙකටුම්පතට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙලෝක නායකෙයෝ 2015 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් නිව්ෙයෝර්ක් නුවරදී ෙම් ඉලක්ක හඳුනා 
ගත්තත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාත්, ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් 2015 ජනවාරි 08වැනි දා 
ඡන්දයට එන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් අවශ්යතා ටික හඳුනා ගත්තා. ඒක 
තමයි අපි යහ පාලන පතිපත්ති කියලා ෙම් සංවර්ධන ඉලක්කයන් 
නම් කෙළේ. අපි "දින 100කින් අලුත් රටක්" කියන ෙත්මාව තුළ 
සංවර්ධන ඉලක්ක සියල්ලම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් 
අපි රජයක් වශෙයන් ෙම් පිළිබඳව ආඩම්බර ෙවනවා. ෙලෝකෙය් 
නායකෙයෝ තීරණය කරන්න මාස අටකට ඉස්ෙසල්ලා අෙප් රෙට්  
වර්තමාන නාය කෙයෝ තීරණය කළා, "ෙමන්න ෙම්කයි යන ගමන් 
මාර්ගය" කියලා. ඒ හින්දා ෙම්ක අපට අලුත් අත් දැකීමක් 
ෙනොෙවයි. අපි ෙම් සඳහා රට දැනටමත් ෙපළගස්වලා  තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම දිලිඳුකම පිටුදැකීමට අපි කටයුතු කරමින් 
පවතිනවා. අපි ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්ත්, ජනවාරි 08 
විප්ලවය ආෙව්ත් ඒකාධිපති පාලනෙයන් මුදවා ෙගන යහ පාලනය 
කියන එක තිරසාර සංවර්ධන පතිපත්ති මාලාව තුළ ෙගන යන 
ෙපොෙරොන්දුව තුළයි. එෙහම නම්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුමත 
කිරීමත් සමඟම ෙම් රජය යන ගමන් මාර්ගය තවත් ශක්තිමත් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අපි වැඩ කරලා තිෙබනවා.  

දිලිඳුකම තුරන් කිරීම සඳහා සමෘද්ධි කමෙව්දය 
නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය කරලා තිෙබනවා. ඉස්සර හඳුනන අය 
ශක්තිමත් කිරීමට තිබුණු කමය, යාළුෙවෝ ශක්තිමත් කිරීමට තිබුණු 
කමය ෙවනුවට අද නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය කරලා අඩු 
ආදායම්ලාභින් ශක්තිමත් කරන කමය අපි හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, සමෘද්ධි ආධාරය ෙදගුණයක් කරලා තිෙබනවා. 
හැෙමෝටම ෙගයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. සිෙමන්ති 
ෙකොට්ට ලබා දීලා තිෙබනවා.  ණය ෙනොව ආධාර ලබා දීලා 
තිෙබනවා. හිටපු ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා  ෙපොදු 
පහසුකම් ඇමතිතුමාට ෙවලා තිෙබන්ෙන්, බැල්ලියක පස්ෙසන් 
ගිය ෙසල්ලක්කාර බල්ෙලකුට ෙවච්ච ෙද්යි. අද ෙම් සභාෙව් 
පශ්නයක් ඇති වුෙණ්ත් ඒක නිසයි. මී පැණි කියලා කැමැත්ෙතන් 
සන්ධානයට එකතු වුණා. නමුත්, දැන් ගලවා ගන්න බැරුව, 
එළියට එන්න බැරුව දඟලනවා. අද දවල් වරුෙව්ම හිටපු 
ඇමතිතුමාට තිබුණු පශ්නය වුෙණ් ඔන්න ඕකයි. නමුත් අපි අෙප් 
රාජකාරිය හරියට කරලා නිවාස පශ්නය විසඳන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නිදහස් අධ්යාපනය සහ නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
සංවර්ධනය කරන්නට ඉතිහාසෙය් කවදාවත් නැති පරිදි අපි මුදල් 
දීලා තිෙබනවා. රුපියල් ලක්ෂ තුනකට පාසල් දරුවන් රක්ෂණය 
කරලා තිෙබනවා. ෙනොමිලෙය් ගිලන් රථ ෙසේවයක් රෙට් ඇති 
කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඖෂධ මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි 
නිව්ෙයෝර්ක් නුවරදී එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් පධාන 
කාර්යාලයට රැස් වුණු ෙලෝක නායකෙයෝ එකඟ වුණු තිරසර 

සංවර්ධන ඉලක්කයන්ෙග් සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රජය 
ඒවා කියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
අවුරුද්ද වන විට සෑම ගාම නිලධාරි වසමකටම  රුපියල් ලක්ෂ 
එකහමාර ගණෙන් දීලා, ඒවා ගම් මට්ටමින් ස්වයං රැකියා 
කරන්නට උත්සාහ කරන කාන්තාවන්ට සහ තරුණයන්ට ආධාර 
වශෙයන් ෙබදා දීලා දිළිඳුකම නැති කරන කමෙව්දය අපි හදලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි "ස්ව ශක්ති" කියලා ණය කමෙව්දයක් 
ඇති කරලා දීලා තිෙබනවා, ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහා. 
ඒ තුළින් අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ඉහළ නංවා 
දිලිඳුකම පිටු දැකීෙම් කමෙව්දය අපි හඳුන්වලා දීලා තිෙබනවා. 
කිරි පිටි, පාන් පිටි, සැමන් වාෙග් අත්යවශ්ය ආහාර දව්යවල මිල 
අඩු කරලා තිෙබනවා. අද 2014 තිබුණාට වඩා අවම මුදලකින් 
කෑම කාලා ඕනෑම ෙකෙනකුට ජීවත් ෙවන්නට පුළුවන් 
කමෙව්දයක්, කිරි පිටි, තිරිඟු පිටි, සැමන් වාෙග් අත්යවශ්ය ආහාර 
දව්යවල මිල අඩු කරලා එදාට වඩා අඩු ජීවන වියදමකින් ජීවත් 
ෙවන්නට පුළුවන් කමෙව්දයක්, ෙම් රටට හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා.  

වැඩිහිටි දීමනාව ෙදගුණ කරලා, ආබාධිත දීමනාව වැඩි 
කරලා, වැඩිහිටි තැන්පතු සඳහා බැංකු ෙපොලිය වැඩි කරලා දුගී 
දුප්පත්භාවය ෙම් රෙටන් තුරන් කිරීම සඳහා අවශ්ය ආර්ථික 
ශක්තිය දීලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් රෙට් නාස්තිය 
නැති කරලා තිෙබනවා. එදා අඩු ආදායම් ලබන ජනතාවට පැළ 
ෙවන්ෙන් නැති ඇට ටිකක් ෙබදලා ඒ අය රැවටුවා.  ඒ සඳහා  
රුපියල් ෙකෝටි හතක් වියදම් කළා. එෙහම නැත්නම් තමන් 
හඳුනන හිතවත් අයට මහන මැෂින් දුන්නා. නමුත් මහන්න අවශ්ය 
අයට මැෂින් දුන්ෙන් නැහැ. ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරලා සති 
ෙපොළවල් හැදුවා. ඒ සති ෙපොළවල් හැදීෙමන් රටට වුණු ආර්ථික 
යහපතක් නැහැ.  ඒ වාෙග් කරපු නාස්තිය අපි නැති කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් හැම නාස්තියකින්ම කෙළේ, -තවම අපට ඒක 
ෙවනස් කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා- රෙට් දුප්පත් 
ජනතාවෙගන් පික් ෙපොකට් ගහන බද්ෙදන්. සියයට 75ක් රට 
කරවන ආදායම එකතු කර ගත්ෙත් බදුවලින්. ධනවතුන්වත්, 
රාජ්ය ආයතනවත් ෙනොෙවයි අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන් තමයි ඒ බදු 
ෙගව්ෙව්. ඒ අය කබෙලන් ළිපට වැෙටනවා වාෙග් වුණා, ෙම් බද්ද 
අය කිරීම නිසා. පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ් අහිංසක දුප්පත් 
ජනතාවට මී පැණි ෙපන්වලා කසාය ෙපොවපු යුගයක්. නමුත් ඒ 
කසාය බීපු සමහර අය අතර ඒ මී පැණි කියලා හිතන ෙකොටසක්  
අදත් සිටීම කනගාටුදායක කරුණක් ෙවනවා. 

එදා දුප්පත් ජනතාවෙගන් අය කර ගන්නා  බදු ගැන ඒ අය  
දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. මිනිසුන් හිතුෙව් ෙම් සහනාධාර ෙදන්ෙන් 
ආණ්ඩුෙවන් කියලා. තමුන්ෙගන් අය කරලා තමයි, බදු ගහලා 
තමයි ෙම්වා ෙදන්ෙන් කියන එක ජනතාවට ෙපන්වූෙව් නැහැ. 
සහනාධාර ගැන ෙපන්වූවා මිසක් අය කරන බදු ගැන ජනතාව 
දැනුවත් කෙළේ නැහැ. නමුත් පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන 
ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අපි ජනතාව දැනුවත් කරලා තිෙබනවා, 
"ෙමන්න අපි බදු ගන්නවා, ෙමන්න ෙම් විධියටයි අපි බදු අය 
කරන්ෙන්, ෙමන්න ෙම්වායි සහන" කියලා. විනිවිද ෙපෙනන 
ආකාරෙයන් කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙව්ලාව නම් අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කළා. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ඇති කරලා 
ස්වාධීනව කටයුතු කිරීෙම් අයිතිය ඇති කළා. ඒ වාෙග්ම නිදහෙසේ 
අදහස් පකාශ කරන්න, නිදහෙසේ පාලන තන්තය විෙව්චනය 
කරන්නට අද අවස්ථාව තිෙබනවා. බලන්න, අද දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාව කථානායකතුමාෙග් නිෙයෝගෙයන් 
ෙපොලීසිෙයන් ෙහෝ ෙගනැල්ලා සභාෙවන් එළියට ඇදලා දාන්න 
තිබුණා. නමුත් පජාතන්තවාදී කමෙව්දය තුළ අපි මන්තීවරුන්ෙග් 
කැමැත්ත අරෙගනයි ඒ කටයුත්ත කෙළේ. එදා තිබුණු කමෙව්දය 
ෙනොෙවයි අද ෙවනස් කමයකුයි අනුගමනය කරන්ෙන්. ඒක අෙප් 
නිවටකමක් ෙහෝ අෙප් අඩු පාඩුවක් ෙනොෙවයි. පජාතන්තවාදයට 
ගරු කරන කමෙව්දයක් අපි නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. එම 
නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, අද යහ පාලන කමෙව්දය අෙප් 
ජයගහණයයි කියලා. 2015 ජනවාරි 08ෙවනි දා අපි ගත්තු තීන්දු 
තීරණ 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් ෙලෝක නායකයන් නිව්ෙයෝර්ක් නුවරදී තිරසාර 
ඉලක්කයන් වශෙයන් හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධවත් 
ආඩම්බර ෙවමින්, 2020  වන විට යහ පාලනය කියාත්මක වන 
අලුත් රටක් නිර්මාණය කිරීමට අපි ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොන බාධක ආවත් කරෙගන යන බව සඳහන් කරමින්, මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is Hon. K. Thurairetnasingam. You 

originally had 15 minutes, but with the two hours’ 
disturbance, now you will get only seven to eight minutes 
the most. -[Interruption] If you do not wish to speak now, 
I would call upon the next speaker, Hon.S. Shritharan. -
[Pause] Then,  Hon. Gnanamuthu Srineshan may speak.  

We have 30 minutes more before we conclude today's 
Proceedings. Out of that , we will have about 10 to 12 
minutes for the Opposition and 15 minutes for the 
Government.   

 
[பி.ப. 6.00] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  

நிைலெப தகு அபிவி த்திச் சட்ட லம் - Sustainable 
Development Bill சம்பந்தமான விவாதத்தில் உைரயாற்றக் 
கிைடத்தைமையயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். எம  நா  
சுதந்திரம் அைடந்த காலத்தி ந்  இன் வைர “அபிவி த்தி 
அைடந் வ ம் நா ” என்ற நாமத்ேதா  இ ந்  
ெகாண் க்கின்ற . இந்த நா  “அபிவி த்தி அைடந்த நா ” 
என்ற ஒ  கட்டத்ைத அைடயேவண் மாக இ ந்தால், 
“நிைலெப தகு அபிவி த்தி” என்ற ஓர் எண்ணக்க  எம  
நாட் ல் ெசயற்பாட்  ாீதியாகத் ெதாழிற்படேவண் ய ஓர் 
அவசியம் இ க்கின்ற . இந்த நிைலெப தகு அபிவி த்திைய 
அைடயாதவைரக்கும் நாங்கள் “அபிவி த்தி அைடந்த நா ” 
என்ற நாமத்ைதப் ெப வ  க னமாக அைமந் வி ம். அந்த 
வைகயில், எம  நாட் ல் மனித வளம் இ க்கின்ற , ெபௗதிக 
வளம் இ க்கின்ற . அத்ேதா , கால வளம், தகவல் வளம் 
என்பன ம் இ க்கின்றன. ஆனால், நிதி வளம்தான் எங்க க் 
குப் பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . இந்த வளங்கைளச் சாியான 

ைறயில் காைமெசய் , பயன்ப த் கின்றேபா தான் 
எம  நாட்ைட நிைலெப தகு அபிவி த்தி என்ற ஒ  
நிகழ்ச்சிநிர க்குள் ெகாண் ெசல்லக்கூ ய வாய்ப்  ஏற்ப ம்.  

குறிப்பாக, எம  நாட் ள்ள மனித வளத்திைன 
எந்தள க்கு நாங்கள் காைம ெசய்தி க்கின்ேறாம், இந்த 
மனித வளத்தின் பயன்பாட் ைன எந்தள க்கு எம  
நாட் க்குப் ெபற் க்ெகா த்தி க்கின்ேறாம், அல்ல  திறைம 

ள்ள மனித வளத்திைன எம  நாட் க்குள் ைவத்தி க் 
கின்ேறாமா? என்ற பல விடயங்கைள நாங்கள் வினா 
அ ப்பைடயில் பார்க்கின்றேபா , அவற் க்குத் 
தி ப்திகரமான விைட எங்க க்குக் கிைடப்பதாக இல்ைல. 
அதாவ , எம  மனித வளம் இன்  பல இடங்களில் 

ஷ்பிரேயாகம் ெசய்யப்பட் க் ெகாண் க்கின்ற . சில 
திறைமயான மனித வளங்கள் நாட்ைடவிட்  லம்ெபயர்ந் , 
இன்  “டயஸ்ேபாரா” என்ற வைகயில், ெவளிநாட்  
அபிவி த்திகளில் தங்கள  பங்களிப் கைளச் ெசய்  
ெகாண் க்கின்றனர். எனேவ, இப்ப யான ஒ  
சூழ்நிைலயில் எம  மனித வளத்திைனத் திறைமயாகப் 
பயன்ப த் வதற்குாிய ேவைலத்திட்டம் எங்க க்கு 
இ க்கேவண் ம். இவ்வா  மனித வளத்ைதச் சாியான 

ைறயில் பயன்ப த் கின்றேபா , நிைலேபறான 
அபிவி த்திைய அைடவதற்குாிய ஒ  திற ேகால் உ வாக் 
கத்திற்கான வாய்ப்  இ க்கின்ற .  

இன்ைறய காலகட்டத்தில் ேவைலயில்லாத பட்டதாாிகள் 
ெத க்களிேல நீண்ட நாட்களாகப் ேபாரா க்ெகாண் க் 
கிறார்கள். நாங்கள் இவர்க க்கு இலவசக் கல்விைய 
வழங்குவதற்காகப் பாடசாைல மட்டத்தி ம் பல்கைலக்கழக 
மட்டத்தி ம் அதிகள  நிதிையச் ெசல  ெசய்தி க்கிேறாம். 
எம  நாட் ல் அரச ைறயாக இ க்கட் ம், தனியார் 

ைறயாக இ க்கட் ம், இந்தத் ைறகளில் இப்ப யான 
பட்டதாாிகைளப் பயன்ப த்தக்கூ ய அள க்கு எங்களிடம் 

ற்ேபாக்கான ேவைலத்திட்டங்கள் இ க்கின்றனவா? 
என்பைதப் பற்றி நாங்கள் ஆராயேவண் ள்ள . இந்த 
ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் தங்க ைடய பட்டப் ப ப்ைப 

த்த ம் ேவைலவாய்ப் க்காக அைலகின்றார்கள். அரச 
ைறகளில் எல்ேலா க்கும் நாங்கள் ேவைலகைளக் 

ெகா த் விட யா .  எனி ம், எம  பிரேதசங்களில் பல 
வைகயான ெதாழிற்சாைலகைள அல்ல  ெதாழிற்பயிற்சி 
நிைலயங்கைள நி வதன் லமாக இந்த ேவைலயற்ற 
பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப்ைபக் ெகா க்க ம். 
கடந்த காலத்தில் அங்கு பல ெதாழிற்சாைலகள் 
இயங்கிவந்தன. அந்தத் ெதாழிற்சாைலகளில் எம  
பட்டதாாிகள் உட்பட கீழ்மட்டத்தில் கற்றவர்கள்கூடத் 
ெதாழில்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வாய்ப்பி ந்த .  
இதனால் ெதாழில்கைளத் ேதடேவண் ய அவசியேமா, 
ெதாழில் வாய்ப் க க்காக திகளில் இறங்கிப் ேபாராட 
ேவண் ய அவசியேமா இ க்கவில்ைல.   

ஆனால், இன்ைறய காலகட்டத்தில் நல்லாட்சி அரசாங்கம் 
நி வப்பட்டதன் பின்னர் பட்டதாாிகள் மத்தியி ம் மக்கள் 
மத்தியி ம் பல எதிர்பார்ப் க்கள் காணப்பட்டன.  ஏெனனில், 
10 இலட்சம் ேவைல வாய்ப் க்கைளப் ெபற் த வதாக 
மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்கள் ேதா்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் 
உத்தரவாதமளித்தி க்கின்றார்.  எனேவ, இந்தப் பட்டதாாி 
க ம் அந்த ேவைலவாய்ப் க்கள் தங்க க்கும் கிைடக்கும் 
என்ற நம்பிக்ைகயில் இ ந்தார்கள். இந்தப் பட்டதாாிக ம் 
சாி, அவர்களின் ெபற்ேறார்க ம் சாி, இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்ைத ஏற்ப த் வதில் கணிசமான பங்களிப்ைபச் 
ெசய்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் திய அரசாங்கத்ைத 
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ஏற்ப த்தி, அத டாகத் ெதாழில் வாய்ப் க்கைள ம் 
ெபற் க்ெகாள்ளலாம் என்ற அ ப்பைடயில் ைனந்  
ெசயற்பட்டார்கள். இன்ைறய நிைலயில் அந்தப் பட்டதாாிகள் 
மட்டக்களப்பி ம் சாி, அம்பாைறயி ம் சாி, தி ேகாண 
மைலயி ம் சாி, வட லத்தி ம் சாி, ெதன் லத்தி ம் சாி, 
ெதாழில் வாய்ப் க்களில்லாமல் ெத க்களில் நீண்டகாலமாகப் 
ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  எம  இைளஞர் வளம் 
என்ப  ஒ  மகா சக்தியாக இ க்கின்ற . இந்தப் ெப ம் 
வளத்திைன நாங்கள் பயன்ப த்தத் தவ ேவாமாக இ ந்தால், 
அவர்கள் விபாீதமான பாைதயில் ெசல்லக்கூ ய வாய்ப் க்கள் 
இ க்கின்றன.   

கடந்த காலத்தில் 1971ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் JVP 
ரட்சிெயான்  ஏற்பட்ட .  அந்தக் காலப்பகுதியி ம் கற்ற 

இைளஞர்கள் ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெப வதற்காகப் பல 
யற்சிகைள ேமற்ெகாண்டார்கள். ெதாழில் வாய்ப்பிற்குாிய 

உாிைம அவர்க க்கு ம க்கப்பட்ட ம் 1971ஆம் ஆண் ப் 
ரட்சிக்கு அ ப்பைடயாக இ ந்த . அேதேபான் தான் 

வட லம், கிழக்குப் லம் என்பவற்றி ம்கூட, கடந்த காலத்தில் 
தமிழர் வி தைலக் கூட்டணியினர் 6 அம்சக் ேகாாிக்ைகைய 

ன்ைவத்தார்கள். அந்த 6 அம்சக் ேகாாிக்ைககளில் ஒன்றாக, 
தரப்ப த்தைலக் ைகவிடேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைக 
இ ந்த . அதாவ  தரப்ப த்த ன் லமாக, இைளஞர், 

வதிகளின் திறைமக்ேகற்ற விதத்தில் பல்கைலக்கழகப் 
பிரேவசத்திற்கான ைழ ப் பாைதயிைன அைடத்  
விடக்கூடாெதன்  அந்தக் காலத்தில் அவர்கள் ேபாரா  
னார்கள்.  வட லத்தில் ேபாராட்டம் ஏற்ப வதற்கு அ ம் 
ஒ  காரணமாக இ ந்த .  அ மட் மல்ல, இன் ம் பல 
இனாீதியான இடர்பா கள் இ ந்த ம் காரணமாக இ ந்த . 
ெமாழிப் பிரச்சிைனயி ந்த ; இனப்பிரச்சிைனயி ந்த . 
இதேனா  கல்விப் பிரச்சிைன ம் இைணந்ததனால் அந்தக் 
காலத்தில் அவர்க ம் ேபாராட ேவண் ய நிைலக்கு 
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார்கள். எனேவ, கடந்த கால JVP 

ரட்சியாக இ க்கட் ம், அல்ல  தமிழ் இைளஞர்களின் 
ேபாராட்டமாக இ க்கட் ம்,  இவற் க்கு இைளஞர் வதிகள் 
ெதாழில் வாய்ப் க்களில் றக்கணிக்கப்பட்டைம ம் ஒ  
காரணமாக இ ந்தி க்கின்ற .   

எவ்வாறாயி ம், மக்கள் கடந்தகால அரசாங்கத்ைதவிட 
இன்ைறய ‘நல்லாட்சி’ அரசாங்கத்தின்மீ  பலத்த எதிர்பார்ப் 

டன் இ க்கின்றார்கள். அரச ைறயாக இ க்கட் ம், 
அல்ல  ைகத்ெதாழிற் ைறயாக இ க்கட் ம், எந்தத் 

ைறயிலாவ  அவர்க க்குத் ெதாழில் வாய்ப்ைபப் 
ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய விதத்தில் அரசு ெசயற்பட 
ேவண் ெமன்ற அ ப்பைடயில், அவர்கள் இன்  திகளில் 
இறங்கிப் பல நாட்களாகப் ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள்; 
24 மணித்தியாலங்க ம் அவர்கள் தியில் நிற்கின்ற ஒ  
நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . இப்ப யான ேபாராட்டங் 
களால் இைளஞர்கள் விபாீதமான திைசயில் சிந்திக்காமல், 
விபாீதமான பாைதயில் ெசல்லாமல் சாியான ெநறி ைறயில் 
ெசல்வதற்கு ஏற்றவிதத்தில் இந்த மனித வளங்கைளத் 
திட்டமிட் ப் பயன்ப த்த ேவண் ம். அவ்வா  திட்டமிட் ப் 
பயன்ப த் வதன் லமாக நிைலெப தகு அபிவி த்திைய 
நாங்கள் ெபற் க்ெகாள்ள ம்.   

அ மட் மல்ல, எம  நாட் ந்த ஏராளமான 
த்திஜீவிகள் லம்ெபயர்ந்  பல நா க க்குச் ெசன்  

விட்டார்கள். அவர்கள் இங்ேக இலவசக் கல்விையக் 
கற்றார்கள். அவர்கள் கற்ற கல்விக்குாிய, கடைமக்குாிய 
ெவளிப்பாட் ைனச் ெசய்வதற்கு ன்னர் இந்த நாட் ல் 
இடம்ெபற்ற த்த சூழ்நிைல காரணமாக ெவளிநா க க்குச் 

ெசன்  அந்த நா களின் அபிவி த்தியில் கூ தலான 
பங்களிப் ச் ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். எனேவ, 
அப்ப ப்பட்ட மனித வளங்க ம் எம  நாட் க்குள் 
வரக்கூ ய விதத்தில் அரசியல் பிரச்சிைனக்கான- இனப் 
பிரச்சிைனக்கான சு கமான தீர்ெவான்ைறக் காணேவண் ம். 
அவ்வாறான இணக்கமான, வ தான நம்பக்கூ ய ஒ  
தீர்விைனக் காண்கின்றேபா  ெவளிநா களின் உற்பத்தி 
க க்காகத் தம்ைம அர்ப்பணித் க்ெகாண் க்கின்ற 
இைளஞர், வதிகைள எம  நாட் க்குக் ெகாண் வ வதற்கு 
வாய்ப்பி க்கின்ற . எனேவ, ேவைலயற்ற பட்டதாாிகளாக 
இ க்கட் ம், எம  நாட் க்குச் ெசாந்தமான லம்ெபயர்ந்த 
மனித வளங்களாக இ க்கட் ம், இந்த வளங்கைளச் சாியான 

ைறயில் பயன்ப த் கின்றேபா  நாங்கள் நிைனக்கா 
தள க்கு அபாிமிதமான அபிவி த்திையக் கண்  
ெகாள்வதற்கு வாய்ப்பி க்கின்ற .  

அண்ைமயில் நான் கனடா க்குச் ெசன்றி ந்தேபா  
அங்ேக ஓர் இைளஞைனச் சந்தித்ேதன். அந்த இைளஞன் 
எறத்தாழ 150 ேப க்கு ெதாழில்வாய்ப் க்கைளக் ெகா க்கக் 
கூ ய விதத்தில் அந்த நாட் ல் பல எாிெபா ள் நிரப்  
நிைலயங்கைள - filling stations  நடத்திக் ெகாண் க் 
கின்றார். இந்த நாட் க்கு வந்  பல ெதாழில் யற்சிகைள 
ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன்  அவர் ஆைசப்ப கின்றார். 
அதன் லம் எம  இைளஞர், வதிக க்கு ெதாழில்வாய்ப் 

க்கைள ெகா க்க அவர் எதிர்பார்த்தி க்கிறார். இப்ப யான 
இைளஞர் வதிகளின் ேநா்கணியமான சிந்தைனக க்கு 
நாங்கள் பாைதகைளத் திறந்  ெகா க்க ேவண் ம். 
அவர்க க்கு நம்பகரமான சூழ்நிைலைய ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்க ேவண் ம். அவர்கள் தலீ  ெசய்யக்கூ ய நல்ல 
சூழைல ஏற்ப த் கின்றேபா  அவர்கள் தாராளமாக இந்த 
நாட் ல் தலீ கைளச் ெசய்வார்கள். நிைலெப தகு 
அபிவி த்திைய ேமற்ெகாள்வதற்குாிய தம  பங்களிப்  
கைளச் ெசய்வதற்கு அவர்கள் தயார் நிைலயில் 
காணப்ப கிறார்கள். கடந்த  காலத்தில் இ ந்த அச்ச 
சூழ்நிைல கைளயப்பட்  இன்ைறய நிைலயில் ஒ  சு கமான 
-   

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 මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉතාමත් ෙහොඳ, අර්ථවත් අදහසක් 

පකාශ කෙළේ. ගරු අගමැතිතුමාෙග් අදහසක් අනුව අෙප් රජය 
පළාත්වල තරුණ ෙකොටස් ඉලක්ක කර කියාත්මක කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ස්වයං ව්යාපාර පමාණය 256,000කට 
වැඩියි. ඒ යටෙත් ෙමරටට කම්හල් ෙගන එනවා. ෙම් සිකුරාදා 
උතුරු පළාත දියුණු කිරීම සම්බන්ධව සාකච්ඡාවක් පැවැත් 
ෙවනවා. අපි එම සාකච්ඡාවට ඔබතුමන්ලාටත් ආරාධනා කර 
තිෙබනවා. මෙග් අමාත්යාංශය සමඟ අෙනකුත් අමාත්යාංශ 
සියල්ල එකතු ෙවලා තමයි ෙමම කටයුත්ත කරන්ෙන්. ගරු 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, නැ ෙඟනහිර පළාතටත් එවැනි 
වැඩසටහනක් හදන්න කියලා. අෙප් සම්පූර්ණ සහාය එම 
කටයුතුවලට ලැෙබනවා.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
சிேரஷ்ட அைமச்சரான ெகௗரவ காமினி ஜயவிக்ரம 

ெபேரரா அவர்க க்கு மிக ம் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். வட லம், கிழக்குப் லம் மட் மல்ல, 
மைலயகம் மற் ம்  ெதன்னிலங்ைகயி ம் -  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Hon. Member, the President submitted a special 

Cabinet Paper relating to my Cabinet Paper stating that 
support should not be extended only to the North. I said, 
yes to that. About ten days back, I went to Kumana. The 
Ministers and the Secretaries of the Eastern Provincial 
Council also came.  So, I am drawing up a plan with the 
support of the other relevant Ministries.  

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Thank you very much.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Srinesan, you have only one minute more.  
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ேமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்களிடம் ெசால் , அைமச்சரைவ லமாகச் சில 
தீர்மானங்கைள எ த்தி ப்பதாகச் ெசால்கிறார். எனேவ, எம  
வட லம் மற் ம் கிழக்குப் லத் க்கு வந்  அங்குள்ள 
ேவைலயற்ற பட்டதாாிக க்கு மட் மல்ல, ேவைல 
ேத ச்ெசல்கின்ற அைனத்  இைளஞர், வதிக க்கும் 
வசதியான ைறயில் ேவைல வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கின்றேபா , இந்த நாட் ல் ஒ  நல்ல சூழ்நிைல 
ஏற்ப ம். அ  நல்லாட்சிக்குச் சான்றாக ம் அைம ம். அந்த 
வைகயில், நீங்கள் கூறியைத விைரவாகச் ெசயற்ப த் ங்கள்! 
இன்  ெத வில் நிற்கின்ற ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் 
ஜனாதிபதி அவர்கைள ம் பிரதம மந்திாி அவர்கைள ம் 
சந்திப்பதற்கு வி ம் கின்றார்கள். அவர்க க்கு ஒ  
சந்தர்ப்பத்ைத ஏற்ப த்தி அவர்க ைடய  ஆக்ேராசத்ைத 
தவிர்ப்பதற்குாிய ஏற்பாட் ைன ம் ெசய்  த மா  இந்த 
இடத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இ தியாக, நிைலெப தகு அபிவி த்தியின் லமாக 
எம  நா  அபிவி த்தியைடந்த ஒ  நாடாக மாற ேவண் ம். 
நாங்கள் எல்ேலா ம் சந்ேதாசமாக வாழக்கூ ய ஒ  
சூழ்நிைலைய உ வாக்க  ேவண் ம். அப்ப யான சூழ்நிைல 
ையக் காலம் தாழ்த்தாமல் விைரவாக ஏற்ப த்தித் தரேவண்  
ெமன்  ேகட் , என  உைரயிைன நிைற ெசய்கின்ேறன். 
நன்றி.   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Seyed Ali Zahir Moulana. 

You have five minutes.   

Before that, Mr. Deputy Chairman of Committees will 
take the Chair. 

 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්,  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.  

 அதன் பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
SELAVM ADAIKKALANATHAN] took the Chair.   

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய உைரைய 

ஆரம்பி ங்கள்! 
 

[6.11 p.m.] 
 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I am so 
delighted to participate in the Second Reading of the Sri 
Lanka Sustainable Development Bill.   

In September, 2015, at a historic United Nations 
Summit held in New York aptly titled “Transforming Our 
World: 2030 Agenda for Sustainable Development", the 
world leaders including our President, His Excellency 
Maithripala Sirisena, adopted and ratified a Declaration 
to bring into force 17 Sustainable Development Goals or 
SDGs by 2030. Over the next 15 years, it is expected that 
these Goals would build on the success of the Millennium 
Development Goals or MDGs and would further aim 
towards eradicating all forms of poverty and address a 
range of social needs including education, health, social 
protection and job opportunities while tackling climate 
change and environmental protection. The Sustainable 
Development Goals are uniquely different to the 
Millennium Development Goals because SDGs promote 
an inclusive call for action amongst all - rich, middle-
income and poor - countries to work together hand-in-
hand to promote prosperity and to protect our planet.   

Sir, for sustainable development to be achieved, it is 
crucial to harmonize three core elements: economic 
growth, social inclusion and environmental protection. 
These elements are interconnected and crucial for the 
well-being of individuals and societies.   

Sir, we live in a very precarious position in the global 
context, which, if not managed properly and effectively, 
could lead towards a worldwide meltdown of resources, 
economies and more importantly, our home, the Planet 
Earth. When taking into consideration the rapid 
industrialization in countries, the exponential growth of 
world economies and the globalization fuelled through 
continuous advancement in connectivity, it is imperative 
that there is an inclusive agenda amongst all nations, 
irrespective of their own growth agendas, to cooperate 
together to build a sustainable global village which is 
capable of meeting the needs of tomorrow in an 
environment that is conserved and protected without the 
calamities created by the tyranny of poverty.  

The fundamental aspect of this Agenda is to ensure 
that eradication of poverty in all its forms and 
dimensions, including extreme poverty, is the greatest 
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global challenge and the indispensable requirement for 
sustainable development. To allow for this, there must be 
promotion of sustainable, inclusive and equitable 
economic growth, creating greater opportunities for all, 
reducing inequalities, raising basic standards of living, 
fostering equitable social development and inclusion and 
promoting integrated and sustainable management of 
natural resources and ecosystems. Further, building 
natural avenues for alleviating poverty through 
environmental-friendly mechanisms is vital towards 
building a sustainable environment for our progenies.   

Sir, when taking into account the sheer impact of the 
results of human intervention creating climate change, the 
deplorable condition of our planet and the rising tides due 
to global warming, it is absolutely imperative that change 
must start now. Climate change is already impacting on 
public health, food and water security, migration, peace 
and security.  Further, if climate change is left unchecked, 
it will effectively neutralize the development gains even 
Sri Lanka, let alone the world, has made over the last 
decade and it will make further gains impossible.   

The escalating levels of carbon emissions into our 
atmosphere from developed countries, the ongoing  
deforestation even in our country, the rising tides and 
erosions occurring in Sri Lanka and most evident in one 
of our close neighbours, the Maldives, are all absolute 
evident examples of climate change and the cause and 
effect mechanism that is eating away into our home, 
Mother Earth. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, at this 
juncture, it is important to note that the Sustainable 
Development Goals are emulated by  five “P”s : People, 
Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. 

 People represent the stakeholders, the basic units of 
our society, whom have to be determined to end poverty 
and hunger, in all their forms and dimensions, and to 
ensure that all human beings can fulfil their potential in 
dignity and equality in a healthy environment. 

The next one, Planet represents our home, which we 
should be determined to protect from degradation, 
including through sustainable consumption and 
production, sustainably managing its natural resources 
and taking urgent action on climate change so that it can 
support the needs of the present and future generations.  

The third one, Prosperity in which we are determined 
to ensure that all human beings can enjoy prosperous and 
fulfilling lives and that economic, social and 
technological progress occurs in harmony with nature.  

Then, Peace, in which we are determined to foster 
peaceful, just and inclusive societies which are free from 
fear and violence. There can be no sustainable 
development without peace and no peace without 
sustainable development. 

And finally, Partnership. Where are we today? This 
Debate and the Vote later on, on the Sri Lanka 

Sustainable Development Bill is representative towards 
our country’s commitment towards actualizing these 
Sustainable Development Goals. As a nation, and in its 
highest law-making body, we are responsible to the 
citizens of the world through the ownership, creation, 
implementation and success of a national framework 
towards our own sustainable development policies, plans 
and programmes akin to Sri Lanka. This, in turn, will 
allow our country to utilize the Sustainable Development 
Goals as a compass for aligning ourselves and our future 
plans with global commitments. 

We have to safeguard our planet and its populace, 
develop knowledge-based economies, and eradicate 
hunger and poverty in keeping with the 2030 Agenda for 
Sustainable Development Goals. Sir, Sri Lanka can help  
transform the world.  

Thank you. 
 

[අ.භා. 6.20] 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා තිරසාර 

සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත ගැන විවාද කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා. ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ශී ලංකාව තුළ තිරසාර සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තියක් හා උපාය මාර්ගයක්  සකස් කිරීම සහ 
ඒවා කියාත්මක කිරීම සඳහා තිරසාර සංවර්ධන සභාවක් පිහිටුවනු 
ලබනවා. 

ඇත්තටම ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙදස බලන ෙකොට අපට 
හිෙතන්ෙන්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ශී ලංකා ව්යසන 
කළමනාකරණ පනත එක්ක සසඳන්න පුළුවන් බවයි. එම පනත 
2005 මාර්තු මාසෙය් තමයි කියාත්මක වුෙණ්. එම පනෙත් 
කියනවා, "සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන එක අනිවාර්යයයි" කියලා. 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත්ත් සඳහන් වනවා, "සැලැස්මක් ඉදිරිපත් 
කරන එක අනිවාර්යයයි" කියලා. ශී ලංකා ව්යසන කළමනාකරණ 
පනතට අදාළ සැලැස්ම ඉදිරිපත් වුෙණ් අවුරුදු 8කට පස්ෙසේ, 
2013දී. මම මුලින්ම කියන්න ඕනෑ, ඇත්තටම ෙමම පනතත් 
කියාත්මක ෙවන්න නම් අවශ්ය සැලැස්ම ඉක්මනට ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ බව.  ශී ලංකා ව්යසන කළමනාකරණ පන ෙත්දී 
වාෙග්ම ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අදාළ සැලැස්ම ඉදිරිපත් 
කරනෙකොටත් හැෙමෝම එකතු කර ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ එක අමාත්යාංශයක වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොවන නිසා. ශී 
ලංකා තිරසාර සංවර්ධන සැලැස්ම හදනෙකොට පළාත් සභා, 
පාෙද්ශීය සභා, මධ්යම රජෙය් අමාත්යාංශ සහ ඒ යටෙත් ඇති 
රාජ්ය ආයතන වාෙග්ම, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන සියල්ලක්ම 
එකතු ෙවන්න ඕනෑ . ෙම් සැලැස්ම කියාත්මක කරන්න ඒ 
හැෙමෝම එකතු ෙවන්නත් ඕනෑ.  

මම හිතන විධියට රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික ආයතන 416ක විතර 
දායකත්වය ෙම් සඳහා අවශ්යයි කියලා දැනට හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
වගකීමක් තිෙබනවා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් කියාකාරිත්වය ගැන 
බලන්න. ඒ මඟින් ෙම් පනත කියාත්මක වනවාද  නැද්ද කියන 
එක බලන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබනවා, "තිරසර 
සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වාභාවික සම්පත් පිළිබඳ" කියලා 

273 274 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක්. මම හිතන හැටියට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් කියාකාරිභාවය ගැන ෙසොයා බලන්න ඒ කාරක 
සභාවට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය තිරසාර සංවර්ධන පඥප්තිය අනුමත කරනෙකොට 
තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු 17ක් ගැන කථා කළා. ඒ වාෙග්ම, 2017 
- 2030 අතර ෙම් අරමුණු 17 ඉෂ්ට ෙවන්න ඕනෑ බවත් සඳහන් 
කළා. ඒ වාෙග්ම එහි පරමාර්ථ 169ක් තිෙබනවා.  ඒ පරමාර්ථ 
මැන බලන්නත් සංඛ්යා සටහන් 300ක් විතර තිෙබනවා. ඒ නිසා 
මම හිතන විධියට ෙම් කාරණය ෙබොෙහොම පුළුල්.  ෙවනත් 
විධියකට කියනවා නම් ෙම් කටයුත්ත ෙපොඩ්ඩක් අපහසුයි. ඒ නිසා 
අපි  පමුඛත්වයක් ෙයොදා ගන්න අවශ්යයි. අෙප් පමුඛත්වය විය 
යුත්ෙත් ෙමොකක්ද? ලංකාෙව්  පමුඛත්වය විය යුත්ෙත්  ෙමොකක්ද?   

පළමුෙවන්ම ලංකාෙව් දරිදතාව නැත්නම් දිලිඳුකම පිටුදැකීමට 
පමුඛත්වයක් දිය යුතුයි. ෙකොළඹ දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් දරිදතාව එහි සිටින ජනතාවෙගන් සියයට1.4යි.   
මුලතිව් දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, මුලතිව් දිස්තික්කෙය් දරිදතාව 
සියයට 28.8යි. ෙකොළඹ දිසත්ික්කෙය් සියයට1.4යි; මුලතිව් 
දිස්තික්කෙය් සියයට 28.8යි. එතෙකොට, දරිදතාව පිටුදැකීෙම් 
සැලසුම හදනෙකොට අපි ෙකොතැනටද වැඩිෙයන් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ කියන කාරණයට අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.  
අෙප්  ජනාධිපතිතුමා 2017 වර්ෂය “දිළිඳුභාවය පිටුදැකීෙම් වර්ෂය“ 
හැටියටත් පකාශ කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කාරණයට 
විෙශේෂ අවධානයක් තිෙබන්න  ඕනෑ. ඊට අමතරව ආහාර 
සුරක්ෂිතභාවය ෙකෙරහි අෙප් අවධානය තිෙබන්න  ඕනෑ.  සැමට 
නීෙරෝගිභාවය ලබාදීමට අවධානයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
ජල සම්පත් ආරක්ෂාව, ජලය පරිහරණය කිරීම පිළිබඳ 
අවධානයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

ජලය පරිහරණය කිරීම ගැන කථා කරනෙකොට අපි දන්නවා, 
රෙට් දැන් නියඟයක් පවතින බව.  කවදාද වහින්ෙන්, කවදාද 
වහින්ෙන් නැත්ෙත් කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. විද්යාත්මක 
කමවලින් යම්කිසි පමාණයක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙකොච්චර 
වහිනවාද කියලා කියන්න බැහැ. ඒක ස්වභාව ධර්මෙයන් ලැෙබන 
ෙදයක්ෙන්. නමුත් ෙපොෙළොව යට ඇති ජල සම්පත්වල තිෙබන ජල 
පමාණය අපට විද්යාත්මකව දැන ගන්න  පුළුවන්. දැන ගන්න 
විතරක් ෙනොෙවයි, අපට ඒක කළමනාකරණය කර ගන්නටත් 
පුළුවන්. එතෙකොට අපි දන්නවා, අපට ෙමච්චර ජල පමාණයක් 
තිෙබනවා, නියඟයකදී ඒ පමාණය  ෙකොෙහොමද පරිහරණය කළ 
යුත්ෙත් කියලා. විද්යාත්මක කමයට අපට ඒක කරන්න පුළුවන්. 
අද ෙම් තිෙබන නියඟය එනවා කියලා අවුරුද්දකට උඩදී දැනෙගන 
සිටියා. අපි ටිකක් ඉක්මනින් කියාත්මක වුණා නම්, අපට කමෙව්ද 
තිබුණා නම් මීට වඩා  ෙහොඳට ෙම් නියං තත්ත්වය පාලනය 
කරගන්න තිබුණා. නමුත් අපට ඒ අවස්ථාව අහිමි වුණා.  

ජල සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම, පරිහරණය කිරීම, පරිසරය සහ 
වනාන්තර ආරක්ෂා කිරීම තිරසාර සංවර්ධනයට අයිති ෙකොටස් 
වනවා. ඒ වාෙග්ම මත්ස්ය සම්පත් කළමනාකරණයත් එහි 
ෙකොටසක්. තව කාරණයක් හැටියට මම ගරු ඇමතිතුමාට 
ෙයෝජනා කරනවා, අධ්යාපනික සාධාරණත්වය තිබිය යුතු බව. 
තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු 17ක් තිෙබනවා. ඒ අරමුණු 17 ගැනම 
අපට අවධානය ෙයොමු කරන්න  බැහැ. මම ඒ අරමුණු  5ක් ගැන 
පමණයි සඳහන් කෙළේ. මම හිතන හැටියට විෙශේෂෙයන්ම  අපි ෙම් 
අරමුණු පහට ෙයොමු විය යුතුයි.   

නියඟය ගැන කථා කරනෙකොට, ඒ ෙහේතුෙවන් ෙබොෙහොම 
විශාල පශ්න ඇති ෙවනවා. ඒ හරහා සමාජ පරිහානියක් සිදු 
ෙවනවා. ඊට අමතරව ඒ හරහා අෙප් ෙම් ecosystem එක නැත්නම් 
ස්වභාව ධර්මය - පරිසරය - ආතතියකට  -  stress -  පත් ෙවනවා.  
ඒ වාෙග්ම ආර්ථික බලපෑමකුත් ඇති ෙවනවා; ආර්ථික 
පරිහානියකුත් ඇති ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් වාෙග් ආපදා තත්ත්වයක් ඇති 
වුණාම වැඩිෙයන් මුදල් වැය කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ 
ආපදාෙවන් ෙපෙළන අයට සහන ලබා දීමට මුදල් ලබා ෙදන්න 
වන නිසා. එෙහම  නැත්නම් ඒ අයට අවශ්ය සම්පත් ලබා ෙදන්නට 
ඕනෑ. ඇත්තටම ෙම් ආපදා පිළිබඳව කල් ඇතිව දන්නවා නම් මීට 
වැඩිය ෙහොඳට ඒවා කළමනාකරණය කර ෙගන  සාර්ථකව ඒ 
ගැටලුවට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් කරුණු අනුව බලනෙකොට 
අපට පැහැදිලි ෙවනවා, තිරසාර සංවර්ධනය, ආපදා 
කළමනාකාරිත්වය, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම යන ෙම් සියල්ලක්ම 
සමගාමීව එකට යන ෙද්වල් බව.  මට ගරු ඇමතිතුමාට ඉදිරිපන් 
කරන්න තවත් ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා.  ශී ලංකා තිරසාර 
සංවර්ධන පනත යටෙත්  තිරසාර සංවර්ධන සභාවක් ඇති 
කරනවා. ෙම් සභාෙව් 12 ෙදෙනක් සිටිනවා. ෙදෙදෙනක් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝජිතයන්. විෂය භාර ඇමතිතුමාෙග් 
නිෙයෝජිතයන් ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා. අගමැතිතුමාෙග් 
නිෙයෝජිතයන් එක්ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම අමාත්යාංශ 
තුනක ෙල්කම්වරුන් තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙම් සභාවට පත් 
ෙවන වැඩි පිරිසක් රාජ්ය ෙසේවකයන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි, 
ගරු අගමැතිතුමායි, ගරු ඇමතිතුමායි ෙමම සභාවට සාමාජිකයන් 
පත් කරනෙකොට රාජ්ය ෙසේවකයන්  ෙනොෙවයි, සිවිල් සමාජෙය් 

විෙශේஸ்ஸෂඥයන් පත් කරන්න කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පනත් ෙකටුම්පෙත් 

සංෙශෝධනයන්ට ලිඛිතව ෙමම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම එම ෙයෝජනාවට 

අමතරව මම ඇමතිතුමාට ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් 
සභාවට සාමාජිකයන් ෙදොෙළොස් ෙදනා පත් කරන විට  සියයට 
50ක් කාන්තාවන් පත් කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියලා මම 
හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳව කටයුතු කරන 
නිසා, මුල ඉඳලාම අපට ෙමය ෙහොඳ ආදර්ශයක් කර ගන්න 
පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.  ඒ නිසා ෙම් සඳහා සියයට 50ක් 
කාන්තාවන් පත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මම මීට 
වැඩිය කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. මට  
අවස්ථාව  ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "විවාදය දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදි. 
அதன்ப  விவாதம்  ஒத்திைவக்கப்பட்ட .   
The Debate stood adjourned accordingly. 

275 276 

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා] 
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කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Adjournment Motion is to be moved by the the Leader 

of  the Opposition, the Hon. Rajavarothiam Sampanthan.  
 

ආරක්ෂක හමුදා සන්තකව පවතින ඉඩම් මුල් 
අයිතිකරුවන් ෙවත නිදහස ්කිරීම 

பைடயினாின் வச ள்ள காணிகைள அவற்றின் 
உாிைமயாளர்க க்கு வி வித்தல் 

 RELEASE OF LANDS OCCUPIED BY SECURITY FORCES TO 
ORIGINAL OCCUPANTS 

 

[6.26 p.m.] 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Deputy Chairman of Committees,  I move the 

following Adjournment Motion before I make 
submissions on it: 

“Whereas large swathes of lands belonging to private citizens were 
occupied by the armed forces when fighting came to an end in May 
2009: 

Most of these lands were taken over from civilians for security 
purposes. For instance, civilians were evicted from several 
thousands of acres of land in Valikamam North in order to protect 
the Palaly air base from artillery fire almost 25 years ago. But even 
after the fighting ended in 2009, only a fraction of that has been 
returned for civilian resettlement, while large tracts of land are still 
occupied by the military which is engaged in farming and trade 
including running tourist hotels while the original occupants 
languish in welfare centres and with  host families.  

In the Vanni too, still several thousands of acres of land are 
occupied by security forces. Although some lands were released in 
Keppapulavu recently by the Air Force, more lands are still 
occupied by the Army.   

The people have been staging agitations in front of these lands 
urging the Government to let them re-occupy their land. This was a 
promise given to the people by President Maithripala Sirisena before 
the Presidential Election in January, 2015. People have patiently 
waited for over two years and now are justifiably demanding that the 
Government keep to its promise and release these lands. 

We urge the Government to take very early action in regard to this 
matter and release all land that is occupied by the security forces, in 

which civilians lived prior to hostilities breaking out and that such 
lands be returned to the original inhabitants without any further 
delay.” 

In fact with regard to this matter I have written to the 
President, His Excellency Maithripala Sirisena on the 3rd 
of March. That pertained really to the land in Valikamam 
North in the Jaffna District and the land in Keppapulavu 
in the Mullaitivu District. I will not read out this letter, 
but I table* it, and  may I request that you  kindly direct 
that this letter be included at the end of my speech.  

I will now, Sir, make some comments on this question 
of lands in the Northern Province and the attitude of the 
civilian population to the question of these lands that we 
see through the various protests and demonstrations that 
are going on continuously for several weeks in several 
places. The people are protesting because they want to 
return to their lands, they want to live on their lands and 
they want to engage in farming activity on their lands. 
These demonstrations and protests have been held in 
support of the people who are protesting in the Northern 
Province by persons living in other parts of the country, 
in other places. In fact, some people including Buddhist 
monks have gone and joined the people protesting in the 
Northern Province and they have expressed their 
disapproval to this land being continuously held by the 
armed forces. Demonstrations have been held for instance 
in the Kattankudy Mosque in the Batticaloa District by 
persons who have been demanding that these lands be 
released to the persons in the North who are entitled to 
such lands. Demonstrations have been held in other parts 
of the country in support of these demands. This clearly 
shows that the people are of the view that the demand 
made by the people in the Northern Province is a just 
demand and that these lands must be returned to the 
people to whom these lands are due. Sinhalese people and 
Muslim people have been taking part in protests in 
support of this demand for the return of the lands by the 
people in the Northern Province. 

I wish to thank the people, particularly the people 
from outside the Northern Province, the Sinhalese people 
and the Muslim people who have also been staging 
protests in support of this very legitimate demand. 

Sir, I want to pose a question as to whether such a 
situation can prevail in the Southern part of this country. 
Can the lands of the civilian population be held by the 
armed forces or by the Government in this way? Will it 
be tolerated? Will the other political forces permit that to 
happen? Will they not intervene and ensure that the lands 
are returned to the people if such lands were held by the 
armed forces or the Government in the South?  

What does this demonstrate? It clearly demonstrates 
that the Tamil people lack power and authority in their 
hands to be able to take action in regard to these matters. 
That is why, Sir, the people are inflicting pain on 
themselves by fasting, by sitting in the open by day and 
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night in the blazing sun and without being deterred by the 
dew or the rain with their families, with their children and 
even infants. They are protesting, they are demonstrating 
and inflicting pain upon themselves because they want the 
world to realize the injustice that is being done to them. 
This situation, Sir, cannot continue.  It must come to an 
end.  

Continued occupation of these lands owned or 
possessed by civilian population before they were 
dispossessed in a situation of war, despite the war having 
come to an end several years ago, is illegal and there is a 
clear denial of the legal entitlements of these people to 
these lands. It is a gross violation of their fundamental 
and human rights. Army may remain in certain limited 
extents of land which are clearly identified on the grounds 
of national security, but they certainly cannot use these 
lands for cultivation, to grow vegetables, fruits, other 
crops, run luxury hotels and restaurants, engage in 
commercial activities on these lands or use them for their 
leisure, for golf courses or for their residence. That would 
be a blatant violation of the fundamental and human 
rights of these people and I do not think, Sir, that situation 
can continue.  

In fact, the UN Human Rights Council Resolution that 
was adopted in October, 2015 states, I quote: 

“Taking note of the review of the high-security zones undertaken by 
the Government, and welcoming the initial steps taken to return 
lands to its rightful civilian owners and to help local populations to 
resume livelihoods and to restore normality to civilian life,” 

That is stated in the Resolution adopted by the UN 
Human Rights Council. It goes on further and states in 
paragraph No. 10, I quote:  

“Also welcomes the initial steps taken to return land, and 
encourages the Government of Sri Lanka to accelerate the return of 
land to its rightful civilian owners, and to undertake further efforts 
to tackle the considerable work that lies ahead in the areas of land 
use and ownership, in particular the ending of military involvement 
in civilian activities, the resumption of livelihoods and the 
restoration of normality to civilian life, and stresses the importance 
of the full participation of local populations, including 
representatives of civil society and minorities,  in these efforts;”    

This is what was stated even in the UN Human Rights 
Council Resolution adopted in October, 2015, one and a 
half years ago. They urged the return of land to enable the 
civilian life to return to normality. We are sorry to say 
that has not happened.  

Might I read, Sir, from what the UN High 
Commissioner for Human Rights said in the statement he 
made in February, 2017 at the UN Human Rights 
Council. I refer to the paragraph Nos. 48 and 49 of the 
statement of the UN High Commissioner for Human 
Rights. 

He says in Paragraph 48, I quote: 

“The restitution of land held by the military is still an unfulfilled 
confidence-building measure. Although significant areas of land 
have been released (according to government figures, an additional 
2,625 acres of private land and 9,288 acres of State land have been 
released since October 2015), a mapping of both private and public 
land under the control of the military, and a release plan with clear 
benchmarks and timelines, have yet to be presented to the public.” 
He goes on to state in Paragraph 49, I quote: 
“Progress in the resettlement of internally displaced persons, 
despite the support received from donors and international 
organizations, has been slow. This is partially due to a failure to 
release land. On 16th August 2016, the Cabinet approved a rights-
based and comprehensive national policy on durable solutions for 
conflict-affected displacement; challenges to its implementation 
persist, however, given that key obstacles, including land disputes 
relating to State occupation or secondary occupation, need to be 
addressed. Frustration in the affected communities has grown 
owing to the continued engagement of the  military in civilian 
commercial activities.”   

Even the High Commissioner for Human Rights, Sir, 
in the statement he made last month at the Human Rights 
Council, has referred to the problems that arise as a result 
of the military-holding land to an extent totally 
unwarranted and to the activities of the military resulting 
in the people not being able to return to their lands and 
people not being resettled on their lands. So, this is a 
matter that even the High Commissioner for Human 
Rights has thought it fit to refer to in his statement.  

Sir, Hon. Minister Mangala Samaraweera, in the 
statement he made at the Human Rights Council on the 
28th of February, 2017, has also referred to this matter. 
He says that in regard to State lands, 5,519.98 acres and 
1,383.51 acres, totaling to 6,903.49 acres have been 
released.  In regard to private lands, he says that 2,090.03 
acres and 30.54 acres, totaling to 2,120.57 acres have 
been released. I see a contradiction between the figures 
given by the High Commissioner for Human Rights and 
the figures given by Hon. Minister Mangala 
Samaraweera. The High Commissioner for Human 
Rights has apparently been informed that 9,288 acres of 
State land have been returned. But, the Minister of 
Foreign Affairs, the Hon. Mangala Samaraweera’s 
statement goes on the basis that only 6,903.49 acres have 
been released; a difference of nearly 3,000 acres. In 
regard to private land, there is again a discrepancy. 
According to the High Commissioner for Human Rights, 
2,625 acres have been released. But, according to the 
Hon. Mangala Samaraweera, Minister of Foreign Affairs, 
only 2,120.57 acres have been released. 

This discrepancy, Sir, and contradictions of this 
nature can only be addressed when there are plans  in 
regard to both public land and private land under the 
control of the military for their release, with their proper 
extents being accurately identified and with clear 
benchmarks and timelines  that are presented to the 
public and when with the cooperation of the public, this 
activity is pursued.  So, I will submit, Sir, that there is a 
discrepancy, a contradiction, between what the Hon. 
Foreign Minister says and what has been stated by the 
High Commissioner for Human Rights in the course of 
his statement.  
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Now, I have done some work on this matter.  I have 
inquired from people who are knowledgeable, who can 
give accurate information and the information I want to 
place on record now is something which cannot be 
contradicted.  In the Jaffna District, in Valikamam North, 
4,500 acres of private land are yet to be released, largely 
in Tellippalai area. In other areas in the Jaffna District, 
750 acres of private land are yet to be released; 5,250 
acres of private land are yet to be released in the Jaffna; 
all of which is private land.  

In Mullaitivu, Sir, 1,080 acres of state land have yet to 
be released; in Maritimepattu, 166.25 acres; in 
Puthukudiyiruppu, 371 acres; in Odduchuddan 108 acres; 
in Thunukkai, 425 acres where some part of it is forest; in 
Manthai East, 10 acres. In all, in Mullaitivu District, 
1,080 acres of state land from which people were 
dispossessed have yet to be returned to the people. 
Beyond that, in Mulliativu District, 773 acres of private 
land are yet to be released. In Maritimepattu, 708 acres; in 
Odduchudan, 45 acres; in Manthai East, 20 acres. That is 
private land and state land in Mullaitivu.  

Beyond that, the navy - the figures I gave early are 
lands in the occupation of the army- holds 404 acres of 
private land in the Maritimepattu Divisional Secretary's 
Division in Vattuvakal; police holds 22.5 acres of private 
land in Maritimepattu, Odduchuddan and Thunukkai. 
Those are the figures of the state land and private land 
held by the army, the navy and the police in the 
Mullaitivu District.  

In the Kilinochchi District, Sir, 400 acres of land are 
yet to be released, both state land and private land, in 
Kandavalai, 163 acres; in Poonakary, 101 acres; in 
Karachchi 79 land acres and in Palai, 71 acres. I have 
given you the extents of state land and private land that 
are being unjustifiably held by the army, the navy and the 
police in Jaffna District, in Mullaitivu District and in 
Kilinochchi District.   

Beyond that, there are lands being held by the armed 
forces in Mannar and Vavuniya. These figures are 
available. So, you can see from the figures that there are 
large amounts of lands, private lands owned by people for 
generations and centuries on deeds and State lands 
alienated to the people under the Land Development 
Ordinance on Land Development Permits that are being 
held by the armed forces - the army and the navy and the 
police - in all these districts in the Northern Province. 

It is eight years since the war came to an end, and as I 
have stated in my Motion earlier, there can be no 
justification whatever for the non-return of these lands. 
These lands must be returned to the rightful owners. That 
is their fundamental right; that is their human right. You 
are violating their fundamental right and their human 
right.  Then, holding on to these lands, you are carrying 
on business on these lands; you are carrying on farming 
on these lands; you are living on these lands. Lands are 
being used for your leisure while the people who own 

those lands are living in welfare centres or with host 
families. How can you justify this?  Is it acceptable? It is 
certainly not acceptable, Sir, and this must come to an 
end.  

I am raising this question in Parliament today in 
regard to two particular matters, Valikamam North in 
Jaffna and Keppapalavu in Mullaitivu.  I wrote to the 
President and I am thankful to the President.  When the 
lands in  Keppapulavu were not released by the air force 
and the lands in Puthukudiyiruppu were not released by 
the army, and in regard to the Kilinochchi Maha 
Vidyalaya land, when I met him with two of my 
Colleagues,  Hon. M.A. Sumanthiran and Hon. Selvam 
Adaikkalanathan, the President was immediately willing 
to act, and in our presence, telephoned both the Army 
Commander and the Air Force Commander and directed 
that those lands be released in a day or two, which had 
been done, and I am thankful to him for that. The people 
of those areas are thankful that those actions have been 
taken. But, I want the Government to formulate a policy 
in regard to land which has not been released in the 
Northern Province in all the districts, in Jaffna, 
Mullaitivu and Kilinochchi. I have given the figures and 
the figures are correct. In Mannar and Vavuniya, there 
must be a plan; there must be accurate information made 
available to the public in regard to the extent of land, the 
location of the land and the plan must state when the land 
will be released. This is not a matter in regard of which 
there can be any further delay.  

This matter was referred to in the UN Human Rights 
Council Resolution passed in 2015, the matter has been 
referred to by the High Commissioner for Human Rights 
in the statement he has made now in 2017, one-and-a-half 
years later. There is a contradiction between the figures 
given by the Foreign Minister, Hon. Mangala 
Samaraweera, and the High Commissioner for Human 
Rights. Therefore, Sir, the position seems uncertain; the 
position seems confused. This situation cannot continue 
and these lands must be released. We cannot wait for 
another further two years. The Sri Lankan Government 
has publicly announced that they are going to make a 
request to the UN Human Rights Council that they be 
granted further time to implement the Resolution adopted 
in 2015. Whether they will be given time or not, I do not 
know, but our people certainly cannot wait; our people 
cannot languish in welfare centres and live with host 
families at their mercy. They must get back to their own 
lands; they must be able to reside on their lands; they 
must be able to rebuild their houses on their lands and 
they must be able to carry on farming activities in their 
lands. 

I raised this question Sir, because our people have 
come to the very end of their frustration. Today, in the 
blazing sun, in the rain when it is raining and in the night 
when there is dew, they are protesting with their families. 
Their wives, their children, their infants are all joining in 
the protest and it is unbearable. This situation cannot 
continue. It must be brought to an end and we want the 
Government to realize and take very early action to bring 
this situation to an end. I thank you, Sir.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  

Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor to 
second the Motion.  

[6.56 p.m.] 
 

ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I second the 

Adjournment Motion moved by the Hon. R. Sampanthan.        
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Seyed Ali 

Zahir Moulana. You have four minutes.   
 

[பி.ப. 6.57] 
 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள! இன்  

எதிர்க்கட்சித் தைலவர் ெகளரவ ஆர். சம்பந்தன் அவர்களால்  
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற ஒத்திைவப்  ேநரப் பிேரரைண 
ெகளரவ உ ப்பினர் மன்சூர் அவர்களால் ஆேமாதிக்கப் 
பட் க்கின்ற . நா ம் அைத ஆேமாதித் ப் ேபசுவதில் 
மட்டற்ற மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். "2009 ேம மாதம் ேபார் 

க்கு வந்தபின்னர் தனிப்பட்ட பிரைசக ைடய 
ெப மள  இடப்பரப்ைபக் ெகாண்ட காணிகளில் ஆ தப் 
பைடயினர் தங்கியி க்கின்றனர்" என்ற விடயத்ைத ெகளரவ 
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அவர்கள் இந்தச் சைபயிேல மிக ம் 
ஆழமாக எ த் ைரத்தார். அவர் ேம ம் ேபசுைகயில், 
"இவ்விடயம் ெதாடர்பில் மிக ம் விைரவில் நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வ டன், பைகைம உண்டாவதற்கு ன்னர் 
ெபா மக்கள் வாழ்ந்த, பா காப் ப் பைடயினர் தங்கி ள்ள 
எல்லாக் காணிகைள ம் வி விக்க ேவண் ெமன ம் 
அத்தைகய காணிகள் ேம ம் தாதமமின்றி அவற்றின் 
உாிைமயாளர்க க்குத் தி ப்பியளிக்கப்பட ேவண் ெமன ம் 
நாம் அரசாங்கத்திடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம்" என் ம் 
கூறி ள்ளார்.  

எம  நாட் ேல உள்நாட்  த்தம் நிைறவைடந்  
அைமதி நிைலநாட்டப்பட் ப் பல ஆண் கள் கடந்த 
நிைலயி ம் மக்கள் தம  காணிகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காகப் பல சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர். வட 
மாகாண மக்கள் அதற்காகக் களமிறங்கி ஜீவமரணப் 
ேபாராட்டம் நடத் கின்றனர். அம்மக்களின் நியாயமான 
ேகாாிக்ைகக க்கு அரசாங்கம் காலம் கடத்தா  தீர்  வழங்க 
ேவண் ம் என்பைத நாங்க ம் மிக ம் ஆணித்தரமாக இங்கு 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறாம்.   

ெகளரவ சம்பந்தன் ஐயா அவர்களின் உைரயில், "large 
tracts of land are still occupied by the military which is engaged in 
farming and trade, including running tourist hotels while the 
original occupants languish in welfare centres" - இந்தக் 
காணிகளின் உண்ைமயான உாித்தாளிகள் மிக ம் கஷ்டமான 
ஒ  சூழ்நிைலயிேல இ க்ைகயில் அவர்களின் அந்தக் 
காணிகள் வியாபார ேநாக்கத் டன் ஆடம்பர ேஹாட்டல்கள் 
நடத் வதற்கும் ஏைனய ெசயற்பா க க்குமாகப் 
பயன்ப த்தப்ப கின்றன; "those affected people are 
languishing in their areas" என்  குறிப்பிட்ட விடயங்கள் 
மிகமிக அவதானிக்கப்பட ேவண் யைவயாகும்.   

வட மாகாண மக்கள் இவ்வாறான ஒ  சூழ்நிைலயில் 
இ க்கும்ேபா , எம  கிழக்கு மாகாண மக்கள  குறித்த 
நிைலைமக ம் நீ த்த ெந ப்பாக இ க்கின்ற  
என்பைத ம் நான் இந்த அைவயிேல ெசால் க்ெகாள்ளக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். எம  மக்கள  விவசாயக் 
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   [This annex is also placed in the Library.] 
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காணிகள் அவர்கள் ெப ம்பான்ைமயாக வசிக்கின்ற பிரேதச 
ெசயலகப் பிாி க க்கு ெவளியிேலேய ெப ம்பா ம் 
காணப்ப கின்றன. குறிப்பாக காத்தான்கு , ஏறா ர் 
பகுதிகைள எ த் க் கூறலாம். ஏறா ர் பகுதியில் பிறந்  
வளர்ந்த ஒ வர் என் டன் இங்கு இ க்கின்றார். குறிப்பிட்ட 
அந்த வட்டாரத்திற்குள் எந்த அள க்கு இந்த மக்கள் ெசறிவாக 
வாழ்கின்றார்கள்; அவர்கள  விவசாய விடயங்களி ம் 
ஏைனய விடயங்களி ம் அவர்கள் எந்த அள க்குப் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள் என்ப  அவ க்குத் ெதாி ம்.  

இன்  த்தம் நிைறவைடந்  சுமார் 8 வ டங்கள் கடந்த 
நிைலயி ம் எம  மக்கள் தங்கள் பாரம்பாிய காணிக க்குள் 
ெசல்ல யாதவா  தைடகள் விதிக்கப்பட் க்கின்றன. 
அவர்கள் ைவத்தி க்கும் காணி உ திகள் மற் ம் அரச 
அ மதிப்பத்திரங்கள் ெசல் ப யற்றெதன அதிகாாிகளால் 
கூறப்ப கின்ற . அந்த வைகயில் அரச அதிகாாிகள் இந்த 
மக்களின் காணி ெதாடர்பான பிரச்சிைனகைளக் 
க ைண டன் அ கா  கதவைடப் ச் ெசய்கின்றனர். இ  
மிக ம் கவைலக்குாிய ஒ  விடயமாகும்.  

இ  ெதாடர்பாக நாங்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற 
அ ப்பைடயில் பல தடைவகள் இந்த அைவயில் 
உைரயாற்றிய டன், பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நிவாரணம் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்காகக் களங்க க்குச் ெசன் ம் 
ெசயற்பட் க்கின்ேறாம். ஆயி ம், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
இதற்குச் ெசவிசாய்த்  எந்த நடவ க்ைக ம் எ க்காத ஒ  
சூழ்நிைலைய ம் நான் இந்த ேநரத்திேல ெசால்லக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். ஆகேவ, வடக்கு மக்கைளப் 
ேபான்  கிழக்கு மக்க ம் தங்கள் காணிகைள 
மீட்ெட ப்பதற்குப் ேபாராட்டம் நடத் வைதத் தவிர தற்ேபா  
ேவ  வழியில்ைல என்ற நிைலைமக்குத் தள்ளப்பட் ள்ளனர் 
என்பைத ம் இங்கு ெசால்லக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  

குறிப்பாக நல்லாட்சியின் ஆரம்ப 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் ஏறா ர் மக்களின் காணிப் 
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாகப் ெபா  அைமப் க்கள் 

ன்ைவத்த ேகாாிக்ைககைள விசாாித்  அறிக்ைக 
சமர்ப்பிக்குமா  2015 ஏப்பிர ல் பிரதம அைமச்சாின் 
அ வலகம், காணி அைமச்சு, உள்நாட்  அ வல்கள் 
அைமச்சு ஆகியன லம் மட்டக்களப்  மாவட்டச் 
ெசயலாள க்குக் க தங்கள் அ ப்பி ைவக்கப்பட்டன.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய உைரைய 
த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
இப்ெபா தான் என  உைரைய ஆரம்பித்ேதன். 

ஆரம்பித்த உடேனேய க்கச் ெசான்னால் எப்ப ? காணி 
விடயம் பற்றிப் ேபசுவதற்கும் தாராளமாக ேநரத்ைத 
தா ங்கள்! இங்ேக உங்களாேலேய எங்க க்குக் 
கதவைடக்கப்ப கிறெதன்றால் மற்றவர்களிடம் நாங்கள் 
எவ்வா  நீதி ேகட்க ம் ஐயா? 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இல்ைல. சைப அமர்விைன பி.ப. 7.30 மணிக்கு 
த் க்ெகாள்ள ேவண் யி க்கிற . அரசாங்கத் தரப்பிேல 

பதில் ெசால்ல ேநரம் ெகா க்க ேவண் ம்.  

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
இவ்வாறான நிகழ்  நள்ளிர  12.00 மணிவைர 

ெசன்றா ம் அரசாங்கம் ெசவி சாய்த்  அதற்கு நல்லெதா  
ைவத் தரேவண் ம். அவ்ேவைளவைர இங்கு 

காத்தி ப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இ க்கின்ேறாம்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டமான  2633.1 ச ர கிேலாமீற்றர் 
பரப்பளைவக் ெகாண் க்ைகயில், எம   ஏறா ர் நகர் 
பிரேதச ெசலயகப் பிாிவான  ெவ ம் 3.74 ச ர கிேலாமீற்றர் 
நிலப்பரப்ைப ெகாண்டதாகேவ உள்ள . இ  மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தின் ெமாத்த நிலப்பரப்பில் 0.14 சத தமாகும். 
இங்கு மக்கள் மிக ம் ெசறிந்  வாழ்கின்றனர். ஒ  
கு ம்பத் க்குாிய சராசாி காணியின் அள  0.000304 ச ரக் 
கிேலாமீற்றராக உள்ள . இப்பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் ஒ  

ண்  அரச காணிகூட இல்லாத நிைல காணப்ப கின்ற . 
2010ஆம் ஆண் வைர 2,500 ேபா் கு யி ப் க் காணி 
அற்றவர்கெளனப் பதி ெசய்யப்பட் ள்ளேபாதி ம் அம்மக் 
க க்கு ஒ  காணித் ண் கூட இ வைர 
வழங்கப்படவில்ைல. எம  ஏறா ர் பிரேதச ெசயலகத்ைத 
அண் ய பகுதியில் பல ற் க்கணக்கான ஏக்கர் அரச 
காணிகள் - LRC land - இ ந்தேபாதி ம் அைவ ெபா  
மக்களின் கு யி ப் த் ேதைவக க்கு பிாித்  வழங்கப்படா  
அரசியல் ெசல்வாக்குள்ள பல க்கு நீண்டகாலக்  குத்தைகக்கு 
வழங்கப்பட் க்கின்ற . இந்த நைட ைற நி த்தப்பட்  
கு யி ப் க் காணிகள் மக்க க்குப் பிாித்  வழங்கப்பட 
ேவண் ெமன்பைத இந்த ேநரத்திேல சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, ெம வாகப் 

ேபசிக்ெகாண் க்காமல் த் க்ெகாள் ங்கள்! 
 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
இங்கு பல க்கியமான விடயங்கைள நான்  ெசால்லலாம் 

என்றி ந்ேதன். ஆயி ம்  ேநரம் ேபாதாத நிைலயில்  இன் ம் 
ஒ  விடயத் டன் நான் த் க்ெகாள்கின்ேறன். அதாவ , 
1927ஆம் ஆண் ந்  இ வைர 3 Land Commissions 
நியமிக்கப்பட் க்கின்றன. தலாவ  கமிஷன் 1927ஆம் 
ஆண் ம் இரண்டாவ  கமிஷன் 1955ஆம் ஆண் ம் 

ன்றாவ  கமிஷன் 1987ஆம் ஆண் ம் நியமிக்கப்பட்ட . 
சுமார் 30 வ ட காலமாக இந்த கமிஷன் மாறாமல் 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, நான்காவ  கமிஷன் அரசாங்கத்தால் 
கட்டாயம் நியமனம் ெசய்யப்பட ேவண் ம். மக்க க்குாிய 
இவ்வாறான பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்காக க்கிய 
விபரமடங்கிய சிபாாிசிைன ஜனாதிபதி அவர்களிடம் Land 
Commissioner ன்ைவத்தி க்கிறார். அந்த வைகயில், Land 
Commissioner ஆல் ெகா க்கப்பட் க்கின்ற சிபாாிசுகைள 
நான்காவ  கமிஷனில் ேசா்த்  இந்த மக்க க்கு வி ைவப் 
ெபற் த்தர ேவண் ெமன்  அரசாங்கத்ைதக் 
ேகட் க்ெகாண் , ேமலதிக ேநரம் வழங்கியைமக்கு 
உங்க க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

පහක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 7.06] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින සභාව කල් 

තැබීෙම් අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂ නායක ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමා 
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාෙව්දී අපට ෙපෙනනවා, එක පැත්තකින් 
එතුමා ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දිගු කරන බව. 2015 ජනවාරි 08වැනි 
දාට මත්ෙතන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත් දවිඩ ජාතික සන්ධානයට ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයට 
තමන්ෙග් ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට ෙනොකිරීෙම් ෙව්දනාව අද දවිඩ ජාතික 
සන්ධානයට මතු ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව පකාරව, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොදන්වා, ජිනීවා 
මානව හිමිකම් සමුළුෙව්දී විෙද්ශ අමාත්ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට සම අනුගහය ලබා දීලා අත්සන් කළ 
ඊනියා ෙයෝජනාව අනුව කටයුතු ෙනොකිරීම පිළිබඳව අද TNA 
නායක -විපක්ෂ නායක- ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමා ආණ්ඩුවට 
දඹරැඟිල්ල දිගු කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උතුෙර් දවිඩ ජනතාවට 
තමන්ෙග් ගම්බිම් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ සාධාරණ ඉල්ලීම 
ඉටු කරනවාට අෙප් විෙරෝධයක් නැහැ. අපි ඒකට පක්ෂයි. නමුත්, 
දවිඩ ජාතික සන්ධානෙය් ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමා ෙම් 
ෙයෝජනාව හරහා අද ඉල්ලා සිටින්ෙන් සාධාරණ ඉඩම් අයිතියක්ද? 
අපි කියනවා, ''නැහැ'' කියලා. ෙදමළ ජාතික සන්ධානය, ඒ 
වාෙග්ම ෙදමළ ෙබදුම්වාදී ව්යාපාරය උතුරු වලිකාමම් පෙද්ශය 
ලබා ගැනීෙම් මාරාන්තික ෙමෙහයුමක අද නියැෙලන්ෙන් ඇයි?  
උතුරු වලිකාමම් පෙද්ශෙය් ඉඩම් නැති අයෙග් අ ෙඳෝනාව -
දුක්ගැනවිල්ල- කියමින්, උතුරු වලිකාමම් පෙද්ශය අත් පත් කර 
ගැනීෙම් ෙමෙහයුෙමන් තමයි පලාලි හමුදා කඳවුර එතැනින් ඉවත් 
කර ගැනීෙම් ෙබදුම්වාදී වුවමනාව ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසායි දිගින් දිගටම උතුරු වලිකාමම් පෙද්ශය 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්; උද්ෙඝෝෂණ පවත්වන්ෙන්.  

ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමන්ලා ෙක්ප්පාප්පුලවු පෙද්ශෙය් ඉඩම් 
ටික ඉල්ලනවා. ඇයි එෙහම ඉල්ලන්ෙන්? දවිඩ ෙබදුම්වාදී 
ෙකොටින්ෙග් ගුවන් පථයක් එතැන තිබුණා. පසුගිය කාලෙය් 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා එතැන විෙශේෂ ගුවන් 
පථයක් ඉදි කරලා, මුලතිව් ගුවන් හමුදා කඳවුර, ''මුලතිව් ගුවන් 
පථයක්'' බවට පත් කළා. අන්න එතැන තිෙබන ෙක්ප්පාප්පුලවු 
පෙද්ශෙය් ඉඩම් අක්කර 43 තමයි ඉල්ලන්ෙන්. එෙහම 
ඉල්ලන්ෙන් කාටද? ෙක්ප්පාප්පුලවු කියන පෙද්ශෙය් වැසියන්ට 
ෙදන්න තමයි ඉල්ලන්ෙන්. ෙක්ප්පාප්පුලවු කියන ගාම නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාසෙය් වැසියන්ට අදියර පහකින් ෙගවල් හදලා දුන්ෙන් 
නැද්ද කියා අපි අහනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
අදියර පහකින් ෙම් ෙක්ප්පාප්පුලවු කියන ගෙම් ෙගවල් 283ක් 
හදලා පුද්ගලයන් එතැන පදිංචි කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Leader of the Opposition? 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I do not want 

to interrupt the Hon. Member.   

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මෙග් ෙව්ලාව. තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙපොඩි ෙවලාවක් දීලායි 

තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
It is eight years since the war came to an end. The 

LTTE may have had a runway in some place. But, it is 
eight years since that story came to an end. This is my 
private land; I am entitled to go back to my land. - 
[Interruption.] Just because you permitted the LTTE or 
the LTTE was able to establish an airbase or an airstrip in 
some land, does it mean that my lands can be taken away 
for good?          

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி! 

 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
අපි ඉල්ලන්ෙන්,- [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Jayantha Samaraweera, you may continue with 

your speech.  
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විපක්ෂ නායක ආර්. 

සම්පන්දන් මැතිතුමාෙගන් මම අහනවා, ෙක්ප්පාප්පුලවු ගාම 
නිලධාරි ෙකොට්ඨාසෙය් අදියර පහකින් ෙගවල් හදලා දුන්ෙන් 
නැතිද කියලා. පළමු අදියෙර් ෙගවල් 50යි. ෙදවන අදියෙර් ෙගවල් 
101යි. තුන්වැනි අදියෙර් ෙගවල් 70යි. හතරවැනි අදියෙර් ෙගවල් 
39යි. තට්ටු නිවාස 19යි. ඔක්ෙකෝම ගත්තාම, ෙගවල් 283ක් 
හදලා දුන්නා. ඒ ෙගවල් 283 අයිතිකාරයන් තමයි ෙක්ප්පාප්පුලවු 
ගුවන් හමුදා කඳවුර ළඟට ඇවිල්ලා ඒ හමුදා කඳවුර ඉල්ලා 
සිටිෙය්. ඒකයි අපි කියන්ෙන්, ඉඩම් අහිමි ෙවච්ච දවිඩ ජනතාවෙග් 
ඇත්ත වුවමනාව ෙනොෙවයි ෙමහි තිෙබන්ෙන් කියා. ෙවන 
ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. උතුෙරන් හමුදා හරණය 
කිරීෙම් දවිඩ ෙබදුම්වාදී තස්තවාදී වුවමනාවයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. 
ඒක ඉෂ්ට කරනවා කියලා තමයි ආණ්ඩුව ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. අද 
ඒක ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැති නිසා තමයි අ ෙඳෝනා තිය තියා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙගනුත් ෙම් ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද බුද්ධි අංශ හමුදා 
විරුෙවෝ හිෙර් දමනවා. සුමිත් රණසිංහ නමැති නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් බුද්ධි නායකයාව අද හිෙර් දමා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, 
පනත? තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත. ඒ වාෙග්ම, ෙම්ජර් 
බුලත්වත්ත ඇතුළු රණවිරුෙවෝ පස් ෙදෙනක් කීත්ෙනොයාර්ට පහර 
දුන්නා කියලා අභූත ෙචෝදනා නගලා හිෙර් දමා තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද, පනත? තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත. සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමා මැරීම සඳහා -ඝාතනය කිරීම සඳහා- ක්ෙල්ෙමෝ 
ෙබෝම්බ පහාරයක් එල්ල කරන්න සූදානම් වුණා කිව්වා. ඒ අය අත් 
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අඩංගුවට ගත්තා. ෙමොන නීතිය යටෙත්ද? සාමාන්ය නීතිය යටෙත්. 
ඇයි, ෙම් ෙකොටි තස්තවාදීන්ට ෙවන නීතියක්? අපි සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමාට ආරක්ෂාව ඉල්ලනවා. එතුමා මරා දමන්න එන 
ෙකොටින් හිෙර් දාන්ෙන් සාමාන්ය නීතිය යටෙත්. එතුමාව මරන්න 
එන ඝාතකයන්ව හිෙර් දාන්ෙන් සාමාන්ය නීතිය යට ෙත්. නමුත්, 
බුද්ධි අංශ පධානීන්ව -නායකයන්ව- හිෙර් දානවා තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත්. ඒක තමයි දවිඩ ජාතික සන්ධානෙය් 
වුවමනාව. දවිඩ ජනතාවට ඉඩම් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා නම් 
ආණ්ඩුව වගකීම භාර ගන්න ඕනෑ කියලා අපි කියනවා. ඒ සඳහා 
ෙවනත් ෙවනත් තැන්වලින් රජෙය් ඉඩම්වලින් ඒ ඉඩම් ඔවුන්ට 
ලබා දුන්නාට කමක් නැහැ. හැබැයි, හමුදා ඉඩම්-හමුදාවට අයිති 
වුණු ඉඩම්- අඟලක්වත් ෙදන්ෙන් නැතුව-(බාධා කිරීමක්) ෙම් 
ෙවලාෙව් පකාශ කරමින් මෙග් කතාව අවසන් කරනවා.   

 
[7.12 p.m.] 
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, first of all, I 

would like to thank the Hon. Leader of the Opposition for 
bringing this Adjournment Motion. In his speech, he 
mentioned that all the lands that are to be released should 
be released and also referred to the hardships felt by the 
people in the North and the East.  

I think it is also important that we tell this House what 
the Forces have done since the end of the war to release 
these lands. In 2009 when the war ended, the total extent 
of land that was held by the three Forces in the North and 
the East was 82,555 acres. Out of that, 52,226 acres were 
State land and 30,329 acres were private land. If we take 
the total extent of land that has been released from 2009 
up to now, the extent of State land is 54,712.87 acres and 
the extent of private land is 24,328.5 acres. So, there is a 
total of 79,041.37 acres that have been released by the 
three forces from 2009 up to now. I think right now, in 
Jaffna alone, there are 5,299 acres that are being held by 
the military and out of that, some are around the Palaly 
Cantonment, which is under scrutiny at the moment. Even 
that, from 2009, there were 11,630 acres - 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Minister, your calculations seem to be a little bit 

wrong. You are saying that the lands that had been held 
were 82,000 acres in total and out of that, 79,000 acres 
have been released.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
Yes. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That would leave only 3,000 acres as the extent that is 

still being held. In the next breath, you are saying that in 
Jaffna alone, 5,000 acres are being held. How can that be?  

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
All that is private land.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, that is not the issue. Your calculation is wrong; 

even from what you are saying, it is wrong. You say that 
the extent held by the forces was 82,000 acres in total and 
79,000 acres have  been released. That leaves only 3,000 
acres to be released. Your next sentence is, 5,000 acres 
are being held in Jaffna alone. So, there is something 
wrong with your figures.  

 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
I understand that. I will forward this document to you, 

Hon. Member and you can have a look at it. These 
statistics have been given to me by the Ministry. But, I 
know that within this Government, we have released over 
30,000 acres throughout these last two years and we will, 
obviously in the future, release more land and give it to 
people of the North and the East. That is a promise that 
President Maithripala Sirisena as well as Prime Minister 
Ranil Wickremesinghe has given to the people of the 
North and the East.  

 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Both the President and the Prime Minister are looking 

into the release of these lands. We know that. When we 
talk to them, both the President and the Prime Minister 
are very promising. But, things are not happening on the 
ground. We want those to happen, Hon. Minister.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
Of course. 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Kindly understand the plight of our people. How long 

can our people suffer?  
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
I totally understand, Hon. Member. But, we also have 

issues. When we do release the land, we also have to 
think about deployment of soldiers from that area. We 
have to look for other land and to construct quarters for 
them to live in. So, there are issues for us as well when 
we do release these lands. But, it is not that we do not 
want to. We have been cooperating with the TNA and 
throughout these last two years, we have done a 
significant amount of work on the release of land and we 
will do more.  
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Even with regard to the Keppapulavu issue - I 
remember, we spoke about that issue in Parliament - we 
said, “This can be sorted out”. As you said, Hon. 
Member, the President himself got involved and said, 
“Yes, release the land” and they did. So, these issues can 
be resolved, but those will take a little bit of time. I know 
the frustration the people in the North are feeling; I know 
the frustration that the people in the East are feeling. We 
do want to settle this as we are committed to the 
reconciliation process.  

But at the same time, we do not want to compromise 
on the national security, as you said. And certain lands, 
we cannot compromise on.  They could be State lands or 
private lands but, when it comes to national security,  
those lands cannot be compromised. But, we are willing 
to compensate for those lands and we have been straight 
forward on that. If it is a private land, we will definitely 
compensate the people who own that land. There is 
absolutely no hindrance in that way. As a Government, 
we are committed. I know it is taking a long time, 
however, slowly but surely we are going forward.  

There is a mix-up in the statistics. Hon. Sumanthiran, I 
will forward this to you.  You can take a look at it, and 
maybe if there are mistakes in the statistics, you can tell 
me where it is. 

Hon. Leader of the Opposition, we will certainly look 
into this matter. There is no compromise on this issue 
when it comes to the President, the Prime Minister or this 
Government. I know it is taking a bit of time, but we do 
not want to block this in any way or keep the people out 
of their lands in the North or the East. We will do 
whatever we can to accommodate the request of the 
people in those areas.   

Thank you.    
 
[7.19 p.m.] 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
I must thank the Hon. Sampanthan, Leader of the 

Opposition, for raising this issue. I also thank the Hon. 
Ruwan Wijayawardene for giving an assurance that the 
armed forces will consider this request.  

This is a burning issue in the North and I totally agree 
with the Hon. Sampanthan. I have taken up this matter on 
numerous occasions, even with His Excellency.  On 
Keppapulavu lands, I spoke to him before the Cabinet 
Meeting on the 14th. I personally met him and he took the 

liberty of speaking to the Army Commander. 
Subsequently, the Hon. Sampanthan also had met him. 
The Army Commander told me that by the 28th of 
February he will release the lands that he could.  I spoke 
to the Army Commander a few days ago. I asked him 
about the lands that have been occupied by him where 
commercial establishments are being run. He assured  me 
that along the A9 Road all  commercial establishments 
occupied by the army have been released. This is on the 
A9 Road.     

But, as the Hon. Sampanthan said, there are certain 
other lands that had been held there. I totally agree with 
him.  These are matters which I have taken up personally 
with the armed forces, but, as the Hon. Ruwan 
Wijayawardene correctly said, compromising of the State 
security is also another question. When I spoke to the 
Army Commander three days ago, he said that he was 
making all arrangements even to change the Army 
cantonments.  I do not know how far that is correct, I 
cannot rebut that positon - the Hon. Ruwan 
Wijayawardene, the State Minister of Defence is here - 
and this is what he mentioned to me. Genuinely, the 
Army Commander is also cooperating with us. I must 
say, Lieutenant General Crishantha De Silva has been 
very cooperative and he has done his best and very 
closely working towards the end of it. When I asked him 
what will be the date, - as the Hon. Rajavarothiam  
Sampanthan said, we cannot allow this to go on for years 
and years; we cannot allow this to go on for another two 
years, - he could not assure me, to be frank, a date on 
which all these other lands may be considered to be 
given. But, he said that he would take all the necessary 
steps that should be taken  under the direction of His 
Excellency the President as well as the Hon. Prime 
Minister to see that these lands are released to the people. 

It is a very burning question and I totally agree with 
the Hon. Sampanthan and also the TNA, because, they 
have a responsibility towards the people. We too have a 
responsibility towards the people; I, as a Tamil as well as 
a Government Minister - we have to take the 
responsibility.  I also endeavour my best in my own way 
to consider these issues and I am in touch with the 
relevant Forces.  As regards Hon. Sampanthan's question, 
I hope and trust that very soon these lands will be given 
to satisfy the Northern and the Eastern people. 

Thank you very much.    
 

 

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.22ට, 2016 මාර්තු 08 වන 
දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 මාර්තු මස 09 වන බහසප්තින්දා පු. 
භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.  

அதன்ப  பி.ப. 7.22 மணிக்கு பாரா மன்றம்,  அதன  2016 
மார்ச் 08ஆந் திகதிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 மார்ச் 09, 
வியாழக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 7.22 p.m. until 10.30 a.m.  on 
Thursday, 09th March, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament 
of 08th March, 2016. 
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[ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා] 
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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. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කිසිම 

බාධාවකින් ෙතොරව කර ෙගන යෑමට සියලුෙදනාෙග්ම සහාය මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS  

 
පාර්ලි ෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய  கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2017 මාර්තු 09වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින අපර භාග 

3.00ට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ 
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාටම 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම 
කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ෙවත ෙයොමු කරන ලද වාර්ෂික වාර්තා සහ කාර්ය සාධන වාර්තා 
සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

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

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 

Oversight Committee on Business and Commerce on 
"Regulations under the Companies Act and Societies 
Ordinance, Annual Reports and Performance Reports" 
which were referred to the said Committee. 

 

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  
(1) අළුෙබෝමුල්ල, මහෙබල්ලන, ෙතොටුපල පාර, අංක 1/96 

දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ගුණපාල වනිගනායක 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම සහ 

(2) රාජගිරිය, මාදින්නාෙගොඩ, අංක 144/ඒ දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙජ්.ඩී. නයනා කුමුදු කුමාරි ෙමනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Hon. Speaker, I present -  

(1) a petition from Mrs. H.D.C.S. Gunawardena of 
No. 217/15/D3, Meegahawatta, Delgoda; 

(2) a petition from Mr. M. Shanmuganaathan of No. 
19, Ariyagama, Hatton; and  

(3) a petition from Mrs. Xavier Elizabethrani of No. 
269, N.C. Street, Trincomalee. 

 

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
(1)  මාලෙබ්, තලාෙහේන, ෙබෝධිය පාර, අංක 431/13 දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.ඒ. සුමතිපාල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2)  අංෙගොඩ, ෙකොටිකාවත්ත, අයිඩීඑච් පාර, අංක 260 ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පිහිටි සී/ස සමිට් ලංකා ෙහෝල්ඩිංග්ස ්
සමාගෙම් අධ්යක්ෂ වී.ඒ. දයාකීර්ති මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය - 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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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 මහජන නි ෙයෝජිතයන් ෙනොවන පුද්ගලයන්ෙග් 
ෙපොලිස ්ආරක්ෂාව: විසත්ර  

மக்கள் பிரதிநிதிகள் அல்லாேதா க்குப் ெபா ஸ் 
பா காப் : விபரம் 

POLICE SECURITY TO PERSONS OTHER THAN PEOPLE'S 
REPRESENTATIVES: DETAILS 

 
1060/’16 

3. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
 (மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
 (The Hon. S.M. Marikkar) 

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය- (1): 

(අ) (i) මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙනොවන ශී ලාංකික 
පුරවැසියන්ට ෙපෞද්ගලිකව ෙපොලිස ් ආරක්ෂාව 
ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙපොලිස ්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එෙසේ ආරක්ෂාව ලබා දී ඇති පුද්ගලයන් 
කවුරුන්ද; 

 (iii) ඔවුන්ට ලබාදී ඇති ආරක්ෂක නිලධාරින් සංඛ්යාව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ෙද්ශපාලන පක්ෂවල ආසන සංවිධායකවරයන් 
සඳහා ෙපොලීසිෙය් ෙහෝ හමුදාෙව් ආරක්ෂාව ලබා 
ෙදන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එෙසේ ආරක්ෂාව ලබා දී ඇති පුද්ගලයන් 
කවුරුන්ද; 

 (iii) ඔවුන්ට ලබා දී ඇති ආරක්ෂක නිලධාරින් සංඛ්යාව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) மக்கள் பிரதிநிதிகள் அல்லாத இலங்ைகப் பிரைச 
க க்கு பிரத்திேயகமாக ெபா ஸ் பா காப்  
வழங்கும் ேவைலத்திட்டெமான்  ெபா ஸ் 
திைணக்களத்திடம் உள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்விதம் பா காப்  வழங்கப் 
பட் ள்ள ஆட்கள் யாவர்; 

 (iii) இவர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள பா காப்  
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  அரசியல் கட்சிகளின் ெதாகுதி அைமப்பாளர் 
க க்கு ெபா ஸ் அல்ல  இரா வத்தின் 
பா காப்  வழங்கப்ப கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்விதம் பா காப்  வழங்கப் 
பட் ள்ள ஆட்கள் யாவர்; 

 (iii )  இவர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள பா காப்  
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether there is a programme with the 
Department of Police to provide personal 
police security to Sri Lankan citizens who 
are not People’s Representatives;  

 (ii) if so, the persons to whom such security has 
been provided; 

 (iii) separately the number of security officers 
provided to them? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether Police or Army security is 
provided to the electoral organizers of the 
political parties; 

 (ii) if so, the persons to whom such security has 
been provided; and 

 (iii) separately of the number of security officers 
provided to them? 

(c) If not, why? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i)  ඔව්. 

 (ii) 1.  ෙපොලිසප්ති චකෙල්ඛ 2323/2011 අනුව, 

   විනිසුරුවරුන් සඳහා - ෙශේෂ්ඨාධිකරණ, 
අභියාචනාධිකරණ, මහාධිකරණ (අපරාධ නඩු 
සම්බන්ධ), වාණිජ මහාධිකරණ, පළාත්බද සිවිල් 
අභියාචනාධිකරණ, මෙහසත්තාත් අධිකරණ 
(මෙහසත්ාත් / අතිෙර්ක මෙහසත්ාත්), දිසා 
අධිකරණ (දිසා විනිසුරුවරුන් / අතිෙර්ක දිසා 
විනිසුරුවරුන්) 

  අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව -  ෙල්කම්, 
නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්, ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර 
ෙල්කම්වරුන් 

 

 2.  ෙපොලිසප්ති චකෙල්ඛ 2531/2015 (II) අනුව, 
*  ගරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන්; සහ 

   *   ආරක්ෂක තත්ත්ව වාර්තා අනුව ජීවිත තර්ජන       
                               ඇති බවට තහවුරු වන පභූවරුන්; 
 (iii) විනිසුරුවරුන් සඳහා -  

  ෙ◌ේෂ්ඨාධිකරණ - ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙලස උප 
ෙපොලිස ්පරීක්ෂකවරුන් ෙහෝ ෙපොලිස ්සැරයන්වරු 
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01ක්, නිල නිවාස ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ෙපොලිස ්
ෙකොසත්ාපල්වරු 02ක්, යතුරුපැදි 01ක් සහ 
යතුරුපැදිකරුවන් ෙලස ෙපොලිස ් සැරයන්වරු 
ෙහෝ ෙපොලිස ්ෙකොසත්ාපල්වරු 02කි. 

  අභියාචනාධිකරණ -  ආරක්ෂක නිලධාරින් 
ෙලස උප ෙපොලිස ්පරීක්ෂකවරුන් ෙහෝ ෙපොලිස ්
සැරයන්වරු 01ක්, නිල නිවාස ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන් ෙපොලිස ් ෙකොසත්ාපල්වරු 02ක්, 
යතුරුපැදි 01ක් සහ යතුරුපැදිකරුවන්  ෙලස 
ෙපොලිස ් සැරයන්වරු ෙහෝ ෙපොලිස ්
ෙකොසත්ාපල්වරු 02කි. 

  මහාධිකරණ (අපරාධ නඩු සම්බන්ධ) -  ආරක්ෂක 
නිලධාරින් ෙලස ෙපොලිස ් සැරයන්වරු ෙහෝ 
ෙපොලිස ් ෙකොසත්ාපල්වරු 01ක් සහ නිල නිවාස 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ෙපොලිස ් ෙකොසත්ාපල්වරු 
02කි. 

  වාණිජ මහාධිකරණ  -  ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙලස 
ෙපොලිස ් සැරයන්වරු ෙහෝ ෙපොලිස ්
ෙකොසත්ාපල්වරු 01ක් සහ නිල නිවාස ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන් ෙපොලිස ්ෙකොසත්ාපල්වරු 02කි. 

  පළාත්බද සිවිල් අභියාචනාධිකරණ -  ආරක්ෂක 
නිලධාරින් ෙලස ෙපොලිස ් සැරයන්වරු ෙහෝ 
ෙපොලිස ් ෙකොසත්ාපල්වරු 01 සහ නිල නිවාස  
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ෙපොලිස ් ෙකොසත්ාපල්වරු 
02කි.  

  මෙහසත්ාත් අධිකරණ - ආරක්ෂක නිලධාරින් 
ෙලස ෙපොලිස ් සැරයන්වරු ෙහෝ ෙපොලිස ්
ෙකොසත්ාපල්වරු 01ක් සහ නිල නිවාස ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන් ෙපොලිස ්ෙකොසත්ාපල්වරු 02කි.  

  දිසා අධිකරණ - ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙලස 
ෙපොලිස ් සැරයන්වරු ෙහෝ ෙපොලිස ්
ෙකොසත්ාපල්වරු 01ක් සහ නිල නිවාස ආරක්ෂාව 
ෙවනුවන් ෙපොලිස ්ෙකොසත්ාපල්වරු 02කි. 

  අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 

  ෙල්කම් - ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙලස ෙපොලිස ්
සැරයන්වරු 

  නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් - ෙහෝ ෙපොලිස ්
ෙකොසත්ාපල්වරු 01 සහ නිල නිවාස ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන් ෙපොලිස ් 

  ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම්වරුන් - 
ෙකොසත්ාපල්වරු 02කි. 

  ෙපොලිසප්ති චකෙල්ඛ 2531/2015 (II) අනුව 
පභූවරයකුට විෙශේෂ ආරක්ෂාවක් අවශ්ය වන්ෙන් 
නම් නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් පභූ ආරක්ෂාව සඳහා නිලධාරින් 
අනුයුක්ත කිරීම පිළිබඳ කමිටුෙව් අනුමැතිය මත 
පමණක් එෙසේ නිලධාරින් ලබා දීම සිදු කරයි. 

 

  ගරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන් - සමීප 
ආරක්ෂක කණ්ඩායම ෙලස ඇමති ආරක්ෂක 
ෙකොට්ඨාසෙයන් පරීක්ෂක ෙශේණිෙය් පධාන 
ෙපොලිස ් පරීක්ෂක ෙහෝ ෙපොලිස ් පරීක්ෂකවරුන් 
01ක්, උප ෙපොලිස ් පරීක්ෂකවරුන් 01ක් සහ 
ෙපොලිස ්සැරයන් ෙහෝ ෙපොලිස ්ෙකොසත්ාපල්වරුන් 
05කි.  ආරක්ෂක රථ 01ක් සහ නිල 
නිවෙසහි ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් පාෙද්ශීය ෙපොලිස ්
සථ්ාන වලින් ෙපොලිස ්සැරයන්වරු ෙහෝ ෙපොලිස ්
ෙකොසත්ාපල්වරු 02කි. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 
(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

පශ්නෙය් (ආ) (i) ෙකොටසින් මා අහලා තිෙබනවා, "ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවල ආසන සංවිධායකවරයන් සඳහා ෙපොලීසිෙය් ෙහෝ 
හමුදාෙව් ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්ෙන් ද?"  කියලා. ගරු ඇමතිතුමා 
එම පශ්නයට උත්තර දුන්නා, "නැහැ" කියලා. ඒ වුණාට දීලා 
තිෙබනවා. ෙකොටිකාවත්ත, මුල්ෙල්රියාව පාෙද්ශීය සභාෙව් හිටපු 
සභාපති, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකොෙලොන්නාව 
සංවිධායකතුමාට ෙපොලිස් නිලධාරින් තුන්ෙදනකුෙග් ආරක්ෂාව 
දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නෙය් (අ) (ii)ට දුන්න පිළිතුෙර් 

සඳහන් ෙවනවා, ෙපොලිස්පති චකෙල්ඛ 2531/2015 (II) අනුව 
ආරක්ෂක තත්ව වාර්තා අනුව ජීවිත තර්ජන ඇති බවට තහවුරු 
වන පභූවරුන්ට ෙදන්න පුළුවන් කියලා. නමුත්, මට නිශ්චිතව 
කියන්න බැහැ, ෙම් සඳහන් කරන හිටපු සභාපතිවරයාට 
ආරක්ෂාව ලබා දීලා තිෙබනවා ද, ඒ අනුව ද ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ඒ ගැන ෙහොයා බලා වාර්තා කරන්න පුළුවන්, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙපොලිස් නිලධාරින් තුන් ෙදෙනකු ලබා දීලා 

තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන වාර්තාව 
වැරදියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ම ෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
ගරු ඇමතිතුමනි, තස්තවාදී තර්ජනයක් ෙනොපවතින කාලයක 
එෙසේ ආරක්ෂාව ලබා ෙදනෙකොට, රාජ්ය බුද්ධි අංශෙය් තක්ෙසේරු 
වාර්තාවක් ගන්න ඕනෑ. එතුමාට ආරක්ෂාව ලබා දී තිෙබන්ෙන් 
එෙසේ තක්ෙසේරු වාර්තාවක් අරෙගන ද, එෙහම නැත්නම් යුද්ධය 
නැති අවස්ථාවකදී එෙසේ ආරක්ෂාව ලබා දිය යුතුයි කියා තත්ත්ව 
වාර්තාවක් දීලා තිෙබනවාද කියා මම දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කලින් කිව්ව (අ) (ii)ට අදාළව 

පිළිතුෙරහි සඳහන් විධියට එකී ෙපොලිස්පති චකෙල්ඛ යටෙත් 
එතුමාට ආරක්ෂාව ලබා දීෙම් ඉඩ-කඩ අපට තිෙබනවා. එෙසේ ලබා 
ෙදන්ෙන් මම කලින් සඳහන් කළ විධියට ආරක්ෂක තත්ත්ව 
වාර්තාවක් අනුවයි. ආරක්ෂක තත්ත්ව වාර්තාවක් කියන්ෙන් බුද්ධි 
අංශ වාර්තා ආදිය සලකා බලා ලබා ෙදන එකක්. ඒ වාෙග්ම ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමවැනි ඉල්ලීම් සලකා බලන අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්තුමා සභාපතිත්වය දරන විෙශේෂ ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාස භාර 
ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමා සහ තවත් සාමාජිකයන් කිහිප 
ෙදෙනකු සිටින කමිටුවක් තිෙබනවා. නමුත් ගරු එස්.එම්. 
මරික්කාර් මැතිතුමා මට විෙශේෂෙයන් ෙමම සභාපතිවරයා ගැන 
සඳහන් කර තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා (අ) (ii) යටෙත් මම ලබා දුන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිතුරට අනුව ෙමම සභාපතිවරයාට ආරක්ෂාව ලබා දී 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියා මට දැන් කියන්න බැහැ. ඒ ගැන තමයි 
මම කිව්ෙව්. එම ෙපොලිස් නිලධාරින් තුන් ෙදනා ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන් ඒ සඳහන් කළ චකෙල්ඛ යටෙත් ද, නැත්නම් එයට 
බාහිරව ද කියා මම ෙසොයා බලා කියන්නම්. ගරු 
කථානායකතුමනි, එම තුන් ෙදනා ලබා දී තිෙබන්ෙන් එයට 
බාහිරව නම්, එෙසේ දීලා තිෙබන්ෙන් ඇයි කියා අපට ෙසොයා 
බලන්න පුළුවන්. ඒ අනුව එතැනදී ෙපොලීසිය නිසි කමෙව්දය 
පිළිපැද නැත්නම් මට ඒ සම්බන්ධව පශ්න කරන්න පුළුවන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම ෙහොඳයි ෙන්ද, ගරු මන්තීතුමනි? 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඒ පළාෙත් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා මිනී මැරුම් නඩුවකට 
මරණීය දණ්ඩනය ලබා දැන් ඇතුෙළේ තමයි ඉන්ෙන්.  ඔහුට 
නැවතත් එළියට එන්න බැහැ කියා අපි හිතනවා.  

එතුමා ඇතුෙළේ ඉන්නෙකොට මම ෙම් කියන පුද්ගලයාට 
තර්ජනයක් තිෙබනවා කියලා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
නම්, ඒ සමාන තර්ජනයක් මටත් තිෙබන්නට ඕනෑ. 
ජනාධිපතිවරණය පැවැති කාලෙය් මට ෙවඩි තැබුවා. ඒ සම්බන්ධ 
පරීක්ෂණයක් මම අහන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ඒ තත්ත්ව වාර්තා 
ෙදක ෙදකක් ෙවන්න බැහැ, එකක් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව 
ඔබතුමා ෙහොයලා බලනවාද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඒ පිළිබඳව ෙහොයලා බලනවා. 

සාමාන්යෙයන් මන්තීවරෙයකුට ඇමති ආරක්ෂක ඒකකෙයන් 
ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් ලබා ෙදනවා. ෙමතුමාට 
ආරක්ෂක නිලධාරින් තුන්ෙදෙනක් ලබාදීලා තිෙබනවා. අවශ්ය 
නම් අපට නැවතත් ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳව සලකා බලන්න 
පුළුවන්. ෙසොයා බලා ආරක්ෂාව වැඩි කරන්න ඕනෑ නම් වැඩි 
කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්. 

මහජන නිෙයෝජිතෙයක් ෙනොවන පුද්ගලෙයකුට ඒ විධිෙය් 
ආරක්ෂාවක් ලබාදී තිෙබනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න.  

මීළඟට, පශ්න අංක 5 -1110/'16- (1), ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි 
මහතා. 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
"ෙකතට අරුණ" වැඩසටහන:  වන්දි 
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6.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
   (மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
      (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) පසු ගිය රජය විසින් රුපියල් 350/- ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ලබාදීෙම්දී ෙපොෙහොර මිටියකට, අතිෙර්ක රුපියල් 150/- ක 
මුදලක් අයකර, "ෙකතට අරුණ" වැඩසටහන යටෙත් 
නියඟය, ගංවතුර හා වල් අලි උවදුරු ෙවනුෙවන් රුපියල් 
10,000/-ක උපරිමයකට යටත්ව කෘෂි කාර්මික හා 
ෙගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය හරහා වන්දියක් ෙගවූ බව 
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) වර්තමානෙය් මුළු දිවයිනටම බලපා ඇති දරුණු 
නියඟෙයන් විපතට පත්වූ අයට රක්ෂණ වන්දි මුදලක් 
ලබාෙදන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද ? 
  

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) கடந்த அரசாங்கத்தினால் பாய் 350/- உரமானியம் 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட்டேபா  உர ைட 
ெயான் க்கு, ேமலதிகமாக பாய் 150/- அறவிடப் 
பட் , "ெகதட அ ண நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்" கீழ் 
வரட்சி, ெவௗள்ம் மற் ம் காட்  யாைனகள் 
ெதாந்தர  என்பவற் க்காக பாய் 10,000/- உச்ச 
வரம் க்குட்பட்டதாக கமத்ெதாழில் மற் ம் கமநல 
காப் திச் சைபயின் ஊடாக இழப்பீெடான்  
ெச த்தப்பட்டைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

(ஆ) தற்ேபா  நா  வ ம் பாதிப்ைப ஏற்ப த்தி ள்ள 
க ம் வரட்சியால் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு காப் தி 
இழப்பீட் த் ெதாைகெயான்ைறப் ெபற் க் 
ெகா ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா; 

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

(a) Will he admit that compensation subject to a 
maximum of Rs.10,000 was paid by the previous 
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government through the Agricultural and Agrarian 
Insurance Board under the “Kethata Aruna 
Programme” for drought, floods and wild elephant 
menace by charging an additional amount of 
Rs.150 per pack of fertilizer when Rs.350  
fertilizer subsidy was provided? 

(b) Will he inform this House, whether any 
compensation would be paid through insurance for 
the people affected by the severe drought 
prevailing throughout the island at present? 

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

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. 

 මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශ ෙල්කම්ෙග් චකෙල්ඛ 
අංක DFD/Circular/2014-03 හා 2014.12.10 දිනැති 
“ෙකතට අරුණ ෙපොෙහොර දිරිය වැඩසටහන යටෙත් 
සහනාධාර ෙපොෙහොර ලබන ෙගොවීන් සඳහා වගා 
රක්ෂණාවරණය” චකෙල්ඛය පකාරව වන්දියක් ෙගවීමට 
කටයුතු කරන ලදී. 

(ආ) ඔව්. 

 නියඟෙයන් විපතට පත්වූ ෙගොවීන්ට සහන සැලසීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් රජය විසින් සම්පාදනය කරමින් සිටී. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. "වර්තමානෙය් මුළු 

දිවයිනටම බලපා ඇති දරුණු නියඟෙයන් විපතට පත්වූ අයට 
රක්ෂණ වන්දි මුදලක් ලබා ෙදන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද?" යනුෙවන් (ආ) යටෙත් මා අසා ඇති පශ්නයට 
ඔබතුමා "ඔව්" කියලා උත්තර දුන්නා. නියඟෙයන්  විපතට පත් වූ 
අයට රක්ෂණ වන්දි මුදලක් ලබා දීෙම් කටයුත්ත ෙකොයි තරම් දුරට 
කියාත්මක වී තිෙබ්ද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන්  - පගතිය 
ගැන - ඔබතුමාට වාර්තාවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද?  

 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් වනෙකොට අපි සෑම ෙගොවිජන ෙසේවා 

මධ්යස්ථානයකින්ම ඒ වාර්තාවන් ලබා ගනිමින් පවතිනවා. ඒ 
වාර්තාවන් ලබා ගත් විගස අපට ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. දැනට හය මාසයකට 

ෙපර ගංවතුර උවදුරක් ඇති වුණා. ඉන් විපතට පත් වූ අයටත් 
රුපියල් දහදාහ බැඟින් ලබා දීලා තිෙබනවා. එපමණයි දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අයෙග් නිවාස ෙවනුෙවන් ෙදනවාය කිව්ව ආධාර 
දීලාත් නැහැ; නැති ෙවච්ච බඩු මුට්ටුවලට ෙදනවාය කිව්ව ආධාර 

දීලාත් නැහැ. ගංවතුර උවදුරට පත් වූ අයට ෙම් සියලුම ෙද් 
ෙවනුෙවන් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් දහදාහ විතරයි. රුපියල් 
දහදාහ හැර ෙවන මුදලක් විපතට පත් වූ මිනිසුන්ට ලැෙබන්ෙන් 
නැද්ද? රුපියල් දහදාහ, ඔවුන්ෙග් රක්ෂණෙයන් ලැෙබන ෙදයක්. 
ඒ මුදල ඔවුන්ෙග්ම මුදල්. ඒ රුපියල් දහදාහ හැර ෙවනත් මුදලක්  
හානි ෙවච්ච ෙබෝග ෙවනුෙවන් රජය ලබා ෙදන්ෙන් නැද්ද? ඒ 
අයට නැවත කන්නයක් වගා කිරීමට  මුදල් වුවමනායි. ඒ මුදල් 
සපයන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමා, ආපදා කළමනාකරණ  ඇමතිතුමාත් ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කළා, එම අමාත්යාංශෙයන් රුපියල් 
දහදාහක මුදලක් වගා හානි ෙවනුෙවන් ෙගවන බවට. ඒ මුදල එම 
අමාත්යාංශය තුළින් ෙගවනවා. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයනුත්, 
කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන ෙසේවා රක්ෂණ මණ්ඩලෙයනුත් 
ෙවනම මුදල් ෙගවීමට කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මම ඇහුෙව් ෙම්කයි. ෙම් රුපියල් 

10,000 ෙගවන්ෙන් රක්ෂණය යටෙත් ෙන්.  
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙයන් ෙවනම ෙගවනවා.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් රුපියල් 10,000 ෙගවන්ෙන් ඔවුන් විසින් ෙදන ලද 

මුදල්වලින් ඔවුන්ට ඇති කරගනු ලැබූ රක්ෂණය යටෙත් ෙන්. 
රක්ෂණෙයන් බැහැරව මුදලක් ෙගවනවාද කියා තමයි මම 
ඇහුෙව්.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
 ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙයන් ෙගවන්ෙන් 

රක්ෂණය යටෙත් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමනි. ඔවුන් රක්ෂණය 
යටෙත් සාමාජිකත්වය අරෙගන තිෙබනවා නම් කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙයන් ඒකට ෙගවනවා.  

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

ඒ කියන්ෙන්, ෙගොවීන්ට, නැත්නම් විපතට පත් වූ ෙම් ජනයාට 
කෘෂිකර්මය යටෙත් ෙවනම ෙගවීමකුත්, ෙමම රක්ෂණය යටෙත් 
ෙවනම ෙගවීමකුත් කියා ෙගවීම් ෙදකක් ලැෙබනවාද? ඒ අනුව 
ඔවුන්ට ලැෙබන මුදල දළ වශෙයන් කීයද?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම කලින් කිව්ව විධියට ආපදා 

කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙයන් ඒ මුදල ෙවනම ෙගවනවා.  
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය යටෙත් රක්ෂණයට බැඳිලා ඉන්නවා නම් 
රක්ෂණෙයන් ෙවනම ෙගවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එතෙකොට විපතට පත් වූ පුද්ගලෙයකුට මුළු මුදල වශෙයන් 

කීයක් ලැෙබනවාද? 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
මට ඒ මුදල පිළිබඳ විස්තර ලැබිලා නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. 

ඔබතුමාට ඕනෑ නම් ඒ ෙතොරතුරු මම පසුව ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි.  

 
LTTE සංවිධානය විසින් ඝාතනය කරන ලද 

පුද්ගලයන්: කිලිෙනොච්චි දිසත්ික්කය  
LTTEஇனால் ெகாைல ெசய்யப்பட்ேடார்: 

கிளிெநாச்சி மாவட்டம் 
PERSONS ASSASSINATED BY THE LTTE: KILINOCHCHI 

DISTRICT  

1212/’16 
 

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

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) L.T.T.E. තසත්වාදින් විසින් 1983 වර්ෂෙයන් පසුව 
කිලිෙනොච්චි දිසත්ික්කය තුළ ඝාතනය කරන ලද 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ්යාව, එක් එක් ජන වර්ගය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ලක් වූ,  

 (i) එක් එක් ෙද්ශපාලන පක්ෂයන්හි නායකයන් ෙහෝ 
සාමාජිකයන් සංඛ්යාව; 

 (ii)  එක් එක් ආගම්වලට අයත් ආගමික නායකයන් 
ෙහෝ එක් එක් ආගම්වලට අයත් ජන සංඛ්යාව; 

 (iii)  රාජ්ය නිලධාරින් සංඛ්යාව; 

   ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) විමසා ඇති කරුණු සම්බන්ධෙයන් 
පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්න තවදුරටත් 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச் 

சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) L .T .T .E .  பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 
ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள ; 

 (ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின்ப  
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ்வா  ெகாைல ெசய்யப்பட்ட, 

 (i )  ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின   தைலவர்கள் 
அல்ல  உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii )  ஒவ்ெவா  மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் 
அல்ல  மதத்ைதச் ேசர்ந்த மக்களின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (iii ) அரச அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக; 

எவ்வள  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ேமேல  (அ) மற் ம்  (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள 
விடயங்கள் ெதாடர்பாக ைமயான ஓர் 
அறிக்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

  asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development:  

 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of persons assassinated by the 
LTTE terrorists in Kilinochchi District after 
1983; and 

 (ii) the aforesaid number in respect of each 
ethnic group separately? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of members or leaders in each 
political party; 

 (ii) the religious leaders in respect of each 
religion or number of people belong to 
those religions; and 

 (iii) the number of public officers; 

        who were assassinated in that manner? 

(c) Will he further inform whether a comprehensive 
report is submitted to this House with regard to the 
matters that have been raised in above  (a) and (b)? 

(d) If not why? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)   කිලිෙනොච්චිය දිසත්ික්කය 1983 වර්ෂෙය් සිට 
2009 දක්වා කාලය තුළදී රජෙය් පාලනෙයන් 
ෙතොරව පැවති අතර, එම දිස් තික්කය තුළ ෙපොලිස ්
සථ්ාන යුද සමෙයන් පසුව 2009 වර්ෂෙය් ආරම්භ 
කර ඇත. එබැවින් ෙමම කාලය තුළ එල්ටීටීඊ 
තසත්වාදින් විසින් කිලිෙනොච්චිය දිසත්ික්කය තුළ 
ඝාතනය කරන ලද පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 
සම්බන්ධව නිවැරදි දත්ත ෙසොයා ගැනීමට 
ෙනොහැකි අතර, 2009 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
ෙමවැනි ඝාතන කිසිවක් වාර්තා වී ෙනොමැත.  
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 (ii)  පැන ෙනොනඟී. 

(ආ)  (i)  පැන ෙනොනඟී. 

 (ii)  පැන ෙනොනඟී. 

 (iii)  පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්න කීපයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න තුනක් අහන්න පුළුවන්. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් මම දිගටම උතුරු නැ ෙඟනහිර 

පළාත්වල තිෙබන සෑම දිස්තික්කයක්ම සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
කාරණාවට අදාළව ෙමම පශ්නය අසනු ලැබුවා. මා කලින් 
වතාවක අසන ලද පශ්නයකට වාර ෙදකකදී උත්තර ෙදකක් ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා ගත යුතු නීතිමය පියවර 
ෙමොකක්ද කියලා අහද්දි එක උත්තරයකදී ඔබතුමා කිව්වා, "ඒක 
ෙසොයා බලා කියන්න පුළුවන්" කියලා. නමුත්, ඔබතුමා නැති 
ෙවලාවක ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා දුන් උත්තරයක් අනුව 
මට  දැනුෙණ්  මෙග් පශ්නයට පිළිතුරක් ලබා දීමට තිෙබන 
ෙනොහැකියාව සම්බන්ධෙයනුයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් නැවත මා අද 
පශ්නයක් අහනවා. උතුරු නැ ෙඟනහිර සිදු වූ සිදුවීම් 
සම්බන්ධෙයන් එවකට පැවැති ෙපොලීසිවල අනිවාර්යෙයන්ම 
වාර්තා ෙවලා ඇති. ෙමොකද, ඒ පළාත්වල සෑම දිස්තික්කයකම 
ෙපොලීසියක් තිබුණා. එම නිසා මා අහන්ෙන් ෙමයයි. එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙයන් සිදු වූ ම්ෙල්ච්ඡ පහාර සම්බන්ධෙයන්, ඝාතන 
සම්බන්ධෙයන් ගත් නීතිමය පියවර තිෙබ් නම් අපට, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට, ඒ ෙතොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ 
හැකිද? එය කවදා ඉදිරිපත් කළ හැකිද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් 

කියලා මා එතුමාට කිව්වා. අවශ්ය කරුණු ෙමොනවාද කියලාත් 
එතුමා මට කිව්වා. ඒ වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්නම්. මම දින 
වකවානුව ඔබතුමාට ඉදිරිෙය්දී කියන්නම්, ගරු මන්තීතුමනි. 

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

ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අහන්න තිෙබන පශ්නය, පසු ගිය 

කාලෙය් රෙට් මාධ්යවල -විද ත් මාධ්යවල සහ සෑම තැනකම, 
ඊෙය් අන්තර්ජාල ෙවබ් අඩවිවල හා සමාජ ෙවබ් අඩවිවල- වාර්තා 
වූ කරුණු ගැනයි. ඒවාෙයන් එකක් තමයි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
157 අ. (1) උල්ලංඝනය වන ආකාරයට සමහර ෙද්ශපාලන පක්ෂ, 

මහජන නිෙයෝජිතයන් හා සමහර පුද්ගලයන් ෙම් රෙට් නැවත 
ෙබදුම්වාදය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ෙබදුම්වාදය ෙවනුෙවන් 
කියාත්මක වන අවස්ථාවක් පැවතීම. ඒ පිළිබඳව වාර්තා වන 
කරුණු සම්බන්ධව රජයක් හැටියට ඔබතුමන්ලා ගත් පියවරක් 
තිෙබ්ද, ඒ පියවර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකිද?  

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එවැනි ඒවා තිෙබනවා නම් ඒවා 

පිළිබඳව උසාවියට කරුණු වාර්තා කරලා නීතිපති උපෙදස් අනුව 
කියා කරන්න කටයුතු කරනවා. එවැනි අවස්ථා තිෙබනවා නම් මා 
එය ෙම් සභාවට වාර්තා කරන්නම්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.  
 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ෙම් විෂයය භාර අමාත්යවරයා 

නිසා තමයි මම වගකීෙමන් එය ඇහුෙව්. එවැනි අවස්ථා තිෙබනවා 
නම් වාර්තා ෙවනවා කියා දැන් ඔබතුමා කියනවා. එෙහම නම්, ෙම් 
රෙට් වන සිදුවීම් සම්බන්ධව රජයක් හැටියට ඔබතුමන්ලා දන්ෙන් 
නැද්ද? ඊෙය් අන්තර්ජාල ෙවබ් අඩවිවල පළ වී තිබුණා, ඉතා 
පැහැදිලිවම එල්ටීටීඊ ෙකොඩිය තබාෙගන එක්තරා කාන්තාවක් 
පකාශ නිකුත් කරනවා; එල්ටීටීඊ ඇඳුම් ඇඳෙගන ෙම් රෙට් 
අන්තර්ජාල ෙවබ් අඩවිවල පකාශ නිකුත් කරනවා. ජාතිකව ෙහෝ 
ජාත්යන්තරව වන ඒ සිදුවීම් සම්බන්ධව රජයක් හැටියට 
ඔබතුමන්ලා දන්ෙන් නැහැ කියලා කියනවා නම්, ඒ සම්බන්ධව 
ගනු ලබන පියවර ගැන පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරන්න බැහැ 
කියනවා නම්, ෙතොරතුරු තිෙබනවා නම් අප දන්වන්නම් කියලා 
කියනවා නම්, ඒ ෙමොකක්ද? මා අහන්ෙන් ඒකයි. අද රණ විරුවන් 
හිෙර්; බුද්ධි අංශ නිලධාරින් හිෙර්. එෙහම කරන්න පුළුවන් 
ආණ්ඩුවකට ෙම් පිළිබඳව ගන්නා පියවරක් තිෙබනවාද කියා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න බැරි ඇයි? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර ෙදන්න.  
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
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 rise to a point of Order. 
 

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

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා දැනගන්න කැමැතියි, ඔය කියන 

ෙද්වල් ලංකාෙව් websitesවලද, එෙහම නැත්නම් පිට රට 
websitesවලද තිෙබන්ෙන් කියා. 

 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒක ඔබතුමන්ලා ෙසොයා කියන්න ඕනෑ. අපි දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා දන්ෙන් නැත්නම්, ෙකොෙහොමද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

පශ්න කරන්ෙන්?   

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අපි අහන්ෙන්,- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම අහන පශ්නය ෙමයයි. I want to know from the Hon. 

Member  whether this story was in a local website or in an 
international website.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එෙහම අහන්න බැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් ඔක්ෙකෝම අසත්ය ෙද්වල්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙගන් මම අතුරු පශ්නය 

ඇහුෙව් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. We will now give the opportunity to the Hon. 

Minister to answer that Question. - [Interruption.] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, there is one more point I want to make. ෙම් ගැන ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කිරීම තුළ, විනාශ කරපු එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය ගැන ෙමතුමා අනවශ්ය පසිද්ධියක් ෙදනවා.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා දැන් ෙම් සභාෙව්දී කිව්වා, 

ෙවබ් අඩවිය ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ කියලා. අපි 
ෙකොෙහොමද- 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙවබ් අඩවිය දන්ෙන් නැහැ කියන එක ෙනොෙවයි මම කිව්ෙව්.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අපි කියන්න ඕනෑ නැහැ. ඒවා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොයා 

ගන්න. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணல் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇමතිතුමා ඇහුෙව්, ඒ ෙවබ් අඩවිය ලංකාෙව් එකක්ද, පිට රට 

එකක්ද කියලායි. ඔබතුමා කිව්වා, ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ කියලා.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒක තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොයා ගන්න. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක මම ෙහොයන්න යනවා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම අහන්ෙන් 

ෙම්  පශ්නයයි. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක ෙමතුමන්ලා එකතු ෙවලා 
ෙම් රට තුළ කළා ද කියලා. මම ඕස්ෙට්ලියාවට ගියාම මට 
විරුද්ධව උද්ෙඝෝෂණය කරන්න ආෙව් එල්ටීටීඊකාරෙයෝයි, ෙම් 
අයයි. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් වුවමනාවට 
කළා ද කියලා. අෙප් ඇමතිවරුන්ෙගන් අහන්න. මම යන ෙකොට 
ඔබතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායෙම්යි, අන්තවාදී ෙකොටි කණ්ඩායෙම්යි 
20ක් විතර හිටියා. 20ක් විතර එකට එකතු ෙවලා ඩීකින් 
විශ්වවිද්යාලයට එන තැන loudspeaker එකක් අරෙගන කෑ ගගහා 
හිටියා.  
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ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට විහිළුවක් අවශ්ය නැහැ. මම වග 

කීෙමනුයි ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. 
 

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

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමා ඇහුවා. මම ඇහුෙව් ඔබතුමා- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා පිළිතුරක් දුන්නා. ගරු සාගල රත්නායක 

ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරයි. එතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. මන්තීතුමා 
අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා. ඇමතිතුමා ඒ ගැන පැහැදිලි කරයි. 
අගාමාත්යතුමාටත් පිළිතුරු දීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ෙමතුමන්ලා ෙමච්චර කාලයක් කිව්ෙව්, එල්ටීටීඊ එකට ඔළුව 

උස්සන්න ඉතුරු කෙළේ නැහැ කියලා. එෙහම කියලා දැන් එල්ටීටීඊ 
එක ගැන කථාවක් කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙකෙසේ 
ෙවතත් එල්ටීටීඊ එකට සම්බන්ධ ෙදයක් ඊෙය් website එකක  
තිබුණාලු, නමුත් එතුමාම දන්ෙන් නැහැ website එක ෙමොකක්ද 
කියලා.   [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ෙසොයලා බලලා කියන්න. 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම කිව්වා ෙසොයලා බලලා කියන්නම් කියලා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා ෙසොයා බලලා වාර්තා කරයි ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමා 

සතුව විස්තර තිෙබනවා නම් කරුණාකරලා ෙදන්න. [බාධා 
කිරීමක්] දැන් අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා ෙන්.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් පකාශයට උත්තරයක් 

ෙදන්න ඕනෑ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, දැන් උත්තර දුන්නා ෙන්. දැන් අතුරු පශ්න තුනකට 

උත්තර දුන්නා. රජය ෙවනුෙවන් ගරු අගාමාත්යතුමාත් පිළිතුරු 

දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් ඔබතුමා කරුණාකරලා 
කියන්න කුමන ෙවබ් අඩවියද කියලා.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙසොයලා ෙදන්න පුළුවන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් ෙසොයලා ෙදන්න. ගරු සාගල රත්නායක 

ඇමතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට එය ෙසොයලා ෙදයි. එවිට 
පරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න.  [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම් අපි දැනුවත් කරන්නට 

අවශ්යයි මන්තීවරුන්ෙග් නම්වලින්, පිට රට ඉඳන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ සහ නාමල් රාජපක්ෂෙග් websites තුළින් අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමාට, ගරු ජනාධිපතිට, අපට සහ ආණ්ඩුවට චරිත 
ඝාතනය කිරීම් කරනවා. එෙහම නම් කරුණාකරලා අෙප්  නීතිය 
හා සාමය ඇමතිට ඒවාත් ෙසොයා බලන්න කියලා කියන්න.  [බාධා 
කිරීම්] ෙම් මන්තීවරුන්ෙග් websitesවලින් කරන එකම ෙද් තමයි 
චරිත ඝාතනය කරන එක. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක ෙමතැනින් පණ 
ෙපොවන එක විතරයි කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]ෙමතැන කෑ ගැහුවා 
කියලා වැඩක් නැහැ, අපට ආණ්ඩුවක් ෙගන යන්නට තිෙබනවා. 
ෙම්ෙගොල්ලන් නැති කරපු ආණ්ඩුව තමයි අපි හදන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] අෙප් ඇමතිතුමාට ෙම්කත් කියන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 
රණ විරුවන් හිර ෙගදර දැම්මා කියා ෙමතැන කිව්වා. එතුමන්ලා 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට ෙමොනවාද කෙළේ? ඒ අය කරලා අෙප් ඇඟට 
දාන්න හදනවා.   [බාධා කිරීම්] 

      
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් ආරක්ෂාව සඳහා 

ෙයොදවන ෙපොලිස ්නිලධාරින්: දීමනා 
ெகௗரவ மஹிந்த ராஜபக்க்ஷவின் பா காப் ப் 

ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள்: ெகா ப்பன கள் 
POLICE OFFICERS PROVIDING SECURITY TO HON. MAHINDA 

RAJAPAKSA: ALLOWANCES  
 

1465/’16 
11.  ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
 (மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
  (The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 
ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) විශාමික ජනාධිපතිවරුන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා 
ෙයොදවන ෙපොලිස ්නිලධාරින්ට ගමන් වියදම් හා 
මූලික වැටුෙපන් 1/3ක විෙශේෂ දීමනාවක් ෙගවනු 
ලබන්ෙන්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii)  එෙසේ නම්, විශාමික ජනාධිපතිවරයකු වූ ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් ආරක්ෂක ෙසේවෙය් 
ෙයෙදන ෙපොලිස ්නිලධාරින්ට එකී දීමනාව 2016 
මැයි මස සිට ෙගවීම අත්හිටුවා ඇත්ෙත් මන්ද; 

 (iii) සමාන ෙසේවයට සමාන හිමිකම් ෙනොලැෙබන එම 
ෙපොලිස ් නිලධාරින්ට අදාළ දීමනා ලබා දීමට 
පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ஓய் ெபற்ற ஜனாதிபதிகளின் பா காப் ச்  
ேசைவயில் ஈ ப த்தப்ப கின்ற ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு பிரயாணச் ெசல  
மற் ம் அ ப்பைடச் சம்பளத்தில் 1/3 விேசட 
ெகா ப்பன  மாதாந்தம் ெச த்தப்ப கின்றதா; 

  (ii) ஆெமனில், ஓய் ெபற்ற ஜனாதிபதியான 
ெகௗரவ மஹிந்த ராஜபக்க்ஷ அவர்களின் 
பா காப் ச் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு, குறிப்பிட்ட ெகா ப் 
பன கள் 2016 ேம மாதம் தல் இைடநி த்தப் 
பட் ள்ளைமக்கான காரணம் யா ; 

  (iii) சமமான ேசைவக்குச் சமமான உாிைமகள் 
கிைடக்கப்ெபறாத ேமற்ப  ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு  குறிப்பிட்ட ெகா ப் 
பன கைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

     என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether a monthly travelling allowance and 

a special allowance of one-third of the basic 
salary are paid to the police officers who are 
deployed to provide security to retired 
Presidents of this country; 

 (ii) if so, as to why payment of the aforesaid 
allowances to the police officers who have 
been deployed to provide security to Hon. 
Mahinda Rajapaksa, who is a retired 
President, has been stopped since May, 
2016;  and 

 (iii) whether action will be taken to pay the 
aforesaid allowances to those police officers 
who do not receive the same entitlement for 
providing the same service? 

(b) If not, why? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)   (i)    ඔව්. 

       (ii)     ෙමම 1/3 විෙශේෂ දීමනාව ෙදන්න කටයුතු ආරම්භ 
කෙළේ  2002 වර්ෂෙය්යි. විෙශේෂ ආරක්ෂක 
ෙකොට්ඨාසය සථ්ාපිත කිරීමත් එක්ක 
ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට, විශාමික 
ජනාධිපතිවරුන්ට ආරක්ෂාව සපයන ඇමති 
ආරක්ෂක අංශෙය් ෙසේවය කරන නිලධාරින්ට 
ඔවුන් කරන ඒ විෙශේෂ ආරක්ෂක කටයුතු නිසා ෙම් 
1/3 දීමනාව ෙගවන්න ආරම්භ කළා. නමුත් ඒ 
සඳහා යම් ෙකොන්ෙද්සි වගයක් තිෙබනවා. ඒ 
රාජකාරිය කරන්න අවශ්ය සුදුසුකම් තිෙබනවාය 
කියන එක ෙපන්වන්න ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණ 
වගයක් සමත් ෙවන්න තිෙබනවා. එයින් එක 
කාරණයක් තමයි ෙවඩි තැබීම. අෙනක් ඒවා 
තමන්ෙග් ශාරීරික ෙයෝග්යතා.   

  විශාමික ජනාධිපතිවරුන් වූ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාටත්, ඩී.බි. විෙජ්තුංග මැතිතුමාටත් 
ඔවුන්ෙග් ධුර කාලෙයන් පසේසේ ඇමති ආරක්ෂක 
අංශය හරහා තමයි ආරක්ෂාව සැපයුෙව්.  

  2005දී ඒ කාරණෙය් ෙවනසක් ෙවන්න පටන් 
ගත්තා. හිටපු ජනාධිපති චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනිය විශාම ගියාට පසේසේ එතුමියෙග් 
ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාසය කැබිනට් පතිකාවක් මඟින් 
ආවා. ඒ කැබිනට් පතිකාෙව්ත් සඳහන් වනවා, 
"ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණ අවශ්යයි" කියලා. අදටත් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආරක්ෂක එකකෙය් නිලධාරින් ඒ ෙයෝග්යතා 
පරීක්ෂණවලට ලක් වුණාම තමයි ඒ තුෙනන් 
එකක                        විෙශේෂ දීමනාව ෙගවීම 
අනුමත ෙවන්ෙන්. අගමැතිතුමාෙග් ආරක්ෂක 
ඒකකෙය් නිලධාරින්ටත් එෙහමයි; ඇමති 
ආරක්ෂක ඒකකෙය් නිලධාරින්ටත් එෙහමයි; 
චන්දිකා මැතිනියෙග් ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාසෙය් 
නිලධාරින්ටත් එෙහමයි. 2005 පූර්වාදර්ශය අනුව 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාසයත් ෙවනම ෙකොට්ඨාසයක් 
හැටියට සථ්ාපිත වුණා.  

  දැන් ෙම් පශන්ය මතුකර තිෙබන්ෙන්, ඇයි 
එතුමාෙග් නිලධාරින්ට ඒ තුෙනන් එෙක් දීමනාව 
ෙගවන්ෙන් නැත්ෙත් කියලායි. ගරු 
කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් නිලධාරින් එම 
ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණවලට ලක් ෙවලා නැහැ. 
2004  සිට අගමැති ආරක්ෂක ඒකකයත්, ඇමති 
ආරක්ෂක ඒකකයත් ෙම් තුෙනන් එෙක් විෙශේෂ 
දීමනාව ලබන්ෙන් නැති මට්ටමට ආවා.  
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා 
වුණාට පසේසේ, ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
අගමැති වුණාට පසේසේ තමයි අපි නැවත අගමැති 
හා ඇමති ආරක්ෂක ඒකකවලට ෙම් තුෙනන් 
එෙක් විෙශේෂ දීමනාව ෙගවන්න පටන් ගත්ෙත්. 
ඒත් ඒ ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණවලට යටත්ව. දැන් 
ජනාධිපති ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාස ෙදකක් 
තිෙබනවා, ඇමති ආරක්ෂක ඒකකයට අනුයුක්ත 
කරලා නැතිව. මම උපෙදස ්දුන්නා, ඒ ෙකොට්ඨාස 
ෙදකත් ෙපර පරිදිම ඇමති ආරක්ෂක ඒකකයට 
අනුයුක්ත කරලා, ඒ පරිපාලනයට යටත් කරලා, 
ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණවලට යටත්ව  ෙම් විෙශේෂ 
දීමනාව ෙගවන්න කියලා. දැන් ඒ පශන්ය 
විස  ෙඳනවා. ඒෙයෝග්යතා පරීක්ෂණවලට ලක් 
වුණාට පසේසේ, ඒ පරීක්ෂණවලින් සමත් වුණාට 
පසේසේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
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මැතිතුමාෙග් නිලධාරින්ටත්  ඒ තුෙනන් එෙක් 
විෙශේෂ දීමනාව ලැෙබනවා ගරු කථානායකතුමනි. 

 (iii) විශාමික ජනාධිපතිවරුන් ෙවනුෙවන් ආරක්ෂාව 
සැලසීම සඳහා ෙවනමම ෙකොට්ඨාස වශෙයන් 
සථ්ාපිත කර ඇති විශාමික ජනාධිපති ආරක්ෂක 
ෙකොට්ඨාස iv සහ vට අනුයුක්ත නිලධාරින් ඇමති 
ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාසය ෙවත ෙවන ෙවනම 
ආරක්ෂක ඒකක වශෙයන් අනුයුක්ත කිරීෙමන් 
අනතුරුව වාර්ෂිකව පැවැත්ෙවන ෙයෝග්යතා 
පරීක්ෂණයකින් සමත් වීෙමන් පසුව අදාළ දීමනා 
ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් මෘදු, සිහින්, ශාන්ත ස්වරෙය් 

පිළිතුරට මම කැමැතියි. නමුත් පශ්නය ඊට වඩා ටිකක් සංකීර්ණයි. 
ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාටත් සංකීර්ණත්වයක් තිෙබන බව මම 
පිළිගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2016 මැයි මාසෙය් සිට ෙම් දීමනාව 
ෙගවලා නැහැ.  මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් 
පුහුණුව ලබාගත යුත්ෙත් ඔවුන් විසින්ද නැත්නම් ඔවුන්ට පුහුණුව 
ලබාදිය යුත්ෙත් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්ද කියලා. ඒක 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාරණයක් විධියට 
ෙනොෙවයි අපි  සලකන්ෙන්.  ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සමාන 
ෙසේවයට සමාන සැලකිල්ලක් ෙනොදක්වන්ෙන් ඇයි කියන 
කාරණයයි මෙග් පළමු අතුරු පශ්න විධියට අහන්ෙන්. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කළා,  ජනාධිපති ආරක්ෂක 

ෙකොට්ඨාස ෙවනම ෙකොට්ඨාසය වශෙයන් ස්ථාපිත වුණා කියලා. 
එෙසේ ෙවනම ස්ථාපිත ෙවද්දී ඒ පරිපාලන කටයුතු ඒ ෙකොට්ඨාස 
තුළින් කරන්න පටන් ගත්තා. එතැනදී ඒ ෙකොට්ඨාසවලින් 
අඩුපාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පරිපාලනමය ගැටලුව විසඳන්න 
තමයි ෙම් ෙකොට්ඨාස ඇමති ආරක්ෂක ඒකකයට අනුයුක්ත 
කරගන්න කියලා මම උපෙදස් දුන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිලධාරින් ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණයට 
ලක් ෙවන්න ඕනෑ. එක කණ්ඩායමකට ඒ තුෙනන් එකක දීමනාව 
ලබාගන්න ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණයට ලක් ෙවන්නටත්, අනික් 
කණ්ඩායමට ඒක ලබන්න ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණයට ලක් 
ෙනොෙවන්නයි කියලා ෙදකක් බැහැ. ෙදෙගොල්ලන්ටම එකම මිනුම් 
දණ්ඩක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඉතින් ඒ අනුව ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණයට 
ලක්ෙවලා එය සමත් වුණාම, ඒ ෙගවීම ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙමය 
එතරම්ම සංකීර්ණ නැහැ. අපි හැෙමෝටම සලකන්ෙන් එකම නීතිය 
යටෙත්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඒ කටයුතු ආරම්භ කරලාද තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් මාස 10ක් තිස්ෙසේ ඒ ෙයෝග්යතා 

පුහුණුව ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ඒ නිලධාරින්ට ඒ පුහුණුව ලබා ෙදන්ෙන් කවදාද?   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඇමතිතුමා ඒ ගැන කිව්වා ෙන්. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම දැන් ඒක කිව්වා ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.  ෙමතුමාට 

ෙත්ෙරනවා මදි.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් මාස 10ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා.  

කවදාද ඒ පුහුණුව ලබා ෙදන්ෙන් කියලා කියන්න.  මම ෙම් 
පශ්නය අහන්ෙන් මාස තුනහමාරකට පසුවයි. මම ෙම් පශ්නය 
ඉදිරිපත් කරලා මාස තුනක් ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා.  දැන් ඒ ගැන එතුමා කිව්වා ෙන්.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, දිනයක් කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුවට 

ඉදිරිපත් කරලා මාස තුනහමාරක් ෙවනවා කියනවා. එතුමා 
මෙගන් අදයි ඒ පශ්නය ඇහුෙව්. මම අදම ඒකට උත්තර දුන්නා. 
මම හැම පශ්නයකටම පළමුෙවනි අවස්ථාෙව්දීම  උත්තර ෙදනවා. 
මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා  පශ්නවලට උත්තර  ෙදන 
වගකීමක් දරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ඒ සඳහා කඩිනම් පියවර ගන්නවා ෙන්ද? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔව්. පැහැදිලිව පියවර ගන්නවා ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. එතුමා කඩිනම් පියවර ගනියි.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க ) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe )  
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පුහුණුව ෙදන්ෙන් ෙපොලීසිෙයන්. 

අෙප් ආරක්ෂක අංශෙයන් තමයි ඒ අය වාරෙයන් වාරය පුහුණුවට 
යවන්ෙන්. ෙපොලීසිය ලෑස්තියි ඕනෑ ෙවලාවක ඒ පුහුණුව ලබා 
ෙදන්න. ඒ ආරක්ෂක අංශය තීරණය කරන්න ඕනෑ, ඒ ෙවලාෙව් 
කාටද පුහුණුව ෙදන්න පුළුවන් කියලා.  

 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඕනෑ නම් තවදුරටත් ඒ ගැන මම 

පැහැදිලි කරන්නම්. මහින්ද රාජපක්ෂ  ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්, 
ෙම් තුෙනන් එකක දීමනාව ලබා දුන්ෙන් ජනාධිපති ආරක්ෂක 
ඒකකයට විතරයි. අපි 2002 සිට ජනාධිපති ආරක්ෂක 
ෙකොට්ඨාසයට, අගමැති ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාසයට, ඇමති ආරක්ෂක 
ෙකොට්ඨාසයට ෙමම විෙශේෂ දීමනාව ලබා දුන්නා. පසුව ඒක නතර 
කළා. ඒක නතර කරලා ජනාධිපති ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාසයට 
විතරක් දුන්නා.අපි නැවත අගමැති ෙකොට්ඨාසයටත්, ඇමති 
ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාසයටත් ඒ දීමනාව ලබා ෙදන්න පටන් ගත්තා. 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමන්ලාෙග් කාලෙය්  ජනාධිපති 
ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාසයට පමණක් දීමනාව දීලා, ෙයෝග්යතා 
පරීක්ෂණයත් නැති කළා. ඒ පරීක්ෂණයත් නැතිව ඒ විෙශේෂ 
දීමනාව නිකම්ම ගත්තා. දැන් අපි ඒකට කමෙව්දයක් ඇති කළා. ඒ 
කමෙව්දයට යටත්ව අපි ඒ  ෙගවීම කරනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි සියලුෙදනාම මහින්ද රාජපක්ෂ 

හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව ගැන අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ.  ජනාධිපති චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිණියෙග් ආරක්ෂාව අඩු කළා වාෙග්, එතුමාෙග් 
ආරක්ෂාව අඩු කරලාත් නැහැ. නමුත් දැන් ෙමතැන  ෙහොයන්න 
තිෙබන්ෙන් ඒ ෙගොල්ෙලෝ කැඳවලා ඒ අය ගිෙය් නැද්ද, ඒ අය 
කැ  ෙඳව්ෙව් නැද්ද කියලායි. ඒ පිළිබඳව අදාළ කාරක සභාවට 
ෙසොයා බලා වාර්තා කරන්න කියන්න.  එච්චරයි කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ගියාද, නැද්ද ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා ලිපි ඔක්ෙකෝම  
බලලා කාරක සභාවට  පුළුවන් අපට සතියකින් වාර්තා කරන්න. 
ඒක විවෘතව කරන්න ඕනෑ ෙන්. කවුරු හරි වැරැදි කරලා 
තිෙබනවා නම් ඒ අයට විරුද්ධව කියා කරන්න පුළුවන්. ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ පුහුණුවට ගිහින් නැත්නම් ඒ අයට කියන්න පුළුවන් 
පුහුණුවට යන්න කියලා. ෙම්ක හංගන්න ෙදයක් ෙනොෙවයි. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට මාස දහයක් ගත ෙවලා 

තිෙබනවා. වැරදි නම් තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. මම අහන්ෙන්, 
මහින්ද රාජපක්ෂද, චන්දිකා බණ්ඩාරනායකද, ඩී.බී. විෙජ්තුංගද 
කියලා ෙනොෙවයි. සමාන ෙසේවයට සමාන දීමනා ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ කියන කාරණය  ගැනයි. [බාධා කිරීම්]  

 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පුහුණුව ලැෙබන කල් දීමනා ෙනොලැබුණු අය අෙප්ත් හිටියා. 

හැම එක්ෙකනාටම හිටියා.  [බාධා කිරීමක්] 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මාස දහයක් පුහුණුව ලබා දුන්ෙන් නැහැ, -  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අමාත්යතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා ඒ ගැන 

ඉක්මනින් පියවර ගන්නවා කියලා. අපි ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදමු. 
[බාධා කිරීම්]  

මීළඟට, ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා අහපු පශ්නයකට සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා පිළිතුරු 
දුන්නා. [බාධා කිරීම්] ඒක website  එකක් ෙනොෙවයි. [බාධා 
කිරීම්] ''ඇසට ෙපෙනන මිනිසා''  කියලා profile  එකක්. ඒ  
profile  එක කරන්ෙන්,- [බාධා කිරීම්] 

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

It is not a point of Order. I will handle that.   
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, 

- [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let him ask the question.   

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඉස්ෙසල්ලා ඉදිරිපත් කරපු 

කාරණාව දැන් ෙවබ් අඩවිවල තිෙබනවා. ලංකාෙව් ෙවබ් අඩවි 
ගණනාවකම දැන් එය share ෙවලා තිෙබනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් පශ්නය අහන්න. 
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ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මරික්කාර් මන්තීතුමා මෙග් නම කිව්වා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මා අහන්ෙන් ෙම්කයි.  එතුමා කියන්ෙන් මෙග් - [බාධා කිරීම්]  

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

No, that is not a point of Order. - [Interruption.] So 

let the Minister reply now.  
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Please sit down Hon. Marikkar.  I gave the order.  ගරු 

පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමා.  
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මා අහන්ෙන්, මා ඉස්ෙසල්ලා ඉදිරිපත් කරපු කාරණාව - 

[බාධා කිරීම්]  
 

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

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්]  

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

Hon. Marikkar, it is not a point of Order. - 
[Interruption.]  Let me go ahead. I cannot give way. ගරු 
මරික්කාර් මන්තීතුමනි, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
බාධා කරන්න එපා. මා ඔබතුමාට කියන්ෙන්, ෙමම වැඩ කටයුතු 
කරන්න මට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. You have to accept this 
decision. I have given you a decision. That is not a point of 
Order. - [Interruption.I  No. You have to sit down. I have 
given my decision and you have to respect the Chair. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තිවරුන් 106ෙදනකුත්, එක්සත් ජාතික 

පක්ෂය ෙනොවන මන්තීවරුන් 118ෙදනකුත් තමයි මාව පත් කර 
ගත්ෙත්. මට ෙම් කටයුතු සාධාරණව කරෙගන යන්න ඉඩ 
ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] You wanted to raise a point of Order. 
But it is not a point of Order.   

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකට අවස්ථාව ෙදන්න බැහැ.   
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඔබතුමා භයයිද ෙමතුමන්ලාට? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක withdraw කරගන්න. මා කාටවත් භය නැහැ. You have 

to withdraw that statement. Please withdraw that. Behave 
well in Parliament. [බාධා කිරීම්] ගරු පද්ම උදයශාන්ත 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. - [Interruption.] 
 

LTTE සංවිධානය විසින්  ඝාතනය කරන ලද 
පුද්ගලයන් :  මුලතිව් දිසත්ික්කය 

LTTEஇனால் ெகாைல 
ெசய்யப்பட்ேடார்: ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் 

PERSONS ASSASSINATED BY THE LTTE: MULLAITIVU 
DISTRICT  

1213/’16 
14. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) LTTE තසත්වාදීන් විසින් 1983 වර්ෂෙයන් පසුව 
මුලතිව් දිසත්ික්කය තුළ ඝාතනය කරන ලද 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ්යාව, එක් එක් ජන වර්ගය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා  ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ලක් වූ,  

 (i) එක් එක් ෙද්ශපාලන පක්ෂයන්හි නායකයන් ෙහෝ 
සාමාජිකයන් සංඛ්යාව; 

 (ii) එක් එක් ආගම්වලට අයත් ආගමික නායකයන් 
ෙහෝ එක් එක් ආගමට අයත් ජන සංඛ්යාව; 

 (iii) රාජ්ය නිලධාරින් සංඛ්යාව; 

 ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) විමසා ඇති කරුණු සම්බන්ධෙයන් 
පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද යන්න තවදුරටත් 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) L .T .T .E .  பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 
ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள ; 

 (ii) இவ்ெவண்ணிக்ைக, ஒவ்ேவார் இனத்தின்ப  
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இவ்வா  ெகாைல ெசய்யப்பட்ட, 

 (i) ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சியின   தைலவர்கள் 
அல்ல  உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) ஒவ்ெவா  மதத் க்குாிய மதத் தைலவர்கள் 
அல்ல  மதத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (iii) அரச அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 எவ்வள  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ)  ேமேல (அ) மற் ம் (ஆ) வில் வினவப்பட் ள்ள 

விடயங்கள் ெதாடர்பாக ைமயான ஓர் 
அறிக்ைகைய சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 
ேம ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked  the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House— 

 (i) the number of persons assassinated by the 
LTTE terrorists in Mullaitivu District after 
the year 1983; and 

 (ii) the aforesaid number in respect of each 
ethnic group separately? 

(b) Will he also inform this House— 

 (i) the number of members or leaders in each 
political party; 

 (ii) the religious leaders in respect of each 
religion or number of people belong to 
those religions; and 

 (iii) the number of public officers; 

 who were assassinated in that manner? 

(c) Will he further inform whether a comprehensive 
report is submitted to this House with regard to the 
matters that have been raised in above (a) and (b)? 

(d) If not why? 
 

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒකත් website පශ්නයක්ද? 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
14වන පශ්නය අහන්න. 

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

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමා වන්න. මරික්කාර් මන්තීතුමා 

කියපු ෙද් මට ඇහුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ, මරික්කාර් මන්තීතුමාට ෙනොෙවයි.   ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමාට 
උත්තර ෙදන්න. You reply the Hon. Udhayashantha 
Gunasekera. 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙවත වාර්තා වී ඇති ආකාරයට 
එකසිය අනූවයි. (190) 

 (ii) සිංහල - එකසිය අනූවයි. (190) 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) ෙබෞද්ධ   - එකසිය අනූවයි. (190) 

 (iii) ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙවත වාර්තා වී ඇති ආකාරයට 
එකසිය තිසප්හයි. (135) 

(ඇ) උතුරු පළාතට අයත් දිසත්ික්කයන් 1983 වර්ෂෙය් සිට 
2009 වර්ෂය දක්වා එල්ටීටීඊ තසත්වාදින්ෙග් ගහණයට 
නතු වී තිබූ අතර,  උතුරු පළාතට අයත් ෙපොලිස ්සථ්ාන 
ෙබොෙහොමයක් 2009 වර්ෂෙය් යුද සමෙයන් පසුව අලුතින් 
අරඹන ලද ෙපොලිස ්සථ්ාන ෙව්.   යුද සමය තුළ පැවැති 
ෙපොලිස ් සථ්ානයන්හි ෙල්ඛන නිසියාකාරව යථාවත් 
ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් එම කාලය තුළ එල්ටීටීඊ තසත්වාදීන් 
විසින් ඝාතනයට ලක් කරන ලද ෙද්ශපාලන නායකයින්, 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් ෙහෝ ෙවනත් 
පුද්ගලයින් සංඛ්යාව පිළිබඳ නිශච්ිතවම නිගමනයකට 
එළඹීමට තරම් පමාණවත් වාර්තා ෙහෝ ෙල්ඛන ෙසොයා 
ගැනීෙම් අපහසුතාවක් පවතී. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉස්සර ෙවලා කිව්වා වාෙග්ම, ෙම් 

සම්බන්ධව ගත්ත නීතිමය පියවර සම්බන්ධෙයන් වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස ඉල්ලනවා.  එය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කවදාද  
කියා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම දැනුම් ෙදන්නම්. මම ඒ වාර්තාව 

සකස් කරන්න කියලා දැනටමත් උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න. 
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[ගරු  ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර  මහතා] 
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ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඉස්සර ෙවලා අහපු කාරණයට අදාළව මතු වුණු පශ්නයක් 

තමයි මම ෙදවන අතුරු පශ්නය විධියට  අහන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා 
ඇහුවා, සමාජ ෙවබ් අඩවි ගැන. එවැනි ෙවබ් අඩවි ගණනාවක් 
දැන් share ෙවලා තිෙබනවා, Facebook සහ ලංකාෙව් ෙවබ් අඩවි 
ගණනාවක් තුළ. ඒ නිසා ඒක රජය දැන ගන්න ඕනෑ. බුද්ධි අංශ 
දැන ගන්න ඕනෑ. මම අහන්ෙන් ෙම් වන විට ඔබතුමන්ලා ඒ 
සම්බන්ධව ෙසොයා බලා, ඒ ෙසොයා ගැනීම හරහා ඒ සම්බන්ධව 
ගනු ලබන පියවර ෙමොනවාද කියලායි. ෙම් රෙට් ෙබදුම්වාදය 
තහවුරු කරන්න ගන්න පියවර සම්බන්ධව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 157 අ. (1)  යටෙත් ඔබතුමන්ලා ගන්නා පියවර 
ෙමොනවාද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පද්ම උදයශාන්ත මන්තීතුමාෙග් 

Facebook ගිණුෙම් ඒක share  ෙවලා ඇති. ඒකයි ෙමතුමා ෙම් 
තරම් කථා කරන්ෙන්. මම අද ඒක බලන්න කියන්නම්. බුද්ධි 
අංශවලට බලන්න කියලා ඒ ගැන පිළිතුරු ෙදන්නම්. 

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

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය විධියට මම අහන්ෙන් ෙකොටි 

සංවිධානය විසින් ෙම් විධියට කරන ලද විනාශය පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලා පියවර ෙනොගන්ෙන් ඇයි කියලායි. ෙමච්චර කාලයක් 
තිස්ෙසේ අපි නීතිමය වාර්තාවකුත් ඉල්ලනවා. ඒක ෙදන්නත් බැහැ. 
ෙම් තරම් විනාශයක් කරපු සංවිධානයක් සම්බන්ධව නීතිමය 
පියවර ෙනොගන්ෙන් ඇයි?  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, යුද්ධය අවසන් වුණු ෙවලාෙව් ඉඳලා 

ෙමතුමන්ලාෙග් රජයක් තමයි තිබුෙණ්. ඒ කරෙගන ආපු කටයුතු 
ෙනොඅඩුව අපි ඉදිරියට කරෙගන යනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අතුරු පශ්න තුන අවසන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, "point of Order" කියලා point of Order 

එකක් ෙනොවන පශ්න ඉදිරිපත් කරන්න එපා. ෙමොන Standing 
Order එක යටෙත්ද ඔබතුමා පශ්නය අහන්ෙන්? 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, MR - "ඇසට ෙපෙනනා දුරින් සිටි 

මිනිසා" කියන්ෙන් Facebook profile එකක්. ඒක website එකක් 
ෙනොෙවයි. එතෙකොට ඒෙක් තිෙබන ඒවා  ෙකොෙහොමද, කවුද 
කරන්ෙන් කියලා කවුද දන්ෙන්?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let the Minister handle it.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි කියමු, 'MR -  "ඇසට ෙපෙනනා දුරින් සිටි මිනිසා'' කියන 

එෙක් ෙම්ක තිෙබනවා, ෙසොයලා බලන්න කියලා. හරි ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 1-855/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

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

මුලතිව් දිසත්ික්කෙය් මත්පැන් අෙලවිසැල් : විසත්ර 
ல்ைலத்தீ  மாவட்ட ம பான விற்பைன 

நிைலயங்கள் : விபரம் 
LIQUOR OUTLETS IN MULLAITIVU DISTRICT: DETAILS 
      

 975/'16 
 

2. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (බිමල් රත්නායක මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Bimal 
Rathnayake) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2009.05.19 වැනි දිනට මුලතිව් දිසත්ික්කෙය් තිබූ 
මත්පැන් අෙලවිසැල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අෙලවිසැල් පිහිටි සථ්ානවල ලිපිනයන් 
කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන 
වර්ෂයන්හි අලුතින් විවෘතකර ඇති මත්පැන් 
අෙලවිසැල් සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂයට ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iv) එම සථ්ානයන්හි ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (v) ෙම් වනවිට මුලතිව් දිසත්ික්කය තුළ ඒක පුද්ගල 
මත්පැන් පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) 2009.05.19ஆம் திகதியில் ல்ைலத்தீ  மாவட் 
டத்தி ந்த ம பான விற்பைன நிைலயங் 
களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  விற்பைன நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள 
இடங்களின் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) 2010 - 2015 வைரயான ஆண் களில் திதாகத் 
திறக்கப்பட் ள்ள ம பான விற்பைன 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ேவார் 
ஆண் ன்ப  ெவவ்ேவறாக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (iv) அவ்விடங்களின் கவாிகள் யாைவெயன்பைத 
ம்; 

 (v) தற்ேபா  ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் தலா 
ம பான பாவைன எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked  the Minister of Finance :  
 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of  liquor outlets in the 

Mullaitivu District as at 19.05.2009 
 (ii) the addresses of the locations of such liquor 

outlets; 
 (iii) separately in respect of each year, the 

number of newly opened liquor outlets in 
the years  2010,2011,2012,2013,2014 and 
2015 

 (iv) the addresses of their locations;  and 
 (v) the per capita alcohol consumption in the 

Mullaitivu District as of now? 
(b) If not, why?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)  
 

 

 (iv) 
 

   

 (v) 2015 වර්ෂෙය් ඒක පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය (ලීටර්) 
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(ආ) පැන ෙනොනඟී.  
 

සමෘද්ධි ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන : විසත්ර 

ச ர்த்தி மாதிாிக் கிராமங்கள் நிகழ்ச்சித்திட்டம் : 
விபரம் 

SAMURDHI MODEL VILLEGES PROGRAMME: DETAILS  

1095/’16 
4. ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා (අෙශෝක පියන්ත 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க - மாண் மிகு 
அேசாக்க பிாியந்த சார்பாக) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the Hon. 
Ashoka Priyantha) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) සමෘද්ධි ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහෙන් අරමුණු 
කවෙර්ද; 

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් වැඩසටහන සඳහා පුත්තලම 
දිසත්ික්කෙයන් ෙතෝරාගත් ගම්මාන කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් ගම්මානෙය් සංවර්ධනය සඳහා වැය 
කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන මුදල ෙකොපමණද; 

වර්ෂය අලුතින් විවෘත කරන ලද මත්පැන් 
අෙලවිසැල් 

2010 01 

2011 02 

2012 නැත 

2013 නැත 

2014 නැත 

2015 01 

බලපත 
වර්ගය 

වර්ෂය බලපත ලත් ස්ථානෙය් නම සහ ලිපිනය 

ර.බී.04 2010 මල්ලාවි වයින් ස්ෙටෝර්ස්, ෙවල්ලකුලම් 
වීදිය, මල්ලාවි 

ර.බී. 7 ටී.බී 2011 සනා ෙගස්ට් හවුස්, අංක 105, 
ෙකොල්විලන්කුලම්, පාලිනගර්, වව්නිකුලම් 

ර.බී. 7 ටී.බී 2011 රාජ් ෙරස්ට්, පුදුකුඩිරිප්පු, මුලතිව් 

ර.බී. 11 ටී.බී 2015 ෙරෝයල් ෙරස්ට්, නුවර පාර, මාන්කුලම් 
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[ගරු  නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා] 
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 (iv) එම වැඩසටහන යටෙත් එක් ගමකට ලැෙබන 
සම්පත් පමාණය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) ச ர்த்தி மாதிாிக் கிராமங்கள் நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் ேநாக்கங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அக்க த்திட்டத்தின்கீழ் ேமற்ப  ( i )  இல் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்காக 

த்தளம் மாவட்டத்தில் ெதாி  ெசய்யப்பட் ள்ள 
கிராமங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அந்த ஒவ்ெவா  கிராமத்தின ம் அபிவி த் 
திக்காகச் ெசலவி வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அக்க த்திட்டத்தின்கீழ் ஒ  கிராமத் க்குக் 
கிைடக்கும் வளங்களின் அள  யாெதன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 
asked  the Minister  of  Social  Empowerment  and  

Welfare:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) objectives of Samurdhi Model Villages 
Programme; 

 (ii) the villages chosen from Puttalam District 
for the programme referred to in (i) above, 
under the programme; 

 (iii) amount of money expected to be spent for 
developing each village; and 

 (iv) amount of resources to be received by each 
village under the programme? 

(b) If not, why?  
 
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

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

 

(අ) (i) අරමුණු 

  චිරස්ථායී නිෂ්පාදන කමෙව්දයක් තුළින් පවුෙල් ෙපෝෂණය 
සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කිරීම. 

  පජා සහභාගිත්වය උපරිම ෙලස ෙයොදා ගනිමින්, ගාමීය 
නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කර, අෙලවිකරණ ජාලයට සම්බන්ධ 
කර, ඔවුන්ෙග් ආර්ථික සවිබල ගැන්වීම. 

  සමාජ සංවර්ධන සහ අෙනකුත් ෙපොදු පහසුකම් පශස්ත 
මට්ටමකට පත් කරමින්, කියකාරී ගම්මාන පද්ධතියක් බිහි 
කිරීම. 

  අන් අයටද ආදර්ශයක් වන පරිදි, දැනුම හා සතුට ලබාගත 
හැකි පරිදි, සෙමෝධානික ආදර්ශ ගම්මානයක් බිහි කිරීම. 

  දිළිඳුකම පිටුදැකීෙම් ජාතික ෙමෙහවරට මනා ආදර්ශයක් 
ලබා දිය හැකි වන ෙලස දරිදතාවෙයන් ෙපෙළන පවුල් 
ආර්ථික වශෙයන් සවිබල ගැන්වීම. 

 

 (ii) 2016 වර්ෂය සඳහා (පුත්තලම දිස්තික්කය) 

  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය - පල්ලම 

  ගම   - වතුෙපොල 

  ගාම නිලධාරි වසම   - වතුෙපොල 

  2017 වර්ෂය සඳහා   - ගම්මාන ෙතෝරා 
ගැනීමට කටයුතු සලසා ඇත. 

 (iii) එම ගම්මානෙයහි අදාළ වැඩසටහන සඳහා ෙවන් කළ මුදල 

  2016 වර්ෂය  - රු.7,000,000.00 (රු.මි.7) 

 (iv) එම වැඩසටහන යටෙත් ගමට ලැබූ සම්පත් පමාණය 

  ව්යාපෘති සංඛ්යාව වැය කළ  

      මුදල (රු.මිලි.)
  

\  1. කෘෂි ව්යාපෘති  08 0.5 

  2.යටිතල පහසුකම්  

     සංවර්ධනය   13  6.325 

     එකතුව   21 6.825 
 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ෙමොහිදින්වත්ත නිවාස ෙයෝජනා කමය : විසත්ර 
கா , ெமாஹிதீன்வத்த டைமப் த் திட்டம் : விபரம் 

MOHIDEENWATTA HOUSING SCHEME,GALLE:  DETAILS 

     1148/'16 
7. ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා ( ගරු 

එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா - மாண் மிகு 
எம்.எச்.எம். சல்மான் சார்பாக) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana  on behalf of the Hon. 
M. H.M. Salman) 

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය - (1): 

(අ) (i) ගාල්ල, කඩවත් සතර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය්, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 
සතු ඉඩෙම් පිහිටි ෙමොහිදීන්වත්ත නිවාස ෙයෝජනා 
කමෙය් තිෙබන නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම නිෙවසව්ල දැනට පදිංචිකරුවන් ෙලස 
හඳුනාෙගන සිටින පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා 
ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම නිෙවසව්ල මුල් අයිතිකරුවන්ෙග් නම් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එම නිවාස ෙයෝජනා කමය සඳහා ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත පවරාගනු ලැබූඉඩම් 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉඩම පවරා ගන්නා අවසථ්ාෙව්දී ඉඩම් හිමියා/
හිමියන් ෙලස හඳුනාෙගන සිටි පුද්ගලයා/ 
පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) එම ඉඩම රජයට පවරාගත් බවට සඳහන් ගැසට් 
පතෙය් පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iv) ඉඩම පවරා ගැනීම ෙවනුෙවන් එවකට වන්දි 
පදානය කෙළේද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම වන්දි පමාණය ෙකොපමණද; 

 (vi) වන්දි ලබාගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;   

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) கா , கடவத் சத்தற பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில்  
ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைபக் 
குச் ெசாந்தமான காணியில் அைமந் ள்ள 
ெமாஹிதீன்வத்த டைமப் த் திட்டத்தி ள்ள 

களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அந்த களில் தற்ேபா  கு யி ப்பவர்களாக 
இனங்காணப்பட் ள்ளவர்களின் ெபயர்க ம் 

கவாிக ம் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  களின் ஆரம்ப உாிைமயாளர்களின் 
ெபயர்கள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  டைமப் த் திட்டத்திற்காக ேதசிய 
டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்குச்  

சு காிக்கப்பட்ட காணியின் அள  யா ;  

 (ii) காணி சு காிக்கப்பட்ட ேவைளயில் காணி 
உாிைமயாளர்/உாிைமயாளர்கள் என்ற 
வைகயில் இனங்காணப்பட் ந்த ஆளின்/ 
ஆட்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  காணிைய அரசாங்கம் சு காித்ததாகக்  
குறிப்பிட் ள்ள வர்த்தமானிப் பத்திாிைகயின் 
பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iv) காணி சு காித்த க்காக அப்ேபா  இழப்பீ  
வழங்கப்பட்டதா; 

 (v) ஆெமனில், அந்த இழப்பீட் த் ெதாைக யா ; 

 (vi) இழப்பீட் ைனப் ெபற்ற ஆட்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ;   

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of  Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House— 

 (i) the number of houses in Mohideenwatta 
Housing Scheme that is situated in the land 
of Housing Development Authority, in 
Galle Kadawath Sathara Divisional 
Secretary's Division; 

 (ii) the names and the addresses  of the 
individuals who have been identified  as the  
present  residents  of aforesaid houses; and 

 (iii) the names of the original owners of  
aforesaid houses? 

(b) Will he  also  inform this House - 

 (i) the extent of the land that was acquired by the 
Housing Development Authority for 
aforesaid Housing Scheme; 

 (ii) the names and the addresses of the individual/
individuals who were identified as the owner/
owners, at the time when  the land was  
acquired; 

 (iii) whether a copy of the Gazette Notification on 
the state acquisition of aforesaid land, will be 
tabled; 

 (iv) whether compensations were granted when 
the land was acquired, in those days; 

 (v) if so, the amount of compensation granted; 
and 

 (vi) the names of the individuals who received 
compensations? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

 

(අ) (i) නිවාස සංඛ්යාව 29කි. 

 (ii) . 
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[ගරු  ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා   මහතා] 

අනු 
අංකය 

                                       
නම 

                ලිපිනය 

01 ෙමොෙහොමඩ් ෆායිස් 
ෙමොෙහොමඩ් ෆිරිනාස් මයා 

32/29 ඒ, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

02 ෙමොෙහොමඩ් නසීර් බදුරුන් 
නිසාර් මිය 

27/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

03 ෙමොෙහොමඩ් හසන් 
ෙමොෙහොමඩ් සුබයිර් 

26/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

04 අබ්දුල් සලාම් ෙමොෙහොමඩ් 
නලීම් මයා/පාතිමා රියසා 
මිය 

25/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

05 ෙමොෙහොමඩ් නිජාමුදීන් 
ජලීමා ෙබර්ගම් මිය 

29/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

06 අබ්දුල් රහීම් ෙමොෙහොමඩ් 
සහීඩ් මයා 

32/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

07 ෙමොෙහොමඩ් නවාස් පාතිමා 
රසානා මිය 

31/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

08 ෙමොෙහොමඩ් අන්සාර් පාතිමා 
රිස්ඩා මිය/ෙමොෙහොමඩ් 
අන්සාර් පාතිමා සප්නා මිය 

30/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 



2017  මාර්තු  09 

 

 (iii)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ආ) (i) ෙහක්ෙටයාර 0.4338 
 

 (ii) 
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09 ෙමොෙහොමඩ් හුෙසේන් පවුසුල් 
ඉනායා මිය 

07ඒ/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

10 ෙස◌යිිනුදීන් ෙමොෙහොමඩ් 
නිසාර් මයා 

10ඒ/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

11 ෙමොෙහොමඩ් තව්පික් අසාර් 
කමාල් මයා 

10බී/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

12 ෙමොෙහොමඩ් අබ්දුල්ලා 
සිත්ති නවාසියා මිය 

14/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

13 ෙමොෙහොමඩ් රලීම් 
ඉස්තුග්ගා මනීහා මිය 

17/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

14 ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා 
ෙමොෙහොමඩ් ෆවුමි මයා 

10සී/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

15 ෙමොෙහොමඩ් තව්ෆික් 
ෙමොෙහොමඩ් අක්බාර් මයා 

10/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

16 ෙමොෙහොමඩ් රිසාක් 
පාතුම්මා නස්මියා මිය 

09/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

17 අබ්දුල් හෆීල්ෙමහරුන් 
නිජානා මිය 

08/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

18 අබ්දුල් රසාක් නුෙලයිෆා 
මිය 

07/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

19 ෙමොෙහොමඩ් සාලි කදීජා බිබී 
මිය 

6ඒ/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

20 අබ්දුල් වාහිඩ් සිත්ති 
මහරූපා මිය 

05/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

21 ෙමොෙහොමඩ් ඉසාක් 
නිසාම්දීන් මයා 

33/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

22 ෙමොෙහොමඩ් මක්බුල් සාහුල් 
හමීඩ් මයා 

34/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

23 ෆාතුමා රයිහානා සාල් මිය 35/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

24 සිත්ති ෂරීනා මිය 36/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

25 ෙමොෙහොමඩ් සහීඩ් 
ෙමොෙහොමඩ් නිසාර් මයා 

37/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

26 අහමඩ් පාත්තුම්මා ෙහවත් 
අහමඩ් පාත්තුම්මා රමීසා 
මිය 

38/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

27 අහමඩ් පාතුමා රුවයාසා 
මිය/ අහමඩ් පයිනූල් හිදායා 
මිය 

39/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

28 ෙමොෙහොමඩ් නසීර් පාතුම්මා 
රිසායා මිය 

15/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

29 ෙමොෙහොමඩ් හම්සා බිෂරුල් 
හුස්නා මිය/ සිත්ති 
රුකයියයා මිය 

41/29, සර්කියුලර් පාර, 
ෙමොහිදීන් වත්ත ගාල්ල. 

අනු 
අංකය 

                                                                      
නම 

01 ඒ.ෙක්. ෙමොෙහොමඩ් බෂීර් මයා 

02 ඒ.එම්.එම්. ෆාසි මිය 

03 ෙමොෙහොමඩ් හසන් ෙමොෙහොමඩ් සුබයිර් මයා 

04 අබ්දුල් සලාම් ෙමොෙහොමඩ් නලීම් මයා 

05 අබ්දුල් මජිඩ් ෙමොෙහොමඩ් රාසික් මයා 

06 අබ්දුල් රහීම් ෙමොෙහොමඩ් සහීඩ් මයා 

07 ඉසාක් සිද්දි අගීදා මිය 

08 ඒ.එම්.එම්. අන්සාර් මිය 

09 අබ්දුල් මජිඩ් ෙමොෙහොමඩ් හුෙසේන් මයා 

10 ෙසයිනුදීන් ෙමොෙහොමඩ් නිසාර් මයා 

11 ෙමොෙහොමඩ් තව්පික් අසාර් කමාල් මයා 

12 ෙමොෙහොමඩ් සාලි ෙමොෙහොමඩ් රාසික් මයා 

13 අබ්දුල් හෂීල් සිත්ති සහිරා මිය 

14 ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් ෆවුමි මයා 

15 ෙමොෙහොමඩ් ඉබ්රාහම් ෙමොෙහොමඩ් තව්ෆික් මයා 

16 ඒ.එම්. සිත්ති පාතුම්මා මිය 

17 ෙමොෙහොමඩ් කියාඩ් සිත්ති රලීනා මිය 

18 අබ්දුල් ගනී අබ්දුල් රසාක් මයා 

19 ෙමොෙහොමඩ් සාලි කදීජා බිබී මිය 

20 ඉබ්රාහිම් අබ්දුල් වාහිඩ් ඉබ්රාහිම් මයා 

21 අබ්දුල් මජිඩ් ෙමොෙහොමඩ් පාරුක් මයා 

22 අබ්දුල් රහීම් ෙමොෙහොමඩ් මයා 

23 ෙමොෙහොමඩ් ෂරිප් අබ්දුල් රහුමාන් මයා 

24 අබ්දුල් සමීන් කරීමා බිබී මිය 

25 ෙමොෙහොමඩ් සහීඩ් ෙමොෙහොමඩ් නිසාර් මයා 

26 සිත්ති සමාහිරා මිය 

27 අහමඩ් ෙමොෙහොමඩ් ජහියා මයා 

28 ෙමොෙහොමඩ් සාලි පාතුමා බිබී මිය 

29 අබුදුල් කාදර් ෙමොෙහොමඩ් හම්සා මිය 

 · මුලික පිඹුරු අංක 3267හි 
සඳහන් මුල් හිමිකම් පාන්නන් 

එච්.එම්. ඉසදීන්, එල්.එම්.ඒ. කාදර් හා 
එම්.ටී. සලීමා - කනම්පිටිය පාර, ගාල්ල 
එම්.අයි.එන්. නූමන් - ෙකොන්ගම පාර, 
ගාල්ල එම්.එම්.ඒ. ආරුෂ් - දංෙගදර 
පාර, ගාල්ල ඒ සලීමා - සර්කියුලර් පාර, 
ගාල්ල 

 · වන්දි පරීක්ෂණය සඳහා 
ඉදිරිපත් වූ අය 

ෙමොෙහොමඩ් මුස්තාෆා ෙමොෙහොමඩ් 
සුවයියා ෙමොෙහොමඩ් මුස්තාෆා අබුදුල් 
හලීම් ෙමොෙහොමඩ් නවුමාන් අෙකම් 
ෙමොෙහොමඩ් මුරුකලා පාතුම්මා අරුසා        
ලිපිනයන් සඳහන්ව ෙනොමැත. 
ෙමොෙහොමඩ් ඊබ්රාහිම් මුත්තු නාච්චියා  
ෙමොෙහොමඩ් සාදික් පාතුම්මා 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ඔව්. ඇමුණුම* බලන්න.  

 (iv) ඔව්. 

 (v)  වන්දි මුදල   රු. 160,000/- 

  ෙපොලී මුදල  රු.248,069.76 

  එකතුව  රු.408,069.76  

 (vi) හිමිකම් තහවුරු කිරීමට අෙපොෙහොසත් වීම මත ගාල්ල දිසා 
අධිකරණෙය් LA 447 අංකය යටෙත් වන්දි හා ෙපොලී මුදල් 
තැන්පත් කර ඇත. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 1276/'16 - (1), ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර 

මහතා. 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 10 - 1373/'16 - (1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මහතා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය මුදල් අමාත්යාංශයට 

අදාළ ෙනොවන බැවින්, අදාළ අමාත්යාංශය ෙවත ෙයොමු කරන 
ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12 - 856/'16 -  (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

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

 
 

එරාවුර් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය : රාජ්ය 
ආයතන සතු ඉඩම්  

ஏறா ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  :அரச 
நி வனங்க க்கு உாித்தான காணிகள் 

ERAVUR DIVISIONAL SECRETARY’S DIVISION: LANDS 
OWNED BY GOVERNMENT INSTITUTIONS  

 

1172/’16 
 

13.ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා (ගරු 
එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா - மாண் மிகு 
எம்.எச்.எம். சல்மான் சார்பாக) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana  on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman) 
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

 
(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, එරාවුර් පාෙද්ශීය 

ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි රාජ්ය ආයතන 
සතු ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද; 

 (ii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
පදිංචිකරුවන් විසින් රජෙය් ඉඩම් පදාන/බලපත 
මත ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ඉල්ලීම් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ඉල්ලුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත 
මත ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන් ද? 

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

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ஏறா ர் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவில் அைமந் ள்ள அரச 
நி வனங்க க்குச் ெசாந்தமான காணிகளின் 
அள  யா ; 

331 332 

[ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක  මහතා] 

* ඇමුණුම ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
   இைணப்  சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
   Annex not tendered. 
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 (ii) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் கு யி ப் 
பாளர்கள் அரசாங்க காணிகைள அளிப் / 
உாிமப்பத்திரங்கள் வாயிலாக ெபற் க்ெகாள்ள 
விண்ணப்பித் ள்ளார்களா; 

 (iii) ஆெமனில், அக்ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (iv) ேமற்ப  விண்ணப்பதாாிக க்கு இற்ைறவைர 
அளிப் /உாிமப்பத்திரங்கள் வாயிலாக  வழங்கப் 
ப ள்ள காணிகளின் அள  யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Will he inform this House - 
 (i) what extent of land is owned by the 

Government institutions located within the 
Eravur Divisional Secretary's Division of 
the Batticaloa District; 

 (ii) whether the inhabitants within the 
Divisional Secretary's Division have 
applied for obtaining lands on grants/
licences; 

 (iii) if so, how many applications have been 
submitted; and  

 (iv) what extent of land has been given so far to 
such applicants on grants/licences? 

(b) If not, why?  
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, එරාවූර්පත්තු පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙහක්ෙටයාර් 495.00064ක (හාරසිය 
අනූපහයි දශම බින්දුවයි බින්දුවයි බින්දුවයි හයයි හතරක) 
ඉඩම් පමාණයක් රජෙය් ආයතන ෙවත ලබා දී ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඉල්ලුම් කර ඇති පමාණය - 7275 (හත්දහස් ෙදසිය 
හැත්තෑපහ) 

 (iv) අක්කර 292 රූඩ් 01ක (අක්කර ෙදසිය අනූෙදකයි රූඩ් 
එකක) ඉඩම් පමාණයක් සඳහා බලපත ලබා දී ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසනු ලබන පශ්නය. ගරු 

ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 

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

 

I 
 

කිට්ටන්ගි තාම්ෙබෝදි පෙද්ශෙය් පාලම් ඉදිකිරීම 
கிட்டங்கி தாம்ேபாதி பகுதியில் பாலங்கள் அைமத்தல் 
CONSTRUCTION OF BRIDGES IN KITTANGI THAMBODI AREA 

 

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

ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சா ் ெகௗரவ ல மன் கிாிஎல்ல 
அவர்களிடம் என  ேகள்விையக் ேகட்க அ மதித்ததற்கு 
நன்றி கூ கிேறன்.  

அம்பாைற மாவட்டத்தில் கல் ைன கைரேயாரப் பிராந்தி 
யத்ைத ம் நாவிதன்ெவளி மற் ம் ப வான்கைரப் பிராந்தி 
யத்ைத ம் இைணக்கின்ற ேகந்திர க்கியத் வம் ெபற்ற 
கிட்டங்கிப் பாலெமனப்ப கின்ற பகுதி கடந்த பல தசாப்த 
காலமாக எவ்வித னரைமப் ப் பணிக ம் ேமற்ெகாள்ளப் 
படாமல் இ ப்பதால், ெவள்ளம் ஏற்ப கின்ற அைனத் க் 
காலங்களி ம் 2-3 ேபா் ெதாடர்ந்  ப யாகி வ வதாக ம் 
விவசாயம், கல்வி, ேபாக்குவரத் , ெபா ளாதாரம், சுகாதாரம் 
எனப் பல ைறகளி ம் அப்பகுதி மக்கள் பாாிய பாதிப் க் 
குள்ளாவதாக ம் ெதாியவ கின்ற . 950 மீற்றர் நீள ைடய 
கிட்டங்கி தாம்ேபாதி டனான இப்பகுதியில் 75 மீற்றர் 
நீளமான இ  பாலங்கள் அைமக்கப்பட் , ஏைனய தைரப் 
பாைதக ம் னரைமக்கப்பட்டால் நாவிதன்ெவளிப் பகுதியி 

ள்ள சுமார் 25 ஆயிரம் ஏக்கர் வயல் நிலத்திற்கான ேபாக்கு 
வரத்திைன ேமற்ெகாள்வதற்கும் ெவள்ள அபாயங்களி ந்  
மக்கள் ப யாவைதத் தவிர்த் க்ெகாள்வதற்கும் ெகா ம்  - 
கல் ைனக்கான ேபாக்குவரத்திற்குாிய பிரதான பாைதயாக 
இதைனப் பயன்ப த் வதற்கும் வசதியாக இ க்கும். ஆகேவ, 
என  ேகள்வி: 

ேமற்ப  இ   பாலங்கைள ம் அைமத் , பாைதகைள ம் 
னரைமப்பதற்கான நடவ க்ைகயிைன ேமற்ெகாள்ள 

மா? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I will reply to it tomorrow.  

 
 

II 
   
බරපතළ වංචා දූෂණ පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීෙම් 

ජනාධිපති ෙකොමිසෙම්  
කටයුතුවල පගතිය පිළිබඳ පවතින ගැටලුකාරී 

තත්ත්වය 
இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல்கள் ெதாடர்பான 

சார்த் தல்கைள லனாய் ெசய் ம் ஜனாதிபதி 
ஆைணக்கு  நடவ க்ைககளின் ன்ேனற்றம் 

ெதாடர்பிலான சிக்கல் நிைல   
PROBLEMATIC SITUATION IN PROGRESS OF PRESIDENTIAL 
COMMISSION OF INQUIRY TO INVESTIGATE SERIOUS ACTS 

OF FRAUD AND CORRUPTION   
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පකාශය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

බරපතළ වංචා දූෂණ පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීෙම් ජනාධිපති 
ෙකොමිසෙම් කටයුතුවල පගතිය පිළිබඳ මහජනතාව තුළ පවතින 
ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරමි.  

පසුගිය පාලනය අවසන් කළ ජනාධිපතිවරණයට පූර්වෙයන් 
මැතිවරණ සමෙය් රට තුළ වඩාත්ම කථා බහට ලක් වූ මාතෘකා 
කිහිපයක් තිබුණා. ඒ මාතෘකා අතර, පැවැති පාලන සමය තුළ සිදු 
වූ බරපතළ වංචා දූෂණ, රාජ්ය සම්පත් අවභාවිතය, බලය අනිසි 
ෙලස ෙයදවීෙම් සිදුවීම්ද,  ඒවාෙය් චූදිතයින්ට තරාතිරම ෙනොබලා 
දඬුවම් පැමිණවීමද, ෙසොරකම් කරන ලද මහජන ධනය හා 
ෙද්ෙපොළ නැවත පවරා ගැනීමද පැවතියා. අදාළ සිදුවීම්වල 
වරදකරුවන්ට රටින් බැහැර වීමට ඉඩ ෙනොලැෙබන පරිදි, ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ වසා දැමිය යුතු බවටද ඇතැම් අවස්ථාවක කරුණු 
දක්වනු ලැබීෙමන් ෙමම තත්ත්වය පිළිබඳව ෙකතරම් සමාජ 
අවධානයක් පැවතුෙණ්ද යන්න තහවුරු වනවා.   

ජනතා විෙරෝධය තීව වීම 2015 ජනාධිපතිවරණෙයන් පැවැති 
පාලනය පරාජයට පත් වීෙමන් පකට වුණා. ඒ සමඟම ජනතාව 
අභිනවෙයන් බලයට පත් පාලනය තමන්ෙග් මැතිවරණ 
ෙපොෙරොන්දු කඩිනමින් ඉටු කරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කිරීම අතිශය 
සාධාරණ තත්ත්වයක්.  

නව ජනාධිපතිවරයා විසින් 2015 මුල  බරපතළ මූල්ය වංචා 
දූෂණ පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීෙම් ජනාධිපති විමර්ශන 
ෙකොමිසමක් ස්ථාපිත කරනු ලැබුවා. එම ෙකොමිසම විසින් බරපතළ 
වංචා, දූෂණ, අකමිකතා, රාජ්ය සම්පත් අවභාවිතය, බලය අනිසි 
ෙලස ෙයදවීෙම් සිදුවීම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කරමින් තිෙබන 
අතර ෙද්ශපාලකයින්, නිලධාරින්, සංගීත ක්ෙෂේතෙය් සමහර අය, 
ඒ වාෙග්ම රංගන ශිල්පීන් විශාල පමාණයක් දිනපතා ෙමම 
ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත කැඳවනු ලැබුවා. ෙම් 
අයෙගන් විවිධ අවස්ථාවල විවිධ විධියට සාක්ෂි සටහන් කරගනු 
ලැබුවා. මහ ජනතාවෙගන් පැමිණිලි ලැබී ඇති බව ද, ඇතැම් 
පරීක්ෂණ සම්බන්ධෙයන් අවසන් වාර්තා සකස් ෙකොට ඇති බව ද 
කියැවුණා. ෙකෙසේ වුවද, ෙම් වන විට ෙකොමිසම පිහිටුවා වසර 
ෙදකක් අවසන් වී තිබුණ ද, සිදු කරන ලද පරීක්ෂණවලට අදාළ 
වගකිවයුත්තන්ට එෙරහිව අෙප්ක්ෂා කළ අයුරින් නීතිමය කටයුතු 
අරඹා නැති බවත් මහජනතාව දන්නවා.  

ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව සඳහා ෙවන් කරනු ලැබුෙව්, 
මහජනයාෙග් ධනය. බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්යන්තර 
සම්මන්තණ ශාලාෙව් විෙශේෂ කාර්යාලයක් ඉදි කරලා, ඒ සඳහා 
විෙශේෂ නිලධාරි කණ්ඩායම් පත් කරලා, කාලය හා ධනය විශාල 
පමාණයක් නාස්ති කරලා තමයි ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවනු 
ලැබුෙව්. ෙමම ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්තා කිහිපයක් 
ජනාධිපතිතුමාට ලබා දුන් බව ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී වාර්තා වී 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  

01. බරපතළ වංචා දූෂණ පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීෙම් ජනාධිපති 
ෙකොමිසම සථ්ාපිත කරන ලද්ෙද් කවදාද? 

02. එය විසින් ෙම් දක්වා පැමිණිලි ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ සිදු කර තිෙබ්ද? 

03. පරීක්ෂණ සම්බන්ධ අවසන් වාර්තා ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් 
සකස ්කරනු ලැබ තිෙබ්ද? 

04. සාක්ෂි විමසමින් ඇති, සාක්ෂි විමසීම් අවසන් කළ, අවසන් 
වාර්තා සකස ්කළ සහ නීතිමය කටයුතු ඇරඹී ඇති ආදි 
වශෙයන් පරීක්ෂණවල පගතියක් ලබා දිය හැකිද? 

05. අවසන් පරීක්ෂණ වාර්තා ජනාධිපතිවරයා ෙවත ෙයොමු 
කරනු ලැබ තිෙබ්ද, එම වාර්තා සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබ 
ඇති පියවර කව ෙර්ද? 

06. දැනට පරීක්ෂණ ෙකොපමණ සංඛ්යාවක නීතිමය කටයුතු 
ආරම්භ වී තිෙබ්ද, එම පරීක්ෂණ ෙමොනවාද? 

07. ෙමම ෙකොමිසෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව විසින් 
ඉදිරියට ගනු ලබන කියාමාර්ග කව ෙර්ද? 

 කියා මම දැන ගන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

විසින් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
 

01. 2015 මාර්තු මස 03 වැනි දින. 

02. ෙකොමිසම ෙවත ෙම් දක්වා පැමිණිලි 1,599ක් ලැබී ඇති 
අතර, එම සියලු පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් අධ්යයනය 
ෙකොට වර්ගීකරණය කර ඇත. ඒ අනුව ඉදිරි කටයුතු සිදු 
කර තිෙබ්. අදාළ විසත්ර අංක 04 යටෙත් දක්වා තිෙබ්. 

03. නවයයි. 

04.  

 

05. ඔව්. දැනට ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති වාර්තාවල අඩංගු සාක්ෂි 
සම්පිණ්ඩනයන් හා නිර්ෙද්ශ සලකා බලා යම් යම් 
චූදිතයන්ට එෙරහිව නීතිමය හා විනයානුකූල කියාමාර්ග 
ගැනීම සඳහා අදාළ ආයතන ෙවත ෙයොමුකර ඇත. 

ලැබී ඇති මුළු පැමිණිලි සංඛ්යාව 1,599 

මුල් අවස්ථාෙව්ම, ලැබී ඇති 
පැමිණිල්ල සලකා බැලීෙමන් 
අනතුරුව තවදුරටත් ඉදිරි කටයුතු 
කිරීම අනවශ්ය බවට ෙකොමිෂන් සභාව 
තීරණය කරන ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව 

1,180 

ෙකොමිෂන් සභාෙව් විමර්ශන 
නිලධාරින් ෙවත විමර්ශනය කිරීම 
සඳහා ෙයොමු කරන ලද පැමිණිලි 
සංඛ්යාව 

400 

 ෙකොමිෂන් සභාව විසින් මුල් 
අවස්ථාෙව් සලකා බැලීම සඳහා ඇති 
ෙපත්සම් සංඛ්යාව 

11 

ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙමෙතක් 
සලකා බලා ෙනොමැති ෙපත්සම් 
සංඛ්යාව (තවදුරටත් ෙල්ඛන ෙසොයා 
ගත යුතු බැවින්) 

08 

එකතුව 1,599 

335 336 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 

විමර්ශනය සඳහා විමර්ශන නිලධාරින් ෙවත 
ෙයොමු කරන ලද මුළු පැමිණිලි සංඛ්යාව 

400 

විමර්ශන අවසන් ෙකොට පරීක්ෂණ කටයුතු ද 
අවසන් කරන ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව 

49 

විමර්ශනවලින් පසු ෙකොමිෂන් සභාව විසින් වැඩි 
දුරටත් කටයුතු ෙනොකිරීමට තීරණය කරන ලද 
පැමිණිලි සංඛ්යාව 

193 

ෙම් වන විට විමර්ශනයන් සිදු ෙකොට අවසන් 
කිරීමට ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 

158 

එකතුව 400 
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06.  ඉහත පරිදි ෙයොමු කරන ලද වාර්තා සම්බන්ධෙයන් නීතිමය 
 කටයුතු අදාළ ආයතන මඟින් සිදු කරනු ලබයි. 
, 

07   ෙමම ෙකොමිසම ෙවත ඉදිරිපත් වී ඇති පැමිණිලි පමාණය 
හා විමර්ශනයන්හි සව්භාවයත්, ෙම් දක්වා පතිඵලත් සලකා 
බලා ෙකොමිසෙම් බලාත්මක කාලය 2017.09.03 දින දක්වා 
දීර්ඝ කර ඇත. 

 

 වැඩිදුර ෙතොරතුරු. 

මීට අමතරව මහියංගන පාෙද්ශීය සභාව විසින් කඩ බදු දීම 
සම්බන්ධෙයන් වූ වාර්තාව ඌව පලාත් පධාන ෙල්කම් ෙවත යවා 
ඇත. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් පරීක්ෂණ 

කරලා, නැවත අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට යවනවා. දැනටමත් ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් - නව ෙකොමිෂන් සභාවක් විසින් - බැඳුම්කරය පිළිබඳව 
පරීක්ෂණයක් සිදු වනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විධියට තමයි 
සිදු ෙවන්ෙන්.  

බැඳුම්කරය පිළිබඳවත් COPE එෙක් පරීක්ෂණයක් සිදු වුණා. 
නැවත ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් පරීක්ෂණයක් සිදු 
වනවා. නැවත එය අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් පරීක්ෂණයක් බවට පත් වනවා. ෙම් සියල්ල 
කාලය ඇදීම සඳහා ගනු ලබන උපකම ෙන්ද? මීට ෙපර ෙමම 
ෙකොමිෂන් සභා විසින් ජනාධිපතිවරයාට ෙයොමු කර තිෙබන 
වාර්තා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්ද කියලාත් 
මා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමාත්, අපි සියලු ෙදනාමත් ෙම් 

ෙකොමිෂන් සභාව පත් කරන්න එකඟ වුණා. ෙම් ෙකොමිෂන් 
සභාවටත්, අනික් ෙකොමිෂන් සභාවලටත් බලය තිෙබන්ෙන් වාර්තා 
කරන්න විතරයි. ඒ අයට දඬුවම් කරන්න බැහැ. ෙකොමිෂන් 
සභාවලට වාර්තා කරන්න කියලාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙයෝජනා 
කරලා තිබුණා. නමුත් ඒ අයට දඬුවම් කරන්න බැහැ. දඬුවම් 
කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් නීතිපතිතුමාට නැත්නම් අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට විතරයි. ඒ නිසා හැම 
එකක්ම එතැනට යන්න ඕනෑ.  ෙම් වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
අවධානයට ෙයොමු කරවන්නම්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, මම ගරු සභාව ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් 

කරන්න කැමැතියි.  

අද ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසිනුත් පශ්නයක් 
නඟලා තිබුණා. නමුත් ඒ පශ්නය ෙමතැනට ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. 
2016 ෙපබරවාරි 26 වැනිදා තමයි දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට 
ෙම් පශ්න අහන්න අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්. මම ඒ Minute එෙකන් 
කියවනවා. The Minutes of the Committee on Parliamentary 
Business held on 26th February, 2016 states, I quote:  

“Request by the Members of the UPFA sitting in the Opposition 

The Hon. Speaker informed the Committee that after having 
discussed with the authorities concerned, he as the custodian of the 
House, has taken the following decisions with a view to 
safeguarding the rights of the Members of Parliament who belong to 
the United People’s Freedom Alliance (UPFA) and are sitting in the 
Opposition...”  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පිළිගත් පක්ෂ නායකයන් හය ෙදනා සමඟ 
කථා කරලා, අෙප් ඉල්ලීම පරිදි ඒ අයෙග් එකඟත්වය අනුව 
ෙමන්න ෙම් තීරණවලට අපි පැමිණියා. I quote further:  

 “More speaking time to be allocated; 

 Motions at the Adjournment Time and Adjournment debates to 
be allowed on agreed dates;  
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   වාර්තාෙව් නම අල්ලස් 
ෙහෝ 
දූෂණ 
ෙචෝදනා 
විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් 
සභාව 

 
නීතිපති
තුමා 

 
විගණකා
ධිපති 

1
. 

මීගමු කලපු සංවර්ධන 
ව්යාපෘතියට අදාළව 

    

2
. 

මහියංගන පාෙද්ශීය 
සභාව විසින් කඩ බදු දීම 

    

3
. 

ස්වාධීන රූපවාහිනීයට 
අදාළ මුදල් ෙනොෙගවීම 

     

4
. 

සීමාසහිත රක්නා 
ආරක්ෂක ලංකා සමාගම 

     

5
. 

වැලිසර ෙවඩි ෙබෙහත් 
ගබඩාෙව් ඩයිනමයිට් 
ෙතොගයක් කල් 
ඉකුත්වීමට ෙපර අෙළවි 
ෙනොකිරීම නිසා රාජ්ය 
ආදායමට සිදුවූ හානිය 
පිළිබඳව වූ ෙපත්සම 

     

6
. 

හලාවත සහ කුරුණෑගල 
වැවිලි සමාගම් පිළිබඳව වූ 
ෙපත්සම 

     

7
. 

ශී ලංකන් ෙක්ටරින් 
ආයතනය තුළ සහ ශී 
ලන්කන් ගුවන් සමාගම 
තුළ සිදුවී ඇති අකමිකතා 
පිළිබඳව වූ වාර්තාව 

    

8
. 

උතුරු මැද පළාෙත් හිටපු 
මහ ඇමති වන එස්.එම්. 
රංජිත් නමැති අයෙග් 
දූෂණ හා මූල්ය අවභාවිතය 
සම්බන්ධෙයන් වූ 
ෙපත්සම 

    

9
. 

ලුණුවිල ෙපොල් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් 
සිදුවී ඇති වංචා හා දූෂණ 
සම්බන්ධ වාර්තාව 

     



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 Increase of Membership in Committees; 

 Questions under Standing Order No. 23(2) of the Parliament to 
be allowed to be made by the Hon. Dinesh Gunawardena as the 
Deputy Chairman of the United People’s Freedom Alliance 
(UPFA)...”  

අද උෙද් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා  මට ෙම් 
ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව් මම ෙම් ගැන එතුමා දැනුවත් 
කළා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් පළමුෙවන්ම ගරු නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමාට කථා කරලා, එතුමාෙග් අවසරය අරෙගන, 
එතුමා කැමැත්ත ෙදනවා නම් මට ඒ ෙදය කරන්න පුළුවන්. උෙද් 
මම එතුමාට කථා කරන්න උත්සාහ කළා. ෙමොකද, මට ලිපිය භාර 
දීලා විනාඩි විස්සකට වඩා තිබුෙණ් නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් 
ගන්න. අන්තිම ෙමොෙහොෙත් මට නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මැතිතුමාට කථා කරන්න බැරි වුණා. නමුත්, අද දවෙසේ මම 
එතුමාට කථා කරනවා. අවශ්ය නම් එතුමාෙග්ත් එකඟත්වෙයන් -ඒ 
තීරණය අනුව- ෙහට අපට අවස්ථාවක් ලබාෙදන්න පුළුවන්. 
ෙමොකද, මට ඒ තීරණය ගන්න අමාරුයි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙමොකක්ද ඉල්ලීම, ගරු කථානායකතුමනි?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායකයා ෙලස ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා අසා තිෙබන පශ්නය අද එතුමා ෙවනුෙවන් -එතුමා ඒ 
සඳහා කැමැත්ත දීලා තිෙබනවා.-  ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාට අහන්න ඉඩ ලබාෙදන ෙලසත්, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු තහනම් කාලය අවසන් වන තුරු 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායකයා ෙලස ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමා පිළිගන්නා ෙලසත් ඉල්ලා තිෙබනවා, ගරු 
අගමැතිතුමනි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, 23(2) ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් යම් 

පක්ෂයක නායකෙයක් පශ්නයක් අසනු ලබනවා නම් එතුමාට හැර 
ෙවන කාටවත් ඒ පශ්නය අහන්න අවස්ථාව නැහැ. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අසා ඇති එම පශ්නයට එතුමා පැමිණියාට 
පසුව අපට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. ඊෙය් මෙගනුත් එතුමා 
පශ්නයක් අසා තිබුණා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් තමයි ෙම් පශ්නය අසා 

තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා කිව්වා, "එතුමා පැමිණියාට 

පසුව මහ බැංකුව පිළිබඳව ඒ පකාශය කරන්න" කියා. ඔය 
පශ්නයටත් එතුමා පැමිණයාට පසුව පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ෙකොෙහොමත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 

නායකතුමාට ෙම් ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒක මෙග් 
යුතුකමක් ෙන්, ගරු අගමැතිතුමනි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, -  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම කියන්ෙන් පවතින ස්ථාවරය ගැනයි, ගරු 

කථානායකතුමනි. අනුර දිසානායක මැතිතුමා නැති ෙවලාෙව් 
ෙවන ෙකෙනකුට එතුමාෙග් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. ඒ 
වාෙග්ම තමයි, සම්පන්දන් මැතිතුමා නැති ෙවලාෙව් එතුමාෙග් 
පශ්නය ෙවන ෙකෙනකුට ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. අප කියන්ෙන් 
නීතිය ගැනයි. එච්චරයි. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කාරණය සම්බන්ධව 
එතුමන්ලා එතුමන්ලාෙග් පක්ෂ  නායකයා වන ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට ඉල්ලීමක් කරලා, එතුමා ෙදන තීරණය 
අනුව කටයුතු කරන්න කියන්න. නැත්නම් ෙවන කාෙගවත් තීරණ 
මත ෙනොෙවයි කටයුතු කළ යුත්ෙත්. එතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් 
නායකෙයක් ඉන්නවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
නායකයා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමායි. ඇයි, 
එතුමාෙගන් - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු අගමැතිතුමා 
කථා කරලා අවසන් වුණාට පසුව ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්නම්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු ජනාධිපතිතුමා ඊෙය් රාතිෙය් ලංකාවට ආවා. ඔබතුමන්ලා 

එතුමාට  call එකක් දීලා අහලා ලිපියක් අරගන්න ෙකෝ. ජනාධිපති 
කාර්යාලයට ගිහින් ඒක අරෙගන එන්න. තව ෙමොනවාද වෙට් 
යන්ෙන්? ෙවන කාටවත් එෙහම කරන්න බැහැ ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාට නායකෙයක් ඉන්නවා. ඒ නායකයාෙගන් ලියුම 
ඉල්ලාෙගන එන්න. එච්චරයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

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

ඉස්සර ෙවලාම උෙද් මෙගන් ඉල්ලීම කෙළේ. එම නිසා මම  
ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබාෙදනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ඔබ තුමාට 

ස්තුතියි.  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු විසින් අත්සන් කරන ලද 

339 340 

[ගරු  කථානායකතුමා ] 
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ලියුමක් අප ඔබතුමාට භාර දුන්ෙන් ෙම් වන විට අෙප් නායකයාට 
සභාවට පැමිණීම  තහනම් කර තිෙබන නිසායි. අපට නායකෙයක් 
අවශ්යයි. ඒ හිටපු නායකයා ෙවනුවට වැඩ බැලීමට ෙකෙනක් පත් 
කරන ෙලස අප ඉල්ලීමක් කළා. Leader හැටියට ෙකෙනක් 
recognize කරන එක ගරු කථානායකතුමාට අයිති කටයුත්තක්. 
නායකයා කවුද, නායකයා හැටියට වැඩ බලන්න ඉඩ ෙදනවාද 
කියන කාරණය තීරණය කිරීම සිදුවන්ෙන් ඔබතුමාෙග් තනි 
බලෙයන්. ෙම් අගමැතිතුමා පිස්සු ෙකළියාට 

 

 [මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔබතුමා ඇහුම් කන් ෙදන්න එපා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
"පිස්සු ෙකළියාට" 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන ෙලස ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා නිෙයෝග කරනවා. 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණෙය්දී දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා  ෙම් කණ්ඩායෙම් නිෙයෝජ්ය නායකයා හැටියට පිළිෙගන 
තිබුෙණ්. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තිතුමාට ඒ තනතුර දීම 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් විරුද්ධත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අපි සියල්ෙලෝම ඒකට එකඟ වුණා. දැන් ෙමතුමා 
ඉල්ලන්ෙන් නිෙයෝජ්ය නායකත්වය ෙනොෙවයි, කණ්ඩායෙම් 
නායකත්වය. පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ කණ්ඩායෙම් නායකත්වය 
තිෙබන්ෙන් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාට. ෙම් සන්ධානෙය් 
නායකත්වය තිෙබන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට. 
ඉතින් ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ කියලා අපට කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාට පිළිතුරු 

ෙදන්නම්. ෙම් Minutesවලට අනුව කිව්ව පරිදි මා එම තීරණය 
ගත්ෙත් සියලුම පක්ෂ නායකයින් සමඟ කථා කරලායි. මෙග් 
ඉල්ලීම පිට ඒ අය එකඟ වුණා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාට කථා කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. මට ඒ ඉල්ලීම 
කරන්න පුළුවන්. නමුත්, පක්ෂ නායකයන් පත් කිරීම මට අයිති 
කාරණයක් ෙනොෙවයි. ඒක අයිති පක්ෂවලට. ගරු නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා මැතිතුමා හම්බ ෙවලා කථා කරලා මා එය ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, today you have summoned a Party Leaders' 

Meeting.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We are having it at 3.00 p.m. We can discuss this. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කනගාටු ෙම් සම්බන්ධෙයනුයි. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා එක දවසයි ආෙව් නැත්ෙත් 
එතුමාෙග් ෙබල්ල කපන්න හදනවා. [බාධා කිරීම්] ලජ්ජා නැද්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙහට තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 

මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉවත් 
කරන්න හදන්ෙන් ඕකටද? ෙහට ෙවන ෙමොකුත් නැහැ. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා "ෙදරණ" නාලිකාෙව් විකාශය 

වන "සිඳු" කියන ෙටලි නාට්ය බලනවා ඇති කියලා මා හිතනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා වැඩිය ෙටලි නාට්ය බලන්ෙන් නැහැ. මම පවෘත්ති පමණයි 

බලන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු අගමැතිතුමනි, "හීන්බබා සීයා" වන්න එපා. ගරු 

අගමැතිතුමායි, හීන්බබා සීයායි සහ ගරු සභානායකතුමායි, 
හීන්බබා සීයායි අතර ෙවනසක් අවශ්යයි. අපි ඉතාම  සංෙව්දීව, 
ඉතාම ගරුත්වෙයන් අද ඉතාම වැදගත් විවාදයක් තිෙබන දවසක 
ඒ විවාදයට බාධාවක් ෙනොවන විධියට ඔබතුමාෙග් ගරුත්වයත් 
ආරක්ෂා කර ෙගන වැදගත් ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙමොකක්ද ඒ ඉල්ලීම? ඔබතුමා ඊෙය් ගනු ලැබූ 
තීන්දුව පකාරව ඔබතුමා විසින් මීට අවුරුද්දකට ෙපර ගනු ලැබූ 
තිරණය බල රහිත ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
වනවා, ඔබතුමා එදා තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ Minutes ඔබතුමා 
කිෙයව්වා. පක්ෂ නායකයන්ටත් අපි ස්තුතිවන්ත වනවා, ඒ 
ෙවලාෙව් ගනු ලැබූ තීන්දුව ෙවනුෙවන්. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරු 51ෙදනා ෙවනම කණ්ඩායමක් විධියට සහ එහි 
නායකයා විධියට දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා පිළිගනු ලැබුවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පක්ෂ නායකයන්ෙග්ත් එකඟත්වය ඇතිව.  මම ෙයෝජනා 

කළා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම එතුමන්ලාට ස්තුති කළා. ඔබතුමා ෙයෝජනා කළා, 

එතුමන්ලා එකඟ වුණා. ඒ සියලු පාර්ශ්වයන්ට අදාළ ස්තුතිය, 
අවැසි ෙගෞරවය අෙප් ළඟ තිෙබනවා. දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමා විසින් ගනු ලැබූ තීරණයම ඔබතුමා විසින්ම 
උල්ලංඝනය කරන අවස්ථාවට පැමිණ තිෙබනවා. ගරු 
අගමැතිතුමා කියන විධියට ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායකත්වය 
ෙනොෙවයි අප ෙම් ඉල්ලන්ෙන්. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජාතික 
නායකයා විධියටත් ඒ කටයුත්ත අපූරුවට කරනවා. අපි සියලු 
ෙදනා ඒ ෙවනුෙවන් ඉන්නවා. එහි කිසි ගැටලුවක් නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ගරු අගමැතිතුමා ඒ ගැන උනන්දු 
වන්න අවශ්ය නැහැ; කලබල වන්නත් එපා. අපට තිෙබන පශන්ය 
ෙමොකක්ද, ගරු කථානායකතුමනි?  

ඔබතුමා ඊෙය් ගනු ලැබූ තීන්දුව පකාරව, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
නායකයා විධියට ෙම් සභාෙව් කටයුතු කරපු ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සභාෙවන් එළියට දමා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
අදාළ කාලය තුළදී ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් මතු කරනු 
ලබන පශ්න, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැසව්ීම ඇතුළු 
ඉතාම වැදගත් කාරණා කීපයක් අපට අහිමි ෙවනවා. එ තෙකොට 
අපට සැක කරන්න ෙවනවා, ඔබතුමා විසින් ෙම් තීන්දුව ගනිමින් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නිෙයෝජනය තිබුණු එකම පුරුක, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව යා කරපු එකම පාලම ඔබතුමා දැනුවත්ව ෙහෝ 
ෙනොදැනුවත්ව ෙහෝ කුමන්තණකාරි ෙලස ෙහෝ ගලවා දැම්මාද 
කියා. ඒ සැකය අපට තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එය සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදියි. මෙග් තීරණය ඉතාම 

අපක්ෂපාතයි. ඊෙය් වූ සිදුවීම් සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් කවුරුත් 
දන්නවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාවන්න! අපට ෙවලාව ෙදන්න, ගරු 

කථානායකතුමනි. ඊෙය් දවෙසේත් අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිෙය් 
නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර ෙම් අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, ඉතින් කියන්න.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කිව්ෙව් ඒක සැකයක් කියලා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම සැකයක් ඇති කරගන්න එපා.  
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් සැකය ඔබතුමාට ෙදන්න ඕනෑ. අද දවෙසේ වැදගත් ජාතික 

පශ්නයක් ගැනයි දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මතු කරන්න 
සිටිෙය්. ඉන්දියාවම අද ෙචෝදනා කරනවා,  අද පත්තරවල-  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම "බැහැ" කිව්ෙව් නැහැ. මා කිව්ෙව්, මා සන්ධාන 

නායකත්වයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා- [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එතෙකොට ෙපරහැර ගිහිල්ලා, ගරු කථානායකතුමනි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ඒ අවසරය ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] ගරු 

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා සන්ධානෙය් නායකයා වශෙයන් 
නම් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පැහැදිලියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාෙග් අනුමැතියට යටත්ව මා එය කරන්නම්. මා එය 

පැහැදිලි කළා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතා පැහැදිලියි. ඔබතුමා පතිපත්තියක 

ඉන්නවා නම් එය පැහැදිලියි. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමා කියපු විධියට, එතුමාෙග් අවසරය ඇතිව ඔබතුමා 
නායකෙයක් පත් කළා. එතුමා යම්කිසි දවසක නැතිනම් යම් 
කටයුත්තක් කරන්න ෙම් කණ්ඩායමට තිෙබන ශුද්ධ වූ අයිතිය 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාට- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා අද පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා.  
 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමා අෙප් පක්ෂෙය්  ෙජ්යෂ්ඨ 

නායකෙයක්. එතුමාට අෙප් ගරුත්වයක් තිෙබනවා. ඒ ගැන අෙප් 
බාධාවක් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස ් මන්තීතුමා, කරුණාකර ෙත්රුම් ගන්න, පක්ෂ 

නායකයන් පත් කිරීම මට අයිති කාර්යයක් ෙනොවන බව.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, නැහැ.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නමුත් මෙග් ඉල්ලීම, ෙයෝජනාව පිට තමයි සියලු පක්ෂ 

නායකයන් එකඟ ෙවලා එය කෙළේ.   

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,-  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාට මම කථා කළා. මා 

කතා කරන ෙවලාෙව් එතුමා රැස්වීමකයි සිටිෙය්.  එතුමා මට අද 
දවස තුළ කථා කරයි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාෙවන්න. ෙමොකක්ද ෙම්? 

කරුණාකරලා කියන එක ෙත්රුම් ගන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ෙත්ෙරනවා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැත්නම් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔබතුමාම තමයි මීට අවුරුදු 

එකහමාරකට ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
අයට කිව්ෙව්, "කරුණාකරලා තමුන්නාන්ෙසේලා සන්ධානෙයන් 
ඉවත් ෙවන්න කැමති නම් ඒ ඉල්ලීම කරන්න. මම ඒක 
බලන්නම්" කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
බලන්නම් කියලා කිව්ෙව්. නීතිය ගැන කථා කරන්නත් පුළුවන් 

වුෙණ් ඒ අවස්ථාෙව්යි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඊෙය් රෑ බැලුවා, කථානායකතුමාට 

අවනත ෙනොවන පාර්ලිෙම්න්තු තිෙබන රටවල් ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා. වැඩිෙයන්ම කථානායකතුමාට 
අවනත ෙනොවන පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන් ෙමක්සිෙකෝෙව්. 
ඊළඟට, නයිජීරියාෙව්. ඊළඟට, දකුණු ෙකොරියාෙව්. ඒ ලැයිසත්ුවට 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව එකතු කරන්න එපා, ගරු කථානායකතුමනි. 
අපි ෙගෞරවෙයන් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එතැනට එකතු 
කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ෙම් තීන්දුව හරහා ෙවන්ෙන්,- [බාධා 
කිරීම්]  

ඔබතුමා එක කාරණයක් සලකා බලන්න ඕනෑ. විමල් වීරවංශ 
මෙග් මිත මන්තීතුමා ඉන්නවා, ඉදිරි ෙපළ අසුෙන්. මෙග් මිතෙයෝ 
ඉන්නවා, එහා පැත්ෙත්. UPFA එෙක් නායකෙයෝ ඉන්නවා. අපි 
UPFA එක ඇතුෙළේයි ඉන්ෙන්. අපි ෙනොෙවයි, ෙම් ඉල්ලීම කරලා 

තිෙබන්ෙන්. ෙම් අවුරුදු ෙදක ඇතුෙළේ එක දවසක ෙහෝ විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමා සාකච්ඡාවකට කැඳවලා තිෙබනවාෙදො? ඒ 
පක්ෂෙය් අය එක දවසක කැඳවලා තිෙබනවාද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොන පක්ෂෙයන්ද? 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය අඩු ගණෙන් එක 

සාකච්ඡාවකට ඔවුන් කැඳවලා තිෙබනවාද?  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මම දන්ෙන් නැහැ. ඒක මම කරන එකක් ෙනොෙවයි ෙන්, 

ගරු මන්තීතුමා. ඒක මට අයිති ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එෙහම නම්, - [බාධා කිරීම්] ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය 

ඇමතිතුමනි, කරුණාකරලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න අවස්ථාව 
ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අෙන්! සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි, වාඩි ෙවන්න. 

[බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන ඔබතුමා ගනු ලැබූ තීන්දුව 
පකාරව, අෙප් පශ්නයට මැදිහත් ෙවන්න විපක්ෂ නායකයාවත් ෙම් 
සභාෙව් නැහැ. නිල විපක්ෂය විධියට, විපක්ෂය ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අනුගමනය කරන පතිපත්තිය නිසා අපි දැන් අසරණ ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. විපක්ෂ නායකතුමා ඒ ගැන කිසිම සඳහනක් කෙළේ 
නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් නායකයා වශෙයන් ඉන්න 

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා මම 
තීරණය ෙදන්නම්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, තීන්දුව තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග් අෙත්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ෙදන්න මට බලයක් නැහැ. 

345 346 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නිමල් ඇමතිතුමාටවත්, සභානායකතුමාටවත්,  අගමැතිතුමාටවත් 

ඒක පවරන්න එපා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතැන අගමැතිතුමාට පැවරීමක් නැහැ.  

  
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාටවත්- 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන තීරණය ගන්ෙන් මම. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ තීන්දුව අද ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම තීන්දු ගන්න බැහැ. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 

නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් නායකයත් එක්ක 
කථා කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. උෙද් එතුමා  සිටිෙය් නැහැ. 
උෙද් එතුමා රැස්වීමක හිටිෙය්. එතුමා අද ආපු ගමන් මම කථා 
කරලා කියන්නම්. වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ඒක 
පිළිගත්තා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙම් පකාශය එතුමා ෙවනුෙවන් 

කරන්න අවශ්යයි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙහටත් නැහැ. 
ෙහටත්  එතුමා නැති දවසක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන්. මට අවසථ්ාවක් 

ෙදන්න. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
කණ්ඩායම් නායකයා සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙම් අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්නම්. මම ඒක ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාට 
කිව්වා. මට බලයක් නැහැ, ඒ අයිතිය ෙවන ෙකෙනකුට පවරන්න. 
ඒක ඔබතුමා පිළිගන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, SAITM එක පිළිබඳ විවාදය හෑල්ලු 

කරන්න SAITM එක පිළිබඳ විවාදය මැදදී අඩපණ කරන්න ෙම් 
අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්න ෙදන්න එපා. අපට එෙහම වුවමනාවක් 
නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි. බාධා ෙනොකර ඒක තමුන්නාන්ෙසේ ෙත්රුම් ගන්න. 
 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඊෙය් ඔබතුමා ගනු ලැබූ තීරණයට අපි එකඟ නැහැ.  
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙවන්න පුළුවන්. ඒක මතයක් ෙන්. ඒක ෙවන්න පුළුවන්. 

  
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමාට තිෙබන අයිතිය පිළිගන්නවා. අපි එකඟ නැහැ. 

හැබැයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි පතිකියා දක්වන්ෙන් නැහැ, අද 
දවෙසේ තිෙබන ෙම් විෙශේෂ විවාදය නිසා.  

 
 

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

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එම නිසා ඒ පුටුවට තිෙබන ගරුත්වයට හානි කර ගන්ෙන් 

නැතිව ෙමවැනි සරල අවස්ථාවකවත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුළු 
නිෙයෝජිතයින්ෙගන් හතෙරන් එකක් නිෙයෝජනය වන ෙම් 
කණ්ඩායමට අඩු ගණෙන් ෙම් අවස්ථාවවත් ෙදන්ෙන් නැත්නම්, 
අපි ෙකොෙහේටද යන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මෙග් බලතල අනුව මම ඔබතුමාට කිව්වා, ගරු නිමල් සිරිපාල 

ද සිල්වා  ඇමතිතුමාත් එක්ක කථා කර අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම් 
කියා. ඒක පිළිගන්න.  මට බලයක් නැහැ.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
බලය තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාට.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. මට බලයක් නැහැ. සන්ධානෙය් නිෙයෝජිතයා පත් 

කිරීම මට අයිති ෙදයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல ) 
(The Hon. Lakshman Kiriella ) 
දවෙසේ වැඩ කටයුතුවලට යන්න ඕනෑ. 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව මම ඔබතුමාට කාරණා 

ෙදකක් මතු කරන්නට කැමතියි. ශබ්දය ඇෙහන්ෙන් නැහැ, මම 
දන්ෙන් නැහැ ෙමොකද කියා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉක්මනට කියන්න. අද දවෙසේ වැඩ කටයුතු තිෙබනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
හරි. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. බලන්න ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා 

කිරීම්] ඇයි ෙම්? ඔබතුමා ෙම් අය වාඩි කරවන්න.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. අද 

ඉතාමත්ම වැදගත් විවාදයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම්ක  සාධාරණව කියන්න 

අවස්ථාව ෙදන්න.  ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් සභාෙව්දී පකාශ කළා, 
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායෙම් නායකයා හැටියට ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙනොමැති ෙවලාවක, ෙවනත් අප විසින් නම් 
කරන ෙකෙනකුට විෙශේෂ පකාශ  කිරීෙම් බලය  නැහැ කියා. මට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, එතුමාෙග් අතීතය එතුමාට ෙකොෙහොමද 
අමතක වුෙණ් කියා. එතුමා විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට කටයුතු 
කළ කාලෙය්-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට අද වැදගත් විවාදයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අෙන්! මට සමාෙවලා ෙම්ක ෙපොඩ්ඩක් කියන්න ෙදන්න ෙකෝ, 

ගරු කථානායකතුමනි. නැත්නම් ඔබතුමාෙග්ත් ෙපෂර් නඟිනවා; 
මෙග්ත් ෙපෂර් නඟිනවා. එතුමා විපක්ෂ නායකයා හැටියට කටයුතු 
කරපු කාලෙය්  එතුමා ෙවනුෙවන් විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා  ස්ථාවර නි ෙයෝග  23(2) ය ටෙත් විෙශේෂ පකාශ  
ෙම් සභාෙව් කළා.  අපි එදා ඒක අභිෙයෝගයට ලක් කෙළේ නැහැ.  
ඒක තමයි ෙම් මෑත කාලෙය් අතීතය. එම නිසා, අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායෙම් නායකයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් 
ෙනරපා හරින ලද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු  දින ෙදකක කාල යට අෙප් 

අසවලාව ඒ ෙවනුෙවන් පිළිගන්න,  ඔහුට ඒ පකාශ කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න කියා අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම කියනවා නම්, ඒක 
පිළි ගැනීම ඔබතුමාෙග් යුතුකමක් හා වග කීමක් ෙවනවා. ෙත්රුම් 
ගන්න ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්ශපාලන සන්ධානවල, පක්ෂවල 
පශ්න අයිති මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපතිපතිට.  ඒක ඔබතුමා 
භාර ගන්න යන්න එපා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක හරි ගරු මන්තීතුමා. අද දවස ඇතුළත පක්ෂ නායක 

රැස්වීමක් පවත්වනවා. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා  
එක්කත්  කථා කර එතුමාෙග්ත් අවසරය අරෙගන අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙහොඳයි. ගරු කථානායකතුමනි, මට කියන්න තව කාරණයක් 

තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු අගමැතිතුමා, මා ෙම් කාරණාව  
කිව්වාට පස්ෙසේ  ඔබතුමා කරුණාකර පිළිතුරු ෙදන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ජාතික නිදහස් ෙපරමුණ - අපි- 
ෙවනම පක්ෂයක් හැටියට පිළිගන්නවාද නැද්ද කියන කාරණය  
ගැන ඔබතුමා  තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ තීන්දුව ගැන අපි මත දක්වන්න 
හදද්දී ඔබතුමා ඒක වැළැක්වූවා. ඒ වැළැක්වීෙම් පතිඵලයක් 
හැ ටියට ඇති වුණු තත්ත්වය විසින් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාව ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙනරපා හැරියා. ඔබතුමා 
ඒ අවස්ථාෙව්දී කිව්වා, ඒ පිළිබඳව කරුණු දක්වන්න අද       ෙහෝ 
ෙහට - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා මා හමුෙවන්න. මා 

අවස්ථාවක් ෙදන්නම්.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ. නැහැ. ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තීරණයක් දුන්නාම ඒ තීරණය විවාදයට ලක් කරන්න බැහැ. 

එය අවසාන තීරණය.  නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුවක් පවත්වා ෙගන 
යන්න බැහැ ගරු මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට මම කිව්වා, හමුෙවන්න 
මම අවස්ථාවක් ෙදන්නම්, කථා කරලා-  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සමාෙවන්න ගරු කථානායකතුමනි. ඔබතුමා ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාෙව් නගරාධිපති හැටියට සිටියා. මාත් එහි 
මන්තීවරෙයක්  හැටියට සිටියා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි. හරි. අපි ෙදන්නා  එකට ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් 

සිටියා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එදා හිටපු කරු ජයසූරිය මහත්මයා ෙනෙවයි ෙමදා ඉන්ෙන්. 

මම දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද ෙම් ෙහේතුව කියලා.  
 

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

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, බණ්ඩාරනායක මැතිනිය  විපක්ෂ 

නායිකාව වී සිටි අවස්ථාෙව්දී  පධාන සංවිධායක රිචර්ඩ් පතිරණ 
මැතිතුමාටත්  විෙශේෂ  පකාශ කරන්න අවස්ථාව ලබා  දුන්නා. ඒ 
අවස්ථාව තමයි අපිත් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ලබා ගත්ෙත්. ඒක 
විපක්ෂයකට තිෙබන අවස්ථාව.  විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා  
සිටිෙය් නැති අවස්ථාවලදී කථානායකතුමාට මම දැනුම් දීලා තව 
ෙකෙනක් නම් කළා, ඒ ෙවලාෙව් පකාශ කරන්නට.  දැන් ෙමතැන 
සන්ධානෙය් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායෙම් නායකයා තමයි,  නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා. එතුමා ෙදවැනියා හැටියට නම් කර 
තිෙබන්ෙන් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. ඒක අපිට පශ්නයක් 
නැහැ. අපි කියන්ෙන් සම්පදාය. දැන් එතුමාත් ෙම් සම්පදායට 
එකඟ නිසා ඒ නම් කිරීම කරන්න  ඕනෑ, විෙශේෂෙයන්ම නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා. 

ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙම් අයට විෙශේෂ ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
මට ඒක කරන්නට පුළුවන් වුණා, මම ඒ අවසථ්ාෙව්දී කණ්ඩායෙම් 
නායකයා වාෙග්ම පක්ෂෙය් නායකයා නිසා. ෙමතැන විෙශේෂ 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් සන්ධානෙය් නායකයා වන 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා මුණ ගැහිලා ෙම් කටයුත්ත 
කර ගන්න. ෙම්ක ෙලෙහසි ෙදයක්. මට වුවමනා වුෙණ් නැහැ 
ෙම්ක නවත්වන්නට.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමච්චර වාද කරන්නට ඕනෑ නැහැ. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මමත් එදා කිව්වා විමල් වීරවංශ 

මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම ස්වාධීන කණ්ඩායමක් හැටියට 
පිළිගන්න කියලා. නමුත් ඊෙය් එළි වුණා, ඒ කණ්ඩායම සව්ාධීන 
කණ්ඩායමක් ෙනොෙවයි, ව්යාජ ව්යාපාරයක් කියලා. ඒ නිසා 
ස්වාධීන කණ්ඩායමක් හැටියට පිළිගන්නට බැහැ. ඒ කණ්ඩායම 
සන්ධානෙයන් ඉවත් ෙවනවා නම් ඔබතුමාට ලිපියක් ෙදන්නට 
ඕනෑ ගරු කථානායකතුමනි. මම අපි ෙවනුෙවන් ඒ ගැන කථා 
කරන්නට සභානායකතුමා නම් කරලා තිෙබනවා.  [බාධා කිරීම්]  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට මම පැහැදිලි කරන්නම්,- 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විනාඩියක් ෙදන්නම්. නමුත් ඔබතුමා කථාෙව්දී අනවශ්ය 

ෙද්වල් ෙග්න්නට එපා, point of Order එක අරෙගන. I will give 
you the opportunity. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊෙය් පැය තුනක් නාස්ති කළා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We have to go ahead with today's Business. Hon. 

Member, this is the last time I am going to give you an 
opportunity. Then, I will consult the Hon. Nimal Siripala De 
Silva and give you the ruling. ගිය සැෙර් ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා පත් කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ඒ 
වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග්ත් සහ අෙනකුත් පක්ෂ නායකයින් හතර ෙදනාෙග්ත් 
එකඟතාව අනුව තමයි අපි ඒ තීරණය ගත්ෙත්. මට ඉදිරි වැඩ 
කටයුතු කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. මට අයිති නැති ෙද්වල් මට 
කරන්නට බැහැ. ඒ වැඩ බැලීෙම් නායකයා පත් කරන්ෙන් 
සන්ධානෙයන්. [බාධා කිරීම්] මට විනාඩි 20යි තිබුෙණ්. ඒ විනාඩි 
20දී නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා සම්බන්ධ කර ගන්නට බැරි 
වුණා.  

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද වැදගත් විවාදයක් තිෙබනවා. 

සමහර අයට ෙම් ගැන ස්ථාවරයක් නැහැ, එක පැත්තක ඉඳලා 
අෙනක් පැත්තට පනින්නට හදනවා. ඒ නිසා ස්ථාවරයක ඉන්න 
මිනිසුන්ට ෙම් ගැන කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, ඔබතුමා කරුණු දැක්වීම ඉවර 

කරන්න. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙමොකක්ද ෙම් ඇදෙගන යන්ෙන්? ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම?  

අපි ෙමතැනට අවිල්ලා ඉන්ෙන් විවාදයට සහභාගි ෙවන්න මිස ෙම්  
වල් කථා 

 

 [මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අහන්නට ෙනොෙවයි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Give me two minutes and I will  finish. ඊට පසුව ගරු 

ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. Then, we have to move on to 
the main Business. 

351 352 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නැත්නම් අපි තව ෙයෝජනාවක් 

සම්මත කර ගනිමු, ඊෙය් වාෙග්. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම ඉතාම ෙකටිෙයන් කාරණා ෙදකක් කියනවා. ඔබතුමා 

ඒකට ඇහුම් කන් දීලා කැමැති- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. දැන් ඒවා කථා කරන්න ෙව්ලාවක් නැහැ. මම 

තීරණය දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එෙහම නම් ෙමොකක්ද මට - [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි -[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙප්රුම මැතිතුමා. 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා -[බාධා කිරීම්] 

 

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

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
There is no point of Order in that. - [Interruption.] 

Raising a point of Order, you talk outside the point. ගරු 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා කථා කරන්න. 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා දැන් කිව්වා, අපට 

ෙම් විවාදය කඩාකප්පල් කරන්න වුවමනාවක් තිෙබන නිසායි  
ෙමෙහම කරන්ෙන් කියලා. ඒ නිසාම තමයි අපි ෙම්ක 
ඉල්ලන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] ෙම් විවාදෙය් 
වැදගත්කම ෙත්රුම් අරෙගන-  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 

කණ්ඩායෙම් නායකතුමාට කථා කරලා එතුමාෙග් අවසරය ලබා 
ෙගන - 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් - 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට විනාඩි 20යි තිබුෙණ්. ඒක කරගන්න බැරිවුණා. [බාධා 

කිරීම්] 
 

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම්ක විතරක් මතක තබා 

ගන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ඒ අවස්ථාව ෙදන්න. ඔබතුමා බුද්ධිමත් පුද්ගලෙයක්.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අවංකවම. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම මන්තී කණ්ඩායම ඉන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයටයි.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඊළඟට වැඩිම මන්තී 
කණ්ඩායම ඉන්ෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයටයි. ෙම් යථාර්ථය අමතක 
කරන්න එපා. ඊළඟට වැඩිම කණ්ඩායම ඉන්ෙන් අෙප් එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න කණ්ඩායමට. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. මම පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නැහැ. මම පතික්ෙෂේප කෙළේ 

නැහැ. මම කිව්ෙව් ගියවර දුන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායෙම් නායකයාෙග් අවසරය 
ඇතිවයි; එතුමාෙග් අවසරය ඇතිව අදත් ෙදන්නම් කියලායි. මට 
එතුමාව හමු ෙවන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න. ඒක ඔබතුමා 
පිළිගන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒකෙන්. [බාධා කිරීමක්] එතුමාෙග් 
අවසරය ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් කාරණෙයන් පිට මට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. ෙමොකක්ද 

කියන්න? ෙම් අන්තිම වතාව. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මට කියන්න 

තිෙබන්ෙන් "මව් කිරිවල ලුණු බලන්න යන්න එපා" කියන එක 
විතරයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. We will now go ahead with the 

Business of the day. We have spent enough time on this. 
දිනට නියමිත වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරමු.  

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කරන සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව තිෙබනවා. දැන් ඒ 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා අපි විවාදය පටන් ගනිමු. අද ඔක්ෙකොම 
බලා ෙගන ඉන්ෙන්; රටම බලාෙගන ඉන්ෙන් "සයිටම්" ගැන 
විවාදයයි.  [බාධා කිරීම්] අද මුළු රටම බලා ෙගන ඉන්ෙන් සයිටම් 
ගැන විවාදෙය්දී පක්ෂව, විපක්ෂව කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියන 
එකයි. ඒ අවස්ථාව රටට ෙදන්න. ෙම් කුරුමිට්ෙටෝ ගැන අහන්න 
රටට වැඩක් නැහැ.  

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කථා 

කරන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්. දැන් අපි පධාන කටයුතුවලට යන්න 
ඕනෑ, ගරු මන්තීතුමා. පමාද වුණා වැඩියි. පධාන කටයුතු 
ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. ගරු සභානායකතුමා. 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 
"That notwithstanding the provisions of Standing  Order No. 7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016 the hours of sittings of Parliament on this day shall be 
10.30 a.m. to 6.30 p.m.. At 11.30 a.m. Standing Order No. 7(5) of 
the Parliament shall operate. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn 
the Parliament without question put." 
 

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

 
 

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. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු අනුර 

දිසානායක මැතිතුමා.  
 
 

‘සයිටම්’ ආයතනය අෙහෝසි කිරීම 
 'ைசற்றம்' நி வனத்ைத இல்லாெதாழித்தல் 

ABOLITION OF SAITM   
 
 
[පූ.භා. 11.45] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවසථ්ාෙව් මා පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2008 වසෙර්දී ආරම්භ කර පවත්වා ෙගන යන මාලෙබ් සයිටම් 
ආයතනෙය් ෛවද්ය උපාධිය පදානය කරන ආයතනය සම්බන්ධ බරපතළ 
විෙරෝධයන් ෙම් වන විට මතුව ඇත.   

එම ආයතනය ශී ලංකා  ආෙයෝජන මණ්ඩලය, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය හා 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසම යන රාජ්ය ආයතනවලින් ලබාගත යුතු 
නිසි අනුමැතිය පවා ලබා ෙගන ෙනොමැත.  

ශී ලංකාෙව් ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ වග කියනු 
ලබන ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව විසින් ෙම් ආයතනෙය් පමිතිය 
පිළිෙනොගන්නා බව පකාශ කර තිබියදීත්, SAITM ආයතනය විසින් පුවත් 
පත් දැන්වීම් පළ කරමින් වාර්ෂිකව ශිෂ්ය කණ්ඩායම් 02 බැගින් බඳවා 
ගනු ලැබීය. ෙමම නීති විෙරෝධී ආයතනය ශී ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාවටත්, නිදහස් අධ්යාපනයටත් බරපතළ තර්ජනයකි.  

ෙම් වන විට රජෙය් ෛවද්යවරුන් විසින් පළාත් මට්ටමින් වැඩ වර්ජන 
දියත් කරමින් ෙමයට විෙරෝධය පළ කර ඇති අතර, රජෙය් ෛවද්ය 
පීඨවල සිසුහු දින 400කට අධික කාලයක් විෙරෝධතාවල නිරතව සිටිති. 
විෙරෝධතාවන්හි නියුතු සිසු ජන ෙකොටස් ෙවත මර්දනය එල්ල කිරීම 
ෙවනුවට, මාල ෙබ් SAITM ෛවද්ය උපාධි පදානය කරන වංචනික 
ආයතනය වහාම අෙහෝසි කරන ෙලස ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර 
සිටිමි".  

ගරු කථානායකතුමනි, අද අපි- 

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, දැන් points of 

Order දහයක් විතර මතු කළා. අද දිනට නියමිත වැඩ කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. මම ඔබතුමාට කරුණු පහදලා දුන්නා.  ඒ නිසා ඒ 
ගැන නැවත කථා කරලා වැඩක් නැහැ. අද වැදගත් විවාදයක් 
කරන්ෙන්. ඒ සඳහා අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] Go ahead. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනු 

ලබන්ෙන් ෙම් වන විට රට තුළ- [බාධා කිරීම්] 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සවන් ෙදන්න, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් කාලය අඩු කරන්න එපා.  

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

අවසාන වුණාට පස්ෙසේ කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න මම 
බලන්නම්. දැන් ඔබතුමා කරුණාකරලා වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද අපි ෙම් සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනු 

ලබන්ෙන් අෙප් රට තුළ විශාල ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දී තිෙබන 
ගැටලුවක් පිළිබඳවයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වන විට ලංකාෙව් 
ෛවද්ය පීඨවල සිසුන් දින ගණනාවක් තම අධ්යයන කටයුතුවලට 
සහභාගි ෙනොවී  වර්ජනයක නිරතවී සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම, ෛවද්ය 
පීඨෙය් ශිෂ්ය කියාකාරී කමිටුෙව්ත්, අන්තර් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය බල 
මණ්ඩලෙය්ත් නායකත්වෙයන් ශිෂ්ය ව්යාපාරය උද්ෙඝෝෂණ 
ගණනාවක නිරතෙවමින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය පළාත් මට්ටමින් එම පළාත්වල සියලු 
ෙරෝහල්වල වැඩ නතර කර, -වැඩ වර්ජනය කරමින්- ෙමයට 
විෙරෝධය පකාශයට පත් කරමින් තිෙබනවා.  

ෛවද්ය පීඨෙය් සිසුන්ෙග් ෙදමව්පියන් ෙම් පිළිබඳ විෙශේෂ 
අවධානෙයන් යුතුව ෙම් පශ්නයට මැදිහත් වී සිටිනවා. ඊට අමතරව 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාර, සිවිල් සංවිධාන හා බහුජන නායකයන් ෙම් 
ආන්ෙදෝලනාත්මක පශ්නය  සාකච්ඡාවට බඳුන් කරමින් 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආන්ෙදෝලනයට තුඩු දී තිෙබන "ෙහොර 
උපාධි කෙඩ්" යැයි හංවඩුව ලැබී තිෙබන ෙමම SAITM ආයතනය 
සම්බන්ධ පශ්නය ෙම් දක්වා වර්ධනය වීමට ෙම් රෙට් ශිෂ්ය 
ව්යාපාර ෙහෝ සිසුන් ෙහෝ කිසිෙසේත්ම වග කිවයුතු නැහැ. 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු සහ ආණ්ඩුව නිසි අවස්ථාවලදී නිසි පියවර 
ෙනොගැනීමත්, ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු සහ ආණ්ඩුව අනුගමනය 
කරමින් තිෙබන නිදහස් අධ්යාපනය පිළිබඳ පතිපත්තියත් තමයි 
ෙමම ගැටලුව ෙම් දක්වා වර්ධනය කිරීමට ෙහේතු සාධක වී 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා විසින්ම නිර්මාණය කරන 
ලද, තමුන්නාන්ෙසේලා විසින්ම පවත්වාෙගන යන ලද, 
තමුන්නාන්ෙසේලා විසින්ම තීව කරන ලද ෙමම අර්බුදෙය් බර, 
ෙමම අර්බුදෙය් වගකීම සිසුන් ෙවත ෙහෝ ෛවද්යවරුන් ෙවත ෙහෝ 
මීට එෙරහි වන්නන් ෙවත පැවරීම කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ. 
ෙමය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වරදක්. ෙමය තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් 
විසඳිය යුතු ගැටලුවක්. ඒ වාෙග්ම ෙමය තමුන්නාෙසේලාෙග් 
අධ්යාපන පතිපත්තිෙය් වරදක්. ඒ කරුණු තමයි ෙමහිදී ෙපන්නුම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ආයතනෙය් නීතිවිෙරෝධීභාවය 
පිළිබඳව ඕනෑවටත් වැඩි කාලයක් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තවදුරටත් දීර්ඝ ෙලස 
ෙමම ආයතනය පිළිබඳව, එහි නීත්යනුකූල තත්ත්වය පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඊට 
අදාළ වැදගත් කරුණු කිහිපයක් මතු කරන්න තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම SAITM ආයතනෙය් පැවැත්ම 
බැලුෙවොත් එය පධාන අදියර තුනකට ෙබදන්න පුළුවන්.  පළමු 
අදියර තමයි, 2008 වසෙර්දී BOI ආයතනෙයන් අවසර ඉල්ලීෙම් 
සිට, 2011 අෙගෝස්තු මාසෙය් 30 වැනි දා විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාව  විසින් ෙම් ආයතනය උපාධි ආයතනයක් ෙලස 
පිළිගැනීම දක්වා වූ වකවානුව. ෙදවන අදියර තමයි,  2011 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 30 වැනි දා සිට ජනවාරි මාසෙය් 31 වැනි දා 
නඩු තීරණය දක්වා වූ වකවානුව. තුන්වන අදියර තමයි, ජනවාරි 
මාසෙයන් පසුව දැන් ෙම් ෙගෙවමින් තිෙබන වකවානුව. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් කිසිදු වකවානුවකදී ෙම්  පශ්නය සමනය 
කරනවා ෙවනුවට පශ්නය තීවභාවයට පත් කිරීමයි කෙළේ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙග්  අවධානය පළමුව 
ෙයොමු කරවනවා, ෙම් ආයතනය  BOI  ආයතනෙයන් අවසර 
ලබාගැනීම සම්බන්ධව. ඒ අවසරය ලබාගැනීෙම්දී පවා වංචනික 
ෙලසයි කටයුතු කර තිබුෙණ්. ගරු කථානායකතුමනි, 2008 මාර්තු 
මාසෙය් 31 වැනි දා  BOI ආයතනය විසින් සයිටම් ආයතනෙය් 
පධානියා ෙවත පැහැදිලි ෙලස ෙකොන්ෙද්සි ෙදකක් යවනවා. එයින් 
එකක් තමයි, ෙසෞඛ්ය විද්යාව පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබාදීමට ෙපර 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය ලබාගත යුතුයි කියන කාරණය.  

ෙදවන කාරණය තමයි, ෙමම ආයතනය විසින් උපාධි 
පිරිනැමීමට ෙපර පිළිගත් විෙද්ශ විශ්වවිද්යාලයක් සමඟ අනුබද්ධ 
වියයුතුයි කියන කාරණය. ඒ ෙකොන්ෙද්සි ෙදක තමයි සයිටම් 
ආයතනය ෙවත BOI ආයතනය විසින් යවන ලද ෙකොන්ෙද්සි. 
නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම සයිටම් ආයතනය BOI 
ආයතනයට වංචනික ෙලස කරුණු ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  ඒ 
අනුව එවකට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් ඔවුන්ට 
අවසර ලබාදුන්ෙන් යැයි  කියා BOI ආයතනයට ලිපියක් ෙයොමු 
කරනවා. නමුත් වර්තමාන ජනාධිපති  ෛමතීපාල සිරිෙසේන  
මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කරන කාලෙය් 
එතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියක් තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. එහි ඉතා පැහැදිලි ෙලස කියනවා, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය විසින් ෙම් ආයතනයට කිසිදු ලිඛිත අවසරයක්   
ලබාදී නැති බව. ඒ වාෙග්ම, විෙද්ශ උපාධි පිරිනැමීෙම් කිසිදු 
ආයතනයක් සමඟ ෙම් ආයතනය අනුබද්ධ ෙවලාත් නැහැ. ඒ නිසා 
සයිටම් ආයතනය  BOI ආයතනෙයන් පිළිගැනීමත් වංචනික 
කියාවක්.  ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, SAITM ආයතනෙය් 
පීතෘත්වය දරන රාජපක්ෂ පැවති පාලනයත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙහොර 
SAITM ආයතනය පවත්වා ෙගන යමින් එයට රැකවරණය හා 
ආරක්ෂාව ලබා ෙදන වර්තමාන ෛමතී-රනිල් හවුල් ආණ්ඩුවත් 
අද ෙම් පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව්  ස්ථාවරය පකාශ කළ යුතුයි.  හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ, වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා 
ෙම් පිළිබඳව විවිධ අවස්ථාවල විවිධ ෙද් කියමින් සිටිනවා. හැබැයි, 
එදා එතුමා ෙම් ආයතනය නිර්මාණය කරන්නත්, අද  එයට එෙරහි 
වන්නත්  පාදක කරගත් නිර්ණායක කවෙර්ද යන්න පිළිබඳව අද 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා එතුමාෙග් ස්ථාවරය ඉදිරිපත් කරයි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම, ෛමතීපාල 
ජනාධිපතිවරයාෙග් සුපුරුදු කියාව ෙලස "ආඳා මාළු ඉරටුෙවන් 
කනවා වාෙග්" නිරන්තරෙයන් ලිස්සා යෑෙම් පතිපත්තියට අනුව  
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කමිටුවක් පත්කර තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ජනාධිපතිවරයාෙග් ස්ථාවරය නිෙයෝජනය කරමින් එතුමා 
නිෙයෝජනය කරන කණ්ඩායෙම් මන්තීවරෙයක් එතුමාෙග් අදහස 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරාවි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, සෑම පශන්යකදීම ඒ 
පශ්නයට කල් අරින්න දීලා, පශ්නය ඔඩු දුවන්න දීලා, පශ්නය 
ඇතුෙළේ ගැටලු ඇති ෙවන්න දීලා "ෙගොලුවා කසාය බිව්වා වාෙග්"  
නිහඬ පතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින් සිටින අගාමාත්යවරයා 
ෙම් පිළිබඳව අද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එතුමාෙග් ස්ථාවරය 
පකාශ කරාවි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  එස්.බී. 
දිසානායක අමාත්යතුමා නම් ෙකොෙහොමත් ෙම් ගැන කියනවා. 
[බාධා කිරීමක්] එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන 
කියන්නත් ඕනෑ. ඔබතුමා අද දත කට මැදෙගන ඉන්ෙන්ත් ෙම් 
ගැන කියන්නයි. ඔබතුමා ඒවා ෙනොකියා වැඩකුත් නැහැ. ඒක අපි 
දන්නවා. හැබැයි, අපි කියන්ෙන් සයිටම් ආයතනය පිළිබඳව 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක අගාමාත්යවරයාෙග් ස්ථාවරයත්, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිවරයාෙග් ස්ථාවරයත්, හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාෙග් ස්ථාවරයත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න 
ඕනෑ කියලායි. ෙම් ෙවලාෙව් සමාජෙය් ෙම් පශ්නය වර්ධනය වී 
තිෙබන පමාණයට අනුව ෙම් පශ්නය පිළිබඳව ෙහොර ගල් 
අහුලන්න ෙහෝ ෙම් පශ්නය යට කරන්න ෙහෝ ෙම් පශ්නය පෙසක 
තබා යෑමට ෙහෝ ඒ කිසිෙවකුට  අයිතියක් නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, එම නිසා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් ආයතනය 
පිළිබඳව නිශ්චිත තීරණයකට එළැඹිය යුතුව තිෙබනවා. තවදුරටත් 
අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාල සිසුන් පාරට කැඳවන, තවදුරටත්  
ෛවද්යවරුන්ෙග් වැඩවර්ජන කැඳවන, තවදුරටත් ෙදමව්පියන් 
විශාල අරගලවලට කැඳවන තත්ත්වයක් නිර්මාණය ෙනොෙකොට 
ෙම් පශ්නය විසඳීම ආණ්ඩුෙව් වගකීමක් කියලා අපි කල්පනා 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට මම අවධානය ෙයොමු 
කරන්ෙන් ෙදවැනි පියවර සම්බන්ධෙයන්. ඒ  සයිටම් ෙහොර උපාධි 
කඩයට ෛවද්ය උපාධියක් පිරිනැමීමට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා 
ගන්නා ලද අවසරය සම්බන්ධෙයන්. එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමනි, ඒ අවසරය තමුන්නාන්ෙසේ දුන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ 
අවසරය දීපු ආකාරය සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. ගරු 
කථානායකතුමනි, මම කියන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම,- [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් සම්බන්ධව එස්.බී. දිසනානායක ඇමතිතුමාෙග් 
පෙව්ශය ගැන මා පුදුම වන්ෙන් නැහැ. මට මතකයි එතුමා මීට 
කලින් උසස් අධ්යාපන අමාත්යවරයා ෙලස කටයුතු කරන 
කාලෙය්දී  කිව්වා, සිසුන් දාහක, ෙදදාහක පන්ති තහනම් කරන්න 
සූදානම් කියලා.  සියයක්, දාහක්, එක්සහස් පන්සියයක් සිරගත 
කරන්න සූදානම්  කිව්වා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේ උසස් අධ්යාපන 
අමාත්ය ධුරය ෙහබවූවාට, තමුන්නාන්ෙසේෙග් මනස කටයුතු කෙළේ 
වධක අමාත්යවරයකුෙග් මනසක් හැටියටයි.  

සිසුන් වධකභාරයට පත් කරන, සිසුන්ට දඬුවම් ෙදන වධක 
භාර අමාත්යවරයා හැටියට තමයි තමුන්නාන්ෙසේ  කටයුතු කෙළේ. ඒ 
නිසා තමුන්නාන්ෙසේෙග් කියමන් ඒ තරම් පුදුම සහගත කියමන් 
ෙලස අපි සලකන්ෙන් නැහැ. මම ෙමෙහම කියන්ෙන් ඉතා 
වගකීමක් සහිතව. ඒ නිසා, ෙම් පශ්නය පිළිබඳව 
ජනාධිපතිවරයාෙග්, අගාමාත්යවරයාෙග්, හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් 
ස්ථාවරය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියා අපි 
කල්පනා කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

මා ඊළඟ කාරණය කියන්නම්,  ගරු කථානායකතුමනි. ''මාස 
හයක් තුළ සම්පූර්ණ කළ යුතුය'' කියන ෙකොන්ෙද්සිය මත ෙමම 
ආයතනය උපාධිය පිරිනැමීෙම් ආයතනයක් ෙලස 2011.08.30 
වැනි දින විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 

පිළිගන්නවා. අෙප් රෙට් යම් ආයතනයක් උපාධියක් පිරිනැමීෙම් 
ආයතනයක් ෙලස පිළිගැනීෙම් බලය තිබුෙණ් විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට. ෙම් ආයතනය එෙලස තාවකාලික 
පිළිගැනීමට ලක්  කරන්ෙන් 2011.08.30 වැනි දා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2012 ෙපබරවාරි මාසෙය් 28 වැනි දා 
ෙවන ෙකොට ඒ පැනවූ ෙකොන්ෙද්සියට මාස හයක් පිෙරනවා. ඒ 
මාස හෙයන් පසුව විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසම විසින් නැවත 
ෙම් ආයතනය ඇගැයීමකට භාජන කළ යුතුව තිබුණා. එෙසේ 
තිබියදී ෙමොකක්ද කෙළේ? එහි කියාකාරිත්වය පිළිබඳ සමීක්ෂණය 
ෙකොට තීරණයක් ලබාදීම සඳහා මාස හය ගතවීමට දින 8ක් 
තිබියදී, විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට තිබුණු 
පිළිගැනීෙම් බලය අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා යටතට 2012.02.22 
වැනි දින පවරා ගන්නවා. සාධාරණද ෙම්ක? ගරු 
කථානායකතුමනි, විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව සතුව 
තිබුණු බලය අදාළ මාස හය ඉක්මවන්න සතියකට මත්ෙතන්, එදා 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යවරයා වූ එස්.බී. දිසානායක 
අමාත්යවරයාෙග් අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා හැටියට කටයුතු කරපු 
සුනිල් ජයන්ත නවරත්න යටතට පවරා ගන්නවා. එතුමා එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමා යන යන තැනට යන ෙකනා. එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමා සමෘද්ධි අධිකාරියට එන ෙකොට එතුමාත් 
එතැනට එනවා; ආණ්ඩුව ෙවනස් ෙවන ෙකොට එතුමා රට 
පනිනවා; ආෙය් ආණ්ඩුවක් එන ෙකොට එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමා ළඟට එනවා. ඒ නිසා, එතුමාෙග් ඉතිහාසය ගැන මම 
ෙවනම කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  [බාධා කිරීමක්]  ඔව්. සුනිල් 
ජයන්ත නවරත්න. ඔබතුමා යන යන තැනට යන ෙකනා. එතුමා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? උපාධියක් පිරිනැමීෙම් අයිතිය  පිළිගැනීමට  
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව සතුව තිබුණු අයිතිය, 
අදාළ ෙකොන්ෙද්සිය වූ මාස හය සම්පූර්ණ ෙවන්න සතියක් තිබියදී  
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට පවරා ගන්නවා. 
ඇයි ඒ වංචනික කියාව කෙළේ?  

ගරු කථානායකතුමනි, ෛවද්ය උපාධිය පිරිනැමීෙම් 
ආයතනයක් බවට ෙම් ආයතනය පිළිගැනීමට විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව සතුව තිබුණු බලය එස්.බී. දිසානායක 
අමාත්යවරයා තම ෙල්කම්වරයා ෙවත පවරා ගැනීම හරහා 
වංචනික කියාවක් සිද්ධ වී තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] හරි. ඊට 
පස්ෙසේ ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 2014.08.19 වැනි දා -අවුරුදු 
තුනකට විතර පස්ෙසේ- අමාත්යාංශය විසින් පත් කරන ලද 
කමිටුවක පතිඵල අනුව, ''ෙම් ආයතනයට සුදුසුකම් තිෙබනවා, 
සම්පූර්ණයි'' කියනවා. එෙහම කියන්ෙන් අවුරුදු තුනක් ගත 
වුණාට පසුවයි. ඒ නිසා ෙමය ෛවද්ය උපාධිය පිරිනැමීෙම් 
ආයතනයක් ෙලස පිළිගැනීම වංචනිකයි.  

ඊළඟට,  අෙප් රෙට් ෛවද්යවර යකු ෙලස කටයුතු කිරීම සඳහා 
ලියා පදිංචි කිරීෙම් අයිතිය තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව 
ෙවතයි, ගරු කථානායකතුමනි.  ශී ලංකාෙව් ෛවද්ය සභාව ෙම් 
පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළා. ඒ අනුව ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාෙව් තුන්ෙදනකුත්, එහි ෙල්ඛකාධිවරයාත්, ඒ වාෙග්ම 
අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ඉතාමත් වැදගත් කණ්ඩායමකුත් 
ෙම් කමිටුවට පත් කළා. කායික ෙරෝග පිළිබඳ විෙශේෂඥ මහාචාර්ය 
රිස්වි ෙෂරීෆ් මහත්මයා, ශල්ය ෛවද්ය විද්යා පිළිබඳ විෙශේෂඥ 
රනිල් පනාන්දු මහත්මයා, නාරි හා පසව ෛවද්ය විද්යාව පිළිබඳ 
විෙශේෂඥ ෙහේමන්ත ෙපෙර්රා මහත්මයා, ළමා ෙරෝග පිළිබඳ 
විෙශේෂඥ බී.ෙජ්.සී. ෙප ෙර්රා මහත්මයා, සුව ෙසෞඛ්ය විද්යාව 
පිළිබඳ විෙශේෂඥ වසන්ත ගුණතුංග මහත්මයා, අධිකරණ ෛවද්ය 
විද්යාව පිළිබඳ විෙශේෂඥ එල්.බී.එල්. ද අල්විස් මහත්මයා හා 
ස්නායු ෛවද්ය විද්යාව පිළිබඳ විෙශේෂඥ රංජනී ගමෙග් මහත්මිය 
යන අය අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳ විෙශේෂඥ 
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ෛවද්යවරුන්. ඔවුන්ද නි ෙයෝජනය වන පරිදි ෛවද්ය සභාව විසින් 
10ෙදනකුෙගන් යුත් කමිටුවක් පත් කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 10ෙදනාම ඒකමතිකව නිර්ෙද්ශයක් 
ලබා දී තිෙබනවා, ෙමය කිසිෙසේත්ම පිළිගන්න බැරි ආයතනයක් 
බවට. මා ළඟ තිෙබන්ෙන් ඒ වාර්තාව තමයි. මා අහන්ෙන්, ෙම් 
විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ට වඩා දන්ත ෛවද්යවරයකු -දත් ෙදොස්තර 
ෙකනකු- ෙලොකු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳ නිපුණතාවක් තිෙබන, ඒ පිළිබඳව විෙශේෂඥතාවක් තිෙබන, 
අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් 
10ෙදනකුෙගන් යුත් විද්වත්ම කණ්ඩායමක් විසින් ෙදන 
නිර්ෙද්ශයක් දත් ෙදොස්තර ෙකනකු විසින් පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ගරු කථානායකතුමනි?  

ෙම් පශ්නය අධිකරණයට ගිෙය් කුමක් නිසාද? ගරු 
කථානායකතුමනි, ෛවද්ය සභාව විසින් එම වාර්තාව ඒකමතිකව 
අනුමත ෙකොට 2015 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 04වන දා අමාත්යවරයා 
ෙවත  යවනවා. අමාත්යවරයා විසින් කළ යුතු වන්ෙන් එය ගැසට් 
කිරීමයි. ෙරගුලාසි පනවා එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 
ඕනෑ. ෛවද්ය උපාධිය පිරිනැමිය හැකි, ෛවද්යවරයකු හැටියට 
ලියා පදිංචි කළ ෙනොහැකි ආයතනයක් බවට ෙමම ආයතනය පත් 
වී තිෙබන බව ෛවද්ය සභාව ඒකමතිකව පිළිෙගන, ඒ පිළිගැනීෙම් 
වාර්තාව රාජිත ෙසේනාරත්න ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා ෙවත යැව්වාම, 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? එතුමා එය 
ෙරගුලාසියක් හැටියට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුව 
තිබුණා. හැබැයි එෙසේ ෙනොකර එතුමා ෙමොකද කෙළේ? එතුමා 
කාලයක් ගත්තා, ගරු කථානායකතුමනි. එය අතින් අල්ලන්ෙන් 
නැතුව, ඒ දිහා බලන්ෙන් නැතුව කාලයක් ගත්තා. එෙහම 
කාලයක් ගත්ෙත් ඇයි? කාලය ගතවීම නිසා තමයි ෙම් පශ්නය 
නැවත අධිකරණයට ගි ෙය්. ඒ නිසා හිතාමතාම -ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා නැඟිටලා හැම ෙවලාෙව්ම කියනවා, 
"අධිකරණ තීන්දුවක්, අධිකරණ තීන්දුවක්" කියලා -   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කියන වාර්තාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා ෙන්. දැන් 

ෙමතුමා කියන වාර්තාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා, ගරු 
කථානායකතුමනි. අධිකරණය එය පිළිගත්ෙත් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෛවද්ය ආඥාපනත අනුව තිෙබන්ෙන් 

ෙමපමණයි. 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක පිළිගත්ෙත් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඕක ෙන්. ඔබතුමා අධිනීතිඥ. ඔබතුමා 

අධිනීතිඥ වුණාට ෙම් දවස්වල වැඩිපුර වැඩ කරන්ෙන් 
මහාමාර්ගෙය්. උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ගිය දිනයක් මතකද 
බලන්න. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නිකම් ෙපෞද්ගලික අපහාස කරන්න එපා. මා කියන්ෙන්, 

ෙමතුමා කියන වාර්තාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා, එය 
අධිකරණය පතික්ෙෂේප කළාය කියලායි. 
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
එය වාර්තාවක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක නඩු තීන්දුෙව් තිෙබනවා. එය පතික්ෙෂේප කළා.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා 

ගියාට පස්ෙසේ අධිකරණෙය් විභාග වුෙණ් ඔබතුමා කියන එක ගැන 
ෙනොෙවයි. ෙසෞඛ්ය ආඥා පනත අනුව ෛවද්ය සභාව විසින් එම 
ආයතනය පිළිගැනීමට ලක් කරන්ෙන් නැත්නම් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයා ඒක ගැසට් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ 
යුතුයි. අධිකරණයට ගිෙය්, එය ගැසට් ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම හරහා එම වාර්තාව ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා 
විසින් පිළිෙනොගත්තා යයි කියා සැලකීම නිසායි. ඒක තමයි නඩුව. 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන නඩුවක් ඉතිරි වන්ෙන් නැහැ, 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා එය ගැසට් කළා නම්. නඩුවක් පැවරුෙව් 
ඒකයි. අධිනීතිඥවරෙයක් හැටියට ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. මා 
දැක්කා, "අධිනීතිඥ කිරිඇල්ල" කියා, නුවර ෙපෝස්ටර් ගහලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ෙපෝස්ටර් ගහන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපෝස්ටර් ගැහුෙව් නැද්ද? මා දැක්ෙක් එෙහමයි. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඒකයි සිද්ධ වුෙණ්. ෙම් පශ්නය අධිකරණයට 
ෙගන යෑම සඳහා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා හිතාමතාම කටයුතු කළා. 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මා ඉතා වග කීෙමන් 
කියන්ෙන්. එතුමාෙග් වැඩිමහල් පුතණුවන් විවාහ වී සිටින දැරිය 
SAITM ආයතනෙය් ශිෂ්යාවක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, SAITM ආයතනෙය් ශිෂ්යාවක් හැටියට 
එතුමාෙග් ෙල්ලිය කටයුතු කරන තත්ත්වයකුත් ෙමතැන 
තිෙබනවා. ෙම්වා ෙගදර පශ්න. ෙගදර පශ්න රෙට් පශ්න බවට පත් 
කරන්න එපා. එය ෙගදර පශ්නයක් බවට පත්ෙවයි, මාමණ්ඩිය 
ෙම්කට අවසර දුන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඒ පශ්නය ෙගදර ෙබ්රා 
ගන්න. හැබැයි මාමණ්ඩියෙගයි, ෙල්ලියෙගයි පශ්න රෙට් පශ්න 
බවට පත් කරන්න ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා කටයුතු කළා. ඒකයි 
ෙමතැන තිෙබන ඊළඟ පශ්නය, ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අධිකරණ කියාවලිය තමුන්නාන්ෙසේලා 
විසින් විසඳිය යුතු පශ්නයක්.  නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා  වංක ෙලස 
අධිකරණය උපෙයෝගි කර ගත්තා, ෙම් වුවමනාව ෙවනුෙවන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය ෙම් අදියර තුෙන්දීම- BOI එක 
විසින් පිළිගැනීෙමනුත්, එතැනින් පසුව විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොමිෂන් සභාව විසින් උපාධි පිරිනැමීෙම් ආයතනයක් ෙලස 
පිළිගැනීෙමනුත්, ෛවද්ය සභාවට අධිකරණය විසින් නිෙයෝගයක් 
ලබා දීෙමනුත් ෙපෙනන්ෙන් ෙම් මුළු කියාවලියම වංචනික 
වුවමනාවක් ෙවනුෙවන් සකස් කරන ලද කියාවලියක් බවයි. ෙම් 
තුන තමයි පධාන. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් විශ්වවිද්යාලයක් ෙලස BOI 
එක පිළිගන්නවාද, ඊට පස්ෙසේ ඒක විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් උපාධි පදානය කරන ආයතනයක් ෙලස 
පිළිගන්නවාද, ෛවද්ය සභාෙව් ලියාපදිංචි ෛවද්යවරෙයක් 
හැටියට පිළිගන්නවාද කියන කරුණු තුනම වංචනිකයි නම් ඒක 
ෙහොර කඩයක් ෙනොෙවයිද? ඒක ෙහොර උපාධි කඩයක්. ඒ බව 
මතක තබා ගන්න. ඒ ෙහොර උපාධි කඩය තමයි අද ෙම් තත්ත්වය 
දක්වා වර්ධනය වී තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා එය 
නීත්යනුකූලභාවය පිළිබඳ බරපතළ පශ්න ගණනාවක් තිෙබන,  
අෙහෝසි කළ යුතු ආයතනයක්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොර දරුවන්ට උප්පැන්න සහතික ෙදන්න 
ලැහැස්ති නම් කමක් නැහැ. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හෘදය 
සාක්ෂිය පිළිබඳ, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සංස්කෘතිය පිළිබඳ 
පශ්නයක්. හැබැයි ඉතා පැහැදිලි ෙලස වංචනික කයා ෙහළිදරවු වී 
තිෙබනවා නම්, වංචාවන් මුදල්වලින් යටපත් කිරීමට ඉඩ දිය 
යුතුද? වංචාව මනින්ෙන් තමන්ට ලැෙබන මුදල් පමාණය මතද? 
තමන්ෙග් ෙකොමිස් මුදල් කුට්ටිය මතද, වංචාවන් තීරණය 
ෙවන්ෙන්? එෙසේ තීරණය වීෙම් සංස්කෘතියක් අඩුම තරෙම් ෙම් 
රෙට් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය පිළිබඳවවත් ෙගොඩ ෙනොනැඟිය යුතුව 
තිෙබන බවට මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට ෙම් පශ්නය ෙම් දක්වා 
වර්ධනය ෙවන්න ෙහේතුව අපි ඉතා ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 
ගරු ඇමතිවරුනි, තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, අෙප් රෙට් මධ්ය 
මහා විද්යාල පද්ධතිය පුළුල් වීමත්, ඒ වාෙග්ම නිදහස ්අධ්යාපනෙය් 
ෙදොරටුව විවර වීමත් නිසා තමයි අෙප් රෙට් ගම්වල හිටපු දරුවන්ට 
ෙබොෙහෝ ඉස්සරහට යන්න ෙදොරටු විවෘත වී තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ෙදොරටුව ෙනොතිෙබන්න අද ෙබොෙහෝ ගාමීය පළාත්වල අඩු ආදායම් 
මාර්ගයක් සහිත පවුල්වල දරුවන්ට අධ්යාපනෙයන් ඉහළට යන්න 
අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  එදා බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදී 
යුගෙය්දී එක් ෙපළැන්තියකින් පරිපාලන ෙසේවයට, රාජ්ය ෙසේවයට 
උකහා ගත්තා වාෙග්ම,  අධ්යාපනෙය් ඉඩකඩ විවෘත ෙනොෙවන්න 
අදටත් ෙබොෙහෝ ගාමීය පළාත්වල අඩු ආදායම් මාර්ගයක් සහිත, 
අඩු ජීවන තත්ත්වයක් සහිත පුරවැසියන්ෙග් දරුවන්ට ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනෙයන් ඉහළට යන්න අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි.  

මා මීට කලිනුත් ෙම් පිළිබඳව කියලා තිෙබනවා. ගරු එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා ඇති. ඔබතුමා 
ෙගොවිතැන් කරන ගාමීය පෙද්ශයක ගුරුවරයකුෙග් පවුලකට දාව 
ඉපදිලා  හඟුරන්ෙකත, ෙපොරමඩුල්ල මධ්ය මහා විද්යාලයට ගිෙය්. 
එදා ෙපොරමඩුල්ල මධ්ය මහා විද්යාලය හරහා තමුන්නාන්ෙසේට 
ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙවන්න ඉඩක් 
ෙනොලැබුණා නම්, තමුන්නාන්ෙසේ අදත් ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? අදත් 
තමුන්නාන්ෙසේට උරුම ෙවන්ෙන් හඟුරන්ෙකත පැත්ෙත් කුඹුරක් 
ෙකොටාෙගන, බුලත් විටක් කාලා ජීවත් ෙවන තත්ත්වයක්. ඒක 
ෙන් ඇත්ත? තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න, මහා ධනයක් වැය කරලා 
අධ්යාපනය ලබා ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙදමවුපියන්ට 
වත්කමක් තිබුණාද කියලා. එෙහම වත්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. මම 
දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේ විශ්වවිද්යාලෙයන් පිට ෙවලා ඇවිල්ලා 
නිකවැරටිය පැත්ෙත් 'ෙම්ල් නයිට්' බයිසිකලයකින් පදිමින් සිටි 
බව.  ඔබතුමාට මතක ඇති, අපිත් ඒ කාලෙය් ඒ පැත්ෙත් හිටියා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පවුල් පසුබිම පිළිබඳව ෙහොඳට හිතලා 
බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් අදියර විවෘත ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
අන් කවර ෙදයක් නිසාවත් ෙනොෙවයි. නිදහස් අධ්යාපනය පුළුල් 
වීමත්, නිදහස් අධ්යාපනය ආරක්ෂා කිරීමත් මත පමණයි අෙප් 
ඈත ගම්වල ඉන්න දරුවන්ට ෙදොරටු විවෘත ෙවන්ෙන්. හැබැයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උපාය මාර්ගය වී තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ 
ෙදොරටු සියල්ල වහලා, සල්ලි තිෙබනවාද, නැද්ද කියන සාධකය 
මත - තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න පුළුවන් ෙදොරටු වහන්ෙන් නැහැ 
කියලා. මම කියන්නම් වහපු විධිය. [බාධා කිරීමක්] හරි. මම 
තමුන්නාන්ෙසේට වහපු විධිය කියන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඇහුවා, ජයවර්ධනපුර 
විශ්වවිද්යාලෙය්, ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය්, රුහුණු විශව්විද්යාලෙය් 
ආචාර්යවරුන්ෙග් හිඟය කීයද කියලා. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති. එකතු කරලා බලනෙකොට ඒ 
විශ්වවිද්යාල තුෙන්ම ආචාර්යවරුන්ෙග් හිඟය 310යි. ගරු 
කථානායකතුමනි, විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු දසදහස් ගණනක් 
නැහැ. විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු 4,000-5,000කට ආසන්න 
සංඛ්යාවක් ඉන්ෙන්. විශ්වවිද්යාල තුනක ආචාර්යවරුන්ෙග් හිඟය 
310යි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේ ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සමහර රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවල 
වල වැඩ කරමින් හිටපු ඉතාම ඉහළ ගණෙය් බුද්ධිමතුන් අද 
ෙවනත් ක්ෙෂේතවලට ඇදිලා යනවා. ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඔවුන්ට වැටුප් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට අෙනකුත් පහසුකම් 
ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විවිධ අඩන්ෙත්ට්ටම් 
ෙහේතුෙකොටෙගන අද විශ්වවිද්යාලවල ඉන්න ආචාර්යවරු, 
මහචාර්යවරු ෙවනත් ක්ෙෂේතවලට ඇදිලා යනවා. අෙප් අධ්යාපන 
පද්ධතිය පිරිෙවන් අධ්යාපන පද්ධතිය හා සමාන කිරීම තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උපකමය.  සම්පදායික ජාතික විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතියක් ෙගොඩ නඟමින් අලුත්ම - latest - විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතියක් ෙපෞද්ගලික අංශයට කැඳවන්න තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උත්සාහය තිෙබන්ෙන්. එතැන් සිට අෙප් 
රෙට් ජාතික විශ්වවිද්යාලෙයන් බිහිවන උපාධිධාරියා පිරිෙවන් 
අධ්යාපනෙයන් බිහිවන උපාධිධාරිෙයක් හා සමාන තත්ත්වයට 
පත් කිරීම තමයි තමුන්නාන ්ෙසේලාෙග් උපකමය.  

මම තවත් කාරණයක් කියන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, විශ්වවිද්යාලෙය් ඉඩ තිබියදී, ශාලා පහසුකම් තිබියදී 
2013-2014 අධ්යයන වර්ෂ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා ළමයින් 
1,794ක්  බඳවා ෙගන නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඒක සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  විශ්වවිද්යාලෙය් ඉඩ තිබියදී  2014-2015 අධ්යයන 
වර්ෂ සඳහා  ළමයින් 1,455ක් බඳවාෙගන නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
හරි, හරි බලමු.  

2015 - 2016 වසෙර්  විශ්වවිද්යාලවල පුරප්පාඩු තිෙබනවා 
2,226ක්. ඉතින් විශ්වවිද්යාලවල පුරප්පාඩු සියයට 10ක්, 15ක් 
තමුන්නාන්ෙසේලා පුරවන්ෙන් නැහැ. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  "ඉල්ලන්ෙන් නැහැ" කියනවා. ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමනි, 2015 අෙගෝස්තු 
මාසෙය්යි විභාගය ලියන්ෙන්. 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් විභාගය 
ලිව්වාට පස්ෙසේ ෙම් මාර්තු මාසෙය් තමයි ළමයින් ගන්ෙන්. මාස 
දහනවයක් ළමයි ෙගවල්වල ඉන්නවා ද? මාස 19ක් ගතවන 
ෙකොට ඒ අය ළමයි ෙනොෙවයි. මතක තබා ගන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු එකහමාරකට වැඩි කාලයක් ගත 
කරනවා උසස් ෙපළ විභාගය සමත් ෙවලා සිටින ළමයකු 
විශ්වවිද්යාලයට ගන්න. අෙප් රෙට් දරුවන්ෙග්  අවුරුදු 
එකහමාරක කාලයක් තමුන්නාන්ෙසේලා නාස්ති කරනවා. ඉතින් ඒ 
දරුවන් මාස 19ක් තිස්ෙසේ කට ඇරෙගන බලාෙගන ඉඳීවිද ෙම් 
විශ්වවිද්යාලවලට යන්න.   
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ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් රෙට් දරුවන් ගැන ඔය කියන 
කැක්කුම තිෙබනවා ද?  දැන් කියනවා ෙන්,  "ෙම් දරුෙවොත් 
දරුෙවෝ" කියලා. හැබැයි, ෙම් කියන දරුවන්  දරුෙවෝ ෙනොෙව්ද? 
මා අහන්ෙන් ඒකයි. ෙම් තිෙබන කැක්කුම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තිබුණා ද?  උසස ්ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල ඉක්මනින් නිකුත් කිරීම,  
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් බඳවා ගැනීෙම් 
කියාවලිය ෙව්ගවත් කිරීම,  ඉක්මනින් විශ්වවිද්යාලවලට ළමයින් 
බඳවා ගැනීම කියන ඒ කිසි ෙදයක් කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා 
සාම්පදායික ෙලසම ෙකෙරනවා.  ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 
හිතනවාද දරුවකු උසස්ෙපළ විභාගය සමත් ෙවලා  
විශ්වවිද්යාලයට යන්න මාස 19ක් ඉන්න ඕනෑයි කියලා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් රෙට් ළමයින් පාරට ඇදලා දමන්ෙන් කවුද? විශ්වවිද්යාල 

වහන්න ෙවන එක පුදුමයක්ද? [බාධා කිරීමක්]  ඔය වැදි බණ. 
විශ්වවිද්යාල ළමයින් පාරට ඇදලා දමනවා. දැනුත් කරන්ෙන් ඒක 
ෙන්.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා, කලබල ෙවන්න එපා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සාධාරණ ෙවන්න තමයි ෙම් කියන්ෙන්. දැන් බලන්න, මාස 

19ක් ළමයින් ෙගදර තියන්ෙන් අපි ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි -  [බාධා 

කිරීමක්]  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මෙග් ෙවලාව ගන්න අවසර ෙදන්ෙන් නැහැ.  ගරු 

කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] එෙහනම් එතුමාෙග් 
ෙවලාෙවන් මා කාලය ෙදන්න. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ෙගොල්ලන් ළමයින් පාරට ඇද 

දමලා අපට බණිනවා.  කවුද ෙම් ළමයි පිටුපස ඉන්ෙන්? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවස්ථාෙව්දී පිළිතුරු ෙදන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලිවම මා එකක් කියන්නම්.  

මාස 19ක් ළමයින් ෙගදර තියන්ෙන් විශ්වවිද්යාලෙය් පශ්නයක් 

නිසා ෙනොෙවයි. මාස 19ක් ගිහිල්ලා තමයි විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ලැයිස්තුව එවන්ෙන්. මා ඉතා වගකීෙමන් 
කියන්ෙන්. ගිය අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝබර්වල රුහුණු විශ්වවිද්යාලයට 
කිව්වා, "ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්න, ළමයින් එවනවා" කියලා. 
ඔක්ෙතෝබර්වල ළමයි එව්ෙව් නැහැ. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමනි, ෙම්, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව.  ඒකයි ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
ෙම්, ෙද්ශපාලන ව්යාපාර, ශිෂ්ය ව්යාපාර ෙනොෙවයි. [බාධා 
කිරීමක්]    විභාග තිබ්බාට පස්ෙසේ  ළමයින් බඳවා ගැනීම සඳහා 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව තුළින්  ෙකෙරන 
කියාවලිය ඉක්මන් කරන්න තමුන්නාන්ෙසේට බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක ගැන ෙවන දවසක කථා කරමු. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒකත් පශ්නයක්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන්  SAITM එක ගැන - 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි.  ඒ වාෙග්  උනන්දුවක් ෙකෝ රජෙය් විශ්වවිද්යාල 

ගැන.  ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ, විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාවයි.  විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව 
තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේ යටෙත් ෙන්ද? ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේට 
බැරි ෙවලා තිෙබනවාෙන්, මාස 19ක් යනතුරු විශ්වවිද්යාලවලට 
ළමයින් ගන්න. ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ගරු 
කථානායකතුමනි, උසස් ෙපළ සමත් ෙවලා මාස 19ක් ළමයි 
ෙගදර ඉන්නවා ද? මා ෙම් කියන්න හදන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම්-[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කථාව කරෙගන යන්න. තව 

විනාඩි පහක කාලයක්  පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. ඒ නිසා පැහැදිලිවම තමුන්නාන්ෙසේලා  මුදල් තිෙබන 

අයෙග් අධ්යාපන ෙදොරටුව විවෘත කරන්න දරන පයත්නය ෙම් 
දරුවන් විශ්වවිද්යාලයට ගන්න දරන්ෙන් නැහැ. මාස 19ක් තිස්ෙසේ 
ළමයින් ෙගදර තියනවා. ඒකට විශ්වවිද්යාල පලි නැහැ. ඒකට 
ළමයි පලි නැහැ. ඒකට ෙම් අමාත්යවරයා වග කියන්න ඕනෑ.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ  යටෙත් තිෙබන  විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මක කර ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා මාස 19ක් යනතුරු. ඒකයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. දැන් ෙම් 
තත්ත්වය වර්ධනය ෙවලා ෙකොතැනට ද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන්, ෙම්ක මර්දන කියාමාර්ගවලට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.   ඊෙය්  
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් සභාෙවන් එළියට ෙගන 
යන්න ෙපොලීසිය කැෙඳව්වා. ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් තරු 
ගලවලා, අංක ගලවලා,  පටි ගලවලා හිටිෙය්. මා අහලා බැලුවා,  
මීට ෙපරත් ෙමෙහම ෙවලා තිෙබනවා ද කියලා. "ඔව්, 1993ට 
ෙපර අවස්ථාවක් තිෙබනවා"  කියලා ඒ අය කිව්වා. ෙපොලිස් 
නිලධාරියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භයට කැඳවන්ෙන් belt එක 
ගලවලා, තරු ගලවලා, අංක ගලවලා. ඇයි ඒ? අංකය වැදිලා 
මන්තීවරයාට තුවාල ෙව්වි කියලායි.  Belt එක වැදිලා මන්තීවරයා 
සීෙර්වි කියලයි. තමුන්නාන්ෙසේලා නිකම් පියර බබ්බු වාෙග් හිතලා 
තමයි මන්තීවරුන්ට ආරක්ෂාව සලසන්ෙන්. ෙපොලීසිය කැඳවන 
ෙකොට අංකය ගලවලා,  belt එක ගලවලා, තරු ගලවලා 
කැඳවනවා. ෙමොකද, තරුව වැදිලා චුට්ටක් ෙහෝ සීෙර්වි  කියලා. 
හැබැයි,  තමුන්නාන්ෙසේලා දරුවන්ට කඳුළු ගෑස් ගහනවා, රබර් 
උණ්ඩ ගහනවා, වතුර ගහනවා, ෙල් හලනවා, ඉස්පිරිතාලවලට 
දක්කනවා, හිෙර්ට දක්කනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පශ්නයකදි belt  එකත් ගලවලා, තරුවත් ගලවලා, ෙබොත්තමත් 
ගලවලා තමයි පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භයට ෙපොලීසිය ගන්ෙන්. 
ඒෙකන් ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් 
දරුවන් ගැන හිතන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආරක්ෂාව වාෙග් දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව ගැන හිතන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් ඇඳුෙම් ෙබොත්තමකට 
හිර ෙවලා සීෙරන්නවත් ෙදන්ෙන් නැහැ.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කියා තුළින් ඉතා පැහැදිලිව 
ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් වනවිට ශිෂ්ය 
ව්යාපාරෙය් උද්ෙඝෝෂණ අවස්ථා ගණනාවකදී පහර දුන්නා; තුවාල 
කළා; ෙරෝහල්ගත කළා; අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කළා. ඒ 
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා මුළු කියාදාමෙයන්ම නිරත වී තිෙබන්ෙන් 
ෙමම පශ්නය සාධාරණව විසඳනවා ෙවනුවට ෙමම ශිෂ්ය 
ව්යාපාරයට එෙරහිව මර්දනයක් දියත් කරන්නයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට, අෙනක් පැත්ෙතන් රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙයන් විවිධ වර්ගෙය් අවලාද, 
පචාරයන් තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙයොදමින් තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ 
ඔක්ෙකෝම අතර කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ ඔක්ෙකෝම අතර 
SAITM ආයතනෙය් පධාන විධායක නිලධාරියා - මම ඊෙය්ත් 
පශ්නයක් ඇසුවා, ගරු කථානායකතුමනි. ගරු සාගල රත්නායක 
ෙපොලීසිය භාර ගරු අමාත්යවරයා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයක් සහ 
තවත් ෙකෙනකු ෙම්කට හවුල් බවත්, ෙම්ක ඔවුන් විසින් කරන 
ලද කුමන්තණයක් බවත්, ෙවන ව්යාපාර ෙවත පැවරීම සඳහා 
කරන ලද කුමන්තණයක් බවත්, ඒ නිසා ඒ ෙදෙදනා අත් අඩංගුවට 
ගැනීම සඳහා ෙසොයමින් සිටින බවත් එතුමා සඳහන් කළා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

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

ඒ ෙදෙදනා අත් අඩංගුවට ගන්න ෙසොයමින් ඉන්නවා කිව්වා. 
හැබැයි, ඔවුන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට ෙසොයමින් ඉන්නවා කියා 
එතුමා ෙමතැනදී කියනෙකොට, ඒ අය ඊෙය් උසාවියට ගිහිල්ලා. 

නීතීඥවරයා උසාවියට ගියාම උසාවිෙයන් කියා තිෙබනවා, 
"උසාවියට ෙගෙනන්න එපා, එෙහම පශ්නයක් ෙමතැන නැහැ" 
කියා ගරු කථානායකතුමනි. ෙපොලීසිෙයන් අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් 
නැතුව උසාවි යනවා. උසාවිෙයන් එළියට දමා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒකයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මා ළඟ තිෙබනවා, පුවත් පතක සඳහන් වූ පුවතක්. "සයිටම් 
ෙවඩි තැබීෙම් සිද්ධියට උසාවියට භාර ෙවන්න ආ හිටපු නාගරික 
මන්තී ඇතුළු ෙදෙදනා භාර ෙනොගනී." යනුෙවන් එහි සඳහන් 
ෙවනවා. ෙපොලීසිය භාර ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිවරයා 
කිව්වා, ඒ අය ෙසොයා ගන්නත් නැහැ කියා. ඒ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ අයට ආරක්ෂාව ෙදනවා. මතක 
තබා ගන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ඝාතනෙයන් SAITM 
ආයතනය ෙපන්වා දී තිෙබනවා, "doctorsලා හදන්නත් බැහැ; 
actorsලා හදන්නත් බැහැ" කියා. මතක තබා ගන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට doctorsලා හදන්නත් බැහැ; actorsලා 
හදන්නත් බැහැ. ඒක ෙන් ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක මුළුමනින්ම ආණ්ඩුව දැනුවත්ව 
සැලසුම් කරන ලද කුමන්තණයක්. ෙමම කුමන්තණය එෙහම 
සැලසුම් කෙළේ නැත්නම්, ෙම් අය අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි? එක්සත් ජනතා නිදහස ්සන්ධානෙය් නාගරික මන්තීවරෙයක් 
සහ තවත් ෙකෙනක් ෙම් ෙවඩි තැබීම සැලසුම් කර තිෙබනවා. එය 
සැලසුම් කිරීමට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආශිර්වාදය තිෙබන්න ඕනෑ. 
එෙහම ආශිර්වාදයක් නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොවුන් අත් 
අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙපොලීසිය භාර ඇමතිවරයා "ඒ 
ෙගොල්ලන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට ෙසොයමින් සිටිනවා" කියා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියනෙකොටත්, ඔවුන් උසාවියට ඇවිල්ලා 
ෙගදර යනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු ඇමතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමම පශ්නය විසඳනවා ෙවනුවට ෙමම පශ්නය 
වර්ධනය කරන්නයි උත්සාහ කෙළේ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි. ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න 

අමාත්යවරයා ෙමම සිද්ධිය ඇති වුණු වහාම පකාශ කෙළේ 
ෙමොකක්ද කියා මට මතකයි. එතුමා පකාශ කෙළේ ෙමොකක්ද? 
"ෙමය වර්ධනය ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ; ෙමය නියෙපොත්ෙතන්ම 
කඩන්න ඕනෑ තත්ත්වයක්; ෙමම තත්ත්වය මහා භයානක 
තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරනවා" කියායි එතුමා කිව්ෙව්. එෙහම 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා මර්දනෙය් පිඹුරු පත් සකස් කෙළේ. ගරු 
මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීවරයා පකාශ කෙළේ ෙමොකක්ද? ඔහුත් 
පකාශ කළා, "ෙමම තත්ත්වය අතිශය භයානක තත්ත්වයක්. දුටු 
තැන පරාජයට පත් කිරීම සඳහා සැලසුම් හදන්න ඕනෑ"ය කියා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට එම අත් දැකීම් තිෙබනවා. 1983 වර්ෂෙය් කළු 
ජූලිය නිර්මාණය කරලා, ෙද්ශපාලන ව්යාපාර තහනම් කරලා, 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරවලට මර්දනය ෙගනා කුපකට වංචනික 
ඉතිහාසයක් තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබනවා. එම ඉතිහාසෙය් අලුත් 
පරිච්ෙඡ්දය තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා දියත් කරන්න හැදුෙව්. එෙහම 
ෙනොෙවයි නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙදෙදනා අත් අඩංගුවට 
අරෙගන ෙපන්විය යුතුව තිබුණා. එෙසේ ෙනොකළ නිසා ඔවුන් 
නිදැල්ෙල් ඉන්නවා. ෙපොලීසිය භාර ඇමති කියනවා, ඔවුන් ෙසොයා 
ගන්න බැහැ කියා. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මුළු 
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කියාවලියම ඒ කියන්ෙන් SAITM ආයතනෙය් පැවැත්ම, ෙම් 
සඳහා දියත් වී තිෙබන විෙරෝධතාවන්ට එල්ල කරන පහාරයන් 
වාෙග්ම දියත් කර තිෙබන ෙම් කුමන්තණ සියල්ලම ආණ්ඩුව 
සැලසුම් කර තිෙබන්ෙන්, ජනතාවට තිෙබන නිදහස ්අධ්යාපනෙය් 
අයිතිය, ජනතාවට අධ්යාපනය ලබා ගැනීමට තිෙබන අයිතිය 
මුළුමනින්ම අහුරමින් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙපළැන්තිෙය් 
මිනිසුන්ට පමණක් අධ්යාපනය සීමා කිරීම සඳහායි. ෙමය ඒ සඳහා 
දරන පයත්නයක්. ඒ නිසා ෙමම පයත්නය පරාජයට පත් කළ 
යුතුයි, ගරු කථානායකතුමනි. එෙසේ පරාජයට පත් කිරීමට නිසි 
තැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම සභාව ෙමොකක්ද 
කියන්න මම දන්නවා. මට ෙම් සභාව පිළිබඳව ෙහොඳ හැඟීමක් 
තිෙබනවා. ෙම් සභාෙව් ෙබොෙහෝ අයෙග් දරුවන් ෙමෙහේ 
විශ්වවිද්යාලවල නැති බවත් මම දන්නවා. මෙග් කථාව මම අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

ඊළඟට, ෙමම ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් 
පතිරණ මන්තීතුමා. 

ඊට පථම ෙදයක් සඳහන් කළ යුතුයි. ගරු නානායක්කාර 
මැතිතුමනි, මට දැන් සන්ධානෙය් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායෙම් 
නායක ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා සමඟ කථා කරන්න 
පුළුවන් වුණා. එතුමා මට දැනුම් දුන්නා, එතුමාට එකඟ ෙවන්න 
බැහැ කියා තවත් ෙකෙනකුට එය පවරන්න. ඒ වාෙග්ම අද පස් 
වරු 3.00ට පක්ෂ නායකවරුන්ෙග් රැස්වීමකුත් තිෙබනවා. මම 
එතුමාට ආරාධනා කළා, එයට සහභාගි ෙවන්න කියා. දැනට 
පවතින ස්ථාවරය තමයි, ඒ. සන්ධානයට එකඟත්වයක් ෙදන්න 
බැහැ කියා දැන් සුළු ෙමොෙහොතකට ෙපර එතුමා සඳහන් කළා. 
ෙමොකද, අපි 2016 ෙපබරවාරි මාසෙය් එතුමාට බලය පැවරුෙව්ත් 
සන්ධානෙය් එකඟත්වය, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් එකඟත්වය 
හා අෙනක් පක්ෂ නායකයින්ෙග්ත් එකඟත්වය ඇතිවයි. ඒ නිසා 
ෙම් ගැන මට තීරණයක් ගන්න බැහැ. ඒකයි. නැත්නම් මමත් 
කැමැතියි. අෙප් ෙයෝජනාව අනුව තමයි එදා කෙළේ. ඒ නිසා මට 
අවස්ථාව ෙදන්න. අපි පස් වරු 3.00 හමු ෙවලා කථා කරලා ඒ 
සම්බන්ධව දැනුවත් කරන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කථා කරන්ෙන් ඒ ගැන ෙනොෙවයි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපිට කාලය 

ඉතාම වැදගත්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ෙමතැනට ෙපොලීසිය කැඳවූ 

ෙව්ලාෙව් ෙම් සභාෙව් අයිතිවාසිකම් හා වරපසාද උල්ලංඝනය වන 
ආකාරයට අෙප් විපක්ෂෙය් Lobby එක හරහා ෙපොලීසිෙය් අය 
පැමිණ තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් Lobby එකටවත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
Lobby එකටවත් මන්තීවරෙයකු ෙනොවන කිසිෙවකුට එන්න 
බැහැ. ෙපොලීසිය පැමිණිය යුතුව තිබුෙණ් පධාන ෙදොරටුෙවන්. ෙම් 
ගැන ඔබතුමා පරීක්ෂා කරන්න. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මම ඒ ගැන බලන්නම්, ගරු මන්තීතුමා. 

මීළඟට, ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මැතිතුමා. Order, please! ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

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

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මැතිතුමා. 

 
 
[අ.භා. 12.17] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 

කන්නන්ගර මැතිතුමා නිදහස් අධ්යාපන පනත ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා වසර 70කට පස්ෙසේත් නිදහස් 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් අරගළ කරන්න සිදු වීම, සිසු දරුවන්ට 
පාෙර් අරගළ කරන්න සිදු වීම හා ෛවද්යවරුන්ට ඒ මඟ යන්නට 
සිදු වීම නිසා අප ලැබූ නිදහස් අධ්යාපනෙය් පතිඵල භුක්ති 
විඳිනවාද කියන ගැටලුව මෙග් සිෙත් මතු වනවා.  

මෙග් තාත්තා ෙගොවි මහත්මෙයක්. මෙග් අම්මාෙග් තාත්තාත් 
ෙගොවි මහත්මෙයක්. ඔවුන් විශ්වවිද්යාල ගැන අහලා තිබුණාට 
සමහර විට විශව්විද්යාල දැකලා ෙනොතිෙබන්නට ඉඩ තිබුණා. 
නමුත්, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
නිදහස් අධ්යාපනයට පින්සිද්ධ ෙවන්න මෙග් අම්මායි, තාත්තායි 
විශ්වවිද්යාලයට ගිහිල්ලා, අධ්යාපනය ලබලා, ෙම් රටට වැඩදායක 
පුරවැසියන් බවට පත් වුණා. ඒ නිදහස් අධ්යාපන වෘක්ෂය මහා 
වනස්පති වාෙග් වැෙඩනෙකොට එහි ඵල භුක්ති විඳින්න අපට 
වාසනාව තිබුණා. ඒ නිසා අපි රුපියල් 7.50 කෑම එක කාලා, 
ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලෙයන් නිකම් දීපු ෙන්වාසිකාගාරෙය් 
ඉඳෙගන අවුරුදු පහක් අධ්යාපනය ලැබුවා. අෙප් අම්මලා තාත්තලා 
භුක්ති විඳපු; අපි භුක්ති විඳපු; ෙම් රෙට් සුවහසක් ලක්ෂ සංඛ්යාත 
දරුවන් භුක්ති විඳපු ඒ නිදහස් අධ්යාපනෙය් අයිතිය ෙවනුෙවන් 
අපට ෙපනී සිටින්නට වග කීමක් සහ ඓතිහාසික යුතුකමක් 
තිෙබනවාය කියලා සඳහන් කරන අතරතුර තමයි මා ෙම් 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්ෙන්.  

ෙමන්න ෙම් නිදහස් අධ්යාපනෙය් පතිඵලයක් හැටියට ඈත 
අනුරාධපුරෙයන්, ෙපොෙලොන්නරුෙවන්, මැදිරිගිරිෙයන් 
ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලයට ආපු දරුවන්; ඈත ඌව - 
ෙවල්ලස්ෙසන්, අම්පාෙරන් කරාපිටිය විශ්වවිද්යාලයට ආපු 
දරුවන් ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය ඉතිහාසය කීර්තිමත් ෙලස සහ 
තීරණාත්මක ෙලස ෙවනස් කළා. ඒ ෙවනුෙවන් වසර සියයකට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වඩා ඉතිහාසයක් තිෙබන ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව අනූපෙම්ය 
ෙමෙහවරක් කළා. එෙහම කරපු නිසා තමයි ශී ලංකාෙව් අනිකුත් 
ෛවද්ය ක්ෙෂේත නිෙයෝජනය කරන ෙහද ෙහදියන්ට අනිකුත් 
වෘත්තිකයන් සමඟ එකතුෙවලා ලංකාෙව් ෛවද්ය ක්ෙෂේතය 
කීර්තිමත් තැනකට ෙගනි යන්න පුළුවන් වුෙණ්. සංවර්ධනෙය් 
ෙමොන අඩුපාඩු තිබුණත්, මානව හිමිකම් ගැන, පජතන්තවාදය 
ගැන ෙමොන අඩුපාඩු තිබුණත් අපට ෙලෝකෙය් ඕනැම තැනකට 
ගිහිල්ලා ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ගැන කථා කරන්න පුළුවන්.  

ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ස්ථාපනය කිරීම හරහා 
අද මතු කරන්න හදන කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. ඉන් පළමුවැනි 
කාරණය ෙමොකක්ද? "ලංකාවට තව ෛවද්යවරු ඕනෑ. ලංකාෙව් 
doctor-patient ratio එක අඩුයි. තව ෛවද්යවරු ඕනෑ" කියන 
කරුණක් සමාජගත කරන්න හදනවා. ඔව්, ලංකාවට පමාණවත් 
තරම් ෛවද්යවරු නැහැ. හැබැයි, බිහි කරන ෛවද්යවරයා බිහි 
ෙවන්නට ඕනෑ ඉතා ඉහළ පමිතිෙයන් යුතු ෛවද්යවරෙයකු බව 
අනිවාර්යෙයන් ෛවද්යවරු බිහි කරන රටවල් ෙදස බැලුවාම 
ෙපෙනනවා. ඉන්දියාෙව් ෛවද්ය විද්යාල 500කට වඩා තිෙබනවා. 
ඉන් භාගයකට වඩා තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල. 
ඉන්දියාෙව් ෛවද්යවරු ලක්ෂ දහයකට වඩා ඉන්නවා.  

අද ඉන්දියාෙව් බහුතරයක් ෛවද්යවරුන්ට තමුන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික පතිකාරවත් කර ගන්න තැනක් නැහැ. ඔවුන් මහ මඟ 
ඇවිදින ෛවද්යවරු බවට පත්ෙවලා සිටිනවා. ඉන්දියාෙව් ෛවද්ය 
විද්යාලවලින් බිහි වන ෛවද්යවරුන්ෙග් ගුණාත්මක තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව එංගලන්තෙය් ෛවද්ය සභාව, 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෛවද්ය සභාව, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය ඇතුළු 
ෙලෝකයම පිළිගත් සංවිධාන සියල්ලම පශ්නාර්ථයක් මතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෛවද්යවරුන් බිහි කරන්නන් වාෙල් බිහි 
ෙනොකළ යුතු බව අපට ෙපෙනනවා.  

සමස්ත ෙසෞඛ්ය දර්ශක අතින් අද ලංකාව සිටින්ෙන් 
ෙකොතැනද? මාතෘ මරණ,  ළදරු මරණ, ජීවත් වීෙම් ආයු කාලය 
ඇතුළු සියලුම ෙද්වල් සමස්තයක් හැටියට ගත් විට ෙලෝකෙය් 
රටවල් අතර ලංකාව 72 වැනි ස්ථානෙය් තමයි ඉන්ෙන්. නමුත් 
ෛවද්යවරු  දස ලක්ෂයක්  සිටින ඉන්දියාව අද ඉන්ෙන් 144 වැනි 
ස්ථානෙය්යි. අන්න ඒ නිසා තමයි අපට ෛවද්ය විද්යාෙව් 
ගුණාත්මක භාවය ආරක්ෂා කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන්. ලංකාෙව් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් ඇති කරලා, ගුණාත්මක 
අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන කමෙව්දයක් ඇති ෙවච්ච දවසට අපි ඒකට 
විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපට එෙහම විරුද්ධ ෙවන්න 
අවශ්යතාවක් නැහැ. ඒක තමයි අෙප් පක්ෂෙය් පතිපත්තිය 
වන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් කරුණු කාරණා සලකා බැලීෙම්දී දැනට 
ස්ථාපනය කර තිෙබන ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ආයතනය  - SAITM 
එක - හරහා සිදු වන අකටයුතු පිළිබඳව, එහි ගුණාත්මක භාවය 
පිළිබඳව සැලකීෙම්දී ෙම් කරුණුවලට අපට එකඟ ෙවන්නට 
ෙනොහැකි බව අපි ඉතාම හෘදයංගම ෙගෞරවෙයන් යුතුව ෙම් ගරු 
සභාවට පකාශ කරන්න කැමතියි. ෙම් ෛවද්ය සභාව, ෙම් රෙට් 
ෛවද්ය අධ්යාපනය නියාමනය කරන්න දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
කටයුතු කළා. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව SAITM එකට අනතුරු 
අඟවන්න කලින් - ඔවුන්ෙග් ෛවද්ය උපාධිය පිළිගන්න බැහැ 
කියන්න කලින් - ෙබොෙහොම පැහැදිලිව රජරට විශ්වවිද්යාලෙය් 
ෛවද්ය පීඨයට අනතුරු අඟවලා තිෙබනවා, "රජරට ෛවද්ය 
පීඨෙය් ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක භාවය අඩුයි. එය 
පමිතිකරණය කර ගත්ෙත් නැත්නම් රජරට ෛවද්ය විද්යාලය වසා 
දමන තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා"ය කියලා. 

හැබැයි, පසුකාලීනව රජරට විශ්වවිද්යාලයට අදාළ ෙද්ශකෙයෝ 
-lecturersලා- ගිහින්, ඒ තත්ත්වය නියාමනය කරන්න, පගමනයට 

පත් කරන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම තමයි, අද ඇති ෙවලා 
තිෙබන ෙම් තත්ත්වයත් එක්ක මුදල් මත යැෙපන ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාලවලට රුපියල් ලක්ෂ හතර පහ පඩි ගන්න අනිකුත් 
ෙද්ශකයන් යන ෙකොට යාපනය ෛවද්ය විද්යාලයට, මඩකලපුෙව් 
ෛවද්ය විද්යාලයට, ඈත රජරට විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨයට 
යන ෙද්ශකයන්ෙග් ගුණාත්මකභාවෙය්  අඩුවක් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව මතු ෙවනවා. ලංකාෙව් ෛවද්ය විද්යාලවල දැනට 
තිෙබන පුරප්පාඩු ටිකවත් පුරවා ගන්න බැරිව ඉන්න රජය 
ෙමවැනි ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ස්ථාපනය කිරීම හරහා 
ලංකාෙව් නිදහස් අධ්යාපනයට සහ නිදහස් ෙසෞඛ්ය අධ්යාපනයට 
මාරක පහරක් එල්ල කරන බව අප ඉතාම කනගාටුෙවන් සඳහන් 
කරනවා.  

ෛවද්ය අධ්යාපනය නියාමනය කරන ෙකොට ඒ වෘත්තීෙය් 
කුසලතා, දක්ෂතා අනුව තැන ෙදන්න පසු ගිය කාල වකවානුව 
පුරාවටම -අප දන්නා කාලෙය් ඉඳලා- රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය ඇතුළු ආයතන කටයුතු කළා.  රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය වෘත්තීය සමිතියකට වඩා එහා ගිය 
කටයුතු කාරණා රාශියක් මෑත ඉතිහාසය තුළත් පසු ගිය කාල 
වකවානුව තුළත් කළ බව අප ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දන්නවා. 
ඒකට ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය strike කළා. පසුගිය කාලෙය්ත් 
strike කළා. දැන් වුණත් ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය ගැටලු හරහා strike 
කර තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ අරගළ ඔස්ෙසේ ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් 
සංගමය ෙම් රෙට් ෛවද්ය වෘත්තීයට සහ ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට 
ස්ථාපනය කර දුන් වටිනාකම් රාශියක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි, 
කුසලතාව මත පමණක් සීමාවාසික පුහුණුව ලබාෙදන්ෙන්; ඒ 
නිසා තමයි, කුසලතාව සහ දක්ෂතාව මත පමණක් පශ්චාත් 
සීමාවාසික පුහුණුව ලබාෙදන්ෙන්. ෙම් රෙට් විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරෙයකුෙග් දක්ෂතාව, කුසලතාව සහ seniority  එක 
කියන කරුණු අනුවයි  ෙරෝහල තීරණය වන්ෙන්. එම නිසා තමයි  
දක්ෂතාව සහ කුසලතාව  කියන කරුණු පිළිබඳව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්ෙන්. එම නිසා තමයි  කුසලතාව, 
දක්ෂතාව අනුව පශ්චාත් සීමාවාසික පුහුණුවට අපට ඈත 
පළාත්වලට යන්න වුෙණ්. ඒ කාලෙය් අකුරැස්ස දිස්තික් ෙරෝහල 
පහසුකම් අඩු ගාමීය ෙරෝහලක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තාත්තා රාජ්ය 
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු 
කරන ෙකොට තමයි මම අකුරැස්ස ෙරෝහලට ගිහින් ෙසේවය කෙළේ. 
ඒක ෙවනස් කරන්න මැති ඇමතිවරුන්ටවත්, ෙවන කාටවත් 
බැහැ. එහි ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කරන්න, කුසලතාව 
දක්ෂතාව මත ඒ තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන්න සෑම විටම ෛවද්ය 
වෘත්තිකයන් කැප ෙවලා හිටියා. අප ආරක්ෂා කරන්ෙන් අන්න ඒ 
ගුණාත්මකභාවයයි කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරනවා.  

SAITM එක පිළිබඳව කාරණෙය්දී ෙම්  ගරු සභාෙව්දී 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අවස්ථා ගණනාවකදී මන්තීවරු නැවත 
නැවත සඳහන් කළා වාෙග්,  ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවත් කියනවා,  
"ෙම් ආයතනය නියාමනය කරන්න. ෙමහි ගුණාත්මකභාවෙය් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි අඩුවක් තිෙබනවා. සායනික පරීක්ෂණවල 
තත්ත්වය මදි. අධිකරණ ෛවද්ය විද්යාෙව් ඉගැන්වීම් පිළිබඳ 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි ගැටලු තිෙබනවා. පජා ෙසෞඛ්ය විද්යාෙව් 
තත්ත්වය පිළිබඳ  ෙබොෙහොම පැහැදිලි ගැටලු තිෙබනවා." කියා.  
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා හැටියට 
කටයුතු කළ කාලෙය් පත් කළ කමිටුවත් ෙම් ගැන කියා 
තිෙබනවා. රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය කියනවා, ෙම් 
අඩු පාඩු හදාගන්නය කියා. ලංකාෙව් ෛවද්ය පීඨවල 
පීඨාධිපතිවරු අටෙදනාම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව නැවත නැවත 
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කියා තිෙබනවා, ෙම්ෙක් ගුණාත්මක භාවෙය් පබල ගැටලු තිෙබන 
බව. උපාධිය ලබාෙදන ආකාරය පිළිබඳව අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා සඳහන් කළා.  එහිදී නීත්යනුකූලව පිළිගත් කමෙව්දය 
අනුව, 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනත අනුව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ඒ මූලික කරුණු ෙදකම උල්ලංඝනය ෙවනවා.  උපාධිය 
ලබා ෙදන්න ගැසට් පතයක් නැහැ.  

ෙදවැනි කාරණය තමයි, අදාළ අධිකාරි ආයතනය වන ෛවද්ය 
සභාෙව් අනුමැතිය ෙම් සඳහා ෙනොමැතිවීම. ෙමහිදී මම එක 
කාරණයත් විතරක් මතක් කරන්නම්.  

I shall now quote from the Joint Statement on SAITM 
Medical Degree issued by the Deans of the Faculties of 
Medicine.  It states, 

“There has been no Gazette notification that the conditions 
stipulated by the Specified Authority in Gazette no.1721/19 of 
2011.08.30 have been fulfilled.  

As of now, SAITM has not obtained the compliance certification 
(required under the above rule) from the specified professional 
body, which is the SLMC in the case of degrees in Medicine.  

The above sequence of events makes it clear that there were many 
irregularities, if not outright deception of the public, in the manner 
in which the SAITM medical degree programme was established.” 

This is not what Ramesh Pathirana states. This is what 
the Deans of the Faculties of Medicine state. 

 ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් උපාධිය ලබාදීෙම් ෛනතික හැකියාවක් 
"සයිටම්" ආයතනයට නැති බව ලංකාෙව් ෛවද්ය පීඨවල 
පීඨාධිපතිවරු අටෙදනාම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා. මීට එහා 
යන්න තැනක් නැහැ, ගරු මන්තීවරුනි. දැන් ෙම් නඩු තීන්දුවක් 
ගැන කථා කරනවා. නීතිය සැම විටම යුක්තිය ෙනොෙවයි කියන 
කාරණය මම ෙම් ගරු සභාවට කියනවා. නීතිය ගතිකයි. නීතිය 
උසාවිය තීන්දු කරන්ෙන් උසාවියට ඉදිරිපත් වන කරුණු අනුවයි. 
නීතිය සෑම විටම යුක්තිය ෙනොෙවයි. නීතිය යුක්තියක් ෙවන්න නම් 
නීතිය කරවන විනිශ්චයකාරතුමන්ලා සමාජ මතය විමසන්න 
අවශ්යයි.  නීතිය යුක්තිය ෙවන්න නම් සමාජ මතය විමසන්න 
ඕනෑය කියා ඉන්දියාෙව් හිටපු අග විනිශ්චයකාර භගවතී 
මැතිතුමාත් සඳහන් කර තිෙබනවා.  

උසාවියට ඉදිරිපත් වන කරුණු අනුව තීන්දුවක් ෙදන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, ඔවුන්ට ෛවද්ය සභාවට බලපෑම් කරලා ෛවද්ය 
අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය නිර්ණය කරන්න බැහැයි කියන 
කාරණය සඳහන් කරන්නට අවශ්යයි. ජාතික අධ්යාපන ෙකොමිසම 
ගුරුවරුන්ෙග් තත්ත්වය නිර්ණය කරනවා; පාලනය කරනවා. Sri 
Lanka Engineers’ Association ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් 
තත්ත්වය නියාමනය කරනවා; පාලනය කරනවා. Institute of 
Chartered Accountants of Sri Lanka ලංකාෙව් 
ගණකාධිකාරිවරුන්ෙග් තත්ත්වය පාලනය කරනවා. When it 
comes to the legal profession, it is done by the Council of 
Legal Education attached to the Sri Lanka Law College. 
Council of Legal Education ලංකාෙව් නීතිෙය් තත්ත්වය 
නියාමනය කරනවා. අද නීති උපාධිය ලබාගන්නා ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්යෙයකුට Law College එකට යන්ෙන් නැතුව 
නීතිය practise කරන්න බැහැ. ෙමොකද, නීති අධ්යාපනය පිළිබඳ 
නියාමනෙය් අධිකාරිත්වය දරන්ෙන් the Council of Legal 
Education. ෙහට කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක් උසාවියට ගිහිල්ලා 
කිව්ෙවොත්, "අපි Law College එකට යන්ෙන් නැහැ, SLMC එෙක් 
අනුමැතිය නැතිව ෛවද්ය විද්යාව හදාරනවා වෙග් අපට නීතිය 
practise කරන්න ඉඩ ෙදන්න" කියලා, ඒ සඳහා අධිකරණය ඉඩ 
ෙදනවාද කියා අපි අහනවා. ඒ නිසා නඩු තීන්දුව කියන්ෙන් හැම 

ෙවලාෙව්ම යුක්තිය ෙනොෙවයි. නීතිය සෑම විටම යුක්තිය ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ 
කාරණය බලහත්කාරෙයන් ෛවද්ය සභාව මත පටවන්නට හදන 
එක අපරාධයක් කියන එක අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම ගැටලුව විසඳන්නට 
අවශ්ය නම්, ඒ සඳහා මාර්ගයක් තිෙබනවා. ෙම් ඇතිවන සමාජ 
ෙද්ශපාලන විපර්යාසය 1988-1989 කාලය අපට සිහිගන්වනවා. 
History repeats itself; ඉතිහාසය නැවත පතිනිර්මාණය ෙවමින් 
තිෙබ්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් අධ්යාපන ධවල 
පතිකාව හරහා අපි දැකපු ෙද්, 1988-1989 කාලෙය් ශිෂ්ය අරගළ 
හරහා අපි දැකපු ෙද් නැවත අළු යට ගිනි පුපුරු ෙමන් මතුවන බව 
මම ඉතාම කනගාටුෙවන් සඳහන් කරනවා. ෙම්ක ෙද්ශපාලන 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ෙකන් අත පිහදාගන්න කාටවත් බැහැ; 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙකොෙහොමවත් බැහැ; කිසිම පක්ෂයකට බැහැ. 
අපි කියනවා, ඒ දරුවන්ට ඇහුම් කන් ෙදන්න, ඒ ෛවද්යවරුන්ට 
ඇහුම් කන් ෙදන්න කියලා. ෙම්ක දැවැන්ත සමාජ පශ්නයක් බවට 
මතුෙවමින් තිෙබනවා. එය විසඳන්නට කටයුතු කිරීම 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට ෙනොෙවයි, සමාජයට වග කියන 
පුරවැසියන් හැටියට අප සැම ෙකෙනකුෙග්ම යුතුකමක්ය කියන 
එක මම ෙම් අවස්ථාව තුළදී සඳහන් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව තත්ත්පර ගණනයි කාලය ඉතිරිෙවලා 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙහොඳයි, මම කථාව අවසන් කරන්නම් ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. එෙහම ෙනොකෙළොත් ඉතිහාසය අපට ශාප 
කරයි. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ලක්ෂ සංඛ්යාත දරුවන්ෙග් අයිතිය 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා වාෙග්ම, ඔවුන් පිළිබඳව ඇති කාරණය 
ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොවන බව අපි වටහාගන්න අවශ්යයි. 
ඔවුන්ෙග් ආෙව්ග අපි දැක්කා. ඔවුන්ෙග් සිතුම් පැතුම් අපි දැක්කා. 
රිචර්ඩ් පතිරණ ඇමතිතුමා අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් 
ඉන්නෙකොට නවකවදය පිළිබඳ පනත නවත්වන්න කියලා අපි 
ෙපළපාළි ගියා.  කවුරුත් ශිෂ්යයන්ට බලපෑම් කරලා ෙනොෙවයි 
ඒක කරන්ෙන්. ඔවුන්ට ඔවුන්ෙග් ස්වාධීන මතයක් තිෙබනවා. ඒ 
මතයට ඇහුම් කන් ෙදන්න, ෛවද්යවරුන්ට ඇහුම් කන් ෙදන්න, 
ඔවුන්ට ඇහුම් කන් දීලා SAITM එක ජනසතු කිරීෙමන් එම 
අර්බුදය අවසන් කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දිවා ආහාරය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු පස්වරු1.30 

දක්වා අත් හිටුවනවා. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 

1.30ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள்.  

Sitting accordingly suspended till 1.30  p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 1.30] 
 
 

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 කාරක සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලය 
පිළිබඳව -SAITM ආයතනය පිළිබඳව- මූලික තර්ක තුනක් 
ඉදිරිපත් කළා. පළමුවැනි එක තමයි, ෙම් ආයතනයට BOI 
අනුමැතියක් නැහැයි කියන කාරණය. COPE එෙක් සභාපතිතුමා 
වන සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
ඉතා පැහැදිලිව වග කීෙමන් මා ඔබතුමාට කියනවා, ෙම් 
ආයතනයට BOI අනුමැතිය තිෙබනවා කියලා. මා ඒ ලියවිල්ල 
ඔබතුමා අතට පත් කරනවා.  

ෙදෙවනි එක තමයි, ෙම් ආයතනයට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 
අනුමැතියක් නැහැයි කියන කාරණය. මා වග කීෙමන් එතුමාට 
කියනවා, ඒක එෙහම නැහැ, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අනුමැතියක් 
තිෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙහෝමාගම 
සහ අවිස්සාෙව්ල්ල සායන ආෙරෝග්ය ශාලා ෙලස දියුණු කරලා 
පාවිච්චි කරන්න දීපු අනුමැතියකුත් එක්ක අනුමැති ෙදකක් 
තිෙබනවා කියලා. එම නිසා එතුමාෙග් ෙදෙවනි තර්කයත් 
සම්පූර්ණෙයන් වැරදියි.  

තුන්ෙවනි එක තමයි, ෙම් ආයතනයට UGC එෙක් අනුමැතිය 
නැහැයි කියන එක. ෙම් ආයතනයට අනුමැතියක් ෙදන්න UGC 
එකට බැහැ. නමුත්, BOI ආයතනය ලියා පදිංචිය සඳහා UGC 
එෙකන් ඉල්ලුවාම UGC එක කියලා යැව්වා, ෙම් ආයතනෙය් ලියා 
පදිංචිය සඳහා අෙප් සම්බන්ධයක් නැහැයි කියලා. ඒක පිළිෙගන 
BOI සහතිකය දුන්නා. අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාවට එනවා. ඔබතුමාට මා ෙගනැල්ලා ෙදන්න 
කැමැතියි, BOI සහතිකය. මා ඒක ඔබතුමා අතට ෙදන්නම්. 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් එක අනුමැතියක් ෙනොෙවයි, අනුමැතීන් 
ෙදකක් ලැබී තිෙබනවා. ඒ අනුමැතීන් ෙදකම මා ඔබතුමාට 
ෙගනැල්ලා ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න, ඉන්න. මා කියන 
ෙතක් ඉන්න. මට බාධා කරන්න එපා. තුන්ෙවනි එක තමයි, ෙම් 
ආයතනයට UGC එෙක් අනුමැතිය නැහැයි කියන කාරණය. UGC 
එෙකන් අපි ඇහුවාම UGC එක ඒ ෙවලාෙව් කිව්ෙව්, ෙම් BOI 
registration එකත් එක්ක අෙප් සම්බන්ධයක් නැහැ, එම නිසා 
ඒකට අෙපන් බාධාවක් නැහැයි කියලායි. ඒ බව සඳහන් කර UGC 
එෙකන් ලියුමක් දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව BOI approval එක 
හම්බ වුණා. තව කාරණයක් මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි.  

 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
සහතිකයක් දීලා තිෙබනවාද? 

 

 
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
සහතිකයක් දීලා තිෙබනවා. මා එම සහතිකය ඔබතුමාට 

ෙගනැල්ලා ෙදන්නම්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා 
කියන කාරණය ෙමයයි. ලංකාෙව් නීතිය අනුව ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපන ආයතනයක් ලියා පදිංචි කරන්න BOI approval එක 

ඕනෑ නැහැ. ඒකට අවශ්ය සමාගම් ලියා පදිංචිය පමණයි. ඒකත් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් අයට BOI approval එකත් තිෙබනවා. 
තුන්ෙවනි එක විධියට අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, 
ෛවද්ය සභාව එකඟ නැත්නම් ඇමතිතුමාට තිෙබන්ෙන් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා ගැසට් කරන්න 
කියලා. ඒක වැරදියි.  

ෙම් පනත බැලුෙවොත් ඔබතුමාට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, 
ඇමතිතුමාට කම තුනක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියලා. 
පළමුවැනි කාරණය අනුව, ඒක විසි කර දමා ෙම් අයව වහාම ලියා 
පදිංචි කරන්න කියලා නිෙයෝගයක් කිරීම. ඒක පනෙත් තිෙබනවා. 
පනෙත් සඳහන් පළමුවැනි කාරණය තමයි, ඒක. ෙදවැනි කාරණය 
අනුව SAITM එකට ලියා වාර්තාවක් ෙගන්වා ෙගන ඒ අනුව 
එතුමාට නැවත කියන්න පුළුවන්, ෙම් පිළිබඳව සලකා බලන්න 
කියලා.  

තුන්වන කාරණය අනුව, ඔබතුමා කිව්ව විධියට ෙම් පිළිබඳව 
ගැසට් කරලා ඒක අවලංගු කරලා දමන්න එතුමාට පුළුවන්. එම 
නිසා ඇත්තටම යම් ආයතනයක් ෛවද්ය උපාධි ආයතනයක් 
හැටියට ලියා පදිංචි කරපුවාම ෛවද්ය සභාෙව් අනුමැතිය ඒකට 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒ අනුමැතිය 
ඇමතිවරයාට ඕනෑම ෙවලාවක ෙදන්න පුළුවන්. ඉතිහාසෙය් 
ඇමතිවරු එෙහම කළා. ඉතිහාසෙය් ෙර්ණුකා ෙහේරත් මැතිනිය, 
ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මැතිතුමා SLMC එෙක් තීන්දු පැත්තකට විසි 
කරලා ෙමවැනි නිෙයෝග දීලා තිෙබනවා. SLMC එක ඒවා භාර 
ෙගන කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. පනෙත් ඒ බලය පැහැදිලිව 
තිෙබනවා. හැබැයි, රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඒක කෙළේ 
නැහැ. එතුමා අධිකරණමය කියා මාර්ගයකට යන්න ඉඩ දුන්නා. 
ඒක එතුමාෙග් පජාතන්තීය ලක්ෂණය. එතුමා ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් 
නැහැ.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් අමාරු වැෙඩ් තමයි මා කළ වැෙඩ්. ඒක 
තමයි, උපාධි පදානය කිරීෙම් බලය පැවරීම. අපි කණ්ඩායම් 18ක් 
යවා තිෙබනවා. ෙම් පළමුෙවනි කණ්ඩායෙම් මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාත් ඉන්නවා. UGC එෙකන් තමයි ෙම් 
කණ්ඩායම් යැව්ෙව්. කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාත් එකඟ 
වනවා, SAITM ආයතනය ඉදිරියට කියාත්මක කර ෙගන යන්න. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන වාර්තා සියල්ල මා ඔබතුමන්ලාට 
බලන්න ෙදනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන උනන්දුවක් දක්වන නිසා 
මා කැමැතියි ෙම් වාර්තා ඔබතුමන්ලාට ෙදන්න.  

ඊළඟට, මන්තීතුමා සඳහන් කළ පධාන තර්කය තමයි, 
මහාචාර්ය ෙෂරීෆ්ඩීන්ෙග් පධානත්වෙයන් යවපු කමිටු වාර්තාව. 
මා ළඟ ෙම් වාර්තාව තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව අත්සන් කරලා මට 
දුන්ෙන් මහාචාර්ය ෙෂරීෆ්ඩීන්. ෙම් වාර්තාෙව් අන්තිම පිටුෙව් 
එතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ ෙවච්ච ෙද්ත් මා ඔබතුමාට 
කියන්නම්. එතුමා කියනවා, “The inspection team recommends 
that the SLMC recognizes graduates of the Faculty of 
Medicine, SAITM as suitable for provincial registration 
subject to the following conditions:” කියලා. එෙලස ෙමහි 
සඳහන් කර තිෙබනවා. එහිදී ෙවච්ච ෙද් මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමාට ෙමය පුදුම ෙවන්න ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෛවද්ය 
සභාව හැසිරිච්ච ආකාරය ගැන කාරණා ෙදකක් තුනක් මම 
කියන්නම්. ඒ වාෙග්ම, ෛවද්ය සංගමය කරපු ෙද්වල් ගැනත් 
කාරණා ෙදකක් තුනක් ඔබතුමන්ලාට මම කියන්නම්. ෛවද්ය 
සභාෙව් නිෙයෝජිතයා  ෙෂරිෆ්ඩීන්ලාත් එක්ක ඔය පරීක්ෂණයට 
ගිෙය් නැහැ. ඔහු ගියා ඊට දවස් තුනහතරකට පස්ෙසේ. ගිහින් ඔහු 
ෙවනත් වාර්තාවක් අරෙගන ආවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ඔහු 
පසුව ගිහින්- 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඉන්න මා කියන්නම්. මා කියන කල් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. ඒ 

කණ්ඩායම ගිහින් දීපු වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, මම එය table* කරනවා.  

Prof. Sheriffdeenෙග් team එක ෙමහි කියනවා, ෙමය ලියා 
පදිංචි කරන්න සුදුසුයි කියලා. ඊට දවස් තුනකට පසුව එහි හිටපු 
ෛවද්ය සභාෙව් නිෙයෝජිතයා තනිවම යනවා. ඔහු හතර 
පස්ෙදෙනකු එක්ක යන්න ඇති.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තුන්ෙදෙනක් සිටියා.  
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ෙවන්න ඇති. ඒ අය ගිහින් -[බාධා කිරීමක්] ඉන්න. ඉන්න. ඒ 

අය ගිහින් ඇවිල්ලා එය ෛවද්ය සභාවට ඉදිරිපත් කළාම ෛවද්ය 
සභාෙව්දී එය සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කරලා තමයි ෙවනත් 
තීන්දුවක් ඇමතිවරයාට යැව්ෙව්. ෙම් කාරණෙය් ඇත්ත ෙම්කයි. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ හින්දා මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, 
ඔබතුමා නඟපු මූලික තර්ක බිඳ වැෙටන බව. ෙෂරිෆ්ඩීන්ෙග් 
Report එෙකන් එය අනුමත කරනවා.  

ෙදවන එක, එයට BOI approval එක තිබීමයි. එයට සමාගම් 
registration certificate එක තිෙබනවා. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් 
එක අනුමැතියක් ෙනොව ෙදකක් ලැබී තිෙබනවා. UGC එක 
කිව්වා, BOI approval එක සඳහා අෙප් සම්බන්ධයක් නැහැ, එය 
අපට අදාළ නැහැ කියලා. ෙම් කතාව තමයි ඇත්ත කතාව. ගරු 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් මූලික කතාවට මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන් එච්චරයි.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රෙම්ෂ් පතිරණ 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා කිව්ෙව්, ෛවද්ය විද්යාල හැර 
ෙවනත් ඕනෑම ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් පටන් ගත්තාට කමක් 
නැහැ වාෙග් ෙදයක්. එතුමා කිව්ෙව්, "ෛවද්යවරුන්ට ඇහුම් කන් 
ෙදන්න" කියලායි. මා කියන්ෙන්ත් ඒක තමයි. ඇත්තටම ඒ, ෙහොර 
ෛවද්ය සංගමයට ෙනොෙවයි. ඔය ෛවද්ය සංගමය හැම දාම පාෙහේ 
ෛවද්යවරුන් හාරපන්සියයක් එකතු ෙවලා හදාගන්නා එකක්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ද? 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ගැනයි මා ෙම් 

කියන්ෙන්. මා ඒ ගැන කියන්නම් ඔබතුමාට, ගරු මන්තීතුමා. 
[බාධා කිරීමක්] ඒක ගැන ෙනොෙවයි, මමත් කියන්ෙන්. ඔය 
මාලෙබ් ෛවද්ය විද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්නා දරුවන්ෙගන් 
හතෙරන් තුනක් ෛවද්යවරුන්ෙග් දරුවන් සහ ඔය 
විශ්වවිද්යාලවල සිටින මහාචාර්යවරුන්ෙග් දරුවන්. 
ෛවද්යවරුන්ෙගන් අහලා බලන්න. ඒ නිසා මමත් කැමැතියි 
එතුමා කිව්වා වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳව-  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට හතෙරන් හයක් ෙවනවා ෙන්.  
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ෙවන්න ඇති. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, මා ෙමය කියන 

කල් ඉන්න. මට කරදර කරන්න එපා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අෙප් පසු ගිය රජෙය් පතිපත්තිය ඉතාම පැහැදිලියි. 
අපි තමයි ෙකොතලාවල විශ්වවිද්යාලය පටන්ගත්ෙත්. එය 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් හැටියටයි පටන් ගත්ෙත්. එය 
ෙවනම පනතකිනුයි පටන්ගත්ෙත්. අපි තමයි ඉංජිෙන්රු උපාධිය 
පදානය කරන උපාධි පදාන ආයතන අටකට උපාධි පදානය 
කිරීෙම් බලය දුන්ෙන්. අපි තමයි ෙබෞද්ධ උපාධි පිරිනමන 
ආයතනයක් හැටියට SIBA එකට අවශ්ය උපාධි පදානය කිරීෙම් 
බලය දුන්ෙන්. අපි තමයි SANASA Campus එකට  ඒ බලය 
දුන්ෙන්. ඒ වාෙග් ෙබොෙහොමයකට අපි ඒ අවස්ථාව දුන්නා. 
ෙමොකද, අෙප් පතිපත්තිය අනුව අපි හිතනවා, නිදහස් අධ්යාපනය 
රැක ගන්නවා වාෙග්ම අධ්යාපනෙය් නිදහසත් ආරක්ෂා කළ යුතුයි 
කියා.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, 
අෙප් කාලෙය් තමයි අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨය 
පටන් ගත්ෙත්; අෙප් කාලෙය් තමයි ශී ජයවර්ධනපුර 
විශ්වවිද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨය පටන් ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, නැහැ. ඒකට දැන් ළමයින් අරෙගන ඒ ළමයින්ට 
උගන්වනවා. ඔබතුමා දන්ෙන් නැති වුණාට ශී ජයවර්ධනපුර 
විශ්වවිද්යාලයට ඉංජිෙන්රු ශිෂ්යයන් අරෙගන දැන් උගන්වනවා. 
[බාධා කිරීමක්] Buildings හදනවා. නමුත් කුලියට ගත් 
buildingsවල දැන් උගන්වනවා. ඒකට ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
අමාත්යතුමා අවසර දුන්නා. ෙම්, රජෙය් විශ්වවිද්යාල. විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යයන් 17,000ක් ගත්තු එක 27,000 දක්වා ෙගන ගිෙය් අපියි.    

ඊළඟ කාරණය තමයි, ඔබතුමා කියපු විධියට පාඨමාලා සඳහා 
දරුවන් ෙනොපැමිණීම. ඒ පැමිණීෙම්දී පමාදයක් ෙවන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඒක ෙනොෙවයි සත්ය කාරණය. පාඨමාලා සඳහා 
ෙනොපැමිෙණන ෙම් දරුවන්ෙගන් සියයට 90ක් විද්යා විෂයයන් 
හදාරන දරුවන්. ෙම් සැෙර්ත් ෙම් ෙවන ෙකොට ෙම් ඇමතිතුමා 
යටෙත් රවුම් පහක් -පස් වතාවක්- ශිෂ්යයන් කැඳවලා ඉවරයි. 
හැබැයි, ඒත් දරුවන් සියයට 50යි ලියාපදිංචි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. රවුම් පහක්, පස් වතාවක් කැඳවලා 
ඉවරයි.   Bio Science සහ Physical Science කරන ළමයි 
ලියාපදිංචි ෙවන්ෙන් නැහැ. පස්  වතාවක් කැ ෙඳව්වත් ඒ ළමයි 
ලියාපදිංචි ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම කීප වතාවක් කැඳවීම නිසා 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් යාපනය, නැ ෙඟනහිර, අග්නිදිග වාෙග් 
විශ්වවිද්යාලවල ඉන්න ළමයි ෙම් පළාත්වලට මාරු ෙවන එකයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ළමයින්ට ඒ අයිතිය තිෙබනවා. ළමයි  register ෙනොවී පමාද වීෙම් 
පධාන කාරණය ඒක. ඇත්තටම ඒක ඒ ළමයින්ෙග් පමාදයක් 
ෙනොෙවයි. විද්යා විෂයයන් හදාරපු  ළමයින් විශ්වවිද්යාලයට 
ඇතුළත් ෙනොවීම තමයි ඒකට ෙහේතුව. 

ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. සමහර ෙදමව්පිෙයෝ දැන් රජෙය් 
විශ්වවිද්යාලයට දරුවන් දාන්න කැමැති නැහැ, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
නවක වදය නිසා. ඔබතුමා ෙමොනවා කිව් වත්, නවක වදය 
පිටිපස්ෙසේ  ඉන්ෙන් ෙද්ශපාලන සංවිධාන. ඒ  ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණය කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඇත්ත කාරණය 
ඒක. මට වඩා අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඒ ගැන දන්නවා. 
ඇත්තටම ඒ නිසා සමහර ළමයි විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළු කරන්ෙන් 
නැහැ. දැන් රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමාටයි,  අනුර දිසානායක 
මැතිතුමාටයි මම උත්තර දුන්නා  කියලායි මට හිෙතන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන්  සයිටම් උපාධිය 
පිළිබඳව පධාන පශ්නය හැටියට මතු කරන්ෙන් එහි 
ගුණාත්මකභාවය, පමිතිය පිළිබඳවයි. අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙගන් මම  ෙම් කාරණය අහන්න කැමැතියි. ඇයි රජරට 
විශ්වවිද්යාලෙය්යි, මඩකළපුව විශ්වවිද්යාලෙය්යි, යාපනය 
විශ්වවිද්යාලෙය්යි පමිතිය ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්? මෙග් 
කාලෙය් තමයි රජරට විශ්වවිද්යාලයට ෛවද්ය පීඨයක් දුන්ෙන්. 
ඒක පටන් ගත්ෙත් මඩුවක. ඒක වී ගබඩාවක තමයි පටන් ගත්ෙත්. 
එෙහම හරි පටන් ගත්ත එක ගැන අපි ඒ අයට ෙගෞරව කරන්න 
ඕනෑ.  මඩුවක තමයි මඩකළපුව ෛවද්ය පීඨයත් පටන් ගත්ෙත්. 
කබල් ඉස්ෙකෝල බිල්ඩිමක තමයි ඒ  Medical Faculty  එක පටන් 
ගත්ෙත්. තවමත් ඒ ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් වැඩ ඉවර නැහැ. තවමත් 
ඉවර නැහැ. ඒෙක් උගන්වන්න එක මහාචාර්යවරෙයක් නැහැ, 
අනුර දිසානායක මැතිතුමනි. මම රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමාට 
කියන්න කැමැතියි, ඔය මහාචාර්යවරුන්ට සුමානයක් ගිහින් ඒ 
විශ්වවිද්යාලවල වැඩ කරන්න කියන්න කියලා. කවුද, පසුගිය 
කාලෙය් ඒ විශ්වවිද්යාලවල උගන්වන්න ගිෙය්? ගිෙය් ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලෙය් Professor of Anatomy මහාචාර්ය මල්කාන්ති 
මහත්මිය. ඇය ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් වැඩ කරන ගමන් 
SAITM එෙක් උපකුලපති තනතුර ගත්තා. එතුමියට ඒ එඩිතරකම 
තිබුණා. නමුත් ළමයි ෙමොකුත් කෙළේ නැහැ. මම උපාධි පදානය 
කරන ෙකොට ළමයි ඔය වාෙග්ම පාරට ඇවිල්ලා, ඔය වාෙග්ම huts 
ගහෙගන හිටියා. හැබැයි, එතුමිය උපකුලපතිතුමිය හැටියට හිටියා. 
එතුමිය හැම සතියකම මඩකළපුව විශ්වවිද්යාලයට ගියා. යද්දී 
නින්ද ගිහිල්ලා වාහනය ගහක හැප්පිලා මහාචාර්ය මල්කාන්ති 
මහත්මිය මැරුණා. ඒ ෙශේෂ්ඨ මහාචාර්යතුමිය මැරුණා. සයිටම් 
උපාධියට විරුද්ධ ෙවන අයට මම කියන්ෙන්, සුමානයක් ගිහිල්ලා 
මඩකළපුව වාෙග් විශ්වවිද්යාලයක උගන්වන්න කියලායි. රජරට 
විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් උගන්වන්න ඉන්ෙන් 
එක්ෙකෙනයි. ඒ අයට පුළුවන් නම් රජරට විශ්වවිද්යාලයට 
ගිහිල්ලා සුමානයක් උගන්වන්න කියන්න; යාපනය 
විශ්වවිද්යාලයට ගිහිල්ලා උගන්වන්න කියන්න. ඒ ෛවද්ය පීඨෙය් 
එක්ෙකනයි උගන්වන්න ඉන්ෙන්. මඩකළපුව විශ්වවිද්යාලෙය්  
උගන්වන්න අය නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
SAITM එෙක් කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද? 

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
SAITM එෙක් ඉන්නවා  23 ෙදෙනක්.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ඇයි? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
සල්ලි ෙදනවා! ඒක තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. තව කාරණයක් 

තිෙබනවා. සල්ලි  දීලාත් ඒ කට්ටිය ඒ ඈත විශ්වවිද්යාලවලට යවා 
ගන්න බැහැ. ෙමොකද ඒ කට්ටියට ෙමෙහේ channelling services 
තිෙබන නිසා. ඒ නිසා ඒ පළාත්වලට සල්ලි දීලාත් යවා ගන්න 
බැහැ. නමුත් ඒ අයට SAITM එෙක් උගන්වන්න පුළුවන්. 
SAITM එෙක් උගන්වනවා; SAITM එක ඇතුෙළේම channelling 
ටිකත් කර ගන්නවා; හවසට ෙගදර යනවා. ෙම් මහාචාර්යවරුන්ට 
රජරට විශ්වවිද්යාලයට යන්න කියලා අපි ලක්ෂ තුනක් වැඩිෙයන් 
ෙගව්වා. ඒත් ගිෙය් නැහැ. ෙමොකද ඒ?  පාඩුයි. ෙමෙහේ හිටියාම 
හවසට private practice කරන්න පුළුවන්. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
අධ්යාපනයට විරුද්ධ ෙවන ෛවද්යවරුන්ට කියන්නෙකෝ 
ෙනොමිෙල් ෙබෙහත් ෙදන්න කියලා! ඇයි ඒ අය යන්ෙන් නැත්ෙත් 
රජරට විශ්වවිද්යාලයට උගන්වන්න? රුහුණ විශ්වවිද්යාලයටත් 
ආචාර්යවරු මදි. අෙප් මන්තීතුෙමක් එදා අහපු පශ්නයට පිළිතුරු 
හැටියට  කිව්වා, රජරට විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨයට 
ආචාර්යවරු 63ෙදෙනක් අඩුයි කියලා. මම ඒ පශ්නය ඇහුවාට ඒ 
මන්තීතුමාට  ස්තුති කරනවා.  

ඒ විශ්වවිද්යාලෙය් උගන්වන එක්ෙකෙනක් තමයි පාෙදණිය. 
ඒ විශ්වවිද්යාලෙය්  Paediatrics Department එෙක් Head කවුද? 
ඒ තමයි ෙඩොක්ටර් පාෙදණිය. එතුමා ෛවද්ය සංගමෙය්ත් සභාපති. 
එතුමාෙග් උපාධියට සාමාන්ය සාමාර්ථයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
එෙහම අය විශ්වවිද්යාලයක පැත්ත පළාතකට ගන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, කරන්න ෙදයක් නැහැ. එතුමා එෙහම ඒ විශ්වවිද්යාලෙය් 
උගන්වන්න යන එක ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  එතුමා 
පළමුවැනි සැෙර් MD එක ෙෆේල්.  එෙහම අය විශ්වවිද්යාලවලට 
ගන්ෙන් නැහැ, උගන්වන්න.   ඒත් රජරට විශ්වවිද්යාලෙය් 
උගන්වන්න කවුරුවත් නැහැ. එතුමා ෙදවැනි සැෙර් MD එක පාස්. 
එතුමා  FRCS  කරලා ඇවිත් ෙමෙහේ study  panel  එකට ෙපනී 
සිටියා.  ඒෙකන් ෙෆේල්.   Research  එකත් ෙෆේල්. ඒත් එතුමා ඒ 
විශ්වවිද්යාලෙය් Paediatrics  Department එෙක්  Head. එෙහම 
හරි එතුමා ඒ විශ්වවිද්යාලයට ගිහින් උගන්වන  එක ගැන මම 
සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, අෙනක් අය  යන්ෙන් නැති නිසා.  ඒ නිසා  
ඇත්තටම ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක බව ගැන කථා 
කරනවා නම්,  ඇයි ඔය මහාචාර්යවරුන්ට, ෛවද්යවරුන්ට  
මඩකළපුවට ගිහින් සුමාන යකට දවස්  ෙදක තුනක් උගන්වන්න 
බැරි? එෙහම ගිහිල්ලා උගන්වන්න කියලා ඒ අයට කියන්න. ඒත් 
කවුරුවත්ම යන්ෙන්  නැහැ. ඉස්පිරිතාලවල ඉන්න සාමාන්ය 
ෙදොස්තරවරු  ගිහින් තමයි ඒ විශ්වවිද්යාලවල උගන්වන්ෙන්. අපි 
ලක්ෂ ෙදකක් ෙදන්නම්, තුනක් ෙදන්නම්, හතරක් ෙදන්නම් 
කිව්වා. ඒත් ඒ අය ඒ විශ්වවිද්යාලවලට යවා ගන්න බැරි වුණා.  
ෙම්ක තමයි ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි ෙමතැන 
තිෙබන ඇත්ත කාරණය.   

එෙහම ගත්තාම, ඇත්තටම  SAITM එෙක් ගුණාත්මක බව 
ඉහළයි. ෙද්ශනශාලා  ඉතා ඉහළ මට්ටමින් තිෙබනවා. ගිහින් ඒවා 
බලන්න. රසායනාගාර ඉතා ඉහළ මට්ටමක තිෙයනවා. ශික්ෂණ 
ෙරෝහල ඉතා ඉහළ මට්ටමින් තිෙබනවා.  දැන් එතැන clinical 
training  මදියි කියලා කියනවා. ඇයි මදි  වුෙණ්? ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය ෙහෝමාගම ෙරෝහලයි, අවිස්සාෙව්ල්ල ෙරෝහලයි 
දුන්නා ඒවා දියුණු  කරෙගන  clinical trainingවලට පාවිච්චි 
කරන්න කියලා. කවුද ඒකට ඉඩ දුන්ෙන් නැත්ෙත්? ඉඩ 
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ෙනොදු න්ෙන් ෛවද්ය සංගමය. එෙහනම්  කවුද ඒකට වගකියන්න 
ඕනෑ? ඒකට උත්තරය  SAITM   එක වහන එකද?   

අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් තීරණය පිළිබඳ 
මට පශ්නයක් නැහැ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ හැටියට 
ඔබතුමන්ලා ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනයට සම්පූර්ණෙයන්ම විරුද්ධයි.  
ඒකට මම ෙපොඩි උත්තරයක් ෙදන්නම්.  රුසියාෙව්  ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල 4,201ක් අද තිෙබනවා.  Medical Colleges 
තිෙබනවා 331ක්. චීනෙය්  ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 2,801ක් 
තිෙබනවා. Medical Colleges 186 ක් තිෙබනවා. ෙම් 2014 
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් මා කියන්ෙන්. ඉන්දියාෙව්  ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල   3,301ක් තිෙබනවා.  ෛවද්ය විද්යාල 134ක් 
තිෙබනවා. බංග්ලා ෙද්ශෙය්  තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 
51ක්. ෙම් අපට වඩා හුඟක්  පහළ මට්ටෙම් තිෙබන රටක්. එහි 
ෛවදච්ය  විද්යාල 16ක් තිෙබනවා. ෙන්පාලෙය් ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල 393ක් තිෙබනවා.  ෛවද්ය විද්යාල 19ක් තිෙබනවා. 
ෙන්පාලය ගැන කියනෙකොට  අෙප් ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 
පීඨාධිපතිෙග් දුව ගිහින් ෙන්පාලෙය් විශ්වවිද්යාලයක ඉෙගන 
ගන්නවා. ළමයා ඉෙගන ගන්න උපාධිය අවරුදු හතරහමාරක්.  
අවුරුදු හතරහමාර අෙප් SLMC එක ෙකොෙහොමටවත් පිළිගන්ෙන් 
නැහැ. ඉතින් ෙම් ළමයි ෙමොකක් කරන්න යනවාද දන්ෙන් නැහැ. 
මම ඒ විශ්වවිද්යාලයට ගියා. මහචාර්ය ජී.එල්.පීරිස්ෙග් දරුවා 
 ඉෙගන ගත්ෙත්ත් එෙහේ. සමාෙවන්න.  එයා ඉෙගන ගත ්ෙත් 
මනිපායිවල. ඒ විශ්වවිද්යාල අෙප්  ෙම් පුංචි පාථමික  මට්ටෙම්  
ඉස්ෙකෝලයකට වඩා හුඟක් පහළ මට්ටෙම් තිෙබන්ෙන්.  

මම පාකිස්තානෙය් Medical Colleges  හතරකට ගියා. ඒවා 
පහසුකම් අතින් SAITM එෙක් පැත්ත පළාෙත් තියන්න බැහැ.      
මැෙල්සියාෙව්  විශ්වවිද්යාල 198ක් තිෙබනවා. Medical Colleges 
24ක් තිෙබනවා. වියට්නාමෙය් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 117 ක් 
තිෙබනවා. 1975ට කලින් ඒ රෙට් ඒ කිසිවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
නමුත් දැන් Medical Colleges  79ක්  තිෙබනවා.  ෙමෙහම දිගින් 
දිගට ෙතොරතුරු කියන්න මට පුළුවන්.  

කියුබාෙව් සහ උතුරු ෙකොරියාෙව්  හැර මුළු ෙලෝකෙය්ම 
රටවල ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල, ෛවද්ය විද්යාල තිෙබනවා.  
නමුත් මුළු ෙලෝකෙය්ම ඒ ෙකොෙහේවත් රටවල අෙප් රෙට් වාෙග් 
මහපාරට බැහැලා ඒවාට විරුද්ධව කෑ ගහලා දඟලන්ෙන් නැහැ.  
අෙප් රෙට් ෙම් කරන්ෙන් තක්කඩිකම.  ෙම්ක තක්කඩිකමක්. 
ෙදොස්තර පාෙදණිය මැතිතුමා ෛවද්ය සංගමෙය් සභාපති හැටියට-   

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have five more minutes.    
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම තව විනාඩි පහක් 

ගන්නවා. මට තව  විනාඩි  10ක කාලයක් ෙදන්න.  

ෙම් පාෙදණිය EB  එක fail. ෙමොකද  කෙළේ? 50ට තිබුණු 
ලකුණු මට්ටම 34  ට පහළට   ගත්තා, භය කරලා. ඊට පස්ෙස  ඊළඟ 
අවුරුද්ෙද් ආපසු 50ට ෙගන ගියා. [බාධා කිරීම්]භය වුෙණ්,  
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය. මම ෙම් කියන්ෙන්  ෛවද්යවරු කරන 
ෙද්වල්. එතුමා පළමුෙවනි වර MD Examination එක fail.  
එෙහම අයට කවදාවත් subspecialties කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.  
First  Class එකක් නැත්නම්  Upper Division එකක් නැති කිසිම 
Neuro Surgeon ෙකෙනක් ලංකාෙව් නැහැ. කිසිම Class එකක් 

නැති Neuro Surgeon  පාෙදණියයි. එෙහම තත්ත්වයක් තිබියදී  
SAITM එෙක් quality ගැන කථා කරනවා.  

මම කියන්න කැමැතියි, එතුමාෙග් මුළු අධ්යාපනයම 
ෙහොරකමක් බව.  ඔබතුමන්ලා ෙම්ක දැන ගන්න,  SLMC එක 
ෙම්කට විරුද්ධයි.  කවුද ෙම් විරුද්ධ ෙවන පධාන තැනැත්තා? 
Registrar.  කවුද ෙම් Registrar? ෙටරන්ස් සිල්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙම් ෙටරන්ස් සිල්වා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙයන් විශාම අරෙගන ෙකළින්ම ගිෙය් SAITM එකට. 
ගිහිල්ලා ඒෙක් Community Medicine ඉගැන්වූවා. නමුත් 
SAITM එෙක් අය හැම මාසයකම ශිෂ්යයන්ෙග් opinion එක 
අහනවා. හැමදාම ඔහුෙග් opinion poll එක zero. ෙමොකද, ෙම් 
මනුස්සයාෙග් ෙද්ශනය අහන්න බැහැ, Community Medicine  
ඉගැන්වුෙව්. ඔහු ෙනොමිලෙය් ශිෂ්යත්වයක් යටෙත් ඔහුෙග් දුවව 
SAITM එකට දා ගත්තා. ඒ දා ගත්ෙත් හතරෙවනි batch එකට.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
තව දා ගත්තු අය ඇති. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ෙගොඩක් අය ඇති. නමුත් මම නැහැ. තව දා ගත්ත අය ඇති. 

ඒක ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක්. ෙනවිල් පනාන්දු සමාගම එකඟ 
නම් එහි ෙනොමිලෙය් ඉෙගන ගන්න පුළුවන්. ෙම් ෙටරන්ස් 
සිල්වාෙග් දුව හතරෙවනි batch එෙක්. අපි ගැසට් කෙළේ පස්ෙවනි 
batch එෙක් ඉඳලායි. පස්ෙසේ අපි අෙනක් batchesවලටත්  දුන්නා, 
කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකලාෙග් report එෙහම බලලා. නමුත් අපි 
පස්ෙවනි batch එෙක් ඉඳලා තමයි ගැසට් කෙළේ. එතැනින් එහා 
කවුද ගත්ෙත් කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. නමුත් පස්ෙවනි batch 
එෙක් ඉඳලා ළමයින්ව ගත්ෙත් UGC එෙකන් ගිහින් ඉඳෙගන 
interview කරලායි. UGC එක ගිහිල්ලා interview කෙළේ.  අපි 
ගැසට් කළා.   SLMC එෙක් Registrar, ෙටරන්ස් සිල්වා අෙප් 
ෙගදර ආවා.  ඇවිල්ලා මට කිව්වා, "අෙන් සර්, ෙකොෙහොම හරි 
හතරෙවනි batch එකත් ගැසට් කරන්න" කියලා. මම ඇහුවා, 
"ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි දන්ෙන් නැහැ කාවද ගත්ෙත් 
කියලා, ඒ නිසා ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? " කියලා. එතෙකොට 
ෙටරන්ස් දුවට කිව්වා medical දාලා ෙගදර නතර ෙවන්න කියලා. 
දුව medical දාලා ෙගදර නැවතුණා. ඒ අතෙර් ෛවද්ය විද්යාලෙය් 
රාතී සාදයක් තිබුණා. ඒ සාදයට ෙටරන්ස් සිල්වාෙග් දුව ඇවිල්ලා 
ෙහොඳ හැටි නැටුවා. පහුෙවනිදා  අෙනක් ළමයි  ගිහින් Vice 
Chancellor, Prof. Malkanthi Chandrasekeraට කිව්වා,  "ෙමයා 
medical දාලා ෙගදර ඉන්නවා. නමුත් ඊෙය් රෑ  ඇවිල්ලා අපිත් 
එක්ක ෙහොඳට dance කළා. එෙහම නම් අපටත් ඉඩ ෙදන්න 
medical දාලා ෙගදර ඉන්න" කියලා.  

ඊළඟට, එයාව Medical Board එකකට කැ ෙඳව්වා. නමුත් ෙම් 
ළමයා Medical Board එකට ආෙව් නැහැ. ඒ නිසා  ෙම් ළමයාව 
අයින් කළා. ඒක තමයි ෙටරන්ස් සිල්වාට තිෙබන පශ්නය. මිනිහා 
retire ෙවලා එතැනට ඇවිල්ලා දරුවා ඒකට දා ගත්තා. ඉන් පසුව 
ෙහොඳට ඉෙගන ගනිමින් සිටි දරුවාව අස් කළ එක තමයි ෙටරන්ස් 
සිල්වාට තිෙබන පශ්නය. එම නිසා මම ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන් 
ඇත්තටම අෙප්- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  දැන් ඔබතුමා ෙඩොක්ටර් පාෙදණිය  ගැනත්, 

ෙටරන්ස් සිල්වා ගැනත් ෙපෞද්ගලිකව  ෙබොෙහෝ කාරණා කිව්වා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙන්.  ඒ මහත්වරුන්ට ඒ සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු ලබාදීමට 
තිෙබන අවස්ථාව ෙමොකක්ද? ෙම් සභාෙව් පාෙදණියත් නැහැ, 
ෙටරන්ස් සිල්වාත් නැහැ. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒක පත්තරෙයන් කියන්නත් පුළුවන්. ඕෙන් නම් මට 

පාෙදණියව හම්බ ෙවන්න පුළුවන් රූපවාහිනී  සංවාදයකදී. මට 
පාෙදණියව රූපවාහිනි සංවාදයකදී හම්බ ෙවනවා නම් මම 
කැමැතියි. අපි මිතෙයෝ. ඒ වාෙග්ම මම ඒ අයට උදවු කරලාත් 
තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්]  මම කියන්නම්, කලබල ෙවන්න එපා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙම් රෙට් දරු වන්  
463,000ක් ජාත්යන්තර පාසල්වල ඉෙගන ගන්නවා. අපි ෙම් 
දරුවන්ව අෙප් විශ්වවිද්යාලවලට ගන්ෙන් නැහැ. ෙම් සියල්ලන්ම 
සල්ලිකාරයන්ෙග් දරුෙවෝද? නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ෙහොඳ ඉස්ෙකෝලයක් හම්බ වුෙණ් නැති වුණාම 
අම්මලා තාත්තලා ණය ෙවලා, රත්තරන් බඩු උගස් තියලා, ඉඩම් 
උගස් තියලා ෙහෝ දරුවා international school එකකට දානවා. ඒ 
දරුවා පිට රට යවන්න සල්ලි නැහැ. අපි ඒ දරුවන්ට ෙම් රෙට් 
අවස්ථාවක් ලබාදීම වැරැදිද? මම කියන්ෙන් නුවරඑළිෙය් ළමයාට 
ෙම් සැෙර්- 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඉක්මනින් අවසන් කරනවා. නුවරඑළිෙය් ළමයාට ෙම් සැෙර් 

"B"  සාමාර්ථ 2යි, "C" සාමාර්ථ 1යි. ඒ දරුවාව Medical College 
එකට අහු ෙවනවා. නමුත් ඒ දරුවා එක්ක එක කාම රෙය් පාඩම් 
කළ නුවර දිස්තික්කෙය් ළමයා "A" සාමාර්ථ 2යි, "B" සාමාර්ථ 
1යි. ඒ දරුවා අහු ෙවන්ෙන් නැහැ. SAITM එෙක් quality ගැන 
කථා කරන විට ෙම් ගැනත් මම කියන්න කැමැතියි. අපි  Medical 
Collegesවලට ළමයින් ගන්ෙන් කම  තුනකටයි.   සියයට 40ක්  
ලකුණුවලින් ගන්නවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි "A" 
සාමාර්ථ 3ක් තිෙබන අය එයට ඇතුළත් ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම අපි 
සියයට 55ක්  district quota එක යටෙත් ගන්නවා.  කිලිෙනොච්චිය, 
මන්නාරම දිස්තික්කවලින්  මඩකළපුව ෛවද්ය විද්යාලයට "S" 
සාමාර්ථ 3ක් තිෙබන ළමයිනුත් ඇතුළත් ෙවනවා.  අපි තව සියයට 
5ක්  අති දුෂ්කර කියලා ගන්නවා, අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි.   
ඒක ෙම් ළමයින්ට ෙදන අවස්ථාවක්. නමුත් SAITM  එකට 
විෂයන් 3ක්  සම්මාන ෙදකක් සහිතව සමත් නැත්නම් ඉල්ලුම් 
පතයක්වත් පිළිගන්ෙන් නැහැ; භාර ගන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි 
ඇත්ත.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසාන වශෙයන් 
ඔබතුමාට කියනවා, අෙප් ෙම් පතිපත්ති පකාශනය අරෙගන 
බලන්න කියලා. ෙම්ක මම හදපු එකක්.  National Higher 
Education Strategic Management Plan of Sri Lanka.  ෙම්ෙක් 
ලියා තිෙබන ෙද් බලන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
"To be an international hub of excellence in higher education 
by 2020."   විෙද්ශීය දරුවන් ෙම් විශ්වවිද්යාලවලට ෙග්න්න අපට 
ඕනෑකම තිබුණා. මම ඔබතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි, විෙද්ශීය 

දරුවන්ට ලංකාෙව් ශිෂ්යත්ව ෙදන කමයක් අපි පටන් ගත් බව. ෙම් 
පතිපත්ති පකාශනය අර ෙගන බලන්න. ෙම්ෙක් තිෙබනවා,  "Sri 
Lankan Government Scholarship for Foreign Students."  
කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ යුග ෙය් අපි ෙම් විශ්වවිද්යාලය පටන් 
ගත්තා. අපි ෙම්ක hub එකක් කරන්න; ආසියාෙව් අධ්යාපන 
ෙක්න්දස්ථානයක් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒෙක් තිෙබන 
objectives බලන්න.  Objective 1.A states, I quote:  

"by increasing the access to state Universities from 22,000 in 
2011 to 25,500 by 2015."  

අපි ඒක 27,000 දක්වා වැඩි කළා. දැන් අද ඒක 30,000 දක්වා 
යනවා. ඒක 50,000 දක්වා ෙගන යන්නයි ඇමතිතුමාෙග් 
ඉලක්කය. Objective 1.B states, I quote:  

"by increasing the access to Non University Higher Education 
(SLIATE) from 4,900 in 2011 to 6,000 by 2015."   

අපි ෙම් ඉලක්කයට ගියා. දැන් 10,000 දක්වා 15,000 දක්වා 
ෙගන යන්න ඇමතිතුමා plan කරනවා.  

 ඊළඟට, Objective 1.C states, I quote: 

"by increasing the access through National Online Distance 
Education Service (NODES) from 1,500 in 2011 to 5,000 by 
2015. " 

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙදවැනි අරමුණ -
Objective 2- ෙම්කයි:   

"Facilitate non state higher education sector to expand the access 
through the academic stream to reach the annual intake to be 
10,000 by 2015."  

ෙම්ක තමයි අපි කෙළේ. ඒ නිසා තමයි අපි ඉංජිෙන්රු උපාධිය 
පිරිනමන ආයතන 8කට උපාධි පදානය දුන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි 
SAITM එකටත් දුන්ෙන්. අපි උත්සාහ කළා, ලංකාවට බිතාන්ය 
විශ්වවිද්යාලයක් ෙග්න්න. බිතාන්ය විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා 
මාත් එක්ක මීරිගමට ගිහිල්ලා ඒකට මුල් ගල තිබ්බා. බැසිල් 
රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිතුමා අපට අක්කර 100ක් දුන්නා. හැබැයි, ඒ 
අය ආෙව් නැහැ.  මානව හිමිකම් පශ්න නිසා Board of 
Governors  විරුද්ධ ෙවලා ඒ අයට එන්න බැරි වුණා. ඒ වාෙග්ම 
අපි ඉන්දියාෙව් මනිපාල් විශ්වවිද්යාලෙයනුත් ෙගන්වුවා. ඒ සඳහා 
කටුනායක පෙද්ශෙයන්  අක්කර 90ක් ලැබුණා.  ඒ අය  කිව්වා, 
"We will see what happens to the Malabe SAITM." කියලා. 
ඒ විධියට තමයි ඒ අය නැවතුෙණ්.  

ෙම් රෙට් 'A' සාමාර්ථ තුනක් අරෙගනත්  ෛවද්ය විද්යාව 
හදාරන්න බැරි දරුෙවෝ  මහනුවර දිස්තික්කෙය්; ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය්;  ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ; ගාල්ල දිස්තික්කෙය්;  මාතර 
දිස්තික්කෙය් ඉන්නවා. ෙම් දරුවන්ට සල්ලි නැති ෙවන්න පුළුවන්.  
නමුත් ඒ අයට bank loans  ගන්න පුළුවන්.  ඉංජිෙන්රු විද්යාව 
කරන දරුෙවෝ හුඟ ෙදෙනක්  bank loans  ලබා ගන්නවා.  
බැංකුවලින් රුපියල් ලක්ෂ 15ක්, 20ක් දක්වා  loans ෙදනවා. 
ඉංජිෙන්රු ශිෂ්යයන්ට, ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ට  loans  ගන්න පුළුවන්.  
ෙනොෙයකුත් බැංකුවලින්, මූල්ය ආයතනවලින් ළමයකුට 
ෙදන්ෙනකුට  ශිෂ්යත්ව ලැෙබයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා,  
ලංකාෙව් සිටින පිටරට ගිහින්  ඉෙගන ගන්න සල්ලි නැති 
සාමාන්ය පන්තිෙය් දරුවකුට ශිෂ්යත්වයක් අරෙගන හරි, 
බැංකුෙවන් ණයක් අරෙගන හරි ෙම් රෙට් ෛවද්ය විද්යාලයක 
ඉෙගන ෙගන ෛවද්යවරෙයක් ෙවන්න තිෙබන නිදහස නැති 
කරන්න  එපා. ඒක තමයි අධ්යාපනෙය් නිදහස කියන්ෙන්.  
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අෙප් ඇමතිතුමාත් ගරු සභාෙව් සිටින අවස්ථාෙව් මා කියන්න 
කැමැතියි,  ඒ ගමන්ම අපි සබරගමුව ෛවද්ය පීඨයත්  පටන් 
ගන්නවා. අපි වයඹ ෛවද්ය පීඨය ඉතා ඉක්මනින් පටන් ගන්නවා;  
ඌව-ෙවල්ලස්ස ෛවද්ය පීඨය ඉතා ඉක්මනින් පටන් ගන්නවා. ඒ 
විධියට රජෙය් විශ්වවිද්යාල ඇති කරලා අපි නිදහස් අධ්යාපනය 
පුළුවන් තරම් පුළුල් කරනවා. ඒ ගමන්ම ආසියාෙව් දරුවන්ට 
ෙහොඳ අධ්යාපන මධ්යස්ථානයක් හැටියට ලංකාව දියුණු කරන්න 
අපට පුළුවන්. අද SLIIT එෙක් විෙද්ශීය දරුවන් තුන්සිය ගණනක් 
ඉන්නවා. SAITM එෙක් විෙද්ශීය දරුවන් හැත්තෑ ගණනක් 
ඉන්නවා. ෙකොතලාවල පීඨෙය් විෙද්ශීය දරුවන් සියයක් විතර 
ඉන්නවා. ඒ විධියට විෙද්ශීය දරුවන් ෙගොඩාක්  ඉෙගන ගන්න ෙම් 
රටට එනවා. ඒ නිසා ෙම් රට ෙහොඳ අධ්යාපන මධ්යස්ථානයක් 
බවට පත්  කරන්න තිෙබන ඉඩකඩ අහුරන්න එපා.  

SAITM එක පිළිබඳව අධිකරණ තීන්දුව ඉතා පැහැදිලියි. අෙප් 
ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා වාෙග් අයට අධිකරණ තීන්දුව 
පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැත්නම්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න පුළුවන්.  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්ෙන් නැතිව, තීන්දුව අරෙගන කර බා 
ෙගන ඉන්ෙන් ඇයි?  යන්න, ෙම් නීතිය හරි පැහැදිලියි. නීතියට 
ෙහොර කරන්න බැහැ. ඒ නිසා SAITM එෙක් දරුවන්ට 
ෛවද්යවරුන් හැටියට ෙම් රෙට් ලියාපදිංචි වීමට තිෙබන ශුද්ධ 
අයිතිය ෙහළා දකින්න එපා; එයට විරුද්ධ ෙවන්න එපා කියමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා.  
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் நைடெப கின்ற SAITM தனியார் ம த் வக் 
கல் ாி ெதாடர்பான விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வைதயிட்  
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இன்ைறய உலக ேபாக்குகளின் 
அ ப்பைடயில் தனியார் ம த் வத்தின், தனியார் ைறக் 
கல்வியின் வளர்ச்சியான  மிக க்கிய பாத்திரத்ைத 
வகித் க்ெகாண் க்கின்ற . இவ்வா  தனியார் ைறகைள 
நா ய மாணவர்களின் கல்வித் ைறயில் வளர்ச்சி 
இ க்கின்றெபா ம், இந்த மாணவர்க ைடய கல்விைய ஒ  
வியாபாரப் ெபா ளாக, தலாளிகளின் ெசாத்தாக 
மாற் கின்ற நடவ க்ைககள் இந்த நாட் ல் மிக ேமாசமாக 
நைடெபற் க்ெகாண் ப்ப  கவைலயளிக்கின்ற . SAITM 
என்ற நி வனம் எவ்வா  உ வாக்கப்பட்ட ? அ  என்ன 
அ ப்பைடத்  ேதைவகேளா  உ வாக்கப்பட்ட ? அதன் 
உ வாக்க காலம் என்ன? இவ்வாறான விடயங்கைள நாங்கள் 
க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். “Information and Technology, 
management and finance, engineering, nursing, languages, health 
science but a medical degree programme is not included” என்ற 
வார்த்ைதகேளா  - அதாவ , ம த் வம் தவிர்ந்த ேவ  

ைறகைளச் ெசால் த்தான், இந்த நாட் ேல SAITM என்கிற 
நி வனம் ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்ற . அவ்வா  
ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த SAITM நி வனம் இப்ெபா  
ம த் வக் கற்ைகெநறிைய ம் வழங்குகின்ற . கடந்த 9 
ஆண் களாக இந்தக் கல் ாியி ைடய ெசயற் பா கள் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. இவ்வா  நைடெப  
கின்றேபா  பல ெபாய்கள் ெசால்லப்பட் க்கின்றன; பல 
தவறான விளம்பரங்கள் ெசய்யப்பட் க்கின்றன; பல 
மாணவர்கள் சில ேவைளகளில் தவறான வழிக்குக் 
ெகாண் ெசல்லப்பட் க்கக்கூ ம்!  

ஒ  நாட் ேல சுகாதாரம் மிகமிக க்கியமான . அதி ம் 
அந்த நாட் ேல வா கின்ற மக்க ைடய ேதகாேராக்கிய ம் 

அவர்க ைடய வாழ்க்ைக அந்தஸ் ம் ேபணப்பட 
ேவண் மானால் அந்த நாட் ன் சுகாதாரம் மிகப் 
பிரதானமாகக் க த்திேல எ க்கப்பட ேவண் ம். இவ்வாறான 
சுகாதாரத்ைதப் ேப கின்ற இந்த நாட் ேல ஒ  தனியார் 
ம த் வக் கல் ாி பணத்தின் அ ப்பைடயிேல 
ைவத்தியர்கைள உ வாக்க ெமன்றால், ஏைழ 
மாணவர்கள் பலர் ம த் வத் ைற பற்றி நிைனக்கேவ 

யாதி க்கும். குறிப்பாக எனக்கு ன் ேபசிய ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் வெர யா, கண்  ேபான்ற 
இலங்ைகயின் பல மாவட்டங்களில் 3 'ஏ' சித்திகைளப் ெபற்ற 
மாணவர்கள் ம த் வக் கல் ாிக்குப் ேபாக யாமல் 
இ க்கிறார்கள் என்  ெசான்னார். அவ்வாறான 
மாணவர்களில் அ த்த ள்ளி நிைலயில் இ ப்பவர்கைள, 
இவ்வாறான ம த் வக் கல் ாிகைள ஆரம்பித்  - அைவ 
ஒ  பல்கைலக்கழகக் கல் ாியாக அல்ல  ஒ  தனியார் 
பல்கைலக்கழகமாக இ ந்தால்கூட பரவாயில்ைல - அவற்றில் 
கற்பிப்பதற்கு நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளலாம். 
அைதவி த் , இதைன ஒ  தனியார் நி வனமாக குைறந்த 

ள்ளிகைள எ த்தவர்கைள ைவத்  பணத்தின் அ ப் 
பைடயில் ைவத்தியர்கைள உ வாக்குகின்ற நிைலைமயான  
ஏைழ மாணவர்கைள ெவகுவாகேவ பாதிக்கும்.  

இலங்ைகயிேல ஒ  காலத்தில் ெசாந்த ெமாழியில் கல்வி 
கற்க யாமல் பலர் இ ந்தி க்கிறார்கள். தாய்ெமாழிக் 
கல்வி அறி கஞ் ெசய்யப்பட்ட பின்னர்தான் இந்த நாட் ேல 
பல்ேவ பட்ட ைறகளில் அபிவி த்திகள் ஏற்பட் க் 
கின்றன. நான்கூட தாய்ெமாழியிேல கற்க யாமல் 
ேபாயி ந்தால், பல்கைலக்கழக ெவட் ப் ள்ளிக்குள் 
வர யாமல் ேபாயி ந்தால், சிலேவைள என  உயர் 
கல்விைய நான் ெபற யாமல் ேபாயி க்கும். ஆகேவ, ஏைழ 
மாணவர்கள் கல்வி கற்க ேவண் மானால், அவர்க ைடய 
கல்வியிேல மாற்றங்கள் ெகாண் வர ேவண் மானால், இந்த 
SAITM பற்றிச் சிந்திக்கின்ற ஒவ்ெவா வ ம் வித்தியாசமான 

ற்ேபாக்கு சிந்தைனகைளக் ெகாண் க்க ேவண் ம். 
நாங்கள் SAITM க்கு எதிரானவர்கள் அல்லர். ஆனால் SAITM 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர் அதன  ெதாடர் நடவ க்ைககள் 
சாியானைவயா? அ  ெகாண் ெசல்லப்ப கின்ற வழி 

ைறகள் சாியானைவயா? என்கின்ற பல்ேவ பட்ட 
விமர்சனங்கள் காணப்ப கின்றன. பல்கைலக்கழக மாணவர் 
களா ம் GMOA இனா ம் இந்தக் க த் க்கள் 

ன்ைவக்கப்ப கின்றன. இதைனவிட, இலங்ைகயில் 
பல்ேவ  ைறசார்ந்தவர்களால் இந்தக் க த் க்கள் 

ன்ைவக்கப்ப கின்றன.  

இலங்ைகயிேல காணப்ப கின்ற ெமாத்தப் 
பல்கைலக்கழகங்களில் 8 ம த் வ பீடங்கள் இ க்கின்றன. 
இவற்றில் கல்விகற்  வ டாந்தம் சராசாி 2,200 க்கு ேமற்பட்ட 
ைவத்தியர்கள் ெவளிேயறிக் ெகாண் க்கிறார்கள். ஆனால், 
இலங்ைகயில் இரண்  ேகா ையத் தாண் யி க்கின்ற மக்கள் 
ெதாைகக்கு இந்த 2,200 மாணவர்களில் எத்தைன ேபர் இந்த 
நாட் ந்  பணி ாிகின்றார்கள்? எத்தைன ேபர் இந்த 
நாட் ள்ள மக்க க்கான ம த் வ ேசைவயிேல ஈ ப  
கிறார்கள்? என்ற ேகள்விகள் இந்த மக்களிடம் இ க்கின்றன.  

அேதேபால கி பா, ரஷ்யா, இந்தியா ேபான்ற நா களில் 
ம த் வக் கல்விையக் கற்ற பிற்பா  அவர்கள் இந்த 
நாட் க்கு வந்  இங்குள்ள ம த் வத்திற்கான தைடநிைல 
ேப ச் சான்றிதழ்கைளப் ெபற்ற பிற்பா  அவர்கள் ம த் வ 
மாணவர்களாக மாறிக்ெகாள்கிறார்கள். இந்த அ ப்பைடயில் 
கூட இந்தக் கல்விையப் ெபற் க்ெகாள்கின்ற மாணவர் 
க க்கு இ  எவ்வள ரம் ன்ேனற்றத்ைதக் 
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ெகா த்தி க்கிற ? எனேவ, இ க்கின்ற 8 ம த் வ 
பீடங்கைள அதிகாிக்கலாம், 12 ஆக மாற்றலாம். இந்த SAITM 
ேபான்ற தனியார் நி வனங்கைள உ வாக்கி காசுக்குக் 
கல்விைய விற்  ைவத்தியர்கைள உ வாக்குகின்ற 
நிைலைமைய மாற்றி, பீடங்கைள அதிகாிப்பதன் லமாக 
மாணவர்களில் அ த்த த்த தரங்களி ள்ளவர்கைள 
உள்வாங்க ம்.  

இந்த SAITM நி வனம் nurses ஐ உ வாக்குவதாகக் 
குறிப்பிட் க்கிற . இலங்ைகயிேல தாதியர்க க்கு மிகக் 
கூ தலான தட் ப்பா  காணப்ப கின்ற . அதி ம் 
குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளில் ஒப்பீட்டளவிேல 
தாதியர்கள் மிகக் குைறந்தளவில் காணப்ப கின்றார்கள். 
சிங்களெமாழி ேபசுகின்ற தாதியர்தான் அதிகளவில் அந்தப் 
பகுதிகளில் பணியாற்ற ேவண் ய நிைலைமக்குத் 
தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த SAITM ேபான்ற 
நி வனங்களில் தாதியர்க ைடய பயிற்சிெநறிகைள ேமற் 
ெகாள்ளலாம். பல்கைலக்கழகங்கள் ைவத்தியத் ைறக்கு 
அ த்ததாக இ க்கின்ற தாதியர் ைறயிேல ஒ  நல்ல 
பட்டத்ைத வழங்கக்கூ ய வைகயிேல இதைன ன்ேனற்ற 
கரமாக ெசய்ய ேவண் ம். இவ்வா  ெசய்கின்றேபா தான் 
இந்த SAITM இன் ெசயற்பா கள் சாியானதாக அைமய 

ம். ஆகேவ, ைவத்தியத் ைற ஒ  தனியார் ைறயாக 
மா கின்றேபா  அ  பணத் க்குாியதாக மா ம். 
ெவளிநா களிேல பல தனியார் பல்கைலக்கழகங்கள்தான் 
இந்த ைவத்தியத் ைறைய அல்ல  ஏைனய ைறசார்ந்த 
பட்டங்கைள வழங்குகின்றன. அதற்கு ஓர் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
பல்கைலக்கழகச் சான்றித ம் வழங்கப்ப கின்ற . SAITM 
க்கு எந்தப் பல்கைலக்கழகத்தின் அங்கீகாரம் இ க்கின்ற ? 
SAITM க்கு இலங்ைகயிேல ஏதாவெதா  பல்கைலக்கழகம் 
ெபா ப் க் கூ கின்றதா? அல்ல  அதற்கு ஏதாவ  
ெவளிநாட் ப் பல்கைலக்கழகம் ெபா ப் க் கூ கின்றதா? 
அவ்வா  ஒ  பல்கைலக்கழகத்தின் கீழ் இல்லாத SAITM 
என்கின்ற நி வனம் எவ்வா  ம த் வச் சான்றிதைழ 
வழங்கக்கூ ய தகுதிையக் ெகாண் க்க ம்? ஆகேவ, 
இ  ெபா த்தமற்ற . இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற மக்கைள 
அவர்கள் வா ம்ேபாேத ெகால் கின்ற நிைலைமைய இ  
உ வாக்குகின்ற . பணத்தின் அ ப்பைடயில் 
ைவத்தியர்கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற ர்சுவாக்களின் 
பரம்பைர ெதாடர்ச்சியாக இந்த நாட் ேல ெகாண்  
வரப்ப மா? இ  மிகமிக க்கியமாக சிந்திக்கப்பட ேவண் ய 
ஒ  விடயமாகும்.  

இந்த நாட் ன் வடக்கு, கிழக்கிேல பட்டதாாிகள் 
ேபாராட்டம் நடத் கின்றார்கள். பட்டம்ெபற்ற மாணவர் 
க க்கு ேவைல இல்ைல. பல்ைலக்கழகங்கள் பட்டதாாிகைள 
உ வாக்குகின்றன. அவர்கள் ெவ ம் 'பட்ட'தாாிகளாகேவ 
மாறிப்ேபாகிறார்கள். ஆகேவ, பட்டம் ெபற்  ெவளியிேல 
வ பவர்களின் நிைல என்ன? அவர்க ைடய அ த்த 
ெசயற்பா  என்ன? ஒ  நல்ல நிைலைய அைடயக்கூ ய 
வைகயில் தனியார் ைறையேயா, அரச ைறையேயா 
நாடக்கூ ய அள க்கு அவர்க க்கு ெதாழில் வாய்ப் க்கள் 
எங்ேக உ திெசய்யப்பட் க்கின்றன?  

யாழ்ப்பாணக் கச்ேசாிக்கு ன்பாகப் பல நாட்களாகப் 
பட்டதாாிகள் அங்கி ந்ேத உணவ ந்தி சத்தியாக்கிரகம் 
நடத் கிறார்கள்; உணைவத் தவிர்த்  உண்ணாவிரதப் 
ேபாராட்டம் நடத்திக் ெகாண் க்கின்றார்கள். இவ்வா  

தங்க ைடய ேநர  எதிர்ப்ைப அவர்கள் ேபாராட்டத்தி 
டாக ெவளிக்காட் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். பட்டம் 

ெபற்  4 - 5  வ டங்கள் கடந் ம் அவர்க க்கு ேவைல 
இல்லாத நிைல! இந்த நிைல கிழக்கு மாகாணத்தி ம் 
ெதாடர்கின்ற ; வடக்கு மாகாணத்தி ம் ெதாடர்கின்ற . 
இலங்ைகயின் ஏைனய பகுதிகளி ம் பட்டதாாி மாணவர்கள் 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் க்கின்றார்கள். பட்டங்கைளப் 
ெபற்றவர்கைள, த்திஜீவிகைள, கல்வியலாளர்கைள இந்த 
நா  எவ்வா  க கின்ற ? இவர்க க்கு என்ன 
வழங்கலாெமன்  இந்த அரசு சிந்திக்கின்ற ? அதற்கான 
திட்டம் என்ன?  

ஒ  நாட் ன் அபிவி த்தி என்ப  அ ப்பைடக் கல்வியின் 
ைமயப் ள்ளியி ந்  ெதாடங்குகின்ற . இங்கு வழங்கப்ப  
கின்ற கல்வி நல்லெதன் ம் ஆேராக்கியமானெதன் ம் 
நாங்கள் ேபசுகின்ேறாம். அவ்வாறான கல்வி இந்த நாட் ேல 
வாழ்கின்ற மக்களின் அ த்த பரம்பைரக்கு என்ன 
சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா க்கப்ேபாகின்ற  என்பைத நாங்கள் 
சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம். ஆகேவ, யாழ்ப்பாணக் 
கச்ேசாிக்கு ன்பாக உண்ணாவிரம் இ க்கின்ற பட்டதாாி 
க ைடய நிைலைய ம் கிழக்கு மாகாணத்திேல 
உண்ணாவிரதம் இ க்கின்ற பட்டதாாிக ைடய நிைலைய 

ம் இலங்ைக ரா ம் தங்க க்கு ேவைல வழங்குமா  
ேபாராட்டம் நடத் கின்ற பட்டதாாிகளின் நிைலைய ம் 
அரசாங்கம் கவனத்திெல க்க ேவண் ெமன்பைத நான் இந்த 
இடத்திேல பதி ெசய்கின்ேறன்.  

மிக க்கியமாக, SAITM நி வனத்தின் ெசயற்பா  
உடன யாகேவ ஒ  க்கு வரேவண் ம்.  இ  
ெவ மேன ஆய் க்குாிய விடயமல்ல. இத டாக தற்ேபா  
இ க்கின்ற மாணவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடா . அவர்கைளத் 
ெத விேல விடேவண் ெமன்  நாங்கள் ெசால்லவில்ைல. 
அவர்கள் ஒ  பல்கைலக்கழகத்ேதா   இைணக்கப்படலாம், 
அல்ல  SAITM ஒ  தனியார் பல்கைலக்கழகமாக ஆக்கப்பட 
ேவண் ம் அல்ல  SAITM இலங்ைகயில் இ க்கின்ற 
பல்கைலக்கழகத்தின் ஒ  பீடமாக மாற்றப்பட ேவண் ம். 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்கள  ேபச்ைச 
த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 

 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்!  

அவ்வா  மாற்றப்ப கின்றெபா  அத ைடய 
ெப மதி அதிகாிக்கப்ப ம்; அத ைடய கல்வித்தரம் அதிகாிக் 
கப்ப ம். அந்தக் கல்வித்தரத்தி டாக அவர்க ைடய 
ம த் வத் ைற சார்ந்த சான்றிதழ் ெப மதிக்குாியதாக 
மாற்றப்ப ம். ஆகேவ, அவ்வாறான நிைல உ வாக்கப்பட 
ேவண் ம். இந்த நாட் ன் மாணவர்கள் ெவளிநா களில் 
ேகா க்கணக்கில் பணத்ைதக்ெகாட்  ப த்  வ கின்றார்கள். 
அவர்க க்கு இங்ேக SAITM ேபான்ற private medical college - 
தனியார் ம த் வக் கல் ாியி டாக கல்வி வழங்குவதாக 
இ ந்தால் அதற்கு பல்கைலக்கழகத்தி டாக ஓர் 
உத்தரவாதம் வழங்கப்பட ேவண் ெமன்பைத வ த்தி, 
நிைற ெசய்கின்ேறன். 
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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 කාරක සභාපතිතුමනි, SAITM ආයතනෙය් 

ෙමම පශ්නය ගැන මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සෑෙහන්න කථා කර 
තිෙබනවා. අද විෙශේෂෙයන්ම ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කළාට පස්ෙසේ, ඇත්තටම මට කථා 
කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද, එතුමා තමයි SAITM ආයතනෙය් 
නිර්මාතෘවරයා. ඒක නිසායි මම එතුමාට කිව්ෙව්, "විවාදය ආරම්භ 
කරන්න." කියලා. එතුමා අපට වඩා ෙහොඳට දන්නවා SAITM 
ආයතනය ආරම්භ කරපු විධිය ගැන.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, SAITM එක පටන් 
ගත්ෙත් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්.  ඒක පටන් ගන්නෙකොට 
කවුරුවත් විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හැන්සාඩ් වාර්තා බලන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලා විරුද්ධ වුණා. හැබැයි ෙම් වාෙග් පාරට බැහැලා, 

වීථි සටන් කළාද? ෙම් වාෙග් විෙරෝධතා ආවාද? ෙම් වාෙග් කවුද 
විරුද්ධ වුෙණ්? සමහර කට්ටිය නිහඬව විරුද්ධ ෙවන්න ඇති. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන විට 
විරුද්ධ වුණ බව මම දන්නවා. මමත් අහෙගන හිටියා. නමුත් ෙම් 
වාෙග් පාරට බැහැලා, විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය සම්පූර්ණෙයන්ම 
අකිය කෙළේ නැහැ. ෙම්ක පිටුපස තිෙබන්ෙන් SAITM ආයතනයට 
තිෙබන විරුද්ධත්වය ෙනොෙවයි; ෙම්ක ෙද්ශපාලනය. ඒක ඉතාමත් 
පැහැදිලියි.  

SAITM ආයතනෙය් ඉෙගන ගන්න ළමයින්ෙග් පමිතිය ගැන 
දැන් කථා කරනවා. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, 
පීඨාධිපතිවරු ෙගන්වලා, මම ඒ අය එක්ක සාකච්ඡා වට ෙදකක් 
පැවැත්වූවා. පීඨාධිපතිවරු කැමැති වුණා, ඒ ළමයින්ට ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාෙවන් පවත්වන විභාගයට ඉඳගන්න ෙදන්න. ළමයි 
කැමැතියි. SAITM එෙක් final exam එක pass ෙවලා ඉන්න 
ළමයින් කැමැතියි, SLMC එෙක් Licensing Exam එකට 
ඉඳගන්න. ඔබතුමන්ලා ඒකට සහෙයෝගය ෙදනවාද? දැන් 
කියන්ෙන්, SAITM ආයතනෙය් ඉෙගන ගන්න ළමයින්ෙග් 
පමිතිය ගැන ෙන්. ඒ ළමයින්ට වැඩ බැහැ; දන්ෙන් නැහැ කියලා 
ෙන්. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, SAITM කියන ආයතනය මුළුමනින්ම 

අෙහෝසි වන තත්ත්වය තුළ ඇතුෙළේ ඉන්න ළමයින්ට සාධාරණයක් 
ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්ය වන එකඟතාවකට අප කාටත් සාකච්ඡා 
කරලා එන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අෙප් එකඟතාව වන්ෙන්. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා ෙන්. ෙමතැන පශ්නය ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්, ළමයින්ෙග් පමිතිය ගැන ෙනොෙවයි. ඒ ළමයින් ශී 
ලංකා ෛවද්ය සභාෙවන් පවත්වන අවසාන විභාගයට ඉඳගන්න 
සූදානම්. ඉතින්, ඇයි ඒකට විරුද්ධ ෙවන්ෙන්? ඒෙකන්ම 
ෙපෙනනවා ෙම් පශ්නය පමිතිය ගැන ෙනොෙවයි කියලා. ෙම්ක 
පිටුපස තිෙබන්ෙන්, ෙද්ශපාලනය. සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙද්ශපාලනය. ෙමොකද, මැතිවරණ ෙදකක් පැරදිලා තමයි ඉන්ෙන්. 
ජනාධිපතිවරණය සහ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය පැරදුණු නිසා 
සමහර අයට එම පරාජය දරා ගන්න බැහැ. එම පරාජය භාර ගන්න 
කැමැති නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගැන කියනවා නම්, අපි 
තමයි නිදහස් අධ්යාපනය ආරම්භ කෙළේ. 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි නිදහස් අධ්යාපනය ආරම්භ 

කෙළේ. එම නිසා- [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හරි, හරි. මම කියන්නම් ෙකෝ, ඔයෙගොල්ෙලෝ තමයි පටන් 

ගත්ෙත් කියලා. ඔයෙගොල්ෙලෝ තමයි, නිදහස් අධ්යාපනය පටන් 
ගත්ෙත්.  නිදහස් අධ්යාපනය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා අපට 
උගන්වන්න ෙදයක් නැහැ. අපි තමයි ආරම්භ කෙළේ පාසල් 
දරුවන්ට ෙනොමිෙල් ෙපළ ෙපොත් ෙදන්න; uniforms ෙදන්න. 
අෙනක් එක තමයි, නව රජය බලයට පත් වුණායින් පස්ෙසේ- 
[බාධා කිරීම්] 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Anura Dissanayake. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම දන්න විධියට එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිහිෙටව්ෙව් 1946දී. 

නිදහස් අධ්යාපන පනත ආෙව්, 1945දී. එතෙකොට ෙකොෙහොමද 
ඔබතුමන්ලා-  [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ආචාර්ය සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා-  [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. මම ෙම් කියන්ෙන්, එත ෙකොට "එක්සත් ජාතික පක්ෂය" 

කියලා පක්ෂයකුත් නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ආචාර්ය සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා එක්සත් 

ජාතික පක්ෂෙය් පතාක ෙයෝධෙයක්. [බාධා කිරීම්] එතුමා පතාක 
ෙයෝධෙයක්.  [බාධා කිරීම්] පතාක ෙයෝධෙයක්.  

 
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 කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe. 

 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා- [බාධා කිරීම්] ගරු 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමන්ලා පිළිගන්ෙන් නැති වුණාට අද රෙට් තිෙබන මතය 

ඒකයි. විෙශේෂෙයන් මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් රජය බලයට පත් 
වුණාට පස්ෙසේ විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයින්ට අවශ්ය සියලු පහසුකම් අපි 
ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මට 

තත්පරයක් ෙදන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, නිදහස් අධ්යාපන පනත 
1945 ෙගනා එක ඇත්ත. නමුත්, ආචාර්ය සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමා 1946 එක්සත් ජාතික පක්ෂය පටන් ගන්න 
ෙකොට එහි සාමාජිකෙයකු විධියටත්, 1948දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් තරග කරලා පරාද ෙවලා, නැවත 1952දී තරග කරලා 
දිනුවා. එතුමා දිගටම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සාමාජිකෙයක් 

විධියට ඉඳන් තමයි නිදහස් අධ්යාපන කමය කියාත්මක කිරීෙම් 
කටයුත්ත කෙළේ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කරුණාකර, මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ගරු සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 

කන්නන්ගර මැතිතුමා මම නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙයන් 
තමයි ආෙව්. තමුන්නාන්ෙසේලා එතුමාව මතුගම ආසනෙයන් 
පැරැද්දුවා. පරදවලා,  එතුමා 1952දී අගලවත්ත ආසනෙයන් 
දිනුවාට පසුව තමුන්නාන්ෙසේලා එතුමාට අධ්යාපන ඇමතිකම 
ෙනොව පළාත් පාලන ඇමතිකමයි දුන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එතුමා අධ්යාපන ඇමති විධියට ෙනොෙවයි වැඩ කෙළේ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you continue with your speech. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යහ පාලන ආණ්ඩුව 

බලයට පත්වුණාට පසුව විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට අවශ්ය සියලු 
පහසුකම්  ලබා දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 2018 ෙවනෙකොට 
ෙන්වාසිකාගාර පහසුකම්  සියල්ලම අපි ලබා ෙදනවා. අපි ශිෂ්ය 
දීමනාව  - bursary  එක - වැඩි කරලා තිෙබනවා.  අපි Wi-Fi  
පහසුකම් දීලා තිෙබනවා.  iPad  අරෙගන දීලා තිෙබනවා. ඉතින්, 
අවශ්ය පහසුකම් ඔක්ෙකෝම අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් ෙම් 
ශිෂ්යයන්ට පශ්නයක් නැහැ. එම නිසා අපි ෙම් ළමයින්ට කියනවා, 
අතරමං ෙවන්ෙන් නැතිව කටයුතු කරන්න කියලා.  1971දීත් 
ළමයින්ව අතරමං ෙකරුවා; 1989දීත් ළමයින්ව අතරමං ෙකරුවා. 
අපි කියන්ෙන් අතරමං ෙවන්ෙන් නැතුව කටයුතු කරන්න 
කියලායි. [බාධා කිරීම්] 1971දී අෙප් ළමයින්ව අතරමං කරලා, 
1989 අෙප් ළමයි අතරමං කරලා, දැන් පමාදය ගැන අහනවා. 
[බාධා කිරීම්] අනික් එක, ෙම් ගැන දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කතා 
කරලා වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් ගැන නඩු තීන්දුවක් දීලා 
තිෙබනවා.  සයිටම් එක අධිකරණෙයන් පිළිෙගන තිෙබනවා. 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමොකක්ද දුන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අධිකරණ තීන්දුව අපි ඉදිරිපත් ෙකරුවා. ඒ කාලෙය් 

ඔබතුමන්ලා කිව්වා, "අධිකරණ තීන්දු පිළිගන්ෙන් නැහැ." කියලා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමොකක්ද, පිළිගත්ෙත්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"අධිකරණ තීන්දු පිළිගන්න." කියලා උසාවි යන්න කිව්වා. 

දැන් අධිකරණය පිළිගත්තාට පසුව ෙමොකක්ද, කරන්ෙන්? ෙම්කද 
ෙද්ශපාලනය? බංෙකොෙලොත් ෙවලා. බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලනයට 
බෙය් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් අල්ලාෙගන තිෙබනවා. අහිංසක 
දරුෙවෝ. මම ඒ දරුවන්ට කියනවා, ෙම් අයෙගන් මිදිලා නැවත 
වරක් විශ්වවිද්යාල කටයුතු ආරම්භ කරන්න කියා.  එෙහම කරන්න 
කියා අෙප් ෙම් දරුවන්ෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

අනික් එක, අද ඔවුන්ව පාරට ඇදලා දාලා තිෙබනවා. ෙම් 
පමාදය ගැන කථා කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමොකක්ද, තිෙබන 
අයිතිය. කී සැරයක් දරුෙවෝ පාරට ඇදලා දැම්මාද? ෙමොන අයිතියද 
තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා නීත්යනුකූලභාවය ගැන 
කිව්වා; පමිතිය ගැන කිව්වා. ෙම් ඔක්ෙකෝම පිළිබඳව  දින 9ක් 
උසාවිෙය් කරුණු පැහැදිලි ෙකරුවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අයට කියනවා, නඩු තීන්දුව කියවන්න 
කියලා. එහි පිටු 35ක් තිෙබනවා. අද ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
කරුණු අධිකරණයට ඉදිරිපත් ෙකරුවා. පමිතිය ගැන, 
නීත්යනුකූලභාවය ගැන කරුණු ඉදිරිපත් ෙකරුවා. ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා  නඩු තීන්දුව කියවන්න 
ෙකෝ. ඔබතුමා නඩු තීන්දුව කියවා නැහැ.  GMOA එෙක් 
මහත්වරුත් ඊෙය් මාව හමුවුණා. නමුත් නඩු තීන්දුව කියවා නැහැ. 
නඩු තීන්දුෙව් පැහැදිලිව ෙදපැත්තක් තිෙබනවා. ඉතින් අධිකරණ 
තීන්දුවක් පිළිගන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකක්ද අවසන් නිගමනය 
ෙවන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] තවම ගිහිල්ලා නැහැ.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම්, ඒ අභියාචනය අහනතුරු 
විශ්වවිද්යාල නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කරමු. ඇයි, ෙම් 
දරුවන් පාරට ඇදලා දාන්ෙන්. අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා 
නම් ඒ අභියාචනයට අවසන් තීන්දුව ලැෙබනතුරු අපි විශ්වවිද්යාල 
ආරම්භ කරමු ෙකෝ. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලා සහෙයෝගය ෙදන්න 
ෙකෝ.  [බාධා කිරීම්]  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙම් 
නඩු තීන්දුෙව් තිෙබනවා, පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙජනරාල් 
ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලෙය් ආරම්භ 
කරපු ෛවද්ය පීඨය ගැන.  ෙම් ෙගොල්ලන් ෙජනරාල් ශීමත් ෙජෝන් 
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලෙය්  ෛවද්ය පීඨයක් පටන් 
ගත්තා.  ෙම් නඩු තීන්දුෙව් 29 වන පිටුෙව් එය  තිෙබනවා. ඔබතුමා 
එය  කියවන්න.  

I quote:  

“When considering the two reports referred to above, it appears that 
one report has been made after inspecting SAITM and the other 
after inspecting FOM-KDU, but two different standards…” 

Sri Lanka Medical Council  එක පමිති ෙදකක්  - two 
standards - පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා කියලා සඳහන් වනවා.  
Kotelawela Defence University   එෙක් ෛවද්ය පීඨය පටන් 
ගනිද්දී එයට ඉස්පිරිතාලයක් තිබුෙණත් නැහැ. ෙම් නඩු 
තීන්දුෙවන් කියනවා, ඉස්පිරිතාලයක් නැතිව ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාව Kotelawela Defence University   එෙක් ෛවද්ය පීඨය 
පිළිගත් බව. ඒ ෙමොකද, ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාට බෙය්. ඕක 
තමයි. ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාට බෙය් තමයි ඒකට කැමැත්ත 
දුන්ෙන්. ඒක පසිද්ධ රහසක්. ඔබතුමාලා කෑ ගහනවා. අනික් එක 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා සයිටම් එකට ශිෂ්යත්ව දහයක් දුන්නා.[බාධා 
කිරීම්] එතෙකොට ඒක ෙහොඳයිද?  ඒක ෙහොඳයි. එතෙකොට ෙහොඳයි. 
රුපියල් මිලියන 600ක් මුදල් ලංකා බැංකුෙවන් දුන්නා.  

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ණයක් හරි දුන්නා  ෙන්. දැන් කියනවා, "නීත්යනුකූල නැහැ" 

කියලා. ලජ්ජයි.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
"මහරජාෙණෝ" කියලා සින්දුව කියපු ෙකනාටත් දුන්නා. එයත් 

SAITM එෙක් ෙන්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී 

කියන්න තිෙබන්ෙන් අපි දැන් ෙමෙහම වාද විවාද කළාට, අපි 
ෙදපැත්ෙත්ම  අය එකතු ෙවලා ෙම් ළමයින්ෙග් ජීවිත සුරක්ෂිත 
කරමු කියලායි. ඇයි, ෙම් ළමයි පාරට ඇදලා දාන්ෙන්? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අමාත්යතුමනි, දැන් විශ්වවිද්යාල ළමයි අධ්යයන කටයුතු 

අත්හැරලා තිෙබනවා, උද්ෙඝෝෂණවල නිරත ෙවනවා කියලා. 
ඔබතුමා උසස ් අධ්යාපන අමාත්යවරයා හැටියට ඔබතුමාෙග් 
වගකීම වන්ෙන් ෙමම පශ්නය විසඳීමයි. ඔබතුමා SAITM 
පාර්ශ්වෙය් පූර්ව නිගමනයක ඉඳෙගනයි ඉන්ෙන්. ඔබතුමා 
ෙමතැන ෙකොතැනකවත් අෙනක් පාර්ශ්වය ගැන වචනයක්වත් 
කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා,  නිකම් ෙමතැන ෙනවිල් පනාන්දු 
වාඩි වුණා වාෙග් ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම එකක් කියන්නම්. මම ෙනවිල් පනාන්දු මහත්තයාට 

අවුරුදු 10කින්වත් කථා කරලා නැහැ. එතෙකො ට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලාට වගකීමක් නැද්ද? ෙම් අවුස්සන අයට, 
වධකාගාර පවත්වන අයට ආණ්ඩුව ෙමෙහයවන්න, ඇමතිවරු 
ෙමෙහයවන්න පුළුවන් ද? ෙම් වධකාගාර පවත්වා ෙගන යන අය 
තමයි රට හදන්න එන්ෙන්. ඇමතිවරු හදන්ෙන් ෙම්ෙගොල්ලන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙප්රාෙදනිය 
විශ්වවිද්යාලෙය් වධකාගාර ෙමෙහය වූ ශිෂ්යයන්ෙග් වයස අවුරුදු 
32යි. They are 32 years old. විශ්වවිද්යාලෙය් අවුරුදු 12ක් ඉඳලා 
pass ෙවන්ෙන් නැතිව ෙම්ෙගොල්ලන්ෙග් එකම රැකියාව අලුෙතන් 
එන ශිෂ්යයන්ට නවක වධය ෙදන එක. ඒ සියලුම ශිෂ්යයන් අවුරුදු 
30ට වැඩියි; all of them are over 30 years. ෙමොකක්ද, 
ෙම්ෙගොල්ලන් කරන්ෙන්? ෙම්ෙගොල්ලන් ෙද්ශපාලනය කරනවා.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නීතිය කියාත්මක කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, සමහර ෙද්ශපාලන 

පක්ෂවල ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන්ෙන් අවනීතිය ෙන්? නවක වධයට 
විරුද්ධව එක වචනයක් කථා කළාද? ෙම් නිසා තමයි ෙම් අය 
අවුරුදු 50ක් ෙද්ශපාලනය කරලාත් තවම මන්තීවරු හතරයි, පහයි 
ෙම් පක්ෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. ජනමතයක් නැහැ; 
ෙපරටුගාමී පක්ෂයටත් නැහැ, අෙනක් අයටත් නැහැ. ජනමතය 
තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටයි, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයටයි. අපි ඒක පිළිගන්නවා. අන්න එම නිසා තමයි මම ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අෙප් මිතයන්ට කියන්ෙන් අපට 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියලා.  

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලා පටන් ගත්ත අය ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි 

කියන්ෙන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ෙම් දරුවා වැදුවා. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
වදපු ෙකනාත් ඔතැන වාඩි ෙවලා ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් අපට තමයි අලුත් දරුවා ආරක්ෂා කරන්න ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] වාද-විවාද අමතක කරලා අපි ෙම් දරුවා 
ෙවනුෙවන් පියවරක් ගනිමු. අෙප්  අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න. ඒ ළමයි අවසාන 
විභාගයට ඉඳ ගන්න කැමැති නම්, ඇයි විරුද්ධ ෙවන්ෙන්?  [බාධා 
කිරීම්] They are willing to sit for any exam :  any final exam 
or any licensing exam set by the SLMC. ඇයි, ඒකට විරුද්ධ? 
[බාධා කිරීම්] Please, පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පතිපත්තිමය ෙලස මුදලට, මසකට රුපියල් ලක්ෂ 

ෙදකහමාරක්  වැය කළ හැකි ෙකෙනකුට පමණක් ෛවද්ය උපාධි 
ලබා ගැනීම සඳහා  තිෙබන අවස්ථාව අහුරලා, දැන්  එම 
ආයතනෙය් ඉෙගන ගන්නා දරුවන් පිළිබඳ පශ්නය ෙවනම 
සාකච්ඡා කරන්න එකඟයි. හැබැයි, ෙම් පූර්ව ෙකොන්ෙද්සි සහිතව, 
ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් නඩු තීන්දුවක් දීලා තිෙබන ෙවලාෙව් අපි ෙම්ක වහන්න 

ගිෙයොත් අපට හිෙර් යන්න ෙවයි. [බාධා කිරීම්] ෙම්, ඔබතුමා  
කියන්ෙන් ෙමොනවාද? ෙම්ක වහන්න කියලා කිව්ෙවොත් අපට 
හිෙර් යන්න ෙවයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මාෙග් හිතවත් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 

ෙපළපාළි යනවා මම දැක්කා. ඔබතුමා සටන් පාඨ කියමින් යනවා 
දැක්කා. මට විරුද්ධවත් සටන් පාඨ කිව්වා. ඒවාට කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ. අපි ෙම්ක අවසන් කරමු. අවසන් කරලා ෙදෙගොල්ලන්ටම 
පිළිගත හැකි මාර්ගයකට යමු. දැන් ෙම් ආයතනය නීත්යනුකූලව 
කරලා තිෙබනවා ෙන්. දැන් අවුරුදු  හතකට පස්ෙසේ- [බාධා කිරීම්] 
ඒක අධිකර ණෙයන් නීත්යනුකූලව ලබා දී තිෙබනවා.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"නැහැ" කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උෙද් දහෙය් ඉඳලා 
හැන්දෑෙව් හතර දක්වා දින 8ක් අධිකරණෙය් ෙම් නඩුව තර්ක 
කළා. නීතිඥ මහත්වරු 15ෙදෙනක් ෙම් නඩුව ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටියා. ෙමෙහම තිෙයද්දී ෙම්ක පිළිගන්න බැහැ කියන එක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කරන අපහාසයක්. අපි නීතිය හදන තැන. අපි 
කියනවා නම්, ''අධිකරණ නඩු තීන්දුවක් පිළිගන්ෙන් නැහැ'' 
කියලා, ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරන අපහාසයක්. ෙමොකද, 
අෙප් අධිකරණ බලය තමයි උසාවිය හරහා කියාත්මක ෙකරුෙව්. 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා හැටියට 
කියන්ෙන්, ෙම් කාර්යය සඳහා අපට සහෙයෝගය ෙදන්න කියලායි. 
එෙහම නැතිව රට ගිනි තියන්න එපා. අපි ෙද්ශපාලනය කරමු. 
ඡන්ද දිනනවා, පරදිනවා. නමුත් ෙමෙහම ශිෂ්යයන් පාරට ඇදලා 
දමන්න ෙහොඳ නැහැ. මා කලින් කිව්වා වාෙග්, ශිෂ්යයන්ට අවශ්ය 
සියලු පහසුකම් අපි දීලා තිෙබනවා. දැන් ෙදන්න ෙදයක් නැහැ. 
අහන්න ශිෂ්යයන්ෙගන්.  [බාධා කිරීම්]  

395 396 

[ගරු  ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල   මහතා] 
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ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තව ෙමොනවාද ඕනෑ කියලා අහන්න? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙවන ෙමොනවාද අවශ්ය?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තව ෙමොනවා ෙහෝ ඕනෑ කිව්ෙවොත් තව ෙදනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශිෂ්යයන්ට අලුතින් ෙමොනවාද අවශ්ය? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතුමාත් පිටරට ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා ඉෙගන ගත්ත ෙකෙනක්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අධිකරණෙයන් පිළිෙගන තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] අන්න එම 

නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී,-[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!    

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙනක් කාරණය, විෙශේෂෙයන්ම, ෙම් ආයතනය පටන් ගැනීම 

ගැන මම  පසුගිය රජයට පශංසා කරනවා. [බාධා කිරීම්] ඔව්,  It is 
a very good thing. පසුගිය රජය වමට බර ආණ්ඩුවක්. වමට බර 
ආණ්ඩුවක් වුණත්, කාලීන අවශ්යතාව ෙත්රුම් අරෙගන ෙම් 
ආයතනය ආරම්භ කළා.  [බාධා කිරීම්] මට කාල ෙව්ලාව ලබාදීම 
ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. 

 

 
[අ.භා. 2.26] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෛවද්ය අධ්යාපනය 

සම්බන්ධව හා, අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය සහ අධ්යාපනය 
සම්බන්ධ හැම පාර්ශ්වයක්ම දැන් මහපාරට බැහැලායි තිෙබන්ෙන්. 
ලංකාෙව් ෛවද්ය පීඨ අෙටහිම ශිෂ්යෙයෝ පාෙර්, ෛවද්ය පීඨවල 

උගන්වන ආචාර්යවරු පාෙර්. ඒ වාෙග්ම, අෙප් රෙට් ෙරෝගීන්ට 
පතිකාර කළ යුතු දහස් ගණනක් රජෙය් ෛවද්යවරු විවිධ 
මට්ටම්වල උද්ෙඝෝෂණවල නිරත ෙවලා සිටිනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කිසිදු පාර්ශ්වයක් ගැන ෙනොසලකා තමයි 
ෙම් SAITM ආයතනය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්ෙන්. කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා කිව්වා, ''අවුරුදු දහයකින් ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයා 
හම්බ ෙවලා නැහැ'' කියලා. ඔබතුමාට එතුමා මුණ ෙනොගැහී 
තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඔබතුමාෙග් දියණියට හම්බ වුණාද 
කියලා අහලා බැලුවා නම්, ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයා ෙහෝ සමීර 
ෙසේනාරත්න හම්බ වුණු අන්තිම දවසත් කියයි. [බාධා කිරීම්] මම 
කැමැතියි, එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු  
සභාෙව් හිටියා නම්. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා හිටියා නම්,- 

[බාධා කිරීමක්] උත්තර ෙදන ෙකොට අහෙගන ඉන්න. [බාධා 
කිරීමක්] - 

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා මෙග් නම කිව්වා. 

මෙග් දියණිය එංගලන්තෙය් බැරිස්ටර්වරියක්. ඒ වාෙග්ම, එතුමිය 
මෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්. කාට ෙහෝ මාව හම්බ ෙවන්න වුවමනා 
වුණාම එතුමියට කථා කරනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ආ! ඒක ෙන්. ඔය එන්ෙන්. ඒක තමයි  මම කිව්ෙව්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමියට කථා කරනවා. මාව හම්බ ෙවලා නැහැ.[බාධා 

කිරීමක්] මාව හම්බ ෙවලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ෛවද්ය)  නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම කිව්ෙව් හම්බ වුණා කියලා විතරයි. [බාධා කිරීම්] ගරු 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සමහර කාරණාවලට ඇමතිවරයා 
මුණ ගැෙහනවාට වඩා ඇමතිවරයාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්, 
ඥාතිවරුන් මුණ ගැහීම තමයි ඒ අය දන්නා සූත්තෙර්.  

දැන් අපි ඉදිරිපත් කළ කාරණය ගැන කථා කරන්නම්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය 
මුදලට විකිණීම සම්බන්ධෙයන් පතිපත්තියක් හැටියට අපි 
විරුද්ධයි. ඒ පතිපත්තිය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා නම්; විවාද 
කරනවා නම් මීට වඩා කාලයක් අරෙගන විවාද කරන්න පුළුවන්.  
ෙම් SAITM ආයතනය ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලයටත්, 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයටත්, විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් 
සභාවටත් වංචා කරලා තමයි ආරම්භ කෙළේ සහ පවත්වා ෙගන 
යන්ෙන්. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා කියනවා ෙන් ෙම් 
ෙවනුෙවන් BOI එෙක් අනුමැතිය ලැබුණාය කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ළඟ තිෙබනවා 
2010.08.09 ෙවනිදා, එවකට ශී ලංකාෙව් ෛවද්ය සභාෙව් 
සභාපතිනිය වශෙයන් කටයුතු කළ මහාචාර්ය ලලිතා ෙමන්ඩිස් 
මැතිනිය BOI එෙක් සභාපතිවරයාෙගන් අහපු පශ්න කිහිපයක්. 
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. එහි නිශ්චිතවම උත්තර ෙදනවා ෙමන්න ෙම් 
ආකාරයට. ෙමොකද, ෙම් SAITM එක ෛවද්ය උපාධියක් පදානය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න අවසරයක් ඉල්ලලා තිබුෙණ්ත් නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ BOI 
එෙක් අනුමැතිය පැතුෙව් Nursing සහ Health Science සඳහායි. ඒ 
ෙදකට අනුමැතිය ගන්නවත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අවසරය 
ගත්තාද කියලා අහනවා. BOI එක කියනවා, “This approval was 
granted subject to the condition that the approval from the 
Ministry of Health and Nutrition be obtained prior to 
providing training in Health Science.” කියලා. ආෙයෝජන 
මණ්ඩලෙයන් පනවපු ෙම් ෙකොන්ෙද්සි ෙදෙකන් පළමුවැන්න වන, 
ෙසෞඛ්ය විද්යාවට සම්බන්ධ උපාධියක් ලබා දීෙම්දී ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් පූර්ණ අනුමැතියක් ඕනෑය කියන ෙකොන්ෙද්සිය අද 
වන තුරු සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. අපි අහන්ෙන්, ෙවනත් 
ආයතනයක් BOI එකත් එක්ක ඇති කරගත් එකඟතාව ෙමෙහම 
කඩ කළාට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද 
කියන එකයි. 2008.03.31වන දින BOI එෙකන් ෙනවිල් පනාන්දු 
මහතාට යවන ලද ලියුම මා ළඟ තිෙබනවා. අෙප් අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් එම ලිපිෙයන් ඔහුට කියනවා, "ෙසෞඛ්ය 
විද්යාවට සම්බන්ධ උපාධියක් ලබාෙදනවා නම් කලින් අනුමැතිය 
ලබා ගත යුතුයි" කියලා. අද වන ෙතක් ඒ අනුමැතිය ලබාෙගන 
නැහැ. එම නිසා ආෙයෝජන මණ්ඩලයට වංචා කර තිෙබනවා. 

ඊළඟට, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් කිසිදු ෙහෝ අවසරයක් 
ලබාෙගන තිෙබනවාද? ෙනවිල් පනාන්දු කියලා කියන්ෙන් 
පට්ටපල් ෙබොරුකාරෙයක්; ෙහොෙරක්. මා එෙහම කියන්ෙන් 
ෙමන්න ෙම් කාරණය නිසායි. ඔහු 2013 ෙපබරවාරි මාසෙය් 
27වන දා කඩුෙවල දිසා අධිකරණයට දිවුරුම් පකාශයක් ඉදිරිපත් 
කරනවා. "නාවල, ෙසේනානායක මාවෙත්, ෙදවන පටු ම ෙඟ් පදිංචි 
ෛවද්යාචාර්ය සිරිකාන්තුෙග් ආතර්  ෙනවිල් පනාන්දු වන මම 
ෙගෞරව පූර්වකව, අවංකව සහ සත්ය ෙලස පහත සඳහන් පරිදි 
පතිඥා ෙදමි" කියා, ඊට පස්ෙසේ කියනවා, "ෛවද්ය විද්යාලය 
සම්බන්ධව ෙර්ඛීය ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අමාත්යවරයාෙගන් 
ලිඛිතව අනුමැතිය ලබාෙගන ඇත" කියලා. ෙම් කියන්ෙන් 
කවදාද? 2013 ෙපබරවාරි මාසෙය් 27වන දා. ෙමෙහම සඳහන් කර 
තිෙබන්ෙන්, කඩුෙවල දිසා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරපු දිවුරුම් 
පකාශ ෙය්. හැබැයි 2013 ෙපබරවාරි 27වන දා ෙමම දිවුරුම් 
පකාශය අධිකරණයට දුන්නාට පස්ෙසේ, 2013 අෙපේල් මාසෙය් 
05වන දා එවකට ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතාෙග් 
අනුමැතිය සහිතව Dr. Nihal Jayathilaka ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලිපියක් ඉදිරිපත් 
කරනවා, “I was instructed by the Hon. Minister to inform 
you that he did not issue any letter in writing or otherwise or 
grant any approval to the effect of carrying out a Medical 
Faculty as SAITM and to award Medical Degrees in Sri 
Lanka” කියලා.   

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා ෙන් නඩු තීන්දුවක් දුන්නාය, 
ෙම්කයි, ෙම්කයි කියලා. උසාවියට ෙබොරු කරලා තිෙබන හැටි 
ෙකොෙහොමද? ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය ලැබුණු බවට 
දිවුරුම් පකාශයක් දී තිෙබන, පට්ටපල් ෙහොෙරක්, වංචාකාරෙයක්, 
ෙබොරුකාරෙයක් ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ආරක්ෂා කරන්න 
යන්ෙන්. එවකට ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා තමන්ෙග් ෙල්කම්වරයාට උපෙදස් දීලා ලිපියක් 
නිකුත් කරනවා, "ෙම් ආයතනය සම්බන්ධෙයන් අපි කිසිදු 
ආකාරයක අනුමැතියක් දීලා නැහැ"යි කියලා. ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය අනුමැතිය දුන්නාය කියලා ෙනවිල් පනාන්දු 
මහත්මයා දැන් පතවලින් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන්ෙන් එකම එක ලිපියයි. ඒ ලිපිය තමයි, 
2008දී ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ හා ෙපෝෂණ අමාත්යාංශෙය් letterhead 
එක යටෙත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් භාර 

අධ්යක්ෂවරයා හැටියට එවකට කටයුතු කරපු ෛවද්ය අමල් හර්ෂ 
ද සිල්වා මහතා විසින් අත්සන් කර එවන ලද ලිපිය. පළමුවන 
කණ්ඩායම් කිහිපය තුළ ඔහුෙග් දරුවකුත් ෙම් ආයතනෙය් ඉෙගන 
ගත්තා. ෛවද්ය අමල් හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ෙනවිල් පනාන්දුට 
ලියුමක් යවනවා, "Let me congratulate you for establishing a 
hi-tech private hospital with facilities for medical teaching in 
Malabe" කියලා. ෙම් ලිපිය දීලා තිෙබන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලක් හදන එකට ශුභ පතලා මිසක් ෙම් ආයතනයට ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය්  අනුමැතිය දීලා ෙනොෙවයි. ෙම් ලියුම තමයි ඔහු 
වංචාකාර ෙලස ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා අනික් පැත්ෙතන් 
කියන කාරණය ෙන්, විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අනුමැතිය ලැබුණාය කියන එක. අපි අද උෙද් ඇහුවා, විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් උපාධි පදානය කිරීෙම් බලය, උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා යටතට වංචනික ෙලස, 
කූට ෙලස අරෙගන උපාධි පදානය කිරීෙම් බලය ලබාදුන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ආෙයෝජන මණ්ඩලයටත්, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයටත්, UGC එකටත් ෙබොරු  කරලා තමයි අද දක්වා 
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් ෙම් හැම එකටම මුවා ෙවන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙම් රෙට් ජනතාව භය 
කරන්න, ෛවද්ය ෙසේවෙය්, ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් නිරත වන අය භය 
කරන්න -තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම හිතාෙගන ඉන්නවා- 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, උසාවි තීන්දුවක් දුන්නාය කියලා. මා 
අහපු පශ්නයකට ඊෙය් ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා උත්තර 
දුන්නා. මා ඇහුවා, පශ්නයක්. ෙමොකක්ද?  ෛවද්ය ආඥාපනත 
යටෙත් ලියා පදිංචි වී සිටින SAITM ආයතනෙය් සිසු කණ්ඩායම් 
කවෙර්ද කියලා මා ඇහුවා.  ඔහු කිව්වා, ෛවද්ය ආඥාපනත 
යටෙත් කිසිදු කණ්ඩායමක් ලියා පදිංචි ෙවලා නැහැ කියලා. ඒක 
හරි. ඊළඟට, ෛවද්ය ආඥාපනත යටෙත් ලියා පදිංචි වූ සිසුන්ට 
රජෙය් ෙරෝහල්වල සායනික පුහුණුව ලබා දීම සඳහා ශී ලංකාෙව් 
කවර ෙහෝ අධිකරණයක් විසින් ඔබ අමාත්යාංශයට නිෙයෝග කර 
තිෙබ්ද කියලා මම ඇහුවා. ෙම් පළමුවන නඩුෙව් ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? SAITM එෙක් ශිෂ්යෙයක් ගිහිල්ලා තමන්ට සායනික 
පුහුණුව ලබා ෙදන්න කියලා උසාවියට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. 
ඒෙක් වගඋත්තරකාර පාර්ශ්වය වුෙණ් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය. 
නඩුව ගන්න තිබුෙණ් 2014.09.18වන දින. 2014.09.17වන දා 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් ලිපියක් නිකුත් කර තිෙබනවා, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට. මා ළඟ ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒ ලිපිය. 
2014.09.17 දිනැති ඒ ලිපිය මඟින් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් එවකට 
හිටපු ෙල්කම් සුධර්මා කරුණාරත්න කියා තිෙබනවා, "ෙම් 
ළමයින්ට සායනික පුහුණුව ෙදන්න අපි එකඟ ෙවනවා" කියලා.  

එක පාර්ශ්වයක් උසාවි යනවා, සායනික පුහුණුව ඉල්ලලා. 
වගඋත්තරකාර පාර්ශ්වයක් ඉන්නවා. නඩු දිනයට දිනයකට 
කලින් උසාවිෙයන් පිටතදී ඒ ෙගොල්ලන් එකඟ ෙවලා උසාවියට 
කියනවා, අපි එකඟ වුණා, නඩුව ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ නැහැ 
කියලා. ඔන්න ඔෙහොම නඩු තීන්දු ලැබුෙණ්. ඒ නිසා උසාවිය 
තීන්දුවක් දුන්නා, “A joint motion dated 23.09.2014 
embodying terms of settlement signed by the Attorneys-at-
Law for the Petitioners and for the Respondents together 
with a letter dated 17.09.2014 has been filed. Counsels are 
moving to terminate these proceedings” කියලා. එෙහම නම් 
ඇත්තටම නඩුවක් ඉස්සරහට ෙගන යන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. 
පැමිණිලිකාර පාර්ශ්වයයි, වගඋත්තරකාර පාර්ශ්වයයි උසාවිෙයන් 
පිටතදී එකඟතාවකට ආවාට පස්ෙසේ නඩුව සමතයකට පත් කර 
ගන්නවා කියලා, උසාවිය තීන්දුවක් ෙදනවා එෙහම නම් එෙහම 

399 400 
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කරෙගන යන්න කියලා. ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් නඩු 
තීන්දු දුන්නා, දුන්නා කියලා කියන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් කාරණය 
කෙළේ නැහැ කියලා ෙන් ආෙයත් උසාවියට එන්ෙන්, උසාවියට 
අපහාස කළා කියලා. ඒ නිසා ෙම්වා ෙනොෙවයි නඩු තීන්දු. ෙදවන 
වතාෙව්දීත් තමුන්නාන්ෙසේලා නඩු තීන්දුවක් හැටියට ගත්ෙත් 
ෙමොකක්ද? එහිදී පැමිණිලිකාර පාර්ශ්වය ෙවන්ෙන් SAITM එෙක් 
ශිෂ්යාවක්. වගඋත්තරකාර පාර්ශ්වය විධියට පාර්ශ්වකරුවන් හය 
ෙදෙනක් නම් කරලා තිෙබනවා. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව, SAITM 
එක, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල, උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශ ෙය් 
ෙල්කම්, UGC එක සහ රාජිත ෙසේනාරත්න. ෙම් වගඋත්තරකාර 
පාර්ශ්ව හෙයන් ෙම් කියන SAITM එක නීති විෙරෝධියි කියලා 
කියන්ෙන් කවුද? ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව පමණයි. කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාත්, රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත්, UGC එකත්, උසස ්
අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් යන සියලු පාර්ශ්ව ෙපනී සිටින්ෙන් 
SAITM එක ෙවනුෙවනුයි. ඒ ඔක්ෙකෝම ෙපනී ඉන්ෙන් එක 
පැත්තක් ෙවනුෙවන්. එෙහම තමයි ෙම් නඩු තීන්දු ලැබුෙණ්. ඒ 
නිසා නඩු තීන්දුවලට මුවා ෙවලා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්ක එෙහම 
මඟහරින්න ෙදන්න බැහැ. 

දැන් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා කියනවා,  ෙම් රිස්වි ෙෂරීෆ් 
වාර්තාෙව් නිගමනය පිළිබඳව. 2015 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 4වන දා 
මහාචාර්ය රිස්වි ෙෂරීෆ් ඇතුළු මහාචාර්යවරු හය ෙදෙනක් ඇතුළු 
දහ ෙදෙනකුෙග් කමිටු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා, ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාව විසින්. මා ළඟ ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒ වාර්තාව. ඒෙක් ෙමොකක්ද 
තිෙබන්ෙන්? ඔවුන් කියා තිෙබනවා, “The  degree awarded by 
SAITM should not be recognized for the purpose of 
registration under the Medical Ordinance” කියලා.  

ෙම් පිරිනමන උපාධිය ෛවද්ය ආඥාපනත යටෙත් පිළිගන්න 
බැහැ කියලා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ලියලා විතරක් ෙනොෙවයි, දහ 
ෙදනාම අත්සන් කරලාත් තිෙබනවා. දැන් ෙමෙහම වාර්තාවක් 
තිෙබද්දී තමයි එස්.බී. දිසානායක ඇමතිවරයා කියන්ෙන්, "නැහැ, 
ෙම්ක ෙබොරු වාර්තාවක්" කියලා. එතුමා මුල ඉඳලා ෙම් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටියා. මුල ඉඳලා ෙපනී හිටියා විතරක් 
ෙනොෙවයි, "අෙප් රෙට් ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය 
නියාමනය කරන්න ඕනෑ, ඒ තත්ත්වය පවත්වා ෙගන යන්න ඕනෑ. 
ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවත් විසුරුවා හැරලා හරි ෙම්ක කරන්නම්" 
කියලා ආපු ෙකනා ෙන්. ඒ කාලෙය් අපට මතකයි කිව්වා, 
තමන්ෙග් තීන්දුවට පටහැණි තීන්දුවක් දුන්ෙනොත් එෙහම ෛවද්ය 
සභාව විසුරුවා හරිනවා කියලා. එෙහම කියපු ෙකනා තමයි අද ෙම් 
වාර්තාව නැහැ කියලා කියන්ෙන්. ඒ මහාචාර්යවරු හය ෙදනා 
ඇතුළු කණ්ඩායම ඒකමතිකව ඉදිරිපත් කරපු ෛවද්ය සභාෙව් 
වාර්තාව තමයි අද එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට නැහැ කියලා 
කියන්ෙන්. ඒ නිසා මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැන ගැනීම සඳහා 
ෙම් වාර්තාව සභාගත* කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. 

ෙම් ආයතනය නීත්යනුකූලයි නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපන්නුම් 
කරන්න. මම ඇහුවා වාෙග්, ෙකොෙහොමද,  ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්? ෙකොෙහොමද, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය ලබාෙගන තිෙබන්ෙන්? අපි දැන් ෙසොයා 
ෙගන යනෙකොට ෙපෙනනවා, UGC එකටත් ෙකොෙහොමද ෙකොෙළේ 
වහලා ගහලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ෙම් සියලු ආයතනවලට 
ෙබොරු කරලා තමයි ෙම් ආයතනය පටන්ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

දැන් අපට කියනවා, විෙද්ශ විනිමය ඉතිරි කර ගන්න තමයි 
ෙම්වා කරන්ෙන් කියලා. සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් ෛවද්ය 
පීඨවල උපාධිය පිළිබඳව ෙලෝකෙය් රටවල ඉහළ පිළිගැනීමක් 
තිෙබනවා. මට මතකයි, ඒ කාලෙය්  දකුණු ආසියාෙව් ශිෂ්යයන් 
ඇවිල්ලා අෙප් කණ්ඩායම්වලත් හිටියා. දකුණු ආසියානු කලාපීය 
ශිෂ්යයන් ශිෂ්යත්ව ලබා ෙගන උපාධි ලබා ගැනීම සඳහා අෙප් 
රටට ඉල්ලුම් කරනවා. ඒ විධියට ඉල්ලපු ශිෂ්යයන් ෙදෙදෙනක් 
තමයි පාකිස්තානු ජාතික අශ්වාක් අහමඩ් සහ නවුමාන් අහමඩ් 
කියන්ෙන්. ෙම් අශ්වාක් අහමඩ් ඉල්ලන්ෙන් Animal Science 
Degree එකක්. නවුමාන්  ඉල්ලන්ෙන් Agricultural Technology 
and Management Degree  එකක්.  ෙම් අයදුම්පත්  UGC එකට 
ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ  ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලයට යවන්න 
ඕනෑ, ෙම් උපාධි ලබා දීම සඳහා කියලා. ඔවුන් අෙප් රෙට් තිෙබන 
උපාධි පිළිබඳ යම් විශ්වාසයක් තබාෙගන තමයි ෙම්වාට ඉල්ලුම් 
කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒවාට ඉල්ලීම්  කරනෙකොට ඒ  
ශිෂ්යයන්ෙග් දැනුම මට්ටම අනුව හිතනවා, ඔවුන්ට මීට වඩා ඉහළ 
මට්ටෙම් Degree එකක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න සුදුසුකම් නැහැ 
කියලා. හැබැයි, UGC එක ෙමොකද කරන්ෙන්? UGC එක ෙම් 
ෙදෙදනා  SAITM එකට යවනවා, ෛවද්ය උපාධිය ලබා ගන්න!  
සත්ව විද්යා අංශෙයන් උපාධියක් ඉල්ලපු අයට ෛවද්ය විද්යා 
උපාධියක් ලබා ෙදන්න SAITM එකට යවනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ ෙවනුෙවන් SAITM එකට ආණ්ඩුෙවන්  සල්ලිත් 
ෙගවනවා! එෙහම ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මා ළඟ ඒ විස්තර 
තිෙබනවා.  Ministry of Higher Education එෙකන් ෙම් අයෙග් 
monthly allowance  ෙගවා තිෙබන හැටි ෙම් ෙල්ඛනෙය් සඳහන් 
ෙවනවා. මාසයකට තුන්ලක්ෂ හැටදහස ගණෙන්, හාරලක්ෂ 
විසිදහස ගණෙන් උසස ්අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් SAITM එකට 
මුදල් ෙගවනවා, ෙම් ශිෂ්යයන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතුවලට. 
Animal Science Degree එක කරන්න ආපු අයට Medical 
Science Degree එක කරන්න අෙප් රජෙයන් සල්ලිත් දීලා 
SAITM එකට යවනවා. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද විෙද්ශ විනිමය 
ඉතිරි ෙවන්ෙන්? විෙද්ශ විනිමය ඉතිරි කරන කම ෙම්වාද?  
ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි ෙම් කියාමාර්ග දියත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳව - 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔය ෙකොයි කාලෙය්ද? දිනය කවදාද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
2012 අෙගෝස්තු මාසෙය් ඉඳලා - [බාධා කිරීම්]  ෙම්වා 

සම්බන්ධෙයන් කරපු පරීක්ෂණ ෙකෝ? ෙම් පරීක්ෂණ නතර 
කරලාද තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ, එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා.   [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ උසස් අධ්යාපන ඇමති එස්.බී. දිසානායක මහතා තමයි.  අද 

එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් වැෙඩ් හවුලට කර ගහලා 
තිෙබන්ෙන් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. ඒකයි තිෙබන 
පශ්නය. ඒ නිසා ෙමවැනි වංචනික ආයතනයක් ආරම්භ කරලා, 
පවත්වා ෙගන ගිහිල්ලා, එයට නීත්යනුකූලභාවය ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරන කවරකු ෙහෝ වැරදියි. තමුන්නාන්ෙසේලා හදන්ෙන් 
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් රෙට් දරුවන්ට  අධ්යාපනය ලබා ගන්න තිෙබන අයිතිෙය් 
ෙදොරටුව වහන්නයි.  

දැන් ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයා පත්තෙර් දැන්වීම් දාලා 
කියනවා, අෙප් උපාධියට අය කරන ගණන රුපියල් ලක්ෂ 120 
ෙනොෙවයි, රුපියල් ලක්ෂ 100යි කියලා.   ඔහු ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාවට ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවලට අනුව, 2011 වර්ෂෙය් ඔහුෙග් 
ආදායම කීයද?  ලාභය රුපියල් මිලියන 65යි. 2012 අවුරුද්ෙද් 
ලාභය රුපියල් මිලියන 234යි. ඒක 2017 වන ෙකොට රුපියල් 
මිලියන 1,300 දක්වා වැඩි කර ගන්නවා. එක වසරක් තුළ ඔහුෙග් 
ලාභය රුපියල් මිලියන 1,000කින් වැඩි කර ගන්නවා. ෙනවිල් 
පනාන්දු මහත්මයා ෙම් ලාභ ගත්ෙත් ෙමොනවා කරලා ද? ඔහුෙග් 
press එෙකන්ද ඒ ලාභය ගත්ෙත්? එෙහම නැත්නම් ඔහුෙග් 
ෙවනත් ව්යාපාරයකින්ද ෙම් ලාභය ලබා ගත්ෙත්. ඔහුෙග් 
ෙහෝටල්වලින්ද ෙම් ලාභ ගත්ෙත්? නැහැ.  රජෙය් 
විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් ෙවන්න බැරිකම තිෙබන, හැබැයි, 
ඉෙගන ගන්න කැමැත්තක් තිෙබන දරුවන්ට වංචා කරලා,  ෙමය 
නීත්යනුකූල ආයතනයක් බවට පත් කරලා ෙදනවා කියලා ඒ 
දරුවන්ට  ෙපොෙරොන්දු දීලා,  ඔවුන් බඳවා ෙගන  වසරක් තුළ 
රුපියල් මිලියන 1,000ක ලාභයක් උපයා ෙගන තිෙබනවා; ලාභය 
වැඩි කරෙගන තිෙබනවා.  සමහර විට  ෙමවැනි පතිශතයකින් 
ලාභයක් වැඩි කර ගත්ත  තවත් එකම සමාගමක් පර්පචුෙවල් 
ෙටෂරීස් සමාගම ෙවන්න ඇති.  

ඊට පස්ෙසේ ෙමෙහම ලාභයක් ගත්ත එකම ආයතනය ෙම්ක 
ෙවන්න ඇති. ඉතින් ඒ ලාභෙයන් ෙකොටසක් ඇමතිවරුන්ට ෙදන 
එක, ඒ ලාභෙයන් ෙකොටසක් ෙවනත් ආයතනවලට ෙදන එක 
ඔවුන්ට එච්චර ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ ලාභය ෙබෙදන්ෙන් ඇමති 
හරහාද, ඇමති දියණිය හරහාද කියන එක ඔවුන්ට එච්චර වැදගත් 
නැහැ. එෙහම තමයි ෙම් ආයතනය පවත්වා ෙගන ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමන්ලා ෙම් නීත්යනුකූල කරන්න යන්ෙන් 
එෙහම ආයතනයක්.  

අෙප් ෛවද්ය සභාව දිගින් දිගටම ෙම් ආයතනෙය් පමිතිය 
පිළිබඳව පශ්න කරන්ෙන්, ෙම් රෙට් ෛවද්ය අධ්යාපනය පිළිබඳව 
වගකීම තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ට නිසායි. සාමාන්යෙයන් රටක ෛවද්ය 
සභාවට කිසිෙවකු අත තියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව 
ඒකත් කරන්නයි හදන්ෙන්. ෛවද්ය සභාව ෙඩෝසර් කරලා හරි 
ෙමම ආයතනය පවත්වා ෙගන යන්නයි හදන්ෙන්. අපි අහන්ෙන් 
ෙම්කයි. ෙමොකක්ද එෙහම  කිරීෙම් අරමුණ?  

මම කලින් කිව්වා වාෙග් ෙම් ඉන්ෙන් කවුද? ෙම් ඉන්ෙන් 
ෛවද්ය සභාව විසුරුවලා හරි ෙම් ආයතනයට නීත්යනුකූලභාවය 
ලබා ෙදනවා කියන ඇමතිවරුෙන්! දැන් ඒකට තව කට්ටියක් 
එකතු ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන්, 
ජනතාවෙග් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් වගකීම තිෙබන්ෙන් ෙනවිල් 
පනාන්දුට ෙනොෙවයි. ඒක මතක තබා ගන්න. එහි වගකීම 
තිෙබන්ෙන් SAITM එකට ෙනොෙවයි, රජයට. නමුත් රජය ඒ 
වගකීම පැහැර හැරලා තිෙබන්ෙන්; රජෙය් ආයතන ඒ වගකීම 
පැහැර හැරලා තිෙබන්ෙන්. උසාවිෙය්දී ජනතාව ෙවනුෙවන් 
උත්තර දිය යුතු රජෙය් ආයතන ඒ වගකීම පැහැර හැරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

ගරු (ෛවද්ය)  නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න.  

අෙප් රෙට්  ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් පමිතිය පිළිබඳව තිෙබන 
අවම නිර්ණායක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ගැසට් කරන්න ඕනෑ. 
එෙසේ ගැසට් කිරීම පමාද කෙළේ කවුද? රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමා මන්තීවරෙයකු වශෙයන් සිටි කාලෙය් ඉඳලා ඒකට 
දිගින් දිගටම බාධා කළා. 2006 වසෙර්දී ඒකට බාධා කළා; 2009 
වසෙර්දී බාධා කළා. අදත් ඒ අවම පමිති ගැසට් කිරීමට එෙරහිව 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇතුළු කණ්ඩායම ෙපනී සිටිනවා. ඒ ෙමොකක් 
ෙවනුෙවන්ද? ඔවුන්  කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය 
අධ්යාපනය පිළිබඳව වග කියන එක ෙනොෙවයි.  ලැෙබන ෙවනත් 
වරදාන, වරපසාද ෙවනුෙවන්, කුට්ටිය ෙවනුෙවන් කරන ෙපනී 
සිටීමක් තමයි ඔවුන් කරන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන්  ෙමයයි. 
වහාම SAITM ආයතනය අෙහෝසි කරන්න. ඒ ෙවනුෙවන් ෙවන 
ෙවන විකල්ප බැහැ. දැන් ඒ hospital එක රජෙය් කෙර් එල්ලලා. 
ෙමොකද ඒ? ඒ hospital එෙකන් පාඩුයි. ඒ hospital එකට ෙලඩ්ඩු 
එන්ෙන් නැහැ; එන්න එන්නම පාඩුවට  යන්ෙන්. ඒ නිසා ඒක 
දැන් රජෙය් කෙර් ගහලා. [බාධා කිරීම්]  ඔව්.  ඒවාෙයන් හසු 
ෙවනවා තාජුඩීන්ෙග් ඇට-කටු. ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමනි, 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේ ෙපනී සිටින්ෙන් ඒවා ෙවනුෙවන් ද?  [බාධා 
කිරීම්] ඒ නිසා SAITM එෙක් ෙරෝහල විතරක් ෙනොෙවයි, 
SAITM එෙක් ෛවද්ය පීඨයම අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ. එෙසේ 
අෙහෝසි කළාට පස්ෙසේ ෙම් ශිෂ්යයන්ට කරන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියලා තීන්දුවක් ගන්නය කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Dayasiri Jayasekara. You have ten 

minutes.  

 
[අ.භා. 2.47] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය් සභාව කල් 

තබන අවස්ථාෙව් ෙගනා ෙයෝජනාව සම්බන්ධව මටත් කථා 
කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය, ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපනය කියන කාරණා පිළිබඳව ෙහොඳ අදහස් ගණනාවක් අද  
අෙප් මැති-ඇමතිවරුන් හා මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කළා. අද ෙම් 
රෙට් සියලු ෛවද්ය ශිෂ්යයන් විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් 
 විශ්වවිද්යාලවල සිටින ආදරණීය ශිෂ්යයන් සියලුෙදනා පාරට 
බැහැලා විශාල සටනක් කරන කාල වකවානුවක් බවට ෙම් කාල 
වකවානුව පත් ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙව්ලාවට ෙම්  අදහස්  
සියල්ලම  සමහර අය දන්ෙන් නැතුව ඇති. සමහර අය ෙම් අදහස් 
සම්බන්ධව තිෙබන ෙද්ශපාලන මතය ගැන දන්ෙන්ත් නැතුව ඇති. 
ඒ නිසා පාරට බහිනෙකොට, සියලු ෙදනා  එකට එකතු ෙවලා පාරට 
බහිනවා. ඒක විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ෙග් හැටි. කල් යනෙකොට 
තමයි ඒ ගැන ටිකක් ෙත්ෙරන්ෙන්.  

විපක්ෂෙය් සිටිනෙකොටත් මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් 
SAITM එක පිළිබඳව ඉතාම දැඩි ෙලස කථා කරපු ෙකෙනක් බව  
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මුලින්ම කියන්න කැමැතියි. ෙම් SAITM ආයතනය මගින් ෛවද්ය 
උපාධි ලබා දීෙම් කියාදාමය ගැන අද අෙප් ගරු  නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා කියපු කාරණා ටික ඒ විධියටම එදා මමත් ෙමතැනදී 
සඳහන් කළා. මම අදත් ඒ මතෙය් ඉන්නවා. එයට ෙහේතුව ෙම්කයි.  
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ඇති කිරීෙම් ෙම් කියාදාමය පිළිබඳව 
නිවැරදි නීති කමයක්, නිවැරදි වැඩ පිළිෙවළක් ලංකාෙව් ස්ථාපිත 
කළ යුතුවා වාෙග්ම ඒවා නිවැරදිව කියාත්මක කළ යුතු නිසා. අද 
වනවිට ශිෂ්යයන් විශාල සංඛ්යාවක් -10,000කට වැඩි පමාණයක්- 
ෛවද්ය උපාධිය විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනක් උපාධි පවා පිට 
රටවලට මුදල් ෙගවා ලබාෙගන තමයි ලංකාවට  එන්ෙන්.  එවැනි 
පිරිස් තමයි වැඩිෙයන් ඉන්ෙන්.  

අද ලංකාෙව් තිෙබන තත්ත්වය අනුව, ඉඩකඩ තිබුණත් හැම 
අවුරුද්දකම 1,500කට වැඩි පිරිසක් අෙප් විශ්වවිද්යාල ඇතුළට 
ගන්න ෙනොහැකි තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අපි ගිය සතිෙය් COPE 
කමිටුෙව්දීත් ෙම් ගැන කථා කළා. ඒ 1,500ෙදනා ෙවනුෙවන් කථා 
කරන්න කවුරුවත් නැහැ. හැබැයි, අනාගතෙය්දී වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න ෙවයි. අනාගතෙය්දී ෙම් කියාදාමය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව මහාචාර්ය ෙමොහාන් ද සිල්වා 
මැතිතුමා අපට පැහැදිලිව පකාශ කළා. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මන්තීතුමා SAITM ආයතනය පිළිබඳව කරුණු 
ගණනාවක්  කිව්වා. එය මුලින්ම ලියා පදිංචි කිරීෙම් ඉඳලාම අපට 
පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් -BOI එෙකන්- 
අවසර ගැනීම පිළිබඳවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඇත්තටම ඒ අය 
මුලින්ම අවසර ගත්ෙත් Management Degree, ඒ කියන්ෙන් 
කළමනාකරණ පාඨමාලාවක් සඳහායි. පසුව තමයි අෙනක් 
කාරණා ටික එකට එකතුෙවලා ආෙව්. එදා කිව්වා වෙග් ෙම් වන 
තුරු ෛවද්ය උපාධිය ලබාදීම සඳහා කිසිම අවසරයක් කිසිම 
තැනකින් ලැබී නැහැයි කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න කැමැතියි, 
2013 ෙපබරවාරි 26වැනිදා උසස් අධ්යාපන ෙල්කම් විසින් 
මහාචාර්ය ෙමොහාන් ද සිල්වා මහත්මයාෙග් පධානත්වෙයන් 
සයපුද්ගල කමිටුවක් පත්කළා. ෙම් කියාදාමය තුළ SAITM එකට 
ගිහිල්ලා භූමි පරීක්ෂාවක් කරලා අවසන් කළා. SAITM ෛවද්ය 
උපාධිය සඳහා අධ්යාපනය ලබන සිසුන් අතර අෙපොස (උසස ්
ෙපළ) විභාගෙයන් ජීව විද්යා විෂය අසමත් සහ ජීව විද්යා විෂයට 
ෙපනී ෙනොසිටි සිසුන් ඉන්නවා කියලා ඒ වාර්තාෙවන් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම 2013 සැප්තැම්බර් 26වැනිදා SAITM ආයතන යට 
උපාධි පදානය කිරීෙම් හැකියාව පිළිබඳව පශ්නයක් පැන නැඟුණා. 
ෙම් පශ්නය දිගින් දිගටම පැවතුණා.  පසුව අපි දැක්කා, ෙපරදාතම 
කරලා එම ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කරනවා. ඒක තමයි ෙම් 
සම්බන්ධව තිබුණු තත්ත්වය. විෙශේෂෙයන්ම අවස්ථා කිහිපයකදීම 
ඒ කාලෙය් හිටපු උසස් අධ්යාපන ෙල්කම්වරයාෙගන් SAITM 
ආයතනනය පිළිබඳව පශ්න කරලා තිබුණා.  SAITM ආයතනනය 
පිළිබඳව ගැසට් නිෙව්දනයක් පළ කරලා තිෙබනවාද, ඒ අය 
සම්පූර්ණ කර තිෙබන සුදුසුකම් හා තිෙබන සහතික ෙමොනවාද 
කියන එක පිළිබඳව ෛවද්ය සභාව විසින්  අවස්ථා කිහිපයකදී 
පශ්න කරලා තිබුණා. ෙම් විධියට ගත්තාම ඇත්තටම ෛවද්ය 
ශිෂ්යයන් ෙම්කට විරුද්ධව ෙපළපාළි යන එක පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ඇත්ත කථාව තමයි, ඔවුනුත් ඉතාම දැඩි ෙලස ෙම්ක 
දකිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාර්ය භාරය ඉතාම ෙහොඳින් අධ්යයනය 
කරලා තිෙබනවා.  

සමහර අෙප් ආදරණීය සෙහෝදරවරුත් ෙම්කට කෑ ගැහුවාට,  
ෙම් කියාදාමයන් සියල්ලම  සිද්ධ වුෙණ් පසුගිය කාල වකවානුෙව් 

බව අපි දන්නවා. ඒක අපට අමතක කරන්න පුළුවන් කාරණයක් 
ෙනොෙවයි. එදා සිද්ධ වුණු වැරදි,- [බාධා කිරීමක්] මහත්තෙයෝ 
මතක තියාගන්න,   එදා ඇමතිවරු ඔක්ෙකෝම හිටියත්  කවුරුවත් 
කථා කෙළේ නැහැ ෙන්. අපි ඔය පැත්ෙත් ඉඳෙගන කථා කරන 
ෙකොට අපිට කථා කරන්න ඉඩ දුන්ෙන්ත් නැහැ. දැන් ඔතැන 
ඉඳලා ෙබොරුවට බුරන්න 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

එපා. කියන එක අහගන්න. ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙබොරුවට කෑ 
ගහනවා. සියලුම ෙදනාම ඒ කාලෙය් සද්ද නැතුව අහෙගන හිටියා. 
කවුරුවත් කථා කරන්න ආෙව් නැහැ. දැන් තමයි කෑ ගහන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] කථා කරන්න බැහැ. ෙම්වා ගැන ඔබතුමාට කථා 
කරන්නත් බැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. ෙම්ක එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කරපු අපරාධයක් ෙනොෙවයි. ෙම් දරුවා බිහි කෙළේ 
කවුරුවත් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා මෙගන් අහගන්න 
එපා. වැෙඩ් කරලා ඉවර ෙවලා දැන් ඒ පැත්ෙත් ඉඳලා "හූ" කියලා 
කෑ ගහනවා. දැන් ෙම්ක විසඳගන්නයි අපි හදන්ෙන්. 
කරුණාකරලා ඒකට ඉඩ ෙදන්න. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා,  ඇත්ත කථා කරමු. ඇයි ෙම්කට අවසර 
දුන්ෙන්?  කඩිමුඩිෙය් ෙම්කට අවසර දුන්ෙන් ඇයි? කාෙගන් වංගු 
ගහලාද ෙම්ක ෙම් විධියට දුන්ෙන්? ෙම්කට අවසර ෙදනෙකොට අපි 
කථා කළා. එදා කථා කරන ෙකොට විරුද්ධ වුණු කට්ටියත්, එදා 
කථා කරන ෙකොට පක්ෂ වුණු කට්ටියත්, ඒ ඔක්ෙකෝම ෙම් 
ෙදපැත්ෙත් ඉඳෙගන ඉන්නවා. ඒක මතක තියාගන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අර පැත්තට ගියා 
කියලා, ෙම් පැත්ෙත් ඉඳගත්තා කියලා, ඇමතිකම් ගත්තා කියලා 
ඒ මතය ෙවනස් ෙවන්න විධියක් නැහැ. ෙම් ෛවද්ය විද්යාලය 
සම්බන්ධව අපි එක මතයක සිටියා. අපි අදත් ඒ මතෙය්ම 
ඉන්නවා. අපි කියන්ෙන්, ඒ සඳහා අවසර දුන්න එක වැරැදියි 
කියන එකයි. වැරදි විධියටයි අවසර දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහේ 
සිටියත් අපි ඒක භය නැතුව කියනවා. රුපියල් මිලියන 600ක 
සල්ලිත් දීලා, අතින් ශිෂ්යත්වත් දීලා, අද එළියට ඇවිල්ලා SAITM 
එකට විරුද්ධව කථා කරනවා. 

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහත්තයා දවසක් කියනවා මම 
දැක්කා, "SAITM එකට විරුද්ධව නඩු දාන්න ඕනෑ"යි කියලා. 
නමුත් එදා ෙමොනවාද කෙළේ? එදා ඇමතිවරු විධියට ෙම් 
ෙප්ළිවලට ෙවලා ඉඳෙගන හිටියා. දැන් කියනවා, "නඩු දාන්න 
ඕනෑ"ය කියලා. ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ෙද්ශපාලන 
කුහකකම කියන්ෙන් අන්න ඒකයි. ඒ පැත්තට ගියාම ෙහොඳයි. 
විපක්ෂයට ගියාම නරකයි.  

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

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 ණයට ෙහෝ මිලියන 600ක් දුන්නා ෙන්. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාවට මා බාධා කරන්ෙන් 

නැහැ. මම ෙබොෙහොම සාවධානවයි ඔබතුමාෙග් කථාව අහෙගන 
හිටිෙය්. ඔබතුමා කියනවා,  රුපියල් මිලියන 600ක් දුන්නාය 
කියලා. ඒ මිලියන 600 මහින්ද රාජපක්ෂ රජෙයන් දුන්නු 
පදානයක්ද, ලංකා බැංකුෙවන් දීපු ව්යාපාරික ණයක්ද කියලා 
ඔබතුමා මට පැහැදිලිව කියන්න.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රුපියල් මිලියන 600ක් ෙදන ෙකොට නිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ 

ෙන්. මම ඔබතුමාට ඒ ගැන කියන්නද? [බාධා කිරීමක්]  මට කථා 
කරන්න ෙදන්න. රුපියල් මිලියන 600ක ණයක් දුන්ෙන්. හරිද?  
ණය  ඉල්ලුම් කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා මම දන්නවා. මම 
ඔබතුමාට ඒ ගැන මුල ඉඳලාම කියන්නද?  [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොකක්ද?  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ණය ආපසු අය කර ගන්නවා ෙන්ද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ණය ආපසු අය කර ගන්නවා.  [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 

ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ණය ෙදන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ෙම් ණය දුන්ෙන් ෙමොකටද 
කියන එකයි තිෙබන පශ්නය. එෙහනම් නීති විෙරෝධි 
ආයතනයකට ණය ෙදනවාද?  [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

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

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක් හැදුෙව් ෙමොකටද, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කාරක සභාපතිතුමනි? [බාධා කිරීමක්] ඉන්න, ඉන්න. ෙබොරුවට 
කෑ ගහන්න එපා. ෙපොඩ්ඩක් සද්ද නැතිව ඉන්න. හරි. ෙම් ෙරෝහල 
හදන්න නිකම් තැනක් දුන්ෙන් නැහැෙන්. ඉස්ෙසල්ලා SAITM 
එක හදනවා. ඒකත් එක්ක ෙරෝහල හදනවා. ෙම් මුළු ව්යාපෘතිය 
ගැන කාටත් ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. මුදල් ඇමතිතුමා කවුද 
කියලාත් අපි දන්නවා. ඒකට ගිය ලැයිස්තු ටිකත් අපි දන්නවා. 
කවුද approve කෙළේ කියලාත් දන්නවා. ලංකා බැංකුවට ෙදන්න 
කියලා දුන්ෙන් කවුද කියලාත් අපි දන්නවා. ෙම් කාරණා මතක 
තියා ගන්න. නිකම් ණයක් දුන්ෙන් කියලා, එෙහම කථා කියන්න 
එපා. ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලායි, අපි සියලු 
ෙදනාම ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් කථා කරමු.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I will wind up. But I will have to take a few more 

minutes, because some Hon. Members  interrupted me. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි කථා 
කෙළේ ඒකයි. ෙම් කියාමාර්ගය පිළිබඳව, - 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Is there any Hon. Member in the Government side 

who would like to  give him a few more minutes? 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Nobody! -[Interruption.] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම තව විනාඩියකින්, ෙදකකින් අවසන් කරන්නම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කිව්ෙව් ඒකයි. ෙද්ශපාලනය ගැන මම කිව්ෙව් ඒකයි. ෙවන 
කාරණයක් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් SAITM ආයතනෙය් අද ඉන්න 
ශිෂ්යයන් පිළිබඳවත් අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. අනාගතෙය් අපට 
එන්න සිටින ශිෂ්යයන් ගැනත්, ෙම් විශ්වවිද්යාලයට ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන් කියන එක ගැනත් අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒකයි 
අපි කිව්ෙව්,  ෙමොකක් ෙහෝ එකක් හදනෙකොට ඒක නිවැරැදිව 
හදන්න තිබුණාය කියලා. ඒකට හදපු පළමුවැනි පදනමින්ම 
ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල පිළිබඳව රෙට් මිනිසුන්ෙග් 
තිෙබන මතය සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටිලා තිෙබනවා. විශ්වාසයක් 
නැහැ. ෙම් ශිෂ්යත්ව ෙදන පදනම තුළ, - හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
අතින්  ශිෂ්යත්ව පහක් ෙදන ෙකොට -  තමන්ට ඕනෑ ෙකෙනකුට 
ශිෂ්යත්ව ෙදන්න පුළුවන්  තත්ත්වයට ෙනවිල් පනාන්දු මහත්තයා 
ෙම් ආයතනය ෙගනැල්ලා තිෙබනෙකොට,  එවැනි පසු බිමක් තුළ 
ඊළඟට සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් කාටද කියන කාරණයයි අපට 
කල්පනා කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒකයි අපි කිව්ෙව්, ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාල හදනවා නම් ඒවාට නිර්මිත පතිපත්තියක් හදන්න 
කියලා. ඒ වාෙග්ම එම දරුවන්ට ඉෙගන ගන්න කමෙව්දයක් 
හදලා ෙදන්න.  

ලංකාෙව් ෛවද්ය විද්යාල වැඩි කරන්න අපි දැන් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කුරුණෑගල 
සහ රත්නපුරෙය් ෛවද්ය පීඨ ෙදකක් අපි හදනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, 2020 වනෙකොට අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව ඒවාට 
ඇතුළත් වන දරුවන් පමාණය 50,000ක් දක්වා වැඩි කර ගන්නයි. 
ෙම් කාරණයත් ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්න. අද වනෙකොට 
Tianjin University එකට 70කට වැඩි පමාණයක් යනවා.  ඒ 
පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් කවුද? ඒ විශ්වවිද්යාලවලින් උපාධි 
අරෙගන ඇවිල්ලා ලංකාෙව් practise කරන අය ගැන කවුද කථා 
කරන්ෙන්? කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, එක 
පැත්තකින් ෙම් රටින් පිට රටට යන රුපියල් මිලියන 7,000ක  
මුදල  නවත්වා ගන්නත් ඕනෑ; ලංකාෙව් නිදහස් අධ්යාපනය රැක 
ගන්නත් ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. අද තත්ත්වය දිහා බලන්න. 
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Colombo University  එෙක් professorsලා 35 ෙදෙනක් ඉන්නවා; 
Peradeniya University එෙක් professorsලා 15 ෙදෙනක්  
ඉන්නවා; Sri Jayewardenepura University එෙක් professorsලා 
19 ෙදෙනක් ඉන්නවා; Kelaniya University එෙක් professorsලා 
23 ෙදෙනකු ඉන්නවා; Ruhuna University එෙක් professorsලා 
19 ෙදෙනකු ඉන්නවා; SAITM එෙක් professorsලා 11 ෙදෙනකු 
ඉන්නවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up.  

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න.  

Jaffna university එෙක් professorsලා එක් ෙකෙනකුවත් 
නැහැ. Eastern University එෙක් professorsලා එක්ෙකෙනක්වත් 
නැහැ. Rajarata University එෙක් එක්ෙකනායි ඉන්ෙන්. ෙම්ක 
තමයි තත්ත්වය. ෙම් කෑ ගහනවා වාෙග්ම, අෙනක් පැත්ෙතන් 
අෙප් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා සමඟ මා එකඟ වන්ෙන් යම් 
යම් කාරණා සම්බන්ධෙයන්  එතුමා ෙහොඳ මතවල සිටින නිසායි. 
ෙම් මහාචාර්යවරුන්ට අපි කියනවා, කරුණාකර තමන්ෙග් පහසුව 
විතරක් බලන්ෙන් නැතිව, ෙම් රෙට් නිදහස ්අධ්යාපනය රකින්නත් 
මහන්සි ෙවන්න කියා. එෙහම මහන්සි ෙවන්ෙන් නැතිව අපට ෙම් 
රට ෙගොඩගන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් කුහක වන්ෙන් නැතිව, ෙම් පශ්නය විසඳන්න සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවන්න කියන කාරණය විතරයි මම මතක් 
කරන්ෙන්. ඒ කටයුත්ෙත්දී උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා මැද තැනක 
ඉඳෙගන කථා කළ යුතුයි. එතුමා SAITM එක පැත්ෙත් ෙහෝ 
අෙනක් පැත්ෙත් ඉඳෙගන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. ෙම් පශ්නයට 
අප විසඳුම් ෙදන්න ඕනෑ. අප උපද්දලා තිෙබන දරුෙවක් මරනවාද, 
නැත්නම් එම දරුවා නිවැරදිව හදලා ඉස්සරහට අරෙගන යනවාද 
කියන කාරණය විතරයි අපට ෙමතැනදී සලකා  බැලිය යුතුව 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙවනුෙවන්  කළ හැකි උපරිම කාර්ය භාරය අප 
කරනවා කියන කාරණයත් මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  

අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද ෙම් කියාදාමයට අත ගසා 
තිෙබනවා. අෙනක් කට්ටියත් එකතු කරෙගන, නිවැරදි ෙලස, හදිසි 
ෙවන්ෙන් නැතිව ෙම් කටයුත්ත කරන්න එතුමාට ඉඩ ෙදන්නය 
කියන ඉල්ලීම කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next,  Hon. (Dr.) S. Sivamohan. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 

 
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) 
I propose that Hon. Lucky Jayawardana do now take 

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

අඅනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and THE HON. LUCKY 
JAYAWARDANA took the Chair. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you can start your speech.  
 

[3.00 p.m.] 
 

ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
Thank you, Sir. 

Sri Lanka offers free schooling to all students, starting 
from primary school at the age of five through to the 
university. According to the statistics in 2013, there are 
9,905 functioning Government schools with a total 
student population of 4 million. Unfortunately, most of 
them are not able to attend a State university as places are 
limited and competition is fierce. Only 39,591 students, 
which means, 16 per cent of them, get an opportunity to 
enter a State university annually. There are 15 State 
universities enrolling 105,127 undergraduate and 
postgraduate students.  But, there are another 238,561 
students eligible to enter the university.  In other way, 
only 16 per cent of the students enter to the State 
universities and 84 per cent of the students, who are 
eligible to enter the universities, do not get an opportunity 
to enter a State university.  This is a disappointment for 
those youngsters.  As I said, 84 per cent of the students 
do not get a chance to study at a university inside the 
country and only 16 per cent of the students get good 
opportunities to get free university education annually.  
So, I humbly request the university students not to let 
down the other 84 per cent of the students, as they are 
your colleagues, who have been studying with you since 
primary school.  

Roughly, 12,000 Sri Lankan students go to study 
abroad each year. That means, US Dollars 400 million 
goes out of the country along with those students. This is 
happening at present. The current world trend of 
education has completely changed. We are in a 
globalized world. There are no barriers or differences 
among the countries and the regions.  

The SAITM was recognized as a degree-awarding 
institute by an Order published in the Gazette 
Extraordinary, No. 1721/19, dated 30th August, 2011, in 
terms of Section 25A of the Universities Act, No. 16 of 
1978.   The medical students graduate from the SAITM 
are required to obtain provisional registration from the 
SLMC under the Section 29(1)(b)(i) of the Medical 
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Ordinance Chapter 105 to commence their internship 
training at a Government hospital.  

On completion of their intern training, as required by 
Section 32 of the Medical Ordinance, they are eligible to 
apply for registration with SLMC to practise as a doctor. 
As a Government, you have to have a policy to overcome 
challenges for education in the globe.  But unfortunately, 
educational policies are trapped into politics. Some are 
trying to come to  power with the help of  the16 per cent 
of student population which is entering universities every 
year. But, please keep in  mind that you are ignoring the 
rest, 84 per cent of  the students, who are losing their 
opportunities to enter universities.  

Ultimately,  I want to present my suggestions to this 
august Assembly with regard to the SAITM.  The first 
point is that the student intake should be restricted to once 
annually with the involvement of the University Grants 
Commission as is practised presently.   I think, now there 
are two intakes within a year, but it has to be regularized.  

The second point is that all the SAITM students will 
have to be given a chance to get clinical training in the 
State hospitals and health institutions, especially for 
Forensic Medicine and Family Health Medicine.  Usually, 
it should be the same with the other sections also.   Even 
though the Government provides them with facilities for 
clinical training in the Kaduwela MOH and the 
Avissawella Base Hospital, the Consultants in those 
Hospitals were threatened through anonymous telephone 
calls.  This is how the educational system is trapped into a 
problem. This is not the way of handling the problem. 

My last point is, if the Sri Lanka Medical Council  has 
a controversial policy regarding the SAITM matter to 
implement the Court order, the Government has to 
appoint a special Examination Board under the 
supervision of the Ministry of  Higher Education 
immediately without further delay and conduct the final 
MBBS Examination of the SAITM students who have 
completed their studies. I feel that the SAITM students 
will get a chance to prove their ability and protect their 
dignity through the final Examination.  

The Government must create more opportunities for 
the younger generation to get free education.  Free 
education is a good concept mainly for poor people, but it 
does not mean restricting higher education only to a 
certain percentage of students who are entering the 
Government universities.  

I humbly request the politicians to do their  politics 
with public, not with the students and emergency health 
service units.   

Thank you very much.       

[අ.භා. 3.08] 

 
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, මම පළ කරන ෙම් අදහස් 

අෙප් ආණ්ඩුෙව් අදහසක් ෙනොෙවයි, ෙම්වා අප නිෙයෝජනය කරන 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරෙය් අදහස් බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පකාශ 
කරන්න ඕනෑ.  

පළමුෙවන්ම, ''SAITM" නමින් අප හඳුනා ගන්නා ෙම් 
පශ්නය පිළිබඳව පතිපත්තිමය කාරණා ගණනාවක් අප ඉදිරිෙය් 
පැන නංවා තිෙබනවා. එයින් පළමුවැනි කාරණය ෙමයයි. "නිදහස් 
අධ්යාපනය" කියන සංකල්පයත් එක්ක හතළිෙහේ දශකෙය් ෙම් රට 
තුළ විප්ලවකාරී ෙවනසක් ඇති වුණා. එය ෙම් රට අවට කලාපෙය් 
කිසිම රටකට අත්පත් කරගන්න ෙනොහැකි වුණු තත්ත්වයක්. එම 
නිසා අප ආර්ථික දර්ශකවලින් පහළට ගිය රටක් වුණාට, 
අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්යය කියන ක්ෙෂේත ෙදෙකන්ම පළමුවැනි 
පන්තිෙය් රටක තත්ත්වය අත්පත් කරගන්න අපට හැකි වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිදහස් අධ්යාපනය කියන ඒ 
මාවත ෙම් රට තුළ විවෘත ෙවලා ෙනොතිබුණා නම්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 225ක් වුණු මන්තීවරු, රාජ්ය ෙසේවෙය්, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අද ඉතාම 
සාමාන්ය ජනයාෙග් පිරිසක් බවට පත් ෙවනවා. මුදල් ෙගවලා 
අධ්යාපනය ලබාගැනීම, නැත්නම් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල නමින් 
යම්කිසි කියාවලියක් කරෙගන යාම එම නිදහස් අධ්යාපනයට 
තර්ජනයක්ය කියා සමහර අය ඒ අනුව තර්ක කරනවා. නමුත්, අප 
දන්නවා පසුගිය දශක කිහිපයක කාලය තුළ සිට කම කමෙයන් 
ටියුෂන් පන්තිෙය් සිට, ඊනියා අන්තර්ජාතික පාසෙල් සිට, 
ෙනොෙයකුත් විෙද්ශ විශ්වවිද්යාලවල පාඨමාලාවල සිට, ෙද්ශීය 
විශ්වවිද්යාලවල පාඨමාලාවල සිට අධ්යාපනය මුදල් ෙගවීම කියන 
එක යටෙත් කියාත්මක ෙවමින් තිෙබන බව. හැබැයි, නිදහස් 
අධ්යාපනයට ඇති අයිතිය ආරක්ෂා කරගන්නා ගමන්, අධ්යාපනය 
කිසිම විටක ලාභ උපයන මාර්ගයක් බවට පත් ෙනොවිය යුතුයි 
කියන එක තමයි අෙප් ස්ථාවරය වන්ෙන්.  "SAITM" ආයතනෙය් 
තිෙබන පධානම ගැටලුව ඒකයි. අද ෙම් රෙට් මුදල් ලබාගන්නා 
යම් යම් ආයතන පවත්වාෙගන යනවා. උපාධි පදානය කරන 
ස්ථාන තවත් පවත්වාෙගන යනවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, 
රජයක පතිපත්තිය විය යුත්ෙත් කිසිම අවස්ථාවක අධ්යාපනය 
ලාභ  උපයන ව්යාපාරයක් බවට පත් ෙනොකළ යුතුය යන්නයි.   

අද ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ගැන කථා කරන හැෙමෝටම මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණයයි. ඔබතුමන්ලා 
ෙලෝකෙය් දියුණු අධ්යාපනය පවත්වා ෙගන යන රටවල් දිහා 
බලන්න. විෙශේෂෙයන්ම අපට ෙම් අධ්යාපනය භාර වුෙණ් බිතාන්ය 
අධ්යාපන සම්පදාෙයන්. බිතාන්ය අධ්යාපන සම්පදාෙය් තිෙබන 
පාසල්, විශ්වවිද්යාල ෙබොෙහොමයක් මුදල් ගන්නවා. හැබැයි, 
"ඔක්ස්ෆර්ඩ්", "ෙක්ම්බිජ්" ඇතුළු ඒ සාර්ථක ආයතන සියල්ලම 
ලාභ උපයන ආයතන ෙනොෙවයි. ඒවා විවිධ පාලක මණ්ඩල හරහා 
කියාත්මක වන, ජනතාවට වග කියන, රෙට් ආර්ථිකයට වග 
කියන, සමාජයට වග කියන ආයතන මිසක් පුද්ගලයකුෙග් 
ෙපෞද්ගලික ලාභාංශ වැඩි කරන ආයතන ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් 
රෙට් අනාගතෙය් කවර ආකාරයක ෙහෝ උපාධි ආයතන ඇති 
ෙවනවා නම්, ඒ උපාධි ආයතන රාජ්ය අංශෙයන් ෙතොරව බිහි 
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ෙවනවා නම් ඒවා අනිවාර්යෙයන්ම පාලක මණ්ඩල විසින් 
පාලනය වන, ලාභ උපයන්ෙන් නැති ආයතන බවට පරිවර්තනය 
විය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑම පතිපත්තියක විෙශේෂතා 
තිෙබනවා. ඕනෑම පතිපත්තියක් ගන්න පුළුවන්. රාජ්ය ආයතන 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා කියා පතිපත්ති ගන්න පුළුවන්. උසස ්
අධ්යාපනය ෙවෙළඳ ෙපොළ කමයට අනුව සැකෙසන්න ඕනෑය 
කියා පතිපත්ති ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ ඕනෑම පතිපත්තියක 
විෙශේෂතාවක් තිෙබනවා. මූල්යවාදය ජනපිය වුණු අසූව දශකෙය් 
මාගට් තැචර්, ෙරොනල්ඩ් ෙර්ගන් වැනි අය බලයට පත් ෙවලා රාජ්ය 
ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න තීරණය කළ බව අපි දන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම තැචර් මැතිනිය එංගලන්තෙය් සම්පදායයක් 
වශෙයන් තිබුණු විදුලිබල ෙසේවාව හා පණිවුඩ හුවමාරුව 
සම්බන්ධෙයන් තිබුණු සෑම ආයතනයක්ම ෙපෞද්ගලීකරණය 
කළා. විදුලිබල ක්ෙෂේතය ෙපෞද්ගලීකරණය කරද්දි වසරක් 
එතුමියට එෙරහිව වැඩ වර්ජන කළා. "යකඩ කත" හැටියට 
එතුමියට නම් තබා තිබියදීත් එතුමිය කිසිම අවස්ථාවක පරමාණු 
බලාගාර සහිත විදුලිබල පද්ධතිය ෙපෞද්ගලීකරණය කෙළේ නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම දුම්රිය ෙසේවාව ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා අසාර්ථකයි 
කියලා දැනගත් වහාම ඒවා නැවත රජයට ගන්න එතුමිය පසුබට 
වුෙණ්ත් නැහැ. ඒ බිතාන්යෙය් ෙපෞද්ගලීකරණය ෙවනුෙවන්; 
ෙවෙළඳ ෙපොළ කමය ෙවනුෙවන්; ෙවෙළඳ ෙපොළ කමෙය්ත් 
විෙශේෂතාවක් වුණු මූල්යවාදය එෙහම නැත්නම්, monetarism 
පිළිගත්  conservative කණ්ඩායෙම් පතිපත්තිය.  

අෙප් රට ඇතුෙළේත් ඇතැම් උසස් අධ්යාපන ආයතන 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් කර ෙගන යනවා. අෙප් සම්පදාය, අෙප් 
හැකියාව, අෙප් සමාජ කියාවලිය අනුව සෑම පාඨමාලාවක්ම 
ෙපෞද්ගලික අංශයට කර ෙගන යන්න බැහැ. ඇතැම් ඉංජිෙන්රුමය 
පාඨමාලා, කළමනාකරණ පාඨමාලා, ෙවනත්  පාඨමාලා 
ෙපෞද්ගලික අංශයට කර ෙගන යන්න පුළුවන් කියලා අපි දන්නවා. 
නමුත්, උතුරු ෙකොළඹ - රාගම ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් 
පවත්වාෙගන යන්න ෙම් රෙට් මීට ෙපරත් උත්සාහයක් දැරුවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික ඉංජිෙන්රු ආයතන පවත්වා ෙගන යන්නත් 
උත්සාහ කළා. අද විදුලි ඉංජිෙන්රුවකු බිහි කර ගන්න අත්යවශ්ය 
ෙදයක් තමයි, පරමාණු බලශක්ති විද්යාව. කිසිම ෙපෞද්ගලික 
ආයතනයකට ඒ විද්යාගාරය අද පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. එම 
නිසා ඕනෑම පතිපත්තියක අනිවාර්ය පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද? සමහර ආයතන ඒ රෙට් තිෙබන ස්වරූපය අනුව 
ෙපෞද්ගලික අංශයට කර ෙගන යන්න බැහැ.  

දැන් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ආරක්ෂාව පිළිබඳ සියලුම 
නිර්මාණ කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන්. නමුත්, ලංකාෙව් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ආරක්ෂක අංශවල තිෙබන ඒ තත්ත්වය අපට 
පවරා ෙදන්න බැහැ. එම නිසා අධ්යාපනය මුදල් අය කරලා කර 
ෙගන යනෙකොට, එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික ආයතනවලින් කර 
ෙගන යනෙකොට සෑම ක්ෙෂේතයක්ම ඒකට විවෘත කළ යුතුයි 
කියලා නියමයක් නැහැ. ඒ ඒ රටවලට විෙශේෂතා තිෙබනවා. ඒ ඒ 
රටවල් තුළ ඓතිහාසික තත්ත්වයන් තිෙබනවා. ෛවද්ය පීඨ 
පිළිබඳ පශ්නය විෙශේෂෙයන්ම මනුෂ්ය ජීවිත පිළිබඳ පශන්යක්. ඒ 
වාෙග්ම ෛවද්ය වෘත්තීය අද ෙම් රෙට් තරගකාරීම වෘත්තීයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් විෙශේෂතාව ෛවද්ය 
පීඨවලට තිබිය යුතුයි. ෛවද්ය පීඨ වග කීමකින් කර ෙගන යන්න 
පුළුවන් බව ෙපෙනන්ෙන් රාජ්ය අංශෙයන් පමණයි. ඒ වාෙග්ම 
රාජ්ය අංශයට වුණත් ඕනෑ ඕනෑ තැන්වල ෛවද්ය පීඨ පිහිටුවන්න 
බැහැයි කියලා මා කියනවා. අනුරාධපු රෙය් ෛවද්ය පීඨයක් 
පිහිෙටව්වා. හැබැයි, ඒක අසාර්ථකයි. අපි ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. 
අම්පාෙර් ඉංජිෙන්රු පීඨයක් පිහිෙටව්වා. ඒකට ගුරුවරු නැහැ. අද 
ෙම් රෙට් සිටින ෛවද්ය ආචාර්යවරුන්ෙග් දරුෙවෝ පාසල් යවන්න 

පුළුවන් විධිෙය් නාගරික වටපිටාවක් තිෙබන තැන්වල පමණයි, 
ෛවද්ය පීඨ, ඉංජිෙන්රු පීඨ සාර්ථක කර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
එම නිසා අෙප් ගෙම්ත් ෛවද්ය පීඨයක් දමන්න ඕනෑ, අෙප් 
ආසනෙය්ත් ෛවද්ය පීඨයක්, ඉංජිෙන්රු පීඨයක් දමන්න ඕනෑය 
කියන ෙද්ශපාලන අදහස්වල සිටියාට ඒවා සාර්ථක වන්ෙන් නැති 
බව අෙප් ඉතිහාසෙය්දීත් අපට ෙපනිලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් 
කාරණා පිළිබඳව බලද්දි ලංකාෙව් සංස්කෘතිය, ඒ වාෙග්ම 
ලංකාෙව් අධ්යාපනෙය් පරිණාමය වූ තත්ත්වය ගැන 
විධිමත්භාවයකින් ෙතොරව කට යුතු ෙනොකෙළොත් ෙමොකද 
වන්ෙන්?  

1988දී උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලය පිළිබඳ පශ්නෙය්දී 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ස්ටැන්ලි 
කල්පෙග් මැතිතුමා වැනි පිරිස් සමඟ එදා ෙම් පශ්නය සාකච්ඡා 
කළ විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයකු හැටියට මා කියන්න කැමැතියි, 
නැවත වතාවක් අෙප් රෙට් තරුණ පරපුර ෙල් ගංගාවක 
ගිල්ලවන්න ෙමය අවස්ථාවක් කර ගැනීමට ඉඩ දිය යුතු නැහැයි 
කියලා. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් තව තර්කයක් ෙගන එනවා, ෙමෙහම කර 
ෙගන ආෙවොත් විෙද්ශ ආෙයෝජනවලට වදියි; විෙද්ශ 
ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න එන්ෙන් නැහැයි 
කියලා. ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් හැටියට වැඩ කර ෙගන යෑෙම්දී 
සමාජ ගරුත්වය ගැනීම පිළිබඳ පශ්නෙය්දී ඔවුන් ඉතා අසාර්ථක 
ආයතනයක් බව SAITM ආයතනය ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. 
SAITM කියන අකුරුවල "M" එෙකන් කලින් කියැවුෙණ්  
"Management" කියලා. පස්ෙසේ දන්ෙන්ම නැතිව ඒක 
"Medicine" වුණා.  

පසුගිය දා ඇති වූ ෙවඩි තැබීෙම් සිද්ධිෙය්දී ෙපනී ගියා, ෙම් 
ආයතනෙය් පධාන විධායක නිලධාරිෙයෝ 'උසස් ගණෙය් 
පරිපාලකෙයෝ' ෙනොෙවයි, 'පාතාල නායකෙයෝ' කියලා. විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන්ට ෙම් රෙට් පධාන  ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන හැටියට 
ෙපන්වන්ෙන් ෙම් වාෙග් ආයතනයක් ද? ෙම් රෙට් විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන්ට දීලා තිෙබන නරකම ආදර්ශය තමයි, එදා 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මාවෙත් සිදු වූ ෙවඩි තැබීම. ඒෙකන් 
තමයි ෙම් රෙට් විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ව දරුණුම විධියට හෑල්ලු 
කෙළේ, භය කෙළේ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දිනපතා ෙපළපාළි, ඒ වාෙග්ම ඇති 
ෙවලා තිෙබන උද්ෙඝෝෂණ නිසා අද කිසිම විෙද්ශ 
ආෙයෝජකෙයකු ෙම් රට දිහා බලන්ෙන් නැහැ. ෙකොළඹ 
ෙහෝටල්වල ඉඳලා පැය හතරකට-පහකට පස්ෙසේ දාඩිය දමාෙගන 
අෙප් කාර්යාලවලට ඇවිල්ලා ඔවුන් අපට කියන්ෙන් "ෙකොෙහොමද 
ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්ෙන්?" කියලායි. 

ආෙයෝජන, විෙද්ශ ආෙයෝජන කැඳවාගන්න සමාජ සාමය, 
සමාජ පාග්ධනය රටකට අත්යවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම මා කියන්න 
ඕනෑ, විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය පිළිබඳව ඉතාම වැරැදි ෙතොරතුරු 
පදනම් කරගන්නා බව. ඒවා තමයි, "විශ්වවිද්යාලවලට ළමයින් 
සමත් ෙවනවා. ඉතා සුළු පිරිසකටයි විශ්වවිද්යාලවල ඉඩ 
තිෙබන්ෙන්. ඇයි, ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් එය කරන්ෙන් 
නැත්ෙත්?" ආදී ෙතොරතුරු. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා 
කියන්න ඕනෑ ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය සමත් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියන එක. ඒ, අෙපොස (උසස ්ෙපළ) වැඩ තුන සමත් 
වීමයි; එක වැඩකට ලකුණු 35 ගැනීමයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමා, කාලය අවසානයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අෙප් කරුණාරත්න 

පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග් කාලය ගන්නවා. ෙමොකද, 
ෙමය කථා කරන්න ඕනෑ පශ්නයක්. විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය සමත් 
කියන්ෙන් වැඩ තුන සමත් වීමයි. ෙමෙහම කරලාත් අද විද්යා 
අංශෙය් සියයට 35ක් සමත් ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 1970 ගණන්වල විශ්වවිද්යාලයට යන්න වැඩ තුන 
සමත් වීම ෙහොඳටම පමාණවත් වුණා. අද "ඒ" 3 අරෙගන සමත් 
වුණත් යන්න බැහැ. 1991 වර්ෂෙය් ෙම් රෙට් අෙපොස (උසස් ෙපළ) 
"ඒ" 4 ලබාගත් ශිෂ්යයන් සිටිෙය් 93 ෙදනකුයි. ගිය අවුරුද්ෙද් 
සිටියා 6,700 ෙදෙනක්. ඒ නිසා අෙපොස (උසස ්ෙපළ) වැඩ තුන 
කියන එක තවදුරටත් වලංගු කාරණයක් ෙනොෙවයි. මම ෙයෝජනා 
කරනවා, 'අෙපොස (උසස් ෙපළ) විභාගය සමත් වීම ලකුණු 35 
වුණාට කමක් නැහැ.  විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය සඳහා විෂයයකට 
ලකුණු 50 කරන්න' කියා. එතෙකොට ෙත්රුම් යාවි විශ්වවිද්යාලයට 
අවම සුදුසුකම ලැබූ කීෙදෙනකු ඉන්නවාද කියා. ඒ වාෙග්ම මා 
කියන්න ඕනෑ අෙනක් පධාන කාරණය, දිස්තික් පදනම නිසා අහිමි 
වන තත්ත්වය. අද අප එකක් මතක තියාගන්න ඕනෑ. හුඟ 
ෙදෙනක් කථා කරනවා ජන වාර්ගික පශ්නය ආදි පශ්න ගැන. 
මතක තියාගන්න, කිලිෙනොච්චිෙය් දරුවකු ෛවද්ය පීඨයට 
යන්ෙන් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් වැඩි ලකුණු ගත් දරුවකුට ඒ වරම 
අහිමි ෙවමිනුයි කියන එක. ෙම්කට අප කියන්ෙන් ව හාත්මක 
අසාධාරණය කියලායි. ෙම් ව හාත්මක තත්ත්වය තමයි ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් දිස්තික් පදනම කවුද ෙයෝජනා කෙළේ?  දිස්තික් පදනම එදා 
1976දීයි ෙයෝජනා කෙළේ. එදා තිබුණු අනුපාතය තමයි අදත් 
තිෙබන්ෙන්. අද ෙමොකක්ද තත්ත්වය? එදා දුෂ්කර දිස්තික්කයක් 
හැටියට තිබුණු හම්බන්ෙතොට දරුවකුට අද ෛවද්ය පීඨයට යන්න 
ගම්පහ දිස්තික්කයට වඩා "ඉෙසඩ්" ලකුණු සංඛ්යාවක් ලබා ගන්න 
ඕනෑ වුණා. එෙහම නම් ෙම් දිස්තික් පදනම ෙවනස් කළ යුතු යුගය 
ඇවිත් තිෙබනවා.  

1985දී මහාචාර්ය කිංස්ලි ද සිල්වා මහතා ෙම් පිළිබඳව විධිමත් 
වාර්තාවක් ලබා දුන්නා. නමුත් ඒ අවසථ්ාෙව් එය ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් කියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. ඒ මීට අවුරුදු 30කට 
කලින්. දැන් අප ෙම් දිස්තික් පදනම පිළිබඳ තත්ත්වය අඩුම 
ගණෙන් කුසලතා පදනමට 50ක් සහ දිස්තික් පදනමට 50ක් වන 
ආකාරයට වත් ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. දැනට තිෙබන 40:60 
අනුපාතය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ඒ මඟින් සැලකිය යුතු කුසලතා 
තිෙබන දරු පිරිසකට විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළු ෙවන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම අවධාරණය කරනවා, ෙමොරටුව 
විශ්වවිද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් දත්ත, ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් දත්ත, ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 
ෛවද්ය පීඨෙය් දත්ත ගත්තාම දිස්තික් පදනෙමන් අඩු ලකුණු 
අරෙගන ආ දරුවන් විශාල පිරිසක් අතරමඟ දී තමන්ෙග් 
අධ්යාපනය අෙහෝසි කරගන්නා බව අපට ෙපනී යනවා කියන 
කාරණය. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා දිස්තික් පදනම පිළිබඳව 
තිෙබන ෙම් තත්ත්වය අපි නිර්භයව ෙවනස් කරලා කුසලතා 
පදනමට වැඩි බරක් ෙදන විධියට ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්න 
ඕනෑ. ඊළඟට අහනවා පශ්නයක්, "ආණ්ඩුවට සල්ලි නැද්ද?" කියා. 
"අධ්යාපනය පුළුල් කරන්න ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ." කියනවා. 
ඒක එෙහම ෙනොෙවයි. ෙම් රජය දැන් තීරණය කර තිෙබනවා, 
ෛවද්ය අධ්යාපනය පුළුල් කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා එක කාරණයක් කියන්නම්. 
NSBM ආයතනය කියන්ෙන් මුදල් ආෙයෝජනය කරන 
ආයතනයක්. පසුගිය රජය ආරම්භ කළ NSBM ආයතනය ෙම් 

මෑතදී රුපියල් බිලියන 10ක් වැය කළා, ෙහෝමාගම NSBM 
විශ්වවිද්යාලය හදන්න. ඉතාම විධිමත් විධිෙය් හරිත 
විශ්වවිද්යාලයක් හැටියට  ඒ විශ්වවිද්යාලය රුපියල් බිලියන 
10කින් ෙගොඩ නඟා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද අද රුපියල් බිලියන 
10ක් කියන්ෙන්? අද මහනුවරට යන අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් සෑම 
කිෙලෝමීටරයකටම රුපියල් බිලියන 5ක් වැය ෙවනවා. ෙකොටින්ම 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර 2කට යන වියදම සමානයි සිසුන් 
6,000කට විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ලබා ෙදන්න යන වියදම. 
ඉතින්, ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රජයට 
විශ්වවිද්යාල ඇති කිරීෙම් හැකියාව ෙහොඳින්ම තිෙබනවා.  

අප විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා, විශ්වවිද්යාල 
තැනීෙම්දී ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබන බව. අන්න එතැනදී තමයි 
රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් පශ්නය මතු වන්ෙන්. ඒ තමයි, ඒ 
අය තමන්ෙග් වෘත්තීය අධිකාරිය පාවිච්චි කරලා ෛවද්යවරුන් 
බිහි වීෙම් පමාණය සීමා කිරීම. ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. අපි ෙමය 
නැති කරන්න ඕනෑ. අද රෙට් ඉංජිෙන්රුවන් ෙලස පිට වන සියලු 
ෙදනා රාජ්ය ෙසේවයට යන්ෙන් නැහැ. සියලු විදුලි ඉංජිෙන්රුවන් 
ලංකා විදුලිබල මණ්ලයට ගන්නවා කියා නීතියක් නැහැ. සියලු 
කාර්මික ඉංජිෙන්රුවන් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගන්නවා කියා 
නියමයක් නැහැ. සියලු සිවිල් ඉංජිෙන්රුවන් රාජ්ය අංශෙය් ඉදි 
කිරීම් ක්ෙෂේතයට යන්ෙන් නැහැ. ඒ සියලුෙදනා අද විවෘත 
තරගයකට දාලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ඇයි ෛවද්යවරුන් 
විතරක් පිටෙවද්දී ඒ හැම ෙකනාම රජෙය් ඉස්පිරිතාලවලට 
ගන්නවා කියා නියමයක් තිෙබන්ෙන්?             

ෛවද්යවරුන්ෙග් සංඛ්යාව තීරණය කරන්න ඕනෑ, රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමයවත් ඒ ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් 
ෛවද්යවරු කිහිප ෙදනාවත් ෙනොෙවයි, රෙට් ආර්ථික ඉලක්කයයි. 
අෙප් ආර්ථික ඉලක්කය, සමාජ ඉලක්කය අනුව තමයි රටට අවශ්ය 
කරන  වාර්ෂික ෛවද්යවරුන් ගණන කීයද කියලා තීරණය කළ 
යුත්ෙත්. අපි ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න නම්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඒ අධිකාරය බිඳ දැමීමත් රජෙය් වග කීමක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
SAITM එකට ෙමොකක්ද විසඳුම? SAITM කියන ඒ 
විශ්වවිද්යාලෙය් ෙවනත් පාඨමාලාත් පවත්වාෙගන යනවා.  

අපි පළමුෙවන්ම කළ යුත්ෙත් ෙමොකක්ද කියලා කියන්න 
ඕනෑ. පළමුවැනි පියවර විය යුත්ෙත් ෙම් ආයතනයට ෛවද්ය 
ශිෂ්යයන් බඳවා ගැනීම වහාම නතර කිරීමයි. ඒ වාෙග්ම  ෙදවැනි 
පියවර ෙමොකක්ද? දැනට දහසකට අධික ෛවද්ය ශිෂ්යයන් 
සංඛ්යාවක් ෙම් ආයතනෙය් ඉන්නවා. ඒ හැම  ශිෂ්යෙයක්ම දුර්වල 
ශිෂ්යෙයක්, ෛවද්යවරෙයක් ෙවන්න නුසුදුසුයි කියලා කථාවක් 
නැහැ. එතැන  සෑෙහන පිරිසක් ඉන්නවා, ෙහොඳ ෛවද්යවරුන් 
ෙවන්න සුදුසු දරුෙවෝ. ඒ දරු වන්ට අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ, 
ඊළඟට ඒ අවශ්ය සායනික පුහුණු පහසුකම් සහ අෙනකුත් අවශ්ය 
සුදුසුකම් සපුරා රෙට් ෙදොස්තරලා ෙවන්න. ඒ වාෙග්ම නුසුදුසු 
පිරිසක් ඉන්නවා නම්, ඒ නුසුදුසු පිරිසට ඒ මුදල් ආපසු ෙගවලා 
ෙගදර ගිහිල්ලා ෙවන පාඨමාලාවක් කිරීෙම් අයිතියත් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. කවුද ඒක කරන්න ඕනෑ? ඒ කටයුත්ත කරන එක තමයි 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ඒ වාෙග්ම ෛවද්ය මණ්ඩලෙය් 
වග කීම විය යුත්ෙත්. එෙහම නම්, ඊළඟට ෙමොකක්ද කරන්න 
ඕනෑ? ඊළඟට, රජයට තීරණය කරන්න පුළුවන් ෙම්ක තවත් 
ෛවද්ය පීඨයක් හැටියට පවත්වාෙගන යනවාද, නැද්ද, 
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියලා.  

ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් රෙට් දිස්තික් පදනම 
නිසා ෛවද්ය පීඨයට, ඉංජිෙන්රු පීඨයට යාම අහිමි ෙවන එෙහත් 
කුසලතාව තිෙබන අයට රජෙය් ෛවද්ය පීඨෙය්, ඉංජිෙන්රු 
පීඨෙය් මුදල් ෙගවලා අධ්යාපනය ලැබීෙම් අයිතිය ලබා දිය යුතුයි. 
ඒකට අය ෙවන්න ඕනෑ පාඨමාලා ගාස්තුව පමණයි. අද රජෙය් 
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ෛවද්ය පීඨෙය් ලක්ෂ 25යි වැය ෙවන්ෙන්, ෛවද්යවරෙයක් බිහි 
ෙවන්න. ඒක SAITM ෛවද්ය පීඨයට ගියා නම් ලක්ෂ 120ක්. 
සෑම ෛවද්ය ශිෂ්යයකුෙගන්ම ලක්ෂ 95ක ලාභයක් ලබනවා. 
ෙමන්න ෙම්ක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ෛවද්ය පීඨෙය්, දන්ත 
ෛවද්ය පීඨෙය්, ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් වැය ෙවන මුදල පමණක් 
ෙගවලා දිස්තික් පදනම නිසා විශ්වවිද්යාලය අහිමි ෙවන ශිෂ්යයන්ට 
ඉෙගන ගැනීෙම් හැකියාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෛවද්ය පීඨවලට, 
ඉංජිෙන්රු පීඨවලට තව සියයට 17ක් ගත්තා නම් සියලුම පාග්ධන 
වියදම් ඒ විධියට සකසා ගන්න පුළුවන්. අද රාගම ෛවද්ය පීඨය 
කරෙගන යනවා, විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් එක්ක. ඇයි, අපි ෙද්ශීය 
ශිෂ්යයන්ටත් ඒ අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්, ඒ විධියට මුදල් 
ෙගවලා අෙප් රාජ්ය විශ්වවිද්යාලෙය් ඒ කටයුත්ත කරෙගන යන්න? 
ඒ වාෙග්ම ඒක රජෙය් පතිපත්තිය හැටියට කරෙගන යන අතෙර් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෛවද්ය ක්ෙෂේතය ඇතුළු වෘත්තීය අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතය ගැන අපි සියලුෙදනාම ෙමතැනදී විවෘතව බලන්න ඕනෑ. 
එක පැත්තකින් ෙමය ඉතාම බලගතු සමාජ, ෙද්ශපාලන 
ගැටලුවක්.  

පෙහේ ශිෂ්යත්වයට ෙපොරකන දරුවාෙග් සිට සාමාන්ය ෙපළ 
විභාගෙය් සම්මාන ලබා ගන්න දුක්විඳින දරුවා,  උසස් ෙපළ 
විභාගෙය් දරුවා දක්වා ෙම් හැම ෙකෙනක්ම ෙම් මාරක තරගයට 
ෙගොඩ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෛවද්යවරෙයක් ෙවන්න; 
ඉංජිෙන්රුෙවක් ෙවන්න. මටත් මතකයි, මම සාමාන්ය ෙපළ 
විභාගය උසස් ෙලස සමත් ෙවලා ආවාම අෙප් අම්මා මට කිව්ෙව්, 
"පුෙත්! ෙදොස්තර ෙකෙනක්, ඉංජිෙන්රුවරෙයක් ෙවන්න පුළුවන් 
විෂයයන් ඇෙරන්න ෙවන කිසිම විෂයයක් කරන්න එපා." කියලා. 
ෙම්ක තමයි අපට අෙප් ෙදමව්පිෙයෝ එදා කියපු ෙද්. ඒක තමයි අද 
ෙම් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය. ෙම් ෙදොර වැහිලා නම්, ෙම් ෙදොර අපි 
වාෙග් සාමාන්ය පවුල්වලින් ආපු දරුවන්ට අද වැහිලා තිෙබනවා 
කියලා දරුවන්ට ෙපෙනනවා නම් ඒ අය කැරැලි ගහන එෙක් කිසිම 
යුක්ති සහගත ෙනොවන භාවයක් නැහැ. එදා අපි හිතුෙව්ත් 
එෙහමයි. 1988දී අපි කල්පනා කෙළේ, "අෙප් වාෙග් පරම්පරාවල 
අෙප් දරුවන්ට ෙම් අවස්ථාව අහිමි ෙවන්නයි යන්ෙන්. ඒ නිසා අපි 
ෙම්කට එෙරහිව නැඟී සිටිය යුතුයි." කියලා. ඒ වාෙග්ම තමයි අදත් 
නැඟී ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙම් ර ෙට් සමාජ පශ්නයක්. දහස් 
ගණන් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ අද ෙම් තත්ත්වයට ෙමෙහයවිලා 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද? ඒ අපි ෙම්ක මුලදීම විසඳුෙව් නැති 
නිසා.  

මම ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් අෙප් පක්ෂෙය් සහ අෙනකුත් 
අයෙග් ස්ථාවරය පකාශ කරමින් ගිය අවුරුද්ෙද් 10වැනි මාසෙය් 
31වැනි දා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් ෙම් 
පිළිබඳව විධිමත් සැලසුමක් ඉදිරිපත් කළා. මම හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම සඳහා එය  සභාගත* කරනවා.  

එදා, මීට මාස හයකට කලින්, අපි නිර්භය වුණා නම්, ෙම්ක 
විසඳන්න තිබුණා. එෙහම වුණා නම් අද ෙම් පශ්නය ෙමතැන ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙපළපාළි යන දරුෙවෝ තීමා විතාරණ ගිය 
පාෙර් ඒ වාෙග්ම ඒ ශිෂ්ය ව්යාපාර සටෙන් මිය ගිය අය ගිය පාෙර් 
යනවා කිය කියා යන ෙකොට අපට දුක හිෙතනවා. ෙමොකද, අද 
මෙග් දරුවාත් ෙම් විශ්වවිද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් ඉෙගන 
ගන්න නිසා. අෙප් දරුවන්ටත් අද උරුම ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම්කද? 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

පරණවිතාන ඇමතිතුමාෙග් කාලෙයන්  ලබා ගත් කාලයත් 
අවසන්. 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ඒ නිසා මම ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා සිටනවා, ෙම් පශ්නය 

පුද්ගලෙයකුෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි, සමාජයීය පශ්නයක් ෙලස 
සලකලා විසඳන්න කියලා. නැත්නම් තවත් තරුණ ජීවිත දහස් 
ගණනක් බිලි ගන්න පුළුවන් විධිෙය් ෙද්ශපාලන ව්යාපාර ෙම්වා 
යටෙත් කියාත්මක ෙවනවා. 

ඒ තරුණ ජීවිත, අෙප් දරුවන්ෙග් ජීවිත. අෙප් පරම්පරාව 
සෑෙහන ෙල් වන්දියක් ෙගව්වා.  ඒ වන්දිය අෙප් දරුවන්ට 
ෙගවන්නට අපි කිසිෙසේත්ම ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති බව ෙම් අවස්ථාෙව් 
පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමනි.  

ඊළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.27] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  නිදහස් අධ්යාපනයත්, නිදහස් 

ෙසෞඛ්යයත් රැක ගැනීම අපි සියලු ෙදනාෙග්ම  යුතුමකමක්.  ෙම් 
ගරු සභාෙව් ෙම්  වැදගත් විවාදය ෙවනුෙවන් අදහස්  ඉදිරිපත් 
කරන්නට නියමිතව සිටිෙය් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අෙප් නායක 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමායි. එතුමාට අද දවස අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා එදා උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨය  ජනසතු 
කිරීෙම් සටන ජයගහණය කරමින් එතුමා 1989 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 27 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු කරන ලද කථාව අද 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.  

අෙප් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනයට සහ නිදහස් ෙසෞඛ්යයට ඇති 
වී ඇති හානිකර තත්ත්වය  වළක්වාෙගන ඒ ෙවනුෙවන් අදහස් 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් දවසක් ඉක්මනින්ම ලැෙබ්වා! යි කියන 
පාර්ථනයත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා.  

අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය ගැන කථා  කරන්නට මා 
කැමැති නැහැ. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාව ෙනොමඟ යැවීම පිළිබඳව අපි කනගාටු ෙවනවා. නිදහස් 
අධ්යාපන පනත  සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා ෙගන 
එන ෙවලාෙව් ගරු ඩී.එස් ෙසේනානායක මැතිතුමා එයට විරුද්ධව 
ඡන්දය දුන්නා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තා පරීක්ෂා 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න. එදා එතුමා නිදහස් අධ්යාපන පනතට විරුද්ධව තමයි 
ඡන්දය දුන්ෙන්.  1988-1989 යුගෙය් ෙම් රෙට් ශිෂ්ය ව්යාපාරය 
ඉතාම දරුණු  ආකාරෙය් මර්දනයක් සිද්ධ කෙළේ. තීමා විතාරණලා, 
අපි එවකට විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ.  දිගින් දිගටම ෙම් ගැටලුව 
විසඳන්න කල් දමමින් අදූරදර්ශීව කටයුතු කරන්න එපාය කියන 
ඉල්ලීම පථමෙයන් ඉතාම ඕනෑකමින් කරනවා.   

අෙප් රටට ගුණාත්මක ෛවද්ය ෙසේවයක්  ඕනෑ. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් වශෙයන්  අධ්යාපනයට, ෙසෞඛ්යයට අපි 
වැය කරන්ෙන් අවම පිරිවැයක් වුණත්, අපි ෙසෞඛ්ය දර්ශක අතින් 
ඉහළ මට්ටමක සිටින්ෙන් අෙප් ෛවද්ය ෙසේවෙය් තිෙබන මානව 
සම්පෙත් වැදගත්කම නිසායි; ෛවද්ය ෙසේවෙය් ගුණාත්මකභාවය 
නිසායි. ඒ ගුණාත්මකභාවයට හානිකර වූ කියාදාමයන් ඇති කිරීම 
වැළැක්වීම අපි සියලු ෙදනාෙග්ම යුතුකමක් ෙවනවා. ෙලෝක 
ඉතිහාසෙය් ෛවද්ය සභාවක අනුමතියකින් ෙතොරව ෛවද්යවරු 
බිහිෙවන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තිතුමනි, SAITM ෙව්වා, කුමන ආයතනයක් ෙහෝ ෙව්වා 
ෛවද්ය සභාෙව් නිර්ෙද්ශ සහ අනුමැතියට යටත්ව තමයි  කවර 
ෙහෝ ආකාරයක විසඳුමකට එළඹීෙම් හැකියාව පවතින්ෙන්.  

අද ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්යතුමාෙග් කථාව 
මුළුමනින්ම පදනම් වුෙණ් අධිකරණය පිළිබඳ කාරණය ඉදිරිපත් 
කරමිනුයි. කාවද, ෙම් අධිකරණමය කාරණා පිළිබඳව අදහස ්
ඉදිරිපත් කරද්දී  එතුමා ෙයොදා ගන්ෙන්? උසාවිෙයන් පිටත 
පැමිණිලිකරු සහ විත්තිකරු එකඟතාවන් ඇති කර ගන්නවා. 
ෙපත්සම්කරු විය යුතු  තැනැත්තා  වගඋත්තරකරු වශෙයන් නම් 
කරනවා.  ෙපත්සම්කරු වියයුතු තැනැත්තා වගඋත්තරකරු නම් 
එකම මතයක සිටින අය, එකම අදහසක ඉන්න කණ්ඩායම් 
ෙදකක් වගඋත්තරකරු සහ ෙපත්සම්කරු එකතුව උසාවිෙයන් 
පිටත  කියාමාර්ගයක් අනුමත කරමින් ඒ ඒකඟතාව අධිකරණයට 
පකාශ  කරන්නට යනවා නම්  ඒක බරපතළ ගැටලුවක්. එම නිසා 
අධිකරණමය කියාදාමය හරහා ෙම් ෛවද්ය සභාවත්, ඒ වාෙග්ම  
රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමයත්, විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයනුත්, 
ෛවද්ය ශිෂ්යයනුත් ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීම යටපත් කරන්නට 
යනවා නම් එය බරපතළ කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.  

අධිකරණමය වශෙයන් යටපත් කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ව්යවස්ථාදායකෙය් බලය ෙයොදා ගන්නවා.  
ඔබතුමාට මම ෙමය ෙපන්නුම් කරනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
උසස් අධ්යාපනය පිළිබඳ ආංශික අධික්ෂණ කාරක සභාෙව් 
අනුකමිටුවක් පත් කරනවා. කවුද ෙම් අනුකමිටුෙව් ඉන්ෙන්? 
සභාපති ගරු ආශු මාරසිංහ, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න, ගරු සුජිත් 
සංජය  ෙපෙර්රා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන්, ගරු අංගජන් රාමනාදන්, 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න, ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න, 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි.  ෙමන්න අනුකමිටුව! මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරන  
එකම මන්තීවරෙයක්වත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීන් 51 ෙදනාෙගන්  එකම නිෙයෝජිතෙයක්වත් 
ෙම් අනුකාරක සභාවට පත් කරන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විනිවිදභාවය, ෙමන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යහ පැවැත්ම. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 51 ෙදෙනකු 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිෙය් ඇයි? ෙමවැනි අනු කාරක සභාවලට පත් 
කිරීෙම් බලය පිළිබඳ ඉල්ලීම තමයි එතුමා කෙළේ. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 51 ෙදෙනකුෙග් මතය බුල්ෙඩෝසර් 
කරන්න හදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා මහා උජාරුවට නිර්මාණය 
කරන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල නිෙයෝජනය ගැන මම 

කියන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපනය හා මානව 
සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන්ෙග් නම් ලැයිස්තුව මම සභාගත* 
කරනවා.  

ෙම් මුළු ලැයිස්තුෙවන් හතර ෙදෙනකු දවිඩ ජාතික 
සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්. ඒ වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
මන්තීවරුන් ෙදෙදනායි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 51ක් 
නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා පත් කරන්ෙන් ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
මැතිතුමාව පමණයි. ඔන්න අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සංයුතිය. 
ඊෙය් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් 
අයිතිවාසිකම තමයි ඉල්ලුෙව්. ෙම් තමයි උඩින් යහ පාලනෙය් 
ෙබෝඩ් එක දාෙගන යන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පජාතන්තවාදය. 
ෙමන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් බුල්ෙඩෝසර් කරන හැටි. 
අපට නිසි නිෙයෝජනයක් ෙදන්ෙන් නැතිව කටයුතු කරන්ෙන් 
ෙමෙහමයි.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
There is a point of Order being raised.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
"ඒකාබද්ධ විපක්ෂය" කියලා පක්ෂයක් නැහැ ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. සන්ධානෙයන් නම් කරන අය තමයි ෙම් කාරක 
සභාවල ඉන්ෙන්. ඒ අයව සන්ධානෙයන් නම් කෙළේ නැත්නම් 
අපට පශ්නයක් නැහැ. ඒක සන්ධානෙය් පශ්නයක්. ඒක 
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක බලා ගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
තමුන්නාන්ෙසේට එවැනි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට අයිතිය 

නැහැ. ඒක කථානායකතුමායි පැහැදිලි කරන්නට ඕනෑ, 
තමුන්නාන්ෙසේ පැනලා දුන්නාට. [බාධා කිරීම්] ෙමතුමා අනු 
කමිටුවල ඉඳෙගන කළ ෙද්වල් ෙමන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නිසි නිෙයෝජනයක් නැතිව අනු කමිටු පත් කරලා, සභාපතිකම් 
අරෙගන තමයි ෙමතුමා SAITM එකට මුදලට කෙඩ් යන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්නට 
ඕනෑ- 

 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
There is a point of Order being raised.  

419 420 

[ගරු සිසිර ජයෙකොඩි  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අනු කමිටු පත් කරන්ෙන් කමිටුවලට එන මන්තීවරුන්ෙගන්. 

ඒ කමිටුෙව් ඉන්න අය ආෙව් නැති වුණාම ඒක අෙප් පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තාෙව් පැහැදිලිව තිෙබනවා. අපි 
අනු කමිටුෙවන් පැහැදිලි වාර්තාවක් හදලා තිෙබනවා. ඒ 
වාර්තාවට කැමැතිද, නැද්ද කියන එක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාර්යයක්. ඒක කියාත්මක කිරීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම. අනු 
කමිටුවට එනවාද, නැද්ද කියන එෙක් වගකීම තිෙබන්ෙන් 
ඒෙගොල්ලන්ට.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
SAITM ඔස්තාර් ෙකෙනක්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වැදගත් විවාදය ෙවනත් 

පැත්තකට ෙයොමු කරන්නට මම අදහස් කරන්ෙන් නැහැ. මම 
නැවත නැවත කිව්ෙව් අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා   
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් එක් ෙකනායි 
පත් කරලා තිෙබන්ෙන් කියලායි. උසස ් අධ්යාපන ආයතනවලින් 
ඉෙගන ගත්ත පුද්ගලයන් විධියට අපට බරපතළ ෙව්දනාවක් 
දැෙනනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අපි පිළිගන්නවා, පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් SAITM 
එක ආරම්භ කිරීම සිද්ධ වුණත්, එය ආරම්භ කිරීෙම් කියාවලිය 
නීති විෙරෝධියි කියලා. ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් අනුමැතියකින් 
පමණයි ෙමය ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙයෝජන මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලැබී තිෙබන්ෙන් ෛවද්ය පීඨයක් -ෛවද්ය විද්යාලයක්- 
ඇති කිරීම සඳහා ෙනොෙවයි. එම නිසා ආෙයෝජන මණ්ඩලය 
විෙරෝධතාව පළ කරනවා; නීති විෙරෝධී බව පකාශ කරනවා. ඉන් 
පසුව එම ෙරගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු ෙනොකළාය කියන 
පදනම යටෙත් නැවත වතාවක් SAITM එකට විරුද්ධව නීතිමය 
කියාමාර්ග ගන්නවා. එම නිසා ආරම්භෙය් සිට අවසානය දක්වා 
ෙනොමඟ යවන වංචනික කියාවලියක් ඔස්ෙසේ තමයි SAITM එක 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා පකාශ කළ අදහස් සමඟ 
අපි එකඟ ෙවනවා. අවුරුදු 25ක් ෙම් රෙට් දරුවන්ට උගන්වපු 
ගුරුවරෙයක් විධියට මම දන්නවා ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනය ලබන්නට ෙනොහැකි ෙවන සිසුන් දහස් ගණනක් සිටින 
බව. [බාධා කිරීමක්] ඔවුන්ෙග් ගැටලු අපි පිළිගන්නවා. නමුත් 
විෙශේෂෙයන්ම ෛවද්ය අධ්යාපනය ලාභ ලැබීෙම් කියාවලියක් 
වශෙයන් පමණක් පවත්වා ගන්නට හදනවා නම් එය බරපතළ 
ගැටලුවක් බවත් පකාශ කරනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, point of Order  එක 

ෙමොකක්ද?  

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ටියුෂන් සර් ෙකනකුට නිදහස් අධ්යාපනය ගැන කථා කළ 

හැකිද? ඒකයි පශ්නය.  
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. ඔබතුමාට තව විනාඩියක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් නීති 

පීඨෙයන් නීති උපාධිය ලබන තැනැත්තා ඊළඟට නීති විද්යාලයට 
යන්න ඕනෑ. නීති විද්යාලය නියම කරන නිර්ෙද්ශවලට අනුව 
තමයි අපට නීතිඥවරෙයක් වශෙයන් දිවුරුම් ෙදන්න හැකියාව 
ලැෙබන්ෙන්. එෙසේ නම් ෛවද්ය පීඨෙය් ෛවද්ය අධ්යාපනය ලබන 
යම් තැනැත්ෙතක් සිටිනවා නම්, ඒ අයටත් ෛවද්ය සභාෙව් 
ෙරගුලාසි, නීති, අණපනත් සහ ඔවුන්ෙග් වෘත්තීයමය 
මූලධර්මයන්ට අනුකූලව තමයි කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, point of Order  එක 

ෙමොකක්ද?  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිදහස් අධ්යාපනය ගැන 

පුන පුනා කථා කරන්ෙන් සල්ලි අරෙගන ටියුෂන් කරන සර් 
ෙකෙනක්. එතැනම නිදහස් අධ්යාපනය කඩා දමලා කියලා මම 
හිතනවා.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් මට ඡන්ද ලක්ෂයක් දුන්ෙන් 

ළමයිනුත් එක්ක ගනු ෙදනු ෙනොකළ නිසායි. අපි ළමයිනුත් එක්ක 
ගනු ෙදනු කරලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛවද්ය ෙසේවෙය් 
ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙගන යන අරගළයට අපි 
සුබ පතනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සියලු ගැටලු කඩිනමින් විසඳීම සඳහා 
අවශ්ය කියා මාර්ග ගන්නය කියලා අපි  රජෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා බලහත්කාරී ෙලස පසු ගිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාලවකවානුව තුළ -අෙප් රජෙය් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්- විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිසම හරහා යම් යම් කියා මාර්ග ගත්තා. ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් අද ජනාධිපති ධුරය දරන එවකට ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමා අත්සන් තැබුෙව් නැහැ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
එදා ඉදිරිපත් කළ අදහස් එක්ක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එකඟව 
සිටියා. ඒ නිසා තමයි  එතුමාට අත්සන් ෙනොකර ඉන්න අයිතිය 
තිබුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් ගැටලුව විසඳන්න මැදිහත් ෙවන්න කියලා 
අපි ජනාධිපතිතුමාට කියනවා. ෛවද්ය ශිෂ්යයන් එක්කවත්, ෙම් 
රෙට් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයින් එක්කවත්, ෙරෝගී ජනතාවෙග් ජීවිත 
එක්කවත් ෙසල්ලම් කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම කරමින් ෙම් 
ෙගන යන සටනට ජයෙව්වා! කියන පාර්ථනාව කරමින් මා 
නිශ්ශබ්ද ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමා. 

 
 
[අ.භා. 3.39] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ස්තුතියි.  

උගත මනා ශිල්පයමයි මතු රැෙකන්ෙන්. එෙහම නම් 
අධ්යාපනයට -ඉෙගනීමට- වැට බඳින්න බැහැ. අද පාසල්වල 
පළමුවැනි ෙශේණියට ඇතුළත් වන මුළු ශිෂ්ය සංඛ්යාෙවන් සියයට 
5කට පමණයි තව අවුරුදු 13කින් රජෙය් විශ්වවිද්යාලයකට යන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. පසුගිය අවුරුදු හැත්තෑෙව්දීම 
විශ්වවිද්යාලයට යන ෙම් සියයට 5 ගැන වාද විවාද තිබිලා 
තිෙබනවා. ඒ අයෙග් නිදහස් අධ්යාපනය ආරක්ෂා කරන්න හැම 
රජයක්ම කියා කර තිෙබනවා. නමුත් අද තිෙබන පශ්නය නම් 
අෙනක් සියයට 95ට අපි ෙමොනවාද කළ යුත්ෙත් කියන එකයි. 
සියලු ෙදනාටම උසස් අධ්යාපනය ෙදන්න රජයකට පුළුවන් නම් ඒ 
ගැන අපි සියලු ෙදනාම එකඟයි.  නමුත් ඇත්ත කථාව නම්, අද 
රජෙය් විශ්වවිද්යාලවලට යන සංඛ්යාව ගත්ෙතොත් 26,000ක්, 
27,000ක් පමණ වන බවයි. අපි ඒක ෙදගුණයක් කළත් ඒ සියයට 
5, සියයට 10ක් ෙවනවා. අෙනක් සියයට 90ට තවත් අවස්ථාවන් 
ෙසොයා ගන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ ශිෂ්යයන්ටත් අපි අවස්ථාවක් 
සලසා ෙදන්න ඕනෑ. අෙත් ඇඟිලි පහම එක වාෙග් ෙනොෙවයි 
කියන එක අපි දන්නවා. එක ශිෂ්යෙයක් අෙනක් ශිෂ්යයාට වඩා, 
එක දරුෙවක් අෙනක් දරුවාට වඩා ෙවනස්.  සමහර අය 
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයට සුදුසුයි. සමහර අය පාෙයෝගික 
අධ්යාපනයට සුදුසුයි.  

හැම දරුවකුටම අවුරුදු 13ක අධ්යාපනයක් ලැබීම අනිවාර්යය 
කරන්නට ෙම් වසෙර්දී අලුත් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙග්න්න අෙප් 
රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයක්ම 
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ඒක තාක්ෂණික අධ්යාපනයක් ෙවන්න 
පුළුවන්; කාර්මික අධ්යාපනයක් ෙවන්න පුළුවන්; වෘත්තීයමය 
අධ්යාපනයක් ෙවන්න පුළුවන්. පසු ගිය දශකෙය් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.5ක් කළ 

ආෙයෝජනය කම කමෙයන් සියයට 2ක් කරන්න, සියයට 2 1/2ක් 
කරන්න, සියයට 3ක් කරන්න -අධ්යාපනයට, උසස් අධ්යාපනයට 
කරන ආෙයෝජනය කම කමෙයන් වැඩි කරන්න- අෙප් රජය බැඳී 
සිටිනවා.  

දැන් අපි අහන්න ඕනෑ පශ්නය තමයි, උසස ් අධ්යාපනය 
ලබන්න හැෙමෝටම අවස්ථාවක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක. 
විශ්වවිද්යාල වරම් ෙනොලබන ධනපති පන්තිෙය් උදවියෙග් දරුවන් 
උසස් අධ්යාපනය ලැබීමට පිට රටවලට යවනවා. ඒක හැම දාම 
සිද්ධ වුණු, සිද්ධ වන ෙදයක්. ඒ අයෙග් දරුවන් බලා ගන්න 
කමයක් ඒ අය ෙහොයා ගනියි. ඇත්තටම  අෙප් සමාජෙය් ඉන්න 
මධ්යම පන්තිෙය් උදවියට තමයි එතැනදී  ගැටලුවක්, පශ්නයක් 
ඇති ෙවන්ෙන්. අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල අය වුණත්, උසස් 
අධ්යාපනයක් ලැබුවාට පස්ෙසේ කමකමෙයන් ධනපති පන්තිෙය් 
ෙකොටසක් වනවා. අඩු ආදාම්ලාභීන් ධනපති පන්තිෙය් ෙකොටසක් 
වුණාම හුඟක් ෙවලාවට ඉතිහාසයත් අමතක ෙවනවා. ඇත්තටම 
 ෙගෝලීයකරණයත් එක්ක අද සමාජෙය් ඉදිරියට එන්න තිෙබන 
එකම කමය තමයි, ෙහොඳ අධ්යාපනයක්, ගුණාත්මක 
අධ්යාපනයක්, උසස් අධ්යාපනයක් ලබා ගැනීම. එතෙකොට අපි 
කල්පනා කරන්නට ඕනෑ ෙද් තමයි, හැම දරුෙවකුටම ෙම් 
අවස්ථාව ෙකොෙහොමද  ලබා ෙදන්ෙන් කියන එක.   

පුද්ගලෙයක් සාර්ථක ෙවන්ෙන්  දක්ෂ නිසාම ෙනොෙවයි; 
අධ්යාපනෙයන් උසස ් ලකුණු ගත්ත නිසාම ෙනොෙවයි. 
පුද්ගලෙයක් සාර්ථක ෙවන්ෙන්  ඔහුට ලැබුණු අවස්ථා  නිසායි. 
අපි ඒක අමතක ෙනොකළ යුතු ෙදයක්. ෙබොෙහෝ විට සමහර අය 
ජීවිත කාලය පුරාම අඩු ආදායම්ලාභී රැකියාවල හිර ෙවලා ඉන්ෙන් 
ඒ අවස්ථාව ෙනොලැබුණු නිසායි. නමුත් හැම දරුෙවකුටම, හැම 
ශිෂ්යෙයකුටම අයිතියක් තිෙබනවා උසස් අධ්යාපනයක් ලබා 
ගන්න. හැම මවකුටම, හැම පිෙයකුටම අයිතියක් තිෙබනවා 
තමන්ෙග් දරුවන්ට අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්න. ඒ අධ්යාපනය 
රජෙයන් ලබා ෙදන අධ්යාපනයක් ෙවන්න  පුළුවන්; ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයන් ලබා ෙදන අධ්යාපනයක් ෙවන්න  පුළුවන්; රාජ්ය 
ෙනොවන අංශෙයන් ලබා ෙදන අධ්යාපනයක් ෙවන්න  පුළුවන්.  

අධ්යාපනය වාණිජකරණය කිරීම ගැන මම නම් ෙපෞද්ගලිකව 
විරුද්ධයි. ඒ නිසා තමයි ෙපෞද්ගලික අංශය ගැන විතරක් නැතිව, 
රජෙය් ෙනොවන අංශය ගැනත් මම කථා කරන්ෙන්. අද ෙම් රෙට් 
එවැනි පාසල් තිෙබනවා. දරුවන් මුදල් ෙගවලා එම පාසල්වලට 
යනවා.  ඒ  පාසල් ලාභයක් ලබනවා. නමුත්, එම පාසල්  ෙහොයන 
ලාභය ඒ පාසල ෙමෙහයවන පුද්ගලයන්ට යන්ෙන් නැහැ. ඒ  
ලාභය නැවතත් අධ්යාපනයටම ෙයොමු කරනවා. ඒ වාෙග් පසිද්ධ 
පාසල් ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබනවා. හුඟක් අය අෙපන් ඇවිල්ලා 
ඉල්ලනවා, තමන්ෙග් දරුවන් ෙකොෙහොම හරි එවැනි පාසලකට 
ෙහෝ ඇතුළත් කර ෙදන්න කියලා.  හුඟක් ෙවලාවට අෙපන් ඒ 
ඉල්ලීම කරනවා. ඒ පාසල් මුදල් අය කළත් ලාභ ලබන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ඒ පාසල් ස්ථිරසාර කමයකට දිගටම පවත්වා ෙගන යනවා.  

මම ගරු ෛවද්ය  රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමාෙග් කථාව 
අහෙගන හිටියා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයයි, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයයි අතර ෙම් කාරණෙය්දී කිසිම ෙවනසක් නැහැ. 
අධ්යාපනය ලබන්ෙන් රජය යටෙත් තිෙබන ආයතනයකින් 
ෙවන්නට පුළුවන්; රජෙය් ෙනොවන ආයතනයකින් ෙවන්නට 
පුළුවන්. මම හිතන හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන හුඟක් අයට ෙම් පිළිබඳ යම්කිසි එකඟත්වයක් තිෙබනවා. 
නමුත්, විෙශේෂෙයන්ම SAITM ආයතනය ගැන කථා කරන ෙකොට  
ගැටලු පශ්න තිෙබනවා. ඒවා ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්තටම 
ෙම්ක අපි මවපු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. SAITM කියන්ෙන් පසුගිය 
රජෙයන් ආරම්භ කරන්න අවසර දීපු ආයතනයක්; විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය ලබා ගත්ත ආයතනයක්. 
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නමුත් දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් පශ්නයට රජයක් හැටියට අපට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි හදන්ෙන් ෙම් පශ්නය 
සාධාරණ විධියකට විසඳන්නයි. ඒකයි අෙප් වෑයම.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර අය ඇවිල්ලා මට 
කියලා තිෙබනවා, "අධිකරණෙය් තීරණය ෙනොසලකන්න" කියලා. 
මට මතකයි ෙම් රෙට් හිටපු අගවිනිශ්චකාරතුමිය ඉවත් කරන්න 
හදපු අවස්ථාෙව්දී සමහර අය ඇවිල්ලා කිව්වා, "උසාවියට 
ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි ආධිපත්යය තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
උසාවිය කියන එක අහන්න ඕනෑ නැහැ" කියලා. ඒ අවස්ථාෙව් 
මාත්, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා සහ තවත් මන්තීවරු කීපෙදෙනක් 
උසාවි ගියා. ඒ අවස්ථාෙව් අපි උසාවියට ගිෙය්, නීතිය සම්බන්ධ 
පශ්න පිළිබඳව තීරණය කරන්න ඕනෑ පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොෙවයි, 
උසාවියයි කියන එක කියන්නයි.  

අද මතු කර තිෙබන SAITM ආයතනෙය් පශ්නය ගැන 
උසාවිෙයන් දුන් තීරණයකුත් තිෙබනවා. මම අහන්න කැමැතියි, 
අපි ෙම් උසාවි තීරණය ගැන ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන් කියලා. 
උසාවිෙයන් දුන් තීරණයක් අපට අහක දමන්නට බැහැ. ෙමොකද, 
ඒක අධිකරණ ෙය් තීරණය නිසා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව මම කැමැතියි SAITM ආයතනය 
සම්බන්ධෙයන් උසාවිෙයන් දුන් තීරණයත් table* කරන්න.  

දැන් අපි ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක අපි විසඳන්න ඕනෑ 
පශ්නයක්. ඔව්, ෙම් ආයතනෙය් පමිතිය ගැන පශ්න ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. පමිතිය ගැන පශ්න තිෙබනවා නම්, 
අනිවාර්යෙයන්ම අපි ඒ පමිතිය පිළිබඳ තිෙබන පශ්නවලට විසඳුම් 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒකට විසඳුමක් ෙසොයන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෛවද්ය 
පීඨවල පීඨාධිපතිවරුන් ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනාවලින් එකක් තමයි ෙම් ආයතනෙය් පමිතිය 
දියුණු කරන්නට ඕනෑය කියන කාරණය. ඒ වාෙග්ම, සෑම 
ශිෂ්යෙයක්ම ෙපොදු විභාගයකට ඉදිරිපත් ෙවන්න ඕනෑය කියන 
ෙයෝජනාව. අපි  ෛවද්ය පීඨාධිපතිවරුන්ෙග් ෙම් ෙයෝජනා එක්ක 
එකඟයි. නමුත් මම ඊටත් එහා ගිහිල්ලා කියනවා, රජෙය් 
රැකියාවක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම්, නැත්නම් රජෙය් 
ෙරෝහලක පුහුණුවීමක් ලබාගන්න තිෙබනවා නම්, රජෙය් 
විශ්වවිද්යාලවලින් එන  ශිෂ්යයන්ට අපි මුල් තැන ෙදන්න ඕනෑය 
කියන එක.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නියාමනය හා විභාග පැවැත්වීෙම්දී  ඒවා 
එකම ආයතනයකින් කරන එක සුදුසු නැහැ. ඒ සඳහා අවම 
සුදුසුකම් තිෙයන්න  ඕනෑ; අවම පමිති තිෙයන්න  ඕනෑ. ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාව ඒ අවම සුදුසුකම් පසිද්ධ කළ යුතුයි.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ළඟ තිෙබනවා සයිටම් ආයතනෙය් Panel of 
Examiners ලා ෙග් ලැයිස්තුව. ෙම් ලැයිස්තුෙව් External 
Examiners ලා ඉන්නවා. ෙම් External Examiners ලා 
සියලුෙදනාම වාෙග් ශී ලංකාෙව් රජෙය් විශ්වවිද්යාලවල ෛවද්ය 
පීඨවල External Examiners ලා බවත් මා සඳහන් කරන්න  ඕනෑ.  
මම කැමැතියි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ ලියැවිල්ලත් table* කරන්න. 

මා අවසාන වශෙයන් කියන කරුණ ෙම්කයි. ෙම්ක අවුරුදු තිහ 
තහළිහකට උඩදී විසඳන්න තිබුණු පශ්නයක්. එදා විරුද්ධ වුෙණ් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයට ෙනොෙවයි. එදා විරුද්ධ වුෙණ් 
ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් ඒ උපාධිය  උතුරු ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය්  ශිෂ්යයන්ට ෙදන එකටයි. එදා ඒ ෙයෝජනාව 

ෙගනාෙව් මහාචාර්ය ස්ටැන්ලි කල්පෙග් සහ මහාචාර්ය ස්ටැන්ලි 
විෙජ්සුන්දරයි. මම හිතන හැටියට එදා අපට වැරදුණා. එදා ඒ 
උපාධිය ෙදන එක නුසුදුසුයි, ඒක වැරදියි. නමුත් අද   තිෙයන 
පශ්නය ෙදස  පාෙයෝගිකව බලලා අපි ඒක විසඳන්න පාෙයෝගිකව 
ඉදිරියට එන්න ඕනෑ කියලායි. 

ෙම් රෙට් සෑම ශිෂ්යෙයකුටම උසස් අධ්යාපනයක් හිමිවිය 
යුතුයි. ෛවද්ය අධ්යාපනයට සුදුසු ශිෂ්යයන් සිටිනවා නම්,  ඒ 
වාෙග්ම  district quota එෙකන් ඒ අයට ඒ අවස්ථාව අහිමි 
ෙවනවා නම් ඒ අවස්ථාවත් ලබාදිය යුතුයි කියන කාරණයත් මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the  Hon. Douglas Devananda. 

You have five minutes.  

 
[பி.ப. 3.50] 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, ெகளரவ சைபக்குத் தைலைமதாங்குகின்ற 

உ ப்பினர் அவர்கேள! ெதற்காசிய ம த் வ மற் ம் ெதாழில் 
ட்ப நி வகம் பற்றிய இன்ைறய சைப ஒத்திைவப்  ேநரப் 

பிேரரைணமீதான விவாதத்தில் கலந் ெகாண்டா ம், 
ேபாதிய ேநரமின்ைமயால் ஒ சில க த் க்கைளக்  மட் ம் 
கூற வி ம் கின்ேறன். இலங்ைகயின் ம த் வக் 
கல்வியான  உலகளாவிய அங்கீகாரத்ைதப் ெபற்ற நிைலயில் 
இ ந் வ வ  குறிப்பிடத்தக்க . இ ந் ம், எம  நாட் ல் 
சுகாதாரச் ேசைவயில் ம த் வர்கள், ைறசார் நி ணர்கள் 
மற் ம் தாதியர்க க்கான பற்றாக்குைறயான  ெதாடர்கின்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . இவ்வாறானெதா  நிைலயில், 
தனியார் ைறயினாின் பங்களிப்பான  ம த் வக் கல்வி 
சார்ந்  ேதைவப்ப கின்ற  என்ற நிைல உ வாக்கம் 
ெப கின்ற .  

எம  நாட் ல் ம த் வத் ைற சார்ந்த அ மதிக க்கான 
ேகள்விகள் அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற நிைலயில், 
அதைனச் சமாளிக்க இயலாத நிைலேய எம  பல்கைலக் 
கழகங்களில் காணப்ப கின்ற . ேம ம், இ க்கமான 
அ மதிக் ெகாள்ைககள், சிேரஷ்ட இைடநிைலக் கல்விசார் 
ஒ ங்கைமப் களி ள்ள பல னங்கள் ேபான்றைவ காரண 
மாக ம் மாணவர்கள  தனியார் ைறசார் ம த் வக் 
கல்விக்கான ேதைவகள் மிைகயாகின்றன என் ம் கூறப்ப  
கின்ற . எனேவ, இவ்விடயங்கள் ெதாடர்பில் அதிக அக்கைற 
எ த் , அதற்கான ெநறி ைறகைள வகுப்பதற்கு அரசு 

ன்வர ேவண் ம். இன்றளவில் 8 அரச ம த் வ பீடங்கள் 
எம  நாட் ல் ெசயற்பட்  வ கின்றன. உயர்தர உயிாியல் 
பிாி ப் பாீட்ைசயில் சித்தியைடகின்ற மாணவர்கள் ேதசிய 
மற் ம் மாவட்ட ாீதியில் இந்த ம த் வ பீடங்க க்குத் 
ெதாி ெசய்யப்ப கின்றார்கள். இவ்வா  ெதாிவாகின்ற 
மாணவர்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் ந த்தர மற் ம் 
குைறந்த ெபா ளாதார வசதி ைடயவர்களாகேவ இ க் 
கின்றனர். ேமற்ப  பாீட்ைசயில் சித்தியைடயாத, 
ெபா ளாதார வசதி ெகாண்ட கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 
மாணவர்கள் தனியார் ம த் வத் ைறைய அல்ல  
ெவளிநாட்  ம த் வத் ைறக் கல்விைய நா ச் 
ெசல்கின்றனர்.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அந்த வைகயில், இலங்ைக ம த் வ சைபயின் அங்கீகாரம் 
ெபற்ற, இலாப ேநாக்கற்ற ெவளிநாட்  ம த் வக் கல்வி 
நி வனங்களில் கற்  நா  தி ம் ம் மாணவர்கள் இலங்ைக 
ம த் வச் சைபயின் ெபா வான பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற 
ேவண் யி க்கிற . இந்நிைலயில், இத்தைகய தமிழ்ெமாழி 

ல மாணவர்கள் அப்பாீட்ைசக்குத் ேதாற் கமாகத் 
தங்கள  ெமாழி வசதிக்ேகற்ப கற்ைகயிைன ேமற்ெகாள்வதற் 
குத் தங்க க்கு உகந்த பல்கைலக்கழகங்கைளத் ெதாி ெசய்  
ெகாள்ளக்கூ ய வாய்ப் கள் ஆரம்பத்தில் இங்கு வழங்கப் 
பட் ந்தன. எனி ம், தற்ேபா  அந்த வாய்ப் கள் 
ம க்கப்பட்  அம்மாணவர்க க்குப் பாிச்சயமான ெமாழியற்ற 
- ெமாழிெபயர்ப்  வசதிக மற்ற, தனிச் சிங்கள ெமாழியில் 
பயிலமர் கள் நடத்தப்ப கின்ற பல்கைலக்கழகங்க க்கு 
அ ப்பப்ப வதால், தமிழ்ெமாழி லமான மாணவர்கள் 
பாாிய இடர்பா கைள அைடகின்றனர் என்ற குற்றச்சாட்  

ன்ைவக்கப்ப கின்ற . யாழ். பல்கைலக்கழகத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில் சிங்கள மாணவர்க க்கு வசதியாக 
ெமாழிெபயர்ப்  ஏற்பா கள் இ க்கின்ற நிைலயில், தமிழ் 
ெமாழிெபயர்ப்  வசதிகளற்ற பல்கைலக்கழகங்க க்குத் 
தமிழ்ெமாழி ல மாணவர்கைள உட்ப த் வ  எந்த 
வைகயில் நியாயம்? என இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், நாட் ல் ம த் வர்கள் உள்ளிட்ட சுகாதாரத் ைற 
ஆளணிப் பற்றாக்குைற நில கின்ற நிைலயில், ம த் வத் 

ைறசார் கல்விக்குாிய மாணவர்க க்கான ேகள்வி இங்கு 
அதிகம்  காணப்ப கின்ற . இந்நிைலயில், ம த் வ பீடங் 
கைள அதிகாிப்பதற்கும்  பல்ேவ  ேதைவகள் நிமித்தம் 
அவசியமாகின்ற வன்னி மற் ம் மைலயகப் பல்கைலக் 
கழகங்கைள அைமப்பதற்கும் நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட ேவண் ெமன  நான் வ த்த வி ம் கின்ேறன். வடக்கு 
மாகாணம் உள்ளிட்ட நாட் ன் பல்ேவ  பகுதிகளி ம் 
தாதியர்க க்கான பற்றாக்குைற நில கின்ற . பாடசாைலக் 
கல்வியில் உயர் தரத்தில் விஞ்ஞான பாடங்களில் 
சித்தியைடேவார் குைறந் வ ம் காரணத்தால், கல்விப் 
ெபா த் தராதர சாதாரண தரப் பாீட்ைசயில் விஞ்ஞான ம் 
கட்டாய பாடம் என்பைதக் க த்திற்ெகாண்  உயர் தரத்தில் 
ஏைனய பாடங்களில் திறைமச் சித்திகைளப் ெப ேவா க்கும் 
தாதியர் பயிற்சிகைள வழங்குவதற்கான ஏற்பா கைள ெசய்  
ெகா ப்பேதா , தனியார் ைறயில் தாதியர் பணிகளில் 
ஈ பட் ப்ேபா க்கு அரச தாதியர்க க்கான பாீட்ைசகளில் 
ேதாற்றக்கூ ய வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக் ெகா க்க 
ேவண் ம் என் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எம  நாட் ல் ஏற்பட் ள்ள ம த் வத் ைறசார் ஆளணிப் 
பற்றாக்குைறயான  கண் ப்பான அவதானத்திற்கு உட்ப த் 
தப்பட ேவண் யதாகும் என்பைத வ த்த வி ம்  
கின்ேறன். அதற்கு ஒ  சிறந்த தீர்  தனியார் ம த் வக் 
கல் ாிகள் மட் ேம எனக் கூற யா . தனியார் ைறசார் 
ம த் வக் கல் ாிக க்கு உதாரணமாக நான் இந்தியாைவ 
ேமற்ேகாள் காட்ட ம். அங்கு அந்தக் கல் ாிகள் 
பணத்ைத மாத்திரேம ேநாக்கமாகக் ெகாண்  ெசயற்ப  
வதாக ம் தரம் குறித்  அக்கைற ெகாள்வதில்ைல என ம் 
அங்குள்ள ம த் வத் ைற மாணவர்கேள ெதாிவித்  
வ கின்றனர். தனியார் மயப்ப த்தலான ம த் வக் 
கல்வியான  கட் க்கடங்காத நிைலயில் ஊக்குவிப் க்க க்கு 
உள்ளாகி, அவற்றின் ெவளிப்பா களான ம த் வர்கள் 
உள்ளடங்கலான ம த் வத் ைறசார் ஆளணியினர் ேதசிய 
ாீதியிலான ைறசார் ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்ேவாராக 

இன்றி ெவ மேன பிரதியி பவர்களாக இ ப்பின், அ  நாட 
ளாவிய ாீதியில் ைறசார் பாதிப் க்கைள ஏற்ப த் வதாக 
அைம ெமனக் கூறப்ப கிற . இத்தைகய பாதிப் கள் 
ேமற்கத்ைதய நா களில் ஏற்ப ம்ேபா  அங்கு மக்கைளப் 
பா காப்பதற்கான சட்ட ஏற்பா கள் உள்ளன என் ம்  
இலங்ைகயில் அத்தைகய ஏற்பா கள் இல்லாதி ப்பதனால் 
அதன் விைள கள் பார ரமானைவயாக இ க்குெமன் ம் 
சுட் க்காட்டப்ப கின்ற .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Please give me one  more minute, Sir.  

அந்தவைகயில், ம த் வத் ைறசார் ஆளணி என்ப  
திறைமகளின் அ ப்பைடயில் உ வாக்கம் ெபறேவண் ம். 
அ  பணத்ைதேயா அன்றி அரசியைலேயா அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்  அைம மானால், எம  நாட்  மக்களின் நலன்கள் 
ேகள்விக்குறியாகும் நிைலேய ேதான் ம். இதனால் அ  
குறித்  நாம் சிந்தித் ப் பார்க்கேவண் ள்ள . தனியார் 

ைறசார் ம த் வக் கல் ாிகைள ஊக்குவிக்கும் 
நிைலப்பா கள் ேமேலாங்குகின்ற நிைலயில், அதன் ேபாட் த் 
தன்ைமகள் அதிகாித்  அ  சந்ைத ாீதியிலான 
ஈர்ப் டன்கூ ய ைறயாக மாற்றம் ெபற் , வர்த்தக 
ேநாக்கங்கள் மாத்திரேம உச்சம் ெப கின்றேபா  அங்கி ந்  
ெவளிேய கின்ற ம த் வர்கள  தகுதிகள் குறித்த நம்பகத் 
தன்ைமயான  உ திப்ப த்தப்படாத நிைலயிேலேய 
தங்கிநிற்கும் என்ப  ெதட்டத்ெதளிவாகின்ற . எனேவ, 
இவ்வாறான மிக க்கிய ைறசார் தீர்மானங்கள் இந்த 
நாட் ன ம் நாட்  மக்களின ம் நலன் க தியதாக, 

ைமயான அரச வழிநடத்த ன்கீழ், இலங்ைக ம த் வ 
சைபயின் பங்களிப் டன் எ க்கப்ப வ  ஆேராக்கியமாகும் 
என வ த்தி, விைடெப கின்ேறன். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
 
 

[අ.භා. 3.56] 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, SAITM ගැන පක්ෂ-විපක්ෂ 

විද්වත් කථා රැසක් අපි ශවණය කළා. ජනතාවෙග් කලාකාරෙයක් 
හැටියට මම දරන ෙපෞද්ගලික මතය මම කියන්න කැමැතියි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ගැන කථා කරන්න ඉස්සර 
ෙවලා මම මෙග් ආදරණීය මාමා වන කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයාෙග් අදහස ෙමොකක්ද කියලා ඊෙය් රෑත් එතුමාට කථා 
කරලා ඇහුවා. එතුමා කිව්ෙව්,"ලාභය තකා ෛවද්ය විද්යාව 
ඉගැන්වීම සුදුසු මදියි කියලා කියන්න" කියලායි. කරුණාරත්න 
පරණවිතාන මැතිතුමා කිව්වා," සුදුසු මදි ෙනොෙවයි, සුදුසු නැහැ ම 
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[ගරු  ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා  මහතා] 
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කියලා කියන්න" කියලා. නමුත් ලාභය ෙපරදැරිෙකොට ෙගන,  ඒ 
කියන්ෙන් සල්ලි ෙපරදැරි ෙකොටෙගන;  ඒකම target කරෙගන  
ෛවද්ය විද්යාව වැනි උත්තරීතර වෘත්තියක් පුහුණු කිරීම කරන 
එක ෙහොඳ මදි කියලා තමයි මෙග් ආදරණීය මාමාෙග් පකාශය 
වුෙණ්.  

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

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මැතිතුමා අහනවා බෑණාත් එෙහමද 

කියලා. අවංකවම මම දරන මතය- [බාධා කිරීමක්] එෙහම 
කියන්න එපා. මාමා විද් වෙතක්. මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයා කියන්ෙන්, ෙලොවම පිළිගත් මහාචාර්යවරෙයක්; 
පාචීනෙයක්. එතුමාෙග් බුද්ධියට හිනා ෙවන්ෙන් බුද්ධිය නැති අය 
කියලා තමයි මෙග් මතය.   එතුමා  පාඥෙයක්. 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔබතුමාත් මට කරදර කරනවා ෙන්? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. කවදාවත් නැහැ. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔබතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් 

කියාමාර්ග පිළිබඳව ෙලොකු ඇගයීමක් කරනවා ෙන්. හැබැයි, 
එතුමාට අපහාස ෙවන විධියට කථා කෙළේ ඔබතුමාෙග් ඇමතිතුමා 
වන එස්.බී. ඇමතිතුමා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
නැහැ, එතුමා යන විට මට ෙමෙහම ෙදයක් කියලා ගියා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආ, එය නිවැරදි කරන්න කියලා කිව්වාද? 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ෙමෙහම ෙදයක් කිව්වා. ඒ 

කාලෙය්  ෙම් SAITM කියන අංගවිකල දරුවා නිර්මාණය 
කරන්න යද්දී හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
සහ එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ඉදිරිපිට දී හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එතුමාට කිව්වා ලු "කාෙලෝ, ෙම්කට 
අත්සන් කරන්න" කියලා. එතුමා භය ෙවලා තමයි ඒක කෙළේ 
කියලා එතුමා පසුගිය කාලෙය්ත් පකාශ කළා. ඒක තමුන්නාන්ෙසේ 
දකින්න ඇති. [බාධා කිරීම්] නැහැ. නැහැ. කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමා කිව්වා ෙගෝඨාභය මැතිතුමාට තිබුණු භය නිසා යම් යම් 
පකාශ කරන්න සිදු වුණා කියලා. එතුමා ෙබොෙහොම අහිංසක 
පුද්ගලෙයක්. එතුමා ඒ කාලෙය් භය නිසා තමයි යම් යම් පකාශ 
කෙළේ. නමුත්, අද යහ පාලනය යටෙත් ඕනෑම ෙකෙනකුට 
උද්ෙඝෝෂණය කරන්න පුළුවන්, ඕනෑම ෙකෙනකුට තමන්ෙග් 
මතය පකාශ කරන්න පුළුවන්. අද  අධිකරණ නි ෙයෝගයක් ආවත්,  
යහ පාලන රජය යටෙත් එතුමාට කියන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා,  
"මෙග් මිනිය උඩින් ගිහිල්ලාවත් ෙම්ක කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ" 
කියලා. එෙහම කියන්න ශක්තියක්, වාතාවරණයක්, 
පජාතන්තවාදයක් අද රෙට් තිෙබනවා කියන එක මම සියලු 
ෙදනාටම මතක් කරන්න කැමැතියි.  මෙග් මිතයිනි, 
කරුණාකරලා මට කථාව කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, SAITM එක ගැන කථා 
කරද්දී ෙමහි තිෙබන පමිතිය ගැන, ෙමහි තිෙබන සායන 
සම්බන්ධව අත් දැකීම් නැති එක ගැන ෙබොෙහෝ ෙදනා කථා කළා. 
මම හිතන හැටියට ෙහොඳම කථාව කෙළේ අෙප් දයාසිරි ජයෙසේකර 
මැතිතුමා. එතුමාට  මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  එතුමා ෙම් SAITM 
එෙක් ඉතිහාසය ගැන ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා. ෙම් සඳහා 
ඉඩම ලබා ගත්ත හැටි, රුපියල් මිලියන 600ක් ඒ ෙවනුෙවන් ලබා 
දුන් හැටි, ෙමයට අනුමැතිය ලැබුණු හැටි ගැන එතුමා කිව්වා.  ඒ 
කාලෙය් හිටපු ඒකාධිපතියන්ට බෙයන් දැන් ෙම් කෑගහන 
වීරෙයෝ; චණ්ඩිෙයෝ කෑ ෙනොගහා හිටපු හැටි ගැනත් කිව්වා. එතුමා 
ඒ කාලය ගැන ෙබොෙහොම ලස්සනට පැහැදිලි කළා. ඒ අවසථ්ාෙව් 
දී අර කියපු කට්ටිය නිහඬව අහෙගන හිටියා මිසක් උත්තර ෙදන්න 
ගිෙය් නැහැ. එම නිහඬතාවෙයන් ෙත්රුණා, ඒ කාලෙය්දී ෙමවැනි 
අංගවිකල දරුෙවක් බිහි කරන්නට ඒකාධිපතිෙයක් උත්සාහ 
කරද්දි ඒ අය භෙය් නිහඬව හිටියා කියන එක.  එතැනදී ඒක ඔප්පු 
ෙවනවා.  

දැන් ෙම් credibility ගැන, SAITM එෙක් අධිපතිෙග් හැසිරීම  
- behaviour  එක  -  ගැන බලද්දී, එතැනත් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
එතුමා කියනවා, ''සමීරට ෙවඩි තිබ්බා'' කියලා. සමීර කියනවා, 
''නැහැ, මම ෙවඩි කාලා පිටරට ගියා'' කියලා. ඒ වාෙග්ම, ''ටීනා'' 
කියන පාතාල නායකෙයක් ගැන කථා ෙවනවා. ෙම් සියලුම 
ෙද්වල් එක්ක ජනතාව අතර  යම් මතයක් තිෙබනවා. ෙම් SAITM 
එෙක් තක්කඩි, ෙපෝඩාකාරී ෙනවිල් පනාන්දු මැතිතුමාෙග් හැසිරීම 
සහ ඔහුෙග් කියා පටිපාටිය ගැන යම් කිසි වැරැද්දක්, ඒ කියන්ෙන් 
විශ්වාසයක් නැතිකමක් ඇති කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, මම 
ජනතාවෙග් කලාකාරෙයක් හැටියට,   ඊට  එෙරහිව ඉන්න අෙනක් 
පක්ෂය ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවනුෙවන් සටන් කරන 
අෙනක් පාර්ශ්වය ගැන බලන්න. අපි ෛවද්යවරුන්ට ගරු කරන්න 
ඕනෑ. දණ ගහලා වඳින්න පුළුවන් ෛවද්යවරු එතැන ඉන්නවා. 
නමුත්, ඒ අය උෙද් උද්ෙඝෝෂණවලට යනවා. හවසට ෙමොනවාද 
කරන්ෙන්? Private practice කරනවා. ඒ කවුරුත් ජනතාව ගැන 
හිතන්ෙන් නැහැ. උද්ෙඝෝෂණ කරන අෙප් අන්තර් විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්ය බලමණ්ඩලෙය් ශිෂ්ය නායකයන් ඉන්නවා. ඒ අයෙග් 
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ඉල්ලීම් සාධාරණයි කියලා මම හිතනවා. ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම්වලට 
මම ගරු කරනවා. නමුත්, ජනතාවට හිංසා, පීඩා සිදු ෙවන විධියට 
ෙම් උද්ෙඝෝෂණ කරන එක ගැන, ෙම් වර්ජන කරන එක ගැන මා 
තුළ පැහැදීමක් නැහැ.  

පසුගිය දවස්වල lunch sheets නැහැ කියලා nursesලා 
වර්ජනය කළා. Vehicle permits ගැන doctorsලා වර්ජනය කළා. 
ෙම් සියලු තීරණ, ෙම් සියලු හැසිරීම් ජනතාවාදී ෙනොවන බවයි 
මෙග් මතය. ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් අංග විකල දරුවා බිහි ෙවලා 
ඉවරයි. දැන් අපට  SAITM එකට ෙබෝම්බ ගහන්නත් බැහැ; ඒ 
ඉඩම විනාශ කරන්නත් බැහැ. ෙම් ෙවනුෙවන් අපි සියලු ෙදනා, 
සියලු පක්ෂ එකතු ෙවලා කටයුතු කිරීමයි අපට කළ හැකිව 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 600ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, විශාල මුදලක් ෙමයට වැය කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, ෙමහි පමිතිය වැඩි කරන්න කියන එක තමයි 
ජනතාවෙග් මතය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙදොස්තරවරුන්ෙග් ඉතිහාසය බලද්දී, ෙපෝලිෙයෝ එන්නත 
ෙසොයා ගත් "Jonas Edward Salk" කියන ෛවද්යවරයා ගැන 
බලන්න. ඒ ෛවද්යවරයා කිසිම දිනක intellectual property 
rights කියන එක, තමන්ෙග් ෙසොයා ගැනීම ගැන patent rights 
තියා ගත්ෙත් නැහැ. ඔහුට ෙඩොලර් බිලියන 6ක පාඩුවක් ෙවලා 
තිෙබනවාය කියා ගණන් බලා තිෙබනවා. අන්න එෙහමයි ෙම් 
ෛවද්ය වෘත්තිය කියන ෙගෞරවණීය වෘත්තිෙය් ගරුත්වය 
තිෙබන්න ඕනෑ. අද ෙබොෙහෝ ෛවද්යවරුන්, ෛවද්ය සභාෙව් අය, 
SAITM එෙක් අය - ෙම් සියලු ෙදනා - ඒ තත්ත්වය විනාශ 
කරමින් ජනතාවාදී ෙනොවන තීරණයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා 
කියලායි ෙපොදු ජනතාවෙග් -බහුතර ජනතාවෙග්- මතය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙගෞතම බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ෙද්ශනාවකදී උන්වහන්ෙසේ 
විමසා  තිෙබනවා, ''ආනන්දය, සර්පයා දුටුවාද?'' කියලා. එතෙකොට 
ෙම් සර්පයා මුලට ආවාම, කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා කියන, - [බාධා 
කිරීමක්] මම කියන්ෙන්, සර්පයා ඉදිරියට ආවාම, සර්පයා මූලික 
වුණාම, සර්පයාට පමුඛස්ථානයක් ආවාම, සර්පයාට දැන් රුපියල් 
මිලියන 6 සිට රුපියල් මිලියන 12 දක්වා මිලක් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට අර ''A'' සාමර්ථ 4ක් ගත්ත අයටත්, ''S'' 
සාමර්ථ 4ක් ගත්ත අයටත්, සර්පයා හරහා ෙවනත් කූට 
මාර්ගවලින් යන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා, 
ෙගෞතම බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ විධියට, ෙමවැනි 
ෙගෞරවණීය වෘත්තියකට සර්පයා මුලට දමා ගන්න එපා. ෙමොකද, 
ෙපොදු ජනතාවෙග්, අහිංසක ෙරෝගීන්ෙග් ජීවිත සර්පයා හරහා - ඒ 
කියන්ෙන් ෙගෞතම බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ කිව්ව  සර්පයා හරහා - 
බිලි ගන්න එපා. එෙහම වුෙණොත්, ඒ සර්පයා හරහා ආෙවොත්, 
SAITM හරහා ආෙවොත් ඒ MBBS එකට අපටත් කියන්න 
ෙවන්ෙන් කාෙලෝ මැතිතුමා කිව්වා වාෙග්, ''මුන්ෙගන් ෙබෙහත් 
බිව්ෙවොත් සුන්'' කියන එක තමයි. ඒ MBBS එකටකියන්න 
ෙවන්ෙන් ඒ විධියටයි. ඒ නිසා  ෙම්ෙක් පමිතිය වැඩි කරන්න, 
සායන පහසුකම් වැඩි කරන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ට නියමිත කාලය 

අවසානයි.  
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මට විනාඩියක් ෙදන්න. 

ඒ නිසා ෙමහි සායන පහසුකම් වැඩි කරන්න, පමිතිය වැඩි 
කරන්න කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ඒ ශිෂ්යයන්ටත් අසාධාරණයක් 
ෙවන්න ෙදන්න එපා. එෙහම සිදු ෙවන්න ෙනොදී ෙම් කටයුත්ත 
හරියාකාරව කර ගන්න කියන එක තමයි මෙග් මතය. ඒ නිසා, 
''ලාභය'' කියන එකම මූලික කර ගන්ෙන් නැතිව ෙමය ඉදිරියට  
ෙගන ගිෙයොත්-   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින පක්ෂ, විපක්ෂ සියලුම 
ෙදනාෙග් කථා ඇහුවා. මම ඉන්න මතය සහ බහුතරයක් ඉන්න 
මතය තමයි, ෙම් සියලු ෙදනාම ලංකාෙව් ශිෂ්යෙයෝ කියන 
කාරණය; ලංකාෙව් ඉෙගන ගත් ශිෂ්යෙයෝ. ඒ නිසා, පමිතිෙයන් 
යුතු, ෙහොඳ ෛවද්යවරුන් බිහි කරන්න නම් අපි මීට වඩා 
සැලකිලිමත් ෙවන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 ෙපබරවාරි මාසෙය් 12 
වැනිදා ''ඉරුදින'' පුවත් පෙත්,  ''2016දී ෛවද්ය උපාධියට රුපියල් 
ෙකෝටි 800ක් පිටරට ගිහින්'' යන මාතෘකාව යටෙත් පළවී ඇති 
ලිපිෙය් ඡායා පිටපතක් මා සභාගත* කරනවා.  

අපි දන්නවා, පසු ගිය කාල ෙය් අෙප් දරුෙවෝ රුපියල් ෙකෝටි 
ගණන් වියදම් කරෙගන ලුලුම්බාවලට ගියා, බංග්ලා ෙද්ශයට 
ගියා, පාකිස්තානයට ගියා, මැෙල්සියාවට ගියා කියලා. ඒ අය 
ඇවිල්ලා Lanka Hospital, Nawaloka Hospital වැනි ෙරෝහල්වල 
වැඩ කරනවා. ඒ නිසා අවශ්ය විභාග සමත් වනවා නම් ෙම් 
දරුවන්ටත් ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. ෙම් ආයතනය වහන්ෙන් 
නැතුව, ෙමහි පමිතිය වැඩි කරලා, සියලුෙදනාටම සුදුසු වන පරිදි 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියන එක තමයි මෙග් මතය. එෙසේ 
කියමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා. 
 

 
[අ.භා. 4.06] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෛවද්ය 

විද්යාව ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් විද්යාවක් ෙවන්න පුළුවන්, ඒවා 
ෙම් විධියට ෙපෞද්ගලික අංශයට විවෘත කිරීම පිළිබඳ තර්කය 
පිටුපස තිෙබන කථාන්දරය ගැන මා කථා කරන්න කැමැතියි. 
ෙමොකද, මා කැමැති නැහැ, ෛවද්ය සංගමයට ෙහෝ SAITM එකට 
ෙහෝ පක්ෂව කථා කරන්න. අපි 2014 අවුරුද්ද ගත්ෙතොත්, -මා ඊට 
කලින් අවුරුදු ගන්ෙන් නැහැ- 2014 අවුරුද්ෙද් Biological 
Science කියන විද්යා විෂය ධාරාෙවන් විශ්වවිද්යාලයට සුදුසුකම් 
ලබා තිෙබනවා, ළමයින් 23,419ක්. ෙම් පමාණෙයන් 
විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් කරෙගන තිෙබන්ෙන් 6,316යි. ඒ 
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[ගරු  රන්ජන් රාමනායක  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කියන්ෙන්, සියයට 26යි; සියයට 30ට අඩුයි; සියයට 27ක් 
කියමුෙකෝ. එතෙකොට සියයට 70කට වැඩි පමාණයකට 
විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් වීමට ෙනොහැකි ෙවලා ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම 2014 වර්ෂෙය් විද්යා විෂය ධාරාව යටෙත් විශ්වවිද්යාලයට 
ඇතුළත් වූ සංඛ්යාෙවන් ෛවද්ය පීඨයට ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් 1,255යි. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 5.4යි. ඒක දරුණු 
ෙවනවා, තව තැනකින්. ඒ දරුණු වීම මා ෙම් ගරු සභාවට පැහැදිලි 
කරන්න කැමැතියි. ඒ තමයි විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් වීෙම් 
කමෙව්දය.  

විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් වීෙම් කමෙව්දය අනුව මුළු 
ලංකාෙවන්ම සියයට 40යි ගන්ෙන්, පූර්ණ සුදුසුකම් යටෙත්. 
සියයට 55ක් ගත්ෙත්, දිස්තික්ක 25 ඉන්ෙන් ජනගහන අනුපාතය 
අනුවයි. සියයට 5ක් ගන්ෙන්, ඉතා දුෂ්කර දිස්තික්කවල ජනගහන 
අනුපාතය අනුවයි. ෙමය ෙවනස් වන්ෙන් කලා උපාධිය සඳහා 
පමණයි. කලා උපාධියට පමණක් ෙතෝරා ගන්න ෙකොට මුළු 
ලංකාෙවන්ම තිෙබන සුදුසුකම් අනුව තමයි ෙතෝරාගනු ලබන්ෙන්. 
ෙම්ක ෙම් විධියට පැහැදිලි කරන්නම්. අෙප් ශිෂ්යත්ව විභාග හරහා 
ෙහොඳම ළමයින් ටික ෙකොළඹ නගරෙය් ෙහොඳ පාසල්වලට 
ෙගෙනනවා. එෙහම ෙගනැවිත් ඒ ළමයින් විශ්වවිද්යාලයට 
ඇතුළත් වීෙම්දී නැවත දිස්තික් අනුපාතයක් ඒක ඇතුළට 
ෙගෙනනවා. එතෙකොට ඉතාමත් ඉහළ සුදුසුකම් ලබා ගත් ළමයින් 
දළ වශෙයන් 1,600ෙදෙනකුට විශ්වවිද්යාලයකට ඇතුළත් වීමට 
පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඔවුන් ෛවද්ය අධ්යාපනය ලැබීමට 
සුදුසුයි. ෙම්ක තමයි ෙම් පශ්නෙය් මුල. ෙම් පශන්ය විසඳන තාක් 
කල් එක පශ්නයක්වත් අපට විසඳන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ 
නිසාම අෙප් රෙට් සිසුන් විශාල පමාණයක් පිටරට 
විශ්වවිද්යාලවලට යනවා.  

මා දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම ටියැන්ජින් කියන චීන 
විශ්වවිද්යාලෙය් අෙප් ළමයි 1,000කට වැඩි පමාණයක් ඉෙගන 
ගන්නවාය කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු මා ළඟ 
තිෙබනවා. International Medical University in Malaysia 
කියන විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගන ගැනීම සඳහා එක ළමයකුට 
රුපියල් ලක්ෂ 250ක් අවශ්යයි. ඒ කියන්ෙන්, school fees විතරයි. 
ෙම් විශ්වවිද්යාලෙය් උගන්වන ෙබොෙහෝ ගුරුවරු අෙප්ම අයයි; 
අෙප් විශ්වවිද්යාලවල ඉෙගන ෙගන මහාචාර්යවරුන් බවට 
පත්වුණු අයයි. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරන්න ඕනෑ, අෙප් 
පතිපත්තිය ඇතුෙළේ ෙමොකක්ෙදෝ පශ්නයක් තිෙබනවාය කියන 
එක. දරුවකුට අවශ්ය කරන උපාධි පාඨමාලාව ලබන්න අලුත් 
අදහසක් අෙප් රටට ෙගෙනන්න ඕනෑය කියන එක අපි 
සියලුෙදනාම පිළිගන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අපට ෙම්ක 
කරන්න බැහැ. ෙමොකද, SAITM ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් 
ආයතනයක් ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් පමිතිය පිළිබඳ මූලික පශ්නය 
තීන්දු කරන්න ඕනෑ ඒ අයයි. ෛවද්ය විද්යාල පරිපාලකයන්, 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසම ඇතුළු ෙම් සියලුෙදනාම එකතු 
ෙවලා තමයි පමිතියක් නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. පමිතියක් 
නිර්මාණය කිරීෙමන් විශ්වවිද්යාලවල ඉෙගන ගන්නා සෑම 
දරුවකුටම සමානතාවක් ඇති වනවා. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
වුණා, ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය, ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලය 
හැරුණාම අනිකුත් විශ්වවිද්යාලවල ඉගැන්වීෙම් පහසුකම්, 
ගුරුවරුන් අඩුයි කියලා. ඒ කියන්ෙන්, විශ්වවිද්යාල මහාචාර්යවරු 
අඩුයි කියන එකයි. 

එෙහම නම් ඒ පිළිබඳවත් යම් පමිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
විශ්වවිද්යාල ඇරෙගන-ඇරෙගන යන එක ෙනොෙවයි කරන්න 
ඕනෑ. ෛවද්ය විද්යාල ඇරෙගන-ඇරෙගන යන එක ෙනොෙවයි 
කරන්න ඕනෑ. අපි ඒවාට පමිතියක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්යයි. 
රජයකට යන්න පුළුවන් දුරක් තිෙබනවා. ෙම්ක 1946 වසෙර්දී 
අෙප් රෙට් තිබුණු අධ්යාපන කමය ෙනොෙවයි. අද ෙම් රෙට් විශාල 

පිරිසකට අධ්යාපනෙයන් ඉහළම තැන්වලට යන්න අවශ්යයි. අෙප් 
රෙට් ඉහළම ෙපෙළේ අය, ඉහළම ෙපෙළේ මුදල් තිෙබන අය 
සියල්ෙලෝම තමන්ෙග් දරුවන් පිටරට යවලායි උගන්වන්ෙන්. 
පාථමික පන්තිවල ඉඳලා එෙහම උගන්වනවා. නමුත් ෙමොන 
පන්තිෙය් හිටියත් ෙම් රෙට් ජීවත් වන දරුවන්ටත් යම් ඉගැන්වීෙම් 
අදහසක් අවශ්යයි කියලා මම විශව්ාස කරනවා.  

අෙප් රෙට් බැලුෙවොත් අදටත් පුද්ගලෙයෝ දහසකට එක 
ෛවද්යවරෙයක්වත් නැහැ. පමාණය -ratio එක- අනුව බැලුෙවොත් 
අෙප් රෙට් පුද්ගලෙයෝ දහසකට ෛවද්යවරු ඉන්ෙන් 0.68යි. ඒ 
කියන්ෙන් එක් ෙකෙනක්වත් නැහැ. එෙහම නම් අපි ෙකොෙහොමද, 
ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්ෙන්? අපි  පශ්නයක් ආවාම හැමදාම 
ෙම් විධියට වාද කරලා පශ්නය වහලා දමලා යන්න යනවා. 
පශ්නය වහලා දැමීම පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. අපි අෙප් සාමාන්ය 
ජනයා ගැනත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

ඔබතුමා දන්නවා, අද ශල්යකර්මයක් සඳහා අෙප් රෙට් 
සාමාන්ය ඉස්පිරිතාලයකට ගිෙයොත් ලැයිස්තුවක් තිෙබන බව. 
සමහර ෙවලාවට මාස තුෙන් ඉඳලා අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් 
ශල්යකර්මය සඳහා ලැයිස්තුෙව් ඉන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව වන්ෙන්. නමුත් සල්ලි තිෙබනවා නම් සාමාන්ය පුද්ගලයාට  
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට ගිෙයොත් එම ෛවද්යවරයා ලවා එක 
දවසක් ඇතුළත ඒක කර ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙමතැන 
අසමානතාවක් තිෙබනවා. නිදහස් අධ්යාපන කමයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවෙග් යහපතට නම්, ඒ නිදහස් 
අධ්යාපනය සාමාන්ය ජනතාව පීඩාවට පත් කරලා තිෙබනවා නම්, 
අපි ඒ සඳහා කුමන ෙහෝ කියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි. ඇත්ත හංගලා 
වැඩ කරලා වැඩක් නැහැ. අෙප් රටට ෛවද්යවරු මදි. අෙප් රටට 
අවුරුද්දකට අවශ්ය කරන ෛවද්යවරු සංඛ්යාව බැලුවාම අද අපි 
උගන්වන ෛවද්ය ශිෂ්ය සංඛ්යාව මදි. එෙහම නම් අපි ඒක වැඩි 
කරන්න ඕනෑ. ඒක වැඩි කිරීම සඳහා අපි යම් කමෙව්දයක් ගන්න 
ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, ෙම්  රටට ෛවද්ය විෙශේෂඥයන් 3,000කට වඩා 
අවශ්ය බව. නමුත් අපට ඉන්ෙන් ඉන් අඩක් පමණයි. ඉතුරු අඩ 
කවදාවත් හැෙදන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ ගැන කථා කරනවා. ෛවද්ය 
විද්යාල ගැන කථා කරනවා. නමුත් කිසිම ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම නම් අපි ඒක ඇති කරන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවය ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් බව ඇත්ත. 
අෙප් සමහර දර්ශක ෙලෝකෙය් දියුණුම රටවල තිෙබන දර්ශක බව 
ඇත්ත. ඒවා ඔක්ෙකෝම කතන්දර. හැබැයි සාමාන්ය මිනිෙහක් 
සාමාන්ය ෙරෝහලකට පතිකාර ලබන්න ගිෙයොත්, ශල්යකර්මයක් 
කරගන්න ගිෙයොත්, ඒ අය විශාල කරදරවලට ලක් ෙවනවා. ඒ 
නිසා අදටත් ෙම් වෘත්තීෙයන් පෙයෝජන ලබන්ෙන් සල්ලිකාරෙයෝ 
විතරයි. තමන්ෙග් ෙග්-ෙදොර, හරකා-බාන උකස් තියලා ෙකොළඹ 
නගරෙය් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද කියලා 
හැන්දෑවට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ හැෙමෝම සල්ලිකාරෙයෝ 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් සඳහා යම් කිසි කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ. 
ෙම් කමෙව්දෙය් පතිඵලයක් හැටියට ෙවන්න පුළුවන් ෙම් SAITM 
එක ඇති වුෙණ්. ඒක ආරම්භ කෙළේ අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්; ඒක 
ඇත්ත.  

ඒ කාලෙය් අපි කවුරුත් බෙයන් හිටිෙය් නැහැ. අපි සමහර 
ෙද්වල් ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටපු 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට මමත් ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල සමහර කරුණු 
ගැන විෙව්චනාත්මක අදහස් දක්වලා තිෙබනවා. අපට එෙහම 
බයක් තිබුෙණ් නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද තිබුණු බය 
කියලා. මම එතැන හිටපු ෙකෙනක්. අසත්ය පකාශ කරන්න ෙහොඳ 
නැහැ. නමුත් යම් යම් අවස්ථාවල රජයට තීන්දු ගන්න ෙවනවා. ඒ 
තීන්දු හරිද, වැරදිද කියලා තීන්දු කරන්ෙන් ඒ අවස්ථාෙව් ඇති වන 
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තත්ත්වය. අද අෙප් රෙට් ෛවද්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳ පශ්නය තමයි 
අවශ්ය තරම් ෛවද්යවරු ෙනොමැතිකම. ඒ වාෙග්ම ෛවද්ය විද්යාව 
හදාරන්න දරුෙවෝ ආසයි. ඒ ආස කරන දරුෙවෝ පිටරට යනවා. ඒ 
සඳහා පිටරටට විශාල විෙද්ශ විනිමයක් වැය ෙවනවා. විනිමය වැය 
කරලා ඒ අය ආපසු ඇවිල්ලා Act 16 Examination එකට ඉඳ 
ගන්නවා. Act 16 Examination එකට ඉඳ ගන්න අයෙගනුත් 
සියයට 16යි සමත් ෙවන්ෙන්, සමත් කරන්ෙන්. මම දන්නවා, Act 
16 Examination එකටත් tuition පන්ති පවත්වන බව. මෙග් ළඟ 
ෙමතැන ඒ කඩදාසි තිෙබනවා. එක විෂයකට පැයකට රුපියල් 
2,500 ගණෙන් අය කරලා tuition කරනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ කවුද- 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
අෙප් ෛවද්යවරු කරන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව 

අපි ෙපොදු තීන්දුවකට එන්න ඕනෑ.  ෙම් රෙට් සෑම අධ්යාපනයක්ම 
ලබා දීම ලාභදායී පදනමින් ෙතොරව සිදු ෙවන්න ඕනෑ. එය රාජ්ය 
අංශය සහ ෙපෞද්ගලික අංශය එක සමාන විධියට භාර අරෙගන 
රෙට් දියුණුවට වැඩ කරන්න ඕනෑයි කියන එක මා කියන්න 
කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි හතරක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
[අ.භා. 4.16] 
 

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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙමන්ම ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා 
ඉතාම ෙකටිෙයන් මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

අධ්යාපනය කියන්ෙන්, ඕනෑම සමාජයක තිෙබන විෙශේෂ 
කියාවලියක්. ෙනොමිලෙය් ලබා ෙදන අධ්යාපනය, මිල ෙගවා ලබා 

ගන්නා අධ්යාපනය ආදී වශෙයන් විවිධ වර්ග  තිබුණත්, 
අධ්යාපනය ෙවෙළඳ ෙපොළ බලෙව්ග මත ෙමෙහයවන 
පාරිෙභෝගික ෙසේවාවක් ෙහෝ පාරිෙභෝගික භාණ්ඩයක් -
commodity එකක්- බවට පත් වුෙණොත් අධ්යාපනෙයන් 
අෙප්ක්ෂිත පරමාර්ථ ගිලිහී යනවා. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල මුදලට 
අධ්යාපනය ලබා ෙදන විෙශේෂ ආයතන තිබුණත්, ඒවා commodity 
එකක් බවට පත් කරපු අධ්යාපන ආයතන නැහැ.  ඔක්ස්ෆර්ඩ්, 
ෙක්ම්බිජ් විශ්වවිද්යාල ගත්ෙතොත් ඒත් එෙහමයි. මමත් පශ්චාත් 
උපාධිය කෙළේ එංගලන්තෙය් විශ්වවිද්යාලයක. මා විශාල මුදලක් 
ඒ විශ්වවිද්යාලයට ෙගව්වා. නමුත්, ඒවා ලාභ ලබන ආයතන 
ෙනොෙවයි. එෙහම ඒවා තිෙබනවා. අපි ඒවාට කියනවා, non-
profitable institutions කියලා.  

ලංකාෙව් වුණත් සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා 
නිදහස් අධ්යාපන ව්යාපාරය ආරම්භ කරන ෙකොට මුදල් ෙගවන 
පාසල් හැටියට සමහර පාසල් ඉතිරි කළා. ශාන්ත ෙතෝමස් 
විද්යාලය, ශාන්ත පීතර විද්යාලය ගත්ෙතොත් අදටත් ශිෂ්යෙයෝ 
ඒවාට මුදල් ෙගවනවා. ඒවා ලාභ ලබන ආයතන ෙනොෙවයි. 
නමුත්, අද වැරදි මතයක් වගාදිගා ෙවමින් යනවා; අධ්යාපනය 
ෙවෙළඳ ෙපොළ තරගකාරීත්වය මත සහ ෙවෙළඳ ෙපොළ බලෙව්ග 
මත නිදහෙසේ කියාත්මක වන්නට ඉඩ දිය යුතුයි කියලා. SAITM 
කියන්ෙනත් අන්න ඒ පදනෙමන් බිහි විය යුතු විශ්වවිද්යාලයක්. 
ෛවද්ය අධ්යාපනය ෙමහිදී විෙශේෂයි. වෘත්තිකයකු වශෙයන් 
ෛවද්යවරයා අෙනක් වෘත්තිකයාට වඩා උසස ්ෙහෝ පහත් වන්ෙන් 
නැහැ. සමහර ෛවද්යවරුන් නම් තමන්ටම කියා ගන්නවා අෙප් 
වෘත්තීය තමයි ෙලොකුම වෘත්තීය කියලා. එෙහම එකක් නැහැ. 
වෘත්තීයට එෙහම තත්ත්වයක් ෙනොතිබුණා වුණත් ෛවද්ය 
අධ්යාපනයට එෙහම විෙශේෂ තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියලා අපි 
අවධාරණය කරනවා. SAITM වාෙග් විශ්වවිද්යාල, ෛවද්ය 
විද්යාල අෙප් අසල්වැසි රට වන ඉන්දියාෙව් විශාල පමාණයක් බිහි 
ෙවලා තිබුණා.  

ඉන්දියාෙව් හිටපු  ෙසෞඛ්ය ෙල්කම්වරියක වන ෛවද්ය සුජාතා 
රාඕ කියනවා, ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න පත් කළ ෙකොමිෂන් 
වාර්තාවක පතිඵලයක් හැටියට කියන්ෙන් “ෛවද්ය අධ්යාපනය 
වාණිජකරණය වීම නිදහස් ඉන්දියාව තුළ සිදු වූ විශාලතම වරදයි" 
කියා. එෙහම නම් අද අපි ඉන්දියාෙවන් එම පාඩම් ඉෙගන ගන්න 
ඕනෑ. ෙම් ආයතනය ෙම් විධියටම කියාත්මක ෙවන්න ඉඩ 
හැරිෙයොත්, ලංකාෙව් ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් පශ්නයත්, ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාෙව් පශ්නයත් විශාල අර්බුදයකට ලක් ෙවනවා. නමුත් අපි 
විකල්පයක් ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙම් 
සම්බන්ධව ෙබොෙහෝ විෙව්චන ඉදිරිපත් වුණා. හැබැයි, විකල්පය 
ෙමොකක්ද කියා සඳහන් කෙළේ නැහැ. අපි ෙයෝජනා කරන 
කියාමාර්ගය ඉතාම සරලයි. පළමුෙවන්ම වර්තමානෙය් 'සයිටම්'  
ආයතනෙය් සිටින සුදුසුකම් සහිත සිසුන්ට ෛවද්ය උපාධිය සහ 
වෘත්තීය බලපතය ලබා දීම සඳහා අන්තර් කාලීන විසඳුමක් ලබා 
දීමට අවශ්ය නීති-රීති සංෙශෝධනය කරන්න අවශ්යයි. එකී සිසුන්ට 
ERPM ෙහෝ එවැනි විභාගයකට ෙපනී සිටීම සඳහා අවශ්ය කරන 
වාතාවරණය නීති පකාරව සලසා දිය යුතුයි. එෙසේම ඔවුන් ලැබූ 
පුහුණුෙව් පමිතිය පිළිබඳ අඩුවක් තිෙබනවා නම් ඔවුන්ෙග් 
සීමාවාසික පුහුණු කාලය වැඩි කිරීෙම් කියාමාර්ගයක් ගන්න අපට 
පුළුවන්. විශ්වවිද්යාල ආචාර්ය සංගමෙය් හිටපු සභාපතිවරෙයකු 
වන මහාචාර්ය නලින් ද සිල්වා මහතාත් ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කර තිබුණු බව මම දැක්කා. එෙහම කරලා දැනට ලියා පදිංචි 
ෙවලා සිටින සිසුන්ෙග් පශ්නය විසඳා, 'සයිටම්'  ආයතනයට යන 
කල දසාව ෙමොකක්ද කියා අපි ෙසොයා බලන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය 

අවසානයි.  
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ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ෙමපමණයි මා සඳහන් කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ෙහොඳම විකල්පය වන්ෙන් 'සයිටම්' ආයතනෙය් 
තිෙබන ෙගොඩනැඟිලි ආදිය ෙතොගය පිටින්ම රාජ්ය විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතිය ඇතුෙළේ අන්තර්ගහණය කිරීමයි; එය රාජ්ය විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතිය ඇතුෙළේ මුදල් ෙගවා අධ්යාපනය ලබා ගත හැකි පීඨයක් 
බවට පත් කිරීමයි. ඒ, ලාභ ලබන එකක් ෙනොවිය යුතුයි. ෙහොඳම 
විකල්පය තමයි විවෘත විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨය බවට පත් 
කිරීම. එතෙකොට ෙද්ශීය ශිෂ්යයන් ෙතෝරන්ෙන් විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිසෙමන්. දිස්තික් පදනෙමන් වැඩිම ඉෙසඩ් අගය 
ලබා ගන්නා සිසුන්ට ඔවුන්ෙග් කුසලතාවන්ට කරන සැලකිල්ලක් 
වශෙයන් පූර්ණ ෙනොමිෙල් අධ්යාපනය ෙකොළඹ, ෙප්රාෙදණිය ආදී 
දැනට තිෙබන විශ්වවිද්යාලවල ෛවද්ය පීඨවලින් ලබා ගන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම දිස්තික් පදනම නිසා ෛවද්ය සිසු වරම් 
ෙනොලැෙබන නමුත් සුදුසුකම් තිෙබන, මුදලුත් ඇති-හැකි සිසුන්ට 
තමන්ෙග් අධ්යාපනෙය් නිදහස ෙම් රට ඇතුෙළේම තහවුරු කර 
ගැනීම සඳහා විවෘත විශ්වවිද්යාලෙය් ඔය  ෙයෝජිත ෛවද්ය පීඨයට 
ඇතුළත් ෙවන්න පුළුවන්.  

ඊළඟට, දිස්තික් පදනම නිසා විශ්වවිද්යාලයට පෙව්ශ වීෙම් 
අවස්ථාව අහිමි වන, අෙත් මුදලුත් නැති දුප්පත් ළමයින් ෙවනුෙවන් 
ශිෂ්ය ණය මුදලක් ලබා දීලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පශ්නය විසඳන්නත් 
රජයට පුළුවන්. 'සයිටම්' ෙරෝහල රජෙය් හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
හවුල් ව්යාපාරයක් ෙලස නීති පකාරව ශික්ෂණ ෙරෝහලක් හැටියට 
පරිවර්තනය කර ගන්න පුළුවන්.  

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 

 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
මම කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙම් විකල්පය කියාත්මක කෙළොත් අධ්යාපනෙය් නිදහසත්, නිදහස් 
අධ්යාපනයත් කියන ෙදකම රැෙකනවා; ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් 
පමිතිය රැෙකනවා; ෛවද්ය සභාෙව් නියාමන මූල ධර්ම එක්ක 
ෙමය ගැෙටන්ෙන් නැහැ; රෙට් සල්ලි පිට රට යන්ෙන් නැහැ; 
විෙද්ශ සිසුන්ට ලංකාෙව් අධ්යාපන අවස්ථා ලැෙබනවා; ලංකාව 
ඉහළ පමිතියකින් යුතු අධ්යාපන මධ්යස්ථානයක් හැටියට 
ෙගොඩනඟන්නත් පුළුවන් ෙවනවා; සමාජෙය්ත් ෙබොෙහෝ ෙදනාට 
වැලඳී තිෙබන  ෙදොස්තරෙම්නියාව තරමක් ෙහෝ සුවපත් කර 
ගන්නත් අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරන 
විකල්ප ෙයෝජනාව පිළිබඳවත් ගැඹුරින් සලකා බලා සාධාරණ 
විසඳුමකට එළෙඹන්නට ෙමම විවාදෙය් මතු වුණු කරුණු 
පෙයෝජනයට ගන්නා ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.  

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, Hon.M.A.Sumanthiran. 

[4.22 p.m.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Hon. Presiding Member.  Before I express 

any views in respect of the subject matter today, as a 
matter of principle, I need to disclose the fact that I have 
advised the Sri Lanka Medical Council in regard to this 
issue of SAITM previously. Once before also when I 
spoke in this House, I made the same disclosure.   

Having said that, there are, in my mind, three separate 
issues that are being discussed today. Firstly, the issue 
with regard to how the SAITM came about.  Secondly, 
what do we do with this problem of SAITM?  That 
means, what do we do with these students who have been 
trained there presently? And thirdly, what is the future of 
either medical education or broadly tertiary education in 
this country? 

Many Members have spoken in this House with 
regard to how SAITM came about and I am in agreement 
with a lot of the sentiments that have been expressed. 
When SAITM was recruiting, at least, the first two 
batches, there were cautionary advertisements placed by 
the Sri Lanka Medical Council stating that this is not an 
institution that is approved by the Sri Lanka Medical 
Council. It is despite that warning that SAITM admitted 
students and rashly continued with this education putting 
the lives and the future of those students at grave risk. 
That must be acknowledged in any discussion with regard 
to this issue. It is not only the Government’s 
responsibility and I would say, the Government bears a 
great deal of responsibility in this, but the owners of 
SAITM also rashly put the lives and future of these 
students at grave risk. That is what has led to this 
situation today.  

However, the situation changed slightly after the 
initial twining programmes were done away with and the 
training was to be here entirely. Even though the 
University Grants Commission gave permission to 
function as a tertiary educational institution, as a degree-
awarding institution, the licensing with regard to the 
medical profession goes through only one gate and that is 
the Sri Lanka Medical Council. Without obtaining that 
assurance, through whatever processes that were 
available, SAITM continued to take more students and 
trained them and presently, close upon 1,000 medical 
students who have completed their studies are there in 
this institution. 

As a member of another profession which also has 
only one gate that licenses our practice - the legal 
profession - I can understand that strict licensing regime. 
The Council of Legal Education has to grant that licence. 
Although the degree training happens in at least three 
universities in this country with regard to legal education, 
they only obtain a degree. If you are to obtain the licence 
to practise as a lawyer, you have to sit one examination 
and presently, you have to sit all the examinations of all 
three years that are conducted by the Sri Lanka Law 
College.  Similarly, wherever you are trained, Sri Lanka 
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Medical Council should grant that licence. The 
unfortunate fact is that training standards are so varied 
even amongst the Government universities of this country 
and there is no one standard that has been prescribed by 
the Sri Lanka Medical Council.  I think, that is a serious 
error.  The Sri Lanka Medical Council must have one 
standard and if that is to be applied then, any medical 
student whether they are trained here or abroad can go 
through that gateway.  

The issue with regard to the present situation is that 
there is a judgment of the Court of Appeal and that must 
be obeyed. There are no two words about that. Within six 
weeks of that judgment, if no one appeals, that becomes a 
final judgment and that must be obeyed. It is futile to 
discuss the legality outside the court once a student has 
obtained a judgment there. It is a matter of regret that a 
student had to go to court and establish the legality of that 
education when the State should have provided the means 
and made their future certain without them having to have 
recourse to court. 

Now, the third issue with regard to the future of 
tertiary education is a separate one. I agree with a lot of 
sentiments expressed that tertiary education must be open 
to non-State entities as well. We have come to a level of 
development in our country where it becomes important, 
it becomes necessary to open those doors and not shut 
them. SAITM may be a wrong example of this. I believe, 
it is a wrong example. But the future of that institution 
will be determined as to the legality pronounced by court. 
But that cannot be the standard by which the State takes 
decisions with regard to opening up tertiary education to 
non-State entities.  

That is a policy issue that must be discussed in full 
and proper decisions taken. Even if it is medical 
education there must be a framework set out for non-State 
actors as to how they commence; how they obtain 
approval; how they ensure that the graduates who emerge 
from those institutions can - without having to go to Court 
and compel the Sri Lanka Medical Council to register 
them - obtain those registrations. It is a matter of regret, 
as I said before, that students have been forced to 
vindicate their legal rights to go to Court and compel the 
one and only gateway, the Sri Lanka Medical Council, to 
register them. That is a failure on the part of the Sri Lanka 
Medical Council; that is a failure on the part of the 
Government and that is a failure on the part of the owners 
of SAITM that we have come to this sorry state today.  
But if we are to move forward, the issue of SAITM, I 
think, will be decided by court and that must be obeyed. 
Apart from SAITM, the Government must start a proper 
discussion as to the policy of opening tertiary education to 
be conducted by non-State entities. 

Thank you very much. 

[අ.භා. 4.32] 
 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, SAITM ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 

විද්යාලය පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලබාදීම පිළිබඳව 
මා පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නිදහස් අධ්යාපනය කියන 
එක පිළිබඳව අපි ඉස්ෙසල්ලාම කල්පනා කරන්න ඕනෑ. 1931දී 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා විසින් නිදහස් 
අධ්යාපනය ඇති කිරීම තුළින් ෙම් රෙට් විවිධ පන්තිවලට තිබුණු 
බාධක ඉවත් වී ජනතාවට ෙලොකු සහනයක් ලැබුණා. නිදහස් 
අධ්යාපනය තුළින් උසස් අධ්යාපනය ලබාගත් ෙකෙනක් විධියට 
මම නිදහස් අධ්යාපනය අගය කරන අතර, ෙමම ෛවද්ය විද්යාලය 
ගැන අද ඇතිවී තිෙබන මතෙභ්දය සම්බන්ධෙයන් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී රජෙය් ෛවද්ය සංගමයටවත්, SAITM ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාලයටවත් පක්ෂව ෙනොව, මම දරන ෙපෞද්ගලික 
මතය ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්වාධීනව පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

මට මතකයි මම ෛවද්ය ශිෂ්යාවක් විධියට 1985දී අධ්යයන 
වර්ෂය ආරම්භ කරන ෙකොට එවකට රාගම ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලය සම්බන්ධෙයන් පැවැති සිද්ධිය. ෛවද්ය ශිෂ්යාවන් 
විධියට ඒ අවස්ථාෙව්දී අපිත් පාරට බැහැලා ඒ ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලයට විරුද්ධව උද්ෙඝෝෂණ නැඟුවා. කණ්ඩායම් - batches - 
6ක් විතර ගිහිල්ලා උද්ෙඝෝෂණ නඟලා එම ෛවද්ය විද්යාලය 
රජය යටතට ගන්න තත්ත්වයට පත් කළා. එෙසේ උද්ෙඝෝෂණ 
කරලා රාගම ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය නැවත කැලණිය 
විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධ කර ගත්තා. ඊට පසු 2009දී SAITM 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ඇති කරන්න මුල් වුණු සහ කරුණු 
කාරණා ෙයදූ පුද්ගලයන්ම අද  එම ෛවද්ය විද්යාලෙය් දරුවන් 
අවසාන විභාගයට ෙපනී සිටින අවස්ථාව වන විට ඒකට විරුද්ධව 
කථා කරනවා. රජයක් විධියට අපට එය ෙලොකු ගැටලුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා. අන්තිම අවස්ථාෙව් අපට වලිගය විතරක් ඇදෙගන 
යන්න සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් රජයට 
ෙචෝදනා කළාට අෙප් රජය ෙනොෙවයි ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ. 
ෛවද්ය විද්යාලයක් ආරම්භ කරනවා කියන එක ෙහොර රහෙසේ 
කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක සියලු ෙදනාම දන්නා 
කරුණක්. ෙම් අර්බුදය වසර 6ක්, 7ක් තිස්ෙසේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා 
දරුවන්ෙග් කාලය නාස්තිෙවලා, ඔවුන්ට වයසත් ගිහිල්ලා අද ඒ 
ද රුවන් අතරමං ෙවලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛවද්ය ශිෂ්යාවන් විධියට 
අපිත් ඔය අත් දැකීම ලැබුවා. එදා අපට තිබුණු බලපෑම් එක්ක, 
වසර 5කින් නිමා කරන්න තිබුණු ෛවද්ය උපාධිය නිම කරන්න 
වසර 7ක් පමණ ගතවුණා. රජයට විරුද්ධ විවිධ පාර්ශ්වයන් ඇති 
කරපු ඒ බලපෑම් එක්ක අපට පුරා වසරක් පමණ ෙගදරට ෙවලා 
ඉන්න සිද්ධ වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ගැන කථා කරනෙකොට මම 
ඉතාමත් ආදරෙයන් කියන්ෙන්, දරුෙවක් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලයකට ඇතුළත් කරන්න නම් එම ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලය නිවැරදි නිර්නායකයන් යටෙත් නිසි පමිතියකින් 
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ කියන එකයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම දකින තවත් 
ෙදයක් තිෙබනවා. අද අෙප් දරුවන්ට ෛවද්ය විද්යාව හැදෑරීම 
සඳහා රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලයකට ඇතුළත් ෙවන්න බැරි නම් ඒ 
දරුවන් විෙද්ශගත ෙවනවා. එෙසේ විෙද්ශගත වන දරුවන් නිසා 
විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් අපට අහිමි ෙවනවා. ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයක් යටෙත් අෙප් දරුවන්ට නිසි පමිතියකට, නිසි 
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[ගරු  එම්.ඒ. සුමන්තිරන්  මහතා] 
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කළමනාකාරිත්වයක් යටෙත් අෙප් ෛවද්ය විද්යාල ආරම්භ කිරීම 
කාෙලෝචිත කියාවක්. ඒ වාෙග්ම මම දකින තවත් ෙදයක් 
තිෙබනවා. ඔවුන්ට නිසි සායනික පහසුකම් ලබාෙදන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, විෙද්ශ රටවල ෛවද්ය අධ්යාපනය හදාරපු දරුවන්ෙග් 
අධිකරණ ෛවද්ය විද්යා දැනුම, පජා ෛවද්ය විද්යා දැනුම 
පමාණවත් නැහැ කියන එක අපි දැකලා තිෙබනවා. එම නිසා 
විෙද්ශගත වුණු දරුවන්ට ඒ සම්බන්ධෙයන් අතිෙර්ක පුහුණුවක් 
ලබාෙදන්න  සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලයක් ආරම්භ කරන ෙකොට එහි අධ්යාපනය හදාරන දරුවන් 
සඳහා ෙහොඳ සායනික පහසුකම් තිෙබන්නට ඕනෑ. 

ඊළඟට, මම රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලවලින් පිටවන දරුවන් 
ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. අපට නිවැරදි කරගන්න බැරි විධියට 
අෙප් කාලය වසර ගණනාවකින් ආපස්සට ගියා. ඒ නිසා මම ෙම් 
දරුවන්ට කියන්ෙන්, පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ නඟනවාට 
වැඩිය, ඉල්ලීම්වලට මුල්තැන දීලා අධ්යාපනය හදාරන්න කියන 
එකයි. එෙහම නැත්නම් ජීවිතෙය් කවදාවත් නිවැරදි කරන්න බැරි 
තැනකට පත්වන එක නවත්වන්න බැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලවලින් 
පිට වන දරුවන් ෙවනුෙවන් මා ෙම් අවස්ථාෙව් එක ෙදයක් 
කියන්න කැමැතියි. රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලවල දරුවන්ට හා 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලවල දරුවන්ට කිසි විෙටකත් එකම 
විභාගයක් තියන්න එපා. ෙමොකද, රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලවල 
ඉන්න දරුවන් කුසලතාව මත අෙප් රෙට් ෛවද්ය විද්යාලවලට 
ඇතුළත් ෙවලා ඉන්න නිසා. ඔවුන්ෙග් ඒ කුසලතාවට ඇගැයීමක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාලවලින් පිට වන දරුවන්ටත් විෙද්ශ රටවලින් 
ෛවද්ය උපාධිය ලබා ගන්නා දරුවන්ට වාෙග් Act 16 විභාගය 
සමත් ෙවන්න අවස්ථාව උදා කරලා ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ෛවද්යවරු වශෙයන් අපි ආදරය, දයාව, කරුණාව කියන 

කරුණු කාරණා ෙපරදැරි කරෙගන, අෙප් ෙසේවය ලංකාවට ලබා 
දිය යුතුයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාවට පකාශ කර 
සිටිනවා.  

අද දවෙසේ මට කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත වනවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. 

 

 
[අ.භා. 4.38] 

  
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ SAITM එක ගැන 

විවාදයක් තමයි පැවැත්ෙවන්ෙන්. අවස්ථා ගණනාවකදී මම ෙම් 

ගැන කථා කර තිෙබනවා. අද ඒ ගැන ඉතාම වැදගත් ෙදයක් අනුර 
පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා කිව්වා. අෙප් අධ්යාපන කමෙව්දෙය් 
තිෙබන අඩුපාඩුවක් නිසා තමයි ෙම් වාෙග් ආයතන බිහි ෙවන්ෙන්. 
ෙම් රෙට් පවතින නිදහස් අධ්යාපනය නිසා ෛවද්යවරියක හැටියට 
වාෙග්ම විෙශේෂඥ ෛවද්යවරියක හැටියට මටත් ෙම් රටට ෙසේවය 
කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් නිදහස් අධ්යාපනය 
තුළින් අද රටට විශාල ෙසේවයක් සිදු වනවා. අෙප් රෙට් ආර්ථික 
සංවර්ධනයට කලින් සමාජ සංවර්ධනය සිදු වුෙණ් ෙම් රෙට් 
නිදහස් අධ්යාපනයට පින්සිදු ෙවන්නයි.   

පැවතුණු රජයන් ගණනාවක් නිදහස් අධ්යාපනය ආරක්ෂා කර 
ගන්න ගමන්ම, අධ්යාපනය සඳහා තිෙබන තරගකාරිත්වය නිසා 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනයටත් අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. අෙප් 
රෙට් බහුතරයක් තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ෙකෙරන 
ෙපර පාසල්. ඒවාට හුඟක් අඩුෙවන් තමයි රාජ්ය අනුගහය 
ලැෙබන්ෙන්.  

අෙප් රෙට් තිෙබන පාසල් ගත්තාම රජෙය් පාසල්, රජෙය් 
ආධාර ලබන ෙපෞද්ගලික පාසල්, රජෙය් ආධාර ෙනොලබන 
ෙපෞද්ගලික පාසල් වාෙග්ම ජාත්යන්තර පාසල්  තිෙබනවා. ෙම් 
සියලු ආයතන හරහාම අද ෙම් රෙට් දරුවන්ට අධ්යාපනය 
ලැෙබනවා. හැබැයි, අපි ෙම්වාෙයත් තිෙබන  ගැටලු දකිනවා. 
සමහර පාසල් පිළිබඳ නියාමනයක් ෙනොමැතිකම නිසා ගුණාත්මක 
අධ්යාපනෙය් යම්කිසි ගැටලුවක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. පැවතුණු 
රජයන් ගණනාවක් ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය පිළිෙගන තිෙබනවා. 
නමුත් ෙම් ෙපෞද්ගලික ආයතන නියාමනය කිරීමයි වැදගත් 
ෙවන්ෙන්.  

විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළුවීෙම්දී අනුගමනය කරන කමෙව්දය 
නිසා අද සමහර දරුවන්ට අසාධාරණයක් සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා 
ෙම් කමෙව්දයට තමයි අපි පිළියම් ෙයොදන්න ඕනෑ.  

ඒ වාෙග්ම, අධ්යාපනෙය්දී අපි හැෙමෝටම සම අවස්ථා ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. මුල ඉඳලාම ෙදොස්තර ෙකෙනකු ෙවන්න ෙපරුම් 
පුරන දක්ෂ දරුවන්ට සමහර විට උසස් ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල 
අනුව Z-score අගය දශම ගණනකින් අඩු වීම නිසා ඒ අවස්ථාව 
ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. දිසත්ික් කමය නිසා 
කුසලතාෙවන් ඉහළ දරුවන් ටික විශ්වවිද්යාලයට ගියත්, දිස්තික් 
පදනම හරහා "ඒ" සම්මාන තුනක් ගත්ත  දරුවන්ටත් අද ෛවද්ය 
විද්යාලයට ඇතුළත් වීෙම් වරම් අහිමි ෙවනවා.   සමහර දරුවන් 
විශ්විවිද්යාලවලට ඇතුළු ෙවන්න සුදුසුකම් ලැබූවත්, දශම 
ගණනකින්  Z-score අගය මදි වීම නිසා විශ්වවිද්යාල වරම් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.   

2010, 2011, 2012, 2013 වසරවලදී විශ්වවිද්යාලවලට 
ඇතුළත් ෙවන්න සුදුසුකම් ලැබූ අයෙග් ෙතොරතුරු මෙග් ළඟ 
තිෙබනවා. ඒ ෙතොරතුරුවලට අනුව 2010, 2011, 2012, 2013 
වසරවලදී සුදුසුකම් ලැබූ අයෙගන් සියයට 15 විශ්වවිද්යාලවලට 
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. අපි රජයක් විධියට දරුවන්ට ඉහළට ඉෙගන 
ගන්න අවස්ථාව සලස්වා  ෙදන්න ඕනෑ.  

ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල අෙප් රෙට් දැන් ආරම්භ කරනවා. 
නමුත් ඒවාෙය් පමිතිය ඉතාම වැදගත් වනවා. ඒ ෛවද්ය 
විද්යාලවලින් පිට වන දරුවන්ෙග් උපාධිෙය් ගුණාත්මකභාවය අපි 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ෛවද්යවරෙයක් බිහි වනෙකොට ඔවුන්ට 
ගුණාත්මක සායනික පුහුණුවක් ලැෙබන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ෛවද්යවරයාට වැරදුෙණොත් නැති ෙවන්ෙන් මිනිස් ජීවිත. ඒ නිසා 
ෛවද්ය සභාව පිළිගත් කමෙව්දය අනුගමනය කරමින්, ෙහොඳ 
ගුණාත්මක සායනික පුහුණුවක් එක්ක තමයි ෙම් ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාල ආරම්භ කරන්න අවසර ෙදන්න ඕනෑ.  
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ෙම් SAITM ආයතනය ආරම්භ කරපු විධිෙය් ගැටලු 
තිෙබනවා. හැබැයි,  SAITM  ආයතනය වසර ගණනාවකට කලින් 
අෙප් රජයක් විසින් තමයි ආරම්භ කෙළේ.  

අපිත් ඒ ෙවලාෙව් ඒ රජෙය් තමයි හිටිෙය්. ෙමම ආයතනය 
ආරම්භ කරලා දැන් අවුරුදු ගණනාවක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ශී 
ලංකාෙව් දරුෙවෝ තමයි ෙම් ෛවද්ය විද්යාලයටත් ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු ෙවන්න බැරි, 
නමුත් මුදල් තිෙබන සමහර දරුෙවෝ විෙද්ශ රටවලට ගිහින්  උපාධි  
ගන්නවා. හැබැයි, ඔවුන් විෙද්ශ රටවලට ගිහින් පුහුණුව ලබන්ෙන්  
ලංකාෙව් තිෙබන ෙරෝගී තත්ත්වයන් පිළිබඳව ෙනොෙවයි. විෙද්ශ 
රටවල තිෙබන ෙරෝග ගැන තමයි ඔවුන් ඉෙගන ගන්ෙන්. එම නිසා 
ලකුණු දශම ගණනක් අඩුවීම නිසා විශ්වවිද්යාලයට යෑෙම් 
අවස්ථාව අහිමි වන, "ඒ" සාමර්ථ තුනක් තිබුණත් ෛවද්ය 
විද්යාලයට යන්න බැරි වන දරුවන්ට ශී ලංකාව තුළ ගුණාත්මක 
අධ්යාපනයක් ලබන්න කමෙව්දයක් හදනවා නම් එය ඉතා වැදගත් 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙයෝජනාවක් කරනවා. 
ෙම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයට බඳවා ගැනීෙම්දී අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම මූලික සුදුසුකම්  බලන්න ඕනෑ. මූලික සුදුසුකම් 
අඩු දරුෙවෝ ෛවද්යවරු හැටියට බිහි වුෙණොත්, ඒක සමාජෙය් 
ෙලොකු ගැටලුවක් බවට පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙහොඳ 
සායනික පුහුණුවක් ෙනොලබන අය ෛවද්යවරු හැටියට බිහි 
වුෙණොත් ඒකත් සමාජයට ෙලොකු පශ්නයක් ෙවනවා. ඒ නිසා 
යන්තම් -දශම ගණනකින්- ලකුණු අඩු වීම නිසා, ෙම් කමෙය් 
වරදක් නිසා, විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු ෙවන්න වරම් ෙනොලැෙබන 
දරුවන්  ෙවනුෙවනුත් අපි යම් කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ. අපි 
ෙදෙගොල්ලන්ම එක තැනකට ඇවිත් ෙම් පශ්නයට යම්කිසි 
විසඳුමක් ලබාෙදන්න ඕනෑ.  අද ෙම් පශ්නය නිසා රෙට් 
විශ්වවිද්යාලවල ඉන්න දරුෙවෝත්  අධ්යාපනය ලබන්ෙන් නැහැ. 
ඔවුන් අද පාරවල් පුරා උද්ෙඝෝෂණ පවත්වමින් යනවා. ෙම්ක අෙප් 
රෙට් ඉතාම දක්ෂ දරුවන්ට වූ අසාධාරණයක්.   

"සයිටම්" ආයතනයට දැන් batches 12ක් විතර බඳවාෙගන 
තිෙබනවා. දක්ෂ දරුවන් ඒ අය අතරත් ඉන්නවා. අෙපොස උසස් 
ෙපළ විභාගෙයන් "ඒ" සාමර්ථ තුන අරෙගන ශී ලංකාෙව් ෛවද්ය 
විද්යාලයකට යන්න බැරි වුණු දරුවන් ඒ අතර ඉන්නවා. ඒ නිසා 
අපි එක මතයකට ඇවිත් ෙම් දරුවන් ෙවනුෙවන් සාධාරණයක් 
ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. අ ෙප් දරුවන් පිට රට ගිහින් ෛවද්ය උපාධිය 
ලබාෙගන එනෙකොට ලියන  Act 16  විභාගයට ලියන්න ෙම් 
සයිටම් ෛවද්ය විද්යාලෙයන් ඉෙගනුම ලබන දරුවන්ටත් අපි 
ඉඩකඩ සලසා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් අපට අවශ්ය 
ගුණාත්මකභාවය යම් මට්මකට ෙහෝ පවත්වා ගන්න පුළුවන් ෙවයි.  

මම තවත් ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි. විශ්වවිද්යාල වරම් 
අහිමි වන, නමුත් ෙවන දිස්තික්කයක හිටියා නම් විශ්වවිද්යාලයට, 
ෛවද්ය විද්යාලයට යන්න පුළුවන් දරුෙවෝ ඉන්නවා නම් 
ඔවුන්ෙගන් සියයට 25ක් විතර ශිෂ්යත්ව කමයක් යටෙත් ෙම් 
ආයතනයට ඇතුළු කර ගන්න අපි ඉඩකඩ සලසා ෙදන්න ඕනෑ. 
පුළුවන් නම් ණය කම හඳුන්වා දීලා තවත් දරුවන් ෙම් ආයතනයට  
ඇතුළු කර ගැනීෙම් කමයක් අපි හදන්න ඕනෑ. ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් ඉන්න නිසා විශ්වවිද්යාලයට යන්න වරම් නැති 
වුණත්  ෙවන දිස්තික්කයක හිටියා නම් ඒ Z-score එෙකන් ඒ 
දරුවාට ෛවද්ය විද්යාලයට යන්න පුළුවන්. එවැනි දරුවන් 
ඉන්නවා නම් ඒ අයට වාෙග්ම, ඊට පහළ ලකුණු මට්ටෙම් සිටින 
අයටත් ණය කම හඳුන්වා දීලා  ඔවුන්ටත් ෛවද්ය විද්යාව 
ඉෙගනීෙම් අවස්ථාව සලසා දීෙම් කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ.  

රජෙය් විශ්වවිද්යාලයක් ෙව්වා, ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් 
ෙව්වා ඒ හැම එකක් සම්බන්ධෙයන්ම රජෙය් නියාමනය ඉතා 
වැදගත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් කිසිම විශ්වවිද්යාලයක් ලාභය 
අ ෙප්ක්ෂා කරෙගන කටයුතු කරනවා නම් මා හිතන විධියට එය 
දරුවන්ට කරන අසාධාරණයක්. ඒ නිසා ෙම් විශ්වවිද්යාලවල 
පමිතිය, එහි ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කරන්න -රජෙය් 
විශ්වවිද්යාල ෙව්වා, ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ෙව්වා- රජෙය් 
මැදිහත්වීම අවශ්ය ෙවනවා. ඒවාෙය් ඉෙගනීම ෙවනුෙවන් ඒ 
දරුවන්ට දරන්න පුළුවන් විධිෙය් සාධාරණ මුදලක් අය කරන්නත් 
ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෛවද්ය වෘත්තිෙය්ත් නියැලී 
සිටින ෙකෙනකු හැ ටියට ෙමතැන යම්කිසි අසාධාරණයක් සිද්ධ 
ෙවන ආකාරයක් මා දකිනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම්කයි. අපි ෙම් පශ්නය ෙද්ශපාලන පශ්නයක් 
කර ගත යුතු නැහැ. "ෙම්ක පටන් ගත්ෙත් කවුද?''  ආදී වශෙයන් 
එකිෙනකාට ෙචෝදනා කරගත යුතු නැහැ. ෙමතැන යම් කිසි 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමහි ගුණාත්මකභාවය ඇති කර 
ගන්න ඕනෑ.  

ෙමහි තිෙබන තවත් ගැටලුවක් අපි දකිනවා. ෙම් තුළින් රජෙය් 
විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු වන දරුවන් ට යම්කිසි අසාධාරණයක් 
සිද්ධ ෙවනවා. A/L කරලා මාස තුන හතරක කාලයක් ඇතුළත 
ෙම් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයට දරුවන් බඳවා ගන්නවා. නමුත්, 
අෙප් රෙට් ෙද්ශීය විශ්වවිද්යාලවලට යන්න දරුවන්ට අවුරුද්දක්, 
එකහමාරක් බලාෙගන ඉන්න ෙවනවා. එතෙකොට ෙම් ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලයට ගිය දරුෙවෝ අවුරුදු පහමාරක් අධ්යාපනය 
හදාරලා  විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට එන ෙකොට, ඒ අය සහ රජෙය් 
විශ්වවිද්යාලවල ඉන්න දරුවන්ෙග් වයස් අතර පශ්නයක් මතු 
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයට ගිය දරුෙවෝ 
සමහර විට අඩු වයස්වලින් උපාධිය ලබනවා. ඊට වඩා අවුරුද්දක් 
ෙදකක් පහු ෙවලා තමයි අෙප්  රජෙය් විශ්වවිද්යාලවලින් දරුවන් 
එළියට එන්ෙන්. එතෙකොට ෙජ්යෂ්ඨත්වෙය්දී යම්කිසි 
අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවනවා.  

ෙම්වාටත් අපි පිළියම් ෙයොදන්න ඕනෑ. A/L results ඇවිල්ලා 
මාස තුන-හතරක් ඇතුළත කඩිනම්ව ෙද්ශීය විශ්වවිද්යාලවලට 
දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. 
අෙප් අධ්යාපනෙය් ෙලොකු විෂමතාවක් තිෙබනවා. ෙම් විෂමතාවන් 
ඉවත් කරන්න අපි දීර්ඝ කාලීනව කටයුතු ෙකරුෙවොත් ෙම් 
කමෙව්දෙයන් දරුවන්ට සිදුවන අසාධාරණය නැති කරන්න 
පුළුවන්. ලකුණු අරෙගනත් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළු විය ෙනොහැකි 
ෙම් අසාධාරණ කමෙව්දය අපි ඉවත් කරන්න කටයුතු කරන්න 
ඕනෑය කියන එක මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
 

[අ.භා. 4.48] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය රජෙයන් අපට අංග 

විකල දරුවන් බිහි කරලා දුන් බව අපි දන්නවා. තවමත් අපි ඒවා 

443 444 
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පකෘති තත්ත්වයට ගන්න බැරිව දඟලනවා. හම්බන්ෙතොට වරාය 
දිහා බැලුවත් ඔය ටික තමයි. පසු ගිය දවස්වල ඒක ඇතුෙළේත් 
පශ්න තිබුණා. මත්තල  ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බැලුවත් ඔය ටිකම 
තමයි. ඒක ඇතුෙළේත් පශ්න. අපි ඒවා නිවැරදි කරන්න උත්සාහ 
කරනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය බැලුවත් අපට 
දකින්න තිබුෙණ් ඔය තත්ත්වය. අද SAITM එක පිළිබඳව අෙපන් 
පශ්න කළත්, ඒකත් පසු ගිය රජය කාලෙය් ඇති කරපු පශ්නයක්. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙම්කට විරුද්ධ වන එක අහන්න ෙදයක් 
නැහැ. එදා ඉඳලාම එතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය වුෙණ් ෙපෞද්ගලිකව 
අධ්යාපනය කරන්න බැහැ; ෙපෞද්ගලිකව ෙසෞඛ්ය කරන්න බැහැ 
කියන එකයි. මාත් විශ්වවිද්යාලයට යන කාලෙය් ඔය මතෙය් 
සිටියා.  

එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලයක් ආරම්භ කරන්න ගිය ෙවලාෙව් මාත් ඒකට විරුද්ධ 
වුණා; ෙපළපාළි ගියා. එදා අපට ෙත්රුෙණ් නැති වුණාට ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා කියන්ෙන් දුරදක්නා නායකෙයක්. එදා එතුමා 
ගත් තීන්දුව නිවැරදි ෙවන්න ඇති. නමුත්, වර්තමානයට ඇවිල්ලා 
බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ෙම් රෙට් ජීවත් වන හැම 
ෙදමවුපිෙයකුටම අවශ්ය වන්ෙන් තමන්ෙග් දරුවන්ව 
අධ්යාපනෙයන් ඉහළටම ෙගන යෑම කියලා. ඒකට අවශ්ය පසුබිම 
අපි හදලා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් අධික ලාභ ලබා ගැනීම 
පශ්නයක් තමයි. අධ්යාපනය ලබා ෙදන ආයතනය ලාභ ලබන 
ආයතනයක් ෙවන්න බැහැ. එෙහම බැලුෙවොත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා ලබා 
ෙදන ආයතනය ලාභ ලබන ආයතනයක් ෙවන්නත් බැහැ. ඒ සඳහා 
අවශ්ය ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් වන්න ඕනෑ. 
නමුත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පතිපත්තියක් වශෙයන් ෙම් 
ෙද්වල්වලට එදාත් විරුද්ධයි; අදත් විරුද්ධයි. ඒෙක් වැරැද්දක් 
නැහැ.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ බැලුවත්, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ කියන ෙද්ට අත උස්සන්න පස් ෙදෙනකු ෙහොයා ගන්න 
අමාරුවීෙමන් ඒ බව ෙත්ෙරනවා. අපි රට ඇතුළට ගිහිල්ලා 
බැලුවත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අදහස් පිළිගන්නා පිරිස 
සියයට පහක්වත් ෙහොයා ගන්න අමාරුයි. නමුත්, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ කරන පකාශන, කියාදාම පිළිබඳව බලා ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු කාලකණ්ණි සතුටක් විඳින්නට පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා 
මිසක් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කියන කරන ෙද් හරියි කියන්න; ඒ 
සඳහා අත උස්සන්න කවුරුවත් ලෑස්ති ෙවලා නැහැ. ඒ හින්දා මා 
විෙශේෂෙයන් කියනවා, ඒක පශ්නයක් නැහැයි කියලා.  

ඊළඟ පශ්නය තමයි, මහින්දත් එක්ක නැඟිටින්න හදපු 
කට්ටියත් දැන් ෙම්කට විරුද්ධ ෙවලා තිබීම. මහින්ද ෙගනාපු 
ආයතන ටික ෙගොඩනඟන්න හැදුවාම මහින්දත් එක්ක නැඟිටින්න 
ඉන්න ඒකාබද්ධ කණ්ඩායමත් ෙම්කට විරුද්ධයි. මහින්ද ෙගනා 
ආයතන ෙගොඩ නඟන්න ෙදන්ෙන් නැති වුණාම මහින්ද එක්ක 
නැඟිටින්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක ෙගනාෙව් මහින්දද, එෙහම 
නැත්නම් ෙවන ෙකෙනක්ද, ෙගනාෙව් කවුද කියන එක ෙනොෙවයි 
අපි බලන්න ඕනෑ. රජයක් වශෙයන් ෙම් ආයතන සියල්ලම 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. අපි ෙම් එක 
ආයතනයක්වත් වහන්න යන්ෙන් නැහැ. අපි හම්බන්ෙතොට වරාය 
වහන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආයතනය රටට වැඩදායී විධියට 
කියාත්මක කිරීම අෙප් වග කීමක් වනවා. අෙප් නායකයන් එම 
තත්ත්වය දැකපු නිසා තමයි එදා හිටපු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් වර්තමානෙය් එකතු ෙවලා ආණ්ඩු 
කරන්න එකඟතාවකට ආෙව්.  ෙම් වැරැදි ඔක්ෙකෝම හදා ෙගන 
ඉස්සරහට යන්න මිසක්, අරයා කළා, ෙමයා කළා කියලා එක එක් 
ෙකනාට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න ෙනොෙවයි. ඒෙකන් රටට ෙවන 
ෙසතක් නැහැයි කියන එක දැනෙගන අෙප් රට 'බලගතු ශී 
ලංකාවක්' වශෙයන් ඉදිරියට ෙගන යන්න නම්, එක එක් ෙකනාට 

ඇඟිලි දිගු කර ගන්ෙන් නැතිව අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා පශ්න 
විසඳන්න ඕනෑය කියන එක තමයි අෙප් පරමාර්ථය ෙවලා 
තිබුෙණ්. 

ඊළඟට, ෙම්කට විරුද්ධ වන කට්ටිය තමයි රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය.  - GMOA එක. -  ෙම් ෙගොල්ලන් ගැනත් 
අද රෙට් ෙහොඳ පතිරූපයක් නැහැ. ෙම් ෙගොල්ලන් කරන වැඩ දිහා 
බැලුවාම ෙහට-අනිද්දා වනෙකොට ෙලඩ්ඩු ෙම් ඉන්න ෙදොස්තරලාට 
ගහන දවස උදාවනවා. අපට ඒක ෙබ්රන්න යන්නත් සිද්ධ ෙවයි. 
ෙමොකද,- [බාධා කිරීමක්]  රංජිත් ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී ඔබතුමා කියන්න. රජෙය් ෛවද්යවරු කිසි 
දවසක ෙලඩ්ඩු ෙවනුෙවන් උද්ෙඝෝෂණ කරලා නැහැයි කියලා අපි 
දන්නවා. ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවෙග් මුදල් වැඩිපුරම වියදම් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමවැනි වෘත්තීන් සඳහායි. නිදහස් අධ්යාපනය 
ෙනොතිබුණා නම්, මා ඉංජිෙන්රුවකු කරවන්න අවශ්ය උපාධිය 
ගන්න මට වියදම් කරන්න අවශ්ය මුදල් මෙග් තාත්තාට තිබුෙණ් 
නැහැ. නමුත්, එෙහම ඉෙගන ගත් ෛවද්යවරුන්ෙගන් සියයට 
50ක්වත් අද ලංකාෙව් ඉන්නවාද? නමුත්, ඔවුන් ලංකාවට විෙද්ශ 
විනිමය ෙග්නවාද? ඔවුන් නිදහස් අධ්යාපනෙයන් ඉෙගන ෙගන 
ෙවනත් රටකට ගිහිල්ලා තමුන්ෙග් දරුවන්, බිරිඳ, ෙදමවුපියන් ඒ 
රටට ෙගන යන්න හදනවා මිසක්, ආෙයත් ෙම් රට දිහා 
බලන්ෙන්වත් නැහැ. ඒකට විරුද්ධව රජෙය් ෛවද්යවරු 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවාද? නිදහස් අධ්යාපනෙයන් ඉෙගන ගත්තා 
නම්, ෙම් ර ටට ෙසේවය කරන්න ඕනෑය කියන හැඟීමක් අනුව 
ඔවුන් කටයුතු කරනවාද?  

පසුගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ෙරෝහල්වල ෙබෙහත් තිබුෙණ් 
නැහැ. වීදුරු කටු තිෙබන ෙබෙහත් ෙබෝතල් ආෙව්. රසායනාගාර 
පහසුකම් තිබුෙණ් නැහැ.  

ඒ පහසුකම් අහිංසක ෙලඩුන්ට ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියා රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය - GMOA එක- උද්ෙඝෝෂණය 
කළාද? ෙලඩුන් සිටිෙය් ඇඳන් යට. ඒවා කියලා එදා උද්ෙඝෝෂණය 
කළාද? නැහැ. එෙහම නැත්නම්, 'බාල ෙපොෙහොර ෙගනැල්ලා ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ට වකුගඩු ෙරෝග හදනවා' කියා ෛවද්යවරුන් 
උද්ෙඝෝෂණය කළාද? නැහැ. උද්ෙඝෝෂණය කරපු ඉතිහාසය 
ෙගන බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, උද්ෙඝෝෂණය කර තිෙබන්ෙන් 
එක්ෙකෝ තමන්ෙග් vehicle permit එක අහිමි වුණා කියන්නයි; 
එෙහම නැත්නම්, ළමයා රෙට් තිෙබන ෙලොකුම ඉස්ෙකෝලයට 
දාගන්න ඕනෑ කියලා කතා කරන්නයි.  

පසුගිය දවස්වල තවත් උද්ෙඝෝෂණයක් කළා, ෙම් රෙට් දුප්පත් 
අහිංසක මිනිසුන්ට ෙනොමිෙල් ගිලන් රථ ෙසේවයක් එනෙකොට. 
"අන්න RAW ඔත්තුකාරෙයෝ එනවා. අන්න ඉන්දියන්කාරෙයෝ 
එනවා. ඉන්දියන් ෙදොස්තරලා එනවා" කියලා, අන්න ඒ වාෙග් 
ෙබොරු මත, බිල්ලන් මවලා තමයි ඒ අය කටයුතු කෙළේ. ඒ හින්දා 
අද වන ෙකොට රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ගැනත් ෙම් 
රෙට් ජනතාවට කිසිම විශ්වාසයක් නැති ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ෛවද්ය පීඨ තිෙබන 
විශ්වවිද්යාල දිහා බලන්න. ෙලෝකෙය් ෙශේණිගත කිරීම් අනුව 
ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය තිෙබන්ෙන් 2,171 ෙවනියාටයි. 
ෙප්රාෙදණිය විශව්විද්යාලය තිෙබන්ෙන් 2,248 ෙවනියාටයි. ශී 
ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය තිෙබන්ෙන් 3,170 ෙවනියාටයි. 
කැලණිය විශ්වවිද්යාලය තිෙබන්ෙන් 2,769 ෙවනියාටයි. යාපනය 
විශ්වවිද්යාලය තිෙබන්ෙන් 4,325 ෙවනියාටයි. රුහුණ 
විශ්වවිද්යාලය තිෙබන්ෙන් 2,927 ෙවනියාටයි. Eastern 
University එක තිෙබන්ෙන් 6,142 ෙවනියාටයි. ෛවද්ය පීඨයක් 
තිෙබන ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය තිෙබන්ෙන් 
11,253 ෙවනියාටයි. 'ෙම්වා ෙලෝකෙය් ෙහොඳම අධ්යාපනය ෙදන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආයතන ෙවන්න ඕනෑ, අඩුම ගණෙන් ෙලෝකෙය් පලමු 100 
අතරට එන්න ඕනෑ' කියා ෛවද්යවරුන් ෙකොෙහේදි ෙහෝ කෑ ගහලා, 
ඒ සඳහා කැප වීමක් කළාද? ඒවා කරන්ෙන් නැතිව එක් එක් 
ෙකනාෙග් බළල් අත් ෙවලා ෙබොර දිෙය් මාළු අල්ලන්න යන 
කමෙව්දය නිසා අද ෙම් පශ්නය විසඳා ගැනීම අපට පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබන්න පුළුවන්. අපි 
කියනවා ෙශේණිගත කිරීම් අනුව ෙම් රෙට් ෛවද්ය අධ්යාපනය 
ඉහළින් තිෙබන්න ඕනෑ කියා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. "සයිටම්" 
ෙව්වා, ෙමොන "අයිටම්" වුණත් කමක් නැහැ ෙහොඳ ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාලයක් අපට තිෙබන්න ඕනෑ; කලින් කිව්වා වාෙග් 
සිසුන්ට අසාධාරණයක් ෙනොවන පරිදි ඒ ෙවනුෙවන් ගන්නා වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, එහි ගුණාත්මකභාවය 
තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම්වා ගැන අෙප් විවාදයක් නැහැ. හැබැයි ෙම් 
එන කවුරුවත්, ෙම් එන ෙබ්රුම්කාරයන් කවුරුවත් ෙම් දරුවන්ට 
ආදරයටද එන්ෙන්?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තවත් විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න. ඒ අය දරුවන්ට ආදෙර්ටද, එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් 
බලය ෙපන්වන්නද, එෙහමත් නැත්නම් ආණ්ඩුවට රිදවන්නද  
උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාරවලට එන්ෙන් කියා මා විෙශේෂෙයන් අහනවා. 
අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. ෛවද්ය විද්යාලෙය් නීතිය ගැන අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාටවත්, නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමාටවත් කියන්න බැහැ. ඒ අය නඩුකාරෙයෝ ෙනොෙවයි. ඒ 
අය නීතිය දන්ෙන් නැහැ. උසාවිය කියා තිෙබනවා, ෙමය නිවැරැදියි 
කියලා. නිවැරැදියි කිව්වාට, ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීම පිළිබඳ 
පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්. ෙම් අය කියන විධියට,  ෙම් අය කටයුතු 
කරන විධියට නලින්ද ජයතිස්ස මහත්මයා යවන්න ඕනෑ, 
නඩුකාරයා කරලා. JVP කාර්යාලය උසාවිය කරන්න ඕනෑ. අග 
විනිශ්චයකාරවරයා කරන්න ඕනෑ අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමා. එෙහම නැත්නම් එතුමන්ලා නඟන පශ්නවලට උත්තර 
 එන්ෙන් නැහැ. අප කියන්ෙන්, පජාතන්තවාදි කමෙව්දය තුළ  
ෙමය - 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ අය ඒ කාලෙය් නඩු ඇහුවා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔව්, ඒ අය ඒ කාලෙය් නඩු ඇහුවා. ඒ අයෙග් ආණ්ඩුවක් ආවා 

කියා පසු ගිය කාලෙය් කැලෑෙව් නඩු ඇහුවා ෙන්. ඒ කමයට 
කටයුතු කෙළොත් තමයි ෙම් රෙට් උද්ෙඝෝෂණ නතර ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා රජෙය් දන්ත ෛවද්ය පීඨයට ඇතුළු වූ දරුවන් 
10ෙදෙනකු ෙගනැල්ලා, "යන්න එපා දන්ත ෛවද්ය පීඨයට. 
MBBS ගන්න SAITM එකට යන්න" කියලා එයට ඇතුළු කරන 
ෙකොට පූස් පැටවුන් ටික වාෙග් හිටපු මන්තීවරු අද ඒකට විරුද්ධව 

නිකම් සිංහ නාද කරනවා. නමුත් එදා ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ෙදයියෙන්, එදා කථා කරන්න තිබුණා ෙන්, "ෙම්ක වැරැදියි" 
කියලා. අපි නඩු තීන්දුවට හිස නමනවා. එදා ෙහජින් ගනුෙදනුව 
සම්බන්ධෙයන් තිනියාවල පාලිත හාමුදුරුෙවෝ, රවි කරුණානායක 
මන්තීතුමන්ලා නඩු කියන ෙකොට උසාවිය දුන්නා තීන්දුවක්, ෙම්ක 
වැරැදියි, ෙතල් මිල අඩු කරන්න කියලා. එය ශත පහකට වත් 
ගණන් ගත්තාද? නැහැ. නමුත් ෙකොච්චර බලය තිබුණත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදෙක් බලය තිබුණත් අපි උසාවි 
තීන්දුවට හිස නමලා කටයුතු කළා. පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. කථාව 

අවසාන කරන්න.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කතාව අවසාන 

කරන්නම්.  

පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්. පශ්න විසඳාගන්න අපි ඔක්ෙකෝම 
එකතු ෙවලා කටයුතු කරමු.  ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනය ෙම් 
රටට අවශ්යයි, ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් හිස්තැන පුරවන්න අපට 
ෙවනත් විධියක් නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා දීලා  
ගුණාත්මක ෛවද්ය ෙසේවයක් ඇති කරන්නට අපි කටයුතු කරමු 
කියලා පකාශ කරමින්  මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට,  ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 4.57] 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට ෙපර කථා කරපු ගරු 

මන්තීතුමාෙග් කථාව ඇහුවාම මට කියමනක් මතක් වුණා. 
"රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ට කිසිම පතිරූපයක් නැත, කවුරුවත් 
පිළිගන්ෙන් නැත, ඇඳන් යට ෙලඩුන් සිටින විට ඒ අය එදා කෑ 
ෙකෝ ගැහුෙව් නැත, පිකටිං කෙළේ නැත" කියා එතුමා කිව්වා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කථාව ඇහුවාම මට මතක් 
වුෙණ්, "පිස්ෙසෝ කලබල වුණාට ෙදොස්තර කලබල ෙවන්ෙන් 
නැහැ" කියා three-wheeler එකක ගහලා තිබුණු කියමනක්. ඒ 
කියමන තමයි මට මතක් වුෙණ්. මම එතැනින් මෙග් කථාව 
ආරම්භ කරනවා. [බාධා කිරීමක්] අන්න දැක්කාද, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි?  මානසික ෙරෝගිෙයක්! කියන ෙකොටම 
නැඟිට්ටා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ සාකච්ඡාවට 
ගැෙනන SAITM ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය පිළිබඳව 
සාකච්ඡා ෙකෙරන ෙම් ෙවලාෙව් වචන ස්වල්පයක් පකාශ කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි 
නිදහස් අධ්යාපනය  ලබා ෙගන, ඒ තුළින් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් දක්වා එන්නත් ඒ වාෙග්ම නිදහස් අධ්යාපනය 
තුළින් සමාජෙය් විවිධ ස්තරවලට ගමන් කරපු, ගමන් කරන රටක 
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සාමාජිකයන් හැටියට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙලස අෙප් මතය අපි 
පකාශ කරන්න ඕනෑ.  SAITM ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය 
නීත්යනුකූල කර, එහි නීත්යනුකූල ෛවද්යවරුන් බිහි කරන්න, ඒක  
පිළිගන්න රජය යම් කිසි උත්සාහයක් ගන්නවා නම් පැහැදිලිවම 
එයට එෙරහිව අපි නැඟී සිටිනවා කියන පකාශය කරමින් මෙග් 
කථාව මා ආරම්භ කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙමතැනදී SAITM 
ෛවද්ය විද්යාලය පිළිබඳව දිගින් දිගට අදහස ් දැක්වූවා. ෙමහි 
ආරම්භය පිළිබඳව ෙසොයලා බලන ෙකොට 2008 වර්ෂෙය් මුලින්ම 
ෙමය ආරම්භ කරන ෙකොට ෛවද්ය විද්යාල කතන්දර ෙමොකවත් 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙවනත් පාඨමාලා සඳහා ලියා පදිංචි කර තමයි 
ෙම්ක පටන් ගත්ෙත්. ඉන් අනතුරුව ඒ පාඨමාලාවලින් ලැෙබන 
ලාභය ෙනවිල් පනාන්දු මුදලාලිට මදි වුණා. ඒක මදි නිසා ලාභ 
ගන්න පුළුවන් කමයක් ෙහව්වා. ඒ සඳහා ෛවද්ය අධ්යාපනය ලබා 
ෙදන්න එය මුදලට විකිණීෙම් ව්යාපාරයක් ආරම්භ ෙකරුවා. 
ෙම්කට, දිගින් දිගට - දිගින් දිගට කණ්ඩායම් ඇදිලා එන ෙකොට, 
ඒක ෙහොඳ  ඉල්ලමක් කියන එක ෙත්රිලා තමයි අන්තිමට ඒක 
SAITM ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අද ෙවන ෙකොට ශිෂ්යෙයෝ දාහකට ආසන්න 
පමාණයක් ෙම් SAITM ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය තුළ 
අධ්යාපනය හදාරමින් ඉන්නවා. ෙමතැනදී අපට පැහැදිලි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් SAITM ෛවද්ය විද්යාලය සහ ෛවද්ය ෙනවිල් 
පනාන්දු සමඟයි. ඒ ඇෙරන්න ෙම් ෛවද්ය විද්යාලෙය් අධ්යාපනය 
ලබන්නා වූ ශිෂ්යයන්, ඔවුන්ෙග් ෙදමාපියන් සමඟ ඇති තරහක්, 
අමනාපයක් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ෛවරයක් අප තුළ නැහැ.  ඒ 
ශිෂ්යයන් පිළිබඳව ඉතාම මානුෂිකව සලකා බැලිය යුතුය කියන 
මතෙය් අපි තදින්ම ඉන්නවා. ඒ අයට සාධාරණයක් ඉටු විය යුතුයි. 
හැබැයි, ඒ සාධාරණය ඉෂ්ට කරනවා කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් පරම පූජනීය අයිතියක් ෙවච්ච නිදහස් අධ්යාපනයට 
වළ කැපීම නම් අපට ඊට එෙරහි වන්න සිදු ෙවනවා.  

ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙමතැනදී කථා කරපු සමහර 
අය ෙම්ක ෙකලින්ම පසුගිය රජය පිට දමනවා.  ගරු ඉරාන් 
විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියනවා, "ෙම්ක මහින්ද 
රාජපක්ෂ විසින් භාර දුන්නු ආබාධිත දරුෙවක්." කියලා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ රජයට තමයි සියල්ල බැර ෙවන්ෙන්. "මහින්ද රාජපක්ෂ 
කරපු ෙද්ට අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?" කියලා අහනවා. "SAITM 
එක වැරැදි ෙදයක්. මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුව කරපු නිසා අපට 
ඒක ඉස්සරහට අරෙගන යන්න ෙවලා තිෙබනවා." කියලා 
කියනවා. එෙහම නම්, අපි මුදල් ඇමතිවරයාට කියනවා, "මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් ණය ගත්තු එකත් වැරැදියි." කියලා 
එෙහම නම්, ඒ ණය ටිකත් ෙගවන්ෙන් නැතුව ඉන්න කියලා. 
නැත්නම්, ඒ ණය ටිකත් ෙගවන්න ෙකෝ, එෙහම නම්. මහින්ද 
ගත්තු ණයත් ෙගවනවා ෙන්. අගමැතිතුමා එක දිගටම කෑ 
ගහන්ෙන්, විලාප ෙදන්ෙන්, "මහා කරුමයක්. ෙම් ණය ෙගවා 
ගන්න බැහැ" කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ ගත්තු වැරැදි ණය 
ෙගවන්න බැරි නම්, මහින්ද රාජපක්ෂ කරපු SAITM එකත් 
අෙහෝසි කරලා දාන්න ෙකෝ, එෙහම නම්. ෙමොකක්ද ෙම් ෙදබිඩි 
කථාව?  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය් SAITM එක -
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලය, ෙහොර  උපාධි කඩය- පිළිබඳව එස්.බී. 
දිසානායක එවකට හිටපු උසස ් අධ්යාපන ඇමතිවරයාෙග් කියා 
කලාපය පිළිබඳව අදත් ශී ලංකා  නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් 
හැටියට මා ලජ්ජා ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] එතුමා ගැසට් ගහපු විධිය 
පිළිබඳව- [බාධා කිරීම්] ගැසට් එක ගහපු විධිය පිළිබඳව- [බාධා 
කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කෑ ගහන 
මන්තීවරුන්ට ටිකක් අහෙගන ඉන්න කියන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] 
ෙම්ක අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. එස්.බී. දිසානායක මහත්මයා එදා 

වැරැදි ගැසට් එකක් ගහන ෙකොට ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ආශිර්වාදෙයන් කළා කියලා කියනවා. හැබැයි, ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන එවකට හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා "ඒක 
වැරැදියි" කියලා කියනවා නම්, ඒක වැෙටන්න ඕනෑ කාෙග් 
ෙගොඩටද? ඒක මහින්ද මහත්තයාෙග් ෙගොඩටද වැෙටන්න ඕනෑ? 
ඒක වැෙටන්න ඕනෑ, රනිල්ෙග් ෙගොඩට. ෙමන්න ෙදබිඩි 
පතිපත්තිය. එස්.බී. දිසානායක ගහපු එක වැරැදි නම් ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා "ෙම්ක පිළිගන්ෙන් නැහැ"ය කියලා 
කියපු එක කාෙග් ෙගොඩටද වැෙටන්න ඕනෑ? හැබැයි, අපි ඉතා 
පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. 

2008 ෙමම SAITM ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ආරම්භ 
කරපු ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා 2014 ඔක්ෙතෝබර් මාසය ෙවන කල් 
ඉතා පැහැදිලිව, නිරවුල්ව ෙමය පතික්ෙෂේප කරන ස්ථාවරයකයි 
එවකට තිබුණු රජය හිටිෙය්. හැබැයි, ඉතා ව්යාකූල විධියට -
ව්යාකූල ආකාරයට- ගැසට් පතයක් නිකුත් කරලා එස්.බී. 
දිසානායක මහත්තයා ෙම්ක ඇනුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2009 වර්ෂෙය් ඉඳලා දිගින් 
දිගට - දිගින් දිගටම ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව ෙම් තත්ත්වය 
පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා. "SAITM ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලයට ශිෂ්යෙයෝ බඳවා ගන්න එපා. ෙම්ක නීත්යනුකූල නැහැ. 
ෙම්ක රුසියාවත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ෙම්ක 
ෙබොරුවක්." කියන එක ෛවද්ය සභාව දිගින් දිගටම කියලා 
තිෙබනවා. 

හැබැයි අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් අපි එෙහම කිව්වා. ෛවද්ය 
සභාව ෙම්ක කිව්වා.  ෙම් ආකාරයට ෙම්ක පිළිගන්ෙන් නැහැයි 
කියන තත්ත්වයක ඉඳලා, අද ෙවනෙකොට උසස් අධ්යාපන සහ 
මහාමාර්ග අමාත්ය ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා - [බාධා 
කිරීමක්] කියනවා, "මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට 
අභියාචනාධිකරණෙය් තීන්දුව  භාර ගන්න බැරි නම් හිෙර් යන්න 
සූදානම් ෙවන්න "කියා. ෙම් රෙට් ෛවද්ය ශිෂ්යෙයෝ, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් උනන්දුවක් දක්වන කට්ටිය දැන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් 
ෙමතුමන්ලා  කියනවා, ෛවද්ය  සභාෙව් මහාචාර්ය කාෙලෝ   
ෙෆොන්ෙසේකාට  හිෙර් යන්න සූදානම් ෙවන්නය කියා. ෙම්ක 
තර්ජනය කිරීමක් ෙනොෙවයිද?   කිරිඇල්ල   මහත්මයලා කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකාව හිෙර් යවන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙක්න්දය බලා ගන්න 
ඕනෑ, ලබන සැප්තැම්බර් මාසෙය්  හිෙර් යන්ෙන්  කවුද කියන 
එක. අපි දන්නවා, පාෙරන් ගහන ෙකොමිස් ටික. ෙකොමිස් කුට්ටි 
ගහලා.   

SAITM  එෙක් පිළිකන්න පැත්ෙතන් ඇතුළු ෙවන්ෙන් කාෙග් 
දුවද? ෙකොයි ඇමතිෙග්  දුවද ?  SAITM  එෙක් පිළිකන්න 
පැත්ෙතන් ඇතුළු ෙවලා සාක්කුෙව්  දාන කුට්ටිය. ෙම්වා ෙබොරුද? 
ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න  ඉන්න  ඕනෑ සභාෙව්. එම නිසා එක්සත්  
ජාතික පක්ෂෙය් කෑ ගහන මන්තීවරුන්ට අපි කියනවා, ෙම් 
පශ්නය ෙදස සානුකම්පිකව බලන්න  ඕනෑය කියා. රට ෙදස බලා 
ෙම් පශ්නය ෙදස බලන්න. [බාධා කිරීමක්]  

ඊළඟට  ෙමතැන කියනවා,  උසස් ෙපළ   ජීව විද්යාව 
අංශෙයන්  විෂයයන් තුන සමත්  ශිෂ්යයින් ගන්නවාය කියා. ෙම් 
වාර්තාෙව්  පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, ජීව විද්යා අංශෙයන් උසස් 
අධ්යාපනය  හදාරපු නැති  ශිෂ්යෙයෝ  SAITM  ෙපෞද්ගලික  
විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් කර ෙගන  තිෙබනවාය කියා.  මම නම 
කියන්ෙන් නැහැ. වැඩිෙය කෑ ගැහුෙවොත් නමත් කියනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය   කරන මන්තීවරෙයකුෙග්-[බාධා 
කිරීමක්] -නිෙයෝජ්ය ඇමති ෙකෙනකුෙග් -  පුෙතක් ජීව විද්යා 
අංශෙයන් වැඩ ෙදකයි   සමත්. දැන් ෙම් SAITM ෙපෞද්ගලික 
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විශ්වවිද්යාලෙය්. තුන් වරක් විභාගය failed.  ෙමෙහම අයටද  
උපාධි ෙදන්න හදන්ෙන්?  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, ඔබතුමාෙග් point of Order  

එක ෙමොකක්ද?  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, ඒ නම 

කියන්න කියලායි. කවුද? අපිටත් ඕනෑ දැනගන්න.  එෙහම අය 
ඉන්නවා නම් වහාම ෙම් විශ්වවිද්යාලෙයන් අයින් කරන්න  ඕනෑ.  
ඒ සඳහා අපි දැන ගන්න  ඕනෑ. අපට කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
( மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ශිෂ්ය නාමෙල්ඛනය ගන්න. ෙදමව්පියන්ෙග්  නම් ටික ගන්න. 

ඔක්ෙකොම ටික  බලා ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්]  නාම 
ෙල්ඛනය ගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  මම එෙහමනම් ෙයෝජනාවක් කරනවා.  SAITM  
විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්න ශිෂ්යයින්  දාහෙග්ම නම්, අධ්යාපන 
සුදුසුකම් සහ තාත්තාෙග් නම සහ තාත්තාෙග්  රැකියාවත්  එක්ක 
ගන්න. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ 
පනත අනුව ගන්න. අරෙගන ඉදිරිපත් කරන්න. තවත් කියන්න 
ඕනෑද? කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙකෙනක් කියලත් හිතා ගන්නෙකො. 
තවත් ඕනෑද? [බාධාකිරීම්]ඔබතුමා ෙනොෙවයි. චතුර මන්තීතුමා 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ෙනොෙවයි [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට  තව විනාඩියක කාලයයි තිෙබ න්ෙන්.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු ඉරාන් 

විකමරත්න මැතිතුමා අද කියනවා, වසර තිහකට ඉස්ෙසල්ලා  එදා 
උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය  විද්යාලය  හදන්න ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන 
ආණ්ඩුව ගත් තීන්දුව  වැරදිය කියා අවුරුදු තිහකට පස්ෙසේ 
පිළිගන්නවාය කියා. හැබැයි කනගාටුව, උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය 
 විද්යාලය වැරදිය කියා අවුරුදු තිහකට පස්ෙසේ ගරු ඉරාන් 
විකමරත්න මහත්මයා  පිළිගන්නෙකොට තිමා විතාරනත් එක්ක 
එදා ෛවද්ය ශිෂ්යෙයෝ  විශාල පමාණයක් මරා දාලා. [බාධාකිරීම්] 
හැටදාහක මරණවලට වගකියන්න  ඕනෑ  මිනිස්සු.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
අද    ෙම්  අය අවුරුදු තිහකට පස්ෙසේ වැරැද්ද භාර ගන්නෙකොට  

මම කියනවා, තව අවුරුදු තිහක් ෙනොෙවයි, තව අවුරුදු පහක් 
යන්න ඉස්ෙසල්ලා    ෙම් ගරු සභාවට එන එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්  මන්තීවරෙයක් කියයි, "අපි  SAITM  විශ්වවිද්යාලය 
සම්බන්ධව ගත් තීන්දුව වැරදිය" කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තව විනාඩියක කාලයක් 
ඉල්ලනවා. එතැනින් පස්ෙසේ මෙග් කථාව අවසාන කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් SAITM  විශ්වවිද්යාලෙය් 
ශිෂ්යයින් සම්බන්ධව  මානුෂිකව සිතා බලා  ඒ අයට සහනයක් 
සැලසිය යුතුයි. ඒ සඳහා  සුදුසුකම් තිෙබන අය සම්බන්ධව  විෙද්ශ 
විශ්වවිද්යාලයක ට ෙහෝ අනුබද්ධ කර ඒ අයට පමණක් යම් 
ආකාරයකට ෛවද්ය උපාධිය  ලබා දියයුතුය කියන  තැනට අෙප් 
කිසි විරුද්ධත්වයක් නැත කියන  එක පකාශ  කරනවා.  

 ඒ එක්කම වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ෙම් පශ්නය සම්බන්ධව අද යම් අවධානයක් ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 ෙනොවැම්බර් මස 
22ෙවනි දින ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
කළ පකාශය අඩංගු හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පිටපතක් මම සභාගත* 
කරනවා. 

එතුමාෙග් ඒ පකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 708හි  
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"... මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලෙය් ෙරෝහල ශික්ෂණ 
ෙරෝහලක් විධියට පිළිෙගන තිෙබනවාද?" කියලා. මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාලෙය් එම ෙරෝහල ශික්ෂණ ෙරෝහලක් විධියට අපි 
පිළිෙගන නැහැ. ලියා පදිංචි කරලාත් නැහැ. අපි බාහිර ෙරෝගී ෛවද්ය 
මධ්යස්ථානයක් විධියට ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට ෙදන ලියා පදිංචිය දීලා 
තිෙබනවා. ..." 

එෙහම කියන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති ධුරය දරන, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ධුරය දරන ආණ් ඩුවක්. එම 
නිසා අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් 
ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනෙය් නාමෙයන් මාලෙබ් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය, -SAITM එක- ෙකොන්ෙද්සි 
විරහිතව වහාම ජනසතු කරන්න කියලා. ෙම් රෙට් නිදහස් 
අධ්යාපනයට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්නට පුළුවන් එයින් පමණක් 
බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
 

[අ.භා. 5.09] 
 
ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් දැෙවනම පශ්නය 

විධියට අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මහත්වරු ටික උස්සාෙගන 
දඟලන SAITM පශ්නය ගැන සභාව කල් තැබීෙම් විවාදයක් දීලා 
ෙම් ගැන රටට කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලබාදීම පිළිබඳව අපි 
මුලින්ම ස්තුතිවන්ත  වනවා. අද දිනය පුරාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ SAITM එක ගැන එක එක ආකාරෙය් පකාශ කළා. මෙග් 
ෙපෞද්ගලික විශ්වාසය නම් අපි SAITM කියන අධ්යාපන 

451 452 

[ගරු  ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා  මහතා] 
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ආයතනයට ආරක්ෂාවක් ෙදන්න ෙහෝ ඒ නමට සාධාරණයක් 
කරන්නට අවශ්ය නැහැ කියන එකයි. ඒක බැලූ බැල්මට වාණිජ 
ව්යාපාරයක්. නමුත් ෙමතැනදී රටක් විධියට, ආණ්ඩුවක් විධියට, 
වගකීමක් ඇති රජයක් විධියට අපට වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම්ක 
ආරම්භ කෙළේ කවුද, ෙම්ක ෙපෝෂණය කෙළේ කවුද කියලා අමතක 
කරලා වහලා ගහලා, තමන්ෙග් නැති ෙවලා යන ෙද්ශපාලන හයිය 
නැවත ලබා ගන්න වලිගෙය් එල්ලිලා ෙගොඩ යන්න කණ්ඩායමක් 
උත්සාහ කරනවා නම් ඒක ෙවන්න ෙදන්න එපා. ෙම්ෙක් ඇත්ත 
කථාව ෙම් රටට පැහැදිලි කරන්නට අද ෙම් ලබා දුන්නු විවාදය 
ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා කියලා මම හිතනවා.  BOI Project  
එකක් විධියට, එෙහම නැත්නම් ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය 
සහිත ව්යාපාරයක් විධියට එදා  SAITM එක ආරම්භ කරන 
ෙවලාෙව් අද ෙම් සිංහ ෙවස ් අරෙගන කෑ ගහන මන්තීවරුන් 
ෙසොයලා බැලුෙව් නැහැ  ෙම්ක ෙහොර උපාධි කඩයක්ද, එෙහම 
නැත්නම් ෙවනත් එකක්ද, ෙම්ෙකන් ෛවද්ය උපාධිය සල්ලිවලට 
ෙදනවාද කියලා. ෙමොකද, එදා ඒ මන්තීතුමන්ලාට ඒ ගැන 
ෙසොයන්නට හයියක් තිබුෙණ් නැහැ. මහ ෙගදර ෙලොක්කා 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද ඒකට "හා" කියාෙගන, "එෙහයි" කියාෙගන 
ඉන්න කණ්ඩායමක් තමයි එදා හිටිෙය්. නමුත් ෙම්ක හිමින් හිමින් 
ඇවිල්ලා අද තිෙබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මට ෙපර 
කථා කළ මන්තීතුමා කිව්වා, "අපි ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම 
පතික්ෙෂේප කරන්නයි හිටිෙය්." කියලා. එෙහම නම් පතික්ෙෂේප 
කරන්නට හිටිය එකට ෙමොකටද මිලියන 600ක loan එකක්, -
ණයක්- ෙදන්ෙන්? හදන්න හයිය, ශක්තිය දීලා, තමන්ෙග් තුරුෙල් 
තියාෙගන හදපු එකක්  SAITM එක. අද විලි ලජ්ජා නැතිව ෙම්කට 
විරුද්ධව කථා කරනවා. බලාෙගන ඉන්න මිනිස්සු දන්නවා. ෙම් 
සමාජය ෙවනුෙවන් ඇත්ත කථා කරන මිනිස්සුද? ෙම් මිනිසුන්ට 
තිෙබන්ෙන් ෙවන වුවමනාවක්; ෙම්ක ෙද්ශපාලනීකරණය කර 
ගන්න. ෙම්ෙක් ඉන්න දරුවන්ට සාධාරණයක් ඉටු කරන්න, ෙම් 
රෙට් ෛවද්ය අධ්යාපනය හරි මඟකට ෙගන යන්න, එෙහම 
නැත්නම් ෙම් ෛවද්ය අධ්යාපනය තුළින් ෙම් රටට හානියක් 
ෙවනවා නම් ඒක නවත්වන්න ෙහෝ ෙම්ක හරි track එකට දාලා 
අරෙගන යන්න ෙනොෙවයි  උත්සාහ කරන්ෙන්. ෙම්කත් තමන් 
ඉන්න කුණු වෙළේ, මඩ ෙගොෙහො රුෙව් දාෙගන ෙද්ශපාලන පාඨයක් 
කර ගන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒකට ඉඩ ෙදන්න අපි ෙම් 
ෙව්ලාෙව් සූදානම් නැහැ.  

මම ෙම් ෙව්ලාෙව් අෙප් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ ගැන කථා 
කරන්නට ඕනෑ. විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ යම් මතයක් ෙවනුෙවන් 
රජයට බලපෑම් කරලා, රජයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා සාධනීය 
උත්තර සමහර අවස්ථාවලදී අරෙගන තිෙබනවා. ඒක ඔවුන් 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය පජාව විධියට කළ යුතු යුතුකමක්. අපි දකිනවා 
සමහර තැන්වලදී සාධනීය විධියට සාධාරණයක් ඉටු කරන බව. 
නමුත් අපට ෙම්ෙක්දී යම් පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙකොෙහේවත් නැති 
තී විලර් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් ඔවුන් ෙපනී 
සිටිනවා නම් අපි හිතනවා ෙම් ෙවලාෙව් ඔවුන් කරන්ෙන් ෙම් රටට 
අවශ්ය ෙද් ෙනොව ෙකොෙහේවත් නැති ෙද්ශපාලන කණ්ඩායමකට 
පණ ෙපොවන එක කියලා. ඇත්ත ෙද් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින 
ශිෂ්යෙයෝ සමඟ අපි  ඉන්නවා. එෙහම නැතිව ඒ අය කාෙග් ෙහෝ 
ෙද්ශපාලන ඕනෑකමක් ෙවනුෙවන් කථා කරනවා නම් ඒක 
සාධනීය ෙවන්ෙන් නැහැ, සාධාරණ ෙවන්ෙන් නැහැ. සැප්තැම්බර් 
ෙවන ෙකොට, -කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාෙග් කථාව මම 
දන්ෙන් නැහැ- අපිට ඇතුළට යන්න ෙවනවා කියලා අෙප් 
මන්තීතුමා කිව්වා. එතුමන්ලා හැම ෙකනාම රෑට නිදාෙගන උෙද්ට 
නැඟිටින්ෙන් ෙම් හීනයත් සමඟ කියලා අපි දන්නවා. තමන් අවුරුදු 
ගණනක් එකතු කර ගත්ත හීන ෙලෝකය, 2015 ජනවාරි 08ෙවනි 
දා බිඳුණු හීන ෙලෝකය නැවත ලබා ගන්න එතුමන්ලා පුදුම 
දැඟලිල්ලක්, හයියක්, ශක්තියක්, මාධ්ය සංදර්ශන මහා විශාල 
පමාණයක් අරෙගන යනවා. හැබැයි,  SAITM පශ්නෙයන් ෙම් 
සිහිනය සැබෑ කරගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ෙම් පශ්නෙය් 
ඇතුළාන්තය ගත්තාම ඔබතුමන්ලා නිර්මාණය කළ කුණු නරා 
වළක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ක නිවැරදි මඟට අරෙගන 

ශිෂ්යයන්ට සාධාරණය ඉටු කිරීම වර්තමාන රජෙය් වගකීම විධියට 
සලකා ෙම් වන විට අවශ්ය කටයුතු කරෙගන යනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීවරෙයක් 
කිව්වා කළුතර ශිෂ්යෙයක් සුදුසුකම් නැතිව ෙම් ෛවද්ය විද්යාලෙය් 
ඉන්නවා කියලා. මම දන්න තරමින් නම්  අෙප් ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් දරුෙවෝ ෙදෙදෙන ක්  ෙමම ෛවද්ය 
විද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්නවා. ඒ දරුෙවෝ ෙදෙදනා සුදුසුකම් නැතිව 
ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමන් 
එක්ක උෙද් ඉඳන් රෑ වන ෙතක් කෑගහන මිනිස්සු පාවා දීලා හරි, 
තමන්ෙග් මතය ෙගොඩනඟන්න හදන මහත්වරුත් එක්ක ෙම් 
ෙද්ශපාලන එකමුතුෙව් යාම ෙකොච්චර සාධාරණද කියලා ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලාට හිතන්න අවස්ථාව තිෙබනවාය 
කියන එක මම ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා. අපිත් 
ෙම් ගැන ෙසොයලා බැලුවා.  සුදුසුකම් නැති ශිෂ්යෙයෝ ෙමම 
ෛවද්ය විද්යාලයට දමලා උගන්වන්න අවශ්ය කටයුතු එදා 
පාලකෙයෝ කළා. එදා පාලකෙයෝ එෙහම කළාට අද අපි ෙම් ගැන 
ෙහොඳට ෙසොයලා බලලා කටයුතු කරනවා.  පුළුවන් නම් කියන්න 
ෙමොන මන්තීතුමාෙග් හරි, ෙමොන ඇමතිතුමාෙග් හරි, නැත්නම් 
ෙවනත් කාෙග් හරි හයිෙයන් සුදුසුකම් නැති ෙමොන ශිෂ්යයාද,  ෙම් 
ෛවද්ය විද්යාලෙය් ඉන්ෙන් කියලා. පුළුවන් නම් ඒක ෙම් සභාවට 
ෙහළි කරන්න කියලා මම අභිෙයෝග කරනවා. ඒක 
ඔබතුමන්ලාෙග් වගකීමක්. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා නිකම් හිෙත් 
තියා ෙගන ඉඳලා හරියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, SAITM එෙක් 
ෙමෙහම ෙවනවා කියලා ඕනෑ ඕනෑ කථා අපටත් කියන්න 
පුළුවන්. අපි කියන්ෙන් නැහැ, SAITM එක පිරිසිදු තැනක් කියලා. 
නමුත් අපි ඒක එතැනට ෙග්නවා. එතැනට ෙග්න්න අවශ්ය නම්, 
ඔබතුමන්ලා දන්නා ෙද්වල් කියන්න. එෙහම නැතිව ෙමතැන 
ඇවිල්ලා මාධ්ය සන්දර්ශන තියන්න, මම වීරයා ෙවන්න කථා 
කළාට  සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා,  
SAITM ආයතනය තුළින් අද කියාපාන්ෙන් ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනෙය් යම් විකෘතියක් තිෙබන බවයි. ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනෙය් විකෘතිය නිවැරදි මඟකට ගන්න ඕනෑ. උදාහරණයක් 
ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් ළමයි විශාල සංඛ්යාවක් London A/L  
විභාගයට ෙපනී සිටිනවා. ඒ එක දරුවකුටවත් අෙප් රෙට් රජෙය් 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතියට ඇතුළත් ෙවන්න බැහැ. හැබැයි, භූතානය 
වාෙග් රටවල ශිෂ්යෙයෝ විෙද්ශීය quota එෙකන් විශ්වවිද්යාල  
ඇතුළට යනවා. ෙකොච්චර ෙලොකු විකෘතියක්ද? ෙකොච්චර ෙලොකු 
අසාධාරණයක්ද? ඒ නිසා ෙමන්න ෙම්වා නිවැරදි කරන්න කථා 
කරන්න. විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ෙග් වගකීම ඒක; ෙම් ගැන කථා 
කරන ෙම් රෙට් පබුද්ධ අධ්යාපනෙව්දීන්ෙග් වගකීම ඒක; 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් වගකීම ඒක. එතැනට එහා යන්ෙන් 
නැතිව තමන්ට වාසි විධියට SAITM  එක හරවා ගන්න උත්සාහ 
ගන්නවා නම් ඒක ෙද්ශපාලන කුහකකමක්. ඒක ෙම් රටට කරන 
ආදරයක් ෙනොෙවයි. සමාජයට කරන ආදරයක් ෙනොෙවයි. අපට 
ෙනවිල් පනාන්දු මහත්තයා ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ නැහැ. අපි 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් අධ්යාපන පතිපත්තියයි; ෙම් 
රෙට් අධ්යාපනය ලබන ශිෂ්යයන්ෙග් ශිෂ්ය අයිතියයි. ෙම් රෙට් 
ෛවද්ය සභාව ෙව්වා, ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය ෙව්වා අරෙගන 
යන ෙම් මතය තුළ රටට හානි ෙනොවන ආකාරයට, ශිෂ්යයන්ට 
හානි ෙනොවන ආකාරයට යහපත් දිශාවට යන්න ෙයොමු කරන්න.  
තමන්ට නැති ෙවලා තිෙබන ෙද්ශපාලන හයිය හදා ගන්න 
SAITM එක කෙර් තියා ෙගන යන්න එපා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
එෙහම කෙර් තියා ෙගන යනවා නම් ඒ යන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා  එදා  ෙම් රටට බිහි කළ තමන්ට ඕනෑ ෙදයක් කරන්න 
පුළුවන් කියන  වැරදි ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය තුළයි. ඒ තුළින් බිහි 
වුණු තවත් ආයතනයක් තමයි ඔබතුමන්ලා දැන් ආපස්සට ගන්න 
උත්සාහ කරන්ෙන්. ඒවාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් ෙවනුෙවන් කථා 
කරන, හඩක් නඟන රටට ආදරය කරන තරුණ මන්තීවරු 
වශෙයන් අපි කිසි ෙවලාවකවත් ඉඩ තියන්ෙන් නැහැයි කියන එක 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා. අද දවෙසේ කාලය 
ටිකක් වැඩිපුර ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  

 
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, "අදට නියමිත ෙමම විවාදය 

නියමිත ෙවලාවට පසුව  තව පැය භාගයක් එනම්, අපර භාග 6.30 
සිට අපර භාග 7.00 දක්වා පැවැත්විය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 
 

[අ.භා. 5.16] 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් 

මාලෙබ් SAITM ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය සම්බන්ධෙයන් 
මතු වී තිෙබන තත්ත්වය ගැනයි. අද වන විට 
අභියාචනාධිකරණෙයන් නඩු තීන්දුවක් දීලා, ඒ නඩු තීන්දුවට 
එෙරහිව ෛවද්ය සභාව විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනයක් 
ෙයොමු කර තිෙබන අවස්ථාවක්. තවත් පෙසකින් SAITM ෛවද්ය 
විද්යාලෙය් කණ්ඩායම් පහක ශිෂ්යයින්  තමන්ෙග් උපාධිය අවසන් 
කර ගැනීම පිළිබඳ අවිනිශ්චිතභාවයක සිටින අවස්ථාවක්. ඊළඟ 
කාරණය, අෙප් රෙට් ෛවද්ය විද්යාල අටක, දහසකට වැඩි ෛවද්ය 
ශිෂ්ය පිරිසක් ෛවද්ය පීඨ ෙද්ශනවලට සහභාගි ෙනොවන 
තත්ත්වයක් තිෙබන අවස්ථාවක්.  සමස්ත විශ්වවිද්යාල පජාවම අද 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් එකට ගැට ගැසී තිෙබන අවස්ථාවක්.  

අෙනක් පැත්ෙතන් රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය -
GMOA එක- ෙමම ආයතනෙය් පමිතිය පිළිබඳව, තත්ත්වය 
පිළිබඳව දිගින් දිගටම කරුණු දක්වලා අද ඒ අය යම් වෘත්තීය කියා 
මාර්ගවලට ගිහින් තිෙබන අවස්ථාවක්. එම නිසා ෙම් පශ්නය අද 
මුළු සමාජෙය් සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම විහිදී ගිය පශ්නයක් බව 
මම මුලින්ම කියන්න ඕනෑ. ෙමවැනි සන්දර්භයක් තුළ ඉතාම 
පරීක්ෂාෙවන් ෙම් ගැන කල්පනා කරලා තමයි අපි ෙම් පිළිබඳව 
තීන්දුවක් ගත යුතු ෙවන්ෙන්.  

අපි ඉස්ෙසල්ලාම කල්පනා කරන්න ඕනෑ ෙද් තමයි, නිදහස් 
අධ්යාපනය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක. ෙම් රෙට් නිදහස් 
අධ්යාපන පනත ෙගනාෙව් ආචාර්ය සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමන් 1945දී. එෙතක් වරපසාද ලත් පන්තියට 
තිබුණු අධ්යාපනය ලබා ගැනීෙම් නිදහස, ඒ අවස්ථාව ෙම් රෙට් 
සාමාන්ය ජනතාවෙග් දරුවන්ට ලැබුෙණ් එදා ෙගනාපු නිදහස් 
අධ්යාපන පනත නිසා. එදා ඒකටත් විරුද්ධ වුණු අය හිටියා. පළමු 
ෙශේණිෙය් සිට විශ්වවිද්යාලෙය් පථම උපාධිය දක්වා ගාස්තු අය 
කිරීමකින් ෙතොරව තමයි අෙප් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය කියන එක 

අර්ථවත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 1962දී සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය ෙපෞද්ගලික විද්යාල කීපයක් හැරුණු විට අෙනක් ඒවා 
රජයට පවරා ගත්තා. එෙසේ පවරා ගත්ත නිසා තමයි අද ෙම් නිදහස් 
අධ්යාපනය තව අර්ථවත් වුෙණ්. ඊට පසු අවස්ථාවකදී ෙනොමිෙල් 
නිල ඇඳුම් ෙදන්න පටන් ගත්තා; ඒක තවත් අර්ථවත් වුණා.  

ඊළඟට, 11වන ෙශේණිය දක්වා ෙනොමිෙල් ෙපළ  ෙපොත් ටික 
ලබා ෙදන්න පටන් ගත්තා. ෙම් විධියට තමයි අෙප් රෙට් නිදහස් 
අධ්යාපනය අර්ථවත් ෙවලා ඉදිරියට ආෙව්. පසු කාලීනව 5 
ෙශේණිෙය් ශිෂ්යත්ව කමය හඳුන්වා දුන්නා. ගම්වල ඉන්න දක්ෂ 
දරුවන් නගරවල තිෙබන මූලික පාසල්වලින් -දැන් ජාතික පාසල් 
කියලා හඳුන්වන පාසල්- අධ්යාපනය ලබලා, එම දක්ෂ දරුවන් 
තව දක්ෂයන් බවට පත් කරලා ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්නයි 5 ෙශේණිෙය් ශිෂ්යත්ව කමය හඳුන්වා 
දුන්ෙන්. අද ඒක යම් ආකාරයකින් ඉටු ෙවලා තිෙබනවා. ගම්වල 
සිටිය දුප්පත් දක්ෂ දරුවන් අතිබහුතරයකට උසස් අධ්යාපනය 
ලබලා ෛවද්යවරුන්, ඉංජිෙන්රුවන්, විද්යාඥයන්, නීතිඥයන්, 
ගණකාධිකාරිවරුන් ෙවන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ්  5 ෙශේණිෙය් 
ශිෂ්යත්ව කමෙයන් ඉදිරියට ආ නිසායි. 

දැන් ෙම් තිෙබන පශ්නය ගනිමු. 2006 මම උසස් අධ්යාපන 
ඇමති හැටියට ඉන්න ෙකොට පිළියන්දල පෙද්ශෙය් ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාලයක් අරඹන්න පයත්නයක් තිබුණා. මම 
එකෙහළාම විරුද්ධ ෙවලා, ඒකට අවසර දුන්ෙන් නැහැ. දැන් 
සමහර අය කියනවා ෙන්, ආණ්ඩු ෙවනස් වන ෙකොට ඒ පැත්තට, 
ෙම් පැත්තට ගියාම පතිපත්ති ෙවනස් කරනවා කියලා. එය එෙසේ 
ෙනොවන බව ෙපන්වන්න තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මම ෙම් කාරණය හුවා දැක්වූෙය්. මම එදා උසස් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා හැටියට එම ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ආරම්භ 
කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. පථම අවස්ථාෙව්දීම ඒක පතික්ෙෂේප 
කළා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් පශ්නයක් එදා රෙට් ඇති වුෙණ් නැහැ. 
දැන් ෙම් පශ්නෙයන් කරුණු ගණනාවක් මතුෙවලා තිෙබනවා. 
මම මුලින් කිව්වා වාෙග්, ෛවද්ය පීඨ 8ක ෛවද්ය ශිෂ්යයන් 
ෙද්ශනවලට යන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? හැම 
අවුරුද්දකම ෛවද්යවරු 1,000ක් පමණ පිරිසක් අෙප් රෙට් 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට බිහිවන එක නැවතිලා තිෙබනවා. විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යයන්ට උගන්වන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මුදලින්. SAITM 
ආයතනෙය් පමිතිය පිළිබඳ පශ්න නිසා GMOA එක වරින් වර 
වෘත්තීය කියා මාර්ගවලට ගිහින් තිෙබනවා.  

ඊළඟට, සමස්ත රෙට් ජනතාවෙග් පශ්නයක් බවට ෙම්ක පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. GMOA එක යම් පෙද්ශයක වෘත්තීය කියා 
මාර්ගයකට ගියාම අපි මාධ්යයට ඇහුම් කන් දුන්නාම ෙරෝගීන් 
කියනවා, "අපට ෙබෙහත් ගන්න විධියක් නැහැ. ෙමොකද 
කරන්ෙන්? නමුත්, පමිතියක් තිෙබන ෛවද්යවරුන් ඉන්නත් ඕනෑ 
ෙන්" කියලා. ජනතාව එෙහම  කියනවා. එෙහම නම්, අපි ෙම් 
පැත්තත් බලන්න ඕනැ; ජනතාවෙග් ෙපොදු මතය ෙමොකක්ද කියන 
එක අපි බලන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙමහිදී අපට විසඳුම් කීපයකට 
යන්න ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 2006 
අවුරුද්ෙද් මම උසස් අධ්යාපන ඇමති හැටියට කටයුතු කරද්දී, 
2004 වර්ෂෙය් උසස් ෙපළ විභාගෙය් රසායන විද්යා පශ්න පතෙය් 
මතු වුණු පශ්නයක් -මම අමාත්යවරයා වීමට ෙපර සිදු වූ පශ්නයක්.
- මට විසඳන්න සිද්ධ වුණා. එම පශ්නය විසඳීම සඳහා අලුෙතන් 
ෛවද්ය පීඨයක් ආරම්භ කරන්න සිදු වුණා. රජරට ෛවද්ය පීඨය 
ආරම්භ කෙළේ එදා මම උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා හැටියට 
සිටියදී. ඒ විධියටයි අපි පශ්න විසඳුෙව්. ඒ ෙවලාෙව් රෙට් විශාල 
පශ්නයක් මතු වුණා. හැබැයි, අපි පශ්නය විසඳු වා. පශ්නය 
විසඳන්න උසාවියට ඉඩ තැබුෙව් නැහැ. ෙද්ශපාලනඥයන් 
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හැටියට, විෂය භාර ඇමතිවරු හැටියට අපි පතිපත්තිමය තීන්දුවක් 
ගත්තා. එය නිවැරදි පතිපත්තිමය තීන්දුවක්. අපට එෙහම ශක්තිය 
තිෙබන්න ඕනෑ. දැන් ෛවද්ය පීඨයක් ආරම්භ කරන්න ෙදන්ෙන් 
SAITM ආයතනයට විතරමද?   ඒ ෙගොල්ලන්ට විතරක් තිෙබන 
විෙශේෂ සුදුසුකම ෙමොකක්ද? තවත් අය ඉල්ලලා නැද්ද? එෙහම 
ෙතෝරා ගැනීමක් කළාද? එෙහම නම් ඒ පශ්නත් මතු ෙවනවා ෙන්.   
SAITM එක පටන් ගත්ෙත් ෙවනත් පාඨමාලා සඳහායි. ගිය 
ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියලා වැඩක් නැහැ. එදා කැබිනට් පතිකාව ආෙව් 
ෛවද්ය පීඨයක් ආරම්භ කරන්න කියලා ෙනොෙවයි. ෙනොදන්නා 
අයයි ඒ විධියට කතා කරන්ෙන්. එදා ආෙව් ෙවනත් පාඨමාලා 
හයක් ආරම්භ කිරීම සඳහායි. ඒ සඳහායි අනුමැතිය දුන්ෙන්. ඊට 
පසුව ගැසට් පතය ගහලා ෛවද්ය පීඨයක් ආරම්භ කළාම එතැන 
සිටින අපි ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒ නිසා දැන් ෙම් පශ්නය විසඳන්න 
ෙවලා තිෙබනවා. දැන් පශ්නය විසඳන්න යනෙකොට කරුණු 
කිහිපයක් මතුව තිෙබනවා. දැන් ෛවද්ය පීඨ අටක ශිෂ්යයන් 
ෙද්ශනවලට යන්ෙන් නැහැ. මාධ්ය තුළින් මම දැක්කා, ෛවද්ය 
පීඨ අෙට් පීඨාධිපතිවරුන් යම් විසඳුම් මාලාවක් ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබන බව. ඒක ගැන සලකා බලන්න ඕනෑ.  

ඊළඟ කාරණය තමයි  SAITM ආයතනයට මුදල් ෙගවා 
බැඳුණු ශිෂ්යයන් සිටිනවා. අවුරුදු පහ, හතර, තුන, ෙදක ෙම් ආදී 
වශෙයන් එක් එක් වර්ෂවල ශිෂ්යයන් සිටිනවා. ශිෂ්යයන් දහසකට 
ආසන්න සංඛ්යාවක් එතැනත් සිටිනවා. ඒ අයෙග් අනාගතය 
ෙමොකක්ද? ෙම් පශ්නයට ඒ දරුවන් වගකියන්න ඕනෑත් නැහැ; 
ෙම් පශ්නයට අර ෛවද්ය පීඨ අෙට් සිටින ශිෂ්යයන් වගකියන්න 
ඕනෑත් නැහැ. ඒ අය අසරණයි. අපි ඒ පශ්න විසඳන්න ඕනෑ.  මම 
දැක්කා, පීඨාධිපතිවරු යම් ෙයෝජනාවක් ඒකට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. එෙහම නම් ඉස්ෙසල්ලාම කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද?  

ඉස්ෙසල්ලාම SAITM එක නවත්වන්න ඕනෑ. නවත්වන්න 
ඕනෑ කියන්ෙන් තවදුරටත් ශිෂ්යයන් බඳවා ගැනීම ඉස්ෙසල්ලාම 
අත්හිටුවන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙකොෙහොමද, පමිතියක් තීන්දු 
කරන්ෙන්? පමිතිය පිළිබඳ නම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් පමිතිය තීන්දු 
කරන්ෙන් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවයි. ඒ සඳහා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය අදාළ ෙවනවා. ඒ සඳහා උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට පනත් අනුව යම් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්න 
තිෙබනවා. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවටත් පනත් අනුව කටයුත්තක් 
කරන්න තිෙබනවා. ෙහොඳයි, දැන් තර්කයක් එන්න පුළුවන් අෙප් 
ෛවද්ය පීඨවලට යන පතිඵලවලට වඩා අඩුෙවන් පතිඵල තිෙබන 
අයට පිටරට විශ්වවිද්යාලවලට ගිහිල්ලා ඒ ෛවද්ය පීඨවලින් 
ඉෙගන ෙගන ඇවිත් Act 16 විභාගයට වාඩිෙවලා ෛවද්යවරුන් 
ෙවන්න පුළුවන් කියලා.  හැබැයි, ඒක නිකම් බැහැ. ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාව පිළිගත් විෙද්ශ රටවල ෛවද්ය පීඨවලින් එන අයට 
පමණයි Act 16 විභාගයට වාඩි ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් 
වාඩිෙවන්න බැහැ. ඇයි, ඒ? අන්න එතැන ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව 
විසින් පමිතියක් නියම කරලා තිෙබනවා.  පමිතියක් තිෙයන්න 
ඕනෑ කියන්ෙන් ඒකයි. එෙහම එන කීෙදෙනකුට Act 16   විභාගය 
pass ෙවන්න බැරිව ඉන්නවාද? මම දන්නා තරමින් නම් සියයට 
40යි පාස් ෙවන්ෙන්. පතිශතය එහාට ෙමහාට ෙවන්න පුළුවන්. 
Act 16  විභාගයට වාඩි වුණාම ඉතාම අඩු පිරිසක් තමයි pass 
ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, අඩු පතිඵලවලින් පිටරට විශ්වවිද්යාලවලට 
ගිහිල්ලා අධ්යාපනය ලබලා එනවා. නමුත් Act 16 විභාගයට වාඩි 
වුණාම fail ෙවනවා. ෙදපාර, තුන්පාර, හතරපාර, හයපාර කරපු 
අය ඉන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතෙකොට ෙකෝ 
පමිතිය? අනික් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් ෙවනම ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාල හතු පිෙපන්නා වාෙග් ඇති වුෙණොත් එෙහම ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? අද අෙප් රෙට් ෛවද්ය පීඨවල ෙමන්ම විශ්වවිද්යාලෙය් 
අෙනකුත් පීඨවලත් මහාචාර්යවරුන්ෙග් හිඟය, ආචාර්යවරුන්ෙග් 
හිඟය තිෙබනවා. ඉස්ෙසල්ලාම ඒවාට පිළියම් ෙයොදන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැති වුෙණොත් ෙවන්ෙන් රජෙය් ෛවද්ය පීඨවල සහ 

විශ්වවිද්යාලවල සිටින මහාචාර්යවරු, කථිකාචාර්යවරු වැඩි 
වැටුපට සහ දීමනාවලට ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවලට යෑමයි. 
එතෙකොට නිදහස් අධ්යාපනයට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
දැනුත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
දැනුත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක. ඉස්ෙසල්ලා රජය හැටියට 

පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ. පාරවල් හද හදා ඉඳලා වැඩක් 
නැහැ. උසස ්අධ්යාපනය නම්, විශ්වවිද්යාල ඇතුළට ගිහිල්ලා ළමයි 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ආචාර්යවරු සමඟ සාකච්ඡා කරලා තීන්දු 
ගන්න ඕනෑ. මම අවුරුදු එකහමාරක් පමණ උසස් අධ්යාපන ඇමති 
ෙවලා සිටියා. ඒ ඉන්නෙකොට අන්තර් විශ්වවිද්යාලීය ශිෂ්ය බල 
මණ්ඩලයත් එක්ක පැය 5ක් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
එක දවසක් ගිෙය් නැහැ. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔව්.  මම ඔවුන් සමඟ පැය 5 සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. අපි 

ඉන්න කාලෙය් ළමයින් පාෙර් රස්තියාදු වුෙණත් නැහැ.  

 
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) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ෙනොකියා 

කියන්ෙන් උසස් අධ්යාපන ඇමති පාරවල් හදන්න සුදුසු වුණාට 
විශ්වවිද්යාලවල ඇති වන පශ්න විසඳන්න සුදුසු ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි කියන එක ෙන්ද? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒක ඔබතුමාෙග් විගහය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක 

අතුරු පශ්නයක්. ඒ නිසා මට කාලය ෙදන්න. 

මම කියන්ෙන් ඒකයි. ෙලෝකය අද ෙකොෙහේද ගමන් 
කරන්ෙන්? අද රටට ෙපෙනන්ෙන්, ෙදමාපියන්ට ෙපෙනන්ෙන්, 
දරුවන්ට ෙපෙනන්ෙන් ෛවද්ය පීඨයයි, ඉංජිෙන්රු පීඨයයි 
විතරයි. නැහැ,  ඒක  විතරක් ෙනොෙවයි  තිෙබන්ෙන්. අද 
emerging technologies  තිෙබනවා. ඒ, අලුෙතන් එන විද්යාව හා 
තාක්ෂණයත් එක්ක ඇති ක්ෙෂේත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය නම් අවසානයි. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් විතර ෙදන්න. ෙමොකද, මම පැය 

භාගයක් අරෙගන දුන්නා. 

එතෙකොට emerging technologies-  නැෙනෝ තාක්ෂණය, ජීව 
තාක්ෂණය, ජාන තාක්ෂණය - කියන ෙම්වායින් අද යන්ෙන්. තව 
අවුරුදු දහයක් යනෙකොට පර්ෙය්ෂණාගාරය තුළ මිනිසාෙග් 
අංෙගෝපාංග නිර්මාණය ෙවනවා. ඒ පුද්ගලයාෙග්ම ශරීරෙයන් 
ලබාගන්නා stem cell වලින් තමයි අවශ්ය වකුගඩුව නිර්මාණය 
ෙවන්ෙන්. එතෙකොට ශරීරයට බද්ධ කළාම එය පතික්ෙෂේප 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අද  අෙප් රෙට් කරන්ෙන් නැති වුණාට ෙරොෙබෝ 
තාක්ෂණය තුළින් ශල්යකර්ම කරනවා. අද ෛවද්ය විද්යාව දියුණු 
ෙවලා තිෙබන තැන එතැනයි. ජාන තාක්ෂණය ඒ විධියට යනවා. 
අද ෙකෙනක් ගන්න ෙබෙහත් ඔහුෙග් ශරීරයට ගැළෙපනවාද, 
නැද්ද කියන එක පිළිබඳව ඉස්ෙසල්ලාම ෙසොයා බලලා තමයි 
ෙවනත් රටවල ෛවද්යවරු ෙබෙහත් නියම කරන්ෙන්. 
Personalized medicine කියන්ෙන් ඒක. නමුත් අද අපි ෙකොෙහේද 
ඉන්ෙන්? අද ෙම්වා ගැන ෙනොෙවයි, ෙන් අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට බාධා කරනවා ෙනොෙවයි, මම  

ඔබතුමාෙගන් පුංචි පශ්නයක් අහන්ෙන්. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔබතුමාට ඕනෑ තරම් පශ්න අහන්න පුළුවන්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන කරුණු අහෙගන 

ඉන්නෙකොට මට දැන් නැවතත් සිෙතනවා ෙම් ආකාරයට. ඉස්සර 
සමහරු කිව්වා, ඕනෑ ෙගොෙනකුට යුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා.  
නමුත්  ඕනෑ ෙගොෙනකුට උසස් අධ්යාපන ඇමතිකම කරන්න බැහැ 
ෙන්ද? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඕනෑ ෙකෙනකුට උසස ් අධ්යාපන ඇමතිකම කරන්න බැහැ.  

ඒක මම සියයට 200ක් පිළිගන්නවා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට ෙත්රුණා. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔබතුමාට එය ෙත්රුණා ෙන්.  

ෙමතැනයි, තිෙබන පශ්නය. ෙම් රෙට් විද්වතුන් ඉන්නවා. ෙම් 
රෙට් විශ්වවිද්යාල පද්ධතිෙයන් බිහි වුණු මහාචාර්යවරුන් 
ඉන්නවා.  

NASA ආයතනෙය් ලංකාෙව් විද්යාඥයන් 23 ෙදෙනක් අද 
ෙසේවය කරනවා. හදවෙත් සවිකරන stent එක ඇෙමරිකාෙව් 
හූස්ටන්වලදී පළමුවරට ෙසොයා  ගත්ෙත් ශී ලාංකිකෙයක්. අපි ඒ 
ගැන දන්නවාද? දැනෙගන හිටියාද? නැහැ. ෙමන්න, අෙප් රෙට් 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතීන් තුළින් බිහි වුණු; නිදහස් අධ්යාපනෙයන් 
බිහි වුණු ෙලෝකයට ගිය විද්යාඥයන්. ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒ අයෙග් 
පර්ෙය්ෂණ කරන්න පහසුකම් තිබුෙණ් නැහැ. අපි අද ඒවා හදා 
ෙගන යන්න ඕනෑ. අපි එකක් හැදුවා. ඒ, ශී ලංකා නැෙනෝ 
තාක්ෂණ ආයතනය - SLINTEC එක-. හැබැයි, ඒ සඳහා 
පහසුකම් මදියි. අපි අද ෙලෝකෙය් දියුණු ෙවමින් පවතින රට වල් 
එක්ක අෙප් විද්යා තාක්ෂණ අධ්යාපනය සැසඳුෙවොත්, අපි වසර 
ගණනාවකින් පසුවයි ඉන්ෙන්. අපි අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් 
ඒවාට ෙනොෙවයි. අපි දඟලන්ෙන් ෙවන ඒවා අල්ලා ෙගනයි. 
ෙමෙහම ෙනොෙවයි ෙවන්න ඕනෑ. නිදහස් අධ්යාපනය අර්ථවත් 
කරන්න නම්, විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු මීට වඩා 
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් විද්වතුන්ෙග් හඬට ඇහුම්කන් 
ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම කරලා තමයි ෙම් රෙට්  අධ්යාපනය හදන්න 
ඕනෑ. මෙග් මතය එදා මතයමයි.  

මම එදාත් -2006දී- ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ආරම්භ 
කරන්න කැමැත්ත දුන්ෙන් නැහැ. මම අදත් ඒකට එකඟ නැහැයි 
කියන එක සඳහන් කරන්න ඕනෑ. දැන් සිටින ළමයින්ට 
අසාධාරණයක් ෙවන්න ෙනොදී ඒ ළමයින්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට 
කර, පළමුව ඒක නවත්වලා, ඊට පසුව පමිති සකස් කරලා 
පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අරෙගන, ඒ පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ෙම් සිටින මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් අදහස් අරෙගන එය කියාත්මක කරන්නයි 
කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙම් පශ්නය තවත් 
දිග්ගස්සන්න එපා; විශාල සමාජ පශ්නයක් බවට පත් කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න එපා. ෙකොයි පැත්ෙත් වුණත් ශිෂ්යයන්ට ෙම් අසාධාරණය 
ෙවන්න ෙදන්න එපා කියන කාරණය කියමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 
 
[අ.භා. 5.30] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා අද සභාව කල්තබන අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනාවක් 
හැටියට  ඉදිරිපත් කෙළේ, ෙම් රෙට් අද උද්ගත ෙවලා තිෙබන 
SAITM ආයතනය පිළිබඳ පශ්නයයි. SAITM ආයතනය පිළිබඳ 
පශ්නයකට වඩා  ඊට එහා ගිය පශ්නයක් ෙම් පිටුපස තිෙබනවා 
කියලා මම හිතනවා. ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය පටන් ගත් 
කාලෙය් සිට ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනයක් තිබුණා. ෙම් 
රෙට් ෙපෞද්ගලික පාසල්, අර්ධ ෙපෞද්ගලික පාසල්, ෙපෞද්ගලික 
ආයතන තිෙබන බව අපි දන්නවා. ෙම්වා සියල්ලම ෙම් රෙට් 
කාලයක් තිස්ෙසේ පවත්වා ෙගන ආපු ආයතන. ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය පිළිගන්නවාද, නැද්ද කියන පශ්නයක් 
ෙමතැන තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක් හැටියට මම කියනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
පතිපත්තිය අනුව අපි ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය 
පිළිගන්නවා කියලා. අපි නිදහස් අධ්යාපනය පිහිෙටව්වා වාෙග්ම, 
ඒ නිදහස් අධ්යාපනය ෙම් රෙට් ආරක්ෂා කරනවා වාෙග්ම, ෙම් 
රෙට් හැම ෙකනාටම අධ්යාපනය ලබන්න තිෙබන අයිතිය අපි 
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පිළිගන්නවා. අපි ඒ අයිතියට විරුද්ධව කථා කිරීම කිසිදු ෙත්රුමක් 
නැති වැඩක්. පතිපත්තිමය පශ්නයක් හැටියට අද ෙමය මතු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

2009 වසෙර්දී ෙමම SAITM ආයතනය පිහිටුවන්න කටයුතු 
කරනෙකොට එයට විරුද්ධව කථා ෙනොකර, එම පතිපත්තිවලට 
එකඟ ෙවලා, එය අනුමත කරන්න එදා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුෙව්  නිශ්ශබ්දව හිටපු උදවිය අද එයට 
විරුද්ධව කෑ ෙකෝ ගහනවා; එයට විරුද්ධව විශාල හඬක් නඟනවා. 
අපි දකිනවා ඒ අය අද මාධ්ය තුළට ඇවිල්ලාත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ෙමයට විරුද්ධව කථා කරනවා. එෙහම නම්, 
ඒ අයට එදාත් ෙම්වාට විරුද්ධත්වය පකාශ කරන්න තිබුණා. එදා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම්  සඳහා අවසර ෙදනෙකොට, 
ෙම්වාට මුදල් ෙදනෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා "ෙම්ක 
කරන්න එපා, ෙම්වා අනාගතෙය් අෙප් නිදහස ්අධ්යාපනය විනාශ 
කරනවා, ෙම් ෙහොර උපාධි කඩ දාන්න එපා" කියලා ෙම් උදවියට 
කථා කරන්න තිබුණා. එදා එෙහම කථා කෙළේ නැහැ. ගරු සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ගැන ෙනොෙවයි ෙම් 
කියන්ෙන්. එදා ඉඳන් ඔබතුමා ෙමයට විරුද්ධයි. අපි ඔබතුමාෙග් 
පතිපත්තිය ගැන දන්නවා. අපට ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කණ්ඩායෙම් ඉන්න සමහර මන්තීවරු අද ඒකට 
විරුද්ධව කථා කරනවා. අපි අහන්ෙන් ඇයි පතිපත්ති ෙදකක 
යන්ෙන් කියලායි. පතිපත්ති ෙදකක යන්න ඕනෑ නැහැ. එදා, 
එතුමන්ලා කරෙගන ආපු වැෙඩ් තමයි ෙම්.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙග් 
ආණ්ඩුව පරාජය වුණා. අද ෙමයට විරුද්ධව කණ්ඩායම් කිහිපයක් 
ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ කණ්ඩායම සනසන්න, ඒ 
කණ්ඩායම සතුටු කරන්න, ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්න ෙමය 
ආණ්ඩු විෙරෝධී පශ්නයක් හැටියට මතු කරන අදහසින් යුතුව ඒ 
ෙගොල්ලන් අද ෙම් ගැන කථා කරනවා.  

ඒකට තමයි අපි කියන්ෙන්, ''ෙදබිඩි පිළිෙවත'' කියලා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු හැටියට, අෙප් පක්ෂෙය් පතිපත්තිය 
අනුව අපි ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය පිළිගන්නා පක්ෂයක්.  

අපි දන්නවා, එදා රුසියාෙව් කඩා වැටීමත් එක්ක, නිදහස් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයත් එක්ක, අද මුළු ෙලෝකයම නිදහස් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකෙය් ගමන් කරන අවස්ථාවක, අද මුළු 
ෙලෝකෙය්ම ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය තිෙබන බව. ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපනය නැති රටක් ෙලෝකෙය් අද නැහැ. අපිට වඩා අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙයන් පිටුපසින් සිටි බංග්ලාෙද්ශය, ෙන්පාලය, 
පාකිස්තානය වැනි රටවල් පවා අද ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනයට ඉඩක් 
ලබා දීලා, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල පටන් ගන්න අවසර දීලා 
අද ඒ ගමන් මාර්ගෙය් යනවා. අෙප් රට අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙයන් 
ඉහළ මට්ටමක සිටින රටක්. නමුත්, අෙප් දුවා දරුවන් 
පාකිස්තානයට ගිහිල්ලා, ෙන්පාලයට ගිහිල්ලා, බංග්ලා ෙද්ශයට 
ගිහිල්ලා ෛවද්ය උපාධිය අරෙගන ඇවිල්ලා අද ෙම් රෙට් ෙසේවය 
කරනවා. ''අෙප් අධ්යාපනය උසස් මට්ටමක තිෙබනවා. අපි දකුණු 
ආසියාෙව් ඉහළින් ඉන්නවා. අපි අෙනක් අයට ෙදවැනි නැහැ'' 
කියමින් අපි කථා කරනවා. ෙම් පිළිබඳව අපි ෙමවැනි ආකාරයට 
කථා කළත්, අෙප් දරුවන්ට ලංකාෙව් තිෙබන අවස්ථාව අහිමි වී 
තිබීම නිසා ඔවුන් අද විෙද්ශගත ෙවලා ඉෙගන ෙගන එනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අෙනකුත් ක්ෙෂේතවල 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනයට ඉඩ ලබාදී තිෙබන බව අප දන්නවා. 
විෙශේෂෙයන්ම, Management  උපාධිය, ඒ වාෙග්ම 
ගණකාධිකරණය පිළිබඳ උපාධිය, නීතිය පිළිබඳ උපාධිය, 
ඉංජිෙන්රු උපාධිය ඒ හැම උපාධියක්ම ලබා ගන්නට ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික ආයතන තිෙබන බව අපි දන්නවා. නමුත්, අපි ඒවාට 
විරුද්ධව ෙපළපාළි යන්ෙන් නැහැ. අපි ඒවාට විරුද්ධව strike 
කරන්ෙන් නැහැ. අපි ඒවාට විරුද්ධව පාරවල් වහන්ෙන් නැහැ. 

ඒවාට විරුද්ධව ෙදොස්තර මහත්වරු strike කරන්ෙන් නැහැ. ඇයි? 
ඒ සියල්ලටම ඉඩ දීලා තිෙබනවා. ඒ හැම උපාධියකටම අපි ඉඩ 
දීලා තිෙබනවා. ඒ හැම උපාධියකටම අපි ඉඩ දීලා, ෛවද්ය 
උපාධිය ෙපෞද්ගලිකව ලබා ෙදනවාට විතරක් විරුද්ධව අපි කථා 
කරනවා. ඒකට විතරක් අපි කියනවා, ''ෙදන්න බැහැ'' කියලා.  
ඒකට විතරක් අපි කියනවා, ''අපි ඒවාට සූදානම් නැහැ'' කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනකුත් ක්ෙෂේතවලදී 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය පිළිගත්තත්, ඒවාෙය් පමිතිය ගැන අපි 
කථා කරන්ෙන් නැහැ; ඒවාෙය් ෙහොඳ නරක ගැන අපි කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. හැම ෙදයකටම පමිතියක් තිෙබන්නට ඕනෑ 
කියලා අපි දන්නවා. ෛවද්යවරුන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, අපි 
දන්නවා ඉංජිෙන්රුවරුන්ට පමිතියක් තිෙබන්නට ඕනෑය කියලා. 
ෛවද්ය වෘත්තියට වඩා වැඩි විනාශයක් ඉංජිෙන්රු වෘත්තිය තුළින් 
කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා, ඒ ක්ෙෂේතෙය් පමිතිය අත්යවශ්යයි. 
නමුත් එහි පමිතිය ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෛවද්ය 
වෘත්තියට වඩා ඉංජිෙන්රු වෘත්තිෙයන් රටට මහා විනාශයක් 
කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ඒ උපාධිෙය් පමිතිය ගැන අපි කථා 
කරන්ෙන් නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙවනම 
ෙද්ශපාලනයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙද්ශපාලනෙය් ඉහළින්ම ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ ඉන්නවා. පතිපත්තියක් හැටියට ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපනයට විතරක් ෙනොෙවයි, සෑම ෙපෞද්ගලික ක්ෙෂේතයකටම 
ඒ අය විරුද්ධයි කියලා අපි දන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් එවැනි 
මතයක් තිෙබනවා. ඒ අයෙග් පතිපත්තියත් එක්ක අපි වාද - විවාද 
කරන්ෙන් නැහැ. කවදා හරි දවසක ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ  
බලයට ආපු දවසක ඒ පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න එතුමන්ලා 
බලා ෙගන ඉන්නවා. ෙපෞද්ගලිකයි කියන සියලු ආයතන, 
විශ්වවිද්යාල සියල්ලම ජනසතු කරලා, ෙම් රෙට් කිසිම 
ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් විවෘත කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කියන ඒ 
පතිපත්තිය ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ බලය ගත්ත දවසක 
කියාත්මක කරනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. අද ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියන ෙද් අපි ෙගෞරවෙයන් පිළිගන්නවා. ඒ ගැන 
අපි වාද - විවාද කරන්ෙන් නැහැ.   

ඊළඟට, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විරුද්ධ වන අෙනකුත් කණ්ඩායම 
කවුද? ඒ තමයි, ෙපරටුගාමී පක්ෂය. අන්තර් විශ්වවිද්යාලයීය ශිෂ්ය 
බලමණ්ඩලය තමන්ෙග් අතට අරෙගන, ඒ තුළින්  SAITM එක 
හරහා ජනතා අරගළ ඇති කරලා ෙම් රෙට් බලය ගන්න පුළුවන්ද 
කියලා ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය් අය කල්පනා කරනවා. ඒක තමයි 
ඊළඟට තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් බලනවා SAITM පශ්නය 
උසිගන්වලා ෙම් රෙට් විප්ලවයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. 
SAITM පශ්නය හරහා ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් පාරට ෙගනැල්ලා, වැඩ 
වර්ජන කරලා, දැනට තිෙබන රාජ්ය රාමුව කඩා දමලා ඒ තුළින් 
බලය ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය් 
අරමුණ  ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ බලනවා ෙම් පශ්නය 
ඉදිරියට අරෙගන යන්න පුළුවන්ද කියලා.  

ඊළඟට, ෙම් පශ්නය පිටිපස්ෙසේ කවුද ඉන්ෙන්? ඊළඟට 
ඉන්නවා රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය. ඒ ෙගොල්ෙලෝත් 
කියනවා, ''ෙම් ආයතනය අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ'' කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතනෙය් පමිතිය ගැන 
කථා කළාම, ඒ ෙවනුෙවන් අපත් ෙපනී සිටිනවා. සිල්ලර කඩ 
දමනවා වාෙග්, ජාත්යන්තර පාසල් විවෘත කරනවා වාෙග් ෛවද්ය 
විද්යාල විවෘත කරන්න ෙදන්න බැහැ. ඒ සඳහා ෛවද්ය සභාව 
කියන නියාමනයන්, ඒ පමිතිය අනිවාර්යෙයන්ම තිබිය යුතුයි. ඒ 
පමිතිය පිළිගන්න බැරි නම්, ඒ පමිතිය කියාත්මක කරන්න බැරි 
නම් ඒ ආයතනය පිළිබඳ රජයක් හැටියට අපත් තීන්දුවක් ගත 
යුතුයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ අදහෙසේ තමයි අපිත් ඉන්ෙන්. නමුත් අපි කියන්ෙන්, 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය තිබිය යුතු බවයි. ෙම් රෙට් නීතිය 
හදාරන්න ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන ආයතන හරහා පුළුවන් නම්, 
ඉංජිෙන්රු විද්යාව හදාරන්න ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන ආයතන හරහා 
පුළුවන් නම්, ගණකාධිකරණය හදාරන්න ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන 
ආයතන හරහා පුළුවන් නම්, ෙම් රෙට් අනිකුත් ක්ෙෂේත සඳහාත් 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන ආයතන තිෙබන්න පුළුවන් නම්, ඇයි 
ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට විතරක් ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන ආයතන 
තිෙබන්න බැරි? ඒක තමයි අපට තිෙබන ගැටලුව. අපි කියන්ෙන් 
ඒ හැම එකකම පමිතිය තිෙබන්න ඕනෑ බවයි. ෛවද්යවරුන්ට 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඉංජිෙන්රුවරුන්ටත් පමිතිය තිෙබන්න ඕනෑ, 
ගණකාධිකාරිවරුන්ටත් පමිතිය තිෙබන්න ඕනෑ, අනිකුත් අයටත් 
පමිතිය තිෙබන්න ඕනෑය කියන එක තමයි අපි පිළිගන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතනයට විරුද්ධ වන 
අෙනක් උදවිය කවුද? අපි දන්නා විධියට ෙමයට විරුද්ධ වන 
අෙනක් උදවිය තමයි, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ හැම දාම හැම එකටම විරුද්ධයි. රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය අද නිකම් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් වාෙගයි. 
එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් තමයි ෙම් ආයතනය 
පිහිටුවන්න අවසර දුන්ෙන්. එදා ෙනවිල් පනාන්දු සිටිෙය් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාත් එක්කයි.  

එදා, 2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙදොස්තර ෙනවිල් පනාන්දු 
මහත්මයා SAITM එෙක් ඉෙගන ගන්නා ළමයින්ෙග් ෙදමවුපියන් 
ෙගන්වා කිව්වා, "ඔක්ෙකොම අය මහින්ද රාජපක්ෂට ඡන්දය 
ෙදන්න ඕනෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ ජයගහණය ක ෙළොත් තමයි 
SAITM එක ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්" කියලා. නමුත් 
අද ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ඇවිල්ලා කියනවා,  ''SAITM එකත් එක්ක 
අපිට  "ඩීල්" තිෙබනවා'' කියලා. SAITM එකත් එක්ක "ඩීල්" 
තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාටයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
මැතිවරණ ව්යාපාරයට ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයා රුපියල් 
මිලියන 50ක් දුන්නා. [බාධා කිරීමක්]  අපට ෙනොෙවයි. අපි 
ෙනොෙවයි, ෙනවිල් පනාන්දු තියාෙගන හිටිෙය්. අපි ෙනොෙවයි, 
ෙනවිල් පනාන්දු ආරක්ෂා කෙළේ. එදා රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය ෙම් ආයතනය පිහිටුවනෙකොට ඊට 
විරුද්ධව කථා කෙළේ නැහැ. ඇයි ඒ? එදා ඇයි ෙකොතලාවල 
ෛවද්ය පීඨයට විරුද්ධව කථා කෙළේ නැත්ෙත්? ෙගෝඨාභයට භෙය් 
නිශ්ශබ්දව සිටියා. එදා අෙනක් අයත් ඒවාට විරුද්ධව ෙලොකු 
උද්ෙඝෝෂණ කෙළේ නැහැ. එදා KDU එකට අවසර ෙදනෙකොට 
අන්තර් විශ්වවිද්යාල බල මණ්ඩලය උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ නැහැ. 
ඇයි? ඒෙක් තිෙබනවාෙන් ෙපොඩි ෙද්ශෙපේමී ගතියක්. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා point of 

Order එකක් මතු කරනවා. 

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

පසුගිය මැතිවරණෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට රුපියල් 

මිලියන 50ක් දුන්නා  කියලා. කුමන කරුණු මතද එතුමා එෙහම 
කියන්ෙන්? එතුමා ළඟ ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු තිෙබනවාද? 
සල්ලි දුන්නා දැක්කාද? එෙහම නැත්නම් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට රුපියල් මිලියන 50ක් ෙදනෙකොට ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ඊට 
වැඩිය ගත්තාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක point of Order එකක් 

ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු රංජිත් ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් තමයි ඒ ගැන අහන්න ඕනෑ. එදා එතුමා ෙන් 
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂක, ඔබතුමා ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ නිසා ඒ ගැන 
ඔබතුමාෙගන් අහලා වැඩක් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙගන් අහන්න, එතුමාට සල්ලි දුන්ෙන් කවුද කියලා. 
ඔබතුමා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂක වුණා නම් අපට ඔබතුමාෙගන් 
අහන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ෙනොෙවයි ෙන් ජනාධිපති අෙප්ක්ෂක. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව 

කරන්න. 

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

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
SAITM එක ෙවනුෙවන් අපි ෙනොෙවයි කහින්ෙන්. SAITM 

එකට කෙඩ් ගිෙය් ඔබතුමන්ලා. ඒ ඔබතුමන්ලා හදපු දරුවා.  
ඔබතුමන්ලා අද ඇවිල්ලා ඒ ගැන ෙවනත් ෙද්වල් කියනවා. අපට 
SAITM එක වැඩක් නැහැ.  

ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය තිබිය යුතුයි කියන අදහස 
මත ඉඳෙගනයි අපි කථා කරන්ෙන්. අපට SAITM එක තිබුණත් 
එකයි, නැතත් එකයි. ෙම් රෙට් පක්ෂයක් හැටියට අපි පසු ගිය 
කාලෙය්ම ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
හැම ක්ෙෂේතයකම ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
අහන්ෙන් එක පශ්නයයි. ඇයි ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් විතරක් 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය තිෙබන්න බැරි? එතැන තිෙබනවා, 
කුහකකමක්. ෙම් රෙට් එක පැළැන්තියක් ඒ ෛවද්ය පීඨයට, ඒ 
ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට එන අය තමන්ෙග් අෙත් තියාගන්න හදනවා. 
ෙම් ක්ෙෂේතය පසාරණය වනවාට අකැමැති පිරිසක් ඉන්නවා. 
ඒකයි තිෙබන පශ්නය. ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
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[ගරු  මුජිබුර් රහුමාන්  මහතා] 
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ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
විනාඩියකින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.  

දැන් ඉංජිෙන්රු පීඨ ආවාට ඉංජිෙන්රුවරු විරුද්ධ වන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. ගණකාධිකරණ පීඨ ආවාට ගණකාධිකාරිවරු විරුද්ධ 
වන්ෙන් නැහැ ෙන්.  ඒ කවුරුවත් විරුද්ධ නැහැ.  නීති උපාධි ෙදන 
ආයතන අද ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒත් අද නීතිඥ මහත්වරු strike 
කරන්ෙන් නැහැ. ඇයි රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය 
විතරක් ෙම්වාට විරුද්ධ? ඒක තමයි අපි කිව්ෙව්, ෙම් රෙට් බමුණු 
කුලයක් හදන්නයි යන්ෙන් කියලා. ෙම් රෙට් බමුණු කුලයක් හදන 
ව්යාපාරයක් තිෙබනවා, ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට විතරක්. ඒකටයි අපි 
විරුද්ධ. අනිකුත් අධ්යාපන ක්ෙෂේත ෙවනුෙවන් ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපන ආයතන තිෙබනවා.  නිදහස් අධ්යාපනය කියලා අපි 
පිළිගන්ෙන් ඒකයි. ඒ නිදහස් අධ්යාපනය තුළ සැමටම ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනය ලබන්න අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ අයිතිය අපි 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් සුළු පිරිසකෙග් අණසකට ෙම් 
රෙට් බහුතරෙය් මතය යට කරන්න ෙදන්න එපා  කියලා අපි 
කියන්න කැමැතියි.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා. 

 
 
[අ.භා. 5.43] 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද දින පැවැත්ෙවන ඉතාම වැදගත් විවාදෙය්දී මට වචන 
කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාම  සතුටට පත් 
වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිදහස් අධ්යාපනෙය් 
දරුෙවක්. මට මතකයි, මා විශ්වවිද්යාලයට ගිය මුල්ම දවස. 
විශ්වවිද්යාලයට ගිය මුල්ම දවෙසේ ඒ උප සංස්කෘතිය ඇතුෙළේ අපට 
ඉගැන්වූවා මතකයි, විශ්වවිද්යාලෙය් ඉන්න කාලෙය් වාෙග්ම 
එළියට ගියාමත් ''අපතෙයක්'' ෙවන්න එපා, ''අලෙයක්'' ෙවන්න 
එපා, ''ෙබොගෙයක්'' ෙවන්න එපා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ හැම වචනයකම මහා ෙලොකු අර්ථයක් තිබුණා. 
විශ්වවිද්යාලය ඇතුෙළේ ඉඳෙගන ෙජ්යෂ්ඨ ශිෂ්යෙයෝ අපට කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? නිදහස් අධ්යාපනෙයන් උඹලා ෙමතැනට ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා, උඹලා ෙම්ක විඳිනවා, ඒ අවස්ථාව ඊළඟ පරම්පරාවටත් 
රැකලා ෙමතැනින් පලයං කියන ෙයෝජනාව තමයි ඒ අය අපට ඒ 
උප සංස්කෘතිය ඇතුෙළේ ඉගැන්වූෙව්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, නිදහස් අධ්යාපනයට ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනකින් වරදක් 
ෙවද්දී, පාලකයාෙගන් වරදක් ෙවද්දී, සමාජෙයන් වරදක් ෙවද්දී 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ වාෙග්ම නිදහස් අධ්යාපනයට ගරු කරන 
සියලුෙදනා ඊට එෙරහිව එදා ඉඳලා අද ෙවනකල්ම නිවැරදි 
ගමනක ආෙව් ඒ නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක් ෙවලාවක මිනිස්සු නිදහස් 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන්, නිදහස් අධ්යාපනය රැක ගැනීම 
ෙවනුෙවන් කාලය කැප කළා; තවත් ෙවලාවක ඒ ෙවනුෙවන් 
තමන්ෙග් ශමය කැප කළා; තවත් ෙවලාවක ඒ ෙවනුෙවන් 

තමන්ෙග් ජීවිතය කැප කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
පාලකයා විවිධ තීන්දු තීරණ ගන්නෙකොට විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය 
ලබන අහිංසක දුප්පත් දරුවන් කන්න නැතුව, ෙබොන්න නැතුව, 
shopping bag එකකට වතුර පුරවා ෙගන, ඒකට බීම බට 
කිහිපයක් දමා ෙගන උද්ෙඝෝෂණයට ආවා; picketing එකට ආවා; 
කැටයට සල්ලි එකතු කළා; ෙපෝස්ටර් ගැහුවා. එෙහමයි ඒ අය 
නිදහස් අධ්යාපනය රැක්ෙක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි තමුන්නාන්ෙසේට මතක ඇති, 
1988 අවුරුද්ද වාෙග් වන විට උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලය 
සම්බන්ධෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය දරපු මතය සහ ඔවුන් 
අනුගමනය කළ පතිපත්තිය නිසා අවසානෙය්  විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යයින් 222ෙදෙනකුට ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් පස් ෙවන්න 
ඉඩහසර හදලා දීලායි ඒ පශ්නය තීන්දු වුෙණ්, නිමාවට පත් වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙම් 
ගැන කථා කළා. අවසානෙය්දී අර මැක්කාෙග් කථාව වාෙග් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙගන් ඉවර කළා.  

2015 ජනවාරි 8 වන දා ෙම් රෙට් අතිබහුතරයක් ෙදනා 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙගන් මහා ෙලොකු ෙදයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. හැට ෙදලක්ෂයක් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ යහපත සිරිෙසේන ජනාධිපතිවරයාට උදා 
කරන්න බැරි වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒකට කත් 
ඇද්ෙද් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ බව තමුන්නාන්ෙසේට මතක ඇති. 
ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව අද කථා කරන ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණන් මම අහනවා, 2015 ජනවාරි 8 වන දා ඔබතුමන්ලා 
ඡන්දය පාවිච්චි කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාටද, රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා අගමැති කරන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිවරයාටද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම්කයි පැහැදිලි කර 
ගත යුතු ෙවනස. රෙට් මූලික පරමාර්ථය ෙවන තැනක තිෙබද්දී, 
රට ගමන් කළ යුතු දිශාව ආණ්ඩුව ෙවන පැත්තකට අරෙගන 
යද්දී, රෙට් මිනිසුන්ෙග් අවධානය ෙවන පැත්තකට ෙයොමු 
කරන්න විවිධ මාතෘකා ෙසොයමින් ඉන්න කාලයක SAITM 
පශ්නය මතු ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක එක 
රැයකින් ෙම් රෙට් පාලකයාට උත්තර දිය හැකි පශ්නයක්. ෙම්ක 
එක රැයකින් විසඳිය හැකි පශ්නයක්. පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
ෙදෙගොල්ලක් අතර විතරයි. ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ෙම් රෙට් 
ආරම්භ කරනවාය කියන පදනමට ෙම් රට ඇවිල්ලා ඉවරයි. 
එතෙකොට ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කරනවා නම් එහි 
ගුණාත්මකභාවය, පමිතිය පිළිබඳ නිවැරදි සාකච්ඡාවක්, නිවැරදි 
සංවාදයක් ෙම් සමාජෙය් හැදිලා තිෙබනවාද කියන පශ්නය අපි 
අහන්න ඕනෑ.  

අද ෙම් සභාෙව්දී ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජිතයන් කථා කළා. 
විපක්ෂෙය් නිෙයෝජිතයන් කථා කළා. තවත් විවිධ පක්ෂවල 
නිෙයෝජිතයන් කථා කළා. ඒත් ඒ සියලුෙදනාෙග්  අදහස් තුළින් 
ෙපොදු එකඟතාවකට ආෙව් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් 
නිවැරදි මතය ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉන්න පක්ෂ ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විවිධ මත ඉදිරිපත් කරනවා. ආණ්ඩුව තවත් 
මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව, ඒ වාෙග්ම 
SAITM ආයතනය ෙදපැත්තක ඉඳෙගන ගහ ගන්නෙකොට 
ආණ්ඩුවට මුල් ෙවලා ඒකට විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන්කම 
තිෙබද්දී, ආණ්ඩුව ඒ ෙදෙගොල්ලන්ට තලා ගන්න දීලා, chewing 
gum එකක් වාෙග් හප හපා ඉන්න ඉඩ දීලා   පශන්ය දුරදිග යන්න 
හැරලා තිෙබනවා. ඇයි ඒ? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒකට 
ෙහේතු කිහිපයක් තිෙබනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායෙම් 
batting order එක ෙවනස් කරලා ආරම්භක පිතිකරු යුගලය 
විධියට ෙවනත් පිතිකරුවන් ෙදෙදෙනක් ෙයෙදව්වාට පස්ෙසේ, ඒ 
පිතිකරුවන් අසාර්ථක වුණාට පස්ෙසේ, මුළු සතිෙය්ම, මුළු 
මාසෙය්ම කථාව තිෙබන්ෙන් කිකට් කණ්ඩායෙම් පිතිකරු 
ලැයිස්තුව ෙවනස් කිරීම සම්බන්ධවයි.  

තවත් ෙවලාවක රෙට් කලාකරුවකු ෙහෝ කාෙග් හරි ඕපා 
දූපයක් ආවාට පස්ෙසේ ඒක මුළු රෙට්ම මාතෘකාව බවට පත් 
ෙවනවා. එක් සමාජ ෙකොටසක් එෙහම එකම මාතෘකාවක සිටිද්දී, 
ෙම් සියලු ෙද්වල්වලට වග කිව යුතු, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතු රෙට් වෘත්තිකයාෙග් මතයත් ෙවන තැනක 
ෙගනැල්ලා නතර කරද්දී, ඒ වාසියත් අත්ෙවන්ෙන් ආණ්ඩුවට මිස 
ෙවන කාටවත් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි.  

අපි  SAITM  එක ගැන මාස ගණනක් තිස්ෙසේ කථා කරනවා. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ශිෂ්යයින් පාරට ආවා.  බැටන් ෙපොලු පහාර; 
කඳුළු ගෑස් පහාර; වතුර පහාරවලින් ෙහොඳටම බැට කෑවා. හැබැයි, 
ඒ බැට කෑ අය අතර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 225ෙදනාෙගන් 
එක්ෙකනකුෙග්වත් දරුවන් එතැන හිටිෙය් නැහැ. ඒ නිසා ඕනෑ 
විධියට ගහන්න පුළුවන්කම තිබුණා.  ඕනෑ බැටන් පහාරයකට නතු 
කරගන්න හැකියාව තිබුණා.  මහ පාෙර්  මැරුණත් කමක් නැහැ 
කියලා වැෙටන තුරු වතුර ටික ගැහුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන පතිඵලය වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? SAITM එක පිළිබඳ පශ්නය අද ෙම් විවාදය දක්වාම 
ආවත්,  නිවැරදි පිළිතුරක් ෙම්කට ලැබුෙණ් නැහැ.  පමුඛයා විධියට 
ආණ්ඩුවට ෙම්කට මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්. ෙම්ෙක් වරදක් ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, ෙම්ක ඇතුෙළේ පමිතිය පිළිබඳව පශ්නයක්  
තිෙබනවා නම්, ෙම්ක යන විධිය පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා 
නම්,  ඒෙක් මැදිහත්කරුවා ෙවන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවට විතරයි.  
ආණ්ඩුවට ෙම්කට මැදිහත්කරුවා ෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකය ෙවනස් ෙවමින් 
ඉදිරියට යනවා. අපට හරියටම අද කියන්න බැහැ, ෙලෝකය 
යන්ෙන් ඉස්සරහටද, පිටුපසටද කියලා. නමුත්, ෙලෝකය ගමනක 
ෙයෙදමින් ඉන්නවා. අපිත් ඒ ගමෙන් ඉන්නවා. ඒෙක් පතිඵලයක් 
විධියට ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල රටට  එනවා. හැබැයි, අෙප් 
යුතුකමක් තිෙබනවා,  ඊෙය් ෙනොෙවයි අද යම් වරදක් ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඒක නිවැරදි කර ගැනීෙම් කටයුත්ත කරන්න 
තිෙබන්ෙන් අද මිසක ඊෙය් ෙනොෙවයි. ඒක කරන්න තිෙබන්ෙන් 
ෙහට ෙනොෙවයි. අපට ඊෙය් දවස ෙගවිලා ඉවරයි. ෙහට දවස තවම 
උදා ෙවලා නැහැ. නමුත්, තීන්දු ගන්න තිෙබන්ෙන්  අපට ඉතිරි 
ෙවලා තිෙබන අද දවෙසේයි.   SAITM  එක පිළිබඳ පශ්නෙය් දී 
ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන කියාකලාපය තුළ, සාමාන්ය 
විශ්වවිද්යාල කමය ඇතුෙළේ නිදහස් අධ්යාපනයට අහිමි වන ෙද්වල් 
ගැන අපි එක පැත්තකින් බලන්නට ඕනෑ. අෙනක් පැත්ෙතන්  
SAITM  එක වාෙග් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ කරනවා 
නම් අද දවෙසේ දී ඒ සම්බන්ධෙයන්, එහි ඉෙගනුම ලබන දරුවන්ට 
අත්වන ඉරණම සම්බන්ධෙයන් ඔවුන් අනිවාර්යෙයන්ම මැදිහත් 
විය යුතු ෙවනවා. හැබැයි, ෙම් ෙදකටම ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවන්ෙන් 
නැහැ.   

ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල ගත්තාම සමහර තැන්වල තිෙබන 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා 
නම් සමහර විශ්වවිද්යාලවල තිෙබන lecture hall එකට ගිහිල්ලා 
බලන්න, එහි  තිෙබන පහසුකම් ටික පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම hospital 
එකට ගිහිල්ලා, එම hospital එෙක් තිෙබන පහසුකම්වල ස්වභාවය 
බලන්න.  

ඊළඟට, ශිෂ්යයාෙග්  hostel එකට ගිහිල්ලා ශිෂ්යයා ෙරදි ටික 
ෙසෝදා  ගන්න විධිය බලන්න. හැබැයි, ඒක ඇතුෙළේවත් කිසි 
පමිතියක් නැහැ. සාමාන්ය විශ්වවිද්යාල ඇතුෙළේ නිදහස් 
අධ්යාපනය ලබන දරුවාටත් නියම පමිතියට උගන්වන්ෙන් නැති 
තත්ත්වයක් තුළ, ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලය ආවාට පස්ෙසේ ඒක 
මුදල් පරමාර්ථෙයන් නම් පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්,  ඒ පරමාර්ථය 
ෙවනස් කරලා නිවැරදි දිශාවකට ෙම්ක හැරවීෙම් වගකීම 
තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුළු ෙලෝකයම ෙවනත් 
දිශාවකට යනවා. අපට අද ෙම් තීන්දුව ගන්න ෙවන්ෙන් අද ෙම්  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 225 ෙදනා දිහා බලලාවත්,   SAITM එක 
ඇතුෙළේ සිටින දරුවන් 1,000 දිහා බලලාවත් ෙනොෙවයි.  තව 
අවුරුදු 40ක් විතර යන ෙකොට ෙම් 225 ෙදනාම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැති වන්නට පුළුවන්. අලුත් මිනිස්සු ටිකක් 
ෙම්ක ඇතුෙළේ වාඩි ෙවලා ඉඳීවි. තව අවුරුදු 50ක් විතර යන ෙකොට 
ෙම් මුළු රෙට්ම ෙම් සිටින මිනිස්සු ටික නැතිව අලුත් මිනිස්සු 
ටිකක් ෙම් රෙට් ඉඳීවි.  හැබැයි, එදාට ඒ මිනිස්සු පශ්න කරාවි, මීට 
අවුරුදු කිහිපයකට කලින් නිවැරදි තීන්දුවක් ගන්න තිබුණු 
ෙවලාවක ෙම් රෙට් පාලකයා, ෙම් රෙට් පාලකයාත් එක්ක වැඩ 
කරපු මිනිස්සු, ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවච්ච මිනිස්සු  නිවැරදි කියාමාර්ග 
ගත්තාද කියන එක පිළිබඳව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
පශ්නවලට පිළිතුරුයි අපි අද ෙමතැනදී ෙහොයන්න වුවමනා 
ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 
කමය 1988 ඉඳලා ලංකාව තුළ ෙගන එන්න හැදුවා.   නමුත්, 
පසුගිය පාලන කාලය තුළ  SAITM එකට විශ්වවිද්යාලයක් 
විධියට උපාධිය ලබා දීෙම් හැකියාව හදලා දුන්නා. නමුත්, 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, ෛවද්ය සභාව විසින් අනුගමනය 
කරන්න කියලා ෙයෝජනා පිළිෙවළක් ෙදන ෙකොට  SAITM එක 
ඒක පතික්ෙෂේප කරන බව. හැබැයි, ෙම්ක ෙදපැත්තට ඇද ඇද 
ඉන්නවා. ෙම් ආණ්ඩුවට පුළුවන්, ඕනෑ නම් අද රෑට ෙම්ක නිවැරදි 
කරලා අවසාන කරන්න. එතෙකොට ෙහට දවෙසේ ඉඳලා 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය නිවැරදි විධියට යාවි. ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලත් ඕනෑ නම් රටට ගැළෙපන විධියට හදාෙගන 
ආණ්ඩුවට ඕනෑ නම් ෙම්ක ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්. 
ආණ්ඩුව කියනවා නම් "දස ලක්ෂ ගණන් මුදල් ෙම් රටින් පිට 
ෙවනවා. ඒෙක් පාඩුව අපට තිෙබනවා" කියලා, ෙම්කට කරන්න 
තිෙබන්ෙන් පමිතියකින් යුතු නිසි වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ඇතුෙළේ ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ෙම් රෙට් කියාත්මක 
කිරීම විතරයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය ඉස්සරහට 
යන ෙකොට කාලය හරස ්කරලා, දැල් ගහලා, මකුළු දැල් ගහලා 
ඒක නවත්වන්න පුළුවන්කමක් අපට නැහැ. අපට පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන් ෙම්කට පමිතියකින් යුතු වැඩ පිළිෙවළක් හදන එක; 
නීති රාමුවක් හදන එක; තිෙබන නීති රාමුව වැරදි නම් ඒක අලුත් 
කරන එක.  කෙමෝපායන් හරහා නිසි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන  
එක විතරයි අපට කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ඒ වගකීමත් 
පැහැර හරිනවා නම්, අපි ආණ්ඩුවකින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න 
ඕනෑ ෙමොකක් ද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි.  
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් අට 
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ගත වී අවසානයි. අවුරුදු ෙදක ඉවර ෙවනෙකොට ෙපන්වන්න 
ෙදයක් නැහැ; කරපු ෙදයක් නැහැ; කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන ෙදයක් නැහැ. ෙබොරු පශ්න ටිකක් අරෙගන, මිනිසුන් ටිකක් 
පාරට දමාෙගන, තවත් ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම්වල වුවමනා ඉටු 
කරමින් ෙබොරු ගමනක නියැෙලන එක විතරයි කරන්ෙන්. ෙම් 
ගමන නතර කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙම් රෙට් මහජනතාවට පැවරී 
තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින පපුවක් තිෙබන, ෙකොන්දක් 
තිෙබන නියම මහජන නිෙයෝජිතයන්ට ෙම් ගමන ෙවනස් කිරීෙම්, 
ෙම් ගමන නිවැරදි මාවතට හැරවීෙම් කාර්ය භාරය පැවරී 
තිෙබනවා. ඒක කරන්න නම් නිවැරදි නායකත්වයක් පත් ෙවන්න 
ඕනෑ. එම නායකත්වය පත්වීම ෙබොෙහොම ඉක්මනටම වුෙණොත්,  
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන රටට යහපත් 
ෙවන, රටට ඕනෑ කරන ගමන් මඟ, එම වැඩ පිළිෙවළ හැෙදයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා.  එෙහම වුෙණොත් නියම විශ්වවිද්යාල 
කමයක් ඇතුෙළේ නිදහස් අධ්යාපනයට නිසි තැන හැෙද්වි; නිදහස් 
අධ්යාපනය හැෙදනවා වාෙග්ම අධ්යාපනය ලබන්න අවශ්යතාව 
තිෙබන, අධ්යාපනය ලැබීම සඳහා හැකියාව තිෙබන අයට එම 
අයිතිය ෙම් ෙපොෙළොෙව් තහවුරු ෙව්වි. ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙම් 
ආණ්ඩුව  නිවැරදි මාවතට ෙයොමු කළ යුතුයි කියන ෙයෝජනාව මා 
ඉදිරිපත් කරනවා.  අපි ඒ ෙදසට ගමන් කරමු;  නිවැරදි වැඩ 
පිළිෙවළක ෙයෙදමු  කියන ෙයෝජනාවත් ඉදිරිපත් කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. සියලු ෙදනාටම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

The next speaker is, Hon. (Dr) Kavinda Heshan 
Jayawardana. ඊට පථම, මූලාසනය සඳහා ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 

 
 

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 මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථා කරන්න. 

 
 
[අ.භා. 5.54] 
 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා  මූලාසනෙය් සිටින 

අවස්ථාවක  ෙමම කාෙලෝචිත මාතෘකාවට අදාළව මෙග් අදහස්  
දක්වන්නට අවස්ථාව  ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා.  අද 
ලංකාෙව් සිටින ෛවද්යවරුන් පමාණය ගත්ෙතොත්, 
ජනගහනෙයන් සියයට දාහකට ඉන්ෙන් එක ෛවද්යවරයායි. ඒ 
වාෙග්ම ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් දත්ත අනුව පුද්ගලයන් 500 
ෙදෙනකුට එක ෛවද්යවරෙයකු අවශ්ය ෙවනවා. බිතාන්යෙය් 
පුද්ගලයන් 20 ෙදෙනකුට එක ෛවද්යවරයකු බැගින් ඉන්නවා. 
2016 වසෙර් දී ලංකාවට ෛවද්යවරුන් 3,078 ෙදෙනකුෙග් 
අවශ්යතාවක් පැවතුණා. ෙම් අවුරුද්ද වනවිට ලංකාෙව් 
ෛවද්යවරුන් සිටින්ෙන් 1,634යි. ඒ වාෙග්ම ෛවද්යවරුන් 
1,447ක පුරප්පාඩු පවතිනවා. අෙප් රෙට් ජනගහනය මිලියන 
20යි. ඒ අනුව ෛවද්යවරුන් 40,000ක විතර පමාණයක් අපට 
අවශ්ය ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, SAITM ආයතනය හා 
සම්බන්ධ ෙමම ගැටලුව දැන් ෙම් රෙට් දැෙවන පශ්නයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද වැඩ කරන ෛවද්යවරුන් පාෙර් 
උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම SAITM ආයතනය හා ජාතික 
විශ්වවිද්යාල කියන ෙදපැත්ෙත්ම සිටින ශිෂ්ය-ශිෂ්යාවන් අද පාෙර් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් අද  
SAITM ගැටලුව පිළිබඳව කථා කරන්න අපි කාලය ෙවන් 
කරනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙමම පශ්නෙය් 
මුල ෙමොකක්ද, ෙමම පශ්නයට ෙහේතු සාධක වුෙණ් ෙමොකක්ද 
කියන එක පිළිබඳව අද ෙගොඩාක් අයට අමතක ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොවුන්ට එෙසේ අමතක ෙවන්ෙන් ෙමොන කාරණය පිළිබඳවද 
කියන එක ගැන අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. අද ඔවුන්වත් 
ෛවද්යවරුන් ෙවත ෙයොමු කරන්න ඕනෑය කියන ෙයෝජනාව මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.  

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් දී, මහින්ද රාජපක්ෂ ෙරජිමය 
හරහා SAITM එක ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරද්දී ෙම් ෙගොල්ලන් කට 
වසා ෙගන හිටියා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් කිසිම 
ෙකෙනකුට එදා පිට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ, පාරට බහින්න. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් උත්තරීතර සභාව තුළදීවත් "SAITM 
එෙක් පමිතිය වැරැදියි, ෙමයට ළමයින් ඇතුළත් කර ගන්නා විධිය 
වැරැදියි, ෙම් ළමයින්ෙග් ලකුණු මදි" කියා කථා කරන්න කාටවත් 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා ඔවුන් නිශ්ශබ්දව ඉඳලා,  අවුරුදු 
හතරක් ගියාට පසුව අද ඒ ගැන කථා කරනවා. අද වනවිට දරුවන් 
දහසකට වැඩි පමාණයක් එම ආයතනය තුළ ඉෙගන ගන්නවා.  
සමහර දරුවන් අද එම විශ්වවිද්යාලෙයන් උපාධිය ගන්න ඔන්න-
ෙමන්න තත්ත්වයට ඇවිත් තිෙබනවා. ඔවුන් ෙම් රෙට් දරුවන්.  

එදා,  SAITM ආයතනෙය් හිටපු නිලධාරින් -එහි උසස් පිරිස- 
SAITM ආයතනය ඉතාම උසස් ගණෙය් තිෙබන ආයතනයක් 
කියා ෙම් රෙට් සිටින ආදරණීය මව්වරුන්ට, පියවරුන්ට කිව්වා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔවුන් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් හරි-
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හම්බ කර ගත් මුදල් ටික වැය කරලා, වියදම් කරලා තමුන්ෙග් 
දරුවන් SAITM එකට ඇතුළත් කර තිෙබනවා. එෙහම නම් ඒ 
දරුවන්වත්, එම ෙදමවුපියන්වත් ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ නැහැ. 
ෙම්කට වග කිව යුත්ෙත් එදා හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ  විධායක 
ජනාධිපතිවරයායි. එතුමා ෙම්කට වග කියන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, 
ෙම්ක වැරැදි නම් එතුමාට තිබුණා, ෙමය නතර කරන්න; ෙමය 
නිවැරදි කරන්න. අද කියනවා, ෙමම ගැටලුවට එක රැයින් 
උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන් කියා. අපි එක රැයින් විසඳුමක් 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ෙමම ආයතනෙය් ඉෙගන ගත් දරුවන් දහසක් පමණ ඉන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම තවත් පිරිසක් අද ෙම්කට විරුද්ධව ඉන්නවා. අපිට එක 
රැයින් විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? 
අපිට එෙහම විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් ඔවුන්ට 
එදා ඒ පුළුවන්කම තිබුණා. එදා, ඒ පුළුවන්කම තිබුණත්, ඔවුන් 
ඒක කෙළේ නැහැ. ඒකට ෙහේතුවක් තිබුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒකට ෙහේතුව තමයි,  ඔවුන්ට කෙඩ් ගිය, ඔවුන්ට සිංදු 
කියපු, ඔවුන් ෙවනුෙවන් අති ශෙයෝක්තිෙයන් කථා කරපු අයෙග් 
අතින් අල්ලාෙගන ගිහිල්ලා SAITM එක තුළ ඉෙගන ගන්න;  
විශ්වවිද්යාලයීය අධ්යාපනය ලබන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා.  ඒ 
වාෙග්ම ඇමතිවරුන්ෙග් දරුවන්ට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. අන්න 
ඒක නිසා තමයි ෙම් SAITM එක ෙමොවුන්ෙග් සාක්කුවට දමා 
ෙගන එයින් ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්නා විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් 
දියත් කෙළේ. අද ෙම් රටට උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔවුන් එදා කරපු 
ඒ පාප කර්මෙය් විපාකයයි කියන එක අපි පැහැදිලිව කියනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

හැබැයි, ෙමෙහම පශන්යකුත් තිෙබනවා. අද වනවිට GMOA 
එක, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වාෙග්ම ෙපරටුගාමී පක්ෂය කියන 
සියලු ෙදනාම එක ෙව්දිකාවකට නඟිනවා.  

ෙව්දිකාවට නැඟලා කියන්ෙන්, SAITM එක වහන්න කියායි. 
SAITM එක වැහුවා කියලා අපට පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, එදා 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ක හිටපු අය; එතුමා එක්ක කෙඩ් 
ගිය අය; එතුමාත් එක්ක SAITM එක ආරක්ෂා කරපු අය අද  
SAITM එක වහන්න කියලා ෙව්දිකාවට නැගලා කෑ ගහනවා. 
ෙමොවුන්ෙග් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? ෙමොවුන් කියනවා, ෙමොවුන්ෙග් 
පැත්ෙතන් නායකෙයක් පත් වුෙණොත් SAITM එක වහනවා 
කියලා. එදා ෙම්ක ෙහොඳයි කියපු අයට අද ෙම්ක නරක වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා ෙමොවුන් මානසික ෛවද්යවරු ළඟට 
එක්කෙගන ගිහිල්ලා ඉස්ෙසල්ලා ෙමොවුන් පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ 
කියන එක අපි මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ.  

එදා ෙපරටුගාමී පක්ෂය ෙකොෙහේද හිටිෙය්? ඔවුන් සුදු වෑන්වලට 
බෙයන් හිටිෙය්. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ එදා පාරට බැස්ෙසේ 
නැත්ෙත් ඇයි? ෙම් විශ්වවිද්යාල දරුවන් අරෙගන ඔවුන්ට එදා 
පාරට බහින්න තිබුණාෙන්. ඔවුන් එදා පාරට බැස්ෙසේ නැහැ. 
ෙමොකද, එදා ඔවුන්ට පිට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා බෙයන් 
හිටිෙය්. නමුත්, ෙම් ආණ්ඩුෙව් අපි අද පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත 
කරලා තිෙබනවා. ඕනෑම ෙකෙනකුට තමන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්කම ලබාදී තිෙබනවා. ඒක නිසා ෙමොවුන්ට අද කෑ 
ගහන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් තරුණ 
තරුණියන්ෙග් අනාගතය බිල්ලට ෙදන්න එපා කියලා අපි ෙම් 
අයට කියනවා. ෙම් දරුවන්ෙග් මනස විකෘති කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
දින 365ම ෙමොවුන්ව හැම විශ්වවිද්යාලයක් ඉස්සරහාම කළු ෙකොඩි 
දාලා ඉන්දලා තිබ්බා. ෙම් දරුවන් ඉෙගන ගන්ෙන් ෙම් රෙට් බදු 

ෙගවන ජනතාවෙග් මුදල්වලින්. ඒ දරුෙවෝ අද විශ්වවිද්යාලයට 
යන්ෙන් නැහැ. ඉෙගන ගන්න කාලය අද ඔවුන් කැප කරන්ෙන් 
පාෙර්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමන්ලා කරපු පාපකර්මය නිසා උසස් අධ්යාපනය හදාරණ 
තරුණ තරුණිෙයෝ, නිදහස් අධ්යාපනය භුත්ති විඳින තරුණ 
තරුණිෙයෝ අද වන්දි ෙගවනවා. ඒ සඳහා වග කියන්න ඕනෑ 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මිස, ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි කියන 
එක අපි පැහැදිලිව කියනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය අවසානයි. දැන් 

කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් දරුවන් පාරට ඇදලා දාලා අද 

ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය ෙර්ස් එකක් දුවනවා, අද ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ ෙර්ස් එකක් දුවනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ බලන්ෙන්, 
කවුද ෙම් ෙර්ස් එෙකන් දිනන්ෙන් කියායි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔවුන්ට දරුවන් ගැන කැක්කුමක් නැහැ. ඒ දරුවන් 
බිල්ලට අරන් තිෙබන්ෙන්. ඒ දරුවන්ෙග් මනස විකෘති කරලා 
තිෙබනවා. කල්පනා කරලා බලන්න, වදකාගාරයක් තියාෙගන 
ෙම් රෙට් තරුණ තරුණියන්ට නවක වදය දුන් ෙවලාෙව්  කවුද 
පාරට බැස්ෙසේ කියලා. මානසික ෙලඩ්ඩු ඒ විධියට වැඩ කරද්දී 
ඒකට විරුද්ධව කවුද පාරට බැසේසේ? ඒවාට විරුද්ධව කවුරුවත් 
පාරට බහින්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
සියලුම ෙදනා අද ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබනවා. ඉතාමත්ම 
කනගාටුයි. ෙම් රෙට් තරුණ තරුණියන්ෙග් අනාගතය, 
අධ්යාපනය, ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්යය බිල්ලට දීලා ෙද්ශපාලනය 
කරන ෙද්ශපාලන කුහකෙයෝ පිළිබඳව අද ෙම් රෙට් ජනතාව 
දැනගන්න ඕනෑය කියමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  
මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.01] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් SAITM ආයතනය 

පිළිබඳව අද උෙද් සිට ෙම් දක්වා පවතින විවාදෙය්දී කථා කරන්න 
මටත් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මම පථමෙයන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම රජෙය් ෛවද්ය විද්යාල සහ ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාල සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීෙම්දී, විෙශේෂෙයන්ම 
නිදහස් අධ්යාපනය තුළ බිහි වුණු රජෙය් විශ්වවිද්යාලවල  ඉෙගන 
ගන්නා ෛවද්ය සිසුන් නඩත්තු කරන්ෙන් ෙම් රෙට් බදු ෙගවන 
ජනතාව විසිනුයි. ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවෙග් මුදල්වලින් තමයි 
නිදහස් අධ්යාපනය ඉදිරියට යන්ෙන්. ඒ නිසා රජෙය් ෛවද්ය 
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[ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන  මහතා] 



2017  මාර්තු  09 

විද්යාලවල ඉෙගන ගන්නා සිසුන් නඩත්තු කිරීම සඳහා අපි බදු 
මුදල් පාවිච්චි කරනවා. රෙට් අහිංසක ජනතාව ෙම් ෙද්වල්වලට 
සම්බන්ධ කරගනිමින් ඒ මුදල් රජය ෙගවනවා. ෛවද්ය සිසුවා බිහි 
කිරීම සඳහා අවශ්ය මුදල් පමාණය බදු මුදල් ෙලස ජනතාවෙගන් 
ලබාෙගන රජය විසින් ෙගවනවා. SAITM ආයතනය බිහි කිරීෙම් 
පාපකර්මයට අපි සම්බන්ධ නැහැ. ඒ වුණත්, එහි ඉෙගන ගන්නා 
සිසුන් ෙවනුෙවන් ඒ අහිංසක ෙදමව්පියන් සහ ඒ පවුල්වල උදවිය 
මුදල් වියදම් කරලා ඔවුන්ට ෛවද්ය උපාධිය ලබාදීම සඳහා 
කටයුතු කරෙගන යනවා. ඇත්ෙතන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ රජය බිහි 
කරපු ඒ දරුවාෙග් ෙගල යහපාලන ආණ්ඩුව මඟින් සිඳවීමටයි ෙම් 
අය ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පාපකර්මයට 
අතගහන්න මම ෙපෞද්ගලිකව කැමැති ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා අද ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනඑන්න 
යහපාලන ආණ්ඩුව තමයි උපකාර වුෙණ්. විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක් සඳහන් කළා, අනුර දිසානායක මැතිතුමා ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා තිෙබනවා, හැබැයි, ඔහුට ඒ සඳහා පසුබිම 
හැදුණත්, 2015 ජනවාරි 8වැනිදා එදා තිබුණු ආණ්ඩුව ෙවනස් 
කිරීම සඳහා ඔවුනුත් සම්බන්ධ වුණා කියලා. ඇත්ත. එතුමන්ලා 
ෙම්වාට විරුද්ධ ෙවලා ෙම් රෙට් යහ පාලන ආණ්ඩුව බිහි කළා. ඒ 
යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් ලැබුණු නිදහස තුළින් තමයි එතුමා ෙම් 
ෙයෝජනාව අද ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. එදා  පාලක පක්ෂෙය් 
හිටපු ඇමතිවරුන්ට සහ බලධාරින්ට ෙම්කට විරුද්ධ ෙවන්න 
ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. අද ඒ නිදහස ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව 
තුළින් අපි හදලා තිෙබනවා. විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය, ෛවද්ය 
විද්යාව විතරක් ෙනොෙවයි, අනික් සියල්ල අපි ෙමොෙහොතකට 
අමතක කරමු.  

ෙම් රෙට් පවාහන ෙසේවය ගත්ෙතොත්, ෙපෞද්ගලික පවාහන 
අංශය නිහඬ වුෙණොත් ෙම් රෙට් පරිපාලනය කඩා වැෙටනවා. 
රජෙය් පවාහන අංශයට විතරක් ෙම් ෙසේවය ලබා ෙදන්න බැහැ. 
ෙපොදුෙව් ගත්ෙතොත් ෙම් රෙට් ෛවද්යවරුන් බිහි කිරීෙම් අවස්ථාව 
රජය සහ ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට තිබිය යුතුයි කියන එකයි 
මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය. මම එෙහම කිව්ෙව් ඇයි? අද අෙප් 
රියැදුරන් තමයි පිට රට යන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් 
බැලෙමෙහවරකම් කරන, උයන්න, පිහන්න පුළුවන් අයට තමයි 
අද පිට රට රස්සා ලැෙබන්ෙන්. නමුත් අද ෛවද්යවරුන් පිට රට 
යවන්න විධියක් නැහැ. ෙමොකද, අද අෙප් රෙට් ෛවද්යවරුන්ෙග් 
හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා කාට ෙහෝ ඉෙගන ගන්න අවස්ථාව 
ලබා දීම අෙප් යුතුකමක් වනවා. ෙපෞද්ගලිකව යම් යම් ෙයෝජනා 
ෙගෙනන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් ෙයෝජනා ෙගෙනන්න අවශ්ය පසු 
බිම හැදුෙව් යහ පාලන ආණ්ඩුවට ඡන්දය දුන්නු ජනතාව සහ යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව්  පාලකෙයෝ කියන එක කවුරුත් ෙබොෙහොම සිහි 
කල්පනාෙවන් යුතුව පිළිගන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 
අවස්ථාෙව්දී මා ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. ඔබතුමා අද 
කළ කථාෙව් වැදගත් හරයක් තිබුණා. අෙප් රෙට් ඕනෑ තරම් 
විශ්වවිද්යාල සහ ෙනොෙයකුත් අධ්යාපන ආයතන තිෙබනවා. නමුත් 
කවුරුවත් ෙම් ආයතන සම්බන්ධෙයන් ඇඟිල්ල දික් කරන්ෙන් 
නැහැ. ෛවද්යවරුන්ෙග් ඒකාධිකාරයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. 
මෙග් පවුෙලත් ෛවද්යවරුන් ඉන්නවා. ඔවුන් හරි අමාරුෙවන් 
ඉෙගන ගන්නවා. අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ෛවද්ය සිසුන් මහ 
පාරවල්වල සිටිනවා.  කවදා ෙහෝ උපාධිය අරෙගන 
විශ්වවිද්යාලෙයන් එළියට එනෙකොට ඔවුන් වයස් ගතෙවලා. ඊට 
පස්ෙසේ කසාදයක් බැඳ ගන්න ඕනෑ; වාහනයක් ගන්න ඕනෑ. ෙම් 
සියලු ෙද් කරන්න ෙපෞද්ගලික channelling centres ඇති කර 
ගන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ෛවද්යවරු බිහි ෙවන්න ඕනෑ. 
ෛවද්යවරුන්ට ගරු කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් ෙගොඩ නඟපු 
ඒකාධිකාරය ෙවනස් කරන්න නම් කවුරුන් ෙහෝ ෙම් කටයුත්ත 

බාර ගත යුතුව තිෙබනවා. ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව තුළින් අපි ඒ 
කටයුත්ත ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. ෙම් රජය රැක ගන්න, 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්තීන් කියාත්මක කරන්න, අගමැතිතුමා 
ගන්නා වූ ෙම් උත්සාහයන්ට අපි ඉතා පැහැදිලිව, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මට තව තත්පරයක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

අවසාන වශෙයන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. අපට 
ෙමොනවා ෙහෝ කරදරයක්, දුකක් ඇති වුණාම අපි ෙදවියන් 
වහන්ෙසේට වඳිනවා. ඒක අපට හුරුයි. SAITM ආයතනය 
ෙගෙනන්න අවශ්ය පසු බිම හදපු සියලු ෙදනාට මම ෙම් කාරණය 
කියන්න අවශ්යයි. ''පස්වාන් දහසකට බුදු වන්ට අෙප් ගරු 
හාමුදුරුවෙන්! අපට එදා  ෙම් කටයුත්තට විරුද්ධ ෙවන්න 
ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. අද ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව තුළින් අපට 
ඒ අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා; අපට ෙද්ශපාලනය කරන්න 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා; ෙපළපාළි යන්න අපට අවස්ථාව 
ලැබිලා තිෙබනවා; උද්ෙඝෝෂණය කරන්න අපට අවස්ථාව ලැබිලා 
තිෙබනවා. ෙම් රජය කියාත්මක කිරීම සඳහා උදවු කරපු ඒ සියලු 
ෙදනාට ෙදවියන්ෙග් පිහිට ලැෙබ්වා!'' කියලා තමයි  කියන්න 
තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මට කථා කරන්න 
කාල ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මන්තීතුමා. 
 

[6.08 p.m.] 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, I rise today to discuss an 
important matter which has been on the forefront of our 
country’s discourse over the last few years. Sir, as this 
House is aware, over the last few years there has been a 
lot of hue and cry about the capabilities and specifically 
about the degree-awarding status granted to the South 
Asian Institute of Technology and Medicine, abbreviated 
as SAITM, in 2011. At this juncture, Sir, given that there 
is much debate on this matter, from unruly pandemonium 
in our streets to hazy information being released to the 
public due to political manipulation and hidden agendas, 
it is our duty as Members of this House to provide the 
public with clear and factual information with ample 
evidence to put this matter to rest, similar to how the 
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Court of Appeal reached their ruling on 31st January,  
2017, directing the Sri Lanka Medical Council to grant 
provisional registration to SAITM graduates.  

SAITM’s Medical Faculty began in 2009, first as an 
“off-shore” campus of the Nizhny Novgorod State 
Medical Academy of Russia. However, in keeping with 
the recommendations of the Sri Lanka Medical Council, 
the letter dated 09th August, 2010 addressed to the 
Secretary, Ministry of Health by Prof. Lalitha Mendis, the 
then President of the SLMC, which I am tabling* for the 
reference of this House, states, I quote: 

“It is the view of the SLMC, based on legal opinion that SAITM 
cannot exist as the 'off shore' campus of the NNSAM ....of the 
Russian Federation. It may however exist as a Degree Awarding 
Institute referred to in the Universities Act ... and also in the 
Medical Ordinance ...” 

The then President of the SLMC goes on to state in 
her handwriting below the letter under the subheading 
“Advantages of Converting to a Degree Awarding 
Institute”, several advantages attributable to SAITM 
should it pursue degree-awarding status.  

It is with this recommendation from the very SLMC, 
that it is currently exhibiting unnecessary opposition to its 
own recommendation, that SAITM applied for approval 
and acceptance of its Medical Faculty as a Degree 
Awarding Institute under Section 25A and Section 70C of 
the Universities Act, No. 16 of 1978.  

Having said that, SAITM in compliance with the 
stated Acts, applied for approval and acceptance from the 
“Specified Authority”, which was the then University 
Grants Commission headed by a Chairperson personally 
picked by the then President Mahinda Rajapaksa, and 
included members like Prof. Carlo Fonseka who is now 
the present President of the Sri Lanka Medical Council. 
The UGC, with no recorded protest from any of its 
members, including Prof. Carlo Fonseka, recognized 
SAITM as a Medical Degree Awarding Institute, and 
further in the Gazette published on 30th August, 2011 and 
thereafter, on 26th September, 2013, SAITM complying 
with all aspects of the Universities Act, No.16 of 1978, 
was officially recognized as a Medical Degree Awarding 
Institute by the then Minister of Higher Education, none 
other than the  Hon. S.B. Dissanayake, subject to SAITM 
meeting applicable conditions within a set time period. I 
wish to table* both Gazette Notifications for the 
reference of this House.  

At this juncture, in two letters dated the 27th of 
August, 2014 by the Secretary of the Ministry of Higher 
Education, the new “Specified Authority” appointed by 
the Minister as per Section 70B of the Universities Act, 

confirmed that SAITM has fulfilled all conditions 
stipulated in both Gazette Notifications within the 
specified time period. I wish to table* both letters from 
the Ministry’s Secretary for the reference of this House.  

At this point, it is quite clear to surmise that as both 
Gazette Notifications stated that the Minister in his 
delegated powers by an Act of Parliament, namely the 
Universities Act, No. 16 of 1978, has the authority to 
recognize SAITM as a degree-awarding institute subject 
to conditions, and now that the conditions have been met 
as confirmed by the letter sent by the Secretary to the 
Ministry, SAITM is a fully-fledged degree-awarding 
institute.  

It is at this juncture that the Sri Lanka Medical 
Council was duty-bound towards passing approval with 
respect to the functioning of SAITM which is in 
conformation to the prescribed standards, as per the 
Medical (Amendment) Act, No. 30 of 1987. The SLMC 
was noticed in May, 2014 that SAITM had fulfilled all 
conditions with respect to the Gazette Notifications, but it 
was not until July of 2015, conveniently after the change 
in Government, that the SLMC decided to conduct its 
inspection. It is important to note that even though the 
Hon. Members of the Joint Opposition currently vilify the 
Court of Appeal’s ruling in favour of SAITM, as evident 
in several media statements recently, it was in fact their 
Government which ushered in the establishment of 
SAITM in the first place, and even provided scholarships 
to certain students to be educated at SAITM. Hypocrisy 
abound. 

The SLMC conducted its inspection of SAITM and its 
facilities at the Neville Fernando Teaching Hospital or 
NFTH on the 13th and 14th of July, 2015 with nine 
inspectors, with one more joining the inspection team on 
the 15th of July, headed by Prof. Rizvi Sheriff. 

The SLMC submitted its final report with its 
recommendations to Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, the 
Minister of Health, on 4th September, 2015. In the final 
report, it summarizes SAITM’s main deficiencies; 
general inadequacy of clinical exposure in all areas, lack 
of facilities for training in practical clinical forensic 
medicine, and the deficiency in exposure to preventive 
care services in the State sector.  The final report did not 
provide remedial measures for SAITM to overcome the 
said deficiencies. The final report goes on to state that the 
inspection team recommends that the SLMC does not 
recognize graduates of SAITM as suitable for provisional 
registration.          

However, at this point, it is important to note that the 
initial report made available by the inspection team states 
the aforementioned main deficiencies and thereafter 
states, “The Inspection Team recommends that the SLMC 
recognizes graduates of the Faculty of Medicine SAITM 
as suitable for provisional registration, subject to the 

475 476 

[ගරු  ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා   මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2017  මාර්තු  09 

following conditions”, a deliberate and an intended 
omission from page 18 has been made in the final report. 
The initial report then goes on to provide five principal 
recommendations and four additional recommendations.  

I wish to table* both the final report and the initial  
report for the reference of this House to see how page 18 
was amended. Also, it is important to note that even the 
court noted that the inspection team in their conclusion of 
the final report has surprisingly recommended that the 
SLMC does not recognize graduates of SAITM but their 
observations do not match with the final recommendation.  

While perusing the Minutes of the special meeting of 
the SLMC on 7th August, 2015, it can be clearly seen how 
its President, Carlo Fonseka, deliberately manipulated the 
proceedings to suit his agenda.  

In one instance, SLMC Member, Prof. Narada 
Warnasuriya, voiced his opinion with reference to the 
draft letter of recommendation which rejected SAITM.  It 
is mentioned in the Minutes of the SLMC special meeting 
held on 07th August, 2015.  It states, I quote:  

“Prof. Narada Warnasuriya said that the draft letter is a biased one.  
He has further said that of the many things mentioned in the letter, 
he agrees only with the facts that the clinical training provided to 
students at SAITM is inadequate.   He said that many things in the 
letter are statements with serious inaccuracies.” 

It further states, I quote: 

“…Prof. Narada Warnasuriya and Prof. Nilantha de Silva argued 
that the inspection team had a right to make recommendations to 
improve the SAITM.  Prof. Warnasuriya said that in the review 
procedure carried out in our university system an appropriate 
recommendation for improvement is a constituent.” 

I wish to table* a copy of the Minutes of that  meeting 
for  the reference of this House to witness manipulation 
by the SLMC to suit their cause.    

Why did the SLMC at the last minute change its 
decision on endorsing SAITM ?  Why did the SLMC go 
against the findings of its inspection team which provided 
remedial conditions and recommended that SLMC should 
recognize SAITM?  What about the prescribed standards 
that the SLMC claims to enforce? Why did the Court 
observe that the guidelines which the SLMC acts upon 
does not carry any binding effect or legal basis to act 
upon?  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.   

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
I think I have got fifteen minutes, Sir.   

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
No, you had only ten minutes.   
 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Okay.  Let me finish. 

The answer is simple. That is, political agendas, 
subordination, corruption, selfishness, arrogance and the 
influence that the trade unions like the GMOA have over 
the SLMC.  It is important and worrying to note that the 
SLMC is made up almost to its entirety of members of 
the GMOA. If the GMOA and the SLMC are so 
interested and consumed in the health and well-being of 
the community and the people, then why do they 
manipulate and brainwash innocent university students 
who should be studying instead of roaming and protesting 
on streets? They demand free education to become 
medical doctors at our expense - the taxpayers - and 
thereafter demand the right to continue selling healthcare 
at a price that they determine to the same taxpayers who 
paid for their education.  Are they really interested in our 
well-being? The only solution is to ensure that the 
community at large is also represented in the SLMC in a 
democratic and transparent manner, similar to what is 
being practised in Britain, Australia and Canada.  This 
equal representation would not allow such a dangerous 
precedent gripping our country again.   

Therefore, I request this House to urge the SLMC to 
implement the Court decision and allow the graduates to 
obtain provisional registration.  

Thank you, Sir. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much.   The next speaker is the Hon. 

Mohamed Navavi.  You have only three minutes.   
 

 
[6.20 p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Mr. Presiding Member, thank you very much for 

giving me this opportunity.  

Sir, first and foremost, I would like to remind you 
that, as far as I know, we are short of 16,000 doctors in 
the country. Annually, only 1,400 doctors pass out. If 
your take the Puttalam Base Hospital in my Electorate, 
the doctors' cadre is 90 or 95, but only 50 doctors are 
there. So, my question is, if our necessity is 16,000 
doctors and if only 1,400 doctors pass out annually, how 
are we going fill that requirement?  

477 478 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

As far as I know, there was a similar problem with 
regard to nurses also. The Hon. Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine took a decision to 
increase the intake of trainees to the Nurses' Training 
Schools and therefore, in the future, we will be able to 
cover the shortage of nurses. But, what are we going to do 
about the shortage of doctors? Can the Government 
increase the annual intake of medical students? We may 
or may not be able to fill the requirement of doctor. So, 
by closing down all the private medical college, we will 
not succeed in producing the necessary number of 
doctors.  

There are private medical colleges in other countries. 
In India, there are many private medical colleges; in 
Pakistan, there are many private medical colleges. Since 
we have a shortage of such institutions here, our students 
go to those countries and study. So, I find no reason at all 
for not allowing private medical colleges to come up here. 
The issue of SAITM should have come up a long time 
ago, but as the Hon. Member who spoke before me said, 
it never came up.  But, after allowing registration of 
students and all the approvals, restraining an institution 
like SAITM is impossible now.  

Now, just look at the problems of university students. 
These students, with the greatest difficulty, have entered 
the university, but today, they are on the roads protesting 
without studying. I request those students, please 
concentrate on your studies. By being on the roads 
without studying, you are getting delayed from coming 
out of the universities. Not only that, if you are to come 
out of the university in three years, you would take about 
four to five years to come out. In the meantime, the 
students who are waiting to enter the universities also get 
delayed. Therefore, I think it is the duty of the students to 
do their studies properly and think of their parents. Their 
parents have been spending a lot of money on their 
education, thinking of the future of the children. But, very 
unfortunately, certain politicians, just to fulfil their needs, 
are instigating those students and they, who must be 
studying in the universities, are suffering today. At the 
same time, the students who are expecting to enter the 
universities are also getting delayed, creating a big time 
gap. Therefore, I request the students to concentrate on 
their studies and allow the politicians to solve whatever 
problems there may be. There may be problems and those 
must be sorted out. Definitely, to fill our  requirement of 
doctors in the future, SAITM must go on and we need 
more private medical colleges in the country. 

Thank you.   
 

 
[අ.භා. 6.25] 
 

ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් එක්තරා 

සන්ධිස්ථානයක් තුළ රජයට දැවැන්ත අභිෙයෝගයක් එල්ල වන 
ෙමොෙහොතක නිදහස් ෙසෞඛ්ය, නිදහස් අධ්යාපනය පිළිබඳව 

පාරම්බාන විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුන් මෙග් කථාව 
ආරම්භෙය්දීම දැනුවත් කරන්න මා කැමැතියි. පසුගිය වසර පහක 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් 
හැටියට නිදහස් ෙසෞඛ්යයට සහ නිදහස් අධ්යාපනයට වැඩිම 
මුදලක් ෙවන් කරපු රජය බවට 2015 ජනවාරි 08වැනි දින බලයට 
පැමිණි ෙම් යහ පාලන රජය පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකට 
ෙම් රෙට් ඉතිහාසය සාක්ෂි දරනවා. එවන් තත්ත්වයක් මත අද 
විපක්ෂෙයන් කථා කරනවා, රාජ්ය ෛවද්ය අධ්යාපනය පිළිබඳව. 
නමුත්, රාජ්ය ෛවද්ය අධ්යාපනය තුළ Professorial Unit එක 
පවත්වා ෙගන යන්න විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් 3,000ක් ඉන්න 
ඕනෑ රටක අද ඉන්ෙන් 1,600යි. ඒ 1,600 වැඩි කර ගන්න පසු ගිය 
රජයන් කිසිවකට ෙනොහැකි වුණත්, ෙම් රජය විසින් ඒ කියා මාර්ග 
ගන්න තීන්දු තීරණ අරෙගන තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම PGIM එකට ගන්න intake එක ෙදගුණයක් 
කිරීමට අවශ්ය නිෙයෝග ෙම් වනෙකොට දීලා තිෙබනවා. එතැනින් 
එහාට විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් අවශ්ය කරන Professorial 
Unitsවලට release කරන්න ෙම් වනෙකොට UGC එෙක් 
සභාපතිතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය තීන්දුවක් 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ තීන්දුෙවන් පස්ෙසේ තව මාස කීපයකින් 
ෙහදියන් 2,000ක් රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළු වනෙකොට අන්න 
එතැනින් ඇති වන කාර්යක්ෂම ෙසෞඛ්ය ෙසේවයත් සමඟ නිදහස් 
ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් ඵල පෙයෝජන ගන්න ෙම් රෙට් ශිෂ්යයන්ට 
හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙග් 
විශාම යන වයස අවුරුදු 63 දක්වා ඉහළ නංවා එතැනින් එහාට ෙම් 
මුළු පද්ධතියම ශක්තිමත් කරලා ඉදිරියට ෙගන යනෙකොට තමයි 
විපක්ෂෙයන් කියන්ෙන් නිදහස් අධ්යාපනය කප්පාදු කරනවා 
කියලා. නමුත්, ෙම් රෙට් පසුගිය දශකය තුළ සියලු ෙද්ශපාලන 
පාදඩකම් කර ෙගන ධනයට හා බලයට යට ෙවලා නිහඬව හිටපු 
ෙම් සියලු ෙද්ශපාලන කඳවුරු අද තමන්ෙග් වීරත්වය විදහා 
පානවා. ෙමොකද, ෙම් ෙමොෙහොත වනෙකොට ෛමතී පාලනයක් 
තුළින් ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබන නිසා. 
නමුත්, අපි ෙම් ආණ්ඩුව බිහි කෙළේ අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය, 
කෘෂිකර්මය, රැකී රක්ෂා, තරුණ කටයුතු ඇතුළු ඒ සියලු 
අංශයන්ට ජාතික පතිපත්තීන් තුළින් ෙම් රෙට් දරුවන්ෙග් 
අනාගතය සුරක්ෂිත අනාගතයක් බවට පත් කරන්නටයි.  

ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා නිෙයෝජනය කරන කාරක 
සභාවකදී පීඨාධිපතිවරු 8ෙදනාම කැඳවා ඉස්ෙසල්ලාම වාර්තාවක් 
සැකසුෙව් අෙප් රාජ්ය ෛවද්ය පීඨවල තිෙබන අඩු පාඩුකම් 
පුරවන්නත්, රජෙය් ෛවද්ය පීඨවලට වැඩිෙයන් ශිෂ්ය සංඛ්යාවක් 
අන්තර්ගහණය කර ගන්නට අවශ්ය කරන යටිතල පහසුකම් 
ඇතුළු සියලු පහසුකම් ලබා දීමටයි. එතැනදි ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි, අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි ඇතුළු 
මීට අදාළ සියලුම බලධාරින් ෙගන්වා අපි සාකච්ඡා කළා. මීට 
අමතරව අපි ෙතලිප්පෙන් පෙද්ශෙය් පිළිකා ෙරෝහලක් ඉදි 
කරන්න අවශ්ය කියා මාර්ග ඉදිරිපත් කළා. යාපනය 
විශ්වවිද්යාලෙය් Professorial Units ෙදකක් වැඩිදියුණු කරන්නත්, 
මඩකලපුව ෙරෝහල ශික්ෂණ ෙරෝහලක් බවට පත් කරන්නත් 
අවශ්ය සියලු පහසුකම් ලබා ෙදන්නත්, එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා 
ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨයට තවත් අතුරු අංශයක් ෙහෝමාගම 
අධ්යාපන කලාපයට ලබා දීලා රාජ්ය විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය පුළුල් 
කිරීෙම් කටයුතු ඇතුළු සියලු කටයුතු අපි කියාත්මක කළා.  

 BOI ව්යාපෘතියක් හැටියට ආ SAITM ආයතනය පිළිබඳව 
තීන්දු තීරණ ගන්න තමයි, ගරු ආශු මාරසිංහ මැතිතුමාත් 
නිෙයෝජනය කරන විෙශේෂ කමිටුවක් පත් කර ඒ තුළින් වාර්තාවක් 
සැකසුෙව්. මා භය නැතිව කියනවා, ඒ වාර්තාව සකසන එක 
දවසකවත්, එක ෙමොෙහොතකවත් එතැන මම ඉඳගත්ෙත් නැහැයි 
කියලා. ෙමොකද, මට ඒක පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබන නිසා. ඒ 

479 480 

[ගරු  ෙමොෙහොමඩ් නවවි  මහතා] 
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වාර්තාව අනුව ඒ ෙරෝහල රජයට අත් පත් කර ගන්න පුළුවන්. 
විශ්වවිද්යාලයක සියයට 51ක අයිතියක් අදටත් තිෙබන්ෙන් UGC 
එකට. මා හිතන හැටියට ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මැතිතුමා ඒකට 
සාක්ෂි දරාවි.  

 ෙමම විශ්වවිද්යාලය UGC එෙක් බහුතර ෙකොටස් තුළින් 
පාලනය ෙවන ෙකොට, ඒ ෙරෝහලත් ආණ්ඩුවට අත්පත් කර 
ගත්තාම, එය තුළ රාජ්ය යන්තණය කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
තත්ත්වය ඇති ෙවනවා. ෙමහි ඉෙගනුම ලබන ශිෂ්යයන්ට, ඒ 
අයෙග් ෙදමව්පියන්ට එදා මම කිව්ෙව් 2015 ජනවාරි 8වැනි දා 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා පරාජය වුෙණොත්, කවදාවත් 
ඔබලාට උපාධිය ගන්න බැරි ෙවයි කියායි. නමුත්, ඒ සියල්ල 
ඉදිරිෙය් අප මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා පරාජය කරන්න 
තීන්දු තීරණ අරෙගන ඒ ෙවනුෙවන් සටන් කළා. එදා වාෙග්ම 
අදත් මම කියනවා, "අවශ්ය නම් ෙම් රජය ෙකළින් තීන්දුවක් 
අරෙගන 'සයිටම්' ආයතනය, ඒ ෙරෝහල ඇතුළු ෙද්වල් BOI එකට 
එහා ගිහින් අත්පත් කරෙගන, ජනසතු කරන තත්ත්වයට වුණත්, ඒ 
ෙවනුෙවන් අප අත් ෙදකම උස්සලා ෙම් රජයත් එක්ක ඉන්නවා" 
කියා. එතැනින් එහාට ෙම් රෙට් නැති වන්ෙන් එක ෙදයයි. ඒ 
කාෙග්වත් උපාධියක් ෙනොෙවයි.  

එදා මෙග් පියා ඒකාබද්ධ ෙසෞඛ්ය සන්ධානෙය් කැඳවුම්කරු 
හැටියට තිමාවිතානලා, ෙවනුර එදිරිසිංහලා, ෙකොල්ලුෙර්ලාත්  
එක්ක ෙම් රෙට් උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨයට එෙරහිව සටන් 
කරන ෙකොට ඒ සටන් ෙපරමුෙණ් කාර්යාලෙය් address එක ෙලස 
දැම්ෙම් ෙමොකක්ද? මම හැදී වැඩුණු, අංක 25, ෙනොරිස් කැනල් 
පාෙර් ෙගදර ලිපිනයයි. එතැන සටන් මධ්යස්ථානයක් කරෙගන 
එදා ඒ අරගළය දියත් කරන ෙකොට, ඒ නැතිවුණු අයිතීන් 
අවසානෙය් 1997 ෙවන    ෙකොට Sunway University කලාපය 
හරහා ලංකාවට ආවා. එදාත් ෙම් වාෙග්ම ෙද්ශපාලනඥයන් සහ 
ශිෂ්යයන් පාරට බැහැලා ඒක ලංකාවට නැති කළා. අවසානෙය් 
ඔවුන් ගිහින් මැෙල්සියාෙව් ඒ Sunway නගරය බිහි කළා. ෙම් වන 
විට ෙඩොලර් බිලියන 2කට ආසන්න මුදලක් එක වසරකදී ඒ 
Sunway විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය තුළින් මැෙල්සියානු ආර්ථිකයට 
අත්පත් කර ෙදනවා. 1997 සිට අවුරුදු 20ක කාලයක් ෙම් රටට 
ෙඩොලර් බිලියන 40කට එහා පමාණයක් අප වාෙග්ම 
ෙද්ශපාලනඥයන් ඇතුළු ෙම් රෙට් වෘත්තීය සමිති සහ ශිෂ්ය සංගම් 
විසින් නැති කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් අය වැය පරතරය නැති 
කරන්න තිබුණු ඓතිහාසික අවස්ථාවක් ඔවුන් ෙම් රටට නැති කර 
තිෙබනවා. අන්න එෙහම තත්ත්වයක් තුළ තමයි මම ෙම් 
වාමාංශික අන්තගාමී ආකල්ප තුළ ෙද්ශපාලනය කරන, ශිෂ්ය 
කියාකාරකම් කරන සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ට ෙමන්න ෙම් 
කාරණය කියන්ෙන්. මතක තියාගන්න, ඔය ෙපොත්වල එදා කියපු 
පන්තිය පදනම් කරෙගන කළ අරගළය අවසානයි. පශ්චාත් 
නූතනවාදෙයන් පසුව අද ජීජැක්ලා, ලැකාන්ලා, ෙඩරී ඩලා ෙම් 
ෙලෝකෙය් සමාජවාදයට අලුතින් නිර්ණායක බිහි කර තිෙබනවා. 
එතැනින් එහාට ෙම් රෙට් ලතින් ඇෙම රිකාෙව් සමාජවාදය 
නැවතත් පුළුල් විගහයකට පත් කර තිෙබනවා. ඒවා ෙම් රෙට් 
සමාජවාදින් කන් ෙදකින් අහලා, ඇස් ෙදකින් දැකලාවත් නැහැ. ඒ 
සියල්ල ඉදිරිෙය් එදා පන්තිය පදනම් කරෙගන සටන් කළ 
සමාජවාදී කමය ෙවනුෙවන් අද සටන් කරන්ෙන් මතවාදය පදනම් 
කරෙගනයි. ඒ ideological movements තුළින් ෙම් රට ෙවනස් 
කළ යුතු කාලය එළඹ තිෙබනවා. ඒ ෙවනස් කළ යුතු කාලය තුළ 
ෙම් රෙට් අධ්යාපනය සඳහා ජාතික පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කළ 
යුතුව තිෙබනවා.   

2015 ජනවාරි 8වැනි දා සිට අප කිව්ෙව් එක ෙදයයි. 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව රාජ්ය විශ්වවිද්යාල 
නියාමනය කරනවා වාෙග්ම, සියලුම ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලත් 
නියාමනය කරන්න පුළුවන් නියාමන පද්ධතියක් ෙම් රට තුළ 

ස්ථාපනය කරන්න ඕනෑ. එෙහම සථ්ාපනය කරලා, SAITM 
එෙක් සිට සියලු ෙද්වල් ෙම් රෙට් නියම පමිතිය තුළ ස්ථානගත 
ෙවන ෙකොට, ෙහට දවෙසේ ෙමොනෑෂ් විශ්වවිද්යාලය, මනිපාල් 
විශ්වවිද්යාලය ලංකාවට එන ෙකොට, ෙම් ර ට දැවැන්ත විෙද්ශ 
විනිමය සංචිතයක හිමිකාරිත්වය ඇති රටක් බවට පත් ෙවනවා. 
අන්න ඒ ඉදිරි දශක ගණනාව ගැන හිතන්න කියා මම ආදරෙයන් 
ෙම් රෙට් තරුණ පරපුරට කියනවා. නැත්නම් අපටත් පුළුවන් 
කාඩ්ෙබෝඩ් වීරෙයෝ ෙවන්න; SAITM එක වහන්න කියා භය 
නැතිව කියන්න. එය වහන්න ෙම් රජයට අවශ්යයි නම්, ඒ 
ෙවනුෙවන් තීන්දු තීරණ ගන්නවා නම්, ඒක ෙද්ශපාලන බලයට, 
ෙද්ශපාලන උද්ෙඝෝෂණවලට යට ෙවලා ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත් 
කියා අප කියනවා. එය මතවාදී අරගළයක් තුළින් හා ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවෙය්, අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් සියලු විද්වතුන්ෙග් සම්මුතිෙයන් 
සිදුකළ යුත්තක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
අධ්යාපනය පිළිබඳව පමිතියක් හදාගන්න කවුරුවත් කථා කෙළේ 
නැහැය කියා කවුරු ෙහෝ කියනවා නම් , 2012 ජූනි 20වැනි දා 
එවකට අමාත්ය රාජිත ෙසේනාරත්න විසින් ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් 
කළ ඒ නිර්ණායක ෙම් ෙමොෙහොෙත් මම සභාගත* කරනවා.   

එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසෞඛ්ය කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙව්දී ඒ නිර්ණායක ෙපෞද්ගලිකවම එතුමා ෙයොමු 
කළා. ෙම් ෙලෝකෙය් නිර්ණායක පතිපාදනය කරන ආයතනයට 
ලියුමක් ලියලා, මුදල් ෙගවලා ෙම් රෙට් ෛවද්ය අධ්යාපනය 
පිළිබඳව පමිතිය එතුමා ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහාචාර්යතුමා ඊෙය් මාව දැනුවත් කළා, 
17වන දා SLMC රැස්වීමක් පවත්වලා අන්න එතැනදී ෙම් රෙට් 
ෛවද්ය අධ්යාපනය පිළිබඳව අවම පමිතිය රටට ඉදිරිපත් කරනවා 
කියා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි බලාෙගන ඉන්නවා. එතැනින් එහාට ෙම් 
රට ෙවනුෙවන් අපි තීන්දු තීරණ ගන්න ෙකොට -[බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මා එකක් කියනවා. එය ෙහොඳින් මතක 
තබාගන්න.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කතාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.  
 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් වචන සහ වචන පිටුපස 

තිෙබන ෙද්ශපාලනය ෙහොඳින් අහගන්න; ෙහොඳින් හදාරන්න. එදා 
ජීවිත 60,000ක් නැති කරලා ඒ ජීවිත 60,000 මතින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආ අය ඒ ජීවිත 60,000 ෙවනුෙවන් අංශු මාතයක 
ෙහෝ ෙගෞරවයක් පුද කෙළේ නැහැ. අන්න එවැනි තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. අපි ඉතිහාසය ඉෙගනෙගන තිෙබන්ෙන් "struggle to 
learn, learn to struggle" කියලායි. හරියටම සටන් කරන්න 
ඉෙගන ගන්න. සටන් කරන්න ඉෙගනීම තුළින් තමා හරියට 
ඉෙගන ගන්න. යන්න පන්ති කාමරයට. තමන්ෙග් අනාගතය සහ 
ෙම් රෙට් අනාගතය සඳහා අවශ්ය කරන දිශානතියට ෙයොමු 
ෙවන්න. ෙම් රෙට් තීන්දු තීරණ ෙම් සභාව තුළ මතවාදි 
අරගලයකින් පස්ෙසේ ෙම් රටට ඉදිරිපත් කරන්න අපි ඔක්ෙකෝම 
සූදානම් ෙවනවා. ඒ සියලු ෙද්වල් එක්ක ෙහට දවස ෙවනුෙවන් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට මා එක ෙදයයි 
කියන්ෙන්. එතුමා පත් කරන්න එපා කියා යහ පාලන බලෙව්ග 
මහාචාර්යවරුන්ෙග් නම් ෙගනැල්ලා ෙදන ෙකොට මම තනියම 
සටන් කළා රාජිත ඇමතිතුමාත් එක්ක, 2015 ජනවාරි 11වන දාත්, 
2016ත්, 2017ත් -හැම දාම- එතුමාව නැවත පත් කරන්න කියා. ඒ 
අරගළය ඉදිරියට ෙගන ගිහින් ෙම් රෙට්-  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කතාව අවසාන කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.   
 

ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ෙම් රෙට් රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෛවද්ය අධ්යාපනය 

පමිතිගත අධ්යාපනයක් තුළින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වන 
තත්ත්වයට පත් කිරීම ෙවනුෙවන් කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාට එක ෙදයයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ බුද්ධ 
වචනෙයන්, "කාෙලෝ අයන්ෙත්" කියන එකයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
 

[අ.භා. 6.37] 
 

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (උසස ් අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர  - உயர் கல்வி இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of Higher 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු 7කට ෙපර ඇරඹුණු 

SAITM ආයතනය පිළිබඳව අවුරුදු හයහමාරකට අධික කාලයක් 
නිශ්ශබ්දව ඉඳලා ඒ අවුරුදු 7ක කාලය තුළ වූ සිදුවීම් පිළිබඳව අද 
අපි විවිධාකාරෙයන් තර්ක විතර්ක, මත ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් 
සියල්ල පිළිබඳ සියලු ලිපි ෙල්ඛන අධ්යයනය කරපු ෙකෙනකු 
විධියට, මට ලැබී තිෙබන කුඩා කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන් එක ෙදයයි. ෙම් පිළිබඳව හඬ නඟා කියන විවිධ 
කථාවල සැලකිය යුතු පමාණයක් තිෙබන්ෙන් තමතමන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික න්යාය පත සඳහා මවා ගත්, හදා ගත් ෙද්වල්. සමහර 
ඒවා තුළ තිෙබන්ෙන්, සත්ය සම්පූර්ණෙයන් විකෘති කිරීමක්. 
සමහර ඒවා තුළ තිෙබන්ෙන් සත්ය යම් තරමකට විකෘති කිරීමක්. 
සමහර ඒවා තුළ තිෙබන්ෙන් සත්ය වසන් කිරීමක්. ෙම් 
ආකාරෙයන් ෙම් පිළිබඳව විවිධ කථා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මම 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් අතුරින් සරල උදාහරණයක්, එක උදාහරණයක් 
විතරක් කියන්නම්. අපි ෙචෝදනා කරනවා, SAITM ආයතනය 
රුසියානු උපාධියකින් පටන් ෙගන ඉතාම වංචනික විධියට ෙද්ශීය 
උපාධියට ආවා කියා. අද එ වැනි ෙචෝදනා ආවා. ඒවාෙයන් එකකට 
විතරයි මා උත්තර ෙදන්න යන්ෙන්. ඊට අදාළ ෆයිල් එකක්ම 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ෆයිල් 4ක් තිෙබනවා. අපට ෙවලාව නැහැ, 
ෙම්වා ගැන කතා කරන්න. මට ඒවාෙයන් කාරණා එකක් ෙදකක් 
කියන්න තිෙබනවා. ශී ලංකා ෛවද්ය කවුන්සලෙය් letterhead 
එක සහිත, 2010 අෙගෝස්තු 9වන දින දරන, මහාචාර්ය ලලිතා 
ෙමන්ඩිස් මහත්මිය විසින් අත්සන් කරන ලද ෙම් ලිපිය මා 
කියවන්නම්. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:    

 
"THE PROBLEM RELATING TO THE MALABE MEDICAL 

COLLEGE OF SAITM 
 

It is the view of the SLMC, based on legal opinion that 
SAITM cannot exist as the "offshore" campus of the NNSAM 
(Nizny Novgorod State Academy of Medicine) of the Russian 
Federation. It may however exist as a Degree Awarding 

Institute referred to in the Universities Act (Section 25 and 
70A-70D of Part IXA) and also in the Medical Ordinance 
(Medical Amendment Act, No. 25 of 1988.)" 

කවුද ෙම් උපෙද්ශය ෙදන්ෙන්?  රුසියානු විශව්විද්යාලෙය් 
offshore campus එකක් ෙනොවී ඉන්න, අෙප් විශ්වවිද්යාල පනත 
හැටියට ෙමය හදන්න කියන උපෙද්ශය ෙදන්ෙන් කවුද? ඒ 
උපෙද්ශය ෙදන්ෙන් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවයි. එතැනින් පටන් 
ෙගන ෙම් ගැන කථා කරෙගන ගිෙයොත් ෙපෙනනවා, කරුණු 
තමන්ෙග් වාසියට හරවාෙගන තිෙබන බව. ෙම් රෙට් අහිංසක දූ 
දරුවන් ගැන උසස් අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට මට 
වගකීමක් තිෙබනවා. අෙප් නිදහස් අධ්යාපනය තුළ 
විශ්වවිද්යාලවල අධ්යාපනය හදාරන 80,000ක් පමණ වන දරුෙවෝ 
එක් පැත්තකින් ඉන්නවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ඉන්නවා, SAITM 
ආයතනෙය් සිටින දහසකට අධික දරුෙවෝ. ඒ අය අෙප්ම ලංකාෙව් 
ෙදමව්පියන්ෙග් දරුෙවෝ. ඒ අය දඩ මීමා කරෙගන තමතමන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික අවශ්යතා, ෙද්ශපාලන අවශ්යතා, පුද්ගලික 
අමනාපකම්, සමහර විට අවුරුදු 70ක්, 80ක් තිස්ෙසේ පැහැවපු 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලිකත්වය -personality එක- පිළිබඳ පශ්න 
හරහා ආ ගැටුම් ඔස්ෙසේ ෙම් මහා ෙඛ්දවාචකය මවා තිෙබනවා.            

ඒකයි අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ මිසක්, ෙම් කථා කරන 
ෙබොෙහෝ අය ෙම් දරුවන් පිළිබඳ ආදරෙයන් කථා කරනවා 
ෙනොෙවයි. තම තමන්ෙග් න්යාය පතය උඩ ගත්තු තීරණ, කරපු 
කියාකාරකම් හරහා තමයි අද ෙම් ෙඛ්දවාචකය සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එක පැත්තකින් බලනෙකොට ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් පමාවීම් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය්ත් පමාවීම් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙනොවිය යුතු ෙද්වල් ෙවලා තිෙබනවා. මම ඒක 
පැහැදිලිව කියනවා. නමුත්, ෙම් කියන විධිෙය් මහා විශාල පශ්න 
ඇති ෙවලා නැහැ. ඇත්ත කථාව නම්, ෙම්  SAITM ආයතනයට 
විශ්වවිද්යාල පනත යටෙත් උපාධි පදානය කිරීෙම් අනුමැතිය - 
approval එක- දීලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඉතා වැදගත්  
ෙසොයාබැලීම්   - reviews - කරලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තා 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් තිෙබනවා. අවුරුදු 
හතකට පස්ෙසේ මම ෙම් නැඟී සිටිෙය්, මට ලැබී තිෙබන සුළු 
කාලය තුළ ෙම් filesවල තිෙබන ෙද්වල් ඔක්ෙකෝම කියන්න 
ෙනොෙවයි. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා පැහැදිලිව කිවයුතු 
ෙදයක් තිෙබනවා. අප හමුෙව් පශ්නයක් මවලා තිෙබනවා. ඒකට 
හුළං ගහලා, පුම්බලා තිෙබනවා. අද ෙබොෙහෝ ෙදනා කිව්වා වාෙග් 
අනාගතෙය්දී ෙම්ෙකන් මහා විනාශයක් ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් උපෙදස් යටෙත් 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය විධියට අපි කියාත්මක ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ෛවද්ය පීඨවල පීඨාධිපතිවරුන් අටෙදනා එක්කම 
ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. පැය ගණනක්, දවසක් පුරා සාකච්ඡා 
කරලා අපි විසඳුමකට ආවා.  ඒකට ෙම් පීඨාධිපතිවරු අටෙදනාම 
අත්සන් කළා. ෙමොකක්ද ඒ විසඳුම? හැෙමෝම කියනවා, ෙම් 
ආයතනෙය් පමිතිෙය් පශ්න තිෙබනවාය කියලා.  

විෙශේෂෙයන් clinical training අංශෙය් පශ්න තිෙබනවාය 
කියනවා. ඒ නිසා  අංශ හතරකින්, රජෙය් ෛවද්ය ආයතනවලින් 
මාස හතරක  පුහුණුවක් ලබා දීලා, ඊට  පස්ෙසේ  licensing  
examination එකක් දීලා ෙම් ෙම්  SAITM  එෙක් අයට ෛවද්ය 
වෘත්තියට ඇතුළත් වීමට ඉඩ ෙදන්න එකඟ වුණා. ඒ පළමුවැනි 
කාරණය. ඒ මාස හතරක පුහුණුවක් හරහා. ෙදවැනි කාරණය 
විධියට, ෙම් පශ්නය විස ෙඳන ෙතක් SAITM ආයතනයට ළමයින් 
ඇතුළු කිරීම මාස හයක් නවත්වන්න  එකඟ වුණා. තුන්වැනි 
කාරණය විධියට ෙම් පීඨාධිපතිවරු කැමති වුණා, ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාව එක්ක ෙම් ගැන කථා කරන්න; කථා කරලා ෙම් පශ්නය 
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විසඳලා ෙදන්න. හතරවන කාරණය විධියට ෙම් පීඨාධිපතිවරු 
කිව්වා, ෙම් කියපු ෙද්වල් කෙළොත් විශ්වවිද්යාල දරුෙවෝ අධ්යාපන 
කටයුතු සඳහා ආපසු විශ්වවිද්යාලයට ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා.  

ෙම් ෙද්වල් අපි ෙනවිල් පනාන්දු ෛවද්යතුමා එක්කත් කථා 
කළා. එතුමා ඇත්තටම එකඟ වුණා, ෙපොදු යහපත සඳහා ෙම් 
ෙද්වල් කියාත්මක කරන්නම් කියලා. අෙප් උසස ් අධ්යාපන 
කැබිනට් ඇමතිතුමාට බලය තිෙබනවා, අවුරුදු පහකට පස්ෙසේ ෙම් 
SAITM ආයතනය පිළිබඳව නැවත පරීක්ෂණයක් කරන්න 
ආරම්භ කරන්න. අපි ඒක ආරම්භ කරන්න සියලු කටයුතු ලෑස්ති 
කරලා තිෙබනවා. ඒ කාලය ඇතුළත ෙවනත් ළමයින් ඇතුළු 
කරගන්න එපාය කියන පණිවුඩය ෙදන්න අපට පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි තව එක් කාරණයක් මතක 
තියාගත යුතුයි. අපි ෙම් ගැන ෙමෙහම කථා කරන්ෙන්, යම් කිසි 
උසාවි තීන්දුවක් තිෙබද්දීයි. එෙහම තිෙයද්දීත්  අපි ෙම් ෙද්වල් 
කරන්න කථා කරන්න, අනුමැතිය ගන්න, එකඟ ෙවන්න ඉදිරිපත් 
වුණා. ෙම් තත්ත්වය යටෙත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
විසඳුමක්. අපට ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන් විසඳුමක්. අපට  අතීතය 
හාරා අවුස්සමින්, එකිෙනකාට බැණ ගනිමින්, සමහර ෙවලාවට 
පට්ටපල් අසත්ය කියමින්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. 

 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. ෙම් සුළු කාලය තුළ ෙබොෙහොම 

අමාරුයි ෙම් ගැන කථා කරන්න. තව ෙපොඩි කරුණු කිහිපයක් 
කියලා මෙග් කථාව නවත්වන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආකාරෙයන් පශ්න ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම් නීතිය ඇතුෙළේ තිබුණු ලිහිල් තැන් 
නිසා අමාත්යාංශ ඇතුෙළන් සිදු වුණු ෙද්වල් පිළිබඳව අද  තර්ක 
කරන්න පුළුවන්, පශන් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කිව්වා වාෙග්, ෙම් රෙට් එවැනි 
ෙද්වල් අනාගතෙය් ඇති ෙනොවන්න Independent Quality 
Assurance and Accreditation Commission එකක් පිහිටුවන්න 
අපි කටයුතු කරනවා. ඒකට වුවමනා  පනත් ෙකටුම්පත් හදලා - 
draft Bill - Legal Draftsman එක්ක කථා කරලා, අන්තිම තැනට 
ෙවන කල්ම වාෙග් ෙගනැල්ලායි තිෙබන්ෙන්. අපි මීට අවුරුද්දකට 
කලින් ඉඳලා ෙම් අවශ්යතාව දැක්කා.  

ඊට පසුව, ෙම් රෙට් සියලු ෙපෞද්ගලික උසස් අධ්යාපන 
ආයතන විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් රාජ්ය විශ්වවිද්යාල පවා ෙම් 
ස්වාධීන ආයතනෙය් තත්ත්ව පරීක්ෂණයට යටත් ෙවනවා. ඊට 
අමතරව අෙප් විශ්වවිද්යාල  පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව අලුතින් 
හදා තිෙබනවා, Sri Lanka Qualifications Framework  එකක්. 
අපි පමිතිය ගැන කථා කරද්දී ෙදයාකාරයකින්  කථා කරන්න 
තිෙබනවා.  ෙම් රෙට්  ෛවද්ය අධ්යාපනය පිළිබඳ  අවම පමිති  
සකස ්  කරගන්න ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවට තවම බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ම ට තව විනාඩි  ෙදකක්  

ෙදන්න.  

ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙවන් අද වන තුරු ෙම් අවම පමිති හදලා 
නැති නිසා පශ්නයක් තිෙබනවා.  ඇත්තටම 2007දී ගැසට් එකටත් 
දාලා  එවැනි පමිතියක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා.  
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඒක පතික්ෙෂේප වුණා. ඇයි ඒ?  අවම සුදුසුකම 
විධියට සාමාන්ය ෙපළ  සමත් අයත් බඳවා ගන්න කියලා තිබුණා.  

අද කථා කළා, උසස් ෙපළ එක සාමාර්ථයක් තිෙබන අයත් 
ෙම් ආයතනෙය් ඉන්නවා කියලා. නමුත් ඒ කවුද කියලා ඇහුවාම 
නම  කියන්න බැහැ. ඒ  විධිෙය් පමිතියක් නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඒක පතික්ෙෂේප වුණා. ඊට පස්ෙසේ තවමත් 
අවම පමිතියක් ඉදිරිපත් කර ගන්න ෛවද්ය සභාව  සමත් ෙවලා 
නැහැ.  ෛවද්ය සභාව පුළුවන් ඉක්මනට ෙම් අවම පමිති  ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය හරහා  ඉදිරිපත්  කරලා ගැසට් කළාට පස්ෙසේ,  ඒ 
ෙද්වලුත් එකතු  කරෙගන SAITM  එෙක් තත්ත්වය අලුතින් 
සමාෙලෝචනය කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වන තුරු  
හැකි නම් ෙමයට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීම වළක්වන්න. ඒ 
වා ෙග්ම යම් කිසි එකඟතාවකට එන්න, ෙම් දක්වා ෙම් ආයතනය 
තුළ ඉෙගනුම ලැබූ දරුවන් නිදහස් කරන්න.   

අෙප් රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවල සිටින සියලු දරුවන්ට  මම  ෙම් 
කාරණය කියනවා. අපි ෙම් පශ්නය සාධාරණ කමයකට  විසඳන්න 
උපරිම වශෙයන් ඉදිරිපත් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ සඳහා 
ජනාධිපතිතුමා පසු  ගිය කාලෙය්  කැප ෙවලා  දවස්  ගණනාවක්  
රාතිය පුරා ෙම්  පිළිබඳව  සියලුෙදනා එක්ක සාකච්ඡා කළා. අපි  
එක්කත් සාකච්ඡා කළා. කාටත් සාධාරණ  විසඳුමකට එන්න  
එතුමාට වුවමනා ෙවලා තිෙබනවා. එතුමා ෙම් පශ්නය අත හැරලා 
නැහැ.  එතුමා ෙම් පශ්නෙයන් ලිස්සා යන්න ලෑසත්ි නැහැ. ඒ නිසා 
මම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය,  
ෛවද්ය පීඨවල පීඨාධිපතිවරුන්, ෛවද්ය  සභාෙව්  අය ඇතුළු  මීට 
සම්බන්ධ සියලුෙදනාෙග් එකඟතාව ඇතිව ෙම් පශ්නයට  නුදුරු 
අනාගතෙය්දීම  විසඳුමක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා. 

ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
 
[අ.භා. 6.48] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, SAITM   ආයතනය හරහා  

වර්තමානෙය් මතු වී ඇති ෙම් මතෙභ්දය සමාජය තුළ ඇති මූලික 
අර්බුදයක් ෙලස කර ළියට පැමිණ තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අද ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ  සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාව ෙවනුෙවන් කථා කිරීමට අවස්ථාව  ලැබීම 
ගැන සෙන් තෝෂ ෙවනවා. 

පධාන වශෙයන් මෙග් කථාව ෙම් විධිය ආරම්භ කරන්නට 
කැමැතියි.  මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා  2011 
වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් මාසෙය්  Committee  එකක් chair  
කරනවා,  Standing Committee on Medical and Health 
Sciences appointed by the UGC.  ඒ  Committee  එෙක් 
වාර්තාව අනුව එතුමා  SAITM  ආයතනයට recommendations, 
නැත්නම් opinions  ෙදනවා ෙම් විධියට:  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"Government to name Homagama or Avissawella Base 
Hospital as a Teaching Hospital for SAITM to upgrade 
facilities through  public-private-partnership to suit the 
standards required to provide the training for medical 
undergraduates.” 

ඒ  අනුව කා ෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා  මහත්මයා  තමයි  2011 
වර්ෂෙය්  නිර්ෙද්ශ ෙදන්ෙන්, අවිස්සාෙව්ල්ල හා ෙහෝමාගම 
ෙරෝහල් ෙම් ආයතනය සඳහා භාවිත කරන්න. පධාන වශෙයන් 
ෙම් ෛවද්ය පීඨයට  අවිස්සාෙව්ල්ල හා ෙහෝමාගම ෙරෝහල්  
වුවමනා ෙවන්ෙන් අධිකරණ  ෛවද්ය විද්යාවටයි, පජා ෛවද්ය 
විද්යාවටයි. ෙම් කාර්යයන් ෙදක ලංකාෙව් නීති රාමුව අනුව රජෙය් 
ෙරෝහල් ආශිතව සිදු විය යුතුයි. කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා 
2011 වර්ෂෙය්දී කියන ෙම් කථාව  පස්ෙසේ ෙවනස්  ෙවනවා.  මම 
කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා කියපු ෙද්වල් තව ටිකක් මතක් 
කරන්න කැමතියි. 2014 වර්ෂෙය්  ෙපබරවාරි මාසෙය් 16 වැනි දා 
දිවයින පතෙය් එතුමා ෙම් විධියට කියනවා.  

"ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලෙයන් රජෙය් ෛවද්ය උපාධිය 
ෙදනවාට මා විරුද්ධයි - ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් සභාපති, 
මහාචාර්ය  කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා."     

"මම විරුද්ධ වුෙණ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනයට 
ෙනොෙවයි. ෙකොළඹ ෛවද්ය  විද්යාලෙය් උපාධිය ඒ අයටත් 
පිරිනමනවාටයි."  

ෙම් උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලෙය්  පශ්නය පිළිබඳ එදා 
කියපු ෙද්.   

''අද රජෙය් ෛවද විද්යාලයට ඇතුළු ෙවලා  මහජන මුදලින්  
අධ්යාපනය ලබා  ෛවද්ය වෘත්තියට පිවිස ඇති බහුතරය 
ෙපෞද්ගලික චැනල් ෙසේවෙය් ෙයෙදනවා.''   

මම ෙම් කියන්ෙන් මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා 
විටින් විට කියන ඒවාෙය් පරස්පරය; contradiction එක.  ඒ 
වාෙග්ම එතුමා කියනවා, "රජෙය් ෛවද්යවරුන්ට චැනල් ෙසේවය 
ෙදන්න බැහැ" කියලා. 

ඒත් එක්කම කියනවා, "ඒ අයට ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලයක් පිහිටුවීම වරදක් ෙලස මා දකින්ෙන් නැහැ. රජෙය් 
තිෙබන ෛවද්ය විද්යාල දියුණු කළ යුතුයි" කියලා. ඒ කියන 
අතෙර්ම කියනවා, "නැහැ, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල හැදුවාට 
කමක් නැහැ. එම නිසා ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනෙයන් 
හානියක් සිදු ෙවනවා කියන සංකල්පය මා තුළ නැහැ" කියලා. 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා කියලා තිෙබන කථාවලින්ම 
ෙප්නවා,  එතුමා මෑත කාලෙය් කියන කථා ඔක්ෙකොම 
contradictory කියලා,  ඔක්ෙකොම අෙනක් පැත්තට කියන කථා. 
එෙහම නම් මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාට මතක් 
කරලා ෙදන්න ඕනෑ,  එතුමා කියපු කරපු කථා සහ එතුමා හදපු 
වාර්තා ටික ෙපොඩ්ඩක් කියවන්න කියලා.  ෙම් SAITM එක 
පිළිගත යුතු පමිතියට හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා එතුමාෙග් 
නිර්ෙද්ශ අනුවම තිෙබනවා. එම නිර්ෙද්ශවල පැහැදිලිවම 
තිෙබනවා,  ෙහෝමාගම සහ අවිස්සාෙව්ල්ල ෙරෝහල් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ කියලා. ඒත් එක්කම එතුමා ෙයෝජනා කරනවා, "ෙම් 
ෙරෝහල්වලට අමතරව- “Government and SAITM establish a 
new facility as a Teaching Hospital under public-private 
partnership" කියලා.  ෙම් කියන්ෙන් 2011දී. මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆො න්ෙසේකා මහත්මයා 2011දී කියනවා, රජයත් ෙපෞද්ගලික 

අංශයත් එකතු ෙවලා ෙරෝහලක් හදන්නට ඕනැ කියලා ෙම් 
පශ්නයට විසඳුම් ෙසොයන්නට. ෙම් විසඳුම් ෙසොයන කාර්යෙය් දී අද 
වන විට අපි උසස් අධ්යාපනය පිළිබඳ අනු කාරක සභාෙවන් 
වාර්තාවක් එළි දක්වා තිෙබනවා.  "ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
සහභාගිත්වය ඇතිව ලංකාෙව් ෛවද්ය අධ්යාපනය පුඵල් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වූ වාර්තාව" අපි එළි දක්වා තිෙබනවා. ෙම් 
වාර්තාෙව් අපි පැහැදිලිවම ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා,  SAITM 
පශ්නයට විසඳුම් ෙමොනවාද කියලා. අංක 01 හැටියට අපි ෙයෝජනා 
කරන්ෙන්ත් public-private partnership model එකකට ගිහිල්ලා 
ෙනවිල් පනාන්දු ෙරෝහල රජයට පවරාෙගන රජයත් සමඟ 
අනුබද්ධ ෙරෝහලක් විධියට ඉදිරියට යන්න කියලා. ඇත්තටම අපි 
සතුටු ෙවනවා, ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයා ගිය සතිෙය් ෙමය 
රජයට පවරාදීෙම් ලිපිය ගරු අගමැතිතුමාට ෙයොමු කිරීම ගැන. ඒ 
අනුව   සිංහල අවුරුද්දට කලින් ෙනවිල් පනාන්දු ෙරෝහල රජයට 
පවරාෙගන,  රජෙයන් පාලනය වන General Hospital  එකක් ෙම් 
පළාෙත්  ජනතාවට ලබා ෙදන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා.  

ඊළඟට, අපි ෙම් ෙරෝහල පාලනය විය යුතු ආකාරය ගැන 
කිව්වා. රාජ්ය - ෙපෞද්ගලික සහෙයෝගීතාව මඟින් ෙම් ෙරෝහල 
ඉතාමත් කාර්යක්ෂම විධියට පාලනය විය යුතුයි. ඒ හරහා අතපසු 
වූ වැඩ අවසන් කිරීම, අධිකරණ ෛවද්ය නිලධාරින් පත් කිරීම, 
MOH පෙද්ශයක් නම් කිරීම, ඊට අමතරව ෙනවිල් පනාන්දු 
ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් ෛවද්ය සිසුන් සඳහා අතිෙර්ක ශික්ෂණ 
ෙරෝහල් ලබාදීම, - ඒ කියන්ෙන්  අපි ෙයෝජනා කළ  
අවිස්සාෙව්ල්ල, මුල්ෙල්රියාව, ෙහොරණ වාෙග් ෙරෝහල්. සිසු 
තදබදය ලිහිල් කිරීම සඳහා රජෙය් ෙරෝහල් භාවිත කර ෙම් 
ශිෂ්යයින්ට අතපසු වූ සායනික කාර්යයන් ඉටු කරන්නට ඕනෑ.  

ෙම් ෙකටි කාලය තුළ කථා කළ යුතු ෙගොඩක් ෙද්වල් 
තිෙබනවා.  සීමාවාසික ෛවද්යවරු වශෙයන් ෙම් සිසු දරුවන් ලියා 
පදිංචි විය යුත්ෙත්  ෙනොවැම්බර් මාසෙය්යි.  ගරු රාජ්ය 
අමාත්යතුමාත් කියපු ආකාරයට ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සීමාවාසික 
පුහුණුව ලබා ගන්න යනවා නම්, - Faculties  අෙට්  Deansලා 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා නම් අතිෙර්ක කාලයක් අවශ්යයි 
කියලා- ෙම් කාල රාමුව තුළ, ඒ කියන්ෙන් ෙනොවැම්බර් මාසයට 
කලින් අවශ්ය සායනික පුහුණුව අවසන් කරලා, ෙම් උපාධිය ලබා 
ගත් ශිෂ්යයන්ව සීමාවාසික ෛවද්ය පුහුණුව සඳහා 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙනොවැම්බර් මාසෙය් register කළ යුතුයි. ඒ 
අනුව තමයි ෙම්කට විසඳුම ලැෙබන්ෙන්. ෙරෝහල රජයට පවරා 
ගන්නා ගමන් සීමාවාසික පුහුණුව සඳහා ෛවද්ය පීඨවලින් 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබන කාර්යයන් ඉටු කළ යුතු ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම රජය පැත්ෙතන්, ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව විසින් ඉටු කළ 
යුතු කාර්යන් කිහිපයක් තිෙබනවා. අද ෙවනකම් ෛවද්යවරෙයක් 
බිහි කිරීම සඳහා ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවට minimum standards  
එකක් නැහැ. එම නිසා හැකි ඉක්මනින් ෛවද්ය සභාව ෙම්  
minimum standards හදන්නට ඕනෑ. එෙහම හදලා තමයි ෙම් 
පශ්නයට ඊළඟ විසඳුම ෙසොයන්නට ඕනෑ.  

අපි එදා ඉඳන්ම කිව්වා,  ෙම් දරුවන්ෙග් පමිතිය මනින්න නම් 
ෙම් දරුවන්ට රජෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් එක විභාගයක් තියන්න 
කියලා.  අපි ඔවුන් සමඟ ෙම් ගැන කථා කරන විට SAITM එෙක් 
දරුෙවෝ අත් ෙදකම උස්සලා එකඟ වුණා,  "රජෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් 
එක විභාගයක් තියන්න, අපි ඒ විභාගයට මුහුණ ෙදන්නම්" කියලා 
ඒ අය කිව්වා. නමුත් රජෙය් ෛවද්ය පීඨවල සමහර අය ඒකට 
භයයි. අපි ළඟ දත්ත තිෙබනවා. SAITM  එෙක් සම්පූර්ණ ආචාර්ය 
මණ්ඩලය 194යි. ෙම්කට මහාචාර්යවරු 19ක්, ෙජ්යෂ්ඨ 
කථිකාචාර්යවරු 76ක් සහ කථිකාචාර්යවරුන් 59ක් ඉන්නවා. 
නමුත් අෙනකුත් රජෙය්  ෛවද්ය පීඨවල ආචාර්ය මණ්ලය පිළිබඳ 
පශ්න තිෙබනවා. අපි ෙම් පශ්න විසඳිය යුතුයි. රජරට 
විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් ආචාර්යවරුන් ඉන්ෙන් 71යි, 
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නැ ෙඟනහිර විශ්වවිද්යාලෙය් 53යි, යාපනෙය් විශ්වවිද්යාලෙය් 
73යි. අද ෛවද්ය පීඨවල තිෙබන ෙම් වාෙග් පශ්න ගැන ෙගොඩක් 
අය කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෛවද්යවරුන්, GMOA  එක, අන්තර් 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යබල මණ්ඩලය අද ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි ෙම්වාට ෛවද්ය ආචාර්ය මණ්ඩලය නැත්ෙත්? ෙම් 
හිඟකම ගැන කථා කරන්නට ඕනෑ.  

රජය හැටියට අපි ඒ සඳහා විසඳුම් ෙදන්න මැදිහත් ෙවන 
ෙකොට, එතැනට යවන්න ෙකෙනක් නැති පශ්නෙය් දී  
බලාෙපොෙරොත්තු වුණාටත් වඩා ෙලොකු පශ්නයකට ෙම් ෛවද්ය 
පීඨ මුහුණ දී තිෙබනවා. එෙහම නම් 2016 වසෙර් පතිඵල අනුව 
2017 වන විට ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් ෙවන්න වරම්, 
හිමිකම් ලැෙබන්ෙන්   27,200කට විතරයි.  

සුදුසුකම් ලැබුවත් ෙම් රෙට් සිසුන් 1,30,000කට වැඩි පිරිසකට 
විශ්වවිද්යාල වරම් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් දරුවන් 
ෙවනුෙවන් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන පශ්නය තමයි අපි ෙම් 
SAITM ෙපොදු පශ්නය හරහා ගන්ෙන්.  ෙම් SAITM ෙපොදු පශ්නය 
හරහා ආමන්තණය කරමින් SAITM ගැන කථා කරනවා 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් උසස් ෙපළ සමත්, ඒ කියන්ෙන් local 
Advanced Level  සමත් අය 1,30,000ක් විතර ඉන්නවා. ඊට 
අමතරව ජාත්යන්තර පාසල්වලින් එළියට එන ළමයිනුත් යම් 
පමාණයක් ඉන්නවා. ෙම් වන විට ආසන්න වශෙයන් 50,000ක 
විතර පමාණයක්  ඇති කියලා අපි හිතනවා. ෙමන්න ෙම් විධියට 
ලක්ෂ 2කට අධික පිරිසකට විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ලබා දිය 
යුතුයි. ෙම් සඳහා ගත යුතු කියා මාර්ග තමයි ෙම් SAITM 
අර්බුදෙය් විසඳුම් හැටියට ගත යුතු වන්ෙන්.  අපි පැහැදිලිවම කියා 
තිෙබනවා, පමිතිය කියන්ෙන් number one කියලා. ෙලෝකෙය් 
ඕනෑම රටක විශ්වවිද්යාල සම්බන්ධෙයන් තිෙබන එකම පශ්නය 
තමයි පමිතිය. ඕනෑම අධ්යාපන ආයතනයක තිෙබන එකම 
පශ්නය පමිතිය. පමිතිය නැත්නම් පමිතිය හදන්න ඕනෑ. පමිතිය 
හදන්න කැමැතියි කියලා SAITM ආයතනය අත් උස්සලාම කියන 
ෙකොට ෛවද්ය සභාව සහ GMOA එක ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  

නැවත මතක් කරනවා නම්, අධිකරණ ෛවද්ය විද්යාව, පජා 
ෛවද්ය විද්යාව රජෙය් ෙරෝහල්වලින් ලබා ගන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ. පිහිනන්න හදන ෙකොට ෙපොළුවලින් ගහනවා වාෙග් තමයි 
ෛවද්ය සංගමෙය් කට්ටිය කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම්ක ෙනොෙවයි 
කළ යුත්ෙත්. ෙම් කුහකකම අයින් කරන්න ඕනෑ. ෛවද්යවරු වැඩි 
වැඩිෙයන් ෙම් රටට අවශ්යයි. ෛවද්යවරු 17,000යි ඉන්ෙන්. 
 ෛවද්යවරු 40,000ක් ඉන්න ඕනෑ. ඇයි ෙම් අන්තර් විශ්වවිද්යාල 
බල මණ්ඩලෙය් දරුෙවෝ ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්. 
ෙම්කත් කථා කරන්න. අන්තර් විශ්වවිද්යාල බල මණ්ඩලෙය් 
දරුවන්ට කිව යුතු ෙදයක් තමයි, ෙම් රෙට් ෛවද්ය හිඟය ගැන 
කථා කරන්න කියන එක. ඔබ රජෙය් ෙරෝහලකට ගිහිල්ලා 
බලන්න. හවස 2.00 ඉඳන් ඉන්ෙන් කවුද? සීමාවාසික ෛවද්යවරු 
විතරයි ඉන්ෙන්.  Senior ෛවද්යවරු එන්ෙන් නැහැ. ඒෙගොල්ෙලෝ 
හවස 2.00න් පස්ෙසේ ෙගදර ගිහිල්ලා නිදා ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ 
channelingවලට යනවා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ෙම්වා ගැන 
ෙසොයා බලා ෙම්වාට පිළියම් ෙයොදන්න රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
උද්ෙයෝගය ඇති කෙළේ  නැත්නම්  ෙම් රෙට් ෛවද්යවරු බිහි 
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් රටට අවශ්ය ෛවද්යවරු බිහි කරන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමොකද, තමන්ෙග් කුලකය තුළ ඉඳෙගන 
අලුතින් ෛවද්යවරු බිහි ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි 
ෙම් රෙට් තිෙබන ඇත්ත පශ්නය. අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පශ්නයට 
විසඳුම් ලබා දිය යුතුයි. ඒකට එකම විසඳුම රජෙය් ෛවද්ය පීඨ 
ආරම්භ කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි. අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් සඳහා 
රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික අංශය මැදිහත් වීෙමන් ෛවද්යවරු වැඩි 
කිරීම සිදු කළ යුතු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් අවශ්යතාව සපුරාලන්න 

ෙම් රෙට්  ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල  තව තවත් ඇති විය යුතුයි. 
ඒ හරහා ෙම් පශන්ය විසඳිය යුතුයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් වාර්තාෙව් තව තැනක 
කියා තිෙබනවා, ළමයි 120ක් ගන්න පුළුවන් නම්, එයින් 20ක් 
අනිවාර්යෙයන්ම  සියයට සියයක්ම ශිෂ්යත්වවලින් විය යුතුයි 
කියලා. ඒ ශිෂ්යත්වවලට  ෙතෝරා ගත යුතු ආකාරයත් අපි කියා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් Z-score එෙකන් වැඩිම ලකුණු ගන්න 
ඊළඟ ළමයි 20ෙදනාට ශිෂ්යත්ව ලබා දිය යුතුයි. එෙහම නැතිව 
ෙනවිල් පනාන්දු මහත්තයාටවත්, ඒ ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් කාටවත් 
බැහැ, ශිෂ්යත්ව ෙදන ළමයි තීරණය කරන්න. විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව හරහා වැඩිම ලකුණු ගන්න ඊළඟ 
ළමයි 20 ෙදනාට ලබා ෙදන්න කියන  ඒ තීරණයත් අපි ෙයෝජනා 
කරලායි තිෙබන්ෙන්. එෙහම වුණාම හැම වර්ෂයකම ෛවද්ය 
විද්යාව හදාරන්න දක්ෂ ශිෂ්යයන් 20 ෙදනකුට  අවස්ථාව 
ලැෙබනවා.  ෙම් වාර්තාෙව් පැහැදිලිවම තිෙබනවා, ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න කළ යුතු ෙද් ෙමොකක්ද කියලා.  ලබන සතිෙය් කැබිනට් 
මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී ෙම්ක කථා කරන බව  අපි දැන ගත්තා. 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව හරහා ෙමවැනි වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කළාම අනිවාර්යෙයන්ම කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කථා 
කරලා, ඒ වාර්තාවට කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක ඉදිරිපත් 
කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ඉදිරි කාලෙය්දී රජය මැදිහත් ෙවනවාය 
කියන එක අපි දන්නවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම් පශ්නයට 
එකම විධියට මැදිහත් වන ඇමතිවරෙයක් තමයි අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා එතුමාෙග් 
අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. "ෙම් කම ෙව්දය තුළ Degrees ඇති කිරීම 
ගැන තමුන්නාන්ෙසේත් දැන ගන්න. ෙම් කමෙව්දයන් ගැන 
නිර්ණායක ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. World Federation for 
Medical Education කියලා ෙලොකු World Federation එකක් 
සකස් කරලා, ඒකට ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් විද්වතුන් 76 ෙදෙනක් 
සිටිනවා. ලංකාෙව්ත් 4ෙදෙනක් සිටිනවා. ඒ අය තමයි Dr. Palitha 
Abeykoon, Prof. Aluvihare and Prof. Raja Bandaranayake. 
ෙම් ෙදන්නාම මට උගන්වපු ෙදන්ෙනක්. ඒ වාෙග්ම  Dr. Lilanthi 
De Silva ඉන්නවා. ඒ හතර ෙදනාත් ඇතුළුව 76 ෙදෙනක් 
සිටිනවා" කියලා එතුමා කියා තිෙබනවා.  ෙමන්න ෙම් ආකාරයට 
එදා සිටම ෙදොස්තර රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ෙම් පිළිබඳව 
කථා කළා. විෙශේෂෙයන් ෙම් පශ්නෙය්දී එතුමා ෙනොබියව  කථා 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසාන කරන්න 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අපර භාග 7.00ට අවසන් කරන්න ඕනෑ. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 මෙග් කාලය සෑෙහන ෙවලාවක් ගත්තා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවසාන වශෙයන්, මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. 
ෙම් වාර්තා ඇතුෙළේ විවිධ වාර්තා තිෙබනවා. මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්න කලින් මහාචාර්ය රිස්වි ෙෂරිෆ් මහත්මයාෙග් වාර්තාව 
ගැනත් යමක් කියන්න කැමැතියි.  එතුමා පැහැදිලිවම කියා 
තිෙබනවා,  පමිතිගත කරන්න අවශ්ය ෙරෝහල් ලබා දීලා 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පශ්නය විසඳිය හැකියි කියලා. ඒ සඳහා 
නිර්ණායක ලබා දී තිෙබනවා. අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් නිර්ණායක  
Sri Lanka Medical Council  එක ලබා දිය යුතුයි. එෙසේ ලබා දීම 
තුළින් ඉතාමත් පහසුෙවන් ෙම් ගැටලුව විසඳා ගත හැකි ෙවනවා. 
ඒ සඳහා රජය ෙම් කියන පතිපත්ති මත ඉඳ ෙගන සිංහල අවුරුද්දට 
කලින් ෙම් පශ්නය විසඳාවි කියලා අපට විශ්වාසයි. එම 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිව මා නිහඩ ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
 එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.00 වූෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 මාර්තු 08වන දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2017 මාර්තු මස 10 වන සිකුරාදා, පූ. භා. 10.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 7.00 மணியாகிவிடேவ, மாண் மிகு 
தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப , பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 08ஆந் திகதிய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 மார்ச் 10, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 10.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
And it being 7.00  p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put.  
Parliament adjourned accordingly until 10.30.a.m. on Friday, 10th 

March 2017, pursuant to the Resolution of  Parliament of  08th March, 
2016. 

491 492 

[ගරු  (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ  මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 



 

251 ලන කාණ්ඩය - 4 ලන කාඳය  
ததஶகுதஷ 251 - இய. 4 

Volume 251 -  No. 4 

2017  මාර්තු  10ලන සිකුරාදා 
2017 ஶர்ச் 10, தலள்ரஷக்கஷறம 

Friday, 10th March, 2017 

ඳාර්ලිමේන්තු විලාද 
(ශැන්වාඩ්) 

பஶஶளுன்ம லஷலஶதங்கள் 
(வன்சஶட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නි ලාර්තාල 
அதஷகஶ அமஷக்மக 
OFFICIAL REPORT 

 





 

නිමේදන: 
 කථළනළයකතුමළගේ වශතිකය 
 

ආංශික අධීක්ණ කාරක වභා ලාර්තා 
 
ප්රනනල  ලාිකක ිළිතතුු 

 
මඳෞද්ගලිකල දැනුේ දීමමන් ඇසූ ප්රනනය : 

 ගල්මදුර ගකොට්ඨළවගේ අංක 6 ජනඳදගේ ජනතළල 
මුහුණඳළන ගෆටලු 

 
කිට් න්ගි තාේම ෝදි  ප්රමද්ම  ඳාේ දදිකිීමම : 

 උවවහ අධයළඳන ශළ මශළමළග ග අමළතයතුමළගේ 
ප්රකළය 

අන්තර්ගත ප්රධාන කුු 

பஷதஶன உள்ரடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
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CONSTRUCTION OF BRIDGES IN KITTANGI 

THAMBODI AREA:  
   Statement by Minister of Higher Education and 
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PRINCIPAL  CONTENTS 

அமஷலஷப்புகள் : 

     சபஶநஶகது சஶன்றும 

 

துமமசஶர் மற்பஶர்மலக்குழு அமஷக்மககள் 

 

லஷனஶக்களுக்கு லஶய்மூய லஷமடகள் 
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குடிஷருப்பு க்கள் தஷர்மநஶக்கும் பஷச்சஷமனகள் 

 

கஷட்டங்கஷ தஶம்மபஶதஷப் பகுதஷஷல் பஶயங்கள் அமத்தல் : 
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கூற்று 

සිවිල් නඩු විධාන වංග්රශය (වංමෝධන) ඳන  ්
 මකටුේඳත : 
 ඳෂමු ලන ලර කියලන දී 
 
මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මප ඳන් මකටුේඳ් : 

 ශ්රී ංකළ ලර න නෆ ත තෆව් තකරුලගේගේ තයතනය 

  (වංවහථළගත කිරීගේ) –[ගරු එඩ්ලඩ් ගුණගවේකර 

  මශතළ]- පළමු ලන ලර කියලන දී  

குடிஷல் நடலடிக்மகமுமமச் சட்டக்மகஶமல (தஷருத்தம்) 

சட்டமூயம்: 

     முதன்முமம தஷப்பஷடப்பட்டது 

 

தனஷ உறுப்பஷனர் சட்டமூயங்கள்: 

     இயங்மகப் பட்டக் கப்பற் தகர்கள் நஷறுலகம் 

(கூட்டிமைத்தல்) –  [ஶண்புஷகு ட்லட் 

குைமசக] - முதன்முமம தஷப்பஷடப்பட்டது 

CIVIL PROCEDURE CODE (AMENDMENT) BILL:  

   Read the First time 
 

PRIVATE MEMBERS' BILLS: 

   Institute of Chartered Shipbrokers of Sri Lanka 

(Incorporation) – [The Hon. Edward Gunasekera] 
– Read the First time.  
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පූ. භා. 10.30  ඳාර්ලිමේන්තුල රැවන විය.   

කථානායකතුමා [ගු කු ජයසූරිය මශතා] මූාවනාරූඪ විය. 
பஶஶளுன்மம் மு.ப. 10.30 ைஷக்குக் கூடிது.  

சபஶநஶகர்  அலர்கள்  [ஶண்புஷகு கரு ஜசூஶஷ] தமயம 

லகஷத்தஶர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m. 

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

 
නිමේදන 

அமஷலஷப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS  

 
 

කථානායකතුමාමප වශතිකය 
சபஶநஶகது சஶன்றும 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ංකළ ප්රජළතළගේ්රික වමළජලළදී ජනරජගේ තණ්ඩුක්රම 
ලයලවහථළග ත 79ලන ලයලවහථළග ත විධිවිධළන ප්රකළරල, 2017 මළග තු 

මව 09ලන දින ම'විසිගේ "ශ්රී ංකළ ඉංනේගගේරුලරුගේගේ වවළල" 
නමෆති ඳන න ගකටුේඳගතහි වශතිකය වටශගේ කරන ද බල 
දගේලනු කෆමෆ නගතමි. 

 
ආංශික අධීක්ණ කාරක වභා ලාර්තා 

 துமமசஶர் மற்பஶர்மலக் குழு அமஷக்மககள் 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගු අජි් මාන්නප්මඳුම මශතා 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
නනතික කටයුතු (දණ විගරෝධී) ශළ මළධය කටයුතු ිළිබබ 

තංශික අධීක්ණ කළරක වවළල ගලත ගයොමු කරන ද “අලංගු 
කෂ ගනොශෆකි තගි ඔප්පු බල න අකෘතඥතළලය ඳදනේ 
ගකොටගගන අලංගු කිරීගේ ඳන න ගකටුේඳත”  වේබගේධගයගේ ව 
එකී කළරක වවළග ත ලළග තළල මම ඉදිරිඳ න කරමි.   

 

 
වභාමේවය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சபஶபீடத்தஷல் இருக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

      Ordered to lie upon the Table. 

මඳ්වේ 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු විජිත මශේර් මශතා 
(ஶண்புஷகு லஷஜஷத மவத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, මම ඳශත වශගේ ගඳ නවේ ගදක 

ිළිබගගේලමි. 

(1) ගකොෂඹ 07, ව තසිරිඳළය, ඉදිකිරීේ කග මළගේත වංලග ධන 
අධිකළරිගේ වශකළර අධයක් අි..එේ. ගුණගවේකර 
මශ නමියගගගේ ෆබුණු ගඳ නවම; වශ 

(2) ගමොරටුල, ගශොගග තුඩුල, එේ.ගේ.සී. මළලත, අංක 34/2 දරන 
වහථළනගයහි ඳදිංචි පුනයළනි කෆකුණගල ගමනවියගගගේ 
ෆබුණු ගඳ නවම. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගේ.සී. අලතුල මශතළ - ඳෆමිණ නෆත. 

 
ගු අජි් මාන්නප්මඳුම මශතා 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, මම ඳශත වශගේ ගඳ නවේ තුන 

ිළිබගගේලමි. 

(1) ගදල්ගගොඩ, කඳුගබොඩ, ලෆල ඳළර, අංක 82 දරන 
වහථළනගයහි ඳදිංචි ඊ.ඒ.ටී. එදිරිසිංශ මශතළගගගේ ෆබුණු 
ගඳ නවම; 

(2) ග තයගේගගොඩ, නි.ල, ගුරුගම, අංක 87/66 දරන 
වහථළනගයහි ඳදිංචි තග .ඩී. ජයඳළ මශතළගගගේ ෆබුණු 
ගඳ නවම; වශ 

(3) අතුරුගිරිය, ලල්ගම ශගේදිය, ගුණගවේකර මළලත, අංක 
470/2 දරන වහථළනගයහි ඳදිංචි ඩබ්ලි ත.එච්. ිළයගවේන 
මශතළගගගේ ෆබුණු ගඳ නවම. 

 
ගු (වලදය) නලින්ද ජයතිවනව මශතා 
(ஶண்புஷகு (மலத்தஷ கயஶநஷதஷ) நரஷந்த ஜதஷஸ்ழ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මම ඳශත වශගේ ගඳ නවේ දශය 
ිළිබගගේලමි. 

(1) දග ගළ නගරය, මළගල්ලගේගගොඩ, ඉබ්බළල නත යන 
ලිිළනගයහි ඳදිංචි තරියදළව ගක්. විතළනගේ මශතළගගගේ 
ෆබුණු ගඳ නවම; 

(2) නුගේගගොඩ, උඩශමුල්, ජය ඳළර, අංක 71 දරන 
වහථළනගයහි ඳදිංචි ඩී.ජී. බළචගේද්ර මශතළගගගේ ෆබුණු 
ගඳ නවම; 

(3) ගශෝමළගම, ිළටිඳන දකුණ, ගලගේගේසිල නත, අංක 516/5 
දරන වහථළනගයහි ඳදිංචි එච්.ඒ. සීලතී මශ නමියගගගේ 
ෆබුණු ගඳ නවම; 

(4) ඳළනදුර, බටහිර මළමුල්, අංක 80/බී දරන වහථළනගයහි 
ඳදිංචි ගක්.සී. ධග මප්රිය මශතළගගගේ ෆබුණු ගඳ නවම; 

(5) මශනුලර, දගේතුගග , සියඹළගගොඩ, ගමොගග ගගදර, අංක 79 
දරන වහථළනගයහි ඳදිංචි එේ.ජී. වික්රමසිංශ මශතළගගගේ 
ෆබුණු ගඳ නවම; 

(6) ගශොරණ, ගඳෝරුලදණ්ඩ, ලගල නත, ඳග  න නල නිලළව 
වංකීග ණය, අංක 39 දරන වහථළනගයහි ඳදිංචි පී. සීතළගේවී 
මශ නමියගගගේ ෆබුණු ගඳ නවම; 
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ඳළග ලිගේගේතුල 

(7) ඳදියතළල, ගගොවිජන ගවේලළ මධයවහථළනගේ ගවේලය කරන 
පී.තග . රංජනී ගඳගග රළ මශ නමියගගගේ ෆබුණු ගඳ නවම; 

(8) කුරුණග, බමුණුගගදර, තළගල නත, ගදලෆනි ිළයලර, 
අංක 156/13 දරන වහථළනගයහි ඳදිංචි පී.එවහ. ඳනළගගොඩ 
මශතළගගගේ ෆබුණු ගඳ නවම; 

(9) ලවහමුල්, ගබෝල, ගගොඩෆල් ල නත, අංක 211/1 දරන 
වහථළනගයහි ඳදිංචි සීතළ සිරිලග ධන මශ නමියගගගේ ෆබුණු 
ගඳ නවම; වශ 

(10) රළජගිරිය, නළල ඳළර, අංක 403 දරන වහථළනගයහි ඳදිංචි 
ඩබ්ලි ත. නිල්ල මශතළගගගේ ෆබුණු ගඳ නවම. 

 

ගු මරෝහිණී කුමාරි විමේර්න මශ්මිය 
(ஶண்புஷகு (தஷருதஷ) மஶவஷனஷ குஶஶஷ லஷமஜத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගරු කථළනළයකතුමනි,  උකුගල, ඇල්ල, පුබුදු මළලත, අංක 
14/ඒ දරන වහථළනගයහි ඳදිංචි එවහ.එේ. රගේනේ න ර නනළයක 

මශතළගගගේ ෆබුණු ගඳ නවමක් මම ිළිබගගේලමි. 
 

දදිරිඳ් කරන ද මඳ්වේ  මශජන මඳ්වේ ිළිත  කාරක 
වභාල  ඳැලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட நக்கமரப் தபஶதுநக் குழுவுக்குச் சஶட்டக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්රනනල  ලාිකක ිළිතතුු 
லஷனஶக்களுக்கு லஶய்மூய லஷமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
    

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රහන අංක 6 - 1128/'16 - (1), ගරු එවහ.එේ. මරික්කළග  මශතළ. 

 

ගු එවන.එේ. මරික්කාර් මශතා 
(ஶண்புஷகு ஸ்.ம். ஶஷக்கஶர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මළ එම ප්රහනය අශනලළ. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා (ඳාර්ලිමේන්තු 

ප්රතිවංවනකරණ ශා ජනමාධය අමාතය වශ ආණ්ඩු ඳක්ම   
ප්රධාන වංවිධායකතුමා)  
(ஶண்புஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க - பஶஶளுன்ம 

றுசஸமப்பு ற்றும் தலகுசன ஊடக அமச்சரும் அசஶங்கக் 

கட்சஷஷன் முதற்மகஶயஶசஶநம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, ඳෂළ න වවළ ශළ ඳෂළ න ඳළන 

අමළතයතුමළ ගලනුගලගේ මළ එම ප්රහනයට ිළිබතුර දීම වශළ වති 

ගදකක් කල් ඉල්ළ සිටිනලළ. 
 

ප්රනනය මතු දිනකදී දදිරිඳ් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රහන අංක 7 - 1132/'16 - (1), ගරු (නලදය) නලිගේද 
ජයතිවහව මශතළ. 

ගු (වලදය) නලින්ද ජයතිවනව මශතා 
(ஶண்புஷகு (மலத்தஷ கயஶநஷதஷ) நரஷந்த ஜதஷஸ்ழ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මළ එම ප්රහනය අශනලළ. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා  
(ஶண்புஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, වංලග ධන උඳළය මළග ග ශළ ජළතයගේතර 

ගලගෂ අමළතයතුමළ ගලනුගලගේ මළ එම ප්රහනයට ිළිබතුර දීම 
වශළ මළවයක් කල් ඉල්ළ සිටිනලළ. 

 
ප්රනනය මතු දිනකදී දදිරිඳ් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

LTTE වංවිධානය විසින් ඝාතනය කරන ද 

පුද්ගයන් : යාඳනය දිවනත්රික්කය 
 LTTE இனஶல் தகஶமய தசய்ப்பட்மடஶர் : 

ஶழ்ப்பஶை ஶலட்டம் 
PERSONS ASSASSINATED BY THE LTTE: JAFFNA DISTRICT  

1214/’16 
 

8. ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයාන්ත ගුණමවේකර මශතා 
(ஶண்புஷகு  ஆர். ம். பத் உதசஶந்த குைமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

නීතිය ශළ වළමය වශ දක්ෂිණ වංලග ධන අමළතයතුමළගගගේ ඇස 

ප්රහනය - (1) : 

(අ) (i) L.T.T.E. ත්රවහතලළදීගේ විසිගේ 1983 ලග ගයගේ ඳසුල 
යළඳනය දිවහ්රික්කය තුෂ තළතනය කරන ද 
පුේගයගේ වංඛ්යළල ගකොඳමණද; 

 (ii)  එම වංඛ්යළල, එක් එක් ජන ලග ගය අනුල ගලගේ 
ගලගේ ලගයගේ ගකොඳමණද; 

 යගේන එතුමළ ගමම වවළලට දගේලගේගනහිද? 

(ත) එගව තළතනයට ක් ව,  

 (i) එක් එක් ගේඳළන ඳක්යගේහි නළයකයගේ ගශෝ 
වළමළනේකයගේ වංඛ්යළල; 

 (ii)  එක් එක් තගේලට අය න තගමික නළයකයගේ 
ගශෝ එක් එක් තගමට අය න ජන වංඛ්යළල; 

 (iii)  රළජය නිධළරිගේ වංඛ්යළල; 

 ගකොඳමණද යගේන න එතුමළ ගමම වවළලට දගේලගේගනහිද? 

(ඇ) ඉශත (අ) වශ (ත) විමවළ ඇති කරුණු වේබගේධගයගේ 
පග ණ ලළග තළලක් ඉදිරිඳ න කරගේගගේද යගේන තලදුරට න 
එතුමළ ගමම වවළලට දගේලගේගනහිද? 

(ඈ) ගනො එගවේ නේ, ඒ මගේද? 

 

சட்டமும் ஒழுங்கும் ற்றும் ததன் அபஷலஷருத்தஷ 

அமச்சமக் மகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i )  L . T . T. E .  பங்கலஶதஷகரஷனஶல் 1983ஆம் 

ஆண்டின் பஷன்னர் ஶழ்ப்பஶை ஶலட்டத்தஷல் 

தகஶமய தசய்ப்பட்ட ஆட்கரஷன் ண்ைஷக்மக 

வ்லரவு; 

 (ii) இவ்தலண்ைஷக்மக, ஒவ்மலஶர் இனத்தஷன்படி 

தலவ்மலமஶக வ்லரவு; 

 ன்பமத அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

495 496 

[ගරු (නලදය) නලිගේද ජයතිවහව මශතළ] 
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(ஆ) இவ்லஶறு தகஶமய தசய்ப்பட்ட, 

 (i )  ஒவ்மலஶர் அசஷல் கட்சஷஷனது  தமயலர்கள் 

அல்யது உறுப்பஷனர்கரஷன் ண்ைஷக்மக; 

 (ii )  ஒவ்தலஶரு தத்துக்குஶஷ தத் தமயலர்கள் 

அல்யது தத்மதச் மசர்ந்தலர்கரஷன் 

ண்ைஷக்மக; 

 (iii )  அச அலுலயர்கரஷன் ண்ைஷக்மக; 

 வ்லரவு ன்பமத அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) மமய  (அ) ற்றும்  (ஆ) லஷல் லஷனலப்பட்டுள்ர 

லஷடங்கள் ததஶடர்பஶக முழுமஶனததஶரு 

அமஷக்மகம சமபஷல் சர்ப்பஷப்பஶஶ ன்பமதயும் 
மலும் அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஈ) இன்மமல், ன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of persons assassinated by the 
LTTE terrorists in the Jaffna District after 1983; 
and 

 (ii) the aforesaid number in respect of each ethnic 
group separately? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of members or leaders in each 

political party; 

 (ii) the religious leaders in respect of each 

religion or number of people belong to 

those religions; and 

 (iii) the number of public officers; 

 who were assassinated in that manner? 

(c) Will he further inform whether a comprehensive 

report is submitted to this House with regard to the 

matters that have been raised in above (a) and (b)? 

(d) If not why? 
 
 

ගු වාග ර්නායක මශතා (නීතිය ශා වාමය වශ දක්ෂිණ 
වංලර්ධන අමාතයතුමා) 
(ஶண்புஷகு சஶகய த்நஶக்க - சட்டமும் ஒழுங்கும் ற்றும் 

ததற்கு அபஷலஷருத்தஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, ප්රහනයට ිළිබතුර ගමගවේය. 

(අ) (i) ශ්රී ංකළ ගඳොසිසිය ගලත ලළග තළ වී ඇති තකළරයට 
තුගේසිය අසශතරකි. (384) 

 (ii) සිංශ - එකසිය අනූ දෙකයි (192) 

  ගදමෂ  - එකසිය අනූ එකයි (191) 

  මුවහලිේ - එකයි  (01) 

(ත)  (i) ද්රවිඩ එක්ව න විමුක්ති ගඳරමුණ  - 03 (වළමළනේක) 

  ඊ.පී.ඩී.පී.                - 03 (වළමළනේක) 

 (ii) ගබෞේධ - එකසිය අනූ දෙකයි (192) 

  හිගේදු - එකසිය අනූ එකයි  (191) 

  ඉවහළේ - එකයි (01) 

 (iii) ශ්රී ංකළ ගඳොසිසිය ගලත ලළග තළ වී ඇති තකළරයට 
ගදසිය දශ තුනි. (213) 

(ඇ) උතුරු ඳෂළතට අය න දිවහ්රික්කයගේ 1983 ලග ගේ සිට 
2009 ලග ය දක්ලළ එල්ටීටීඊ ත්රවහතලළදීගේගේ ්රශණයට 
නතු වී තිබ අතර, උතුරු ඳෂළතට අය න ගඳොලිවහ වහථළන 
ගබොගශොමයක් 2009 ලග ගේ යුද වමගයගේ ඳසුල අලුතිගේ 
අරඹන ද ගඳොලිවහ වහථළන ග ත. යුද වමය තුෂ ඳෆලති 
ගඳොලිවහ වහථළනයගේහි ගල්ඛ්න නිසියළකළරල යථළල න 
ගනොවීම ගශේතුගලගේ එම කළය තුෂ එල්ටීටීඊ ත්රවහතලළදීගේ 
විසිගේ තළතනයට ක් කරන ද ගේඳළන නළයකි.ගේ, 
ගේඳළන ඳක්ලට වේබගේධ පුේගි.ගේ ගශෝ ගලන න 
පුේගි.ගේ වංඛ්යළල ිළිබබ නිහචිතලම නිගමනයකට 
එෂඹීමට තරේ ප්රමළණල න ලළග තළ ගශෝ ගල්ඛ්න ගවොයළ 
ගෆනීගේ අඳශසුතළලක් ඳලතී. 

(ඈ) ඳෆන ගනොනඟී. 

  
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයාන්ත ගුණමවේකර මශතා 
(ஶண்புஷகு  ஆர். ம். பத் உதசஶந்த குைமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, මළගේ අතුරු ප්රහන තුනම අශගේන 

අලවරි.. දිගිගේ දිගටම ඳළග ලිගේගේතුග තදී  මම ගේ ප්රහනය 
අශගේගගේ, ංකළ ඉතිශළවගේ දෆලෆගේතම විනළය සිදු කරපු 

ත්රවහතලළදී ලයළඳළරගේ ගශලණෆලි නෆලත න ගශොල්මගේ කරන 
නිවළි..   

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඊගේ මම අතුරු ප්රහනයක් ඇහුලළ.  

මම අද ගේ කරුණු ඇතුෂ න ගල්ඛ්න වභාගත* කරනලළ.  

ගරු කථළනළයකතුමනි, මගේ ඳෂමුගලනි අතුරු ප්රහනය 
ගමයි.. යළඳනය දිවහ්රික්කගේ සිදු වුණු එල්ටීටීඊ තළතන 

වේබගේධගයගේ ඒ ඒ ගේඳළන ඳක්, තගමික නළයකයගේ, 
අනය තගේලට අදළෂ ිළරිවහ කවුද කියළ න, රළජය නිධළරිගේ 
වංඛ්යළල  කීයද කියළ න මම ඇහුලළ. දෆගේ ඔබතුමළ දිවහ්රික්ක 

ගණනළලකටම බ ඳෆලෆ නගලන ඳරිදි එකම උ නතරයක් කියනලළ. 
එකක් තමි., වමශර වහථළනල ගඳොලිවහ වහථළන තිබුණළට 
ක්රියළ නමක වුගණ් නෆශෆ කියළ. නමු න, ගඳෞේගලිකලම අිළ 
දගේනලළ, ංකළග ත එල්ටීටීඊ ගබදුේලළදී වටන ඇතුගෂේ ශ්රී ංකළග ත 

ගඳොසිසි ක්රියළ නමක වුණළය කියළ. නීතිය ක්රියළ නමක කර 
ගෆනීගේ අඳශසුතළ තිගබගේන පුළුලගේ. නමු න, ඒ සිදුවුණු අඳරළධ 
වේබගේධගයගේ ඳරීක්ණ සිදු වුගණ් නෆේද? ඒ ඳරීක්ණ වශළ 

නීතිමය ිළයලර ගගන නෆේද? ඒ ග නත නීතිමය ිළයලර කුමක්ද? 
එගශම නෆ නනේ, ඒ ඳරීක්ණලට සිදු ගලළ තිගබගේගගේ 
ගමොකක්ද? මම ශෆමදළම අශන ප්රහන වගේ, අතුරුදගේ වීගේ 

කළග යළ ශදන තමුගේනළගේගවේළ, රණවිරුගලෝ දඩයේ කරන 
තමුගේනළගේගවේළ, ඒ ගගොල්ගේ සිරගත කරගේන ශදන 
තමුගේනළගේගවේළ ගේ වශළ ගගේනළ ිළයලර කුමක්ද කියන එකි.. 

ඒ නිවළ අද න තමුගේනළගේගවේගගගේ අශගේගගේ ගේ වශළ ගගේනළ 
ිළයලර කුමක්ද කියළි.. 

 
ගු වාග ර්නායක මශතා 
(ஶண்புஷகு சஶகய த்நஶக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, මගගගේ ප්රහන අශන අශන ලළරයක් 

ඳළවළ මම කි තග ත, "මට ගදගේන පුළුලගේ ගතොරතුරු ටික මම 
ගදනලළ." කියළ. ඒ ගතොරතුරු ටික මළව ගදකක් ඇතුෂතදී ගමම 
ඳළග ලිගේගේතුග ත මම වවළගත කරනලළ. නෆති ගතොරතුරු මට 
ගශොයළ ගදගේන -  
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————————— 
*  පුවනතකාම  ත ා ඇත. 
*  நூனஷமயத்தஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳළග ලිගේගේතුල 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමළ මළව ගදකක් ඇතුෂත බළ ගදනලළද? 

 
ගු වාග ර්නායක මශතා 
(ஶண்புஷகு சஶகய த்நஶக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, මළව ගදකක් ඇතුෂතදී ඉදිරිඳ න 

කරනලළ. ගමතෆන ගබොරුලට ක ගශළ ලෆඩක් නෆශෆ. ගමතෆන 
ඉගගන මළධයයට ක ගශනලළ.  

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයාන්ත ගුණමවේකර මශතා 
(ஶண்புஷகு  ஆர். ம். பத் உதசஶந்த குைமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමළ ගේ කළරණයට අවංග තදී ගලගේන පුළුලගේ. නමු න, මම 

ගේ රගට් ඳළග ලිගේගේතු මගේත්රීලරගයක් ශෆටියට ඳ නල ඇවිල්ළ, 
ගේ රගට් ඳරමළධිඳතය බය නිගයෝජනය කරන තෆන ඉළි. 
ගමය අශගේගගේ. ඔබතුමළට ගේක ගෆටලුලක් ගනොගලගේන පුළුලගේ. 

නමු න, මට ගෆටලුලක්. මට දෆගනනලළ ගේ රගට් ප්රහනයක්  සිදු 
ගලළ තිගබනලළය කියළ. ඒ නිවළ ඔබතුමළගගගේ අශගේගගේ, ගේ 
වේබගේධල ග නත නීතිමය ිළයලර කුමක්ද කියළි.. නීතිමය ක්රියළ 

මළග ග ග නතළ නේ ඒලළ ගමොනලළද? සිරගත කෂළද? බගේධනළගළර 
ගත කරළද? ගේ ගලනුගලගේ ග නත ිළයලර කුමක්ද කියන එක 
දෆනගගේනි. මම අශගේගගේ.  

ගරු කථළනළයකතුමනි, මගේ ගදලෆනි අතුරු ප්රහනය ගමයි.. 
යේ යේ ගලබ් නළිබකළල, ගලබ් අඩවිල, වමශර profilesල 
share ගලන කළරණයක් වේබගේධල ගරු ඇමතිතුමළගගගේ ඊගේ 
දිනගේදී මම අතුරු ප්රහනයක් ඇහුලළ. එල්ටීටීඊ ගබදුේලළදී 

වුලමනළලක් ගලනුගලගේ ජළතයගේතර ලගයගේ ක්රියළ නමක ලන ගේ 
වංවිධළනගේ නෆලත ඳෆන නෆඟීමක්. ශ්රී ංකළල තුෂ ගදමෂ 
ගබදුේලළදී මතලළද නිගයෝජනය කරන වමශර ගේඳළන ඳක් 

නිගයෝනේතගයෝ, මශජන නිගයෝනේතගයෝ විතරක් ගනොල විළ 
ජනතළලක් share කරමිගේ ගේ දිනල ගමයට මෆදිශ න ගලනලළ. 
ගේලළ වේබගේධගයගේ ගරු ඇමතිතුමළ දෆනුල න ගලළ හිටියළද, 

ගේලළට ගගේනළ ිළයලර කුමක්ද කියළ මම ඊගේ ඇහුලළ.   

ගරු අ්රළමළතයතුමළ දගේගගේ නෆති, වළග ර නනළයක මෆතිතුමළ 
දගේගගේ නෆති ලළග තළ ටික අද මම ඳළග ලිගේගේතුලට ගගනළලළ. එහි 

වශගේ ගලනලළ, " 'aSriLanka.com' shared Lankasri's live 
video" කියළ. මළග තු 6ලෆනිදළ ඳවහලරු 5.06ට කියනලළ, ''තද ලෆසි 
මෆේගේ න ඊෂළේ ජනතළල ගලනුගලගේ නේනීලළලදී උේගතෝණය''. 

එහි තලදුරට න වශගේ ගලනලළ, ''ගශට දින ඳල නලන ගදමෂ 
වංශළරයට එගරහිල යුක්තිය ඉල්න වටනට තරළධනළ.'' කියළ. 

ගමහි වශගේ ලගේගගේ, ''ගකොටි නි ඇඳුගමගේ ගේඩන ගේ සිට 
ඳෆමිණි ගදමෂ පුත්රයළ නේනීලළග තදී රණ ශ  ගේ." කියළ. ගමගශම 

තිගබගේගගේ කලදළද? මළග තු 06ලන දළ ඳවහ ලරු 9.35ට. ගේ රට 
ඇතුෂත උතුරු නෆ ගෙනහිර ශතර ලගට්ම ගදමෂ ගබදුේලළදය 
නෆලත මතු කරගේන එලෆනි වංවිධළන ගණනළලක් ගේලළ share 

කරළ ඒලළට comments ශදනලළ. ගේ තුිබගේ රගට් ජළතික 
තරක්ළල වේබගේධල බරඳතෂ තග ජනයක් මතු ගලළ තිගබනලළ. 
ඒ නිවළ මළ ඉතළම ලග කීගමගේ අශගේගගේ, ගේ websites ශරශළ 

ක්රියළ නමක වුණු වංවිධළන ගමොනලළද, පුේගයගේ කවුද, රට 
ඇතු ගෂේ ගමයට මෆදිශ න ගලමිගේ සිටින, ක්රියළ නමක ලන ගදමෂ 
ගේඳළන වංවිධළන ගශෝ පුේගයගේ සිටිනලළද, ඳළග ලිගේගේතුග ත 

ගශෝ ගලන න තෆගේල ඉගේනලළද, ඒ වේබගේධගයගේ ගගේනළ 
ක්රියළමළග ග ගමොනලළද කියළි.. 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමළ ිළිබතුරු ගදගේන. 
 

ගු වාග ර්නායක මශතා 
(ஶண்புஷகு சஶகய த்நஶக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගමතුමළ ඊගේ ඳළග ලිගේගේතුග තදී ගේ කළරණය කි තලළ. මළ ඒ 

ගෆන විමග නයක් කරගේන කියළ දෆනුේ දීළ තිගබනලළ. නමු න 

ගමතුමළ කථළ කරගේගගේ social mediaල share ලන ගේලල් 
ගෆන. ගරු කථළනළයකතුමනි, facebook එගක් share ලන ගේලල් 
ලග කීමකිගේ share ලන ගේලල් ගනොගලි.. ඒලළගේ නනතික 

ත න නලයක් නෆශෆ. Facebook එගක් නනතික ත න නලයක් 
තිගබන pages තිගබනලළ. ඒගක් "blue tick" කියළ එකක් 
තිගබනලළ. ඒක බළගගන තිගබනලළ නේ, ඒ කියගේගගේ ඒකට 

facebook එගකනු න ලග කීමක් අරගගන තිගබනලළය කියන 
එකි.. ඒලළ ිළිබබල නනතික ත න නලයක් තිගබනලළ. ඕන 
ගකනකුට profile එකක් ශදළගගන අනික් ඒලළට යගේන පුළුලගේ. 
ගමතුමගේළට න පුළුලගේ, අවුවහවගේන ඕන නේ එගශම ගදයක් 

කරගේන. එතුමළ ඒ ිළිබබල ඊගේ කරුණු වශගේ කෂළ. අද ඒ 
ලළග තළ වවළගත කරනලළය කි තලළ. අිළ ඒ ිළිබබල විමග න කරේදී 
එතුමළ වවළගත කරන ද කළරණළ වකළ බළ, ඕන නේ එතුමළ 

එක්ක න කථළ කරළ, ඒ ිළයලර ටික ගගේන කියළ ඒ ලළග තළල 
ගදගේන - 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කරුණ වේබගේධගයගේ ඔබතුමළගේ 

අලධළනය ගයොමු කරලනලළ. ගරු මගේත්රීතුමළ, තුගේලන අතුරු 
ප්රහනය අශගේන. 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයාන්ත ගුණමවේකර මශතා 
(ஶண்புஷகு  ஆர். ம். பத் உதசஶந்த குைமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මගේ තුගේලන අතුරු ප්රහනය ගමයි.. මළ ගේ අේගමක්, 

අප්ගඳක් නෆති websites ගෆන කි තලළ ගනොගලි.. ගේලළ ලියළ ඳදිංචි 
ගලළ තිගබන නි ගලබ් අඩවි.  

ඒ නි ගලබ් අඩවි  ශරශළ ගේ රට ඇතුගෂේ ගේලළ ක්රියළ නමක 

ගලනලළ. එතගකොට ඔබතුමගේළ ඊගේ කි තලළ, 'එේ.තග  - ඇවට 
ගඳගනන දුරිගේ සිටි මිනිවළ' website එගක් තමි. ගේක 
තිගබගේගගේ කියළ. ඒ website එගක න ගේක share කරළ, රට 

දෆනුල න කරළ තිගබනලළ. ඒ දෆනුල න කිරීම ශරශළ තමි. 
ඳළග ලිගේගේතු මගේත්රීලරගයක් ශෆටියට මළ දෆනුල න වුගණ්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අ්රළමළතයතුමළ න, ඔබතුමළ න ඊගේ කරපු ප්රකළගේ 

තිබුගණ් ගමොකක්ද? 'එේ.තග  - ඇවට ගඳගනන මිනිවළ' කියන එක 
නිකේ මහිගේද රළජඳක් ක්රියළ නමක කරන website එකක් කියළ 
ගඳගේලළ ප්රචලිත කරගේන ගගේ තමුගේනළගේගවේළට ඕන වුගණ්. 

ගමොගක් ශරි ගේක දෆගේ තිබුණළ ගගේ. ලියළඳදිංචි වුණු වංවිධළන 
ශරශළ, නි ගනො න වංවිධළන ශරශළ, ලියළ ඳදිංචි වුණු website 
ශරශළ කරන ගේ ක්රියළමග ග නල නලගේන ඔබතුමගේළට බෆරි ඇි.? 

ඒලළ block කරගේන බෆරි ඇි.? ගසේවහබුක් කථළලක් ගමතෆනට 
අදළෂ නෆශෆ. ගේකට දෆගේ ගමොකක්ද ගගේනළ ක්රියළමළග ගය? 

 
ගු වාග ර්නායක මශතා 
(ஶண்புஷகு சஶகய த்நஶக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, ගමතුමළට මම කි තලළ ගගේ, ගේ ගෆන 

ගවොයළ බළ කියගේනේ කියළ. ගමතුමළ කියනලළ, මම වංග තදී 

499 500 
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නෆශෆ කියළ. ගමතුමළ ගශොටම දගේනලළ මම ගකොි. තරේ 

වංග තදීද කියළ. එතුමළට කරදරයක් වුණු ගලළග ත න මම වංග තදී 
වුණළ. කවුද වංග තදී නෆ නග න කියළ මම අශනලළ. යුේධය දිනගේන 
ශමුදළලට නළයක නලය දීපු ෆීල්ඩ් මළග ල් වර න ගසොගේගවේකළ 
මෆතිතුමළ සිරගත කගෂේ කවුද, අිළද? [බළධළ කිරීේ] 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගශොි., ගේ ගෆන අලධළනය ගයොමු කරගේන. ගබොගශොම 
වහතුතිි.. [බළධළ කිරීේ] 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයාන්ත ගුණමවේකර මශතා 
(ஶண்புஷகு  ஆர். ம். பத் உதசஶந்த குைமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, මට අලවහථළලක් ගදගේන. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මගේත්රීතුමනි, අතුරු ප්රහන තුන අලවළනි.. ගරු ඇමතිතුමළ 
ඒ ගෆන අලධළනය ගයොමු කරි.. [බළධළ කිරීේ] 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයාන්ත ගුණමවේකර මශතා 
(ஶண்புஷகு  ஆர். ம். பத் உதசஶந்த குைமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, මට රීති ප්රහනයක් මතු කරගේන 

තිගබනලළ.  
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගමොකක්ද රීති ප්රහනය? 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයාන්ත ගුණමවේකර මශතා 
(ஶண்புஷகு  ஆர். ம். பத் உதசஶந்த குைமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, ගමතුමළ ම ගේ නම වශගේ කරළ ගේ 

ප්රහනයට අදළෂ ගනොලන ිළිබතුරක් බළ දුගේනළ. ඒක මට ඔබතුමළට 
කියගේන ඕන. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ ත. ගමොකක්ද කියගේගගේ?  

 
ගු වාග ර්නායක මශතා 
(ஶண்புஷகு சஶகய த்நஶக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම නම වශගේ කගෂේ නෆශෆ, ගරු කථළනළයකතුමනි. 

 
ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයාන්ත ගුණමවේකර මශතා 
(ஶண்புஷகு  ஆர். ம். பத் உதசஶந்த குைமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, එතුමළ වංග තදී නෆශෆ කියළ මම 

කි තග ත ගේ ප්රහනයට අදළෂලි.. මම ගඳෞේගලික කළරණළලක් 
ග නග න නෆශෆ. එතුමළ ගඳෞේගලික කළරණළලක් ග නත එක ගෆන 
මට කනගළටුි.. ගමොකද, එතුමළ ක්රියළ නමක වුණු කළරණය 

වේබගේධල මම ගඳෞේගලිකල දගේනලළ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක ගේ 
ප්රහනයට අදළෂ කර ගගේන එඳළ.  

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගශොි., ගරු මගේත්රීතුමනි, ගබොගශොම වහතුතිි.. 

 
A350 ලර්ගම  ගුලන් යානා 3ක් ඇණවුේ කිීමම: 

විවනතර  
A350 க லஷஶனங்கள் மூன்றுக்கஶன தகஶள்லனவுக் 

கட்டமர : லஷபம் 
ORDER OF THREE A350 AIRCRAFT: DETAILS  

1345/16 

9. ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රළජය  ලයලවළය   වංලග ධන   අමළතයතුමළගගගේ   ඇස  
ප්රහනය - (1): 

(අ) (i) ඳසු ගිය රජය විසිගේ ශ්රී ංකගේ ගුලගේ වමළගමට 
A350 ලග ගගේ ගුලගේ යළනළ 3ක් ගගවීගේ ක්රමයට 
විගේශීය වමළගමකිගේ ඇණවුේ කර තිබ බල න; 

 (ii) නල රජය බයට ඳ නවීගමගේ ඳසු එම ඇණවුම 
අලංගු කෂ බල න; 

 (iii) ඇණවුම වළරග න AerCap  වමළගම ගිවිසුම 
අලංගු කිරීම වශළ ඇමරිකගේ ගඩොග  මිලියන 
97 ක ලගේදි මුදක් ඉල්ළ සිටි බල න; 

 (iv) ගුලගේ යළනළ මිදී ගනොගගේගගේ නේ, ඒලළ ගලන න 
ගුලගේ වමළගමකට විකිණීගේ ශෆකියළල තිබියදී, 
කෆබිනට් මණ්ඩය ගනොමග යලළ ලගේදි ගගවීම  
ිළිබබ වළකච්ඡළ කිරීමට 2016.09.07 දින කෆබිනට් 
අනුකළරක වවළල විසිගේ තීරණයක් ගගන ඇති 
බල න; 

 (v) එම ගුලගේ යළනළ ගලන න ගුලගේ වමළගමකට 
විකිණීම ගශෝ AerCap වමළගම විසිගේ ඉල්ළ ඇති 
ලගේදි මුද අඩු කිරීම වේබගේධගයගේ වළකච්ඡළ 
ගනොකර වශ කෆබිනට් අනුමතියකිගේ ගතොරල 
චරිත ර නල නග න මශතළ විසිගේ එලන ද ඊගේල් 
ඳණිවිඩයකට අනුල එම මුද ගගවීමට අ්රළමළතය 
කළග යළය විසිගේ කටයුතු කර ඇති බල න; 

 එතුමළ දගේගගේද? 

(ත) එමඟිගේ ශ්රී ංකළ රජයට සිදුව ඳළඩුල ශළ තග ක ක ශළනිය 
වේබගේධගයගේ ගනු බන ිළයලර කලගග ද යගේන එතුමළ 
ගමම වවළලට දගේලගේගගේද? 

(ඇ) ගනො එගවේ නේ, ඒ මගේද? 

 
அச ததஶறஷல்முற்சஷகள் அபஷலஷருத்தஷ அமச்சமக் 

மகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (I )  கடந்த அசஶங்கத்தஷனஶல் தலரஷநஶட்டு 

நஷறுலனதஶன்மஷலிருந்து ஸ்ரீ யங்கன் லஷஶனக் 

கம்பனஷக்கு A350 க மூன்று லஷஶனங்கமரக் 

தகஶடுப்பனவு அடிப்பமடஷல் தபறுலதற்கு 

தகஶள்லனவுக் கட்டமர அநப்பப்பட் 

டிருந்தததன்பமதயும்; 

 (ii )  புதஷ அசஶங்கம் பதலஷமற்மதன் பஷன்னர் 

மற்படி தகஶள்லனவுக் கட்டமர இத்துச் 

தசய்ப்பட்டததன்பமதயும்; 

501 502 



ඳළග ලිගේගේතුල 

 ( i ii )  தகஶள்லனவுக் கட்டமரமப் தபற்றுக்தகஶண்ட 

AerCap நஷறுலனம் உடன்படிக்மகம இத்துச் 

தசய்லதற்கஶக 9 7  ஷல்லின் தடஶயர் 

இறப்பீட்டுத் ததஶமக தஶன்மமக்  

மகஶஶஷஷருந்தததன்பமதயும்; 

 (iv )  லஷஶனங்கள் தகஶள்லனவு தசய்ப்படஶத 

பட்சத்தஷல், அலற்மம மலறு லஷஶன 

நஷறுலனங்களுக்கு லஷற்பமன தசய்லதற்கஶன 

இலும கஶைப்படுமகஷல், அமச்சமல 

மத் தலமஶக லறஷநடத்தஷ இறப்பீடு தசலுத்துலது 

ததஶடர்பஶகக் கயந்துமஶடுலதற்கு 2016.09.07 

ஆம் தஷகதஷன்று அமச்சமல உப குழுலஷனஶல் 

தஸர்ஶனஷக்கப்பட்டது ன்பமதயும்; 

 (v )  மற்படி லஷஶனங்கமரப் பஷமஷததஶரு லஷஶன 

நஷறுலனத்துக்கு லஷற்பமன தசய்தல் அல்யது 

AerCap நஷறுலனத்தஷனஶல் மகஶப்பட்டுள்ர 

இறப்பீட்டுத் ததஶமகமக் குமமத்தல் 

ததஶடர்பஶக மபச்சுலஶர்த்மத நடத்தஶது ற்றும் 

அமச்சமல அங்கஸகஶஷன்மஷ, தஷரு. சஶஷத்த 

த்லத்மதஷனஶல் அநப்பப்பட்ட ஷன்னஞ்சல் 

தசய்தஷதஶன்றுக்கு அம மற்படி 

ததஶமகமச் தசலுத்துலதற்கு பஷத 

அமச்சஶஷன் அலுலயகம் நடலடிக்மக 

டுத்துள்ரததன்பமதயும்; 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) அதன் மூயம் இயங்மக அசஶங்கத்துக்கு ற்பட்ட 

இறப்பு ற்றும் தபஶருரஶதஶப் பஶதஷப்பு ததஶடர்பஶக 

மற்தகஶள்ரப்படும் நடலடிக்மக ஶததன்பமத அலர் 

இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்மமல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Is he aware that - 

 (i) three aircraft of type A350 have been 

ordered for SriLankan Airlines Company 

by the previous Government on hire-

purchase system;  

 (ii) the aforesaid order has been cancelled by 

the new Government after assuming power; 

 (iii) the AerCap Company which had accepted 

the order asked for a compensation of US 

Dollars 97 million for the cancellation of 

the contract; 

 (iv) a decision has been taken by the Cabinet 

Subcommittee on 07.09.2016 to discuss 

regarding the payment of compensation, 

misleading the cabinet in spite of the 
possibility to sell the aircraft to another 

airlines company if they are not purchased 

by the Government; and 

 (v) action has been taken by the Prime 

Minister’s Office, going by an e-mail sent 

by Mr. Charitha Rathwatte, to pay the 

aforesaid amount of money without getting 
the Cabinet Approval and without 

conducting any discussion pertaining to 

selling the aforesaid aircraft to some other 

airline company or pertaining to getting a 
reduction in the amount of compensation 

claimed by the AerCap Company? 

(b) Will he inform this House of the steps that will be 

taken with relevance to the loss and economic 
damage caused to the Sri Lankan Government by 

this transaction?   

(c) If not, why? 

 
ගු කබීර් ශාෂීේ මශතා (රාජය ලයලවාය වංලර්ධන 
අමාතයතුමා) 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம் - அச ததஶறஷல்முற்சஷகள் 

அபஷலஷருத்தஷ அமச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, එම ප්රහනයට ිළිබතුර ගමගවේි.. 
 

(අ) (i) ඔ ත. 

 (ii) ඔ ත. 

 (iii) ඔ ත. එහි ගතොරතුරු අනුල වශගේ කර  තිගබන 
ප්රමළණය ශරි නේ A350 යළනළ තුනක් වශළ ලන 
ගිවිසුේ අලංගු කිරීගේ ගළවහතුල ඳශත ඳරිදි ග ත. 

 * (අ) ගුලගේ යළනළ තුන වශළ ගගලන ද මුදල් 
තෆගේඳතු ලන ඇගමරිකළනු ගඩොග  මිලියන 7.5ක 
මුද කල්බදු වමළගම ලන AerCap වමළගම විසිගේ 
රලළගනු ෆගබ්. 

 * (ත) ලළරික අටකිගේ ිළයවීම වශළ ගඩොග  මිලියන 
146.5ක ගළවහතුලක් වශ ගමහි අලවගේ ලළරිකය 
ගඩොග  මිලියන 56ක් ග ත. ගමහිදී ශ්රී ගේකගේ 
වමළගම විසිගේ ගඩොග  මිලියන 90.5ක මුළු 
ලටිනළකමකිගේ යුතු ලන ඳෂමු ලළරික 7 
ප්රමළදයකිගේ ගතොරල ගගලගේගගේ නේ ශළ 
ලග තමළනගේදී කල්බදු ඳදනම යටග න බළගගන 
ඇති, නිහඳළදක අනුක්රමික අංක (MSN) 627 දරන 
ගුලගේ යළනගයහි කල්බදු කළය දීග ත කරගේගගේ 
නේ ශළ අතිගග ක A330-200 ලග ගගේ ගුලගේ 
යළනයක් වශළ නල කල්බදු ගිවිසුමකට 
එෂෆගඹගේගගේ නේ ශළ මිහිගේ ංකළ වමළගම විසිගේ 
කල්බදු ඳදනම මත බළගගන තිබ ඳටු බ ගුලගේ 
යළනළ ගදගකහි කල් බදු ගිවිසුේ ශ්රී ගේකගේ ගුලගේ 
වමළගම ගලතට ඳලරගේගගේ නේ, අලවගේ ලළරිකය 
ලන ගඩොග  මිලියන 56 කඳළ ශෆරීමට එයළග කෆප් 
වමළගම එකෙ විය. ඒ අනුල ගගවිය යුතු ගළවහතුල 
ඇගමරිකළනු ගඩොග  මිලියන 90.5 දක්ලළ අඩු ග ත. 

  (iv)  නෆත. ගමම ගුලගේ යළනළලගේහි හිමිකළරි නලය ශ්රී 
ගේකගේ ගුලගේ ගවේලය වතු ගනොලන බෆවිගේ, ඒලළ 
විකිණීමට ශෆකියළලක් ගනොවීය.  

  ඒ කියගේගගේ, ඳසු ගිය කළගේ කල් බදු ක්රමය 
අ නවගේ කරන ගකොට  Exit Clause  එකක් ඒ 
ගිවිසුමට ඇතුෂ න කරළ නෆශෆ. ඒ නිවළ Exit 
Clause  එක අඳට අලළසිි..  

 (v) නෆත.  
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ගරු අ්රළමළතයතුමළගේ ගජයහඨ උඳගේක චරිත ර නල නග න 

මශතළ විසිගේ ගමම කල්බදු ගිවිසුේ  අගශෝසි කිරීම වේබගේධල ගරු 
අ්රළමළතයතුමළගේ උඳගදවහ ගුලගේ වමළගම ගලත දෆනුේ දීමට 
කටයුතු කරන දි. ඉගේ අනතුරල ඒ වේබගේධල තග ක ක 
කෂමනළකරණ කමිටුග ත අනුමෆතිය ද බළ ගෆනීමට ගුලගේ වමළගම 

විසිගේ කටයුතු කරන දී.  

(ත) රජයට ඳළඩුලක් ගශෝ තග ක ක ශළනියක් සිදුවී නෆත. 

(ඇ) අදළෂ ගනොග ත. 

 

ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමළ කියනලළ ඳළඩුලක් නෆශෆ කියළ. 

ශෆබෆි., ඔබතුමළ ඳසුගිය දළ කෆබිනට් එකට ඉදිරිඳ න කෂ 

ප්රකළයක් වේබගේධල අගමෆතිතුමළ  න ඔබතුමළට ගශොටම ගදොවහ 

කි තලළ, අරලියගශ මගේදිරයට ගගගේලළ. ඒක ගලනම ගදයක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ගමම ගුලගේ යළනළ තුන ගගගේවීම වශළ කෂ 

ඇණවුම අලංගු කිරීම වශළ කෆබිනට් මණ්ඩය 2015 ජනලළරි 

මළවගේ 15 ලෆනි දළ -නල තණ්ඩුල බයට ඳ න වුණළට ඳසුල- 

තීගේදුලක් ග නතළ. කෆබිනට් මණ්ඩය එම තීගේදුල අරගගන 

ඔබතුමළගේ අමළතයළංයට උඳගදවහ ගදනලළ, "ගමය අලංගු 

කිරීගේදී එයළග කෆප් වමළගම විසිගේ ගඩොග  මිලියන 97ක එගශම 

නෆ නනේ 156ක මුදක් ඉල්නලළ, ගේක negotiate කරගේන" 

කියළ. ඒක තමි. ඔබතුමගේළට දුගේ අනුමෆතිය. එි.ගේ එශළට 

අනුමෆතියක් නෆශෆ. මුදල් ගගලගේන අනුමෆතියක් ගදගේගගේ නෆශෆ. 

අලංගු කරගේන අනුමෆතිය ගදනලළ, negotiate කරගේන කියනලළ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමළගගගේ අශගේගගේ ගේකි.. 

එයළග කෆප් වමළගම එක්ක වළකච්ඡළ කිරීමට කෆබිනට් මණ්ඩය 

විසිගේ අනුමෆතිය ගදගේගගේ, විය වළර ඇමතිලරයළ ශෆටියට 

ඔබතුමළල දෆනුල න ගනොකරි.; අමළතයළංගේ ගල්කේලරයළ 

දෆනුල න ගනොකරි.; අමළතයළංගේ ගල්කේ විසිගේ ඳ න කරන ද 

නිගයෝනේතයළ වේබගේධ කර ගනොගගනි.; ගල්කේලරයළ විසිගේ 

යලපු ලිිළ තුගනගේ කිසිම ලිිළයක් ගණගේ ගගේගගේ නෆතුලි.. 

ශ්රීගේකගේ ගුලගේ වමළගම ගමලෆනි ගිවිසුමක් අ නවගේ කරගේගගේ, 

කෆබිනට් අනුමෆතියක් නෆතුලි.; නීතිඳතිගේ උඳගදවහ ගගේගගේ 

නෆතුලි.. අඩු ගණගගේ විය වළර ඇමතිලරයළ ශෆටියට සිටින 

ඔබතුමළ ගශෝ දෆනුල න කගෂේ නෆශෆ. ඔබතුමළ එක්ව න ජළතික 

ඳක්ගේ මශ ගල්කේතුමළ. ගරු ගයගේත කරුණළතික මශ නමයළ 

නේ කමක් නෆශෆ කියමුගකෝ. එතුමළ අලුතිගේ ඳෆමිණි ඇමතිතුමළ 

කියමු ගකෝ. 

ඔබතුමළ තමි. එක්ව න ජළතික ඳක්ගේ මශ ගල්කේතුමළ. ගේ 

ගනු - ගදනුල කරන ගකොට අඩු ගණගගේ විය වළර ඇමතිතුමළ ගශෝ 

දෆනුල න කගෂේ නෆශෆ. ගේ ගනු - ගදනුල කිරීගේදී ශ්රීගේකගේ 

එයළග ි.ගේ ගුලගේ වමළගම විය වළර ඇමතිලරයළ ශෆටියට 

තමුගේනළගේගවේල වත ඳශකට, ඳි.වයකට ගණගේ ග නග න නෆශෆ. 

ශ්රීගේකගේ එයළග ි.ගේ ගුලගේ වමළගම තමුගේනළගේගවේගේ 

අමළතයළංය යටග න තිගබන තයතනයක්. ගේ ගනු - ගදනුල වශළ 

කෆබිනට් අනුමෆතියක් නෆශෆ; නීතිඳතිගගගේ අශළ නෆශෆ; 

අමළතයළංගේ ඇමතිලරයළ දෆනුල න කරළ නෆශෆ; ගල්කේලරයළ 

දෆනුල න කරළ නෆශෆ; ලියුේ තුනක් ගණගේ අරගගන නෆශෆ. ඒ 

කිසිම කටයු නතක් කරගේගගේ නෆතුල ශ්රීගේකගේ එයළග ි.ගේ ගුලගේ 

වමළගම AerCap වමළගම න එක්ක ගිවිසුම අ නවගේ කරළ ලළරික 

ගදකකු න ගගලළ තිගබනලළ. ඊට ඳවහගවේ තමි. ගේ වේබගේධගයගේ 

තමුගේනළගේගවේල දෆනුල න කගෂේ. තමුගේනළගේගවේ ඒක 

ිළිබගගේනලළද? 

ගු කබීර් ශාෂීේ මශතා 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ගරු මගේත්රීතුමළ ප්රහන කිහිඳයක් 
ඇහුලළ. එකක් තමි. අරලියගශ මගේදිරයට කෆලළ බෆගේනළය 

කියපු කථළල. මම ඒක වවගේගගේ ගමගශමි.. ඳසුගිය තණ්ඩුල 
කළගේ හිටපු ජනළධිඳතිතුමළගේ කළගේ අරලියගශ මගේදිරයට 
ගගනෆල්ළ මෆති ඇමතිලරුගේට තඩිබළපු ශෆටි තමි. අිළ දගේගගේ. 

ඔබතුමගේළ වයගලළ ගලවු-ගලවුළ තමි. ගිගේ. අඳට ඒ 
විධිගේ කිසිම වයක් නෆතුල ගිහිල්ළ අගප් අගමෆතිතුමළ න එක්ක 
ඕනම ගදයක් කථළ කරගේන පුළුලගේ ඳරිවරයක් තිගබනලළ. ඒ 
නිවළ මට නේ කිසිම බඳමක් සිදුවුගණ් නෆශෆ. මම ඒක 

ඳෆශෆදිලිල කියනලළ. එතුමළ කිසිම බඳමකිගේ ගතොරල තමි. 
කටයුතු කගෂේ. 

ගදලනුල මට කියගේන පුළුලගේ, ගේක අලංගු කරගේගගේ 

නෆතුල ගලන කරගේන විකල්ඳයක් තිබුගණ් නෆශෆ කියන කළරණය. 
විය වළර ඇමතිලරයළට නිසි ගගෞරලය ගනොදීගේ පග ලළදග ය 
තරේව ගලගේගගේ මහිගේද රළජඳක් මශ නමයළගේ කළගේි.. 

ගමොකද, මහිගේද රළජඳක් මශ නමයළ ඒ ගුලගේ යළනළ ටික ගගේගගේ 
කෆබිනට් අනුමෆතිය ගනොමෆතිලි.. විය වළර ඇමතිලරයළ ගශෝ 
නිගයෝජය ඇමතිලරයළ ගශෝ ගනොදෆනුල නල තමි. එදළ ගුලගේ යළනළ 

ග නග න. ඒ නිවළ ලෆරදි ගදකක් කරළ එක ලරදක් නිලෆරදි කරගේන 
බෆශෆ. මම න කියගේගගේ, ඔ ත, ප්රහනයක් තිබුණළ කියළි.. එහි 
ක්රමග තදය ගමොකක්ද කියළ විය වළර ඇමතිලරයළ ශෆටියට 
ප්රමළණල න ගව මළල දෆනුල න කරළ තිබුගණ් නෆශෆ. ඒ නිවළම 

තමි. මම කෆබිනට් ඳ්රිකළලක් දෆේගේ මගේ අි.තිය තරක්ළ 
කරගේන; මගේ අි.තිය වශතික කරගේන. 

 
ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කිසිගවේ නම ඔබතුමළ දෆනුල න කරළ තිබුගණ් නෆශෆ. 

 
ගු කබීර් ශාෂීේ මශතා 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නෆශෆ, නෆශෆ. ඒක ලෆව්දිි.. වෆප්තෆේබග  මළවගේ 07ලෆනි දළ 
තග ක ක කෂමනළකරණ කමිටුලට - CCM එකට - දීග තල මළ විසිගේ 

කරුණු ඳෆශෆදිලි කෂළ, ගේ ගනු ගදනුල අලෂංගු කෂ යුතුි. කියළ. 
නමු න ගේ ගනු - ගදනුල අලෂංගු කිරීගේදී මම දිගටම කි තග ත 
"රටට ඇති ලන ඳළඩුල උඳරිමල අලම කරගේන අිළ ක්රම කීඳයක් 
අනුගමනය කරමු" කියළි.. ඒ ිළිබබල දෆනුල න කෂළට ඳවහගවේ 

තමි. ගේ ගනු - ගදනුල අලෂංගු කරගේනට තීරණය කරගේගගේ. 
නමු න අලවළනගේදී යේ යේ ගේලල් ක්රියළ නමක කරනගකොට 
ඇමතිලරයළ ශෆටියට මළ දෆනුල න වු ගණ් නෆශෆ.  

 
ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගශොි.. ගබොගශොම වහතුතිි..  

වියය වළර ඇමතිලරයළ ශෆටියට න, ගේ තණ්ඩුග ත ඉගේන 

ප්රබ කෆබිනට් ඇමතිලරගයක් ශෆටියට න, ගේ තණ්ඩුග ත ප්රධළන 
ගකොටවහකළරගයක් ලන එක්ව න ජළතික ඳක්ගේ මශ ගල්කේතුමළ 
ශෆටියට න තමුගේනළගේගවේගේ තයතනයක් ගේ ලළගේ ගනු 

ගදනුලක් කිරීගේදී ඔබතුමළල දෆනුල න ගනොකිරීම ිළිබබල ඔබතුමළ 
ිළිබග නතළ. ඒ වේබගේධගයගේ මළ ඔබතුමළට වහතුතිලගේත ලනලළ.  

505 506 



ඳළග ලිගේගේතුල 

මගේ ගදලෆනි අතුරු ප්රහනය ගමයි., ගරු ඇමතිතුමළ. මගේ 
ෂෙ චරිත ර නල නග න මශතළ විසිගේ යලන ද e-mail ඳණිවුඩගේ 
ිළටඳත තිගබනලළ. එතුමළගේ BlackBerry එගකගේ තමි. e-mail 

ඳණිවුඩය යලගේගගේ. එතුමළගේ BlackBerry එගකගේ තමගේගේ 
වගශෝදරයළට e-mail  ඳණිවුඩයක් යලනලළ. කවුද, වගශෝදරයළ? 
ශ්රීගේකගේ ගුලගේ වමළගගේ විධළයක නිධළරියළ, ර නල නත 

මශ නතයළ. අි.යළ මල්ලිට e-mail  ඳණිවුඩයක් යලනලළ, තමගේගේ 
BlackBerry එගකගේ "Hon. Prime Minister has given the 
instructions to go ahead" කියළ.  වියය බළර ඇමතිලරයළ සිටියදී 

චරිත ර නල නග න තමි. ගේලළ තීරණය කරගේගගේ කියළ ඔබතුමළ 
ිළිබගගේනලළ. කෆබිනට් මණ්ඩය වමෙ වළකච්ඡළ කරගේන කියළ 
තිබියදී කෆබිනට් මණ්ඩය වමෙ වළකච්ඡළ කරන එක ඳෆ නතකට 

දළළ චරිත ර නල නග න තීරණ ගගේනලළ. චරිත ර නල නග න ද අද ගේ 
තණ්ඩුග ත තීරණ ගගේගගේ? 

 අි.යි., මල්ලිි.ද අද ගේ තයතනය ඳල නලළගගන යගේගගේ? 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමළගගගේ ගේ කළරණය අශනලළ. ගේ 

කටයු නත සිේධ වුණළට ඳසුල නමත්රීඳළ සිරිගවේන 
ජනළධිඳතිලරයළ කෆබිනට් ඳත්රයට ඔබතුමළට ගදන නිග ගේය 
ගමොකක්ද? "මිගේ ඉදිරියට සියලුම තග ක ක ප්රහන වේබගේධගයගේ 

කෆබිනට් ඳ්රිකළ විය වළර ඇමතිලරයළ විසිගේ ඉදිරිඳ න කෂ යුතුය" 
කියළ එතුමළ ගේ කෆබිනට් ඳ්රිකළලට නිග ගේයක් දමනලළ. 
"ශ්රීගේකගේ ගුලගේ වමළගගේ Cabinet Paper එක ඔබතුමළ 

දමගේන" කියළ ජනළධිඳතිලරයළ කියනලළ. අද ලරළගේ Cabinet 
Paper එක දමගේගගේ මලික් වමරවික්රම මශ නමයළි.. අද ගල් අඟුරු 
ිළිබබ කෆබිනට් ඳ්රිකළල දමගේගගේ රනිල් වික්රමසිංශ මශ නමයළි.. 

ශ්රීගේකගේ ගුලගේ වමළගගේ Cabinet Paper එක දමගේගගේ ගලන 
කවුරුල න. ගමොකක්ද ගේ ගලළ තිගබගේගගේ, ගරු ඇමතිතුමනි? 
ඇි., තමුගේනළගේගවේළ විය වළර ඇමතිලරු ගලළ ඉගේගගේ? 

තමුගේනළගේගවේළගේ ඇමතිකේ ගමොකටද?  

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමළගේ ිළිබතුර බළගදගේන. 

 
ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මට ගඳොඩ්ඩක් කියගේන ඉඩ ගදගේනගකෝ, ගරු 
කථළනළයකතුමනි. ගේක රගට් බරඳතෂ ප්රහනයක්. 

තමුගේනළගේගවේට ඒක ප්රහනයක් ගනොගලගේන පුළුලගේ.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නෆශෆ, මම කියගේගගේ ගරු ඇමතිතුමළට ිළිබතුරු ගදගේන 
අලවහථළල ගදගේන කියළි.. 

 

ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ිළිබතුරු ගදගේන ඉවහවර ගලළ ප්රහනය අශගේන එඳළ යෆ, ගරු 
කථළනළයකතුමනි.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉතිගේ තමුගේනළගේගවේ ප්රහනය අශගේන. 

ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මට ප්රහනය අශගේන ඉඩ ගදගේන. තමුගේනළගේගවේ ඔතෆන ඉගේ 
ඳනිනලළ ගගේ. ඉවහවර ගලළ මට අශගේන ගදගේන ගකෝ.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමළ කබ ගලගේන එඳළ. ප්රහනය අශගේන. 

 
ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කබ ගලගේන ගදයක් නෆශෆ. තමුගේනළගේගවේ තමි. කබ 
කරගේගගේ. ගඳොඩ්ඩක් ඉගේනගකෝ. ගේක මගේ ගලළල.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ගමය ඉතළම කනගළ  ටුදළයක පග ලළදග යක්. 
විය වළර ඇමතිලරගයක් ඉගේගදේදි, එතුමළ ඳෆ නතකට දමළ 

අරලියගශ මගේදිරගේ කෆබිනට් ඳ්රිකළ ශදනලළ. එතෆනිගේ කෆබිනට් 
ඳ්රිකළ ශදළ අ්රළමළතයතුමළගේ උඳගේකතුමළගේ BlackBerry 
එගකගේ e-mails යලළ තීගේදු ගගේනලළ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමළ 

ගනොදෆනුල නල ගේ ගනු - ගදනුල සිේධ කෂළය කියළ  ඔබතුමළ 
ිළිබග නතළ. ඳෆශෆදිලිලම, ගේ ගනු - ගදනුල නීතියට ඳටශෆනිල කෂ 
ගදයක්. ගමහි ගශොරකම ගෆන අඳ ගලනම කියගේනේ. මුදල් 

ඇමතිලරගයකුගේ සුදු, මශත උඳගේකතුමළ එගශේ ගිහිගේ 
negotiate කරළ කරපු ඒ ගනුගදනු ගෆන මම ඔබතුමළට -[බළධළ 
කිරීමක්] නෆශෆ, නෆශෆ. ඒලළ ගලනම මම ඔබතුමළට කියගේන 

ගදනලළ. ගේගකදි මම ඔබතුමළට දමයක ගදොවක් කියගේගගේ 
නෆශෆ. ඔබතුමළ ගෆන මට කිසිම ප්රහනයක් නෆශෆ. එක්ව න ජළතික 
ඳක්ගේ මශ ගල්කේතුමළට චරිත වශතිකයක් ලියළ ගදගේන 
පුළුලගේ. ඔබතුමළ ගෆන ගෆටලුලක් නෆශෆ. ගේක තමුගේනළගේගවේ 

අඳශසුතළලට ඳ න කරළ, විය වළර ඇමතිලරයළ ශෆටියට කටයුතු 
කරන තමුගේනළගේගවේ වත ඳශකට ගණගේ ගගේගගේ නෆතිල, 
කෆබිනට් මණ්ඩය ගනොමෙ යලළ,  චරිත ර නල නග නගේ 

BlackBerry එගකගේ යලපු email එකට කෂ දෂිත ගනුගදනුලක් 
කියළ තමුගේනළගේගවේ ිළිබගගේනලළද?  

  
ගු කබීර් ශාෂීේ මශතා 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කථළනළයකතුමනි,  ශ්රීගේකගේ ගුලගේ වමළගගේ ප්රධළන 

අි.තිය තිගබගේගගේ රජයට. එගශම නේ, මුදල් අමළතයළංයට ඒ 
golden share එගක් අි.තිය වශ හිමිකළරි නලය තිගබනලළ. ඒ නිවළ 
ගේ ඇණවුම අලෂංගු කිරීම චරිත ර නල නග න මශතළගේ e-mail 

එකකට ශරි, SMS එකකට ශරි කරපු ගදයක් ගනොගලි. කියන එක 
මළ ඳෆශෆදිලිල ගේ වවළලට කියගේන ඕන. ගේ ගයෝජනළල CCEM 
එකට වෆප්තෆේබග  මළවගේ ශ නගලනි දළ ඳෂමුගලගේම ඉදිරිඳ න 

කගෂේ මළ විසිගේමි.; මගේ අමළතයළංය විසිගේමි.. ඊට ඳසුල 
වෆප්තෆේබග  මළවගේ විසිඅටගලනි දළ CCEM වළකච්ඡළග තදී, මුදල් 
අමළතයළංය වශ AerCap වමළගම   ශ්රීගේකගේ ගුලගේ වමළගම 

වමෙ වේබගේධ ගලළ වළකච්ඡළලක් කරළ ගේ ඇණවුම අලංගු 
කිරීමට යන ගළවහතුල තීරණය කරගේන කියළ උඳගදවහ දුගේනළ. ඒ 
අනුල  තමි. ඔක්ගතෝබග  මළවගේ දශගලනි දළ CCEM එගක් 

අනුමෆතිය බළ ගගන, ඔක්ගතෝබග  දශඅටගලනි දළ කෆබිනට් 
මණ්ඩය ගේ වශළ එකෙතළල -අනුමෆතිය- බළ ගදගේගගේ.  චරිත 
ර නල නග න මශතළ උඳගේකයළ ශෆටියට එතෆන වළකච්ඡළ වුණු 
ගදය SMS ඳණිවුඩයක් මඟිගේ දෆනුේ දුගේ  එක ඳමණි. සිදු ගලළ 

තිගබගේගගේ. ඒ නිවළ ඒ SMS ඳණිවුඩය ශරශළ ගශෝ e-mail එක 
ශරශළ ගේ ගනු - ගදනුල ක්රියළ නමක වුගණ් නෆශෆ. 
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ගදගලනි කළරණය ගේකි.. මගේ අමළතයළංය ගග  ය 

අමළතයළංය වුණළට මුදල් අමළතයළංයට න ගමහි ගකොටවහ 
තිගබනලළ. මගේ අමළතයළංයට අි.ති බෆංකුල, ඒ ලළගේම රළජය 
තයතනල අි.තියක් මුදල් අමළතයළංයට න තිගබනලළ, 
වළණ්ඩළගළරය ඒලළට වේබගේධ ලන නිවළ. අිළ වමශර කෆබිනට් 

ඳ්රිකළ ගශෝ වමශර තීරණ ගගේන වළකච්ඡළ කරගේගගේ මුදල් 
අමළතයළංය න එක්ක එකතු ගලළි.. ගරු මගේත්රීතුමළ 
විගේගයගේම මතු කෂ කළරණළල තමි. ගේ ඇණවුම අලංගු 

කිරීම ගශොරකමක්ය කියන එක. එගශම එතුමළ කියපු නිවළ මළ 
හිතනලළ, ඒකට න උ නතරයක් ගදගේන මට යුතුකමක් තිගබනලළ 
කියළ.  

ඳෂමුගලගේම, ගේ ගුලගේ යළනළ ශතර කල් බදු ක්රමය යටග න 
ගගේන ගිවිසුම අ නවගේ කිරීගේදී ගශොකරමක් සිේධ ගලළ තිගබන 
බල ගඳනී යනලළ, ගරු කථළනළයකතුමනි.  

ඒක න මළ ගේ වවළලට කියගේන ඕන. එක ගුලගේ යළනළලකට 
මළවයකට එකෙ ගලළ තිගබන ගණන ගඩොග  මිලියන 1.4ි.. 
නමු න ඳලතින මි ගඩොග  950,000ි.. ඒ කියගේගගේ ගුලගේ 
යළනයකට මළවයකට ගගලන ගණන ගඩොග  මිලියන 450,000ක් 

ලෆඩිි. කියන එකි.. ඒලළ ගණගේ ශදළ බන ගකොට-  

 
ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇමතිතුමළ,- 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මගේත්රීතුමළ, එතුමළට ිළිබතුර ගදගේන අලවහථළල ගදගේන. ඊට 

ඳසුල ඔබතුමළට අලවහථළල ගදගේනේ.  

 
ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Quotations ගකෝ?  

 
ගු කබීර් ශාෂීේ මශතා 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Quotations තිගබනලළ. මම quotations ගදගේනේ.  

 
ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගකෝ ගඳගේලගේන. දෆගේ එලගේන.  

 
ගු කබීර් ශාෂීේ මශතා 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මළ ඒලළ table කරගේනේ. ඔබතුමළට දෆගේ ගදගේන ඕන නෆශෆ. 
මම ඒලළ table කරගේනේ.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අමළතයතුමනි, ඔබතුමළ ිළිබතුර ගදගේන. ගරු මගේත්රීතුමළට 
ප්රහන අශගේන අි.තිය තිගබනලළ. ගරු අමළතයතුමළට ිළිබතුරු 
ගදගේන අි.තිය තිගබනලළ.    

ගු කබීර් ශාෂීේ මශතා 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඒ අනුල ගුලගේ යළනළ තුනක් ගලනුගලගේ අවුරුදු 12කට ගඩොග  
මිලියන 644ක ඳළඩුලක් ගලනලළ. ගරු කථළනළයකතුමනි, ගඩොග  

950,000ි. ගඩොග  මිලියන 1.4ි. අතර ගලනව ගඩොග  
450,000ි..  ගුලගේ යළනළ තුනක් ගලනුගලගේ අවුරුදු 12ක් ඒ 
විධියට ගගවීේ කෂළම රටට ඇති ලන ඳළඩුල රුිළයල් බිලියන 32ි.. 

ඒ commission එකක්. ඒ commission එක නිවළ තමි. 
ප්රමළණල න ගණනට ලඩළ ලෆඩිගයගේ ගිවිසුේ අ නවගේ කර 
තිගබගේගගේ. අිළ ඒ රුිළයල් බිලියන 32 ඳළඩුල විඳිනලළද? ඒ නිවළ 
අිළ ගේ ගිවිසුම අි.ගේ කෂළ. අිළ ගඩොග  බිලියන 13කට තමි. ගේ 

ගිවිසුම cancel කරගේගගේ. ඒ ශරශළ ඊට ලඩළ ළවයක් අිළ රටට 
බළ ගදනලළ.  

ඒ විතරක් ගනොගලි.. Operational loss එකක් තිගබනලළ. 

A350 ගුලගේ යළනළ කියගේගගේ දුර ගමගේ -ඳෆය 20ක් විතර- යගේන 
පුළුලගේ ගුලගේ යළනළි.. නමු න අිළ දෆගේ උඳරිම ලගයගේ යගේගගේ 
ඳෆය 12 ගමගේ ලළර ඳමණි.. එදළ කිසිම ිළිබගලෂක් නෆතිලි. 

ගමතුමගේළ ගකොවහ ඇට ගගේනලළ ලළගේ; three-wheelers 
ගගේනලළ ලළගේ කල් බදු ක්රමයට ගේ ගුලගේ යළනළ ගගේන වෆසුේ 
කගෂේ.  

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඒ මදිලළට තල න ගුලගේ යළනළ - A350-
900 Airbus - 4ක් ඉල්ලුේ කර තිගබනලළ. ඒ ගිවිසුම න තලම 
cancel කරළ නෆශෆ. ඳසුගිය තණ්ඩුල  කතළ කර තිගබගේගගේ ඒ 
එක ගුලගේ යළනළලක් ගඩොග  මිලියන 200ක් ලන ගව ගගේනි..  

ඒ ගුලගේ යළනළ ශතරකට ගඩොග  මිලියන 800ක් ගගලගේන 
ඕන. අද ඒ එක ගුලගේ යළනළලක් ගඩොග  මිලියන 120කට ගගේන 
පුළුලගේ.  එතගකොට ගේලළ ගශොරකේ, ලංචළ ගනොගලි.ද? ගේ 

ගනුගදනු අලංගු කරගේන යන ගකොට ඒ ගෆන විඳක්ගයගේ ප්රහන 
කරනලළ. මම කියගේගගේ ගේකි.. ගේ ක්රමග තදගේ ප්රහනයක් 
තිගබගේන පුළුලගේ. නමු න, ගේක තමි. ඇ නත ත න නලය. එදළ ගේ 

විධිගේ ලෆව්දි ලෆඩ කෂළ. කවුරු ගකොි. ඳෆ නග න ඉගගන ලෆව්දි 
ලෆඩ කෂ න ඒ ගලනුගලගේ අිළ කථළ කරගේන ඉගේනලළ, ගරු 
කථළනළයකතුමනි. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුගේලෆනි අතුරු ප්රහනය අශගේන, ගරු මගේත්රීතුමළ. 

 
ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මගේ තුගේලෆනි අතුරු ප්රහනය ගමයි..  

ගරු ඇමතිතුමනි, ශ්රීගේකගේ ගුලගේ වමළගම ගුලගේ යළනළ මිදී 
ගෆනීගේදී අගප් තණ්ඩුල කළගේ දණයක් සිේධ වුණළ නේ ඒලළ 

ගශොයළ බගේන. ශෆබෆි.,  ඔබතුමළ ඒලළ ඔය ගකොෂ ගඳගේලළ 
ගමතෆන කි තලළට අඳට ිළිබගගේන බෆශෆ. ගේ තණ්ඩුල බයට ඳ න 
ගලළ අවුරුදු ගදකක් ගලනලළ. ඒ න, ශ්රීගේකගේ ගුලගේ වමළගමට 
ගුලගේ යළනළ ගෆනීගේ ගශොරකම ිළිබබල එක මිනිගශක්ල න තලම 

හිගග  දළළ නෆශෆ.   

ගදලෆනි කළරණය ගමයි., ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමළ කියනලළ, 
ගුලගේ යළනළලකට මළවයකට ගගලගේන එකෙ ගලළ තිගබන 

ගණන US Dollars 950,000ි. කියළ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමළ 
Emirates website එකට ගිහිල්ළ බගේන.  
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ඒ ගගොල්ගේ ගගේනලළ, A330 ගුලගේ යළනළ 100ක්. ඔබතුමළ 

ගිහිල්ළ බගේන, Qatar Airways website එකට. ඔවුගේ ඒ ගුලගේ 

යළනළ 72ක් මිදී ගගේනලළ. ඒ ගගොල්ගේට ගුලගේ යළනළලක් ගගේන 

ලෆය ලගේගගේ කීයද කියළ ඔබතුමළ අශගේන. ඔබතුමළ ඔය දීළ 

තිගබන විවහතර වේපග ණ ගබොරුලක්. මම ඒක ිළිබගගේගගේ නෆශෆ. 

ඔබතුමළ පුළුලගේ නේ ඒ ගතොරතුරු වවළගත කරගේන. Emirates 

එකට ඒ යළනළලක් දීළ තිගබගේගගේ US Dollars 1.28 

millionලට. ඒක ගොකු ගුලගේ යළනළලක්. ගරු ඇමතිතුමනි, අිළ 

ගගේගගේ ගුලගේ යළනළ තුනක්. ගුලගේ යළනළ 100ක් ගගේන ගකොටි., 

තුනක් ගගේන ගකොටි. මිගහි ගලනවක් තිගබනලළ. ශෆබෆි., 

ශ්රීගේකගේ ගුලගේ වමළගම ගුලගේ යළනළ ගෆනීගේදී ගශොරකමක් 

ගලළ තිගබනලළ නේ ඒ ගෆන ඳෆමිණිලි කරගේන යගේන. අිළ න  

ඉගේනලළ ඒ ගෆන ගශොයළ බගේන. ශෆබෆි., ඔබතුමළ ඔය කියන 

තග කය අිළ ිළිබගගේගගේ නෆශෆ; රගට් මිනිවහසු ිළිබගගේගගේ නෆශෆ. 

ගමොකද, තණ්ඩුලට අවුරුදු ගදකක් ගිහිල්ළ න අද ගලනගතක් ශ්රී 

ගේකගේ ගුලගේ වමළගම වේබගේධ සිේධියකට  කිසිම පුේගගයකු 

අ න අඩංගුලට අරගගන නෆති නිවළ. ඔබතුමළගේ ඔය තග කය මම 

ිළිබගගේගගේ නෆශෆ.  

ඔබතුමළ කි තලළ, ඇමතිලරුගේගේ විය වේබගේධගයගේ. එගශම 

නේ, කෆබිනට් ඳ්රිකළලක් දළළ තිගබන එක න ගබොරුලක්. 

ජනළධිඳතිතුමළ කියනලළ ගගේ, විය වළර ඇමතිලරයළ Cabinet 

Paper එකක් දළළ තිගබනලළ කියළ. එගශම නේ, ජනළධිඳතිතුමළ 

ගේ විය ගෆන දගේගගේ නෆශෆ. එගශම නේ, එතුමළ ගනොදෆනුල නල 

තමි. ගේ Cabinet Paper එකට නිග ගේය දීළ තිගබගේගගේ. ඒ 

ගදලෆනි කළරණය. 

ගරු ඇමතිතුමනි,  ඊෂෙට ඔබතුමළ අලවළනගේ කි තලළ චරිත 

ර නල නත මශ නමයළගේ e-mail එකට ගනොගලි. ගේක වුගණ් 

කියළ.  

 
ගු වාග ර්නායක මශතා 
(ஶண்புஷகு சஶகய த்நஶக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka ) 
Sir, I rise to a point of Order.-[Interruption.] 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ගරු වළග ර නනළයක ඇමතිතුමළ, ගමොකක්ද 

ඔබතුමළගේ point of Order එක? 

 
ගු වාග ර්නායක මශතා 
(ஶண்புஷகு சஶகய த்நஶக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Sir, Standing Order  No. 29 (2) states, I quote: 

 

"A question must not be made the pretext for a debate."  

But this is going on and on. There is a Debate taking 
place here.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

No, he clarified the third Supplementary Question. 

ගු වාග ර්නායක මශතා 
(ஶண்புஷகு சஶகய த்நஶக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
These are not questions. Questions must be brief and 

Supplementary Questions must relate to the subject.-

[Interruption.]  
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මගේත්රීතුමනි, ගකටිගයගේ ප්රහනය අශගේන. ඔබතුමළට හිටි 
ගමගේ තරශළ යනලළ. නමු න ඒක ගකටිගයගේ අශගේන.  

 

ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ලෆඩ බන අගමෆතිතුමළ අද- 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමළ  ප්රහනය අශගේන.  
 

ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ප්රහනය තමි. අශගේගගේ. ලෆඩ බන අගමෆතිතුමළ තමි. ඒ රීති 
ප්රහනය ගගනළග ත. [බළධළ කිරීමක්] අගමෆතිතුමළ නෆති නිවළ ලෆඩ 

බන අගමෆතිතුමළ රීති ප්රහනය ගගනළලළ. අර " කිං, කිං" කියන 
විට ගමොකක්ද කියන එක්ගකනළට තරශළ යනලළ ලළගේ තමි.. 
[බළධළ කිරීමක්] ශරි, ප්රහනයක් නෆශෆ. 

ගරු ඇමතිතුමළ, දෆගේ ඔබතුමළට ග නගරනලළ ගගේද ඒ ගකොමිවහ 
ගශපු කට්ටිය නෆඟිටළ කථළ කරනලළ කියළ. ඒ අයල ගබ්රගේන 
කථළ කරන ශෆටි ඔබතුමළට ගප්නලළද? කබීග  ශළෂීේ ගශොි.. 
ගබෝතල් ලතුර තිගබනලළ නේ ගබොගේන පුළුලගේ, ප්රහනයක් නෆශෆ.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රහනය අශගේන,  අලවහථළල දුගේනළම ඔබතුමළ අගේතයට යනලළ 
ගගේ.  ඔබතුමළට තරශළ යනලළ. 

 
ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අශනලළ, අශනලළ. ගේ අශනලළ.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමළට තරශළ යනලළ ගගේ. අදළෂ ප්රහනය අශගේන.  [බළධළ 
කිරීමක්] 

 

ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

තලම තරශළ ගිගේ නෆශෆ, ගරු කථළනළයකතුමනි. තලම තරශළ 

ගිගේ නෆශෆ, තලම නෆශෆ; තලම නෆශෆ. [බළධළ කිරීමක්] තල 
ටිකකිගේ තරශළ යනලළ. තලම නෆශෆ. [බළධළ කිරීමක්] 

ගරු ඇමතිතුමනි, ශ්රීගේකගේ ගුලගේ වමළගගේ වවළඳතිතුමළ 

ඔබතුමළගේ ගල්කේතුමළට ගදවෆේබග  මළවගේ එලපු ලියුම ඔබතුමළ 

511 512 

[ගරු මහිගේදළනගේද අලු නගමගේ මශතළ] 
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ෂෙ තිගබනලළද? ශ්රීගේකගේ ගුලගේ වමළගගේ වවළඳතිලරයළ ගේ 

ගිවිසුම අ නවගේ කිරීම ිළිබබල ඔබතුමළගේ ගල්කේලරයළට 
ලියුමක් එලනලළ. ඒ ලියුගේ එතුමළ අශළ තිගබනලළ,  
ඇමතිලරයළල  දෆනුල න ගනොකර ගේ ගිවිසුම අ නවගේ කගෂේ ඇි. 
කියළ.  එතුමළ ඳෆශෆදිලිල වශගේ කරනලළ,  "අ්රළමළතය 

උඳගේක චරිත ර නල නත මශතළ විසිගේ එලපු අශලල් දින දරන 
ලිිළය නිවළ තමි. ගේ ගිවිසුම අිළ අ නවගේ කගෂේ"  කියළ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ නිවළ කෆමෆ නගතගේ ගශෝ අකමෆ නගතගේ ගශෝ 

ිළිබගගේන,  චරිත ර නල නත මශ නතයළ මල්ලිට යලපු e-mail එක 
නිවළ තමි. ගේ කටයුතු සිේධ වුගණ් කියළ. [බළධළ කිරීේ]  

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමළ, උ නතර ගදගේන. 
 

ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම ප්රහනය අශළ ඉලර නෆශෆ. ඔබතුමළ ගඳොඩ්ඩක් ඉගේන. 
ඔච්චර කබ ගමොකද? 

ගරු ඇමතිතුමනි,  ඒ නිවළ අිළ ඉතළම ගගෞරලගයගේ 
ඔබතුමළගගගේ ඉල්ළ සිටිනලළ, ගේ පග ලළදග ය ගදගේන එඳළ 
කියළ.  ජනළධිඳතිලරයළ කෆබිනට් මණ්ඩගේ දී කියළ තිගබනලළ 
විය වළර ඇමතිලරගයක් ඉගේන ගකොට - 

 

ගු අනුර සිඩ්නි ජයර්න මශතා 
(ஶண்புஷகு அந சஷட்னஷ ஜத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, ඳළග ලිගේගේතුල විහිළුලට අරගගන. 

 

ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගඳොගොගේනරුග ත ගශ උඩ හිටපු එක්ගකනළ ගඳොඩ්ඩක් 
ඉගගේන ගකෝ. [බළධළ කිරීේ] ගඳොඩ්ඩක් ඉගගේන ගකෝ. [බළධළ 
කිරීේ]  

ගරු ඇමතිතුමනි, අලවළන ලගයගේ මළ ඳෆශෆදිලිලම ඔබතුමළට 
කියළ සිටිගේගගේ,  ගේ ගිවිසුම අලංගු කිරීේ සියල්ම කෆබිනට් 
මණ්ඩයට ගනොදගේලළ කර තිගබන බලි..   ඒ ගෆන නීතිඳතිගගගේ 
විමවළ නෆශෆ. චරිත ර නල නග න මශ නතයළගේ ඊගේල් එකට තමි. 
ගේක අ නවගේ කගෂේ.  [බළධළ කිරීේ] 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමළ ිළිබතුරු ගදගේන.  [බළධළ කිරීේ] 
 

ගු කබීර් ශාෂීේ මශතා 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මගේ මිත්ර ගරු මහිගේදළනගේද 

අලු නගමගේ මෆතිතුමළට ප්රහනය දීග තල අශගේන ලෆඩිපුර ගලළලක් 
බළ දීම ිළිබබල මගේ වහතුතිය පුද කරනලළ. ඒ නිවළ එතුමළම 
ඇ ගේ මඩ ගළ ග නතළ.  ගමොකද, ගේ ශ්රීගේකගේ ගුලගේ වමළගම ලෂ 

දමන තෆනට ගගනළග ත එතුමගේළි.. එතුමගේළ හිටපු කෆබිනට් 
එගක් එතුමගේළට කට අරිගේනල න අි.තියක් තිබුගණ් නෆශෆ. අද ඒ 
අය කෆබිනට් එගක් අි.තිය ගෆන කථළ කරනලළ. තග ක ක 

කෂමනළකරණ කමිටුග ත දී ගඳොදුග ත අිළ අනුගමනය කරන 
ක්රමග තදයක් තිගබනලළ.  විය වළර ගග  ය අමළතයලරයළ වශ ඒ 
වියයට අදළෂ අගනකු න අමළතයලරු න වමෙ වළකච්ඡළ කරළ - 

[බළධළ කිරීේ]  

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මගේත්රීතුමනි, let him speak. ඔබතුමළ disturb කරනලළ 
ගගේ. 

 

ගු කබීර් ශාෂීේ මශතා 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

 වමශර කෆබිනට් ඳ්රිකළ එතෆනදී අ්රළමළතයතුමළ නිග ගේ 
කරළ, ගග  ය අමළතයළංය න එක්ක වේබගේධ ගලළ එතුමළ 
ශරශළ  ඉදිරිඳ න කරනලළ. [බළධළ කිරීේ]  

ඒ විධියට ගරු ජනළධිඳතිතුමළ උඳගදවහ දීළ තිබුණළ,  ගග  ය 
අමළතයළංගයගේ කෆබිනට් ඳ්රිකළ ඉදිරිඳ න කෂ යුතුි. කියළ. ඒ 
අනුල තමි. මම මගේ කෆබිනට් ඳ්රිකළල ඉදිරිඳ න කගෂේ. ගේක 
අලංගු කිරීම ිළිබබල  කිසිම තග කයක් නෆශෆ.  

 
ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමමප මශතා 
(ஶண்புஷகு வஷந்தஶனந்த அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමළගේ ඇමතිකගමගේ ලෆඩක් නෆශෆි. කියළ 
ිළිබගගේනලළද? 

 

ගු කබීර් ශාෂීේ මශතා 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නෆශෆ, මම එගශම ිළිබගගේගගේ නෆශෆ. මගේ ඇමතිකගමගේ 

කරගේනට ඕන තරේ ලෆඩ තිගබනලළ. ගරු කථළනළයකතුමනි, 
2008 ලග ගේ එමිගග ට්වහ වමළගම ගේ තයතනය නඩ නතු කරන 
ගකොට රුිළයල් බිලියන 4ක ළවයක් ෆබුලළ. ගේ තයතනය 
එමිගග ට්වහ වමළගගමගේ නෆලත අරගගන අවුරුේදක් ඇතුෂත 

රුිළයල් බිලියන 9ක ඳළඩුලක් බන ත න නලයකට ඳරිලග තනය 
කගෂේ ඒ කළගේ තිබුණු කෆබිනට් මණ්ඩය න එකතු ගලළි.. 
[බළධළ කිරීමක්] ගරු මගේත්රීතුමළ මම ඒ ගෆන කියගේනේ. මට 

කියගේන ගදගේන ගකෝ. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මගේත්රීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමළට ිළිබතුර ඉදිරිඳ න කරගේන 
අලවහථළල ගදගේන. ප්රහනය ඉදිරිඳ න කරගේන මම ඔබතුමළට 

අලවහථළල දුගේනළ ගගේ. 
 

ගු කබීර් ශාෂීේ මශතා 
(ஶண்புஷகு கபீர் வஶளஸம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

2014 ලග ය ලන විට එම තයතනගේ ඳළඩුල රුිළයල් බිලියන 
32ි., ගරු කථළනළයකතුමනි.  2015 සිට 2016 දක්ලළ ලවරක් 
ඇතුෂත ඒ ඳළඩුල රුිළයල් බිලියන 16කට අිළ අලම කර 
තිගබනලළ. සියයට 50කිගේ ඳළඩුල අඩු කරළ තිගබනලළ. අිළ දෆගේ 
ගේ ලවර තුෂ එම තයතනය තදළයමක් උඳදලන ත න නලයට 
ඳරිලග තනය කිරීම වශළ කටයුතු කරනලළ. [බළධළ කිරීමක්] ගතල් 
මි අඩු වුගණ් 2014 ලග ගේ සිටි.. ඔබතුමගේළගේ ඳළන 
කළගේ ඉළි. ගතල් මි අඩු වුගණ්. ඒ කළ ඳරිච්ගේදය තුෂ 
ගේ තයතනගේ ගවොරකේ, ලංචළ, දණ, ගකොමිවහ ගේ ශෆම 
එකක්ම සිේධ වුණළ. ගරු කථළනළයකතුමනි, A350-900 ගුලගේ 
යළනළ 8ක් කිසිම ග නරුමක් නෆතිල මිදී ගගේන ඳළගග  ඉගගන 
ගේලළ ගතෝරනලළ. ගේ ගුලගේ යළනළ ගලගෂ ගඳොගෂේ තිගබන 
මිට ලඩළ ගදගුණයකිගේ ලෆඩිි.. ගේ ගුලගේ යළනළ ශරශළ ගඩොග  
මිලියන ගණනක ගකොමිවහ ගශළ තිගබනලළ. ගේ ඳ ත ටික අඳට 
ගගලගේනි. දෆගේ සිේධ ගලළ තිගබගේගගේ. ඒ නිවළම තමි. ගේ 
ගුලගේ යළනළ මිදී ගෆනීම නෆලෆ නවීගේ අභිගයෝගය අඳ ඉදිරිිළට 
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ඳළග ලිගේගේතුල 

තිගබගේගගේ. ඒ ලළගේම රගට් ණය බර ලෆඩි ගලළ තිගබගේගගේ න 
ගේ ලළගේ අක්රමිකතළ නිවළි.. ගේ තයතනය ශරි ිළිබගලෂට 
ඳල නලළගගන යගේනට අිළ කටයුතු කරනලළ. එම තයතනය අගප් 
අමළතයළංගේ උඳගදවහ මත ලෆඩ කිරීම වශළ දෆගේ කටයුතු 
කරගගන යනලළ කියන එක න ගේ වවළලට මම කියගේන කෆමෆතිි.. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගබොගශොම වහතුතිි.. 

මීෂෙට, ප්රහන අංක 10-1351/'16-(1), ගරු ඩවහ 
අශප්ගඳරුම මශතළ. 

 

ගු ඩවන අශප්මඳුම මශතා 
(ஶண்புஷகு டயஸ் அறவப்தபரு) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මළ එම ප්රහනය අශනලළ. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා  
(ஶண்புஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, ප්රලළශන ශළ සිවිල් ගුලගේ ගවේලළ 

අමළතයතුමළ ගලනුගලගේ මළ එම ප්රහනයට ිළිබතුර දීම වශළ මළව 

ශයක කළයක් ඉල්ළ සිටිනලළ. 
 

ප්රනනය මතු දිනකදී දදිරිඳ් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රහන අංක 11-1375/'16-(1), ගරු බගේදු ගුණලග ධන මශතළ. 
 

ගු  න්දු ගුණලර්ධන මශතා 
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මළ එම ප්රහනය අශනලළ. 
 

ගු ලවන්ත අලුවිශාමර් මශතා (කෘෂිකර්ම රාජය 

අමාතයතුමා) 
(ஶண்புஷகு லசந்த அலுலஷவஶம - கத்ததஶறஷல் இஶஜஶங்க  

அமச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, කෘෂිකග ම අමළතයතුමළ ගලනුගලගේ මළ 
එම ප්රහනයට ිළිබතුර දීම වශළ වති ගදකක කළයක් ඉල්ළ 

සිටිනලළ. 
 

ප්රනනය මතු දිනකදී දදිරිඳ් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීෂෙට, ප්රහන අංක 14-1235/'16 - (1), ගරු තග .එේ. ඳේම 
උදයළගේත ගුණගවේකර මශතළ. 
 

ගු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයාන්ත ගුණමවේකර මශතා 
(ஶண்புஷகு  ஆர். ம். பத் உதசஶந்த குைமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථළනයකතුමනි, මළ එම ප්රහනය අශනලළ. 

ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I ask for one month's time to answer that 

Question.  
 
ප්රනනය මතු දිනකදී දදිරිඳ් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රහන අංක 15 - 1399/'16 - (1), ගරු බගේදු ගුණලග ධන 
මශතළ. 

 

ගු  න්දු ගුණලර්ධන මශතා 
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථළනයකතුමනි, මළ එම ප්රහනය අශනලළ. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා  
(ஶண்புஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, අ්රළමළතයතුමළ වශ ජළතික ප්රතිඳ නති 

ශළ තග ක ක කටයුතු අමළතයතුමළ ගලනුගලගේ මළ එම ප්රහනයට 

ිළිබතුර දීම වශළ මළව එක ශමළරක කළයක් ඉල්ළ සිටිනලළ. 
 
ප්රනනය මතු දිනකදී දදිරිඳ් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගදලන ලටය. 

 
ලනාන්තර භූමි ප්රමාණය දශෂ නැංීමම : ්රියා මාර්ග 
லன நஷயப்பப்பஷன் அரலஷமன அதஷகஶஷத்தல்: நடலடிக்மக 

INCREASE OF FOREST LAND EXTENT: STEPS TAKEN  

858/’16 
 

 1. ගු කී ජයලර්ධන මශතා( ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා 
මලනුල )             
(ஶண்புஷகு யக்கஷ ஜலர்தன - ஶண்புஷகு புத்தஷக பதஷை 

சஶர்பஶக) 

(The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 

අ්රළමළතයතුමළ වශ ජළතික ප්රතිඳ නති ශළ තග ක ක කටයුතු 

අමළතයතුමළගගගේ ඇස ප්රහනය - (1): 

(අ) (i)  ශ්රී ංකළග ත ලනළගේතර මිමි ප්රමළණය ඉශෂ 
නෆංවීමට රජය කටයුතු කරගේගගේද; 

 (ii)  එගවේ නේ, එම ලනළගේතර කලගග ද; 

 (iii)  ඉශෂ නෆංවීමට අගප්ක්ෂිත ගශක්ගටයළර ප්රමළණය, 
එක් එක් ලනළගේතරය අනුල ගලගේ ගලගේ ලගයගේ 
ගකොඳමණද;  

 යගේන එතුමළ ගමම වවළලට දගේලගේගගේද? 

(ත) (i)  නල ලන ලගළ ඇති කරගේගගේද; 

 (ii)  එගවේ නේ, ඒ වශළ ප්රගේ ගතෝරළගගන තිගබ්ද; 
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 (iii)  එම ප්රගේ කලගග ද; 

 (iv)  නල ලන ලගළ ඇති කිරීමට අගප්ක්ෂිත 
ගශක්ගටයළර ප්රමළණය එක් එක් ප්රගේය අනුල 
ගලගේ ගලගේ ලගයගේ ගකොඳමණද; 

 යගේන න එතුමළ ගමම වවළලට දගේලගේගගේද? 

(ඇ) ගනො එගවේ නේ, ඒ මගේද? 
 

பஷத அமச்சரும் மதசஷ தகஶள்மககள் ற்றும் 

தபஶருரஶதஶ அலுலல்கள் அமச்சருஶனலமக் மகட்ட 

லஷனஶ: 
( அ) (i )  இயங்மகஷல் லன நஷயப்பப்பஷன் அரலஷமன 

அதஷகஶஷக்கச் தசய்லதற்கு அசஶங்கம் 

நடலடிக்மக  மற்தகஶள்கஷன்மதஶ ன்பமதயும்; 

 ( i i )  ஆதனஷல், அவ்லனங்கள் ஶமலதன் 

பமதயும்; 

 ( i ii )  அதஷகஶஷப்பதற்கு உத்மதசஶயுள்ர தவக்டர் 

அரவு ஒவ்தலஶரு லனத்தஷற்கும் ற்ப 

தலவ்மலமஶக ஶமலதன்பமதயும்; 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) (i )  புதஷ லனச் தசய்மக மற்தகஶள்ரப்படுகஷன்மதஶ 

ன்பமதயும்; 

 (ii )  ஆதனஷல், அதற்கஶன பஷமதசங்கள் 

ததஶஷவுதசய்ப்பட்டுள்ரனலஶ ன்பமதயும்; 

 ( i ii )  அப்பஷமதசங்கள் ஶமலதன்பமதயும்; 

 ( iv )  புதஷ லனச் தசய்மக மற்தகஶள்ரப்படுலதற்கு 

தஷர்பஶர்க்கப்படும் தவக்டர் அரவு ஒவ்தலஶரு 

பஷமதசத்தஷற்கும் ற்ப தலவ்மலமஶக 

வ்லரதலன்பமதயும்; 

 அலர் இச்சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

( இ) இன்மமல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the Government takes action to 

increase  the extent of  forest lands  in Sri 
Lanka; 

 (ii) if so, the  aforesaid forests; and 

 (iii) the number of hectares expected to be 

increased in each forest, separately? 

(b) Will  he also inform this  House - 

 (i) whether afforestation will be done; 

 (ii) if so, whether  areas  have been selected  for 

it; 

 (iii) the aforesaid areas; and 

 (iv) the number of hectares in which 

afforestation will be done in each area, 

separately? 

(c)    If  not, why? 

 

ගු නිමරෝන් මඳමර්රා මශතා (ජාතික ප්රතිඳ්ති ශා 
ආර්ථික ක යුතු රාජය අමාතයතුමා) 
(ஶண்புஷகு நஷமஶளன் தபமஶ - மதசஷ தகஶள்மககள் 

ற்றும் தபஶருரஶதஶ அலுலல்கள்  இஶஜஶங்க அமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, අ්රළමළතයතුමළ වශ ජළතික ප්රතිඳ නති 

ශළ තග ක ක කටයුතු අමළතයතුමළ ගලනුගලගේ මළ එම ප්රහනයට 

ිළිබතුර වභාගත* කරනලළ. 
 

* වභාමේවය මත ත න ද ිළිතතුර: 
* சபஶபீடத்தஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔ ත. 

 (ii) දෆනට ඳලතින ලනළගේතරලට ඳරිබළහිරල, එගශ න විවිධ 
ගශේතගේ නිවළ ඳරිශළනියට ඳ න වී ඇති ලනළගේතර ගනොලන 
මිමි ප්රගේ තුෂ, ලන මිමි ප්රමළණය ඉශෂ නෆංවීම වශළ 
කටයුතු කරනු ෆගබ්. දිලි.ගගේ වම ප්රගේයකම විවිධ 
දිවහ්රික්කල ිළහිටි, ලන වංරක්ණ ගදඳළග තගේගේතුල 
යටග න    ඳලතින මිමි ප්රගේ ගේ වශළ 
ශඳුනළගගන ඇත. 

 (iii) ඉශත " (අ)  ii " හි විවහතර කර ඇති ඳරිදි ඉශෂ නෆංවීමට 
අගප්ක්ෂිත මිමි ප්රමළණය ගශක්ගටයළර 60,524 කි. එය 
දිවහ්රික්ක අනුල ඳශත ඳරිදි ග ත. 

 

 

දිවහ්රික්කය සුදුසු මිමි ප්රමළණය 

(ගශක්ගටයළර) 
අනුරළධපුරය                 2,165.00 

අේඳළර                 6,624.00 

මඩකපුල                 2,524.00 

කිලිගනොච්චිය                 1,110.00 

කගල්                    244.00 

කුරණග                 1,173.00 

නුලරඑිබය                    125.00 

ගමොණරළග                 2,908.00 

කළුතර                     60.00 

ගඳොගෂොගේනරුල                2,428.00 

බදුල්                   954.00 

මගේනළරම                1,679.00 

මළතර                   255.00 

ලවුනියළල                   785.00 

පු නතම                3,249.00 

ශේබගේගතොට                   170.00 

මුති ත                1,033.00 

මශනුලර                     63.00 

්රිකුණළමය                   854.00 

ව න නල ලළවවහථළන ගව ශඳුනළගගන 

ඇති ප්රගේ ප්රවහත ගව 

කෂමනළකරණය කිරීම - අේඳළර, 

මඩකපුල, ගඳොගෂොගේනරුල 
දිවහ්රික්කල මිමි ප්රමළණයගේ ගේ වශළ 

ගයොදළ ගෆගගේ. 

             32,100.00 

ඉශෂ නෆංවීමට අගප්ක්ෂිත මුළු මිමි 

ප්රමළණය 
               60524.00 

517 518 



ඳළග ලිගේගේතුල 

(ත) (i) ඔ ත. 

 (ii) ඔ ත. 

 (iii) අනුරළධපුරය, අේඳළර, මඩකපුල, කිලිගනොච්චිය, කගල්, 

කුරුණග, නුලරඑිබය, ගමොණරළග, කළුතර, 

ගඳොගෂොගේනරුල, බදුල්, මගේනළරම, මළතර, ලවුනියළල, 

පු නතම, ශේබගේගතොට, මුති ත, මශනුලර, ශළ 

්රිකුණළමය යන දිවහ්රික්කල ිළහිටි ප්රගේ නල ලන ලගළ 

ඇති කිරීම වශළ ගතෝරළගගන තිගබ්. 

 (iv) එය දිවහ්රික්ක අනුල ඳශත ඳරිදි ග ත. ගමම මිමි ප්රමළණය (අ) 

iii හි දක්ලළ ඇති මිමි ප්රමළණයටද ඇතුෂ න ග ත. 

 

 
  

(ඇ) ඳෆන ගනොනඟී.   

දිවහ්රික්කය සුදුසු මිමි ප්රමළණය 

(ගශක්ගටයළර) 

අනුරළධපුරය                 1,183.00 

අේඳළර                 5,639.00 

මඩකපුල                 2,245.00 

කිලිගනොච්චිය                    160.00 

කගල්                    224.00 

කුරණග                    145.00 

නුලරඑිබය                      78.00 

ගමොණරළග                 1,125.00 

කළුතර                            - 

ගඳොගෂොගේනරුල                 1,258.00 

බදුල්                    341.00 

මගේනළරම                 1,200.00 

මළතර                       2.00 

ලවුනියළල                   275.00 

පු නතම                 1,149.00 

ශේබගේගතොට                     35.00 

මුති ත                   508.00 

මශනුලර                     48.00 

්රිකුණළමය                   267.00 

දෆනට එකතුල              15,882.00 

රවායනික වශ කා නික මඳොමශොර : ආනයනය වශ 

නිනඳාදනය  
இசஶன ற்றும் மசதனப் பசமர: இமக்குதஷயும் 

லஷநஷமஶகமும் 
CHEMICAL FERTILIZER AND ORGANIC FERTILIZER: IMPORT 

AND PRODUCTION  

966/’16 
 

2. ගු නිශාල් ගප්ඳ්ති  මශතා (ගු බිමල් ර්නායක 

මශතා මලනුල ) 
(ஶண்புஷகு நஷவஶல் கயப்பத்தஷ - ஶண்புஷகு பஷல் த்நஶக்க 

சஶர்பஶக) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Bimal 
Rathnayake) 

කෘෂිකග ම අමළතයතුමළගගගේ ඇස ප්රහනය - (1): 

(අ) ලග  2010 - 2016 දක්ලළ කළය තුෂ, 

 (i)  ශ්රී ංකළලට තනයනය කර ඇති රවළයනික 
ගඳොගශොර ප්රමළණය;  

 (ii)  එක් එක් කගේනය වශළ රජය මඟිගේ නිකු න කර 
ඇති රවළයනික ගඳොගශොර ප්රමළණය; 

 (iii)  වී ලගළල වශ එෂලලු ලගළල වශළ නිකු න කර ඇති 
රවළයනික ගඳොගශොර ප්රමළණය;  

 (iv)  ශ්රී ංකළග ත නිහඳළදනය කරන ද කළබනික 
ගඳොගශොර ප්රමළණය; 

 (v)  එක් එක් කගේනය වශළ රජය මඟිගේ නිකු න කරන 
ද කළබනික ගඳොගශොර ප්රමළණය;  

 (vi)  වී ලගළලට වශ එෂලලු ලගළලට නිකු න කර ඇති 
කළබනික ගඳොගශොර ප්රමළණය; 

 ලග ය අනුල ගලගේ ගලගේ ලගයගේ ගකොඳමණද යගේන 
එතුමළ ගමම වවළලට දගේලගේගගේද? 

(ත) ගනො එගවේ නේ, ඒ මගේද? 

 
கத்ததஶறஷல் அமச்சமக் மகட்ட லஷனஶ: 

(அ) 2010 - 2016ஆம் ஆண்டு லமஶன கஶயத்தஷல், 

 (i) இயங்மகக்கு இமக்குதஷ தசய்ப்பட்டுள்ர 

இசஶன பசமரஷன் அரவு; 

 (ii) ஒவ்தலஶரு மபஶகத்தஷற்கஶகவும் அசஶங்கத் 

தஷனஶல் லஷநஷமஶகஷக்கப்பட்டுள்ர இசஶன 

பசமரஷன் அரவு; 

 (iii) தநற்தசய்மகக்கஶகவும் க்கமஷ தசய்மகக் 

கஶகவும் லஷநஷமஶகஷக்கப்பட்டுள்ர  இசஶன 

பசமரஷன்  அரவு; 

 (iv) இயங்மகஷல் உற்பத்தஷ தசய்ப்பட்ட மசதனப் 

பசமரஷன் அரவு; 

 (v) ஒவ்தலஶரு மபஶகத்தஷற்கஶகவும் அசஶங்கத் 

தஷனஶல் லஷநஷமஶகஷக்கப்பட்டுள்ர மசதனப் 

பசமரஷன் அரவு; 

 (vi) தநற்தசய்மகக்கஶகவும் க்கமஷ தசய்மகக் 

கஶகவும் லஷநஷமஶகஷக்கப்பட்டுள்ர  மசதனப் 

பசமரஷன்  அரவு; 

ஆண்டுலஶஶஷஶக தனஷத்தனஷஶக வ்லரதலன்பமத அலர் 

இச்சமபக்கு  அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்மமல், ன்? 
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asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House in relation to each year 

from 2010 - 2016, separately - 

 (i) the quantity of chemical fertilizer imported 

to Sri Lanka; 

 (ii) the quantity of chemical fertilizer issued by 

the Government for each season; 

 (iii) the quantity of chemical fertilizer issued for 

paddy cultivation and vegetable cultivation;  

 (iv) the quantity of organic fertilizer produced in 

Sri Lanka; 

 (v) the quantity of organic fertilizer issued by 

the Government for each season; and 

 (vi) the quantity of organic fertilizer issued for 

paddy cultivation and vegetable 
cultivation? 

(b) If not, why?  

 
ගු ලවන්ත අලුවිශාමර් මශතා  
(ஶண்புஷகு லசந்த அலுலஷவஶம) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, කෘෂිකග ම අමළතයතුමළ ගලනුගලගේ මළ 

එම ප්රහනයට ිළිබතුර වභාගත* කරනලළ. 
 

 
* වභාමේවය මත ත න ද ිළිතතුර: 
*  சபஶபீடத்தஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 
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ශ්රී ංකා රජය   ැබුු ප්රදාන : විවනතර 

இயங்மக அசஶங்கம் தபற்ம அரஷப்புகள்: லஷபம் 

GRANTS RECEIVED BY GOVERNMENT OF SRI LANKA: 

DETAILS  

996/’16 
 

3. ගු මරෝහිත අමේගුණලර්ධන මශතා (ගු උදය ප්රභා් 
ගේමන්ිළ මශතා මලනුල )  
(ஶண்புஷகு மஶவஷத அமபகுைலர்தன - ஶண்புஷகு உத 

பஷபஶத் கம்ன்பஷய சஶர்பஶக) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila) 

මුදල් අමළතයතුමළගගගේ ඇස ප්රහනය - (1): 
 

(අ) (i) 2014 වශ 2015 ලවරලදී ශ්රීංකළ රජයට විගේශීය 
රළජයයගේගගගේ වශ ජළතයගේතර 
තයතනයගේගගගේ ෆබුණු ප්රදළන ගලගේ ගලගේ 
ලගයගේ කලගග ද; 

 (ii) 2014 ලවරට වළගප්ක්ල, 2015 ලවගග දී ෆබුණු 
විගේශීය ප්රදළන ඳශත ලෆටී තිගබ්ද; 

 (iii) එගවේ නේ, ජළතයගේතර ප්රජළල දිනළ ග න බෆ ත 
ඳලවන තණ්ඩුලක් තිබියදී, විගේ ප්රදළන ඳශත 
ලෆටීමට ගශේතු කලගග ද;  

 යගේන එතුමළ ගමම වවළලට දගේලගේගගේද? 

(ත) ගනො එගවේ නේ, ඒ මගේද? 
 

நஷதஷ அமச்சமக்  மகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) 2014 ற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகரஷல் இயங்மக 

அசஶங்கத்துக்கு தலரஷநஶடுகரஷலிருந்து ற்றும் 

சர்லமதச நஷறுலனங்கரஷலிருந்து கஷமடக்கப் 

தபற்ம அரஷப்புகள் தலவ்மலமஶக ஶமல 

ன்பமதயும்; 

 (ii) 2014ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பஷடுகஷன்மமபஶது 

2015ஆம் ஆண்டில் கஷமடக்கப்தபற்ம 

தலரஷநஶட்டு அன்பரஷப்புகரஷல் வீழ்ச்சஷ 

ற்பட்டுள்ரதஶ ன்பமதயும்; 

 (iii) ஆதனஷல், சர்லமதச சமூகத்மத தலன்று 

லஷட்டதஶக கூறும் அசஶங்கதஶன்று 

இருக்மகஷல், தலரஷநஶட்டு அரஷப்புகள் 
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ඳළග ලිගේගේතුල 

வீழ்ச்சஷமடலதற்கஶன கஶைங்கள் ஶமல 

ன்பமதயும்; 

 அலர் இச் சமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்மமல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the grants received by the Government of 

Sri Lanka from foreign governments and 

international agencies in 2014 and 2015 
separately; 

 (ii) whether there is a decline in the foreign 

grants received in 2015 compared to 2014; 
and 

 (iii) if so, the reason for the decline in foreign 

grants cut to come down when there is a 

government which claims that it has gained 
international acclaim? 

(b)    If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා  
(ஶண்புஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, මුදල් අමළතයතුමළ ගලනුගලගේ මළ එම 

ප්රහනයට ිළිබතුර වභාගත* කරනලළ. 
 

* වභාමේවය මත ත න ද ිළිතතුර: 
* சபஶபீடத்தஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 2014 ලවගග දී විගේ වේඳ න ගදඳළග තගේගේතුල වමෙ 
අ නවගේ කරන ද විගේ ප්රදළනයගේගේ මුළු ලටිනළකම 
ඇ.එ.ජ. ගඩොග  මිලියන 79.5ක් ලන අතර, 2015 ලවගග දී 
අ නවගේ  කරන ද මුළු විගේ ප්රදළන ප්රමළණය 
ඇ.එ.ජ. ගඩොග  මිලියන 67.0කි. 

 (ii) ඔ ත. 

  එය සියයට 15ක ඳමණ අඩුවීමකි. 

 (iii) ඳශත වශගේ ලගුගලහි ශළ ප්රවහතළරගේ දක්ලළ ඇති ඳරිදි 
තවගේන ලග යගේහිදී, විගේ වේඳ න ගදඳළග තගේගේතුල 
ශරශළ අ නවගේ කරන ද විගේ ප්රදළනයගේගේ අඩුවීමක් 
ගඳගේනුේ කරි.. එගවේ වුලද, 2015 දී සිදුව තණ්ඩු 
ගඳරිබගයගේ ඳසු 2016 ලග ගේදී රජය අ නවගේ කරන ද 
මුළු විගේ ප්රදළනයගේගේ ප්රමළණය ඇ.එ.ජ. ගඩොග  මිලියන 
236.7 දක්ලළ විළ ගව ලෆඩි වී ඇත. 2015 ලග යට 
වළගප්ක්ල එය සියයට 253ක ලෆඩි වීමකි. ඒ අනුල, ගඳර 
රජය යටග න අඩුගලමිගේ ඳෆලති විගේ ප්රදළනයගේ ගමම රජය 
යටග න ලෆඩිවීගේ ප්රමණතළලක් ගඳගේනුේ කරි.. 

  එගවේම, ශ්රී ංකළල 2010 ලග ගේදී ඳශෂ මෆදි තදළයේ රටක් 
ගව ගරේණිගතවීම න වමෙ විගේ ප්රදළන ශළ වශනළදළී  
විගේ ණය බළ ගෆනීම වශළ ඇති අලවහථළ අඩුවීම න 
අගප්ක්ළ කරන අතර, එම ත නලය යටග න වුලද 2016 
ලග ගේ දී විගේ ප්රදළනයගේගේ ලෆඩිවීම විගේ නලයකි. 

  ගකගවේ වුලද, ජළතයගේතර ප්රජළල දිනළ ගෆනීම වේබගේධගයගේ 
විගේ ප්රදළන ලෆඩිවීගේ ප්රලණතළලට අමතරල ගලන න 
කළරණළ ද වෆකිල්ට ගත යුතුය. උදළශරණ ගව 
යුගරෝපීය  කළඳගේ ශ්රී ංකළලට ඳනලළ තිබ ම නවය 
අඳනයන තශනම ඉල න කර ගෆනීම, ජී.එවහ.පී. වශනය 

බළගෆනීම වශළ අදළෂ රටලල් දක්ලළ ඇති නමයශීලි නලය 
ඒ අතර ග ත. 

  තවගේන ලග යගේහි ඇති කර ගගේනළ ද ප්රදළනයගේගේ 
එකෙතළ අගයයගේ ඳශත ලගුග ත දෆක්ග ත. 

 

 

(ත) ඳෆන ගනොනඟී. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රහන අංක 4 - 1102/'16 (1), ගරු ගවේි.ඩ් අසි වළහීග  

මවුළනළ මශතළ. 
 

ගු මව යිඩ් අලී වාහීර් මවුානා  මශතා 
(ஶண்புஷகு தசஷட் அலி ழஶவஷர் தௌயஶனஶ ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Sir, I ask Question No. 4 - 1102/'16. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා  
(ஶண்புஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, on behalf of the Minister of Education, I ask for 

two weeks' time. 
 

ප්රනනය මතු දිනකදී දදිරිඳ් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රහන අංක 5 - 1112/'16 - (1), ගරු චමිගේද විගේසිරි මශතළ.  
 

ගු අනුර සිඩ්නි ජයර්න මශතා 
(ஶண்புஷகு அந சஷட்னஷ ஜத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ගරු චමිගේද විගේසිරි මශතළ 
ගලනුගලගේ මළ එම ප්රහනය අශනලළ.  

 

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා  
(ஶண்புஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, ප්රලළශන ශළ සිවිල් ගුලගේ ගවේලළ 

අමළතයතුමළ ගලනුගලගේ මළ එම ප්රහනයට ිළිබතුර දීම වශළ මළව 

තුනක කළයක් ඉල්ළ සිටිනලළ. 

ලග ය 2014 2015 2016 

ඇ.එ.ජ. ගඩොග  මිලියන 79.5 67.0 236.7 
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[ගරු ගරෝහිත අගබ්ගුණලග ධන මශතළ] 
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ප්රනනය මතු දිනකදී දදිරිඳ් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රහන අංක 12 - 860/'16 - (1), ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ. 

 

ගු කී ජයලර්ධන මශතා 
(ஶண்புஷகு யக்கஷ ஜலர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, බුේධික ඳතිරණ මශතළ ගලනුගලගේ මළ 

එම ප්රහනය අවනලළ. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා  
(ஶண்புஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, අ්රළමළතයතුමළ වශ ජළතික ප්රතිඳ නති 

ශළ තග ක ක කටයුතු අමළතයතුමළ ගලනුගලගේ මළ එම ප්රහනයට 

ිළිබතුර දීම වශළ වති ගදකක කළයක් ඉල්ළ සිටිනලළ. 
 

ප්රනනය මතු දිනකදී දදිරිඳ් කිීමම  නිමයෝග කරන දී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
භාර වූ මශෝ අ් අඩංගුල  ග් ත්රවනතලාදීන් : 

පුනු්ථාඳනය  
சைமடந்த அல்யது மகது தசய்ப்பட்ட 

பங்கலஶதஷகள்: புனர்லஶழ்லரஷப்பு 
TERRORISTS SURRENDERED OR TAKEN INTO CUSTODY: 

REHABILITATION  

999/’16 
 

13.ගු මශාන්  මවේමසිංශ මශතා (ගු උදය ප්රභා  ්
ගේමන්ිළ මශතා මලනුල ) 
(ஶண்புஷகு தசவஶன் மசசஷங்க- ஶண்புஷகு உத பஷபஶத் 

கம்ன்பஷய சஶர்பஶக) 
(The Hon. Shehan Semasinghe on behalf of the Hon. Udaya 
Prabhath Gammanpila) 

අ්රළමළතයතුමළ වශ ජළතික ප්රතිඳ නති ශළ තග ක ක කටයුතු 

අමළතයතුමළගගගේ ඇස ප්රහනය - (1): 

(අ) (i)  2009 ලවගග දී රජයට වළර ව ගශෝ අ න අඩංගුලට 
ග න ගබදුේලළදි ත්රවහතලළදීගේගගගේ පුනරු නථළඳනය 
කර වමීඳ ඥළතීගේට වළර දුගේ වංඛ්යළල, ලග ය 
අනුල ගලගේ ගලගේ ලගයගේ ගකොඳමණද; 

 (ii)  ගමගතක් වමීඳ ඥළතීගේට වළර ගනොදුගේ අය සිටි න 
නේ, ඔවුගේ රලළ ගෆනීමට ගශේතු කලගග ද; 

 යගේන එතුමළ ගමම වවළලට දගේලගේගගේද? 

(ත) ගනො එගවේ නේ, ඒ මගේද? 
 

பஷத அமச்சரும் மதசஷ தகஶள்மககள் ற்றும் 

தபஶருரஶதஶ அலுலல்கள் அமச்சருஶனலமக் மகட்ட 

லஷனஶ: 

( அ)  (i) 2009ஆம் ஆண்டில் அசஶங்கத்தஷடம் சைமடந்த 

அல்யது மகது தசய்ப்பட்ட பஷஶஷலஷமனலஶதப்  

பங்கலஶதஷகரஷல் புனர்லஶழ்லரஷக்கப்பட்டு 

தநருங்கஷ உமலஷனர்கரஷடம் ஒப்பமடக்கப்பட்ட 

ண்ைஷக்மக, ஆண்டு லஶஶஷஶக தனஷத்தனஷம 

வ்லரதலன்பமதயும்; 

 (ii) இற்மமலமஷல் தநருங்கஷ உமலஷனர்கரஷடம் 

ஒப்பமடக்கப்படஶதலர்கள் இருப்பஷன், 

அலர்கமரத் தடுத்து மலத்தஷருப்பதற்கஶன 

கஶைங்கள் ஶமல ன்பமதயும்; 

 அலர் இச்சமபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்மமல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and the Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) out of the number of separatist terrorists 

who surrendered themselves to the 
Government or have been taken into 

custody in the year 2009, the number of 

separatist terrorists who have been 

rehabilitated and handed over to their close 

relatives in respect of each year separately; 
and 

 (ii) if there are persons who have not been 
handed over to their close relatives, the 

reason for such detentions? 

(b)   If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා  
(ஶண்புஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, අ්රළමළතයතුමළ වශ ජළතික ප්රතිඳ නති 

ශළ තග ක ක කටයුතු අමළතයතුමළ ගලනුගලගේ මළ එම ප්රහනයට 

ිළිබතුර වභාගත* කරනලළ. 
 

* වභාමේවය මත ත න ද ිළිතතුර: 
* சபஶபீடத்தஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)  

 
 

 (ii) ගනොමෙ ගිය වටගේකරුලගේ 09ගදගනකු (ිළරිමි) 
පුනරු නථළඳන ගකොමවළරිවහ ජනරළල් කළග යළංය යටග න 
පුනරු නථළඳනය ගලමිගේ සිටින අතර අධිකරණය ගලතිගේ 
නියම කරන ද ලවරක පුනරු නථළඳන කළ සීමළල 
වපුරළසිගමගේ ඳසු ඔවුගේ ද වමළජගත කිරීමට කටයුතු කරනු 
ඇත. 

(ත) අදළෂ ගනොග ත. 

ලග ය වංඛ්යළල 

2009 198 

2010 5591 

2011 4536 

2012 768 

2013 728 

2014 182 

2015 70 

2016 53 

2017 6 

එකතුල 12132 
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ඳළග ලිගේගේතුල 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳළග ලිගේගේතුග ත වහථළලර නිගයෝග 23(2) යටග න ප්රහනය. ගරු 
ඩේවහ ගේලළනගේදළ මෆතිතුමළ. 

 
මඳෞද්ගලිකල  දැනුේ දීමමන් ඇසූ ප්රනනය 

தனஷ அமஷலஷத்தல் மூய லஷனஶ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ගල්මදුර මකොට්ඨාවම  අංක 6 ජනඳදම  ජනතාල 

මුහුණඳාන ගැ ලු   
கல்தும பஷஶஷலஷன் 06ஆம் இயக்க மதஶட்டக் 

குடிஷருப்பு க்கள் தஷர்மநஶக்கும் பஷச்சஷமனகள் 
 PROBLEMS FACED BY PEOPLE IN SIXTH COLONY OF 

GALMADURA DIVISION  
 

ගු ඩපවන මද්ලානන්දා මශතා 
(ஶண்புஷகு டக்ரஸ் மதலஶனந்தஶ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌல சபஶநஶகர் அலர்கமர, மயநஶட்டு புதஷ 

கஷஶங்கள், உட்கட்டமப்பு லசதஷகள் ற்றும் சமூக 

அபஷலஷருத்தஷ அமச்சர் அலர்கரஷடம் மகள்லஷ மகட்க 

அநதஷத்ததற்கு நன்மஷ.  

நுலதலிஶ ஶலட்டத்தஷல் அக்கபத்தமன பகுதஷமச் 

மசஶோ்ந்த தடஶஶஷங்டன் மதஶட்டத்தஷற்குஶஷ கல்தும பஷஶஷலஷன் 

06ஆம் இயக்க மதஶட்டக் குடிஷருப்மபச் சஶர்ந்த ஒரு 

குடிஷருப்பஶனது, அண்மக்கஶய மற கஶைஶக 

தஶழ்ந்துமபஶயுள்ர நஷமயஷல், அங்கு குடிஷருந்து லருகஷன்ம 22 

குடும்பங்கமரச் மசஶோ்ந்த சுஶர் 95 மபஶஷனது நஷமயம ஷகவும் 

ஆபத்தஶன நஷமயக்குத் தள்ரப்பட்டுள்ரதஶகத் ததஶஷலருகஷமது. 

1926கரஷல் நஷர்ஶைஷக்கப்பட்டுள்ர இந்தக் குடிஷருப்பு வீடுகள் 

கடந்த கஶயங்கரஷல் புனமப்புப் பைஷகள் துவும் 

இடம்தபமஶத நஷமயஷல் உள்ரன. இங்குள்ர சுஶர் 10க்கும் 

மற்பட்ட வீடுகரஷல் பஶஶஷ தலடிப்புகள் கஶைப்படுலதஶகவும் 

இதனஶல் இம்க்கள் தபரும் அச்ச நஷமயஷமயம இவு 

மலமரகமரக் கறஷத்து லருலதஶகவும் ததஶஷலஷக்கஷன்மனர். மற 

நஸர் ற்றும் நஸர்க் கசஷவுகள் கஶைஶக இக்குடிஷருப்புப் பகுதஷ 

தஶழ்ந்துள்ரதஶகவும் ததஶஷலருகஷன்ம நஷமயஷல், பஶஶஷ 

ஆபத்துகள் ற்படுலதற்கு முன்பதஶக, இம்க்கரது குடிஷருப்பு 

ததஶடர்பஷல் உஶஷ நடலடிக்மக டுக்கப்பட மலண்டியுள்ரது.  

மற்படி குடிஷருப்பு ததஶடர்பஷல் உஶஷ அலதஶனம் 

தசலுத்தஷ, அம்க்கரது நயன்கருதஷ அலர்களுக்கு 

நஷஶஶன தஸர்லஷமனப் தபற்றுக்தகஶடுக்க நடலடிக்மக 

டுக்கமுடியுஶ?  

மற்படி னது மகள்லஷக்கஶன பதஷமயயும் 

டுக்கப்படக்கூடி நடலடிக்மக ததஶடர்பஶன 

லஷரக்கத்மதயும்  தகௌல அமச்சர் பறனஷ தஷகஶம்பம் 

அலர்கள் லறங்குலஶதன தஷர்பஶர்க்கஷமமன்.  

 
ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා  
(ஶண்புஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, ගරු ඩේවහ ගේලළනගේද මගේත්රීතුමළ 

වහථළලර නිගයෝග 23 (2) යටග න ඉදිරිඳ න කෂ ගමම ප්රහනයට 
ිළිබතුර දිය යුතුල තිගබගේගගේ කඳුරට නල ගේමළන, යටිත 

ඳශසුකේ ශළ ප්රජළ වංලග ධන ඇමතිතුමළි.. එතුමළ බන 23ලෆනි දළ 

ගමයට ිළිබතුරු බළ දීමට සදළනේ බල මළ ගලත දෆනුේ දී 
තිගබනලළ. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීෂෙට, අමළතයළං නිග තදන. උවවහ අධයළඳන ශළ මශළමළග ග 

අමළතය ගරු ක්හමගේ කිරිඇල් අමළතයතුමළ. 

 

ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා (උවවන අධයාඳන ශා 
මශාමාර්ග අමාතයතුමා වශ ඳාර්ලිමේන්තුමේ 

වභානායකතුමා) 
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய - உர்கல்லஷ ற்றும் 

தநடுஞ்சஶமயகள் அமச்சரும் பஶஶளுன்மச் சமப 

முதல்லரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

Sir, I will not answer today.  
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

All right. 
 

ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I have to answer the Question raised by Hon. 

Douglas Devananda under Standing Order 23(2) 

yesterday. Shall I do it now? 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, please! 

 
කිට් න්ගි තාේම ෝදි ප්රමද්ම  ඳාේ 

දදිකිීමම:  

උවවන අධයාඳන ශා මශාමාර්ග 

අමාතයතුමාමප ප්රකාය 

கஷட்டங்கஷ தஶம்மபஶதஷப் பகுதஷஷல் பஶயங்கள் 

அமத்தல் : 
 உர்கல்லஷ ற்றும் தநடுஞ்சஶமயகள் 

அமச்சஶஷன் கூற்று 
CONSTRUCTION OF BRIDGES IN KITTANGI  

THAMBODI AREA:  
STATEMENT BY MINISTER OF HIGHER 

EDUCATION AND HIGHWAYS  
 

ගු ක්නමන් කිරිඇල් මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ිළිබතුර ගමගවේය. 

මළග ග වංලග ධන අධිකළරියට අය න කිට්ටගේගි, තළේගබෝදි අලට 

ප්රගේගේ මීටග  75ක් දිගිගේ යුතු අදළෂ ඳළේ ගදක ඉදිකිරීමට 

531 532 
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ශෆකියළල ඇති අතර, ඒ වශළ දෂ ලගයගේ රුිළයල් මිලියන 500ක් 

ඳමණ ලෆය ගලතෆි. ගණගේ බළ ඇත. 

තලද, ගමම ඳළේ ඉදි කිරීම වශළ මළග ග වංලග ධන අධිකළරිය 
ගලත 2017 ලග යට ප්රතිඳළදන ගලගේ වී ගනොමෆති බෆවිගේ, එය 
මධයකළසින ශළ මළග ග වංලග ධන වෆෆවහමට ඇතුෂ න කර ඉදිරි 
ලග ල ඉදි කිරීමට වෆසුේ කර ඇත. We have included it in 
our design for next year. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඊෂෙ අමළතයළං නිග තදනය ඉදිරිඳ න කිරීම, බගේධනළගළර 

ප්රතිවංවහකරණ, පුනරු නථළඳන, නෆලත ඳදිංචි කිරීම ශළ හිගේදු 
තගමික කටයුතු අමළතයතුමළ. Hon. Swaminathan, you have to 
present a Ministerial Statement. 

 

ගු ඩී.එේ. වනලාමිනාදන් මශතා ( න්ධනාගාර 

ප්රතිවංවනකරණ  පුනු්ථාඳන  නැලත ඳදිංික කිීමම ශා 
හින්දු ආගමික ක යුතු අමාතයතුමා) 
(ஶண்புஷகு டி.ம். சுலஶஷநஶதன் - சஷமமச்சஶமயகள் 

றுசஸமப்பு, புனர்லஶழ்லரஷப்பு, ஸள்குடிமற்மம் ற்றும் 

இந்துத அலுலல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison 

Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu 

Religious Affairs) 

Sorry, Sir.  I will answer it later.    

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay.  You can answer it later.    

ප්රධළන කටයුතු. ඳන න ගකටුේඳ න ිළිබගෆගේවීම ිළිබබල දෆනුේ 

දීම. ගරු අධිකරණ අමළතයතුමළ. 
 

ඳන් මකටුේඳ් ිළිතගැන්ීමම 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட சட்டமூயங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

සිවිල් නඩු විධාන වංග්රශය (වංමෝධන) ඳන් 
මකටුේඳත 

குடிஷல் நடலடிக்மகமுமமச் சட்டக்மகஶமல 

(தஷருத்தம்) சட்டமூயம்  

CIVIL PROCEDURE CODE (AMENDMENT) BILL 
 

"(101 ලන අධිකළරය ව) සිවිල් නඩු විධළන වං්රශය වංගෝධනය කිරීම 
වශළ ව ඳන න ගකටුේඳතකි. 

(අමළතය මණ්ඩගේ අනුමතිය දගේලළ තිගබ්.)" 
 

ිළිතගන්ලන ද්මද්  අධිකරණ අමාතයතුමා මලනුල  ගු ගයන්ත 
කුණාතික මශතා විසිනි. 

2017 මාර්තු මව 21ලන අඟශුලාදා මද ලන ලර කියවිය යුතුයයි 
ද  එය මුද්රණය කෂ යුතුයයි ද  අදාෂ ආංශික අධීක්ණ කාරක 
වභාල  මයොමු කෂ යුතුයයි ද නිමයෝග කරන දී.  

 

நஸதஷ அமச்சர்  சஶர்பஶக ஶண்புஷகு கந்த  கருைஶதஷயக்க 
அலர்கரஶல் சர்ப்பஷக்கப்பட்டது. 

2017 ஶர்ச் 21, தசவ்லஶய்க்கஷறம இண்டஶம் முமம 

தஷப்பஷடப்பட மலண்டுதனவும் அச்சஷடப்பட மலண்டுதனவும் உஶஷ 

துமமசஶர் மற்பஶர்மலக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட 

மலண்டுதனவும் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of 

Minister of Justice; to be read a Second time upon Tuesday, 21st 

March, 2017 and to be printed; and to be referred  to the relevant 

Sectoral Oversight Committee.  

 

ඳාර්ලිමේන්තුමේ ක යුතු 
பஶஶளுன்ம அலுலல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
"That the proceedings on Item Nos. 1 and 2 appearing on the 

Order Paper be exempted at this day's sitting from the provisions 

of Standing Order No.20(7) of the Parliament." 

 

ප්රනනය විමවන දින්  වභා වේමත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்றுக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ඳාර්ලිමේන්තුමේ රැවනීමේ 
பஶஶளுன்ம அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  

"That  notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 

of the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 

08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on this day shall be 

10.30 a.m. to 1.00 p.m. and 1.30 p.m. to 7.30 p.m. At 1.30 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". 
 

ප්රනනය විමවන දින්  වභා වේමත විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்றுக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මප ඳන් මකටුේඳ් 
தனஷ உறுப்பஷனர் சட்டமூயங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
ශ්රී ංකා ලර් නැේ තැරැේකුලන්මප ආයතනය 

(වංවනථාගත කිීමමේ) ඳන් මකටුේඳත 
இயங்மக பட்டக் கப்பற் தகர்கள் நஷறுலகம் 

(கூட்டிமைத்தல்) சட்டமூயம் 
INSTITUTE OF CHARTERED SHIPBROKERS OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL 

 

ගු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතා 
(ஶண்புஷகு ட்லட் குைமசக) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඳශත වශගේ ගයෝජනළල මළ ඉදිරිඳ න 
කරනලළ: 

"ශ්රී ංකළ ලර න නෆ ත තෆව් තකරුලගේගේ තයතනය වංවහථළගත කිරීම 

වශළ ව ඳන න ගකටුේඳත ඉදිරිඳ න කිරීමට අලවර දිය යුතුය." 
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ඳළග ලිගේගේතුල 

ගු කී ජයලර්ධන මශතා 
(ஶண்புஷகு யக்கஷ ஜலர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 
 

විසින් වනථිර කරන දී. 
ஆமஶதஷத்தஶர். 

Seconded. 

 
ප්රනනය විමවන දින් වභා වේමත විය. 
ඳන් මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන දින්  එය 

මුද්රණය කිීමම  නිමයෝග කරන දී.  
 

ලාර්තා කිීමම වශා 47(5) ලන වනථාලර නිමයෝගය ය ම් ඳන් 
මකටුේඳත ලරාය ශා නාවික ක යුතු අමාතයතුමා මලත ඳලරන දී. 

 

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்றுக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூயம் முதன்முமம தஷப்பஷடப்பட்டு, அச்சஷடப்படக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 
 

சட்டமூயம் நஷமயக்கட்டமர இய. 47(5) இன்படி துமமமுகங்கள் 

ற்றும் கப்பற்றுமம அலுலல்கள் அமச்சருக்கு அமஷக்மக 

தசய்ப்படுதற்கஶகச் சஶட்டப்பட்டது. 
 
   

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 Ports and Shipping  for report. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු තනගේද අලු නගමගේ මශතළ [Pause] 

 
ගු චමල් රාජඳක් මශතා 
(ஶண்புஷகு சல் ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ගරු කථළනළයකතුමනි,- 

 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චමල් රළජඳක් මගේත්රීතුමළ. 
 

 
ගු චමල් රාජඳක් මශතා 
(ஶண்புஷகு சல் ஶஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඳසුගිය දින ගදක තුෂදී  ගමම ගරු 

වවළල තුෂ සිදු ව සිදුවීේ ිළිබබ අඳ ඉතළම නම කනගළටු ලනලළ.  
විඳක්ය ලෆඩිපුර නිගයෝජනය කරන කණ්ඩළයම,  නි ලගයගේ 
ිළිබග න කණ්ඩළයමට ලඩළ ලෆඩිි. කියළි. මම හිතගේගගේ. ඉතිගේ 

අද ඒ අයට  ප්රහනයක් තිගබනලළ. මම න ඒ කණ්ඩළයගේ ගකගනක්. 
එම නිවළ ගේ වශළ මෆදිශ න ගලළ වළධළරණ තීගේදුලක් බළ 
ගෆනීම වේබගේධගයගේ මගේ යුතුකමකු න තිගබනලළ.  

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඔබතුමළගේ කටයුතු වළධළරණල 
කරගගන යළමට අලවහථළල වෆසීම අිළ ශෆම මගේත්රීලරගයකුගේම 
ලගකීමක් ලනලළ. දෆගේ, ගේ කණ්ඩළයගේ ඳක් කිහිඳයක් 

නිගයෝජනය කරනලළ. අිළ ශ්රී ංකළ නිදශවහ ඳක්ගේ. නමු න, 
තණ්ඩුල න වමෙ කටයුතු කිරීමට  ශ්රී ංකළ නිදශවහ ඳක්ය එකෙ 
වල න, අගප් කණ්ඩළයගේ ඉගේන අගනකු න ඳක් ඒ වශළ 
කෆමෆ නතක් බළ දීළ නෆශෆ. ඒ අය අගප් ඳක්ය නිගයෝජනය 

කරමිගේ මෆතිලරණයට තරගක න වහලළධීනල ඒ අයගේ 
ප්රතිඳ නතිල, දග නල දෆක්මක් තිගබනලළ. ඉතිගේ ගමම ගරු 

වවළග ත දී ඒ අයගේ මත, අදශවහ ප්රකළ කිරීමට අලවහථළලක් බළ 

දීම  ඔබතුමළගේ න, ගේ වවළග ත න යුතුකමක් ලනලළ. එගශම 
වුගණො න ඔබතුමළට ගමම ගරු වවළල ඉතළ ඳශසුගලගේ දිගටම 
ගමගශයලගේන පුළුලගේකම ෆගබනලළ. එගශම නෆති වු ගණො න 
ගලගේගගේ ශෆමදළම ගමම ගරු වවළග ත මලික ලෆඩ කටයුතු කිරීමට 

අඳශසු ලන එකි.. තණ්ඩුග ත ප්රධළන කටයුතු වේබගේධගයගේ 
ඒලළට මෆදිශ න ගලගේන, කථළ කරගේන අිළ සියලු ගදනළට 
ලගකීමක් තිගබනලළ. ඒ කළය අඳග න යනලළ ලළගේම ගමලෆනි 

මෆදිශ නවීේ තුිබගේ අිළ වමළජයට, රටට ගදන තදග ය න ගශො 
ගදයක් ගනොගලි. කියළි. මගේ විහලළවය. ගරු 
කථළනළයකතුමනි, මම ඉතළ කරුණළගලගේ ඔබතුමළගගගේ 

ඉල්නලළ ගේ ඒකළබේධ විඳක්ය නිගයෝජනය කරන අගනකු න- 
ශ්රී ංකළ නිදශවහ ඳක්ය ගනොගලි.. අගප් ශ්රී ංකළ නිදශවහ 
ඳක්ගේ මශගල්කේතුමළ අ නවගේ කරළ තිගබනලළ, එක්ව න 

ජළතික ඳක්ය න වමෙ වශගයෝගගයගේ ලෆඩ කරනලළ කියළ. 

නමු න, මෆතිලරණයට තරග කරපු ගේ කණ්ඩළයගේ අගනක් 
ඳක්ල කිසි ගකගනක් අ නවගේ කරළ නෆශෆ. මම හිතගේගගේ ඒ 
අයගගගේ අදශවහ විමවළ න නෆශෆ. ඒ නිවළ, ඔබතුමළ ගේ ගෆන 

අලධළනය ගයොමු කරළ, රගට් මතු ගලන විවිධ ප්රහන ිළිබබල ඒ 
අයට න අදශවහ ප්රකළ කරගේනට යේ සීමිත කළයක් ගලගේ කර 
ගදන ගව ඉතළ ඕනකමිගේ ඉල්ළ සිටිනලළ. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගශොි.. ගේ අලවහථළග තදී ගරු චමල් රළජඳක් මෆතිතුමළට  
ගබගශවිගේ වහතුතිලගේත ලනලළ. මම ගේ ගෆන ටිකක් ඳෆශෆදිලි 
කරගේනේ. [බළධළ කිරීමක්] ඊට ඳසුල ඔබතුමළ ට ඳෆශෆදිලි කරගේන 

පුළුලගේ. 

ඔබතුමළ කි තල ඳරිදි මම න වම විටම ගේ වවළ ගග වය තුෂ 
වම ගදනළටම වළධළරණ අලවහථළල බළදීමට කෆඳ වුණු ගකගනක්. 
විඳක්ගේ ඉගේන ගකොට අිළ න පීඩළ විඳි අයි.. ඒ නිවළම ගබොගශෝ 

අලවහථළලදී මම ගමලෆනි ගේ ගෆන ක්රියළ කරළ තිගබනලළ.  

තමුගේනළගේගවේළ එක්ව න ජනතළ නිදශවහ වගේධළනගේ 
ගකොටවක් ලගයගේ අතිගරු ජනළධිඳතිතුමළ වමෙ න, එක්ව න 

ජනතළ නිදශවහ වගේධළනය වමෙ න ගේ ගෆන වළකච්ඡළ කෂළ. ඒ 
අනුලි. අගප් මුල්වීගමගේ කථළ කරළ; ඳළග ලිගේගේතුල තුෂ කථළ 
කරළ; නළයකි.ගේ වමෙ කථළ කරළ ඒ කණ්ඩළයගේ සියලු 

ගදනළ නිගයෝජනය කිරීමට ගරු දිගගේහ ගුණලග ධන මෆතිතුමළට 
අලවහථළල බළ දුගේගගේ.  

ඒ ලළගේම, ඳළග ලිගේගේතුල තුෂ කළය ගලගේ කිරීගේදී 

එක්ව න ජනතළ නිදශවහ වගේධළනයට ෆගබන කළගයගේ සියයට 
55ක කළයක් එම කණ්ඩළයමට බළදීමට මම කටයුතු වවහලළ 
තිගබනලළ. දිනඳතළ මම ඒ ගෆන බනලළ. ඳක්ය ඇතුෂත තිගබන 
ප්රහන මළ ශට විවීමමට අලවහථළලක් ගනොමෆති වමශර අලවහථළ 

තිගබනලළ. එගවේ වුණ න, ගරු මගේත්රීතුමගේළගේ ප්රහන තිගබනලළ. 
මට ඒලළ විවගේන පුළුලගේ. නමු න,එක්ව න ජනතළ නිදශවහ 
වගේධළනය තුෂ විවළ ගත යුතු වමශර ප්රහන තිගබනලළ.  

ඳසුගිය දිනයක ගේ වවළග ත ප්රහනයක් ඇති වුණු අලවහථළග තදී 
එක්ව න ජනතළ නිදශවහ වගේධළනගේ මතය මට ඉදිරිඳ න කෂළ. 
එයට යට නල මම එදළ ගඳොගරොගේදු වුණළ, ගරු විමල් වීරලං 

මෆතිතුමළට එතුමළගේ ප්රහනය ගෆන කථළ කරගේනට අලවහථළලක් 
ගදනලළය කියළ. මම අද එතුමළට ඒ අලවහථළල බළ ගදනලළ. තල 
ප්රහන තිගබනලළ නේ ඉදිරිඳ න කරගේන. ඒ ගෆන කටයුතු කරගේන 

පුළුලගේ. නමු න, ගේ වවළල තුෂ ගරු නලගයගේ කටයුතු කිරීම ලඩළ 
ගශොි. කියන එකි. මගේ ගයෝජනළල ලගේගගේ. 
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ගු ඩවන අශප්මඳුම මශතා 
(ஶண்புஷகு டயஸ் அறவப்தபரு) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 
නැඟී සිටිම ය. 
ழுந்தஶர். 

rose. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඩවහ අශප්ගඳරුම මෆතිතුමළ. 

 
ගු ඩවන අශප්මඳුම මශතා 
(ஶண்புஷகு டயஸ் அறவப்தபரு) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, අගප් හිටපු කථළනළයකතුමළ මතු කෂ 
කළරණයටම අදළෂල වශ ඔබතුමළගේ ඳෆශෆදිලි කිරීමට අදළෂල 

අදශවහ ඉදිරිඳ න කරගේනේ. මම හිතගේගගේ ඔබතුමළ හිතළමතළ කරපු 
ගදයක් ගනොගලි.. සියයට 55ක කළයක් එක්ව න ජනතළ නිදශවහ 
වගේධළනයට ගලගේ කරළ තිගබනලළය කියළ ඳටෆවිල්ක් වුණළ, 

ගරු කථළනළයකතුමනි. ඒක ලෆරදිි.. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අඩුම ගණගගේ. 

 
ගු ඩවන අශප්මඳුම මශතා 
(ஶண்புஷகு டயஸ் அறவப்தபரு) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

සියයට 55ක් ගලගේ ගලළ නෆශෆ, ගරු කථළනළයකතුමනි. 
එක්ව න ජළතික ඳක්යට සියයට 40ි.. වමවහත එක්ව න ජනතළ 
නිදශවහ වගේධළනයට සියයට 30ි.. විඳක්යට සියයට 30ි.. ඒක 

තමි. ගමතෆන තිගබන ඳදනම. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම කි තග ත එක්ව න ජනතළ නිදශවහ වගේධළනයට ගලගේ කරන 
ග තළල. ඒක ගඳගේලගේනි. මම කි තග ත. 

 
ගු ඩවන අශප්මඳුම මශතා 
(ஶண்புஷகு டயஸ் அறவப்தபரு) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඒක ශරි. නමු න ගමතෆන වවළලට, රටට යන මතය ගලගේගගේ 
එක්ව න ජනතළ නිදශවහ වගේධළනයට ගලගේ කරන කළය සියයට 
30ි. කියළි.. එි.ගේ වළගයි. ගලගේ ලගේගගේ. එතගකොට සියයට 

15ි.. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වළගයකට ලෆඩිගයගේ මම ගදනලළ.  

 
ගු ඩවන අශප්මඳුම මශතා 
(ஶண்புஷகு டயஸ் அறவப்தபரு) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

වවළග ත කළගයගේ මගේත්රීලරුගේ 51ගදගනකුට සියයට 15ි. 
ශේබ ගලගේගගේ. ඒක තමි. රටට යගේන ඕන මතය.  

ඒක නිලෆව්දි කරමිගේම ඔබතුමළට ඉතළම ගගෞරලගයගේ 

කළරණළ තුනක් ගෆන කියගේනට කෆමෆතිි., ගරු කථළනළයකතුමනි. 
වමළගලළ ඒ වශළ මට ඉඩ ගදගේන. ගේ ඉදිරිඳ න කිරීම 
කරගේගගේ න වවළග ත යථළ ඳෆලෆ නම වශ මෆතිලරණ කළ ගදක 
ගෆන කථළ කරපු ''ලිච්ඡවි ප්රතිඳ නතිය'' කියන කළරණළ ඳදනේ කර 

ගගනි.. 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඳෂමුලන කළරණය ගමයි.. ඒකළබේධ 
විඳක්ය විධියට අිළ දිගිගේ-දිගටම ගේ ඉල්සිම කරගේගගේ අගප් 

ගඳෞේගලික අලයතළලක් වශළ ගනොගලි.. අිළ ලළශන ගලනුගලගේ 
රුිළයල් ගකෝටි 54ක් ඉල්ගේගගේ නෆශෆ. අිළ කළග යළ ගලනුගලගේ 
සුගඛ්ෝඳගවෝගී මගේදිර ඉල්ගේගගේ නෆශෆ. අිළ ගලන න ලරප්රවළද 

ඉල්ගේගගේ නෆශෆ. අිළ ඉල්ගේගගේ ගමොකක්ද, ගරු 
කථළනළයකතුමනි? අිළ ඉල්ගේගගේ, මශ ජනතළල නිගයෝජනය 
කිරීම වශළ තිගබන ශුේධ ව අි.තියි.. ඔබතුමළ වශ ඳක් 

නළයකගයෝ අිළ 51ගදනළ ගලනුගලගේ දිගගේහ ගුණලග ධන 
මෆතිතුමළට ඒ අලවහථළල දුගේනළ. ශෆබෆි., දිගගේහ ගුණලග ධන 
මෆතිතුමළ අවනීඳ වුණු ගමොගශොතක, විගේගත ව ගමොගශොතක, 
ඔබතුමළ විසිගේ දිගගේහ ගුණලග ධන මෆතිතුමළ ගේ වවළගලගේ 

ගනරඳළ ශෆරි ගමොගශොතක ඒකළබේධ විඳක්යට අ නලන ඉරණම 
කුමක්ද? ඒකළබේධ විඳක්ගේ නිගයෝජනය ගකොතෆනද නතර 
ලගේගගේ? ඒක ප්රජළතගේත්රලළදයද? ඒක ලිච්ඡවී ප්රතිඳ නතියද? අිළ 

ඉල්ගේගගේ, විඳක්ගේ මතය රටට කියගේන ශුේධ ව අි.තියක්. 
ඔබතුමළ දගේනලළ, ඉතළම ලෆදග න කළරණළ ගලනුගලගේ විඳක්ගේ 
මතය නිලෆව්දිල ගේ වවළග ත වළකච්ඡළ ලගේගගේ නෆශෆි. කියළ. 

ගරු කථළනළයකතුමනි,  මෆතිලරණය කල් දමළ බන වතියට 
ශරියටම අවුරුදු 2ක් ගලනලළ. ගේ වවළග ත ඒ වළකච්ඡළල සිේධ 
ලනලළද? ගේ වවළග ත ඒ  වළකච්ඡළ සිේධ ලගේගගේ නෆශෆ. විඳක්ය 

අතිගේ ඒක ගලගේගගේ න නෆශෆ.  

මංග වමරවීර මෆතිතුමළ විගේගත ගලළ නේනීලළලට ගිහිගේ 
කියනලළ, "අිළ යනලළ, ජනමත විචළරණයකට. අලුතිගේ තණ්ඩුක්රම 

ලයලවහථළලක් ගගගනනලළ"ි. කියළ. ඒ වළකච්ඡළල ගේ වවළග ත 
සිේධ ගලනලළද? ඒ වශළ ඉඩක් තිගබනලළද? ඒ වළකච්ඡළල 
ගලගේගගේ කළ අතිගේද? ගරු කථළනළයකතුමනි, අිළ කියගේගගේ 
ගමයි.. ගමය ගඳෞේගලික ප්රහනයක් ගනොගලි.; ගේ රගට් 

තණ්ඩුග ත රිසි ගනොලන මත නි ගයෝජනය කිරීම වශළ ඉල්න 
මතයක්. 

ගදලන කළරණය ගමයි.. ඉක්කේලලිගේ බෆලුගලො න, ඳසු ගිය 

මෆතිලරණගේදී "අනළගතයට වශතිකයක්" කියන මෆතිලරණ 
ප්රකළනය ගලනුගලගේ ක් 48ක ජනතළලක් ඡගේදය ඳළවිච්චි 
කෂළ. ඒ ප්රකළනගේ තිගබගේගගේ ගරු වවළනළයකතුමනි, 

තමුගේනළගේගවේළ න එක්ක තණ්ඩුලක් ශදගේන අිළ යගේගගේ 
නෆශෆි. කියන ප්රතිඥළලි.. දෆගේ ඒ මතය නිගයෝජනය ලනලළද? 
ගේක වළධළරණද, ගරු කථළනළයකතුමනි?  ගේ රගට් ගේ වේප්රදළය 

ශෆදුග ත කවුද? රළජය මගේත්රණ වවළ යුග ගේ ඉළ කණ්ඩළයමක් 
තණ්ඩුග ත ඉගේනලළ, කණ්ඩළයමක් විඳක්ගේ ඉගේනලළ. ගේ රටට, 
ගේ උ නතරීතර ඳළග ලිගේගේතුලට ගේ වේප්රදළය ශඳුගේලළ දුගේගගේ 
කවුද? ගරු කථළනළයකතුමනි, ඔබතුමළ ගනොගලි.. අිළ ගනොගලි.. 

එගශම නේ කවුද? ගමය ලග තමළන අතිගරු ජනළධිඳති නමත්රීඳළ 
සිරිගවේන මෆතිතුමළගේ ශළ ලග තමළන අගමෆති රනිල් වික්රමසිංශ 
මෆතිතුමළගේ නළයක නලගයගේ ශදපු වේප්රදළයක්. 

2015 ජනලළරි 09 ලනදළ ශඳුගේලළ දීපු වේප්රදළය ගේක. එදළ ශ්රී 
ංකළ නිදශවහ ඳක්ගේ කණ්ඩළයමක් තණ්ඩුල ඇතුගෂේ හිටියළ; ශ්රී 
ංකළ නිදශවහ ඳක්ගේ ගකගනක් තමි. විඳක් නළයකතුමළ න. 

දෆගේ අඳට අලවර ගදගේන බෆශෆ කියළ කියන නිමල් සිරිඳළ ද 
සිල්ලළ මෆතිතුමළ තමි. එදළ විඳක් නළයකතුමළ. ගරු 
කථළනළයකතුමනි, ඔබතුමළ න ඒ තණ්ඩුග ත වළමළනේකගයක්. 

ඔබතුමළ රළජය ඳරිඳළන, ඳෂළ න වවළ, ඳෂළ න ඳළන ශළ 
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ඳළග ලිගේගේතුල 

ප්රජළතළගේත්රීය ඳළනය ිළිබබ ඇමතිතුමළ විධියට කටයුතු කෂළ. 
එතගකොට ගේ වේප්රදළයය ගේ රගට් ඳෂමුලන ලතළලට අවයළව 
කගෂේ ගලන කවුරුල න ගනොගලි., ඔබතුමළ ඇතුළු තණ්ඩුල. ගේක 

ලග තමළන තණ්ඩුල අවයළව කරපු ගදයක්.  අලු න ගදයක් ගනොගලි. 
අිළ ඉල්ගේගගේ. එතගකොට ඒ අවයළවය 2015 ජනලළරි 09 ලනදළ 
ඉළ අගගෝවහතු 18 ලනදළ ගලනකල් නිගරෝගීල ගේ වවළග ත 

ඳෆලතුණළ. ඒ අි.තිය තමි. ගේ ඉල්ගේගගේ. ගරු මගේත්රීලරුනි, අිළ 
අලු න ගදයක් ගනොගලි. ඉල්ගේගගේ. ගරු මගේත්රීලරුනි, 
කරුණළකරළ තමුගේනළගේගවේළ හිතගේන. අිළ ගේ ඉල්ගේගගේ 

අලු න ගදයක් ගනොගලි.. තණ්ඩුල න එක්ක ඳෆටගගේන, 
තණ්ඩුල න එක්ක රණ්ඩු ගලගේන, ගේ වවළග ත කළය කගේන 
ගනොගලි..  

ගේ රගට් තණ්ඩුල අනුමත ගනොකරන, තණ්ඩුලට එගරහිල මත 
නිගයෝජනය කිරීගේ ශුේධ අි.තියි. අිළ ඉල්ගේගගේ. දෆගේ ගලළ 

තිගබගේගගේ ගමොකක්ද? ගරු කථළනළයකතුමනි, ගගේ කියමනක් 
තිගබනලළ, "ගිරලළ ගගශේ, රිෂලළ ගබගගේ" කියළ. ගිරලි. ගබගගේ 
ඉගේන ඕන. රිෂලි. ගගශේ ඉගේන ඕන. දෆගේ ගලළ තිගබගේගගේ 

"ගිරලළ ගගශේ, රිෂලළ ගබගගේ." ගේ ත න නලය ගලනවහ ගලගේන 
ඕන, ගරු කථළනළයකතුමනි. ගේකට උ නතරයක් විධියට 
කියනලළ, අිළ තීරණය කරළි. ගේක දුගේගගේ කියළ. එක්ව න 

ජනතළ නිදශවහ වගේධළනය විසිගේ තීරණය කරළ දීපු ගදයක් කියළ 
කියනලළ. එක්ව න ජනතළ නිදශවහ වගේධළනය තීරණය කරළ දීපු 
ගදයට ලඩළ අගප් මෆතිලරණ ප්රකළනගේ තිබුණු ගේ. ඒ නිවළ ගරු 
කථළනළයකතුමනි,  දෆගේ ගේක කියගේන බෆශෆ. අිළ විඳක්ගේ 

ඉගේන අලවරය දුගේනළ. ඔබතුමළ න ඒක කියනලළ. විඳක්ගේ ඉගේන 
අලවරය දීගමගේ ගේක වේපග ණ ගලනලළද? ශරියට භික්ෂූ නලය 
ගදනලළ, සිවුර ගදගේගගේ නෆශෆ ලළගගි.. භික්ෂූ නලය දුගේනළ කියළ 

කියනලළ, ශෆබෆි. සිවුර ගදගේගගේ නෆශෆ. ඒ ලළගේ ගදයක් ගේ 
ගලළ තිගබගේගගේ. විඳක්ගේ ඉගේන කියළ අලවරය ගදනලළ. 
ශෆබෆි. විඳක්ගේ මිමිකළල, විඳක්ගේ ලගකීම, විඳක්ගේ 

අි.තිය ඉහට කරගේන අඳට අලවහථළලක් ගදගේගගේ නෆශෆ. ගේ රටට 
ඇගශගේන ගේ අලනඩුල කියගේන ඕන. ගේක දිගගේහ ගුණලග ධන 
කියන පුේගයළ -ගේඳළනඥයළ- වවළගලගේ ගනරඳළ ශෆරීම 

ිළිබබ වර කළරණළල ගනොගලි., ඳටු කළරණළල ගනොගලි., ගරු 
කථළනළයකතුමනි.  

මගේ අලවළන කළරණය ගේකි.. ගේක තිගබගේගගේ 
ඔබතුමළගේ ශෘදය වළක්ෂිය න එක්කි.. ඔබතුමළ වේබගේධගයගේ 
ගේ රගට් තිගබන මතය, ඔබතුමළ විසිගේම ගගොඩ නෙළ ග නතු මතය, 

-Right to Information ලළගේ Bill එකක් ගලනුගලගේ ඔබතුමළ 
ගගන ගිය වටන- ඔබතුමළ වළධළරණ ගකගනක් කියළ වමළජය 
තුෂ තිගබන මතය ඳලුදු කර ගගේන එඳළ, ගරු කථළනළයකතුමනි. 

ඉතළම තදරගයගේ කියගේගගේ. ඔබතුමළ අගප් ඳළවගල්ම ගජයහඨ 
තදි ශියගයක්; තනගේදීයගයක්. ඔබතුමළ එක්ව න ජළතික ඳක්ගේ 
උඳ නළයකයළ බල ඇ නත.  

ශෆබෆි., ඔබතුමළ ඔතෆන ලළඩි ගලගේගගේ එක්ව න ජළතික 
ඳක්ගේ උඳ නළයකයළ විධියට ගනොල, ගේ උ නතරීතර 

ඳළග ලිගේගේතුග ත ගරු කථළනළයකතුමළ විධියටි.. ඒ නිවළ ඔය 
පුටුග තදී අිළ ඔබතුමළගගගේ බළගඳොගරො නතු ලගේගගේ 
වහලළධීන නලය, වළධළරණය. ඒ නිවළ ඔබතුමළ ඔබතුමළගේ ශෘදය 

වළක්ෂිගයගේ ප්රහන කරගේනට ගලනලළ, දුගේ තීගේදුල වළධළරණද 
කියළ. ඔබතුමළ දුගේ තීගේදුල අිළ ිළිබග නතළ. ඔබතුමළට ඒ තීගේදුල 
ගදගේන ශුේධ ව අි.තියක් තිගබනලළි. කියන කළරණය ගෆන 
වෆකයක් නෆශෆ. ශෆබෆි.,  ඔබතුමළගේ ශෘදය වළක්ෂිගයගේ ඔබතුමළ 

අශගේනට ඕන, ඒ තීගේදුල වළධළරණද,  ඒ තීගේදුල යුක්තිවශගත ද,  
ඒක ප්රජළතගේත්රලළදීි. ද කියන එක. ගේ කළරණළ තුන ගෆන විතරි. 
මට කථළ කරගේන තිගබගේගගේ ගරු කථළනළයකතුමනි. 

අලවළන ලගයගේ, ඊගේ මළ කියළපු ගේ නෆලත කියනලළ. ගේ 

වවළග ත ඉගේගගේ එක්ව න ජළතික ඳක්යට මගේත්රීලරු 106ගදනළි.; 
ඒකළබේධ විඳක්යට මගේත්රීලරු 51ගදනළි.; එක්ව න ජනතළ 
නිදශවහ වගේධළනගේ තණ්ඩුග ත ඉගේන කණ්ඩළයමට මගේත්රීලරු 
43ගදනළි.; TNA එකට මගේත්රීලරු 16ගදනළි.; ජනතළ විමුක්ති 

ගඳරමුණට මගේත්රීලරු 06 ගදනළි.. ගේක තමි. වංයුතිය. 
එතගකොට ගේ තණ්ඩුග ත ඉගේන ප්රබ ගදලෆනි කණ්ඩළයගේ, -
වංඛ්යළ නමකල ගදලෆනි කණ්ඩළයගේ- මිගගෝසිය ලගයගේ 

ග නගතො න රට පුරළම ශෆම දිවහ්රික්කයකම, ශෆම මෆතිලරණ 
ගකොට්ඨළවයකම ලයළප්ත වුණු කණ්ඩළයගේ මතය ගනොවකළ 
ශෆරීම, ප්රතික්ගේඳ කිරීම, ඉඩ ගනොදීම, ලළරණය කිරීම මළ හිතනලළ, 

ගේ වවළල තුෂ ඉතිශළවගේ වුණු බරඳතෂම අකටයු නතක් කියළ. 
එය නෆලත ඔබතුමළට මතක් කරමිගේ ඔබතුමළගේ කරු ජයසරිය 
ශෘදය වළක්ෂිය අලදි කර ගගේනය කියළ ගගෞරලගයගේ ඉල්ළ 

සිටිමිගේ මළ නිශ  ගලනලළ. ගබොගශොම වහතුතිි.. 

 

ගු විමල් ීමරලං මශතා   
(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථළනළයකතුමනි,- 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීරලං මගේත්රීතුමනි, මළ ගරු ඩවහ අශප්ගඳරුම 

මගේත්රීතුමළට ිළිබතුරු දීළ ඔබතුමළට අලවහථළල බළ ගදගේනේ.  

මළ ඳෂමුගලගේම ගරු ඩවහ අශප්ගඳරුම මෆතිතුමළට මළගේ 
වහතුතිය පුද කරනලළ. ඔබතුමළ ඉතළම ලෆදග න අදශවහ කිහිඳයක් 

ඉදිරිඳ න කෂළ.  

මළ ඳෂමුගලගේම වශගේ කරගේන ඕන, ගේ කථළනළයක 
ධුරයට ඳ න වුණළට ඳසුල මළ එක්ව න ජළතික ඳක්ගේ කිසිදු 
ඳදවියක්, තළනළගේතරයක් දරගේගගේ නෆති බල.  මෆතිලරණගයගේ 

ඳවහගවේ මළ සිරිගකොතට අඩිය තිබ්ගබ් නෆශෆ. ඒ නිවළ මළ තලම න 
මළගේ ශෘදය වළක්ෂිය අනුල ක්රියළ කරන ගකගනක්. මළ ඊගය න 
කි තලළ,   එක්ව න ජළතික ඳක්ගේ මගේත්රීලරුගේ 106කගේ න, 

එක්ව න ජළතික ඳක්ගේ ගනොලන මගේත්රීලරුගේ 118කගේ න 
එකෙ නලගයනුි. මළ  ඳ න වුගණ් කියළ.  ඒ නිවළ වම ගදනළටම 
අඳක්ඳළතීල කටයුතු කිරීගේ යුතුකම මළ තුෂ තිගබනලළ.   

ඊෂෙට, මළ ගබොගශෝ අලවහථළල වශගේ කෂ ඳරිදි,  
විඳක්ගේ මගේත්රීලරුගේ ලගයගේ හිටපු කළගේ අිළ පීඩළ විපු 
ශෆටි, අඳට ගරශපු ශෆටි, අිළ දුක් විපු ශෆටි දගේනළ නිවළි.  

විඳක්ගේ මගේත්රීලරුගේ ගලනුගලගේ ඒ අලවහථළල බළ ගදගේන 
ශෆකිතළක් දුරට උ නවළශ කගෂේ. නමු න,  වමශර අලවහථළල 
කථළනළයකලරයළ ලගයගේ මගේ අ න බෆඳිළ තිගබනලළ.  
විගේගයගේ ඳක්යක් තුෂ ගෆටුේ, ප්රහන තිගබනලළ නේ ඒලළ 

විවගේන පුළුලගේ ගලගේගගේ කථළනළයකලරයළට ගනොගලි., ඒ 
ඳක්ය තුෂි.. ඒ අනුල තමි. අිළ ඊගේ ගබොගශෝ වළකච්ඡළ කරළ, 
සියලු ගදනළගේම එකෙ නලගයගේ ඔබ සියලු ගදනළම නිගයෝජනය 

කරගේන ගරු දිගගේහ ගුණලග ධන මෆතිතුමළට ඒ අලවහථළල බළ 
දුගේගගේ.  

අිළ දෆක්කළ, වමශර Committeesල ඔවුනට ඳ නවීේ තිබුගණ් 

නෆති බල. අිළ ඒක න බළ දුගේනළ. ඒ ලළගේම ඳසු ගිය අය ලෆය 
විලළදගේදී විළ ගව අලවහථළල බළ ගගේන පුළුලගේ වුණළ.  

ගරු ඩවහ අශප්ගඳරුම මගේත්රීතුමළ විගේගයගේම ගරු 

දිගගේහ ගුණලග ධන මගේත්රීතුමළගේ සිේධිය ගෆන වශගේ කෂළ. මම 
ඒ ගෆන කනගළටු ගලනලළ. ඒක මම ගබොගශොම අමළරුගලගේ ග න 

539 540 

[ගරු ඩවහ අශප්ගඳරුම මශතළ] 
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තීරණයක්. ගේ වවළග ත කටයුතු කරගගන යමට මට අලවහථළල 

ගදගේනය කියළ මම නල ලතළලක් තයළචනය කෂළ. අලවළනගේදී 
තමි. මට එම තීරණය ගගේන සිේධ වුගණ්. මම ඒ ගෆන කනගළටු 
ගලනලළ.  

ඒ ලළගේම ඊගේ දිනගේදී ඔබතුමගේළ පුල න ඳ න වළකච්ඡළලක් 

ඳල නලළ තිබුණළ, එිබගේ. මම ඒ ගෆන දෆන සිටිගේ නෆශෆ. නමු න 
මම නිධළරිගේට ගදෝයක් කියගේගගේ නෆශෆ. නිධළරිගේ කථළ 
කගෂේ ඒ විධියටි.. ගරු දිගගේහ ගුණලග ධන මෆතිතුමළ ගලනුලට තල 

ගකගනක් ඳ න කිරීම වළමළනයගයගේ මම සිදු කෂ යු නග න, 
වගේධළනගේ න අනුමෆතිය ඇතිලි.. ගිය ලතළග ත න ගරු දිගගේහ 
ගුණලග ධන මෆතිතුමළ ඳ න කගෂේ, වගේධළනගේ නළයකයළ ලගයගේ 

ඳළග ලිගේගේතුග ත සිටින ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මෆතිතුමළි.. ඒ 
ලළගේම ගරු දිගගේහ ගුණලග ධන මෆතිතුමළ වගේධළනගේ උඳ 
වවළඳතිලරගයකු ලගයගේ ඳ න කරළ තමි. එතුමළට අලවරය 

දුගේගගේ. ඒ නිවළ මට අලවරය ගගේන අලය වුණළ. ඊගේ දිනගේ 
උගේම ගරු නළනළයක්කළර මෆතිතුමළ න මළ වමෙ ගේ වේබගේධල 
කථළ කෂළ. මම එතුමළට න දෆනුේ දුගේනළ, මම කථළ කරළ එම 
අලවරය බළ ගගේනේ කියළ. දලල් ගලළ තමි.  එතුමළට කථළ 

කරගේන මට අලවහථළල ෆබුගණ්. ඒ අලවහථළග තදී මට 
වගේධළනගයගේ ෆබුණු ිළිබතුර තමි., ගලන ගකගනක් ඳ න 
කරගේන එකෙ නලය ගදගේන බෆශෆ කියන එක. ඊට ඳසුල මම ඒ 

ගෆන ඳක් නළයකයගේගේ ව්වහවීගේදී න නෆලත කියළ සිටියළ. ඒක 
තමි. මතය. එතෆනදී ඔබතුමගේළ මට ගදෝළගරෝඳණය කරගේන 
තලළ. නමු න අිළ වගේධළනය වමෙ කථළ කෂළ. මම ගිය ලතළග තදී න 

අතිගරු ජනළධිඳතිතුමළ වමෙ කථළ කරළ තමි. දිගගේහ 
ගුණලග ධන මෆතිතුමළට එම අලවහථළල බළ දුගේගගේ. ඒ නිවළ අිළ 
වළකච්ඡළ කර ගේ කටයුතු කරමු. මට කරගේන පුළුලගේ ගේලල් 

තිගබනලළ, බෆරි ගේලලු න තිගබනලළ. ඒ නිවළ ගේ කරුණු ගෆන - 
[බළධළ කිරීමක්] 

 

ගු ඩවන අශප්මඳුම මශතා 
(ஶண்புஷகு டயஸ் அறவப்தபரு) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 

නැඟී සිටිම ය. 
ழுந்தஶர். 

rose. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කියගේන, ගරු ඩවහ අශප්ගඳරුම මගේත්රීතුමළ. 
 

ගු ඩවන අශප්මඳුම මශතා 
(ஶண்புஷகு டயஸ் அறவப்தபரு) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, අිළට පුල න ඳ න වළකච්ඡළලක් 
ඳල නලගේන ගේ ඳළග ලිගේගේතුග ත ඉඩ නෆශෆ. අඩු ගණගගේ ගේ 
මගේත්රීලරුගේ 51 ගදනළට එකතු ගලළ වළකච්ඡළලක් ඳල නලගේන 

කළරක වවළ කළමරයක් ගගේනල න අඳට අලවර නෆශෆ.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අිළ ඒ දලවහල ශෆම දළම අලවරය දුගේනළ. 
 

ගු ඩවන අශප්මඳුම මශතා 
(ஶண்புஷகு டயஸ் அறவப்தபரு) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඒක තමි. තිගබන ප්රහනය. දිගගේහ 
ගුණලග ධන මෆතිතුමළගේ අ නවන ඇතුලි. එම ඉල්සිම කෂ 

යු නග න. ගරු දිගගේහ ගුණලග ධන මෆතිතුමළට වවළ කළය තශනේ 

කරපු ග තළලක ඒ අලවරය ප්රතික්ගේඳ කරනලළ.  
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මට අලවහථළලක් ගදගේන. මම වගේධළනය වමෙ කථළ කරළ 

ඉදිරිගේදී එලෆනි ත න නලයක් ඇති ගනොලන විධිගේ ක්රමග තදයක් 
ශදගේනේ. 

 

ගු ඩවන අශප්මඳුම මශතා 
(ஶண்புஷகு டயஸ் அறவப்தபரு) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, වමළගලගේන. ගේ කළරණගේදී 
වගේධළනය තීගේදුලක් දුගේනළ. ඔවුගේ ගරු දිගගේහ ගුණලග ධන 
මෆතිතුමළ අඳගේ කණ්ඩළයගේ නළයකයළ ශෆටියට ිළිබග නතළ. ඒ 

ගෆන කිසි ගෆටලුලක් නෆශෆ ගගේ. ඊගේ ගරු අගමෆතිතුමළ කියගේන 
ශෆදුලළ, දිගගේහ ගුණලග ධන මෆතිතුමළගේ ගබල් කඳගේන ශදනලළ 
කියළ. ඒලළ ප්රළථමික කළරණළ. එගශම ගනොගලි. ගගේ කථළ කෂ 

යු නග න.  

ගමතෆනදී අිළ කියගේගගේ ගේකි.. දිගගේහ ගුණලග ධන 
මෆතිතුමළ ගනොමෆති ගමොගශොතක ගේ ඳළම කෆගඩනලළ. එතගකොට 
අිළ දඳතක තනි ගලනලළ. එය බරඳතෂ ගෆටලුලක්. එම තීගේදුල ගත 
යු නග න ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මෆතිතුමළ ගශෝ වගේධළනය 
ගනොගලි.. ගේ ඳළග ලිගේගේතුල ඇතුෂත එම තීගේදුල ගත යු නග න 
ගරු කථළනළයකතුමළ ලන ඔබතුමළි.. ගමගේන ගේකි. අගප් 
තග කය.  

ගරු කථළනළයකතුමනි, එගශම නෆතුල අිළ ගලන න 
ලරප්රවළදයක් ගනොගලි. ඉල්ගේගගේ. රගට් මිනිසුගේට දශවකු න 
ප්රහන තිගබනලළ; ග තදනළලගේ තිගබනලළ; කඳුළු තිගබනලළ. ඒලළ 
ිළට කිරීම වශළ විඳක්ය ගලනුගලගේ තිගබන ඉඩ අගශෝසි 
කරගේන එඳළ. ඒ වශළ අලවහථළලක් ගදගේන. ඒක තිගබගේගගේ 
ඔබතුමළ අග නි.. කරුණළකරළ වගේධළනයට ගශෝ 
ඳළග ලිගේගේතුගලගේ ිළට සිටින ගලන න කිසිම ඳළග හලයකට ඒක 
ඳලරගේන එඳළ. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගශොි., ගරු මගේත්රීතුමළට මම ගබොගශොම වහතුතිලගේත ගලනලළ. 

මගේ වහථළලරය නෆලත න කියගේනේ. ඒ වශළ ගලන න 
ගකගනක් ඳ නකෂ යුතුි. කියන එකට මම වේපග ණගයගේ එකෙ 
ගලනලළ. නමු න, තල න ඳක්යක් නිගයෝජනය කරගේන එගවේ ඳ න 
කිරීමට ඒ ගතෝරළගෆනීම මට අි.ති ගදයක් ගනොගලි.. මගේ 
වහථළලරය ඒකි.. අිළ ඒ ගෆන වළකච්ඡළ කරමු. ඳක් නළයකි.ගේ 
වමෙ මම බන වතිගේ වළකච්ඡළ කරගේන බළගඳොගරො නතු 
ගලනලළ. ඒ ලළගේම මම අලවළන ලගයගේ කියගේගගේ, මම ශෘදය 
වළක්ෂියට අනුලි. කටයුතු කරගේගගේ. ශෘදය වළක්ෂියට අනුල 
කටයුතු කරගේන බෆරිනේ මට ගේ විධියට කටයුතු කරගේන බෆශෆ. 

 

ගු විමල් ීමරලං මශතා   
(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 
 

නැඟී සිටිම ය. 
ழுந்தஶர். 

rose. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීරලං මගේත්රීතුමළ. 
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ඳළග ලිගේගේතුල 

ගු විමල් ීමරලං මශතා   
(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මට ගේ අලවහථළල බළදීම ගෆන 
ඔබතුමළට වහතුතිලගේත ගලනලළ. "උණකළරයළ ලතුර ඉල්නලළ 
ලගේ" දෆගේ වගශන කළයක් තිවහගවේ - ගගවුණු අවුරුදු ගදකකට 

ලෆඩි කළයක් තිවහගවේ - ගේ ගරු වවළල තුෂ අිළ ඉල්ගේගගේ ගරු 
ඩවහ අශප්ගඳරුම මෆතිතුමළ කි තලළ ලළගේ ගේ රගට් මශ 
ජනතළලගේ ඇ නත ප්රහන වළකච්ඡළලට ගගේන අඳට තිගබන අි.තිය 

වශළ ලන අලවහථළල බළගදන ගවි.. ඔබතුමළ කි තලළ, එක්ව න 
ජනතළ නිදශවහ වගේධළනයට ගලගේකෂ කළගයගේ සියයට 55ක්, ඒ 
කියගේගගේ  ඳළග ලිගේගේතුග ත විලළදයට ගලගේලන මුළු කළගයගේ 
සියයට 15ක ඳමණ ප්රමළණයක් අඳට බළගදනලළ කියළ.  

ගරු කථළනළයකතුමනි, දලවක විලළදයක් ඳෆලෆ නගලන 
අලවහථළලක අගප් මගේත්රීලරු 4ගදගනක් කථළ කගෂො න එක් 
මගේත්රීලරගයකුට ෆගබගේගගේ විනළඩි 10ක කළයක් ඳමණි.. ඒ 

ලළගේම අඳට දලවක් විලළද කරන කල් තෆබීගේ ගයෝජනළ බළ 
ගෆනීමට තිගබන අලවහථළල ඉතළම සීමළගලළ තිගබනලළ. අද ගේ 
රගට් ඉතළම තීරණළ නමක ප්රහන තිගබනලළ. ඒලළ තණ්ඩුග ත 

අනුබේධ විඳක්ය නිගයෝජනය ගනොකරන ප්රහන. නේනීලළල 
සිේධලන ක්රියළදළමය ිළිබබල අනුබේධ විඳක්ය කටක් අරිගේගගේ 
නෆශෆ. ගේ රගට් බුේධි අං සිරගත කරළ තිගබනලළ, අනුබේධ 

විඳක්ය කටක් අරිගේගගේ නෆශෆ. ගේ තණ්ඩුල බටහිර න එක්ක 
යන ගමන ගෆන තණ්ඩුග ත අනුබේධ විඳක්ය කටක් අරිගේගගේ 
නෆශෆ. දිගගේහ ගුණලග ධන මෆතිතුමළ ගනරඳළ ශරින ගකොට 

අනුබේධ විඳක්ගේ එක ගකොටවක් ඒකට ඳක් ගලනලළ; අ නි න 
ගකොටව නිශ ල ඉගේනලළ. ඒ අඩුල ගඳගනනලළ, තණ්ඩුලට 
අනුබේධ විඳක්යට දී තිගබන අි.තිය ශළ ලරප්රවළද, ඒකළබේධ 
විඳක්ගේ මගේත්රීලරු 51 කණ්ඩළයමට අද ගනොෆබීගමගේ.  

ගරු කථළනළයකතුමනි, ගමගේන ගේ විකෘතිය ගලනවහ කරගේන 
ඔබතුමළට ලග කීමක් තිගබනලළ. "උකුල් ඇගට් ගගඩ්ට බුකුල් 
ඇගේනළම සුලගලගේගගේ නෆශෆ" කියළ අගප් ඳෆරණි කියමනක් 

තිගබනලළ. ගදමෂ ජනලශගග  එගශම කියමනක් තිගබනලළ. උකුල් 
ඇගට් තිගබන ගගඩ්ට බුකුල් ඇගේනළම - බුකුල් අනිනලළ 
කියගේගගේ ගුවහති අල්නලළ, නෆ නනේ ඳශර ගදනලළ. - ඒක 

සුලගලගේගගේ නෆශෆ. ඒකට නියමිත ප්රතිකග මය ගදගේන ඕන ගරු 
කථළනළයකතුමනි. නියමිත ප්රතිකග මය දුගේගනො න තමි. ගේ වවළල 
නිගරෝගීල ඳල නලළගගන යගේන ඔබතුමළට පුළුලගේ ගලගේගගේ. 

නියමිත ප්රතිකග මය දුගේගනො න තමි. ඔබතුමළගේ ගරු නලය 
තරක්ළ කර ගනිමිගේ, ඔබතුමළගේ ගරු නලයට ගරු කරමිගේ ගේ 
වවළග ත අඳට හිමි මශජන නිගයෝනේත ලගකීම ඉටු කරගේන අඳට 

ශෆකියළල ෆගබගේගගේ. 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ගේක ගේඳෂ නඩුලක් ගනොගලි.; 
ගේක දික්කවළද නඩුලක් ගනොගලි.. ගේක අධිකරණ 
ක්රියළදළමයකට අි.ති කළග යයක් ශෆටියට තමුගේනළගේගවේ ඳටලළ 

ගගේන එඳළ. එක්ව න ජනතළ නිදශවහ වගේධළනය කියගේගගේ පුළුල් 
ගේඳළන ගඳරමුණක්; ගේඳළන ඳක් ගණනළලකිගේ 
වමගේවිත ගලච්ච ගඳරමුණක්. ජළතික තණ්ඩුල කියන දීගගට 

ගිහිල්ළ තිගබගේගගේ ශ්රී ංකළ නිදශවහ ඳක්ය න, එක්ව න ජළතික 
ඳක්ය න ඳමණි.. එක්ව න ජනතළ නිදශවහ වගේධළනය න, එක්ව න 
ජළතික ඳක්ය න ජළතික තණ්ඩු දීගයකට ගිවිසුමක් අ නවගේ කරළ 

නෆශෆ. ඒ නිවළ ඒ බෆීමමට එක්ව න ජනතළ නිදශවහ වගේධළනගේ 
සිටින ශ්රී ංකළ නිදශවහ ඳක්ය ගනොලන අනික් ඳක්ලට කිසිම 
බෆීමමක් නෆශෆ, ගරු කථළනළයකතුමනි. ඳෂමුල ඒ කළරණය 

ිළිබගගේන.  

ශතිබවහඅට ක්යකගේ ජන ලරම නිගයෝජනය කරගේන ඒ 

දිනපු 95 ගදනළගගගේ, 51 ගදගනක්ල න අද ඒ ගකොඩිය අතට 

අරගගන ගේ ගරු වවළග ත ඉගේනලළ. ඒ ගකොඩිය අතට අරගගන 

ලෆඩ කරන මගේත්රීලරුගේට, ඒ ක් 48කට ලෆඩි ජනතළලකගේ 

අදශව, මතය, ශ  ගේ ගරු වවළල තුෂ නිගයෝජනය කිරීගේ 

අි.තිය ිළිබගගේන; ඒ අි.තිය බළ ගදගේන.  

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඒ විතරක් ගනොගලි. ඔබතුමළට මම 
මත අතීත උදළශරණ ගදකක් කියගේනේ. 2004 අවුරුේගේ එක්ව න 

ජනතළ නිදශවහ වගේධළනගයගේ ජනතළ විමුක්ති ගඳරමුණ ඡගේදය 

ඉල්ලුලළ. 2005 ජනළධිඳතිලරණයට ගඳර ජනතළ විමුක්ති ගඳරමුණ 

ඒ වගේධළනගයගේ කෆඩිළ විරුේධ ඳක්ගේ ලළඩි වුණළ. "ජනතළ 
විමුක්ති ගඳරමුණ තරග කගෂේ වගේධළනගේ බු න ගකොෂය 

කුණිගේ. ඒ නිවළ ඒ අය ගලනම කෆඩිළ තලළම තරග කරපු 

ඳක්ය ගනොගලි." කියන ඒ තග කය දළළ ඒ මගේත්රීලරුගේගේ ශ  

යටඳ න කරගේන එදළ හිටපු කථළනළයකතුමළ බය ඳළවිච්චි කගෂේ 

නෆශෆ; එතුමළ ඒ බය ඳළවිච්චි කගෂේ නෆශෆ. ගරු 

කථළනළයකතුමනි, "තමුගේනළගේගවේළ කෆමෆතිද, ගේගගොල්ගේ 

අිළ ිළිබගගේනලළට?" කියළ එදළ න ඒ කථළනළයකතුමළ 
වගේධළනගයගේ ඇහුලළ නේ වමශර විට ලියුමක් එලගේන පුළුලගේ, 

"නෆශෆ, නෆශෆ. අිළ divorce එක ගදගේගගේ නෆශෆ" කියළ. එගශම 

කියගේන පුළුලගේ. වමශර විට ජනතළ විමුක්ති ගඳරමුණ කියගේන 

පුළුලගේ, "එගශම කියගේන අි.තියක් නෆශෆ. අිළ න එක්ක ගිවිසුමක් 

තිගබනලළ. ගිවිසුගමගේ ිළිබ අරගගන තිගබනලළ අඳට ඕන 

ගලළලට දික්කවළද ගලගේන" කියළ. ඒ විලළදය එගේන පුළුලගේ. ඒ 

විලළදය යගේන ගලගේගගේ උවළවියට. උවළවි ප්රහන ගමතෆනට 
ඳටලළ ගගේන එඳළ. මගේත්රීලරු තරග කගෂේ කුමන ඳක්යකිගේ, 

කුමන කුණකිගේ වුණ න ඒ අයට ගේඳළන මත අනුල තමගේ 

නිගයෝජනය කරන මශ ජනතළලගේ මතය ඳරිදි ඒ ගලනවහ වීමට 

තිගබන අි.තිය බෆශෆර කරගේන එඳළ. ඒ ගලනවහ වීමට තිගබන 

අි.තිය ිළිබගගේනලළ නේ ඒ අි.තියට අදළෂ ලගකීේ වේවළරය ඉටු 

කිරීගේ යුතුකම ශළ ලගකීම ිළිබගගේන. ඒකට අලවහථළල බළ 
ගදගේන.  

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඒ විතරක් ගනොගලි., අිළ දිගිගේ දිගටම 

ගේ කළරණය කි තල න තමුගේනළගේගවේ ශෆම දළම එකම ිළිබතුරක් 

බළ ගදනලළ. නමු න එකම ිළිබතුරක් බළ දීළ ගේ ප්රහනය 
විවගේන බෆශෆ. අඳට න ඕන ගේ ගරු වවළල නීගරෝගීල ඉදිරියට 

ඳල නලළගගන යගේනි..  ගේ ගරු වවළල ගේ රගට් දෆගලන ප්රහන 

වළකච්ඡළ කරන මණ්ඩඳයක් බලට ඳ න කර ගගේනි. අඳට ඕන.  

එම නිවළ මම ඔබතුමළගගගේ ඉල්ළ සිටිගේගගේ ගමඳමණි..  

ගරු කථළනළයකතුමනි, මම එදළ න ගමගේන ගේ කළරණය 
ඔබතුමළට කි තලළ. ඔබතුමළ ගකොෂඹ මශ නගර වවළග ත නගරළධිඳති 

ගලන ගකොට මම එහි නළගරික මගේත්රීලරගයක්. ඔබතුමළ ඳෂළ න 

වවළලට එන ගකොට මම න ඔබතුමළ වමෙම ඳෂළ න වවළලට තලළ. 

ඔබතුමළ ඳළග ලිගේගේතුලට එන ගකොට මම න ඔබතුමළ වමෙම 

ඳළග ලිගේගේතුලට තලළ. එදළ  සිට ඔබතුමළ න මම න එක දිගට, 
මශජන නිගයෝනේතයගේ ශෆටියට ගේ මිමිකළල ඉටු කරනලළ. ගරු 

කථළනළයකතුමනි, අඳ මශජන නිගයෝනේතයගේ බලට ඳ න ගලළ 

සිටිගේගගේ තමුගේනළගේගවේළ දී තිගබන ප්රමළණයට ලෆඩ කරළ 

යගේන ගනොගලි.. තමුගේනළගේගවේ කියන ශරි ගශෝ ලෆව්දි සියල්ට 

අලනත ගලළ, ඒ සියල්ට යට න ගලළ, මශ ජනතළලගේ ශ  

නිගයෝජනය ගනොකර, ගමතෆනිගේ ශේබ ගලන කීයක් ගශෝ 
අරගගන යගේන ගනොගලි. අඳ ගමතෆනට ඇවි න තිගබගේගගේ.  

ගේ ඳළග ලිගේගේතුල දලවක් නිගයෝජනය කෂළම දෆගේ රුිළයල් 

2,500ක් ශේබ ගලනලළ. ගේ රුිළයල් 2,500 හිෙළ කගේන 
ගනොගලි., අඳ ගේ ගරු වවළලට එගේගගේ. ඳළග ලිගේගේතු 
කෆගේටිගමගේ කළළ යගේන ගනොගලි. අඳ ගේ ගරු වවළලට 

එගේගගේ. අඳට ඕන ගමතෆන අගප් මශ ජනතළලගේ මතය 
නිගයෝජනය කිරීගේ ශුේධ ව අි.තියි.; ඒ අලවහථළලි.. ඒක නීති 
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තග කලලිගේ, දික්කවළද නඩු තග කලලිගේ, ගේගඳොෂ, ඉඩකඩේ 

තග කලලිගේ යට කරගේන එඳළ. එගශම යට කිරීම යුක්තිවශගත 
නෆශෆ.  

 ගරු කථළනළයකතුමනි, විජමු ගොකුබණ්ඩළර කථළනළයකතුමළ 
ඉගේන ගකොට මම ඇතුළු මගේත්රීලරු 10ක් ගශෝ 11ක් ජනතළ විමුක්ති 

ගඳරමුගණගේ ඉල න වුණළ; ගේ ගරු වවළග ත ඳෆය ගදකකට 
තවගේන කළයක් කථළලක් කරළ මම ජනතළ විමුක්ති 
ගඳරමුගණගේ ඉල න වුණළ. ජනතළ විමුක්ති ගඳරමුගණ් සීනුල 

කුණිගේ තරග කරළ ඳ න වුණු අඳ, එදළ විජමු ගොකුබණ්ඩළර 
කථළනළයකතුමළ ගලනම කණ්ඩළයමක් ශෆටියට ිළිබගගන, ඒ 
අලය කරන අි.තීගේ වශ අලවහථළලගේ බළදුගේනළ. එම නිවළ ගරු 

කථළනළයකතුමනි, ඔබතුමළගේ මෙ ගඳගේලගේනගේ ලගේගගේ පග ල 
කථළනළයකලරු මිව එක්ව න ජනතළ  නිදශවහ වගේධළනගේ ඊනියළ 
වවළඳතිළ, ගල්කේළ ගනොගලි.. ඔබතුමළගේ තදග ය විය 

යු නග න පග ල කථළනළයකලරුගේගේ තීරණ මිව, නිමල් 
සිරිඳළළගේ, මහිගේද අමරවීරළගේ ලියුේ කියුේ ගනොගලි.. ගරු 
කථළනළයකතුමනි, එම නිවළ ඒ ප්රහනය අඳට අධිකරණ මඟිගේ 
විවළ ගගේන ඔබතුමළ ඉඩ ශරිගේන. ඔබතුමළ අඳල ගලනම 

ඳක්යක් ශෆටියට ිළිබග නගතො න, එතුමගේළ හිතනලළ නේ ඒක,- 
[බළධළ කිරීේ] 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමළට කථළ කරගේන අලවහථළල ගදගේන. එතුමළට අලවහථළල 

ගදගේන මම එකෙ වුණළ. [බළධළ කිරීමක්] ගරු ගශක්ටග  අප්පුශළමි 
මගේත්රීතුමනි, එතුමළට කථළ කරගේන අලවහථළල ගදගේන.  

 
ගු විමල් ීමරලං මශතා   
(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම ඔබතුමළට වහතුතිලගේත ගලනලළ, ගරු කථළනළයකතුමනි.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීරලං මගේත්රීතුමනි, දෆගේ කථළල අලවගේ කරගේන.  

 
ගු විමල් ීමරලං මශතා   
(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම අලවගේ කරගේනේ, ගරු කථළනළයකතුමනි. [බළධළ කිරීමක්] 

මගේ කථළල අලවගේ කරගේන ඉඩ ගදගේන.  

මම කියගේගගේ ගමඳමණි.. අඳල ඔබතුමළ එගවේ ිළිබගෆනීම 
නීතිය කඩ කිරීමක් නේ ඒ අයට උවළවි යගේන පුළුලගේ; අඳට 

විරුේධල ිළයලර ගගේන පුළුලගේ. ඒකට ඒ අයට තිගබන අි.තියට 
ඔබතුමළ ඉඩ ගදගේන. ඒක ඒ විධියට විවළ ගගේන ඉඩ ශරිගේන.  

ගේ වවළල ඒ අයගේ ලියුේ කියුේ, කඩදළසි මත තීරණ ගගේනළ 

තෆනක් ගනොගලි.. ගේ වවළග ත මලිකයළ ඔබතුමළි.. ඔබතුමළ 
මලිකයළ ශෆටියට ගේ 225 ගදනළගගගේ 51 ගදනකුගේ අි.තිය, 
ජළතික නිදශවහ ගඳරමුගණ් මගේත්රීලරුගේ 5 ගදනළගේ අි.තිය 

ිළිබගගන, ඒ ිළිබගෆනීම මත කටයුතු කරගේන කියළ නෆලත න ඉතළම 
ඕනකමිගේ ඉල්නලළ. ඒ ලළගේම, එය ගනොවකළ ශරිමිගේ යනලළ 
නේ ගේ වවළල නීගරෝගිල ඳල නලළගගන යගේන ඔබතුමළට කිසි 
ගවකිගේල න ශෆකි ලගේගගේ නෆශෆ කියන එක න මම අලධළරණය 

කරනලළ, ගරු කථළනළයකතුමනි. 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගබොගශොම වහතුතිි., ගරු විමල් වීරලං මගේත්රීතුමළ. මළ එදළ ගරු 
විමල් වීරලං මගේත්රීතුමළට එකෙ වුණළ, ගේ වතිගේ දලවහ තුන 
ඇතුෂත අලවහථළලක් ගදනලළ කියළ. ඒ නිවළ තමි. එතුමළට ඒ 

අලවහථළල දුගේගගේ. මගේ යුතුකම, තණ්ඩු ඳක්ගේ වශ විඳක්ගේ 
මගේත්රීලරුගේගේ අදශවහ ප්රකළ කිරීමට අලවහථළල දීම. අද උගේ ගරු 
ලළසුගේල නළනළයක්කළර මගේත්රීතුමළ න මළල ශමු වුණළ.  

 
ගු මශක් ර් අප්පුශාමි මශතා 
(ஶண்புஷகு தவக்டர் அப்புவஶஷ)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු කථළනළයකතුමනි,-[බළධළ කිරීේ]  

  
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගශක්ටග  අප්පුශළමි මගේත්රීතුමළ, ගමොකක්ද කියගේගගේ? 
[බළධළ කිරීේ]  

 
ගු මශක් ර් අප්පුශාමි මශතා 
(ஶண்புஷகு தவக்டர் அப்புவஶஷ)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, එතුමළ අලවළනගේ තග ජනය කෂළ, 
"එගශම තගලො න, ඳළග ලිගේගේතුල කරගේන ගදගේගගේ නෆශෆ" කියළ. 

එතුමළට එගශම කියගේන බෆශෆ. [බළධළ කිරීේ] එතුමළ ගකොගශොමද 
තග ජනය කරගේගගේ, ඳළග ලිගේගේතුලට? [බළධළ කිරීේ] එතුමළ කවුද, 
ඳළග ලිගේගේතුලට තග ජනය කරගේන? [බළධළ කිරීේ] එතුමළට 

තග ජනය කරගේන බෆශෆ.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණළකර ලළඩි ගලගේන. [බළධළ කිරීේ] වවළග ත ලෆඩ කටයුතු 
කරගගන යගේන අලයද? ගරු ගකගශිබය රුකක්ලෆල් 
මගේත්රීතුමළ, ගබොගශොම ගකටිගයගේ කථළ කරගේන ගරු මගේත්රීතුමළ. 

අද හුෙක් ලෆඩ තිගබනලළ.  

 
ගු මකමශිතය රඹුක්ලැල්  මශතා 
(ஶண்புஷகு தகதவலி ம்புக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගශොි., ගරු කථළනළයකතුමනි.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මළ විගේගයගේ කියගේන ඕන, ගරු විමල් වීරලං මගේත්රීතුමළ 
කියපු කරුණු වේබගේධගයගේ වගේධළනය වමෙ කතළ කිරීමට මගේ 

යුතුකමක් තිගබන බල. අිළ බමු යේකිසි විවඳුමකට එගේන 
පුළුලගේද කියළ. මට න අලය ලගේගගේ, ගමය ගබොගශොම වළධළරණල 
ගගන යගේනි.. මම තනිලම කතළ කරන ගකොට මට තල න 

ගෆටලුලක් එනලළ අගනක් ඳෆ නගතගේ. කළගේ න එකෙ නලගයගේ 
යුතුල  කටයුතු කරගගන යගේන - [බළධළ කිරීේ] ලළඩි ගලගේන.  

 
ගු මකමශිතය රඹුක්ලැල්  මශතා 
(ஶண்புஷகு தகதவலி ம்புக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මට-  
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ඳළග ලිගේගේතුල 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉගේන, ඉගේන. මම අලවහථළල දීළ තිගබනලළ.   
 

ගු විමල් ීමරලං මශතා   
(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඔබතුමළ කියපු කළරණය-  
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මළ ඒ ගෆන කතළ කරගේනේ ගරු මගේත්රීතුමළ. I gave you time. 

So, -[Interruption.] ගරු විමල් වීරලං මගේත්රීතුමළ, මම -[බළධළ 
කිරීේ] ගමොකක්ද? 

 
ගු විමල් ීමරලං මශතා   
(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, අඳ වේබගේධ ප්රහනගේදී ඔබතුමළ 

වළධළරණය ඉටු කරේදී අගනක් අයගේ මතය මත තීරණ ගගේන 
යගේන එඳළ.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නෆශෆ, නෆශෆ. මම- 

 
ගු විමල් ීමරලං මශතා   
(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අගප් මතගේ වළධළරණ නලය ිළිබගගේන. ඔබතුමළගේ කගේ ගදක 
එගශේට ඕන විධියට ලෆඩ කරන ත න නලයට ඳ න කරගේන එඳළ. 

[බළධළ කිරීේ] 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගකගශිබය රුකක්ලෆල් මගේත්රීතුමළ, මම ඔබතුමළට 
අලවහථළල ගදනලළ. ලළඩි ගලගේන, ගරු විමල් වීරලං මගේත්රීතුමළ.  

 

ගු මකමශිතය රඹුක්ලැල් මශතා 
(ஶண்புஷகு தகதவலி ம்புக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඉතළම ලෆදග න වළකච්ඡළලකටි. අිළ 
ගයොමු ගලළ ඉගේගගේ. විගේගයගේම ඳසුගිය අවුරුදු 2ක කළය 
තුෂ ව සිදුවීේ වේබගේධල ඔබතුමළට වළධළරණ තක්ගවේරුලක් ඇති 

කියළ මම විහලළව කරනලළ. ඒකළබේධ විඳක්ය ශෆටියට 
ඳළග ලිගේගේතු මගේත්රීලරුගේ 51ගදගනකු නිගයෝජනය කරන 
47,00,000ක් රගට් ජනතළල ගලනුගලගේ වෆදී ඳෆශෆදී සිටිමිගේ -

තණ්ඩු ඳක්යට වශ විඳක්යට අමතරල- රගට් ඳලතින මත 
ලළදයක්, රගට් ඳලතින යේකිසි ප්රහනයක් ගෆන නිරගේතරගයගේම 
කථළ කරගේන තිබුණු අි.තිය තමි. ගේ 51ගදනළ ඔබතුමළගගගේ ගේ 
අවුරුදු ගදක පුරළම ඉල්ගේගගේ.  

ඔබතුමළට ගේ කළරණය න මතක් කරළ ගදගේන කෆමෆතිි.. ශ්රී 
ංකළ නිදශවහ ඳක්ගේ නළයකයළ ශෆටියට අතිගරු ජනළධිඳතිතුමළ 
කණ්ඩළයේ ව්වහවීගේදී අඳට අලවරයක් බළ දුගේනළ, "කෆමති අයට 

ගිහිල්ළ විඳක්ගේ ලළඩි විය ශෆකිි.." කියළ. ඒ වශතිකය 
ඳෆශෆදිලිලම අඳට ඳළවිච්චි කෂ ශෆකිි.. ඒ වශතිකය ඔබතුමළ 

ිළිබගත යුතුි.. රගට් ජනළධිඳතිලරයළ ඒ තකළරගයගේ ප්රකළ කෂළට 

ඳසුල, ඊ ට ඳසුල තිබුණු අය ලෆය ශතරකටම අිළ විඳක්ල ඡගේදය 
ගදන ගකොට -කණ්ඩළයමක් විධියට එකට ඡගේදය ගදන ගකොට- ඒ 
වේබගේධල කරුණක් ගනොතිබ්බළ නේ ඒ ලයලශළරගයගේ, 
වළවිතගයගේ ඳෆශෆදිලි ගලනලළ, "විඳක්යක් ශෆටියට වෆබ ගව 

කටයුතු කරන කණ්ඩළයම කවුද?" කියළ. ඔබතුමළ කි තලළ, 
224ගදගනක් ඡගේදය ඳළවිච්චි කරළ ඔබතුමළ ඔය පුටුග ත ලළඩි 
ගකරු තලළ කියළ. 

 

ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු වවළනළයකතුමළ. 
 

ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දෆගේ අද දලගවේ ලෆඩ කටයුතු - 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නෆශෆ, අද මම- 
 

ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, please allow me. -[Interruption.]  
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. ගරු වවළනළයකතුමළ. [බළධළ කිරීේ] ලළඩි ගලගේන. 

[බළධළ කිරීේ] Let the Hon. Leader of the House speak. ලළඩි 
ගලගේන. [බළධළ කිරීේ]  

 

ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, -[බළධළ කිරීේ] 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Let the Hon. Leader of the House 

speak. -[Interruption.]  ඉගගේන.  
 

ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, අද අගප් මගේත්රීලරුගේගේ ගයෝජනළ 
තිගබනලළ. ඒලළට ගලළලක් නෆේද?  
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අද උගේ ගේ අය මළල ශමු වුණළ. හිටපු කථළනළයකතුමළ න 

කථළ කෂළ. මගේත්රීලරුගේ තුගේ ගදගනකුට කථළ කරගේන අලවහථළල 
ගදගේන මම එකෙ වුණළ. [බළධළ කිරීේ] So, let them speak. 
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ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථළනළයකතුමනි,- [බළධළ කිරීේ] Kindly, listen to me. -
[Interruption.] ඔබතුමළ මම කියන ගදය අශගේගගේ නෆශෆ. ඒ 
ගගොල්ගෝ කියන එක- [බළධළ කිරීේ]   

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම අද ගලළල දීළ අලවළන කරනලළ. That will be the last 
speech. - [Interruption.] 
 

ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No, no, I want to speak. ගරු කථළනළයකතුමනි, ඔබතුමළ ගේ 
වේබගේධගයගේ තීරණයක්  දීළ  තිගබනලළ. ශෆම දළම උගේ ඳෆය 
ගදකක් පුන පුනළ ගේ ප්රහනය අශගේන ඔබතුමළ ගමගශම  කළය 

ගදන ගකොට දලගවේ  ලෆඩ කටයුතු ගකොගශොමද කරගේගගේ?  
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තල එක කථළලක් වශළ අලවහථළල ගදගේන මම ගඳොගරොගේදු 

වුණළ. ඒක ඉලර කරළ ප්රධළන කටයුතුලට යමු. [බළධළ කිරීේ] 

 
ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශෆම  දළම උගේ - 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker)ගrq  

ගරු ගකගශිබය රුකක්ලෆල් මගේත්රීතුමළගේ කථළගලගේ ඳවහගවේ 
අිළ ප්රධළන කටයුතුලට යමු. උගේ මම ලළසුගේල නළනළයක්කළර  
මෆතිතුමළට න කි තග ත, තුගේ ගදගනකුට අලවහථළල ගදනලළය කියළි.. 

[බළධළ කිරීේ]   
 

ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගමගශම කරගේන බෆශෆ. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Give me five minutes more to finish this. -

[Interruption.] I will give five minutes more to the Hon. 

Keheliya Rambukwella. -[Interruption.]  
 

ගු මකමශිතය රඹුක්ලැල්  මශතා 
(ஶண்புஷகு தகதவலி ம்புக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, - [බළධළ කිරීේ] 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I have agreed to allow them to explain their individual 

grievances. -[Interruption.] Wait. -[Interruption.]  

ගු මකමශිතය රඹුක්ලැල්  මශතා 
(ஶண்புஷகு தகதவலி ம்புக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මම කනගළටු ගලනලළ,  ඔබතුමළ ගේ 
තකළරයට  අවරණ කරගේනට වීම ගෆන.  ඔබතුමළ තීගේදුලක් 
දුගේනළම  ඒ තීගේදුල ිළිබගගේන ඉගගන ගගේන -[බළධළ කිරීේ] 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I have agreed to give five minutes each for them to 
explain.- [Interruption.] නෆශෆ. නෆශෆ. ඔබතුමළගේ කථළල 
අලවගේ කරළ ඊෂෙ එකට යමු. [බළධළ කිරීේ]  මම  කථළ තුනක් 
කරගේන තුගේ ගදගනකුට අලවහථළල ගදගේනේ කියළ ගඳොගරොගේදු 
වුණළ. So, after this, we will move on to the main Business. 

 
ගු මකමශිතය රඹුක්ලැල්  මශතා 
(ஶண்புஷகு தகதவலி ம்புக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

දෆගේ වවළනළයකතුමළ එිබය ට දමගේන සිේධ ගලනලළ.  [බළධළ 

කිරීේ]  

 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

He will speak and then, I will finish this. [බළධළ කිරීේ]   
 
ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමළට විඳක්ගේ ගේ අයට ඳෆය එකශමළරක්  කථළ 
කරගේන ගදගේන පුළුලගේ නේ අඳට විනළඩි ඳශක් ගදගේන බෆරිද? 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නෆශෆ. ගදගේන පුළුලගේ. ඔබතුමළට කථළ කරගේන පුළුලගේ. 

Hon. Leader of the House, after that you can speak.-
[Interruption.] ගමොකක්ද? Order, please!  

 
ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශෆම දළම  උගේට ගේ ලළගේ ඳෆය එකශමළරක් ඒ ගගොල්ගේට 
කථළ කරගේන ගදනලළ.  [බළධළ කිරීේ]  ශෆම දළම උගේ ඳෆය 
එකශමළරක් ගේ විධියට දුගේනළම දලගවේ  ඉතිරි ලෆඩ කටයුතු 
කරගේගගේ ගකොගශොමද? 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳසු ගිය දලවහ  තුගගේම  මම අලවහථළල දුගේගගේ  නෆශෆ.  ඳෆශෆදිලි 
කිරීමක් වශළ අද අලවහථළල ගදනලළ කියළ තමි. විමල් වීරලංග 
මගේත්රීතුමළට න ගඳොගරොගේදු වුගණ්. 

 
ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තල න ඳෆශෆදිලි කරගේන ගදයක් නෆශෆ. ඔබතුමළ ඒ ගෆන 
තීරණයක් දීළ තිගබනලළ. ඒ ප්රහනය ඉලරි. දෆගේ.  
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ඳළග ලිගේගේතුල 

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ශරි. අදශවහ ප්රකළ කිරීමට අලවහථළලක් ගදගේන ඕන. 
[බළධළ කිරීේ] ගකගශිබය රුකක්ලෆල්  මගේත්රීතුමළ කථළල 
ගකටිගයගේ අලවළන කරගේන.  

 
ගු මකමශිතය රඹුක්ලැල්  මශතා 
(ஶண்புஷகு தகதவலி ம்புக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, අගප් ඳෂළග න මගේත්රීලරයකු, 

ඇමතිලරයකු ශෆටියට මළ එතුමළට ගරු කෂළ. දෆගේ ප්රහනය 
තිගබගේගගේ, ඕනම  

 
[මූාවනම  අණ ඳරිදි දල් කරන දී.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කථළනළයක - [බළධළ කිරීේ] කරගේන බෆශෆි. කියන එක අද එතුමළ 
ඔප්පු කෂළ.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමළ කරුණු ඳෆශෆදිලි කරගේන. මට ප්රධළන කටයුතුලට 

යගේන තිගබනලළ.  

 
ගු මකමශිතය රඹුක්ලැල්   මශතා 
(ஶண்புஷகு தகதவலி ம்புக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, අවුරුදු ගදකක ලෆඩ ිළිබගලෂ ගෆන  
ඔබතුමළට අලධළනයක් තිගබනලළ. ඔබතුමළ ඳෂමුගලගේම නගර 

වවළ මෆතිලරණයට ඉදිරිඳ නගලන ගලළග ත ගේ මුළු රගට්ම මශළ 
දෆලෆගේත අලධළනයක්  ඔබතුමළ  ගලත ගයොමු වුණළ.   

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගමොකක්ද ඔබතුමළ කියගේන යන කරුණ?    

 
ගු මකමශිතය රඹුක්ලැල්   මශතා 
(ஶண்புஷகு தகதவலி ம்புக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔබතුමළ ගරේහඨ ගේඳළනඥගයක්. ගේඳළනය කරගේනට 

ත යුතු පුේගගයක් කියළ ිළිබගගේනලළ.  ඒක ඳලුදු කර ගගේන 
එඳළ කියළ  ඔබතුමළගගගේ මළ ඉල්ළ සිටිනලළ. ඒ වමෙම - [බළධළ 
කිරීේ] 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මට මිනි නතුලක් ගදගේන.  

ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගශොි., අලවගේ කරගේන.  
 

ගු මකමශිතය රඹුක්ලැල්  මශතා 
(ஶண்புஷகு தகதவலி ம்புக்தலல்ய) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
එකෙ ගලච්ච විඳක්ය ගලනුගලගේ  කටයුතු  කරගේන ඔබතුමළ 

ඉ ඩ ගදනලළ නේ, වෆබ විඳක්ය ගලනුගලගේ ඔබතුමළගේ  
ලගකීමක් තිගබනලළ.  ඔබතුමළ ගත යුතු තීගේදු  ගේ වවළලට දමළ 

තීගේදු කරගේන ඉඩ ගදගේන එඳළය කියන ඉල්සිම මම ගේ 
අලවහථළග තදී කියනලළ. [බළධළ කිරීේ]   

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම උගේ එකෙ වුණළ-,  [බළධළ කිරීේ]  Now we are starting 

today's Business. [බළධළ කිරීේ] 

 
ගු ක්නමන් කිරිඇල්  මශතා  
(ஶண்புஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We are going out. - [Uproar] 
 

[මේ අලවනථාමේදී ආණ්ඩු ඳාර්නලම  මන්ත්රීලුන් ිළරිවක් වභා 
ගැම න් ිළ ල ගියශ.]  

 [இச்சந்தர்ப்பத்தஷல் அச தப்பு உறுப்பஷனர்கள் சஷயர் சபஶ 

ண்டபத்தஷலிருந்து தலரஷமமஷனர்.] 

[At this stage, some Members of the Government walked out of the 

Chamber.]  

 

කල්තැබීම 
ஒத்தஷமலப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ஶண்புஷகு சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

2017 මළග තු 21 ලන දින අඳර වළග 1.00 ලන ගතක් වවළග ත 

කටයුතු කල් තබනලළ.  
 
ඳාර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල පූ. භා.11.50   2017 මාර්තු 21 

ලන  අගශුලාදා  අ.භා 1.00 ලන මතක් කල් ගිම ය. 
அதன்படி மு.ப. 11.50 ைஷக்கு பஶஶளுன்மம், 2017 ஶர்ச் 21, 

தசவ்லஶய்க்கஷறம பஷ.ப. 1.00 ைஷலம  ஒத்தஷமலக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at  11.50 a.m. until  1.00 p.m. on 

Tuesday, 21st March, 2017. 
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ශ්රී ංකළ රජගේ මුද්රණ ගදඳළග තගේගේතුග ත මුද්රණය කරන දී. 
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නිමේදන : 
 තියය ංර්ධනඹ වහ න එක්ත් ජහතීන්ගේ  2030 නයහඹ 

ඳත්රඹ ිළිබඵ දළනුත් ිරරීග  ළිඹ 
 

විගණකළධිඳතිලරයළමේ ලළර්තළල  
 

රජමේ මුදල් පිළිබ කළරක වභළමේ ලළර්තළල 
 

ප්රහනල  ලළිකක පිළිතුරු 
 

මඳෞද්ගලිකල දෆනුේ දීමමන් ඇස ප්රහනය : 
 එක්ත් ජහතීන්ගේ භහන හිමි  වුන්රගේ දී  භත ය 

න්නහ රද  ශ්රී රංහ  ඵන්ධ ගඹනජනහ 
 ග ංගු ව සය උණ ශක්හ ළනීභ  
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தரரதௗன்நம் 
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—————–—- 

                                                                               
 

2017 මළර්තු 21ලන අඟශරුලළදළ 
2017  ரர்ச் 21, தெவ்ரய்க்கறம 

 Tuesday, 21st March, 2017 
—————————————- 

 
අ.භළ.1.00  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගරු කරු ජයසරිය මශතළ] මූළවනළරඪ විය. 
தரரதௗன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கத ஜசூரற] மனம 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.  

 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

තිරවර වාංලර්ධනය වශළ ලන එක්වත් ජළතීන්මේ  
2030 නළය ඳරය පිළිබල දෆනුලත් කිරීමේ වෆිය 

றமனதததகு அதறறதத்றக்கரண க்கற ரடுகபறன் 

2030 றகழ்ச்ெற றல் தற்நற றறப்தட்டும் அர்வு 
KNOWLEDGE EXCHANGE SESSION ON UNITED NATIONS 2030 

AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තියය ංර්ධන රයමුණු වහ න එක්ත් ජහතීන්ගේ 2030 
නයහඹ ඳත්රඹ ිළිබඵ ිඹුමභ රු ඳහර්ිමග න්තු භන්්රීරුන් 
දළනුත් ිරරීග  ළි ඹක් ගවට දින එන , 2017.03.22 දින ගඳය 

රු 11.00ට රු රග්රහභහතයතුභහගේ ්රධහනත්ගඹන් 
ඳහර්ිමග න්තු හය බහ හභය රං 01හිදී ඳළළත්ගන ඵ 
දන්න රතය, ඒ වහ ඳළමිණ වබහගි න ගර ිඹුමභ                 

රු භන්්රීරුන්ට දන්නු ළභළත්ගතමි. 

 

විගණකළධිඳතිලරයළමේ ලළර්තළල 
கக்கரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රංහ ්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජගේ කඩුඩුරභ 
යසථහග  154(6) යසථහ ්රහය, 2012 මුදල් ර්ඹ වහ 

විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහග  ඳසළනි හඩු ගේ IX 
ගොට වහ රටළනි හඩු ගේ VI ගොට; 2013 මුදල් ර්ඹ 
වහ විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහග  ගදළනි හඩු ගේ XXI 

වහ XXII ගොටස, තුන්ළනි හඩු ගේ VII ගොට ව වඹළනි 
හඩු ගේ VI, VII , VIII , IX , X  වහ XV ගොටස; 2014 මුදල් 
ර්ඹ වහ විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහග  ගදළනි 

හඩු ගේ XVIII වහ XIX ගොටස ව ඳසළනි හඩු ගේ VII 
වහ VIII ගොටස; ව 2015 මුදල් ර්ඹ වහ 
විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහග   ඳශමුළනි හඩු ගේ  I, II වහ 

III ගොටස, ගදළනි හඩු ගේ  II, III, IV වහ V ගොටස, 

තුන්ළනි හඩු ගේ I වහ II ගොටස ව වතයළනි හඩු ගේ 
III, IV වහ V ගොටස භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 
වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெதம் தரரதௗன்நச் ெமத 

தொல்தம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

රු ථහනහඹතුභනි, “එකී හර්තහ මුද්රණඹ ශ යුතුඹ” ඹළයි 
භභ ගඹනජනහ යමි. 

 
ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ලළර්තළල මුද්රණය කෂ ු තුයි  නිමය ග කරන දී. 
அநறக்மக அச்ெறடப்தடக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 

ලිපි මල්ඛනළිනය පිළිගෆන්වීම 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ (ඳළර්ලිමේන්තු 

ප්රතිවාංවහකරණ ශළ ජනමළධ අමළත වශ ණණ්ඩු ඳක්මේ  
ප්රධළන වාංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க - தரரதௗன்ந 

தெலமப்தை ற்தம் தகுெண ஊடக அமச்ெதம் 

அெரங்கக் கட்ெறறன் தொற்பகரனரெரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
රු ථහනහඹතුභනි, රග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති 

වහ කර්ථි ටයුතු රභහතයතුභහ ගනුගන් භභ 2015 ර්ඹ 

වහ ගේහ නියුක්තඹන්ගේ බහය රයමුදල් භඩු රගේ හර්ෂි 
හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.  

එභ හර්තහ කර්ථි ංර්ධන ිළිබඵ කංශි රධීක්ණ 
හය බහ ගත ගඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ ගඹනජනහ යමි.    

 

ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, කඳදහ ශභනහයණ රභහතයතුභහ 

ගනුගන් 2014 ර්ඹ වහ ජහති ගො නළඟිිම ඳර්ගේණ 
ංවිධහනගේ හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

එකී හර්තහ තියය ංර්ධනඹ වහ ඳරියඹ ව සබහවි 
 ඳත් ිළිබඵ කංශි රධීක්ණ හය බහ ගත ගඹොමු ශ 

යුතු ඹළයි භභ ගඹනජනහ යමි.    
 

ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ිමග න්තු 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් රභහතයතුභහ ගනුගන් 2014 

ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ රඳනඹන ණඹ යක්ණ ංසථහග  හර්ෂි 
හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

එකී හර්තහ යජගේ මුදල් ිළිබඵ හය බහ ගත ගඹොමු 
ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹනජනහ යමි.    

 
ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු රිවළඩ් බිනු දීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක ු තු 
අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - மகத்தரறல் ற்தம் ரறத 

அதல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

Hon. Speaker, I present: 

(i) the Annual Report and Statement of Accounts of 

the National Design Centre for the year 2013; and  

(ii) the Annual Performance Report of the Co-

operative Employees Commission for the year 

2015 

 and move that these Reports be referred to the 

Sectoral Oversight Committee on Manufacturing 

and Services. 
 
ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ෘෂිර්භ රභහතයතුභහ ගනුගන් 

2014 ර්ඹ වහ ගොවිජන ංර්ධන ගදඳහර්තග න්තුග  
හර්ඹ හධන හර්තහ ව 2014 ර්ඹ වහ ෘෂිහර්මි වහ 
ගොවිජන යක්ණ භඩු රගේ හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

එකී හර්තහ ෘෂිර්භඹ වහ ඉ   ිළිබඵ කංශි රධීක්ණ 

හය බහ ගත ගඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹනජනහ යමි. 
 
ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, හරිභහර් වහ ජර  ඳත් 

ශභනහයණ රභහතයතුභහ ගනුගන් 2014 ර්ඹ වහ ජර 
 ඳත් භඩු රගේ හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

එකී හර්තහ ෘෂිර්භඹ වහ ඉ   ිළිබඵ කංශි රධීක්ණ 

හය බහ ගත ගඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹනජනහ යමි.    
 
ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, යහජය යහඹ ංර්ධන රභහතයතුභහ 

ගනුගන් 2014 ර්ඹ වහ කුරුණෆර ළවිිම භහග  
හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

එකී හර්තහ කර්ථි ංර්ධන ිළිබඵ කංශි රධීක්ණ 

හය බහ ගත ගඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹනජනහ යමි.    
 
 
 
 

ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ක්රී හ රභහතයතුභහ ගනුගන්  2013 

රං 33 දයන, ක්රී හර ගඹදීග දී උත්ගත්ජ ද්රය ළනීභට 
එගයහි  මුති ඳනගත් 34(1) න්තිඹ ඹටගත් තවන  ද්රය 

රළයිසතු (2017) ඵන්ධගඹන් ක්රී හ රභහතයයඹහ විින් හදන 
රදු, 2017 ගඳඵයහරි 14 දිනළති රං 2006/15 දයන රති විගලේ 
ළි ඳත්රගේ ඳශ යන රද නිගඹන භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

එභ නිගඹන තරුණ, ක්රී හ, රහ වහ උරුභඹන් ිළිබඵ කංශි 

රධීක්ණ හය බහ ගත ගඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹනජනහ 

යමි.    
 
 
 

ප්රහනය විමවන ිනන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
 

ර ජමේ මුදල් පිළිබ කළරක වභළමේ ලළර්තළල 

அெரங்க றற தற்நற குதறன் அநறக்மக  
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT  

 

ගරු (මශළචළර්ය) ණශු මළරිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු ථහනහඹතුභනි, යජගේ මුදල් ිළිබඵ හය බහග  

බහඳතිතුභහ ගනුගන් භභ යජගේ මුදල් ිළිබඵ හය බහ 

ගත ගඹොමු යන රද “සුයහඵදු කඥහඳනගත් (52 රධිහයඹ   ) 32 

න්තිඹ ඹටගත් නිග දනඹ”, “හර්ෂි ෙසතග න්තු ිළිබඵ 

වඳුන්හදීග  ටවගනහි දක්හ ෙති ජහති රඹළඹ 

ගදඳහර්තග න්තු ඹටගත් ඳරිපය වහඹ ගේහ ව වදිි 

රලයතහ කී  යහඳෘතිඹ භඟින් ඳඹහ ෙති රතිගර් ්රතිඳහදන 

ිළිබඵ ටවන” ව “2015 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ භව ඵළංකුග  

හර්ෂි හර්තහ”  ඵන්ධගඹන්    එකී හය බහග  හර්තහ 

භභ ඉදිරිඳත් යමි.  
 

 
 

වභළමේවය මත තිබිය ු තුයි  නිමය ග කරන දී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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මඳත්වේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

 

ගරු මජ න් අමරතුාංග මශතළ (වාංචළරක වාංලර්ධන ශළ 
ක්රිවහතියළනි ණගක ක ක ු තු අමළතතුමළ වශ ටඩේ 

අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க - சுற்தனரத்துமந அதறறதத்ற 

ற்தம் கறநறஸ் ெ அதல்கள் அமச்ெதம் கரற 

அமச்ெதம்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
රු ථහනහඹතුභනි, ත්තර, වළර ඳහගර් රං 440 දයන 

සථහනගඹහි ඳදිංචි කර්.එ . රනුය ගනයත් ඵඩු හය භවතහගන් 

රළබුණු ගඳත්භ භභ ිළිබන්මි.  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් ගඳත්  ගද භභ 
ිළිබන්මි.  

(1) භවනුය, තළන්ගන්කුඹුය,  ඳත් උඹන ඳහය, භහතුඳහිම 
නි, රං 3/85 දයන සථහනගඹහි ඳදිංචි කර්.  බ්ිම . 
ඒනහඹ යහජගද භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භ; 

(2) කුඩු හගල්, ඳල්ගල්ළගල්, න දු ඵය ඵන්ධනහහයගේ 
ගේඹ යන  බ්ිම .එ .සී. ගගනවියත්න භවතහගන් 
රළබුණු ගඳත්භ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු වරින් ්රනහන්දු භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 

ගරු සුජීල මවේනිාංශ මශතළ (ජළතන්තර මලමෂ රළජ 

අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல பெணெறங்க - ெர்பெ ர்த்க இரஜரங்க  

அமச்ெர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් ගඳත්  තුන භභ 
ිළිබන්මි. 

(1)  ගොශම 02, වයිඩ් ඳහර්ක් ගනනර්, රං 47/15 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිංචි බී. තිරක් ගඳගර්යහ භවතහගන් රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(2)   ඳව, ගොශම ඳහය, රක්සමි විරහස, රං 01 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිංචි එන්.ජී.එල්. ජඹනන්ද භවතහගන් 
රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(3)  නුගේගො , රඳිංව භහත, රං 18/7 දයන සථහනගඹහි 
ඳදිංචි එන්.කර්. උඳහිම ගඳගර්යහ භවතහගන් රළබුණු 
ගඳත්භ. 

 

ගරු අම ක් අමේිාංශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ ිවිල් ුවලන් 

මවේලළ නිමය ජ අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு அபெரக் அபதெறங்க - பதரக்குத்து ற்தம் 

ெறறல் றரணச் பெமகள் தறற அமச்ெர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් ගඳත්  ගද භභ 
ිළිබන්මි. 

(1) ඳන්නිිළටිඹ, ගොි ටහ, සුනිල් යණිංව භහත, ඳයණ 
ඳහය, රං 515/1 දයන සථහනගඹහි ඳදිංචි ඩී.ඒ. හමිණී 
භහනගේ භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(2) මීරෆ, භවළිමතළන්න, රං 313/1/139 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිංචි කර්.එ . දිහනහඹ භවතහගන් 
රළබුණු ගඳත්භ. 

 
ගරු මේ. සී. අලතුල මශතළ 
(ரண்தைறகு பஜ.ெல. அனத்துன) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් ගඳත්  තුන භභ 
ිළිබන්මි. 

(1) ගොරැල්ර, ඉඳර, රුමත්ගවේන, රං 49 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිංචි එස.ඩී. රනුයිරි ලහන්ත භවතහගන් 
රළබුණු ගඳත්භ; 

(2) කුරුණෆර, මීමු ඳහය, ඹටිළවළය, ප්රුත්ත, රං 12 
දයන සථහනගඹහි ඳදිංචි එස.එ . ිළඹතිස භවතහගන් 
රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(3) කු හල්මු, වංළල්ර, ජුත්ත ඹන ිමිළනගඹහි ඳදිංචි 
ටී.එ .එස.ටී. ඵඩු හය භවතහගන් රළබුණු ගඳත්භ. 

 

ගරු විදුර වික්රමනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு றதுந றக்கறரக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

රු ථහනහඹතුභනි,  ඉංගිරිඹ, ගඵනධියහජභ, රං 174/1ඒ 

දයන සථහනගඹහි ඳදිංචි  බ්ිම .එච්. හමිණී යත්න භවතහගන් 
රළබුණු ගඳත්භක් භභ ිළිබන්මි. 

 
ටිනරිඳත් කරන ද මඳත්වේ  මශජන මඳත්වේ පිළිබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය ු තු යි  නිමය ග කරන  දී. 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குதவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

ප්රහනල  ලළිකක පිළිතුරු 
றணரக்கதௗக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
අධළඳන අමළතළාංමේ සුසේ මවේලක ඳත්වීේ: 

විවහතර 
கல்ற அமச்ெறல் ங்கப்தட்ட ெறற்தறர் 

றணங்கள் :றதம் 

MINOR EMPLOYEE APPOINTMENTS IN MINISTRY OF 

EDUCATION: DETAILS 

     709/’16 
1.   ගරු එවහ. වියළමල්න්ිනරන් මශතළ 

(ரண்தைறகு ெ. றரபந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
රධයහඳන රභහතයතුභහගන් ෙස ්රලසනඹ - (4): 

(ර) 2015 ජනහරි 8 ළනි දින ිට වඳුන්හ ගදන රද "දින 100" 
ළ ටවන කය බගේ ිට රද දක්හ රධයහඳන 
රභහතයහංලගේ සුසේ ගේ ඳත්්   රඵහ දී තිගබ්ද ඹන්න 
එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ක) (i) එභ ඳත්්   රඵහදීග දී රහ ඵළලූ සුදුසු  
ගර්ද; 

 (ii) එගර ඳත්්   ගොඳභණ ංයහක් රඵහ දී 
තිගබ්ද; 
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ඳහර්ිමග න්තු 

 (iii) එභ ඳත්්   ංයහ එක් එක් දිස්රික්ඹ රනු 
ගන් ගන් ලගඹන් ගර්ද; 

 (iv) එභ ඳත්්   රඵහ දී ෙති ගදභශ ජහති සුසේ 
ගේඹන් ංයහ ගොඳභණද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ෙ) ගනො එගේ න , ඒ භන්ද? 
 

கல்ற அமச்ெமக் பகட்ட றணர: 

(அ) 2015 ெணரற ரம் 08ஆம் றகறறததந்து 

அநறதொகப்தடுத்ப்தட்ட 100 ரள் பமனத்றட்டத்றன் 

ஆம்தத்றததந்து இன்தம கல்ற அமச்ெறல் 

ெறற்தறர் றணங்கள் ங்கப்தட்டுள்பணர 

ன்தம அர் இச் ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (I) பற்தடி றணங்கள் ங்கப்தடுமகறல் 

தரறெலதக்கப்தட்ட மகமகள் ரம 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) அவ்ரத த்மண றணங்கள் ங்கப்தட் 

டுள்பண ன்தமத்ம்; 

 (iii) பற்தடி றணங்கபறன் ண்றக்மக 

எவ்தரத ரட்டத்துக்கம தவ்பநரக 

ரம ன்தமத்ம்; 

 (iv) பற்தடி றணங்கள் ங்கப்தட்டுள்ப றழ் 

ெறற்தறர்கபறன் ண்றக்மக வ்பதன் 

தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House whether 

appointment of minor employees for the 

Ministry of Education  have been made 

from the inception of the  “100 Day” 

Programme which was introduced from 08th 

January 2015 up to date? 

(b) Will he also inform this House- 

(i) the qualifications which were 
considered when the aforesaid 

appointments were made; 

(ii)  the number of appointments so given; 

(iii) separately the number of said 
appointments as per each district; and 

(iv) the number of Tamil minor employees 
to whom such appointments have 

been given? 

(c) If not, why? 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ (අධළඳන 
අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம் - கல்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය ගභගේඹ. 

(ර) ඔ . 

(ක) (i) ඳහල්  රු - රගඳො (හ / ගඳශ) විබහගේ 
එක් යදී විඹඹන් 06ක් භඟ  භහන ගදක් 
රඵහ තිබීභ. 

  රයක්ළමි - අපෙොස (සා/ පෙළ) විභාගපේ එක් 
යදී විඹඹන් 06ක් භඟ  භහන ගදක් රඵහ 
තිබීභ ව රදහශ ක්ගේත්රගේ ය 02 ඳශපුරුේද. 

  නීඳහයක්  රු  - 9 පරේණිය ස ස් ව ම්. 

 (ii) ඳහල්  රු - 1,589 

  නීඳහයක්  රු -    347 

  රයක්ළමි  -    214 

 (iii) ෙමුණුග  වන් නහ. ෙමුණුභ වභළගත* 
යමි. 

 

 (iv) ඔ . 

  ඳහල්  රු  - 93 

  නීඳහයක්  රු - 33 

  රයක්ළමි  - 12 

(ෙ) රදහශ ගනොග . 
 
*වභළමේවය මත තබන ද ඇමුුම: 
   ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்தை : 

   Annex tabled: 
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මද්ශීය ශළ විමද්ශීය ණයබරතළල : විවහතර 
உள்ரட்டு ற்தம் தபறரட்டுப் 

ததரதுப்தடுகடன் :றதம் 
 LOCAL AND FOREIGN INDEBTEDNESS: DETAILS  

723/’16 

2. ගරු ටී. රාංජිත් ද මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති වහ කර්ථි ටයුතු 
රභහතයතුභහගන් ෙස ්රලසනඹ - (5) : 

(ර) (i) ග  නවිට ශ්රී රංහග  ගේය ඹ වහ විගේය ඹ 
ණඹඵයතහ ගන් ගන් ලගඹන් ගොඳභණද; 

 (ii)  මුසේ ණඹඵයතහ ජහති  කදහඹග  ්රතිලතඹක් 
ගර ගොඳභණද; 

 (iii)  එභ ්රතිලතඹ 2004 ර්ඹ නවිට තිබ 
ණඹඵයතහගේ ්රතිලතඹට  හ රඩු රඹක්ද; 
නළතින  ළඩි රඹක්ද; 

 (iv)  එභ ණඹ ග් භට යජඹ ගඹනජනහ යන ිළඹය 
ගර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ක) එභ ණඹඵයතහ ිළිබඵ ජහති ්රතිඳත්ති වහ කර්ථි 
ටයුතු රභහතයහංලඹ භඟින් භෆත ිට ගභයට විදුත් වහ 
මුද්රිත භහධය වයවහ දළන්්   ්රචාහයඹ ිරරීභ වහ ගොඳභණ 
මුදරක් ගන් ය තිගබ්ද ඹන්නත් එතුභහ ගභභ බහට 
දන්න්ගනහිද? 

(ෙ) (i) එභ දළන්්   ්රචාහයඹ ිරරීභ ගනුගන් යහජය වහ 
ගඳෞේිම රඳහහිනී භහධයඹන්ට ගන් ය 
ෙති මුදර ගන් ගන් ලගඹන් ගොඳභණද; 

 (ii) යහජය වහ ගඳෞේිම ගුන් විදුිම භහධයඹන්ට 
ගන් ය ෙති මුදර ගන් ගන් ලගඹන් 
ගොඳභණද; 

 (iii) දිනඳතහ වහ ති රන්ත පුත් ඳත් වහ ගන් ය 
ෙති මුසේ මුදර ගොඳභණද;   

ඹන්න තදුයටත් එතුභහ ගභභ බහට 
දන්න්ගනහිද? 

(ඈ) ගනො එගේ න , ඒ භන්ද? 

 
தற அமச்ெதம் பெற தகரள்மககள் ற்தம் 

ததரதபரர அதல்கள் அமச்ெதரணமக் பகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) இனங்மகறன் ற்பதரம உள்ரட்டு ற்தம் 

தபறரட்டுப் ததரதுப்தடுகடன் தரமக 

தவ்பநரக வ்பதன்தமத்ம்; 

 (ii) தரத் ததரதுப்தடுகடன் தரமக பெற 

தரணத்றன் ெவீரக 

வ்பதன்தமத்ம்; 

 (iii) பற்தடி ெவீம் 2004ஆம் ஆண்டில் இதந் 

ததரதுப்தடுகடன் தரமகறன் ெவீத்மத்ம் 

றட குமநரணர அல்னது அறகரணர 

ன்தமத்ம்; 

 (iv) அக்கடமணச் தெதத்றத் லர்ப்தற்கு அசு 

தறபரறக்கும் டடிக்மக ரதன்தமத்ம்; 

அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) அண்மக் கரனம் தொல் பற்தடி கடன் தரமக 

ெம்தந்ரக பெற தகரள்மககள் ற்தம் 

ததரதபரர அதல்கள் அமச்ெறணரல் இந்ரட்டு 

அச்சு ற்தம் இனத்றணறல் ஊடகங்கள் ரறனரக 

றபம்தம் தெய்ற்கு வ்பவு தத்தரமக 

எதுக்கப்தட்டுள்பதன்தமத்ம் அர் இச்ெமதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(இ) (i) பற்தடி அநறறத்ல்கமப தறெரம் தெய்ற்கு 

அெ ற்தம் ணறரர் தரமனக்கரட்ெற 

ஊடகங்கதௗக்கு எதுக்கப்தட்டுள்ப தத் 

தரமக தவ்பநரக வ்பதன்தமத்ம்; 

 (ii) அெ ற்தம் ணறரர் ரதணரத 

ஊடகங்கதௗக்கு எதுக்கப்தட்டுள்ப தத் 

தரமக தவ்பநரக வ்பதன்தமத்ம்; 

 (iii) றணெரற ற்தம் ரரந் தத்றரறமககதௗக்கு 

எதுக்கப்தட்டுள்ப தத்தரமக வ்பதன் 

தமத்ம்; 

 அர் பதம் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்பநல், ன்? 

 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately, local and foreign indebtedness 

of Sri Lanka by now;  

 (ii) the total indebtedness as a percentage to the 

national income; 

 (iii) whether the aforesaid percentage is lower 

or higher than the indebtedness that was 

prevailing in the year 2004; and 

 (iv)  the steps that the Government proposes in 

order to settle the aforesaid debts? 

(b) Will he also inform this House the amount of 

money allocated  by the Ministry of National 

Policies and Economic Affairs, recently, to 

advertise the aforesaid indebtedness through 

domestic electronic and print media? 

(c) Will he further inform this House - 

 (i) separately, the amount of money allocated 

for state and private television channels, for 

telecasting the aforesaid advertisements; 

 (ii) separately, the amount of money allocated 

for state and private radio channels; and 

 (iii) the total amount of money allocated for 

daily and weekend newspapers? 

(d) If not, why? 
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ඳහර්ිමග න්තු 

ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ (අරළමළතතුමළ වශ ජළතික 
ප්රතිඳත්ති ශළ ණර්ිකක ක ු තු අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க - தற அமச்ெதம் பெற 

தகரள்மககள் ற்தம் ததரதபரர அதல்கள் அமச்ெதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය ගභගේඹ. 

(ර) (i)  

 

 (ii) 2015 ය ර න විට භධයභ යජගේ භසත 
ණඹ ්රභහණඹ දශ ගේය ඹ නිසඳහදිතගඹහි 
්රතිලතඹක් ගර ිඹඹට 76.0ක් විඹ.  එඵළවින් 
2015 ය තුශදී ණඹ හරි ව ගඳොිමඹ වහ 
යජඹ විින් රුිළඹල් බිිමඹන 1,318ක් ළඹ ශ 
රතය, එඹ 2015 ගර් යජගේ භසත කදහඹගභන් 
්රතිලතඹක් ගර  91ක් විඹ. 

 (iii) 2004 ර්ගේ භධයභ යජගේ භසත ණඹ 
්රභහණඹ දශ ගේය ඹ නිසඳහදිතගඹහි ්රතිලතඹක් 
ගර  102..3ක් විඹ.  

රු ථහනහඹතුභනි, භභ එක් හයණඹක් භතක් යන්න 
ළභළතියි. 2004 ර්ගේ රිළ රඵහ ත් ණඹ ගද ඵරනහ න , 

විගේල ණඹිමන් ිඹඹට 96ක් වනදහඹ ගොන්ගේි ඹටගත් 
රළබුගඩු. ඒ ිරඹන්ගන්,  හණිජ ණඹ වළටිඹට රළගඵන්ගන් ි ඹඹට 
4 ්රභහණඹක් ඳභණයි. ෙත්තලගඹන්භ, රද රගප් විගේල 

ණඹිමන් ිඹඹට 50ක් ඳභණ හණිජ භිටග  ණඹ. ඒ 
ිරඹන්ගන්, රිළ ගන ණඹ ඵයතහ ඉතහ විලහර ්රභහණඹක් 
නහ.  

ගගේ නමුත් ඳසු ගිඹ දලඹ හර සීභහ තුශ,  

1. ජහති ජර  ඳහදන වහ ජරහඳහවන භඩු රඹ  

2. භහර් ංර්ධන රධිහරිඹ 

3. නළ  ංසථහ 

4. ශ්රී රංහ ඉ   ගො  ිරරීග  වහ ංර්ධනඹ ිරරීග  
ංසථහ 

5. ශ්රීරන්න් ගුන් භහභ 

6. නිජ ගතල් නීතිත ංසථහ 

7. රංහ විදුිමඵර භඩු රඹ  

ඹන කඹතන විින් 

1. වළටන් නළනල් ඵළංකු 

2. භවජන ඵළංකු 

3. ඩීඑෂසසීසී ඵළංකු   

ර්ඹ 2015 ගදළ ඵර් 31 න විට (රුිළඹල් 

බිිමඹන) 

ශ්රී රංහ භධයභ යජගේ 

ගේය ඹ ණඹ1 න විටිඹ 

බ්රිතහනයඹන්ට ඹටත් 

් ගභන් ඳසු 1948 
ර්ගේදී ශ්රී රංහ 

4,959.2 

ශ්රී රංහ භධයභ යජගේ 

විගේය ඹ ණඹ1 න විටිඹ 

බ්රිතහනයඹන්ට ඹටත් 

් ගභන් ඳසු 1948 
ර්ගේදී ශ්රී රංහ 

3,544.0 

ශ්රී රංහ භධයභ යජගේ 

මුසේ ණඹ1 න විටිඹ 

බ්රිතහනයඹන්ට ඹටත් 

් ගභන් ඳසු 1948 
ර්ගේදී ශ්රී රංහ 

8,503.2 

ඹන ඵළංකු භඟින් ෘජුභ ණඹ රඵහ ගන ෙත. එභ ණඹ 

්රභහණඹ මුසේ යහජය ණඹ ්රතිලතඹ තුශ රන්තර්ත ්  නළවළ. 2005 
ගර්දී ිඹුමභ ණඹ රඵහ ත්ගත් යහජය කඹතනිමන්. රද 
ඒහගඹන් ගොටක් ෙතුශත් යරහ නළවළ. රන්න එගවභ තභයි 
ගභභ ංයහගල්න ගඳන්න්න වළදුග .  

(ක) 2005 ගර්දී  පර්ණ යහජය ණඹ ්රභහණඹ රුිළඹල් 
බිිමඹන 2,222ක් වුණහ. යුේධඹ රන් න විට,  එන  
2009 ය රහන න විට, යහජය ණඹ ්රභහණඹ රුිළඹල් 
බිිමඹන 4,161ක් දක්හ ළඩි ්  තිබුණහ. 

යුේධඹ හරඹ තුශ ිඹඹට 100ක් ළඩි ගරහ.  

ගභභ හරඹ තුශ යහජය ණඹ ්රභහණඹ ළඩි ්  ෙත්ගත් රුිළඹල් 
බිිමඹන 1,939 ්රභහණඹිරනි. එගේ වුත්, 2014 ය රහනඹ 
න විට  පර්ණ යහජය ණඹ ්රභහණඹ රුිළඹල් බිිමඹන 7,391ක් 
දක්හ ර්ධනඹ ්  තිගඵනහ.  

ඒ ිරඹන්ගන්, යුේධ ඳළති හරඹට  හ යුේධගඹන් ඳසගේ 
ග  යගි ණඹ ර්ධනඹ ගරහ තිගඵනහ. යුේධඹ හරගේ ටන් 

ිරරීභට ණඹ ත්තහ ිරඹමු. යුේධ හරගේ ණඹ න්නහ. රිළ 
දළනන්න ළභළතියි,  ෙයි ග  ණඹ ළඩි වුගඩු ිරඹරහ. රඳට දළන් 
ගවොඹහ න්න තිගඵන්ගන් එඹයි. රද විහදඹ තිගඵන නිහ භභ ඒ 

ළන දීර්ක ලගඹන් ථහ යන්නට ඹන්ගන් නළවළ. 

එන , 2009 ගර් ිට 2014 ය න විට යහජය ණඹ 
්රභහණඹ රුිළඹල් බිිමඹන 3,230ිරන් ළඩි ්  තිගඵනහ. ග  රනු, 
2005 ගර් ිට 2014 ය න විට යහජය ණඹ ්රභහණඹ රුිළඹල් 
බිිමඹන 5,169ිරන් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. 

ඒ ිරඹන්ගන්, 2005දී  පර්ණ ණඹ රුිළඹල් බිිමඹන 2,222යි. 
ග  හරගේ ණඹ ළඩි් භ ඊට  හ ගදගුණඹක් ගරහ තිගඵනහ.  

යුේධ හරඹ ෙතුශතත් ගභතය  ළඩි ගනො   යහජය ණඹ 
්රභහණඹ යුේධගඹන් ඳසු රුිළඹල් බිිමඹන 3,230ිරන් ඉවශ 
ඹහභට ගවේතු ිරිගක් දළන ගනොිටි රතය, ගභභ ණඹ ළනීභ 
ිළිබඵ ගවන ගභතය  විලහර ණඹ ්රභහණඹක් රඵහත්ගත් කුභන 

ගවේතුක් නිහද ඹන්න ිරිගකු දළන ිටිගේ නළවළ. 2015 ගර් 
න යජඹ ඵරඹට ඳත්් භත් භඟ ගභභ ණඹ ිළිබඵ ගතොයතුරු 
විලහර ්රභහණඹක් රනහයණඹ වුණහ. යහජය කඹතනිමන් රඵහ 

ත්, යහජය ණඹ ඳේධතිඹට ෙතුශත් ගනොය ඟහ තිබ විලහර 
ණඹ ්රභහණඹක් ිළිබඵ ගතොයතුරුද රනහයණඹ වුණහ.  

2015 ය රදී ග් භට තිබුණු යහජය ණඹ ්රභහණඹ රුිළඹල් 
බිිමඹන 8,503ක් ගර නිර ලගඹන් හර්තහ ්  තිබුණහ. ඒ 
ිරඹන්ගන්, දශ ගේය ඹ නිසඳහදනගඹන් ිඹඹට 76ක්. 2006 

ගර්දී ෙසතග න්තුත ණඹ කඳසු ග් ග  ්රභහණඹ රුිළඹල් 
බිිමඹන 1,211ක් ගර ෙසතග න්තුත ය තිබුණහ. ග  මුදිමන් 
රුිළඹල් බිිමඹන 449ක් ණඹ කඳසු ග් භ, ෙසතග න්තුත ණඹ 

භත ගන ගඳොිමඹ රුිළඹල් බිිමඹන 562ිර. යහජය යහඹන් 
විින් ග් භට ෙති ණඹ ්රභහණඹ ජහති ණඹ ඳේධතිඹට 
ෙතුශත් ය ගනොතිබුණු රතය ගභභ ණඹ ්රභහණඹ රුිළඹල් 
බිිමඹන 960ිර.  ගභභ ණඹ මුදරත් රිළ නිර ලගඹන් ිර ගොත්, 

ජහති ණඹ ්රභහණඹට එතු ශගවොත්, භසත ජහති ණඹ 
්රභහණඹ ඉතහ ඉවශ රඹක් ළනීභ ගනොළශළක්විඹ වළිරඹ. රංහ 
නිජ ගතල් නීතිත ංසථහ රුිළඹල් බිිමඹන 365ක්, ශ්රී රංහ 

යහඹ රධිහරිඹ රුිළඹල් බිිමඹන 260ක්, ශ්රීරන්න් එඹහර් රයින් 
රුිළඹල් බිිමඹන 212ක් ලගඹන් ග  කහයඹට ගඵොගවොභ දීර්ක 
රළයිසතුක් තිගඵනහ. ඒ ළන භහ දළන් ිරඹන්න ඹන්ගන් නළවළ. 

භහ හිතන වළටිඹට විහදගේදී ඒ ිඹුමභ රුණු ළන ිරඹයි. ශ්රී 
රංහ භනහභන භඩු රඹ තභ ගේ ගේවිහන්ගේ ගේ 

563 564 
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රර්ථ හධ රයමුදරට වහ ගේ බහයහය රයමුදරට රුිළඹල් 

බිිමඹන 13ක් ගහ නළවළ. ර්තභහන ෙභතිතුභහ ග  මුදල් 
ගන්න න්නහ ිළඹය ළන රිළ ්රලංහ යන්න ඕනෆ. 
ගදඳහර්තග න්තු ව රභහතයහංල තත් රුිළඹල් බිිමඹන 58ක් 
ණඹයි. ඉන් රුිළඹල් බිිමඹන 24ක් භවහභහර් රභහතයහංලගේ ණඹ 

්රභහණඹයි. ඒ රනු ගභභ දළළන්ත ණඹ රර්බුදඹ විදුත් වහ මුද්රිත 
භහධය වයවහ ්රචාහයණ ළ  ිළිබගශක් ලගඹන් දිඹත් යනු 
රළබුග  ගභභ ගතොයතුරු ිරික් ගනොඟහ භව ජනතහ දළනුත් 

ිරරීභට යජඹ නු රළබී තීයණඹක් රනුඹ. ග  යගි මුදල් ඳහරනඹ 
යන්ගන් ඳහර්ිමග න්තු. ඳහර්ිමග න්තු භන්්රීතුභන්රහට ව 
යටට රිළ රුණු ිරඹනහ.  

ගභභ ්රචාහයණ ළ  ිළිබගශ වහ රුිළඹල් විිවඹමිිමඹන 
රටරක් වළටගදදවස වත්ිඹ ඳවගශොයි ලත වත මුදරක් 
(රු.26,862,715.07) ළඹ ්  ෙත. 

2005 ගර් ිට 2014 ය දක්හ ළඩි    යහජය ණඹ 
්රභහණඹ වහ න විට ඉවත ්රචාහය විඹදභ, ළඩි    ණඹ 
්රභහණගඹන් ිඹඹට බින්දුයි දලභ බින්දුයි බින්දුයි බින්දුයි 
ඳවක් (0.0005%) ඳභණිර. යජඹ විින් ගභභ ිළඹය නු රළබුග  

ගභභ ණඹ ිළිබඵ ගතොයතුරු දළන ළනීභට භවජනතහට ෙති 
රයිතිඹ තවවුරු ිරරීභ වහඹ. 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ිරඹන්ගන් රිළ ිඹඹට 0.0005%ක්  

විඹද  යරහ තිගඵනහ, ග  යගි ජනතහ දළනුත් යන්න. 
ගභොද, රගඳන් රවනහ, ගභොටද ග  ණඹ වුගඩු, ගභොක්ද 
ඒගන් ගශේ ිරඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි, යහජය මරය 

ඳහරනඹ ඳහර්ිමග න්තු ගතයි ඳළරී තිගඵන්ගන්. 
ඳහර්ිමග න්තුග  ිටිනුගේ ජනතහගේ නිගඹනජිතයින්. නමුත් ඳසු 
ගිඹ යජඹ විින් රඵහ ත් ණඹ ිළිබඵ ඳහර්ිමග න්තුටත් 

හර්තහ යරහ නළවළ.  

(ෙ) (i) යහජය රඳහහිනී භහධයඹන්ට - රු.2,337,993.00 
(රුිළඹල් විිතුන්රක් තිසවත්දවස නිඹ 
රනතුනිර) 

ගඳෞේිම රඳහහිනී භහධයඹන්ට - රු.11,208,213.90 

(රුිළඹල් එක්ගනටි ගදොගශොසරක් රටදවස ගදිඹ දවතුනයි ලත 
රනයි) 

 (ii) යහජය ගුන් විදුිම භහධයඹන්ට - රු.339,660.00 
(තුන්රක් තිසනදවස වඹිඹ වළටයි) 

  ගඳෞේිම ගුන් විදුිම භහධයඹන්ට - 
රු.2,830,500.00 (විිරටරක් තිසදවස ඳන්ිඹයි) 

 (iii) දිනඳතහ පුත්ඳත් - රු.3,046,505.00 (තිසරක් 
වතිබසවඹදවස ඳන්ිඹ ඳවයි) 

  තිරන්ත පුත්ඳත් - රු.5,082,700.00 (ඳනසරක් 
රසගදදවස වත්ිඹඹයි) 

(ඈ) රදහශ ගනොග . 

එයින් ිරඹළගන්ගන් ඳසු ගිඹ යජඹ විින් හිතුක්හය 
රන්දභට මරය ඳහරනඹ ිදු ය ෙති ඵයි. ගභභ ටයුතු ිළිබඵ 
ජනතහ නිගඹනජිතඹන් ගවන ජනතහ දළනුත් ය නළවළ. ඔවුන් 

විින් ඳහර්ිමග න්තුග  මරය ඵරඹ වෆල්ුම ගොට තිගඵන ඵ 
විගලේගඹන්භ ිර යුතුයි.  

යජඹ විින් ගභභ ්රචාහයණ ළ  ිළිබගශ දිඹත් යනු රළබුග  
ගභභ ණඹ ිළිබඵ ගතොයතුරු දළන ළනීභට භවජනතහට ෙති 

රයිතිඹ තවවුරු ිරරීභ වහයි. එඳභණක් ගනො, ත්භන් යජඹ 
විින් යජගේ ගිණු  ිළිබඵ හය බහ, ගඳොදු යහඳහය ිළිබඵ 

හය බහ වහ යජගේ මුදල් ිළිබඵ හය බහ ිළහිටුහ 

සහධීන වහ ලක්තිභත් රයුරින් ළ  ටයුතු ිරරීග  හතහයණඹ 
හ තිගඵන ඵ රධහයණඹ යන්න ළභළතියි. එගේභ 
ඉදිරිගේදී ඳහර්ිමග න්තුග  රඹ ළඹ හර්ඹහරඹක් ිළහිටුහ 
ඳහර්ිමග න්තුග  මරය ඳහරන ඵරතර  හත් රර්ථත්  ිරරීභට 

රඳ ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  රු ථහනහඹතුභනි, ඒටත් 
මුදල් ටික් විඹද  යන්න ග වි.   

2015 ගර්දී රඳ ඵරඹට ඳත්    ඳසු ඵදු වන රැක් රඵහ 
දුන්නහ. ජනතහට වන රඵහ දීග  රයමුණින් ගර්ගු ඵදු භඟින් 
රඵහ ත වළිර තිබ කදහඹ  විලහර ්රභහණඹක් යජඹ විින් රඵහ 
ත්ගත් නළවළ. නමුත්, ර්තභහනඹ න විට යජඹ විින්, සුදු 
රිමගඹකු ඵට ඳත් තිබ ව ඵන්ගතොට යහඹ විගලේගඹන්භ 
වවුල් යහඳහයඹක් ගර ඳත්හ ගන ඹහභටත්, දළළන්ත ගර 
ඳහඩු රඵන ශ්රීරන්න් ගුන් ගේඹ ්රතියූවත යන්නටත්, 
යජගේ ඵදු කදහඹභ ළඩි ය ළනීග  රයමුණින් ඵදු ්රතිඳත්තිඹ වහ 
ඵදු ඳරිඳහරනඹ ලක්තිභත් ය ළනීභ වහත් ක්රිඹහභහර් 
ණනහක්  ගන තිගඵනහ.  තද, යහජය කගඹනජන රගප්ක්ෂිත 
භිටග  ඳත්හ න්නහ රතයභ, පුනයහර්තන විඹද  ඉවශ ඹහභ 
ශක්හ ළනීභ වහ යජගේ විඹද  සුදුසු ඳරිදි ශභනහයණඹ 
ිරරීභ තවවුරු ිරරීභට ක්රිඹහභහර් වඳුන්හ දී තිගඵනහ.  

ගභහි ්රතිපරඹක් ගර ය 2020 න විට රඹ ළඹ හිඟඹ දශ 
ගේය ඹ නිසඳහදනගේ ්රතිලතඹක් ගර 3.5ක් දක්හ රඩු ිරරීභට 
රඳ ඵරහගඳොගයොත්තු න රතය, භළදිහලීන යජගේ රඹ ළගඹහි 
්රහථමි ගිණුගභහි රතිරික්තඹක් ඳත්හ ළනීභට රගප්ක්හ 
යනහ. ශ්රී රංහ යජඹ විින් රුිළඹල් බිිමඹන 
එගොගශොසදව ඳභණ මුදරක් 2017 ිට 2026 දක්හ හරඹ 
තුශ හරි වහ ගඳොිමඹ ලගඹන් ගවිඹ යුතු තිගඵනහ. නමුත් 
ඉවත කී ක්රිඹහභහර් වයවහ දශ ගේය ඹ නිසඳහදනගේ ්රතිලතඹක් 
ගර භධයභ යජගේ ණඹ භළදිහලීන තදුයටත් රඩු ය 
ළනීභට වළිර නු ෙතළයි රිළ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  

 

ගරු ටී. රාංජිත් ද මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු රභළතිතුභහ ගඵොගවොභ රුණු-
හයණහ හිත, ංයහ ගල්නත් හිත එභ ිළිබතුය රඵහ දීභ 
ිළිබඵ භභ එතුභහට සතුතින්ත ගනහ. 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ඳශමුළනි රතුරු ්රලසනඹ 
ගභඹයි. රු රභළතිතුභනි, 2016 ය රන් ගනගොට 
ගනොිළඹ   භසත යහජය ණඹ ්රභහණඹ බිිමඹන 2,011ක්    ඵ 
ඔඵතුභහ ්රහල ශහ. ඔඵතුභහ ඒ ිළිබඵ ිරඹන ග රහග , භභ 
එඹ ටවන් ය ත්තහ. එභ ණඹ ්රභහණඹ ිළිබඵ දළනුත් 
ිරරීභට ිදු ශ ්රචාහයඹ වහ ළඹ ශ මුදර එභ ණඹ ්රභහණඹ 
වහ න විට බිංදුයි, බිංදුයි, බිංදුයි ණන ්රතිලතඹක් 
ලගඹන් ඔඵතුභහ වන් ශහ. ගභළනි මුදරක් ගන් ිරරීභ 
තුිබන් යගි ණඹඵයතහ රඩු් භට ිදු    ඹවඳත ගභොක්ද ිරඹහ 
භහ දළන න්න ළභළතියි.  

 

ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ෙත්ත ලගඹන්භ එතළනදී ිදු ගරහ තිගඵන්ගන්, යගි ණඹ 
ිළිබඵ ග  යගි ජනතහ දළනුත් ිරරීභයි. ග  ණඹ ්රලසනඹට 

මුහුණ දීභට ජනතහ වගඹනඹ රඵහ න්න ඕනෆ. ඔඵතුභහ 
ිරඹනහ න  ජනතහ දළනුත් යන්න එඳහ ිරඹහ එඹ 
ඔඵතුභහගේ භතඹයි. භගේ භතඹ න්ගන් ජනතහ දළනුත් 

යන්න වුභනහයි ිරඹන එයි. එතළනදී රිළ හද යන්න 
ගවේතුක් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ ිරි  විගට ඒ ළන දළනුත් ගශේ 
නළවළ. නි  ඵය දළ භහ; ගන්න ිර හ. ඊශඟ ඳයපුගර් 

රනහතඹ උස තඵන්න රිළ රළවළසති නළවළ. 
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ඳහර්ිමග න්තු 

ගරු ටී. රාංජිත් ද මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු ථහනහඹතුභනි, වළඵළයි, ගතොයතුරු දළනළනීග  ඳනත 
තිගඵන නිහ ගභච්චාය විඹද  යන්ගන් නළතු රලය රඹට එඹ 
නි භ දළනන්නත් පුසේන්භ තිගඵනහ. [ඵහධහ ිරරී ] භගේ 

ගදළනි රතුරු ්රලසනඹ ගභඹයි. රු රභළතිතුභනි, විගලේගඹන්භ 
2015 ජනහරි 8 ිට ග  දක්හ    ර් ගදගක්දී භසත ණඹ 
ළනීග  ළඩි් භ රුිළඹල් බිිමඹන 1005ක් ගනහ. 2014 

ගදළ ඵර් භහගේදී තිබුණු ණඹ ්රභහණඹට  හ රුිළඹල් බිිමඹන 
1005 ණඹ ්රභහණඹක් රයගන තිගඵනහ. එභ ණඹ ළනීභ තුශ 
යගි ණඹඵයතහ ත දුයටත් ළඩිගනහ. එගේ ත් ණඹ 
ිළිබඵ දළනුත් ිරරීභ වහත් ඉදිරිගේදී රය  හගේ ්රචාහය 

දළන්්   ඳශ යනහද ිරඹහ භභ දළනන්න ළභළතියි. 

 
ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔ , රිළ යනහ. රු ථහනහඹතුභනි, දළන් තිගඵන 
තත්ත්ඹ රනු තත් ණඹ න්න ිදුගනහ. නමුත් රිළ එ 

හයණඹක් ිරඹන්න ළභළතියි. ග  යග  ි රඳනඹනඹ ළඩි 
ිරරීගභන් ව ංචාහය යහඳහයඹ දියුණු ිරරීභ භඟින් 2015 ිට 
රිළ ත් ණඹ කඳසු ග් භ වහ විගලේගඹන්භ ිළඹය න්නහ. 

GSP Plus වනඹ රඵහත්තහට ඳසු ඊශඟ රවුරුදු ිරහිඳගේභ රගප් 
රඳනඹන ්රභහණඹ ළඩිගනහ. ංචාහයයින්ගේ ඳළමිණීභ 
ළඩිිරරීභ වහ රිළ ිළඹය න්නහ. ඒ හගේභ රංහට රුමත් 

කගඹනජන ිරහිඳඹක් රළබීභට නිඹමිත තිගඵනහ. ඒ මුදල් 
රඵහත්තහභ රිළ ත් ණඹ ගන්න රඳට රසථහ තිගඵනහ. 
ගභතුභන්රහගේ යජඹ ත් ණඹත් 2020 ගනගොට කඳසු 

ගන්න පුසේන් න විධිඹට ග  යගි කර්ථිඹ ගනිඹන්න 
තභයි රිළ ටයුතු යන්ගන්. එච්චායයි රිළ ිරඹන්ගන්. 
ඔඵතුභන්රහගේ ඳ  ගන එ රිළ ගොගවොභ වරි යන්න , 
ජනතහ ිළට දහන්ගන් නළතු. රිළ ග  මුදල් න්ගන්, රඳට කඳසු 

ගන්න පුසේන් නිහයි. GSP Plus වනඹ රළගඵන නිහ, 
ංචාහයයින්ගේ ඳළමිණීභ ළඩින නිහ, රඳට රුමත් කගඹනජන 
එන නිහ රනහතගේදී රඳට මුදල් එනහ. 

එතගොට 2015 ඉරහ ත් ණඹ ගන්න පුසේන් ගනහ. 
ඒත් ඒ විතයක් භදි. රිළ මීටත්  හ දියුණු ගන්න ඕනෆ. ෙත්ත 
ලගඹන්භ ග  යට ඉදිරිඹට ගනඹන්න ඳයණ ණඹ ගන්න 

ඕනෆ.  කගඹනජනගඹන්, රඳනඹනගඹන්, ංචාහය යහඳහයගඹන් 
රිළ තත් බිිමඹන 20ක් ගවොඹන්න ඕනෆ. රඳට දළනට කදහඹභ 
තිගඵන්ගන් බිිමඹන 11යි, 12යි. රගප් කදහඹභ ළඩිය ත්තහභ 

ඉදිරිගේදී ග  ණඹ ගන්න රඳට ලක්තිඹක් රළගඵනහ. 

 

ගරු ටී. රාංජිත් ද මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ තුන්ළනි රතුරු ්රලසනඹ ගභඹයි.  

රු රභළතිතුභනි, ව ඵන්ගතොට යහඹ සුදු රිමගඹක් ිරඹරහ 

ඔඵතුභන්රහ වන් ශහ. ගනොිළඹහ තිගඵන යහජය ණඹ 
්රභහණඹ ගහ දළමීභ වහ ඒ සුදු රිමඹහත් එක් තත් යහජය 
කඹතන විකුණහ දළමීග  ළරළසභක් යජඹට තිගඵනහද ිරඹරහ 
ඔඵතුභහගන් දළනන්න ළභතියි. 

 

ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රඳට යහජය කඹතන විකුණහ දළමීග  ළරළසභක් නළවළ. යහජය 
කඹතනරට ගඳෞේිම මුදල් රඵහගන, ඒ වයවහ මුදල් ව ඵ 

යහ න්නයි රිළ ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන්. රඳට යහජය 

කඹතන විකුණහ න්න වුභනහ නළවළ. ව ඵන්ගතොට යහඹට 
රදහශ ඳශමුළනි ගිවිසුභට ෙතුසේ වුගඩුත් ඔඵතුභන්රහගේ 
කඩුඩු ඳළළති 2012, 2014 හරගේ ිරඹරහ භභ භතක් යන්න 
ළභළතියි. ඒ භහ  තභ තිගඵනහ. ඒ නිහ රඳට ඒහ 

විකුණන්න වුභනහ නළවළ. රගනක් රඹගේ මුදල් කගඹනජන වයවහ 
ග  කඹතන දියුණු යරහ, ඒහයින් ව ඵ යරහ ග  කඹතනඹ 
ඉදිරිඹට ගනඹන්න ඕනෆ. ගොශම දකුණ යහඹ යහඳෘතිඹ ෙති 

ගශේ ඔඵතුභන්රහගේ කඩුඩු. ඒ විකුණපු එක්ද? ගොශම 
දකුණ යහඹ  ඹ ිරි ද කඳසු රඳට රළගඵනහ. ගොශම 
දකුණ යහඹ රඳටත් රයිතියි. රඳට එහි ගොටස තිගඵනහ. 

 පර්ණ ඳහරනඹත් රඳට රළගඵනහ. ඉතින්, ඔඵතුභහ භට 
ිරඹන්න ඒ ගවොයි, ග  නයයි ිරඹන්ගන් ගොගවොභද 
ිරඹරහ? ඔඵතුභහ ඒ ග  රු බහට ිරඹන්න. ඔඵතුභහ රතුරු 

්රලසන තුන රවරහ ඉයයි. දළන් භභ ඔඵතුභහගන් ඒ  ්රලසනඹ 
රවනහ. 

 
ක රවහතියළනි ශළ කමත ලික ඳ රධළන පජීයය වහථළන: 

මඳොදු ඳශසුකේ 
கறநறஸ் ற்தம் கத்பரதக்க தறரண தைணற 

னங்கள் : ததரது ெறகள்  
LEADING PLACES OF WORSHIP OF CHRISTIANS AND 

CATHOLICS: COMMON AMENITIES 
841/’16 

4. ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ංචාහය ංර්ධන වහ  රසතිඹහනි  කමි ටයුතු 
රභහතයතුභහගන් ෙස ්රලසනඹ - (1): 

(ර) (i) ගොශම, ගොච්චිගඩ්, ලහන්ත රන්ගතනනි 
ගේසථහනඹ, භහතය රඳ සහමි දුගේ 
ගේසථහනඹ, භඩු ගේසථහනඹ වහ යහභ 
ඵළි ිමහ ඹන ගේසථහන ල ර රහංිර  රසතිඹහනි 
වහ ගතනිම ඵළතිභතුන්ගේ ඳ රධහන පජනීඹ 
සථහන ඵත්; 

 (ii) ගභභ පජනීඹ සථහනරට ඳළමිගණන ඵළතිභතුන්ට 
රලය න ගඳොදු ඳවසු  රභ භිටභ ඳතින 
ඵත්; 

 (iii) ඒ ගවේතුගන් ගභභ පජනීඹ සථහනර 
ඳළළත්ගන හර්ෂි උත් රසථහරදී 
ඵළතිභතුන් භවත් රඳවසුතහට ඳත්න ඵත්; 

 එතුභහ ිළිබන්ගන්ද? 

(ක) (i) ගභභ පජනීඹ සථහන ංර්ධනඹට යජඹ ිළඹය 
ගන තිගබ්ද; 

 (ii) හර්ෂි උත් වහ යජඹ රඵහ ගදන මරය 
ඳවසු  ෙතුසේ ගනත් කධහය ගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ෙ) ගනො එගේ න , ඒ භන්ද? 

 

சுற்தனரத்துமந அதறறதத்ற ற்தம் கறநறஸ் ெ 

அதல்கள் அமச்ெமக்  பகட்ட றணர: 

(அ) (i) தகரதம்தை தகரச்ெறக்கமட தைணற அந்பரணறரர் 

பரனம், ரத்மந ரர ஆனம், டு 

பரனம், ரக ததெறதகர பரனம் 

ஆகறம இனங்மக கறநறஸ் ற்தம் 

கத்பரதக்க தக்ர்கபறன் தறரண தைணற 

னங்கபரகும் ன்தமத்ம்; 
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 (ii) இப்தைணற னங்கதௗக்கு தமக தகறன்ந 

தக்ர்கதௗக்குத் பமரண ததரது ெறகள் 

ஆகக்குமநந் ட்டத்றல் உள்பண 

ன்தமத்ம்; 

 (iii) இன் கரரக இப்தைணற னங்கபறல் 

மடதததகறன்ந தடரந் 

உற்ெங்கபறன்பதரது தக்ர்கள் தததம் 

கஷ்டங்கதௗக்கு உள்பரகறன்நணர் ன்தமத்ம்; 

 அர் ற்தக்தகரள்ரர? 

(ஆ) (I) இப்தைணற னங்கமப அதறறதத்ற தெய்ற்கு 

அெரங்கம் டடிக்மக பற்தகரண்டுள்பர 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) தடரந் உற்ெங்கதௗக்கரக அெரங்கத்றணரல் 

ங்கப்தடும் றற ெறகள் உள்பறட்ட பத 

உறகள் ரமதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

 
asked the Minister of Tourism Development and 

Christian Religious Affairs: 

(a) Will he admit that- 

 (i) St. Anthony‟s Church, Kochchikade, 

Colombo; Church of Our Lady, Matara; 

Madhu Church; and Basilica, Ragama are 

the main places of worship of Christians 

and Catholics in Sri Lanka; 

 (ii) common amenities required to devotees 

visiting these places of worship are at a 

minimal level; and 

 (iii) as a result, devotees face great difficulties 

during annual festivals which are held in 

these places of worship? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether steps have been taken by the 

Government to develop these places of 

worship; and 

 (ii)  the financial assistance and other forms of 

assistance provided by the Government for 

the annual festivals? 

(c) If not, why? 

 
ගරු මජ න් අමරතුාංග මශතළ  
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය ගභගේයි.  

(ර) (i) ගතනිම ඵළතිභතුන්ගේ පජනීඹ සථහන ග .  

 (ii) ගභළනි තත්ත්ඹක් ගභගතක් හර්තහ ්  ගනොභළත. 
නමුත් රලයතහ රධයඹනඹ ිරරීගභන් රනතුරු 
රලය රභතය ඳවසු  ග  න  ඒහ රඵහදීභට 
ිළඹය ත වළිරඹ. 

 (iii) නළත.  

  හර්ෂි උත් රසථහරදී ඳභණක් ඵළතිභතුන් 
විලහර ංයහක් ඳළමිගණන ගවයින් ෙතින 
තදඵදඹ ඔගයොත්තු ගනොගදන රසථහ ඳළන නළඟිඹ 
වළිර ඵ නිරීක්ණඹ ග .  

(ක) (i) ඔ .  

 (ii) ෙමුණුගභහි දක්හ ෙත.   

(ෙ) ඉවත (ක) (i) වහ (ii) රනු රදහශ ගනොග . 

ෙමුණුභ වභළගත* යමි. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, ගතනිම ඵළතිභතුන්ගේ පජනීඹ 

සථහන වළටිඹට ගොශම, ගොච්චිගඩ්, ලහන්ත රන්ගතනනි 
ගේසථහනඹ, භහතය රඳ සහමි දුගේ ගේසථහනඹ, භඩු 
ගේසථහනඹ වහ යහභ ඵළිිමහ ළනි ගේසථහන ංර්ධනඹ 

ිරරීභට යජඹ ිළඹය නිමින් ිටින ඵ රු ෙභතිතුභහ වන් 
ශහ. රු ෙභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ිරඹපු විධිඹටභ ග  
ගේසථහනර හර්ෂි භංරය ඳළළත්ගන රසථහර 
ඵළතිභතුන් විලහර ංයහක් කහභ ්රධහන ලගඹන් භතුන 

ළටුම  න්ගන්, ළිිරිබ ව ජර ඳවසු  හගේභ විලහර 
ිළරිට රැදී ිටීභට රලය ඳවසු  නළතිභයි. ගො ක් 
ඵළතිභතුන් ඉටි ගොශිමන් භඩුක් වදහගන තභයි භවය 

ගරහට ඉන්ගන්. ්රගේලගේ ඳහල් ළනි සථහන භවය 
ගරහට ඒ රඹ  ගනුගන් රඵහන්නහ. ඒ නිහ ඒ භහ කීඳඹ 
වහ ඳභණක් සථිය ගො නළඟිිම වදන්න ඵළරි වුණත්, ්රමිතිඹක් 

ෙති තහහිම රැවු  සථහන ව නීඳහයක් ඳවසු  
වදන්න දළනට  හ ළඩි මුදරක් රභහතයහංලඹට ගඹොදන්න 
පුසේන් න  ඒ රඹට ඳවසු  ළඩි ග වි ිරඹන එයි ඒ පජ 

්රහදින් වන්ගේරහගේත් රදව. ගභොනහද රභහතයහංලඹ ඒ 
 ඵන්ධගඹන් න්නහ ක්රිඹහ භහර්?  

 
ගරු මජ න් අමරතුාංග මශතළ  
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගොච්චිගඩ් ඳල්ිමඹට තිගඵන ඉ   ්රභහණඹ ළන ඔඵතුභහ 

දන්නහ ගන්. යජගඹන් රඳට එතළන තත් ඉ   ගදනහ න  
මිනිසුන්ට නතින්න ඒ ිරඹපු විධිඹට ගල් ගදොයල් වදහ 
ගදන්න පුසේන්. තද ඵදඹ තභයි තිගඵන ්රලසනඹ. නමුත් භඩු 
ිේධසථහනඹ එගවභ ගනොගයි. එතළන ඕනෆ තය  ඉ   

තිගඵනහ. ගල් දවස ණනක් තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේ එහි 
ගිහින් තිගඵනහද භහ දන්ගන් නළවළ.  

භහතය ගේසථහනඹටත් රතිසීමිත ඉ   ්රභහණඹක් තභයි 
තිගඵන්ගන්. තමුන්නහන්ගේට පුසේන් න  තහ යරහ ඉ   
ටික් රඵහ ගදන්න, රිළ ගල් වදහ ගදන්න . යජඹ රෆසතියි 
විඹද  යන්න. ඉ   නළති එයි තිගඵන ්රලසනඹ. රිළ වළභ 
හර්ෂි භංරයඹටභ රක් ණනින් ඒ ිේධසථහනරට 
ගදනහ. රඳට ග  විධිගේ ඳළමිණිිම ෙවිත් නළවළ. දවස ණනක් 
එනගොට ළිිරිබ දවස ණනක් වදන්න ඵළවළ ගන්. 
තමුන්නහන්ගේ දන්නහ ගන් ඒ. රභ ඳවසු  ඒ තළන්ර 
තිගඵනහ. ඒ ළන ිළඹතුභන්රහ ඳළමිණිිම යරහ නළවළ දහත්. 
භහ දන්ගන් නළවළ ග  රු භන්්රීතුභහට ග  ඳළමිණිිම රළබුගඩු 
ගොගවන්ද, හගන්ද ිරඹරහ.  
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————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ිමග න්තු 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, ග  ්රලසනඹ රහ රන් වුණහට 
ඳසගේ රු ෙභතිතුභහට ඕනෆ න  ග  විසතය ගදන්න භට 
පුසේන්.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගදන්න. එගවභ ගවොයි. 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ විසතය වන් භහ රත තිගඵන ග  ගොශ මිටිගේ ්රභහණඹ 

ගඳගනනහ ගන්ද?  

රු රභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ වන් ශහ ඒ උත් 
රසථහරදී හර්ෂි ඹ  මුදරක් රඵහ ගදනහ ිරඹරහ.  රවුරුදු 
කීඳඹක් තුශ එභ මුදරක් තභයි රළබී තිගඵන්ගන්. ඒ සථහනර 

ළගන ඵළතිභතුන්ගනුත්, ඒ හගේභ පජ ්රහදින් 
වන්ගේරහගනුත් භභ විභසුහ, ග  කපු ණන වරිද ිරඹරහ. එඹ 
සථහනගඹන් සථහනඹට ගනස න ඵකුත් ගඳගනන්න 

තිගඵනහ. රු රභහතයතුභනි,  රඵහ ගදන ඒ මුදර ඊශඟ මුදල් 
ර්ගේදීත්  ඹ ිරි ්රභහණඹිරන් ළඩි යරහ ළඩි 
වගඹනඹක් ඒ සථහනරට රඵහ ගදන්න රභහතයහංලඹට 

පුසේන්ද?  

 
ගරු මජ න් අමරතුාංග මශතළ  
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ භදියි ිරඹරහ තමුන්නහන්ගේ හිතනහ න , 

තමුන්නහන්ගේගේ විභධයත රයමුදිමන් ළඩි පුය ල්ිම ටික් ඒ 

ිේධසථහන දියුණු යන්න ගදන්න. ඒ තභයි යන්න ඕනෆ. 
රගප් භවහභහර් ෙභතිතුභහ භඩු ඳල්ිමඹට ඹන ඳහය 
 පර්ණගඹන්භ වළදුහ. ඒ හගේ වළභ ඳවසුභක්භ රඵහ ගදනහ. 

එ දට රැස ගන භවහ විලහර ජන ංයහට වුභනහ 
යන වළභ ඳවසුභක්භ ගදන්න රභහරුයි. නමුත්, රභ ඳවසු  
ඒ සථහනර තිගඵනහ. භඩු ඳල්ිමඹට භන් යපු ගගනක් 

ඉන්නහ න  දන්නහ ෙති, රිළ ගල් දවස ණනක් වදරහ 
තිගඵන කහයඹ. එගවත්, එන ඔක්ගනටභ ඉන්න හසථහන 
නළවළ. භවරු ගඵොගවොභ කහගන් ස ඹටට ගරහ ඉන්නහ. ඒ 

හගේභ තභයි භහතය ඳල්ිමගේ මුහුද රයිගන් ගඵොගවොභ 
න්ගතනගඹන් ඉන්නහ. භභ දන්ගන් නළවළ, තමුන්නහන්ගේ 
එතළනට ගිඹහද ිරඹරහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. රු භන්්රීතුභනි, රහන රතුරු ්රලසනඹ රවන්න. 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ තුන්ළනි රතුරු ්රලසනඹ ගභඹයි. 
භගේ විභධයත රයමුදිමන් භහතය දිස්රික්ඹ ෙතුශත 
ගේසථහනඹට න  මුදල් ගන් යන්න පුසේන්. භභ ග  

ිරඹන භහතය රඳ සහමි දුගේ ගේසථහනඹ ට 2016 ර්ගේදීත් 
භගේ විභධයත රයමුදල්ිමන් ඹ  මුදරක් ගන් ශහ. භභ 
ෙභතිතුභහගන් රවන්ගන් ග  ්රලසනඹයි. ඔඵතුභහට ග  හයණඹ 

ළන භට ිළිබතුයක් රඵහ ගදන්න පුසේන්ද? ඔඵතුභහ ගභොන ිළිබතුය 

වන් ශත්, විදුිමඹ ව ජරඹ රඵහ ළනීග  දී විදුිමඵර 
භඩු රඹට ව රදහශ ඳශහත් ඳහරන කඹතනරටත්,  ජර 
 ඳහදන භඩු රඹටත් ඹ  මුදරක් ගන්න ගනහ. භභ 
වන් යන්ගන් ගභඹයි.  රභහතයහංලගඹන් රඵහගදන මුදර ජරඹ, 

විදුිමඹ හගේ මිම රලයතහ ටි ිළරිභහ න්නත් භදි. 
දහඹඹන්ගන් රළගඵන්ගන් ඉතහ සුසේ ්රභහණඹක්. ඔඵතුභහ 
දන්නහ, භහතය දිස්රික්ගේ ජීත් ගන ගඵෞේධ, හින්දු, මුසිම  

ජනතහට  හ ගතනිම ්රජහ රඩු ඵ. ඒ හගේ රසථහ 
හර්ෂි ඳළමිගණන රඹගන් රළගඵන ඹ   භහද  මුදරකුයි, 
රභහතයහංලගඹන් රළගඵන මුදරකුයි, ්රගේලගේ දහනඳතිඹන්ගන් 

එතු යන්නහ මුදරකුයි තභයි තිගඵන්ගන්.  රු ෙභතිතුභනි, 
ග  ්රලසනඹ රවන්න මුල් ගන්ගන් ග  හයණඹයි. ගිඹ රවුරුේගේ 
භහතයදී  භට ඔඵතුභහ ව ඵ වුගඩු නළවළ. නමුත් ඊට ිමන් 

රවුරුේගද දී භට ඒ රත්දළකීභ තිගඵනහ.  ඊට ඳසු භභ භඩු 
ඳල්ිමඹට ගිඹ ගරහත් එහි ිටි ඵළතිභතුන් භට ග  ගේල් 
ළන ිර හ. ඒයි රද භභ ග  ්රලසනඹ ඉදිරිඳත් යමින් 
රවන්ගන්, ඹ  ිරි භිටභිරන් රභහතයහංලඹට ඊට ළඩි 

දහඹත්ඹක් දක්න්න පුසේන්ද ිරඹරහ. භභ ිරඹන ගේට 
"ළත්තට - ගඳොල්ර" හගේ උත්තයඹක් ගනොදී ඹ  ිරි වනය ිම 
ිළිබතුයක් ගදන්න පුසේන්ද?  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ෙභතිතුභහ. 
 

ගරු මජ න් අමරතුාංග මශතළ  
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි,  ඔඹ වළභ භංරයඹටභ හගේ භභත් 

වබහගි ගනහ. නමුත් ග  හගේ රලයතහක් තිගඵනහ ිරඹරහ 
භට ිරිභ ිළඹතුගභකු ඳළමිණිිම යරහ නළවළ. ඵළතිභතුන්ගන් 
ෆගවන කධහය රළගඵනහ.  එභ කධහය මුදල්ිමන් ගේසථහනගේ 
බිල්ඳත් ඹනහදිඹ  ඔක්ගනභ ගහ න්නහ. භට ගත්ගයන්ගන් 

නළවළ, රගප් රු භන්්රීතුභහ ගභොනහ ඵරහගඳොගයොත්තුගන් ග  
ගේල් ිරඹනහද ිරඹරහ.  එතුභහ ගභනක් යහජයඹට ඹන්න 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහද දන්ගන් නළවළ.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. ගඵොගවොභ සතුතියි, රු ෙභතිතුභහ. 

මීශඟට, ්රලසන රං 5 - 931/'16 - (3), රු චාන්දිභ භගේ 
භවතහ. 

 

ගරු චන්ිනම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ெந்ற கபக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රලසනඹ රවනහ. 

 

ගරු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනීයය 

බක්ති නිමය ජ අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர - றன்த ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
රු ථහනහඹතුභනි,  විදුිමඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

රභහතයතුභහ ගනුගන් භහ එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය දීභ වහ ති 
ගද හරඹක් ඉල්රහ ිටිනහ. ගභොද, රළබී ෙති ිළිබතුය 
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්රභහණත් නළවළ.  ඒ නිහ  හත් විධිභත් ිළිබතුයක් රඵහදීභ වහ 

ති ගද හරඹක් ඉල්රහ ි ටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු ිනනකදී ටිනරිඳත් කිරීම  නිමය ග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
දුේ රගරත දර උදුන් භළවිතය ප්රචලිත කිරීම :  පියලර  

தைமகற்ந றநகு அடுப்தைப் தரமணமப் 

தறதல்ப்தடுத்ல் :டடிக்மக  
POPULARIZATION OF SMOKE-FREE FIREWOOD STOVES: 

STEPS TAKEN 
937/’16 

6. ගරු (මශළචළර්ය) ණශු මළරිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
විදුිමඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති රභහතයතුභහගන් ෙස 

්රලසනඹ - (3): 

(ර) (i) දු  යහිත දය උඳුන් බහවිතඹ ්රචාිමත ිරරීභ වහ 
විදුිමඵර ව පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති රභහතයහංලඹ 
විින් ගන ෙති ිළඹය ගර්ද; 

 (ii) ඒ වහ ගභගතක් ිදුය ෙති කගඹනජනඹ 
ගොඳභණද; 

 (iii) ජනතහට හණිජ භිටමින් ඉන්ධන දළ රඵහ දීභ 
්රර්ධනඹ ිරරීභ වහ යජඹ ගන ෙති ිළඹය 
ගර්ද;  

 (iv) ඉන්ධන දළ හ ිරරීග  යහඳෘති ඹටගත්, ලහ 
හ ය ෙති බි  ්රභහණඹ ගොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ක) ගනො එගේ න , ඒ භන්ද? 
 

றன்த ற்தம் தைதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற அமச்ெமக் 

பகட்ட றணர: 

( அ) (i) தைமகற்ந றநகு அடுப்தைப் தரமணம 

தறதல்ப்தடுத்துற்கு றன்த ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற அமச்ெறணரல் பற்தகரள் 

பப்தட்டுள்ப டடிக்மககள் ரம 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) இற்தகண இற்மநம பற்தகரள்பப் 

தட்டுள்ப தொதடு வ்பதன்தமத்ம்; 

 (iii) க்கதௗக்கு ர்த்க அடிப்தமடறல் ரறததரதள் 

றநகு ததற்தக்தகரடுப்தம பம்தடுத்துற்கு 

அெரங்கம் பற்தகரண்டுள்ப டடிக்மககள் 

ரம ன்தமத்ம்; 

 (iv) ரறததரததௗக்கரண ரச் தெய்மகக் 

கதத்றட்டங்கபறன் கலழ், ரங்கள் தறரறடப் 

தட்டுள்ப றனப்தப்தபவு வ்பதன் 

தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்பநல், ன்? 

 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) what steps have been taken by the Ministry 
of Power and Renewable Energy to 

popularize smoke-free firewood stoves; 

 (ii) what amount has been invested for it so far; 

 (iii) what steps have been taken by the 

Government to provide fuel timber to the 

general public at commercial level; and 

 (iv) what extent of land has been cultivated 

under the Fuel Timber Cultivation 
Projects? 

(b) If not, why?  

 
ගරු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය ගභගේයි. 

(ර) (i) ශ්රී රංහ සුනිතය ඵරලක්ති රධිහරිඹ භගින් 
ිරිමගනොච්චිඹ, ඹහඳනඹ, ්රිකුණහභරඹ, හල්ර ව 
ෆල්ර ඹන දිස්රික් තුශ රඩු කදහඹ රහ  
ඳවුල් වහ හර්ඹක්භ දය උඳුන් 8,000ට ළඩි 
්රභහණඹක් ගඵදහ වරින රදී. 

 ශ්රී රංහ සුනිතය ඵරලක්ති රධිහරිඹ දු  යහිත 
දය උඳුන් ව ඵරලක්ති ංයක්ණඹ ඳරිදි 
මුසේතළන්ගයි ටයුතු ිදුයන කහයඹ 
ිළිබඵ පුසේල් ලගඹන් දළනුත් ිරරීභ, පුහුණු 
ළ ටවන් ඳළළත්් භ භඟින් ව කදර්ලන 
ගඹොදහ නිමින් ඳසුගිඹ ය ිරහිඳඹ පුයහට 
ෘවනිඹන් දළනුත් ිරරීභට ටයුතු ය 
තිගඵනහ.  තද ජහති පුත්ඳත් වයවහ පුසේල් 
ලගඹන් හර්ඹක්භ උඳුන් බහවිතඹ 
්රර්ධනඹ යන රදී. 

 දු  යහිත දය උඳුන් ිළිබඵ ගේය ඹ 
ඉංජිගන්රුන් විින් රඵහගන ෙති ජඹග්රවණ 
ව ජහතයන්තය  ලගඹන් ෙති දළනුභ 
එක්රැසය ඳර්ගේණ යන කඹතන 
 ඵන්ධීයණඹ  ය නිමින් බහවිතඹට 
ඳවසු දය උඳුන් වඳුන්හ දීභට ටයුතු යන 
රදී. 

 ර්තභහනගේ ශ්රී රංහ සුනිතය ඵරලක්ති 
රධිහරිඹ භඟගඳන්් භ ඹටගත් හර්ඹක්භ දය 
උඳුන් ්රචාිමත ිරරීභ වහ ගඵදහ වළරිභ 
ගඳෞේිම රංලගේ දහඹත්ගඹන්ද ිදු යනු 
රළගබ්. 

ගභඹ  හත් පරදහයී නහ. ගභොද, 
හර්ඹක්භ දය උදුන් නිසඳහදනඹ ව විිරණීභ 
කර්ථි ලගඹන් පරදහයී යහඳහයඹක්. 

 ශ්රී රංහ සුනිතය ඵරලක්ති රධිහරිගේ භඟ 
ගඳන්් භ ව මරය දහඹත්ඹ භඟින් 
කුරුණෆර භව ගයනවගල් උණු තුය 
රලයතහ පුයහ ළනීභට ගඳොල්ටු බහවිත 
ශ වළිර ගඵොයිගල්රුක් කදර්ලනඹක් ගර 
සථහඳනඹ ශහ. එඹ ඉතහ හර්ථ වුණහ. ඉන් 
ඳසු දීඳ යහප්ත හණිජභඹ ලගඹන් ළදත් 
න ළ ටවනක් න GEF කධහය ඹටගත් 
සුනිතය ඵරලක්ති රධිහරිඹ භඟින් ක්රිඹහත්භ 
යන ශ්රී රංහ තුශ තියහය (සුනිතය) වජ 
සන්ධ ඵරලක්ති නිසඳහදන ව න වජ 
ලක්ති තහක්ණඹන් ්රචාිමත ිරරීග  යහඳෘතිඹ 
භඟින් විවිධ ගවනටල්, ංචාහය ඵංරහ, 

573 574 



ඳහර්ිමග න්තු 

ගයනවල් කදී සථහනර උණු තුය ගඵොයිගල්රු 
6ක් ඳභණ සථහඳනඹ ිරරීභ වහ රර්ධ මරය 
දහඹත්ඹ රඵහ ගදන රදී. ගභඹ ඉතහභ 
හර්ථ වුණහ. 

 උතුරු ව දකුණු ඳශහත් තුශ උ ඵර  ව 
කුසේ ඵඩු විඹළීභ වහ ශ්රී රංහ සුනිතය 
ඵරලක්ති රධිහරිගේ මරය දහඹත්ඹ භඟින් 
ජී ඉන්ධන විඹශන ඹන්ත්ර 10ක්ද, ඉවත කී 
යහඳෘතිඹ  භඟින් විඹශන ඹන්ත්ර 5ක්ද රඵහ 
ගදන රදී. 

 ඒ හර්ථ ගරහ තිගඵනහ. තත් ඉදිරිඹට 
ය ගන ඹනහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Delegation from the People's 

Republic of China, led by Hon. Ao Xigui, Vice Chairman 

of the Chengdu Municipal People‟s Congress now present 
at the Speaker's Gallery. 

Hon. Deputy Minister, you may go ahead. 

 
ගරු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 (ii) දළ උදුන් ගඵදහ දීභ වහ දශ ලගඹන් රුිළඹල් 
මිිමඹන 1.46ක්ද, උණු තුය ගඵොයිගල්රු වහ 
රුිළඹල් මිිමඹන 0.84ක්ද, ජී ඉන්ධන විඹශන 
ඹන්ත්ර වහ රුිළඹල් මිිමඹන 3.75ක් ඳභණ ග  
න විට ළඹ ය ෙත. 

ෙත්ත ලගඹන්භ ගඳෞේිම රංලඹ මීට  හ ගරොකු මුදරක් 
කගඹනජනඹ යරහ රහබදහයී ගර යහඳහය භිටමින් ඒහ ය 

ගන ඹනහ. 

 (iii)  

 ශ්රී රංහග  තියහය වජ සන්ධ ලක්ති 

නිසඳහදනඹ ිරරීභ ව න් න වජ ලක්ති 
තහක්ණඹ ්රර්ධනඹ ිරරීභ ඹන යහඳෘතිඹ 

ඹටගත් තියහය දළ ළඳයුභ තවවුරු ිරරීග  
රයමුණින් තත්ත්ගඹන් උස ගුණහත්භ දළ 
රඵහ දීභ  ට දළ ඉන්ධන ළසු  භධයසථහන 

6ක් රංහ පුයහ සථහඳනඹ ිරරීග  ටයුතු 
කය බ ගොට ෙත. ගභහිදී හල්ර, යත්නපුයඹ 
ව කුරුණෆර ්රගේලර හුභහරු භධයසථහන 

ඉදිිරරීභ ගඳෞේිම රංලගේ රර්ධ මරය 
දහඹත්ගඹන් ග  න විටත් ිදු ගගයමින් 
ඳතී. ගරොකු උනන්දුකුත් තිගඵනහ. ගභභ 
යහඳෘති වහ දළ හ රලයයි. රු 

භන්්රීතුභනි, ගරොකුභ ළටුම තභයි, ග  දළ 
්රභහණත් ගර ගනොභළතිභ.  

 ඉවත කී යහඳෘතිඹ ඹටගත් ඉන්ධන දළ හ 

්රර්ධනඹ වහ න ංයක්ණ 
ගදඳහර්තග න්තු භඟ එක් නුයඑිබඹ, 

ඵදුල්ර, රනුයහධපුයඹ, භහතය, පුත්තරභ ව 

කුරුණෆර දිස්රික් තුශ ඉන්ධන දළ හ 
යහඳෘති ක්රිඹහත්භ ිරරීග  ටයුතු රයමහ ෙත. 

 තදුයටත් සුදුසු ලහ ්රගදද ිළිබඵ 

ඳර්ගේණ ිදු ිරරීභ වහ - රගප් යටට  හත් 
ළශගඳන්ගන්  ගභොනහද ිරඹරහ - එයඵේද කදී 

්රගේලර තහන් ිළහිටුහ ෙත.  

 තද දළ ඉන්ධන රඵහ ළනීභ තියහය ිදුන 

ඵ  ඵරහ ළනීභට දළ ඉන්ධන ළඳයුභ 
වහ ්රමිතිත ගටු ඳත් ශ්රී රංහ ්රමිති 
කඹතනඹ වහ එක් රන් ය ෙත. 

ඒ ිරඹන්ගන් standards වඳුන්රහ දීරහ 
තිගඵනහ. 

 රතිරු ජනහධිඳතිතුභහගේ උඳගේලත්ගඹන් 
ව පජය රු රතුයිමගේ යතන සහමීන් 
වන්ගේගේ රනුලහත්ගඹන් දියිනභ 
කයණඹ න ඳරිදි   10,000ක් ඉරක් ය 
ත් ේිමරිසීඩිඹහ හ යහප්ත ිරරීග  
ළ ටවනක් කය බ ය ෙති රතය, -
ගිනිසීරිඹහ හ ඉතහභ ්රගඹනජනත් හක්. 
ගඳොගවොය, ඵරලක්තිඹ ව ඳරියඹ සුයක්හ 
ිරරීභ වහ- එයින්  රළගඵන ේිමරිසීඩිඹහ දඬු 
වජ ඉන්ධන ගර උඳගඹනගී ය ගන 
විදුිමඹ නිඳද් භට රගප්ක්ෂිතඹ. 

 (iv) ඉවත යහඳෘති ඹටගත් ගභභ ගර්දී ගවක්ටඹහර් 
500 ඳභණ හ ිරරීග  ටයුතු කය බ ය 
ෙත. 

  ග  රනු, 

  න ංයක්ණ ගදඳහර්තග න්තු භඟ එක් 
ගවක්ටඹහර් 100ක්ද, 

  තරළගල් තු භහභ භඟ එක් ගවක්ටඹහර් 
100ක්ද, 

  යහජය ගනොන භහ  භඟ ගවක්ටඹහර් 300ක්ද 
හ ිරරීභට නිඹමිතඹ. 

  රු භන්්රීතුභනි, රංහ පුයහභ ඉ   රක්ය ද 
දවස ණනක් තිගඵනහ, ිරිභ ්රගඹනජනඹට 
න්න ඵළරි ව කර්ථි හක් යන්නට ඵළරි. 
ඒ ්රගේලර ඉ   වඳුනහගන ඒහගේ ග  න 
හ යරහ වජ සන්ධ රඵහ ළනීග  
වගඹනඹ වයවහ යටට විලහර ලක්තිඹක් හගේභ 
ග්රහමීඹ කර්ථිඹ දියුණු ිරරීභට වළිරඹහකුත් රඳට 
රළගඵනහ.  

(ක) රදහශ ගනොග . 

ග  ්රලසනඹ ෙසුහට ගඵොගවොභ සතුතියි රු භන්්රීතුභනි.  

 
ගරු (මශළචළර්ය) ණශු මළරිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහට සතුතින්ත ගනහ ඉතහ 

දීර්ක ව ටිනහ රදවස හිත ්රලසනඹට ිළිබතුරු රඵහදීභ 
 ඵන්ධ. භහගේ ඳශමුගනි රතුරු ්රලසනඹ ගභඹයි. ග  
ේිමරිසීඩිඹහ න යහඳෘතිඹ ඹටගත් හ ිරරී  යන විට නජී්  

රභහතයහංලඹත් භඟ ඒහඵේධ යන ළ ටවනුත් තිගඵනහ, 
භභ දන්නහ තයමින්. ග  වයවහ ගගයන ේිමරිසීඩිඹහ යහඳෘති 

575 576 

[රු රජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ] 
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වයවහ ක්රිඹහත්භ ිරරීභට ඵරහගඳොගයොත්තු න විදුිමඵර නිසඳහදන 

ටයුතුරදී විදුිමඵර ඳේධතිඹට උඳඹහදීභට ඵරහගඳොගයොත්තු 
න්ගන් ගොඳභණ ගභහගොි ්රභහණඹක්ද? 

 

ගරු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු භන්්රීතුභනි, ග  න විට රංහග  වජ ඉන්ධන 

ඵරහහය ගදක් හර්ථ ක්රිඹහත්භ ගනහ. ේිමරිසීඩිඹහ 
ඉතහභ ටිනහ ඵරලක්ති ඉන්ධන ්රගදදඹක් වුණත් ඹන්ත්රර 
තිගඵන තහක්ණි රඩු ඳහඩු  නිහත්, එභ ඹන්ත්ර රගප් යටට 
ළශගඳන ඳරිදි හ ගනොළනීභ නිහත් ේිමරිසීඩිඹහ බහවිතගඹන් 

විදුිම උත්ඳහදනඹ යන රද රු චාන්දිභ භගේ භන්්රීතුභහගේ 
ඵර ්රගේලඹ න රනුයහධපුය ්රගේලගේ තිගඵන ඹන්ත්රහහයර 
ක්රිඹහහරිත්ඹ නතය වුණහ. ඒ රඩු ඳහඩු වඳුනහගන රංහ 

පුයහභ ේිමරිසීඩිඹහ ව රගනකුත් වජ සන්ධ බහවිතගඹන් විදුිම 
උත්ඳහදනඹ යන යහඳෘති ණනහක් ෙති ගනහ. ගභඹ ලක්ති 
්රගදදඹක් විධිඹට ඉතහභත්භ ටිනහ.  එභ නිහ රිළ එඹ 

්රර්ධනඹ යනහ. ඒ හගේභ විදුිමඹ ඒඹට රුිළඹල් 23.10 
ඵළගින්    ග් භ තදුයටත් ඉදිරිඹට ය ගන ඹනහ, වජ 
සන්ධ වහ. 

 

ගරු (මශළචළර්ය) ණශු මළරිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ගදළනි රතුරු ්රලසනඹ ගභඹයි. 

රු ෙභතිතුභනි, භහ දන්නහ තයමින් දය ඳඹහ ළනීග  රඳවසුතහ 
නිහ ග  කහයඹට විදුිම ඵරහහය ිරහිඳඹක්භ නළතී තිගඵනහ. 

රිළ  භහන දදව ග  යහඳෘතිඹ ඳටන් න්නහඹ ිරඹරහ 
ටයුතු ය ගන ගිඹත් දළ ඳඹහ ළනීග  රඳවසුතහ ෙති 
් භට ්රධහන ගවේතු ගභොක්ද?  

 
ගරු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගභතළන ්රලසන ගදක් තිගඵනහ. එක් තභයි ේිමරිසීඩිඹහ 

හ කර්ථි ලගඹන් පරදහයී හක්ඹ ිරඹන හයණඹ 
ිළිබඵ හභහනය ජනතහට ඒත්තු න්න්නට රඳට ගනොවළිර 
ගරහ තිබීභ. ඒ හගේභ ේිමරිසීඩිඹහ හ ඉන්ධන දළඹක් 

ලගඹන්, නයිට්රජන් ඵහුර ගඳොගවොයක් ලගඹන් හගේභ 
හඵන්  ගඹොක්යිඩ් උයහ ළනීභ  ඵන්ධගඹන් ඳරියඹට 
දක්න්ගන් ඉතහභ විශිසට දහඹත්ඹක්. ෙත්ත ලගඹන්භ 

වතයළනි හණිජ හ ලගඹන් ේිමරිසීඩිඹහ වඳුනහ ගන 
තිගඵනහ. නමුත් ජනතහ තභත් ග  හ වහ ඉදිරිඳත් 
න්ගන් නළවළ. ගභොද, ග  supply chain එ තභ තවවුරු 

ගරහ නළති නිහ. නමුත් රු භන්්රීතුභනි, රඳට විලසහඹක් 
තිගඵනහ, රගප් යගි ඉංජිගන්රුරුන් ව යහඳහරිඹන් ග  
උත්හවඹ රතවළය නළවළයි ිරඹරහ.  ගභොද, යජඹටභ ග  

යන්න ඵළවළ. දළන් රිළ ජනතහ දිරිභත් යනහ. ඒ හගේභ 
විදුිමඹ වහ ගවො මිරක් ගනහ. ග  ළඳයීග  භසත 
රභග දඹ ස ය ගන හණිජභඹ ලගඹන් හ ිරරීභත්, 
ේිමරිසීඩිඹහ ළටට ිටු් භ භඟිනුත් ගභභ supply එ රඵහ න්න 

රිළ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  රිළ ඒ ිළිබඵ විගලේගඹන් 
උනන්දු ගනහ.  

රු භන්්රීතුභනි, තදුයටත් ඔඵතුභහට ිරඹන්න රලයයි, 

ඔඵතුභහත් හභහජිත්ඹ දයන ඵරලක්ති ිළිබඵ කංශි 
රධීක්ණ මිටුග ත් රදවස ඳරිදි  රංහ පුයහභ LED තහක්ණඹ  
ක්රිඹහත්භ න විදුිම ඵල්ඵ වඳුන්හ දීභටත් රිළ ඵරහගඳොගයොත්තු 

න ඵ. රද ඳහර්ිමග න්තු ගනදහට  හ දීප්තිභත් ඵ 
ඔඵතුභහටත් ගඳගනනහ ෙති. ඔඵතුභහ ඳසු ගඳශ ඉන්න රු 

භන්්රීයගඹක්. රිළ ගදගදනහභ දළකු සේ රඹ. ඉසය රඳ 

ගඳගනන්ගන් නළවළ, රයිි භදි.  ළභයහ එට ගඳොඩ් ක් මුහුණ 
ගඳන්හ න්න ඉසයව තිගඵන රයිි එ දභන්න ඕනෆ. වළඵළයි, 
ගභච්චාය ඈත ඉරහත් රද භට ඔඵතුභහ ගවොඳින් ගඳගනනහ. ඒ 
නිහ LED ඵල්ඵ බහවිතහ ිරරීභ නිහ  හ දීප්තිභත්,  හ ගවො 

කගරනඹක් රළගඵන රතය ඳහර්ිමග න්තුග  ඵරලක්ති 
රලයතහගඹන් ිඹඹට 30ක් - 40ක් ඳභණ රඩු ය න්නත් 
පුසේන්. ඒ නිහ ඒ යටටත් ගවො කදර්ලඹක්. ගභොද, 

ඳහර්ිමග න්තු යටටභ කදර්ල ගදන තළනක්. ඒ නිහ LED ඵල්ඵ 
බහවිතඹ වයවහ ග  යටට ඳණිවි ඹක් ිරඹන්න රඳට  පුසේන්. 
එක් තභයි LED ඵල්ඵ බහවිතගඹන් ගවො කගරනඹක් 

රළගඵනහ. ගදළනි එ ඵරලක්තිඹ ඉතිරි ය න්න පුසේන් 
ගනහ. තභන්ගේ විදුිම බිරත් ඉතිරි ගනහ. ගභයින් 
ඳහර්ිමග න්තුග  විදුිම බිරටත් ගරොකු වයිඹක් රළගඵනහ.  

 
ගරු (මශළචළර්ය) ණශු මළරිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ රහන රතුරු ්රලසනඹ ගභඹයි. 
රු නිගඹනජය ෙභතිතුභනි, ඔඵතුභහ LED  ඵල්ඵ ළන ිර හ. 
ඒ ගඵොගවොභ ගවොයි. ඒ හගේභ  පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ 
ඹටගත් විදුිමඵර උත්ඳහදනඹ වහ  රගප් ්රධහන ්රබඹන් 

වළටිඹට තිගඵන  සර්ඹ ඵරඹ, සුශං ඵරඹ හගේභ ඵගඹන 
තහක්ණඹ  වහ රලය ේිමරිසීඩිඹහ හගේ ගේරදී 
ේිමරිසීඩිඹහරට ිරිභ limit එක් නළවළ, රලය ්රභහණඹ වදන 

ඕනෆභ ගනකුට රඵහ ගදනහ ිරඹරහ  ඔඵතුභහ ිරඹනහ. නමුත්, 
රද සුශං ඵරගඹන් ව සර්ඹ ඵරගඹන් ගනොමිගල්භ රළගඵන 
ඵරලක්ති ්රබඹන් ගද  ඵන්ධගඹන් රගප් විදුිමඵර 

භඩු රඹට තභ වරිඹහහය ්රතිඳත්තිඹක් නළවළ. ග  
 ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහ ඉදිරිගේදී න්න ඵරහගඳොගයොත්තු න 
ක්රිඹහභහර් ගභොනහද? 

 
ගරු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු භන්්රීතුභනි, රිළ ේිමරිසීඩිඹහ ව වජ සන්ධ වහ 
සීභහක් දහරහ නළත්ගත්, සීභහක් දහන්න තය  ගවේතුක් නළති 
නිහයි. තභ එගවභ නිසඳහදනඹක් නළවළ. නිසඳහදනඹට රතිවිලහර 
ඵහධහ ්රභහණඹක් තිගඵනහ. නමුත්, සර්ඹ ඵරඹ ව සුශං ඵරඹ 

 ඵන්ධ සීභහක් ඳනරහ ගනොගයි, රිළ එභ රභඹ විධිභත් 
ය තිගඵනහ. ගභහගොි එ ඵළගින්     ඵරහහය 60ක් 
රංහග  ිළහිටුන ඳශමුළනි තයහරී විෘත මිර ණන් 

ගටන් යඹ දළන් ක්රිඹහත්භ ගනහ. ඵරඳත්ර රභඹ රයින් ය රිළ 
කදර්ලඹක් ඳඹරහ තිගඵනහ. ග  රභඹ ඹටගත් සර්ඹ ඵරඹ 
ළන උනන්දු න වළගභනටභ දළන් ඉදිරිඳත් ගන්න පුසේන්. 

ගභහගො  ි එක් ිරඹන්ගන් ගරොකු ණනක්. ඒ හගේභ රිළ 
ඳශමුළනි සුශං ඵර ගටන් යඹ තයහරී ක්රිඹහත්භ ශහ. 
රුිළඹල් 19ක් තිබුණු ඒඹ මිර රුිළඹල් 12.29ට රඩු 

ශහ. ඒ නිහ රගප් ්රතිඳත්තිඹ තයහරිත්ඹට ඹන එයි. දළන් 
තයහරිත්ඹ ෙති යරහ තිගඵනහ. ඒ දළන් ්රහගඹනගි 
ක්රිඹහත්භ ගනහ. රංහග  යහඳහරියින්ට ඒ වහ ඉදිරිඳත් 
ගන්න පුසේන්. ඒ හගේභ, LED  ඵන්ධත් රිළ ළදත් 

්රතිඳත්තිඹක් රයගන තිගඵනහ. භට ඒ 90ට  හ 
රඩුගන් විදුිමඹ බහවිතහ යන ෆභ නිටභ LED ඵල්ඵ 2ක්, 
3ක් ව 4ක් ලගඹන් ගනොමිගල් රඵහදීභට රිළ ටයුතු යනහ. 

ඒ මිරදී ළනීභ යන්ගන් විෘත ගටන් ර් හර්ඹ ඳටිඳහටිඹක් 
ඹටගත්යි. ඒ වහ දළන් ටයුතු ිේධ ගනහ. ඊශඟ භහ කීඳඹ 
තුශ යග  ි ෆභ පුයළිගඹකුටභ ඳහගවේ,- ෙත්ත ලගඹන්භ 

ිර ගොත් නිහ ඒ රක් 28ට LED ඵල්ඵ මිම 
ග් භක් ගනොභළති රළගඵනහ. ඒ තුිබන් විදුිම බිර ිඹඹට 40ක්, 
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ඳහර්ිමග න්තු 

50ක් රඩු ය න්න පුසේන්. රු භන්්රීතුභනි, ඔඵතුභන්රහගේ 
ඵරලක්ති ිළිබඵ කංශි රධීක්ණ හය බහග  උඳගදස 
ඳරිදියි, රිළ ඒ ටයුත්ත යන්ගන්. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්්රීරුනි, රද ළදත් විහදඹක් තිගඵන නිහ ග රහ 
 ඵන්ධගඹන් රධහනඹ ගඹොමු යන්න ඕනෆ.  

 
එප්ඳළල සුවළන භූක මේ ණදළශනළගළරය : ටිනකිරීේ                                                                                                                                                              
ப்தரன ரண கணக்கூடம் : றர்ரம்  
CREMATORIUM AT EPPAWALA BURIAL GROUND: 

CONSTRUCTION 

     948/’16 
7. ගරු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 

(ரண்தைறகு ஸ்.ெல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඳශහත්  බහ  වහ  ඳශහත්  ඳහරන රභහතයතුභහගන්  ෙස 

්රලසනඹ - (3): 

(ර) (i) භවළිම ංර්ධන යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භ් ගභන් 
ඳසු තරහ, තඹුත්ගත්භ, ල්නෆ වහ ඉඳගරනභ 
ඹන ්රහගේය ඹ ගල්  ඵර්රගේලර සුහන ූමමි 
වහ ගන්    ූමමි බහඹන් රභගඹන් රඩු    
ඵත්; 

 (ii) ඊට ිළිබඹභක් ගර එභ ්රගේල ගනුගන් 
කදහවනහහයඹක් ඉදිය ගදන ගර ජනතහ ඔඵ 
රභහතයහංලගඹන් දීර්ක හරඹක් ඉල්ලී  ශ 
ඵත්; 

 එතුභහ දන්ගනහිද? 

(ක) (i) ඉවත වන් ඉල්ලීභ ඉටුිරරීභ වහ, 2014 ර්ඹ 
වහ රහළ කනගේ ංර්ධනඹ වහ 
ගන්   ්රතිඳහදනිමන්, එප්ඳහර සුහන ූමමිගේ 
කදහවනහහයඹක් ඉදිිරරීභ කය බ ශ දිනඹ 
ගර්ද; 

 (ii) කදහවනහහයඹ ඉදිිරරීභ වහ  ගන් යන රද 
මුදර ගොඳභණද;  

 (iii) එහි ඉදිිරරී  රතයභ නතය ය ෙත්ගත් භන්ද; 

 (iv) එහි ඉදිිරරී   පර්ණ ය ජනතහ රයිතිඹට ඳත් 
යන දිනඹ දහද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ෙ) ගනො එගේ න , ඒ භන්ද? 

 
ரகர ெமதகள் ற்தம் உள்தரட்ெற அமச்ெமக் 

பகட்ட றணர: 

(அ) (i )  கரத அதறறதத்றக் கதத்றட்டம் 

மடதொமநப்தடுத்ப்தட்ட தறன்ணர் னர, 

ம்தைத்பக, கல்பண ற்தம் இப்தபனரக 

ஆகற தறபெ தெனரபர் ஆதௗமகப் 

தறபெங்கபறல் ரணங்கதௗக்கரக எதுக்கப் 

தட்ட றனப்தப்தைகள் தடிப்தடிரக  குமந 

மடந்தன்தமத்ம்; 

 (ii) அற்கரண லர்ரக அப்தறபெங்கதௗக்கரக 

கணக்கூடதரன்மந அமத்துத்தரத 

க்கள் லண்டகரனரக ங்கபறன் அமச்ெறடம் 

பகரரறக்மகறடுத்ணதன்தமத்ம்; அர் 

அநறரர? 

(ஆ) (i )  பபன குநறப்தறட்ட பகரரறக்மகம றமந 

பற்தற்கரக, 2014ஆம் ஆண்டுக்கரக 

கனரத தரகுறறன் அதறறதத்றக்கரக 

எதுக்கப்தட்ட றற ற்தரடுகபறததந்து ப்தரன 

ரணத்றல் கணக்கூடதரன்மந றர்ரறத் 

ல் ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற ரது; 

 (ii) கணக்கூடத்ம றர்ரறக்க எதுக்கப்தட்ட 

தத்தரமக ரது; 

 (iii) அன் றர்ரறப்தை இமடடுறல் மகறடப் 

தட்டுள்பது ன்; 

 (iv )  அன் றர்ரறப்தைகமப றமநவுதெய்து 

க்கபறன் தரமணக்கு எப்தமடக்கும் றகற 

ரது; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்பநல், ன்?  

 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the land areas allocated for burial grounds in 
Divisional Secretariat areas like Thalawa, 
Thambuttegama, Galnewa and Ipalogama were 
gradually reduced after the implementation of 
the Mahaweli Development Project; and 

 (ii) people made requests from your Ministry for a 
long period of time to build a crematorium as a 
solution for this?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) the date on which the construction of the 

crematorium at Eppawala  burial ground 

was started using the provisions allocated 
for the development of Kalawewa 

electorate for 2014, to fulfil the above 

mentioned request; 

 (ii) the amount of money allocated to construct 
the crematorium; 

 (iii) the reason why the construction work of the 

crematorium has stopped halfway; and 

 (iv) the date on which it will be completed and 
commissioned to the people‟s ownership? 

(c) If not, why? 
 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන 
අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர - ரகர ெமதகள் ற்தம் 

உள்தரட்ெற அமச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය ගභගේයි. 

(ර) (i) ගනොදනී. 

 (ii)  රු දුමින්ද දිහනහඹ රභහතයතුභහ විින් 
2015.10.21 දිනළති ඉල්ලීභක් ඉදිරිඳත් ය ෙත. 
ඒ රනු උතුරු භළද ඳශහත් ඳහරන ගොභහරිස 
ගත ඉදිරිඳත් ය ෙත. 

579 580 

[රු රජිත් පී. ගඳගර්යහ  භවතහ] 
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(ක) (i) 2014.12.24 

 (ii) ඳශමු රදිඹය වහ රුිළඹල් මිිමඹන 05ක් රඵහ 
ගදන රදී.  

 (iii) ඳශමු රදිඹගර් ඉදිිරරී   රන් ය ෙත. ගදන 
රදිඹය ඹටගත් ඉදිිරරී  වහ 2017 ගර් 
්රතිඳහදනිමන් තත් රුිළඹල් මිිමඹන 05ක් ගන් 
ය ෙත. එභ ්රතිඳහදන එහි ළ  රන් ිරරීභට 
්රභහණත් ගනොන ඵළවින්, ඉතිරි ළ  තුන්න 
රදිඹය ලගඹන් නිභ ිරරීභට ඵරහගඳොගයොත්තු ග . 

 (iv) තුන්න රදිඹය ටයුතු රන් ් ගභන් ඳසු විෘත 
යන දිනඹ තීයණඹ ශ යුතු ග . 

(ෙ) රදහශ ගනොග . 
 

ගරු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ெல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු ෙභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ්රහල ශහ, "2015 ර්ගේ 
රුිළඹල් මිිමඹන 5ක් ගන් යරහ ගදළනි රදිඹය ඳටන් ත්තහ" 
ිරඹරහ. භභ ඳශමුන රතුරු ්රලසනඹ ගර  රවන්ගන්, "එභ 

කදහවනහහයඹ ඉදිිරරීග  මුසේ ෙසතග න්තු ගොච්චායද?" 
ිරඹරහයි. 

 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රු භන්්රීතුභනි, එභ ගල්න දළන් භහ ශඟ නළවළ. ඒ ළන 

ගොඹහ ඵරහ භභ ඔඵතුභහ දළනුත් යන්න . 
 

ගරු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ெல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු ෙභතිතුභනි, ගගේ ගතත් ඒ හයණඹ  ඵන්ධ භභ 

ඔඵතුභහගේ රධහනඹ ගඹොමු යනහ. ඒ කදහවනහහයඹ එභ 
්රගේලගේ රලයතහක්. එභ නිහ 2017 ර්ගේ ගවන එහි ටයුතු 
රන් ය ජනතහ රයිතිඹට ඳයන ගර භභ ඔඵතුභහගන් 
ඉල්රහ ි ටිනහ. ග  ්රලසනඹ ගඹොමු ගශේ ඒ වහයි. 

 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රු භන්්රීතුභනි, එභ හර්ඹ වහ භභ රනිහර්ඹගඹන්භ 
්රමුත්ඹ ගදන්න . 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි, ගඵොගවොභ සතුතියි. 

්රලසන රං 8 - 976/'16 - (1), රු බිභල් යත්නහඹ භවතහ. 
   

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රලසනඹ රවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය දීභ වහ 

භහඹක් ල් ඉල්රහ ි ටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු ිනනකදී ටිනරිඳත් කිරීම  නිමය ග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන රං 9 - 1008/'16 - (1), රු උදඹ ්රබහත්  භන්ිළර 
භවතහ. 

 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්පි මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රලසනඹ රවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, රධියණ රභහතයතුභහ ගනුගන් භහ 

එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය දීභ වහ භහඹක් ල් ඉල්රහ ිටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු ිනනකදී ටිනරිඳත් කිරීම  නිමය ග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන රං 10 - 1101/'16 - (1), රු කර්.එ . ඳේභ 
උදඹලහන්ත ගුණගේය භවතහ. 

 

ගරු ණර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ුවණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குபெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රලසනඹ රවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, නිහ වහ ඉදිිරරී  රභහතයතුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය දීභ වහ ති තුනක් ල් 

ඉල්රහ ි ටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු ිනනකදී ටිනරිඳත් කිරීම  නිමය ග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
"මක පි කමඩ්"  ම ලි නළ  මළළල: ිලල්පීන් 

ඇගයීම 
'பகரப்தறக் கபட' தரமனக்கரட்ெற  ரடகத்தரடர் : 

கமனஞர்கமபப் தரரட்டுல்  
"KOPI KADE" TELEDRAMA SERIES: APPRECIATION OF 

ARTISTES   
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12.ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳහර්ිමග න්තු ්රතිංසයණ වහ ජනභහධය  රභහතයතුභහගන් 
ෙස ්රලසනඹ - (1) : 

(ර) (i) සහධීන රඳහහිනී ගේගේ විහලඹ න ගනිළ 
ගඩ් ගටිම නහටය භහරහ දකුණු කිඹහග  
දීර්කතභ ගටිමනහටය භහරහ ඵත්; 

 (ii) එඹ ග  නගතක් නිි ෙයීභට රක්්  
ගනොභළති ඵත්; 

 (iii) එභ තත්ත්ඹ එහි යංනගඹන් වහ රගනකුත් 
රංලඹන්ගන් දහඹන ශිල්පීන්ට ිදුන 
රහධහයණඹක් ඵත්; 

 එතුභහ ිළිබන්ගනහිද? 
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ඳහර්ිමග න්තු 

(ක) (i) ගනිළ ගඩ් නහටය භහරග , කය බගේ ිට, 
ය 20-30ත් රතය, ය 10-20ත් රතය වහ ය 
5ට ළඩි කදී ලගඹන් යංනගඹන් වහ රනිකුත් 
තහක්ෂණි ගක්ෂේත රඹන්ගන් දහඹන ශිල්පීන් 
ගන් ගන් ලගඹන් වුරුන්ද; 

 (ii) යජඹ ගවන සහධීන රඳහහිනී ගේඹ එභ 
ශිල්පීන්ගේ සුබහධනඹ ගනුගන්  රඹහ භහර් 
ගන තිගබ්ද; 

 (iii) එගේ න , එභ  රඹහ භහර් ගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ෙ) (i) උක්ත ශිල්පීන් ෙයීභට යජඹ ටයුතු යන්ගන්ද; 

 (ii) එගේ න , ඒ ය කහයඹිරන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ඈ) ගනො එගේ න , ඒ භන්ද? 

 
தரரதௗன்ந தெலமப்தை ற்தம் தகுெண ஊடக 

அமச்ெமக் பகட்ட றணர: 

( அ) (i )  சுரலண தரமனக்கரட்ெற பெமறல் 

எபறதப்தப்தடும் 'பகரப்தறக் கபட' தரமனக் 

கரட்ெற ரடகத்தரடர் தன்ணரெறரறல் றக 

லண்ட தரமனக்கரட்ெற ரடகத் தரடரகு 

தன்தமத்ம்; 

 ( i i )  அது இற்மநம உரற தரரட்டுக்கு உள்பரக 

றல்மன ன்தமத்ம்; 

 ( i ii )  இந்றமனமரணது இறல் டிப்தரற்நனரதம் 

மண துமநகபறன் தோனரகவும் தங்கபறப்தை 

ங்கறதம் கமனஞர்கதௗக்கு இமக்கப்தடும் 

அலறரகும் ன்தமத்ம்; 

 அர் ற்தக்தகரள்ரர? 

( ஆ) (i )  'பகரப்தறக் கபட'  தரமனக்கரட்ெற 

ரடகத்தரடரறன் ஆம்தம் தொல் 20 - 30 

தடங்கள்,  10 - 20  தடங்கள்,  5 

தடங்கதௗக்கு பற்தட்ட கரனம் தம் 

மகறல் டிப்தரற்நனரதம் மண 

தரறல்தட்தத் துமநகபறதம் தங்கபறப்தை 

ங்கும் கமனஞர்கள் ணறத்ணறரக 

ரதன்தமத்ம்; 

 ( i i )  அெரங்கம் அல்னது சுரலண தரமனக்கரட்ெற 

பெம அக்கமனஞர்கபறன் னன்தைரறக்கரக 

டடிக்மக பற்தகரண்டுள்பர ன்தமத்ம்; 

 ( i ii )  ஆதணறல், அந்டடிக்மககள் ரம 

தன்தமத்ம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

( இ) (i )  பற்தடி கமனஞர்கமப தரரட்டுற்கு 

அெரங்கம் டடிக்மக பற்தகரள்தௗர 

ன்தமத்ம்; 

 ( i i )  ஆதணறல், அது வ்ரதநன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஈ) இன்பநல், ன்? 

asked the Minister of Parliamentary Reforms and 

Mass Media: 

(a) Will he admit that- 

 (i) the teledrama series called „Kopi Kade‟ 

telecast by the Independent Television 

Network is the longest running teledrama 
series of South Asia; 

 (ii) the aforesaid teledrama has not been 

subjected to proper commendation up to 

now; and 

 (iii) the aforementioned situation is causing 

injustice to the artistes who contribute to 

this teledrama through acting and other 

fields? 

(b) Will he state- 

 (i) separately, the names of artistes who have 

been making their contribution to the 

teledrama series called „Kopi Kade‟ 
through acting and other technical fields 

from the beginning up to now for a period 

of 20-30 years; for a period of 10-20 years 

and for a period exceeding 5 years;  

 (ii) whether the Government or the 

Independent Television Network  has taken 

action for the welfare of the 

aforementioned artistes; and 

 (iii) if so, the arrangements that have been 

made? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) whether action will be taken by the 
Government to appreciate the 

aforementioned artistes; and 

 (ii) if so, of the manner in which it will be 

done? 

(d) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ගභතුභහ රවන්ගන් සහධීන රඳහහිනි 

ගේගේ විහලඹ න "ගනිළ ගඩ්" නළභළති ජනප්රිඹ ගටිම 
නහටය  ඵන්ධ ්රලසනඹක්. රු භන්්රීතුභනි, ්රලසනඹට ිළිබතුය 
ගභගේඹ. 

(ර) (i) නළත. 

  (ii) වහ (iii) 

 *  ගනිළ ගඩ් නහටය භහරහ ය 30ට 
කන්න හරඹක් ගනො හ විහලඹ ය 
ෙත. එඹ දකුණු කිඹහග  දීර්කතභ නහටය 
භහරහක් ගර ළරිරඹ වළිර ග .  

 *  ගභභ නහටය භහරහ ගභගතක් රඩු ත්, 
ඳයණ නසේ නිිබඹන් යහ නිමින් ශ වළිර 
  ගේ එහි තිබ ටිනහ  ෙයීභට රක්් භ 
නිහඹ. නළතගවොත් ග  තය  දීර්ක ගටිම 
නහටය භහරහක් යගන ඹහ වළිර ගනොග .   

 *  ගනිළ ගඩ් ථහං රං 100, 200, 250, 
300, 500, 800, 1000රදී ව 25න ර් 
පර්ණඹට භහමී නහටය  ඵන්ධ ශිල්පීන් 
ෙයීභට රක් යන රදි.  
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 *  සහධීන රඳහහිනී ගේඹ භඟින් යනු රඵන 
උත් ටයුතු වහ ව කඹතනගේ 
්රර්ධන ටයුතු වහ ඔවුන්ගේ දහඹත්ඹ 
රඵහ ළනීභ ි දු ගගර්.  

 *  ගභභ නහටය තුිබන් ඔවුන් ගො නඟහ ත් 
රනනයතහ නහටය ශිල්පීන් ලගඹන් ව 
භහජීඹ ලගඹන් රළබ උසභ ෙයීභ ගර 
න  ශ වළ.  

 * 2017 රග්රේල් භ ඳශමුන දහට ගනිළ ගඩ් 
ගටිම නහටයඹට රවුරුදු 30 ිළරීභ නිමිති ගොට 
ගනද ළභරු  උත්ඹක් ඳළළත්් භට 
විධිවිධහන ගඹොදහ ෙත. 

 *   සහධීන රඳහහිනී ගේගේ න ළ ටවන් 
ංගලනධනඹ ඹටගත් ගනිළ ගඩ් ගටිම 
නහටයගඹන් ඈත් ිටී ශිල්පීන් නළත 
 ඵන්ධ ය ළනීභටත්, තිය ිළටඳත්ර 
ගුණහත්භබහඹ ඉවශ නළං් භටත් ිළටඳතක් 
වහ ගන හසතු රුිළඹල් 5,000 ිට 
7,500 දක්හ ළඩි ිරරීභටත් ටයුතු යන රදී.  

 * ගනිළ ගඩ් ඳසුතරඹ ද න මුහුණුයිරන් 
රුමත්ළඩිඹහ ිරරීභට ිළඹය ගන තිගබ්.  

(ක)  (i) දීර්ක විසතයඹක්. ෙමුණුභ ඵරන්න. ෙමුණුභ 

වභළගත* යමි.  

  (ii) ව (iii) ඔ . 

 *  ිඹුමභ ශිල්පීන්ගේ රලයතහ ෙති    
රසථහරදී ව යහජය කඹතනඹක් ලගඹන් 
උද  ශ වළිර කහයගේ සුඵහධන ටයුතු 
ගනොිළරිගවශහ ඉටු ය ෙත.  

 * ශිල්ිළගඹකුගේ රහධය ගයනගී රසථහදී 
රුිළඹල් 50,000 මුදරක් ගදනු රළගබ්. ඳවත 
න  වන් ශිල්පීන්වට ග  න විටත් එභ 
දීභනහ රඵහ දී ෙත. 

1. භහටින් ගුණදහ භවතහ 

2. යත්නහ සුභනඳහර භවත්මිඹ 

3. සුිරහ කයභ භවත්මිඹ 

4. චිත්රහ හිරසම භවත්මිඹ 

5. ග්රේභදහ විතහනගේ භවතහ 

6. ශ්රී රහල් රගබ්ගනන් භවතහ 

7. ගේන ගුණර්ධන භවතහ 

8. දමිතහ සේ න භවත්මිඹ. 

 *  සුිරහ කයභ ශිල්ිළනිඹගේ රභංරය 
ටයුතු වහ රුිළඹල් 90,000 මුදරක් ද රඵහ 
දී ෙත.  

 *  ය රහනගේ තෆගි වුචාර් ඳත් රඵහ දීභක් ද 
ිදු ගගර්.  

(ෙ)(i) ව (ii).ඉවත (ර)හි ිළිබතුය ඵරන්න. 

(ඈ) යහජය කඹතනඹක් ලගඹන් තභ ඳථඹට රඹත් න 
ඳරිඳහරන ගයගුරහි රට ඹටත් කඹතනඹට ෘජු 
 ඵන්ධතහක් ගනොභළති වුත්, යංන ශිල්පීන් 
ගනුගන් කඹතනඹක් ලගඹන් උඳරිභ ෙයීභට රක් 
ය ෙත. එභ නිහ රඩු  ය 30 හරඹක් තුශ 
නහටය භහරහ ඳත්හ ගන ඹහභට වළිර ්  ෙත.   

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ඳශමුගනි රතුරු ්රලසනඹ 
ගභඹයි. රු ෙභතිතුභහ වන් යන්නට ගඹදුණහ, සහධීන 

රඳහහිනී ගේඹ යජගේ රඳහහිනී නහිමහක්; එභ රඳහහිනී 
නහිමහග  "ගනිළ ගඩ්" ගටිම නහටය භහරහ විහලනඹ ්  
දළනට රවුරුදු 30ක්  පර්ණ ගරහ තිගඵනහ;  ග  න විට එඹ 

දකුණු කිඹහග  දීර්කතභ ගටිම නහටය භහරහයි ිරඹහ. එතගොට 
රවන්න ගදඹක් නළවළ, ිංවර ගටිම නහටයඹක් විධිඹට ත්තහභ 
එඹ රංහග  දීර්කතභ එභ ිංවර ගටිම නහටයයි. එතුභහ වන් 
ශ දීර්ක ිළිබතුය  ඵන්ධගඹන් භභ එතුභහට සතුතින්ත නහ. 

රු ෙභතිතුභනි, ඔඵතුභහ වන් ශහ ගනිළ ගඩ් ගටිම 
නහටයඹට රග්රේල් භහඹ න විට  රවුරුදු 30ක්  පර්ණ ් භ 
නිමිත්ගතන් ෙයීග  උත්ඹක් තිගඵනහ ිරඹරහ. ග  

ෙයීග දී ර්තභහන ශිල්පීන් ඳභණ ද උඳසථ බනගඹන් 
නළත්න , ෙයීභ ට රක් ගන්ගන්. නළත්න  හිටපු ශිල්පීන් ව 
ශිල්ිළනිඹන්, එගවභත් නළත්න  මිඹගිඹ ශිල්පීන් ව 

ශිල්ිළනිඹන්ගේ ඳවුල්ර රඹත් ග  ෙයීග  ටයුත්ගත් දී දහඹ 
ය න්නහද, ඒ රඹට වගඹනඹ රඵහ ගදනහද ිරඹරහ භභ 
රවන්න ළභළතියි.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඳසුගිඹ හරගේ ඈත් ගරහ හිටපු ශිල්පීන් නළත  ඵන්ධ 

ය ගන තභයි  ග  ටයුතු යන්ගන්. ඒ රනු,  ිඹුමභ 
ශිල්පීන් ෙළයීභට රක් යන්න තභයි ය තිව ගනුගන් රඳ 

ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන්.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ෙභතිතුභනි, ඳසු ගිඹ රවුරුදු 10, 15 හරගේ, -ඳළති 
කඩුඩු හරගේ- ෙතළ  ගනිළ ගඩ් ථහංඹන් ඳළති 
ගේලඳහරන තත්ත්ඹන් එක් රඳරහ, ්රතිවිරුේධ ගේලඳහරන 
ඳක්රට ්රවහය එල්ර යන්න ටයුතු යමින්, ගනිළ ගඩ් 

ළ ටවන ගේලඳහරනීයණඹටත් රක් යරහ තිබුණු ඵ රිළ 
දළක්හ. රතීතගේ ිදු   ගේ  ඵන්ධගඹන් ඵරහ, ර්තභහනඹ ව 
රනහතගේදීත් ගනිළ ගඩ් ළ ටවන ගේලඳහරන ටයුතු 

වහ බහවිත යන්න ර්තභහන යජඹ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ගනිළ ගඩ් විතයක් ගනොගයි, 

ිඹුමභ යහජය භහධය කඹතන රද ගේලඳහරනීයණගඹන් ඉත් 
යරහ තිගඵනහ. ඒ රනු තභයි රිළ ටයුතු යන්ගන්. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ තුන්ළනි රතුරු ්රලසනඹ ගභඹයි. 

භභ රු ෙභතිතුභහගන් ග  හයණඹ දළන න්න ළභළතියි. 
ග  ගටිම නහටයඹ ඳභණක් ගනොගයි, ත ගඵොගවන ගටිම 

නහටයරදී ඒ ගටිම නහටය මුිමන් ්රචාහයඹ යහ න්න, එගවභ 
නළත්න  ඒ රළයිසතුට ෙතුශත් ය න්න විවිධ ය්රහද, මුදල්, 
යදහන, භවය ග රහට ඉන් එවහ ගිඹ භවය ඳරිතයහඹනුත් 

යන්න ඕනෆඹ ිරඹන එ ග  බහග ත්, බහගන් එිබගේත් 
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————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ිමග න්තු 

ථහ වුණු හයණඹක්. ර්තභහන යජඹ ඒ හයණඹ  ඵන්ධගඹන් 
රනුභනඹ ය තිගඵන රභග දඹ ව ිළිබගත විසතය යන්න 
පුසේන්ද? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ වන් යපු ගචානදනහ රිළ 

ඵරඹට ඳත් ගන්න ිමන් තිබුණු ගචානදනහයි. රිළ ඵරඹට ඳත් 

වුණහට ඳසගේ ඉතහභ විනිවිද රභඹට තභයි ග  ඔක්ගනභ ිේධ 
යන්ගන්. විේත් මිටුක් භඟින් තභයි රිළ ග  ිඹල්ර තීයණඹ 
යන්ගන්. ිරිභ රල්රක්,  ඒ ගනුගන් ත ඳවක්ත් 

රයගන නළති ඵ භට බඹ නළති ිරඹන්න පුසේන්. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි. රු බිභල් යත්නහඹ භළතිතුභහගේ ්රලසනඹ. 

ඊට ්රථභ භභ නළතත් රධහයණඹ යනහ, ්රලසනරට 
ිළිබතුරු දීග දී රඳට රළබී තිගඵන ග රහ සීභහ හිත නිහ 

රුණහයරහ ඒ  ඵන්ධගඹන් රධහනඹ ගඹොමු යන්නඹ 
ිරඹරහ. ඒ හගේභ, රු භන්්රීතුභන්රහ තභන්ගේ සථහනර හඩි 
ගරහ ිටිගඹොත් ග  ළ  ටයුතු ය ගන ඹන්න රඳට විලහර 

ඳවසුක්, වහඹක් ගනහ.  

 

      ඳහල් ිසුන් ්රහවනඹ වහ ගඹොදහ ෙති 
හවන: ්රමිතිඹ 

தரடெரமன ரர்கபறன் பதரக்குத்றல் 

ஈடுதடுத்ப்தடும் ரகணங்கள் :  றர்ம் 
VEHICLES USED FOR TRANSPORT OF SCHOOL CHILDREN: 

STANDARDS  
1011/’16 

13. ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
්රහවන වහ ිවිල් ගුන් ගේහ රභහතයතුභහගන් ෙස ්රලසනඹ 

- (1): 

(ර) (i) ග  නවිට දියිගන් ිඹුමභ ්රගේලර ඳහල් 
ිසුන් ්රහවනඹ වහ පුේිම ෆන් යථ ව 
්රිගයනද යථ විලහර ලගඹන් ගඹොදහ න්නහ ඵත්; 

  (ii) ඳහල් නිහඩු හරගේද  ෆන් යථ වහ හසතු 
රඹ යනු රඵන ඵත්; 

 එතුභහ දන්ගනහිද? 

(ක) (i) ග  නවිට දියිගනහි ඳහල් ිසුන් ්රහවනඹ 
වහ ගඹොදහ ෙති හවන ංයහ ගොඳභණද; 

 (ii) ගභභ ෆන් යථර ්රමිතිඹ, යථඹ තිබිඹ යුතු 
කන ංයහ ව ෆන් යථ වහ ඳහල් 
ිසුන්ගන් රඹයනු රඵන හසතු කදී රුණු 
 ඵන්ධගඹන් ිරිඹ  නිඹහභනඹක් තිගබ්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගනහිද? 

(ෙ) ගනො එගේ න , ඒ භන්ද? 
 

பதரக்குத்து, ெறறல் றரண பெமகள் அமச்ெமக் 

பகட்ட றணர: 

( அ) (i )  ற்ெம் ரட்டிதள்ப ெகன தறபெங்கபறதம் 

தரடெரமன ரர்கபறன் பதரக்குத்றற்கரக 

ணறரர் ரன் ண்டிகள் ற்தம் தொச்ெக்க 

ண்டிகள் தததபறல் தன்தடுத்ப்தடு 

கறன்நண ன்தமத்ம்; 

 ( i i )  தரடெரமன றடுதொமந கரனத்றதம் ரன் 

ண்டிகதௗக்கு கட்டம் அநறடப்தடுகறன்ந 

தன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

( ஆ) (i )  ற்ெம் ரட்டில் தரடெரமன ரர்கபறன் 

பதரக்குத்துக்கரக ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்ப ரக 

ணங்கபறன் ண்றக்மக வ்பதன்தமத்ம்; 

 ( i i )  பற்தடி ரன் ண்டிகபறன் ம், ரகண 

தரன்நறல் இதக்க பண்டி ஆெணங்கபறன் 

ண்றக்மக ற்தம் ரன் ண்டிகதௗக்தகண 

ரர்கபறடறதந்து அநறடப்தடுகறன்ந கட்ட 

ம் ஆகற றடங்கள் தரடர்தறல் பதம் 

எதங்குதொமநகள் உள்பணர ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

( இ) இன்பநல், ன்? 

 

asked  the  Minister  of  Transport  and   Civil  
Aviation: 

(a) Is he aware that- 

 (i) private vans and three-wheelers are widely 

used for transporting school children in all 

parts of the Island at present; and  

 (ii) fees are charged for school vans even 

during school vacations? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the total number of vehicles that have been 

deployed in the country for transporting 
school children at present; and 

 (ii) whether there is any procedure for 

regulating the standards of those vehicles, 

the seating capacity of those vehicles and 

the fees charged from school children for 
such vehicles? 

(c) If not, why? 

 

ගරු නිමල් ිරිඳළ ද ිල්ලළ මශතළ (ප්රලළශන  ශළ ිවිල් 

ුවලන් මවේලළ අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர - பதரக்குத்து 

ற்தம் ெறறல் றரணச் பெமகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය ගභගේයි. 

(ර) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

(ක)  (i) ර්තභහනගේ ඳහල් ශමුන් ්රහවනඹ වහ ගඳොදු 
්රහවන ගරින් ඵසයථ, ගභනටර් ගරොරි, ේවිත් 
හර්ඹ හවන, ්රිගයනද යථ වහ ග්රහමීඹ ්රගේලර 
රත්ට්රළක්ටර් ද ගඹොදහ න්නහ  ඵළවින්, 
ංයහත්භ රඹන් ඉදිරිඳත් ශ ගනොවළ. 
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[රු බුේධි ඳතියණ භවතහ] 
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  ෙත්ත ලගඹන් රු භන්්රීතුභනි, ග  ිළිබඵ 
තභ වරිඹට ංණනඹක් යරහ නළවළ.  

 (ii)  ගභනටර් ්රහවන ඳනගත් ්රතිඳහදන රනු 
හවනර ්රමිතිඹ වහ රදහශ කන ංයහ ිළිබඵ 
නිඹහභනඹක් ගභනටර් යථ ්රහවන 
ගදඳහර්තග න්තු විින් ිදු යනු රඵන රතය, 
රඹ යන හසතු ෙතුසේ රගනකුත් ටයුතු ිළිබඵ 
නිඹහභනඹක් දළනට ි දු ගනොග . ගභනටර් යථ කඥහ 
ඳනත ඹටගත් ග  එක් එක් යථර ගන ඹහ වළිර 
භඟීන්ගේ ංයහ, ඒගක් තිගඵන්න ඕනෆ ඉ   
්රභහණඹ ිළිබඵ ඹ  නීති ගයගුරහි  තිගඵනහ. ඒ 
වළගයන්න රඹ යන හසතු ිළිබඵ නිඹහභනඹක් 
ිදු ගරහ නළවළ.  

  දළනට ගභභ රභහතයහංලඹ ඹටගත් ඳතින 
කඹතනිමන් පුේිම භගී ්රහවන නිඹහභන 
කඹතනඹක් ලගඹන් ඳතින ජහති භනහභන 
ගොමින් බහට එභ කඹතනඹට රදහශ 1991 
රං 37 දයන ගොමින් බහ ඳනතට රනු ඳහල් 
ෆන් යථ නිඹහභනඹ වහ ඵරඹක් රළබී ගනොභළත. 
ඵරඹක් තිගඵන්ගන් ගඳෞේිම ඵස යථ වහ 
ඳභණයි.  

  2017 රඹ ළඹ ගඹනජනහ රං 257 ඳරිදි භගී 
්රහවනඹට ගඹොදහ න්නහ ්රිගයනද යථ වහ ඳහල් 
ශමුන් ්රහවනඹ යනු රඵන ෆන් යථර 
ගුණහත්භ ගේහක් ෙති ිරරීභ ිළණි නිඹහභන 
රධිහරිඹන් ිළහිටු ් භට ගඹනජනහ ය තිගඵනහ. 
ගභහිදී විවිධ රභහතයහංල/කඹතන ඹටතට ළගනන 
රුණු වහ ඳශහත් බහ භඟින් ටයුතු යනු රඵන 
ෙතළ  විඹඹන් ිළිබඵ රධහනඹට ත යුතු 
ඵළවින් ඊට රදහශ ඉදිරි ක්රිඹහභහර් ළනීභ වහ 
ගභන්භ කීභ, හර්ඹ බහයඹ වහ රභග දඹ 
හ ළනීභ වහ භහ විින් රභහතය භඩු ර 
ඳ්රිහක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ රනු එඹට රද 
රභහතය භඩු ර රනුභළතිඹ ඳරිදි රභහතයහංල 11 
නිගඹනජිතඹන්ගන් භන්විත මිටුක් ඳත්ය 
ෙති රතය, ගභභ රභහතයහංලඹ විින් එභ මිටුග  
ටයුතු කය බ ය රදහශ ටයුතු ිදු යමින් 
ඳතිනහ.  

  ග  මිටු හර්තහට ඳසගේ රගප් 
ඳහර්ිමග න්තුග  රලය හය බහ තුශත් ග  
 ඵන්ධගඹන් හච්ඡහ යරහ ග හ නිඹහභනඹ 
වහ ත යුතු ිළඹය ිළිබඵ පුසේල් එඟතහක් 
ෙතිය ගන, ඒ වහ නීතිරීති රලය න  ඒහ 
ගන එන්න භහ ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. 

(ෙ)  ඳළන ගනොනඟී. 

      
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ෙභතිතුභහගේ ිළිබතුයට භහ සතුතින්ත නහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, භගේ ඳශමුන රතුරු ්රලසනඹ ගභඹයි.  රු 
ෙභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, විගලේගඹන්භ ඳහල් ෆන් 

යථිමන් ව ්රිගයනද යථිමන් ඳහල් දරුන් රක් ණනහක් 
උගේට ඳහල්රට එක් ගන ඹන ඵත්, ට නිට එක් 
ගන එන ඵත්. ඒහගේ ඳවසු   ඵන්ධ ළටුමත් 

තිගඵනහ. ඒහ නිඹමිත ්රමිතිගඹන් ගතොය ් භ නිහ භෆත 
බහගේදී රනතුරුත් ිදු වුණහ. ඒහත් භඟී ්රහවන ගේහන් 
තභයි. භගී ්රහවනඹට රදහශ හසතු  ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභන්රහ 

ඹ ිරි නිඹහභනඹක් යනහ.  

භහ දන්නහ ගදඹක් තභයි, නිහඩු හරඹටත් දරුන් ඳහල් 

ෆන් යථරට හසතු ගන්න ඕනෆඹ ිරඹන එ. 

දරුන් ඳහල් ඹන්ගන් නළති හරඹටත් ඒ ෆන් යථරට 
මුදල් ග් භට ඒ ගදභහිළඹන්ට ිදු ගරහ තිගඵනහ. දළන් 
ෙභතිතුභහ ිර හ, ග   ඵන්ධගඹන් ඹ  ිරි ළ  ිළිබගශක් 

ඳටන්ගන තිගඵනහ ිරඹරහ. දළනට ගඳොිමස යථ හවන රංල 
භළදිවත් ගරහ ග හගේ ඹ  කහයඹ නිඹහභනඹක් 
ගගයනහ. රු ෙභතිතුභනි, භගේ ්රලසනඹ න්ගන්, ඳනතක් 

 පර්ණ යරහ  ග  යන්න රලය යන තත්ත්ඹට ඹන්න 
ිමන් ග හගේ  ්රමිතිඹ ව මිර නිඹහභනඹ වහ රතයභළදි 
ලගඹන් න්න පුසේන් ිළඹය ිරි ගේත්භ නළේද ිරඹන එයි. 

      
ගරු නිමල් ිරිඳළ ද ිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, ගභනටර් හවන ඳනගත් තිගඵන 
්රතිඳහදන භත ඳභණයි නීතයනුකර ඹභක් යන්න පුසේන් 
ගන්ගන්. එයින් ඳරිඵහහිය හසතු ිළිබඵ නිඹභ ිරරීභට 

නීතිභඹ ඵරඹක්  නළවළ. දළන් ග  මිටු භඟින් ග  ිළිබඵත් 
පුසේල් ගර රධයඹනඹ යනහ. ඒ විතයක් ගනොගයි.  ්රිගයනද 
යථ  ඵන්ධගඹන් ත්ගතොත්, ඒ රඹට ග  හසතු නිඹභ ිරරීභ 

ගඵොගවොභ රභහරුයි.   රිළ ඉදිරිඳත් යපු ළි ඳත්රගේ  වන් 
ගන්ගන් ඔවුන් මීටයඹක් දභන්න ඕනෆඹ ිරඹන එයි.  කීඹක් රඹ 
යන්න ඕනෆ ද ිරඹන හයණඹට ගිගඹොත් ්රිගයනද යථ  ිඹල්රභ 

ෙවිත් ඳහර්ිමග න්තු ට යහවි. ඒ නිහ ගභළනි ්රණතහක් 
තිගඵන යට භවය ගේල් ක්රිඹහත්භ ිරරීග දී, රිළ ඒ 
ංග දීතහන් ිළිබඵත් ල්ඳනහ ය ඵරන්න ගනහ.  

ෆන් යථ ිළිබඵ ත්ගතොත්, ෆන් යථ හිමිඹන් ඳන්ගන් 

ඔවුන් lease එ ගන්න ඕනෆ, රිඹළදුයහට නිහඩු හරගේත් ඳඩි 

ගන්න ඕනෆ, රගනකුත් හයණහ යන්න ඕනෆයි ිරඹන එයි.  

භහ ඒ රඹ ගනුගන් ථහ යනහ ගනොගයි.  ග යි ඔවුන්ගේ 

තර්ඹ. ඒ නිහ ග  රුණු ිඹල්රභ පුසේල් ගර හච්ඡහ 

යරහයි ග  මිටු තුශ රඳට නීති රීති ඳේධතිඹක් ගන එන්න 

පුසේන් ගන්ගන්.  

රනි, ගභඹ නිඹහභනඹ ශ යුත්ගත් හ විින් ද, ග  

භධයභ යජගඹන් යනහද ිරඹන එ ළනත් ඵරන්න ගනහ. 

දළනටභත් ඵසනහහිය ඳශහත ත්ගතොත් ඵසනහහිය ඳශහගත් ්රහවන 

රධිහරිඹ භඟින් ඒ ිළිබඵ ්රඥප්තිඹක්  භත යරහ ග  

්රිගයනද යථ නිඹහභනඹ ිරරීභ ිළිබඵ නීතිඹක් ගනළවිත් 

තිගඵනහ. නමුත්, ඒ ක්රිඹහත්භ ගන්ගන් නළවළ. ග  හයණඹ 

විභධයත විඹඹක්.  එහිදී රඳට ඳශහත් බහ භඟත් හච්ඡහ 

යන්න ගනහ. භධයභ කඩුඩුට ෆභ ්රිගයනද යථඹක්භ, ඳහල් 

ෆන් එක්භ ඳරීක්හ ය ඵරහ ග  ටයුතු නිඹහභනඹ යන්න 

රභහරු ග වි. ඒ නිහ ඵරඹ ගඵදීභ ිළිබඵත් දළන් රිළ හච්ඡහ 

යගන ඹන ගරහ ඳශහත් බහග  විඹ ඳථඹට රළගඵන්ගන් 

ගභොනහද ිරඹන එත් ඵරන්න ගනහ. රඳට, ්රහවන 

රභහතයහංලඹ ලගඹන් ජහති ්රතිඳත්තිඹක් වදන්න පුසේන් ග වි. 

නමුත්, ඒ ජහති ්රතිඳත්තිඹට රනුභය ් භට ඳශහත් බහත් එඟ 

ගන්න ඕනෆ.  

ඒ නිහ ඒ ිළිබඵ භසත හච්ඡහ රනු -ග  මිටු තුශ 

ව මිටුගන් ඳසගේ ඳහර්ිමග න්තුග  රධීක්ණ මිටු තුශ 

හච්ඡහ යරහ සුදුසු ඳරිදි, එඟත්ඹ ඳරිදි- නීතිඹක්  ඳහදනඹ 

ශ යුතු ගනහ. එතගොට තභයි ගභඹ ක්රිඹහත්භ යන්න 

පුසේන් ගන්ගන්.  
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ඳහර්ිමග න්තු 

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ ිරඹන විධිඹට රුමත් කඩුඩුරභ 

යසථහ  භත ය ත්තහට ඳසගේ තභයි ග  යන්න 
ගන්ගන්. රු ෙභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දළන් දීර්ක ිළිබතුයක් රඵහ 

දුන්නහ ගන්. භගේ ්රධහන හයණඹ තිගඵන්ගන් ඳහල් ෆන් යථ 
 ඵන්ධ. ්රිගයනද යථ ිරඹන්ගන් ඒගක් ගදන ගොට ඳභණයි. 
්රිගයනද යථර ඹන්න පුසේන් භඟීන් ංයහ තුන්ගදගනක් 

ිරඹරහ ඔඵතුභන්රහ දළනට ඹ  ිරි නිඹභඹක් ඳනහ තිගඵනහ. 
ඒ ඳළගන ග  ඔඵතුභහගේ රභහතයහංලගඹන්ද, ගඳොලීිගඹන්ද 
ිරඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ. නමුත් දළනට එගවභ නීතිඹක් 
තිගඵනහ. ඊට  හ ගිඹහභ ගඳොලීිගඹන් රත් ර ංගුට න්නහ. 

ඒ නිහ දළනට මිර  ඵන්ධ ්රලසනඹට භළදිවත්් භක් යන්න ඵළරි 
න , රඩු ණගන් මිනිසුන්ට- කඩුඩුක් විධිඹට ඔඵතුභන්රහට 
කීභක් තිගඵනහ. භට භක් නළවළ, ඳශහත් බහ ගනොගයි, 

නය බහ ග  ටයුත්ත ශත්.- ග  යගි භව ජනතහගේ ශුබ 
ිේධිඹ වහ, ඔවුන්ට හධහයණ ගේහක් රඵහ දීභ වහ, ඒ 
ගොල්රන් හ ෆගභන් ශක්හ ළනීභ වහ යජඹට කීභක් 

තිගඵනහ ිරඹරහයි භභ ිරඹන්ගන්. 

 භභ හිතන විධිඹට ඒහ වළභ රණ ඳනතභ තිගඵන ගේල්. 
භභ ඒයි ඔඵතුභහගන් ඉල්රහ ිටින්ගන්, රඩුභ ණගන් 

රතයභළද ිළඹයක් ළනීභට ගවන ටයුතු යන්න ිරඹරහ. ඒ 
හවනර දරුන් විලහර ංයහක් ඳටහගන ඹනහ. 
කඩුඩුරභ යසථහ ංගලනධනගඹන් ඳසගේ රය ිමන් වන් 

ශ ටි ය න්න. දළනට ෙභතියඹහ ලගඹන් ඳශහත් 
ෙභතිරු එක්  ඵන්ධ ගරහ ගදඹක් යන්න.  

 
ගරු නිමල් ිරිඳළ ද ිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඳශහත් බහ විඹඹට භනහභනඹ රඹත් ගනහ. ඔඵතුභහ 
දන්නහ, රන්තර් ඳශහත් රතය ඒහට විතයයි රඳට -රභහතයහංලඹට- 

ඵරතර තිගඵන්ගන් ිරඹරහ. භනහභනඹට රදහශ රගනක් 
ිඹුමභ ගේල් - licences ගදන්ගන්, permits ගදන්ගන් - 
නිඹහභනඹ යන්ගන් ඳශහත් බහ භඟින්. හුඟක් රඹ හිතනහ, රිළ 

යනහ ිරඹරහ. නමුත් එගේ නළවළ. ඒ නිහ ඒහත් එක් රන්තර් 
 ඵන්ධතහිරන් යුතු තභයි ටයුතු ශ යුතු ගන්ගන්. ග  
ටයුතු විභධයත යරහ, ්රිගයනද ව ෆන් යථ ිළිබඵ ඒ ඒ 

ඳශහත් බහ භඟින් ්රඥප්ති වදරහ, ඒහ නිඹහභනඹ ිරරීභ  හත් 
සුදුසුයි ිරඹන එ තභයි භගේ භතඹ. නමුත් ඒ භතඹ ිළිබඵ 
රදහශ මිටුර හච්ඡහ යරහ තීයණඹට එන්න රඳට පුසේන්.  

 

ගර පු ජනළධිඳතිනි චන්ද්රිකළ කුමළරතුාංග මෆතිනිය 

ණණ්ඩුමේ දරන තනතුර: විවහතර 
தொன்ணரள் ெணரறதற ெந்றரறகர குரதுங்க 

அெரங்கத்றல் கறக்கும் தற : றதம் 
POSITION HELD BY FORMER PRESIDENT CHANDRIKA 

KUMARATUNGA IN THE GOVERNMENT: DETAILS   

1042/’16 

14.ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්පි මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති වහ කර්ථි ටයුතු 
රභහතයතුභහගන් ෙස ්රලසනඹ- (1): 

(ර) (i) හිටපු ජනහධිඳතිනි, චාන්ද්රිහ කුභහයතුං භළතිනිඹ 
ත්භන් කඩුඩුග  ඹ  නිරඹක් දයන්ගන්ද; 

 (ii)  එතුමිඹට ංහිඳිඹහ ිළිබඵ ිරිඹ  කීභක් 
ඳයහ තිගබ්ද; 

 (iii) ෙඹට යජගේ විඹදමින් ගවිමගොප්ටර් භඟින් 
්රහවන ඳවසු  රඵහ දී තිගබ්ද; 

 (iv)  එතුමිඹට රඵහ දී ෙති හවන ංයහ, 
කයක්ඹන් ංයහ ව ගනත් ඳවසු  
ගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ක) ගනො එගේ න , ඒ භන්ද? 
 

தற அமச்ெதம் பெற தகரள்மககள் ற்தம் 

ததரதபரர அதல்கள் அமச்ெதரணமக் பகட்ட 

றணர: 

(அ) (i )  தொன்ணரள் ெணரறதற ெந்றரறக்கர குரதுங்க 

றகழ்கரன அெரங்கத்றல் பதம் தறம 

கறக்கறன்நரர; 

 (ii) அதக்கு ல்தக்கம் தரடர்தரண பதம் 

ததரதப்தை ங்கப்தட்டுள்பர; 

 (iii ) அதக்கு அெரங்கச் தெனறல் தயததகரப்டர் 

தோனரக பதரக்குத்து ெறகள் ங்கப் 

தட்டுள்பணர; 

 (i v ) அதக்கு ங்கப்தட்டுள்ப ரகணங்கபறன் 

ண்றக்மக, தரதுகரனர்கபறன் ண்றக்மக 

ற்தம் தறந ெறகள் ரம; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்பநல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the former President Mrs. 
Chandrika Kumaratunga holds any position 

in the present Government; 

 (ii) whether she has been vested with any 

responsibility relating to reconciliation; 

 (iii) whether she has been provided with 

transport facilities by helicopters at 

Government expense; and 

 (iv) the number of vehicles, security officers 
and other facilities accorded to her?  

(b) If not, why? 

 
ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය ගදනහ.  

(ර) (i) ඔ . 

 (ii) හිටපු ජනහධිඳතිනි චාන්ද්රිහ කුභහයතුං භළතිනිඹ 
රභහතය භඩු ර රනුභළතිඹ ෙති රතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ විින් ජහති භඟිඹ වහ ංහිඳිඹහ 
ිළිබඵ හර්ඹහංලගේ බහඳතිනිඹ ගර ඳත්් භක් 
රඵහ ිරිදු ළටුඳක් ගවන දීභනහක් ගනොරඵහ 
ගේඹ යයි. 

 (iii) එතුමිඹට යජගේ විඹදමින් රසථහ ගදදී 
යහජහරි භන් වහ ගවිමගොප්ටර් ්රහවන 
ඳවසු  රඵහ දී ෙත. 
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 (iv) ඔ . එතුමිඹගේ කයක්හ වහ හවන වහ 
කයක්යින් රඵහ දී තිගඵනහ. හිටපු 
ජනහධිඳතිරුන් ගදගදනහටභ රිළ ඒ හගේ රඵහ දී 
තිගඵනහ.  

  එතුමිඹගේ කයක් රංලඹට ව එතුමිඹගේ 
්රගඹනජනඹ වහ හවන 06ක් රඵහ දී ෙති රතය, 
කයක්යින් 59 ගදගනකුගේ ගේඹ ද රඵහ දී ෙත. 

(ක) ඳළන ගනොනඟී.  
 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්පි මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගඵොගවොභ ිළන්, රු රභළතිතුභනි. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගදන ටඹ. 

 

ගරඟුරළණ සීනි කේශ  අයත් ටඩේල වී ලගළල: 

ක්රියළ මළර්ග 
யறங்குரண ெலணறத் தரறற்ெரமனக்குச் தெரந்ரண 

கரறகபறல் தற்தெய்மக: டடிக்மக 
CULTIVATION OF PADDY IN LAND UNDER HINGURANA 

SUGAR COMPANY: ACTION TAKEN  
828/’16 

3. ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ (ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති 
මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற - ரண்தைறகு சுணறல் 

யந்துன்தணத்ற ெரர்தரக) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 

යහජය යහඹ ංර්ධන රභහතයතුභහගන් ෙස ්රලසනඹ  - 
(4) : 

(ර) (i) හිඟුයහණ සීනි  වරට රඹත් ඉ  ර උක් හ 
ගනොයන හරරදී ව උක් හ ගනොයන 
ගොටසර විල්ඳ ගබනඹක් ගර ්  හ ශ 
වළිර ඵ ිළිබන්ගන්ද;  

 (ii) සීනි ර්භහන්තඹට ිරිදු වහනිඹක් ිදු ගනොන 
ගර නුරුච්ගචානර ඹහගේ ව දීකහපී රහඳගේ ්  
හ ිරරීභට ිළඹය ත වළිර ඵ නිරීක්ණඹ ය 
තිගබ්ද;  

 (iii) දළනට හිඟුයහණ සීනි භහභ ශභනහයණඹ 
යනු රඵන ල්ඔඹ ළවිිම  භහභ විින් උක් 
හ වළය ්  හ ගවන ගනත් හක් ිදු 
යන ගෝ න්ගේ ඉ   ඹිබ රත් ය න්නහ ඵට 
ිමිළ එහ ෙති ඵ දන්ගන්ද; 

  (iv) උක් හට වහනි ගනොන ගර ්  හ යන 
ගෝ න්ගේ ඉ   කයක්හ ය දීග  ළ  
ිළිබගශක් ක්රිඹහට නන්ගන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද?   

(ක) ගනො එගේ න , ඒ භන්ද? 
 

அெ தரறல்தொற்ெறகள் அதறறதத்ற அமச்ெமக் பகட்ட 

றணர: 

(அ) (i )  யறங்குரண ெலணறத் தரறற்ெரமனக்குச் 

தெரந்ரண கரறகபறல் கதம்தைச் தெய்மக 

பற்தகரள்பப்தடர கரனங்கபறதம் கதம்தைச் 

தெய்மக தெய்ப்தடர தகுறகபறதம் ரற்தப் 

தறரக தல் தறரறட தொடித்தன்தம அர் 

ற்தக்தகரள்கறநரர; 

 ( i i )  ெலணறக் மகத்தரறதக்கு வ்ற தரறப்தைம் 

ற்தடர மகறல் தமச்பெரமனத் றடததம் 

லகரதற னத்றதம் தற்தெய்மகக்கு 

டடிக்மக டுக்க தொடித்தன்தது அரணறக் 

கப்தட்டுள்பர; 

 ( i ii )  ற்பதரது யறங்குரண ெலணறக் கம்தணறம 

தொகரமத்தும் தெய்கறன்ந கல்ஏர தததந் 

பரட்டக் கம்தணறறணரல் கதம்தைச் தெய்மக 

றர்ந் தற்தெய்மக அல்னது பத 

தறர்தெய்மக டடிக்மககபறல் ஈடுதட்டுள்ப 

றெரறகபறன் கரறகள் லபச் சுவீகரறக் 

கப்தடுதணத் தரறறத்து கடிம் அதப்தப் 

தட்டுள்பம அநறரர; 

 ( iv )  கதம்தைச் தெய்மகக்கு தரறப்பதற்தடர 

மகறல் தல் தறரறடும் றெரறகபறன் 

கரறகமபப் தரதுகரக்கும் பமனத்றட்ட 

தரன்மந மடதொமநப்தடுத்துரர; 

 ன்தம அர் இச் ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்பநல், ன்? 

 

asked  the  Minister  of  Public Enterprise  

Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether it is admitted that paddy can be 

cultivated as an alternative crop in the lands 

in the possession of Hingurana Sugar 
Company during the season, in which 

sugarcane is not cultivated and in plots of 

lands where sugarcane is anyway not 

cultivated;  

 (ii) whether it has been observed that steps can 

be taken to cultivate paddy in Norachcholai 

Yaya and Deegawapi Zone without 

incurring any damage to the sugar industry; 

 (iii) whether he is aware that letters have been 

sent by the Galoya Plantations Company, 
which manages the Hingurana Sugar 

Company at present, to the effect that lands 

would be re-acquired from the farmers who 

engage in paddy or other cultivations other 

than sugarcane cultivation; and 

 (iv) whether a programme to protect the lands of 
the farmers who engage in paddy 

cultivation without making any hazardous 

impact on the sugarcane cultivation will be 

implemented? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, යහජය යහඹ ංර්ධන රභහතයතුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය වභළගත* යනහ. 
 
 

* වභළමේවය මත තබන ද පිළිතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

593 594 
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(ර) (i) නළත. 

 (ii) නිරීක්ණඹ ය ෙත. 

 (iii) එළනි ිමිළ ඹහ නළත. 

 (iv) නළත. 

(ක) රදහශ ගනොග . 
 

ලවුනියළමලගර නල ණර්ිකක කළඳයක් ඇති කිරීම  
මලන් කෂ මුද : ලෆය  විවහතර 

வுணறர தைற ததரதபரர னத்துக்தகண 

எதுக்கற றற :தெனவு றதம்  
MONEY ALLOCATED FOR VAVUNIYA ECONOMIC ZONE: 

EXPENDITURE DETAILS 
1400/’16 

11.ගරු මශළන්  මවේමිාංශ මශතළ (ගරු බන්දු ුවණලර්ධන 
මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு தெயரன் பெெறங்க - ரண்தைறகு தந்துன 

குர்ண ெரர்தரக) 

(The Hon. Shehan Semasinghe on behalf of the Hon. 
Bandula Gunawardane) 

ග්රහමීඹ කර්ථි ටයුතු ිළිබඵ රභහතයතුභහගන් ෙස ්රලසනඹ 

- (1) : 

(ර) (i) 2016 රඹ ළගඹහි රං 172 ගඹනජනහට රනු, 
වුනිඹහගහි න කර්ථි රහඳඹක් ෙති ිරරීභට 
ගන් යන රද රුිළඹල් මිිමඹන 200 
්රතිඳහදනඹ 2016 ර්ඹ තුශ ළඹ ශ කහයඹ 
ිළිබඵ විසතයහත්භ ළඹ රළයිසතුක් ඉදිරිඳත් 
යන්ගන්ද; 

 (ii) ඔඵ රභහතයහංලඹට ගන් ය දුන් එභ මුදිමන් 
2016.03.31 දිනට ගඳය රභහතයහංලඹ ගත මුදහ 
වරින රද මුදර ගොඳභණද; 

 (iii) උක්ත කර්ථි රහඳඹ වහ රුිළඹල් මිිමඹන 
200ක් ගන් යනු රඵන රසථහග දී ගවන ඉන් 
ඳසු ගභභ යහඳෘතිඹ ිළිබඵ ලයතහ හර්තහක් 
නු රළබු ග ද;  

 (iv) එගේ න , එඹ ඉදිරිඳත් යන්ගන්ද; 

 (v) ගනොඑගේ න , ඒ භන්ද; 

 (vi) 2016 ර්ඹ තුශදී ගභභ ළදත් යහඳෘතිඹ 
ක්රිඹහත්භ ිරරීභට, රදහශ ඳශහත් බහගන් පර්ණ 
රනුග්රවඹක් රඵහ ළනීභට ටයුතු යනු රළබුග ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහට දන්න්ගන්ද? 

(ක) ගනො එගේ න , ඒ භන්ද?   

 

கறரறப் ததரதபரர றகரங்கள் தற்நற 

அமச்ெமக் பகட்ட றணர: 

(அ) (i )  2016 வு தெனவுத் றட்டத்றன் 172ஆம் இனக்க 

தொன்தரறறன் தறகரம், வுணறரறல் தைற  

ததரதபரர னதரன்மந உதரக்குற் 

கரக எதுக்கப்தட்ட தௐதரய் 200 றல்தன் றற 

ற்தரடு 2016ஆம் ஆண்டிதள் தெனறடப்தட்ட 

றம் தற்நற றதரண தெனவுப் தட்டி 

தனரன்மநச் ெர்ப்தறப்தரர; 

 (ii )  உங்கள் அமச்சுக்கு எதுக்கப்தட்ட பற்தடி 

றறறல் 2016.03.31ஆம் றகறக்கு தொன்ணர் 

குநறப்தறட்ட அமச்சுக்கு றடுறக்கப்தட்ட றறத் 

தரமக ரது; 

 ( i ii )  பற்தடி ததரதபரர னத்துக்கரக தௐதரய் 

200 றல்தன் எதுக்கப்தடுமகறல் அல்னது 

அற்குப் தறன்ணர் இக்கதத்றட்டம் தற்நற 

ெரத்றப அநறக்மக என்த 

ரரறக்கப்தட்டர; 

 ( iv )  ஆதணறல், அமண ெர்ப்தறப்தரர; 

 ( v )  இன்பநல், ன்; 

 ( v i )  2016ஆம் ஆண்டிதள் இந் தொக்கறரண 

கதத்றட்டத்ம மடதொமநப்தடுத்துற்கு, 

ற்தைமட ரகர ெமதறததந்து தொதம 

ரண அதெமமப் ததற்தக்தகரள்ற்கு 

டடிக்மக பற்தகரள்பப்தட்டர; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்பநல், ன்? 

 

asked the Minister of Rural Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he would table a detailed list of 

expenses that contains information about 

the way the provision of Rs. 200 million 
that had been allocated for the construction 

of a new economic zone in Vavuniya as per 

proposal No.172 of the Budget Proposals 

for the year 2016, was spent during the year 
2016; 

 (ii) out of the aforesaid amount that had been 

allocated to your Ministry, of the amount of 

money that had been released to that 

Ministry before 31.03.2016; 

 (iii) whether a feasibility report of the project to 
build the aforesaid economic zone had been 

prepared either at the time the sum of Rs. 

200 million was allocated to that project or 
after the allocation had been made; 

 (iv) if so, whether such feasibility report would 

be tabled; 

 (v) if not, why; and  

 (vi) whether action was taken to obtain the 

fullest support of the relevant provincial 

council for the implementation of this 

important project in the year 2016? 

(b) If not, why? 

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ (රළමීය ය ණර්ිකක ක ු තු පිළිබ 
අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு தே. யரறென் - கிராமியப் ப ாருளாதார 

அதல்கள் தற்நற அமச்ெர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය භහ වභළගත* 

යනහ. 

 
* වභළමේවය මත තබන ද පිළිතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

595 596 

[රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ] 
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(ර) (i) ්රථභ රත්තිහය  මුදර ලගඹන් යහඳෘති ඉදිිරරී  
ිළරිළගඹන් 20%ක් මිම ග්   ය ෙති රතය, ඉතිරි 80% 
වහ ග්   වහ ඵළඳී  ෙති ය ෙත. 

 (ii) ඉදිිරරී  ගොන්ත්රහත් රත්න් ගශේ 2016 භහර්තු 31 දිගනන් 
ඳසු ඵළවින් භවහ බහඩු හහයගඹන් ඊට ගඳය මුදල් නිදවස 
ය ළනීග  රලයතහක් ගනෝ ඹ. 

 (iii) ඔ . 

 (iv) ඉදිරිඳත් ශ වළ. 

 (v) ඳළන ගනොනඟී. 

 (vi) ඔ . එඟතහ රඵහ දී ෙත. 

(ක) ඳළන ගනොනඟී. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන රං 15-1407/'16-(1), රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ. 

 
ගරු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ெல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
ගනුගන් භහ එභ ්රලසනඹ රවනහ. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ්රහථමි ර්භහන්ත රභහතයතුභහ 

ගනුගන් භහ එභ ්රලසනඹට ිළිබතුය දීභ වහ තිඹ හරඹක් 
ඉල්රහ ි ටිනහ. 

 

ප්රහනය මතු ිනනකදී ටිනරිඳත් කිරීම  නිමය ග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශඟට, සථහය නිගඹන 23(2) ඹටගත් ්රලසන, රු දිගන්ස 
ගුණර්ධන භළතිතුභහ. 

 

මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමන් ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

එක්ත් ජහතීන්ගේ භහන හිමි  වුන්රගේදී  
 භත ය න්නහ රද  ශ්රී රංහ  ඵන්ධ 

ගඹනජනහ 
 க்கற ரடுகள் ணற உரறமகள் பதமறல் 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட இனங்மக தற்நற தறபம 
RESOLUTION ON SRI LANKA PASSED AT UNITED NATIONS 

HUMAN RIGHTS COUNCIL  

 

ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, සථහය නිගඹන 23(2) ඹටගත් භහ 
ගභභ ්රලසනඹ ගඹොමු යන්ගන් රු රභළතිතුභහ ගතයි. 

එක්ත් ජහතීන්ගේ භහන රයිතිහි  වුන්ිරඹ - 

UNHRC එ- 2015 ජිනීහහි එභ මුසේග දී ශ්රී රංහ වවුල් ය 
නිමින් - as a co-sponsor - ශ්රී රංහ  ඵන්ධ -රඳ යටට- 
වහනිය ගඹනජනහක්  භත ය න්නහ රදී. තභ යටට එගයහි 
ගඹනජනහක්  භත ය ළනීභට එගයහි, ශ්රී රංහට එයින් 

ෙති විඹ වළිර වහනිය තත්ත්ඹන් ිළිබඵ මී ට ගඳය 
රසථහරදී ද රඳ විින් ගභභ බහග  ්රහල ය ෙත. 

එගවයින්, 

01. ශ්රී රංහග  ඒකීඹ යහජයඹ කයක්හ ය ළනීභට වහ එහි 
ඳළළත්භ ගනොගනස ඳත්හගන ඹහභට ශ්රී රංහ යජඹ 
ශ්රී රංහ ජනතහට ෙති ඵළඳිඹහ කයක්හ ිරරීභට ටයුතු 
යනහද? 

02. එභ ගඹනජනහග  ර ංගු රුණු රතය ශ්රී රංහග  
කඩුඩුරභ යසථහට ඳටවළනි, රඳ යටට යුක්ති වත 
රයිතිහි  රට ඳටවළනි රිරන්ගන් නළති විගේල 
නඩුහයරුන්, විගේල නීතිග දීන් ෙතුසේ උහවි වහ නීති 
ක්රිඹහභහර් ෙති යමින්, විගලේගඹන් රඳ යට ගබ්යහත් 
් ගයනදහය යණවිරුන් ඉරක් ය නිමින් ටයුතු 
ිරරීග  රයමුණ ෙති ගභභ ගඹනජනහග  ෙතුශත් 6ළනි 
හයණහ -   භභ එඹ ිරඹන්න ළභළතියි.  

Sir, I would like to quote from the Resolution.   

“1. Takes note with appreciation of the oral update presented by 

the United Nations High Commissioner to the Human Rights 

Council at its twenty-seventh session, the report of the Office of the 

High Commissioner on promoting reconciliation and accountability 

in Sri Lanka and its investigation on Sri Lanka requested by the 

Human Rights Council in its resolution 25/1, including its findings 

and conclusions, and encourages the Government of Sri Lanka to 

implement the recommendations..…”  

Then, I quote paragraph 6 of the Resolution, which 

reads as follows:    

“….independent judicial and prosecutorial institutions led by 

individuals known for integrity and impartiality; and also affirms in 

this regard the importance of participation in a Sri Lankan judicial 

mechanism, including the special counsel‟s office, of 

Commonwealth and other foreign judges, defence lawyers and 

authorized prosecutors and investigators; ”  

ගඳොදුයහජය භඩු රයීඹ විගලේ නිගඹනජිත හර්ඹහරඹ, විගේල 
නඩුහයරුන්, විගේය ඹ නීතිඥයින්, විගේල ඳරීක්යින් හිත    
විගලේ ගදමුහුන් රධියණ ඹහන්ත්රණඹක් ගභගේ ඒ ගඹනජනහග   
6ළනි හයණඹ භඟින් ිළහිටු් භට ශ්රී රංහ යජඹ වවුල් 
ගඹනජනහක්  භත ය තිගඵනහ. රු රග්රහභහතයතුභනි, 
ඒහඵේධ විඳක්ඹ -ඳසුගිඹ දිනත් රගප් ගගවිබඹ යඹුක්ළල්ර 
භන්්රීතුභහත් ග  ිළිබඵ වන් ශහ. භභ ග  ිළිබඵ රුණු 
විසතය යන්න ඹන්ගන් නළවළ- ගභභ ගඹනජනහග  ෙතුශත් 6ළනි 
හයණඹ ෙතුසේ රගනකුත් රුණු ්රතික්ගේඳ යන ඵට 2015දී 
්රහල ශ ඵ රභළතිතුභහ දන්නහද? 

ඉන්ඳසු ජනහධිඳති වභ්රීඳහර ිරිගේන භළතිතුභහ විින්ද, 
විගේල නඩුහයරුන්ගන් වහ විගේය ඹ නීතිඥඹන්ගන් 
භන්විත උහවි ෙති ගනොයන ඵට ්රහල ශ ඵ ඔඵතුභහ 
දන්නහද? 

ඳසුගිඹ ති ිරහිඳඹට ගඳයහතු, එන  2017දී රු 
රභළතිතුභහ විින්ද එළනි ්රහලඹක් ය තිගඵන ඵ 
ිළිබන්ගන්ද? 

03. ශ්රී රංහ යජඹ වහ  ශ්රී රංහ විගේල රභහතයයඹහ විින් 
මුිමන් වන් ශ 2015 ගඹනජනහ රන් න ගවයින්, 
2017 භහර්තු භ, -ග  දසර රද ගවන ගවට - UNHRC 
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ඳහර්ිමග න්තු 

මුසේග දී ඹිබත් එළනි වවුල් ගඹනජනහට ශ්රී රංහ 
එඟ් ගභන් ිදු න්ගන්, එභ රහිතය න්ති ිඹල්රභ 
භඟ ඹිබත් එඟ් භක් ිදු් භයි. එගේ ගවයින්, ශ්රී රංහ 
යජඹ එභ ක්රිඹහභහර්ඹ ගනොගන ිටීභට ටයුතු 
යනහද?  

ග  රසථහග  විගලේගඹන් භභ එභ ්රලසන රවන්නට 
ළභළතියි. At any moment, Sri Lanka will co-sponsor the 

Resolution, which will not change the original Resolution. 
Now, His Excellency the President, the Hon. Prime Minister, 
the Joint Opposition, everyone says that this is against our 
Constitution. So, how can you agree to a Resolution? 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Let us answer now. 
 

ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
රු ථහනහඹතුභනි, 2009 රවුරුේගේ ශ්රී රංහ යජඹ වහ 

රනික් යජඹන් එතුගරහ එක්ත් ජහතීන්ගේ භහන හිමි  
ගොමින් බහට ඉදිරිඳත් යපු ගඹනජනහ ඹටගත්, හිටපු භව 
ගල්  ඵෆන් කී මන්ගේ ඒහඵේධ ්රහලඹ රනු ක්රිඹහ යන්න 

හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක්ත් එඟ වුණහ. ග  යග  ියුේධඹ 
ඳළති හරගේදී  ිදු    භහන හිමි  උල්රංකනඹ ් භ ළන 
හගේභ  ිර යුතු ඵ - accountability -  ඵන්ධගඹන් විබහ 

ශ යුතු ඵ භව ගල් තුභහ විින් වන් ශහ ිරඹරහ ඒ 
ඒහඵේධ ්රහලගේ තිගඵනහ. රංහ කඩුඩු ඒ ිළිබඵ විබහ 
ිරරීභට එඟ වුණහ ිරඹරහ ඒ භඟභ වන් ශහ. ඳශමුළනි 

තහට තභයි එතළන එගවභ වන් වුගඩු. ග   ඵන්ධගඹන් 
ක්රිඹහ යරහ, ඒ රඹට ජහතයන්තය භහන හිමි  නීතිඹ ඹටගත් 
දඬු  යන්න වුභනහයි ිරඹන ගඹනජනහ 2014 නගොට ඒ 
ගොමින් බහගන්  භත යරහ තිබුණහ. ඒ රනු රිළ ක්රිඹහ 

යරහ තිබුණහ න  ජහතයන්තයඹට රඳට දඬු  යන්න පුසේන්. 
ගභොද, ගභතළන වන් ගශේ නළවළ, ගොයි නීතිඹ ඹටගත්ද එඹ 
ක්රිඹහත්භ ගශේ ිරඹරහ. ඒකීඹ බහඹ නළති යන්නත්, 

සහධිඳතය නළති යන්නත්, විගේල නඩුහයරු ගනළල්රහ 
රගප් උහවිගේ තිගඵන නඩු රවන්නත් ිරි විගට රගප් යජඹ 
එඟගරහ නළවළ. එගවභ ගඹනජනහට රිළ වගඹනඹ දීරහත් 

නළවළ; වවුල් ගරහත් නළවළ.  

2015 ගඹනජනහ දිවහ ඵරන්න. 2015 ගඹනජනහගන් 
ගභොක්ද ිර ග ? It states, I quote:  

"Noting with interest the passage and operationalization of the 

nineteenth amendment to the Constitution of Sri Lanka and its 

contribution to the promotion of democratic governance and 

independent oversight of key institutions, including the provision on 

the promotion of national reconciliation..." 

දවන න කඩුඩුරභ යසථහ ංගලනධනඹ  භත යරහ, 
්රජහතන්ත්රහදඹ ලක්තිභත් යරහ, ජහති එඟතහ, ංහිඳිඹහ 
ෙති යන්න ිළඹය ළනීභ ළන ්රලංහ යරහ තිබුණහ. 

ඊශඟට,  

"Welcoming the steps taken by the Government of Sri Lanka since 

January 2015 to advance respect for human rights and to strengthen 

good governance and democratic institutions,..." 

විගලේගඹන්භ 2015 ජනහරි භහගේ ිට භහන හිමි  
ිළිබඳදින්නත්, ඒහ දියුණු යන්නත් ත්ත ක්රිඹහභහර් ව 
්රජහතන්ත්රහදී කඹතන ලක්තිභත් යන්න ත්ත ිළඹය 
ළනත් ඒ රඹ රඳට ්රලංහ ශහ.  

තුන්ළනි හයණඹ ළන ග  රු බහග  භවය රඹට  
්රලසනඹක් තිගඵනහ. ඒ භභ ිළිබන්නහ. එතළනදී ිර ග  
ග යි:  

"Welcoming also the efforts of the Government of Sri Lanka to 

investigate allegations of bribery, corruption, fraud and abuse of 

power, and stressing the importance of such investigations and the 

prosecution of those responsible in ending impunity and promoting 

good governance,.." 

දණඹ, රල්රස ළනී , ඵරඹ රයුතු ගර ඳහවිච්චි ිරරීභ ළන 
විබහ ිරරීභත්, ඒ ිළිබඵ නඩු දභන එ ළනත් විගලේගඹන්භ 

රඳට ්රලංහ ශහ. ඒ භවය රඹට ්රලසනඹක් ගන්න පුසේන්.  

ඊශඟට,  

"Welcoming the Declaration of Peace of the Government of 4 

February 2015 and its acknowledgement of the loss of life and 

victims of violence of all ethnicities and religions,"  

2015 ගඳඵයහරි 4ළනි දහ හභඹ ිළිබඵ යජඹ ශ ්රහලඹ 
භඟින්, ගඵොගවනගදගනකුගේ ජීවිත නළති ගරහ තිගඵන 

රසථහ  වළභ ජන ර්ඹභ රඹ එතු යන්න ඕනෆඹ ිරඹහ 
තිගඵනහ. ඒ හයණඹ ළන ්රලංහ ය තිගඵනහ: 

"Recognizing that mechanisms to redress past abuses and violations 

work best when they are independent, impartial and transparent; are 

led by individuals known for displaying the highest degree of 

professionalism, integrity and impartiality; utilize consultative and 

participatory methods..." 

රතීතගේ ිදු වුණු නීතිඹ උල්රංකනඹ ිරරී  ිළිබඵ විබහ 

යන රඹ සහධීන ගන්න ඕනෆ ඵ ව විගලේගඹන්භ එහි 
්රධහනත්ඹ දයන රඹගේ ෘත්තීඹ රඳක්ඳහතීබහඹ ළන 
්රිේධිඹක් තිගඵන්න ඕනෆඹ, එළනි රඹ ඳත් යන්න ඕනෆඹ 

ිරඹන එ තභයි එතළන ිරඹහ තිගඵන්ගන්. භහ දන්නහ වළටිඹට ඒ 
එක්ත් රඳට ්රලසනඹක් න්ගන් නළවළ.  

ඊශඟට,  ඳසළනි හයණගඹන් ඒ රඹ ිරඹන්  ගන් ගභොක්ද? 

"5. Recognizes the need for a process of accountability and 

reconciliation for the violations and abuses committed by the 

Liberation Tigers of Tamil Eelam, ..."     

ඒ ිරඹන්ගන්, එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ විින් ශ භහන හිමි  
උල්රංකනඹ ිරරී  ිළිබඵත් විබහ යන්න වුභනහ ඵයි. ිරි 
විගට විගේල නඩුහයරුන් ඳත් යන්න ිරඹරහ ිර ග  නළවළ.  

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுப ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

6න රුණ ඵරන්න.  

 

ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භහ 6න රුණ ිරඹන්න  ගන. ගභොක්ද වදිසිඹ? 
ඉන්න ටික්.  6න රුණ ග යි:  

599 600 

[රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
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"6. Welcomes the recognition by the Government of Sri Lanka that 

accountability is essential to uphold the rule of law and to build 

confidence in the people of all communities of Sri Lanka in the 

justice system, notes with appreciation the proposal of the 

Government of Sri Lanka to establish a judicial mechanism..."  

නීතිගේ කධිඳතය ක්රිඹහත්භ ිරරීභ ිළිබඵ ව 

විගලේගඹන්භ රධියණ ඹන්ත්රණඹක් ෙති ිරරීභ ිළිබඵ රංහ 
කඩුඩු විින් යන රද ගඹනජනහ ිළිබත්තහ. රගප් ගඹනජනහ 
ිළිබත්තහ මි රඳට ිර ග  නළවළ- [ඵහධහ ිරරීභක්] 2009 
ර්ගේදී ගිහින් එක්ත් ජහතින්ගේ භව ගල් තුභහ ගත යපු 

ගඹනජනහ ටි ගභයින් ඉත් වුණහ.    

රඳ ෙති යන රධියණඹක් ගවන ගභොක් ගවන රගප් 
යසථහට රනුකරයි යන්ගන්. යසථහගන් ිළට එගවභ 

ගදඹක්  යන්න ඵළවළ. ඒ යසථහට රනුකර යන්න ඕනෆ. 
ගභගවභත් ිරඹනහ: 

"...also affirms in this regard the importance of participation in a Sri 

Lankan judicial mechanism, including the special counsel‟s office, 

of Commonwealth and other foreign judges, defence lawyers and 

authorized prosecutors and investigators;..."   

ඒ වහ "වබහගිත්ඹ" ිරඹරහයි ිර ග . ිර ග  නළවළ, 

නඩුහයරුන්ට එන්න ිරඹරහ. වබහගි ගන්න ිරඹරහයි ිර ග . 
රිළත් ිරඹහ තිගඵනහ උඳගේලරුන් වුභනහයි ිරඹරහ. [ඵහධහ 
ිරරීභක්]  ග  ගඹනජනහ  පර්ණගඹන් ිරඹන්න, බහඹක් 

ිරඹන්ගන් නළති.  ගභගවභයි  ිරඹන්ගන්: 

"...notes with appreciation the proposal of the Government of Sri 

Lanka to establish a judicial mechanism..." 

Judicial mechanism can be  established under  the 
Constitution,  and within that  comes participation. Now, 

this is the position and we have made it very clear.  Even 

in the - 

 

ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Prime Minister-  

 
ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Can you now listen to me?  Let me finish. -

[Interruption.] Let me finish. You sit down.  -

[Interruption.]  Let me explain. I have not finished yet.  

රු ථහනහඹතුභනි, ගභහි ගොටස  ගදක් තිගඵනහ. 
එක්ත් ජහතින්ගේ භහන හිමි  ගොභහරිසගේ හර්තහක් 
තිගඵනහ. එඹ එක්. ඒ හර්තහග  තභයි ිරඹහ තිගඵන්ගන්, 
ජහතයන්තය රඳයහධ උහවිඹට එතු ් භ ළනයි, විගේල 
නඩුහයඹන් දහපු මිශ්ර උහවිඹක් - hybrid  court එක්- ළනයි. 
[ඵහධහ ිරරීභක්]  ඒ රඹ ිරඹපු එට ත් රිළ එඟ වුගඩු නළවළ. 
[ඵහධහ ිරරීභක්] ඉතින්, දළන් ගභොටද ග  ෆ වන්ගන්? භහ 
තමුන්නහන්ගේට ඵහධහ ගශේ නළවළ ගන්. භගේ ථහගන් ඳසගේ 
ඕනෆ එක් ිරඹන්න.  

විගලේගඹන්භ ගභොක්ද ගභතළන ිදු ගරහ තිගඵන්ගන්? ඒ 
රඹ ිර ග , "රගප් බහ ඉල්රපු වළටිඹට භවගල් තුභහ දුන්නු 
හර්තහ රිළ ටවන් යරහ එතුභහට සතුති යනහ." ිරඹරහ.  
එච්චායයි ිරඹරහ තිගඵන්ගන්. ගන ගභොකුත් ිරඹරහ නළවළ. ඊශඟට 
ිරඹරහ තිගඵන්ගන්, "2015 ගඹනජනහ  ක්රිඹහත්භ යන්න." 
ිරඹරහ. ඒ රගප් ගඹනජනහ. වඹන හයණගේ තිගඵන්ගන්ත් රිළ 

ගගනන ඹහන්ත්රණඹ ිළිබඵ. ඒ තභයි තය ග් ග  ගොමිභ 
ිළහිටු් භ. නමුත් ගභොක්ද ිදු වුගඩු? 2009න් ඳසගේ ගිඹ 
කඩුඩුග  නිගඹනජිතඹන් නි ගඹනර්ක් නයඹට ගිහින් එඟ 
වුණහ, නඩු දහන්න.  [ඵහධහ ිරරී ] ඔ , ඔ . [ඵහධහ ිරරී ] ඊට 
ඳසගේ ඒ නඩු දහන එ ඹටගත් ෆීල්ඩ් භහර්ල් යත් ගෂොන්ගේහ 
ෙදගන ගිහින් හිගර් දළ භහ. [ඵහධහ ිරරී ] ෙදගන ගිහින් හිගර් 
දළ භහ. [ඵහධහ ිරරී ] ඊට ඳසගේ,- [ඵහධහ ිරරී ]  

රු ථහනහඹතුභනි, ජී.එල්. පීරිස භළතිතුභහ 2014දී ජිනීහ 
ගිහින් ිර හ, "රිළ මුතර් ිේධිඹයි, ්රිකුණහභර ිේධිඹයි විබහ 

යරහ ඊට ඳසගේ නඩු දහනහ." ිරඹරහ. [ඵහධහ ිරරී ] එච්චායයි 
වන් ගරහ තිගඵන නඩු. [ඵහධහ ිරරී ] දළන් භභ ගභොනහ 
යන්නද ඵඹ ගරහ රඬනහ න ? භභ ගභොනහ යන්නද? 
[ඵහධහ ිරරී ]ඒත්, රගප් - [ඵහධහ ිරරී ] රගප් නිගඹනජිතතුභහ,- 

[ඵහධහ ිරරී ] දළන් ඵඹ ගරහ භට ඵහධහ යනහ. රගප් 
නිගඹනජිතයඹහ ිර හ, "2015 ගඹනජනහ ඉදිරිඹට ගන ඹෆභට රිළ 
එඟයි. එගවත්, භහන හිමි  ගොභහරිසගේ හර්තහ 

රධයඹනඹ යරහ රගප් නිරීක්ණ ඳසු ගදනහ." ිරඹරහ. 
ජනහධිඳතිතුභහයි, භභයි ්රිේධිගේ ිරඹරහ තිගඵනහ, "රංහ ිරි 
විගට ජහතයන්තය රඳයහධ රධියණඹට එතු ගන්ගන් නළවළ." 

ිරඹරහ. We will not join the International Criminal Court. 
That is against the policy of the Government, the policy of 
the SAARC and the policy of all Asian Governments. 

රිළ ිරඹරහ තිගඵනහ, "විගේල නඩුහයරු රගප් උහවිරට 
ඳත් යන්ගන් නළවළ." ිරඹරහ. "රිළ මිශ්ර උහවි ෙති යන්ගන් 
නළවළ" ිරඹරහ ඉරිදහ නයිරදී භභ ්රහල ශහ. ජනහධිඳතිතුභහත් 

ඒ ්රහල යරහ තිගඵනහ. රද ග  බහග දීත් ිරඹනහ, ඒ 
එක්ත් යන්ගන් නළවළ ිරඹරහ. ඒ ළන ිරිභ ළඹක් ෙති 
ය න්න එඳහ. [ඵහධහ ිරරී ] දළන් ග  ගොල්රන් ත්තු ණඹ 
ගන්නත් ගරහ තිගඵනහ. ඒත් ශුේධ යන්න ගරහ 

තිගඵනහ. ග  ගොල්රන් නඩු දහන්න ිර  ඒහත් රඳට ශුේධ 
යන්න ගරහ තිගඵනහ. ඉතින් ගභොනහටද ග  ෆ වන්ගන්? 
[ඵහධහ ිරරී ] වුද ගිහින් ථහ ගශේ? වුද ඒහ ිර ග ?  වුද 

ජී.එල්. පීරිස ිරඹන්ගන්? ඒ ඔගබ් නහඹතුභහ. [ඵහධහ ිරරී ] ඔගබ් 
භ නහඹඹහ.   [ඵහධහ ිරරී ] දළන් ග  ිළිබතුයට මුහුණ ගදන්න 
ඵළරියි ෆ වන්ගන්. ග  ගඹනජනහ වරිඹට ිරඹන්න ඕනෆ. එහි   

තිගඵන්ගන්, “A Sri Lankan judicial mechanism”  - ශ්රී රහංිර 
රධියණ ඹහන්ත්රණඹක් - ිරඹරහ. ඒ රධියණ  ඹහන්ත්රණඹ ෙති 
ගන්ගන් රගප් යසථහ ඹ ටගත්යි. රගප්  යසථහ රනු 

ඳයභහධිඳතයඹ තිගඵන්ගන් ග  ඳහර්ිමග න්තුටයි, 
රධියණඹටයි. රඳට ඵළවළ ඒ ගනස යන්න. රිළ යසථහ 
ංගලනධනඹක් ගනහගොත් ඒ ජනභත විචාහයණඹට ඹන්න 
ිදු ගයි.  

දළන් භභ ඳශමුගන්භ රවනහ, ඔඵ රෆසතිද යත් 
ගෂොන්ගේහගන් භහ ඉල්රන්න ිරඹරහ. [ඵහධහ ිරරී ]  වුද 
සුදු ගොඩි නඩු දළ ග ? රිළ ගනොගයි. රිළ එතුභහට විරුේධ 

දභපු නඩුක් නළවළ. 

 
ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි,- 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්්රීතුභහ රඳට ග  ළන විහදඹට 
ඹන්න ඵළවළ.  
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ඳහර්ිමග න්තු 

ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ිරිභ විහදඹට ඹන්ගන් නළවළ.  
රභළතිතුභහ ිර හ එතුභහ ථහ ශහ ට ඳසගේ ිරඹන්න ිරඹරහ.  
භභ  ඉතහ ඳළවළදිිම රවපු  එභ ්රලසනඹ ගභඹයි.  Section 6 of 

the Resolution -ගන තන්දය ගනොගයි-  Section 6 of the 
Resolution is very clear and the Sri Lankan Government has 
co-sponsored the Resolution. In that, we have agreed to 

establish hybrid courts with foreign judges and a Special 
Counsel's  Office. 

භභ රභළතිතුභහගන් ෙහුග  එච්චායයි. කඩුඩුරභ  
යසථහට විරුේධ  රගප් ෙභති ගගනක් ගොගවොභද ග   

හගේ ගිවිසුභට  රත්න් යන්ගන්? රගප් ෙභති ගගනකුට 
කඩුඩුරභ  යසථහට විරුේධ රත්න් යන්න ඵළවළ. ඒ 
තභයි ජනහධිඳතිතුභහ ිර ග , " භභ ඳත් යන්ගන් නළවළ විගේල 

නඩුහයරු " ිරඹරහ. රු රභළතිතුභහ ග  ්රලසනඹට උත්තය  
ගදන්න. රවන එට උත්තය ගදන්න. ගන ඒහ ිරඹන්න එඳහ.  
[ඵහධහ ිරරී ] 
  

ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔඵතුභන්රහ  ජනහධිඳතිතුභහ ිරඹන ගේට  එඟ ගනහ න , 
ෙයි ග   ඳළත්තට ෙවිත් හඩි ගන්ගන් නළත්ගත්? [ඵහධහ ිරරී ] 

Hon. Speaker, the Hon. Member spoke in English. So, 

I will explain in English. We have agreed to the proposal 

which praises us. The Resolution states, “notes with 
appreciation the proposal of the Government of Sri Lanka 

to establish a judicial mechanism.” Now, we cannot 

establish a judicial mechanism. We can only do it under 

the law. We cannot do it contrary to the Constitution 
because we have not got - I do not think we can even pass 

anything contrary to the Constitution. Our Parties are not 

agreed to it. According to the Constitution, all our judges 

have to be Sri Lankan judges swearing loyalty to our 
country. Now, the Hon. Member is trying to distort our 

Constitution. Within that, we are certainly willing to get 

the help of experts to come and help us as observers. 

 I would like to tell the Hon. Speaker that we never 
went before the Darusman Panel. -[Interruption.] We did 

not go to New York. We did not speak to them outside 

and - [Interruption.] They know that you  went and had 

communications with the Darusman Panel and exchanged 
letters. I table* the full exchange of letters, the 

discussions that took place and the assurances that were 

given. We have the notes -[Interruption.] We are not 

bound by any of those. - [Interruption.] 

ජනතහ රඳට යභක් දුන්නහ. ඒ යභ රනු භභ ිරඹනහ, රිළ 
ග  යගි යසථහ උල්රංකනඹ යන්ගන් නළවළ  ිරඹරහ.  ඒ 
හගේභ  ඳසුගිඹ හරගේ  ශියහනි ඵඩු හයනහඹට  ශහ හගේ, 

එළනි ළ  රිළ යන්ගන් නළවළ ිරඹන එත් භභ  ගභතළනදී 
ිරඹන්න ළභළතියි.  විගලේගඹන්භ  රිළ ග  යගි යසථහ 
කයක්හ යන ඵට ගඳොගයොන්දු ගනහ.  

ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, - 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභනි, ඔඵතුභහ ්රලසනඹක් 
ෙහුහ; රු රභළතිතුභහ එඹට ිළිබතුරු දුන්නහ. ඔඵතුභහට 
ඳළවළදිිම ිරරීභක් රලය වුණහ, ගභතුභහ  ඳළවළදිිම ශහ.  රිළ දළන් 
ගභතළනින්  එවහට  ඊශඟ හයණඹට ඹමු. [ඵහධහ ිරරී ]රු 

රභළතිතුභහ, ඔඵතුභහ තදුයටත් ඳළවළදිිම යනහද? [ඵහධහ 
ිරරී ] 

 
ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, විගේල නඩුහයගඹන  - 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන් එතුභහ ඳළවළදිිම ිරරීභක් ශහ ගන්. ඒ දළන් රන් 
යමු.  [ඵහධහ ිරරී ] The answer has been given  and we will 
now move on to the Hon. Douglas Devananda. [ඵහධහ ිරරී ] 

 

ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

නළත. එච්චායයි ිරඹන්න තිගඹන්ගන්. ගන ගභොනහ 
ිරඹන්නද? [ඵහධහ ිරරී ] 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Douglas Devananda, please.  
 

II 
 

මඩාංුව  වශ සකර උණ  ලෂක්ලළ ගෆීයම  
தடங்கு ற்தம் தன்நறக் கரய்ச்ெமனக் கட்டுப்தடுத்ல்  

PREVENTION OF DENGUE AND SWINE FLU 

 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ ெதரரகர் அர்கபப, சுகரரம், பதரெம 

ற்தம் சுபெ தத்து அமச்ெர் ரண்தைறகு (மத்ற 

கனரறற) ரஜற பெணரத்ண அர்கபறடம் பகள்ற பகட்க 

அதறத்ற்கு ன்நற.  

இந் தடத்றன் கடந் 75 ரட்கபறல் ரடபரற 

ரலறறல் 21,541 தடங்கு பரரபர்கள் இணங்கரப்தட்டுள் 

பணர் ன்தம் இதுமறல் இந் பரய் கரரக 

றத்ர்கபது ண்றக்மக 33 ஆகுதன்தம் தடங்கு 

பரய் எறப்தைப் தறரறவு தரறறத்துள்பது. டக்கு , கறக்கு 

உட்தட ரட்டின் தல்பத தகுறகபறதம் இந்பரறன் ரக்கம் 

தரடர்ந்து அறகரறத்துள்ப றமனப கரப்தடுகறன்நது 

ன்தம் குநறப்தரக ற்பதரம றமனற0ல் கறண்றர 

தறபெத்றல் இந் பரய் கரரக இநப்பதரது 

603 604 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ண்றக்மக அறகரறத்து, அப்தகுற ஆதத்து றமனறல் 

கரப்தடுரகவும் கடந் 15ஆம் றகற தொல் அங்குள்ப 

தரடெரமனகள் தோன்த றணங்கதௗக்கு தோடப்தட்டுள்பரகவும் 

தரறதகறன்நது.  

அத்துடன், டக்கு ரகரத்மப் ததரதத்மறல் 90 

ெவீரண தடங்கு பரய்த் தரற்நரபர்கள் ரழ். 

ரட்டத்றல் கரப்தடுரகவும் தரறதகறன்நது. 

இபபம், டக்கறல் ற்பதரது தன்நறக் கரய்ச்ெல் பரத்ம் 

தனரகப் தறதகறன்நது. குநறப்தரக, வுணறரறல் 

இதும 22 பதரோ் இந் பரரல் தேடிக்கப்தட்டர்கதபண 

இணங்கரப்தட்டுள்பணர். இந் றமனறல், தகப்தறத்றக் 

தகரல்னர தகுறமச் பெரோ்ந் ததண்தரதர் கடந் 2ஆம் 

றகற இநந்துள்பரகவும் இர் குந்ம தறெறத்து ஏரறத 

ரங்கள் கறந் றமனறபனப இநந்துள்பரர் ன்தம் 

குநறப்தரக கர்ப்தறறப் ததண்கமபத்ம் ெறதர்கமபத்ப 

இந்பரய் அறகரகத் ரக்கற தரகவும் அநறதொடிகறநது .  

கறபறதரச்ெற ரட்டத்றல் கடந் ததப்தரற ரம் 10ஆம் 

றகறறததந்து 25ஆம் றகற மறனரண கரனப்தகுறறல் 10 

கர்ப்தறறப் ததண்கள் தன்நறக் கரய்ச்ெனரல் தரறக்கப் 

தட்டுள்பணர் ன்தம் இன் தறகரம், டக்கறல் சுரர் 60 

க்கும் பற்தட்டர்கள் தன்நறக் கரய்ச்ெல் பரய்க்கு 

ஆபரகறத்ள்பரகவும் இர்கபறல் 10க்கும் பற்தட்டர்கள் 

ெறதர்கள் ன்தம்  தரறதகறநது .  

இந்றமனறல், சுரெ பரய் தரடர்தறல் ரதபரன்தக்கு 

சுரர் 1000 பதரோ் ம ரழ். பதரணர மத்றெரமனக்கு 

ெறகறச்மெக்கரக தரகவும் இந் மகறல் ற்பதரது 20 

ஆறத்றற்கும் பற்தட்டர்கள் இணங்கரப்தட்டுள்பணர் 

ன்தம் இர்கபறல் சுரர் 1000 பதரோ் மறல் கடுமரகப் 

தரறக்கப்தட்டுள்பணர் ன்தம் தரறதகறன்நது.  

டக்கு, கறக்கு உட்தட து ரட்டில் லறரகப் 

தறதகறன்ந தடங்கு பரமக் கட்டுப்தடுத்துற்கும் 

டக்கு ரகரத்றபன க்கள் த்றறல் தரரற அச்ெத்ம 

ற்தடுத்ற தகறன்ந தன்நறக் கரய்ச்ெல் பரமக் 

கட்டுப்தடுத்துற்கும் பற்தகரண்டுள்ப டடிக்மககள் 

குநறத்து அநறத் தொடித்ர? 

பற்தடி தகுறகபறல் ற்பதரது தறதகறன்ந தடங்கு, 

தன்நறச் கரய்ச்ெல் ற்தம் சுரெ பரய் ன்தற்தக்கு 

இமடறல் பதம் தரடர்தைகள் உண்டர? இம 

அமணத்தும் எப மகரண பரரதன்தது குநறத்து 

பதம் ஆய்வுகள் டத்ப்தட்டுள்பணர? அற்நறன் 

ற்பதரம றமன ன்ண?  

றர்கரனத்றல் இந் பரய் தவுமத் டுக்கும் 

மகறல் தொன்பணற்தரட்டு டடிக்மககள் டுக்கப் 

தட்டுள்பணர ன்தது குநறத்தும் அநறத் தொடித்ர? 

ற்பதரது இந் பரய்கள் கரரகப் தரறக்கப் 

தட்டுள்பர்கதௗக்குப் தனரக இத்ப் தரறபெரமண 

பற்தகரள்ற்கும் லர் ஆகரங்கள் ங்குற்கும் 

ெறரக பனறக ற்தரடுகமப பற்தகரள்ப தொடித்ர?  

ணது இந்க் பகள்றகதௗக்கு தகௌ சுகரர அமச்ெர் 

அர்கள் தறனபறப்தரதண றர்தரர்க்கறன்பநன்.   

ගරු සි වළල් කළිේ මශතළ (මවෞඛ,  මඳ ණ ශළ මද්ශීය 
වලද නිමය ජ අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு மதமரல் கரெறம் - சுகரரம், பதரெம 

ற்தம் சுபெ தத்து தறற அமச்ெர்)  

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
றமனறற் கட்டமப 23/2 இன் கலழ் தகௌ டக்பஸ் 

பரணந்ர அர்கபரல் பகட்கப்தட்ட றணரவுக்கு ரன் 

றமடபறக்கறன்பநன். 

இவ்தடத்றல் 20.03.2017 ம து ரட்டில் தடங்கு 

பரரபர்கதபணச் ெந்பகறக்கப்தடும் 22,562 பதர் கண்ட 

நறப்தட்டுள்பதுடன், றதபகரமன ரட்டத்றல் ட்டும் 

1,619 பரரபர்கள் தறரகறத்ள்பணர். றதபகரமன 

ரட்டத்றல் இன்தம தடங்கு பரறணரல் 14 பதர் 

மடந்துள்பரர்கதபண உதறதெய்ப்தட்டுள்பது . 

ரடபரற ரலறறல்  தடங்கு பரறணரல் றத்ர்கபறன் 

ண்றக்மக 39 ஆகும். றதபகரமன ரட்டத்றல் 

றதபகரமன, கறண்றர, தோதூர், உப்தைதபற ஆகற 

சுகரர தத்து அறகர தறரறவுகள் அரணத்துக்குரற 

தறரறவுகபரக இணங்கரப்தட்டுள்பண.  

ரழ்ப்தர ரட்டத்றல் அநறக்மகறடப்தட்டன்                

தடி தடங்கு பரரபர்கதபணச் ெந்பகறக்கப்தடுபரரறன் 

ண்றக்மக 1,385 ஆகும்.  

கடந் கரனங்கபறல் ற்தட்ட கரனறமன ரற்நப 

இந்பரய் தறற்கரண ததரதுரண எத கரரக 

உள்பது. 2016ஆம் தட இதறறததந்து அடிக்கடி ததய் 

ெறதமறன் கரத்றணரல் இவ்தட ஆம்தத்றததந்து 

பரரபர்கள் தரடர்ச்ெறரகப் தறரகறத்ள்பணர். ரகர 

ெமத ற்தம் தறபெ ெமதகபறதெடரக  தொமநரக கறவுகள் 

அகற்நப்தடரமறணரதம் மகரனத்றல் சூததள்ப 

லமத் பக்கறமக்கும் லர்த்ரங்கறகபறல் தபம்தைகள் 

தொட்மடறடுணரதம் தபம்தைப் தததக்கம் அறகரறத்துள்பது. 

பதம், தரடெரமனகபறல் தபம்தைகள் தததகும்  இடங்கள் 

கரப்தடுகறன்நண. அரது, தச்ெறறல் வுகதௗக்கு 

அம தரறெலதத் 25 தரடெரமனகபறபன, 11 தரடெரமனகபறல் 

தபம்தைக் குடம்தறகள் இதந்ம தரறந்துள்பது.  

தடங்கு பரய் தரற்தம் ன்மமக் கட்டுப்தடுத்து 

ற்கு டுக்கக்கூடி டடிக்மககள்: 

1. உரற ரட்டத்றல் பரய் அரணறப்தை டடிக்மக 

கமப தப்தடுத்ல்.  

2. தறவுதெய்ப்தட்ட பரரபர்கபறடம் உடணடிரக 

றெரரறத்து, உரற தறபெத்றல் தபம்தை தததகும் 

இடங்கமப எறத்ல்.  

3. தச்ெறறல் ஆய்வுத் வுகள் ற்தம் பரய் 

அரணறப்தைத் வுகதௗக்கு  அம தரற்தம் 

ன்மம இணங்கண்டு ALLERTS தோனம் - 

அரணம் தரடர்தரக ரட்ட அதனர்கமப 

ரபரந்ம் தபறவுதடுத்ல்.  

4. ெகன தரடெரமனகதௗம் றடுதொமநக்கு தொன்ணதம் 

தறன்ணதம் தபம்தைகள் தததகும் இடங்கமப லக்கு 

ற்கரண றட்டங்கமபத் ரரறத்ல்.  

5. ெகன தரடெரமனகபறதம் தபம்தைக் குடம்தறகள் 

தததகும் இடங்கமப இணங்கண்டு அறத்ல்.  

6. அரணத்துக்குரற தறரறவுகள்  ற்தம் அறகபவு 

பரரபர்கள் தறரகும் தறபெங்கபறல் ‘ட்க்’ 
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ண்டிகபறல் ததரதத்தும் தைமகறடும் இந்றம் 

ற்தம் மககபறணரல் இக்கும் தைமக இந்றத்றன் 

தோனம் தைமகதட்டல். 

7. மகறடப்தட்ட கறதகதௗக்கு குடம்தற அறப்தை 

தந்துகமபறடுல்.   

8. அரணத்துக்குரற தறபெங்கபறல் ெகன 

சுற்தப்தைநங்கமபத்ம் தரறபெரறத்து  தபம்தை தததகும் 

இடங்கமப அறத்ல்.  

9. இம்ரம் 22ஆம் றகறறததந்து 28ஆம் றகறம 

150 குதக்கமப ஈடுதடுத்ற, பெற தபம்தை எறப்தை 

ரத்ம மடதொமநப்தடுத்துற்கு ததரதஸ் 

ற்தம் தொப்தமடறணரறன் எத்துமப்மதப் ததற்தக் 

தகரள்பல்.   

பரரபர்கமப தொகரமத்துப்தடுத்ல்: 

1. கறண்றர மத்றெரமனறல் அெ ெறகறச்மெப் 

தறரறம அமத்ல். அத்துடன், இற்கு 180  

இனட்ெம் தததறரண உதகங்கமப ங்குல். 

றதபகரமன ற்தம் கறண்றர மத்ற 

ெரமனகதௗக்குத் லற ெறகறச்மெப் தறரறவுக் கட்டில்கள் 

17உம் அற்தக்குத் பமரண உதகங் 

கமபத்ம்   ங்குல். 

2. தறந மத்றெரமனகபறததந்து ததரது றபெட 

தத்துக் குதக்கள் ற்தம் ரறர் குதக்கமப 

அதப்தைல்.  

3. பரரபர்கமபக் கூடி ெலக்கறத்றல் இணம் கரண்த 

ற்கு scan இந்றங்கமப  ங்குல். 

'இன்தைதௗன்ெர ' பரய் தரடர்தரகத் தபறவுதடுத்ல்: 

கடந் இத ரங்கதௗக்குள் ரட்டின் தன தறபெங் 

கபறல் 'இன்தைதௗன்ெர மஸ்' தரற்தக்குள்பரண 

பரரபர்கள் குநறப்தறடத்க்கபவு அறகரறத்துள்பம 

தறரகறத்ள்பது. ததரதுரக ம்தர் ற்தம் ததப்தரற 

ரங்கபறல் அறகபரண 'இன்தைதௗன்ெர மஸ்' 

தரற்தக்குள்பரணர்கள் அநறக்மகறடப்தட்டுள்பதுடன், 

இவ்தடத்றல் அது மண தடங்கமபத்ம்றட 

அறகரறத்துள்பம சுட்டிக்கரட்டப்தட்டுள்பது. அத்துடன் 

'இன்தைதௗன்ெர மஸ்' தரற்தக்குள்பரணன் 

கரத்ரல் ரடபரற ரலறறல் தல்பத தறபெங் 

கபறல் 8 ங்கதௗம் றகழ்ந்துள்பண. இம்ங்கபறல் 

அறகரணற்தக்கு பத லண்டகரன பரய் றமனமத்ம் 

கரரக இதந்துள்பது. அத்துடன், அற்நறல் இத 

கர்ப்தறறத் ரய்ரதம் அடங்குகறன்நணர். தடத்றன் 

தொல் இண்டு ரங்கதௗடன் எப்தறடும்பதரது ரர்ச் 

ரத்றல் பரரபர்கபறன்  ண்றக்மக டக்கு, கறக்கு 

ரகரங்கள் உட்தட ரடபரற ரலறறல் ெகன 

தறபெங்கபறதம்  குநறப்தறடத்க்கபவு  குமநரகப  

அநறக்மகறடப்தட்டுள்பது.  

இவ்தடத்றல் தத்து ஆரய்ச்ெற றதணத்றற்குக் 

கறமடக்கப்ததற்ந ெபற ரறரறகள் 2,192 இல் 693 க்கரண 32% 

க்கு 'இன்தைதௗன்ெர A' ணவும் 119க்கரண 5% க்கு 'இன்தைதௗ 

ன்ெர B' ணவும் ஆய்வுகூடப் தரறபெரமணகள்தோனம் 

உதறப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. இனங்மக ற இந்றர, 

ரமனலவு பதரன்ந தற்கரெற ரடுகபறதம் இக்கரனத்றல் 

'இன்தைதௗன்ெர ' தரற்தக்குள்பரண பரரபர்கபறன் 

ண்றக்மகறல் குநறப்தறடத்க்க அபவு அறகரறப்தைக் கரட்டப் 

தடுகறன்நது. 

அநறக்மகறடப்தட்ட பரரபர்கபறல் தததம்தரனரபணரர்  

'இன்தைதௗன்ெர A' குதறற்குரற H1N1 seasonal 'இன்தைதௗ 

ன்ெர மஸ்' தரற்தக்குள்பரணர்கள் ணத் ற்பதரது 

பற்தகரள்பப்தட்ட ஆய்வுகூடப் தரறபெரமணகள் தோனம் 

உதறப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. தொன்தை தன்நறக் கரய்ச்ெல் தம் 

ததரறல் அநறதொகரண 'இன்தைதௗன்ெர மஸ்' தரற்த, 

ற்கரனத்றல் 'இன்தைதௗன்ெர A H1N1' தரற்த தம் 

ததரறல் குநறப்தறடப்தடுகறன்நது.  

இவ்மஸ் கடந் தன தடங்கபரக இனங்மகறல் 

தததகறக் கரனத்துக்குக்கரனம் க்குச் ெரர டுல், 

கரய்ச்ெல் இல்னரறடின் Flu 1 பரய்கமபப் தப்தைம் கரவுமக 

மஸ் ன்ததுடன், அது தைற மஸ் என்நல்ன.  

இந் 'இன்தைதௗன்ெர மஸ் 'தோனம் ற்தடுத்க்கூடி 

ததரதுரண டின், கரய்ச்ெல் அல்னர Flu 1 பரய் 

றமனமறல் கரய்ச்ெல், இதல், ெபற பதரன்ந 

அநறகுநறகமபக் கரட்டுதுடன் ததரதுரகச் ெறகறச்மெகள் 

ங்கப்தடரபன குமடகறன்நது. ஆணரதம் ெறனதக்கு 

றபெடரக 65 துக்கு பற்தட்டர்கள், இண்டு 

துக்குக் குமநந் குந்மகள், கர்ப்தறறத் ரய்ரர், பரய் 

றர்ப்தைத் ன்ம குமநந்ர்கள் ற்தம் லண்டகரன இத , 

தமதௌல், ெறதலகம், லரறறவு பதரன்ந பரய்கபறணரல் 

தரறப்தைற் பநரதக்கு 'இன்தைதௗன்ெர மஸ் ' ரக்கம் 

அறகரறக்கும். இவ்ரநரண பரரபர்கள் கூடி அரணம் 

தெதத் பண்டும். பரய் அநறகுநறகபறல் ரது 

றத்றரெம் கரப்தடின் அல்னது குநறத் பரரபர்கள் 

தோச்சு றடுற் குக் கஷ்டப்தட்டரல் அர்கமப உடணடிரக 

மத்ற ெறகறச்மெக்கு உட்தடுத் பண்டும்.  

ங்கறறதந்து ெறகறச்மெ ததததர்கதௗக்கு உரற பரய் 

றர்ப்தை எபடங்கள், பமரண உதகங்கள் ற்தம் 

அெறரண அநறவூட்டல்கமப மத்றெரமனகதௗக்கு 

ங்குற்கும் சுகரர அமச்ெறணரல் டடிக்மக டுக்கப் 

தட்டுள்பது. பரய் தவுமக் கட்டுப்தடுத்துற்குச் ெறநந் 

சுகரரப் தக்கக்கங்கள் தறன்தற்நப்தடுதுடன், 

ந்பதொம் மககமபச் சுத்ரக மத்றதத்ல் பண்டும். 

ெபற, கரய்ச்ெல் உள்பர்கள் மககபறணரல் தோக்மகத் தரடுல் 

றர்க்கப்தடல் பண்டும். இந்பரய் ெரர றமனமறல் 

தைற மஸ் என்நறன்தோனம் ற்தடுல்ன. க்கதௗக்குப் 

ததோட்டும் மகறல் இற்கரண தெற்தரடுகள் இதக்கக் 

கூடரது. இமத் தபறவுதடுத்துற்கு டடிக்மக டுக்கப் 

தட்டுள்பது.  
 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
இந் றடம் தற்நற உங்கதௗமட கதக்கும் 

அதுகுநறத்து லங்கள் டுக்கறதக்கறன்ந தொற்ெறகதௗக்கும் ன்நற 

கூதகறன்பநன்.  

அபபத்றல் ரழ். ரட்டத்றல் றணதொம் ஆறம் 

பததக்கு பனரபணரதக்கு தோச்சு தத்ம் ற்தட்டிதப்தரகச் 

தெரல்னப்தடுகறன்நது. இதந்பதரறதம் அங்கு இத்த்மப் 

தரறபெரறக்கறன்ந ெரணங்கள் பதரதுரணபவு இல்மன. 

ஆகப, அற்மந ங்க தொடித்ர? ன்தம் அர்கதௗக்கு 

லரகரம் ங்கக்கூடி டடிக்மககமப டுக்க தொடித்ர? 

ன்தம் பகட்கறன்பநன்.   
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அத்துடன், சுகரரம் ெலர்தகட்டிதக்கறன்நதடிரல் இந் 

பரய்கள் தவுரகச் தெரல்கறன்நலர்கள்! ஆணதடிரல் 

ரண்தைறகு தற அமச்ெர் அர்கதௗடன் ரங்கள் 

ல்னரதம் பெர்ந்து உள்தரட்ெற ன்நத் பர்ல்கமப 

றமரக டத்ற க்கள் தறறறறகபறடம் அந் உள்தரட்ெற 

ன்நங்கமபக் மகபறப்பதரரணரல் அந் ன்நங்கள்தோனம் 

இந்ப் தறச்ெறமணகமப றமறபன லர்க்கனரதண 

றமணக்கறன்பநன்.  

ரழ்ப்தரம் ெம்தந்ரக ரன் பகட்ட பகள்ற - 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We have exceeded the time now. It is already 43 

minutes late to start today's Proceedings.  

 

ගරු සි වළල් කළිේ මශතළ  
(ரண்தைறகு மதமரல் கரெறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
ரழ்ப்தரத்றதள்ப சுரெப் தறச்ெறமணமத் லர்த்து 

மப்தற்கு உரற டடிக்மக டுக்கப்தடும். லங்கள் 

பகட்டுக்தகரண்டற்கறங்க அற்குரற மத்ற உதகங் 

கமபத்ம் ரங்கள் அதப்தைற்கு ற்தரடு தெய்கறன்பநரம். 

   
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you very much.   

මීශඟට, රු රනුය දිහනහඹ භන්්රීතුභහ.  රද දිනට නිඹමිත 
ළ  ටයුතු  විනහඩි 43ක් ්රභහද ්   තිගඵන නිහ  ගරහ 

 ඵන්ධගඹන්  රධහනඹ ගඹොමු යනහ.  

 

III 

 
ශ්රී ාංකළල වශ ඇමමරි කළ  එක්වත් ජනඳදය අතර ව  

ණරක්ක  ගිවිසුම  
இனங்மகக்கும் க்கற அதரறக்கக் குடிசுக்கும் 

இமடறனரண தரதுகரப்தை எப்தந்ம் 
MILITARY AGREEMENT BETWEEN SRI LANKA AND UNITED 

STATES OF AMERICA  

 
ගරු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, සථහය නිගඹන 23(2) ඹටගත්  ගභභ  

්රලසනඹ   ඉදිරිඳත් ිරරීභට රසථහ රඵහ දීභ ළන භභ ගඵගවවින්  
සතුතින්ත ගනහ.  

ශ්රී රංහ  ව ෙ භරිහ  එක්ත් ජනඳදඹ  2007 දී  රත්න් 
තඵන රද කයක් ගිවිසුභ තත් ය 10ට  දීර්ක ිරරීග  
උත්හවඹක් ඳතින ඵ ග  න විට හර්තහ ්  තිගඵනහ.   

2007 ර්ගේ ෙගභරිහ එක්ත් ජනඳදගේ කයක් 
ගල්  ගදඳහර්තග න්තු ගනුගන් එට ශ්රී රංහග  

ෙගභරිහනු තහනහඳති ගයොඵ  ිඕ බ්ගල්ක් භවතහ ව එට ශ්රී 

රංහග  කයක් රභහතයහංලගේ ගල්  ගනමහබඹ යහජඳක් 

භවතහ කයක් ගිවිසුභට රත්න් තඵනු රළබුහ. එඹ නමින් 
රත්ඳත් ය ළනීග  ව වයස ගේහ ළඳයීග  ගිවිසුභක් ඵ 
ිරඹළවුණහ. එයින් ගදයට රතය යුදභඹ රසථහන්රදී 
එිරගනහගේ වමුදහන්ට ඳවසු  ළඳයීභ ිළිබඵ 

එඟතහට ෙවිත් තිබුණහ, රු ථහනහඹතුභනි. 

ගදයට රතය වමුදහන්ට ඳවසු  ළඳයීභ ිර හට ගන 
යටරට රගප් වමුදහ රයගන රිළ ඹන්ගන් නළවළ. ගඵොගවනදුයට 

ගන ගේ තභයි ග  රහඳගේ ෙති න ඕනෆභ යුේධඹදී  
ෙගභරිහ එක්ත් ජනඳදගේ වමුදහන්ට රගප් ගො බිභත්, රගප් 
මුහුදත්, රගප් ගුනත් ව රගනකුත් ඹටිතර ඳවසු  රඵහදීභ 

වහ තභයි ග  එඟතහ ඳශ යරහ තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ ග  
රහඳගේ ෙති න ඕනෆභ යුේධඹදී ශක්න්න ඵළරි විධිඹටභ 
ග  ගිවිසුභ රනු, රඳ ෙගභරිහ එක්ත් ජනඳදඹත් භඟ එ 

ගඳගශේ ිටත යුතු තිගඵනහ. රඳට තීයණඹක් ළනීග  
රයිතිඹක් නළවළ. ගභොද, රිළ ඔවුන්ට ගභභ රහඳගේ ූමමිඹ 
ඳහවිච්චි යන්න ඉ  ගදනහ න  රනිහර්ඹ ගර රිළ ඔවුන්ගේ 
වුභනහත් එක් එට ගඳශ ළසී තිගඵනහ. රිළ ය 

ඳහර්ලසඹක් නිගඹනජනඹ යනහද? ඔවුන් නිගඹනජනඹ යන 
ඳහර්ලසඹද? රගනක් ඳහර්ලසඹද? [ඵහධහ ිරරීභක්]  වරි. වරි. භභ 
ගටිගඹන් ිරඹන්ගන් ඔඵතුභහට ඳළවළදිිම ගන්නයි. [ඵහධහ 

ිරරීභක්] ඔඵතුභහට ගත්රු  න්නයි ිර ග . ිරඹනගොට ටික් 
රිගදනහ ගයි.  [ඵහධහ ිරරීභක්]ගභච්චාය ගරහ ථහ තභයි 
ගො ක් ිර ග . 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ග රහග  ්රලසනඹක් තිගඵනහ, රු භන්්රීතුභහ. 

 
ගරු අනුර ිනවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳසුගිඹ කඩුඩු ග  ගිවිසුභ රත්න් යේදී එඹ ෙභති 
භඩු රඹට ගවන යටට ගවිබදයවු ිරරීභට ටයුතු ගශේ නළවළ. එභ 
 පර්ණ ගිවිසුභ එිබඹට කග  නළවළ. 2007 භහර්තු 05ළනි දින 

රත්න් තඵන රද එඹ ය 10ට රංගු ඵ ්රහල වුණහ. ඒ 
රනු 2017 භහර්තු 05 න විට එභ ගිවිසුග  හරඹ රන් ්  
තිගඵනහ.  

තත් ය 10ට ගභභ ගිවිසුභ දීර්ක ිරරීග  වළිරඹහ 
තිගඵනහ ඹළයි ගභභ කයක් ගිවිසුග  වන් ්  තිගඵනහ. 
භහධය භගින් රනහයණඹ    ගතොයතුරු රනු ත්භන් කඩුඩු 

ගභභ ගිවිසුභ  ඹිබ දිර්ක ිරරීභ වහ හච්ඡහ ඳත්මින් ිටින 
ඵ හර්තහ ්  තිගඵනහ. 

ග  තත්ත්ඹ ඹටගත්  ඳළන නගින ඳවත ළටුමරට ග  

ඳහර්ිමග න්තු වමුග  ිළිබතුරු ඉදිරිඳත් යනු ෙතළයි භහ 
ඵරහගඳොගයොත්තු  ගනහ. 

01. 2017 භහර්තු 05 ළනි දිගනන් රංගුබහඹ රන්    ගභභ 
ගිවිසුභ නළත රුමත් ිරරීභට කඩුඩු ඵරහගඳොගයොත්තු 
න්ගන්ද? 

02. ිළිබතුය 'ඔ ' න  ර්ධනඹ න න ගරන තත්ත්ඹන් 
වමුග  ගභඵඳු ගිවිසුභට නළත ඵළඳීභ ිළිබඵ 
කඩුඩුට ෙති තක්ගේරු කුභක්ද? 

03. යග  ිසවරීබහඹට ඵරඳහන, කයක්හට රදහශ ගභඵඳු 
ගිවිසුභක් රත්න් තළබීභට ගඳය යන රද රධයඹන 
හර්තහක් තිගබ්ද? 

609 610 



ඳහර්ිමග න්තු 

04. ගඳය ගිවිසුභ වහ රුමත් ිරරීග  ගිවිසුග  ගනස  
ගභොනහද? රත්න් තඵනු රඵන්ගන් කුභන හරඹක් 
ගනුගන්ද? න ගිවිසුභ යට වමුග  තඵන්ගන්ද? ිරඹහ 
දළන න්න ළභළතියි රු ථහනහඹතුභනි. ග  රසථහ 
රඵහදීභ ිළිබඵ ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We will answer it tomorrow, Sir.   

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, රභහතයහංල නිග දන. රු රග්රහභහතයතුභහ ව ජහති 

්රතිඳත්ති වහ කර්ථි ටයුතු රභහතයතුභහ. 

 
ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  

Hon. Speaker, the Hon. Dinesh Gunawardena had a 
Question raised on the 7th March on Treasury Bills. 

 
ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That is the day Government ran away and abdicated.    

  
ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We did not run away and abdicate. You raised this.  

 
ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No one was here.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Member, you were not there.  

 
ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The Question was not allowed to be raised and the 

Government abdicated. The Government gave up and 

went away.  

ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
The Government did not abdicate and went away. But 

if you want a clarification, I will certainly give a 

clarification on this matter.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, please. 

 
මුදල් අමළතළාංමේ ක ු තු මකමරගර ගරු 

අරළමළතතුමළමේ  සුවිමේ අලධළනය 

මයොමු කරවීම : ගරු අරළමළතතුමළමේ 

ප්රකළය 
 றறமச்ெறன் றகரங்கள் தரடர்தறல் 

தற அமச்ெரறன் றபெட கணத்ம 

ஈர்த்ல்: ரண்தைறகு தற அமச்ெரறன் 

கூற்த 
DRAWING PRIME MINISTER‟S SPECIAL 

ATTENTION TO AFFAIRS OF FINANCE MINISTRY: 

STATEMENT BY HON. PRIME MINISTER  

 
ගරු රනිල් වික්රමිාංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

The Treasury Bills are governed by the Registered 

Stocks and Securities Ordinance of 1937 and under 
Section 2 of that Ordinance, the Minister is empowered to 

issue registered stocks, promissory notes, Bearer Bonds 

and Treasury Bonds for the purpose of raising authorized 

loans according to any law in operation at that time. 
Under Section 4, the Minister in charge of the subject of 

Finance shall, in respect of each loan to be raised, specify 

by Order published in the Gazette, the amount of money 

to be raised, the modes of raising, the rates and all other 
details.  

According to Section 5, it is only after the Order is 

gazetted that the Registrar can take steps to raise the 
loans. This procedure had been followed for some time.  

But it transpired in the Commission that it was not 

followed for some time. In fact, we have been raising 

loans but gazetting it at the end of the year. This has 
started from 1999.  

For instance, I found that the loans that were 

authorized by the Hon. K.N. Choksy was gazetted by the 

Hon. (Dr.) Sarath Amunugama as Minister in a different 
Government. This is the procedure that has been going on 

for a long time. This is not very satisfactory. On the 

whole, the legislation is also not very satisfactory. It was 

done in 1939 and no one anticipated such things. 
Sometimes you can raise the amount you want or you can 

611 612 

[රු රනුය දිහනහඹ භවතහ] 



2017 භහර්තු  21  

raise a lesser amount or you can raise a larger amount 

when the issue is taking place. That flexibility has to be 
there.  

To come out of this, what we want to do is to bring in 

legislation. First, we will be following the procedure as in 

the Ordinance. But we will bring in new legislation. We 
have asked the Attorney-General to look at it and the 

Legal Draftsman to draft it. The new legislation will set 

up a new procedure where once the Minister takes a 

decision it will be advertised in the newspapers. The 
House is in charge of public finance and we can inform 

the House of those advertisements. We have to get the 

flexibility also of raising the amount specified, a lesser 

amount or a higher amount. That is the flexibility that we 
want.  So, we are doing that.  

Then, in the legislation, we are bringing in provision 

for two other issues.  One is to declare legal all the 

Treasury Bills that have been issued so far. Some people 
may challenge it by saying that we raised money before 

the gazette was issued and therefore it is not legal. The 

other issue is, private placements. We have also had 

private placement of Bonds.  

When this Government came into power we made a 

public commitment not to have private placements but to 

have public auctions and to use some other transparent 

system. Nevertheless, private placements have taken 
place and it came out in the inquiries that there was no 

formal decision taken even on private placements. The 

question is, whether even a formal decision is sufficient. 

So, the same legislation will make all Bonds issued legal. 
Though they say all Bonds issued are valid in the hands of 

the bona fide holders, the problem may come that 

someone might challenge the Central Bank when we go to 

redeem the Bonds. Then, there will be another issue. So, 
we do not want a position like that to come up.  These 

were issued in 2008 and in 2014.  People might challenge 

and then the court will say that you cannot redeem the 

Bonds because they have not been legally issued.  

Therefore, we will bring legislation which will ensure 

that legality is attached to all Bond issues including 

private placement, and legality is attached to all Treasury 

Bills that have been issued.  

In the same process, I must say, the Minister of 

Finance has made a statement on this issue. When this 

Presidential Commission started its work, he had been 

asked by the media to clarify. He has done it. I will not 
speak at length on this because today we are debating the 

issue of debts. So, whatever you have to say on those 

statements can also be taken up and discussed during the 

Debate. I do not want to take any more time of the House, 
but I thought I would clarify the law and the measures we 

are taking. I must thank the Hon. Dinesh Gunawardena 

for having raised the issue and giving me an opportunity 

of clarifying this to the House.  

ඳනත් මකටුේඳත් පිළිගෆන්වීම 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட ெட்டதோனங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

අතුරුදශන් ව තෆනෆත්තන් පිළිබ කළර්යළය 
(පිගරටුවීම,  ඳරිඳළනය කිරීම වශ කර්තල ටටු 

කිරීම) (වාංම ධන) ඳනත් මකටුේඳත 
கரரற்பதரண ஆட்கள் தற்நற அதனகம் 

(ரதறத்தம் றர்கறத்தம் தறகமப 

றமநபற்ததம்) (றதத்ம்) ெட்டதோனம் 
OFFICE ON MISSING PERSONS (ESTABLISHMENT, 

ADMINISTRATION AND DISCHARGE OF FUNCTIONS) 

(AMENDMENT) BILL 

 

" 2016 රං 14 දයන රතුරුදවන්    තළනළත්තන් ිළිබඵ හර්ඹහරඹ 
(ිළහිටු් භ, ඳරිඳහරනඹ ිරරීභ ව ර්තය ඉටු ිරරීභ) ඳනත ංගලනධනඹ 
ිරරීභ වහ    ඳනත් ගටු ඳතිර. 

 
(රභහතය භඩු රගේ රනුභතිඹ දන්හ තිගබ්.)" 

 
පිළිගන්ලන ද්මද්  අරළමළතතුමළ වශ ජළතික ප්රතිඳත්ති ශළ 

ණරිකක ක ු තු අමළතතුමළ මලනුල  ගරු ක්හමන් කිරිඇල් 
මශතළ විිනි. 

2017 අමප්රේල් මව 04 ලන අඟශරුලළදළ  මද ලන ලර කියවිය 
ු තුයි  ද,  එය මුද්රණය කෂ ු තුයි  ද,  අදළෂ ණාංිලක අීකක්ණ කළරක 
වභළල  මයොමු කෂ ු තුයි  ද නිමය ග කරන දී.  

 

தற அமச்ெதம் பெற தகரள்மககள் ற்தம் ததரதபர 

ர அதல்கள் அமச்ெதரணர் ெரர்தறல் ரண்தைறகு 

னக்ஷ்ன் கறரறல்ன அர்கபரல் ெர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2017 ப்தறல் 04, தெவ்ரய்க்கறம இண்டரம் தொமந 

றப்தறடப்தட பண்டுதணவும் அச்ெறடப்தட பண்டுதணவும் உரற 

துமநெரர் பற்தரர்மக் குதவுக்கு ஆற்தப்தடுத்ப்தட பண்டு 

தணவும் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Presented by the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the Prime 

Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs; to be 

read a Second time upon Tuesday, 04th April, 2017  

and to be printed; and to be referred  to the relevant Sectoral 

Oversight Committee.    

 
ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නෆඟී ිටිමේය. 
தந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්්රීතුභහ. 

 
ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, භවජන යභ රඵහ ඳහර්ිමග න්තුට 
ඳත් වුණු භන්්රීයඹකු  ෙඳ නිඹභ ිරරීභ ිදු ගනොන රසථහ 
ඔහුගේ ටයුතු යගන ඹහග දී ඵයඳතශ රර්බුදඹක් ඳතින ඵ 
රිළ ඔඵතුභහගේ රධහනඹට ගඹොමු ශහ. මිනී භළරුභක් ගවන- 

[ඵහධහ ිරරීභක්] I am  not mentioning any name, Sir.  
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ඳහර්ිමග න්තු 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

No, you mentioned this issue in the morning. I will 

take action on that. We have discussed that. රද උගේත්, 
ඊගේත් භට ථහ ශහ. ිමඹභනකුත් එ හ. ඒ ළන ථහ යරහ 
භභ දළනුත් යන්න . දළන් බහග  ටයුතු ඳළඹිරන් ්රභහද ්  
තිගඵනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] රු භන්්රීතුභහ, භභ ඒ ළන 
රධහනඹ ගඹොමු යනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] ගවොයි, භභ 
රධහනඹ ගඹොමු යනහ.  

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுப ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ග  තිගේ දළනු දීභක් යනහද? ඊශඟ බහ හයඹ න තුරු 
ිටිනහද? 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ග  තිගේ භභ හච්ඡහ යනහ. රදභ කය බ ය තභයි 

තිගඵන්ගන්. භභ දළනුත් යන්න .  [ඵහධහ ිරරී ] භට බහග  
ළ  ටයුතු යගන ඹන්න රසථහ ගදන්න. [ඵහධහ ිරරීභක්] 
එතුභහ දළනුත් ශහ, රද උගේත් වමු වුණහ. භභ දළනටභත් රදහශ 

රංල භඟ හච්ඡහ යනහ. [ඵහධහ ිරරී ] 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භන්්රීරුන්ට ෙඳ ගදන්න ඳහර්ිමග න්තුට ඵළවළ. ගභොනහද 
ග  ථහ යන්ගන්?  [ඵහධහ ිරරී ] එච්චාය ගදඹක් දන්ගනත් 
නළවළ. [ඵහධහ ිරරී ] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Let me take action on that, Hon. Vasudeva 

Nanayakkara. Please leave it to me. 

 
ඳළර්ලිමේන්තුමේ රැවහවීේ 

தரரதௗன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

මතු ඳෂ ලන මය ජනළල නළය ඳරමයගර තිබිණ : 
அடுத்து எதங்குப்தத்றத்றல் தறன்தம் தறபம இதந்து: 

The following Motion stood on the Order Paper: 

 
"ඳහර්ිමග න්තුග  සථහය නිගඹන රං 7හි විධිවිධහනර ව 
2016.03.08 ළනි දින ඳහර්ිමග න්තු විින්  භත යන රද 
ගඹනජනහග  කුභක් වන් තිබුණද, රද දින ඳහර්ිමග න්තුග   රැස්    
ඳළළත්ගන හර ග රහ ර. බහ. 1.00 ිට ර. බහ. 6.30 දක්හ විඹ යුතුඹ. 
ර. බහ. 2.00 ට ඳහර්ිමග න්තුග  සථහය නිගඹන රං 7(5) ගේදඹ 
ක්රිඹහත්භ විඹ යුතු  ඹ. ර. බහ. 6.30 ට ථහනහඹතුභහ ්රලසනඹ ගනොවිභහ 
ඳහර්ිමග න්තු ල්තළබිඹ යුතු ඹ. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, there is an amendment to the above Item - Item 2. 

I will read the amendment. Accordingly, I move, 

"ඳහර්ිමග න්තුග  සථහය නිගඹන රං 7හි විධිවිධහනර ව 
2016.03.08 ළනි දින ඳහර්ිමග න්තු විින්  භත යන රද 
ගඹනජනහග  කුභක් වන් තිබුණද, රද දින ඳහර්ිමග න්තුග   රැස්    
ඳළළත්ගන හර ග රහ ර. බහ. 1.00 ිට ර. බහ. 7.30 දක්හ විඹ යුතුඹ. 
ර. බහ. 2.00 ට ඳහර්ිමග න්තුග  සථහය නිගඹන රං 7(5) ගේදඹ 
ක්රිඹහත්භ විඹ යුතු  ඹ. ර. බහ. 7.30 ට ථහනහඹතුභහ ්රලසනඹ 
ගනොවිභහ ඳහර්ිමග න්තු ල්තළබිඹ යුතු ඹ. 

 
ප්රහනය විමවන ිනන්,  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මේ ඳනත් මකටුේඳත් 

ணற உதப்தறணர் ெட்டதோனங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
I 

 

මශක් ර් අප්පුශළක  මශල්පින් ශන්ඩ් පුණළධළර 
ඳදනම (වාංවහථළගත කිරීමේ) ඳනත් මකටුේඳත 

தயக்டர் அப்தையரற தயல்தறங் பயண்ட் 

அநக்கட்டமப ன்நம் ( கூட்டிமத்ல்)  

ெட்டதோனம் 
HECTOR APPUHAMY HELPING HAND CHARITY 

FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු අනුර ිඩ්නි ජයරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு அத ெறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඳවත වන් ගඹනජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

“ගවක්ටර් රප්පුවහමි ගවල්ිළන් වෆන්ඩ් පුණයහධහය ඳදනභ ංසථහත ිරරීභ 

වහ    ඳනත් ගටු ඳත ඉදිරිඳත් ිරරීභට රය දිඹ යුතු ඹ." 

 

ගරු මේ. සී. අලතුල මශතළ 
(ரண்தைறகு பஜ.ெல. அனத்துன)  

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 
විින් වහිකර කරන දී. 
ஆபரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන ිනන් වභළ වේමත විය. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන ිනන්,  එය 

මුද්රණය කිරීම  නිමය ග කරන දී.  
ලළර්තළ කිරීම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමය ගය ය මත් ඳනත් 

මකටුේඳත වමළජ වවිබ ගෆන්වීේ ශළ සුභවළධන  අමළතතුමළ මලත 
ඳලරන දී. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, ெட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி  ெதோக 

தவூட்டல் ற்தம் னன்தைரற அமச்ெதக்கு அநறக்மக தெய்ப் 

தடுற்கரகச் ெரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 
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II 
 

ේම බල් ශුමනිමිරියන් සවුන්මඩ්න් 

(වාංවහථළගත කිරීමේ) ඳනත් මකටුේඳත 
குபபரதல் யறத்தணறபடரறன் தவுன்படன் 

( கூட்டிமத்ல்)  ெட்டதோனம்  
GLOBAL HUMANITARIAN FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 
 

ගරු  (වලද) කවින්ද මශේළන් ජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) கறந் பயரன் 

ஜர்ண) 

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana)  

Sir, I move,  
 

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Global 

Humanitarian Foundation." 
 

ගරු (වලද) තුිතළ විමේමළන්න මශත්ක ය  
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற)(றதற) துவர 

றபஜரன்ண) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
 

විින් වහිකර කරන දී. 
ஆபரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විමවන ිනන් වභළ වේමත විය. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන ිනන්,  එය 

මුද්රණය කිරීම  නිමය ග කරන දී.  
ලළර්තළ කිරීම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමය ගය ය මත් ඳනත් 

මකටුේඳත වමළජ වවිබ ගෆන්වීේ ශළ සුභවළධන  අමළතතුමළ මලත 
ඳලරන දී. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, ெட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி  ெதோக 

தவூட்டல் ற்தம் னன்தைரற அமச்ெதக்கு அநறக்மக 

தெய்ப்தடுற்கரகச் ெரட்டப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 
 

III 
 

වමවහත ාංකළ ඓතිශළික මද්ලළල ඳළරේඳරික 
නිධළරීන්මේ වාංගමය (වාංවහථළගත කිරීමේ) ඳනත් 

මකටුේඳත 
அகறன இனங்மக னரற்த ரலறரண பரன 

அதனர்கபறன் ெங்கம் ( கூட்டிமத்ல்)  

ெட்டதோனம் 
ASSOCIATION OF TRADITIONAL OFFICIALS OF THE ALL 

ISLAND HISTORICAL DEVALA (INCORPORATION) BILL 

 

ගරු (වලද) තුිතළ විමේමළන්න මශත්ක ය  
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற)(றதற) துவர 

றபஜரன்ண) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඹනජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

“භසත රංහ ඓතිවහි ගේහරර ඳහය ඳරි නිරධහරීන්ගේ ංභඹ 
ංසථහත ිරරීභ වහ    ඳනත් ගටු ඳත ඉදිරිඳත් ිරරීභට රය දිඹ 
යුතු ඹ.” 

ගරු  (වලද) කවින්ද මශේළන් ජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) கறந் பயரன் 

ஜர்ண) 

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana)  

 

විින් වහිකර කරන දී. 
ஆபரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන ිනන් වභළ වේමත විය. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන ිනන්,  එය 

මුද්රණය කිරීම  නිමය ග කරන දී.  
 

ලළර්තළ කිරීම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමය ගය ය මත් ඳනත් 
මකටුේඳත බුද්ධ ළවන අමළතතුමළ මලත ඳලරන දී. 

 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, ெட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

ெட்டதோனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி தைத்ெரெண 

அமச்ெதக்கு அநறக்மக தெய்ப்தடுற்கரகச் ெரட்டப்தட்டது. 
  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of  Buddhasasana for report. 

 
 

 

කල්තෆබීම 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, "ඳහර්ිමග න්තු දළන් ල් තළබිඹ 
යුතුඹ"යි භහ ගඹනජනහ යනහ. 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහ ල් තඵන රසථහග  ගඹනජනහ, රු දිගන්ස 

ගුණර්ධන භවතහ. 

 

 මූ අර්බුදය කෂමනළකරණය  කිරීම 

றற ததக்கடி தொகரமத்தும் 
MANAGEMENT OF FINANCIAL CRISIS  

 

[ර.බහ. 2.57] 
 

ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒහඵේධ විඳක්ඹ ගනුගන් බහ 

ල් තඵන රසථහග දී ඳවත වන් ගඹනජනහ භහ ඉදිරිඳත් 
යන්ගන් රද රගප් යගි කර්ථිඹ දළළන්ත මරය රර්බුදඹට 
ඳත් ්  තිගඵන රසථහදීයි.  

617 618 



ඳහර්ිමග න්තු 

කඩුඩුරභ යසථහ රනු 'ඳහර්ිමග න්තු' මරය ඵරඹ හිමි 
සථහනඹ වුද, රද විවිධ ගිවිසු , විවිධ ණඹ ළනී  නිහ කඩුඩු 
හරඹටත්  හ දීර්ක හරඹට ඒ ණඹළතිබහඹ රහ ඹන 

තත්ත්ඹක් ඳතී. එක්ත් ජහති ඳක්ගේ නහඹත්ගඹන් ෙති 
ග  යජඹ 2015 ජනහරි භ 08ළනි දින ඳත් යන රද රසථහග  
ිට ග  න විට පුයහ ය ගදට ළඩි හරඹක් ඳහරනඹ 

යමින් ිටී. එඹට ගඳයහතු එන , ඵරඹ රඵහ න්නහ 
රසථහග දී ශ්රී රංහ කර්ථිගේ ර්ධන ග ඹ ිඹඹට 6.5 
ඉක්භහ ගොස තිබුණි. හර්ෂි කර්ථි ර්ධන ග ඹිරන් දියුණු 

ගමින් තිබුණු කර්ථිඹ ග  කඩුඩු ඳළමිණීගභන් ඳසු ිඹුම 
ංර්ධන ටයුතු රත්හිගට හ; රුමත් උත්හවඹක් ිළිබඵ ථහ 
වුණහ. දළන් එහි ්රතිපරඹ ගරහ තිගඵන්ගන් ගභොක්ද?  හර්ෂි 

කර්ථි ංර්ධන ග ඹ  හ ළටිරහ. එඹ 4.6ට ඳභණ ඳවශට 
 හ ළටුණු ඵ දළන් යජඹභ -විගලේගඹන් භව ඵළංකු- ්රහල 
යනහ; ජහතයන්තය කඹතන ්රහල යනහ. එගේ න , 
කර්ථිඹ  හ ගවො තත්ත්ඹ තිගඵනහඹ ිරඹන ථහ 

කඩුඩුභ භහ න්නහ මිරිඟුක් ඳභණක් ඵට ඳත් ගරහ 
තිගඵනහ.  

2005දී දශ ජහති නිසඳහදනඹට හගප්ක් ණඹ රනුඳහතඹ 
ිඹඹට 91 තිබුණහ. එඹ 2014 ර්ඹ රහනඹ න විට ිඹඹට 

70 දක්හ රඩු ්  තිබුණහ. ඒ තභයි භහින්ද යහජඳක් කඩුඩුග  ළ  
ිළිබගගශේ ්රතිපරඹ. 2015 ර්ඹ රන් න විට ිඹඹට 70 
දක්හ රඩු ්  තිබුණු ගභඹ ගිඹ රවුරුේද රහනඹ න ගොට 
එක්ත් ජහති ඳක් කඩුඩුග  නහ   භත ිඹඹට 82 දක්හ 

ළඩි න රර්බුදඹක් ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ගභන්න, 
ණඹළතිබහඹ ිළිබඵ තිගඵන රර්බුදගේ එ ඳළත්තක්.  

රනික් ඳළත්ත ගභගේයි. රගප් යජඹ බහය ගදන රසථහග දී ශ්රී 
රංහග  විගේල විනිභඹ ංචිතඹ ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 

8,208ක් ඳභණ තිබුණහ. රද එඹ ග ගඹන්  හ ළටුණු 
ඵයඳතශභ තත්ත්ඹට ඳළමිණ තිගඵනහ. ෙගභරිහනු 
ග ොරයඹට හගප්ක් ශ්රී රංහ රුිළඹගල් ටිනහභ රුිළඹල් 
132ක් ඵට 2015 ර්ගේ ජනහරි භහගේ කඩුඩු බහය ගදන 

ගොට තිබුණු තත්ත්ඹ ගනස ්  රද  පර්ණගඹන්  හ ිට න 
රද ශභනහයණඹක්, කර්ථිඹ ගන ඹන්න ඵළරි කඩුඩුක් 
ඵට ග  කඩුඩු ඳත් ගරහ තිගඵනහ. රද රුිළඹල් 156 ඉක්භහ 

ගොස තිගඵන ෙගභරිහනු ග ොරයඹට ෙති ටිනහගභන් 
දිනඳතහ තත් ඉවශ නඟින රුිළඹර ඵහල්දු ් භ තුිබන් කර්ථි 
වහනිඹට ඳත් ෙති යටක් ඵට රගප් යට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. 

එඹ න් යන්න ගනොගඹක් තන්දය ිරඹහවි; න් යන්න 
ගනොගඹක් ගචානදනහ යහවි. ග  න විට කඩුඩු රවුරුදු ගදක් 
ගන ගොස රන්. රවුරුදු ගද ඳහරනඹක් ගන ගිඹ 

කඩුඩුට රද රුිළඹර සථහය ය න්න ඵළවළ. රිළ බහය දුන්න 
විගේල මුදල් ංචිතඹ ග ගඹන් ඳවශ ඵහිනහ. රු 
ථහනහඹතුභනි, ග  රවුර භහ භගේ ල් තළබීග  ගඹනජනහග  
වන් ය තිගඵනහ. එන , රගප් යජඹ බහය ගදන ගොට 

ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 1,600ක් ඉක්භහ විගේල කගඹනජන 
ඳළළතුණහ. 

 "ඹව ඳහරනඹ කහ" ිරඹන ග  පුයහගේරු ථහ දළන් 
රභළතිතුභහ ිර හ. "්රජහතන්ත්රහදඹ කහ ිරඹරහ ජිනීහරදී 

ගවො ිර හ" ිරඹරහ ිර හ. ගරනඹ ගි ගිහිල්රහ ්රචාහයඹ 
යනහ, "රුමත් කඩුඩුක් කහ" ිරඹරහ. කඩුඩුභ දළන් 
ිරඹනහ, "ගිඹ ගර්දී ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 400ට රඩු 
්රභහණඹට විගේල කගඹනජන ඵළවළරහ" ිරඹරහ. ගභන්න, 

කඩුඩුග  ්රධහනභ මුල් රක් දළන්  හ ළටිරහ. ගභළනි 
තත්ත්ඹදී  කඩුඩුට විගේල කගඹනජන එන්ගන් නළත්ගත් 

ෙයි? භභ රභළතිතුභහගන් රවන ්රලසනඹ ඒයි. ග  

තමුන්නහන්ගේරහභ යන ්රහල, රඵහ ගදන ගඳොගයොන්දු. භභ 
හරඹ න්ගන් නළවළ. රභළතිතුභහභ ගරොකුභ රහධඹට ඳත් 
වුණහ. එඹ කර්ථි රහධඹක් ඳභණක් ගනොගයි. 

මුදල් ෙභතිතුභහ ිර හ, රගප් යටට ගොක්සළන් 

ෂළක්ටරිඹක් එනහ;  රක්ඹට ළඩිගඹන් යක්හ ගදනහ ිරඹරහ. 

වුද එගවභ ිර ග ? රංහග  මුදල් ෙභති! ඒට මුල් ර 

තිඹන්න රභළතිතුභහ කුිමඹහිළටිඹට රයගන ගිඹහ. මුල් ර තිඹන 

රසථහග  රභළතිතුභහට ගත්රුණහ, ග  ගොක්සළන් 

ෂළක්ටරිඹක් ගනොගයි ිරඹරහ. ග  විධිඹට යිටන මුදල් 

රභහතයහංලඹක් න  තිගඵන්ගන්, ගරනගේ කගඹනජගඹන 

තමුන්නහන්ගේරහ ිළිබනීවිද? රද ගොක්සළන් ෂළක්ටරිඹක් 

රළගඵන්ගන් නළති ඵත්, එඹ  ්රිේධ ජහහය හයඹකුගේ තත් 

මිරිඟුක් ඵත් රගප් යගි විතයක් ගනොගයි, ජහතයන්තය 

ලගඹනුත් ්රචාහයඹ ්  වභහයයි.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි වතය හරඹක් 
තිගඵනහ.  

 
ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ථහ ගටි යරහ ග  
ගඹනජනහ ගේන්න භභ උත්හව යනහ. ගොක්සළන් ළන 

ථහ යන ගොට ගඵොගවොභ රභහරුයි, රු ථහනහඹතුභනි. 
ගවො ගරහට ඔඵතුභහ ගොක්සළන් ඵරහ ගන හිටිගේ නළවළ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ, භභ ඔඵතුභහට ගරහ ළන දළනු  දීභක් විතයයි ගශේ.  

 
ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි,  රගප් යගි කනඹනඹ, ණඹ ළනීභ 

නිහ ෙති න ඵරඳෆභ තුිබන් කර්ථි ශභනහයණඹට 

වහනිය තත්ත්ඹක්  ෙති ්  ෙති රතය, ග  න විට ෙගභරිහනු 

ග ොරර් බිිමඹන 2.5ක් ඳභණ යටින් ිළට ්  තිගඵනහ. ගභඹ  රගප් 

යගි විගේල මුදල් ංචිතඹට ඵයඳතශ ගර ඵරඳහනහ. ඒ 

ිළිබඵ විලසහඹක් නළවළ.  යටින් ිළට ්  ඹන මරයභඹ විගේල 

විනිභඹ භඟින් ණඹ රර්බුදඹ ගො  ළනීභ වහ    ළ  

ිළිබගශක් ග  කඩුඩුට නළවළ.  ගභඹ ගවේතු ගොට ගන ශ්රී 

රංහග  රඳනඹනඹන්ගන් ඵරහගඳොගයොත්තු    විගේල විනිභඹ 

උඳඹහ ළනීභට ගනොවළිර තත්ත්ඹක් ්රදර්ලනඹ යයි. ඒ නිහ 

යට කර්ථි ඳසුඵෆභට ඳත් තිගඵනහ. ඒ භඟභ රුිළඹර 

ඵහල්දු් භ, ඵඩු මිර ඉවශ ඹහභ, ජීන විඹදභ ඉවශ ඹහභ ිදු ්  ෙති 

රතය, ඵළංකු ගඳොිමඹ ඉවශ නඟිමින්, රර්බුද ෙති යමින් රුමතින් 

කගඹනජන ෙති ගනොයන යටක් ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ; 

රුමතින් යක්හ බිහි ිරරීභට ගනොවළිර වුණු කඩුඩුක් ඵට ඳත් ්  

තිගඵනහ. යහජය කඹතන ණනහක් විකුණහ දළමීභ ඳභණයි රද 

කඩුඩුට ඉතිරි ්  තිගඵන එභ කර්ථි ක්රිඹහ භහර්ඹ ඵට ඳත් 

ගරහ තිගඵන්ගන්.  

619 620 

[රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
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භගේ මිත්ර  නය ළරසු  වහ ජර  ඳහදන ෙභතිතුභහ 

ඉසයවහ ඉන්නහ.  ඔඵතුභහගේ රභහතයහංලඹට රයිති තිගඵන 
එභ කඹතනඹ තභයි ජර  ඳහදන වහ ජරහඳවන භඩු රඹ. 
ග  ගොදුයට දළන් රත්න් තඵහ ඉයයි.  

 
ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ (නගර වෆසුේ  ශළ ජ වේඳළදන 

අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்தம் 

லர்ங்கல் அமச்ெர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

වුද ිරඹන්ගන්? 

 

ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
 (ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභයි ිරඹන්ගන්. පුසේන් න  නළවළයි ිරඹන්න. It is there in 
the IMF Report. It is available. You all will say, "No."   Hon. 

Finance Minister, the next IMF tranche which is due in a 
week, has been postponed till May until you do this. ගභන්න 
ඒ කඹතන ිරහිඳඹ. රංහ විදුිමඵර භඩු රඹ, ජහති 
ජර ඳහදන වහ ජරහඳවන භඩු රඹ, ශ්රී රංහ නිජ ගතල් 

ංසථහ, ශ්රී රංහ යහඹ රධිහරිඹ ව රගප් යගි ගුන් 
ගතොටුගඳොශ වහ ඒවිගේන් ර්විස. ග හ ිළිබඵ- 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ගදක් තිගඵනහ. 

 
ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔ , භට ත විනහඩි ගදක් ළඩි ය ගදන්න. භභ ථහ 

වභහය යනහ.  

 යගි කර්ථිගේ ගක්න්ද්රීඹ රංල රඳට ගභගේ රහිමි ගශොත් 
එයින් ෙති න රබහය  ඳන්නබහඹ ිළිබඵ, භව ජනතහට ඒ 

ගේහන් රඵහ ළනීග  රභහරුභ ිළිබඵ කඩුඩු  ිරඹන්න 
ගනහ. කඩුඩුග  ෙභතිරු ගඵොගවන ගදගනක් ග  ිළිබඵ 
ගනොදළනුත්භ නිහ ගනොගඹක් ගනොගඹක් ්රහල යනහ. රගප් 

යටට  ග  ඵයඳතශ වහනිඹ ිදු ් භ නළළත්් භට ටයුතු ශ 
යුතුයි.   

රගනක් ඳළත්ගතන් ගොවි ජනතහ ගොදුරු    නිඹං 

තත්ත්ගඹන් ගො   ඒභ ව  කවහය රර්බුදඹත් නිහ  රක් 
ංයහත ජනතහගේ ජීන තත්ත්ඹ  හ ළටී  තිගඵනහ. ශ්රී 
රංහ කර්ථිඹ ිළිබඵ ජනිත ශ වළිර විලසහඹ  හ දභහ 
ෙත. විලසහඹ ගනොභළතිභ නිහත්, ඵරහගඳොගයොත්තු    

කහයගඹන් කගඹනජන ගනොඳළමිණීභ නිහත් රිළ දළළන්ත මරය 
රර්බුදඹට මුහුණ ගදනහ.  

භභ ථහ ගභගේ රන් යන්න ළභළතියි.  

In the "Daily FT" of today, an article of one of the 

former Deputy Governors of the Central Bank of Sri 

Lanka appears. I would like to refer to some sections of it, 

because last December at the tail-end of the Finance 
Minister's speech, I said that the US interest rates are 

rising; that those will rise two to three times during the 

year and as a result what will happen. When the US 

interest rates rise, all the investments run back to the US. 
They are only interested in higher interest rates and their 

profits. That is what is happening to you all today. Here, 

the former Deputy Governor of the Central Bank warns 

the Government that Sri Lanka is facing a very serious 
and deep crisis. 

  
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Your time is over, Hon. Member. 

 
ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භගේ ථහ රන් ිරරීභට ගඳය භභ ග  ථහත් ිරඹන්න 

ළභළතියි. Sir, I would like to quote from the article of the 
former Deputy Governor appearing in the "Daily FT":  

"However, in 2016, in two separate moves, the Bank’s monetary 

policy was tightened: In February, by increasing the standing deposit 

rate to 6.5% and standing lending rate to 8.0% and in July further to 7% 

and 8.5%, respectively. But these measures were too short and too late. 

It also prompted the visiting IMF mission to flag Sri Lanka that its 

Central Bank should stand ready to tighten monetary policy if  the 

money and credit levels would begin to rise. This is exactly what has 

now happened. The monetary base is now rising at the rate of 27%, up 

from 16.5% a year ago."  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you, Hon. Member.  

 
ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, භගේ ථහ ත සුසේ ගරහිරන් 
රන් යන්න . ග  ඵයඳතශ ්රලසනඹක් නිහයි, රු 

රභළතිතුභහත් ග  විහදඹට එඟ වුගඩු. රු ථහනහඹතුභනි, 
රිළ මුහුණ ගදන්ගන් unprecedented monetary crisis එටයි. 

The former Deputy Governor further says, I quote: 

".....the Central Bank’s lending to the government has skyrocketed 

recording an annual growth rate of 80% per annum. Meanwhile, the 

investments in government securities by foreigners have fallen from a 

peak of $ 3.5 billion in February 2015....." 

That is, at the time of our handing over the 

Government.  

"......to $ 1.2 billion as at the end of February, 2017. The freely 

available foreign reserves have fallen to a record low level of $ 4.7 

billion as at the end of February, 2017 whereas the country‟s debt 

repayment obligations during the next 12 month period have increased 

to $ 4.8 billion." 

That means, the foreign reserves have fallen to US 
Dollars 4.7 billion and our debt obligation, which we 

have to pay is US Dollars 4.8 billion. How is the 

Government going to balance this? He also says in his 

article, I quote: 
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ඳහර්ිමග න්තු 

"Given this scenario, Sri Lanka cannot remain oblivious to the US 

monetary policy tightening. If Sri Lanka does not follow suit, the 

remaining foreign investments in government securities by foreigners 

amounting to $ 1.2 billion might also fly out of the country. That would 

be fatal to the Sri Lanka‟s exchange rate." 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවොයි, රු භන්්රීතුභහ දළන් ථහ රන් යන්න. 
 

ගරු ිනමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ථහ රන් යන්න . ග  
 ඵන්ධගඹන් ග  කඩුඩුග  ක්රිඹහභහර්ඹ ගභොක්ද? යට 
රවුගරන් රවුරට ඳත් ය තිගඵන මරය රර්බුදඹ ිළිබඵ ත් 

ිඹුම ිළඹය දළන් රහර්ථ ගරහ තිගඵනහ. එභ නිහ ඒ 
ගනුට න්න ිළඹය ගභොනහද ිරඹරහ ඳළවළදිිම යන ගර 
භභ ගඹනජනහ යනහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගඹනජනහ සථීය ිරරීභ, රු ගලවහන් ගේභිංව භන්්රීතුභහ.  

ඊට ්රථභ රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභහ මරහනඹට 
ඳළමිගණනහ ෙති. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ටලත් වුමයන්,  
නිමය ජ කථළනළයකතුමළ  [ගරු තිාංග සුමතිඳළ මශතළ] 
මූළවනළරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்த அகனப, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு றனங்க 

சுறதரன] மனம கறத்ரர்கள். 

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

 
ගරු නිමය ජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ගලවහන් ගේභිංව භන්්රීතුභහ ථහ යන්න. 

 
[ර.බහ. 3.12] 

 

ගරු මශළන්  මවේමිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தெயரன் பெெறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, රද රු දිගන්ස ගුණර්ධන 

භන්්රීතුභහ  ඉදිරිඳත් ශ බහ ල් තළබීග  ගඹනජනහ සථීය 
යමින් භගේ ථහ කය බ යන්න ළභළතියි. රද රගප් යග  ි
කර්ථිඹ දරුණු රඳහතඹට වසු ගරහ තිගඵන ගභොගවොත 

තභයි යජඹ රගප් යගි ජනතහ විවිධ සථහයිමන් ගනොභඟ 
ඹමින් ඔවුන්ගේ සථහයත්ඹ ගඳන්න්න උත්හව යන්ගන්. 
රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, වළඵළයි, රද න විට රගප් යග  ි

ිඹුමභ රංල  හ ළටිරහ තිගඵනහ. ග  ඉතහ ඵයඳතශ 
රර්බුදඹක්. රු දිගන්ස ගුණර්ධන භන්්රීතුභහ ිර හ හගේ 
ර්තභහන යජඹ එදහ විඳක්ගේ ඉන්න හරගේදී  විගලේගඹන්භ 
්රහල ගශේ ජජු විගේල කගඹනජන  ඵන්ධයි. ඔවුන් ිර හ, 

"භහින්ද යහජඳක් යජගේ විගේල ්රතිඳත්තිඹ ව ඒ යජගේ විගේල 

කගඹනජන  ඵන්ධගඹන් දිරිදීභනහ රළගඵන්ගන් නළවළ. දණඹ 

විතයයි ිදු ගන්ගන්. ඒ ගවේතු නිහ රගප් යටට විගේල 
කගඹනජන එන්ගන් නළවළ." ිරඹරහ.  

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, රද න විට රගප් යග  ි
හර්තහ න ජජු විගේල කගඹනජනර ්රභහණඹ ෙගභරිහනු 
ග ොරර් මිිමඹන 445යි. ග  ්රභහණඹ, රංහග  යුේධඹ තී්ර ගරහ 

තිබුණු ගභොගවොතත් මීට  හ ළඩිගඹන් තිබුණහ. ඒ හරගේ 
ජජු විගේල කගඹනජනර ්රභහණඹ ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 
601යි. ඒ රනු රඳට ගඳනී ඹනහ, 2014 ඉරහ ග  කඩුඩු 
2015, 2016, 2017 දක්හ භන් යපු හරඹ තුශ ජජු විගේල 

කගඹනජනර ිඹඹට 54  හ ළටීභක් තිගඵන ඵ. ග  
විධිඹට ජජු විගේල කගඹනජන  හ ළටීභත් එක් තභයි ග  
රර්බුදඹට කඩුඩු ඹන්ගන්. ඒට මිම ගවේතු ගරහ 

තිගඵන්ගන්, ග  කඩුඩු  ඵන්ධගඹන් ගරනගේ යටරට 
විලසහඹක් නළති එයි. කගඹනජඹන් වහ ගරනගේ 
බඹහනභ යටල් 12 රතයට ඹව ඳහරන යජඹ රගප් යට ෙතුශත් 

යරහ තිගඵනහ. එළනි තත්ත්ඹක් තුශ ව ර්තභහනගේ ග  
යගි ිදු ගන දණ, ංචාහ  ඵන්ධගඹන් ඵළුමහභත් රගප් යග  ි
විගේල කගඹනජන  ඵන්ධගඹන් ්රතිඹක් ිේධ ගයි ිරඹරහ 

රිළ හටත් ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්න ඵළවළ. ග  කඩුඩුට රද 
තිගඵන්ගන් යට ඳහරනඹ ිරරීග  ගනොවළිරඹහයි; ඔවුන්ගේ 
රඹවඳත් ශභනහයණඹයි. ඔවුන් ඳසු ගිඹ රවුරුදු ගද පුයහභ 

ඳසු ගිඹ කඩුඩුග  ළරැදි ගඳන්හ ගදමින් "ඒ කඩුඩු හින්දහ ග  
කඩුඩුට ඳළළත්භක් නළවළ" ිරඹන ංල්ඳඹ තභයි ජනතහ 
තුශ ජනිත යන්න වදන්ගන්. දළන් ග ගක් මිමභ හයණඹ 
තභයි ග  ණඹ රර්බුදඹ  ඵන්ධගඹනුත් භතු ගරහ තිගඵන්ගන්. 

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, 2006-2009 ිරඹන ර් 
4 හරඹ තුශ රගප් යගි ණඹඵයතහ රුිළඹල් බිිමඹන 2,222 
ඉරහ රුිළඹල් බිිමඹන 4,160ට  හ ළඩි ගනහ. ඒ දශ 
ලගඹන් ත්ගතොත්, ර්ඹට රුිළඹල් බිිමඹන 485යි. 2010-

2014 රවුරුදු 05 හරඳරිච්ගේදඹ තුශ ග  ණඹ මුදර රුිළඹල් 
බිිමඹන 7,391 දක්හ ළඩි ගනහ. දශ ලගඹන් ර්ඹට 
රුිළඹල් බිිමඹන 646යි. [ඵහධහ ිරරීභක්] රවන්නගන ගඳොඩ් ක්. 
රවගන ඉය ගරහ උත්තය ගදන්න. රු භන්්රීතුභනි, ඔඵතුභහ 

ග  ගවොටභ රවන්න.  

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, 2015 ිට 2017 ග  දක්හ 
රගප් යගි ණඹඵයතහ රුිළඹල් බිිමඹන 9,702 දක්හ ළඩි 
ගනහ. ග  රවුරුදු ගද හරඹ තුශ, -ඳසු ගිඹ භහ 24 

හරඹ තුශ-  ඹව ඳහරන කඩුඩු රුිළඹල් බිිමඹන 2,371ිරන් 
රගප් යගි ණඹඵයතහ ළඩි ය තිගඵනහ.   

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, ග  කඩුඩු ග  ණඹ 
රයගන ගභොක්ද ගශේ ිරඹන හධහයණ ්රලසනඹ දළන් රඳට භතු 
නහ. ර්තභහන කඩුඩුග  පුනයහර්තන විඹදභ ළඩි නහ 

ිඹඹට 30ට  හ ළඩි ්රභහණඹිරන්. රගනක් ඳළත්ගතන් ඵදු 
කදහඹභ 2014ට  හ ගනටි 77,800ිරන් ළඩි යනහ. එගවභත් 
ළඩි යරහ, රුිළඹල් බිිමඹන 2,371ක් ණඹටත් රයගන 
''ගභොක්ද ග  ගශේ?''  ිරඹන ්රලසනඹ රද රගප් ය ගි ජනතහට 

තිගඵනහ. රඵහ ත් ණඹ ග  යගි ජනතහගේ ඹවඳතට 
ගඹොදන්ගන් නළතු, ග  යට කර්ථි ලගඹන් ණඹ උගුර හිය 
යරහ ග   කඩුඩු ිරඹනහ, "ඳසු ගිඹ කඩුඩු හිය යපු ණඹ 

උගුගල් තභයි ග  ළටිරහ ඉන්ගන්" ිරඹරහ.  

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, 2017 ජනහරි 26ළනි දහ 
මුදල් රභහතයහංලඹ  නිග දනඹක් නිකුත් යනහ. ඒ 
නිග දනගඹන් ිරඹනහ, ඉතිවහගේ ළඩිභ ණඹ හරිඹ න 
රුිළඹල් බිිමඹන 586 ග් භ 2019 රවුරුේගේ ිදු ශ යුතුයි  

ිරඹරහ. වළඵළයි රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, මුදල් 

623 624 

[රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
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රභහතයහංලගේ ඒ නිග දනගේභ වන් නහ, "ණඹ ව හරි 

ලගඹන් 2015දී රුිළඹල් බිිමඹන 276ක් ගරහ තිගඵනහ. 
2016දී රුිළඹල් බිිමඹන 269ක් ගරහ තිගඵනහ. ඒ  පර්ණ 
මුදර රුිළඹල් බිිමඹන 545යි" ිරඹරහ.  

ඊශඟට ිරඹනහ, "2017 ර්ගේ රුිළඹල් බිිමඹන 355ක් 

ගන්න තිගඵනහ,  2018 ර්ගේ රුිළඹල් බිිමඹන 377කුත්, 
2019 ර්ගේ රුිළඹල් බිිමඹන 586කුත් ගන්න තිගඵනහ 
ිරඹරහ. ග  තභයි විලහරතභ හරිඹ ව ණඹ මුදර. ඒ රනු 

යගි ජනතහට ඒත්තු න්න්න උත්හව යනහ, ග  තය  
ණඹ උගුරයි රිළ හියගරහ ඉන්ගන් ිරඹරහ. ඊශඟට ිරඹනහ, 
"2020 ර්ඹ ගේදී රුිළඹල් බිිමඹන 509 මුදරක් ගන්න 

තිගඵනහ" ිරඹරහ. වළඵළයි රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, භභ 
ඉසගල්රහ ිර හ හගේ ණඹ වහ හරිිමන් රුිළඹල් බිිමඹන 
545ක් ගරහ ඉයයි. ඊශඟට 2015-2017 ගේදී රුිළඹල් බිිමඹන 

2,311ක් ග  කඩුඩු ණඹ රයගන තිගඵනහ.  

රගනක් ඳළත්ගතන් ග  යගි ඵදු කදහඹභ ළඩි ගරහ 
තිගඵනහ රුිළඹල් ගනටි 77,100ිරන්. එතගොට මුදල් 
රභහතයහංලඹ නිකුත් යන ග  නිග දනඹභ ඳදන  ය ගන 

ඵළුමහභ, ත්ත ණඹ ්රභහණඹයි, ළඩිගඹන් එතු යන ඵදු 
්රභහණඹයි  රනු රගප් යගි ණඹ ග හභත් රුිළඹල් බිිමඹන 
688 ඉතුරුක් එනහ.  රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, හද 

ග  ගොනහට රන්දන්න වදන්ගන්? ගභොද ග  යට ගනොභඟ ඹරහ 
තභන්ගේ ගනොවළිරඹහ ව න්න  වදන්ගන්?  ග  රගප් යග  ි
ිදු වුණු දරුණුතභ කර්ථි රඳහතඹක්. ග්රීිගේ ෙති වුණු කර්ථි 

රඳහතඹට  හ රභහරු තත්ත්ඹට රද රිළ ගිහිල්රහ ඉන්නහ. 
ග ට විඳුභක් යජඹට නළවළ. ඳසු ගිඹ කඩුඩු විග චානඹ ිරරීභ 
ඳභණයි ත්භන් යජඹට තිගඵන විඳුභ. ඒ නිහ යජඹ මීට  හ 

ල්ඳනහහරී ටයුතු ශ යුතුයි.  

ජනතහ ඳටි තද ය නිේදී යජඹට  ඵන්ධ භළති ෙභතිරු 
ව රගනකුත් ඩු හඹභත් ඳටි තද ය න්න ඕනෆ. ජනතහට 

ඳටි තද ය න්න ිරඹරහ, ගනටි 54 සුගනඳගබනගී හවන 
රයගන එේදී යගි ජනතහට ්රලසනඹක් භතු නහ, "රිළ විතයද 
ඵදු ගන්න ඕනෆ, රිළ විතයද ණඹ ගන්න ඕනෆ, යජඹට 
 ඵන්ධ ඩු හඹභ ළඳ විඳින්න විතයද ඉන්ගන්?" ිරඹරහ.  

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, 2014 රවුරුේගේ රිළ යජඹ 
බහය ගදන ගොට තිබුණහට  හ රද ඹව ඳහරන කඩුඩු ෆභ 
පුේරගඹකුටභ, -ෆභ පුයළිගඹකුටභ- රුිළඹල් රක්ඹිරන් 

රභතය ණඹ ඵයක් එතු යරහ තිගඵනහ. රු නිගඹනජය 
ථහනහඹතුභනි, ග  කඩුඩුග  තිගඵන ගනොවළිරඹහ, ග  
කඩුඩුග  තිගඵන දුර්ර ශභනහහරිත්ඹ නිහ තභයි ගභළනි 

කර්ථි ළටුමක් රද රගප් යගි ෙති ගරහ තිගඵන්ගන්. ග ට 
තත් ඳළත්තිරන් ඵරඳහනහ ෘෂිර්භගේ රද ෙති ගරහ තිගඵන 
විනහලඹ. රද න ගොට ෘෂි නිසඳහදිත මිරදී න්න වුරුත් 

නළවළ. යජඹ ඊට භළදිවත් ගන්ගන් නළවළ. රගනක් ඳළත්ගතන් දීපු 
ගඳොගවොය වනහධහයඹ රභරභගඹන් ළිළරහ ඹනහ. තත් 
ඳළත්තිරන් බිත්තය ්  රඵහ ගදන්න වළිරඹහක් නළවළ. එභ නිහ 
ගවක්ගටඹහය රක්ඹක්, රක්ය 250,000 ්  හ රගප් යග  ි

නතය නහ. රගනක් ඳළත්ගතන් තුය දීභ සීභහ යනහ.   රු 
නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, යජඹක් විින් ෘෂි ර්භහන්තඹට 
දිඹ යුතු ලක්තිඹ රඵහ ගනොදුන්ගනොත්  ෘෂි ර්භහන්තගඹන් ජීත් 

න මිිමඹන 4.5ක් ඳභණ ඩු හඹභ ඉතහභ රයණ තත්ත්ඹට 
ඳත් නහ. 

 
ගරු නිමය ජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ රහනයි.  

ගරු මශළන්  මවේමිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தெயரன் பெெறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, භට ත තත්ඳය 30ක් 
ගදන්න.  

ෘෂි ර්භහන්තඹ නංන්න ග  යජඹට ළ  ිළිබගශක් නළවළ. 

ග  යජඹ හිතහගන ඉන්නහ, ඔවුන්ට ජන යභක් ව ඵ වුණහඹ 
ිරඹරහ. ඔවුන්ට ජන යභක් ව ඵ වුගඩු නළවළ. ග  විෘති ජන 
යභක්. විෘති ජන යභිරන් තභයි, ඳහර්ිමග න්තු ඳත්හගන 

ඹන්ගන්. ්රජහතන්ත්රහදඹ උල්රංකනඹ යරහ තභයි 
ඳහර්ිමග න්තු ඳත්හගන ඹන්ගන්. 

ඒහගේ රඹවඳත් ්රතිපර තභයි රද ිඹුම ජහතයන්තය 
දර්ලිමන් ගඳන්න්ගන්. 'ඹවඳහරනඹ' ිරඹරහ කඩුඩු 

තිබුණහට, නීතිඹ ක්රිඹහත්භ් භ  ඵන්ධගඹනුත් රගප් යට ඉතහභ 
ඵයඳතශ කහයඹට ජහතයන්තය මීක්ණරට රනු  හ 
ළගටනහ. ඒ නිහ  ්රජහතන්ත්රහදඹත්, ඹවඳහරනඹත්  ඵන්ධ 

ග  යගි ජනතහට ්රලසන ඉතිරි යරහ තභයි කඩුඩුට දහ වරි 
එිබඹට ඹන්න ගන්ගන්.  

ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
ගරු නිමය ජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You have 

thirteen minutes. 

 
[ර.බහ. 3.21] 
 

 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ (නගර වෆසුේ  ශළ ජ වේඳළදන 
අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்தம் 

லர்ங்கல் அமச்ெர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, ර්තභහන කර්ථි 

තත්ත්ඹ ිළිබඵ රගප් තරුණ ගේභිංව භන්්රීතුභහ කග ය ිම 
දළන් ථහ ශහ. එතුභහට භභ ග  රුණ ිරඹන්න ළභළතියි. රිළ 
ග  යජඹ බහය න්න ගොට එතුභහගේ දිස්රික්ඹට -රනුයහධපුය 

දිස්රික්ඹට- නශ භහර්ගඹන් ජරඹ රඵහ දීරහ තිබුගඩු ඉතහභ 
සුසේ ූමමි ්රභහණඹට. රිළ ගන ඹන ග  ළ  ිළිබගශ වයවහ,  
2019 න විට රනුයහධපුය දිස්රික්ගේ නශ භහර්ගඹන් ජරඹ 

රඵහ ළනීග  ්රතිලතඹ  රනක් ළනි ූමමි ්රභහණඹට යහප්ත 
යන්න ළ  ටයුතු යගන ඹන ඵට භභ ගඳොගයොන්දු 
ගනහ. ග  හර්ඹඹ යේදී රනිහර්ඹගඹන්භ රඳට ිදු ගනහ, 

ඔඵතුභන්රහගේ කඩුඩුගන් ඳටන් ත්ත ක්රිඹහදහභඹක් උ  
ජහති ජර ඳහදන වහ ජරහඳවන භඩු රඹ ිළිබඵ දිගන්ස 
ගුණර්ධන හිටපු ෙභතිතුභහ,- [ඵහධහ ිරරීභක්] ගභොනහ ගවන 

ිරඹන්න ඕනෆද? [ඵහධහ ිරරීභක්] ිරඹන්න, ිරඹන්න. 

 

ගරු මශළන්  මවේමිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தெயரன் பெெறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

රු ෙභතිතුභනි, භවනදයහ කශ්රිත ක්රිඹහත්භ න 
රනුයහධපුය උතුය ජර ගඹනජනහ රභඹ රද ඉතහභ භන්දහමී 
සබහඹ තභයි තිගඵන්ගන්. ෙභතිතුභනි, ඒ යහඳෘතිඹ 
ක්රිඹහත්භ ගනහද? ඒ නළතුණු කහයඹක් තභයි රඳට ගඳනී 
ඹන්ගන්. 
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ඳහර්ිමග න්තු 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඒ රනිහර්ඹගඹන්භ ක්රිඹහත්භ ගනහ. ඒ ්ර ඳහදන 
ක්රිඹහිමගේ ඹ  ්රභහද  තිගඵනහ. ඒ ්රභහද ,- [ඵහධහ ිරරීභක්] 

නළවළ. ඒහ කයණඹ ග වි. බඹ ගන්න එඳහ.  

භගේ පර්හමී රභහතය, දිගන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ ග  
විහදඹ ඳටන් න්න ගොට ිර හ,  යහජය තු ගේගඳොශ රිළ 
විකුණන්න ඹනහඹ ිරඹරහ.  

විගලේගඹන්භ රංහ විදුිමඵර භඩු රඹ, ජහති ජර ඳහදන 
වහ ජරහඳවන භඩු රඹ, රංහ ණිජ ගතල් නීතිත ංසථහ 
ළනි ්රධහන ගඳගශේ යහජය කඹතන විකුණහ දළමීභට රිළ දළන් 
ටයුතු ය ගන ඹනහඹ ිරඹරහ එතුභහ ග  බහග දී  ිර හ. ඒ 
හර ඳරිච්ගේදගේ දිගන්ස ගුණර්ධන හිටපු රභහතයතුභහ  භඟ 
භහත් ඒ කඩුඩු තුශ හිටිඹහ. ඒ ග රහග  භවහ බහඩු හහයගේ 
හිටපු ගල් තුභහ, පී.බී. ජඹසුන්දය ත්ත ක්රිඹහදහභඹක් නිහ, 
ජහති ජර ඳහදන වහ ජරහඳවන භඩු රඹ ළනි යහජය තු 
කඹතනරට  ිරිභ යහඳෘතිඹක් යන්න ඒහඵේධ රයමුදිමන් 
තඹක්ත් රඵහ දුන්ගන් නළවළ. ඒ ගනුට රුමත් ක්රිඹහදහභඹක් 
වඳුන්හ දුන්නහ. එන , ගිබන්භ ඒ කඹතනරට ිර හ 
රබයන්තය ඵළංකු වයවහ ණඹ න්න ිරඹරහ. විගේල ඵළංකු වයවහ 
ගිබන්භ ණඹ රඵහ ගන කඹතනඹ සහධීන ඳත්හ ගන 
ඹෆභට ටයුතු යන්නඹ ිර හ. ඒ ක්රිඹහදහභඹ තුශ 
රනිහර්ඹගඹන්භ කඹතනඹ ණඹඵය  ළඩි ගනහ. ඒ ණඹඵය 
ළඩි වුණහට දහත් රිළ ිරඹන්ගන් නළවළ, ග  කඹතනඹ විකුණහ 
දභන්න  සදහන  ගනහඹ ිරඹරහ. ග  ණඹඵය  තිබිඹදී 
හර්ඹක්භ ග  කඹතන න ත්තු ිරරීග  ළ  ිළිබගශ 
ිළිබඵ,  කඹතනගේ මරයභඹ තත්ත්ඹ ගො  ළනීභ ිළිබඵ, 
න්නහ ණඹර ගඳොලී රනුඳහතඹ ිළිබඵ රිළ ළරිරිමභත් 
ගන්න ඕනෆ. රිළ ඒ ිළිබඵ හච්ඡහ යමින් ළ  ය ගන 
ඹනහ.  

ග  රවුරුේද තුශ විතයක් ජහති ජර ඳහදන වහ ජරහඳවන 
භඩු රගේ  ගඹනජිත යහඳෘතිරට රුිළඹල් බිිමඹන 300ක් ළඹ 
ිරරීභට රිළ සදහන  ගනහ. නමුත් ග හ කඳසු ගන්න ඕනෆ. 
ග  හයණඹ නිහ ණඹඵය  ළඩි ගනහ. නමුත් දළන් 
තමුන්නහන්ගේරහ රඳට ිරඹනහ, ග  යටට කගඹනජන කග  
නළවළ ිරඹරහ. කගඹනජන රහ ඒභ ඹ දුයට ර හර ගරහ 
තිගඵනහඹ ිරඹරහ දළන් ගදොස ිර හ. ක ගඹනජන ග ොරර් මිිමඹන 
වහයිඹ ඳනස ණනට රඩු වුණහඹ ිරඹරහ දළන් ගදොස ිර හ. 

රඳට කගඹනජනඹ ගගනන්න න  රිළත් කගඹනජනඹ 
යන්න ඕනෆ, ඹටිතර ඳවසු රට. ඹටිතර ඳවසුභක් 
නළත්න , ග  යටට එන කගඹනජඹහ වුද? එඵළවින් - [ඵහධහ 
ිරරීභක්] ඒ වරි. ඒ න්න්දනඹ යරහ ිර හ තභයි. [ඵහධහ 
ිරරීභක්] ඒ විතයක් ගනොගයි, රුිළඹගල් රඹ ඳවත ළටුණහඹ 
ිරඹරහ දළන් ිර හ ගන්. ග ොරයගේ ටිනහභ රුිළඹල් 156ක් 
දක්හ ඉවශ ගිඹහ ිරඹරහ ිර හ.  විලහර ගර විගේල ංචිත රඵහ 
ළනීභට ගට ඳල්ටන් රයමුදගල් මුදල් තිබුණහ. ෙත්ත තභයි. රුමත් 
ට්ර ප් කඩුඩු කහට ඳසගේ Federal Reserve System එ ඒ 
ගොල්රන්ගේ rates ළඩි ශහ.  ගනත් විල්ඳඹක් නළති නිහ 
එහි ්රතිපරඹක් වළටිඹට ගට ඳල්ටන් භහභ  පර්ණගඹන්භ ඒ 
මුදර ඉත්ය ත්තහ. රුිළඹල් බිිමඹන 3ට ළඩි ්රභහණඹක් 
යටින් එිබඹට රහ ගන ගිඹහ. එයින් ෙතිවුණු ්රතිවිඳහඹ තභයි 
රගප් රුිළඹගල් රඹ රඩු් භ. ඒ රිළ ිළිබන්න ඕනෆ. ඒ 
හභහනය සබහඹ. රගප් යට විතයක් ගනොගයි, ගරනගේ 
දියුණුන වළභ යටක්භ ග  ණඹට ළටිරහ තිගඵනහ. [ඵහධහ 
ිරරීභක්] නළවළ, නළවළ. දළන් ඵළය ිරරීභ ගනොගයි ්රලසනඹ. 
ර්තභහන ගරන කර්ථි තත්ත්ඹ වරිවළටි රගඵනධ යගන 
රඳට ගදොස ිර හ න  ්රලසනඹක් නළවළ. ගභගවභ තත්ත්ඹක් 
තිගඵනහ. ඳසු ගිඹ කඩුඩු තිබුණු ගරහග ත් there was a 
world recession.  

There were problems due to the recession. It 

happened everywhere. In places like Thailand, the Baht 
went down to a negative value. So much so, everybody 

started going to Thailand to buy cheap goods. That 

happens. These things happen when foreign investors 

suddenly pull out their investments from your financial 
markets. These things have happened in the past; it may 

happen in the future. But we have to have sound fiscal 

policies. Our monetary policies have to be properly 

geared to meet this situation. That is what we are trying 
to do. In a while, I think, the Hon. (Dr.) Sarath 

Amunugama will explain to you that one of the biggest 

foreign investments is going to happen in a few days‟ 

time in Sri Lanka. This is something you started - you 
borrowed heavily from the Chinese and built up massive 

infrastructure in Hambantota. I am sure the former 

Speaker is fully aware of this. He is very happy because 

this whole project is going to bring a lot of prosperity to 
his district. 

 

ගරු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ (විමේ කළර්යභළර 
අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக-  றபெட 

தறப்ததரதப்தைகதௗக்கரண அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 

It is a US Dollar two billion project.  
 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

US Dollars two billion is going to be invested by the 

Chinese to improve not only the infrastructure but also 

the already existing Port is going to have cranes and other 
extra equipment to the value of more than US Dollars 600 

million. It is a good investment. -[Interruption.] No, what 

I am saying is you did not do this. You borrowed and left 

it for us to save the country. -[Interruption.] But in the 
meantime, you are organizing protests there. You are 

getting people to sit on the streets. Poor port workers are 

asked to sit on the road and start a massive protest.  
 

ගරු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

The Hon. Chamal Rajapaksa did not do that. 
 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

He did not do that. Do not be opportunistic. What we 

are trying to do is to save this country from the mess you 

all put. -[Interruption.] Let us not argue about that. I 

have very limited time.  Hon. Keheliya Rambukwella, 

you had better speak during your time.  

Hon. Deputy Speaker, we were there with His 

Excellency the President last night. You were also there. 

We discussed these matters. This is a National 
Government. We had a variety of issues on the matter 

pertaining to the Hambantota Port. We discussed among 
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ourselves and now we have decided to go ahead with the 

development programme of the Hambantota Port. That is 
going to bring in not only the development of the Port, 

but also an increase in the transshipment volumes which 

is almost at a zero percentage now, unless you do not 

divert the cargo that needs to come to Colombo towards 
Hambantota. That is what that has been done in the past. 

You sent the motor cars down there. Finally, the poor 

consumers had to pay more to get their cars cleared.  
 

ගරු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Rs. 35,000 per car. 
 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

But this is not going to happen in the future. We are 

not going to divert any traffic from Colombo. In 

Colombo, two terminals have already been privatized. 
There may be more terminals coming in Colombo. 

Hambantota will have one of the largest terminals which 

will have a very high throughput of containers coming in 

and landing there. So, that is going to create a paradigm 
shift in the way this country is going to go forward. Not 

only that, a massive industrial park is  going to come. The 

Chinese have undertaken to shift some of their industries 

to Sri Lanka.  

Now, look at our export basket. We have never 

diversified our export basket. From 1990, whatever 
exports we had remains the same today. Garments, tea, 

some agricultural exports - these are our traditional 

exports from 1990s onwards. It has never changed. We 

have to change that basket. So, our export basket has to 
change and we have to diversify it. Diversification cannot 

come unless some industrial nation comes and invest and 

then creates a value chain so that they will be able to 

produce components and other items for industrial output 
in this country. That will increase employment 

opportunities. This is going to create a massive 

infrastructure boom in the country. 

Therefore, what I would say is that the Hon. Dinesh 

Gunawardena has quite opportunistically tried to throw 

this brickbat at us at a time like this. But this is a time at 
which both the Opposition and the Government - 

[Interruption.] 

Yes, definitely. The Hon. Hisbullah is very keen about 

the sewerage project in Kattankudi. Yes, we are going to 

go ahead with the sewerage project in Kattankudi. We 

will definitely implement that. Now, that is another issue.   

I went to Trincomalee yesterday. There is an 

unfortunate dengue outbreak. I went to the Kinniya 
Hospital and saw what is happening there.  

 

     ගරු නිමය ජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, you are running out of time.  

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Okay, Hon. Deputy Speaker, I will wind up.  I want to 
thank our three forces and the police for having 

undertaken a massive cleanup operation in places like 

Kinniya and other areas of the Trincomalee Town. I was 

there at the Office of the Provincial Director of Health 
Services in the Trincomalee Town as well as in Kinniya 

this weekend to see what was happening regarding the 

dengue outbreak that has unfortunately claimed almost 16 

lives in that area. I must thank the Minister of Health, 
Hon. Rajitha Senaratne, officials of his Ministry as well 

as other officials of the Provincial Department of Health 

Services of the Eastern Province, for setting up a High 

Dependency Unit in the Kinniya District Hospital. That is 
the second such Unit apart from that of the District 

General Hospital, Negombo. That High Dependency Unit 

has volunteers coming from all over the country. Several 

doctors from other hospitals have come to the Kinniya 
District Hospital to assist in the efforts to curb the 

escalating rate of dengue outbreak. There are almost 

1,500 patients in that hospital. It is a small hospital in the 

middle of the town. In fact, the location of the hospital 
itself has created half the problem. There is a serious 

problem of sewerage; so gully bowsers have to be bought 

in. We have gone there and promised to do all that. We 

are taking steps to control this epidemic. But of course, in 
controlling the epidemic, the public has to co-operate. As 

a matter of fact, there are almost 800 civilian volunteers. 

They have also got together with almost 800 tri force 

personnel  as well as the police who are going around the 
entire area in the cleanup operation. I hope these efforts 

will succeed.  

I must thank all the volunteers who have come from 

all parts of the country, particularly, the doctors of the Sri 
Lanka Medical Service, who have come there to assist in 

this programme. I must thank the Hon. Prime Minister, 

who is going to have a massive youth camp there in 

Trincomalee next week. Because of that, there are more 
contingency arrangements that are being made. I am sure 

this outbreak could be brought under control very soon. I 

thank the Ministry of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine for all what has been done. I also thank the 
Opposition for having brought up this Debate today so 

that we can meet those arguments and explain to the 

country the true position today. 

Thank you. 

 

[தற.த. 3.36] 

 

ගරු එවහ. වියළමල්න්ිනරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெ. றரபந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கபப, ணக்கு தொன் 

பதெற தகௌ அமச்ெர் வுப் யகலம் அர்கள் 

குநறப்தறட்டதுபதரன, இங்கறதக்கறன்ந ட்டக்கபப்தை ரட்டப் 

தரரதௗன்ந உதப்தறணதம் இரஜரங்க அமச்ெதரண 
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தகப யறஸ்தைல்னரஹ் அர்கதௗக்கும் ன்கு தரறந் 

றடரண, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல், குநறப்தரக 

தடுரன்கமறல் ரதம் க்கதௗக்குக்கரண குடிலர் 

றடரணது, உண்மறல் எத தரரற தறச்ெறமணரக 

இதக்கறன்நது. ஆகப, அந்ப் தகுற க்கதௗக்குக் குடிலர் 

ங்குகறன்ந றடத்றபன தகப அமச்ெர் அர்கள் ணது 

டடிக்மககபறல் பகம் கரட்டபண்டுதன்த இந் 

இடத்றபன பகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்பநன்.  

தடங்கு பரய் தரடர்தரகக் கூதரறன், உண்மறபன 

கறக்கு ரகரத்றல் தடங்கு தபம்தறதமட தததக்கம் 

கூடுனரக இதக்கறன்நது. ரதௗக்குரள் தற்தக்கக்கரண 

பரரபறகள் மத்றெரமனறல் அதறக்கப்தடுகறநரர்கள். 

கறக்கறபன தடங்கறதமட அதரம் இதப்ததுபதரன ட 

ரகரத்றபன தன்நறக் கரய்ச்ெதன் ரக்கம் இதக்கறன்நது. 

அந்மகறல் அண்றத் கரனரக தடங்கு எறப்தைக்கரக 

இந் அெரங்கம் பற்தகரண்டிதக்கறன்நரண துரற 

டடிக்மககமப ரம் தரரட்டுகறன்பநரம். இதந்பதரறதம் 

இன்தம் அறகபரண மத்ற பெமகமப ங்கற அந்ப் 

தகுறறல் இதக்கறன்ந க்கமபக் கரப்தரற்தம் 

டடிக்மககமப அெரங்கம் டுக்க பண்டுதன்த 

ரங்கள் றர்தரர்க்கறன்பநரம்.  

இந் ரட்டின் ததரதபரர பர்ச்ெற தற்நறப் 

பதசும்ததரதது, ற்பதரது தௐதரறன் தததறமப் 

தரதுகரப்ததன்தது தரரற ெறக்கனரண றடரக 

ரநறத்ள்பரக த்ற ங்கறத் கல்கள் தரறறக்கறன்நண. 

தபறரட்டு தொதட்டரபர்கள் ரதௗக்குரள் 

குமநமடகறன்நம ற்தம் அந்றச்தெனரறறன் 

தபறபற்நம் அறகரறத்துள்பம பதரன்ந கரங்கபரல் 

தௐதரறன் தததறமப் தரதுகரப்ததன்தது ெறக்கனரக 

ரநறத்ள்பது. அற்கம கடந் தடம் ம்தர் ரம்ம 

படி தபறரட்டு தொதடு 444.5 றல்தன் தடரனர் ம 

வீழ்ச்ெறமடந்துள்பரகக் கதப்தடுகறன்நது. இது தற்தக்கு 

34.4 வீ வீழ்ச்ெறரகும். இபபமப அெரங்கப் 

தத்றங்கபறல் தபறரட்டு தொதடுகள் லண்டும் தபறபதம் 

பகம் அறகரறத்துள்பது. 2014ஆம் ஆண்டு அெரங்கப் 

தத்றங்கபறல் தொதடு தெய்ப்தட்டிதந் 324.3 றல்தன் 

அதரறக்க தடரனர், ற்தம் இந் தடம் ததப்தரற ரம் 

14ஆம் றகறம 309.2 றல்தன் அதரறக்க தடரனர்  

இனங்மகறததந்து தபறபற்நப்தட்டுள்பரகக் கதப்தடு 

கறன்நது. அற்கம அெரங்கப் தத்றங்கபறல் தபற 

ரட்டர்கபறன் தொதட்டு அபவு ற்பதரது மறல் 

தற்தக்கு 4.4 வீம்ம குமநமடந்துள்பரக ங்கற 

ட்டரங்கள் தரறறத்துள்பண.  

உண்மறபன ந் அெரங்கம் ஆட்ெறக்கு ந்ரதம் அந் 

அசு ற்தடுத்துகறன்ந கடன் தரமக அறகரறக்கும்ததரதது, 

அணரல் கூடுனரகப் தரறப்தைக்குள்பரது இந் ரட்டில் 

தமக்பகரட்டுக்குக் கலழ் ரழ்கறன்ந ம பற க்கபப 

ன்தம ரதம் நக்கபர தக்கபர தொடிரது. இன்மந 

றமனறபன அத்றரெறப் ததரதட்கபறன் றமனகள் 

அறகரறத்துச் தெல்கறன்நண. இந் றமன அறகரறப்தரணது, இந் 

ரட்டிதள்ப ம பற க்கதௗமட ரழ்க்மகறபன றகப் 

ததரற ரக்கத்மச் தெதத்துரகக் கரப்தடுகறன்நது. 

இன்மந இந் ல்னரட்ெற அெறபன ததரதட்கமபச் ‘ெதரெ’ 

இபன ரங்குங்கள் ன்த கூநறணரல், அது ல்னர க்கபரதம் 

தொடிரது.  தணணறல், இன்த ரட்டிபன இந் ‘ெதரெ’ 

கறமபகள் ல்னர இடங்கபறதம் றதப்தடறல்மன. குநறப்தரக 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், 

கதௗரஞ்ெறக்குடிப் தகுறறல் ரத்றம்ரன் ‘ெதரெ’ 

றநக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. குநறப்தரக ததகதல் இதக்கும் 

எதர் ‘ெதரெ’ இல் ததரதட்கமப ரங்குரக இதந்ரல், 

அர் அங்கறதந்து கதௗரஞ்ெறக்குடிக்பகர அல்னது 

ததரனன்ணதமக்பகர அல்னது அம்தரமநக்பகர தம் 

தெய்பண்டும். ஆகப, இந் றமனம அசு 

கணத்றற்தகரண்டு பதம் தன இடங்கபறல் இந்ச் ‘ெதரெ’ 

றதணத்றமணத் றநக்கபண்டும். ெரர க்கதௗமட 

ரழ்க்மகறபன, அர்கதௗமட ரழ்ரரத்றபன 

ரக்கத்மச் தெதத்க்கூடி இந்ப் ததரதட்கபறன் றமன 

அறகரறப்தை ன்தது உண்மறபன ற்தக்தகரள்ப தொடிர 

றடரக இதக்கறன்நது.   

அத்துடன், இந் ரட்டின் ததரதபரர பர்ச்ெறம 

பம்தடுத்துரக இதந்ரல், ற்தறகமப அறகரறக்க 

பண்டும்.  இந் ரட்டிபன ந்பவுக்குப் ததரதட்கள் 

இநக்குற தெய்ப்தடுகறநபர, அற்கு இமரக 

ற்தறத்ம் அறகரறக்கப்தடும்ததரததுரன் இந் ரட்மட 

ரங்கள் ததரதபரர பர்ச்ெறப் தரமக்குக் தகரண்டுதெல்ன 

தொடித்ம். ஆகப, இந் ரட்டிபன எவ்தரத தறபெத்றதம் 

எவ்தரத தகுறறதம் எவ்தரத கறர ட்டத்றததொள்ப 

பங்கமபச் ெரறரக இணங்கண்டு, அற்மநச் ெரறரகப் 

தன்தடுத்துன் தோனம்ரன் இநக்குறப் ததரதட்கதௗக்கு 

றகரக இந் ரட்டின் ற்தறப் ததரதட்கமப ரங்கள் 

அறகரறக்க தொடித்ம்.   

அதுரத்றல்ன, இன்மந ததரதபரர பர்ச்ெற 

தற்நற றடத்றபன அமச்ெர்கள் கதத்துத் தரறறக்கும் 

பதரது சுற்தனரப்தத் துமநமத் ரங்கள் அதறறதத்ற 

தெய்ரகக் கூநறறதக்கறநரர்கள். அபபதரன்த தைற 

தொதடுகமப, குநறப்தரக தபறரட்டு தொதடுகமப இங்பக 

தகரண்டு பண்டும். தபறரட்டு தொதட்டரபர்கள் 

இங்பக தற்கரண ஊக்குறப்தைக்கமபச் தெய்து அற்கரண 

ற்தரடுகமபச் ெரறரண தொமநறபன இந் அசு பற்தகரள்ப 

பண்டும்.   

இன்த ரன் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கறதந் எத றகப் 

ததரற தரறற்ெரமன ரமச்பெமண கரகற ஆமனரகும். 

இந்க் கரகற ஆமனறல் 3,800 பததக்கு பற்தட்படரர் 

பமன தெய்ணர் ன்தது அமணதம் அநறந் றடம்.  

2015ஆம் ஆண்டுக்கரண வு-தெனவுத் றட்டத்றன்பதரதும் 

2016ஆம் ஆண்டுக்கரண வு-தெனவுத் றட்டத்றன்பதரதும் 

இந்த் தரறற்ெரமனமத் றநப்தற்கரண டடிக்மககமப 

பற்தகரள்தௗங்கள்! ன்த ெம்தந்ப்தட்ட அமச்ெர்கபபரடும் 

தற ந்றரற அர்கபபரடும் ரங்கள் பதெறபணரம். ெறன 

தபறரட்டு தொதட்டரபர்கள் இங்கு ந்பதரது 

அர்கதௗடன் பதெற, ெம்தந்ப்தட்ட அமச்ெபரடு ரங்கள் 

அந் தபறரட்டு தொதட்டரபர்கமபச் ெந்றக்கமத்து , 

ரமச்பெமணப் தகுறறபன பகரக தோடப்தடப்பதரகறன்ந 

ஏர் ஆதத்ரண றமனறததக்கறன்ந அந்த் தரறற்ெரமனம 

உடணடிரகத்  றநவுங்கள்! ன்த கூநறபணரம்.  ஆணரல், 

அந்க் கரகற ஆமனம லபக் கட்டிததப்தறப் தமதடி 

அம இங்கமப்தற்கரண ந் டடிக்மககதௗம் 

பற்தகரள்பப்தடறல்மன. அந்க் கரகற ஆமனமக் 

தகரண்டுடத்க்கூடி ெலணர, தடன்ரர்க் பதரன்ந 

ரடுகபறதள்ப தபறரட்டு தொதட்டரபர்கமபக் தகரண்டு 

ந்து அமண வீணப்தடுத்றத் றநப்தன்தோனம் அந்ப் 

தகுறறபன பமனற்நறதக்கறன்ந அறகபரண இமபஞர், 

த்றகதௗக்கு பமன ரய்ப்தைக்கமப ங்க தொடித்ம். 

ஆகப, இந் றடத்றபன அசு அறகபவு கணத்மச் 

தெதத்பண்டும்.   
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அதுரத்றல்ன, ட்டக்கபப்தறதள்ப ஏட்டுத் 

தரறற்ெரமனமப் பதரன்த ெறன தரறற்ெரமனகள் கடந் 

கரனத்றததந்து தோடப்தட்ட றமனறததக்கறன்நண.  

அற்மநத் றநப்தற்கரண ந் டடிக்மககதௗம் 

பற்தகரள்பப்தட்டரகத் தரறறல்மன.  ஆகப, இந் 

ல்னரட்ெற அசு கரனத்ம இதத்டிக்கரல் இந் 

றடத்றபன கூடுனரகக் கணம் தெதத்பண்டும். இன்த 

ற்தகணப இதந் தரறற்ெரமனகமபத் றநக்கரறதக்கறன்ந 

அபபமபறல், அங்கு தைற தரறற்ெரமனகமபத் 

றநப்தற்கரண ந் தொஸ்லதைகபபர , தொன்தணடுப்தைகபபர 

பற்தகரள்பப்தடர றமனமமத்ம் ரங்கள் தரர்க்கக் 

கூடிரக இதக்கறன்நது.   

குநறப்தரக ஜணரறதறத் பரோ்தன்பதரது இனங்மகறபன 

துதரணம் ற்தம் தைமகத்மன லக்குரக ங்கற 

ரக்குதறத்ம் இந் ல்னரட்ெற உதரணற்கு எத 

கரரகும். எத தக்கத்றல் து ரட்டிபன பமனரய்ப்தை 

ங்கக்கூடி, க்கதௗமட ரழ்க்மகம பப்தடுத் 

க்கூடி தரறற்ெரமனகள் லபவும் றநக்கப்தடர றமன 

கரப்தடுகறன்நது. ததக்கத்றல் தைற தரறற்ெரமனகள் 

றநக்கப்தடர றமன கரப்தடுகறன்நது. இவ்ரநரணதரத 

றமனறல், துதரண உற்தத்றெரமனக்கரண அதற 

ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. 2015ஆம் ஆண்டு ஜணரற ரம் 

08ஆம் றகற இந் ரட்டிபன ஏர் ஆட்ெற ரற்நம் ற்தட்டு , 

ெரறரக 18 ரங்கதௗக்குள் கல்குடர தகுறறல் எத துதரண 

உற்தத்றெரமன அமப்தற்கு அதற ங்கப்தட் 

டிதக்கறன்நது. இந் துதரண உற்தத்றச்ெரமனரணது,  W.M.  

Mendis and Company Limitedஇன் றர்ரகத்துக்குக்கலழ் 

தகறன்நது. இன்த அறகபவு பதெப்தடுகறன்ந அர்ஜளன் 

பகந்றன் அர்கதௗமட தகணரண அர்ஜளன் 

அபனரெறஸ் அர்கள்ரன் இன் Chairmanஆக 

இதக்கறன்நரர். 2017ஆம் ஆண்டுக்கரண வு-தெனவுத் 

றட்டத்றல்கூட, இந்க் கம்தணறக்கு தத வீ ரறச் ெதமக 

ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. 19 க்கர் றனப்தப்தறல் இந் 

துதரண உற்தத்றெரமன அமக்கப்தட்டு தகறநது. 

கறட்டத்ட்ட 4.5 தறல்தன் - 450 பகரடி - தௐதரய் தெனறபன 

இந் துதரண உற்தத்றெரமனக்கரண பமனகள் 

டந்துதகரண்டிதக்கறன்நண.  

டக்கு, கறக்கு ரகரத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், 

அங்கு ற்தகணப அறகபவு துதரணெரமனகள் 

இதக்கறன்நண. இனங்மகறன் ெணத்தரமக றகறரெரத்துக்கு 

ற்த எவ்தரத ரட்டத்றததொள்ப துதரணெரமனகபறன் 

ண்றக்மகமப் தரர்க்கறன்நபதரது, அறகபரண 

துதரணெரமனகமபக் தகரண்ட ரட்டரக ட்டக்கபப்தை 

ரட்டம் இதக்கறன்நது. ங்கதௗமட டக்கு , கறக்குப் 

தகுறகள் கடந் தோன்த ெரப் கரனரக த்த்த்ரல் றகவும் 

பரெரகப் தரறக்கப்தட்டமரகும். இப்ததரதது த்த்ம் 

தொடிமடந்து ங்கதௗமட க்கள் ங்கபது ரழ்க்மகம 

ஏபவுக்குக் கட்டிததப்தற தகறன்நரர்கள். இவ்ரநரண 

துதரணெரமனகதௗக்கு இந் ல்னரட்ெறறல் இடறதக்கரது 

ன்த ங்கதௗமட க்கள் றமணத்றதந்ரர்கள். ஆணரல், 

அங்கு துதரணெரமன ட்டுல்ன, துதரண உற்தத்றச்ெரமன 

மப அமப்தற்கரண பமனகள் டந்துதகரண் 

டிதக்கறன்நண. இந் துதரண உற்தத்றச்ெரமன மத் 

றநக்கபண்டரம், இற்குரற பமனகமப இங்பக ஆம்தறக்க 

பண்டரம் ன்த க்கள் ங்கதௗமட றர்ப்தைக்கமபத் 

தரறறத்பதரதும்கூட, அது ற்தக்தகரள் பப்தடறல்மன. 

அந் ரட்ட க்கள் தறறறறகபரண ரங்கள் ரட்ட 

அதறறதத்றக் குதக் கூட்டத்றதம் தறபெ அதறறதத்றக் குதக் 

கூட்டத்றதம் இது ெம்தந்ரகப் தன டமகள் 

டுத்துக்கூநறபதரதும் அம ற்தக்தகரள்பப் தடறல்மன. 

பகரமபப்தற்த தறபெ ெமதறன் தெனரபர் இது 

ெம்தந்ரண றடங்கமபப் தன டமகள் 

டுத்துக்கூநறறதக்கறநரர் . அற்மநதல்னரம் லநற - 

க்கதௗமட றர்ப்மதத்ம் க்கள் தறறறறகதௗமட 

கதத்துக்கமபத்ம் லநற, பகரமபப்தற்த தறபெ ெமதறன் 

கதத்துக்கமபத்ம் லநற - இன்த ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றபன 

துதரண உற்தத்றச்ெரமன கட்டப்தட்டு தகறன்நது.  

தரறக்கப்தட்ட தகுறகபறல் ற்தகணப துதரண 

ெரமனகள் அறகரக இதக்கறன்நண. ங்கதௗமட 

ரட்டத்றல் இவ்ரநரண துதரண உற்தத்றச்ெரமனகமபத் 

றநப்தற்குப் தறனரக, ற்தகணப தறந்து இதக்கறன் 

நரண தரறற்ெரமனகமப லபத் றநக்கதொடித்ம். அதெடரக 

அறகபரண இமபஞர் த்றகதௗக்கு பமனரய்ப்தைக்கமப 

ங்கதொடித்ம். அமத்ரன் ரங்கள் கூடுனரக றர்தரர்த்து 

றற்கறன்பநரம். றற அமச்சுக்குக் கலழ் இங்குகறன்ந துரறத் 

றமக்கபம் - கனரல் றமக்கபம்ரன் இற்கரண 

அதறம ங்கறறதக்கறன்நது. கடந் 12ஆம், 19ஆம் 

றகற “ெண்பட மடம்ஸ்” தத்றரறமகறபன தபறந்துள்ப 

கட்டுமகபறல் இந் துதரண உற்தத்றெரமன தற்நற 

றடங்கள் தபறந்றதக்கறன்நண. பகரமபப்தற்த தறபெ 

ெமதச் தெனரபர் அர்கள் இது ெம்தந்ரகச் சுற்நரடல் 

ெரர்ந் தறச்ெறமணகள் உட்தட இ தறச்ெறமணகள் 

இதப்தரகப் தன டமகள் டுத்துக் கூநறத்ம் அற்மநக் 

கதத்றற் தகரள்பறல்மன. அங்கறதக்கறன்ந தறபெ ெமத, 

உள்தர் அெ றர்ரகத்துமந ஆகறற்நறன் அதறமப் 

ததநரதம் அற்நறன் ச்ெரறக்மககமபத் ட்டிக்கறத்தும் 

துதரண உற்தத்றச்ெரமன அமப்தற்கரண பமனகள் 

டந்துதகரண் டிதக்கறன்நண. ஆகப, இந் றடத்றல் 

ல்னரட்ெற அசு கூடுல் கணம் தெதத்ற , இவ்ரநரண 

துதரண உற்தத்றச்ெரமனகதௗக்குப் தறனரக ங்கதௗமட 

க்கபறன் ரழ்க்மகறல் எத ரற்நத்ம ற்தடுத்க்கூடி 

தரறற்பதட்மடகமப அமக்க பண்டுதன்த பகட்டுக் 

தகரள்கறன்பநன். இற்நறதெடரக ரங்கள் கறர, தறபெ 

ட்டங்கபறல் உள்தர் பங்கமபச் ெரறரண தொமநறல் 

இணம்கண்டு, அற்மநப்  தன்தடுத்ற உற்தத்றத்  றநமண 

அறகரறக்கும்ததரதது றச்ெரக ங்கபரல் ற்தறம 

அறகரறக்க தொடித்ம்.  

இன்த ரங்கள் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றபன 

றெரத்ம பதம் வீணப்தடுத் பண்டிறதக் 

கறன்நது; ரற்தப் தறர்ச்தெய்மககமப கூடுனரக அநறதொகம் 

தெய்து, அற்மந பப்தடுத் பண்டிறதக்கறன்நது; 

அற்கரக அறகபவு ரணறங்கமப றெரறகதௗக்கு 

ங்கபண்டிறதக்கறன்நது. டக்கு, கறக்கறபன கடந் 

தோன்த ெரப் கரனரக இடம் ததற்ந த்த் 

டடிக்மககபறணரல் அங்குள்ப அறகபரண குபங்கள் 

தூர்ந்துபதரத்ள்பண. அறகபரண குபங்கள் தரமணக்கு 

உர றமனறல் தரறப்தமடந் துள்பண. ட்டக்கபப்தறபன 

கறட்டத்ட்ட ததக்கு பற்தட்ட இவ்ரநரண குபங்கள் 

இன்தம் தைணமக் கப்தடரல் இதக்கறன்நண. இந்க் 

குபங்கமபப் தைணமப்தன் தோனதொம் அற்தடன் இமந் 

அறகபரண றெர வீறகமப பப்தடுத்துன் தோனதொம் 

றெர உற்தத்றறல் கூடுனரண ரற்நத்ம ற்தடுத் 

தொடித்ம்.  

இதறரக, இந் உரற ெமதறபன இன்ததரத 

றடத்ம ரன் கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்பநன். குநறப்தரக 

கடந் அெறன் கரனத்றபன தொன்தணடுக்கப்தட்டரண ெறன 

அதறறதத்ற ெரர்ந் கட்டிட பமனகள் இமடறதத்ப் 

தட்டிதக்கறன்நண. அறதம் குநறப்தரக ட்டக்கபப்தறதள்ப 

தரட்டரபறதைத்றல் ட்டுகதக்கரண  றகப்ததரற தனகக் 
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கட்டிடதரன்த 90 றல்தன் தௐதரய் தெனறத்துக் 

கட்டப்தட்டு தர்த்றமடர றமனறல் மகறடப்தட் 

டிதக்கறன்நது. அமண தொதமரகப் தர்த்ற தெய்ற்கு 

இன்தம் 146 றல்தன் தௐதரய் பமப்தடுகறநது . அவ்ரத 

அமணப் தர்த்ற தெய்ரறட்டரல், ற்தகணப தெனறத் 

90 றல்தன் தௐதரத்ம் வீரகப் பதரகறன்ந றமனமப 

ற்தடும். அத்துடன், ட்டக்கபப்தறதள்ப ெந்றதபறறல் 

தொறபர தக்கரண எத கட்டிடம் 8 றல்தன் தௐதரய் 

தெனறத்துக் கட்டப்தட்டு அதுவும் தர்த்ற தெய்ப்தடரல் 

இமடறதத்ப் தட்டிதக்கறன்நது. அந்க் கட்டிடத்ம 

தொதமரகக் கட்டிதொடிப்தற்கு இன்தம் 22 றல்தன் 

தௐதரய் பமப் தடுகறன்நது. அதுபதரன்த இததைத்றபன 

எத tennis court, 4 றல்தன் தௐதரய் தெனறத்துக் 

கட்டப்தட்டு ந்து. அந் பமனகதௗம் இமடறதத்ப் 

தட்டிதக்கறன்நண. அம தொதமரகப் தர்த்ற தெய்ற்கு 

இன்தம் 6 றல்தன் தௐதரய் பமப்தடுகறன்நது. ஆகப, 

கடந் அெறல் தொன்தணடுக்கப்தட்டு தர்த்ற தெய்ப்தடர 

றதக்கறன்ந இவ்ரநரண கட்டிட பமனகமப அவ்ரபந 

றட்டுறடரல், அற்மநத் தரடர்ச்ெறரக பற்தகரண்டு, 

றமநவுதெய்து தரத இந் அெறடம் ரம் 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநரம். ன்நற.  
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ගරු කබීර් ශළෂීේ මශතළ (රළජ ලලවළය වාංලර්ධන 
අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம் - அரச பதாழில்முயற்சிகள் 

அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, බහ ල්තඵන රසථහග  
ගඹනජනහ  ඵන්ධගඹන් රදවස දක්න්න ඉ  රඵහ දුන්නහට 

ඔඵතුභහට ගඵොගවොභ සතුතියි.  රගප් යගි  ඳත්ිමන් 
්රගඹනජනඹ ගනොත් යටක් වළටිඹට රිළ ඳත් ගරහ තිගඵන ඵ 
භට ිගතනහ. රගප් යගි සහබහවි  ඳත්, රගප් දළනුභ, ශ්රභ 
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ටයුතු යරහ තිගඵනහද? එ ඳළත්තිරන් ඳගේ වළගඳන මුතු 
ගඵල්රහ ඳළත්තට විි යරහ, ගොසේ ගඵල්රහ ගඵල්ගල් එල්රන් 

ඉන්න රඳට ගරහ තිගඵන්ගන් ෙයි ද ිරඹරහ හිතන්න පුසේන්.  
ගවොභ ග දිහ තභයි ඳහර්ිමග න්තු. රිළ නිතයභ ගේලඳහරන 
ලගඹන් ගදඳළත්තට ගරහ ගභභ ජහති රයමුණ ළන ගනොි තහ 
ගේලඳහරනඹ ශහ මික්, මිම ්රලසන විඳුග  නළවළ. ඳළළති 

යජඹ කර්ථි ව භහජීඹ ලගඹන්  යටට යපු භවහ විනහලඹ රිළ 
ඳශමුගන්භ ගත්රු  න්න ඕනෆ. කර්ථිභඹ ලගඹන්, 
භහජභඹ ලගඹන් රිළ ඉතිවහගේ යේදහ ත්ත තළන් නිළයදි 

යන්න න ; ඒ ගනස යන්න න , ග  යට නිසඳහදිත 
කර්ථිඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ ිරරීභට ඹ  ඹ  ිළඹය න්න 
ඕනෆ. ිළඹය ළනීභ ගරගවි නළවළ. ඒ රභහරුයි.  

2 0 1 5 ර්ගේ භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහ  
ජනහධිඳතියණඹට ිමන්භ ඹන්ගන්, භභ එදහ ිර හ හගේ 
සුභනදහ ිරඹන ගජයනතිලග දිඹහ ිරඹපු නිහ ගනොගයි. ග  යග  ි

තිගඵන කර්ථි රර්බුදඹ, ණඹ උගුර එතුභහගේ කර්ථි 
විගලේඥරු, උඳගේලරු ඳළවළදිිම යරහ දුන්නහට ඳසු ිමන් 
ජනහධිඳතියණඹට ඹන්න එතුභහ තීයණඹ යනහ. ගිබන්භ 

ගරොකු රර්බුදඹට ඹනහ ිරඹරහ දළන ගන තභයි එභ 
ජනහධිඳතියණඹට ඉදිරිඳත් න්ගන්. "ඳයදියි." ිරඹරහ හිතුග  
නළවළ. දළන් රගඳන් රවනහ, "ග  කඩුඩු යන්ගන් ගභොක්ද?" 
ිරඹහ. "ළ ක් නළවළ." ිරඹරහ ිරඹනහ. යහජඳක් ඳහරන හරගේ 

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි,  ්රදර්ලනහදී ංර්ධනඹක් 

ගනො "ංදර්ලනඹක්" තභයි රිළ දළක්ගක්. නමුත්, ඒ ්රදර්ලනහදී 
ගබෞති ර්ධනඹ ගනුගන් රිළ ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන්; රගප් 
විලසහඹ තිගඵන්ගන් ළඵෆ ංර්ධනඹක් වදහ න්නයි. ග  යග  ි
ධයණීඹ ංර්ධනඹක්  ෙති යන්නයි. ඒ ගරගවි නළවළ. රිළ 

ඒට ළඳ ගන්න ඕනෆ. ග  ිරඹභනක් රිළ රවරහ තිගඵනහ, 
"ණඹට ල්ිම රයගන භඟුල් හරහ ණඹ ගහ න්න ඵළරි 
වුණහභ බිරි දික්හද යනහ." ිරඹරහ. ඒ දසර ටයුතු 

ගශේ එළනි ංර්ධනඹක් ෙති යන්නයි.  

ඒ විධිඹට ණඹට ල්ිම රයගන භඟුල් යරහ රන්තිභට 
යන්න ඵළරි ගනගොට බිරින්දෆත් දික්හද යන තයභට යට 
තල්ුම යරහ තිබුණහ. රඳට න්න පුසේන් ෆභ ණඹක්භ 
යහජඳක් භවත්තඹහ ත්තහ. ඒ දසර රුිළඹල් 100 ණඹ 

මුදරක් රයගන රුිළඹල් 70 ළ  යරහ, රුිළඹල් 30ක් 
හක්කුග  දහ ත්තහ. ඒ හභහනය ගදඹක්. ඉතින්, යට  ඉසයවට 
ඹන්ගන් ගොගවොභද? කර්ථි ංදර්ලනඹයි, කර්ථි 

ංර්ධනඹයි රතය ගරොකු ගනක් තිගඵනහ. ඒගන් ෙති 
ගච්චා වහනිඹ ග  යට ගත්රු  න්න ඕනෆ.  

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, රභයිරි පීරිස භවතහ 
හඹනහ යපු රපරු ිංදුක් භට භතක් නහ. ඒ ිංදුග  ඔහු 
ිරඹනහ,"භ ට භගේ ගනොන භගේභ කදයඹක් තිබුණහ." ිරඹරහ. 

ඒ හගේභ යහජඳක් ගයජිභගේ ජ මිතුයන්ට එභ ිංදු ගඳොඩ් ක් 
ගනස යරහ ිරඹන්නත් පුසේන්. ඒ රනු, "භට භගේ ගනොන 
භගේභ භන්දියඹක් භල්හගන් තිබුණහ." ිරඹරහ ිරඹන්නත් 

පුසේන්. ඒ හගේ ගේල් තභයි ිේධ වුගඩු. රයිතිහයගඹන නළති 
ගල්, රයිතිහයගඹන නළති හවන, රයිතිහයගඹන නළති ඉ  , 
රයිතිහයගඹන නළති ණඹ ග  වළභ ගදඹක්භ ඳසු ගිඹ හරගේ 

ිේධ ගච්චා ගේල්. ග හ දළන් තළනින් තළන භතු ගනහ. 
රයිතිහයගඹන නළති ඉ   භතු ගනහ, හවන භතු ගනහ, ඒ 
හගේභ ණඹත් භතු ගනහ.  රද, ග හ ත්තු මිනිගවක් නළවළ. 

ඒහ තභයි ්රධහනභ ්රලසන. ඒ විධිඹට ගොල්රහපු රඹ ග  යට 
රසථහය යන්නට වදිිගේ කඳහු ඵරඹ න්න එ එ රභ 
ගඹොදනහ ෙති. රය, ගොගඵල් නයහඹක් ඳහවිච්චි යරහ කඩුඩු 
යන්ගන් ගභොක්ද? "ගභොකුත් යන්ගන් නළවළ"යි ිරඹන ග  

නයහඹ දිටභ ිරඹහගන ඹන්න උත්හව යනහ. රිළ  ෙත්තටභ 
යන්ගන් ගභොක්ද? 2015 ව 2016 රවුරුදුර  විහ ත යුතු 
කර්ථි ්රලසන ණනහට රඳට මුහුණ ගදන්න ිදු වුණහ. රිළ 

බහය ත්ගත් ණඹට භඟුල් හරහ ණඹ ගහ න්න ඵළරි වුණු 
දික්හද ගච්චා, ගර  වුණ බිරික්.  

ඒත් එක් එන ්රලසන යහශිඹටයි රිළ ය වන්ගන්. ඒ බිරි 
සු යරහ ICU එගන් එිබඹට න්න රිළ උත්හව යනහ. 
ඒ ගල්ි ළ ක් ගනොගයි. ඒ ණඹ උගුගරන් එිබඹට එන එ 

තභයි රු රභළතිතුභහගේ ඳශමුළනි රභිගඹනඹ වුගඩු. ඒට 
ළ  ිළිබගශක් වදන්න රත්තිහයභ දහ න්නයි රලය වුගඩු. 
ංර්ධනඹ ඉසයවට ගන ඹන්න ලක්තිභත් රත්තිහයභක් 

රලයයි. ව ඵ යන ෆභ රුිළඹල් ිඹඹිරන්භ රුිළඹල් 95ක් 
ඳභණ ණඹ ගන්න ඹනහ න  ංර්ධනඹ යන්න මුදල් ඉතිරි 
ගන්ගන් ගොගවොභද? ඉතින් වළභ රුිළඹල් ිඹඹිරන්භ රුිළඹල් 

95ක් ග  යගි ෆභ පුයළිඹකුභ ණඹ ගනහ න  ඒ 
ගරගවි රභිගඹනඹක් ගනොගයි.  

රිළ 2015 ඳශමු භහ නඹට හගප්ක් 2016 ගර් රදහශ 

හරඹ තුශ රංහග  කදහඹභ රුිළඹල් මිිමඹන නරක් 
ඳණසනදවස ඳන්ිඹ ඳණසතුගන් ිට රුිළඹල් එක්ගනටි 
එක්රක් රසදවස තිසඑ දක්හ ිඹඹට 23ිරන් හර්තහත 
ර්ධනඹක් රඵහ තිගඵනහ. ග  යගි කදහඹභ 2015 - 2016 රතය 

ිඹඹට 23ිරන් ළඩි යරහ තිගඵනහ.  
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යහජඳක් ඳහරන හරගේ දෂිත ඳරිඳහරනඹක් තිබුණහ. ඒ 

හගේභ දුර්ර කදහඹ  ශභනහයණඹක් තිබුණහ. තභන්ගේ ජ 
මිතුයන්ගන්, ගොන්ත්රහත්රුන්ගන්, ජහහය රුන්ගන් 
ඵදු රඹ ගශේ නළවළ. ඒ නිහ යගි කදහඹභත්  හ ළටුණහ.  දළන් 
රිළ ඒ ගනස යගන ඹනහ. නමුත්, එ ඳහයභ එඹ ඔන්න 

ඵළවළ. නමුත්, රවුරුේදක් ෙතුශත ඒ ිඹඹට 23ිරන් රිළ 
ර්ධනඹ ය තිගඵනහ. ළඩි    කදහඹගභන් රිළ  යරහ 
තිගඵන්ගන් ගභොනහ ද? ඒගන් ණඹ ගඳොලී ග් භ වහ මුදල් 

ගන් ශහ;  රුිළඹල් දවදහවිරන් යහජය ගේඹන්ගේ ළටුප් ළඩි 
ශහ. ඒ ිඹල්රභ ගන්න ර්තන විඹද  ිඹඹට 7.9ිරන් ළඩි 
ගරහ තිගඵනහ. ඉතින් රිළ ගභොක්ද යන්ගන් ිරඹරහ රවනහ 

ගන්. ග  මුදල් උඳඹරහ, කදහඹ  ළඩි යරහ, ඳඩි ළඩි යරහ ග  
මුදුමත් නළත ගඳොදු ජනඹහට රඵහ දීග  ළ  ිළිබගශ රිළ 
ක්රිඹහත්භ යනහ.  

ඒ හරඹ තුශභ රිළ ්රහේධන විඹදභ ිඹඹට 18.2ිරන් ළඩි ය 
තිගඵනහ. යග  ිංර්ධනඹ වහ රභත් මුදල් ළඩි යරහ ඒ 

්රහේධන විඹදභ වයවහ රලය කගඹනජන ිරරීභ වහ රිළ ටයුතු 
ය තිගඵනහ. ඉතින්, ළ   යරහ නළවළ ිරඹරහ ිරඹන්න 
පුසේන්ද? එදහ  යහජඳක් යුගේ න  මිිමඹන 10 ළ  

ගරුහභ මිිමඹන 20ක් විඹද  යරහ එඹ ්රචාහයඹ යනහ. 
එගවභ තභයි මුදල් නහසති ගශේ. රිළ රද ්රචාහයඹ ගනොයන එ, 
රිළ යන ළ   ිරඹන්ගන් නළතිභ රගප් රඩු ඳහඩුක් ගන්න 

පුසේන්.   නමුත්, රිළ විලහර ළ  ගොටක් යගන ඹනහ.  

රංල ලගඹන්, ක්ගේත්ර ලගඹන් ත්ගතොත්, ගො  නළඟීග  
ර්භහන්තගේ ිඹඹට 14.9 ර්ධනඹක් රඵහ තිගඵනහ, 
Manufacture of metal products ිඹඹට 28ිරන් ළඩි ගරහ 
තිගඵනහ, යඵර් ව ප්රහසටික් රංලඹ ිඹඹට 17.9ිරන් ර්ධනඹ 

ගරහ තිගඵනහ, උඳයණ ව ඹන්ගත්රනඳයණ රංලගේ ිඹඹට 
14 ර්ධනඹක් ෙති ගරහ තිගඵනහ. ගේහ රංලඹ ත්තහභ 
මරය ගේහර ිඹඹට 12.4 ළඩි ් භක් තිගඵනහ, යක්ණ 

රංලගේ ිඹඹට 7.5 ළඩි ් භක් තිගඵනහ, විදුිම ංගේලන 
රංලගේ ිඹඹට 7.3 ළඩි ් භක් තිගඵනහ, රධයහඳන රංලගේ 
ිඹඹට 7.5 ළඩි ් භක් තිගඵනහ, IT sector එගක් ිඹඹට 7.1 
ළඩි ් භක් තිගඵනහ.  ඉතින් ග  ංර්ධනඹ ණඹ උගුරක් භළද 

යපු ංර්ධනඹක්ඹ ිරඹන එ භත තිඹහ න්න ඕනෆ.  

ණඹ ළන ගඵොගවන රඹ ගඵොගවන ගේල් ිර හ. භට ගත්ගයන 
වළටිඹට, භහ දළපු ණන් හිරවු රනු,  භව ඵළංකු, බහඩු හහයඹ 
වති යපු ණන් හිරවු රනු, ග  ය තුශ විගේල ණඹ 
හරි ව ගඳොලී ගන්න ගන් යන්න න මුදල් ්රභහණඹ 
ග ොරර් මිිමඹන 4,088යි.  2018 ව 2019 යරදී එඹ 
ිළිබගිබන් ග ොරර් මිිමඹන 4,144ක් ව ග ොරර් මිිමඹන 3,743ක් 
නහ. ඒ රනු, 2017 ිට 2026 දක්හ  හරඹ තුශ ගභභ යජඹ 
ගවිඹ යුතු විගේල ණඹ ව ගඳොලී ටිනහභ ග ොරර් මිිමඹන 
32,196ක්. එන , දශ ලගඹන් ත්තහභ රුිළඹල් මිිමඹන 
වහයගනටි රටරක් විිනදවස වහයිඹඹක්. ඒයි 2026 
නතුරු රිළ ගන්න තිගඵන ණන. 2017 ගර්  -ග  ගර්-  
ිට 2020 දක්හ ත්තහභ, ඒ රවුරුදු තුන වතය තුශ ඳභණක් රිළ 
ගවිඹ යුතු විගේල ණඹ ව ගඳොිමඹ රුිළඹල් මිිමඹන ගදගනටි 
ගදරක් රසදවස වඹිඹඹක් නහ. ග  ණන් හිර  දිවහ 
ඵළුමහභ, "යට ංර්ධනඹ යන්න මුදරක් ඉතිරි ග විද?" 
ිරඹරහත් රිළ හිතන්න ඕනෆ. රු රභළතිතුභහට ග  ඵය ය 
වගනයි ග  කර්ථිඹ ගො  නඟන්න ිේධ ගන්ගන්. ග ගක් 
ඵළරෑරු භ රිළ ගත්රු  න්න ඕනෆ.  

2005 භහින්ද යහජඳක් භවතහ කඩුඩු බහය න්න ගොට ඒ 
ගරහග  ගවිඹ යුතු භසත ණඹ ්රභහණඹ වුගඩු රුිළඹල් ගනටි 
ගදරක් දවතුන්දවස නිඹ ඳණසතුනයි.  

2015 ය න විට -භහින්ද යහජඳක් භවතහ ඹනගොට, රිළ 
කඩුඩු බහය න්නගොට- රිළ ගවිඹ යුතු භසත ණඹ ්රභහණඹ 

රුිළඹල් ගනටි වත්රක් තිසනදවස එිඹ රනයි. ඒ 
ිරඹන්ගන් ණඹ ්රභහණඹ රුිළඹල් ගනටි ණනිරන් ළඩි ගරහ 
තිගඵනහ. භසත ණඹ ්රභහණඹ රුිළඹල් ගනටි වත්රක් 
තිසනදවස එිඹ රනයි. එතගොට භහින්ද යහජඳක් 
භවත්භඹහගේ ඳහරන හරගේදී රුිළඹල් ගනටි ඳන්රක් 
ඳනසදව ළඩි ් භක් ිදු ගරහ තිගඵනහ. ඉන් ළඩි ්රභහණඹක් 
ණඹ රයගන තිගඵන්ගන් යුේධගඹන් ඳසු ිරඹන එ භභ 
විගලේගඹන්භ වන් යන්න ඕනෆ. ග හ යුේධඹට ත්ත ණඹ 
ගනොගයි.  

භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහගේ යජඹ හරගේදී රධි ගඳොලී 
රනුඳහත ඹටගත් විගේල හණිජ ණඹ විලහර ්රභහණඹක් රඵහ 
ත්තහ. ජහතයන්තය  සවරී ඵළඳු ය විලහර ්රභහණඹක් රඵහ 
ත්තහ. ඒ ත්ත ිඹුමභ ණඹ ්රභහණඹ දළන් කඳසු ගන්න ිදු 
ගරහ තිගඵනහ. 2006 ගර් ඳළළති රුිළඹල් මිිමඹන 
වතිබසරටදවස වහයිඹ වතිබසවතක්    විගේල හණිජ ණඹ 
්රභහණඹ 2014 ය න විට රුිළඹල් මිිමඹන එක්ගනටි 
එක්රක් වළටවතයදවස වහයිඹ වළත්තෆක් දක්හ ර්ධනඹ 
වුණහ. ඒ ිරඹන්ගන් ඒ රහභහනය ර්ධනඹක්. ඒ ර්ධනඹ 
ත්තහභ ිඹඹට 2,300 ර්ධනඹක් ිදු ගරහ තිගඵනහ, ඒ 
රවුරුදු රට ෙතුශත.  විගේල හණිජ ණඹ ්රභහණඹ ළඩි ් භ ිඹඹට 
2,304යි. ඉතින් ග  මුදල් ්රභහණඹ රයගන කගඹනජනඹ යරහ 
තිගඵන්ගන් ගොගවොභද ිරඹන එ තභයි ්රලසනඹ.  

 

ගරු නිමය ජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ෙභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ගන්    හරඹ රන් ගමින් 
ඳතිනහ. 

 

ගරු කබීර් ශළෂීේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

භභ ථහ රන් යනහ, රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි. 

ණඹ ළනීග  ්රලසනඹක් නළවළ. රිළත් ණඹ න්නහ. නමුත් 
ණඹ ළනීග දී රිළ ඒ ණඹ කගඹනජනඹ යන්ගන් ගොතළනටද 
ිරඹරහ ඵරන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ ඔහු ඒ ත්ත 
ණඹ කගඹනජනඹ ගශේ කදහඹ  උඳඹන යහඳෘතිරටද? ඉන් 
එක් තභයි ව ඵන්ගතොට යහඹ. භභ ග  බහට ිරඹන්න 
ළභළතියි, ඒගන් රිළ තම තඹක් ව ඵ යරහ නළවළ ිරඹරහ. 
භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොශ, සරිඹළ ක්රිි ක්රී හංණඹ, 
ව ඵන්ගතොට ජහතයන්තය  භන්ත්රණ ලහරහ, ගනොගයොච්ගචානගල් 
විදුිම ඵරහහයඹ, ගනසේ  කුුමන කදී ලගඹන් යපු යහඳෘති 
ංර්ධන යහඳෘතිද, න්දර්ලනද ිරඹන එ රඳට ඳළවළදිිම 
ගඳනී ඹනහ. ඒ ණඹ ගන්න ඒහයින් රිළ තඹක් ව ඵ යරහ 
නළවළ. දළන් රිළ ඒ වයන්න ළ  ිළිබගශක් වදහගන ඹනහ. 
ඒ රත්තිහයභ තභයි දළ ග . ඒ නිහ තභයි චීන යජඹත් එක් 
හච්ඡහ යරහ ව ඵන්ගතොට යහඹ රවුරුදු 99 ඵේදට රඵහ 
දීරහ, වවුල් යහඳහයඹක්  ඵන්ධ යගන ඒ දියුණු යරහ, 
ඒගක් ණඹ ටි  පර්ණගඹන්භ ඉත් යරහ, යගි එ 
පුයළිගඹකුටත් ඒ ණඹ ඵයක් ගනොන විධිඹට ටයුතු 
යන්ගන්. ඒ හගේභ රිළ ගභොණයහර, ව ඵන්ගතොට, භහතය 
්රගේලිමන් රක්ය දදව ්රභහණඹක් රයගන 
ර්භහන්තපුයඹක් ෙති යරහ, ර්භහන්ත දවට ළඩි 
්රභහණඹක් කය බ ිරරීභටත් ටයුතු යනහ.  

රිළ කගඹනජනඹ යරහ තිගඵන්ගන් ගොගවේද, රිළ ළ  යරහ 
තිගඵනහද, නළේද ිරඹන එ ඵරන්න ඕනෆ. ගබෞති 
 ඳත්ිමන් විතයක් යටක් වදන්න ඵළවළ. රගප් කගඹනජන ළන 

ඵරමු. රිළ එ ඳළත්තිරන් යජගේ ගේඹන්ගේ ළටුප් රුිළඹල් 
10,000ිරන් ළඩි ශහ; ගඳෞේිම රංලගේ ළටුප් රුිළඹල් 
2,500ිරන් ළඩි ශහ; භෘේධිඹ ිඹඹට 200ිරන් ළඩි ශහ; 

භවගඳොශ ශියත්ඹ රුිළඹල් 2,500 ිට රුිළඹල් 5,000 දක්හ 

637 638 



ඳහර්ිමග න්තු 

ළඩි ශහ. රිළ වළභ ග්රහභ නිරධහරි භටභ රුිළඹල් රක් 10ක් 
තුන්න ටඹටත් කගඹනජනඹ යරහ තිගඵනහ, ග්රහමීඹ 
ංර්ධනඹ වහ. නිහ නළති රඹට නිහ රඵහ දීභ වහ රිළ 

රක් ඳව නිහ ළ ටවන කය බ යරහ තිගඵනහ. ඒ 
හගේභ නිහ ස ිරරීභට ිගභන්ති ගඵදහ දීග  ළ ටවන 
ෆභ භභ ක්රිඹහත්භ යරහ තිගඵනහ. රතයලය ඖධ 

ර් 48 මිර රඩු ශහ. ඒ හගේභ ඳහල් ඹන ි සු දරුන් රක් 
45ට රිළ ගෞය යක්ණඹක් රඵහ දීරහ, ඒ වහ ඹන විඹදභ යජඹ 
බහය න්නහ රයුරින් ළ  ිළිබගශක් කය බ යන්න ටයුතු 

යරහ තිගඵනහ. ගභන්න ග  ළ  ිඹල්රභ යමින්, ග  යට 
විලහර ණඹ ඵයක්, ණඹ උගුරක් ෙතුශත හිය ගරහ තිබිඹදී, ග  
ංර්ධනඹත් ඉදිරිඹට ගන ඹන්න රිළ ළරසු  යරහ තිගඵනහ. 

ග  යගි කර්ථිඹ නිසඳහදිත කර්ථිඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ 
ිරරීභට රලය රඩිතහරභ දභරහ, 2017 ගර් ිට රිළ ටයුතු 
යන්න සදහන , රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි. සතුතියි. 

 

ගරු නිමය ජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Next, the Hon. M.L.A.M. Hisbullah. You have ten 

minutes. 
 

[தற.த. 4.05] 
 

ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. ගරවහබුල්ළ මශතළ (පුනරුත්ථළඳන ශළ 
නෆලත ඳිනාංික කිරීම රළජ අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் - 

தைணர்ரழ்பறப்தை ற்தம் லள்குடிபற்ந இரஜரங்க  

அமச்ெர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம். 

தகப தறறச் ெதரரகர் அர்கபப, ரட்டின் 

ததரதபரர றமனம தரடர்தரண இந் றரத்றபன 

கனந்துதகரள்றல் ரன் றகவும் கறழ்ச்ெறமடகறன்பநன். 

அல்யம்துதல்னரஹ்! குநறப்தரக இந் ரட்டின்  ததரதபர 

ரரணது அெறல் கட்ெறகதௗக்கு அப்தரல், இண,  

பததரடுகதௗக்கு அப்தரல் ல்பனரதம் என்ததட்டுச் 

ெறந்றத்துச் தெற்தட பண்டி எத றடரகும். இந் 

ரட்டின் ததரதபரரத்மக்  கட்டிததப்த பண்டுரக 

இதந்ரல், இந் ரட்டிபன அற்கரண சூழ்றமனகள் 

உதரக்கப்தட பண்டும். குநறப்தரக அெறல் 

கட்ெறகதௗக்கறமடப ஏர் எதமப்தரடு இதக்க பண்டும். 

அபபம் இந் ரட்டிதமட ததரதபரரத்மக் 

கட்டிததப்தைது தபறரட்டு தொதடுகபறல்ரன் ங்கற 

றதக்கறன்நது.  

கடந் எத தட கரனத்றற்குள் தடரனதமட றமன 

அறகரறத்றதக்கறன்நது; ரதௗக்குரள் தடரனரறதமட 

தததற கூடிக்தகரண்டிதக்கறன்நது. அந் மகறல் ரங்கள் 

இனங்மக தௐதரறதமட ஸ்றத் ன்மமப் தரதுகரக்க 

தொடிரல் இதக்கறன்பநரம். தடரனதக்தகறரக இன்த 

இனங்மக தௐதரறன் தததற கறட்டத்ட்ட 155-156 

தௐதரய்ம குமநந்றதக்கறன்நது. ெர்பெ ரலறறல் 

ற்தட்டிதக்கறன்ந ரக்கங்கபப இனங்மகறதம் ரற்நத்ம 

ற்தடுத்றறதக்கறன்நண. இணரல் இன்த இனங்மகறபன 

இதக்கறன்ந எவ்தரத ததரதபறன் றமனத்ம் 

அறகரறத்றதக்கறன்நது. அரது தடரனர் றமன 

அறகரறப்தறணரல் உவுப் ததரதட்கள் ற்தம் கட்டிடப் 

ததரதட்கள் உட்தட ரட்டிதள்ப ெகன ததரதட்கதௗமட 

றமனகபறதம் ரற்நம் ற்தட்டிதக்கறன்நது . ஆகப, இந் 

ரட்டின் ததரதபரரத்மக் கட்டிததப்த பண்டுரக 

இதந்ரல், தபறரட்டு தொதட்டரபர்கமப தகரண்டுந்து , 

தபறரட்டு தொதடுகமப அறகரறத்து, அந் தொதடு 

கபறதெடரக உள்ரட்டில் தபறரட்டு தரணத்ம 

அறகரறக்க பண்டும்.  

இந் ரட்டிதமட ததரதபரரத்மப் தரர்க்கறன்ந 

பதரது, 1990ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் இன்த மத்ம் 

எபறரண ததரதட்கமபத்ரன் - ஆமடகள், பறமன, 

இநப்தர் உட்தடச் ெறன ததரதட்கமப ரத்றம்ரன் - ரங்கள் 

ற்தற தெய்துதகரண்டிதக்கறன்பநரம். ஆணரல், மண 

எதெறன ரடுகமபப் பதரனல்னரது ரங்கள் தைற தைற 

ற்தற தொமநகதௗக்கு உட்தட்டரக பண்டும். தபறரட்டு 

தொதட்டரபர்கமப இங்கு தகரண்டுந்து அர்கதௗக்பகற்ந 

சூழ்றமனகமப உதரக்கறக் தகரடுக்க பண்டும். அரது 

அர்கதௗக்குத் பமரண ததபறக பங்கமபத்ம் 

ெறகமபத்ம் ற்தடுத்ற இனங்மகறன் அந்றச்தெனர 

றம அறகரறக்க பண்டும்.  

இன்த உண்மறபன இந் ரட்டிபன இதக்கறன்ந 

தபறரட்டர்கள் ங்கதௗமட தொதடுகமப ரதஸ் 

ததற்தக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். அந்ச் சூழ்றமனகள் 

ரற்நப்தட பண்டும். அற்கு றர்க்கட்ெற எத்துமப்தை 

ங்க பண்டும். ததபண அெரங்கத்ரல் ரத்றம் 

இந்ப் தத்ம பற்தகரள்ப தொடிரது. கூட்டு 

றர்க்கட்ெறறணர் தபறறபன றன்த ஆர்ப்தரட்டங்கமபச் 

தெய்கறன்நபதரது - றர்க்கறன்நபதரது, தபறரட்டு 

தொதட்டரபர்கமபத் டுக்கறன்நபதரது ரங்கள் 

எதததரததும் ததரதபரரத்மக் கட்டிததப்த தொடிரது. 

இது ங்கதௗமட ரடு. இந் ரட்மட ரர், ந்க் கட்ெற 

ஆட்ெற தெய்ரக இதந்ரதம் ரடு ததரதபரரத்றபன 

ஸ்றத் ன்மத்மடரக இதக்க பண்டும். ஆகப, 

குநறப்தரக கூட்டு றர்க்கட்ெறறணர் ததரதபரரத்மக் 

கட்டிததப்தைற்கு உற தெய் பண்டும். 

இர்கதௗமட ஆர்ப்தரட்டச் தெற்தரடுகள் ற்தம் 

அநறக்மககள் கரரக தபறரட்டு தொதட்டரபர்கள் 

இனங்மகக்கு தற்குத் ங்குகறன்நரர்கள்; 

அஞ்சுகறன்நரர்கள். ஆகப, அற்நறததந்து றடுதட்டு 

அெறல் கட்ெற பதங்கதௗக்கு அப்தரல் இந் ரட்டின் 

ததரதபரரத்மக் கட்டிததப்த பண்டும் ன்ந 

அடிப்தமடறல் என்ததட்டுச் தெற்தட பண்டும் ன்த 

இந்ச் ெந்ர்ப்தத்றபன பகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்பநன்.  

தகப தறறச் ெதரரகர் அர்கபப, பததமபறதம் 

அதௗத்கறதம் இடம்ததற்ந ெம்தங்கள் தற்நற உங்கதௗக்குத் 

தரறத்ம். அந்ச் ெம்தங்கள் இடம்ததற்த கறட்டத்ட்ட 

ஆறம் ரட்கமபத் ரண்டிறட்டது. ஆறம் ரட்கள் 

கடந்தும் அறல் தரறக்கப்தட்ட க்கதௗக்கு இன்ணதொம் 

ந்றரண ஷ்டஈடுகதௗம் ங்கப்தடறல்மன. 

அண்மறபன 'றடிதள்பற ' தத்றரறமகறல், "அதௗத்க 

துப்தரக்கறச் சூட்டுச் ெம்தம்; ஆறம் ரட்கள் கடந்தும் லற 

இல்மன; மகது தெய்ப்தடரமக்கு ஆர்.ஆர்.ரற அமப்தைக் 

கண்டணம்" ன்ந மனப்தறல் தபறரகறத்ள்ப தெய்றறல்,  

"அதௗத்கமறல் 2014ஆம் ஆண்டு தொஸ்தம்கதௗக்கு றரண 

ன்தெல் றகழ்ந்து 1000 ரட்கள்  கடந்துறட்டபதரதும் தோன்த 

உறர்கமபக் கரவுதகரண்ட ெந்பக தர்கள் இதும 

மகதுதெய்ப்தடரமக்கு ஆர்.ஆர்.ரற. அமப்தை றகுந் 

கமனமத்ம் கண்டணத்மத்ம் தபறறட்டுள்பது; இது 

தரடர்தறல் ல்னரட்ெற அெரங்கதொம் தொஸ்தம் அமச்ெர்கதௗம் 

லறத்துமநக்குப் ததரதப்தரணர்கதௗம் தபணரக இதப்தது 
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குநறத்தும் றெணம் தரறறத்துள்பது. ஆர்.ஆர்.ரற அமப்தறன் 

மனர் ெறபஷ்ட ெட்டத்ற ெறரஸ் தர்லன் இது தரடர்தரக 

அநறக்மகதரன்நறமண தபறறட்டுள்பரர்"  

ன்த குநறப்தறடப்தட்டுள்பது.  

தகப தறறச் ெதரரகர் அர்கபப, தோன்த 

தடங்கபரகறத்ம் இந் ன்தெல் தரடர்தரண 

அநறக்மகமப் ததரதமரர் லறன்நத்றபன ெர்ப்தறக்கரல் 

இதக்கறன்நரர்கள்.  இன் கரரக ெம்தந்ப்தட்டர்கள் 

இதுமறபன மகது தெய்ப்தடறல்மன. இந்ச் ெம்தத்றல் 

தோன்த பதர் தடுதகரமன தெய்ப்தட்டரர்கள்; 15 பதர் 

கரமடந்ரர்கள். அந்ப் தகுறறல் ரழ்ந் ததரதுக்கபறல் 

கறட்டத்ட்ட 280 பதர்  ததரதபரரத்ம 

இந்றதக்கறன்நரர்கள். இதுமறபன அற்கரண 

ஷ்டஈடுகூட அர்கதௗக்கு  ங்கப்தடறல்மன.  

அண்மறபன ரழ்ப்தரத்றல் இடம்ததற்ந கனத்றல் 

தடுதகரமன தெய்ப்தட்ட இண்டு ெபகரர்கள் ெரர்தறல் னர 

20 இனட்ெம் தௐதரய் வீம் ஷ்டஈடு ங்கப்தட்டு வீடும் 

ங்கப்தட்டது. அபபதரன்த, ெரனர இரட தொகரம் 

தடிப்தறன்பதரது தரறக்கப்தட்ட ல்பனரதக்கும் ட்டஈடு 

ங்கப்தட்டிதக்கறநது. ததக்கமட ெறமநச்ெரமனக் 

கனத்றபன தரறக்கப்தட்ட 16 பததக்கு 20 இனட்ெம் தௐதரய் 

வீம் 32 றல்தன் தௐதரறமண ங்குற்கு அமச்ெம 

அங்கலகரம் அபறத்றதக்கறன்நது. கரமடந்ர்கதௗக்கு 5 

இனட்ெம் தௐதரய் வீம் ங்குற்கும் அதற 

அபறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது.  

தகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கபப, அதௗத்க 

ெம்தத்மச் தெரல்தத்ரன் இந் அெரங்கம் ஆட்ெறக்கு 

ந்து. அந்ச் ெம்தம் கரரகத்ரன் தொத தொஸ்தம் 

ெதொரதொம் இந் அெரங்கத்மக் தகரண்டுந்து. ஆணரல், 

அதௗத்கச் ெம்தத்மச் தெரல்த ஆட்ெறக்கு ந் அசு , 

தரறக்கப்தட்ட அந் க்கதௗக்கு ந் றரத்மத்ம் 

இதும ங்கறல்மன. அறபன தோன்த பதர் தடுதகரமன 

தெய்ப்தட்டரர்கள். அற்கரண லற றெரம டக்க 

றல்மன; ெம்தந்ப்தட்டர்கள் மகது தெய்ப்தட றல்மன. 

அந் 3 குடும்தங்கதௗக்கும் ஆகக்குமநந்து இண்டு 

றல்தன் தௐதரய் வீரது ஷ்டஈட்டுக் தகரடுப்தணரக 

ங்கப்தடறல்மன. ங்கதௗமட தறள்மபகமப இந் 

அந்   ததற்பநரர்கள் றகக் கஷ்டத்பரடு ரழ்ந்துதகரண் 

டிதக்கறன்நரர்கள். அபபதரன்த கரமடந் 15 பததக்கும் 

பற்தட்டர்கதௗக்கு இதுமறல் ந்க் தகரடுப்தணவுகதௗம் 

ங்கப்தடறல்மன. தரறக்கப்தட்ட 280 குடும்தங்கதௗக்கு 

ட்டஈடுகமப ங்குற்கரண தட்டில் ரரறக்கப்தட்டி 

தக்கறன்நது. இன்ணதொம் அர்கதௗக்கரண ட்டஈடுகள் 

ங்கப்தடறல்மன.   

தகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கபப, ரட்டின் 

ததரதபரரம் ன்தது றக தொக்கறரணதரத றடரகும். 

அமக் கட்டிததப்தைற்கு ரங்கள் ல்பனரதம் என்ததட 

பண்டும். ரட்டிபன ததரதபரர பர்ச்ெறம ற்தடுத்து 

ற்கரண சூழ்றமனகள் உதரக்கப்தட பண்டும். 

ங்கதௗக்கறமடறபன, இணங்கதௗக்கறமடறபன ல்தக் 

கத்ம ற்தடுத் பண்டும். ரட்டிபன ரழ்கறன்ந அத்மண 

க்கதௗக்கும் இந் ரடு க்குச் தெரந்ரணதன்ந உர்வு 

ற்தடுத்ப்தட பண்டும். அற்பகற்நரத மண 

தறபெங்கபறல் ங்கறமப்பதரன அதௗத்க ெம்தத்றபன 

தடுதகரமன தெய்ப்தட்ட அந் ெபகரர்கதௗக்கும் 

கரமடந்ர்கதௗக்கும் லங்கள் ட்டஈடுகமப ங்க 

பண்டுதன்த தகௌ றற அமச்ெர் அர்கதௗம் 

இங்கறதக்கறன்ந பமபறல், தகௌ தற அமச்ெர் 

அர்கபறடம் ரன் பகட்டுக்தகரள்தௗகறன்பநன். தரறக்கப்தட் 

டர்கள் ெரர்தறல் தட்டில் ரரறக்கப்தட்டு தப்தடுத்ப் 

தட்டிதக்கறன்நது. அந் மகறல், 280 குடும்தங்கதௗக்கும் 

கரனரறன்நற ட்டஈடுகமப ங்க பண்டும். தொஸ்தம் 

அமச்ெர்கபரகற ரங்கள் இது தரடர்தறபன ந்தரத 

கரத்றரண டடிக்மகமத்ம் டுக்கறல்மனதன்த 

தொஸ்தம் அமப்தைக்கள், ற்தம் தல்பததட்ட றதணங்கள் 

ங்கள்லது குற்நம் ெரட்டிக்தகரண்டிதக்கறன்நண. ஆகப, 

உடணடிரக இது தரடர்தறபன லங்கள் உரற டடிக் 

மககமப பற்தகரள்ப பண்டுதன்த லண்டும் பகட்டு, 

றமடதததகறன்பநன். ன்நற.  

 

ගරු නිමය ජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු (කචාහර්ඹ) යත් රමුණුභ භළතිතුභහ. 
 
[ර.බහ. 4.14] 
 

ගරු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ (විමේ කළර්යභළර 
අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக-  றபெட 

தறப்ததரதப்தைகதௗக்கரண அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, රගප් කර්ථිඹ ළන 

හච්ඡහ යන රද ද භගේ රදව වළටිඹට ඓතිවහි දක්. 
රද උගේ රගප් ළබිනි භඩු රඹ ඒභති තීයණඹ ශහ, 
ව ඵන්ගතොට යහඹට රදහශ joint venture එක් නළත්න  

මව යහඳහයඹක් ෙති යරහ එභ යහඹ ගභභ රහඳගේ තිගඵන 
ජහතයන්තය යහඹක් ඵට ඳත් යන්නත්, ඒ හගේභ ඊට 
රනුඵේධ ර්භහන්ත රහඳඹක් ෙති යන්නත්. ඒ නිහ රද රගප් 
කර්ථිඹ ළන විග්රව යනගොට, ගභභ තීයණඹ  ඓතිවහි  

තීයණඹක් ඵත්, රද ද ඓතිවහි දක් ඵත් භභ හිතනහ.   

රඳට කර්ථිඹ ළන විවිධ රංලිමන් විග්රව යන්න පුසේන්. 
රද දිනත් ග  විහදගේදී රගප් කර්ථිගේ එ එ ක්ගේත්ර ළන, 

එ එ රංල ළන තර්-විතර් ඉදිරිඳත් වුණහ. රද භභ 
ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන් ඒ ක්ගේත්ර රතරින් භවය විට ඉතහභ 
ළදත් ක්ගේත්රඹ න "රගප් කර්ථිඹ ව ජහතයන්තය ඵරඳෆ " 

ිරඹන රංලඹ ළන ථහ යන්නයි.  

ජහතයන්තය ලගඹන් ව ගේය ඹ ලගඹන් යට කර්ථි 
සථහයබහඹ ළන ථහ යනගොට, ඒ යගි විගේල විනිභඹ 

ංචිතඹ ළන රධහනඹ ගඹොමු යන්න ඕනෆ ඵ රඳ දන්නහ. ඒ 
යටට ගොඳභණ විගේල විනිභඹ ්රභහණඹක් තිගඵනහද, ඒ යටට 
ගන්න -කනඹනඹ යන- බහඩු රට ග් භ වහ 
ගොඳභණ භහ ්රභහණඹට රිරන ගර ගොයිතය  

්රභහණඹිරන් මුදල් ංචිතඹ තිගඵනහද ිරඹහ ගොඹහ ඵරන්න 
ඕනෆ. රඩු ණගන් දශ ලගඹන් භහ වඹට රිරන  මුදල් රඳ 
තු තිගඵන්න ඕනෆ. ඒ හගේභ එඹ ගගශ ගලේඹ ගගයහි 

ඵරඳහනහ. රගප් බහඩු  ිළට යටට විකුණනහ. ිළට යට බහඩු  
රගප් ය ටට ගගනනහ. එගේ ිරරීග දී රතිරික්තඹක් ෙති 
ගන්ගන් ගොගවේද ිරඹහ ගොඹහ ඵරන්න ඕනෆ. රිළ කනඹනඹ 

යන  බහඩු  වහ විඹද  යන ්රභහණඹ ළඩි න , රඳට 
රළගඵන මුදර රඩු න  ඒ කර්ථිගේ ඹ  ිරි රඩු ඳහඩුක් 
තිගඵනහඹ ිරඹරහ රඳට තර් යන්න පුසේන්.  

දළන් රංහග  රගප් කර්ථිඹ තිගඵන්ගන්ත් ඒ ්රලසනරට 
මුහුණ ගදන රසථහ. රද රගප් විගේල ංචිත නීගයනගිත් 
තත්ත්ඹ තිගඵනහඹ ිරඹරහ ිරඹන්න ඵළවළ. රගප් කනඹනඹ-

රඳනඹනඹ ළන තිගඵන සරඳඹ, ගගශ ගලේගේ තිගඵන 
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ඳහර්ිමග න්තු 

සරඳඹ නීගයනගිභත් ිරඹරහ ිරඹන්න ඵළවළ. ඒට විවිධ ගවේතු 
තිගඵනහ. එ යජඹක් ගනොගයි, ෆභ යජඹක්භ ඒ තත්ත්ඹ ෙති 
ිරරීග  වවුල්හයයින්. ගභළනි තත්ත්ඹක් ෙති වුගඩු ෙයි, 

ගභඹට තිගඵන ිළිබඹ  ගභොනහද ව රද රිළ කය බ යපු 
ව ඵන්ගතොට ංර්ධන යහඳහයඹ තුිබන් ගභභ මිම ්රලසනඹට  
විඳු  ගොඹන්ගන් ගගේද ිරඹන එ ළන තභයි රද භභ 

විසතය යන්න ඵරහගඳොගයොත්තු ගන්ගන්.  

රද ඳළවළදිිම ගඳගනන වළටිඹට ෙගභරිහනු කර්ථිඹ, 
ඵටහිය කර්ථිඹ තිබුණු රභහරු හරගඹන් එිබඹට ෙවිත් 

ර්ධනඹට නළඹුරු වුණු කර්ථි ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. භභ 
තමුන්නහන්ගේරහට ිරඹන්න ළභළතියි, භහර්තු 18 දිනළති “The 
Economist” ඟයහග  වන් රුණක්. 

ඒ ගොල්ගරන ගභගවභ ිරඹනහ:  

“A year ago, the Federal Reserve had expected to raise interest rates 

four times in 2016. Global frailties put paid to that”.  

ණඹරට ගදන ගඳොලී රනුඳහතඹ ළඩි යන්න ෙගභරිහනු 
භව ඵළංකු -රිළ භව ඵළංකු ිරඹරහ ිරඹමු- මුිමන් රෆසති ගරහ 
හිටිඹහට, කර්ථිගේ දුර්රතහ නිහ ඒ යන්න ඵළරි වුණහ. 

නමුත් දළන් ගභොද ගරහ තිගඵන්ගන්?  

“Now things are different. This week the Fed raised rates for the 

second time in three months-thanks partly to the vigour of the 

American economy, but also because of growth everywhere else”. 

ඒ නිහ ඳසු ගිඹ යජඹ හරගේ තිබුණු එක්තයහ තත්ත්ඹක් 
දළන් ය ඝ්රගඹන් ගනස ගමින් ඹනහ.  ඒ හරගේ ෙගභරිහ 

රක් වුණු කර්ථි රර්බුදගඹන් ගො  එන්න හර්ඹඹන් ගදක් 
ශහ. එක් තභයි,  ග ොරර් - මුදල්- ළඩි-ළඩිගඹන් මුද්රණඹ ශ 
එ.  

ගදන හර්ඹඹ තභයි, ඒ යගි ර්භහන්තරට න ජීඹක් 
ගදන්න ගඳොලී රනුඳහතඹ ඉතහභ ඳවශ භිටභට දභපු එ. ඒ 
හරගේ ෙගභරිහග  ගඳොලී රනුඳහතඹ කීඹටද තිබුගඩු? භට 

භත වළටිඹට ඒ හරගේ තිබුණු ගඳොලී රනුඳහතඹ ිඹඹට දලභ 
05යි.  රද ඒ රුණු භත ෙගභරිහ ඒ ගොල්රන්ගේ කර්ථිඹ 
දියුණු යරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ රද නළත ගඳොලී රනුඳහතඹ ළඩි 

යරහ තිගඵනහ. ඒ යග  ිගඳොලී රනුඳහතඹ ඳවශ තිබුණු හරගේ 
රංහ ළනි යටරට ෙගභරිහනු ග ොරර් කහ. Templeton 
Fund ිරඹන එ වසුයන්ගන් ෙගභරිහනු ධනඳති කඹතනඹක්. 
ඳසු ගිඹ යජඹ හරගේ ඒ pension fund එගන් ෙගභරිහනු 

ග ොරර් බිිමඹන 3.5ක් ග  යටට කහ. ඒ නිහ ඳසු ගිඹ යජඹ 
හරගේ තිබුණු කර්ථි ංර්ධනගේ ඳදනභ ෙගභරිහනු ල්ිම 
ිරඹරහ තමුන්නහන්ගේරහ ගවොට භත තඵහ න්න. ඒ කර්ථි 

ංර්ධන රත්තිහයභ දළ ග , Templeton Fund එගන් ගනහපු 
ෙගභරිහනු ග ොරර් බිිමඹන 3.5න්. ඒ වඳන්භක් ිරඹරහ 
ිරඹන්නත් පුසේන්. රිළ ඒ නළවළයි ිරඹන්ගන් නළවළ. ඒ රඩු 

ඳහඩුක් ිරඹරහ ිරඹන්නත් පුසේන්. නමුත් රිළ දන්ගන් නළවළ.  

විගලේගඹන්භ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහගේ හරගේ රගප් 
විගේල ංචිත ෙගභරිහනු ග ොරර් බිිමඹන 7ක් තිගඵනහ ිරඹරහ 
රගප් භව ඵළංකු  යටට ිරඹන ගොට, එයින් ෙගභරිහනු ග ොරර් 
බිිමඹන 3.5ක්භ තිබුගඩු ළඩි ගඳොලී රනුඳහතඹක් ගරහ 

Templeton Fund එගන් රංහට ගනහපු ල්ිම. නමුත් ඒ 
තහහිම ගදඹක්. ෙගභරිහ දළන් ගඳොලී රනුඳහතඹ ළඩි 
ශහභ තමුන්නහන්ගේරහගේ හිතමිත්ර Templeton Fund එට 

හිගතනහ, දළන් රංහ දහරහ ඹන්න ගරහ වරි ිරඹරහ. ගභොද, 

ෙගභරිහනු ග ොරර්රට වයරහ ඒ ල්ිම නළත ඒ රඹට න්න 

පුසේන් නිහ. ඒ ල්ිම ෙගභරිහට ගනිඹරහ රංහග  භව 
ඵළංකුට ගදන ්රභහණඹට  හ ගරොකු ගඳොලී රනුඳහතඹට 
ගදන්න පුසේන්.  ඒ ගොල්ගරන  විතයක් ගනොගයි, ගරනගේ 
ගඵොගවන කඹතන රගප් යට හගේ යටල්ර තිගඵන ඒ රඹගේ 

ල්ිම එිබඹට රයගන ෙගභරිහට ගනිඹනහ, ෙගභරිහග  
ගඳොලී රනුඳහතඹ - interest rate  - ළඩි යරහ තිගඵන නිහ. 

ග   ඵන්ධගඹන් න ඉතහභ ගවො ිමිළඹක් ිළිබඵ භභ 
තමුන්නහන්ගේරහට ිරඹන්න ළභළතියි. ඒ තභයි, "My View - 
Economics Matters" ිරඹරහ  බ්ිම .ඒ. විගේර්ධන භළතිතුභහ 

ිමඹපු ිමිළඹක්. එතුභහ ශ්රී රංහ භව ඵළංකුග  නිගඹනජය ්රධහනිඹකු 
විධිඹට ටයුතු ශහ. එතුභහ එ හරඹ ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භළතිතුභහගේ ්රධහන උඳගේල. විගේර්ධන භවත්භඹහගේ රදවස 

තභයි ඵන්දුර ගුණර්ධන භවත්භඹහගේ ටින් කග . නමුත් 
රුිළඹල් 2,500ිරන් ඳවුරට භහඹක් ජීත් ගන්න පුසේන් 
ිරඹපු ථහ විගේර්ධන භවත්භඹහ ිර හ ිරඹරහ භභ හිතන්ගන් 

නළවළ. ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහගේ සහධීන රදවස ඉත් 
ශහට ඳසගේ විගේර්ධන භවත්භඹහගේ රදවස තභයි  නිඹභ 
කර්ථි රදවස විධිඹට ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහගන් එිබඹට 

කග . දළන්  විගේර්ධන භළතිතුභහ ගභොද ිරඹන්ගන්? දළන් 
ෙගභරිහග  monetary policy එ ගභොක් ද?  එගන් ගදන 
ගඳොලී රනුඳහතඹ ළඩිගන ගොට ගනත් යටර තිගඵන ල්ිම 

ෙගභරිහට ඹනහ.  

ඔඵහභහගේ හරගේ හිටිඹහ Mrs. Yellen. එඹහ තභයි භධයභ 
ඵළංකුග  නහයිහ. ඒ ඵළංකුට ිරඹන්ගන්, "Federal Reserve 
Bank" නළත්න  "The Fed"  ිරඹරහ. ෙඹ ිර හ, "රංහ හගේ 
දියුණු න යටරට රසථහක් ගදන්න රගප් ගඳොලී රනුඳහතඹ 

ගවමින් ගවමින් උ ට ගනිඹන්න " ිරඹරහ. නමුත්, ග ොනල්  ි
ට්ර ප් කහට ඳසගේ ගනහපු රුමත් ්රතිඳත්තිඹ රනු ඒ තත්ත්ඹ 
ගනස වුණහ. ඒ ්රතිඳත්තිඹ රනු ගනත් යටර කර්ථිරට 

ඕනෆ ගදඹක් ගච්චාගදන් ිරඹරහ ෙගභරිහග  ගඳොලී රනුඳහතඹ 
ළඩි යරහ ගන යටර තිගඵන මුදල් ෙගභරිහට ෙදරහ  
න්න ටයුතු යනහ. ඒ නිහ රද රඳට ්රලසනඹක් තිගඵනහ. 
රඳට ඒ නළවළ ිරඹන්න ඵළවළ. ඒ හරගේ රිළ ජහතයන්තය මරය 

රයමුදර භ Stand-By Arrangement එට ගිහින් 
ෙගභරිහනු ග ොරර් බිිමඹන 2.6ක් ත්තහ. ගභොද, ඒ හරගේ 
වුණත් රගප් කර්ථිඹ රුමත් විධිඹට ස යන්න රඳට රලය 

වුණ නිහ. ඒ හගේභ, ග  යජඹත් Stand-By Arrangement 
එිරන් ගනොගයි, facility එක් වළටිඹට තත් ග ොරර් බිිමඹන 
1.5ක්  ත්තහ. නමුත්, ඒ ග ොරර් බිිමඹන 1.5න් ගොටස එයි 

දුන්ගන්. ග  යගි කර්ථිඹ ගවො ඳළත්තට ගන ගිගේ නළත්න , 
විගේල ංචිතඹ ළඩි යන්න ටයුතු ගශේ නළත්න  ඉතිරි  
ගොටස ගද  රඵහ දීභ ිළිබඵ ඒ රඹගේ රධහනඹට රක්ගරහ 

තිබුණහ. ඒ නිහ ඉතහභ ළදත් ගේ තභයි කර්ථිඹ ළන තිගඵන 
විලසහඹ. රද මුදල්රටත්  හ, කර්ථිඹට රනහතඹක් 
තිගඵනහඹ ිරඹන විලසහඹ තභයි ඉතහභ ළදත්. රළගඵන 
විගේල කගඹනජන තුිබන් කර්ථිඹ වරි භට රයගන, ග  නු 

රඵන ණඹ කඳසු ගන්න තය  ලක්තිඹක් ෙතිගයි ිරඹන 
විලසහඹ ඒ රඹ තුශ ෙති යන්න ඕනෆ.   කගඹනජන යරහ 
කර්ථිඹ ඉවශට න්න ඵළරි වුගණොත්, ඒ යටරට කගඹනජන 

රහගන එන්ගන් නළවළ. 

භභ දළන් තමුන්නහන්ගේරහට එ හයණඹක් ිරඹන්න 
ළභළතියි. චීනඹ, විඹිනහභඹ ඹන යටල් ගදගක්භ කර්ථිඹ 

නළේගුග  ගේය ඹ දර්ලනඹ තුිබන් ගනොගයි. ඒ වළභ යටටභ 
ෙගභරිහනු ව ඵටහිය කගඹනජන කහ. චීනඹ නේරහ ත්ගත් 
විගේල කගඹනජනිමන්. ළන්වයි නයඹට ගිහිල්රහ ඵරන්න, ඒ 

ඟ වයවහ ගරොකු රකුගයන් board වරහ තිගඵනහ. 
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ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නහඹත්ගඹන් "ගරනල්". 

 
ගරු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නහඹත්ගඹන් "ගරනල්?" ගභොක්ද ිරඹරහ ඔඵතුභහට භභ 
ඳසු ගත්රු  යරහ ගදන්න . නමුත් රිළ ංයහ ගල්න රනු 
දන්නහ, ඒ කගඹනජනඹ කග  ෙගභරිහගන් ිරඹරහ. 

විඹිනහභගේත් එගවභයි. භභ ඒ ්රලසනඹ භතු යන්ගන්, රද 
තිගඵන තයහරි ගරනගේ  විගේල කගඹනජනඹ - Foreign 
Direct Investment - නළති යටට ඉදිරිඹට ඹන්න ඵළවළ ිරඹන 
එ වන් යන්නයි.  එගවභ නළත්න  ඔක්ගොටභ තණ ගොශ 

න්න පුසේන්. නළත්න  ඔඵතුභන්රහ ිර හ හගේ ගත් ස ටි 
ඔක්ගොභ රරහ භඤසගඤොක්හ හ යන්න පුසේන්. නමුත් 
වුරුත් ඒ විධිගේ කර්ථිඹට ඹන්ගන් නළවළ. ර්තභහන 

කර්ථිඹට ඹන්න ඕනෆ න  විගේල කගඹනජනඹ රලයයි.  

ව ඵන්ගතොට යහඳෘතිඹ තුිබන් ගභොක්ද රිළ යන්න 
වදන්ගන්? ෙත්ත ලගඹන්භ ඒ ගවො රදවක් ිරඹරහ භභ 

හිතනහ. ව ඵන්ගතොට හගේ තළන ග  හගේ යහඹක් වදන 
එ රංහග  යජඹක් ශ යුතු ළ ක්. ඒට රිළ ිරි ගගනකුට 
ළරැේදක් ිරඹන්න ඵළවළ. ඒ ගවො තීයණඹක්. රිළත් ඒ හරගේ 

ළබිනි එගක් හිටිඹහ. රිළත් එඹ රනුභත ශහ. නමුත් රද ග  
ජහතයන්තය සරඳඹ තුශ නළ  එන්ගන් ගනොගඹක් විධිගේ 
ංකීර්ණ  ඵන්ධතහ නිහයි. රිළ harbour එක් වදහ ත්තහ 
ිරඹරහ නළ  එන්ගන් නළවළ. රද ඉන්දිඹහග  භභ හිතන්ගන් 

harbours වතක්, රටක් වදනහ; ඳහිරසතහනගේ වදනහ; ඵංේරහ 
ගේලගේ වදනහ. විලහර තයහරි තත්ත්ඹක් තිගඵනහ, නළ  
ගන්හ න්න.  රද  ිඹඹට 80ක් ගොශමට එන්ගන් ඉන්දිඹහට 

ගනඹන transshipment ිරඹරහ තමුන්නහන්ගේරහ දන්නහද?  
ගභොද, යුගයනඳගඹන්, ෙගභරිහගන් ගරොකු නළ  පුයහගන 
එනහ. පුයහගන ෙවිල්රහ ගොශමදී එභ නළ රට න්ගිනර් 

දහරහ ඒ, ඒ යටල්රට ඹනහ. භවය ඒහ ඉන්දිඹහට ඹනහ; 
භවය ඒහ බුරුභඹට ඹනහ; භවය ඒහ විඹිනහභඹට ඹනහ. 
ඒ තභයි transshipment ිරඹන්ගන්. 

රහනහන්ත විධිඹට ගප්යහගදනිඹ විලසවිදයහරගඹන් නිග්රව 
යපු රිමත් ෙතුරත්මුදිම භළතිතුභහ තභයි, ගොශම 
transshipment harbour එක් වළටිඹට මුිමන්භ න  ගශේ. 
ඉසගල්රහ ගන ගනභ ඳිරස ගඳිටි ගනළල්රහ  harbour 
එගක් ඵහන එ තභයි ගශේ. ඒ නත්රහ න්ගිනර් 
ගන්වුග  රිමත් ෙතුරත්මුදිම භළතිතුභහයි. එතුභහට ගප්යහගදනිඹ 
විලසවිදයහරඹ නිග්රව යරහ තිගඵනහ.  රිළ ඒ ළන නහටු 
නහ. රිළත් ඒ විලසවිදයහරගේ ශිය නහඹඹන් වළටිඹට හිටිඹහ. 
ගභොක්ද, එහි තත්ත්ඹ?  ව ඵන්ගතොට ්රචාහයඹක් ගනිච්චාහ, 
ග  ිළට යටට විකුණුහ ිරඹරහ. ගොගවත්භ රිළ විකුණුග  
නළවළ.  

ඳසු ගිඹ හරගේ තමුන්නහන්ගේරහ ගභොක්ද ගශේ? 
තමුන්නහන්ගේරහ ගශේ Supply, Operate and Transfer - SOT.  
භහ පුය ගො ඳළනිඹ ිරඹරහ වළදුහ. රංහග  register ශහ. 
ගොටක් චීනඹට. ිඹඹට 65ක් China Harbour Engineering 
Company Limited එගක්. China Merchants Holdings 
(International)  Company Limited ගනොගයි. රනික් ගොට 
රංහට. එතගොට විකුණුහ ිරඹරහ වුරුත් ිර හද? 
වුරුත් ගිහිල්රහ ගඳොල් ළහුහද? ළබිනි එට ගිහිල්රහ 
වුරුත් ට ෙරිඹහද? ිරි ගදඹක් ගශේ නළවළ. ඒභ තභයි 
දළන් යරහ තිගඵන්ගන්ත්. ඒ හගේ රංහග   register යපු  
ගො ඳළනිඹක්. ිඹඹට 80ක් චීනඹට, ිඹඹට 20ක් රංහට. 

නමුත් භහ ඳවක් ෙතුශත ිඹඹට 80න්, ිඹඹට 20ක් රඩු යරහ, 
ිඹඹට 60ට එන්න පුසේන්. රංහග  ඕනෆභ ගගනකුට 
න්න පුසේන්, ඒ ඉතුරු ිඹඹට 20 ගොටස. ිඹඹට 40, ිඹඹට 
60 ය න්න පුසේන්.  

 

ගරු ටී. රාංජිත් ද මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

භහ ඳවක් ෙතුශත පුසේන්ද? 
 

ගරු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භහ ඳවක් ෙතුශත ිඹඹට 80, ිඹඹට 60 ය න්න 
පුසේන්. රංහග  ගො ඳළනිරට න්න ඕනෆ න  භහ ඳවක් 
ෙතුශත ිඹඹට 20ක් ගොටස මුදල් න්න පුසේන්. ගත්රුණහද? 

ග  රංහග  ගො ඳළනිඹක්. ඳයණ විධිඹටභ වවුල් 
යහඳහයඹක්.  

 

ගරු නිමය ජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට රළබී ෙති හරඹ රහනයි, රු ෙභතිතුභහ. 
 

ගරු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භට ත විනහඩි ඳවක් රඵහ ගදන්න. ඒ නිහ ිළට යටට විකුණුහ 
ිරඹන එ රමිම ගඵොරුක්. 

 

ගරු නිමය ජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

විනහඩි ඳවක් ගදන්න රභහරුයි. ෙභතිතුභහ රද හරඹ රඵහ 

දීග  ්රලසනඹක් තිගඵනහ. 
 

ගරු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භභ  ත හයණඹක් ිරඹරහ භගේ ථහ රන් යන්න .  

ග ගක්  පර්ණ කයක් ටයුතු ශ්රී රංහ යජගේ නහවි 
වමුදහ  බහය ගන තිගඵනහ.  ෙගභරිහ, ජඳහනඹ, චීනඹ, 
ඉන්දිඹහ හගේ යටල් ඔක්ගොභ එක් හච්ඡහ යරහ, 
ඒගොල්රන්ගේ රනුභළතිඹ ෙති, ගභගවභ යහඹක් ෙති ය 
න්න එ ගල්ි ගදඹක් ිරඹරහ තමුන්නහන්ගේරහ හිතනහද? 

තමුන්නහන්ගේරහට ඒ යන්න පුසේන්ද? රද 
ෙගභරිහග  Generalsරහ එනහ; චීනගේ Generalsරහ එනහ; 
ඳහිරසතහනගේ Generalsරහ එනහ; ඉන්දිඹහග  Generalsරහ 
එනහ. ඒ ඔක්ගොභ ෙවිත් රගප් රඹගේ රතට රත දීරහ ඹනහ. 
ඔඵතුභන්රහ ඒ ගේල් ිළිබන්න. ගභොද, රගප් ග  යහඹ ජහති 
සතුක්. එඹ ංර්ධනඹ ිරරීභ එ කඩුඩු ළ ක්ඹ ිරඹහ 
භභ ිරඹන්ගන් නළවළ. ග  යහඹ වදන එ තමුන්නහන්ගේරහත් 
යපු ගවො ළ ක්. ඒ ටයුත්ත රඳ ඉදිරිඹට ගන ඹන්න ඕනෆ.  

රඳ භත තිඹහන්න ඕනෆ රගනක් හයණඹ ග යි. රඳ 
ගඵොරුට ගභගවේ ෆ වරහ ඔඹ ිඹඹට රස -ඉන්දිඹහනු  බහඩු  
රංහට එන එ- නත්හ ත්ගතොත්, ගොශම යහඹ වන්න 
ගනහ. ගොශම යහඹ ළන භව ගරොකුට ථහ ශහට, රද 
ගොශම යහගේ කදහඹභ ගොගවොභද? එ ඳළත්තිරන් CICT 
එ. රගනක් ඳළත්ගතන් SAGT එ. ඒගක් ප්ඳ ිමන් තභයි 
ඔඹ SLPA එ ඳත්හගන ඹන්ගන්. ඵදු රයගන ඒ 
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ඳහර්ිමග න්තු 

ගඳොිමඹක් වළටිඹට ගඳන්නහ. ඒ ළන රඳ රේජහ ගනහ. ඒ 
ළන ළඩිඹ ්රිේධිගේ ිරඹන්න රඳ ළභළති නළවළ. නමුත්, ෙත්ත 
ථහ ඒයි. තයහරී ගරනඹ තුශ රගප් යගිත් 
ර්භහන්තයණඹ රලයයි.  

චීන රභළතිතුභහත් ිර ග , "ගත්, යඵර්, ගඳොල් විකුණරහ 
ඔඹගොල්රන්ට ඉදිරිඹට ඹන්න ඵළවළ, එභ නිහ 
ර්භහන්තයණඹට ඹන්න, රුමත් ර්භහන්ත රහඳ වදන්න" 
ිරඹරහයි. රද රඳ ග  යගි ර්භහන්ත 400ක් කය බ යන්න ළ  
ිළිබගශක් ස ය තිගඵනහ. ඒ ිළිබඵ රගප් රු භිමක් 
භයවිරභ ෙභතිතුභහ ිරඹහවි.  නළ  වදන එ, ගතල් ඳරිඳවදු, 
steel factory ිරඹන වළභ ර්භහන්තඹක්භ කය බ යරහ, මුසේ 
දකුණු කිඹහග භ ගරොකුභ ර්භහන්තපුයඹ ව ඵන්ගතොට වදන 
ඵ ්රහල යමින්, තමුන්නහන්ගේරහට සතුතින්ත ගමින්, භගේ 
ථහ රන් යනහ.  

 

ගරු නිමය ජ කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට, රු ටී. යංජිත්ද ගොයිහ භන්්රීතුභහ.  

ඊට ගඳය වුරුන් ගවන රු භන්්රීයඹකු මරහනඹ වහ 
රු රකී ජඹර්ධන භන්්රීතුභහගේ නභ ගඹනජනහ යන්න.  

 

ගරු (ණචළර්ය) වරත් අමුුගම මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

රු නිගඹනජය ථහනහඹතුභනි, "රු රකී ජඹර්ධන 
භන්්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ ගඹනජනහ යනහ.  

 

ප්රහනය විමවන ිනන්,  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු නිමය ජ කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ටලත් 

වුමයන්,  ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ මූළවනළරඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனப, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண  

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON.  LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 
 

 

[ර.බහ. 4.33] 

 
ගරු ටී. රාංජිත් ද මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, කඩුඩු නිගඹනජනඹ යන 

රු ෙභතිතුභන්රහ විින් යන ්රහලරට හධහන 
ෙහු න් ගදන ගොට න  හිගතනහ ග  යග  ිිරිභ කර්ථි 
්රලසනඹක්, රර්බුදඹක් නළවළ ිරඹරහ. එතුභන්රහ ිරඹන විධිඹට 

ිඹුම ගේභ ඉතහභ ගවොඳින්  රහගන ඹනහ; ිඹල්ර ගවොඳින් 
ිදුගමින් ඳතිනහ.   

භට ිමන් ථහ ශ රු යත් රමුණුභ ෙභතිතුභහගේ 

ථහ භහ රහගන ිටිඹහ. භහ දන්ගන් නළවළ, රගප් කඩුඩු 
ඳළත්ගත් ඉන්න ගොටත් එතුභහ ඔඹ ටිභයි ිර ග . එදහ රිළ 
කඩුඩු ඳක්ගේ ඉන්නගොට එතුභහ රගප් ඳළත්ගත් ඉගන 

විඳක්ඹ ඳිට වමින්  ිර ගත් ඔඹ ගේල්භ තභයි.  රදත් 
එතුභහ කඩුඩු ඳක්ඹ ඳළත්තට ගිහින් විඳක්ඹට  ිරඹන්ගන් ඒ 
ගේල්භ තභයි.  ඒ නිහ රඳට න  ග හ ඒ තය  රමුතු ථහ 
ගනොගයි. මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, එතුභන්රහ ගභොනහ 

ිර ත්, රද ග  භව ගඳොගශොග  ඳළශ වුණු තයඹ ගභන්න 

ග යි. ග  ෙභතිතුභන්රහ රද  කඩුඩු ඳක්ඹ ඳළත්ගත් ඉගන 
ග  යට ගොයි තය  සුඛිත මුදිත තත්ත්ඹට ඳත් ගරහ 
තිගඵනහද ිරඹරහ ගභොන කහයගඹන්  ිර ත්, යට තුශ භවහ 
බඹහන කර්ථි රර්බුදඹක් ගොනු ගරහ තිගඵනහ. යග  ි

හභහනය ජනතහගේ ෙඟට ඉතහභ ගවොඳින් දළගනන කර්ථි 
රර්බුදඹක් ග  යජඹ විින් නිර්භහණඹ ය තිගඵනහ.  

 "ගභච්චාය හරඹක් තිබුණු කඩුඩු ක ගඹනජන ළ  ිළිබගශක් 

ගශේ නළවළ" ිරඹහ ථහක් රු බීර් වහෂි  ෙභතිතුභහ ිරඹනහ 
භට ෙහුණහ. ඔඵතුභන්රහත් 1977 ිට 1994 දක්හ රවුරුදු 17 
හරඹකුත්, 2001 ිට 2004 නතුරු රවුරුදු තුන හරඹකුත් 

ඳහරන ඵරගේ හිටිඹහ ගන්. ඉතින් ඒ හරගේ ගනොශ  ගේුමත් ඒ 
ගොනුට ළගටන්න ඕනෆ. රු බීර් වහෂි  ෙභතිතුභනි, 
ඔඵතුභහගේ රදවස දළක්් ග දී ිර හ ග  යග  ි කර්ථි 

ංර්ධනඹට රලය ක ගඹනජන යහඳෘති ගභගවේ ෙති ගරහ නළවළ 
ිරඹරහ. රවුරුදු 21ට කන්න හරඹක් තමුන්නහන්ගේරහත් 
ඵරගේ ඉරහ තිගඵනහ ගන්.  

 
ගරු කබීර් ශළෂීේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

රු භන්්රීතුභනි, කගඹනජනඹක් ගනොවුණහඹ ිරඹහ භභ 
ිර ග  නළවළ. රඳ රගප්  ඳත් වරිඹට ඳහවිච්චි ගශේ නළවළ, ඒහ 
්රගඹනජනඹට ත්ගත් නළවළ ිරඹහ තභයි භභ ිර ග . ඒහ උඳරිභ 

යත්ගත් නළවළ. රගප් ඳළත්ගත් විතයක් ගනොගයි, ගදඳළත්ගත්භ 
රඩු ඳහඩු තිගඹන්න පුසේන්. ඒයි භභ ිර ග .  ඒ ගනස 
යන්න ිරඹන එයි භභ ගඹනජනහ යන්ගන්.  

 

ගරු ටී. රාංජිත් ද මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ඒ ගවො ගඹනජනහක්, රු ෙභතිතුභනි.  

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, දළන් යට තුශ ගොයි 

කහයගේ කර්ථි ංර්ධනඹක් ිේධ ගරහ තිගඵනහඹ 
ිර ත්, ග  න විට ග  යගි හභහනය ජනතහට ජීත් ගන්න 
ඵළරි තත්ත්ඹක් උදහ ගරහ තිගඵනහ. මිනිසුන්ට හරහ, ෙරහ 
ඉන්න පුසේන් ගවො කර්ථි තත්ත්ඹක් තිගඵනහ න , එඹ  

ංර්ධනඹ වුණු කර්ථිඹක් ිරඹරහ රඳ හිතනහ. යග  ි
කර්ථිගේ ්රතිපර ජනතහට දළගනන්න ඕනෆ. ග  කඩුඩුභ 
එ  එ ගරහට භව ල්බත ළි ඳත්ර නිකුත් යනහ. ග  

කඩුඩුභ මීට භහ ගදට ඉසය ගරහ ග  රු බහට  සීනි 
මිර ඳහරනඹ ිරරීභට ළි නිග දනඹක්  ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ රනු 
කනඹනි සීනි ිරගරනග්රෆ  එක් වහ රුිළඹල් 30ක් ගර 

ඳනහ තිබ ඵේද ත 25 දක්හ රඩු ශහ. ඳසු ගිඹ භහගේ කගඹත් 
ඒ ඊට   හ ළඩි යනහ. සීනි ිරගරනග්රෆ  එක් රුිළඹල් 95ට 
ගදන්න පුසේන්ඹ ිරඹහ එභ ළි නිග දනගඹන් ිර හ. වළඵළයි, 

දළන් ගගශ ගඳොගශේ සුදු සීනි ිරගරනක් රුිළඹල් 125යි.  

ගභන්න ග  කහයඹට, රද හභහනය ජනතහට ජීත් න්න 
ඵළරි විධිගේ දළළන්ත රර්බුදඹක් යට තුශ නිර්භහණඹ ගරහ 
තිගඵනහ. මිනිසුන්ට න්න ගඵොන්න නළති, රගත් මිගි ල්ිම 

නළති කර්ථිඹක් ඳසු ගිඹ රවුරුදු ගද හර සීභහ තුශ ග  ඹව 
ඳහරන යජඹ නිර්භහණඹ ය තිගඵනහ ිරඹන එ ිළිබන්න 
ඕනෆ. දළන් යට දළළන්ත කහයගේ ණඹ රර්බුදඹ ගිලී තිගඵනහ 

ිරඹන එ කඩුඩු ිරඹනහ. ඒ ෙත්ත. වළඵළයි ඳසු ගිඹ හර 
සීභහ තුශ ණඹ ත් ග ඹට  හ ළඩි ග ඹිරන් ර්තභහන 
යජඹ ඳසු ගිඹ රවුරුදු ගද හර සීභහ තුශ ණඹ ගන 

තිගඵනහ.  

647 648 

[රු (කචාහර්ඹ) යත් රමුණුභ භවතහ] 
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2014-2016 රවුරුදු ගදගක් ණඹ ළඩි ් භ රුිළඹල් බිිමඹන 

2011ක් නහ. රුිළඹල් බිිමඹන 2011ිරන් ණඹ ළඩි ගරහ 
තිගඵනහ. වළඵළයි භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ -රිළ- කඩුඩු 
යපු හරගේ 2005-2014 හරගේ -රවුරුදු 10ක් ෙතුශත- ණඹ 
ළඩි ් භ රුිළඹල් බිිමඹන 5,169යි. රවුරුදු ගදක් ෙතුශත 

රුිළඹල් බිිමඹන 2011ිරන් ණඹ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ග  ත් 
ණඹ මුදල්ිමන් යටට රළබුණු, යටට වඳුන්හ දුන් රුමත් යහඳෘති 
ගභොනහද?  

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, රු බීර් වහෂී  රභහතයතුභහ 
කී තහ ළන භභ කගඹත් ළයඹක් ිරඹනහ. එතුභහ ිර හ, 
තුන්න තහට රංහග  වළභ ග්රහභ නිරධහරි භටභ රුිළඹල් 

රක් 10ක් ගදනහ ිරඹහ. එඹ බහ  පර්ණගඹන් ගනොභඟ 
ඹළ් භක්. රිළ දන්නහ, රිළ  ඵන්ධීයණ මිටුරට ඹනහ; 
රු රභහතයතුභහ, ග  රවුරුේගේ රුිළඹල් රක් 10ක් දීරහ නළවළ. 

රුිළඹල් රක් 5යි දී තිගඵන්ගන්, වළභ ග්රහභ ගේහ භටභ.  

 
ගරු කබීර් ශළෂීේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඳශමුන රවුරුේගේ රක් 5යි. ගදළනි රවුරුේගේ රක් 5යි.   

 
ගරු ටී. රාංජිත් ද මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

"තුන්න යටත්" ිරඹහ ඔඵතුභහ ිර හ. [ඵහධහ ිරරීභක්] ඒ 
යපු ්රහලඹට රදහශ recording එ රයගන නළත ඵරන්න. 
ඔඵතුභහ ිර හ, තුන්න තහටත් රක් 10ක් දීරහ තිගඵනහ 

ිරඹහ. රක් 10ක් දීරහ නළවළ. ගභන්න ග  කහයඹට ඹ  ඹ  
රතය ්රහල ග  බහ තුශ යන්න පුසේන්. වළඵළයි ග හ යටට 
ඹන ගොට යගි ිටින මිනිසසු දන්නහ ග  තය  ල්ිම යටට, 
භට ගිහින් තිගඵනහද ිරඹහ. ග  හගේ රතය ්රහල 

භහධයරට ගවන බහට ිරඹහ ගනොභඟ ඹළ්   ගනොගයි  ිර 
යුතු කඩුඩුක් වළටිඹට ශ යුත්ගත්.  ිර යුතු කඩුඩුක් 
වළටිඹට යටට ල්ිම ගනළල්රහ ගඳන්න්න ඕනෆ; ළ  යරහ 

ගඳන්න්න ඕනෆ. තහ හප්පු දහරහ, ථි තය ඳත්හ ළ ක් 
නළවළ. ෙභතිරු ගභතළනට ෙවිත් ථි තය ඳත්නහ. 
වළඵළයි යට තුශ ඔඹ ිරඹන ගේ ජීභහන ගරහ නළවළ.  

 

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ගවනටරඹ වදන්න ස ඔක්ගනභ ළපුහ.  

 
ගරු ටී. රාංජිත් ද මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගභොක්ද?  

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ගවනටරඹ වදන්න - 
 
ගරු ටී. රාංජිත් ද මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

සිමන් නළති ගවනටල් ල්ිමන් වදන්නඹළ? වළදුහ. 
පුසේන් න  ගන ඹන්න FCID එට. ගන ගිහින් දහන්න. 

ගවනටල් වළදුහ. රඳ ගන ඹන්න. රිළ ඹන්න .  

ගරු කබීර් ශළෂීේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ටින්ගන් නළවළ - 
 

ගරු ටී. රාංජිත් ද මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ටින්ගන් නළති ගනොගයි රභහතයතුභහ. තමුන්නහන්ගේරහට 
පුසේන් න , ලත ඳව ගවන හිඟඹක් තිගඵනහ න  ගන 
ඹනහ. පුසේන් න  ගන ඹන්න. [ඵහධහ ිරරීභක්] ඹමු, ඹමු. 

ිටිඹත් එක් ඹමු. රඵන ඳහය ඹන්ගන් තමුන්නහන්ගේරහයි. ඔඹ 
ිටින ඔක්ගනභ රඹ ඹනහ රඵන ඳහය.   

මුරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, ග  විහදගඹන් ිළට 

රුණකුත් භහ තමුන්නහන්ගේගේ රධහනඹට ගඹොමු යනහ. 
භහර්තු 7න දහ ඳහර්ිමග න්තු තුශ රු දිගන්ස ගුණර්ධන හිටපු 
රභහතයතුභහ වහ  ඵන්ධ ිේධිඹ    ගරහග  ගභතළනට 

ගඳොලීිඹ ළ ග හ. එගේ ගඳොලීිඹ ළන ගොට 
ඳහර්ිමග න්තු  ්රදහඹඹක් තිගඵනහ. ඳහර්ිමග න්තුග  
ග ත්රධහරිතුභහ විින් ඳහර්ිමග න්තුග  ටයුතු වහ 
ගඹොදන්ගන් විගලේ පුහුණුට රක් යපු ඩු හඹභක්. ඒ 

නිහ ගඳොිමස නිරධහරින් 265ගදගනකු රනුයුක්ත ය තිගඵනහ. 
ඒ 265 ගදනහ රතය -ඒ ඩු හඹභ තුශ- ඳහර්ිමග න්තුග  රවුරුදු 
15ට  හ ගේඹ යපු ගඳොිමස නිරධහරින් 75ගදගනක් 

ඉන්නහ.  [ඵහධහ ිරරීභක්] විගලේගඹන්භ යහජහරිඹක් වහ -
ෘත්තීඹ රලයතහක් වහ- ඳහර්ිමග න්තු ූමමිඹට, ග  ඳරිශ්රඹට  
ෙතුශත් නහ න  ගඳොිමස නිසහන හර්තහක් ත යුතුයි. 

එළනි ිරිදු ගඳොිමස නිසහන හර්තහක් ත්ගත් නළති, ජග න 
ක්රී හට  ඵන්ධ, උතුය ්රගේලගේ ගඳොලීිගේ ළ  ශ ගඳොිමස 
නිරධහරින් තුන්ගදගනක් එදහ ග  ඩු හඹභට ෙතුශත් ය 

ගනළවිත් තිබුණහ. ගභඹ ඉතහභ ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්. කඩුඩු 
ඳළත්ගතන් ගභඹට හිනහ ගන්න පුසේන්. ග  ඳහර්ිමග න්තුග  
කඩුඩු ඳක්ගේත්, විඳක්ගේත්  ිර යුතු නහඹගඹන 

ඉන්නහ. ඒ රඹගේ ජීවිත කයක්හ ිළිබඵ ඵයඳතශ ්රලසනඹක් 
තිගඵනහ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභහ, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ රන්.  
 

ගරු ටී. රාංජිත් ද මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි රිළ රවනහ,  ගඳොිමස 
නිසහන හර්තහ රඵහ ත්ගත් නළති, ඳහර්ිමග න්තු ගඳොලීිගේ 

ිටින ඒ නිරධහරින් 265 ගදනහ රතය නළති, ංචිතගේ නළති 
තුන්ගදගනකු ඳහර්ිමග න්තු ඳරිශ්රඹ තුශට රයගන කග  හගේ 
වුභනහටද, හගේ රලයතහටද, ගොයි නහඹඹහ  ඵන්ධ 

 ිරඹන්නද ිරඹහ? ගභන්න ග හ  ඵන්ධ කඩුඩු 
ිළිබතුයක් දිඹ යුතුයි. ඒ, කඩුඩු ඳක්ගේ ගවන විඳක්ගේ 
ගගනකු ගන්න පුසේන්. ගභතළන ිටින වළභ ගනහගේභ 
ජීවිත ටිනහ.  යටට ළදත් පුේරගඹනයි ගභතළන ඉන්ගන්. ඒ 

නිහ ගභන්න ගභළනි ටයුතු  ඵන්ධ -ග  ගගර්- 
මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි,  ඔඵතුභන්රහගේත්, රු 
ථහනහඹතුභහගේත් රධහනඹ ගඹොමු ශ යුතුයි. රිළ ගභඹ රු 

ථහනහඹතුභහට ිර හ. මින් ඉදිරිඹට ගවන ගභළනි ගේල් ිදු 
ගනොවිඹ යුතුයි.     

ගභන්න ග  කහයඹට කයක්හ  හගන ළටිරහ, 

කර්ථිඹත්  හ ළටිරහ, යට එ තළන භන් යන ගවොල්භන් 

649 650 



ඳහර්ිමග න්තු 

රවුරුදු ගදක් ග  ඹව ඳහරන කඩුඩු ගරහ තිගඵනහ. ඒ 
හගේභ යත් රමුණුභ ෙභතිතුභහ ිරඹනහ, රද ඉතහභ 
ඓතිවහි දිනඹක් ිරඹරහ. රේජයි. එතුභහ න්ද උ යටින් කපු 

භවජන නිගඹනජිතගඹක්. ව ඵන්ගතොට යහඹ විකුණන්න 
ිළඹුරුඳත් රහ තිගඵන ගභොගවොතක් ඓතිවහි රසථහක් 
ිරඹරහ ිරඹනහ. රඳට රවන්න තිගඵන්ගන්, 1815 යට ඳහහ දුන්නු 

සුේදන්ගේ ඩු හඹභද ග  රඹ නිගඹනජනඹ යන්ගන් ිරඹරහයි.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභනි, ථහ රහන යන්න. 

 
ගරු ටී. රාංජිත් ද මවොි වළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ග  ඓතිවහි රසථහක් ිරඹරහ ග  විධිඹට ්රහල ශත් 
රද යගි කර්ථිඹ එ තළන ය ළගන, යට නන්නත්තහය 
ගච්චා, භංමුරහ ගච්චා රවුරුදු ගදක් ග  ගවිරහ තිගඵන්ගන් 

ිරඹරහ ්රහල යමින් භට ථහ ිරරීභට රසථහ දීභ ළන 
ඔඵතුභහට සතුති යමින් භහ  නිවඬ ගනහ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි. [ඵහධහ ිරරීභක්] රු බීර් වහෂී  රභහතයතුභහ.  

 
ගරු කබීර් ශළෂීේ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

එතුමළ මම තල විනළඩියක් මදන්නේ. Port City එගක් රක්ය 
25ක් ින්නක්ය ිමඹරහ දුන්ගන් වුද? චීන යජඹට රගප් ඉ   -
රධි කයක්ෂිත රහඳඹ තුශ තිගඵන ඉ  - රක්ය 25ක් ඒ 

හරගේ ිමඹරහ දුන්නහ. ඒ ගනස ගශේ රිළ. ළන්ග්රි-රහ 
ගවනටරගේ ඉ භ ිමඹරහ දුන්ගන් වුද? ඒහ ින්නක්යයි දීරහ 
තිගඵන්ගන්. ඉ   විකුණපු ඒහ ළන ථහ යන්න එඳහ. 

ගනභහතිඹ වචාතය තිගඵන ූමමිඹ ග නල් භහභට දුන්ගන් 
වුද? 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඳහමලී චා ිළ යණ ෙභතිතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

රට හරඹක් තිගඵනහ. 

 
[ර.බහ. 4.43] 

 
ගරු ඳළඨලී චේපික රණලක මශතළ (මශළනගර ශළ 

බවහනළගරර වාංලර්ධන අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க - ரக ற்தம் பல் 

ரகர அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, රිළ ඳශමුගන්භ සතුතින්ත 
ගනහ, දිගන්ස ගුණර්ධන භන්්රීතුභහට ග  කර්ථි හයණහ 

 ඵන්ධගඹන් විහදඹට ග  ඳහර්ිමග න්තුග  රහලඹ රඵහ 
දීභ ළන. ගභතළනදීත්, රද ග  යට තුශත් භතු යන්න දයන 
උත්හවඹ න්ගන්, "2005 ඉන් 2015 හරඹ තුශ විලහර 

ංර්ධනඹක් ිදු වුණහ. කර්ථි ර්ධනඹක් ිදු වුණහ. ණඹ 

්රභහණඹ රඩු ය ත්තහ. නමුත්, දළන් එළනි කර්ථි ර්ධනඹක්, 
එළනි ංර්ධනඹක් ිදු ගන්ගන් නළවළ. ණඹ ්රභහණඹ එන්න - 
එන්න ළඩි ගනහ"ඹ ිරඹන කල්ඳඹයි. රිළ නිතයභ ගඳන්රහ 
දීරහ තිගඵන හයණඹ න්ගන් ගභඹයි. 2005 ඉන් 2015 දක්හ 

ෙති ය ත්තහ    කර්ථි ර්ධනඹ ෙති ය ත්ගත් රසථහ 
ගදදී ෙති යපු කර්ථි බුබුසේ ගදක් භඟින්.  

ඳශමුළනි කර්ථි බුබුශට භඟ ඳෆදුගඩු, 2007 - 2008 
හරගේදී ෙති ගච්චා ගරන කර්ථි රර්බුදඹ. ඒ ගරන කර්ථි 
රර්බුදඹ නිහ ෙගභරිහ එක්ත් ජනඳදගේ ගොටස ගගශ 

ගඳොශ  හ ළටුණහට ඳසගේ එක්ත් ජනඳදඹ තීයණඹ ශහ, 
රතිවිලහර මුදල් ්රභහණඹක් යහඳහරිඹන්ට ගඳොලී වියහිත රඵහ 
ගදන්න. ග ොරර් බිිමඹන ණනක් -ට්රිිමඹනඹට කන්න මුදරක්

- පේ විධිසට පෙපළඳ පෙොළට ඔවුන් නිකු ව කළා, පෙොලී 
වියහිත. රන්න, ඒ ධනඹ රගප් යටල් හගේ යටරටත් භන් 
ශහ. දළන් ගභොක්ද ගරහ තිගඵන්ගන්? ඒ "ගනලීඹ භධුභඹ" 

එගවභ නළත්න , "Global Honeymoon" එ ඉය ගරහ 
තිගඵනහ. එක්ත් ජනඳදඹ රනුරභගඹන් තභන්ගේ ගඳොලී 
රනුඳහතඹ ගිඹ ගර් ඉන් ඉවශ දභහ ගන ඹනහ.  

ට්ර ප් ඳහරනඹ විින් කයක්ණහදඹ තභන්ගේ ක්රිඹහිමඹ 
ඵට ඳත් යගන, ඳළයණි ගනලීඹ නිදවස ගගශ රභඹ 
ගනුට රුමත් කර්ථි රභඹක් ඒ යටට වඳුන්හ දීරහ තිගඵනහ. 

ඒ හගේභ ඔහුගේ ඳහරනඹ ඹටගත් ඔහු ළරසු  යරහ 
තිගඵනහ, ෙගභරිහ එක්ත් ජනඳදගේ ඹටිතර ඳවසු  
නළං් භ වහ ග ොරර් ට්රිිමඹන එවභහයට රධි ්රභහණඹ 
කගඹනජනඹක් යන්න. දළන් ග ගක් ්රතිපරඹ ගභොක්ද? 

ග ගක් ්රතිපරඹ තභයි රංහ, ඉන්දිඹහ ව ග  
කිඹහනුයගේ යටර ඒ හරගේ ගනොමිරගේ රළබුණු 
ෙගභරිහනු ධනඹ කඳසු ඹන්න ඳටන් ළනීභ. ඒ ගනලීඹ 

භධුභඹ දළන් රන් ගරහ රවින් ගඳොශට ළගටන්න ග  
ෆභ කර්ථිඹටභ රද ඵර ගරිරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ රගප් 
විගේල ංචිත නංහ ළනීභට, ඒ හගේභ විගේල ගගශහභ 

ලක්තිභත් ය ළනීභට තියය විඳු ිමන් ගතොය රඳට භන් 
භක් තදුයටත් ඉතුරු ගරහ නළවළ. ග  යජඹ උත්හව 
යන්ගන්, ග  යජඹ කඹහ දයන්ගන් රන්න ඒ තියය කර්ථි 

භට යට ිළවිසුහ ළනීභටයි.  

ඊශඟට, ගදළනි බුබුශ තභයි ඉදිිරරී  බුබුශ. ඳසු ගිඹ යජගේ 
රවුරුදු 10 ෙතු ශත ත්තහභ යගි ඉදිිරරී  ක්ගේත්රගේ 

විගලේගඹන්භ භවහභහර් ක්ගේත්රගේ විලහර කගඹනජනඹක් ිදු 
ශහ. රධයහඳනඹට ගඹොමු ගශේ ්රහේධන විඹද ිමන් ිඹඹට 
වතයයි. ගෞයඹට විඹද  ගශේ ිඹඹට වඹයි. ග  ගදභ එතු 
ශහභ ිඹඹට 10යි. වළඵළයි, රධිග ගී භහර් ව භවහභහර් 

ක්ගේත්රගේ ිඹඹට 45ක් රගප් ්රහේධනඹ විඹද ිමන් ගඹදවිරහ 
තිගඵනහ. ඒ තුිබන් ෙති ය ත්තහ, විලහර ඉදිිරරී  බුබුශක්. 
ග  ඉදිිරරී  බුබුගශේ යණින් තභයි ිඹඹට වතගර්, ඳගවේ ඉන් 

වඹ, වත දක්හ වුණු කර්ථි ර්ධනඹක් ශඟහ ය ත්ගත්. 
ඉදිිරරී  නය නළවළ, ඒ ඉදිිරරී ිමන් රඳට ්රහගඹනගි 
්රගඹනජනඹක් රළගඵනහ න . ්රහගඹනගි කදහඹ  රළගඵනහ 

න  ඒ ඉදිිරරී ිමන් රඳට ්රගඹනජනඹක් රළගඵනහ. නමුත්, 
නළ  එන්ගන් නළති යහඹල්, ගුන් ඹහනහ එන්ගන් නළති ගුන් 
ගතොටුගඳොශල්, තර ග ශන්න, මුං ග ශන්න රධිග ගී ඳහයල් 

තළනීගභන් රඳට ඒ කදහඹභ රළබුගඩු නළවළ. රන්න, ඒ නිහ තභයි 
යහජය මරය රධි පී නඹට රක් වුගඩු. භභ ග  බහග  දළන 
ළනීභ ිළණි ග  හයණඹ ළනත් ිරඹන්න ඕනෆ. ග  
ඳහර්ිමග න්තුට  එන තළන ගඳොල්ද වන්දිගේ ඳහරභක් ඉදි 

යන්නට තීයණඹ ශහ. ඒ රසථහග දී භහර් ංර්ධන 
රධිහරිඹ  ඒ වහ ගටන් ර් ළ  ග හ. ගටන්  ර් ළ ග හභ 

651 652 

[රු ටී. යංජිත් ද ගොයිහ භවතහ] 



2017 භහර්තු  21  

ඳහරභ වහ ගටන් යඹ කග   කන්න ලගඹන් රුිළඹල් 

මිිමඹන වහයිඹ ණන උත්තයඹක්. නමුත් ග  වළදුග  
කීඹ ටද? වළදුග  රුිළඹල් මිිමඹන  1980ට. ඒයි ගභතළන 
්රලසනඹ.  

භහින්ද භවත්භඹහගේ හරගේ රසන ඳහර  වළදුහ, රසන 
ඳහයල් වළදුහ, ගනමහබඹ භවත්තඹහ රසන ශහඹ ිර හට 

ඒගක් මිර ගන්න රදයි රගප් ජනතහට ිේධ ගරහ 
තිගඵන්ගන්. ඳහර්ිමග න්තුට  එන තළන තිගඵන ඳහරග  ෙත්ත  
ඒයි.  ඒ ඳහරභ ිළිබඵ ක  ඵ යගඹන් ථහ යන  රඹට රිළ 
ිරඹන්න ඕනෆ, ඒ රසථහග දී  භහර් ංර්ධන රධිහරිඹ  ්රහල 

ශ  නිඹභ මුදරට  හ වරිඹටභ ඳස ගුණඹක් විඹද  යරහයි ඒ 
ඳහරභ ගො  නඟහ තිගඵන්ගන් ිරඹන එ.  එඹ  ග  කර්ථිඹ 
ඉදිරිඹට ගන ඹහභ ිළිබඵ  තිගඵන ළටුමට එ උදහවයණඹක්. 

ග ගක්   ්රතිපරඹ වුගඩු ගභොක්ද?  භත තිඹහ න්න. 2000 
ර්ගේදී රගප්  යට ත් ණඹ ිමන් හණිජ  ණඹ ිඹඹට 1යි. 
නමුත් භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ ඳහරනඹ ගශය යනගොට  

රගප් ණඹ ඵරින්  ිඹඹට 52ක් හණිජ  ණඹ. ග ගක් ්රතිපරඹ 
වළටිඹට ගභොද ිරඹන්ගන්?   

ග  ශඟදී ඳත්තයර දළන්්   දභහ තිගඵනහත්  භභ දළක්හ,  
දශ ගේය ඹ නිසඳහදනඹට හගප්ක්  ණඹ ්රභහණඹ රඩු ය 
ත්තහඹ ිරඹහ. දශ ගේය ඹ නිසඳහදනඹට හගප්ක්  ණඹ 

්රභහණඹ රඩු ය ත් ඳභණින් යගි ්රලසන වි ගන්ගන් නළවළ. 
ළදත් හයණඹ, කඩුඩුග  ඵදු කදහඹගභන් ණඹයි ගඳොිමඹයි 
ගන්න  ිඹඹට කීඹක් ළඹ ගනහද ිරඹන එයි. භවරු 

ගඳන්හ දී තිගඵනහ, ජඳහනගේ  දශ ගේය ඹ නිසඳහදනගඹන්  
ිඹඹට 240ක්  ඒ රඹගේ ණඹ ඵය  තිගඵනහඹ ිරඹහ. නමුත්  
ජඳන් කඩුඩුග  කදහඹගභන් ිඹඹට 15යි ඹන්ගන් ණඹ ගේහ 

හසතු ව ගඳොලී ගන්න.  රගප් යගි තත්ත්ඹ ගභොක්ද? 
රගප් යගි  දශ ගේය ඹ නිසඳහදනගඹන් ිඹඹට 76ක් ිර හට  
විගලේගඹන් රගප් ඵදු කදහඹගභන් ිඹඹට ිඹඹට ළඩි 

්රභහණඹක් ළඹ ගනහ, ණඹයි ගඳොිමඹයි  ගන්න.  ඒයි රගප් 
යගි කර්ථි රර්බුදඹ.  

රිළ ග  රසථහග දී ගඵොගවොභ ක  ඵයගඹන්  ිරඹනහ. රිළ 
ෙති ශ යහජය මරය ්රතිඳත්තිඹ භත ඉතිවහගේ ්රථභ තහට 
රගප් ණඹයි, ගඳොිමඹයි  ිළිබඵ තිගඵන ඒ  මුදර රගප් ඵදු 

කදහඹගභන් ගන්න රඳට වළිර ගරහ තිගඵනහ.  ඒ හගේභ 
රගප් ණඹයි ගඳොිමඹයි ෙතුසේ යජගේ  පුනයහර්තන විඹදභ ගහ 
ළනීභටත් රගප් යජගේ කදහඹභ රද භත් ගරහ තිගඵනහ.  

එතළනදී යහජය මරය ලක්තිභත් ය ළනීභට යජඹ  ිළඹය 
ිරහිඳඹක්  ත්තහ. එ ඳළත්තිරන් ිරිඹ  දුයට ්රහේධන විඹද  

ඳහරනඹ ශහ. ඔ  ෙත්ත.  ගභොද, කදහඹ  රළගඵන ්රගේලර 
ඳභණයි, කදහඹ  රළගඵන යහඳෘතිරට  ඳභණයි  යජඹ 
කගඹනජනඹ යන්ගන්. රගනක් ඳළත්ගතන් යහජය මරයඹ  

ලක්තිභත් ය ළනීභ වහ ිළඹය ණනහක් ත්තහ. එගක්දී 
රනිහර්ඹගඹන්භ ඵදු ළඩි ් භ භඟින්,   VAT  එ ළඩි ් භ භඟින් 
ඹ  පී නඹක්, භහජ පී නඹක් ජනතහට රළබුණහ තභයි.  එගේ 
ගනොශහ න   ග   කඩුඩු,  ග  යහජයඹ රනිහර්ඹගඹන්භ  ණඹ 

ගහත ගනොවළිර ඳයහධීන යහජයඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ 
ගනහ.  එභ නිහ ිරිඹ  දුයට රිළ යහජය මරයඹ රද ලක්තිභත් 
ය ගන තිගඵනහ. මින් ඉදිරිඹටත් රර්බුද ිළඹභන් යන්න 

රුමත් කර්ථි  ්රතිඳත්ති යටට වඳුන්හ ගදන්න රඳට ිේධ 
ගනහ.  

රධිග ගී භහර්රට රිළ රතිවිලහර උනන්දුක් දළක්   හ.  
රධිග ගී භහර්රට විලහර මුදරක් ඹට ශහ. නමුත් රගප් භහර්  
තදඵදඹ ිළිබඵ ්රලසනඹ වින්න එඹ භත් ගරහ නළවළ. භවහ 

භහර්  ක්ගේත්රගේ රිළ රද රුමත් කර්ථි උඳරභඹට ඹහ යුතුයි. 

එභ නිහ තභයි ගඳොදු ්රහවනඹ  ලක්තිභත් යන්න  රගප් 

ඵසනහහිය භව නය ළරළසගභන්  රිළ ගඹනජනහ ය තිගඵන්ගන්. 
දු රිඹ, ඵසයථ ගේඹ ලක්තිභත් යන්න. රධිග ගී භහර්රට 
විඹද  යන මුදිමන් ිඹගඹන්  එක්  ගඳොදු ්රහවනඹ  ර්ධනඹ 
යන්න රිළ ගඹොදහ ත්ගතොත් ර ගප් රර්බුදඹ විහ ළනීභට 

වළිරඹහ රළගඵනහ.  

භභ ඔඵතුභහට ිරඹන්න . රද භවනුය වදන රධිග ගී  
භහර්ගේ ෆභ ිරගරනමීටයඹටභ රුිළඹල් මිිමඹන ඳන්දහවක් 

රඳට ළඹ ගනහ. නමුත් ඵත්තයමුල්ගල් ිට  ිළටගොටුටභ   
ගඳොදු ්රහවනඹ  ලක්තිභත්   යන්න, ඵස මිම ගච්චා 
භහර්ඹක්  වදන්න ඹන්ගන් මිිමඹන ගදිඹ වළත්තෆ ඳවයි.  ඒ 

්රහවනඹ ළන රිළ  යහජගිරිඹ වන්දිගේ රත් දළකීභක් ශහ.  රිළ 
යටක් වළටිඹට තීයණඹ යන්න  ඕනෆ රිළ රවින් රධිග ගී භහර් 
ෙති යනහද, නළත්න  ගඳොදු ්රහවනඹ  ලක්තිභත් ිරරිභ වහ  

කගඹනජනඹ යනහද ිරඹන එ. එභ නිහ රිළ යජඹට ගඹනජනහ 
ය තිගඵනහ, රනුරභගඹන් රිළ ඉදිරි හරගේදී  ග  විලසර්භ 
ළ ඹ ිරඹන හයණහිමන් විගඹන ගරහ ජනතහට ගභගවයක් 
න යග  ි කර්ථිඹ  ලක්තිභත් යන, කදහඹභ යටට රළගඵන 

විධිගේ  යහඳෘතිරට යට ගනිඹන්න. එභනිහ ණඹ ඵය ඳහරනඹ 
ය  ගන ග  දුසයතහඹන්  භළ  ඳත්හ ගන ග  ගර් රිළ 
ටයුතු ගශොත් ඊශඟ  ය ගදගක් රිළ  නිඹමිත ්රමුතහ 

වඳුනහගන කගඹනජනඹ ගශොත්, ගඳන බුබුසේ ංර්ධනඹක් 
ගනොගයි, ගඳන බුබුසේ ර්ධනඹක් ගනොගයි, ළඵෆ 
ංර්ධනඹට, තියය ංර්ධනඹට  යට ගනිඹන්න රඳට 

පුසේන්ග ඹයි ිරඹමින් භගේ චාන සල්ඳඹ  රන් යනහ.  
 
[தற.த. 4.53] 
 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

இன்மந றணம் ததரதபரரம் ன்ந றடம் தரடர்தரக 

தகரண்டுப்தட்டிதக்கறன்ந இந் தறபமறன்தரல் ன் 

கணத்மச் தெதத்துகறன்பநன். எத ரட்டிதமட 

ததரதபரரத்றன் தொதுதகதம்தரணது, அந் ரட்டிபன 

ரழ்கறன்ந க்கதௗமட - தடித்ர்கள், தர க்கள் 

அமணரறணதும் - உமப்தறணரதம் அவ்ரத உமப் 

பதரரறன் ததரதபரர தனத்றணரதம் லர்ரணறக்கப் 

தடக்கூடிரக இதக்கறன்நது. இனங்மகறன் டக்கு, 

கறக்கறபன எத தரரற த்த்ம் மடததற்த தொடிந்றதக்கறநது. 

த்த்த்றற்குப் தறற்தரடு அந் க்கள் லள்குடிபற்நங்கபறன் 

ஊடரகவும் ங்கதௗமட தரறல்கமப பம்தடுத்து 

தடரகவும் ங்கதௗமட ரழ்க்மகம ஆம்தறத்றதக்கறன்ந 

எத கரனம் இது! இவ்ரநரண கரனத்றல் இனங்மகறன் 

ததரதபரரத்ம பம்தடுத்துறபன ன்தணன்ண 

கரரறங்கமப ஆற்ந தொடித்தன்தம இந்ச் ெமதறபன 

தனதம் றரறத்துக்தகரண்டிதக்கறன்நணர். இனங்மகறன் 

டக்கு, கறக்கறபன ரழ்கறன்ந க்கள் 30 ஆண்டுகள் எத 

தரரற த்த்த்மச் ெந்றத்ரர்கள். அந் த்த்த்றற்கு தறற்தரடு 

அர்கள் ங்கமப றமனறதத்றக்தகரள்றபன, ததரதபர 

ர ரலறரகத் ங்கமப பம்தடுத்றக் தகரள்றபன 

அர்கதௗக்கு உவுற்கு இந் ரட்டிதமட அெ உர் 

தேடங்கபபர அல்னது இந் ரட்டில் அறகரத்றல் இதக்கறன்ந 

அெறல் மனர்கபபர பற்தகரண்ட தறகள்ரன் ன்ண? 

ன்ந பகள்ற அந் க்கபறடம் கரப்தடுகறன்நது.  

இன்த டக்கு, கறக்கறபன ரழ்கறன்ந ஆறக்கக்கரண 

இமபஞர், த்றகள் பமனற்நர்கபரக, பமன 

படிமனதர்கபரகக் கரப்தடுகறன்நரர்கள். குநறப்தரக, 

ரடு தரவும் பமனற்ந தட்டரரறகள் பதரரட்டங்கமப 
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ඳහර්ිමග න්තු 

டத்துகறன்நரர்கள். டக்கறதம் கறக்கறதம் அபகரண 

தட்டரரறகள் பமனரய்ப்தை தரடர்தரக பதரரட்டங்கமப 

தொன்தணடுத்றதக்கறன்நரர்கள். கடந் கரனங்கபறல் இந் 

ரட்டிபன தன்தடுத்ப்தட்ட வீண தரறல்தட்தங்கள் 

த்த்ம் கரரக டக்கு, கறக்குப் தகுறகபறல் ரழ்கறன்ந 

க்கமபச் தென்நமடறல்மன. அமணறட, த்த்த்மக் 

கரங்கரட்டி அெரங்கம் டக்கு, கறக்குப் தகுறகதௗக்கு 

தரரற ததரதபரரத் மடம றறத்றதந்து. 1990ஆம் 

ஆண்டிததந்து 2010ஆம் ஆண்டும அந் க்கள்  தரரற 

ததரதபரரத் மடக்குள் ரழ்ந்ரர்கள். அந் க்கபரல் 

தைற தரறல்தட்தங்கமபப் தன்தடுத்ற அல்னது 

ததரதபரர ரலறரகத் ங்கமப பம்தடுத்ற ரக்கூடி 

சூமன அந்க் குநறப்தறட்ட கரனங்கபறல் ற்தடுத் 

தொடிறல்மன. 1990 இததந்து 2010 மரண அந் த்த் 

கரனப்தகுறறல் அங்கறதந் இமபஞர், த்றகள் து 

கல்றமக்கூட ண்தண்தய் றபக்குகபறன் 

உறபரடுரன் கற்க தொடிந்ப ற, றன்ெரத்மபர 

அல்னது அதெடரண தரறல்தட்த பர்ச்ெறமபர 

அர்கதௗமட இடங்கபறல் ததற்தக்தகரள்ப தொடிர றமன 

இதந்து. அந்க் கரனங்கபறல் ெரரரகப் தரடெரமன 

ரர்கள்கூட அர்கபது உடுப்தைக்கமபக் கதவுற் 

கரகப் தணங்கரய்க் கபறமத்ம் தணறச்ெங்கரய்கமபத்ம் 

படிச்தென்நம அந் க்கள் இப்ததரததும் நக்கறல்மன. 

ெரர ‘ஜரம்’ பதரத்ல்கபறல் றபக்குகமபச் தெய்து, அந் 

றபக்குகபறன் எபறறல்ரன் ரர்கள் கல்ற கற்நரர்கள்.  

இவ்ரத றக தமபரடு றக்க ததக்கடிகதௗக்குள் 

ரழ்ந் எத கரனத்மக் கடந்து ங்கதௗமட 

ததரதபரரத்ம பம்தடுத்க்கூடி எத சூதக்குள் 

அர்கள் தகறன்நபதரது, அர்கமப பரக்கற எத ததரற 

ததரதபரரத் மட கரப்தடுகறன்நது. டக்கறபன இதந் 

தரறற்ெரமனகள் துவும் இங்கறல்மன. அங்கறதந் 

ெலதந்துத் தரறற்ெரமனம லண்டும் இக்குது 

தரடர்தரகப் தன டமகள் பதச்ெபறபன குநறப்தறடப் 

தட்டது; தன ஆபனரெமணகள் டத்ப்தட்டண. டக்கு 

ரகரத்றல் இதந் அந்ப் ததரற கரங்பகென்துமநச் 

ெலதந்துத் தரறற்ெரமனமபர அல்னது அற்குப் தறனரக 

அல்னது அந்த் தரறற்ெரமனக்கு றகரக ற்தநரத 

தரறற்ெரமனமபர இக்கக்கூடி மகறபன 

ந்றரண தொடிவுகதௗம் இந் அெரங்கத்ரல் தொன்தணடுக் 

கப்தடறல்மன ன்தது எத தரரற தறன்ணமடவு ன்தம 

ரன் இந் இடத்றபன தறவுதெய் றதம்தைகறபநன்.  

இமணறட, கறபறதரச்ெறறதள்ப தந்ன் இெரணத் 

தரறற்ெரமனறல் எத கரனத்றல் கறட்டத்ட்ட 700 பதரோ் 

பமன தெய்ரர்கள். தக்கத்றததக்கறன்ந ஆமணறநவு 

உப்தபத்றததந்து ததநப்தடுகறன்ந கறவு  உப்மத 

மத்துக்தகரண்டு, அறததந்து 'குபபரரறன்' உட்தடப் 

தல்பததட்ட இெரணப் ததரதட்கமப உற்தத்ற தெய்கறன்ந 

இெரணத் தரறற்ெரமனரக அது றபங்கறது . இன்தம் 

அந்த் தரறற்ெரமனறன் ததபரடு தன ரகணங்கள் - 

அந் ரகணங்கபறல் "தந்ன் இெரணத் தரறற்ெரமன" 

ன்த தப்தட்டிதக்கறன்நது - தகரதம்தறன் தன 

தரகங்கபறதம் ஏடும ரன் கரண்கறன்பநன். ஆணரல், 

தந்ன் இெரணத் தரறற்ெரமன அந் இடத்றல் 

இங்குகறநர? இல்மன. அங்பக இரட தொகரம்ரன் 

கரப்தடுகறன்நது. ணப, த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட அந்ப் 

தறபெ இமபஞர்கதௗக்கு வ்ரத பமன கறமடக்கும்? 

அங்பக ததரதபரர றமனம வ்ரத பம்தடுத் 

தொடித்ம்? 

தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, இந் 

ரட்டிபன தல்பததட்ட ததரதபரர றமனமகள் 

தரடர்தறல் ரங்கள் பதசுகறபநரம். ெறங்கப இமபஞர்கள் 

மப்தமடறல் அல்னது கடற்தமடறல் பமன ரய்ப்தைப் 

ததநதொடித்ம்; ததரதஸ் தமடறதம் றரணப்தமடறதம் 

அர்கள் பெதொடித்ம்; ஊர்கரற் தமடறல் றணம் 

ததநதொடித்ம். இமணறட, ெறங்கபப் தகுறகபறபன 

இர்கதௗக்கரகத் தரறற்ெரமனகள், ஆமடத் தரறற் 

ெரமனகள் ணப் தல்பததட்ட பங்கமபக் கரக் 

கூடிரக இதக்கறன்நது. ஆணரல், ங்கதௗமட டக்கு, 

கறக்குப் தகுறகபறபன ரழ்கறன்ந இமபஞர், த்றகதௗமட 

பமன ரய்ப்தைக்கரக உதரக்கப்தட்ட, தரறற்ெரமன 

ப்தடுத்ப்தட்ட தரறல்கபரக ம இதக்கறன்நண? 

இணரல்ரன் இன்த ரழ்ப்தர ரட்டத்றபன கச்பெரறக்கு 

தொன்தரகவும் கறக்கு ரகரத்றபன றதபகரமனறதம் 

ட்டக்கபப்தறதம் தடித் இமபஞர்கள், இந் ரட்டிதமட 

தைத்றஜலறகள் பதரரட்டம் டத்றக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். 

இர்கள் இந் ரட்டிதமட எத தோனணம்! ரங்கள் 

தல்பததட்ட தோனணங்கள் தரடர்தரகப் பதசுகறபநரம். 

ஆணரல், கல்ற தோனணத்மக் தகரண்ட இந்ப் தட்டரரறகள் 

6 - 7 ஆண்டுகள் கரத்றதந்தும் ரங்கள் கற்ந கல்றக்கு பமன 

கறமடக்கர றமனறல் பதரரடுகறன்நரர்கள். அறதம் தனர் 35

-36 வயததத் தாண்டியவர்கள். அந்த வயதிலுள்ள மாணவர்கள் 

ங்கதௗமட தட்டங்கமப மத்துக்தகரண்டு இன்த 

ததக்கபறபன இதக்கறநரர்கள். இந் றமனமறல் தரறல் 

ரய்ப்தைக்குரற தல்மனமத் ரண்டி அர்கதௗமட 

து தென்ததகரண்டிதக்கறநது.  

இமணறட, அெரங்கம் தொன்ணரள் பதரரபறகள் 12,000 

பதமப் தைணர்ரழ்பறத்து றடுமன தெய்றதப்தரகச் 

தெரல்கறன்நது. ஆணரல், இதும அவ்ரத றடுமன 

தெய்ப்தட்ட 12,000 பததமட ததர் றதங்கள் ரதக்கும் 

தரறரது. இங்பக தகௌ லள்குடிபற்ந, தைணர்ரழ்வு 

அமச்ெர் அர்கள் இதக்கறநரர். அது அமச்ெறல்கூட 

இந் றதம் இதக்குபர ணக்குத் தரறரது.  ஆணரல், 

இவ்ரத றடுறக்கப்தட்ட இமபஞர்கபறல், தைணர்ரழ்பறக் 

கப்தட்ட தொன்ணரள் பதரரபறகபறல் த்மண பததக்கு இந் 

அெரங்கத்ரல் பமன ரய்ப்தை ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது? 

எத தரறல் ரலறரக அர்கபரல் அந் ண்றபன வ்ரத 

ங்கமப றமனறதத்றக்தகரள்ப தொடிந்றதக்கறநது? 

பற்தக்கூட தொல்மனத்லவு ரட்டத்றற்கு டக்கு ரகர 

தொனமச்ெர் றக்கறபணஸ்ன் அர்கதௗம் கணடரறன் 

தரநன்பர க பர் அர்கதௗம் தென்நபதரது , அங்கறதந் 

எத தொன்ணரள் பதரரபற அது பமணமச் தெரல்த 

அதறதக்கறன்நரர். “ரதம் ணது மணறத்ம் 

பதரரபறகபரக இதந்றதக்கறபநரம்; ரங்கள் 

டுப்தறததந்துரன் தபறப ந்றதக்கறபநரம்; இன்த 

ங்கதௗக்தகண எத வீடு கறமடக்கறல்மன; ங்கபரல் இந் 

ண்றபன ததரதபரர ரலறரக எத தரறமனப் ததந 

தொடிறல்மன; ரங்கள் ெரர, ரழ்ர? ன்ந றமனறல் 

றக்றறன் றபறம்தறற்குத் ள்பப்தட்டிதக்கறபநரம்” கூநற 

ன்த  பமணப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். இந் ரட்டிபன எத 

தகுற க்கள் ததரதபரர பம்தரடு தற்நறச் ெறந்றக்கறநரர்கள். 

இன்ததரத தகுறரண டக்கறதம் கறக்கறதம் ரழ்கறன்ந 

க்கள் ங்கதௗமட ரழ்க்மகறன் இதப்தைப் தற்நறச் 

ெறந்றக்கறநரர்கள்; ங்கதௗமட றர்கரனம் தற்நறச் 

ெறந்றக்கறன்நரர்கள். இர்கதௗமட ெறந்மணகதௗக்கு - 

ண்ங்கதௗக்கு இந் அெரங்கத்ரல் ன்ண ரற்நலடு தெய் 

தொடித்ம்? ரங்கள் இர்கதௗக்கரண ன்ண றதொமநகமபக் 

கரட்ட தொடித்ம்?  
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அங்கு பமன ரய்ப்தைக்கரகப் பதரரடுகறன்ந இமபஞர், 

த்றகமபக்கூட இந் அெரங்கம் ன், கணத்ற 

தனடுக்கரல் இதக்கறன்நது? இர்கள் தல்கமனக்ககத்றபன 

4 ஆண்டுகள் தடித்துத் து தட்டப் தடிப்மதப் தர்த்றதெய் 

தட்டரரறகள். இந் ரட்டிதள்ப தல்கமனக்ககத்றல் 

தடிக்கறன்ந எத ரன் 22-23 து தர்த்றரகறன்ந 

ததரதது, தட்டரரறரக தபறறபன தகறநரன். ஆணரல், 

அன் 36 து மக்கும் பமனறல்னரல் இதந்ரல், 

அன் இந் ரட்டுக்குப் தன்தடர எத ணறணரக 

இதந்ரல், அதக்கு எத பமனரய்ப்தைக்கரண 

றதொமநம அெரங்கம் உதரக்கறக் தகரடுக்கரல் 

இதந்ரல், அது ரதமட தறம? அப்தடிரணரல், ங்கப் 

தடுகறன்ந இந்ப் தட்டங்கள் ரட்டுக்குப் ததரதத் 

ற்நமர? இங்குள்ப தல்கமனக்ககங்கள் ரட்டுக்குப் 

ததரதத்ற்ந தரறனரபர்கமப, ரட்டுக்குப் ததரதத்ற்ந 

தட்டரரறகமப, ரட்டுக்குப் ததரதத்ற்ந கல்ற 

னரபர்கமபத்ரன் உற்தத்ற தெய்கறன்நர? அப்தடிரணரல், 

இந் உற்தத்றம றதத்பண்டும். இந் ரட்டிபன 

ெரறரணதரத கல்றக் தகரள்மக இதக்கபண்டும். அந்க் 

கல்றக் தகரள்மகக்கு ஊடரக இந் ரட்டில் இதக்கறன்ந 

இமபஞர்கள், த்றகள் தடித்துப் தட்டம் ததற்த தபறபநற 

பமனரய்ப்மதப் ததற்தக்தகரள்பக்கூடிரக இதக்க 

பண்டும்.  

தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

இமறட றக பரெரணது ன்ணதணறல், உனகத்றபன 

ங்பகத்ம் இல்னர எத மடதொமந இனங்மகறல் 

இதக்கறநது. அரது, தட்டரரறகதௗக்கு பமன ங்கு 

ற்குப் தரலட்மெ டத்துகறநரர்கள். அர் ரன்கு ஆண்டுகள் 

தல்கமனக்கத்றபன தடித்துறட்டு ந்து, எத பமனக்கு 

றண்ப்தறக்கறன்நததரதது, ததரது அநறவு, கறகறத்ல் 

றணரப்தத்றங்கள் அடங்கற எத பதரட்டிப் தரலட்மெக்குத் 

பரற்நபண்டும். இந்ப் தரலட்மெறல்  பதரதுரண அபவு 

தைள்பறகமபப் ததற்நரல்ரன், அர்கதௗக்கு பமன 

கறமடக்கும் ன்ந எத றற இந் ரட்டிபன 

கரப்தடுகறன்நது. இது இந் ரட்டிபன இதக்கறன்ந றக 

பரெரண எத றமனம! தல்கமனக்ககத்றபன ரன்கு 

ஆண்டுகள், தோன்த ஆண்டுகள் தடித்துப் தட்டம் ததற்ந 

எததமட தடிப்தறணதும் தட்டத்றணது கறமமத்ம் 

தததறமத்ம் றக்கரல், ரட்டிபன பதரட்டிப் தரலட்மெ 

தோனம்ரன் பமனரய்ப்தை ங்கப்தடும் ன்நரல், 

அர்கதௗக்குத் தரறற்ெரமனகபறபன அந்ப் தறற்ெறகமப 

ங்கனரம். க.ததர.. உர்ம் தடித்ற்குப் தறற்தரடு, 

அர்கமப படிரகப தரறல் இடங்கதௗக்கு அதப்தற 

அங்கு தறற்ெறம ங்கற, அங்பக தரறல் தெய் றடனரம். 

ஆணரல், தல்கமனக்ககத்றல் தடிப்மத தொடித்ர்கள் 

ததபண தட்டரரறகபரக உற்தத்ற தெய்ப்தடுது 

ன்தது, இந் ரட்டிதமட சூதல் றகறக பரெரண எத 

றமனம ன்தம ரன் இந் இடத்றபன தறவுதெய் 

றதம்தைகறன்பநன். ணப, அெரங்கரணது இவ்றடத்றல் 

கணம் தெதத்ரல் இதக்கக்கூடரது. றக தொக்கறரக 

இந்ப் தட்டரரறகதௗமட றடத்றல் அெரங்கம் உடணடி 

டடிக்மககமப பற்தகரள்பபண்டும். இர்கள் 

ததக்கபறபன குந்ற இதக்கறன்நர்கள் அல்னர். இர்கள் 

இந் ரட்டின் தோனணம்! இந் ரட்டிபன ரதகறன்ந 

க்கதௗமட தெரத்து! இந் ரட்டுக்கரண தைத்றஜலறகள்! 

இர்கதௗமட தடிப்மத அெரங்கம் ெரறரகப் 

தன்தடுத்றக்தகரள்ப தொன்பண்டும் ன்தம ரன் இந் 

இடத்றபன றக தொக்கறரகக் குநறப்தறட றதம்தைகறன்பநன்.  

இபபதரனத்ரன் தல்பததட்ட இடங்கபறபன பமன 

ரய்ப்தைக்கள் தற்நறப் பதெப்தடுகறநது. பதரரபறகபரக 

த்த்த்றபன  ஈடுதட்டர்கள், த்த்ம் தொடிமடந் தறன்ணர் 

தைணர்ரழ்வு ததற்த, ற்ததரதது தபற உனகுடன் இமந்து 

ரழ்கறநரர்கள். ணறதம், அர்கபறல் தனபததமட 

ரழ்க்மகறல் இன்ணதொம் ரற்நங்கள் ற்தடறல்மன. 

அர்கதௗக்கு பமனரய்ப்தைக்கமப ங்குற்கு அங்கு 

றதணங்கள் இல்மன. ட்டக்கச்ெறறல் இதக்கறன்ந அெறணர் 

றெரப் தண்மறல் தல்னரண்டு கரனரக ஆறத்துக்கும் 

பற்தட்டர்கள் பமனதெய்து ந்றதக்கறநரர்கள். ஆணரல், 

இன்த அந்ப் தண்ம இரடத்றன் ெம் இதக்கறன்நது. 

டக்கு ரகரத்துக்குச் தெரந்ரண அந் அெறணர் 

றெரப் தண்மம டக்கு ரகர றெர 

அமச்ெறடம் மகபறத்ரல், அறல் ஏர் ஆறம் பததக்கு 

பமனரய்ப்மதப் ததற்தக்தகரடுக்கக்கூடி எத சூல் 

உதரகும். ஆணரல், இன்தம் அது இரட தொகரரக 

இதப்தணரல், அங்கறதக்கறன்ந இமபஞர், த்றகள் வ்ரத 

பமன ரய்ப்மதப் ததநதொடித்ம்? 

தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

ட்டக்கபப்தறதள்ப ரமச்பெமண கரகறத் தரறற்ெரமன 

ரணது, தனபததமட அெறல் கரங்கதௗக்கரக - 

ெபகர அெறல் மனர்கதௗமட ண்ங்கதௗக்கரக - 

இன்தம இங்க தொடிரல் இதக்கறநது. ற்ததரதது 

அந்க் கரறமப் தநறப்தற்கரண தொற்ெறகள் 

மடதததகறன்நண. அங்கறதக்கறன்ந இமபஞர்கதௗக்கு 

பமனரய்ப்தை ங்க பண்டுதன்த றமணத்றதந்ரல், 

குமநந்து 300 பதமக் தகரண்டரது அந்த் 

தரறற்ெரமனம இக்கறறதக்க தொடித்ம். எத கரனத்றல் 

அந்த் தரறற்ெரமனறபன 3,000 பதரோ்ம பமன 

தெய்றதக்கறநரர்கள். கறக்கு ரகரத்றல் ம் ரய்ந் 

தரறற்ெரமனரக இதந் ரமச்பெமண கரகற 

ஆமனரணது தோடப்தட்டிதக்கறன்நது ன்ந தெய்றம இந்ச் 

ெமதறபன ங்கதௗமட கட்ெறறன் உதப்தறணர்கள் த்மண 

டமகள் தரறப்தடுத்றறதக்கறநரர்கள். ஆணரல், ந்ப் 

தனதம் கறமடக்கறல்மன. ரங்கள் இச்ெமதறல் பதசுகறன்ந 

றடங்கள் ததபண எத தறரக இதக்கறன்நப எற, 

அணரல் ரது கரரறங்கள் மடதததகறன்நணர? 

அல்னது ரது தொன்பணற்நங்கள் இதக்கறன்நணர? ன்த 

பகட்கறன்பநன். ற்ததரதது இந்ச் ெமதறபன தகௌ 

லள்குடிபற்ந அமச்ெர் இதக்கறநரர். ததரதபரரத் துமந 

ெரர்ந் அமச்ெர்கள் இதக்கறநரர்கள். அர்கமபப் தரர்த்து 

ரன் பகட்கறபநன், 2010ஆம் ஆண்டுக்குப் தறன்ணர் டக்கு , 

கறக்கறல் உதரக்கப்தட்ட தரரற தரறற்ெரமனகமப 

உங்கபரல் றல்றட்டரது தெரல்னதொடித்ர? அல்னது 

அங்கு த்மண இமபஞர்கதௗக்கு பமன தகரடுத்லர்கள் 

ன்த தெரல்னதொடித்ர?  

இன்த ல்னரப ஏர் அெறனரக மடததற்தக் 

தகரண்டிதக்கறன்நப ற, அங்கு ரதகறன்ந க்கதௗமட 

றர்கரனம் தற்நற ண்ங்கபபரடும் அர்கதௗமட 

ெறந்மணபரடும் ந்க் கரரறங்கதௗம் ஆற்நப்தட்டரகத் 

தன்தடறல்மன. ஆகப, ததரதபரரம் ன்தது எத 

ரட்டின் தொதுதகதம்தை. அந் தொதுதகதம்தரணது, இந் 

ரட்டில் ரதகறந க்கதௗமட ெதோக, ததரதபரரச் 

சூமனக் கதத்றற்தகரண்டு, அங்கறதக்கறன்ந தோனப் 

ததரதட்கமப மப்தடுத்றரக ஆம்தறக்கப்தட பண்டும். 

இந்றரறபனகூட தல்பத ரறனங்கபறல் ன்தணன்ண 

தோனப்ததரதள்கள் கரப்தடுகறன்நணபர , அந்ந் 

இடங்கபறல் அற்கரண தரறற்ெரமனகமப ஆம்தறக் 

கறநரர்கள். ஆணரல், இனங்மகறபன ஏரறடத்றல் எத தோனப் 

ததரதள் இதந்ரல் அந் இடத்மத் றர்த்துறட்டு, இல்னர 

எத ததரதமப இல்னர ஏர் இடத்றல் பரண்டி 
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தடுப்தறல்ரன் கணம் தெதத்துகறநரர்கள். இங்கறதக்கறன்ந 

சூமன இல்னரல் தெய்கறன்ந கரறகமபத்ரன் 

தகரண்டு தொமணகறநரர்கள். க்கதௗமட ரழ்க்மகறபன 

எத ததமமத்ம் அர்கள் சூபனரடு இமந்து 

ரதொடிர எத சூழ்றமனமத்ம்ரன் ததரதபரரத் 

தரறவுகபரகக் தகரண்டுதெல்கறநரர்கள்.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have one minute more. 
 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, I will take the time allotted to the Hon.  I. Charles 
Nirmalanathan. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Okay.  
 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
ஆகபரன் டக்கறதம் கறக்கறதம் இன்நறதக்கறன்ந 

இந்ச் சூமனப் தைரறந்துதகரள்ப பண்டுதன்த ரன் 

கூதகறபநன். இதெடரகத்ரன் இந் க்கபறமடப ரற்நங் 

கமபக் தகரண்டு தொடித்ம்.  

அடுத்து, கறபறதரச்ெற கப்தகுறறபன கறன்கமனக் 

கல்தரற கரப்தடுகறன்நது; அங்கு இரடம் இதக்கறன்நது. 

கறபறதரச்ெறறதள்ப தரடெரமனக் கரறம இரடம் 

மத்றதக்கறன்நது. கறபறதரச்ெற அெறணர் றெரப் 

தண்மம இரடம் மத்றதக்கறன்நது. தந்ன் 

இெரணத் தரறற்ெரமனம இரடம் மத்றதக் 

கறன்நது. தொக்கறரண பங்கமபத் க்கூடி இடங்க 

தபல்னரம் இரட ெம் இதக்கறன்நண. இமணறட, 

கறபறதரச்ெறறல் அறகபறல் கடற்தநரறதல் ஈடுதடுகறன்ந 

தரறனரபர்கபறன் லரண இமலறல் 8.5 ெது 

கறபனரலற்நர் தகரண்ட தறபெத்ம இன்ணதொம் இரடம் 

மத்றதக்கறன்நது. கந்ரய் கறரத்றபன ரழ்ந் க்கபறன் 

கரறகமப தங்கு அதறறதத்றச் ெமத தக்கட்டரரகப் 

தநறத்துமத்றதக்கறன்நது. இதுெம்தந்ரக இந்ச் ெமதறபன 

ரன் எத தறபமமக் தகரண்டுந்ததரதது, அது 

தற்நற டடிக்மகக்தகண லள்குடிபற்ந அமச்ெரறடம் 

அமணப் ததரதப்தைக் தகரடுத்ரர்கள். ரன் றமணக்கறபநன், 

தகப லள்குடிபற்ந அமச்ெர் அர்கள் இது தரடர்தரக 

இன்தம் அெரங்க அறததௐடரக ந் டடிக்மகமத்ம் 

பற்தகரள்பறல்மனதன்த. தகௌ அமச்ெர் அர்கபறன் 

கரதுகதௗக்கு இது தெல்ன பண்டும் ன்தற்கரக ரன் 

இமணக் குநறப்தறடுகறன்பநன். இவ்ரத ல்னரப ஏர் 

இரடப்தடுத்ப்தட்ட சூல்ரன் அங்கு 

கரப்தடுகறன்நது.   

தகரற தறபெ தெனரபர் தறரறறபன 6,000 குடும்தங்கள் 

இதக்கறன்நண. ஆணரல் அங்பக 32,000 இரடத்றணர்  

இதக்கறன்நணர். 6,000 குடும்தங்கதௗக்கு 32,000 இரடம் 

இதக்கறன்ந றமனரன் அங்கு கரப்தடுகறன்நப ற அந் 

க்கதௗக்கரண பமனரய்ப்தைக்கள் துவுறல்மன. குபங் 

கபபர, ல்கபபர, அர்கள் உமக்கக்கூடி மகறல் 

ந்ற அதறறதத்றகதௗம் அங்கு மடததநறல்மன. A-9 

வீறக்கு carpet பதரடப்தட்டிதக்கறன்நது. A-32 வீறக்கு carpet 

பதரடப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆணரல், கறரங்கதௗக்குள் உள்ப 

வீறகமப அமச்ெர்கள் த்மண பதர்  தரர்த்றதப்தரர்கள்? 

"டரடும் பெமறபன ரங்கள் உங்கதௗக்கு அமடரப 

அட்மடகமப உடபண ததற்தத் தகறபநரம்; றதச் 

ெரன்நறமப் ததற்தத் தகறபநரம்; தறநப்தை அத்ரட்ெறப் 

தத்றங்கமபப் ததற்தத் தகறபநரம்" ன்ந றடங்கள்ரன் 

தெரல்னப்தடுகறன்நண. றழ் க்கபறன் தறச்ெறமணகபரக 

இதப்தது இந் றடங்கள் ட்டும்ரணர? அர்கபறன் 

அடிப்தமடப் தறச்ெறமண பத! அது லர்க்கப்தடறல்மன. 

ரட்டிபன தைமபரடிப்பதரறதக்கறன்ந இணப்தறச்ெறமண 

இன்ணதொம் மகரபப்தடறல்மன. தங்கரத் மடச் 

ெட்டம் இன்ணதொம் இந் ரட்டிபன தைமபரடிப் பதரறதக் 

கறன்நது. அறல் ந் ரற்நங்கதௗம் தகரண்டுப்தடறல்மன. 

அற்குப் தறனரக அமறட பரெரண Counter Terrorism 

Act  க் தகரண்டுதற்கரண தொற்ெறகள் பற்தகரள்பப் 

தடுகறன்நண.  

தந்து கரரல் ஆக்கப்தட்டர்கபறன் ரய்ரர், 

ெபகரரறகள், மணறரர் பதரரட்டம் டத்துகறநரர்கள். 

ஆணரல், அெரங்கம் றக தௌணரக இதக்கறன்நது. 

அமப்தற்நறப் பதசுரர் ரதறல்மன. கறபறதரச்ெறறபன 

இன்த 27 ரட்கபரக ரய்ரர் இவு தகனரக உநங்கரல் 

பதரரடிக்தகரண்டிதக்கறநரர்கள், அபபதரல் தொல்மனத் 

லறதம் டரட்ெற கறக்கறதம் ரழ்ப்தரத்றதம் 

வுணறரறதம் பதரரட்டம் டத்துகறநரர்கள். அவ்ரபந 

கறக்கு ரகரத்றன் தன தகுறகபறதம் க்கள் 

பதரரட்டங்கமப டத்துகறநரர்கள். ன்தமட தறள்மப 

கரரல்பதரண த, ன்தமட கன் கரரல் 

பதரண அந் த, ங்கபரல்  எப்தமடக்கப்தட்ட அப்தர, 

அம்ர தற்நற தறள்மபகபறன் பமணகதபல்னரம் அந்ந்க் 

குடும்தங்கதௗக்குத்ரன் தரறத்ம். இமண ரதம் ெரர 

ரக ண்க்கூடரது. அர்கதௗமட கண்லதக்குப் தறல் 

தெரல்னபண்டி கரனம் என்த தம்! அசு இமண 

ஜணரக ரலறரக ற்தக்தகரள்பரல் றர்த்துக் 

தகரண்டரல், அெரங்கம் இற்தகரத லறம ங்கத் 

நறணரல் றச்ெரக இற்மக அற்தகரத லறம 

ங்கறபரகும்! இற்மகக்கு ரநரக ரதம் டக்க 

தொடிரது. ங்கதௗக்கு பனரக எத ெக்ற 

இதக்கறன்நதன்தம ரங்கள் ல்பனரதம் 

றமணக்கறன்பநரம், உர்கறன்பநரம். அந் க்கபறன் 

கண்லதக்கு ன்ண தறல்? அர்கபறன் கண்லதக்கு ன், 

அெரல் இதும தெறெரய்க்க தொடித்றல்மன? தகௌ 

லள்குடிபற்ந அமச்ெதம் இங்கு இதக்கறன்ந கரத்ரல் 

அரறடம் ரன் பகட்கறன்பநன், தந்து கரரல் 

ஆக்கப்தட்டர்கதௗமட ததற்பநரர்கள், அர்கதௗமட 

தறள்மபகள், அர்கதௗமட மணறரர் தரடர்ந்தும் 

டத்துகறன்ந பதரரட்டத்றற்கு வுதெய்து உங்கதௗமட 

தறல் ன்ண? இந் அெரங்கம் ன்ண தறமன அர்கதௗக்குச் 

தெரல்னப்பதரகறன்நது? அர்கதௗமட இந் றமனம 

அெரங்கம் வ்ரத மகரபப்பதரகறன்நது? இற்கரண 

தறமன அெரங்கம் றமரக தொன்மக்க பண்டும்.  

அடுத்து ெறமநக் மகறகள் தற்நற றடம். ரங்கள் 

இவ்பவு பதெறத்ம் 94 அெறல் மகறகள் இன்மநக்கும் 

ெறமநறபன இதக்கறன்நரர்கள். அர்கதௗக்குப் 

ததரதுன்ணறப்தை ங்குங்கள் ன்த தன டமகள் 

பகட்படரம். "இபர அர்கதௗக்குப் தைணர்ரழ்பறத்து 

றடுமன தெய்கறன்பநரம்" ன்தகூடச் தெரன்ணரர்கள். 

இதும அர்கதௗக்குப் தைணர்ரழ்வும் இல்மன; 
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றடுமனத்ம் இல்மன. ெறமநச்ெரமனகள் ற்தம் 

லள்குடிபற்ந அமச்ெர் தகப சுரறரன் ர 

அர்கள் இந்ச் ெமதறபன இதக்கறன்ந இவ்பமபறல் 

குமநந்து அர்கதௗக்குப்  தறமரது ங்குங்கள்! ன்த 

ரன் அரறடம் இந்ச் ெமதறன் ஊடரகக் பகட்கறன்பநன். 

அந்க் மகறகள் க்குகதௗக்குச் தெனறக்கப் 

தறல்னரல் இதக்கறன்நரர்கள். அர்கமபப் தறமறபன 

றடுறத்ரல் கூத பமனக்குச் தென்நரது 

ெட்டத்றகதௗக்குரற கட்டத்ம அர்கபரல் ங்க 

தொடித்ம். ஆகப, வுதெய்து அர்கதௗக்குப் தறம ங்க 

தொற்ெற தெய்த்ங்கள்!   

 

ගරු ඩී.එේ. වහලළක නළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
லங்கள் கூநறறபன ெறன தறமகள் இதக்கறன்நண. ரங்கள் 

இவ்தடம் ெறன மகறகமப றடுறத்றதக்கறன்பநரம். 

இப்ததரதது 40 - 43 மகறகள்ரன் இதக்கறன்நணர் . அந்க் 

மகறகள் றடுறக்கப்தடறல்மன ன்ந மகறல் லங்கள் 

குநறப்தறட்டது தறம ன்த கூந றதம்தைகறன்பநன்.  

 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
இப்ததரததும் 94 அெறல் மகறகள் இதப்தரகக் கூநற 

அந்ப் தட்டிமனத் ந்றதக்கறன்நரர்கள்.  

 

ගරු ඩී.එේ. වහලළක නළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அர்கதௗக்கரண charge sheet ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. 

ஆகப, அர்கமப க்குப் பதெற றடுறப்தற்கரண 

ெந்ர்ப்தம்ரன் இதக்கறன்நது.  

 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
ெரற, ர! அந்க் குடும்தங்கள் வ்பபர கரனரகத் 

துன்தப்தடுகறன்நண. இந் அசு றமணத்ரல் அர்கதௗக்குப் 

தறம ங்கறறதக்கனரம். ல்தக்கம், ெரரணம் தற்நறப் 

பதசுகறன்ந லங்கள் அர்கதௗக்கு எத தறமரதம் 

ங்குங்கபபன்! ததரதுன்ணறப்தை இல்மன ன்நரல் தறம 

ரது ங்கற அர்கமப றடுறத்றதக்கனரம். அப்ததரதது 

க்குப் பதசுற்குத் பமரண கரமெரது அர்கள் 

உமக்கரட்டரர்கபர? ஆகப, அற்கரது எத 

றதெய்த்ங்கபபன்!  

 

ගරු ඩී.එේ. වහලළක නළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ெரற! அம ரன் ற்தக்தகரள்கறன்பநன்.  

 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
இவ்ரத எத தரகுற க்கள் இன்த துன்தத்றபன 

ரழ்கறன்நரர்கள். அர்கதௗமட ரழ்க்மக கண்லபரடு 

ரன் பதரய்க்தகரண்டிதக்கறன்நது. ஆகப, அர்கமப 

றடுமன தெய்த்ரத தகப அமச்ெர் அர்கபறடம் 

பகட்கறன்பநன்.  

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, please give me one more minute.  

இந் ரட்டிபன இதக்கறன்ந எத தகுற க்கள் 

கண்லபரடு ரழ்கறன்நரர்கள்; இன்தணரத தகுற க்கள் 

ங்கதௗமட ரழ்க்மகம டத் தொடிரல் கஷ்டப் 

தடுகறன்நரர்கள். இப்ததரதது ரங்கள் ரட்டின் ததரதபர 

ரம் தற்நறச் ெறந்றக்கறன்பநரம். அபபம் இவ்பவு 

றடங்கதௗம் இந்ப் ததரதபரரத்துக்குள்ரன் அடங்கு 

கறன்நண. ததரதபரரம் இந் ரட்டிபன றமனரகக் 

கட்டிததப்தப்தட பண்டுரணரல், எத  ல்ன கட்டமப் 

தைக்குள் தகரண்டுப்தட பண்டுரணரல், இந் ரட்டிபன 

ல்தக்கம் இதக்கறன்நது ன்த கரட்டபண்டுரணரல், 

தொதல் இந் ரட்டிபன இதக்கறன்ந தறச்ெறமண லர்க்கப்தட 

பண்டும்; கறக்கறதம் டக்கறதம் ரழ்கறன்ந க்கதௗமட 

அடிப்தமட உரறமப் தறச்ெறமணகள் லர்க்கப்தட 

பண்டுரணரல், அடிப்தமட உரறமகள் பதப்தட 

பண்டும். அபபம் அர்கதௗமட இந்ச் ெறமநக் 

மகறகள் றடுமன தெய்ப்தட பண்டும்; அந் க்கபறன் 

ததரதபரரத் துமநகள் பம்தடுத்ப்தட பண்டும்; அங்கு 

இரடம் குமநக்கப்தட்டு, அர்கதௗமட தொக்கற 

பகந்றஸ்ரணங்கள் அகற்நப்தட்டு அந் க்கபறன் கரறகள் 

றடுறக்கப்தட பண்டும்.  

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

பகப்தரப்தைனவு க்கள் றரரண தொமநறல் தன ரட்கபரகத் 

தரடர்ந்தும் பதரரடிக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். த 

மனதொமநகபரக அங்கு ரழ்ந்துந் அந் க்கள் ங்கள் 

தெரந் றனத்துக்குப் பதரகதொடிரல் இன்ணதொம் இரடத் 

றணரல் டுக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். அப்தடி ன்நரல் 

ப்தடி அர்கதௗமட ததரதபரரம் பதம்?  

 

ගරු ඩී.එේ. වහලළක නළදන් මශතළ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ரன் தள்பறக்கறம தகப மத்ற கனரறற 

ெறபரகபணரடு றத. றஜரன்ணமச் ெந்றத்பன். 

பகப்தரப்தைனவுக் கரறகமப றடுறப்தது ெம்தந்ரக 

இண்டு - தோன்த  ரட்கதௗக்குள் அர் ததரற 

தகரடுப்தரர் ன்த றமணக்கறன்பநன்.  
 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
ெரற! இது ல்ன தெய்றரக இதந்ரல் அற்கரக ன்நற 

தெரல்கறன்பநன். தணன்நரல், பகப்தரப்தைனவு க்கதௗமட 

ததரதபரரத்றன் தொதுதகதம்பத, த மனதொமநகபரக 

அர்கள் ரழ்ந் அந்க் கரறகள்ரன். ஆகப, 

அர்கதௗமட தெரந் றனங்கள் றடுறக்கப்தட பண்டும். 

அபபதரன ரழ்ப்தரம், தகரம் டக்கு ற்தம் 

கறபறதரச்ெறறதள்ப இமலவுக் கரறகள் பதரன்நற்மந 

ல்னரம் றடுறத்ங்கள்! அப்ததரததுரன் றழ் க்கள் 

ங்கதௗமட ததரதபரரத்மத் ரங்கபரகப 

கட்டிததப்தைரர்கள் ன்த கூநற, ணது உமம 

றமநவுதெய்கறன்பநன்.     
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ඳහර්ිමග න්තු 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඉයහන් විරභයත්න  නිගඹනජය රභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට 
විනහඩි 8 හරඹක් තිගඵනහ. 

 
[ර.බහ. 5.13] 

 
ගරු ටරළන් වික්රමරත්න මශතළ (රළජ ලලවළය වාංලර්ධන 

නිමය ජ අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - அெ தரறல்தொற்ெறகள் 

அதறறதத்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, කර්ථිඹ ළන ථහ යන 
ග  ගරහග  භභ ිරඹන්න ළභතියි, ිබට ළටුණු මිනිවහට ිබං 

ළිගටන්භ තභයි ගො  ගන්න ගන්ගන් ිරඹරහ. ඳසු ගිඹ යජඹ 
රඳ ණඹ උගුරට වසු ශහ. නමුත් රිළ එතළන  හියගන්ගන් 
නළවළ ිරඹරහ ිරඹන්න ඕනෆ. ඒ නල් ගඵනරඹ දි වළයගන  ිබං 

ළිගටන්භ  ගො  එන්න තභයි රිළ ළරසුභ ගඹොදහ තිගඵන්ගන්. 
ඒ ළරසුභ තභයි  දළන් රිළ ක්රිඹහත්භ යගන ඹන්ගන්.  

දශ ගේය ඹ නිසඳහදිතගේ ්රතිලතඹක් වළටිඹට ත්ගතොත්, 
2005දී  රගප් ණඹ 87යි. 2015 ගනගොට එඹ ිඹඹට 76යි.  ඒ 
රනු, දශ ගේය ඹ නිසඳහදිතගේ ්රතිලතඹක් වළටිඹට ත්තහභ 

රභගඹන්  ණඹ රඩුගරහ තිගඵනහ. ඒ ගවොයි. ඒ වළභ 
ගනහභ ගඳන්නහ. නමුත් ණඹර තිගඵන රදහනභ එයින් 
ඳභණක් භනින්නට ඵළවළ.  ඒපුේර ණඹ වළටිඹට ත්ගතොත් එහි 

විලහර ළඩි් භක් තිගඵනහ. එඹ 2005දී ග ොරර් 1,100යි. 2015 
ගනගොට ඒ ග ොරර් 2,815ක් විතය ගනහ. රුිළඹල්ිමන් 
ත්ගතොත් එඹ රක් වතය ඉක්භහ ඹනහ.  

දශ ගේය ඹ නිසඳහදිතගේ ්රතිලතඹක් වළටිඹට ත්ගතොත් 
කිඹහග  ළඩිභ ණඹ තිගඵන යට රංහ ිරඹරහ රඳට ිරඹන්න 
පුසේන්.  දශ ගේය ඹ නිසඳහදිතගේ ්රතිලතඹක් වළටිඹට 
ඵරනගොට ඵංේරහගේලගේ ණඹ  34යි; ඉන්දිඹහග  ිඹඹට 67යි; 
ඉන්දුනීිඹහග  ිඹඹට 27යි; භරඹහිඹහග  ිඹඹට 57යි; 
ිළිමපීනගේ ිඹඹට 37යි; තහයිරන්තගේ ිඹඹට 43යි; 
විඹිනහභගේ ිඹඹට 59යි. නමුත්  දශගේය ඹ නිසඳහදිතගේ 
්රතිලතඹ වළටිඹට රංහග  ණඹ  75ක්, 76ක් ඳභණ ගනහ.  
ගභඹ කිඹහග  ළඩිභ ණඹ ්රභහණඹ ිරඹරහ ිරඹන්න පුසේන්. 
ඉතින්, ග  ණඹර ගරොකු රදහනභක් තිගඵනහ. ඒ හගේභ රඳට 
ඕනෆ න  ඒ ණඹ ්රභහණඹ 2005 ය එක් ංන්දනඹ යන්න 
පුසේන්. ඒ හගේභ ඒ ඒ යටල් එක් ංන්දනඹ යන්නත් 
පුසේන්.  

වනහධහය ණඹ ්රභහණඹ  2005-2015 හරඹත් භඟ 
ංන්දනඹ ගශොත්  2005දී ඒ ණඹ ්රභහණඹ ිඹඹට 96ක් 
වළටිඹට තිබුණහ.  දළන් වනහධහය ණඹ ්රභහණඹ ිඹඹට 48 දක්හ 
රභරභගඹන් රඩුගරහයි තිගඹන්ගන්.  වනහධහය ණඹ ්රභහණඹ 
රඩු ගනහඹ ිරඹන්ගන් ගශගඳොශ මිරට ගඳොිමඹට න්නහ 
ණඹ ්රභහණගේ ඉවශ ඹෆභක් තිගඵන ඵයි. ඒ රනු නළතත් 
රදහනග  ළඩි් භක් තිගඵනහ.  

මීට රභතය ගේය ඹ වහ විගේය ඹ ණඹ  තිගඵනහ. 
රභරභගඹන් විගේය ඹ ණඹ ්රභහණඹ ඉවශ ගොස තිගඵනහ. 
දළනට බහඹට බහඹක් විධිඹට විගේය ඹ ණඹ ව ගේය ඹ ණඹ 
තිගඵනහ. ඳසුගිඹ දලඹ තුශදී   යහජය යහඹ කඹතන න්නහ 
ණඹ ්රභහණඹ රභගඹන් ඉවශ ගොස තිගඵනහ.  2015 රහනඹ 
නගොට දශ ගේය ඹ නිසඳහදිතගඹන් ිඹඹට 7.7ට ඳභණ ඒ 
ණඹ ඉවශ ගිහිල්රහ තිගඵනහ.  ඒ හගේභ ණඹරට රභතය 
"contingent liabilities"  ිරඹරහ guarantees හගේ ගේල් 

තිගඵනහ.  ඒහ විලහර ්රභහණගඹන් ඉවශ ගිහිල්රහ තිගඵනහ. 
ඒත් විලහර රදහනභක්. ගභොද, භවය ගරහට දහ ගවන 
ඒහ ගන්න ිදු ගන නිහ.   ඉතින් රහනගේ යටල් 
ගශ්රේණිත ිරරීග දී ගභොක්ද ිේධ ගන්ගන්? යටල් ගශ්රේණිත 
යනහ; ඒ යටර තිගඵන මරය කඹතන ගශ්රේණිත යනහ. 
එතගොට ඉගබ්ටභ ඒ ගශ්රේණිත ිරරීග දී රංහ ඳවශට එනහ  
ග  ණඹර රදහනභ ඉවශ ගොස තිගඹන නිහ. ඉතින්, ග  
ණඹර විලහර රදහනභක් තිගඵනහ. නමුත් රගප් යජගේ 
ළරසුභ රනු ග  ණඹ උගුගරන් එිබඹට එන්න  රිළ ළ  
යගන ඹනහ.  

ණඹ ගනගොට ගඳොිමඹක් ගන්න තිගඵනහ. ඒ හගේභ 
්රහේධනඹ  ගන්න තිගඵනහ.  ග  ගඳොිමඹයි, ්රහේධනඹයි 
යජගේ මුසේ කදහඹගභන් ිඹඹට 90ක් ඳභණ ගනහ. එතගොට 
යටක් ශභනහයණඹ යනගොට  කදහඹගභන් ිඹඹට 90ක්භ 
ණඹ ගන්න ගඹොදන්න ගනහ න  ංර්ධනඹට  මුදල් 
තිගඵන්ගන් ගොතළනද? ගොතළනද  ඒ මුදර තිගඵන්ගන්? එගවභ 
මුදරක් නළවළ.  

ඒ හගේභ, රඵන ය වතය ඳව ත්ගතොත්  යට 
ග ොරර් බිිමඹන වතයක් විතය ණඹ හරිඹ වළටිඹට රඳට ඒ වළභ 
රවුරුේගේභ ගන්න  ිදු නහ. නමුත්, ග  තත්ත්ඹ වරිඹට 
ශභනහයණඹ ය න්නත්, ශභනහයණඹ යරහ වළභ 
ණඹක්භ ගන්නත්, ිරිභ ගරහ ගනොග් භට ඉ  
ගනොතිඹහ  ඉදිරිඹට  ඹන්නත් රගප් යජඹ ළඳ ගරහ ඉන්නහ.  

1975 ර්ගේ ගරනගේ තිබුණ ්රධහන කර්ථිඹ, විලහරභ 
කර්ථිඹ  ඵට ඳත් ගරහ තිබුගඩු ෙගභරිහ ිරඹරහ රිළ 
දන්නහ. ඊට ඳසු, ෙගභරිහනු කර්ථිගඹන් රර්ධඹට ළඩිඹ 

රඩු කර්ථිඹක් හිත ජඳහනඹ තිබුණහ.  ඊට ඳසගේ  තිබුණහ, 
ජර්භනිඹ.  ඊට ඳසු,  ්රංලඹ, ඉතහිමඹ, භවහ බ්රිතහනය, රුිඹහ, 
බ්රසීරඹ, ළන හ, සඳහඤසඤඹ කදී යටර තභයි 1975දී 

ගරනගේ විලහරභ කර්ථිඹක් තිබුගඩු. ජඳහනඹ වහ බ්රසීරඹ වළය  
ඒ රනික් වළභ යටක්භ යුගයනපීඹ යටක්. 2030 ර්ඹ නගොට 
ග  තත්ත්ඹ තයභක් ගනස ගන්නට ඹනහ. ගොගවොභද එඹ 

ගනස ගන්ගන්? දළන් තිගඵන කර්ථිඹ රනු ගඳගනන විධිඹට 
2030 ර්ඹ නගොටත් ෙගභරිහ තභයි  ගරනගේ විලහරභ 
කර්ථිඹ ගන්න ඹන්ගන්. එතගොට ෙගභරිහනු කර්ථිඹ 

ග ොරර් ට්රිිමඹන 24ක් ඳභණ නහ. ඊ ශඟට, විලහරභ කර්ථිඹ 
න්ගන් චීනඹ.  චීනගේ කර්ථිඹ ෙගභරිහනු ග ොරර් ට්රිිමඹන 
19ක් ඳභණ නහ. ඊට ඳසගේ ඉන්දිඹහ ෙගභරිහනු ග ොරර් 
ට්රිිමඹන 7.3කුත්, ජඳහනඹ ෙගභරිහනු ග ොරර් ට්රිිමඹන 6.5කුත් 

නහ. 

1975 ර්ගේදී ගරනගේ විලහරභ කර්ථිඹක් තිබුණ 
යටිමන් යටල් ගදක් 2030 ර්ඹ නගොට  ඉත් ගනහ. 
ඒ රුිඹහයි, සඳහඤසඤඹයි. නමුත්, ගනත් යටල් ගදක් ඒ 

ගනුට ෙතුසේ ඹනහ. ඒ ෙතුසේ න යටල් ගද න්ගන් 
චීනඹයි, ඉන්දිඹහයි.  කිඹහග   විලහරභ කර්ථිඹ ෙති 
ඳශමුළනි යටල් 10න් ගදගනි සථහනඹ, තුන්ගනි සථහනඹ, 
වතයගනි සථහනඹ රළගඵන්න ඹන්ගන් චීනඹ, ඉන්දිඹහ වහ 

ජඳහනඹටයි. 'ශ්රී රංහ' ිරඹන ග  දඳතත් ග  කර්ථි 
ඳරිර්තනගේ ගොටක් නහ. රඳට ඒ වහ විලහර ිළ භක් 
න්නට පුසේන්. රඵන රවුරුදු 15 ත්ගතොත් 2030 ර්ඹ 

නගොට රඳට ඒ වහ විලහර ිළ භක් රඵහ න්න පුසේන්. 
නමුත්, ග  ිළ භ රඵහ න්නට න , භට ්රථභගඹන් ථහ යපු 
උතුරු ්රගේලඹ නිගඹනජනඹ ශ භන්්රීතුභහ ිර හ හගේ 

ංහිඳිඹහ ළදත් නහ. ගභොද,  යට රබයන්තය ගවන ඵහහිය 
කිටන තිගඵනහ න  ඒ යට කර්ථි ලගඹන් ංර්ධනඹ 
යන්න රඳවසුයි; ඵළවළ. එභ නිහ කර්ථි ංර්ධනඹට 

ංහිඳිඹහ මිමයි. ග  යට ළඩි ළඩිගඹන් ංර්ධනඹ යන්න 
න , රිළ යජඹක් වළටිඹටත්, විඳක්ඹක් වළටිඹටත් එතු ගරහ 

663 664 
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හච්ඡහ වයවහ ංහිඳිඹහ ිළිබඵ ්රලසනඹ, යසථහ ිළිබඵ 

්රලසනඹ ළනි ්රලසන වහ  ගඳොදු විඳු රට ෙවිල්රහ රඳට 
යන්න පුසේන් වළභ ගදඹක්භ යන්න රලය රත්තිහයභ 
දභන්න ඕනෆ.  

රිළ කිඹහනු යටර ඒපුේර කදහඹභ දිවහ ඵළුමගොත්, 

ඵංේරහගේලගේ  ඒපුේර කදහඹභ ෙගභරිහනු ග ොරර් 1,400 
ණනක්. ූමතහනගේ ෙගභරිහනු ග ොරර් 2,800යි. ඉන්දිඹහග  
ෙගභරිහනු ග ොරර් 1,700ක් ඳභණ නහ. භහරදියින තභයි 

ඒ පුේර කදහඹභ ළඩිභ, ෙගභරිහනු ග ොරර් 8,700ක් තිගඵන 
යට. ගන්ඳහරගේ ඒපුේර ෙගභරිහනු ග ොරර් 750ක් ඳභණ 
නහ. ඳහිරසතහනගේ ෙගභරිහනු ග ොරර් 1,400ක් ඳභණ 

නහ. රංහග  ඒපුේර කදහඹභ ෙගභරිහනු ග ොරර් 
3,767යි. දකුණු කිඹහග  ඒපුේර කදහඹමින් ඉදිරිගඹන්භ 
ඉන්න යට ශ්රී රංහ  ිරඹරහ රඳට ිරඹන්න පුසේන්. නමුත්, දකුණු 

කිඹහ එක් විතයක් රගප් යට න්න ඵළවළ. භභ වළභ දහභ 
ග  තර්ඹ ඉදිරිඳත් යනහ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නිගඹනජය ෙභතිතුභහට නිඹමිත හරඹ රහනයි. 
 

ගරු ටරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භට ත විනහඩිඹක්ත් ගදන්න. නළත්න  භට ග  ථහ 

රන් යන්න ඵළවළ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවොයි, ත විනහඩිඹිරන් රන් යන්න. 
 

ගරු ටරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

 ගවොයි, භභ ඉක්භනින් ථහ යරහ රන් යන්න . 

 
ගරු (මශළචළර්ය) ණශු මළරිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
භගේ ගරහගන් ගදන්න . 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු කශු භහයිංව භන්්රීතුභහගේ ගරහගන් විනහඩි කීඳඹක් 

රු නිගඹනජය ෙභතිතුභහට ගදනහ. 
 

ගරු ටරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. 

මුසේ කිඹහභ ත්ගතොත් 2030 ර්ඹ නගොට චීනඹයි, 

තහයිරන්තඹයි රබිඵහ ඹන්න රඳට පුසේන්. චීනඹයි, 
තහයිරන්තඹයි රබිඵහ ගිඹහභ එදහට රිළ කිඹහග  ඳශමුළනි 
යටල් ඳව තුශ ඉන්නහ. දළනට රඳට ළඩිඹ ඉදිරිගඹන් ඉන්ගන් 

ිංප්පරුයි, භළගල්ිඹහයි, ගොරිඹහයි, ජඳහනඹයි, 
තහයිහනඹයි ඳභණයි. ඒ යටල් ඳව ෙතුශට 2030 ර්ඹ 
නගොට ශ්රී රංහ එනහ.  ෙත්තටභ ග  ිහිනඹක් 

ගනොගයි. ග  ෙත්තටභ යන්න පුසේන් ගදඹක්. රවුරුදු ඳව 

හරඹක් තුශදී රඳට ග  යන්න පුසේන්.  

රගප් යජඹ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසගේ යුගයනඳහ භත්ය 
තවනභ ඉත් ය ත්තහ. එදහ ඒ රහිමි් ග  රහිඹ 
ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 75යි. රද ඒ වයවහ රළගඵන හිඹ ඒ 

හගේ ගදගුණඹක් ඳභණ නහ. ඒ හගේභ රඳට පුසේන් ගරහ 
තිගඵනහ, යුගයනපීඹ ංභඹට ගිහිල්රහ GSP Plus  වනඹ 
ඉල්රන්න. භළයි භහඹ නගොට රඳට ඳළන්  ෙති ඒ තවනභ 

රගවනි ගයි. එතගොට බහඩු  7,700ක් රඳට යුගයනඳඹට 
රඳනඹනඹ යන්න පුසේන්. ෙඟුම  ඳභණක් ගනොගයි, යඵර් 
නිසඳහදන ෙතුසේ ගනොගඹකුත් බහඩු  7,700ක්. 

හිඹ ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන ිඹ ණනක් ගනහ. 
එදහ GSP Plus එ නළති ගන විට ග  යගි ර්භහන්තලහරහ 
397ක් නු රළබහ. රැිරඹහ ද දවස ණනින් රහිමි වුණහ. රඳට 

2017 ඉරහ නළත රසථහ තිගඵනහ,  GSP Plus  එගක් හිඹ 
වයවහ රුමත් ර්භහන්තලහරහ විෘත යරහ  රැිරඹහ රක් 
ණනක් ෙති යන්න.  රද ව ඵන්ගතොට ළන භභ ථහ 
යන්නට ඹන්ගන් නළවළ, රගනක් ථිඹන් ථහ ශ නිහ. 

ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 1,000ට ළඩිඹ එන ගිවිසුභට 
රිළ රත්න් තඵනහ. රද ග  යජගේ තීයණඹක් තිගඵනහ, 
ව ඵන්ගතොට ගිවිසු  වයවහ ඉදිරිඹට ඹන්නට.  

ඊශඟට,  Millennium Challenge Account එක් තිගඵනහ. 
2002 - 2004දී එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ්රමු යජඹ ග  ළන 
හච්ඡහ යමින් ඹන විට තභයි එදහ හිටපු ජනහධිඳතිනිඹ රගප් 

යජඹ රන් ගශේ. රිළ දළන් නළතත් රු යනිල් විරභිංව 
රග්රහභහතයතුභහ කය බ ශ ඒ හච්ඡහ ඉදිරිඹට ගන ඹනහ. 
රිළ ත භහ ණනහිරන් Millennium Challenge Account  

එට රත්න් තඵන්නට ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. එඹට රත්න් 
තළබුහභ රංහට රළගඵන රභ ්රභහණඹ ෙගභරිහනු ග ොරර් 
මිිමඹන 300යි. භවයවිට ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 550 

දක්හ ඒ ඉවශ ඹන්නට පුසේන්. භභ ගටිගඹන් ිරඹන්නට 
උත්හව ගශේ ග  තුිබන් විලහර විගේල ංචිතඹක් ව 
කගඹනජනඹක් ෙති ගන ඵයි. රිළ ඒ වහ ඳරියඹ වදහගන 
තභයි ග  ඹන්ගන්. ග  වදහගන ගිඹහභ රනිහර්ඹගඹන්භ ශ්රී 

රංහ දකුණු කිඹහග  ගනොගයි කිඹහග භ කදර්ලත් යටක් 
ගනහ. උතුරු - නළ ගඟනහිය ගොට, දකුණු ගොට ෙතුසේ 
ග  යගි වළභ ගොටටභ ගභහි ්රතිරහබ ගඵදහ ගදන්නට රිළ 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, රු හසුගේ නහනහඹක්හය භන්්රීතුභහ. ඔඵතුභහට 
විනහඩි 08 හරඹක් තිගඵනහ.  

 
[ර.බහ. 5.25] 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுப ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි,  රු ඉයහන් විරභයත්න 
නිගඹනජය රභහතයතුභහ රිළ වුරුත් දන්නහ    තය ංයහ 
ගල්න ණනහක් ඉදිරිඳත් ශ කහයඹ රිළ රවගන හිටිඹහ.  

නමුත් එතුභහ රහනගේ ිරිභ නිභනඹක් ඉදිරිඳත් ගශේ 
නළවළ. එතුභහ ිර ග  "ිබං ටින් ගො  එන්න ඕනෆ" ිරඹන 
ථහ විතයයි. ිබං ටින් ගො  එන ථහ තුශ ඳභණයි ගභඹට 

විඳුභක් ළන ඹ  ගදඹක් ගවන ිර ග . එගවභ නළති ෙත්තටභ 
රිළ ග  ණඹත් ගහගන, රිළ ඉදි ශ ත්   හත් පරදහයී 

665 666 



ඳහර්ිමග න්තු 

බහඹට ඳත් යගන, ඒ ත් ර පරදහයී බහඹ උ  රගප් 

කදහඹ  ළඩි යගන ඉදිරිඹට ඹන්ගන් ගොගවොභද ිරඹන 
ථහ ිර ග  නළවළ. රගප් රු ඳහමලී  චා ිළ යණ 
ෙභතිතුභහත් ිර හ, "ග  ඵරන්නගන, ගභඳභණ විලහර ණඹට 
රිළ ඹට ගරහ තිගඵනහ ගන්" ිරඹරහ. ග  ණඹට ඹට වුගඩු රිළ 

ඳහන් හරහද? නළවළ. ග  ණඹට ඹට වුගඩු ග  යගි ඉදි ිරරී  
යරහ. රු ඳහමලී චා ිළ යණ ෙභතිතුභහ ඒට ිර ග , 
"ගඳණ බුබුශක්" ිරඹරහ. ඉතින් ඒ ගඳණ බුබුශ නිර්භහණඹ ිරරීභට 

එතුභහත්  ඵන්ධ වුණහ ගන්.  

ඊශඟට ිර හ,  "යගයනඳගේ ව ෙගභරිහග  quantitative 
easing තිබුණහ, ඒ නිහ එභ යහඳහරිඹන්  මුදල් ගභගවේ රයගන 

කහ, එභ නිහ රගප් විගේල ංචිතඹ ළඩි වුණහ" ිරඹරහ. එගවභ 
තභයි ගරනගේ වළටි. ගරනගේ මරය රර්බුදඹක් ෙති ගනහ. ඒ 
මරය රර්බුදඹට විඳුභක් ලගඹන් යහඳහරිඹන්ට මුදල් ගදනහ. 

ඒ යහඳහරිඹන් මුදල් රයගන ඹනහ. ඒ හගේ තභයි චීනඹට 
කගඹනජන රයගන ගිගේ. ගරන කර්ථිගේ ෙති ගන්නහ    
ගනස්   භඟ ෙති ගන්නහ    රසථහන් තත් යටල් 
ඳහවිච්චි යනහ. යඝුයහ  යහජන් ිරඹන ඉන්දිඹහග  භව ඵළංකුග  

හිටපු රධිඳතියඹහ ිර හ, " 2008 ර්ගේ ඉරහ ගරන 
කර්ථිගේ ෙති ්  තිගඵන ෙණ හිටීභ, එගවභ නළත්න  
භන්දහමීත්ගඹන් ගො  එන්නට ඵළවළ. ගරනගේ වළභ යටක්භ 

විලහර ලගඹන් ණඹ ගරහ, වළභ ගො ඳළනිඹක්භ විලහර 
ලගඹන් ණඹ  ගරහ, වළභ ෘවසතඹක්භ විලහර ලගඹන් ණඹ 
ගරහ. ග  තත්ත්ඹ තුශ  තිගඵන කර්ථි භන්දහමී බහගඹන් 

ගො  ඒභක් නළවළ" ිරඹරහ. ඒ තභයි ඔහුගේ රදව වුගඩු. ඔහු 
වරිද ළයදිද ිරඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ. ඔහු භවහ කර්ථි 
්රහඥගඹක්. එභ නිහ ඔහුගේ ථහ ළන රගප් හිත් ළදිඹ යුතු 

තිගඵනහ. එභ නිහ භහ ිරඹන්න ළභළතියි,  ගභොයවන්ද 
ජරහලඹ ග හ, යහඹ ග හ, භහර් ග හ ග හයින් රළගඵන්නහ 
   ්රතිරහබඹ ඵරහගන ිටිඹදී රඳට රහගන එන්ගන් නළවළ 

ිරඹන එ.  

ග හ රභහනුකර කර්ථි ක්රිඹහදහභඹට  ඵන්ධ ගරහ; 
ජහතයන්තය කර්ථි ක්රිඹහදහභඹට  ඵන්ධ ගරහ එයින් එන්නහ    
්රතිරහබඹ රඳට දිගුහලීනයි ඵරන්න තිගඵන්ගන්.  ඒ නිහ 
දිගුහලීන එන්න තිගඵන ්රතිරහබඹක් ළන ගනොඵරහ ග  
ගනුගන් වුණු ණඹ ්රභහණඹ ළන රද රිළ වඬහ ළශිළරහ ළ ක් 
නළවළ. රිළ ගො නඟහ ත් ග  ත්  පරදහයී ඵට ඳත් ිරරීභට 
තිගඵන ළ  ිළිබගශ ගභොක්ද? ෙහුහභ ව ඵන්ගතොට 
ිරඹනහ. ව ඵන්ගතොට යහඹ  ඵන්ධගඹන් තිගඵන 
ගොන්ගේි ගනස යන්ගන් ගභොටද? ව ඵන්ගතොට යහඹ 
 ඵන්ධගඹන් ඹන්න රළවළසති වුගඩු  වරි නුගදනුට න , 
දළන් ඒ ගොන්ගේි ගනස යන්ගන් ගභොටද?  එයින් 
ගඳගනන්ගන් ග  ව ඵන්ගතොට නුගදනු ළරැදි 
ගොන්ගේිරට ඹට ය තිබුණු ඵයි. ඒ ළරැදි ගොන්ගේි 
ගභොනහද? රඳ යටට රහිදහඹ ගොන්ගේි; රගප් යග  ි
සවරීබහඹට රහිදහඹ ගොන්ගේි. කඩුඩු ෙතුගශේභ 
ෙභතිරු ඒහට විරුේධ වුණහ. ගභන්න ගභඹයි දිටභ රිළ 
ගඳන්හ ගදන්ගන්.  

රගප් යගි ත්  ඹ  කහයඹට  පරදහයී ය ළනීභට 
න , රඳට වුභනහ යන කගඹනජන ගගනන්න ඕනෆ.  ඒ 
හගේභ  රිළ ඹ  හර යහමුක් ෙතුශත ඒ කගඹනජනගඹන් 
රළගඵන්නහ    ්රතිරහබගඹන්, ඒ කගඹනජනඹට කපු මුදල් ගරහ, 
-ඒපකන් පේරිලා- ඊට ෙස්පසේ ඒ ලාභස අපි අපේ අතට ගන්න 
ඕනෆ;  පරදහයීතහ රගප් රතට න්නට ඕනෆ. එගවභ තභයි රගප් 
කඩුඩු ග  ළන ළරසු  ගශේ. තිස රවුරුදු හරඹට 
කගඹනජන යරහ, එභ යහඹ ක්රිඹහත්භ පරදහයී යහඹක් ිරරීභට 
වුභනහ යන ඉදි ිරරී  යරහ, ඒ රඹ කගඹනජනඹ ශ මුදරත් 

රයගන, රහබගේ ගොටත් රය ගන ඉන්ඳසු තභයි රගප් රතට 
රළගඵන්ගන්. ංර්ධන යහඳෘති ළන ථහ යන්න කහ. රිළ 
ිර හ යහඳෘති ්රභහණඹ රනු ඵරරහ, ඒ යහඳෘතිරට රලය 
හරඹ ඵරරහ රිළ ඒ යහඳෘතිරට ඉ   ගදන්න  ිරඹරහ. එගවභ 
නළති රිළ නි භ ජනඳදඹක් ගදන්න  එඟ වුගඩු නළවළ. රද 
ග  ඔක්ගොභ රයගන ඵරන ගොට ඒ ගොන්ගේි නළත 
ගනස යන්න කඩුඩුට ිේධ ගරහ තිගඵනහ. එයින් 
ගඳගනන්ගන් ග  නුගදනු තුිබන් රතට මුදරක් ළනීග  
වුභනහගන් කඩුඩු  ගොයි තය  ග  යටට වහනිදහඹ 
ගොන්ගේිරට ඹට ගරහ හිටිඹහද ිරඹන එයි. ඒට 
කඩුඩුට වදිිඹක් තිබුණහ.  

විගේල ංචිතඹ රද එන්න එන්නභ ඳවශ ඵළවළගන ඹනහ. ඒ 
නිහ ගොගවන් වරි ඉක්භනට විගේල මුදරක් රතට න්න 
ඕනෆභ තිබුණහ. ඒ නිහ චීන ගො ඳළනිඹත් එක් ඕනෆභ 
ගොන්ගේිඹට ඹට ගරහ ඒ මුදර රතට ළනීභට තභයි 
කඩුඩු ල්ඳනහ ගශේ. රද ඒ ළන විගයනධතහ ෙවිල්රහ 
තිගඵනහ.  යහඹ බහය ෙභතියඹහගනුත් විගයනධතහ ෙවිල්රහ; 
කඩුඩු ෙතුගශනුත් විගයනධතහ ෙවිල්රහ තිගඵනහ.   ජනඹහ 
හියත ගමින්  දිටභ  ව ඵන්ගතොට යහඹ ඉදිරිගේ ගන ගිඹ 
රයශ තුිබන්  ෙස ෙය    නිහ ඹ  කහයඹට රද ඒ දිවහ 
නළත ඵරන්න  පුසේන් ගරහ තිගඵනහ.  නුගදනුග  
රනුඳහතඹ කුභක් වුත් තභ රගප් ගේගඳොශර  රයිතිඹ ලත 
ර්ඹට - රවුරුදු 100ට- චීන ගො ඳළනිඹට දීග  ළ  
ිළිබගශක් තිගඵනහ.   ගභඹ රඳට ිරිගේත්භ රනුභත ශ වළිර 
ගදඹක් ගනොගයි. රිළ ගවශහ දළිරඹ යුතු ගදඹක්.  

රගප් ත්  ගො නළඟිරහ තිගඵනහ. ග  ත්  

ගො නළඟීභ නිහ තභයි රගප් දශ ගේය ඹ නිසඳහදිතඹ ළඩි වුගඩු.  
ඒ ත්  පරදහයී ගර ්රගඹනජනඹට ළනීභට රිළ ක්රිඹහත්භ 
ගන්න ඕනෆ. නමුත් රගප් යගි සවරීබහඹ, රගප් යග  ි

හිමි  කයක්හ ය ගන වුභනහ සීභහන් තුශ විගේය ඹ 
කගඹනජඹන් එක් රිළ ග  නුගදනු යන්න ඕනෆ. රගඳන් 
ෙහුහ, ළන්ග්රිරහ එට  යහඹ නයගේ රක්ය 25 

ින්නක්ය රයිතිඹ දුන්නහ ගන්ද ිරඹරහ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභනි. ත විනහඩිඹක් තිගඵනහ. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுப ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

විනහඩිගඹන් න  ඉය ය න්න රභහරුයි හගේ 
මුරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි.  

එගවභ වුණත් ඔඵතුභහගේ රයඹ ෙති භභ ග  
ිරඹහගන, ිරඹහගන ඹන්න . ඳසු ගිඹ රවුරුදුර විගේල 

කගඹනජන ග ොරර් මිිමඹන 500ට ඵළවළරහ තිබුණහ. ග ොරර් 
මිිමඹන 500යි ෙවිල්රහ තිගඵන්ගන්. ග ොරර් මිිමඹන එක්දවස 
ණන්රට ළඩි කගඹනජන කහ. රුිළඹගල් රඹ ඳවත ළටීභ 

නිහ රද එ භහඹට ණඹඵය රුිළඹල් බිිමඹනඹ ඵළගින් එතු 
ගනහ.  

එ භහඹට රුිළඹල් බිිමඹනඹ ඵළගින් රගප් ණඹරට 

එතු ගනහ. රගප් රුිළඹර ළගටන්ගන් ෙයි? ග  යග  ි
කගඹනජනඹ ශ ග ොරර්  ිළටගරහ ඹනහ, රුමත් ග ොරර් 
කගඹනජන එන්ගන් නළවළ. ඒ නිහ තභයි රුිළඹර ළගටන්ගන්. ඒ 

රතය රගප් රඳනඹනඹ ඳවශ ඵහිනහ. ඳසු ගිඹ රවුරුේගේ රගප් 
රඳනඹන ිඹඹට 4ිරන් ඳවශ ළටුණහ. ඊට ිමන් රවුරුේගේ රගප් 
රඳනඹන ිඹඹට 3.8ිරන් ඳවශ ළටුණහ. ග  ගේල් වුගඩු 
තමුන්නහන්ගේරහගේ කඩුඩු හරගේදීයි. ගභන්න ග යි, රද 
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[රු හසුගේ නහනහඹක්හය භවතහ] 
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කර්ථි ිළන්තයඹ. ගභන්න ග යි ගවේතු. ිරිභ විධිඹිරන් 

එට එක් ළරගඳන්ගන් නළති කර්ථි ්රතිඳත්ති ළන 
ගදො නහ. ඒ නිහ ග  යග  ි කර්ථිගේ සථහයබහඹ ළන, 
මරය සථහයබහඹ ළන හටත් විලසහඹක් නළවළ. රද 
ගරොකුට ථහ යනහ, "රගප් රඹ ළඹ සථහයබහඹක් ෙති 

ගරහ තිගඵනහ" ිරඹරහ. කඩුඩු දළන් ගවොට ඵදු එතු 
යනහ. ඉසගල්රහට  හ ළඩිගඹන් රද කඩුඩුට ඵදු එතු 
ගනහ. ඒ එතු ගන්ගන් ගොගවොභද? VAT එ දහරහ 

මිනිසසුන්ගේ ගඵල්ර මිරිරහයි ග  ඵදු මුදල් එතු යන්ගන්. ඒ 
නිහ ග  කඩුඩුග  ඵදු කදහඹ  ළඩි් භ ළන ක  ඵය ගන්න 
ඵළවළ. ඒ ග  යගි ජනඹහගේ ගොන්ද ළග න තය  ඵයක්. 

VAT එ ව රගනකුත් ඵදු ජනතහ භත ඳටරයි ග  ගේ යරහ 
තිගඵන්ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, භගේ ථහ රන් යන්න 

භභ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. රිළ ෙත්තටභ රයගන ඵළුමගොත්, 
ග  යගි රඩු කදහඹ  රඵන ඳවුල් ිඹඹට 50ක් ඉන්නහ. රද ඒ 
මිනිසසුන්ගේ විඹද  ළඩි ගරහ. නමුත්, කදහඹ  භහර් ළඩි 
ගරහ නළවළ. ගභොන ඳවුල්ර ද කදහඹභ ළඩි ගරහ තිගඵන්ගන්? 

භභ ග  ථහ යන ිඹඹට 50ක් ඳභණ ිටින රඩු කදහඹ  රඵන 
ඳවුල්ර කදහඹභ ළඩි ගරහ නළවළ. 2020දී කදහඹ  ළඩි යන 
වළටි, මිනිසසුන්ගේ හක්කුට ල්ිම දභන වළටි, ග  යට කර්ථි 

ලගඹන් විලහර හර්මි යටක් ඵට ඳරිර්තනඹ න වළටි ළන 
තමුන්නහන්ගේරහ වළභදහභ ඵණ ථහ ිරඹ ිරඹහ ඉන්නහ.  
Ministry of Megapolis and Western Development එ ළන 

විලහර තහන්දය ගො හක් ිර හ. රන්තිභට Ministry of 
Megapolis and Western Development එට ගොශම තිගඵන 
කුණු ඳු ගද එතළනින් රයින් යන්න ඵළරි වුණහ. දළන් දඹුල්ර-

කුරුණෆර රතය දු රිඹ භහර්ඹ වදන්න ගටන් ර් නළති චීන 
ගො ඳළනිඹට ගදන්න ඹනහ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභහ, දළන් ථහ රන් යන්න. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுப ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

විලහර මුදරට ග  ගටන් ර් එ ගදන්න ඹනහ. දඹුල්ර-
කුරුණෆර රතය දු රිඹ භහර්ඹ රඳට ගේය ඹ මුදල්ිමන් 
වදහන්න පුසේන්. ඒ ඵ දු රිඹ ගදඳහර්තග න්තුග  ඉන්න රඹ 
ිරඹනහ. රු චා ිළ යණ ෙභතිතුභහ ිර හ හගේ ග  දු රිඹ 

භහර්ඹ වදන්න ගටන් ර් නළති චීන ගො ඳළනිඹට ගදන්න 
ඹනහ. භභ දළන් රහන යනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි, රු භන්්රීතුභහ. 

 මීශඟට, රු කශු භහයිංව භන්්රීතුභහ ථහ යන්න. 

 
[ර.බහ. 5.36] 

 

ගරු (මශළචළර්ය) ණශු මළරිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, රු හසුගේ නහනහඹක්හය 

භන්්රීතුභහ ථහ ශහට ඳසගේ භට ථහ යන්න රළබීභ ළන 
විගලේගඹන්භ සතුතින්ත ගනහ. හසුගේ නහනහඹක්හය 

භන්්රීතුභහට හරහනුත් දළන් රභත ගනහ. එතුභහ ිර හ,  

ලතර් ිඹඹට රිළ ග  යගි  ඳත් ඵදු දීරහ ිරඹරහ.   
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுப ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ලතර් ිඹඹට ගනොගයි. භභ ිර ග , රවුරුදු ිඹඹට 
ිරඹරහයි.  

 

ගරු (මශළචළර්ය) ණශු මළරිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
නළවළ, ඔඵතුභහ ිර ග  ලතර් ිඹඹට ිරඹරහයි. ඔඵතුභහ 

වළන්හඩ් හර්තහ ඵරන්න. ඔඵතුභන්රහ වළභතිසගේභ බිල්ගරන 
භනහ. ග  විධිඹට බිල්ගරන භන එ ඔඵතුභන්රහ වළභදහභ 

යනහ. ඔඵතුභන්රහගේ හරගේ project finance විධිඹට 
ිඹඹට 8ට project loans ත්තහ. ඒ හරගේ ිඹඹට 8ට project 
loans න්න ගොට ඔඵතුභහත් විරුේධ වුගඩු නළවළ, ට 

වගන හිටිඹහ. ිඹඹට 8ට රයත්ත යහජඳක් ණඹ න්ද තභයි 
2017 න විට ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 4,088ක් ගරහ 
තිගඵන්ගන්. ඒ 2018 න විට ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 
4,164 දක්හ ළඩි ගනහ. දළන් ග  project loansර 

ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 1,352ක් තිගඵනහ. ඒගන් 
ගඳොිමඹ විතයක් ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 339ක් තිගඵනහ. 
හටද ග  ගඳොලී ගන්ගන්? ග  තභයි ග  යගි ජනතහ දළන 

ත යුතු තයඹ. ගභතුභන්රහ වළභතිසගේභ බිල්ගරන භරහ, 
ගඵොරු ගේලනහ යරහ උත්හව යන්ගන් ග  තයඹ න් 
යන්නයි. ඒ නිහ ග  ගඵොරු ඔඵතුභන්රහට වළභතිසගේභ 

යන්න ඵළවළ ිරඹරහ භභ ිරඹන්න ඕනෆ. ග  යහජඳක් ණඹ 
න්ද වරිඹට ශභනහයණඹ යමින් රිළ ඉදිරිඹට ඹනහ. 
ඔඵතුභන්රහ ඒහට බඹ නිහ තභයි හිටපු ජනහධිඳතිතුභහගේ ධුය 

හරඹ තත් රවුරුදු ගදක් තිබිඹදී 2015 ජනහරි 8ළනිදහ 
ජනහධිඳතියණඹ තිබ්ගබ්. ග  ණඹ න්ද ඔඵතුභන්රහ එදහ 
දළක්හ. 2017, 2018, 2019 ර් න විට ිළිබගිබන්  
ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 4,088, 4,164 කදී ලගඹන් 

ෙගභරිහනු ග ොරර් බිිමඹන 4ක් දක්හ ඒ යහජඳක් ණඹ න්ද 
ළඩි ගන ඵ දළක් නිහ තභයි ඔඵතුභන්රහ යගිඹහ න්න 
ගදඹක් නළති රවුරුදු ගදට ිමන් ජනහධිඳතියණඹ තිබ්ගබ්. 

නළත්න , රවුරුදු ගදට ිමන් ඔඵතුභන්රහ ඡන්දඹට 
ඹන්ගන් නළවළ.  ඒ තභයි ්රධහනතභ ගවේතු වුගඩු.  

ඊශඟට භභ භතක් යන්න ළභළතියි, GSP Plus වනඹ 

ළන. රඳට GSP Plus වනඹ රළගඵනහ. එභ නිහ රුමතින් 

ර්භහන්තලහරහ කය බ යන්න රඳට වළිරඹහක් රළගඵනහ. 
උදහවයණඹක් ගර ිර ගොත්, ඵදුල්ර දිස්රික්ඹට ෙඟුම  

ර්භහන්තලහරහ 10ට ළඩිගඹන් රළගඵනහ. එභඟින් භළයි 
භහඹ න විට රැිරඹහ රසථහ 5.000ට  හ බිහි නහ. ග  
තභයි රඳට රළගඵන රසථහ. ඵදුල්ර දිස්රික්ඹට ඳභණක් 

රළගඵනහ රැිරඹහ රසථහ 5,000ක්. ඒ කදී ලගඹන් GSP Plus 
වනඹ නිහ රඳට රළගඵන රසථහ තභයි, රිළ ග  යට වරි 
තළනට ගනිඹන්ගන්. ඒ ඵරහගන ඉන්න ඵළරි තභයි 

ඔඵතුභන්රහ ග  ෆ වන්ගන්. 2017, රගප් ජඹග්රවණගේ යයි. 
රගප් ණඹ ්රභහණඹ ශභනහයණඹ යගන රිළ ඉදිරිඹට ඹහ 
යුතු යයි. රිළ රනිහර්ඹගඹන්භ ඉදිරිඹට ඹනහ.     

ඳසුගිඹ ර්ර යජගේ මුසේ ණඹ ්රභහණඹ ළපී ගඳනන ගර 

ඉවශ ගිඹහ. උදහවයණඹක් ගර ත්ගතොත්, 2010දී රුිළඹල් 
බිිමඹන 4,590ක්    ණඹ ්රභහණඹ 2016 න විට රුිළඹල් බිිමඹන 
9,429 දක්හ, ිඹඹට 105ිරන් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ණඹ 

්රභහණඹ ිඹඹට 105ිරන් ළඩි ගන්න ගවේතු තභයි, ිඹඹට 8 
ගඳොිමඹට යහඳෘති ණඹ ළනීභ. එදහ ිඹඹට 8 ගඳොිමඹට යහඳෘති 

669 670 



ඳහර්ිමග න්තු 

ණඹ න්න ගොට හසුගේ නහනහඹක්හය භන්්රීතුභන්රහ රත් 
ගදභ ඔරහ එඟ වුණහ. එතගොට ට වගන හිටිඹහ. එදහ 
ට වගන ඉරහ දළන් ඔඵතුභන්රහ ථහ යනහ.  

දළන් ිරඹනහ, "නළවළ. ග  තභයි ග  ගරහ තිගඵන්ගන්" 
ිරඹරහ. එගවභ න  ග  ණඹ ශභනහයණගේ හර්ඹක්භතහ 
ඳත්හ  ළනීභ රගනක් යටර හගේභ රගප්ත්  කීභක් නහ. 
ග  වහ රිළ විවිධ උඳරභ බහවිත යන්න ඵරහගඳොගයොත්තු 
නහ. ඒට රදහශ න් න රභග ද රංහ තුශ ගනොඳළතීභ නිහ 
තභයි යහජඳක් කඩුඩුට ිදු වුගඩු රවුරුදු ගදට ිමන් දහරහ 
දුන්න. ඒ දහරහ දුන්න ිදු් භ නිහ තභයි, 2015 ජනහරි 8ළනි 
දහ වභ්රීඳහර ි රිගේන භළතිතුභහට වළිරඹහ රළබුගඩු ජන යභක් 
රඵහ න්න. ඒ ජන යභ තුිබන් රඳට පුසේන් වුණහ, ග  යග  ි
ගනක් ෙති යරහ, ග  යට ඉදිරිඹට ඹන රඩිතහරභ දහරහ, ග  
යගි කර්ථිඹ ඉවශ නංන ළ  ිළිබගශක් වහ ඳහ තඵන්න. 
ඒ රනු ග  හර සීභහ තුශ රඳට වළිරඹහක් රළගඵනහ, ිමන් 
ණඹ රඵහගන කයක්ණ ගතොඹක් ගර ශඟ තඵහ ළනීග  
උඳරභඹට ඹන්න. ඒ ගරනගේ රගනක් යටල් බහවිත යන 
එ උඳරභඹක්. 

රගනක් එ, කී  ශභනහයණ ටයුතු ිදු ිරරීභ. ඒ 
ිරඹන්ගන්, ණඹ නළත මිරදී ළනීභ - debt buybacks - ව 
ගගශ ගඳොශ ඳදන  යත් ණඹ හුභහරු රභ - debt 
exchanges - කදී ලගඹන් ගරනගේ රගනක් යටල් බහවිත 

යන උඳරභ රිළ බහවිත ශ යුතු නහ. ගභොද, ග  ණඹ න්ද 
ශභනහයණඹ ිරරීග  කීභ රඳට තිගඵන නිහ. රිළ ග  
කීභ ඳළවළය වරින්ගන් නළවළ. කඩුඩු ග  කීභ බහය 
රයගන, ඊට මුහුණ ගදන භන් තභයි, රගප් තරුණ තරුණිඹන්ට 
ෘත්තීඹ දළනුභ රඵහ දීරහ, ඔවුන්ට තභන්ගේ වළිරඹහන්ට රිරන 
රැිරඹහක් රඵහ දීරහ 2020 ගේදී ඵරහගඳොගයොත්තු න 
ඉරක්ඹට ඹන්න ටයුතු යන්ගන්.  

ණඹ ශභනහයණගේදී විගලේගඹන්භ රධහනඹ ගඹොමු ශ 
යුතු හයණඹක් තිගඵනහ. ඒ තභයි, විගේල ණඹ හගේභ, රගප් 
යට ෙතුගශන් රඵහ ත්ත ණඹත් තිගඵනහ. උදහවයණඹක් 
ත්ගතොත්, 2017 රඳට ගන්න තිගඵනහ, රුිළඹල් බිිමඹන 
794ක්. ග  රුිළඹල් බිිමඹන 794න් 326ක්භ තිගඵන්ගන්,  ණඹ 
ගනුගන් ගන්න ඕනෆ  ගඳොිමඹ. ග ට ගවේතු   ගේ 
ගභොක්ද?  ඔඵ ළභට භත ෙති යහජඳක් කඩුඩු ඳසු ගිඹ 
හරගේ ඳහයල් වදන්න ව රගනකුත් යහඳෘති වහ යජගේ 
ඵළංකුිමන් ණඹ ත්තහ. රිළ දළක්හ, භවජන ඵළංකුගන් ණඹ 
රඵහගන යහඳෘති යනහ; රංහ ඵළංකුගන් ණඹ රඵහ ගන 
යහඳෘති යනහ. යහජඳක් කඩුඩු යගි තිබුණු කර්ථිඹ 
 පර්ණගඹන්  හ ළිටුහ. රංහ ෙතුගශේ තිගඵන 
ඵළංකුිමනුත් විලහර ගඳොිම රනුඳහතඹිරන් ණඹ රඵහ ත්තහ. 
විගේල යටිමන් ිඹඹට 8, ිඹඹට 6, ිඹඹට 5 ගඳොිමඹට ණඹ 
රඵහ න්න රතගර්භ තභයි, ගේය ඹ ඵළංකුිමන් ණඹ රඵහගන 
යහජඳක් කඩුඩු ණඹ න්දක් ඵට ඳත් ගශේ. ඒ නිහ තභයි 
දහරහ ගිගේ. එදහ ග  හයණහ ක්රිඹහත්භ ගේදී හසුගේ 

නහනහඹක්හය භන්්රීතුභන්රහ ට වගන, වළංගිරහයි හිටිගේ. 
නමුත්, රද එතුභන්රහටත් රසථහ රළබිරහ තිගඵනහ ථහ යරහ 
නිළයදි ගේ ිරඹන්න. එතුභන්රහටත් රසථහ තිගඵනහ, කඩුඩු 
ඳළත්තට ෙවිල්රහ "ග  ණඹ න්ද රගඳන් වුණ ළරැේද" ිරඹහ 
නිළයදි ගේ ිරඹන්න.  ඒ ග  විධිඹට ශභනහයණඹ යන්න 
වගඹනඹ ගදන්න එතුභන්රහටත් පුසේන්භ තිගඵනහ. භභ 
හිතනහ ඹ ිරි ද එතුභහට ඒ ගභො ශඹ ඳෆගදයි ිරඹරහ. 
ගභොද, එතුභහ ශ ගේලඳහරනඹත් එක් රිළ දළක්හ  එතුභහට 
රතීතගේදී එගවභ ගභොශඹක් තිබුණ ඵ. නමුත්, ඒ ගභොශඹ දළන් 
එතුභහට නළති ගරහ. නළත ඒ ගභොශඹ ඳවශ ග හ ිරඹහ ්රහර්ථනහ 
යනහ.  

ගරු චන්ද්රිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු චාන්ද්රිරි ජදීය භන්්රීතුභහ. 
 

ගරු චන්ද්රිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු භන්්රීතුභනි, දළන් ඔඵතුභන්රහ ිළිබන්ගන් නළේද යට 

තුශ මරය රර්බුදඹක් තිගඵනහඹ ිරඹරහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට 
ජජු කගඹනජන ගයන් ය එන්න එන්නභ රඩු ගරහ 
තිගඵනහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභහ, ඒ point of Order එක් ගනොගයි. 
 

ගරු (මශළචළර්ය) ණශු මළරිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු භන්්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් ගශේ point of Order 

එක් ගනොවුණත්ට භහ එඹට උත්තය ගදන්න .  

නිළයදි ණඹ ශභනහහරීත්ඹක් ග  යටට රලයයි. ඒ 
වළිරඹහ රඳට තිගඵනහ. රිළ ග  ණඹ න්ගදන් ඳශහ ඹන්ගන් 
නළවළ. රිළ ගන්න තිගඵන ණඹ ගවිඹ යුතු නහ. 
උදහවයණඹක් ගර ිරඹනහ න , 2017 රිළ ගන්න තිගඵන 
ෙගභරිහනු ග ොරර් 4,088 රිළ ගවිඹ යුතු නහ. රිළ ඒ 
ගන රතය තභයි, රගප් රඳනඹන කර්ථිඹ ළඩි ය න්න 
ශභනහයණඹ ය න්ගන්. රගප් රඳනඹන කර්ථිඹ ළඩි ය 
ත්ගතොත් විතයයි විගේල මුදල් රගප් යට ෙතුශට එන්ගන්. එළනි 
ළ  ිළිබගශට ඹන්න ඕනෆ. 

 ඒ නිහභ GSP Plus වයවහ ෙඟුම  විතයක් ගනොගයි,  තත්  
බහඩු  වත්දවස ණනක් රඳනඹනඹ වහත් රඳට රසථහ 
රළගඵනහ. රිළ උත්හව යන්ගන් රඳනඹන කර්ථිඹ ළඩි ය 
න්නයි.  

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுப ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රවුරුදු ගදක් රඳනඹනඹ රඩු වුණහ.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු කශු භහයිංව භන්්රීතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ 

රහනයි. ඔඵතුභහ ිළිබතුරු ගදනහද? ථහ යනහද? 
 

ගරු චන්ද්රිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු භන්්රීතුභනි, රගප් විගේල ංචිත වහ ජජු කගඹනජන රඩු 

ගමින් තිගඵනහ. යගි රර්බුදඹට ගභඹ ගවේතුක් ගනොග ද?  
 

ගරු (මශළචළර්ය) ණශු මළරිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
නළවළ.  ගවේතු තභයි ඔඵතුභන්රහගේ ණඹ න්ද. යහජඳක් 

කඩුඩු ෙති යපු ණඹ න්ද නිහ තභයි ග  ්රලසනඹ ෙති 

671 672 

[රු (භවහචාහර්ඹ) කශු භහයිංව භවතහ] 
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ගරහ තිගඵන්ගන්. රිළ ගභඹ ශභනහයණඹ යරහ නිළයදි 
යනහ. රිළ GSP Plus වයවහ ව රගනකුත් යහඳෘති වයවහ 
රඳනඹන ළඩි යනහ. ඒ හගේභ Megapolis Development 
Programme එ වයවහ, ්රිකුණහභර ංර්ධන ළ ටවන වයවහ, 
ව ඵන්ගතොට ළ ටවන වයවහ රඳනඹනඹ ළඩි යනහ. ග  
කදී ිඹල්ර වයවහ විගේල කගඹනජන - Foreign Direct 
Investments - ළඩි ගනහ. 2017 ය රහන න විට 
ඔඵතුභහට ඵරහන්න පුසේන්  විගේල ංචිත ළඩි ගන්ගන් 

ගොගවොභද ිරඹරහ. ග  විගේල ංචිත ළඩි ගන්න ්රධහනභ 
ගවේතුක් තභයි, ග  කඩුඩු ග  ණඹ ශභනහයණඹ 
යන්ගන් ගොගවොභද ිරඹන එ  විගේල කගඹනජඹන් දළකීභ. 
ඉන් ඳසු තභයි විගේල කගඹනජන ළඩි න්ගන්. ඒ ඵරහගන 
ඉන්න ඵළරිභට තභයි ඔඵතුභන්රහ ෆ වන්ගන්. මරහනහරඪ 
රු භන්්රීතුභනි, ඒ නිහ රහන ලගඹන් භභ ඔඵතුභහට 
ිරඹන්න ළභළතියි බිල්ගරන භරහත්, ගන ගභොනත් 
යරහත් ග  කඩුඩු ිටන්න ඵළවළ; ග  කඩුඩු ගනොළලී 
ඉදිරිඹටභ ඹනහ ිරඹරහ. සතුතියි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 
You have 11 minutes. 

 

 
 

[தற.த. 5.45] 

 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

ற்ததரதது ரட்டில் றனவுகறன்ந ததரதபரர றமன தற்நற 

ணது கதத்துக்கமப இங்கு தறவுதெய் றதம்தைகறன்பநன். 

ற்பதரது து ரடு ததரதபரர ரலறறல் றகுந் ததக்கடி 

றமனக்குத் ள்பப்தட்டுள்பது. ந்த் துமநகமப 

டுத்துக்தகரண்டரதம் அத்துமநறல் ஈடுதட்டுள்ப க்கள் 

றமகரண அதத்ங்கதௗக்கு உட்தட்ட றமனறல் ரழ்ந்து 

தமப கரதொடிகறன்நது. து ரட்மடப் 

ததரதத்மறல் ததரதபரர பர்ச்ெறரணது, ற்பதரது 

சுரர் 04 வீத்ம அமடந்றதக்கறன்நது. து தபறத்றட்டு 

றறரணது, ற்பதரது சுரர் 5,700 றல்தன் அதரறக்க 

தடரனரகக் குமநந்றதப்தரகப அநறதொடிகறன்நது. 

தடரனரறன் தததற இன்த 153 தௐதரரக அறகரறத்துள்பது. 

ரட்டின் கடன் சுமரணது, சுரர் 9,402 தறல்தன் தௐதரய் 

ம அறகரறத்துள்பது; தங்குச் ெந்ம அனகுகபறல் 

வீழ்ச்ெறறமன ற்தட்டுள்பது.  

இன்த பமனரய்ப்தை இன்மரணது 4.8 வீத்மத்ம் 

ரண்டி றமனறல், பமனற்ந தட்டரரறகள் வீறகபறல் 

இநங்கற தரடர் பதரரட்டங்கமப டத்தும் அபவுக்கு 

அறகரறத்துறட்டது. தபறரட்டு படி தொதடுகமபப் 

ததரதத்மறல், 1995-2015 கரனப்தகுறம 

டுத்துக்தகரண்டரல், பனெறர 3.3 ெவீத்மத்ம், 

றட்ணரம் 4.9 ெவீத்மத்ம், ெறங்கப்தர் 21.9 

ெவீத்மத்ம் தகரண்டிதக்கும் றமனறல், இனங்மகரணது 

1.1 ெவீத்மப தகரண்டிதக்கறநது. இவ்ரநரண றமனறல் 

ற்தறகள் குதகறத்ம் இநக்குறகள் றரறந்தும் 

கரப்தடுகறன்ந ரட்டில், ததரதபரர பர்ச்ெற ன்தது 

பகள்றக்குநறரகப இதக்கும். இதுரன் து ரட்டின் 

உண்ம றமன! ஆகப, உற்தத்றத் துமநறல் 

அறகரறப்தறன்நற றமனறல் துவும் ெரத்றரகரது ன்தம 

ரன் லண்டும் லண்டும் இச்ெமதறல் தத்தத்றக்கூந 

றதம்தைகறன்பநன்.  

தமக் பகரட்டு ல்மனமத் லர்ரணறக்கும் ணறதர் 

எதரறன் ரரந் தரணரணது, 2017ஆம் ஆண்டு 

ஜணரற ரம் 4,207 தௐதரரக றர்றக்கப்தட்டிதந் 

றமனறல், ரழ்ப்தரம், தொல்மனத்லவு உட்தட 14 

ரட்டங்கள் தமக் பகரட்டுக்குள் அடங்குரக 

ெணத்தரமக ற்தம் தைள்பறறதத் றமக்கபத்றன் 

அண்ம வுகள் தரறறக்கறன்நண. கடந்கரன த்த்ம் 

கரரக படிப் தரறப்தைகதௗக்கு தததரரறரக 

தொகங்தகரடுத்துள்ப டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் 

தல்பத அதறறதத்றப் தறகள் த்த்த்றற்குப் தறன்ணரண 

கரனப்தகுறறல் பற்தகரள்பப்தட்டுள்ப பதரறதம், 

அற்நறதெடரக து க்கதௗக்குத் தரறல் ரய்ப்தைகள் 

ற்தடுத்ப்தடர றமனத்ம் அம்ரகரங்கபறல் ெறக்கறன்ந 

ெரர க்கமப பரக்கற அந் அதறறதத்றகபறன் 

உடணடிப் தனரதனன்கள் தென்நமடரமத்ம் து தகுறகள் 

இன்தம் தறன்ணமடவு கண்டிதப்தற்கரண கரங்கபரகக் 

கூநப்தடுகறன்நண.  

த்த்த்றன் தறன்ணரண கரனத்றல் டக்கறல் 

பற்தகரள்பப்தட்ட தல்பத அதறறதத்றப் தறகபறல் 

அந்ந்ப் தகுற க்கமபப் தறகபறல் அர்த் 

பண்டுதன்ந தகரள்மகம ரன் தரடர்ந்து தத்தத்ற 

ந்துள்பபதரதும், அது ெரத்றரகறல்மனதன்பந 

கூநபண்டும். அத்மக அதறறதத்றகள் துரறகறறல் 

பற்தகரள்பப்தட்டமரகப இதந்ண. இணரல் 

தரறல்தட்தறனரபர்கமப தபறரட்டங்கபறததந்து 

தகரண்டுதம் பமத்ம் அறகபறல் இந்றங்கமபப் 

தன்தடுத்தும் பமத்ம் அக்கரனகட்டங்கபறல் 

இன்நறமரரக இதந்ண ன்பந கூநப்தட்டது.  

இதற த்த்த்றற்கு தொகங்தகரடுத் தொல்மனத்லவு ரட்ட 

ரணது கடந் தன தடங்கபரக தமக் பகரட்டுக்கு 

உட்தட்டரகப இதந்துதகறன்நது. தல்பத பங்கள் 

ரய்க்கப்தட்டுள்ப டக்கு ரகரத்றல் அந் பங்கமப 

உரற மகறல் தன்தடுத்ர எத றமனறல் அந்ப் 

தகுறகள் தெற்மக ரலறரக தமக்கு உட்தடுத்ப் 

தடுகறன்நண ன்பந ரன் கததுகறன்பநன். தொல்மனத்லவு 

ரட்டத்மப் ததரதத்மறல், அங்குள்ப ெணத் 

தரமகக்கு அறகரக கரல்மடகள் ற்தம் றனங்கறணங்கள் 

கரப்தடுதுடன், அறகபறனரண றனங்கதௗம் 

இதக்கறன்நண. இந் கரல்மடகமப த்றல் பம்தடுத்ற 

தரற்தண்மகமபப் தரரறபறல் அமக்கக் கூடி 

ெரத்றப்தரடுகள் ரபம் உள்பண. ந்றக் கடனரற்நறமண 

அகதத்து, தைணமப்தைச் தெய்தெடரக தல்னரறக் 

கக்கரணர்கதௗக்குத் தரறல் ரய்ப்தைகமப ங்க 

தொடிபரடு, அன்தோனரகப் தரரற ததரதபரர 

ஈட்டல்கமபத்ம் ததந தொடித்ம். பதம், த உற்தத்றகதடரண 

தல்பத தரறல்தொற்ெறகமப ற்தடுத்க்கூடி ரய்ப்தைகள் 

றமநப அந் ரட்டத்றல் கரப்தடுகறன்நண. அந்ந்ப் 

தகுறகபறன் பங்கமபக்தகரண்பட அந்ந்ப் தகுறகமப 

ததரதபரர ரலறறல் தப்தடுத் தொடித்ம். அந் மகறல் 

து கடல் பத்ம உரற தொமநறல் தரதுகரத்து 

பம்தடுத்துதெடரக கடல் உற்தத்ற ெரர்ந் தல்பத 

தரறல்தொற்ெறகமப பற்தகரள்ப தொடித்ம்.  

இன்த து க்கபறல் தததம்தரனரணர்கள் 

கடற்தரறமன பற்தகரண்டுதம் றமன கரப்தட்டரதம் 

1980கபறன் உற்தத்றபம டக்கு ரகரத்ரல் இன்தம் 

673 674 



ඳහර්ිමග න්තු 

ட்ட தொடிரபனப உள்பம இங்கு சுட்டிக்கரட்ட 

றதம்தைகறன்பநன். அந்பவுக்கு தரறப்தைகமப து 

கடற்தநரறனரபர்கள் றர்தகரள்கறன்நணர். பதம், து 

கடற்தநரறல் ெரர்ந் பகந்ற இடரகவுள்ப றதட்டி 

லன்தறடித் துமநதொகம் றடுறக்கப்தட்டு, அமணப் 

தைணமப்தைச் தெய்ன் ஊடரகவும் கரங்பகென்துமந 

துமநதொகத்ம க்கள் தரமணக்கு றடுறப்தன் ஊடரகவும் 

மகத்தரறல் ததரதபரரம் அற்தள்ப றமனறல், 

மகத்தரறற்தமநகமப உதரக்குன் ஊடரகவும் 

பெமகள் ெரர்ந் தரறற்தமநகமப ற்தடுத்துன் 

ஊடரகவும் பதம் றர்தரர்க்கப்தடும் ததரதபரர 

இனக்குகமப து தகுறறல் ட்ட தொடித்தன்ந ம்தறக்மக 

ணக்குண்டு.  றெர உற்தத்றகள் அறகரறத்துக் கரப் 

தட்டரதம், தபறரட்ட றெர உற்தத்றகள் 

தததரரறரக அங்கு தகரண்டுப்தடும் றமனறல், உள்தர் 

றெர உற்தத்றரபர்கதௗக்குரற பதரற ெந்ம 

ரய்ப்தைகள் இன்நற அர்கதௗம் தரறக்கப்தட்ட றமனறபனப 

ரழ்ந்துதகறன்நணர். 

த்த்ம் தொடிந்ன் தறன்ணரண கரனப்தகுறறல் த்த்த்ரல் 

படிப் தரறப்தைகதௗக்கு உட்தட்ட து க்கள் ங்கபது 

ததரதபரர றமனம ரட்டின் மண க்கபறன் 

ததரதபரர றமனத்டன் ெப்தடுத்றக் தகரள்ற்கரண 

ரய்ப்தைகள் தக்கப்தட்ட றமனப கரப்தடுகறன்நது. 

இவ்ரத த்த் படிப் தரறப்தைகதௗக்கு உட்தட்ட க்கதௗக்கு 

தபறரடுகபறன் உறகள் ததநப்தட்டு, ட்டஈடுகள் 

ங்கப்தட்டிதக்க பண்டும்; தொன்ணரள் பதரரபறகதௗக்கரண 

ரழ்ரரத் றட்டங்கள் உதரக்கப்தட்டிதக்க பண்டும். 

அம துவுப பற்தகரள்பப்தடர கரத்ரல் 

தரறக்கப்தட்ட து க்கள் சு லதபதச்ெறறமணக் கர 

பண்டி றமன ற்தட்டுள்பது. ஆணரல், இந் தொற்ெறறல் 

து க்கள் இன்ணதொம் தற்நறமடறல்மனதன்பந கூந 

பண்டும். ணப, இர்கதௗக்கரண உற தொற்ெற  

டடிக்மகறமண பற்தகரள்ற்கரண ரய்ப்தைகள் 

இன்ணதொம் தற்நறடரகப இதக்கறன்நண ன்தமத்ம் 

இங்கு சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்பநன். 

து ரட்டு உற்தத்றத் துமநகமபப் ததரதத்மறல், 

தல்மக உற்தத்றகள் தரடர்தறனரண ணற ஆற்நல்கமப 

ரம் தகரண்டிதக்கறல்மன ன்தப தபறரட்டு 

றற்தன்ணர்கபறன் கூற்நரக இதக்கறநது. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் பரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, please give me one more minute.  

ணப, தபறரட்டு ணற ஆற்நல்கமப ரம் 

ததற்தக்தகரள்ப பண்டும்.  அதெடரக து உற்தத்ற 

கமப அறகரறத்துக் தகரள்ற்கும் இதக்கறன்ந து 

உற்தத்றத் துமநகமப வீண பகள்றச் ெந்மக்கு ற்த 

பம்தடுத்றக்தகரள்ற்கும் ரம் ரரக பண்டிது 

அெறரகும் ன்தமத்ம் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட 

றதம்தைகறன்பநன். குநறப்தரக தபறரட்டு தொதடுகமபக் 

கக்கூடி மகத்தரறல்கபரக து ரட்டிபன 

ெறபறப்தைகள், றறச் பெமகள், சுற்தனரத்துமந ன்தண 

கரப்தடுகறன்நண. அற்மந பதம் பம்தடுத் பண்டும் 

ன்த கூநற, றமடதததகறபநன். 

 

[ර.බහ. 5.53] 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, බහ ල් තඵන 

රසථහග දී, විගලේගඹන්භ යගි කර්ථිඹ ිළිබඵ යන ග  
විහදගේදී ඹ  රුණු ්රභහණඹක් ඉදිරිඳත් යන්නට භහ 
ළභළතියි. ග  විහදඹට  ඵන්ධ වුණු කඩුඩු ඳක්ගේ රු 

භන්්රීතුභන්රහ යගි කර්ථි රර්බුදඹක් තිගඵනහ ිරඹරහ 
දිරන්ගන් නළවළ. ඔවුන්ට යග  ි ්රලසන ෙත්ගත්ත් නළවළ. ඔවුන්ට 
රනු ත්ගතොත්,  ''ගක්තුභතී යහජධහනිඹ'' හගේ ග  යගි ිඹුම 
්රලසන විඳිරහයි තිගඵන්ගන්; ළටුමක් නළවළ. ඒ නිහ භභ ඒ 

ළන ළඩිඹ ථහ යන්න ඹන්ගන් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, ඳහයට ඵළසහභ රගප් යග  ි
ජනතහ ජීත් ගන කහයඹ දළක්හභ, ග  ඳහර්ිමග න්තුග  

ඉන්න රඹට ගඳගනන්ගන් නළති රර්බුදඹක් යගි තිගඵනහ. 

 භවයවිට රිළ දිරනහ, reload එ දභහ න්න ල්ිම නළති 
ගොල්ගරක් CCTV ළභයහට රහු වුණත් භක් නළවළ ිරඹරහ, 

ගඩ්ට ෙවිල්රහ ් දුරු රසගන් රත දභරහ reload machine 
එගන්  තභ රංඹට ල්ිම දභහ ගන ඹන රන්දභ; තභන්ට ගඩි 
ළදුණත් භක් නළවළ ිරඹරහ භහර  හ ගන ඹන රන්දභ. වහල් 

ිරගරන එ රුිළඹල් 85ට විතය නළඟරහ තිගඵන ග  ග රහග , 
ගඳොල් ගඩිඹත් රුිළඹල් 80ට විතය නළඟරහ තිගඵනහ. ඒ 
දළගනන හභහනය ජනතහ, ග  ඳහර්ිමග න්තුග  ඉන්න රඹට 
ගනොදළගනන කර්ථි රර්බුදඹ දිරනහ. ඒ නිහ භභ ග  ළන ථහ 

යන්න ඹන්ගන් නළවළ. ගභතුභන්රහ දිරන විධිඹට Volkswagen 
Company එ එනහ; කගඹනජගඹන එනහ. ගභතුභන්රහගේ 
ළ ටවන් දළරහ කගඹනජගඹන රංහට ෙවිල්රහ යට ඉගබ්භ 

සඹංගඳනෂිත ගන භිටභට නළඟරහ ඹනහඹ ිරඹරහ දිරන 
නිහ, ඒ සුන්දය ිහිනඹ ඔඵතුභන්රහට දිරන්න ඉ  වළයරහ, භට 
රුණු ිරහිඳඹක් තිගඵනහ ඳළවළදිිම යන්න. ඒ නිහ භභ ඒ 

හයණහ ඳළවළදිිම යන්න . 

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, විගලේගඹන්භ රද රගප් යග  ි
ර්භහන්ත විලහර රර්බුදඹට රක් ගගයන තත්ත්ඹක් 
නිර්භහණඹ ගරහ තිගඵනහ. ර්භහන්තරුන්ට තදුයටත් 
රගප් යගි ගේය ඹ ර්භහන්ත ඳත්හ ගන ඹන්න ඵළරි රර්බුදඹක් 
ඉදිරිගේදී නිර්භහණඹ ගමින් තිගඵනහ. ඒට ්රධහන ලගඹන්භ 
ඵරඳහන ගවේතුක් තභයි, කර්ථි ශභනහයණඹ ිළිබඵ 
ළබිනි මිටු භඟින් තීයණඹන් ගන තිබීභ. ඒ මිටු තභයි 
දළන් රගප් යගි කඩුඩු. ඒ භඟින් තභයි යගි කර්ථිඹ ඳත්හ 
ගන ඹන්ගන්. ඔවුන් චීනඹත් එක් ෙති ය න්න දළනට 
ගඹනජනහ ය තිගඵන චීන-ශ්රී රංහ නිදවස ගගශ ගිවිසුභ 
ඹටගත් ගේය ඹ ර්භහන්තර කයක්හට දළනට තිගඵන ිඹඹට 
40 ජණ රළයිසතු -negative list එ - ිඹඹට 10 දක්හ රඩු 
යන්න තීයණඹ ය තිගඵනහ. ඒ හගේභ, ගේය ඹ 
ර්භහන්තර කයක්හ ගනුගන් ඳනරහ තිගඵන ගස ඵදු, 
ග  ගිවිසුභ කය බ ගරහ රවුරුදු 5ක් ඹන ගොට බින්දු දක්හ 
රඩු යන්න තීයණඹ යරහ තිගඵනහ. ඒ ිරඹන්ගන්, රගප් 
ඳත්තු ර්භහන්තඹ ගන්න පුසේන්, රගප් තීන්ත ර්භහන්ත 
ගන්න පුසේන්, ගේය ඹ ඹ  ර්භහන්තඹ ගන්න පුසේන්, ඒ 
හගේභ ගනත් උඳයණ ර්භහන්ත ගන්න පුසේන්, ceramic 
tiles  industry එ ගන්න පුසේන්, දළ නිසඳහදන ර්භහන්ත 
ගන්න පුසේන්, ටඹර් නිසඳහදන ර්භහන්ත ගන්න පුසේන්, 

675 676 

[රු  ේරස ගේහනන්දහ භවතහ] 
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ගභන්න ග හට ගභගතක් ඳනරහ තිගඵන ිඹඹට 35, ිඹඹට 
40, එගවභ නළත්න  ඳත්තුරට රඹ යරහ තිගඵන රුිළඹල් 
550, රුිළඹල් 600 ග  කදී ලගඹන් තිගඵන ගස ඵදු, ග  
චීන-ශ්රී රංහ නිදවස ගගශ ගිවිසුභ ඹටගත්, ඔවුන් ඒ ගගශ 
ගිවිසුභ රත්න් යරහ කය බ යන ගභොගවොගත් ඉරහ රවුරුදු 
5ක් ෙතුශත බින්දු දක්හ රඩු යන්න තීයණඹ යරහ තිගඵනහ. 
දළන් රිළ හිතන්ගන් ගභතුභන්රහගේ ග  යජඹ -කඩුඩු- ඵරඹට 
ඳත් යරහ තිගඵන්ගන්; ග  ඹව ඳහරන කඩුඩු ඵරඹට ඳත් 
යරහ තිගඵන්ගන් චීනඹ ව ඉන්දිඹහ ිරඹරහයි. ඒ නිහ, ග  
යගි ගේය ඹ ර්භහන්තරුගන ග  ගොල්රන්ට ළ ක් නළවළ; 
ගේය ඹ යහඳහය ළ ක් ගන්ගන් නළවළ. ගභොද, Volkswagen 
Company එ කහභ, ඉන්දිඹහ කහභ, චීනඹ කහභ, 
ෙගභරිහ කහභ, ඒ ෙති. ග  තභයි ඵරහගඳොගයොත්තු 
ගන්ගන්. ඒ නිහ තභයි  චීන-ශ්රී රංහ නිදවස ගගශ ගිවිසුභ 
ඹටගත් ගභතුභන්රහ ග  ගඹනජනහ යන්ගන්,-  

 
ගරු (මශළචළර්ය) ණශු මළරිාංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (பதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ජඳහනඹ? 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ජඳහනඹ, ඔඵතුභහගේ ගන්. ඔඵතුභන් ගන්, ''ජඳන් යණං 
ච්ඡහමි'' ිරඹහගන තභත් ඉන්ගන්. ඒ නිහ ඒ ළන ථහ 

යන්න එඳහ, කශු භහයිංව භන්්රීතුභනි. එතුභහ ළයිරරහ 
ෙවිල්රහ තිගඵන්ගන් ජඳහනගඹන් තභයි. උගේට නළඟිටින්ගන්ත්, 
''ජඳන් යගටන් ගනහ ගඵනනික්හ" ිරඹහගනයි. 

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, ගභන්න ග  ගගශ ගිවිසුභ 
රත්න් ිරරීභ ිළිබඵ රු ඳහර්ිමග න්තුග  ිඹුම ගදනහගේ 
රධහනඹට ගඹොමු යනහ. 

2017.01.16 දිනළති, ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය 
ගගශ රභහතයහංලගේ ගල් තුභහ ගත ඹන රද  රග්රහභහතය 
ගල්  හර්ඹහරගේ වහය ගල්  රුවිනි ද ිල්හගේ 

රත්නින්  ව රග්රහභහතයතුභහගේ ගල් තුභහගේ නභ වන් 

යමින් ඹන රද ිමිළඹ භභ ග  රසථහග දී වභළගත* යනහ.  

ග  න විට ග  තීයණඹ රනු රංහග  ර්භහන්ත භඩු ර 

ගේය ඹ ර්භහන්තර කයක්හ ගනුගන්  ජනහධිඳතිතුභහ 
භඟත්, රභළතිතුභහ භඟත් හච්ඡහ යනහ. ඒ 
 ඵන්ධගඹන් හච්ඡහ යන්න පුසේන් ිඹුමභගදනහ භඟ 
හච්ඡහ යනහ. නමුත්, ්රලසනඹ තිගඵන්ගන් ග  negative list 

එ ිඹඹට 10 දක්හ රඩු යරහ, දළනට ඳනහ තිගඵන 'ගස' ඵදු 
බින්දු දක්හ රඩු යරහ, චීන-ශ්රී රංහ ගගශ ගිවිසුභ Free 
Trade Agreement  එක් වළටිඹට රත්න් ගරුගණොත් 

ඔඵතුභන්රහ ව ඵන්ගතොට යහඹ නිදවස යරහ, Port City එ 
නිදවස යරහ, ්රිකුණහභර යහඹ නිදවස යරහ ග  තත්ත්ඹ 
ෙති ගනහ න , රිළ විලසහ යනහ, දළන් තිගඵන ගඳොලී 

රනුඳහත භත - දළන් ගේය ඹ ර්භහන්තරුන්  තභ කගඹනජන 
යහඳහය ඉතහ රභහරුගන් ඳත්හ ගන ඹන්ගන්.-  ඔවුන්ට 
ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් ෙති නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, ගරනගේ දළනට ංර්ධනයි 
ිරඹන යටත්, ගරනගේ දළනට දියුණුයි ිරඹරහ ිරඹන යටත් චීන 

බහඩු  කනඹනඹ ිළිබඵ ඔවුන්ගේ ජහති කර්ථි ්රතිඳත්ති 

ක්රිඹහත්භ යනහ. කශු භහයිංව භළතිතුභනි, ජඳහනඹත් 
එගවභයි, චීනඹත් එගවභයි. චීනඹ ඳහ තභන්ගේ යග  ි නළති 
නිසඳහදන තභන්ගේ යටට එනගොට තභන්ගේ යගි නිසඳහදන 
ිළිබඵ කයක්හක් ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. ෙගභරිහ එක්ත් 

ජනඳදඹත් එගවභයි. ග ොනල්ඩ් ට්ර ප් ගොංග්රස එ රභතහ යපු 
ථහග දී, - රිළ ඔහුගේ කර්ථි ්රතිඳත්ති, ගේලඳහරන ්රතිඳත්ති 
ිළිබත්ගත් නළතත්,-ඉතහ ඳළවළදිිම ිර හ, "ෙගභරිහ එක්ත් 

ජනඳදගේ ඔඵහභහ ඳහරනඹ තුශ යහඳහය ර්භහන්ත 60,000ක් බි 
ිටරහ තිගඵනහ" ිරඹරහ. එතගොට ෙගභරිහටත් එඹ ඒ 
කහයගඹන්භ දළනිරහ තිගඵනහ.  

ග  පුංචි ශ්රී රංහග  යඵර් නිසඳහදන ර්භහන්තඹ තිගඵනහ; 
ගේය ඹ ලගඹන් යන ඳහවන් නිසඳහදන ර්භහන්ත තිගඵනහ; 
දළ බහඩු  නිසඳහදන ර්භහන්ත තිගඵනහ; ඹ  බහඩු  

නිසඳහදන ර්භහන්ත තිගඵනහ; ගඳොිමතින් නිසඳහදන ර්භහන්ත 
තිගඵනහ; ගේය ඹ ලගඹන් තිගඵන ගනත් ඕනෆභ බහඩු  
නිසඳහදන ර්භහන්තඹක් තිගඵනහ. ග  රඹට ගභොද ගන්ගන්? 
තමුන්නහන්ගේරහ එඹට උත්තයඹක් රඵහ ගදන්න ඕනෆඹ ිරඹරහයි 

භහ විලසහ යන්ගන්. ගභොද, රද රංහග  ර්භහන්ත 
ක්ගේත්රගේ ිටින රඹගන් ිඹඹට 90ක්භ ඹළගඳන්ගන් භවහ 
ඳරිභහණ ර්භහන්ත නිහ ගනොගයි, සුසේ වහ භධය ඳරිභහණ 

ර්භහන්ත නිහයි. ඔවුන් තභයි, රගප් යගි කර්ථිඹ 
ඳත්හගන ඹන්ගන්. ඔවුන් තභයි, රගප් යගි ඵළංකු ඳේධති 
ඳත්හගන ඹන්ගන්. ඔවුන් තභයි, තමුන්නහන්ගේරහගේ 

කඩුඩු ගනුගන් ග  යග  ිඵහුතයඹක් ජනතහට රැිරඹහ දීරහ 
තිගඵන්ගන්. ඵහුතයඹක් ජනතහට යක්හ දීරහ තිගඵන්ගන්, 
ඉන්දිඹහගන් ගවන චීනගඹන් ගවන ෙගභරිහගන් ගවන කපු භවහ 

ඳරිභහණ ගො ඳළනි ගනොගයි, ග  යගි ඉන්න සුසේ වහ භධය 
ඳරිභහණ ර්භහන්තරුනුයි. ඔවුන්ට ගඳෞේිම ්රලසන නළවළ, 
මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි. තභන්ගේ රගත් තිගඵන ල්ිම 

ටි ඵළංකු තළන්ඳත් යරහ, එගවභ නළත්න  තභන්ගේ දු 
ගවන පුතකු ඉන්න යටට ගිහින් ගඳෞේිම ජීත් ගන්න 
ඔවුන්ට පුසේන්. වළඵළයි රගප් යගි ග්රහමීඹ කර්ථිඹ, 
ඔඵතුභන්රහගේ දිස්රික්ර ග්රහමීඹ කර්ථිඹ න ත්තු 

යන්ගන්, රැිරරහ තිගඵන්ගන් සුසේ වහ භධය ඳරිභහණ ර්භහන්ත 
නිහයි. ඒ ර්භහන්ත ඳේධතිඹ බි ළගටනහ න , ඔවුන්ට ිේධ 
නහ ඔවුන්ගේ යහඳහය හ දභන්න, ග  තත්ත්ඹ ඹටගත් රගප් 

යගි කර්ථිඹට ගභොන තය  බඹහන ්රතිවිඳහරට මුහුණ 
ගදන්න ිේධ ගයිද ිරඹරහ තමුන්නහන්ගේරහ ල්ඳනහ යන්න 
ඕනෆ. කර්ථි ශභනහයණ මිටු ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ, 

ග  කර්ථිඹ වළි ය් ග  ඵරඹ තිගඵන්ගන්, චීනඹටත්, 
ඉන්දිඹහටත් ගනොගයි, ශ්රී රංහටඹ ිරඹරහ. ශ්රී රංහග  
කඩුඩු ඳතින්ගන්, කඩුඩු ඵරඹට ගගනන්න තමුන්නහගේරහ 

භළතියණ යහඳහය ඳත්හගන ඹන්ගන් රගප් යගි ඉන්න සුසේ 
වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහරිඹන් මික් චීනඹ ගවන ඉන්දිඹහ 
ගනොගයි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹක් 

තිගඵනහ. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු රනුය දිහනහඹ භන්්රීතුභහගන් භහ ගඳොඩි ගරහක් 
න්නහ. භට තිගඵන්ගන් විනහඩි 10යි. එතුභහට විනහඩි 21ක් 
තිගඵනහ. 
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————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ිමග න්තු 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ග  ඳහර්ිමග න්තු ෙතුගශේ ඉන්න ථි භන්්රීරුන් වහ 
හරඹ ශභනහයණඹ යන්න ඕනෆ. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භට ත එ හයණහක් ිරඹන්න රය ගදන්න ිරඹරහ භහ 

ඉල්රහ ි ටිනහ.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවොයි. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ේරස ගේහනන්දහ භන්්රීතුභහත් දන්නහ, ඹහඳනඹ නයගේ 

තිගඵන ්රධහනභ ර්භහන්තලහරහ Northsea Ltd. ිරඹන රගප් 

යජගේ යඳහයඹයි; ධීය ර්භහන්තඹට රලය දළල් ක ඳන්න 

නිසඳහදනඹ යන කඹතනඹයි ිරඹරහ. රංහට දළල් ක ඳන්න 

ගගනන චීන ගවන තහයිරන්ත ගවන ගනත් ගො ඳළනිරට 

තමුන්නහන්ගේරහ ඵදු වන ගදනහ. Northsea Ltd. කඹතනඹ 

ඵරන්න භහ ඊගේ ගඳගර්දහ ගිඹහ. එඹ රංහග  ිඹුම ධීයයින්ට 

දළල් ක ඳන්න ඳඹන්න පුසේන් කඹතනඹක්. ඒ කඹතනගඹන් 

දළල් නිසඳහදනඹ යන්න පුසේන්. ඔවුන්ට නයිගරනන් විතයයි 

ගනළවිත් ගදන්න ඕනෆ. රහන දළර දක්හ ඔවුන් නිසඳහදනඹ 

යනහ. එතගොට තමුන්නහන්ගේරහ ශ යුතු තිගඵන්ගන්, ිළට 

යටින් ගගනන දළල්රට ඵේදක් ඳනහ, එයින් රළගඵන කදහඹභ 

Northsea Ltd.එට දීරහ ඒ කඹතනඹ දියුණු යන එයි. වළඵළයි 

තමුන්නහන්ගේරහ එඹට රත තඵන්ගන් නළවළ. ඒ ක්රිඹහභහර්ඹ 

ගනොගයි තමුන්නහන්ගේරහ ගන ඹන්ගන්. එහි රනික් ඳළත්තයි 

තමුන්නහන්ගේරහ ගන ඹන්ගන්. තත්ත්ගඹන් රඩු දළරක් 

ධීයඹහට දීරහ රැටිල්රක් තභයි යන්ගන්. ගභඹ එ 

හයණහක්. 

ඒ විතයක් ගනොගයි. රු ෙභතිතුභනි, ඔඵතුභහගේ රධහනඹ 
ගඹොමු ශ යුතු ත එ හයණහක් තිගඵනහ. වි ගලේගඹන්භ 

ගත් ර්භහන්තගේ ්රර්ධනඹ වහ සථහිළත ය තිගඵන 

රයමුදරක් තිගඵනහ. ඒ තභයි, ගත් ්රර්ධන රයමුදර. ඒ 

රයමුදගල් රුිළඹල් බිිමඹන 5ක් ඳභණ මුදල් තිගඵනහ. මීට ගඳය 

භහ ඒ  ඵන්ධගඹන් ඳහර්ිමග න්තුග දීත් ථහ ශහ. රු 

ෙභතිතුභනි, ඳසු ගිඹ දසර ඔඵතුභහ ඒ රයමුදගරන් රුිළඹල් 

බිිමඹන ණනක් භවහ බහඩු හහයඹට න්න ඹනහඹ ිරඹරහ 

න් න් දිහනහඹ ෙභතිතුභහ ඉල්රහ රසගන්නත් වළදුහ. නමුත් 

දළන් යන්න ඹන ගදඹක් තිගඵනහ. ඒ රයමුදගරන් රුිළඹල් 

බිිමඹනඹක් ළවිිම භහ රට ගදන්නඹ ිරඹරහ නවින් 

දිහනහඹ ෙභතිතුභහ ගඹනජනහ ය තිගඵනහ. රඹ ළඹ 

ිළඹන්න ෙභතිතුභහ ඒ රයමුදගරන් මුදල් න්න එට විරුේධ 

ගරහ ඉල්රහ රසගන්න වදපු නවින් දිහනහඹ ෙභතිතුභහ දළන් 

ගඹනජනහ යනහ, ඒ රයමුදගරන් රුිළඹල් බිිමඹනඹක් ළවිිම 

භහ රට ගදන්නඹ ිරඹරහ. නමුත් මරහනහරඪ රු 

භන්්රීතුභනි, ළවිිම භහ  ගනොගයි, රගප් යගි ගත් කර්ථිගේ 

මිම දහඹත්ඹ ඳඹන්ගන්. ළවිිම භහ ිමන් රවුරුේදට 

දහඹත්ඹ රළගඵන්ගන් රුිළඹල් මිිමඹන 200ට රඩු මුදරක්. 

නමුත් රගප් යගි කු හ ගත් තු හිමිඹන්, කු හ ගත් තු 

ර්භහන්තගේ ගඹගදන රඹ, කු හ ගත් තු factory හිමිඹන් තභයි 

ළඩි දහඹත්ඹක් ඳඹන්ගන්. ශ්රී රංහ ගත් භඩු රඹට 

රයිතිඹක් නළවළ, එගවභ රනුභත යන්න. ඒ  ඵන්ධගඹන් 2010 

ඔක්ගතනඵර් 27 දින නිකුත් යන රද රං 1677/14 ළි ඳත්රඹ  

භහ ග  රසථහග දී වභළගත* යනහ. 

ග  ළි නිග දනගේ තිගඵන්ගන් ගභොක්ද? ග  ළ  ි

ඳත්රගේ ඉතහ ඳළවළදිිම ගර තිගඵනහ, ඒ රයමුදගල් රයමුණ 

න්ගන්, "ගත් ර්භහන්තගේ ්රර්ධනඹ ව ගත් රගශවි ටයුතු 

වහ මුදල් ගඹද් භ" ිරඹරහ. එගවභ නළතු ඒ රයමුදගල් මුදල් 

ිඹඹට 5  ගඳොිමඹට ළවිිම භහ රට ගදන එ ගනොගයි. එඹ 

එතුභහගේ දිස්රික්ඹ ඳළත්ගත් ගේලඳහරන project එක් ගන් න 

පුසේන්. නමුත් රිළ ගඹනජනහ යනහ, ඒ ටයුත්ත වහභ 

නත්න්නඹ ිරඹරහ. එඹ, ගත් ර්භහන්තගේ ගඹදී ිටින 

ඵහුතයඹක් ගදනහගේ ඉල්ලීභක්; කු හ ගත් තු හිමිඹන්ගේ 

ඉල්ලීභක්; ගත් factory හිමිඹන්ගේ ඉල්ලීභක්. ගත් කර්ථිඹ 

්රර්ධනඹ යන්න තිගඵන, ගත් ර්භහන්තඹ ්රර්ධනඹ යන්න 

තිගඵන රයමුදරක් තභන්ගේ ගේලඳහරන යහඳෘතිඹට ගඹොදහ 

න්න එඳහඹ ිරඹරහ ළවිිම ර්භහන්ත ෙභතිතුභහගන් භහ ඉතහ 

හරුණි ඉල්රහ ිටිනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

ඊශඟට, රු යවි රුණහනහඹ ෙභතිතුභහ. 

 

[ර.බහ. 6.06] 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ (මුදල් අමළතතුමළ) 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க - றற அமச்ெர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, බහ ල් තඵන 

රසථහග දී ඉදිරිඳත් ය තිගඵන ගඹනජනහ  ඵන්ධගඹන් 

රදවස දළක්් භට භට ග  රසථහ රඵහ දීභ  ඵන්ධගඹන් 

ඔඵතුභහට සතුතින්ත ගනහ. භහ හිතන විධිඹට රිළ උඳරභය ලී 

ගඳන්න්න රලයයි, රඳට බහය දුන් කර්ථිඹ ගභොක්ද, රද 

තිගඵන කර්ථිඹ ගභොක්ද, ඉදිරිඹට ෙති යන්න ඹන 

කර්ථිඹ ගභොක්ද ිරඹරහ. භට ගඳය ථහ ශ භගේ මිත්ර සුනිල් 

වඳුන්ගනත්ති භළතිතුභහ ගඳන්නුහ, රද යගි ජනතහ ගඵොගවොභ 

රයණ තත්ත්ගඹන්ඹ ිටින්ගන් ිරඹරහ. ඹ  ඹ  රඹ ඉතහභත් 

රළභළත්ගතන් තුක්කු න්නහුම, ඹ  ඹ  රඹ ගිහිල්රහ 

ගවොය  යනහුම. ඒ එතුභන්රහගේ ඳහක්ෂිඹන් ගන්න 

පුසේන්. නමුත් භසත ඳහක්ෂිඹන් එගවභ ගනොගයි ිරඹන එ 

භභ ඉතහභ ඕනෆමින් ිරඹන්න ළභළතියි. 2015 ජනහරි 08ළනි 

දහ රඳට ග  යට බහය දුන්ගන් ග  යග  ිකර්ථිඹ දණ සරහ, 

ිටරහ,  පර්ණගඹන්භ නළති යරහයි; රගප් රනහතඹ උස 

යරහයි යට බහය දුන්ගන්. 2005 ජනහරි භහගේ රුිළඹල් ගනටි 

1,784ක් තිබුණු යගි ණඹ ්රභහණඹ 2015 ජනහරි 08ළනි දහ 

න විට රුිළඹල් බිිමඹන 9,900ට ළඩි ගරහ තිබුණහ; ඳස 

ගුණඹිරන් ළඩි ගරහ තිබුණහ. ඒ තභයි ණඹඵයතහ ළඩි ්  

තිගඵන කහයඹ. ණඹ ළඩි යරහයි රඳට යට බහයදුන්ගන්. 

රනහතඹ උස යරහයි රඳට යට බහයදුන්ගන්.  

යජගඹන් ණඹ රයගන, ඒ ණඹ කගඹනජන ලගඹන් 

ගඳන්රහ යඟඳහපු කර්ථිඹක් තභයි රඳට බහය දුන්ගන්. ඊටත් 

679 680 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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 හ, කගඹනජන  හ ිටරහ තිගඵන කර්ථිඹක් තභයි රඳට 

බහය දුන්ගන්. යගි භසත කදහඹභ ිඹඹට 10.2යි. රගප් ගඳොදු 

යහඳහය ිළිබඵ හය බහග  බහඳති ගඵොගවොභ ඕනෆමින් 

කඹතන ළන ගවොඹනහ. යගි කර්ථිඹ ළන ගව හද? භහින්ද 

යහජඳක්ගේ ඳහරන හරඹ තුශ යගි භසත කදහඹභ ිඹඹට 

10.2ට රඩු යරහ කර්ථිඹ ිටපු නිහ තභයි රද ග  යග  ි

්රලසනඹක් ෙති ගරහ තිගඵන්ගන්. එදහ යටට එන්න තිබුණු ල්ිම 

ගිගේ එක් ගගනකුගේ ගද න්ගනකුගේ ඳවුල්ර හක්කුරට.  

රද ඒ ගනස ගරහ තිගඵනහ. රද ඒ ගනස යරහ 

බහඩු හහයඹට ල්ිම එන්න පුසේන් භහර්ඹක් ෙති යරහ 

තිගඵනහ. ඒ ළ  ිළිබගශ තභයි රිළ ඉදිරිඹට ගන ඹන්ගන්. රද 

ිඹඹට 14.2ට කදහඹභ ළඩි යන්න රඳට පුසේන් ගරහ 

තිගඵනහ. ගොගවොභද, ඒ එච්චාය ඉක්භනට ළඩි වුගඩු? රිළ 

ිරිගේත්භ ඵදු ළඩි ගශේ නළවළ. ඵදු රඹ යන කහයඹට තභයි 
ඵදු රඵහ ත්ගත්. එදහ විධහඹ ඵරතර ඳහවිච්චි යපු නිහ 

ගර්ගුගන් එන්න තිබුණු ල්ිම හක්කුරට ගිඹහ. සුයහඵදු ිරඹන 

ඒහ ඒ ගොල්රන් එතළන බීරහ, නළති ශහ.  

කදහඹ  ඵදු ගදඳහර්තග න්තුගන් රළගඵන්න තිබුණු කදහඹභ 

රළබුගඩු නළවළ. ඒ රඩු් භ නිහ තභයි ්රලසනඹ ෙති ගරහ 

තිගඵන්ගන්. ඒ කර්ථිඹ තභයි රගප් ජනහධිඳති වභ්රීඳහර 

ිරිගේන භළතිතුභහටත්, රගප් රභළති යනිල් විරභිංව 
භළතිතුභහටත් බහය වුගඩු. දළන් ගභොනහද යරහ තිගඵන්ගන්? එදහ 

තිබුගඩු බඹහන තත්ත්ඹක්. Grenade එගක් pin එ රරහ 

ගොයි ගභොගවොගත් කර්ථිඹ ිළිළගයයිද ිරඹරහ දන්ගන් නළතුයි 

තිබුගඩු. රද ඒ නිසක්රිඹ යරහයි තිගඵන්ගන්. තභ රභහරුයි. 

නමුත් එදහ තිබුණු තත්ත්ඹට  හ ඉතහභත් ගවො තත්ත්ඹට 

රද රගප් යගි කර්ථිඹ ගනළල්රහ තිගඵනහ. රහිං 
ජනතහට මීට  හ උද  යන්න පුසේන් තත්ත්ඹක් ෙති 

යන්න රිළ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. නමුත් ග  රසථහ න 

විට ඳඩි ළඩි යරහ, විශ්රහභ ළටුප් ්රලසනඹ නියහයණඹ යරහ, 

ජීන විඹදභ රඩු යරහ තිගඵනහ. ගතල් -ඩීල්- මිර, ෆස මිර, 

ිරරිිළටි මිර කදී ලගඹන් ඔක්ගනභ රඩු යරහ තිගඵන යුඹ 

ග හ රභත ගනහ.  

2015 ජනහරි භහගේ 08ළනි දහ බහඩු  24 තිබුණු මිර රද 

ග  රසථහග දී -රුිළඹර  හ ළගටනහ ිරඹහ ිරඹනහ ගන්, 

ඵන්දුර ගුණර්ධන ව දිගන්ස ගුණර්ධන භන්්රීරු. ඒහත් 

එක්- එදහට  හ රද රඩු තත්ත්ඹ තභයි තිගඵන්ගන්. එගවභ 

තිගඵන රසථහ ිරඹනහ, ග  යගි ණඹඵයතහ ළඩි ගරහුම; 

ඒ පුේර කදහඹභ රඩු ගරහුම; ණඹ ංචිතඹ රඩු ගරහුම. ඒ 

ිඹුම ගදඹටභ රිළ උත්තය ගදන්න . ගොයි කහයගඹන්ද? රිළ 

නිමු ංචිත. එදහ ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 8,200ක් රඳට 

බහය දුන්නහ. නමුත් රජිත් නිහඩ් බ්යහල්, භහින්ද යහජඳක්, පී.බී. 

ජඹසුන්දය ිරඹන තුන්ගදනහ ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 3,000ක් 

ත්තහ, Templeton Fund එිරන්. ඒ ංචිතඹ ඒ රයමුදගරන් 

ත්තහ, ිඹඹට 14.85ට. එදහ ගඳොලී ්රභහණඹ තිබුගඩු ිඹඹට 

12ත් - 13ත් රතය. ග  හගේ ගදඹක් සුේදහ ගභවහට ගනහහ. 

සුේදහ ගනහග  2012-2013 හරගේ.  ඒ ගොල්රන් -ඳසුගිඹ යජඹ- 

ඳළයදුණහ. ඒ ගොල්රන්ගේ ගවන්චායිඹරහ තභයි භව ඵළංකුග  

තභ ඉන්ගන්. ඳළයදුණහට ඳසු ර්රභහණඹ වුණහ ිරඹරහ 

ගඳන්  හ. ඊට ඳසගේ ඒ රඹ ඒ මිිමඹන 3,000භ එිබඹට ගන 

ගිඹහ. රිළ ත්ගත් 8,200යි. 3,000ක් එිබඹට ගිඹහ. 5,200යි 

තිබුගඩු. රද 5,600ක් තිගඵනහ. ග හ රැගන තිගඵන්ගන් 

ළඵෆ ංචිතඹ එගවභභ තිගඵන රසථහග දී. නිහඩ් බ්යහල්රහ 

ෙති යපු ණඹඵයතහගන් ංචිත එිබඹට ෙදරහ දළ භහ. ගොයි 

පුේරඹහද එ ගො ඳළනිඹට තභහගේ යගි තිගඵන 

ංචිතගඹන් ිඹඹට 60ක් බහය ගදන්ගන්? ගභන්න ග  හගේ 

තහහිම උඳරභය ලී රභ ඳහවිච්චි යරහ යගි රතය ංචිත 

භිටභක් වදරහ දුන්නහ. ඒගක් ළඵෆ තත්ත්ඹ රද ගඳගනනහ.  

ඊශඟට, එදහ රඳට යට බහය ගදන ගොට විගේල කගඹනජන 

්රභහණඹ ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 1,600ක් තිබුණහඹ 

ිරඹනහ. ග  රවුරුේගේ එඹ ෙගභරිහනු ග ොරර් මිිමඹන 400යි 

ිරඹරහ න්න්දනඹ යනහ. ග  රමිම රතයඹක්.  

චීනගඹන් ණඹ න්නහ. ඒහ  කගඹනජන ලගඹන් ගනළල්රහ 

යගි කගඹනජන ිරඹරහ ගඳන්නහ. ග  තභයි  තිගඵන්ගන්. 

එ ඳළත්තිරන් ඒහ කගඹනජන ලගඹන් ගඳන්නුහට රගනක් 

ඳළත්ගතන් රිළ ණඹ ගනහ. භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහගේ 

හරගේ ඉදි ශ ව ඵන්ගතොට යහඹට බිිමඹන 1,400ක්. 

ෙසතග න්තු ය තිගඵන කහයඹට ළඵෆ ටිනහභ න්ගන් 

මිිමඹන 750ත්,  850ත් රතය ්රභහණඹක්. ඉතිරි ල්ිම ගොගවේටද  

ගිගේ? ගභන්න ග  හගේ ණඹ ගේහයණඹක් තිබුණු නිහ 

තභයි රඳට රද ණඹ ගන්න ගරහ තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ භහ ග  

රසථහ උඳගඹනගී ය න්නහ එතුභන්රහ ග  ිරඹන 

රතයරට ිළිබතුරු ගදන්න. දිගන්ස ගුණර්ධන භන්්රීතුභහ ග  

ඔක්ගොභ එතු යරහ,   ිළඩු නඹ යරහ ගඳන්න්න 

වදනහ කර්ථිගේ  රභහරු තත්ත්ඹක් තිගඵනහ ිරඹරහ. එගවභ 

තිගඵනහ න  ග  ගො ඳළනි ඔක්ගනභ එදහට ළඩිඹ රද ඵදු 

ගන්ගන් ගොගවොභද? එදහට ළඩිඹ රද ඵළංකුිමන් රහබ 

රළබිරහ තිගඵනහ. රහිං ජනතහ දළන් ළරණි ඟට 

ඳනින්ගන් නළවළ, එදහ ඳළන්නහ හගේ. මීට ළඩිඹ හුඟක් 

තුටුදහඹ තත්ත්ඹක් ෙති ිරරීභ ඕනෆභ කඩුඩුක් 

ඵරහගඳොගයොත්තු න ටයුත්තක්. රිළට රළබිරහ තිගඵන කර්ථි 

තත්ත්ඹ නිසක්රීඹ යරහ, ග  රභහරු තත්ත්ඹ රඩු යරහ 

කර්ථිඹ වරි භහර්ඹට ගගනන එ තභයි යන්න තිගඵන 

ගරොකුභ ගේ. ඒ වහ රඳට ඹ  හරඹක් රලයයි. රිළ 

ගඳොගයොන්දු  දුන්ගන් ග හ දින් ඉසට යනහ ිරඹරහ 

ගනොගයි. රිළ දස ිඹඹක් තුශ ඒ දුන්නු ගඳොගයොන්දු ඉසට ශහ. 

නමුත්, ඉදිරිගේ ඉටු යන්න තිගඵන ගඳොගයොන්දු ටි ක්රිඹහත්භ 

යන්න ඹ  හරඹක් රඵහ ළනීභ රලයයි. තරු ඳගවේ 

්රජහතන්ත්රහදඹක් ගන එන්න ඹ  හරහන්තයඹක් ත ගනහ. 

ගවොරු ටි රල්රන්න හරඹ ඹනහ. එගවභ නළති ඒ රඹ 

රල්රන්ගන් නළති ගනොගයි. දළන් එිරන් එ ගවිබදයවු 

ගනහ. ග හ ළන ගවොඹන්ගන් නළත්න  භල්හගන් රුිළඹල් 

මිිමඹන 235ක් ටිනහ ඉ    ඵන්ධ ගතොයතුරු ගවිබ ගන්ගන් 

ගොගවොභද? රඳට ෙඟිිම දිගු යන රඹට රල්රස ගවන දණ 

ගචානදනහ විභර්ලන ගොමිභ ඉදිරිඹට ඹන්න ගරහ තිගඵනහ.  

දළන් ඵරන්න, ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්්රීතුභහ ඵළඳු ය 

ගොමිභ ඉදිරිඹට ගිහිල්රහ ගඵොරුහයඹකු ඵට ඳත් වුණහ 

ගන්ද? භහ ගරහ එිබඹට කහ. ග  හගේ රඹ තභයි ග  

ඳහර්ිමග න්තුග  ගරොකුට යඟ ඳහන්ගන්; කර්ථිඹ  හ 

ළගටනහ ිරඹරහ ිරඹන්ගන්. ඒ රඹ ග  හගේ රතය ්රහල 

යරහ රභහරු තත්ත්ඹක් තිගඵනහයි ිරඹරහ යටට ගඳන්න්න 

වදනහ. භහ ග  රසථහ උඳගඹනගී ය න්ගන් ග හගේ තය 

තත්ත්ඹ ගඳන්න්නයි.  

රඳට බහය දුන්ගන් යගි කර්ථිගේ ගිනි න්දක්. වරි 

භිටභට ගගයන කගඹනජනඹ, ්රතිඳත්ති, නීතිභඹ තත්ත්ඹ ව 

ඹවඳහරනඹ නිහ රද කර්ථිගේ ගනක් ෙතියගන ගිහිල්රහ 

තිගඵනහ. රිළ ගවොංගොං නුය ඉරහ කග  ගිඹ ඉරිදහ.  එදහ 

සටෆන් ි චාහර්ටඩ් ඵළංකුග  ව කගඹනජන භඩු රගේ 158 

ගදනකු රංහග  මුසේට ෙවිල්රහ ගභොනහද ිර ග ? 

ජනහධිඳති, රභළති ්රධහනත්ගඹන් ඳක් ගදක් එට ළ  

යනහ, කිඹහග  රගනක් යටල් ඹ  විධිඹිරන් ංර්ධනඹ 

ගරහ තිගඵන ගොට රංහටත් ඒ වහ ගවො රසථහක් 

681 682 



ඳහර්ිමග න්තු 

තිගඵනහ, ඒ නිහ රිළ ෙවිල්රහ කගඹනජනඹ යන්න ඕනෆයි 

ිරඹන ංල්ඳඹ තුිබන් ඒ රඹ ෙවිල්රහ රඳට ථහ යනහ. ඒ 

නිහ රඳට ඉතහභත් තුටුදහඹ තත්ත්ඹකුයි තිගඵන්ගන්.  

රහිං ජනතහට රිළ ඉදිරිගේදී මීට ළඩිඹ වන රඵහ 

ගදනහභයි. දළන් තිගඵන තත්ත්ඹ රනු රඳට ඉදිරි ංර්ධන 

ටයුතු යන්න ඕනෆ තය  ල්ිම තිගඵනහ. නමුත්, ඳසු ගිඹ 

හරගේ ත්ත ණඹ ටි ගන්න, ඒ ඳවු ටි ගන්න රඳට ග  

රුමත් ණඹ ඳහවිච්චි යන්න ඵළරි එයි රඳට තිගඵන ්රලසනඹ. ඒ 

නිහයි කදහඹභක් උඳඹන්න රලය න්ගන්. ඒ කදහඹභ උඳඹන්න 

තිගඵන්ගන් ඵදු තුිබනුයි. ඒ ඵදුිමන් එක් ළඩි යරහ තිගඵනහ. 

ඒ තභයි "ළි" එ. නමුත්, රිළ ගඳොගයොන්දු ගරහ තිගඵන 

කහයඹට ග  රවුරුේගේ ර නගොට, එන රවුරුේගේ මුර ගන 

ගොට ග  ඵේද රඩු යරහ ඒ ්රතිරහබඹත් ජනතහට රඵහ 

ගදනහයි ිරඹන එ ග  රසථහග දී කීගභන් යුතු ිරඹන්න 

ළභළතියි. ග  ිටපු, දණ සපු කර්ථිඹ දළන් නිළයදි 

භහර්ඹට එන ගොට ග  ගොල්රන්ට ඉන්න ඵළවළ. ඒ 

ගොල්රන්ට ග  ඵරහ ිටින්න ඵළවළ. ඒ නිහ තභයි ග  රතය 

ිරඹමින් ඹන්ගන්.  

1977 රගප් රු හමිණී ජඹවිරභ ගඳගර්යහ භළතිතුභන්රහ, රගප් 

නහඹ රු යනිල් විරභිංව භළතිතුභන්රහ ගේ.කර්. ජඹර්ධන 

භළතිතුභහගේ නහඹත්ගඹන් යට බහය න්න ගොට ඒ දක්හ 

තිබුණු ශ්රී රංහ නිදවස ඳක් කඩුඩු තම ලතඹක් නළතියි යට 

බහය දුන්ගන්. ඒ හගේභ හතහයණඹකුයි එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹත්, ජනහධිඳති රු වභ්රීඳහර ිරිගේන  භළතිතුභහත් එතු 

ගරහ ෙති ය ත්ත ග  කඩුඩුටත් උදහ ගරහ තිගඵන්ගන්. 

ග  යගි තිබුණු වළභ  ඳතක්භ මීට ගඳය ඳළළති ඳහරන හරගේ 

එ ඳවුර හක්කුරට දහගන යගි රහිං  ජනතහගේ මුදල් 

ංචිතඹ නළති යරහයි 2015 රඳට යට බහය දුන්ගන්.  

රිළ ඳළමිණිඹහට ඳසු නළත ල්ිම එතු යන්න ිේධ වුණහ; 
ණඹ ටි ගන්න ිේධ වුණහ. එදහ, යටට කගඹනජනඹක් 

ගගනන්න ඕනෆ න  කගඹනජන භඩු රඹට ගිහින් එභ ටයුතු 

ය න්න ඵළරි වුණහ. යජ ඳවුගල් එක්ගගනක්- ගදගදගනක් 

රල්රහගන ිඹඹට දවඹ, ඳවගශො ගරහ තභයි එභ ටයුතු 

ය න්න වුගඩු. ග හ රභතද? රද ග හ ළන ථහ 

යනගොට ඹ  ඹ  රඹ ග හ ගනොදන්නහ සරඳගඹන් ටයුතු 

යනහ. රද කගඹනජඹන්ගන් රවන්න, ඹ  තළනට තම 

තඹක් ගවන ගන්න ඕනෆද ිරඹරහ? රද ළයදි ගනොගනහ 

ිරඹරහ භභ ිරඹන්ගන් නළවළ. රගප් රතයත් සේ ඵළටසේගන 

එක්ගගනක්, ගදගදගනක්, තුන්ගදගනක් ඉන්නහ. රිළ විෘත 

ිරඹනහ, එළනි ්රලසන තිගඵන්ගන් ගොගවේද ිරඹරහ 

රභිගඹනහත්භ ිරඹන්න  ිරඹරහ. දණඹ රඩු යන එ 

ගනොගයි, නළති යන එ තභයි රිළ යගන ඹන්ගන්.  ඒ හගේ 

ඳරිඳහරනඹක් ගන ඹන්න තභයි රඳ සදහනමින් ිටින්ගන්. රිළ 

ගනොදන්නහ ගේ තිගඵනහ න  රඳට ගඳන්හ ගදන්න. රද වළභ 

තළනභ යිහරු වනහ; ථහ ිරඹනහ. නමුත් ළඵෆ තත්ත්ඹක් 

ෙති යන්න ඹනගොට, ිළරිිදු ඳහරනඹක් ෙති යන්න 

ඹනගොට තභයි රභහරු තිගඵන්ගන්.  ග  යට ශුේධ යන්න 

ගල්ි නළවළ. ගවොරුත් එක් භන් යනහ න  වරිභ ගල්ියි. 

හිනහ ග ්  ළගඩ් යනහ. නමුත් ශුේධ යන්න ඹනගොට තභයි 

රභිගඹනඹ තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ භභ ග  රසථහග  ඉල්රන්ගන් 

එ ගදඹයි. යට නිළයදි භහර්ඹට ගන ඹමින්, කර්ථිඹ නිළයදි 

භහතට ගන ඹෆභට ජනහධිඳති වභ්රීඳහර ිරිගේන භළතිතුභහත්, 

යනිල් විරභිංව රභළතිතුභහත් නහඹත්ඹ ගදන ග  

රසථහග දී ිඹුම ඳක් එතු ගරහ - [ඵහධහ ිරරීභක්]  

ගරු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

 
නෆඟී ිටිමේය. 
தந்ரர். 

rose. 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ිරඹන්න, භන්්රීතුභනි. 
 

ගරු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Can I get a clarification from you? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yes. 
 
ගරු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ඔඵතුභන්රහ ග  තය  ශුේධ යනහ න , Corruption 

Perceptions Index  එ ළඩි ගරහ තිගඵන්ගන් ෙයි? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ තිගඵන්ගන්, 2014 ව 2015 ර්රට රදහශයි. 

 

ගරු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

නළවළ, නළවළ. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුමත් ඳහරන හරඹට රදහශ න්නගොට ඒ ිළරිිදු ගරහ 

එන්ගන්.  

 
ගරු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

රුමත් Index එ ළනයි භභ ිරඹන්ගන්. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රද වුණු එක්  ගවට ගනගොට ශුේධ ගන්ගන් නළවළගන්. 

2005 ගර් ිට 2015 ගර් ජනහරි භහඹ නගතක් යපු 

ඒහගේ මීක්ණ එන්ගන් 2016 ගර්. ඒහ තභයි හර්තහ 
ගන්ගන්. රගප් රුමත් කඩුඩු තුිබන් ඒ ඳ  ටි තභයි  ගන්න 
තිගඵන්ගන්.  රිළ ඵරඹට කපු විභ Moody's Rating එ රඩු 

වුණහ. නමුත් රගප් ඳරිඳහරනඹ තුිබන් ඒ negative තත්ත්ඹ 
නළත ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් ශහ; stable ශහ. ඔන්න ඔඹ හගේ 
ගේල් තභයි 2017 ර්ගේ භළද බහඹ ගනගොට ගන්ගන්.  

683 684 

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 
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ගරු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

රිළ ඵරමු. 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රගන්, භන්්රීතුභනි ඵරන්න.  

ඒ විතයක් ගනොගයි, ඔඵතුභන්රහගේ ගවොරු ටි ගිහිල්රහ 

රල්රස ගවන දණ ගචානදනහ විභර්ලන ගොමිභ ට ිරඹනහට  හ, 

්රලසනඹක් තිගඵන්ගන් ගොගවේද  ිරඹරහ ඔඵතුභන්රහ හගේ රුමත් 

භන්්රීරු ෙවිල්රහ ිරඹන්න. එළනි ්රලසනඹට  ඵන්ධ ඕනෆභ 

භන්්රීයගඹකුට ගවන ෙභතියගඹකුට භහක් ගදන්ගන් නළතු 

ටයුතු යන්න රිළ සදහන  ිරඹන එ භහ ග  රසථහග දී 

කීගභන් ිරඹන්න ළභළතියි. ග  හගේ රභිගඹන  තිබුණහද 

එදහ? භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහගේ කඩුඩු හරගේ  ිර හද, 

"රගප් ෙභතිරුන්  ඵන්ධ  ්රලසනඹක් තිගඵනහ න  ඉදිරිඳත් 

යන්න" ිරඹරහ? ඒ හගේ ගදඹක් ිර හ න , ඊට ඳසු දහ සුදු 

ෆන් එගන් ෙවිත් උසරහ ඉයයි. ඒ හගේ හතහයණඹක් 

තභයි තිබුගඩු. එගවභ නළත්න  භහධයගේ ට වනහ. නමුත් රද 

ඵඹ නළතු ථහ යනහ. ඒ රගප් තරු ඳගවේ ්රජහතන්ත්රහදගේ 

එ දුර්රතහක් ගන්න පුසේන්. දළන් ඔඵතුභන්රහට විග චානඹ 

ිරරීභට ඕනෆභ නිදවක් දීරහ තිගඵනහ. Social media එගන් 

ඕනෆ තය  රඳට වනහ. නමුත් ළඵෆ භිටභට යට ංර්ධනඹ 

න ග ඹ දිවහ ඵරන්න.  

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, ග රහ ඉතුරු ය ළනීභට 

රලය නිහ භගේ රගත් තිගඵන ග  ිමඹවිල්ර ඔඵතුභහගේ 

රයඹ ඳරිදි වළන්හඩ් හර්තහට ෙතුශත් ිරරීභ වහ වභළගත* 

ිරරීභට භහ රසථහ ඉල්රහ ිටිනහ. ගභොද, ගභභ ිමඹවිල්ර තුශ 

ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ඹ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහගේ 

නහඹත්ඹ හරගේ යපු ගරොකු යහඳෘති 11ක් ළන විසතය 

තිගඵනහ. රගප් ජනහධිඳති වභ්රීඳහර ිරිගේන භළතිතුභහත්, රගප් 

රභළති යනිල් විරභිංව භළතිතුභහත් එතු වුණු ග  කඩුඩු 

තුිබන් ඒ හගේ යහඳෘති 39ක් ග  භහ 24 තුශ  ෙති ය 

තිගඵනහ. ගභන්න ගන! එදහ,   හනුක් වදරහ ඒ විෘත 

යරහ "යහජඳක් හනු" ිරඹරහ න  ශහ. ඒ රඹ ංහ නළති 

තළන්ර ඳහර  වළදුහ. නමුත් රිළ යගි කර්ථිඹට  ඔගයොත්තු 

ගදන විධිඹට, මරය  ඳත් රඵහ න්න පුසේන් විධිගේ ළ  

ිළිබගශක් තභයි ෙති ය ගන ඹන්ගන්. මරහනහරඪ රු 

භන්්රීතුභහගේ රයඹ ඳරිදි ගභභ ිමඹවිල්ර වළන්හඩ් හර්තහට 

ෙතුශත් ිරරීභට බහත යනහ හගේභ, රිළ එට යට වදමු 

ිරඹහත් භහ ිරඹහ ිටිනහ. රිළ රුමත් ශ්රී රංහක් නිර්භහණඹ 

යන්න රලයයි. රද කගඹනජඹන් ග  යටට එනහ හගේභ 

රගප් ගේය ඹ කගඹනජන කයක්හ ිරරීභත් රතිවිගලේයි.  

රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භන්්රීතුභන්රහ රිළ ෙගභරිහට 

ථහ ශහභ රවනහ, "ෙගභරිහට ථහ යන්ගන් ෙයි?" 

ිරඹරහ. රිළ චීනඹට ථහ ශහභ රවනහ, "චීනඹට ථහ 

යන්ගන් ෙයි, ඉ   ටි එවහට විකුණන්ගන් ෙයි?" ිරඹරහ. රිළ 

ඉන්දිඹහත් එක් තුටින් ඉන්නගොට, ඒ ඒ ගොල්රන්ට 

රුදහක්. එදහ, ඹ  විධිඹ ්රලසන ෙති යපු JVP එ රද රගඳන් 

එගවභ රවනහ. එගවභ න  රිළ ග  කගඹනජන  ගන්හ ත 

යු ත්ගත් ගොගවන්ද ිරඹරහ රිළ ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණන් 

රවනහ. කගඹනජඹන්ට ගේය ඹ ලගඹන් රිළ උද  යනහ. 

රගප් ජහති ්රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භ ිරරීභට කගඹනජඹන් 

ගගනන්න රලයයි. රිළ ඒ කගඹනජඹන් ගන්න්න රලය 

ගොගවන්ද? චීනඹ එක් හිනහ වුණහභ, චීනඹට ගිඹහභ ඒ 

්රලසනඹක්. ඉන්දිඹහට ගිඹහභ ඒ ්රලසනඹක්. දළන් ෙගභරිහ 

එක් ථහ යන්ගන් නළවළ. නමුත් මිත්රය ිම ඉන්නගොට, ඒ 

රුදහක්.  

එදහ යුගයනඳහ වවුර රඳට වරහ, ඳන්නරහ නළති යපු GSP 

වනඹ රද රඵහන්නහ. ඒ වයවහ  US Dollars 1.8 million, ඒ 

ිරඹන්ගන් රුිළඹල් බිිමඹන 220 විතය කදහඹභක් යටට 

රඵහන්න පුසේන් රසථහක් එනගොට ග  රඹට ඒ ගරොකු 

්රලසනඹක්.  

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, ඒ හගේභ ිරඹනහ, ඔන්න  

යසථහ ගනස යනහ, එගවභ යරහ ය ට තුශ ගෂ යල් 

රභඹක් ෙති යන්න වදනහ ිරඹරහ. ග  හගේ ඳිටඳල් ගඵොරු 

ටික්ගන් ග  ිරඹන්න වදන්ගන්. ශ්රී රංහග  ඒකීඹබහඹ 

යිරනහ, ිංවර ගඵෞේධ යට ඒ කහයගඹන්භ තඵනහ ිරඹරහ 

රිළ  කීභිරන් ිරඹනහ. ිංවර, ගදභශ, මුසිම , ඵර්ර්, භළගල් 

ිඹුමගදනහටභ එට ජීත් ගන්න පුසේන් තුටුදහඹ 

හතහයණඹක් ෙති ිරරීභ තභයි රගප් කීභ. ඒ තභයි ග  රඹ 

ශක්න්න වදන්ගන්. නමුත් ළඩිල් ඹන්න ඉසගල්රහ 

රන්තහදී රදවස එක් ඹන රඹගේ ගස මුහුණු ළරවිරහ ළඵෆ 

තත්ත්ඹ ගවිබදය  ගයි.  රිළ එට එතුගරහ ග  යට වදමු. 

එගේ වදන්න තිගඵන රසථහ ගිිමගවන්න ගදන්න එඳහ.  

විඳක්ගේ භන්්රීරු 40ක්, 45ක් ඳභණ  එතුගරහ ේද 

යරහ ග  යටට වහනිඹක් යන්න තභයි වදන්ගන්. ඔවුන්  යපු 

හූනිඹභ නිළයදි ිරරීභ තභයි රඳට රලය න්ගන්. එභ නිහ 

රුණහයරහ  යගි කර්ථිඹ වරි භහර්ගේ ගනඹන්න ග  

රසථහග  ිඹුමගදනහභ රිළත් එක් ඒයහශි ගන්නඹ ිරඹන 

හයණඹ භතක් යනහ. 2015 ජනහරි භහගේ 8ළනි දහ 

රඵහත් ගන තුිබන් ග  යට නතන ගරනගේ ංර්ධිත යටක් 

ඵට ඳරිර්තනඹ යරහ, එහි ්රතිරහබ ගන හටත් ගනො 

ජනතහට රඵහන්න පුසේන් භහර්ඹක් වදන ඵ  භතක් යන 

රතය, භට ථහ යන්න රසථහ රඵහදීභ ිළිබඵ මරහනහරඪ 

රු භන්්රීතුභහට සතුතින්ත ගමින් භහ නිවඬ ගනහ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, රු තහය ඵහරසරිඹ භන්්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 
7 හරඹක් තිගඵනහ. 

 

[6.22 p.m.] 
 

ගරු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Might I begin, Mr. Presiding Member, by first 

thanking you for letting me speak on the Adjournment 
Motion moved by the Joint Opposition on the prevailing 

state of the economy. The most optimistic supporter of 

the Government, whilst looking at the current economic 

situation, would say that things could be better, or that we 
are turning the corner as the Minister of Finance just 

stated, or the worst is over. And of course, the most 

popular chorus of the Government Members seems to be 

that we are where we are because of the evils of the 
Rajapaksa Regime. This, of course, is politically a sound 
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strategy: save one‟s face by putting all the blame on an 
opponent. But, I think a prudent measure would be to 

look inwards to fully understand the folly of this 

Government‟s economic policy. This, coupled with 

mismanagement and increased levels of corruption 
confirmed by international indexes such as the 

Transparency International‟s Corruption Perceptions 

Index, shows that the current economic situation is this 

Government‟s own creation. So it would be wiser to 
rectify these errors, after all, there is only so much of 

what the Government can sell and what the people would 

buy in blaming the previous regime. 

But, this much I will say, Mr. Presiding Member, to 
the Government. All what is today, the current state of the 

economy, is not entirely this Government‟s fault. Let me 

explain. We were able to have a trade surplus way back in 

1977, and I think prior to that in early 1950s, and 
thereafter deficits.  It is not the fault of only this 

Government, it  shows continuous failure of policies for 

us to be competitive internationally. If one considers the 

fact that since Independence this country has increasingly 
become a welfare state rewarding the unsuccessful rather 

than encouraging the unsuccessful to be successful, it 

cannot entirely be blamed on this Government. Or, 

consider the case of increasing tax evasion or increasing 
State-sector employment with decreasing levels of 

productivity. I can go on with many more examples, 

which I believe that we have perpetually erred in our 

policy and our thinking since Independence, and we 
continue to do so, but which needs a fundamental 

paradigm shift.  

Dr. N.M. Perera, the famous Marxist Finance 

Minister, in his 1973 Budget Speech explained to 
Parliament about the sustainability of our pension 

mechanism and said that it will become an increasing 

burden to the Government coffers. But, did we listen? 

Therefore, it is essential that we separate and identify 
these long-term deterrents of economic growth and rectify 

them by developing national policies based on economic 

productivity and efficiency rather than party compromise. 

Politics work on compromise; economics do not. They 
work on sound policies and sound management. Let me 

clarify further. What I am talking about here is clear long-

term shifts in economic policy on issues which, we all can 

agree, have not worked well for this country since 
Independence, not this Yahapalana   pretext of economic 

compromise, which does not work and which is only a 

façade to meet political objectives of parties governing 

this country. And now a lot can be said of this 
Government‟s economic policies and reasons for their 

failure. But, what I feel is, the fundamental flaw remains 

too much of economic compromise which was clearly 

highlighted by the fact that Budget Proposals have been 
changed numerous times. Folly of this Government‟s 

economic policies, mismanagement and corruption and its 

fantastic ability to make a bad situation the worst can be 

highlighted if we take a close examination of a few of 

Government policies. It can be seen that even before the 

Government was formed, the then Leaders of the 
Opposition, in order to come to power at any cost, started 

with untruth; uttered untruth to the people of promises 

and election pledges that the Government was unable to 

keep or had no intention of keeping.  

Other promises which the Government found difficult 

to avoid came at a huge economic cost not thinking about 

economic consequences at that juncture. How else can 

one explain when Mahinda Rajapaksa promised to 
increase the salaries of public servants by Rs. 3,000, these 

Government Leaders offered to increase the same by Rs. 

10,000? After coming to power and realizing the 

difficulty of its implementation, what the Government 
decides to do is to cheat the people by offering an 

allowance of Rs.10,000 with Rs. 2,000 to be added to the 

salary each year. 

So, would it not have been more prudent for the 
leaders of  Yahapalanaya had they offered an increment 

of Rs. 5,000 thereby ensuring both the votes and the 

prevention of economic deterioration? And take the case 

of reduction in the fuel cost, over Rs. 2.5 billion saving 
was lost which this Government would have spent on 

education and health without having year on year 

reduction. Let us not also forget the reduction of fuel cost 

which this Government enjoyed, but might not be able to 
enjoy in the future. It has been reported in media that the 

Government is considering increasing the price of a litre 

of petrol by Rs. 30 and the price of a litre of diesel by Rs. 

20 and the electricity charges by 20 per cent. This goes to 
highlight the reverse in its policy but now at the cost of 

education and health.   

Now take, furthermore, the policy of trying to defend 

the Sri Lankan Rupee in the first eight months of 2015. 
Due to this, we depleted our foreign reserve from US 

Dollars 8 billion to US Dollars 2 billion; our interest rates 

have increased by five to six per cent while our exports 

have declined by 5.6 per cent in 2015 and it is expected a 
further  decline by about 3 per cent in 2016. Now, the 

interest rates have increased from  five to six per cent on 

average from 1st January, 2015 as of present and the 

domestic borrowings have increased from Rs. 3,832 
billion in 2015 to Rs. 5,332 billion as of September, 2016 

- a massive 39 per cent increase. The increase in interest 

cost to the Government under domestic borrowings alone 

would amount to a massive Rs. 300 billion. The 
draconian VAT increase which was implemented a few 

months back, and which taxes even the most basic human 

necessities such as medical services would only add an 

addition of Rs. 200 billion to the economy. Now, Mr. 
Presiding Member, these are the Mahadana Muttha 

economic policies of the Government, because we know 

at the end, it will kill the goat and break the pot. We 

know that the Government will have to depreciate the 
Rupee eventually and some analysts estimate that the 

Rupee will be around 160 to 165 against the Dollar by the 

end of the year.  
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So, the initial policy of defending the Rupee and 

wasting our foreign reserves has not worked and it has 
been detrimental to our export growth. Furthermore, Sir, 

increase in interest rates should result in capital inflow to 

the country, but exactly the opposite has happened. 

Foreign investments in Treasury Bills and bonds have 
decreased from US Dollars 3.375 billion in January, 2015 

to US Dollars 1.6 billion as of today. Foreign Direct 

Investments are down to about US Dollars 400 million, 

comparable with FDI during the time of the war. So, Sir, 
something, definitely, is not working over here.  

It will do well to remind the Members of the 

Government that when President Mahinda Rajapaksa was 

in office from 2005 to 2014, we were able to increase the 
GDP from an economy of US Dollars 20.7 billion to a 

strong economy of US Dollars 80 billion.  The GDP per 

capita was increased from US Dollars 1,062 to US 

Dollars 3,853. The inflation was reduced from 9 per cent 
to 3.3 per cent.  

The most important fact is that the debt to GDP ratio 

was brought down from 102 per cent to 70.7 per cent and 

remember he did all this whilst ending a 30-year civil 
war. In effect, I think only five years should be taken into 

consideration as the war ended in 2009. Now, I 

remember, sometime back, during the time of the war, 

one of my schoolmates, a successful entrepreneur of the 
IT sector, telling me over conversation that it was 

absolutely necessary to end the war militarily at whatever 

the economic consequences because Prabhakaran cannot 

be trusted. I remember him saying that the economies can 
be fixed and rebuilt, but a persistent war would mean the 

window of opportunity for us to progress as a nation 

would diminish. This is exactly what Mahinda Rajapaksa 

was able to achieve. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

ගරු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Sir, give me one more minute please.  

Not only did he ended the war, he developed the 
country economically.  

In contrast, this Government has been a total failure 

burdening the people with increasing levels of taxation, 

whilst at the same time spending more than Rs. 790 
million in order to purchase vehicles for the comfort of 

the Ministers and of recent another fleet of vehicles has 

been purchased for more than Rs. 500 million. Also, Sir, 

the politicization of Chinese investment projects, 
particularly the Colombo Port City and the Hambantota 

Harbour has resulted in an erosion of investor confidence. 

Now, to make a bad situation worse, the Government‟s 

inability to understand and manage the sensitivities of the 
different people of different sectors has resulted in 

endless stream of strikes and protests which would leave 

any investor thinking twice about investing in Sri Lanka. 
So, Mr. Presiding Member, we are at a precipice of a 

great fall; a fall if we take will spiral down and fall into a 

vicious trap.  I believe Sir, while long-term polices need 

to be ironed out, a key short-term policy would be to 
increase confidence in markets.  Perhaps, the single most 

important measure for this purpose would be to change 

the Finance Minister.  We all knew on the appointment of 

the current Finance Minister that he was going to be no 
Wanninayake.  We knew the track record of the present 

Finance Minister when he dismantled the Sathosa.   

As time does not permit me to elaborate further, I 

leave with the parting note that if a change in the 
Ministry of Finance is done, as speculated by the 

newspapers, we will have some hope just as we had in the 

case of  the Central Bank issue.  But failure to do so, will 

result that we soon find out the light at the end of the 
tunnel which the present Minister of Finance is speaking 

of, is indeed an oncoming train.   

Thank you.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mujibur Rahuman, you 

have six minutes. 
 

[ර.බහ. 6.32] 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, විගලේගඹන්භ බහ 
ල්තඵන රසථහග  ඉදිරිඳත් ශ ගඹනජනහ ිළිබඵ ථහ 
යන්න රසථහ රඵහදීභ ිළිබඵ සතුතින්ත ගනහ. භභ 
හිතන විධිඹට ගඳොදු විඳක්ගේ  රු දිගන්ස ගුණර්ධන 

භන්්රීතුභහ  ග  ගඹනජනහ ගනළල්රහ තිගඵන්ගන්  ග  යග  ි
කර්ථි රර්බුදඹක් තිගඵනහඹ ිරඹන එ වන් යන්නයි.  
එභ කර්ථි රර්බුදඹ  ඵන්ධගඹන් ඉදිරිඳත් යන ගඹනජනහක් 

වළටිඹට තභයි එතුභහ ගභඹ ඉදිරිඳත් ය තිගඵන්ගන්. 

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, කර්ථි රර්බුද ගනොගයි, 
රඳට කර්ථි රභිගඹන න  තිගඵනහ ිරඹරහ භභ ිරඹන්න 

ළභළතියි.  රුිළඹල් බිිමඹන 8,500 ණඹ ්රභහණඹක් එක් රිළ 
2015 දී ග  යට බහයන්න රසථහග  ඒ පුේර යහජය ණඹ 
්රභහණඹ ෙගභරිහනු ග ොරර් 2,815ක් තිබ ඵ රිළ දන්නහ. 

ඒ පුේර යහජය ණඹ ්රභහණඹ රුිළඹල්ිමන් ඵළුමගොත්, 
රුිළඹල් 405,572 හගේ ්රභහණඹක් තිබුණහ. ්රජහතන්ත්රහදඹ 
සථහිළත ිරරීභ, ඒ හගේභ නිදව ෙති ිරරීභ, ඊශඟට ජහතයන්තය 

ලගඹන් රඳට තිබුණු රභිගඹන, ඒ ිඹල්ර එක් තභයි රිළ ග  
යට බහයත්ගත්. ග  හරඹ තුශදී රිළ ග  යගි ්රජහතන්ත්රහදඹ 
නළත සථහිළත යරහ, ඳසු ගිඹ කඩුඩු හරගේ රගවනි ය 
තිබුණු ගොමින් බහ නළත ඳහර්ිමග න්තුට ගනළල්රහ, 

 භත යරහ, ග  යගි යහජය කඹතන සහධීන යරහ, රුමතින් 
භනක් ඹන්න පුසේන් හතහයණඹක් රිළ වදරහ තිගඵනහ.  

ඳසුගිඹ හරගේ ජහතයන්තය ලගඹන් රගප් යටට තිබුණු 

කීර්තිනහභඹ ිළිබඵ රඳට විලහර රභිගඹනඹක් තිබුණහ. ඒ 
හගේභ භහන හිමි  උල්රංකනඹ යන යටක් වළටිඹට තභයි 
රගප් යට ණන් ළනුගඩු. ජහතීන් ෙණගොටහ ළනීභ, ජහතිහදඹ 
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ෙවිසසීභ ගේ ගනොගඹකුත් ගචානදනහ රගප් යටට තිබුණහ. රිළ 
ඵරඹට ඳළමිණි ඳසු ඒහයින් ළරවිරහ, ජහතයන්තයගේ විලසහඹ 
දිනහගන, ඔවුන් රගප් යටත් භඟ නභයය ලී ටයුතු යන 

තත්ත්ඹට ග  යට ඳත්යන්න රඳට වළිරඹහ රළබුණහ. යුද 
ගචානදනහ, රඳයහධ ගචානදනහ තභයි විඳක්ගේ භන්්රීරු ව 
නහඹගඹන ඳසුගිඹ හරගේ භළතියණ ග දිහර දී ථහ ගශේ. 

ඔවුන්  එළනි ගනොගඹකුත්  ගචානදනහ ජහතයන්තයඹ ගදට එල්ර 
යගන ිටිඹහ.  ඒ ඳරියඹ  පර්ණගඹන්භ ගනස යරහ, 
රඳට රුමත් භනක් ඹන්න, රුමත් යටක් වදන්න පුසේන් ිරඹන 

ඳණිවු ඹ ගරනඹටභ රඵහගදන්න රඳට පුසේන් වුණහ. රිළත් 
එක් නභයය ලී ටයුතු යන්න, රිළ ිරඹන ගේට ෙහු න් 
ගදන්න පුසේන් හතහයණඹක් ජහතයන්තයඹ තුශ වදහන්න රද 

රඳට පුසේන් ගරහ තිගඵනහ.  

ඒ රිළ රඵහ ත් ගරොකු ජඹග්රවණඹක් ිරඹහ භහ හිතනහ. ඒ 
එක්භ තභයි දළන් ග  කර්ථි රභිගඹනඹ රිළ ඉසයවට 
ෙවිල්රහ තිගඵන්ගන්. 70 ඉරහ 77 න තුරු ග  යට එ කර්ථි 

ගභො රඹක් උ  ක්රිඹහත්භ යගන කහ. එදහ ගරනගේ තිබුණු 
කර්ථි තත්ත්ඹ ළන රිළ දන්නහ. ගේ.කර්. ජඹර්ධන හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහට ගරනඹ ළන තිබුණු දෘසටිඹ එක් එතුභහ ග  

යට 77න් ඳසගේ රුමත් භනට ඳරිර්තනඹ ශහ. 77 ඉරහ 
විෘත කර්ථි භන් භහර්ඹ රනුභනඹ යමින් රද රගප් යට 
විලහර ංර්ධනඹක්, විලහර දියුණුක් තුිබන් ඉදිරිඹට ෙවිල්රහ 

තිගඵනහ. 77 ත් ඒ කර්ථි තීන්දුත් එක් ග  යට  - ග  
භහජඹ - විලහර ඳරිර්තනඹට රක් ගරහ තිගඵනහ.  

ඉන්දිඹහ භෆතදී තභයි විෘත කර්ථිඹට ගඹොමු වුගඩු. 

රුිඹහග   හ ළටීභත් එක් රද ෙගභරිහ ්රමු ඵටහිය 
යටල්  විෘත කර්ථි ජහරඹක් යහ තභයි භන් යන්ගන්.  

ග  තභයි ගරන ඹථහර්ථඹ. රඳට ග ගන් ඳරිඵහහිය ථහ 

යන්න පුසේන්; සුයංනහ ථහ ිරඹන්න පුසේන්; ග  ගරනගේ 
නළති ගේල් ිළිබඵ ථහ යන්න පුසේන්. ඒ ගේල් ිළිබඵ 
රඳට වළභ දහභ ථහ ය ය ඉන්න පුසේන්. නමුත් ඒහ ග  
ගරනගේ ඹථහර්ථහදී නළවළ.  ඒහ ග  ගරනගේ ඳතින 

ගේල් ගනොගයි. ගරනඹ රද භන් යන්ගන් - ග  කර්ථි 
යහමු ඹන්ගන් - එ ඳළත්තටයි. භහජහදඹ ළන ථහ යපු, 
භහජහදී කර්ථිඹක් තිබුණු යටල්රට රද නගොට ිදුගරහ 

තිගඵන ගේ ගභොක්ද ිරඹරහ රිළ දන්නහ. ඒ යටල් රද  හ 
ළටිරහ. රද ඒ යටල්රට නළඟිට න්න ඵළරි ගරොකු විනහලඹක් 
ෙතිගරහ තිගඵන ඵ රිළ දන්නහ. ගරනගේ තිගඵන 

තයහරිත්ඹත් එක් රගප් යටට ඉසයවට ඹන්න 
රභිගඹනඹක් තිගඵන ඵ රිළ දන්නහ. ඒ තභයි ඹථහර්ථඹ. ඒ 
රභිගඹනඹට රගප් යට මුහුණ ගදන්න රෆසතිද, නළේද ිරඹන 

්රලසනඹ රඳට තිගඵනහ. හ ්රදහයි රිළ වළභ දහභ ථහ යන 
ග  කර්ථි ගභො රඹ තුිබන් රගප් යටට ඉසයවට ඹන්න 
පුසේන්ද ිරඹන ්රලසනඹ තදුයටත් රිළ ඉදිරිගේ තිගඵනහ. රද 
ගරනගේ තිගඵන විෘත කර්ථිඹත් එක්, තහක්ණඹත් එක් 

ඉතහ ග ගඹන් ගරනඹ භන් යන ඵ රිළ භත තිඹහ න්න 
ඕනෆ.  

ඵංේරහගේලඹ, විඹිනහභඹ, බුරුභඹ හගේ කිඹහනු 
රහඳගේ තිගඵන යටල් රද ඉතහ ග ගඹන් ඉසයවට ෙවිල්රහ 

තිගඵනහ. කගඹනජඹන් රගප් යටට ගන්් ග දී විලහර 
තයහරිත්ඹක් රද ගරනඹ ඉසයව තිගඵනහ. ඒ 
කගඹනජඹන් යටට ගන්හ ළනීග දී වළභ යටක්භ රද විලහර 
තයඹ ගඹගදනහ. රඳට තිගඵන්ගන් කු හ ගගශ ගඳොශක් 

ඵ රිළ දන්නහ. රගප් යටට රල්රපු යට න ඉන්දිඹහ විලහර 
යටක්; ඵංේරහගේලඹ විලහර යටක්; විඹිනහභඹ විලහර යටක්. ඒ 
හගේ විලහර යටල්ිමන් ට ගච්චා යට තභයි රිළ ඉන්ගන්. ඒ 

රභිගඹනරට රඳට මුහුණ ගදන්න පුසේන්ද ිරඹන ්රලසනඹ රඳට 

රද තිගඵනහ. ඒ රභිගඹන ජඹ න්න රඳට උඳරභ වදන්න 
පුසේන්ද ිරඹන හයණඹත් රද රිළ ඉසයවහ තිගඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, 90 භළද බහඹ නගොට 
රගප් රඳනඹන විලහර ගර ඳවත ළටුණු ඵ භහ ිරඹන්න ඕනෆ. 

රගප් කනඹන විඹදභ විලහර ගර ඉවශ ගිඹහ. ෙයි, ඒ? 90 භළද 
බහඹ නගොට රගප් යගි ර්භහන්ත පුය ෙති වුගඩු නළවළ. 
රගප් යගි රුමත් නිසඳහදන ෙති වුගඩු නළවළ. රගප් යටට 

කගඹනජඹන් ෙවිල්රහ, රුමත් ර්භහන්ත ෙති යරහ  ග  යග  ි
රඳනඹනඹ දියුණු ගන්න තය  -රඳනඹන කදහඹභ ඉවශ ඹන්න 
තය -  ටයුතු ිදු වුගඩු නළවළ. ඒ නිහ තභයි රද විලහර 

ලගඹන් රගප් ගවු  ගලේගේ ්රලසනඹක් ෙතිගරහ තිගඵන්ගන්. 
ග  කඩුඩු ඵරඹට ඳත්ගරහ රවුරුදු ගදක් තුශදී රඳනඹනඹ 
්රර්ධනඹ යන්න, ඒහ දියුණු යන්න ඹ ිරි ්රතිඳත්ති 

යහමුක් වදහ න්න රද රඳට පුසේන්ගරහ තිගඵනහ. 
කගඹනජඹන් ගන්හ න්න ඹ  ්රතිඳත්ති යහමුක් වදහ න්න 
රඳට රද පුසේන්ගරහ තිගඵනහ. නමුත් භභ ග  හයණඹත් 
ිරඹන්න ඕනෆ. විගලේගඹන්භ රඳනඹන ංර්ධන භඩු රඹ - 

EDB එ -, ශ්රී රංහ කගඹනජන භඩු රඹ  - BOI එ -, දළන් 
ඹල් ඳළන ගිඹ කඹතන වළටිඹට තභයි තිගඵන්ගන්. ගභොද, ග හ 
ඳළරැණි කඹතන.  

රඳනඹන ංර්ධන භඩු රඹ 1977 හරගේ හගේ ඳටන් 
ත් කඹතනඹක්. කගඹනජන භඩු රඹ 1990 ණන්ර ඳටන් 
ත් කඹතනඹක්. රද නගොට ඒ කඹතනරට න් න 

ගරනඹත් එක්, තයහරිත්ඹ එක් ඉසයවට ඹන්න 
පුසේන්ද ිරඹන ළටුම තිගඵනහ. ග  කඹතන වරිඹට ඳයණ 
ගභොරිස භයිනර් හර් හගේයි. ඒ ඳයණ ගභොරිස භයිනර් හර් 

එක් රයගන රද  හර් ගර්ස එට දහන්න පුසේන් ද, හර් ගර්ස 
එට ඹන්න පුසේන්ද? ඒ හගේ ළටුමක් තභයි රද රිළ ඉසයව 
තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ  රඳට රුමතින් කඹතන වදන්න රලය 

නහ. රුමතින් හිතන්න පුසේන් මිනිසසු රඳට රලය නහ. එදහ 
77 දී ගේ.කර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ විෘත කර්ථි ්රතිඳත්තිඹ 
ගගනන ගොට ගේලඳහරනඥඹන් ිළරික් හිටිඹහ හගේභ ඒ 
භන ඹන්න පුසේන් යහජය නිරධහරින් ිළරිකුත් රඳට හිටිඹහ.  

එදහ රඳත් එක් එතු ගරහ ඒ භන ඹන්න යහඹඹන් 
හිටිඹහ. එභ නිහ එදහ රඳට ඒ භන ඹන්න පුසේන් වුණහ. නමුත්, 
රද රඳට ළටුම යහශිඹක් තිගඵනහ. ගේලඳහරනඥඹන් තීන්දු 

තීයණ ත්තහට, රද රඳ ඉන්ගන් ඊට  හ ගනස තත්ත්ඹයි. 
රද රගප් යහජය ගේඹ දිවහ ඵරන්න. ගේලඳහරනඥඹන් හිතන 
භිටභට එභ යහජය ගේඹන්ගේ දළනුභ, බුේධිඹ ඒ වහ 

තිගඵනහද ිරඹන ළටුම රද රඳට තිගඵනහ. එභ නිහ ග  
ගරනඹ ජඹන්න න  රුමතින් හිතන්න, රුමතින් ළ  යන්න 
පුසේන් ඹ  ිළරික් රද රඳට රලය ගනහ. එගවභ ගනොය, 

රඳට වළභ දහභ එභ ගදඹ ථහ ය ය ඉන්න ඵළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, රහන ලගඹන් භභ ග  
හයණඹත් ිරඹන්න ඕනෆ. රද ග  කඩුඩු රුමත් යටහට, 
රුමත් දළක්භට රනු රුමත් භනක් ඹමින් ග  යට ඉසයවට 

රයගන ඹනහ. එභ නිහ ග  ගරනඹත් එක් රඳ ඉසයවට 
ඹනහ න , ග  ගරනඹත් එක් තය යනහ න , එභ 
රභිගඹන ජඹන්න පුසේන් තීන්දු තීයණ රඳ ත යුතුයි. එගවභ 

ගනොගශොත්, ඳයණ ගේල් ථහ ය ය, ඳයණ ගභො ල් ළන 
ථහ ය ය, ඹල් ඳළන ගිඹ නයහඹල් ළන ථහ ය ය වළභ 
දහභ රඳට ඉන්න ගයි. නමුත්, යටක් වළටිඹට රද රඳට ඉසයවට 

ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් තිගඵනහ. ගභොද, ග  ගරනඹ රද ඒ 
තය භ තයහරී ගරහයි තිගඵන්ගන්. ඒ තයහරිත්ඹට මුහුණ 
ගදන්න රඳ රළවළසතිද, ඒ තයහරිත්ඹ ඔසගේ ඉසයවට 

ඹන්න රඳ රළවළසතිද, ඒ තහක්ණඹත් එක් තය යරහ ජඹ 
න්න රඳ රළවළසතිද ිරඹන ළටුම රද රඳ ඉසයවහ තිගඵනහ.  

691 692 

[රු මුජිබුර් යහුභහන් භවතහ] 
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ඳසුගිඹ රවුරුදු ගද තුශ ග  යගි ්රජහතන්ත්රහදඹ ෙති 

යන්න, ඹව ඳහරනඹ  ෙති යන්න රගප් ඹව ඳහරන කඩුඩු ඹ  
ිළඹයල් ගන තිගඵනහ. දළන් රඳට කර්ථිඹ ජඹ න්නහ 
ගේල් යන්න තිගඵනහ. භභ හිතන විධිඹට රද ග  කඩුඩු ඒ 
ඳළත්ගතනුත් ඹ  තීන්දු තීයණ රයගන, ග  යටට කගඹනජඹන් 

ගන්හ න්න; එභ කගඹනජඹන් දිරිභත් යන්න; ගරනඹත් 
එක් රඳට ඹන්න පුසේන් කර්ථි යටහක් වදන්න ළ  
ිළිබගශල් ස යරහ ඉසයවට ෙවිත් තිගඵනහ. රඳ රද 

න්නහ තීන්දු තීයණිමන් රගප් රනහත ඳය ඳයහට රළගඵන 
හිඹ වහ ග  යගි කර්ථිඹට රත්න හිඹ ළන ඉදිරිගේදී රඳට 
තත් ථහ යන්න පුසේන් ඵ ්රහල යමින්, භගේ ථහ 

රන් යනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි, රු භන්්රීතුභනි.  

මීශඟට, රු චාමින්ද විගේිරි භන්්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 
10 හරඹක් තිගඵනහ.  

 

[ර.බහ. 6.43] 
 

ගරු චක න්ද වි මේිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றபஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, භ ට ථහ යන්න රසථහ 
රඵහ දුන්නහට ගඵොගවොභ සතුතියි.  

රද දින බහ ල් තඵන රසථහග  ඒහඵේධ විඳක්ඹ 
විින් ඉදිරිඳත් යන රද යගි කර්ථි තත්ත්ඹ ිළිබඵ 

ගඹනජනහ ළන    විහදඹට එක් ගන්න රසථහක් රළබීභ ළන 
භහ තුටු ගනහ. වළඵළයි, ගභභ ගඹනජනහ ගන ක ඒහඵේධ 
විඳක් ඩු හඹග  ිරිභ භන්්රීයගඹක් ග  රසථහ න විට 

ගභභ බහ ර්බඹ තුශ නළවළ. ඒ තුිබනුත් ඔප්පු ගන්ගන් 
ගභොක්ද, මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි?  ඔවුනුත් දන්නහ, රද 
ග  යජඹ ගන ඹන කර්ථි ළ  ිළිබගශ තුිබන් ත රවුරුදු 

තුනක් ඹන ගොට ග  රර්බුද ජඹගන, ග  යගි රනහතඹ බහය 
න්න ිටින දරුන්ට රලය යන ඹවඳත් හතහයණඹ 
නිර්භහණඹ යන්න රඳට වළිරඹහ රළගඵන ඵ.  

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ කඩුඩු හරඹ තුශ 
ිදු වුණු ිදු්   හගේභ, ඒ කඩුඩු විින් ත්තහ    ණඹ 
්රභහණඹන් නිහ ර්තභහනගේ කඩුඩුක් වළටිඹට රඳ මුහුණ දී 

තිගඵන ළටුම ිළිබඵ රද රගප් විේත් රු භළති ෙභතිතුභන්රහ 
විලහර ලගඹන් ථහ ශහ. විගලේගඹන්භ ග  ගභොගවොත භහ 
ගඹොදහන්නහ රගප් ග  - ගොගඩ් ඉන්න, කර්ථිඹ ිළිබඵ 
ගනොදන්නහ    ිළරිස ගනුගන් ඹභක් ථහ යන්න. කඩුඩුක් 

වළටිඹට රඳ ඔවුන්ගේ ඵරහගඳොගයොත්තු ඉසට ිේධ යනහද 
ිරඹන හයණඹ ිළිබඵ දළන න්න ඔවුන්ට රලයතහ 
තිගඵනහ. ගභන්න ග  හයණහ ඔවුන්ට භතක් යන්න භහ ගභඹ 

රසථහක් ය න්නහ. ග  ගොගඩ් ිටි රගප් 
ගඵොගවනගදගනකුට ඳසු ගිඹ හරගේ එදහ ග ර ිළරිභහ න්න 
ඵළරි තත්ත්ඹක් තභයි තිබුගඩු. ඒට ගවේතු වුගඩු -ිමන් 

රදවස දළක්    භළති ෙභතිතුභන්රහ ිරය කහයඹටභ- ඒ ණඹ 
ග් භ වහ රලය යන මුදල් උඳඹහ ත වළිර කහයඹට 
ගේය ඹ කර්ථිඹ ගො නඟන්නත් එඹට ළශගඳන ගේල් 

නිසඳහදනඹ යන්නත් කඩුඩුට ිේධ ් භ. ඒ රතරින් ඵදු කදහඹභ 
ළඩි යන්න ඹ  ඹ  ගේල් යන්න ිේධ වුණහ. එදහ 
රතයලය බහඩු ර මිර විලහර ගර ඉවශ ගොස තිබුණහ. රගප් 
කඩුඩු ඳළමිණි භන්, එභ රතයලය බහඩු ර මිර ණන් 

ක්ණි රඩු යරහ ග්රහමීඹ කර්ථිඹට රලය යන ලක්තිඹ 
රඵහදුන්නහ.  

ඳවුරක් -කුටු ඵඹක්- රළබ කදහඹභ තුශ වදනි ජීවිතගේදී 

ඔවුන්ට රලය න බහඩු  රඵහළනීග  රසථහ රඳ පුසේල් ශහ. 
රද වුරුත් ඒහ ළන ථහ යන්ගන් නළවළ. රද ගභතුභන්රහ 
කර්ථිඹ ළන ථහ යනහ. නමුත්, එතුභන්රහට ගභන්න ග  
හයණහ රභත වුණහ. රගප් මුදල් ෙභතිතුභහත් ග  හයණහ  

භතක් ශහ. ඳසු ගිඹ හරගේ එදහ ග ර න්න නළති, භවය 
උදවිඹ තභන්ගේ දරුගොත් එක්භ ංහරට ඳළනරහ ජීවිත 
නළති යත්තහ. එදහ රන්න එගවභ හතහයණඹක් තභයි 

තිබු ගඩු. නමුත්, රද එළනි තත්ත්ඹක් නළවළ.  

රඳ තත් හයණඹක් විගලේගඹන්භ ිරඹනහ. ශ්රී රංහ 
ඉතිවහගේ එ ය ගන ළඩිභ ණඹ ගඳොිමඹ ව හරිඹ 

ඉදිරිගේදී ගන්න රඳට ිේධ ගනහ. ඒ, 2019 ර්ගේදීයි 
මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි. 2019 න ගොට බිිමඹන 586 
ණඹ ගඳොලී ව හරිඹ ග් භ වහ සදහන  ගන්න රඳට ිේධ 

ගනහ. රඳ ඒ වහ ටයුතු යන ගොට ඵරන්න ඕනෆ, 
ඉදිරිගේදී රගප් යට තත් යටිමන් ණඹ රයගන ඉදිරි භන 
ඹනහද, එගේ නළත්න  යට තුශ තිගඵන වළිරඹහන් රනු 
ටයුතු යනහද ිරඹන හයණහ ළන. ශ යුත්ත කුභක්ද 

ඹන්න  රගප් රග්රහභහතයතුභහත්, ජනහධිඳතිතුභහත් රද දළ 
තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, ඒහඵේධ විඳක්ඹට රිළ ග  

හයණඹ ිරඹනහ. විගලේගඹන්භ භහින්ද යහජඳක් හිටපු 
ජනහධිඳතියඹහට හිමි ධුය හරගඹන් තත් රවුරුදු ගදක් 
තිබිඹදීත් ඔහු ඡන්දඹට කග  ෙයි? ඔහුට ඡන්දඹට එන්න 

රලයතහ   ගේ ගභොක්ද? මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, 
සුනහමිඹක් ෙති වුගඩු රගප් යටට එවහ යටයි. සුනහමිගේ ඵරඳෆභ 
රඳට එන්න ඹ ිරි හර හනුක් ත වුණහ. රිළ ිරඹනහ ඒ 

හගේභ භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහගේ කඩුඩු 
හරඹ තුශ ත් ණඹර ඵය ගන්න ිේධ න්ගන් 
ර්තභහනගේ රඳට න ඵ. ඒ නිහ රඳට ඹ ිරි හර සීභහක් 

ත නහ, ඒ ණඹ ඵය ග් භට රලය යන ළ  ිළිබගශ 
වදන්න. බීජඹක් පුයපු භන් ඳරඹක් එන්ගන් නළවළ. රගප් යග  ි
ජනතහටත්, ඒහඵේධ විඳක්ඹටත් රලය ගරහ තිගඵන්ගන් 
බීජඹ ිටු   ළණින් ඳරඹ න්න පුසේන් ළ  ිළිබගශක් ෙති 

ිරරීභයි. රිළ ඉඳදුණු භන් නළඟිටරහ, ෙවිදරහ, දුරහ ඹන්ගන් 
නළවළ. රඳට දණ හන්න ිේධ ගනහ; ඵ  හන්න ිේධ 
ගනහ; ළගටන්න ිේධ ගනහ. ග  ණඹ ඵරින් ග  යට මුදහ 

න්නහ හගේභ එදහ රගප් යගි තිබුණු ගේය ඹ කර්ථිඹ නළත 
ගො  ළනීග  රලයතහත් රඳට තිගඵනහ. ඒ නිහ තභයි, 
ත්භන් ජනහධිඳති, රගප් වභ්රීඳහර ිරිගේන භළතිතුභහ එදහ 

භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ ඳත්පු භළතියණඹ 
ළන, ඒ ජඹග්රවණගඹන් ඳසු ඔවුන් යන්න ගිඹ හයණඹ ළන 
දුටු නිහ තභයි ඒ රඹගන් ඉත් ගරහ ගඳොදු රගප්ක්ඹහ ඵට 

ඳත් වුගඩු. රගප් යනිල් විරභිංව නහඹතුභහ තභහට හිමි 
නහඹත්ඹත් ළඳ යරහ එතුභහ ජනහධිඳති ඵට ඳත් යරහ 
රද ඹව ඳහරන කඩුඩු ගො  නඟහ තිගඵන්ගන් ඒ නිහයි. 
ගභන්න ග   ිරඹන ි ඹුම ගේල් ිේධ න්ගන් ඒ නිහයි.  

රගප් රු ෙභතිරු, භන්්රීරු ිර හ, "රිළ ිබ ගේ ළටිරහයි 
ඉන්ගන්. දළන් ගො ට එන්න ඕනෆ" ිරඹහ. රගප් යට ගො ට 
න්න උත්හව න්න තභයි රිළ ඹව ඳහරන කඩුඩු ගො  

නළඟුග . මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, වළඵළයි රගප් යග  ි
ජනතහගේ රහනහන්තභට භහින්ද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභහගේ ඩු හඹභ එදහ දිනහ තිබුණහ න  ඒ ිබ ගේ 

ළටුණු මිනිසුන් රද ඳස දභහ වනහ, ඒ රඹ ගො  න්ගන් නළවළ, 
ඒ මිනිසුන් ඳස දහරහ වන තත්ත්ඹ රද උදහ නහ ිරඹන 
හයණඹ රඳ නිර්බඹ ිරඹන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, රඳ රද ගන ඹන ග  ළ  
ිළිබගශට රකුල් ගවශන්න ගඵොගවන ගදනහ ිටිඹත් රිළ ග්රහමීඹ 

693 694 



ඳහර්ිමග න්තු 

කර්ථිඹ ලක්තිභත් යන ළ  ිළිබගශ කය බ ය තිගඵනහ. 
2017 රඹ ළඹ ගල්නඹ භඟින් ග  සුසේ ඳරිභහණ යහඳහරිඹන් 
වහ රුිළඹල් 250,000 සුසේ ඳරිභහණ ණඹ කධහය ගදන්ගන් 

සඹං රැිරඹහ ලක්තිභත් යරහ ඒ තුශ ඔවුන්ගේ කුටු ඵ කර්ථිඹ 
ගො  නළඟීභ හගේභ භහජඹට, කර්ථිඹට, යටට ඔවුන්ගේ 
දහඹත්ඹ රඵහ ගදන කර්ථිඹ ගො  නළඟීභ වහයි. රිළ ඒ 

ණඹ භවහ ගරොකු ගඳොිමඹට ගදන්ගන් නළවළ. ඉතහ සුසේ 
ගඳොිමඹටයි ගදන්ගන්.  ර ජීත් ිටින ළඩිහිටිඹන් 
ගඵොගවන ගදනහ තභන්ගේ න ය උස තිඹරහ, එගවභ නළත්න  

මරය කඹතනඹට ණඹ ගරහ භවහ විලහර ගඳොිමඹට ණඹ 
රයගන තභයි තභන්ගේ සඹං රැිරඹහ ගශේ. ඳසු ඔවුන්ට ඒ 
සඹං රැිරඹහ ය න්න රසථහ තිබුගඩු නළවළ. ඒ නිහ 

ඔවුන්ගේ කර්ථිඹ ළටුණහ. එඹ දුටු රගප් යජඹ ඔවුන් ලක්තිභත් 
ිරරීභ ගනුගන් තභයි භට යහඳෘති වහ රුිළඹල් රක් 5, 
10 ගදනහ හගේභ ග  ිටින සඹං රැිරඹහ යන රඹට එඹ 
හර්ථ යන්න -බීජ ඳළි යන්න, මිරිස ටි තශහ ඳළ  ි

යරහ රගශවි යන්න- පුසේන් ළ  ිළිබගශ වදහ තිගඵන්ගන්. ඒ 
තුිබන් තභයි රිළ රගප් කර්ථිඹ වදන්න ඕනෆ. එළනි ළ  
ිළිබගශක් කහභ තභයි ග  යට ඉදිරිඹට ඹන්ගන්, ග  යග  ිබි 

ළටුණු ිඹුම ගේල් වළගදන්ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, එතුභන්රහ විවිධ ගේල් 
ගඹනජනහ යනහ. එතුභන්රහට තිබුණු රවුරුදු 20 ඳහරන හරඹ 
තුශ නිළරැදි ටයුතු ශහ න  එතුභන්රහ රදත් ඳහරනගේ ඉන්න 
ඕනෆ. ඒ නිහ තභයි 2015 ර්ගේ ග  යගි රහිං ජනතහත්, 

ඒ හගේභ බුේධිභත් ිළරිත් ග  යට ඳහරනඹ ශ යුත්ගත් ඹව 
ඳහරනඹක් තිගඵන ජහති කඩුඩුක්ඹ ිරඹහ ග  ගදිළරිට හරඹ 
දුන්ගන්. ඒ නිහ ඳසු ගඳගශේ ිටින භන්්රීරුන් වළටිඹට රිළ 

ගඳොගයොන්දු ගනහ, ග  ගන ඹන ළ  ිළිබගශට රඳ ලක්තිඹ 
ගදනහ හගේභ ග  කඩුඩු තුශ ඹ  රටයුත්තක් ගනහ න , 
ළරැේදක් ගනහ න  ඒහ නිළරැදි යන්න පුසේන් වයිඹත්, 

කඩුඩු නිළරැදි භ ගේ ගන ඹන්න පුසේන් ළ  ිළිබගශට 
රනු ටයුතු ිරරීභත් රඳ යනහ ිරඹහ, මරහනහරඪ රු 
භන්්රීතුභනි. රඳ විගලේගඹන්භ එඹ භතක් යන්න ඕනෆ.   

මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි, රද දින බහ ල් තඵන 
රසථහග  ගඹනජනහ සථිය යපු රගප් ගලවහන් ගේභිංව 

භන්්රීතුභහ ිර හ, 2015-2017 හරඹ තුශ හයණහ ළන. 
එතුභන්රහගේ ඳහරන හරඹ ළන භහ විගලේගඹන් ිරඹන්න 
ළභළතියි. එදහ ිඹඹට 233ිරන් ණඹ ඵයතහ ළඩි වුණහ. එඹ 

රුිළඹල් බිිමඹන 7,939ක් දක්හ ඉවශ ගිඹහ. රිළ 2005 ර්ගේ ිට 
2010 ර්ඹ ගන ඵරමු, මරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි. 2005 
ර්ගේ ශ්රී රංහග  ණඹ ඵයතහ ගර තිබුගඩු බිිමඹන 2,222යි. 

වළඵළයි, 2010 න ගොට එඹ බිිමඹන 4,590 දක්හ ර්ධනඹ 
් භක් ිේධ නහ. එඹ ිේධ න්ගන් ඔවුන්ගේ ඳහරන හරඹ 
තුශයි. ගභොද, ඔවුන් යටට ගන ක ණඹත් කගඹනජන වළටිඹට 
ගඳන්නුහ. වරිඹට, නංගි ගඳන්හ රක්හ දුන්නහ හගේ ළ ක් 

තභයි ඒ ය තිගඵන්ගන්. රු මුදල් රභහතයතුභහ රද ඒ ළන 
ඳළවළදිිම ශහ. එදහ ණඹ ත්තහ, ණඹ රයගන ග  යගි ජනතහට 
ගඳන්  හ, "ඔන්න රඳට විගේලිමන් කගඹනජන එනහ. ග  

කගඹනජනිමන් යට දියුණු ගනහ" ිරඹහ. එළනි ළ  ිළිබගශක් 
එදහ රනුභනඹ ශහ.           

ඒ කගඹනජන ගභොනහද? වදරහ තිගඵන යහගඹන් ගභොනහද 
ිදු ගරහ තිගඵන්ගන්? ගුන්  ගතොටුගඳොගශන් ගභොනහද ග රහ 
තිගඵන්ගන්? ක්රී හ ිළටිිමන් ගභොනහද ගරහ තිගඵන්ගන්? 

ග හගේ ළඵෆ රර්ථඹ ග  යගි ිඹුමගදනහ දන්නහ. රර්භණය 
ගච්චා ිඹුම ර්භහන්ත නළත ග  යගි රනහතඹට ළ දහයී, 

පරදහයී විධිඹට ගන ඒග  ළ  ිළිබගශ රිළ ගඹනජනහ යරහ 

තිගඵනහ. ඒහ නීතයනුකර, විනිවිද ටයුතු යන්න පුසේන් 
ළ  ිළිබගශ රු රග්රහභහතයතුභහ වදරහ තිගඵනහ. ගභන්න 
ග හ ඵරහගන ඉන්න ඵළරි නිහ රද ගඵොරුට ග  ගඹනජනහ 
ගනළල්රහ තිගඵනහ. රගප් ටයුතු ර ඳණ ගරහ; රිළ යජඹක් 

වළටිඹට ිරි ගදඹක් යන්ගන් නළවළ; යන්න දන්ගන් නළවළ; 
රඳට ඹන්න ඵළවළ ිරඹන හයණඹ ිරඹනහ. "ඔඵ රඳට ග  
කඩුඩු රඵහ දුන්ගන් විගලේගඹන්භ ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ ිදු වුණු 

දණඹ, ංචාහ ව ිදු ගච්චා ගේල් ිඹල්ර න් යන්න 
ගනොගයි." ිරඹන හයණහ තමුන්නහන්ගේරහ ිඹුමගදනහභ 
ගත්රු  නීවි; ග  යගි බුේධිභතුන් ගත්රු  නීවි ිරඹරහ භහ 

විලසහ යනහ.  

භහ රහන ලගඹන් ඳළවළදිිම ිරඹනහ, එළනි ගදඹට 
රගප් යජඹ ඉ  තිඹන්ගන් නළවළ ිරඹරහ. රිළ ග  යගි කර්ථිඹ 

ලක්තිභත් යරහ, 2020 ගන ගොට ග  යට සුඛිත - මුදිත 
යුඹක් ඵට ඳත් යන්න ටයුතු යනහඹ ිරඹන හයණඹ 
භතක් යමින් ග  රසථහ රඵහ දීභ ිළිබඵ ඔඵතුභහට 
සතුතින්ත ගමින් භහ නිවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

රු ඉ යහන් භවරෂස භන්්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි වත 
හරඹක් තිගඵනහ.  

 
 
[தற.த. 6.52] 

 

ගරු ටේරළන් මශරසහ මශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்தௐப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம். 

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

ரட்டின் ததரதபரரம் ெம்தந்ரண தறபம 

என்நறன்லது இன்த மடததற்ந றரத்றன் இதறறல் 

பதசுற்கு ஏர் ந்து றறடம் ணக்குச் ெந்த்ர்ப்தம் 

ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. இந் பத்ம ங்கதௗமட 

றதபகரமன ரட்ட க்கள் றர்பரக்குகறன்ந 

தொக்கறரண எத தறச்ெறமண ெம்தந்ரகப் பதசுற்கரகப 

ரன் தன்தடுத் றதக்கறபநன் ன்தம இந் இடத்றபன 

கூநறக் தகரள்கறன்பநன்.  

றதபகரமன ரட்டத்மப் ததரதத்மறபன, 

அங்குள்ப தறபெங்கமப எட்டுதரத்ரக தடங்கு ன்ந 

தகரடூ பரய் ஆட்டிப்தமடத்து தகறன்நது . அங்கு 2,500 

க்கும் பற்தட்ட தடங்கு பரரபர்கள் இணம் 

கரப்தட்டுள்பரர்கள். ற்தகணப இந் பரறன் தோனரக 

கறண்றர தறபெத்றல் 13 பததம், றதபகரமனறல் 2 

பததம், பற்த தொன்றணம் பரப்தரறல் 2 பததம்  த்மத் 

தறறதக்கறன்நரர்கள். ஆகப, ப்தடி இந் பரய் அந்ப் 

தறபெத்றல் இவ்ரத றகவும் பரெரண தொமநறல் ரக்கம் 

தெதத்றறதக்கறன்நது? இம ப்தடிக் கட்டுப்தடுத் 

தொடித்ம்? ன்ந றடங்கபறல் ரங்கள் கணம் தெதத் 

பண்டி எத றமனறல் இதக்கறன்பநரம். குநறப்தரக, 

2013ஆம் ஆண்டு இண்டு பததம் 2014ஆம் ஆண்டு தோன்த 

பததம்ரன் இந் பரறணரல் அங்கு 

மடந்துள்பரர்கள். ஆணரல், 2017ஆம் ஆண்டில் கடந் 

தோன்த ரங்கபறல் 15 பதர் றத்றதக்கறன்நரர்கள் 

ன்தமறட்டு  ரங்கள் றகவும் அரணம் தெதத் 

பண்டித்ள்பது.     
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றதபகரமன ரட்டத்மப் தறறறறத்துப் 

தடுத்துகறன்ந ஏர் உதப்தறணர் ன்ந தொமநறல் இந் றடம் 

தரடர்தரக இன்த ரன் ெறனதக்கு ன்நற தெரல்ன 

பண்டிறதக்கறன்நது. அரது, இந் பரய் றக பரெரண 

அபவுக்குப் தறக்தகரண்டிதக்கறன்ந ெந்ர்ப்தத்றபன, 

இதுதற்நற பகு ஜணரறதற அர்கபறணதும் ரண்தைறகு 

தறர் அர்கபறணதும் கணத்றற்குக் தகரண்டுப்தட்டு , 

அர்கள் இததமட தெற்தரடுகள் தோனரக ங்கதௗமட 

தறபெத்றபன இந் பரறமண ஏபவுக்குக் கட்டுப் 

தரட்டிற்குள் தகரண்டுக்கூடிரக இதந்து. இது 

தரடர்தறல் அங்கு ங்கதௗக்கு உறதைரறந் Police, Navy, 

Army, Air Force ஆகற தொப்தமடறணதக்கும் அர்கதௗமட 

உறகள் ற்தம் ெறரணப் தறகதௗக்கரகவும், 

ங்கதௗமட றமபரட்டுக் ககங்கபறன் உறகள், ெறறல் 

அமப்தைக்கதௗமட உறகள், volunteer ஆக பமன 

தெய்ர்கபறன் உறகள் பதரன்நற்தக்கரகவும் ரன் 

ெம்தந்ப்தட்டர்கதௗக்கு ன்நற கூநபண்டும். இர்கபறன் 

தொற்ெறறணரல் இன்த அந் பரய் ஏபவுக்குத் 

டுக்கப்தட்டரதம், இன்தம் ெறன தொற்ெறகமப பற்தகரண்டு 

இம தொற்நரகத் டுக்கறன்ந டடிக்மககமப ரங்கள் 

டுக்கபண்டும் ன்தமத்ம் இந் இடத்றபன கூநறக் 

தகரள்ப றதம்தைகறன்பநன். 

அதுட்டுல்னரல், இன்த கறண்றர மத்ற 

ெரமனம டுத்துக்தகரண்டரல், அங்பக தரரற குமநதரடுகள் 

கரப்தடுகறன்நண.  ரங்கள் அந் மத்ற ெரமனமச் 

தென்த தரர்மறட்ட பத்றல், எத கட்டிதபன 3 பதரோ் 

ங்கறறதப்தமத்ம் மறல் தரய் றரறத்துத் ங்கற 

றதப்தமத்ம் கரக்கூடிரக இதந்து . அதுட்டு 

ல்னரல், கட்டிதக்குக்கலதம் த்மணபர பரரபறகள் 

ங்கறறதந்து ெறகறச்மெ தததகறன்ந றமனமத்ம் அந் 

மத்றெரமனறல் கரப்தடுகறன்நது. இமண அதறறதத்ற 

தெய்ற்கரண தெற்தரடுகள் தொன்தணடுக்கப்தடுகறன்நண. 

ஆணரல், அந்ச் தெற்தரடுகமப ரங்கள் றமவுதடுத் 

பண்டும். தணன்நரல், இந் பரய்க்கு இதுமத்ம் 

ந்தரத தந்தும் கண்டுதறடிக்கப்தடறல்மன. 

பரரபர்கள் தததகறன்ந rest தோனரகத்ரன் இந் பரமக் 

குப்தடுத் தொடித்தன்த கூநப்தடுகறன்ந அபபமப, 

அந் rest  ங்கக்கூடி அபவுக்கு இன்த அந் 

மத்றெரமனறபன ெறகள் தற்நரக்குமநரகக் 

கரப்தடுகறன்நண.  ஆமகரல், அவ்ரநரண றடங்கபறல் 

கணம் தெதத்ப்தட பண்டும்.   

பதம், ங்கதௗமட Hospital Development Committee 

ங்கபறடம் ெறன பகரரறக்மககமப றடுத்றதக்கறன்நது. 

அரது, அந் மத்றெரமனக்கு றக தொக்கறரகத் 

பமப்தடுகறன்ந றடங்கமப தொன்மத்றதக்கறன்நது.  அது 

ெம்தந்ரண ஆதொம் ன்ணறடம் இதக்கறநது . 

அதுட்டுல்னரல், இந் தடங்கு பரய் இந்த் 

றதபகரமன ரட்டத்றமண ப்தடி ஆட்டிப்தமடக் 

கறன்நது?  இமண வ்ரத கட்டுப்தடுத் பண்டும்?  இது 

தரடர்தரண டடிக்மககமப வ்ரத தெற்தடுத் 

பண்டும்? பதரன்ந வுகபடங்கற எத கடிதொம் ன்ணறடம் 

இதக்கறன்நது. அந் இண்டு ஆங்கமபத்ம் யன்ெரட்டில் 

இமத்துக்தகரள்ற்கரகச் ெதரதேடத்றல் *ெர்ப்தறக்கறபநன்.   

அத்துடன், மடந்றதப்தர்கபறன் ண்றக்மக 15 

ஆக உர்ந்றதக்கறன்ந இந்ச் ெந்ர்ப்தத்றபன, அவ்ரத 

மடந்ர்கள் ரதன்நரல், அர்கள் தமக் 

பகரட்டின்கலழ் ரழ்ந்ர்கபரகப கரப்தடு கறநரர்கள். 

றகவும் கஷ்டப்தடுகறன்நர்கள் அல்னது அர்கபது அன்நரட 

தெற்தரடுகமப டத்துகறன்ந அபவுக்குப் தபர 

ெறகபபர இல்னரர்கள்ரன் கூடுனரகப் தரறக்கப்தட்ட 

ர்கபரக இதக்கறன்நரர்கள்.  ஆமகரல், அந் ங் 

கமபக் கதத்றற்தகரண்டு, இநந்ர்கபது குடும்தங்கதௗக்கு 

ரதரத ஷ்டஈட்மட ங்குகறன்ந ஏர் ற்தரட்மட 

ங்கதௗமட அெரங்கம் டுக்கபண்டும் ண ரன் இந் 

இடத்றபன பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.   

அதுட்டுல்னரல், கறண்றரப் தறபெத்றல்ரன் இந் 

தடங்கு பரய் இப்ததரதது தரடர்ச்ெறரண தரறப்தைக்கமப 

ற்தடுத்துகறன்நது. ஆமகரல், றபெட தெற்நறட்டங்கமப 

ங்கதௗமட தறபெங்கபறல் அதொல்தடுத்துபரடு இந் 

மத்றெரமனறதமட குமநதரடுகமப றர்த்ற 

தெய்கறன்ந றடத்மத்ம் ரங்கள் கணறத்துக்தகரள்ப 

பண்டும். தணன்நரல், கறண்றர தறபெத்றல் சுரர் 

80,000 பதர் ரழ்கறன்நணர். அவ்ரநரண ெணத்தரமக 

மக்தகரண்ட தறபெத்றல் தன ெறகதௗடன் றெரனரக 

இதக்கபண்டி அந் மத்றெரமன, எத ெறநற 

பரகத்றற்குள் - எத ெறநற இடெறத்டன் அமந்ரக 

அங்குள்ப க்கள் அமணதக்கும் ெறகறச்மெபறக்கறன்நது. 

ஆமகரல், இந் றடம் தரடர்தறல் அமணரறணதும் 

கணத்ம ஈர்ப்ததுடன், இந் மத்றெரமனமத் 

தொர்த் துற்குரற டடிக்மககமப ங்கதௗமட 

ஜணரறதற, தற அமச்ெர் ற்தம் அமச்ெர்கள் 

தொன்தணடுக்க பண்டுதண ரன் இந் இடத்றல் 

பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன்.  

அத்பரடு, இது ெம்தந்ரகப் தன ரட்டங்கபறததந்து 

தமகந்து இவ்மத்றெரமனறல் தரடர்ச்ெறரகப் 

தறதைரறகறன்ந மத்றர்கள், ரறர்கள் ற்தம் 

ெறற்தறர்கள் ண அமணதக்கும் ரன் இந் இடத்றபன 

ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்பநன். அர்கள் பத 

தறபெங்கபறததந்து ந்ரதம் அர்கதௗமட பெமகள் 

ங்கதௗக்குத் பமப்தடுகறன்ந ெந்ர்ப்தத்றல், அர்கள் றகச் 

ெறநந் தொமநறபன அற்மந ங்கற தகறன்நரர்கள். 

ஆகப, அர்கதௗக்கு ரன் லண்டும் இந் இடத்றல் ன்நற 

கூதகறன்பநன். இவ்றடம்  ெம்தந்ரகப் தல்பத 

றகபறதம் தொற்ெறகமப பற்தகரள்கறன்ந அமணதக்கும் 

ரன் இந் இடத்றல் ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்பரடு , 

ப்தடிரது இமணக் கட்டுப்தரட்டுக்குள் தகரண்டு 

பண்டுதணவும் பகட்டுக்தகரள்கறன்பநன். தணன்நரல், 

ங்கதௗமட அடுத் "ගඹොවුන් පුයඹ" றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 

றதபகரமன ரட்டத்றபன மடததநறதக்கறன்நது. 

அறல் 6,000 பதரோ் கனந்துதகரள்ப இதக்கறநரர்கள். ஆமகரல், 

இந் பரய் ற்நர்கதௗக்குப் தரல் டுப்தற்குரற 

டடிக்மகம டுக்கபண்டும். ணப, இவ்றடம் 

தரடர்தறல் லர்க்கரண எத தொடிம றக றமரக 

டுக்கபண்டுதணக் பகட்டு, ரய்ப்தைக்கு ன்நற கூநற, 

றமடதததகறன்பநன். ன்நற!  
 
ප්රහනය විමවන ිනන්,   වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල අ. භළ. 7.00 ,  2017 මළර්තු 22 

ලන බදළදළ අ.භළ 1.00  ලන මතක් කල් ගිමේය. 

அன்தடி தற.த. 7.00 றக்கு தரரதௗன்நம், 2017 ரர்ச் 22, 

தைன்கறம தற.த.  1.00 றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 7.00 p.m. until 1.00 p.m. on  
Wednesday, 22nd March, 2017. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය : 

ආපදා කළමනාකරණය හා මාර්ග නීති පාසල් විෂය මාලාවට ඇතුළත් කිරීම 
 
අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අල්ලස ් වැටලීම් 

අත්තිකාරම් ගිණුෙම් සීමාවන් පතිෙශෝධනය කිරීම - 2016 (විෂය අංක - 
01002) 

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව : 

ගම්පහ දිස්තික්කෙය් කැළි කසළ බැහැර කිරීෙම් පශ්නය 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Integrating Disaster Management and Road Safety Rules into School 
Curriculum  

 
REVISION OF LIMITS OF BRIBERY RAIDS ADVANCE ACCOUNT -2016 

(SUBJECT NO.- 01002) OF THE COMMISSION TO INVESTIGATE 
ALLEGATIONS OF BRIBERY OR CORRUPTION  

 
ADJOURNMENT MOTION: 

Garbage Disposal Problem in Gampaha District  

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 

அனர்த்த காைமத் வம் மற் ம் தி ஒ ங்குகள் பற்றிப் பாடத்திட்டத்தில் 
உள்ளடக்குதல் 

 
இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு  இலஞ்சம் 

ெதாடர்பான திடீர் ேசாதைனகள்  ற்பணக் கணக்கின் வைரயைறகளில் 
தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல் – 2016 (விடய இலக்கம்- 01002) 

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 

கம்பஹா மாவட்டத்தில் குப்ைபகூளங்கைள அகற் ம் பிரச்சிைன 
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අ.භා.1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (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, ගරු අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන් 2012 
වර්ෂය සඳහා ඉංජිෙන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්යම උපෙද්ශක 
කාර්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  කථානායකතුමනි,  විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 

අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික විද්යා හා 
තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

 

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

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා  

ෙවනුෙවන්  2014 වර්ෂය සඳහා සී/ස ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විභාග 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ මම 

පිළිගන්වමි. 

(1)   දඹුල්ල, ජලාශ පාර අංක 640/1 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි  
බී.එම්.එස.්ෙක්. බසන්ායක මහතාෙගන් ලබුණු ෙපත්සම; 

(2)  මාතෙල්, උකුෙවල, ගල්ඔය, අංක 232 දරන සථ්ානෙය් 
පදිංචි  අයි.එම්.ෙක්.ආර්.ඉලංගසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3)   පලාපත්වල, වාවින්න, අංක  326 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි  
ෙජ්.එස.්එම්. ගුන්නෑපාන මහත්මිය ෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;    

(4)  මාතෙල්, කළුදෑවල, ගඟබඩ පා ර, අංක  49/1 දරන 
සථ්ානෙය් පදිංචි, ෙක්.ඒ. ධම්මික මංජු ශී මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5)  උකුෙවල, කලල්පිටිය පාර, අංක 40 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි 
පී. යු. ආර්. ඩබ්ලිව්. එම්. ආර්. එස.් ඩී. ශී රාජගුරු බණ්ඩාර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා, ෙපත්සම් තිස්තුනක් 

පිළිගැන්වීමට තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා දැන් ගිනස් වාර්තාවට 

කිට්ටුෙව්ෙගනයි එන්ෙන්.  ෙපත්සම් ඉදිරිපත් කිරීෙමන් සහ වාචික 
පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න ඉදිරිපත් කිරීෙමනුයි ළඟදීම මා 
ගිනස් වාර්තාවට ඇතුළත් ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. මම  හිතන්ෙනත් එෙහමයි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තිස්තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) කඹුරුගමුව, මඩිහ, "තුරු ෙසවණ" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
චම්පිකා පියන්ති ලියනපතිරණ මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) මිරිසස්, මිරිසස් උතුර, බඩල්කුරුඳුවත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩී.එම්. සුමනාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) මාතර, පඹුරණ, බන්ඩරවත්ත, අංක 14 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එඩ්මන්ඩ් ලියනෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) අකුරැස්ස, ෙබෝපාෙගොඩ, ගමෙගවත්ත, "සම්පත්" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ජී.ෙක්. දයාපාල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5) මුද්දරගම, වත්ෙත්ෙගදර, අංක 51/2 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්.ඩී.එස.් කරුණාතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(6) පාලටුව, උනැල්ල, දම්පල්ගම, අංක 55 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්.ෙක්. රංජි අරුණශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(7) ෙතලිජ්ජවිල, අකුරුෙගොඩ, අලුත්ෙගදර යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එච්.එම්. ඉෙනෝෂිකා සඳමාලි ෙමනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(8) මාතර, මාකඳුර, “ධර්මාලි“ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්. පී. 
ෙසෝමදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9) ෙරොටුඹ, බදාදා ෙපොළ අසළ "තිෂාණි" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ෙජ්.ෙක්. කරුණාෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(10) කරෙගොඩ, උයන්ෙගොඩ,  බිබුෙලෙවල, කහගලෙග වත්ත 
යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.ජී. ෙපේමසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(11) තිහෙගොඩ, ෙපොලතුෙගොඩ, කිරිල්ලගහෙදණිය යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එල්.පී. දීරරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(12) සුල්තානාෙගොඩ, යමන්ෙගවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එල්.පී.ෙපේමසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(13) ෙදවිනුවර, නුෙග්ෙගොඩ, අංක 76 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එල්.ඩී.එස.් ෙසෝමාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(14) බදුල්ල, මහියංගන පාර, අංක 35 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එම්. ෙමොෙහොමදු හුෙසේන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(15) මාතර, කැකණදුර, ෙපොකුණවල, "ශක්ති" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එම්.ජී. ෙපේමලාල් කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(16) කඹුරුගමුව, ෙකොටවිල, පලුගහවත්ත, "හිරුෂාණී" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.ඩී. සරත් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(17) ෙතලිජ්ජවිල, ඇල්ගිරිය, යහලමුල්ල, ෙදනිය ෙගදර යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි නන්දෙසේන විතානෙග් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(18) ෙකොළඹ 08, සර්පන්ටයින් මාවත, ජාතික නිවාස ෙයෝජනා 
කමය, E-4, අංක 330 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි නිෙරෝෂන් 
ෙපේමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(19) මාතර, රන්සෑෙගොඩ, "චම්පා" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.එල්. 
පියන්ති ජයරත්න මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(20) මාතර, පරමුල්ල, පරමුල්ල පාර, අංක 1/68 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.ජී.ඩී.එස.් කරුණාරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(21) වැලිගම, පිටිදූව පාර, ෙබෝ ෙසවන යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
පී.පී.එස.් ගුණෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු පත්සම; 

(22) කඹුරුපිටිය, ෙල්නබටුව, "සමන්ති" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ආර්. සුමනදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(23) ඇහලකන්ද, හල්ගහෙපොල අංක 403 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි රංජිත් කන්දෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(24) දික්වැල්ල, හිරිකැටිය පාර, "පදීපිකා" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එස.්ඒ.එස.් පදීපිකා සුෙර්න්ද ෙමනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(25) හම්බන්ෙතොට දිසා/මෙහසත්ාත් අධිකරණෙය් ෙසේවය කරන 
එස.්එම්. ඥානරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(26) මාලෙඹ්, ෙපොතුආරාම පාර, අංක 1047/3 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.්පී.ෙක්. කපුගමආරච්චි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(27) හක්මන, ෙබරුෙව්ෙවල, "විකමවාස", අංක 61/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදංචි එස.්එස.්එම්. විකමරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(28) කනංෙක, නලවන, උඩවත්ගම, "පියෙසවණ" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි සමන්තා රූපසිංහ මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(29) රාජගිරිය, වැලිකඩ, ෙකෝට්ෙට් පාර, අංක 1276 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ටී. නන්දෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(30)  කනංෙක් කඩවීදිය, මිරිසව්ත්ත, මහෙහේන යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි යූ.ජී. අෙනෝමා කාන්ති මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(31)  කඹුරුගමුව, ෙබොෙරොල්ල පාර, වික්ෙටෝරියා පාර්ක්, අංක 
112 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ජී. බන්දුල පත්මසිරි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(32)  ෙතලිජ්ජවිල, මාරෙගොඩ, "රත්නසිරි" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ජී. සිරිල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(33)  අකුරැස්ස, ෙදනියාය පාර, අංක 111 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී. පාරින්ද මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් අවුරුදු හයක ෙද්ශපාලන 
ඉතිහාසෙය් එක දවෙසේ වැඩිම ෙපත්සම් ගණනක් වන ෙපත්සම් 
33ක් පිළිගැන්වූවා. 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
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(1)  අක්මීමන, ඉහළෙගොඩ, ජයන්ති මාවත, අංක 196 ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.වී. රජිත ෙකෝසල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(2)  අම්බලන්ෙගොඩ, කළුවඩුමුල්ල, ශී විජයාරාම පාර, අංක 
10/2, "දීපානි" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.එස.් පරණවිතාන 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3)  හව්ෙප, මාවැල්ල, පැලවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ජී. ලීලාවතී මහත්මියෙගන් 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 2-547/'16-(4), 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, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4-928/'16-(3), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

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

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙමම පශ්නය අහන්ෙන් තුන්ෙවනි 

වතාවටයි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ඇමතිතුමා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා තිෙබනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම්ක අමාරු ෙදයක් ෙනොෙවයි. නිලධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී 

ෙම් ෙතොරතුරු ගන්නවා. 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමා දන්වලා තිෙබනවා සති ෙදකක කාලයක් ලබා ගන්න 

කියා. 
 

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

 

රත්නපුර දිසත්ික්කය තුළ ෙපෞද්ගලික විදුලි 
බලාගාර: විසත්ර 

இரத்தின ாி மாவட்ட தனியார் மின் உற்பத்தி 
நிைலயங்கள் : விபரம் 

PRIVATE POWER PLANTS IN RATNAPURA DISTRICT: 
DETAILS   

 1003/’16 
7. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3) : 

(අ) (i) රත්නපුර දිසත්ික්කය තුළ ෙපෞද්ගලික විදුලි 
බලාගාර ඉදි කිරීම සඳහා අනුමතිය ලබා ගැනීමට 
ශී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය ෙවත ෙම් 
වන විට ලැබී ඇති අයදුම්පත් සංඛ්යාව, පභවය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට කියාත්මක බලාගාර සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) බලපත ලබාෙගන කියාත්මක ෙනොවන ෙයෝජනා 
කම කවෙර්ද; 

 (iv) ඉහත (iii) සඳහා ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ශී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය විසින් 
නිතිපතා පාරිසරික පසු විපරම් සිදු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, පාරිසරික පසු විපරම් සිදු කරන 
වාරයන් කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ෙයෝජිත "ඉහළ කදුරුගල් ෙදොළ” කුඩා පරිමාණ 
ජල විදුලි ව්යාපෘතිය සඳහා ලබා දී ඇති මූලික 
පරිසර අධ්යයන ඇගයීම් වාර්තාෙව් පිටපතක්  ෙමම 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் தனியார் மின் 
உற்பத்தி நிைலயங்கைள நிர்மாணிப்பதற்கு 
அங்கீகாரம் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக இலங்ைக 
நிைலெப தகு சக்தி அதிகாரசைபக்கு இ வைர 
கிைடத் ள்ள விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்ைக, 

லங்க க்கு அைமய தனித்தனிேய எத்தைன 
என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  இயங்கிவ கின்ற மின் உற்பத்தி 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) உாிமப்பத்திரம் ெபற் க்ெகாண் , இயங்கா 
தி க்கின்ற திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (iii) இற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைக நிைலெப தகு சக்தி அதிகார 
சைபயினால் ஒ ங்கு ைறயான சுற்றாடல் 
பின்னாய்  நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப  
கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், சுற்றாடல் பின்னாய்  
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
தவைணகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) உத்ேதச "இஹல க கல் ெதால" சி  
அளவிலான நீர் மின் க த்திட்டத்திற்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள ஆரம்ப சுற்றாடல் கற்ைக 
மதிப்பீட்  அறிக்ைகயின் பிரதிெயான்ைற 
இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 
 (i) separately on the basis of source, the 

number of applications that have been 
received to date by Sri Lanka Sustainable 
Energy Authority for obtaining approval for 
the construction of private power plants in 
the Ratnapura District;  

 (ii) the number of power plants functioning at 
present; 

 (iii) the names of the projects that are not in 
operation although licences have been 
obtained for them; and 

 (iv) the reasons for the situation mentioned in 
(iii) above? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether Sri Lanka Sustainable Energy 
Authority conducts environmental follow-
up programmes regularly; 

 (ii) if not, of the times at which such 
environmental follow-up programmes are 
conducted; and 

 (iii) whether a copy of the initial Environment 
Impact Asessment Study Report that has 
been issueds for the proposed “Ihala  
Kadurugal Dola” small-scale hydropower 
project will be presented to this House? 

(c) If not, why? 
 

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i)  රත්නපුර දිසත්ික්කය තුළ ෙපෞද්ගලික විදුලි 
බලාගාර ඉදි කිරීම සඳහා සුනිත්ය බලශක්ති 
අධිකාරිය ෙවත ලැබී ඇති අයදුම් පත් සංඛ්යාව, 
පභවය අනුව පහත දැක්ෙව්. 

 (ii)  දැනට කියාත්මක වන බලාගාර සංඛ්යාව පහත 
පරිදි ෙව්. 

           (iii)   ජල විදුලි බලාගාර            18 

                    ෛජව සක්න්ධ ව්යාපෘති    01 
                                                         19 
           (iv)   ඇමුණුම 01හි සඳහන් ෙව්.  
 

(ආ)      (i)  නැත. 

           (ii)    මාස 03කට වරක් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් 
සහ අවශ්ය වන විෙශේෂ අවසථ්ාවන්හිදී සුතින්ය 
බලශක්ති අධිකාරිය අදාළ අ නිකුත් ආයතන සමඟ 
ඒකාබද්ධව ව්යාපෘති නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු 
ලබයි.  

          (iii)    මූලික පරිසර අධ්යයන ඇගයීම් වාර්තාව 
අධ්යයනය ෙකෙරනුෙය් මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙයන් වන අතර, එමඟින් පාරිසරික 
අනුමැතිය ලබා ෙදනු ලබයි. එබැවින් මූලික පරිසර 
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[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 

  ව්යාපෘති 
ගණන 

ධාරිතාවය 
(ෙම.ෙවො.) 

කුඩා ජල විදුලි    186    262.56 

ෛජව ස්කන්ධ      04        6.43 

සුළං      02        1.69 

හිරු එළිය      17       43.35 

එකතුව    209       314.03 

  ව්යාපෘති ගණන                      ධාරිතාව
ය 
(ෙම.ෙවො
.) 

කුඩා ජල විදුලි    48    102.34 

ෛජව ස්කන්ධ    02        5.04 

සුළං    01        0.85 

එකතුව    51    108.23 
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අධ්යයන ඇගයීම් වාර්තාව මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියට ඉදිරිපත් කර ඇත. (ඇමුණුම 02හි 
සඳහන් ෙව්.)  

(ඇ)   අදාළ ෙනොෙව්.  

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.  

අතුරු පශ්නවලට ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබා 
ෙදනවා ඇති. 

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

ෙම් විදුලි බලාගාර අතර, කුරුවිට, එරත්න, කුරු ගඟ හරස් කර 
ඇති කිරීමට ෙයෝජිත හතරවැනි නව බලාගාරය ඉදි කිරීම පිළිබඳව 
බලවත් විෙරෝධයන් දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව විසින් සම්මත 
කරනු ලැබ, පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් විෙරෝධයන් පෙද්ශෙය් සියලු 
පක්ෂවලට අයිති මන්තීවරුන් විසින් නිෙයෝජනය කර දන්වනු 
ලැබ, දැන් ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ද ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් 
කිරීමට නියම ෙකොට අදාළ විවිධ ආයතන ඒ සඳහා ෙයොමුව 
පරීක්ෂණ කර තිෙබන තත්ත්වය තුළ එකී බලාගාරය පිළිබඳව 
දැනට තිෙබන තත්ත්වය කුමක්ද? මම ෙම් කියන බලාගාරය ගැන 
ෙතොරතුරු ඔබතුමා දන්නවා ද? 

 
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 වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය ඇසීම 

ගැන මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඔබතුමා සඳහන් කරන කුරුවිට, 
එරත්න, කුරු ගඟ හරස් ෙකොට ආරම්භ කර තිෙබන 4වැනි විදුලි 
බලාගාරය පිළිබඳව ෙම් වාර්තාෙවන් අපට පිළිතුරු ලැබිලා නැහැ. 
නමුත්, කුරු ගඟ හරස් කර ආරම්භ කර තිෙබන ෙම් විදුලි 
බලාගාරය පිළිබඳව අපි දන්නවා. ෙම් කාරණය පිළිබඳව අෙප් 
අමාත්යාංශයටත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් ෙතොරතුරු ලැබී 
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසිනුත් සුනිත්ය බලශක්ති 
අධිකාරිෙයන් සහ පරිසර අධිකාරිෙයනුත් ෙම් සම්බන්ධව 
ෙතොරතුරු විමසා තිෙබනවා. පසුව ෙමයට සම්බන්ධ සියලු ආයතන 
සමඟ පවත්වපු සාකච්ඡාවක පතිඵලයක් විධියට පශ්න සහගතව 
ඇති කුඩා ජල විදුලි බලාගාරවල ඇති ඵලදායීතාව, ෙයෝග්යතාව, 
මූලික බලපත ලබා  ෙගන ඇත්ෙත් වංචනිකව ද යන කාරණය වැනි 
කාරණා පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා විෙශේෂ කමිටුවක් පත් 
කරලා, වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඒ කමිටුවට යම් කාලසීමාවක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් නිශ්චිත කාරණය ගැන කවදා ද 
පරීක්ෂණය කරන්ෙන් කියලා මට කියන්න බැහැ. නමුත්, මම 
ඔබතුමාට වගකීෙමන් කියන්නම්, ඔය පශ්නෙය් සංෙව්දීකමත්, 
වැදගත්කමත්, දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශයන් සහ 
ඒ සමඟ ඇති ෙවලා තිෙබන ස්වාධීන අදහසුත් සලකා බලා අපි 
ඉතාමත්ම ස්වාධීනව ෙම් කාරණය ගැන ෙසොයා බලන බව. 
ලැෙබන ආර්ථික ඵලදායීතාෙව් වැදගත්කමට වඩා සිදු වන හානිය 
වැඩියි නම්, අපි ෙමවැනි බලාගාර ඇති කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

මූලිකව ෙම් පිළිබඳව ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා යම් 
කමිටුවකින් විමසා බලා ෙම් ගැන යම් තීරණයක් ගනු ලැබ, ඉන් 
පසුව මෙග් ද නිරීක්ෂණ ඇතිව ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාට 
ෙම් ගැන වාර්තාවක් ලබා දුන් බව ඔබතුමා දන්නවා ද? එම 
වාර්තාවත් ෙමම කමිටුවට ෙයොමු කිරීමට ඉඩක් තිෙබ්ද? එෙසේ 
ෙනොමැති නම්, එම කමිටුෙව් බලධාරින් කවුද? ඒ අයට ෙකළින්ම 
ඇමතීමට අවස්ථාව අපට ලැෙබනවාද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 

වාර්තාෙව් පිටපතක් අපෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති, ශී ලංකා 
සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරියටත් එවන ෙලස මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. එවිට නිශ්චිත පශ්නය පිළිබඳව පවත්වන 
පරීක්ෂණෙය්දී එම ෙල්ඛනයද ඉදිරිපත් කිරීමට අපට හැකියාව 
තිෙබනවා. එයිනුත් ස්වාධීනව, අපි ෙම් කාරණා පිළිබඳව ෙසොයා 
බලලා අෙප් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා විසින් 

අසනු ලබනවා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මට තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්නට අවස්ථාව දීම 

සම්බන්ධව, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට මා 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම කුඩා විදුලි බලාගාර 
අෙප් ෛජව විවිධත්වය විනාශ කරමින් තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට 
කියන්නට ඕනෑ, ෙම් වන ෙකොට රත්නපුෙරත්, ගාල්ෙලත් සමහර 
ව්යාපෘති වාර්තාවල ශාක සහ සත්ව නාම ෙල්ඛනවල ඇතුළත් 
සතුන් එම පෙද්ශවල ඇත්ෙතත් නැහැ. දකුණු අපිකාෙව් ඉන්න 
සතුන්ෙග් නම් දාලාත් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙපොතට copy and 
paste එකක්  කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකරලා පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ආලවට්ටම් දාලා, ගණ 

පිහිටවලා, පශ්නය ලස්සනට අහන්න ඕනෑ ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආලවට්ටම් දමන්න අමාරුයි, අපට ෙවලාව ඉතුරු කර ගැනීම 

පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් ඒක 

ජාතික ව්යසනයක් ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි. අෙප් සුන්දර 
පාරිසරික උරුමයන් සහ විෙශේෂෙයන් දියඇලි විනාශ කරමින් 
තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා ඒ සඳහා මුලින්ම තාවකාලික 
බලපතයක් ෙදනවා ෙන්. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, කවදාවත් 
රා තැබෑරුමක් දාන ෙකොට තාවකාලික බලපතයක් දීලා වැෙඩ් 
පටන් ගන්ෙන් නැහැ. අරක්කු තැබෑරුමක් දාන ෙකොට තාවකාලික 
බලපතයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. සියල්ල බලලා, මූලික ෙතොරතුරු මත 
පදනම්ව අවසාන තීන්දුවක් ගන්ෙන් නැතුව, ඇයි ෙම් තාවකාලික 
බලපත ෙදන තැනකට යන්ෙන්?  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අරක්කු තැබෑරුම් සහ රා විකිණීෙම් 

බලපත පිළිබඳව මා හිතවත් ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමාට ඇති 
දැනුම පිළිබඳව මා ෙබොෙහෝ සතුටට පත් ෙවනවා. නමුත්, මම 
එතුමාට කියන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් කුඩා විදුලි බලාගාරවලින් අෙප් 
රෙට් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට ෙමගාෙවෝට් 300කට වඩා වැඩි 
පමාණයක් එකතු කරලා ෙදන බව. ගරු මන්තීතුමනි, සෑම විදුලි 
බලාගාරයක්ම පරිසරය දූෂණය කරයි, කුඩා විදුලිබලාගාර සියල්ල 
නතර කළ යුතුයි කියලා මන්තීතුමා කියනවා නම් මම එයට එකඟ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් වැරදි කරුණු ඉදිරිපත් කරලා, රැවටීම් 
කරලා, අල්ලස් දීලා ව්යාජ බලපත අරෙගන පසුව ඒ බලපත 
ෙකොන්ෙද්සි කඩ කරපු ඔබතුමා සඳහන් කරන සමහර ස්ථාන 
තිෙබනවා. එම නිසා අවුරුදු 15ක පමණ කාලයක පටන් ලංකාෙව් 
කියාත්මක වුණු විධිමත් කමයක් තිෙබනවා. නමුත්, අවසාන 
මට්ටෙම් තමයි දැන් ෙම්වා තිෙබන්ෙන්. ෙමම අමාරු බලාගාරවල 
තමයි  ෙබොෙහෝ ෙලස පරිසර දූෂණ පශ්න මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අපට විකල්ප කම තිෙබනවා. 
සූර්ය බලය තිෙබනවා, සුළං බලය තිෙබනවා. මීට වඩා පහසුෙවන් 
අෙප් රෙට් බලශක්ති අවශ්යතා දැන් අපට ඉෂ්ට කර ගන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ආර්ථික ඵලදායිතාවත් බලනවා. ෙමොකද, 
පරිසර දූෂණය සිදු ෙවනෙකොට ඒෙකන් ලැෙබන ආර්ථික 
ඵලදායිතාව අල්ප නම් අපි ඒක කරන්න අවශ්ය නැහැ. එම නිසා 
මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් ඔබතුමා විසින් සංෙව්දීව දක්වන කරුණු 
අපි අගය කරනවා. ඔබතුමා දිස්තික් සංවර්ධන කමිටුෙව්ත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිෙය්දීත් වැදගත් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එම 
නිසා  "සියලු කුඩා ජල විදුලි බලාගාර නතර කරනු" කියලා 
ෙපොදුෙව් කියන සටන් පාඨයට අප එකඟ නැහැ. එක් එක් 
බලාගාරය පිළිබඳ නිශ්චිත ඇගයීම් ෙකොට ඒවාට අදාළව බරපතළ 
පශ්න තිෙබ් නම්, ඒවාෙයන් රටට ඵලදායිතාවක් නැත්නම්, පරිසර 
දූෂණය වැඩි නම් අපි ඒවා නතර කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ඒවා රටට වැදගත් නම් අපි බලපත ෙදනවා; ඉඩ ෙදනවා; අවසර 
ෙදනවා.  

  
එෙගොඩ කළුගමුව ජනපදෙය් පදිංචි ඉඩම්ලාභීන් : 

ඔප්පු 
எெகாட க க வ கு ேயற்றத்தி ள்ள காணி 

ெப நர்கள் : உ திகள் 
LAND RECIPIENTS OF EGODA KALUGAMUWA COLONY: 

TITLE DEEDS 
    1009/’16 

8. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i) මහනුවර දිසත්ික්කෙය්, උඩ පළාත පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත්, එෙගොඩ කළුගමුව 
ජනපදෙය් පදිංචිකරුවන් අතරින්, ෙම් වනවිට 
රජය මඟින් සථ්ිර  ඔප්පු ලබාදී ඇති පවුල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පදිංචිකරුවන් අතර, ෙමෙතක් ඔප්පු ලබාදී 
ෙනොමැති පවුල් සංඛ්යාව  ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) එකී ජනපදෙය් වසර පනහකට අධික කාලයක් පදිංචිවී 
සිටින ඉඩම්ලාභීන් සඳහා ඔප්පු ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தில், உட பலாத்த பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாி க்குச் ெசாந்தமான, எெகாட 
க க வ கு ேயற்றத்தில் வசிப்பவர்களில், 
தற்ேபா  அரசாங்கத்தினால் காணி உ திகள் 
வழங்கப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) ேமற்ப  கு யி ப்பாளர்களில் இ வைரயில் 
காணி உ திகள் வழங்கப்படாத கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) ேமற்குறிப்பிட்ட கு ேயற்றத்தில் ஐம்ப  

ஆண் க க்கு ேமல் கு யி க்கும் காணிெப நர் 
க க்கு உ திகைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he state- 

 (i) the number of families to which permanent 
title deeds have been granted by the 
Government out of the residents of the 
Egoda Kalugamuwa Colony belonging to 
the Uda Palatha Divisional Secretary's 
Division of the Kandy District; and 

 (ii) out of the aforementioned residents, the 
number of families which have not yet been 
granted with title deeds? 

(b) Will he inform this House whether steps will be 
taken to provide title deeds to land recipients who 
have been residing in the aforesaid settlement for 
over fifty years? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔප්පු ලබාදී ඇති පවුල් සංඛ්යාව - 213 

 (ii) ඔප්පු ලබාදී ෙනොමැති පවුල් සංඛ්යාව -  223 
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(ආ) ඔව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට එක අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. ඔප්පු ලබාදී ෙනොමැති පවුල් ෙදසිය ගණනක් ඉන්නවා 
කිව්වා. තව ෙකොපමණ කාලයකින් ඔවුන්ට ඒ ඔප්පු ලබාදීමට 
පියවර ගන්න පුළුවන්ද කියලා මා දැනගන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොට මායිම් පිළිබඳව 

කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම, මහවැලි රක්ෂිතෙය් පිහිටා 
තිෙබන ඉඩම්ද ෙමතැන තිෙබනවා. ඒ නිසා මහවැලි අධිකාරිය 
එක්කත් ෙම් දිනවල සාකච්ඡා කරමින් යනවා. අපි ෙම් කාරණා 
ෙදක නිමවීමත් එක්ක ඉතා කඩිනමින් ෙම් ඉතිරි ඔප්පු ටික සකස් 
කිරීමට කටයුතු කරනවා. 

 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
වැසි ජලය සඳහා භූගත නල පද්ධතිය: ෙකොළඹ 

නගරය 
மைழநீர் வழிந்ேதா ம் நிலக்கீழ் குழாய் 

நிர்மாணிப் த்  திட்டம் : ெகா ம்  நகரம் 
 UNDERGROUND PIPE SYSTEM FOR RAINWATER: COLOMBO 

CITY 
1012/’16 

9. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරෙය් එක් රැස ්වන වැසි ජලය මුහුදට 
බැස යාම සඳහා භූගත නල පද්ධතියක් ඉදිකිරීෙම් 
සැලසුමක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම සැලසුම සැකසීම සඳහා උපෙද්ශක 
ෙසේවා සපයනු ලබන  ආයතනය කවෙර්ද; 

 (iii) එම ආයතනය ෙතෝරා ගැනීම සඳහා ෙටන්ඩර් 
කැඳවනු ලැබුෙව්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (v) ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා ණය ෙහෝ ආධාර ලබා 
ෙදන ආයතනය කවෙර්ද; 

 (vi) ඉහත (v) හි සඳහන් ණය ෙහෝ ආධාර මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (vii) එම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ෙයෝජිත කාලය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெகா ம்  நகாில் ஒன் ேசர்கின்ற மைழ நீர் 
கட க்கு வ ந்ேதா வதற்காக நிலக்கீழ் குழாய் 

ைறைமெயான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கான 
திட்டெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இத்திட்டத்ைத அைமப்பதற்கான 
ஆேலாசைனச் ேசைவகைள வழங்கும் நி வனம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனத்ைதத் ெதாி  ெசய்வதற்குக் 
ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (v) இக்க த்திட்டத்திற்ெகன கடன் அல்ல  உதவி 
வழங்கும் நி வனம் யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  (v) இல் குறிப்பிடப்பட்ட கடன் அல்ல  
உதவித் ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vii) இக்க த்திட்டத்ைத ஆரம்பிக்க உத்ேதசமா ள்ள 
காலவைரயைற யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 

(a) Will he inform this House- 
 (i) whether there is a plan to construct an 

underground pipe system to make the 
rainwater that gets collected in the 
Colombo City to drain off into the sea;  

 (ii) if so, the name of the consultancy firm 
which provides consultancy services for 
preparing that plan;  

 (iii) whether tenders were called for selecting 
that firm; 

 (iv) if so, the date on which such tenders were 
called; 

 (v) the name of the entity which provides loans 
or aid for the aforesaid project; 

 (vi) the value of the loan or aid mentioned in (v) 
above; and 

 (vii) the proposed time for the commencement 
of the aforesaid project?   

(b) 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 කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ෙයෝජිත ව්යාපෘතියට අදාළව ව්යාපෘතිෙය් 
ඉංජිෙන්රුවරුන් සහ භූගත නල පද්ධති සැලසුම් 
හා ඉදිකිරීම් සඳහා අන්තර්ජාතික අත් දැකීම් ඇති 
ෙද්ශීය උපෙද්ශකයන් විසින් සිදු කළ අධ්යයනයන් 
සමාෙලෝචනය කිරීම සහ පසම්පාදන ෙල්ඛන 
සැකසීම, උපෙද්ශන ෙසේවා සඳහා පත් කරන ලද 
ඉතාලිෙය් GEODATA SpA ආයතනය විසින් සිදු 
කරන ලදී. 

  තවද, ඉහත සැලසුම් සහ ඉදිකිරීම් (Design & 
Build) ෙකොන්තාත්කරුෙග් කටයුතු අධීක්ෂණය 
සහ කළමනාකරණය සඳහා ඉංජිෙන්රුමය 
උපෙද්ශක ෙසේවා ආයතනයක් ෙතෝරා පත්  
 කර ගැනීම සඳහා පසම්පාදන කියාවලිය ආරම්භ 
කර ඇත. 

 (iii) ඔව්. (ෙටන්ඩර් අංක. MCUDP/PMU/C/21 
යටෙත්) 

 (iv) ෙයෝජනා කැඳවීම් ෙල්ඛන (RFP) නිකුත් කළ 
දිනය  - 2014.11.12 

  උපෙද්ශන ෙසේවා ආයතනය ෙවත පදානය කළ 
දිනය  - 2015.06.04 

 (v) ෙලෝක බැංකුව (IBRD) 

  ණය අංක: 8145 -LK 

 (vi) මුළු ව්යාපෘතිය සඳහා ණය මුදල ෙඩොලර් මිලියන 
213ක් වන අතර, එයින් ෙඩොලර් මිලියන 36ක් 
පමණ ෙමම උමං මාර්ග ඉදිකිරීෙම් උප ව්යාපෘතිය 
සඳහා වැය ෙවතැයි දළ වශ ෙයන් 
ඇසත්ෙම්න්තුගත ෙකොට ඇත. 

 (vii) ව්යාපෘතිය සඳහා ලංසු ආරාධනය (IFB) 
2017.02.13 දින පළ කරන ලද අතර ලංසු විවෘත 
කිරීම 2017.05.09 දින සිදු කිරීමට නියමිතය. 2017 
ඔක්ෙතෝබර් මස වන විට ෙකොන්තාත් පදානය 
කිරීමට සැලසුම් ෙකොට ඇත.  

(ආ) අදාළ නැත. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙකොළඹ නගරෙය් වැසි ජලය මුහුදට බැස යාම සඳහා භූගත නළ 
පද්ධතියක් ඉදි කිරීෙම්දී, මා දන්නා විධියට ෙමෝදර මට්ටක්කුලිය 
පෙද්ශෙය් එකක් ඉදි වනවා. ඒ ෙහේතුව නිසා අනිවාර්ය වශෙයන්ම 
නිවාස ඉවත් කර ගැනීමට සිදුවන ජනතාවක් ඉන්නවා. ඒ 
ජනතාවට වන්දි ලබාදීම සඳහා ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරනවාද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
රජෙය් සෑම ව්යාපෘතියක් සඳහාම සිදු කරන ආකාරයට ඒ 

රජෙය් පවතින ඉඩම් පවරා ගැනීෙම් නීතිය අනුව පවරා ගැනීම් 
කටයුතු දැනට ආරම්භ කරලායි තිෙබන්ෙන්. අනිකුත් ව්යාපෘතිවලදී 
ෙමන්ම ෙම් ව්යාපෘතියටත් අදාළ වන්දි මුදල් ලබාදීම සිදු කරනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, උමා ඔය 

ව්යාපෘතිය පිළිබඳව. ඒ ව්යාපෘතිය විශාල ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු 
දීලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් නිවාස, ෙද්ෙපොළ හානි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා ජනතාවෙග් විශාල විෙරෝධයක් තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය 
ආරම්භ කරන ෙකොට ෙමවැනි අනතුරක් ෙවයි කියලා ෙම් 
පෙද්ශෙය් ජනතාව කලින් කිව්වා. නමුත් පරිසර අධ්යයන වාර්තා, 
ශක්යතා වාර්තා ගත්තාය කියලා තමයි එවකට පැවති ආණ්ඩුව ඒ 
ඉදි කිරීම් කෙළේ. ෙම් ව්යාපෘතිය එතරම් විශාල ව්යාපෘතියක් 
ෙනොෙවයි. නමුත් කලින් ආදර්ශයක් තිෙබන නිසා ඒ සඳහා අවශ්ය 
කරන ශක්යතා අධ්යයන වාර්තා අරෙගන තිෙබනවාද? එවැනි 
හානියක් වන්ෙන් නැහැයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේ සහතික වනවාද?  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
අදාළ පාරිසරික වාර්තා සහ ශක්යතා අධ්යයන වාර්තා සිදු 

කිරීෙමන් අනතුරුව තමයි කටයුතු කරන්ෙන්.  

යම් කිසි ආකාරයකට ජනතාවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 
තිෙබනවා නම්, ඒ සඳහා අවස්ථාව තිෙබනවා. විෙරෝධතා 
තිෙබනවා නම්, පශ්න තිෙබනවා නම්, ඕනෑම අවස්ථාවක ඒ අය 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒ අදාළ පශ්න සඳහා විසඳුම් ලබා ෙදන්න 
අපි සූදානම්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය අහන්ෙන් ඒ ව්යාපෘතියට අදාළව ෙනොෙවයි. මහානගර හා 
බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් බස්නාහිර පළාෙත් යම් 
ෙතත් බිම් පමාණයක් හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒ ෙතත් බිම් 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තමයි ඒවා හඳුනා ගන්ෙන්. ඔබතුමා 
දන්නවා, බණ්ඩාරගම බදුවිල පෙද්ශෙය් ෙතත් බිමක සංචාරක 
නිවාස ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරමින් තිබුණා; 
එය තාවකාලිකව නතර කළා. නමුත් යළිත් වතාවක් නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියත් මැදිහත් ෙවලා ඒ ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
කරන බව තමයි ෙපෙනන්ෙන්. ඒ නිසා ෙතත් බිම් විධියට හඳුනා 
ගත්ත පෙද්ශ ආරක්ෂා කරන්න ගනු ලබන කියාමාර්ගය 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ෙකොළඹ නාගරික බල පෙද්ශෙය් පමණක් අක්කර දහසක් 

හඳුනාෙගන තිබුණා. නමුත් ෙම් වන විට අක්කර 600ක් තමයි 
ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් අමාත්යාංශය ෙම් වන විට 
කමිටුවක් පත් කරලා ඒ පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් අධ්යයනයක් සිදු 
කරමින් පවතිනවා. බණ්ඩාරගම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාත් අප ෙවත කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව 
ඒ සාකච්ඡාෙව්දී ගත් තීන්දු තීරණවලට පටහැනිව ෙමොනම 
ආකාරයකින්වත් තීන්දුවක්, තීරණයක් ගන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව 
කරුණු තිෙබනවා නම් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන්න. අපි ඒ පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරලා කටයුතු කරන්න සූදානම්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 14 - 697/'16 -  (3), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා] 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 15 - 945/'16 - (3), 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, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

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

පශ්න අංක 1- 465/'16 - (6), 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 මාස තුනක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 902/'16 - (2), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

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

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති තුනක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය සඳහා ගත් ණය: 

විසත්ර 
ைரச்ேசாைல அனல் மின் நிைலயத் க்காகப் 

ெபற்ற கடன் : விபரம் 
LOANS OBTAINED FOR NOROCHCHOLAI POWER PLANT:  

DETAILS 
981/’16 

5. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය -  (3): 
(අ) (i) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු තාප බලාගාරෙය් 

ඇති විදුලි ජනක යන්ත සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එක් එක් විදුලි ජනක යන්තය විදුලිය 
උත්පාදනය කිරීම ආරම්භ කරන ලද වර්ෂය ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එකී විදුලි ජනක යන්ත සඳහා ශී ලංකා රජය දරා 
ඇති සම්පූර්ණ වියදම ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා අරමුදල් සපයා ගන්නා 
ලද්ෙද් ෙකෙසේද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ඉදිකිරීම 
සඳහා ලබා ගන්නා ලද ණය මුදල ආපසු ෙගවනු 
ලබන ආකාරය කවෙර්ද; 

  (ii) ණය මුදල ෙගවනු ලබන්ෙන් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය විසින්ද; ෙනොඑෙසේ නම්, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය විසින්ද; 

   (iii) වසරකට ෙගවනු ලබන වාරිකවල මුළු එකතුව 
ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන  ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  ைரச்ேசாைல நிலக்காி அனல் மின்நிைலயத் 
தி ள்ள மின் பிறப்பாக்கிகளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  மின் பிறப்பாக்கி ம் மின் 
உற்பத்தி ெசய்வைத ஆரம்பித்த வ டம் 
ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (iii )  ேமற்ப  மின் பிறப்பாக்கிக க்காக இலங்ைக 
அரசு ஏற் ள்ள ெமாத்தச் ெசல  எவ்வள ; 

 (iv )  இக்க த்திட்டத் க்கான நிதி எவ்வா  
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  ைரச்ேசாைல அனல் மின் நிைலயத்ைத 
அைமப்பதற்காகப் ெபறப்பட்ட கடன் ெதாைக 
தி ப்பிச் ெச த்தப்ப ம் ைற யா ; 

  (ii )  கடன் ெதாைக ெச த்தப்ப வ  இலங்ைக 
மின்சார சைபயினாலா அல்ல  இலங்ைக 
சனநாயக ேசாச சக் கு யரசினாலா; 

 (iii )  வ டெமான் க்குச் ெச த்தப்ப ம் தவைணப் 
பணத்தின் ெமாத்தத்ெதாைக  எத்தைன 
மில் யன் அெமாிக்க ெடாலர்; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the  Minister  of  Power  and  Renewable  
Energy: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of generators at the 
Norochcholai Coal Thermal Power Plant; 

 (ii) separately, the year in which each of these 
generators started generating electricity ; 

 (iii) the total amount of money incurred by the 
Government of Sri Lanka on the said 
generators;  

 (iv) as to how the funds were secured for this 
project?  

(b) Will he also inform this House- 
 (i) as to how the loan obtained for the 

construction of the Norochcholai Power 
Plant is repaid; 

 (ii) whether the loan is repaid by the Ceylon 
Electricity Board or by the Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka; and 

 (iii) the aggregate of the instalments paid per 
year in US Dollar millions?  

(c) If not, why?   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පිළිතුර සභාගත කරනවාද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකටි උත්තරයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 

මා කියවන්නම්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සාමාන්යෙයන් ෙදවන වටෙය්දී පිළිතුර සභාගත කරනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද කාලය ඉතිරි ෙවලා තිෙබන නිසා 

පිළිතුර කියවන්න අවසර ෙදන්න කියා  ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු 
මන්තීතුමාත් කැමැතියි පිළිතුර කියවනවා නම්. 

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

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
(අ) (i)  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරෙය් ජනක 

යන්ත තුනක්  තිෙබ්. 
        (ii)  පළමු බලාගාරය විදුලි උත්පාදනය ආරම්භ කරන 

ලද්ෙද් 2011 වර්ෂෙය්දී ය. 
   ෙදවන සහ ෙතවන බලාගාර විදුලි උත්පාදනය 

ආරම්භ කරන ලද්ෙද් 2014 වර්ෂෙය්දී ය. 
 (iii)  එකී  ජනක යන්ත සඳහා ශී ලංකා රජය විසින් දරන 

ලද සම්පූර්ණ මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
1,346කි. 

 (iv)  ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා ආධාර ලබා ෙදනු 
ලබන්ෙන් චීනෙය් EXIM බැංකුෙවනි. 

(ආ)   (i)  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය ඉදිකිරීම 
සඳහා ගනු ලැබූ ණය චීනෙය් EXIM බැංකුව සහ 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය අතර 
අත්සන් ෙකරුණු ගැණුම්කරු ණය ගිවිසුෙමහි - 
Buyers Credit Agreement- ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් 
නැවත රජෙය් භාණ්ඩාගාරය විසින් ෙගවනවා.  

   විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් ෙනොෙවයි, 
භාණ්ඩාගාරෙයන් තමයි ඒ මුදල් ආපසු 
ෙගවන්ෙන්. ඒ මුදල් ෙගවන්ෙන් අර්ධ වාර්ෂිකවයි.  
ණය මුදෙලහි නැවත ෙගවීෙම් කාලය වසර 15කි.   

 (ii)  ණය පදානය දැන් අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා චීනෙය් EXIM බැංකුවට ෙගවීමට තිෙබන 
ණය මුදල රජය විසින් ෙගවනවා.  

   එය විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ෙගවන්ෙන් නැහැ 
කියන එක මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. රජය 
විසින් තමයි ෙවනමම ෙම් ණය ෙගවීම් කරන්ෙන්.  

 (iii)  ෙමම ණය මුදල මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ෙගවනු 
ලබන අතර 2015 හා 2016 වසර සඳහා  ෙතොරතුරු 
පහත දක්වා තිෙබනවා. 

  වර්ෂය       වාරිකය ෙපොලිය(ඇ. ෙඩො.මි) 
  2015 (ඇ.ෙඩො.මි) 87   (ඇ.ෙඩො.මි) 25.8 
  2016 (ඇ.ෙඩො.මි) 94.7 (ඇ.ෙඩො.මි) 23.6 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමම ලාභය හා පාඩුව ගණනය 
කිරීෙම්දී භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙගවන ණය වාරික අදාළ ෙවනවාද, 
එෙහම නැත්නම් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙයන් ලැෙබන  
ලාභය විතරක් අදාළ ෙවනවාද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙයන් 

නිපදවන විදුලිය විකුණා ලැෙබන මුදල් ආදායමක් ෙලස විදුලිබල 
මණ්ඩලය ගණන් හදනවා. නමුත්, භාණ්ඩාගාරය විසින් ෙගවනු 
ලබන ණය වාරික වියදමක් වශෙයන් සලකන්ෙන් නැහැ. එය අෙප් 
ගිණුම් තුළ ඇති බරපතළ විකෘතිතාවක් බව මම පිළිගන්නවා. 
ඒෙකන් විදුලිබල මණ් ඩලෙය් ගිණුම් පිළිබඳව වැරදි වැටහීමක් 
ඇතිවීමට පුළුවන්. ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නය වැදගත් එකක්. 
ෙමොකද, සත්ය වශෙයන්ම රජය විදුලිබල උත්පාදනය සඳහා වැය 
කරන වියදම් සහ ගල් අඟුරු සඳහා වැය කරන වියදම් පිළිබඳව වක 
සැඟවීමක් ෙම් තුළ තිෙබන නිසා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 2016 අය වැය ඉදිරිපත් කරන 
විටත් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගා රෙය් විදුලිජනක යන්ත  
තුනක් කැඩිලා තිබුෙණ්. 

පසුගිය 2017 අය වැය  විවාදයට ගන්න ෙව්ලාෙව්දීත්  මැෂින් 
එකක් කැඩිලා තිබුණා. ෙමපමණ මුදලක් වියදම් කරලා හැදුවත් 
හැම ෙමොෙහොතකම විදුලිය බිඳ වැටීම් සිදු වන නිසා එය ජාතික 
විදුලිබල පද්ධතියට ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් 
ජනතාවෙග් මුදල්වලින් තමයි ෙම් බලාගාරයට ගත්ත මුදල් 
ෙගවන්ෙන්. එෙහම නැතිව විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ලාභයකින් 
ෙනොෙවයි ඒ මුදල් ෙගවන්ෙන්. හරෙකක් අරෙගන ඒ හරකාට 
කන්න දීම රජය පැත්ෙත් තියාෙගන විදුලිබල මණ්ඩලය කිරි 
ගන්න පැත්ත තියා ගන්නවා වාෙග් ජනතාවට බර පටවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ජනක යන්ත ෙවනුෙවන් කියාමාර්ගයක් ෙගන 
තිෙබනවාද කියලා මා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙම් ෙමොෙහොත වනෙකොට ඒ ජනක යන්ත තුනම ෙහොඳින් 

කියාත්මක වනවා. නියඟය පවතින ෙම් කාලෙය්දීත් ෙම් යන්ත මත 
අපි විශාල වශෙයන් පදනම් වනවා. නැවත වැස්ස ලැෙබන තුරු 
අඛණ්ඩව ෙම් යන්ත තුනම නිසි පරිදි කියාත්මක ෙව්වා කියලා මම 
පාර්ථනා කරනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙම් මුදල් භාණ්ඩාගාරය ෙගව්වත්, 
විදුලි මිල විධියට පාරිෙභෝගිකයා ෙගව්වත් ජනතාවට තමයි  
ෙගවන්න ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, භාණ්ඩාගාරය ණය ෙගවන්න මුදල් 
ෙහොයා ගන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉන්න සමස්ත පාරිෙභෝගිකයා මත බර 
පැටවීෙමන්.  ෙම් ණය ෙගවීෙම් වගකීම විදුලිබල මණ්ඩලය ෙවත 
පවරාෙගන විදුලි මිල වැඩි  කෙළොත් ඒත් පාරිෙභෝගිකයාම 
ෙගවන්න ඕනෑ. ෙකොෙහොම වුණත් අවසානෙය් ෙම් මුදල් රෙට් 
ජනතාව  ෙගවනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

එෙහම වුණාට, විදුලිය පාවිච්චි කරන්ෙන් නැති අයටත් වක 
බදු වශෙයන් ෙම්වාට ෙගවන්න සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා ජනතාවට 
යම් අසාධාරණයක් ෙවනවා.  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කියලා 
ආයතනයක් තිබුණත් රජය විසින් ණය අරෙගන ඒ ආයතනයට 
වත්කම් ලබා දීමත්, විදුලිය පරිහරණය ෙනොකරන ජනතාවෙගන් 
ඒ සඳහා වක බදු වශෙයන් මුදල් අය කිරීමටත් අෙප් රෙට් සම්මත 
කමයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වනෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් 

සියයට සියයකට විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව විදුලි බලය 
ලබා ගන්ෙන් නැති පිරිසක් නැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් 
අතිමහත් බහුතරයක් නිෂ්පාදන මිලට වඩා අඩු මිලකට තමයි 
විදුලිය ලබා ගන්ෙන්.  

අද වන විට විදුලිය ඒකකයක නිෂ්පාදන වියදම සාමාන්ය 
අගයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් රුපියල් 18ක් - 19ක් අතර මිලක් 
ෙවනවා. ෙබොෙහෝ පාරිෙභෝගිකයින් රුපියල් 4කට ෙහෝ ඊට අඩු 
මිලකට තමයි විදුලිය ඒකකයක් මිලදී ගන්ෙන්. විදුලිය ඒකක 
90කට වඩා අඩුෙවන් පරිෙභෝජනය කරන පාරිෙභෝගිකෙයෝ 
මිලියන 2.8ක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. සම්පූර්ණ විදුලිය 
පාරිෙභෝගිකයින්ෙග් පමාණය මිලියන 6.5යි. එයින් භාගයකට 
ආසන්න පිරිසක් විදුලිය ඒකක 90කට වඩා අඩුෙවන් තමයි 
පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ අයට සහන විධියට අෙනක් සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා ෙගවනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන අසාධාරණයක් 
තිෙබනවා. ෙම්ක මුළු රටම සාකච්ඡා කරලා ගන්න ඕනෑ 
තීරණයක්. අද තිෙබන තත්ත්වය අනුව අඩුෙවන් විදුලිය 
පරිෙභෝජනය කරන පාරිෙභෝගිකයන්ට ෙලොකු සහනයක් ෙදනවා 
වාෙග්ම රෙට් නිෂ්පාදනයට දායක වන සහ ෙසේවාවන් සැපයීම 
සඳහා විදුලිය පරිෙභෝජනය කරන පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් 
වැඩිෙයන් අය කරනවා. ඒ සඳහා ෙමොකක් ෙහෝ කමෙව්දයක් 
අවශ්යයි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා පශ්න තුනම ඇහුවා. ඔබතුමාට 

අවස්ථාව දුන්නා ෙන්.  

මීළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 

 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති පභවයන් මඟින් විදුලි බලය 

උත්පාදනය:  රාජ්ය ආෙයෝජන 
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி லங்கள் ஊடான மின் 

பிறப்பாக்கம் : அரச தலீ  
GENERATION OF ELECTRICITY THROUGH RENEWABLE 

ENERGY SOURCES: GOVERNMENT INVESTMENT 
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6. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 

(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3): 

719 720 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) 2015.12.31 දිනට ශී ලංකාෙව් විදුලිබල උත්පාදන 
ධාරිතාව ෙකොපමණද; 

 (ii) පුනර්ජනනීය බලශක්ති පභවයන් මඟින් 
උත්පාදනය කරනු ලබන විදුලි බලය, සම්පූර්ණ 
විදුලිබල උත්පාදන ධාරිතාවෙයහි පතිශතයක් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ෙලෝකෙය් විදුලිබල උත්පාදනය සඳහා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති පෙභ්දයන් භාවිත කරනු 
ලබන රටවල් අතර ශී ලංකාවට හිමි සථ්ානය 
කවෙර්ද;  

 (iv) සූර්ය බලය, සුළං බලය සහ ෛජව සක්න්ධ 
බලශක්ති පභවයන් ඇසුරින් විදුලිය උත්පාදනය 
කිරීම සඳහා ශී ලංකාෙව් රජය ෙහෝ රජයට 
සම්බන්ධ ආයතන විසින් පසු ගිය වසර 10 තුළ 
සිදුකර ඇති ආෙයෝජනය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) සුළං බලය, සූර්ය බලය සහ ෛජව සක්න්ධ බලය ඇසුරින් 
විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට අදාළව රජය විසින් කරනු ලබන 
ආෙයෝජනය අවම වීමට ෙහේතුව කවෙර්ද යන්නත් එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015.12.31ஆம் திகதியில் இலங்ைகயின் மின் 
உற்பத்திக் ெகாள்ளள  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ப்பிக்கத்தக்க சக்தி லங்களின் லம் 
பிறப்பாக்கம் ெசய்யப்ப கின்ற மின்சாரமான  
ெமாத்த மின் பிறப்பாக்கக் ெகாள்ளளவின் 
விகிதாசாரமாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) உலகில் மின் உற்பத்திக்காக ப்பிக்கத்தக்க 
சக்தி லங்கைளப் பயன்ப த் கின்ற 
நா க க்கு மத்தியில் இலங்ைக ெபற் ள்ள 
இடம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) சூாிய சக்தி, காற் ச் சக்தி மற் ம் 
உயிர்த்ெதாகுதிச் சக்தி ஆகிய லங்கைளத் 
த வியதாக மின் பிறப்பாக்கம் ெசய்யப் 
ப வதற்காக இலங்ைக அரசாங்கம் அல்ல  
அரசுடன் ெதாடர் ைடய நி வனங்களால் 
கடந்த 10 வ ட காலப்பகுதியில் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள தலீ  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) காற் ச் சக்தி, சூாிய சக்தி மற் ம் உயிர்த்ெதாகுதிச் 
சக்திையத் த வியதாக மின் பிறப்பாக்கம் 
ெசய்யப்ப தல் ெதாடர்பான ைறக க்குாியதாக 
அரசாங்கத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் தலீ கள் 
குைறவைடவதற்கான காரணம் யாெதன்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the electricity generation capacity of Sri 
Lanka as of 31.12.2015; 

 (ii) the electricity generated through renewable 
energy sources as a percentage of the total 
electricity generation capacity; 

 (iii) the position in which Sri Lanka stands 
among countries in the world  that use 
renewable energy sources for the generation 
of electricity; and 

 (iv) the value of investments made within the 
last 10 years by the Government of Sri 
Lanka or institutions affiliated to the 
government for the generation of electricity 
using solar power, wind power, and 
biomass energy sources? 

(b) Will he also inform this House of the reason for 
the investments made by the government with 
relevance to the generation of electricity using 
wind power, solar power and biomass energy 
sources to remain at a minimum level? 

(c) If not, why?     
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට  පිළිතුරු ෙදනවා. 
(අ) (i) ෙපෞද්ගලික විදුලි නිෂ්පාදකයන්ද ඇතුළුව 

2015.12.31 දිනට ශී ලංකාෙව් විදුලිබල උත්පාදන 
ධාරිතාව ෙමගාෙවොට් 3,847ක් ෙව්. ඒ කියන්ෙන්, 
අපට එච්චර installed capacity එකක් තිෙබනවා. 

 (ii) පුනර්ජනනීය බලශක්ති පභව මඟින් උත්පාදනය 
කරනු ලබන විදුලි බලය සම්පූර්ණ විදුලිබල 
උත්පාදන ධාරිතාවෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 
48ක් පමණ ෙව්. එෙසේ සියයට 48ක් ෙවන්ෙන්, 
මහා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාරවල විදුලිය 
නිෂ්පාදනයන් එකතු කිරීම හරහායි. 

 (iii) ෙලෝකෙය් විදුලිබල උත්පාදනය සඳහා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති පෙභ්දයන් භාවිතා කරනු 
ලබන රටවල් අතර ශී ලංකාව 39වන සථ්ානෙය් 
පවතී. ඒක ෙහොඳ තත්ත්වයක්. හැබැයි, ඒ 
තත්ත්වය උදාෙවලා තිෙබන්ෙන් සූර්ය බලය ෙහෝ 
සුළං බලය නිසා ෙනොෙවයි, ජල විදුලි 
ක්ෙෂේතෙයන් අප ලබා තිෙබන ෙඵතිහාසික 
ජයගහණ නිසා බව කියන්න අවශ්යයි. ඒ සථ්ානය 
දිගින් දිගටම පහළ යමින් තිෙබනවා. 

 (iv) පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ විදුලිබල උත්පාදනයට 
සූර්ය බලය, සුළං බලය සහ ෛජව සක්න්ධ 
බලශක්ති පභව සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ආෙයෝජනය කර ෙනොමැත. 

  "පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්ෙෂේතවල විදුලිය 
නිෂ්පාදනය කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම ෙපෞද්ගලික 
අංශයට පැවරිය යුතුයි, ෙපෞද්ගලික අංශය ෙවතින් 
නිසි කමෙව්දයක් අනුව මිලදී ගත යුතුයි" කියා 
අෙප් පතිපත්තියක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 
අප තරගකාරී මිලට - competitive bidding හරහා 
- ෙමම මිලදී ගැනීම් කිරීමට කටයුතු කරනවා.  

  පළමුවැනි සුළං විදුලි බලාගාරය සඳහා ෙටන්ඩරය 
ගිය අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය් අප ඉදිරිපත් කළා. 
එය සාර්ථක වුණා. රුපියල් 19, රුපියල් 12.29ක් 
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වුණා. දැන් ෙම් ෙමොෙහොෙත් තිෙබනවා, සූර්ය 
බලය සඳහා පළමුවැනි තරගකාරී ෙටන්ඩරය. 
දැනට තිෙබන රුපියල් 23.10ක මිල රුපියල් 15ට, 
16ට අඩු ෙවයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
දැනට ෙමගා ෙවොට් 60ක් ෙටන්ඩර් කර තිෙබනවා. 
එම නිසා රජය ආෙයෝජනය කර නැහැ, ගරු 
මන්තීතුමනි. නමුත්, ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකයන්ට 
තරගකාරී ෙලස විවෘතභාවෙයන් ආෙයෝජනය 
කරන්න අවසථ්ාව ලබා දී තිෙබනවා.  

(ආ) රජෙය් අරමුණ වනුෙය් හැකි උපරිම ආකාරෙයන් 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති පභව මඟින් විදුලි බලය ජනනය 
කර පද්ධතියට එක් කර ගැනීමයි. ෙමම අරමුණ සාක්ෂාත් 
කර ගැනීෙම්දී රජෙය් පතිපත්තිය වනුෙය් හැකිතාක් දුරට 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජකයන්ට පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති ව්යාපෘති සඳහා ආෙයෝජනය කිරීමට හැකිවන 
ෙලස පහසුකම් සැපයීමයි. ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙපෞද්ගලික 
ආ ෙයෝජකයන්ට පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය කරන යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය කිරීම තුළ ඔවුන්ෙග් පාග්ධන වියදම් අඩු කර 
විෙශේෂෙයන්ම සම්ෙපේෂණ මාර්ග සහ ගීඩ් උපෙපොළ 
පහසුකම් ඉදිකිරීම හා සම්ෙපේෂණ රැහැන් මාර්ග 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන අරමුදල්/ආෙයෝජන 
රජය මඟින් ෙයදවීමයි. ෙමහිදී විශාල පරිමාණ 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති බලාගාර ෙබොෙහොමයක් 
කියාත්මක කිරීමට රජෙය් ආෙයෝජන ෙයොදවන අතර, 
(මන්නාරම ෙමගා ෙවොට් 100 සුළං විදුලි බලාගාරය වැනි) 
එම බලාගාර හැරුණු ෙකොට කුඩා පරිමාණෙය් හා මධ්යම 
පරිමාණෙය් පුනර්ජනනීය බලශක්ති බලාගාර  ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ආෙයෝජකයන් සඳහා විවෘත කරදී ඇත.  

 එෙමන්ම පසු ගිය සැප්තැම්බර් මස 06 වන දින සිට 
කියාත්මක වන සූර්ය බල සංගාමය වැඩසටහන යටෙත් 
සූර්ය බලෙයන් විදුලි ජනනය සිදු කරන 
පාරිෙභෝගිකයන්හට අඩු ෙපොලී ණය ලබාදීම සඳහා රජෙය් 
ආෙයෝජන ෙයදවීමට ෙම් වන විටත් කියාමාර්ග ෙගන ඇත. 
සුළං බලය, සූර්ය බලය හා ෛජව සක්න්ධ බලය මඟින් 
නිපදවන විදුලිය සඳහා වන තාක්ෂණ විෙශේෂ පිරිවැය පාදක 
ගාසත්ු කමෙව්දය - Technology Specific Cost-Basad 
Tariff - යටෙත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති බලාගාරවලට 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් සිදු කරන ආෙයෝජනයන් සඳහා 
සාධාරණ පතිලාභ ලබාගැනීමට හැකි වන පරිදි ෙමම 
ගාසත්ු කම නිර්ණය කර ඇත. ඒ අනුව සුළං බලය, සූර්ය 
බලය, ෛජව සක්න්ධ බලය ඇසුෙරන් විදුලිය නිෂ්පාදනය 
කිරීම පිළිබඳ ක්ෙෂේතවලට අදාළව රජය විසින් කරනු ලබන 
ආෙයෝජන අවම බව  පකාශ කිරීම නිවැරදි ෙනොෙව්.  

 ගරු මන්තීතුමනි, පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදනයට 
රජය අෙයෝජනය කර නැති වුණාට, පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති උත්පාදනය කරන තැන සිට ජාතික පද්ධතියට 
එකතු කිරීම සඳහා අෙප් transmission  සහ substations 
දියුණු කිරීම සඳහා අෙප් රජය විශාල මුදලක් අඛණ්ඩව වැය 
කර තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දීත් එෙහම කරනවා. ඉදිරිෙය් දී 
අෙප් රෙට් විශාල වශෙයන් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය 
එකතු කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 රජය ආෙයෝජනය කරන එක ව්යාපෘතියක් තිෙබනවා. ඒක 
තමයි, මන්නාරෙම් ෙමගා ෙවොට් 100 සුළං විදුලි බලාගාරය. 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් ණය ලබාෙගන විදුලිබල 
මණ්ඩලය මඟින් එය කරනවා. ඒ හැෙරන්න, උත්පාදනය 
ෙවනුෙවන් ෙවන කිසිම ෙදයකට ආෙයෝජනය කිරීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් රජෙය් නැහැ. හැබැයි, transmission 
අෙප් විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වැඩක්. ඒක අප ෙපෞද්ගලික 
අංශයට ෙදන්ෙන් නැහැ.  සම්ෙපේෂණ වගකීම සහ ෙබදා 
හැරීෙම් වගකීම තහවුරු කරන්නත්, පුනර්ජනනීය 
බලශක්තිය එකතු කිරීම නිසා පද්ධතිය මත ඇතිවන ගැටලු, 

කාර්මික ඉංජිෙන්රුමය පශන් තිෙබනවා. ඒවා විසඳීම 
සඳහාත් දැනටමත් සැලකිය යුතු ආෙයෝජනයක් කරනවා. 
අනාගතෙය්දීත් අප ඒ ආෙයෝජනය කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා තරගකාරි ලංසු කම මඟින් 
සූර්ය බලශක්තිය සහ සුළං බලශක්තිය ලබාගන්න කටයුතු 
කරනවා කියා. නමුත් ඔබතුමා පිළිගන්නවාද, ඒ තුළින් යම්කිසි 
පමාදයක් වනවා කියා? ඒ කියන්ෙන්, ෙවනදා වාර්ෂිකව අෙප් 
ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු වූ, සුනිත්ය බලශක්ති 
පභවයන්ෙගන් ලැබුණු පමාණය දැන් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
එහි තිවතාව අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියන එක ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
පතිපත්තිය නැවත සලකා බලන කාලය තුළ යම් පමාදයක් 

ඇති වුණා. නමුත් මම ඔබතුමාට වගකීෙමන් කියනවා, ඉදිරි 
කාලය තුළ ළඟ ළඟ අඛණ්ඩව සැලකිය යුතු පමාණයක් තරගකාරි 
කමෙව්දයට එනවා කියා. ඒකකයක් රුපියල් 23.10 බැගින්  සූර්ය 
බලය  මිල දී ගන්න ආපසු අපට බැහැ. එෙහම කෙළොත්, ඒක රටට 
කරන අපරාදයක්. ඒ වගකීම අපට දරන්න බැහැ. අද රුපියල් 14ට, 
15ට විදුලිය ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කම තිෙයද්දී 
රුපියල් 23.10 fixed tariff ගන්න අපට බැහැ. අපි දැන් ඒ 
පතිපත්තිය නිවැරැදි කරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමගාෙවොට් 
60ක් දැන් එකතු ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට 
කියන්න කැමැතියි, අෙපේල් මාසෙය් 25වන දා ෙටන්ඩර් අවසන් 
වන බව. මාසයක් හමාරක් ඇතුළත අවසාන වශෙයන් සලකා 
බලන්න පුළුවන්. ආෙයෝජකයන් අපට කියන්ෙන් මාස ෙදකක් 
ඇතුළත සූර්ය බලාගාර හදා අවසන් කරලා ෙම ගාෙවොට් 33,000ක් 
පද්ධතියට සම්බන්ධ කරන්න ඔවුන්ට පුළුවන් කියලායි.  ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් පැමිණිල්ල පිළිගන්නවා. එවැනි 
පමාදයක් තිෙබනවා. හැබැයි ඒ, පතිපත්තිය පිළිබඳව තිබුණු 
අවිනිශ්චිතතාව නිසායි. අපි බලපත කමය අවසන් කර ෙටන්ඩර් 
කමය කියාත්මක කරනවා. පද්ධතියට හිතකර, තාක්ෂණයට 
ගැළෙපන කමෙව්දයක් හරහා ෙව්ගවත්ව පුනර්ජනනීය 
බලශක්තිය අඩුම ගණෙන් ෙමගාෙවොට් 1,000ක් ඊළඟ අවුරුදු 5 
තුළ අෙප් පද්ධතියට එකතු කරනවා.  

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙමගාෙවොට් 1ක  ඒකක 60ක් 
ෙවනුෙවන් තමයි ෙටන්ඩර් කර තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ෙමගාෙවොට් 
1ක ඒකකයක් හදන ෙකොට යන වියදමත්, ෙමගාෙවොට් 4ක ෙහෝ 
5ක ඒකකයක්  හදන ෙකොට යන වියදමත් සංසන්දනය කරද්දී 
ෙපෙනනවා, ෙමගාෙවොට් 4ක, 5ක ඒකකයක්  හදද්දී යන වියදම 
අඩු බව.   

ෙමොකද, අර  මූලික transformers ටික සහ transmission 
lines  ටික හදන්න ඕනෑ නිසා. ඔබතුමන්ලා ෙම් ෙමගාෙවොට් එෙක් 
සීමාෙව්ම ඉන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමන්ලාට ඒක ෙදකකට, තුනකට 
වාෙග් යම්කිසි මට්ටමකට ෙවනස් කරන්න බැරිද? මම කියන්ෙන් 
නැහැ  පහ, හය, දහය, පහළව කියලා. ඔබතුමන්ලාට ඒක ෙවනස් 
කරන්න බැරිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඔය කියන ෙදකකට තුනකට වඩා 

එකක් හදනෙකොට යන වියදම අඩුයි කියන පළමු කාරණය ගැන 
මම ඔබතුමා සමඟ එකඟ නැහැ. ෙම් පිළිබඳ විෙශේෂඥතාව තිෙබන 
සමාගමක් විසින් ෙපෙර්දා පවත්වන ලද සම්මන්තණයක්  
ස්වාධීනව මම අහෙගන හිටියා. ඔවුන් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කිව්වා, ෙමගාෙවොට් එක බැගින් වූ බලාගාර 60 ව්යාපෘතිය 
පාෙයෝගික බව, කළ හැකි බව සහ රුපියල් දහඅටකට අඩුෙවන් 
ඒකකයක් හදන්න පුළුවන් බව. මම දන්නවා, ඔබතුමාත් මමත් 
ෙදෙදනාම ඉංජිෙන්රුවන් ෙනොවන බව.  ෙවන අය කියන ෙද්වල් 
අහලා තමයි අපි කථා කරන්ෙන්.  ෙම් පිළිබඳ සත්ය තත්ත්වය 
දැනුවත් කිරීම සඳහා ශී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය මඟින් 
ෙහට දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්යන්තර සම්මන්තණ 
ශාලාෙව් ෙනොමිලෙය් සම්මන්තණයක් පවත්වනවා. එය 
පැවැත්ෙවන්ෙන් ෙහට උදෑසන 9.00 සිට සවස 3.00 දක්වායි.   
සූර්ය බලය පිළිබඳ උනන්දුව තිෙබන ෙම් රෙට් ඕනෑම අෙයකුට ඒ 
සඳහා සහභාගි ෙවන්න පුළුවන්. අපි එහිදී ෙපන්නුම් කරනවා, 
කිසිම ගැටලුවක් නැතිව රුපියල් 18කට අඩුෙවන් විදුලි ඒකකයක් 
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය. ෙමගාෙවොට් එක 
බැගින් බලාගාර 60 කියන්ෙන් ආරම්භය පමණයි. අනාගතෙය් 
ෙමගාෙවොට් එක බැගින් බලාගාර 60ක් කියලා කථාවක් නැහැ. 
ඒක එක ෙවන්න පුළුවන්; ෙදක ෙවන්න පුළුවන්; තුන ෙවන්න 
පුළුවන්, පහ ෙවන්න පුළුවන්; දහය ෙවන්න පුළුවන්. 
උදාහරණයක් වශෙයන් ෙමගාෙවොට් දහය බැගින් වූ බලාගාර 
ෙදකක්  මඩකළපුෙව් සහ ෙපොෙළොන්නරුෙව් ඊළඟ සති  තුන 
ඇතුළත අපි ෙටන්ඩර් කරනවා. ෙමගාෙවොට් 100ක බලාගාරයක් 
සියඹලාණ්ඩුෙව් ඊළඟ මාස කිහිපය ඇතුළත ෙටන්ඩර් කරනවා. ඒ 
නිසා  විද්යාත්මක කරුණු අනුව, අවශ්යතාව අනුව, පද්ධතියට දරා 
ගැනීමට ඇති හැකියාව අනුවයි ෙම් පමාණ තීරණය කරන්ෙන්.  
මම කියන්ෙන් ෙමගාෙවොට් එක බැගින් වූ  බලාගාර 60 සඳහා 
ඉදිරිපත් ෙවන ෙම් රෙට් ව්යාපාරිකයන් ෙම් සූර්යබල උත්පාදනය 
පිළිබඳ විෂයය ඉෙගන ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ කටයුත්ෙත් 
පුෙරෝගාමීන් ෙවලා, සූර්යබල උත්පාදනයට දායක ෙවලා ෙම් රෙට් 
අනාගත කර්මාන්තයක පුෙරෝගාමීන් ෙවන්න ඔවුන්ට පුළුවන්.  
සමහර ඉංජිෙන්රුවන් ඉන්නවා ඔවුන්ට ෙම් ගැන අත්දැකීම් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් දැනුම පැතිෙරනවාට ඔවුන් කැමැතිත් නැහැ. ඔවුන් 
කියන්ෙන් "දහඅටයි තිස්හතර කරන්න බැහැ; ඔය ගණනට 
කරන්න බැහැ; ෙමගාෙවොට් එකක් කරන්න පුළුවන්ද? පහක් 
දුන්ෙනොත්  කරන්නම්" කියලායි. ඒ පසුගාමී ඉංජිෙන්රුවන්. ඒ 
වාෙග්ම පගතිශීලි ඉංජිෙන්රුවන්ද ෙම් රෙට් ඉන්නවා. මම 
ඔබතුමාට කියන්ෙන් ෙම්  පගතිශීලි ෙමෙහයුමට එකතු වන්න 
කියලා සමාජය දැනුවත් කරන්න කියලායි. සූර්යබල සංගාමෙය් 
පළමු අදියර සාර්ථකයි. ෙදවන අදියරත් සාර්ථක ෙවනවා. ෙම් 
රෙට් සූර්යබල ක්ෙෂේතෙය් සිටින හැම ව්යාපාරිකෙයකුටම අද මුදල් 
තිෙබනවා;  business තිෙබනවා. කිසිම පශ්නයක් නැහැ. 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථානායකතුමනි,  ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දක්වන දායකත්වය සම්බන්ධෙයන් මම 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  සූර්ය බල ක්ෙෂේතය පිළිබඳව දැන් නව 
තාක්ෂණය  ඇවිත් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  සූර්ය බලය 
රඳවාෙගන ෙකොෙහොමද, එය පද්ධතියට එකතු කරන්ෙන් කියන 
කාරණා සම්බන්ධව ඔබතුමාෙගන්  මම මාෙග් තුන්වන අතුරු 
පශ්නය හැටියට අහන්න කැමැතියි.  

ඒ නිසා ෙම් නව තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරිෙය්දී බද්ධ ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඔබතුමන්ලා ෙමගාෙවොට් 60 ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී නව 

තාක්ෂණය එතරම්ම දායක කරෙගන නැහැ. ඉදිරිෙය්දී දහවල් 
කාලෙය් සූර්ය බලෙයන් නිපදවන බලශක්තිය නව තාක්ෂණය 
මඟින් රඳවාෙගන  පද්ධතියට එකතු කරගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා බලන්න ෙවනවා. අෙප් විදුලි පරිෙභෝජනෙය් peak time 
එක තිෙබන්ෙන් රාතියට. ෙමොකද, අපි වැඩිෙයන් විදුලි 
පරිෙභෝජනය කරන්ෙන් ටීවී බලන්න නිසා. ඉන්දියාව ගත්තාම 
ඉන්දියාෙව් දවල් කාලෙය් තමයි වැඩිෙයන් විදුලිය පරිෙභෝජනය 
කරන්ෙන්. කර්මාන්තශාලා එෙහේ වැඩියි. ඒ නිසා ඒ නව 
තාක්ෂණය ෙම්කට බද්ධ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි  දැනට කියාත්මක කරන්ෙන් බැටරි 

තාක්ෂණය ෙනොමැති කමෙව්දයක්. බැටරි තාක්ෂණය ෙනොමැතිව 
අෙප් පද්ධතියට යා හැකි දුරක් තිෙබනවා. ඒ බැටරි තාක්ෂණය 
ෙනොමැතිව  යා හැකි දුර යන එක සුදුසුයි. ෙමොකද, ඒ මිල අඩු  
නිසා. බැටරි අවශ්යයි, සූර්ය බලය සහ සුළං බලය ගබඩා කර ෙගන 
පද්ධතියට එකතු කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම සූර්ය බලය. එතෙකොට 
ෙම් බැටරි තාක්ෂණය අද ඉක්මනින්ම දියුණු ෙවමින් තිෙබනවා. 
හැබැයි, තවමත් මිල අධිකයි. ඒ නිසා අපි බැටරි තාක්ෂණය සමඟ 
විශාල ෙමගාෙවොට් පමාණයකට දැන්ම ගිවිසුම් ගත වුෙණොත් රටට 
පාඩුයි. ඒ නිසා අපි බැටරි තාක්ෂණය ගරු කරනවා. බැටරි 
තාක්ෂණය අධ්යයනය කරනවා. බැටරි තාක්ෂණය එනම්, විදුලිය 
ගබඩා කිරීම පිළිබඳව, එහි වැදගත්කම පිළිබඳව අවධානෙයනුයි 
සිටින්ෙන්. අපට රෙට් ආර්ථිකයට දරා ගන්න පුළුවන් තරම් 
පමාණයකට පැමිණි විට ඔබතුමා ඉතාම නිවැරැදිව සඳහන් කරපු 
ආකාරයට බැටරි තාක්ෂණය සමඟ මුසු ෙවච්ච සූර්ය බලාගාර සහ 
සුළං බලාගාර සඳහා අවකාශ ෙදනවා. අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
ඔබතුමාෙග් මතය අනුව කටයුතු කරනවා කියන එක සතුටින් 
කියනවා. 

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

පශ්න අංක 10-1019/'16 - (1), ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු 
දීම සඳහා මාස තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11-1099/'16 - (1), ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා. 

725 726 



2017 මාර්තු 22  

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු 
දීම සඳහා මාස තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12-1215/'16 - (1), ගරු පද්ම උදයශාන්ත 

ගුණෙසේකර මහතා. 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු 
දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 

සුනාමිෙයන් හානියට පත් නිවාස : මාතර 
දිසත්ික්කය 

சுனாமியினால் ேசதமைடந்த கள் : மாத்தைற 
மாவட்டம் 

HOUSES DAMAGED BY TSUNAMI: MATARA DISTRICT  
 

1282/’16 
13.ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர -மாண் மிகு டலஸ் 
அலகப்ெப ம சார்பாக) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera on behalf of the Hon. 
Dullas Alahapperuma) 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ)  මාතර දිසත්ික්කෙය් සුනාමි ව්යසනෙයන්, 

  (i) හානියට පත් නිවාස සංඛ්යාව;  

 (ii) විනාශ වූ ෙහෝ අර්ධ වශෙයන් විනාශ වූ නිවාස 
ෙවනුවට ඉදිකර ඇති නව නිවාස සංඛ්යාව; 

  එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ඉහත අ (ii) සඳහන් නිවාසවලින් ෙම් වනවිට 
ෙබදා දී ඇති නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද;   

 (ii)  එම නිවාස හිමි වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා 
ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ෙම් වනවිට සුනාමි නිවාසයන්හි ජීවත්වන 
පුද්ගලයන් ෙකොපමණ සංඛ්යාවකට ඔප්පු ලබා දී 
තිෙබ්ද; 

 (iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් සංඛ්යාව, එක් එක් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමෙතක් ඔප්පු හිමි ෙනොවූ නිවාසලාභීන් සඳහා 
කඩිනමින් ඔප්පු පිරිනැමීමට ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (vi) ඔප්පු ලබා ෙදන දිනය කවෙර්ද; 

  යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) மாத்தைற மாவட்டத்தில் சுனாமி அனர்த்தத்தினால், 

 (i) ேசதமைடந் ள்ள களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) அழிவைடந்த அல்ல  பாதியள  அழிவைடந்த 
க க்கு பதிலாக நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள 

திய களின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  வாாியாகத்  
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம் அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
களில் இ வைர பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கள் கிைடக்கப்ெபற்ற நபர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  சுனாமி களில் வாழ்கின்ற 
நபர்களில் எத்தைன ேப க்கு உ திகள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (i i i )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி  வாாியாகத் தனித்தனியாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (v) இ வைர உ திகள் கிைடக்காத ெப  
நர்க க்குத் ாிதமாக உ திகைள வழங்க 
எ த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (vi) உ திகள் வழங்கப்ப ம் திகதி யாெதன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்குஅறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the number of houses damaged by tsunami; 
and 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) the number of houses newly constructed in 
place of the houses destroyed or partly 
destroyed by tsunami; 

 separately, in relation to each Divisional 
Secretary's Division in Matara District? 

(b) Will he also inform this House  - 
 (i) the number of houses handed over out of 

the houses mentioned in (a) (ii) above; 
 (ii) the names and addresses of the persons who 

received ownership of those houses; 
 (iii) the number of people living in those 

tsunami houses who have been provided 
deeds by now; 

 (iv) the number mentioned in (iii) above, 
separately in relation to each Divisional 
Secretary's Division; 

 (v) the measures taken to provide deeds 
speedily to those recipients of houses who 
have not been provided deeds up to now; 
and 

 (vi) the date on which those deeds would be 
provided? 

(c) If not, why?  
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට අදාළ පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා.  
 

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

(අ) (i) 5,878කි. 

 (ii) 2,156කි. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් සුනාමි ව්යසනෙයන් හානියට පත් 

නිවාස පිළිබඳ ෙතොරතුරු පහත පරිදි දැක්ෙව්. 

(ආ) (i) 2,156කි. 

 (ii) පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් ෙතොරතුරු සඳහන් 
කර ඇත. (ඇමුණුම 01). එම ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

 (iii) 719කි. 

 (iv) 719කි. එය පහත පරිදි දැක්ෙව්. 

 (v) සහාධිපත්ය නිවාස ෙවනුෙවන් ඔප්පු සකස් කළ යුත්ෙත් 
කුමන ආයතනෙයන්ද යන්න පිළිබඳ ගැටලුකාරි 
තත්ත්වයක් පැවති ෙහයින් ඔප්පු සකස් කිරීම පමාද වූ අතර, 
පසුගිය වසෙර්දී ඔප්පු සකස් කිරීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳ 
උපෙදස් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ෙවත ලබා දී ඇත. ඒ 
අනුව අදාළ ආයතන සම්බන්ධීකරණෙයන් ඔප්පු සකස් 
කිරීමට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ෙවත ෙයොමු 
කිරීමට කටයුතු කරමින් පැවතීම. 

  පළාත් පාලන ආයතනවල සහාධිපත්ය පිඹුරු අනුමත කිරීම 
පමාදවීම වැළැක්වීමට විෙශේෂ කමිටුවක් පත්කර සැලසුම් 
අනුමත කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

  ඇතැම් නිවාස ව්යාපෘතිය සඳහා ඉඩම් අත්කර ගැනීමට 
කටයුතු කර ඇතත් එම කියාවලිය යටෙත් ඔප්පු ලබාදීම 
පමාද වන බැවින්, ඉඩෙම් හිමිකරු විසින් ෙපෞද්ගලික ඔප්පු 
ලබාදීමට ඉඩම අත්කර ගැනීම අවසතු කිරීමට ඉඩම් 
අමාත්යාංශයට නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම. 

 (vi) ඉතාම ඉක්මනින් දිනයක් ලබා දීමට උත්සාහ ෙකෙර්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. 

 

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

 
 ආපදා කළමනාකරණය හා මාර්ග නීති පාසල් විෂය 

මාලාවට ඇතුළත් කිරීම  
அனர்த்த காைமத் வம் மற் ம் தி ஒ ங்குகள் 

பற்றிப் பாடத்திட்டத்தில் உள்ளடக்குதல் 
INTEGRATING DISASTER MANAGEMENT AND ROAD SAFETY 

RULES INTO SCHOOL CURRICULUM  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகௗரவ கல்வி அைமச்சர் 

அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க 
அ மதித்ததற்கு  நன்றி.  
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[ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා] 

විස්තරය  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 

  
මාතර 

වැලි
ගම 

ෙදවිනු
වර 

දික්වැ
ල්ල 

වැලිපි
ටිය 

කඹුරු
පිටිය 

එකතුව 

සුනාමි 
ව්යසනෙයන් 
හානියට පත් 
නිවාස සංඛ්යාව 

1407 375
9 

314 398 - - 5878 

විනාශ වූ ෙහෝ 
අර්ධ වශෙයන් 
හානියට පත්වූ 
නිවාස සංඛ්යාව 

356 789 314 470 212 15 2156 

විනාශ වූ ෙහෝ 
අර්ධ වශෙයන් 
හානියට පත්වූ 
නිවාස 
ෙවනුවට 
ඉදිකර ඇති 
නව නිවාස 
සංඛ්යාව 

356 789 314 470 212 15 2156 

එකතුව 2119 533
7 

942 1338 424 30 10190 

 විස්තරය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 

  මා
තර 

වැලි
ගම 

ෙදවිනු
වර 

දික්වැ
ල්ල 

වැලිපි
ටිය 

කඹුරුපි
ටිය 

එකතුව 

ඔප්පු 
ලබාදී ඇති 
සංඛ්යාව 

141 204 243 131 - - 719 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், 1993-2005 
வைரயிலான காலப்பகுதியில் நிகழ்ந் ள்ள இயற்ைக 
அனர்த்தங்கள் காரணமாக 36,026 ேபா் உயிாிழந் ள்ளனர் 
என் ம் 63,18,704 ேபா் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என் ம் இதில் 
குறிப்பாக 2006-2015வைரயிலான காலப்பகுதியில் மாத்திரம் 
இயற்ைக அனர்த்தங்கள் காரணமாக 803 ேபா் ெகால்லப் 
பட் ள்ள டன், 97,25,904 ேபா் பாதிக்கப்பட்ட தாக ம் 
அண்ைமயில் ெவளியிடப்பட் ள்ள உலக அனர்த்த 
அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . இவ்வாறான நிைலயில், 
தற்ேபா  சர்வேதச ாீதியில் அனர்த்தங்க க்கு கங் 
ெகா த்தல் அல்ல  எதிர்த்ெத தல் ெதாடர்பான நடவ க்ைக 
கள் குறித்  ஆராயப்பட்  வ வதாக ம் எம  நாட் ல் 
இவ்விடயம் குறித்  க்கியத் வம் வழங்கப்பட ேவண் ம் 
என் ம் கூறப்ப கின்ற . 

அேதேநரம், எம  நாட் ல் நீாில் ழ்கி ஏற்ப கின்ற 
மரணங்களின் எண்ணிக்ைக அண்ைமக்காலமாக அதிகாித் 

ள்ள ஒ  நிைலைய ம் காணக்கூ யதாக ள்ள .  கடந்த 
மாதம் கம்பைள - ன்கிந்த பிரேதசத்தில் மகாவ  ஆற்றில் 
நீராடச் ெசன்ற ன்  சி வர்கள், தி ேகாணமைல ர் 
கட ல் நீராடச் ெசன்ற ன்  மாணவர்கள், உடவளைவ 
நீர்த்ேதக்கத்தில் நீராடச் ெசன்ற இ  இைளஞர்கள் என 
அ த்த த்  ஏற்பட்ட மரணங்கைள இங்கு சுட் க்காட்ட 
இய ம்.  அந்தவைகயில் ெகா ம் த் ேதசிய ைவத்திய 
சாைலயின் தகவல்கைளப் பார்க்கின்றேபா  எம  நாட் ல் 
வ டாந்தம் நீாில் ழ்கி ஏற்ப கின்ற மரணங்கள் 1,500க்கும் 
அதிகம் எனத் ெதாியவ கின்ற . 

ேமற்ப  மரணங்கைளத் த க்கும் வைகயிலான விழிப் 
ணர்  மற் ம் ன்ேனற்பாட் த் திட்டத் ெதளி கள் 

அடங்கிய பாடத்திட்டங்கைள எம  பாடசாைலப் 
பாட ல்களில், குறிப்பாகத் தரம் 4இல் இ ந்  
உள்ளடக்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்க மா? 

அனர்த்தங்கள் ஏற்ப ம்ேபா  அதைனக் ைகயா தல், 
அனர்த்தங்க க்கு கங்ெகா க்கத் தயாராகுதல், மீட் ப் 
பணிகள், நிவாரணப் பணிகள் ேபான்ற ெதளி ைரகள் 
இந்தப் பாடத்திட்டங்களில் உாிய காட்சிக டன் 
விளக்கப்படக் கூ யதாக இ த்தல் அவசியமாகும்.  

அேதேநரம், எம  நாட் ல் தி விபத்  மரணம் ஒ  
ேதசியப் பிரச்சிைனயாக உ ெவ த்  வ கின்ற . தி 
விபத் க்கள் காரணமாக வ டத்திற்குச் சுமார் 3,000 ேபர் 
ெகால்லப்ப வதாக ம் அதற்குச் சமமான அல்ல  அைதவிட 
அதிகமான ெதாைகயினர் ப காயங்க க்கு உட்ப வதாக ம் 
ெதாியவ கின்ற .  சுமார் 60 வ டங்க க்கு ன்னர் 
பிாித்தானிய நாட் ல் "ெஹன்டன் வாகனக் கட் ப்பாட்  

ைறைம" என்ற திட்டம் ெகாண் வரப்பட் , இன் ம் அ  
நைட ைறயில் இ ப்பதாக ம் மனிதத் திறன்கைள வி த்தி 
ெசய்வேத இதன் இலக்கு என் ம் இதன ப்பைடயில் 
பாைதகைளப் பயன்ப த் வ  ெதாடர்பிலான அறி , 

ாிந் ணர்  ேபான்றவற்ைற அந்த நாட் ல் பாடசாைல 
ெசல் ம் வயதி ந்ேத வழங்குகிறார்கள் என் ம் 
ெதாியவ கின்ற .  இந்த ைறைம தி விபத் க்கைளக் 
குைறப்பதற்கு வ ள்ளெதா  திட்டமாக இ ப்பதாக 
இனங்காணப்பட் ள்ள . 

தி விபத் க்கைள ஓரள  கட் ப்ப த் ம் வைகயில், 
தி ஒ ங்குகள் ெதாடர்பிலான திறன் வி த்தியிைனப் 

பாடசாைல மட்டத்தில் மாணவர்க க்கு ஏற்ப த் ம் 

வைகயில் வ வான பாடத்திட்டங்கைளப் பாடசாைலப் 
பாட ல்களில் உள்ளடக்குவதற்கான நடவ க்ைககைள 
எ க்க மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ம் எ க்கப் 
படக்கூ ய நடவ க்ைககள் ெதாடர்பான விளக்கங்கைள ம் 
ெகௗரவ கல்வி அைமச்சர் அவர்கள் வழங்குவார் என 
எதிர்பார்க்கிேறன். 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා  
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසනු 

ලැබූ පශ්නයට පිළිතුර. 

ජාතික අධ්යාපන ආයතනය විසින් 2015 සිට හඳුන්වා දී ඇති 3-
11 ෙශේණි විෂය මාලාෙව් ෙම් සම්බන්ධව කරුණු අන්තර්ගතව 
ඇත. 

පාථමික විෂය මාලාෙව් පරිසරය ආශිත කියාකාරකම් විෂය 
යටෙත් ද, 6-11 විෂය මාලාෙව් විද්යාව, ෙසෞඛ්යය හා ශාරීරික 
අධ්යාපනය, ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්යාපනය, පාෙයෝගික 
හා තාක්ෂණ කුසලතා සහ භූෙගෝල විද්යාව යන විෂයයන් යටෙත් ද 
ස්වාභාවික ආපදා පිළිබඳ දැනුවත් වීම හා එයින් ආරක්ෂා වීම 
පිළිබඳ විෂය කරුණු ෙම් වන විටත් අන්තර්ගත කර ඇත. 

ෙමම වසෙර් සම්පාදනය කර ඇති 3 ෙශේණිෙය් නව විෂය 
මාලාවට ෙම් පිළිබඳව වැඩිදුර කරුණු ඇතුළත් කර ඇති අතර, එය 
2018 වසෙර් සිට කියාත්මක වීමට නියමිතය. 2019 වසෙර්දී 4වන 
ෙශේණියට ස්වාභාවික ආපදා පිළිබඳ කරුණු ඇතුළත් වීමට 
නියමිතය. 

ෙමයට අමතරව ස්වාභාවික ආපදා පිළිබඳව අතිෙර්ක කියවීම් 
ෙපොත් කිහිපයක්ද හඳුන්වා දී ඇති අතර, පාසල් පුස්තකාල සඳහා 
නිර්ෙද්ශ කර ඇත. 

ද්විතීයික මට්ටෙම්දී විද්යාව, පුරවැසි අධ්යාපනය, භූෙගෝල 
විද්යාව යටෙත් අන්තර්ගත ෙකොට ඇති විෂය කරුණු ඒ ඒ මාතෘකා 
ආශිතව ඇමුණුම්වල දක්වා ඇත. 

7 ෙශේණිය 

 භූෙගෝල විද්යාව - 4වන පාඩම - ස්වාභාවික උපදව හා 
ආපදා 

*  ස්වාභාවික උපදව හා ආපදා පිළිබඳවත්, ශී ලංකාෙව් 
ඇතිවන ස්වාභාවික ආපදා පිළිබඳවත් දැනුවත් කරයි. 

8 ෙශේණිය 

 ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්යාපනය - 4වන පාඩම - 
කාලීන ගැටලු 

* ස්වාභාවික විපත් හා මිනිස් කියාකාරකම් නිසා 
ඇතිවන විපත් පිළිබඳව හඳුන්වාදීමත්, ඒවා ඇතිවන 
ආකාරය හා අවම කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කර ඇත. 

731 732 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

*  මාර්ග අනතුරු වළක්වා ගැනීම පිළිබඳව විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කර ඇත. 

 විද්යාව - 15 පාඩම - ස්වාභාවික ආපදා 

* ස්වාභාවික ආපදා ඇතිවන ආකාරය, ෙහේතු සහ ආපදා 
අවස්ථාවකදී ගත යුතු කියා මාර්ග පිළිබඳව දැනුවත් 
කිරීම සිදු කර ඇත. 

9 ෙශේණිය 

 විද්යාව - 08 පාඩම - ස්වාභාවික විපත් හා ඒවා ආශිත 
අවදානම් තත්ත්ව කළමනාකරණය 

* නියඟ හා සුනාමිය පිළිබඳව පූර්ව හා පශ්චාත් ආපදා 
කළමනාකරණය පිළිබඳව දැනුවත් කර ඇත. 

 භූෙගෝල විද්යාව - 4 පාඩම - පරිසර ආචාර ධර්ම හා 
සංවර්ධනය 

* පරිසර සමතුලිතතාව ආරක්ෂා කර ගනිමින් සංවර්ධන 
කාර්ය ඉටු කර ගන්නා ආකාරයත්, තිරසර සංවර්ධන 
අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමත් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම 
සිදු කර ඇත.  

 ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්යාපනය - 4 පාඩම - ආපදා 
කළමනාකරණය.  

 * විවිධ අනතුරු හා ආපදා තත්ත්වයන්වලදී ගත යුතු 
කියාමාර්ග, අනතුරු ඇතිවීමට ෙහේතු හා වළක්වා ගත 
හැකි ආකාරය පිළිබඳ කරුණු ඇතුළත් කර ඇත.  

11 ෙශේණිය. 

 භූෙගෝල විද්යාව - 7 පාඩම - ශී ලංකාෙව් ස්වාභාවික ආපදා. 

 *  ස්වාභාවික ආපදාවන් හා ඒ පිළිබඳව කියා කළ යුතු 
ආකාරය පැහැදිලි කරයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඊට අමතරව අපි අරෙගන තිෙබන 
කියාමාර්ග ගැන අංක 01 සිට 05 දක්වා ඇමුණුම්වල සඳහන් 
ෙවනවා. ඇමුණුම් සභාගත* කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු.  අද දින 

න්යාය පතෙය් විෂය අංක එක.   

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අල්ලස ්වැටලීම් 

අත්තිකාරම් ගිණුෙම් සීමාවන් පතිෙශෝධනය 
කිරීම - 2016 (විෂය අංක - 01002) 

இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய 
விசாரைண ஆைணக்கு  இலஞ்சம் 

ெதாடர்பான திடீர் ேசாதைனகள் ற்பணக்  
கணக்கின் வைரயைறகளில் தி த்தம் 

ேமற்ெகாள்ளல் - 2016 (விடய இலக்கம் - 
01002) 

REVISION OF LIMITS OF BRIBERY RAIDS 
ADVANCE ACCOUNT -2016 (SUBJECT NO.- 01002) 

OF THE COMMISSION TO INVESTIGATE 
ALLEGATIONS OF BRIBERY OR CORRUPTION  

 
[අ.භා. 1.49] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"දහනව වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් සංෙශෝධිත ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 41(ආ) 
ව්යවස්ථාෙව් උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන  
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් සීමාවන් 
පතිෙශෝධනය කිරීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමතිය ලබා දී ඇති ෙහයින්ද; 

ඒ අනුව, අල්ලස් වැටලීම්වල අල්ලස් වශෙයන් පරිහරණය කිරීමට 
අත්තිකාරම් ෙගවීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුෙව් දැනට අනුමත සීමාවන් පහත පරිදි 
වන ෙහයින්ද:- 

උපරිම වියදම් සීමාව - රු.  150,000,000.00 

අවම ලැබීම් සීමාව - රු.  5,000,000.00 

උපරිම හර ෙශේෂ සීමාව -   රු. 275,000,000.00; 

2016 වර්ෂය සඳහා ෙමම වැටලීම් ගිණුෙම් අෙප්ක්ෂිත ෙශේෂ පහත පරිදි වන 
ෙහයින්ද:- 

2016.01.01 දිනට හර ෙශේෂය - රු.  19,340,031.98 

වර්ෂය සඳහා අෙප්ක්ෂිත හර - රු.  150,000,000.00 

වර්ෂය සඳහා අෙප්ක්ෂිත බැර -   රු. 1,700,000.00 

2016.12.31 දිනට අෙප්ක්ෂිත හර ෙශේෂය -   රු. 167,640,031.98; සහ 

පූර්ව වර්ෂයන්හිදී පවරන ලද නඩු අවසන් ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් නඩු 
භාණ්ඩ වශෙයන් රඳවා මුදල් බැර කළ ෙනොහැකි වීම මත ලැබීම්හි අඩු වීමක් 
සිදුව ඇති ෙහයින්ද; 

ඊට අනුකූලව, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් අවම ලැබීම් සීමාව රු.5,000,000.00 සිට 
රු.1,500,000.00 දක්වා අඩු කිරීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත 
කරයි. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

733 734 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 1.51] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු කථානායකතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් සීමාවන් 
පතිෙශෝධනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාව  මා 
දකින්ෙන් වත්මන් රජය ශී ලංකාව ෙලෝකෙය් බලගතු රටක් බවට 
පත් කිරීමට ගන්නා පයත්නයක් වාෙග්ම, රට තුළ යහ පාලන 
පතිපත්ති කියාත්මක කිරීම සඳහා ගත් පියවරක් වශෙයනුයි. 
ෙමෙතක් කල් අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් අවම ලැබීම් 
සීමාව තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 5යි. අද එය රුපියල් මිලියන 1.5 
දක්වා අඩු කිරීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල අපි 
දැක්කා ෙම් රජය ගැන, රාජ්ය යන්තණය ගැන විශ්වාස කරලා, 
රජය ෙගන යන දූෂණ විෙරෝධී වැඩ පිළිෙවළ ගැන විශ්වාස කරලා 
ෙබොෙහෝ අය අල්ලස් ෙකොමිසම ෙවත පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට 
කටයුතු කළ බව. ඒ නිසා නඩු පමාණය ශීඝෙයන් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  නඩු අවසන් වීම කඩිනම් ෙවලා නැති නිසා නඩු 
භාණ්ඩ වශෙයන් පාවිච්චි කරන මුදල් උසාවිය තුළ තැන්පත් කිරීම 
වැඩි වී තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ගත් තීරණය තුළින් අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කටයුතු 
කිරීෙම්, චකිතයක් නැතිව කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව ලැෙබනවාය 
කියන එක විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා යහ පාලනය 
ස්ථාපිත කිරීමට ෙගන යන ෙම්  කියා මාර්ගය ගැන විෙශේෂෙයන්ම  
රජයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉතිහාසෙය් අල්ලස් පිළිබඳ වැඩිම නඩු 
පමාණයක් පවරා තිෙබන්ෙන් 2015 අවුරුද්ෙද්යි. නඩු පමාණය 
108ක්. හැබැයි, ෙම් අවුරුද්ද තුළ විසඳා තිෙබන නඩු පමාණය 
52යි. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන දිහා බැලුවාම අපට ෙත්ෙරනවා, නඩු 
පැවරුවාට ඒ සඳහා ෙවනම අධිකරණයක් පත් කර ගන්ෙන් නැතිව  
නැහැ කියන එකයි.    පසු ගිය රජයන් යටෙත් තිබුණු යන්තණය 
මදියි කියන එක. 2016 වර්ෂ  ෙය් සිට අද දක්වා ෙම් ෙකොමිෂන් 
සභාවට අල්ලස් සම්බන්ධ පැමිණිලි 616ක් ලැබී තිෙබනවා. 
සාර්ථකව වැටලීම් 299ක් කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
නිලධාරිනුත් මදියි කියන එක ෙමතැනදී පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. 
පැවරූ  නඩු සංඛ්යාව 490යි.  2010 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා කාලය 
තුළ විසඳා තිෙබන නඩු සංඛ්යාව 285යි. ෙම් කාලය තුළ නඩු 
490ක් පවරා තිෙබන අතර, විසඳා තිෙබන නඩු සංඛ්යාව 285ක් 
වුණාම දිගින් දිගටම නඩු ෙගොඩගැසීම සිද්ධ ෙවනවාය කියලා 
විෙශේෂෙයන්ම අපට ෙපෙනනවා. ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව සඳහා 
නිලධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී ඒ අයට ස්වාධීන කමයක් නිර්මාණය 
කර ෙදන්නය කියා. ෙමොකද, ෙම් සඳහා සුවිෙශේෂ නිලධාරින් 
අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් සඳහා ෙවනම අධිකරණයක් ඇති කිරීම 
තුළින්  ෙම් රට අල්ලසින්, දූෂණෙයන්, වංචාෙවන් ෙතොර රටක් 
කරන්නට යන ගමන සාර්ථක කර ගන්නට අපට පුළුවන් ෙවනවා 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට 
සාමාන්යෙයන් වර්ෂයකට ලැෙබන්ෙන් පැමිණිලි 500කට අඩු 
පමාණයක්. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් මෑත ඉතිහාසෙය් වැඩිම 
පැමිණිලි සංඛ්යාවක් ලැබී තිෙබන්ෙන් 2015 වර්ෂෙය්දීයි. ඒ 
පැමිණිලි සංඛ්යාව 1,512ක්. 2016 වර්ෂෙය් පැමිණිලි 1,234ක් ලැබී 

තිෙබනවා. ෙම් විධියට පැමිණිලි ලැබුණත්, මෑත ඉතිහාසෙය් වැඩිම 
නඩු  සංඛ්යාවක් පැවරිලා තිෙබන්ෙන් 2016 අවුරුද්ෙද්යි. ඒ නඩු 
සංඛ්යාව 25ක්. ෙමච්චර පැමිණිලි ලැබුණත්, නඩු පැවරිලා 
තිෙබන්ෙන් 25යි. 2014 වර්ෂෙය්දී නඩු පැවරිලා තිෙබන්ෙන් 
එකයි. 2013 වර්ෂෙය්දී අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් නඩු පවරා තිෙබන්ෙන් එකයි. 2016 
වර්ෂෙය්දී නඩු 25ක් වත් පැවරිලා තිෙබනවා. නමුත්, ඒ අවුරුද්ෙද් 
නඩු 25ක් පැවරුණත්, අවසන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක නඩුවයි. එම 
නිසා ෙමතැන ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, දැන් ෙම් රෙට් 
ජනතාව යහ පාලන යන්තණය ෙකෙරහි විශ්වාස තබා තිෙබනවා. 
රාජ්ය යන්තණය ගැන, අධිකරණය ගැන ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
විශ්වාසය තබා තිෙබනවා. ඒ ආයතනවලට ෙද්ශපාලන අත 
ෙපවීමක් නැහැයි කියලා ජනතාව විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා රෙට් 
ජනතාව ෙම් ආයතනවල පිහිට පතනවා. ඒ නිසා 
ඒකාධිපතිභාවෙයන් මිදී අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙගන යන 
පරිවර්තනය සඳහා ෙවනම උසාවියක් ඇති කරලා නඩු කඩිනම් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් සඳහා ස්වාධීන කාර්ය මණ්ඩලයක් 
බඳවා ගන්න ඕනෑ. ෙම් ආයතනවලට ආවාට ගියාට කාර්ය 
මණ්ඩලය බඳවා ගන්න බැහැ. ඒ කාර්ය මණ්ඩලය ගැන ෙහොඳ 
චරිත සහතිකයක් ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙපොලීසිය 
හරහා ෙමතැනට බඳවා ගන්ෙන් නැතිව, ස්වාධීනව බඳවා ගන්න 
පුළුවන් කියාදාමයක් නිර්මාණය කරලා තවදුරටත් ෙම් ආයතනය 
ස්වාධීන ආයතනයක් බවට පත් කිරීම වඩාත් ෙහොඳයි කියලා මම 
හිතනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබී ඇති 
දූෂණ සම්බන්ධ පැමිණිලි සංඛ්යාව 5,062යි. නමුත්, නඩු පවරා 
තිෙබන්ෙන් පැමිණිලි 57කට පමණයි. විසඳා අවසන් ෙකොට 
තිෙබන්ෙන් නඩු 12යි. මම කියන ෙද් ෙම් හරහාත් තහවුරු 
ෙවනවා. විමර්ශනය කිරීම සඳහා පැමිණිලි 3,000කට වැඩිය  ෙම් 
වන ෙකොට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා කියලායි අපට ෙතොරතුරු ලැබී 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම වත්කම් ෙදස බැලුෙවොත්, ෙම් කාලෙය් 
ෙලෝක ඉතිහාසයට ෙම් වත්කම් එකතු ෙවලා තිෙබනවා. රාජ්ය 
මුදල් වංචා කරලා කරපු දූෂණ කියාවලිය තුළ වත්කම් ෙපන්වා 
ගන්න බැරිව ෙම් රෙට් රාජ්ය නායකයන් දඟලන කාලයක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට තමුන්ෙග් වත්කම්, ආදායම් ෙපන්වා 
ගන්න බැහැ. උදාහරණයක් හැටියට අද තිෙබන අලුත්ම කථාව 
ෙලසට ෙඩ්සි ආච්චිෙග් මැණික් මල්ල ගත හැකියි. පසු ගිය කාල 
වකවානුෙව් හිටපු රාජ්ය නායකයාෙග් පුතාෙග් ආච්චිෙග් ෙගදරට 
කවුද ෙහොෙරක් ඇවිත් මැණික් මල්ලක් තියලා ගිහිල්ලා. ෙවන 
ෙහොරු ඇවිල්ලා ෙගදර තිෙබන බඩුයි අරෙගන යන්ෙන්. නමුත්, 
ෙම් ෙහොරා ඇවිල්ලා මැණික් මල්ලක් තියලා ගිහිල්ලා.  එෙහම 
කථාවක් තිෙබනවා. ඒ ෙහොරා මැණික් මල්ලක් තියලා ගිහිල්ලා, 
ඊළඟ දවෙසේ ඇවිල්ලා සල්ලි මල්ලක් දීලා මැණික් මල්ල 
ඉල්ලාෙගන ගිහිල්ලා. ඒෙකන් තමයි ඉඩම අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  
ෙම් රෙට් ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙත්ෙරනවා, ඒක මුසාවක්ද, ෙගොතපු 
කතන්දරයක්ද කියන එක. නමුත්, එවැනි පශ්න අද ෙම් රෙට් 
උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මම හිතනවා, වත්කම් අංශය 
පිළිබඳවත් අපි වැඩි සැලකිල්ලක්  දක්වන්න ඕනෑ බව.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද අයිතිකරුවන් නැති ඉඩම් 
තිෙබනවා. මා නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් තිෙබන බියගම 
ආසනය තුළ අක්කර 20කුයි, මාළිගාවකුයි තිෙබනවා. හැබැයි, 
අයිතිකරුෙවක් නැහැ. ඒ මාළිගාව හැදුෙව් කවුද, වැඩ කරපු 
බාස්ලාට පඩි දුන්ෙන් කවුද, ඒකට ආෙව් සහ ගිෙය් කවුද කියන 
සියලු විස්තර ජනතාව දන්නවා. නමුත්, ලිපි ෙල්ඛන අනුව 
බැලුෙවොත් අයිතිකාරෙයක් නැහැ. අද ඒ මාළිගාව රාජ්ය සන්තක 
කරලා ෙවන්ෙද්සි කර එම මුදල් ටික ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු 
කර තිෙබනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව තිෙබන්ෙන් විනාඩි තුනක් 

පමණයි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, විනාඩි 10ක් ෙවන් කර තිෙබනවා 

කියලායි කිව්ෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්, විනාඩි 3ක කාලයක්.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, දූෂණෙයන් උපයා ගත්ත සල්ලිවලින් 

ගත්තු, වංචා කරපු සල්ලිවලින් ගත්තු ෙකෝටි ගණන් වටිනා ෙද්පළ 
ගැන අපට කථා කරන්න තිෙබනවා.  මෑත ඉතිහාසය ගත්ෙතොත් 
දූෂණ පිළිබඳව වැඩිම පැමිණිලි සංඛ්යාවක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
2015දීයි. ඒ, පැමිණිලි 307යි. 2016දී පැමිණිලි 238යි. 2015දී සහ 
2016දී පැමිණිලි 545ක් ලැබුණත් විමර්ශනය කරලා නඩු පවරා 
තිෙබන්ෙන් පැමිණිලි 32කට විතරයි. 2010 සිට ෙම් දක්වා ලැබී 
තිෙබන පැමිණිලි සංඛ්යාව බැලුෙවොත් 1,354යි. නමුත්, නඩු පවරා 
ඇති සංඛ්යාව 41යි. ගරු කථානායකතුමනි, ඒෙකන් අපට 
ෙපෙනනවා, ෙමතැන ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබන බව. අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් පධාන අරමුණක් තමයි, දූෂණය සහ වංචාව මුලින් 
උපුටා දැමීම. පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් ෙම් සඳහා තැනක් දුන්ෙන් 
නැහැ; උසාවි ශක්තිමත් කෙළේ නැහැ. එම නිසා ජනතාව උසාවි 
ගැන විශ්වාස කෙළේත් නැහැ. නඩු විසඳුෙව් කැලෑ නීතිෙයන්. සුදු 
වෑන් ඇවිල්ලා නඩු විසඳුවා. සුදු වෑන් ගමට ඇවිල්ලා මරණීය 
දණ්ඩනය දුන්නා. එෙහම නැත්නම්, අවි ෙපන්වන්න ගිහිල්ලා, 
ෙපොලීසිය ඇතුෙළේදී, මරණීය දණ්ඩනය දුන්නා. අද ෙම් යහ පාලන 
පතිපත්තිය තුළ පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අපි තව 
ෙවෙහසී කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි ෙම් කටයුතු 
ෙකොච්චර ෙහොඳ හිතින් කළත් ෙම් යන්තණය ශක්තිමත් කරන්න 
අපි විෙශේෂෙයන්ම කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන් වත්මන් 
රජය වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් හදලා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව පිහිෙටව්වා. ජනාධිපතිවරයාට 
තිබුණු ඒකාධිපති බලතල නැති කරලා ව්යවස්ථාදායකයට බලතල 
පැවරුවා. එම නිසා ෙම් රෙට් අද පජාතන්තවාදය කියාත්මක 
වනවා. අපි ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ෙම් රෙට් නිර්මාණය කළා. 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවත් ඒ වාෙග් 
හදපු ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවක්. අද ඒ ෙකොමිෂන් සභාව 
ශක්තිමත්ව වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒකයි අද වැඩි පැමිණිලි 
ගණනක් ලැෙබන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් සිට ගත්තාම වැඩිම පැමිණිලි 
ගණනක් මෑත කාලෙය් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ෙමොකද, 
ජනතාවට විශ්වාසයක් තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත 
ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කළා. එම නිසා "නඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග් - බඩුත් 
හාමුදුරුවන්ෙග්" කියන ආකල්පෙයන් මිදිලා ෙද්ශපාලනඥයන් 
ෙහෝ ෙව්වා, රජෙය් නිලධාරින් ෙහෝ ෙව්වා වීදුරු ෙගයක් තුළ 
ඉඳෙගන වැඩ කරන තත්ත්වයට අද පත් කරලා තිෙබනවා. සියලු 

කටයුතු විනිවිදභාවෙයන් යුතුව කරන තත්ත්වයකට අද පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අද ජනතාවට ෙහොස්ස ළඟින් මැස්සා ගියත් කෑ 
ගහන්න උද්ෙඝෝෂණය කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ෙම් රෙට් 
නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා මම අවසාන වශෙයන් ෙමම 
ගරු සභාවට ෙයෝජනාවක් කරනවා, - ෙම් සඳහා පැමිණිලිකාරයාට 
වාසියක් නැහැ. පැමිණිලිකාරයාට අවුරුදු ගණනක් ෙකොළඹ එන්න 
තිෙබන නිසා නඩුව අත්හරිනවා. - අල්ලස් හා දූෂණ නඩු ඉතා 
කඩිනමින් විසඳීම සඳහා ෙවනම අධිකරණයක් පිහිටුවන්න  
කියලා. ෙමය ෙකොළඹ විතරයි තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙමය දිස්තික් 
මට්ටමට ෙගනයන්න හැකි වන ෙසේ යම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරලා ෙමම යන්තණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අපි පියවර ගත 
යුතුයි කියලා ෙයෝජනා කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

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

මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා.  

ඊට පථමෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්  කථානායකතුම [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] මූලාසනාරූඪ 
විය. 

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

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

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, I rise to a point of Order.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම්  point of Order 
එක ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමාම ආසනෙය් 
හිටියා නම් තමයි ෙහොඳ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද point of Order  එක?  
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර 

නිෙයෝග  136 හා 137  පිළිබඳව මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. සභා ගර්භය සහ පාර්ලිෙම්න්තු භූමිය පිළිබඳව තීන්දු 
තීරණ ගැනීෙම් අයිතිය තිෙබන්ෙන් කථානායකවරයා සතුවයි. 
එදා, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සභාෙවන් ෙනරපපු දවෙසේ 
එතුමන්ලා මාධ්ය සාකච්ඡා පැවැත්වීම සඳහා කමිටු කාමර සහ  
විවිධ ස්ථාන ඉල්ලනු ලැබුවා. නමුත්, පාර්ලිෙම්න්තුවටම සම්බන්ධ 
ජයන්තිපුර රථ ගාෙල් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මැතිතුමන්ලා ඇතුළු කණ්ඩායමක් මාධ්ය හමුවක් 
පැවැත්වූවා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා දැන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 

පකාශ කළත්,  ෙමය අද දවෙසේ  සාකච්ඡා කිරීමට හැකි පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා අපව දැනුවත් කළ බව මම 
කථානායකතුමාට කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි. මම 
ඔබතුමාෙග් පකාශය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරලා, ගරු 
කථානායකතුමාට කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] මීළඟට, ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.03] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 

විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් 
සීමාවන් පතිෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳව ෙයෝජනාව අද ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් අල්ලස, දූෂණය, සහ අපරාධ පිළිබඳව 
වඩාත් වැඩිෙයන් සාකච්ඡාවට බඳුන් වන, වඩාත් වැඩිෙයන් 
අවධානය ෙයොමු වන කාලයකයි අද අප කටයුතු කරමින් 
සිටින්ෙන්. අපි ෙම් සාකච්ඡාව පටන් ගන්න ෙකොට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිසිදු අමාත්යවරෙයක් ෙම් සභාව තුළ 
ෙනොමැතිවීෙමනුත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන් ෙදෙදෙනකු පමණක් 
සිටීෙමනුත් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, අල්ලස් පිළිබඳ ෙමොන තරම් 
උනන්දුවකින් යුතුව ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවාද කියන වගයි. 
[බාධා කිරීමක්] වැඩිපුරම අල්ලස් පිළිබඳ උනන්දුවක් තිෙබන එක 
තමයි අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අල්ලස පිළිබඳව 
වැඩිෙයන්ම මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්දී කථා බහට ලක් වුෙණ් 2015 
ජනවාරි මාසෙය් 08වැනිදා  පැවැති මැතිවරණයට අදාළ කාලෙය්යි. 
ඒ ආකාරයට අල්ලස ගැන මැතිවරණ ෙව්දිකාවල සාකච්ඡාවට 
බඳුන් වුණත්,  ෙලෝක දූෂණ දර්ශකයන්ට අනුව 83වැනි ස්ථානය 
ෙහොබවනු ලැබූ ශී ලංකාව, අද  95වැනි ස්ථානය දක්වා පහළට 
යාමක් සිදුෙවලා තිෙබනවා. වංචා, දූෂණ අවම කරන්න මැදිහත් 
ෙවච්ච රාජ්යයක් ෙවනුවට, ෙම් ෙකටි කාලය ඇතුළතදී  වංචා, 
දූෂණ වඩාත් වැඩිෙයන් වර්ධනය කරමින්, ඒ සඳහා මැදිහත් 
ෙවමින්, අල්ලස හා දූෂණය තමන්ෙග් පැවැත්ම බවට පත් කර 
ගත්ත රාජ්ය පාලනයක් ෙගොඩනැඟී ඇති බව බව තමයි ෙමම 
දර්ශකයන්ෙගන් ඉතා ෙහොඳින් ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් 
අල්ලස පිළිබඳවත්, දූෂණය පිළිබඳවත්, අපරාධ පිළිබඳවත් වැදගත් 
ආයතනයන් කිහිපයක් පිහිටුවා තිෙබනවා. එයින් පධාන එකක් 
තමයි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව. 
අෙනක, මූල්ය අපරාධ පිළිබඳ ෙගොඩනඟන ලද, ෙපොලිස් මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය. ඒ වාෙග්ම තමයි, බරපතළ 
අපරාධයන් පිළිබඳ පරීක්ෂණය කිරීමට තිෙබන, අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ඒ නිසා ඕනෑම රටක වංචාව, දූෂණය, නාස්තිය 
අවම කරන්න නම්, අපරාධයන් අවම කරන්න නම්, ෙමම 
ආයතනවල සකියභාවය සහ ෙමම ආයතනවලට මැදිහත්වීම 
අතිශය වැදගත් ෙකොට සලකනවා. නමුත් අද සිදුෙවමින් 
තිෙබන්ෙන් කුමක්ද? ෙම් වන විට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
මුළුමනින්ම අකර්මණ්ය වූ ආයතනයක් බවට පත්වී තිෙබනවා.  

ඔබතුමාට මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. 2015 
ෙපබරවාරි මාසෙය් සිට 2016 ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා අල්ලස් 

ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරිය හැටියට කටයුතු කෙළේ, දිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහ 
කියන මහත්මියයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1994දී 
පනතක් ෙගනැල්ලා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව  ඇති කර සැලකිය යුතු කාලයක් ගත ෙවලා 
තිබුණත්, ෙම් රෙට් ෙතෝරු ෙමෝරු වර්ගෙය් වංචනිකයන්, දූෂිතයන් 
ෙමම අල්ලස් දැලට ෙකොටු වුෙණ් නැහැ. 

ෙමයට හැම දාමත් ෙකොටු ෙවමින් සිටිෙය්, සාමාන්ය රාජ්ය 
ෙසේවෙය් කාර්යාල කාර්ය සහායකවරෙයක්, එෙහම නැත්නම් 
ෙපොලීසි  ෙය් පහළම මට්ටෙම් වැඩ කටයුතු කරන 
ෙකොස්තාපල්වරෙයක්, එෙහම නැත්නම් ගෙම් වැඩ කරන ගාම  
නිලධාරි මහත්මෙයක්. ෙමවැනි අය තමයි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් දැලට ෙකොටු වුෙණ්. හැබැයි 
දිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහ මහත්මිය ෙම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරිය හැටියට කටයුතු කරන කාලෙය්, පළමුවන 
වතාවට හිටපු අමාත්යවරුන් 4ෙදනකුට, -විෙශේෂෙයන්ම හිටපු 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයකුට, හිටපු පාරිෙභෝගික කටයුතු 
අමාත්යවරයකුට, හිටපු වරාය අමාත්යවරයකුට, හිටපු ජනමාධ්ය 
අමාත්යවරයකුට- විරුද්ධව මුදල් අවභාවිතය පිළිබඳව පරීක්ෂණ 
සිදු ෙකොට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් පැමිණිලි ෙගොනු කරලා තිෙබනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් හිටපු අමාත්යවරුන් 
4ෙදනකු පිළිබඳව පළමුවන වතාවට අධිකරණෙය් නඩු ෙගොනු 
කරලා තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි. හිටපු මන්තීවරයකුටත් 
විරුද්ධව නඩුවක් පවරා තිෙබනවා. ඒ මන්තීවරයා ගැන 
ඔබතුමන්ලා කවුරුත් දන්නවා. අමාත්යවරයකුටත් වඩා වැඩිෙයන් 
බලය උපෙයෝගී කර ගන්නා ලද, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
අමාත්යවරයාෙග් බලයද ඉක්මවා යන ලද පුද්ගලයාටත් විරුද්ධව 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
නඩුවක් පවරා තිෙබනවා.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එෙතක් හාල් මැස්සන් 
පිටුපස හඹාෙගන ගිය අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව පළමුවන වතාවට ෙතෝරු ෙමෝරු පිටි පස්ෙසේ 
හඹා යන්න පටන් ගත්තා. එහි වැදගත්ම කාර්යය වන්ෙන්, අෙප් 
රෙට් කුපකට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයාටත්, හිටපු නාවික හමුදාපතිවරුන් 3ෙදනාටත් 
විරුද්ධව පළමුවන වතාවට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් අධිකරණෙය් පැමිණිලි ෙගොනු කිරීමයි. 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ෙව්වා, අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙව්වා, එෙසේ නැත්නම් මූල්ය අපරාධ පිළිබඳ 
ෙවනත් ආයතනයන් ෙව්වා ෙම් කිසි ආයතනයක් කවදාවත් හිටපු 
අමාත්යවරයකුට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් ෙගොනු කරලා නඩුවක් 
පැවරුෙව් නැහැ. හැබැයි පළමුවන වතාවට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් හිටපු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරිය 
දිල්රු◌කු්ෂි ඩයස් විකමසිංහ මහත්මිය සමත් වනවා, වර්තමාන 
ආ ණ්ඩුව නි ෙයෝජනය කරන අමාත්යවරයකුට විරුද්ධවත් 
අධිකරණෙය් නඩුවක් ෙගොනු කරන්න. ඉන් ෙනොනැවතී වර්තමාන 
ආණ්ඩුෙව් නිරන්තරෙයන් කට මැත ෙදොඩවන අමාත්යවරයකු 
පිළිබඳව පරීක්ෂණ කටයුතුත් අවසන් කරලා තිබුණා.  

ඒ වාෙග්ම හිටපු රාජ්ය අමාත්යවරෙයකුට -වර්තමාන 
ආණ්ඩුෙව් රාජ්ය අමාත්යවරෙයක් හැටියට කටයුතු කරපු 
ෙකෙනකුට- විරුද්ධවත් පැමිණිලි විභාග කරලා අවසන් කරලා 
තිබුණා. ඒවා නියත වශෙයන්ම පැමිණිලි ෙගොනු කිරීෙම් අදියරට 
ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම හිටපු අමාත්යවරෙයකුට විරුද්ධව 
සියලු කරුණු විමර්ශනයට ලක් කරලා, පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් 
කරලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම හිටපු මන්තීවරෙයකුට විරුද්ධවත් 
පරීක්ෂණ දියත් කරලා තිබුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මන්තීවරෙයක් කිව්වාට 
ඔහුට මන්තීවරෙයකුෙග් බලය ෙනොෙවයි තිබුෙණ්. පියාෙගන් 
උරුම කර ගන්නා ලද බලය මත උප ජනාධිපති ධුරය බලය තමයි 
ෙහබවූෙව්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් පළමුවන 
වතාවට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
ධනවත්, බලවත් අයට එෙරහිව නීතිය කියාත්මක කරන්න පටන් 
ගත්තා. ඒක ෙනොෙවයිද, 2015 ජනවාරි 08වන දා ලබා දුන් 
ජනවරෙමන් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්? තමන්ට වුවමනා 
අය දඩයම් කිරීෙම් ෙමවලමක් හැටියට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව සහ අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමෙහයවනවා ෙවනුවට තරාතිරම ෙනොබලා 
හැම ෙදනාටම පරීක්ෂණ සිදුෙකොට අධිකරණය හමුවට පමුණුවා 
දඬුවම් ලබා දීම තමයි 2015 ජනවාරි 08වන දායින් පසුව 
ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාව වුෙණ්. හැබැයි ජනතාවෙග් ඒ අෙප්ක්ෂාව 
මුළුමනින්ම පසුපසට හරවා එයට පා පහරක් එල්ල ෙකොට අල්ලස් 
 ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරිය ඉල්ලා අස්වන තත්ත්වයකට පත් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව මූලික වශෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පමණක් බැඳී තිෙබන ආයතනයක්. එය, මුදල් පිළිබඳව වාෙග්ම 
සියලු කටයුතු සම්බන්ධෙයන් වග කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට. 
හැබැයි පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කිව යුතු අල්ලස්  ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරියට ඉල්ලා 
අස්ෙවන්න සිදුවීම පිළිබඳව ආණ්ඩුව විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පකාශයක් කළ යුතුව තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
එය ෙපෞද්ගලික ෙහේතුවක් ෙනොවන බව ඉතා පැහැදිලියි. එය 
ෙද්ශපාලනික ෙහේතුවක්. පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කිව යුතු 
ආයතනයක් වන අල්ලස්  ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරිය ඉල්ලා අස්වූවාට පසුව, එතුමිය 
ඉල්ලා අස්වුෙණ් ඇයි කියන එක පිළිබඳව අගාමාත්යවරයා විසින් 
ෙහෝ සභානායකවරයා විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු 
ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණා.  

මා අවස්ථා කිහිපයකදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විමසා සිටියා, 
ඇය  ඉල්ලා අස්ෙවන්න ෙහේතු භූත වූ කරුණු කවෙර්ද කියලා. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පමණක් වග කියන ආයතනයක අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරිය ඉල්ලා අස් වීම පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 
හැටියට අප දැනගත යුතු නැද්ද? සභානායකතුමනි, අල්ලස්  ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරියට ඉල්ලා අස්වීමට සිදුවීම පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා 
තවමත් ෙම් සභාවට -පාර්ලිෙම්න්තුවට- පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කර 
නැහැ. 

හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැහැදිලි කිරීමක් සිදු ෙනොකර තිබුණත්, සිදු වන භාවිතයන් අනුව 
අවශ්ය වී තිෙබන්ෙන් කුමක්ද කියලා දැන් පැහැදිලියි. එම අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්තුමිය ඉල්ලා අස් වූවාට පසුව නැවත අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයකු පත් කරනු ලැබුවා. දැන් එම ධුර කාලයට මාස 
පහකට ආසන්න කාලයක් ගත ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ද 
ඇතුළතම පවරා තිෙබන්ෙන් එක නඩුවක් බව 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීවරයකු දැන් ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් 
කිව්වා. ෙම් අවුරුද්දටම එක නඩුවයි පවරා තිෙබන්ෙන් කියලා ඒ 
මන්තීවරයා කිව්වා.  ඒ කියන්ෙන්, මාස 5කට එක නඩුවක් 
පමණක් පවරපු ආයතනයක් බවට අද අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ  ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පත් වී තිෙබනවා.  

වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් අමාත්යවරයකු සහ රාජ්ය අමාත්යවරයකු 
පිළිබඳව දියත් ෙවමින් තිබුණු විමර්ශන කටයුතු අවසන් වී තිබුණා. 

නඩු පැවරීමට ආසන්න ෙමොෙහොෙත් තමයි හිටපු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්තුමියට ඉල්ලා අස් ෙවන්න සිද්ධ වුෙණ්. නමුත්, මාස 5ක් 
යනතුරු ඔවුන්ට විරුද්ධව පැමිණිලි ෙගොනු ෙකොට නඩු පැවරීමක් 
සිදු ෙනොකෙළේ ඇයි කියලා අපි දැන ගන්න කැමැතියි. ඒක තමයි 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරිය ඉල්ලා අස් කිරීම සඳහා තිබුණු ෙද්ශපාලන 
ෙපළඹවීම. එෙසේ ෙනොවන්ෙන් නම් මන්තීවරු ෙදෙදනකු සහ හිටපු 
ජනාධිපති ආර්යාව සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කර 
තිබියදීත් ඒ කිසිවක් අද වනතුරුත් අධිකරණය හමුෙව් නඩු ෙගොනු 
කිරීමකට භාජනය ෙනොෙවන්ෙන් ඇයි? ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑකම තිබුණා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව අකර්මණ්ය කරන්න. අකර්මණ්ය 
කරන්න නම් එහි අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරිය ෙනරපා හැරීෙම් 
වුවමනාව තමුන්නාන්ෙසේලාට පැන නැඟුණා. ඒ අනුව, අද වන 
ෙකොට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
අකර්මණ්ය වුණු, බිඳ වැටුණු ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා 
හමාරයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙදන ලද ජනවරමට අනුව කටයුතු කරනවා ෙවනුවට, ඒ 
ජනවරමට පටහැනි ෙලස කටයුතු ෙකොට, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව අකර්මණ්ය කරන ලද 
ආයතනයක්  බවට පත් ෙකොට තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ඉතා වගකීෙමන් 
කියන්න කැමැතියි, ෙම් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව යම් කාලවකවානුවල ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් 
ෙවනුෙවන් උපෙයෝගී කර ගත් බව. තමන්ට අවනත ෙනොවන 
අමාත්යවරයකු ඉන්නවා නම් ඒ අමාත්යවරයා පිළිබඳ ලිපිෙගොනුව 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත 
යවනවා. ලිපි ෙගොනුව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත යැව්වාට පසුව ඒ අමාත්යවරයා හීලෑ 
ෙවනවා. ඒ නිසා අමාත්යවරු හීලෑ කර ගැනීෙම් ෙමවලමක් 
හැටියට තමයි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව උපෙයෝගී කර ගත්ෙත්. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු 
අමාත්යවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා නම් මටත් වඩා 
ෙහොඳට ඒ ගැන එතුමා කියාවි. අමාත්යවරු ෙමල්ල කර ගැනීම 
සඳහා  කරන ෙද්ශපාලන බලපෑමක්, ෙද්ශපාලන ෙමවලමක් 
බවට ෙම් ආයතනය පත් කර ගත් ඉතිහාසයක් තිබුණා. අදත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කමානුකූලව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන 
වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් හසුරවමින් තිෙබනවා. 

ඒ නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අමාත්යවරෙයකු පිළිබඳ 
පශ්න පටන් ගන්නෙකොට, ධනවත්-බලවත් අයට එෙරහිව 
පරීක්ෂණ පටන් ගන්නෙකොට ඒ අයට තනතුරු දමා යන්න සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්.  ඒ නිසා අදත් ෙම් ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන් අන් 
කවරක්වත් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අෙප් 
රෙට් හැම දාමත් ධනවත්-බලවත් අයට නීතිය කියාත්මක වුෙණ් 
නැහැ. දුප්පත්-දුබල අයට නීතිය කියාත්මක වුණා. ෙමම තත්ත්වය 
තමයි අද මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් 
මුදල් වැඩි කරනවාද අඩු කරනවාද, ඒ සීමා ෙවනස් කරනවාද 
නැද්ද කියන සාධකෙය් ෙනොෙවයි වැදගත්කම තිෙබන්ෙන්. 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතකින් පවරා තිෙබන බලය අනුව කටයුතු 
කිරීම සඳහා අවශ්ය  නිදහස, ඉඩකඩ   හදා දීලා තිෙබනවාද, 
ආණ්ඩුවක් හැටියට එම ආයතනය මුළුමනින්ම අකර්මණ්ය ෙකොට, 
විනාශ ෙකොට තිෙබනවාද කියන පරීක්ෂණය තමයි අද අප හමුෙව් 
තිෙබන්ෙන්. ඉන් ෙනොනැවතී පරීක්ෂණ ගණනාවක් කරන්න 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම වරාෙය් සිදු 
වූ පාෙඩෝ රථ වංචාව පිළිබඳව, බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව,  
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ෙදෙකෝටි දසලක්ෂය ගණෙන් මාසයකට කුලිය ෙගවමින් මාස 
දහයකට ආසන්න කාලයක් දවසක්වත් පදිංචි ෙවන්ෙන් නැතුව 
තබා ෙගන සිටින කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙගොඩනැඟිල්ල  
පිළිබඳව,  පුනරුත්ථාපන අමාත්යාංශයට building එකක් ගැනීම 
පිළිබඳව ආදී වශෙයන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් අමාත්යවරුන්, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරුන් තමන්ෙග් බලතල උපෙයෝගී කර ගනිමින් කර 
තිෙබන වංචා දූෂණ පිළිබඳව පැමිණිලි විශාල පමාණයක් අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව හමුෙව් තිෙබනවා. 
අද ඒ කිසිවක් පිළිබඳ පරීක්ෂණ දියත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? 
හිටපු අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඇමතිවරෙයකුට 
විරුද්ධව නඩුවක් පැවරුවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ඇමතිවරුන් ෙදෙදෙනකුට නඩු පැවරීම සඳහා කටයුතු කරමින් 
සිටියා නම්, ඒ විධියට කියාත්මක කරමින් තිබුණු අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව තමුන්නාන්ෙසේලා 
විසින්ම අද අකර්මණ්ය ෙකොට, නිදාශීලි ආයතනයක් බවට පත් 
ෙකොට තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පවරා තිෙබන 
බලතල අනුව ෙම් ආයතනය සකිය කිරීමට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
මැදිහත්වීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවාය කියා අපි විශ්වාස කරනවා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි  , ෙමම වංචා, දූෂණ පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා වන පධාන ආයතනයක් හැටියට තමයි 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙගොඩනගනු ලැබුෙව්. ෙම් 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් අත්දැකීම් බහුල සහ 
පරීක්ෂණ පිළිබඳව විශ්වාසයකින් යුතුව කටයුතු කරපු 
අධ්යක්ෂවරෙයක් සිටියා. තමුන්නාන්ෙසේලා කිසිදු පැහැදිලි 
කිරීමකින් ෙතොරව එම අධ්යක්ෂවරයා ෙමොණරාගලට මාරු කර 
යැව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා 
පැමිණිලි විශාල සංඛ්යාවක් ලැබී තිබියදී, එම පරීක්ෂණවලට 
නායකත්වය ෙදමින් එයින් සමහර පරීක්ෂණ සියයට 20 දක්වාද, 
සමහර පරීක්ෂණ සියයට 30 දක්වාද, සමහර පරීක්ෂණ සියයට 60 
දක්වාද යනාදී වශෙයන් සිදු කරමින් තිබියදී එහි අධ්යක්ෂවරයා 
වන ශාන්ත - [බාධා කිරීමක්] ඔව්, DIG. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ 
අධ්යක්ෂවරයා  මාරු කරලා යැව්වා. මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසෙය් අධ්යක්ෂවරයා මාරු කරන්න ෙහේතු වුෙණ් 
ෙමොකක්ද කියලා මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් දැනගන්න 
කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඕනෑම 
පරීක්ෂණයකට  මූලිකත්වය ෙදන අයට තමයි එම පරීක්ෂණය 
අවසානය දක්වා ෙගන යා හැකි වන්ෙන්. ඒ පරීක්ෂණෙය් කටයුතු  
ෙවනත් කවර ෙහෝ ෙකෙනකුට අලුතින් භාර ෙදනවා නම්, නැවත 
එම පරීක්ෂණෙය් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහාම සැලකිය යුතු 
කාලයක් ගතෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා එම ආයතන දුර්වල කිරීම 
ෙවනුෙවන් ඒ අධ්යක්ෂ ජනාරාල්වරයා ෙමොනරාගලට මාරු කරලා 
යැව්වා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙවත පැමිණිලි ලබාදීෙම් 
කමෙව්දයක් තිබුණා. ඒ කමෙව්දය අනුව, දූෂණ මර්දන කමිටු 
ෙල්කම් කාර්යාලය ෙවත පැමිණිලි ලැෙබනවා. දූෂණ මර්දන 
කමිටු ෙල්කම් කාර්යාලය විසින් එම පැමිණිලිවල ස්වභාවය අනුව 
යම් පාථමික විමර්ශනයක් කරලා සමහර පැමිණිලි මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට ෙයොමු කිරීමටත්, සමහර පැමිණිලි අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා  විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට  ෙයොමු 
කිරීමටත්, සමහර පැමිණිලි අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙයොමු කිරීමටත් ෙපොලිස්පතිවරයා ෙවත යවනවා. 
ෙපොලිස්පතිවරයා විසින් තමයි ඔහු ෙවත එන පැමිණිලි මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙවත ෙයොමු කෙළේ.  මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය විසින් එම පැමිණිලි විශාල පමාණයක 
මූලික කටයුතු ආරම්භ කරලා පරීක්ෂණ සිදු කරමින් තිබියදී, 
ෙපොලිස්පතිවරයාෙග්ම නිෙයෝග මත එයින් පැමිණිලි 100කට අධික 

පමාණයක් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙයන් ඉවත් 
කරනවා. ෙපොලිස්පතිවරයා විසින් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසය ෙවත ලබාදී තිෙබන පැමිණිලි ඉවත් කිරීමට ෙහේතුව 
කුමක්ද කියලා මම දැනගන්න කැමැතියි. ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනගන්න ඕනෑ. ෙපොලිස්පතිවරයා විසින්ම FCID එක ෙවත යවා 
තිෙබන පැමිණිලි  විභාග ෙවමින් තිබියදී, ෙපොලිස්පතිවරයා 
විසින්ම  එම පැමිණිලි ආපසු කැ ෙඳව්ෙව් ඇයි?  ඒ ගැන ඉතාම 
සාධාරණ සහ බරපතළ සැකයක් මතු වී තිෙබනවා. තමන්ට එකඟ 
ෙනොවන, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලනයත් එක්ක සමගාමී ෙනොවන 
අයෙග් පැමිණිලි ෙපොලිස්පතිවරයා ෙවත ආපසු කැඳවා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කවර ෙහෝ ෙපොලීසියකට 
ලැෙබන පැමිණිල්ලක් නැවත ෙවනත් තැනකට ෙයොමු කිරීෙම් 
හැකියාව ෙපොලිස්පතිවරයාට තිෙබනවාද කියලා අපි අහනවා. 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙවත ලැබී තිබුණු පැමිණිලි 
ෙපොලිස්පතිවරයා විසින් නැවත ෙවනත් තැනකට ෙයොමු කළ 
ෙහේතුසාධක කවෙර්ද කියලා අපි අහනවා.  පැමිණිලි 100කට අධික 
පමාණයක් අද මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙයන් ඉවත් කර 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ ෙකොට්ඨාසය 
භාරව හිටපු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා මාරු කරනවා; ඒ 
ෙකොට්ඨාසයට ලැබුණු පැමිණිලි ඉවත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙවත අද අලුතින් කිසිදු 
පැමිණිල්ලක් එවන්ෙන්ත් නැහැ. 

මාස කීයකින් නව පැමිණිල්ලක් FCID එකට ආෙව් නැද්ද? 
මෑත කාලෙය්දී එක පැමිණිල්ලක්වත් FCID එකට ඇවිල්ලා නැහැ. 
අලුත් කිසිදු පැමිණිල්ලක් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට 
ෙයොමු කරන්ෙන් නැහැ. ඇයි  ඒ? ඒ අලුත් සියලු පැමිණිලි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට එෙරහිව තිෙබන පැමිණිලි. ෙම්ක ෙන් 
යථාර්ථය. තමුන්නාන්ෙසේලාට එෙරහි පැමිණිලි මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙවත ලැෙබන්න පටන් ගන්න ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසය ෙවත නව පැමිණිලි ලබා දීම නතර කරලා තිෙබනවා. 
තිබුණු පැමිණිලිවලිනුත් සියයට අධික පැමිණිලි ගණනාවක් 
විමර්ශනය කරමින් තිබියදී ඉවත් ෙකොට තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් 
කාරණය හරි පැහැදිලියි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අල්ලස, 
වංචාව, දූෂණය, නාස්තිය අවම කරනවා යැයි කියමින් ජනතාවට 
ෙපොෙරොන්දු පිට ෙපොෙරොන්දු ෙදමින් බලයට පත් ෙවච්ච ෙම් 
ආණ්ඩුව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණය පිළිබඳවත්, වංචා  පිළිබඳවත් 
විමර්ශනය කිරීමට තිෙබන ආයතන හා ඒ ආයතනවල පුද්ගලයන් 
අකර්මණ්ය කරමින්, බිඳ වට්ටමින් තම පාලනය දියත් කරමින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද අප ඉදිරිපිට තිෙබන ෙම් ආණ්ඩුව ජනවාරි 
මාසෙය් 08 වැනි දා ජනතාව දුන්  ජන වරමට මුළුමනින්ම 
පතිපක්ෂ ෙලස කටයුතු කරන, ඒ ජනවරමට පිටුපස හරවා කටයුතු 
කරන ආණ්ඩුවක් බවට පත් වී තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අප 
ෙදසට ඉදිරිපස හරවා ෙගන වාඩි වුණාට, අපට ෙපෙනන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පිටුපසයි! ෙම්කයි ඇත්ත කථාව. ෙම්කයි සිදු 
වී තිෙබන්ෙන්. එතැනින් නතර ෙනොවී අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
බරපතළම තර්ජනය අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
එල්ල කරමින් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා අද අෙප් රෙට් ආන්ෙදෝලනයට තුඩු දී 
තිෙබන බරපතළ අපරාධ ගණනාවක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ දියත් 
ෙවමින් තිෙබනවා. තාජුඩීන් ඝාතනය, ලසන්ත විකමතුංග 
ඝාතනය, එක්නැලිෙගොඩ  පැහැර ගැනීම, කීත් ෙනොයාර්  පැහැර 
ගැනීම, රවිරාජ් ඝාතනය, උපාලි ෙතන්නෙකෝන්ට පහර දීම, 
ෙපෝද්දල ජයන්තට පහර දීම, ෙම් රෙට් මාධ්ය ආයතනවලට 
ෙබෝම්බ ගැසීම, මාධ්යෙව්දීන් ඝාතනය කිරීම, මාධ්යෙව්දීන්ට පහර 
එල්ල කිරීම පිළිබඳව බලවත් පැමිණිලි ගණනාවක පරීක්ෂණ සිදු 
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කරමින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, කප්පම් ලබා ගැනීම සඳහා දරුවන් 
පැහැරෙගන යෑම ආදී අෙප් රෙට් කළු දශකෙය් සිදු වී තිෙබන 
දැවැන්තම මිනීමැරුම් සහ අපරාධ පිළිබඳව පරීක්ෂණ දියත් 
ෙවමින් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුවක් හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේලා එම පරීක්ෂණ සඳහා සහාය ලබා ෙදමින්, එම 
පරීක්ෂණ ඉක්මන් කරමින්, එම චූදිතයන් අධිකරණය හමුවට 
ෙගන යමින්, ඔවුන් ජනතාවට ෙහළිදරවු කරමින්, ඔවුන්ට නඩු 
පවරමින් දඬුවම් ලබා දීම සඳහා පයත්න දරනවා ෙවනුවට කරමින් 
තිෙබන්ෙන් එම අපරාධ පරීක්ෂණ අඩපණ කිරීමයි. ඒ බව මා 
වගකීෙමන් කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මැදිහත් වීම 
තිෙබන්ෙන් ලසන්ත විකමතුංගෙග් ඝාතකයන් ෙහොයා ගැනීමට 
ෙනොව, ඒ ඝාතකයන් වසන් කිරීමටයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අරමුණ බවට පත් වී තිෙබන්ෙන් තාජුඩීන්ෙග් ඝාතකයන් ෙහොයා 
ගැනීම ෙනොෙවයි,  තාජුඩීන්ෙග් ඝාතකයන් වසන් කිරීමයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අරමුණ බවට පත් වී තිෙබන්ෙන්  
එක්නැලිෙගොඩෙග් පැහැර ගැනීම ෙසොයා ගැනීම ෙනොව,  පැහැර 
ගැනීම  වසන් කිරීම.  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අරමුණ බවට පත් වී 
තිෙබන්ෙන් කීත් ෙනොයාර්ෙග්, උපාලි ෙතන්නෙකෝන්ෙග්,  
ෙපෝද්දල ජයන්ත ට  එල්ල කළ  බිහිසුණු පහාරයන්ට  හවුල් වුවන් 
ෙසොයා ගැනීම ෙනොෙවයි, වසන් කිරීම. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අරමුණ බවට පත් වී තිෙබන්ෙන් ෙදහිවල පෙද්ශෙයන් පැහැර 
ෙගන  ඝාතනය කරන ලද  තරුණයන් පස් ෙදෙනකුෙග් වග 
උත්තරකරුවන් ෙසොයා ගැනීම ෙනොෙවයි. වසන් කිරීම.  එම නිසා 
අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපනී සිටින්ෙන් ඝාතනයන්ට ලක් වූ 
පාර්ශ්වයන්ට සාධාරණය ඉටු කිරීම ෙවනුවට ඝාතකයන්ෙග් 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවනුයි. ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම 
නිසා ෙම් ආණ්ඩුව ඝාතකයන්ෙග් ආරක්ෂාව සලසන, ඝාතකයන් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින  පාලනයක් බවට පත් වී තිෙබනවා.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මා ඔබතුමාට පැහැදිලි 
ෙලස  එකක් කියන්නම්. අෙප් රෙට්  යුද්ධය අවසන් කිරීෙම් දී  
අෙප් ර ෙට් සෑම හමුදාවක්ම සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ බව 
අපි දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි හැම 
ෙදනාටම යුද්ධය පිළිබඳ අදහසක් තිෙබනවා.  මා ඕ ෙසේතුං  එක 
වෙරක කිව්වා, "යුද්ධය කියන්ෙන් රාතී ෙභෝජන සංගහයක් 
ෙනොෙව්" කියලා. ඒක හරි. යුද්ධය කියන්ෙන් රාතී ෙභෝජන 
සංගහයක් ෙනොෙවයි.  පාර්ශ්වයන් ෙදකක් අතර යුද්ධයක් ඇති 
වුණාම  ඒ පාර්ශ්වයන් ෙදක  තමන්ෙග් පාර්ශ්වය ජයගහණය 
කිරීම ෙවනුෙවන් සදාචාරාත්මක බැමි බිඳ ෙහලනවා. ඒක 
ස්වාභාවිකයි. සතුරා මර්දනය කිරීෙම් විවිධ සටන් උපකම, සතුරාට  
එෙරහි විවිධ උපකම ෙතෝරනවා. ඒක තමයි යුද්ධය. එම නිසා  
යුද්ධය කියලා  කියන්ෙන් ලිඛිත නීතියක සඳහන් වුණු  රාමුවක 
දියත් ෙවන  එකක් ෙනොෙවයි. ඕනෑම යුද්ධයක්  එෙහමයි,  ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒක තමයි යුද්ධයක් නීරස ෙවන්ෙන්; 
ඒක තමයි යුද්ධයක් අපසන්න ෙවන්ෙන්.  ඒක තමයි  යුද්ධයක් 
සදාචාරාත්මක ෙනොෙවන්ෙන්. යුද්ධය කියන වචනය ඇතුෙළේ  ඒ 
සියලු ෙදය සැඟවී තිෙබනවා. කුමක් ෙවනුෙවන්ද? යුද්ධයට මුහුණ 
දී  තිෙබන  පාර්ශ්ව  ෙදකක්  තම  එකිෙනකාෙග් ජයගහණය 
ෙවනුෙවන්  යුද්ධෙය් දී පවත්වා ගතයුතු අවම සීමාවන්  රකින්ෙන් 
නැති බව ෙලෝකෙය්  යුද ඉතිහාසවල අපට ඕනෑතරම් ෙපන්නුම් 
කර තිෙබනවා.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම නිසා සාෙප්ක්ෂ ෙලස,   
නැත්නම් නිරෙප්ක්ෂ ෙලස සාමකාමී යුද්ධයක් අෙප්ක්ෂා කරන 
මිනිස්සු ෙනොෙවයි අපි.  යුද්ධයක් පිළිබඳ ඉතා ෙහොඳ අවෙබෝධයක්, 

යුද්ධයක් සිදු වී ඇති ආකාරය, යුද්ධෙය් දී සිදු වී ඇති  අපසන්න 
ෙද්වල්, යුද්ධෙය් දී සිදු වී ඇති බිහිසුනු ෙද්වල්  පිළිබඳව  අපට 
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යුද්ධයකදී  ජයගහණය කරන 
ලද පාර්ශ්වයන් එම යුද්ධය ජයගහණය කිරීම පිණිස කරන ලද 
ෙමෙහයුම් පිළිබඳවත්  අපට අදහසක් තිෙබනවා.  

එල්ටීටීඊ සංවිධානය තමන්ෙග් පාර්ශ්වෙයන් යුද්ධය 
ජයගහණය කිරීම සඳහා මැදිහත් ෙවනවා වාෙග්ම ශී ලංකා 
ෙපොලීසිය, නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, පාබල හමුදාව යන හැම 
ෙදනාම තමන්ෙග් පාර්ශ්වෙයන් යුද්ධය ජයගහණය කිරීම 
ෙවනුෙවන් විශාල ෙමෙහයක්, විශාල වැඩ කටයුත්තක් කරනවා. 
ඒක ජයගාහී පාර්ශ්වය හැමදාමත් ඇගයීමට භාජනය කරනවා.  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳව ෙනොෙවයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. යුද්ධයකදී සිදුවී තිෙබන සිදුවීම් පිළිබඳව ෙනොෙවයි 
ෙමතැන විවාදය පැන නඟින්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි,  කාලය පිළිබඳව 

ෙපොඩ්ඩක් සැලකිල්ල දක්වන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කියන්න යන්ෙන් 

අත්යවශ්ය කරුණක්. ඒ නිසා මට ෙපොඩි කාලයක් ලබා ෙදන්න.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යුද්ධයකදී එවැනි ෙද් 

පිළිබඳව අපට ඇගයීමකට එන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. හැබැයි, 
යුද්ධයකට මුවාෙවමින්  දරුවන් පැහැර ගනිමින් කප්පම් ගන්නවා 
නම් එවැනි කප්පම් කියාවලියක් කවර යුද්ධයකදීවත් අනුමත 
කිරීම ෙහෝ අෙප්ක්ෂා  කිරීම ෙනොකළ යුතු තත්ත්වයක්.  ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යුද්ධයකදී  සිදුෙනොවිය යුතු 
තත්ත්වයක් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් දියත් කිරීමට අද අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සිද්ධ වී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ පරීක්ෂණය දියත් 
කරන්නට ෙහේතු වුෙණ්  ෙවන කිසිවක් නිසා ෙනොෙවයි. ඒ,  හිටපු 
නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාෙගොඩ මැතිතුමා විසින්ම කරන 
ලද පැමිණිල්ලක් අනුවයි.  DIG Crimes, Police Headquarters, 
Colombo ෙවත එතුමා කරන ලද පැමිණිල්ල මා ළඟ තිෙබනවා.  
එම පැමිණිල්ෙල් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා,  සම්පත් කියන නාවික 
හමුදා නිලධාරියා සිටි බැරැක්කෙය් ඔහුෙග් බඩු තැන්පත් කළ 
ස්ථානය පරීක්ෂාවට භාජනය කළ බව. ඒ වාෙග්ම නාවික 
හමුදාපතිවරයා කියනවා, එෙසේ පරීක්ෂාවට භාජනය කළාට පසුව 
එහි තිබී ෙචක්පතක් හම්බ වුණා කියලා. ෙචක්පත් අංකය  049798 
වශෙයන් සඳහන්ව තිෙබනවා.  ඒ අනුව 2009 ජනවාරි 31 දින 
දරන රුපියල් හත්ලක්ෂ හැටදහසක ෙචක්පතක් එහි තිබී හමුෙවලා 
තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්]   Bank of Ceylon වශෙයන් සඳහන් 
වනවා. දිනය  2009 ජනවාරි මාසෙය් 31 ෙලස සඳහන් ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙපොෙරොන්දු ෙනෝට්ටු ෙදකක් හම්බ වී තිෙබනවා. ඉන් 
එකක් ලක්ෂ පහයි; අෙනක් එක ලක්ෂ හතරයි. එම බැරැක්කෙය්  

745 746 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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"ෙන්වි සම්පත්" කියන නිලධාරියාට අයත් locker  එෙක් තිබිලා 
ෙම් ෙදක හම්බ ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ඊට 
අමතරව  බැංකු ෙපොත් - passbooks - හම්බ ෙවනවා.  හැටන් 
නැෂනල් බැංකුෙව් බැංකු ෙපොත් ෙදකක්, ලංකා බැංකුෙව් තව 
එකක්, ෙකොමර්ෂල් බැංකුෙව් තව එකක් ඇතුළු බැංකු හතරක 
බැංකු ෙපොත් හම්බ ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී කවුරු ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 
      Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ෙලොකර් එෙක් තිබී  

mobile phones  තුනක් හම්බ ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම එම ෙලොකර් 
එෙක් තිබිලා මිලිමීටර් 7.62 වර්ගෙය් පිස්ෙතෝල පෙතොරම් 436ක් 
හම්බ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එම ෙලොකර් එෙක්ම තිබිලා 9mm 
වර්ගෙය් පිස්ෙතෝල පෙතොරම් 50ක් හම්බ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම හිටපු 
නාවික හමුදාපතිවරයාෙග්,  ඒ කියන්ෙන් වසන්ත කරන්නාෙගොඩ 
මැතිතුමා ෙග්  කාලය ඉකුත්වූ හැඳුනුම්පත හම්බ ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම  ඔහුට අයත් ෙනොවන ජාතික හැඳුනුම්පත් හතරක් හම්බ 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඔහුට අයත් ෙනොවන passport  එකක් හම්බ 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම credit card එකක් හම්බ ෙවනවා. ෙම් ආදී 
වශෙයන් භාණ්ඩ වර්ග 14ක් හම්බ ෙවනවා. ෙම් භාණ්ඩ 14 ගැන 
සඳහන් කරලා  වසන්ත කරන්නාෙගොඩ මැතිතුමා විසින් අපරාධ 
අංශෙය් නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරයාට  2009.05.28 ෙවනිදා 
පැමිණිල්ලක් කරනවා, ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්න 
කියලා.   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට එතැනින් නතර 
වන්ෙන් නැහැ.  නාවික හමුදාපතිවරයාෙග් උපෙද්ශකවරයකු 
හැටියට කටයුතු කරපු ෙකනකු ඇවිල්ලා අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යළි පැමිණිල්ලක් කරනවා, ළමයින් 
පස්ෙදෙනකු පැහැර ගැනීම පිළිබඳව.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  නාවික හමුදාපතිවරයා සහ නාවික 
හමුදාපතිවරයාෙග් උපෙද්ශක මහත්මෙයකු විසින් ෙම් පැමිණිලි 
සිදුෙකොට තිෙබනවා.  

අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමම පැමිණිලි 
සවිස්තරාත්මකව සිදු කරමින් යන ෙකොට ඔවුන්ට දැෙනනවා, 
ෙමතැන බරපතළ පශ්නයක් තිෙබන බව. එයට නාවික හමුදාෙව් 
යම් යම් කණ්ඩායම්වල සබඳතාවක් තිෙබන බව අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට හැඟී යනවා. "ෙමය හුදු සාමාන්ය ගණෙය් 
අපරාධයක් ෙනොෙවයි. ෙමය  රාජ්යෙය් නිල හමුදා යාන්තණය 
ඇතුෙළේ සිදු වී තිෙබන අපරාධයක්.  ඒ නිසා ෙම් අපරාධය පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ සිදු කිරීෙම්දී ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳවත්, රෙට් 
ආරක්ෂක හමුදාෙව් තත්ත්වය පිළිබඳවත් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් 
මතු විය හැකියි" කියලා අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කල්පනා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම 
කල්පනා කරලා අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාෙගන් උපෙදස් පතනවා, "අපි දැන් ෙම්කට 
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ?" කියලා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මා ළඟ තිෙබනවා,  "එන්.ෙක්.ඩී.ඩබ්ලිව්. අමරසිංහ, 
ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි, අධ්යක්ෂ, අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව" විසින් යවන ලද ලිපියක්. ඒ ලිපිෙය් කියනවා, 
"අද දින විමර්ශන ෙගොනු අංක C 267/09/CMහි අන්තර්ගත පැහැර 
ගැනීම් පිළිබඳව විමර්ශන සම්බන්ධ ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පති කීර්ති ගජනායක මහතාත්, ජාතික බුද්ධි පධානි කපිල 
ෙහන්දාවිතාරණ යන අයද සමඟ රාජ්ය ආරක්ෂක ෙල්කම් මහතා 
හමු වී සාකච්ඡා කරන ලදී. එම සාකච්ඡාෙවන් අනතුරුව රාජ්ය 
ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා - ඒ කියන්ෙන් එවකට හිටපු රාජ්ය 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා - විසින් ෙමම 
විමර්ශන ෙගොනුෙව් අන්තර්ගත පැහැර ෙගන යෑම් සම්බන්ධෙයන් 
පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදුකර වාර්තා කරන ෙලසට අප ෙවතට දැනුම් 
ෙදන ලදී" කියලා. 

නාවික හමුදාපති විසින් පැමිණිලි කරනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැමිණිලි විභාගයට ලක් කරන ෙකොට දන්නවා, 
"ෙම්ක ටිකක් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව ගැට ගැෙහන පශ්නයක්" 
කියලා. ඔවුන් උපෙදස් පතනවා. උපෙදස් පැතුවාට පසුව හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා විසින් පවා  
නිෙයෝග කරනවා, "අන්තර්ගත පැහැර ෙගන යෑම් සම්බන්ධෙයන් 
පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු කර වාර්තා කරන්න" කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 2010.06.15වැනි දා. කවදා 
ෙවන ෙකොට වාර්තා කරන්න කියලාද කියන්ෙන්? එහි තිෙබනවා, 
"ෙම් අනුව විමර්ශන සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ සැලසුමක් 
පිළිෙයල ෙකොට විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ ෙකොට පගතිය 
2010.07.15වැනි දිනට ෙපර වාර්තා කරන්න" කියලා. 
මාසයක් ඇතුළත පගතිය ෙදන්න කියනවා. එතෙකොට ෙමොකක්ද 
ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? නාවික හමුදාපතිතුමා විසින් පැමිණිලි 
කරනවා. හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා විසිනුත් ෙමම පරීක්ෂණ සිදු 
කරන්න කියලා අවසර ලබා ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පගතිය 
වාර්තා කරන්න කියලා නිෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අතර ෙදමව්පියන් හැම තැනම ෙම් දරුවන් 
ෙහොයාෙගන යනවා. මා ළඟ තිෙබනවා,   ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා හිටපු 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්යවරයා නාවික හමුදාපතිතුමාට යවපු 
ලිපියක්. එහි ෙමෙසේ තිෙබනවා:  

"මා විසින් ගරු ඔබතුමා සමඟ පසුගියදා තිකුණාමලෙය්දී සාකච්ඡා කළ 
පරිදි  මාෙග් ඉපැරණි මිතෙයකු වන අංක 87, සපත්තු පාර, ෙකොළඹ 13 
පදිංචි පී. නාගනාදන් මහතාෙග් එකම පුතයා ඇතුළු ඒ මහතාෙග් 
සෙහෝදරයාෙග් පුතයාද, මිතුෙරකුෙග් දරුවකුද 2008 සැප්තැම්බර් මස 18 
වන දින අතුරුදහන්ව ඇත. පසුව ඒ පිළිබඳව මා දැනුවත්ව රජෙය් සියලු 
ආරක්ෂක අංශ තුළින් විමසීම් කළ අතර, ඒ පිළිබඳව ෙතොරතුරු ෙනොවූ 
නිසා නාගනාදන් මහතා කළ ෙසෝදිසියක දී ඔවුන් නාවික හමුදා භාරෙය් 
සිටින බව සැලවී ඇත. එබැවින්, එම පහත නම් සඳහන් දරුවන් තිෙදනා 
නිදහස් කර දීමට කටයුතු කරන ෙමන් ගරු ඔබතුමාෙගන් ඉතා 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. රජිව් නාගනාදන්. පදීප් විශ්වනාදන්. 
තිලෙග්ෂ්වරන් රාමලිංගම්. ස්තුතියි. ෙමයට - විශ්වාසි, ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා. 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්ය."  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔහුත් කියනවා, "ෙම් දරුවන් නාවික හමුදා භාරෙය් ඉන්නවා 
කියලා සැලවී තිෙබනවා, කරුණාකරලා ෙම් දරුෙවෝ තුන්ෙදනා 
නිදහස් කරන්න" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා 
ආරම්භෙය්දීත් ෙම් කාරණය කිව්වා. යුද්ධයකදී අපසන්න ෙද් 
සිදුවිය හැකියි. එක් පාර්ශ්වයක් තවත් පාර්ශ්වයක් යටපත් කිරීම 
ෙවනුෙවන්, එක් පාර්ශ්වයක් පරදා අෙනක් පාර්ශ්වය ජයගහණය 
කිරීම ෙවනුෙවන් අපසන්න, අකටයුතු ෙද් යුද්ධයකදී සිදුවන බව 
අපි දන්නවා. ඒක නිසා තමයි ඒක යුද්ධයක් ෙවන්ෙන්. ඒක 
නීරසයි. ඒක අපසන්නයි. හැබැයි, යුද්ධයක් ඇතුළතදී ඒ යුද්ධයට 
කිසිෙසේත්ම සම්බන්ධ ෙනොවන දරුවන් පැහැරෙගන ෙගොස් කප්පම් 
ඉල්ලීම සාධාරණ කළ හැකිද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ඒ 
නිසා ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු ෙනොකළ යුතුද? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කර ෙගන 
ගියා. එෙසේ තිබියදී ගිය සතිෙය් තමුන්නාන්ෙසේ ලාෙග් 
මන්තීවරෙයකු ෙපොලිස්පතිවරයා හම්බ වන්න යනවා, තව 
පුද්ගලෙයකු සමඟ. ෙපොලිස්පතිවරයාට ෙම් පිළිබඳව කියනවා, 
"ෙම් පරීක්ෂණ යනවා, ෙම්ක නතර කරන්න" කියලා. ඒ ෙවලාෙව් 
ෙපොලිස්පතිවරයා අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ 
විධියට කටයුතු කරන ශානි අෙබ්ෙසේකර- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොලිස්පතිතුමා හම්බ වන්න කවුද ගිෙය්? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නම ඕනෑද? අහගන්න. ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පැමිණි මලිත් 

ජයතිලක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලිස්පතිවරයා විසින් ෙමම 
පරීක්ෂණ භාරව කටයුතු කළ නිලධාරියා එම ස්ථානයට 
කැඳවනවා. කැඳවා ෙපොලිස්පතිවරයා කියනවා, "මා ටිකක් කිව්වා. 
ඉතිරි ටික ඔබ කියන්න" කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? 
ෙපොලිස්පතිවරයා විසින් එතැන ඉන්ෙන් කවුද, එතැන එය කිව 
යුතුද, එය ෙහළිදරවු විය යුතු කරුණක්ද යන කිසිවක් විමසන්ෙන් 
නැතිව සියල්ල ඉදිරිපත් කරන්න කියනවා. නැවත ඒ පරීක්ෂණ 
අඩාළ කරන්න කියලා ඔහු බලපැම් කරනවා. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්ෙන් කාෙග් පාර්ශ්වෙය්ද? මා ෙම් කරුණ 
නැවත කියනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා ෙම් කරුණ 
නැවත අවධාරණය කරනවා. යුද්ධයකදී සිදු විය හැකි අපසන්න 
ෙද් පිළිබඳව ෙනොෙවයි මා ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඒක ෙවනම විභාග 
කළ යුතු කරුණක්. ෙම් කථා කරන්ෙන් යුද්ධයකට මුවා වී ෙම් 
ර ෙට් දුවා දරුවන් කප්පම් ගැනීම සඳහා පැහැර ෙගන ෙගොස් 
ඝාතනය කිරීම යුක්ති යුක්තද යන්න පිළිබඳවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
බලයට පත්වී තිෙබන්ෙන් ඒවා සාධාරණීකරණය කරන්නද? එම 
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් සිදු කළ යුතු වන්ෙන් ෙම් 
පරීක්ෂණයන්ට සහාය ලබා ෙදමින්, ෙම් පරීක්ෂණයන් දිරි 
ගන්වමින්, ෙම් ඝාතකයන් අත් අඩංගුවට ගැනීම ෙනොෙවයිද? 
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා අද සිදු කරමින් තිෙබන්ෙන් කුමක්ද? ඒ 
නිලධාරින් මුළුමනින්ම බියට පත් කරමින්, ඒ නිලධාරින් 
අසරණභාවයට පත් කරමින්, ඒ නිලධාරින් අනාරක්ෂකභාවයට 
පත් කරමින් කටයුතු කිරීමයි. ෙපොලිස්පතිවරයාෙග් මුළු 
කියාවලියම අදාළ නිලධාරියා අනාරක්ෂිතභාවයට පත් කිරීමක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙසල්ලම් කරන්ෙන් අපරාධ පිළිබඳව 
ෙසොයා බැලීම සඳහා මහත් උනන්දුෙවන් කටයුතු කරන 
නිලධාරින්ෙග් ජීවිත සමඟයි. ෙමය සාධාරණද? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරිය ධනවත් 
බලවත් අයට නීතිය කියාත්මක කරන ෙකොට ෆුට් ෙබෝලයට පයින් 
ගහනවා වාෙග් ඇයව එළියට ඇදලා දැම්මා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
හිටිෙය් ෙහොරුන්ෙග් පැත්ෙත්; වංචනිකයන්ෙග් පැත්ෙත්. අදත් 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂට පැවරී 
තිෙබන්ෙන් තම රාජකාරිය ඉටු කිරීම මිසක් ෙවන කිසිවක් 
ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ආණ්ඩුවකට ෙවන 
ෙද්ශපාලන අරමුණු තිෙබනවා. නිලධාරින්ට තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ට 
පවරා දී තිෙබන රාජකාරිමය අරමුණු ඉටු කිරීමයි. එහිදී රජයක් 
හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා ඔවුන්ෙග් රැකවරණයට සිටිය යුතු 
නැද්ද? හැබැයි, රැකවරණයට සිටිය යුතු තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් 
අද සිදු කරමින් තිෙබන්ෙන් එම නිලධාරින් අසාරණභාවයට පත් 
කරමින්, එම නිලධාරින්ෙග් ජීවිත අනාරක්ෂිතභාවයට පත් 
කරමින් කටයුතු කරන තත්ත්වයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පුරුදු පරිදි පැරණි, පැවැති ආණ්ඩු වාෙග්ම ෙම්ක 
අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි, අලුෙතන් කියන්න ඕනෑ ෙදයක් පමණයි. 
පැරණි පුරුදු ආණ්ඩු වාෙග්ම වර්තමාන ආණ්ඩුවත් අපරාධයන්, 
ෙහොරුන්, වංචනිකයන්, දූෂිතයන් ෙවනුෙවන් ආරක්ෂිත වළල්ලක් 
හැටියට කටයුතු කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ 
පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාවට කරුණු අවධාරණය කරමින්, මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මා 
නතර වනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මී ළඟට, ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.41] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අල්ලස්  ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 

පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් 
කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්න ලැබීම ඉතාමත් සතුටක්. 
එතුමාෙග් පකාශවල තිබුණු ෙබොෙහෝ ෙද්වල් මා අනුමත කරන 
බව මුලින්ම කියන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
විවාදය අහෙගන ඉන්න ජනතාවෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
පිළිබඳව බුද්ධිෙයන් බලන්න කියලා. 

2015 ජනවාරි 08වැනි දා ලංකාෙව් ජනතාව ඓතිහාසික 
තින්දුවක් ගත්තා, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවන්න. අපි 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පිළිබඳව 
කථා කරද්දි, එහි ඉතිහාසය පිළිබඳව කථා කරද්දි,  ෙබොෙහොම 
ඇල් මැරුණු, ෙබොෙහොම කම්මැළි ස්වරූපයක් තමයි එහි හිටපු 
බාලපටබැඳි මහත්මයාෙග් යු ගෙය්දී තිබුෙණ් කියන එක සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ.  

මට මතකයි ඒ යුගෙය්දී, - මම කාෙග්වත් නම් කියන්නට 
සූදානම් නැහැ - ෙචෝදනා ලැබූ මන්තීවරුන්ට විමර්ශනවලට - 

749 750 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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investigationsවලට - එන්න කිව්වාම සමහර මන්තීවරුන් තමන්ට 
"ෙපොළ ෙඟක් ගැහුවා" කිව්වා, "නෙයක් ගැහුවා" කිව්වා. ෙම් වාෙග් 
විහිළු ස්වරූපෙයන් ඒවා පතික්ෙෂේප කළ අවස්ථා තිබුණා. නමුත් 
අද ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට, FCID එකට, CID එකට ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් අය, ෙපොදු විපක්ෂෙය් අය තරගයට වාෙග් යන දිහා. 
තරගයට ගිහිල්ලා files ඉදිරිපත් කරනවා; ෙචෝදනා ඉදිරිපත් 
කරනවා. ඉතාම සකීයව ෙම් වැෙඩ් ෙවනවා. එහි පතිලාභය කාටද? 
ජනතාවට. මම හිතනවා එය විය යුතු ෙදයක් කියලා. ෙපොදු 
විපක්ෂෙයන් "Top Ten" කියලා කණ්ඩායමක් නම් කරෙගන ඒ 
කටයුත්ත කරනවා. එය විය යුතුයි. මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා 
ඒ ගැන. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෛධර්ය, පණාමය, පශංසාව ඒ අය ෙවත 
පුද කරන්නට කැමැතියි. ඒක තමයි විය යුත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම ෙහොරු අහු 
වුෙණ් ෙහොරු එකිෙනකා ගහ ගත්තාම. ෙහොරු එකිෙනකා ගුටි 
ෙකළ ගත්තාම, ගහ ගත්තාම තමයි ෙහොරකම් එළි වුෙණ්. එහි 
පතිලාභය ලැබුෙණ් අගතියට පත් වූ ජනතාවට. ඒ කියන්ෙන් 
ෙසොරකමට ලක් වූ ජනතාවට තමයි පතිලාභය ඇති වුෙණ්, ෙහොරු 
ගහ ගත්තාම. අද ඒක ෙවලා තිෙබනවා. ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වයක්. 
ඒක තමයි විය යුත්ෙත්. තව තවත් යන්න; තරගයට ෙමන් යන්න; 
ෙම් ෙද්වල් කරන්න; ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න. FCID, CID, 
Commission to Investigate Allegations of Bribery or 
Corruption, SIU කියන ෙම් සියලුම තැන්වලට පුළුවන් තරම් 
ගිහින් ෙම් ෙහොරු අල්ලලා ජනතාවෙග් මුදල් නැවත ලබා ගන්න 
උදවු ෙවන්න කියලා මම ඒ යන අයෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම්වාට 
සමහරු  කියනවා, "මාධ්ය සන්දර්ශන" කියලා. මම නම් කියන්ෙන් 
නැහැ, "මාධ්ය සන්දර්ශන" කියලා. ෙම්වා විය යුතුයි. ෙම්වා ඒ 
කාලෙය්  වුෙණ් නැහැ. ඒ කාලෙය් වුෙණ් නැති ඒවා අද ෙවන නිසා 
2015 ජනවාරි 08ෙවනි දා ඓතිහාසික ජයගහණය ලබා දුන් 
ජනතාවෙග් මතය, ඔවුන්ෙග් අභිපාය ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබනවා කියන 
එක ෙබොෙහොම සතුටින් කියන්නට පුළුවන්.  

පසුගිය කාලෙය් දිල්රුක්ෂි විකමසිංහ නමැති අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් හිටපු ජනරාල්තුමිය 
ඉතා ෙව්ගවත් ගමනක් ගියා. ඉතාම ෙව්ගෙයන් ෙම් ෙහොරු ටික 
අල්ලන සටෙන්දී පුෙරෝගාමීව වැඩ කළා. අන්තිමට ෙමොකද 
වුෙණ්? ෙම් සභාෙව් ඉන්න ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් එතුමියට ලිංගික 
ෙචෝදනා කළා; එතුමියට කුණුහරුපෙයන් බැන්නා. බැණලා ඇයව 
පුළුවන් තරම් අෛධර්යට පත් කළා. අන්තිමට ඇයට ෙගදර යන්න 
සිද්ධ වුණා. ඒ කියන්ෙන් යම් පමාණයකින් ෙහොරු දිනුවා; 
දිල්රුක්ෂි පැරදුණා. ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. දිල්රුක්ෂි හරියට 
වැෙඩ් කරෙගන ගියා, ඒ නිසා යන්න වුණා කියලා තමයි ජනතාව 
කියන්ෙන්. ෙසොරකමට ලක් වූ, අගතියට පත් වූ බහුතර ජනතාව 
කියනවා දිල්රුක්ෂි හිටියා නම් තව ෙහොඳයි, තව ටිකක් ෙහොරු 
අල්ලා ගන්න තිබුණාය කියලා. නමුත් ඒ ෙචෝදනා කළ කට්ටියත් 
අද files අරෙගන යනවා. මම හැමදාම ඒකට කැමැතියි. මම ඒ 
මන්තීවරුන්ට, "Top Ten" අරෙගන යන අෙප් ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීවරයාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙමොකද, 
අපිට එතුමාෙග් පැටිකිරිය අවශ්ය නැහැ. File එක ගිහින් ෙදන්ෙන් 
කවුද කියන එක අදාළ නැහැ. එතුමා කරන්ෙන් කාර්ය භාරයක්. 
අගතියට පත් වූ ජනතාවට, ෙසොරකමට භාජනය වූ ජනතාවට ඒ 
ෙසොරුන්ෙගන් මුදල් අරෙගන ෙදන්න තමයි ෙම් උත්සාහය 
දරන්ෙන්. අපි ඒක වර්ණනා කළ යුතුයි, අපි ඒක appreciate කළ 
යුතුයි. ෙමොකද, එයින් ජනතාවට මුදල් ලැෙබනවා. මම හිතනවා, 
ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක් කියලා.  

මම අද අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් අලුත් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් සරත් ජයමාන්න මැතිතුමාට 
කථා කළා. එතුමාට අද දුරකථනෙයක් කථා කරන විට එතුමා 

කිව්ෙව්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
තිෙබන අඩු පාඩු ගැනයි. ඒ අයට වැඩ කරන්නට building එකක් 
නැහැ, කාමර නැහැ. BMICH එෙක් කාමර දීලා තිබුණා. අද 
"ෙමගා ෙපොලිස්" හරහා ඒ ආයතනය බත්තරමුල්ෙල් තැනකට 
මාරු කරන්නට යනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අය ඒකට කැමැති නැහැ. ඒ වාෙග්ම පඩි නඩි 
පශ්න සහ නිලධාරින්ෙග් හිඟයක් පවතින බව පවසන්න කියලා 
එතුමා මට අද කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ජනපිය ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා, ෙමොකක්ද තිෙබන පසිද්ධ ෙචෝදනාව? ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ඉන්න අය අල්ලනවා පමාදයි, ෙපොදු විපක්ෂෙය් ඉන්න අයෙග් files 
ඉක්මනට ෙකෙරනවා; ඒවා කියාත්මක ෙවනවා, ලස්සනට වැෙඩ් 
යනවා; ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අයෙග් ඒවා අල්ලන්ෙන් නැහැයි කියන 
ෙචෝදනාව ගැන ඔබතුමා දරන මතය ෙමොකක්ද කියලා මම 
එතුමාෙගන් ඇහුවා. එතෙකොට  එතුමා කිව්ෙව් "ඒ ගැන comment 
එකක් ෙදන්න; ඒ ගැන කථා කරන්න කැමැති නැහැ"යි කියලායි. 
මම කිව්වා ජනතාව ෙම් විධියට ෙචෝදනා කරනවාය කියලා. 
එතෙකොට එතුමා ෙම් වාෙග් ෙදයක් කිව්වා. එතුමා කිව්වා 
"පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වාෙග්ම ඉන් පිටතදීත් මහින්ද අමරවීර 
මැතිතුමා වරක් පකාශ කළා, ඒ හිටිය ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අය එක 
දිගට කාලා කාලා ඉස්මුරුත්තාවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. දැන් 
dessert එකට වටලප්පන් ටිකක්, කැරමල් පුඩින් එකක් කන්න 
විතරයි අපට තිෙබන්ෙන්, ඒ නිසා ආණ්ඩු මාරු කරන්න එපා"ය 
කියලා.  ඒ කියන්ෙන් කාලා කාලා ඇති වුණු කට්ටියට  dessert 
එක කන්න විතරයි තිෙබන්ෙන් කියන ඒ පකාශය මුළු ලංකාෙව්ම 
ජනතාව දැක්කා. මම ඇහුවා, "ෙම් කථාව ඇත්තද? පරණ ෙහොරු 
විතරක් අල්ලන්ෙන් ඇයි, අලුත් ෙහොරු අල්ලන්ෙන් නැද්ද?" 
කියලා. එෙහම අහද්දී එතුමා කියනවා, "ඒ ගැන මට කථා කරන්න 
බැහැ"යි කියලා. එතෙකොට මම කිව්වා, "ජනතාව කියනවා අලුත් 
ෙහොරු ෙහොරකම් කරන්න පටන් ගත්ෙත් 2015 ජනවාරි 
08වැනිදායින් පස්ෙසේ. ඒ අලුත් ෙහොරු. ඒ අය තවම ෙහොරකම් 
කරමින් යනවා.  ඒ අය brand new ෙහොරු" කියලා. එතෙකොට අපි 
ඉස්සරෙවලා brand new ෙහොරු අල්ලනවාද, එෙහම නැත්නම් 
1994 සිට මහා පරිමාණෙයන් ෙහොරකම් කළ අය අල්ලලා 
ඉන්නවාද? අපි "A" අකුෙර් සිට "Z"   අකුර දක්වා යනවාද, "Z" 
අකුෙර් සිට  "A" අකුර දක්වා එනවාද?  මම හිතනවා, ෙම් ආයතන 
ශක්තිමත් කළ යුතුයි; ෙම් ආයතනවල අයට පඩි වැඩි කළ යුතුයි; 
පතිපාදන දිය යුතුයි; ආරක්ෂාව දිය යුතුයි කියලා. එතෙකොට තමයි 
ෙම් සියලුම ෙහොරු අහුෙවලා; පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම ෙහොරු 
අහුෙවලා  ජනතාවට ෙහොඳක් ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාව තවත් ෙදයක් 
කියනවා. ඒක තමයි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් පැමිණීෙම් 
දීමනාව රුපියල් 2,500 දක්වා වැඩි ෙවනවා; පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් තවත් දීමනා රුපියල් ලක්ෂයකින් වැඩි ෙවනවා; 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට ඇමතිවරුන්ට රුපියල් ෙකෝටි 
54ක සැප වාහන ෙග්නවා. එෙහම ෙදන ෙකොට ෙහොරු අල්ලන 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙම් නිලධාරින්ෙග් 
පඩි අඩු ෙවනවා. මම කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි ෙවන්න ඕනෑ.  
අෙප් පඩි අඩු ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් දීමනා අඩු ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් 
සැප වාහන අඩු ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් ෙද්වල් වැඩි ෙවන්න ඕනෑ 
FCID එකට; ෙම් ෙද්වල් වැඩි ෙවන්න ඕනෑ Commission to 
Investigate Allegations of Bribery or Corruption  එකට; ෙම් 
ෙද්වල් වැඩි ෙවන්න ඕනෑ  ෙපොලීසියට. ඒ නිසා අපි ෙම් වාෙග් 
ආයතනවලට ෙහොරුන්ෙගන් චරිත සහතික බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කසිප්පුකාරෙයක් ජීවිෙත්ට 
සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහොඳයි කියනවාද? සුරා බදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහොඳට කසිප්පුකාරෙයෝ අල්ලනවා, 
එතෙනෝල්කාරෙයෝ අල්ලනවා කියලා කසිප්පුකාරෙයෝ ජීවිෙත්ට 
කියන්ෙන් නැහැ. කුඩුකාරෙයෝ කවදාවත් කියනවාද Police 
Narcotics Bureau එක ෙහොඳට කුඩු අල්ලනවා, අෙප් කුඩු 
ඇල්ලුවා,  Police Narcotics Bureau  එෙකන් අෙප් කුඩු කිෙලෝ 
12ක් ඇල්ලුවා කියලා. කියන්ෙන් නැහැ. අපරාධකාරෙයක්, 
ෙහොෙරක් කවදාවත් කියයිද "ෙපොලීසිය ෙහොඳට වැඩ කරනවා" 
කියලා. අපරාධකාරෙයක්, ෙහොෙරක්  හැම ෙවලාෙව්ම කියන්ෙන් 
"FCID එෙක් ෙපොලිස් කට්ටාෙග් ඉඳන් DIG දක්වා ගල් ගහලා 
මරනවා" කියලායි. එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? ඒ අය අල්ලන නිසයි. 
ඒ නිසා මම කියන්ෙන් ෙම් සියලු ෙද්වල් ෙහොඳයි, ෙම් සියලු 
ෙද්වල් ෙම් විධියට ෙවන්න පටන් ගත්ෙත් ෙම් සංස්කෘතිය 
ෙගනාෙව් එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ බලයට ආවාට පසුව ඇති වු 
යහ පාලනය යටෙත්යි කියලා. බලය හැමදාම නැහැ. බලය කියන 
එක අද අෙප් ළඟ. ෙහට ඔබතුමන්ලා ළඟ. අනිද්දා ආෙයත් අෙප්  
ළඟ. ඒ නිසා ෙම් ආයතනය අකර්මණ්ය කරන්න එපාය කියන 
ඉල්ලීම තමයි මම ෙපොදු විපක්ෂය ඇතුළු සියලු පක්ෂවල 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්. පුළුවන් තරම් ෙම් ආයතන 
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. එෙහම කරන්න කරන්න, ෙහොරකම් 
කරන්න ඉන්න අය අෛධර්ය ෙවනවා. ඉන්දියාෙව් ෙම් වාෙග් 
සංස්කෘතියක් තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් ජයලලිතා බලෙය් ඉන්න 
ෙකොට කරුණානිධි හිර කළා. කරුණානිධි බලෙය් ඉන්න ෙකොට 
ජයලලිතා හිෙර් දැමුවා. නමුත් ඒ වාෙග් සංස්කෘතියක් ෙමච්චර 
කාලයක් ලංකාෙව් තිබුෙණ් නැහැ. 1994 චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනිය කිව්වා "ෙම් ෙහොරු Galle Face එකට ෙගනිහිල්ලා පට්ට 
ගහනවා; Galle Face එකට ෙගනිහිල්ලා ෙම් අයව එල්ලනවා" 
කියලා. නමුත් ෙහොරු කවුරුවත් අල්ලා ගන්න බැරි වුණා. නමුත් 
යහ පාලනය ආවාට පස්ෙසේ අපට හම්බ ෙවනවා, අයිතිකාරෙයෝ 
නැති ඉඩම්. මල්වාෙනන් ඉඩම් හම්බ ෙවනවා. මාතර ෙලොකු 
ඉඩමක් හම්බ වුණා.  CSN එෙකන් රුපියල් මිලියන 156ක් අපට 
හම්බ වුණා. සල්ලි තිෙබනවා, ඉඩම් තිෙබනවා, අයිතිකාරෙයෝ 
නැහැ.  

හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතාෙග් ෙඩ්සි ආච්චි හරහා ඉඩම් 16ක් 
හම්බ වුණා. මම කියන්ෙන්, ෙමවැනි ෙද්වල් හම්බ ෙවන්න, හම්බ 
ෙවන්න ෙම් ආයතනය තවත් කාර්යක්ෂම කරන්න ඕනෑ, තවත් 
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ කියලායි. ඒ නිසා මම නැවත නැවත 
ෙයෝජනා කරනවා, ෙහොරකම්වලට, දූෂණ ෙචෝදනාවලට ලක්ෙවලා 
ඉන්න මැති ඇමතිවරුන්ෙග් පඩි වැඩි කරන්න එපා; ඒ අයට 
පහසුකම් ෙදන්න එපා; ඒ අයෙග් පහසුකම් කපා හරින්න කියලා. 
මෙග් පාර්ලිෙම්න්තු මිතයන් මා එක්ක තරහා ෙවයි. ෙමොකද, යහ 
පාලනය යටෙත් එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ බලයට එද්දී අපි 
ෙව්දිකාෙව් කිව්ව පධාන slogan එක වුෙණ් "ෙහොරුන්ව 
අල්ලනවා" කියන එක. මම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, අද 
ඒක සියයට 50ක්, 60ක් ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබනවා කියලා. හිටපු 
කැබිනට් ඇමතිවරු බන්ධනාගාර රිෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වැඩලා ආෙයත් කෑ ගහනවා "ෙහොරු අල්ලපියව්" කියලා. ඒ 
සංස්කෘතිය අද ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙම්ක අහෙගන ඉන්න 
ජනතාව පිළිගන්නවා ඇති, එවැනි සංස්කෘතියක් මීට ෙපර තිබුෙණ් 
නැහැ කියලා. හැමදාම වුෙණ්, ඒ ෙහොරු බලයට ආවාම ෙම් ෙහොරු 
ටික රැක්කා; ෙම් ෙහොරු බලයට ආවාම ඒ ෙහොරු ටික රැකපු එකයි. 
ෙදෙගොල්ලන්ම ෙම්වාට සම්බන්ධ නිසා ෙදෙගොල්ලන්ම පිට කසා 
ෙගන සන්ෙතෝෂෙයන් විසිර ගිය එක තමයි වුෙණ්. නමුත්, දැන් 
ෙම් අය නිර්වචනය කරනවා නම් ෙහොරු අල්ලන එක පළිගැනීමක් 
කියලා, ඒ පළිගැනීම දිගටම කරන්න කියලායි මම කියන්ෙන්.  

විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ඔබතුමන්ලා බලයට ආවාම දැන් අෙප් 
ඉන්න ෙහොරුන්ෙගන් පළිගන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි විය 
යුත්ෙත්. ෙකෝටි ලක්ෂ නවයහමාරක් ණය වුණු ෙම් රෙට් අහිංසක 
ජනතාවෙග් මුදල් තමයි ෙම් ෙහොරු ෙහොරකම් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙම්ක පළිගැනීමක් කියලා ෙපොදු විපක්ෂය නිර්වචනය 
කරනවා නම් මම ෙපොදු විපක්ෂයට වැදලා කියනවා, ෙම් 
පළිගැනීම දිගටම කරෙගන යන්න කියලා. ඒක තමයි විය 
යුත්ෙත්. ඒෙකන් තමයි ලංකාව දියුණු ෙවන්ෙන්; ණයබර නැති 
ෙවන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැමදාම අපට අහන්න 
ෙවන්ෙන්, "ලංකාව වනාහී දියුණු ෙවමින් පවතින රටකි." 
කියලායි. ෙම් ෙහොරු ටික අල්ලලා ෙහොරකම් කරපු මුදල් ටික 
නැවත ලබා ගත්ෙතොත්, "ලංකාව වනාහී දියුණු වී තිෙබන රටකි." 
කියලා අපට කියන්න පුළුවන් ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 2.55] 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட இலஞ்சம் அல்ல  
ஊழல்கள் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு  இலஞ்சம் 
ெதாடர்பான திடீர் ேசாதைனகள்  ற்பணக் கணக்கின் 
வைரயைறகளில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல் ெதாடர்பான 
விவாதத்தில் உைரயாற் வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
உண்ைமயிேலேய ஒ  நா  ன்ேனற ேவண் மாக 
இ ந்தால், அந்த நாட் ல் இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் 
ஒழிக்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  ஒழிக்கப்பட்டால் அந்த 
நாட் ேல அபிவி த்தியான  வளர்ச்சி கா ம். ஆனால், 
எம  நாட்ைடப் ெபா த்தமட் ல் அதிேல பாாிய பின்னைட  
இ க்கின்ற . கடந்த அரசாங்கமாக இ க்கலாம்,  
தற்ேபாைதய அரசாங்கமாக இ க்கலாம், இரண் ேம 
இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் நிைறந்  காணப்ப கின்றன. 

ன்பி ந்த அரசாங்கத்ைத ஆட்சியி ந்  மாற் வதற்காக, 
“அவர்கள  இலஞ்சம்-ஊழல்கைள நாங்கள் ஒழித் க் 
காட் ேவாம்!  'நல்லாட்சி' நடத் ேவாம்!" என்  கூறித் 
தற்ேபா  ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்க ம் சில இலஞ்ச-ஊழல் 
நடவ க்ைககளில் இறங்கியி ப்பைத நாங்கள் அவதானிக் 
கின்ேறாம்.  

குறிப்பாக இந்த இடத்தில் ஒ  விடயத்ைத நான் 
பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
வாைழச்ேசைனயி ள்ள கும் ைல என்ற பகுதியிேல 
ெமன் ஸ் கம்பனிக்கான கட் டெமான்  கட்டப்ப கின்ற . 
ெமன் ஸ் கம்பனிெயன்றால் அ  ம பானத் ெதாழிற்சாைலக் 
குாிய . அதைன யார் கட் கின்றார்கள்? அதைனக் கட் பவர் 
நீண்டகாலமாக இந்த நாட் ல் பிரச்சிைனக்கு 
உள்ளாக்கப்பட் க்கின்ற அர்ஜுன் மேகந்திரன் என்பவாின் 
ம மகன் அேலாசியஸ் அவர்கள். அவர் இதற்குத் தவிசாளராக 
இ க்கின்றார். கிட்டத்தட்ட அவர் 230 ேகா  பாய் இதற்கு 

தலீ  ெசய்தி க்கின்றார். அேதேபான்  இந்தியக் 
கம்பனிெயான்  அதற்கு 220 ேகா  தலீ  ெசய் ள்ள . 
ெமாத்தமாக  450 ேகா  தலீ  ெசய்யப்ப கிற . இந்த நிதி 
எங்கி ந்  வந்த ? குற்றவாளிகளாக விசாரைணயில் 
இ ப்பவர்கள் இன்  அங்கு ேகா க்கணக்கான பாைய 

தலீ  ெசய்  ம பானத் ெதாழிற்சாைலைய அைமப்பதற்கு 
ஏற்பா  ெசய் ெகாண் க்கிறார்கள். அங்கி க்கின்ற 
பிரேதச அபிவி த்திக் கு , மாவட்ட அபிவி த்திக் கு , 
அேதேபான்   கிழக்கு மாகாண சைப என்பன அதற்கு 
அ மதி ெகா க்க ம த் , அதைனத் தைடெசய் மா  
பிரேதச சைபயின் ெசயலாள க்கு அறிவித்தி க்கின்றன. 
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[ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා] 
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பிரேதச சைபயின் ெசயலாளர் அதற்கு எதிராக நடவ க்ைக 
ெய த்தா ம் அந்த ம பானத் ெதாழிற்சாைல ெதாடர்ந்  
கட்டப்பட்  வ கின்ற . அரசாங்க ம் அதற்கான எ வித 
வாி மில்லாமல் ெபா ட்கைள அ ப் வதற்குத் தீர்மானித் 
தி ப்பதாக ம் அறிகின்ேறாம். அந்த ெமன் ஸ் கம்பனியின் 
பின்னணியில் இ ப்பவர் யார்? இந்த ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சியின் பிரதிநிதிகள்தான். அதைன அவர்கள் ஏற் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். ஏெனன்றால், அண்ைமயிேல அ  
சார்பாக அவர்கள் என்னிடம் வந்  ேபசினார்கள்.  ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சியின் மட்டக்களப்  மாவட்டத் க்கான 
தற்ேபாைதய அைமப்பாள ம் ஆேலாசக மான சசிதரன் 
அவர்க ம் ெஜகன் என்பவ ம் வந் , அதற்கு அ மதிக்க 
ேவண் ெமன் ம் ஒத் ைழப் த்தர ேவண் ெமன் ம் 
என்ைனக் ேகட் க்ெகாண்டார்கள். ஆனால், மக்கள் அைத 
எதிர்க்கின்றார்கள்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல ஆகக்கூ ய  20 ம பான 
சாைலகள் இ க்கேவண் ய இடத்தில் இப்ேபா  58 
ம பானசாைலகள் இ க்கின்றன. தமிழீழ வி தைலப் கள் 
இ ந்த காலத்திேல அவர்களின் கட் ப்பாட் ந்த எந்தப் 
பகுதியி ம் ம பானசாைலகள் இ க்கவில்ைல. ஆனால், 
இப்ேபா  அந்தப் பகுதிகளி ம் ம பானசாைலகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்றன. 2009ஆம் ஆண்  கிட்டத்தட்ட 
47 ம பானசாைலகள்தான் அங்கி ந்தன. இப்ேபா  அந்த 
எண்ணிக்ைக 58 ஆக உயர்ந்தி க்கின்ற . ஆனால், இந்த 
அரசாங்கத்தில்கூட அதற்கு எதிராக எந்த நடவ க்ைக ம் 
இல்ைல. சில அரசியல்வாதிகள் அதன் பின்னணியிேல  
இ க்கின்றார்கள். அதிேல இலஞ்சம்-ஊழல் ஊசலா கின்ற . 
அேதேநரம், எங்கள  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
மட்டக்களப்  மாவட்டம் ம பான பாவைனயில் தலாவ  
இடத்தில் இ ப்பதைனத் ெதளி ப த்தியி க்கிறார். 
உண்ைமயிேல அங்கு ம பான பாவைனையக் கட் ப்ப த்த 
ேவண் ெமன்ற ஆர்வம் அவ க்கு இ க்கின்ற .  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
அண்ைமயிேல நான் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள இரண்  
ம பானசாைலகைளத் தைடெசய்வதற்காகப் ெப ம் 
நடவ க்ைக எ த்ேதன். அப்ேபா  ஒ  ம பானசாைல 
உாிைமயாளாின் ஆதரவாளர்கள் என  அ வலகத்திற்கு 
வந் , இ ப  இலட்சம் பா ம் 200 விச்சக்கர வண் க ம் 
எனக்குத் த வதாக ம் அதில் தைலயிட மாட்ேடெனன்  
எ தித் த மா ம் என்னிடம் ேகட்டார்கள். எந்தள க்கு 
இலஞ்சம் ெகா க்க யற்சிக்கின்றார்கள் என்  பா ங்கள்! 
அவ்வள  ரத் க்கு உைழக்கின்றார்கள். அதனால்தான் 
இவ்வா  இலஞ்சம் ெகா க்கின்றார்கள். இவ்வா  எத்தைன 
அரசியல்வாதிகளிடம் பின்கதவால் ெசன்  இலஞ்சம் 
ெகா த்தி ப்பார்கள்! அரச உயரதிகாாிக க்கு இலஞ்சம் 
ெகா த்தி ப்பார்கள்! மற் ம் அதிகாாிக க்குக்  ெகா த்தி ப் 
பார்கள்! ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
சிந்தித் ப் பா ங்கள்! ம பானம் காரணமாக ம் அங்கு 
இலஞ்சம் ெகா ப்ப  அதிகாித்  வ கின்ற .  

அ தவிர, இன்  அரசாங்கம் ேவைலவாய்ப் க் 
ெகா க்கின்ற . அ  மாகாண சைபயாக இ க்கலாம்; மத்திய 
அரசாங்கமாக இ க்கலாம். சில அரசியல்வாதிகள்கூட 
இவ்வாறான ேவைலக க்கு மக்களிடம் இலஞ்சம் 
வாங்குவதாக நான் அறிகின்ேறன். இவ்வா  இலஞ்சம் 
வாங்குவதாக இ ந்தால் எவ்வா  இந்த நாட்ைட ன்ேனற்ற 

ம்? நீங்கள் வறிய மக்க க்கு உதவி ெசய் ங்கள்; 
வரேவற்கின்ேறாம். அேதேநரத்தில் வசதி பைடத்ேதார் 

மாத்திரம் ேவைல ெபறக்கூ யதாக இவ்வா  இலஞ்சம் 
ெபற்  நீங்கள் அவர்க க்குத் ெதாழில்வாய்ப்ைப வழங்குவ  
ெபா த்தமற்ற ெசயற்பாடாகும். இவ்வாறான ெசயற்பா கைள 
ஆராய்வதற்காக நீங்கள் மாவட்டந்ேதா ம் இலஞ்சம் அல்ல  
ஊழல்கள் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் கிைளகைள 
நி வ ேவண் ம். தனிேய இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய 
விசாரைண ஆைணக்கு ைவ இங்கு மட் ம் 
ைவத் க்ெகாண்   இலங்ைகயி ம் அதன் ெசயற்பாட்ைட 
விஸ்தாிக்க யா ; ஊழல்கைளக் கண் பி க்க ம் 

யா .  

இன்  நாங்கள் பரந்த ைறயில் ஆராய்ந்  பார்த்தால், சில 
ெபா ஸ் நிைலயங்களில் பதி கள் ெசய்வதாக இ ந்தால், 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதாக இ ந்தால், 
குற்றவாளிையத் தப்பிக்க ைவப்பதாக இ ந்தால் அங்கும்கூட 
இலஞ்சம்-ஊழல் நைடெப கின்ற . அ ேபான் , 
ெவளிநாட் க்கு அ ப் வதாகக் கூறிப் பலர் இலஞ்சம் 
வாங்குகின்றார்கள். இவற்ைறெயல்லாம் கண் பி க்க 
ேவண் ம். ெபா ஸ் நிைலயங்க க்கு அவ்வாறான 

ைறப்பா கள் ெசன்றால் அ  மைறக்கப்ப கின்ற 
நிைலைமைய ம் காண்கின்ேறாம்.  அேதேபான்  அரச 
உயரதிகாாிகள், அரச உத்திேயாகத்தர்கள் சில ம் இலஞ்சம் 
வாங்குபவர்களாக இ க்கின்றார்கள். அரசியல்வாதிகள் 
இலஞ்சம் வாங்குகின்றார்கள்; அதிகாாிகள் இலஞ்சம் 
வாங்குகின்றார்கெளன்றால் ெபா  மக்களின் நிைல என்ன? 
என்ற  ேகள்வி என் ன்ேன தாகரமாக எ ந்  நிற்கின்ற . 
அதற்குத் தீர்  மாவட்டந்ேதா ம் இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் 
பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு வின் கிைளகைள 
நி வதாகும். அப்ப  அவ்வாைணக்கு வின் கிைளகைள 
நி வி நடவ க்ைகெய க்காவிட்டால் எங்களால் அதைனத் 
த க்க யா  ேபாய்வி ம்.  

வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகைள எ த் க்ெகாள்ேவாம். 
ெபா வாக நான் மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதச் சுட் க் 
காட் கின்ேறன். பாதிக்கப்பட்ட வறிய மக்க க்கு அங்கு 

ட்  உதவிகள் வழங்கப்ப கின்றன. சில அதிகாாிகள்  
வழங்குவதற்குக்கூட அந்த வறிய மக்களிடம் இலஞ்சம் 
ேகா வதாக நான் அறிந்ேதன். அவ்வா  இலஞ்சம் வாங்குவ  
கண் பி க்கப்பட்டால் அவர்கள  ேவைலைய உடன யாக 
நி த்த ேவண் ம். இைத நான் பிரேதச அபிவி த்திக் 
கு க்கூட்டங்களி ம் கூறியி க்கிேறன். இலஞ்சம்- ஊழ க்கு 
அ சரைண வழங்க யா . அந்த வைகயிேல இன்  
ெகாண் வரப்ப கின்ற தி த்தத்தி டாக மாவட்டந்ேதா ம் 
இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய விசாரைண 
ஆைணக்கு வின் கிைளகைள நி வதற்கும் நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம். ஆைணக்கு வின் தைலைமயகம் 
இங்கி க்கலாம். அதற்கான பிாி கைள மாவட்டந்ேதா ம் 
அைமத்  சகல விடயங்கைள ம் ஆராய ேவண் ம். சகல அரச 
திைணக்களங்களி ள்ள நடவ க்ைககைள ஆராய 
ேவண் ம். அரசியல்வாதிகளின் நடவ க்ைககைள ம் ஆராய 
ேவண் ம். இலஞ்சம்-ஊழல் எங்கு இடம்ெபற்றா ம் அ  
ஒழிக்கப்பட்டாக ேவண் ம். உண்ைமயிேல அவ்வா  
ஒழிக்கப்பட்டால், இந்த நா  அபிவி த்தியில்  ன்ேன  
வதற்கு வாய்ப்  ஏற்ப ம் என்பைதக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.   

நான் இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் பற்றிய விசாரைண 
ஆைணக்கு  ெதாடர்பான இந்த விவாதத்தில் ேபசேவண் ம் 
என்பதற்காக குறிப்பிட்ட அந்த ‘ெமன் ஸ்’ கம்பனிைய 
ஆராய்வதற்கு ேநற்ைறய தினம் 2 ஊடகவியலாளர்கைள 
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அங்கு அ ப்பிேனன். அவர்கள் இ வ ம் அங்கு 
தாக்கப்பட் க்கின்றார்கள்.  நல்லதம்பி நித்தியானந்தன் - 
சக்தி FM  ஊடகவியலாளர்; ண்ணிய ர்த்தி சசிகரன் - 
சுதந்திர ஊடகவியலாளர். ஏன், இவர்கள் தாக்கப்பட்டார்கள்?  
இந்தக் கம்பனியால் பல க்கு உைழப்பி க்கின்ற .  ஆகேவ, 
இந்த அரசாங்கம் ெமன் ஸ் கம்பனியின் ம பான 
உற்பத்திச்சாைல அங்கு கட்டப்ப வைத உடன யாக 
நி த் வதற்குாிய நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ம்.   

உண்ைமயிேலேய வாைழச்ேசைனப் பிரேதசத்தில் 
உள்ளவர்க க்கு மாத்திரமன்றி, மட்டக்களப்  மாவட்டம், 
அ கி ள்ள ெபாலன ைவ மாவட்டம் ஆகியவற்ைறச் 
ேசாந்்தவர்க க்குக் கூடப் பல வழிகளில் ெதாழில்கைள 
வழங்கிய ேதசியக் கடதாசிக் கம்பனிைய இந்த அரசாங்கம் 
கட் ெய ப்பாமல், அதற்குப் பதிலாக இவ்வாறான ம பானத் 
ெதாழிற்சாைலகளில்தான் கூ ய ஆர்வத்ைதக் காட் கின்ற .  
உண்ைமயிேல கிட்டத்தட்ட 3,000 கு ம்பங்கைளச் 
ேசாந்்தவர்கள் அங்கு ெதாழில் ெசய்தார்கள். இன்  அந்தக் 
கம்பனிையப் ெபா ப்ெப த் ச் ெசயல்ப த் வதற்குச் சீனக் 
கம்பனிெயான்  தயாராக இ க்கின்ற . ஆனால், இந்த 
அரசாங்கம் அதற்கு ஆதர  தர ம க்கின்ற .  இவ்வாறான 
ெசயற்பா கள் இந்த 'நல்லாட்சி' அரசாங்கத்தி ம் 
இ க்கின்றன. இப்ேபா  இ ம் கள், இயந்திரங்கள், பைழய 
வாகனங்கள் என்  கூறிக்ெகாண்  அங்குள்ள ெபா ட்கைள 
விற்கின்றார்கள். ஆகேவ, இலஞ்ச ம் ஊழ ம் இந்த 
அரசாங்கத்தி ம் அதிகாித்தி க்கின்ற . நாங்கள் ஒ வைரத் 
தி த்த யற்சிக்கிேறாம், அல்ல  இலஞ்ச -ஊழைலப் பி க்க 

ற்ப கிேறாம் என்றால், த ல் நாங்கள் தி ந்தேவண் ம். 
ஆகேவ, உங்க ைடய அரசியல்வாதிகள், உங்க க்குக் 
கீ ள்ள அரச அதிகாாிகள் உட்பட அைனவைர ம் த ேல 
தி த் ங்கள் என்  அரசாங்கத்ைதக் ேகட்கிேறன். இலஞ்ச-
ஊழ க்கு நீங்கள் உங்கைள உட்ப த்தக்கூடா .  நீங்கள் 
அவ்வா  இலஞ்சம்- ஊழ ல் ஈ படாமல் இ ந்தால் 
மற்றவர்கைளப் பி க்கின்ற அதிகாரத்ைதப் ெபற்றவர்களாக 
மா ர்கள்.  ஆகேவ, இதிேல நீங்கள் கூ ய கவனம் 
ெச த்தேவண் ம்.   

கடந்த 2013ஆம், 2016ஆம் ஆண் களில் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் பாாிய ெவள்ள அனர்த்தம் ஏற்பட்ட . 
அப்ேபா , அங்கு வழங்கப்பட்ட நிவாரணங்களில் பல 
ஊழல்கள் இடம்ெபற்றன. நான் இ  ெதாடர்பில் அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சின் வர -ெசல த் திட்ட நிதி 
ஒ க்கீட் ன் மீதான விவாதத்திேல ெதளிவாகச் ெசான்ேனன். 
ஆனால், இன் வைர அ ெதாடர்பில் எந்தவித 
நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல. அ  தவிர, மட்டக்களப்  
மாவட்ட உயர் காாியாலயங்களில் நைடெபற்ற சில 
ஊழல்கைளக் கண் பி த் , அந்தத் ைற சார்ந்த 
அைமச்ச க்கு அ ப்பியி ந்ேதன். அவர் அ  ெதாடர்பில் 
விசாரைண ெசய்வதற்கு ஒ  கு ைவ அ ப்பினார். பின்னர் 
அ  உண்ைம என்  நி பிக்கப்பட்ட . அதன்பின்னர், நான் 
உாிய அைமச்சைரச் சந்தித்தேபா  அவர் என்னிடம், 
“இனிேமல் அப்ப ச் ெசய்யமாட்டார்கள்; உங்க டன் நன்றாக 
நடந் ெகாள்ளச் ெசால்கின்ேறன்; நீங்கள் அைதப் ெபாிதாக 
எ க்கேவண்டாம்” என்  ெசான்னார். இ தான் இந்த 
நாட் ன் நிைலைம! நான் இதைனப் பி த் க் ெகா த்தவன் 
என்ற வைகயில்தான் இ பற்றி இந்தச் சைபயிேல 
ெசால்கிேறன். அ  உண்ைமெயன்  நி பிக்கப்பட்டைமயால் 

தான் ெசால்கிேறன். அவ்வா  நி பிக்கப்பட் ந் ம் ஏன் 
உடன யாக நடவ க்ைக எ க்க வில்ைல? எனேவ, 
இதில் அரசாங்கம் கவனம் ெச த்தேவண் ம். நான் அதைன 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சில்தான் பி த் க் ெகா த்ேதன். 
இவ்வா  நாங்கள் பி த் க்ெகா த்தால்கூட, “இனிேமல் 
ெசய்யமாட்டார்கள், ெபாிதாக எ க்கேவண்டாம்” என்  
ெசால்  அவர்கைளத் தப்பித் ச் ெசல்லவி கின்ற நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . உயர் சைபயாகிய 
இப்பாரா மன்றத்திேல நாங்கள் இவ்வாறான ஊழல்கள் 
பற்றிக் கூறியேபா ம், அ  500 இல் ேகட் , 5000 இல் 
வி கின்ற நிைலைமயாக இ க்கின்ற . ெகௗரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இதில் மாற்றம் 
ேவண் ம். எனேவ, இந்த விடயங்களில் அரசாங்கம் கூ தல் 
கவனம் ெச த்தேவண் ம் என்  நான் இந்த இடத்திேல 
அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, எங்கள  பகுதியில் இ க்கின்ற 
ஒவ்ெவா  அரச நி வன ம் பாிசீ க்கப்பட ேவண் ம். அரச 
நி வனங்களில் காணி சார்பான பகுதிகள்தான் அதிகமாகப் 
பாிசீ க்கப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால், காணிப் பகுதியில் 
இலஞ்சம் வாங்கிவிட் த்தான், காணிகைளக் 
ெகா க்கின்றார்கள். இந்தச் ெசயற்பா  பல இடங்களில் 
நைடெப கின்ற . ஆகேவ, இவற்ைறெயல்லாம் த ப்பதற்கு 
உாிய நடவ க்ைககைள இந்த அரசாங்கம் ெசய்யேவண் ம். 
அதற்கு ன்ேனா யாக, அரசியல்வாதிகள் இவ்வாறான 
நடவ க்ைககளில் ஈ படாமல் இ க்கேவண் ம். ஆகேவ, 
இந்த விவாதத்திேல நாங்கள் மிக க்கியமாகப் ேபசேவண் ய 
விடயம் இ வாகும். ஏெனன்றால், இலங்ைக ஜனநாயக 
ேசாச சக் கு யரசு யாப்பின் 19ஆவ  தி த்தத்தி டாகத்  
தி த்தி அைமக்கப்பட்ட 48(ஆ) உ ப் ைரயின்கீழ் இ  
ஆராயப்ப கிற . ஆகேவ, இதன்கீழ் இ்வ்வாறான 
விடயங்கள் பாிசீ க்கப்பட ேவண் ம்.  

அேதேபான் , ெபா ஸ் நிைலயங்களில் யாராவ  
இலஞ்சம் வாங்கினால், அவர்கைள உடன யாகப்  
பணியி ந்  இைடநி த்த ேவண் ம். அ  சாதாரண 
உத்திேயாகத்தராக இ க்கலாம் அல்ல , உயர் பதவிகளில் 
இ க்கின்ற உத்திேயாகத்தராக இ க்கலாம். இலஞ்சம்-
ஊழைல  இல்லாமல் ெசய்வதானால், த ேல 
ஒவ்ெவா வ ம் தங்கைள அர்ப்பணித் ச் ெசயற்படேவண் ய 
ேதைவ இ க்கிற . ஆகேவ, இன்  இந்தச் சைபயில் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற இலஞ்ச-ஊழல் சம்பந்தமான 
விடயத்ைத நான் மனமார வரேவற்கின்ேறன். இ ெதாடர்பில் 
நீங்கள் ெகாண் வ கின்ற தி த்தங்க க்குப் ரண ஆதர  
த கின்ேறன். ன்னர் இலஞ்ச-ஊழ ல் ஈ பட்டவர்கள் 
ெதாடர்பாக ம் ஆராயப்பட ேவண் ம் என்  நான் 
ேகா கிேறன். ன்னர் இலஞ்ச-ஊழ ல் ஈ பட்டவர்கள் 
என்  எவைர ம் தவிர்த் விட ேவண்டாம். இலஞ்ச-ஊழ ல் 
ஈ பட்டவர்கள் அத்தைனேப ம் விசாரைணக்கு 
உட்ப த்தப்பட ேவண் ம். இவ்வா  இலஞ்ச-ஊழ ல் 
பயன்ப த்தப்பட்ட நிதிகள் எல்லாம் கணக்குக்கு 
ெகாண் வரப்பட ேவண் ம்; அைவ நடவ க்ைகக்கு 
உட்ப த்தப்பட ேவண் ம். பைழய  என்  கழித் விடாமல், 
பைழயைத ம் ஆராய்கின்றதாகச் சட்டத் தி த்தங்கள் 
அைமயேவண் ம். அேதேநரத்தில், மாவட்டம்ேதா ம் 
இதைன ஆராய்ந் , மத்திக்குக் ெகாண் வரக்கூ ய நிைலைம 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  இ ந்தால்தான், இந்த 
நாட் ல் இ க்கின்ற இலஞ்ச-ஊழைல ஒழிக்க ம். 
அதற்காக இந்த உயர் சைப ெகாண் வ கின்ற நல்ல 
தி த்தங்கைள நான் வரேவற்கின்ேறன் என் கூறி, என  
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி! 
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 

ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් 
ගිණුෙම් සීමාවන් පතිෙශෝධනය කිරීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන අවස්ථාෙව්දී, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් කියාවලිය ගැනත්, ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් මූල්ය 
අපරාධ ෙකොට්ඨාසය පිළිබඳවත් දැනටමත් සභාෙව් කරුණු 
සාකච්ඡා ෙවලා තිෙබනවා.  

පළමුෙවන්ම අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් 
සඳහන් කළා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් හිටපු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරිය -දිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහ 
මැතිනිය- ඉවත් කළා කියලා. මට මතකයි එදාත් ඇය විමර්ශන 
කර ෙගන යන ෙකොට විපක්ෂෙය් හිටපු අය, ඇය පක්ෂපාතී විධියට 
විමර්ශන කර ෙගන යනවාය කියලා, ''ඇය ගැන ෙහොයලා බලන්න 
ඕනෑ, ඇයව අයින් කරන්න ඕනෑ'' කියන ෙචෝදනාව ෙම් සභාව 
තුළත් ෙගොඩනැඟුවා. ඇත්තටම ඒෙකන් විශාල අයුක්තියක්  සිදු 
වුණා. දිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහ මැතිනිය වැනි ස්වාධීන රාජ්ය 
නිලධාරින්ට ඒ අයෙග් වැඩ පිළිෙවළ කර ෙගන යන්න ඉඩ ෙනොදී, 
ඒ අය දුර්වල කිරීෙමන්, අවසානෙය් ඒ අයට ඉවත් ෙවන්න සිදුවී 
තිබීම ගැන මම අදත් කනගාටුව පකාශ කරනවා. ඒක ඇත්තටම 
රටට වුණු අවාසියක් කියලා සඳහන් කරමින්, ඒ අදහස දැක්වූ අනුර 
කුමාර දිසානායක මැතිතුමා එක්ක මමත් එකඟ ෙවනවා.  

දැනට විවාදය තුළ සඳහන් වුණු ආකාරයට අදහසක් ඇති 
කරලා තිෙබනවා, අල්ලස, දූෂණය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම්වලදී 
සැලකිය යුතු විශාල ෙවනසක් සිදු ෙවලා නැහැ කියලා. ඒ අදහස 
වැරැදියි කියලා මම පකාශ කරන්නට ඕනෑ. දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන ෙකොට ෙම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
ස්වාධීනත්වයට ඒක පහරක් වුණා. 2015 අෙපේල් මාසෙය් දහනව 
වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා, අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවද ඇතුළුව ඒ ෙකොමිෂන් 
සභාවල ස්වාධීනත්වය ශක්තිමත් කරන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ 
අනුව, ඇත්තටම ෙවනසක් ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට 
දශකයකටම සිදු ෙනොවුණු ෙදයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන්, හිටපු ඇමතිවරුන්ෙගන් පශ්න 
කරලා තිෙබනවා; විස්තර ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා; අත් අඩංගුවට 
අර ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, කිහිප ෙදෙනකුට විරුද්ධව අදාළ 
ෙචෝදනා පතත් දැන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව ෙවනසක් ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට හඬක් නැෙඟනවා, 
''ෙම්ක ෙවන්ෙන් ෙද්ශපාලන න්යාය පතයක් අනුවද?'' කියලා. අපි 
ඔක්ෙකෝම ෙද්ශපාලනඥෙයෝ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
225ෙදනාම ෙද්ශපාලනඥෙයෝ. ෙහොර, ෙබොරු, වංචාව, අල්ලස, 
දූෂණය පිළිබඳව හැම දාම විමර්ශනයක් කර ෙගන යන ෙකොට 
අනිවාර්යෙයන්ම විපක්ෂෙයන් නැ ෙඟන හඬ තමයි, ''ෙම්ක 
ෙද්ශපාලන න්යාය පතයක් හැටියට සිදු ෙවන ෙදයක්'' කියන එක. 
ඒ අනුව, ෙම් රෙට් ජනතාව යුක්තිය, සාධාරණත්වය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහන්ද කියන පශ්නය මතු 
ෙවනවා. ඒ නිසා, විමර්ශනය තුළ ගැටලුවක්, පශ්නයක් තිබුණත්, 
නිරන්තරෙයන්ම අධිකරණය ශක්තිමත් කිරීෙම් විෙශේෂ වගකීමක් 
අපට තිෙබනවා. ෙමොකද, එදා තිබුණු රජෙය් ආයතන හරහා තමයි 
විමර්ශනය එන්ෙන්.  

එය අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවන්න පුළුවන්; 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙවන්න පුළුවන්; අල්ලස, 
දූෂණය  විමර්ශනය කිරීමට තිෙබන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවන්න 

පුළුවන්. එතෙකොට කියන්න පුළුවන්, ඒක විධායකෙය් ෙකොටසක්ය 
කියා. නමුත්, අප අධිකරණය හැම විටම ශක්තිමත් කෙළොත්, ඔය 
ෙචෝදනාව නඟන ෙකොට, ස්වාධීන අධිකරණයක් තිෙබනවා නම් 
ෙම් රෙට් ජනතාවට විෙශේෂෙයන්ම විශ්වාසයක් ඇති ෙවනවා, 
කරුණු ෙහොයා බලලා අධිකරණ තීරණයක් ලැබුණා කියා.  

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
පමාදයක් තිෙබනවා කියාත් හැම තිස්ෙසේම ෙචෝදනාවක් 
නැ ෙඟනවා. එක පැත්තකින් එහි සත්යතාවක් තිෙබනවා. ඇත්තටම 
ෙම් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට 
අවශ්ය ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් සහ නීතිඥවරුන්ෙග්  ෙලොකු අඩු 
පාඩුවක් තිබුණා. එය දශකය පුරාවටම තිබුණා. එම නිසා එම 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් හැකියාව - technical capability එක - 
ශක්තිමත් කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා.  අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් දැනට නීතිඥවරු 30ක් 
පමණ සිටිනවා. ඒ 30ෙදනාෙගන් 15ෙදෙනක් බඳවාෙගන 
තිෙබන්ෙන් පසු ගිය වසෙර්දීයි කියන කාරණයත් මා සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ෙමතැන ෙලොකු අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා. ඒ අඩු 
පාඩුව හදන්න කල් යනවා. ඒ සඳහා විශාල කාලයක් යන බව 
සඳහන් ෙවනවා. ෙම් පමාදය සාධාරණ නැහැ කියා ජනතාව 
හිතනවා. එයින් හැ ෙඟන්ෙන් ෙම් කටයුත්ත අප මීට වඩා ඉක්මන් 
කරන්න ඕනෑය කියන එකයි.  

2016 වසර සඳහා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සංවර්ධන කටයුතුවලටයි කියා රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් 
කළා.  නමුත්, ගිය අවුරුද්ෙද් එම රුපියල් මිලියන 500, රුපියල් 
මිලියන 15ට අඩු කළා. 2016දී එම ෙකොමිෂන් සභාවට රුපියල් 
මිලියන 500ක් ෙවන් කළත්, ඇත්තටම වැය වුණු පමාණය 
රුපියල් මිලියන 37යි. එම නිසා තමයි අය වැෙයන් එම මුදල් 
පමාණය අඩු කෙළේ.  මුදල් තිෙයන ෙකොටත් -අය වැෙයන් ෙවන් 
කර තිෙබන ෙකොටත්- ඇත්තටම ඒවා පාවිච්චි කරන්න එතැන 
හැකියාවක් ෙනොතිබුණු බව අපට එයින් පැහැදිලි ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අල්ලස සහ දූෂණය ගැන කථා 
කරන ෙකොට, හුඟක් ෙකොටස්වලට ඒ සම්බන්ධෙයන් වගකීම් 
තිෙබනවා. රජයට අනිවාර්යෙයන්ම වගකීම් තිෙබනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම විමර්ශන කටයුතුවලදී, ඒවා ඉක්මන් කරන්න 
ෙපොලීසියට, විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවලට අපරාධ 
ෙකොට්ඨාසවලට,  අවශ්ය මුදල් ෙවන් කරන්න සහාය ෙදන්න. 
නීතිපතිටත් වගකීම් තිෙබනවා. ෙචෝදනාව අධිකරණගත කිරීෙම් 
වගකීම තිෙබන්ෙන් නීතිපතිතුමාෙග් අෙත් තමයි. එතෙකොට, 
නීතිපතිතුමා තුළ පමාදයක් තිෙබනවාය කියන එක ෙම් රෙට් ෙපොදු 
ජනතාවෙග් අදහසයි. ඒක මා නැවත නැවතත් කියනවා.  

ඊට අමතරව, අධිකරණය තුළ සාමාන්ය නඩුවක් ඇහුවත්  දීර්ඝ 
කාලයක් ගතෙවනවා. ඒක ඉඩම් නඩුවක් වන්නට පුළුවන්. සමහර 
අය ඇවිල්ලා කියනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් නඩු අවුරුදු 10ක්, අවුරුදු 
15ක්, අවුරුදු 20ක් පමාද ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ෙමවැනි 
අධිකරණ පද්ධතියක් තිෙබන ෙකොට රෙට් ජනතාවෙග් විශ්වාසය 
ටික ටික කැඩී බිඳී යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මා නැවතත් ෙයෝජනා 
කරනවා, අල්ලසට හා දූෂණයට එෙරහිව කියා කරන ෙකොමිෂන් 
සභාවලින් ලැෙබන ෙචෝදනා අධිකරණගත කරන ෙකොට, අල්ලස 
හා දූෂණය පිළිබඳ නඩු පමණක් අහලා තීන්දු ෙදන්න විෙශේෂ 
අධිකරණයක් ඇති කළ යුතුයි කියලා. හැම දාම ඒ නඩු අහනවා 
නම් මාස තුනකින් තීන්දු ෙදන්න පුළුවන්. කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්න අවස්ථාවක් ෙදනවා නම් මාස තුනක පමණ කාලයකින්, 
මාස ගණනක කාලයකින් ඒ නඩුවලට තීන්දු ෙදන්න පුළුවන්. 
ෙද්ශපාලනඥයන් විතරක් ෙනොෙවයි, නිලධාරින් ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙම් රෙට් පුරවැසියන් ෙවන්න පුළුවන් ෙසොරකම් ෙනොකළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුද්ගලයකුට විරුද්ධව ෙචෝදනා ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
ඉක්මනට නඩු අහලා තීන්දු ෙදන එක ඒ අයෙග් ෙගෞරවයටත් 
ෙහොඳයි. ෙමොකද ඒ අයට ඉක්මනට නිදහස් වන්නට පුළුවන්. ඒ 
හරහා ඒ අයෙග් නම්බු නාම, කීර්තිය  ආරක්ෂා කර ගන්නට 
පුළුවන්. අධිකරණ කටයුතු පමාද වීෙමන් ෙබොෙහෝ විට 
අපහසුතාවට පත්වන්ෙන් වැරදි ෙනොකරපු මිනිසුන්. ඒ අයට 
විරුද්ධව ෙමවැනි ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වුණාම තමයි ෙමවැනි ෙද්වල් 
සිදු වන්ෙන්.  

For caseload management, you must have a better 
system. Some cases are heard for ten to twenty years and 
this is unacceptable. The people in this country are losing 
confidence in the judicial process. I think, we have a 
responsibility to make sure that there is  a better caseload 
management and that there is a special court to hear cases 
on corruption and bribery so that those cases could be 
brought to a much faster resolution. Those who are 
innocent are protected through this method. Their name 
and their honour can be defended if the judicial process is 
quickened. ඒ නිසා නීතිපතිතුමාටත්, අගවිනිශ්චයකාරතුමාටත් 
වග කීමක් තිෙබනවාය කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කළ 
යුතුයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

දැන් අපරාධ පරීක්ෂණ සිදු ෙවමින් යනවා. අද කථා කරන 
ෙකොට විපක්ෂෙයන් ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා, ඇත්තටම ෙම් 
ඝාතකයන් ආරක්ෂා කරන්න රජය කටයුතු කරනවාද කියලා. 
ෙපෝද්දල ජයන්ත ෙව්වා, උපාලි ෙතන්නෙකෝන් ෙව්වා, කීත් 
ෙනොයාර් ෙව්වා ඒ අයටත්, ඒ අයෙග් පවුල්වල අයටත් සාධාරණය 
ඉෂ්ට විය යුතුයි. ලසන්ත විකමතුංගෙග් මිනී මරුවන් කවදාවත් 
නිදහෙසේ යන්ෙන් නැති බවට අපි සහතික ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
එක්නැලිෙගොඩ අතුරුදහන් වීම ගැන සඳහන් කළා. ෙම් වැරදි 
ආරක්ෂා කරන්නටවත්, වහන්නටවත් අෙප් රජෙයන් කිසිම ඉඩක් 
නැහැ. ඒ නිසා සාධාරණත්වය ඉෂ්ට විය යුතුයි. ඒකට අෙප් රජය 
කැප වී සිටිනවාය කියලාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
බටලන්ෙද් මැරුෙව් කුකුළන්ද? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
බටලන්ද ගැන පශ්නයක් අහපු නිසා උත්තර දීලාම වාඩි 

ෙවන්නම්. බටලන්ෙද් ෙචෝදනාව - [බාධා කිරීම්] අහගන්න, 
උත්තරය අහගන්න, උත්තරය අහගන්න. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග ෙම් රෙට් ජනාධිපතිනිය වශෙයන් ඉන්න ෙකොට 

බටලන්ෙද් ෙචෝදනා ගැන ෙසොයා බලන්න ෙකොමිෂන් සභාවක් 
පත් කළා. [බාධා කිරීම්] එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ජනාධිපතිනියයි ඒ ෙකොමිෂන් සභාව පත් කෙළේ. එදා 
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය්, ඔබතුමන්ලාෙග් ජනාධිපතිනිය පත් 
කරපු ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිගමනය වුෙණ් බටලන්ෙද් සිදු 
වීම්වලට කිසිම ෙද්ශපාලනඥයකු වග කිව යුතු නැහැයි කියලායි. 
ඒකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරමින් මා වාඩි වනවා. ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.20] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

"இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய விசாரைண 
ஆைணக்கு  இலஞ்சம் ெதாடர்பான திடீர் ேசாதைனகள் 

ற்பணக் கணக்கின் வைரயைறயில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல்" 
ெதாடர்பான இன்ைறய விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  
என் ைடய க த் க்கைள ம் பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ல் இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கைள ஒழிக்கும் 
ேநாக்கி ம் ஏற்ெகனேவ இத்தைகய ெசயற்பா களில் 
ஈ பட்ேடா க்கு எதிராக விசாரைணகைள ன்ென த் ள்ள 
நிைலயில் அ  ெதாடர்பில் சட்ட நடவ க்ைக எ க்கும் 
ேநாக்கி ம் அதற்கு ஒத் ைழக்கும் வைகயில் இந்த அரசு 
ஆட்சிக்கு வந்த நிைலயில் நிதி ஊழல், ேமாச  ெதாடர்பான 

ைறப்பா கைள வழங்குமா  ெபா மக்கள் ன்பாகக் 
ேகாாிக்ைக வி த்தி ந்த . இந்தக் ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக, 
ேகாாிக்ைக வி க்கப்பட்ட தல் மாதத்திேலேய சுமார் 
நாலாயிரம் ெபா மக்கள் இவ்விடயம் குறித்  ைறப் 
பா கைள  ன்ைவத்தனர் என் ம் இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் 

ாிந்தைம, அரச ெசாத் க்கைள ைறேகடாகப் பயன் 
ப த்தியைம ேபான்ற குற்றச்சாட் க்கள் இந்த ைறப் 
பா களில் அடங்கியி ப்பதாக ம் அறியக்கிைடத்த . இந்த 
ஒ  மாத காலத்திற்குப் பின்ன ம் இத்தைகய ைறப்பா கள் 
ெதாடர்ந்  கிைடத்தவண்ணேம இ ப்பதாக ஊடகங்களின் 
வாயிலாக அறியவ கின்ற . இைதத் தவிர, இந்த நாட் ல் 
ெசயற்பட்  வ கின்ற ஊழ க்கு எதிரான ன்னணி ம் 
சுமார் 500க்கும் ேமற்பட்ட ைறப்பா கைள ன்ைவத் 

ள்ளதாகத் ெதாியவ கின்ற .  

அந்த வைகயில் பார்க்கின்றெபா  எம  நாட் ல் 
இடம்ெபற் ள்ள இலஞ்சம்-ஊழல், ேமாச கைளக் கண்டறி 
வ  ெதாடர்பில் ெபா ஸ் குற்றப் லனாய் ப் பிாி , நிதிக் 
குற்றப் லனாய் ப் பிாி , இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் 
விசாரைண ஆைணக்கு , பாாிய ஊழல் ேமாச கைளக் 
கண்டறிவதற்காக நியமிக்கப்பட் ள்ள ஜனாதிபதி விசாரைண 
ஆைணக்கு  ேபான்ற நி வனங்கள் ெசயற்ப த்தப்பட்  
வ கின்றன. இந்த நிைலயில் இ கால வைரயில் 
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் என்ன என்ப  
குறித்  எம  மக்களிைடேய பல்ேவ  விமர்சனங்கள் 
நில கின்றன.  

இன்  இந்தச் சைபயில் ன்ைவக்கப்பட் ள்ள 
பிேரரைணையப் பார்க்கின்றெபா  ன்ைனய வ டங் 
களில் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட வழக்குகள் வைடயாததன் 
காரணமாக வழக்குக க்குாிய ஆதாரப் ெபா ட்களாகத் 
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள பணத்ைத வர  ைவக்க யா  
ேபானைம காரணமாக வரவில் குைற  ஏற்பட் ள்ளைம 

761 762 

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා] 
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பற்றிக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . இவ்வாறானெதா  நிைல 
ேதான் வதற்கான அ ப்பைடகள் என்ன என்ப பற்றி 
ஆராயாமல், நிதி வர கள் பல்ேவ  ைறகள் சார்ந்  
ேதங்கியி ப்ப  எம  நாட் ன் தற்ேபாைதய நிைலயில் 
எத்தைகய பாதிப் க்கைளத் தரக்கூ ம் என்ப  குறித்  நாம் 
சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம். அந்த வைகயில் எம  நாட் ல் 
இ கால வைரயில் இலஞ்சம்-ஊழல், ேமாச  மற் ம் அரச 
ெசாத் க்கைள ைறேகடாகப் பயன்ப த்தியைம குறித்  
எத்தைன ைறப்பா கள் ன்ைவக்கப்பட் ள்ளன? 
அவற்றில் விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட் , விசாரைணகள் 

க்கப்பட் ச் சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களத்திற்கு அ ப்பப் 
பட் ள்ள விடயங்கள் எத்தைன? சட்ட மாஅதிபர் திைணக் 
களத்தி ந்  ஆேலாசைனகள் கிைடக்கப்ெபற் ள்ள 
விடயங்கள் எத்தைன? ேபான்ற ேகள்விக க்கான விைடகள் 
மக்கள் மத்தியில் ெதளி ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

ேமற்ப  ைறப்பா கள் ெதாடர்பான விசாரைணகள் 
தாமதமைடவதற்கு இந்த ஆைணக்கு வில் நில கின்ற 
ஆளணிப் பற்றாக்குைற ஒ  பிரதான காரணமாகக் 
கூறப்ப கின்ற . எனேவ, இ குறித்  கவனத்ைதச் ெச த்தி, 
அதற்கான ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 

ன்வர ேவண் ம். ேமற்ப  ஆைணக்கு வில் விசாரைணகள் 
நிைற ெசய்யப்பட் ள்ள ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் வழக்கு 
கள் தாக்கல் ெசய்யப்ப வதில் சட்ட மாஅதிபர் திைணக் 
களத்தின் ெசயற்பா கேள தாமதமைடயச் ெசய் கின்றன என்ற  
பல்ேவ  விமர்சனங்கள் ன்ைவக்கப்ப கின்றன. இ  
குறித்  க்கிய கவனம் ெச த்தப்பட்  நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரம் அரசியல் காழ்ப் ணர்ச்சிகள், உள்ேநாக்கங்கள் 
காரணமாக ம் ெபாய்யான குற்றச்சாட் கள் ன்ைவக்கப்ப  
கின்ற நிைலைமக ம் காணப்ப கின்றன. இவ்வாறான 
ெபாய்யான குற்றச்சாட் க்கள் ன்ைவக்கப்ப கின்றேபா  
குற்றஞ்சாட்டப்ப கின்றவர் ச கத்தில் தவறான கண்ேணாட் 
டங்க க்கு ஆளாக ேவண் ய நிைல ஏற்ப கின்ற . எனேவ, 
இவ்வா  சுமத்தப்ப கின்ற ெபாய்யான குற்றச்சாட் க்கள் 
ெதாடர்பில் உாிய விசாரைணகள் ேமற்ெகாண்  உண்ைமகள் 
ெவளிப்ப த் தப்பட ேவண் ம். அத் டன், அக்குற்றச்சாட்  
ெபாய்யான  எனக் காணப்பட்டால், அக்குற்றத்ைதச் சுமத்தி 
யவ க்கு எதிராகச் சட்ட ஏற்பாட் ல் உள்ளவா  நடவ க்ைக 
எ ப்பதற்கான ெசயற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் 
என்பைத ம் நான் இங்கு மீண் ம் மீண் ம் வ ய த்த 
வி ம் கின்ேறன். அேதேபான்  இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் 
ெதாடர்பான விசாரைண ஆைணக்கு க்கைள மாகாண 
மட்டத்தில் அைமப்ப  குறித் ம் கவனம் ெச த்த ேவண் ம்.  

இ தியாக, ஆசிய பசுபிக் பிராந்தியத்தில் Transparency 
International அைமப்பினால் "மக்க ம் ஊழ ம் -ஆசிய பசிபிக்" 
என்ற தைலப்பில் அண்ைமயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் , கடந்த 
7ஆம் திகதி ெவளியிடப்பட் ந்த ஆய்  ஒன்  பற்றிய 
அறிக்ைகயில் ஆசிய பசுபிக் பிராந்தியத்தில் இலங்ைகயர்கேள 
ெபா ஸா க்கு அதிக இலஞ்சம் வழங்குவதாக ம் 
பாடசாைலகள், நீதிமன்றங்கள் மற் ம் பயன்பாட்  
வழங்குநர்க க்கு மக்கள் இலஞ்சம் ெச த் வதாக ம் 
குறிப்பிடப்பட் ப்பேதா , ஆய்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 17 
நா களில் இலங்ைக 17 சத த இலஞ்ச அளைவக் 
ெகாண் ப்பதாக ம் ெதாிவிக்கப்பட் க்கின்ற  என்பைத 

ம் கூறி, என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.    

[අ.භා. 3.26] 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 

විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් 
සීමාවන් පතිෙශෝධනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන අද 
දවෙසේ මට ෙපර කථා කරපු,  විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමන්ලාත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට ෙගන එන්නට කටයුතු කරපු පාර්ශ්වයනුත් විවිධ අදහස් 
දැක්වුවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් කියැවුෙණ්, යහ පාලනෙය් විශව්ාසය 
අද රට තුළ ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි. ඒ වාෙග්ම 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත්, ටීඑන්ඒ එකත් කියා සිටිෙය්  යහ 
පාලන රජය බලයට පත් වුණාට එම රජය කටයුතු කරෙගන යද්දී  
එහි යම් යම් අඩු පාඩු  දකින්නට තිෙබනවා කියන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යහ පාලන රජෙය් විශ්වාසය 
ගැන කථා කරනෙකොට, එම විශ්වාසය පිළිබඳව ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් ෙහොඳම සහතිකය වන්ෙන්, 2017 අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 
මාසෙය් දී Transparency International ආයතනය විසින් එළි 
දක්වන ලද අලුත්ම ෙශේණිගත කිරීම කියලා මා හිතනවා. දූෂණ 
සම්බන්ධෙයන් රටවල් ෙශේණිගත කිරීම්වලදී දූෂණය මනින දර්ශක 
අනුව  2015 අවුරුද්දට වඩා 2016 අවුරුද්ෙද් දී ශී ලංකාව ස්ථාන 
12ක් ඉහළට යනවා.  

එක් පැත්තකින් ආණ්ඩුව කියනවා, "රට තුළ යහ පාලනයක් 
බිහි ෙවලා තිෙබනවා; විශ්වාසයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා; දූෂණ 
වංචා ඉවත් ෙවලා තිෙබනවා" කියලා. නමුත් ෙලෝක ෙශේණිගත 
කිරීම්වලදී කියනවා, "නැහැ, ලංකාව තවත් දූෂිත රටක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා" කියා. “Daily Mirror” පුවත් පෙත් “Sri Lanka 
becomes more corrupt” කියන ශීර්ෂ පාඨය සහිත වාර්තාෙව් 
කියන්ෙන්,  ෙමවැනි තත්ත්වයක්  වාර්තා වන්ෙන් ෙවනත් 
ෙමොකවත් නිසා ෙනොෙවයි,  ෙම් රෙට් සිදු වූ දැවැන්තම වංචාව වූ 
මහ බැංකුෙව් මහ දවල් ෙවච්ච මහා මං ෙකොල්ලය හා පථම 
වතාවට, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් රාජ්ය නායකයකුට විරුද්ධව 
අල්ලස් ගැනීෙම් ෙචෝදනාවක් ජාත්යන්තර වශෙයන් එල්ල වීම 
නිසායි කියලා. ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙෆයා ෆැක්ස් මීඩියා ආයතනෙය් 
"චැනල් 9" පවෘත්තිවලදී  වාර්තාවක් එළි දක්වනවා, වර්තමාන 
ජනාධිපතිවරයා එවකට ඇමතිවරයකු වශෙයන් කටයුතු කරද්දී 
ෙම් රෙට් සිදුවූ අල්ලස් හා දූෂණ කියාවලියක් පිළිබඳව. දූෂණ 
ෙශේණිගත කිරීම්වලදී ෙම් රට තවත් ස්ථාන 12කින් ඉස්සරහට 
යන්න ඉවහල් වූ පධාන කරුණු හැටියට ෙම් වාර්තාෙව් අන්තර්ගත 
වන්ෙන් ඒ කියාවලි ෙදකයි. මීට වඩා කරුණු ෙබොෙහෝ පමාණයක් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය මාස හතෙර්දී ෙම් 
රජය විසින් ෙමරටට අහිමි කරන ලද ධනය පිළිබඳව ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා ඇතුළු මන්තීතුමන්ලා -අපි කිහිප ෙදෙනක්- විසින් 
පැමිණිලි 10ක් ඉදිරිපත් කළා. "Top Ten" නමින් අපි ඒක පටන් 
ගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට මාස 4ක් ගත 
ෙවලා තිබුණත් ඒ එක පැමිණිල්ලක් ෙහෝ පිළිබඳව එක පකාශයක් 
වත් සටහන් කරෙගන නැහැ. ෙම් රෙට් වූ මහ බැංකු වංචාව ගැන, 
පාෙඩෝ ගනු-ෙදනුව ගැන, වී මං ෙකොල්ලය ගැන, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය තුළ සිදු වන ඖෂධ මං ෙකොල්ලය ගැන, ෙම් රෙට් 
මහෙපොළ ආධාරය පිළිබඳව සිදුවූ වංචාව ගැන, ශීලන්කන් ගුවන් 
යානා නැවතත් බදු දීෙම්දී වූ වංචා ගැන, ෙමෝදර ධීවර වරාය වංචාව 
ඇතුළු වංචා ගණනාවක් පිළිබඳව -වංචා 10ක් පිළිබඳව- පැමිණිලි 
කර තිෙබනවා. නමුත් අද වන තුරු  අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ඒ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් එක පකාශයක් ෙහෝ සටහන් 
කරෙගන නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරුනුයි ඒ පැමිණිලි කෙළේ. පසුගිය කාලෙය් විවිධ පුවත් 
පත්වල පළවූ ෙද්වල් අපි දැක්කා.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරන අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීවරයා කිව්වා, "අද FCID එක ඒකපාර්ශ්වික 
ෙවලා" කියලා. පසුගිය කාලෙය් FCID එක පැමිණිලි ලබා 
ගත්තාට,  ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පසුව අද එක 
පැමිණිල්ලක්වත් භාර ගන්ෙන් නැති තත්ත්වයට එම ආයතනය 
පත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා කිව්වා. ඒෙකන් කියැෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? "FCID ආයතනය ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවයි" කියන 
එක අපි  දිගින් දිගටම  කිව්වා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
අද  එය සනාථ කරනවා.  එතුමාෙග් පාර්ශ්වය ෙම් ආණ්ඩුව බලයට 
පත් කරන්න කටයුතු කරපු පාර්ශ්වයක්. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
කාලෙය් පුවත්පත් වාර්තා ගැන කථා කරනවා නම්,   2016 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 13 ෙවනිදා "ලක්බිම" පුවත් පෙත් සඳහන් 
ෙවලා තිබුණා,  "ෙද්ශපාලන න්යාය පතවලට වැඩ කරන්න එපා.  
CID, FCID එකට, අල්ලස් ෙකොමිසමට ජනාධිපතිෙගන් ෙදොස්" 
කියලා. ෙම් රෙට් විධායක ජනාධිපතිවරයා කියනවා, ෙම් 
ස්වාධීනයි කියන ආයතන තුන ෙද්ශපාලන න්යාය පතයට යි වැඩ 
කරන්ෙන් කියලා. එක පැත්තකින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමන්ලා පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් අගමැතිතුමා මුණගැසිලා කියනවා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව අෙහෝසි කරන්න කියලා. එය 
"දිනමිණ" පුවත් පෙත් වාර්තා කළා. ෙමවැනි වාර්තා ගණනාවක් 
තිෙබනවා.  

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙගොඩනැඟිල්ල පිළිබඳව අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ එකක්වත් අද 
පරීක්ෂණයට ලක් කරන්ෙන් නැති ෙකොමිෂන් බවට පත් කරලා 
තිෙබනවා. එම නිසා අපි ෙම් ෙමොන විධිෙය් අත්තිකාරම් මුදල් වැඩි 
කළත්, ෙමොන විධිෙය් සම්පත් දුන්නත්, ෙමොන විධිෙය් නිලධාරින් 
පත් කළත් ෙම් නිලධාරින් මඟින් සිදු ෙවන්ෙන් එක කණ්ඩායමක් 
දඩයම් කිරීම පමණයි.  එම නිසා  ඒ සභාවලින්  "ස්වාධීන" කියන 
වචනය ඉවත් කරන්න සිදු ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඩී.වී. චානක මන්තීතුමාෙග් 

ෙවලාවන් මම  විනාඩි ෙදකක් ලබාගන්නවා.    

ෙම් ෙකොමිෂන් සභා තුළින්  අද ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන පිරිස්  විපක්ෂෙය් සිටියදී  අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්  හිටපු 
විවිධ ඇමතිවරුන්  ෙචෝදනාවට ලක් කළා අපි දැක්කා. ෙහජිං 
ගනුෙදනුව පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
ඇමතිතුමා ඇතුළු හිටපු විවිධ ඇමතිවරුන්ව ෙචෝදනාවට ලක් 
කළා.  නමුත් ඔබතුමන්ලා කල්පනා කරලා බලන්න,  අද 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්නවා නම් පමණයි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 

ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට නැත්නම්, අධිකරණයට 
අරෙගන යන්ෙන්. ආණ්ඩුවට විරුද්ධව වචනයක් ෙහෝ කියනවා 
නම්,  ඒ පිරිස අද  හැම ෙකොමිෂන් සභාවක් ඉදිරියටම අර ෙගන 
යනවා. ආණ්ඩුෙව් ඇමතිකමක් දරනවා නම්,  ඒ එක 
පුද්ගලයකුෙගන්වත් පකාශයක් සඳහන් කර ගන්න ෙම් ආණ්ඩුව 
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ආණ්ඩුෙව් ඇමතිකමක් දාලා 
එනවා නම් - පසු ගිය කාලෙය් පියංකර ජයරත්න ඇමතිතුමා  
ඇමතිකෙමන් ඉවත් ෙවලා ඇවිල්ලා විපක්ෂෙය්  වාඩි වුණා. ඊ ට 
පසු සතිෙය්ම එතුමාව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට කැ ෙඳව්වා. ෙම් කටයුතුවලින් ෙත්ෙරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ෙමොන විධියට පත් කළත්, ෙමොන 
බලතල දුන්නත්, අපි සව්ාධීනයි කියලා කිව්වත්,  ෙමම ෙකොමිෂන් 
සභා තුළින් කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙද්ශපාලන න්යාය පතයක් 
කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කර සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින අදහස් පකාශ කළ 
මන්තීවරු කිව්වා, පසු ගිය අවුරුදු ෙදෙක් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන්  විමර්ශනය කළ පැමිණිලි 
විශාල පමාණයක් අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කළා කියලා. ෙම් 
හැම පුද්ගලයකුෙගන්ම ඇහුෙවොත් මහ බැංකු මංෙකොල්ලය 
පිළිබඳව ෙතොරතුරු දන්නවා. නමුත්, පසු ගිය අවුරුදු ෙදකක 
කාලය තුළදී  ෙමම මහ බැංකු මං ෙකොල්ලය පිළිබඳව කිසිදු 
කියාමාර්ගයක් ෙගන තිබුෙණ් නැහැ. 

රෙට් ඉන්න ජනාධිපතිවරයා ෙම් පිළිබඳව විෙව්චනය කළා.  
ෙම් පිළිබඳව සන්ධානෙය් මහ ෙල්කම් මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා 
අවුරුදු ෙදකකට ෙපර -2015 අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසෙය් -
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ගිහිල්ලා 
පැමිණිල්ලක් භාර දුන්නා. නමුත් රුපියල් බිලියන  26ක වංචාවක් 
කරපු,  මහ බැංකු අධිපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ අර්ජුන 
මෙහේන්දන් පිළිබඳව ෙමම ෙකොමිෂන් සභාවලින් කිසිම 
පරීක්ෂණයක්  අද පැවැත්ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය හැටියට අපිත් ඉල්ලීමක් කරනවා, අෙප් කණ්ඩායෙම් 
යම් කිසි වැරැද්දක් කරපු පුද්ගලයකු ඉන්නවා නම් ඒ සඳහා නීතිය 
කියාත්මක කරන්න කියලා. නමුත්  ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට, ආණ්ඩු 
විෙරෝධී කණ්ඩායමට එක නීතියකුත්, රජය කරන පාර්ශ්වයට 
තවත් නීතියකුත් අනුව කටයුතු කරන්න ෙනොෙවයි ෙමම 
ෙකොමිෂන් සභා බලගන්වන්ෙන්. ෙකොමිෂන් සභාවල අඩුපාඩු 
තිෙබනවා නම්, නිලධාරින්ෙග් අඩුවක් තිෙබනවා නම්; 
පහසුකම්වල අඩුවක් තිෙබනවා නම්, එම අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කර 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් අෙප්  කිසිම බාධාවක් නැහැ. නමුත්, ඒ 
පහසුකම් ලබා ගන්ෙන් ආණ්ඩු විෙරෝධී කණ්ඩායම දඩයම් කිරීමට 
නම්,  ඒ පිළිබඳව අෙප් විෙරෝධය පළ කරනවා.  

අද දවෙසේ  ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනා තුළින් රෙට් 
ජනාධිපතිතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකතුමා, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සියලු ෙදනා එකතු වී  ෙමම ෙකොමිෂන් සභා ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා හැටියට පවත්වා ෙගන යන්න අවශ්ය සහෙයෝගය 
ලබා ෙදයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

ලංකාෙව් පසුගිය කාලෙය්  ඒ දූෂණ  දර්ශක තුළින් ස්ථාන 
ෙදොළහක් ඉදිරියට ගියා. අඩුම තරමින් ඉදිරි අවුරුදු ෙදක තුෙන්දී 
රටට නැවතත් කීර්තිනාමය හිමි කර ගන්න පුළුවන්  කමෙව්දයට  
යන්න කටයුතු කරයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ජනාධිපතිතුමාත්  ඉල්ලීමක් කර තිබුණා, මාධ්යය තුළින් අපි   
දැක්කා. අල්ලස් සිද්ධියක් පිළිබඳව එතුමාෙග් නමත්  ගෑවිච්ච නිසා  
එතුමා නීතිපතිවරයාෙගන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා, පරීක්ෂණයක්  
පවත්වා  වහාම ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නය කියා. එතුමා 
පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා අවුරුද්දක් ගත ෙවනවා. නමුත් ඒ 
පරීක්ෂණය පිළිබඳව කිසිම ෙතොරතුරක් දැන ගන්නට ලැබුෙණ් 
නැහැ.   
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[ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙවලාව අවසානයි. කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ෙම්ක  රටට  සිදු වුණු කැළලක්. ඒ  පිළිබඳ  පරීක්ෂණයක් 

කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මම  නිහඬ ෙවනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා.    

 
[අ.භා. 3.36] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 

විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව  ශක්තිමත් කිරීම ෙවනුෙවන් ෙගෙනන 
ලද ෙමම ෙයෝජනාව  පිළිබඳව  මට   කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

පසුගිය වසර දහය තුළ අල්ලස ්, දූෂණ  විතරක් ෙනොෙවයි, මං 
ෙකොල්ලකෑම්, භීෂණ  මිනීමැරුම්  හැම ෙදයක්ම ඉතාම අධිකව 
සිද්ධ වුණු  කාල වකවානුවක්.  ඒ කාල  වකවානුවක් රට ෙබ්රා 
ගන්න  දායක වුණු අය විධියට අප කියන්න ඕනෑ,  ජනවාරි 8 
වැනිදා, ෙම් දූෂණය, භීෂණය කළ අයෙගන්,  රට සූරා කාපු 
අයෙගන් ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න අපට හැකි වුණාය කියන එක. ඊ ට 
පස්ෙසේ තමයි,  අෙප් ජාතික  ධනය මං ෙකොල්ල කාපු, අෙප් සම්පත් 
සූරා කාපු අයට දඬුවම් ලබා දීෙම් අවශ්යතාවට- දඬුවම් ලබා දීම 
සඳහා- ෙම් ආයතනය  ශක්තිමත් කරන්නට කටයුතු කරමින් 
ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

ෙලෝකය තුළ අෙප් රට ෙකොන් ෙවලා ඉන්දැද්දී, ෙලෝකෙයන් 
අෙප් රට ෙවන් ෙවලා ඉන්දැද්දී- [බාධා කිරීම්] -ෙම්  පජාතන්තවාදී 
ව හය  හදා ඒ  තුළින් අෙප් රට  ශක්තිමත් කරන්නට අපට පුළුවන් 
වුණා.  [බාධා කිරීම්] 

පසුගිය කාලෙය් ෙසොරකම්  කරපු අයට ෙලොකුම පශ්නය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ෙම්  ෙසොරකම් කරපු අයට දඬුවම් ලැෙබන  දවස 
පිළිබඳ ඇති සැකයයි. [බාධා කිරීම්] ෙම් අය  පසුගිය දවස්වල ෙහොඳ 
ෙහොඳ ෙසල්ලම් දාපු අය.  ෙහොඳ ෙහොඳ වැඩ කළ අය තමයි ඔය කෑ 
ගහන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එම නිසා ඒ අයට ඕනෑ කරන්ෙන් 
ඉක්මනට ආණ්ඩුවක් ගන්නයි. ෙමොකද අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ෙහට කථා කරයි ද,  
අනිද්දා කථා කරයි ද කියා තමයි හුඟක් අය කල්පනාෙවන් 
ඉන්ෙන්. ෙම්ෙකන් ගැලෙවන්න  ඕනෑ අය තමයි ඉක්මනට ආණ්ඩු 
ඉල්ලන්ෙන්.  

අපට  ඕනෑ කරන්ෙන් ෙම් ආයතනය  ශක්තිමත් කර  ෙම්  
ආයතනය තුළින්  අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය ඇති කරන්න.  අද 
ෙම් ආණ්ඩුවට ෙමොන විධියට ඇඟිල්ල දික් කළත්,  ජාත්යන්තරය 
තුළ ෙම් ආණ්ඩුෙව්  විනිවිදභාවය, පිළිගැනීම දිෙනන් දින වැඩි 
ෙවනවා. ෙම්  24 වැනිදා ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට  
ආසියානු ශාන්තිකර කලාපෙය් ෙහොඳම මුදල් අමාත්යවරයා විධියට 

සම්මාන හිමි ෙවනවා. ෙම්වා තමයි  ඇත්ත. නැත්ත ඇත්ත කරන්න 
පුළුවන් කාරණා ෙම්වා තමයි. [බාධා කිරීම්] පසුගිය කාලෙය් 
ෙමතුමන්ලා ඇමතිවරුන්ට වැරදි ෙල්බල් ගහන්න හැදුවා. අෙප් 
ඇමතිවරුන්ට ෙචෝදනා එල්ල කරන්න හැදුවා. ෙලෝකය ඉදිරිෙය් 
අෙප් මැති ඇමතිවරු,  අෙප් ආණ්ඩුව, අෙප් ජනාධිපතිතුමා, අෙප් 
අගමැතිතුමා දිෙනන් දින බැබෙළන තත්ත්වයට, දිෙනන් දින  
පිළිගැනීමට ලක්වන  තත්ත්වයට පත් වී තිෙබනවා.  

අෙප් ජනාධිපතිතුමා ගැනත් ඒ කථා කළ මන්තීවරයා 
ෙමොනවාෙදෝ ෙචෝදනාවක් කළා. අද අෙප් ජනාධිපතිතුමා රුසියාව 
බලා ගියා. ෙම් රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයාටත්, අගමැතිවරයාටත් තිෙබන තැන  ෙම් රට තුළ 
ඉන්න ජනතාවට වඩා ෙලෝක ය තුළ ඉන්න ජනතාව දන්නවා;  
ෙලෝක නායකෙයෝ දන්නවා.  පසුගිය කාලෙය්  අර ලිබියාවටයි, 
ස්වාසිලන්ත යටයි  ගිය නා යකෙයෝ හිටපු රෙට් අද ඉන්න 
නායකෙයෝ යන්ෙන් ජපානයට, ඇෙමරිකාවට, රුසියාවට, 
එංගලන්තයට, නවසීලන්තයට,  ඕස්ෙට්ලියාවට වාෙග් ෙලෝකය 
පිළිගත් රටවලට. ෙම්වා සමහර අයට විඳවා ගන්නට බැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද ආරංචි යක් පත්තරෙය් 
තිබුණා. ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් නායකයා උපවාසයක් 
කරනවාය කියා. ෙම් නායකයාෙග් උපවාසය ගැන අපි අද ඊෙය් 
ෙනොෙවයි දන්ෙන්. අපට මතකයි තුම්මුල්ෙල්ත් ඔය වාෙග් 
උපවාසයක් කළා. තුම්මුල්ෙල් උපවාසය කරන ගමන් ෙහොෙරන් 
ෙහොෙරන් ''ෙලමන් පෆ්'' කෑවා. අපි දැන් බන්ධනාගාරය භාර  
ඇමතිතුමාට, බන්ධනාගාර නිලධාරින්ට කියනවා,  ෙම්  උපවාසය 
කරනවාය කියන මන්තීවරයා ළඟ  ෙහොෙරන් ෙහොෙරන් කන්න 
''ෙලමන් පෆ්'' හංගාෙගන ඉන්නවාද කියා  වහාම පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කියා. අෙනක්  එක, අපි දන්නා විධියට එතුමාට උපවාස 
කරන්න පුළුවන්.  ෙමොකද?  පසු ගිය දවස ්  ටිෙක්ම දිගටම හැමදාම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා උෙද්ට කනවා, පිදුරුතලාගල කන්ද 
වාෙග්  බත්  එකක්. දවල්ට කනවා, සමනල කන්ද වා ෙග් බත්  
එකක්. හැන්දෑවටත් නකල්ස් කන්ද වාෙග් ෙලොකු කෑම පිඟානක් 
ගිලලා තමයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් බන්ධනාගාරයට යන්ෙන්. 
ඉතින්, උපවාස කරන එක පශ්නයක් නැහැ; උපවාස කරන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] එතුමාෙග් ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් 
සගෙයෝ හතර - පස් ෙදෙනක් ෙමතැන ඉන්නවා. අපි එතුමන්ලාට 
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, තමන්ෙග් නායකයා උපවාස කරන 
ෙවලාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කැන්ටින් එකට ගිහිල්ලා ගිලින්න එපා 
කියලා. ඔබතුමන්ලාත් උපවාස කරන්න. පුළුවන්නම් 
ඔබතුමන්ලාත් තමන්ෙග් නායකතුමා ෙවනුෙවන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උපවාස කරන්න. තමන්ෙග් නායකයා අරෙහේ 
උපවාස කරනවා; හැබැයි, මම අදත් දැක්කා ෙම්ෙගොල්ෙලෝ 
පාර්ලිෙම්න්තු කැන්ටින් එකට ගිහිල්ලා ගිලිනවා. ෙම්ෙක් ඇත්ත 
නැත්ත ෙමොකක්ද කියලා අපි නම් දන්ෙන් නැහැ.  

අෙනක් එක වීරවංශ මන්තීතුමා උපවාස කරන්ෙන් 
ෙමොනවාටද? එතුමා බන්ධනාගාරගත ෙවලා ඉන්ෙන් ඇයි? එතුමා 
රජෙය් වාහන 80ක්ද, 90ක්ද, 100ක්ද අවභාවිත කරලා තිෙබනවා. 
ඒෙක් ෙහොඳම ෙදය තමයි, ඒ වාහන අවභාවිත කර තිෙබන්ෙන්ත් 
තමන්ෙග් පවුෙල් අක්කලාට හා නංගිලාට, ෙනෝනාෙග් නංගිලාට 
හා යහළුවන්ට, අරෙහේ අඹුවට ෙමෙහේ අඹුවට දීලා. රජෙය් වාහන 
අවභාවිත කරලා බන්ධනාගාරගත වුණාට පස්ෙසේ ඒක ඇතුෙළේ 
උපවාස කරන එෙක් ෙත්රුම ෙමොකක්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  

අෙනක් එක, උපවාස පිළිබඳව එතුමාට මහාචාර්ය උපාධියක් 
තිෙබනවා. අපට මතකයි තුම්මුල්ෙල් කරපු උපවාසය. එම නිසා 
එතුමා කරන උපවාසය ගැන නම් අෙප් රෙට් ජනතාව තුළ කිසිම 
පිළිගැනීමක් ෙහෝ විශ්වාසයක් නැහැ. එම නිසා මම බන්ධනාගාර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිලධාරින්ට කියනවා, එතුමා ෙම් කරන උපවාසය පිළිබඳව ෙහොඳ 
අවධානයකින් ඉන්න කියලා. ෙමොකද, අනිවාර්යෙයන්ම 
සාක්කුෙව් ෙහෝ ෙමොනයම් ෙහෝ කෑමක් හංගා ෙගන ඇති. එෙහම 
නැතුව එතුමාට උපවාස කරන්න බැහැ.  

අද එක මන්තීවරෙයක් බටලන්දක් ගැන කථා කරනවා අපට 
ඇහුණා.  අපට මතකයි, හිටපු ජනාධිපති චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනියෙග් කාලෙය් තමයි බටලන්ද සිද්ධි පිළිබඳව ෙකොමිසක් 
පත් කෙළේ. එතුමියෙග් රජය කාලෙය්ම තමයි එම ෙකොමිසෙම් 
වාර්තාවත් ආෙව්. මම ඔය කෑ ගහන අයට කියනවා, පුළුවන් නම් 
බටලන්ද වාර්තාව අෙත් තියාෙගන කෑ ගහන්න කියලා. ෙබොරුවට 
අෙප් නායකයින්ට මඩ ගහන්න හැදුවාට අෙප් නායකෙයෝ මඩ 
ගාෙගනත් නැහැ; මඩ ගාගන්ෙන්ත් නැහැ. අෙප් නායකෙයෝ 
ෙහොරකම් කරලාත් නැහැ; ෙහොරකම් කරන්ෙන්ත් නැහැ. 
ෙමතුමන්ලාෙග් නායකෙයෝ තමයි ෙහොරකම් කරපු අය, ෙම් රෙට් 
සම්පත් ෙකොල්ල කාපු අය.  

දැන් ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම ගැන කථා කරනවා. 
ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස ් සමාගම ෙකෝටි 40,600ක් පාඩු ලබපු 
ආයතනයක් විධියටයි අපි 2015 භාර ගත්ෙත්. ෙකෝටි 40,600ක් 
පාඩු කෙළේ කවුද? ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම 
මස්සිනාකරණය කෙළේ කවුද? අපිද? මස්සිනාකරණය කරලා පාඩු 
කෙළේ කවුද? අද ඉන්න සභාපතිවරයා, අද ඉන්න පධාන විධායක 
නිලධාරියා ෙම් වන ෙකොට එම අලාභය සියයට 50කට වඩා වැඩි 
පමාණයකින් අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙමන්න, ෙම්වා තමයි අපි 
අගයන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම 
පසුගිය කාලෙය් කරපුවා අමතක කරලා අපට කථා කරන්න බැහැ. 
2007 දක්වා ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම ෙම්  රෙට් ලාභ 
ලබපු ආයතනයක් විධියටයි තිබුෙණ්. 2007-2015 වන ෙකොට 
ෙකෝටි 40,600ක් අලාභ ලැබුෙව් ෙකොෙහොමද? ෙම්වා තමයි අපි 
කථා ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්වාට විරුද්ධව කියා කරන්න අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ශක්තිමත් කරන්ෙන් 
නැතුව ෙවන ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න මට 

තව විනාඩි කීපයක් ෙදන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පැහැදිලිවම කියනවා ෙම් 
ආයතනය හදලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් 
කරන්නයි. ෙමතැනින් එහාට හරි ෙහොරකම් කරන ෙකෙනක් අෙප් 
පැත්ෙත් ෙහෝ ඉන්නවා නම්, නීතිෙය් දැලට අහු ෙවන්න පුළුවන් 
විධියට තමයි ෙම් ආයතන ශක්තිමත් කරන්ෙන්. අපට ෙහොරු 
ෙබ්රන්න ඕනෑකමක් නැහැ. එම නිසා මා පැහැදිලිවම කියනවා,  
ෙම් ආයතන ශක්තිමත් කරනවාට අපි සියයට සියයක්ම එකඟයි. 
ඔය පැත්ෙතත් ඉන්නවා නම් ෙහොරකම් ෙනොකරපු අය, 
අනාගතෙය්දීත් ෙහොරකම්  කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන අය, 
ෙම් ආයතනය ශක්තිමත් කරන්න සහෙයෝගය ෙදන්න කියලා 
ඉතාම ආදරෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[பி.ப. 3.44] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு  
இலஞ்சம் ெதாடர்பான திடீர் ேசாதைனகள் ற்பணக் 
கணக்கின் வைரயைறகளில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல் 
சம்பந்தமான இன்ைறய விவாதத்தில் என்ைன ம் ேபச 
அ மதித்ததற்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். 
இந்த நாட் ேல சுயாதீனமாக இயங்கேவண் ய இந்த 
ஆைணக்கு வான  ஓர் அைமச்ைசப்ேபால இயங்கிக் 
ெகாண் ப்ப  ெவளிப்பைடயாக எல்ேலா க்கும் ெதாி ம். 
ஏெனன்றால், அரசாங்கத் க்குச் சார்பானவர்க க்கும் 

ன்னாள் அைமச்சர்கள், தற்ேபாைதய அைமச்சர்கள் அல்ல  
அவர்க க்கு ேவண் யவர்க க்கும் எதிராகப் பல 

ைறப்பா கள் இ ந் ம் இந்த ஆைணக்கு  அைவ பற்றிச்  
சுயாதீனமாக இன் வைர விசாரைண நடத்தவில்ைல. இந்த 
ஆைணக்கு வின் பணிப்பாளர்கூட அரசியல் அ த்தம் 
காரணமாக இராஜினாமா ெசய்தார். அந்த வைகயில், 
சுயாதீனமாக இயங்கேவண் ய இந்த ஆைணக்கு  
அரசாங்கத்தின் ஓர் அைமச்ைசப் ேபான்  இயங்கிக் 
ெகாண் க்கின்ற . அரசாங்கம் தங்க ைடய கட்சி சார்ந்த, 
தங்க ைடய நலன் சார்ந்த ஒ சிலைரக் காப்பாற் வதற்காக 
இந்த ஆைணக்கு ைவச் சுயாதீனமாக இயங்கவிடாமல் 
தங்க ைடய கட் ப்பாட் க்குள் ைவத்  இயக்குகின்ற 
தன்ைமதான் தற்ெபா  காணப்ப கின்ற . உதாரணத் க்கு 
நான் ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பி கின்ேறன். இ  கடந்த 
ஆட்சிக்காலத்தில் நைடெபற்றதாகும்.  

ெகௗரவ உ ப்பினர் அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 
'ேநவி' சம்பத் ெதாடர்பாகக் குறிப்பிட் ந்தார். என் ைடய 
உறவினர்க ம் அவ ைடய அந்த வழக்கில் 
சம்பந்தப்பட் க்கிறார்கள். 'ேநவி' சம்பத் என்பவ ைடய bag 
இற்குள் இ ந்  இரண்  அைடயாள அட்ைடகள் 
கண்ெட க்கப்பட்டன. அந்த இரண்  அைடயாள 
அட்ைடக ம் மன்னார் மாவட்டத்தில் அாிப்  பிரேதசத்ைதச் 
ேசர்ந்த அமலன் என்ற நப ைடய ம் அவ ைடய 
மக ைடய மாகும். அைவ அவர்க ைடய தானா? 
என்பைத உ திப்ப த் வதற்கு அவர்க ைடய ட் க்கு 
CID இனர் வந்தி ந்தனர். அவர்கள் என் ைடய உறவினர்கள் 
என்ற அ ப்பைடயி ம் அவர்க க்குச் சிங்கள ெமாழி 
ெதாியாெதன்ற அ ப்பைடயி ம் அந்த இடத் க்கு நா ம் 
ெசன்றி ந்ேதன். 'ேநவி' சம்பத் என்ற அந்த நபாி ைடய bag  
இற்குள் இ ந்த அைடயாள அட்ைடகைள CID இனர் அமலன் 
என்பவாின் மைனவியிடம் காட் , "இவர் உங்க ைடய 
கணவனா? இவர் உங்க ைடய மகனா?" என்  ேகட் , 
அதைன உ திப்ப த்திக் ைகெயாப்ப ம் ெபற் ச் 
ெசன்றார்கள். அ  ெதாடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தின் 

ன்னால் இ க்கின்ற . நீதிமன்றத்தில் 'ேநவி' சம்பத் 
என்பவர் நான்கு ேப ைடய ெபயர்கைளச் ெசால் யி ந்தார். 
அந்த நான்கு ேபைர ம் ைக  ெசய் ம்ப  நீதிபதி 
உத்தரவிட் ந்தார். ஆனால், இன் வைர ெஹட் யாரச்சி 
என்ற நபைர ம் கரணாெகாட என்ற நபைர ம் CID  பிாிவினர் 
ைக  ெசய்யவில்ைல. காரணம், அந்த இரண்  ேப க்குப்  
பின்னா ம் அரசியல் ெசல்வாக்கு இ க்கின்ற  அல்ல   
இரா வத்தில் மிக ம் உயர் பதவியில் இ ப்பவர்கள் 
அவர்க க்குப் பின்னால் இ க்கின்றனர் என்ப தான். 
இப்ப யான ஒ  சூழ்நிைலதான் இன்  இலங்ைகயில் 
இ க்கின்ற .  
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இன்  ஆ ங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்களில் பலர் 
நீதிமன்ற விசாரைணகள் சுயாதீனமாக இல்ைலெயன்பைதத் 
தங்க ைடய உைரகளின்ேபா  கூறியி ந்தார்கள். இந்த 
நாட் ல் இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய விசாரைண 
ஆைணக்கு வின் விசாரைணகள் சுயாதீனமாக இடம்ெபற 
வில்ைல. நான் ேமேல குறிப்பிட்ட விடயம்ேபால, நீதிமன்ற 
உத்தரவான  சாியான ைறயில் நைட ைறப்ப த்தப்பட 
வில்ைல. ஆனால், இவர்கள் இரண்  ேப ம் - ெஹட் யாரச்சி 
என்ற நப ம் க ணாெகாட என்ற நப ம் - இலங்ைகயில்தான் 
இ க்கிறார்கள். அவர்கள் கடற்பைடயில் அல்ல  
இரா வத்தில் மிகப் ெபாிய பதவிகளில் இ ந்தவர்கள். 
அப்ப யான ஒ  சூழ்நிைலதான் இங்கு இ க்கின்ற . 
அரசியல் ாீதியாக நீதிமன்றத்ைத ம் சுயாதீனமாக 
இயங்குகின்ற ஆைணக்கு க்கைள ம் கட் ப்ப த் கின்ற 
ெசயற்பா கள் இன்ைறய அரசாங்கத்தி ம் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற .  

நான் இந்த அரசாங்கத்திட ம் இங்குள்ள அைனத் ப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களிட ம் ஒ  விடயத்ைதக் ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன். இன்  சுயாதீனமாக இயங்குகின்ற 
ஆைணக்கு க்க க்கு, குறிப்பாக இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் 
பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு க்குச் சுயாதீனமாக 
விசாரைணகைள நடத்த யவில்ைல என்றால், 
இலங்ைகயில் நைடெபற்ற மிகப் ெபாிய ேபார்க் குற்றங்க க்கு 
எப்ப  இந்த நீதிமன்றங்களால் நீதிைய வழங்க ம்? இங்கு  
நான் குறிப்பிட்ட தந்ைத, மகன் சம்பந்தமான வழக்கில் 
சாட்சிகள் இ க்கின்றன. அவர்க ைடய அைடயாள 
அட்ைடகள் சம்பத்தி ைடய ைகப்ைபக்குள் இ ந்தன. 
ஆனால், இன்  சம்பத் என்ற அந்த நபர் ெவளியிேல 
இ க்கிறார். கடந்த இரண்  தினங்க க்கு ன்னர், அந்த 
'ேநவி' சம்பத் சார்பில் வாதா வதற்காக 15 சட்டத்தரணிகள் 
நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியி ந்தார்கள். இவர் குற்றமிைழத்த 
ஒ வர். 2008ஆம் ஆண் ல் காணாமல்ேபான அமலன் என்ற 
நப ம் அவ ைடய மக ம் இன் வைர இல்ைல. 
அவர்க ைடய அைடயாள அட்ைடகள் சம்பத்தி ைடய 
ைகப்ைபக்குள்தான் இ ந்தன. அவர் குறிப்பிட்ட நபர்கைள 
இன்ன ம் ெபா ஸ் ைக  ெசய்யவில்ைல. அதற்கு அரசியல் 
மற் ம் இரா வ அதிகாரம் காரணமாக இ க்கலாம். 
இப்ப ப்பட்ட சூழ்நிைலயில் எங்க ைடய மக்க க்கு நடந்த 
மிகக் ெகா ரமான ேபார்க்குற்றத்திற்கு நம்நாட்  
நீதிமன்றங்கள் லம் எப்ப  உண்ைமையக் கண்டறிய 

ம்? அந்த மக்க க்குாிய நீதியான ெப ேப கள் 
அவர்க க்குக் கிைடப்பதற்கு எவ்வா  ெசயற்பட ம்? 
சர்வேதச நீதிபதிகள் இல்லாமல் இலங்ைகயி க்கின்ற 
இப்ப யான சட்டதிட்டங்க க்கு அைமவாக இங்குள்ள 
நீதிமன்றங்கைள எப்ப  நாங்கள் நம் வ ? மக்கள் எப்ப  
நம் வார்கள்? இங்குள்ள அரசியல்வாதிகள்கூட இங்குள்ள 
ஆைணக்கு க்கள், நீதிமன்றங்கள் ெதாடர்பாகப் பாாிய 
குற்றச்சாட் க்கைள ன்ைவக்கிறார்கள். இப்ப யான 
நீதிமன்றங்களில் ேபார்க்குற்றம் ாிந்த இரா வத்தின க்கு 
எவ்வா  தண்டைன கிைடக்கும்? எங்க ைடய பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு எவ்வா  நீதி கிைடக்கும்? என நான் 
ேகட்கின்ேறன். குறிப்பாக, அரசியல்வாதிகள்மீ  நடவ க்ைக 
எ ப்பதற்குப் பயப்ப கின்ற நீதிமன்றம்,  இலங்ைகயின் 
ஆட்சிைய நிர்ணயிக்கின்ற இரா வத்தினைர எப்ப க் 
ைகயா ம்? ஆகேவ, இந்த உள்நாட்  விசாரைணேயா 
அல்ல  அரசாங்கத்தால் ஏற்ப த்தப்பட் க் கின்ற 
ஆைணக்கு க்கள் லேமா எங்கள  மக்க க்கு 
எந்தவிதத்தி ம் நீதி கிைடக்கா  என்பைத நான் இந்த 
ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், இலஞ்சம் ெதாடர்பான திடீர் ேசாதைனகள் 
ற்பணக்கணக்கின் வைரயைறகளில் தி த்தங்கள் 

ெகாண் வ கின்றேபா  அ  சுயாதீனமாக இ க்க 
ேவண் ம். தி த்தங்கள் ெகாண் வ வதற்கு அப்பால் 
இப்ேபாதி க்கின்ற சட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம்; சுயாதீனப்ப த்தப்பட ேவண் ம். தி த்தங்கைளக் 
ெகாண் வந் , ெவ மேன சட்டங்கள் இயற்றப்பட் , அந்தச் 
சட்டங்கைளப் பின்பற்றாத சூழ்நிைலதான் தற்ெபா  
எங்க ைடய நாட் ல் இ க்கின்ற . இ க்கின்ற சட்டத்ைத 
நாங்கள் சாியாகப்  பயன்ப த்த ேவண் ம். இந்த நாட் ன் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள்கூட ஜனாதிபதியானவர் 
சுயாதீனமாக இயங்க ேவண் ெமன்  ஓர் அறிக்ைக 
விட் ப்பைத நான் பத்திாிைகயில் ப த்தி க்கின்ேறன். 
அந்தள க்கு அவ க்ேக அதில்  சந்ேதகம் ஏற்பட் க்கின்ற . 
ஆகேவ, தி த்தங்கள் ெகாண் வ வ  க்கியமான விடயம். 
அவ்வா  ெகாண் வரப்ப ம் தி த்தங்கள் இலங்ைகயி ள்ள 
எல்லா மக்க ம் பயன்ெப ம் வைகயில்  அைமயேவண் ம் 
என்ப  அைதவிட க்கியமான விடயம்.  

ேம ம், இங்கு ேபசிய அரச தரப்  உ ப்பினர் ஒ வர் 
இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய விசாரைண 
ஆைணக்கு வில் தற்ேபா  ைறப்பா கள் குைறந்தி 

ப்பதாகக் குறிப்பிட் ந்தார். அந்த ஆைணக்கு வில் 
ைறப்பா கள் குைறந்தி ப்பதற்குக் காரணம், அதில் 

நம்பிக்ைகயில்லாத தன்ைமதான். அந்த ஆைணக்கு வில் 
ைறப்பா  ெசய்தால் அதற்ேகற்றவா  நடவ க்ைக 

ெய க்கப்பட மாட்டா  என்பதனால்தான் ைறப்பா  
ெசய்வ  குைறவாக இ க்கிற . தற்ேபா ள்ள அைமச்சர் 
ஒ வர்மீதான குற்றச்சாட் க்கள் என்னிட ம்  நிைறய 
இ க்கின்றன. ஆனால், நான் அங்கு ெசன்  ைறப்பா  
ெசய்யவில்ைல. ைறப்பா  ெசய்தால், அ த்தநாள் 
பத்திாிைகயில் அைமச்ச க்ெகதிராக இந்தப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் ைறப்பா  ெசய்தார் என்ற ெசய்தி மட் ம்தான் 
வ ம்.  எந்தவித நடவ க்ைக ம் இ க்கா .   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. Your time is over.  
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න. 

இப்ப யான சூழ்நிைலயில்தான் இங்ேக ைறப்பா கள் 
குைறந் ள்ளனேவ தவிர, ஊழல் குைறயவில்ைல. நாட் ல் 

ன்பி ந்தைதவிட ஊழல் மிக ம் ேமாசமாக இ க்கின்ற . 
இந்தப் பாரா மன்றம் அதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்; 
அதற்காகச் சட்டத் தி த்தங்கள் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். 
ெகாண் வரப்ப கின்ற தி த்தங்கள் அரசாங்கத்தின் அ த்தம் 
இல்லாமல் அந்த ஆைணக்கு  சுயாதீனமாக இயங்கக்கூ ய 
வைகயில் இ ப்ப டன், அவற்றின் அதிகாரம் சகல 
மாகாணங்க க்கும் பகிரப்பட ேவண் ம் எனக்ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 3.55] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
Thank you, Sir, for giving me this opportunity to 

speak a few words on the Motion that has been moved.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි ෙම් අවම ලැබීෙම් සීමාව ෙවනස් කරන්ෙන් අෙප් 
සද්භාවෙය් කාර්යයක් වශෙයන් ෙම් ෙකොමිසෙම් සැබෑ අර්ථය 
කියාත්මක කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සඳහායි. අල්ලස ් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙම් කටයුතුවලට බාධා ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා, ඒ වාෙග් වැඩි මට්ටමක එම වැටලීම් අත්තිකාරම් 
ගිණුෙම් අවම ලැබීම් සීමාව තිබුණාම. ඒ නිසා ඒ සීමාව අඩු කිරීම 
තුළ ෙම් තිෙබන පීඩනය අඩු ෙවනවාය කියන විශ්වාසෙයන් තමයි 
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුවක් වශෙයන් සැබෑ ෙවනසක් 
ඇති කරන්න අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
එක උපකමයක් වශෙයන් ෙම් මඟින් උදවු කිරීමට කටයුතු කළා 
වාෙග්ම, මීට ෙපර වර්ෂවලට වඩා සියයට  120 ගුණයකින් මුදල් 
ෙවන්කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග් ඕනෑකමකින් අපි කටයුතු කරන 
අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂෙය් ඉන්න කුඩා කණ්ඩායම් ෙනොෙයක් අදහස් 
ෙයොමු කරලා, ෙම්ක විකෘති කිරීෙම් ස්වරූපයකින් කටයුතු 
කරනවා. දූෂණය අඩු කිරීම ෙනොෙවයි, නැත්තටම නැති කිරීම යන 
සංකල්පය තුළින් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සැබෑ ෙවනසක් ඇති 
කරන්නයි කටයුතු කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාට දැන් හිනා යනවා. 
ෙමොකද,  එක්ෙකෙනකුෙග්-ෙදන්ෙනකුෙග් සාක්කුවලට ලක්ෂ 
ගණනින් දමපු ඒවා දැන් නැති ෙවලා, අඩු ෙවලා දැන් කථාව 
විතරයි තිෙබන්ෙන්. කියාවට ෙයොමු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකයි 
තිෙබන ෙවනස. ඒ නිසා අපි අභිෙයෝග කරනවා, ඔබතුමන්ලා 
පුළුවන් නම් කියන්න, "ෙමන්න ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා, 
ෙම්කට උත්තරය ෙහොයලා ෙදන්න" කියලා. අපි උත්තරය 
ෙහොයලා ෙදන්නම්. ඉස්සර ඔයෙගොල්ලන් කියලා තිෙබනවා, 
"පශ්නයක් තිෙබනවා" කියලා. ඒක අපි උසාවියට ෙගනියලා දැන් 
කටයුතු කරෙගන යනවා. දැන් ෙපෙනනවා, සැබෑ උත්තරය 
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙකෝ, මහින්ද රාජපක්ෂ? එදා 
කිව්වා, "බැඳුම්කර ගනුෙදනුෙව් ෙහොරයක් තිෙබනවා, උසාවි ෙගන 
යනවා" කියලා. දැන් ෙම් 28 වන දවස. මම තවම අහනවා, "ෙකෝ, 
මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ඒ කයිවාරු කථාව? උසාවි ෙගන යනවා 
කිව්වා නම්, පශ්නයක් තිබුණා නම්, උසාවි යන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි?" කියලා. උසාවි ගිෙයොත් නිරුවත්භාවය ෙපෙනන්ෙන් 
මහින්ද රාජපක්ෂෙග්; ෙම්ක කරපු පී.බී. ජයසුන්දරෙග්; ෙම්ක 
කරපු අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ෙග්. ෙම් ෙහොරු ටික තමයි "ආර්ථික 
ඝාතකෙයෝ" කියලා විමල් වීරවංශ කිව්ෙව්. දැන් ෙමොනවාද 
කියන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම් වාෙග් ෙබොරු කරන්ෙන් නැතුව, පන්සල් 
ගාෙන් ගිහිල්ලා ජනතාවට කථා කරන්ෙන් නැතුව, හන්දි ගාෙන් 
ගිහිල්ලා උසි ගන්වන්ෙන් නැතුව සැබෑ පශ්නයක් තිෙබනවා නම් 
ෙපන්වන්න, "ෙමන්න ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා"ය කියලා. 
සැබෑ ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අපි ඒවාට උත්තර ෙදන්න කටයුතු 
කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද අපි වසීම් තාජුඩීන් ගැන කථා 
කරනවා. මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, තවම ඒකට 
උත්තරයක් ලැබුෙණ් නැති එක ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. අෙප් 
ආණ්ඩුවට තවම උත්තරයක් ලැබිලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ලසන්ත 
විකමතුංග -මෙග් මිතයා- මරලා දැම්මා. දන්නවා, කවුද කියලා. 
ෙදන්ෙනක් - තුන්ෙදෙනක් ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිෙවළ තුළින් 
තවම ඒ අය අල්ලලා නැහැ. ෙම්වා ෙහළිදරවු කරන්න ඕනෑ. 
ලසන්තලා වාෙග් බය නැතුව ලියපු අය සදාකාලිකවම නැති ෙවලා 
තිෙබන අවස්ථාෙව්දී අඩු ගණෙන් අපි ඒකට යම් නිවැරදි කිරීමක් 
ෙහෝ කරන්න අවශ්යයි. ඒ නිසා යට ගහන එක ෙනොෙවයි කළ 
යුත්ෙත්. "ෙමන්න ෙමතැන තමයි පශ්නය වුෙණ්" කියලා ඒක 
විවෘත කරලා ෙපන්වලා ෙදන එකයි කරන්න ඕනෑ.  

 අපි තවම බලනවා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය ගැනත්. ෙමොනවාද 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා බලනවා. ගාමිණී 
ෙසනරත් ගැන, වරාය අධිකාරිය ගැන, එහි හිටපු සභාපති ගැන, 
ෙගෝඨාභයෙග් MiG deal ගැන  බලන්න, 'යහ පාලනය' කියන ෙම් 
ආණ්ඩුව තුළ අපි හිර ෙවලා තිෙබනවා, ෙම්වාෙය් කටයුතු ඉදිරියට 
කරෙගන යන්න. අපි බය නැහැ, ඔය නම් කථා කරලා කටයුතු 

කරන්න. ෙමොකද, අපි කකුල් ෙදක ෙදපැත්ෙත් තබා ෙගන කටයුතු 
කරන පුද්ගලෙයෝ ෙනොෙවයි. අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප් අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් 
පක්ෂ ෙදක එකතු කරලා එකට ෙම් යන ගමන තුළින් අද ෙලෝකය 
විවෘත ෙවලා තිෙබනවා, අලුත් ශී ලංකාවක් බිහි කරන්න යන 
ගමනක් නිසා. මම දන්නවා, විපක්ෂෙය් කුඩා කණ්ඩායම්වලට 
ෙම්වා බලාෙගන ඉන්න ෙකොට ඉවසන්න අමාරුයි කියලා. නමුත් 
අපට අවශ්ය අලුත් ශී ලංකාවක් නිර්මාණය කරන්නයි. එකට එක්ව 
ෙම් රට හදන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබන අවස්ථාෙව්දී අපි 
ෙද්ශපාලනය පැත්තකින් තියලා ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙගොඩ 
නඟන්න ඕනෑ. අවුරුදු තිහක් අපට නැති වුණා, අනවශ්ය යුද්ධයක් 
නිසා. යුද්ධය ජයගහණය කළා. ආර්ථික යුද්ධය ජයගහණය 
කරන්න තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. ඒකට තිෙබන ෙලොකුම බාධකය 
තමයි අල්ලස සහ දූෂණය. ඒක පිළිකාවක් වාෙගයි.  අල්ලස හා 
දූෂණය අඩු කිරීෙමන් ෙනොෙවයි, නැත්තටම නැති කිරීෙමන් තමයි 
අෙප් රට  ශීඝ සංවර්ධනයක් කරා ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

මම මීට වඩා ෙවලාව ගන්ෙන් නැහැ. යම් යම් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ අල්ලස සහ දූෂණය ගැන කථා කළාට, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
කියාව අල්ලස හා දූෂණය තුළින් තමයි යන්ෙන්. වෘත්තීය සමිති 
තිෙබනවා, ගිහිල්ලා ෙකොම්පැනි ගන්නවා, එතැන බාධා ඇති 
කරනවා, සල්ලි ගන්නවා. ඒවා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙනොෙවයිද? 
ෙමතැන ඇවිල්ලා ෙලොකුවට පම්ෙපෝරි ගහනවා, ෙම්ක කරනවා, 
අරක කරනවා කියලා. නමුත් පජාතන්තවාදී ෙවන්න බැරි අය ඔය 
වාෙග් උපකමශීලී කටයුතු කරනවාද කියන එක ගැනත් අපි 
ෙහොයා බලන්න ඕනෑ.  

අද බලන්න, පජාතන්තවාදෙය් තිෙබන විවෘතභාවය. හැම 
දවෙසේම ෙකොෙහේ ෙහෝ ෙපළපාළියක් යනවා.  ෙම්වා එදා තිබුණා 
නම් ෙම් අය සුදු වෑන්වලින් අරෙගන යනවා. එෙහනම් ෙම්වා 
එකක්වත් ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ඒ පජාතන්තවාදී අයිතිය දීලා 
තිෙබන නිසා එය වල්මත්ව පාවිච්චි කළ යුතු ද? නැහැ.  සැබෑ 
පජාතන්තවාදය තුළ කටයුතු කිරීෙම්දී, යම් වැරැද්දක් තිෙබනවා 
නම් නිවැරදි කිරීමට අවස්ථාවක් දිය යුතුයි. නමුත්,  ෙහොඳට  
පවතින ආණ්ඩුවක් තුළින්  රටක් ඉදිරියට යනෙකොට ඒකට 
නිකරුෙණ් බාධා කරන්න හදනවා නම් එතැනදී පශ්න ඇති වනවා.   

දැන් බලන්න, හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කියමින් ෙලොකුවට 
ශබ්ද කළා. යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 1,400ක් නැතෙහොත් රුපියල් 
බිලියන 197ක් ඒ සඳහා වියදම් කර තිෙබනවා. ඒෙකන් ලැෙබන 
ආදායම රුපියල් මිලියන 200යි. ඉතින් ෙකොෙහොමද, රටක් 
ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්?   ෙද්ශපාලන පම්ෙපෝරි ගහමින් ෙම්වා 
හැදුවා. ඊට පස්ෙසේ එය ආර්ථික සම්පතක් වන්ෙන් නැහැ; ආදායම් 
උපයන මාර්ගයක් වන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් ණය ඇති කරපු අයට 
යම් විධියකින් ෙම්ක භාර ෙදන ෙකොට ෙලොකු ශබ්දයක් ඇති 
කරනවා.  එදා රට විකුණන ෙකොට ෙමොනවත්  කිව්ෙව් නැහැ. දැන් 
රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් සංවර්ධනය ඇති කරන්න සල්ලි 
ෙහොයලා ෙදන ෙකොට ඒකට බාධා කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. දැන් ඒ පශ්නය ඉවරයි. "ආණ්ඩුව ඒකමතිකව කටයුතු 
කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න අපි 
සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා  අත්වැල් බැඳ ගනිමු" කියා 
ඉල්ලා සිටිමින්  අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙවව් ෙමවැනි කටයුතු තුළින් අපි පිරිසිදු පාලනයක් ඉදිරියට 
ෙගන යාම  ස්ථාපිත කරනවායි කියන එක මතක් කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. 
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[අ.භා. 4.01] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් අල්ලස් වැටලීම්වල අත්තිකාරම් ගිණුෙම් සීමාවන් 
පතිෙශෝධනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව් 
මටත් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  මාස හතරක පහක 
කාල සීමාවක් තුළ වැඩිම අල්ලස් නඩු ෙතොගයක් තිෙබන මුදල් 
ඇමතිවරයකුෙග් කථාවට පස්ෙසේ කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම 
සම්බන්ධෙයනුත් මා සතුටු ෙවනවා. එතුමා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? 
එතුමා කියාපු ෙද්වල් ෙම් සංෙශෝධනයට කිසිම ආකාරයකින් අදාළ 
නැහැ.  

එතුමා තාජුඩීන් ගැන කථා කළා; ලසන්ත විකමතුංග ගැන 
කථා කළා. ඒවා අල්ලස් කථාන්දර ෙනොෙවයි. එතුමා දන්ෙන් 
නැහැ, එතුමාට ෙහට අනිද්දා ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. අද 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙම් ඉදිරි ෙපළ අසුන්වල ඉන්න -මා ෙම් 
කියන්ෙන් දැන් සභාෙව් ඉන්න අෙප් ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා හැර- වැඩි ෙදනකුම ෙහොරු. 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අල්ලස් ගත්තායි කියලා ෙචෝදනා ලබාපු ඒ සම්බන්ධ නඩු තිෙබන 
අය. අගමැතිවරයාට  නඩු තුනයි, මලික් සමරවිකම මහත්මයාට 
නඩු තුනයි, ඔය දැන් කථා කරලා, පම්ෙපෝරි ගහලා  ගිය මුදල් 
ඇමතිවරයාට නඩු තුනයි.  ඒවා විභාග කරනවා ද? ඒවා විභාගයට 
ගන්නවා ද? ඒවා විභාග කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට කථා 
කරලා කියනවා, "ෙම්ක සංෙශෝධනය කරන්න, අරක සංෙශෝධනය 
කරන්න" කියලා. අපි දැක්කා, දිල්රුක්ෂි ෙනෝනා සම්බන්ධ 
කාරණා සංෙශෝධනය කළ ආකාරය. ඒවා සංෙශෝධනය කරලා 
පඩිය double කරලා ෙගව්වා. දිල්රුක්ෂි ෙනෝනාට  අන්තිමට 
ජනාධිපතිවරයා කිව්වා, "කරුණාකර, ෙගදර යන්න" කියලා.  

අද ෙමතැන කථා කරපු ඇතැම් ඇමතිවරු ෙමොනවා ගැනද 
කථා කෙළේ?  "දිල්රුක්ෂි ෙනෝනා හරි අෙග්ට වැෙඩ් කළා" කියලයි 
කථා කෙළේ.  හරි අෙග්ට වැෙඩ් කරපු විස්තරය අපි ළඟ තිෙබනවා. 
ෙම් අල්ලස් නඩු වැටලීම්, ඒ සිදු කරන කාර්යයන් 2013 - 2014 
කාල සීමාෙව් 183ක්- [බාධා කිරීමක්] 
  

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද point of 

Order එක? 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කිව්වා, ගරු 

අගමැතිතුමාට නඩු තුනක් තිෙබනවා කියලා. ගරු ඉන්දික 

අනුරුද්ධ මන්තීතුමනි, කරුණාකර, ඔබතුමා නඩු අංකත් එක්ක 
නඩු තුන ෙමොනවාද කියලා කියන්න.   

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට 

පැමිණිලි කරලා තිෙබනවා.  ඔබතුමා හුරතල් කරන්න එන්න එපා. 
අප්පුහාමි මහත්තයා වාඩි ෙවන්න.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි.  187ක් තිබුණු 
පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන්  2015 - 2016 -[බාධා කිරීම්] දැන් 
ඔබතුමා අහපු නිසා මා එක පැමිණිල්ලක් ගැන කියන්නම්. 
ෙමන්න, අහ ගන්න.   බීසී 1215/2006 -[බාධා කිරීම්]  ෙම් එක 
පැමිණිල්ලක්. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට- 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
Sir, I rise to a point of Order. 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය ඇමතිතුමා. 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කථා කරන අෙප් ගරු 

මන්තීතුමා දැන් ටිකකට කලින්  ෙම් සභාෙව් ඉස්සරහා ෙප්ළිය 
ගැන යම් සඳහනක් කළා.  එතුමා කිව්වා, "දැන් සභාෙව් ඉසස්රහා 
ෙප්ළිෙය් ඉන්න ඇමතිවරයා නැතිව  ෙම්ෙක් ඉන්න අෙනක් සියලු 
ෙදනාම ෙහොරු. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අගමැතිතුමාට පැමිණිලි තුනක් තිෙබනවා. තව ඇමතිවරු කිහිප 
ෙදනකුට පැමිණිලි තිෙබනවා" කියලා. නඩුවක් දැම්මා කියලා, 
නඩුවක් තිබුණා කියලා කිසි ෙකනකු ෙහොෙරකු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර, ඒ 
මන්තීවරයාට කියන්න ඒ පකාශය ඉල්ලා අස් කර ගන්නය කියලා. 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවනුත් ඒක අයින් කරන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, එවැනි- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබතුමා ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්?   

සද්භාවය තිෙබනවා නම්, යහ පාලනය තිෙබනවා නම්, යහ 
පාලනය කියාත්මක ෙවනවා නම් ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔය 
කට්ටියට කියන්න අල්ලස් ෙකොමිසමට ගිහින් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
ෙපනී සිටින්නය කියා. ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා අල්ලස් ෙහෝ 

775 776 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම ඉදිරියට ගිහින් මහ බැංකුෙව් 
මහා මං ෙකොල්ලයට විරුද්ධව පැමිණිල්ල දැම්මා. ෙකෝ, විභාගයට 
ගන්නවාද? විෙශේෂ අධිකරණ හදනවා කිව්වා. ෙකෝ, විභාගයට 
ගන්නවාද?  ඔබතුමන්ලාට ඔය පැත්ෙත් දී "ෙහොරා" කියද්දී හරි 
අමාරුයි. අගමැතිවරයාට "ෙහොරා" කියද්දී හරි අමාරුයි. අෙනකුත් 
අයට "ෙහොරා" කියද්දී හරි අමාරුයි. ඇයි, ෙමෙහේ ඉන්ෙන් ගරු 
මන්තීවරුන් ෙනොෙවයිද? ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන් ගරු 
මන්තීවරුන් ෙනොෙවයිද? ඒ ෙගොල්ලන්ට "ෙහොරා" කියන්න කට 
හැෙදනවා. අපි "ෙහොරා" කියද්දී දත් හැෙලනවා. අපිට විරුද්ධව 
ෙදන ෙචෝදනාවම අපි ඔබතුමන්ලාට ෙපරළා ෙදනවා කියා අප 
කියනවා. ෙම් මාස හතරට, පහට ෙකෝටි දහතුන්දහසකට වැඩිය 
ෙහොරකම් කරපු ඔය ෙහොර ෙගඩිෙයෝ 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ටික සම්බන්ධව තමයි අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමට පැමිණිලි ඉදිරිපත් ෙකරුෙව්. අගමැතිවරයාෙග් ඉඳලා 
ඔය සියලු ෙදනා සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරපු ඒ පැමිණිලිවලට කිසිම 
වග විභාගයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක යහ පාලන ආණ්ඩුවක්.  
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා -මහ 
ෙලොකු දුරක් නැහැ, එහා පැත්ෙත් තිෙබන්ෙන්- කියන්න, "අපි 
නි ර්ෙදෝෂියි; අෙප් පැමිණිලි කඩිනමින් අරෙගන විභාග කරන්න"ය 
කියා. එෙහම නැත්නම් ෙචෝදනා කරපු ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට කියන්න "Top Ten" කියා ෙම් ෙගෙනන ෙචෝදනා 
ටිකට ඔබතුමන්ලා නඩු දමනවා කියා. අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී මුදල් 
ඇමතිවරයා, ජනාධිපතිතුමා දමන නඩුවක් සම්බන්ධෙයන් කිව්වා. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නඩුව සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි, අපි 
අගමැතිතුමාට ෙචෝදනා කෙළේ ෙබොරුවට නම්, අගමැතිතුමාට 
කියන්න අපට විරුද්ධව නඩු දමන්නය කියා. අපි මුදල් 
ඇමතිතුමාට කෙළේ ෙබොරු ෙචෝදනාවක් නම්, මුදල් ඇමතිතුමාට 
කියන්න නඩු දමන්නය කියා. අර එක ඇමතිවරෙයක් කිව්වා, " 
'Top Ten' ව්යාපෘතිෙයන් ෙම් ෙහොරු ටික අල්ලන එක ෙබොෙහොම 
ෙහොඳයි" කියා. ඒ කියන්ෙන් එම ඇමතිවරයාත් දන්නවා, 
ආණ්ඩුෙව් ෙහොරු ඉන්නවා කියා. ෙම් රාජ්ය ඇමතිතුමා දන්ෙන් 
නැති වුණාට - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order එක 

ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමනි, 2006 වසෙර්දී 

අගමැතිතුමා සම්බන්ධව කරන ලද පැමිණිල්ලක් ගැන ඔබතුමා 
කිව්වා. මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, අගමැතිතුමාෙග් 
පැමිණිල්ල සම්බන්ධව විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ සියලු ඇමතිවරුන් 
නිෙදොස් ෙකොට නිදහස් කළ වාර්තාවක් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
අධිකරණ ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන 
බව.  

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු සභානායකතුමනි, අපි ආධුනික මන්තීවරුන්. අපි ඔය 

ගැන දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම කාරුණිකව කියනවා, නිෙදොස ්
ෙකොට නිදහස් කරපු ඒ ලිපිය සභාගත කරන්න කියා. [බාධා කිරීම්] 
එය සභාගත කරනවා කියා කරුණාකර දැන් පතිඥාවක් ෙදන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම වගකීමක් ඇතුවයි කියන්ෙන්. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අපිට ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙදදහස් ගණන්වලදීත් ඇමතිවරුන් දහහතර 

ෙදෙනකුට අල්ලස් ෙචෝදනා තිෙබනවා කියා TV එක ඉසස්රහට 
ගිහින් කියලා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට 
ගියා. එම සියලු ෙචෝදනා සම්බන්ධව විභාග කරන අවස්ථාෙව්දී 
පැමිණිල්ල දමපු අයට කිව්වා ෙම් ෙචෝදනා සනාථ කරන්න කියා. 
නමුත් එක්ෙකෙනක්වත් ගිෙය් නැහැ. අදත් කරන්ෙන් ඒකයි. අදත් 
"Top Ten" කියා පැමිණිලි කරනවා. පැමිණිල්ල සනාථ කරන්න 
එන්න කිව්වාම එන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, TV එක ඉස්සරහට 
ගිහිල්ලා මඩ ගහනවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු සභානායකතුමනි, මට ලබා දී තිෙබන කාල ෙව්ලාවයි 

අවසන් වී ෙගන යන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා කියන විධියට 
ෙම් කරපු ෙචෝදනා ෙබොරු නම් අද යහ පාලන ආණ්ඩුවක් තිෙබන 
නිසා ඔබතුමන්ලා යහ පාලන ආණ්ඩුව විධියට ෙපනී සිටිමින් 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට ගිහින් කියන්න, 
කඩිනම් කර ෙමම පරීක්ෂණ ටික විභාගයට ගන්නය කියා. ඒකයි 
අපි කියන්ෙන්. Pickpocket න්යායට ඇවිල්ලා, ෙහොරකම් කරන්න 
තිෙබන වුවමනාවට - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක්වත් 

ලබා ෙදන්න ෙවනවා. ෙමොකද, ම ට ලබා දී තිබුණු ෙව්ලාව 
සම්පූර්ණෙයන් නැති කළා, ෙම් ෙගොල්ලන්ට අහෙගන ඉන්න බැරි 
නිසා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කථාව ඉක්මනින් අවසන් කරන්න. 
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[ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා] 
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ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මම ඉක්මනින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. ඔබතුමාට 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] ෙම් පුද්ගලයන් ෙම් රටට අවශ්ය 
කරන මුදල් කාබාසිනියා කරමින් යන එක සම්බන්ධෙයන් පසු 
ෙපළ මන්තීවරුන් අපිත් එක්ක කථා කරනවා. ෙම්  සිදුෙවන විනාශ 
ගැන, ෙම් සහල් මං ෙකොල්ල ගැන, ෙම් මහ බැංකු මං ෙකොල්ලය 
ගැන, ෙම් පාෙඩෝ මං ෙකොල්ල ගැන පසු ෙපළ මන්තීවරුන් අපිත් 
එක්ක කථා කරනවා. ෙම්වා සම්බන්ධව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට මන්තීවරුන් විධියට යන එක ගැන 
අපට පශංසා කරන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පසු ෙපළ සිටිනා 
මන්තීවරුයි. [බාධා කිරීම්] අද අපි කථා කරන්න ගියාම එම 
මන්තීවරුන් කියනවා, ෙම්ක හරි පශ්නයක් කියා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙකොමිෂන් සභා ගණනාවක් ස්ථාපිත කළා . විගණන ෙසේවා 

ෙකොමිෂන් සභාවට ෙමොකද වුෙණ්? විගණන පනතට ෙමොකද 
වුෙණ්? විගණන පනත කියාත්මක කරන්න කියලා ෙබොරැල්ෙල් 
කාර්යාල අරෙගන ඒ කාර්යාලවලට ෙගවමින් කටයුතු කළත් අද 
විගණන පනත ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අගමැතිතුමා 
FCID එකට කියනවා ෙටන්ඩර් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න 
එපාය කියා. ෙමන්න ෙම් විධියට අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසම, FCID එක සහ සියලුම ෙකොමිෂන් සභා 
එතුමා ෙමෙහයවන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන නිසා තමයි මම 
කිව්ෙව්, ඉදිරිෙපළ ඉන්නා ඇතැම් අයට අමතරව අද ආණ්ඩුව 
නිෙයෝජනය කරන ෙබොෙහොම ෙදනා ෙහොරුයි 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියා. මම ඒ ගැන නැවත නැවතත් කියනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. අවසන් කරන්න.  

ඊළඟට, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.10] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. විපක්ෂය 

නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පිළිබඳව කථා කරනෙකොට, එම 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙද්ශපාලන වශෙයන් කියා කරනවාය කියන 
එක දිගින් දිගටම පකාශ කරනවා. අපි 2015 ජනවාරි 8වැනි දා 
ජයගහණය කිරීමට පධාන වශෙයන් ෙහේතු වුණු කාරණාවක් 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ ෙලොකු විශ්වාසයක් තිබුණා, 
එවකට සිටි පාලකයින් ෙම් රෙට් මහජන මුදල්, සම්පත් විශාල 

වශෙයන් දූෂණයට ලක් කරනවා කියලා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති බවට පත් කරන්න එය පධාන 
ෙහේතුවක් වුණා. ඒ වාෙග්ම අපිත් ෙලොකු විශ්වාසයක් ඇතිව 
කටයුතු කළා. ඒ නිසා තමයි අපට ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවන්න 
පුළුවන් වුෙණ්. 

අපි ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවන ෙකොට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසම වැනි ස්වාධීන ආයතන ෙබෝඩ් ලෑලිවලට 
පමණක් සීමාෙවලායි තිබුෙණ්. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ෙබෝඩ් ලෑල්ලක් පමණයි, එය කියාකාරී 
ආයතනයක් වශෙයන් ෙනොෙවයි තිබුෙණ්. එතෙකොට අපට ෙලොකු 
ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණා, තවමත් අපට ඒ ෙචෝදනාව එල්ල 
කරනවා, "ෙමවැනි ෙකොමිෂන් සභා හරහා ෙහොරු අල් ලන්ෙන් 
නැත්ෙත් ෙමොකද? ඒ කටයුතු පමාද ඇයි?" කියලා. ඉසේසල්ලාම 
ෙමම ආයතන කියාකාරී ආයතන බවට පත් කරන්න අපට 
සිදුවුණා. එම ආයතන කියාකාරී ආයතන බවට පත් කරන්න 
අවශ්ය සම්පත්, අවශ්ය දැනුම ලබාෙදන්න අපට සිදුවුණා. ඒ 
වාෙග්ම ඊට අවශ්ය පුහුණුව ලබාෙදන්නත් සිදුවුණා. ෙමන්න ෙම් 
කාරණය තමයි ඒ පමාදයට පධාන ෙහේතුවක් බවට පත් වුෙණ්. ඒ 
වාෙග්ම කනගාටුදායක සිද්ධියකුත් ඇති වුණා. එවකට අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් හිටපු 
සභාපතිතුමිය ඉල්ලා අස්වුණා. එම ඉල්ලා අස්වීමත් ෙම් පමාදයට 
ෙහේතුවූ තවත් කාරණාවක් බවට පත් වුණා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් 
නව රජය, අෙප් යහපාලන ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
විශ්වාසය දිනාගන්න පධාන ෙහේතුවක් වුෙණ්, ෙහොරුන්ට එෙරහි 
පරීක්ෂණ සාධාරණව කරලා, ඔවුන්ට විරුද්ධව ඉතා ඉක්මනින් 
නීතිය කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවාය කිව්ව එකයි. දූෂණ 
ෙචෝදනාවලට අදාළව පමණක් ෙනොව, ෙම් මුළු නීති පද්ධතියම 
පතිසංස්කරණය ෙවන්න ඕනෑ කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
කියන්න ඕනෑ. දූෂණ ෙචෝදනා පිළිබඳව ඇති නඩු පමණක් ෙනොව, 
සෑම නඩුවකම කටයුතු අවසන් වීම සඳහා වසර 20ක්, 30ක් 
ගතෙවනවා. 

මට මතකයි, එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් එතුමාෙග්ම පාෙද්ශීය සභාවල සභාපතිවරු ගණනාවක් 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා ෙවන් 
අල්ලලා ඔවුන්ට විරුද්ධව නඩු පැවරුවා. ඒ, අවුරුදු ගණනාවකට 
කලින් වූ ෙද්වල්. නමුත්, ඒ පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරුන්ෙග් 
නඩුවලටවත් තවම තීන්දුවක් ලබාදී නැහැ. ෙම් නව රජය පත් 
වුණාට පස්ෙසේ තමයි අෙනකුත් පධාන අමාත්යවරුන්ට විරුද්ධවත් 
නඩු පවරලා තිෙබන්ෙන්.  නමුත් ෙම් නඩු ඉක්මනින්ම විසඳන්න 
ඕනෑ. ෙම්වාට ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීමක් කරන්න කිසිෙසේත්ම 
අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් 
ෙනොකර ෙම් නඩු කියාවලිය ඉක්මන් කරවන්න අපට අවශ්යයි. 
අන්න ඒ ෙවනුෙවන් අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් පධාන දූෂිත කාරණා සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න 
ෙවනම උසාවියක් ෙගෙනන්න ඕනෑය කියලා අදහසක් තිෙබනවා. 
එතෙකොට ඒක ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක් හැටියට දකියිද කියලා 
තවත් අදහසක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමතැනදී මධ්යස්ථ 
කමෙව්දයක් අනුගමනය කළ යුතුයි. සමාජෙය් තිෙබන ඉල්ලීම 
අනුව, සමාජෙය් තිෙබන පීඩනය අනුව සමහර නඩු ඉක්මනින් 
අහලා ඉවර කරපු අවස්ථා තිෙබනවා. අර දිවුලපිටිෙය් සිද්ධිය 
එවැනි අවස්ථාවක්. එෙහම ඉක්මනින් නඩු අහලා අවසන් කරන්න 
පුළුවන් නම්, ෙකෝටි - පෙකෝටි ගණනක මුදල් සහ සම්පත් ෙහොරා 
කාපු,  දූෂණ ෙචෝදනාවලට ලක් ෙවච්ච අයෙග් නඩු  ඇයි අපට 
ඉක්මනින් අහලා ඉවර කරන්න බැරි? අන්න ඒ කටයුත්ත 
ෙවනුෙවන් අධිකරණ පද්ධතිෙය් යම් යම් සංෙශෝධන සිදු කරන්න 
පුළුවන් නම් ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු කරන්න පුළුවන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 

මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාෙවන් මට විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම ජනවාරි 08 වැනි දා අෙප් රෙට් ජනතාව එකතු 
ෙවලා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති කරලා, රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැති කෙළේ ෙමන්න ෙම් කටයුතු 
කරන්නයි. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න මැති ඇමතිවරෙයකුට ෙහෝ යම් 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා නම්, ඒ ෙචෝදනා පිළිබඳවත් ඉක්මනින් 
පරීක්ෂණ කරන්න. මහ බැංකු Bonds සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
ජනාධිපති නියමෙයන් පරීක්ෂණයක් සිදු වීම ගැන අපි ඉතා සතුටු 
වනවා. ඒ පරීක්ෂණය ඉක්මනින්ම  අවසන් කරන්න කියලා අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ විධියට කටයුතු කරලා ෙම්  පිරිසිදු පාලනය 
තවත් ඉදිරියට ෙගනි යන්න අපි හැෙමෝම එකතු ෙවමු කියන 
කාරණය පකාශ කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.18] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙහොරු ගැන, ෙහොරකම් ගැන, 

දූෂණය ගැන, අල්ලස ගැන 1931 රාජ්ය මන්තණ සභා යුගෙය් 
ඉඳලා කථා කරලා තිෙබනවා. බුදුන් වහන්ෙසේෙග් දවෙසේ ඉඳලා 
ෙහොරු ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. ෙහොරකමයි, අල්ලසයි ගැන 
අපි  කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම 
මන්තීවරයකු වන, දාහත් අවුරුද්දක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන, ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් නායක විමල් 
වීරවංශ මැතිතුමා වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් කළුවර කාමරයක 
තනියම ඉන්නවා. ෙම් වනෙකොට එතුමා බන්ධනාගාරගත කරලා 
දවස් 65කට අධික කාලයක් වනවා. එතුමා සිරගත ෙකොට 
තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන කුමන්තණයක් විධියට. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  වාඩිෙවලා ඉන්නවා, ඒ ෙචෝදනාවටම ලක් 
ෙවච්ච ෙදෙදෙනක්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ  කවුද? 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
හැබැයි, ඔවුන්ට විරුද්ධව කියා කරන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද ඒ ෙදන්නා? 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

නම් කියන්නද? ආශු මාරසිංහයි, ලසන්ත අලගියවන්නයි. 
ඇතිද? තව කියන්නද? ඒ ෙචෝදනාවටම ලක් ෙවච්ච ෙදෙදෙනක් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩිෙවලා සිටියදී විමල් වීරවංශ විතරක් 
හිෙර් දාලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් ආණ්ඩුව දූෂිතයි; නීතිය 
දූෂිතයි. [බාධා කිරීම්] එෙහනම් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න 
අගමැතිතුමාත් හිෙර් ඉන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] අගමැතිතුමාත් 
හිෙර් ඉන්න ඕනෑ; විකමසිංහත් හිෙර් ඉන්න ඕනෑ. එතුමාට 
විරුද්ධවත් ෙචෝදනා තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සභානායකතුමා, ඔබතුමාෙග් point of Order එක 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අගමැතිතුමා ගැන එෙහම කථා කරන්න බැහැ. ඒක ඉල්ලා 

අස්කර ගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා - 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මම කිව්ෙව් හිෙර් ඉන්න ඕනෑය කියලායි.  

එෙහම නම් ඒ විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම කී ෙදෙනක් 
අපට විරුද්ධව ෙචෝදනා කරලා තිෙබනවාද? ඒවා ඉල්ලා අස් 
කරගන්න කියා ඔබතුමා කියලා තිෙබනවාද? [බාධා කිරීමක්] 
එෙහම කියලා නැහැ. විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉන්න කී ෙදෙනකුට 
"ෙහොරු" කියලා කියනවාද? [බාධා කිරීම්] ෙම් කියන්ෙන්. ෙම් 
කියන්ෙන්, "විමල් වීරවංශ ෙහොෙරක්" කියලා. ඒක ඉල්ලා අස්කර 
ගන්න කියන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? [බාධා කිරීම්] ඒකත් කියන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා චූදිතෙයක්. [බාධා කිරීම්] එතුමාට 

විරුද්ධව අපි පැමිණිලි කර තිෙබනවා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට. [බාධා කිරීම්]  
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර ඒ පකාශය ඉල්ලා අස්කර 

ගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අපි පැමිණිලි කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
දහෙදෙනකුට විරුද්ධව අපි පැමිණිලි කර තිෙබනවා. "Top 

Ten" එෙක් පට්ට ෙහොරා.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම පකාශය හැන්සාඩ් 

වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් අගමැති රනිල් 

විකමසිංහට.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
එෙහම කියනවා නම් ඔහු ඉන්න ඕනෑත් හිෙර්.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අද තනි කරලා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
නැහැ, නැහැ. මම තනි ෙවලා නැහැ. මම තනි වුණාට කමක් 

නැහැ. මම බය නැහැ. [බාධා කිරීම්]  ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආෙව්- 
[බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, ඔබතුමා කියන 

කාරණය ෙමොකක්ද? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර එතුමාට ඒ 

පකාශය ඉල්ලා අස්කර ගන්න කියන්න. නැත්නම් එය හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙම් අපෙත් යන මෙග් කාලය මම ගන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමනි, කථාව මඳකට 

නවත්වන්න.  

ඔබතුමා පකාශ කළ රීතියට පටහැනි සියලු ෙද්වල් හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන ෙලස, - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඉතින් අපි කථා කරන්ෙන් ෙමොනවාද? [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග්  point 

of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඉතාම වැදගත් 

පශ්නයක්. ෙමතුමා කලබලෙයන් කථා කරන හැටියට මට 
හිෙතනවා රහ ෙමර ෙමොනවා  ෙහෝ පාවිච්චි කරලාද කියලා. එය 
වහාම පරීක්ෂා කරන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අන්න ෙබ්බද්ෙදක්! 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් සභාව  විහිළුවක්  
කරගන්න ෙදන්න එපා, ෙම් පිස්සන්ට.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීම්] පිසේසක්.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාත් විෂයයට අදාළව කථා කරන්න.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දූෂිත ආණ්ඩුව බලයට 

ආෙව් ෙමොනවා කියලාද? අෙප් ආණ්ඩුෙව් අය ෙහොරු කියලායි ෙම් 
ආණ්ඩුව බලයට ආෙව්.  ෙමතැනදී දැන් ටිකකට කලින් රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා කිව්වා, ''තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොරු'' 
කියලා. ඒ ෙවලාෙව්  ඔබතුමා සද්ද නැතිව හිටියා. ඔබතුමා ඒ 
ෙවලාෙව් අෙප් point of Order එක දැක්ෙක් නැහැ. එතුමා අපට 
ෙහොරු කියලා කිව්වා ෙන්? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් සභාෙව් නැති ෙම් රෙට් පධාන අයට -

ජනාධිපතිතුමාට ෙහෝ අගමැතිතුමාට- එෙහම ෙචෝදනා කරන්න 
බැහැ.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඒවා අපට විරුද්ධව කියන්න පුළුවන්! අපි මන්තීවරු 

ෙනොෙවයිද!!  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමන්ලා ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අප මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ ෙනොෙවයිද?  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමන්ලාට ඒවාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්, ෙමතැනදී.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඔබතුමා අසාධාරණ වැඩ කරන්න එපා.  

ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආෙව් දූෂණයට, ෙහොරකමට, වංචාවට 
විරුද්ධව,-  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point 

of Order එක ෙමොකක්ද?  
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙයෝජනා කරනවා 

මද්යසාර පාවිච්චි  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කරලාද කියලා බලන්න බැලුමක් ෙගනැත් ෙමතුමාට පුම්බන්න 
ෙදන්න කියලා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගංජාකාරෙයක් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කථා කරනවා. 
  

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
පිස්ෙසක්!  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
  

ලිච්ඡවි රජ දරුෙවක් වල්ෙග් උස්සාෙගන උම්බෑ  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කියනවා. පිස්ෙසක්! 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

785 786 

[ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා] 
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කුරුණෑගලින් ආපු පිස්ෙසෝ 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 ෙදන්ෙනක් ඉන්නවා එතැන.  

ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආෙව් දූෂණයටයි, ෙහොරකමටයි 
විරුද්ධව. හැබැයි, අද ටාන්ස්ෙප්රන්සි ජාත්යන්තර ආයතනය 
කියන්ෙන් ෙම් රට දූෂණෙයන් ඉහළටම ඇවිත් තිෙබන්ෙන් 2016 
වසෙර් කියලායි. ෙහොරකමට විරුද්ධව ආපු ආණ්ඩුවක්  අද ෙම් රට 
දූෂණෙය් ඉහළටම ෙගන ගිහින් තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ෙම් රෙට් මත් පැන් භාවිතයත් දැන් සියයට 21කින් 
වැඩියි. දූෂණයට, ෙහොරකමට විරුද්ධව යහ පාලනය හදන්න ආපු 
ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මත්දව්ය ෙගන ඒම 
බලන්න. 2016දී දකුණු ආසියාෙව් වැඩිම මත්දව්ය අෙළවි කර 
තිෙබන්ෙන් ෙම් ශී ලංකාෙව්! ඒ දවස්වල කිව්වා, "රාජපක්ෂ 
ෙරජිමෙය් තමයි එතෙනෝල්කාරෙයෝ ඉන්ෙන්" කියලා. ඒ දවස්වල 
කිව්වා, "ෙමන්න, රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය් එවුන් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මත්දව්ය ෙග්නවා" කියලා. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙනොෙවයි, 
ජාත්යන්තර මත්දව්ය නිවාරණ ආයතනය තමයි ෙම්වා කියන්ෙන්. 
දකුණු ආසියාෙව් වැඩිම මත්දව්ය අෙළවිය ශී ලංකාෙවන් වාර්තා 
වන්ෙන්. ලංකාෙව් වාර්තාගත මත්පැන් අ ෙළවිය තිෙබන්ෙන් ෙම් 
ආණ්ඩුව යටෙත්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දූෂණෙය් ඉහළම 
දර්ශකයට ෙම් රට ෙගන ගිෙය් යහ පාලනය නමින් බලයට ආපු 
ෙම් ආණ්ඩුවයි. ඔබතුමන්ලා   කථා කරන්ෙන් දූෂණය ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අෙත් තිෙබන ෙම් ෙපොත් 
දිහා බලන්න. ෙම් තිෙබන්ෙන් 2015 ජනවාරි 8වැනි දාට ඉස්සර 
ෙවලා ගහපු පච ෙපොත; දින සියෙය් ෙපොත. 

ඊළඟට, ෙම් තිෙබන්ෙන් අෙගෝස්තු 17වන දා මහා මැතිවරණය 
ෙවනුෙවන් ගහපු ෙකොළෙපොත; පතිපත්ති පකාශනය. ජනතාව දැන් 
ඉලෙපොත අෙත් තියාෙගන බලාෙගන ඉන්ෙන් ඡන්දයක්  එන කල්. 
පච ෙපොතයි, ෙකොළෙපොතයි, ඉලෙපොතයි අෙත් තියාෙගන ජනතාව 
ඉන්නවා. ෙම් තිෙබන්ෙන් පච ෙපොත. ෙම්වාෙය් කියපු ඔක්ෙකෝම 
ෙබොරු ෙන්.  මා අභිෙයෝග කරනවා, - රවි කරුණානායක 
අමාත්යතුමා දැන් ෙමතැන නැහැ. -  [බාධා කිරීම්] එතුමා ෙමතැන 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙඩොලර් බිලියන 18ක්- 

  
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.    
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order 

එක?  
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් රීති පශ්නයක්. 

[බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න 

කැමැතියි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් බණ ෙපොත ෙකොෙහේද 
කියා. ෙකෝ ඒ බණ ෙපොත? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
බැංකුවට ෙපොලු තියලා- [බාධා කිරීම්] බැංකුවලට ෙපොලු 

තියලා, බැංකුවලට වංචා කරලා- [බාධා කිරීම්]  ලංකාපුත 
සමාගමට, ලක්ෂ 200ක ෙපොල්ලක්. දැන් නැඟිටිනවා ෙහොරකම් 
ගැන කතා කරන්න.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ටයි ෙකෝට් පවා දාෙගන.  
 
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මම අභිෙයෝග කරනවා ආණ්ඩුවට. රාජපක්ෂලා 

සම්බන්ධෙයන්  අර කියපු ෙඩොලර් බිලියන 18 ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන්?  ෙකෝ, අර කියපු "ලැම්ෙබෝගිනි" කාර්?  ටයර් එකක් 
හරි තිෙයනවාද? ෙම් වාෙග් පච ෙකප්ප ෙකළපු, මාස 26ක් වූ 
ආණ්ඩුෙවන් අපි අහනවා, රාජපක්ෂ පුතුන්ට තිෙයනවා කියපු 
"ලැම්ෙබෝගිනි" කාර්වල ටයර් එකක් වත් තිෙබනවාද කියලා. 
ෙකෝ? [බාධා කිරීම්] රාජපක්ෂ පුතුන්  රත්තරන් අශ්වයන්ෙග් පිෙට් 
ගියා කිව්වා. ෙකෝ?  රත්තරන් අශ්වෙයෝ ෙකෝ? ඒවා අසත්ය. 
රත්තරන් අශ්වයකුෙග් ෙබට්ටක්වත් ෙහොයලා කිව්වා නම් තව 
කමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙම්වා කියපු එවුන්ෙග්  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කටවල චීන ෙහොරි දමන්න ඕනෑ. චීන ෙහොරි! [බාධා කිරීම්] චීන 
ෙහොරි දමන්න ඕනෑ.  

ෙම් ෙමොෙහොෙත් දූෂිතයන් රැළක් ආණ්ඩුෙව් වාඩි ෙවලා සිටිද්දී 
විමල් වීරවංශ තනිවම හිර ෙගදර ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] දූෂිතෙයෝ 
රැළක්. [බාධා කිරීම්] ෙම් 10ෙදනාට විරුද්ධව කරපු පැමිණිලිවලට 
ආණ්ඩුව ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද? අපි ෙනොෙවයි,  
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා තමයි කිව්ෙව්, දිල්රුක්ෂි 
ඩයස් කියන්ෙන් ෙද්ශපාලන වුවමනාවට අල්ලස් ෙකොමිසම 
ෙමෙහයවපු ෙකෙනක් කියලා. අපි ෙනොෙවයි කිව්ෙව්, ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමායි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අල්ලස්  හා දූෂණ ගැන ෙසොයන්න ආ 
එතුමිය ෙකොළඹ ඉඳලා කිෙලෝමීටර් 25ක් ඇතුළත ෙගයක් නැහැ 
කියලා ෙහොරට සල්ලි ගත්තා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් හිටපු අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමිය 
ෙහොරකම් කළා. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි කිව්වා. ඒ 
සම්බන්ධවත් ෙකොමිසමක් දමන්න. වංචාවක් කළා කියා, ඒ 
සම්බන්ධවත් එතුමියට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් කරන්න. ඒ ගැන 
ෙසොයන්න. දිල්රුක්ෂි ඩයස්ට විරුද්ධව පැමිණිල්ල බාර ගන්ෙන් 
කවුද? අපි පැමිණිලි 10ක් රටට ෙපෙනන්න ගිහින් දුන්නා. එකක් 
ෙහෝ විභාග කරලා තිෙබනවාද? උදාහරණයක් ෙලස අපි  එකක් 
ගනිමු.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එයාර්ලංකා සමාගෙම් ෙඩොලර් මිලියන 159ක් ෙගවන්න 
හදනවා,  ගුවන් යානා තුනක ගිවිසුම් අවලංගු කරගන්න.  රාජ්ය 
ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය  කබීර් හාෂීම් මැතිතුමා ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා  කියනවා,  "මම ෙම්ක දන්ෙන් නැහැ" කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] හැබැයි, චරිත රත්වත්ෙත් උන්නැෙහ ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? ෙමන්න ලියුම්. ෙම් තිෙබන්ෙන් ගහපු ලියුම්. චරිත 
රත්වත්ෙත් මහත්මයා කියනවා, ෙඩොලර් මිලියන 89 ෙනොෙවයි, 
159ක් ෙගවන්න කියා. ෙමන්න ෙහොරු! චරිත රත්වත්ෙත් 
ෙහොරකමක් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙඩොලර් මිලියන 89 ෙනොෙවයි 
159ටයි අනුමැතිය දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් රට ෙගන යන්ෙන්- 
[බාධා කිරීම්] ෙම් රට ෙගන යන්ෙන් පාස්කරලිංගම්, චරිත 
රත්වත්ෙත්- [බාධා කිරීම්] ෙමතුමන්ලා නිකම් ණයට සීනි 
කිරනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමතුමන්ලා දන්නා ඇටි ෙකෙහල් 
ෙගඩියක් නැහැ. චරිත රත්වත්ෙත්, පාස්කරලිංගම්, මලික් 
සමරවිකම, රනිල් විකමසිංහ- [බාධා කිරීම්] වික්කමසිංහ ෙන්ද?- 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
වික්කමසිංහ. 

  
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඒ අය තමයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන්ෙන්.  මතක තියාගන්න, 

ෙම්ක කුස්සි කැබිනට් එකක් -"Kitchen Cabinet" එකක්- 
ෙනොෙවයි.   කක්කුස්සි කැබිනට් එකක් තමයි ෙම් රට ෙගන 
යන්ෙන්. කක්කුස්සි කැබිනට් එකක්! තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැන 
ණයට කහිනවා විතරයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමහිදී දැන් කථා 
කළා, ලසන්ත විකමතුංග ගැන. [බාධා කිරීම්] අෙප් රවි 
කරුණානායක අමාත්යතුමා ෙබොෙහොම දුෙකන් තමයි කථා කෙළේ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ දවස්වල රනිල් විකමසිංහ 
විපක්ෂ නායකතුමා ෙම්  පැත්ෙත් ඉඳෙගන ෙචෝදනා කෙළේ, එය 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා කළා කියලායි. මා පසිද්ධිෙය් ෙම්  
කියන්ෙන්. එෙහමයි කිව්ෙව්. දැන් ෙසොයනවා,  කවුද කෙළේ 
කියලා. ඉතින් දැන් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අගමැති ෙන්. 
එතුමාට දැන්  ළඟින්ම පිටුපසින් සිටින ෙගෝලයා ෙසොයා ගන්න  
පුළුවන් ෙන්.  එතුමාත් හැම ෙවලාෙව්ම ඉන්නවා ෙන්. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පිටුපසට හැරිලා අල්ලා ගන්න පුළුවන්.   
 
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
හැරුණු ගමන් ෙපෙනන්න ඉන්නවා, එතුමා කියපු 

විත්තිකාරයා. විත්තිකාරයා ෙසොයාගන්න පුළුවන් ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට 1988, 1989 කාලය මතක නම්,  මම 
ඉෙගන ගත් ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් නීති පීඨය  එදා 
වදකාගාරයක්. මෙගත් එක්ක විශ්වවිද්යාලෙය් හිටපු 312කෙග් 
වදකාගාරය වුෙණ් ඔය නීති පීඨය. එහි තීන්ත ගාලා තිබුණාට, 
පළමු තීන්ත ටික සහ ෙදවැනි තීන්ත ටික හීරුවාම තිෙබන්ෙන් ෙල් 
පැල්ලම්. වැඩිය ඕනෑ නැහැ කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
ෙමොරෙගොල්ලාගම ගෙම්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් "සියරට" 

පත්තෙර් විකුණපු රත්නායක මුදලාලිෙග් පුතා, ෙරෝහණ 
රත්නායකව 1983දී  තුම්මුල්ල හන්දිෙය් බුදුපිළිමය ඉස්සරහ දී 
ASP ගෆූර් පාගලා මැරුවා. පාගලා මැරුෙව්, ෙවඩි තියලා 
ෙනොෙවයි.  ඊළඟ සතිෙය් ASP ගෆූර්ව  SSP  කළා. ඒ Cabinet 
Paper එක දැම්ෙම් එවකට අධ්යාපන අමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා. අපට ෙහොරකම ගැන කියන්න එනවා; අපට මිනීමැරුම් 
ගැන කියන්න එනවා. ෙහේවිසි, ෙහොරණෑ, පාවඩ, පාංශකූල, මතක 
වස්ත කිසිත් නැතිව ටයර් එෙකන්, ෙතල් ගැලුෙමන් ෙම් රෙට් හැට 
දහසක් සිංහල ෙබෞද්ධ තරුණ තරුණියන් මහමඟ දවා අළු කෙළේ 
ඔෙබ් ආණ්ඩුවයි; එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. 1983 ජුලි 23 
ෙවනිදා ෙම් රෙට් යුද්ධය ආරම්භ කළා.  තමන්ෙග් නායකයා වූ 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා, තමන්ෙග් ඊළඟ නායකයන් වූ ලලිත් 
ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා, ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමා, ජී.එල්. 
ෙපේමචන්ද මැතිතුමා, රන්ජන් විෙජ්රත්න මැතිතුමා ඇතුළු එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ නායකයන් 28 ෙදෙනක් ඝාතනය කෙළේ නැද්ද? 
ලක්ෂ සංඛ්යාත මිනිසුන්ට කඳුළු සහ ෙල්  විතරක් ඉතිරි කරපු, 
කඳුළු ගංගා ගලාෙගන ගිය ෙම් මාතෘභූමිෙය් යුද්ධය ආරම්භ කෙළේ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. 1977 ජුලි 21 ෙවනිදා පථම 
ඡන්ද පතිඵලෙය් ඉඳලා ෙම් රෙට් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ෙග් 
ෙගවල් 28,000ක් ගිනි තියා අළු කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. 
ෙතොත්ත බබ්බු වාෙග් කථා කරන්ෙන්.  

ෙම් රට ගරු කරපු, ආදරය කරපු "කලියුගය" චිතපටෙය් 
මාලන්ෙග් චරිතය නිරූපණය කරපු රිචඩ් ද ෙසොයිසා ඝාතනය 
කළා.  එක්තරා අඳුරු දවසක එවකට ෙකොළඹ ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් 
අධිකාරි ෙරොනී ගුණසිංහ,   රිචඩ් ද ෙසොයිසාෙග් ෙගදරට ගිහිල්ලා 
ඔහුෙග් අම්මා  ෙදොස්තර මෙනෝරාණි සරවනමුත්තු එක්ක කථා 
කරලා කියනවා,   පුතාව කට උත්තරයක් ගන්න ෙගනියනවා 
කියලා. ඒ 1988, 1989 යුගෙය්.  එම  රිචඩ් ද ෙසොයිසාෙග් මිනිය 
පහුවදා දහවල් 12.00ට ෙමොරටුෙව් ෙකොරළවැල්ලට ෙගොඩ ගැහුවා. 
ඔහුව මරා දැමුෙව්  SSP  ෙරොනී ගුණසිංහයි.  නමුත් ඔහුත් 
මියගිෙය් රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාත් එක්ක එකට කෑලිවලට 
කැඩිලා. ඒවාෙග්  සාහසික අපරාධ නිර්මාණය කරපු එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය්  තමුන්නාන්ෙසේලා අද කථා කරන්ෙන් - 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා මම සභාෙව් නැති 

ෙවලාෙව් මා සම්බන්ධෙයන් වැරදි පකාශයක් කළා. [බාධා කිරීම්]
ෙම් අහගන්න.  ෙම් රෙට්  ස්වාධීන අධිකරණයක් තිෙබනවා. මා 
පැහැදිලිවම FCID එකට ගිහින් සාක්ෂි දුන්නා. මා ෙම් රෙට් කිසිම 
වැරැද්දක් කරලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] මා නීත්යනුකූලව කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ඒක මම ඔප්පු කරලා තිෙබනවා.  ෙම් හිෙර් 
ඉන්න මන්තී විමල් වීරවංශට අපි කිව්වා, ඔය වාෙග් ෙද්වල් 
කෙළොත් නෑදැයන්ට වාහන දුන්ෙනොත්  හිෙර් යන්න ෙවනවා 
කියලා.  ඒ කාලෙය් කියලා තමයි අපි එතැනින් එළියට බැස්ෙසේ. ඒ 
නිසා වහාම ෙම් කථාව ඉල්ලා අස් කරගන්න කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. [බාධා කිරීම්] පැහැදිලිවම අපි නිර්ෙදෝෂි කියා ඔප්පු 
ෙවලා තිෙබනවා.  [බාධා කිරීම්] 

789 790 

[ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා] 
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ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට ඉඩ ෙදනවාද, මට ඉඩ 

ෙදනවාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් mike  එක on කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
එෙහම නම් එතුමාව වාඩි කරවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙම් තිෙයන්ෙන් 1994 ජනවාරි 09 ෙවනිදා "රාවය" පත් තරය.  

[බාධා කිරීමක්]  ගරු සභානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ගරු කරනවා. ෙමහි  ෙනළුම් ගමෙග් අල්ලස් ෙකොමසාරිස්තුමිය 
ගැන සඳහන් වනවා. ෙනළුම් ගමෙග් ෙගදර යවපු පවෘත්තියයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. අද තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක "රාවය"  පුවත් පත 
ෙහොඳයි ෙන්. ෙමහි තිෙබනවා,  "අල්ලස් ෙකොමසාරිස් ඉවත් කළ 
රහස ෙහළි ෙවයි" කියලා.   

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් එවකට සාමාන්යාධිකාරි වැක්ස් 
සිල්වා ඉවත් කිරීමට ඔහුට විරුද්ධව අල්ලස්,   දූෂණ ෙචෝදනා 
පරීක්ෂණයක් පටන් ගත්තු නිසා එවකට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙකොමසාරිස් ෙනලුම් ගමෙග් ෙගදර 
යැව්ෙව්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක්. ඔවුනුයි අද අපට 
උපෙදස් ෙදන්ෙන්. ඔවුනුයි අද අපට කථා කරන්ෙන්. ඔවුනුයි අපට 
අල්ලස් ගැන කියලා ෙදන්න එන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ක තමයි ඇත්ත. 
මෙග් ෙග් ළඟ තිෙබන හිඟුරාන සීනි කම්හල ෙමරිෙගෝල්ඩ් 
සමාගමට ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව විකුණුෙව් ෙකෝටි 
ෙදකහමාරකට. එහි වාහන 75ක් තිබුණා. ඉක්ෂු පාක ෙකෝටි පහක 
තිබුණා. ෙකෝටි 500ක් වටිනා ෙම් මහා ධනස්කන්ධය 
ෙමරිෙගෝල්ඩ් සමාගෙම් වීරබාහුට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 
දුන්ෙන් ෙකෝටි ෙදකහමාරට. ඔහු ඒක අරෙගන ෙකෝටි 175කට 
උකස් තියලා එංගලන්තයට ගිහිල්ලා මැරුණා. අෙප් ආණ්ඩුව -
මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුව - තමයි ඒෙක් ණය ෙගව්ෙව්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඒක නිසා ෙම්ක තමයි ඇත්ත. දූෂණය, ෙහොරකම ගැන කථා 

ෙකරුෙවොත්, අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්, "ෙම් රෙට් දූෂණය සහ 
ෙහොරකම තවම තිෙබ්." කියායි. පැහැදිලිවම මම ඒක කියනවා. 

අෙප් අය ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවා නම් කමක් නැහැ. හැබැයි, 
විමල් වීරවංශ අත් අඩංගුවට අරෙගන දවස් 65ක් ගිහිල්ලාත් 
"රනිල් විකමසිංහෙග් FCID එක" ෙනොෙහොත් "හිට්ලර්ෙග් 
Gestapo  එක" දැන් තමයි ෙතොරතුරු ෙහොයන්ෙන්. ෙම්ක 
පළිගැනීමක්, ගරු සභානායකතුමනි. පළිගැනීමක්. ඔබතුමාට ෙම් 
ෙද් සිදු වුණා නම් අපි විරුද්ධ ෙවනවා. වැරැදියි.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට කරපු ෙද්? 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට කරපු ෙද් වැරැදියි.   

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අන්න, හරි. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඔහු ෙහොඳ මිනිෙහක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, වැරැදියි. ඔහු ෙම් රෙට් 

ජනාධිපති ෙනොවිය යුතුයි කියලා ජනතාව තීන්දුවක් ගත්තා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ''ෙනොවිය යුතුයි'' කියලා ෙම් රෙට් 
ජනතාව තීන්දුවක් ගත්තා. ඔබතුමන්ලා උදවු කළා. අෙප් ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සෙහෝදරවරුන් දැන් ෙමතැන නැහැ. 
එතුමන්ලාට කෙඩ් යන්ෙන් නැතුව ඉන්න බැහැ ෙන්, 
ජනාධිපතිවරණයක් ආවාම. කෙඩ් යන්නම ඕනෑ. ඒ ෙවලාෙව් 
කෙඩ් ගියා. එතුමන්ලාට කෙඩ් යන්ෙන් නැතුව ඉන්න බැහැ. 
මල්ල අරෙගන කෙඩ් යන්න බැරි නම්, මල්ල හංගාෙගන හරි 
කෙඩ් යනවා. ඒක තමයි හැටි.  

ඊට  පස්ෙසේ එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී ජනතාව 
ෙගදර එෙළව්වා. දැන් අගමැතිතුමාෙග් තනියට ෙගනැල්ලා 
පිටිපස්ෙසේ  තියාෙගන ඉන්නවා, පැරදිච්ච මනුස්සයා. එතුමාට එදා 
දඬුවම් දුන්නා කියන එක ගැන මෙග් එකඟතාවක් නැහැ. මම 
විමලවීර දිසානායක හැටියටයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. මම එකඟ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම් රට නිදහස් කර ගත්තු - [බාධා 
කිරීමක්] මට ඇහුෙණ් නැහැ, මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. මෙග් 
අල්ලපු ෙගදර හිටියා නම් ඕක කියන්න තිබු ණා.  ඔබතුමා හිටිෙය් 
නැහැ ෙන්. නැත්නම් කියන්න තිබුණා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
ෙමයයි. ෙම් විධියට එකිෙනකාෙගන් පළිගන්න යුගය අවසන් 
කරන්න.  

ගරු සභානායකතුමනි, මෙග්  ෙගෝනගල ගෙම් එක වෙළේ  මිනී 
ෙපට්ටි 52ක් වැළලුවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
හා, ෙහොඳයි. මම අවසන් කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ මිනී ෙපට්ටි පනස් ෙදෙක් වැළලුෙව් මිනිස්සු. එතැන දරුෙවෝ 
හතළිහක් හිටියා. ඒක ගැන ෙහොයන්න කියලා අපි දැන් කිව්ෙවොත් 
ෙමොකද කියන්ෙන්, ෙදමළ ජාතික සන්ධානය? හාමුදුරුෙවෝ 
තිස්එක්නමක් අරන්තලාෙව්දී ඝාතනය කළා. රක්ත වර්ණ 
රුධිරෙයන් ෙතමිච්ච ෙපොඩි හාමුදුරුවන්ෙග් සිරුරු උස්සාෙගන 
ගිය මිනිෙහක් තමයි මම. ඒ අහිංසක හාමුදුරුෙවෝ ඝාතනය කරපු 
එකට අපි කියනවා, ෙකොමිසමක් දාන්න කියලා. ෙම් ඉතිහාසෙය් 
ෙදොර වහලා තිබුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ. ෙලයින් කඳුළින් ලිය වුණු 
අඳුරු ඉතිහාසයක ෙදොර වැහුවා, අපි 2009දී. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා කණිනවා; මළ මිනී ෙගොඩ දානවා. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අඬනවා. වැළෙපනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙම්ෙකන් කාටවත් ෙසතක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙහොරා 

ෙකොෙහේ හිටියත් ෙහොරාමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, අවසන් කරන්න. කරුණාකරලා අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 

ෙකොමිසම ශක්තිමත් කරන්න අත් ෙදකම උස්සනවා. අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම ශක්තිමත් කරන්න. හැබැයි, 
අහිංසකයන්ෙගන් පළිගන්න ඒ ආයතන පාවිච්චි කරන්න එපා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා නීතිෙය් ආධිපත්යය ගැන කථා 

ෙකරුවාට ෙම් රෙට් අගවිනිශ්චයකාර ෙමොහාන් පීරිස් ෙගදර 
යැව්ෙව්, මරදාෙන් ෙචොප්ෙප කෙඩ්කින් ආප්ප ෙහොෙරන් කෑවා 
වාෙග්යි. ඒ වාෙග් වැඩ කරන්න එපා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අවසන් කරන්න, ගරු 

මන්තීතුමනි. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක නිසා ෙම් දූෂණයට, වංචාවට අපි 

සියලුෙදනා විරුද්ධයි. මෙග් අත් ෙදක ෙදවියන් වහන්ෙසේ ඉස්සරහ 
ඔසවා ෙපන්වන්න පුළුවන්, ෙම් අත්ෙදෙකන් ෙහොරකම් කරලා 
නැහැ; ෙම් අත් ෙදෙක් ෙල් නැහැ කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
දූෂිතෙයකුට ෙම්ක පශ්නයක් ෙවන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] 

තමුන්නාන්ෙසේලා පළිගන්න එක නතර කරන්න කියලා මම 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
[பி.ப. 4.39] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு  
இலஞ்சம் ெதாடர்பான திடீர் ேசாதைனகள் ற்பணக் 
கணக்கின் வைரயைறகளில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல் 
சம்பந்தமான இன்ைறய விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். உண்ைமயில், எம  நா  
அபிவி த்தியைடயேவண் ம்; ெபா ளாதார வளர்ச்சிையக் 
காணேவண் ம் என்ெறல்லாம் நாங்கள் நிைனக்கின்ேறாம். 
அவ்வா  ெபா ளாதார அபிவி த்திைய அைடயேவண் மாக 
இ ந்தால், எம  நா  வளர்ச்சியைடய ேவண் மாக 
இ ந்தால், இந்த நாட் ல் இடம்ெப கின்ற இலஞ்சம்-ஊழல் 
ேபான்ற மைறகணியச் ெசயற்பா கள் நிச்சயமாகத் 
தவிர்க்கப்படேவண் ம் என்பதில் எங்க க்குள் மாற் க் 
க த்  இல்ைல. எனேவ, கடந்தகால அரசாங்கமாக இ ந்தா 
ெலன்ன, தற்ேபாதி க்கின்ற அரசாங்கமாக இ ந்தாெலன்ன, 
இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் பற்றிய விடயங்களில் கூ ய கவனம் 
ெச த்தேவண் ய ேதைவப்பா  இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், 
இன்  எம  நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப ேவண் ம் என்ற 
அ ப்பைடயில், எம  மக்கள் பல்ேவ பட்ட விதங்களில் வாி 
ெச த்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஏைழ மக்களாக 
இ ந்தாெலன்ன, எந்த மட்டத்தில் இ க்கின்ற மக்களாக 
இ ந்தாெலன்ன, இந்த நாட் ன் அபிவி த்தியில் தாங்கள் 
பங்குதாாிகளாக இ க்கேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயில், 
பலவிதமான வாிகைளச் ெச த்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அவ்வா  ெச த்தப்ப கின்ற வாிப் பணத்தின் லமாக எம  
நா  கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ம், வளர்ச்சியைடய 
ேவண் ம் என் தான் எல்ேலா ம் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். 
ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக எம  நாட் ல் இலஞ்சம்-ஊழல் 
என்ப  ஒ  மைறகணியச் ெசயற்பாடாக நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற . இந்தச் ெசயற்பாட்ைடக் கட் ப் 
ப த்தாவிட்டால், எம  நா  குட் ச்சுவராகிவி ம் என்பதில் 
எந்தவித ஐய ம் இல்ைல.  
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யார் இலஞ்சம் - ஊழல் ாிந்தா ம்சாி, அவர்கள  பதவி 
நிைல, அந்தஸ்  என்பவற்ைறக் க த்தில் ெகாள்ளாமல் 
அவர்க க்குாிய தண்டைனகள் வழங்கப்பட ேவண் ம்; 
அவர்கள் ைறயாக விசாாிக்கப்பட ேவண் ம். இவ்வாறான 
விசாரைணகளின்ேபா  பாரபட்சம் - பக்கச்சார்  
இ க்கக்கூடா . “சட்டத்தின் ன் யாவ ம் சமம்” என்ப தான் 
எம  சட்டவாட்சிக் ேகாட்பா ! அந்த அ ப்பைடயில், யாராக 
இ ந்தா ம் அவர்கள் சட்டத்தின் ன் நி த்தப்பட ேவண் ம். 
ஊழல்- இலஞ்சம் ாிந்தவர்கள், ாிகின்றவர்கள் தண் க்கப்பட 
ேவண் ம். மாற்றாந்தாய் மனப்பாங்குெகாண்  ஊழல் 

ாிகின்றவர்கைளத் தப்பிக்கச் ெசய்வேதா அல்ல  இடமாற்றம் 
ெசய்வேதா தவிர்க்கப்பட ேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயில், 
நீங்கள் ெகாண் வ கின்ற இலஞ்சம்-ஊழேலா  சம்பந்தப் 
பட்ட இந்தச் சட்ட லம் சகல பிரேதசங்க க்கும் 
ேவ பா ன்றிக் ெகாண் ெசல்லப்பட ேவண் ம். அதன் லம் 
இலஞ்சம்- ஊழல் ாிந்தவர்கள், ாிகின்றவர்கள், ாியப் 
ேபாகின்றவர்க க்கு உாிய தண்டைனகள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம் அல்ல  உாிய நடவ க்ைககள் எ த்தாகேவண் ம்.  

உண்ைமயில், எம  நாட் ள்ள ெபா ளாதார 
வளமான , commission என்ற அ ப்பைடயி ம் corruption 
என்ற அ ப்பைடயி ம் பல விதத்தில் சீரழிகிற . குறிப்பாக, 
ஒப்பந்தங்கள் ெசய் ம்ேபா ம் - அ  கட் ட நிர்மாணமாக 
இ க்கலாம், பாலங்கைள அைமப்பதாக இ க்கலாம், அல்ல , 

திகைள அைமப்பதாக இ க்கலாம்; ெதாழில் நியமனங்கள் 
வழங்குகின்றேபா ம் பாரபட்சம் - பக்கச்சார்  இல்லாமல் 
நடந் ெகாள்கின்ற அைமச்சர்கைள நாங்கள் எப்ேபா ம் 
மதிக்கின்ேறாம், பாராட் கின்ேறாம். அேதேவைளயில், 
இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் ெசய்கின்ற யாராக இ ந்தா ம் - 
அ  கடந்த காலமாக இ க்கட் ம், தற்காலமாக இ க்கட் ம், 
எந்தக் காலத்தி ம் அவர்கள் தண் க்கப்பட ேவண் யவர்கள். 
ஏெனன்றால், இந்த நா  நீண்டகாலமாக அபிவி த்தி 
அைடய யாத நிைலயில் இ க்கும்ேபா , “அபிவி த்தி 
யைடந்  வ கின்ற நா ” என்  நாங்கள் ெசால் கின்ேறாம். 
எம  நாட்ைடப் ேபான்றி ந்த பல நா கள் இன்  
அபிவி த்தியைடந்தி க்கின்றன. யப்பாைன எ த் ப் 
பா ங்கள்! யப்பான் இரண்டாம் உலக மகா த்தத்தின்ேபா  

வம்சம் ெசய்யப்பட்ட ஒ  நாடாகக் காணப்பட்ட . 
ஹிேராஷிமா, நாகசாகி ேபான்ற இடங்களில் அ க்குண்  
கைள சி அந்த நா  நச்சுப்ப த்தப்பட்ட . ஆனால், அந்த 
நா  இலஞ்சம்-ஊழல் என்கின்ற ெசயற்பா கள் இல்லாத 
நிைலயில், இன்  வளர்ச்சியைடந்  ஏைனய நா க க்கு 

ன் தாரணமாக விளங்குகின்ற . இந்த நாட் ல் ெபௗத்த 
ேகாட்பா  பின்பற்றப்ப கின்ற ; அந்த நா ம் ெபௗத்த 
ேகாட்பாட்ைடப் பின்பற் கின்ற . எனேவ, எம  நா ம் 
வளர்ச்சியைடய ேவண் மாக இ ந்தால், இலஞ்சம் - ஊழல் 
நிச்சயமாக ஒழிக்கப்பட ேவண் ம். அ  எந்த மட்டத்தில் 
இ ந்தா ம் அ மதிக்க யா .  

அேதேவைள, இன்  இலஞ்சம்-ஊழல் அ ப்பைடயில் 
ம பானக் கைடகள் பல இடங்களி ம் திறக்கப்ப கின்றன. 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த நா  ம பானமில்லாத, 

ைகத்த ல்லாத ஒ  னித நாடாக மாற்றப்பட 
ேவண் ெமன்  அ க்க  கூறிக்ெகாண் க்கின்றார். அேத 
ேவைளயில், நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல கு ேபாைதக்குாிய ம பானக் கைடகள் 
திறக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. கடந்த காலத்தி ம் 
அதிகமாகத் திறக்கப்பட்டன. பிற மாவட்டங்களி ந்  
அ மதிப்பத்திரங்கைளப் ெபற் க்கூட மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் ம பானக் கைடகைளத் திறக்கின்ற ேபாக்குக் 
காணப்பட்ட . அபிவி த்தி நடக்கேவண் ம் என்பதி ம் 

ெதாழிற்சாைலகள் திறக்கப்படேவண் ம் என்பதி ம் 
பண்ைணகள் திறக்கப்படேவண் ம் என்பதி ம் எங்க க்கு 
மாற் க்க த் க்கள் இல்ைல. ஆனால், மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் இப்ேபா  கும் ைல என்ற இடத்தில் 
‘ெமன் ஸ்’ கம்பனிக்குாிய ஒ  ம சார உற்பத்தி நிைலயம் 
கட்டப்பட்  வ கின்ற . ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், 
ம பானமில்லாத, ைகத்த ல்லாத, ேபாைதயில்லாத ஒ  
நாட்ைட உ வாக்கேவண் ம் என்  கூறிக்ெகாண் க்கின்ற 
அேதேவைளயில் ம சார உற்பத்தி நிைலயெமான்  அங்கு 
கட்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற .   

இந்த ம சார உற்பத்தி நிைலயத்தின் லமாக 
மட்டக்களப்  மாவட்ட மக்கள் ேம ம் ம ப் பழக்கத்திற்கு 
அல்ல  ேபாைதப் பழக்கத்திற்கு உள்ளாகக் கூ ய ஒ  
நிைலைம இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், மனித வளங்கைள 
இன்  ம ங்க க்கக்கூ ய அல்ல  ம க்கு அ ைம 
களாக்கக்கூ ய ஒ  ேபாக்கில் இந்த ம சாரம் என்ற விடயம் 
இன்  எ ந் நிற்கின்ற .  எனேவ, இன்ைறய நிைலயில் 
இப்ப யான ம சார உற்பத்தி நிைலயங்கைள மட்டக்களப் ப் 
ேபான்ற பிரேதசங்களில் அைமக்காமல் அங்கு அதைன 
இல்லாமற் ெசய்  மக்க க்கு வளத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ ய, 
அவர்கைள ற்ேபாக்கான திைசயில் நகர்த்தக்கூ ய 
ெதாழிற்சாைலகைள ஏற்ப த்தி, அவர்க க்குாிய 
ெதாழில்வாய்ப் க்கைளக் ெகா ப்பதற்கு ைனயேவண் ம். 
மட்டக்களப்பில் விகிதாசார அ ப்பைடயில் பார்த்தால், 20 
ம க்கைடகள் இ க்கலாம் என்  எ த் க்ெகாண்டா ம் 
இன்  60 ம க்கைடகள் வைரயில் அங்கு வியாபித் க் 
காணப்ப கின்றன. எனேவ, நல்லாட்சிக் காலத்தில் இந்த 
ம க்கைடகள், ம சார உற்பத்தி நிைலயங்கள் என்பன 
நிச்சயமாகத் தவிர்க்கப்பட ேவண் ம் என்பைத இந்த உயாிய 
சைபயில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  இங்ேக 
ெகௗரவ சைப தல்வர் அவர்கள் இ க்கின்றார். அவர் 
எந்தெவா  விடயத்ைத ம் நியாயமாகச் சிந்திக்கக்கூ ய 
ஒ வர்.  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் திறக்கப்படவி க்கின்ற 
அந்த ம  உற்பத்தி நிைலயம் ெதாடர்பாக எம  சேகாதர 
உ ப்பினர்கள் ேநற் ம் இன் ம் தங்க ைடய எதிர்ப்பான 
க த் க்கைளச் ெசால் யி க்கின்றார்கள். எனேவ, இப்ப  
யான உற்பத்தி நிைலயங்கள் மீண் ம் எம  மனித 
வளங்கைள  ேமாசமான ஒ  நிைலக்குத் தள்ளக்கூ ய 
நிைலையத் ேதாற் விக்கும். மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
மட் மல்ல, வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசம் உட்பட நாட் ன் 
எந்தப் பிரேதசமாக இ ந்தா ம் சாி, இந்த ம சாரம் 
சம்பந்தமான உற்பத்தி நிைலயங்கைளத் தவிர்த் , மக்க க்கு 
ஆேராக்கியத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ ய ெதாழிற்சாைலகைள ம் 
மனித வளங்கைளப் பயன்ப த்தக்கூ ய திய வைகயான 
நல்ல ெதாழில் நிைலயங்கைள ம் அைமத் க்ெகாள்வ தான் 
ெபா த்தமாக இ க்குெமன நான் க கிேறன்.   

அேதேவைள, இன் ெமா  விடயத்ைத ம் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். கடந்தகால ஆட்சியின்ேபா  உந் ளி 
கைள-ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள ெவளிக்கள உத்திேயாகத்தர் 
க க்கு அல்ல  அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
வழங்குகின்ற ெசயற்பாெடான்  நைடெபற்ற . அதில் ஒ  
சாரா க்கு வழங்கப்பட்  இன் ெமா  சாரா க்கு 
வழங்கப்படாத பாரபட்சமான சம்பவங்க ம் இடம்ெபற்றன.  
அ மட் மல்லாமல், அவர்க ைடய ேமாட்டார் ைசக்கிள் 
க க்கான காப் தி விடயத்தி ம்கூட, ைமயான 
காப் தித் ெதாைகயிைன வழங்கேவண் ம் என்ற 
நிர்ப்பந்தம் காணப்ப கின்ற . அவர்கள் தங்க க்குக் 
கிைடக்கின்ற அரச சம்பளத்தில் ெப ந்ெதாைகயிைன அந்தக் 
காப் திக்காக வ டந்ேதா ம் ெசலவழிக்க ேவண் ய ஒ  
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நிைலைம இ க்கின்ற . இதனால், ைமயான அந்தக் 
காப் திைய வி த் , ன்றாம் நபர் காப் திைய 
வழங்குவதன் லமாக அவர்கள  சம்பளத்திைன விரயமாக்கு 
கின்ற தன்ைமயிைனக் குைறத் க்ெகாள்வதற்கு வாய்ப்பி க் 
கின்ற . எனேவ, கடந்த காலத்தில் விடப்பட்ட தவ கைளச் 
சீர்ெசய் , அவர்க க்குச் சாதாரண நிைலயில் ேமாட்டார் 
ைசக்கி க்குாிய காப் திைய வழங்க ேவண் ெமன்   
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன் ெமா  விடயத்ைத நான் இங்கு பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களி ள்ள 
பட்டதாாிகள் நீண்ட காலமாக ேவைலவாய்ப் கள் கிைடக்காத 
நிைலயில் தற்ேபா  கிட்டத்தட்ட ஒ  மாத காலமாகப் 
ேபாராட்டங்கைள நடத்திக்ெகாண் க்கிறார்கள். இவர்கள் 
ப த்த மனித வளங்களாகக் காணப்ப கின்றார்கள். எனேவ, 
இந்த விடயம் ெதாடர்பாக ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின ம் 
மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்களின ம் ஏைனய 
அைமச்சர்களின ம் கவனத்திற்குக் ெகாண் ெசல்லப்பட் க் 
கின்ற . இந்த இைளஞர்கள் நீண்ட நாட்களாகத் ெதாழில் 
ேகட் ப் ேபாரா கிறார்கள். நிச்சயமாக அரச ைறகளில் 
சகல க்கும் ெதாழில் வாய்ப் கைளக் ெகா ப்ப  க னமான 
காாியமாக இ ந்தா ம் எங்க ைடய பிரேதசங்களிேல கடந்த 
காலங்களில் டப்பட்ட ெதாழிற்சாைலகள், பண்ைணகள் 
என்பவற்ைறத் திறப்பதன் லமாக இப்ப ப்பட்ட பட்டதாாி 
க க்குக்கூட ெதாழில்வாய்ப் கைளக் ெகா ப்பதற்கு வாய்ப் 
பி க்கின்ற . இதன் லமாக ேவைலயற்ற நிைலயி க் 
கின்ற பட்டதாாிகைளத் ெதாழில் உலகத்திற்குக் ெகாண்  
ெசல்வதற்கும் அவர்கள் விரக்தியைடயாமல் விபாீதமான 
திைசயில் நகர்த்தப்படாமல் சாியான பாைதக்குக் ெகாண்  
ெசல்லப்ப வதற்கும் இ  உத ம் என்பைத இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

இன் ெமா  விடயத்ைத ம் சுட் க்காட்ட வி ம்  
கின்ேறன். இப்ேபா  ெதாழி க்காக இைளஞர்கள் 
ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்ற ேவைளயில், நான் அறிந்தவைரயில்  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் நீர்ப்பாசனத் திைணக்களத்தில் 2-
3 வ டங்க க்கு ேமலாகப் பணியாற்றிய 24 ஊழியர்கள் 
திடீெரன நி த்தப்பட் க்கிறார்கள். இதனால் அவர்க 

ைடய வாழ்க்ைக வ ைமக் ேகாட் க்குள் தள்ளப்ப கின்ற 
ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . இதன் காரணமாக 
ெதாழி ல்லாத நிைலயில் அவர்கள் அவதி கின்றார்கள். 
எனேவ,  இவர்க ம் ெத க்களில் இறங்கி நின்  ேபாராடாத 
ஒ  சூழ்நிைலைய உ வாக்க ேவண் ம். எனேவ, 
அவர்க க்கு அந்தத் ெதாழிைல மீண் ம் வழங்குகின்ற 
விடயத்தில் கவனம் ெச த்த ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த அரசு இலஞ்சம்-ஊழல் ெதாடர்பான விடயத்தில் 
ற்ேபாக்காகச் சிந்தித்  அவற்ைறக் கட் ப்ப த் வதற்காக 

எ க்கின்ற நடவ க்ைகக க்கு எதிர்க்கட்சி என்ற வைகயில் 
நாங்கள் எம  ஆதரைவத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம். 
இலஞ்சம்-ஊழல் ாிகின்றேபா , அவர்கள் யாராக 
இ ந்தா ம் அவர்க ைடய பதவிகள், அந்தஸ் கைளப் 
பார்க்காமல் அவர்க க்கு எதிராக நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ம். இலஞ்சம்- ஊழல், ஷ்பிரேயாகம் என்பன 
இல்லாத ஒ  நாடாக எம  நா  உ வாக்கப்ப கின்ற 
ேபா தான் நல்லாட்சி என்ப  உண்ைமயில் அர்த்த 

ைடயதாக அைமய ம். எனேவ, மக்களின் பணத்ைதக் 
ெகாள்ைளய த்தவர்கள் யாராக இ ந்தா ம் அவர்களிட 

மி ந்  அந்தப் பணம் நிச்சயமாக நாட்  மக்க க்காக 
அறவிடப்பட ேவண் ம். நாட்  மக்களின் ன்ேனற்றத் 
திற்காக, நாட்  மக்களின் ேதைவக க்காக அந்தப் பணம் 
பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால், நாட் ன் 

ன்ேனற்றத்திற்காக எம  மக்கள் ேநர யான வாிகள் 
லமாக ம் மைற க வாிகள் லமாக ம் பணத்ைதச் 

ெச த்திக்ெகாண் க்கிறார்கள்.  

கடந்த காலத்தில் இந்த த்தக் ைகதிகளிடமி ந் கூட 
அவர்கைள வி விப்பதாகக் கூறி, பாாியள  பணம் 

ைறேகடாக இலஞ்சமாகப் ெபறப்பட் க்கின்ற . இங்கு 
JVP உ ப்பினர் அவர்கள், கடந்த காலத்தில் எந்ெதந்த 
வைகயில் இலஞ்சங்கள் வாங்கப்பட்டன; எவ்வா  
மாணவர்கள் கடத்தப்பட் ச் சிைறயில் அைடக்கப் 
பட் ந்தார்கள்; அவர்களிடம் கப்பம் ெப வதற்காக 
எப்ப யான யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன; யார், யார் 
கப்பம் ெப கின்ற விடயத்தில் ஈ பட்டார்கள்; யார், யார் 
இலஞ்சம் ெப வதில் ஈ பட்டார்கள் என்ப  ேபான்ற 
விடயங்கைளெயல்லாம் விலாவாாியாகக் கூறியி ந்தார். 
எனேவ, அந்தக் குறிப்பிட்ட நபர்க க்ெகதிராக, அவர்கள் 
ெசய்த சட்டவிேராதமான குற்றச் ெசயல்க க்கு எதிராக 
நடவ க்ைகெய ப்பதற்கு இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் 
உடன யாகச் ெசயற்பட ேவண் ம். அந்த மக்கள் கடந்த 
காலத்தில் வஞ்சிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அேநகமாகத் 
தங்கள  உறவினர்கைள இழந்தி க்கின்றார்கள். சிைறயில் 
அைடக்கப்பட் க்கின்ற அவர்கள  உறவினர்கைள 
வி தைல ெசய்வதாகக் கூறிக்கூடப் பலர் அவா்களிடம் 
இலஞ்சம் ெபற்றி க்கின்றார்கள்; கப்பம் ெபற்றி க் 
கின்றார்கள். இப்ேபா  அவர்கள் அ  சம்பந்தமான 
விடயங்கள் பற்றிய தகவல்கைளத் த வதற்கும் தயாராக 
இ க்கின்றார்கள். வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் மீதான 
விடயத்தில்கூட "ெவந்த ண்ணில் ேவல் பாய்ச்சுவ  ேபால"  
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இப்ப யான ெசயற்பா கைளச் 
ெசய்தி க்கின்றார்கள். எனேவ, அவர்க க்கு எதிராக ம் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இ தியாக, நல்லாட்சி அரசாங்கம் நல்ல பாைதயில் ெசல்ல 
ேவண் ம். ஊழல் ெசய்தவர்கள், ேமாச  ெசய்தவர்கள், 
இலஞ்சம் ெபற்றவர்க க்கு எதிராகக் க ைமயான 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட ேவண் ம். ஏெனனில், இனிேமல் 
அவ்வாறான ெசயற்பா கள் நாட் ல் நைடெபறக்கூடா . 
ஆனால், இன் ம் சிலர் இவ்வாறான ெசயற்பா களில் 
ஈ ப கின்றார்கள். எங்க ைடய ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் ெதாழில் வழங்குகின்ற விடயத்தில் பாரபட்ச 
மில்லாமல் ெசயற்ப கின்றார் என்ப  எங்க க்குத் ெதாி ம். 
ஆனால், வங்கியில் உத்திேயாகம் ெப வதற்கு இத்தைன 
இலட்சம் பாய் ெகா க்க ேவண் ம் என்ப  ேபான்ற 
கைதகள் இன் ம்கூட அ ப கின்றன. சில அைமச்சுக்கள் 
சம்பந்தமான இப்ப யான க த் க்கள் இன்  மக்கள் 
மத்தியில் காணப்ப கின்றன. இ விடயம் சம்பந்தமாக ம் 
விசாாிக்க ேவண் ம் என்  கூறி, என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මී ළඟට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන 
ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 
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[ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු බිමල් 

රත්නායක මහතා මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
 අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  எட்வட் குணேசகர அவர்கள் அக்கிரா 
சனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 4.53] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධව ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. අල්ලස් හා 
දූෂණය සම්බන්ධව ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුෙග් කථා අද ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි ඇහුවා. හැබැයි, ෙම් කථාවල ගැබ් ෙවලා 
තිබුණු කරුණු කාරණා සම්බන්ධෙයන් බැලුවාම සමහර අය 
ෙමොනවාද කිව්ෙව් කියලා අපටත් හිතාගන්න බැහැ. අෙප් ගරු 
විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා මා ෙබොෙහෝ ආදරය කරන, 
ෙගෞරව කරන මන්තීවරෙයක්. හැබැයි, එතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා 
පිළිගත්තා, සමහර ෙද්වල් එතුමන්ලා අතින් සිද්ධ වුණාය කියලා.  

අල්ලස් හා දූෂණය සම්බන්ධෙයන් කථා කරනෙකොට එතුමා 
විෙශේෂෙයන්ම අරන්තලාෙව් භික්ෂු ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් කථා 
කළා. එතුමා කථා කරනෙකොට කිව්වා, "ඒවා කරපු මිනිස්සු 
වැරදියි." කියලා. හරියට හරි. එදා කරුණා අම්මාන්ව ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් නිෙයෝජ්ය නායකයා වාෙග් තත්ත්වයකට පත් 
කරන්න ෙතෝරා ගත්ෙත් වැරදි කරපු ෙකෙනකුව සම්බන්ධ කර 
ගත් නිසා ෙවන්න ඇති. මා හිතන්ෙන් ඒ පිළිබඳව අද එතුමන්ලා 
වමාරා කියනවා, "අෙප් අතින් ඒ වැරැද්ද ෙම් රටට සිද්ධ වුණා"ය 
කියලා. එෙහම නම්, ඒක නිවැරදි කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් 
කාරණාවක් විධියට මා දකිනවා. අද ඔවුන් ඒ නිවැරදි කර ගැනීම 
කර ෙගනයි ඉන්ෙන්.  

ෙම් රෙට් මිනිස්සු අල්ලස් ගන්ෙන් ෙමොකටද කියලා අපි 
බලන්න ඕනෑ. අපි ආපහු හැරිලා බැලුවාම ෙපෙනනවා, ෙම්ක ඉතා 
වැදගත් කාරණයක් කියලා. මිනිස්සු අල්ලස් ගන්ෙන් ඇයි? මිනිස්සු 
ෙම් රෙට් දූෂණ කරන්ෙන් ඇයි? ෙම් රෙට් මිනිස්සු ෙහොරකම් 
කරන්ෙන් ඇයි? සමහර අය ඒක තමුන්ෙග් විලාසිතාවකට කරනවා 
වන්න පුළුවන්. සමහර අය ජීවත් වන්න කරනවා වන්න පුළුවන්. 
සමහර අය තමන්ෙග් ජීවන රටාව ෙවනස් කර ගන්න කරනවා 
වන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම්, තමුන්ට දරා ගන්න බැරි 
වියදමකට හුරු වුණාට පස්ෙසේ ඒ සඳහා ඕනෑ කරන සම්පත් ටික 
ෙහොයා ගන්න අල්ලස් හා දූෂණයට, ෙහොකරමට පුරුදු වන්න 
පුළුවන්. එම නිසා ෙමතැනදී ෙද්ශපාලනඥයාට ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 

ෙබොෙහෝෙදෙනකු ඇඟිල්ල දිගු කරනවා. ෙමොකද, ජනතාව 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙද්ශපාලනඥයා දිහා බලන්ෙන් දූෂණයට 
සම්බන්ධ එෙහම නැත්නම්, අල්ලසට සම්බන්ධ එෙහම නැත්නම්, 
ෙහොරකමට සම්බන්ධ අය හැටියටයි.  

අෙප්ම නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයකු කියනවා මට ඇහුණා, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ෙදන වරපසාද වැඩියි කියලා. මා 
පැහැදිලිව කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට අවශ්ය කරන 
වරපසාද ෙදන්න ඕනෑය කියලා. ඒ වරපසාද දුන්නාම තමයි ඒ 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාට මතු වන පශ්නවලට මුහුණ දිය හැකි 
වන්ෙන්. ඒ වරපසාද ෙනොලැබීෙමන් සිද්ධ වන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ඒවා ෙනොලැබීෙමන් සමහර ෙවලාවට ඔවුන් ෙහොරකමට, 
අල්ලසට සහ වංචාවට යන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම්, ෙවනත් 
මාර්ගවලින් තමන්ෙග් ආදායම් ටික සම්පූර්ණ කර ගන්න පුළුවන්. 
අපි ෙව්දිකාෙව් එෙහම නැත්නම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රඟපාන්න 
ෙහොඳ නැහැ. අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ, අපි ෙමොනවාද කථා 
කරන්ෙන්; ෙමොනවාද කියන්ෙන්; ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියන 
එක. අපි කරන ෙද් හරියට අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වැඩ කටයුතු කරද්දි; තමුන්ෙග් 
රාජකාරිය කරද්දි ඒ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාට තිෙබන වැඩ 
ෙකොටස් ටික, වියදම් ටික සහ ඒ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා වටා 
සිටින ජන සමාජය පිළිබඳව විමසීමක් කරන්න ඕනෑ.  

අපි ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් කථා කරන්න ඕනෑ. අපට තිෙබන 
පශ්න ෙමොනවාද කියලා හඳුනා ගන්න ඕනෑ. ඒ පශ්න ෙමොනවාද 
කියලා හඳුනා ෙගන ඒ සඳහා අපි විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් 
රෙට් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. අපි ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන්න 
ඕනෑ ෙමොකක්ද? විෙශේෂෙයන්ම ඡන්ද කමය. ඡන්ද කමෙය් 
තිෙබන ගැටලුව නිසා තමයි ජනතාව ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාෙගන් එෙහම නැත්නම්, 
ෙද්ශපාලනඥයාෙගන් වැඩි වැඩිය උදව් උපකාර ලබා ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. එෙහම නම්, ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් 
වැඩි වැඩිෙයන්උදවු උපකාර ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනෙකොට ඒ ෙද්ශපාලනඥයාට සිද්ධ වනවා, ඒ මිනිස්සුන්ට උදවු 
ෙනොකර ෙද්ශපාලනෙය් රැඳී සිටින්න අපහසු බව හඳුනා ගන්න. 
එම අපහසු බව හඳුනා ගත්තාට පස්ෙසේ ඔවුන් ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්?  

ෙද්ශපාලනඥයාට සිද්ධ ෙවනවා, කැමැත්ෙතන් ෙහෝ 
අකැමැත්ෙතන් යම්කිසි මුදල් පතිපාදනයක් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
වියදම් කරන්නට. එෙහම නම් ෙම් රටාව සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් 
කරන්නට ඕනෑ. ෙම් ර ටාව ෙවනස් කරලා ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක්, සැලැස්මක් හදලා 
ෙදන්නට ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් සැලසුම් හදන්නට, නිර්මාණ 
කරන්නට විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් හදපු සැලසුම් සහ නිර්මාණ 
ඉස්සරහාට ෙගන යන්න අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා 
ෙදන්න ඕනෑ. එතැනදී විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලනඥයා ජනතාවට 
තුටු පඬුරු ෙදන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළවල් රෙට් සකස් ෙවලා 
තිෙබනවා නම් සමහර ෙවලාවට වංචාවට, දූෂණයට, අල්ලසට, -
අපි ඒවා නවත්වන්නට ගියාට- යම්කිසි කරුණු කාරණා එකතු 
ෙවන්නට පුළුවන්. එම නිසා එහා පැත්තට ෙමහා පැත්තට කථා 
කරන විට ඉතිහාසය අමතක කරන්නට ෙහොඳ නැහැ.  

දැන් විපක්ෂෙය් විමල් වීරවංශ මැතිතුමා ගැන ෙම් අය 
අඬනවා. ෙම්ක අධිකරණ තීන්දුවක්, ෙම්ක ආණ්ඩුෙවන් කළ 
වැඩක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක අධිකරණෙයන් දුන්නු තීන්දුවක්! එෙහම 
නම් ෙමතුමන්ලා සියලුෙදනාම අධිකරණයට ගිහින් කියන්න 

799 800 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඕනෑ, "ෙම් තීන්දුව වැරදියි" කියලා. අධිකරණය තීන්දුවක් දීලා යම් 
ෙකනකුව සිරගත කරලා තිෙබනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අධිකරණ කටයුත්තක්මයි කරන්නට ඕනෑ. ඒ කාලෙය් සමහර 
ෙද්වල් කරද්දී ඒවා ගැන ඒ අයට  හිතන්නට තිබුණා. ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් සල්ලි අරෙගන නටන විට හිතන්නට ඕනෑ, මතක් 
ෙවන්නට ඕනෑ, "ෙමොකක්ද, අපි ෙම් කරන්ෙන්?" කියන එක. ඒක 
ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කරන සියලුම කණ්ඩායම්වලට පාඩමක්. 
සමහර ෙව්ලාවට ෙමතුමන්ලා ෙබොෙහොම සුදෙනෝ වාෙග් කථා 
කරනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ෙන් "ෙඩ්සි ආච්චිෙග් මැණික් 
මල්ල" ගැන. අෙන් ෙදවියෙන්! ෙම් අල්ලස් ගැන දූෂණ ගැන කථා 
කරන කණ්ඩායම දන්නවා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
පුෙතකුට මහා ධනස්කන්ධයක් හම්බ වුණා කියලා. ඒ 
ධනස්කන්ධය ගැන විමර්ශනයක් කරද්දී ෙමෙහම කියනවා, 
"කවුෙදෝ ෙකෙනක් ෙඩ්සි ආච්චිට මැණික් මල්ලක් ෙගනැත් 
දුන්නා. ඒ මැණික් මල්ල මට දුන්නා, අෙන්! උඹ හැදියන් පුෙත්" 
කියලා. රෙට් හිටපු නායකෙයෝ ෙම් වාෙග් විහිළු සපයනවා නම්, 
ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න, ෙම් කාවද ෙගොනාට අන්දන්ෙන් 
කියලා. ෙම් ෙගොනාට අන්දන්ෙන් රෙට් ජනතාව. සමහර ෙව්ලාවට 
රෙට් ජනතාව දන්ෙන් නැහැ, ෙම් ෙඩ්සි ආච්චිෙග් මැණික් මල්ල 
ෙමොකක්ද කියලා. ෙම්ක පැහැදිලි කරලා ෙදන්න ඕනෑ, ජනතාවට. 
ෙකෙනකුට ෙගවල් ෙගොඩක්, සල්ලි ෙගොඩක්, යාන වාහන ෙගොඩක් 
හම්බ ෙවලා තිෙබන විට, "ඒවා ෙකොෙහන්ද ලැබුෙණ්?" කියලා 
අධිකරණෙයන්, ෙපොලීසිෙයන් ෙහෝ ෙවනත් ආයතනයකින් 
විමර්ශනය කළාම කියනවා, "හඳුනන්ෙන් නැති ෙකෙනක් අෙප් 
ආච්චිට මැණික් මල්ලක් ෙගනැල්ලා දුන්නා. ඒක විකුණලා ආච්චි 
මට සල්ලි දුන්නා. ඒෙකන් මම ෙම් ෙද්වල් ගත්තා" කියලා. ෙම් 
වාෙග් කථාන්දර අපි පුංචි කාලෙය් ඉස්ෙකෝෙල් යනවිට සමහරු 
අපට කියලා දුන්නා. 

ඇත්තටම ෙම්වා ගැන තමයි ෙම් රෙට් කථා කරන්නට 
තිෙබන්ෙන්. මූලාසනය  ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සමස්ත 
සමාජයට, එෙහම නැත්නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මට කියන්නට 
ඕනෑ ෙමපමණයි. අපි සියලුෙදනාම අද යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළකට 
සූදානම් ෙවනවා. අද අෙප් ආණ්ඩුව වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා 
තිෙබනවා අල්ලස, දූෂණය සහ වංචාව නැති කරන්නට. හැබැයි, 
මඩ ගහන්නට පුළුවන්; අසත්ය කියන්නට පුළුවන්. අද ෙම් ෙපොදු 
විපක්ෂෙය් කණ්ඩායම ෙමොකක්ද සිද්ධ කරන්ෙන්? ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳෙගන, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාදවලට 
මුවාෙවලා ෙකොතරම් අසත්ය කියනවාද කියලා හිතන්න. ෙම්ක 
ඉතාමත්ම වැරදි කාරණාවක්. ඒ නිසා ෙම් වැරදි සියල්ලම නිවැරදි 
කරලා අපි සියලුෙදනා ෙම් ජන සමාජය තුළ අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් 
නිර්මාණය කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකක්ද ෙද්ශපාලනඥයා කළ 
යුත්ෙත්, ෙමොකක්ද පරිපාලන නිලධාරියා කළ යුත්ෙත්, ජන 
සමාජය ෙමොකක්ද කළ යුත්ෙත්, ආගමික නායකයා ෙමොකක්ද කළ 
යුත්ෙත් කියලා හරියට ෙත්රුම් ෙබ්රුම් කරෙගන ෙම් රට 
ඉස්සරහට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් ෙවන්න ඕනෑ කියලා 
මම ෙයෝජනා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවස්ථාව 
ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් මාෙග් ස්තුතිය සහ ෙගෞරවය ඔබතුමාට පුද 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mujibur Rahuman. You 

have seven minutes.  

 

[අ.භා. 5.01] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව සම්බන්ධෙයන් වන ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධව කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. පසුගිය කාලය පුරාම ෙම් ර ටට තිබුණු අභිෙයෝග තමයි 
දූෂණය සහ වංචාව. පසුගිය කාලෙය් විපක්ෂෙය් ඉන්න විට, පධාන 
පක්ෂයක් හැටියට අපි දූෂණය සහ වංචාව අවම කර ගන්න   ෙලොකු 
අවධානයක් ෙයොමු කළා; මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දු පවා ලබා දුන්නා. 
එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා ටික අඩපණ කළත්, අපට පුළුවන් වුණා, නැවත බලයට 
ඇවිල්ලා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා නැවත ඇති කරලා ෙම් රෙට් අල්ලස හා 
දූෂණය නැවැත්වීමට යම් කියාමාර්ගයක් ගැනීමට. ඒ වාෙග්ම 
ඒවාෙය් නිලධාරින්ට ස්වාධීනව වැඩ කරන්නට පුළුවන්, තීන්දු 
ගන්න පුළුවන් ආයතනය හැටියට ඒවා පත් කරන්නට පුළුවන් 
වුණා. 

ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ගත්තාම, පජාතන්තවාදය පැත්ෙතන් 
ගත්තාම,  ෙම්ක විශාල ජයගහණයක්ය කියලා මම හිතනවා. 
නමුත් ෙමහි අඩු පාඩු තිෙයන්න පුළුවන්. සමහර ෙද්වල් අපි හිතන 
මට්ටමට ෙනොෙවන්න පුළුවන්. නමුත් යම් කිසි පමාණයක ජනතා 
ජයගහණයක් හැටියට අපි ෙම්ක දකින්න ඕනෑ. ෙමොකද, එදා 
මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් අඩපණ කර තිබුණු ෙම් 
ෙකොමිෂන් සභා නැවත කියාකාරී තත්ත්වයට ෙගන ඒම 
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් හා ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය පැත්ෙතන් 
විතරක් ෙනොෙවයි, දූෂණය, වංචාව නැවැත්වීම පැත්ෙතන් ලැබූ 
විශාල ජයගණයක්ය කියන එක මා කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කලින් කථා කළ ගරු 
විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් 
කළා.  

පසුගිය කාලෙය් සිදු වූ රිචර්ඩ් ද ෙසොයිසා මාධ්යෙව්දියාෙග් 
මරණය ගැනත් එතුමා කථා කළා. අපි එතුමාට මතක් කරන්න 
ඕනෑ, පසුගිය කාලය තුළ පදීප් එක්නැලිෙගොඩ, ලසන්ත විකමතුංග 
වැනි අයට සිදු වුණු ෙද්වල්. පදීප් එක්නැලිෙගොඩෙග් මරණය 
සම්බන්ධෙයන් සැක කටයුතුයි කියලා සමහර හමුදා ෙසබළුන් අත් 
අඩංගුවට ගන්න ෙකොට  "රණ විරුවන් අත් අඩංගුවට ගන්නවා"ය 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාව අතරට වැරැදි මතයක් ෙගන 
ගියා.  ඒ මතෙය් ඉඳෙගන ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක කරන්න 
ෙනොදී, නීතිය කියාත්මක කරන නිලධාරින්ට බලපෑම් කරන්න  
තමුන්නාන්ෙසේලා දිගින් දිගටම කටයුතු කළා. අද වන විට ලසන්ත 
විකමතුංග ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් අපි ෙලොකු පිම්මක් ඉස්සරහට 
පැනලා, පරීක්ෂණ පවත්වලා ෙහට අනිද්දා ෙවන ෙකොට ඒ 
පිළිබඳව සුල මුල ෙසොයා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ෙමොහාන් පීරිස් 
මැතිතුමා ගැනත් කථා කළා. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට 
කළ ෙද් ගැන එතුමා කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අයින් කළ විධිය, ඒ ගත් කියා පටිපාටිය 
ගැන එදා එතුමන්ලා කථා කෙළේ නැහැ. එදා එතුමන්ලා නිහඬව 
ඒක බලා ෙගන හිටියා. ෙමොකද, එදා හිටපු පාලකයන්ට අභිෙයෝග 
කළා නම්, ඒ පාලකයන් කරන ෙද්වල් විෙව්චනය කළා නම්, 
ආණ්ඩුෙව් හිටියාට එතුමන්ලාට සිදු වන ෙද් එතුමන්ලා දන්නවා. 
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ඒ නිසා එදා එතුමන්ලා නිශ්ශබ්දව හිටියා. ෙම් ෙවලාෙව්  කලින් ඒ 
කථා කිව්ව මන්තීතුමා සභා ගැෙබ් නැහැ. නමුත් අපි කියන්න 
ඕනෑ, පසු ගිය කාලෙය් එතුමා පළාත් සභාෙව් ඇමතිවරෙයක් 
ෙවලා ඉන්න ෙකොට පළාත් සභාවට බලතල ඉල්ලමින්  දිගින් 
දිගටම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට විශාල ෙලස කරදර කළ බව.  
ඊට පස්ෙසේ එතුමා අරලියගහ මන්දිරයට ෙගන්වාෙගන මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙහොඳට සලකලා යැව්වාය කියලා දූෂමාණ 
ආරංචි තිෙබනවා. එතුමා හිටියා නම් අපට ඒ කථාවල ඇත්ත 
නැත්ත ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්න තිබුණා. නමුත් එතුමා දැන් 
ගරු සභාෙව් නැහැ. ඒ කථාවල ඇත්තක් තිෙබනවාද නැද්ද කියලා 
එතුමා හිටියා නම් අපට විපරම් කරන්න තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්න කැමැතියි, අද අපි 
දූෂණය, වංචාව නැවැත්වීෙම් පැත්ෙතන් ඉදිරියට ආවාට තවමත් 
මන්දගාමී ස්වභාවයක් තිෙබන බව. ඒ පැවරූ නඩු පිළිබඳව 
කියාත්මක වීෙම්දී, නඩු විභාග කිරීෙම්දී  මන්දගාමී ස්වභාවයක් 
තිෙබනවා. ඒ මන්දගාමී ස්වභාවය තුළ ෙම් රෙට් ජනතාව අතර 
කුතුහලයක් තිෙබනවා, ෙම් පවතින නඩු, කියාත්මක වන ෙද්වල් 
අපි බලාපාෙරොත්තු වන තරමට ඉස්සරහට යාවිද කියලා. ඒ පශ්නය 
අප ඉදිරිෙය් තිෙබනවා.  ඒ නිසා ඒ නඩු ඉතා ඉක්මනින් විභාග 
කරලා අවසාන කිරීම පිළිබඳව රජයක් හැටියට අපි අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුයි. පසුගිය කාලෙය් විශාල වංචාවලට සම්බන්ධ 
වුණු ෙද්ශපාලනඥයන් ෙවන්න පුළුවන්, නිලධාරින් ෙවන්න 
පුළුවන්, ෙවනත් පුද්ගලයන් ෙවන්න පුළුවන් යම් කිසි පමාණයක් 
ෙකොටු කර ගන්න, රජයක් හැටියට අපට පුළුවන් වුණා.  

අද විමල් වීරවංශ මැතිතුමා උපවාසයක් පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. අද එතුමා උපවාසය පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන් ඊෙය් 
මහාධිකරණෙයන් එතුමාට දුන්න තීන්දුවට විරුද්ධවයි කියලා අපි 
දන්නවා.  එතුමාෙග් උපවාස අපි දැකලා තිෙබනවා. තුම්මුල්ල 
හන්දිෙය් UN  office එක ඉස්සරහා ෙලමන් පෆ් කකා කළ 
උපවාසයන් අපට මතක තිෙබනවා. සමහරවිට ෙම් උපවාසය 
ෙකළවර වන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් ඉස්පිරිතාලයක ෙගවන වාට්ටුවකින් 
කියන එකත් අපි කියන්න කැමැතියි. ෙවනත් ෙදයක් නිසා 
ෙනොෙවයි, ඒ ෙගවන වාට්ටුවට යන්න තමයි එතුමා දැන් ෙම් 
උපවාසය පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි නීතිෙය් ආධිපත්ය ගැනත් 
කථා කරනවා. නීතිෙය් ආධිපත්ය ගැන අපි තව එක ෙදයක් 
කියන්න ඕනෑ. ඒක අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවත් සමඟ සම්බන්ධ නීතිෙය් ආධිපත්ය පිළිබඳ 
ගැටලුවක්. විෙශේෂෙයන්ම තාජුඩීන්ෙග් ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් 
විශාල ෙලස පරීක්ෂණවලට ලක් ෙවලා අද වන විට හුඟක් 
ෙතොරතුරු ෙහළිදරවු ෙවලා තිෙබනවා. 

පසුගිය කාලෙය් අරලියගහ මන්දිරයත් එක්ක ඔවුන්ෙග් 
දුරකථන සම්බන්ධ වුණායි කියලා අද උසාවියට වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පභූ පවුලක් තාජුඩීන්ෙග් ඝාතනයට 
සම්බන්ධයි කියලා අද යම් යම් කරුණු ෙහළිදරවු ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් එක පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒක තමයි, විෙශේෂඥ අධිකරණ ෛවද්ය ආනන්ද 
සමරෙසේකර මහත්මයාව තවම උසාවියට කැඳවන්ෙන් නැති එක. 
ඇයි එතුමාව කැඳවන්ෙන් නැත්ෙත්? එතුමා තමයි, තාජුඩීන්ෙග් 
මරණය ඝාතනයක් ෙනොෙවයි කියලා එදා ඒ ෛවද්ය වාර්තාව දීපු 
විෙශේෂඥ අධිකරණ ෛවද්ය නිලධාරිතුමා. එතුමා තවම උසාවියට 
කැඳවන්ෙන් නැහැ. එතුමාව උසාවියට කැඳවන්ෙන් නැති 
ෙහේතුෙවන් අපටත් ෙම් නඩුව පිළිබඳව යම් සැකයක් මතු ෙවනවා. 
ෙම්කට පභූ පවුලක් සම්බන්ධ නිසා ෙම් නඩුව යට ගහන්න 
උත්සාහයක් තිෙබනවාද කියන පශ්නය අද අපි ඉදිරිෙය් තිෙබනවා 

කියන එක අපි මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ කාරණය නිසා 
තාජුඩීන්ෙග් ඝාතනය යට ගහන්න ෙදන්න බැහැ. ඒවා එළියට 
ගන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් සාමාන්ය පුරවැසියන්ට ඒ කරපු අපරාධ 
ගැන බලන්න. ෙම් රටට ෙසේවයක් කරන්න හිටපු ඒ රගර් කීඩකයා 
මහ රෑ  මරා දැමුවා; ඝාතනය කළා. ඒක ඝාතනයක් කියලා 
උසාවිය ඉදිරිෙය් අද ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිටුපස අද රහස් 
ෙපොලීසිය හඹා යනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කිහිප ෙදෙනකු අද අත් 
අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා. අෙප් හිටපු ෙශේෂ්ඨ ෙපොලිස් 
නිලධාරිෙයක්ව අද අත් අඩංගුවට අරෙගන ඉන්නවා. අද ඔවුන් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් ෙද්වල් පකාශ කරනවා. නමුත්, ෙම් 
නඩුවට අත්යවශ්ය පුද්ගලෙයක් වන විෙශේෂඥ අධිකරණ ෛවද්ය 
ආනන්ද සමරෙසේකර මහත්මා උසාවියට කැඳවලා තවමත් පශ්න 
කරලා නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා, නීතිෙය් ආධිපත්ය 
කියාත්මක කරන්න;  නීතිය යට ගහන්න ෙදන්න එපා කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අවසාන වශෙයන් මා කියන්න කැමැතියි, අල්ලස් හා දූෂණ 

ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් තිෙබන නඩු වහාම විභාග කරලා, ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ කරලා වැරදිකාරයන්ට දඬුවම් ෙදන්න 
ඕනෑ කියලා. ෙම්වා ඉක්මනට කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම, තාජුඩීන්ෙග් ඝාතනයට සම්බන්ධ ෙද්වල් යට ගහන්න 
ෙදන්න එපා. ඒ නිසා විෙශේෂඥ අධිකරණ ෛවද්ය ආනන්ද 
සමරෙසේකර මහත්මයාව වහාම උසාවියට කැඳවන්න ඕනෑ. එතුමා 
ෙම් නඩුෙව් සැකකරුෙවක් හැටියට නම් කරන්න ඕනෑ. එතුමාත් 
ෙම් ඝාතනයට සම්බන්ධ පුද්ගලෙයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් නඩුව යට ගහන්න ෙදන්න එපා කියලා 
අපි ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඩී.වී. චානක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 7ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.10] 
 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව 

බලයට ආෙව් රටට යහ පාලනය ෙග්න්නයි. යහ පාලනෙයන් පිරි 
රටක් හදන්නයි ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආෙව්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවද්දී රට තුළ ෙකොච්චර යහ පාලනයක් 
තිෙබනවාද කියලා ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙම් මාසෙය් 
25වැනි දා හබරාදුෙව් රැස්වීමක් තියන්න සංවිධානය කරලා ඒ 
සඳහා  නීතිමය කටයුතු සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය සියලුම අවසර 
ලබා තිබියදීත්, එම ස්ථානෙය් stage එක ගහන්න අපට අවසර 
නැහැ කියලා අද දැනුම් ෙදනවා. රැස්වීම පවත්වන්න දවස් තුනක් 
තියලා කියනවා, එම ස්ථානෙය් රැස්වීමක් තියන්න අවසර නැහැ 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ෙකන්ම ෙපෙනනවා 
යහ පාලන රජය ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ෙකොච්චර භය ෙවලාද 
කියලා. දූෂණ, වංචා ගැන අද අපි කථා කරන ෙකොට ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගොල්ලන් ෙකොච්චර භය ෙවලාද? ෙම් ආණ්ඩුව කිව්වා වාෙග්ම අද 
ෙකොච්චර දුරට නීතිය ස්වාධීන ෙවලාද? අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ෙකොච්චර දුරට ස්වාධීන 
ෙවලාද කියලා අද අපට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ ෙමොකද? 
2017.01.25 දින "Daily Mirror" පුවත් පත ෙමෙසේ වාර්තා 
කරනවා:  

 
"Sri Lanka becomes more corrupt 
 
Sri Lanka ranked at 95 in the Corruption Perception Index (CPI) 
2016, dropping down the rank by 12 slots when compared to 2015.  
 
The report released by Transparency International, the global 
movement against corruption, ranks countries according to the 
perceived level of public sector corruption." 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට තුළ යහ පාලනයක් 

තිෙබනවා නම්, ෙමෙහම අපි ස්ථාන 12කින් තවත් ඉස්සරහට 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මට හිතා ගන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම, අද 
ලංකාෙව් ෙලොකුම වංචාව විධියට මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, අද ෙම්වාට දඬුවම් නැහැ. අද අර්ජුන් 
ඇෙලෝසියස්ට දඬුවම් කරනවා ෙවනුවට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම් 
බැඳුම්කර වංචාව සිදු කරපු ඒ සමාගමට අද ඕනෑවටත් වඩා බදු 
සහන ලබා ෙදනවා. ෙම් බදු සහන ලබා ෙදන්ෙන් නිකම්ම 
ෙනොෙවයි. ඉතාමත් සූක්ෂම ආකාරෙයන් තමයි ෙම් බදු සහන ලබා 
ෙදන්ෙන්.  

2016 ජනවාරි මාසෙය්දී මුදල් අමාත්යාංශය හරහා අර්ජුන් 
ඇෙලෝසියස්ෙග් ආයතනයට එතෙනෝල් සමාගමක් ආරම්භ 
කරන්න අවසරය ලබා ෙදනවා. ඊට පස්ෙසේ 2016 අය වැයත් 
එක්කම උතුරු-නැ ෙඟනහිර සහ ඌව පළාත්වල ෙඩොලර් මිලියන 
3කට වැඩි ආෙයෝජන සඳහා බදු රහිතව - tax-free - ආයතනයක් 
පටන් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. ඊට පස්ෙසේ දන්ෙන්ම 
නැතිව අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ෙග් ආයතනය අද නැ ෙඟනහිර පළාතට 
ගිහිල්ලා එතෙනෝල් නිපදවන සමාගමක්  පටන් ගන්නවා. යහ 
පාලන ආණ්ඩුවක් තිබියදී ෙකොෙහොමද ෙමෙහම ෙවන්ෙන් කියලා 
අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව බලයට ආෙව්, 
එතෙනෝල් අඩු කරන්න; එතෙනෝල් නවත්වන්න; දූෂණ, වංචා 
නවත්වන්නයි. එෙහම නම්, අද ලංකාෙව් ෙලොකුම මුදල් 
ෙහොරකමට සම්බන්ධ අර්ජුන් ඇෙලෝසියස්ෙග් සමාගමට බදු 
රහිතව ෙමෙහම ආයතන පටන් ගන්න අවසර ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට මුදල් ඇමතිතුමාට 
විරුද්ධව ෙලොකු ෙචෝදනාවක් එල්ල ෙවලා තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. ඒ තමයි, පාෙඩෝ වාහන 700ක් undervalue කරලා 
ෙගනැල්ලා අවසානෙය්දී රජයට රුපියල් බිලියන 10ක පාඩුවක් 
සිද්ධ කරලා තිෙබන එක. ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් මිලියන 1,000ක 
පාඩුවක් රජයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, රජයට රුපියල් 
මිලියන 1,000ක පාඩුවක් වුණාම ඒ පිළිබඳව මුදල් 
ඇමතිවරයාෙගන් පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
"Top Ten" හරහා ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි කළත්, අද 
ෙවනකම් පැමිණිලි පාර්ශ්වෙයන් සාක්ෂියක්වත් ගන්ෙන් නැතිව 
ෙම්වා කිසිම ෙදයක් විභාග ෙවන්ෙන් නැති තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ ෙවනුවට අද අපූරු යහ පාලනයක් තමයි 
රෙට් කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඒ ෙවනුවට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  

2016.11.13වැනි දා "සත්හඬ" පුවත් පෙත් මුල් පිටුෙව් 
තිෙබනවා, "පාෙඩෝ වංචාව ෙහළි කළ ෙර්ගු නිලධාරින් දං 

ෙගඩියට" කියලා. ෙම් පිළිබඳ වැඩි විස්තර "සත්හඬ" පුවත් පෙත් 
ඇතුල් පිටුවක වාර්තා කරමින් කියා තිෙබනවා, "රජයට  හිමි විය 
යුතු රුපියල් මිලියන දහසකට අධික තීරුබදු මුදලක් මුදල් 
අමාත්යවරයාෙග් මැදිහත්වීම ෙහේතුෙවන් අහිමිවීම පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ පැවැත්වූ ෙර්ගු නිලධාරින්ට එෙරහිව විනය කියාමාර්ග 
ගැනීමට ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල් චූලානන්ද ෙපෙර්රා මහතා 
නිෙයෝග කර ඇතැයි සත්හඬ ෙවත වාර්තා ෙව්." කියලා.  

දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් අෙප් සභානායකතුමාත් ඉන්නවා. 
බලන්න ෙකෝ, සභානායකතුමනි, රෙට් අපූරු යහ පාලනයක් ෙන් 
තිෙබන්ෙන්. ෙහොරකම් කරන අය ගැන ෙහොයන අයට විරුද්ධව  
තමයි අද පරීක්ෂණ ෙකෙරන්ෙන්! අද රෙට් විනය පරීක්ෂණ 
එන්ෙන්, අපරාධ ගැන ෙහොයන එක්ෙකනාට. එතෙකොට 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යහ පාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් 
වුෙණ් ෙහොරු අල්ලන්නද, ෙහොරු ආරක්ෂා කරන්නද? ඒ පුවත් 
පත් වාර්තාව අනුව පැහැදිලියි, අන්තිමට ඒවාට වරදකරු 
ෙවන්ෙන් ෙහොරකම් පිළිබඳව ෙහොයන නිලධාරින් බව. එෙහම වන 
ෙකොට තමයි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් නිලධාරින් භය ෙවන්ෙන්. අද හුෙදක් විපක්ෂය මර්දනය 
කිරීම සඳහා විතරක් ෙම් ආයතන කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ෙවද්දී අපි "Top Ten"  යටෙත් පැමිණිලි දහයක්  ඉදිරිපත් කරලා 
ඉවරයි. නමුත්, ෙම් ෙවද්දී ඒ පැමිණිලි එකක්වත් විභාග කරලා 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අන්තිමටම දමපු 
පැමිණිල්ල තමයි ගල් අඟුරු වංචාව පිළිබඳ පැමිණිල්ල.  අපි ඒ 
පැමිණිල්ල කරන්ෙන් අගමැතිතුමාටත්, චරිත රත්වත්ෙත් 
මැතිතුමාටත්, පාස්කරලිංගම් මැතිතුමාටත් විරුද්ධව.  

එම පැමිණිල්ලට ෙහේතුව ෙම්කයි. අද ලංකාෙව් විදුලි 
අවශ්යතාෙවන් සියයට 50ටත් වැඩිය විදුලිය සපයන්ෙන් 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙයන්. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
බලාගාරයට ගල් අඟුරු ෙගෙනන්ෙන් පිට රටින්. ඒ ගල් අඟුරු පිට 
රටින් ආනයනය කරන ෙකොට ලංකා ෙකෝල් සමාගම හරහා තමයි 
ෙටන්ඩර් කැඳවීම කරන්ෙන්. ඒ සඳහා ආයතන අටක් විසින් 
ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට 
Technical Evaluation Committee එකක් මඟින් අවශ්ය 
තාක්ෂණික කරුණු ඇතුළු සියලු ෙද්වල් පිළිබඳව දැනුවත් 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එහිදී අඩුම ලන්සුව 
ඉදිරිපත් කර පළමුෙවනි ස්ථානයට සිටිෙය්,  ෙනෝබල් රිෙසෝසස් 
කියන සමාගම. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කෙළේ? 
පස්වැනියාට  හිටපු ස්විස් සිංගප්පූර් ආයතනයට ඒ ෙටන්ඩරය ලබා 
ෙදනවා.  ඒ සඳහා ෙයොදා ගත්තා එක කමෙව්දයක්. Technical 
point එකක් අයින් කරලා ඒ අයට ෙටන්ඩරය දුන්නා.  ඒකට 
උදාහරණයක්  කිව්ෙවොත් ෙමෙහමයි.  

වී ගන්න ෙටන්ඩරයක් කැඳවනවා. වී ගන්න ෙටන්ඩර් 
කැඳවලා අන්තිමට ගන්ෙන් හුනුසාල්. ඒ වාෙග් ෙදයක් තමයි 
ලංකා ෙකෝල් සමාගම හරහා ෙවන්ෙන්. විගණකාධිපතිතුමා කියපු 
විධියට -එතුමාෙග් වාර්තාවට අනුව- එතැන පාඩුව බිලියන 1.5යි. 
ඊට පස්ෙසේ ෙනෝබල් රිෙසෝසස් සමාගම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළාම, එම ෙටන්ඩරය කැන්සල්  කරන්න 
කියලා නිෙයෝගයක් එනවා. එෙහම තිෙයද්දීත් ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ආර්ථික කමිටුව මැදිහත් ෙවලා, අගමැතිතුමා මැදිහත් ෙවලා  
නැවතත් එම ෙටන්ඩරය අලුත් කරලා ෙදනවා. ඒෙක් පාඩුව 
බිලියන 5ක්.  හැබැයි, ෙම්ක අපි කියන කථාවක් ෙනොෙවයි. 
විගණකාධිපතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ෙම් සමාගෙම් සභාපති වශෙයන් 
කටයුතු කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පළාත් සභා මන්තී ෛමතී 
ගුණරත්න මැතිතුමා තමයි ෙම් කරුණු ෙහළි කරන්ෙන්. හැබැයි, 
අද ෙවද්දීත් ඒ කිසිම ෙකෙනකුට දඬුවමක් නැහැ.  
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[ගරු ඩී. වී. චානක මහතා] 
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අද ෙවද්දී ජනාධිපතිතුමාට  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

විරුද්ධව දූෂණ ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබනවා; අගමැතිතුමාට  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

විරුද්ධව දූෂණ ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
සමස්ත ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ට විරුද්ධව දූෂණ ෙචෝදනා එල්ල 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ දූෂණ ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙයද්දී ෙම් 
ආණ්ඩුවට ගන්න පුළුවන් එකම ජයගහණය තමයි දූෂණ හා වංචා 
අතින් ෙලෝකෙය් පළමු තැනට එන එක. අද වන විට තවත් රටවල් 
ෙදොළහකින් අෙප් රට ඒ අංශෙයන් ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවා. තව 
අවුරුද්දක් ෙම් ආණ්ඩුව බලෙය් සිටිෙයොත් ෙලෝකෙය් දූෂණ වංචා  
වැඩිම රට බවට ෙම් රට පත් වනවා. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව ස්වාධීන කරලා, පක්ෂ හා පාට බලන්ෙන් නැතුව වැරදි 
කරන සියලුෙදනාට දඬුවම් කරන්න ඕනෑ බව කියමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට 

විනාඩි 6ක් ෙවන් වී තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 5.19] 
 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් සීමා පතිෙශෝධනය කිරීම 
ගැනයි අද අපි විවාද කරන්ෙන්. ෙම් වි ෂය ගැන කථා කරන ෙකොට 
විෙශේෂෙයන්ම අපි අතීතය ගැන කථා කරන්න ඕනැ. 

පසුගිය වකවානුෙව් පැවති ආණ්ඩුව කාලෙය්  නීතිය 
කියාත්මක වුණ හැටි අපි දැක්කා. එදා රෙට් තිබුණු පජාතන්තවාදය  
කමකමෙයන් නැතිව ගියා. නිලධාරින්ට අවශ්ය විධියට නීතිය 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් එදා නැතිව ගියා. එදා 
හිටපු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන නායකයන් සෑම විටම  කෙළේ 
ෙමොනවාද?  ඔවුන් සෑම තැනකටම ඇඟිලි ගහලා  නිලධාරින් ඒ 
අයෙග් අවශ්යතාවලට පාවිච්චි කරලා දූෂණය සහ භීෂණය කියන 
ෙදය විශාල වශෙයන් ෙගන ගියා. එදා ඒ වුණ අකමිකතා නිසා 
තමයි ජනවාරි 8ෙවනි දා රෙට් ජනතාව සැබෑ ෙවනසක් කරන්න 
කටයුතු කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙමතුමන්ලා දූෂණය ගැන 
කථා කරනවා. පසුගිය වකවානුෙව් දූෂණය සහ භීෂණය   තිබුණු 
දිස්තික්කයක් විධියට කෑගල්ල දිස්තික්කය ගන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම මම නිෙයෝජනය කරන රඹුක්කන ආසනෙය් සිදු වුණ මිනී 
මැරුම් දූෂණ සහ භීෂණ ගැන ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න 
අවශ්යයි. එදා  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටපු  බලධාරින්, ඒ 
ෙද්ශපාලනඥයන් ගණිකා මඩම් ඇති කරන්න කටයුතු කළා 
කියලා අපි දන්නවා. ඒවාෙයන්  මුදල් ගත්තා. වැලි ෙගොඩදාන 

අයෙගන් මුදල් ගත්තා. ගස් කපන මිනිසුන්ෙගන් මුදල් ගත්තා. 
ෙපොලීසියට නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා ජනාධිපතිවරණෙය්දී 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට සහෙයෝගය දුන්න පුද්ගලෙයක් 
එතුමාෙග් ආරක්ෂාවට  ෙපොලීසියට දුවපු ෙවලාෙව්, ෙපොලීසිෙය්  
OIC මහත්තයා බලාෙගන ඉඳිද්දී ෙපොලීසිෙයන් එළියට ඇදලා 
අරෙගන කපා ෙකොටා දැම්ෙම් එදා රඹුක්කන ආසනෙය් බලෙය් 
හිටපු  මන්තීවරුන්ෙග්, ඇමතිවරුන්ෙග් සහායකයන් බව කියන්න 
ඕනෑ. ඊට පසුව ඒ පුද්ගලයා ෙරෝහලට ෙගනයන ෙකොට stretcher 
එක උඩදී කකුල් ෙදක කැඩුවා. එෙහත් ෙම් වනතුරු ඒවාට 
කියාමාර්ග අරෙගන නැද්ද කියන එක අපි දන්ෙන් නැහැ.  

  එදා විශාල වශෙයන් වාහන අවභාවිත  කළ බව අපි දන්නවා. 
මහ ඇමතිවරයාට  නිල වාහන ෙදකයි තිබුෙණ්. නමුත්, එතුමා 
වාහන 14ක් පාවිච්චි කළා. එෙහම පාවිච්චි කරලා රුපියල් මිලියන 
9ක් රජයට පාඩු කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම 
විගණකාධිපති වාර්තාෙව් -Auditor-General's Report  එෙක්- 
තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි. ෙකොච්චර අකමිකතා සිදු වුණාද 
කිව්ෙවොත්, ෙපොලීසිෙය් වාහනයක් පළාත් සභාවට අරෙගන 
ඒෙකන් ගංජා ඇද්දා. අද ඒවා ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. අපි අද ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ආරම්භ කරලා  කටයුතු 
කරෙගන ගියත්, ඉක්මනට නීතිය කියාත්මක කරන්න කියලා ෙම් 
ෙවලාෙව් කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. සෑම විටම ෙමම යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙවන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය  නැවත ස්ථාපිත කරලා, ජනතාවෙග් නිදහස 
ස්ථාපිත කරලා, ඔවුන්ට කැමැති විධියට නිදහෙසේ නීතිෙය් රාමුව 
තුළ ජීවත් ෙවන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්නයි. හැබැයි,  ඒ ෙහොරකම් 
කරපු, ෙබොරු කියපු, ෙම් රටට විශාල විනාශයක් කරපු පුද්ගලයන් 
අද තවමත් එළිෙය් සිටිනවා. ෙම්ක තමයි  තිෙබන පශ්නය. අපටත් 
ඒක ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.  අපි සෑම විටම සටන් 
කෙළේ අහිංසක ජනතාව ෙවනුෙවන්. අපි සෑම විටම ෙපනී සිටිෙය් 
අහිංසක ජනතාවට වුණ අකමිකතා නිවැරදි කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන්.  අහිංසක ජනතාව එදා යමක් කර ගන්න පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලයකට ගියත්, පාෙද්ශීය සභාවකට ගියත්, විදුලිය 
ලබා ගැනීම සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලයට ගියත් ඒවා කර ගන්න 
බැරි වුණා. ෙමොකද, සෑම විටම ඒ ආයතන ෙද්ශපාලනීකරණය 
ෙවලා තිබුණ නිසා.  එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයක් නම්,  ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණට වැඩ කළා නම්, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් 
පක්ෂයකට වැඩ කළා නම් කවදාවත් ඒ අයට සර්ව සාධාරණයක්  
වුෙණ් නැහැ. නමුත්  අද  ඒ ෙවනුවට ෙවනස් කමෙව්දයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවනස සමහ ර ෙවලාවට අෙප් 
පාක්ෂිකයන්ටත් අදහා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  අද ෙම් රජය 
සෑම ෙදනාටම සමානතාවක් ඇති කරලා තිෙබනවා. එදා සිදු වුණ 
ඒ අකමිකතාවලට නිසි පිළිතුරු ෙදයි කියලා  අෙප් ජනතාව තවම 
ඒ ෙදස බලාෙගන සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම  මහජනතාව එදා ෙම් 
රෙට් ෙවනසක් ඇති කරලා  ඉල්ලුෙව්  එවැනි අකමිකතා කළ 
අයට දඬුවම් ෙදන්න කියන එකයි. ෙම් ෙහොරකම් කරපු අයට ෙදන 
දඬුවම ෙමොකක්ද කියන එක ගැන තමයි මහ ජනතාව තවමත් බලා 
සිටින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කරපු නිසා අද 
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය කියන එක තවත් ඉදිරියට ඇවිල්ලා 
තිෙබන බව අපි දන්නවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එවැනි ෙද්වල් දිහා බලන ෙකොට, විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරු 
ෙමොනවා කිව්වත්, ෙම් ෙකොමිෂන් සභා තිෙබන නිසා අද 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඍජුවම ඇඟිලි ගහන්න බැහැ. ෙමොනවාද 
කරන්ෙන් කියන එක ගැන නිලධාරින්ට බල කරන්න බැහැ.  එම 
නිසා අෙප් වගකීම සහ යුතුකම ෙවන්ෙන්, ෙම් ෙකොමිෂන් සභා 
තවත් ෙහොඳට ශක්තිමත් කිරීමයි. ඒ වාෙග්ම  එදා හිටපු පල් ෙහොරු 
ටික ෙකෙසේ ෙහෝ හැකි ඉක්මනින් නීතිය ඉදිරියට ෙගන ගිහිල්ලා ඒ 
තුළින් අවශ්ය කටයුතු කරයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඔබතුමා මට ලබා දුන් කාලය ෙවනුෙවන් ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
හයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.26] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අල්ලස සහ දූෂණය පිළිබඳව 

අද උෙද් සිට ෙම් දක්වා ෙනොෙයකුත් අදහස් ෙම් ගරු සභාෙව් 
පකාශ වුණා. ඇත්ෙතන්ම අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, ෙවනදා මහා 
හයිෙයන් ෙම් සභාව ෙදදරුම් කවන මහා කථිකෙයෝ අද ෙම් 
සාකච්ඡාවට; ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 
කාරණය. ෙමොකද, අතිශයින්ම දූෂණවලට සම්බන්ධ වුණු අය අද 
ෙම් සභාෙව් කථා කරන්ෙන් නැහැ; සභාෙව් වාඩි ෙවලා ඉන්ෙන්ත් 
නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
08වැනිදා අපි දිවි පරදුවට තබලා, ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙපනී 
හිටලා, ජනතාවෙග් නාමෙයන් රජයක් පිහිටුවලා  යමක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.   මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව් අෙප් පධාන පාඨය 
වුෙණ්, ෙම් දූෂිතයින්ට, අල්ලස්කාරයින්ට අපි දඬුවම් ෙදනවාය 
කියලායි.   ෙම් රජය බලයට පත් ෙවලා අද  ෙම් කාරණා - කටයුතු 
කර ෙගන යනවා. නඩු අහලා තවම අවසන් ෙවලා නැහැ. දඬුවම් 
ෙදන්න නඩු තීන්දුවක් අවශ්ය ෙවනවා. ඒ නිසා, නඩු අහලා දඬුවම් 
ෙදන තුරු ඉවසා ෙගන ඉන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුෙව් ෙව්වා, විපක්ෂෙය් 
ෙව්වා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙව්වා, බාහිර අය ෙව්වා, කවුරු ෙහෝ 
වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා නම් නඩු අහලා දඬුවම් දීම යුතුකමක් 
ෙවනවා. ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවත් ඒකයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි රහත් වුණු මිනිස්සු 
ෙනොෙවයි. අපි අතිනුත් වැරැදි සිද්ධ ෙවනවා.  රහසින් හරි මම 
වරදක් කරලා තිබුෙණොත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තී ෙගෞරවය 
රැක ෙගන මෙග් වැරැද්ද නිවැරැදි කර ගන්නවා මිස, මම ෙමහි වාඩි 
ෙවලා ඉන්ෙන් නැහැ. එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් මම 
මන්තීවරෙයක් හැටියට හිටපු නිසා, අෙප් ආසනය නිෙයෝජනය 
කරපු, දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරපු අයෙග් ෙද්ශපාලන 
ඉතිහාසය පිළිබඳව මම දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා,"මම files ටික හංගා ෙගන හිටිෙය්. 
මම ඒවා එළියට දැම්ෙම් නැහැ. මම දඬුවම් ෙනොදුන් නිසා තමයි 

මට ෙම් පරාජය අත්වුෙණ්.  මට පරාජය හිමිවුෙණ්  ෙම් අයට 
දඬුවම් ෙනොදීපු නිසා යි'' කියලා. ඒ filesවල විශාල ෙද්වල් ඇති. 
එතුමා ඒ files ටික තවම එළියට දමලා නැහැ.  

ඒ වාෙග්ම, විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, "සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාව හිෙර් දමපු එක වැරැදියි, එතුමා ඒකට 
විරුද්ධයි" කියලා. ''ෙම් රෙට් ඊළඟ යුද හමුදාපතිවරෙයකුට යුද්ධය 
අවසන් කිරීමට ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ, මම ඒ වගකීම භාර 
ගන්නවා'' කියලා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ජීවිත 
පරිත්යාගෙයන්  කටයුතු කළා. ඒ නිසා එතුමාට ඒ ෙගෞරවය හිමි 
විය යුතුයි. එතුමා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා කියලා 
එතුමාව ෙගන ගිහින් දං ෙගඩිෙය් දමලා, එතුමාට ඒ අසාධාරණ 
කටයුත්ත සිද්ධ කළා.  විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා ඒ සියලු 
ෙදනා ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ඒ ගැන සමාව ගත්තා. 
අද උෙද් ඉඳලා ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී; ෙම් විවාදෙය්දී අපි දැකපු 
ෙද්වල ඇත්ත කාරණය ඒකයි.  

පසුගිය කාලෙය් කීඩා අමාත්යාංශයට අයිති වාහනයක් 
පිළිබඳව මා ෙහළිදරව්වක් කළා. එය සත්ය සිද්ධියක්. කීඩා 
අමාත්යාංශයට අයිති  වාහනය නාවලපිටිය පෙද්ශෙය් 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් ධාවනය කෙළේ ස්ටිකර් ගහෙගනයි. මා ඒවා 
නීත්යනුකූලව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොලිස්පතිතුමාට පැමිණිලි කර තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, 
ෙමතැනින් එහාට ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් 
කියලා. ඒ පිළිබඳව ගත්ත තීන්දු පිළිබඳව අපි දැනුවත් ෙවලා 
නැහැ. මා සාක්ෂි සහිතව ලිඛිතව දැනුම්දීමක් කර තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව ෙසොයා බලා සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන හැටියට මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතු තවත් 
කාරණයක් තිෙබනවා. "ෙටොප් ෙටන්"  ඉදිරිපත් කරන අය ෙම් 
සභාෙව් ෙටොන් පච ගහනවා. ෙම් ෙටොප් ෙටන්ලා තමයි ෙම් රෙට් 
දූෂණය, භීෂණය, අල්ලස පටන් ගත් මිනිස්සු. ඒ ෙගොල්ෙලෝ අද 
ෙම් සභාෙව් නැඟිටලා කථා කරන්ෙන් නැහැ; වාඩි ෙවලා ඉන්ෙන් 
නැහැ. ටයි ෙකෝට් ගැලෙවනවා, ෙම් සභාෙව් කථා කරන්න 
ගිෙයොත්. ෙමොකද, එතුමන්ලා කර තිෙබන විනාශය පිළිබඳව ෙම් 
රෙට් සමස්ත ජනතාව දන්නා නිසා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඉතා ෙකටි කාලයක් තමයි අපට ලැබී තිෙබන්ෙන්. 
ෙකෙසේ ෙවතත් මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. සියලුෙදනාටම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 6ක 
කාලයක් ෙවන්කර තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා  ගරු 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි 

මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.31] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් මුදල් සීමාවන් අඩු කිරීෙම් 
ෙයෝජනාව ගැන සඳහන් කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, නඩු 
කටයුතු පමාද වීම, බලෙය් සිටි ෙද්ශපාලනඥයන් විසින් කරන ලද 
දූෂණ කියා සම්බන්ධෙයන් සාක්ෂි ෙසොයා ගැනීමට අපහසු වීම, ඒ 
වාෙග්ම සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් ෙනොවීම ආදී කටයුතු නිසා තමයි 
ෙම් නඩු පමාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක. ෙමහිදී සිද්ධ 
වන්ෙන්, ෙම් විමර්ශන කටයුතුවලදී පාවිච්චි කරන්නට අල්ලස ්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් නිකුත් කර 
තිෙබන මුදලින් අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 5ක් ආපසු එකතු 
කළ යුතු වීමයි. නඩු පමාද වීම තුළින් ෙම් එකතු වීම පමාද වන 
නිසා ඒ සීමාව රුපියල් මිලියන 1.5 දක්වා අඩු කිරීම තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාෙවන් සිද්ධ වන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසම ගැන සහ දූෂණ ගැන කථා කරද්දී, ෙම් දූෂණ මර්දනය 
කරන්න බිතාන්ය යුගෙය් සිට විවිධ නීති, අණපනත් ෙගනැවිත් 
තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. හැබැයි ෙම් වන විටත් ෙමය මර්දනය 
ෙවලා තිෙබනවාද කියන එෙක් ගැටලුවක් තිෙබනවා. 1883 
බිතාන්ය සමෙය් අල්ලස් දීම වරදක් ෙලස නීතිගත කිරීම, 1954දී 
අල්ලස් පනත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කිරීම, 1958දී අල්ලස් 
ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිහිටුවීම, 1994දී ෙකොමිෂන් සභාව 
කියාත්මක කිරීම, 2015දී ෙම් ෙකොමිෂන් සභාව වඩාත් කියාකාරීව 
කියාත්මක කිරීම සිදු වුණා. අපි දන්නවා, 2009දී යුද්ධය අවසන් 
වුණාය කියලා. යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ, එදා සිට 2015 
දක්වා මුළු රටම දූෂණවලින් ෙවළා ගත්තා. ඒ යුගය "දූෂණ යුගය" 
වශෙයන් නම් කරන්න වුණත් පුළුවන්. ඒ කාලෙය්දී තමයි 
වැඩිෙයන්ම දූෂණ කටයුතු සිද්ධ වුෙණ්; වංචා කටයුතු සිද්ධ වුෙණ්.  

ඊට අමතරව අල්ලස් දූෂණ පමණක් ෙනොෙවයි, ස්තී දූෂණත් 
සිද්ධ වුණා. සමහර අවස්ථාවලදී කන්යාවන් සිය ගණන් දූෂණය 
කරපු සිද්ධීන් වාර්තා වුණා. සමහර අවස්ථාවලදී විෙද්ශීය 
කාන්තාවන් දූෂණය කරපු සිද්ධීන් වාර්තා වුණා. ඒ වාෙග්ම සමහර 
අවස්ථාවලදී විෙද්ශීය කාන්තාවකෙග් ස්වාමිපුරුෂයා ඝාතනය 
කරලා, ඒ කාන්තාව සමූහ දූෂණයට ලක් කරපු සිද්ධීන් වාර්තා 
වුණා. ෙම් වාෙග්ම තමයි පසු ගිය කාලෙය් ෙම් දූෂණ සිද්ධ වුෙණ්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. යුද්ධය පැවති පෙද්ශවල රාජ්ය ෙද්ෙපොළ, 
මහජන ඉඩම් මං  ෙකොල්ලය ෙබොෙහොම ගජරාෙමට සිද්ධ වුණා. ඒ 
නිසා කාලාවෙරෝධී නීතිය අ ෙහෝසි කරලා අහිංසක ජනතාවෙග් 

ඉඩම් අයිතිය නැවතත් ලබා ගැනීම සඳහා නීතිමය පතිපාදන 
සලසන්නත් යහ පාලනය ආණ්ඩුවට සිද්ධ වුණා. විෙශේෂෙයන් 
හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් ඥාතීන් විසින් මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් 
Pasikuda Tourist Beach Hotel,  තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් 
Nilaveli Beach Hotel හා ඊට අනුබද්ධ ෙවනත් සංචාරක ෙහෝටල් 
ඉදි කිරීමට රාජ්ය ඉඩම් ලබා ගැනීම, ඉදි කිරීම් සඳහා රාජ්ය 
ෙද්ෙපොළ සහ රාජ්ය මුදල් භාවිත කිරීම, ඒ වාෙග්ම හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පවුෙල් සාමාජිකයන් තංගල්ල නගරය 
ආසන්නෙය් Bay Hotel එක මිලදී ගැනීම, සංවර්ධනය කිරීමට 
රාජ්ය මුදල් පරිහරණය කිරීම, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී 
රාජ්ය මුදල් පාවිච්චි කරලා GI පයිප්ප බට ආදිය ෙබදා හැරීම, ඒ 
වාෙග්ම ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා ඒ 
කාලෙය් කියාත්මක වුණු "ඉසුරුමත් නිවහනක්" කියන ව්යාපෘතිය 
මඟින් රුපියල් මිලියන 2,990ක් බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ ඒ 
අදාළ අෙනකුත් පාර්ශ්ව විසින් වංචා, දූෂණයට ලක් කිරීම සිදු කර 
තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ඇපයට තබමින් සිදු 
කළ ෙහජින් සූදුව නිසා ලංකාවට අති විශාල පාඩුවක් සිදු වුණා. 
එම සූදුෙව් ඇති අවිනිශ්චිතභාවය නිසා සිදු විය හැකි මූල්ය පාඩුව 
පිළිබඳව ෙහොඳින් දනිමින් ඒ සඳහා සියලුම උපෙදස් ලබා දුන් හිටපු 
මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා සහ එවකට ශී 
ලංකා ජනරජෙය් මුදල් ඇමතිවරයා වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 
සම්බන්ධ ෙවලා විශාල මුදලක් -ධනයක්- ඉපයුවා කියන 
ෙචෝදනාවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී විභාග වීමට නියමිතව තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්න ඕනෑ, ෙම් වන විට විවිධ 
පාර්ශ්වයන් වර්තමාන රජෙය් මැති ඇමතිවරුන්ටත් ෙචෝදනා 
එල්ල කරනවා. හැබැයි කවුරුවත් ඒවා විභාග කිරීම සඳහා ෙවනත් 
අදාළ ආයතනයකට පැමිණිලි කිරීමක් සිදු කරන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම සිදු කළත් ඒ ෙගොල්ලන් කියන්ෙන් ෙම්වා කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි. ඇත්තටම වංචා දූෂණ සම්බන්ධෙයන් 
ෙචෝදනා කරපු පමණින් විභාග කරන්නවත්, තීන්දු ෙදන්නවත් 
බැහැ. ඒවාෙය් සත්ය අසත්යතාව ෙසොයා බලා තමයි කටයුතු කළ 
යුතු ෙවන්ෙන්. ඇත්තටම මට ඉස්සර ෙවලා කථා කරපු රන්ජන් 
රාමනායක මැතිතුමා කිව්වා, මැති ඇමතිවරු දූෂණ වංචාවලට 
සම්බන්ධ ෙවනවා නම් ඔවුන්ෙග් දීමනා සහ වරපසාද ඉවත් 
කරන්න ඕනෑය කියලා. ඇත්තටම ඒ ෙයෝජනාව කියාත්මක 
කෙළොත් එතැනින් එහාට ඔය ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න කිසිම 
ෙකෙනක් ඡන්දය ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ඡන්දය ඉල්ලා වැඩකුත් 
නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ෙමතැනට ඇවිල්ලා කෑ ගහන්ෙන් ෙමොකටද 
කියලා අපි දන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන් බලන්ෙන් ෙමොකක් හරි කියලා 
ෙම් රෙට් ජනතාව ෙගොනාට අන්දලා -රවට්ටලා- ෙම් ආණ්ඩුව 
වට්ටලා ඒ ෙගොල්ලන්ට බලය ගන්නයි. ෙමොකටද, ෙහොරකම් 
කරන්න; දූෂණ වංචා කරන්න. එෙහම නැත්නම් රාජ්ය ෙද්පළ සූරා 
කන්න තමයි ඒ ෙගොල්ලන් උත්සාහ කරන්ෙන්. ඒ තත්ත්වය ෙම් 
රෙට් කියාත්මක කරන්නට අවකාශයක් නැහැ. අද වන විට රෙට් 
නීතිය ශක්තිමත්. නීතිය සම්බන්ධෙයන් විශ්වාසයක් ෙගොඩ 
නැඟිලා තිෙබනවා. උසාවිවලට, නඩුකාරවරුන්ට දුරකථනෙයන් 
නිෙයෝග ෙදන්ෙන් නැහැ, නිෙයෝග ෙවනස් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. 
ඒ වාෙග්ම අග විනිශ්චයකාරවරුන් පන්නන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
අද බන්ධනාගාරෙය් ඉන්න විමල් වීරවංශ වාෙග් මහත්වරුන්ට අග 
විනිශ්චයකාරවරුන් සම්බන්ධෙයන් නඩු අහන්න අවස්ථාවක් 
නැහැ. ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට තමයි ෙම් රෙට් 
මන්තීවරෙයක්, එෙහම නැත්නම් ඇමතිවරෙයක් අග 
විනිශ්චයකාරවරෙයක් සම්බන්ධෙයන් නඩු ඇහුෙව්. ඒ වාෙග් 
නින්දිත ඉතිහාසයක් ෙම් රෙට් තිබුණා. ඒ සියලුම ෙද්වල් ෙම් 
රෙටන් ඉවත් කරලා, ඒවා ඉතිහාසයට එක් කරලා තමයි ෙම් යහ 
පාලන රජය බලයට පත් වුෙණ් කියලා පකාශ කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

"இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய விசாரைண ஆைணக் 
கு  இலஞ்சம் ெதாடர்பான திடீர் ேசாதைனகள் ற்பணக் 
கணக்கின் வைரயைறகளில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல்" என்ப  
சம்பந்தமாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிேரரைணயின்மீ  ேபசச் 
சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். 
இன்  இலஞ்சம்- ஊழல் பற்றித் ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாக 
எல்ேலா ம் ேபசிக் ெகாண் க்கின்றார்கள். இலங்ைகத் 
தி நாட் ேல ஒவ்ெவா  காலத்தி ம் ஒவ்ேவார் அரசாங்கம் 
வ கின்றெபா ம் - மா கின்றெபா ம் இலஞ்சம், 
ஊழைலக் குைறப்ப  பற்றிப் ேபசப்ப கின்றேத தவிர, அ  
குைறந்தபா ல்ைல என்ப  என் ைடய பலமான க த்தாகும். 
அதாவ , எந்த ஊழல்வாதி ம் விசாரைணக்குட்ப த்தப்பட்  
அல்ல  சட்டத்தின் ன் நி த்தப்பட் த் தண்டைன 
ெபற்றதாக இல்ைல. அ  இடம்ெபற ேவண் ம் என்ப தான் 
இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற எல்லா மக்களின ம் 
எதிர்பார்ப்பாகும். இந்தச் சைப ம் இந்த நாட் ன் தைலவர், 
பிரதம அைமச்சர் உட்பட சம்பந்தப்பட்ட எல்ேலா ேம இதில் 
அதிக கவனம் எ க்க ேவண் ம் என்ப  எங்க ைடய 
ேவண் ேகாளாக இ க்கிற . மக்க க்கு நம்பிக்ைக 
ஊட்டக்கூ ய வைகயிேல குறித்த விசாரைணகைள நடத்  
வதில் அல்ல  ஊழல்வாதிகைளத் தண் ப்பதில் அவசரம் 
காட் க்ெகாள்வதில் இலஞ்ச, ஊழல் ஆைணக்கு  மிக ம் 
தீவிரமாக ம் ம் ரமாக ம் ஈ பட ேவண் ம் என்  
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

 
நான் இங்கு குறிப்பிட்ட ேபால, இந்த நாட் ல் கடந்த 

காலத்திேல ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியாக ஊழல்கள் பற்றிப் 
ேபசப்பட்  வந்தேபாதி ம் எதிர்பார்த்த  இடம்ெபறவில்ைல. 
அந்த வைகயிேல மக்க க்கு நம்பிக்ைக ஊட்ட 
ேவண் ெமன்றால் மாகாண ாீதியாக இலஞ்ச, ஊழல் 
ஆைணக்கு க்கள் அைமக்கப்பட்  குறித்த விடயங்கள் 
மாகாண மட்டத்திேல அவதானிக்கப்பட ேவண் ம். 
நல்லாட்சிைய ஏற்ப த்தக்கூ ய, மக்கள் நம்பக்கூ ய ஒ  
நிலவரத்ைத ஏற்ப த் வேத சாலச் சிறந்த . எதிர்காலத்திேல 
அந்த நிலவரம் ஏற்பட ேவண் ம் என்ப தான் எங்க ைடய 
எதிர்பார்ப் . மாகாண மட்டத்தில் இலஞ்ச, ஊழல்  
ஆைணக்கு க்கைள அைமப்பதன் லம் அந்தந்த 
மாகாணத்திேல நடக்கின்ற குற்றச்ெசயல்கள் அல்ல  
ஊழல்கைள இலகுவாகத் த க்க ம். இவ்வாறான ஓர் 
அைமப்  இ க்கின்ற  என்ற ெசய்திைய மக்க க்கு எ த் ச் 
ெசால்கின்ற ஒ  விடயமாக ம் இ  இ க்கும் என்பதனால் 
இந்த அைமப்ைப மாகாண மட்டத்திற்கு நகர்த்த ேவண் ய ஒ  
ேதைவப்பா  இ க்கின்ற . எதிர்காலத்திேல இந்தச் சைப ம் 
ெகளரவ நிதி அைமச்சர் அவர்க ம் இந்த விடயத்திேல அதிக 
அக்கைற எ க்க ேவண் ம். ஆகேவ, இந்தப் பிேரரைண 
கட்டாயம் ேதைவ. அ  நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம். 
அதன் லம்தான் சிறந்த ேசைவையச் ெசய்யலாம் என்  
நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற காரணத்தினால் அந்தப் பணிைய 
இந்தச் சைப ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

 
இன்  இந்த மன்றத்திேல தாஜிதீ ைடய ெகாைலையப் 

பற்றித் ெதாடர்ந்  ேபசிக்ெகாண் ந்தார்கள். மைறந் ேபான 

- மர்ஹூமாக்கப்பட்ட தாஜுதீனின் வரலாற்ைற இன் ெமா  
ேதர்தல் பிரசார ேமைடகளிேல ேபசாமல் இ க்க ேவண் ம் 
என்ப  நான் இந்தச் சைபயிேல வி க்கின்ற 
ேவண் ேகாளாகும். ேதசிய ரகர் விைளயாட்  ரனாக 
இ ந்  இந்த நாட் ற்குப் ெப ைம ேசாத்் த்தந்த அவர், 
திட்டமிட் க் ெகாைல ெசய்யப்பட்  இரண்  வ டங்கள் 
கடந் ள்ளேபாதி ம் அந்தக் ெகாைலயாளிையக் 
கண் பி த் ச் சட்டத்தின் ன் நி த் வதற்குச் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இன்ன ம் தயக்கம் காட் வ  
எங்க க்கு மிகுந்த கவைலைய அளிக்கின்ற . நாங்கள் 
நம்பிக்ைக ைவத்த இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலாவ  
இதற்கு நியாயம், ேநர்ைம கிைடக்காதா என்ற ஏக்கம் இந்த 
நாட் ேல தாஜுதீைனப் பற்றிப் ேபசுகின்ற எல்லா 
மக்களிடத்தி ம் இ க்கின்ற . அவர்க ைடய கு ம்ப 
உற க க்கு மத்தியில் இந்த ஏக்கம் அதிகமாக 
இ க்குெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, 
எதிர்காலத்திேல ேதா்தல் ேமைடகளில் மாத்திரம் தாஜுதீன் 
ேபசப்ப பவராக இ க்கக் கூடாெதன்ப  என் ைடய 
பணிவான ேவண் ேகாளாகும். அவ ைடய மரணம் 
காரணமாகப் பாதிக்கப்பட் ப்பவர்க க்கு உடன யாக நீதி 
கிைடக்க ேவண் ம். இந்த நல்லாட்சியிேல அவர்க க்கு 
நியாயம் கிைடக்க ேவண் ெமன்  அவ ைடய கு ம்பத்தினர் 
மாத்திரமல்ல அவ ைடய நண்பர்கள், இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற விைளயாட் ப் பிாியர்கள் என எல்ேலா ம் 
எதிர்பார்த் க் ெகாண் க்கின்ற ஒ  காலச் சூழ ல்தான் 
இைதப் ேபசுகின்ேறாம்.  

கடந்த ேதா்தல் காலங்களிேல தாஜுதீன் பற்றி அரசியல் 
ேமைடகளிேல ேபசப்பட்டைத ைவத் , நாங்கள் எல்ேலா ம் 
பார்த்ேதாம் அதற்கு ஒ  சாியான நீதி வழங்கப்ப ெமன் . 
ஆனால், இன் வைர ம் தாஜுதீ ைடய ெகாைலச் 
சூத்திரதாாிகள் ைக  ெசய்யப்படவில்ைல. அவர்கள் 
நீதிமன்றத்தின் ன் நி த்தப்பட் த் தண்டைனக்குட்ப த் 

வதற்கான எந்தவிதமான நடவ க்ைகக ம் ேமற்ெகாள்ளப் 
படாமல் இ த்த ப் ச் ெசய்யப்பட்  வ கின்ற . 
நல்லாட்சியில் நம்பிக்ைக ெகாண்ட மக்க க்கு இந்த 
நிைலவரம் கவைல தரக்கூ ய ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . 
எனேவ, அரசியல் விடயங்க க்காக  தாஜுதீனின் ெபயைரப் 
பாவிப்பைத நி த்த ேவண் ம். எதிர்காலத்திேல அவ ைடய 
விடயம் ெதாடர்பிேல நீதிைய நிைலநாட் வதற்கான 
காத்திரமான பணிைய இந்தப் பாரா மன்றம் ெசய்யேவண்  
ெமன்  நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். அந்த வைகயிேல, 
ஊழல் நைடெபறாத ஒ  ஜனநாயக நாட் ேல நியாய ர்வ  
மான விசாரைணகள் லம் அைத ெவளிக்ெகாண் வ வ  
என்ப  ஜனநாயத்ைத ம் வி மியங்கைள ம் உண்ைமயாக 
மதிக்கின்ற ஒ  ெசயற்பாடாக இ க்கும். அ  நாட் க்கும் 
காத்திரமான விடயமாக இ க்கும்; பாதிக்கப்பட்ட அந்தச்  
ச கத் க்கு ஒ  சிறந்த ெசய்திையச் ெசால்வதாக ம் 
இ க்கும். மைறந்த தாஜுதீனின் உயிைர நாங்கள் 
ேகட்கவில்ைல; மைறந்தவர் மைறந்தவர்தான். ஆனால், 
அவ ைடய கு ம்பத் க்கு நியாயம் கிைடக்க ேவண்  
ெமன்ப  எல்ேலா ைடய ம் எதிர்பார்ப்பாக இ க்கின்ற . 
இந்த நாட் ன் ேதசிய ரனாக இ ந்த தாஜுதீன் 
அநியாயமாகக் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட விடயத்ைத 
இன் மின் ம் இ த்த த் க் ெகாண்  காலத்ைத 

ண த் க் ெகாண் க்காமல் விசாரைணைய க்குக் 
ெகாண் வர ேவண் ம். தாஜுதீன் விடயத்திேல 
நியாய ர்வமான தீர்ப்ைப அவசரமாகப் ெபற் க்ெகா ப்பதில் 
இந்தச் சைப ம் அைமச்சர்க ம் அக்கைற எ க்க ேவண் ம். 
இந்த நல்லாட்சியிேல நாங்கள் எதிர்பார்ப்ப  இவ்வாறான 
விடயங்கைளத்தான். 
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நாங்கள் எல்ேலா ம் ஊழல்கைளப் பற்றிப் பரஸ்பரம் 
ேபசிக்ெகாண் க்க ம். அவர்கள் ெசய்த ஊழைல 
இவர்க ம் இவர்கள் ெசய்த ஊழைல அவர்க ம் கூறி, இந்தச் 
சைபயிேல சண்ைட பி த் க்ெகாண் க்கின்றனர். ஆனால், 
ஊழல்கள் நடந் ெகாண் தான் இ க்கின்றன. அதிேல 
குைறவிைனக் கண்டதாக இல்ைல. ெதாடர்ந்ேதா்ச்சியாக 
ஊழல் நடந் ெகாண் தான் இ க்கின்ற . கடந்த காலத்திேல 
மக்க க்குப் பல வாக்கு திகள் அளிக்கப்பட்டன. அதன் 
அ ப்பைடயிேல, நல்லாட்சித் தத் வத்ைத ெகாண் ெசல்ல 
ேவண் ெமன்ற காரணத் க்காக, சி பான்ைமச் ச கத்ைதச் 
ேசாந்்த நாங்க ம் இந்த அரசாங்கத் க்கு ஆதரவாக 
இ க்கின்ேறாம். எனேவ, இன் மின் ம் காலதாமதம் 
ெசய்யாமல், இ த்த ப் ச் ெசய்யாமல் இந்த விடயங்களிேல 
அவசரமாக கைள எ க்க ேவண் யி க்கிற . 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் யாராக இ ந்தா ம் நியாயமான தீர்  
வழங்கப்பட ேவண் ம். ஊழல் ாிந்தவர்கள் அரசியல்வாதி 
களா, அரசியல் தைலவர்களா, சாதாரண அதிகாாிகளா, 
அல்ல  ேவ  ஆட்களா என்  பிாித் ப் பார்க்கா  யார் 
சம்பந்தப்பட் க்கிறார்கேளா அவர்கைளத் தண் ப்பதில் 
இந்த ஆைணக்கு  எந்தவிதமான பாரபட்ச ம் காட்டக் 
கூடா . எந்த அரசியல் ைனப் க ம் அரசியல் 
அ த்தங்க ம் ெகா க்கக்கூடா . அப்ப யி ந்தால்தான் 
அ  உண்ைமயான நல்லாட்சி அரசாங்கமாக இ க்கும். 
அைதத்தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். அந்த வைகயில், 
நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற விடயங்கைள இந்தச் சைப ெசய்ய 
ேவண் ம்; சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர்கள் அதிேல 
கவனெம க்க ேவண் ெமன்  ேகட் , வாய்ப் க்கு மீண் ம் 
நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். வஸ்ஸலாம். 

 
[අ.භා. 5.46] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 

විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් 
සීමාවන් පතිෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳව අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා 
දීම සම්බන්ධව  ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.   

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමවන් ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම ඉතාම 
කාෙලෝචිතයි. අපි දන්නවා ෙමෙතක් කල් පවරන ලද නඩු අවසන් 
ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් නඩු භාණ්ඩ ෙලස රඳවා  මුදල් බැර කළ 
ෙනොහැකිවීම මත ලැබීම්හි අඩුවීමක් සිදු වී තිෙබනවා කියා.  ඊට 
අනුකූලව, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් අවම ෙශේෂයන් 
පිළිබඳව අපි අද කථා බහට ලක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ගැනත් අල්ලස, දූෂණය 
ගැනත් කථා කරන ඒකාබද්ධ කල්ලිෙය් මන්තීවරු කිසි ෙකනකු 
ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගැෙබ් නැහැ. එතුමන්ලා 
කථා කරනවා, යනවා. නමුත්, ෙම්වාට පිළිතුරු ෙදනෙකොට 
ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ඒ අයට ෙමතැන රැෙඳන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව අෙහෝසි කරලා  ඒ තුළින් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට සින්නක්කරයට ජනාධිපතිකම ලියලා ෙදන්න අත 
ඔසවපු අය තමයි අද ලජ්ජා නැතිව ෙමතැන කථා කරන්ෙන්. 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ජයගහණයත් එක්ක, 
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් ශක්තියත් එක්ක අෙප් ආණ්ඩුව බලයට 
ඇවිල්ලා තමයි ෙම් රෙට් දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළින් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව ඇතුළු ෙකොමිෂන් සභා කිහිපයක් ස්ථාපිත 
කරලා, ඒවා පණ ගන්වා, යහපාලන ආණ්ඩුවක් තුළින් ෙම් රට 
ඉදිරියට ෙගන යන්නට කටයුතු කෙළේ. ඒෙකන් ෙමොකක්ද අපට 
තිෙබන වාසිය? අපට තිබුණා ෙම් ෙද්වල් යට ගහන්න.  ෙහොරකම් 
කරන්න, තක්කඩිකම් කරන්න, දූෂණ කරන්න අපට ඕනෑකමක් 
තිෙබනවා නම් ෙම්වා පැත්තකට දාලා ඒ කලින් තිබුණු ආකාරයට 
කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා.  නමුත්, ෙම් ආණ්ඩුව 
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව කටයුතු කර තිෙබනවා. දැන් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් අය ෙටන්ඩර් පටිපාටිය ඇතුළු ෙනොෙයක් ෙද්වල් ගැන 
කථා කරනවා. අපි ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශය මඟින් ගම්වලට දීපු ලක්ෂ දහෙය් මුදල පවා ෙටන්ඩර් 
පටිපාටි අනුගමනය කරලායි ලබා දුන්ෙන්.  ෙටන්ඩර් කිරීමකින් 
ෙතොරව ෙම්වා ෙදන්න එපායි කියලා අපි ෙබොෙහෝ විට ඉල්ලද්දී, 
අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා ඒ පිළිබඳව සියලුම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන්ට චකෙල්ඛ මඟින් දැනුම් දීලා ෙම්වා විනිවිද 
භාවෙයන් යුතුව කරන්න අවශ්ය උපෙදස් ලබා දුන්නා. 
ෙහොරකමක් කරන්න ඕනෑ වුණා නම්,  ගෙම් ඉන්න අෙප් එක්සත් 
ජාතික පාක්ෂිකයා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කිරීමකින් 
ෙතොරව ෙම් ව්යාපෘති කරන්න ෙදන්න ඕනෑ වුණා නම් අපට ෙම් 
වාෙග් නීති රීති ෙගෙනන්න ඕනෑකමක් නැහැ. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව තුළ යම් යම් අඩු පාඩුකම් 
තිෙබන්නට ඇති. නමුත්,  බලගන්වන්නට, කියාත්මක කරන්නට 
යම් කිසි අරමුදලක් ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, අද ෙබොෙහෝ විට ලිංගික අල්ලස් පවා ගන්න 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව. ඒ නිසා බරපතළ ෙලස අපි 
ෙමය  අවධානයට ලක් කරන්නට ඕනෑ. දැනට තිෙබන මුදල් 
පමාණය ෙකොමිසමට මදි.  අල්ලස් දීම සම්බන්ධ යම් යම් 
කටයුතුවලට යනෙකොට ඒවාට අවශ්ය මුදල් සම්පාදනය කරන්න 
ඕනෑ. ඒ කටයුතුවලදී අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසම ඒ මුදල්  ෙයදවීම තුළ,  ඇතැම් නඩුවලදී ඒවා නඩු 
භාණ්ඩ හැටියට අධිකරණය තුළ අවුරුදු ගණන් තිෙබන්නට 
පුළුවන්.  ඒ නිසා මුදල් එන්න එන්න ක්ෂය වන ෙකොට ඒ වාෙග් 
යම් යම් කටයුතුවල නිරත ෙවන්න, විෙශේෂෙයන් අල්ලස් දීම 
පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්න තිෙබන  අවස්ථාව අහිමි ෙවලා 
යනවා. ඒ නිසා මා කියනවා, ෙම්ක අත්යවශ්යම කාරණයක් බව.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙකොමිසමට අවශ්ය යම් යම් ෙසේවක 
පිරිස්, නිලධාරි පිරිස් ඉතාම අවම මට්ටමකයි සිටින්ෙන්.  අපි 
දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් අල්ලස් ගැනීෙම් කටයුතු  ඉහ වහා ගිය 
යුගයක් තිබුණ බව. නමුත්, අපි ඒවා මැඬ පැවැත්වීමට කටයුතු 
කිරීම තුළ අද   එහි යම් සතුටුදායක මට්ටමක් තිෙබනවා.  දරුවා 
පාසෙල් පළමුවැනි පන්තියට ඇතුළත් කරන්න ගියාම පවා ඇතැම් 
විදුහල්පතිවරු ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලපු අවස්ථා ගැන  අපි දන්නවා. 
පසු ගිය කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ තිබුෙණ් එවැනි සමාජයක්, එවැනි 
පරිපාලනයක්  කියන එක අපි කනගාටුෙවන් වුවත් කියන්නට 
ඕනෑ.  

අද ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමන්ලා, ගරු 
විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමන්ලා ලජ්ජා නැතිව කථා කරනවා. 
මම ඔවුන්ට කියනවා, කණ්ණාඩියක් ළඟට ගිහිල්ලා හිට ගන්නය, 
එතෙකොට කවුද ෙහොරු කියන එක ෙත්ෙර්විය කියා. මම ෙම්වා 
කියන්න කැමැති නැහැ. නමුත් එවැනි අය අද ලජ්ජා නැතුව කථා 
කරනවා. ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා අරන්තලාෙව් සිදු වූ 
ඝාතනය ගැන කථා කළා. ශී මහා ෙබෝධිය අසල සිදු වූ ඝාතනය 
ගැන කථා කළා. කපා ෙකොට මැරූ  ඒවා ගැන කථා කළා. නමුත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමන්ලාම ලජ්ජා නැතුව පිල්ෙලයාන් වාෙග් අය, කරුණා 
අම්මාන් වාෙග් අය ඔෙඩොක්කුෙව් දමා ෙගන, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් උප සභාපතිකම් දීලා, තුරුළු කරෙගන, නළවා කටයුතු 
කරපු ආකාරය අපට මතකයි. ඒ නිසා දැන් ෙම් අය මැරී ඉපදිලාද 
කියාත් මට හිෙතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් රෙට් යහ පාලනයක් 
හැටියට යම් යම් ෙද්වල් කියාත්මක කරනෙකොට, හැම තිස්ෙසේම 
කටයුතු කෙළේ, ඉතාම සද්භාවෙයන්. ෙම් රජය -ආණ්ඩුව- තුළ අපි 
කියාත්මක කරන ඇතැම් කාරක සභා දිහා බැලුවාම ඒ බව ෙපනී 
යනවා. එම කාරක සභාවල තනතුරු පවා ලබා දුන්ෙන් අපට ඕනෑ 
අයට ෙනොෙවයි, අෙප් පක්ෂෙය් අයට ෙනොෙවයි. අෙප් මන්තීවරුන් 
පසු පසට ෙවලා සිටියදී එම තනතුරු ලබා දුන්ෙන් ෙවනත් 
පක්ෂවල අයටයි. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ෙකෝප් එෙක් 
සභාපතිකම් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අෙනක් පක්ෂවල අයටත් 
ෙවනත් කාරක සභාවල සභාපතිකම් දීලා තිෙබනවා. මුදල් පිළිබඳ 
කමිටුවල තනතුරු දීලා තිෙබනවා. ෙහොරකම් කරන්න ඕනෑ නම්, 
තක්කඩිකම් කරන්න ඕනෑ නම්, වංචා කරන්න ඕනෑ නම් ෙම් 
වාෙග් ෙද්වල් සද්භාවෙයන් කරන්න ඕනෑ නැහැ කියන එක අපි 
ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. අපිට ඕනෑ විධියට අෙප් මිනිස්සු 
සභාපති පුටුවල වාඩි කරවා අපට ඕනෑ විධියට ෙහොරකම් කරන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුණා. නමුත් අපි එෙහම කරන්න කටයුතු 
ෙනොකළ බව ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, එදා ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට ෙචෝදනා කරපු 
ආකාරයත් මට මතකයි. [බාධා කිරීමක්] රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාට ෙචෝදනා ෙගනාවා. බටලන්ද ෙකොමිසමක් දැම්මා. එදා, 
එතුමා බටලන්ද ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා සාක්ෂි ෙදමින් ඉතාම 
වීරත්වයකින් කටයුතු කළ ආකාරය මට මතකයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අද සමහරුන්ට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසමට එන්න කියනෙකොට, FCID එකට කථා 
කරනෙකොට කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? එක්ෙකෝ නයා කෑවා කියනවා. 
එෙහම නැත්නම් ෙලඩ ෙවලා කියා ෙරෝහෙල් නවතිනවා. නමුත් 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා බටලන්ද ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා 
පැහැදිලිව පිළිතුරු දුන් ආකාරය පිළිබඳව අප ඉතාම සතුටු 
ෙවනවා. එතුමා තමන්ෙග් පවිතත්වය, නිර්ෙදෝෂිභාවය පකාශ 
කළා. ඒ නිසා ඉදිරිෙපළ සිටින මැති-ඇමතිවරුන් ගැන, ෙනොෙයක් 
දූෂිතෙයෝ ගැන කථා කරපු අයට මම කියනවා, එෙහම කථා කළා 
නම් මහින්ද රාජපක්ෂ ජීවිතාන්තය දක්වා ඇතුෙළේ ඉන්න ඕනෑය 
කියන එක. ඒ වාෙග් මිනිස්සු ඒ වාෙග් පරිපාලනයක් තුළ තමයි 
කටයුතු කෙළේ. අද ඒ අයෙග් ෙගෝල බාලයින් ලජ්ජා නැතුව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කරන ආකාරෙයන් ඇත්තවශෙයන්ම 
ඔවුන් උපහාසයට ලක් ෙවනවා. 

ෙමවැනි ෙකොමිෂන් සභා ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑය; ෙම්වා බල 
ගන්වන්න ඕනෑය කියන එක මම අවසාන වශෙයන් කියන්න 
කැමැතියි. විනිවිදභාවෙයන් කටයුතු කරන්න අපි ලැහැස්තියි. 
ෙටන්ඩර් පටිපාටිය, ආයතන සංගහය, ෙනොෙයක් නීති-රීති එක්ක 
ෙම් රෙට් යම් පාලන තන්තයක් ඇති කරන්න අපි ලැහැස්තියි. ඒ 
නිසා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව්  
අල්ලස් වැටලීම් අත්තිකාරම් ගිණුෙම් සීමාවන් වැඩි කරලා ඒ 
තුළින් ෙම්වා බල ගන්වා දූෂිත හැම ෙකෙනක්ම අත් අඩංගුවට 
අරෙගන ඉදිරිෙය්දී අවශ්ය කටයුතු කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුවක් හැටියට අපට තිෙබන ෙලොකුම 
ෙචෝදනාව වන්ෙන්  "ෙම් ෙහොරු ටික අල්ලා ඇතුළට දමන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි?" කියන එකයි. ඒ නිසා ඒ සඳහා කටයුතු කරන්නය 
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සියලු වග කිව යුත්තන්ෙගන් 
ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි අටක කාලයක් 

තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමා මෙග් කාලෙයන් විනාඩි ෙදකක් ඉල්ලා 
ගත්තා ෙන්.  

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இலஞ்சம் - ஊழல் சம்பந்தமான இன்ைறய விவாதத்தில் 
கலந் ெகாள்ளச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு த ல் உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இன்  
இலங்ைகயில் நல்லாட்சி ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்  
இந்நாட் ல் வாழ்கின்ற அைனத்  இன மக்க ம் 
ஒன் பட் ள்ளார்கள். காரணம் என்னெவன்றால், இந்த நா  
கடந்த காலத்தில் உலகத்திேலேய ெப ம் ஊழல்மிக்க, ேமாச  
நிைறந்த ஒ  நாடாகத் திகழ்ந்த . ஆனால், உண்ைமயில் 
இலஞ்சம் - ஊழல், ேமாச  ெசய்தவர்கள் எவ ம் இன்  
வைரக்கும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப த்தப்பட மில்ைல; 
அதற்குாிய நடவ க்ைக எ க்கப்பட மில்ைல. அ மட்  
மன்றி, அந்தக் காலப்பகுதியில் இந்த நாட் ேல மிக ம் 
ேமாசமான ைறயில் இனவாதம் ன்ென க்கப்பட்ட  
என்ப ம் உங்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். குறிப்பாக, 
அ த்கம, ேப வைளப் பிரேதசங்கள்  வன்ெசயல்க க் 
குள்ளாகின; NoLimit, Fashion Bug ேபான்ற நி வனங்கள் 
தீக்கிைரயாக்கப்பட்டன. ஆனால், இன்ன ம் அதற்குக் 
காரணமானவர்க க்கு எதிராக எந்தவிதமான நடவ க்ைக 
க ம் எ க்கப்படவில்ைல.  

இந்த நல்லாட்சி ஏற்ப த்தப்பட்டேபா  இவ்வாறான 
நிகழ் க க்குத் தீர் கள் வழங்கப்ப ம் என்  கூறப்பட்ட . 
நான் மிக அண்ைமயில் - ெசன்ற மாதம் - ச தி அேரபிய 
நாட் ற்குச் ெசன்றி ந்தேபா  றியாட் ள்ள எம  
வா பர்கைளச் சந்தித்ேதன். அப்ெபா  அவர்கள், "இந்த 
நாட் ல் நல்லாட்சிைய ஏற்ப த் வதற்காக ச தி நாட் ல் 
மட் மல்ல, ஏைனய ெவளிநா களில் ேவைல ெசய்கின்றவர் 
க ம் மிக ம் அர்ப்பணிப்ேபா  ெசயற்பட்டார்கள்; 
இ ந்தேபாதி ம் இந்த நல்லாட்சியின்கீழ் இ வைரக்கும் 
எ விதமான மாற்றத்ைத ம் காணவில்ைல - ஊழல், 
ேமாச க்காரர்க க்கு எதிராக எவ்வித நடவ க்ைக ம் 
எ க்காத  ெப ம் கவைலக்குாிய விடயம்" என்  
ெசான்னார்கள். ெவளிநா களில் ேவைலெசய்கின்ற 
எங்க ைடய சேகாதரர்கள் 2014ஆம் ஆண் ல் 916 பில் யன் 

பாைய ம், 2015ஆம் ஆண் ல் 948 பில் யன் பாைய ம் 
இந்த நாட் ன் வ மானத்திற்காக உைழத்தி ப்பைத நாங்கள் 
அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அன்  இந்த நாட் ற்கு 
ேதயிைல, இறப்பர், ெகாக்ேகா ேபான்றவற்றின் லம் 
வ மானம் கிைடத்த ; இன்  ெவளிநாட் ல் ேவைல 
ெசய்பவர்களின் லம் இந்த நாட் ற்கு வ மானம் 
கிட் கின்ற . இல்லாவிட்டால், உலகத்திேல நாங்கள் இன்  
காண்கின்ற எதிேயாப்பியா, தன்சானியா, ேசாமா யா 
ேபான்ற நா களின் வாிைசயில் எங்கள் நா ம் இடம் பி க்கும் 
என்பதில் எந்தச் சந்ேதக ம் இல்ைல.  
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இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களிட ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்களிட ம் 
ெதாிவிக்குமா  அவர்கள் என்னிடம் சில விடயங்கைளக் 
கூறினார்கள். பாரா மன்றத்திேல அவற்ைறப் பற்றிப் 
ேபசேவண் ெமன் ம் என்னிடம் ேவண் க்ெகாண்டார்கள். 
அதில் தலாவ  விடயம், இந்த நாட் ந்  
ெவளிநா க க்கு ேவைலக்குச் ெசல்கின்றவர்களின் 
குழந்ைதகள் அங்கு கல்வி கற்  மீண் ம் இங்கு 
வ கின்றேபா  அவர்க க்கு இங்ேக கல்விையத் ெதாடர் 
வதற்கான வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம் 
என்பதாகும். அ ேபால், அங்கு ேவைல ெசய்கின்றவர்களின் 
சம்பளத்திற்கு ஏற்றவா  அவர்கள் பாவிக்கின்ற 
வாகனத்திைன அந்த நாட் ள்ள எங்க ைடய ambassador 

லம் நீங்கள் உ திப்ப த்தி duty free யாக அைதக் 
ெகாண் வ வதற்கு அ மதிக்கேவண் ம் என் ம் 
அவர்க ைடய வாக்குாிைமையப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ம் என் ம் ேகாாினார்கள்.  

நான் ெவளிநாட் ந்  வந்த டேன எங்க ைடய 
ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் තලතා අතුෙකෝරල 
ඇමතිතුමිය அவர்கைளச் சந்தித்ேதன். அங்கு இப்ப யான 
குைறபா கள் உள்ளெதன்  எங்க ைடய ெவளிநாட் ச் 
சேகாதரர்கள் ெசால்கின்றார்கள் என் ம் உடன யாகத் 
ேதா்தல் ைறயில் ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ேவண்  
ெமன் ம் அவாிடம் ெசான்ேனன். உடன யாக அவர் ஒ  
கூட்டத்ைத இங்கு ஒ ங்குெசய் , ேதா்தல் ஆைணயாளைர ம் 
பாரா மன்றத்திற்கு அைழத்  அதற்குாிய நடவ க்ைககைளச் 
ெசய் ள்ளார். அவர்க ம் இலங்ைக நாட் ன் பிரைஜகள். 
அவர்கள் இங்கு வந்  நிம்மதியான ைறயில் அவர்களின் 
பிள்ைளகைளப் ப க்கைவத்  உயர்ந்த ெதாழில்களில் 
அமர்த்தேவண் ெமன்  வி ம் கிறார்கள். எனேவ, 
ெவளிநா களில் கற் விட்  இங்கு வ கின்றவர்க க்குத் 
ெதாடர்ந்  கல்வி கற்பதற்கு ஒ  வசதிையச் ெசய் ெகா க்க 
ேவண் ம் என்   எங்க ைடய கல்வி அைமச்சர் அக்கில 
விராஜ் காாியவசம் அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாண்டதற்ேகற்ப 
அவ ம் பிரதமர் அவர்கேளா ம் ஜனாதிபதி அவர்கேளா ம் 
கைதத்  அதற்குாிய நடவ க்ைக எ ப்பதாக என்னிடம் 
கூறி ள்ளார். இந்தச் சைபயி ள்ள எங்கள  அைனத்  
உ ப்பினர்க ம் ெகளரவ நிதியைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க 
அவர்களிடம் இவற்ைறக் கட்டாயமாக எ த் ச்ெசால்  
அவர்க க்குாிய நலன்கைள ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம்.  

இந்த நாட் க்காக அவர்கள் மிகப் பா பட்  - 
கஷ்டப்பட்  உைழக்கின்றார்கள். உலகத்திேல ெபய ம் 

க ம் மிக்க ஒ  நாடாக இந்த நாட்ைட மாற்றியைமக்க 
ேவண் ம் என்ற ஓர் உணர்ேவா தான் அவர்கள் 
கஷ்டப்ப கின்றார்கள்.  இர , பகல் பாரா , க்கமில்லா  
ேவைல ெசய்கின்றார்கள்.  நான் அங்கு ெசன்றி ந்தேபா  
மிக ம் குளிரான காலமாக இ ந்த . ஒ  வாரம்கூட என்னால் 
அந்த நாட் ல் இ க்க யாதள க்குக் குளிராக இ ந்த . 
ஆனால், அவர்கள் பல வ ட காலமாகத் தங்க ைடய 
நாட் ள்ள உற கைள மறந்தவர்களாக, அங்கு ேவைல 
ெசய்  ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், இவ்வாறான 
குைறபா களால் அவர்கள் தற்ெபா  மன ைடந்தவர் 
களாகக் காணப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, ெகௗரவ சைப 

தல்வர் அவர்கேள, அவர்க க்குாிய வாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கு நீங்க ம் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். ெவளிநாட்  வ மானம் தற்ெபா  
குைறந் ெசல்கின்ற . இந்த நாட் ேல பல ேகா க்கணக்கான 

பாைய ேமாச  ெசய்தவர்கள்கூட இங்கு நிம்மதியாக 
வாழ்கின்றார்கள். ஆனால், இந்த நாட் க்காகத் தங்க ைடய 
இரத்தத்ைத வியர்ைவயாகச் சிந்தி உைழப்பவர்க க்கு எந்தச் 

ச ைக ம் வழங்காமல் இ ப்ப  ஏற் க்ெகாள்ள யாத 
ஒன்றாகும். அவர்கள் இந்த நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களிட ம் பிரதமர் அவர்களிட ம் அைனத் ப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களிட ம் மிக ம் பணிவன்பாக 
இந்த நலன்கைள ேவண் க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

அங்கு நாம் ச தி அேரபியத் வைரச் சந்தித்ேதாம். 
அவர் மிக ம் பண் ள்ளவராக எங்கைள வரேவற்றைம 
உண்ைமயிேல வரேவற்கத்தக்க விடயம். அங்குள்ளவர்களின் 
சில பிரச்சிைனக க்கும்  ெகா த்தார். ன்ைனய 
ஆட்சிக் காலத்திேல வர்களாக இ ந்தவர்கள் பல 
பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா த்தார்கள். அவர்களால் பல 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண யாமல் இ ந்த . ஆனால், 
நல்லாட்சி வந்ததற்குப் பிறகு நியமிக்கப்ப கின்ற ஒவ்ெவா  

வ ம் சாியான ைறயில் அவர்கள  கடைமகைளச் 
ெசய்கிறார்கள் என்பைதச் சந்ேதாசமாகத் ெதாிவிக்கேவண் ம். 
அத் டன், ெகளரவ ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் 
தி மதி தலதா அத் ேகாரல அவர்க ம் ெவளிநா க க்குச் 
ெசன்  எம  நாட்டவர்க க்கு ெவளிநாட் த் ெதாழில் 
வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதில் மிக ம் கஷ்டத்ேதா  
தன  பங்களிப்ைபச் ெசய்கின்றார். அவ க்கு எங்க ைடய 
நாட் ன் பிரதமர் அவர்க ம் ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
உ ைணயாக இ க்கின்றார்கள். நன்றி. 

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

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

 
ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් කැළි කසළ බැහැර කිරීෙම් 

පශන්ය 
கம்பஹா மாவட்டத்தில் குப்ைபகூளங்கைள 

அகற் ம் பிரச்சிைன 
  GARBAGE DISPOSAL PROBLEM IN GAMPAHA DISTRICT 

 
[අ.භා. 6.01] 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. 

819 820 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනාකීර්ණ පෙද්ශ ගණනාවක කැළි කසළ දැමීම 
ෙහේතුෙවන් එකී පෙද්ශවල ජීවත්වන ජනතාව මහත් අපහසුතාවකට පත්ව 
ඇත. එෙමන්ම, කැළි කසළ දැමීම ෙහේතුෙවන් පාරිසරික පශ්න ගණනාවක් 
මතුව ඇත. කැළි කසළ බැහැර කිරිම හා පතිචකීකරණය පිළිබඳව නිවැරදි 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොමැතිකමින් මතුව ඇති ෙමම පශ්නය වහා විසඳීමට 
මැදිහත් වන ෙලස ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ගම්පහ දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතෙයක්. ඔබතුමා දන්නවා, 
ගම්පහ දිස්තික්කය පුරාම ඇති නගර සභා සහ පාෙද්ශීය සභා 
හරහා බැහැර කරන අපදව්ය විවිධ ස්ථානවලට ෙගනෙගොස් 
දමනවාය කියලා. නමුත්, ඒ සඳහා වන ස්ථිරසාර කමෙව්දයක් 
නැහැ. කැළි කසළ පතිචකීකරණය කරන්න, කැළි කසළවලින් 
සිදුවන පාරිසරික හානිය වළක්වන්න, ඒ වාෙග්ම ජනතාවට සිදුවන 
පීඩාවන් වළක්වන්න ෙමෙතක් කිසිදු ආණ්ඩුවක් පියවර ෙගන 
නැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් ගම්පහ, ෙකොච්චිකෙඩ්, 
මිනුවන්ෙගොඩ, ජා ඇල, මීරිගම, කඩවත ඇතුළු පෙද්ශ 
ගණනාවකට ෙම් පශ්නය දැන් මහත් ජන පීඩාකාරී පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මෑත කාලීනව 
ආන්ෙදෝලනයට ලක්වුණු පධාන පශ්නයක් තමයි, - ඔබතුමාත් ඒ 
ගැන දන්නවා. - ඔබතුමාෙග් පෙද්ශයට ආසන්නෙයන් පිහිටා 
තිෙබන ජා ඇල, ඒකල පෙද්ශයට කුණු දැමීම පිළිබඳ පශ්නය. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට ඇතිවුණු පශ්නයක් 
නිසා ඒකල, ඔෙත්කැෙල් පෙද්ශයට කැළි කසළ බැහැර කරන්න 
තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. කාලයක් තිස්ෙසේ ෙකොළඹ මහ 
නගර සභාව කැළි කසළ බැහැර කරන්ෙන් මීෙතොටමුල්ල 
පෙද්ශයටයි. නමුත්, මීෙතොටමුල්ල පෙද්ශෙය් ජනතාවෙගන් 
මතුවුණු බරපතළ විෙරෝධයත් සමඟ දැන් ෙකොළඹ දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතවරුන් මැදිහත්ෙවලා ඒ 
පශ්නය ගම්පහට තල්ලු කරන්න ලැහැස්ති ෙවනවා. කැළි කසළ 
බැහැර කිරීම පිළිබඳ ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් සෑදීම තමයි 
අත්යවශ්ය වන්ෙන්. රෙට්ම තිෙබන කුණු පශ්නය ජාතික මට්ටමින් 
විසඳීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ආණ්ඩුව කියාත්මක කළ යුතුයි. 
නමුත්, ආණ්ඩුවට එෙහම වුවමනාවක් නැහැ. අෙනකුත් පශ්න 
විසඳීම කල්දාලා තවත් තැනකට තල්ලු කරනවා, ආෙද්ශ කරනවා 
වෙග් කුණු පශ්නයත් ෙකොළඹ සිට ගම්පහට තල්ලු කරන්නයි 
ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන්ෙන්. අපි ඉතා පැහැදිලිව අවධාරණය 
කරන්ෙන් ෙමයයි. මීෙතොටමුල්ල පෙද්ශෙය් ජනතාව මහත් 
පීඩාවකට ලක්ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මීෙතොටමුල්ල ජනතාව 
ඒ තත්ත්වෙයන් මුදවා ගැනීමත් රජෙය් වගකීමක්. හැබැයි, ඒ 
පශ්නය ෙපරළා ජා ඇල, ඒකලට ෙගනත් දාන එක ඒ පශ්නයට 
විසඳුමක් ෙනොෙවයි.  

ඒකල, ඔෙත්කැෙල් පෙද්ශයට කුණු බැහැර කරන්න නගර 
සභාව උත්සාහ දැරුවා. ෙගෞරවනීය භික්ෂුන්වහන්ෙසේලාෙග්, ඒ 
වාෙග්ම කෙතෝලික පියතුමන්ලාෙග් සහ පෙද්ශවාසීන්ෙග් 
මැදිහත්වීම නිසා එෙසේ කුණු දැමීම තාවකාලිකව නතර කරගන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, ස්ථිරසාරව එය නතර කරනවාය 
කියා රජය ෙම් වන ෙතක් සහතිකයක් දීලා නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් 
මැදිහත් වුණු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග්ත් කටවල් වහලා 
තිෙබනවා. ඔවුන්ටත් මුකවාඩම් දාලා තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය ගැන 
කථා කරන්නවත් එපා කියලා ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායම් 
රැස්වීම්වලදී ඔවුන්ට තහංචියක් දාලා තිෙබනවා. එවැනි 
තත්ත්වයක් තමයි අද ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් මූලාසනෙය් 
ඉන්න එක ඔබතුමාෙග් වාසනාවක්. ෙමොකද, එතෙකොට ඔබතුමාට 

ෙම් පිළිබඳව අදහස් ෙනොදක්වා ඉන්න පුළුවන්. සභා ගර්භෙය් 
තිෙබන ඔබතුමාෙග් ආසනෙය් ඔබතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් සිටියා නම් 
ඔබතුමාටත් ෙම් අර්බුදයට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. 

ෙකොෙහොම වුණත් ෙකොළඹ නගර සභාෙව් කැළි කසළ ජාඇල 
පෙද්ශයට දමද්දි ඒ පිළිබඳව මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙයන් නිශ්චිත 
අනුමැතියක් ලබා ගත යුතුව තිෙබනවා. නමුත් 2016 සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙයන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ 
පරීක්ෂණ වාර්තාවක් සැකසුවා. ඊට නිලධාරින් කීප ෙදෙනකු 
මැදිහත් වුණා.  

2016 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 22වැනි දා නිකුත් කරපු ඒ පරිසර 
වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, "ෙමතැනට කුණු දමන්න 
ෙදන්න බැහැ" කියලා. Recommendationsවල ඉතා පැහැදිලිව 
තිෙබනවා, “Open dumping cannot be recommended” කියලා. 
ඉතා පැහැදිලිව එම පරිසර වාර්තාෙව් ෙම් කාරණය තවදුරටත් 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

“There is a huge threat of surface and groundwater pollution from 
disposal of garbage at this location due to the bordering canals and 
surface and groundwater level of the area,.......” 

ෙම් වාර්තාෙවන් ඒ කරපු පරීක්ෂණ ඉතා පැහැදිලිව ඔප්පු කර 
ෙපන්වලා තිෙබනවා. එම පරිසර වාර්තාෙව් ෙම් පෙද්ශය ගැන 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

 “The proposed land is highly sensitive due to bordering to 
Attanagalu Oya and to the low lying condition. There is a huge 
threat of surface and groundwater pollution from disposal of 
garbage at this  location.”  

ඒ නිසා ෙමතැනට “Open dumping cannot be 
r e c o m m e n d e d ”  කියා ඉතා පැහැදිලිව කියනවා. 
"Recommendations" යට ෙත් තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

 "Environmental impact of this project is very high due to the 
sensitivity of the proposed location and due to the disposal of 
garbage of 800MT/day." 

එක දවසකට කුණු ෙමටික්ෙටොන් 800ක් ෙම් අක්කර 35ක් 
වන භූමියට ෙහළන්න තමයි දැන් ෙම් ආණ්ඩුව උත්සාහ 
කරන්ෙන්. ඒ පෙද්ශයට මීටර් 200ක්, 300ක් යාබදව ජනතාව 
ජීවත් ෙවනවා; නිවාස විශාල පමාණයක් තිෙබනවා; පන්සල් 
තිෙබනවා; පල්ලි තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් භූමිය වට 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කුඹුරු යායකින්. ෙම් පෙද්ශය වගුරු ෙතත් 
බිමක් විධියට හඳුනාෙගන තිෙබනවා. වගුරු ෙතත් බිමක් ෙම් 
විධියට කුණු දාලා ෙගොඩ කෙළොත් අනිවාර්යෙයන්ම ජනතාවට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු වන පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, විශාල ජල 
ගැලීමකට එම පෙද්ශය ලක් වීම. දැනටමත් අඩි 10ක්, අඩි 15ක් 
වන තුරු ඒ පෙද්ශය ජල ගැල්මට භාජනය වනවා. පසුගිය මැයි 
මාසෙය් අඩි 10ක් - අඩි 15ක් අතර උස මට්ටමකට ජලය ගැලුවා. 
ජූනි මාසෙය් ඇදහැළුණු වර්ෂාෙවන් මීටර් අටක් උසට ඒ පෙද්ශය 
ජලෙයන් යට වුණා. ෙම් භූමිය හිස්ව තිබීෙමන් තමයි යම් 
පමාණයකින් ෙහෝ ජලය රඳවා තැබීමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. නමුත් 
ෙම් කුණු බැහැර කරලා ෙම් පෙද්ශය ෙගොඩ කෙළොත් 
අනිවාර්යෙයන්ම මීට වඩා බරපතළ පශ්නයකට ෙම් පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වනවා. අත්තනගලු ඔය, මැඩිල්ල 
ඇල, උස්ෙසදන්ඩ ඇල ෙම් පෙද්ශයට මායිම්ව තිෙබන බව 
ඔබතුමා දන්නවා. ඒ පෙද්ශයට යාබදව කුඹුරු පිහිටලා තිෙබනවා. 
ෙම් පෙද්ශය ගංවතුෙරන් යට වන පෙද්ශයක්.  

ෙම් පෙද්ශයට කුණු ගිහිල්ලා දැම්මාම ගංවතුෙරන් යට වන 
එක තවත් වැඩි ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි පෙද්ශෙය් ජනතාව 
කියන්ෙන් ඉතාම සංෙව්දී පෙද්ශයක් වුණු ජාඇල, ඒකල, 

821 822 

[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා] 
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ඔෙත්කැෙල් පෙද්ශයට ෙම් කුණු දැමීම කරන්න එපා කියලා. 
හැබැයි, ආණ්ඩුව හිතුවක්කාරි විධියට දිගින් දිගටම පෙද්ශෙය් 
ජනතාවෙග් විෙරෝධය ෙනොතකා කුණු දමන්න දැන් තීරණයක 
ඉන්නවා. දැනට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු 
කටයුත්තක් සිද්ධ ෙවමින් තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ නඩු කටයුත්ත 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙවනත් පදනමක් මත. ෙකොෙහොම වුණත් දැනට 
තාවකාලිකව ෙම් කටයුත්ත පස්සට ඇදිලා තිෙබනවා. නමුත් 
ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් දිගින් දිගටම අත්තෙනෝමතික විධියට 
කියනවා, ෙමතැනට කුණු දාන්න සිද්ධ වනවා කියලා.  

පසුගිය දවස්වල මැල්කම් රංජිත් අගරදගුරුතුමා, 
දැවෙමොට්ටාෙව් අමරවංශ නායක හාමුදුරුවන් පමුඛ ෙවලා මහජන 
නිෙයෝජිතයන් කැඳවලා විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. එතැනදී 
උන් වහන්ෙසේලා කිව්වා, "ජනාධිපතිවරයාට ෙම් බව දැනුම් 
දුන්නාම ෙමතැනට කුණු දාන්ෙන් නැහැ කියලා ජනාධිපතිතුමා 
වාචිකව දුරකථනෙයන් ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා" කියලා. හැබැයි, 
ඊට දවස් කීපයකට පස්ෙසේ නැවත උන්වහන්ෙසේලාෙග් 
පැත්ෙතන්ම පණිවුඩයක් එනවා "ඒ වචනය විශ්වාස කරන්න 
බැහැ" කියලා. ඇයි? අගමැතිතුමා කියනවා, "නැහැ. එතැනට තමයි 
කුණු දමන්න ෙවන්ෙන්" කියලා. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් මන්තීවරු 
ගිහිල්ලා නැවත ෙම් පශ්නය මතු කළාම ආපසු ඔවුන්ට කියනවා, 
"නැහැ. ෙම් කුණු ගම්පහ ජාඇලට, ඒකලට ගිහිල්ලා දානවා" 
කියලා.  

පළාත් පාලන විෂයය බාර ඇමතිවරයා විවිධ සාකච්ඡා 
පවත්වනවා. ඒ සාකච්ඡාවලදී කියනවා, "ෙකොළඹ මීෙතොටමුල්ෙල් 
කුණු ටික අනිවාර්යෙයන්ම ජාඇලට ගිහිල්ලා දමන්න ෙවනවා. 
ඒක තමයි ආණ්ඩුෙව් තීරණය" කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? 
පශ්නයට ස්ථිර විසඳුමක් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. පශ්නය තවත් 
තැනකට තල්ලු කරනවා. එෙසේ තල්ලු කිරීෙමන් ෙම් පශ්නයට 
උත්තරයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. දැනට අවසාන වශෙයන් මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය නිකුත් කළ වාර්තා සියල්ල ෙවනස් කරමින් 
තිෙබනවා. මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙයන් නිකුත් කරපු ෙම් 
වාර්තාවට අනුබද්ධව මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා 
විසින් ෙම් කාරණය ඉතා පැහැදිලිව අගාමාත්ය ෙල්කම් 
ඊ.එම්.එස්.බී. ඒකනායක මහත්මයාට ලිඛිතව දැනුම් ෙදනවා.  

ෙම් ලිපිය යවා තිෙබන්ෙන් පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
28වැනි දායි. "Open dumping cannot be recommended" කියා 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා එම ලිපිෙයන් ඉතා 
පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා. ෙමම පෙද්ශය අත්තනගලු ඔය සහ 
තවත් ඔයවල් ෙදකක් ආසන්නෙය් පිහිටා තිෙබන නිසා පානීය 
ජලයටත් ෙමයින් බලපෑමක් වන බවත් ඔහු කියා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මීට යාබදව තිෙබන රද්ෙදොළුගම ජල ව්යාපෘතිය 
පානීය ජල ව්යාපෘතියක්. ෙමතැනට මහා කුණු කන්දක් ගිහින් 
දැම්මාම, එය එම පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් පානීය ජල පශ්නයට 
විෙශේෂෙයන්ම බලපානවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමතැන ජන 
පීඩාවට අමතරව මතු වන පාරිසරික පශ්නය දිහා බලන්න. ඊෙය් 
මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්ද පිපිරුවා. එම කුණු කන්ෙද් මහා 
ගින්නක් ඇති වුණා. ඒ ගින්න නිවන්න ගිනි නිවන හමුදාව ගිහින් 
යම් මැදිහත්වීමක් කළා.  විවිධ අවස්ථාවලදී ෙමවැනි කුණු කඳු ගිනි 
ගන්නවා. ෙම් කුණු කන්ද ඇතුෙළේ ඒ ගිනි ගැනීමත් එක්ක මහා 
ගෑස් කාන්දුවීමක් ෙවනවා. ඒ ගෑස් කාන්දුවීම පෙද්ශෙය් 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යයට බලපානවා; ජීවත් ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා 
තමයි, "ෙම් කුණු කන්ද ෙම් ජනාකීර්ණ පෙද්ශෙයන් ඉවත් 
කරන්න" කියා මීෙතොටමුල්ෙල් ජනතාව කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා 
කරන්ෙන් මීෙතොටමුල්ල ජනාකීර්ණ පෙද්ශෙයන් ඉවත් කරන 
කුණු කන්ද ඒකල, ඔ ෙත්කැෙල් ජනාකීර්ණ පෙද්ශයට ගිහින් දමන 
එකයි. ෙම්ක ඒ සඳහා උත්තරය ෙනොෙවයි. එම නිසා දැන් ආණ්ඩුව 
ෙම් පශ්නයට පැහැදිලිව උත්තරයක් ෙසොයාගත යුතුයි. උත්තර 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඕනෑ තරම් එවැනි ජන ශුන්ය භූමි තිෙබනවා.  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ඉතා පැහැදිලිව ෙපන්නුම් කර දුන්ෙන් 
ජන ශුන්ය පෙද්ශවලට ෙම් කුණු ගිහින් දමන්න කියායි. එෙහම 
නැතිව, ජනාකීර්ණ පෙද්ශවලට කුණු ගිහින් දමන්න කියා 
ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. ඒක ඕනෑම ෙපොඩි දරුෙවකුට වුණත් 
ෙත්ෙරනවා. මිනිසුන් ජීවත් වන පෙද්ශවලට කුණු ගිහින් දැම්මාම 
එමඟින් ඇතිවන පාරිසරික බලපෑම, ජනතාවට ඇති වන ජීවත් 
වීෙම් පශ්නය, ඒ අයෙග් ෙසෞඛ්යයට ඇතිවන බලපෑම ෙකොයි 
තරම්ද? ෙම් සියල්ල ඕනෑම ෙපොඩි දරුෙවකුට ෙත්ෙරනවා. එෙහම 
තිෙයද්දිත්, ෙකොළඹ ඡන්ද ටික ගැන හිතලා ඒ ඡන්ද ටික 
ෙබ්රාගන්න අගමැතිවරයා ඇතුළු ෙකොළඹ දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතවරු මැදිහත් ෙවලා ෙම් 
කුණු කන්ද ගම්පහට පටවනවා නම් ඒක ජාතික පතිපත්තියත් 
ෙනොෙවයි; යහ පාලනයත් ෙනොෙවයි. යහ පාලනය කියන්ෙන් 
මිනිසුන්ෙග් ජීවත් වීෙම් අයිතිය සහතික කිරීමයි. මිනිසුන්ෙග් 
ජීවත් වීෙම් අයිතිය සහතික කරන්න නම් ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය 
තත්ත්වය හා පාරිසරික තත්ත්වය ස්ථාවර කරන්න මැදිහත් 
ෙවන්න ඕනෑ. දැන් ෙම් කරන්ෙන් පශ්නය ෙවන පැත්තකට දමලා 
ඇඟ ෙබ්රාගන්නා උත්සාහයක්. ඒක ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් 
ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පෙද්ශෙය් ජනතාව විසින් 
අවස්ථා කීපයකදීම ෙම් පශ්නය ඉතා පැහැදිලිව දන්වලා අදාළ 
බලධාරින් දැනුවත් කළා; පරිපාලන නිලධාරින්ට බලපෑම් කළා. 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ෙම් පිළිබඳ වාර්තා නිකුත් කර තිෙබනවා; 
Feasibility Study Report එකක් දමලා තිෙබනවා; EIA Report 
එක දමලා තිෙබනවා. ඒ හැම එකකින්ම කියා තිෙබනවා, ෙම් 
පෙද්ශය කැළි කසළ බැහැර කරන්න සුදුසු පෙද්ශයක් ෙනොෙවයි 
කියා. අවසාන වශෙයන්, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් 
බලපෑමට යට ෙවලා, යම් guideline එකක් ෙදන්න ඔවුන්ට සිදු 
වුණා. ෙම් ජනවාරි මාසෙය් guideline එකක් දැම්මා. හැබැයි, ඒ 
guideline එක අනුව ගත්තත් ඉතා පැහැදිලිව ෙප්නවා දැනට 
තිෙබන භූමිය මීටර් ෙදකක් විතර පස්වලින් පුරවන්න ෙවන බව. 
එෙහම පිෙරව්වාට පසුව තමයි කුණු දමන්න ෙවන්ෙන්. ඇයි? ෙම් 
වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් පෙද්ශය මීටර් ෙදකක් 
විතර යට ෙවනවා කියා. යට ෙවන පෙද්ශයකට කුණු දැම්මාම ඒ 
කුණු ෙගොඩවල් ඔක්ෙකොම ගංගාවලට, අත්තනගලු ඔයට ගහෙගන 
යනවා. එත ෙකොට මිනිසුන්ෙග් ෙගවල්වලට, ඔවුන්ෙග් ජීවිතවලට 
තමයි ඒෙකන් හානියක් ෙවන්ෙන්.  

ඒෙකන් ඇතිවන පාරිසරික පශ්නයට උත්තරයක් නැති 
ෙවනවා. තවත් මීෙතොටමුල්ලක් නිර්මාණය කරනවා. ඊෙය් 
මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්ද පිපිරුවා වාෙග්ම, තව අවුරුද්දකින් 
ෙදකකින් ජාඇල, ඒකල කුණු කන්ද පුපුරන තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවනවා. ෙම්ක උත්තරයක් ෙනොෙවයි. එම නිසා මා නැවත 
අවධාරණය කරන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙම් guideline එක අනුව 
ගත්තත් ෙම්ක කරන්න බැරි ෙදයක්. යම් යම් පුද්ගලයන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික වුවමනාත් ෙම් පිටුපස තිෙබනවා. ෙම් ඉඩම කාෙග්ද, 
ෙම් ඉඩම ෙටන්ඩර් දමලා දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ ෙවනුෙවන් 
ලබාගත් ෙකොමිස් මුදල් ෙකොපමණද කියන ඒවා ෙවනම කථා. 
ඕනෑ නම් ඒ පිළිබඳව එළිදරවු කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ඒක 
ෙනොෙවයි පශ්නය. කුණු කියන එක මාෆියාවක් කරෙගන අද 
හම්බ කරන ෙම් business එක ෙවනුවට ෙම් ජනතාවෙග් ජීවිත 
ආරක්ෂා කරන පතිපත්තියකට යා යුතුව තිෙබනවා. එම නිසා 
වහාම ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවලා, එය විසඳලා ස්ථිරසාරව ෙම් 
කුණු පශ්නයට උත්තරයක් ලබාදීම ආණ්ඩුෙව් වගකීමක්ය කියන 
කාරණය මා අවධාරණය කරනවා.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණයත් කිව යුතුයි. ජාඇල, 
ඒකල, ඔෙත්කැෙල් පෙද්ශයට ගිහින් දමන ෙම් කුණු කන්ද 
ෙමතැනට ෙගන එන්න ගම්පහ පෙද්ශෙය් ජනතාව ඉඩ ෙදන්ෙන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා හිතන විධියට ඔබතුමා 
මූලාසනෙය් ඉඳෙගනත් ඒ ගැන සහතික ෙවනවා; එකඟ ෙවනවා. 
එම කුණු එතැනට ෙගන ගිහින් නැවත පශ්නයක් ඇති කෙළොත්, 
ඒක නැවත සමාජ පශ්නයක් ෙවනවා; පාරිසරික පශ්නයක් 
ෙවනවා. ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලන පශ්නයකුත් ෙවනවා.  

ඒ නිසා සමාජ, ෙද්ශපාලන, පාරිසරික පශ්න ඇති කරන්ෙන් 
නැතිව ෙම් පශ්නය වහාම විසඳන්න රජය කඩිනම් පියවර ගත 
යුතුය කියා ෙයෝජනා කරමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 6.16] 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා 
විසින් ෙගෙනන ලද, කාලීනව, වැදගත්කමින් යුක්තව ජාතික 
මට්ටෙම් ෙයෝජනාව මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් වගකීමකින් යුතුව ස්ථිර 
කරනවා. මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙමම ෙයෝජනාව 
ඇත්තටම දවස් තුනක පමණ විෙශේෂ කාලයක් ෙවන් කර විවාද 
කළ යුතු ඉතාම වටිනා  ජාතික මට්ටෙම් ෙයෝජනාවක් බව. 
ඔබතුමන්ලා ෙදපිරිස වසර 70ක් ෙම් රට  ෙදපැත්තට ෙබදිලා,  
ෙදපිරිසම එකට එකතු ෙවලා පාලනය කර තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
කසළ පශ්නයට කිසිදු ආකාරයක ෙහෝ ජාතික මට්ටෙම් විසඳුමක් 
ෙදන්න අද වන තුරුත් අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මුළු 
ලංකාවම අද කුණුවලින් පිරුණු දිවයිනක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇත්තටම අපට ලජ්ජයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්න. දිවයිෙන් සෑම පළාතකම සෑම පළාත් පාලන 
ආයතනයකටම බලපාන විධියට ෙම් පශ්නය ඉතාම සංකීර්ණ 
ආකාරෙයන් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසාම ඔබතුමන්ලා 
ෙම් ගැන විෙශේෂ ෙලසම අවධානයට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරු සිටියා; ඉන්නවා. අගමැතිවරු සිටියා; 
ඉන්නවා. මැති ඇමතිවරු සිටියා; ඉන්නවා. මන්තීවරු සිටියා; 
ඉන්නවා. පළාත් සභා මන්තීවරු, පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු ආදි 
වශෙයන් ඒ හැම ෙකෙනක්ම සිටියා; ඉන්නවා. අවස්ථා දහස ්
ගණනක් ෙම් අය වරින්වර පිට රටවලට ගියා. එම රටවලදී කැළි 
කසළ පතිචකීකරණ වැඩ පිළිෙවළවල් පිළිබඳව අධ්යයනය කළා. 
එෙසේ අධ්යයනය කළත්, අෙප් රටට ඒ වැඩ පිළිෙවළක් ෙගනැල්ලා 
ෙමම පශ්නෙයන් මිෙදන්න  කියාත්මක වැඩ ෙකොටසක අද 
ෙකොතැනද  කරන්ෙන් කියා මා ඔබතුමන්ලාෙගන් පශ්න කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතීත කියාමාර්ගයක් පිළිබඳ 
මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් පැහැදිලි කිරීහමක් කළ යුතුයි. අපි දකුණු 
පළාත් සභාෙව් සහෙයෝගය අරෙගන තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය 
සභාව මඟින් කැළි කසළ පතිචකීකරණ වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ 
කළා, උද්දකන්දර පෙද්ශෙය්.  ෙටොන් 5 බැගින් වූ විශාල විෙශේෂ 
තහඩුවකින් නිර්මිත ටැංකි  3ක් -ෙටොන් 15ක- උපෙයෝගි කරෙගන  
ඉතාම සාර්ථකව අපදව්ය එකතු කර පතිචකීකරණ වැඩ පිළිෙවළක් 
ආරම්භ කර පසුව ඒවා එළියට ෙගන ෙපොෙහොර බවට පත් කර එය 
පැකට් කර  පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශෙය් ජනතාවට අෙළවි කරලා 
ඒ හරහා ආදර්ශවත් වගාවක් පවා  කරලා පාෙද්ශීය සභාවට 
ආදායම් ෙසොයා දුන්නා. එෙහමයි අපි කටයුතු කෙළේ. නමුත් අෙපන් 
ඒ පාෙද්ශීය සභාෙව් බලය ගිලිහුණා විතරයි, අද ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
ඈලියාවට ගිහින්  විනාශ ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කුණු පශ්නය බරපතළ 
විධියට මුළු රෙට්ම -දීප ව්යාප්තව- පවතින පශ්නයක් බවට පත් 

ෙවලා තිෙබනවා. ගම්පහ දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙනොව, ෙබ්රුවල 
පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශෙය්ත් ෙමවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  

මාස තුනකට අධික කාලයක් මග්ෙගොන, පයාගල, ෙබ්රුවල  
යන ඒ ගම්වල කුණු අස් කිරීම පාෙද්ශීය සභාව විසින් ෙමොනම 
ආකාරයකින්වත් කරලා නැහැ.  ෙම් සඳහා වැඩ පිළිෙවළක්, 
පතිපත්තියක්, කියාමාර්ගයක් නැති නිසා ජල දූෂණය, වායු දූෂණය 
වාෙග්ම, වර්ෂාව නිසා  බරපතළ  විධිෙය් බිම් දුෂණය ෙහේතුෙවන් 
විශාල පරිසර දූෂණයක් ෙවනවා. එම නිසා ෙම් තුළින් ෙලඩ ෙරෝග 
ෙබොෙහොමයක්  ඇති ෙවනවා. ඒ,  ශ්වසන ෙරෝග, හෙම් ෙරෝග, 
හඳුනාගත ෙනොහැකි බරපතළ ෙරෝග. කසළ පතිචකීය කරන 
වැෙඩ් අඩු   නිසා අද මුළු රටම  ගඳ ගහනවා.  ෙමයින් මිෙදන්න 
කිසිදු ආකාරයක නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නට 
ඔබතුමන්ලාට තවම  බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා ෙම් පශ්නය 
ජාතික මට්ටෙම්  පශ්නයක්  නිසාම  වහ වහා විද්යාත්මක විසඳුමක් 
ලබා දීලා ෙම් පශ්නෙයන්  මිෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා   
වත්මන් ආණ්ඩුවට බල කරමින් මා  නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 6.19] 
  
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්ක ෙය් ඇති වී 

තිෙබන  තත්ත්වයක් සම්බන්ධෙයන් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා  
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත් තිෙබන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්  වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙදොම්ෙප් පෙද්ශෙය් කසළ පතිචකීකරණය කිරීෙම් 
මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවා තිෙබනවා. ෙම් පතිචකීකරණ   
කියාවලිෙය්දී අවසාන වශෙයන් නිකුත් ෙකෙරන්ෙන් 
ෙකොහුබත්වලට සමාන දව්යයක්. ඒවා ෙයොදා පහත් බිම් 
සංවර්ධනය කිරීමයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

අපි දැන් මුහුණ දී තිෙබන බලශක්ති අර්බුදය නිසා  කසළ 
මඟින් කියාත්මක කරන බලාගාර නිර්මාණය කිරීෙම් තාක්ෂණය 
ෙම් ෙවනෙකොට හඳුන්වා  දීලා තිෙබනවා.  පිච්ෙචන, පුළුස්සන්නට 
හැකි  ඕනෑම දව්යයක් එම තත්ත්වෙයන්ම ෙම්  waste disposal 
machine එකට දමන්නට හැකියාව තිෙබනවා. ෙමය welding  
තාක්ෂණය මත කුණු දැෙවන යන්තයක්. ෙමහි ඇතුළත 
උෂ්ණත්වය ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 4000 සිට 6000 දක්වා ෙවනවා. 
ෙමය තැනින් තැන ෙගන යන්න පුළුවන් බලාගාරයක්.  අඩි 20 
කන්ෙට්නර් ෙදකක තමයි ෙම් බලාගාරය නිර්මාණය ෙවන්ෙන්. 
ෙම් බලාගාරෙයන් අවසාන වශෙයන් ලැෙබන්ෙන් අළු වැනි 
පරිසර දුෂණයට තුඩු ෙනොෙදන දව්යයක්. ෙම් turbine එක 
ෙදවරක් කියාත්මක කිරීෙමන් පසු  අවසාන වශෙයන් දුමක් පිට 
ෙවනවා.  ඒ නිසා ෙමය ෙබොෙහොම පරිසර හිතකාමී යන්තයක් 
විධියට තමයි කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ෙම් ෙවනෙකොට ඇෙමරිකාව 
සහ ෙකොරියාව  එකතු ෙවලා joint venture  එකක් විධියට තමයි 
ෙම් යන්තය  නිර්මාණය කර තිෙබන්ෙන්. අෙප් බලශක්ති ආංශික 
පිළිබඳ අධීක්ෂණ කාරක සභාවටත් ෙම් ෙයෝජනාව ඇවිත් 
තිෙබනවා.  හැබැයි මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ව්යාපෘති 
කියාත්මක කරන්නට ගියාම බලපත 14ක් ගන්න  ඕනෑ. බලපත 
14 ක් ගන්න ඕනෑ විතරක් ෙනොෙවයි,  ඒ පාෙද්ශීය සභා, නගර 
සභා ආදිෙය් අවසරයත් ගන්න  ඕනෑ. ෙම් ව්යාපෘතියක් සඳහා 
අක්කර පහක විතර ඉඩමක් ෙසොයන්නත්  ඕනෑ.  ඒ සියල්ලටම 
වඩා පශ්නය ෙවන්ෙන් ෙමවැනි ව්යාපෘතියක් විදුලිබල මණ්ඩලය  
සමඟ සම්බන්ධ  කර ගැනීමයි. ජාතික පද්ධතියට -  national grid 
- ෙම්  ව්යාපෘතිය සම්බන්ධ කර ගැනීෙම්දී  ගැටලුවක් එනවා.  
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අෙප් රෙට් පුනර්ජනනීය  බලශක්තිය කියන විෂයය තවමත් 
පචලිත කර ගැනීෙම් හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒ සඳහා  තිෙබන 
බාධා පමාණය වැඩියි. එම නිසා තමයි ෙමවැනි ව්යාපෘති 
කියාත්මක ෙනොෙවන්ෙන්.  ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ඉදිරිෙය්දී ෙම් කුණු 
පශ්නයට  ෙහොඳ විසඳුමක් විධියට  කසළ ආශිත ෙමවැනි බලා ගාර  
ෙයෝජනා කිරීෙම් හැකියාවක්  තිෙබනවා. හැබැයි, පාෙයෝගිකව  
ෙමය  කියාත්මක කර ගැනීමට තවම හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු  ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී අප  කළ යුත්ෙත් තැනින් තැනට කසළ ෙගන 
යෑම ෙනොෙවයි. ඒ කසළ උත්පාදනය ෙවන ස්ථානෙය්දීම  
කළමනාකරණය කර ගැනීෙම් කමෙව්දයකට ෙයොමුවන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. අපි මීට කලින් දඹුල්ෙල් ෙමවැනි ව්යාපෘතියක් කියාත්මක 
කරන්න  උත්සාහ කළා. නමුත් ඒක ව්යර්ථ වුණා. ඉදිරිෙය්දී  කසළ 
කළමනාකරණය සහ  කසළ ආශිතව බලය උත්පාදනය කිරීෙම් 
ව්යාපෘති කියාත්මක කෙළොත්, අද ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබන කසළ 
කළමනාකරණය විතරක් ෙනොෙවයි, අප මුහුණ දී තිෙබන 
බලශක්ති අර්බුදයටත් නිවැරදි විසඳුමක් ලබා ගන්න  හැකිෙව්වි 
කියලා  විශ්වාස කරනවා.  

ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ආවාට පසුව ෙම් කමෙව්ද කියාත්මක 
කිරීම සඳහා බලපතය ලබා ගන්න අවුරුදු ෙදකක විතර කාලයක් 
බලා ඉන්න සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි ආෙයෝජකයන් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් නැත්ෙත්. නමුත් 
ඉදිරිෙය් දී ෙම් කමෙව්දය කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය පසුබිම 
නිර්මාණය කිරීම තුළින් කසළ කළමනාකරණයට සම්බන්ධ 
ගැටලුවට ස්ථිරසාර විසඳුමක්  ෙසොයාගන්න අපට හැකි ෙවයි කියා 
අපි විශ්වාස කරනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, කසළ එක තැනකින් තව 
තැනකට ෙගනයාම තුළින් ෙම් පශ්නය විසෙඳනවා කියලා මා 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම පරිසර හිතකාමී 
කළමනාකරණ කමෙව්දයක් තුළින් විතරයි ෙම් කසළ 
කළමනාකරණය කළ හැක්ෙක්.  

අපි දන්නවා, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙම් රෙට් විවිධ පාෙද්ශීය සභා 
බල පෙද්ශවල කසළ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා 
නිෂ්පාදනාගාර තිෙබනවා. නමුත්  ෙපොෙහොර සම්බන්ධෙයන් විවිධ 
මත තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම  ෙපොෙහොරවල අඩංගු යූරියා 
පමාණය සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් තිෙබනවා.  ෙමොන ෙහේතුවක් 
නිසාද කියන්න අපහසු නමුත් කසළ කළමනාකරණය කිරීම තුළින් 
නිපදවන ෙපොෙහොර කාබනික ෙපොෙහොර ෙවන්නම ඕනෑ කියලා 
මතයක් තිෙබනවා. ෙම්ක මතයක් විතරයි. කවුරුවත්  කසළවලින් 
කාබනික ෙපොෙහොරම නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෑ කියා මා නම් 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, කාබනික ෙපොෙහොරවලට 
නයිටජන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය වුණත් එහි ගුණාත්මකභාවය 
ආරක්ෂා කර ගැනීමට  කෘතිම වශෙයන් රසායනික ෙපොෙහොර යම් 
පමාණයක් ෙහෝ කලවම් කරලා හරි ජනතාව අතර ජනපියතාවක් 
ඇති ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කෙළොත් තමයි පාෙයෝගිකව ෙම් කසළ 
කළමනාකරණය  සාර්ථක වන්ෙන්. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී ඒ පිළිබඳ 
අවධානය ෙයොමු කරලා  කසළ කළමනාකරණය සඳහා අපට 
ස්ථිරසාර විසඳුමක් ෙසොයාගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මාෙග් 
විශ්වාසය පළ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 6.25] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ගම්පහ දිස්තික්කයට කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධෙයන්,  
එනම් ෙකොළඹ තිෙබන කුණු කන්ද ඒකල ඔෙත් කැෙළේ පෙද්ශයට 
ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් තමයි  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු  
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා අද දින  සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ.  ඇත්තටම ෙම්ක විශාල ගැටලුවක්. 
ෙමොකද, ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේ ඇතුළු මන්තීවරු  දහ ෙදෙනක් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
කටයුතු කරනවා.  ඒ නිසා  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් එම මන්තීවරුන් 
ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන අගාමාත්යවරයාට,  එෙහම නැත්නම් 
ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන බලධාරින් සමඟ ෙම් කටයුත්ත ගැන 
සාකච්ඡා කර  කඩිනමින් ෙම් සඳහා විසඳුමක් ෙදයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා 
පකාශ කළා, පසුගිය දවසක කාදිනල් හිමිපාණන් වහන්ෙසේත් 
කාදිනල් නිවෙසේ  සාකච්ඡාවකට ආරාධනා කළ බව.  ඒකලට 
කසළ ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධය දක්වමින් පෙද්ශෙය් 
ජනතාව මහා මාර්ගය හරස් කරමින් උද්ෙඝෝෂණයක් පැවැත්වුවා. 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් සිටින එක්තරා නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයක් - 
රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා - ගිහිල්ලා පසිද්ධිෙය් 
ජනතාවට කථා කරලා කිව්වා, ෙම් පෙද්ශයට කුණු ෙගෙනන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ වාෙග් මාධ්ය සංදර්ශන පැවැත්වුවා.   
එවැනි  මාධ්ය සංදර්ශන ෙපන්වා ජනතාවෙග් වීරයා බවට;  
ජනතාවාදී නළුවා බවට පත් වුණා.  නමුත් කුණු ටික ෙගෙනන්න 
අගමැතිවරයා අද උත්සාහ කරද්දී අගමැතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා 
කරන්නවත් ඒ ඇමතිවරු කටයුතු කරන්ෙන් නැති එක ගැන අෙප් 
කනගාටුවක් තිෙබනවා. අපි ෙම් ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් විසඳා 
ගන්න යනවා ෙනොෙවයි.  

පරිසරය ගැන කථා කරද්දී  අද ෙබොෙහෝ ඉදිරියට ඇවිල්ලා 
කථා කරන එතුමන්ලා ෙකොෙහන්හරි බාධාවක් ආවාට පසුව 
නැට්ට පස්ෙසේ ගහ ගන්නවා. ඒ නිසා  ජනතාව මුළා කරන ඒ 
කමෙව්දයට වඩා  කාෙලෝචිත කමෙව්දයක් අද ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ ෙවනුෙවන් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා ෙගනාපු එක 
ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද,  හිටපු පළාත් පාලන ආයතන 
පධානීන් විධියට අපි දන්නවා, ෙම් කියාපටිපාටිය ගැන ෙනොදන්නා 
අය ඇවිල්ලා මහ පාෙර් සංදර්ශන පැවැත්වුවාට, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන බව. එම 
වැඩපිළිෙවළ අද කැලණිය පාෙද්ශීය සභාව, මීරිගම පාෙද්ශීය 
සභාව,  විෙශේෂෙයන් දිවුලපිටිය පාෙද්ශීය සභාව, කටාන, මීගමුව 
යන බල පෙද්ශවල  අපි හදලා තිෙබනවා. දැන්  සමහරු කථා 
කරලා අෙපන් අහනවා,  ඔයෙගොල්ලන් පසුගිය කාලෙය් ෙමොකද 
කෙළේ කියලා.  අපි  පසුගිය වකවානු තුළ ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර 
අංගණ හදලා තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවලා  
අවුරුදු ෙදකක් ෙවනවා. දැන් ෙම් අංගණවල ෙකොම්ෙපෝස්ට් 
ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ඒ නිලධාරින් වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ෙඩංගු ව්යාපෘතිෙය් හිටපු 
ෙසේවකයන් වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වැඩ කරන්ෙන් නැති නිසා, 
අද කසළ තැන් තැන්වල පල්ෙවන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. නිලධාරින් රස්සාවට එන්ෙන්, අටට. සභාපතිවරෙයක් 
විධියට අපි පාෙද්ශීය සභාවට ගිෙය්, පාන්දර පහට. නිලධාරින් 
ෙගදර යන්ෙන්, හවස හතරට. අපි පාෙද්ශීය සභාෙවන් ෙගදර 
ගිෙය්, රෑ දහයට;  එෙකොළහට. සියලුම සභාපතිවරුන් පසු ගිය 
වකවානුව තුළ ෙම් ෙවනුෙවන් වග කිව්වා. ඒ වග කීෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පතිඵලයක් විධියට අපට ෙම් ෙඩංගු උවදුර වළක්වා ගන්න හම්බ 
වුණා. ජා-ඇල පෙද්ශෙය් ඒකල කියන්ෙන් ජනාකීර්ණ පෙද්ශයක්. 
"අතීසාරයට අමුඩ ගහනවා" වාෙග් මීෙතොටමුල්ෙල් තිෙබන කුණු 
කන්ද උසස්ාෙගන ගිහිල්ලා ජා-ඇලට දැම්මාම ෙම් ෙපොඩි ශී 
ලංකාව තුළ තමයි තවත් පරිසර පශ්නයක් නිර්මාණය ෙවන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙබෞද්ධ විහාරස්ථානවල භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා, කෙතෝලික 
සිද්ධස්ථානවල පූජකතුමන්ලා, කෙතෝලික නායකයන්, ෙබෞද්ධ 
නායකයන් ඇතුළු සියලුෙදනාම අද ජනතාවත් එක්ක එකතු ෙවලා 
ඉන්ෙන්, "කරුණාකරලා ෙම් ජා-ඇල, ඒකලට ෙම්ක ෙග්න්න 
එපා" කියන පණිවුඩය ෙදන්නයි.  

අපි ෙම්ක ජා-ඇලට ෙග්න්නත් එපා කියනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙකොළඹ විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් පටන් ගන්න කියලාත් කියනවා. 
අද ෙවන කල් එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ආණ්ඩුව පටන් අරෙගන 
නැහැ. අද ෙවද්දී කසළ කළමනාකරණය කරමින්, කසළ ෙවන් 
කරමින් -කඩදාසි එෙහම නැත්නම් ෙපොලිතීන් එෙහම නැත්නම් 
වීදුරු එෙහම නැත්නම් යකඩ විධියට ෙවන් කරමින්- ගන්න 
වැඩසටහනක් ෙම් බත්තරමුල්ල, ෙම් ෙකොළඹ පෙද්ශෙය්වත් අපි 
දැක්ෙක් නැහැ. ඉතින් එම වැඩ පිළිෙවළවල් ෙග්න්න ඕනෑ. 
"ෙමගාෙපොලිස්" කියලා අමාත්යාංශ හදාෙගන තිබුණාට, ඒ කුණු 
කන්ද ෙවනත් තැනකට ගිහින් දාන්න මුදල් ෙවන් ෙකරුවාට 
වැඩක් නැහැ. එදා මම ෙම් ගැන කථා කරද්දී, අරුක්කාරු 
පෙද්ශයට කුණු කන්ද ෙගන යන්න අෙප් "ෙමගාෙපොලිස්" 
අමාත්යතුමා ෙයෝජනා කළා. ඒක ෙයෝජනාවක් විතරයි; කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

2016 අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් ෙකරුවා. ඒක කියාත්මක 
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් අද ෙගනාපු ෙයෝජනාව අගමැතිවරයා 
අතට අරෙගන, ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙම් 
ගම්පහ තිෙබන භීතිකාව නවත්වන්න ඕනෑ. ගම්පහට අද 
භීතිකාවක්. ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙකොළඹට සමාන ජනගහනයක් 
ජීවත් ෙවනවා. ගම්පහ ජනාකීර්ණම පෙද්ශයට තමයි ෙම්ක 
ෙගෙනන්න හදන්ෙන්. ඒ නිසා  "ෙමගාෙපොලිස්" ව්යාපෘතිෙය් වැඩි 
ෙකොටසක්  ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මුතුරාජෙවල, ඒකල පෙද්ශ 
ආසන්නෙය් හැෙදනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්  මීට 
වඩා උනන්දුෙවන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියා කළ යුතුයි.  

මුලසුෙන් ඉන්න ඔබතුමාත් පසු ගිය සම්බන්ධීකරණ කමිටු 
රැස්වීම නිෙයෝජනය කළා. නමුත්, සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්වත් 
ෙම්වාට තීන්දුවක්, තීරණයක් ගත්ෙත් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
යම් වැඩ පිළි ෙවළක් හදලා  තීන්දු, තීරණ අරෙගන  "ඒ කුණු ටික 
ගම්පහට ෙගෙනන්න එපා" කියලා කිව්වා නම් ෙම් පශ්නය ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එතැනදී සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද? චන්දිකා 
කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමිය කථා කරලා කිව්වා, එතුමියට 
සියයට 30ක් ෙදන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙදොම්ෙප ආසනය පැත්තට 
තව සියයට 30ක් ෙදන්න කිව්වා. 

මුළු ගම්පහ දිස්තික්කෙය්ම තැන් තැන්වල ට -කටානට, 
ෙදොම්ෙපට, අත්තනගල්ලට- කුණු ටික ගිහින් දැම්මාට පස්ෙසේ 
නැවතත් ගම්පහ දිස්තික්කය ෙඩංගු උවදුරට යට ෙවනවා. අද 
ලංකාෙව් ෙඩංගු ෙරෝගීන් වැඩිම සංඛ්යාවක් නැ ෙඟනහිර පළාෙතන් 
පස්ෙසේ ජා-ඇල පෙද්ශෙයන් ෙහොයාෙගන  තිෙබනවා. ෙම්වාට 
විකල්ප ෙහොයන්න ඕනෑ. පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දය තියන්ෙන් 
නැති නිසා ෙම් ගැටලු එනවා. පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 
ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් සභාවට එනවා. ඒක වඩාත්ම ෙහොඳයි. 
ඇමතිතුමා ෙම් කටයුත්ත ෙවනුෙවන් මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. 
ඔබතුමාත් නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙකොළඹ. ඔබතුමා ෙකොළඹ 
නිෙයෝජනය කරනවා කියලා ෙකොළඹ  කුණු ටික ෙගන ගිහිල්ලා 
ගම්පහ අත ඇරියාට හරියන්ෙන් නැහැ.  

 ෙඩංගු ෙරෝගය හැදිලා මිය යන ඒ සියලු ෙදනා සම්බන්ධෙයන් 
ජාති - ආගම් ෙභ්ද නැතුව ඔබතුමන්ලා වග කියන්න ඕනෑ.  ෙම් 
මරණ සිදු වන්ෙන් කින්නියා පෙද්ශෙය්ද, තිකුණාමලය 
පෙද්ශෙය්ද, ෙවනත්   පෙද්ශයකද කියලා ෙනොෙවයි,  ෙම් ෙරෝගීන් 
සහ  මරණ සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් සිටින පළාත් පාලන හා 
පළාත් සභා වි ෂය භාර ඇමතිවරයා විධියට ඔබතුමාට  වග කීම 
භාර ගන්න ෙවනවා, ඇමතිතුමනි. පළාත් පාලන සීමා නිර්ණය 
කිය කියා පස්සට යෑම තුළින් තමයි මීෙතොටමුල්ල පෙද්ශෙය් 
තිබුණු කුණු පමාණය අද ෙදතුන් ගුණයකින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියන එක කියමින් ෙම් ෙයෝජනාව අගමැතිවරයා සහ 
ජනාධිපතිවරයාට ෙයොමු කරලා ඵලදායී පතිඵලයක් ලබා ගන්න 
හැකිෙව්වා! කියලා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට,  ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ජයවර්ධන මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 6.32] 
 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා මුලසුෙන් සිටින 

අවස්ථාවක ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු 
හැටියට ෙමම කාෙලෝචිත මාතෘකාව සම්බන්ධෙයන් වචන 
ස්වල්පයකින්  මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නට  ලැබීම පිළිබඳව 
ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා, ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු 
හැටියට ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාවට කුණු කියන ෙද් අද 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා; ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, 
ෙලෝකෙය් රටවල් ෙම් කුණු සම්පතක් හැටියට තමයි දකින්ෙන්. 
කුණු කළමනාකරණය කරලා, ඒවා පතිචකීකරණය කරලා 
ඒෙකන් රටටත්, සමාජයටත් යහපතක් වන වැඩ පිළිෙවළක් අද 
ෙලෝකෙය් කියාත්මක ෙවනවා.  

සිංගප්පූරුෙව්, මැෙල්සියාෙව්, දකුණු ආසියාෙව් සමහර  
පෙද්ශවල  දැවැන්ත ෙලස ෙම් කුණු  කළමනාකරණය කරනවා. 
නමුත් ලංකාෙව් අපිට   ෙම් කුණු ටික කළමනාකරණය කරන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් කුණු ටික  එක්තරා විධියකට 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා; කරදරයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. අද ෙම් කුණුවලින් හම්බ කර ගන්න පිරිසකුත් 
ඉන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. බැරි ෙවලාවත් කුණු 
ටික ෙගදරින් ෙගන ගිෙය් නැත්නම් ෙද්ශපාලනඥයාටයි 
බණින්ෙන්.  බැරිෙවලාවත් ෙම් කුණු ටික  තව   තැනකට ගිහින් 
දැම්ෙමොත්  ඒත්  ෙද්ශපාලනඥයාටයි බණින්ෙන්.  

ෙද්ශපාලනඥයා හැම පැත්ෙතන්ම තැෙළනවා.  ඒ වාෙග්ම 
ෙද්ශපාලනඥයා ට ෙලොකු   වගකීමක් තිෙබනවා  මූලාසනාරුඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  කුණු ටික කළමනාකරණය කර ගන්න. අප  
නිදහස ලබා අවුරුදු 65ක් ෙවලත් අද ෙවනතුරුත් ෙම් කුණු ටික 
කළමනාකරණය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කමෙව්දය අපට 
ෙසොයා ගන්නට බැරි වුණා.  මීෙතොටමුල්ලට කුණු ටික ෙගනිච්ෙච් 
ෙකොෙහොමද? මීෙතොටමුල්ලට කුණුට ◌කි ෙගන ගිහින් දැම්ෙම් 
ෙකොෙහොමද කියන  එක  පිළිබඳව පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් අපි  පශ්න 
කරන්නට   ඕනෑ. 

829 830 

[ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා] 



2017 මාර්තු 22  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ,  
මීෙතොටමුල්ල පෙද්ශෙය් ජනතාටව අද  අත් ෙවලා  තිෙබන 
ඉරණම සහ  ඔවුන්ෙග්  පශ්නය අපට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. 
ඔවුන්ෙග් පශ්නය අපිට දැෙනනවා.  අද ඒ ජනතාව අසරණ ෙවලා 
ඉන්ෙන්. නමුත් අප විශ්වාස කරන්ෙන් ඒ සඳහා විසඳුම ජාඇල 
පෙද්ශයටවත්, ෙවන පෙද්ශයකටවත් ෙම් කුණු  ටික ෙගනියන   
එක ෙනොවන බවයි.  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පෙද්ශය නිෙයෝජනය 
කරන  ඔබතුමාත් දන්නවා  ඒක. ෙම් පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන 
අෙනකුත්  ෙද්ශපාලනඥෙයෝත් දන්නවා  ඒක. අපට තිෙබන්ෙන් 
ෙම් කුණු කළමනාකරණය කර ෙමයින් රටටත් සමාජයටත් 
පෙයෝජනයක් ගන්න  පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක්  නිර්මාණය 
කරන්නයි. ඒකට අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළ Minister of 
Megapolis  and Western Development, ඒ වා ෙග්ම, ෆයිසර් 
මුස්තාපා ඇමතිතුමාත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත්යතුමාත් 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. මීට සති ගණනාවකට කලින් මුතුරාජෙවල  
අලුත් ව්යාපෘතියකට මුල්ගලක් තැබුවා. ඒ, ෙම් කුණු 
කළමනාකරණය කර එයින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීෙම්  
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නයි.   
එය දැන් අපි කියාත්මක කර ෙගනයි යන්ෙන්. එම වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක වුණාම   මුළු ෙකොළඹ නගරෙය්ම දවසකට  කුණු කසල 
ෙමටික් ෙටොන් 700ක් 800 ක් වැනි පමාණයක් පතිචකීකරණය 
කරන්න,  කළමනාකරණය කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  
එවැනි ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න අද ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුවට 
පුළුවන්කම ලැබී  ති ෙබනවා.  

අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත ෙම් ආණ්ඩුව දැවැන්ත පිම්මක් 
පැන්නාය කියන එකත් මතක්  කර ෙදන්නටත් කැමතියි. නමුත් 
අවුරුදු දහයක් පැවැති ආණ්ඩුව ට ෙමවැනි ස්ථිර සාර විසඳුමක් ෙම් 
රටට, ෙකොළඹට ලබා ෙදන්න බැරි වුණා.  ෙකොළඹ තමයි අෙප් අග 
නගරය. එෙසේ නම් ෙම් ෙකොළඹ කුණු කළමනාකරණය කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේ ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුෙවන්ය කියන 
එක  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප්  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්ය, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා  මැතිතුමා ඉතාමත් කාර්ය ශූර, දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයක් හැ ටියට ෙම් පශ්නයට  ඍජුව මැදිහත් වුණා.   මා 
දන්නවා. එතුමාත් සමඟ අපි සාකච්ඡා ගණනාවක් තිබුණා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්  එක්ක සාකච්ඡා  තිබුණා. ඒ සාකච්ඡාවලදී එතුමා 
පැහැදිලිව පකාශ කළ ෙදයක් තමයි, "මට ෙම් පශ්නය විසඳන්න 
හැකියාව තිෙබනවා.  ෙම් කුණු පශ්නය විසඳලා ෙම් රටට අවශ්ය 
කරන විසඳුම ලබා ෙදන්න  පුළුවන් හැකියාව තිෙබනවා. මට ඒ 
වගකීම විතරයි අවශ්ය" කියන එක.  එවැනි දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් 
සිටීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එවැනි අලුත් අදහස් තිෙබන 
ඇමතිවරෙයක් සිටීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි  මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාඇල 
පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්  හැටියට, මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට  ඕනෑ,    අතිගරු  ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් ෙම් කුණු පශ්නයට විසඳුමක් ෙසොයන්නට අවශ්ය 
කරන  වැඩ පිළිෙවළට  මැදිහත් වී තිබීම ගැන. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි.  ජා ඇල පෙද්ශයට කුණු ෙග්න්ෙන් නැහැ කියන එක 
පිළිබඳව අති උතුම් කාදිනල් මැල්කම් රංජිත් උතුමාණන්ට  ගරු 
ජනාධිපතිතුමා පහැදිලිව පකාශ කළා.  එතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්නට  ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙබෞද්ධ විහාරස්ථානවල ඉන්න 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා පකාශ කළා, උපසම්පදා කර්ම පිංකම් 
කරන්ෙන්  ෙම්  අත්තනගලු  ඔෙය්ය  කියා. ෙම් අත්තනගලු ඔයට 
කුණු කාන්දු වුෙණොත්  ඒ උපසම්පදා කර්ම කර ගන්න බැරි ෙව්ය 
කියන  කාරණය උන්වහන්ෙසේලා අපට පැහැදිලි කළා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මෙග් මිත ගරු චන්දිම ගමෙග් 
මන්තීතුමාත් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් ගැන  සඳහන් කළා  මූලාසනාරූඪ 

ගරු  මන්තීතුමනි, ෙම් කුණු කළමනාකරණය කරන්නට අවශ්යයි, 
 ෙදොම්ෙප් පෙද්ශෙය්  දැන් ෙම් ෙවනෙකොට පතිචකීකරණය  කරන 
ස්ථානයක් තිෙබනවාය කියා. ඒ ගැන අපි විමසා බැලුවාම, ඒ 
පතිචකීකරණය සඳහා දවසකට  කසළ ෙටොන් සියයක් අවශ්යයි . 
නමුත් කසළ ෙටොන් 7යි  ලබා ෙදන්ෙන්. ෙමොකද, ෙදොම්ෙප 
පාෙද්ශීය සභාව අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන් කුණු ෙටොන් හතක් 
ගන්න පමණයි. නමුත්, අද ඔවුන්ට දවසකට කුණු ෙටොන් සියයක් 
අවශ්යයි. කුණු කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් ෙමවැනි ස්ථාන 
තිෙයද්දි ඇයි ඒ ස්ථානවලට කුණු ෙගනියන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒ 
පෙද්ශයට ෙම් කුණු ෙගනියන්න. ෙටොන් සියයක් ෙකොළඹින් අපට 
අරෙගන යන්න පුළුවන්. ෙමොකද, දවසකට ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
කුණු ෙටොන් 700ක්, 800ක් වැනි පමාණයක් එකතු වනවා. ෙම් 
කුණු පශ්නයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ෙම් රටට අවශ්යයි. එෙහම 
නැතිව ෙම්කට පැලැස්තර දමා හරියන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරු හැටියට අපි දන්නවා, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් අද 
ෙකොපමණ පශ්න තිෙබනවාද කියලා. උදාහරණයකට රාගම 
ෙරෝහල ගත්ෙතොත්, අද එහි කුණුකසළ ටික දමන්න තැනක් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම ජාඇල පාෙද්ශීය සභාවට අද කුණු දමන්න තැනක් 
නැහැ. ෙමොකද, අද කුණු පතිචකීකරණ ව්යාපෘතියක් ආරම්භ 
කරලා තිබුණාට ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම අඩාළ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒකට ෙහේතුව තමයි, එන කුණු පමාණය වැඩිවීම. ඒක ජාඇල 
පාෙද්ශීය සභාවට දරා ගන්න බැහැ. ෙමවැනි පශ්න ගණනාවක් 
තිෙබනවා.  

ජනතාව නිෙයෝජනය කරන අප සියලු ෙදනාෙග්ම වග කීමක් 
තමයි, ෙම් කුණු පශ්නයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරලා ෙම් 
පශ්නය විසඳන එක. ෙම් කාෙලෝචිත මාතෘකාව ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කරලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම මන්තීවරුන්ෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරලා ෙම් පිළිබඳව ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කිරීම පිළිබඳව මා නැවත වතාවක් විජිත ෙහේරත් මැතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 
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ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු වන 

ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින ෙවලාෙව් ඔබතුමාෙග්ම ආසනෙය් 
උපන් ෙකෙනකු හැටියට ෙම් පශ්නය ගැන කථා කරන්න ලැබීම 
පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙම් පශ්නය ගම්පහ දිස්තික්කයට 
පමණක් ලඝු කළ යුතු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත්, අද පශ්නය 
උද්ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ කුණු ගම්පහට ෙගන යන්ෙන් 
ඇයි කියලායි. ෙම් පශ්නය අපි හරියට ෙත්රුම් ගත යුතු පශ්නයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිහාසය අරෙගන බැලුෙවොත් ෙම් 
ආණ්ඩුව හැටියට අපට තිෙබන්ෙන්ම කඳු ඉවත් කරන්නයි. දැනට 
අපට තිෙබනවා, ෙලොකු ණය කන්දක්, ෙපොලී කන්දක්. ඒ මදිවට 
දැන් ෙලොකු කුණු කන්දකුත් තිෙබනවා. අවුරුදු විස්සක් තිස්ෙසේම 
ෙම් කුණු කන්ද ඉවත් කරන කමයක් පිළිබඳව හිතුෙව් නැහැ. ෙම් 
පිළිබඳව කියා පටිපාටියක් තිබුෙණ් නැහැ; පිළිෙවළක් තිබුෙණ් 
නැහැ.  ෙම්ක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කවුරුත් හිතුෙව් 
නැහැ. එම නිසා තමයි ෙම් සියලුම කුණුකන්දල් ටික පිරිසිදු කරලා 
ෙම් රට පිරිසිදු කරන වැඩසටහන ෙම් ආණ්ඩුවට පැවරිලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුව ඒ පිරිසිදු කිරීෙම් කර්තව්යය 
කරට අරෙගන රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒක ඉටු කරනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමාත්, චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමාත් මැදිහත් ෙවලා ගරු අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන්, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙම් සඳහා විශාල කැප 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වීමක් කරලා ෙම් පශ්නය විසඳිය යුතුයි කියන තැන ඉඳෙගන 
තමයි, විසඳුම වශෙයන් ගම්පහ පෙද්ශය ෙයෝජනා කරන්ෙන්. 
නමුත්, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ගම්පහ ෙයෝජනා කළාම ගම්පහ 
විරුද්ධ වනවා නම්, ඊ ළඟට අපි ෙකොහාටද ෙම් කුණු ගිහිල්ලා 
දමන්ෙන්? ඊ ළඟට කුණු ෙගනියන තැන අයත් විරුද්ධ වනවා නම්, 
ෙම් පශ්නයට ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙම්කට කළ යුත්ෙත් විරුද්ධ වීම 
ෙනොෙවයි.  

ඇත්තටම ෙලෝකෙය් කසළ කළමනාකරණය කරන ආකාරය 
පිළිබඳව විද්යානුකූල පතිපත්තීන් තිෙබනවා. මා දකින විධියට ෙම් 
විද්යානුකූල කමෙව්දයන් පිළිබඳව මහ ජනතාවට නිවැරදි 
ආකාරෙයන් වැටහීමක් ලබා ෙනොදීම තමයි පධාන වශෙයන් ෙම් 
ගැටලුවට මූලික ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා අවුරුදු ෙදකක 
කාලයක් හරි ගම්පහට ෙහෝ ෙවනත් පෙද්ශයකට ෙම් කසළ බැහැර 
කිරීෙම් කමය සිදු කරන්න වනවා නම්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි 
නිවැරදි දැනුවත් කිරීමක් කරලා අමාත්යාංශ ෙදෙකන්ම අපට ෙම් 
කුණු සටන ජය ගත යුතු වනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙවන්ෙන්  
ෙම් කුණු කන්ද   තවත්  වැඩි වන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නෙය්දී අපි දීර්ඝ 
කාලීන වැඩසටහන් පිළිබඳව කල්පනා කළ යුතු වනවා. අෙප් 
චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළා වාෙග්, ෙලෝකෙය් විවිධ 
රටවල අත් හදා බලා තිෙබන තීරණාත්මක කාර්යයන්වලදී 
විෙශේෂෙයන් කුණු වාෙග් පශ්නවලදී කියාත්මක වන විද්යානුකූල 
කම තිෙබනවා. උදාහරණයකට පධානම කාර්යය තමයි, අෙප් 
රෙට් සියලුම මහ ජනතාවට පුරුදු කළ යුතු ෙදයක් තමන්ෙග් 
ෙගදර කුණු ටික පිරිසිදු කර ගන්නා කමෙව්දය. ෙමොකද, අෙප් 
රෙට් හැෙමෝටම ෙම් පිළිබඳව පුරුද්දක් නැහැ. ඇත්තටම ජාතියක් 
හැටියට ඒ පිළිබඳව අපි කනගාටු විය යුතු වනවා. ෆයිසර් මුස්තාපා 
ඇමතිතුමාට ෙම් සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න පුළුවන් නම්, 
ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා. ෙගදර තිෙබන කුණු ටික හරියට 
separate කරලා ෙම් separation එෙකන් පස්ෙසේ හරියාකාර විධියට 
කුණු බැහැර කිරීෙම් කමෙව්දයක් ෙම් රටට අවශ්ය වනවා. 
නැත්නම් හැම දාමත් ෙම් කුණු කන්ද ෙගොඩ ගැෙහනවා. පසුගිය 
කාලෙය් separation එකක් කළා කියලාත් අපි දැක්කා. ෙගවල්වල 
separate කරලා කුණු ෙවන ෙවනමත් දුන්නා. 

නමුත් එෙහම දුන්නාට පසුව කුණු ටැක්ටරය ආෙයත් කලවම් 
කරලා අරෙගන ගියා. ෙමවැනි පතිපත්ති, ෙමවැනි කමෙව්ද තමයි 
පසුගිය කාලෙය් අපි දැක්ෙක්. ඒ කියන්ෙන් ෙම් කමෙව්දයන් ගැන 
නිසියාකාරව දැනුවත් කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් කුණුකසළ 
අරෙගන යන කම්කරුවන්ව දැනුවත් කරලා තිබුෙණ් නැහැ. නිවාස 
දැනුවත් කළත්  සමහර ෙව්ලාවට එතැනින් පස්සට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන් කියලා වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ඒ කාලයට 
එන ෙයෝජනාත් සමඟ separation  එක කරනවා. නමුත් එතැනින් 
පසුව ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියන වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ. 
එම නිසා අපට භාරදුර කර්තව්යයක් පැවරිලා තිෙබනවා. මම 
හිතනවා ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා ඒ ගැන සඳහන් කරයි. 
අපි ඒ සඳහා විසඳුම් ලබා දිය යුතු ෙවනවා; ලබා ෙදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් පධාන පශ්නය 
තමයි  මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්ද අයින් කරනවා වාෙග්ම ෙකොළඹ 
නගරෙය් අලුෙතන් එකතු ෙවන කුණු ටිකට ෙමොකක්ද කරන්ෙන් 
කියන එක. ගරු කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් අපි දන්නා විධියට ෙදොම්ෙපට ෙගොඩක් කුණු අවශ්ය ෙවනවා. 
නිසි කළමනාකාරිත්වයක් හරහා අවශ්ය ෙවන කුණු ටික එතැනට 
ලබා දුන්ෙනොත් ඒ පතිකියාව කර ගන්නට හැකියාවක් ලැෙබනවා. 
ඒ අනුව එතැනට අවශ්ය ඉතිරි කුණු ටිකත් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 

කරදියාන කුණු අංගණයටත් කුණු අවශ්ය ෙවනවා. එතැනටත් 
අවශ්ය තරම් කුණු ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එක තමයි අපි දත්ත 
අනුව දන්ෙන්.  එම නිසා ෙකොළඹ කුණු ටික එතැනට බැහැර 
කරන කමෙව්දයක් හදන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
විෙද්ශීය ආයතන වාෙග්ම ශී ලාංකීය ආයතනත් සැදී පැහැදී ඉන්න 
බව අපි දැකලා තිෙබනවා BOT system එකට, තමන්ෙග් 
ව්යාපාරයක් හැටියට ෙම් කුණු ටික අරෙගන පතිචකීකරණය 
කරලා ලාභදායී ව්යාපාරයක් බවට පත් කර ගැනීමට. කුණු කියන 
ෙද් බැහැර කරන ෙදයක් වුණත් ඒක සම්පතක් හැටියට පෙයෝජන 
ගන්නා වැඩ පිළිෙවළවල් අපි ෙලෝකෙය් දැකලා තිෙබනවා; එවැනි 
ෙද්වල් අත්හදා බලලාත් තිෙබනවා. ලංකාවටත් එවැනි ව්යාපෘති 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

පසුගිය කාලෙය් ලංකාෙව් කුණු මාෆියාවක් තිබුණා. 
මීෙතොටමුල්ල පැත්ෙත් ෙම් වාෙග් project එකක් කරන්නට ගියාම 
ඒ කුණු කන්දට අයිතිකාරෙයෝ ෙගොඩාක් ඉන්නවා. ඒක ලාභදායී 
ව්යාපෘතියක් හැටියට යනවිට ඒ අයිතිකරුවන් අතර ලාභය ෙබදා 
ගැනීෙම්දී ඇති වුණු පශ්නය නිසා තමයි ෙම්  ව්යාපෘතිය කරන්නට 
බැරි වුෙණ්. ෙම් ආණ්ඩුවට එෙහම පශ්න නැහැ. සාකච්ඡා කරලා 
හරියාකාරව ව්යාපෘති කිරීෙම් හැකියාව අපි ෙපන්වලා තිෙබනවා; 
ඒ අවස්ථාව අපට තිෙබනවා. නිසි කළමනාකාරිත්වයකින් යුතුව 
ෙම් කුණු කන්ෙද් පශ්නයත් අපට විසඳන්නට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ 
සඳහා අපට අවුරුදු ෙදකක ඉලක්කයක් තිෙබනවා. ෙම් ඉලක්කය 
අපට ජය ගත හැකියි. විෙශේෂෙයන් තාක්ෂණය ගැන කථා කරන 
විට නියමිත ආකාරෙයන් separate කරන, කමානුකූලව ෙවන් 
කරන කමෙව්ද වාෙග්ම තවත් කම ෙලෝකෙය් තිෙබනවා.  
උදාහරණයක් ෙලස bio-gasification වාෙග් systems තිෙබනවා. 
ඒ කියන්ෙන් කුණුවලින් ජීව වායුව නිෂ්පාදනය කරලා ඒ හරහා 
විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කරන කම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙලෝකෙය් තවත් තැන්වල කියනවා ෙම්ක ෙපොෙහොරක් හැටියට 
භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ෙම් ගැන වාද විවාද 
තිෙබනවා. ෙම් ෙපොෙහොරවල විෂ රසායනික දව්ය තිෙබන නිසා 
කාබනික තාක්ෂණය ගැන හිතන අපට ෙම්ක ෙහොඳ නැහැ කියලා 
විවාද තිෙබනවා. නමුත් ෙම් සියලු ෙද්වල් ගැන ෙහොඳ විවාදයක් 
තුළින්, ෙහොඳ සංකල්ප ඇතිව සාකච්ඡා කෙළොත් විවිධ කම හරහා 
ෙම් කුණු කන්ද අයින් කර ගන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා. 
එෙහම කෙළොත් තමයි ෙම් පශ්නය විසඳන්න හැකියාව 
ලැෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව, "ෙකොළඹ කුණු අපට එපා." කියන 
කථාව හැම තැනම කියන්නට ගත්ෙතොත් අපට ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න බැරි ෙවනවා. එෙහම ෙනොෙවයි, "ෙකොළඹ කුණු අපට 
ෙදන්න." කියන තැනට ජනතාවෙග් මතය ෙවනස් කරන්නට අපට 
පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ.  

කැළිකසළ එකතු කරන අෙප් සෙහෝදරවරු ෙකොෙහොමද ෙම් 
කුණු ටැක්ටර්වල යන්ෙන්? අපි දැකලා තිෙබනවා කුණු ටැක්ටරය 
යන විට ඇවිදෙගන යන සමහර අය නහය වහ ගන්නවා. නමුත් 
අෙප් ඒ සෙහෝදරවරු අපි ෙවනුෙවන් කුණුකසළ ටික එකතු 
කරනවා. නහය වහෙගන ෙනොෙවයි ඒ අය  කුණු එකතු කරන්ෙන්, 
ඒ ෙම්ක සමාජයට විය යුතු ෙසේවාවක් සහ විය යුතු කාර්යයක් 
වශෙයන් සලකලයි.  

ඇත්තටම ජනතාව තමන්ෙග් ෙගවල්වල තිෙබන කුණු ටික 
එළියට දාලා තමයි කියන්ෙන්, " නැහැ, නැහැ. අපට ෙම් හඳ ඉවසා 
ගන්න බැහැ." කියලා. ෙලෝකයත් සමඟ ෙම් කමෙව්ද ෙවනස ්විය 
යුතු තැනට අපි තල්ලු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු 
ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමාත්, අෙප් ගරු පාඨලී චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමාත් ඇතුළු සියලුම ඇමතිවරු එකතුෙවලා ෙම් පශ්නය 
ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ විසඳයි කියන දැඩි බලාෙපොෙරොත්තුවක් අපට 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා එතුමන්ලාට අවශ්ය ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා 
පාර්ථනා කරමින්, මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 
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[අ.භා. 6.48] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාවට පිළිතුරු දීමට ලැබීම 
මම භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු විජිත ෙහේරත් 
මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී මට 
සභාෙව් රැඳී සිටීමට ෙනොහැකි වීම ගැන මෙග් කනගාටුව පකාශ 
කරනවා. 

අද මට කින්නියා පෙද්ශෙය්  ෙඩංගු වැඩසටහනකට සහභාගි 
වීමට සිදුවීම නිසා තමයි ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන අවස්ථාෙව්දී  සභාවට පැමිණීමට ෙනොහැකි වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුණු කියන්ෙන් ජාතික 
පශ්නයක් බව මම මුලින්ම පකාශ කරන්නට ඕනෑ. අපි පාෙද්ශීය 
වශෙයන් ෙම් පශ්නය ෙදස බැලුෙවොත් එයට විසඳුමක් ෙසොයන්න 
බැහැ. හැම තැනම කියනවා "පිට කුණු අපට එපා" කියලා. අද 
ෙලෝකෙය් තාක්ෂණයත් එක්ක කුණු විශාල සම්පතක් ෙවලා 
තිෙබනවා. බලශක්තිය නිපදවීෙම්දී කුණු භාවිත කරනවා. ඒ නිසා 
අද ෙනොෙයක් දියුණු නගර තුළ කුණු පතිචකීයකරණය සිදු 
ෙවනවා. හැබැයි, ලංකාෙව් කුණු කළමනාකරණෙය් තිෙබන 
අඩුපාඩු නිසා  යම් තැනක කුණු කන්දක් දැක්කා නම් ඒ පෙද්ශෙය් 
ජීවත් වීෙමන් මානසික සහ ශාරීරික පීඩාවට ලක් ෙවනවාය කියන 
භය, සැක ජනතාව තුළ ඇති ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා ෙමවැනි කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ගම්පහට පමණක් ෙනොෙවයි, ෙපොදුෙව් මුළු 
ලංකාව ෙවනුෙවන්ම ඉදිරිපත් කළා නම් අපට ෙම් පශ්නය පිළිබඳ 
ආකල්පය මීට වඩා ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. එතුමා ගම්පහ 
පෙද්ශෙය් පශ්න දන්නවා. ගම්පහ පෙද්ශෙය් කුණු පශ්නය ඉතාම 
බැරෑරුම් තත්ත්වයකට පත් වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජා ඇල 
පෙද්ශයට කුණු ෙගන යාමට ගත් තීන්දුව නිසා ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව තුළ ෙලොකු භයක් සැකයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් මම වගකීෙමන් කියනවා, ජනතා කැමැත්ත 
නැතිව අපි ෙකොහාටවත් කුණු ෙගන ෙගොස් දමන එක එතරම් 
ශුභදායක නැහැයි කියලා. යම් පෙද්ශයකට කුණු අරෙගන 
ගිහිල්ලා දමලා පතිචකීයකරණය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා නම් මුලින්ම ජනතා ආකල්පය ෙවනස් කිරීමට අපි සියලු 
ෙදනාම කැපවිය යුතුයි.  

අද ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරුන්ම කියනවා, ෙම් කුණු 
කන්ද නිසා ජනතාවට විශාල හානියක් සිදු ෙවනවාය කියලා. 
නමුත් අද ෙලෝකෙය් කිසිම සමාජීය ෙහෝ ශාරීරික  බලපෑමකින් 
ෙතොරව  තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා පතිචකීයකරණ කියාවලිය සිදු 
වන නිසා අප සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ජනතා ආකල්පය ෙවනස් 
කරලා සුදුසු තැනකට ෙම් පතිචකීයකරණ වැඩසටහන ෙගන යා 
යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. අෙප් ගරු ආශු මාරසිංහ 
මන්තීතුමා පැහැදිලි කළා වාෙග්ම පාෙද්ශීය වශෙයන් පමණක් ෙම් 
පශ්නය දිහා බලන්න එපා. ෙම්ක ජාතික පශ්නයක්. අප සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් වැඩසටහන ඉදිරියට ෙගන යා යුතුයි. 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මුතුරාජෙවල ෙමටික් ෙටොන් 400ක් 
පතිචකීයකරණය කිරීෙම් වැඩ සටහනක් ෙකරී ෙගන යනවා. ඒ 
වාෙග්ම  මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශය සහ 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය කුණු කසළ 

කළමනාකරණය කිරීම සහ පළාත් පාලන ආයතන මඟින් 
ෙකොම්ෙපොස්ට් ෙපොෙහොර සෑදීෙම් වැඩසටහන් දියත් කිරීම කළ 
යුතුයි. නමුත් අද අපි පළාත් පාලන ආයතන දිහා බලනෙකොට ඒ 
සඳහා අවශ්ය ෙසේවක සංඛ්යාව නැහැ. අවශ්ය කරන වාහන නැහැ. 
ඒ පශ්න සම්බන්ධෙයනුත් අපි අවශ්ය කටයුතු කළ යුතුයි. 
ෙකොරියානු ආධාර යටෙත් අපට ෙකොම්පැක්ටර් යන්ත 100කට 
වඩා ලැෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ කුණු සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරනෙකොට ෙකොළඹ නගර සභාව  ෙපෞද්ගලික අංශයට 
අවුරුදු හතරක ෙකොන්තාත්තුවක් දී තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. 
මම ෙකොළඹ නගරය තුළ සංචාරයක ෙයෙදනෙකොට අවුරුදු 75ක් 
80ක් වන කාන්තාවන් කම්කරුවන් හැටියට  වැඩ කරනවා 
දැක්කා. ඒ නිසා සමහර අවස්ථාවල  ෙම් කුණු කසළ 
කළමනාකරණය කිරීෙම්දී ෙලොකු අඩුපාඩු සිදු ෙවනවා. ඒ අඩුපාඩු 
සකස් කිරීමට අෙප් අමාත්යාංශෙය් පූර්ණ දායකත්වය ලැෙබනවා.  

ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා නිෙයෝජනය කරන ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ සංඛ්යාත්මක වශෙයන් විශාල ෙනොවූවත් සෑම 
විටම ජනතාවට බලපාන ගුණාත්මක පශ්න ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් 
කිරීම ගැන ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග් සතුට පකාශ කරන අතර, අපි 
ෙම් පශ්නය ෙදස ෙද්ශපාලන ෙභ්දෙයන් ෙතොරව බැලිය යුතු බව 
කියා සිටිනවා. ගරු කවින්ද ජයවර්ධන මැතිතුමා එතුමාෙග් බල 
පෙද්ශයට කුණු ෙගන ඒම ගැන ඉතාමත් කනගාටුෙවන් ඉන්න 
බව අපි දන්නවා. නමුත්  පාෙද්ශීය වශෙයන් බලන්ෙන් නැතිව 
සියලු ෙදනාම එක තැනකට ෙගනැල්ලා කැමැත්ෙතන් ෙම් 
පශ්නයට විසඳුමක් ෙසවිය යුතුය කියන එක තමයි අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මතය වන්ෙන්.  

අද වන විට ආගමික නායකයන් ෙමයට විෙරෝධතාව පකාශ 
කරනවා. සිවිල් සමාජය විෙරෝධතා පකාශ කරනවා. ඒ නිසා ෙම් 
පශ්නය දිගින් දිගටම උග වන තත්ත්වයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම, මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්ද දිහා බලන ෙකොට එහි කුණු 
කසළ කළමනාකරණයක් සිදු ෙවලාම නැහැ. ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට විශාල අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියන එක 
මා වගකීමකින් පකාශ කරනවා. අතීතෙය් පටන් එහි කුණු කන්ද 
හරියාකාරව කළමනාකරණය කළා නම්, අද ෙම් ජනතා 
විෙරෝධතාව තිෙබන්ෙන් නැහැ කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරනවා.  

මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්ෙද් පශ්නය මීට වඩා සාර්ථකව 
කළමනාකරණය කරමින් එහි පරිපාලනය හරියාකාරව ෙගන යාම 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න අපි ෙහට ෙකොළඹ නගර සභාව 
කැඳවලා තිෙබනවා. ෙම් කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව්දී ගරු 
මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනා මා ඉතාමත් වගකීමකින් 
සලකා බලා, ෙම් පශ්නයට ෙකටි කාලීන හා දිගු කාලීන විසඳුමක් 
ෙසවීමට අපි කැපවී කියා කරනවා කියන එක නැවත වතාවක් මා 
වගකීෙමන් පකාශ කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
කසළ පතිචකීකරණ වැඩසටහනකට ෙමොන පෙද්ශයකවත් 

ජනතාව අකැමැති ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම නිශ්චිත වැඩ සටහනක් 
තිෙබනවා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ, ජාතික වශෙයන් ඒ වැඩ 
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සටහන ස්ථාපිත කරන්න. ඒක තමයි අෙප් ස්ථාවරය.  පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්, ජනශූන්ය පෙද්ශයකට ෙම් කුණු බැහැර කරන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි කියන එකයි. ෙම් කුණු බැහැර කරන්ෙන් 
ජනාකීර්ණ පෙද්ශයකටයි. අපට ඕනෑ තරම් ජනශූන්ය පෙද්ශ 
ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ජා ඇල, ඒකල කියන ජනාකීර්ණ 
පෙද්ශවලටම යා යුතු නැහැ. ඔන්න ඔතැන තමයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාෙග් කාර්ය භාරය වන්ෙන් ඒ 
සඳහා ජනශූන්ය පෙද්ශයක් ෙසොයා ගැනීමයි. ඒකට ඕනෑ තරම් 
පෙද්ශ තිෙබනවා.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු මන්තීතුමා ෙලෝක පවණතාව දිහා බලන ෙකොට 
ජනාකීර්ණ පෙද්ශවලත් ෙම්ක සාර්ථකව කරලා තිෙබනවා. 
ෙම්ෙක් හරි වැරදි ගැන මම තර්ක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අද ෙලෝකෙය් පධාන නගරයන්හි 
ජනාකීර්ණ පෙද්ශවලත්, කිසිම සමාජ පශ්නයක් ඇති ෙනොවන 
විධියට ෙම් කසළ පතිචකීකරණය සාර්ථකව කරලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, අද අෙප් ජනතාවෙග් ආකල්පය දිහා බලන ෙකොට 
ආකල්පමය ෙවනසක් කිරීමටත් අපට සිදු ෙවනවා. ඔබතුමා කියන 
කථාෙව්ත් සත්යයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා අහන්ෙන්, ජනාකීර්ණ 
පෙද්ශයක ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන් ඇයි කියලායි. හැබැයි, අද 
ෙලෝකය දිහා බලන ෙකොට ජනාකීර්ණ පෙද්ශවලත් ඉතාමත් 
සාර්ථකව ෙම් පතිචකීකරණ වැඩසටහන් කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා කියන එකත් මම ෙම් සභාවට මතක් කිරීමට කැමැතියි. 
නමුත්, ෙම් කටයුත්ත සම්බන්ධෙයන් ජනතා විෙරෝධතා එන 
ෙකොට, ජනතාව තුළ භයක් සැකයක් ඇති ෙවන අවස්ථාවකදී ෙම් 
කටයුත්ත ඒ පෙද්ශයට ෙගනයාම සුදුසු නැහැ කියන එකත් මම 
වගකීමකින් පකාශ කරනවා. හැබැයි, ෙම් රෙට් එකතු වන කුණු 
සම්බන්ධෙයන් ජනතාව තුළ ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කිරීමට 
ෙම් සභාෙව් සියලුම මන්තීවරුන් බැඳී සිටිනවා කියන එකත් මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී වගකීමකින් පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ජා - ඇල, ඔෙත්කැෙල් පෙද්ශයට කුණු ෙගනියනවාද, ඒක 

නතර කරනවාද කියලා ගරු ඇමතිතුමා අවසාන වශෙයන් 
කියන්න. ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙම්කට විරුද්ධයි. ඔබතුමා කිව්වා, 
ජනතාවෙග් කැමැත්තක් නැතිව ෙම්ක කරන්ෙන් නැහැ කියලා. 
ඉතා පැහැදිලිව ජනතාව ෙම්කට විරුද්ධයි. ඒ නිසා ෙම් ව්යාපෘතිය 
නතර කරනවාද, නැද්ද කියලා ඔබතුමා කියන්න. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, ජා - ඇල පෙද්ශෙය් වැඩසටහන මෙග් 

අමාත්යාංශය යටෙත් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. මෙග් අමාත්යාංශෙය් 
කාර්ය භාරය කසළ කළමනාකරණය කිරීමයි. බස්නාහිර පළාෙත් 
කුණු පතිචකීකරණය සහ බැහැර කිරීම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙමගාෙපොලිස් අමාත්යාංශය තමයි පූර්ණ වගකීමක් බාර ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, ෙම්ක ආණ්ඩුව ගත් පතිපත්තිමය 
තීන්දුවක්. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඍජු උත්තරයක් ෙදන්න මට 
බැහැ. නමුත්, ජනතාව විෙරෝධතාව පකාශ කරන ෙකොට ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ආකල්පමය ෙවනසක් ෙනොකර ඒ 
පෙද්ශෙය් එම වැඩසටහන ෙනොකළ යුතුයි කියන එක මෙග් මතය 
බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වගකීෙමන් පකාශ කරනවා. 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 6.58ට, 2016 මාර්තු 08 වන 

දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 මාර්තු මස 23 වන බහසප්තින්දා 
පූ.භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.  

அதன்ப  பி.ப. 6.58 மணிக்குப் பாரா மன்றம், அதன  2016 
மார்ச் 08ஆந் திகதிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 மார்ச் 23, 
வியாழக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 6.58 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 23rd March, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament 
of 08th March, 2016. 
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[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා] 
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  

பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m., 
MR. DEPUTY SPEAKER  [THE  HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 
 
 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් වාර්තා 

ඉදිරිපත් කරමි. 
 
(i) 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා උසස ්තාක්ෂණ අධ්යාපන 

ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(ii) 2013 වර්ෂය සඳහා ඌව ෙවල්ලසස් විශව්විද්යාලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

(iii) 2013 වර්ෂය සඳහා කැලණිය විශව්විද්යාලෙය් පුරාවිද්යා 
පශච්ාත් උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(iv) 2014 වර්ෂය සඳහා විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් තිසහ්ය වැනි වාර්ෂික වාර්තාව; 

(v) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙප්රාෙදණිය විශව්විද්යාලෙය් කෘෂි 
විද්යා පශච්ාත් උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(vi) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ විශව්විද්යාලෙය් ෙද්ශීය 
ෛවද්ය විද්යා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(vii) 2014 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ විශව්විද්යාලෙය් ෛජව 
රසායන, අණුක ෛජවෙව්ද හා ෛජව තාක්ෂණ 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

(viii) 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ශී ජයවර්ධනපුර 
විශව්විද්යාලෙය් කළමනාකරණ පශච්ාත් උපාධි 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තා. 

ෙමම වාර්තා අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “1968 
අංක 45 දරන එක්සත් ජාතීන්ෙග් 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 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, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1) මාතෙල්, උඩසග්ිරිය, අඹන්ෙපොල, අංක 57 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඊ.එම්.පී.ඒ.ජී.එන්.අයි.බී. ඒකනායක 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) මාතෙල්, රාහුල මාවත, අංක 1/17 දරන සථ්ාන ෙයහි පදිංචි 
ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්.බී. කුමාරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
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, පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

නවය මම ඉදිරිපත් කරමි. 
 

(1) මීගහතැන්න, ලිහිණියාව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.එස.්ෙක්. 
ගමෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

839 840 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

(2) වැලිපැන්න, මාවතෙගොඩ, "ඉෂාර නිවස" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එච්.එම්.ඩී. නිමල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) බදුරලිය, ජිනාරාම මාවත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ. 
කරුණාෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) මීගහතැන්න, ෙකොක්කුඹුර, "ධම්මික" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ෙක්.ටී. චන්දනී ජයලත් මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5) ෙදොඩන්ෙගොඩ, ගංඉම, මවුන්ට් ෙලෝරන්සව්ත්ත, අංක 12 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්. ඇල්ෆඩ් පනාන්දු මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) මතුගම, ඕවිටිගල, ගංකන්ද, "ෙසෞම්ය" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එස.්ඒ.ඩී.ඩී. පියංගනී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(7) බදුරලිය, හැඩිගල්ල ජනපදය, වීරසිංහ කන්ද යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි සුමනාවතී වීරසිංහ මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(8)  බදුරලිය, ජිනාරාම මාවත, අංක 420/1 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ටී.ඒ. නිලන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(9) අගලවත්ත, කිතුල්ෙගොඩ, පුංචිෙහේන යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
යූ.එච්. මැගී මහත්මියෙගන් 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 
 
 

සූර්ය බල විදුලිය උත්පාදනය : පගතිය 
சூாிய சக்தி மின் ற்பத்தி: ன்ேனற்றம் 

SOLAR POWER GENERATION  : PROGRESS 

 
982/’16 

3. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
 (மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
 (The Hon. Ajith Mannapperuma) 

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (3) : 

 

(අ) (i) සූර්ය බලය උපෙයෝගී කරෙගන ශී ලංකාෙව් 
උත්පාදනය කරනු ලබන විදුලිබල පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) පුරවැසියන් විසින් තම නිෙවසව්ල ෙහෝ ව්යාපාරික 
ෙගොඩනැගිලිවල සවිකරනු ලැබූ සූර්ය ෙකෝෂ 
මඟින් නිෂ්පාදනය කර ජාතික පද්ධතියට දිනකට 
එකතු කරනු ලබන විදුලිබල පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) සූර්ය බලය මඟින් විදුලිය නිෂ්පාදනය ෙකෙරහි 
දක්වා ඇති සැලකිල්ල අඩුවීමට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (iv) සූර්ය බලෙයන් විදුලිය උත්පාදනය කර එම විදුලිය 
ජාතික පද්ධතියට එකතු කරනු ලබන තම 
පාරිෙභෝගිකයන්ට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ය 
විසින් ලබා දී ඇති සහන කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) சூாிய சக்திையப் பயன்ப த்தி இலங்ைகயில் 
உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற மின்சாரத்தின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) பிரைசகள் தம  களில் அல்ல  வியாபார 
நிைலயங்களில் ெபா த்தி ள்ள சூாியக் கலங் 
களின் லம் உற்பத்தி ெசய்  ேதசிய ைற 
ைமக்கு ஒ  நாளி ள் ேசர்க்கின்ற மின்சாரத்தின் 
அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) சூாிய சக்தியி டாக மின்சாரம் உற்பத்தி 
ெசய்தல் ெதாடர்பில் ெச த்தப்ப கின்ற கவனம் 
குைறவைடதற்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) சூாிய சக்தியி டாக மின்சாரத்ைத உற்பத்தி 
ெசய்  அந்த மின்சாரத்ைத ேதசிய ைற 
ைமக்குச் ேசர்க்கின்ற தம  பாவைனயாளர் 
க க்கு இலங்ைக மின்சார சைப வழங்கி ள்ள 
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the  Minister  of  Power  and  Renewable  
Energy:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the amount of electricity generated in Sri 

Lanka using solar  power;  

 (ii) the amount of electricity produced and 
added to the national grid per day by 
citizens who have installed solar cells in 
their homes or commercial buildings;   

 (iii) the reason for the lack of interest towards 
producing electricity using solar power; and 

 (iv) the reliefs granted by the Ceylon Electricity 
Board to its  consumers who generate 
electricity using solar power and add it to 
the national grid?  

(b) If not, why?   
 

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, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා 
ෙදනවා.  

841 842 

[ගරු  පාලිත  ෙතවරප්ෙපරුම  මහතා] 
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(අ) (i) සූර්ය බලය උපෙයෝගී කරෙගන උත්පාදනය කරනු 
ලැබූ සම්පූර්ණ විදුලිබල පමාණය ගිගාෙවොට්     
28.67 කි. 

 (ii) නිෙවසව්ල ෙහෝ ව්යාපාරික ෙගොඩනැඟිලිවල සවි 
කරනු ලැබූ සූර්ය ෙකෝෂ මගින් නිෂ්පාදනය කර 
ජාතික පද්ධතියට දිනකට එකතු කරනු ලැබූ 
විදුලිබල පමාණය සාමාන්ය අගයක් ෙලස 
ෙමගාෙවොට්78.05 කි. 

 (iii) සූර්ය බලය මඟින් විදුලිය නිෂ්පාදනය ෙකෙරහි 
දක්වා ඇති සැලකිල්ල අඩු වීමට පහත සඳහන් 
ෙහේතුන් බලපෑ හැකිය. 

  *  සූර්ය ෙකෝෂ සඳහා දැරීමට සිදුවන මූලික 
ආෙයෝජනය හා සූර්ය ෙකෝෂ මඟින් ඒවාෙය් 
ආයු කාලය තුළ ලැෙබන විදුලි පමාණය 
සැසඳීෙම්දී ඒකකයක මිල, සාම්පදායික ජනන 
පභවවලට සාෙප්ක්ෂව ඉහළ අගයක් ගැනීම. 

  * සූර්යාෙලෝකය පතනය වීම ඒකාකාරී ෙනොවීම 
නිසා ජනනය වන විදුලිය පමාණය ෙවනස ්වීම 
ෙහේතුෙවන් පද්ධතිෙය් සථ්ායිතාව පවත්වා 
ගැනීමට බලපෑම් ඇති කළ හැකි වීම. 

 (iv) සූර්ය බලෙයන් විදුලිය උත්පාදනය කර එම විදුලිය 
ජාතික පද්ධතියට එකතු කරනු ලබන 
පාරිෙභෝගිකයන්ට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
විසින් ලබා දී ඇති සහන පහත සඳහන් පරිදි  ෙව්. 

 

  *   2016 වර්ෂෙය් අග භාගය වන විට විදුලි එක් 
ඒකකයක් සඳහා සාමාන්ය විකුණුම් මිල රු. 
15.80ක් වුවත් සූර්ය ෙකෝෂ මඟින් නිෂ්පාදනය 
කර ජාතික විදුලි පද්ධතියට එකතු   කරන එක් 
ඒකකයක් (KWh) සඳහා රු. 23.10ක මුදලක් 
ෙගවීම. 

  *   සූර්ය ෙකෝෂ මඟින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන 
පාරිෙභෝගිකයින් හා විදුලිබල පද්ධතියට 
සම්බන්ධිත කුඩා සූර්ය බල නිෂ්පාදකයින් 
විසින් උත්පාදනය කරනු ලබන විදුලිය සීමා   
පැනවීමකින් ෙතොරව විදුලිබල මණ්ඩලය 
විසින් මිලදී ගැනීම. 

  *   2017 අය වැය ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම. 

       විදුලි පාරිෙභෝගිකයන් තම නිවාස/ පරිශවල 
වහල මත ඉදි කරන සූර්ය විදුලි බලාගාර සඳහා 
ණය ෙපොලී සහන ලබා දීම. 

     සහන 

I.  ලබාෙදන ණය ෙපොලී සහනය මාසික 
විදුලි බිල රු. 2,000/-කට වඩා වැඩි 
ගෘහසථ් පාරිෙභෝගිකයින් සඳහා 
පමණක් සීමා ෙනොෙකොට සියලුම 
ගෘහසථ් පාරිෙභෝගිකයින් සඳහා 
කියාත්මක කිරීම. 

II.  රජෙය් ෙහෝ ඕනෑම ෙපෞද්ගලික 
බැංකුවකින් ෙම් සඳහා ලබා ගන්නා 
ණය සඳහා ණය ෙපොලී සහනය ලබා 
දීම. 

III.  ණය ෙපොලී සහනය ලබා දීමට ෙයෝජිත 
ණය මුදෙල් සීමාව රු. 150,000 සිට රු. 
350,000ක් දක්වා වැඩි කිරීම. 

IV.  ණය මුදල සඳහා ෙගවන ෙපොලී සහනය 
ණය ලබා ගන්නා ෙපොලී 
අනුපාතිකෙයන් සියයට 50 ෙහෝ උපරිම 
ණය ෙපොලී සහනය සියයට 6ක් යන 
ෙදෙකන් අඩු අගයක් ලබා දීම. 

 

* දැනට කියාත්මක වන සූර්ය බල සංගාමෙය් පගතිය.  

 
සූර්ය බල  සංගාමය 

 

 

(ආ)   අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න තිබුණත්, ගරු 

ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් සභාෙව් ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන් පශ්න 
සෘජුව ඇසීෙම් ෙනොහැකියාවක් තිෙබනවා. ෙකෙසේවුවත්, ෙමම 
පශ්නය සඳහා ලබා දී ඇති පිළිතුරු ෙහේතුෙවන් මා හට පැන නැඟී 
ඇති ගැටලු ගරු අමාත්යතුමා ෙවත ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිනවා. මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා සූර්ය බලය අෙප් රටට- 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්න. ෙද්ශනයක් කරන්න එපා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, සූර්ය බලය  රටට අවශ්ය 

ෙදයක්. නමුත්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඒ සඳහා ගන්නා 
කියාදාමය පිළිබඳව අපට පශ්න තිෙබනවා. එම නිසා මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කර සිටින්ෙන්,  අඩුම තරෙම් 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් කාර්යාල සඳහාවත්  සූර්යබලය 
උපෙයෝගී කරෙගන  ජනතාවට සමීප ෙසේවාවක් සපයා එය නව 
කමෙව්දයක් බවට පත් කරන්න කියන එකයි.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳ අදහසක්. ආදර්ශවත් ෙවන්න කියලායි කියන්ෙන්. 
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  සූර්ය බල 
සංගාමයට 
ෙපර 
පගතිය 

සූර්ය බල 
සංගාමයට පසු 
පගතිය 

සූර්ය බල 
සංගාමෙයන් 
පසු සමස්ත 
සංඛ්යාව 

  2012-2016 
සැප්තැම්බර් 

2016 
(සැප්.-
ෙදසැ) 

2017 
(ජන.-
ෙපබ.) 

2016 සැප්.- 
2017.02.28 

අලුෙතන් 
එකතු කරන 
ලද ධාරිතාව 
(M.W) 

43.9 8.3 3.4 11.7 

පාරිෙභෝගික 
සංඛ්යාව 
(පද්ධති) 

5,924 1,646 724 2,370 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
පාර්ලිෙම්න්තුව සූර්ය බල ශක්තියට ෙගන යන්න අපට 

පුළුවන්. ඒ සඳහා ජනතාවට වගකිවයුතු ආයතනයක් හඳුන්වා දී 
තිෙබනවාද?   විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තවත් ෙකොටසක් වශෙයන්  
යම් branch එකක් හඳුන්වා දී තිෙබනවාද? සූර්යබල ශක්තිය ලබා 
ගැනීෙම්දී වගකීමකින්  කියාකර, නිවාස සූර්යබල ශක්තියට ෙයොමු 
කිරීම සඳහාත්, ඒ උපකරණ ගැන වගකීමක් ගන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයක් හඳුන්වා දී තිෙබනවාද?  

වර්තමානය ෙවනෙකොට ෙකොපමණ කියා මාර්ග ගත්තත් 
ජනතාව ෙමයට සමීපවී නැති බව අපි දකිනවා. ජනතාව අතරට 
සූර්ය බලශක්තිය යාම සඳහා යම් නව කමෙව්දයක් කියාත්මක 
කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතාම කාෙලෝචිත, වැදගත් 

ෙයෝජනාවක් හැටියට අපත් එය දකිනවා. අදාළ අමාත්යවරයාෙග් 
අවධානයට අප එය ෙයොමු කරනවා. 

 
තසත්වාදය නිසා මියගිය සහ තුවාල ලැබූ 

පුද්ගලයන්: විසත්ර 
பயங்கரவாதத்தினால் மரணமைடந்த மற் ம் 

காயமைடந்தவர்கள்: விபரம் 
PERSONS KILLED AND INJURED DUE TO TERRORISM: 

DETAILS 

 
997/’16 

4. 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 - (3): 

(අ) වර්ෂ 1972 සිට 2009 දක්වා කාලය තුළදී ෙදමළෙබදුම්වාදී 
තසත්වාදය ෙහේතුෙකොට ෙගන; 

 (i) මියගිය සහ තුවාල ලැබූ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායද 
ඇතුළුව හමුදා  සාමාජිකයන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) මියගිය සහ තුවාල ලැබූ තසත්වාදින් සංඛ්යාව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) මියගිය සහ තුවාල ලැබූ සාමාන්ය ජනතාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) 1972-2009ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
தமிழ் பிாிவிைனவாதப் பயங்கரவாதம் காரணமாக, 

 (i) மரணமைடந்த மற் ம் காயமைடந்த சிவில் 
பா காப்  பைடயினர் உள்ளிட்ட இரா வ 
அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (ii)  மரணமைடந்த மற் ம் காயமைடந்த பயங்கர 
வாதிகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iii) மரணமைடந்த மற் ம் காயமைடந்த ெபா  
மக்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House during the period from 
1972 to 2009, due to the Tamil separatist terrorism
- 

 (i) the number of members in the Army 
including the Civil Security Force, who 
died and were injured separately; 

 (ii) the number of terrorists who died and were 
injured in that cause separately; and 

 (iii) the number of civilians who died and were 
injured separately? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

 

(අ) (i) 
 

 

 

 

  
  පශන්ෙයන් විමසා ඇති පරිදි තුවාල ලැබූ තිවිධ 

හමුදා සාමාජිකයන් හා සිවිල් ආරක්ෂක භටයන් 
සංඛ්යාව ගණනය කර ෙනොමැති අතර, එවකට 
ෙසේවෙය් නියුතුව සිටි සියලු ෙදනාම පාෙහේ 
ෙබොෙහෝ වාර ගණනක් විවිධාකාරෙයන් තුවාල 
ලබා ඇත. ෙම් අතුරින් ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වූ 
සංඛ්යාව ඉහත දැක්ෙව්. 

 (ii) ෙනොදනී. 

 (iii) ෙනොදනී. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

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

පශ්නය ෙමයයි. සාමාන්යෙයන් තස්තවාදි කියාවලින්, 
පහරදීම්වලින් හමුදාෙව් හා ආණ්ඩුෙව් අවධානෙයන් ෙතොරව 
තස්තවාදින්ෙගන් සාමාන්ය ජනතාවෙග් ජීවිත විනාශ ෙවන්න 

845 846 

  මියගිය  
සංඛ්යාව 

ආබාධිත 
සංඛ්යාව 

යුද්ධ හමුදාව 23,6
61 

  37,955 

නාවික හමුදාව 714       472 

ගුවන් හමුදාව   443       234 

සිවිල් 
ආරක්ෂක 
බලකාය 

  545         14 
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පුළුවන්. අපි දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ෙබෝම්බ 
පහාර එල්ල කිරීම්, ගම්මානවලට පැන පහරදීම් සිද්ධ වුණාය 
කියලා. එවැනි කියාවන් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිය සංඛ්යා ෙල්ඛන 
තබාෙගන නැද්ද, නිදහස් ලංකාෙව් ඇති වුණු මහා විනාශෙයන් 
සාමාන්ය ජනතාව කීෙදනකු මිය ගියාද, කීෙදනකු ආබාධිත වුණාද 
කියලා?  ෙමයින් අෙප් සමාජයට වුණු විනාශය පිළිබඳව, ෙබෝම්බ 
පහාරවලින්, ගම්මානවල කරනු ලැබූ සමූල ඝාතනවලින් මිය ගිය 
ගණන පිළිබඳව සංඛ්යා ෙල්ඛන නැහැයි කියලාද ඔබතුමා 
කියන්ෙන්? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එයට වග කීෙමන් යුතුව පිළිතුරක් දිය යුතු නිසා මා ෙමම 

අතුරු පශ්නය අදාළ අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරන්නම්.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
එෙහම නම් ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු 

දීම ගැන මා පින් ෙදනවා. නමුත් අදාළ විෂය භාර අමාත්යවරයා 
සිටියා නම් තමයි ෙම් අතුරු පශ්නවලින් යම් ඵලදායකත්වයක් 
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ කාරණය පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරමින් මා නිහඬ වනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 6 -1134/'16- (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලනවා. 

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

 
පුරාවිද්යාත්මක වටිනාකමකින් යුත් ස්ථාන: 

මඩකලපුව දිසත්ික්කය 
ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் ெப மதிமிக்க இடங்கள்: 

மட்டக்களப்  மாவட்டம் 
PLACES OF ARCHAEOLOGICAL VALUE: BATTICALOA 

DISTRICT  

               1225/’16 

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

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් පිහිටා ඇති 
පුරාවිද්යාත්මක වටිනාකමකින් යුත් සථ්ාන 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතරින් දැනට සංරක්ෂණ කටයුතු 
සිදුකරනු ලබන සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 වර්ෂවලදී ෙවන් කරන ලද 
මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) LTTE තසත්වාදීන් විසින් විනාශ කරන ලද 
පුරාවිද්යාත්මක වටිනාකමකින් යුත් සථ්ාන 
කවෙර්ද; 

 (v) එම විනාශයන් පිළිබඳව තක්ෙසේරුවක් කර 
ඇත්නම්, තක්ෙසේරු වටිනාකම ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (vi) එම විනාශයන් සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවර 
ෙගන තිෙබ්ද; 

 (vii) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)    ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்ைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள 
ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் ெப மதிமிக்க 
இடங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  இடங்களில் தற்ேபா  ேபணல் 
பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற இடங்கள் 
யாைவ; 

 (iii) இதற்காக 2015 மற் ம் 2016ஆம் ஆண் களில் 
ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iv) L T T E  பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்ட 
ெதால்ெபா ளியல் ாீதியில் ெப மதிமிக்க 
இடங்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  அழி கள் பற்றிய மதிப்பீெடான்  
ெசய்யப்பட் ப்பின், மதிப்பீட் ப் ெப மதி 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (vi) ேமற்ப  அழி கள் ெதாடர்பாக சட்ட நடவ க் 
ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (vii) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயானேதார் 
அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா;  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked the Minister of Education:  
 

(a) Will he inform this House- 
 (i) how many places of archaeological interest 

are located in the Batticaloa District; 
 (ii) in how many places conservation activities 

are being undertaken out of the aforesaid 
sites; 

 (iii) what amounts were allocated in the years 
2015 and  2016  for this purpose, 
separately;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv)  what places of archaeological interest were 
destroyed by the LTTE terrorists; 

 (v) if an assessment of such destruction has 
been done, what the estimated value is, in 
respect of each site separately;  

 (vi) whether legal measures have been taken in 
respect of those destructions; and  

 (vii) whether he will submit a comprehensive 
report on all above? 

(b) If not, why?  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

 

(අ) (i) ෙම් වන විට පුරාවිද්යාත්මක වටිනාකමකින් යුත් 
සථ්ාන 46ක් හඳුනාෙගන ඇත. තවදුරටත් 
ගෙව්ෂණ සිදු කරමින් පවතී. 

  විසත්ර සඳහා ඇමුණුම බලන්න. ඇමුණුම 
සභාගත* කරමි. 

 (ii) 2017 වර්ෂය තුළ කැණීම් කර සංරක්ෂණය කිරීමට 
ෙයෝජිත සථ්ාන 04කි. 

 i කුසලාන මෛල පුරාවිද්යා සථ්ානය 

 ii ෙපොණ්ඩුකච්ෙච්න පුරාවිද්යා සථ්ානය 

 iii පුළුකුණාව පුරාවිද්යා සථ්ානය 

 iv කරදියනාරු පුරාවිද්යා සථ්ානය 

 (iii) 2015 හා 2016 වර්ෂ සඳහා සංරක්ෂණ 
කටයුතුවලට මුදල් ෙවන් කර ෙනොමැත. 

 (iv)  දැනට හඳුනාෙගන ඇති පරිදි සථ්ාන 05කි. 

 i කුසලාන මෛල පුරාවිද්යා සථ්ානය 

          ii විෙව්කානන්දපුරම් නටඹුන් භූමිය  

          iii   කදිරෙව්ලි පුරාවිද්යා සථ්ානය 

          iv   ෙපොණ්ඩුකච්ෙච්න පුරාවිද්යා සථ්ානය 

                        v     කන්නපුරම් පුරාවිද්යා සථ්ානය 

 (v) එම විනාශයන් පිළිබඳව තක්ෙසේරු කර ෙනොමැත. 

 (vi) නැත. 

         (vii)  දැනට පවතින ෙතොරතුරු ඇසුරින් වාර්තාවක් ලබා 
දිය හැකි ෙව්. සම්පූර්ණ ගෙව්ෂණය අවසන් කළ 
පසු පූර්ණ වාර්තාවක් ලබා දිය හැකිය.  

 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පළමුවන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමා ෙවන්න. මා හදිසිෙය් 

කලබලෙයනුයි ෙම් ස්ථානයට ආෙව්. පශ්නයක් අසන්න සූදානම් 
ෙවලා ෙනොෙවයි හිටිෙය්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කලබල ෙවන්න එපා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ගරු විමල් වීරවංශ 

මන්තීතුමාෙග් දියණියෙග් පශ්නයක් නිසායි එෙහම වුෙණ්. ඇය 
ඊෙය් රාතීෙය් ඇයෙග් ජීවිතය පිළිබඳ පශ්නයකට මුහුණ දීපූ නිසා 
මම එළිවනතුරු නිදිවරලා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඇය ෙවනත් 
ස්ථානයකට යවලායි මා ෙමතැනට ආෙව්. ඒ ෙශෝචනීය අවස්ථාව 
ගැනත් ඔබතුමාට කියන ගමන් මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 
අහන්නම්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවර ෙගන 
තිෙබනවාද කියලා මා ඔබතුමාෙගන් අහලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
මඩකලපුව දිස්තික්කය ඇතුළු දිස්තික්ක ගණනාවක් 
සම්බන්ධෙයන් මා ෙම් පශ්නය අහනවා. 

ඒ සම්බන්ධෙයන් සිදු කරන ලද තක්ෙසේරු වටිනාකම පිළිබඳව 
ෙහෝ ඒ සම්බන්ධ නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබතුමා පමාණවත් 
පැහැදිලි කිරීමක් කර නැහැයි කියන එකයි මෙග් අදහස. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වන කුමන ෙහෝ වාර්තාවක් ෙමොනවෙග් කාල 
වකවානුවක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකිද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙම් පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන්, එම විනාශයන් 

සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද කියායි. එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදීන් විසින් සිදුකළ පුරාවිද්යාත්මක වටිනාකමින් යුත් 
ස්ථානවල විනාශය පිළිබඳ නීතිමය පියවර කාට විරුද්ධවද ගත 
යුත්ෙත් කියා මා දන්ෙන් නැහැ. එල්ටීටීඊ සංවිධානය කළ විනාශය  
සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා කවුරුන් 
ෙසොයාෙගනද යා යුත්ෙත් කියා දැන ගැනීමට තව දුරටත් නීති 
උපෙදස් ගත යුතුව තිෙබනවා. ඊට අමතරව ඒ සම්බන්ධෙයන් වන 
තක්ෙසේරුව අපට ලබාෙදන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු 
ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමා ෙවත ලබාෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අහන කාරණාව 

ෙම්කයි. ඔබතුමා මට සමාෙවන්න ඕනෑ. "එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් 
විසින් විනාශ කරන ලද පුරාවිද්යාත්මක වටිනාකමින් යුත් ස්ථාන 

849 850 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු   ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා] 
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කවෙර්ද" කියන ෙකොට, එවැනි ස්ථාන පිළිබඳ ෙල්ඛනයක් 
තිෙබනවා ෙන්. ඒ පිළිබඳ වාර්තා වුණු කාලවල ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොලීසිය විසින් ගත් කියාමාර්ග තිෙබනවා. අත් අඩංගුවට ගත් 
ෙද්වල් තිෙබන්න පුළුවන්, ඒ අනුව ගත් නීතිමය කියාමාර්ග 
තිෙබන්න පුළුවන්. එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් කරන ලද ෙම් 
විනාශ සම්බන්ධව රජෙය් තක්ෙසේරුවක් තිෙබනවා. මම අහන්ෙන්, 
ඉතිහාසය ඇතුළත රජෙය් පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙහෝ 
ෙපොලීසිය විසින් ෙහෝ අධිකරණ කියාමාර්ග ෙගන තිෙබනවාද, 
එෙහම නැත්නම් අරන් තිෙබන පියවර කුමක්ද කියන එකයි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2009 දී තමයි යුද්ධය 

අවසන් වුෙණ්. 2015 ජනවාරි 8වැනිදායින් පසුව තමයි අපි 
ආණ්ඩුව භාරගත්ෙත්. 

පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒ කාලය තුළ ෙම් පුරාවිද්යාත්මක 
වටිනාකමින් යුත් ස්ථාන සංරක්ෂණය කරන්න පියවර ෙගන 
ෙනොතිබීමයි. 2009 සිට 2015 දක්වා ෙම් ස්ථාන සංරක්ෂණය 
කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ්ත් නැහැ. හැබැයි, අපි දැන් ඒ 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් පටන් ගත්තා.  උතුර නැෙඟනහිර විතරක් 
ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් ඕනෑම පෙද්ශයක පිහිටා තිෙබන - ඒ ස්ථාන 
ෙබෞද්ධ ෙවන්න පුළුවන්; හින්දු ෙවන්න පුළුවන්; කෙතෝලික 
ෙවන්න පුළුවන්. - පුරා විද්යා ස්ථානයක වටිනාකම හඳුනාෙගන 
ඒවා සංරක්ෂණය කරන්න අපි ෙම් වනෙකොට විශාල වශෙයන් වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා කිව්ව කාරණය ඔබතුමාට නැවතත් 

පැටලුණා කියන එකයි මෙග් අදහස. මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. 
සමස්ත ඉතිහාසය තුළදී විනාශ කරන ලද පුරා විද්යා ස්ථාන 
තිෙබනවා. එෙසේ විනාශ කරන ලද පුරා විද්යා ස්ථාන තිෙබන බව 
ඔබතුමා පිළිගන්නවා ෙන්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
විනාශ කරන ලද පුරා විද්යා ස්ථාන තිෙබන බව ඔබතුමා 

පිළිගන්නවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙල්ඛනයක් තිෙබන බව ඔබතුමා 
දන්නවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  
 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම ෙනොෙවයි පශ්නය පටලවාෙගන තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමායි 

පශ්නය පටලවාෙගන තිෙබන්ෙන්. 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
විනාශ කරන ලද පුරා විද්යා ස්ථාන තිෙබන බව ඔබතුමා 

කිව්වා ෙන්. ඒ කාලය තුළදී ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙහෝ අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නීතිමය පියවර ෙගන නැද්ද? උසාවි 
කටයුත්තක් ෙවලා නැහැ කියලාද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම ඒ බව ඔබතුමාට පැහැදිලිව කිව්වා. ඔබතුමන්ලාෙග් 

ආණ්ඩුව පැවති 2009 ඉඳලා 2015 වනතුරු එෙහම විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා නැහැ. මට දැනට තිෙබන ෙතොරතුරු 
අනුවයි මා ෙම් කාරණා කියන්ෙන්. ඔබතුමා අහලා තිෙබනවා, 
"එම  විනාශයන් සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද" 
කියලා. ඒකට  පිළිතුර 'නැත' යන්නයි. ඒ කාලෙය් පුරා විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හිටපු නිලධාරින්ම තමයි ෙම් ෙතොරතුරු 
වාර්තා කරලා තිෙබන්ෙන්. මට ෙම් කාරණය පැටලිලා නැහැ. 
ඔබතුමා ආපසු අහනවා, "ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද" කියලා. දැනට පවතින ෙතොරතුරු ඇසුරින් 
වාර්තාවක් මට ෙදන්න පුළුවන්. ෙකොච්චර හානි ෙවලා 
තිෙබනවාද, වටිනාකම් ෙකොච්චරද කියලා ගෙව්ෂණය අවසන් කළ 
පසු සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ෙදන්න පුළුවන්. 

 2009 ඉඳලා 2015 වනතුරු ෙමොනවත් කරලා නැහැ. ඒ නිසා 
අපට දැන් එතැන ඉඳලා තමයි යන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
2009 වසෙර් ඉඳලා ෙම් කාලය වන තුරු පුරාවිද්යා ස්ථාන 

සංරක්ෂණය කරන්න ෙමොනවාවත් වැඩ පිළිෙවළක් තිබු ෙණ් 
නැහැ කියාද ඔබතුමා කියන්ෙන්?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් තිබු ෙණ් නැහැ.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය ගැන පැහැදිලි 

කර ගන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ ෙවනුෙවන් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ, ගරු 

මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්නය අහන්න ඔබතුමාට අවසාන වශෙයන් 
අවස්ථාව ෙදන්නම්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මට ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. ඉතාම වගකීමක් සහිත පශ්නයක් මම ෙම් 
අහන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, 2009දී යුද්ධය නිමා වීෙමන් පසුව, පැවතුණු 
රජය පුරා විද්යාත්මක ස්ථාන සංරක්ෂණය කර නැහැ කියා ඔබතුමා 
වගකීෙමන්ම පකාශ කරනවාද?   

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කිව්වා විධිමත් වැඩ 

පිළිෙවළක් තිබිලා නැහැ කියා. විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් තිබී නැහැ 
කියන එෙක් අදහස කිසිම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ කියන එක 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] මට උත්තරය ෙදන්න ඉඩ ෙදන්නෙකෝ. 
ඔබතුමාෙග් හිෙත් තිෙබන ෙදය ගැන මට පැහැදිලි කිරීම් කරන්න 
බැහැ.  

  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මා හිතන විධියට ෙම් පශ්නෙය් ෙකොටස් ෙදකක් තිෙබනවා. 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමා පුරා විද්යාත්මක ස්ථාන 
සංරක්ෂණය ගැන කථා කරන අතෙර්, නීතිමය පියවර ගත්තාද 
කියලාත් පශ්නයක් අසා තිෙබනවා. අවශ්ය නම් විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමාට අවස්ථාව තිෙබනවා ෙමහි නීතිමය පැත්ත ගැන 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 

නායකත්වෙයන්, අප කමිටුවක් විධියට රැස් ෙවලා පසු ගිය 
කාලෙය් ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලුවා. ඒ අනුව දැන ගත්ත කරුණු 
තමයි, ෙමම පුරාවිද්යා ස්ථාන සංරක්ෂණය කරන්න පසු ගිය අවුරුදු 
10ක, 15ක කාලෙය් සිට කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් රජෙයන් අරෙගන 
තිබුෙණ් නැහැ කියන එක. ෙකො ටින්ම කියනවා නම්, පුරාවිද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ පුරාවිද්යා ස්ථාන ෙමොනවාද කියා හඳුනාෙගන 
තිබුෙණත් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කියන්ෙන් යුද්ධෙයන් විනාශ වුණු ඒවා 

සංරක්ෂණය කරන්න?   

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ සියලු ෙද්වල් සම්බන්ධව වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ, 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්] මට තත්පරයක් 
ෙදන්න.  

දැනට මාස කීපයකට කලින් අප ෙම් සඳහා අලුත් වැඩ 
පිළි ෙවළක් පටන් ෙගන, ෙම් වන විට එම ස්ථාන හඳුනාෙගන 

තිෙබනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝගය මත සිවිල් ආරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 2,500ක් ෙම් වන විට එම කටයුතු සඳහා 
අනුයුක්ත කර තිෙබනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 12-1043/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 
කුලී පදනම මත ලබා ගත් ෙගොඩනැගිලිවල 

පවත්වාෙගන යන රාජ්ය අමාත්යාංශ  
வாடைகக் கட் டங்களில் இயங்கும் இராஜாங்க 

அைமச்சுகள்: விபரம் 
 STATE MINISTRIES OPERATED IN RENTED BUILDINGS: 

DETAILS 
 

1136/’16 
13. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
 (மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
 (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) 2015.09.01 දින සිට 2016.10.01 දින දක්වා, 

 (i) රජෙය් ෙගොඩනැඟිලිවල පවත්වාෙගන ගිය 
අමාත්යාංශ හා රාජ්ය අමාත්යාංශ කවෙර්ද; 

 (ii) කුලී පදනම මත ලබාෙගන පවත්වාෙගන යන 
රාජ්ය අමාත්යාංශ කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) කුලී පදනම මත ලබාගත් ෙගොඩනැඟිලිවල, 

 (i) මාසික කුලිය; 

 (ii) වර්ග පමාණය;  

 (iii) අත්තිකාරම් ෙගවූ මුදල හා කාලය; 

 (iv)  ෙගොඩනැඟිලි හිමිකරුවාෙග් නම හා ලිපිනය; 

  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) කුලී පදනම ෙලස ලබාෙගන ඇති ෙගොඩනැඟිලි සඳහා 
මාසිකව ෙගවන මුළු කුලී මුදල හා ෙගවා ඇති මුළු 
අත්තිකාරම් මුදල ෙකොපමණද යන්න තවදුරටත් එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2015.09.01ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 2016.10.01ஆந் 
திகதி வைர, 

 (i) அரசாங்கக் கட் டங்களில் ேபணிவரப்பட்ட 
அைமச்சுக்கள் மற் ம் இராஜாங்க அைமச்சுக்கள் 
யாைவ; 

 (ii) வாடைக அ ப்பைடயில் ெபறப்பட்  ேபணி 
வரப்ப கின்ற இராஜாங்க அைமச்சுகள் யாைவ;  

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) வாடைக அ ப்பைடயில் ெபறப்பட்ட கட் டங்களின், 

 (i )  மாதாந்த வாடைக; 
 (ii) பரப்பள ; 
 (iii) ற்பணமாகச் ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக 

மற் ம் காலப்பகுதி; 
 (iv)  கட் ட உாிைமயாளாின் ெபயர் மற் ம் கவாி; 
 தனித்தனியாக யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 

அறிவிப்பாரா?   

(இ) வாடைக அ ப்பைடயில் ெபறப்பட் ள்ள கட் டங் 
க க்கு மாதாந்தம் ெச த்தப்ப கின்ற ெமாத்த 
வாடைகப் பணம் மற் ம் ெச த்தி ள்ள ெமாத்த 

ற்பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 (ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance: 
 

(a) Will he inform this House with respect to the 
period from 01.09.2015 up to 01.10.2016- 

 (i) the Ministries and State Ministries that were 
operated in public buildings; and 

 (ii) the State Ministries that are operated in 
rented premises? 

(b) Will he also inform this House, separately with 
respect to the rented buildings - 

 (i) the monthly rent; 

 (ii) the square area; 

 (iii) the advance paid and the relevant period; 
and 

 (iv) the name and address of the owner of the 
buildings? 

(c) Will he further inform this House of the total 
amount paid per month as rent and the total 
amount paid in advance for the rented buildings? 

(d)    If not, why?    
     
   

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

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)   අමාත්යාංශවලින් ලබාගත් ෙතොරතුරු අනුව 
2015.09.01 දින සිට 2016.10.01 දින දක්වා රජෙය් 
ෙගොඩනැඟිලිවල පවත්වාෙගන ගිය අමාත්යාංශ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ඉහත අමාත්යාංශවල ෙකොටසක් කුලියට ලබාගත් 
ෙගොඩනැඟිලිවලද පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්.  

අමාත්යාංශවලින් ලබාගත් ෙතොරතුරු අනුව 2015.09.01 දින 
සිට 2016.10.01 දින දක්වා රජෙය් ෙගොඩනැඟිලි පවත්වාෙගන ගිය 
රාජ්ය අමාත්යාංශ. 
 

 

 

 

 

 

 (ii) අමාත්යාංශවලින් ලබාගත් ෙතොරතුරු අනුව, කුලී 
පදනම මත ලබාෙගන පවත්වාෙගන යන රාජ්ය 
අමාත්යාංශ 
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අංකය අමාත්යාංශය 

1. මහාමාර්ග හා උසස් අධ්යාපන * 

2. වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 

3. තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 

4. ඉඩම් 

5. පරිසර හා මහවැලි සංවර්ධන * 

6. ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

7. කර්මාන්ත හා වාණිජ* 

8. කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 

9. ආරක්ෂක 

10. අධිකරණ 

11. ආපදා කළමනාකරණ 

12. අධ්යාපන 

13. වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන 

14. මුදල් 

15. බුද්ධ ශාසන 

16. පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය 

17. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

18. රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ * 

19. ස්වෙද්ශ කටයුතු 

20. කීඩා 

21. සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 

22. ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු * 

23. විෙද්ශ කටයුතු * 

24. ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය * 

25. විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය 

අංකය රාජ්ය අමාත්යාංශය 

1. මහාමාර්ග 

2. ඉඩම් 

3. මුදල් 

4. අධ්යාපන 

5. ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

6. ආරක්ෂක 

7. උසස් අධ්යාපන 

8. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

9. වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

10. නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 

11.  වෘත්තීය පුහුණු 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

 

 

 

 

 

 

(ආ) (i) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. 

 (ii) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. 

 (iii) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. 

 (iv) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. එම ඇමුණුම දීර්ඝ එකක් 
නිසා සභාගත* කරනවා. 

 

(ඇ) කුලී පදනම මත ලබාෙගන ඇති ෙගොඩනැගිලි සඳහා 

 මාසිකව ෙගවන මුළු කුලී මුදල  -   රු. 149,698,710.53 

 ෙගවා ඇති මුළු අත්තිකාරම් මුදල   -   රු.1,006,973,805.76 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සමහර අමාත්යාංශ සඳහා කුලී පදනම මත 

ලබා ගත් ෙගොඩනැඟිලි පමාණයක් ගැන ඔබතුමා කිව්වා. ඒවාෙය් 
මාසික කුලිය කීයද කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. 
රජෙය් ෙගොඩනැගිලිවලට වඩා අඩු පමාණයක් තමයි කුලියට 
ලබාගත් ෙගොඩනැඟිලි  හැටියට තිෙබන්ෙන්.   

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ  විස්තර ෙම් ඇමුණුෙම් තිෙබනවා. ඒක ඔබතුමාට එවන්නද 

දීර්ඝ විස්තරයක් තිෙබන නිසා.  
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
රජෙය් ෙගොඩනැඟිලි ගැන කිව්වා වාෙග් ඒ ටිකත් ඔබතුමා 

කියාෙගන ගියා නම් හරි. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ ඔක්ෙකෝම කියවන්න ෙවනවා.  

ඒ ඒ අමාත්යාංශ සඳහා කුලී පදනම මත ලබා ගත් 
ෙගොඩනැඟිලිවල මාසික කුලිය ෙමෙසේයි.  

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යාංශය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 4.23යි. සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ 
අමාත්යාංශය සඳහා රුපියල් මිලියන 1.586යි. නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය සඳහා මිලියන   2.401යි. විෙශේෂ 
කාර්යභාර අමාත්යාංශය සඳහා මිලියන 1.114යි. පාථමික 
කර්මාන්ත අමාත්යාංශය සඳහා මිලියන  2.847යි. විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය සඳහා මිලියන  1.700යි.  

ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය සඳහා මිලියන 
1.719යි. පවාහන හා සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අමාත්යාංශය සඳහා 
මිලියන 4.896යි. රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් 
ෙකොටසක්  සඳහා මිලියන 2.909යි. රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් තව ෙකොටසක් සඳහා මිලියන 2.995යි. විද්යා, 
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශෙය් ෙකොටසක් සඳහා මිලියන 
3.347යි. විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශෙය් තව 
ෙකොටසක් සඳහා මිලියන 3.278යි. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යාංශය  සඳහා රුපියල් 400,000යි. විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යාංශෙය්  ෙකොටසක් සඳහා මිලියන 2.060යි. විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යාංශෙය් තව ෙකොටසක් සඳහා මිලියන 1.278යි. කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශය සඳහා මිලියන 24.570යි. ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් ෙකොටසක් සඳහා මිලියන 2.062යි. ගාමිය ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් තව ෙකොටසක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 
6.22යි. ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
ෙකොටසක් සඳහා මිලියන 1.081යි.   ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් තව ෙකොටසක්  සඳහා රුපියල් 70,000යි. 
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් ෙකොටසක් සඳහා මිලියන 3.940යි. අභ්යන්තර 
කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
තව ෙකොටසක් සඳහා මිලියන 1.233යි.   අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් තවත් ෙකොටසක් 
සඳහා රුපියල් 800,000යි. බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත්යාංශය  සඳහා මිලියන 3.432යි. වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යාංශය සඳහා මිලියන 1.669යි. ජාතික ඒකාබද්ධතා හා 
පතිසන්ධාන අමාත්යාංශය සඳහා මිලියන 1.610යි. සමාජ සවිබල 
ගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත්යාංශය සඳහා මිලියන 11.958යි. 
ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යාංශය සඳහා 
මිලියන 1.924යි. කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශය සඳහා 
මිලියන 14.05යි. නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය සඳහා මිලියන 
4.544යි. 

නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්යාංශය සඳහා   මිලියන 
1.25යි. පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්යාංශය සඳහා මිලියන 11.331යි. 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට ෙගොඩනැඟිලි ෙදකක් තිෙබනවා. 
ඉන් එකක් සඳහා මිලියන 2.184යි.  අෙනක සඳහා  මිලියන 
1.770යි. කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය සඳහා  මිලියන 1.930යි. ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංසය සඳහා     මිලියන 9.990යි. සංචාරක 
සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය සඳහා 
මිලියන 1.412යි. රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය  
(ෙකොටසක්) සඳහා රුපියල් 895,000යි. පරිසර හා මහවැලි 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය (ෙකොටසක්) සඳහා රුපියල් 925,000යි. 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය සඳහා   මිලියන 7.075යි. උසස් 
අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශය  සඳහා රුපියල් 591,048යි. 
ෙම් තමයි මාසිකව ෙගවන කුලිය.  

857 858 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක  මහතා] 

අංකය රාජ්ය අමාත්යාංශය 

1. ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

2. ළමා කටයුතු 

3. ජාත්යන්තර ෙවළඳාම 

4. කෘෂිකර්ම 

5. ජල සම්පාදන 

6. පුනරුත්තාපන හා පතිසන්ධාන 

7. නීතිය හා සාමය 

8. ජාතික ඒකාබද්ධතා 

9. විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 

10. වැවිලි කර්මාන්ත 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
දැන් ෙම් ෙල්ඛනය දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා වැඩිම කුලියක් 

ෙගවන්ෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට බව. ඒ, මාසයකට රුපියල් 
ලක්ෂ 245ක්. ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල කුලියට ගත්ෙත් ගිය අවුරුද්ෙද් 
අෙපේල් මාසෙය්. ෙම් වන විට මාස 11ක් ගතෙවලා තිෙබනවා. 
මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 245 ගණෙන් ෙගවමින් ෙගොඩනැඟිල්ල 
වහලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න නම් අදාළ අමාත්යවරයා එන්න 

ඕනෑ. මම ඒක එතුමාට ෙයොමු කරන්නම්.  

 
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 වන විට අෙප් 

අමාත්යාංශය තිෙබන්ෙන් ෙසත්සිරිපාෙය් 09ෙවනි තට්ටුෙව්, 
ඒකටයි  අපි කුලිය ෙගවන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
  ඔබතුමන්ලා  හිටිෙය්ත් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය තිබුණු 

පරිශෙය්මයි ෙන්ද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නැහැ,  ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙවනුෙවන් විස්තර ඉල්ලුවා.   

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අහලා තිබුණු පශ්නයට 

උත්තර දුන්ෙන් නැති නිසා තමයි විස්තර ඉල්ලුෙව්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ෙම් පශ්නයට උත්තර  ෙදන්න විනාඩි 7ක් ගිහින් 

තිෙබනවා. ඇමතිතුමා පැහැදිලි උත්තරයක් දුන්නා.  

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යාංශය කෘෂිකර්ම 

අමාත්යාංශ පරිශෙය්ම තිබුණා. නමුත් ඒ අමාත්යාංශය 
ෙසත්සිරිපායට ෙගන ගියා. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට අලුත් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඕනෑමයි කියලා අරෙගන, ඒකට ලක්ෂ ගණනක 
කුලියක් ෙගවමින් සහ ඒක නවීකරණයටත් තව මුදල් වියදම් 
කරමින් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ   වහලා තිෙබනවා. අපි අහන්ෙන් ඒක 
සාධාරණද?   [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කෘෂිකර්ම රාජ්ය ඇමතිතුමා ඉන්නවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උත්තරයක් 

ෙදනවාද? නැත්නම් රාජ්ය ඇමතිතුමාට කියනවාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෂය භාර රාජ්ය ඇමතිතුමා 

ඉන්නවා. මම එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල කුලියට ගැනීම සඳහා කැබිනට් පතිකාව 

දැම්ෙම් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා ෙනොෙවයි. අගමැතිතුමා තමයි 
දැම්ෙම්. අගමැතිතුමා ඒ කැබිනට් පතිකාව දමන ෙකොට ෙහේතුව 
හැටියට කිව්ෙව්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
පවත්වා ෙගන යාම සඳහා ඉඩකඩ ගන්න ඕනෑ කියන එකයි. 
තවමත් අපි ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා රැසේවන්ෙන් කමිටු 
කාමරවලයි. ඩී.පී. ජයසිංහ සමාගෙමන් ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල 
කුලියට අර ෙගන අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ වහලා තිෙබනවා. මමත් 
අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ ෙම් පශ්නය කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් 
අහනවා. ඔබතුමාවත් කැබිනට් ඇමතිතුමාවත් ෙම්කට උත්තර 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙතොරතුර හරි කියපු එක ගැන මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම අහන්ෙන් ජනතාවෙග් මුදල් ෙමතරම් 
අවභාවිත කර තිෙබද්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් කඩිනම් තීන්දුවක් 
අරෙගන - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, පශ්නය පැහැදිලියි. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர ) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා කෘෂිකර්ම 

අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා.  
සම්පූර්ණ ෙතොරතුරුත් එක්ක ඒකට මම පිළිතුරු සපයන්නම්.  

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

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
මැයි මාසයට කල් දීලා තිෙබන්ෙන්.  

    

අලි - මිනිස ්ගැටුම අවම කිරීම:  පියවර  
யாைன - மனித ேமாதைலக் குைறத்தல்: நடவ க்ைக 

MINIMIZING HUMAN-ELEPHANT CONFLICT: STEPS TAKEN 
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14.  ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
       (மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
       (The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

 තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- 
(1) 

(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ අවසන් වරට කරන ලද වන අලි 
සංගණනය අනුව රක්ෂිත හා අභය භූමිවල සිටින 
සමසත් වන අලි සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  දැනට අලි මිනිස ්ගැටුම උගව පවතින දිසත්ික්කවල 
ගාම නිලධාරි වසම් මට්ටෙම් සම්පූර්ණ වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එම ගාම නිලධාරි වසම්වල ජීවත්වන පවුල් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම පෙද්ශවල ෙගොවිතැන් කරනු ලබන ෙගොවිබිම් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015 සහ 2016 වර්ෂවල අලි මිනිස් ගැටුම අවම 
කිරීමට ගත් පියවර සඳහා වැය කරන ලද 
සමස්ත මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா: 

 

(அ) (i )  இலங்ைகயில் இ தியாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
காட்  யாைனகளின் ெதாைகமதிப்பின்ப  
ஒ க்கங்களி ம் சரணாலயங்களி ள்ள 
காட்  யாைனகளின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) தற்ெபா  யாைன - மனித ேமாதல் 
உக்கிரமைடந் ள்ள மாவட்டங்களில் கிராம 
அ வலர் பிாி  மட்டத்திலான ைமயான 
அறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iii )  ேமற்ப  கிராம அ வலர் பிாி களில் வா ம் 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv )  ேமற்ப  பிரேதசங்களில் விவசாயம் ெசய்யப் 
ப ம் விவசாய நிலங்களின் பரப்பள  யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  2015 மற் ம் 2016ஆம் ஆண் களில் யாைன - 
மனித ேமாதைலக் குைறப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட நடவ க்ைகக க்காகச் ெசல  ெசய்யப் 
பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக  யா ; 

 (ii) அதன் ைமயான அறிக்ைகையச் சமர்ப் 
பிப்பாரா;  

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  
asked  the Minister of  Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the total number of wild elephants living in 

the forest reserves and sanctuaries 
according to the last wild life census 
conducted in Sri Lanka; 

 (ii) whether he will present to this House a 
Grama Niladhari Division level 
comprehensive report in respect of districts 
in which the human-elephant conflict is 
severe at present; 

 (iii) the number of families living in those 
Grama Niladhari Divisions; and 

 (iv) the extent of farming lands in those areas 
where cultivations take place? 

(b) Will he also inform this House - 
   (i)  the total amount of money spent on the 

steps taken to minimize the human-elephant 
conflict in  2015 and 2016: and 

   (ii) whether he will present a comprehensive 
report of it? 

(c )    If not, why? 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
 

  (අ)       (i)   සමසත් වන අලි සංඛ්යාව 5,879ක් ෙව්. 

  2011 සමීක්ෂණයට අනුව  දළ වශෙයන් වන අලි 
සංඛ්යාව 5,879යි. ඒ කියන්ෙන් ජාතික උද්යානවල 
- national parksවල -  සිටින අලි සංඛ්යාවයි දළ 
වශෙයන් කියන්ෙන්. ෙම්ක හරියටම හරිද කියලා 
මම ඇහුවා. මටත් ඒ ගැන සැකයක් තිෙබනවා. අඩු 
වැඩි වශෙයන් සුළු ෙවනසක් ඇති. වන අලි 
6,000ක් වෙග් ඉන්නවා.  
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            (ii)   ඇමුණුම 1 වශෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඇමුණුම 1 
සභාගත* කරමි.  

  දිසත්ික්ක වශෙයන් සහ ගාම නිලධාරි වසම් 
වශෙයන් ඔක්ෙකොම විසත්ර ඇමුණුෙම්  
තිෙබනවා.  

 (iii) එවැනි දත්ත රැස ්කිරීමක් සිදු කර ෙනොමැත. 

 (iv) එවැනි දත්ත රැස ්කිරීමක් සිදු කර ෙනොමැත. 

(ආ) (i) සමසත් වියදම රුපියල් 844,552,450.77යි. 

 (ii)  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අලි-මිනිස් ඝට්ටනය නැති 
කරලා සංහිඳියාවක් ඇති කිරීම පිළිබඳවයි ගරු මන්තීතුමා 
පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන්. මම ඒ පශ්නයට උත්තරයක් 
ෙදන්නම්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ෙම් උත්තර ෙදන්ෙන් ගරු මන්තීතුමාෙග් 

පළමුවැනි අතුරු පශ්නයටද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අහලා තිෙබන පශ්නයට උත්තර දුන්නාට පස්ෙසේ එතුමාට 

අතුරු පශ්න අහන්න පුළුවන්. අහලා තිෙබන පශ්නයට මම තවම 
උත්තරය දීලා අවසන් නැහැ ෙන්. ගරු මන්තීතුමා අහලා තිෙබන 
පශ්නයට පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටසත් මම දැන් ලබා ෙදන්නම්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී 
අමාත්ය ධූරය බාර අරෙගන අවුරුද්දක් විතර ෙවන්ෙන්. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් අපි කරපු වැඩවලින් වන අලින්,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපට කාලය සම්බන්ධ පශ්නයක් තිෙබනවා. 

ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්න පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ගන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර සභාගත* කරන්න. ගරු 

ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අසා තිෙබන පශ්නයට මම 

පිළිතුර දීලා අවසන් නැහැ. මට ෙම් පිළිතුර ඉදිරිපත් කරන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා. ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ 

ඇමතිවරෙයක් ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමා ෙන් කලබල ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම කලබල ෙවලා නැහැ. මෙග් මුහුෙණ් තිෙබන සිනහව 

ඔබතුමාට ෙප්න්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඔබතුමා අලි-මිනිස් ගැටුම අවම කිරීමට යම්කිසි මැදිහත්වීමක් 
කරන බව අපට ෙත්ෙරනවා. ඔබතුමා අලින්ට ෙලොකු ආදරයකුත් 
දක්වනවා.  

ඒ කාරණාව පිළිබඳව ෙනොෙවයි මම අහන්ෙන්. පසුගිය අය 
වැය විවාදය අවස්ථාෙව්දී, ෙමම වැය ශීර්ෂය යටෙත් මෙග් 
කථාෙව්දී මම පැහැදිලි කළා,  අලි-මිනිස් ගැටුම සම්බන්ධව ජාතික 
පතිපත්තියක තිෙබන අවශ්යතාව පිළිබඳව.   ඔබතුමාට මතක 
ඇති, ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ඒක පිළිගත්තා. මම ඒ 
ෙවලාෙව් ඔබතුමාට පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් වනවිට 
ෙලෝකෙය් රටවල් 135ක් -ෙලෝකෙය් තිෙබන පරිසර සංවිධාන, 
ෙලෝකෙය් රටවල් ගණනාවක්- අලි-මිනිස් ගැටුම සම්බන්ධව 
පිළිගත්ත විසඳුම සඳහා ෙප්ටන්ට් බලපතය තිෙබන්ෙන් ශී 
ලංකාෙව් ෙප්ටන්ට් බලපතධාරින් ෙදෙදෙනකුට. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නය ෙමොකක්ද? 

863 864 

වර්ෂය වැය ශීර්ෂය ෙවන් කළ 
මුදල (රු.) 

වියදම් වූ මුදල (රු.) 

2015 284-1-1-8-2502 300,000,000 275,819,925.81 

2016 284-1-1-8-2502 250,000,000 239,502,262.33 

2016 284-1-1-11-2502 647,575,000 329,230,262.63 

                                                             
එකතුව 

844,552,450.77 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මෙග් පශ්නය මම අහන්නම්. ෙම් අලි-මිනිස් ගැටුම අවම කිරීම 

සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යම් කිසි සභාවක් ෙගොඩ නඟන්නය කියලා 
මම ඉල්ලීමක් කළා. නමුත් ඒ වාෙග් කියාවලියක් තවම ආරම්භ 
කරලා නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, පශ්නය පැහැදිලියි. ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මෙග් පශ්නය තමයි ඒ පියවර ගන්ෙන් කවදාද කියන එක. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මට මතකයි, මෙග් මිතයා. කාණු කපන්න ෙප්ටන්ට් 

බලපතයක් ගන්න ෙදයක් නැහැ ෙදයියෙන්. ෙමොකටද, ෙප්ටන්ට් 
බලපතයක් ගන්ෙන්? ඒ ජා - ඇල මහත්මයා කානුවක් කපනවා, 
අලින්ට එන්න බැහැ කියලා. අලියා කානුවට බැහැලා ෙගොඩ 
ෙවනවා. ඊළඟට භූමිෙය් තිෙබන වතුර හිඳිලා යනවා. ඒ 
ෙපොෙළොෙව් තිෙබන වතුර ටික අහකට ගලාෙගන යනවා. අපි 
ෙම්ක අධීක්ෂණය කළා, ගරු මන්තීතුමනි. ෙප්ටන්ට් බලපත ඕනෑ 
තරම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක පාෙයෝගිකව ෙබොරුවක්. 
මහාමාර්ග ඇමතිතුමාවත් පාරවල කානු කපන්න- එතුමාෙග් ඒ 
කාර්යය මම බැලුවා. මට මතකයි, ඔබතුමා අය වැය විවාදවලදී 
කියපු කාරණය. මම අධීක්ෂණය කළා. කරන්න ෙදයක් නැහැ. 
මමත් ෙහොඳට උදැල්ල පාවිච්චි කරපු ගෙම් මිනිෙහක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிக பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්නම්. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] ඉතින් මට උත්තර ෙදන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. සංහිඳියාව ඇති කරන්න හදන්ෙන් අලි-මිනිස්
- [බාධා කිරීමක්] ඔව්, සංහිඳියාව. [බාධා කිරීමක්] මට උත්තර 
ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න ෙකෝ.[බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි, අහන්න ෙකෝ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ෙදවන අතුරු 

පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ෙමතුමා කියන ආකාරයට ඒ ෙප්ටන්ට් බලපතධාරින්ටත් 
වඩා ෙමතුමාට විශාල දැනුමක් තිෙබන බවයි මට ෙපෙනන්ෙන්, 
ෙම් විෂයය පිළිබඳව. ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පශ්නය තමයි ෙම් 

රෙට් ෙම් දැෙවන පශ්නයට ඔබතුමා හරි ෙදන විසඳුම ෙමොකක්ද 
කියන එක.   

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විසඳුමද? භයානකම සතා තමයි කකුල් ෙදෙක් සතා; මිනිසා. 

අපි ආකමණය කරනවා, ඒ සතාෙග්- [බාධා කිරීමක්] ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ඕනෑ නම් මම "ෆිල්ම්ස්" ටිකක් ෙදන්නම්. 
ඔබතුමා බලන්න, අලියාෙග් තිෙබන කරුණාව, ෛමතිය, මතකය 
ෙමොන වාෙග්ද කියලා. අලියා පීනලා ගිහිල්ලා ග ෙඟ් ගහෙගන ගිය 
මිනිෙහක් ෙගොඩ ගන්න හැටි බලන්න. [බාධා කිරීමක්] ඉතින් 
ඔබතුමා මට කියන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා මට අවස්ථාව 
ෙදන්ෙන් නැහැෙන්. ඔබතුමා අකිල මැතිතුමාත් එක්ක වාද කළා 
වාෙග්ෙන් මෙගත් එක්කත් කථා කරන්ෙන්. මට උත්තරය ෙදන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න ෙකෝ. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] 
අයිෙයෝ, වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමපමණයි. අපි 
කම්බි ගහනවා. කම්බිය තාවකාලික ෙදයක්. ෙදහි තිෙබනවා. 
ඊළඟට, තල් ගස් තිෙබනවා. ඕනෑ නම් ෙබෝගන්විලා වැනි කටු ගස් 
සිටුවන්නත් පුළුවන්. අපි ෙදහි වැනි ආදායම් මාර්ග ලැෙබන ගස් 
හඳුන්වා දී තිෙබනවා.  

ඊළඟට, වැටහිරියා තිෙබනවා. අෙප් අලුත්ම ෙසොයා ගැනීම 
වූෙය්, අලි වැටහිරියා කන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. ෙහොඳ ෙපළවල් 
කිහිපයක් හැෙදනෙකොට ඒවාෙය්  ෙකොළවලින් නයිටජන් 
නිපදෙවනවා. දරට ෙදන්න පුළුවන්. අලි කැඩුවත් ආෙයත් 
වැෙවනවා. ෙම් වාෙග් මාර්ග තිෙබනවා. මම දැන් කියනවා, 
සංහිඳියාව ඇති කිරී ෙම් - [බාධා කිරීමක්]  ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා බාධා කරන්ෙන් නැතුව ෙම්ක අහෙගන ඉන්න. දැන් මම 
ෙම් පන්තියක ෙද්ශනයක් කරන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාලය ෙගවී ෙගන යනවා. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් උත්තරය ඉදිරිපත් 

කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් උත්තරය භාෙගට ලබා දුන්නා 
වාෙග් ෙවනවා. ෙම් ටික ඉදිරිපත් කරන්න ගත ෙවන්ෙන් විනාඩි 
ෙදකයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් - 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා සංහිඳියාව 

ගැන ඇසුවාෙන්. ඒකට තමයි උත්තර ෙදන්ෙන්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. 

865 866 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් උත්තරය ඉදිරිපත් 

කරනවා. වන අලි පහර දීමකදී මරණයට පත් වුණු අෙයකු 
ෙවනුෙවන් 2015 වසරට කලින් ෙගව්ෙව්, රුපියල් ලක්ෂයයි. මම  
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අනුමත කරෙගන ගිය 
අවුරුද්ෙද් සිට එය රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් දක්වා වැඩි කළා. දැන් 
වනවිට රුපියල් ලක්ෂ පහක් දක්වා වන්දි ෙගවනවා.  [බාධා කිරීම්] 
ඊළඟට, පහරදීමකදී සිදුවන ෙබලහීනතාවක් ෙවනුෙවන් ෙගවන 
වන්දිය වශෙයන් ඉස්ෙසල්ලා ෙගව්ෙව් රුපියල් ලක්ෂයයි. දැන් 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් ෙගවනවා. [බාධා කිරීම්] පන්තිය ඇතුෙළේ 
කෑ ගහන්ෙන් නැතුව ඔෙහොම ඉන්න. සියලුම වන්දි ෙගවීම්වලදී 
ස්තී-පුරුෂ වයස් ෙභ්දයකින් ෙතොරව හැම ෙදනාටම උපරිම වන්දි 
මුදල් ලබා දීමට කටයුතු කළා. නිවාස වන්දිය රුපියල් පනස්දහෙසේ 
සිට රුපියල් ලක්ෂය දක්වා වැඩි කළා. අවමංගල්ය කටයුතු සඳහා 
ඉස්සර ලබා දුන්ෙන් රුපියල් දසදහසයි. අපි එම මුදල රුපියල් 
තිස්දහස දක්වා වැඩි කළා. වන්දි ෙගවීෙම් පමාදය වැළැක්වීම 
සඳහා එම වන්දි ෙගවීෙම් බලය දිසාපතිවරුන්ට ලබා දී තිෙබනවා. 

 ඊළඟට, රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටියදී මරණයට පත්වන අෙප් 
නිලධාරින්ට හමුදාෙව් අයට වාෙග් ෙසේවා උසස්වීම් ලබා දීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා. අපි ඒ අයට සලකන්න ඕනෑ. වනජීවී 
සංරක්ෂණ කමයත්, බාලදක්ෂ කමයත් - Scout Movement -  මම 
අනුමත කර තිෙබනවා. ගෙම් පාසල්වල සිටින ළමුන්, තරුණ 
ළමුන් අනාගතෙය්දී ගහ- ෙකොළට, සතාට ආදරයක් දැක්වීම අවශ්ය 
නිසා Scout Movement එක කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අනුමත 
කරලා පළාත් සභා එක්කත්, ජාතික පාසල් එක්කත් ගෙම් 
ස්ථාපනය කරලා සහජීවනය ඇති කරනවා.  

ඊළඟට, අලි සංකමණ මාර්ගවල ජීවත්වන ජනතාව ඉවත් 
කිරීෙම්දී ෙගවන වන්දි මුදල වැඩි කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කරනවා. 
[බාධා කිරීම්] හදිසි ෙවන්ෙන් නැතුව ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වන අලි පහරදීමකදී සිදුවන 
මරණයකදී අසරණවන පවුල්වලට සමෘද්ධිය නැතිනම් ගරු එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් -  [බාධා කිරීම්] 
බැහැ, බැහැ. මම ෙම් ෙල්ඛනය table* කරන්ෙන්, කියවා අවසන් 
කරලා තමයි.  [බාධා කිරීම්] 

 
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) 
Order, please! ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි දැන් දිනට නියමිත 

කටයුතුවලට ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ. ෙමම පශ්නයට විනාඩි විස්සක 
කාලයක් ගත්තා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඊළඟට, ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා නිවාස වැඩ 

පිළිෙවළක් ආරම්භ කර නිවාස ලබා ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ 
වාෙග්ම, කෘෂි රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා ෙදනවා. අක්කර 
ගණනක් අලි කා දැම්ෙමොත්, ඒවාටත් වන්දි ෙගවන්න අෙප් 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා එකඟතාව පළ කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, පැහැදිලියි. [බාධා කිරීම්] Order, please! ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහපු අතුරු පශ්නයත් පැහැදිලියි. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමාෙග් පශ්නෙය් (ආ) (ii) යටෙත් විසඳුමත් අහලා තිෙබනවා. 
එම නිසා ගරු ඇමතිතුමාට අවස්ථාවක් දුන්නා.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ පශ්නය සඳහා ෙව්ලාව හුඟක් ගියා. ෙහොඳයි, ඔබතුමාෙග් 

අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බලන්න මට ෙවච්ච 

සන්තෑසිය. මම තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ඇහුෙවොත් අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු- [බාධා කිරීම්] අෙන්, මට 
වුණු විෙයෝයා. 

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

 
මස් ආනයනය : විසත්ර 

இைறச்சி இறக்குமதி: விபரம் 
IMPORTATION OF MEAT: DETAILS  
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1. ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க - மாண் மிகு த்திக பதிரண 
சார்பாக) 

 (The Hon. A. A. Wijethunga on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 
ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ      

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් වාර්ෂික පරිෙභෝජනයට අවශ්ය එළු, 
කුකුළු, ඔටු, බැටළු හා ගව මස ් පමාණය දළ 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පමාණය ශී ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කිරීමට 
හැකියාව තිෙබ්ද;  

867 868 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ආනයනය කරන්ෙන්ද;  

 (iv) ආනයනය කරන්ෙන් නම්, 2016 වර්ෂය තුළ 
ආනයනය කළ පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v) ශී ලංකාවට මස ්ආනයනය කරන පධාන රටවල් 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාව මස ්අපනයනය කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, 2016 වර්ෂය තුළ අපනයනය කළ අ (i) 
හි සඳහන් මස ් වර්ග පමාණය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 වර්ෂෙය් මස ් අපනයනෙයන් ලැබූ ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  ශී ලංකාව තුළ වාර්ෂිකව මස ් පිණිස ඝාතනය 
කරනු ලබන එළුවන්, කුකුළන් හා ගවයන් 
සංඛ්යාව දළ වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயின் வ டாந்த கர் க்குத் 
ேதைவயான ஆ , ேகாழி, ஒட்டகம், ெசம்மறி 
ஆ  மற் ம் மா  ஆகிய இைறச்சி வைககளின் 
அள  அண்ணளவாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அத்ெதாைகைய இலங்ைகயி ள் உற்பத்தி 
ெசய்வதற்கான ஆற்றல் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) இறக்குமதி ெசய்யப்ப மாயின், 2016ஆம் 
ஆண் ல் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அள  
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) இலங்ைகக்கு இைறச்சி இறக்குமதி ெசய்கின்ற 
பிரதான நா கள் எைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைக இைறச்சிைய ஏற் மதி ெசய்கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், 2016ஆம் ஆண் ல் ஏற் மதி 
ெசய்யப்பட்ட (அ)(i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
இைறச்சி வைககள் ெவவ்ேவறாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2016ஆம் ஆண் ல் இைறச்சி ஏற் மதியின் 
லம் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட வ மானம் 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைகயில் வ டாந்தம் இைறச்சிக்காகக் 
ெகால்லப்ப கின்ற ஆ கள்,  ேகாழிகள், 

மா கள் ஆகியவற்றின் எண்ணிக்ைக அண்ணள 
வாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Rural Economic Affairs: 
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the approximate quantity of  goat meat, 
chicken, camel meat, mutton and beef  
required for annual consumption in Sri 
Lanka; 

 (ii) whether it is possible to meet that 
requirement with domestic production; 

 (iii) if not, whether it is imported; 

 (iv) if it is imported, the quantity imported 
within 2016, separately; and 

 (v) the main countries from which meat is 
imported to Sri Lanka? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether Sri Lanka exports meat; 

 (ii) if so, of the quantity exported in 2016, with 
relevance to the types of meat mentioned in 
(a) (i) separately; 

 (iii) the income received through the export of 
meat in 2016; and 

 (iv) the approximate number of goats, chicken 
and cattle slaughtered for meat annually in 
Sri Lanka? 

(c) If not, why?   
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 

පිළිබඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

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

 

(අ) (i) 

 

 

 (ii) නැත. 

 (iii) ඔව්.  

මස් වර්ගය අවශ්ය පමාණය 
(ෙම. ෙටො.) 

අකුෙරන් (ෙම. ෙටො.) 

එළු මස්     1,696 එක්දහස් හයසිය අනූ 
හයයි 

කුකුළු මස් 165,000 එක් ලක්ෂ 
හැටපන්දහසයි 

ඔටු මස්           0 නැත 

බැටළු මස්       131 එකසිය තිස් එකයි 

හරක් මස්   31,625 තිස් එක්දහස් හයසිය 
විසිපහයි 

869 870 

[ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග  මහතා] 
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 (iv)  

 
 

 (v) ඕස්ෙට්ලියාව සහ නවසීලන්තය. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii)   

 

 (iii) රුපියල් මිලියන 166.9 (රුපියල් මිලියන එකසිය හැට හයයි 
දශම නවයයි) 

 (iv)    

 
 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 903/'16 - (2), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
තුනක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

මස් වර්ගය ආනයනය කළ 
පමාණය (ෙම. ෙටො.) 

අකුෙරන් 
(ෙම. ෙටො.) 

එළු මස් 297 ෙදසිය අනු 
හතයි 

ඔටු මස් 0 නැත 

බැටළු මස් 131 එකසිය තිස් 
එකයි 

හරක් මස් 85 අසූ පහයි 

මස් වර්ගය ආනයනය 
කළ 
පමාණය 
(ෙම. ෙටො.) 

අකුෙරන් (ෙම. ෙටො.) 

එළු මස්  0.008 දශම බිංදුවයි බිංදුවයි 
අටයි 

කුකුළු මස් 
නිෂ්පාදන 

1,473 එක්දහස් හාරසිය හැත්තෑ 
තුනයි 

හරක් මස් 
නිෂ්පාදන 

     67 හැට හතයි 

සත්ත්ව 
වර්ගය 

ඝාතනය කළ 
සතුන් 
පමාණය 

අකුෙරන් 
(ෙම. ෙටො.) 

එළුවන් 50,000 පනස්දහසයි 

කුකුළන් 132,000,000 මිලියන 
එකසිය තිස් 
ෙදකයි 

ගවයින් 167,000 එක්ලක්ෂ 
හැටහත් 
දහසයි 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 1004/'16 - (3), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 
 

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බන්ධනාගාර 

පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරී ම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 

 

"ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” ව්යාපෘතිය :  මූල්ය 
පභවයන් 

"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" 
க த்திட்டம்: நிதி ஏற்பா கள் 

“NEAREST SCHOOL - THE BEST SCHOOL” PROJECT: SOURCES 
OF FUNDS  

 
1288/’16 

 

8. ගරු එස.් සී. මුතුකුමාරණ මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට)  

(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 
(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. Dullas 
Alahapperuma) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) වත්මන් රජය විසින්, ෙලෝක බැංකු ආධාර ව්යාපෘති 
වශෙයන් කියාත්මක කරන බවට විශාල පචාරයක් 
ලබා දී ඇති, "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” 
ව්යාපෘතිය සඳහා මූල්ය පතිපාදන සැලෙසන 
පභවයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙලෝක බැංකුව ෙවත ඉහත කී ව්යාපෘතිය පිළිබඳව 
ශක්යතා අධ්යයනයක් ෙහෝ ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කර ඇත්නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ෙලෝක බැංකුව විසින් ඉහත කී ව්යාපෘතිය අනුමත 
කර ඇති දිනය කවෙර්ද; 

 (iv)  පිරිනමා ඇත්ෙත් ණය මුදලක්ද; ආධාරයක්ද; 
ෙනොඑෙසේනම්, පදානයක්ද; 

 (v) ඉහත (iv) හි සඳහන් මුදල ෙකොපමණද; 
 

 යන්න  එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) ඉහත ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙභෞතික හා යටිතල 
පහසුකම් නැංවීම සඳහා ෙතෝරාෙගන ඇති මාතර 
දිසත්ික්කෙය් පාසල් කවෙර්ද; 

 (ii) එම එක් එක් පාසල් සඳහා ෙවන් කරනු ලැබ ඇති 
පතිපාදනයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தினால், உலக வங்கி 
உதவிக் க த்திட்டங்களாக ெசயற்ப த்தப்ப வ 
தாகப் ெப ம் பிரசாரம் ெசய்யப்பட் ள்ள, 

"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த 
பாடசாைல" க த்திட்டத்திற்கான நிதி ஏற்பா  
கைள வழங்குகின்ற லங்கள் யாைவெயன் 
பைத ம், 

 (ii) உலக வங்கிக்கு ேமற்ப  க த்திட்டம் 
ெதாடர்பான சாத்தியக்கூ  ஆய்வறிக்ைகேயா 
அல்ல  பிேரரைணேயா ன்ைவக்கப் 
பட் ப்பின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) உலக வங்கியினால் ேமற்ப  க த்திட்டம் 
அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) வழங்கப்பட் ப்ப  கடனா; நிதி உதவியா; 
இன்ேறல், ெகாைடயா என்பைத ம்; 

 (v) ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் கீழ் ெபௗதிக மற் ம் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ேமம்ப த்த 
மாத்தைற மாவட்டத்தி ந்  ேதர்ந்ெத க்கப் 
பட் ள்ள பாடசாைலகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பாடசாைலக்கும் ஒ க்கப் 
பட் ள்ள நிதி ஏற்பா கள் தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the sources from which funds are made 

available for the project called ‘Closest 
School-the Best School’ about which the 
present Government has given immense 
publicity as being a project implemented on 
World Bank Aid; 

 (ii) if a feasibility study report or proposal has 
been presented to the World Bank on the 
above-mentioned project, the date it was 
presented; 

 (iii) the date on which the World Bank has 
approved the above-mentioned project; 

 (iv) whether it is a loan, aid or grant that has 
been granted; and 

 (v) the amount of the (iv) above? 
 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the schools in the Matara District which 
have been selected for the enhancement of 
physical and infrastructure facilities under 
the above project; and 

 (ii) the allocations made for each such school 
separately?  

 

(c) If not, why?  

 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

සභාගත* කරනවා. 

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

 
(අ) (i) ෙලෝක බැංකු ආධාර යටෙත් 2012-2017 කාල සීමාව සඳහා 

පාසල් පද්ධතිය පතිනිර්මාණය කිරීෙම් ව්යාපෘතිය (TSEP) 
කියාත්මක ෙව්. එම ව්යාපෘතිය මඟින් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය විසින් කියාත්මක කරනු ලබන "ළඟම පාසල - 
ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘතිය සඳහා පතිපාදන ෙනොසැලෙසේ. 
ෙම් සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කරනුෙය් රජෙය් ඒකාබද්ධ 
අරමුදෙලනි. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) ඒකාබද්ධ අරමුදලින් සිදු කරන පතිපාදනයකි. 

 (v) ඇමුණුම 01. 

(ආ) (i) ඇමුණුම 02. 

 (ii) ඇමුණුම 02. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 848/'16 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නය කවුරු 
ෙහෝ ගරු මන්තීතුෙමක් අසනවාද? එම පශ්නය අසන්න ගරු 
මන්තීවරෙයකු නැති නිසා- 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙවනත් දවසකට දමමු.  

873 874 

[ගරු  එස්. සී. මුතුකුමාරණ  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කාලගුණ විපර්යාස පිළිබඳ පැරිස ්සමුළුව : තීරණ 
காலநிைல மாற்றங்கள் ெதாடர்பான பாாிஸ் மாநா : 

தீர்மானங்கள் 
 PARIS CLIMATE CHANGE CONFERENCE: DECISIONS  

 

983/’16 
 

10.ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා (ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க - மாண் மிகு அஜித் 
மான்னப்ெப ம சார்பாக) 
(The Hon. A. A. Wijethunga on behalf of the Hon. Ajith 
Mannapperuma) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3): 
 

(අ) (i) 2015 වර්ෂෙය් පැවති කාලගුණ විපර්යාස පිළිබඳ 
පැරිස ්සමුළුෙව්දී ගනු ලැබූ තීරණ කවෙර්ද; 

 (ii) එකී තීරණ පිළිබඳව ශී ලංකා ජනරජෙය් 
එකඟත්වය පළකර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම තීරණ කියාත්මක කිරීම සඳහා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය 
විසින් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்  நைடெபற்ற காலநிைல 
மாற்றங்கள் ெதாடர்பான பாாிஸ் மாநாட் ல் 
எ க்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  தீர்மானம் ெதாடர்பாக இலங்ைகக் 
கு யரசின் இணக்கப்பா  ெதாிவிக்கப்பட்  

ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்தத் தீர்மானங்கைள நைட ைறப் 
ப த் வதற்கு மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க 
சக்தி அைமச்சினால் எ க்கப்ப ம் நடவ க் 
ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked  the  Minister  of  Power and Renewable 

Energy: 
 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the decisions taken at the Paris Climate 
Change Conference held in the year 2015; 

 (ii) whether the Republic of Sri Lanka has 
acceded to those decisions; and 

 (iii) if so, of the steps that will be taken by the 
Ministry of Power and Renewable Energy 
to implement those decisions? 

(b) If not, why? 

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

බලශක්ති අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) හරිතාගාර වායු විෙමෝචනය පාලනය කිරීම මඟින්, පූර්ව 
කාර්මීකරණ යුගෙය් පැවති ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය හා 
සැසඳීෙම්දී, (pre-industrial level) ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය 
ඉහළ යාම සාමන්ය අගය ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 2 (2˚ C).)ට 
අඩුෙවන් පවත්වා ෙගන යාම හා එය  ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 
1.5 (1.5  ̊C) තුළ තබා ගැනීමට සෑම උත්සාහයක් දැරීමට ශී 
ලංකාව ෙලෝක පජාව සමඟ එකඟ වී ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) බලශක්ති ක්ෙෂේතයට අදාළව, වසර 2030 වන විට 
ෙකොන්ෙද්සි රහිතව 7,202.04 Gg (Giga grams) 
පමාණයකින් හා ෙකොන්ෙද්සි සහිතව 28,808.16 
Gg පමාණයකින් හරිතාගාර වායු (GHG) 
විෙමෝචනය අඩු කිරීමට එකඟ වී ඇත. 

  එය පහත පරිදි සිදු කරනු ඇත. 

  1.  පහත පභවයන් මඟින් විදුලි බලය ජනනය කිරිම 
(වසර 2025 වන විට සමස්ත එකතුව)  

   සුළං බලය  = 589 MW 

   සූර්ය ශක්තිය  = 136 MW 

   ෛජව ස්කන්ධය = 149 MW 

   කුඩා ජල විදුලිබලාගාර= 493 MW 

   (දීර්ඝ කාලීන ජනන සැලැස්ම 2015 - 2034 ලං.වි.ම.) 

  2.  බලශක්ති ඉල්ලුම් කළමනාකරණය 

  3.  සුනිත්ය බලශක්ති පතිපත්ති වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම, 
එනම් විදුලි බල නිෂ්පාදනෙය්දී පුනර්ජනනීය 
බලක්තිය මඟින් වර්තමානෙය්දී සිදු කරන 50% 
දායකත්වය වසර 2020 දී  60%ක් දක්වා ඉහළ දැමීම 
හා ඉන් අනතුරුව එම තත්ත්වය පවත්වාෙගන යාම. 

  4.  වර්තමානෙය් පවතින දව ඉන්ධන පදනම් වූ විදුලි 
උත්පාදන බලාගාර දවිකෘත ස්වාභාවික වායුෙවන් 
(LNG) කියාත්මක වන බලාගාර බවට පරිවර්තනය 
කිරිම. 

  5.  2050දී බලශක්ති කෙෂේතෙයහ්  100%ක් පුනර්ජනනීය 
කිරීමට බලශක්ති පතිපත්ති සම්පාදන කමිටුෙව් ඇති 
වූ එකඟතාව අනුව ෙම් වන විට ජාතික බලශක්ති 
පතිපත්තිය ෙකටුම්පත් කර ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ෙව්රස ්ගඟ ව්යාපෘතිය : ඉදිකිරීම් නතර කිරීම 

ேவரஸ் கங்ைக க த்திட்டம்: நிர்மாணப் பணிகள் 
இைடநி த்தம் 

WERAS GANGA PROJECT: DISCONTINUATION OF 
CONSTRUCTION WORK               

 

   1018/’16 
 
 

11.ගරු එස.් සී. මුතුකුමාරණ මහතා (ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා ෙවනුවට) 

(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார சார்பாக) 
(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3) : 

875 876 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) ෙව්රස ් ගඟ ව්යාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු 
සුෙන්තාෙද්වී පාර දක්වා සිදු කර ෙම් වනවිට නතර 
වී ඇති බවත්; 

 (ii) ඉදිකිරීම් කටයුතු නතර කිරීම නිසා අවට පෙද්ශෙය් 
මදුරු ගහනය විශාල වශෙයන් වැඩි වී ෙඩංගු වැනි 
මාරාන්තික ෙරෝග ව්යාප්ත වී ඇති බවත්; 

 (iii)  සුෙන්තාෙද්වී පාෙර් පදිංචි සිවිල් ඉංජිෙන්රු තිසස් 
ද සිල්වා නමැති අය ෙම් පිළිබඳව මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් 
නිහාල් රූපසිංහ මහතා දැනුවත් කර ඇතත්, 
පතිඵලයක් ෙනොවූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත පියවර කවෙර්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக்  
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ேவரஸ் கங்ைக க த்திட்டத்தின் நிர்மாணப் 
பணிகள் சுேனத்ராேதவி தி வைர ேமற்ெகாள் 
ளப்பட்  இன்றளவில் நி த்தப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) நிர்மாணப் பணிகள் நி த்தப்பட்டதால் சுற்றி  
ள்ள பிரேதசங்களில் ெப மளவில் ளம் கள் 

பரவி ெடங்கு ேபான்ற உயிர்ெகால்  ேநாய்கள் 
பரவி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) சுேனத்ராேதவி தியில் வசிக்கும் சிவில் 
ெபாறியியலாளர் திஸ்ஸ டீ சில்வா என்பவர் இ  
ெதாடர்பாக மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண 
அபிவி த்தி அைமச்சின் ெசயலாளர் தி . 
நிஹால் பசிங்கைவ அறி த்தி ள்ள 
ேபாதி ம், பயென ம் கிைடக்கவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத அவர் இச் சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minster of  Megapolis  and Western 
Development: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the construction work of Weras Ganga 
Project has  discontinued by now having  
been carried out  up to Sunethradevi Road; 

 (ii) the mosquito population has greatly 
increased  and deadly diseases such as 
dengue has spread in the surrounding area 
due to the discontinuation of the  
construction work; and 

 (iii) even though a person named  Mr. Thissa de 
Silva, Civil Engineer residing at 
Sunethradevi Road, has informed Mr. Nihal 

Rupasinghe, the Secretary to the Ministry 
of  Megapolis  and Western Development, 
of this situation, it has produced no result? 

( b) Will he inform this House of the action expected 
to be taken in this regard? 

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

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 

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

 
(අ) (i) ඉදිකි◌රිීම් නතර කර නැත. 

  ව්යාපෘතිය 2013 වර්ෂෙය් ආරම්භ කර 2018 වර්ෂෙය් නිම 
කිරීම සඳහා කටයුතු ෙයොදා ඇත. 2013-2014 රුපියල් 
මිලියන 3,500ක මුදල් අමාත්යාංශ ඇපකර (Treasury 
Guarantee) ලබා දී ඇත. වර්තමාන රජය මඟින් බැංකු ණය 
මුදල් ගැනීම ෙවනුවට මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ඍජුවම මුදල් 
ලබා දී ව්යාපෘතිෙය් ඉදිරි කටයුතු කරෙගන යාමට කටයුතු 
ෙයොදා ඇත. එම ඉදිරි කටයුතු සඳහා මැනීම් කටයුතු ඇතුළුව 
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් කටයුතු දැනට සිදු කරමින් පවතී. 

 (ii) සුෙන්තාෙද්වි පාෙරන් පහළ ෙකොටෙසේ ජලාපවහන 
පද්ධතිය විධිමත්ව ඉදිෙකොට ඇති බැවින් එහි ඉහළ 
ෙකොටෙසේ වැසි ජලය එක්රැස් වී තිබීමක් සිදු විය ෙනොහැකි 
බැවින් ව්යාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා එම පෙද්ශෙය් 
මදුරු ගහනය විශාල වශෙයන් වැඩි වීමක් සිදු වී ඇති බව 
පිළිගත ෙනොහැක. එවැනි තත්ත්වයක් පෙද්ශෙය් මහජන 
ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂක විසින් පැමිණිලි ෙකොට ෙනොමැත. 

 (iii) ඉංජිෙන්රු තිස්සද සිල්වා මහතා මදුරුවන් ෙබෝවීමක් 
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් ෙමම අමාත්යාංශෙයන් විමසා 
ෙනොමැත. නමුත්, ඔහු විසින් ඉඩමක් සංවර්ධනය කිරිම 
සඳහා අවසර ලබා ගැනීමට ඉල්ලුම් පතයක් ඉදිරිපත් කර 
තිබුණි. දැනට ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය කර ෙනොමැති 
පෙද්ශෙය් ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීෙමන් වැසි ජල අපවහන 
කියාවට වන බාධාව තවත් වැඩි වන බැවින් සංවර්ධනය 
සඳහා අවසර දී ෙනොමැත. 

(ආ) අදාළ නැත. 

(ඇ) අදාළ නැත. 
 

ෙත් වගාව : මාතර දිසත්ික්කය 
ேதயிைலச் ெசய்ைக:மாத்தைற மாவட்டம் 

TEA CULTIVATION: MATARA DISTRICT  

     
    1290/’16 

15.ගරු එස.් සී. මුතුකුමාරණ මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக)  
(The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf the Hon. Dullas 
Alahapperuma) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) මාතර දිසත්ික්කෙය් ෙත් වගා කර ඇති ඉඩම් පමාණය 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිසත්ික්කෙය්, 

 (i) ෙත් ඉඩම්වලින් ලබාගත් අසව්ැන්න;  

877 878 

[ගරු  එස්. සී. මුතුකුමාරණ  මහතා] 
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 (ii) රජෙය් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාගත් ෙගොවීන් 
සංඛ්යාව;  

 (iii) ෙත් ෙගොවීන් සඳහා රජෙය් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
යටෙත් ලබා දුන් ෙපොෙහොර පමාණය; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද 
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) மாத்தைற மாவட்டத்தில் ேதயிைல பயிாிடப்பட் ள்ள 
காணிகளின் அள  எவ்வளெவன்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்  வைர 
மாத்தைற மாவட்டத்தில், 

 (i) ேதயிைலக் காணிகளி ந்  ெபறப்பட்ட 
அ வைட யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அரசாங்க உரமானியத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட 
விவசாயிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ேதயிைல விவசாயிக க்கு அரசாங்க உரமானி 
யத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட உரத்தின் அள  
யாெதன்பைத ம்; 

 ஒவ்ெவா  வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked he Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House of the total extent of 
land under tea cultivation in the Matara District? 

(b)    Will he also inform this House separately - 

 (i) the total yield received from tea 
cultivations; 

 (ii) the total number of cultivators who obtained 
the government fertilizer subsidy; and 

 (iii) the quantity of fertilizer given to tea 
cultivators under the government subsidy; 

 in the Matara District in each year from year 2013 
to 2016? 

(c) If not, why? 
 

 

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 
 

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

 

(අ) මාතර දිස්තික්කෙය් ෙත් වගා කර ඇති ඉඩම් පමාණය ෙහක්ෙටයාර 
27,878කි. 

(ආ) (i) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිස්තික්කෙය් ෙත් 
ඉඩම්වලින් ලබාගත් අස්වැන්න. 

  වර්ෂය අස්වැන්න   නිමි ෙත් පමාණය  

     (කි.ගෑ. මිලි.)  (කි.ගෑ.මිලි.) 

  2013 208.32  44.8 

  2014 205.06  44.1 

  2015 193.44  41.6 

  2016 158.56  34.1 

 (ii) වර්ෂ 2013 සිට 2015 දක්වා ෙපොෙහොර සහනාධාරය, 
වගාකරුවන් ෙවත ඍජුව ලබා ෙනොදුන් අතර විවෘත 
ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ සහනාධාර මිලට ෙපොෙහොර ලබා 
ගැනීෙම් හැකියාව තිබුණි. එබැවින් එම කාලසීමාව තුළ 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ෙපොෙහොර මිලදී ගත් ෙත් ෙගොවීන් 
සංඛ්යාව ගණනය කිරිම අපහසු වන අතර, එවැනි ගණනය 
කිරිමක් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය මඟින් සිදු වී 
ෙනොමැත. 

  2016 වර්ෂෙය් සිට ෙපොෙහොර සහනාධාරය මුදල් වශෙයන් 
ලබා දීමට කටයුතු කරන ලද අතර මාතර දිස්තික්කෙය් 
ෙගොවීන් 37,772ක් සඳහා එම සහනාධාර මුදල් ෙගවා ඇත. 

 (iii) වර්ෂ 2013 සිට 2015 දක්වා මාතර දිස්තික්කෙය් ෙත් 
ෙගොවීන් සඳහා සහනාධාර යටෙත් ලබා දුන් ෙපොෙහොර 
පමාණය ජාතික ෙපොෙහොර ෙල්කම් කාර්යාලය මඟින් 
ලබාගත් ෙතොරතුරු අනුව පහත පරිදි ෙව්. 

   වර්ෂය  ෙපොෙහොර (ෙම.ෙටො.) 

   2013  ෙතොරතුරු ෙනොමැත. 

   2014  30,153.40 

   2015  27,877.20 

  2016 වර්ෂය සඳහා සහනාධාර කමෙව්දය යටෙත් ෙපොෙහොර 
ලබා ෙනොදුන් අතර මාතර දිස්තික්කෙය් ෙත් ෙගොවීන් සඳහා 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය වශෙයන් රු.මි. 237.93ක මුදලක් 
ලබා දී ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්න. ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. එතුමා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ගරු සභාෙව් නැති 
නිසා පථමෙයන් ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමාට අවස්ථාව 
ෙදනවා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

මතුගම ජාතික පාසෙල් ෙදමළ අංශය සඳහා 
පහසුකම් සැපයීම 

 மத் கம ேதசிய பாடசாைலயின் தமிழ்ப் பிாி க்கான 
வசதிகைள வழங்கல் 

PROVISION OF FACILITIES TO TAMIL SECTION AT 
MATUGAMA NATIONAL SCHOOL 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ கல்வி 

அைமச்சர் அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்களிடம் ேகள்வி 
ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி.  

879 880 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

க த் ைற மாவட்டத்தில் மத் கம பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவி ள்ள மத் கம நகாில் எம  நாட் ன் இலவசக் 
கல்வியின் தந்ைதயான சி.டபிள் .டபிள் . கன்னங்கர 
அவர்கள  நாமத்ைதக்ெகாண்  இயங்கிவ கின்ற கன்னங்கர 
ேதசிய சிங்களப் பாடசாைல டன் இைணந்ததாக, 6ஆம் தரம் 

தல் கல்விப் ெபா த் தராதர சாதாரண தரம் வைரயிலான 
தமிழ்ப் பிாிெவான்  இயங்கி வ வதாக ம் இ  ஆரம்பத்தில் 
மாைலேநரப் பாடசாைலயாக இயங்கிவந்த நிைலயில், 
1998ஆம் ஆண்  தல் காைலேநரப் பாடசாைலயாக இயங்கி 
வ வதாக ம் ேமற்ப  ேதசியப் பாடசாைல அைமந் ள்ள 
வளவில் இந்தத் தமிழ்ப் பிாி  பாடசாைலயின் ஒ  ைலயில் 
100 x 20 அளவிலான ஒ  பைழய கட் டத்தி ம் 
அதன ேக ள்ள ஒ  தற்கா கக் கட் டத்தி ேம இயங்கி 
வ வதாக ம் இதனால்  இட ெந க்க  மிக்கதாகக் 
காணப்ப வதாக ம் கூறப்ப கின்ற .  

இதன் பிரகாரம், பைழய கட் டத்தில் 10ஆம், 11ஆம் 
தரங்கைளச் ேசர்ந்த 50க்கும் ேமற்பட்ட மாணவர்க ம் இேத 
கட் டத்தில் த ப் களால் அைமக்கப்பட்ட ஒ  ைலயில் 
8ஆம், 9ஆம் தரங்கைளச் ேசர்ந்த 40க்கும் ேமற்பட்ட 
மாணவர்க ம் கற்றல் ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாண்  
வ ம்நிைலயில், இேத கட் டத்தின் இன்ெனா  

ைலயி ள்ள சிறிய அைறயில்  அ வலகப் பணிகள், 
ஆசிாியர்களின் ேதநீர், உணவ ந்தல் ேபான்ற ெசயற்பா கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வதாக ம் கூறப்ப கின்ற . 
இதன கில் இ வைரயில் ர்த்தி ெசய்யப்படா ள்ள ஒ  
தற்கா கக் கட் டத்தில் 6ஆம், 7ஆம்  தரங்கைளச் ேசர்ந்த 
50க்கும் ேமற்பட்ட மாணவர்கள் கற்றல் ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாண்  வ வதாக ம் இதன ப்பைடயில் ெமாத்தமாக 
சுமார் 150 மாணவர்கள் கல்வி கற் வ ம் இப்பாடசாைலயில் 

ன்  ஆசிாியர்கள் மாத்திரேம கடைமயாற்றி வ வதாக ம் 
ெதாியவ கிற .  

இந்தப் பாடசாைல வரலாற்றில் இந்  சமயப் 
பாடத்திற்ெகன ஓர் ஆசிாியர் பணியில் இ ந்தேத கிைடயா  
எனக் கூறப்ப கின்ற நிைலயில், தற்ேபா  விஞ்ஞானம், 
வரலா , தமிழ் மற் ம் இந்  சமயப் பாடங்க க்ெகன 
ஆசிாியர்கள் இல்ைலெயன் ம் அேதேபான்  லக வசதிகள் 
மற் ம் இதர வசதிகள் எ ம் இங்கு கிைடயா  என் ம் 
ேமற்ப  தமிழ்ப் பாடசாைலக்ெகன தமிழ் ெமாழி ல அதிபர் 
ஒ வர் கடைமயில் இ ந் ம் சிங்களப் பாடசாைல அதிபாின் 
நிர்வாகேம இடம்ெப வதாக ம்  கூறப்ப கின்ற .  

இங்கு நில ம் ஆசிாியர்க க்கான பற்றாக்குைறைய 
நிவர்த்தி ெசய்ய கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் ெகௗரவ 
இராதாகி ஷ்ணன் அவர்கள் யற்சிெய த் , கடந்த வ டம் 
ஒக்ேராபர் மாதம் கல்வியியற் கல் ாியி ந்  ெவளிேயறிய 
8 ஆசிாியர்கைள கல்வி  அைமச்சின் லமாக நியமித்ததாக ம் 
எனி ம் அதில் ஒ வேர ம் கடைமையப் ெபா ப்ேபற்க 

ன்வரவில்ைலெயன் ம் கூறப்ப கின்ற .  

மத் கம கன்னங்கர ேதசிய சிங்களப் பாடசாைல டன் 
இைணந்  இயங்கிவ கின்ற தமிழ்ப்  பாடசாைலயில் 
மாணவர்கள் கல்வி கற்பதற்கும் ஆசிாியர்கள் கல்வி 
கற்பிப்பதற்கும் உகந்த ெபௗதிக வள வசதிகைள ம் 
சூழைல ம் ஏற்ப த் வதற்கு  நடவ க்ைக எ க்க மா? 

ேமற்ப  பாடசாைலயில் நில கின்ற ஆசிாியர்க க்கான 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு அப்பகுதிையச் சார்ந்த 
ஆசிாியர்கைள  நியமித்  உதவ மா? 

குறித்த தமிழ்ப் பிாிவின் நிர்வாகப் பணிகைள தமிழ்ப் 
பிாிவிற்கான அதிபாின்கீழ் ெகாண் வர நடவ க்ைகெய க்க 

மா? 

ேமற்ப , என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ம் எ க்கப் 
படக்கூ ய நடவ க்ைககள் ெதாடர்பிலான விளக்கங்கைள ம் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் வழங்குவார் என எதிர்பார்க் 
கின்ேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා, ඒ සඳහා අද දින පිළිතුරක් ලබා 

ෙදනවාද? 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23
(2) යටෙත් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

කළුතර දිස්තික්කෙය්, මතුගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය්, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මධ්ය විද්යාලෙය් 
ෙදමළ මාධ්ය අංශය දැනට 180x23 ශාලාෙව් පන්ති කාමර 4ක් හා 
එයට පිටින් වූ 20x20 කාමර ෙදකක් වශෙයන් පැවැත්ෙව්. එය 
පැරණි ෙගොඩනැඟිල්ලක් වුවද, ආංශික සංවර්ධනය සඳහා ෙවන් වූ 
මුදලින් සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවක් සිදු කර සෑම පන්තියක් සඳහාම 
අවශ්ය සියලුම ෙභෞතික පහසුකම් ලබාදී ඇත. තවද, පාසෙල් 
අෙනකුත් සියලුම සම්පත් ෙමම අංශය සඳහා ද ෙම් වන විට ලබාදී 
ඇත. ෙදමළ මාධ්ය අංශය පවත්වා ෙගන යනු ලබන 
ෙගොඩනැඟිල්ල අලුත්වැඩියාව සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් 
849,700ක් වන අතර, 20x10 කාර්යාල කාමරයක්ද, 20x10 
පුස්තකාල කාමරයක්ද ස්ථාපිත කර ඇත. ෙමම විද්යාලයට 
සමස්තයක් ෙලස පන්ති කාමර 28ක හිඟයක් පවතින අතර, 2016 
වසෙර්දී පන්ති කාමර 13ක ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකර 
අවසන් කර ඇත. ෙදමළ මාධ්ය අංශය සඳහා බිම් මහෙල් පන්ති 
කාමර 4ක් පමණක් ඉදිකර තිබූ 4x40 ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිල්ෙල් 
ඉතිරි කටයුතු සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශය පතිපාදන ලබාදී ඇති 
අතර, එම ව්යාපෘතිය නිම කිරීම සඳහා අවශ්ය සියලු කටයුතු ෙයොදා 
ඇත. ෙමම පාසෙල් ෙදමළ අංශෙය් පන්තිවල සමස්ත ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව 126ක් ෙව්. 6 ෙශේණිෙය් 17යි. 7 ෙශේණිෙය් 25යි. 8 
ෙශේණිෙය් 21යි. 9  ෙශේණිෙය් 21යි. 10 ෙශේණිෙය් 21යි. 11 
ෙශේණිෙය් 21යි.  

ෙමම පාසෙල් ෙදමළ මාධ්ය අංශය සඳහා පධාන ගැටලුවක්ව 
පවතින්ෙන් ගුරු හිඟයයි. අංශ පධාන ගුරු මහත්මියක් යටෙත් 
කියාත්මක වන ෙමම අංශය සඳහා දැනට පාසල් සංවර්ධන 
සමිතිෙයන් මුදල් ෙගවා ගුරුවරුන් තිෙදෙනක් ෙයොදවා ඇති අතර, 
රජෙයන් වැටුප් ලබන 4ෙදෙනක් ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කරනු 
ලබයි. ෙමම විද්යාලෙය් පවතින ෙදමළ අංශෙය් ගුරු පුරප්පාඩු 
පිළිබඳව 2016.05.24 වැනි දින විදුහල්පතිවරයාද අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය ෙවත ලිපියකින් දන්වා ඇත.  

2017 වර්ෂය සඳහා විද්යාපීඨ ගුරුවරුන් 8ෙදෙනක් පාසල 
සඳහා ලබාදී තිබුණද, එම සියලු ෙදනා උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල පදිංචිකරුවන් බැවින් ෙමම විද්යාලෙය් රාජකාරි භාර 
ෙගන ෙනොමැත. ෙකෙසේ  වුවද, 2016.09.09 දිනැති අංක. 1984 
ගැසට් පතෙය් විද්යාපීඨවලට බඳවා ගැනීෙම් පතිපත්තිය අනුව 
සියයට 50ක් දිසත්ික් කුසලතාව අනුවද, සියයට 50ක් පාෙද්ශීය 

881 882 

[ගරු  ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා  මහතා] 
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ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුවද බඳවා ගැනීමට නියමිත බැවින්, ෙමම 
පාසෙල් ගුරු හිඟය පිරවීම සඳහා එම පෙද්ශයට අයත් ගුරුවරුන් 
පත් කිරීමට පියවර ෙගන ඇත. 

එෙමන්ම, ෙදමළ මාධ්ය උපාධිධාරින් ජාතික පාසල් ගුරු 
පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමට 2017.01.20 දිනැති ගැසට් 
නිෙව්දනය මඟින් අයදුම්පත් කැඳවා ඇති බවත්, ෙදමළ මාධ්ය 
ජාතික පාසල් සඳහා ෙදමළ මාධ්ය විශාමික ගුරු භවතුන් 
ෙකොන්තාත් පදනම මත බඳවා ගැනීමට අංක 16/2641/742/042 හා 
2017.01.25 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය මඟින් අනුමැතිය 
ලැබී ඇති බවත් සඳහන් කරමි. ඒ අනුව ඉදිරිෙය්දී එම පාසෙල් ගුරු 
හිඟය පිරවීමට කටයුතු කළ හැක. ෙමම පාසල ජාතික පාසලක් 
වන බැවින් පාසෙල් විදුහල්පති යටෙත්ම ෙදමළ මාධ්ය අංශය 
පවත්වා ෙගන යන බැවින් ෙවනම විදුහල්පතිවරෙයක්   පත් කළ 
ෙනොහැකි අතර, පාසෙල් ෙදමළ මාධ්ය අංශෙය් අංශ පධාන ෙලස 
පත් කර ඇති දවිඩ ගුරු මහත්මිය යටෙත් අංශෙය් පරිපාලන 
කටයුතු පවත්වා ෙගන යනු ලබයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතා 

 
II 

 

ෙඩංගු ෙරෝගය පැතිරීම 
ெடங்கு ேநாய் பர தல்  

DENGUE OUTBREAK  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගන් 

පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් නඟන ෙමම පශ්නය අද මුළු රටම 
තිගැස්සී සිටින හා කනගාටුදායක තත්ත්වයකට පත්වී තිෙබන 
ෙඩංගු ෙරෝගය සම්බන්ධවයි. 

2017 අවුරුද්ෙද් පසු ගිය මාස තුන තුළ ෙඩංගු ෙරෝගය වැලදීම 
හා පැතිර යාම දිගින් දිගටම උත්සන්න ෙවමින් පවතී. ඒ වාෙග් අද 
වන විට දිස්තික්ක ගණනාවකම ෙරෝහල්වල ෙන්වාසික, බාහිරව 
හා අෙනකුත් ෛවද්ය මධ්යස්ථානවලින් ද පතිකාර ගැනීමට පත්ව 
ඇති සංඛ්යාව දස දහස් ගණනක් බවට පත්ව ඇත. එය ජාතික 
ෙසෞඛ්ය පශ්නයක් හා ජන ජීවිතයට  තර්ජනයක් බවට පත්ව 
තිෙබන බව ෙම් සියලු වාර්තා, පවෘත්ති කියා පානු ඇත. 

01.  දැනට රජය හා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය වාර්තා කරන ෙඩංගු 
උණ ෙරෝගය වැලඳී ඇති සංඛ්යාව නිවැරදිව ෙකොපමණද? 

 ජනවාරි, ෙපබරවාරි, මාර්තු මස අද දිනට වශෙයන් පකාශ 
කරන්ෙන්ද? 

02.  ෙම් අනුව ෙරෝගය වැලඳී දැනට ෙරෝහල්ගතව ඇති සංඛ්යාව 
දිසත්ික්ක වශෙයන් පකාශ කරනවාද? මිය ගිය සංඛ්යාව 
නිවැරදිව පකාශ කරනවාද කියන ෙද් ඉතාම වැදගත්.  

  ෙමොකද, ෙරෝගය පිළිබඳ අවෙබෝධයක් ෙනොමැතිව සමහර 
පෙද්ශවල උණ ෙරෝගෙයන් මරණයට පත් වුණාය 
කියලාත් වාර්තා කරනවා. ඒ නිසා ජන මාධ්යෙය් පළවන 
ලිපි ෙල්ඛනවලින් ෙහළිදරවු වී තිෙබන වැදගත් කරුණු 
මතයි ෙම් පශන්ය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 

03.  දැනට වාර්තා වී ඇති වැඩිම ෙඩංගු ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 
21,000යි. එයින් ෙකොළඹ දිසත්ික්කෙය් ෙඩංගු ෙරෝගීන් 
8,800ට අතිෙර්කව අනිකුත් දිසත්ික්ක හා පෙද්ශවල ෙඩංගු 
ෙරෝගීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද කියා පකාශ කරනවාද? ඒ 
විසත්ර අමාත්යාංශෙයන් ෙම් ගරු සභාවට ලබා ෙදනවාද? 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, අද 
වන විට ජාත්යන්තර වශෙයන් අලුත්ම වාර්තාවක් පළ වී 
තිෙබනවා,  “Killer At Large: The Rise Of Dengue In 
Sri Lanka”  කියලා. This is a news that is spreading in 
all the international websites.  ෙමය ඉතාම වැදගත්. ඒ 
නිසායි මා ෙම් කාරණාව අවධානයට ෙගෙනන්ෙන්. 

04.  දැන් ෙකොළඹ  ෙඩංගු ෙරෝග තත්ත්වය ෙහොඳයි කිව්වා. 
ඊටපසේසේ කින්නියා පෙද්ශෙය්  ෙඩංගු ෙරෝගය මතු වුණා. 
කින්නියා පෙද්ශෙය්  ෙඩංගු ෙරෝග තත්ත්වය ෙහොඳයි 
කිව්වා. ඊට පසේසේ තවත් පෙද්ශයක ෙඩංගු ෙරෝගය 
මතුෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා එම තත්ත්වය පාලනය කර 
ගැනීම සඳහා පතිකාර, ෙබෙහත්, ෙසේවා සැපයීම තුළින් 
බටහිර හා ෙද්ශීය ෛවද්ය කමය යටෙත් ෙගන තිෙබන 
පියවර කුමක්ද? පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා තිබීම 
නිසා මහජන නිෙයෝජිතයන් දහස ්ගණනකෙග් හා ජනතා 
සංවිධානවල සහෙයෝගය ලබා ගැනීම දුර්වලව ඇති ෙහයින් 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගන තිෙබන පියවර කුමක්ද, ගරු 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි? මීට ෙපර පළාත් පාලන ආයතනවල 
සභිකයන් මැදිහත් ෙවලා, ගමින් ගමට ගිහින් දැක්වූ 
සහෙයෝගය අද නැහැ. ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් දැනට සභාෙව් 
නැහැ. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් සභාෙව් නැහැ. ෙමන්න, 
ලංකාෙව් ෙසෞඛ්යයට ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය? 
බරපතළම උවදුරකින් මුළු ජාතියම ෙවළා ෙගන තිබියදී, 
ජාත්යන්තරවත් ෙම් ගැන වාර්තා කරද්දී ඇමතිතුමා ෙහෝ 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙහෝ තවත් නි ෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකු 
ඉන්නවා නම් ඒ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙහෝ ෙම් ගරු 
සභාෙව් නැහැ. අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් සභානායකතුමා 
ෙහෝ උත්තරයක් ෙදන්න. Do not say, "The Hon. 

Minister will reply tomorrow". -[Interruption.]  Okay, 
you will reply today. It is good because this is a very 
important national issue.   

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය ජාතික පශ්නයක්. ෙම් 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම රජය 
දැනටමත් තිකුණාමලය පෙද්ශෙය් සහ කින්නියා පෙද්ශෙය් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පියවර ෙගන තිෙබනවා. ගරු අගාමාත්යතුමාත් 
දැන් මට ඒ ගැන කිව්වා. අපි පියවර ෙගන තිෙබනවා. ෙමය අද 
ඊෙය් ඇති වුණු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. මට මතකයි, අවුරුදු 20කට 
කලින් කියුබානු තානාපතිතුමා ඇවිල්ලා, "එක්තරා කමයකින් 
කියුබාෙව් ෙඩංගු උවදුර නැති කරලා තිෙබනවා"යි කියලා කිව්ව 
බව. මා එවකට පැවැති රජෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයකු හැටියට 
කටයුතු කළා. අපි එදාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් යම් පියවර 
ගන්න  කටයුතු කළා. නමුත් තවම ෙම්ක සිද්ධ ෙවලා නැහැ.  

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ජාත්යන්තර සංචාරක ව්යාපාරයටත් ෙමය බලපානවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I agree with the Hon. Leader of the House.  The 

Cuban Government and the Cuban health authorities - 
[Interruption.] 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට "මයික්" එක ෙදන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
But, it has not been taken into consideration by this 

Government. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
That was about 20 years ago - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Are you going to make a statement on this Question 

under Standing Order No. 23 (2), Hon. Leader of the 
House? - [Interruption.] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
In the North even now - [Interruption.] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Rauff Hakeem. Are you going to add 

something on this issue? 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Sir, the Hon. Dinesh Gunawardena raised this issue. I 

must thank the Hon. Prime Minister who is in the House 
now. In fact, we raised this issue with him yesterday and 
he has made all arrangements to provide sufficient relief 
to Trincomalee. It seems to be spreading to other areas 
and we have to look at other areas as well. In fact, I must 
thank the tri forces. They have deployed almost 800 men 
in Kinniya and the surrounding areas and other voluntary 

organizations have also deployed people. They are 
cleaning that area.  Also all necessary equipment have 
been brought in and a High Dependency Unit has been 
set up in the Kinniya Hospital. That is the only one apart 
from the one at the Negombo Hospital. We must also 
thank the volunteers, doctors from other areas who have 
volunteered to come. That shows the amount of sacrifice 
those who are in our medical profession is making. They 
are going to these areas at a risk to their own lives and 
they are serving these people. So, I must also record here 
with gratitude the help rendered.   

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Thank you. ගරු අගමැතිතුමා. 
 

 

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, I would like to comment on 

what the Hon. Minister and the Hon. Leader of the House 
have said about this issue. The Government has made all 
the resources available. I endorse what the Hon. Rauff 
Hakeem said. The three services, the Police, the Ministry 
of Health, Nutrition and Indigenous Medicine and the 
Provincial Departments of Health Service are all there.  
They have got even people down from Polonnaruwa. As 
regards to Trincomalee, the resources have been given 
and they have been working on Trincomalee. Then, they 
went to Kinniya and they have gone into individual 
houses there.  

Now the disease is moving down towards Batticaloa. I 
said that we will make all the resources available there as 
well. The Hon. Minister is keeping an eye on the situation 
in Batticaloa. But, there seems to be a spread of disease. I 
mean we have to be careful. Maybe, we have been in 
Colombo, but look at what has been happening in 
Maldives where there has been Swine Flu. Bird Flu is in 
China and South Korea. I think, South Korea has ordered 
30 million chickens to be killed. China is also culling the 
birds and the meat prices there are fluctuating. So, there 
seems to be a series of epidemics that are going around 
and we will have to be more on the alert to ensure that it 
does not spread here. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Especially, when it comes to tourism, Hon. Prime 

Minister, once Malaria and Cholera used to be a problem 
here. Now, I think, people including travel advisories are 
concerned about Dengue.  

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
This is the tourist season in the Eastern Province. So, 

we want to get it under control. We should get Batticaloa 
also under control. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Thank you. අමාත්යාංශ නිෙව්දන.  කඳුරට නව ගම්මාන, 

යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්ය ගරු පලනි දිගම්බරම් 
මහතා. 
 

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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පකාශය කියවන්නද? 

සභාගත කරන්නද? 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
It is up to you, Hon. Minister.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
පකාශය සභාගත කරන්නම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You had better to make the Ministerial Statement, Hon. 

Minister. 
 
ගල්මදුර ෙකොට්ඨාසෙය් අංක 06 ජනපදෙය් 
ජනතාව මුහුණපාන ගැටලු: කඳුරට නව 
ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා 
සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
கல்ம ைர பிாிவின் 06ஆம் இலக்க 

ேதாட்டக் கு யி ப்  மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் 
பிரச்சிைனகள்: மைலநாட்  திய 

கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சாின  

கூற்   
 PROBLEMS FACED BY PEOPLE IN SIXTH 

COLONY OF GALMADURA DIVISION: 
STATEMENT BY MINISTER OF HILL COUNTRY 

NEW VILLAGES, INFRASTRUCTURE AND 
COMMUNITY DEVELOPMENT 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள,  அக்கரப்பத்தைன 

பிரேதசத்தில் ெடாாிங்டன்- கல்ம ைர பிாிவின் 06ஆம் இலக்க 
ேதாட்டக் கு யி ப்பாளர்களின் பிரச்சிைன ெதாடர்பில் என  
கவனத்திற்குக் ெகாண் வந்த யாழ்ப்பாண மாவட்ட 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
அவர்களின் ேகள்விக்கான என  பதிைல வழங்குகின்ேறன்.  

ெடாாிங்டன் -கல்ம ைர ேதாட்டத்தில் 2015ஆம் ஆண்  
ெபய்த க ம் மைழ காரணமாக ஏற்பட்ட ெவள்ளத்தில் பலர் 
பாதிக்கப்பட்டனர். அப்ேபா  என  பணிப்பின் ேபாில் 
அைமச்சின் அதிகாாிகள் அங்கு ெசன்  ேநர  ஆய்  நடத்தி, 
எனக்கு வழங்கிய தகவ ன் அ ப்பைடயில் 2016ஆம் ஆண்  
நல்லாட்சி அரசாங்க வர -ெசல த் திட்டத்தில் என  
அைமச்சுக்கு டைமப் த் திட்டத்திற்ெகன ஒ க்கப்பட்ட 
நிதியில் பாதிக்கப்பட்ட 10 கு ம்பங்க க்கு கைள 
அைமக்க நடவ க்ைக எ க்கப்பட்ட .  

ஒவ்ெவான் ம் தலா 6,50,000 பாய் ெசலவில் 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள திய 10 கள் அனர்த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடம் ைகயளிக்கப்பட்டன.  அ தவிர, 
கல்ம ைர ேதாட்டத்தில் மாத்திரமல்ல, மைலயக மக்கள் 
வா ம் பல ேதாட்டங்களி ம் சுமார் 200 வ டங்கள் 
பைழைமயான 'லயன்' கு யி ப் கேள காணப்ப கின்றன. 
அைவ வாழ்க்ைக நடத் வதற்கு உகந்தனவல்ல. மைழ 
காலங்களில் இம்மக்கள் ெபாி ம் பாதிக்கப்ப கின்றனர். 
எனேவதான் இந்த மக்கைள 'லயன்' வாழ்க்ைக ைறயி ந்  
மீட் த் தனி களில் கு யமர்த்தெவன என  அைமச்சு 

ைறயான திட்டங்கைள ன்ென த்  வ கின்ற . 
இம்மக்களின் ட் ப் பிரச்சிைனைய விைரவில் தீர்த் ைவக்க 
நாம் எதிர்பார்த் ள்ேளாம்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 19.(11) සහ 84.(x) යටෙත් ෙපෞද්ගලික 

කරුණු පැහැදිලි කිරීම.  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.   

ගරු මලිත් ජයතිලක  මන්තීතුමාත් අවස්ථාව ඉල්ලා 
තිෙබනවා. එතුමාටත් අවසර ෙදනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතාෙග් 
ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම 

மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தனவின  
ெசாந்த விளக்கம் 

PERSONAL EXPLANATION BY HON. DINESH 
GUNAWARDENA 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා  නැඟී සිටිෙය් ඉතා 

වැදගත් කාරණයක් පිළිබඳව සඳහන් කරන්නයි. එනම්, 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව, පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා පිළිබඳව, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව 
වැරදි වාර්තා රට තුළට යාම බරපතළ තත්ත්වයකට පත් වී 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙබොෙහෝ විට ෙම් බරපතළ වැරදි සිදු 
වන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉන්න කවුරු ෙහෝ ෙම් අසත්ය 
වාර්තා ෙදන නිසායි. එවැනි එක් ෙකනකු මා නම් හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා.  එයා ෙබොෙහොම කැමැතියි, ෙලෝකය වෙට් සවාරි 
යන්න. ඒ නිසා අසත්ය පවෘත්ති ෙදනවා. ෙහොයා බැලුෙවොත් ඒ 
ෙකනා කවුද කියලා දැන ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, 
ඔබතුමා නම් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඔබතුමා සතුටින් ඉන්න.  [බාධා 
කිරීම්]  නැහැ, නැහැ. කමිටුවක ඉන්න ෙකනකුයි. කමිටුෙව් 
මන්තීවරුන් ඉන්නවා; නිලධාරින් ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කලබල ෙවන්න එපා. මට ෙම් කාරණය 
කියන්න ඉඩ ෙදන්න.  ඔබතුමාවත් ෙබ්රන්නයි මා ෙම් කථා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා කථා කරන්න භයයි. ඒ නිසා අපි කථා 
කරන්න ඕනෑ.[බාධා කිරීමක්]  ඒ නිසා ඔබතුමා ඉවසීෙමන් ඉන්න. 
ඔබතුමා මෙග් පරණ මිතයා.  

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
පරණ නැහැ. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දැනුත් මිතයා. ඉදිරියටත් අවශ්යයි ඒ මිතත්වය. මා ෙම් 

කියන්න ආෙව් - [බාධා කිරීමක්]   

No. Just have a little patience. I want to explain this.  I 
have just explained to the Hon. Deputy Speaker.  ගරු 
මන්තීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා, ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමා 
මූලාසනය දරන කාරක සභා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවාෙය් 
නිලධාරින් ඉන්නවා; උපෙද්ශකෙයෝ ඉන්නවා. නිලධාරින් 
මාර්ගෙයන් ෙම් ෙතොරතුරු පිටවන බවක් නම් අපට කවදාවත් 
දැනිලා නැහැ. මම නිලධාරින් ගැන ෙබොෙහොම සාධාරණව කථා 
කරන්න ඕනෑ. පුහුණුව ලබාදී තිෙබන ආකාරය අනුව ඒ නිලධාරින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ගරු සභානායකතුමාත් දන්නවා, Constitutional 
Amendment එක සම්බන්ධෙයන් තිෙබනවා, එක් කාරක සභාවක්. 

A Constitutional Resolution was brought in to 
establish the Constitutional Assembly and a Steering 
Committee of 21 Members was appointed. That Steering 
Committee has been sitting. The UNF headed by the Hon. 
Prime Minister has 106 Hon. Members in Parliament and 
of the 21 Members in the Committee, the Prime Minister's 
Party has the majority - 11 Members. Then, the TNA, 
which has 16 Hon. Members in Parliament, has two 
Members and the JVP, which has five Hon. Members in 
Parliament, has two Members in that Committee. The 
EPDP is also a Member of the Committee. Then, there is 
the SLMC too, which has one Hon. Member in 
Parliament officially. - [Interruption.] No, Hon. Rauff 
Hakeem, you have more than one, I know. But, officially, 
the SLMC has one Hon. Member in Parliament and they 
have one Member in the Committee. Then, the Joint 
Opposition, which has 52 Hon. Members in Parliament, 
has only two Members in the Committee. The SLFP, 
which is in Government, has three Members in the 
Committee. It is quite okay. We have been participating 
irrespective of what the composition is.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
What is the point you are trying to make, Hon. 

Member? Is it that you have been participating in the 
Committee?  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I want to bring to your notice, Sir, “The Island” 

newspaper of today reports on this Committee. I have all 

my respect to “The Island” newspaper, the founder 
himself, Mr. Upali Wijewardene, had been a very good, 
close friend of mine. But, it carries an article in the 
second page titled “Constitution making : JO boycotts 
Steering Committee meeting”; reported by my good 
friend Saman Indrajith with a photograph of the Hon. 
Prime Minister. It is a long report, which I do not want to 
read through, Sir.  It states, I quote:  

“The Constitutuent Assembly Steering Committee responsible for 
preparing a draft constitutional proposal met, for the first 
time,........." 

"For the first time", Hon. Leader of the House. Then, 
it goes on to state, I quote: 

"........ without a single MP from the Joint Opposition (JO) 
yesterday with Prime Minister Ranil Wickremesinghe presiding." 

There have been so many meetings of that Committee 
where the JO had not been present, but the JO has been 
attending it right through, as much as possible.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
So, your position is, you are participating in the 

Committee and that you are not boycotting it.  Is it? 
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We are participating in it, but the happenings of the 

Committee are being reported wrongly. We do not blame 
the newspapers. Someone is giving wrong news to the 
newspapers. We have to find out how this happens 
because the Hon. Prime Minister chairs this Committee 
and it is a very serious Committee. The Hon. Leader of 
the House and I are also Members of the Committee. So, 
how can this happen? 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawrdena, I think your matter is very 

clear. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, someone who wants to go around the world must 

be interested in spreading wrong information. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Deputy Speaker, I would like to support the 

Hon. Dinesh Gunawardena’s assertion. I must say that 
their participation has been very good; the JO has been 
participating regularly. And this is the first time in the 
history of Parliament that all political parties are 
represented in the Steering Committee. For example, in 
the 70s, when the Hon. (Mrs.) Sirima Bandaranaike 
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formed a Constituent Assembly, the Tamil parties did not 
take part. In the Constitution making of President J.R. 
Jayewardene also, the Tamil parties did not take part. So, 
this is the first time that the Tamil parties are taking part 
in it actively along with the Joint Opposition and the Sri 
Lanka Freedom Party. So, this reporting has to be 
corrected. I think it is very unfair because we have been 
attending over 50 Committee meetings.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Leader of the House, the day before also I 

attended it.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I agree.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Yesterday, I had to go and join the Hon. Mahinda 

Rajapaksa at a public meeting. Today, you all have 
cancelled the Committee meeting. We did not cancel it, 
but the Hon. Prime Minister has cancelled it. So, a wrong 
report is going out to the country.  

 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I think they are trying to set fire to the constitutional 

process. So, Sir, I think you must not bring them to task, 
but at least reprimand them. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Well, the matter is very clear, Hon. Dinesh 

Gunawardena. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමය "දිවයින" පුවත් පෙත්ත් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අය 

එම පවෘත්තිය නිවැරදි කරනවා නම් ෙහොඳයි. මින් පස්ෙසේ 
ෙතොරතුරු ලබාගන්න ෙකොට, ඒ ෙතොරතුරු සපයන්නාෙගන් 
නිවැරදි ෙලස ෙතොරතුරු ලබාගන්නත් ඔවුන්ට උපෙදස් ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය 

තමයි අෙප් රටට නිදහස ලැබුණාට පසුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
සියලුම පක්ෂ සහභාගි වුණු පථම අවස්ථාව. මම ඔබතුමාට මීට 
කලිනුත් කිව්වා, 1970 ගණන්වල බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ජනරජ 
ව්යවස්ථාව හදන ෙකොට දවිඩ පක්ෂ සහභාගී වුෙණ් නැහැ; ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන ෙකොට දවිඩ 
පක්ෂ සහභාගී වුෙණ් නැහැ කියලා. නමුත්, ෙම් වතාෙව් සියලුම 

පක්ෂ එකතු වුණා. ඒ නිසා අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න 
ඉතාම ෙහොඳ අවස්ථාවක් උදාෙවලා තිෙබනවා. TNA සංවිධානය 
මධ්යස්ථ තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ෙම්ක ඉතාම ෙහොඳ 
ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. අපි ෙම් අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගන්න 
ඕනෑ. It is a golden opportunity. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා තමයි ෙම් කමිටුෙව් 

සභාපති වශෙයන් කටයුතු කරන්ෙන්. සත්ය තත්ත්වය පැහැදිලි 
කරලා පකාශයක් කිරීෙම් අවස්ථාව, එෙහම නැත්නම් 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කිරීෙම් අවස්ථාව එතුමාට තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳ වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
But, this reporting is inaccurate, as suggested by the 

Hon. Member. It is totally inaccurate because there have 
been very regular attendance by them in the Steering 
Committee. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Prime Minister is the Chairman of the 

Committee. He can make a clarification and make a 
release which covers everything. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, these people are trying to destroy the country. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ඒක 

පැහැදිලියි ෙන්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාට කියන්න අදහසක් 

තිෙබනවා. අපි ෙම් වැදගත් කාරක සභා කැ ෙඳව්වාම ඊට පැමිණි 
සභිකෙයෝ කවුද කියලා පකාශයක් නිකුත් කළාම 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙහොඳයි; මන්තීතුමන්ලාටත් ෙහොඳයි; 
කමිටුවටත් ෙහොඳයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 ඒක ෙහොඳ අදහසක්. ඒ පිළිබඳව අපි ගරු කථානායකතුමාෙග් 

සහභාගිත්වෙයන් පවත්වන පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී සාකච්ඡා 
කරලා අවසන් තීන්දුවක් ගනිමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු 
මලිත් ජයතිලක මන්තීතුමා. 
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ගරු මලිත් ජයතිලක මහතාෙග් ෙපෞද්ගලික 
කරුණු පැහැදිලි කිරීම 

மாண் மிகு ம த் ஜயதிலகவின  ெசாந்த 
விளக்கம் 

PERSONAL EXPLANATION BY HON. MALITH 
JAYATHILAKE 

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් දිනෙය් මම 

පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් නැති අවස්ථාවක ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා මා සම්බන්ධෙයන් යම් ෙචෝදනාවක් එල්ල 
කරලා තිබුණා. ඊෙය් රාතිෙය් සහ අද උෙද් වනෙකොට විද ත් සහ 
මුදිත මාධ්යවල විශාල මාධ්ය ඉඩකඩකුත් ඒ ෙවනුෙවන් ෙවන් 
ෙවලා තිබුණා. ඒ තුළින් මෙග් කීර්ති නාමයට යම්කිසි හානියක් සිදු 
ෙවලා තිෙබන ආකාරයක් මට ෙපනී ගියා. ඒ අනුව එය නිවැරැදි 
කර ගැනීම සඳහා මෙග් පැත්ෙතන් මට යම්කිසි පකාශයක් කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙනොසිටි අවස්ථාවක ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා මා 
ෙවත ඉතා බරපතළ ෙචෝදනාවක් එල්ල කරනු ලැබුවා. එමඟින් 
එතුමා පකාශ කර තිබුෙණ් නාවික හමුදාෙව් නිලධාරි පිරිසකට 
එෙරහිව දැනට සිදු ෙවමින් පවතින ෙපොලිස් අපරාධ විමර්ශනයක් 
නවතා දමන ෙලසට මා ෙපොලිස්පතිවරයාට තර්ජනයක් හා 
බලපෑමක් එල්ල කර ඇති බවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැනට අත් අඩංගුෙව් සිටින 
නාවික හමුදාෙව් බුද්ධි අංශ නිලධාරිෙයකු වන ලුතිනන් කමාන්ඩර් 
ධම්මික අනිල් මාපාෙග් ඥාතීන් පිරිසක් පැමිණ මා හට කියා සිටියා 
එම බුද්ධි අංශ නිලධාරියා ෙනොකළ වරදක් ෙවනුෙවන් අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් පිරිසක් සමස්ත විමර්ශන 
කියාවලියම ෙවනතකට හරවමින් සිටින බව. කුමක්ද, ඒ 
පරීක්ෂණය? එනම්, තරුණයන් පස් ෙදෙනකු පැහැර ෙගන 
අතුරුදහන් කිරීම සම්බන්ධෙයනුයි. මා ද ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
වැඩිදුරටත් කරුණු ෙසවීෙම්දී මා හට දැනගන්නට ලැබුණා, ඉහත 
ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සෘජු ෙචෝදනා එල්ල වී තිෙබන්ෙන් 
හිටපු නාවික හමුදාපති කරන්නාෙගොඩ මහතාෙග් ෙපෞද්ගලික 
ආරක්ෂක නිලධාරියා ෙලස කටයුතු කර තිබූ සම්පත් මුණසිංහ 
ෙහවත් ෙන්වි සම්පත් ෙවතට බව. සැබැවින්ම ෙමම තරුණයන් 
පස් ෙදනාෙග් ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් සමාජෙය් ඇති මතය හා මා 
දරන මතය අතර ෙවනසක් නැත. එය කිසිෙසේත්ම සිදු ෙනොවිය යුතු 
අපරාධයකි. 

පරීක්ෂණයට අනිසි බලපෑමක් කරමින් ෙපොලිස්පතිවරයාට 
තර්ජනය කර එම පරීක්ෂණය නතර කර දමන ෙලසට බලකර 
සිටියා යැයි කරන ලද පකාශය සම්පූර්ණෙයන්ම අසත්යයකි; 
ෙබොරුවකි. නමුත් මා විසින් ෙසොයා බලනු ලැබූ කරුණ අදාළ 
වන්ෙන් ෙවනත් සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයනි. ඒ අන් කිසිවක් ෙනොව, 
වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර තුළ තිබුණු කැබලි කරන ලද වෑන් 
රථයකට අදාළ පරීක්ෂණයකට යැයි කියමින් එම කඳවුෙර් එවකට 
සිටි බුද්ධි අංශ පධානියා වන ලුතිනන් කමාන්ඩර් අනිල් මාපා අත් 
අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධෙයනි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉහත තරුණයන් පැහැර 
ගැනීම, කප්පම් ඉල්ලා සිටීම හා අතුරුදහන් කිරීම යන සිදුවීම් හා 
බුද්ධි අංශ නිලධාරි මාපාෙග් සිදු වීම අතර කිසිදු තාර්කික, 

හරයාත්මක ෙහෝ සිද්ධිමය සම්බන්ධතාවක් ෙනොමැති බව මා 
අවධාරණෙයන් පකාශ කරමි. තරුණයන් පැහැර ගැනීමට අදාළව 
මූලික ෙචෝදනා එල්ල වී ඇති පුද්ගලයා ෙබ්රා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් යම් කුමන්තණයක් ෙම් වනවිට කියාත්මක 
ෙවමින් පවතින බවට සැක මතු ෙවනවා. ෙමම 
කුමන්තණකරුවන් විසින් උත්සාහ කරමින් සිටින්ෙන් මා විසින් 
ෙපර සඳහන් කළ වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුෙර් කැබලි කර තිබූ 
වාහනය සම්බන්ධෙයන් අත් අඩංගුවට ගත් නිලධාරියාෙග් කර 
පිටට තරුණයන් පැහැර ගන්නා ලදැයි ෙචෝදනා එල්ල වී ඇති 
අපරාධෙය් වගකීම තමන් සතු අධිකාරි බලය ෙයොදවා 
බලහත්කාරෙයන් පැටවීමයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා හට ලැබී ඇති ෙතොරතුරු 
අනුව ෙමම සිද්ධි ෙදක එකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා අපරාධ 
විමර්ශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව කිසිදු සෘජු සාක්ෂියක් ෙනොමැති 
බව පකාශ කරන අතර, තරුණයන් පැහැර ගැනීෙම් ෙචෝදනාවට 
වග කිව යුතු පධාන පුද්ගලයා නිෙදොස් ෙකොට, ඒ ෙවනුවට යුද 
සමෙය් ෙකොළඹ නගරෙය් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් දැවැන්ත කාර්ය 
භාරයක් ඉටු කළ නාවික හමුදාෙව් නිල බුද්ධි අංශ නිලධාරින් 
මතට එහි වගකීම පැවරීමට උත්සාහයක් ෙම් වන විට සිදුෙවමින් 
පවතින බව මා පකාශ කරනවා.  

මා විසින් යම් කරුණු ෙසොයා බැලීමක් සිදු කෙළේ යැයි යෙමකු 
ෙචෝදනා කරන්ෙන් නම්, එය සිදුවන්ෙන් ඉහත කී අවංක හා 
යුද්ධෙය්දී කැපවී කියා කළ බුද්ධි අංශ නිලධාරින්ෙග් පැවැත්ම 
උෙදසා බවත්, එය කිසිෙසේත්ම 'ෙන්වි සම්පත්' ෙග් කියාවන් 
සාධාරණීකරණය කිරීමට ෙහෝ ඔහු එම වගකීෙමන් නිදහස් කර 
ගැනීමට ෙනොවන බව පකාශ කරමි. විෙශේෂෙයන්ම අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමාෙග් පකාශය තුළින් ෙමම ගරු සභාවටත්, 
රෙට් ජනතාවටත් සන්නිෙව්දනය වූ වැරදි පණිවුඩය වූෙය් මා 
'ෙන්වි සම්පත්' ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින අෙයකු බවයි. එය වහා 
නිවැරදි විය යුතුයි.  

මා විස්තර කරමින් සිටින සමස්ත සිද්ධි දාමයට අදාළව කරුණු 
සලකා බලන කල ඉන් එක් පාර්ශ්වයකට අයත් වන්ෙන් යුදමය 
සමෙය් නාවික හමුදාෙව් නිල කාර්යයන්හි නිරතව සිටි බුද්ධි අංශ 
නිලධාරින්ය. ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීම හා ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටීම ශී ලංකා රජය සතු වගකීමකි.  

 මා දැඩිව විශ්වාස කරන්ෙන්ද, අප සතු ෙතොරතුරුවලට අනුව 
තහවුරු වන්ෙන්ද, ලුතිනන් කමාන්ඩර් අනිල් මාපා අයත් වන්ෙන් 
 ෙමම කුලකයට බවයි. ෙදවන පාර්ශ්වය වන්ෙන් රෙට් නීතිය 
ෙමන්ම ජාත්යන්තර මානුෂීයවාදී නීතියද අමු අමුෙව් උල්ලංඝනය 
කරමින් සිදුව ඇති තරුණයන් අතුරුදහන් කිරීෙම් සිදුවීමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කනගා ටුවට කාරණය 
ෙම්කයි. දැන ෙහෝ ෙනොදැන, නියමෙයන් ෙහෝ අනියෙමන්, සෘජුව 
ෙහෝ වකව ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් හා ආරක්ෂා කරන්ෙන් තරුණයන් පැහැර ගැනීෙම් 
ෙචෝදනාවට මූලික වූවන්ය. මා ෙහොඳින් දන්නා ආකාරයට වැලිසර 
නාවික හමුදා කඳවුර තුළ තිබී ෙසොයා ගන්නා ලද වෑන් රිෙය් 
කැබලි සමඟ තරුණයන් පස්ෙදනා පැහැර ගැනීෙම් කියාව කිසිදු 
සම්බන්ධයක් ෙනොමැත. නාවික හමුදාෙව් නිල ලියවිලි සියල්ලකම 
සඳහන් වන්ෙන් ඉහත කැබලි කර තිබූ ෙමෝටර් රථය එල්ටීටීඊ සිය 
දිවි නසා ගැනීෙම් පහාර සඳහා ෙයොදාගත් වාහනයක් බවත්, 
එෙලස කැබලි කිරීමට ෙහේතුව පුපුරන දව්ය ඉතා සූක්ෂ්ම ෙලස 
සඟවා තබා ඇත්දැයි ෙසොයා බැලීම සඳහාත් බවය.  

මා විසින් සිදු කෙළේ නාවික හමුදාෙව් නිල වශෙයන් 
කියාත්මක වූ බුද්ධි නිලධාරින් පත්ව සිටින අවාසනාවන්ත 
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තත්ත්වය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස ෙසොයා 
බැලීම පමණයි. එය වරදක් වන්ෙන් ෙකෙසේ දැයි මම ෙනොදනිමි.   

එෙසේම දැනට රෙට් පවතින මූලික නීතිය අනුවද, එනම් 
නිර්ෙදෝෂීභාවෙය් පූර්ව නිගමනය පදනම් කරෙගන සලකා බලන 
විටදීද ඔවුන් පිළිබඳ ෙසොයා බැලීම වරදක් ෙනොෙව්.   

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. කාලය ගත ෙවලායි 

තිෙබන්ෙන්.   

 
 

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
මට තව විනාඩියක පමණ කාලයක් තමයි අවශ්ය වන්ෙන්, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

මා කිසිදු ෙලසකින් ෙන්වි සම්පත් නිදහස් කර ගැනීමට ෙහෝ 
ඔහුට ඇති වරදකාරිත්වය අවම කිරීමට ෙපොලිස්පතිවරයා සමඟ 
කථා කර ෙනොමැති බව වගකීෙමන් පකාශ කරමි. අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා මට එෙරහිව කළ පකාශෙය්දී හිටපු අමාත්ය 
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා හා නාගනාදන් යන නම්ද සඳහන් කළා. නාගා 
යනු අතුරුදහන් වූ එක් තරුණයකුෙග් පියායි. ඔහු ෆීලික්ස් 
ෙපෙර්රා හිටපු අමාත්යතුමාෙග් ළඟම මිතුෙරක්. ඒ සියලුෙදනා 
දන්නවා ඇත්තටම සිදු වුෙණ් කුමක්ද යන්න. අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා ෙමෙලස ෙදෝෂාෙරෝපණ එල්ල කරන විට 
කරුණු ෙහොඳින් ෙසොයා බලා එම ෙචෝදනා එල්ල කිරීම සුදුසු යැයි 
මම ෙයෝජනා කිරීමට කැමැත්ෙතමි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා ඉහතදී 
පකාශ කළ කුමන්තණකාරි කියාවලිය මතු කරගත හැකි ෙල්ඛන 
සාක්ෂියක් -එනම්, ෙකොටුව මෙහස්තාත් අධිකරණයට අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමූහ මංෙකොල්ල විමර්ශන අංශය 
විසින් ෙගොනු කරන ලද නඩු අංක B732/9 දරන B වාර්තාව- මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරමි.  

ඒ මඟින් ෙපනී යන්ෙන් එම තරුණයන් පැහැර ගැනීෙම් 
කියාවලිෙය් මූලික වගකීම පැවෙරන පුද්ගලයාට එක් නීතියකින්ද, 
ඔහු සමඟ ෙමම පැහැර ගැනීෙම් කියාවට සම්බන්ධ වූෙය් යැයි 
ෙචෝදනා ලබන රණසිංහ ෙප්ඩිෙග් සුමිත් රණසිංහ හා 
තිලකරත්නෙග් ලක්ෂ්මන් උදය කුමාර යන ෙදෙදනාට තවත් 
නීතියකින්ද ෙචෝදනා කර ඇති අන්දමයි. ඒ අනුව ඝාතකයන්ට 
මරණ දඬුවම ලැෙබන දණ්ඩනීති සංගහෙය් 296 වගන්තිය යටෙත් 
ෙචෝදනා ෙගොනු කරන කල ෙමම තරුණයන් පැහැර ගැනීම පිළිබඳ 
මූලික ෙචෝදනාව එල්ල වන පුද්ගලයාට එම වගන්තිය යටෙත් 
කිසිදු ෙචෝදනාවක් නඟා ෙනොමැති බව ෙමම ෙල්ඛනය තුළින් 
තහවුරු ෙවයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා අවසන් වශෙයන් පකාශ 
කරන්ෙන්, ඉහත අතුරුදහන් වූ තරුණයන්ටත් දැනට සිරගතව 
සිටින ලුතිනන් ෙකොමාන්ඩර් මාපාටත් එක විට සාධාරණය ඉටු 
කරවීමට යෙමකුට අවශ්ය නම් කළ යුතු එකම කාර්යය වන්ෙන්, 
එම තරුණයන් පැහැර ගත් නාවික හමුදා නිලධාරින් නීතිෙය් 

රැහැනට හසු වන පරිදි, අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පක්ෂපාත ෙනොවී සාධාරණ විමර්ශනයක් ෙමෙහයවීම පමණක් 
වන බවයි.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. 
 
 

අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි ඔප්පු බලවත් 
අකෘතඥතාවය පදනම් ෙකොටෙගන අවලංගු 

කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත  
ைகமீட்கப்பட யாத நன்ெகாைட 

உ திகைள ைமயான நன்றியீனம் 
என் ம் ஏ வின்மீ  ைகமீட்டல் 

சட்ட லம்  
REVOCATION OF IRREVOCABLE DEEDS OF GIFT 
ON THE GROUND OF GROSS INGRATITUDE BILL 

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
 
 
 
[පූ.භා. 11.49] 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ''අවලංගු කළ ෙනොහැකි 
තෑගි ඔප්පු බලවත් අකෘතඥතාවය පදනම් ෙකොටෙගන අවලංගු 
කිරීෙම්'' පනත් ෙකටුම්පත ෙදවනවර කියැවීම සහ  තවත් පනත් 
ෙදකක් යටෙත් ඉදිරිපත් කරන නියමයන් ෙදකක්  අද දින 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර  තිෙබනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් සඳහා 

අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. 

ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් සමහර වගන්ති  පිළිබඳව කරුණු 
රාශියක් යළි සාකච්ඡා කරන්නට අවශ්ය  නිසා, අද ෙම් විවාදය  
පවත්වා, ෙම් පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම  ෙවන දවසකට ෙයොදා ගන්න 
පුළුවන්ද කියන කාරණය එදා අපි  විමසූ අවස්ථාෙව්,  පසුව 
පිළිතුරක් ෙදන බවයි ගරු ඇමතිතුමා කිව්ෙව්. ඔබතුමා අෙප් 
ඉල්ලීමට එකඟ ෙවනවා නම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපි එය අගය 
කරනවා.  

895 896 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුලදී ෙමම නියමය සම්මත 

කර ගැනීම  21 ෙවනි දිනට නියමිත ෙවලා,-  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Only the Bill. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
It is not the Bill. I think the Hon. Member has made a 

mistake about it.  There is only one Bill - Revocation of 
Irrevocable Deeds of Gift on the Ground of Gross 
Ingratitude Bill.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I am referring to  the Orders. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
That is right. There are two Orders. One is an Order 

on mutual legal assistance between Sri Lanka and 
Ukraine. I think there is no issue about that also. Then, the 
other is an Order made under the Code of Criminal 
Procedure (Special Provisions) Act, No. 2 of 2013. It is a 
statute, an existing law coming from 2013. This special 
law was brought in for a limited period of two years and it 
was to be extended. 

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
For non-summary offences. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Yes. On serious offences, the suspect could be 

detained by the Police over 24 hours up to 48 hours with 
the permission of the judicial officer. This law was to be 
in operation for a limited period of two years and lapsed 
in March, 2015. In terms of Section 7(2) of the Act, I 
published a Gazette in February or March, 2015 for a 
further extension of this statute for two years and that two
-year period will lapse in the course of this month. 
Therefore, I have published another Gazette at the request 
of the Hon. Attorney-General and the Police Department 
to extend this statute for a further period of two years. 
This law, I think, was introduced by the Hon. Rauff 
Hakeem in 2013.  Now, here, we are seeking permission 
of Parliament only for a further extension of two years.  
There is a Constitutional issue whether we can debate 
anything about the contents. This is an existing statute. 
The only matter before Parliament is whether this could 
be extended for a further period of two years as it is and 
we have no right to make any amendments. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
It was introduced in 2013 and to be expired after two 

years, in 2015. Then you extended that for another two 
years which will be expired in the course of this month. 

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Correct. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
So, can we limit it to this month and then close the 

Debate or, do you want to extend it for another two 
years? That is the issue. 

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
In fairness to the Hon. Dinesh Gunawardena and the 

others who are having different views on this law,  I can 
suggest this House that we get this extended for a further 
period of two years. At this stage, Parliament has no right 
to make any amendment to the existing law.  The matter 
is, whether it should be extended or not. That is all. But, 
if there are other legal aspects which the Hon. Dinesh 
Gunawardena is of the view, we must make some 
amendments to the law; certainly, we can discuss it 
separately. There is no purpose of getting entangled with 
those issues in this Debate because this is a limited issue 
as to whether it should be extended or not. If there are 
some suggestions that certain laws need amendments, we 
are open; we can discuss with the Hon. Dinesh 
Gunawardena and other Party Leaders. We will have a 
separate discussion on this matter.  If you propose any 
amendment, certainly, we are willing to discuss it 
separately. Hon. Dinesh Gunawardena, shall we do it that 
way?   

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Will you put it for approval today or, will you give us 

a little more time so that we can discuss and take it- 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
This is only for extension of time. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We can put it for approval in the first week of April. 

The Hon. Minister wants to move it and explain. We have 
no issue on that, you can explain.  Our issue is, whether 
we can discuss this today and come back in the first week 
of April.  

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
No. There will be an issue because the Police 

Department and the Attorney-General’s Department-  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, has this gone before the relevant 

Sectoral Oversight Committee as well? 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Yes, this has gone before the Sectoral Oversight 

Committee. Hon. Member knows that there is an issue. 
During the last four to five years, the Police Department 
and the Attorney General’s Department had followed this 
law.  

I will come out with the statistics of serious offences 
that had been committed prior to the enactment of this 
law and thereafter.  After four years, roughly 50 per cent 
of the numbers have come down. That shows that this law 
has helped in the reduction of the crimes in the country. 
Therefore, I think the Hon. Members will support this 
move and this will not cause any prejudice to anybody.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Opinions expressed by some of the leading human 

rights activists, to be very frank, appeared in the 
newspapers. It has been canvassed all over. So, I think 
Hon. Minister, if you give time till first week of April, we 
can resolve this issue with you. But you can go ahead 
with the Debate, we have no objection to the Debate.  

 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
My problem, Mr. Deputy Speaker, is that the Debate 

is only on the extension, nothing else we can debate here.   
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir,  I might mention that this is  a Bill that was 

brought by the previous Government. We are only 
seeking to extend the time. I never gave a promise to the 
Hon. Dinesh Gunawardena to postpone the Vote. I said 
that when the Hon. Minister comes I will put it to him and 
if he agrees, I am agreeable.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙග් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද?  ෙමය අද 

විවාද කර අවසන් කරනවාද?    
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, ෙම් කල් දැමීම තුළ  

පන ෙත් තිෙබන අඩුපාඩු  සාදා ගැනීම පිළිබඳව යම් කිසි 
පරමාර්ථයක් ඉෂ්ට ෙවනවා නම්  කල් දැම්මාට  කමක් නැහැ.  
එෙහම පරමාර්ථයක් ඉෂ්ට කර ගැනීමක් ෙමම විවාදය තුළදී 
කරන්නත් බැහැ. දැනට  ෙම් සීමාසහිත කාරණය වසර ෙදකකට  
තව දීර්ඝ කරනවාද නැද්ද  කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන්   මා 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාටත් ෙයෝජනා කළ පරිදි,    
ෙමය වසර ෙදකකට දික් කරලා  පන ත් ෙකටුම්පෙත් යම් අඩු 
පාඩුකම් තිෙබනවා නම්,  මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පශ්න ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත හරහා ඇති ෙවලා තිෙබනවා නම්,  අපට 
සාකච්ඡා කරලා  ඒ පිළිබඳව සුදුසු සංෙශෝධන සිදු කිරීමට ඉඩකඩ 
තිෙබනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ අනුව අද දින 
විවාදය ෙම් ආකාරයට පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන් කියලා මා  
ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණා තුෙනන් 
පළමුවන කාරණය තමයි  අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි  ඔප්පු 
බලවත් අකෘතඥතාවය පදනම් ෙකොටෙගන අවලංගු කිරීෙම්  පනත් 
ෙකටුම්පත  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගැනීම.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය  අෙප්  රෙට් 
විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ෙපොළ  නීතිය සම්බන්ධව ඉතාමත් වැදගත්  
වන්නාවූ පනත් ෙකටුම්පතක්. එයට ෙහේතුව,   අෙප් රෙට් ෙද්ෙපොළ  
පිළිබඳව පවතින්ෙන් ෙපොදු  නීතියක්.  ෙපොදු නීතිය විධියට අපි 
සලකන්ෙන් ෙරෝම ලන්ෙද්සි නීතිය. ලන්ෙද්සි යුගෙය් ෙම් රෙට්  
ෙද්ෙපොළ සම්බන්ධව ඇති කරපු  නීති අදටත් පවතිනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ෙපොළ  සම්බන්ධෙයන් බූදල් නඩු  පිළිබඳ නීතිය, 
විවාහ දික්කසාද පිළිබඳ නීතිය, උරුම අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නීතිය 
යන ෙම් වාෙග් ෙබොෙහෝ නීති ක්ෙෂේතයන් කරා විහිදී  තිෙබන 
ෙපොදු නීතිය විධියට සැලෙකන්ෙන් ෙරෝම ලන්ෙද්සි නීතියයි.  
ෙරෝම ලන්ෙද්සි නීතිෙය් අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට   අදාළ 
කාරණය  වන්ෙන් සීමිත කරුණක්. එනම්, යම් කිසි පුද්ගලයකු  
තමන්ට අයිති නිශ්චල ෙද්ෙපොළක්  අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි 
ඔප්පුවකින් තවත් ෙකෙනකුට  පවරා දීමකදී,  ඒ පවරා දීෙමන් 
පස්ෙසේ  එම අවලංගු කළ ෙනොහැකි යයි කියන  ඔප්පුව වුණත්, 
අධිකරණය ඉදිරිෙය් යම් කාරණා  ඔප්පු කිරීම තුළින් අවලංගු  
කිරීෙම් නීතිමය  බලය; නීතිමය තත්ත්වය  අෙප් රෙට් පිළිෙගන 
තිෙබනවා. ඒ අනුව නිශ්චල ෙද්ෙපොළක්  තෑගි දුන් තැනැත්ෙතක්  
එම තෑගි ඔප්පුව අවලංගු කර ගැනීම සඳහා  නිසි අධිකරණ බලයක් 
තිෙබන  අධිකරණයකට ඉල්ලීමක්  කිරීෙම් හැකියාව කරුණු 
තුනක් පදනම් කර ෙගන තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,    1978 අංක 2 දරන 
අධිකරණ සංවිධාන පනත අනුව   නිසි අධිකරණ බලයක් තිෙබන  
අධිකරණය විධියට දිසා අධිකරණය සැලෙකනවා.   දිසා 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන නඩුවකදී,  අවලංගු කළ ෙනොහැකි  
තෑගි  ඔප්පුවක් අවලංගු කිරීම  පිණිස  ඔප්පු කළ යුතු කරුණු 
තුනක් තිෙබනවා. ඒ කරුණු තුෙනන්  එකක්  ඔප්පු  කරන්නට  
ඕනෑ. 

පළමුෙවනි එක තමයි තෑගි ඔප්පුව ලියා අත්සන් කරන 
අවස්ථාෙව් දී ඒ තෑගි ඔප්පුවට ඇතුළත් කර තිබූ යම් 
ෙකොන්ෙද්සියක් තෑගි ලැබුම්කරු විසින් ඉටු කරනු 
ෙනොලැබුවෙහොත්,  එෙහම නැත්නම් ෙකොන්ෙද්සි උල්ලංඝනය 
කිරීමක් සිදුකළෙහොත් ඒ තෑගි ඔප්පුව අවලංගු කිරීෙම් බලය තෑගි 
දීමනාකරුට තිෙබනවා. ෙදවන කාරණය තමයි තෑගි 
ලැබුම්කරුෙවක් එම තෑග්ග ලැබීෙමන් අනතුරුව තෑග්ග දුන්න 
පුද්ගලයාට එෙරහිව දැඩි අකෘතඥතාවෙයන් කටයුතු කෙළොත් 
තෑගි දීමනාකරුට අයිතියක් තිෙබනවා, ඒ තෑගි ලැබුම්කරුට දුන් 
ඔප්පුව අවලංගු කරන්න. තුන්වන කාරණය තමයි තෑගි ඔප්පුව 
ලියා අත්සන් කරන ෙවලාෙව් තෑගි දීමනාකරුට දරුෙවකු - සුජාත 
දරුෙවකු - හිටිෙය්  නැතුව තෑගි ඔප්පුව ලිවීෙමන් පසුව සුජාත 
දරුෙවකු ලැබීම කියන කාරණය පදනම් කරෙගනත් ෙමවන් වූ 
තෑගි ඔප්පුවක් අවලංගු කිරීෙම් බලය තෑගි දීමනාකරුට තිෙබනවා.  

899 900 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අදාළ ෙවන්ෙන් ෙදවන කාරණය 
සම්බන්ධව පමණයි. එනම් තෑගි ලැබුම්කරුෙග් බලවත් 
අකෘතඥතාව පිළිබඳ කාරණය.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අෙප් රෙට් ෙපොදු නීතිය - ෙරෝම ලන්ෙද්සි නීතිය - අධිකරණය 
විසින් ඉතාමත් පැහැදිලි ෙලස  වරින් වර අර්ථ නිරූපණය 
කිරීෙමන් නීතිෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලි තත්ත්වයක් තිබුණා.  නමුත් 
පැහැදිලිව තිබුණු ෙම් නීතිය  අධිකරණය විසින් ෙදන ලද නඩු 
තීන්දුවක තිෙබන දුර්වලතාව, වැරැදි අර්ථ නිරූපණය නිසා 
අපහැදිලිතාවකට පත්ෙවනවා; රෙට් බරපතළ පශ්නයක් බවට  
පත්ෙවනවා.  අද  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගෙනන්න අපට සිද්ධ වුෙණ් අධිකරණ නිලධාරින් විසින් නීතිය 
වැරැදි විධියට අර්ථ නිරූපණය කිරීෙම් පතිවිපාකයක් ෙලසයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙම් වාෙග් බරපතළ 
කාරණයක් පිළිබඳව රෙට් ඉහළ අධිකරණයකින් නඩු තීන්දුවක් 
ෙදනෙකොට එය ඉතාමත් පෙව්සම්කාරීව දිය යුතු නඩු තීන්දුවක් බව 
ෙමයින් පැහැදිලි ෙවනවා.   ඒ වාෙග්ම අධිකරණ නිලධාරින්ට  
නීතිය පිළිබඳව ගැඹුරු අවෙබෝධයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා 
තමයි රජයක් නිරන්තරෙයන්ම විනිශ්චයකාරවරුන්ට අධ්යාපනය 
ලබාදීම, පුහුණුව ලබාදීම, පුහුණු ආයතන පිහිටුවීම වාෙග් විශාල 
කාර්ය භාරයක් ඒ ඒ කාලවලදී කරනු ලබන්ෙන්. සෑම රජයක්ම ඒ 
කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී 
ෙම්වාෙග් අනෙප්ක්ෂිත බරපතළ ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්නට 
සිදුෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද 
ෙකෙනකුට  කියන්න පුළුවන්,   ෙමය  හුෙදක් ෙද්ෙපොළ 
සම්බන්ධෙයන් වන  තෑගි ඔප්පුවක් පිළිබඳ නඩු තීන්දුවක් පමණයි 
කියලා. 

හැබැයි, ෙමෙක් බලපෑම නිසා අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට සිදු වූ  
හානිය  ෙකෝටිවලින්, මිලියනවලින්, බිලියනවලින් මනින්න බැහැ. 
ෙම් නඩු තීන්දුව නිසා ඒ සා විශාල හානියක් අෙප් රටට සිදු වුණා. 
ෙම් නඩු තීන්දුව දීලා තිෙබන්ෙන්, 2007 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
30වැනි දා. එය, අභියාචනාධිකරණෙය් "මංගලිකා එදිරිව 
සුමනාවතී" කියන නඩු තීන්දුව. ෙම් එක නඩු තීන්දුවක් නිසා අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකයට ෙවච්ච හානිය පසු ගිය අවුරුදු දහය ඇතුළත 
බිලියනවලින් මනින්න බැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි අවුරුදු දහයක් 
ගිහිල්ලා හරි ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා ෙමය නිවැරැදි 
කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන්.  තෑගි ලැබුම්කරුෙවක් තෑගි 
දීමනාකරු ට බලවත් ෙලස අකෘතඥව කටයුතු කළා නම් - ඔහුට 
සමහර ෙවලාවට අපහාස කළා ෙවන්න පුළුවන්; පහර දුන්නා 
ෙවන්න පුළුවන්; අෙගෞරව කළා ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි,  ඒක 
තෑගි ඔප්පුව ලිව්වාට පස්ෙසේ ෙවන්න ඕනෑ;  ඒ කරන ලද 
අකෘතඥතාව ඉතාම බලවත් එකක් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් කාරණා 
ෙදක ඔප්පු කෙළොත් තෑගි දීමනාකරුට හැකියාව තිෙබනවා, ෙම් 
ඔප්පුව අවලංගු කරන්න කියලා අධිකරණෙයන් ඉල්ලන්න. 
අවසානෙය් ෙම් පිළිබඳ විනිශ්චයක් දීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් දිසා 
විනිසුරුට.  

ෙම් නඩුෙව් දී අභියාචනාධිකරණය තීන්දු කර තිෙබනවා, 
"ෙම්ක උසාවි යන්න ඕනෑ නැහැ. තෑගි දීමනාකරුටම ඔප්පුවක් 
ලියලා ෙම්ක අවලංගු කර ගන්න පුළුවන්" කියලා. ඒක බරපතළ 
කාරණයක්. ෙකොෙහොමද, ඒක බරපතළ ෙවන්ෙන්?  ෙම් නිසා අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකෙය් සංවර්ධන ෙව්ගය  හුඟක් ඇන හිටියා. එයට 
ෙහේතුව ෙමයයි. යම් කිසි ෙද්පළක් සම්බන්ධව එහි අයිතිකරුට එම 
හිමිකම ලැබිලා තිෙබන්ෙන් තෑගි ඔප්පුවකින් නම්, - පසු ගිය 
අවුරුදු 30ක, 40ක, 50ක කාලයක් තුළ දීපු එකක් ෙවන්න පුළුවන් 
-  එම ෙද්පළ සංවර්ධනය කරන්න ණයක් ලබා ගන්න -මූල්ය 
පහසුකමක් ලබා ගන්න- බැංකුවකට ගියාම; මූල්ය ආයතනයකට 

ගියාම; ෙපෞද්ගලික පුද්ගලයකුෙගන් ණයක් ගන්න ගියාම,  ඒක 
පතික්ෙෂේප කරනවා. ෙහේතුව, ෙම් ෙවනුෙවන් ණයක් ෙදන -මූල්ය 
පහසුකමක් ෙදන- පුද්ගලයා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් ෙපළපෙත් 
තිෙබන තෑගි දීමනාකරු ඉන්නවාද, නැද්ද කියලා.  ෙම් ණය 
දුන්නාට පස්ෙසේ එම තෑගි දීමනාකරු  තව අවුරුද්දකින්, ෙදකකින්, 
තුනකින් ෙම් තෑගි ඔප්පුව අවලංගු කරයිද, නැද්ද කියලා දන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් මුළු මහත් රෙට් බැංකු පද්ධතිය 
අවිනිශ්චිත තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිබුණා. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
අෙපන් පවා ඒ මූල්ය ආයතන නීති උපෙදස් ගත්තා. අපි වුණත් 
උපෙදස් දුන්ෙන්, "ෙමවැනි ෙද්පළවලට ණය ෙදන්න එපා" 
කියලා. ෙහේතුව, ඒ මූල්ය ආයතනය ගන්න අවදානම ඉතාම 
බරපතළ නිසා. ඒක නිසා ෙකොළඹ නගරෙය්, තදාසන්න නගරවල, 
රෙට් අෙනකුත් පළාත්වල ඉතාමත්ම වටිනා ෙද්පළ පසු ගිය 
කාලෙය් ඒ අයිතිකරුවන්ට සංවර්ධනය කරගන්න බැරි වුණා. 

ෙමොකද, මූල්ය පහසුකම් ගන්න බැරි නිසා. එම නිසා ෙම්ක 
රෙට් ආර්ථිකයට බලපෑ නඩු තීන්දුවක්. ෙම් බරපතළ ෙදෝෂය 
මඟ හරවා ගන්නට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අපි ෙම් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ පැවැති ෙරෝම-ලන්ෙද්සි නීතියත් අඩු පාඩු 
සහිතයි. තෑගි ඔප්පුවක් අවලංගු කර ගැනීෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය 
ෙකොපමණ කාලයක්ද? අවුරුදු 10කට පසේසේද, අවුරුදු 30කට 
පස්ෙසේද, අවුරුදු 50කට පස්ෙසේද? ඒ කාල සීමාව පිළිබඳව 
සීමාවක් නැහැ. අද ඒක රටකට ගැළෙපන නීති තත්ත්වයක් 
ෙනොෙවයි. ඒක නිසා අපි වර්තමානෙය්දී ඒ නීති තත්ත්වය 
නිවැරදි කිරීම තුළින් අදට ගැළෙපන පරිදි නීතිය ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. ''තෑගි ඔප්පුවක් බලවත් අකෘතඥතාව මත 
අවලංගු කිරීමට ඉල්ලීමක් කළ හැක්ෙක් යෙමකුට 
අධිකරණයකට එම ඔප්පුව ලියා වසර 10ක් ඇතුළත පමණයි.''  
කියා. වසර 10ක් ගතවූවාට පසු එවැනි නඩුවක් භාර ගන්න 
අධිකරණයට බලයක් නැහැ.  

ෙදෙවනි කාරණය, වසර 10ක් ඇතුළත නඩුව ෙග්න්න ඕනෑ 
වාෙග්ම, 'බලවත් අකෘතඥතාව සිදු වීම' යන නඩු නිමිත්ත පැන 
නැඟී වසර ෙදකක් ඇතුළත ඒ නඩුව ඉදිරිපත් කරන්නත් ඕනෑ. 
ඒ සීමාවන් ෙදකට යටත් කරලා අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අභියාචනාධිකරණෙය් නඩු තීන්දුව අභිෙයෝගයට ලක් කරලා 
ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. 
ෙශේෂඨ්ාධිකරණය එහි අවසර දීම, - leave to proceed has 
been rejected. That means the Supreme Court has also 
affirmed the judgment of the Court of Appeal and 
therefore, all the courts with original jurisdiction and all 
the courts below the Court of Appeal and the Supreme 
Court have to follow this. We were waiting for some time 
and it took, of course, ten years now. We were expecting 
the superior courts to correct this situation and give the 
correct interpretation. But, I have observed that there are 
several judgments that had been delivered on the subject 
matter, but there is no solid clarification or proper 
interpretation by the Supreme Court or the Court of 
Appeal. Therefore, we were compelled to bring in the 
necessary and proper amendments by way of a Bill to 
make it a statutory law in our legal system.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් නීති තත්ත්වය 
මත යුක්තිය, සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා අත්යවශ්ය වන්නා 
වූ පනත් ෙකටුම්පතක් විධියට ගරු සභාෙව් සියලු ෙදනාෙග් 
සහෙයෝගය ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ලැෙබයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙදෙවනි කාරණය 2002 
අංක 25 දරන සාපරාධී කාරණාවලදී අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගිතාව 
දැක්වීෙම් පනත යටෙත් මා විසින් නිකුත් කරන ලද, 2016 
ෙනොවැම්බර් 11 දින ගැසට් කරන ලද නියමයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් පනතින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඒ ඒ 
රටවල් සමඟ අති කර ගන්නා වූ අෙන්යෝන්ය එකඟතා ගිවිසුම් 
මඟින් සාපරාධී කටයුතු සම්බන්ධව තවත් රාජ්යයකින් අපිට 
ලබා ගතයුතු, අපට අවශ්ය සහෙයෝගය ඒ රටින් ලබා ගැනීමත්, 
ඒ රටට යම්කිසි සාපරාධී කාරණයක් පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ 
කිරීමට ෙහෝ ඒ පිළිබඳව ෙතොරතුරු ෙසොයා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙටන් යම්කිසි සහෙයෝගයක් වුවමනා 
කරනවා නම් ඒ සඳහා ඒ රටට උදවු උපකාර කිරීමයි. 
අනුගමනය කළ යුතු කියා පිළිෙවත සහ නීති පතිපත්තිය 
කුමක්ද කියලා ෙම් පනෙත් අර්ථ නිරූපණය කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අනුව ෙම් වන විටත් 
අපි රටවල් ගණනාවක් සමඟ ගිවිසුම් ඇති කරෙගන තිෙබනවා. 
රුසියාව, චීනය, ෙහොංෙකොං, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය, 
ඉන්දියාව, තායිලන්තය,  ෙබලරූස්, චීන සමූහාණ්ඩුව, 
BIMSTEC සහ SAARC රටවල් සමඟ අපි ෙම් වන විට අදාළ 
ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තිෙබනවා. ෙබොෙහොමයක් ඒවා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරලාත් තිෙබනවා. ෙමම නියමය 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්ත් 2016 අෙපේල් මාසෙය් 08ෙවනි 
දින ශී ලංකා රජය යුක්ෙර්නයත් සමඟ සාපරාධී කාරණාවලදී 
අෙන්යෝන්ය සහාය ලබාගැනීම සඳහා අත්සන් කරන ලද 
ගිවිසුමට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහායි.  

ඉතින් ෙම් කාරණා පිළිබඳව මීට ෙපර රුසියාව, චීනය, 
ෙහොංෙකොං, එක්සත් එමීර් අරාබි රාජ්ය, ඉන්දියාව වාෙග් රටවල් 
එක්ක ඇති කර ගත් ගිවිසුම්වලට අනුමැතිය ලබා ගැනීෙම්දීත් 
ඊට අදාළ නීතිමය තත්ත්වයන් දීර්ඝ වශෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට බඳුන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව එම 
ෙරගුලාසිය අනුමත කර ගැනීමට ෙමම ගරු සභාෙව් 
සහෙයෝගය මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තුන්වැනි කාරණයට 
අදාළ වන්ෙන්ත් නියමයක්.  2013 අංක 2 දරන අපරාධ නඩු 
විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 7(2) වගන්තිය 
යටෙත් අධිකරණ අමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමයට ගරු සභාෙව් අනුමැතිය අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  යුද්ධෙයන් 
පස්ෙසේ අෙප් රෙට් සාමකාමී වාතාවරණයක් ඇති කරන්න, 
සිවිල් පුරවැසියන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න, අෙප් 
රෙට් එදිෙනදා සිදු වන මහා බරපතළ ගණෙය් අපරාධ සංඛ්යාව 
අඩු කරන්න වුවමනායි කියන සාකච්ඡාව දිගින් දිගටම 
පැවතුණා. ඒ අනුව 2013 අංක 2 දරන අපරාධ නඩු විධාන 
සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත මෙග් පූර්වගාමී අමාත්ය ගරු 
රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා අධිකරණ අමාත්යතුමා විධියට ඉදිරිපත් 
කළා. ෙම් පනෙත් තිබුණු විෙශේෂ ලක්ෂණය තමයි, එය 
කියාත්මක වන්ෙන් අවුරුදු ෙදකකට වීම. ඒෙකන් පැහැදිලි 
වන්ෙන් එය අත්හදා බැලීමක් විධියට ෙගනා පනතක් විධියටයි. 
ඒ අනුව ෙමම පනත අවුරුදු ෙදකක් තුළ කියාත්මක වුණා.  

2015 මාර්තු මාසෙය් ඒ අවුරුදු ෙදක අවසන් වීමට 
නියමිතව තිබුණා. ඒ අනුව 2015 මාර්තු මාසෙය්දී මම 
අධිකරණ ඇමතිවරයා විධියට තවත් වසර ෙදකක කාලයකට ඒ 
පනෙත් කියාත්මක වීම දීර්ඝ කිරීම සඳහා ෙමම ගරු සභාෙව් 
අවසරය පැතුවා. ඒ අවසථ්ාෙව්දීත් ඒ පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාව 
තුළ අපි දීර්ඝ වශෙයන් වාද විවාද පවත්වන්නට ෙයදුණා. ඒ 
අනුව එම අවුරුදු ෙදකක කාලසීමාවත් දැන් අවසන් වී ෙගන 

එනවා. එම නිසා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එය තව 
වසර ෙදකක් දීර්ඝ කිරීම සඳහා ගරු සභාෙව් අවසරය පතනවා.  

ෙම් නීතිය වැරදි විධියට ෙයොදන්න පුළුවන් කියලා, - law 
can be abused and there can be victims without any 
lawful reasons; - ව්යවස්ථාදායකය තුළත්, සිවිල් සමාජෙය් 
ජනතාව තුළත් මුලදී ෙම් පිළිබඳව විශාල භයක් තිබුණා.  

ෙම් කාරණා පිළිබඳව අපි පැහැදිලි කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඒ අනුව ෙම් පනෙතන් සෑම අපරාධයක්ම 
ආවරණය ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් පනත තුළින් ආවරණය ෙවන්ෙන් 
බරපතළ අපරාධ විතරයි. බරපතළ අපරාධ ෙමොනවාද කියලා ෙම් 
පනෙත් උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. දණ්ඩ නීති 
සංගහෙය් 102, 103, 296 මිනී මැරීමක්, මිනී මැරීමක් ෙනොවන 
සාවද්ය මනුෂ්ය ඝාතනයක්, මිනී මැරීමට තැත් කිරීම, මිනී මැරීම 
සඳහා අපහරණය කිරීම ෙහෝ පැහැර ගැනීම, අයුතු ෙලස සිරකර 
තබා ගැනීෙම් ෙච්තනාෙවන් යම් තැනැත්ෙතකු අපහරණය කිරීම 
ෙහෝ පැහැරෙගන යාම, බරපතළ තුවාල කිරීම, මාරක ආයුධවලින් 
සන්නද්ධ කල්ලි ෙකොල්ලකෑමට තැත් කිරීම, පුපුරණ දව්ය භාවිතා 
කිරීෙමන් පීඩාකාරී ආයුධ භාවිතා කිරීෙමන් ෙහෝ තුවක්කු භාවිත 
කිරීෙමන් සිදු කරන ලද වැරැදි වැනි බරපතළ ගණෙය් අපරාධයන් 
තමයි ෙම් පනෙතන් ආවරණය ෙවන්ෙන්.  

ෙම් පනත මඟින් චූදිතෙයකු, නැත්නම් සැකකරුෙවකු රඳවා 
ගැනීෙම් කාලය ස්වයංකීයව පැය 48ක් ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ සඳහා ගරු මෙහස්තාත්තුමාට 
කරුණු ඉදිරිපත් කරලා, පැය 48කට ෙනොවැඩි කාලයක් සඳහා 
තමයි ෙම් පනෙත් කියාත්මකභාවය බලපාන්ෙන්. ෙම්ක අත්හදා 
බලන්න ෙගනාපු පනතක් වුණත්, ෙම් පනෙත් සාර්ථකභාවයක් අපි 
දකිනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මා ළඟ තිෙබන පහත 
දැක්ෙවන සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට අනුව එය මට පැහැදිලි කරන්න 
පුළුවන්. 2012දී අෙප් රෙට් මිනී මැරීම් 646ක් වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා.  මිනී මැරීමට තැත් කිරීම් - attempted homicide - 
227ක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ෙසොරකම් 6,552ක් වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙගවල් බිඳීම් ඇතුළු ෙසොරකම් 16,763ක් වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය වසර පහට 
අදාළ ෙම් ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ඔක්ෙකෝම කියවන්න ෙවලාව මදි 
නිසා මම ෙම් ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා.  

හැබැයි, මම සංසන්දනයක් කරලා ෙපන්වනවා, ෙම් පනෙත් 
කියාකාරීත්වය නිසා අපරාධ සංඛ්යාව අඩු කරගන්න දායක ෙවලා 
තිෙබන බව. ඒ අනුව 2012දී 646ක් ෙවච්ච මිනී මැරුම් සංඛ්යාව, 
2016 අවසාන වන විට 393 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, 2012දී මිනී මැරීමට තැත් කිරීම් 227ක් වාර්තා ෙවලා 
තිබුණා. එය 2016දී 117 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2012දී 
ෙසොරකම් 6,552ක් වාර්තා ෙවලා තිබුණා. 2016දී එය 2,669 දක්වා 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2012 වසෙර්දී සිදු වූ ෙගවල් බිඳීම් සහ 
ෙසොරකම් සංඛ්යාව 16,763යි. 2016 වසර වනවිට එය 8,133ක් 
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව බරපතළ ගණෙය් අපරාධවල 
සමස්ත අඩුවීම ෙමන්න ෙම් ආකාරයට වාර්තා ෙවනවා. 2012 
වසෙර්දී 57,162යි. 2013 වසෙර්දී 55,349යි. 2014 වසෙර්දී 
50,962යි. 2015 වසෙර්දී 40,160යි. 2016 වසෙර්දී 28,546යි. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා, 2012 වසෙර්දී තිබුණු 57,000ක පමාණය 2016 

903 904 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වසෙර්දී 28,000 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබන බව. ඒ කියන්ෙන් 
බරපතළ ගණෙය් අපරාධ සියයට 55කට වැඩි පමාණයකින් අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හැබැයි ෙමම 
සංඛ්යා සියයට 100ක්ම ෙම් පනෙත් බලපෑම මත සිදු වුණාය කියන 
කාරණය ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. ෙම්කට බලපාපු තවත් 
කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා.  

එකක් තමයි බරපතළ ෙසොරකම්. ෙසොරකම් කියන අපරාධෙය් 
මූල්ය වටිනාකම 2014 වසර වන විට තිබිලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
5,000යි. 2015 වසෙර්දී එය රුපියල් 25,000 දක්වා වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ ගණෙය් -රුපියල් 5,000-25,000 අතර- 
යම් කිසි පමාණයක් ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් ඉවත් වීම නිසාත් 
එම පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙක් බලපෑමකුත් ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පූර්ණ වශෙයන්ම සියයට 100ක් ෙම් සංඛ්යා 
ෙල්ඛන මත අපට යැෙපන්න බැරි වුණාට සියයට 90කට වැඩි 
පතිශතයක් මත අපට ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන මත යැෙපන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. අද දිනෙය් අපට ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් 
ෙයෝජනා කළා, ෙම් මානව හිමිකම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න යම් 
යම් කාරණා තිෙබනවා කියලා. ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 
අපි යහ පාලන ආණ්ඩුව විධියට ෙබොෙහොම විවෘතයි.  

අපි සූදානම්, ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. පනතට යම් යම් 
සංෙශෝධන අවශ්යයි කියලා කියනවා නම්, අපට පුළුවන් ඒ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. අෙප් අරමුණ වන්ෙන් ෙම් මඟින් 
උපරිම වශෙයන් රෙට් ජනතාවට යුක්තිය, සාධාරණය ඉෂ්ට 
කිරීමයි. ඒ සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂයටයි, විපක්ෂයටයි කියලා වගකීම් 
ෙදකක් තිෙබන්න බැහැ. සියලු ෙදනාම පා ර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නිෙයෝජිතෙයෝ, ජනතා නිෙයෝජිතෙයෝ. ඒ නිසා අපි ෙබොෙහොම 
විවෘතව ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ 
එක්කම මානව හිමිකම් පශ්නය පිළිබඳව අද දින ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙයන් මතු කරපු නිසා ඒ පිළිබඳවත් යම් කාරණයක්, 
ෙදකක් සඳහන් කරන්න මා කැමැතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අපි 

කාලය adjust කර ගන්න සභානායකතුමාත් එක්ක එකඟ ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්.  

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

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මානව හිමිකම් පිළිබඳවත් යමක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

ඔබතුමන්ලා අපි කවුරුත් දන්නවා, අෙප් රෙට් තිබුණු -ෙලෝකෙය් 
දරුණුම- තස්තවාදී යුද්ධය ගැන.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, අපට තව විනාඩි දහයක 

කාලයක් තිෙබනවා, දිවා ආහාර විෙව්කය සඳහා. ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්දා මැතිතුමාටත් විනාඩි දහයක කාලයක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඔබතුමා ගන්නවා නම් ඒ සම්පූර්ණ කාලයම ගන්න. 
එතෙකොට එතුමාට දිවා ආහාර විෙව්කෙයන් පසුව කාලය ගන්න 
පුළුවන්. ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මම ඒ විනාඩි දහය අරෙගන, මදි වුෙණොත්- 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Are you winding up for lunch?  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Yes, thereafter I will start again.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
But in another ten minutes’ time, your time will be 

over.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Okay, I will try to finish.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 

අෙප් රෙට් පැවැති තස්තවාදී යුද්ධය කාලෙය්දී මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය කිරීෙම් පශ්නය පිළිබඳව ජාත්යන්තරෙයන් මතු 
කරනවා, ෙද්ශීය වශෙයන් කථා කරනවා. අපි නීති ක්ෙෂේතය 
අරෙගන බැලුවාම, ෙම් පශ්නය පිළිබඳව වැඩි වගකීමක් නීති 
සම්පාදකයින් ෙවත පැවරිලා තිෙබනවා. අධිකරණ අමාත්යාංශයට 
වාෙග්ම නීති සම්පාදනය කිරීෙම් බලය තිෙබන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවතත් පැවරිලා තිෙබනවා. යුද්ධය අවසන් වීමත් 
සමඟම අපි ජාත්යන්තර සංවිධානත් එක්ක -එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයත් එක්ක, ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
කමිටුවත් එක්ක- ෙනොෙයකුත් එකඟතා, ෙනොෙයකුත් ගිවිසුම්, 
ෙනොෙයකුත් අවෙබෝධතා ඇති කරෙගන තිෙබනවා. යුද සමෙය් 
සිදු වූ මානව හිමිකම් පශ්න පිළිබඳව ෙසොයන යාන්තණයක් 
අවශ්යයි කියන කාරණය 2009 වසෙර්දී මතු වුණා.  

අපි දකිනවා ෙමය ජාත්යන්තරෙයන් මතු කරනවා වාෙග්ම ශී 
ලංකා රජය 2009 වසෙර් මැයි මාසෙය් 23 වැනි දින ගිවිසුමක් 
අත්සන් කිරීම තුළින් ජාත්යන්තරයට නීතිමය පදනමක් සපයා 
තිෙබන බව. ඒ එක්කම එම ගිවිසුම පාවිච්චි කරලා දරුස්මාන් 
කමිටුව හරහා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම තුළ ෙමය තවත් බරපතළ 
කාරණයක් බවට පත් කරෙගන තිෙබනවා. එක පැත්තකින් අපට 
කියනවා, ෙම් රෙට් සංහිඳියාව අවශ්යයි කියා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය ෙහෝ යුෙරෝපීය සංගමය ෙහෝ ෙලෝකෙය් ෙවනත් 
සංවිධානයක් ෙහෝ රටක් ෙහෝ කිව්වත්, නැතත් ශී ලාංකීය 
පුරවැසියන් විධියට අප කාටත් ෙම්  රෙට් සංහිඳියාව වුවමනා කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා යුද්ධය අවසන් වූ වහාම පැවති රජය සංහිඳියා 
යන්තණයට යම් උත්සාහයක් දැරුවා. අපි එහි පගතිශීලීභාවයක් 
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දැක්ෙක් නැහැ. ෙමොකද, ඒ සඳහා අවශ්ය රාජ්ය තාන්තිකභාවයක් 
එම ආණ්ඩුවට තිබුණාද කියන පශ්නයක් අපට තිෙබනවා.  

ෙබොෙහෝ රාජ්ය සංවිධාන, සමහර රාජ්යයන් හා එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය පවා සමහර ෙව්ලාවට අෙප් රටට අහිතකර 
තත්ත්වෙය් තීන්දු-තීරණවලට තල්ලු කරන විධිෙය් පශ්න අපට මතු 
වුෙණ්, එම රජය තුළ තිබුණු රාජ්ය තාන්තික විෙද්ශ පතිපත්තිවල 
පැවති ෙනොගැළෙපනකම නිසායි. අෙනක් පැත්ෙතන් එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කමිටුව කියනවා, සත්ය ෙසොයා ගැනීෙම් 
යන්තණයක් - a mechanism for truth seeking -  අපට 
ෙගෙනන්න ඕනෑය කියා. එම සත්ය ෙසොයා ගැනීෙම් යන්තණයට 
විෙද්ශීය විනිශ්චයකාරවරුන් අවශ්යයි කියන මතය පසු ගිය කාලය 
පුරාවට ෙනොෙයක් අංශවලින් මතු කරනු ලැබුවා. යුක්තිය ඉටු 
කිරීෙම් කාරණෙය්දී විෙද්ශීය විනිශ්චයකාරවරුන් ඇතුළත් 
කරනවාය කියන කරුණ තමයි අපට ෙම් මතු කරලා 
ෙපන්වන්ෙන්.  

මීට අවුරුදු ෙදකකට ෙපර -2015 මාර්තු මාසෙය්දී ෙමම 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න කලින්- එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් කමිටුවට අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළා, අෙප් 
රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය වන ආකාරෙය් යන්තණ 
ෙම් රෙට් හදන්න අපට අයිතියක් නැහැ කියන කාරණය. තිෙබන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පතිපාදන යටෙත් විෙද්ශීය 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට ෙම් රෙට් කටයුතු කිරීමට ෙහෝ පත් කිරීෙම් 
කියාවලියකට යන්න අපට බැහැ. ඒ නිසා එක පැත්තකින් 
පශ්නයක් තිෙබනවා. මානව හිමිකම් කමිටුව, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය, යුෙරෝපීය සංගමය යනාදී ෙම් කියන ඔක්ෙකෝම අපට 
කියන්ෙන් අෙප් රෙට් අපට තිෙබන ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය 
කරන්න කියලාද? ෙමම ව්යවස්ථාව පිළිබඳව දැනීමක් පවතිද්දී, ඒ 
යටෙත් කළ ෙනොහැකි ෙද් කළ යුතු යැයි කියා අපට යම් බලපෑමක් 
කරනවා නම්, ඒක අෙප් ර ස්වාධීනතාවට බරපතළ පශ්නයක් 
ෙවනවා. අෙනක් පැත්ෙතන්, සත්ය ෙසොයා ගැනීෙම් ෙකොමිසම 
හරහා යම් කාරණා ඉෂ්ට කිරීෙම් වගකීම අෙප් රට ෙවත පැවරී 
තිෙබනවා.  

යුද්ධෙයන් බැට කාපු අයට, යුද්ධෙයන් අවතැන් වුණු අයට, 
යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් වුණු ෙම් රෙට් සාමාන්ය පුරවැසියන්ට යම් 
යම් සහන ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට රජය යා යුතුයි. ඒක ඕනෑම 
රාජ්යයක තිෙබන වගකීමක්. නමුත් දැන් ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්නය 
වන්ෙන්, ෙමෙසේ ෙසොයා යෑම තුළ - මම කියන්ෙන් තමන්ෙග් 
රාජකාරිෙයන් පිට ගිහිල්ලා තිවිධ හමුදාව ෙහෝ ෙපොලීසිය යම් කිසි 
නීති විෙරෝධී ෙදයක් කරපු කාරණා ගැන ෙනොෙවයි. යුද්ධය 
පවතින සමෙය්දී ෙසේනාධි නායකයා වශෙයන් කවුරු හිටියත්, 
යුද්ධය ජයගහණය කිරීමට අවශ්ය නීතිමය නිෙයෝග නිකුත් කරන 
එක තමයි ඔහුෙග් වගකීම වන්ෙන්. එෙසේ නීතිමය නිෙයෝග නිකුත් 
කිරීම හරහා යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව රණවිරුවන් දඩයම් 
කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර බලපෑම මත රජය වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන 
යනවාය කියන මතයක් අෙප් රෙට් මාධ්යෙයන් හදා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව අෙප් ස්ථාවරය රජයක් විධියට අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියා තිෙබනවා. ජාත්යන්තරයට කියා තිෙබනවා; එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට කියා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව තුළ නිර්මාණය කළ හැකි යන්තණයක් හරහා අෙප් 
රෙට් සංහිඳියාෙව් මාවත ෙසොයා ෙගන යෑම අපි ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. එම නිසා තමයි ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ආරම්භ වුණු 
ගමන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා එම 
මැතිවරණවලට ෙපර පකාශ කළා වාෙග්, ෙම් වන විට අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා කටයුතු ආරම්භ 
කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන අප සතුටු වනවා. ඒ ෙමෙහයුම් 
කමිටුව පිළිබඳව අද දිනෙය්දීත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී යම් යම් කරුණු 
සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා.  

 ෙද්ශපාලන පක්ෂ විධියට අප අතර ෙමොන ෙමොන වාද විවාද, 
ගැටලු මතු වුණත් අද සියලු පක්ෂ එකට එකතු ෙවලා රෙට් සියලුම 
ජනතාවට ජාති, ආගම් ෙභ්දයකින් ෙතොරව ශී ලාංකික පුරවැසිෙයෝ 
විධියට තමන්ෙග් ආත්මාභිමානය ආරක්ෂා වන ආකාරයට 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න අපි මූලික වැඩ පිළිෙවළ සකස් 
කරෙගන යනවා. නමුත්, ෙබොෙහෝ අය පටු ෙද්ශපාලන අරමුණු 
ඉලක්ක කරෙගන, තවම ෙම් හදලා නැති ව්යවස්ථාව පිළිබඳව 
රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ යැවීම සඳහා කරන ෙනොෙයකුත් කටයුතුත් 
තිෙබනවා. සමහරු ඉදිරිපත් කරනවා, "ෙම් ෙයෝජිත ව්යවස්ථාව 
ඒකීය ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. ඒක ෙෆඩරල් ව්යවස්ථාවක්" 
කියලා. සමහරු මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා, "බුද්ධාගමට ලැබිලා 
තිෙබන නිසි තැන, නැත්නම් පමුඛස්ථානය, අහිමි කිරීෙම් 
කුමන්තණයක් ෙමහි තිෙබනවා" කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් 
කමිටුව ෙබොෙහොම විවෘතයි. ෙම් කමිටුෙව් අපි කවුරුවත් තවම 
කිසිදු තීරණයකට ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි ෙබොෙහොම පුළුල්ව සිතා 
බලා සියලු පක්ෂ අද එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ඒකීය 
ව්යවස්ථාවක් තුළ බලතල ෙබදා ගැනීම ෙම් රෙට් සමගිය රැක 
ගැනීමට වඩාත් සුදුසුයි කියලා. අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්තාම 
බුද්ධාගමට හිමි නිසි තැන ව්යවස්ථාෙවන් ලැෙබන්න ඕනෑය 
කියලා අතිඋතුම් කාදිනල්තුමා පවා ඒ ගැන මාධ්ය හරහා 
පසිද්ධිෙය් පකාශ කර තිෙබනවා. අෙනකුත් ආගමික නායකයනුත් 
ඒකට කිසිදු විෙරෝධතාවක් දක්වලා නැහැ. ෙම් තත්ත්වය මත රෙට් 
යහ පාලනය යටෙත්, සියලු ජනතාවෙග් ජීවිතවල තිෙබන 
වැදගත්කම, ෙගෞරවනීයභාවය ආරක්ෂා කරෙගන යාම සඳහා 
අවශ්ය මූලික නීති රාමුව විධියට අපි අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීෙම්දී ඒ සඳහා සියලුෙදනාෙග් සහෙයෝගය 
ලබා දීම යුතුකමක් විධියට අපි සලකනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දිවා ආහාරය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

කටයුතු දැන් අත් හිටුවිය යුතුයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දිවා ආහාරෙයන් පසුව තව 

විනාඩි පහක් ෙහෝ දහයක් මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමම අවස්ථාෙව්දී දිවා ආහාරය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව පස් වරු 

1.30 දක්වා අත් හිටුවනවා. 
 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.30ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்   பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .   

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 
 

සහකාර මහ ෙල්කම් 
(உதவிச்  ெசயலாளர் நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු එච්වඩ් 

ගුණෙසේකර මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர  அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the 

Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා කථා කරන්න.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් විනාඩි 15ක කාලයක් 

එතුමාට ලබා ෙදන්න. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භෙය්දීම 

කරුණක් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තිෙබනවා. අද උෙද් 
ෙමම  විවාදය ආරම්භ කරන අවස්ථාෙව්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා යම් කිසි පනත් ෙකටුම්පතක් 
සම්බන්ධව සංෙශෝධන අවශ්ය බවත්, ෙවනත් දිනයක ඡන්දය 
පවත්වන්න ඕනෑ කියලාත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එතුමාත් සමඟ පසුව සාකච්ඡා 
කරලා බලන විට එතුමා සඳහන් කර තිෙබන්ෙන් අද දින විවාද 
ෙකෙරන "අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත" 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන කාරණය ගැන ෙනොෙවයි. යම් කිසි 
පටලැවිල්ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙගෙනන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන, දැනට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන "නීතීඥවරුන්ට සැකකරුවන් ෙකෙරහි පෙව්ශය ලබා 
ගැනීෙම් අයිතිය ලබා දීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත" කියන 
අදහසින් තමයි එතුමා ඒ කාරණය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  එම 
නිසා යම් කිසි පටලැවිල්ලක් ෙවලා තිෙබනවා. අද සාකච්ඡාවට 
බඳුන් ෙකෙරන පනත යටෙත් නියමය ෙකෙරහි එවැනි 
විෙරෝධතාවක් නැහැයි කියන කාරණය දැන් පැහැදිලියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දිවා ආහාරයට ෙපර 
සාකච්ඡාවට භාජනය කරමින් සිටිෙය් අෙප් රෙට් නීති සම්පාදනය 
කිරීෙමහිලා ජාත්යන්තරෙයන් අපට තිෙබන ඉල්ලීම් වාෙග්ම යම් 
ආකාරෙය් බලපෑම් පිළිබඳවයි. එක පැත්තකින් අපට GSP සහනය 
ලබා දීම සඳහා අෙප් රෙට් නීති පතිසංස්කරණ ෙබොෙහෝමයක් 
කරන්න ඕනෑ කියලා ෙකොන්ෙද්සි පැනවූවා. දැන් අපි ඒ නීති 
ෙබොෙහෝ දුරට පතිසංස්කරණය කරලා තිෙබනවා. හැබැයි,  
විෙද්ශීය රටවලට, සංවිධානවලට ඕනෑ විධියට අපි ඒවා කළා 
කියලා ෙකෙනකුට අර්ථ නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ර ෙට් ජනතාවෙග් මානව 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න, අෙප් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
යුක්තිය සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න අපට විෙද්ශීය රටවලින් 
බලපෑම් කරන්න වුවමනා නැහැ;  ඉල්ලීම් කරන්න වුවමනා නැහැ 
කියලා අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා.  

අෙප් රෙට් ජනතාව පිළිබඳව අපට නැති කැක්කුමක් 
ජාත්යන්තර සංවිධානවලට ෙහෝ ෙවනත් රටවලට තිෙබන්න බැහැ. 
ඒ නිසා රටවල් සමඟ රාජ තාන්තිකභාවය, මිතත්වය  ආරක්ෂා 
කර ගනිමින් අප කටයුතු කරන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අෙප් තිෙබන අවශ්යතා ඉෂ්ට කරන්නයි.  එක 
පැත්තකින් අපිට කියනවා, යාන්තණ දාලා දඬුවම් කරන්න, ඒ 
පිළිබඳව නීතිමය පියවර ගන්න කියලා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
කියනවා, සංහිඳියාව ෙගෙනන්න කියලා.  ෙම් ෙදක හරියට ෙර්ල් 
පීලි ෙදක වාෙගයි ෙන්. කවදාවත් එකට එකතු කරන්න බැහැ. 
දැන් ෙම්වා පිළිබඳව අතීතය හාර අවුස්සමින් "ෙමයා තමයි අරක 
කෙළේ, අරයා තමයි ෙම්ක කෙළේ, ෙම්ක තමයි මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය, ෙම්ක තමයි යුද අපරාධ" කියලා කවුරු හරි ඉදිරියට 
ඇවිල්ලා සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරනෙකොට -පකාශන කරනෙකොට- එක 
පැත්තකින් ෙම් රෙට් ඒකීයභාවය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් 
ස්ෛවරීත්වය ෙවනුෙවන් ජීවිත පරදුවට තියලා, ජීවිත පූජා 
කරමින් සටන් කරපු හමුදාවල ෙපොලීසිවල නිලධාරින් 
කැලඹීමකට පත් ෙවනවා. ඒ කැලඹීමකට පත්වීම තුළ නැවත 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? සිංහල ජන ෙකොටසයි, ෙදමළ ජන 
ෙකොටසයි අතර නැවතත් විරසකයක් ඇති ෙවනවා. ෙමම විරසකය 
හදන ගමන්ම අෙනක් පැත්තට කියනවා, අපට ඒ ෙගොල්ලන් 
එක්ක සංහිඳියාවට යන්න කියලා. ෙකොෙහොමද, ෙම් ෙදක එකට 
යන්ෙන්? ෙම් ෙදක එකට යන්න බැහැ. ෙම් ෙදක එකට යන්න 
යනවා කියන්ෙන්, ආපහු ගැටුමකට යනවා කියන එකයි. එෙහම 
නැත්නම්, තවත් යුද්ධයකට තල්ලු කරන්න මාවතක් විවෘත 
කිරීමක්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ වගකීම තිෙබන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි.   

පසුගිය අවාසනාවන්ත දශක තුෙන් තිබුණා වාෙග්, මින් 
ඉදිරියට ජාතීන් අතර, ආගම් අතර, කුමන ජන ෙකොට්ඨාසයක් 
අතර ෙහෝ අර්බුදයක්  ඇතිවීම වළක්වා ගැනීමට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකීමක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඉතිහාසය ගත්තාම  සාමෙය්දී වීරෙයෝ නැහැ කියලා 
අපි දන්නවා. සාමය ආරක්ෂා කරන මිනිහාට කිසිම වටිනාකමක් 
නැහැ. සාමය ආරක්ෂා කරන මිනිහා ඉතිහාසයට එකතු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. වීරෙයෝ බිහි ෙවන්ෙන් ගැටුෙම්දී.  යුද්ධය හදන මිනිස්සු 
ෙනොෙවයි, යුද්ධය ඉවර කරන මිනිස්සු වීරෙයෝ බවට පත් ෙවනවා. 
හැබැයි, සාමෙය්දී ඕක ෙවන්ෙන් නැහැ. සාමය තිෙබන කාලයට, 
කවුද ෙම් සාමය රකින්ෙන් කියන මිනිහාට වැදගත්කමක් 
තිෙබනවාද කියලා කියන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක නිසා සාමය ආරක්ෂා 
කර ගැනීම අෙප් යටි අරමුණුවලින් ෙතොරව, අෙප් හදවත්වලින් 
එන්න ඕනෑ, එකම ශී ලාංකික ජාතියක් විධියට ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන් ආකාරයට අෙප් රෙට් අවශ්ය නීති පතිසංස්කරණ කරන්න.  

අපි අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ බලා ෙගන හිටියා, GSP සහනය 
ෙහට ලැෙබයි, අනිද්දා ලැෙබයි කියලා. දැන් කියනවා, මැයි 
මාසෙය් ලැෙබනවාය කියලා. ඊට පස්ෙසේ කවදා එයිද කියලා අපි 
දන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ජාත්යන්තර ෙද්ශපාලන විචාරකයන්ට 
අනුව අවුරුදු තිහ, හතළිහකින්වත් ෙම් රෙට් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කිව්ව ෙද්ශපාලන පරිවර්තනය අපි කළා. එදා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත් එකතු ෙවලා, ෙම් රෙට් 
පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක පළමු වතාවට එකට එකතු කරලා, 
ජාතික ආණ්ඩුවක් හදලා අපි ඒ පරිවර්තනය කළා. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා රෙට් යහ පාලනය 
ඇති කළා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත 
ෙගනැල්ලා ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු කළා. 
ආණ්ඩුවක් විධියට යහ පාලනය කියලා ඉන් ඔබ්බට අපට 
ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන්? සමහරු කියනවා ෙම්ක ''යම 
පාලනය'' කියලා. එවැනි ආකාරයට මාධ්යවලින් මඩ ගහනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුව යහ පාලනය සඳහා ෙමොකුත් ෙනොකළා වාෙග් කථා 
කරනවා.  
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2017 මාර්තු 23 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර කරුණු කියන්න 
කනගාටුයි. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත 
කියාත්මක කිරීම සඳහා, ෙපබරවාරි මාසෙය් 03වැනි දා රෑ 12.00ට 
අෙප් ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කළා. ඒ 
ආකාරයට ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කළාම, පහුෙවනිදා උෙද් 9.00 
ෙවන ෙකොට ෙතොරතුරු දැන ගන්න පළමුෙවනි ඉල්ලීම් ෙදක 
ඉදිරිපත් වුණා. කවුද ෙම් ඉල්ලීම් ෙදක ඉදිරිපත් කරන්ෙන්? 
Transparency International එක. කාෙග් ෙතොරතුරුද ෙම් 
ඉල්ලන්ෙන්? ෙම් රෙට් ජනාධිපතිෙග් සහ ෙම් රෙට් අගමැතිෙග් 
ෙතොරතුරු. ෙමොකක්ද ෙම් ෙහේතුව? ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත 
ෙම් ෙදපළ ෙගනාපු නිසා, රෙට් පූර්ව නිගමනයක් විධියට හදනවා, 
''ෙම් ෙදන්නා තමයි ෙම් රෙට් ඉන්න ෙහොරු ෙදන්නා'' කියලා. ෙම් 
ෙහොරු ෙදන්නාෙග් වත්කම් පකාශ ෙදක තමයි ඉස්සරෙවලාම 
ඉල්ලන්ෙන්. කවුද ෙම්ක කරන්ෙන්? Transparency International 
එක - පාරදෘශ්යභාවය පිළිබඳව අධිපතිවරු. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් 
පදනම? යහ පාලනයක් ඇති කරන්න ෙම් වාෙග් කැප කිරීමක්; 
ෙවනසක් කරපු නායකයින්ට දුන්නු ෙගෞරවය ඒකද? සමහර 
NGOකාරෙයෝ, ෙඩොලර් කුට්ටිෙය් පමාණය අනුව ෙම් වාෙග් 
ෙද්වලට ඉදිරිපත් ෙවනවා. ඒ NGOsවල තිෙබන පාරදෘශ්යභාවය 
ෙමොකක්ද? ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙකොච්චර ෙඩොලර්  ගන්නවාද කියලා 
රටට ෙහළි කරනවාද? ඇයි ෙමෙහම ෙදයක් කරන්න ෙහේතුව? 
අපිට පශ්නයක් නැහැ, ජනාධිපතිතුමාෙගයි, අගමැතිතුමාෙගයි 
වත්කම්, බැරකම් පකාශ ඉල්ලන්න. ඒක ෙනොෙවයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් කවදාවත් ෙමවැන්නක් සිදු ෙවයි කියලා 
ජනතාව, ෙලෝකය බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු ෙවනසක් කරපු 
රාජ්ය නායකෙයෝ ෙදන්නා හංවඩු ගහන්න යන්ෙන් එෙහමද? 
ඒකටද ''යහ පාලනය'' කියන්ෙන්?  

අද මාධ්ය තුළ පවා යහ පාලනය පිළිබඳව තිෙබන්ෙන් දැඩි 
විෙව්චනයක්. ඒක ෙහොඳයි. අපි පිළිගන්නවා. අපි ෙබොෙහොම 
විවෘතයි; පජාතන්තවාදී විෙව්චනවලට ඔෙරොත්තු ෙදනවා. හැබැයි, 
ඒ විෙව්චන කරන ෙකොට ඒකට සාධාරණ පදනමක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. සාධාරණ පදනමක් නැතිව එෙහම විෙව්චන කරනවා නම්, ඒ 
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් යහ පාලනය කණපිට ගහන්න උත්සාහ 
කිරීමකුයි කරන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් මාධ්යෙව්දීන්ට කථා කරන්න බැහැ; 
මාධ්යෙව්දීන්ට ලියන්න බැහැ. මාධ්යෙව්දීන්ෙග් කට කැපුවා; 
ෙකොන්ද කැඩුවා; අත පය කැඩුවා. මාධ්යෙව්දීන් අසූ ගණනක් 
රෙටන් පැන්නුවා. මාධ්ය ආයතන අටක් ගිනි තිබ්බා. මාධ්යෙව්දීන් 
දහතුන් ෙදෙනකුට වැඩි පිරිසක් ඝාතනය කළා. ඒ ගැන කථා 
කරන්න එදා අපි හිටියා. ඒ ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කථා 
කළා; පාෙර් කථා කළා; ජනතාව කථා කළා. ඒ කමය ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ කියලා තමයි යහ පාලනය ෙගෙනන්න කිව්ෙව්. ඒ 
අනුව, ෙම් රෙට් පගතිශීලී ජනතාව එකට එකතු ෙවලා යහ 
පාලනය ෙගන ආවා. එදා ආණ්ඩුවට වැඩිය අද පහාර පිට පහාර 
එල්ල කරන්ෙන් යහ පාලනයට.  

අද ෙබොෙහෝ මාධ්යවලට යහ පාලනය වහ කදුරු වාෙගයි. 
හැබැයි, අෙප් මාධ්ය සහෘදයන්ට අපි මතක් කරලා තියනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය දඟලන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා උත්සාහ 
කරන්ෙන් යහ පාලනය ඉවර කරන්නය කියන කාරණය. 

හැබැයි මාධ්ය මහත්වරුනි අපි මතක් කරනවා, යහ පාලනය 
ඉවර කරපු දවසට, තමුන්නාන්ෙසේලාට ගල් ගහනෙකොට, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කට කපනෙකොට, මාධ්ය ආයතනවලට ගිනි 
තියනෙකොට, මහ දවාෙල් මහ පාෙර් මාධ්යකරුවන් මරා 
දමනෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කවුරුත් කථා 
කරන එකක් නැහැයි කියලා. ෙම් රෙට් මහ ජනතාව ඒ ගැන 
උනන්දු වන්ෙන් නැහැ. ඕනෑ ෙදයක් වුණාෙව් කියලා අහක 

බලාෙගන ඉන්නවා. දැන් ජනමාධ්යවලටත්, ෙබොෙහෝ 
ආයතනවලටත් ඕනෑ, රට ඒ තත්ත්වයට පත් කරන්නයි. ඒක තමයි 
ෙමයින් පැහැදිලි වන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය යටෙත් රජයක් විධියට 
අපි ෙම් නීති පැනවීෙමන් යහ පාලනය ඇති කරලා තිෙබනවා.  

GSP සහනය පිළිබඳවත් අපි මීට ෙපර කථා කළා. අපි ඒ සඳහා 
සෑෙහන ෙවනසක් කරලා තිෙබනවා. GSP සහනය ෙදනවා නම්, 
එය ෙදන්න කාලයත් හරි. හැබැයි, ෙපර පැවැති ආණ්ඩුවට වඩා අපි 
මධ්යස්ථව, සුහදව, ෙහොඳ රාජ්ය තාන්තික පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කරනෙකොට බටහිර අෙප් මිතශීලි රටවල් අපට සීමාව 
ඉක්මවා කියනවා නම්, GSP සහනය ෙදන්න අර නීතිය ෙගෙනන්, 
ෙම් නීතිය ෙගෙනන් කියලා, ඒ අය කරන්ෙන් අෙප් රෙට් 
දුප්පත්කම පාවිච්චි කරලා අෙප් රෙට් ස්වාධිපත්යයට බලපෑමක්. 
එෙහම මැදිහත්වීම්, බලපෑම් කරනවා නම් අපි ඒකට එකඟ නැහැ. 
අපි ඒක අනුමත කරන්ෙන් නැහැ.  

හම්බන්ෙතොට වරාය බදු දීම පිළිබඳව අද විශාල පශ්න 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් රෙට් ජනතාව අවදිෙයන් ඉන්ෙන්. 
අපි දන්නවා, හම්බන්ෙතොටින් මහා අවුලක් ඇති වුණා කියලා. 
හම්බන්ෙතොටින් පාලනයක් ආරම්භ වුණා වාෙග්ම හම්බන්ෙතොටින් 
රට අවුල් වුණා. එදා හම්බන්ෙතොට වරායක් හදන්න චීන රජයත් 
එක්ක සාකච්ඡා කළා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 4ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් කාලෙයන් මට තව විනාඩි 

10ක් ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා- 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද?  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අධිකරණය සම්බන්ධෙයන් 

පශ්නයක් අහන්න අවසරද?  
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අහන්න, අහන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් ගැන, එෙහම 

නැත්නම් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් ගැනයි මා අහන්ෙන්. පසු ගිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දවසක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළා, විමල් වීරවංශ 
මන්තීවරයා අත්අඩංගුවට ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීමක් හැටියටයි, එතුමා ෙද්ශපාලන සිරකරුෙවක්ය කියලා. 
අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය්දී ෙම් කාරණය නිර්වචනය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙද්ශපාලන සිර දඬුවම කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන 
එක ඔබතුමා පැහැදිලි කෙළොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙයන් මටයි, ලසන්ත අලගියවන්න 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටයි ෙචෝදනා කළා. නමුත් අපි නිර්ෙදෝෂීයි. 
නිර්ෙදෝෂී පුද්ගලයන්ට ෙචෝදනා කරමින් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් ගැන කියනවා. ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් 
පැහැදිලි කරන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා අධිකරණ ඇමතිවරයා විධියට -  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙමතුමන්ලා - [බාධා කිරීමක්] FCID එෙකන් පකාශ කළා, 

අත් අඩංගුවට- 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙහොඳයි, මා උත්තර ෙදන්නම්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරන්න. කාලය අඩු නිසා පැහැදිලි 

කරන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අවශ්ය වුෙණොත් කාලය දික් කරන්න වනවා, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් පශ්නය ගත්තාම, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට තිබුණු 
ෙචෝදනා ෙමොනවාද කියලා අධිකරණ ඇමතිවරයා විධියට මා දැන 
ගත්ෙත් මාධ්යෙයන්. එතුමා අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් ජනාධිපතිතුමා 
ෙනොෙවයි. එතුමා අත්අඩංගුවට ගත්ෙත් අගමැතිතුමාත් ෙනොෙවයි; 
ෙපොලීසිය භාර ඇමතිතුමාත් ෙනොෙවයි. මා හිතනවා, අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමාත් ෙනොෙවයි කියලා. ෙමොකද, මා දැක්කා, 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් නමත් මාධ්යෙය් පළ කරලා 
තිෙබනවා. එතුමා අත්අඩංගුවට ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙපොලීසිෙයන්.  

අපට කිව්ෙව් ෙමොකක් කරන්න කියලාද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
225ෙදනා එකඟ වුෙණ් ෙමොකටද? ෙපොලීසිය ස්වාධීන කරන්න 
කියලායි අපට කිව්ෙව්.  අපි එකඟ වුෙණ් ඒකට.  අපි ෙපොලීසිය 
ස්වාධීන කළා. අපි ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් පත් කළා. ෙපොලීසිය දැන් 
කාටවත් යටත් නැහැ. ෙපොලීසියට නිෙයෝග ෙදන්න බලයක් අපට 
නැහැ. අපි නිෙයෝග ෙදන්න අවශ්යත් නැහැ. දැන් ඔවුන් ස්වාධීනව 
රාජකාරි කටයුතු කරෙගන යනවා. [බාධා කිරීමක්] ඉන්නෙකෝ, 

ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. අහපු එකට - [බාධා කිරීමක්] 
ඉන්නෙකෝ ෙපොඩ්ඩක්, එකින් එක කියන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා සන්ධාන ආණ්ඩුව හදපු 
පතාක  ෙයෝධෙයක් තමයි ශීපති  සූරියආරච්චි. එතුමා මෙග් 
කනිෂ්ඨ නීතිඥවරෙයක්. එතුමා පනත් ෙකටුම්පත් සකස් කරන්න 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් එක්ක නිදි වරාෙගන කටයුතු කළා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
නායකෙයෝ ඒක දැකලාත් නැහැ. අපි අත්සන් කරපු dummy එක 
තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකෙයෝ දැක්ෙක්. ලක්ෂ්මන් 
කදිරගාමර් මැතිතුමා, අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා, චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය, අනුර දිසානායක මැතිතුමා, 
මංගල සමරවීර මැතිතුමා ඇතුළු අපි එදා මහන්සි ෙවලා සන්ධාන 
ආණ්ඩුව හැදුවා. ගරු ශීපති සූරියආරච්චි හිටපු ඇමතිතුමා යම්කිසි 
කාරණයක් නිසා විපක්ෂයට ගියා. එතුමා හිෙර් දැම්මා. ෙමොකක්ද 
තිබුණු ෙචෝදනාව? එතුමා ඇමති කාලෙය් අවුරුදු 16ක් පරණ ජීප් 
එකක් පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. ඇමතිකෙමන් යනෙකොට ඒක 
ගරාජ් එෙක් තිබුණා. ඒ ගරාජ් එෙක් තිබුණු ජීප් එක අවභාවිත 
කළා කියලා සති හයක් හිෙර් දැම්මා. ගරාජ් එෙක් තිබුණු 
වාහනයක් අවභාවිත කළාය කියලා එදා එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධාන ආණ්ඩුව   මන්තීතුමන්ලා හිෙර් දමන ෙකොට එතැන 
යුක්තිය, සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවලා!  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසුගිය කාලෙය් අෙප් ගරු අනුර සිඩ්නි 
ජයරත්න මන්තීතුමාටත් එවැනි සිදුවීමක් වුණා.  2010 ජනවාරි 
13වැනි දා ෙපොෙලොන්නරුෙව්දී වුණු ඡන්ද කලබලෙය් ආරාවුෙලන් 
රජෙය් ෙපොදු ෙද්ෙපොළවලට හානි වුණාය කියලා කවුද හිෙර් 
දැම්ෙම්? ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමායි. එතුමා මාස 
හයයි.  ඉන්දානන්ද සිල්වා මහතා මාස හතරයි,  හිටපු 
මන්තීවරයකු වන එස්.ෙක්. සුබසිංහ මහතා මාස පහයි, ලාල් 
රාජපක්ෂ මහතා මාස හයයි, ශීමාල් ෙපෙර්රා මහතා මාස 11යි, 
ගෙන්සන් මහතා මාස හතයි, සුනිල් රාජපක්ෂ මහතා මාස 7යි, 
මද්දුමබණ්ඩාර මහතා මාස 5යි ආදී වශෙයන් 28 ෙදනකු හිෙර් 
දාෙගන හිටියා. ඒක යුක්ති සහගතද? එදා යුක්තිය ඉෂ්ට වුණාද? 
ඒක තමයි එදා අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය. දැන් අද එවැනිම 
තවත් සිද්ධියක් අරෙගන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
කියනවා,"ෙම්ක ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක්" කියලා. ෙමොකක්ද 
අපට එතුමාෙගන් පළිගන්න තිෙබන වුවමනාව? අඩු ගණෙන් 
එතුමා විපක්ෂ නායකතුමාද? එතුමා කවුද? තමුන්නාන්ෙසේලා අපට 
එෙහම ෙබොරු ෙචෝදනා හදන්ෙන් ඇයි? ඕනෑ නම් එතුමාට 
අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන්, "මා නිර්ෙදෝෂීයි මා 
ෙම් එකක්වත් පාවිච්චි කෙළේ නැහැ" කියලා. එතෙකොට  කිසි 
පශ්නයක් නැහැ, නිර්ෙදෝෂියි කියලා ෙකළින්ම තීන්දුව ෙදයි. 
[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒකට- 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒක තමයි කියන්ෙන්. ඒකට කාෙග්වත් අවසර ගන්න ඕනෑ 

නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට අයිතියක් නැහැ, ෙම්ක ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීමක් කියලා අපට ඇඟිල්ල දිගු කරමින් ෙචෝදනා කරන්න. 
ෙම්  සිද්ධි යට කවුරුවත් නැහැ. ෙම් සිද්ධි යට තිෙබන්ෙන් 
නීතියයි. එදා අවනීතියට  නීතිය යැයි කියපු මිනිසුන්ට අද ෙම්ක 
අවනීතිය කියලා තර්ක කරන්න බැහැ. එෙහම නීතියක් ෙම් රෙට් 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඒක අධිකරණය ෙබ්රා ගනීවි. ඒක 
අධිකරණය තීන්දු කරාවි. ඉතින් අධිකරණය ෙදන තීන්දුවකට  අපි 
ෙමොකටද ෙමතැන විවාද කරන්ෙන්?  
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[ගරු  (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ  මහතා] 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙපොලීසිය තමයි- 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔව්. ඒක තමයි ෙපොලීසිෙය් රාජකාරිය. ෙපොලීසිය ඒ රාජකාරිය 

කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මා ඒ පශ්නයට උත්තර දීලා ඉවරයි. [බාධා කිරීමක්] ඒ ගැන තීන්දු 
ෙදන්න මට අයිතියක් නැහැ. ඒ ගැන අධිකරණය බලා ගනියි. 
[බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද?  [බාධා කිරීමක්] ඔව්, උපවාස 
කරපුවාම හරි යයි. උපවාස කරපුවාම සමහර ෙවලාවට හරි යනවා; 
පශ්නයට ෙහොඳ උත්තර හම්බ ෙවනවා. හැබැයි, ඒක හරියට 
කරන්න ඕනෑ. අතරමගදී ෙදොඩම් බිව්ෙවොත්, තැඹිලි බිව්ෙවොත් 
වැෙඩ් ගස්. උපවාසය හරියට කෙළොත් පශ්න විස ෙඳයි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
උපවාස කරලා- 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒක තමයි. උපවාසය හරියට කෙළොත් වැෙඩ් හරි යනවා. 

නැත්නම් මිනිස්සු උපවාස කරයිද? මිනිස්සු ෙජොලියට උපවාස 
කරනවාද?  මිනිස්සු උපවාස කරන්ෙන් ෙදෙකන් එකක් තීරණය 
ෙවන්නයි. ඒක ෙවයි.[බාධා කිරීමක්]  ඒක ෙහොඳයි. උපවාස කිරීම 
මූලික අයිතියක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ව්යවස්ථාව 
අනුව ඒකත් මූලික අයිතිවාසිකමක්.   ඒක  නැහැයි කියන්න 
කාටවත් බැහැ. එදා බෙලන් තැඹිලි ෙපව්වා වාෙග් අද උපවාස 
කරද්දී ගිහිල්ලා බෙලන් කෑම කවන්නද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා  වැඩි ෙවලාවක් ෙනොෙගන 
අවසාන වශෙයන් තවත් වැදගත් කාරණයක් ගැන කථා කරන්න 
කැමැතියි. දැන් අපි කථා කළා ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්නයක් ගැන.  
එනම්, හම්බන්ෙතොට වරාය පිළිබඳව ජනතාව අතෙර් තිෙබන 
පශ්නය ගැන අපි කථා කළා. හම්බන්ෙතොටට වරායක් ඕනෑය 
කියන කථාව ෙම් රෙට් සෑම ආණ්ඩු කාලයකම තිබුණා. ඒ සඳහා 
සැලසුමකුත් හැදුවා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 300න් 
හම්බන්ෙතොටට ධීවර වරායක් සහ බංකරින් පහසුකම් ලබා දීෙම් 
වරායක් හදන්න සැලසුම් කළා. හැබැයි, පස්ෙසේ කාලයක ඒ මුදල 
මිලියන 1100කට වැඩි කරලා මහෙපොෙළොවත් ෙගොඩ කරලා මහා 
පරිමාණ වරායක් එතැන හැදුවා. දැන් ෙම් වරාය පවත්වා ෙගන 
යන්න බැරි වුණාම බදු දීමක් ගැන අෙප් ආණ්ඩුව සාකච්ඡා 
කරනවා. දැන් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු අය කියනවා,  "අපි ගිනි 
ෙපොලියට ණය අරෙගන වරායවල් හැදුවාට ෙම් රට පාවා ෙදන්න, 
ෙම් රෙට් ඉඩම් ටික බදු ෙදන්න එකඟ වුෙණ් නැහැ" කියලා. ඒක 
තමයි ඒ ෙගොල්ලන් ෙගෙනන විත්තිවාචකය. ඒ වාෙග්ම, අෙනක් 
පැත්ෙතන් අපටත් ආණ්ඩුවක් විධියට කියන්න පුළුවන්, "අපටත් 
කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ණය අරෙගන රට ණය 
උගුලක හිර කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපට විකල්පයක් 
නැහැ" කියලා. ඒකෙන් අපි කියන්ෙන්.  දැන් බලනෙකොට 
ෙදෙගොල්ලන්ටම උත්තර තිෙබනවාෙන්. ෙදෙගොල්ලන්ටම 
පතිඋත්තරත් තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් රට සංවර්ධනය කරන්න 
ඕනෑ නිසා ගිනි ෙපොලියට ණය ගත්තා, ෙගවා ගන්න බැරිව හිර වන 
බව දැන දැන. දැන් ඒ ණය ෙගවා ගන්න බැරි බව අපට ෙත්ෙරන 
නිසා, අපට කරගන්න ෙදයක් නැති නිසා අපි දැන් ඒ වරාය බදු 
ෙදනවා. දැන් ඒක අවුරුදු 99කට බදු ෙදනවා  කියලා තමයි 

සාකච්ඡාව තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක 
බරපතළ කාරණයක්. ආණ්ඩුවද, විපක්ෂයද කියන කාරණය 
ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. රටක ඉඩම් පිළිබඳ යම් කිසි 
පතිපත්තියක් රජයකට තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අවුරුදු 99ක දීර්ඝ 
කාලීනව බදු ෙදනවා කියන්ෙන්, පරම්පරා 3ක කාලයක්. එදා 
චීනයට ඔය පශ්නය තිබුණා.  

1880 ගණන්වල චීනයට සල්ලි නැති නිසා තමයි ෙහොංෙකොං 
දූපත පවුම් 100කට 99 අවුරුදු බද්දට දුන්ෙන්. මහා බිතාන්ය අවුරුදු 
99ක් ඒ දූපත පාවිච්චි කරලා 1990 ගණන්වල නැවත චීනයට 
දුන්නා. හැබැයි, ඒක චීනයට දුන්ෙන් චීනය මහා බලවෙතක් වුණු 
නිසයි. පංච මහා බලවතුන්ෙගන් එකක් බවට චීනය පත්වුණු නිසා 
චීනයට හයිය තිබුණා, "ඕක ආපහු දීපන්" කියලා මහා බිතාන්යයට 
කියන්න. එෙහම නැති වුණා නම් ඒක චීනයට හම්බෙවන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, තව අවුරුදු 99ක් යනෙකොට අපි චීනය වෙග් මහා 
බලවෙතක් ෙවන්ෙනත් නැහැ. තව අවුරුදු 99ක් යනෙකොට ෙම් 
රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් 
කියලා බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒක බරපතළ ගැටලුවක්. 
අවුරුදු 99ක් කියන්ෙන් පරම්පරා 3ක කාලයක්. අෙප් මිනිස්සුන්ට 
ෙව්ලක් ඇර ෙව්ලක් හරි කන්න ෙදල්, ෙකොස්, ෙපොල් ටිකක් 
හිටවාගන්න තිෙබන ඉඩම් ටික. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව පශ්න 
තිෙබනවා. ෙම්ක බරපතළ කාරණයක්. අපි ආණ්ඩුෙව් ඉන්න නිසා 
ආණ්ඩුෙවන් ෙම්ක කරනවා කියලා අත ෙසෝදාෙගන, ෙම්ක තමයි 
ෙලෝකෙය් තිෙබන නිවැරදිම ෙද්, ෙහොඳම ෙද් කියලා ඒ වෙග් 
නිවට තත්ත්වයට පත්ෙවන්න අපි සූදානම් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ෙම් පශ්නය වුණා. 

 අපට පුළුවන්, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
පුළුවන් තරම් බනින්න. තමුන්නාන්ෙසේලාටත් පුළුවන්, අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාටයි, අගමැතිතුමාටයි බනින්න. එතැන උත්තරයක් 
තිෙබනවාද? එතැන උත්තරයක් නැහැ. ෙම්ක බරපතළ 
කාරණයක්. ඒ නිසා අපට ෙඩොලර් ඕනෑ වුණා කියලා - සල්ලි ඕනෑ  
වුණා කියලා - ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කවුරුත් එකට එකතු 
ෙවලා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අයිතීන් පාවාෙදන්න බැහැ. ඒක 
ෙඩොලර්වලට විකුණන්න බැහැ. අපි ඒ අයිතිය රැකගන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, අවුරුදු 2,600ක් තිස්ෙසේ, පාරම්පරිකව ෙම් රෙට් ලක්ෂ 
ගණන්, ෙකෝටි ගණන් මිනිස්සු ජීවිත පූජා කරලා ආරක්ෂා කරගත් 
භූමිය. ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට ගිහිල්ලා ජීවත් ෙවන්න ෙවනත් 
රටක් ඉඩකඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  

අපි ෙකොෙහේ ගියත් ෙදවැනි පුරවැසිෙයෝ. ඒ නිසා අෙප් අයිතිය, 
අෙප් අභිමානය, අෙප් ස්වාධිපත්ය අපට තිෙබන්නට ඕනෑ. රටක් 
දුප්පත් වුණා කියලා විෙද්ශීය බලවත් රටවල්වලට තිෙබන හයිය 
පාවිච්චි කරලා ඒ වෙග් රටවල් පීඩනයට ලක්කරන්න ඉඩෙදන්න 
බැහැ. අපි දන්නවා, හැම රටක්ම අපිත් එක්ක ගනු - ෙදනු කරන 
ෙකොට තම තමන්ෙග් ආර්ථික වාසිය ෙඩොලර්, පවුම්වලින් ගණන් 
හදලා බලලා තමයි ඒවා කරන්ෙන්. එෙහම තමයි විවෘත ආර්ථිකය 
අද ෙම් ෙලෝකය තුළ කියාත්මක ෙවන්ෙන්. අද ඒ කමයට 
හැඩගැහිලා තිෙබනවා. හැබැයි, එෙහම වුණා කියලා අෙප් 
ජනතාවෙග් ආත්මය පාවාෙදන තත්ත්වයට පත්ෙවන්න බැහැ. නීති 
හා අණපනත් පිළිබඳවත් හුඟක් පශ්න මතුෙවන්ෙන් ෙමතැනින්. 
අෙප් ආර්ථික දුර්වලකම පාවිච්චි කරලා අපට බලපෑම් කරනවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් චීනයට වරාය ෙදනවා නම්, ඉන්දියාව බලනවා 
ඔවුන්ට ෙමොනවාද ලැෙබන්ෙන් කියලා. 

ඊළඟට ඒ ෙගොල්ලන්ට තව එකක් ෙදන්න ෙවනවා. එෙහම 
ෙබදන්නද ෙම් ර ට තිෙබන්ෙන්? එෙහම කරන්න බැහැ. අපි 
දන්නවා, අද ඉන්දියාවට සාධාරණ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් 
කලාපෙය් බලවතා විධියට, ෙම් කලාපෙය් ආරක්ෂකයා විධියට අද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉන්දියාවත් එක්ක අපට ෙහොඳ මිතශීලී සම්බන්ධතාවක් 
පවත්වාෙගන අෙප් පශ්නවලට උත්තර ෙහොයන්න මාර්ග 
තිෙබනවා. අපි ඒක ෙනොකෙළොත්, අපි කරන්ෙන් ෙඵතිහාසික 
වරදක්. 

නීත්යනුකූල හමුදාවක් විධියට ෙම් රෙට් ස්ෛවරී භාවය 
ආරක්ෂා කරගන්නයි එදා ෙම් රෙට් ජනතාව සටන් කෙළේ. එෙසේ 
සටන් කෙළේ මහා ම්ෙල්ච්ඡ තස්තවාදී සංවිධානයක් එක්කයි. ඒ 
තස්තවාදී සංවිධානය ෙකොච්චර ම්ෙල්ච්ඡද කියලා කියනවා නම්, 
ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙසොයන්න සද්භාවෙයන් ඉදිරිපත් වුණු 
ඉන්දියාෙව් රජිව් ගාන්ධි අගමැතිතුමා, ෙලෝකෙය් විශාලතම 
පජාතන්තවාදී රාජ්යෙය් ජනතා නායකයා මරා දමන්න තරම් ෙම් 
සංවිධානය කුරිරු වුණා. ඒ කාලෙය් යුද්ධය ඉවර කරන්න කියලා 
හමුදාවට නිෙයෝග දුන්නාම, යුද්ධය ඉවර කරන්න ඕනෑ. ඒක 
කරන ෙකොට සිදුවන හැම ෙදයක්ම අපරාධ තමයි. අපට නීති ෙපොත 
බලලා නම් ෙම්ක නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්, අරක යුද අපරාධ; 
ෙම්ක නිකම් අපරාධ; ෙම්ක මානව හිමිකම් අපරාධ කියලා. 
හැබැයි, ඒ ෙකොෙහොම කළත් එකක් පිළිගන්න ඕනෑ. යුද්ධයකදී 
ෙවන්ෙන් අපරාධ විතරයි. ෙවන ෙමොකුත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
කවදාවත් ෙලෝකෙය් ෙහොඳ යුද්ධයක් තිබිලා නැහැ. හැම 
යුද්ධයක්ම නරකයි. කවදාවත් ෙලෝකෙය් නරක සාමයක් තිබිලාත් 
නැහැ. හැම සාමයක්ම ෙහොඳයි. අපි යායුතු මාර්ගය ෙසොයාෙගන, 
අෙප් ෙනොබැඳි විෙද්ශ පතිපත්තියත් එක්ක අෙප් ජනතාවෙග් ඉඩම් 
ටික, ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. 

පිට රට මිනිස්සු අපට උපෙදස් ෙදන නිසා ෙනොෙවයි,  අෙප් 
රෙට් මිනිසුන්ෙග් මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ.  ඒ අය 
අෙප් මිනිස්සු නිසායි; අෙප්කම නිසායි.   අපට නැති කැක්කුමක් 
විෙද්ශීය රටක ෙවන ෙකෙනකුට තිෙබන්න බැහැ. ඒ නිසා 
විෙද්ශීය රටවල් සමඟ තිෙබන අෙප් මිතශීලී භාවය පවත්වාෙගන 
යා යුතුයි.   

විෙශේෂෙයන්ම මා අවධාරණය කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. 
ෙම් කලාපෙය් බලවතා විධියට අපට උදවු කරන්න පුළුවන් ළඟම  
ඉන්න  මිතුරා තමයි ඉන්දියාව.  ෙම් පශ්නවලට අපි සාකච්ඡා 
මාර්ගෙයන් විසඳුම් ෙහොයා ගත යුතුයි.  අවශ්ය ෙවනස්කම් කරමින්, 
අපි කාටත් පිළිගන්න පුළුවන් ෙහොඳ නීති පතිසංස්කරණය කරමින් 
අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සැකසීමට කටයුතු කිරීම සඳහා  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි 225 ෙදනාම එකා ෙමන් කැප ෙවමුයි කියන 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින්,   තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

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

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda.You 

have 10 minutes.  
 
[பி.ப. 1.55] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய "ைக மீட்கப்பட யாத நன்ெகாைட உ திகைள 

ைமயான நன்றியீனம் என் ம் ஏ வின்மீ  ைகமீட்டல்" 
சட்ட லம், 2002ஆம் ஆண் ன் 25ஆம் இலக்கக் குற்றவியல் 
க மங்களின்ேபா  பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் 
கீழான கட்டைள, 2013ஆம் ஆண் ன் 02ஆம் இலக்கக் 
குற்றவியல் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டத்தின் 
கீழான கட்டைளகள் ெதாடர்பான விவாதங்களில் நாம் இன்  
கலந் ெகாண் க்கின்ேறாம். நன்ெகாைட உ திகைள 
நன்றியீனம் என் ம் ஏ வின் லமாகக் ைகமீட்டல் குறித்  
இங்ேக வாதப் பிரதிவாதங்கைள நாங்கள் ேமற்ெகாண்  

க்கும் நிைலயில், த்தம் என்கின்ற ஒ  ெகா ய நிகழ்  
காரணமாகத் தம  ெசாந்த நிலங்கைளக் ைகவிட்  
இடம்ெபயர்ந்தி ந்த எம  மக்களின் காணிகள் பல இன்ன ம் 
வி விக்கப்படாத நிைலயில் உள்ளன. அந்த மக்கள் தங்கள  
ெசாந்தக் காணிகைளக் ேகட்  அகிம்ைச வழியில் ேபாராட் 
டங்கைள ேமற்ெகாண்  வந்தா ம், இந்த விடயம் குறித் ச் 
சாதகமான எந்தெவா  நகர் ம் இடம்ெபறாத நிைலைம 
ையேய நாம் காண்கின்ேறாம்.  

த்தம் ற்ற பின்னரான காலகட்டமான  எம  
மக்கள் தங்கள  வாழ்க்ைகைய மீளைமத் க் ெகாள்வதற்கான 
அவகாசம் வழங்கப்பட்டெதா  காலமாக இ ந்தி க்க 
ேவண் ம். அ  அவ்வா  அைமந்தி ப்பின், இன்  எம  
நாட் ல் மிக க்கிய பிரச்சிைனகளாக உ ெவ த் ள்ள 
ஏைனய ேதசிய, சர்வேதசப் பிரச்சிைனகள் குறித்த 
தீர் க க்கு எம்மால் இலகுவாக கங்ெகா த்தி க்க 

ம். ஆனால், இன்  அந்த நிைல இன்ன ம் 
ஏற்படவில்ைல என்ேற கூறேவண் ம். ேமற்ப  த்தத்திற்கு 

கங்ெகா த்தி ந்த எம  மக்களின் அைனத்  இழப்  
கைள ம் ஈ ெசய்யக்கூ ய ெநறி ைறகள் அற்றெதா  
நிைலயி ம் அம்மக்களின் மீள்எ ச்சிக்கான உதவிக் கரங்கள் 
ேபா மானள  இல்லாத நிைலயி ம் அவர்கள  காணிகைள 
வி விப்ப , எம  மக்களின் உற களான தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகைள வி விப்ப , காணாமற்ேபான உற கைளக் 
கண்டறிவதற்காகப் ேபாரா  வ கின்ற எம  மக்க க்கு  
நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த் ம் வைகயில் ஓர் உத்தரவாதத்திைன 
வழங்குவ  ேபான்ற நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வ  இந்த 
அரசின் ெசயற்பாடாக இ க்க ேவண் ம்.  

எந்த அரசா ம் சாத்தியமற்ற பல விடயங்கைள இந்த 
அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த ம் ெசய்வதாகத் தமக்கு 
உ தியளித் ள்ளதாகக் கூறிேய, பாதிக்கப்பட் ள்ள எம  
மக்களிடம் கடந்த ெபா த் ேதா்த ன்ேபா  தமிழ்த் தரப்  
அரசியல்வாதிகளால் வாக்குக் ேகட்கப்பட்ட . அதைன 
நம்பிேய எம  மக்க ம் வாக்களித்தனர். இந்த அரசு ஆட்சிக்கு 
வ வதற்கு ன் அந்தத் தமிழ் அரசியல்வாதிகளிடம் என்ன 
வாக்கு திகைள வழங்கியேதா எமக்குத் ெதாியா .  ஆனால், 
இந்த அரசியல்வாதிகள் கூறி, எம  மக்கள் நம்பி வாக்களித்த 
எந்தெவா  விடய ம் இன்ன ம் தீர்க்கப்படா ள்ள 
நிைலயில், எம  மக்கள  நம்பிக்ைகயீனத்ைதேய இந்த அரசு 
சம்பாதித் ள்ள  என்ப  மட் ம் ெதாியவ கிற .   

இந்த அரசாங்கத்தாேலா ேவ  எந்தேவார் அரசாங்கத் 
தாேலா ெசய்ய யாதவற்ைற நாங்கள் ஒ ேபா ம் 
ேகட்கவில்ைல. அவ்வா  ெசய்ய யா  எனத் ெதாிந் ம், 
"ெசய்ய ம்” என எம  மக்க க்கு நாம் ெபாய்யான 
வாக்கு திகைள வழங்கிய மில்ைல. எனேவ, எம  மக்கள  
காணிகைள வி விப்ப  என்ப  ெசய்ய யாத ஒ  
விடயமல்ல. இந்தக் காணி-நிலங்கைள வி விப்பதன் 
ஊடாகேவ அம்மக்களால் மீண்ெடழ ம்; அவர்க க்கான 
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வாழ்வாதாரங்கைள அவர்களால் ஈட் க்ெகாள்ள ம். 
எம  மக்கள் தங்கள  வாழ்வாதாரங்கைள ஈட் க்ெகாள்ள 

ற்ப வத டாகேவ அந்தந்தப் பகுதிகளின் ெபா ளா 
தாரங்கைள ேமம்ப த்திக்ெகாள்ள ம். அத டாக எம  
நாட் ன் மீதான அந்நியத் தைலயீ கைளத் தவிர்த் க்ெகாள்ள 

ம். எனேவ, எம  மக்கள  அ ப்பைடத் ேதைவகைள - 
எம  மக்களின் உணர் க டன் பின்னிப்பிைணந் ள்ள 
ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்ய உடன  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என்பைத நான் இந்தச் 
சைபயிேல வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நாட் ல் எம  மக்கள் தங்கள  உாிைமகைளப் 
ெப வதற்காக காலங்காலமாகப் ேபாரா ேய வந் ள்ளனர். 
அந்தப் ேபாராட்டங்கள் அகிம்ைசவழிப் ேபாராட்டங்களாக 
உ வாகியி ந்த நிைலயில், இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந் 
தத்திற்கு ன்னரான ெதன்னிலங்ைக அரசுகளின் 
மாற்றாந்தாய் மனப்பாங்கிலான ேபாக்குகள் அதிகாித்ததன் 
காரணமாகேவ ஆ தப் ேபாராட்டங்கைள ேநாக்கி அ  
தள்ளப்பட் ந்த . அந்த வைகயில், அந்த ஆ தப் 
ேபாராட்டத்தின் ஒ  ெவற்றியாகேவ இலங்ைக - இந்திய 
ஒப்பந்தத்தின் ஊடான மாகாண சைப ைறைம எமக்குக் 
கிைடத்த . அேதேநரம், இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்திற்குப் 
பிந்திய ெதன்னிலங்ைக அரசுகள் குணாம்ச ாீதியில் நல்ல 
மாற்றங்கைளேய ெகாண் க்கின்றன என்பதில் எமக்கு 
நம்பிக்ைக ண் . இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்திற்குப் 
பின்னரான எம  ேபாராட்டம் திைசமாறிப்ேபான ஒ  
காலகட்டத்ைத நாம் கண் ற் ள்ேளாம். அதன் 
விைள கைள நாம் அ பவித் ள்ேளாம், அ பவித்  
வ கின்ேறாம். அந்த விைள கள் எம  மக்கைளவிட் , 
இன்ன ம் ைமயாக அகன் விடவில்ைல. அைவ அகன்  
ெசல்வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் உ வாக்கப்படேவண் ம். எம  
மக்கள் ெதாடர்ந் ம் ேபாராட்ட அ ைமகள் அல்லர். எனேவ, 
அவர்க ம் மனிதர்களாக, இந்த நாட் ன் ஏைனய மக்கள் 
ெகாண் க்கின்ற உாிைமகைள அ பவிக்கின்ற மக்களாக 
வாழ ேவண் ம் என்பேத எம  எதிர்பார்ப்பாகும். கு கிய 
இனவாதச் ெசயற்பாட்டாளர்களின் குர க்கு அஞ்சிேய எம  
மக்களின் உாிைமகள் த க்கப்ப கின்றன. என்றா ம் தம  
உாிைமகள் குறித்த எம  மக்களின் குர ம்கூட, அேத 
இனவாதக் கும்ப க்கு சாதகமாகப் பயன்பட்  வ கின்ற ஒ  
ேபாக்கிைனேய இன்  காணக்கூ யதாக இ க்கிற .  

எம  மக்கள  பிரச்சிைனகைள எவேர ம் இனவாதக் 
கண்ேணாட்டத்தில் பார்ப்பார்கேளயானால், அவர்க க்கு 
இந்த நாட் ன் மீ ம் நாட்  மக்களின் மீ ம் உண்ைமயான 
பற்றில்ைல என்பேத அர்த்தமாகும். எனேவ, எம  நாட் ல் 
எம  மக்களின் உணர் ர்வமான பிரச்சிைனகள் 

தற்ெகாண்  அ ப்பைட வசதிகள் அடங்கலாக, அரசியல் 
உாிைமப் பிரச்சிைன என அைனத் ப் பிரச்சிைனக ம் 
எந்தள க்கு விைரவாகத் தீர்க்கப்ப ேமா, அந்தள க்கு 
விைரவாக எம  நாட் ல் சுபிட்சம் மல ம் என்பதில் 
சந்ேதகமில்ைல. இவ்வாறான பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு, 
எம  மக்கள் உண்ணாவிரதங்கள் இ க்கும்வைரயிேலா 
அல்ல  ெஜனீவா கூட்டத்ெதாடர் வ ம்வைரயிேலா 
காத்தி க்கத் ேதைவயில்ைல. எம  பிரச்சிைனகைள நாேம 
தீர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அதைனச் சாியாகத் தீர்த் க் 
ெகாள்வதற்கு அைனத் த் தரப்பா ம் ன்வரேவண் ம் எனக் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளப் ெபா த்தவைரயில், 
அங்ெகல்லாம் பல்ேவ  தரப்பினரால் ேகாவில்க க்கு 
நன்ெகாைடயாக வழங்கப்பட்ட பல ஏக்கர் காணிகள் உள்ளன. 

இவ்வாறான காணிகளில் குறிப்பிட்ட சில காணிகளில் 
காலங்காலமாக  மக்கள் வசித்  வ கின்றேபாதி ம், 
அவர்க க்கான உ திகள் இல்லாத காரணத்தினால் அரச 
மற் ம் அரச சார்பற்ற நி வனங்கள  டைமப் த் 
திட்டங்கள் அடங்கலாக ஏைனய உதவிகள் எதைன ம் ெபற 
இயலாத நிைலயில் அம்மக்கள் ெப ம் பாதிப் க க்குட்பட்  
வாழ்ந்  வ கின்றனர். இத்தைகய மக்க க்கு வசதியாக ம், 
காணிகளின்றி அவதி கின்ற மக்க க்கு வசதியாக ம் 
வாய்ப்பாக ம் ஒ  விேசட ஏற்பாட் ன்கீழ், இந்தக் 
காணிகைளக் ெகாண் க்கின்ற ேகாவில்க க்கு ஒ  
வ மானம் என்ற வைகயில், குறிப்பிட்டகால குத்தைக என்ற 
அ ப்பைடயில்  நியாயமான ஒ  ெதாைகயிைன வழங்கி, 
அக்காணிகைளப் ெபற் , உ திப் பத்திரங்க டன் 
காணியில்லா மக்க க்குப் பகிர்ந்தளிப்பதற்கான நடவ க்ைக 
கைள ேமற்ெகாள்ள ம். இ  ெதாடர்பில் இந்த அரசு 
உாிய கவனம் எ க்கேவண் ம் எனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், எம  பகுதிகளில் காணப்ப  
கின்ற காணிப் பிணக்குகைளத் தீர்த் ைவப்பதி ம் ாிதமான 
ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்பட ேவண் ள்ளைத ம் நான் 
இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

தமிழ் அரசியல் ைகதிகளின் வி தைலயான  இன்ன ம் 
சாத்தியப்படாத ஒ  விடயமாகேவ உள்ள . தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகேளா அல்ல  அவர்கள  உறவினர்கேளா உண்ணா 
விரதப் ேபாராட்டங்களில் ஈ ப ம்ேபா  மாத்திரம்  
ைகதிகளின் வி தைலையப் பற்றிப் ேபசுவதற்கும் "ைகதிகைள 
வி வித் த் த ேவாம், எமக்கு வாக்களி ங்கள்!" என 
வாக்கு திகள் வழங்குவதற்கும் அந்தக் ைகதிகளின் 
உற களிடமி ந்  வாக்குகைளப் ெபற்  வந்தவர்கள் 
பழகியி க்கின்ற இன்ைறய நிைலயில், அந்தக் ைகதிகளின் 
வி தைலையப் பற்றி இந்தச் சைபயிேல மீண் ம் நான் 
வ த்த வி ம் கின்ேறன். தங்கள  உற கைளச் 
சிைறயி ந்  வி வித் த் த வதாகத் ெதாடர்ந்  
வாக்கு திகைள வழங்கி, தங்கள  வாக்குகைள மாத்திரம் 
கடந்த காலங்களில் ெபற் , அரசியல் பதவிகைளப் 
பி த் க்ெகாண்டவர்கள்மீ  தற்ேபா  எம  மக்கள் 
நம்பிக்ைக இழந் விட்டனர். இந்த நிைலயில், தன்ைனக் 
ெகாைல ெசய்ய வந்த நபைரேய ெபா  மன்னிப்பின் 
அ ப்பைடயில் வி தைல ெசய்த ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் 
விடயத்தில் தைலயிட் , அவர்கைள மனிதாபிமான 
அ ப்பைடயில் சிைறயி ந்  வி விப்பதற்கு ன்வர 
ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மத்திய வகுப் த்திட்டம், ப த்த வா பர் கு ேயற்றத் 
திட்டங்கள், வன வளப் பா காப் த் திட்டங்கள் எனப் பல 
திட்டங்கள் கடந்த 1970களில் ெசயன் ைறக்கு 
வந்தி ந்தா ம், அந்தக் காணிகளில் கிட்டத்தட்ட 25 - 30 
வ டங்களாகக் கு யி க்கின்ற மக்கள் அவற் க்கான 
உாித்தில்லாமல் இ க்கின்றப யினால், காணிக் கச்ேசாி 
ஒன்ைற விைரவாக நடத் வதன் லம் காணி உாிைமையப் 
ெபற் க்ெகா ப்பேதா , வளமான எதிர்காலத்திற்கான 
வசதிைய அவர்க க்கு ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ேவண்  
ெமன் ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாண்  
இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத அளித்தைமக்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Rauff 

Hakeem.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබී ඇති කාල ෙව්ලාවට 

අමතරව ගරු එම්.එච්.එම්.  සල්මාන් මන්තීතුමාෙග් කාල 
ෙව්ලාවත් මෙග් කාලයට එකතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. M.H.M. Salman has been given 10 minutes 

and you have been given 15 minutes. All right.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
So, I will take 25 minutes.  Thank you.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු ගරු ශියානි 

විෙජ්විකම මන්තීතුමියෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
“ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය දැන් මූලාසනය ගත 

යුතුය”යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி 
விேஜவிக்கிரம அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the 
Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the 
Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
 

[2.05p.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Madam Presiding Member, I am glad that I am able to 
speak on this Debate while you are presiding since you 
are also a member of the legal profession and you will 

understand the nitty-gritties of this particular piece of 
legislation that the Hon. Minister is wanting to be passed. 

Madam, Sri Lanka is one of those countries which has 
an interesting legal history of a variety of systems 
prevailing in our country. As a matter of fact, all of us 
know that on the civil side, we treat the Roman-Dutch 
Law as our common law. We have a unique position 
because in the world Sri Lanka and South Africa are the 
only countries which follow the Roman-Dutch principles 
to be applicable as our common law principles. In this 
regard, it is very significant to note that even the Dutch 
themselves have abandoned the Roman-Dutch Law. But 
among the Commonwealth Countries, only South Africa 
and Sri Lanka follow the Roman-Dutch principles in our 
legal system, particularly when it comes to the common 
civil law.  

In this case particularly, the Hon. Minister proposes to 
introduce some changes. In fact, this Bill is being brought 
about as a result of a decision handed down by the Court 
of Appeal in the year 2007, I presume, where an 
irrevocable deed of gift was permitted to be revoked by 
the donor for ingratitude by way of a deed of revocation 
without recourse to courts. This was not the legal position 
before that judgment. After the judgment, it has created 
some difficulties particularly to the banking sector. Now, 
I am sure the banking sector had lobbied heavily and this 
Bill had to be brought in to correct the anomalous 
situation that would have arisen and that had remained in 
our common law.  

Madam, we must also remember that previous 
governments have also come under pressure from the 
banking sector to reform laws, particularly, we 
introduced the Parate Execution Law, which enabled 
banks to have a summary procedure to be adopted in 
forfeiting properties that have been pledged as collateral 
in loans, where cases were pending in courts.  So, we 
must realize these issues.  I would like to look at it from 
the point of view of the debtor. Of course, sometimes, we 
are overly concerned about the concerns of the creditor. 
But the debtors themselves also do suffer.  

In this case, I am sure that there are other reasons for 
such a Bill to be brought because if you allow a donee to 
pledge a property to get some loan from a banking 
institution, he could by way of collusion with his own 
donor- if it is the father, a sibling or any other relative- 
revoke the deed. They could collude with each other and 
revoke the deed  and that will put the bank into some 
difficulty and that perhaps may be the reason why a Bill 
is brought, so that an irrevocable deed of gift cannot be 
revoked without recourse to action in court. So, this 
invariably reverses the position that had been created by 
the judgment handed down in 2007 in the case of Wilson 
Vs. Sumanawathie and others.  

Here I would like to pose another question. There 
appears to be two other grounds on which an irrevocable 
deed of gift could be revoked. One is when there is a 
legitimate child being born after the deed of gift had been 
granted. Then, there is another case where other 
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conditions stipulated in the deed of gift is violated by the 
donee. Those two causes are not included in this 
particular legislation. I raised this with the Hon. Minister 
and he said, “Well, we discussed it with the Law 
Commission and for a variety of reasons these 
stakeholders and the Law Commission did not want to 
include these two other grounds on which an irrevocable 
deed of gift could be revoked”. 

But, of course, the Hon. Minister kept it open that if 
necessary, subsequently we can bring in amendments. I 
thought I should flag that issue. Since only one ground is 
mentioned specifically it could impliedly mean that other 
two grounds cannot be pursued. That is some matter that 
needs to be given some consideration since by implication 
it would mean that anyone wanting to revoke a deed of 
gift for those other two reasons may not be able to do it. 
Therefore, it may be advisable for us to have the other 
two grounds also included since the Roman-Dutch Law 
very specifically prescribes the other two grounds also as 
grounds on which an irrevocable deed of gift could be 
revoked.  

While saying that, I must also state that the lending 
institutions are always very cautious in taking collateral. 
They go through the title report, and if the title report is 
defective, a person seeking to get a loan for a legitimate 
purpose cannot get his loan. There are difficulties that he 
may have to encounter. Rather than having a legislation 
of this nature, they could also treat that not every deed of 
gift would be revoked. We need not have a presumption 
that every deed of gift would be revoked by the donor. 
Here also, we are stipulating a timeframe. Action must be 
brought within ten years of the deed being executed and 
within two years the cause of action having arisen. So, 
that again causes another problem. What happens if the 
donor is incapacitated or if the donor is dead? For 
instance, the father gifts to the elder child. Elder child has 
been very nasty and was not treating the father properly, 
and he acted in ingratitude, and if the other siblings want 
to bring an action against him, what happens? These are 
issues that can arise. Once a legislation is being prepared, 
we need to look at all different types of scenarios that can 
arise. What if the donor himself is incapacitated to such 
an extent that he cannot file an action? Therefore, these 
limitations also to a very serious extent constrain and are 
heavily weighted towards the banking institution or the 
lending institution and has not taken into consideration 
the difficulties that borrowers can face.  

Of course, I do concede there can be collusion. The 
issue of collusion between two people, both the donor and 
the donee colluding with each other, to defraud the bank 
could always revoke an irrevocable deed of gift without 
recourse to courts. That maybe the reason why this is 
being brought. Yet, what I feel is that the limitation of ten 
years from the date of execution for action being brought 
and that within two years the cause of action having 
arisen is also seriously restricting the borrower to be 
constrained or to be put into difficulty.  

Therefore, I thought that I should highlight those 
issues and I must say, as for the Muslim community in 
this country, we have our own law relating to succession. 

We have the Muslim Intestate Succession Ordinance 
where there is very clear provision.  A deed of gift which 
is irrevocable cannot be revoked by the donor. That is the 
position under the Muslim Law and this certainly will not, 
in any case, affect the Muslims because as for Muslims, 
the Muslim Intestate Succession Ordinance very clearly 
prescribes that. As the Hon. Minister himself is a very 
reputed civil lawyer - in fact, we have been 
contemporaries in Law College and otherwise. Several 
students have been reading his compendiums on civil law 
which he has written profusely and which has benefited 
students all round - he is quite aware of the principles of 
the Muslim Law when it comes to intestate succession 
since we have our own Ordinance, which governs the 
Sharia principles relating to this.  

While talking about this, I must very cursorily 
mention about the Muslim Personal Law reforms which 
has become a very controversial subject these days in the 
country. I do not want to speak at length. The Hon. 
Minister had been good enough to allow the Muslim 
Parliamentarians themselves to decide on what needs to 
be done in order to reform our own personal laws when it 
comes to Muslim Marriage and Divorce Act which 
inevitably needs some serious changes.   

It has become a matter of debate now even among the 
non-Muslims, particularly when it comes to the age of 
marriage stipulated in the Muslim Personal Law.  I do not 
want to discuss that issue, but of course, reform is 
necessary and that reform needs to be progressive, that 
has to take into account the realities of the current times 
and also bear in mind that the divine law, when it comes 
to the Muslim Personal Law, is something that cannot 
undergo very serious, radical changes. There is a 
Committee that has been appointed to go into those 
reforms. Former Supreme Court Judge His Lordship 
Saleem Marsoof is presiding over that Committee, which 
is also comprised of many senior legal luminaries from 
the Muslim community including former Attorney-
General, Mr. Shibly Aziz, President’s Counsel, Mr. Faisz 
Musthapha, President’s Counsel and  some other 
important senior civil society members. They  have been 
sitting on this for quite a long time and it is rather 
overdue. Therefore, we expect that Committee to quickly 
finalize the reforms that are necessary and bring those 
forth to be adopted so that whatever necessary changes 
could be brought in.   

While saying that, let me also digress a little bit to talk 
about another piece of legislation that the Hon. Minister 
was good enough to bring to the House: the Amendment 
to the Prescription Ordinance that was brought in last year 
in order to facilitate the Prescription Ordinance to be 
exempted in the case of IDPs, particularly in the Northern 
and the Eastern Provinces and the other provinces. During 
the period of the armed conflict, people had been 
deprived of their lands due to some duress brought upon 
them by various armed groups to transfer their lands.  
Even their possessions were forcibly expropriated from 
them. In those cases, if the Prescription Ordinance was to 
operate, those who lost those lands would not be able to 
lay any claim to their lands after ten years. Because of 
that, we brought in an Amendment to the Prescription 
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Ordinance permitting those people who have been 
affected to petition the District Court in their area to try 
and abrogate those deeds that had been executed forcibly 
or by other means of duress. In this regard, we urge the 
Hon. Minister to at least hold some workshops in those 
areas to educate the people because they need to know the 
details of this piece of legislation so that they can apply to 
the District Court in their area, and that will allow them to 
make use of the available provisions and redeem those 
lands. Particularly in the Batticaloa District, there had 
been several complaints by Muslims, and there are other 
areas where the lands had been taken over during the 
period of the conflict. So, I thought I will flag this matter.   

In the meantime, I must also talk about a few other 
issues pertaining to reconciliation in the country. That 
leads to land, once again. I would rather speak about this 
matter in Tamil so that this record will be properly 
documented.   

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 
இந்த விடயத்ைத உங்க டாக இச்சைபயின் கவனத் க்குக் 
ெகாண் வரலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தி ள்ள நாச்சிக்குடா பிரேதசத்தில் ெவள்ைள மணல் 
பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் இ க்கின்ற “க மைல ற் ப் 
பள்ளி” என்ற க்கிய வணக்கஸ்தலம் இரா வத்தினரால் 
ைகயகப்ப த்தப்பட்ட  ெதாடர்பில் ஒ சில வ டங்க க்கு 

ன்  ெபாிய சர்ச்ைசெயான்  எ ந்த . கிழக்கு மாகாண 
சைபயில் இ  சம்பந்தமான பிேரரைணெயான்  ெகாண்  
வரப்பட்ட . அப்பள்ளிவாசல் இ த்  நாசமாக்கப்பட்  

ைமயாக அங்கி ந்  அகற்றப்பட்டெதனச் ெசய்திகள் 
ெவளிவந்தைதயிட் , அன்ைறய கிழக்கு மாகாண 

தலைமச்சர் உட்பட இரா வ அதிகாாிகள் அந்த 
இடத் க்குச் ெசன்  பார்ைவயிட்  சில க த் க்கைளக் 
கூறினார்கள். இதனால், மிகப் ெபாிய சர்ச்ைசெயான்  
கிளம்பிய . அதைன மீண் ம் கட் த் த வெதன உடன்பா ம் 
காணப்பட்ட . ஆனால், அ  ராதன வணக்க ஸ்தலமாக 
இ ந்த ஓர் இடம். இரண்டாம் உலக மகா த்தத் க்குப் பிறகு 
மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட நிைலயி ந்த  என்றா ம் 
இந்தப் பள்ளிவாசலான , இ த்  ெநா க்கப்பட்  அந்த 
இடத்தி ந்  பலவந்தமாக அகற்றப்பட்ட  என்ற 
குற்றச்சாட்  இரா வத்தின்மீ  சுமத்தப்பட்ட . இதைன 
மீண் ம் கட் த்த வெதன இரா வத்தினர் உடன்பா  
ெதாிவித்தைதய த் , அதற்குாிய சில ேவைலகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்றன.  

இந்த நிைலயில் ஓாி  வாரங்க க்கு ன் , அதாவ  
2017 ெபப் வாி மாதம் 15ஆம் திகதியிட்  தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தின் பட் ன ம் சூழ ம் பிரேதச ெசயலாளர் 
அவர்கள், காணிெய த்தல் சட்டத்தின் 4ஆம் பிாிவின் பிரகாரம் 
வர்த்தமானி அறிவித்தெலான்ைற ெவளியிட் க்கிறார். 
அதில், சீனக்குடா கிராம ேசைவயாளர் பிாிவி ள்ள 
நாச்சிக்குடா கிராமத்தில் கிட்டத்தட்ட 4.6552 ெஹக்டயர் 
விஸ்தீரணமான காணி இரா வத்தின் 4ஆவ  
பைடப்பிாிவிைன விஸ்தாிப்பதற்காகச் சு காிக்கப்பட ள்ள 
தாகக் குறிப்பிட் ள்ளார். இ  “கிளப்பன் ேபா்க்” எனப்ப ம் 
பிரேதசமாகும். இந்த “கிளப்பன் ேபா்க்” குடா என்ப  மிக ம் 
வசீகரமான கடற்கைரப் பிரேதசமாகும். அந்தப் பிரேதசத்தில் 
இ க்கின்ற கிட்டத்தட்ட 4.65 ெஹக்டயர் விஸ்தீரணமான 
அந்தப் பாாிய காணிையச் சு காிப்பதற்கான ஒ  வர்த்தமானி 

அறிவித்தல் ெவளியிடப்பட் க்கின்ற . க மைல ற் , 
நாச்சிக்குடாப் பிரேதசத்தில் ஸ் ம்கள் ெப ம்பான்ைமயாக 
வாழ்கின்ற ஒ  பிாிவில் இ க்கின்ற இந்தக் காணி, 
யா க்குாிய  என்  குறிப்பிடப்படாமல் - யார் உாித்தாளர் 
என்  ெதாியாத ஒ  நிைலயில், சு காிக்கப்படவி ப்பதாக 
அறிவிக்கப்பட் க்கிற . அதி ம் குறிப்பாக, ஏற்ெகனேவ 
சர்ச்ைசக்குாிய விடயமாக இனங்காணப்பட் , ஸ் ம்கள் 
காலாகாலமாகப் பயன்ப த்திவந்த ஒ  பள்ளிவாசைல 
இ த்  ெநா க்கியதான குற்றச்சாட் க்கள் இ க்கின்ற ஒ  
பின்னணியில், இன்  நல் ணக்கச் ெசயற்பா கள் 

ன்ென க்கப்ப கின்ற ஒ  சூழ ல், அந்தப் பிரேதசத்ைத 
இரா வ நடவ க்ைகக க்கு அல்ல  பைட காைம 
விஸ்தாிப்பதற்கான ஒ  ேநாக்கத்தில் சு காிக்க யல்வ 
தான , மிக ேமாசமான ஒ  ெசயற்பாடாகும். எனேவ, 
அ குறித்  என  கண்டனத்ைத ெதாிவிப்ப  மாத்திர 
மல்லாமல், அதைனச் ெசய்வதி ந்  இரா வம் 
தவிர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසානයි. 
 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්.  

அேதேநரம் நல் ணக்கச் ெசயற்பா களின் அைடயாள 
மாக இந்த விடயத்தில் ஒ  விட் க்ெகா ப்ைபச் ெசய்ய 
ேவண் ம். இந்தச் ெசயற்பாடான , ஒ வ க்கும் ெதாியாமல் 
மிக இரகசியமாக இடம்ெபற்றி ப்பைத எங்களால் 
அறிய கிற . இந்த வர்த்தமானி அறிவித்த ன் பிரதி 
ெயான்ைற என் ைடய ேபச்சின் ஓர் அம்சமாகப் பதிவி  
வதற்குச் சைபயில் *சமர்ப்பித் , சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றி கூறி, 
அைமகின்ேறன்.      

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා.    

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි , can I make a 

clarification? 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes. අවසර ෙදනවා.  

925 926 

[ගරු  රවුෆ් හකීම්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
This is with regard to the very pertinent questions that 

were raised by the Hon. Minister Rauff Hakeem. One 
thing is that we passed the Prescription (Special 
Provisions) Bill to accommodate those who have been 
deprived of their right to litigate for their properties, 
especially in the Northern and the Eastern Provinces due 
to the armed conflict. The duration of that law, I think, is 
only two years. We have held a couple of workshops and 
I want to bring to the notice of the Hon. Minister that the 
Secretary to my Ministry already had discussions with the 
Bar Association of Sri Lanka and we are going to educate 
the people that before that time period lapses, they must 
take the opportunity to vindicate their rights.  

The other matter that the Hon. Minister raised was that 
there are two other grounds in addition to gross 
ingratitude on which a donor can revoke an irrevocable 
deed. One is, when there is a legitimate child born after 
the execution of the deed of gift and the other is, when the 
conditions have been breached by the donee. In fact, we 
discussed this matter at length and there is not any effect 
of this particular judgment on revocations on those two 
grounds. That is why - if necessary, we can make some 
adjustments - we left the provisions on those two grounds 
intact without interfering. We just wanted to rectify the 
mistake that has been made as a result of this wrong 
interpretation. 

The other matter that the Hon. Minister raised was 
about the ten-year period, that there could be confusion. 
In fact, the basis for making it ten years is that, even if a 
person possesses a land forcibly, to which he has no right 
or interest whatsoever, still, in terms of Section 3 of the 
Prescription Ordinance, irrespective of all the other 
criteria, he acquires the Title. Therefore, when you have 
to revoke a deed of this nature on that basis, there has to 
be some limitation. Then only there will be a certainty 
about the Title. Therefore, we thought it fit to have a ten-
year period, which is sufficient for them to file action to 
revoke a deed on the grounds of gross ingratitude. But, if 
there is ingratitude shown even after ten years, then we 
cannot help it because there has to be certainty with 
regard to the Title owners. 

Thank you very much. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා.  
 
ගරු එස.්සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු අමාත්යතුමා ලවා ෙපොඩි 

පැහැදිලි කිරීමක් කරවාගන්න ඕනෑ.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා. 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ෙමයින් බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙදයක් 

තිෙබනවා. මව්පියන්ට සැලකීම අද සමාජෙය් අඩුයි. ඔබතුමා 
අවුරුදු 10ක් ගැන කිව්වා. ෙදමව්පියන් සාමාන්යෙයන් අවුරුදු 35දී 
ෙහෝ 40දී ෙහෝ දරුෙවකුට ෙහෝ කාට ෙහෝ තෑගි ඔප්පුවකින් 
ෙද්පළක් භාර දුන්නාය කියා සිතමු. ඒ අය වයසට යන විට ඒ 
අවුරුදු 10 පනිනවා. එහිදී සමාජයට වන අසාධාරණය ෙම් පනත 
මඟින් ඉවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඔබතුමා කියන විධියට 
කාලාවෙරෝද පනත අනුව අවුරුදු 10න් පසුව ඒ ෙදමව්පියන්ට 
ආපසු එය හරවා ගන්න බැරි ෙවනවා. එෙහම නම්, ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙමයින් බලාෙපොෙරොත්තු වූ මූලික හරයාත්මක 
කාරණය ඉටු වන්ෙන් නැහැ කියන එක තමයි මෙග් ෙපෞද්ගලික 
හැඟීම.  

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මා ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට ඉතා ෙකටිෙයන් පිළිතුරක් 

ෙදන්නම්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙකටිෙයන් පිළිතුර දී අවසන් කරන්න, ගරු අමාත්යතුමා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් මතු කරන කාරණය හරවත් 

කාරණයක්. නමුත් රටක ෙද්පළක් නිකම්ම තබාෙගන සිටීෙමන් 
රෙට් සංවර්ධනයට දායකත්වයක් නැත්නම්, එයින් පතිඵලයක් 
නැහැ. වසර 10ක් කියන කාලය තුළ, ෙද්පළක් ෙසොෙරන් ගත්, 
බෙලන් ගත් අපචාරියකුට පවා අෙනකුත් කාරණා ෙනොතකා ඒ 
ෙද්පෙළේ හිමිකාරත්වය ලැෙබනවා නම්? ඒ නිසා අප කල්පනා 
කරන්ෙන් ෙමයයි. ඒ ෙද්පළ දීෙම්දී තිබුණු ෙච්තනාව දීමයි. වසර 
10ක වාෙග් කාලයක් ඇතුළත එය අවලංගු කිරීම සඳහා 
කාරණාවක් පැන ෙනොනැඟුණෙහොත් ඒ ෙද්පෙළේ හිමිකාරත්වය 
තහවුරු කිරීම තුළින් පමණයි ෙද් පෙළේ සංවර්ධනයක් වන්ෙන්. ඒ 
නිසා රෙට් සංවර්ධනය පැත්තත් ෙම් පනත හරහාම අපි අෙප් 
නිරීක්ෂණයට ලක් කළා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමා.  

ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
 

 
[பி.ப. 2.33] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் இங்கு உைரயாற்றச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக் 
காக த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். குறிப்பாக இந்தக் காணி விடயங்கள் 
ெதாடர்பிேல பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனகள் கிழக்கி ம் 
வடக்கி ம் காலாகாலமாக இடம்ெபற் க் ெகாண் க் 
கின்றன. இவ்விடயங்க க்கான தீர் கள் எட்டப்படாத 

927 928 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

நிைலயிேல, அந்த மக்கள் நிக கின்ற பல்ேவ பட்ட 
நிகழ் கைள ம் அவதானித்தவா  ெதாடர்ந் ம் காணி 
ெதாடர்பான ேபாராட்டங்களிேல ஈ பட் க்கின்றார்கள். 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ள்ள ேகப்பாப் ல க் கிராமத்ைதச் 
ேசர்ந்த மக்கள் 7 தைல ைறகளாகத் தாங்கள் வாழ்ந் வந்த 
நிலப்பரப்ைப அபகாித்தி க்கும் இரா வம் அதைன 
வி விக்க ேவண் ம் என்  ேகாாி, கிட்டத்தட்ட 29 நாட்களாக  
நடத் கின்ற ேபாராட்டத்தின்ேபா , இரா வம் அவர்கைள 
அங்கு உள் ைழயவிடாதப  video camera கைளப் ெபா த்தி 
அவதானித் க்ெகாண் க்கின்ற . அந்த வைகயில் 
ேகப்பாப் ல  மக்கள் தங்கள் ெசாந்த நிலத் க்குப் 
ேபாவதற்காக இன்ைறக்கும் ேபாரா க் ெகாண் க் 
கின்றார்கள்.  

இங்ேக இந்த மன்றிேல நாங்கள் சட்டம், ஒ ங்கின் 
அ ப்பைடயிேல காணிக க்கான உாித் க்கைள வழங்குதல், 
அவற் க்கான அ மதிப்பத்திரங்கைள வழங்குதல், உ தி 
கைள வழங்குதல் ெதாடர்பிேல பல்ேவ பட்ட விடயங்கைளப் 
பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம். ஆனால், 2009ஆம் ஆண் ேல த்தம் 

க்குக் ெகாண் வரப்பட்டதாகச் ெசால்லப்பட்டா ம், 
இன்ைறக்கு 7 ஆண் கள் கடந்தி க்கின்ற நிைலயி ம் அந்த 
மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசல்ல யாமல் 
இ க்கின்றனர். இ  இந்த நாட் ல் எவ்வள  காலத்ைத 
எ த்தி க்கின்ற விடயம் என்பைத த ேல நாங்கள் 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். கிழக்கு மாகாணத்தி ம் 
வடக்கு மாகாணத்தி ம் இவ்வா  மக்கள் உள்நாட் ற் 
குள்ேளேய இன்ைறக்கும் அகதிகளாகத் தங்க ைடய 
உறவினர் களில், நண்பர் களில் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்ற ஒ  சூழல் இந்த நாட் ன் நல் ணக் 
கத்திற்கு அல்ல  இந்த நாட் ன  ேநர்ைமக்குச் சாியானதா? 
என்பைத ஒவ்ெவா  பாரா மன்ற உ ப்பின ம் அைமச்ச ம் 
தங்க க்குள் ேகட்க ேவண் ய ஒ  காலம் இ .  

குறிப்பாக, யாழ்ப்பாணத்திேல வ காமம் வடக்கில் 
இ க்கின்ற காணிகைள வி விப்பதற்காகப் பல்ேவ  
வைகயான யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ந் ம் அந்த 
மக்கள் இன்ன ம் தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் 
ெசன்  கு ேயறி சுதந்திரமாக வாழ யாத ஒ  சூழல் இந்த 
நாட் ேல ஏற்ப த்தப்பட் க்கின்ற . அேதேபாலத்தான் 
யாழ்ப்பாணத்தில் மண்ைடதீ , சரவைண, ெந ந்தீ  ேபான்ற 
தீ ப் பகுதிகளிேல பல்ேவ  இடங்களில் காணப்ப கின்ற 
காணிகைள இப்ெபா ம் கடற்பைட ம் இரா வ ம் 
தம்வசம் ைவத்தி க்கின்றன. அதி ம் நல்ல தண்ணீ ள்ள 
அல்ல  ஓரள க்கு நிலம் நல்லதாகக் காணப்ப கின்ற 
வாய்ப்பான நிலங்கைளேய பைடயினர் ைவத்தி க்கின்றனர். 
இதனால் அந்த இடங்களி ள்ள மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த 
நிலங்களிேல தங்கள் ெபா ளாதாரத்ைத ேமம்ப த்தேவா, 
உைழப் க்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளேவா, நிம்மதியாக 
வாழேவா ஏற்ற சூழல் உ வாகவில்ைல. ெகளரவ நீதி 
அைமச்சர் அவர்கள் இங்கு இ க்கின்றேபா  நான் ஒ  
விடயத்ைதக் ேகட்கின்ேறன். அதாவ , நாங்கள் எவ்வள  
தான் இந்த இடத்திேல அ மதிப்பத்திரங்கள் பற்றி, சட்டங்கள் 
பற்றிப் ேபசிக்ெகாண்டா ம் இந்த நாட் ேல  ஒ  பகுதி 
மக்க க்கு ஒ  விதமாக ம் இன்ெனா  பகுதி மக்க க்கு 
ேவ  விதமாக ம் இப்ெபா  நீதி வழங்கப்ப கின்ற . 
எனேவ, அந்த நிைலைய த ேல மாற்ற ேவண் ம்.  

ேகப்பாப் லவிேல ஆறாயிரம் ஏக்க க்கும் ேமற்பட்ட 
காணிகைள இரா வம் பி த்தி க்கின்ற . அங்கி ந்  

ஒேரநாளிேல எ ம் மா  - அங்கி ந்  ெசல் மா  - அந்த 
மக்க க்கு இரா வம் உத்தரவிட்ட . அதன்ப  அந்த 
மக்கள் ெவளிேயறியி ந்தாகள். அேதேபால், 1990ஆம் ஆண்  
பலா ப் பகுதியி ள்ள வசாவிளான், கு ம்பசிட்  ேபான்ற 
இடங்களில் இ ந்ெதல்லாம் ெவளிேயறியி ந்தார்கள். 
இன்ைறக்கு த்தம் வைடந்  7 ஆண் கள் கடந் ம் 
அவர்களால் தங்க ைடய நிலத் க்குத் தி ம்பிச்ெசல்ல 

யவில்ைல. ஏ  தைல ைறகளாக ேகப்பாப் லவிேல 
வாழ்ந்த மக்கள், தங்க ைடய நிலத்திேல ேபாய் 
வாழ்வதற்காக ஒ  மாதமாக உணவின்றி, உைழப் களின்றி 
குழந்ைதகேளா , பள்ளி ெசல்கின்ற பிள்ைளகேளா , 
இரா வ காம் காவலரண்க க்கு ன்னால் குந்தியி ந்  
ேபாரா கின்ற ஒ  நிைலைம ஏன், இந்த நாட் ேல ஏற்பட 
ேவண் ம்? இதற்கு யார் பதில் ெசால்வார்கள்? இவ்வள  
நாட்களாகி ம் ஜனாதிபதி, பிரதமர் மற் ம் இங்கி க்கின்ற 
வர்களின் கண்க க்கு இந்த விடயம் ெதாியாமல் 
இ ப்ப தான் மிகக் கவைலயான விடயமாகும். நான் ேநற்  

ன்தினம்  ெசவ்வாய்க்கிழைம இங்கு ேபசுகின்றெபா  
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு  
ேயற்ற அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் இரண்  
தினங்களிேல அவர்க க்கு ஒ  நல்ல  கிைடக்குெமன்  
ஓர் உத்தரவாதம் தந்தார். ஆனால், இன்  இரண்  நாட்கள் 
கடந் விட்டன. அைமச்சைர ம் காணவில்ைல, ைவ ம் 
காணவில்ைல. அந்த மக்கள் மட் ம் ெதாடர்ந்  ெத விேல 
குந்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

கிளிெநாச்சியிேல 8.5 ச ர கிேலாமீற்றர் பரப்பள  
ெகாண்ட இரைணதீ  என்ற ஒ  தனிக் கிராமம் இ க்கின்ற . 
1990ஆம் ஆண் ேல த்தத்ைதக் காரணம் காட்  பைடயின 
ரால் அந்தக் கிராம மக்கள் அங்கி ந்  கைலக்கப்பட்டார்கள். 
இன்  அவர்கள் தி ம்பி அந்த இடங்க க்குச் ெசல்வதற்கு 

யற்சிக்கின்றெபா , அங்கு த்தம் நைடெபறாவிட்டா ம் 
இப்ெபா  கஞ்சா கடத் கின்றவர்கள் இ ப்பதனால் அந்த 
இடத்ைத வி விக்க யாெதன்  நாட் ன் பிரதமர் அவர்கள் 
இங்ேக குறிப்பி கிறார். கஞ்சா க்காக ஆயிரம் கு ம்பங்கள் 
வாழ்கின்ற ஒ  தனித்தீைவ - தனிக் கிராமத்ைத வி விக்க 

யாெதன்  ெசான்னால் இந்த  நாட் ன் ஆட்சி ைறைய 
நாங்கள் ஒ ைற பாிசீலைன ெசய்  பார்க்கேவண் ம். 

த்தம் நடந்ததால், ஆ தங்கள் கடத்தப்பட்டதால், ஆ தப் 
ேபாராட்டம் நடந்ததால் அப்ேபாைதய காலகட்டத்தில் மக்கள் 
அங்கி க்க யாெதன்  ெசான்னார்கள். அ  ஓரள  
நியாயமான காரணமாக இ ந்த . ஆனால், இப்ெபா  
கஞ்சாைவக் கடத் கின்றார்கள் என்பதற்காக இரைணதீ க் 
கிராமத்ைத வி விக்க யாெதன்றால் இந்த நாட் ேல 
இன் ம் என்ெனன்ன காரணங்கள் ெசால்லப்பட்  இவ்வா  
தமிழர்க ைடய கிராமங்களில் அவர்கள் வாழ யாமல் 
த க்கப்ப வார்கேளா என்பைத நான் இந்த இடத்தில் ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

மிக க்கியமாக வ னியா, ல்ைலத்தீ , மன்னார், 
கிளிெநாச்சி, யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப் , அம்பாைற, 
தி ேகாணமைல ஆகிய மாவட்டங்களில் பல்ேவ பட்ட 
இடங்களி ம் இந்த நிைலைம காணப்ப கின்ற . இங்கு 
எனக்கு ன்  ேபசிய ெகௗரவ அைமச்சர் ஹக்கீம் அவர்கள் 
கூட சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட் ந்தார். அதாவ , 
எவ்வா  இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற தமிழ் ேபசும் மக்கள் 
தங்க ைடய  காணிகளில் மீளக் கு ேயறி வாழ யாமல் 
த க்கப்பட் க்கிறார்கள், அவர்கள் இன் ம் ஓர் இரா வ 
வல்லைமக்குள் - ஓர் இரா வப் பி க்குள் எவ்வா  
இ க்கின்றார்கள் ேபான்ற விடயங்கைள அவர் இங்ேக 
குறிப்பிட்டார். த ேல வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற 
இரா வத்தின ைடய எண்ணிக்ைக குைறக்கப்பட 
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ேவண் ம். அங்கி ந்  இரா வம் ெவளிேயற்றப்பட 
ேவண் ம். அந்த மக்க ைடய காணிகள் அவர்களிடம் 
வழங்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  வழங்கப்படாதவைர அந்த 
மக்கள் நிம்மதியாக வாழ யா .  

1953ஆம் ஆண் களில் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ைடய 
பல்ேவ  பிரேதசங்களில் மக்க க்குக் காணிகள் வழங்கப் 
பட்டன. மக்கள் அங்கு கு ேயறினார்கள். அவ்வா  
கு ேயறிய மக்க க்கு காணி அ மதிப்பத்திர ம் 
வழங்கப்பட்ட . இன்  அங்ேக ன்றாவ  தைல ைற 
கு ேய கின்ற . அங்கு த ல் கு ேயறிய மக்கள் அந்தக் 
காலத்திேல 25-30 வய க்குட்பட்டவர்களாக இ ந்தார்கள். 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் பல்ேவ  கிராமங்களிேல ப த்த 
வா பர் கு ேயற்றத் திட்டத்தில் அவர்கள் கு ேயற்றப் 
பட்டார்கள். அவர்க ைடய பிள்ைளகள் தி மணம் ெசய்  
அவர்க ைடய குழந்ைதகள் என ன்றாவ  தைல ைற 
இன்  அந்தக் காணிகளிேல வா கின்ற . ஆனால், அந்தக் 
காணிக க்கான அ தி உ திகள் இன் ம் வழங்கப் 
படவில்ைல. அ மதிப்பத்திரத் டன் கூ ய அந்தக் 
காணிகைள அவர்க ைடய கு ம்பத்திேல இ க்கின்ற 
வர்க க்கு அல்ல  அவர்க ைடய பரம்பைரயின க்குப் 
பிாித்  வழங்குவதற்கான சட்ட ஏற்பா கள் அந்த 
மாவட்டத்திேல மிகக் க னமானதாகேவ காணப்ப கின்ற . 
அங்கு ஒ  பாாிய பிரச்சிைன காணப்ப கின்ற . 1983ஆம் 
ஆண்  மைலயகத்தி ந்  விரட் ய க்கப்பட்ட மக்கள் 
கிளிெநாச்சி மண்ணி ைடய பல்ேவ  பிரேதசங்களிேல 
கு ேயறினார்கள். அவ்வா  கு ேயறியவர்க க்கு காணி 
அ மதிப்பத்திரங்கள் இன் வைர வழங்கப்படாமல் 
இ க்கின்ற . கா கைள ெவட்  களனியாக்கி அந்த 
இடங்களிேல கு ேயறி வாழ்ந்த மக்க ைடய காணிகள் 
இப்ெபா ம் இரா வத்தின் வசம் இ க்கின்ற . ஆனால், 
அவர்கள் இப்ெபா ம் ெத விேல இ க்கின்றார்கள். இந்த 
நிைலைம மாற்றப்பட ேவண் ம்.  

வி தைலப் கள் காணிகைள பி த்  ைவத்தி ந்தார்கள் 
என்  ெசால்கிறார்கள். வி தைலப் கள் அைமப்  ஓர் 
ஆ தப் ரட்சி இயக்கம்! அவர்கள் ஆ தங்கேளா  
ேபாரா யவர்கள்! அவர்கள் காணிையப் பி த்  ைவத்தி ந் 
தார்கள்; தனியா ைடய காணிையப் பயன்ப த்தினார்கள் 
என்ற காரணத்ைத இைறைம ள்ள நாட் ைடய இரா வம் 
ெசால்ல மா? வி தைலப் கைளக் காரணங்காட்  
இைறைம ள்ள அரசாங்க ம் காணிகைள அவ்வா  பி த்  
ைவத்தி க்க மா? அந்தக் காணிகைள அந்த மக்களிடம் 
வழங்குவதற்கு ஏன், இந்த அரசாங்கம் யற்சிக்கவில்ைல? 
எத்தைன தடைவகள் இந்தச் சைபயிேல நாங்கள் இவற்ைறக் 
குறிப்பிட் ந் ம்கூட அந்தக் காணிகள் மக்களிடம் இன்ன ம் 
வழங்கப்படாமல் த க்கப்பட் க் ெகாண் க் கின்ற . இந்த 
விடயங்கள் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் மட் மல்ல, வ னியா, 

ல்ைலத்தீ , மன்னார், யாழ்ப்பாணம், அம்பாைற, 
தி ேகாணமைல, மட்டக்களப்  ஆகிய மாவட்டங்களி ம் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. தமிழ் ேபசும் மக்க ைடய 
காணிகைள அபகாிப்பதில் இ க்கின்ற ேவகம், அவர்கைள 
அந்தக் காணிகளி ந்  எ ப்பிக் கைலக்க யற்சிக்கின்ற 
ேவகம், அவர்கைள மீண் ம் அந்தக் காணிகளில் கு ேயறி 
வாழ்வதற்கான அ மதிைய வழங்குவதில் இல்ைல.  இந்த 
விடயத்தில் மிகக்கூ ய ெமத்தனப் ேபாக்குக் ைகயாளப் 
ப கின்ற . 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்த இடத்திேல இ க்கின்ற 
ெபா  இந்தக் காணிக க்கான ஒ   

எட்டப்படேவண் ம். இந்த மக்கள் தங்க ைடய காணி 
க ைடய உாிமங்கைளப் ெபற யாமல், காணிக க்கான 
உ தியில்லாத காரணத்தால் அந்தக் காணிக ைடய, அந்தச் 
ெசாத் க ைடய அைடயாளங்கைளப் பிரேயாகித் ச் சில 
ெபா ளாதார வல்லைமகைளக்கூட உ வாக்க யாம 

க்கின்றார்கள்.  தங்க ைடய பரம்பைரயி ள்ள பிள்ைள 
க க்குப் பிாித்  எ த யாம க்கின்றார்கள். குறிப்பாக 
உங்க க்குத் ெதாி ம் வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்கின்ற 
தமிழர்களிடம் தங்க ைடய பிள்ைளக க்கான சீதனம் 
வழங்குதல், பரம்பைரச் ெசாத் க்கைளப் பகிர்ந்தளித்தல் 
ஆகிய நைட ைறகள் காணப்ப கின்றன என் . அைவ 
அவர்க ைடய பழக்க வழக்கத்ேதா , அவர்க ைடய 
கலாசாரத்ேதா  ஒட் யைவ. அவ்வா  அவர்கள் 
அவர்க ைடய காணிகைளத் தங்கள  பரம்பைரயி ள்ள  
குழந்ைதக க்கு - பிள்ைளக க்கு மாற்றி வழங்குவதற்கு இந்த 
விடயங்கள், அதாவ  காணியி ைடய சாியான சட்ட 
ாீதியான நைட ைறகள் ேமற்ெகாள்ளப்படாத விடயங்கள், 
ெபாிய தடங்கலாகக் காணப்ப கின்றன.   

நான் அண்ைமயில் நைடெபற்ற ஒ  சம்பவத்ைதக் 
கூறலாெமன நிைனக்கின்ேறன். இலங்ைகயின் ன்னாள் 
சட்ட மாஅதிபர் சிவா பசுபதி அவர்களின் கிளிெநாச்சி 
பன்னங்கண் ப் பிரேதசத்தி ள்ள 12 ஏக்கர்  காணியிேல 
கிட்டத்தட்ட 27 வ டங்கள் மக்கள் கு ேயறி 
வாழ்ந்தி க்கிறார்கள். அவர்கள் அடாத்தாகத்தான் அந்தக் 
காணியிேல கு ேயறி வாழ்ந்தார்கள். ஆனால், இன்  
அவர்கள் நடத்திய ஒ  ேபாராட்டத்ைத ம் அவர்கள் 

ன்ைவத்த ேகாாிக்ைகைய ம் ன்னாள் சட்ட மாஅதிபர் 
சிவா பசுபதி அவர்கள் தன் ைடய கவனத்திற்ெக த் , 
அந்தக் காணிைய அந்த மக்க க்கு வழங்குவதற்கு 

ன்வந்தி க்கிறார். அவர் மட் மல்ல, அவ ைடய கு ம்பம் 
சார்ந்தவர்கள்கூட மிகப்ெபாிய மன டன் இந்தக் காணிைய 
அம்மக்க க்கு வழங்க ன்வந்தி க்கிறார்கள். இதற்காக 
அவ க்கு இந்தச் சைபயி டாக நான்  நன்றிகூறக் 
கடைமப்பட் க்கிேறன். அேதேபால், அதற்கு அ கில் 
இ க்கின்ற சரஸ்வதி கமம் ேபான்ற கமங்களிேல 27 
வ டங்களாகக் கு ேயறி வா கின்ற மக்க ம் இன்  
அக்காணிக க்காகப் ேபாரா க்ெகாண் க்கிறார்கள். 27 
ஆண் க க்கு ேமல் அக்காணியில் தாங்கள் வாழ்ந்ததற்கான 
அைடயாளங்கைள ன்ைவத் த்தான் ேபாரா கின்றார்கள். 
இவ்வா  பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் அங்கு 
காணப்ப கின்றன.  

இைதவிட, காணாமல்ேபானவர்கள் ெதாடர்பான ேபாராட் 
டங்கைள இந்த நா  கவனத்திேல எ க்காத ஒ  சூழல் 
காணப்ப கிற . அண்ைமயில், நான் 'தினக்குரல்' 
பத்திாிைகயிேல ஒ  ெசய்திையப் பார்த்ேதன். அதிேல, 
நவநீதம்பிள்ைள அவர்கள் இந்த நாட் க்கு வந்தெபா  
அவாிடம் ேகாத்தாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள், “ஆட்கள் 
இறந் விட்டைத ஏற் க்ெகாள்ள கு ம்பத்தின க்கு வி ப்பம் 
இல்ைல” என்  குறிப்பிட்டதாகக் குறிப்பிடப்பட் ந்த . 
எல்ேலா ம் இறந் விட்டார்கள் என்பதற்கு அவர் ஓர் 
உதாரணம் ெசால் யி க்கிறார். அதாவ , ஓர் இரா வ 

ர ைடய தந்ைதைய அைழத் வந்  நவநீதம்பிள்ைள 
அவர்க க்குக் காட் , "இந்தத் தந்ைத ெசால்வைதக் 
ேக ங்கள்!" என்  ெசால் யி க்கிறார். அப்ெபா  
அத்தந்ைத, "என் ைடய மகன் இறந்தி க்கேவண் ம்; 
ஆனால், அவ ைடய உடைலக் காட் னால் ேபா ம்” என்  
ெசால் யி க்கிறார்.  

கைடசி த்தம் 2009ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 19ஆம் திகதி 
க்கு வந்தேபா  ஆயிரக்கணக்கான ேபாராளிகள் இந்த 
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நாட் க்குள்ேள இரா வத்தினாிடம் சரணைடந்தார்கள். 
அ ெதாடர்பில் பல ஊடகங்கள் ெசய்திகைள 
ெவளியிட் ந்தன; பல ஆதாரங்கள் ெவளிவந்தி ந்தன. 
வணக்கத் க்குாிய அ ட்தந்ைத பிரான்சிஸ் அ களா ைடய 
தைலைமயிேல இந்தப் ேபாராளிகள் அரச ேப ந் களில் 
ஏற்றிச் ெசல்லப்பட்டார்கள். இவர்கைள இவர்க ைடய 
மைனவிமார் ைகயளித்தி ந்தார்கள்; கண்கண்ட சாட்சியங்கள் 
இ க்கின்றன. அதைனவிட, அவர்கள் இரா வத்தின் 
கட் ப்பாட்  எல்ைலக்குள் நிலத்தில் அமர்ந்தி க்கின்ற 
படங்கள்கூட ெவளிவந்தி க்கின்றன. இரா வத்தின் 
எல்ைலக்குள் தமிழீழ வி தைலப் களின் த்த 
உ ப்பின ம் ஈேராஸ் இயக்கத்தின் தைலவராக 
இ ந்தவ மான கா.ேவ. பாலகுமார் அவர்கள், தன் ைடய 
மகன் சூாியதீபேனா  நிலத்திேல அமர்ந்தி க்க, இவர்கைளச் 
சுற்றிவர இரா வச் சீ ைடகேளா ம் சப்பாத் க் 
கால்கேளா ம் இரா வத்தினர் நிற்கின்ற படங்கைள “லங்கா 
கார் யன்” பத்திாிைக ெவளியிட் ந்த . ‘லங்கா கார் யன்’ 
பத்திாிைக ெவளியிட் ந்த ெசய்திையப்ேபால, BBC யின்  
ெசய்தியாளர் பிரான்சிஸ் ஹாிசன் அவர்க ம் தன் ைடய 
twitter லமாக அதைன ெவளியிட் ந்தார். இ  
உண்ைமயான . அவர்கள் இரா வக் கட் ப்பாட் ப் 
பகுதிக்குள் சரணைடந்தார்கள். இவர்கைளப் ேபால பலர் 
கு ம்பமாக சரணைடந்தி ந்தார்கள். இவ்வா  பலர் 
சரணைடந்த  ெதாடர்பாக அண்ைமயில்கூட அவர்க ைடய 
மைனவிமார் குறிப்பிட் க்கிறார்கள். வடக்கு மாகாண 
சைபயின் உ ப்பினராக இ க்கின்ற ெகௗரவ அனந்தி 
சசிதரன் அவர்கள், “என் ைடய கணவைர நான் ேநர யாக 
இரா வத்தினாிடம் ைகயளித்ேதன்” என்  குறிப்பிட் க் 
கின்றார். இவ்வா  குறிப்பிட் க்கின்ற ஒ  சூழ ல் 

ன்னாள் பா காப் ச் ெசயலாளர் ேகாட்டபாய ராஜபக்ஷ 
அவர்கள், “காணாமல் ேபானவர்கள் அைனவ ம் இறந்  
விட்டார்கள், இவர்கள் இந்த நாட் ேல இல்ைல” என்  

ைமயான ெபாய்ையச் ெசால் கின்ற நைட ைற 
இ க்குெமன்றால் இந்த நாட் ேல நீதி எவ்வா  கிைடக்கப் 
ேபாகின்ற ? தங்க ைடய ைககளால் ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
கணவன்மார், பிள்ைளகள், அம்மாமார், அப்பாமாைர உற கள் 
ேத க்ெகாண் க்கின்றனர். இந்த நிைலைமயில் அரசாங்கம் 
இவர்க க்கான சாியான ஒ  பதிைல வழங்குவதற்குத் 
தயாாில்லாமல் இ ப்ப  ஏன்? 

ேம ம்,  "அரச பஸ் ல் ஏற்றிச்ெசல்லப்பட்ட வி தைலப் 
யினர் எங்ேக?” என்ற தைலப்பில் வி தைலப் களின் 

நிர்வாகத் ைற ைணப் ெபா ப்பாளராக இ ந்த 
இளஞ்ேசரன  மைனவி தன் ைடய மனக்கு றைலச் 
ெசய்தியாக ெவளிப்ப த்தியி ப்பைத மார்ச் 21ஆம் திகதிய 
‘தமிழ் மிரர்’ பத்திாிைக ெவளியிட் க்கின்ற . அந்தச் 
ெசய்தியில், “என் ைடய கணவர் இ தி த்தத்தின்ேபா  
இரா வத்தினாிடம் சரணைடந்தார்; அவேரா  ேபாராளிகள் 
பலர் அங்ேக சரணைடந்தைத நான் ேநர யாகக் கண்ேடன்; 
அவர் இரா வத்திடம் சரணைடந்தெபா , நா ம் 
பிள்ைளக ம் ேசர்ந் வ கிேறாம் என்  நான் ேகட்ேடன்; 
அதற்கு அவர், நான் மட் ம் அவர்க டன் ேபாகின்ேறன், 
நீ ம் பிள்ைளக ம் என் டன் வந்தால் அைனவ க்கும் ஏ ம் 
நடந் வி ம்; எம்ைமத் ேத வதற்கு யா ம் இ க்க 
மாட்டார்கள் என்பதனால் நீ ம் பிள்ைளக ம் தனிேய 
ெசல் ங்கள்” என்  அவர் கூறியதாக ம் குறிப்பிட் ள்ளார். 
ஆனால், ேகாத்தாபாய ராஜபக்ஷ அவர்கள், இவர்கள் 
அைனவ ம் இறந் விட்டதாக - மரணமைடந் விட்டதாகக் 
குறிப்பிட் க்கின்றார். அப்ப யானால், இளஞ்ேசரன  

மைனவி ெசால்வ  பிைழயா? தன் ைடய ைககளால் 
ஒப்பைடத்த கணவைனத் ேத கின்ற தி மதி அனந்தி சசிதரன் 
ெசால் வ  பிைழயா? தன் ைடய கணவைன ம் 
மகைன ம் ஒப்பைடத்த பாலகுமா ைடய மைனவி ெசால்வ  
பிைழயா? ைவ இரத்தின ைரைய ஒப்பைடத்த 
கு ம்பத்தவர் ெசால்வ  பிைழயா? இவர்கள் எல்ேலா ம் 
எங்ேக? இ  சம்பந்தமாக நான் பல தடைவகள் இந்தச் 
சைபயிேல ேகட் க்கிேறன். ஆனால், இந்த விடயங்கள் 
கூ யள  மைறக்கப்ப கின்றன.  

சர்வேதச உண்ைம மற் ம் நீதிக்கான திட்டத்தின் 
நிைறேவற் ப் பணிப்பாளர் யஸ்மின் சூக்கா அவர்கள் 
இலங்ைகயின் ன்பியல்கள், இலங்ைகயில் நடந்த பா யல் 

ர்நடத்ைதகள், ெபண்கள் மீதான இைளஞர்கள் மீதான 
பா யல் சித்திரவைதகள் பற்றிய விடயங்கைள ெவளியிேல 
ெகாண் வந்தி ந்தார். ஐக்கிய நா கள் சைபயின் நி ணர் 
கு வில் அங்கம் வகித்த த ஸ்மன், ரட்ணம், யஸ்மின் சூக்கா 
ஆகிய வ ம் தன் த ல் இந்த நாட் க்கு வ ைகதந்  
பல்ேவ  தரப் கேளா  ேபசியி ந்தார்கள். இவர்கள் 

ள்ளிவாய்க்கால் வைர ம் ெசன்றி ந்தார்கள், பல த ப்  
காம்கைளச் ெசன்  பார்ைவயிட் ந்தார்கள், அங்கி ந்த 
ன்னாள் ேபாராளிகைளப் பார்த்தி ந்தார்கள். இவ்வா 

ெறல்லாம் ேநர யாகப் பார்த்த யஸ்மின் சூக்கா அவர்கள் மிகத் 
ெதளிவாக இந்த உண்ைமகைள ெவளியிேல ெகாண்  
வந்தி க்கின்றார். இவ்வாறான ஒ  சர்வேதச தரப் க் 
ெகாண் வ கின்ற ெசய்திகள் ஏன்,  
மைறக்கப்ப கின்றன? அவர்கள் வந் ெசன்றதன் பிற்பா  
அேத காலப்பகுதியில் அப்ெபா  ஐக்கிய நா கள் சைபயின்  
மனித உாிைமகள் ஆைணயாளராக இ ந்த நவநீதம்பிள்ைள 
அவர்கள் இலங்ைகக்கு வந்தெபா  இலங்ைகயின் 'Ceylon 
Today' பத்திாிைக அவைர ேநர் கம் கண் ந்த . 
அப்ெபா  அவர், “நான் ேகாத்தாபயைவச் சந்தித்தெபா  
அவர் உண்ைமக்குப் றம்பான ெசய்திகைள 

ன்ைவத்தி ந்தார்; அவர் சரணைடந்தவர்கைளச் சரணைடய 
வில்ைலெயன்  ெசால் கின்றார்” என்  குறிப்பிட் ந்தார். 
இந்த நாட் ேல இவ்வாறான ேவதைனயான சம்பவங்கள் ஏன், 
நைடெபற ேவண் ம்? இந்த நாட் ேல நடக்கின்ற 
பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் ேநர்ைமக்குப் றம்பாகேவ 
காணப்ப கின்றன. ேநற்  ன்தினம் இந்தச் சைபயிேல 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள் ேபசுகின்றேபா , “இங்கு கலப்  
நீதிமன்றம் அைமக்கப்படமாட்டா ; ெவளிநாட்  நீதிபதிகள் 
வரமாட்டார்கள்; ெவளிநாட் ச்  சட்டத்தரணிகள் 
வரமாட்டார்கள்” எனக் கூறியி ந்தார்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்களிடம் நான் 
ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ேல 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எங்க ைடய மக்கள். சிங்கள 
இரா வம்தான் தமிழர்கைளக் ெகாைல ெசய்த ; 
தமிழர்கள்மீ  ெபாிய இனப் ப ெகாைல ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட . அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட நல் ணக்க 
ஆைணக்கு  ன்னிைலயில் மன்னார் ஆயர் இராயப்  
ேஜாசப் அவர்கள், 1,46,000 க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் 
காணாமற்ேபா ம் ெகால்லப்பட் ம் இ க்கின்றார்கள் என்  
தன் ைடய சாட்சியத்திேல ெசால் யி க்கிறார். இந்த 
நாட் ேல நல் ணக்க ஆைணக்கு வின் அறிக்ைக கிடப்பிேல 
ேபாடப்பட் விட்ட . பின்னர் பரணகம தைலைமயிேல 
ஜனாதிபதி ஆைணக்கு  ஒன் ம் நியமிக்கப்பட்ட .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
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[ගරු  එස්. ශීතරන්  මහතා] 
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
எங்க ைடய கட்சிையச் சார்ந்த சக பாரா மன்ற 

உ ப்பினர் ஸ்ரீேநசன் அவர்க ைடய ேநரத்தில் நான் சிறி  
எ த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மக்ஸ்ெவல் பரணகம தைலைமயிேல நியமிக்கப்பட்ட 
ஜனாதிபதி ஆைணக்கு  இவ்வா  மக்களிடம் 
சாட்சியங்கைளப் ெப கின்றெபா  "உங்க க்கு ஆ  
தரவா? ேகாழி தரவா? அல்ல  எவ்வள  பணம் ேவண் ம்?" 
என்  ேகட் , அந்த மக்கைள மிக ம் ேகவலமான ைறயிேல 
நடத்திய . இந்த நாட் ேல பரணகம தைலைமயிேல 
இடம்ெபற்ற  ஜனாதிபதி ஆைணக்கு வின் அறிக்ைகக்கு 
என்ன நடந்த ? இந்த மக்க க்கு அவர்கள் என்ன 
விேமாசனத்ைத வழங்கியி க் கின்றார்கள்? அ ம் 
அப்ப ேய கிடப்பிேல ேபாடப் பட் க்கின்ற .   

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  ගරු මන්තීතුමා කරන ලද 

ෙචෝදනාව පිළිබඳ ෙම් ගරු සභාවට යම් පැහැදිලි කිරීමක් කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  එතුමා බරපතළ ෙචෝදනාවක් කළා, ශී ලංකා 

රජය ෙදමළ ජනතාව සංහාරය - ethnic cleansing - කිරීමක් කළා 
කියලා. එතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ, ශී ලංකා රජය කියන්ෙන් 
නීත්යනුකූල රජයක් බව. එකී රජයට එෙරහිව රට ෙදකට 
කඩන්නට තස්තවාදී  සංවිධානයක් බිහිවුණාම ෙමොන නායකයා 
හිටියත්, ෙමොන ආණ්ඩුව තිබුණත් ඒ යුද්ධය කරන්න ෙවනවා.  
පීඩනයට පත් වුෙණ්, දවිඩ ජනතාව විතරක් ෙනොෙවයි.  දකුෙණ් 
සිංහල මායිම් ගම්මානවල  මිනිසුන් මැරුවා.  අසරණ දරුපැටව් 
අරෙගන කැත්ෙතන්, මන්ෙනන්, කඩුෙවන් ෙකොටලා මැරුවා.   
පාසල් බස් රථවලට ෙබෝම්බ තියලා පාසල් බස ් රථ පිපිෙරව්වා.   
ෙදහිවලදී ෙකෝච්චියක් පිපිෙරව්වා. එච්චර විතරක් ෙනොෙවයි, 
තස්තවාදී සංවිධානයට සම්බන්ධ ෙවච්ච නැති ෙදමළ තරුණ 
තරුණියන් මැරුවා. ෙදමළ ජනතාවෙග් මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ 
කවුද?  හිටපු විපක්ෂ නායක අමිර්තලිංගම් මැතිතුමාව මැරුවා; 
ෙයෝෙග්ෂ්වරන් මහත්මයාව මැරුවා; එතෙකොට ලක්ෂ්මන් 
කදිරගාමර් මැතිතුමාව, නීලම් තිරුෙචල්වම් මැතිතුමාව මැරුවා. 
අෙප්  ෙම් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාට ෙබෝම්බ 
ගැහුවා. ෙමතුමාෙග් ඇෙඟ් තවමත් ඒ යකඩ ෙබෝල තිෙබනවා. 
දැන් ෙමතැන හිටියාට එතුමාෙග් ඔළුෙව් තවම යකඩ කෑලි 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේ ethnic cleansing කථාවක් 
කියන්න එපා. ෙම් රෙට් යුද්ධයක් තිබුණා නම්,  ෙමොන 
ජනාධිපතිවරයා හිටියත් ඒ යුද්ධය කරන්න ඕනෑ; ෙමොන හමුදාව 
හිටියත් කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට ෙදපැත්ෙතන්ම හානි සිදු 
ෙවනවා.  

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள! நீங்கள் குறிப்பி வ  

ேபால இந்த நா  ஓர் இைறைம ள்ள நா . இந்த நாட் க்குள் 
வாழ்கின்றவன் என்ற வைகயி ம் இந்தச் சைபயிேல நின்  
ேபசுகின்ற ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற வைகயி ம் 
நான் இந்த நாட் ன் சட்டத்ைத மதிக்கின்ேறன். எங்ெகங்கு 
குண் கள் ெவ த்தி க்கின்றனேவா, எங்ெகங்கு மக்க க்கு 
அநியாயங்கள் நடந்தி க்கின்றனேவா அவற் க்கு எல்லாம் 
நீங்கள் நீதியான தீர்ைவ வழங்குங்கள் என் தான் நாங்கள் 
ேகட்கின்ேறாம். அதற்கான விசாரைணகைள ம் ேமற்  
ெகாள் ங்கள்! பஸ் ேல குண் கள் ெவ த்தி ந்தால் 
அதற்கு யார் காரணம் என்ப  கண்டறியப்பட ேவண் ம்; 
எல்ைலக் கிராமங்களிேல மக்கள் ெவட் க்ெகால்லப் 
பட் ந்தால் அதற்குாிய நீதி காணப்பட ேவண் ம்; சிங்கள 
மக்கள் பாதிக்கப்பட் ந்தால் அதற்குாிய நீதிக்காக நான் 
தைல சாய்க்கின்ேறன். யார் தவ  ெசய்தி ந்தா ம் - 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Member, you are saying that you must do justice 

for the Tamil victims. But you have never said that 
justice should be done to the Sinhala victims and the 
Muslim victims. Over one hundred thousand people were 
expelled from the Northern Province during the time of 
the war.  Under what law did you do that? We have been  
tolerating all these things.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அதைனத்தான் நான் குறிப்பி கின்ேறன்.   

     
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙවච්ච ෙද් වුණා. අපි ආණ්ඩුවක් විධියට හැම ෙවලාෙව්ම 

උත්සාහ කරන්ෙන් ෙම් සිටින ජනතාවට සහන දීලා,  ඉදිරිෙය් දී 
ෙම් ජනතාව එකමුතු කරලා සෙහෝදරත්වෙයන් ඉදිරියට ෙගන 
යන්නයි. ඒ ගැන කථා කරනවා මිසක් තමුන්නාන්ෙසේලා හැමදාම 
රට ෙබදන්න; ෙවන් ෙවන්න; විරසක ෙවන්න; දඬුවම් ෙදන්න 
කථා කිරීම තුළ කවදාවත් ෙම් රටට සාමය ෙගෙනන්න බැහැ; 
එකතු ෙවන්න බැහැ.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, தய ெசய்  நீங்கள் 

ஒன்ைறப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். நடந்த  நடந் விட்ட 
ெதன்  ெசால் ச்ெசால் ேய இ வைர ம் எந்த நீதி ம் 
அந்த மக்க க்குப் ெபற் க்ெகா க்கவில்ைல. அைதத்தான் 
நான் இந்தச் சைபயிேல ேகட்கின்ேறன். இ வைர அந்த 
மக்க க்கு என்ன நீதி கிைடத்தி க்கின்ற ? இைத 

மைற ங்கெளன் தான் எல்ேலா ம் குறிப்பி  
கின்றார்கள். ஆனால், இ வைர அந்த மக்க க்கு நீதி 
கிைடக்கவில்ைல. அந்த மக்கள் இப்ெபா ம் 
ெவ ைமேயா தாேன வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள்! 
ஆகேவ, அந்த மக்க க்கு நீதி கிைடப்பதற்கான வழி என்ன? 
ெகாைல ெசய்தவர்கேள விசாரைண நடத் கிறர்கள்; தீர்ப்  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

வழங்குகின்ேறாெமன்  கூ கிறார்கள். அ த்தவேன தீர்ப்  
வழங்குவ  நீதியானதா? அவ்வாறாயின் நீதியானெதா  
தீர்ப்  கிைடக்குமா? என்  நான் ேகட்கின்ேறன். இந்த 
நாட் ேல சிங்கள மக்கள் பாதிக்கப்பட் ந்தா ம் ஸ் ம் 
மக்கள் பாதிக்கப்பட் ந்தா ம் தமிழ் மக்கள் பாதிக்கப் 
பட் ந்தா ம் அல்ல  யார் பாதிப் க்குள்ளாக்கப் 
பட் ந்தா ம் அவர்க க்கு நீதி கிைடக்க ேவண் ம். 
அைதத்தான் நான் இந்த இடத்திேல வ த் கின்ேறன். 
அவ்வா  நீதி வழங்குகின்ேறாம் என் தான் சர்வேதச 
ச கத்திற்கு நீங்கள் ெசான்னீர்கள். அப்ப யானால், பரணகம 
தைலைமயிலான ஜனாதிபதி ஆைணக்கு வின் அறிக்ைக ஏன், 
கிடப்பிேல ேபாடப்பட்ட ? அப்ப ெயா  நீதி விசாரைண 
ஏன், ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்? அேதேபால, 
கற் க்ெகாண்ட பாடங்கள் மற் ம் நல் ணக்க ஆைணக்கு  
வி ைடய அறிக்ைக ஏன், ெவளிக்ெகாண் வரப்பட்ட ? 
இப்ெபா  சர்வேதச ச கம் நீதி வழங்குவதற்கான 

யற்சிகளில் ஈ ப கின்றெபா  அதைனக் ைகவி ங்கள் 
என்  ெசால்வதில் என்ன நியாயம் இ க்கின்ற ?  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் ேல நீதி கிைடக்குெமன்  தமிழர்கள் க தவில்ைல. 
இப்ெபா  அைமச்சர் அவர்கள் ெசான்ன க த் க்கைள, 
ேநற்  ன்தினம் இங்ேக பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் ெசான்ன 
க த் க்கைள, ஏற்ெகனேவ ேகாத்தாபய ராஜபக்ஷ 
அவர்களால் விடப்பட் க்கின்ற அறிக்ைககைளப் பார்க்கும் 
ெபா  இந்த நாட் ேல அந்த மக்க க்கு நீதி கிைடக்கப் 
ேபாவதில்ைலெயன்ப  ெதாிகின்ற . இதனால்தான் நாங்கள் 
ேகட்கின்ேறாம். சர்வேதச அங்கீகார ள்ள நீதியான தீர்ப்பாக 
அ  இ க்க ேவண் ம் என் . சிங்கள மக்களாக இ க்கலாம், 
தமிழ் மக்களாக இ க்கலாம், ஸ் ம் மக்களாக இ க்கலாம், 
பறங்கியர்களாக இ க்கலாம், இந்த நாட் ேல யார் 
பாதிக்கப்பட் ந்தா ம் அவர்க க்கு நீதி கிைடக்க 
ேவண் ம். அந்த வைகயில், சர்வேதச ாீதியிலான ஓர் அ த்தம், 
சர்வேதச ாீதியிலான ேமற்பார்ைவ இல்லாதவைர இந்த 
நாட் ேல தமிழர்க க்கு நீதி கிைடக்கப்ேபாவதில்ைல 
என்பைத இந்த இடத்திேல கூறி, நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
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ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ் 
வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, காணி 
உாித்  சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்திேல ெதாடர்ச்சியாக இ க் 
கின்ற பல்ேவ பட்ட விடயங்கைள காலத் க்ேகற்ப 
மாற்றியைமப்பதற்காக ெகௗரவ நீதி அைமச்சர் அவர்கள் 
ெகாண் வந்தி க்கின்ற இந்த சட்ட ல விவாதத்திேல 
கலந் ெகாள்வதில் நான் மிக ம் சந்ேதாசம் அைடகின்ேறன். 
அத் டன், இதற்காக ெகௗரவ நீதி அைமச்சர் அவர்க க்கு 
என் ைடய நன்றிைய ம் பாராட் க்கைள ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

கடந்த த்த காலங்களில் வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்ந்த மக்கள் 
- தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள மக்கள் - பல்ேவ பட்ட 

இன்னல்கைள, ன்ப யரங்கைளச் சந்தித்தி க்கிறார்கள். 
த்தத்தின் காரணமாக அந்தப் பிரேதசங்களில் வாழ யாமல் 

பா காப் க் க தி ெவளிேயறிய மக்கள் த்தத்தின் பின்னர் 
மீண் ம் தங்க ைடய பிரேதசங்களிேல கு ேயற 

ைனகின்றேபா  பல்ேவ பட்ட ன்ப யரங்கைளச் 
சந்திக்கின்றார்கள். குறிப்பாக, மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
சில பிரேதசங்களில் அந்த மக்கள் கு ேய கின்றேபா  அந்த 
நிைலைமைய அவர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். அவர்கள் 25 
- 30 ஆண் க க்கு ன்  அங்கு கு ேயறி வாழ்ந்தவர்கள். 
அச்சத்தின் காரணமாக 1988, 1989, 1990ஆம் ஆண் களிேல 
அந்த இடங்கைளவிட்  ெவளிேயறி, மீண் ம் அந்தப் 
பிரேதசங்க க்கு அவர்கள் வ கின்றேபா , அைவ அரச 
காணிகெளன்  அல்ல  அந்தக் காணிகளிேல கு ேயற 

யாெதன்  அங்குள்ள பிரேதச ெசயலாளர்கள் திய 
தைடகைளப் ேபா கிறார்கள். அதனால், அந்த மக்கள் மீளக் 
கு ேயற யாமல் பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனகைள, 

ன்பங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். ெகௗரவ நீதி 
அைமச்சர் அவர்கேள, இ  ெதாடர்பிேல நீங்கள் விேசட 
கவனம் ெச த்த ேவண் ம்.  

குறிப்பாக மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல பல பிரேதசங் 
களில் இவ்வாறான பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன. சில 
பிரேதசங்களில் ஸ் ம்கள் அல்ல  சிங்கள மக்கள் 
ெவளிேயறியதன் பின்னர் வி தைலப் கள் அந்தக் 
காணிகைள அபகாித்  தங்க ைடய மா ரர்க ைடய 
கு ம்பத்தவர்க க்கு கைளக் கட் க்ெகா த்தி க் 
கிறார்கள். இப்ெபா  அந்தப் பிரேதசங்களிேல இவர்கைளக் 
ெகாண் ேபாய் எங்களால் கு ேயற்ற யா . ஏெனன்றால், 
கடந்த 20 வ டங்க க்கு ேமலாக அங்கு மக்கள் 
வாழ்கிறார்கள்.  ஆனால், அந்தக் காணிக ைடய 
ெசாந்தக்காரர்கள் ேவ  ஆட்களாகும். ஆகேவ, இப்ெபா  
அந்த மக்கள் காணிகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ம் யாமல், 
அங்கு மீள்கு ேயற ம் யாம க்கிறார்கள். நாங்க ம் 
அந்த மக்கைள ெவளிேயற்ற யாத சூழ்நிைலயில் 
இ க்கிேறாம். ஆகேவ, இவ்வாறான சூழ்நிைலகளிேல 
தங்க ைடய காணிகைள இழந்தவர்க க்கு அரச 
காணிகைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில், அவர்கள் 
மீளக் கு யமரக்கூ ய வைகயில், அவர்கள் வாழ்ந்த 
அவர்க ைடய காணிக க்கான உ திப்பத்திரங்கைள 
வழங்குவதற்குாிய வசதிகைளச் ெசய் ெகா ப்பதற்கான 
ஒ ங்குகைள, ஏற்பா கைளக் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன இச்சந்தர்ப்பத்திேல நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
அம்பாைற மாவட்டத்தி ம் இவ்வாறான சில பிரச்சிைனகள் 
இ க்கின்றன. ஸ் ம்கள் தங்க ைடய காணிகளிேல 
கு ேயறப்ேபாகின்றேபா  பல்ேவ பட்ட காரணங்களால் 
அவர்கள் அந்தப் பிரேதசங்களிேல கு ேயறாதவா  
த க்கப்ப கின்றார்கள். சிலர் 50-60 வ டங்க க்கு ேமற்பட்ட 
உ திகைள ைவத்தி க்கிறார்கள். ஆனால், 90ஆம் 
ஆண் க்குப் பின்னர் அச்சம் காரணமாகத் தங்க ைடய 
விவசாய நிலங்க க்கு அல்ல  கு யி ப்  நிலங்க க்கு 
அல்ல  ேமய்ச்சல் தைரக க்கு அவர்களால் ேபாக 

யவில்ைல. ஆகேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
இவ்வாறானவர்க க்கு ஒ  விேசட ஏற்பாட் ன் அ ப் 
பைடயில், அவர்க ைடய ஆதாரங்கைள, அவர்க ைடய 
உ திகைளப் பாீட்சித்  அவர்க ைடய காணிகைள மீளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான நடவ க்ைகைய நீங்கள் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன நான் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.   
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ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் இப்ெபா  
இஸ்லாமிய மார்க்கம் ெதாடர்பாக, குறிப்பாகச் ெசாத்  
அல்ல  தி மணம், தி மண றி  ேபான்ற விடயங்களிேல 
மாற்றங்கள் ஏற்ப த் வதற்கான ஒ  கு ைவ 
நியமித்தி க்கின்றீர்கள். நாங்கள் அதற்காக உங்கைளப் 
பாராட் கின்ேறாம்.  பல்ேவ பட்ட ேகாாிக்ைககள் 

ன்ைவக்கப்பட்டதன் அ ப்பைடயில், ஸ் ம் தி மணச் 
சட்டத்திேல, ஷாிஆச் சட்டத்திேல ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ய 
மாற்றங்கள் ெதாடர்பாக ஆராய்வதற்காக நீங்கள் கு ைவ 
நியமித்தி க்கிறீர்கள். அந்தக் கு  இப்ெபா  விடயங்கைள 
ஆராய்ந் ெகாண் க்கின்ற . அகில இலங்ைக 
ஜம்மிய்யத் ல் உலமா ஸ் ம் மக்களின் சார்பில் 
தங்க ைடய க த் க்கைள ன்ைவத்தி க்கின்ற . ஆகேவ, 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அந்தக் கு  உங்களிடத்திேல 
அறிக்ைகையச் சமர்ப்பித்ததன் பின்னர் நீங்கள் 
பாரா மன்றத்திேல இ க்கின்ற சகல கட்சிகைள ம் ேசா்ந்த 

ஸ் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க டன் கலந் ைரயா , 
அவர்களின் ஆேலாசைனைய ம் ெபற்  அல்-குர்ஆ க்கும் 
ஹதீஸுக்கும் ஏற்றவா  அந்தத் தி மணச் சட்ட ஒ ங்குகள் 
எவ்வா  அைமக்கப்பட ேவண் ம் என்ப  ெதாடர்பாக ஒ  
தீர்மானத்ைத எ த்த பின்னர், நீங்கள் அதற்கான 
மாற்றங்கைளச் ெசய்ய ேவண் ெமன்  இந்தச் சைபயிேல 
நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, வடக்கு, கிழக்ைகச் ேசா்ந்த 
பல சேகாதரர்கள், குறிப்பாக நான் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதச் ேசாந்்த பல 
சேகாதரர்கள் சிைறயிேல வா கின்றார்கள்.    

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. State Minister, may I interrupt you? 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
You may, Sir. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
In fact, after considering the Muslim Marriage and 

Divorce Act, there is a Cabinet Subcommittee appointed 
consisting of all the Muslim Ministers. It is under their 
consideration.  

 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
After submitting our views, if you can have a 

discussion with all the Muslim MPs - 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Certainly, we will have a discussion. 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah) 0 
We can submit our views first and then you can take a 

final decision. That is what I suggest.  Thank you very 
much. 

கிட்டத்தட்ட 20 - 25 வ டங்க க்கு ேமலாக எவ்விதமான 
விசாரைணக மில்லாமல் பல இைளஞர்கள் சிைறயிேல 
இ க்கிறார்கள். நான் அறியக்கூ யதாக, சுமார் 12-13 
வயதிேல பி பட்ட சில சேகாதரர்கள், பாடசாைல 
மாணவர்கள் இன்  கிட்டத்தட்ட 30 - 40 வயதாகி ம் 
இன்ன ம் சிைறகளிேல இ க்கிறார்கள்.  ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, த்தம் வைடந் விட்ட . இப்ெபா  நீங்கள் 
ெசான்ன ேபால த்தத்திேல ஈ பட்ட எல்ேலா ம் 
கசப் ணர் கைள மறந்  ெசயற்படேவண் ம். இதற்கு 
மாறாக, நாங்கள் ஒவ்ெவா வ ம் த்தத்தின் வ க்கைள 
ெசால் க்ெகாண் ந்தால், எங்களால் இனங்க க்கு 
இைடயில் உறைவ ஏற்ப த்த யா . த்த காலத்தில் 
இனங்க க்கிைடயில் ேமாதல்கள் ஏற்பட் , இரண்  
பக்கத்தி ம் அழி கள் ஏற்பட்ட  உண்ைமதான். நாங்கள் 
அவற்ைறத் ெதாடர்ந் ம் ேபசிக்ெகாண் ந்தால், இந்த 
நாட் ேல ஒற் ைமைய ஏற்ப த்த யா . எல்லா 
இனங்க ம் அவற்ைற மறந் , பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு 
இழப்பீ கைள வழங்கி, இனங்க க்கு இைடயில் 
ஒற் ைமைய ஏற்ப த்தி இந்த நாட்ைட மீண் ம் 
கட் ெய ப் வதற்கு ைனயேவண் ம். அதற்காக நீங்கள் 
எ க்கின்ற யற்சிைய நான் பாராட் கின்ேறன்.   

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. State Minister, I just want to make a 

clarification. In fact, there are not so many detainees at 
the moment. Of course, two years ago, there were 
roughly about 350  detainees. Now, we have reduced that 
number. I am certain that it must be 65 or 70 detainees 
now. There are only a very few cases - about 45 - now.  
Those are on grave crimes such as the killing of Hon. 
Lakshman Kadirgamar and the bomb blast in a train 
compartment at Dehiwala. Therefore, the number cannot 
be more than 65 to 70 and also those trials will definitely 
be concluded within the next few months.  

 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
It is better if you can expedite the process because 

there is serious allegation among the Tamil community 
all over. 

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
We established a separate Court. That has been 

functioning during the last one-and-a-half years. That is 
how we cleared up all these accumulated cases.  I know 
the number is less than 45. That will be concluded within 
one year.  

 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
Thank you very much, Hon. Minister, for your 

attention.  

ஆகேவ, நாங்கள் இனங்க க்கிைடயில் இ க்கின்ற 
ரண்பா கைளக் கைளந் , இன ரண்பா களினால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு இழப்பீ கைள வழங்குவதற்குாிய 
ஏற்பா கைளச் ெசய்  மீண் ம் சகல ச கங்க ம் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஒற் ைமேயா  வாழ்வதற்கான சூழ்நிைலைய உ வாக்க 
ேவண் ம். அவ்வா  ெசய்கின்றேபா தான் எங்க க் 
கிைடயில் இ க்கின்ற இந்தப் பிரச்சிைனக்கு நிரந்தரத் 
தீர்ெவான்ைறக் காண ம். எனேவ, ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் எதிர்காலத்தில் இதற்குத் ேதைவயான சட்ட 
ஏற்பா கைள ேமற்ெகாண் , இவ்வாறான சூழ்நிைலகள் 
இனிேம ம் ஏற்படாதவண்ணம் உாிய தீர்ெவான்ைறக் 
காணேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා.  

ඊළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 

 
 
[අ.භා. 3.09] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමියට ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමියනි. අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි ඔප්පු බලවත් 
අකෘතඥතාවය පදනම් ෙකොටෙගන අවලංගු කිරීෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා විසින් ෙගන ඒම පිළිබඳව 
මම එතුමාට විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙරෝම - ලන්ෙද්සි නීතිය තුළ අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි ඔප්පුවක් 
වුණත් බලවත් අකෘතඥතාව මත එෙහම නැත්නම් තෑගි ඔප්පුවක් 
පිරිනැමීෙම්දී එහි ඇති නියමයන් පිළිෙනොපැදීම නිසා ඒ වාෙග්ම 
තමන්ට දරුවන් ෙනොමැති අවස්ථාවක ෙවනත් අෙයකුට තෑග්ගක් 
විධියට දීලා ඊට පස්ෙසේ දරුවන් ලැබීම නැත්නම් සුජාත දරුෙවක් 
හදා වඩා ගැනීම නිසා අධිකරණයකට ගිහිල්ලා ඒ දීපු තෑගි ඔප්පුව 
අවලංගු කිරීෙම් හැකියාව කියාත්මක වුණා. නමුත්, පසු ගිය 
දවස්වල -2007 අවුරුද්ෙද්- විෙශේෂෙයන්ම "විල්සන්ට එදිරිව 
සුමනාවතී" නඩු තීන්දුව අනුව ෙම් කමෙව්දය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙවනස් වුණා. අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි ඔප්පුවක් වුවද 
අධිකරණයට ෙනොෙගොස් ෙවනත් ඔප්පුවකින් අවලංගු කිරීමට 
බලය ෙම් නඩු තීන්දුව නිසා ලැබුණා.  

ෙම් නඩු තීන්දුව අනුව ෙමෙලස තෑගි ඔප්පුවක් අවලංගු වීෙම්දී 
විශාල පශ්න රාශියකට මුහුණපාන්න සිදු වුණා. නඩු තීන්දුවකින් 
කරුණු පැහැදිලි කරන්ෙන් නැතුව ඔප්පුවක් ලියලා අවලංගු කිරීම 
නිසා ෙලොකු අගතියකට පත් වුණා. ඒ වාෙග්ම ඉඩම් සංවර්ධනය 
කිරීම සඳහා ණය දීපු ආයතනවලට -බැංකු ආයතනවලට- 
තමුන්ෙග් සන්තකය වශෙයන් තියා ගත්තු -සුරැකුම වශෙයන් තියා 
ගත්තු- ෙම් ඉඩම දන්ෙන්ම නැතුව ෙවන ෙකෙනකුෙග් අතට පත් 
ෙවලා ඒ සුරැකුෙම් තිෙබන ආරක්ෂකභාවය නැති ෙවලා ගියා. ඊට 
පස්ෙසේ ෙම් ඉඩම් සඳහා ණය ගැනීමක් කිරීමට ෙනොහැකි 
තත්ත්වයකට පත් වුණා. ෙමොකද, ඕනෑම ෙවලාවක අධිකරණයට 
ෙනොෙගොස් ඔප්පුවකින් අවලංගු කරන්න පුළුවන්කම තිබුණු නිසා. 
අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි ඔප්පු සුරැකුම් වශෙයන් තැබූ සමහර 
අය ණය ෙගවීම් පැහැර හැරියා.  

සමහර අය හිතාමතාම තෑගි ඔප්පුවකින් ණය අරෙගන ටිකක් 
කල් යනෙකොට බලවත් අකෘතඥතාවක් සිදු වුණා කියලා 
අධිකරණයකටවත් යන්ෙන් නැතුව අර තෑගි දීපු ෙකනාත් එක්ක 
එකතු ෙවලා ඒ ඔප්පුව ආපසු ගත්තා; ඉඩම ආපසු ගත්තා; 

සන්තකය ආපසු ගත්තා. බැංකු ණය දීලා අතරමං වුණා. 
හිතාමතාම වංචා සහගත විධියටත් ෙම් කමෙව්දය පාවිච්චි කරලා 
වංචා කරපු අවස්ථාත් තිබුණා. ෙම්  නිසාම ඉඩම්වල සංවර්ධනයට 
තෑගි ඔප්පු තියාෙගන ණය ගන්න අපහසු  වුණා. ෙකොයි පැත්ත 
හරිද කියලා හිතා ගන්න බැහැ. තෑග්ග ගත්තු ෙකනා තෑග්ග දීපු 
ෙකනාත් එක්ක එකතු ෙවලා ඉඩෙම් සන්තකය පවරනවා. ෙම් 
වාෙග් පශ්න නිසා විවිධ පශ්නවලට, බලපෑම්වලට ලක් ෙවන්න 
සිදු වුණා. ෙම්ක අවුරුදු 10ක් පමණ තිස්ෙසේ -2007 සිට 2017 
දක්වා අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ- ෙම් කාරණය උද්ගත ෙවලා තිබුණත් 
අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ හරි ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම්ක ෙවනස් 
කිරීමට, ෙම්ක යම් නීතියක් තුළට ෙගන ඒමට, කමෙව්දයක් තුළට 
ෙගන ඒමට කටයුතු කිරීම ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ 
ඇමතිතුමාට නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මම 
හිතනවා, ෙම්ක රජය ගත්තු ෙහොඳ පියවරක් කියලා.  

ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීෙමන් 
පස්ෙසේ 2007 වර්ෂෙය් සිට අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි ඔප්පු 
අධිකරණයට ෙනොෙගොස්ම තවත් ඔප්පුවකින් අවලංගු කිරීම නතර 
ෙවනවා. හැබැයි, ඒ තෑගි ලබා දුන් දින සිට අවුරුදු 10ක් තුළ එය 
අවලංගු කළ හැකි අතර එය අධිකරණ කියාදාමය තුළත් සිදු 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු 10ක් තුළ තමයි ෙම්ක 
නවත්වන්න අධිකරණ කියාමාර්ගයකට යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
හැබැයි, අකෘතඥතාවය සිදු වූ දින සිට අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත ෙම් 
නඩුව පවරන්න ඕනෑය කියලාත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් ෙවනවා. ඒෙකන් ආරක්ෂා ෙවන නිසා 
අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ තෑගි ඔප්පුවකින් ගත්තු ෙදයක් අවලංගු 
කිරීමට ෙනොහැකි ෙවන නිසා, ඉඩෙම් සුරක්ෂිතතාව රැෙකන නිසා 
ණය ෙදන ආයතනයකට උකස් කිරීමට ෙහෝ සංවර්ධනය කටයුතු 
සඳහා ෙහෝ ඒ තෑගි ලැබුම්කරුවාට ෙයෙදන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා.  

අකෘතඥතාවය විතරක් නිසා ෙනොව ෙවන ෙවන ෙහේතු නිසාත් 
තෑගි ඔප්පු අධිකරණයට ෙනොෙගොස් අවලංගු  කරනවා. මම දකින 
විධියට නම් එහි අසාධාරණයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා යම් 
පාර්ශ්වයකට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
2007 නඩු තීන්දුව නිසා පශ්න ඇති වුණා. අනික් ඔප්පු ගැනත් 
ෙසොයා බලලා යම් කමෙව්දයක් නිර්මාණය කරන්න ෙවයි කියලා 
මම හිතනවා. තෑගි ඔප්පු සඳහා ෙම් නීතිය අද සිට බලපවත්වනවා 
වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී අනික් තෑගි ඔප්පු සඳහාත් කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, යම් තෑගි ඔප්පුවක් "අවලංගු කළ ෙනොහැකියි" 
කියලා දුන්ෙනොත් එය අධිකරණයට ගිහිල්ලා අවලංගු කරන්න 
කමෙව්දයක් අනික් සියලු තෑගි ඔප්පුවලටත්  තිෙබන්න ඕනෑ 
කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙලෝකෙය් බලගතු රටක් 
බවට ශී ලංකාව පත් කිරීමට දරන උත්සාහෙය්දී යහ පාලනය  - 
Good Governance  - රට තුළ ස්ථාපිත කරන එක අෙප් 
පධානතම කියාදාමයක් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, යහ පාලනය  - 
Good Governance  - රට තුළ ඇති කිරීම එච්චර ෙල්සි වැඩක් 
ෙනොෙවයි; ඒක පහසු කාර්යයක් ෙනොෙවයි. ෙකොෙහොම වුණත් අපි 
ඒ කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් අපි හිතන ඉලක්කය කරා 
අපට යන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපි ෙවනදා වාෙග්ම එක තැන 
පල් වන රටක් බවට පත් වනවා. ඒ සඳහා රජය ෙනොෙයකුත් 
කියාමාර්ග අරෙගන තිෙබනවා. ව්යවස්ථා සභාව දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළට ඇතුළත් කරලා, ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ඇති කරලා, රාජ්ය ෙසේවය, අධිකරණය, ෙපොලීසිය 
ඇතුළු රාජ්ය නිලධාරින්  සියලු ෙදනාට ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න 
පුළුවන් වාතාවරණයක් රට තුළ ඇති කළා. ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  පනත තුළින් රෙට් රාජ්ය 
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ව හය, රාජ්ය මුදල් භාවිතය ජනතාවට විනිවිද දැක ගන්න පුළුවන් 
විධියට ඒ අවශ්ය යන්තණය නිර්මාණය කළා.  

අපරාධයක වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීෙම් 
නීතිය නිර්මාණය කළා. ඒ පනත සම්මත කළා. සාපරාධී 
කාරණාවලදී අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගය ලබාදීම පනත යටෙත් 
නියමයක් සම්මත  කිරීම සඳහා අද විවාද කරනවා. සාපරාධී 
කාරණාවලදී අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගය ලබාදීම පනත වාෙග් 
ෙගොඩක් ෙද්වල් කියාත්මක කරෙගන ආවා. නමුත් ෙම් ඔක්ෙකොම 
නීති රීති හැදුෙව් යහ පාලනයට. ඒ කියන්ෙන්, යුක්තිය පසිඳ ලීම 
සඳහා සාධාරණ සමාජයක් නිර්මාණය කර දීම සඳහායි ෙම් 
ඔක්ෙකොම නීති - රීති හැදුෙව්. නමුත් සාධාරණ සමාජයක් 
නිර්මාණය කිරීමට යුක්තිය පසිඳලීම විෙශේෂෙයන්ම වැදගත් 
ෙදයක් වනවා. නමුත් ෙම් අධිකරණ කියාමාර්ග අවුරුදු 
ගණනාවකින් යාවත් කාලීන ෙවලා නැහැ. පසු ගිය රජය කාලෙය් 
යහ පාලනය කියන එක ෙනොතැකීම නිසාද මම දන්ෙන් නැහැ, 
කැලෑ නීතිය පසු ගිය කාලෙය් රජ කරපු නිසාද දන්ෙන් නැහැ, 
යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳ කියාව ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීම නිසාද  
දන්ෙන් නැහැ ෙම් ගැන කිසිම අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිබු ෙණ් 
නැහැ. ෙම් නිසා උසාවි පද්ධතිය, නීති පද්ධතිය පිළිබඳව කිසිම 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා නැහැ කියන එක තමයි මම දකින්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන් යුක්තිය පසිඳලීෙම් කියාදාමය ශක්තිමත් කිරීෙම් 
කටයුත්තක් පසු ගිය කාලෙය් සිදු ෙවලා නැහැ. යුක්තිය පසිඳලීෙම් 
කියාදාමයට අදාළ යටිතල පහසුකම් කාලයක් තිස්ෙසේම 
ෙනොසලකා හැරීම නිසා ෙම් රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන යහ පාලන 
ගමන් මඟ තුළින් ලැෙබන පතිලාභ රටට අත් කර ගැනීමට ෙලොකු 
බාධාවක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය අපි විෙශේෂෙයන් 
කියනවා. යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳ නඩුවක් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන කාලය දිහා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා 
ෙම් නඩුව විභාගෙවලා අවසන් ෙවන්න ෙකොච්චර කාලයක් ගත 
ෙවනවාද කියලා. උසාවි කියාදාමය අවසන් වන කාලය දිහා 
බැලුවාම ෙම් කටයුතු ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය 
ෙපෙනනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ළමා හා කාන්තා අපරාධ 
නඩු, මූල්ය අපරාධ නඩු, අපරාධ නඩු, මිනී මැරුම් නඩු වාෙග් 
ෙද්වල් ඉක්මනින් විසෙඳන කමෙව්දයක් ෙම් රෙට් හැෙදන්න ඕනෑ. 
ඒ සඳහා එක්ෙකෝ ෙවනම උසාවි හදන්න ඕනෑ. ෙම් සඳහා යම් fast
-track system එකකට අප යන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් ෙවන ෙකොට 
උසාවිවල නඩු ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත වාෙග්. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔව්, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත වාෙග් 

එකක් ෙගනැත් ෙම් කටයුතු ඉක්මන් කරන්න ඕනෑ.  

 ෙම් රෙට් නඩු නිමිත්තකට, ෙමොකක් ෙහෝ කළ අපරාධයකට  
විසඳුම ලබාෙදන්න සාමාන්යෙයන් අවුරුදු දහයයි, මාස ෙදකක් 
පමණ ගත ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්, නඩුවක් ඉවර ෙවන්න අවුරුදු 
දහයයි, මාස ෙදකක් යනවා. ඒ නඩුවට ඇපීල් එකක් දැම්ෙමොත්, 
තව අවුරුදු හතක් යනවා. හැබැයි, සාමාෙන්යයන් නඩුවලින් 
වැරදිකාරයන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 75ක් වාෙග් පමාණයක්. 
සියයට 25ක් විතර වැරැදිකා රෙයෝ ෙනොෙවයි. සමහර ෙවලාවට 
යම් පුද්ගලයන් අවුරුදු 17ක් තිස්ෙසේ හිර ෙගදර රැඳිලා ඉන්නවා, 
ෙම් උත්තරය එනතුරු. එතෙකොට ඔවුන් දඬුවම් විඳලා ඉවරයි. ෙම් 
පශ්නය නිසා යුක්තිය පසිඳලීම නිසි පරිදි සිදු වන්ෙන් නැති 
ආකාරයක් අප දකිනවා. සාක්ෂිකරුවන් විත්තිකරුවන්ෙග් 
බලපෑම්වලට ලක් ෙවනවා. කල් ගත වීම නිසා සාක්ෂිකරුවන්ට 
සාක්ෂි අමතක ෙවනවා. ෙමවැනි පශ්න නිසා හරියට නඩු විභාග 
වන්ෙන් නැහැ; යුක්තිය හරියට ඉටු වන්ෙන් නැහැ කියා අපට 
ෙප්නවා.  

ෙම් අවුරුදු දහෙයන් අවුරුදු ෙදකක් විතර නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතුවලට යනවා. උසාවිෙය් නඩු ඇසීෙම් 
කියාදාමයට තව අවුරුදු හයක් විතර යනවා. එම නිසා උසාවි 
පද්ධතිය මීට වඩා පුළුල් කරන්න ඕනෑ. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙම් files  ෙගොඩගැහීම නවත්වා ගන්න ඕනෑ. 
ඒ සඳහා මානව සම්පෙත් හිඟයක් තිෙබන බව අප දැක්කා. 
නීතීඥවරු අඩුයි. ෙමවැනි පශ්න විසඳාෙගන, ඉක්මනින් නඩු 
විසඳීෙම් කියාදාමයකට  - fast-track  system -  අපට යන්න 
ෙවනවා.  

අද අෙප් රෙට් මහාධිකරණ 42ක් තිෙබනවා. ඒවා සඳහා 
රජෙය් නීතීඥවරු හතළිස්ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා. නමුත්, ඒ 42 
පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මම අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. 

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවුරුද්දකට files 6,100ක් විතර 
ෙගොඩ ගැෙහනවා. යහ පාලන රජයක් කටයුතු කරන ෙම් රෙට් 
දැන් නීති - රීති හදලා ඉවරයි. නමුත් උසාවිය තුළ, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ, ෙපොලීසිය තුළ ශක්තිමත් යන්තණයක් 
නිර්මාණය කරලා,  නඩු ඇසීෙම් දැනට තිෙබන කාල සීමාව වන 
අවුරුදු දහයහමාර ෙවනුවට ඊට වඩා අඩු කාලයකින් -අවුරුද්ෙදන් 
ෙදෙකන්- නඩු අහලා අවසන් කරන්න පුළුවන් උසාවි ඇති කිරීම 
සහ ෙම් ෙවනුෙවන් ෙවන ෙවන කමෙව්ද නිර්මාණය කරන්න 
ඕනෑ බව සඳහන් කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  ස්තුතියි. 

 
 

[අ.භා. 3.20] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අධිකරණ ඇමතිතුමා අද 

දිනෙය් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ගැසට් නිෙව්දන ෙදක පිළිබඳව අපට 
විෙශේෂ ගැටලුවක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව නම් මූලික ගැටලුවක් මතු 

943 944 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වුණා. නමුත්, ඔබතුමාෙගන් පැහැදිලි කිරීමක් සිද්ධ ෙවලා තිබුණා, 
ෙම් කාලය පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන්ම එහි මතු වුෙණ් අවුරුදු දහයක 
කාල සීමාවක් පිළිබඳ පශ්නයයි. ඇත්තටම ඒක ගැටලුවක්ව 
තිබුණා. නමුත්, ඔබතුමා කියන්ෙන් කාලාවෙරෝධී පනතින් එය 
ආවරණය වනවා කියායි. ඒක  එෙහම ෙවනවා නම් ඒ පිළිබඳ 
පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, පූර්වෙයන් ඒ ගැටලුව තිබුණා. ෙකොෙහොම 
වුණත්, ෙම් සඳහා නීතියක් ෙනොතිබුණු තත්ත්වයක් යටෙත් නව 
නීතියක් පැනවීම ෙහොඳ ෙදයක් විධියට අප දකිනවා. ෙමොකද, 
ඒෙකන් තමයි ෙම් හරහා මතුවී තිෙබන ගැටලු රාශියක් 
නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් ෙම් ෙමොෙහොෙත් මතු 
ෙවලා තිෙබන පශ්න කීපයක් ෙකෙරහි මුලින්ම මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමතියි. ඔබතුමාත් දන්නවා,  
විෙශේෂෙයන්ම අභියාචනාධිකරණෙය්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් කාර්ය 
මණ්ඩලය දැනට මාස හයක පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ වර්ජනයක 
ෙයදී සිටින බව. එම වර්ජනයට පධාන ෙහේතුවක් තිෙබනවා. 
නඩුවල සහතික පිටපත් දැන් ඔවුන් ලබාෙදන්ෙන් නැහැ. කලින්, 
නඩු පිළිබඳව තිෙබන certified copies ලබාදුන්නා. එෙසේ 
ලබාෙදන ෙකොට එය ලබාගන්නා පුද්ගලයා විසින් යම්කිසි 
ගාස්තුවක් ෙගවිය යුතු වුණා. ඒ වාෙග්ම එය ලබාෙදන 
නිලධාරින්ට නීත්යනුකූලව හිමි වුණු යම් ෙකොමිස් මුදලක් තිබුණා. 
මාස ගණනක් තිස්ෙසේ එම ෙකොමිස් මුදල ෙනොලැබීම නිසා ඔවුන් 
දැන් වර්ජනයක ෙයදී සිටිනවා. එම නිසා දැන් විශාල පශ්නයකට 
මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, දැන්  නඩුවල සහතික 
පිටපත් ලබා ගන්න විධියක් නැහැ. මම උදාහරණයක් ෙලස ෙම් 
කාරණය කියන්නම්.  

අභියාචනාධිකරණෙයන් විභාග වුණු නඩුවක්   ෙශේෂ්ඨාධි 
කරණයට ෙයොමු කිරීමට නම් ඒ certified copy එක ගන්න ඕනෑ. 
නමුත්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න විධියක් නැහැ, ෙම් වර්ජනය 
නිසා ඒ copy එක ලබාෙදන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
දැනටමත් ෙම් පශ්නය ගැන දන්නවා. නමුත්, ෙම් පශ්නය තවම 
විසඳිලා නැහැ. එම නිසා ෙම් පශ්නය කඩිනමින් විසඳන්න විෙශේෂ 
මැදිහත්වීමක් කරන්නය කියන කාරණය මම නැවතත් ඔබතුමාට 
අවධාරණය කරනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, පසුගිය අය වැය විවාදය අවස්ථාෙව්දීත් මා 
මතු කළා, අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් මුහුණ දී 
තිෙබන ඔවුන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය. ඔබතුමාත් පිළිගත්තා, 
එතැන යම් සාධාරණ පශ්නයක් තිෙබනවා කියන එක. ඒ නිසා ඒ 
සාධාරණ පශ්නයට පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා කියා ඔබතුමා එදා 
සහතික වුණා. නමුත් තවමත් ඒ පශ්නය විසඳී නැහැ. පසුගිය 
දවස්වල අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංගම් මඟින් ෙම් 
පිළිබඳව විෙශේෂ ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඔවුන් මතු කරන 
පධාන පශ්නයක් තිෙබනවා. දැනටමත් Appeal Courtsවල අහන 
නඩුවලට සමාන නඩු පමාණයක් සහ ඒ හා සමාන වූ නඩු පළාත් 
සිවිල් Appeal Courtsවල අහනවා. නමුත් පළාත් සිවිල් Appeal 
Courtsවල විනිශ්චයකාරවරුන්ට Appeal Courtsවල 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට ලැෙබන දීමනාව ෙහෝ වැටුප් සහ අෙනකුත් 
මූලික පහසුකම් ෙහෝ ඒ පමාණෙයන්ම ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ 
පමාණෙයන්ම ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියා මා කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
සාධාරණ ආකාරයට ඔවුන්ෙග් වැටුප් ෙවනස් විය යුතුව තිෙබනවා. 
ඒ නිසා දැනටමත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ඒ ෙයෝජනා මාලාවට 
අනුව ඒ වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය කඩිනමින් විසඳිය යුතුව තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන්ට දැනට රජය මඟින් -අමාත්යාංශය මඟින්
- නිල වාහන ලබා දී තිෙබනවා. නිල රථ සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ෙග් 

පැත්ෙතන් විකල්ප ෙයෝජනා ෙදකක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 
එකක්, ඒ නිල රථ ලබා දීෙම් නිශ්චිත කමෙව්දයක් හදන්න කියන 
එකයි. අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් යම් අදහසක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් හරහා leasing කමයක් 
යටෙත් වාහන ලබා දීම සඳහා. නමුත් ඔවුන් කියන්ෙන් එය 
අපරාධයක්, එයට විශාල මුදලක් යනවා, එෙහම ෙනොකර ඔවුන්ට 
යම්කිසි වාහන දීමනාවක් -  vehicle allowance -  ලබා ෙදන්න 
කියලා. එවැනි allowance එකක් ලබා දුන්ෙනොත් ඔවුන්ට 
ෙපෞද්ගලික වාහනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, එවිට රජ යටත් 
එය පහසුයි, අමතර ෙකොම්පැනිවලට ගාස්තු ෙගවන්න ඕනෑත් 
නැහැ කියන එකයි. ඔවුන්ටත් එය යම්කිසි වරපසාදයක් වනවා, 
තම වෘත්තීය ගරුත්වය ආරක්ෂා කරමින් රාජකාරිෙය් නිරත වීම 
සඳහා. ගරු අමාත්යතුමනි, දැනට තිෙබන තත්ත්වය ගත්ෙතොත්, 
ෙමය කරන්න බැරි පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම් සඳහා විශාල මුදලක් 
වැය වන්ෙන් නැහැ. මහාධිකරණවල - High Courts - සිටින 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් වැටුප් පශ්නය විසඳන්න විශාල මුදලක් 
වැය වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, රෙට්ම ඉන්ෙන් මහාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරුන් 75ෙදෙනකු පමණ සංඛ්යාවකුයි. ඔවුන්ෙග් 
වැටුප් පශ්නයට යම් සාධාරණයක් ඉටු කළා කියා ෙලොකු මුදලක් 
වැය කරන්න සිදු වන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව අද කරන අෙනකුත් 
වියදම් එක්ක බලන ෙකොට -කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් building 
එකට මාසයකට රුපියල් ෙදෙකෝටි එෙකොෙළොස් ලක්ෂයක් වියදම් 
කරන තත්ත්වයක් යටෙත්- මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ට යම් 
වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා ෙදන එක, ඔවුන් සඳහා වාහන දීමනාවක් 
ලබා ෙදන එක සාධාරණයි.       

ඒ තුළින් ඔවුන්ෙග් රාජකාරිය ගරුත්වයක් සහිතව කරන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයකුත් මතු වනවා. එම නිසා ඒ පිළිබඳව කඩිනම් 
මැදිහත්වීමක් අද දින ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන 'නියම' තුළින් 
කියාත්මක කරන්න ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් විෙශේෂ 
මැදිහත්වීමක අත්යවශ්යතාව තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, උෙද් සිට ෙම් විවාදෙය්දී  අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව කථා වුණා මට ඇහුණා. අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය ෙකෙලසීම පිළිබඳව විශාල විෙව්චනයක් පසුගිය 
ආණ්ඩුවට තිබුණා. ඒක අපි අත් දැක්කා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සිට 
පහළ උසාවි දක්වා අධිකරණවල ස්වාධීනත්වය ඇත්තටම පසුගිය 
කාලය තුළ ෙකෙලසුණා. ඒක ෙවනස් කරනවා කියලා තමයි 
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් සහතිකයක් දුන්ෙන්; ෙපොෙරොන්දුවක් 
දුන්ෙන්. නමුත්, අවාසනාවකට ඒ ස්වාධීනත්වයට කළු පැල්ලම් 
ඇති වුණු අවස්ථා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, පසුගිය දිනවල 
පත් කළ මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයා වූ කන්නන් මහතාෙග් 
පත් කිරීෙම්දී ෙම් ස්වාධීනත්වයට විශාල කළු පැල්ලමක් ආවා 
කියලා ඔබතුමාම දන්නවා.  

අවසානෙය් ජනාධිපතිවරයාටත් ෙම් පිළිබඳව ජනතාවට 
උත්තර බඳින්න සිද්ධ වුණා. එතුමා කිව්වා, නීතිඥ සංගමෙය් 
සභාපතිවරයාෙග් ඉල්ලීම පරිදි තමයි මා ෙම්වා කෙළේ කියලා. 
එෙහම ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන්? අධිකරණයක 
විනිශ්චයකාරවරෙයකු පත් කිරීම නීතිඥ සංගමයක 
සභාපතිවරෙයකුෙග් ඉල්ලීමකට ෙවන්න පුළුවන්ද? ඒක 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයද? නැහැ. එතැන බරපතළ වැරැද්දක් 
තිෙබනවා. එතැනදි යම් අදහස් දැක්වීමක් මතු වුණා, "ෙදමළ කථා 
කරන විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි 
මඩකලපුව උසාවිෙය් නීතිඥ කටයුතු කරමින් සිටි කන්නන් මහතා 
ඒ විනිශ්චයකාර ධුරයට පත් කෙළේ" කියලා. 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංගමෙයන් ඉදිරිපත් කරන පධාන 
පශ්නය තමයි, එෙහම ෙදමළ කථා කරන විනිශ්චයකාරවරු අවශ්ය 
නම්, දැනටමත් ෙම් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් පමුඛතා ලැයිස්තුව 
ගත්ෙතොත්, ඒ කියන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ෙජ්යෂ්ඨතා ලැයිස්තුව 
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ගත්ෙතොත් එෙහම අය ඕනෑ තරම් ඉන්නවාය කියන කරුණ. එවැනි 
අය ෙජ්යෂ්ඨතා ලැයිස්තුෙව් 1ට, 2ට නැති වන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
අපි 10, 11, 12 වැනි ස්ථාන බැලුෙවොත් මෙහස්තාත් අධිකරණවල 
ෙසේවය කරලා පළපුරුද්දක් තිෙබන, ෙවනත් නීති කටයුතුවල 
නියලුණු එවැනි අත් දැකීම් තිෙබන ෙදමළ කථා කරන්න පුළුවන් 
විනිශ්චයකාරවරු ඉන්දැද්දි ඇයි ෙම් කන්නන් මහතා පත් කෙළේ? 
එතැන බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. එතැන වැරැද්දක් වුණා. දැන් 
ඒ වැරැද්ද සිද්ධ ෙවලා අවසන්. එතුමා දැන් ඉල්ලා අස්වන එකක් 
නැහැ. සාධාරණව ඒ පත්වීම සිද්ධ වුෙණ් නැහැයි කියලා මුළු 
අධිකරණ ක්ෙෂේතයම දන්නවා. එතැන ස්වාධීනත්වයට යම් 
බරපතළ පහර වැදීමක් සිද්ධ වුණා. එතැනදි සමහර ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් වුණා.  

ෙදමළ භාෂාව කථා කරන චන්දමනී වාෙග් 
විනිශ්චයකාරවරියන් ෙකොමසාරිස්වරියක් විධියට පත් කරන්න 
කියලාත් සමහර ඉල්ලීම් තිබුණා. මා කියන්ෙන් නැහැ, ඒකම 
කරන්න කියලා. නමුත්, කළ හැකිව තිබුණු ෙද්වල් ෙනොකර 
කන්නන් මහතාම එතැනට පත් කිරීම විසින් අධිකරණෙය් තිෙබන 
ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව තිබුණු විශ්වාසයට විශාල පැල්ලමක් මතු 
වුණා. දැන් ඒ සිද්ධිය අවසන්. නමුත්, මම ඔබතුමාෙගන් පැහැදිලි 
කර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අනාගතෙය්දී එෙහම ෙදයක් 
ෙනොෙවන්න තිෙබන සහතිකය ෙමොකක්ද, වගකීම ෙමොකක්ද 
කියලායි. ෙහටත් ඔය පශ්නය එනවා. ෙහටත් ෙදමළ භාෂාව කථා 
කරන්න පුළුවන් සහ විවිධ භාෂා හැකියාවන් තිෙබන 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් පුරප්පාඩු පුරවන කමෙව්දය ෙමොකක්ද? 
ඒකට උත්තරයක් අමාත්යාංශයට තිෙබනවාද? අපට නම් 
ෙපෙනන්ෙන් එෙහම උත්තරයක් අනාගතයට තවම හදලා නැහැයි 
කියලායි. භාෂා තුනම කථා කරන්න පුළුවන් විනිශ්චයකාරවරු 
ඉන්නවා.  ෙම් පත් කිරීම් සඳහා ඔවුන් ෙයොදා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඔවුන් ෙතෝරා ගන්නා කමෙව්දය සකස් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අන්න ඒකට සාධාරණ, නිශ්චිත පිළිතුරක් 
විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය අෙප්ක්ෂා කරන 
සියල්ෙලෝම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එම නිසා ඔබතුමා ඒ සඳහා 
වුණු මැදිහත් වීමක්, වැඩ පිළිෙවළක් ඉතා පැහැදිලිව ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා ෙදනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ෙමොකද, ඒ සහතිකය අවශ්යයි. දැන් වුණු ෙද් සිද්ධ ෙවලා අවසන්. 
ඒෙකන් ෙලොකු කළු පැල්ලමක් වැදුණා. නමුත්, ඉදිරිෙය්දීවත් ෙමය 
ෙවනස් කිරීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි.  

විනිශ්චයකාරවරුන්ට විවිධ භාෂාමය හැකියාවන් ලබා දීම 
සඳහා  පුහුණු වැඩසටහන් ලබා දීලා ඔවුන් ඉදිරියට ගැනීම සඳහා 
තිෙබන කමෙව්දය ෙමොකක්ද? ඒ වාෙග්ම විනිශ්චයකාරවරු බඳවා 
ගැනීෙම්දී විවිධ භාෂා හැකියාවන් තිෙබන අය වැඩිපුර බඳවා 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු ඇමතිතුමනි, අන්න ඒ සඳහා වුණු 
නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් කියාවට නඟනවා කියන සහතිකයක් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඔබතුමා ලබා ෙදනු ඇතැයි මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  දැනට අධිකරණයක් තුළදී 
සිද්ධ කළ යුතු හා ෙනොකළ යුතු ෙද් පිළිබඳව චකෙල්ඛ තිෙබනවා.  
ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් උසාවි මඟින්  පකශයට පත් ෙවච්ච 
නඩු  තීන්දු  තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම  ඕනෑම අධිකරණයකදී 
කවර ෙහෝ ආගමික කටයුත්තක්, උත්සවයක් පවත්වන්න බැහැ 
කියා නිශ්චිතවම තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව නඩු  තීන්දුවක් තිෙබනවා.  
ඒ පිළිබඳව චකෙල්ඛත් තිෙබනවා. ෙමොකද, එෙහම ආගමික 
කටයුත්තක් පැවැත්වුෙවොත්  ඒක පක්ෂගාහී ෙවනවාය කියන 
ෙහේතුව මත තමයි ඒවා චකෙල්ඛ මඟින් නතර කර තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් එෙහම තිෙයද්දී, පසු ගිය දවස්වල මහනුවර උසාවියක 
එවැනි ආගමික ශීල ව්යාපාර කටයුත්තක්  සිද්ධ වුණා මාධ්ය මඟින් 
අපි දැක්කා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් පාලනය කරන්න  ඕනෑ. ඒ වාෙග් 
ෙද්වල් නතර ෙවන්න ඕනෑ. ශීල ව්යාපාරයක් ෙවන්න පුළුවන්. 

හින්දු ආගමික වැඩසටහනක් ෙවන්න පුළුවන්. කෙතෝලික ෙහෝ 
ඉසල්ාම් ආගමික වැඩසටහනක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒක ආගම් 
පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත් කවර ෙහෝ  එක් ආගමක් මත 
පදනම් ෙවච්ච ආගමික වැඩසටහනක් පැවැත්වුවෙවොත් ඒ 
අධිකරණෙය් සාධාරණත්වය පිළිබඳව තිෙබන විශ්වාසය බිඳ 
වැෙටන්නට පුළුවන්.  ඒවා නතර කරන්නට නම් අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් කියාකාරිත්වය  සකීය වන්නට  ඕනෑ. 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂම ස්වාධීන ෙකොමිෂමක්.  ඔබතුමාට  
ඒකට මැදිහත් ෙවන්නට බැරි බව මම දන්නවා.  හැබැයි එහි 
පරිපාලන කටයුතු ශක්තිමත් කරන්න, එයට අවශ්ය කරන යටිතල 
පහසුකම් ලබා ෙදමින් ෙමය විධිමත්  කරවන්න ඔබතුමාට යම් 
මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන්.  එම නිසා අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිෂෙම් කාර්යක්ෂමතාව ඉතාම වැදගත්. එෙහම ෙනොවුෙණොත් 
අධිකරණ  පද්ධතිය කාර්යක්ෂමෙව්ය කියා අපි ෙකොයිතරම් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණත් එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා අද 
මුහුණ දී තිෙබන එක පශ්නයක් තමයි විෙශේෂෙයන් මෙහස්තාත් 
සහ මහාධිකරණ කියාවලිය තුළ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂම  මඟින්ද මැදිහත් වීමක් අවශ්ය වීම. එය 
කරන්න නම් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳවත් රජෙය් 
අවධානය, මැදිහත් වීම බලාපාෙරොත්තු ෙවනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් නඩු පමාද 
වීම පිළිබඳව, නඩු කල් යාම පිළිබඳව විශාල  සාකච්ඡාවක් 
සමාජය තුළ  තිෙබනවා. දැනුත්  ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමා නඩු  පමාණයන් පිළිබඳ සංඛ්යාෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කරමින් ඒ ගැන කිව්වා. නඩු පමාද වීම වැළැක්වීම සඳහා කඩිනම්  
කියාමාර්ග ගන්නවාය කියා ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්ති 
පකාශනවලත් තිබුණා; අය වැය කථා තුළත් තිබුණා. හැබැයි 
තවමත් ඒක  එෙහම ෙවලා නැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තුළ දවසකට 
නඩු 85ක් අහන්නට ෙවච්ච දචස් තිෙබනවා; නඩු පණහක් පණස් 
එකක් අහන්නට ෙවච්ච දවස් තිෙබනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
Benches ෙදක තුනක  දවසකට  නඩු  85ක් අහන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  මෙහේස්තාත් උසාවියකවත් ඒක කරන්නට බැහැ. 
එවැනි තත්ත්වයක් ෙවනස් කරන්නට තිෙබන උත්තරය 
ෙමොකක්ද? එකක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් 
පමාණය වැඩි කරන  එක. අෙනක්  පැත්ෙතන්  පළාත් මට්ටෙමන් 
තිෙබන අධිකරණ සඳහා අධිකරණ බලය - jurisdiction power 
එක- පවරන්නට යම් කිසි කියාමාර්ගයක් ගන්න එක. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් පැහැදිලි කරනවා, අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් ෙම්කට උත්තරයක් තිෙබනවා; අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් පළාත් අධිකරණවලදී මූලික 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නඩු අහන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති 
කරනවා කියා. අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කවදා  ඒවිද, 
ෙකොෙහොම ෙවයිද කියා තවම කා ටවත් කියන්නත් බැහැ. ෙමොකද, 
ඒ පිළිබඳව තිෙබන්ෙන් ෙදගිඩියාවක්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමා, මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නද? 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා  ඔය ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු 

තදබදය පිළිබඳව කියන කාරණය සත්යයක්. අපි ඒ පිළිබඳව දිගින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිගටම සාකච්ඡා කළා. ඒ එක්කම අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
අනුව අධිකරණ කමය ෙවනස් ෙවන්නට ඕනෑ ෙකොෙහොමද 
කියලාත් කථා කළා. හැබැයි  ඒ අතරතුෙර්  තිෙබන  කාරණෙය් 
බරපතළකම දන්නා නිසා  මම දැනටමත් කැබිනට් මණ්ඩලයට  
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංඛ්යාව 11 සිට 15 දක්වා  වැඩි කරන්න. 
ඒ තුළින් benches තුනක් ෙහෝ හතරක් දිනපතා කටයුතු  කිරීම 
මඟින් අපට ෙම් නඩු පමාණය අඩු කර ගන්නට පුළුවන් ෙවයි. 
අෙනක් කාරණය, ඉතාම සුළු කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් -සමහර 
ෙවලාවට ෙපොලීසිෙය් ෙකොස්තාපල්වරෙයක් බැන්නාත්, පහර 
දුන්නාත්-  මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු  එන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් වැඩ ෙගොඩක්  වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමන්න 
ෙම් වාෙග් අධිකරණය විසින්  එතරම්ම කාලය ගත ෙනොකළ යුතු 
නඩු සම්බන්ධවයි.  මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා, 
කැබිනට් මණ්ඩලය වැනි ආයතන ගන්නා තීරණ පිළිබඳව මුලික 
අයිතිවාසිකම් අධිකරණ බලය ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට තිෙයද්දී, 
සාමාන්ය කටයුතු පිළිබඳව මූලික අයිතිවාසිකම් අධිකරණ බලය 
අභියාචනාධිකරණ ය ෙවත පැවෙරන විධියටත් ඒ කැබිනට් 
පතිකාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඒ 
නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙනොෙබෝ දිනකින් ෙග්න්නට. 

 
 

 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙහොඳයි, මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්ත් ඒක තමයි. ඒ 

කියන්ෙන් අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැෙදනකම් ඉන්ෙන් 
නැතිව ඊට ෙපරාතුව ෙම් ෙවනස්කම කරන්නට පුළුවන්; කළ 
හැකියි. එෙහම ෙනොකළෙහොත් අපට අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
එනකම් ඉන්න ෙවනවා. ඒක එන්නත් පුළුවන් ෙනො එන්නත් 
පුළුවන්. එතෙකොට ෙම්ක සිද්ධ  වන්ෙන් නැහැ. මම මතු කෙළේ ඒ 
කාරණය තමයි. මම කිව්ෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් 
වැඩි කිරීම සහ ෙතෝරාගත් විෂයකට යටත්ව මූලික අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ නඩු ඇසීෙම් අධිකරණ බලය -jurisdiction power එක - 
අනිකුත් අධිකරණවලට පවරන්න කියන එක; එවැනි කමෙව්ද 
හරහා යම්කිසි තාවකාලික පිළිතුරක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන 
එක. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නඩු වාර්තා එවීම පමාදවීම කාලාන්තරයක් 
තිස්ෙසේ තිෙබන පශ්නයක්. නමුත් අදත් ඒ පශ්නය ඒ විධියටම 
තිෙබනවා. ඒකට තවම උත්තරයක් ඇවිල්ලා නැහැ. එතැන 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැත්ෙතන් එන පැහැදිලි කිරීම තමයි, 
"අපිට ඉන්ෙන් නිලධාරින් 370 ගණනයි. ඒ 370 ගණනින් නඩු 
දහස් ගණනක කටයුතු කරන්නට බැහැ. එක නඩුවකට මැදිහත් 
වුෙණොත් ඒ නඩුව අවසන් ෙවනතුරු විශාල පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්නට ෙවනවා. එම නිසා අපට කාලය මදි. අපිට ඉන්න 
staff එක මදි" කියන එක. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙබොෙහෝ 
නීතිඥවරුන් යන්නත් කැමැති නැහැ. ෙමොකද, එතැන දීමනා අඩුයි. 
උසාවියක වැඩ ක ෙළොත් නීතිඥවරෙයකුට ඊට වඩා මුදල් 
ෙසොයන්නට පුළුවන්. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
සම්බන්ධවීෙමන් එතරම් මුදලක් ෙසොයන්නට බැහැ. එෙහම නම් 
ඔබතුමන්ලා ඒ සඳහා උත්තරයක් ෙසොයන්නට ඕනෑ. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සම්බන්ධ වන නීති නිලධාරින්ට දැනට ලබා 
ෙදන වැටුප් තලයන් ෙවනස් කරලා ෙහෝ දැනට ලබා ෙදන 
පහසුකම් ෙවනස් කරලා ෙහෝ එතැනට ඔවුන් ආකර්ෂණය කර 
ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ. 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කියපු කාරණය පිළිගන්නවා. 

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නීතිඥවරුන් 30ක් බඳවා ගැනීමට 
කටයුතු කරන විට ඉල්ලුම් පත ආෙව් 11යි. ෙමොකද, වැටුප් 
පිළිබඳව බරපතළ පශ්නයක් තිබුණා. ඉන් පසුව අපි නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීති නිලධාරින්ෙග් වැටුපට තුෙනන් එකක 
අවදානම් දීමනාවක් තාවකාලිකව එකතු කරලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව පසුගිය කාලෙය් අපි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
නීතිඥවරුන් 47 ෙදෙනකු බඳවා ගත්තා. ඊට අමතරව තව 40ක් 
බඳවා ගැනීම සඳහා අවසරය ලැබිලා තිෙබනවා. මීට අවුරුද්දකට 
ෙපර නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවුරුදු 20ක කාලයක් තිස්ෙසේ 
ෙගොඩ ගැහුණු නඩු ෙගොනු පමාණය, -ඒ කියන්ෙන් කටයුතු 
ෙකෙරන්ෙන් නැතිව- 31,000ක් වුණා. අපි නීතිපතිතුමා සමඟ 
දිගින් දිගටම මාසිකව සාකච්ඡා කරලා ෙයොදා ගත් වැඩ පිළිෙවළ 
හරහා ඒ ෙවනුෙවන් විෙශේෂ නීතීඥවරුන් කණ්ඩායමක් ෙයොමු 
කරලා පසුගිය මාස 7ක 8ක වාෙග් කාලයක් තුළ දළ වශෙයන් 
නඩු files හත් අට දහසක් අවසන් කරලා තිෙබනවා. අලුත් 
නීතීඥවරුන් බඳවා ගැනීමත් සමඟ ඉදිරිෙය්දී අවුරුද්දක් වාෙග් 
කාලයක් ඇතුළත ඒ කටයුතු ටික අවසන් කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඒ එක්කම විනිශ්චයකාරතුමන්ලාෙග් වැටුප් පිළිබඳව ෙවනම 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා ෙම් වන විට වැටුප් හා ෙසේවක 
සංඛ්යා ෙකොමිසම සමඟ සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පවත්වලා 
තිෙබනවා.  සියලුම විනිශ්චයකාරවරුන් ෙවනම වැටුප් තලයක 
පිහිටුවලා ඒ අය ෙවනුෙවන් සාධාරණ වැටුප් කමයක් අනුමත 
කරන්නටත් අපි අමාත්යාංශය මට්ටමින් පියවර අරෙගන 
තිෙබනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට මම ඊළඟට ෙයොමු කරන්ෙන් ෙමයයි. 

ඔබතුමන්ලා පසුගිය කාලෙය් දිගින් දිගටම ෙපොෙරොන්දු වුණා 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත අෙහෝසි කරනවා කියලා. 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත අද කිසිෙසේත්ම අදාළ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා ඒක වහාම අෙහෝසි කළ යුතුයි. එය අෙහෝසි කිරීම 
වාෙග්ම ඔබතුමන්ලා අලුෙතන් ෙග්න්න හදන තස්ත විෙරෝධී 
පනත් ෙකටුම්පතට තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනෙත් තිෙබන 
සමහර වගන්ති ඊටත් වඩා බලාත්මක කරමින් ෙගනාෙවොත් 
ඒෙකන් ඇති වැඩක් නැහැ. "තස්තවාදය" කියන වචනෙය් අර්ථ 
නිරූපණය පිළිබඳව පශ්නයක් තිබුණා, ඒ වාෙග්ම "unity" කියන 
වචනය ගැන පශ්නයක් මතු වුණා. තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
අෙහෝසි කිරීම සඳහා කඩිනම් කියාමාර්ගයක් අත්යවශ්ය ෙවනවා. 
ඒක දැන් ඉබි ගමෙන් යන්ෙන්. ඉබි ගමෙන් ගිහිල්ලා තිබුණු එකට 
වඩා බලාත්මක, ශක්තිමත් එකක් ආෙවොත් ඒෙකන් වැඩක් නැහැ. 
එම නිසා තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත අෙහෝසි කරන්නට වහාම 
කටයුතු කළ යුතුයි. එහිදී අර්ථ නිරූපණය ඉතාම වැදගත්. අද 
ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන පනෙත් "අකෘතඥතාවය" කියන 
වචනය තිෙබනවා. අකෘතඥතාවය කියන වචනයට පැහැදිලි 
නිරවුල් අර්ථ නිරූපණයක් තිබුෙණොත් පමණයි ෙම් පනත යටෙත් 
අධිකරණය තුළින් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර ගැනීමට පුළුවන් 
වන්ෙන්. එෙහම පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

 පසුගිය කාලෙය් රජෙය් වාහන, රජෙය් ෙද්ෙපොළ අයථා 
පරිහරණය කිරීම පිළිබඳ නඩු දැන් විභාග ෙවනවා. නමුත් දැන් 
එතැන පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොදු ෙද්පළ විෂයෙයහි 
ලා සිදු කරනු ලබන වැරදි පිළිබඳ පනෙත් තිෙබන "ව්යපහරණය" 

949 950 

[ගරු  (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ  මහතා] 



2017 මාර්තු 23 

කියන වචනය පිළිබඳව දැන් තර්ක විතර්ක ඇවිත් තිෙබනවා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් තර්ක කරනවා ෙම් වචනෙය් තිෙබන සැබෑ 
අර්ථ නිරූපණයට අනුව ෙපොදු ෙද්ෙපොළ අයථා පරිහරණය යටෙත් 
ෙම් පුද්ගලයන්ව අත් අඩංගුවට ගන්න බැහැයි කියලා. එතෙකොට  
නීතිෙය් පවතින යම් කිසි හිඩැසක් මතු කරමින් ෙම් කළ 
අපරාධවලින් ගැලෙවන්න යම් උත්සාහයක් දරනවා. ඒ නිසා ෙම් 
අර්ථ නිරූපණය කියන එක ඉතා වැදගත්. තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් 
පනත අෙහෝසි කිරීෙම්දී ඔබතුමන්ලා අලුතින් හඳුන්වා ෙදන 
පනතට ඊටත් වඩා වගන්ති එකතු කරමින් බලාත්මක කෙළොත් 
බරපතළ පශ්නයක් මතු ෙවන්න පුළුවන්  කියන කාරණයත් 
අවධාරණය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  රුපියල් මිලියන ගණනක් 
වියදම් කරලා  ෙහෝමාගම ඉදි කර තිෙබන අධිකරණ සංකීර්ණෙය් 
උඩ තට්ටු ෙදක දැනට නිකම් තිෙබන්ෙන්. ඒවා පාවිච්චි කරන්ෙන් 
නැහැ. එය නඩත්තුව සඳහා විශාල මුදලක් වැය කරනවා. 
ඇත්තටම යාබද තිෙබන අධිකරණ එතැනට ෙගෙනන්න පුළුවන්. 
එෙහම ෙනොකර තවදුරටත් ඒක ඒ විධියටම පවත්වා ෙගන යන්ෙන් 
ඇයි? ඒ නිසා එතැන මුදල් නාස්තියක් සිද්ධ ෙවනවා. ඒෙකන් 
අධිකරණ කියාවලිය ෙව්ගවත් කරන්න, ශක්තිමත් කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබද්දී එෙහම ෙනොකර සිටීම මහත් අපරාධයක් 
කියන එකත් සඳහන් කරනවා.   

අවසාන වශෙයන් අද උෙද් සිටම මතු වුණු බරපතළ පශ්නයක් 
වන ෙදමුහුන් අධිකරණය පිළිබඳ පශ්නය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලයට 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ ශී ලංකා ආණ්ඩුව ඒකාබද්ධව. 
ආණ්ඩුව ඍජුව මැදිහත් ෙවලා තමයි, රාජ්ය තාන්තික 
වැදගත්කමක් තිෙබන ඒ ඒකාබද්ධ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ 
ෙයෝජනාෙව් තමයි ඉතා පැහැදිලිව තිබුෙණ්, ශී ලංකාව තුළ 
ෙදමුහුන් අධිකරණයක් පිහිටුවීම පිළිබඳව.  

විෙද්ශ විනිසුරුවරුන්ට ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාෙව් අධිකරණ 
පද්ධතියට මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන් කියන එක ඒ වගන්තිෙය් ඉතා 
පැහැදිලිව තිබුණා. ඊට අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ දැන් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා කියනවා, "අෙප් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුව  කිසිෙසේම ඒ විධියට විෙද්ශ 
විනිසුරුවරුන්ට ලංකාෙව් අධිකරණවලට එන්න බැහැ, අෙප් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුව ඒක නීත්යනුකූල නැහැ"යි කියලා. 
එදා අපි ෙම් කාරණය මතු කළා;  ෙම් පශ්නය මතු කළා; ෙම් 
පශ්නය ඇහුවා.  ඒ ෙවලාෙව් ආණ්ඩුව විධියට ඔබතුමන්ලා උත්තර 
දුන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා එදා ශබ්ද නැතිව සිටියා. අවුරුදු 
ෙදකකට පස්ෙසේ දැන් කියනවා, "ඒක අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට පටහැනියි, ඒ නිසා එෙහම කරන්න බැහැ"යි කියලා. 
එතෙකොට ඇති වන පශ්නය ෙම්කයි. ආණ්ඩුවක් විධියට ජිනීවා 
මානව හිමිකම් කවුන්සලයට එවැනි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරද්දී,  
ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනි වගන්ති ඇතුළත් 
කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අධිකරණ අමාත්යාංශෙයන්, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඒ වගන්තිෙය් තිෙබන 
නීත්යනුකූලභාවය පිළිබඳව පශ්න කෙළේ නැද්ද? ඒක ෙසොයලා 
බැලුෙව් නැද්ද? ඒ ෙයෝජනාව අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
පටහැනියි කියලා ඉතා පැහැදිලිව කියන්න තිබුණා. අවුරුදු 
ෙදකකට පස්ෙසේ දැන් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා කියනවා නම්, 
ඒක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනියි කියලා, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට පටහැනි එවැනි රාජ්ය තාන්තික ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු මුළු ආණ්ඩුවම වගකියන්න ඕනෑ. 
ජනාධිපතිතුමාටත් ෙම්ෙකන් ගැලෙවන්න බැහැ. ජනාධිපතිතුමාත් 
ඒ ෙයෝජනාව කියවලා බලලා අනුමත කරලායි යැව්ෙව්. ගරු 

අගමැතිතුමාත් ඒක කියවලා බලලා අනුමත කරලා යැව්ෙව්. මුළු 
ආණ්ඩුෙව්ම ඇමතිවරු ෙම් පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා. 
අෙප් රෙට් මූලික නීතිය වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනි 
වගන්තියක් ෙම් ඒකාබද්ධ ෙයෝජනාවට ඇතුළත් කිරීම බරපතළ 
වැරැද්දක්. ඒක නීතිමය වැරැද්දක් විතරක් ෙනොෙවයි, රෙට් මූලික 
නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිය පරදුවට 
තියලා ඇතුළත් කරපු ෙයෝජනාවක්. ඒ පිළිබඳව දැන් 
පසුතැෙවනවා. නමුත් ඒ නිවැරදි කිරීම කළ යුතුව තිබුෙණ් මීට 
ෙපරාතුවයි.  

2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී ඒ බරපතළ අත්වැරැද්ද සිද්ධ 
ෙවලා ඉවරයි. දැන් අපි ෙමොනවා කිව්වත් ජිනීවා මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසෙම් ෙකොමසාරිස්වරයා, හුෙසේන් කුමාරයා කියනවා, 
"විෙද්ශ විනිසුරන්ට ලංකාවට පැමිණිලා  අධිකරණ කියාවලියට 
සම්බන්ධ ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කළ යුතුයි, අපි දැන් ඒ 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා ඒකට එකඟ ෙවලා ඉවරයි'' කියලා. 
නීත්යනුකූලව ගත්ෙතොත් ජාත්යන්තර වශෙයන් ජිනීවා කවුන්සලය 
තුළ දැන් අපි ඒකට බැඳිලා ඉවරයි. ඒ නිසා ෙම් වරද්දා ගැනීම 
නිවැරදි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒක ෙවනස් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය ඔබ හමුෙව් තබමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළ පරිදි ෙම් 

ෙදමුහුන් අධිකරණය පිළිබඳ  කාරණය සම්බන්ධව අපි නිහඬව 
සිටියා ෙනොෙවයි. 2015 සැප්තැම්බර් මාසෙය් ෙම් වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන්න කලින් අපි මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් මහ 
ෙකොමසාරිස්තුමා, ඒ වාෙග්ම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ 
ඇෙමරිකාව, එයට සහෙයෝගය දුන්න බිතාන්ය  ආදී නිෙයෝජිත 
කණ්ඩායම් ජිනීවාවලදී හමු ෙවලා, සාකච්ඡා කරලා  අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන බාධක ගැන ඒ අයට පැහැදිලි 
කර දුන්නා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම නීතිමය තත්ත්වය 
පැහැදිලි කර ලිඛිතව අපි ඔවුන්ට කරුණු ඉදිරිපත් කළා.  ඒ  නිසා 
අපි නිහඬව සිටියාය කියන කාරණය නිවැරැදි නැහැ. දැන් ඔබතුමා 
කියපු, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්, අභියාචනාධිකරණෙය් සහතික පිටපත් 
නිකුත් කිරීම පිළිබඳව නිලධාරින්ට ගැටලුවක් තිබුණා. මීට සති 
කිහිපයකට ෙපර ඔය පශ්නය ආපු ෙවලාෙව් මම 
ෙල්කම්තුමාෙගන් ඒ පිළිබඳව විමසීෙම්දී තමයි දැන ගත්ෙත් මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් නිකුත් කළ චකෙල්ඛනයක් ඒ උදවිය අර්ථ 
නිරූපණය කරපු ස්වභාවෙය් ෙදෝෂයක් නිසා ෙම් පශ්නය මතු 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව උපෙදස් 
දුන්නා ෙම් කාරණය නිරාකරණය කරලා  ෙම් පශ්නය විසඳන්න 
කියලා. ඒ නිසා ෙම් වන විට ඔබතුමා මතු කළ පශ්නය නැහැ. ඒ 
පශ්නය විසඳුණු බවට ෙශේෂ්ඨා ධිකරණෙය්ත්, 
අභියාචනාධිකරණෙය්ත් ෙරජිස්ටාර්වරුන්ෙගන් මට තහවුරු 
කිරීමක් දැන් ලැබිලා තිෙබනවා.  

ඔබතුමා මතු කළ අෙනක් කාරණය තමයි, ෙහෝමාගම 
අධිකරණය. අපි පිළිගන්නවා, ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වියදම් 
කරලා විශාල ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදා තිෙබන බව. දැනට එම 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් අධිකරණ ශාලා ෙදකක් හිස්ව තිෙබනවා.  
අවිස්සාෙව්ල්ෙල් දැනට තිෙබන සිවිල් අභියාචනාධිකරණය 
ෙහෝමාගමට ෙගන එන්නත්, කඩුෙවල සහ කැස්බෑව අධිකරණවල 
සිවිල් අභියාචනාධිකරණ බලය එතැනට පවරන්නත් අපි දැනට 
කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඊට අමතරව, ෙහෝමාගම මහාධිකරණ 
කලාපයක් විධියට ගැසට් කරන්නත් අපි පියවර ගනිමින් 
තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමා මතු කළ අෙනක් කාරණය තමයි කන්නන් කියන 
මහාධිකරණ විනිසුරුතුමා පත් කිරීම. ගරු මන්තීතුමනි, දිසා 
අධිකරණෙය් සහ මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් 
පත් කිරීෙම් බලය අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන්           
දීලා තිෙබන්ෙන් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට. 
මහාධිකරණ, අභියාචනාධිකරණ සහ ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් 
ජනාධිපතිතුමාට. ඒ අතරින් අභියාචනාධිකරණෙය්ත්, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්ත් විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කිරීෙම්දී 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් අනුමැතිය ලබා ගැනීම අවශ්ය 
ෙවනවා. නමුත්, මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් පත් කිරීෙම්දී එෙහම 
අවශ්යතාවක් නැහැ. ඒ නිසා සාමාන්යෙයන් සම්පදායිකව 
අනුගමනය කළ කමෙව්දය තමයි  ජනාධිපතිතුමා අනුගමනය 
කරලා තිෙබන්ෙන්. එවැනි ඉල්ලීමක් ලැබුණාම, ඒ පුද්ගලයා ෙම් 
තනතුරට සුදුසුද, එය අනුමත කරනවාද කියලා අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් සහ නීතිපතිවරයාෙගන් විමසලා, ඒ 
අනුමැතිය ලැබුණාට පස්ෙසේ තමයි ඒ පත්වීම කරලා තිෙබන්ෙන්. 
එක කාරණයක් අපි ෙපොදුෙව්  පිළිගන්න ඕනෑ. ඇත්තටම දවිඩ 
භාෂාෙවන් කටයුතු කරන විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් හිඟයක් අපට 
ෙම් වන විට බරපතළව පවතිනවා. ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. 

ඊට ෙපර, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන 
ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் 
குணேசகர அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  left 
the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair.    

 
[අ.භා. 3.49]  
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් සභාෙව් කථා කරන 

ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල මූලාසනෙය් සිටින්ෙන් ඔබතුමායි. ඒක මෙග් 
භාග්යයද, අභාග්යයද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔබතුමාටම 
තමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පරණ කවියක් තිෙබනවා,  

"දුන්න දුනු ගමුෙව්   
ඊතල කිතලගමුෙව්  
රාල  මීගමුෙව්  

මුෙවක් ඇඬුවයි සබරගමුෙව්" කියලා.  

අපි අද කථා කරන අපරාධ නඩු විධිවිධාන සංගහයට ෙම් 
කවිය හරියටම අදාළයි. ඒ ෙකොෙහොමද අදාළ ෙවන්ෙන්? අපරාධ 
නඩු විධිවිධාන සංගහය පිළිබඳව කටයුතු කරන, නැත්නම් ඒක 
නියමානුකූලව කියාත්මක කරන්න උත්සාහ දරන ආයතන තුනක් 
අෙප් රෙට් තිෙබනවා. එකක් තමයි, ෙපොලීසිය. ඒ හරහා  විමර්ශන 
කටයුතු සිදු ෙවනවා. ඊළඟට, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව. 
නීතිපතිවරයා හරහා ෙචෝදනා ෙගොනු කිරීම සිදු ෙවනවා. ඊළඟට, 
යුක්තිය පසිඳලීම සඳහා අධිකරණය තිෙබනවා. අධිකරණය හරහා 
නඩු විනිශ්චය කිරීම සිද්ධ ෙවනවා. අපරාධ නඩු විධිවිධාන 
සංගහය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් ෙම් 
ආයතන තුන තිෙබන්ෙන් අමාත්යාංශ තුනකයි. ගරු අධිකරණ 
ඇමතිතුමා යටෙත් අධිකරණය සම්බන්ධ ආයතන ව හය 
තිෙබනවා. නීතිපතිතුමා ෙවනම ඉන්නවා. අපරාධ විමර්ශන කරන 
ෙපොලීසිය තිෙබන්ෙන් ෙවනත් අමාත්යාංශයක් යටෙත්. ඊළඟට, 
යම් ෙකෙනකු රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කළාම ෙහෝ අවසාන 
වශෙයන් දඬුවම් නියම කළාම ඔහු ෙගන යන බන්ධනාගාරය 
තිෙබන්ෙන් තවත් අමාත්යාංශයක් යටෙත්. ෙම් ආයතන 
අමාත්යාංශ තුනක් යටෙත් තිබීම අද යුක්තිය පසිඳලීෙම් 
කියාවලියට දැවැන්ත බලපෑමක් එල්ල කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අපරාධ නීතිය ගැන 
දැනුමක් තිබුණු ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මම කෙළේ සිවිල් නීතියට 
අදාළ කටයුතු. නමුත් මා ඇතුළුව අෙප් ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට පසුගිය කාලෙය් මුහුණ දීමට සිදු වුණු ෙසෝචනීය 
ඉරණමත් එක්ක මම අපරාධ නීතිය ෙපොඩ්ඩක් අධ්යයනය කළා. 
පසුගිය කාලෙය් ෙපොදු ෙද්පළ පනත යටෙත් ඇප ෙදන්න පුළුවන් 
වුෙණ් සුවිෙශේෂී කරුණුවලට අදාළව පමණයි. අද මෙහස්තාත්වරු, 
මහාධිකරණ විනිසුරුවරු රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය් ඉන්න 
සැකකරුෙවකුට ඇප ලබා දීමට එක සුවිෙශේෂී කාරණයක් බවට 
පත් කරෙගන තිෙබනවා, නීතිපතිෙග් උපෙදස් ලැබීම පමාද වීම. 
අද නීතිපති ඉන්ෙන් එක තැනක, ෙපොලීසිය ඉන්ෙන් තව තැනක. 
ෙපොලීසිෙයන් නීතිපතිට වාර්තා යවනවා. වසර ගණනක් යනකල් 
නීතිපතිෙගන් උපෙදස් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. වසර ගණනක් 
සැකකරුවන් බන්ධනාගාරෙය් තබා ගන්න බැරි නිසා 
මෙහස්තාත්වරු, මහාධිකරණ විනිසුරුවරු ඉතාම සාධාරණව 
තීරණය කරලා තිෙබනවා, "නීතිපති උපෙදස් පමාද වීම 
සැකකරුට ඇප දීමට සුවිෙශේෂී කාරණයකි" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිය, 
අධිකරණය සහ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන ආයතන තුන 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය අනුව කටයුතු කරනවාද කියන 
පශ්නය වර්තමාන සමාජය මතු කරනවා. රෙට් ෙපොලිස්පතිතුමා 

නම් අර විනිවිදභාවය අකුරට රකිමින් "Yes Sir, yes Sir, three 
bags full." කියලා නීතිය නවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, "මම නීතිය 
නවමි" කියලා රට ඉදිරිෙය්, මාධ්ය ඉදිරිෙය් පකාශ කරලා 
තමන්ෙග් පාරදෘෂ්යභාවය රැකලා තිෙබනවා. අපි ඒක අගය 
කරනවා. නීතිපතිතුමා නම් නීතිය ෙකොත්තු දමන ගමන්  "මම 
නීතිය ෙකොත්තු දමමි" කියලා කවදාවත්  රට ඉදිරියට ඇවිල්ලා 
කියලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ඉස්සර ෙවලාම 
ෙපොලීසියට අරෙගන ගිෙය් මාව. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 17 වැනිදා 
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මාව අරෙගන ගියා, ජනවාරි 08 වැනිදා රාතිෙය් මැතිවරණ 
පතිඵලය ෙවනස් කිරීෙම් කුමන්තණයක් සිදු වුණාය කියලා. 
පැමිණිලිකරු කවුද? ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා. එතුමා 
ඒ පැමිණිල්ෙලන් ඉල්ලීමක් කළා, "ශී ලංකාෙව් ජාතික ආරක්ෂාව 
පිළිබඳ සාතිශය වැදගත් කරුණක් බැවින් පමුඛතා පදනමින් මෙග් 
පැමිණිල්ල විමර්ශනය කරන්න" කියලා. පැමිණිලිකරු තමයි 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමති. පැමිණිල්ෙල් ස්වභාය තමයි "ජාතික 
ආරක්ෂාවට අතිශයින්ම වැදගත් කරුණක්" කියන එක. ෙපොලීසිය 
එය විභාග කරලා නීතිපතිට ලිපිෙගොනුව ෙයොමු කළා. අද වන තුරු 
නීතිපති උපෙදස් ලැබිලා නැහැ. මම ගරු සභාෙව් ෙම් ගැන කිහිප 
වරක් පශ්න කරලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ඇයි? මමත් ඒෙක් සැකකරුෙවක් නිසා මට අයිතියක් තිෙබනවා, ඒ 
තත්ත්වෙයන් මිදීමට. නීතිපතිතුමා ඒකට නීතිපති උපෙදස් ලබා 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒ ෙවන කිසිම ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. 
මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා කළ පැමිණිල්ල ෙබොරු පැමිණිල්ලක්ය 
කියලා විමර්ශනවලින් ෙහළි ෙවලා තිෙබනවා. නීතිපතිට යවන්න 
ෙවන එකම උපෙදස තමයි "ෙම් කිසිෙවකුට නඩු පැවරීමට 
පමාණවත් සාක්ෂි විමර්ශනෙයන් ෙහළි වී නැත" කියන එක. ඒක 
යැව්ෙවොත් දැනටමත් කෑලි කෑලි හැලිලා බාෙගට ඉතුරු ෙවලා 
තිෙබන විෙද්ශ ඇමතිතුමාෙග් කලිසෙම් ඉතුරු ෙකොටසත් ගැලවිලා 
බිමට වැෙටනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වනෙකොට  වසර දහය, 
ෙදොළහ තිස්ෙසේ සැකකරුවන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය් ඉන්නවා. 
ෙමොකද, නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් ලැබිලා නැහැ. හැබැයි මෙග් 
ෙපෞද්ගලික අත් දැකීමක් තිෙබනවා. සිල් බිඳ ගත්ත ඇමතිවරෙයක් 
මාව පදනම් විරහිත නඩුවක පැටලුවා. ෙපොලීසිය ඒ නඩුව 
සම්බන්ධෙයන් ලිපිෙගොනුව නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යැව්ෙව් 
බහස්පතින්දා හවස. සිකුරාදා හවස වනවිට පැය 24න්- 
සාමාන්යෙයන් ජනාධිපති නීතිඥෙයක් විධියට ගරු අධිකරණ 
ඇමතිතුමාට ඒ පිළිබඳව ෙපෞද්ගලික අත් දැකීමක් තිෙබනවා කියා 
මා හිතනවා. එතුමාට මම විශාල වශෙයන් ගරු කරනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අවංකයි. මම ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස 
කරනවා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවටවත්, අධිකරණයටවත් 
ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ කියලා. ඔබතුමා 
ජනාධිපති නීතිඥ ධුරෙය් ෙගෞරවය රැකෙගන අධිකරණ අමාත්ය 
ධුරෙය් ඉන්නවා කියලා මට ෙපෞද්ගලික විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ 
විශ්වාසය කඩ කරන්න එපා කියලාත් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නය ෙම්කයි. අපි අත් 
දැකීෙමන් දන්නවා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යන 
ලිපිෙගොනුවක් නීතිපතිවරයාට ගිහිල්ලා, එම වි ෂය සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන අය ළඟට -පහළට- ගිහිල්ලා, ආපසු ලිපිෙගොනුව 
නීතිපතිවරයා ළඟට යන්නත් දවස් කිහිපයක් ගත ෙවන බව. 
සමහර විට සතියක් විතර ගත ෙවනවා. ෙම් කාරණෙය් දී 
ලිපිෙගොනුව නීතිපතිතුමාට ගිහිල්ලා,  පැය 24න් නීතිපති උපෙදස් 
ලැබිලා තිෙබනවා.   බහස්පතින්දා හවස එන ලිපිෙගොනුව සිකුරාදා 
හවස වනවිට ආපසු ෙපොලීසියට ලැබුණා, වහාම මාව අත් අඩංගුවට 
ගන්න කියලා. පසුවදා ෙපෝය දිනය. ෙපොලීසියත් හරි 
කාර්යක්ෂමයි. සිල් ගැනීම පැත්තක තියලා ෙපෝය දවෙසේ උදෑසන 
ඇවිල්ලා මෙග් කාර්යාලය වට කරලා, මාව අත් අඩංගුවට ගත්තා.  

එතෙකොට අද වනවිට පදනම් විරහිතයි කියා ෙපන්නුම් කරන 
මා සම්බන්ධ එම නඩුව සම්බන්ධෙයන් දැක්වූ කාර්යක්ෂමතාව අර 
වසර දහයක්-ෙදොළහක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය් දුක් විඳින 
අහිංසක සැකකරුවන් ෙවනුෙවන් දක්වන්න බැරි ඇයි කියන එක 
ගැන අද ජනතාව පශ්න කරනවා. ෙම් හරහා නීතිය පිළිබඳව, 
නීතිෙය් ආධිපත්යය පිළිබඳව ජනතාවෙග් විශ්වාසය පලුදු ෙවමින් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවන්න, ෙපොලිස්පතිතුමා සහ නීතිපතිතුමා ගැන සමාජෙය් තිෙබන 
විශ්වාසය බිඳ වැෙටන්න, ෙමම තනතුරු ෙදක ජනතාව විසින් ෙම් 
තරම් විෙව්චනයට ලක් කිරීමක් සිදු ෙවන්න බලපාපු කාරණය 
ෙමොකක්ද? ව්යවස්ථා සභාව හැදුෙව් ෙම් ආයතන ස්වාධීන 
කරන්නයි. ව්යවස්ථා සභාව සම්බන්ධෙයන් තිෙබනවා, ෙමන්න 
ෙමෙහම ෙදයක්. ෙමොකක් හරි තනතුරකට පත්වීමක් කරනවා නම් 
රීති හදන්න ඕනෑ; රීති ගැසට් මගින් පසිද්ධ කරන්න ඕනෑ; එම රීති 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියලා. එෙහම 
රීතියක් හදලා නැහැ. එම රීති ගැසට් මගින් පසිද්ධ කරලා නැහැ. 
එම රීති ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. හදලා 
නැත්නම් ෙකොෙහොමද, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නැත්නම් සිදු කරන 
සාමාන්ය පදනම තමයි ෙජ්යෂ්ඨතම ෙකනාට එම තනතුර ලබා දීම. 
නීතිපති තනතුර ලබා දිය යුත්ෙත් ෙජ්යෂ්ඨතම පුද්ගලයාටයි. 
ෙපොලිස්පති තනතුර ලබා දිය යුත්ෙත් ෙජ්යෂ්ඨතම පුද්ගලයාටයි. 
හැබැයි, එම පුද්ගලයාෙග් හැකියාව පිළිබඳව ෙහෝ පැවැත්ම 
පිළිබඳව ෙහෝ පශ්න තිෙබනවා නම් එම තනතුර ලබා දිය යුතු 
නැහැ. එෙහම නම් ව්යවස්ථා සභාව "අපි ෙම් නීතිපති තනතුර 
අහවලාට ලබා ෙනොෙදන්ෙන්, ෙමන්න ෙම් කරුණු නිසාය" කියා 
රටට ෙහළි කරලා, ඊළඟට ෙජ්යෂ්ඨත්වය තිෙබන ෙකනාට එම 
තනතුර ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙපොලිස්පති තනතුරත් එෙහමයි. 
හැබැයි, වර්තමාන ෙපොලිස්පතිවරයා පත් කිරීෙම්දී, වර්තමාන 
නීතිපතිවරයා පත් කිරීෙම්දී ඔවුන්ට වඩා ෙජ්යෂ්ඨව සිටි අයට එම 
අවස්ථාව ලබා ෙනොදුන්ෙන් ඇයි කියා ව්යවස්ථා සභාව ෙම් රටට 
ෙහළි කරලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන් ව්යවස්ථා සභාව පක්ෂගාහීව 
කටයුතු කරලා තමන්ෙග් ෙහංචයියන් ෙමම තනතුරුවලට පත් 
කරෙගන තිෙබනවා. අන්න, තනතුරට පත් වුෙණ් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂගාහීත්වෙයන් නම්, එම තනතුරට පත් වුණාට පසුව කළගුණ 
සලකන්න සිද්ධ ෙවනවා.  එෙසේ කළගුණ සැලකීෙම් කියාවලිය 
හරහා අවාසනාවට ආණ්ඩුව පවා අද අසීරුතාවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් විෙශේෂ කාරණයක් 
ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුව ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් පනත ෙගනාවා. අපි එය අගය කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   මම ඊට කලින් ෙම් කාරණය 

ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. ඇප ලබා දීම පිළිබඳ රීති හැදීෙම් 
බලයක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට තිෙබනවා කියා අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් ෙවනවා. අද ෙවන තුරු ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
ෙමම රීති හදලා නැහැ. මම ෙම් සම්බන්ධව අෙප් ගරු අධිකරණ 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. රීති හදලා නැති නිසා 
අද මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙපොදු ෙද්පළ පනත 
පිළිබඳව ඇප ලබා දීෙම්දී ඉතාම අසාමාන්ය ආකාරයට තමයි විවිධ 
අධිකරණවලින් කටයුතු සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි දන්නවා, ෙම් වනවිට විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා රක්ෂිත 
බන්ධනාගාර ගත ෙවලා උපවාසයක ෙයදී සිටින බව. එතුමාත් 
සමඟ එකට අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයාට "ෙමවර අ.ෙපො.ස. 
(සාමාන්ය ෙපළ) කරන දියණියෙග් මානසිකත්වයට ඇති වී ඇති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලපෑම" කියන පදනමින් ඇප ලබා ෙදනවා. විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමාටත් ඒ වයෙසේම දියණියක් ඉන්නවා. එම දියණිය දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ අතිශයින් මානසිකව කඩා වැටී සිටින බව සඳහන් 
ෛවද්ය වාර්තා තිෙබනවා. හැබැයි, "අ.ෙපො.ස. (සාමාන්ය ෙපළ) 
විභාගයට ලියන දියණියෙග් මානසික තත්ත්වය" කියන එක එක් 
අෙයකුට ඇප ලබා දීමට ෙහේතුවක් වුණාට, තවත් ෙකෙනකුට ඇප 
ලබා ෙදන්න ෙහේතුවක් ෙනොෙවයි. ඊළඟට, හම්බන්ෙතොටදී අප 
සමඟ උද්ෙඝෝෂණය කරපු එක තරුණෙයකුට ඔහුෙග් සෙහෝදරිය 
විභාගයට ලියනවා කියන එකත් ඇප ලබා දීමට සුවිෙශේෂී ෙහේතුවක් 
වුණා. සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයකු ඉදිරිපත් කරන වාර්තාෙව් 
"සහතික කරමි" කියන එක ෙවනුවට "වාර්තා කරමි"  යනුෙවන් 
සඳහන් වීම නිසා  ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහතාෙග් නඩුෙව් දී 
මහාධිකරණය තීරණය කරනවා, "අපරාධ නීතිය තදින් කියාත්මක 
විය යුතුයි, වචනය රූලට තිබිය යුතුයි, 'සහතික කරමි' කියන තැන 
'වාර්තා කරමි' යනුෙවන් සඳහන් වී තිබීම වැරැදියි, ඇප ලබා දිය 
යුතුයි" කියා. හැබැයි,  විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් නඩුෙව්දීත් ඒ හා 
සමාන කාරණයක් තිබියදී මහාධිකරණය තීරණය කරනවා,  
වචනයක් එහාට-ෙමහාට ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. නමුත් එහි 
අර්ථෙය් තිෙබන ෙවනස ෙනොසලකා ඇප ලබා දීමට එය ෙහේතුවක් 
කර ගන්ෙන් නැහැ. එකම කාරණා සම්බන්ධෙයන් විවිධ නඩුවලදී 
විවිධ ආකාරෙයන් හැසිරීෙමන් නීතිය පිළිබඳව, අධිකරණය 
පිළිබඳව ජනතාවෙග් විශ්වාසය පලුදු ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් 
කාරණය සිදුවීම වැළැක්වීමට තමයි ඇප ලබා දීම පිළිබඳව රීති 
හැදීෙම් බලයක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ලබා දී තිෙබන්ෙන්. 1978 සිට ෙම් දක්වා වසර 40කට ආසන්න 
කාලයක් ෙම් බලය ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පාවිච්චි කර නැහැ. දැන්වත් 
එය පාවිච්චි කරලා ඇප ලබා දීම පිළිබඳව ෙපොදු තත්ත්වයක් රට 
පුරාම ෙගොඩනැඟීමට ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත්වීම අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන කාරණය ෙලස මම 
කියන්ෙන් ෙම්කයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙබොෙහොම දීර්ඝ 

කාලයකින් පසුවයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් කථා කරන්ෙන්. ෙම් 
වසෙර් පළමුවන වතාවටයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් කථා කරන්ෙන්. 
එම නිසා මට ෙම් විනාඩියත් ෙදන්න.  

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ෙගනාෙව් 
ජනතාවට ආණ්ඩුෙව් ෙතොරතුරු දැන ගැනීම හරහා යුක්තිය ඉටු 
කිරීෙම් කියාවලිය සර්ව සාධාරණව කර ගන්න; ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ 
black box theory එක නැතුව, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ෙමොකද 
ෙවන්ෙන් කියලා ජනතාවට දැන ගැනීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න. ඒ 
අනුව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසොනාලි වනිගබදුෙග් 
මැතිනිය ICTA ආයතනයට ලිපියක් ලියනවා, එහි පධාන විධායක 
නිලධාරියාෙග් වැටුප ෙකොපමණද කියලා අහලා. එය රජෙය් 
ආයතනයක්; සියයට සියයක් රජෙය් ආයතනයක්. එතෙකොට ශී 
ලංකා ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ නිෙයෝජිතායතනය 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශයට ලබා 
ෙදන පිළිතුර මම ඉතාම ෙකටිෙයන් කියවන්නම්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, එම ලිපිෙය් ෙම ෙමෙසේ ඳහන් වනවා:  

"The salary particulars of CEO is pursuant to a Contract which is 
private and confidential to the person with whom the Contract has 
been signed."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක පට්ටපල් අසත්යයක්;  it 
is an untruth.  තමන් රජෙය් ආයතනයක ෙසේවය කරනවා නම් 
හරියට මාළු ටැංකිෙය් ඉන්න goldfish මාළුවා වාෙග්යි; තමන් 
පාරදෘශ්ය වනවා. තමන් ඒකට අකැමැති නම් රජෙය් තනතුරුවලට 
යන්ෙන් නැතුව ඉන්න ඕනෑ. අපි, අෙප් වත්කම් බැරකම් පකාශ 
හරහා අෙප් වත්කම් සියල්ලම රටට ෙහළි කරනවා. ඒක කරන්න 
අකැමැති නම් ෙද්ශපාලනයට, රාජ්ය අංශයට ෙනොපැමිණ සිටිය 
යුතුයි. ෙලඩ ෙරෝග පිළිබඳ ෙතොරතුරු, දරුවන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු, 
බිරිඳෙග් ෙතොරතුරු කියන ඒවා ෙපෞද්ගලික කාරණා. ඒවා අහන්න 
බැහැ. එම තනතුරට අදාළ අධ්යාපන සුදුසුකම් තිෙබනවාද නැද්ද, 
වෘත්තීය සුදුසුකම් තිෙබනවාද නැද්ද, මහජන මුදලින් ෙකොපමණ 
පමාණයක් එම තනතුර දරන අයට ෙගවනවාද කියන ඒවා 
ෙපෞද්ගලික කාරණා ෙනොෙවයි, මහජන කාරණයක්; මහජන මුදල් 
පිළිබඳ කාරණයක්. ඒවා ගැන දැන ගත ෙනොහැකි නම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත ෙගනාපු එෙකන් වැඩක් 
නැහැ. එම පනත හරියට කියාත්මක කරන්න කටයුතු කෙළේ 
නැත්නම් නීතිය පසිඳලීෙම් කියවලිය තුළින් ජනතාවට යුක්තිය 
ඉටු කරන්න බැරි වනවා කියන කාරණය සිහිපත් කරමින් මම 
නිහඬ වනවා. ෙතරුවන් සරණයි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස ගරු මන්තීතුමා. 
 

 
[අ.භා. 4.03] 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින්, ගරු 
අධිකරණ ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අවලංගු කළ 
ෙනොහැකි තෑගි ඔප්පු බලවත් අකෘතඥතාවය පදනම් ෙකොට ෙගන 
අවලංගු කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන වචන කීපයක් කථා 
කිරීමට අදහස් කරනවා. 

තෑගි ඔප්පු ලබා දීෙම්දී පසු ගිය කාලෙය් සමහර අය විවිධ 
ගැටලුවලට මුහුණ දුන්නා. අවුරුදු 10කට, 15කට, 20කට ෙහෝ 
25කට ඉස්ෙසල්ලා තමුන්ෙග් පියා විසින් ඒ කාලෙය් තිබුණු 
මුදලට අරගත් ඉඩමක් දැනට පවතින්නා වූ මුදල සඳහන් කරලා 
තමුන්ෙග් දරුෙවකුට තෑගි ඔප්පුවක් ලිව්වාම විවිධ ගැටලුවලට 
මුහුණ දුන්නා. එදා රුපියල් ලක්ෂ 10කට ලබා ගත්තා නම් අද 
රුපියල් ලක්ෂ 25කට, 30කට ලියලා ෙදනවා. ලියලා දීලා ඒක 
register කරලා සති 2-3 යන  ෙකොට ආදායම් බදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිටි පස්ෙසන් එනවා, ෙම්කට ෙමච්චර මුදලක් 
ෙගවන්න ඕනෑ කියලා. නැත්නම්, අහවල් දින පරීක්ෂණයකට 
ෙපනී සිටින්න කියලා ලිපියක් එවනවා. ආදායම් බදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගිහින් යම්කිසි බදු මුදලක් ෙගවන එක 
ෙවනම කථාවක්. නමුත්, මුදල අඩුෙවන් ලිව්වා කියලා reverse 
එකට එනවා. ෙමච්චර මුදලක් ෙගවන්න ඕනෑ, ෙම්ක වංචා 
සහගතව කරපු වැඩක් විධියට අර ඔප්පුව ලියපු ෙකනාෙග් පිටු 
පස්ෙසන් එනවා. මම ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන්ම කිව්ෙව්, ෙමය මටත් 
වුණු සිද්ධියක් නිසායි. එම නිසා ෙමය නිවැරදි කරලා ෙදන්න 
කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා.  
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මට පර්චස් 40ක් තිෙබනවා නම්, මෙග් දරුවන් 4ෙදෙනකුට 
පර්චස් 10 ගණෙන් දුන්නා නම්, ඒ තෑගි ඔප්පු 4ට මට වාර 4ක් 
ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යන්න සිදු වනවා කියන එක මම 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

තෑගි ඔප්පු ලබා දීෙම්දී මුදල් අය කරනවා වාෙග්ම, ඉඩම් 
මැනුම් කටයුතු කිරීෙම්දීත් මුදල් අය කරනවා. ඉස්සර 
සාමාන්යෙයන් මැනුම් කටයුතු කරන්න පර්චස් 10කට රුපියල් 
1,500ක්, 2,500ක්, 3.000ක්, නැත්නම් රුපියල් 5,000ක් වාෙග් 
මුදලක් තමයි අපට ෙගවන්න සිද්ධ වුෙණ්.  දැන්,  පර්චස් 10ක  
මැනුම් කටයුත්තක් රුපියල් 25,000කින් අඩුව කර ගන්න බැහැ.  
එවැනි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම මැනුම් කටයුත්තත් 
ෙපෞද්ගලිකව ෙකෙනකුෙගන් කර ගන්න බැහැ. නියම කරන 
ෙකෙනකුෙගන් තමයි කර ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  අපි හිතමු 
ඉඩම් අමාත්යාංශෙය්, ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
එෙහමත් නැත්නම් නම් කරපු මිනින්ෙදෝරු මහත්මෙයකුෙගන්, 
මහත්මිෙයකෙගන් තමයි ඒ මැනුම් කටයුතු කර ගන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එතැනින් මැනුම් කටයුතු කර ගන්න ගියාම ඒ නියම 
කරන ගණන ෙගවලා තමයි මැනුම් කටයුතු කර ගන්න ෙවන්ෙන්. 
එම නිසා  දුප්පත් අහිංසක අයට විශාල පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙමවැනි මැනුම්  ගාස්තු අඩු කර 
ගන්න වැඩ පිළිෙවළකට ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
මිනින්ෙදෝරු හිඟයක් තිෙබනවා කියන කථාව තමයි තිෙබන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම් ඇමතිතුමා පසුගිය කාලෙය් මිනින්ෙදෝරුවන් 
බඳවා ගත්තා. ඒ අය ෙමම කටයුතු කිරීමට ඉදිරියට එනෙකොට 
සෑෙහන කාලයක් යයි. ෙමම ඉඩම් මැනුම් කටයුතු කිරීෙම්දී යම් 
කිසි සාධාරණ මිලකට කළ යුතු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලක්ෂ 30ක් පමණ ඉඩම් ඔප්පු 
නැති ජනතාවක් ඉන්නවා. අෙප් ගරු අගමැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් 
අනුව අෙප් වර්තමාන රජය තුළින් -යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළින්- 
අවුරුදු 10කට වඩා පැරණි ඉඩම්වල ඉන්න අයට ඉඩම් ඔප්පු ලබා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දැන් ආරම්භ කර තිෙබනවා. එම සමහර 
ඉඩම්වල වාර තුන, හතර මනිනවා. එෙහත්  අවසන් භාගයට තවම 
ඇවිල්ලා නැහැ. නැවතත් මනින්න කියනවා. ඉතින්, එවැනි පශ්න 
තිෙබනවා. අවුරුදු 30-40 එම ඉඩම්වල පදිංචි අයට ඔප්පුවක් ලබා 
ගැනීම විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඒ කටයුතු 
කඩිනම් වැඩපිළිෙවළක් යටෙත්  කියාවට නැංවිය හැකි වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරියට ෙගන එන්න ඕනෑය කියන එක මම 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර පෙද්ශවල 
විෙශේෂෙයන්ම වතුකරය ගත්ෙතොත්, කලින් වතු අධිකාරීන්ට 
යටත්ව තිබුණු ඉඩම්වල අයිතිය ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට ලබා 
ෙදමින් යනවා. මට කලින් කථා කරපු මන්තීතුෙමකු කිව්වා, 
"යුද්ධය නිසා ඒ පෙද්ශවල තිබුණු ඉඩම් ඒ ජනතාවට අහිමි වුණා. 
ඒ ඉඩම්වල අයිතිය ඒ මිනිසුන්ට ලැබුෙණ් නැහැ, ඒවා ෙබ්රුමක් 
කරලා ඉවර ෙවලා ෙම් කටයුත්තට ඉදිරිපත් ෙවන්න" කියලා. 
නමුත් මම කියන්න ඕනෑ, වතුකරෙය් ජනතාවට තිබුණු 
පශ්නවලින් විශාල සහනයක් ලැබිලා තිෙබන බව.  ඒ පර්චස් 7ක 
ඉඩම ෙවන් කරලා දීලා ඒවාෙය් ෙගවල් හැදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම ඒ ඉඩම්වල අයිතියත් ඒ අයට 
ලැබිලා තිෙබනවා.  ඒ පෙද්ශවල  ඉඩම්වල අයිතිය එහි ජනතාවට 
ලබා දීමට කටයුතු කරෙගන යනවා. එම නිසා ෙමම වැඩ පිළි ෙවළ 
ඉතාම ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට මම විෙශේෂෙයන් ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා.  

සමහර  ඉඩම්වලට නඩු පවතිනවා. එක ඉඩමට අයිතිකාරයන් 
තුන්-හතර ෙදනා ඉන්නා විධියට  බලපත දීලා තිෙබනවා; එක 
ඉඩමට බලපත ෙදක, තුන දීලා තිෙබනවා.  එවැනි ගැටලු 

ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. ඒවා විසඳලා ෙදන්ෙනත් නැහැ. 
එක්ෙකෙනක් ගියාම එක කතන්දරයක් කියනවා. තවත් ෙකෙනක් 
ගියාම තවත් කතන්දරයක් කියනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය්ත්, දිසාපති කාර්යාලෙය්ත් ෙනොෙයකුත් අන්දෙම් 
පමාදවීම්වලට, රස්තියාදුවීම්වලට ඒ අහිංසක ජනතාව පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒවාට වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න ෙම් අමාත්යාංශ 
ඉදිරිපත් ෙවලා කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි කියන එක 
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම තව කරුණක් 
කියන්න ඕනෑ. ෙම් නඩු පමාදවීම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී 
මධ්යම කඳුකරෙය් තිෙබන උසාවිවලින් හැටන් උසාවිය ගත්තාම, 
හැටන් උසාවිෙය් තිෙබන්ෙන් දුෂ්කර පෙද්ශවල ඉඳලා එන අයෙග්  
නඩුයි. ඒ නඩු වාර කිහිපයක්ම එෙහන් ෙමෙහන් කල් ගියාට පසුව 
එම ජනතාවට විශාල දුෂ්කරතාවකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වනවා. 
එම නඩු කටයුතු ඉක්මන් කරන වැඩ පිළිෙවළකට ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ අනුව, හැටන් සහ නුවරඑළිය අධිකරණවල තිෙබන නඩු 
කඩිනම් කරන වැඩ පිළිෙවළකට යන්න ඕනෑය කියලා 
විෙශේෂෙයන්ම මා මතක් කරනවා.  

2017 මාර්තු මස 22 වැනිදා "දිවයින" පත්තරය  බලනෙකොටත් 
"වරදට දඬුවම!" කියලා කතුවැකියක් තිෙබනවා දැක්කා. එම බස් 
අනතුර සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 2003 ජූලි 4 ෙවනිදා.  මඩගල්ෙල් 
සිට කු රුණෑගල දක්වා ගමන් කරමින් තිබූ කුරුණෑගල උතුර 
ලංගම ඩිෙපෝෙව් බස ් රථය පාෙරන් ඉවතට යාෙමන් අසළ තිබූ 
දැවැන්ත ගසක වැදීෙමන් අනතුර සිදු වුණා. ෙමම නඩුව 2007 
වර්ෂෙය් විභාගයට ගැනීෙමන් අනතුරුව වසර 10කට ආසන්න 
කාලයක් තිස්ෙසේ විභාගයට ගැනුණු අතර, මහාධිකරණ 
විනිසුරුවරුන් 7 ෙදෙනකු යටෙත් විභාගවීම විෙශේෂ කරුණක් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් සිද්ධිය වුෙණ් 2003 වර්ෂෙය්. එයින් 14ෙදෙනකුට මරු 
කැ ෙඳව්වා. ඒ නඩුව පැවරුෙව් 2007 වර්ෂෙය්. නඩු තීන්දුව දුන්ෙන් 
2017 වර්ෂෙය්. ඒ අනුව, අවුරුදු තිස්හතහමාරක සිරදඬුවම් නියම 
කර තිෙබනවා. එවැනි ආකාරයට නඩු පමාදවීම සම්බන්ධව ගරු 
ඇමතිතුමා මීට වඩා දැඩි අවධානය ෙයොමු කරලා, ෙම් අයට යම් 
කිසි සහනයක් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිෙය්දී ෙගෙනනවා 
ඇතැයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.   

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙම් විෂය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ 
නඩුවලට ඉදිරිපත් වන අයට විශාල සහනයක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
එය තවත් කමවත් කරලා; විධිමත් කරලා, ෙම් තිෙබන පශ්නවලට 
විසඳුම් ලබා ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියා 
ඉල්ලා සිටිමින්, මෙග් ෙකටි අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම  අවසාන 
කරනවා. ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 4.11] 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවසථ්ාව ලබාදීම 

සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අද දිනෙය් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නියමයන්, විෙශේෂෙයන්ම මන්තීවරුන් විධියට අප කටයුතු කළ 
පසු ගිය කාල සීමාෙව්ත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 
කරන්නට ෙයදුණු නීති ෙදකක් ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ෙමොෙහොෙත් දැනගන්නට ලැබුණු කාරණයක් ගැන මම 
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්නට කැමැතියි. 
වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ඉදිරිපිට උද්ෙඝෝෂණයක් කරන්න 
යනවාය කියාත් ෙම් ෙව්ලාෙව් වැලිකඩ ෙපොලීසිය අපට -ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයට- විරුද්ධව ෙකොළඹ අතිෙර්ක මෙහස්තාත්වරයාට 
කරුණු ඉදිරිපත් කර නඩු පවරන්න කටයුතු කර තිෙබන බවත් 
දැනගන්නට ලැබුණා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඇත්තටම ෙම් කාරණය 
දිහා බැලුවාම ෙපනී යන්ෙන්, ෙම් ආකාරයට කුමන ෙහෝ නඩුවක් 
පටලවමින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මර්ධනය කරන්නට උත්සාහයක් 
ඇති බවයි. ඒ කාරණය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස 
අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
විධියට අෙප් කණ්ඩායම එවැනි තීරණයක් අරෙගන නැහැ. ෙම් 
ෙමොෙහොත ෙවන ෙකොට විමල් වීරවංශ හිටපු ඇමතිතුමා -වර්තමාන 
මන්තීතුමා- වැලිකඩ බන්ධනාගාර ගතව ඉන්නවා. උසාවියකට 
ගිහිල්ලා එතුමාට ඇප ඉල්ලනවා හැර, අපි ෙවන කාරණයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. නමුත්, 
ෙමවැනි ආකාරයට ෙපොලීසිය කුමන ෙහෝ වාර්තා උසාවියට 
ඉදිරිපත් කරමින් නිකරුෙණ් මන්තීවරුන්ට කරදර කිරීම වැනි ෙද් 
පාලනය කළ යුතුයි, ගරු ඇමතිතුමනි. එවැනි තීරණයක් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය අරෙගන නැහැ කියන කාරණය ෙම් ගරු උත්තරීතර 
සභාව හමුෙව් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් පකාශ කරනවා. ඒ 
නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් ෙවන්නය කියා විෙශේෂෙයන්ම 
මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විමල් වීරවංශ හිටපු 
ඇමතිතුමාෙග්, -වර්තමාන මන්තීතුමාෙග්- ඇප සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කිරීෙම්දී ඇත්තටම අද නීතිය ඉදිරිෙය් අසමානතාවකට 
ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොදු ෙද්පළ ආඥා පනත යටෙත් ගත්තාම, 
එවැනි වරදවල් සඳහාද යම් යම් කරුණු සුවිෙශේෂී කරුණු විධියට 
සලකා බලා විනිශ්චයකාරවරුන් විසින් ඇප ලබා ෙදන අවස්ථා 
තිෙබනවා.  අෙප් රෙට් ඉන් එහා ගිය මිනී මැරුමකට සම්බන්ධ 
පුද්ගලෙයකුට වුණත් යම් කිසි කාල සීමාවකින් ඇප ලබා ගන්න 
පුළුවන්. ඉන් ඔබ්බට අපරාධයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාය කියා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. ෙම් වන විට විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් 
දියණිය දැඩි ෙරෝගී තත්ත්වෙයන් ඉන්නවා. ඒ කාරණය ෙම් 
සභාවට මම ඉදිරිපත් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි 
ඔප්පු බලවත් අකෘතඥතාවය පදනම් ෙකොටෙගන අවලංගු කිරීෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත තමයි අද කථා කරන අෙනක් කාරණය. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අපි වැඩිහිටියන් ගැන කල්පනා කරන ෙකොට 
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට ෙදමව්පිෙයකු විසින් දරුෙවකුටයි තෑගි 
ඔප්පුවක් ෙදන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් කිසිෙවක් නැති 
ඥාතිෙයකුෙගනුත් ලැෙබන්න පුළුවන්. 

පිට ෙකෙනකුෙගන් එෙහම තෑගි ඔප්පු ලැෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම 
කලාතුරකින් තමයි. ෙමොන තත්ත්වය තිබුණත් ෙම් තෑග්ග ෙදන 
ෙකනා වයසට ගියාම තමන්ට සලකන එක, තමන්ට රැකවරණක් 
ෙදන එක බලාෙපොෙරොත්තු වන කාරණයක්. ඔබතුමා කලිනුත් 
පැහැදිලි කළ පරිදි කාලාවෙරෝධ නීතිෙය්ත් තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 10 
තමයි. අද අම්මලා, තාත්තලා මහ පාරට ෙගන ෙගොස් දමන රටක්, 
ෙම් රට. ඒ නිසා ෙමවැනි රටකට ගැළෙපන්න ෙම් නීතිය සකස් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙමොනවා ෙහෝ විධියකින් ඒ තෑග්ග ෙදන 
ෙකනාට මීට වඩා රැකවරණයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඇත්තටම තෑග්ග 
වශෙයන් මහා ෙද්ෙපොළක් ෙන් හම්බ ෙවන්ෙන්. ෙද්ෙපොළක් හම්බ 
වනෙකොට ඊට වඩා කෘතගුණ සැලකීමක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ 
නිසා - 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් වුණාට පස්ෙසේ උත්තර 

ෙදන්න. මට ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කිරීම කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියෙග් අදහසට මා ඉතා ගරු 

කරනවා. හැබැයි, මා නීතිඥවරයකු විධියට ෙදමවුපියන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් අරමුණින් උපෙදස් දුන් හැම 
අවස්ථාවකදීම මා උපෙදස් දීලා තිෙබන්ෙන් තෑගි ඔප්පු ෙදන්න 
එපාය කියලායි. ඒක තමයි පළමුවන කාරණය. ෙමොකද, අන්තිම 
කැමැති පතයකින් දුන්නාම, පස්ෙසේ කාලයකදී අයිතිය ලැෙබනවා. 
එක්ෙකෝ ජීවිත භුක්තිය තබාෙගන ෙදන්න ඕනෑ.  

අනික් කාරණය තමයි, තෑගි දීමනාකරු ජීවතුන් අතර ඉන්න 
තාක් කල් තෑගි ඔප්පුවක් ලැෙබන ෙකනාට ඒ ෙද්  ෙපොෙළන් ඵල 
පෙයෝජනයක් ගන්න බැහැයි කියන එක. එය අවිනිශ්චිතයි. 
දීමනාකරු අවුරුදු 30ක්, අවුරුදු 40ක් සිටිෙයොත්, ඒ කාල සීමාව 
තුළම බැංකු ණයක්, මූල්ය පහසුකමක් ලබාෙගන ෙම් ෙද්ෙපොළ 
සංවර්ධනය කරන්න බැහැ. ඒ දරුවාට ඒ ෙද්ෙපොළ ලැබීෙමන් 
ඵලයකුත් නැහැ. ෙහොෙරකු අවුරුදු 10ක් අනුන්ෙග් ෙද්ෙපොෙළහි 
බලහත්කාරෙයන් සිටියාම කාලාව ෙරෝධ නීතිෙය් 3වන වගන්තිය 
අනුව ඔහුට එහි අයිතිය ලැෙබනවා නම්, අඩු ගණෙන් ඒ 
පමිතියවත් ෙමයට ඇතුළත් වන්න ඕනෑය කියන පදනම උඩ තමයි 
අපි ෙම් අවුරුදු 10 කියන කාරණය ඇතුළත් කෙළේ. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ඇත්තටම ඒක නිවැරැදියි, ගරු ඇමතිතුමනි. මා හිතන හැටියට 

2007දී ෙහෝ 2008දී මට කියා ඔප්පුවක් ලියා ගත්ත තාත්තා 
ෙකනකු පසු ගිය දවසක මෙග් කාර්යාලයට ආවා. එදා මා කිව්වා, 
සියලු අයිතිවාසිකම් අහිමි කරලා ලියන්න එපාය කියලා. හැබැයි ඒ 
තාත්තා දුක් විඳලා, දුක් විඳලා හරිහම්බ කර ගත්ත, ෙසොයා ගත්ත 
ෙද්ෙපොළ අක්කර 5 ගණෙන් සියලුම දරුවන්ට ලිව්වා. ඒ ෙවලාෙව් 
එක දරුවකු ඉතිරි ෙවලා ඉන්නවාය කියලා මට දැනුම් දුන්ෙන්ත් 
නැහැ. එදා දරුවන් ටිකත් එක්ක ෙගන ඇවිත් ලියලා දුන්නා. 
දැනට මාසයකටත් ෙමහා කාලෙය් ඒ තාත්තයි, අම්මයි, ආබාධිත 
දරුවකුයි මා ළඟට ඇවිල්ලා අඬනවා. ඒ අය කියනවා, ලියන්න 
එපාය කියලා ඒ අවස්ථාෙව්දී මා කිව්වාය, නමුත් තාත්තා ලියලා 
කියලා. ෙම්ක තමයි ෙදමවුපියන්ෙග් පශ්නය. ෙම් සංෙව්දී 
කාරණය දිහා බලන්න. පශ්නයක් තිෙබන බව මමත් දන්නවා. 
වැඩිහිටියන් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන නීතියත් අෙප් රෙට් හරිහැටි 
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා වැඩිහිටියන්ෙග් ආරක්ෂාව 

961 962 

[ගරු  ශියානි විෙජ්විකම  මහතා] 
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ෙවනුෙවන් ඊට එහා ගිය රැකවරණයක් ෙම් නීති තුළටත් ඇතුළු 
වන්නට ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. කාලාවෙරෝධය ගැන 
කථා කරද්දී, විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනතට අදාළ 
ෙද්ෙපොළ සම්බන්ධෙයන් රජෙය් ඉඩම් තිෙබන පළාත්වල විශාල 
ගැටලුවක් මතුෙවලා තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. අද ෙම් වන 
ෙකොට ෙදවන, තුන්වන පරම්පරාව ජීවත්වන LDO permit එකක්  
යටෙත් ස්වර්ණ භූමි ඔප්පුවකින්, ජය භූමි ඔප්පුවකින් දීපු ඉඩමක් 
කවදාවත් කාලාවෙරෝධ වන්ෙන් නැහැ. එය උසාවිය පිළිෙගන 
තිෙබන නීති සිද්ධාන්තයක්. ඒ වුණාට ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙම් 
වන ෙකොට ෙදවන, තුන්වන පරම්පරාව ඒ ඉඩම්වලින් ෙනරපීම 
සඳහා ෙගොනු කරන ලද නඩු උසාවිවල ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා දැන් ෙම් නීතිය ෙවනස් කරන්න කාලය පැමිණ තිෙබනවා. 
තමන්ෙග් සෙහෝදරයාත්, අම්මලා, තාත්තලාත් අවුරුදු 30ක්, 40ක් 
ජීවත් වුණු ඉඩෙමන් ෙකොටසක් තමන්ෙග් දියණිය විවාහ වන 
ෙවලාෙව් ඇයට තෑගි ෙදනවා. දැන් ෙම් දියණියත්, 
ස්වාමිපුරුෂයාත් ෙම් ඉඩෙම් ෙගයක් හදාෙගන ඔවුන්ෙග් දරුවනුත් 
සමඟ ජීවත් වනවා. දැන් දියණියෙග් කාලයත් ඉවරයි. අම්මාත් 
ජීවතුන් අතර නැහැ. සමහර විට තාත්තාත් ජීවතුන් අතර නැහැ. 
ඊළඟ පරම්පරාව එළවන්න අර මුල් හිමිකාරත්වය ලැබුණු පුතා 
විසින් ෙහෝ නැත්නම් පසු උරුමය ලියා තිබුණු ෙකනා විසින් ෙහෝ 
නඩු පවරන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙම්ක රෙට් තිෙබන 
උග පශ්නයක් ගරු ඇමතිතුමනි.  ෙම් පශ්නය විසඳන්න කියලා 
අෙප් ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය්ත් අපි ෙයෝජනා කළා. ෙම් පශ්නය 
ඉක්මනින් විසඳන්නට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම මා නීතිඥවරියක් විධියටත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරියක් විධියටත් හයිබිඩ්  අධිකරණය ගැනත් කථා කරන්න 
ඕනෑ.  පසුගිය දිනවල අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් පකාශ කළා,  
ෙදමුහුන් අධිකරණ ශී ලංකාවට ෙගෙනන්ෙන් නැහැයි කියලා.   ඒ 
වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් සතිෙය්ත් ෙම් ගරු සභාවට පකාශ 
කළා, ෙදමුහුන් අධිකරණ ෙගෙනන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය. 
නමුත්, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා 
ගිහිල්ලා ඇෙමරිකාව ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාවට එකතු ෙවලා,    
ෙදමුහුන් අධිකරණ සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාවට එෙරහිව 
ෙයෝජනාවක් සම්මත කරෙගන තිෙබනවා. අධිකරණ ඇමතිතුමාත් 
පුනපුනා ෙම් කාරණාව ගැන කියනවා. සියලු වගකිව යුතු 
පුද්ගලයන් ෙම් ගැන කියද්දී, ෙමවර මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය්දී 
ෙම් කාරණය හුෙසේන් කුමරු ෙයෝජනා කරන ෙකොට අෙප් විෙද්ශ 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා 
ෙම් ෙයෝජනාව නැවතත් පිළිෙගන, ෙම්ක කියාත්මක කරන්න 
නැවත අවුරුදු ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා තිෙබනවා.  ඉතින් අපි ෙම් 
පශ්නය ෙබ්රා ගන්නට ඕනෑ.  ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
කියන පධාන ජාතීන් තුන ජීවත් ෙවන බව ඇත්ත. හැබැයි, ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ට ෙම් රෙට් රජයන්ෙගන් සාධාරණත්වයක් ඉටු 
වුෙණ් නැද්ද? ඉටු ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙදමළ ජනතාව ජීවත් 
වන පළාත්වල පශ්නයක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් 'ටීඑන්ඒ' පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තී 
කණ්ඩායම් ඒ ජනතාවට වැඩ කරන්ෙන් නැහැ.  ඉඩම්, ෙපොලිස ්
බලතල ඉල්ලුවාට ඒ ඉලක්කයට යන්න රෙට් කෑල්ලක් ෙවන් කර 
ගන්න ඉල්ලුවාට ඒ අය ඒ ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ෙනොදී තමයි  
 ෙම් අරමුණු ඉටු කර ගන්න  කටයුතු කරන්ෙන්. ඊෙයත් අපි 
කිලිෙනොච්චියට ගිහිල්ලායි ආෙව්.  කාන්තා දිනය නිමිති ෙකොට 
ෙගන එහි උත්සවයක් පැවැත්වූවා. ඒ ෙවලාෙව්ත් අපි දැක්කා, එක 
කාන්තාවක් කෑ ගසමින් හැඬුවා,  ඒ අයට ඉඩම් නැහැ කියලා. 
හැබැයි, ෙම් ෙගොල්ලන් අහෙසේ හිටි අය ෙනොෙවයිෙන්. ඉඩම් 
තිෙබනවා. ඒ ඉඩම් ඒ අයට අහිමි ෙවලා ඇති. ඒ අය ඒ සාධාරණ 
ඉලක්ක කරා ෙගන යන්නට ෙද්ශපාලනය කරන කණ්ඩායම් උදවු 

ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ ජනතාව ෙබදන්න කටයුතු ෙනොකර,                
ශී ලාංකික ජාතියක් විධියට සියලු ෙදනා එකට එකතු කරන 
අරමුණට යන්න ඕනෑයි කියන කාරණය විෙශේෂෙයන් කියන්නට 
ඕනෑ. ෙම් රට ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් සමඟ ගත්තාම පුංචි 
රටක්.  ජාතීන් විධියට ෙබදා ෙවන් කරලා අපි ෙම් පුංචි රට කුඩු 
පට්ටම් කර දමන්ෙන් නැතිව කටයුතු කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මමත් නැෙඟනහිර පළාෙත් 
ජීවත් වන මන්තීවරියක්. එදා ෙකොටි පහාර එල්ල කරද්දී  මායිම් 
ගම්මානයක බංකරවල හැංඟිලා  ඉඳලා  පණ ෙබ්රාෙගනයි අපි 
ජීවත් වුෙණ්, ඉෙගන ගත්ෙත්.  හැබැයි, අම්පාෙර් ඉන්න ෙදමළ 
සහ මුස්ලිම් මිනිසුන්ට සලකා තිෙබන තරම් තවමත් අම්පාෙර් 
ජීවත් වන සිංහල මිනිසුන්ට සලකා නැහැ. හැබැයි, සිංහල මිනිසුන් 
ෙම් ආණ්ඩුවට විෙරෝධීව සටන් කරන්න, කෑලි ෙබදා ගන්න 
කවදාවත් ෙයෝජනා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප්  ජනතාව ෙකොතරම් 
ජීවිත පරිත්යාග කළා ද? අද සමහර ෙදමළ ජනතාව ඇවිල්ලා 
කියනවා, දැන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියලා. එතෙකොට කවුද  ෙම්වාට වග කියන්නට ඕනෑ? 
විෙශේෂෙයන් මා 'ටීඑන්ඒ' සංවිධානෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා,  ජාතික 
තලය නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට, අර මහ 
ඇමතිවරයා වාෙග් ජාතිවාදය ෙද්ශනා කර කර ඉන්ෙන් නැතිව, 
කරුණාකර මිනිසුන්ෙග් පශ්න විසඳන්න සම්බන්ධ ෙවන්න, 
මිනිසුන්ට වැඩ කරන්නය කියා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට නියමිත ෙව්ලාව අවසානයි. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් ලබා ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. කරුණු රාශියක් කියන්නයි මා සූදානමින් හිටිෙය්.  

විෙශේෂෙයන්ම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සමඟ ෙම් කාරණය 
ෙවනුෙවන් මැදිහත් ෙවන්නය කියා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

අද දිනෙය් මතු වුණු කාරණයක් ද කියන්නට තිෙබනවා. අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට උත්තරයක් දුන්නා, මලිත් 
ජයතිලක මන්තීතුමා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සියලුමෙදනා එකට ඉන්න කට්ටිය. "පුහුල් 
ෙහොරා කෙරන් දැෙන්" වාෙග් කථාවක් තමයි ෙම් කාරණය දිහා 
බලන ෙකොට මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන්. ෙමොකද, අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමාත් ඒ කාරණය දන්නවා, මලිත් ජයතිලක මන්තීතුමාත් 
ඒ පශ්නය දන්නවා. ඉතින්, ඒ ෙදෙගොල්ෙලෝම ෙම් නඩු 
කටයුතුවලට අත ගසමින් ඇතුළු වන නිසා තමයි ෙම් විධිෙය් 
කතාන්දරයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ව ඇතුෙළේ අද දිග හැරුෙණ් 
කියන එකත් පකාශ කරමින්, මට නියමිත කාලය අවසන් නිසා 
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමිය. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මන්තීතුමිය ෙචෝදනාවක් 

ඉදිරිපත් කළා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට විරුද්ධව වැලිකඩ ෙපොලීසිය 
තහනම් නිෙයෝගයක් සඳහා ෙම් වන විට අධිකරණයට ඉල්ලීමක් 
කර තිෙබනවා කියලා. මම ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බැලුවා. අෙප් 
නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති අජිත් ෙරෝහණ මැතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් ඉන්නවා. එතුමාත් ෙම් ගැන ෙසොයා 
බැලුවා. එෙහම සිද්ධියක් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමියන්ලා 
භයෙවන්න එපා. ඔබතුමියන්ලාට සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව හා 
රැකවරණය තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, එෙහම ඉල්ලීමක් 
කරලාවත් නැහැ. දැනට ෙපොලීසිය එෙහම සූදානමක නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 4.27] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම 

පිළිබඳව මම ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට කලින් කථා 
කළ මන්තීතුමිය මා ගැන ෙමොන ෙමොනවද කිව්වා. මට හරියට 
ෙත්රුෙණ්ත් නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
පුහුල් ෙහොරා කියලා කිව්ෙව්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ ජනයාෙග් ෙද්පළ ෙකෝටි 

පෙකෝටි ගණන් ෙහොරකම් කරපු කණ්ඩායෙම් කරට අත දමාෙගන 
ෙමතුමිය ෙවන ෙවන කථා කියනවා. මම ෙම්ක ඉතා පැහැදිලිව 
කියනවා. අධිකරණයට අත තිබ්ෙබ් කවුද කියලා කවුරුත් දන්නවා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු කණ්ඩායමක් වාඩිෙවලා, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිශ්චයකාරවරියට විරුද්ධව රෑ 10 ෙතක් 
නඩු අහලා,  පාන්දර 2ට වාර්තාව හදලා, උෙද් 10ට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, සවස 4 ෙවනෙකොට ෙගදර 
ඇරියා. ෙම් අය තමයි අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ගැනයි, 
අධිකරණෙය් කමෙව්දය ගැනයි කථා කරන්ෙන්. සමහර 
නඩුකාරවරුන් අරලියගහ මන්දිරයට ෙගනැල්ලා තමයි නඩුව 
විසඳුෙව්. ෙම්කයි ඉතිහාසය. එතුමිය දන්ෙන් නැත්නම් ඒ ඉතිහාසය 
එතුමියට ඉස්සරහින් ඉන්න එතුමියෙග් නායකයාෙගන් අහගන්න 
පුළුවන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මලිත් ජයතිලක මන්තීවරයා 
කළ පකාශය පිළිබඳව තමයි මම ෙම් විවාදෙය්දී කරුණු දක්වන්න 
සූදානම් ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, ඊෙය් මම කළ කථාවක් පිළිබඳව 

එතුමා ලබාදුන් යම් අර්ථ කථනයක් ෙමහි තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඊෙය් ෙම් කාරණය ඉතා 
පැහැදිලි ෙලස කිව්වා. හිටපු නාවික හමුදාපති කරන්නාෙගොඩ 
මැතිතුමා විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ලිඛිතව 
පැමිණිල්ලක් කරනු ලැබුවා, යම් ෙලොකර් එකක, ඒ කියන්ෙන් 
සම්පත් කියන ලුතිනන් ෙකොමාන්ඩර්වරයා භාරව තිබුණු ෙලොකර් 
එෙක් හැඳුනුම් පත් කිහිපයක්, ඔහුට අයත් ෙනොවන passport 
එකක්, ලක්ෂ 9ක ෙචක්පතක්, ලක්ෂ 9ක ෙපොෙරොන්දු ෙනෝට්ටු, ඒ 
වාෙග්ම සිම් කාඩ් 3ක්, දුරකථන 2ක්, මි.මී. 9 පිස්ෙතෝල වර්ගයට 
අයත් වන උණ්ඩ 50ක්, මි.මී.7.2 පිස්ෙතෝල වර්ගයට අයත් උණ්ඩ 
1,500ක් තිබී ෙසොයාගත් බව. හිටපු නාවික හමුදාපති 
කරන්නාෙගොඩ මැතිතුමා විසින් තමයි එෙසේ වාර්තා කරනු ලැබුෙව්. 
මා ඊෙය් ෙම්ක ගැන සවිස්තරාත්මකව කිව්වා. නමුත්, ෙම් පිළිබඳ 
සම්බන්ධය හදාගන්න ඕනෑ නිසයි මා නැවත කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාර්තාව සිදු කළාට පසුව 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙම් පිළිබඳව පුළුල්ව 
පරීක්ෂණයක් දියත් කරෙගන ගියා. එම පරීක්ෂණය පුළුල් ෙලස 
දියත් කරෙගන යනෙකොට අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙත්රුම් ගියා, ෙමය හුදු සිදුවීමක් ෙනොව, ෙමය නාවික හමුදාෙව් 
යම් යම් ක්ෙෂේත හරහා පැතිෙරන සිදුවීමක් බවට පත්වන බව. 
එයින් නාවික හමුදාවටත්, රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවටත් බරපතළ 
තත්ත්වයක් ඇති කරන වාතාවරණයක් තිෙබන බව අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙත්රුම් ගන්නවා. 

එවකට නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති (අපරාධ) හැටියට හිටපු කීර්ති 
ගජනායක මැතිතුමාත්, බුද්ධි අංශෙය් පධානී හැටියට කටයුතු 
කරපු කපිල ෙහන්ද  විතාරණ මහත්මයාත්, ආරක්ෂක ෙල්කම් 
හැටියට කටයුතු කරපු ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාත් අතර 
සාකච්ඡාවක් සිදු වනවා. ඒ වාර්තාව මා ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
සභාගත කළා. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී පැහැදිලිවම ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයා උපෙදස් ලබා ෙදනවා, ෙම් පැහැරෙගන යෑම් 
පිළිබඳව ඉස්ෙසල්ලාම පරීක්ෂණ සැලැසම්ක් සකස් ෙකොට, 
විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුෙකොට ඒ පරීක්ෂණෙය් වාර්තා මාසයක් 
ඇතුළත ලබා ෙදන්න කියලා. ෙමම පැහැර ගැනීම් පිළිබඳව 
නාවික හමුදාපතිතුමාෙග් පැමිණිල්ලත්, ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා 
හැටියට කටයුතු කරපු ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ෙමෙහය 
වීම සහ නිෙයෝග දීමත් මත තමයි ෙම් පරීක්ෂණය දියත් වුෙණ්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධයකදී  සිදු ෙනොවිය යුතු 
ෙබොෙහෝ ෙද් සිදු වන බව මා ඊෙය්ත් ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා. 
ෙමොකද, පාර්ශ්ව ෙදකක් යුද්ධ කරන්න පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ ෙම් 
පාර්ශ්ව ෙදකම එකිෙනකා පරයා යමින් යුද්ධය ජයගහණය කිරීම 
පිළිබඳව උපකම හදනවා. ෙම් උපකමවලින් සමහර උපකම නීති 
රාමුෙව්ම ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් නැහැ; සමහර උපකම 
සදාචාරාත්මක රාමුෙව්ම ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි කිසිෙසේත්ම විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ, මා ඕ ෙසේතුං කිව් පරිදිම යුද්ධය කියන්ෙන් රාතී ෙභෝජන 
සංගහයක් බව. ඊට වඩා ෙනොසිතූ ෙද් යුද්ධයක් තුළ සිදු වනවා. 
ඇයි? ඒ, එක් පාර්ශ්වයක් පරාජයට පත් ෙකොට, අනික් පාර්ශ්වය 
ජයගහණය කිරීම ෙවනුෙවනුයි. ඒ නිසා යුද්ධය කියන්ෙන් 
අපසන්න ෙදයක්. යුද්ධයකදී අපි කවුරුත් අෙප්ක්ෂා කරන ෙද් 
ෙනොෙවයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. යුද්ධය කියන්ෙන් මහා බරපතළ 
විනාශකාරි ෙදයක්. ඒක තමයි "යුද්ධය" කියන වචනෙය්ම 
ෙත්රුම. හැබැයි, යම් යුද්ධයකදී අෙනකා පරාජයට පත් කිරීෙම් 
අරමුණින් සිදු වන සිදුවීම් පිළිබඳව -යුද්ධය තිබුණා නම් 
ෙකොෙහොමද, යුද්ධය වර්ධනය වුණා නම් ෙකොෙහොමද, ඊට වඩා 
සාෙප්ක්ෂව යුද්ධ ය අරබයා කරන සිදු වීම් පිළිබඳව - අපට ෙවනම 
යම් සාෙප්ක්ෂ නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. නමුත් යුද්ධයක් 
තිෙබන ෙවලාවකදී ඒ යුද්ධයට මුවාෙවලා, දරුවන් පැහැර ෙගන 
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ගිහිල්ලා, කප්පම් ගැනීම සඳහා කටයුත්තක නිරත වී තිෙබනවා 
නම් මා ෙම් කියන නිශ්චිත සිදු වීම ඊට අදාළයි.  

නාගනාදන් කියන ෙදමළ තරුණයා සහ තවත් තරුණයන් 
හතර ෙදෙනකුත් පැහැදිලි ෙලස කප්පම් ගැනීම සඳහා පැහැර 
ෙගන ෙගොස් අනතුරුව ඝාතනය ෙකොට තිෙබනවා. මා දන්නා පරිදි 
ෙම් පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් සිදු ෙකොට තිෙබනවා. ඒ ෙමොකද, විටින් විට අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් පිළිබඳව අධිකරණයට කරුණු 
වාර්තා ෙකොට තිෙබනවා. ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය 
කියපු ආකාරයට ෙනොෙවයි, මා එය ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා. ෙම් සිදු 
වීම් පිළිබඳව ඉතා සමීපව අපි අධ්යයනය කරමින් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, යුද්ධයකදී එහි කවර ෙහෝ පාර්ශ්වයක් කප්පම් ගැනීම 
සඳහා දරුවන් පැහැර ෙගන ෙගොස ්ඝාතනය කිරීමට ලක් කරනවා 
නම් එය ශිෂ්ට සමාජයක් කිසිෙසේත්ම අනුමත ෙනොකළ යුතු 
කරුණක්. ඒ පිළිබඳව ඇත්ත හැඟීමක් අප තුළ තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නාගනාදන් කියන දරුවා පසුවදා 
එංගලන්තෙය් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක ඉෙගන ගැනීම 
සඳහා යන්නයි හිටිෙය්. ඊට කලින් දවෙසේ ෙම් දරුවන් පස් ෙදනා 
එකතුෙවලා යන විෙනෝද ගමනක් තිබුණා. ෙම් පස් ෙදනා තමයි 
පැහැර ෙගන ගිෙය්. ඒ පස් ෙදනා තමයි ඝාතනය කරන්ෙන්. 
එතෙකොට ඒ ඝාතකයන්ට දඬුවම් ලබා ෙනොදිය යුතුද? යුද්ධය 
පිළිබඳව ෙවන අර්ථ කථන තිෙබන්න පුළුවන්. යුද්ධය වන 
පාර්ශ්වයන් පිළිබඳව, විරුවන් පිළිබඳව අර්ථ කථන තිෙබන්න 
පුළුවන්. විරුවන් ෙලස අර්ථ කථනය කරන්න පුළුවන්. පාවා 
ෙදන්නන්, ෙදෝහීන්, ෙද්ශ ෙපේමීන් ඔය ඕනෑම අර්ථ කථනයක් 
යුද්ධය ඇතුෙළේ විවිධ පාර්ශ්වයන්ට එන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා 
තම තමන් ඉන්න ෙද්ශපාලන ආස්ථානය මත. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි, යුද්ධය යටෙත් 
දරුවන් පැහැර ෙගන ෙගොස් ඝාතනය කිරීම -කප්පම් ගැනීම 
ෙවනුෙවන් දරුවන් ඝාතනය කිරීම- පිළිබඳව අපි කාටවත් ෙබදීම්, 
ෙවනස්වීම් තිබිය යුතු නැහැ කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ෙම් 
පිළිබඳ පශ්නය තමයි ඊෙය් මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විධිමත්ව කරුණු 
ඉදිරිපත් කරමින් පැහැදිලි කෙළේ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
එක මන්තීවරෙයක් ෙපොලිස්පතිවරයා ළඟට ගියා. මා ඔහුෙග් නම 
කියන්න උත්සාහ කෙළේ නැහැ. නමුත් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිවරයා මෙගන් ඇහුවා, "ඒ කවුද?" කියලා. මම පැහැදිලිව 
කිව්වා, "මලිත් ජයතිලක" කියලා. මලිත් ජයතිලක කියන 
මන්තීවරයා ෙපොලිස්පතිවරයා හමුවට ගිහිල්ලා ෙම් පරීක්ෂණය 
පිළිබඳව කරුණු විමසා සිටියා. ඔහු ගිෙය් තවත් පුද්ගලෙයක් 
එක්ක. මා ඒ පුද්ගලයා කවුද කියලා කිව්ෙව්ත් නැහැ. නමුත් ඒ ගිය 
පුද්ගලයා උෙද් මට දුරකථනෙයන් කථා කළා. ඒ ෙවන කවුරුවත් 
ෙනොෙවයි, දැනට ෙම් පරීක්ෂණ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වී රිමාන්ඩ් 
භාරෙය් ඉන්න පුද්ගලෙයකුෙග් අයියා ෙකෙනක්. ඔහුත් එක්ක 
තමයි ගිෙය්. ඔහු උෙද් මට දුරකථනෙයන් කථා කළා. ඔහු සමඟ 
ගියා කියලා ඔහු කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගියාට 
පස්ෙසේ ෙපොලිස්පතිවරයා එතැනට අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා වාෙග්ම ෙම් අපරාධ 
පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන නිලධාරින් කැඳවනවා.  

පරීක්ෂණයක් කරන ෙකොට අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් කියා කරන ආකාරය අප දන්නවා. 
එහිදී ඉහළ නිලධාරින්ට යම් ආරක්ෂාවක් තිෙබන්න පුළුවන්. 
ඔවුන්ට වාහන දීලා තිෙබනවා. නමුත්, ෙමෝටර් සයිකල්වල, 
බස්වල යන පහළ නිලධාරින් ගැන අප දන්නවා. අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පරීක්ෂණයක් කරන ෙකොට, ඒ පරීක්ෂණය 
කරන ඉහළ නිලධාරියාෙග් නම් ගම් රටට ආවාට, පහළ 
නිලධාරින්ෙග් නම් ගම් රටට එළිදරවු වන්ෙන් නැහැ. එය 
ඔවුන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂාව පිළිබඳ වැදගත් සාධකයක්. හැබැයි, 

එෙසේ තිබියදී, ඒ පරීක්ෂණ කරන නිලධාරින්ද ඇතුළත්ව, අත් 
අඩංගුවට පත් වී තිෙබන එක්ෙකනාෙග් ෙසොෙහොයුරාත්, මලිත් 
ජයතිලක මන්තීවරයාත්, ෙපොලිස්පතිවරයාත් එකට එකතු ෙවලා 
සාකච්ඡාවක් සිදු ෙවනවා. ෙම් කවුද කියන්නවත් අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් කිසි ෙසේත්ම දන්ෙන් 
නැහැ. ඒ කරුණු තමයි මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරිපත් කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම කාරණෙය්දී මවිසින් 
ඉතා පැහැදිලිව, "යම් මන්තීවරෙයක්" කියා කිව්වා. නමුත්,  තමන් 
ෙපොලිස්පතිවරයා මුණ ගැෙහන්න -අර තැනැත්තාෙග් අයියා සමඟ
- ගිය බවත්, අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් 
කැඳවූ බවත්, අද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මලිත් ජයතිලක 
මන්තීවරයා පිළිෙගන තිෙබනවා. එම නිසා මවිසින් කියන ලද 
කරුණ ඉතා පැහැදිලි ෙලස සත්ය කරුණක්. ඒක ඔහුම පිළිගත් 
කරුණක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ඔහුෙග් කථාෙව්දී ෙමෙහම කාරණයක් කියනවා. ඒක තමයි ෙමහි 
හාස්යජනකම කාරණය.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාව නම් අවසානයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට තව විනාඩි කීපයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ  ගරු 

මන්තීතුමනි.  

එතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන ඒ කාරණය ෙමන්න ෙම්කයි. 

 "ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කනගාටුවට කාරණය 
ෙම්කයි. දැන ෙහෝ ෙනොදැන, නියමෙයන් ෙහෝ අනියමින්, සෘජුව 
ෙහෝ වකව ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන්, ආරක්ෂා කරන්ෙන් තරුණයන් පැහැර ගැනීෙම් 
ෙචෝදනාවට මූලික වූවන්ය." ෙම් මම? තරුණයන් පැහැර ෙගන 
ෙගොස් ඝාතනය කිරීම නිෙයෝජනය කරන්න ෙම් කථාව මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන්න ඕනෑද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් කාරණය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියනවාද, නැද්ද කියා මම අවස්ථා 
ගණනාවකදීම හිතා බැලුවා. ෙමවැනි කරුණක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මා කියන එක සුදුසුද, නැද්ද කියා ම ෙග් මන්තී  කණ්ඩායමත් 
එක්ක සාකච්ඡා කළා. එවන් විධිමත් සාකච්ඡාවකින් පසුවයි මා 
ෙමය කියන්න තීරණය කෙළේ.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් තරුණයන් කප්පම් ගැනීම සඳහා පැහැර ෙගන ෙගොස් ඝාතනය 
ෙකොට තිෙබනවා නම්, ඒ ඝාතකයන්ට දඬුවම් දීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන් 
තමයි මම ෙම් කාරණය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්ෙව්. ෙමොකද, ෙම් 
ඝාතකයා ම ෙග් යහළුෙවක් ෙනොෙවයි. අත් අඩංගුෙව් ඉන්න අය 
මෙග් යහළුෙවෝ ෙනොෙවයි. නම්වලින් හැෙරන්න මම ඒ කිසිෙවකු 
දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, මලිත් ජයතිලක ෙබොෙහෝ අය දන්නවා; 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා. දන්නා බව එතුමා කියනවා. ඒකයි ඇත්ත 
කථාව. ෙම් කිසිෙවක් නම්වලින් හැර ෙපෞද්ගලිකව මා දන්නා අය 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, ෙම් ෙබොෙහෝ අය මලිත් ජයතිලක සමීපව 
ඇසුරු කළ අයයි.  

අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව පරීක්ෂණයක් සිදු 
කරමින් යන ෙකොට ෙවන ෙවන අය ඒකට අත් අඩංගුවට අරෙගන 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක මට අදාළ කරුණක් ෙනොෙවයි. "ෙම් 
පරීක්ෂණය ඉස්සරහට යන ෙකොට ෙවන ෙතොරතුරක් මත අත් 
අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා, ඒ පිළිබඳව තමයි තමන් කථා 
කරන්ෙන්" කියා එතුමා කියා තිෙබනවා.  ඒක එතුමාෙග් අයිතියයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමාෙග් ඒ අයිතියට මම කිසි විටක බාධා කරන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, මවිසින් ෙපන්වා ෙදන්ෙන් ෙම් ඝාතනය පිළිබඳව විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් සිදු ෙකොට ෙම් ඝාතකයන් අත් අඩංගුවට ෙගන 
දඬුවම් ලබාදිය යුතුයි කියන එකයි. එය කිසිෙසේත්ම අපට සැඟවිය 
යුතුද? කප්පම් ගැනීම සඳහා තරුණයන් පැහැරෙගන ෙගොස් 
ඝාතනය කිරීම සාධාරණද? එය පාතාල කල්ලියක් ෙනොෙවයි; 
කප්පම් කල්ලියක් ෙනොෙවයි. ඒ කරුණ තමයි මම මතු කෙළේ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

එතුමා අද උෙද් කළ පකාශෙය්දී මට  තව එක් ෙචෝදනාවක් කර 
තිෙබනවා. "අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ෙමෙලස 
ෙදෝෂාෙරෝපණ එල්ල කරන විට කරුණු ෙහොඳින් ෙසොයා බලා එම 
ෙචෝදනා එල්ල කිරීම සුදුසු යයි මම ෙයෝජනා කරන්න 
කැමැත්ෙතමි." කියා එතුමා කියනවා. එම කරුණු මා ඉතා ෙහොඳින් 
අධ්යයනය කළා. මා දන්නවා, ෙම්ක ආන්ෙදෝලනයට තුඩු ෙදන 
කරුණක් බව.  සිදුවී තිෙබන සමහර ඝාතන ෙද්ශ ෙපේමිත්වය 
කියන ෙල්බලය ඇතුෙළේ සැඟවීම සඳහා ෙබොෙහෝ අය පයත්න 
දරන සමාජයක් ෙම්. එවැනි සැඟ වුණු පෙව්ශයන් ඇතුෙළේ 
ෙබොෙහෝ අය විරුවන් ෙලස අර්ථ කථනය කරන සමාජයක් ෙම්. 
එවැනි ෙද්ශපාලන ෙබදීමක් තිෙබන ෙවලාවක් ෙම්. එම නිසා ෙම් 
කරුෙණ් තිෙබන ෙද්ශපාලන හරයත්, ෙද්ශපාලන බරත් ඒ 
විධියටම ෙත්රුම් අරෙගන තමයි  මම ෙම් පකාශය කෙළේ 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙහට සිට ෙම්කට එෙරහිව 
කියාත්මක වන කරුණු ෙමොනවාද කියා මා දන්නවා. හැබැයි අෙප් 
හෘදය සාක්ෂිය ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ, කවර ෙහෝ පුද්ගලයකුට 
ෙමවැනි ෙද් වනවාට. ඒ අය නිදැල්ෙල් සිටි තරුණයන්. 
ඔවුන්ෙගන් ෙකෙනකු ෛවද්ය විද්යාලෙය් උපාධිය හදාරන්න 
පහුවදා එංගලන්තයට යන්නයි සිටිෙය්. ඊට කලින් දවෙසේ ඔහු 
තරුණ යාළුවන් එක්ක විෙනෝදයට ගමනක් යනවා. ඒ ගමන ගිය 
දරුවන් පැහැර ගැනීම, පැහැර ෙගන ෙගොස් ඝාතනය කිරීම 
සාධාරණීකරණය කළ යුතුද? එය අෙප් හෘදය සාක්ෂිෙයන් විමසිය 
යුතු පශ්නයක්. ඒ පිළිබඳ විධිමත් පරීක්ෂණයක් කිරීමට කරන 
බාධා කිරීම් ගැන තමයි  මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න කෙළේ. 
එෙහම නැතිව අර ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය ළපටි විධියට 
කිව්වා වාෙග් ''ෙම්වා අධිකරණයට කරන මැදිහත් වීම්, එක 
වල්ෙල් ෙපොල්'' ආදි  කථාවක් ෙනොෙවයි මා කිව්ෙව්. ඒ නිසා ඒ 
විකාර කථා කියන්න එපා කියලා මා එතුමියට කියනවා. අෙප් 
හෘදය සාක්ෂිය පශ්න කරනවා ෙම් කාරණය. ෙමය අතිසාධාරණ, 
යුක්තිසහගත පශ්නයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මන්තීතුමා කිව්වා කරුණු 
ෙසොයා බලා ෙචෝදනා කරන්න කියලා. ඔව්, කරුණු ෙසොයා බැලුවා. 
කරුණු ෙසොයා බැලුවා විතරක් ෙනොෙවයි. මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
යම් යම් පකාශ කර තිෙබනවා නම්, ඒ හැම පකාශයකටම වඩා 
වැඩිෙයන් විධිමත්ව, බරට ෙගන, ෙද්ශපාලනය ෙත්රුම් ගනිමින්, 
එයින් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය  සහ ඇති විය හැකි තත්ත්වය 
පිළිබඳ විධිමත්ව බර තබමින් තමයි මා ෙම් පකාශය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කෙළේ. ඒ නිසා  ෙම් පකාශය අන් හැම 
පකාශයකටම ව ඩා වගකීෙමන් යුතුව සහ ෙසොයා බැලීෙමන් යුතුව 
කරන ලද පකාශයක්. මා කියන්ෙන්, අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙගන යනු ලබන පරීක්ෂණවලට 
කිසිෙසේත් බාධා ෙනොකර, ෙචෝදනාවලට ලක් වූ අයෙග් ඥාතින් 
ෙගන ෙගොස් ඔවුන් මුණ ගස්වන්ෙන් නැතිව අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යය කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියලායි. ඔවුන් 
වැරැදි කාර්යයක් කර තිෙබනවා නම් එතුමාට පුළුවන් ඒක 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියන්න. එෙහම නැත්නම්, අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඒ පුද්ගලයා වැරැදිකාරයකු කර 
තිෙබනවා නම් එය අධිකරණය හමුෙව් ෙබ්රාගන්න පුළුවන්.  

මා අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යය  සියයට 
සියයක් අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ෙග් කාර්යය පිළිබඳවත් 
අපට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. එෙසේ තිබියදීත් මා ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් අන් කවරක් ෙහෝ ෙනොෙවයි. ඒ තරුණයන් පස්ෙදනා 
පැහැර ෙගන ෙගොස් කප්පම් ගැනීම සඳහා ඝාතනය කළ අයට 
දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි; ඒ තරුණයන්ෙග් ජීවිතවලට සාධාරණය 
ඉටු විය යුතුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කරුණ තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මා ඉදිරිපත් කෙළේ. එෙසේ නැතිව, මලිත් 
ජයතිලක මන්තීවරයා කියන විධියට මා ඝාතකයන්ෙග් පැත්ත 
නිෙයෝජනය කරන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ෙබොෙහොම කනගාටුයි, 
එවැනි පකාශයක් මලිත් ජයතිලක මන්තීවරයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිරීම පිළිබඳව.    

 

[අ.භා. 4.42] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් විවාදයට බඳුන් 

වන අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි ඔප්පු බලවත් අකෘතඥතාවය 
පදනම් ෙකොටෙගන අවලංගු කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත, ශී ලංකා 
රජය සහ යුක්ෙර්නෙය් ආණ්ඩුව අතර සාපරාධී කාරණාවලදී 
අෙන්යෝන්ය ෛනතික සහෙයෝගය ලබා දීම පිළිබඳව ඇතිකර ගනු 
ලැබූ ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇති නියමය සහ 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් වන 
නියමය සම්බන්ධෙයන් අදහස් පළ කරන්න මා කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බරපතළ අපරාධවලට 
සම්බන්ධ සැකකරුවන්  විමර්ශන කටයුතු සඳහා දිනකට වඩා 
රඳවා ගැනීෙම්දී සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයකුෙග් වාර්තාවක් 
මඟින් මෙහස්තාත්වරයාට ඉදිරිපත් කිරීෙම් කාරණය  2013 
ෙපබරවාරි 8වන දා මූලික වශෙයන් ඉදිරිපත් වූ ෙයෝජනාවක්. ඒ 
විධිවිධාන අවුරුදු ෙදකක් ෙනොඉක්මවන කාලයක් සඳහා දීර්ඝ 
කිරීම තමයි ෙම්  නියමය මඟින් සිද්ධ වන්ෙන්. මිනීමැරුමට තැත් 
කිරීම, මිනීමැරුම හා එෙසේ ෙනොවන සාවද්ය ඝාතන, මිනී මැරුම 
සඳහා පැහැර ෙගන යෑම, ෙසොරකම් කිරීම, අයුතු සිරකර තැබීම්, 
බරපතළ තුවාල සිදු කිරීම්, පුපුරණ දව්ය භාවිත කරමින් කරනු 
ලබන වැරැදි ෙම් වැරැදිවලට ඇතුළත් ෙවනවා. වර්තමානෙය් ෙමම 
තත්ත්වයට සම්බන්ධ සිද්ධීන් සුලභව වාර්තා ෙනොවුණත් අදාළ 
අවස්ථාවලදී ඒවාට මුහුණ දීම සඳහා නීතිය බලාත්මකව පැවතිය 
යුතු බව මෙග් අදහසයි.  

පසුගිය කාලෙය් සුදු වෑන්වලින් පැහැරෙගන යෑම්, හමුදා හා 
සම්බන්ධ පුද්ගලයන් විසින් සන්නද්ධ කල්ලි ෙයොදවා කරන ලද 
බරපතළ පහර දීම්, ලසන්ත විකමතුංග ආදි මාධ්යෙව්දින්හට උල් 
ආයුධ මඟින් හිස තුවාල කර මරා දැමීම්,  ටිෙපොලි ආදි ස්ථානවල 
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරුන්ෙග් උපෙදස් මත කරන ලද සිරගත කිරීම්, 
පසුව ඝාතනය කිරීම්,  තාජුඩීන් ගමන් ගත් වාහනය ෙමන්ම සිරස 
මාධ්ය ආයතනය ආදි ස්ථාන පුපුරණ දව්ය ෙයොදා ගිනි තැබීම් ද සිදු 
ෙකරුණා. ඒ කටයුතු සිදු කළ අය තවමත් ෙහළි ෙවමින් 
පවතිනවා;  තවමත් ෙහළි කරමින් ඉන්නවා. ඒ යුගෙය්දීත් අවශ්ය 
නීති තිබුණත් සමහර අවස්ථාවලදී ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශවල 
රාජකාරි සටහන් ෙපොත්වල පිටු පවා ඉතා සූක්ෂ්ම ෙලස කපා 
ඉවත් කර ෙවනත් පිටු අලවා තිබුණා. අද ෙම් නියමය පනවනු 
ලබන්ෙන් එවැනි සිදුවීම් වැළැක්වීමට මිස එවැනි සිදුවීම් මින් 
මත්තටත් සිදු වීමට ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෝවියට් රුසියානු සමාජවාදී 
සමූහාණ්ඩු සංගමෙය් බිඳ වැටීෙමන් පසුව යුක්ෙර්නය නම් රාජ්ය 

969 970 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ෙගොඩ නැඟුණා. පසු ගිය සමෙය් ෙම් රජය සම්බන්ධෙකොට අවි 
ආයුධ ගනුෙදනු පිළිබඳව, රාජ්ය විෙරෝධි කණ්ඩායම් පිළිබඳව 
ගැටලු මතු වුණා. රාජ්ය විෙරෝධි කණ්ඩායම්වලට අවශ්ය අවි ආයුධ 
සැපයීම, තස්තවාදී අපරාධ -විෙශේෂෙයන්ම යුක්ෙර්නෙය් අධිකරණ 
බල පෙද්ශ තුළදී- පාලනය සහ වැළැක්වීම සඳහා රාජ්ය තාන්තික 
වශෙයන් අෙන්යෝන්ය ෛනතික සහෙයෝගය ලබා ගැනීම ඉලක්ක 
කර ගනිමින් 2010 ජුනි 25වන දා ඇති කරගත් ගිවිසුම  පකාශයට 
පත් කරනු ලැබීම ෙමහිදී සිදු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ෙරජිමය පැවැති 
සමෙය් වූෙය් තස්තවාදි කටයුතු මර්දනය කිරීම ෙවනුවට උදයංග 
වීරතුංග හරහා රාජ්ය විෙරෝධි ෙකොමිස් ගැසීම් සිදු වීමයි. ඒ රාජ්ය 
විෙරෝධි ෙකොමිස ්ගැසීම් තුළ මිග් යානා ගනුෙදනුව සුපසිද්ධයි. ශී 
ලංකා රජෙය් ෙපොදු සතු රා බවට එල්ටීටීඊය පත් වීම ෙවනුවට ඒ 
කාලෙය් ශී ලංකා රජෙය් එකම සතුරා බවට ෙකොමිස් ගසන කල්ලි  
පත් වුණා.     

ෙම් කල්ලියට උදයංග වීරතුංග, මහින්ද, ෙගෝඨාභය වාෙග් 
උදවියද  ඇතුළත්  වුණා. ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් රාජ්යයක් 
ෙනොවන යුක්ෙර්නය සමඟ ෙමවැනි ගිවිසුමකට එළැඹීමට හැකිවීම 
වර්තමාන රජය ජාත්යන්තර වශෙයන් ලබාගත් කීර්ති නාමය 
තහවුරු කිරීමට එක් සාධකයක්  ෙවනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි 
ඔප්පු  බලවත් අකෘතඥභාවය පදනම් කර ෙගන  අවලංගු කරවා 
ගැනීම සඳහා තෑගි ඔප්පු ලැබුම්කරුවාට එෙරහිව නඩු පැවරීමට 
හැකි අවස්ථාව දීමනාකරුට ෙම්  නීතිය  මගින් ලබා ෙදනවා. 
අවලංගු කිරීමට ෙයෝජිත  ඔප්පුව  ලියාපදිංචි කර ෙනොමැති 
අවස්ථාවකදී අදාළ දිස්තික්කෙය් ඉඩම් ෙරජිස්ටාර්වරයා ෙවත 
යැවීමට විෙශේෂ ඉල්ලුම්පතයක් පැමිණිල්ල සමඟ ෙගොනු කළ යුතු 
ෙවනවා.  

 අදාළ තෑගි ඔප්පුව පිළිබඳව අපහසුතාවට පත් වූ දින සිට වසර 
ෙදකක් තුළ හා ඔප්පුව ඇති දින සිට වසර 10ක් ඇතුළත 
දීමනාකරු විසින් නඩුව ෙගොනු කළ යුතු ෙවනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදමව්පියන් විසින් ෙබොෙහොම 
මහන්සිෙයන් හරිහම්බ කරගත් ධනය ඉතිරි කර මිලදී  ගන්නා ලද 
ෙද්පළක් තම දරුවන් ෙවත ෙහෝ විශ්වාසය දිනූ  ඥාතිෙයකුට ෙහෝ 
යම් කුසලයක් එක් කර ගැනීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන් පුණ්ය 
ආයතනයකට ෙහෝ තෑගි  ඔප්පුවක් මඟින් පදානය කිරීම අෙප් රෙට් 
පවත්නා සම්පදායයක්. අෙප් රට තුළ ෙබොෙහෝ විට ෙමවැනි ෙද් සිදු 
ෙවන්ෙන් තෑගි ෙදන්නාෙග් ජීවිත කාලෙය්  සැඳෑ සමෙය්දීයි.  

නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2008 වසෙර්දී ශී ලංකා 
ඉතිහාසෙය් අරුම පුදුම තෑගි  ඔප්පුවක් ලියැෙවනවා. හිටපු 
ඉදිකිරීම් ඇමතිවරෙයකුෙග් සහ ඔහුෙග්  බිරිඳෙග් වයස ස්ථිරවම 
දැන ගැනීමට  සත්ය උප්පැන්න ෙල්ඛනයක් තවමත් ෙසොයා 
ගැනීමට ෙනොහැකි වීම නිසා    ඔවුන් සිටින්ෙන් ජීවිතෙය් සැඳෑ 
සමෙය්ද නැද්ද  කියන්න මට හැකියාවක් නැහැ. ෙම් තෑගි ඔප්පුවට 
මුල්ෙවච්ච ඉඩම පිහිටා තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය්, 
ෙහේවාගම් ෙකෝරළෙය්. ෙමම ඉඩම මිලදී ෙගන තිෙබන්ෙන් 
රණසිංහ රන්දුණු  මුදියන්ෙසේලාෙග් චමරි සුෙලෝචනා රණසිංහ 
නැමැති අය 2008 වසෙර් ජූනි මාසෙය් 25 වැනි දිනෙය්දීයි. මාස 
ෙදකක් කල් ගත ෙවනෙකොට නා ෙගොඩ, ෙමොරාවත්ත පාර යන 
ලිපිනෙය්  පදිංචි රණසිංහ රන්දුණු  මුදියන්ෙසේලාෙග්  ශීර්ජා 
උදයන්ති ෙවත තෑගි  ඔප්පුවකින් ෙමම ඉඩම පවරා තිෙබනවා. 
කවුද ෙම් රණසිංහ රන්දුණු  මුදියන්ෙසේලාෙග් ශීර්ජා උදයන්ති 
කියන ෙකනා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් තෑගි  ඔප්පුෙව් තිෙබන නම 

රන්දුණු මුදියන්ෙසේලාෙග් ෙෂහාසා උදයන්ති රණසිංහ ෙලස පසුව 
ෙවනස් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කියන ඉඩෙම් 
ෙදෝෂයක්දැයි කියන්න මට අපහසුයි. රන්දුණු මුදියන්ෙසේලාෙග් 
ෙෂහාසා උදයන්ති රණසිංහටත් සසර කලකිරිලා දන්දීෙම් 
පරමාර්ථය මුදුන්පත් ෙවලා 2015 ජනවාරි 06 වැනි දා, ඒ 
කියන්ෙන් ජනාධිපතිවරණයට දවස් ෙදකකට කලින් ෙමම ඉඩම 
තෑගි කරලා තිෙබනවා.   මා හිතන විධියට ෙම්ක කරන්න ඇත්ෙත් 
ඒ කාලෙය් රාජ්ය ෙජ්යෝතිර්ෙව්දියා වූ  සුමනදාස මහත්මයාෙගන් 
උපෙදස් අරෙගන ෙවන්න ඇති. ජනාධිපතිවරණෙය් පතිඵල 
දැනෙගන ෙවන්නට ඇති ෙම් ඉඩම තෑගි  ඔප්පුවකින් ලියා  දී 
තිෙබන්ෙන්, රණසිංහ රන්දුණු මුදියන්ෙසේලාෙග් අජන්ත රණසිංහ  
කියන අයට. ෙමෙහම තමයි ඒ කාලෙය් තෑගි  ඔප්පු ලිව්ෙව්. 
ෙම්වාෙග් ඉඩම් තෑගි ෙදන ෙම් ෙනෝනාෙග් මහත්මයා  වාහන 
දානපතිෙයක්.  ෙම් අය පසුගිය කාලෙය් ඥාතීන්ට, හිත මිතුරන්ට 
රජෙය් වාහන, රජෙය් ඉන්ධන, රජෙය් නිවාස තෑගි දිපු ෙකෙනක්.  
ඒ තෑගි පාරමිතාව මුදුන්පත් කරවා ගන්නට ෙම් දවස්වල 
උපවාසෙය් ෙයෙදනවා. ඔහු ෙග් පරම පාරමිතාව තමයි රාජපක්ෂ 
පාලනය යළි ලබා ගැනීම. ඒක ෙම් කෙප්දි ෙවයිද නැද්ද කියන 
එක ෙලොකු පශ්නයක්. අද පවතින්ෙන් යහපාලන ආණ්ඩුවක්.  
පසුගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් දාන පාරමිතා පුරපු අයට ෙම් පාලනය 
වහ පාලනයක් ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් විධියට ඉඩම් තෑගි 
ෙදන්න ෙම්වා ලබා ගත් ආකාරය ගැන කියන්න ෙම්  අයට අද 
FCID යට, අල්ලස් කාමිසමට, අධිකරණයට  යන්න ෙවලා  
තිෙබන නිසා. ඒ වාෙග්ම ෙපොල් ගහන්න, උපවාස කරන්න, 
අසත්ය ෙද් කියා  පච ෙවන්න, පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායය කඩලා 
පාර්ලිෙම්න්තුව තහනම් කරවා ගන්න ෙවලා තිෙයනවා, රාජපක්ෂ 
පාලනය ගැන සිහින දකින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් උදවියට ෙම් වාෙග් 

අක්කරතැබ්බවලට යළිත් මුහුණ ෙනොපාන්නට ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත සංෙශෝධනය කර සම්මත කළ යුතු යැයි ෙයෝජනා 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
 
[பி.ப. 4.50] 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

நைடெப கின்ற குற்றவியல் க மங்களின்ேபா  பரஸ்பர 
உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழான கட்டைள, குற்றவியல் 
நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) 
சட்டத்தின் கீழான கட்டைள என்பன ெதாடர்பான 
விவாதத்தில் என  க த் க்கைள ம் பாிமாறிக்ெகாள்வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

எம  நா  ஒ  கு யாட்சி நா ! நல்லாட்சி நில கின்ற 
நா ! சட்டவாட்சி நில கின்ற நா ! என்ெறல்லாம் எம  
அரசியல் யாப் ச் சட்டவிதிகளில் அழகாகக் கூறப்பட் க் 
கின்றன. சட்டத்தின் ன்னிைலயில் யாவ ம் சமன்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

சட்டப்ப யின்றி எவ ம் ைக  ெசய்யப்படக்கூடா , 
சட்டத்தின் லமான சமமான பா காப்  எல்ேலா க்கும் 
இ க்கின்ற , குற்றமிைழத்தவர் எனக் க தப்ப பவர், 
அதாவ , சந்ேதகநபர் நீதிமன்றத்தில் “குற்றவாளி” என 
நி பிக்கப்ப ம் வைர - நீதிமன்றத்தால் தண்டைன 
வழங்கப்ப ம் வைரக்கும் - தண் க்கப்படக்கூடா  
என்ெறல்லாம் எம  அரசியல் யாப்பில் அழகாக கு யாட்சி 
பற்றிய சட்ட விதிகள் குறிப்பிடப்பட் க்கின்றன.  

ஏ.வி. ைடசி அவர்கள் சட்டவாட்சிக் ேகாட்பாட் ைன 
ன்ைவக்கும்ேபா  பல விடயங்கைளச் சுட் க்காட்  

யி க்கின்றார். அதில் அவர், குற்றமிைழத்தவர் த ல் 
நீதிமன்றங்களில் விசாாிக்கப்பட்  குற்றவாளி என்  
நி பிக்கப்பட்டதன் பின்னர், குற்றத் க்கு ேமற்பட்ட 
தண்டைனகேளா அல்ல  குற்றத் க்குக் குைறவான 
தண்டைனகேளா வழங்கப்படாமல், குற்றத் க்கு ஏற்ற 
தண்டைனகள் வழங்கப்படேவண் ம் என்  குறிப்பிட் க் 
கின்றார். ஆனால், எம  நாட் ல் நைடெபற்ற, 
நைடெப கின்ற விடயங்கைள நாங்கள் எ த் ப்பார்க்கின்ற 
ேபா , கடந்த காலத்தில் சில சந்தர்ப்பங்களில் சில 
குற்றவாளிகள் தப்பித் ச் ெசல்வதற்கும் குற்றவாளிகள் 
பதவி யர் கள் ெபற் ச் ெசல்வதற்கும் இடமளிக்குமள க்கு 
எம  சட்டங்கள் ெநகிழ்ச்சியாக இ ந்தி ப்பைதக் 
காணக்கூ யதாக இ ந்த . சிலேவைள, நிரபராதிகள் 
குற்றவாளிகளாக்கப்பட் த் தண் க்கப்பட்ட நிைலைமக ம் 
இ ந்தி க்கின்றன. எனேவ, சட்டம் என்ப , பாரபட்சம் -
பக்கச்சார் —ஓரநீதி இல்லாமல் எல்ேலா க்கும் சமமாகப் 
பிரேயாகிக்கப்படேவண் ம்.  

ஒ  நாட் ல் சட்டத் ைற, நிைறேவற் த் ைற, 
நீதித் ைற என 3 வைகயான அரசாங்கத் ைறகள் 
இ க்கின்றன. சட்டத் ைற என்ற பாரா மன்றம் எப்ேபா ம் 
ஓர் அரசியல் கட்சி சார்பாகச் ெசயற்ப வ  சர்வசாதார 
ணமான நிகழ்வாக இ க்கின்ற . நிைறேவற் த் ைறகூட 
ஒ  கட்சி சார்பாகச் ெசயற்ப வ  எம  நாட் ல் நிதர்சனமாக 
இ க்கின்ற . ஆனால், ஒ  நாட் ல் ஜனநாயகம் 
இ க்கின்ற , நல்லாட்சி நில கின்ற , கு யாட்சி 
இ க்கின்ற  என்பைதக் காட் கின்ற ஒேரேயார் அைடயாளத் 

ைறயாக இ ப்ப  நீதித் ைறயாகும். நீதித் ைற 
சுதந்திரமாக இயங்குகின்றேபா தான் ஒ  நாட் ல் கு யாட்சி 
நைடெப கின்ற  என்பைத ஏைனய நா க ம் உள்நாட் ல் 
வா கின்ற மக்க ம் நம்பக்கூ யதாக இ க்கும். மாறாக, 
நீதித் ைற ம் அரசியல் சார்பாகச் ெசயற்ப மாக இ ந்தால், 
அந்த நாட் ல் ஜனநாயகம் மரணித் விட்ட  என்  
கூ வ தான் சாியான ஒ  க த்தாக இ க்க ம்.  

கடந்த காலத்தில் ஷிராணி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 
பிரதம நீதியரசராக இ ந்தேபா  அவர் அரசியல் சார்பாகச் 
ெசயற்படவில்ைல என்பதற்காக, அதாவ  சில 
அரசியல்வாதிகளின் க த் க்கைளப் பிரதிப க்கவில்ைல 
என்பதற்காக, அவர் அந்தப் பதவியி ந்  க்கிெயறியப் 
பட்டார். அதன் பின்னர் ெமாஹான் பீாிஸ் அவர்கள் பிரதம 
நீதியரசராகக் ெகாண் வரப்பட்டார். அவர் பிரதம நீதியரசர் 
என்ற அந்தஸ்ைத எந்த வைகயில் அலங்காித்தி க்கின்றார் - 
எந்தள க்கு ந நிைலயாகச் ெசயற்பட் க்கின்றார் என்ப  
எல்ேலா ம் அறிந் ெகாண்ட ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . 
ஜனாதிபதித் ேதர்தல் வைடந்ததன் பின்னர் அவர் எவ்வா  
நடந்தி க்கின்றார் என்பைதப் பார்க்கின்றேபா  உயர் 
நீதிமன்றத்தின்மீ  எம  மக்கள் ைவத்தி க்கின்ற நம்பிக்ைக 

வ விழக்கின்ற ஒ  தன்ைமையக் ெகாண் க்கின்ற . எ  
எப்ப யி ந்தா ம் கடந்தகால நிகழ் கைளப் பற்றி நாங்கள் 
ேபசிக்ெகாண் க்காமல், நிகழ்காலத்தில், எதிர்காலத்தில் 
எம  நாட் ல் நீதித் ைற எவ்வா  ெசயற்படப்ேபாகின்ற  
என்ற விடயம் மிக க்கியமாகும்.  

குறிப்பாக, குற்றவியல் சட்டக்ேகாைவயில் 
ெகாண் வரப்ப கின்ற சட்டங்கள் எப்ேபா ம் குற்றங்கைளக் 
கட் ப்ப த்தக்கூ யதாக, குற்றங்கைளக் குைறக்கக்கூ யதாக 
அல்ல  குற்றவாளிகைளத் தி த்தக்கூ யதாக இ க்க 
ேவண் ேமெயாழிய, பழிக்குப்பழி வாங்குகின்ற அல்ல  
ப க்குப்ப  எ க்கின்ற ஒ  சட்டமாக அைமந் விடக் 
கூடா . கடந்த காலத்தில் ெகாண் வரப்பட்ட பயங்கரவாதத் 
தைடச் சட்டத்தின்கீழ் நாங்கள் மாணவர்களாக ம் இைளஞர் 
களாக ம் இைளஞர் பராயத்ைதக் கடந்த நிைலயி ம் 
வாழ்ந்தவர்கள் என்ற வைகயில் நிரபராதிகளாக 
வாழ்ந்தவர்கள் கூட பட்ட அவஸ்ைதைய நன்றாக அறிேவாம். 
"சட்டம் என்ப  சிலேவைளகளில் குற்றவாளிகைளத் தப்பிக்க 
விட்டா ம்கூட நிரபராதிகைளத் தண் த் விடக்கூடா " 
என்  ெசால் வார்கள். அதாவ , "ஆயிரம் குற்றவாளிகள் 
தப்பித் ச் ெசன்றா ம் பரவாயில்ைல. ஒ  நிரபராதி 
தண் க்கப்படக்கூடா " என்  கூ வார்கள். ஆனால், கடந்த 
காலத்தில் இந்த நாட் ல் இடம்ெபற்ற அந்தச் சட்டப் 
பிரேயாகங்கைளப் பார்க்கின்றேபா  ஒ  குற்றவாளிையத் 
தண் க்க ேவண் ம் என்பதற்காக 100 நிரபராதிகள்கூட 
தண் க்கப்பட்ட வரலா கள் இ க்கின்றன; காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ட வரலா கள் இ க்கின்றன. 

ேநற்  நைடெபற்ற விவாதத்தின்ேபா  எந்ெதந்த 
வைகயில் மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள் என்  
கூறப்பட்ட . எந்தவிதமான குற்றச்ெசயல்க ம் ெசய்யாத 
மாணவர்கள் கப்பப் பணத்திற்காகக் கடத்திச் ெசல்லப்பட் , 
நிலவைறகளில் ட் ைவத்  சித்திரவைதகள் ெசய்யப்பட் , 
கைடசியில் ஆ , மா கைள ெவட் வ  ேபான்  
கண்ட ண்டமாக ெவட்  களனி கங்ைகயில் சிவிட்டதாக 
சாட்சிெயா வர் கூறியைத ேமற்ேகாள்காட்  பத்திாிைககள்  
ெசய்தி ெவளியிட் ந்தன.  ஆனால், ஆ , மா கைள 
ெவட் வைதக்கூட த்த தர்மம் அ மதிப்பதில்ைல. ஆகேவ, 
அந்த வைகயில் இங்கு குற்றச் ெசயல்கைளக் குைறக்கின்ற 
விதத்தி ம் குற்றச்ெசயல்கைளக் கட் ப்ப த்தக்கூ ய 
விதத்தி ம் அப்பாவிகைளப் பா காக்கக்கூ ய விதத்தி ம் 
இந்தக் குற்றவியல் சட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப் 
பட் க்கின்றனவா என்பைதப் பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க 
ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். காணாமல் ஆக்கப் 
பட்டவர்கள் எல்ேலா ம் குற்றவாளிகள் என்ற தீர்ப்பிைன 
வழங்கியவர் யார்? திைர மைறவில் இ ந் ெகாண்  
ஊடகவியலாளர்கைள ம் அப்பாவி மக்கைள ம் நீதிக்காகப் 
ேபாரா ய உண்ைமயான ந நிைலவாதிகைள ம் அழிக்கின்ற 
விதத்தில் ெசயற்பட்ட அந்த அபாரமான குற்றவாளிகள் 
இன் ம் ஏன் ைக  ெசய்யப்படாமல் இ க்கிறார்கள்? என்ற 
ேகள்வி எம்மத்தியில் எ கின்ற . 

"சட்டம் என்ப  ஒ  சிலந்தி வைல. இந்தச் சிலந்தி 
வைலயிேல பல னமான ஜந் க்கள் ஒட் க்ெகாள்கின்றன. 
ஆனால், பலமான ஜந் க்களான குளவிகள், வண் கள் 
ேபான்றைவ எளிைமயான அந்தச் சிலந்தி வைலைய 
அ த்ெதறிந் விட் த் தப்பித் வி கின்றன" என்  
கூ வார்கள். எம  நாட்ைடப் ேபான்ற சில நா களில் சிறிய 
குற்றங்கள் ெசய்தவர்கள் ைக  ெசய்யப்ப கின்றார்கள்; 
தண் க்கப்ப கின்றார்கள். பாாிய குற்றச் ெசயல்கைளச் 
ெசய்தவர்கள், பாாிய ெகாைலகைளச் ெசய்தவர்கள் 
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மட் மல்ல, அப்பாவி மக்கைளப் பலவிதத்தில் வ த்தியவர்கள் 
கூட இன்  ெகளரவமான அந்தஸ்ேதா  வாழக்கூ ய ஒ  
நிைலைம காணப்ப கின்ற . தற்ேபாைதய அரசாங்கம் 
அவர்கைள அ குவதற்குக்கூட சிலேவைளகளில் அஞ்சுவ  
ேபால் ெதாிகின்ற . நல்லாட்சி என்ப  ெசால்லாட்சியாக 
இல்லாமல் உண்ைமயில் ஒ  வ வான நல்லாட்சியாக இ க்க 
ேவண் மாக இ ந்தால், அதி ம் பாதிக்கப்பட்ட 
சி பான்ைமத் தமிழ் மக்கள் நம்பக்கூ ய ஒ  நல்லாட்சியாக 
இ க்க ேவண் மாக இ ந்தால், குற்றங்கள் ாிந்த 
குற்றவாளிகள் எந்த அந்தஸ்தில் இ ந்தா ம் எந்தப் 
பாரம்பாியத்தில் இ ந்தா ம் எந்த ஒ  நிைலயில் 
ெகளரவமானவர்களாகக் க தப்படா ம் சில ேவைளகளில் 
ேதசப்பற் மிக்க ேதசப் பற்றாளர்களாகக் கூறப்பட்டா ம் 
அவர்கள் தண் க்கப்பட்ேடயாக ேவண் ம். அவர்கள் 
தண் க்கப்படாமல் இ க்கின்ற வைரக்கும் எம  
நீதித் ைறமீ , எம  குற்றவியல் சட்டத்தின்மீ , எம  
விசாரைணயாளர்கள்மீ  மக்கள் நம்பிக்ைக இழக்கின்ற ஒ  
நிைலைம ஏற்ப ம் என்பைத இந்த உயாிய சைபயில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

நாங்கள் சி வர்களாக இ ந்த பராயத்தி ந்  
இைளஞர்களாக நடமா கின்ற பராயம் வைர ம் வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் எத்தைன அப்பாவிகள் கடத்தப் 
பட் க்கின்றார்கள், எத்தைன அப்பாவிகள் காணாமல் 
ஆக்கப்பட் க்கின்றார்கள் என்ப  எங்க க்குத் ெதாி ம். 
உதாரணமாக, ேசாதிவ ேவல், நவநீதன் என்ேபார் என்னிடம் 
கற்ற மாணவர்கள். தாய்க்கு ஒேரெயா  மகனாக இ ந்த 
ேசாதிவ ேவ ம் நவநீத ம் கடத்தப்பட்டனர். உண்ைமயில் 
ஒ  தடைவ அவைரக் கடத் வதற்காக ெவள்ைள வாகனம்  
வந்தேபா  அவர் தப்பித் விட்டார். அ த்த தடைவ தன்ைனப் 
பா காத் க்ெகாள்வதற்காக பல இடங்க க்கும் ஓ ச் 
ெசன்றார். ஆனால், பா காத் க்ெகாள்ள யாத நிைலயில் 
அவர் கடத்திச் ெசல்லப்பட்டார். இன்  அந்தத் தாய் 
தனக்கி ந்த ஓர் ஆண் மகைன ம் இழந்த நிைலயில் 
கண்ணீ ம் கம்பைல மாக தியில் அைலந்  
ெகாண் க்கின்றார். இேதேபான் தான் வடக்கு, கிழக்கில் 
ஒவ்ெவா  ெபற்ேறா ம் காணப்ப கின்றனர். கணவராக 
இ க்கலாம், மைனவியாக இ க்கலாம், பிள்ைளகளாக 
இ க்கலாம் யாைர இழந்தா ம் குறித்த உறவினர்கள் 
சம்பந்தப்பட்டவர்க ைடய படங்கைளக் காட்சிப் 
ப த்தியவா  கண்ணீ ம் கம்பைல மாக இன்  அ  

லம் கின்றார்கள். ெபா ப் ள்ள அரசாங்கம் இ குறித்  
இந்த இடத்தில் உாிய பதில்கைள வழங்க ேவண் ம். 
அைதவி த்  எ த்த எ ப்பில் "அவர்கள் மரணத்  
விட்டார்கள்" அல்ல  "ெவளிநா க க்குச் ெசன்  
விட்டார்கள்" என்  ெவந்த ண்ணில் ேவல் பாய்ச்சுவ  
ேபால, மரத்தால் வி ந்தவைன மாேடறி மிதிப்ப  ேபால, 
அற்பெசாற்பத்தனமாகப் பதில்கைள வழங்கக்கூடா . 
ேவதைனயில் வண் ெகாண் க்கின்ற அவர்களின் 
மனைதச் சாந்திப்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் அல்ல  
அவர்க க்கு ஆ தல் ெசால்லக்கூ ய விதத்தில் பதில்கைளச் 
ெசால்லாமல், உயர் பதவியில் இ ப்பவர்கள் கூ ம் பதில்கள் 
அவர்கைள மிக ம்  ேவதைனப்ப த் வதாக அைமகின்றன. 
எனேவதான் இவ்வாறான குற்றச் ெசயல்கள் பல இடங்களில் 
நடந்தி க்கின்றன என் ம் சித்திரவைத காம்கள் 
நடத்தப்பட் க்கின்றன என் ம் நான் கூ கின்ேறன். 

உண்ைமயில் ைளயால் ேபசுகின்ற விடய ம் 
இ க்கின்ற . அ  இராஜதந்திரத்ேதா  சம்பந்தப்பட்ட  
அல்ல  நாட்ைடப் பா காக்க ேவண் ம் என்ற அ ப் 
பைடயில் ேபசப்ப வ . இன் ெமான்  இதயத்தால் 

ேபசுகின்ற விடயம். இதயத்தால் ேபசுகின்ற விடயம்தான் 
மனச்சாட்சியின் அ ப்பைடயில் ேபசப்ப கின்ற . 
மனச்சாட்சியின் அ ப்பைடயில் பார்க்கின்றேபா  எந்தக் 
குற்ற ம் ெசய்யப்படாத எத்தைனேயா இைளஞர், வதிகள் 
எம  நாட் ல் இன்  காணாமல் ஆக்கப்பட் க்கின்றார்கள். 
அவர்க ைடய உற கள் அவர்கைள எண்ணி இன்  

த் க் ெகாண் க்கின்றன. அவர்கள் ஆ களாக, 
மா களாக இ ந்தால் உற களின் பிாிவின்மீ  ஏற்பட்ட 
அந்தத் தாக்கத்ைத, அவர்களின் இழப்ைப மறந் வி வார்கள். 
ஆனால், அவர்கள் மனிதர்களாகப் பிறந் விட்டார்கள். "என  
மகன்  கண்கைள இழந்தி ந்தா ம் பரவாயில்ைல; கால்கள் 

ண் க்கப்பட் ந்தா ம் பரவாயில்ைல, அவன  ைககள் 
இல்லா விட்டா ம் பரவாயில்ைல; நான் இறப்பதற்கு 

ன்னர் ஒ  தடைவயாவ  அவைனப் பார்க்க ேவண் ம்" 
என்  ஒ  தாய் ெசால் க் கதறி்க் ெகாண் க்கின்றார்.  

இப்ப யாக நிைலைமகள் இ க்கின்றேபா  அந்தக் 
குற்றங்கைளப் ாிந்தவர்கள் இன் ம் ெகளரவமானவர்களாக, 
ெபாிய அந்தஸ் ள்ளவர்களாக நடமா க் ெகாண் ப்ப  
தான் எங்க க்கு ேவதைனயாக இ க்கின்ற . ஒ  தடைவ 
தங்க ைடய உற கைள இழந்  பத கின்றார்கள். ம  
தடைவ நீதிக்காகப் ேபாரா கின்றார்கள். அந்த நீதி ம் 
கிைடக்காதவிடத்  அவர்கள் யாாிடம் ெசல்வ ? உள்நாட்  
நீதிப் ெபாறி ைறைய நம்ப ேவண் ம் என்  கூ கின்றீர்கள். 
ஆனால் இந்தக் குற்றவாளிகள் தண் க்கப்படாமல் ெபாிய 
மனிதர்கள்ேபான் , ெகளரவமானவர்கள்ேபான்  நடமா க் 
ெகாண் க்கின்ற வைரக்கும் இந்த நீதிப் ெபாறி ைறமீ  
எங்கள் மக்கள் எவ்வா  நம்பிக்ைக ெகாள்ள ம்? 
இதனால்தான் சர்வேதச நீதிப் ெபாறி ைற பற்றி ம் கலப்  
நீதிமன்றம் பற்றி ம் எங்க ைடய மக்கள் உரத்த 
சிந்தைனயில், நியாயமான அ ப்பைடயில் ேகாரத் ெதாடங்கி 
யி க்கின்றார்கள்.  

எம  பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் எத்தைனேயா ேபர் 
ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள்; பத்திாிைகயாளர்கள் ெகால்லப் 
பட் க்கிறார்கள்; த்திஜீவிகள் ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள். 
இவ்வா  ெகால்லப்பட்  எத்தைனேயா ஆண் கள் கடந் ம் 
கூட அவர்கைளக் ெகான்றவர்கள் அல்ல  கடத்தியவர்கள் 
இன் வைர ைக  ெசய்யப்படவில்ைல. உங்க க்குத் 
ெதாி ம், பாாிய குற்றவாளிகள்கூட இந்தப் பாரா மன்றத்தில் 
இ ந் விட் ச் ெசன்றி க்கிறார்கள். நீதித் ைற சுதந்திர 
மாகச் ெசயற்பட ேவண் ம்; குற்றவாளிகள் தண் க்கப்பட 
ேவண் ம். எங்கைளப் ெபா த்தமட் ல், குற்றவாளிகள் 
தண் க்கப்படாதவைரக்கும்  காணாமற்ேபான எம  உற கள் 
கதறிக்ெகாண் க்கின்றவைரக்கும் இந்த உள்நாட் ப் 
ெபாறி ைறகள் அவர்க க்கு சாியான நீதிைய 
வழங்காதவைரக்கும் காணாமலாக்கப்பட்டவர்கைளக் கண்  
பி த்  ஒப்பைடக்காதவைரக்கும் அல்ல  அவர்கள் 
காணாமலாக்கப்பட்டைமக்குக் காரணகர்த்தாக்களாகவி ந்த 
சூத்திரதாாிகள் யார் என்பைத மக்கள் மத்தியில் ெவளிக் 
ெகாண் வராதவைரக்கும் மக்க க்கு விேமாசனம் 
கிைடக்கப்ேபாவதில்ைல. சில ேவைளகளில் ப ேமாசமான 
குற்றங்கள் ெசய்தவர்கைளக் ைக  ெசய்கின்றேபா  பாாிய 
ஆர்ப்பாட்டங்கள் நைடெப கின்றன. குற்றவாளிகள் 
அந்தஸ் ள்ள ‘ெபாியவர்களாக’ இ ந்தால் அவர்கள் ைக  
ெசய்யப்படக்கூடா ; அற்பெசாற்பமானவர்களாக இ ந்தால் 
அவர்கைள நாய்கைளப் ேபான்  இ த் ச்ெசன்  
குற்றவாளிக் கூண் ல் நி த்தலாம் என்ற விதத்தில் 
ெசயற்பா கள் இ க்குமாக இ ந்தால் அ  இந்த நாட் ன் 
சட்டவாட்சிக்கு உகந்ததல்ல. இந்த நாட் ன் சட்டங்கள் 
பாரபட்சமாக—பக்கச்சார்பாக இ க்கின்றன. ேமட் க்கு  
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வாசிகைள, அதிகாரம் ெபற்றவர்கைள, அந்தஸ்தில் உயர்ந்த 
வர்கைள, பணபலம் பைடத்தவர்கைளச் சட்டங்கள் 
தண் ப்பதாக இல்ைல. ஆனால் அதிகாரமற்ற, பணபலமற்ற 
அப்பாவிகளாக இ க்கின்றவர்கள் சிறிய குற்றங்கள் 
ெசய்தா ம்  தண் க்கப்ப கின்றார்கள்.  

இந்த நாட் ல் பலர் காணாமலாக்கப்பட் க்கின்றார்கள். 
அவர்கைளப் பற்றிய விசாரைணகள் நடக்கின்றன. அந்த 
விசாரைணகளின்ேபா  சில விபரங்கள் ெவளியாகின்றன. 
எப்ப ப்பட்ட மனிதர்கெளல்லாம் அந்தப் ப ெகாைலகேளா  
அல்ல  அவர்கைளக் காணாமற்ெசய்தேலா  சம்பந்தப் 
பட் க்கிறார்கள் என்பைதப் பார்க்கின்றேபா  ஆச்சாியமாக 
இ க்கின்ற . இவர்க ம்  தைலவர்களா? இவர்களா நாட்ைட 
ஆட்சி ெசய்தார்கள்? என்ெறல்லாம் எண்ணத் ேதான் கின்ற . 
எனேவ, குற்றவியல் பற்றிய விடயத்தில் நீதித் ைற 
பக்கச்சார்பின்றி ெசயற்பட ேவண் ம். நீதித் ைற, 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நீதிைய வழங்க ேவண் ம். 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நீதிைய வழங்குகின்றேபா தான் 
நீதித் ைற மீ ம் நீதிப் ெபாறி ைற மீ ம் உள்நாட் ப் 
ெபாறி ைற மீ ம் மக்கள் நம்பிக்ைக ெகாள்வார்கள். எனேவ, 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் கண்ணீைரத் ைடக்க ேவண் ம்.  

குற்றவாளிகைளப் பா காக்கக்கூ ய விதத்தில் 
அவர்க க்கு ஆதரவாக பாாிய ஆர்ப்பாட்டங்கள் ெசய்யப்ப  
கின்றன. குற்றவாளிகைளக் ைக  ெசய்வதில் அரசாங்கம் 
அச்சம் காட் னால் எம  மக்கள் இந்த உள்நாட் ப் 
ெபாறி ைறமீ  நம்பிக்ைக இழப்பெதன்ப  நியாயமான 
தாகத்தான் இ க்கும். உங்கள் பார்ைவயில் யாேரா 
பா காக்கப்பட ேவண் ெமன்பதற்காக பாதிப் க்குள்ளாக்கப் 
பட்ட, உற கைள இழந்த எங்கள் மக்கள் அநீதிைய என் ம் 
தாங்கிக்ெகாண் க்க யாெதன்  கூறி, என  
உைரயிைன  நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.    
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට ෙපර කථා කරපු 

කථිකයන් ෙදෙදෙනක්ම ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
සම්බන්ධෙයන් කියපු නිසා මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙදෝෂාභිෙයෝගය පිළිබඳ පරීක්ෂණයට නියම ෙවච්ච කාරණා 
පිළිබඳව මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඒ පරීක්ෂණ ෙකොමිටිෙය් හිටපු 
ෙකෙනක් හැටියට පැහැදිලිව මට ෙම් කාරණය කියන්න පුළුවන්. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙජ්යෂ්ඨ විනිශ්චයකාරවරියක් ෙවච්ච ශිරානි 
තිලකවර්ධන මැතිනිය ඇතුළු ඒ සාක්ෂි දුන්නු අයෙග් සාක්ෂි අනුව 
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අගවිනිශ්චයකාර හැටියට ඉන්න 
සුදුසු නැහැ. ඒ තීන්දුව දුන්ෙන් අපි හෘදය සාක්ෂියට එකඟවයි. ඒ 
නඩුව දාන්න ෙහේතු වුණු කාරණා පිළිබඳව ෙවනම ගන්න පුළුවන්. 
නමුත්, ඒ පරීක්ෂණ සභාව ඉදිරියට ලැබුණු සාක්ෂි අනුව සාමාන්ය 
සිවිල් පුරවැසිෙයක් සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි, අගවිනිශ්චයකාර 
ධුරෙය් සිටීම සඳහා එතුමියට සුදුසුකම් තිබුෙණ් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙජ්යෂ්ඨතම විනිසුරුවරිය 
ෙවච්ච ලංකාෙව් කාෙග්ත් ෙගෞරවයට පාත ෙවච්ච ශිරානි 
තිලකවර්ධන මැතිනියෙග් සාක්ෂිය අනුව. මම ඒ කාරණය කිව්ෙව් 
එතුමිය පිළිබඳව විවිධ පශ්න ෙමතැන මතු ෙවච්ච නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මතු කරන්න හදන 
ෙදවැනි කාරණය ෙම් "හයිබිඩ් අධිකරණය'' පිළිබඳ කතන්දරයයි. 
ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා, අධිකරණ ඇමතිතුමා 
කියලා තිෙබනවා, "ෙකොයි විධියට, ෙකොයි ආකාරයට ෙලෝකෙය් 
විවිධ අය විවිධ කතන්දර කිව්වත් අෙප් රෙට් නීතිය අනුව විෙදස් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට ෙම් රටට පැමිණ නඩු අහන්න බැහැ." 
කියලා. ඒක තමයි ෙම් රෙට් ආණ්ඩුව පිළිගන්නා වූ ෙද්. ෙම් ෙද් 
කියන්න - කියන්න සටන් පාඨයක් නැති වීම නිසා ෙදෝ නැවත 
වතාවක් "හුෙසේන් කුමාරයා අරක කිව්වා.  තව කුමාරෙයක් 
ෙමෙහම කිව්වා. ඒ නිසා ෙමෙහම කරන්න" කියන එක හරි 
වැරැදියි. රටක් හැටියට, රජයක් හැටියට අපි තීන්දු කරලා 
තිෙබනවා, "විෙදස් විනිශ්චයකාරවරුන්ට නඩු අහන්න බැහැ." 
කියලා. හැබැයි, ආණ්ඩුව එෙහම කියන ෙකොට ඊෙය් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් සියලුෙදනාම ෙනොෙවයි, නමුත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
සමහර කණ්ඩායම් නිෙයෝජනය කරමින් ජිනීවා ගිය සමහර 
මහත්වරු කිව්වා, "විෙද්ශ පරීක්ෂණයක් කරන්න ලංකාවට 
එන්න." කියලා. එක්ෙකෙනක් සිංහෙයක් වාෙග් කෑ ගැහුවාට අපට 
ඇහුෙණ් "උම්බෑ" කියන සද්ෙද්. විෙද්ශ පරීක්ෂණයක් 
ෙගෙනන්න කියලා කිව්වා, ෙකොටි සංවිධානය කරපු ෙද්වල් 
ෙහොයන්න. තව ෙකෙනක් ෙකොටිෙයක් වාෙග් කෑ ගැහුවා කියලා 
ඔහු හිතුවාට අපට ඇහුෙණ් බල්ලාෙග් සද්දය. ඔහු කිව්වා, "සිංහල 
හමුදාව කරපුවා ෙහොයන්න එන්න." කියලා. ෙම් ෙදන්නාම 
ෙකොටියා, සිංහයා ෙවන්න හැදුවාට ඒ ෙදන්නාම කිව්ෙව්, "විෙදස් 
පරීක්ෂණ ඕනෑ"ය කියලා. හැබැයි, රජයක් හැටියට අපි පැහැදිලිව 
කියලා තිෙබනවා, "විෙද්ශ විනිශ්චයකාරවරුන් සම්බන්ධ වූ 
ෙදමුහුන් අධිකරණ ඕනෑ නැහැ." කියලා. ඒ හින්දා පැහැදිලිවම 
කියන්න ඕනෑ කාරණය ෙමයයි. ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසම 
ඉස්සරහ තිබුණු යුද අපරාධ කතන්දරය දැන් නැහැ. අෙප් රෙට් 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා, ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා, රණවිරුෙවෝ යුද 
අපරාධකාරෙයෝ හැටියට හංවඩු ගහන්න තිබුණු ෙයෝජනා 
කතන්දර දැන් ජිනීවාවල නැහැ. ඒක වර්තමාන රජෙය් තිෙබන්නා 
වූ රාජතාන්තික සම්බන්ධතාවන් හරහා රට ෙවනුෙවන් දිනා ගත්තු 
ජයගහණයක්. ඒක පිළිගන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට, වර්තමාන රජය තුළත් "හයිබිඩ් අධිකරණය'' පිළිබඳව 
විවිධ මතිමතාන්තර තිබුණාට ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා සහ 
අධිකරණ ඇමතිතුමා පැහැදිලිව පකාශ කරලා තිෙබනවා, "විෙදස් 
විනිශ්චයකාරවරු ඇවිල්ලා ෙමෙහේ නඩු අහන්ෙන් නැහැ." කියලා. 
තාක්ෂණික වශෙයන් යම් යම් සහෙයෝගයන් - technical 
assistance - ලබා ගැනීම සඳහා විෙද්ශයන්වල සිට පැමිෙණන 
විවිධ පාර්ශ්වයන්ෙගන් උදවු - උපකාර ගැනීම ඉතිහාසය පුරාම 
ලංකාෙව් සිදු වුණා. ඒ කාරණය සම්බන්ධෙයන් අෙප් සන්ධාන 
ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය්ත් අපි යම් යම් ෙපොෙරොන්දු දීලා 
තිෙබනවා, ජිනීවාවලදී. සන්ධාන ආණ්ඩුව එන්න ඉස්ෙසල්ලාත් 
චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් අපි ඒ 
අයෙග් සහෙයෝගය ලබාෙගන තිෙබනවා. ඒ හින්දා තාක්ෂණික 
වශෙයන් විවිධ සහෙයෝගයන් - technical assistance - ලබා 
ගැනීම සඳහා ඒ සහෙයෝගය ලබා ගත්තාට, විෙදස් 
විනිශ්චයකාරවරුන් ඇවිල්ලා ලංකාෙව් ඉඳෙගන නඩු අහන්ෙන් 
නැහැ; නඩු අහන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ කියන එක තමයි ආණ්ඩුෙව් 
ස්ථාවරය. ෙම් පිළිබඳව තවදුරටත් කථා කිරීම අවශ්ය වන්ෙන් 
නැහැ. සමහර ෙවලාවට ෙදමුහුන් අධිකරණයක් එන්ෙන් නැහැ 
කියන කාරණය තුළ එක සටන් පාඨයක් අහිමි වීම නිසා ෙපොඩි 
කනගාටුවක් සමහර අයට ඇති. නමුත්, ඒ කනගාටුව දැන් විඳ දරා 
ගන්න සිදු ෙවනවා. ෙමොකද, විෙදස් විනිශ්චයකාරවරුන් ඇවිල්ලා 
නඩු අහන්ෙන් නැහැ කියන කථාව පැහැදිලිවම කියලා තිෙබන 
තත්ත්වය තුළ. 

ඒ එක්කම මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග් ඒකාබද්ධ 
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ජිනීවාවල ගිහිල්ලා ඉල්ලුෙව් ෙමෙහේ කියන එකට පතිවිරුද්ධ ෙද්. 
ඉල්ලුෙව්, එල්ටීටීඊ සංවිධානය සම්බන්ධෙයන් ලංකාෙව් කරනු 
ලබන්නා වූ පරීක්ෂණ සඳහා විෙද්ශ මැදිහත්වීමක් කරන්න කියලා. 
අපි නම් කියන්ෙන් එල්ටීටීඊ සංවිධානය කරපු වැරදි ෙහොයන්නත්, 
හමුදාව වැරදි කර තිෙබනවා නම් ඒවා ෙහොයන්නත් විෙදස් 
විනිශ්චයකාරවරුන් ඇවිත් ෙමෙහේ නඩු අහන්න ඕනෑ නැහැ 
කියලායි. හැබැයි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සමහර උදවිය ෙමෙහේදී 
කියනවා, විෙදස් විනිශ්චයකාරවරුන් එපා කියලා. නමුත් එෙහේ 
ගිහිල්ලා ෙවන කතන්දරයක් කියනවා. අන්න ඒෙකන් තමයි 
පෙව්සම් ෙවන්නට ඕනෑ. ඊළඟ කාරණය තමයි  අතුරුදහන් වූ 
පුද්ගලයන් පිළිබඳ කාරණය. ඒ පිළිබඳව කාර්යාලයක් පිහිටුවීමට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය දුන්නා. ඒ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු 
කිරීම) කියන කාරණාවට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් සහ 
ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ ෙවලා සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයනුත් 
යම් යම් සංෙශෝධන ගැන සාකච්ඡාවට භාජනය වුණා. ඒ 
සංෙශෝධන අපි ඉක්මනටම ඒ පනතට එකතු කෙළොත් මම 
හිතනවා, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම)  පිළිබඳ  පනත තුළින් 
ඒ කාර්යාලය අපට කියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක 
කියාත්මක කළ යුතුයි.  

ෙම් රෙට් සිංහල අම්මා ෙකෙනකුෙග් දරුෙවකු අතුරුදහන් 
වුණාම ඒ දරුවා පිළිබඳව ෙහොයන්නට, දැන ගන්නට ඒ සිංහල 
අම්මාට තිෙබන අයිතිය ෙදමළ දරුෙවකු අතුරුදහන් වුණාම 
ෙහොයන්නට, බලන්නට ඒ ෙදමළ අම්මාටත් තිෙයන්නට ඕනෑ. ඒ 
අයිතියට අපි ගරහනවා නම් අපි අම්මා ෙකෙනකුෙග් කුසින් බිහිවූ 
දරුෙවකු ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා ස්ථිර වශෙයන්ම අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනතට  අවශ්ය කරන ඒ සංෙශෝධන ටික 
එකතු කෙළොත් මම හිතනවා ඒ පනත කියාත්මක කිරීම අපට 
අපහසු වන්ෙන් නැහැ කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි කථා කරන්ෙන් 
අධිකරණය ගැන. අධිකරණය ඉදිරිෙය් සියලු ෙදනාම සමානයි. 
සිංහල ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා, ෙබෞද්ධ ෙව්වා, 
කෙතෝලික ෙව්වා, ඉස්ලාම් ෙව්වා ඒ ඔක්ෙකෝම සමානයි. ඒ නිසා 
අධිකරණය ඉදිරිෙය් තිෙබන්නා වූ සමානාත්මතාව  කථා කරන අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුව ව්යවස්ථාදයකය හැටියට ව්යවස්ථා සංෙශෝධන 
හරහා ෙහෝ අලුත් ව්යවස්ථාවක් හරහා ෙහෝ ෙම් රෙට් සියලුම 
ෙදනාට සාධාරණ සමාජයක් තුළ ජීවත් ෙවන්නට අවශ්ය අවස්ථාව 
ලබා ෙදන්නට ඕනෑ.  මම හිතනවා,  ඉතාම ඉක්මනින් ජනතාවට 
ඕනෑ කරන විධියට ඒ අවශ්ය කරන ව්යවස්ථා සංෙශෝධන 
කියාවලිය සම්මත කර ගන්න පුළුවන් පාර්ලිෙම්න්තුවක් තමයි 
දැන් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ තුෙනන් ෙදකකට වැඩි බලයක් සහිත එකඟතාවක් තිෙබනවා.   
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම සඳහා,  ෙම් රෙට් 
ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාවට දහතුන් වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා කරන්නා වූ ඒ බලය ෙබදීම කියන 
කාරණය හරහා යම් යම් කාරණා කරන්නට තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් සහිත  එකඟතාවක්  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
තිෙබනවා. නැවත ෙමොන මැතිවරණ කමය ආවත් ඉදිරිෙය්දී  ඒ 
තුෙනන් ෙදෙක් බලය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් ෙවලාෙව් අපි ෙදමළ භාෂාව කථා කරන්නාවූ ජනතාවට 
අවශ්ය කරන්නා වූ යම් යම් බලයන්, මුළු ලංකාවම කෑගසා 
ඉල්ලන අලුත් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ කමය  යනාදී ෙද්වල් ෙම් 
තුෙනන් ෙදකක බලය තිෙබන ෙවලාෙව් සම්මත කර ගත යුතුයි. 
එෙසේ නැත්නම් ෙම් රෙට් අනාගත පරම්පරාවටත් අපි කරන්ෙන් 
මහත් වූ අපරාධයක්. ඒ නිසා තුෙනන් ෙදකක බලයක්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ සඳහා එකඟත්වයක් තිෙබන ෙවලාෙව් ඒ 

කාරණා කටයුතු පිළිබඳ  කියාත්මක ෙවමින් ජනමත විචාරණයක් 
සඳහා යන්නට ව්යවස්ථා සංෙශෝධන තිෙබනවා නම් අපි ඒවා 
සාකච්ඡා කරමු. හැබැයි, ඒ සාකච්ඡාව කරනෙකොට දැනට අපට 
සම්මත කර ගන්න පුළුවන් ෙද්වල් එෙහම පිටින්ම පැත්තකට 
දාලා ජනමත විචාරණයක් ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත් කරන්න 
පුළුවන් ටිකත් කරගන්න පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුෙණොත් 
ෙමොකද, ෙවන්ෙන්? නැවත වරක් ෙම් සියලු ෙද්ට අකුල් ෙහළන 
අර ජාතිවාදී, ආගම්වාදී, වැඩවසම්වාදී විෂබීජ පතුරුවන අයෙග් 
උගුලට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි සියලු ෙදනා හසු වුණා ෙවනවා.  
නැවත වරක් ජාතිවාදය, ආගම්වාදය උලුප්පාෙගන ෙම් රෙට් 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු ජනතාවට සමානව සලකන්න 
පුළුවන් ව්යවස්ථාවක් ෙගොඩනැගීෙම් කාර්ය භාරයට බාධා 
පමුණුවන්නට විවිධාකාරෙය් කාරණයන් සිද්ධ ෙවන බව අපට 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අන්න ඒ නිසා මම ෙම් ගරු සභාෙවන් ඒ 
ගැන සිතා බලන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.   

අධිකරණය දිහා බලන්න. විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් නඩුව 
ෙදස බලන්න. ඒ නඩුව සාමාන්යෙයන් මහාධිකරණෙයන් ඇප 
ෙදන නඩුවක්. හැබැයි, ඇප දිය හැකි නඩුවකට ඇප ෙනොදීම හරහා 
තමන්ෙග් නඩු තීන්දුව ෙවනස් කර ගන්න දැන් උපවාස කරනවා. 
උපවාසයකින් නඩු තීන්දුව ෙවනස් කර ගන්න බැහැ. අපි කවුරුත් 
දන්නවා, නඩු තීන්දුවක් ෙවනස්කර ගන්න ඕනෑ ඉහළ 
අධිකරණයකට ගිහිල්ලා බව. එතෙකොට මට සාධාරණ සැකයක් 
මතුෙවනවා, ඇප දිය හැකි ෙම් නඩුෙව් ඇප ෙනොදුන්ෙන් යම්කිසි 
ආකාරයක ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඇති ෙවච්ච  කුමන්තණයක 
පතිඵලයක් නිසාද කියලා. ඇප ෙනොදුන්නාම උපවාස ආරම්භ 
ෙවනවා; උපවාසය එක්ක තව උපවාස එනවා; ඒ උපවාසය මතින් 
තවත් ජාතිවාදීන් ෙම්කට එකතු ෙවනවා; ආගම්වාදීන් එකතු 
ෙවනවා; ආණ්ඩු විෙරෝධයක් මතු ෙකෙරනවා. ඒ නිසා අපි 
පෙව්සම් ෙවන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් රට තුළ එවැනි කියාදාම 
සිද්ධ ෙවනවා.  අධිකරණ පද්ධතිෙයන් ෙදන්නා වූ තීන්දු 
ෙද්ශපාලන කියාවලිය, උපවාස යනාදිය හරහා ෙවනස් කර 
ගැනීමට යම් යම් ආකාරෙය් කියාදාමයන් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ 
මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරතුමාට පැහැදිලිවම ඇප ෙදන්න තිබුණ 
බව මා පිළිගන්නවා.  ඇප ෙනොදීම වැරදියි. හැබැයි, ඒ වැරැද්ද 
නිවැරදි කර ගන්නට ඕනෑ උපවාස කරලා ෙනොෙවයි. ඒක නිවැරදි 
කර ගන්න තිෙබන්ෙන් ඊට ඉහළ අධිකරණයකට ගිහිල්ලායි. ඒක 
ෙනොදැන ෙනොෙවයි, උපවාසය ආරම්භ ෙවන්ෙන්.  

ඒ උපවාසෙය්දී දැකපු ෙවන ෙවන මතු වන්නා වූ ෙද්ශපාලන 
ෙපළ ගැහීම් දිහා බැලුවාම මට සැකයක් මතුවනවා, ඇප ෙනොදීම 
කියන කාරණය සිද්ධ වුෙණ් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සම්බන්ධයක් මතද, 
එෙහම නැත්නම් ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කිරීම සඳහා 
වූ ෙවනත් පාර්ශ්වයක සම්බන්ධයක් මතද කියන කාරණය 
පිළිබඳව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවක් තමයි තිෙබන්ෙන්. විවිධ පශ්න කාරණා මැද්ෙද් මාත් 
එක්කත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුන් ගැෙටන 
අවස්ථා තිබුණත්, අපට එකඟ වන්න පුළුවන් අවස්ථා 
ගණනාවකුත් තිෙබනවා. ඒ තමයි, තුෙනන් ෙදකක බලයක් 
තිෙබන තත්ත්වය තුළ ෙදමළ භාෂාව කථා කරන්නා වූ ජනතාවට 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට වන්නා වූ බලය ෙබදීම් පදනම් කර ගත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්, අලුත් මැතිවරණ කමයක් කියන 
කාරණා ඉස්සරහට තබා ෙගන ඒ අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙගොඩ නැඟීෙම් කර්තව්යයට යෑම. එෙහම යනෙකොට අධිකරණ 
ක්ෙෂේතය තුළ යම් යම් ගැටලු තිෙබනවා නම්, ඒවාත් නිවැරදි කර 
ගනිමු. ඒවා නිවැරදි කරන ගමන් ජන මත විචාරණයක් සඳහා 
අවශ්ය කරන්නා වූ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන පිළිබඳව වූ 
කතිකාවත් කර ෙගන යමු. එෙහම නැත්නම්, ජන මත විචාරණය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියන කාරණය ෙපන්වමින් අර බහුතරයක් වූ කාරණා යටපත් කර 
ගැනීෙම් කුමන්තණ සිද්ධ වන බව මට ෙපෙනනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අන්න ඒ පිළිබඳවත් අෙප් අවධානය ෙයොමු විය 
යුතුයි කියන කාරණය මතු කරමින් ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
 
[අ.භා. 5.18] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අද ඉතාමත්ම වැදගත් 
මාතෘකාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරන්න ෙයදිලා 
තිෙබනවා. අධිකරණය සම්බන්ධෙයන් ගන්නා යම් කිසි ෙවනස් 
කිරීම් සහ තීන්දු තීරණ සම්බන්ධව තමයි අද අපි සාකච්ඡා 
කරන්ෙන්. ෙමතැනදි අපි විෙශේෂෙයන්ම අවෙබෝධ කර ගන්න 
ඕනෑ, අෙප් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිය සහ නීතිය අතීතෙය්දී 
හැසිරුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන්.  

සමහර අය කථා කරනවා, අධිකරණයට අත ෙපවීම් ගැන, 
එෙහම නැත්නම් අධිකරණයට තර්ජනය කිරීම්, එෙහම නැත්නම් 
අධිකරණය ෙවනත් පාර්ශ්වයක් විසින් හැසිරවීම සම්බන්ධෙයන්. 
හැබැයි, ෙම්වා කථා කරද්දි එතුමන්ලා කණ්ණාඩියක් ළඟට 
ගිහිල්ලා බලන්න ඕනෑ, අධිකරණයට අත ෙපව්ෙව් කවුද, අද 
අධිකරණය ස්වාධීනද, නැද්ද කියලා. අද පැහැදිලිව වර්තමාන 
ආණ්ඩුව -අපි- අධිකරණයට කිසිෙසේත්ම ඇඟිලි ගැසීමක් ෙනොකර 
සාධාරණ ෙලස ෙම් රෙට් ජීවත් වන සෑම ජාතියකටම, සෑම 
ආගමකටම, සෑම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකටම තමුන්ෙග් අදහස් ෙම් 
රෙට් ජනතාව ෙවත ඉදිරිපත් කරමින් නිදහෙසේ ජීවත් වන්න අවශ්ය 
කරන පරිසරය සකස් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, එතැනදී වැරදි 
කරන මිනිසුන්ට -ෙහොරකම් කරපු අයට, දූෂණ කරපු අයට, වංචා 
කරපු අයට- දඬුවම් ෙදන එක නතර කිරීම රෙට් අධිකරණය 
ස්වාධීනයි කියන එකට එකතු වන්ෙන් නැහැ. අධිකරණය ස්වාධීන 
වුණා කියලා ඒක නතර වන්ෙන් නැහැ. දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
අධිකරණය ගැන කථා කරද්දි; අධිකරණෙය් තිෙබන අෙප් පනත් 
ෙකටුම්පත් ෙහෝ ඒ සම්බන්ධව ඇති ෙවනස් කිරීම් ගැන කථා 
කරද්දි අධිකරණය විසින් අද සිරගත කරලා තිෙබන සමහර අය 
පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද ටික තමුන්ෙග් කරට 
අරෙගන සමහර අය කථා කරනවා. අද ෙපොදු විපක්ෂෙය් හැම 
ෙදනාම කථා කෙළේ විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා පිළිබඳවයි.  

අපි පැහැදිලිව කියනවා,  ෙම් ආණ්ඩුව පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලන සිරකාරෙයෝ නැහැ කියලා. ෙද්ශපාලනෙය් 
සිරකාරෙයෝ ඉන්නවා නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 
225ෙදනාම එළියට බැහැලා ඒකට ෙපනී සිටින්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ 
ෙද්ශපාලන සිරකාරෙයෝ සිටිෙයොත් පමණයි. හැබැයි, අද 
ෙද්ශපාලන සිරකාරෙයෝ නැහැ. විමල් වීරවංශ මැතිතුමා 
ෙද්ශපාලන සිරකාරෙයකු ෙනොෙවයි. විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් 
වැරදි ටික අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා ස්වාධීනව අධිකරණය 
ඒවා විමර්ශනය කරලා ඒ අවශ්ය කටයුතු තමයි සිද්ධ කරලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම්, ෙපොලීසිය සහ ඒකට සම්බන්ධ වුණු 
අනිකුත් ආයතන ටික ඒ කරුණු කාරණා ටික හරියට අරෙගන 
දුන්නාට පස්ෙසේ අධිකරණය ඒක කියාත්මක කළ යුතු වනවා. 
එෙහම නම්, ෙමතැන වරපසාද පාවිච්චි කරමින් කථා කරන එක 

ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. අධිකරණෙය් වැරැද්දක් තිෙබනවා නම්, 
එෙහම නැත්නම් වැරදි තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා නම්, ඒ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න අධිකරණෙයන්ම අවස්ථාව දීලා 
තිෙබනවා. එෙහම නම්, ඒ අවස්ථාව අරෙගන අධිකරණයට 
ගිහිල්ලා කථා කරන්න ඕනෑ. කථා කරලා අධිකරණෙයන් ෙම් 
පහසුකම ලබා ගන්න ඕනෑ. 

හැබැයි, ෙමොනවාද කරන්ෙන්? අර විලි ලජ්ජා නැති වැඩ ආපහු 
කරනවා. හිර ෙගදර ගිහිල්ලාත් කන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා. කවුද 
දන්ෙන්, හිර ෙගදරදී කන්ෙන් නැතිව ඉන්නවාද කියලා? හිර 
ෙගදරදී කන්ෙන් නැතිව ඉන්නවාද කියලා කවුරුත් දන්ෙන් නැහැ. 
එදා විමල් වීරවංශ මහත්මයා එළිෙය්දී ඔය වාෙග් කන්ෙන් නැතිව 
හිටි ෙව්ලාෙව් හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගිහිල්ලා ෙහොෙරන් කැව්වා. 
එෙහම නම් අද හිර ෙගදරත් සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඔය කාරණාව තමයි. 
එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 
හැටියට රෙට් ජනතාවට ෙපන්වන්න ඕනෑ, අපි ෙමොනවාද 
කරන්ෙන් කියන එක. අපි විනිවිදභාවෙයන් යුතුව ජනතාව සමඟ 
කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ජනතාවට තවත් ෙමෝඩ පාට් දාමින්, 
ජනතාව මුළා කරන්නට උත්සාහ කරමින් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
කරන්ෙන් සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුවම අෙගෞරවයට ලක් කිරීමයි. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරයත් අෙගෞරවයට පත් කරනවා. එම නිසා  
නීතිය සම්බන්ධෙයන්, අධිකරණය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරනවා නම් තවදුරටත් පරණ, පරඬැල් කමෙව්ද ෙනොෙවයි, හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ඒ ෙහොර නඩය කළ ෙද්වල් කිරීම 
ෙනොෙවයි  අප කළ යුත්ෙත්.  

අද රෙට් තිෙබන ස්වාධීන අධිකරණයත් සමඟ, ස්වාධීන නීති 
පද්ධතියත් සමඟ, අද ෙම් රෙට් හැම ෙකෙනකුටම ලැබිලා තිෙබන 
අයිතිවාසිකම් සමඟ විනිවිදභාවයකින් යුතුව අපි ජනතාවට වැඩ 
කරන්නට ඕනෑ. මම ඒ කාරණය විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට 
කැමැතියි. ෙමොකද ෙහේතුව? මම ෙම් සභාෙව්දී දැක්කා, වැදගත් 
මාතෘකාවක් ගැන කථා කරන්නට තිබියදී ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු 
ෙවනත් ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් කිඹුල් කඳුළු ෙහළන අන්දම. 
එතෙකොට අපටත් සිද්ධ ෙවනවා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අෙප් 
වටිනා කාලය කැප කරලා ඒකට උත්තර ෙදන්නට. ඒකට උත්තර 
ෙදන විට රෙට් ජනතාවට නීති සම්බන්ධව, අධිකරණය සම්බන්ධව 
වැදගත් ෙතොරතුරු ටික ලැෙබන්ෙන් නැහැයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. ඒක අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට කරන අසාධාරණයක් 
විධියට මම දකිනවා. මම විශ්වාස කරනවා, මින් පසුවවත් ෙම්වා 
කථා ෙනොකර, ඕපාදූප කථා ෙනොකර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
අදාළ ෙද් කථා කරයි කියලා. කාලය ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
[අ.භා. 5.24] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පනත් ෙකටුම්පතක් ඇතුළු 

නියමයන් කිහිපයක් අනුමත කිරීෙම් විවාදයට සම්බන්ධවීමට 
අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධෙයන් මම සතුටු ෙවනවා.  

අපරාධ අවම කිරීම සම්බන්ධෙයන් සහ නීතිෙය් ආධිපත්ය 
පිළිබඳව අපි ෙබොෙහෝ ෙද් කථා කළා. මම කියන්නට කැමැතියි, 
ෛනතික කාරණා පිළිබඳව කථා කරනවාට වඩා අපි ෙම් 
ඉතිහාසය පුරාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සුවිෙශේෂ කාලයක් ගත්ෙත් 
නීතිෙය් ආධිපත්ය ගැන කථා කරන්නටයි. අදත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩි කාලයක් ගත්ෙත්, නීතිමය කරුණුවලට 
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වඩා, විෂයට අදාළ කරුණුවලට වඩා "නීතිෙය් ආධිපත්ය නැහැ, 
සාධාරණත්වයක් නැහැ, ෙම් සාධාරණයත්වය අෙප් කාලෙය් 
විතරද, මීට කලින් ෙමෙහම සාධාරණත්වයක් තිබුණාද, එෙහම 
ඒවා මීට කලින් වුෙණ් නැද්ද?" වාෙග් කරුණු ෙදපැත්තට හරවා 
ෙගන කථා කිරීමටයි. රටක ශක්තිමත් නීති පද්ධතියක් තිබිය 
යුතුයි, සිවිල් අධිකරණෙය් ෙහෝ ෙව්වා, ඒ නීතිය මානුෂීය ෙවන්නට 
ඕනෑ. ඒ මානුෂීය නීතිය සකස් ෙවන්නට ගන්නා වූ ෛනතික තීන්දු 
පිළිබඳවත්, අධිකරණයට නීතිමය කටයුතු ෙගන යන කියාවලිය 
පිළිබඳත් විශ්වාසයක් රෙට් ජනතාවට ඇති ෙවන්න ඕනෑ.   

අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
සමහර කරුණු ගැන කථා කළා; සමහර ෙතොරතුරු ගැන කථා 
කළා. අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව කරෙගන යන රහසිගත 
පරීක්ෂණ ෙම් විධියට රටට ෙහළිදරවු ෙවනවා නම් අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සාධාරණ විධියට පරීක්ෂණයක් 
කරනවා කියන කාරණය පිළිබඳව අපි නිගමනයකට එන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි, අෙප් රෙට් නීතිය ෙකතරම් 
ෙකටුම්පත් කර තිබුණත්, නීතිය පසිඳලීෙම් කියාවලිෙය් මූලික 
සංස්ථාවල ඉඳලා අප ඉතාම නිවැරදිව, පිරිසිදුව, 
පාරදෘශ්යභාවෙයන්, විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව කටයුතු කරන්ෙන් 
නැත්නම් නීතිය වල් වදින බව. දණ්ඩනයන් ගැන අපි ෙකොච්චර 
කථා කළත්, ෛනතික විධිවිධාන ගැන ෙකොච්චර කථා කළත් ෙම් 
තිෙබන දඬුවම් ගැන මිනිස්සු විශ්වාස කෙළේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව 
අපට ඉතිහාසෙය් අත් දැකීම් තිෙබනවා. උතුෙර් අරගළ කළ දවිඩ 
තරුණෙයෝ පපුෙව්, බෙඩ් ෙබෝම්බ බැඳෙගනයි සටන් කෙළේ;  සිය 
දිවි නසා ගනිමිනුයි සටන් කෙළේ. ඔවුන් දන්නවා, ඔවුන්ට අත් වන 
ඉරණම ගැන. ඒ නිසා එෙහම ඒවා නීතිෙයන් නවත්වන්න බැහැ. 
ෙම් ෛනතික කියාවලිය, ෙම් පාලන ස්වරූපය, ෙම් මූලික රාමුව 
අපට යුක්තියක් ඉෂ්ට කරන්ෙන් නැහැයි කියලා යම් කිසි 
අවිශ්වාසයක් ඇති වුෙණොත්, -ඇත්ත වශෙයන්ම ඒවා ෙකෙරහි 
අවිශ්වාසයක් ඇති වුණාම - අපි ෙකොච්චර අණ පනත් සකස් කළත් 
ඔවුන් ඒවා තුළ රඳවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.   

දැන් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, වැලිකඩ 
බන්ධනාගාරය ඉදිරිපිට උද්ෙඝෝෂණයක් කරන්න යාමට එෙරහිව 
අධිකරණෙයන් නිෙයෝගයක් ගත්තාය කියලා කියන  කාරණාව 
අසත්යයක් කියලා. ෙම්ක ලංකාදීප ඊ-නිව්ස්වලින් ආපු ෙතොරතුරක්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒක අසත්යයක්  ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක තමයි මම ෙම් කිව්ෙව්. ඔබතුමා කියන නිසා අපි ෙම්ක 

පිළිගන්නවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් news එක තුළම, ෙම් 
පචාරණය තුළම මහා බරපතළ ආන්ෙදෝලනාත්මක තත්ත්වයක් 
මතු ෙවලා තිෙබනවා ෙන්.  ෙම් පිළිබඳව නිෙයෝගයක් ගත්තා නම්, 
නිෙයෝගයක් දුන්නා ෙහෝ ෙනොදුන්නා ෙහෝ,  අධිකරණයට 
ෙතොරතුරක් වාර්තා කළා නම් - ෙම් උසස්  ෙපොලිස් නිලධාරිවරු 
ඉන්නවා. ඒ අයෙගන් අහලා තමයි ඔබතුමා නිෙයෝගය දුන්ෙන්.- 
ඇත්ත වශෙයන්ම එෙහම කරුණක් තිෙබනවා නම්, අධිකරණයට 
එෙහම වාර්තාවක් ඉදිරිපත් ෙවනවා නම් ඒ පාර්ශ්වකරුවන්ෙගන් 
ෙතොරතුරු විමර්ශනය කරන්න ඕනෑ. එෙහම ෙතොරතුරු වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් ෙනොවුණා නම් ඒක ෙවනම කාරණාවක්. හරි 
විමර්ශනයකින් පසුව තමයි අධිකරණයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 

ෙවන්න ඕනෑ. අද අපි දකිනවා, අධිකරණය ඉදිරියට යන සමහර 
පුංචි නඩු පිළිබඳව අධිකරණ කියාවලිෙය්දී ෙපොලීසිෙය් ෙතොරතුරු 
වාර්තා මත තමයි විනිශ්චයකාරවරයා තීරණය ගන්ෙන් කියන 
කාරණය.  

මෙහස්තාත්වරයකුට තිෙබන බලය මත විමර්ශනය පිළිබඳව 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් වන වාර්තාවල සත්ය අසත්යතාව අනුව 
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව තීන්දුවක් ගත හැකි වුවත්, ෙපොලීසිය 
ෙදන වාර්තා මත පිහිටා සමහර තීරණ ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි 
බන්ධනාගාරවල තදබදය වැඩි. අපි ෙම්ක අත් දැක්කා.  ෙපොලීසිය 
කිව්ෙවොත් දින 14කට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන්නය කියලා 
ඇස් ෙදක පියා ෙගන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරනවා. ඒ නිසා 
මම, ෙමවැනි සමාජ කමයක් ඇතුෙළේ  නීතිෙය් සාධාරණත්වය 
අෙප්ක්ෂා කරන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි කියන එක කියන්න 
කැමැතියි. ෙමොකද, විධායක බලතල තිෙබන, ඒකට හුරු වී සිටින, 
ඒවාට යට වුණු සමාජ කමයක් ඇතුෙළේ ඒවා පලා ෙගන, පුපුරා 
ෙගන ඒකට එෙරහිව යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න සූදානම්ය කියන අය 
ෙලෙහසිෙයන් ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් නැහැ. ඒක අපි පසු ගිය කාලය 
පුරාම දැක්කා; අදත් දකිනවා. ඒක එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. 
එක්ෙකෝ ධනයට හා බලයට යට ෙවනවා. අෙප් අධිකරණ 
පද්ධතිය වුණත් එෙහමයි, ධනයට හා බලයට යට ෙවනවා. අදත් 
සමහර කාරණාවලට අපි මුහුණ ෙදනවා ෙන්. ඒ නිසා ෙම් සමාජය 
පජාතන්තීකරණය කරන පමාණයට තමයි අපට නීතිෙය් ආධිපත්ය 
රකින්න ෙවන්ෙන්. එෙහම නැති වුෙණොත් රෙට් බලය මාරු ෙවන 
ෙකොට ඒ ෙද්ශපාලන බලවතුන්ෙග් වුවමනා එපා කම් තුළ, එෙහම 
නැත්නම් ආර්ථික බලයන් තුළ පහළ අධිකරණයක ෙගන යන 
නඩු කියාවලිෙය් ඉඳලාම යුක්ති සහගතභාවයක් 
ෙගොඩනැ ෙඟන්ෙන් නැහැ.  

දැන් අධිකරණය නඩු අහනවා; පාතාලෙය්ත් නඩු අහනවා. 
සමහර ඉඩම් නඩු, සමහර පශ්න උසාවියට යන්න ඉස්ෙසල්ලා 
පාතාලෙයන් විසඳන හැටි අපි දැකලා තිෙබනවා. පශ්නය කියලා 
එක දුරකථන ඇමතුමයි ෙදන්ෙන්, විසඳුමක් ලැෙබනවා. අද 
සමාජය තුළ ෙමෙහම අලුත් තත්ත්වයක් නිර්මාණය ෙවමින් 
තිෙබනවා. ෙම්ක අද-ඊෙය් නිර්මාණය වුණු එකක් ෙනොෙවයි. අප  
ෙම්ක පසුගිය කාලය පුරාම අත් දැක්කා. අද ඒ වාෙග් චරිතවලට, 
එවැනි කියාවන්වලට උත්තරයක් නැහැ. සාක්ෂිකරුවන් භය නිසා 
නඩුවක සාක්ෂියක් ෙදන්න යන්ෙන් නැහැ. මිනිස්සු තර්ජනයට 
භයයි; ජීවිතයට අනතුරක් ෙවයි කියලා භයයි. මිනිස්සු තමන්ෙග් 
ජීවිතයට ආදෙරයි. අද කප්පම් ගන්න උස්සාෙගන යන්න ඕනෑ 
නැහැ; දුරකථනෙයන් කප්පම් ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඕක 
තමුන්නාන්ෙසේට සරල ෙදයක්. ඔබතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් 
මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඒවා ඕනෑ තරම් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙව්ලාව ඉක්ම යනවා. අපට තිෙබන්ෙන් 

සීමිත කාලයක්. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් වාෙග් අපරාධ කරන සමහර අයෙග් චරිත අද මහා ෙලොකු 

වීර චරිත බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ දක්වා ඔවුන් ඒකට 
ෙපළෙඹනවා. ඊළඟ පරම්පරාවට ෙපන්වන්ෙන් ෙම්ක මහා 
ශක්තිමත් වීර චරිත විධියටයි. මාධ්යකරණයත් ඒ තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි සමාජ පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් කියාවලියක් 
ෙගොඩ නගන්ෙන් නැත්නම්, අපි ෙම් පුනරුත්ථාපන කියාවලිය 
සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් නැත්නම්, බන්ධනාගාර තුළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සිටින මිනිස්සු නිවැරැදි කරන්න පුනරුත්ථාපන කියාවලියක් 
ඉස්සරහට ෙගනියන්ෙන් නැත්නම්, අපි දඬුවම ගැනම බලනවා 
නම්, මිනිස්සුන්ෙග් මනස නිරවුල් කිරීමට අවශ්ය සංෙව්දී පරපුරක් 
හදන්න සාහිත්ය හා කලාව පෙයෝජනයට ගන්ෙන් නැත්නම්, රට 
තුළ පජාතන්තවාදීකරණයක් නිර්මාණය ෙවන්ෙන් නැත්නම් 
ෙම්වා නිකම් නීති ෙපොතට පමණක් සීමා ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට පසු ගිය 

කාලෙය් ඔබතුමා හුඟාක් කටයුතු ඉටු කළා. මිනිස්සුන්ෙගන් 
පළිගන්න නීතිය ෙයොදා ගන්ෙන් නැතිව, -ඇත්ත වශෙයන්ම නීතිය 
පළිගැනීම සඳහා ෙනොෙවයි- නීතිය අනුව රටක මිනිස්සුන්ෙග් ජන 
ජීවිතවලට ආදර්ශයක් ලැෙබන චරිත නිර්මාණය කරන්න අවශ්ය 
වන විධියට හැඩහුරුව හදන්න කියා කරන්න කියලා ඉල්ලා 
සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. 
 
 

[අ.භා. 5.34] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු 

චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ කථා කරන්න 
ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අද ඉතාමත්ම වැදගත් නීති 
පනත් ෙකටුම්පතක් සහ නියමයන් ෙදකක් පිළිබඳවයි අපි කථා 
කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණයම අල්ලා 
ෙගන ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ගණනාවක් තමන්ෙග් 
අ ෙඳෝනාව ෙමොර ගා කියපු හැටි අපි දැක්කා. තමන්ෙග් අ ෙඳෝනාව 
රෙට්ම අ ෙඳෝනාවක් බවට පත් කරන්න දරපු උත්සාහයක් චන්දසිරි 
ගජදීර මන්තීතුමාෙගනුත් අපි දැක්කා. මම වනලා ගහන්ෙන් 
නැතිව ෙකළින් කිව්ෙව්. කවුද දැන් පාතාලෙය් නඩු අහන්ෙන්, 
කවුරු ෙවනුෙවන්ද නඩු අහන්ෙන්, ෙමොන ඇමතිවරයාද, ෙමොන 
රාජ්ය නායකයාද දැන් පාතාලය ෙමෙහයවන්ෙන් කියලා වනලා 
ගහන්ෙන් නැතිව ෙකළින් ගැහුවා නම් තමයි වටින්ෙන් ගරු 
මන්තීතුමා. අරමුණක් නැතිව වනලා මුළු වැලම burst ෙවන්න 
ගහන්න එපා. ඉලක්කගත කරලා ගහන්න.  

 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙපෙනන්ෙන් වැෙනන ඒවා විතරයි. 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
වැෙනන ෙකොට තමයි ෙප්න්ෙන්. නිකම්ම තිෙබන ෙකොට 

ෙප්න්ෙන් නැහැ ෙන්. වැෙනන ෙකොට තමයි ෙප්න්ෙන්. ඒ නිසා 

වනලා ගහන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. මිනිස්සු මුලා 
කරන්න වනලා ගහන්න එපා, ෙකළින් කථා කරන්න. ඔබතුමා 
මෙග් කාලය නාස්ති කරන්න එපා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, දැන් අෙප් උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමාත් 
එතුමාෙග් අ ෙඳෝනාව ෙමොර ගා කිව්වා. එතුමා කිව්වා, 

 

"දුන්න දුනු ගමුෙව්   

ඊතල කිතලගමුෙව්  

රාල  මීගමුෙව්  

මුෙවක් ඇ ඬුවයි සබරගමුෙව්" කියලා.  

අද අධිකරණය එක තැනකලු; බන්ධනාගාරය තව තැනකලු; 
ෙපොලීසිය තවත් තැනකලු කියලා උන්නැෙහේ  ෙලොකු අ ෙඳෝනාවක් 
නැඟුවා. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් ඔය දුන්නයි, ඊතලයයි, මුවයි, 
ෙකෙට්රියයි, ෙපොරවයි, ෙසේරම තිබුෙණ් හම්බන්ෙතොට. 
මැදමුලෙන් තමයි ඕවා තිබුෙණ්. මුවා ඇඬුෙව් සබරගමුෙව් 
ෙනොෙවයි, මුවා ඇඬුෙවත් මැදමුලෙනයි. එතෙකොට ඔය 
ගම්මන්පිල මහත්තයලා අහු මුළුවල රිංග රිංගා හිටියා. ඒ කාලෙය් 
මුවා ඇඬුෙව්ත් සබරගමුෙව් ෙනොෙවයි, මුවා ඇඬුෙව්ත් මැදමුලෙන් 
කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් බන්ධනාගාරය, අධිකරණය, 
ෙපොලීසිය, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන ආයතන අමාත්යාංශ 
හතරක් යටෙත්යි තිබුෙණ්. අධිකරණය තිබුෙණ් අධිකරණ 
අමාත්යාංශය යටෙත්, බන්ධනාගාරය තිබුෙණ් පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශය යටෙත්, ෙපොලීසිය 
තිබුෙණ් රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
යටෙත්.  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිබුණා. ඒකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට අවශ්යයි. නිකම් මැරිලා ඉපදිලා වාෙගයි 
දැන් ෙම් අය කථා කරන්ෙන්. "ෙම්  රජය නීතිය හසුරුවනවා; 
නීතිය නවනවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, අධිකරණය සර්ව 
බලධාරි ෙවලා අපට හිරිහැර කරනවා; අපිව පා ගාෙගන ඉන්නවා" 
කියන මතය තමයි ෙම් ඔප්පු කරන්න හදන්ෙන්. විමල් වීරවංශ 
මහත්මයා අධිකරණ කියාවලියක යම් දඬුවමක් විඳිමින් ඉන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම තවත් ෙලොකු ෙචෝදනාවක් නඟනවා, රණවිරුෙවෝ 
දඩයම් කරන්න හදනවා කියලා. ඒ වා ෙග්ම කියනවා, ෙම් රජයට 
විරුද්ධව කථා කරන ෙද්ශපාලනඥයන් මර්දනය කරන්න 
හදනවා, ඒ සඳහා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, නීතිය, අධිකරණය, 
ෙපොලීසිය ආදී සියල්ල උපෙයෝගි කර ගන්නවා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම යම් කිසි වැරැද්දක් කළා 
නම් මම ෙද්ශපාලකෙයක්ද, මන්තීවරෙයක්ද, යුද හමුදාෙව් ෙසේවය 
කළ අෙයක්ද, ෙදොස්තර ෙකෙනක්ද, ෙකොන්ෙදොස්තර ෙකෙනක්ද 
කියන එක අදාළ නැහැ. යම් ෙකෙනක් යම් කිසි වැරැද්දක් කළා 
නම් අධිකරණය, නීතිය හමුෙව් සර්ව සාධාරණ විය යුතුයි. ඒ නිසා 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා වැරැද්දක් කළා නම් විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා ඒකට දඬුවම් විඳින්න ඕනෑ. ෙදොස්තර ෙකෙනක් 
වැරැද්දක් කළා නම් ෙදොස්තර ඒකට දඬුවම් විඳින්න ඕනෑ. 
ෙකොන්ෙදොස්තර ෙකෙනක් වැරැද්දක් කළා නම් ෙකොන්ෙදොස්තර 
ඒකට දඬුවම් විඳින්න ඕනෑ. 

"රිවිර" පත්තෙර් හිටපු පධාන කර්තෘ උපාලි ෙතන්නෙකෝන් 
මහත්මයාට පහර දීපු සැකකරුවන් එතුමා හඳුනා ෙගන ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් කළා, ඒ අය යුද හමුදාෙව් පිරිසක්ය කියලා. එතෙකොට 
ඒක ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙමෙහයවූවක්ද? ආණ්ඩුෙව් සැලැස්මක්ද? 
අධිකරණ කියාවලිය තුළ සැකකරුවන් හඳුනා ගැනීම ආණ්ඩුෙව් 
ෙමෙහයවීමක් ෙනොෙවයි. 

985 986 

[ගරු චන්දසිරි ගජදීර  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.   
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම මම ෙම් කාරණයත් 

කියන්න ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් ෙබෞද්ධ ආගම අනුව අපි "මුසාවාදා 
ෙව්රමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි" කියලා සමාදං ෙවනවා. එෙහම 
සමාදං ෙවලා අපි අතින් ඒ සිල්පදය කැඩුණාම -අසත්ය කිව්වාම- 
බුද්ධාගෙම් කියනවා, අහවල් තැනට යනවා, අපාෙය් යනවා, කටු 
ඉඹුෙල් නග්ගනවා, ෙලෝ දිය හැළිෙය් දමනවා කියලා. හැබැයි ෙම් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කණ්ඩායමක් දිගින් දිගටම අසත්ය 
පකාශ කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා බැඳුම්කර සිද්ධියට අදාළව අසත්ය පකාශ කරන්න 
ගිහිල්ලා -පච කියන්න ගිහිල්ලා- සවුත්තු ෙවලා ආපසු ආවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට තත්ත්පර තිහක කාලයක් ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අද ෙවලාව පිළිබද පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඊෙයත් ෙම් කාරණය මතු 

කරන්න හැදුවා. එදා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා උම්බෑ කියලා, 
තප්ஸපුලාලා 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

එළියට ගියාට පස්ෙසේ ජයන්තිපුර රථගාෙල් මාධ්ය හමුවක් 
පැවැත්වූවා. ඒ මාධ්ය හමුෙව්දී ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 
කිව්වා, 1997 වසෙර්දී "ආෙවොත් කරු-පායයි හිරු" කියා කියපු 
කාලෙය්දී එතුමා ආනන්ද විද්යාලයට යන ෙපොඩි ෙකොලු ගැටෙයක් 
කියලා. බලන්න, ෙම් පච කියන හැටි. 1957 වසෙර් ඉපදුණු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම එෙහම කිව්වාම මම ගණන් හදලා බැලුවා. 1997 
වසර ෙවද්දී ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාට අවුරුදු 38යි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
එකල අවුරුදු 38ක් වුණු ඒ හාදයා කිව්වා, 1997 වසෙර්දී 

"ආෙවොත් කරු-පායයි හිරු" කියා කියපු කාලෙය්දී එතුමා ආනන්ද 
විද්යාලයට යන ෙපොඩි ෙකොලු ගැටෙයක් කියලා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අවුරුදු 38දීත් ඉස්ෙකෝෙල් යන්න පුළුවන්.  
 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙමෙහම අසත්ය පකාශ කරන, ෙමෙහම පච කියන, ෙමෙහම 

පච කියමින්, අසත්ය පකාශ කරමින් රෙට් මිනිස්සු අතර අමුතු 
වීරෙයෝ ෙවන්න හදන මුන්නැෙහේලාට ෙමොනවා හරි දඬුවමක් 
ෙදන්න අවස්ථාවක් ඇති කරන්න, ෙම් නීති සංගහයට ෙමොනවා 
හරි අලුත් වගන්ති ටිකක් එක්කාසු කරන්න කියලා අධිකරණ 
ඇමතිතුමාටත් ෙයෝජනා කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.41] 
 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි 

ඔප්පු බලවත් අකෘතඥතාවය පදනම් ෙකොටෙගන අවලංගු කිරීෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනිවර කියවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් කථා 
කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ඉඩම් ක්ෙෂේතය තුළ තිෙබන රටට බලපාන පශ්නයකට 
නීත්යනුකූල විසඳුමක් දීම ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ෙලොකු රුකුලක් 
ෙවනවාය කියන එක මා ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් ඇසූ  
පශ්නෙයන් පසු අවෙබෝධ කර ගත්තා. ඇත්තවශෙයන්ම අද අපි 
සමාජය දිහා බැලුවාම අපට ෙපනී යනවා, දරුවන්ට ඉඩකඩම් ලියා 
දීලා ෙදමවුපියන් මහ පාෙර් දුක් විඳින බව. මම ඊෙය්-ෙපෙර්දා 
පත්තරයක දැක්කා, වයස අවුරුදු 85ක විතර අම්මා ෙකෙනක් 
පාෙර් දමා ගිහින් තිබුණු බවක්. ඇයෙග් එක පුෙතක් 
ෙකෝටිපතිෙයක්. තව පුෙතක් උගත් ෙකෙනක්; රැකියාවක් කරන 
ෙකෙනක්. ඒ අම්මාෙග් එක දරුෙවක් හමුදාෙව් ඉඳලා මිය ෙගොස් 
තිෙබනවා. ඒ දරුවා ෙවනුෙවන් ලැෙබන විශාම වැටුෙපන් තමයි 
ඒ අම්මා  ජීවිකාව ෙගන ගිහිල්ලා තිබුෙණ්. ගරු අධිකරණ 
ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා ෙම් 
පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. ඒ 
සම්බන්ධව මම ඊට වඩා යමක් කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙව්ලාෙව් අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් අෙප් පළාෙත් ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. අෙප් පළාෙත් කන්න තුනක වැඩ හරියට සිද්ධ වුෙණ් 
නැහැ. නියඟයත් එක්ක කන්න තුනක වැඩ ෙනොකර ඉන්න විට 
අපි විටින් විට කථා කරලා කිව්වා, සහනාධාරයක් ෙදන්න කියලා.  
ඒ කාලෙය් ෙම් වාෙග් යම් කිසි සිද්ධියක් වුණාම ඒ  ගැන අෙප් 
හිටපු නායකතුමාට -මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට- කිව්වාම, 
පසුව දා ෙහෝ ඊට පසුව දා ෙවනෙකොට ඒ පශ්නය  විසඳා ගන්න 
අපට පුළුවන් වුණා.  අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු මන්තීවරුන් 
වශෙයන් ඒක දැක්කා. අද ඒකාබද්ධෙය්,- [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේ කෑ ගැහුවාට, කෑ ගහන්ෙන් ෙමොකද කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේවත් දන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ මහ ෙලොකුවට 
හිතන්ෙන්, "මම හරිම වීරයා" කියලා. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් 
ජනතාවෙග් පශ්නයක්. [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. ගරු මන්තීවරුනි, 

එතුමාට බාධා කරන්න එපා. ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා, පුනරුත්ථාපන ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා 

ෙම් ගරු සභාෙව් කිව්වා, ෙම් අනාථ වුණු ෙම් ජනතාවට ෙදන්න 
මිලියන පනහක් අයින් කරලා තිෙබනවා කියලා. ඒ පවුලකට 
රුපියල් දහදාහක් බැගින්. හැබැයි, ෙම් ෙවනෙතක් ඒ පිළිබඳව 
කිසිම කටයුත්තක් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ.  [බාධා කිරීම්] ගාම 
නිලධාරි මහත්වරුන් ලවා සමීක්ෂණයක් කරලා අවසාන ෙවලා-  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම රීති පශ්නයක් නගනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි ෙම් ෙව්ලාෙව් අධිකරණය, 

නීතිය වාෙග් මාතෘකාවක් ගැන කථා කරද්දී,  ෙම් මන්තීතුමා ඒ 
විෂයට සම්පූර්ණෙයන් පරිබාහිරව අනුරාධපුරෙය් පශ්නයක් ගැන 
කථා කරනවා. ඒ එක්කම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා එතුමාට 
බාර් කීයක් දුන්නාද කියන එක- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු  

මුතුකුමාරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා "මම වීරෙයක්" කියලා 

කයිය ගහනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ගිහින් ෙමොළය ශුද්ධ 
කර ගන්න. [බාධා කිරීම්] මම ෙම් ෙවලාෙව් ඒ ඉල්ලීම කරන්ෙන් 
ෙම් නිසායි. ෙගොවීන්ට සහනය  ෙදන්න ඕනෑය කියපු ෙම් ආණ්ඩුව 
දැන් ෙගොවීන්ෙගන් වගා ණය ඉල්ලලා නඩු දමනවා කියලා ලියුම් 
එවා තිෙබනවා. මම ෙම් ලිපිය සභාගත* කරනවා. [බාධා කිරීම්] 
අපි ඉල්ලීම් කරන්ෙන් ෙම් ෙගොවීන් ෙවනුෙවන්. ෙම් ෙගොවීන් 
කන්න තුනක් අන්ත දුක් වින්දා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය 18 වැනි දා අෙප් 
පෙද්ශෙය් ෙගොවිෙයක් තමන්ෙග් අසනීප තත්ත්වයවත්  මඟහැරලා 

රාතිෙය් ෙකොළඹ ආවා, වැඩකට. ඇවිත් වැඩ කරද්දී තට්ටු ෙදෙක් 
පලංචිෙය් උඩට නගිනෙකොට, පලංචිෙයන් වැටිලා ෙබල්ල කැඩිලා 
මැරුණා. එයාෙග් අවසන් කටයුතු 19 වැනි දා කළා. ෙම්ක සත්ය 
සිද්ධියක්.  

නියඟෙයන් පීඩා විඳින එක පවුලකට රුපියල් දහදාහක් 
ෙදනවා කියනවා. සිංහල අවුරුද්ද අද-ෙහට ලබනවා. අෙප් 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා පත්තෙර්ට පකාශ කළා,  ලබන 6 වැනි 
දායින් පස්ෙසේ ෙම් සහනාධාරය ෙදනවා කියලා.  එතෙකොට හත් 
වැනි දා සිකුරාදා, අට වැනි දා ෙසනසුරාදා, නව වැනි දා ඉරිදා, 
සඳුදා ෙපෝය. ඒ අනුව එෙකොළහ-ෙදොළහ කියන දවස් ෙදෙක් 
විතරයි ෙම් මුදල ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඊට 
පස්ෙසේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද. ඉතින් ඒ මුදල ෙදන්ෙන් නැති 
වැඩක් තමයි ෙම් කරන්ෙන්.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ ෙදන 

සහනය ඉක්මනින් ලබා ෙදන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තව එක 
කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. අපි විෙශේෂෙයන් ඉල්ලුවා  උපෙද්ශක 
කාරක සභා නැවත තියන්න කියලා. උපෙද්ශක කාරක සභා 
තුළින් මහජනතාවෙග් ඉල්ලීම් හරියට ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. 
උපෙද්ශක කාරක සභාවලට ඇමතිවරයා එනවා; අදාළ නිලධාරින් 
එනවා. එතෙකොට මන්තීවරයාට පුළුවන්කම තිබුණා, මිනිසුන්ෙග් 
පශ්න ඒ අයට ඉදිරිපත් කරලා ඒවා විසඳන්න. මම ඒ  ඉල්ලීම 
නැවතත් කරනවා. අපි ඒ ගැන විෙශේෂ ඉල්ලීමකුත් කළා. ගරු 
සභානායකතුමා ෙමතැන හිටියා නම් අපි ඒ ගැන කථා කරනවා. 
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, උපෙද්ශක කාරක සභා නැවත 
ස්ථාපිත කරන්න කටයුතු කරන්න. ෙමොකද, ඒෙකන් යම් 
ෙසේවාවක් ෙවන නිසා. ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවලට වඩා 
ඒවාෙයන් යම් ෙසේවාවක් ෙකරුණා. ඒවා තිෙබන්ෙන් 
පරිපාලනමය පැත්ෙතන්. සමාජමය වශෙයන්  උපෙද්ශක කාරක 
සභාවලින් වැඩි ෙසේවාවක් ෙකරුණා.  ඒ නිසා අධිකරණ 
ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා ෙහෝ මැදිහත් ෙවලා උපෙද්ශක කාරක සභා 
නැවත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාපිත කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා  
ඉල්ලා සිටිනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මන්තීතුමා. 

ඊට ෙපර, මූලාසනය සඳහා ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු මුජිබුර් 

රහුමාන් මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and  THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 

 
[பி.ப. 5.46] 

 

ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
நைடெப ம் விவாதத்தில் என் ைடய க த் க்கைள ம் கூற 
வி ம் கின்ேறன். அதற்கு ேநரத்ைத ஒ க்கித் தந்த உங்க க்கு 
என  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். உண்ைம 
யிேல த்தம் வைடந்  எட்  ஆண் கள் 

ர்த்தியாகின்றன. ஆனால், தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில், அங்கு இன்ன ம் தனியார் காணிகளில் 
பா காப் ப் பைட காம்கள் இயங்கிவ கின்றன. நாங்கள் 
இந்தச் சைபயில் அ  சம்பந்தமாகப் பல தடைவகள் 
கூறியி க்கின்ேறாம். அதாவ  தனியா க்குச் ெசாந்தமான 
காணிகளில் உள்ள பைட காம்கைள உடன யாக அகற்றி 
அவற்ைற வி விக்க ேவண் ம் என்  ேகட் ந்ேதாம். 
இ ந்தா ம் இ வைரக்கும் உாிய நடவ க்ைககள் எ க்கப் 
படவில்ைல என்ற மனேவதைனேயா  நாங்கள் 
இ க்கின்ேறாம்.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 
ேதாப் ர் பிரேதசத்தில் பத்  ட் த் திட்டம் ெபா மக்களிடம் 
இ வைரக்கும் ைகயளிக்கப்படவில்ைல. அங்கு இரா வ 

காம் ஒன்  இயங்கிக் ெகாண் க்கின்ற . அேதேபான்  
ர், தக்வா நகர் பிரேதசத்தில் கடற்பைடயின் சிறியெதா  

காம் இயங்குகின்ற . அந்தக் காணி ம் இ வைரக்கும் 
உாியவாிடம் ைகயளிக்கப்படவில்ைல. அேதேபான்  
கிண்ணியா பிரேதசத்தில் சூரங்கல், குரங்குபாஞ்சான், 

வரசந்தீ  ேபான்ற பைட காம்கள் உள்ள காணிக ம் 
இ வைரக்கும் வி விக்கப்படவில்ைல. இ  சம்பந்தமாகப் 
பா காப்  அைமச்சின் ெசயலாளேரா  நாங்கள் பல 
தடைவகள் ேபசியி க்கின்ேறாம்; அேதேபான்  பாரா மன்ற 
விவாதங்களின்ேபா ம் கலந் ெகாண்  இந்தக் காணிகைள 
வி விக்குமா  ேகட் ந்ேதாம். ஆனால், இ வைரக்கும் 
அந்தக் காணிகள் வி விக்கப்படவில்ைல. இதற்கும் 
அரசாங்கம் உடன யாக நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் என்  
இந்த உயர் சைப டாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , ெடங்கு ேநாய் சம்பந்தமாக ம் ஒ சில வார்த்ைத 
கைளக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். இன்  தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு ெடங்கு ேநாய் மிக 
ேமாசமாகப் பரவி வ கின்ற . அங்கு அண்ைமக் காலத்தில் 
4,000க்கும் ேமற்பட்ட ெடங்கு ேநாயாளிகள் அைடயாளம் 
காணப்பட் க்கின்றார்கள்; 15 ேப க்கு ேமற்பட்ேடார் 
மரணத்ைதத் த வியி க்கின்றார்கள்.  அந்த ேநாைய 
ஒழிப்பதில் அரசாங்கம் - சுகாதார அைமச்சு, அரச சார்பற்ற 
நி வனங்கள் ெதாடர்ந்  தங்க ைடய கடைமகைளச்  
ெசய் வ கின்றன. இ ந்தா ம் அந்த ேநாய் இன்ன ம் 
குைறந்ததாகத் ெதாியவில்ைல. குறிப்பாக கிண்ணியா, ர், 
ேதாப் ர், பட்டண ம் சூழ ம் ேபான்ற பிரேதசங்களில் 
மிக ம் க ைமயாகப் பரவிவ கின்ற .  

கிண்ணியா தள ைவத்தியசாைலயில் ெடங்கு 
ேநாயாளிக க்குச் சிகிச்ைசயளிப்பதற்காக விேசடமாக HDU 
ஒன்  ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்ற . ெகளரவ அைமச்சர் 
ராஜித ேசனாரத்ன அவர்களின ம் ெகளரவ பிரதியைமச்சர் 
ைபஸல் காசிம் அவர்களின ம் ஒத் ைழப் டன் சுகாதார 
அைமச்சினால் இந்தச் ேசைவ ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்ற . 
இதன் லம் பல க்கிய ேசைவகள் ெசய்யப்ப கின்றன. 
கிண்ணியா தள ைவத்தியசாைலயில் ெதாடர்ந்  HDU ஐ 
நிரந்தரமாக இயங்க ைவக்க ேவண் ம் என்ப  எங்க ைடய 
ேவண் ேகாளாகும். இந்த HDU தலாவதாக நீர்ெகா ம் 
பி ம் இரண்டாவதாக கிண்ணியாவி ம் அைமந்தி ப்ப  
வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயமாகும்.  

இன்  இந்த ேநாைய ஒழிக்க ேவண் ம் என்ற 
அ ப்பைடயில் இரா வம், கடற்பைட, விமானப் பைட 
ஆகிய ப்பைடயின ம் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்க ம் 
ஒன் ேசர்ந்  ெடங்கு ஒழிப் த் திட்டத்தின்கீழ் பாாிய ஒ  
நடவ க்ைகயில் இறங்கியி க்கின்றார்கள். அேதேபான்   
கடந்த ன்  வார காலமாக கிண்ணியா க ல் வட்ட 
இைளஞர்கள் இந்த ேநாைய ஒழிக்க ேவண் ம் என்ற 
அ ப்பைடயில் எந்தவிதமான எதிர்பார்ப் ம் இல்லாமல் 
ெதாடர்ச்சியாகத் தியாகத் டன் தங்க ைடய ேசைவகைளச் 
ெசய்  வ கின்றார்கள். இ  உண்ைமயிேலேய 
பாராட்டக்கூ ய ஒ  விடயமாகும்.  

கிழக்கு மாகாணத்திேல கிண்ணியா பிரேதசத்தி ம் 
ாி ம் இ க்கின்ற தள ைவத்தியசாைலகளில் 

ஆகக்கூ தலான ெவளிேநாயாளர்க க்குச் சிகிச்ைசயளிக்கப் 
ப கின்ற . ஒவ்ெவா  நா ம் கூ தலான ெவளி 
ேநாயாளர்கள் வ கின்றார்கள். அங்கு அ ப்பைட வசதிகள் 
ஓரள க்கு இ ந்தா ம் ேம ம் அந்த வசதிகைள 
ேமம்ப த்தேவண் ய கட்டாயக் கடைம இ க்கின்ற . 
தற்ெபா  "Type B" யி க்கின்ற இந்த தள 
ைவத்தியசாைலகைள "Type A" இற்கு தர யர்த்த ேவண்  
ெமன்ற அ ப்பைடயில் கிழக்கு மாகாண அைமச்சரைவ 
அங்கீகாரம் ெகா த்தி க்கின்ற . அந்த அங்கீகாரம் பற்றி 
2016ஆம் ஆண்  ஒக்ேராபர் 06ஆம் திகதி மத்திய அரசுக்கு 
ெதாிவிக்கப்பட் க்கிற . இந்த இரண்  ைவத்தியசாைல 
கைள ம் உடன யாகத் தர யர்த் வதன் லம் சகல 
வசதிகைள ம் ெகாண்ட ைவத்தியசாைலகளாக அவற்ைற 
மாற்றியைமக்கலாெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
அரசாங்கம் உடன யாக அதற்குாிய நடவ க்ைகைய எ க்க 
ேவண் ம். அவ்வா  நடவ க்ைக எ ப்பதன் லம் அங்கு 
வா கின்ற அந்த மக்க க்கு பாாிய ேசைவயிைனச் ெசய்ததாக 
இ க்கும். அத் டன் அ  பாராட்டத்தக்க விடயமாக ம் 
க தப்ப ம். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
உங்க ைடய ேநரம் வைடந் விட்ட . 

 

ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்!  

அேதேபான் , ெடங்கு ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்ட 
கு ம்பங்க க்கும் உதவ ேவண் ம். இன்  நான் அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சின் ெசயலாளேரா  அ  பற்றிக் 
கைதத்ேதன். எங்க ைடய ெகௗரவ அ  ஸாஹிர் 
ெமௗலானா அவர்க ம் அைமச்சேரா  கைதத்தி க்கிறார். 
நாங்கள் இ வ ம் ேபசியி க்கிேறாம். அந்தவைகயில், 
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ெடங்கு ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்க க்கு 
குைறந்த  3 மாத காலத் க்கு நிவாரண உதவிகைளச் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைக அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சுக்கு வி க்கப்பட் க்கின்ற . தி ேகாணமைல 
அரசாங்க அதிபேரா  கைதத்  அவாின் சிபாாிசிைன 
உடன யாக அைமச்சின் ெசயலாள க்கு அ ப்பிைவக்கு 
மா ம் அதன் பின்னர் அதற்குாிய  ேவைலத்திட்டத்ைத 
ஆரம்பிக்கலாெமன் ம் கூறியி க்கிறார். அதற்காக அவ க்கு 
நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 
ஜ 

 
[අ.භා. 5.54] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පළමුෙවන්ම කැමැතියි 

ජිනීවා නුවර අත්සන් කරපු ගිවිසුෙම් කරුණුවලට ෙයොමු ෙවන්න. 
මා ඒ ගැන ඉතා ෙකටිෙයන් කියාෙගන යන්නම්. ෙමොකද, අද 
නියමයන් ගණනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ගැන කථා 
කරන්න තිෙබන නිසා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට හිෙතන හැටියට ජිනීවා 
නුවර අත්සන් කරපු ගිවිසුෙම් කරුණු ගැන ආණ්ඩුව ඇතුෙළේම එක 
මතයක් නැහැ. ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ මත ෙභ්දයක් තිෙබනවා. දැන් 
ජිනීවාවලදී හුෙසේන් කුමාරයා ඒ අයෙග් පකාශවලින් කී පාරක් 
කිව්වාද, "ෙදමුහුන් - hybrid -  අධිකරණයක් ඕනෑ; විෙද්ශ 
විනිසුරුවන් ඉන්න ඕනෑ; අධිෙචෝදනාකරුවන් ඉන්න ඕනෑ; 
පරීක්ෂකවරුන් ඉන්න ඕනෑ; ඒක ෙවන්නම ඕනෑ" කියලා. දැන් 
ෙම් පාරත් අන්තිමට කළ පකාශෙයන් කිව්ෙව්, "ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
තිෙබන්නා වූ මුළු අන්තර්ගතය සම්පූර්ණෙයන්ම කියාත්මක 
ෙවන්න ඕනෑ; ඉක්මනින් කියාත්මක ෙවන්නත් ඕනෑ" කියලා. 
අගමැතිතුමා ෙමෙහට ඇවිල්ලා "ෙම් ව්යවස්ථාව අනුව ඒක 
කරන්න බැහැ" එෙහම නැත්නම්, "එෙහම එකක් එතැන කිව්ෙව් 
නැහැ" කියලා අපට ෙදසා බානවා. එතෙකොට විෙද්ශ ඇමතිතුමා 
කියනවා, "නැහැ, ඒක ෙරකමදාරුවක් - recommendation එකක්- 
විතරයි" කියලා. අපට ෙමොකටද ඒවා කියන්ෙන්? හුෙසේන් කුමාරයා 
ඉදිරිෙය් කියන්න තිබුණා  ෙන්. හුෙසේන් කුමාරයා ඉදිරිෙය්  පකාශ 
ෙදකක් කළා, විෙද්ශ ඇමතිතුමායි; නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමායි. ඒ 
පකාශවල තිෙබන්ෙන් එතුමාව අගය කරලා; එතුමාෙග් පකාශය 
අගය කරලා. එතුමාට ස්තුති කරලා. නමුත්, ෙම්ක කියන්ෙන් 
නැහැ. "ඔබතුමා කියලා තිෙබනවා ෙදමුහුන් අධිකරණයක් ඕනෑ 
කියලා, විෙද්ශ විනිසුරුවන් ෙගන්වන්න ඕනෑ කියලා. අෙප් 
ව්යවස්ථාව අනුව, ඒක නම් අපට පිළිගන්න බැහැ" කියලා ෙකොයි 
ෙවලාවකවත් ෙම් ෙදෙදනාෙගන් එක්ෙකෙනක්වත් කිව්ෙව් නැහැ. 
ෙමොකක්ද ඒෙකන් ෙත්ෙරන්ෙන්? ඒෙකන් මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන්, 
ෙම් උදවිය ෙම් රටට වංචා කරමින්, ජාත්යන්තරයටත් වංචා 
කරමින් කියා කරන්න කල්පනා කරනවාය කියන එකයි. හැබැයි, 
එතැන ෙලොකු බරපතළ කාරණයක් තිෙබනවා. ඒක ෙදදුරුම්කන 
කාරණයක්. ෙමොකද, අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳ පශ්නය 
නිකම් වචන හරඹයකින් ෙබ්රන්න බැහැ.  

අපි, "නීතිගරුකව ඉන්න ඕනෑ" කියලා කථාවක් තිෙබනවා 
ෙන්.  නීතියට ගරු කරන්න ඕනෑ. නීතියට ගරු කරන්න නම්, 

නීතියත් සමාජයට ගරු කරන්න ඕනෑ. නැත්නම්, කවදාවත් 
නීතියට සමාජය ගරු කරන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් කාරණාවට 
එන්ෙන් ෙම් නිසායි.  අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය ගැන තිෙබනවා 
ෙපොදු මතයක්. ඒ මතය උඩ අපි ඉන්නවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙදපැත්තට ෙබදුණු ෙර්ඛාව හරහා සම්බන්ධ ෙවමින්. අද ෙම් 
ෙබදුම් ෙර්ඛාවක් තිබුණත් අපි එකිෙනකා අතර තිෙබනවා 
ස්ෛවරීභාවය ගැන හැඟීමක්. ඒ ෙහේතුව නිසා තමයි 
ජනාධිපතිතුමා කියලා තිෙබන්ෙන්, "මට ෙකොන්දක් තිබුණා. එම 
නිසා මම ෙකළින් කිව්වා, මම විෙද්ශ විනිසුරුවන් භාර ගන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. එතෙකොට ෙකොන්දක් තිෙබන බව ෙපන්න 
ගන්නත් වුවමනා අගමැතිතුමා කිව්වා, "ව්යවස්ථාව අනුව ඒක 
කරන්න බැහැ" කියලා. ව්යවස්ථාව අනුව කරන්න බැහැ කියලා, 
අපට ෙමොකටද කියන්ෙන්? ඒවා කියන්න ඕනෑ තැනට කියන්න 
තිබුණා ෙන්. අපි ෙම් ඒෙගොල්ලන් කියන ෙද් ෙමතැන කියනවා 
විතරයි. Hybrid අධිකරණ ගැන කථා කෙළේ අපි ෙනොෙවයි. එතැන 
hybrid අධිකරණ ගැන කථා කළ එක ගැන අපි ෙමෙහේ අහනවා. 
ඇත්තටම, අවංකව ෙම් කියන්නා වූ ෙදමුහුන් අධිකරණය පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලාෙග් ස්ථාවරය ඊට වඩා ෙවනස ්නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා 
අපට උත්තර ෙදනවා ෙවනුවට එතැනටයි උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. 
නමුත්, මම දන්නවා ෙම්ක උඩ ෙම් ආණ්ඩුව ෙදබෑ ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු මන්තීතුමා, 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඇයි, ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා? 
 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් කියලා ෙදන්න ෙකෝ,  hybrid අධිකරණය 

ගැන ඉස්ෙසල්ලාම කථා කෙළේ කවුද කියලා.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපි ඒක මතු කරලා ෙපන්නුවා. ෙමොකද, Resolution ඒෙක් ඒ 

ගැන තිබුණු නිසා. 30/1 Resolution ඒෙක්, ඒක පැහැදිලිවම 
තිබුණා. අපි ඒක මතු කළා. අපි මතු කෙළේ, ස්ෛවරීභාවෙය් 
පශ්නය ෙපන්වන්නයි. මම හිතන්ෙන් අපි ආණ්ඩුවයි, විපක්ෂයයි 
කියලා ෙබදිලා තිබුණාට ලංකාෙව් ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳව 
පශ්නයට ආවාට පස්ෙසේ අපට ෙබෙදන්නට බැහැ. එම නිසා මම 
හිතන්ෙන්,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් හඬ පිළිබඳ පශ්නයක්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට ඇෙහන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන්, අගමැතිතුමාෙග් හෙඬ් පශ්නයක්. 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ, නැහැ. මට හෙඬ් පශ්නයක් නැහැ. මට ෙදොෙර් හෙඬ් 

පශ්ෙනත් ෙත්ෙරනවා; අෙනක් පශ්ෙනත් ෙත්ෙරනවා.  

කවුද, ෙකොෙහොමද කථා කරන්ෙන්, ඇත්ත කථාවක් කියන්න 
ලැහැස්ති කවුද, ෙම්ෙක් ෙකළින්ම ඇත්තට මුහුණ ෙදන්ෙන් කවුද, 
ෙම්ක මඟ හරින්ෙන් කවුද කියලා මම දන්නවා. ජනාධිපතිතුමා 
ෙකළින්ම මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ෙමොනවාටද විෙද්ශ ඇමතිතුමා 
කියන්ෙන්, ''ෙම්ක ෙරකමදාරුවක් විතරයි'' කියලා? ඇයි, විෙද්ශ 
ඇමතිතුමාට ජනාධිපතිතුමා ගන්නා ස්ථාවරෙය් ඉඳෙගන කථා 
කරන්න බැරි? ෙම්ක ආණ්ඩු ෙදකක්ද? ඒකයි මම අහන්ෙන්. ඒකයි 
මම කියන්ෙන්, ස්ෛවරීභාවෙය් පශ්නයට ආවාම ෙම් ෙබදුම් 
ෙර්ඛාව වලංගු නැහැ කියා. [බාධා කිරීමක්] මට ඇෙහන්ෙන් නැහැ. 
මෙග් වයෙසේ හැටියට මට ඕවා ඇෙහනවා මදි. ටිකක් හයිෙයන් 
කියන්න. [බාධා කිරීමක්] මට නම් ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මම 
මෙග් කථාව කරන්නම්. [බාධා කිරීමක්]- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. කාල ෙව්ලාව පිළිබඳ 

පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැන් කථා කරමු විමල් 

වීරවංශ අෙප් මන්තීතුමා ගැන. අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරෙයක් දීර්ඝ 
කාලීන සිරගතභාවෙයන් ඉන්නවා. ඒ සිරගතභාවෙය් එතුමා ඉන්න 
ඕනෑ නම්, ඉන්න ඕනෑ. ඒ ගැන මෙග් පශ්නයක් නැහැ. එතුමා 
තවම ෙචෝදනාවකට ලක් ෙවලාත් නැහැ; සැකයකට පමණයි ලක් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඇප පිළිබඳ පශ්නය ගැන නීතියක් 
තිෙබනවා. ඒ ඇප පිළිබඳ පශ්නෙය්දී, විෙශේෂ ෙහේතු මත ඇප 
ෙදන්න පුළුවන්. එක් එක් උසාවිෙයන් උසාවියට, විෙශේෂ ෙහේතු 
ෙමොනවාද කියලා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් තීන්දු ෙවලා තිෙබනවා. 
කිසිම එක නීතියක් නැහැ.  

ඇප ඉල්ලීම මහාධිකරණයට ආවාම විෙශේෂ ෙහේතු ඕනෑ නැහැ. 
විෙශේෂ ෙහේතු නැතිවත් ඇප ෙදනවා. දිගු කාලයක් රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරෙය් හිටියාම, ෙචෝදනා පත ඉදිරිපත් ෙවලාත් නැති 
වුණාම, එතෙකොට මහාධිකරණෙයන් ඇපයක් ෙදන්න විෙශේෂ 
ෙහේතුවක් ඕනෑ නැහැ. නමුත්, අෙප් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට 
මහාධිකරණෙයනුත් ඒ තීන්දුව ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා, අපි ෙම් 
ඇප පතිපත්තිය ගැන පශ්නය මතු කරනවා. උසාවිෙය් තීන්දුව 
ගැන ෙනොෙවයි; අධිකරණෙය් තීන්දුව ගැන අපි ෙමොෙහොතකටවත් 
පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ඒ අධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරතුමාෙග් 
තීන්දුව. නමුත්, ඇප පතිපත්තිය තුළ, ඇප නීතිය අනුව ඇප ෙදන්න 
ෙහේතු අවශ්ය නැහැ.  

මහජන ෙද්ෙපොළ අවභාවිතය ගැන ඇප පිළිබඳ සීමාව 
තිෙබන්ෙන් මෙහස්තාත් අධිකරණයට. අලාභය රුපියල් 25,000ට 
වැඩි නම්, විෙශේෂ ෙහේතුවක් ෙනොමැතිව මෙහස්තාත් අධිකරණයට 
ඇප ෙදන්න බැහැ. නමුත් මහාධිකරණෙය් එවැනි නියමයක් නැහැ. 
එතෙකොට ඇයි විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට පමණක් නීතිය හරස ්
ෙවන්ෙන්? එච්චරයි අපි අහන කාරණාව. විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමාට පමණක් ෙම් රෙට් නීතිය හරස් කරන්න එපාය කියන 
එකයි අපි කියන්ෙන්. ඒක අපි ඉල්ලන්ෙන් උසාවිෙයන් ෙනොෙවයි. 
අපි ඉල්ලන්ෙන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්; අපි ඉල්ලන්ෙන් 

ෙපොලීසිෙයන්. අපි කියන්ෙන් ෙපොලීසියට, හරස ්ෙවන්න එපා ෙම් 
ඇප ඉල්ලුමට. අපි නීතිපතිතුමාට කියන්ෙන්, හරස ්ෙවන්න එපා 
ෙම් ඇප ඉල්ලුමට.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් නීතිපතිතුමා විෙරෝධතාවන් ෙගොනු කරලා 
තිබුණා. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා දැන් ෙවන ෙකොට ෙම් රෙට් 
ෙහොයා ගන්න බැරි පුද්ගලෙයක්ද? එෙහම නැත්නම් 
සාක්ෂිකරුවන්ට අයුතු බලපෑම් කරනවාද? එෙහමත් නැත්නම් ෙම් 
නඩු විභාගය කියාත්මකවීම වැළැක්වීමට උපකම ෙයොදනවාද? ඒ 
ෙචෝදනා ෙමොනවාවත් නැහැ. පරීක්ෂණ ඉවර නැද්ද? ඒ 
ෙමොකක්වත් නැහැ ෙන්. එෙහමනම් ඉතින් ඔහුට ඇප 
ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි? නීතිය අනුව ඇප ෙදන්න ඕනෑ කියලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඇප ෙනොදීමට ෙනොෙවයි නීතිෙය් වැඩිබර 
තිෙබන්ෙන්. එතුමාට ඇප ලබා ගන්න ඉල්ලුම් පතයක් දමමින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියන්ෙන්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කියන්න, ෙම් පිළිබඳව නිසි ස්ථාවරයක් 
ගන්න කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි. 

ඊළඟට මම කල්පනා කෙළේ, සාපරාධී කාරණාවලදී 
අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගය ලබාදීම පනත යටෙත් නියමය 
සම්බන්ධව කථා කරන්නයි. සාපරාධී කටයුතු ගැන යුක්ෙර්නය 
සහ අපි අතර විතරක් ෙනොෙවයි, මම හිතන්ෙන් හැම රටක් 
එක්කම ෙම් සහෙයෝගීතාව තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි කියලයි.  

අයථා ෙලස ෙම් රෙටන් ෙගන ගිය මුදල්, අයථා ෙලස උපයා 
ගත් මුදල් විෙද්ශ රටවල බැංකුවල තැන් තැන්වල තිෙබනවා 
කියලා ෙලොකු කථාවක් තිබුණා. ඒ කථාව අනුව මෙග් පශ්නයක් 
එක්ක මම ෙයෝජනාවක් දැම්මා. ඇයි ආණ්ඩුව ෙම්වා ෙහොයා 
බලන්නට පියවර ෙනොගන්ෙන්? ඒ බැංකුවල තිෙබන ඒ ගිණුම් 
කාෙග්ද, ලාංකිකයන්ෙග් ද කියලා ෙහොයලා බලලා ෙතොරතුරු 
ගන්න රාජ්ය තාන්තික මට්ටමින් ඇයි ඉල්ලන්ෙන් නැත්ෙත්? 

එත ෙකොට මට කිව්ෙව්, "පත්තෙර්ක තිබුණු ෙතොරතුරක් උඩ 
ෙම්වා ෙහොයන්න බැහැ. මහ බැංකුෙව් බුද්ධි අංශයක් තිෙබනවා. ඒ 
බුද්ධි අංශයට තමයි භාර ෙවන්ෙන්, ෙම්වා ෙසොයා බලා ඒ අනුව 
ඉල්ලීම් කරන්න" කියලා. ඉතින් මම ඇහුවා,"දැන් තිෙබන රීති 
ෙවනස් කරන්න බැරිද?" කියලා. එතෙකොට මුදල් ඇමතිතුමා 
කිව්වා,"ඔව්, මම ලබන සුමානෙය් කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙම්ක 
දානවා. මම ලබන සුමානෙය් ෙම්ක කැබිනට් මණ්ඩලයට දාලා 
ෙම් රීති ෙවනස් කරලා බැංකුවල කාෙග් ගිණුම්වල ද මුදල් 
තිෙබන්ෙන් කියලා රාජ්ය තාන්තික මට්ටෙමන් අපි හැම තැනින්ම 
විමසනවා" කියලා. එෙහම කියලා දැන් අවුරුද්දකට වැඩියි. 
නමුත්, අද ෙවනකන් අපට ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරක් දැන ගන්න 
නැහැ. එෙහම ෙසවූ බවක් අපි දන්ෙනත් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මෙග් කථාව අවසන් 

කරනවා.  

මෙග් කථාව අවසන් කරන්න කලින් මට එක වචනයක් 
කියන්න ඉඩ ෙදන්න. මම කල්පනා කළා, විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමාට සත්ුති කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, එතුමා 
ඉතාමත්ම ෙහොඳින්, නිර්භීතව, ෙද්ශ භක්තිකව ඒ කථාව කළා. ඒ 
හඬ මට දැෙනන්ෙන් අෙප් හ ෙඬ් පතිරාවයක් හැටියටයි. එම නිසා 
ෙමම ෙබදුම් ෙර්ඛාවන් මකන්නට අපට හැකිෙව්වා යි කියා මා 
පාර්ථනා කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා. 

මීළඟට, ගරු අෙශෝක පියන්ත මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 6.05] 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය සීමිත නිසා අෙප් 

ෙජ්යෂ්ඨ මන්තී වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් කථාෙව් 
ෙකොටසක් සමඟ ඈඳලා මම මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්නම්. 
එතුමා කථා කළා, ෙකොන්දක් ගැන. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ෙකොන්දක් තිෙබනවා; ගරු අගමැතිතුමාට ෙකොන්දක් තිෙබනවා 
කියලා හිතලා උත්තර ෙදන්නම්. මම ඔබතුමාට මතක් කර ෙදන්න 
කැමැතියි, අෙප් ගරු අගමැතිතුමා 2001 වසෙර්දී අගමැතිවරයා 
ෙලස ඉන්න කාලෙය් ෙරෝම පඥප්තියට අත්සන් ෙනොකිරීම තුළින් 
තමයි අෙප් රටට විෙද්ශ විනිසුරුවරු එන්න බැරි තැනට වැට 
බැන්ෙද්. එම නිසා අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳින් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සම්මිශණය පවත්වා ෙගන යනවා. 
ඔබතුමා ඒ ගැන බය ෙවන්න එපා.  

විමල් වීරවංශ මැතිතුමා අධිකරණයට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
ඇයි කියන එක රෙට් කවුරුත් දන්නවා. එතුමාට නීත්යනුකූලව 
නිදහස් ෙවන්න අවසරය තිෙබනවා. අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ.  
එතුමා ෙවනුෙවන් කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරලා, කළ 
වැරදිවලට දඬුවම් හා දඩ නියම වුණාට පසුව එළියට එන්න 
ලැෙබන්න කියලා අපි ආණ්ඩුවක් විධියට පාර්ථනා කරනවා. 
හැබැයි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අය විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා සිරගත 
ෙවලා ඉන්නවාට කැමැතියි කියලා අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 
එෙහම නැත්නම්, එතුමා ඇද ෙගන, එතුමා කරපින්නා ෙගන 
වර්තමානෙය් යන්න මාතෘකාවක් නැතිව ෙම් ෙද්ශපාලන ගමනක් 
යන්ෙන් නැහැ. එතුමාව ෙද්ශපාලන ගමනක් ෙගන යාමට කෙර් 
තියා ෙගන යෑම තුළ තමයි විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට අද ෙම් 
ආකාරයට වැඩි කාලයක් සිරගත ෙවන්න, සිරගතව සිටින දින 
ගණන වැඩි ෙවන්න ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතුමාට එළියට 
එන්න සැබෑ වුවමනාවක් තිෙබනවා නම්, එම අධිකරණෙයන් ලබා 
දුන් තීන්දුවට එෙරහිව ෙවනත් උසස් අධිකරණයකට යන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා 
එතුමාෙග් කථාෙව් ඒ ගැන පැහැදිලිව  පකාශ කළා. 
අධිකරණෙයන් යම් තීන්දුවක් දුන්නා නම්, ඒක පතික්ෙෂේප කළා 

නම් ඒ අධිකරණෙයන් ඊට උසස් අධිකරණයකට ගිහිල්ලා නැවත 
ඇප අයැදුමක් නැත්නම් කරුණු දැක්වීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒක 
ෙනොකර මැගසින් බන්ධනාගාරය ඇතුළට ෙවලා, කන්ෙන් 
ෙබොන්ෙන් නැතිව උපවාස කිරීම එෙහම නැත්නම් ඒ උපවාසය 
තවත් අරගළයක් බවට පත් කරලා තවත් ජාති-ආගම් පශ්නයක් 
බවට පත් කරලා රට තුළ නැවත බිල්ෙලක් මවා පාන්න උත්සාහ 
කරනවා. උගත් ෙජ්යෂ්ඨ ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමනි, එළවලු වර්ග විකුණනවා වාෙග් යහ පාලන 
ආණ්ඩුවක් ෙගනයන්න ෙලෙහසි නැහැ. 

මතක තියා ගන්න. වර්තමානෙය් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළ 
පශ්න, මත ගැටුම් එෙහමත් නැත්නම් එකිෙනකාට පරස්පර 
විෙරෝධී අදහස් තිෙබනවා කියලා ඔබතුමා කිව්වා. ඒක තමයි 
පජාතන්තවාදය. ෙම් රෙට් මීට ෙපර ආණ්ඩු තිබුණා. අඩුම තරෙම් 
තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව අදහසක් -මතයක්- එෙහම 
නැත්නම් වචනයක්වත් පකාශ කරන්න පුළුවන් වුණා ද? ඒක බැරි 
වුණා. ඒකට කියන්ෙන්, "ඒකාධිපති පාලනය" කියලා. මතක තියා 
ගන්න. ඒකට කියන්ෙන්, ඒකාධිපති පාලනය කියලා. ඔය 
ඇමතිවරු අමාත්යාංශ අහිමිෙවයි කියන බයට, අමාත්යාංශෙය් 
තිෙබන යම් කිසි වරපසාද අහිමිෙවයි කියන බයට නැඟිටලා කිසිම 
වචනයක්  කථා කෙළේ නැහැ. අපිත් ඒ කාලෙය් ෙපොඩි පෙහේ ගම් 
මට්ටෙම් ෙද්ශපාලඥයින්. අපි බලාෙගන හිටියා.  ෙබල්ල කපන්න 
එෙහම වුණා නම්, සුදු වෑන් ෙනොෙවයි, ෙවනත් වෑන් එකක් හරි 
එවලා ඇමතිකම් ෙනොෙවයි ෙමොන තනතුරු දැරුවත් ෙබල්ල 
කපන යුගයක් තිබුණා.  අද චණ්ඩි වාෙග්, සිංහෙයෝ වාෙග් කථා 
කරන ඔය කවුරුවත් ඒ යුගෙය් හිටිෙය් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. 
ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය පකාශ කළා, එතුමි යෙග් ෙශෝචනීය 
කථාව. බංකර්වල හැංගිලා, බංකර් ඇතුෙළේ ඉඳලා දිවි ගලවා ෙගන 
එතුමිය අද ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා ඉන්නවාය කියලා එතුමිය 
කිව්වා. බංකර් ඇතුෙළේ ඉන්න සිද්ධ වුෙණ් ඇයි? එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙයන් ඇති කර ගත් යුද්ධය නිසායි. එතුමිය නිෙයෝජනය 
කරන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උපසභාපතිවරයා බවට පත් 
වුෙණ් කවුද? ඒ යුද්ධය ෙමෙහයවපු කරුණාඅම්මාන්. 
කරුණාඅම්මාන්ලා පිල්ෙලයාන්ලා තමයි ඒ ආණ්ඩුෙව් පධාන 
පාර්ශ්වකරුෙවෝ. ෙම්ක  තවත් ෙසෝද-ෙසෝදා මෙඩ් දමන්න එපා. 
ෙම් ගමන තවත් ආපස්සට අදින්න එපා. වර්තමාන යහ පාලන 
ආණ්ඩුව තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉන්නවා, ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂය ඉන්නවා, අනික් සුළු කණ්ඩායම් ඉන්නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ෙම් සියලුෙදනාම එකතු ෙවලා යන ගමනට එකතු ෙවන්න. 

ෙම් මල් වට්ටියට අත ගහන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට ෙම් රෙට් 
තිෙබන පධාන ගැටලු ටික විසඳා ගන්න බැරිව ගි ෙයොත්, ෙම් රෙට් 
තිෙබන නීතිය ස්ථාපිත කරගන්න බැරිව ගිෙයොත්, පුංචි රටක් 
විධියට, පුංචි රාජ්යයක් විධියට අපට ෙම් රෙට් සව්ාධිපත්යය, ෙම් 
රෙට් අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය, ෙකොමිෂන් සභාවල 
ස්වාධීනත්වය ස්ථාපිත කර ගන්න බැරිව ගිෙයොත්, නැවත 
කවදාකවත් ෙම් අවස්ථාව අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාත් ෙම් කාරණය 
ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. අපි ඉඳලා හිටලායි 
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කාලය ගන්ෙන්. අපි විනාඩි 10ක කථාවකට සූදානම් ෙවලා ආවත්, 
අවසාන ෙමොෙහොෙත්දී අෙප් කථාව විනාඩි 4කට සීමා කරනවා. 
ඒක අසාධාරණයි. අපි ඉඳලා හිටලායි කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඉඳලා හිටලා කථා කරන මන්තීවරයකුට, එතුමා පුරුදු ෙවලා එන 
කථාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කරන්න ඉඩ ෙදන්න. අවසානෙය්දී 
විනාඩි 10, විනාඩි 5කට සීමා කරන්න එපා. එතෙකොට අපි 
අපහසුතාවට පත් ෙවනවා. ෙම් සියලු ෙදනාෙගන්මයි මා ෙම් 
ඉල්ලීම කරන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණයත් කියලා මෙග් 
කථාව මා අවසන් කරනවා. අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ දැවැන්ත, භීෂණ 
යුද්ධයක් ෙම් රෙට්  තිබුණා. ඒ කාලය තුළ ෙම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
සියල්ල මාරුෙවන් මාරුවට ආණ්ඩු කළා. හැබැයි ෙම් කාල 
පරාසය තුළ අපට තිෙබන පශ්න විසඳා ගන්න ෙනොහැකි වුණා. 
තරුණයකු විධියට ෙද්ශපාලනයට ආපු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමාට වැඩිහිටියකු විධියට ෙද්ශපාලනෙයන් සමුගන්න තව 
ටික කාලයක් තිෙබනවා.  නමුත් ෙම් වන විටත් ෙම් පශ්න විසඳා 
ගන්න බැරිව ගියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ, 
දැනට පවතින සම්මුති ආණ්ඩුව තුළ ෙම් පශ්න විසඳා ගන්න බැරිව 
ගිෙයොත්, කවදාවත් අපට ෙම් ගැටලු ෙම් රටින් තුරන් කරන්න 
බැරිව යනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් තිෙබන කුමන්තණකාරී 
තත්ත්වයට අහිංසක, අසරණ මිනිසුන්ව ෙපොලඹවන්ෙන් නැතුව, 
ෙද්ශපාලන බුද්ධිය, පරිණතභාවය සියල්ල පෙයෝජනයට ෙගන 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළින් ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්න විසඳා 
ගන්න ෙපළ ගැෙසන්නය කියන ෙගෞරවනීය ආරාධනය කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඔබතුමාට. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා. 
 

[6.11p.m.] 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Hon. Presiding Member, for giving me 

this opportunity. Today, I would like to point out an 
entirely different problem in the society. Passing an Order 
extending the period of detention of persons arrested on 
this type of offences is a must. This is an issue related to 
the criminal justice system and this has affected the peace
-loving people of this country.  

Today, the coastal area from Jaffna to Negombo 
provides main points for trafficking Kerala Ganja. The 
coastal line is being used by traffickers for their benefit. 
Unemployed youth in these areas have fallen prey to these 
traffickers in transporting and distributing Kerala Ganja 
brought via sea routes to small-time drug peddlers. When 
these youth, who are victims of such circumstances, are 
arrested and produced in courts, these big-time drug 
peddlers spend money for litigation and even for payment 
of fines. But, due to poverty and inadequacy of 
punishment, they engage in the same activity again once 
they come back after paying the fine. Currently, Hon. 
Minister, the penalty or the fine imposed on offences 

related to Ganja is grossly inadequate and that loophole 
is being used by big-time traders to get others engaged in 
the trade. For five kilograms of Ganja, which is worth 
millions of rupees, the fine is only Rs. 25,000 to Rs. 
50,000. For less than five kilograms, the fine is Rs. 
25,000. So, the law should be amended to deter the 
emerging trend of youth falling prey to this menace 
which has affected many households in these areas. The 
law should be amended to increase the fine so that it will 
be a deterrent for both big-time peddlers and other youth 
who are used by such peddlers for transportation. It has 
become a very serious issue especially in our part of the 
country.  

And also, there is another item known as Baabul 
which is used very frequently by school-going children. 
Therefore, considering these facts, these traffickers must 
be brought to book and once they are brought to book, the 
penalty should be so high that they will not repeat this. I 
know in certain cases, the first-time offenders are given a 
suspended sentence and if they repeat the offence they 
are sent to prison. Therefore, I request the Hon. Minister 
to consider this because day-by-day this is increasing and 
more and more drugs are coming in. The police is doing a 
very good job. They catch these peddlers and take them 
to courts. Unfortunately, the fine is so low that the 
following day, they come out. So, this will have to 
change. If you increase the fines, in the future we will be 
able to save the children, especially the school leavers. 
This should be considered as another drug like cocaine. 

You know, once children leave school they enter an 
entirely different world.  Even to enter the university they 
have to wait one-and-a-half years and even to find 
employment it takes some time. They cannot take a 
decision during that period. This is the time at which 
these people approach these children. They get together 
and spoil this young generation. Therefore, I request the 
Hon. Minister to consider this very carefully and to 
increase the penalty in such a way that this is stopped to 
save the future generation of this country.  

We must also improve the facilities given to the navy 
for stopping drugs like this coming from other countries 
to our country. The navy and the police could co-ordinate 
and work together in solving this problem to save the 
future generation.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute. 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
I must thank the Minister, Hon. Rauff Hakeem. He 

touched on the Muslim Law and the Shariya Law which 
we have been following for ages. We are very grateful to 
the Minister indeed for forming a committee to get the 
final decision from the Muslim MPs. We have been 
following that law not only here. Right round the world,  
this is practiced. It does not differ. Even though we 
follow that law, we always follow the rules and 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

regulations of this country. So, I must thank you for 
considering it. There was so much of opposition but 
gracefully the committee was formed and the final 
decision, as you said, will be made by the Muslim MPs. 
Once again, I assure you whatever is the law that we 
follow, we will not go against the law of this country.  

Thank you very much.      
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා. ඊට 

ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු ෙව්ලු 
කුමාර් මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN  left the Chair, and 
THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Mohamed Navavi, you referred to imposing 

penalties for drug peddlers. Give me the list. I will 
certainly look into the matter and try to increase the 
penalties.  

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you.     

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. 

 
[අ.භා. 6.17] 

 

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණය පිළිබඳව අද දීර්ඝ 

වශෙයන් කථා වුණා. මා කථා කරන ෙකටි කාලය තුළදී 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට උත්සාහ කරන්ෙන් අධිකරණ 
තීන්දුවල පමිතියට බලපාන කාරණයක් පිළිබඳවයි.  විෙශේෂෙයන් 
නීති  ක්ෙෂේතය තුළ අනු ක්ෙෂේත ගණනාවක් තිෙබනවා. අපට 
ෙපෞද්ගලික නීතිඥ මණ්ඩලයක් - private bar එකක්- තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවා. ඊළඟට පහළ 
අධිකරණවලට උසස්වීම් - promotions - ලැබිලා එන 
විනිශ්චයකාරවරුන් ඉන්නවා. උසාවිවල විෙශේෂෙයන් ඉහළ 
අධිකරණවල වඩා ෙහොඳ පමිතියක් තිෙබන්න නම් විවිධ 
ක්ෙෂේතවලින් එන සංඛ්යාව අතර යම් කිසි සාධාරණ අනුපාතයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ.  

ඉස්සර  තිබුණු සම්පදාය අනුව පුළුවන් තරම් උත්සාහ කළා 
පහයි, ෙදකයි, එකයි විධියට පත්වීම් ලබා ෙදන්න.  ඒ කියන්ෙන් 
පහළ අධිකරණවලින් විනිශ්චයකාරවරුන් පස් ෙදනකු පත් කරන 
ෙකොට  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙදෙදනකු පත් කරන්නට 
සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික 
නීතිඥවරුන් අතරින් එක්ෙකනකු පත් කරන්න. දැන් ඒ සම්පදාය 
ගිලිහී ෙගොස් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් මෑතකදී කරන ලද මහාධිකරණ පත්වීම් පිළිබඳ 
යම් ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණා. මා හිතනවා  private bar එකට 
අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා කියා.  Private bar එෙකන් 
ඉතාමත් කලාතුරකිනුයි පත්වීම් සිදු වන්ෙන්.  පසු ගිය පාලන 
කාලය යටෙත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට විනිශ්චයකාරවරුන් ෙදෙදනකු 
පත් කරනු ලැබුවා. වර්තමාන ආණ්ඩුව යටෙත්  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට එක විනිශ්චයකාරවරයකු පත් කරනු ලැබුවා. 
එෙහත් අභියාචනාධිකරණයට 1978න් පස්ෙසේ තවම ෙපෞද්ගලික 
නීතිඥවරයකුට පත්වීමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ධීරරත්න 
විනිශ්චයකාරතුමා, තම්බයියා සහ අතුෙකෝරල කියන 
විනිශ්චයකාරවරුන් පත් ෙකරුවාට පස්ෙසේ අභියාචනාධිකරණයට  
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් තවම එකම විනිශ්චයකාරවරයකුවත් පත් 
කරලා නැහැ.  

ඊළඟට, මහාධිකරණයට 1970ගණන්වල ඒ.ඒ.ඩී. සිල්වා 
මැතිතුමා පත් කළා. ඊළඟට මට මතක විධියට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා ජනාධිපති වුණු පසු 1978දී කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් 
රඹුකන පෙද්ශෙය් නීතිඥවරයකු මහාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරයකු හැටියට පත් ෙකරුවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් පරමරාජා කියලා මහත්මයකු උතුෙරන් පත් ෙකරුවා. 
එතැනදීත් අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ් ෙදමළ භාෂාව කථා කරන 
විනිශ්චයකාරවරයකු පත් කරන්නයි. ෙම් තුන්ෙදනා හැෙරන්නට 
ෙපෞද්ගලික නීතිඥවරුන්ට මහාධිකරණවලට ඇතුළු ෙවන්නට 
කිසිම ඉඩක් ලැබිලා නැහැ. එම නිසා ඒකට ඉඩක් ලැෙබන්න 
ඕනෑ. 

දැන් පශ්නයක් මතු වුණා ෙම් පිළිබඳව නිර්ෙද්ශ කිරීම් නීතිඥ 
සංගමයට කරන්න පුළුවන්ද කියන එක සම්බන්ධෙයන්. 
ෙපෞද්ගලික නීතිඥවරයකු මහාධිකරණයට යන්න කැමැති නම් 

1001 1002 

[ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි  මහතා] 



2017 මාර්තු 23 

ඔහුට කළ හැක්ෙක් නීතිඥ සංගමෙය් ශාඛාව හරහා නීතිඥ 
සංගමයට කියලා ෙම් කරුණ ඉදිරිපත් කරන එකයි.  ඒෙක් කිසිම 
වරදක් නැහැ. ෙමොකද, ඔහුට බැහැ ජනාධිපතිතුමාට ගිහිල්ලා 
canvass කරන්න. එතෙකොට ඔහුෙග් ස්වාධීනත්වය එතැනින්ම 
නැති ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන් ෙපෞද්ගලික නීතිඥ මණ්ඩලෙයන් 
පත් කරන ෙකොට කවුරු ෙහෝ recommend කරන්න ඕනෑ. එවැනි 
නිර්ෙද්ශ කිරීමක කිසිම වරදක්  මා නම් දකින්ෙන් නැහැ. පසුගිය 
පත්වීෙම්දී, ඒ කියන්ෙන් කන්නන් විනිශ්චයකාරතුමා පත් කරපු 
ෙවලාෙව් ඔහුෙග් නම මුලින්ම නිර්ෙද්ශ කෙළේ මඩකලපුෙව් නීතිඥ 
සංගමෙයනුයි. ඒ අනුව තමයි ශී ලංකා නීතිඥ සංගමෙයන් 
ජනාධිපතිවරයාට  ෙයෝජනා කෙළේ එම නම සලකා බලන්න 
කියලා.  මා නම් එහි කිසිම වැරැද්දක් දකින්ෙන් නැහැ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඕනෑම පුරවැසියකුට අයිතියක් තිෙබනවා,  
ජනාධිපතිවරයාට ෙයෝජනා කරන්න අසවල් නීතිඥවරයා නැත්නම් 
අසවල් පුද්ගලයා අධිකරණයට පත්කිරීමට සලකා බලන්න 
කියලා. ඒක ඕනෑම පුරවැසියකුට තිෙබන අයිතියක්. නමුත්, එෙසේ 
නිර්ෙද්ශ කරපු පලියට  පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා 
කියාදාමයක් තිෙබනවා.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබනවා, මහාධිකරණයට 
විනිශ්චයකාරවරයකු පත්කරන ෙකොට අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් -JSC එෙක්- recommendation එකක් ඕනෑය කියලා. ෙම් 
අවස්ථා ෙව්දී ඒ recommendation එක දුන්නා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව විනාඩියකින් අවසන් 

කරන්න. 
 

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික් රමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ඔව්, මා අවසන් කරනවා.  

ඊළඟට, මා දන්නා පරිදි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් නැතත්, 
සම්පදායක් හැටියට නීතිපතිතුමාෙගනුත් නිර්ෙද්ශයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. කන්නන් මැතිතුමා පත්කරන ෙකොට නීතිපතිවරයාත් 
නිර්ෙද්ශ කළා. ෙමොකද, ඔහු අවුරුදු ගණනක් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩකරපු ෙකෙනක්. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත්, ෙපෞද්ගලික නීතිඥ මණ්ඩලෙය්ත් ඔහුට 
ඉතාමත් ෙහොඳ වාර්තාවක් තිෙබනවා. මා කලින් කිව්වා වාෙග් 
එවැනි අය පත්කිරීෙම්දී විවිධ ක්ෙෂේතවලින් පත් කර ගනිමින් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තුලනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. එම නිසා එහි කිසි 
වැරැද්දක් නැහැ. කන්නන් විනිශ්චයකාරතුමා පත්කිරීම පිළිබඳ 
ෙමපමණ උද්ෙඝෝෂණයක් ඇති කරන්න එකම ෙහේතුව තමයි, 
කඳුරට ෙදමළ ජන ෙකොට්ඨාසෙයන් මහාධිකරණයට පත් වුණු 
පළමුවන විනිශ්චයකාරතුමා ඔහු වීම. තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික 
practice එෙකන් ඉවත් ෙවලා ෙමම පත්වීම භාරගැනීමට සූදානම් 
වුණු එවැනි විනිශ්චයකාරවරුන් පිළිබඳව, එවැනි පුද්ගලයන් 
පිළිබඳව අපි ආඩම්බර වන්න ඕනෑ. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික් රමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මා අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඉදිරිෙය්දී 

මහාධිකරණයට, අභියාචනාධිකරණයට සහ ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 

විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කිරීෙම්දී ෙපෞද්ගලික නීතිඥ මණ්ඩලයට 
මීට වඩා ඉඩක් ලබා ෙදන්නය කියලා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට සාරතී දුෂ්මන්ත නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 3ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.23] 

 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා (අධිකරණ නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා හා බුද්ධ ශාසන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த - நீதி பிரதி அைமச்ச ம் 

த்தசாசன பிரதி அைமச்ச ம்) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නියමයන් 

ෙදකක් සහ පනත් ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර 
ගන්න කටයුතු කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී,  වසර ෙදකක කාලය 
ඇතුළත අධිකරණ අමාත්යාංශය මඟින් අණපනත් රාශියක් සම්මත 
කරන්නට ෙයදුණු බව මා මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

මහ ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් ඉෂ්ට සිද්ධ වන ආකාරෙය් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව කථා බහක් ඇතිෙවලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන ෙමොෙහොතක අපි 
මතක් කරන්නට ඕනෑ, සහජීවනය ඇතුළු ෙම් සියලුම මාතෘකා 
සඳහා අධිකරණ අමාත්යාංශය විසින් ෙදන්නට පුළුවන් උපරිම 
සහෙයෝගය අපි පසුගිය වසර ෙදකක වාෙග් කාලය ඇතුළත 
ලබාදුන්න බව. වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීෙම් 
අධිකාරිය පිහිටුවීෙම් සිට කාලාවෙරෝධී පනත් සංෙශෝධන, සමථ 
මණ්ඩල පනත් සංෙශෝධන, මහ ජනතාවෙග් පගමනය උෙදසා 
අපට එවැනි සංෙශෝධන රාශියක් පසුගිය කාල සීමාව තුළ ෙගන 
එන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. අපට භය නැතුව කියන්නට පුළුවන්, 
පසුගිය කාල සීමාවන් සමඟ සංසන්දනය කරන විට අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව අපට සතුටු ෙවන්නට පුළුවන් පරිසරයක්, 
වාතාවරණයක් පසු ගිය වසර ෙදකක කාලය ඇතුළත ඇති 
කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුණු බව. එහි තවත් යම් පියවරක් 
සනිටුහන් කිරීම තමයි විෙශේෂෙයන්ම අද දවෙසේ සිද්ධ කරන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරන්ට ඕනෑ, 2013 අංක 2 දරන 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහෙය් විධිවිධානයන් තවත් වසර ෙදකක 
කාල සීමාවකට දීර්ඝ කිරීම තුළ අෙප් අමාත්යාංශයට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සපයා 
තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛනත් සමඟ සංසන්දනය කර බලන ෙකොට 
2012 සිට අපරාධ පමාණය අඩුෙවලා තිෙබනවා. අධිකරණ 
අමාත්යතුමා ඒවා සංඛ්යා ෙල්ඛන ඇතිව පකාශයට පත්කළා. එම 
නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සංෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳව අපි සියලු 
ෙදනාම සතුටු ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම යුක්ෙර්නය සමඟ ඇති 
කරගත් සහෙයෝගීතාව වාෙග්ම, චීනය, ඉන්දියාව සහ තවත් 
රටවල් රාශියක් සමඟ අපි පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ෛනතික 
වශෙයන් සහෙයෝගීතාවන් ඇති කරගත්තා. ඒ තුළ පසු ගිය කාල 
සීමාව තුළ ෛනතික කටයුතු කරන්න අපට විශාල පහසුවක් ඇති 
වුණා. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

1003 1004 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා   
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්.  

අපි දන්නවා, සමහර රටවල අපරාධකරුෙවෝ අෙප් රෙට් ධනය 
ෙසොරකම් කරලා සැඟෙවලා ඉන්න තත්ත්වයන් තිෙබනවාය 
කියලා. ඒ වාෙග්ම පසුගිය කාල සීමාව තුළ නඩු තීන්දුවක් නිසා 
අෙප් රටට විශාල ධනයක් අහිමි වුණා. ඒ නිසා ආර්ථිකයට ඇති 
වුණු හානිය ඉවත් කර ගැනීම සඳහා වූ පනත් සංෙශෝධනයක් අපි 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙම් සියලු ෙද්වල් සමඟ සන්සන්දනය කර 
බලන ෙකොට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් තුන පිළිබඳව අපට සතුටු 
ෙවන්නට පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් තුන 
පිළිබඳව අද විරුද්ධ පක්ෂෙයන්වත් කිසිම විෙරෝධතාවක් 
ෙගොඩනැඟුෙණ් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. මට ලැබී 
තිෙබන කාල සීමාව අනුව මීට වැඩිය කථා කරන්න ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙකෙසේ නමුත් අධිකරණ අමාත්යාංශය හැටියට අපි ඉදිරි 
කාලය තුළ අෙප් වැඩ කටයුතු තවත් කාර්යක්ෂම ෙලස ඉෂ්ට සිද්ධ 
කරන්න සියලු වැඩ කටයුතු කරනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 

යුතු ය.'' - [ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல] 
 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon.  Lakshman Kiriella]                                                              
 

 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
 
Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER  in the Chair.] 
 
1 සිට 7 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்தி ந்  7ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses  1   to  7   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  Amendment. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற் 

றப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 
 

සාපරාධී කාරණාවලදී අෙන්යෝන්ය 
සහෙයෝගය ලබාදීම පනත : නියමය 

குற்றவியல் க மங்களின்ேபா  பரஸ்பர 
உதவியளித்தல் சட்டம்: கட்டைள  

 MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS 
ACT: ORDER   

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා සහ 

බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සහ යුක්ෙර්නෙය් 
ආණ්ඩුව අතර සාපරාධී කාරණාවලදී අෙන්යෝන්ය ෛනතික සහෙයෝගය 
ලබාදීම පිළිබඳව ඇතිකර ගනු ලැබූ ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් 2002 අංක 25 
දරන සාපරාධී කාරණාවලදී අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගිතාව දැක්වීෙම් පනෙත් 
2 වගන්තිය යටෙත් අධිකරණ අමාත්යවරයා විසින් පනවනු ලදුව, 2016 
ෙනොවැම්බර් 11 දිනැති අංක 1992/78 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරනු ලැබ, 2017.01.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු 
ය." 

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

 
 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ 

විධිවිධාන) පනත : නියමය  
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் 

சட்டக்ேகாைவ (விேசட ஏற்பா கள்) 
சட்டம்: கட்டைள 

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL 
PROVISIONS) ACT: ORDER 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා සහ 

බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරනවා: 

1005 1006 
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"2013 අංක 2 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 7 (2) වගන්තිය යටෙත් එකී පනෙත් කාල සීමාව සම්බන්ධෙයන් 
අධිකරණ අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 

2002/28 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.02.07 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ 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) 
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 කවීන්දිරන් 

ෙකෝඩීස්වරන් මන්තීතුමා. 

 
උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වල රැකියා විරහිත 

උපාධිධාරින්ෙග් ඉල්ලීම් 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாண ேவைலயற்ற 

பட்டதாாிகளின் ேகாாிக்ைககள் 
DEMANDS OF UNEMPLOYED GRADUATES  IN NORTHERN 

AND EASTERN PROVINCES 
 
 

[பி.ப. 6.30] 
 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்தில் 2012.03.31ஆம் திகதிக்குப் 
பின்னர் பட்டம் ெபற்ற பல்லாயிரக்கணக்கான பட்டதாாிகள் 
ேவைலயின்றி உள்ளேபா ம் அவர்க க்கு எந்தெவா  
தீர்ைவ ம் மத்திய மற் ம் மாகாண அரசாங்கங்கள் 
ெபற் த்தராத நிைலயில் அப்பட்டதாாிகள் கவன ஈர்ப் ப் 
ேபாராட்டத்ைத நடத்தேவண் ய சூழ்நிைலக்குத் தள்ளப் 
பட் ள்ளனர். வடக்கு, கிழக்கிேல 29 நாட்களாக ெகாட் ம் 
மைழயி ம் ெவயி ம் தி ஓரத்தில் ேவைலயற்ற 
பட்டதாாிகள் உண்ணாவிரதம் ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர். 
இந்நிைல ெதாடர்வதா? ஆகேவ, வடக்கு, கிழக்கு மாகாண 
ேவைலயற்ற பட்டதாாிகளின் பின்வ ம் ேகாாிக்ைகள் 
ெதாடர்பான பிேரரைணைய இச்சைபயில் ன்ெமாழிந்  
உைரயாற்ற வி ம் கின்ேறன்.   

பட்டதாாிகளின் திறைமகைள ஒ  ேபாட் ப் பாீட்ைச லம் 
அறிந் ெகாள்ள யா . ஆைகயால், பட்டதாாி 
நியமனங்கைள ேபாட் ப் பாீட்ைசயின்றி ேநா் கப்பாீட்ைச 

லம் தகுதிையக் கண்டறிந்  நியமனங்கைள வழங்க 
நடவ க்ைக எ க்கப்படல் ேவண் ம்.  

பட்டதாாி நியமனங்கைள அவர்கள் பட்டம் ெபற்ற ஆண் ன் 
அ ப்பைடயில் வழங்க நடவ க்ைக எ க்கப்ப வ டன், 
பட்டதாாிகளின் ேவைலவாய்ப் க்கான வயெதல்ைலைய 45 ஆக 
உயர்த் வதற்கும் நடவ க்ைக எ க்கப்படல் ேவண் ம்.  

அரச ேசைவயில் தற்ேபா  38,000 ெவற்றிடங்கள் இ ப்ப 
தாக ம் இற்ைறவைரயில் 12,000 ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் 
வடக்கு, கிழக்கில் இ ப்பதாக ம் தகவல்கள் ெதாிவிக்கின்றன. 
இவ்ெவற்றிடங்கைள உடன யாக நிரப் வதற்கு இ வைரயில் 
ஏன், அரசு நடவ க்ைக எ க்கவில்ைல? கடந்த அரசாங்கத் 
தினால் 2012.03.31ஆம் திகதி வைரயிலான ேவைலயற்ற 
பட்டதாாிகள் ேநா் கப்பாீட்ைசயின் லேம அரச ேசைவயில் 
இைணத் க்ெகாள்ளப்பட்டனர். அேதேபான்  எஞ்சி ள்ள 
ேவைலயற்ற பட்டதாாிகைள ம் இைணத் க்ெகாள்ள 
நடவ க்ைக எ க்கப்படல் ேவண் ம். 

விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்ப கின்றேபா , மாற் த்திறனாளி 
கைள ம் விேசட கவனத்திற்ெகாண்  நியமனங்கைள 
வழங்குதல் ேவண் ம்.   

ஒவ்ெவா  வ ட ம் க.ெபா.த. உயர்தரத் 
தைகைம ள்ளவர்கைள காைமத் வ உதவியாளர் பதவிக்கு 
ஆட்ேசா்ப் ச் ெசய்ய அரசாங்கத்தினால் ெமனின், அவர்கள் 
பட்டம் ெபற்ற ஆண் ேலேய பட்டதாாிக க்கான 
நியமனங்கைள வழங்க மத்திய அரசு அல்ல  மாகாண அரசு 
ஏன், தயங்குகின்ற ? 

அண்ைமயில் இடம்ெபற்ற பட்டதாாி நியமனப் ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயில் 40 ள்ளிகைளப் ெபற்றவர்கைளத் தவிர்த்  
மீதமாகத் ேதைவப்ப ம் ஆசிாியர் ெவற்றிடங்க க்குப் 
பட்டதாாிகள் பட்டம் ெபற்ற வ டத்ைத அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்  ேநா் கப்பாீட்ைச லம் நியமனங்கைள வழங்க 
நடவ க்ைக எ க்கப்படல் ேவண் ம்.  

ேகாட்டா ைறயில் நியமனம் வழங்கப்ப ம் ெசயற்பா கள் 
ற்றி ம் தைட ெசய்யப்படல் ேவண் ம்.   

இ தியாகக் கல்வி அைமச்சினால் ெவளியிடப்பட்ட ஆசிாியர் 
ஆளணி சுற் நி ப இலக்கம் 1/2016இன் அ ப்பைடயில் 
தயாாிக்கப்பட் , காைமத் வ ேசைவத் திைணக்களத்தின் 
அ மதி ெபறப்பட் , கிழக்கு மாகாண ஆசிாியர் 
ெவற்றிடங்கைள ெவளியிட ேவண் ம். அத் டன் அந்த 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்குாிய நிதி ஒ க்கீட் ைன ம் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.   

ண்கைல, கைல, வர்த்தகம், விஞ்ஞானம் மற் ம் சமயம் சார்ந்த 
ஆசிாியர்க க்கான நியமனங்கள் விைரவாக வழங்கப்பட 
ேவண் ம்.  

கடந்த காலங்களில் பட்டதாாிக க்கான ெதாழில் வாய்ப்பிைன 
அரசு வழங்கியதால், தனியார் நி வனங்கள் பட்டதாாிகைள 
இைணத் க்ெகாள்ள ஆர்வம் காட் வதில்ைல. இதனால் 
பட்டதாாிகள் ேம ம் நிராகாிக்கப்ப கின்றார்கள். எனேவ, அரசு 
அவர்க க்கான ெதாழில் வாய்ப்பிைன வழங்க நடவ க்ைக 
எ த்தல் ேவண் ம். 

இன்  இந்த நாட் ேல மிக ம் க்கியமான ஒ  வளமாக 
இ ப்ப  ஆளணியாகும்.  பட்டதாாிகள் இந்த நாட் ன் 

ெக ம்பாக இ க்கின்றார்கள். இவர்கள் இன்  
ந தியி ம் திேயாரங்களி ம் உண்ணாவிரதங்கைள 
ேமற்ெகாண்  வ கின்றார்கள். விேசடமாக வடக்கு, 
கிழக்கிேல 2012ஆம் ஆண் ந்  பட்டதாாிக க்கான 
நியமனம் வழங்கப்படாமல் இ க்கின்ற . இைத ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைலயாக நான் பார்க்கின்ேறன். இன்  ெபண் 
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பட்டதாாிகள் தங்கள் சின்னஞ்சி  பிள்ைளகைள ம் 
கூட் க்ெகாண்  வந்  அந்த திேயாரங்களிேல இ ந்  
சைமத்  உணைவ உண்கின்ற காட்சிகைள நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். ளம் க் க க்குள் ம் குளி க்குள் ம் 
அவதிப்ப கின்ற நிைலைய நாங்கள் கண்ணால் 
பார்க்கும்ேபா  மிக ம் கஷ்டமாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
இந்த நல்லாட்சி அரசு அவர்க க்கு ேவைல வாய்ப்  வழங்கும் 
நடவ க்ைகையத் ாிதப்ப த்தேவண் ம்.   

இந்த நாட் ேல கிட்டத்தட்ட 38,000 ெவற்றிடங்கள் 
இ ப்பதாக அரசு தகவல் ெவளியிட் க்கின்ற . இதிேல 
ேதசியப் பாடசாைலக க்கான 6,000 ஆசிாியர் 
ெவற்றிடங்க ம் மாகாணப் பாடசாைலக க்குாிய 11,000 
ஆசிாியர் ெவற்றிடங்க ம் அரச நிர்வாகத்தின் கீழ் 14,400 
ெவற்றிடங்க ம் அரசுடன் சம்பந்தப்பட்ட 3,000க்கு ேமற்பட்ட 
ெவற்றிடங்க ம் இ ப்பதாகத் தகவல் கூ கின்ற . ஆகேவ, 
இந்த ெவற்றிடங்க க்கு ேவைலயற்றி க்கின்ற பட்டதாாி 
கைள நியமிப்பதன் லம் அவர்க ைடய ேகாாிக்ைகைய 
நிைறேவற்றக்கூ யதாக இ க்கும். உண்ைமயிேல அவர்கள் 
இத்தைன வ டங்களாகக் கஷ்டப்பட் ப் ப த் , இன்  
ெவயி ம் மைழயி ம் குளிாி ம் பனியி ம் திேயாரத்தில் 
இ ப்ப  மிக ம் கவைலக்குாிய விடயம். பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களாகிய நாங்கள், ஜனாதிபதி, பிரதமர் அைனவ ம் 
இன்  சந்ேதாசமாக இ க்கிேறாம் என்  
எ த் க்ெகாள் ங்கள்! ஆனால், அவர்கள் இன்  

திேயாரத்தி ந்  கஷ்டப்ப கின்றார்கள். அவர்கள் 
ெதாழில் வாய்ப்பற்  தியிேல நிர்க்கதியாக இ க்கின் 
றார்கள். ப த்த ஒ  ச கம் இன்  திேயாரத்தில் இ ப்ப  
இந்த நாட் க்கு ஓர் அவப்ெபயைர ஏற்ப த்தித் த கின்ற . 
கடந்த அரசாங்கத்திேல இவர்க க்கான நியமனம் ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயின்றி வழங்கப்பட்ட . ஆனால், இந்த 
அரசாங்கத்திேல எந்தவித நியமனங்க ம் அவர்க க்கு 
வழங்கப்படவில்ைல.  ஒ சில ேவைலவாய்ப் க்கள் மாத்திரேம 
வழங்கப்பட் க்கின்றன. அ ம், ேபாட் ப் பாீட்ைச லம் 
ஒ சிலர் ெதாி ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த 
அரசு அவர்க க்கான நியமனத்ைத வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.  

அ மட் மல்ல, பல்கைலக்கழகத்தி ந்  ெவளிேய  
கின்ற பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப்ைப வழங்குவதற்கான 
ஒ  திட்டத்திைன அரசு ன்ைவக்க ேவண் ம். 
அ ெதாடர்பான ஒ  நிைலயான ெகாள்ைகத்திட்டம் அரசிடம் 
இ க்கேவண் ம். ஆனால், இன்ைறய அரசிடம் அந்தக்  
ெகாள்ைகத்திட்டம் இல்ைல. பல்கைலக்கழகத்தி ந்  
ெவளிேய கின்ற பட்டதாாிக க்கு எப்ப  நியமனம் வழங்க 
ேவண் ம், எந்த ேநரத்தில் வழங்கேவண் ம், எந்ெதந்தத் 
ெதாழில்கைள வழங்கேவண் ம் என்ற ஒ  நிைலயான 
திட்டத்ைத இந்த நல்லாட்சி அரசு ன்ைவத்  நைட ைறப் 
ப த் வ டன், அதைனத் ாிதப்ப த்த ேவண் ெமன ம் 
ேகட் , என  உைரைய க்கின்ேறன். நன்றி! 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
நன்றி! அ த் , பிேரரைணைய ஆேமாதிப்பதற்காக 

ெகௗரவ ஸ்ரீேநசன் அவர்கள்! 

[பி.ப. 6.38] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகௗரவ உ ப்பினர் ேகாடீஸ்வரன் அவர்களால் ெகாண்  
வரப்பட்ட ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணைய  நான் 
ஆேமாதிப்பேதா , அதன் நியாயப்பா கள் பற்றிச் சில 
வார்த்ைதகைள ன்ைவக்கலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். 
அந்த வைகயில், எம  நாட் ல் ேதசிய பாடசாைலகளில் 6,000 
ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கள் இ ப்பதாக ம் மாகாணப் 
பாடசாைலகளில் 15,000 ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கள் இ ப்ப 
தாக ம் அரச நிர்வாகத்தில் 11,000 ெவற்றிடங்கள் 
இ ப்பதாக ம் கூறப்ப கின்ற . ெமாத்தத்தில் 38,000 
ெவற்றிடங்கள் இ ப்பதாகப் ள்ளிவிபரங்கள் ெதாிவிக் 
கின்றன. அந்த வைகயில், ேவைலயில்லாப் பட்டதாாிகள் 
ஏறத்தாழ ஒ  மாதகாலமாக திேயாரங்களில் இ ந்  
ெகாண்  ேபாராட்டங்கைள நடத்திக்ெகாண் க்கிறார்கள். 
குறிப்பாக, வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள்  த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட, த்தத்தால் வஞ்சிக்கப்பட்ட, பல 
பாதிப் கைளச் சுமந் ெகாண் க்கின்ற மக்கைளக் ெகாண்ட 
மாகாணங்களாக இ க்கின்றன. அந்த மாகாணங்களி ள்ள 
இைளஞர் வதிகள் எத்தைனேயா இன்னல்க க்கும் 
ெந க்குவாரங்க க்கும் மத்தியில் தம  பட்டப்ப ப்பிைன 

த் விட்  இன்  ெதாழி க்காக திேயாரங்களில் 
ேபாராடேவண் ய நிைலைம காணப்ப  கின்ற . ஏறத்தாழ 
ஒ  மாதத்ைத அண்மித்தேபா ம் இந்தப் 
ேபாராட்டங்க க்கான விைன இந்த நல்லாட்சி அரசு 
வழங்காத நிைல ஏமாற்றம் அளிப்பதாக இ க்கின்ற .  

குறிப்பாக, எம  நாட் ள்ள பல்கைலக்கழகங்களால் 
எம  கல்விக் ெகாள்ைகக்கு அைமவாக, நாங்கள் 
விதந் ைரத்த பட்டப்ப ப் க்கான பாடங்கைளக் கற்  
ெவளிேயறிய எம  இைளஞர் வதிகள் எம்மிடம் “எமக்குத் 
ெதாழில் ெபற் த் தரேவண் ம்” என்  ேகட்கிறார்கள். எம  
பல்கைலக்கழகங்கள் கல்விக் ெகாள்ைகக்கு அைமவாக 
ஏற்ப த்திக்ெகாண்ட, அங்கீகாிக்கப்பட்ட பாடங்கைளத்தான் 
அவர்கள் கற்  தம  பட்டப் ப ப் கைள நிைற  
ெசய்தி க்கின்றார்கள். அப்ப ெயன்றால், எம  பல்கைலக் 
கழகங்களால் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற பட்டதாாிக க்கு 
எம  ெதாழிற்சந்ைதயில் ம சு இல்ைலயா? அல்ல  அவர்கள் 
ெதாழிற் சந்ைதயில் இ க்கின்ற ெதாழில்கைளப் ெப வதற்கு 
லாயக்கு இல்லாமல் இ க்கின்றார்களா? என்ற ேகள்வி 
எ கின்ற . 

நாங்கள் ஒ  ன்திட்டமிடேலா  இந்தப் பட்டதாாிகைள 
உ வாக்கியி க்க ேவண் ம். அதாவ , எதிர்காலத்தில் 
எப்ப ப்பட்ட ெதாழில்க க்கு ெவற்றிடங்கள் ஏற்படப் 
ேபாகின்றன என்பதற்ேகற்றவா  திட்டமிட்  பல்கைலக் 
கழகத் க்குாிய பாடங்கைள ஒ ங்கைமத்  அதற்ேகற்ற 
கல்விக் ெகாள்ைகயிைன உ வாக்கி இந்தப் பட்டதாாிகைளப் 
பயிற் வித்தி ந்தால், இந்த நிைலைம உ வாகியி க்கா . 
இன்ைறய நிைலயில் இந்தப் பட்டதாாிகள் எம்மிடம் ெதாழில் 
ேகட்கின்றார்கள். இவர்கள் ெவளிநாட் ப் பல்கைலக் 
கழகங்களில் கல்வி கற்றவர்கள் அல்லர். எம  ெசாந்த நாட் ல் 
இ க்கின்ற பல்கைலக்கழகங்களில்தான் கல்வி கற்  
வந்தி க்கிறார்கள். அைனத் ப் பட்டதாாிக க்கும் அரச 

ைறகளில் ெதாழில்வாய்ப்ைப ெபற் க்ெகா க்க மா? 
என்ற ேகள்வி சிலேவைள எ வதற்கு நியாயம் இ க்கின்ற . 
அரச ைறகளில் அவர்க க்குாிய ெதாழில்வாய்ப் கைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு வாய்ப் கள் இல்லாவிட்டா ம்  
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வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் டப்பட் க் கிடக்கின்ற 
பல்ேவ பட்ட ெதாழிற்சாைலகள், பல்ேவ  ெதாழில் 
தரக்கூ ய நிைலயங்கள், விவசாயப் பண்ைணகள்  
ேபான்றவற்ைற மீண் ம் இயங்கச்ெசய்வதன் லமாக அந்தத் 

ைறகளில் அவர்க க்கு ெதாழில்வாய்ப்ைபப் ெபற் க் 
ெகா க்க ம்.  எனேவ, எ த்த எ ப்பில் இவர்கள் அரச 

ைறகளில் ெதாழில் வாய்ப் கைளக் ேகா கின்றார்கள் என்  
க தாமல், அவர்க க்குத் ெதாழில் வழங்கக்கூ ய ெதாழிற் 
சாைலகைள ம் ெதாழிலகங்கைள ம் பண்ைணகைள ம் 
உ வாக்கிக் ெகா ப்பதன் லம் அவர்கள் கற்ற கல்விக்குாிய 
ெதாழில்வாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு வாய்ப்பி க் 
கின்ற .  

எம  இைளஞர்கள் கடந்த காலங்களில் கவனிக்காமல் 
விடப்பட்டதன் காரணமாக ம் அவர்க ைடய மனத்தாக் 
கங்கள், மன அவஸ்ைதகள், அவர்க ைடய எதிர்பார்ப் கள், 
அபிலாைசகள் என்பவற்ைறப் றக்கணித்ததன் காரணமாக ம் 
கடந்த காலத்தில் பல ெந க்குவாரங்கைள நாம் 
அ பவித்தி க்கின்ேறாம். அந்த வைகயில், கடந்த JVP 

ரட்சியாக இ க்கலாம், வடக்கு, கிழக்கில் ஏற்பட்ட இைளஞர் 
ரட்சியாக இ க்கலாம் இவற் க்ெகல்லாம் ெதாழில்வாய்ப் 

பின்ைம ம் ஒ  க்கிய காரணமாக இ ந்தி க்கின்ற . 
பல்கைலக்கழகங்களில் ஏற்ப த்தப்பட்ட தரப்ப த்தல் 

ைறைம ம் காரணமாக இ ந்தி க்கின்ற . இதனால் கடந்த 
காலத்தில் இைளஞர்களால் இந்த நாட் க்கு ஏற்ப த்தப்பட்ட 
ெந க்குவாரத்ைத - ரட்சியிைன அந்த வன் ைறகைள 
நாங்கள் மறந் விடக்கூடா . ஆகேவ, இன்ைறய நிைலயில், 
பட்டதாாிகள் ெத க்களில் நிற்கின்ற இந்த நிைலயில், இதைன 
நாங்கள் மிக ம் க ைமயாகச் சிந்தித்  இதற்குாிய தீர்விைனக் 
காண்பதற்கு - அவர்க க்கு ெதாழில்வாய்ப் கைளக் 
ெகா ப்பதற்கு விைரவாக நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். 
இந்த விடயத்தில் ஏேனாதாேனா என்ற மனப்பாங்கில் 
இ ப்ேபாமாகவி ந்தால் மீண் ம் விபாீதங்கள் ஏற்ப  
வதற்கும் அல்ல  விரக்தியின் விளிம்பில்ெசன்  அவர்கள் 
வித்தியாசமான பாைதகைளத் ேத க்ெகாள்வதற்கும் 
வழிசைமத்தவர்களாக நாம் க தப்ப ேவாம். ஆகேவ, 
இதற்குாிய விைன இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் 
உடன யாக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் , 
அைமகின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
அ த்  ெகௗரவ (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க.  

உங்க க்கு ஐந்  நிமிடங்கள் -  ඔබතුමාට මිනිත්තු පහක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

 

 
 

[අ.භා. 6.43] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටට පත් වනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාෙව් මාතෘකාව හැටියට තිෙබන්ෙන් 
උතුරු හා නැෙඟනහිර පළාත්වල රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ෙග් 
ඉල්ලීම්.  ෙම් පශ්නය උතුරු හා නැෙඟනහිර පළාත්වල තිෙබන 
පශ්නයක් හැටියට එතුමා දැකලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් පශ්නය 
උතුරු හා නැෙඟනහිර විතරක් ෙනොෙවයි, සමස්ත ලංකාෙව්ම 

තිෙබන එක්තරා අවාසනාවන්ත පශ්නයක් බවට අද පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම් "රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්" කියන 
වචන තුළම ෙම් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු ෙඛ්දවාචකයක් 
පිළිබඳව කියැෙවනවා. පසු ගිය දවස්වල සමහර විවාදවලදී සමහර 
උපාධිධාරින්ෙගන් "ෙමොකක්ද රැකියාව" කියලා  පශ්න කළාම, 
ඔවුන් ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කියනවා මම දැක්කා, "මම 
රැකියා විරහිත උපාධිධාරිෙයක්" කියලා. ෙම් උපාධිධාරියාම තමන් 
"රැකියා විරහිත උපාධිධාරිෙයක්" කියලා ආඩම්බරෙයන් කියන 
තැනකට ෙම් රට තල්ලු වුෙණ් ඇයි? ෙමන්න ෙමතැනයි පශන්ය 
තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල අධ්යාපන කමෙය් 
තිෙබන්ෙන්, විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් වුණාට පස්ෙසේ ගතානුගතික 
කමෙව්දය තුළ තිබුණු පාඨමාලා ටිකක් උගන්වලා  උපාධිධාරින් 
හැටියට එළියට දැමීමයි.  විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරයකු හැටියට මා 
කියන්න කැමතියි, ෙම් පශ්නෙය් පධාන වගකීම විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්යවරුන්ට පැවෙරන බව. ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාලවලින් 
බිහිවන ෙගොඩක් ෙදෙනකුට සාමාන්ය රැකියාවක් කිරීෙම්දී 
එදිෙනදා කාර්යාලීය කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන දැනුම 
-  soft skills  - ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් නැහැ. විෙශේෂෙයන් ශාසත් 
පීඨය ගත්ෙතොත්, ශාසත් පීඨෙය්  සමහර උපාධිධාරින්ට CV එකක් 
හරියට ලියා ගන්න බැහැ. ෙම් තත්ත්වය ඇති වුෙණ් ඇයි? ෙමන්න 
ෙම්ක තමයි තිෙබන පධාන පශ්නය. ෙමෙහම අය  උපාධිධාරින් 
හැටියට එළියට ගිහිල්ලා රැකියාවක් ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන අභිෙයෝගය තිෙබනවා. ෙම් අභිෙයෝගය උද්ගත වු ෙණ්. ෙම් 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරපු මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් ෙම් පාඨමාලා නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් සාම්පදායික ඒ 
ඒ විෂයයන්වලට අදාළව විතරක් නිසායි. ෙම් අලුත් ෙලෝකෙය්, 
අලුත් රටාව  එක්ක ඉදිරියට යනෙකොට ඊට අදාළ පාඨමාලා 

නිර්මාණය විය යුතුයි. එෙසේ  නිර්මාණය වන පාඨමාලා තුළින් 
බිහිවන උපාධිධාරියා ෙලෝකයට ගැළෙපන, රෙට් අනාගත 
නිෂ්පාදන කාර්යෙය්දී දායක විය හැකි උපාධිධාරිෙයක් විය යුතුයි. 
අපි ෙමන්න ෙම් ගැන හිතන්න ඕනෑ. උපාධිධාරින්ට ඒ අවස්ථාව 
සලසා දීෙම් වගකීම  අනිවාර්යෙයන්ම රජයට පැවෙරනවා. ඒ 
වාෙග්ම, විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ට පධාන වශෙයන්ම 
වගකීමක් පැවෙරනවා, ෙම් උපාධිධාරියා තමන්ෙග් 
විශ්වවිද්යාලෙයන් පිට වුණාට පස්ෙසේ, තමන්ෙග් විශ්වවිද්යාලෙය් 
ආදී ශිෂ්යෙයක් කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන්. ෙලෝකෙය්  විශ්වවිද්යාලවල  ෙවනම Alumni 
Associations තිෙබනවා. ෙම්ෙගොල්ලන්ට ෙවනම web sites 
තිෙබනවා; ෙවනම e-mails තිෙබනවා. සමහර අය ෙබොෙහොම 
ආඩම්බරෙයන් තමයි ඒ විශ්වවිද්යාලෙය් උපාධිධාරිෙයක් කියලා 
කියන්ෙන්. නමුත් අෙප් රෙට් සමහර උපාධිධාරින් තමන් ඉෙගන 
ගත් විශ්වවිද්යාලය ගැන කියන්න කැමති නැහැ. ෙමොකද, ඒෙකන් 
භාගයක් ඉන්ෙන් රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් නිසා. ෙමන්න ෙම් 
කමෙව්දය ෙවනස් විය යුතු ෙවනවා.  

ඒ එක්කම ශිෂ්ය ව්යාපාරයත් ෙම් ගැන සලකා බැලිය යුතු 
ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් බිහි කරන 
තැනක් බවට ශිෂ්ය ව්යාපාරය පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය් නායකෙයෝ ඒ ගැන නැවත කල්පනා කළ 
යුතු ෙවනවා. ඉල්ලීම් කරනවා වාෙග්ම, ෙම් රටට ගැළෙපන 
උපාධිධාරින් හැටියට විශ්වවිද්යාලවලින් එළියට යන්න අවශ්ය 
පාඨමාලා නිර්මාණය කිරීම, ඒ තිෙබන පාඨමාලා ෙවනස ්කරලා 
ෙම් රෙට් අනාගතයට ගැළෙපන විධිෙය් පාඨමාලා සැකසීම වැනි 
කරුණු ගැන මීට වඩා කැපවීමකින්, දැඩි දැක්මකින් යුතුව ඔවුන් 
සාකච්ඡා කළ යුතු ෙවනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත් වන්ෙන් රැකියා 
විරහිත උපාධිධාරින්ෙග් සංඛ්යාව දිෙනන් දින වැඩි වීමයි; රටට 
වැඩදායී -productive-  ෙසේවයක් කළ හැකි උපාධිධාරින් බිහි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොවීමයි. ඒ නිසා ෙමය අප සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා විසඳිය 
යුතු පශ්නයක්. අෙප් රජයට ෙම් ගැන වැඩි වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙමෙසේ බිහි වන උපාධිධාරින් රැකියා විරහිත ගණයට 
ෙනොයවා, productive විධියට, රෙට් අනාගතය ගැන දැක්මක් 
තිෙබන, රෙට් නිෂ්පාදන කාර්යයට දායක විය හැකි උපාධිධාරින් 
විධියට  විශ්වවිද්යාලවලින් එළියට යවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක ගැන ඉදිරි අවුරුදු තුන හතරක කාලය තුළ සැලසුම් හදලා අපි 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාර්යෙය්දී ෙලෝකෙය් 
විවිධ රටවල් සමහර උපකම කියාත්මක කර තිෙබන ආකාරය අපි 
දැක්කා. ෙමහිදී ශාස්ත පීඨය පැත්ෙතන් තමයි පධානම ගැටලුව 
එන්ෙන්. ශාස්ත පීඨෙයන් බිහි වන උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබාදීෙම් 
අපහසුතාවක් තිෙබනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

අපි පසුගිය දවස්වල අධ්යාපනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාෙව්දීත් ෙම් කාරණය  කථා කළා. උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල සහ සමහර පාසල්වල විද්යා-ගණිත ගුරුවරුන්ෙග් 
ෙලොකු හිඟයක් තිෙබනවා. නමුත්, ඒ රැකියා ලබාදීමට  විද්යා-
ගණිත උපාධිධාරින් නැහැ. ශාස්ත පීඨෙයන් උපාධි ලත් 
උපාධිධාරින් ඉන්නවා. නමුත්, රැකියා ලබාදිය හැකි තත්ත්වෙය් 
අය ෙනොෙවයි ඒ ඉන්ෙන්. අපි ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය වළක්වා 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එකක් තමයි, ඒ සඳහා ෙලෝකෙය් 
අනුගමනය කරන කමෙව්ද අනුගමනය කිරීම. සමහර උපාධි සඳහා 
අනුගමනය කරන කමෙව්ද දිහා බලන්න. මම උදාහරණයක් 
කියන්නම්. ශාසත් පීඨෙය් උපාධිෙයන් පසුව ඒ සිසුන්ට මාස තුනක 
හතරක විෙශේෂ Graduate Training Programme එකක් කරනවා. 
ඒ අයට එෙහම programme එකක් කරන්ෙන් ඔවුන්ට ලබාගත 
ෙනොහැකි වූ soft skills ෙහෝ ඒ අවශ්ය skills  ටික ලබා දීලා 
රැකියාවකට සුදුසු ආකාරෙය් පිරිසක් බවට පත් කරන්නයි.   

මට මතකයි, ෙම්ක 1997දී ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙයන් පටන් 
ගත්තා. ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය ආචාර්ය අජිත් මදුරප්ෙපරුම 
මහතාෙග් මූලිකත්වෙයන් Graduate Training Programme එකක් 
පටන් ගත්තා.  ඒෙකන් පසුව තමයි ලංකාෙව් IT ක්ෙෂේතයට වැඩි 
වැඩිෙයන් උපාධිධාරින් බිහි වුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම ශාස්ත පීඨය, 
විද්යා පීඨය ආදී පීඨවලින් පරිගණක විද්යාව හදාරා නැති අයට 
පරිගණක විද්යාව උගන්වලා, අවශ්යතාව අනුව උපාධිධාරින් ලබා 
දුන්නා. ෙම් විධියට විවිධ උපකම ෙයොදලා, ඒ අවශ්ය අමතර දැනුම 
ලබාදී ෙහෝ ෙම් පශ්නය ඉක්මනින්ම විසඳිය යුතුයි කියා මම ෙම් 
ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරනවා.  

ස්තුතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
நன்றி.  அ த்  ெகௗரவ பிமல் ரத்நாயக்க.  உங்க க்கு 

ஐந்  நிமிடங்கள். 

[අ.භා. 6.49] 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවසථ්ාව 

ලබාදීම ගැන මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ගරු 
කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව අනුමත කරමින්, ඉතා 
ඉක්මනින් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුරු පළාෙත්ත්, 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත්ත් තිස් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ සුවිශාල යුද්ධයක් 
පැවැතුණා. අද ෙම් උපවාසෙය් ෙයදී සිටින ඒ හැම එක්ෙකනාම ඒ 
යුද්ධය තුළ පාසල් ගිය අය. යුද්ධය තුළ ඔවුන්ට නැති වුෙණ් 
සාමකාමී වටපිටාව, ඥාති හිතවතුන් පමණක් ෙනොෙවයි. ඒ 
පෙද්ශවලට කිසිම කර්මාන්තශාලාවක් ආෙව් නැහැ.  ෙපොදුෙව් 
උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබාදීම රජෙය් වගකීමක්. නමුත්, උතුරු 
නැ ෙඟනහිර ගත්ෙතොත්, ඔවුන්ට රජෙය් උපකාරය හැර ෙවන 
කිසිදු ආර්ථික කියාවලියක් නැහැ. නැ ෙඟනහිර පළාෙත් සංචාරක 
ෙහෝටල් කීපයක් තිෙබනවා. නමුත්, ඒවාෙය් රැකියාවලට 
උපාධිධාරින් ගන්ෙන් නැහැ. උතුරු පළාත ගත්ෙතොත්, ඒ පළාෙත් 
යුද්ධෙයන් පසුව කර්මාන්තශාලා තුනයි ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්. 
ඒ තුනම ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා. යුද්ධය අවසන් ෙවලා දැන් 
අවුරුදු අටකට ආසන්න ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. එතෙකොට ෙම් 
ළමයි  ෙමොන රස්සාවටද යන්ෙන්? ඒ අයට ආණ්ඩුෙව් රස්සා 
ෙදන්ෙන් නැත්නම්, ඒ අයට යන්න ෙවන තැනක් නැහැ.  

ඔය ''ඩයස්ෙපෝරා ඩයස්ෙපෝරා'' කියලා කිව්වාට, වන්නිෙය් 
ෙගොඩක් අයට ඩයස්ෙපෝරාෙව් සම්බන්ධයක් ඇත්ෙත්ත් නැහැ. 
දැන්  දවස් 29ක් තිස්ෙසේ උපවාස කරන්න කලිනුත් ෙම් අය 
උද්ෙඝෝෂණ ෙගොඩක් කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉතාම බලකිරීමකින් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් රැකියා 
විරහිත උපාධිධාරින්ෙග් පශ්නයට ෙපොදුෙව් උත්තර ෙදන ගමන්ම,  
විෙශේෂ ෙකොට සලකලා උතුරු-නැ ෙඟනහිර පළා ත්වල ෙදමළ, 
සිංහල, මුස්ලිම් උපාධිධාරින්ට වැඩිපුර අවසථ්ා ෙදන්න කියලා. ඒ 
මාර්ගෙයන් තමයි උතුරු පළාෙත් ජීවත්වන ෙදමළ තරුණ 
උපාධිධාරින් ලංකා ආණ්ඩුව පැත්තට - ලංකාෙව් පක්ෂයක් 
පැත්තට ෙනොෙවයි- හරවා ගන්නත් පුළුවන් වන්ෙන්. ඒක 
ෙද්ශපාලන වශෙයනුත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ; සංහිඳියාව 
පැත්ෙතනුත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් වන විට අෙප් 
රෙට් පුරප්පාඩු අතිවිශාල සංඛ්යාවක් තිෙබන බව ඔබතුමා 
දන්නවා.  

Adjournment Motion එකක් විධියට ගත්ෙතොත්, ෙමය ගරු 
කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මන්තීතුමා ඉතාම පිළිෙවළකට 
අධ්යනයන කරලා ඉදිරිපත් කර තිෙබන Motion එකක් කියා මම 
හිතනවා. එය අගය කරන්නට ඕනෑ. හැම කරුණක්ම පිළිෙවළට 
වාර්තා කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාද 
දන්නවා යාපනය දූපත් පෙද්ශවල තිෙබන ගුරු හිඟය ගැන. 
යාපනය දිස්තික්කෙය් දූපත් ආසන ගණනාවක් තිෙබනවා ෙන්. 
ඒවාෙය් රාජ්ය ෙසේවෙය් සෑම තනතුරකම පාෙහේ සුවිශාල හිඟයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, කවුරුවත් ඒ පැත්තට යන්ෙන් නැහැ. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා. 
ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ජිනීවා ගිහින් සංහිඳියාව ගැන කථා කළාට 
ජනතාව තුළ සංහිඳියාව ගැන හැඟීමක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. 
ජනතාව තුළ සංහිඳියාව හැෙදන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ආර්ථික, සමාජයීය 
අවශ්යතා ඉටු කිරීමට රජයක් දරන උත්සාහයන්ෙගන් පමණයි. 
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ෙම් ෙයෝජනාෙවන් සඳහන් කරන්ෙන් තරුණ, උගත් අය ගැනයි. 
ෙම් අයෙග් කලින් පරම්පරාව තමයි ෙබදුම්වාදි යුද්ධයකට හසු 
වුෙණ්. ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, අනිවාර්ය වශෙයන්ම ඒ අයට රැකියා අවසථ්ා ලබා දීමට 
ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව උනන්දුවක් දක්වා කටයුතු කරන්න කියලා. 
එෙහම ෙනොකර ජිනීවා ගිහින් කියන ෙද්වල් පාෙයෝගික වන්ෙන් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කරුණ ෙම්කයි. මෙග් 
දැනීෙම් හැටියට රාජ්ය ෙසේවෙය් අවුරුදු 55න් විශාම ගිය කාලෙය් 
තමයි පත්වීම් දීෙම් දී වයස අවුරුදු 35 සීමාව තිබුෙණ්. විශාම යන 
වයස් සීමාව දැන් අවුරුදු 60 දක්වා ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. සමහර 
ෙසේවාවන්හි එම සීමාව දැන් අවුරුදු 65 දක්වාත් ඉහළ යමින් 
තිෙබනවා.  රජෙය් ෙසේවය ෙනොෙවයි,  ඒ හා සමාන ෙසේවාවන්වල. 
පත්වීම් දීෙම් දී  වයස අවුරුදු 45 සීමාව මීට කලිනුත් අනුමත වූ 
ෙදයක්. 2004 වර්ෂෙය්දී, සන්ධාන රජය කාලෙය් උපාධිධාරින්ට 
පත්වීම් දීෙම්දී අවුරුදු 45 සීමාවට ගියා. ඒ නිසා දැනුත් එය අවුරුදු 
45 සීමාවට ෙගෙනන්න කටයුතු කරන්න කියා මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊළඟට, උතුරු පළාෙත් සමෘද්ධි නිලධාරි පත්වීම් ගැනත් මා 
ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න කැමැතියි, ගරු අමාත්යතුමනි.   මා 
දන්නවා, ෙම් සියල්ලම  උපාධිධාරි පත්වීම් ෙනොවන්නට පුළුවන් 
බව. නමුත් සුවිශාල පුරප්පාඩු පමාණයක් තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම 
උපෙද්ශකයන්ෙග් පුරප්පාඩු සුවිශාල පමාණයක් තිෙබනවා. උතුරු 
පළාත ගත්ෙතොත්, එහි කෘෂි කර්මාන්තය පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
වන්නිය ගත්ෙතොත්, එහි සම්පූර්ණෙයන්ම තිෙබන්ෙන් කෘෂි 
කර්මාන්තයයි. අෙප් ෙම් ගරු මන්තීතුමා සිටින මඩකලපුව 
දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, එහි කෘෂි කර්මාන්තයයි තිෙබන්ෙන්. ගරු 
අමාත්යතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමයයි. ෙම්වා 
හඳුනාෙගන ෙජ්යේෂ්ඨ අමාත්යවරයකු වශෙයන් ඔබතුමාට පුළුවන්, 
ජනාධිපතිවරයාට, අගමැතිවරයාට ෙම් කාරණය ෙවනම ඒත්තු 
ගන්වන්න. සංහිඳියාව හැෙදන්ෙන් ෙම්වාෙයනුයි.  එෙහම නැතිව 
ෙවනත් ෙවනත් කතාවලින් පමණක් ෙනොෙවයි. රජෙය් 
ඇමතිවරයකු වශෙයන් සිටින ඔබතුමාට මා ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් 
කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. ගරු අමාත්යතුමනි, දුප්පත් සහ 
සාමාන්ය ෙදමවුපියන්ෙග් දරුවන්ෙග් පශ්නයකට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව දක්වන පතිචාරය ෙමොකක්ද කියලා 
බලන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, SAITM එෙක් අය 

ෙවනුෙවන්; නීති විෙරෝධි, සුදුසුකම් නැති නමුත් සල්ලි තිෙබන 
බලවත්, ධනවත් අයෙග් පශ්නයක් ෙවනුෙවන් මුළු ආණ්ඩුවක් 
මරාෙගන මැෙරන්න වැඩ කරනවා. COPE එෙක් පැවැති SAITM 
සාකච්ඡාවට උෙද් 9.00 වන ෙකොට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලා ෙබොෙහෝෙදෙනක් ආවා. ඒක එතුමන්ලාෙග් 
අයිතියක්. ඒ කාරණය සඳහා එතුමන්ලා විශාල උනන්දුවක් 
ෙපන්වනවා. නමුත් ෙම් කියන දරුවන් දවස් 29ක් තිස්ෙසේ වැස්සට 
ෙතමි ෙතමී, අව්වට පිච්චි පිච්චී උපවාස කරනවා. ෙමොන 
අමාත්යවරයාද ගිහින් විස්තර ඇහුෙව්? "ඇයි ඔයෙගොල්ෙලෝ 
ඔෙහොම ඉන්ෙන්?" කියා අහන්න එක කැබිනට් ඇමතිවරයකුවත් 
නැද්ද? ෙම් උපාධිධාරින්,  ඒ අය ෙම් රෙට් දරුෙවෝය.  ඒ අය, 

දක්ෂතා මත ඉෙගන ෙගන උපාධි ලබා ගත් ළමයි. ඇයි 
ඔබතුමන්ලාට ඒ ගැන කල්පනා කරන්න හැඟීමක් නැත්ෙත්? 
ඔබතුමන්ලා සංහිඳියාව හදන්ෙන් ෙපොෙත් විතරයි. ඔබතුමන්ලා 
ඇත්ත ෙපොෙළොෙව් සංහිඳියාව හදනවා නම් කරන්න තිෙබන්ෙන් 
මා කියපු ෙද්යි. එතෙකොට තමයි උතුෙර් සිටින ෙදමළ ළමයින්ට 
හිෙතන්ෙන්, "ලංකාෙව් ආණ්ඩුව -යූඑන්පී ද, ශී ලංකා ද, ෙජ්වීපී ද 
කියලා නැහැ, -  අපි ගැන සිතනවා, අපි ෙබොරු අන්තවාදි 
කණ්ඩායම්වලට ෙගොදුරු ෙවන්න ඕනෑ නැහැ" කියලා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යතුමා වන 
නිසා  ෙම් කාරණය ගැනත් මා කියන්න කැමැතියි. මා  ළඟදී 
කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් මුලංකාවිල් පෙද්ශෙය් ජාතික පාසෙල් 
උත්සවයකට ගියා.  අෙප් විමධ්යගත අය වැෙයන් ඒ පාසලට පුංචි 
උදව්වක් කළා. ඒ ෙවලාෙව් විදුහල්පතිතුමා මට  receipt එකක් 
අත්සන් කරලා දුන්නා.  අෙප් ජනතා මුදල්වලින් ෙගන ෙගොස් දුන්  
බඩු ටික භාර ගත් බවට රිසිට් පතක් එතුමා මට දුන්නා. එය, 
කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය් ෙකළවරක් වන මුලංකාෙව්  පිහිටි 
ඉස්ෙකෝලයක්. ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ receipt එෙකහි 
ඡායාරූපයක් මා ළඟ තිෙබනවා. එය මෙග් mobile phone එෙක්යි 
තිෙබන්ෙන්. මා ඔබතුමාට ෙමය e-mail කරන්නම්. එෙහම 
නැත්නම්, මම ෙමය අරෙගන ෙෆොෙටෝ ෙකොපි කරලා ඔබතුමාට 
ෙහට උෙද්ට ෙදන්නම්. ෙමහි තිෙබනවා, "ෙපොදු 219" කියන 
ආකෘති පතය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය තිෙබන්ෙන් 
සිංහල භාෂාෙවන් සහ ඉංගීසි භාෂාෙවන් විතරයි. ඒ බව 
පැහැදිලිවම ෙමහි දකින්නට තිෙබනවා. එය තමයි විදුහල්පතිතුමා 
අත්සන් කරලා දුන්ෙන්. එෙහම නම් ෙමොකක්ද ෙම් රෙට් 
තත්ත්වය? ෙම් රෙට් අධ්යාපන ෙල්කම්ලා, අධ්යක්ෂලා, ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරුන්, ෙවනත් ෙල්කම්වරුන් ෙකොච්චර නම් ඉන්නවාද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු අමාත්යතුමනි,  ඒ නිසා කරුණාකර ෙමය ෙවනස් 

කරන්න.     
 
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) 
ඕක අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් එකක්ද? එෙහම නැත්නම්-             

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ඇමතිතුමා. මම හිතන විධියට  

අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ෙවන්නට ඇති. ෙපොදු 219 කියන ආකෘති 
පතයක්. මම ඔබතුමාට ෙම්ක එවන්නම්. ඔබතුමා රජෙය් 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් තමයි මම ෙම්ක කිව්ෙව්.    

සමහරවිට ෙම් receipt එක අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය්  
ෙවන්නට ඇති .  මම  කියන්ෙන්  රාජ්ය  මුදණාලෙයන් ෙම් වාෙග් 
ඒවා  මුදණය  වන එක නතර කළ යුතුයි.    රාජ්ය  මුදණාලෙය් අය 
දන්නවා ෙන්,  ෙම්ක රාජ්ය පතිපත්තියට විරුද්ධයි කියන  එක. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 අවසාන වශෙයන් මට තත්ත්පර 10ක කාලයක් ෙදන්න,  
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා 
කිව්වා,  jobs  නැත්ෙත්  ශාසත් පීඨෙය් කට්ටියටය කියා.  අපි එකක් 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ළමයින් ගිහින් තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව 
විවෘත  කර  තිෙබන පීඪවලට. අපි ආණ්ඩුවට කියන්ෙන්, ෙම් 
දරුවන්ට ආණ්ඩුෙව් බැරි නම් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙහෝ රක්ෂා 
ෙදන්න කියලායි. ඔබතුමන්ලා ෙහොඳ රක්ෂා උතුෙර් හදලාත්  
නැහැ;  නැ ෙඟනහිර හදලාත් නැහැ;  දකුෙණ් හදලාත් නැහැ.  එම 
නිසා ශාස්ත පීඨ පශ්නයක් කියන්න එපා.  ශාස්ත පීඨවලින් 
බිහිෙවච්ච අය තමයි ෙලෝකය පාලනය කරන්ෙන්. දැන් ෙඩොනල්ඩ් 
ටම්ප් කියන්ෙන්,  Engineering Degree  එකක් තිෙබන 
ෙකෙනක්ද? බැරක් ඔබාමා කියන්ෙන්,  Engineering Degree  
එකක් තිෙබන  ෙකෙනක්ද? Pepsi-Cola එෙක්  CEO   
Engineering Degree  එකක් තිෙබන  ෙකෙනක්ද? Management 
Degree   එකක්වත් නැහැ. එම නිසා  degrees  හෑල්ලු කරන්න  
එපා;   උපාධි හෑල්ලු කරන්න එපා. මම ශාසත් පීඨයක ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි. ළමයින් සම්බන්ධෙයන් ෙවන ෙවන විෙව්චන  කරන්න 
එපා.  කිසිම ෙකෙනකු  හැම  විෂයකටම උගෙතක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  දැන් ආශු මාරසිංහ මැතිතුමා මහාචාර්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්  
රටටම ෙනොෙවයි ෙන්. එක විෂයකට ෙන්.  

 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට විනාඩියකට  "මයික්"  

එක ෙදන්න. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க  
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා එක විෂයකටයි මහාචාර්ය.  [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 

හැම විෂයටම ෙනොෙවයි මහාචාර්ය.  එක විෂයකටයි මහාචාර්ය. 
එම නිසා මා කියන්ෙන්, ආණ්ඩුවක පතිපත්තිය විය යුත්ෙත් [බාධා 
කිරීමක්] ඔය හැමදාම ළමයි රක්ෂා ඉල්ලනෙකොට  කියන වැරැදි 
ෙද්වල්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க  
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඉතාම වැරැදි අදහස්. ළමයි කැමැත්ෙතන් යන්ෙන් ආණ්ඩුව  

විවෘත කර  තිෙබන  විශ්වවිද්යාලවලට  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර කථාව අවසාන කරන්න,  ගරු මන්තීතුමා.  [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க  
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, නැහැ. [බාධා කිරීමක්]   ඒවායින් ෙවන්ෙන්, 

ඇමතිවරුන්ට ෙවන අදහසක් ෙදනවා,  "ෙම්, නිකම්  ඕනෑ නැති 
ෙද්වල් ඉෙගන ෙගන,  උපාධි අරෙගන මළ කරදෙර්"  -  [බාධා 
කිරීමක්]  Please, do not disturb me.  

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
කියන ෙද් හරියට අහගන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  කරුණාකර කථාව අවසන් කරන්න. 

ඔබතුමා වැඩිපුර විනාඩි ෙදකකට වඩා  කාලයක් අරෙගන 
තිෙබනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க  
(TheTn Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට බාධා කරන්න එපා 

කියන්න.  ෙමතැන තිෙබන පශ්නය,  ශාස්ත පීඨද, විද්යා පීඨද 
කියන එක ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්]   ඔබතුමන්ලා SAITM  
එකට දක්වන  උනන්දුෙවන් දශමයක්වත් ෙම්  රැකියා  නැති 
උපාධිධාරින් ෙවනුෙවනුත් දක්වන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.   

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Huf.on. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පැහැදිලිවම කිව්ෙව්, ෙම් 

ශාස්ත පීඨවල තිෙබන පාඨමාලා ෙවනස් විය යුතුයි කියන එකයි.  
මම කිසි ෙවලාවක ශාස්ත පීඨය විෙව්චනය කෙළේ නැහැ. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා  වැරැදි අර්ථකථනයක් ෙදන්ෙන්. ෙම් සියලු 
පාඨමාලා ෙවනස් ෙවලා රටට ගැළෙපන විධිය ට පාඨමාලා හැදිය 
යුතුයි. අපි අධ්යයනයක් කෙළො ත් වැඩිපුර උපාධිධාරින් සිටින්ෙන් 
ශාස්ත පීඨෙයන් බිහි ෙවච්ච අය. රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්.  
ඒක ගැන  තමයි  අපි ෙම් කියන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු මන්තීතුමා අවසාන කරන්න.   

මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා.  
 
 
 

[අ.භා. 7.00] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු කවීන්දිරන් 

ෙකෝඩීස්වරන්  මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද  සභාව 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්  අදහස් දැක්වීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන    ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන්ම 
සංෙව්දී කරුණක්.  උතුරු පළාෙත්  වාෙග්ම උතුරුමැද පළාෙත්ත් 
ගුරු  හිඟය බරපතළ විධියට තිෙබනවා.  පසුගිය කාලෙය් උතුරු 
පළාතට වාෙග්ම උතුරු මැද පළාතටත් ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම් 
කළා. මට මතක විධියට  උපාධිධාරී ගුරුවරුන්  තුන්සියයකට 
අධික පිරිසක් බඳවා ගත්තා.  සංවර්ධන නිලධාරින් විධියට  
අටසියයක් විතර  බඳවා  ගන්න  අපට හැකියාව ලැෙබනවා.  ගරු 
ඇමතිතුමා  එතුමාෙග් කථාෙව් දී  ෙම්  ගැන සඳහන් කරයි. පසුගිය 
අවුරුදු ෙදකට පන්සියයක පමණ පමාණයක් බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා.  අෙප් ආණ්ඩුව බලයට   පත් කරන්න උතුරු සහ  
උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ දැඩි සහෙයෝගයක් ලබා දුන්  පෙද්ශ 
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[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 
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නිසා  අපි ඒ පළාත්  අමතක කරලා නැහැ; අමතක කරන්ෙන්ත් 
නැහැ. ඒ පෙද්ශවල තිෙබන තත්ත්වය ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයක් 
ෙම් රජයට තිෙබනවා. අපට ෙමය  එක පාර ටම ෙවනස් කරන්නට 
බැරි   පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමහිදී ෙද්පාර්ශ්වෙය්ම මන්තීවරු 
කථා කරන ෙකොට  අධ්යාපන සුදුසුකම් ගැන කථා කළා. 
පැහැදිලිවම කියන්න  ඕනෑ, සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර  
මැතිතුමාෙග් ජාතික පාසල්,  එෙසේ නැත්නම් මධ්යම මහා විද්යාල 
කමය  තිබුෙණ් නැත්නම් අද  ගම්බද දුෂ්කර පළත්වල කිසිම 
ෙකෙනක් විශ්වවිද්යාලවල නැති බව.  විවෘත කර තිෙබන පීඨවලට  
තමයි දරුෙවෝ යන්ෙන්.  නමුත් සී.ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමා අඩුම ගණෙන් මධ්යම මහා විද්යාල ටික හැදුෙව් නැත්නම් 
ඔය පළාත්වල  එක දරුෙවක්වත්  විශ්වවිද්යාලවලට  එන්ෙන් 
නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත.  එම නිසා අවුරුදු විසි ගණනක 
ආණ්ඩුවක් තිබුණාට, යුද්ධය දිනුවාය කියලා  කිව්වාට, අෙප් 
අධ්යාපනය ෙගොඩනඟා ගන්නට හැකියාව ලැබුෙණ් නැහැ.  

ෙමතැනදී SAITM එක ගැන කථා වුණා. SAITM  එෙක්   
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් අභියාචනාධිකරණෙයන් ලබා දුන් 
තීන්දුවක් තිෙබනවා. එම නිසා  මා ඒ ගැන  කථා කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්  නැහැ. ෙකෙසේවුවත් ෙමහිදී ගරු 
මන්තීවරුන් කියා සිටින්ෙන්   උපාධිධාරීන් රැකියා සඳහා   බඳවා 
ගැනීෙම් වයස් සීමාව සංෙශෝධනය විය යුතුය කියායි. මමත් ඒ 
කාරණය අනුමත කරනවා.  

උසස් ෙපළ සමත් දරුවන් 2, 3 ෙශේණිවල  ගුරුවරු විධියට 
බඳවා ගන්න උතුරු මැද පළාත් සභාව මගින් පසුගිය කාලෙය්   
උත්සාහ කළා. නමුත් ඒ සඳහා තවම අනුමැතිය ලැබී නැහැ. මම 
හිතනවා, උතුරු පළාතට ඒ අවස්ථාව සැලසිය යුතුයි කියලා.  
උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීම ෙබොෙහෝදුරට ෙකෙරන්ෙන් පළාත් 
සභාෙවන්.  ඒකයි මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව්. පසුගිය අවුරුද්ෙද් 
උතුරු මැද පළාත් සභාවට හැකි වුණා, දහසක් පමණ පළාත් රාජ්ය 
ෙසේවයට බඳවා ගන්න. මම දන්ෙන් නැහැ, උතුරු  පළාත් සභාව  
එෙහම කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා.  එය ෙසොයාබැලිය යුතු 
කරුණක් වශෙයන් මා දකිනවා. ඒ වාෙග්ම සම්මුඛ පරීක්ෂණ 
වලින් විතරක්  බඳවා ගැනීම් කරන්න බැරි ෙවයි. ෙමොකද, රෙට් 
එෙහම තත්ත්වයක් තවම නැහැ. සාමාන්යෙයන් තරග විභාගයක් 
තියලා තමයි බඳවා ගැනීම් කරන්ෙන්. එෙසේ තරග විභාග 
පැවැත්වුවාම උපාධිධාරීන් සමත් ෙවනවා වාෙග්ම අසමත් ෙවනවා. 
එතෙකොට ඒ සුදුසුකම් මත තමයි රැකියාවලට බඳවා ගැනීම් සිද්ධ 
කරන්න ෙවන්ෙන්. එෙසේ නැතිව ඒ කටයුතු සිද්ධ කිරීමට 
හැකියාවක් නැහැ.  

උතුරු පළාෙත් රැකියා පශ්නය ගැන කිව්වා. කෘෂිකර්මාන්තය 
රැකියා පශ්නයට විසඳුමක් ෙනොෙවයි. ඉදිරිෙය්දී ජනගහනෙය් 
වැඩිවීමත් සමඟ ෙගොවි බිම් ලබාදීෙම් ගැටලුවක් එනවා. ඒ නිසා 
GSP Plus ලැබීමත් සමඟම අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, උතුරු 
පළාෙතත්  මීට වැඩිය කර්මාන්තශාලා පටන්ගන්න හැකියාව 
ලැෙබයි කියලා. ඒ තුළින් පුද්ගලික අංශෙය් රැකියා අවස්ථා 
ලබාදීම සිද්ධ කරන්න හැකි ෙවයි කියාත් අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ලක්ෂ දහයක රැකියා උත්පාදනය කිරීෙම් ඉලක්කය 
තිෙබනවා.  විශාම වැටුප ෙවනුවට දායක විශාම වැටුප් අරමුදල 
නිර්මාණය වීමත් එක්ක අපි විශ්වාස කරනවා පුද්ගලික අංශයට 
නැඹුරුෙවන පිරිස වැඩිෙවයි කියලා.  විෙශේෂෙයන්ම, 
උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීම තුළ උපාධිධාරින් බිහි විය යුත්ෙත් 
ෙමොන ක්ෙෂේත ඉලක්ක කරෙගනද, රෙට් රැකියා අවශ්යතාවට 
ගැළෙපන පරිදි පාඨමාලා හැෙදනවාද කියන එක  තමයි තිෙබන 
ගැටලුව. ඒ අනුව උසස් අධ්යාපනය නවීකරණය කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  ඒ නවීකරණය කිරීම තුළින් අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට් 
අවශ්යතාවට ගැළෙපන පරිදි උපාධිය සැකසීම සහ ඒ අවශ්යතාව 
අනුව රැකියා සැපයීම අභිෙයෝගයක් වශෙයන් තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී 
එන ඒ අභිෙයෝගයට යහ පාලන රජය සූදානම් බව පකාශ කරමින් 
මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[7.04 p.m.] 
 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
I too wish to place my views with regard to the 

Adjournment Motion moved by the Hon. Kaveendiran 
Kodeeswaran, Member of Parliament, of developing a 
proper methodology to provide employment to graduates. 
We, as citizens of Sri Lanka, should be proud that the 
concept of free education brought by the late Hon. 
C.W.W. Kannangara, followed by free meals, free 
textbooks and free school uniforms by the successive 
governments with the good intention of granting not only 
equal opportunities to the children of poor homes and 
rural areas to further their studies to come up in life, but 
to identify the intellectuals from villages and poor homes 
who were unable to exhibit their talents due to financial 
strain to obtain education through payments and non-
availability of well-equipped schools in rural areas.  

I am happy to state on the Floor of the House that 
under, "The Five Point Plan - a New Country in 60 
Months," of our Hon. Prime Minister, school education of 
thirteen years will be made mandatory, making 
compulsory free education up to a period of thirteen 
years. All these are done to identify intelligent students 
from rural and poor homes and get opportunities and 
facilities for higher education to become experts in 
different fields in this country.  

After establishing schools with GCE Advanced Level 
classes with provision of qualified teachers in villages 
and rural areas, the poor intelligent students enter the 
universities in Sri Lanka for graduation in various fields 
of study. Like the provision of free education, there 
should be some methodology to provide employment to 
the passed out graduates suited to their field of study 
either in Government or private sector without having 
any barrier or stagnation. Otherwise, we could only see 
such graduates forming unemployed graduate 
associations and lodging their protest by way of 
Satyagraha on the roads demanding employment.  

Their requests and protests are acceptable. They spent 
three to four years in the universities with the financial 
support of their parents.  All cannot afford to spend on 
their children due to poverty, but with high hope of the 
future of their children who will be a recognized figure in 
the society, they mortgage their only house and property 
or obtain loans and spend on their children's education. If 
their children cannot find a job immediately after 
graduating, how could they redeem their only property or 
settle their financial commitments?  

These are the young adults who pass out with great 
expectations of contributing their talents, knowledge and 
skills towards the development of motherland as well to 
become leaders in various fields. Unfortunately, when 
they face such disappointments by their shattering hopes 
and dreams, it will lead to youth unrest. I am not blaming 
unemployed graduates who are performing Satyagraha or 
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fast unto death. Unfortunately, this has become the 
culture of the day. There are protests, strikes or fast unto 
death for everything. The representatives of the 
Government meet them, give some sort of assurance and 
sort out the problems. Thus, it has infiltrated in the minds 
of everybody in the country that they could achieve 
something if they go on strike, protest march or fast unto 
death. The Government has to be blamed for encouraging 
such actions. If the respective Ministers, Secretaries to the 
Ministries or Heads of Departments identify these 
shortcomings or lapses and resolve it at the correct time, 
such unacceptable, undesirable and unwanted activities 
will be avoided or minimized.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute. 
 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Hon. Presiding Member, I am finishing with this. 

Further in this context, I wish to table* a 
memorandum submitted by the Unemployed Graduates 
Association from the Batticaloa District, who are staging 
their protest fast unto death for the last 29 days.  They 
have made some reasonable and acceptable suggestions, 
such as:  

1. Due to the delay in granting their appointments, to 
extend the upper age limit for application to be 45 
years of age. 

2.  Appointments should be given considering the 
years of graduation.  

3. Appointments given on quota basis should be 
stopped.   

4. Vacancies for teachers in the Eastern Province 
should be filled in accordance with the Circular 
Number 01/2016 issued by the Ministry of 
Education on the approval of the Department of 
Management Services of the Treasury.  

5. Special consideration should be given to 
alternatively abled (disabled) applicants.   

As such, I kindly request the House to take these 
matters into consideration.  

The suggestion made by all of us is an immediate 
solution to minimize the number of unemployed 
graduates. Though nearly 25 months have gone by, as our 
Hon. Prime Minister suggested in his Five Point Plan to 
be implemented within 60 months, under developing 
education, there will be 18 international level technical 

colleges accommodating 1,000 students in each technical 
college and annually setting up internet-based job 
markets in each and every university where every student 
will be able to submit an application containing their 
details, qualifications and preferred job opportunities. 
They will be made eligible for these programmes one 
year prior to their final year, which will help the student 
obtain job opportunities immediately after their passing 
out. If this is implemented fully, this will lead to finding a 
permanent solution, where there will not be any 
unemployed graduates. 

Thank you.  
 
 

[பி.ப. 7.11] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகௗரவ உ ப்பினர் ேகாடீஸ்வரன் அவர்களால் ெகாண்  
வரப்பட்ட பிேரரைண ெதாடர்பில் சில க த் க்கைள 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். ேபா க்குப் பின்னர் மீெள ச்சி 
ெபறேவண் ய தமிழ் ச கத்ைத, 30 வ டகால த்தமான  
மர  சார்ந்த ெதாழில் ட்பக் கடத்தைல அழித்த நிைலயில், 
ெபா ளாதாரத் தைட, கல்வி அழிப் , கு ம்ப உ ப்பினர் 
இழப் , ெசாத்தழி  என்பவற் க்கு மத்தியில் இப்ெபா  
கட் டங்க க்கும் திக க்கும் ேவைலக க்கும் 
ைகேயந் ம் ஒ  ச கமாக மாற்றியி க்கின்ற . 30 வ டகால 

த்தத் க்குப் பிற்பா , தங்கள  மர  ாீதியான வாழ்க்ைக 
ைறயில் இ ந்த பரம்பைர ெதாழில் ட்பக் கடத்தல்கைள 

இழந்த நிைலயில் அவர்களால் ேவ  ேவைலகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய சூழல் இன்ன ம் உ வாக்கப் 
படவில்ைல. இந்த நிைலயிேல இன்  வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 
நாட் ன் ஏைனய சில பகுதிகளி ம்கூட, பட்டதாாிகள் 
ேவைலவாய்ப் க்காகப் ேபாராட்டம் நடத் கிறார்கள். 
உலகத்தில் எந்த நாட் ல் இவ்வா  பட்டதாாிகள் ேபாராட்டம் 
நடாத் கின்றார்கள் என்  விரல்விட்  எண்ணிணால், 
அதிேல தலாவ  இடத்ைத இலங்ைக பி த் க்ெகாள் ம்! 
பல்கைலக்கழகங்களில் நான்கு வ டங்கள் கல்வி கற்ற ஒ  
பட்டதாாி, ன்  - நான்கு ஆண் களாக ேவைல கிைடக்காத 
நிைலயில், தனக்கு ஓர் அரச ேவைல ேவண் ம் என்பதற்காக 
ெத விேல இறங்கிப் ேபாரா கின்ற ஒ  ர்ப்பாக்கிய 
நிைலைம உலக வைரபடத்தில் உள்ள நா களில் 
இலங்ைகயில்தான் இ க்கின்ற  என்ற ன்பகரமான 
ெசய்திைய நான் இந்த இடத்திேல பதி ெசய்  
ெகாள்கின்ேறன். 

இவ்வா  ேபாரா கின்ற பல பட்டதாாிக டன் 
கைதத்ததி ந்  அவர்களில் அேநகமானவர்கள் ண்கைலத் 

ைறைய அல்ல  கைலத் ைறைய ெதாி ெசய்த 
மாணவர்களாக இ ப்பைத நான் அவதானித்ேதன். அவர்கள் 
நடனம், சங்கீதம், ைண, மி தங்கம், சித்திரம் ேபான்ற 
பாடத் ைறகளில் பட்டம் ெபற்ற மாணவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள். இதைனவிட, காைமத் வம் மற் ம் 
வணிகம் சார்ந்த பாடத் ைறகளில் பட்டம் ெபற்றவர்க ம் 
அதிகமாேனார் இ க்கிறார்கள். ஆசிாிய நியமனம் 
வழங்கப்ப கின்றெபா  அல்ல  ஏைனய நியமனங்கள் 
வழங்கப்ப கின்றெபா , Psychology, Sociology, Planning 
ேபான்ற ைறகைளத் ெதாி ெசய்  ப த்த மாணவர்கைளப் 

1021 1022 

[ගරු  ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා   මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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பார்த் , “நீங்கள் எதற்காக இதைனப் ப த்தீர்கள்?” என்  
அரசாங்கம் ேகட்கின்ற . அவ்வாறானால், அவர்கைள 
உற்பத்தி ெசய்த பல்கைலக்கழகம் என்ன அ ப்பைடயில் 
அவர்கைள உற்பத்தி ெசய்த ? ஆகேவ, இலங்ைகயி ைடய 
கல்விக் ெகாள்ைக பிைழயானதா? இலங்ைகயில் என்ன 
அ ப்பைடயில் பல்கைலக்கழகங்கள் இயங்குகின்றன? 
ெவ மேன பட் ப்ேபான பட்டதாாிகைள உற்பத்தி ெசய்  
ெவளியிேல ரத்திவி வ  மட் ம்தான் பல்கைலக் 
கழகங்க ைடய ெகாள்ைகயாக இ க்கிறதா?இலங்ைக 
யி ள்ள 16க்கும் ேமற்பட்ட பல்கைலக்கழகங்கள் வ டாந்தம் 
உற்பத்தி ெசய்கின்ற இந்த நாட் ன் ெக ம்பான 
பட்டதாாிகைள ெத விேல ேபாராட்டம் நடத் வதற்குத்தானா 
நான்கு வ டங்கள் கற்பித் ப் பட்டம் ெகா த்  
அ ப் கின்றன? என்ற ேகள்வி இன்  பலாிட ம் 
இ க்கின்ற .  

ஆகேவ, ப த் ப் பட்டம்ெபற்  ெவளிேயறியவர்க க்கு 
சாியான ஒ  வரன் ைறைய ைவத்தி க்க நா ம் தயாாில்ைல; 
ப த்தவர்கைளச் சுயமாக நிற்கக்கூ ய வைகயில் தத் வ 

ைடயவர்களாக வளர்ப்பதற்குப்  பல்கைலக்கழகங்க ம் 
தயாாில்ைல. ெகா ம்ைபத் தவிர ேவ  எந்த ஒ  
மாவட்டத்தி ம் பல்கைலக்கழகத்தில் ப த்த 23 - 24 வயைதப் 

ர்த்திெசய்த ஒ  மாணவன் அகில இலங்ைக ாீதியாக நடத்தப் 
ப கின்ற இலங்ைக நிர்வாக ேசைவப் பாீட்ைசையேயா, 
இலங்ைக கல்வி நிர்வாக ேசைவப் பாீட்ைசையேயா, இலங்ைக 
திட்டமிடல் ேசைவப் பாீட்ைசையேயா அல்ல  இலங்ைக 
கணக்காளர் ேசைவப் பாீட்ைசையேயா எ வதற்குத்  
தயாாில்லாத நிைலயில் இ க்கின்றான். காரணம், அவ க் 
கான பயிற்சிகள், அதற்கான வகுப் கள் அந்த மாவட்டங்களில் 
வழங்கப்ப வதில்ைல. ஆனால், இந்தியாவிேல IAS 
பாீட்ைசக்காக மாணவர்கள் தயார்ப்ப த்தப்ப கிறார்கள். 
அந்தத் தயார்நிைல எம  நாட் ல் இல்லாததால், ெவ மேன 
பட்டங்கேளா  தங்கள  வயைதக் கடந் , அதாவ , 30 - 45 
வய வைர மாணவர்கள் ெவ ம் பட்டதாாிகளாகேவ 
உலாவ கின்ற ஓர் அவல நிைலைம காணப்ப கின்ற . இ  
மிக க்கியமாகக் க த்திற்ெகாள்ளப்பட ேவண் யதாகும்.  

இதைனவிட, உயிாியல், ெபௗதிகவியல், இரசாயனவியல், 
கணிதம், ெதாழில் ட்ப விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் ேபான்ற 
பாடங்க க்கு நா  ரா ம் ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 
காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கி ள்ள 
பாடசாைலகளில் கணித, விஞ்ஞானத் ைற சார்ந்த, 
ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த பாடங்கைளக் கற்பிப்பதற்கான 
ஆசிாியர்கள் இல்ைல. பல்கைலக்கழகத்தி ந்  அத் ைற 
சார்ந்  ெவளிேய கின்ற மாணவர்க ம் இல்ைல. நான் இங்கு 
குறிப்பிட்ட ண்கைலப் பீடத்ைதத் ெதாி ெசய்கின்றவர்கள் 
கிராமப் றங்களில் மிக வ ைமக் ேகாட் க்குக்கீழ் வாழ்கின்ற 
மாணவர்கள்தான். அவர்க க்கு அ ப்பைடயிேலேய  - தரம் 3 

தல் O/Level வைர ஆங்கிலக் கல்வி ேபாதிக்கப்ப வதில்ைல; 
சாியான ைறயில் விஞ்ஞான பாடேமா, கணித பாடேமா 
அவர்க க்குக் கற்பிக்கப்ப வதில்ைல. இந்நிைலயில் 
அவர்கள் எவ்வா  கணித, விஞ்ஞானத் ைறகைளத் 
ெதாி ெசய்ய ம்? ஆங்கிலெமாழியில் அவர்களால் 
எவ்வா  ேபச ம்? அேதேபான்  கைல, காைமத் வ, 
வணிக பீடங்கைளச் ேசர்ந்த மாணவர்க ம் அ ப்பைடயில் 
மிக வ ைமேயா  வா கின்ற மாணவர்கள். இவ்வாறான 
மாணவர்களின்மீ  அரசாங்க ம் சவாாி ெசய்தால் 
இவர்க ைடய எதிர்காலம் எவ்வா  அைம ம்?  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

ஒ  நிமிடம்தான் இ க்கின்ற . 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஒ  நிமிடத்தில் நான்  த் க்ெகாள்கிேறன்.  

க்கியமாக யாழ்ப்பாணத்தின் தீ ப் பகுதிகளான 
அனைலதீ , நயினாதீ , ெந ந்தீ  ேபான்றன கட ன் 
மத்தியில் காணப்ப கின்றன. இங்ேக ெகௗரவ உ ப்பினர் 
ஒ வர்கூட தீ கைளப் பற்றிக் குறிப்பிட் ந்தார். இந்தத் 
தீ களில் இ க்கின்ற மாணவர்க க்குக் கற்பிப்பதற்கு 
ஆசிாியர்கள் இல்ைல. அனைலதீவிேல காணப்ப கின்ற 
வட ர் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாைலயில் 86 
மாணவர்கள் ப க்கிறார்கள். அங்கு ஓர் அதிப ம் ஒ  சங்கீத 
பாட ஆசிாிய ம் மட் ம்தான் இ க்கின்றார்கள். அந்த சங்கீத 
பாட ஆசிாியர் 3 நாட்கள் அனைலதீ  மகா 
வித்தியாலயத்திற்குச் ெசல்ல ேவண் ம். அவர் 2 நாட்கள்தான் 
இந்த வட ர் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாைலயில் 
கடைமயாற்ற ம். ஓர் அதிபர், 2 நாட்கள் கடைமயாற்  
கின்ற ஒ  சங்கீத ஆசிாிய டன்  86 பிள்ைளகைளக் ெகாண்ட 
இந்தப்  பாடசாைலைய நடத் கின்றார் என்றால், இந்த 
இடங்களிேல எவ்வள  ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 
காணப்ப கின்ற  என்பைத விளங்கிக்ெகாள்ள ம்.  

இதைனவிட ெகா ம் , கண்  மற் ம் மைலயக 
மாவட்டங்க ட்பட நாட் ன் பல்ேவ  மாவட்டங்களில் 
எத்தைன தமிழ்த் திைணக்களங்கள்தான் இ க்கின்றன! 
நாட் ல் தமிழ் உத்திேயாகத்தர்கள் ேதைவப்ப கின்ற 
எத்தைனேயா இடங்கள் காணப்ப கின்றன. ஏன், அந்த 
இடங்க க்கு இந்தப் பட்டதாாிகள் நியமிக்கப்படக்கூடா ? 
ெகா ம்பி ள்ள கலாசாரத் திைணக்களம், ஆட்பதி த் 
திைணக்களம், கு வர , கு யகல் த் திைணக்களம் ஆகிய 
திைணக்களங்களில் தமிழிேல ேபசுவதற்கு யா ம் இல்ைல. 
இத்தைகய பட்டதாாிகள் பலைர அந்த  இடங்க க்கு 
நியமனம் ெசய்ய ம். இவ்வா  பட்டதாாிக க்கு 
நியமனங்கள் வழங்கக்கூ ய பல்ேவ பட்ட இடங்கள் இந்த 
நாட் ேல காணப்ப கின்றன. அந்த இடங்களிேல தமிழ் 
பட்டதாாிகைள  நியமனம் ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககள் 
ஏன், ேமற்ெகாள்ளப்ப வதில்ைல? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினா் அவர்கேள, உங்க ைடய ேபச்ைச 
த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அண்ைமயில் கிளிெநாச்சியிேல, ‘நிலெமகவர’ என்ற 

ஜனாதிபதி நடமா ம் ேசைவெயான்  ெகௗரவ அைமச்சர் 
வஜிர அேபவர்தன அவர்களால் அறி கம் ெசய் ைவக்கப் 
பட்ட . ‘நிலெமகவர’ என்ற ெசால் க்கான தமிழ்ச் ெசால் 
என்னெவன்ப  யா க்குேம ெதாியா . எல்லாேம 
சிங்களத்தில்தான் இ க்கின்றன. உதாரணமாக, 'திவிெநகும’ 
என்பதைன 'வாழ்வின் எ ச்சி' என்  ெசால்கின்ேறாம். இந்த 
‘நிலெமகவர’ என்பதன் தமிழ்ச் ெசால்ைலக்கூட அறிந்  
ெகாள்ள யாதவர்களாகத் தமிழர்கள் இ க்கின்றார்கள். 
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இந்த நிைலைமகள் மாற்றப்பட ேவண் ம். வடக்கு, கிழக்கில் 
இ க்கின்ற ைவத்தியசாைலகளில் ேபாதியள  தாதியர்கள் 
இல்ைல. இத்தைகய ேவைலயற்ற  பட்டதாாிக க்கு 
தாதியர்க க்ேகற்ற வைகயில் பயிற்சி ெகா த்தால், 
அவர்களால் அந்த ேவைலையச் ெசய்ய ெமன்பைத நான் 
இந்த இடத்திேல பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். நன்றி. 
  
 

[අ.භා. 7.18] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 

කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මැතිතුමා උතුෙරත් නැෙඟනහිරත් සිටින 
උපාධිධාරින්ෙග්  රැකීරක්ෂා පශ්නයට විසඳුමක්  සඳහා අවශ්ය 
පිළිතුරක් ෙග්න්න ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. අපි දන්නවා, අෙප් 
රජය පිහිටුවද්දී උතුෙරත් නැෙඟනහිරත් ජනතාව විශාල වශෙයන් 
අපට උදවු කළ බව. යුද්ධෙයන් ෙහම්බත් වුණ ඒ ජනතාවට යම් 
පතිඋපකාරයක් කිරීම, ෙසේවයක් කිරීම අෙප් යුතුකමක් ෙවනවා. 
පසුගිය වකවානුෙව් රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී උතුර සහ 
නැෙඟනහිර ඒ අඩුපාඩුවට අපි උත්තර සපයා තිෙබනවා. මම 
හිතන විධියට අවසන්වරට උපාධිධාරීන් බඳවා ගත්ෙත් 2012 
ෙනොෙවයි. අපි 2015 වර්ෂෙයත් උපාධිධාරීන් බඳවාෙගන 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව පළාත් සභා මට්ටමින් ගත්ෙතොත් උතුර, 
නැෙඟනහිර, දකුණ, බස්නාහිර, ඌව කියන පළාත් සභාවල ගුරු 
පුරප්පාඩුවලට සහ අෙනකුත් පුරප්පාඩුවලට උපාධිධාරීන් බඳවා 
ගන්න අපි වරින්වර අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා. 2012 වසෙර් 
පාෙද්ශීය වැඩසටහන් කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය යටෙත් 
උපාධිධාරින් 51,000ක් අපි බඳවාෙගන තිෙබනවා. ෙම් අය 
උපාධිධාරි අභ්යාසලාභීන් විධියට බඳවාෙගන වසරක පුහුණු කාලය 
අවසන් කළාට පසුව ස්ථිර සංවර්ධන නිලධාරි ෙසේවාවට 42,643ක්  
බඳවා ෙගන තිෙබනවා. 2012 ෙමෙසේ බඳවාගත්  නිලධාරින් 
අතරින් 6,500ක් උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වල රැකියා විරහිත 
උපාධිධාරින් වනවා. 

2014 සිවු අවුරුදු උසස් ජාතික ගණකාධිකාරි (වාණිජෙව්දී) 
ඩිප්ෙලෝමාධාරින් විධියට - HNDA උපාධිධාරින් ෙලස- අපි 
800ෙදෙනක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. උතුර සහ නැ ෙඟනහිරින් 
558ක් බඳවාෙගන තිෙබනවා. ඊට අමතරව 2004, 2005, 2006 සහ 
2007 වර්ෂවල උපාධිධාරින් බඳවාෙගන තිෙබනවා. ඊට පසුව 
2016.01.13වැනි දා ඉඳලා උපාධිධාරින් 2,600ක් බඳවාෙගන 
තිෙබනවා. ෙම්  2,600න් අපි උතුර සහ නැ ෙඟනහිර තිෙබන 
පුරප්පාඩු අනුව බඳවාෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි පසු ගිය 
වකවානුෙව් උතුරු පළාත් සභාවට අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා, 
උපාධිධාරින් 263ෙදෙනක් බඳවා ගන්න. ෙමතුමා ෙයෝජනා 
කිහිපයක් අපට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එතුමා දන්වලා තිබුණා, 
13,000ක් උතුර සහ නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල රැකියා විරහිත 
උපාධිධාරින් ඉන්නවා කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, ඒෙක් ෙපොඩි 
ෙවනසක් කර ගන්න ෙවයි. මට තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව 
උතුර  සහ නැ ෙඟනහිර ඊට වඩා අඩු පමාණයකුයි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
සම්බන්ධව මම පරීක්ෂා කරලා බලනවා. 

එතුමා අෙපන් ඉල්ලා සිටිනවා, කළමනාකරණ සහකාර III 
වැනි පන්තියට බඳවා ගැනීෙම්දී උපාධිධාරින්ට ඒ අවස්ථාව ෙදන්න 

කියලා. අපි පසු ගිය දා ෙම් සඳහා 3,500ක් බඳවා ගත්තා. අපි ඒ 
අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ උපාධිධාරින්ටත්, උසස් ෙපළ සමතුන්ටත් 
කියන ෙදෙගොල්ලන්ටම. හැබැයි, අපි එතැනදී  දැක්කා, ඒ 3,500න් 
සියයට 55ක් උපාධිධාරින් තමයි කළමනාකරණ සහකාර 
විභාගෙයන් පාස් ෙවලා තිබුෙණ් කියන එක. මම ඒ එක්කම ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අපි පසු ගිය දවස්වල උතුර - 
නැ ෙඟනහිරට ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් විභාගය 
පැවැත්වූවා. උතුරු - නැ ෙඟනහිරින් තමයි වැඩිම පතිශතයක් 
ගත්ෙත්. අපි 131ෙදෙනක් බඳවා ගත්තා. 36ෙදෙනක් බඳවා ෙගන 
හිටිෙය් උතුරු - නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලින්. මම ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. අපි තරග විභාගයක් තියලායි ඒක කෙළේ. උතුර - 
නැ ෙඟනහිර තිෙබන පුරප්පාඩුවලට අපි දැන් ඒ ෙගොල්ලන් පුහුණු 
කරනවා.  අපි ඒ අය උතුර - නැ ෙඟනහිරට ඉතා ඉක්මනින් -ෙහට, 
අනිද්දා ෙවන ෙකොට- යවනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දැනටමත් ගැසට් 
නිෙව්දනයක් දාලා තිෙබනවා, කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට 
3,800ක් බඳවා ගන්න. ඒෙක්ත් උතුර - නැ ෙඟනහිර තිෙබන සියලු 
පුරප්පාඩු පුරවන්න අපි කටයුතු කරනවා. 

අෙප් බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කිව්වා, සමෘද්ධි නිලධාරින් 
ගැන. දැනටමත් අෙප් කැබිනට් අනුකාරක සභාව අනුමැතිය දීලා 
තිෙබනවා. උතුර - නැ ෙඟනහිරට පමුඛත්වය දීලා තිෙබනවා. අෙප් 
රජය සමෘද්ධි නිලධාරින් බඳවා ගන්න අපි අනුමැතිය දීලා 
තිෙබනවා. ඒ එක්කම ෙමතුමන්ලා කිව්වා, 38,000ක් පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා කියලා. රජෙය් ෙසේවෙය් විවිධ ක්ෙෂේතවල පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් සියල්ලටම උපාධිධාරින්ට ඇතුළු ෙවන්න 
බැහැ. ෙහදියන්ෙග් විශාල පුරප්පාඩු සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. 
තාක්ෂණ නිලධාරින්ෙග් විශාල පුරප්පාඩු සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. 
අෙප් ඉංජිෙන්රුවන් ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ රැකියාවලට විශාල 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. අපට තිෙබන පශ්නය, ඒවාට 
අවශ්ය සුදුසුකම් තිෙබන අය ෙනොමැතිකමයි.  අෙප් ශී ලංකා 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවාෙව් තනතුරු 1,600න් තවමත් පුරප්පාඩු 400ක් 
තිෙබනවා. ඒ 38,000න් අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා, 
උපාධිධාරින්ට සරිලන තනතුරුවලට ෙහොඳ උපාධිධාරින් බඳවා 
ගන්න.  

ඔබතුමන්ලා කථා කළා, විෙශේෂ ආබාධිත සහිත පුද්ගලයන් 
ගැන. රජෙය් ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී අපි හැම ෙවලාෙව්ම 
සියයට 3ක් ෙවන් කරනවා, විෙශේෂ ආබාධිත සහිත පුද්ගලයන්ට. 
පසු ගිය බඳවා ගැනීම්වලදීත් ඒ සියයට තුෙන් පතිශතය දීලා 
තිෙබනවා.  

මන්තීතුමා තවදුරටත් කියලා තිෙබනවා, "ක්ෙවෝටා" කමයට 
පත්වීම් ලබා ෙදන්න කියලා. අෙප් රජය එවැනි "ක්ෙවෝටා" 
කමයකට පත්වීම් ලබා ෙදන්ෙන් නැති බව මම තමුන්නාන්ෙසේට 
පකාශ කරනවා. අෙප් මන්තීවරුනුත් එෙහම ෙදන්ෙන් නැති එක 
ගැන අපට ෙදොස් කියනවා. එෙහම "ක්ෙවෝටා" කමයකට අපි 
රැකියා ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ගුරු පත්වීම් ගැන කිව්වා. අෙප් රජය දැනටමත් ඒ පශ්නය 
ගැන හඳුනාෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ගුරුවරුන් බඳවා 
ගත්තත් 40,000ක අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 28,000ක් 
හිඟයි. ඒ කියන්ෙන් බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන් ඒ තිෙබන පුරප්පාඩු 
අනුව ෙනොෙවයි. සමහර විට තාක්ෂණ විෂයයන්ට, විද්යාවට, 
ගණිතයට, ඉංගීසිවලට ගුරුවරු බඳවා ෙගන නැහැ. ෙවනත් 
ගුරුවරු තමයි බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් 
රජෙය් කැබිනට් මණ්ඩලය දැන් තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
තාක්ෂණික විෂයයන්, ඉංගීසි, ගණිතය, විද්යාව, ඒ වාෙග්ම 
ශාරීරික අධ්යාපනය වාෙග් අෙනකුත් විෂයයන්ට, සංගීතය වාෙග් 
විෂයයන්ට පුරප්පාඩු තිෙබන පෙද්ශවලින්ම ගුරුවරුන් බඳවා 
ගන්න අවශ්ය කටයුතු අපි ඉදිරිෙය්දී කරනවා. උතුර සහ 
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නැ ෙඟනහිරට අවශ්ය ගුරුවරුන් ඒ ඒ පළාත්වලින්ම බඳවා 
ගන්නත්, දූපත්වලට අවශ්ය ගුරුවරුන් එතැනින් ෙහෝ ඊට 
කිට්ටුෙවන් බඳවා ගන්නත් දැනටමත් රජය පතිපත්තියක් වශෙයන් 
තීන්දු කරලා ඉදිරිෙය්දී ඒ බඳවා ගැනීම් කරන්න අපි කටයුතු 
කරනවා.  

බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා මට කිව්වා, '219 වන ආකෘති 
පතය' සිංහල භාෂාෙවන් සහ ඉංගීසි භාෂාෙවන් පමණයි 
තිෙබන්ෙන් කියලා. මා වහාම ඒ සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කර 
ෙසොයා බලනවා. සිංහල, ඉංගීසි, දවිඩ කියන භාෂා තුෙනන්ම තමයි 
අපි අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියලා තිෙබන්ෙන්.  

දැන් රජය සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා, උපාධිධාරි රැකී රක්ෂා 
පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න. නමුත්, අපට ඒ එක්කම කල්පනා 
කරන්න වනවා, අෙප් රෙට් අධ්යාපන කමය අනුව රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළට, ජාත්යන්තර රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට, පුරප්පාඩු තිෙබන 
තැන්වලට ෙකොෙහොමද ෙම් උපාධිධාරින් බිහි කරන්ෙන් කියලා. 
ඒකට අවශ්ය අධ්යාපන කමෙය් ෙවනසක් පසුගිය කාලෙය් ඇති 
ෙනොවුණු නිසා තමයි අද ෙම් පශ්නවලට අපට මුහුණ ෙදන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. උපාධිධාරින්ෙග් පශ්නය විසඳා ෙදද්දි අපට 
දීර්ඝ කාලීනව කටයුතු කරන්න වනවා, රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට 
හරියන රැකියාවලට උපාධිධාරින් බිහි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා ෙසොයා බලන්න. ඒක නිසා තමයි අද අපි අධ්යාපනයට 
විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. වි ෙශේෂෙයන් තාක්ෂණ 
විෂයයන් සඳහා විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා ඒ සඳහා අවශ්ය 
ගුරුවරු, පන්ති කාමර, ඊට අවශ්ය සියලු ෙද් අපි සකස් කර ෙගන 
යන්ෙන්ත් ෙම් කමය නිසායි.  

අද උෙද්ත් මා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. උතුර සහ 
නැ ෙඟනහිර තිෙබන ඔය පශ්නය පමණක් ෙනොෙවයි. විශාම වැටුප් 
අධ්යක්ෂවරයා ෙගනැල්ලා මා ෙම් සම්බන්ධව කථා කළා. උතුර 
සහ නැ ෙඟනහිර විශාම වැටුප් ලබන උදවිය ඉන්නවා. ඒ අයෙග් 
ලිපි ෙගොනුව නැති වීම නිසා ඔවුන්ට ලැබිය යුතු යම් දීමනාවක් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. මා අෙප් නිලධාරින්ට නිෙයෝග කළා, ඉදිරි මාස 
කීපය ඇතුළත උතුර සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල දිස්තික්කවලට 
ගිහිල්ලා ඒ අයෙග් විශාම වැටුප සම්බන්ධව ෙතොරතුරු රැස් කරලා 
වහාම ඒ විශාම වැටුප් නියමානුකූල කරලා ඒ නියමිත විශාම වැටුප 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා.  

මා ෙම් කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ මන්තීතුමාට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියනවා, කරුණාකරලා ඒ ෙතොරතුරු අපට ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ එක්කම උපාධිධාරි පශ්නය 

සම්බන්ධෙයන් අෙප් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කර  ඒ අය 
සම්බන්ධව රජ ය යම් තීරණයක් තීන්දුවක් ගන්න අවශ්ය කටයුතු 
කරන බවත් මා ඔබතුමාට පකාශ කරනවා. 

 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, தற்ேபா  உண்ணாவிரதம் 

இ க்கின்ற பட்டதாாிக க்கு நீங்கள் என்ன ெசால்ல வி ம்  
கின்றீர்கள்? அதாவ , அவர்கள் தங்கள் உண்ணாவிரதத்ைதத் 
ெதாடர்வதா, அல்ல  ைகவி வதா? இ ெதாடர்பில் நீங்கள் 
என்ன ெசய்திையக் ெகா க்க வி ம் கின்றீர்கள்? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අෙප් රජය රැකී රක්ෂා සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට දැන් 

සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. අපි ඉදිරිෙය්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පියවරක් ගන්නා ෙතක් ඒ අයෙග් කණ්ඩායමක්, නිෙයෝජිත 
පිරිසක් අප මුණ ගැෙහන්න එවන්න, අප සමඟ සාකච්ඡා කරන්න. 
රැකියා ලබා දීම සම්බන්ධව උත්තරයක් ෙනොෙවයි, උපවාස කිරීම. 
නමුත්, රැකියා ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් නියමිත කමයක් හදන 
ෙතක් අපත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා යම් තීන්දුවකට එන්න කියලා 
මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
එකල්හි  ෙව්ලාව අ.භා. 7.30 වූෙයන්  මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 මාර්තු 08වන දින සභා 
සම්මතිය අනුව, 2017 මාර්තු 24වන දින පූ.භා. 10.30 වන ෙතක් කල් 
ගිෙය් ය. 

 

அப்ெபா  பி.ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ, மாண் மிகு 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 08ஆந் திகதிய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 மார்ச் 24, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 10.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

It being 7.30 p.m.,THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.30 a.m.on Friday, 24th 
March, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of 08th March, 
2016. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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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  
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා කිරීම 
பாரா மன்றத்தின் ெகளரவத்ைதப் பா காத்தல் 

SAFEGUARDING  DIGNITY OF PARLIAMENT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පහත 

සඳහන් කරුණු ඔබතුමන්ලාෙග් කාරුණික අවධානයට ෙයොමු 
කරවමි. 

ගරු මන්තීවරුනි, සෑම මන්තීවරෙයකුම ස්වකීය කථාව  
සාකච්ඡාවට භාජනය ෙවමින් පවතින විෂයයට පමණක් සීමා කළ 
යුතු බවටත්, කවර මන්තීවරෙයකු විසින් ෙහෝ ෙවන 
මන්තීවරෙයකු නමින් සඳහන් ෙනොකළ යුතු බවටත්, කවර 
මන්තීවරෙයකු විසින් ෙහෝ අන්ය මන්තීවරෙයකුට අයුතු ෙච්තනා 
ආෙරෝපණය කරමින් කථා ෙනොකළ යුතු බවටත් යනාදී වශෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භය තුළ කථා කිරීෙම්දී ගරු මන්තීවරුන් 
විසින් පිළිපැදිය යුතු රීති පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවල 
ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම 
ගරු සභාෙව් සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරනු කැමැත්ෙතමි. 

එෙහත්, 2017 මාර්තු මස 22වැනි දින සභා ගර්භය තුළ ගරු 
මන්තීවරුන් කිහිපෙදෙනකු විසින් ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් 
ෙගෞරවයට හා කීර්තියට ඉතාමත් හානිකර අයුරින් ගරු 
අගාමාත්යතුමාට සහ ෙවනත් මන්තීවරුන්ට අසාධාරණ, අසත්ය 
සහ පදනම් විරහිත ෙචෝදනා එල්ල කරමින් ඉතාමත් අෙශෝභන 
අයුරින් අපහාස වන ආකාරයට දිගින් දිගටම කථා කළ බව එම 
අවස්ථාවට අදාළ හැන්සාඩ් වාර්තා උද්ධෘත අධ්යයනය කිරීෙමන් 
අනතුරුව මා විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලද අතර, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ස්ථාවර නිෙයෝග හිතාමතාම උල්ලංඝනය කර ඇති බව ඉතාමත් 
කනගාටුෙවන් පකාශ කරමි. 

එවැනි කියාවන්වල තිෙබන බරපතළ බව ෙමන්ම 
මන්තීවරුන්ෙග් ෙගෞරවයට හානි වීෙමන් සිදු වන අහිතකර 

බලපෑම පිළිබඳව දැනටමත් එම මන්තීවරුන්ව දැනුවත් කළ බවද 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

පජාතන්තවාදෙය් උත්තරීතර ෙතෝතැන්න වන 
ව්යවස්ථාදායකය තුළදීම මන්තීවරුන්ෙග් ෙගෞරවනීයභාවය 
ෙකෙලසන අන්දමින් කියා කිරීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් චිරාත් 
කාලයක සිට පැවත එන සම්පදායන්, පරිචයන් සහ සථ්ාවර 
නිෙයෝගවල විධිවිධානයන්ට අනුකූල ෙනොවන බව සියලුම ගරු 
මන්තීවරුන්ෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවීමට කැමැත්ෙතමි. 

කිසියම් මන්තීවරෙයකු සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතාවක් තිෙබ් 
නම් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝගවලට අනුකූලව කියා කිරීමට හැකි බවද සඳහන් කරමි. 

ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් සියලුම ගරු 
මන්තීවරුන් ෙම් උත්තරීතර සභා ගර්භෙය්දී  සෑම 
මන්තීවරයකුෙග්ම ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන අයුරින් එකිෙනකාට 
අයුතු ෙලස ෙචෝදනා කිරීෙමන්, අපහාස කිරීෙමන් වැළෙකමින්, 
වාද විවාදවලට මනා සංයමයකින් යුතුව සහභාගී වීමට වග 
බලාගත යුතු බවටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවල 
සඳහන් විධිවිධානයන්ට හා සම්පදායන්ට අනුකූලව ෙමම 
උත්තරීතර සභාෙව් දී කටයුතු කළ යුතු බවටත්, මම අවධාරණය 
කරමි.   ස්තුතියි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 6 (1) වගන්තිය යටෙත් 
2017.02.01 සිට 2017.02.28 දක්වා ජාතික අයවැය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් පරිපූරක සහාය 
ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද 
පරිපූරක ෙවන් කිරීම්   ඉදිරිපත් කරමි.  

එම පරිපූරක ෙවන් කිරිම් රාජ්ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 
ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 1987 සැප්තැම්බර් මස 14 දිනැති 
අංක 471/6 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ 
සමාගම් (ෙල්කම්වරයන් පිළිබඳ) නිෙයෝගවල 2(i)(ආ) වගන්තිය 
2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනෙත් 527 වගන්තිය යටෙත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංෙශෝධනය කරමින් (ix) යනුෙවන් නව උපවගන්තිය ඇතුළත් 
කර කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව,  2016 ෙදසැම්බර්  20  දිනැති අංක  1998/11 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නිෙයෝග ව්යාපාර හා වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 
2015 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙම් වාර්ෂික 
වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2012 වර්ෂය සඳහා වී අෙළවි 

මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එකී වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ ස්වභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

      

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද "ජාතික 
ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත", 
"1971 අංක 52 දරන ෙවෙළඳ නැව් පනත යටෙත් නිෙයෝග" සහ 
"2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව" සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි.  

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

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)   බුත්තල, ෙපරහැර මාවත, 11 කණුව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
සජීවනී ෙගෝමස ්මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)   මහරගම, ඇල්ෙහේන පාර, අංක 108/ඒ දරන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ටී.එච්. අෙශෝක ද ෙමල් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1)   ඇහැලියෙගොඩ, ෙමෝරගල, අංක 508/4 දරන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඒ.එම්.අයි. කුමාරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2)   වත්තල, හැඳල, පල්ලියවත්ත, 3වැනි පටුමග, අංක 26/11 
දරන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.ජී.ආර්. ඩයස ් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)   ෙද්වහුව, බුලනවැව ෙප්ෂකර්ම මධ්යසථ්ානෙය් ෙසේවය 
කරන ආර්.එම්. නිමල් චන්දසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(4)  පුවක්පිටිය, හිඟුරල, මහවලෙදණිය, අංක 54/4/ඒ දරන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. ආරියවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) අතුරුගිරිය, මිෙල්නියම් සිටි, කලාප අංක 4, අංක 1036 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.ඒ. පියකාන්ති මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(2) කැලණිය, දළුගම, ලුම්බිණි මාවත, අංක 4/15 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. දිසානායක 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. 

1031 1032 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක  මහතා] 
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

 විදුලි පාරිෙභෝගිකයන්: විසත්ර  
மின் பாவைனயாளர்கள்: விபரம் 
ELECTRICITY CONSUMERS: DETAILS  

 
984/’16 

2. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (3): 

(අ) (i) ෙම් වනවිට ශී ලංකාෙව් සිටින විදුලි 
පාරිෙභෝගිකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ශී ලංකාෙව් විදුලි පාරිෙභෝගිකයන් අතරින්, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් විදුලි සබඳතා ලබා දී 
ඇති පාරිෙභෝගිකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා විදුලි ෙපෞද්ගලික සමාගම විසින් විදුලි 
සබඳතා ලබා දී ඇති පාරිෙභෝගිකයන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i)  විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යවරයා 
විසින් ශී ලංකාවට හඳුන්වා ෙදන බවට මෑතකදී 
පකාශ කරන ලද සුහුරු මාපක (Smart Meters)  
මඟින් ඉටු කරගැනීමට අෙප්ක්ෂිත අරමුණු 
කවෙර්ද; 

 (ii) ෙම් වනවිට සවිෙකොට ඇති සුහුරු මාපක (Smart 
Meters) සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

  (iii) ඉහත (i)හි සඳහන්  ෙයෝජනාව අනුව ශී ලංකාෙව් 
සියලු විදුලි පාරිෙභෝගිකයන්ට ඉහත සුහුරු මාපක 
සපයා අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන දිනය 
කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்டவினா: 

(அ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகயி ள்ள மின் 
பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன் 
பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயின் மின் பாவைனயாளர்களில், 
இலங்ைக மின்சார சைபயினால் மின் 
இைணப் கள் வழங்கப்பட் ள்ள 
பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைக மின்சார (தனியார்) நி வனத்தினால் 
மின் இைணப் கள் வழங்கப்பட் ள்ள 
பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மின்வ , ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சாினால் 
இலங்ைகக்கு அறி கப்ப த்தப்ப வதாக 

அண்ைமக் காலத்தில் கூறப்பட்ட சூட் ைக 
மின்மானிகளின் (Smart Meters) லம் 
நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
ேநாக்கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ெபா த்தப்பட் ள்ள சூட் ைக மின் 
மானிகளின் (Smart Meter) எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ஆ)(i )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ன்ெமாழிவின் பிரகாரம் இலங்ைகயின் 

அைனத்  மின் பாவைனயாளர்க க்கும் 
ேமற்ப  சூட் ைக மின்மானிகைள வழங்கி 

ப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister  of  Power  and  Renewable  
Energy:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of electricity consumers in Sri 

Lanka at present; 
 (ii) the number of consumers who have been 

provided with electricity connections by 
Ceylon Electricity Board, out of the 
number of electricity consumers in Sri 
Lanka; and 

 (iii) the number of consumers who have been 
provided with electricity connections by 
Lanka Electricity Company Private 
Limited? 

(b) Will he also inform this House  -  
 (i) the objectives expected to be achieved 

through the Smart Meters that would be 
introduced to Sri Lanka as per a statement 
recently made by the Minister of Power and 
Renewable Energy; 

 (ii) the number of Smart Meters that have been 
installed by now; and 

 (iii) the date by which installation of Smart 
Meters for all electricity consumers in Sri 
Lanka is expected to be completed, as per 
the proposal in (i) above? 

(c) If not, why? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. ෙමම 
පශ්නය ෙයොමු කිරීම පිළිබඳව ගරු අජිත් මාන්නප්ෙප රුම 
මන්තීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් පශ්නය නිසා  
විදුලිබල ක්ෙෂේතය පිළිඳව  විස්තරාත්මක පිළිතුරක් දීමට අපට 
හැකියාව ලැෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) ෙම් වනවිට ශී ලංකාෙව් සිටින විදුලි 
පාරිෙභෝගිකයින් සංඛ්යාව 6,514,601කි. 

  සමහර ෙවලාවට එක් පාරිෙභෝගිකෙයක් සතුව 
විදුලි සම්බන්ධතා කිහිපයක් තිෙබන්නත් පුළුවන්. 
නමුත් අපි 6,514,601 ෙදෙනක් සඳහා meters සවි 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් වනවිට  සෑම 
ගම්මානයකටම, සෑම දූපතකටම සියයට 100ක් 
අපි විදුලිය සපයලා තිෙබනවා. ඉතාම කලාතුරකින් 
යම් යම් සුවිෙශේෂී පශන් නිසා ෙගවල් කිහිපයක් 
ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව අපට 
දැනුම් ෙදනවා නම් අපි ඒවාත් ෙකෙසේ ෙහෝ 
විසඳන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හැබැයි, හැම 
පශන්යක්ම තිෙබන්ෙන් අපි මුදල් ෙවන් ෙනොකිරීම 
නිසා ෙනොව කඳු-ෙහල් වැනි ජය ගැනීමට අපහසු 
යම් යම් ෙභෞතික කාරණා නිසා පමණයි. 
සමසත්යක් විධියට ගත්ෙතොත් සියයට 100ක්ම අපි 
විදුලිය සපයලා තිෙබනවා. මුළු රෙට්ම 6,514,601 
ෙදෙනක් සඳහා විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. 

  අපි පසු ගිය 2015 වසෙර් ෙම් රජය පිහිටුවීෙමන් 
පසුව කියාත්මක කළ "සැමට විදුලිය" ව්යාපෘතිය 
යටෙත් ෙදලක්ෂ පනසප්න්දහසකට මූලික 
ගාසත්ුවක් පවා ෙනොමැතිව විදුලිය ලබා දුන්නා. 
තමන්ෙග් ෙගදර wiring කර ගන්න බැරි 
පවුල්වලට ෙගවල් wiring කරලා දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම  තනි පාරිෙභෝගිකෙයකුට පවා විදුලි කණු 
සවි කර දීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ තුනක් දක්වා අපි 
මුදල් වියදම් කළා. ෙම් කමය හරහා උතුරු සහ 
නැ ෙඟනහිර පළාත් ඇතුළුව ඉතාම දුෂ්කර 
පෙද්ශවල පැවති විදුලිය පශන්ය විසඳන්න අපට 
පුළුවන් වුණා, ගරු මන්තීතුමනි. 

 (ii) ශී ලංකාෙව් විදුලි පාරිෙභෝගිකයින් අතරින් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් ෙම් වනවිට විදුලි 
සබඳතා ලබා දී ඇති මුළු පාරිෙභෝගිකයින් සංඛ්යාව 
5,964,194කි.  

 (iii) ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම විසින් ෙම් වනවිට 
විදුලි සබඳතා ලබා දී ඇති පාරිෙභෝගිකයින් 
සංඛ්යාව 550,407කි.  

  විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දවසව්ල Smart Meters 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඒ පිළිබඳව ෙලොකු 
උනන්දුවක් ඇති වුණා. Smart Meters නිෂ්පාදනය 
කිරීෙම් කර්මාන්තශාලාවක් කළුතර දිසත්ික්කෙය් 
බණ්ඩාරගම පෙද්ශෙය් ආරම්භ කළා. ඒ වාෙග්ම 
අවසථ්ා කිහිපයකදීම ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය 
ඇමතිතුමාත්, මමත් ෙම් ගැන සඳහන් කළා. ඒ 
නිසා ෙමම පශන්ය ඉතා වැදගත් එකක්.  

(ආ) (i) ශී ලංකාවට හඳුන්වා ෙදන බවට පකාශ කරන ලද 
සුහුරු මනු -Smart Meters- මඟින් ඉටුකර ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂිත අරමුණු - 

  a) හඳුන්වා දීමට නියමිත සුහුරු මනු දැනට 
භාවිතෙය් පවතින මනුවලට වඩා 
නිරවද්යතාවෙයන් ඉහළ බැවින් ලැෙබන 
ආදායම ඉහළ නංවා ගන්න පුළුවන්.   

   එහි ෙදපැත්තක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, 
පාරිෙභෝගිකයාට නිවැරදි විදුලි මනු කියැවීමක් 
ලැෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා 
ඉංජිෙන්රුවරෙයක් වශෙයන් ෙම් කාරණය 
ගැන දන්නවා. නිවැරදි මනු කියැවීමක් තුළ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ආදායමත් ඉහළ 

යනවා. එතෙකොට ෙදපැත්තටම සාධාරණ 
තත්ත්වයක් ඇති වනවා. 

  b)  සුහුරු මනු සවි කිරීම මඟින් 
පාරිෙභෝගිකයාෙග් විදුලි පරිෙභෝජනෙය් 
තාක්ෂණික ෙනොවන හානි අවම කර ගත හැකි 
වීම.  

   ඒ කියන්ෙන්, පරිෙභෝජනය තුළ විදුලිය 
නාසත්ිවීම් සිදු වනවා. එම නාසත්ිවීම් අවම කර 
ගැනීමට Smart Meters උපෙයෝගී කර ගන්න 
පුළුවන්. 

  c) සුහුරු මනු මඟින් පාරිෙභෝගිකයාෙග් විදුලි 
පරිෙභෝජන රටාව හඳුනාගත හැකි වීම 
ලංකාෙව් විදුලි ඉල්ලුම් කළමනාකරණය -
Demand Side Management- පිළිබඳ 
කටයුතුවලට පහසුවක් වීම. 

   ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් විදුලි ඉල්ලුම 
කළමනාකරණය ඉතා වැදගත්ම කරුණක්. 
අපි සාමාන්යෙයන් කියන්ෙන්, නාසත්ිය අවම 
කර ගන්න කියලායි. හැබැයි, නාසත්ිය අවම 
කර ගැනීම කියන එකට වඩා එහි පුළුල් 
අර්ථයක් තිෙබනවා. එම නිසා අෙප් රජය විදුලි 
ඉල්ලුම කළමනාකරණය පිළිබඳ ජනාධිපති 
කාර්ය සාධන බලකායක් පත් කරලා, ඒ සඳහා 
ෙවනම කාර්යාලයක් ආරම්භ කරලා, ඒ 
පිළිබඳව විෙශේෂඥතාවක් ඇති 
ඉංජිෙන්රුවරුන්ෙගන් සමන්විතව ෙවනම 
කාර්ය මණ්ඩලයක් බඳවාෙගන, ෙම් රෙට් 
විදුලි ඉල්ලුම කළමනාකරණය සඳහා අවශ්ය 
විවිධ කටයුතු කරෙගන යනවා.  

   ඊළඟට, විදුලි පරිෙභෝජනය අවම කිරීමට LED 
බල්බ හඳුන්වා දීෙම් ව්යාපෘතියක් කියාත්මක 
වනවා. ඒ හරහා අෙප් රෙට් විදුලි 
පාරිෙභෝගිකයන් ලක්ෂ 28කට මූලික 
ෙගවීමක් නැතුව ෙනොමිෙල් LED බල්බ ලබා 
ෙදනවා. පරිෙභෝජනය කරන විදුලි ඒකක 
පමාණය 30ට අඩු නම්, LED බල්බ ෙදකක්; 
ඒකක පමාණය 30-60 අතර නම්, LED බල්බ 
තුනක්; ඒකක 60-90 අතර නම්, බල්බ හතරක් 
වශෙයන් ලබා ෙදනවා. ගරු මන්තීතුමනි,     
එම LED බල්බ සඳහා වැය වන්ෙන්          
දැනට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති LED      
බල්බවල වටිනාකෙමන් හතෙරන් එකකටත් 
අඩු පමාණයක්. උදාහරණයක් වශෙයන් 
කිව්ෙවොත්, අද ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙවොට් 9 LED 
බල්බයක් රුපියල් 550ක් කියලා කියනවා. 
දැන් අපට ෙපනී ගිහිල්ලා තිෙබනවා, ඉතාම 
ෙහොඳ වර්ගෙය් LED බල්බ ෙතොග වශෙයන් 
ලබා ගන්නෙකොට අපට එක බල්බයක් 
රුපියල් 160ක, 170ක වටිනාකමකට ලබා 
ගන්න පුළුවන් බව. වාරික 24කදී 
පාරිෙභෝගිකයාෙගන් විදුලි බිල සමඟ අපි අය 
කරන්ෙන් එම සත්ය වටිනාකම පමණයි. 

   ඉතිරි කිරීෙමන් ෙමය පියවන්න පුළුවන්. 
එවැනි demand-side management පිළිබඳ 
ව්යාපෘති ගණනාවක්  ජනාධිපති කාර්ය සාධන 
බලකාය මඟින් අපි ඉෂ්ට කරෙගන යනවා. 
එවැනි ෙබොෙහෝ කටයුතු ෙකෙරනවා.  

  d) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙබදා හැරීෙම් 
පාලන මධ්යසථ්ාන - distribution control 
centres - සමඟ පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් සැපයුම 
සව්යංකීයව පාලනය කිරීෙම් හැකියාව.  

   අද තිෙබන පද්ධති කළමනාකරණය ඉතා 
පහළ මට්ටමින් සිදු ෙවන්ෙන්.  නමුත් Smart 
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Meters සහිත පද්ධතියකට ඉතා නවීන 
තාක්ෂණය ලැෙබනවා.  අපි කියනවා, ඒකට 
Smart Grid එකක් කියලා. ඒ නිසා සියයට 
100ක්ම වාෙග් සව්යංකීය ආකාරයට 
පරිගණකගත පද්ධතියක් මඟින් අෙප් රෙට් 
විදුලි පද්ධතිය කළමනාකරණය කිරීමට 
අවශ්ය ෙතොරතුරු ලැෙබන්ෙන්, Smart 
Metersවලින් ලබා ගන්නා ෙතොරතුරු 
හරහායි. ඒ කියන්ෙන්, Smart Meters මඟින් 
ෙතොරතුරු ලැෙබනවා. පරිගණකගත 
පද්ධතියක් හරහා සමසත් පද්ධතිය 
කළමනාකරණය කිරීමක් කරනවා.  

  e) මනු කියවීෙම් කියාදාමය වඩා කාර්යක්ෂමව 
හා ඉහළ නිරවද්යතාවකින් පවත්වාෙගන යා 
හැකි වීම.  

 ගරු කථානායකතුමනි, මනු කියවන්ෙනක් -
meter reader- ෙගදරට ඇවිල්ලා ඒ 
ෙවලාෙව්දී  මීටරය කියවලා ගණන් හදලා දීලා 
යනවා. අපි ෙම් Smart Meters ලංකාෙව් 
පාරිෙභෝගිකයන් හැට පන් ලක්ෂයකට 
හඳුන්වා දීෙමන් පසුව, මනු කියවන්නන්ෙග් 
වෘත්තීය අවශ්යතාව නැතිව යනවා. 
ඇත්තවශෙයන්ම අපට ඒ ගැන ගැටලුවක් 
නැහැ. දැනට ඉන්න මනු කියවන්නන්ෙග් 
තනතුරු නාමය දැනටමත් පාරිෙභෝගික 
සම්බන්ධීකාරක වශෙයන් ෙවනස ් කරලා 
තිෙබනවා. ඔවුන්ට විදුලිබල මණ්ඩලය හා 
ආශිතව තවත් වැදගත් රාජකාරී ගණනාවක් 
පැවෙරනවා. මහජන සම්බන්ධතා, ෙතොරතුරු 
ෙසොයා බැලීම්, පාරිෙභෝගිකයා සමඟ කටයුතු 
කිරීම් වැනි කටයුතු ඔවුන්ට පැවෙරනවා. ඒ 
නිසා මනු කියවන්නාට අනාගතෙය් රැකියාව 
නැති ෙවනවා. නමුත්, ෙම් හරහා වඩා ෙහොඳින් 
අෙප් පද්ධතිය කළමනාකරණය ෙවලා ජංගම 
දුරකථන පද්ධතියක වාෙග් බිල සව්යංකීයව 
ෙගදරට ලැෙබනවා.  

 (ii) ෙම් වන විට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලි 
පාරිෙභෝගිකයින් 9,806කට දුරසථ්ව මනුකියවීම් 
ලබාගත හැකි කමිත මනුරු (Programmable 
meters with remote reading facility) සවි කර 
ඇත. ෙමම පාරිෙභෝගිකයින් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් ෙතොග පාරිෙභෝගිකයින් (Bulk 
Supply Customers) ෙව්. ලංකා විදුලි පුද්ගලික 
සමාගම ෙම් වන විට සවි කර ඇති සුහුරු මාපක 
(Smart Meters) සංඛ්යාව 2,900කි. 

 ෙම් ෙවන ෙකොට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් 
Smart Meters  9,806ක් සවි කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම සුහුරු 
මාපක 2,900ක් සවි කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා pilot 
projects වශෙයන් සවි කර තිෙබන්ෙන්. 
අනාගතෙය් මුළු ලංකාවටම Smart Meters සවි 
කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 (iii) ගෘහසථ් විදුලි පාරිෙභෝගිකයින් (Domestic 
Customers) සඳහා සුහුරු මනු (Smart Meters) සවි 
කිරීෙම් නියාමන ව්යාපෘතියක් දැනට විදුලිබල 
මණ්ඩලය මඟින් සථ්ාපිත කර ඇති අතර, තවත් 
එවැනි 

 ව්යාපෘතීන් සථ්ාපනය කරමින් පවතී. එම 
ව්යාපෘතිවල පතිඵල විශේල්ෂණය කිරීෙමන් 
අනතුරුව සියලු පාරිෙභෝගිකයින් සඳහා සුහුරු මනු 
සවි කිරීෙම් කියාදාමය ඉතාමත් ඉක්මනින් සිදු 
කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරමි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ෙමම වැඩ පිළිෙවළ ඉතා ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ හරහා අපට මුළු රෙට්ම විදුලි පද්ධතිය 
නවීකරණය කරන්න පුළුවන්; කාර්යක්ෂම කරන්න පුළුවන්, ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ පශ්නය ෙයොමු කිරීම ගැන ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අද අපට කාලය ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 

ෙවනවා. ෙපර වරු 11.30ට ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව ආරම්භ 
කිරීමට තිෙබනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

නව රජය බලයට පත්වීමත් සමඟම අඩු ආදායම්ලාභීන්ට 
ෙගවීෙම් කමයට විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා පහසුකම් සලස්වා 
තිබුණා. නමුත්, ෙදසැම්බර් 31වැනිදාට පසුව ඒ පහසු ෙගවීෙම් 
කමෙව්ය නැති කරලා තිෙබනවා. ඒක නැවත ඇති කරනවාද කියා 
දැනගන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි රුපියල් බිලියන 5ක් වැය කරලා, 

පාරිෙභෝගිකයන් 255,000කට වසරක කාලයක් තුළ විදුලිය ලබා 
දීලා ෙම් පශ්නය අවසන් කළා. ඔබතුමා කියන කාරණය ඉතා 
වැදගත්. 2016 ෙදසැම්බර් 31වැනිදා ෙවන ෙකොට අයදුම් කරලා 
තිෙබන, නමුත් එය අවසන් කර ගන්න බැරි වුණු, ෙමම වැඩ 
පිළිෙවළට සහභාගි වුණු පාරිෙභෝගිකයන්ට විදුලිය ලබාදීෙම් 
පතිපත්තියක් අපි හදා ගත්තා.   ෙම් කමය ෙවනුෙවන් අලුත් 
අයදුම්පත් භාර ගන්ෙන් නැහැ. නමුත්, සාමාන්ය කමය කියාත්මක 
ෙවනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම්, සූර්ය බලශක්තිය promote කරන්න යන අවස්ථාවක්. අපි 
දන්නවා, thermal power ගත්තත්, hydropower ගත්තත් 
සංඛ්යාතය - wave frequency එක- එක සමානව යන්ෙන් කියලා. 
ලංකාවට ෙගෙනන සූර්ය ෙකෝෂවල SLS standards නැහැ; 
පමිතියක් නැහැ. ඒ නිසා, ෙබොෙහෝවිට ඒ සංඛ්යාතය ෙවනස් ඒවා 
එනවා. එවැනි අවස්ථාවල අවට තිෙබන නිවාසවල විදුලි උපකරණ 
නාස්ති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කර තිෙබනවාද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය ඉතාම වැදගත් පශ්නයක්. ගරු 

කථානායකතුමනි, සූර්ය බලය ව්යාප්ත කිරීම සඳහා සූර්ය බල 
සංගාමය 1 සහ 2 පියවර හඳුන්වා ෙදන අතර, ශී ලංකා පමිති 
ආයතනය සමඟ සම්බන්ධෙවලා සූර්ය බල උපකරණ වන panels, 
inverters වාෙග්ම ඒවා  සවි කිරීම පිළිබඳවත් පමිතීන් සකස් කර 
තිෙබනවා. සමහර පමිතීන් ගැසට් කරලා තිෙබනවා. ඊළඟ මාස 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිහිපය තුළ ෙම් ක්ෙෂේතයට අදාළ සම්පූර්ණ පමිතීන් අපි ගැසට් 
කරනවා. ඉන් පස්ෙසේ ඒ පමිතීන්ට පටහැනි ෙද්වල් ලංකාවට 
ෙගන්වන්න බැරි ෙවනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

සූර්ය බල ශක්තිය පාවිච්චි කරන ෙගවල්වලට වැඩි බිලක් යන්ෙන් 
නැති නිසා වැඩිෙයන් විදුලිය පාවිච්චි කරනවා. ඒක පශ්නයක් 
නැහැ, බරක් දැෙනන්ෙන් නැහැ. නමුත් රෑටත් ඒ වාෙග්ම විදුලිය 
පාවිච්චි කරනවා. රෑට peak එෙක්දී  demand එක වැඩියි. ඒ 
ෙවලාවට සූර්ය බලය පාවිච්චි කරන්න බැහැ. රාතී කාලයට සූර්ය 
බලය පාවිච්චි කරන්න බැහැ. එතෙකොට අපි දැවැන්ත අර්බුදයකට 
මුහුණ පානවා ෙන්ද? ඒ සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවළක් ලෑස්ති කරලා 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි කම ෙදකකින් උත්තර ෙසොයනවා. 

පාරිෙභෝගිකයා තමන්ෙග් අවශ්යතාවට වඩා වැඩිෙයන් සූර්ය 
බලෙයන් උපයන විදුලිය කලින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මිලදී 
ගත්ෙත් නැහැ. දැන් අපි ඒ වැඩිපුර විදුලිය ජාතික පද්ධතියට එකතු 
කිරීමට අවස්ථාව ෙදනවා. ජාතික පද්ධතියට එකතු කරන සෑම 
විදුලිය ඒකකයකටම රුපියල් 22 බැගින් ෙගවනවා, net 
accounting  සහ  net plus කියන කමෙව්ද ෙදක හරහා. ඒ නිසා 
දැන් ෙකෙනක් විදුලිය නාස්ති කරන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට, අනික් කාරණය ෙමයයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, 
ඉදිරිෙය්දී බැටරි තාක්ෂණය හරහා රාතී කාලයටත් ෙමම සූර්ය බල 
විදුලිය භාවිත කිරීමට අවස්ථාව සලසා ෙදන්න. ඒ තාක්ෂණය 
තවමත් දියුණු ෙවමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ තත්ත්වය ළඟා වන කල් 
ෙපොඩ්ඩක් ඉවසීෙමන් ඉන්න ඕනෑ. 

 
 

 පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් වැව් පතිසංසක්රණ 
ව්යාපෘතිය : වැය කළ මුදල 

த்தளம் மாவட்ட குளங்கள் ம சீரைமப்  
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4.  ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 

(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1): 

(අ) (i) පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශෙය් 
පතිපාදන යටෙත් පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් වැව් 
පතිසංසක්රණ ව්යාපෘතියක් කියාත්මක වන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ව්යාපෘතිය යටෙත් දැනට පුත්තලම 
දිසත්ික්කය තුළ සංවර්ධනය කර ඇති වැව් 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்டவினா: 

அ) (i) மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 
அைமச்சின் நிதி ஏற்பாட் ன் கீழ் த்தளம் 
மாவட்டத்தில் குளங்கள் ம சீரைமப்  
க த்திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்ப  
கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் கீழ் 
தற்ேபா  த்தளம் மாவட்டத்தில் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள குளங்கள் யாைவெயன்ப 
ைத ம்; 

 (iii) அதற்காக ெசல  ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether a programme related to 
rehabilitation of tanks is operative with the 
provisions of the Ministry of Provincial 
Councils and Local Government in 
Puttalam District; 

 (ii) if so, which tanks have been developed in 
Puttalam District under that programme; 
and 

 (iii) how much money has been spent on that? 

(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 පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යාංශය දැනුම් දීලා තිෙබනවා ෙකොෙහේවත් ෙමෙහම 
ව්යාපෘතියක් නැහැ කියලා.  ෙමහි පසුබිම් වාර්තාව තිෙබනවා. මා 
එය  කියවන්නම්.  එවිට ඔබතුමාට ෙත්රුම් ගන්න පහසුයි. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්න වටෙය් වැඩිෙයන් ගිය කාලය 

ඉතිරි කරන්නත් එක්ක මා ඉතාමත් ෙකටිෙයන් කාරණයක් මතක් 
කරන්න කැමැතියි. ගරු කථානායකතුමනි, මට දැන් අතුරු පශ්න 
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අහන්නත් බැහැ, ගරු ඇමතිතුමා නැති නිසා. ඒ නිසා අෙප් ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා ලවා දැනුම්දීමක්වත් කරමු. දැන් 
ෙම් ෙවද්දී පළාත් පාලන ආයතන සියල්ෙල්ම මහජන 
නිෙයෝජිතයන් නැහැ. අකීය තත්ත්වයට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 
පළාත් පාලන ෙකොමසාරිස්වරු සහ- 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. මා ෙම් පසු බිම් 

වාර්තාව කියවන්නම්.  

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය සඳහා 2016 වැය 
ඇස්තෙම්න්තු මඟින් ෙහෝ අය වැය ෙයෝජනා මඟින් පාර්ලිෙම්න්තු 
පශ්නෙය් සඳහන් පරිදි පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් වැව් පතිසංස්කරණ 
ව්යාපෘතියක් සඳහා ෙහෝ දිවයිෙන් කිසිදු දිස්තික්කයක ෙමවැනි 
ව්යාපෘතියක් සඳහා පතිපාදන ෙවන් වී ෙනොතිබූ අතර,  2017 වැය 
ඇස්තෙම්න්තු මඟින් ෙහෝ අය වැය ෙයෝජනා මඟින් ද ෙමවැනි 
ව්යාපෘතියක් සඳහා පතිපාදන ෙවන් වී ෙනොමැත. 

 

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අතුරු පශ්නවලට පිළිතුර ෙදන්න අදාළ ගරු 

ඇමතිතුමා නැති නිසා මා ෙම් කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමා එම අමාත්යාංශය දැනුවත් කරන්න. පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන අමාත්යාංශය යටෙත් පාලනය වන පළාත් පාලන 
ආයතනවල ෙම් ෙවද්දී මහජන නිෙයෝජිතයන් නැහැ. ඒ ආයතන 
අකීය තත්ත්වයට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. නිලධාරින් තමයි ඒවා 
කියාවට නංවන්ෙන්. යහපාලන රජය යටෙත්, ගරු පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් විශාල මුදලක් 
පළාත් පාලන ආයතනවලට ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
ෙවන් ෙවලා තිෙබන මුදල්  පෙද්ශවල සංවර්ධනයට ෙයොදවද්දී, 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුවල, දිස්තික් සංවර්ධන කමිටුවල රාජ්ය 
නිලධාරින් හරහා යම් කිසි කථා බහක් ඇති කරලා, සැලැසම්වල් 
ඉදිරිපත් කරලා අනුමැතිය අරෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

එෙහම නැතිනම් පළාත් පාලන ආයතනවලට යන මුදල් 
ෙනොෙයක් විධියට, ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් ඉබාගාෙත් වියදම් 
කිරීමක් තමයි සිද්ධෙවන්ෙන්. මට ඇමතිතුමාෙගනුයි ඒ පශ්නය 
අහන්න ඕනෑ. ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් සභාෙව් නැති නිසා 
ෙම් පශ්නය ඔබතුමාෙගන් අහලා වැඩක් නැහැ. ෙම් පශ්නය 
අහන්න නැවත දිනයක් එන්ෙනත් නැහැ. තව මාස ෙදක තුනක් 
කල් ගිෙයොත් ෙම් වසරට අදාළ මුදල් ටික ෙවන්ෙවලා ඉවර 
ෙවනවා. නමුත්, අපි මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට ගරු 
ජනාධිපතිතුමා අපිව පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුවල සභාපතිවරු 
විධියට පත්කරලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
තමයි එෙහම පත්කරලා තිෙබන්ෙන්. මහජන නිෙයෝජිතයන් 
ෙනොමැතිව පළාත් පාලන ආයතන අකිය තත්ත්වෙය් පවතින නිසා, 
එම ආයතනවල සිටින නිලධාරින්, විෙශේෂෙයන් ෙකොමසාරිස්වරුන් 
යටෙත්, එෙහම නැත්නම් පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙල්කම්වරු යටෙත් 
ව්යාපෘති, එෙහම නැත්නම් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කියාත්මක 
කරද්දී පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුවලට දැනුම් දීමක් කර 
අනුමැතියක්, අවසරයක් ගන්න කියන ඉල්ලීම අමාත්යාංශයට 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට පුළුවන් ෙන්ද ඒ පිළිබඳව 

අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරවන්න. ෙමොකද, ඒක වැදගත් 
කරුණක්. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක අපිත් පිළිගන්නා කාරණයක්. ඒක කළ 

යුතු ෙදයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඒ විධියට කරන්න. ඒක මමත් අනුමත කරනවා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මටත් වචනයක් කියන්න අවසර ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන්ද? 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඔව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් පශ්නය? පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අමාත්යාංශය ෙම් 

වන විට පළාත් පාලන ආයතනවලට ලිපි එවලා තිෙබනවා. ෙම් 
වන විට ඒ පිළිබඳව ෙයෝජනා ගනිමින් පවතිනවා. මමත් පළාත් 
පාලන ආයතනයක සම සභාපතිවරෙයක්. මම ඒ පිළිබඳව පළාත් 
පාලන ෙකොමසාරිස්වරයාෙගන් සහ පාෙද්ශීය සභාවල 
ෙල්කම්වරුන්ෙගන් විමසීෙම්දී, සම්බන්ධීකරණය සඳහා ඔවුන් 
කිසිම ෙවලාවක උත්සාහයක් දැරුෙව් නැහැ. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ලිපිෙය් තිෙබන්ෙන්, ෙකොට්ඨාසය තුළ තිෙබන 
සියලු සංවර්ධන කටයුතු සාකච්ඡාවට බඳුන් කරලා, එම ෙයෝජනා 
උචිතද කියන කාරණය සඳහන් කර ඉදිරිපත් කරන්න කියන 
කාරණයයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඍජුවම කියනවා, විෙශේෂෙයන්ම 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා ඒ සමහර ෙයෝජනා 
ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන් ඉදිරි මැතිවරණය අෙප්ක්ෂාෙවනුයි. 
විෙශේෂෙයන්ම පධාන ඇමතිවරු තමයි ඊළඟ අෙප්ක්ෂකයා නම් 
කරලා ෙම්ක යවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙලොකු අසාධාරණයක්. 
නමුත්, ෙකොට්ඨාසය තුළ අනිවාර්යෙයන් සිද්ධ වුණු සංවර්ධන 
 ෙයෝජනා කම තිෙබනවා. 

ඒවා හැර තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන් මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාව දැනුවත් කරන්න කියලා. 
ෙමයින් විශාල අසාධාරණයක් සිදු වනවා. ෙමොකද, ඒ මුදල ලබා 
ෙදන්න කියන වැය ශීර්ෂයට එකඟව අපි අත ඉස්සුවා. අත උස්සපු 
මන්තීවරු හැටියටවත් අෙප් ගම තුළ එය පිළිගන්ෙන් නැත්නම් 
ෙමොකක්ද ෙම් වැඩසටහන? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. වැදගත් කරුණු ෙදකක් ඉදිරිපත් කෙළේ.  

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
එෙහම නැත්නම් ඊළඟ අවුරුද්ෙද්ත් අපි පශ්නයක් ඇහුවාම 

"අදාළ නැහැ. අදාළ නැහැ." කියන පිළිතුර තමයි ලැෙබන්ෙන්. 
ෙමොකද, අපි ඒ ගැන දන්ෙන්ත් නැහැ; අමාත්යාංශය දන්ෙන්ත් 
නැහැ; සල්ලි වියදම් ෙවලා තිෙබනවා; කරපු ෙදයකුත් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි ඒ විධියට කටයුතු කරමු. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
 

 ශික්ෂණ ෙරෝහල් : විසත්ර 
ேபாதனா ைவத்தியசாைலகள் : விபரம் 

TEACHING HOSPITALS: DETAILS 
  1138/‘16 

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

ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් දැනට පවතින ශික්ෂණ ෙරෝහල් 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම එක් එක් ශික්ෂණ ෙරෝහෙලන් සායනික 
පුහුණුව ලබා ෙදන රජෙය් විශව්විද්යාලවල 
ෛවද්ය පීඨ කවෙර්ද; 

 (iii) මාලෙබ් පෙද්ශෙය් "ෛවද්ය ෙනවිල් පනාන්දු ශී 
ලංකා - රුසියානු මිතත්ව ශික්ෂණ ෙරෝහල" නමින් 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක් පවත්වාෙගන යන්ෙන්ද; 

 (iv) එම ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලට ශික්ෂණ ෙරෝහලක් 
ෙලස හඳුන්වා දීමට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 
අවසරය ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම අවසර ලබා දුන් ෙල්ඛනය සභාගත 
කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்டவினா: 

(அ) (i )  இலங்ைகயில் தற்ேபா  காணப்ப கின்ற 
ேபாதனா ைவத்தியசாைலகள் யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ேபாதனா ைவத்தியசாைல 
யி ம் சிகிச்ைசப் பயிற்சிைய வழங்குகின்ற 
அரசாங்க பல்கைலக்கழகங்களின் ம த் வ 
பீடங்கள் யாைவ; 

 (iii )  மாலேப பிரேதசத்தில் "டாக்டர் ெநவில் 
பர்னாந்  இலங்ைக - ரஷ்யா நட் ற  ேபாதனா 
ைவத்தியசாைல" எ ம் ெபயாில் தனியார் 
ைவத்தியசாைலெயான்  ேபணிவரப்ப கின் 
றதா; 

 (iv )  ேமற்ப  தனியார் ைவத்தியசாைலையப் 
ேபாதனா ைவத்தியசாைலயாக அறி கஞ்ெசய்ய 
சுகாதார அைமச்சின் அ மதி வழங்கப் 
பட் ள்ளதா; 

 (v) ஆெமனில், ேமற்ப  அ மதி வழங்கப்பட்ட 
ஆவணத்ைதச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Will he inform this House- 
 (i) the names of the teaching hospitals in Sri 

Lanka at present; 
 (ii) the medical faculties of the Government 

universities that are provided with clinical 
training through each teaching hospital; 

 (iii) whether a private hospital known as “Dr. 
Neville Fernando Sri Lanka - Russia 

Friendship Teaching Hospital” is in 
operation in Malabe; 

 (iv) whether that private hospital has been 
granted permission by the Ministry of 
Health to be called a teaching hospital; and 

 (v) if so, whether the document granting such 
approval would be tabled? 

(b)   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) 
Sir, on behalf of the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine, I answer the Question. 
(a)     (i)   
  

 I.  National Hospital of Sri Lanka 
 II. Lady Ridgeway Hospital for Children 
 III. De Soysa Maternity Hospital for Women 
 IV. Castle Street Hospital for Women 

 V.  Teaching Hospital, Colombo South 
(Kalubowila) 

 VI.  Sri Jayewardenepura General Hospital 

 VII.  Teaching Hospital, Colombo North 
(Ragama) 

 VIII. Rehabilitation Hospital, Ragama 

 IX.  Teaching Hospital, Karapitiya 

 X.  Teaching Hospital, Mahamodara 

 XI.  Teaching Hospital, Peradeniya 

 XII. Dental Hospital, Peradeniya 
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 XIII.  Sirimavo Bandaranaike Specialized 
Children's Hospital 

 XIV.  Teaching Hospital, Kandy 
 XV. Teaching Hospital, Batticaloa 
 XVI.  Teaching Hospital, Jaffna 

 XVII.   National Eye Hospital 
 XVIII.   National Institute of Mental Health, 

Mulleriyawa 
 XIX.   Apeksha Hospital, Maharagama 

 XX. Teaching Hospital, Anuradhapura 
 XXI.   National Hospital for Respiratory Diseases, 

Welisara 
     (ii) 
 I.  National Hospital of Sri Lanka  -  Faculty of 

Medicine, University of Colombo 

 II.  Lady Ridgeway Hospital for Children -  
Faculty of Medicine, University of 
Colombo 

 III.  De Soysa Maternity Hospital for Women  -  
Faculty of Medicine, University of 
Colombo 

 IV.  Castle Street Hospital for Women -  Faculty 
of Medicine, University of Colombo 

 V.  National Eye Hospital -  Faculty of 
Medicine, University of Colombo 

 VI.  Teaching Hospital, Colombo South 
(Kalubowila)  -  Faculty of Medical 
S c i e n c e s ,  U n i v e r s i t y  o f  S r i  
Jayewardenepura and Kotelawala Defence  
University 

 VII.  Sri Jayawardenepura General Hospital  -  
Faculty of Medical Sciences, University of 
Sri  Jayewardenepura and Kotelawala 
Defence   University 

 VIII. Teaching Hospital, Colombo North 
(Ragama)  - Faculty of Medicine, 
University of Kelaniya 

 IX.  Rehabilitation Hospital, Ragama  -  Faculty 
of Medicine, University of Kelaniya 

 X.  National Hospital for Respiratory Diseases, 
Welisara - Faculty of Medicine, 
University of Kelaniya 

 XI. Teaching Hospital, Karapitiya    -  Faculty of 
Medicine, University of Ruhuna 

 XII. Teaching Hospital, Mahamodara   -  Faculty 
of Medicine, University of Ruhuna 

 XIII.   Teaching Hospital, Peradeniya    -  Faculty 
of Medicine, University of Peradeniya 

 XIV.   Dental Hospital, Peradeniya. -  Faculty of 
Medicine, University of Peradeniya 

 XV.  Sirimavo Bandaranaike Specialized 
Children's Hospital. -  Faculty of Medicine, 
University of Peradeniya   

 XVI.  Teaching Hospital, Kandy  -  Faculty of 
Medicine, University of Peradeniya 

 XVII.   Teaching Hospital, Anuradhapura -  
Faculty of Medicine, University of 
Rajarata. 

 XVIII.   Teaching Hospital, Batticaloa    -  Faculty 
of Health Sciences, Eastern University. 

 XIX.   Teaching Hospital, Jaffna -  Faculty of 
Medicine, University of Jaffna. 

   (iii)      Yes. 

   (iv)       No. 

   (v)        Does not arise. 

(b) Does not arise.    

  
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඇහුෙව් අෙප් ශික්ෂණ ෙරෝහල් සහ 

රජෙය් ෛවද්ය පීඨ අතර තිෙබන සම්බන්ධය පිළිබඳව. ගරු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළ පරිදි රජෙය් 
ෛවද්ය පීඨ 8ට සහ ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලෙය් 
ෛවද්ය පීඨයට අනුබද්ධව ශික්ෂණ ෙරෝහල් 21ක් තිෙබනවා. 
නමුත් ඔබතුමා දැක ඇති, මාලෙබ් සයිටම් ආයතනයට අනුබද්ධව 
තිෙබන ෙරෝහලත්, ෙනවිල් පනාන්දු ශී ලංකා-රුසියානු මිතත්ව 
ශික්ෂණ ෙරෝහල කියා නම් කර තිෙබන බව. 2012 වර්ෂෙය්, 
ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමති හැටියට සිටි ෙවලාෙව්ත් අය වැය 
විවාදෙය්දී කිව්වා, එය ශික්ෂණ ෙරෝහලක් හැටියට නම් කරලා 
නැහැ කියලා. නමුත් ඔවුන්ෙග් පචාරක ව්යාපෘතිය 
සම්පූර්ණෙයන්ම කරන්ෙන් ශික්ෂණ ෙරෝහලක් -Teaching 
Hospital එකක් - බවට නාමකරණය කරෙගනයි. මීට වසර 5කට 
කලිනුත් එවකට ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා ෙමය පතික්ෙෂේප කර 
තිබියදී, අඩු තරමින් ඒ ෙරෝහලට "ශික්ෂණ ෙරෝහල" කියන නම 
භාවිත කරන්න එපා කියලා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් ලියුම් 
කඩදහියක්වත් යවා තිෙබනවාද?  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ඒ පශ්නයට ෙමතැන උත්තරයක් නැහැ. ඒ ගැන ෙසොයා බලා 

මම ඔබතුමාට උත්තරයක් ෙදන්නම්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නා විධියට ෙම් 
රෙට් ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දුන් තාජුඩීන් ඝාතනයට අදාළ ශරීර 
ෙකොටස් 26ක් ඒ ෙරෝහල පරිශය තුළ තිබී හමු වුණා. ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් ඉන්,නවා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් භාර 
අධ්යක්ෂවරෙයක්. ඒ නිසා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට ඒ ෙරෝහල 
සම්බන්ධව යම් සම්බන්ධයක් තිෙබනවා. ඉතින්, ෙමවැනි නීති 
විෙරෝධි කටයුත්තකට මැදිහත් ෙවලා තිෙබද්දීත් ෙම් ෙරෝහල 
සම්බන්ධෙයන් නීතිමය කියා මාර්ගයක් ගන්න ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය ෙමතුවක් කාලයක් පමාද වන්ෙන් ඇයි?  
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ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ගරු මන්තීතුමා, එෙහම පශ්නයක් ෙමතැන අහලා නැහැ. මම 

ඒකටත් ෙසොයා බලා උත්තරයක් ෙදන්නම්. 
 

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

පශ්නයටත්  ඔබතුමා උත්තරයක් ෙහොයලා කියන්න.  

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ෙහොයලා කියන්නම්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මාෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

එක්තරා ෙවලාවකදී සයිටම් ආයතනය බස්නාහිර පළාත් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂවරයාත් එක්ක එකඟතා ගිවිසුමකට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා, යම් ෙරෝහල් පද්ධතියක් සායනික පුහුණුව 
සඳහා භාවිත කරන්න. ඒ  පළාත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂවරයාෙග් 
දියණිය  එවකට සයිටම් ආයතනෙය් ඉෙගනුම ලබමින් සිටියා. 
එතැනදී ඔබතුමන්ලා නිතර කථා කරන ළබැඳියාවන්ෙග් ගැටුම - 
conflict of interest - පිළිබඳ බරපතළ පශ්නයකුත් පැන නැගී 
තිෙබනවා. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ෙකදිනක ෙහෝ අවිස්සාෙව්ල්ල, 
තලංගම සහ ෙහෝමාගම කියන ෙරෝහල් තුන සයිටම් ආයතනෙය් 
අයට  යම් පුහුණුවක් ලබාදීම සඳහා  එකඟතාවක්, අනුමැතියක් 
පළ කර තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවාද? 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ඒ සම්බන්ධෙයනුත් මට කියන්න ෙමතැන උත්තරයක් නැහැ. 

ඕනෑ නම් ෙම් පශ්නයටත් උත්තර පසුව ෙහොයලා ෙදන්නම්. මාත් 
ෙම් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරයට පත්ෙවලා අවුරුද්දයි 
තවම. ඒ නිසා ෙම් පශ්නවලට මා උත්තර ෙහොයලා කියන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11 - 1371/'16 - (1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මහතා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

කෘෂිකර්ම ව්යාපෘති නිලධාරින්ෙග් දැනුම 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙගොවිපලවල් සඳහා ලබාදීම : 

විසත්ර  
கமத்ெதாழில் விாிவாக்க உத்திேயாகத்தர்களின் 

அறிைவ தனியார் ைற பண்ைணக க்குப் 
ெபற் க்ெகா த்தல்: விபரம்  

  KNOWLEDGE DISSEMINATION OF AGRICULTURAL 
EXTENSION OFFICERS TO PRIVATE SECTOR: DETAILS 

 
1377/’16 

15.ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
 (The Hon. Bandula Gunawardane) 

කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයහි අංක 131 ෙයෝජනාවට අනුව, 
කෘෂිකර්ම ව්යාපෘති නිලධාරින්ෙග් දැනුම 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙගොවිපලවල් සඳහා ද 
ගාසත්ුවක් අය කර ලබාදීමට ෙයෝජනා කළ බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ ගාසත්ුවක් අයකර ෙපෞද්ගලික අංශයට 
දැනුම ලබා දුන් රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් නාම 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (iii) කෘෂි ව්යාපෘති නිලධාරින්ෙග් දැනුම ලබාගත් 
ෙපෞද්ගලික සමාගම්වල ලැයිසත්ුවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2016 வர ெசல  திட்டத்தில் 131ஆம் இலக்க 
ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், கமத்ெதாழில் விாி 

வாக்க உத்திேயாகத்தர்களின் அறிைவத்  
தனியார் ைற பண்ைணக க்காக ம் 
கட்டணம் அறவிட்  ெபற் க்ெகா க்க 

ன்ெமாழியப் பட்டெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்ப ைத ம்; 

 (ii) அவ்வா  கட்டணம் அறவிட்  தனியார் 
ைறக்கு அறிைவ ெபற் க்ெகா த்த அரச 

உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர் பட் யெலான்ைற 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) கமத்ெதாழில் விாிவாக்க உத்திேயாகத்தர்களின் 
அறிைவப் ெபற் க்ெகாண்ட தனியார் ைறக் 
கம்பனிகளின் ெபயர்ப்பட் யைலச்  சமர்ப்பிப் 
பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Will he inform this House whether-  

 (i) he acknowledges that it was proposed to 
disseminate the knowledge of Agricultural 
Extension Officers to the private sector 
farms at a fee as per proposal 131 of the 
2016 budget; 

1047 1048 
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 (ii) he will submit a list of names of public 
officers whose services were thus 
disseminated at a fee to the private sector; 
and 

 (iii) he will submit a list of companies which 
obtained the knowledge of Agricultural 
Extension Officers? 

(b)   If not, why?  
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) පිළිගනී. 

 (ii) ෙමම වැඩසටහන කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය මූලික 
වැඩ කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බැවින් ෙම් 
අවසථ්ාෙව් දී රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් නාම 
ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාවක් 
ෙනොමැත. 

 (iii) නැත. 

(ආ) කෘෂි ව්යාප්ති නිලධාරින්ෙග් දැනුම ගාසත්ුවක් අයකර 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ, කියාපටිපාටි, ෙයෝජනා හා නිර්ෙද්ශ සකස ්
කිරීම සඳහා ෙජ්යෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධාරින් පස ්
ෙදෙනකුෙගන් යුත් කමිටුවක් පත්කර ඇති අතර, එම 
කමිටුව විසින් ලබාෙදන වාර්තාවට අනුව ෙමම වැඩසටහන 
කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ඒ අනුව වැඩසටහන 
කියාත්මක වීෙමන් පසුව රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් නාම 
ෙල්ඛනය හා ෙසේවාලාභින්ෙග් ලැයිසත්ුව ඉදිරිපත් කිරීෙම් 
හැකියාව පවතී. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට ෙම් කෘෂිකර්ම ව්යාප්ති ෙසේවය අෙප් රෙට් 
කෘෂි කාර්මික සංවර්ධනයට අතිශයින් තීරණාත්මක ෙලස 
වැදගත්වන නිසා, ෙම් කාරණය පිළිබඳව මම ඔබතුමාෙගන් දැන 
ගන්න සතුටුයි.  ෙම් වන විට ෙකොපමණ කෘෂි ව්යාප්ති නිලධාරින් 
සංඛ්යාවක්  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් සිටිනවාද?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ සංඛ්යාව ඔබතුමා ඉල්ලා තිබුෙණ් නැති 

නිසා ඒ ගණන ෙම් අවස්ථාෙව්  මට කියන්න බැහැ. ඔබතුමා 
විස්තරාත්මකව පශ්නය ඉදිරිපත් කෙළොත් මට ඒ ෙතොරතුරු 
ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා ඊළඟ අවස්ථාෙව් දී කෘෂි ව්යාප්ති නිලධාරින්ෙග් 

සංඛ්යාවත්, ඔවුන් අනුයුක්ත කරලා තිෙබන කාර්ය ගැනත් කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන්න. එයට ෙහේතුව වන්ෙන් ෙමයයි. ඔබතුමාත් 
ෙහොඳින්ම දන්නවා ඇති, විෙශේෂෙයන්ම ඈත දුෂ්කර පෙද්ශවල 
කෘෂි නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව වැඩි කර ගැනීම සම්බන්ධ ගැටලුෙව් දී 

පමාණවත් ව්යාප්ති ෙසේවා සහායක් ෙනොලැෙබන බවට 
ෙගොවීන්ෙග් මැසිවිල්ලක් තිෙබන බව.  

කෘෂි කාර්මික රටක් විධියට අපට තිෙබන ෙම් බරපතළ 
පශ්නය නිසා ෙම් නිලධාරින් නිසි ෙලස ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවාද 
කියන එක පිළිබඳව දැන ගැනීම සඳහා දැනට ඔබතුමා මට කෘෂි 
ව්යාපෘති නිලධාරි සංඛ්යාව හා ඔවුන් කරන කාර්යභාරය සහ ඔවුන් 
අනුයුක්ත කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව වාර්තාවක් ෙදන්න කටයුතු 
කරනවාද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ෙහොඳයි.  කටයුතු කරන්නම්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

දැන් ෙම් කෘෂි ව්යාපෘති නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය ෙපෞද්ගලික 
අංශයට ලබා ෙදනෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන හා 
සංවිධාන විසින් නැත්නම්, කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් සමාගම් 
විසින් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවාද, ඒ 
ව්යාපෘති නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය අපට ෙදන්න, අපි ඒ සඳහා 
ගාස්තුවක් ෙගවන්නම්, ෙමපමණ ගාසත්ුවක් තමයි ෙගවන්ෙන් 
කියලා. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වනෙකොට අපි  ෙජ්යෂ්ඨ 

නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා.  එම 
නිලධාරින්ෙග් වාර්තාව ලැබුණාට පසුව, අපට ඒ විස්තර ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ විස්තර ලබා ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන් කවදාද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
දිනය තවම කියන්න බැහැ. මා තමුන්නාන්ෙසේට පසුව ඒ ගැන 

දැනුම් ෙදන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදෙවනි වටය. 
 
පශ්න අංක 1-861/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. ගරු 

බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නය කවුරු ෙහෝ 
ගරු මන්තීතුෙමකු අසනවාද? එම පශ්නය අසන්න ගරු 
මන්තීවරෙයකු නැති නිසා- 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙවනත් දවසක පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරමු. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කුලියට ලබාගත් ෙගොඩනැඟිලිවල පවත්වාෙගන යන 
අමාත්යාංශ  : විසත්ර 

 வாடைகக் கட் டங்களில் இயங்குகின்ற 
அைமச்சுகள் : விபரம் 

 MINISTRIES OPERATING IN RENTED BUILDINGS: DETAILS 
 

 
1005/’16 

 
3.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු උදය පභාත් 

ගම්මන්පිල මහතා ෙවනුවට) 
         (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு உதய 

பிரபாத் கம்மன்பில சார்பாக) 
         (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 

Udaya Prabhath Gammanpila) 
   මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2015.01.10 දින සිට 2016.09.30 දින දක්වා කුලී 
පදනම මත ලබා ෙගන ඇති ෙගොඩනැගිලිවල 
අමාත්යාංශ සහ අමාත්ය කාර්යාල පවත්වාෙගන 
යනු ලබන අමාත්යාංශ කවෙර්ද; 

 (ii) එකී ෙගොඩනැගිලිවල මාසික කුලිය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් සහ සමසත් එකතුවක් ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்டவினா: 

(அ) (i) 2015.01.10ஆம் திகதியி ந்  2016.09.30ஆம் 
திகதி வைர வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட கட் டங்களில் இயங்குகின்ற 
அைமச்சுகள் மற் ம் அைமச்சு அ வலகங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கட் டங்களின் மாதாந்த வாடைக 
ெவவ்ேவறாக ம் ெமாத்த கூட் த்ெதாைக 
யாக ம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the Ministries which operate the Ministry 
premises and the Ministers’ offices  in the 
buildings which have been obtained on rent 
basis during the period from 10.01.2015 to 
30.09.2016; and 

 (ii) separately and as a total, the monthly rent of 
the aforesaid buildings? 

(b) If not, why? 
 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

 
(අ)  (i)  2015.01.10 දින සිට 2016.09.30 දින දක්වා කුලී පදනම මත 

ලබාෙගන ඇති අමාත්යාංශ සහ අමාත්ය කාර්යාලවල විස්තර 
පහත සඳහන් කරමි. 

ෙපෞද්ගලික ෙගොඩනැගිලිවල පවත්වා ෙගන යන අමාත්යාංශ    

 
ෙසත්සිරිපාෙය් පිහිටි අමාත්යාංශ   
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අංකය අමාත්යාංශෙය් නම ගිවිසුම්ගත කාල 
පරිච්ෙඡ්දය (වසර) 

1. 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය (පාලන, 
මුදල් හා ෙකොන්සියුලර් අංශ සඳහා 
කුලියට ගත් ෙගොඩනැගිල්ල) 

03 

2. 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යාංශය (ෙද්ශීය ෛවද්ය අංශය 
සඳහා කුලියට ගත් ෙගොඩනැගිල්ල) 

02 

3. 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය 01 

4. 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම් හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය 

02 

5. 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය (නිෙයෝජ්ය අමාත්ය 
කාර්යාලය, අමාත්යාංශය හා 
අමාත්යාංශෙය් මුදල් අංශය සඳහා 
ෙගොඩනැගිලි 03ක් කුලියට ෙගන ඇත.) 

01 

6. 
ජාතික පතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශය 

01 

7. 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය 03 

8. 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්යාංශය 05 

9. 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය 03 

10. 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 
ෙවළඳ අමාත්යාංශය 

02 

11.  වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය  02 

12. තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී 
අමාත්යාංශය 02 

13. විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්යාංශය 02 

14. කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශය 01 

15. විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
අමාත්යාංශය 03 

16. පවාහන සහ සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යාංශය 02 

17. 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශය (අමාත්යාංශෙය් විගණන 
අංශය සඳහා ෙගොඩනැගිල්ලක් කුලියට 
ෙගන ඇත.) 

01 
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බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්යන්තර සම්මන්තණ ශාලාෙවහි පිහිටි 
අමාත්යාංශ    
 
 
 
 

සුහුරුපාෙය් පිහිටි අමාත්යාංශ   
 

 
 
 
 
 

 (ii)  අමාත්යාංශවල සහ ගරු අමාත්ය කාර්යාල සඳහා මාසිකව 
ෙගොඩනැගිලි ෙවනුෙවන් ෙගවනු ලබන මාසික කුලිය හා 
සමස්ත එකතුව පහත සඳහන් කර ඇත. (ඒ ඒ 
අමාත්යාංශවලින් ලබා ගත් ෙතොරතුරු අනුව)    

 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6-1167/'16-(1), ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මහතා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 

මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 

අම්පාර දිසත්ික්කෙය් මාර්ග ඉදිකිරීම : වැය කළ 
මුදල 

அம்பாைற மாவட்ட திகள் நிர்மாணம்: ெசலவிட்ட 
ெதாைக 

CONSTRUCTION OF ROADS IN AMPARA DISTRICT: MONEY 
SPENT 

 
1236/’16 

 
7. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ආර්.එම්. පද්ම 

උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம 

உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 
   (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 

R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය 

- (1) : 

(අ) (i) අම්පාර දිසත්ික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වන විට 
පැවැති  මුළු මාර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ්යාව සහ කි.මී. 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 1983 සිට යුද්ධය නිම වනතුරු එම 
දිසත්ික්කය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා පැවති 
රජයන් විසින් වියදම් කරන ලද මුදල එක් එක් 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු ෙමම දිසත්ික්කය තුළ 
මාර්ග ඉදිකිරීම ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය තුළ 
ෙවන් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?      

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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18.  රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 
(ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය කාර්යාලය)  01 

19.  පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය  01 

20. අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා 
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශය 01 

 අමාත්යාංශෙය් නම මාසික කුලිය  
(රු.) 

1. ජාතික පතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශය    1,081,228 

2. ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යාංශය    9,990,000 

3. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය    3,955,533 

4. පවාහන සහ සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යාංශය    4,896,259 

5. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය  24,570,000 

6. කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශය  12,915,731 

7. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය    7,075,444 

8. රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය       895,041 

9. 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම් හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය 

   3,432,423 

10. ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය    1,719,023 

11. රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය    5,905,221 

12. තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යාංශය    4,235,000 

13. අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා 
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශය    1,233,601 

14. විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්යාංශය    1,114,000 

15. විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශය    1,425,720 

16. සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 
ෙවළඳ අමාත්යාංශය    1,586,459 

17. පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය    2,847,072 

18. පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්යාංශය  11,331,795 

19. විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
අමාත්යාංශය    3,270,000 

20. උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශය       591,048 

  එකතුව 104,070,598 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்டவினா: 

(அ) (i) அம்பாைற மாவட்டத்தி ள் 1983ஆம் ஆண்ட 
ளவில் இ ந்த ெமாத்த திகளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  எவ்வள ; 

 (iii) 1983ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வ 
ைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில் திகைள 
நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங் 
களினால் ெசல  ெசய்யப்பட்ட நிதித் ெதாைக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக ஒவ்ேவார் 

ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகைய 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the total number of roads in the Ampara 
District as at 1983; 

 (ii)  the number of tarred roads and the extent of 
those roads in kilometres; 

 (iii)  the amount of money spent by the previous 
governments to construct the roads in that 
district during the period from 1983 until 
end of war, in respect of each year 
separately; 

 (iv) the amount of money allocated in each year 
to construct the roads in this district in the 
aftermath of the war; and 

 (v) whether a comprehensive report is 
submitted in this regard? 

(b) If not, why? 
 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 

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

 
(අ)  (i)   මහාමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැවැති කාලයට අදාළ 

වර්ෂයක් වන 1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

  1986න් පසු (එනම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ස්ථාපනය 
කිරීෙමන් පසු) 

  A ෙශේණිෙය් මාර්ග - කි.මී. 290 

  B ෙශේණිෙය් මාර්ග - කි.මී. 141 

  AB ෙශේණිෙය් මාර්ග - නැත. 

  C ෙශේණිෙය් මාර්ග - කි.මී. 225 

  D ෙශේණිෙය් මාර්ග - කි.මී. 158 

 (ii)  1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

  1986 දත්තයන්ට අනුව කි.මී. 582ක් තාර දමා ඇත. 

 (iii)   1983 සිට 2005 දක්වා කාලයට අදාළ දත්තයන් ෙනොමැත. 

  

 (iv)      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (v)   ඔව්. (අදාළ ෙතොරතුරු සහිත සම්පූර්ණ වාර්තාවක් 
ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්.) 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 

ඇමුණුම  
 

 අම්පාර දිස්තික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වන විට පැවැති මුළු මාර්ග 
සංඛ්යාව 

 මහාමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැවැති කාලයට අදාළ වර්ෂයක් වන 
 1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

 1986න් පසු (එනම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ස්ථාපනය කිරීෙමන් 
 පසු) 

 A ෙශේණිෙය් මාර්ග - කි.මී. 290 

 B ෙශේණිෙය් මාර්ග - කි.මී. 141 

 AB ෙශේණිෙය් මාර්ග - නැත. 

 C ෙශේණිෙය් මාර්ග - කි.මී. 225 

 D ෙශේණිෙය් මාර්ග - කි.මී. 158 
 

 ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ්යාව සහ කි.මී. පමාණය 

 1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

 1986 දත්තයන්ට අනුව කි.මී. 582ක් තාර දමා ඇත. 

වර්ෂය වියදම 

2006 රු. මිලියන   87 

2007 රු. මිලියන   93 

2008 රු. මිලියන 127 

1055 1056 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

වර්ෂය   වියදම 
2009 රු. මිලියන 140 

2010 රු. මිලියන 244 

2011 රු. මිලියන 309 

2012 රු. මිලියන 233 

2013 රු. මිලියන 229 

2014 රු. මිලියන 633 

2015 රු. මිලියන 198 

2016 රු. මිලියන 364 



2017 මාර්තු 24  

 වර්ෂ 1983 සිට යුද්ධය නිම වන තුරු එම දිස්තික්කය තුළ මාර්ග 
ඉදිකිරීම සඳහා පැවැති රජයන් විසින් වියදම් කරන ලද මුදල, එක් එක් 
වර්ෂය අනුව 1983 සිට 2008 දක්වා කාලයට අදාළ වියදම් කළ මුදල් 
පිළිබඳ දත්තයන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව ෙනොමැත. 

 යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු ෙමම දිස්තික්කය තුළ මාර්ග ඉදි කිරීම 
ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය තුළ ෙවන් කරන ලද මුදල 

 
වර්ෂය වියදම 

2009 රු.139,990,000.00 
2010 රු.244,290,000.00 
2011 රු.309,520,000.00 
2012 රු.232,980,000.00 
2013 රු.229,250,000.00 
2014 රු.633,030,000.00 
2015 රු.198,150,000.00 
2016 රු.364,000,000.00 

 
 

මාතර දිසත්ික්කය තුළ විදුලිබල සැපයුම : විසත්ර  
மாத்தைற மாவட்டத்தில் மின் விநிேயாகம் : விபரம்  

PROVISION OF ELECTRICITY IN MATARA DISTRICT: DETAILS 
 

    
 1280/’16 

 

8. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 

    (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 

    (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon.  
Dullas Alahapperuma) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 
 

(අ) (i) "සැමට විදුලිය” ෙත්මාව යටෙත් පසු ගිය පාලන 
කාලය තුළ විදුලි ජනනය, විදුලිය ෙබදා හැරීම සහ 
නව සම්බන්ධතා ලබා දීම යන ක්ෙෂේතයන්හි කැපී 
ෙපෙනන ෙමෙහවරක් ඉටුකරනු ලැබූ බව 
පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා, මාතර දිසත්ික්කය 
තුළ ලබා දී ඇති විදුලි සම්බන්ධතාවන් සංඛ්යාව, 
එක් එක් වර්ෂය සහ එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය් ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය 
ඔසේසේ විදුලිය ලබා දීමට හැකියාව ඇතත්, ෙම් 
දක්වා විදුලිය ලබා දී ෙනොමැති නිවාස සංඛ්යාව, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ජාතික විදුලිබල පද්ධතිෙයන් විදුලිය ලබා දිය 
ෙනොහැකි/අපහසු නිවාස හඳුනාෙගන  තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම නිවාස සංඛ්යාව, එක් එක් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 (iv)  ඉහත (ii) හි සඳහන් නිවාස සඳහා විදුලිය ලබාදීම 
සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்டவினா: 

(அ) (i) "அைனவ க்கும் மின்சாரம்" ெதானிப் 
ெபா ளின்கீழ் கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் 
மின்பிறப்பாக்கம், மின்சார விநிேயாகம் மற் ம் 

திய இைணப் கைள வழங்குதல் ஆகிய 
ைறகளில் குறிப்பிடத்தக்க அ ம்பணி 

ஆற்றப்பட்டெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 
         (ii) 2013ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016ஆம் 

ஆண் வைர மாத்தைற மாவட்டத்தில் வழங்கப் 
பட் ள்ள மின் இைணப் களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  வ டம் மற் ம் ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  வாாியாக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ;  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் ேதசிய மின்சார 
ைறைம ஊடாக மின்சாரத்ைத வழங்கக்கூ ய 

இய ைம உள்ளேபாதி ம், இற்ைறவைர 
மின்சாரம் வழங்கப்படா ள்ள களின் 
எண்ணிக்ைக பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
வாாியாக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii) ேதசிய மின்சார ைறைமயி ந்  மின்சாரம் 
வழங்க இயலாத/சிரமமான கள் இனங் 
காணப்பட் ள்ளனவா; 

 (iii) ஆெமனில், அந்த களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  வாாியாக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (iv) ேமேல (ii)இல் குறிப்பிட் ள்ள க க்கு 
மின்சாரம் வழங்குவதற்காக கைடப்பி க்கப் 
ப கின்ற  வழி ைறகள் யாைவ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the  Minister of  Power  and  Renewable 
Energy:  

(a) Will he inform this House-  
 (i) whether he admits a remarkable service 

was carried out in the fields of power 
generation, power supply and providing of 
new connections during the previous 
regime under the theme “Electricity for 
All”; and  

 (ii) the number of connections given in Matara 
District from the year 2013 to 2016, in each 
year and in each Divisional Secretary’s 
Division separately;         

(b) Will he also inform this House-  

 (i) the number of houses in each Divisional 
Secretary’s Division in Matara District yet 
to be provided with electricity, separately, 
although electricity can be provided to 
them from the national grid;  

 (ii) whether houses, that electricity cannot be 
provided/difficult to be provided from the 
national grid, have been identified;  
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 (iii) if so, such houses in each Divisional 
Secretary’s Division separately; and 

 (iv) measures taken to provide electricity to such 
houses referred to in (ii) above;      

(c) If not, why? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

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

 

(අ)  (i)   ඔව්. අදාළ පගතිය ඇමුණුම I ෙලස දක්වා ඇත. 

 (ii)   පිළිතුරු ඇමුණුම IIහි සඳහන් ෙකොට ඇත. 

(ආ) (i)  පිළිතුරු ඇමුණුම IIIහි සඳහන් ෙකොට ඇත. 

 (ii)   ඔව්. හඳුනාෙගන තිෙබ් 

 (iii)   පිළිතුරු ඇමුණුම Ivහි සඳහන් ෙකොට ඇත. 

 (iv)   විදුලමු ලංකා ව්යාපෘතිය යටෙත් එක් නිවසක් සඳහා විදුලිය 
සැපයීම සඳහා වියදම් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ඇත්ෙත් 
උපරිම වශෙයන් රු.300,000ක් පමණි. ඉහත (ආ) II යටෙත් 
හඳුනාෙගන ඇති එක් නිවසක් සඳහා විදුලිය ලබා දීමට 
රුපියල් ලක්ෂ 15ක් පමණ වැයවන බැවින් විදුලි සැපයුම 
ලබා දිය ෙනොහැකිය. එෙහත් සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය 
මඟින් සූර්ය පැනල සහනදායී කමයකින් ලබාදීෙම් හැකියාව 
ෙසොයා බැලිය හැකිය. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9-1348/'16-(1), ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,  විදුලිබල 
හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට.  එම 
පශ්නය කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් අසනවාද? 

පශ්න අංක 10-1363/'16-(1), ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න 
මැතිනිය,  ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට. එම පශ්නය කවුරු 
ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් අසනවාද? 

පශ්න අංක 12-862/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට. එම 
පශ්නය කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් අසනවාද? 

 1983 ජාතිවාදි ෙකෝලහල නිසා මියගිය, තුවාල වූ 
සහ අවතැන් වූ සිංහල පුද්ගලයන් : විසත්ර 

1983 இனக்கலவரத்தில் உயிாிழந்த, காயமைடந்த 
மற் ம் இடம்ெபயர்ந்த சிங்கள மக்கள்: விபரம் 

SINHALESE PEOPLE KILLED, INJURED AND DISPLACED 
DURING ETHNIC RIOTS IN 1983: DETAILS  
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13.  ගරු විදුර විකමනායක මහතා (ගරු උදය පභාත් 

 ගම්මන්පිල මහතා ෙවනුවට) 
     (மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க - மாண் மிகு உதய 

 பிரபாத் கம்மன்பில சார்பாக) 
       (The Hon. Vidura Wickramanayaka on behalf of the Hon. 

 Udaya Prabhath Gammanpila) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1) : 

(අ) 1983 ජූලි සහ අෙගෝසත්ු මාසයන්හි සිදු වූ ජාතිවාදි 
ෙකෝලහල ෙහේතුෙවන්, 

 (i) මියගිය, තුවාල වූ සහ අවතැන් වූ සිංහල 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව, ඔවුන් පදිංචිව සිටි 
දිසත්ික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) මියගිය, තුවාල වූ සහ අවතැන් වූ මුළු සිංහල 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்டவினா: 

(அ) 1983 ைல மற் ம் ஓகஸ்ட் மாதங்களில் 
இடம்ெபற்ற இனக்கலவரத்தின் காரணமாக, 

 (i) உயிாிழந்த, காயமைடந்த மற் ம் 
இடம்ெபயர்ந்த சிங்கள மக்களின் எண்ணிக்ைக, 
அவர்கள் வாழ்ந்த மாவட்டங்க க்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) உயிாிழந்த காயமைடந்த மற் ம் இடம்ெபயர்ந்த 
ெமாத்த சிங்கள மக்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development:  

(a) Will he inform this House in respect of the ethnic 
conflict that took place in July and August, 1983 - 

 (i) the number of Sinhalese persons who died, 
were injured or got displaced from each 
district, separately; and 

 (ii) the total number of Sinhalease persons who 
died, were injured or got displaced?  

(b) If not, why? 

1059 1060 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

————————— 
*  ඇමුණුම් පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Annexes placed in the Library. 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 

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

(අ) (i) ශී ලංකා ෙපොලීසිය විසින් දිස්තික්ක අනුව දත්ත රැස් 
ෙනොකරන අතර, ශී ලංකා ෙපොලීසියට අයත් ෙපොලිස් 
ෙකොට්ඨාස 42ට අදාළව ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් දත්ත 
රැස් කිරීම සිදු කරයි. එම ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙපොලිස්පති 
විසින් කැඳවා ඇති වාර්තාවලට අනුව පහත ෙහේතූන් මත 
ෙබොෙහෝ ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාසවලට අදාළව 1983 ජූලි සහ 
අෙගෝස්තු මාසයන්හි සිදු වූ ජාතිවාදී ෙකෝලාහල පිළිබඳ 
දත්ත ෙනොමැති අතර, මාතර ෙකොට්ඨාසෙය් පමණක් එක් 
පුද්ගල ඝාතනයක් පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලැබී ඇත. 

 ෙමම සිද්ධිය සිදු වී වසර 33කට අධික කාලයක් ගත වී 
ඇති බැවින් ෙල්ඛන විනාශ වී තිබීම. 

 අදාළ ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තු 
නිෙයෝග බී 8 අනුව විනාශ කර තිබීම. 

 ෙපොලිස් ස්ථාන ෙවත පැමිණිලි වාර්තා වී ෙනොමැති 
වීම. 

 සුනාමි ව්යසනය හා ගංවතුර වැනි ස්වාභාවික ව්යසන 
ෙහේතුෙවන් ෙල්ඛන විනාශ වීම. 

 තස්ථ පහාර ෙහේතුෙවන් ෙල්ඛන විනාශ වීම. 

 යුදමය වාතාවරණය ෙහේතුෙවන් ෙපොලිස් ස්ථානවල 
ෙල්ඛන නිසි පරිදි යථාවත් ෙනොවීම. 

 (ii) ඉහත සඳහන් කළ ෙහේතූන් මත ෙබොෙහෝ ෙපොලිස් 
ෙකොට්ඨාසවලට අදාළව ෙපොලිස් ස්ථාන සතුව දත්ත 
ෙනොමැති අතර, මාතර ෙකොට්ඨාසෙය් පමණක් එක් පුද්ගල 
ඝාතනයක් පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලැබී ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
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14. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 

 (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Dullas Alahapperuma) 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1) : 

(අ) (i) ෙදවිනුවර, ෙවෙහල්ෙගොඩ, "ෙපේමසිරි" නිවෙසේ 
පදිංචි, එච්. ෙක්. ෙපේමතිලක මහතා, 1978.05.05 
සිට 1986.11.10 දක්වා ශී ලංකා ගුවන් හමුදා 
සේව්ච්ඡා ගුවන් භටෙයකු වශෙයන්ද, 1986.11.03  
සිට 1995.11.30 දක්වා කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපදෙර්රු පුහුණු 
උපෙද්ශකෙයකු වශෙයන්ද,  1995.11.30 සිට ශී 
ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට අනුයුක්තව 
ෙසේවය කළ බවත්; 

 (ii) වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වීෙමන් පසු 2015.09.18 
වැනි දින ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙයන් 
විශාම ගන්වා ඇති බවත්; 

 (iii) රාජ්ය ෙසේවෙය් වසර 33, මාස 04,  දින 13 ක් 
ෙසේවය කළද ඔහුෙග් විශාම වැටුප් ගණනය කර 
ෙනොමැති බවත්;  

 (iv) කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන ලද 
කාලයට අදාළව විශාම වැටුප් ලබා ගැනීමට කරන 
ලද ඉල්ලීම, ඔහු වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට මුදා 
හරින ලද්ෙද් කවර කාණ්ඩය යටෙත්දැයි යන්න 
ෙනොපැහැදිලිය යන අදහස මත ෙමෙතක් ඉටු වී 
ෙනොමැති බවත්; 

 (v) රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්, විශාම වැටුප් අධ්යක්ෂක ජනරාල් ඇමතූ 
අංක PNS/P/P7/PEN/PROB(ii)/TEM දරන 
2016.07.14 දිනැති ලිපිෙයන් නිරීක්ෂණ ඉල්ලා 
ඇති බවත්;  එතුමා දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙපේමතිලක මහතාෙග් විශාම හිමිකම් ලබාදීම සඳහා 
පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்டவினா: 
 

( அ) (i) ெதவி வர, ெவெஹல்ெகாட, `பிேரமசிறி', 
இல்லத்தில் வசிக்கும், தி . எச்.ேக. பிேரமதிலக்க 
1978.05.05 ெதாடக்கம் 1986.11.10 வைர இலங்ைக 
விமானப்பைடயில் ெதாண்டர் சிப்பாயாக ம், 
1986.11.03 ெதாடக்கம் 1995.11.30 வைர ெதாழில் 
திைணக்களத்தில் ேமசன் பயிற்சி  ஆேலாசக 
ராக ம்,  1995.11.30 ெதாடக்கம் இலங்ைக 
ெதாழிற்பயிற்சி அதிகாரசைபயில் இைணந்  
பணியாற்றினார் என்பைத ம்; 

 (ii) 60 வய  நிைறவைடந்தைமயால் 2015.09.18ஆம் 
திகதி இலங்ைக ெதாழிற்பயிற்சி அதிகாரசைப 
யி ந்  ஓய்  ெபறச்ெசய்யப்பட் ள்ளார் 
என்பைத ம்; 

 (iii) அரச ேசைவயில் 33 ஆண் கள் 04 மாதங்கள் 13 
நாட்கள் பணி ாிந்த ேபாதி ம் அவாின் 
ஓய் தியம் கணிப்பீ  ெசய்யப்படவில்ைல 
என்பைத ம்;  

 (iv) ெதாழில் திைணக்களத்தில் பணி ாிந்த காலத் க் 
குாிய ஓய் தியத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக 

ன்ைவக்கப்பட்ட ேவண் ேகாள், இவர்  
ெதாழிற்பயிற்சி அதிகாரசைபக்கு எந்த்த் ெதாகுதி 
யின்கீழ் வி விக்கப்பட்டார் என்ப  
ெதளிவில்ைல எ ம் க த்தின் அ ப்பைடயில் 
இ வைர நிைறேவற்றப்படவில்ைல என்ப 
ைத ம்; 

 (v) ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ 
அைமச்சின் ெசயலாளாினால் ஓய் திய 
பணிப்பாளர் நாயகத் க்கு எ திய PNS/P/P7/
PEN/PROB(ii)/TEMஆம் இலக்க 2016.07.14 
ஆம் திகதிய க தத்தின் லம் அவதானிப் 

க்கள் ேகாரப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா?  
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(ஆ)  தி . பிேரமதிலக்கவின் ஓய் திய உாித்ைத வழங்க 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Labour and Trade Unions 
Relations:  

(a) Is he aware that - 
 (i) Mr. H. K. Premathilaka  residing at 

“Premasiri”, Wehelgoda  Devinuwara, 
served as a volunteer airman in the Sri 
Lanka Air Force from 05.05.1978 to 
10.11.1986 and as a mason instructor in the 
Department of Labour from 03.11.1986 to 
30.11.1995 and in the Vocational Training 
Authority of Sri Lanka from 30.11.1995; 

 (ii) he has been sent on retirement from the 
Vocational Training Authority of Sri Lanka 
at the completion of 60 years of age on 
18.09.2015; 

 (iii) although he has completed 33 years 04 
months and 13 days in the public service his 
pension has not been calculated; 

 (iv) the request that has been made to get a 
pension for the period he served in the 
Labor Department has not been fulfilled 
due to the confusion that the category under 
which he was released to the Vocational 
Training Authority of Sri Lanka was not 
clear; and 

 (v) the Secretary to the Ministry of Public 
Administration and Management has asked 
for observations in his letter No. PNS/P/ P7/
PEN/PROB(ii)/TEM dated 14.07.2016, 
addressed to the Director General of 
Pensions? 

(b) Will he inform this House whether steps will be 
taken to grant the pension right for Mr. 
Premathilaka? 

(c) If not, why? 
 

ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
ගරු කථානායකතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

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

 

(අ) (i) නිලධාරියාෙග් ෙපෞද්ගලික ලිපි ෙගොනුව අනුව, 

  ගුවන් හමුදාෙව් ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවා කාලය  - අවුරුදු අට (08)යි, 

මාස පහ (05)යි, දින විසිහත (27)යි. 

  කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවා කාලය-වසර නමය 
(09)යි, දින විසිහත (27)යි. 

  වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් ෙසේවා කාලය -අවුරුදු විස්ස (20)
යි, මාස ෙදක (02)යි,  දින දහතුන(13)යි. (ෙමය විශාම වැටුප් 
ෙනොලැෙබන තනතුරකි)  

 (iii) ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් අංක HRD/15/02/
TO/49 හා 2015.09.09 දිනැති ලිපිෙයන් ඔහු විශාම ගන්වන 
බව දන්වා ඇත. 

 (iii) එච්.ෙක්. ෙපේමතිලක මහතා 1986.11.03 දින කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපදෙර්රු පුහුණු කිරීෙම් උපෙද්ශක 
තනතුරට ෙකොන්තාත් පදනම මත පත් කර ඇති අතර 
1991.11.03 දින සිට එම පත්වීම ස්ථිර කර ඇති අතර, 
1995.11.30 දින වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට අනුයුක්තව 
ඇත. ඒ අනුව ෙකොන්තාත් කාල සීමාවද ඇතුළුව ෙමම 
නිලධාරියා කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුයුක්තව 
ෙසේවය කර ඇත්ෙත් වසර 09ක් සහ දින 27 කාලයකි. 
එයින්ද 1986.11.03 සිට 1991.11.03 දක්වා ෙකොන්තාත් 
පදනම මත ෙසේවය කර ඇති බැවින් එය ස්ථිර ෙසේවා 
කාලයට ගණනය කළ ෙනොහැකි බව ෙපනී යයි. 

 (iv) කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මිනිස් බල අංශය අෙහෝසි 
කරන අවස්ථාෙව්දී නිලධාරියා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් 
ෙසේවයට අනුයුක්තව ඇතත්, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙසේවෙයන් මුදා හරින ෙමන් ඔහු විසින් කරන ලද ඉල්ලීමක් 
ෙහෝ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට බඳවා ගනු ලැබූ  95.11.30 
දිනට වසර 10ක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ ෙනොකරන 
ඒකාබද්ධ ෙසේවයට අයත් ෙනොවන සියලුම නිලධාරින් 
රාජ්ය පරිපාලන අංක 31/92 චකෙල්ඛය යටෙත් වසර 10ක් 
ෙසේවය සම්පූර්ණ කරන දිනය දක්වා ආයතන අධ්යක්ෂ 
ෙවත ඇති සංචිතයට යැවීමක් පිළිබඳ ෙතොරතුරු තහවුරු 
ෙව්. 

 (v) විධිමත් විශාම ගැන්වීෙම් ලිපියක් ෙපෞද්ගලික ලිපි 
ෙගොනුෙව් ෙනොමැති බැවින් විශාම වැටුප් ලබාදීම 
සම්බන්ධෙයන් කම්කරු ෙකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙයන් උපෙදස් 
ඉල්ලා අංක CEQ 7484 හා 2016.05.11 දිනැති ලිපිය යවන 
ලදුව රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශ 
ෙල්කම් විසින් ඒ පිළිබඳව විශාම වැටුප් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්ෙග් අදහස් විමසා අංක PNS/P/P7/PEN/PROB(ii)/
TEM දරන 2016.07.14 දිනැති ලිපිය ෙයොමු කරන ලදී. 

(ආ) විශාම වැටුප් අධ්යක්ෂ ජනරාල්ෙග් අංක විවැ/පති07/නිරීක්ෂණ හා 
2017.03.21 දිනැති ලිපිෙයන් දන්වා ඇති පරිදි, 

01. එච්.ෙක්. ෙපේමතිලක මහතා 1986.11.03 දින කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපදෙර්රු පුහුණු කිරීෙම් උපෙද්ශක 
තනතුරට ෙකොන්තාත් පදනම මත පත් කර ඇති අතර, එම 
කාල සීමාව තුළ මසකට දීමනාවක් පමණක් ෙගවා ඇත. 
අනුමත අර්ථ සාධක අරමුදලක් සඳහා මුදලක් අය කර ෙගන 
ෙනොමැති බැවින් ෙකොන්තාත් පදනම මත කාලය, ෙසේවා 
කාලයට අදාළ කරගත ෙනොහැකි බව ෙපනී යයි. 

02. තවද පවත්නා තත්ත්වය අනුව ෙමම නිලධාරියා වෘත්තීය 
පුහුණු අධිකාරියට මුදා හැරීම විධිමත් ෙනොවන බවද 
නිරීක්ෂණය ෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, හිටපු අගාමාත්ය සහ හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 

අභාවපාප්ත ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතාෙග් ෙශෝක පකාශ 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, සභානායක ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා. 

1063 1064 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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அ தாபத் தீர்மானம்: மாண் மிகு ரத்னசிறி 
விக்கிரமநாயக்க 

VOTE OF CONDOLENCE: HON. RATNASIRI 
WICKRAMANAYAKA  

 

[පූ.භා. 11.06] 

 
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, කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙපොදු මහ 

ජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 
මන්තීවරෙයකු ෙලසින් ෙමන්ම ෙතවරක් අගාමාත්ය ධුරය දරමින් 
මාතෘ භූමියට සුවිශාල ෙමෙහවරක් ඉටු කළ ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කිරීෙම් 
ෙයෝජනාව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙනමි. 

ෙහොරණ, මිල්ලෑව ගාමෙය්දී බැද්දෙග් ෙදොන් සයිමන් 
විකමනායක මහතාට සහ වල්ලපෙග් ෙදෝන ෙමන්ස ෙනෝනා 
මැතිනියට දාව 1933 මැයි මස 05 වන දින රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා උපත ලැබූෙව්ය. 

මිල්ලෑව කනිටු විදුහෙලන් මූලික අධ්යාපනය ලද විකමනායක 
මැතිතුමා, පන්නිපිටිය ධර්මපාල විදුහෙලන් සහ ෙකොළඹ ආනන්ද 
විදුහෙලන් වැඩිදුර අධ්යාපනය ලබා ගත්ෙත්ය. එම කාල වකවානුව 
තුළ පාසල් විෂය ධාරාවට ෙමන්ම අෙනකුත් විෂය භාහිර 
කාර්යයන්හිදීද කැපී ෙපෙනන දක්ෂතාවක් ෙපන්නුම් කළ ෙමතුමා 
සිංහල හා ඉංගීසි භාෂා පිළිබඳ පවීණෙයක් ෙමන්ම චතුර 
කථිකෙයක්ද විය. 

කුසුම් විකමනායක ෙම නවිය සමඟ යුග දිවි ගමන ඇරඹූ 
ෙමතුමා විදුර විකමනායක, චතුර විකමනායක සහ තුෂාරි 
විකමනායක යන දූ පුතුන් ෙමොෙළොවට බිහි කෙළේය. එතුමාෙග් එක් 
පුෙතකු වන විදුර විකමනායක මැතිතුමා ෙම් වන විටත් කළුතර 
දිස්තික්කෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්ව ගරු මන්තීවරෙයකු 
වශෙයන් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරනු ලබයි.  

නීතිඥවරයකු වීෙම් අභිලාෂෙයන් එංගලන්තෙය්, "Lincoln's 
Inn" නීති පීඨයට ඇතුළත් වූ රත්නසිරි විකමනායක මහතා ආසියා 
- අපිකා ශිෂ්ය සංවිධානෙය් සභාපති ධුරෙයන්ද, එක්සත් 
රාජධානිෙය් ශී ලංකා ශිෂ්ය සංගමෙය් සභාපති ධුරෙයන් ද පිදුම් 
ලැබුෙව්ය. නීති විද්යාලෙය් මධ්යම පරීක්ෂණෙයන් විශිෂ්ට ෙලස 
සමත් විය.  

1960 පැවැති මහ මැතිවරණෙයන් ජය ෙගන ෙහොරණ 
ආසනෙය් මන්තීවරයා වශෙයන් පළමුවරට පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු වූ ෙමතුමා ස්වකීය තරුණ ජීවිතය ජනතා සුභසිද්ධිය 
උෙදසා කැප කළ අතර නිරහංකාර බව, අවංක බව, නිර්භීත බව හා 
මානව හිතවාදී බව කැටිකර ගනිමින් ෙපොදුජන ෙසේවෙය් ෙයදුණු 

ෙද්ශපාලනඥයකු විය. සිය ෙද්ශපාලන ගමන් ම ෙඟ්දී හමු වුණු 
බාධක, දුක් කම්කෙටොළු අභීතව ජය  ගැනීෙම් මහා ෙපෞරුෂයකින් 
පිරිපුන් පුද්ගලයකු ද විය. 

1965 වසෙර් පැවති මහ මැතිවරණෙයන්  ජයෙගන ෙහොරණ 
ආසනෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා වූ රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා ඓතිහාසික රයිගම් පුරවරයටත්, ෙහොරණ ආසනයටත් 
මහත් කීර්තියක්, අභිමානයක් හා ෙගෞරවයක් හිමි කර ෙදමින් 
පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඇප කැප වී කටයුතු කළ, තනතුරු 
පසුපස හඹා ෙනොගිය අවංක, ස්ථිරසාර බවින් පිරිපුන් උදාර 
නායකයකු ෙලස ෙපන්වා දිය හැකිය. 

1970 වසෙර් පත් වූ රජෙය්, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය හා 
අධිකරණ අමාත්ය යන අමාත්ය ධුරයන්වල ෙයදී ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙසේවය කළ ෙමතුමා 1978 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මහෙල්කම් තනතුරට පත් විය. 1993 වර්ෂෙය්දී 
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් කෘෂිකර්ම හා පළාත් පාලන කටයුතු 
පිළිබඳ අමාත්ය ධුරය දැරූ ෙමතුමා 1994 වසෙර්දී පැවති 
පාර්ලිෙම්න්තු මහ මැතිවරණෙයන් නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී 
පත් වී රාජ්ය පරිපාලන ස්වෙද්ශ කටයුතු හා වැවිලි කර්මාන්ත සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය ධුරය දැරූ අතර, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායක ධුරය ද දැරීය.  

2000 වර්ෂෙය්දී පථම වරට අගාමාත්ය ධුරෙය් දිවුරුම් දුන් 
විකමනායක මැතිතුමා බුද්ධශාසන, සංස්කෘතික හා ආගමික 
කටයුතු, කමසම්පාදන හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යවරයා ෙලස ද 
කටයුතු කළ අතර, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඉදිරි ගමන 
ෙවනුෙවන් විශාල කාර්යභාරයක් ද ඉටු කෙළේ ය.  

2000 වර්ෂෙය් පැවති මහ මැතිවරණෙයන් පසුව ෙදවන 
වරටත් අගාමාත්ය ධුරෙය් දිවුරුම් දුන් ෙමතුමා 2001 වර්ෂෙය් 
පැවති මහ මැතිවරණෙයන් පසු විපක්ෂ නායක ධුරයට පත් විය. 
2004 වර්ෂෙය්දී පැවැත් වූ මහ මැතිවරණෙයන් ජාතික ලැයිස්තු 
මන්තීවරයකු ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වී බුද්ධශාසන අමාත්ය 
ධුරය ද, මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය හා සාමය අමාත්ය ධුරය ද 
කෘෂිකර්ම අමාත්ය ධුරය ද යන අමාත්ය ධුර දරන ලදි.  ෙමතුමා 
නැවත 2005 වර්ෂෙය්දී ෙතවන වරටත් අගාමාත්ය ධුරයට පත් විය. 
2010 වර්ෂෙය්දී ද ජාතික ලැයිස්තු මන්තීවරයකු ෙලස පත් වූ 
ෙමතුමා රාජ්ය කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්ය 
ධුරය දැරීය. 

විවිධ අමාත්ය ධුර දරමින් ෙපොදු ජනතාවෙග් උන්නතිය පිණිස 
ෙමතුමා විශාල ෙසේවාවක් කර ඇත. විෙශේෂෙයන් අඩු ආදායම්ලාභී 
ජනතාවට සහන සැලසීෙම් වැඩ සටහනක් වශෙයන් ෙත්, ෙපොල්, 
රබර් කුඩා ඉඩම් හිමියන්ෙග් අනාගත සුරක්ෂිතභාවය සඳහා ''ෙත් 
ශක්ති'', ''තුරු සවිය'' සහ ''කප්රුක'' වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම, 
කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් ටවර්ෙහෝල් පදනෙම් සභාපති වශෙයන් 
ඔවුන්ට රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වාදීම සහ කලා කෘතීන් 
සංරක්ෂණය කිරීම, බුද්ධ ශාසන කටයුතු පිළිබඳ ගරු අමාත්යතුමා 
වශෙයන් දිවයින පුරා ෙවෙහර විහාරස්ථාන නඟාසිටුවීමට පියවර 
ගැනීම, රණවිරුවන් ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අරමුදලක් පිහිටුවා 
කියාත්මක කිරීම, විෙශේෂ අධ්යාපනික වැඩසටහන් වශෙයන් 
පාසල් පතිසංස්කරණය කිරීම, නව පාසල් අලුතින් ඉදිකිරීම වැනි 
කටයුතු සිදු කිරීම, විෙශේෂෙයන් ෙහොරණ ආසනෙය් පාසල් 32ක් 
සඳහා ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සහ පතිසංස්කරණ කටයුතු කිරීම 
වැනි  ෙමෙහයරයන් ෙමතුමා සිදු කෙළේ සමාජ සංස්කෘතිය හා 
ආගමික කටයුතුවල උන්නතිය උෙදසාය. ෙම් නිසාම ෙමතුමා 
ගැමිකමට අගයක් ලබා දුන් නායකෙයකු වශෙයන් ජනතා 
ෙගෞරවයට පාතවීෙම් භාග්යය ද උදා කර ගත්ෙත්ය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙව්ලාවට වැඩ කරන ෙද්ශපාලනඥෙයකු ෙලස නමක් දිනා 
සිටි රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා කිව යුතු ෙද් ෙකළින්ම 
කීෙව්ය. ජනපිය වීෙම් අභිලාෂෙයන් ෙමතුමා කිසි විෙටකත් කියා 
ෙනොකෙළේය. ඉතා කාර්ය බහුල ජීවිතයක් ගත කළ ද, ෙහොරණ 
ජනතාව හමුවන්නට සතියකට වරක් ෙහෝ ෙදවරක් එහි යෑම 
ෙනොකඩවා සිදු කෙළේය. ඉන්දියාව, මැෙල්සියාව, එංගලන්තය වැනි 
රටවල විෙද්ශ සංචාරයන්හී ෙයදී ඇති ෙමතුමා ඒවායින් ලද අත් 
දැකීම් සමුදාය ද ෙපොදු ජන ෙමෙහවර ෙවනුෙවන් කැප කෙළේය. 
එෙසේම, 2015 ජනවාරි මස 08වැනි දින පැවැති 
ජනාධිපතිවරණෙයන් ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 
අතිගරු ජනාධිපති ෙලස ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
පත්වීෙමන් අනතුරුව රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙජ්යෂ්ඨ උපෙද්ශකවරෙයකු වශෙයන් පත් විය. 
ෙමරට පගතිශීලී ෙද්ශපාලන කඳවුර ශක්තිමත් කිරීම ෙවනුෙවන් 
කැපවී කියා කළ නිරහංකාර ගති පැවතුම් ඇති රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිඳුන් අවුරුදු 83ක් ආයු වළඳා 2016 ෙදසැම්බර් 
මස 27වැනි දින ජීවිතෙයන් සමු ගත්ෙත් තම පවුෙල් ඥාති 
හිතමිතාදීන්ට ෙමන්ම ෙපොදු ජනතාවට ද ඉමහත් ෙසෝ සුසුම් ෙගන 
ෙදමිනි.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1960 වර්ෂෙය් සිට 1977 වර්ෂය ෙතක් 
ද, නැවත 1994 වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය ෙතක් ද, පුරා වසර 
37කට ආසන්න කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී සිටිමින් සමසත් ශී 
ලංකාෙව්ම ජනතාව ෙවනුෙවන් තම මුළු ජීවිතය කැප කරමින් 
සුවිෙශේෂී කාර්යභාරයක් ඉ ටු කළ පතිපත්ති ගරුක 
ෙද්ශපාලනඥෙයකු වූ හිටපු අගාමාත්ය හා කළුතර දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට නිවන් 
සුව පාර්ථනා කරන අතර, එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙමම 
උත්තරීතර සභාෙව් ෙශෝකය එතුමාෙග් දයාබර බිරිඳ, දරුවන් 
ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවත දන්වා යවන ෙලසට ෙයෝජනා කරමි. 

ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, තවත් මැති 
ඇමතිවරු කිහිප ෙදෙනකුත් හිටපු අගාමාත්ය රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කර ඇති 
ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව පිළිබඳව කථා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන නිසා ෙමම ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව අද දිනෙයන් පසු ඉදිරි 
දිනයකදී තවදුරටත් පැවැත්වීමට අෙප්ක්ෂා කරන බව ෙමම 
සභාවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද? 

 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා. 

[පූ.භා. 11.14] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු අගාමාත්යවරෙයකු ෙමන්ම ශී 

ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවන් ඉමහත් කැප 
කිරීමක් කළ කීර්තිමත් ෙද්ශපාලනඥෙයකු වූ රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාෙග්  අභාවය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කර ඇති 
ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ඔබතුමා දන්නවා, 1956 වසෙර්දී ජනතා විප්ලවෙයන් 
අනතුරුව ෙමරට ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් බමුණු කුලය බිඳ වැටී 
ෙපොදු ජනතාවෙග් යුගයක් බිහි වුණු බව. එම යුග ෙමෙහවර 
ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා වැඩ කරන පන්තිෙය් ජනතාවෙග් 
ෙමන්ම මධ්යම පාන්තික ජනතාවෙග්ද සිතුම් පැතුම් ගැඹුරින් 
අවෙබෝධ කරගත් නායකත්වයක් අවශ්ය වූ අවධියකදී තමයි 
රත්නසිරි විකමනායක නමැති යුග පුරුෂයා හැෙට් දශකෙය්දී 
ෙද්ශපාලනයට පැමිණිෙය්. මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණන් 
ෙද්ශපාලනයට පිවිසි රත්නසිරි විකමනායක තරුණයා සිංහල හා 
ඉංගීසි භාෂා හැසිරවීෙම් මනා නිපුණත්වයක් ෙගොඩ නඟාෙගන 
තිබුණා. ඔහුෙග් ගැඹුරු කටහඬ, ව්යක්ත භාෂා විලාසය සමඟ මුසු 
වී ජාතික හැඟීම්වලින් බර වූ නිසා ජනතා හදවත් වැළඳගත් අතර, 
ඔහු ජනපිය ෙද්ශපාලනඥෙයක් බවට පත් වුණා. ඔහු ජනපිය 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් බවට පත් වූෙය් ඔහුෙග් නිහතාමානිත්වය, 
ෙකළින් කථා කිරීම, තමා විශ්වාස කරන හා වැළඳගත් 
ෙද්ශපාලන දර්ශනය පිළිබඳව ෙනොපැකිළව සිය අදහස් පකාශ 
කිරීම, ෙකටි කාලීන වාසි තකා කටයුතු ෙනොකිරීම හා තමන් අගය 
කරන ලද පතිපත්තිගරුකත්වය ෙපන්නුම් කිරීම යන ගුණාංග 
නිසයි.  

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ශී ලංකාෙව් ස්ෛවරීත්වය හා 
ස්වාධීනත්වය හැම විටම අගය කළා. අයුක්තිය හා සමාජ 
අසාධාරණය පිටුදැකීම ෙවනුෙවන් ශක්තිමත්ව සටන් වැදුණු 
ෙද්ශපාලනඥෙයකු හැටියට එතුමා ඉතිහාසයට එකතු ෙවනවා. 
රයිගම ෙකෝරලෙය් පභූ පවුලකට දාව ඉපදුණ ද, ඔහුෙග් හදවත 
සලිත වූෙය් ෙගොවි-කම්කරු ජනතාව ෙවනුෙවන්. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂ ෙද්ශපාලනයට එක් වූ රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
විවිධ මැති ඇමතිකම්, විපක්ෂ නායකකම, අගමැතිකම යනාදිය 
දරමින් ජනතාවට ෙසේවය කිරීම සඳහා තමන්ෙග් ෙද්ශපාලනය 
ෙයොදා ගත්තා. 

එෙසේම ඔහු තමන්ෙග් පාක්ෂිකයන් රැක ගැනීෙම් කාර්යයට 
මුල් තැනක් දුන්නා. ෙම් නිසාම ශී ලංකාව පුරාම විසිරී සිටින ශී 
ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් ඔහු අගය කළා; ඔහුෙග් නායකත්වයට 
වැඳුම් පිදුම් කළා; ඔහු විශ්වාසවන්ත නායකෙයක් ෙලස හඳුනා 
ගත්තා. පාක්ෂිකයන් හා ජනතාව අතර ෙමෙසේ ෙගොඩනංවන ලද 
විශ්වාසය අගමැති පදවිය දක්වා ඔහු පැමිණි ගමනට අත්වැලක් 
වුණා; ශක්තියක් වුණා. ෙමය වර්තමානෙය් ෙද්ශපාලනයට 
පිවිෙසන තරුණ ෙද්ශපාලනඥයන්ට විකමනායක ෙද්ශපාලන 
චරිතෙයන් ලබා ගත හැකි විශිෂ්ටතම පරමාදර්ශය බවට පත් 
ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මට මතකයි අප පක්ෂෙය් නායිකාව 
හැටියට කටයුතු කළ ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
පජා අයිතිය පෙයෝගකාරී හා අත්තෙනෝමතික ෙලස අහිමි ෙකොට 
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පක්ෂය අකර්මණ්ය කිරීමට ෙද්ශපාලන වශෙයන් පියවර ගන්නා 
ලද අවස්ථාව. ඒ කාලෙය් එතුමියෙග් හා පක්ෂෙය් නීතිඥවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කළ මට ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාත්, 
ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් ඉතා සමීපව ඇසුරු 
කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ කාලෙය්දී පක්ෂයට හා පක්ෂ 
නායකත්වයට එෙරහිව ආ විවිධ බලෙව්ග හමුෙව් පක්ෂය හා පක්ෂ 
නායකත්වය රැක ගැනීම සඳහා අධිකරණෙය් සරණ පැතීමට සිදු 
වුණා. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම එවකට ෙජ්යෂ්ඨ නායකෙයක් 
වශෙයන් කටයුතු කළ ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ලබා 
දුන් සහෙයෝගය පශංසනීයයි. මාළිගාකන්ද මෙහස්තාත් 
අධිකරණෙය් සිට අලුත්කෙඩ් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දක්වා මම ෆයිල් 
ඔසවා ෙගන උසාවිෙයන් උසාවියට යන සෑම අවස්ථාවකදීම 
එතුමා මා පිටුපස සිට මට විශාල ශක්තියක් ලබා දුන්නා; ගරු 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට දැවැන්ත ශක්තියක් ලබා 
දුන්නා. ඒ වාෙග්ම මා ෙබොරැල්ල ආසනෙය් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා වශෙයන් හා ෙකොළඹ මහ නගර සභාව 
සඳහා පථම වතාවට ඉදිරිපත් වන අවස්ථාෙව්දී මෙග් නාම 
ෙයෝජනා පතය අත්සන් කෙළේත්, ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමායි. එතුමා තමයි ඒ කාලෙය් අෙප් පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයා 
වශෙයන් සිටිෙය්. ඒ වාෙග්ම අප දුර්වලව සිටි අවස්ථාවක ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ෙගොඩනැංවීම සඳහා එතුමා අපට අති දැවැන්ත 
ශක්තියක් ලබා දුන්නා.  

එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය මල් යහනාවක් වුෙණ් නැහැ. 
එවකට පැවති රජය විසින් අභූත ෙචෝදනා මත එතුමා සිරගත කළා; 
රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කළා. නමුත් කිසිදු ෙචෝදනාවක් ඔප්පු කිරීමට 
සමත් වුෙණ් නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ජනාධිපති 
අෙප්ක්ෂක ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමාෙග් ජයගහණය 
වැළැක්වීම සඳහා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ අභ්යන්තරය තුළම කකුල් 
මාට්ටු දමද්දී, ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා විජය 
කුමාරතුංග මැතිතුමා සමඟ එකතු වී එම ජනාධිපතිවරණ සටන 
ඉදිරියට ෙගන යාමට කටයුතු කළා.  

ආර්ථික ශක්තිෙයන් පිරිපුන් පවුලක ජන්ම ලාභය ලබමින් 
ෙද්ශපාලනයට අවතීර්ණවීමත් සමඟම සිය ධනය, ඉඩම්-කඩම් 
පක්ෂෙය් පගතිශීලී ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවන් තමයි එතුමා වැය 
කෙළේ. එෙහම මිසක්, තමන්ෙග් ඉඩම්-කඩම් වැඩි කර ගැනීමට, 
මුදල් වැඩි කර ගැනීමට එතුමා කිසිවිෙටකත් කටයුතු කෙළේ නැහැ. 

එතුමා ෙද්ශපාලනෙයන් හරිහම්බ කර ගත්ත ෙද්වල් නැහැ. 
එතුමා හරිහම්බ කර ගත්තා නම්, ඒ ආදරය කරන ජනතාව මිසක්, 
මිල මුදල් ෙනොෙවයි. එතුමා වචනෙය් පරිසමාප්තෙයන්ම 
යථාර්ථවාදී ෙද්ශපාලනඥෙයක් බවට පත් වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විවිධ ක්ෙෂේතයන්හි අත් දැකීම් 
රාශියකින් පිරිපුන් වූ එතුමා විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
1989දී පැමිණි අපට විශාල අත් වැලක් වුණා; මඟ ෙපන්වන 
ගුරුවරෙයකු බවට පත් වුණා. එතුමාෙගන් අපට ෙබොෙහෝ අවවාද 
හා අනුශාසනා ලැබුණා ෙමන්ම, එතුමාෙග් චරිතෙයන් අපි ආදර්ශ 
රාශියක් ගත්තා. ෙවලාවට වැඩ කිරීම, ෙවලාවට පැමිණීම ඒ අතර 
වනවා. ෙබොෙහෝ අය ෙවලාවට වැඩ ෙනොකරන අවධියක, එතුමා 
සැම විටම ෙවලාවට වැඩ කළා. යම් රැස්වීමක් තිබුණා නම්, පටන් 
ගන්න විනාඩි පහකට කලින් එතුමා එතැනට අනිවාර්යෙයන්ම 
එනවා. එතුමා එවැනි ගුණාංග රාශියකින් පිරිපුන් වූ 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය රැක ගැනීමට එතුමා හැම විටම 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ශක්තිය දුන්නා. සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පුතරත්නය පක්ෂය කඩාෙගන, 
කල්ලියක් හදාෙගන ෙවනත් පැතිවලට යද්දී, එතුමා ශක්තිමත්ව 

මැතිනියත් සමඟ එකතු ෙවලා පක්ෂය රැකෙගන, පක්ෂෙය් නිල 
ලාංඡනය වන අත ලකුණ රැකෙගන, පක්ෂය ඉදිරියට ෙගන යාම 
සඳහා කරන ලද කැප කිරීම අපට කිසි විෙටකවත් අමතක කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තිස් වසරක ෙද්ශපාලන ජීවිතය 
සැමරීම සඳහා මුදණය කරන ලද ගන්ථයට එතුමා ලියූ ලිපිෙය් 
සඳහන් කෙළේ, "මාෙග් ෙපෞද්ගලික මිත නිමල්" යනුෙවනි. එෙසේ 
ආමන්තණය කරලායි එතුමා මට ශුභාශිංසනය කෙළේ. එතුමා  
ලියපු ලිපිෙය් අවසාන වදන කියැවීම වටිනවා යැයි මා සිතනවා. 
එතුමා එම ලිපිෙය් මා ගැන සඳහන් කර තිබුෙණ්, "පක්ෂයට 
විරුද්ධව නඩු ගණනාවක් ෙගොනුව පැවති අවස්ථාෙව්දී ෙමතුමා 
පක්ෂයට ඇප කැපවුණු නීතිඥයකු ෙලස ෙසේවය කෙළේය. ෙම් 
කාලෙය්දී පක්ෂෙය් ෙල්කම් වශෙයන් මා ඇතුළු එතුමා වැඩි කලක් 
ගත කරනු ලැබුෙව් නීතිඥ මහත්වරුන්ෙග් කාර්යාලවල බව 
සඳහන් කරන්ෙන් කෘතඥතා පූර්වකවය" කියලායි.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයා වුණත් 
අලුත්කෙඩ් නීතිඥ කාර්යාලයක්, කාර්යාලයක් ගාෙන් ඇවිල්ලා, 
උසාවි ගාෙන් ඇවිල්ලා අපට ශක්තිය ලබා ෙදමින් පක්ෂෙය් 
අනන්යතාව රැක ගැනීම සඳහා විශාල පරිත්යාගයක් හා කැප 
කිරීමක් කළ බවත් අප පකාශ කළ යුතුයි. එතුමා වචනෙය් 
පරිසමාප්තෙයන්ම යුග පුරුෂෙයක්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගැන 
කථා කරනෙකොට "රත්නසිරි විකමනායක" නැමැති ඒ යුග 
පුරුෂයා විසින් කරන ලද ෙසේවාව අපට කිසිෙසේත්ම අමතක 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙවනුෙවන්, 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ෙවනුෙවන් හා එතුමා ෙම් රෙට් 
පගතිශීලි ජනතාව ෙවනුෙවන් කරන ලද ඒ ෙසේවාව අපි ඉහළින්ම 
අගය කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී  පකාශ කරමින්, එතුමාට නිවන් 
සැප ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
[11.23 a.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Hon. Speaker.  

I am happy, Sir, that I am able to say a few words on 
this Condolence Motion pertaining to the late Hon. 
Ratnasiri Wickramanayaka, a very distinguished Member 
of this House. The late Hon. Ratnasiri Wickramanayaka 
was a Member of the Sri Lanka Freedom Party.  He 
joined the Party when it was yet growing.  I think he 
made a substantial contribution towards the growth of the 
Party and to the success of the Party in the years to come. 
He also functioned as the Secretary of Sri Lanka Freedom 
Party.  In the capacity of the Secretary, I think, he played 
a crucial role in the management of the affairs of that 
Party. It is also well known that he functioned very 
closely with the late Madam Sirimavo Bandaranaike, who 
was a Prime Minister of this country and that he also 
functioned very closely with Madam Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga, who functioned both as 
Prime Minister and as  President  of this country.  

He, I think,  contributed in his fullest might  to the 
growth and success of the Sri Lanka Freedom Party. He 
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was returned as a Member of Parliament to this House 
from the Horana Electorate on a number of occasions.  He 
was much respected by the people of that area and also by 
the people of the country.  He functioned as a Junior 
Minister, as a full-fledged Minister and as a Prime 
Minister of this country, I believe, on three occasions. 
The various positions that he held during the tenure of his 
membership in this House as a Junior Minister, a Minister 
and as the Prime Minister eventually demonstrated the 
influence that he was able to wield both within his own 
Party and in the country.  

I have had several occasions, Sir, to interact with him 
quite closely.  I value my interactions with him because I 
always felt that I was interacting with a person who had 
very clear and definite views, but who at the same time, 
was a modest person and also a moderate person; a person 
who would not spew communal venom for the promotion 
of himself in politics. He was firmly of the view that this 
country should be undivided; that this country should be 
indivisible; that this country should be united and that it 
should be one country. He was also of the view very 
clearly that all the  people in this country must live with 
equality and  justice and be able to live with equality and 
justice and that must be ensured and that was the only 
way to make this country successful and give this country 
its due place in the international scene. He was very clear 
about that.  

He was not a person who used communalism or 
chauvinism  to promote himself in politics by spewing 
communal venom in the country so as to achieve any 
personal advancement.  He had strong views but those 
views were very moderate and  modest and, they also 
ensured that everybody could be able to live in this 
country as equals in dignity and with self-respect.  

Sir, he maintained the highest dignity and decorum in 
this House. He was very careful about that. We all 
respected him for the manner in which he conducted 
himself  in this House. He  never was willing or he never 
did anything that would adduce this august Assembly to a 
common market place. He always conducted himself with 
a great deal of dignity and decorum that demanded 
respect and we all respected him for that. He was not 
noisy; he was not arrogant; he was not  aggressive; he was 
mild but he was firm, he was modest and moderate and 
we all respected him for that.  

I think, Sir, we have lost a very valuable Member of 
Parliament by the demise of the late Hon. Ratnasiri 
Wickramanayaka. His son, the Hon. Vidura 
Wickramanayaka is now with us and he is a Member of 
Parliament.  I am sure he will follow in the footsteps of 
his father and make a significant contribution to the well-
being of this country.  

I wish to convey Sir, our deepest sympathies on the 
passing away of the Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, to 
his widow, to his son, the Hon. Vidura Wickramanayaka, 
to the other members of his family and everyone else.  

I thank you, Sir.  

[පූ.භා. 11.30] 
 
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, 1960 ඉඳලා 2015 දක්වා රත්නසිරි 

විකමනායක මැතිතුමා පධාන ෙද්ශපාලන චරිතයක් වුණා. එතුමා 
ෙම් කාලය තුළදී පළාත් සභා මන්තීවරෙයක් හැටියටත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් හැටියටත් සිටි කාලෙය් ෙමන්ම, 
කලක් මහ ජන සභිකෙයක් ෙනොවී සිටියදීත් ෙද්ශපාලන වැඩ 
කටයුතුවල ෙයදුණා. එතුමාට ෙද්ශපාලනය ගැන විශාල 
පළපුරුද්දක් තිබුණා. මීට ෙපර කථාවල සඳහන් කර තිෙබන 
නිසා, මම එතුමාෙග් ජීවිතය ගැන අමුතුෙවන් කියන්න යන්ෙන් 
නැහැ. පළාත් සභා ඇමතිවරෙයක් හැටියට, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට, ඇමතිවරෙයක් හැටියට, අගමැතිවරෙයක් 
හැටියට ෙමන්ම විපක්ෂ නායකෙයක් හැටියටත් කියා කරන්නට 
එතුමාට අවස්ථාව ලැබුණා.  

එතුමා ෙද්ශපාලනයට පැමිණිෙය් 1960 වර්ෂෙය්. 1956 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් විශාල ජයගහණෙයන් සහ 
ෙද්ශපාලන ෙපරළිෙයන් පසුව යළිත් 1960 ෙවන ෙකොට ඒ 
බලෙව්ග ෙවන් ෙවලා ගියා. බණ්ඩාරනායක මැතිනිය යටෙත් 
බලෙව්ග එකතු කරද්දී ඒකට සහෙයෝගය ෙදන්න තමයි පළමුව ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් පිට ඉඳලා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට 
එකතු ෙවලා රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ඒ අනුව කියා කෙළේ. 
එතුමා ඒ මාර්ගෙය් ගමන් කළා. 1970 ෙවන ෙකොට පූර්ණ 
සමාජවාදී මාර්ගයකට යන්න කියලා තීරණය කළා. ඒ 
ආණ්ඩුෙව්ත් අවසානෙය්  ඇමතිවරෙයක් හැටියටයි එතුමා කටයුතු 
කෙළේ. 

අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් 1960 වෙම් 
සම්පූර්ණ පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න කියලායි ඒ කාලෙය් 
ආෙව්. ඒ ෙද්ශපාලන දර්ශනය අරෙගන එතුමා කියා කළා. 

අපි පාසෙල් ඉන්න කාලෙය්ත්, විශ්වවිද්යාලෙය් හිටපු 
කාලෙය්ත්, ඊට පස්ෙසේ ෙද්ශපාලනයට ඇතුළු වුණු කාලෙය්ත් 
එතුමාෙග් චරිතය මට මතකයි. අදහස ් ෙකළින් පකාශ කරන, 
කියාකාරී සාමාජිකෙයක් හැටියට ආණ්ඩුෙව් අපි සියලු ෙදනාම 
එතුමා පිළිෙගන තිබුණා. එවන් චරිතයකුයි  එතුමාට තිබුෙණ්. 
එතුමා 1994 වසෙර් පැවති මහ මැතිවරණෙයන් නැවත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වී ආවා. 1977දී එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාට පස්ෙසේ,  එදා ඇති වුණු ආර්ථික, සමාජ 
විප්ලවයත්, ඒ එක්කම 1983 ෙකෝලාහලයත්, ඉන් පසුව 
තස්තවාදෙයන් පස්ෙසේත් ඇති වුණු අලුත් ෙද්ශපාලන 
වාතාවරණයට සකස් ෙවලා, හැඩ ගැස්විලා ඒ සඳහා අලුත් 
ආර්ථික පතිපත්තියක් කියාත්මක කළ යුතුයි, ෙම් රෙට් යුද්ධය 
කරන ගමන් සාමය සඳහා සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියන පදනමට 
එකතු ෙවලා තමයි ඒ ෙදවැනි ගමන ආරම්භ කෙළේ.  

එතුමාෙග් තිබුණු තුන්වැනි කාර්යභාරය තමයි, යුද්ධය අවසන් 
වුණාට පසුව අපි ගත යුතු කියා මාර්ග කුමක්ද කියා ෙසොයා බලා  
ඒ අනුව කටයුතු කිරීම. ඒක ඒ ෙද්ශපාලනෙය් හැටි. 
ෙද්ශපාලනෙය් අවුරුදු 55ක් ෙයදී හිටියා නම්, විෙශේෂෙයන්ම 
ලංකාෙව් ෙද්ශපාලන කාලෙය්දී පරිවර්තන කිහිපයක් ඇති වුණා; 
විපර්යාස කිහිපයක් ඇති වුණා. ඒ සියල්ලටම මුහුණ දීලා, ඒ 
සියල්ල අනුව සකස් ෙවන්න; හැඩ ගැෙහන්න රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා අවස්ථාව ලැබුණා.  
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එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය ගත්තාම අපට ෙපෙනනවා, 
එතුමා ඉස්සරෙවලාම ෙසේවය කෙළේ ෙඩොමීනියන් රාජ්යයක බව. 
රැජින යටෙත්, එම කිරීටය යටෙත්, තිබුණු ෙඩොමීනියන් රාජ්යෙය්, 
මහජන මන්තණ සභාෙව් ෙද්ශපාලන රාමුව තුළ 1960-1972 
ෙවන ෙතක් එතුමා කටයුතු කළා. එතුමා 1972දී ජනරජයක් 
හැටියට ජාතික රාජ්ය සභාෙව් ඒ ෙද්ශපාලන රාමුෙවන් කියා කළා. 
යළිත් එතුමා 1994 පාර්ලිෙම්න්තු පැමිෙණන විට ෙදවන ජනරජ 
ව්යවස්ථාවයි, ඒකට සම්බන්ධ බලය ෙබදා හැරීමයි, පළාත් සභා 
කමෙව්දයන් මඟින් ඇවිල්ලා එතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පළපුරුද්දක් ලබා ෙගන තිබුණා. එතුමා සමඟ සාකච්ඡා කළාම, 
එතුමා සමඟ වැඩ කටයුතු කළාම ඒ පළපුරුද්ද ගැන මට වැටහුණා. 
එතුමා ෙමතැනට ආෙව් විශාල පළපුරුද්දක් අරෙගනයි.  1960 දී 
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන විට  එතුමාෙග් ඡායාරූපයක් පුවත් 
පතක පළ වී තිබුණා මට මතකයි. එතුමාෙග් අන්තිම කාලෙය් 
ඡායාරූපයක් ෙගන  බලන විට එහිත් එතුමාෙග් තාරුණ්යය එදා 
ෙමන්ම රැඳී  තිබුණා.  කාලයත් සමඟම, එතුමා ෙද්ශපාලනෙයනුත් 
හැඩ ගැසුණා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට ගරු කළා. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය 
කුමක් වුවත් අපි ෙදන්නා අතර මිතභාවයක් තිබුණා. කිසි විෙටකත් 
අපි අතර පශ්නයක් ඇති වුෙණ් නැහැ.  අපට ෙද්ශපාලනෙය් විවිධ 
අදහස් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ අපට 
අවස්ථාව තිෙබන්න ඕනෑ, එකට එකතු ෙවලා වැඩ කටයුතු 
කරන්න.  එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපිටදී ඇති වුණ ඒ 
පශ්නෙය්දී එහි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාම එකට 
එකතු ෙවලා වැඩ කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා මට 
YouTube එෙකන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. අන්න, එවැනි 
සම්බන්ධයක් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තු  කමවල ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒක අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ෙමතැන ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් ඒ 
සම්බන්ධකම තියා ගන්න ඕනෑ. එතුමාට ඒ කරුණු ෙහොඳට 
වැට හුණා. එතුමා එංගලන්තෙය් කාලයක් අධ්යාපනය ලබා තිබුණ 
නිසා ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩල පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කමෙව්දය කුමක්ද 
කියලා දැන ෙගන එතුමා ඒක ඉදිරියට ෙගන ගියා.  

එතුමා එක කාලයක ෙම් ගරු සභාෙව් සභානායකවරයා 
හැටියට කියා කළා. එවිට ජනාධිපතිනිය හැටියට කියා කෙළේ 
චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියයි. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය අගමැතිනිය වුණාට ෙමම ගරු සභාෙව් සිටිෙය් නැහැ. 
ෙමම සභාෙව් වැඩ කටයුතු සියල්ල කරන්න සිදු වුෙණ් රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාටයි. එතුමා ඒ වැඩ කටයුතු කළා. 
අවසානෙය්දී, හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් 
විශ්වාසය දිනාෙගන අගමැති හැටියට කියා කරන්නත් එතුමාට 
අවස්ථාව ලැබුණා. එතුමා ෙකෙරහි විශ්වාසය තිබුණා. එතුමා 
අගමැති වශෙයන් කටයුතු කරන අවස්ථාෙව්දී මා විපක්ෂ 
නායකවරයා වශෙයන් තමයි කටයුතු කෙළේ. මට මතකයි, එදා 
එතුමා ෙම් ගරු සභාවට පැමිණි අවස්ථාව. අපි සියලු ෙදනාම එතුමා 
මුණ ගැෙහන්න ඇවිල්ලා සිටියා. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය අගමැති වුණාට එතුමියෙග් අන්තිම කාලෙය් එතුමා තමයි 
ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩ කටයුතු කෙළේ.  

ඊට පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යටෙත්ත් අගමැති 
හැටියට වැඩ කටයුතු කරන්න එතුමාට අවස්ථාව ලැබුණා. 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියෙග්ත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් විශ්වාසය දිනා ගත්තා නම්, එතුමා විශිෂ්ට 
පුද්ගලෙයක් ෙවන්න ඕනෑ. ෙකෙසේ ෙහෝ අපි හැම එක්ෙකනාටම 
එතුමා ෙකෙරහි විශ්වාසයක් තිබුණා.  

මා එක කාරණයක් දන්නවා. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය කුමක් 
වුවත්, එතුමා කරන කථාවල ස්වාධීනභාවයක් තිබුණා; 

අපක්ෂපාතීභාවයක් තිබුණා. එක සිද්ධියක් ගැන විතරක් මා 
කියන්නම්. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා මිය ගිය 
අවස්ථාෙව්දී එතුමාෙග් අවමඟුල් උත්සවය සංවිධානය කරන්න සිදු 
වුණා. එදා එතුමාෙග් නිවසටත් ඇවිල්ලා අවමඟුල් උත්සවෙය් 
කටයුතුවල මුලිකත්වය ෙගන කියා කෙළේ රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමායි. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ජනාධිපති වශෙයන් සිටි 
කාලෙය්දී රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාව අත් අඩංගුවට ෙගන 
තිබුණු බව මට මතකයි. එෙසේ වුණත් කිසිම ෙකෝධයක්, 
පළිගැනීමක්, ෛවරයක් එතුමා ෙපන්වූෙව් නැහැ. කරන්න තිෙබන 
හැම යුතුකමක්ම එතුමා ඉටු කළා. මා හිතන හැටියට එදා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය එතුමාට ඒ කාරණාව ගැන විෙශේෂෙයන්ම ස්තුති 
කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ඇමතිවරයකු හැටියට, 
සභානායකවරයකු හැටියට, අගමැතිවරයකු හැටියට, විපක්ෂ 
නායකවරයකු හැටියට, යළිත් අගමැතිවරයකු හැටියට කටයුතු 
කළ කාලෙය් යම්කිසි කාලයක් එතුමා සමඟ මා ගනු-ෙදනු කළා. 
ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් එතුමාට තිබුෙණ් නැහැ. ඒ සුහදකම, ඒ 
මිතකම තබා ෙගන සිටියා. ඕනෑම ෙවලාවක දුරකථනෙයන් කථා 
කර විසඳා ගන්න පුළුවන් පශ්න සියල්ලම දුරකථනෙයන් විසඳා 
ගත්තා. ආපසු යන්න ගිෙය් නැහැ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
වාද කෙළේ නැහැ, කෑ ගහන්න ගිෙය් නැහැ. මා එතුමාෙග් 
කාර්යාලයට ෙදවරක්, තුන්වරක් යන්න ඇති. ෙද්ශපාලනෙයන් 
විශාම ගියාට පස්ෙසේත් එතුමා මට කථා කළා. ෙමොකක් ගැනද කථා 
කෙළේ? ෙහොරණ ආසනෙය් කාෙග් ෙහෝ පශ්නයක් ගැන, එතුමා 
එක්ක ෙසේවය කළ ෙකෙනකුෙග් පශ්නයක් ගැන තමයි එතුමා 
කථා කෙළේ. "ඒ ගැන කරදර ෙවන්න එපා. ඒ ගැන මට කියන්න"යි 
කියා එතුමාට කියලා, එතුමා එක්ක කථා කරලා එතුමාෙග් පශ්න 
ෙකළින්ම විසඳා ෙදන්න මෙග් කාර්යාලෙය් එක නිලධාරියකු පත් 
කළා. ෙද්ශපාලනෙයන් සමු ගත්තත් එතුමා හිතුෙව්, තමන්ෙග් 
පෙද්ශයට, තමන්ෙග් ආසනයට, තමන් එක්ක වැඩ කරපු අයට 
ෙසේවය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. ඒක නිසායි එතුමාට 
ෙහොරෙණ් විෙශේෂ පදනමක් තිබුෙණ්. අෙනක් අයට ෙනොමැති 
පදනමක් එතුමාට එහි තිබුණා. එතුමාෙග් ඒ  පවුෙල් පදනමින් 
තමයි ඉස්ෙසල්ලාම එතුමා ෙහොරණ ජයගහණය කෙළේ. 1960දී 
ගරු පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණාට එතුමාට විෙශේෂ පදනමක් තිබුණා. 
ඒ තුළින් තමයි එතුමා ඉදිරියට ආෙව්. ආපසු 1960 ජුනි මාසෙය් 
ආෙව් ස්වාධීන අෙප්ක්ෂකයකු හැටියටයි. ඊට පස්ෙසේ තමයි මා 
දන්නා හැටියට එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකයකු 
හැටියට තරග කෙළේ.  

එක කාලයකදී එතුමා තීරණය කළා, චන්දිකා කුමාරණතුංග 
මැතිනිය, ටී.බී. ඉලංගරත්න මැතිතුමා, විජය කුමාරණතුංග 
මැතිතුමා වැනි අය එක්ක ගිහිල්ලා ඒ පක්ෂෙය් ෙවනම 
පතිසංවිධානයක් කරන්න. ඒ සව්ාධීනත්වයත් එතුමාට තිබුණා. 
එතුමා ඒ කාලෙය් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයා හැටියට, රාජ්ය 
පරිපාලන ඇමතිවරයා හැටියට ෙමන්ම අෙනක් අංශවල කළ වැඩ 
කටයුතු ගැනත් මීට ෙපර කථා කළ ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමාත් සඳහන් කළා. එතුමා හුඟක් අය සමඟ ෙහොඳින් ආශය 
කළා. කුමන පක්ෂයක අයට වුණත් එතුමා එක්ක වැඩ කටයුතු 
කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා 
වාෙග් අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අය එක්ක කටයුතු කරද්දී 
කිසිම ගැටලුවක් ඇති වුෙණ් නැහැ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පුද්ගලයකු හැටියට එතුමා ගම් එක්ක 
එකතු ෙවලායි වැඩ කෙළේ. ඒ අය එක්ක ඒ සම්බන්ධකම තියා 
ගත්තා. එතුමාෙග් පක්ෂෙය් පදනම එක්කත් සම්බන්ධකම් තියා 
ගත්තා. ඒ අනුව බැලුවාම, රත්නසිරි විකමනායක කියන්ෙන් 

1073 1074 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂ චරිතයක්. එතුමා නිසා ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය ෙපෝෂණය 
වුණා; ෙහොරණ පෙද්ශය දියුණු වුණා; කළුතර පෙද්ශය දියුණු 
වුණා. ඒ නිසා එතුමා ෙද්ශපාලනෙයන් සමු ගැනීම අපට විශාල 
පාඩුවක් වුණා. ෙම් වන විට එතුමා ජීවිතෙයන් සමුෙගන 
තිෙබනවා.  එතුමාෙග් අභාවය සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
අප සියලු ෙදනාෙග් ෙශෝකය පළ කරන ගමන් එතුමාට නිවන් සැප 
ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරනවා. එතුමාෙග් පවුෙල් සියලු 
ෙදනාටත් අෙප් කනගාටුව පකාශ කර සිටිනවා. 

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

මීළඟට, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.41] 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු අගාමාත්යවරයකු සහ කළුතර 

දිස්තික් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වන ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පකාශ කරන 
අවස්ථාෙව්දී එයට සහභාගී ෙවන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

එතුමා පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් සඳහන් වුණු කරුණුවලට මා 
එකඟ වන අතරම 1970 ගණන්වල සිට මට ඉතාම කිට්ටුෙවන් 
එතුමා ඇසුරු කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණු බව මා සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. එතුමා 1960 ගණන්වල මහජන එක්සත් ෙපරමුණ 
නිෙයෝජනය කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන ෙකොට එම 
කණ්ඩායෙම් ගරු පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික 
ෙල්කම්වරයා වශෙයන් කලක සිට වැඩ කටයුතු කරමින් සිටියා. ඒ 
නිසා ගරු පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සමඟ එතුමාෙග් ඉතා කිට්ටු 
සම්බන්ධකමක් තිබුණා. ඒ නිසාම එතුමා මහජන එක්සත් 
ෙපරමුෙණන් තරග කර ජයගහණය කළා. එදා 10ෙදෙනකුට වඩා 
එම පක්ෂෙයන් ජයගහණය කරන්න ෙනොහැකි වුණත්, ජයගහණය 
කළ අය අතර එතුමා එක් පුද්ගලෙයක් බවට පත්වුණා. 
හම්බන්ෙතොට සහ හක්මන තමයි ජයගත් අෙනක් ආසන ෙදක 
වුෙණ්. ෙරෝයි රාජපක්ෂ තමයි හක්මන ආසනෙයන් මහජන 
එක්සත් ෙපරමුණින් තරග වැදිලා ජයගහණය ලැබුෙව්. ඊට පසුව 
ස්වාධීන මන්තීවරෙයක් වශෙයන් තරග කර ජයගහණය කරන්න 
ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ 
නිසා එතුමා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ආදරය දිනාගත් අවංක 
ෙද්ශපාලන නායකෙයක් වශෙයන් අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

1970 ඉඳලා අපට එතුමා සමඟ කියාකාරීව සම්බන්ධ ෙවන්න 
අවස්ථාව ලැබුණා. අපි එතුමාට ගරු කළා. මට මතකයි නිෙයෝජ්ය 
අධිකරණ ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ යුගෙය්දී අපි නිතර 
එතුමා මුණගැෙහන්න ගියා. තරුණ මන්තීවරෙයක් වශෙයන් ඒ 
යන හැම අවස්ථාවකදීම "ගරුතර" කියලා තමයි එතුමා අපව 

ආමන්තණය කෙළේ. එතරම් ෙලන්ගතුකමක්, ඒ වාෙග්ම තරුණ 
මන්තීවරු දිනාගැනීෙම් හැකියාවක් එතුමාට තිබුණා.  

එතුමා 1977 මහ මැතිවරණෙයන් පැරදුණා.  ඒ පරාජෙයන් 
පස්ෙසේ රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාලා "නැක්සලයිට්" කියලා  
එතුමාව හිර කරෙගන සිටියා, ෙම් කාලෙය් මන්තීවරු හිර  
කරෙගන ඉන්නවා වාෙග්. ඒෙක් ෙවනස් වීමක් නැහැ. එතුමාට 
මාස ගණනක් හිර ෙගවල්වල ඉන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා කිව්වා වාෙග් එතුමා ඒ ෛවරය, ෙකෝධය 
පැසවමින් තබාගත්ෙත් නැහැ. එතුමා, ඕනෑම ෙකෙනකුට ඕනෑම 
අවස්ථාවක ගිහිල්ලා කථා කරන්න පුළුවන්, ඕනෑම පක්ෂයක් 
එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් අවංක 
පුද්ගලෙයක්. 

එදා මා ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් එතුමා 
අගමැතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන ෙකොට මට එතුමාත් සමඟ 
වඩාත් කිට්ටුෙවන් සම්බන්ධ ෙවන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම එල්ටීටීඊ තස්තවාදී යුද්ධය පරාජය කිරීම සඳහා 
එතුමාෙගන් ලැබුණු සහාය මට මතක් ෙවනවා. විශ්වාසවන්ත 
පුද්ගලෙයක් වශෙයනුත්, රහස්යභාවය රැකගන්න පුළුවන් අවංක 
පුද්ගලෙයක් වශෙයනුත් මට එතුමාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව එතුමා තුළ තිබුණු අවුරුදු 
ගණනාවක පළපුරුද්ද හා නීතිය පිළිබඳ අවෙබෝධය නිසා එතුමා 
හැම අවස්ථාවකම ලබාදුන් උපෙදස් අපි ඉතා අගය ෙකොට 
සැලකුවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා අෙනක් අයව ෙමෙහයවපු ආකාරය 
අපි අගය කරන්නට ඕනෑ. 

එතුමා ජාතිවාදිෙයක් ෙනොෙවයි. කිසි විෙටක එතුමා තුළ 
ජාතිවාදී හැඟීම් තිබු ෙණ් නැහැ. නමුත් එතුමාට තිබුණා ජාතික 
හැඟීමක්. ඒ ජාතික හැඟීම තුළ තමයි එතුමා කටයුතු කෙළේ. රෙට් 
ඒකීයභාවය පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසයකින් එතුමා කටයුතු කළා. 
ඒකීයභාවය රැක ගන්න, ආරක්ෂා කරන්න එතුමා හැම 
අවස්ථාවකදීම කටයුතු කළා. වචනයකින් පවා එයට විරුද්ධව 
අනුබලයක් ෙදන්නට එතුමා ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. එක් එක් 
නායක නායිකාවන් යටෙත් යම් යම් අවස්ථාවලදී ඒ පිළිබඳ 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වූ විට එතුමා ඊට විරුද්ධව කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී කථා කළා මිසක්, කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් එළියට 
ගිහිල්ලා කවදාවත් ඒවා විෙව්චනය කරන්න කටයුතු කෙළේ නැති 
බව අපි අවංකවම දන්නවා. ඒ කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කිව 
යුතුව තිෙබනවා.  

එතුමා විශ්වාස කරපු ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් අපට අවවාද 
කළා. ඒ අවවාද පිළිගන්න අපි සූදානම් ෙවලා හිටිෙය් එතුමාෙග් 
අවංකභාවය නිසායි. ඒ වාෙග්ම, නිහතමානී ෙද්ශපාලන 
නායකයකු, නවක ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙහොඳ ආදර්ශවත් 
නායකයකු වශෙයන් අපට එතුමා හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

එතුමාෙග් පුතා වන විදුර විකමනායක මැතිතුමා අද ඒ 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරනවා. පියාෙග් අඩි පාෙර් යමින් පියා 
කළ ෙසේවය ඉටු කරන්න එතුමාට ශක්තිය ලැෙබ්වායි කියලා අපි 
පාර්ථනා කරනවා.  

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් විෙයෝව ෙවනුෙවන් 
එම පවුලට අෙප් ෙශෝකය පකාශ කරන අතර, එතුමාට නිවන් 
සම්පත් ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා කරනවා.  

ඒ එක්කම, අද උපන් දිනය සමරන ගරු අගමැතිතුමාටත් සුබ 
උපන් දිනයක් ෙව්වායි කියලා පාර්ථනා කරනවා. 
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[පූ.භා. 11.48] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

ගරු කථානායකතුමනි, රයිගම් ෙකෝරළෙයන් බිහි වූ ෙශේෂ්ඨ 
ජාතික නායකයකු වූ රත්නසිරි විකමනායක මැතිඳුන්ෙග් අභාවය  
පිළිබඳ ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ අද දවෙසේ ඒ ගැන 
ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසය ෙවනුෙවන් වචන කීපයක් කථා 
කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම රත්නසිරි විකමනායක මැතිඳුන් මා සමීපව 
දැන හඳුනා ගත්ෙත් 1994 වසෙර් පාර්ලිෙම්න්තුවට පථම වතාවට 
පිවිසුණු අවස්ථාෙව්දී. මා එතුමන් පිළිබඳව දැනගත්ෙත් මෙග් 
පාසල් අවධිෙය්දී. 1982 ජනාධිපතිවරණ සමෙය් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය තුළ ඇති වුණු අභ්යන්තර ගැටුමත් එක්ක එතුමා පිළිබඳව 
අපට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ අවධිෙය් පසිද්ධිෙය් කථා බහට ලක් 
වුණු සිද්ධි කීපයක් තිබුණා.  

ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට තරග කළ යුතුය 
කියන ෙයෝජනාව සද්භාවෙයන් යුතුව ඉදිරිපත් කරලා, ඒ ෙවලාෙව් 
පක්ෂය මුහුණ දී තිබූ ඒ ඉතාම අසීරු තත්ත්වයට ශක්තිමත්ව 
මුහුණ දීලා ඒ වැඩ කටයුතු කිරීමට එතුමාට හැකි වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම එම ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙකොබ්බෑකඩුව 
මැතිතුමාෙග් පචාරක වැඩ කටයුතු ෙමෙහයවපු ෙසන්ප තියකු 
හැටියටයි අප එතුමා දැන හඳුනා ගත්ෙත්. එතුමා පක්ෂය 
ෙවනුෙවන්, පක්ෂෙය් සමගිය ෙවනුෙවන් කළ පරිත්යාග, ඒ සමගිය 
ඇති කිරීම සඳහා එතුමා කළ කැපවීම විදහා දක්වන කරුණක් 
තමයි අෙප් ගරු අගමැතිතුමා කිව්ෙව්. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාත්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු 
ජනාධිපතිනියත් යන ෙදෙදනාම එතුමාට අගමැති ධුරය ලබාදීම 
තුළ, ව්යංගෙයන්, වකාකාර ෙයන් අප දකින්ෙන් ඒ කාරණය. එක් 
එක් වකවානුවලදී එතුමා ෙමොන පතිපත්ති අනුගමනය කළත්, 
 පක්ෂය එකමුතු කිරීම ෙවනුෙවන් එතුමා අවංකව කියා කළාය 
කියන කාරණය ඒ ජනාධිපතිවරු ෙදෙදනාම එතුමාට අගමැති 
ධුරය ලබාදීම තුළ අප දැක්කා. එය එතුමාට කරන ලද ෙලොකුම 
ෙගෞරවයක් ෙලස අප දකිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2006-2015 කාල සීමාව තුළ රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිසම අකිය ෙවලා තිබුණා. එතෙකොට  රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිසෙම් කටයුතු අමාත්ය මණ්ඩලයට පවරා තිබුණා. ඒ 
ෙවලාෙව් ඒ අමාත්ය මණ්ඩල අනුකමිටුෙව් සභාපති ෙලස එතුමා 
කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳව මම යමක් සඳහන් කළ යුතුයි. ඒ 
කාර්යෙය්දී ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉන්න හැමෙදනාෙග්ම 
ෙගෞරවය දිනා ගන්න තරම් එතුමා දක්ෂ වුණා. රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ෙග් ස්ථාන මාරුවීම්, උසස්වීම්, බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධ 
ගැටලුවලදී එතුමා අපක්ෂපාතීව, ෙමොන ආකාරයටද කටයුතු කෙළේ 
කියා අපි  දැක්කා. පක්ෂ ෙභ්ද ෙනොතකා රාජ්ය ෙසේවෙය් අය 
පිළිබඳව කටයුතු කළ නායකයකු හැටියට අපි කවදත් එතුමාෙග් 
නම ආදරෙයන් මතක් කරනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මන්තීවරයකු විසින් දැරිය හැකි හැම 
පදවියක්ම දැරීමට තරම් ෙජ්යෂ්ඨත්වයක් ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් දීර්ඝ කාලීන ෙද්ශපාලන දිවිෙය් 

තිබුණා; එතුමා තුළ ඒ පරිණතභාවය තිබුණා.  අපට ආඩම්බරෙයන් 
උදාහරණයක් හැටියට ගන්න පුළුවන් තරමට එතුමාෙග් හැසිරීම් 
රටාව අපි ෙම් සභා ගර්භය තුළ දැක්කා. එතුමාෙග් කට හඬ මට අද 
වාෙග් මතකයි. ඒ ගාම්භීර කට හ   ෙඬ් ෙදෝංකාරය තවමත් අපට ෙම් 
සභා ගර්භය තුළ ඇෙහනවා වාෙගයි. එවන් ගාම්භීරත්වයකින් 
තමයි එතුමා ෙම් සභා ගර්භය තුළ කථා කෙළේ.  එතුමාෙග් කට හඬ 
සදාකාලිකව නිහඬ ෙවලා ගියත්, ෙම් රටට, ජාතියට ආදරය කරන 
හැම ෙකෙනකුම එතුමාෙග් නාමය සදාකල්  මතකෙය් තබා ගනියි 
කියා අපි විශ්වාස කරනවා.  

එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් එතුමාෙග් භාර්යාව, දියණිය, 
පුතුන් ෙදෙදනා; විෙශේෂෙයන් විදුර -  විදුර ෙග්  සෙහෝදරයා මෙග් 
පාසල් මිතයා -  ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් සියලු ෙදනාටම  ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී අපෙග් ෙශෝකය  පළ කර සිටිනවා. කළුතර 
දිසත්ික්කෙය්, ෙහොරණ ආසනෙය්  වාෙග්ම දිවයින පුරා සිටින ශී 
ලාංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ෙග් කම්පනය හඳුනා ගනිමින්,  
එතුමාෙග් විෙයෝව ෙවනුෙවන් අද  ෙම් ගරු සභාෙව් ෙශෝකය  පළ  
කිරීමට අවස්ථාව  ලබා දීම  ගැන   ඔබතුමා ට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් කථාව සමාප්ත කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[පූ.භා. 11.55] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අභාවපාප්ත  ගරු රත්නසිරි 

විකමනායක මැතිතුමා  ෙවනුෙවන් ෙශෝකය පළ කිරීෙම් 
ෙයෝජනාව  ෙම් ගරු  සභාවට ඉදිරිපත් වු ෙම් අවස්ථාෙව්  අප 
ෙශෝකය පළ කිරීමට එකතු  ෙවන්ෙන් සැබැවින්ම  නිහතමානීව 
ගරු කළ හැකි, මන්තීවරයකු  හැටියට, ඇමතිවරයකු හැටියට, 
අගාමාත්යවරයකු හැ ටියට, පාලකයකු හැටියට එතුමන් විසින් අ ෙප් 
රටට, දැයට ඉටු කළ  අමරණීය ෙසේවාව ෙවනුෙවනුයි. 

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා  ගැන අපි තරුණ කාලෙය් 
අසා තිෙබනවා. එතුමන්  එදා මහා බිතාන්යෙය් ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය්  
කටයුතු කළ ඉතාම ජනපිය  තරුණ ශිෂ්ය නායකෙයක්.  එතුමා  
ලංඩන් නුවර ශී  ලංකා ශිෂ්ය සංගමෙය්  සභාපති හැටියට වෙරක 
ඡන්දෙයන් පත් වුණා. එතැන් පටන් පගතිශීලි ජන ව්යාපාරයන් 
සමඟ  එකතු ෙවමින්, තමන්ෙග් දැනුම විවිධ ක්ෙෂේතයන් තුළ වැඩි 
කර ගනිමින්,  තම රටට ඉටු  කළ හැකි ෙසේවාව  ඉහළින්ම  ඉටු  
කළා.  කළ යුතු ෙසේවාවන් ෙවනුෙවන් සම්පූර්ණෙයන්ම කැප වුණු  
ආදර්ශවත් ෙද්ශපාලනඥයකු වුණා. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමෙන් 
පධානත්වය  දී  තිබුෙණ්  තමන්ෙග් රටට තිෙබන  දැඩි ආද රයත්, 
ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබන දැඩි ආදරයත්  ෙවනුෙවන් වූ පගතිශීලි 
ජන අරගලෙය් ෙකොටස්කරුවකු හැටියට ඉටු කළ හැකි 
කාර්යභාරය ඉටු කිරීමටයි.  

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ  මැතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත් 
සඳහන් කළ පරිදි ෙද්ශපාලනය නිසා, පතිපත්ති නිසා,  
ෙනොනැෙමන ෙද්ශපාලන ස්ථාවරයන් නිසා විවිධ 
කම්කෙටොලුවලට  රත්නසිරි විකමනායක  ශීමතාණන්  මුහුණ 
දුන්නා.   

  පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා හැටියට  
කටයුතු කළ කාලෙය් එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්වරයා  
හැටියට  සිටි එතුමා,  ඒ සමඟම ඇති වුණු ෙද්ශපාලන ෙපරළිෙයන් 
පස්ෙසේ  1960 වර්ෂෙය් පැවැති  මහ මැතිවරණ ෙයන් ජයගහණය 
කරලා,  ෙහොරණ ආසනෙය්  මහජන මන්තීවරයා හැ ටියට පත් වී 
මහජන එක්සත් ෙපරමුණ සමඟ පාර්ලිෙම්න්තුවට  පැමිණියා.  මා 
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පාසල් යන ශිෂ්යයකුව සිටි කාලෙය්  එක දවසක සවස "රත්නසිරි  
විකමනායකට ෙවඩි තියලා" කියා ඇහුවා  මට මතකයි. රත්නසිරි  
විකමනායක අෙප්ක්ෂකයා ගමන් කරමින් සිටි  වාහනයට ෙවඩි 
වැලක් තබා තිබුණා, ඔහුෙග් ජීවිතය නැති කරන්නට ; ඔහුෙග් 
ජයගහණය වළක්වන්නට.  නමුත් එයින්  පසුව ෙහොරණ පෙද්ශෙය්  
ෙගොවි, කම්කරු, සඟ,  ෙවද, ගුරු ජනතාව මහා ජයගහණයකට 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාව  ඔසවා තැබුවා. එතුමා  පසු 
බැස්ෙසේ නැහැ.   

අෙප් රෙට් පගතිශීලි මැතිවරණවලදී කීප වතාවක්ම එවැනි 
මැර පහාරයන් අෙප්ක්ෂකයන්ට එල්ල වූ බව අප සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ඒ අතින් 
ෙහොඳ පන්නරයකින් යුතුව ඒ ඇති වූ තර්ජනයන්ට මුහුණ දී ජන 
ෙද්ශපාලනය ඉදිරියට ෙගනාවා. 1960 ජූලි මැතිවරණෙය් දී 
ස්වාධීන අෙප්ක්ෂකයකු හැටියටත් ෙහොරණ ජනතාව ඒ 
ජයගහණයම එතුමා ෙවත ලබා දුන්නා. 1965 මහා මැතිවරණය, 
1970 මහා මැතිවරණය ආදි වශෙයන් 1977 දක්වා  පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු, උප අමාත්යවරයකු හා අමාත්යවරයකු ෙලසත්, පසුව 
අගාමාත්යවරයකු ෙලසත්  එතුමා ෙම් රෙට් ඇති වූ මහා ෙපරළි 
සියල්ලට හවුල් වුණා.  

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සඳහන් කළා වාෙග්ම අෙප් 
රට සුදු නඩුකාරවරුන් ෙගනැල්ලා නඩු අහපු කාලය අවසන් 
කරන්න ජනරජ ව්යවස්ථාවක් හැදුණා. පිට රට නඩුකාරයන් 
ෙගනැල්ලා නඩු අහන කාලය අවසන් කළා. බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් නායකත්වෙයන්, මහ රැජිනෙගන් ඉවත් ෙවලා 
ජනාධිපති ෙකෙනකු යටෙත් ජනරජ ව්යවස්ථාවක් 1972 දී 
ලංකාෙව් ඇති කරන්න ඒ තරුණ මන්තී කණ්ඩායම එක්ක ඉතාම 
ඕනෑකමින් කටයුතු කළ මන්තීවරයකු හැටියට ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතුමා සමඟ කථා 
කරන ෙකොට එතුමා කියපු කතා ෙබොෙහොම රසවත්. ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා දක්ෂ කථිකෙයක්. ෙබොෙහොම රසවත් 
වාෙග්ම ෙබොෙහොම සුන්දර කතා කියන, සියලු ෙදනා එක්ක 
සාකච්ඡාවක් කරන්න පුළුවන් ආදර්ශවත් ෙද්ශපාලනඥයකු ෙලස 
එතුමා අප කාටත් වැදගත් ආදර්ශ එකතු කළ බව සිහිපත් කරන්න 
ඕනෑ.  

අපි 1977  මහ මැතිවරණෙය් දී පැරදුණා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයට සීල් තබා, කන්ෙතෝරුවට ඉබි යතුරු දමා තිබුණා.  
"පජාතන්තවාදය" කියන මහා ෙබෝඩ් එකක් එල්ලාෙගන සිටින්නට 
සිදු වූ  කාලය අපට මතකයි. එදා කන්ෙතෝරුවටවත් යන්න බැරි 
වුණා. ඒ කාලෙය් ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයා හැටියට බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියත් සමඟ පක්ෂෙය් නීත්යනුකූලභාවය යළිත් දිනා ගැනීම 
සඳහා කටයුතු කළා. එය අමාරු කාලයක්. එදා අෙප් කියාකාරි 
සෙහෝදරවරුන් දුටු තැන පැහැරෙගන ගියා. එෙහම ෙගන ගිය 
සමහර අය ආවා; තවත් සමහර අය ආපසු ආෙව් නැහැ. එවැනි 
කාලයක් තිබුණා. ඒ අමාරු,  දුෂ්කර කාලය තුළ පජාතන්තවාදී 
ෙයෝධ පක්ෂයක් ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් එතුමා කැප 
වුණා. ඒ නිසාම 1982 ජනාධිපතිවරණය පැවැති අවස්ථාෙව් දී, 
ෙහෝමාගමින් එහා තිෙබන එතුමාෙග් වත්ෙත් පිහිටි නිවෙසහි කීප 
වතාවක් කරපු සාකච්ඡාවලට මමත් හවුල් වුණා මට මතකයි. ඒ 
අවස්ථාෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මැතිවරණ සලකුණ තහනම් 
කර තිබුණා. ඒ කාලෙය් අපි සාකච්ඡා කළා, මහජන එක්සත් 
ෙපරමුෙණ් ලකුණින් ෙපරමුණක් හැටියට තරග කිරීම පිළිබඳව. 
එතුමාෙග් වත්ෙත් කීප වතාවක් සාකච්ඡා රාශියක් අපි පැවැත්වූෙව් 
ඒ පගතිශීලි බලෙව්ගය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහායි. එවැනි 
වැදගත්  ෙද්ශපාලන මහා සාකච්ඡාවල නියමුෙවක් හැටියට ගරු 

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා එතුමාෙග් ජීවිත කාලය තුළ 
සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා.  

ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව එතුමාව අත් අඩංගුවට ගත්තා. 
අෙප් වෙම් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නායකයන් රාශියක් අත් 
අඩංගුවට ෙගන රඳවාෙගන තිබුණා. නමුත් ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා ඒවායින් ෙසලවුෙණ් නැහැ. අන්න එයයි 
එතුමා අපට දුන් වැදගත්ම ආදර්ශය. ඒ වාෙග්ම මම හිතන හැටියට 
ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ඒ ෙචෝදනා කිසිවකට 
වැරැදිකාරෙයක් වුෙණ් නැහැ. හැබැයි, එතුමා සෑෙහන වදයක් 
වින්දා. හැමදාම රහස් ෙපොලීසියට යනවා, මම දැකලා තිෙබනවා. 
සමහර දවසට එතුමා හමුෙවන්න යනෙකොට එතුමාව  රහස් 
ෙපොලීසිෙයන් උස්සාෙගන යනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඉතිහාසය යළි සිදුෙවනවාය -“History repeats itself” - කියා 
කියමනක් තිෙබනවා. එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම්  අවස්ථාෙව්දීත් ඇෙසන්ෙන් 
එවැනි ෙදෝංකාරයක්ද?  එතුමා නිහඬ වුණත් ලක්වැසි ජනතාවට 
එතුමාෙග් ජීවිතෙය් ඒ මතකයන් නැවතත් සිහිපත් වන අවස්ථාවක් 
උදාෙවලා තිෙබන බව සඳහන්  කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා පාලකයකු හැටියට 
ෙබොෙහොම දැඩි තීරණ අනුව, විනයක් අනුව පාලනය ෙමෙහයවූ 
බව එතුමා භාරගත් සෑම අංශයක්ම කියා පානවා. එදා පැවැති 
මැතිවරණයන්ට, ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු අර්බුදවලට ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක අගාමාත්යතුමා මුහුණ දුන්නා. මහා බලෙව්ගයක් 
යළිත් හදන්න, එකතු කළ හැකි බලෙව්ගයන් එකතු කරන්න 
එතුමා කියා කළා. 

 2004 දී ඒ  මහා ජයගහණය යළි ඇති කරන්න එතුමා කටයුතු 
කළා. එතුමාට මිනිස් සුවඳ, සංස්කෘතිෙය් සුවඳ දැනුණා. මම එකක් 
කියන්නට ඕනෑ. ඔබතුමාටත් සමහර විට මතක ඇති, 2004 
ජයගහණය ඇති කිරීම සඳහා අපි අනුරාධපුරයට ගිහින් පා ගමනක් 
ආරම්භ කළා. ඒ වාෙග්ම මහනුවර සිට ෙකොළඹට එන පා ගමනක් 
ඇති කළා. ඒ පා ගමන ආරම්භ කරන්න ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක කියන මන්තීතුමා අපිත් එක්ක එකතු වුණා.  
තමන්ෙග් ජනතාව සමඟ  එවැනි කියාවලට හවුල්වීෙමන්, 
සංවිධානාත්මකව කටයුතු කිරීම තුළින් ෙපරළියක් ඇති කළ හැකි 
බවට  එතුමා  ආදර්ශයක් ලබා දුන්නා.  

මහා සංඝරත්නයට එතුමා තුළ තිබුණු පුදුමාකාර බැඳියාව හා 
ෙගෞරවය නිසාම මහා සඟරුවන එතුමාට ආදරය කළා. එයයි අෙප් 
උරුමය හා සංසක්ෘතිය කියන එක එතුමා නිතර සිහිපත් කරපු 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. කලාකරුවන් -චිත ශිල්පීන්- එතුමාෙග් 
මිතයන් වුණා. එතුමා ෙවනුෙවන් සාගර පලන්සූරිය -ලංකාෙව් 
ෙගෞරවය දිනපු ෙක්යස්; කළල්ඇල්ෙල් ආනන්ද සාගර- කවි 
ලිව්වා; පිළිකා ෙරෝගය හැදිලා විශාම ගිහින් හිටපු ඒ ෙහොරණ 
මන්තීතුමා තරගෙය්දී රත්නසිරි ෙවනුෙවන් කවි ලිව්වා.   
කළල්ඇල්ෙල් ආනන්ද සාගර, පී.බී. අල්විස් ෙපෙර්රා වැනි 
කවියන්ෙග් ඉතා කිට්ටු ආශෙයන් -කලා ෙලෝකෙය් හැම ෙදනාම 
සමඟ එකට කටයුතු කිරීෙමන්- එතුමා අෙප් සමාජය ෙපෝෂණය 
කර තවත් වැඩි දියුණු කරන්නට හවුල් වුණා. ඒ නිසා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අෙප් ෙගෞරවය එතුමාට පුද කරනවා.  

 මැතිවරණයක් ෙනොතබන ෙවලාෙව් මැතිවරණය දිනා ගන්න 
එතුමා වැඩ කළා. අපි කාටත් අද ෙම් කාරණය අමතක ෙවලා 
තිෙබනවා. 1983 මහා මැතිවරණය ෙම් රටට අහිමි කළා. ජනමත 
විචාරණය කියලා එකක් ෙගනාවා; ''ලාම්පුවයි - කළෙගඩියයි'' 
කියලා එකක්  තිබ්බා. ඒ ෙවලාෙව් ඡන්ද අයිතිය දිනා ගන්න 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා රට වෙට් ගියා. අෙනක් සියලු 
ෙදනා සමඟ ඡන්දයක් දිනා ගැනීෙම් අරගළය ෙවනුෙවන් 
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ෙනොනවත්වාම කැප වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අගාමාත්යවරයා හැටියට එතුමා කටයුතු කළා. අෙප් රෙට් 
ජනාධිපතිවරෙයක් මුහුණ දුන්නු දැවැන්තම අභිෙයෝගය වන රට 
ෙබ්රා ගැනීෙම් අභිෙයෝගයට මුහුණ දුන් අවස්ථාෙව් එතුමාෙග් 
අගාමාත්යවරයා හැටියට හිටිෙය් රත්නසිරි විකමනායක 
ශීමතාණනුයි. ඒ නායකයන් ෙදෙදනා අතර ෙකරුණු සාකච්ඡා 
රාශියක්, ඉතිහාසය ලියැෙවන දවසක ලියෙවයි. ඒ සිදු වුණු ෙද්වල් 
කලින් කියන්න බැහැ. ඒ ෙදෙදනා විසින් බරපතළ තීරණ ගැනීමට 
ෙකරුණු සාකච්ඡා නිසා ඒ ජයගහණයන්ට රත්නසිරි විකමනායක 
අගාමාත්යතුමා ඉටු කළ දායකත්වය හා ඒ පණිවුඩකරුෙවකු ෙලස 
ෙලෝකෙය් සමහර තැන්වලට ගිය  අවස්ථා එතුමා  අපට පසු 
කාලයක සඳහන් කළා. 

සැමදාම පගතිශීලී වෙම් කඳවුෙර් සමඟිය සඳහා එතුමා  
පාර්ථනා කළා, උදවු කළා. අපට මතකයි, කළුතර දිස්තික්කෙය් 
මැතිවරණෙය්දී විදුර විකමනායක මැතිතුමාට පමණක් ෙනොෙවයි 
අෙප් කඳවුෙරන් තරග කළ සියලු ෙදනාට උදවු ෙවන්න, 
සහෙයෝගය ෙදන්න එතුමා තරග බිමට ආවා. අසනීප තත්ත්වයන් 
තබාෙගනත් එතුමා ඒ කාර්යභාරයන් ඉෂ්ට කළා. තමන්ෙග් ර ෙට් 
වාෙග්ම තමන්ට ජනවරම දුන් ජනතාවෙග් විශ්වාසය කඩ ෙනොකර 
ෙද්ශපාලනය ඉටු කරන්නට පුළුවන් කියන ආදර්ශය තැන්පත් 
කළ, අප රටට උදාර කර්තව්යයක් ඉටු කළ අභාවපාප්ත රත්නසිරි 
විකමනායක ශීමතාණන්ට අපෙග් ෙගෞරවය පුද කරමින් එතුමාෙග් 
ආදරණීය බිරින්දෑ, අෙප් හිතාදර විදුර විකමනායක මැතිතුමා ඇතුළු 
දරුවන් ෙවත ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් හා මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් 
ෙශෝකය එකතු කරන්නට කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ன்னாள் பிரதமர் அமரர் 

ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க அவர்கள  மைற  குறித்த 
அ தாபப் பிேரரைணமீ  என  க த் க்கைள ம் 
பதி ெசய் ெகாள்ள வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ல் 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.  

அரசியல் என்ப  எம  மக்களின் நலன்கைளக்  
க தியதாக இ க்கேவண் ேம அன்றி, அ  தனிப்பட்ட 
சுயநலன்க க்கானதாக இ க்கக்கூடா . மக்கள  
வாக்குகைளப் ெபற்  அரசியல் பதவிக க்கு வ கின்ற 
வர்களில் ெப ம்பாலானவர்கள், தங்கைள அப்பதவிகளில் 
அமர்த்திய  மக்கைள மறந் வி கின்ற நிைலைமையேய நாம் 
ெப ம்பா ம் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இவ்வாறான 
ெதா  நிைலயில், அமரர் ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க அவர்கள் 
தனக்கு வாக்களித்த மக்கைள ஏமாற்றாமல் அம்மக்க க்குக் 
ெகா த்த வாக்கு திகைள நிைறேவற்றக்கூ யவராக 
இ ந்தார். அேதேநரம், அவர் இந்த நாட் ன் பிரதமராகப் 
பதவிேயற்றி ந்த காலத்தில் இந்த நாட்  மக்களின் 
ேதைவகைள நிைறேவற்றக்கூ ய விதத்தில், தன  அரசியல் 
வாழ்க்ைகைய வ வைமத் க்ெகாண்டார். அமரர் ரத்னசிறி 
விக்கிரமநாயக்க அவர்கள் அரசியைல ன்னி த்தி பிைழப்  
நடத்த ற்படாமல், அதைன ஒ  மக்கள் பணியாகக் க தி 
இ திவைர ெசயற்பட் வந்ததன் காரணமாகேவ இன் ம்கூட, 
ெதன்பகுதி மக்களிைடேய ேபாற்றத்தக்க ஒ  தைலவராக 
மதிக்கப்ப கின்றார். அந்த வைகயில், அவர  தல்வரான 
ெகௗரவ நாடா மன்ற உ ப்பினர் வி ர விக்கிரமநாயக்க 
அவர்க ம் அன்னார  ெகாள்ைக வழிையப் பின்பற்றி மக்கள் 

பணியில் தன்ைன அர்ப்பணித் ச் ேசைவ ெசய் வ வ  
குறிப்பிடத்தக்க . அமரர் ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க அவர்கள் 
எைத ம் ெவளிப்பைடயாகப் ேபசுகின்ற பண்பிைன 
நிைறயேவ ெபற்றி ந்தவர். ேநரம் தவறாத அவர  பணிகள், 
பலைர ம் கவர்ந்த ஒ  குண இயல்  என்ேற க கின்ேறன்.  

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  நாட்  அரசிய ல் 
தனித் வமானெதா  த்திைரையப் பதித் ள்ள அமரர் பி ப் 
குணவர்த்தன அவர்கள  ெகாள்ைக வழிைய ஏற்  தன  
அரசியல் பயணத்ைத ஆரம்பித்த அமரர் ரத்னசிறி 
விக்கிரமநாயக்க அவர்கள், அக்கால கட்டத்தில் மக்கள் ஐக்கிய 

ன்னணியின் சிறந்த ேமைடப் ேபச்சாளராகத் திகழ்ந்தவர். 
1960ஆம் ஆண்  நாடா மன்றத் ேதா்த ன்ேபா  மக்கள் 
ஐக்கிய ன்னணி கட்சியிைனப் பிரதிநிதித் வப்ப த்திய 
அன்னார், ெஹாரண ேதா்தல் ெதாகுதியில் ேபாட் யிட்  
5,110 ேமலதிக வாக்குகைளப் ெபற்  நாடா மன்றத்திற்குத் 
ெதாிவானார். 1962ஆம் ஆண்  ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சியில் 
இைணந் ெகாண்ட அமரர் ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க 
அவர்கள், 1965ஆம் ஆண்  அக்கட்சிையப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த்திப் ெபா த் ேதா்த ல் ேபாட் யிட்  
மீண் ம் ெஹாரண ெதாகுதியில் ெவற்றிெபற்றார். 
அன் தல் அன்னார் மரணெமய் ம்வைர ஸ்ரீ லங்கா 
சுதந்திரக் கட்சிையவிட்  ெவளிேயறாமல், ெதாடர்ந் ம் அேத 
கட்சியிேலேய தன்ைன இைணத் க் ெகாண் ந்தைம 
குறிப்பிடத்தக்க . பதவிக க்காகேவா அல்ல  தனிப்பட்ட 
சுயநலன்க க்காகேவா ஒ ேபா ம் அவர் தன  கட்சிக் 
ெகாள்ைகைய விட் க்ெகா க்காமல் ணிந்  ெசயற்பட்ட 
தைலவராகச் சிங்கள மக்களிைடேய ேபாற்றப்ப ம் நிைலக்கு 
உயர்ந்தவர். ‘இரண்டாவ  பண்டாரநாயக்க’ என் ம் 
‘ெஹாரண ெபா  த்தா’ என் ம் ெஹாரண மக்களிைடேய 
பிரபலம் ெபற்றி ந்த அமரர் ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க 
அவர்கள், தன  அரசியல் வாழ்க்ைகயில் பிரதி நீதி 
அைமச்சராக, ெப ந்ேதாட்டத் ைற அைமச்சராக, நீதி 
அைமச்சராக, ெபா  நிர்வாக, உள் ராட்சி மாகாண சைபகள் 
அைமச்சராக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சராக, விவசாய 
அைமச்சராக, பிரதிப் பா காப்  அைமச்சராக, நாடா மன்ற 
அைவத் தைலவராக, பிரதமராக, சிேரஷ்ட அைமச்சராக எனப் 
பல்ேவ  பதவிகைள வகித்தவர். இலங்ைக வரலாற்றில் பதில் 
நிைறேவற்  அதிகாரம் ெகாண்ட ஜனாதிபதியாகப் பதவி 
வகித்த ெப ைம ம் அவைரேய சா ம்.  அந்தள க்கு அவர் 
நம்பிக்ைக ெபற்ற ஒ  தைலவராகத் திகழ்ந் ள்ளைம இங்கு 
குறிப்பிடத்தக்க . 

எம  நாட் ேல இடம்ெபற்றி ந்த பயங்கரவாதப் 
பிரச்சிைனகள் ேவ , தமிழ் ேபசும் மக்களின் பிரச்சிைனகள் 
ேவ  என நாம் ஆரம்பந்ெதாட்  வ த்தி வந்த 
நிைலப்பா  ெதாடர்பில் ெதளி ெகாண் ந்த அமரர் 
விக்கிரமநாயக்க அவர்கள், எம  மக்களின் பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்க்கும் எம  நைட ைறச் சாத்தியமான ெசயற்பா க க்கு 
எப்ேபா ம் உதவிகைள வழங்கியவராக ம் அதைன 
ஊக்குவித்தவராக ேம ெசயற்பட் ந்தார் என்பைத இந்தச் 
சைபயிேல கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். 

கிராமத் ப் தல்வனாகேவ தன  வாழ்க்ைகைய 
ன்ென த்தி ந்த அன்னார், சிங்கள மற் ம் ஆங்கில 

ெமாழிகளில் ேதா்ச்சி ெபற்றி ந்த டன், தமிழ் ெமாழிையப் 
ாிந் ெகாள்ளக்கூ ய ஆற்றைல ம் ெகாண் ந்தார்.  அந்த 

வைகயில், அைனத்  இன மக்கைள ம் அரவைணத் ச் 
ெசல் ம் பண்  அவாிடம் காணப்பட்ட . நாடா மன்ற 
ஜனநாயக ாீதியிலான அரசியல் வழி ைறக்குள் நாம் 
பிரேவசித்தி ந்த எம  ஆரம்ப காலகட்டங்களில் எமக்கு 
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உ ைணயாக இ ந்  ெசயற்பட்ட ெதன்பகுதித் 
தைலவர்களில் அமரர் ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க அவர்கள் 
குறிப்பிடத்தக்கவர். அவர் அைமச்சுப் ெபா ப் கைள 
ஏற்றி ந்தேபா ம், பிரதமராகப் பதவி வகித்தேபா ம், அந்தந்த 
காலப்பகுதிகளில் எம  ேகாாிக்ைகக க்கு அைமவாகப் 
பல்ேவ  உதவிகைள எம  மக்கள  நலன் க தி 
ேமற்ெகாண்  எமக்குப் பக்கபலமாகச் ெசயற்பட் ந்தார். 

இன்  அன்னார  சுயநலன் சாராத அந்த அரசியல் 
பயணத்ைத அவர  தல்வர் ன்ென த் வ வ  
ேபாற்றத்தக்கெதா  அம்சமாகும். அந்தவைகயில், அமரர் 
ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க அவர்கள் விட் ச்ெசன்ற அரசியல் 
இைடெவளிையக் ெகௗரவ வி ர விக்கிரமநாயக்க அவர்கள் 
நிரப் வார் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கி க்கிற .   

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அமரர் ரத்னசிறி 
விக்கிரமநாயக்க அவர்கள  நாமம் நிச்சயமாக எம  நாட் ன் 
அரசியல் வரலாற்றில் மிக க்கியமான பதிவாகக் காலத்தால் 
அழியாதி க்கும் எனத் ெதாிவித் க்ெகாண் , அவர  
பிாிவால் ய ற்றி க்கும் அவர  தல்வ ம் அரசியல் 
வாாிசுமாகிய ெகௗரவ உ ப்பினர் வி ர விக்கிரமநாயக்க 
உட்பட அன்னார  கு ம்பத்தின ட ம் உறவினர்கள், 
நண்பர்க ட ம் க த் ைற மாவட்ட மக்கள் உட்பட இந்த 
நாட்  மக்க ட ம் சக அரசியல் தைலவர்க ட ம் 
இைணந்  நா ம் யரங்கைளப் பகிர்ந் ெகாள்கின்ேறன்.  
நன்றி. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නිෙයෝජ්ය කථානායක, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා.  

 
[අ.භා. 12.18] 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා (නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා) 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால - பிரதிச் சபாநாயகர்) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala -Deputy Speaker) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අෙප් හිටපු අගාමාත්ය රත්නසිරි 

විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙශෝක පකාශ කරන 
අවස්ථාෙව් මටත් වචන ස්වල්පයක් පකාශ කරන්නට ලැබීම මහත් 
භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා.   

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරයකුට ලබා ගන්න පුළුවන් සියලුම තනතුරු ලබා ෙගන, 
වගකීම් රාශියක් ඉෂ්ට කළා. ෙපෞද්ගලිකවත්, ෙද්ශපාලන 
වශෙයනුත්  එතුමා අපට සම්බන්ධ වන්ෙන් මීට අවුරුදු 
ගණනාවකට කලින්. ධර්මපාල විදුහලට යන්න කලින් එතුමා ගෙම් 
පාසලට ගිහිල්ලා, ඊට පසුව ෙකොළඹ ආනන්ද විද්යාලෙය් ඉතාම 
කීර්තිමත් ශිෂ්යයකු හැටියට අධ්යාපනය හදාරලා, නීතිය හැදෑරීම 
සඳහා එංගලන්තයට ගියා. බැරිස්ටර්වරයකු වීමට  ඉෙගන ගන්නා 
කාලෙය් තමයි එතුමා ෙද්ශපාලනය කිරීම සඳහා ලංකාවට ආෙව්. 
අතිශය උගත්, බුද්ධිමත්, සමාජයට  ආදරය කළ ආදර්ශවත් 
නායකෙයක් ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මන්තීවරුන් දවස් 
ගණනාවක් කථා කළත් එතුමාෙග් ගුණකථනය කර අවසන් 
කරන්නට පුළුවන්ය කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ. 

 එතුමා අගමැතිවරයා හැටියට අපත් සමඟ කටයුතු කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම 1982 වන විට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම් හැටියට එතුමා කටයුතු කළා.  අපි උසස් ෙපළ කරන 

කාලෙය් 1982 ජනාධිපතිවරණයට ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව 
මැතිතුමා  ඉදිරිපත් වූ  අවස්ථාෙව් තමයි මම එතුමාව මුලින්ම 
දැක්ෙක්. එදා විජය කුමාරණතුංග මැතිතුමා සමඟ එතුමා  
නැක්සලයිට් ෙචෝදනා මත  හාබර්  ෙපොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට 
ගන්න ෙයදුණා.  වෙම් ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ  අපි දැක්කා. ඒ 
අවස්ථාවලදී ෙමතුමා කථා කළ ෙද්වල් අපට සන්සන්දනය 
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමා, 
නැත්නම් අපි අසා තිෙබන ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා මැතිතුමා වැනි 
අයෙග් කථා සමඟයි. ඒ හා සමානව ඒ කාලෙය් වෙම් 
ෙද්ශපාලනයට නායකත්වය ෙදමින්,  පක්ෂය ෙවනුෙවන් 
නිර්භීතව කටයුතු කරමින්, ෙම් රටට විශාල ෙසේවයක් කළ 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා පසු කාලෙය් තුන්වැනි වතාවටත් 
ෙම් රෙට් අගාමාත්යවරයා වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
කළා. එතුමා ඇමතිකම්  දැරුවා. එතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායක, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායක වශෙයන් වැඩ කළා.  

තරුණ මන්තීවරුන් හැටියට අපට එතුමා අවවාද දුන්නා. 
සංවාදශීලී වන හැටි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයකට එන ෙකොට 
ඒවාට අවශ්ය ලිපිෙගොනු කියවලා එන හැටි, තරුණ මන්තීවරුන් 
විවාදවලට සහභාගි ෙවන්න ෙපර කියවන්න පුරුදු ෙවන හැටි, ඒ 
සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පුස්තකාලය පාවිච්චි කළ යුතු ආකාරය 
යනාදී වශෙයන් සියලුම ෙද්වල් කියා ෙදමින් එතුමා අපට උදවු 
කළා; අපව උනන්දු කළා; ෙපළගැස්වුවා. ෙශේෂ්ඨ 
ෙද්ශපාලනඥයන් කම කමෙයන් ෙම් රටින් ඈත් වී ෙගන යන 
කාලයක ෙමතුමා වැනි කෘතහස්ථ ෙද්ශපාලන නායකෙයක් ගැන 
සටහන් කරලා ගුණකථනය කිරීම අෙප් ඊළඟ පරම්පරාව 
ෙවනුෙවන් කරන වගකීමක් සහ යුතුකමක් කියන එකයි අපි 
හිතන්ෙන්.      

අෙප් හිටපු අගමැතිතුමා හැටියට රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා මම දීර්ඝ කාලයක් ෙපෞද්ගලිකවත් දැන හඳුනා ෙගන 
හිටියා. අගමැතිවරයා වශෙයන් සිටින කාලෙය් එතුමා ජාතික 
පශ්නවලදී කටයුතු කළ ආකාරය මට මතකයි. යුද්ධෙය් අවසාන 
කාලෙය් එතුමා අගමැතිවරයා හැටියට ඉන්න ෙකොට කිව්ෙව් 
"සාමයත් යුද්ධයත් එකට කරන්න බැහැ.  තස්තවාදීන් කියලා 
හඳුනා ගත්තාට පස්ෙසේ, තස්තවාදීන් නම් තස්තවාදීන් එක්ක වැඩ 
කරන්න ඕනෑ  ඒ ආකාරයටයි. සමගාමීව එක සිරියහන් ගබඩාවට 
යන්න බැහැ. ෙමොකද, කවදාවත් ඒක ගැළෙපන්ෙන් නැහැ"යි 
කියන එකයි.  

ඍජුව ජාතික පශ්න ගැන කථා කිරීෙම් හැකියාව එතුමාට 
තිබුණා. එතුමාට රෙට් ජනතාව විශාල වශෙයන් දැනුවත් කරන්න 
පුළුවන් වුණා. හැම ෙකෙනක්ම එතුමාට ආදරය කළා; ගරු කළා. 
එතුමා බුද්ධ ශාසන ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය්ත් 
මහානායක ස්වාමීන්දයන් වහන්ෙසේලා ෙබොෙහොම ෙගෞරවයකින් 
එතුමාට ඇහුම්කන් දුන්නා. එතුමා මහනුවරට කැඳවලා සාකච්ඡා 
කරනෙකොට මහනායක ස්වාමීන්දයන් වහන්ෙසේලා  තමන් 
වහන්ෙසේලාෙග් අදහස් රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට කියනවා 
ෙවනුවට, බුද්ධ ශාසන ඇමතිතුමා හැටියට, ෙජ්යෂ්ඨ 
ෙද්ශපාලනඥෙයකු හැටියට යම් පශ්නයකදී රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිදුන්ෙග් අදහස ෙමොකක්ද, එතුමා දරන මතය 
ෙමොකක්ද කියලායි උන්වහන්ෙසේලා හැම තිස්ෙසේම බැලුෙව්. 
ෙමොකද, එච්චර වගකීමකින් රටට ආදරයක් ඇතිව, ෙද්ශීයත්වය 
මුල් කරෙගන කටයුතු කරන්න එතුමාට ශක්තියක් තිබුණා. එතුමා 
කළ සාකච්ඡා නිසා, ගත්ත මතවාදය නිසා බුද්ධ ශාසනෙය් සියලු 
ෙදනාටම එතුමා ෙකෙරහි ෙලොකු ආදරයක් විශ්වාසයක් තිබුණා.  

එතුමා සම්බන්ධෙයන් පුවත් පත්වල, මාධ්යය හරහා ලියැවුණු 
ලිපි, කවි ෙදස බැලුෙවොත්, මෑත යුගයකදී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු 
කිසිම අගමැතිවරෙයකු ෙමපමණ පැසසුමට ලක් වුෙණ් නැහැ 
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කියලායි මම හිතන්ෙන්. එතුමා ෙබොෙහොම නිහතමානී නායකෙයක් 
නිසායි, ෙමපමණ පැසසුමට ලක් වුෙණ්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙනොෙයකුත් අභිෙයෝගාත්මක අවස්ථාවලදීත්, ජාතික 
අවශ්යතාවන්හිදීත් රට ගැන ෙද්ශීය වශෙයන් හිතලා එතුමා 
කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම, ජාත්යන්තරය ෙවනුෙවන් කථා කරන්න 
පුළුවන් ෙහොඳ දැනුමක්, උගත්කමක්, භාෂාව පාලනය කිරීම සහ 
පරිහරණය කිරීෙම් හැකියාව එක්ක මුහුකුරා ගිය දැනුමක් තිබුණු 
නිසා හැම ෙකෙනක්ම එතුමාට ගරු කරන්න පුරුදු වුණා.  

මහජන එක්සත් ෙපරමුණ යටෙත් තරග කරලා 1960දී පසු 
ෙපළ මන්තීවරෙයකු වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා, පසුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එකතු වී 
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා හැටියටත් කටයුතු කළා. එතුමා ගම් 
මට්ටෙම්, බිම් මට්ටෙම් හැම තරාතිරමකම නැති බැරි අයත් එක්ක 
ෙබොෙහොම සරලව කථා කරලා, ඔවුන්ෙග් පශ්න ෙත්රුම් ෙගන 
වැඩ කළ නායකෙයක්.  

මට මතකයි, ෙබොෙහොම අඩු ආදායම් තිෙබන, අඩු පහසුකම් 
තිෙබන ෙබොරැල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් වනාතමුල්ල 
පෙද්ශෙය් රැස්වීමකට රත්නසිරි විකමනායක හිටපු අගමැතිතුමා 
ඇවිල්ලා එතුමා ආනන්ද විද්යාලයට ගිය හැටි, ධර්මපාල විද්යාලෙය් 
ගත කළ හැටි සහ වර්තමානෙය් ෙකොෙහොමද ආර්ථිකය ගළපා 
ගන්ෙන් කියලා ෙපොඩි ෙද්ශනයක් කළ හැටි. රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා ඒ ෙද්ශනය කරලා එතැනින් ගියාට පස්ෙසේ, 
ඒක අහෙගන හිටපු දහසකුත් ෙදනා ඒ පිළිබඳව දැක්වූ පතිචාරයන් 
දිහා බැලුවාම, ඔවුන් අපත් එක්ක කියපු ෙද් දිහා බැලුවාම 
වර්තමාන ෙද්ශපාලනෙය් ඉන්න අයට ඒ විධියට හැඩ ගැෙහන්න 
පුළුවන් කියලා මම නම් හිතන්ෙන් නැහැ.  

එතුමාෙග් අභාවය  පිළිබඳ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනා 
ෙවනුෙවන් අෙප් සෙහෝදර විදුර විකමනායක මැතිතුමාටත්, 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් දයාබර බිරිඳ ඇතුළු පවුෙල් 
සියලු ෙදනාටත් මෙග්ත්, අප සියලු ෙදනාෙග්ත් ෙශෝකය පකාශ 
කර සිටිනවා; ෙකොළඹ දිසාෙව් සහ බස්නාහිර පළාෙත් සියලුම 
ෙදනා ෙවනුෙවනුත් අපෙග් ෙශෝකය පකාශ කරන අතර, එතුමාට 
නිවන් සුව අත්ෙව්වා! කියලා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාටයි කථා 

කරන්න තිෙබන්ෙන්. ගරු සභානායකතුමනි, දිවා ආහාරය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු නැවැත්වීමට තවත් විනාඩි 4ක 
කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදනවා ද? නැත්නම්, 
අපි දැන් දිවා ආහාරය සඳහා සභාෙව් වැඩ කටයුතු නවත්වා, 
සභාෙව් කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීෙමන් පසුව ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will suspend the Sittings for lunch. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරලා දිවා 

ආහාරය සඳහා සභාෙව් වැඩ කටයුතු නවත්වමු. ඔබතුමා 
සභානායකතුමාට කියන්න එම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමාෙග් කතාව අවසාන වන ෙකත් සභාෙව් කටයුතු   

පවත්වා ෙගන යමු.    
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟ ද? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි ඒ විධියට කරමු. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will accommodate his request considering his 

seniority.  
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Thank you very much. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
It is a very nice approach.  

 
[අ.භා. 12.28] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීවරෙයක්, ඇමතිවරෙයක්, 

විපක්ෂ නායකවරෙයක්, අගමැතිවරෙයක් ආදී විවිධ තනතුරු 
ෙහොබවා අපට මහත් ආදර්ශයක්, ඒ වාෙග්ම මහත් ආස්වාදයක් 
ලබා දුන් චරිතයක් වූ හිටපු අගාමාත්ය ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමාෙග් අභාවය ගැන ෙශෝකය පළ කරන ෙමොෙහොෙත් 
පජාතන්තවාදී වාමාංශික ෙපරමුණ ෙවනුෙවනුත්, ඒ වාෙග්ම 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවනුත් එයට එකතු වීමට අවස්ථාවක් 
ලබා දීම ගැන මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

එතුමා බිතාන්යෙය් සිටි කාලෙය්දී ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය් ආභාසය 
වාෙග්ම ෙකොමියුනිස්ට් ව්යාපාරෙය්ත් ආභාසයක් ලැබූ ෙකෙනක්. 
ඒ නිසා එතුමාට යටත් විජිත විප්ලවය ගැනත්, ජාත්යන්තර 
සමාජවාදී විප්ලවය ගැනත්, ඒ විප්ලවයන්ෙග් අන්තර් සම්බන්ධය 
ගැනත් පත්යක්ෂ අවෙබෝධයක් තිබුණා. එෙසේ ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය් 
නියැෙලමින්, වාමාංශික බුද්ධිමතුන් අතර ගැවෙසමින්, ෙද්ශපාලන 
විද්යාෙව් හරයන් අවෙබෝධ කර ගනිමින් සිටි අවධිෙය් දී තමයි  
එතුමා වහාම ලංකාවට කැ  ෙඳව්ෙව්.  එතුමා එවිට නීතිය හදාරමිනුයි 
සිටිෙය්. එතුමා එෙසේ කැ  ෙඳව්ෙව්, එතුමාෙග් වැඩිමහල් 
ෙසොෙහොයුරාෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ඉතාම බරපතළ වූ නිසයි. ඉන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසුව එතුමාෙග් වැඩිමහල් ෙසොෙහොයුරා වූ මුනිදාස 
විකමනායකෙග් අකල් අභාවයත් සමඟ කවුරුත් ආදරෙයන් 
සලකපු ඒ නායකයාෙග් කනිෂ්ඨ සෙහෝදරයා හැටියට රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාට ඒ වගකීම් භාර වුණා. ඒ වගකීම් භාරවීමත් 
සමඟ එතුමාට එතුමාෙග් චින්තනෙය් අර්ථය ලංකාෙව් ෙද්ශපාලන 
භූමිෙය් පිහිටුවීම ෙකෙසේ කළ යුතුද කියන පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න 
සිදු වුණා. යටත් විජිත විප්ලවෙය් ෙකොටසක්  ලංකාව තුළත් ඉතුරු 
ෙවලා තිබුණා, ඉටු කිරීමට.  

එතුමා  පැමිණි කාලෙය්, 1956 වසෙරන් පසු කාලෙය්, ෙම් 
 රෙට් ෙලොකු ෙපරළියක් සිදු ෙවමින් තිබුණා. එයින් එතුමා මහත් 
ආස්වාදයක් ලැබුවා. එෙහත් තවත් ෙකොටසක් ඉතුරු වී තිබුණා. ෙම් 
රෙට් ඉතිරිව තිබූ විෙද්ශික කඳවුරු ඉවත් කරගනු ලැබුවා. එෙහත් 
එෙතකුදු ෙම් රෙට් රාජ්ය නායකත්වය බිතාන්යෙය් කිරීටයට 
අයිතිව තිබුණා. ඒ නිසා එතුමා බිතාන්යෙය් සිටි කාලෙය්දී ඉෙගන 
ගත් යටත් විජිත විප්ලවය පිළිබඳ පාඩම භාවිතයට ගත යුතු කාලය 
එය බව එතුමා අවෙබෝධ කර ගත්තා. ඒ නිසා එතුමා මහජන 
එක්සත් ෙපරමුණ සමඟ එකතු වී 1960 මාර්තු මැතිවරණයට තරග 
කිරීමට තීරණය කළා. එතුමා ෙත්රී පත් වුණු ඒ ෙවලාව ෙබොෙහොම 
අමාරු ෙවලාවක්. ඒ ඡන්දෙය්දී හැම පක්ෂයක්ම එකිෙනකා සමඟ 
ගැටුණා. ඒ ෙවලාෙව් වාමාංශික පක්ෂත් ඔවුෙනොවුන් අතර ෙවන 
ෙවනම ගැටුණා. එබඳු අවස්ථාවක ෙහොරණ ආසනෙයන් එතුමා 
ෙත්රී පත් වුණා.  

එතුමාෙග් වැඩිමහල් සෙහෝදරයා ඒ වන විට ඉටු කර තිබුණු 
විශාල ෙද්ශපාලන ෙමෙහවර නිසා ඒක රාශී වූ ජන බලයත්, ඒ 
පවුල්වලට තිබුණා වූ උරුමය හා ඒ නිසා තිබුණු ජන පදනමත් 
ෙහේතු කරෙගන එතුමාට එදා ජයගහණය කරන්න පුළුවන් වුණා. 
නමුත් එතුමා ගත්තා වූ ඒ පියවෙර් ඊළඟ ගැටලුවට එතුමා මුහුණ 
දුන්නා. මාර්තු මාසෙය්දී පත් වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂය මූලික වූ 
ආණ්ඩුවට මහජන එක්සත් ෙපරමුණ ඇතුළත් වීෙම් පශ්නය 
පිළිබඳව එතුමාට තීරණයක් ගන්න වුණා. තමන් ඉෙගන ගත්තා වූ 
ෙද්ශපාලනයත්, තමන් අවෙබෝධ කරගත් ෙද්ශපාලනයත් අනුව 
එතුමා තීරණය කළා, යූඑන්පී නායකත්වෙයන් තිබුණු ආණ්ඩුවට 
එකතු ෙනොෙවන්න. එය එතුමාෙග් ජීවිතයට මඟ ෙපන්වූ එක්තරා 
ආෙලෝක ධාරාවක් වුණා.  ෙද්ශපාලනෙය් නිවැරදි මාවත 
ෙතෝරාගැනීමට,  එක්සත් ජාතික පක්ෂයට විරුද්ධ වීමත්, එතුමාට 
ලැබුණා වූ අත් දැකීමත්, එතුමා ලබා ගත් අව ෙබෝධයත් එතුමාට 
උපකාරයක් වුණා. ඒ නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අර්බුද ඇති 
වුණු ෙව්ලාවන්හිදී එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකෙයක් 
හැටියට වම් ඉවුරට අඩිය තබා ෙගන එම අර්බුදවලට මුහුණ 
දුන්නා. එම නිවැරදිභාවය නිසා එතුමා පසුව දිගින් දිගටම ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් පධාන ෙපෙළේ නායකත්වයක් ලැබීමට සුදුසුකම් 
ලබා කටයුතු කළා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ජනාධිපති වූ 
අවස්ථාව -එතුමා අගමැති වූ අවස්ථාව - එතුමිය ෙගන ගිය පතිගාමී 
ආර්ථික පතිසංස්කරණ පිළිබඳව විශාල කම්පන ඇති ෙවමින් 
තිබුණු ෙව්ලාවක්. එදා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය තුළ ඒ 
කම්පන අතරයි අෙප් ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ජීවත් 
වුෙණ්.  

වතු ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් කියාදාමය ආරම්භ කෙළේ, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ඉන් පසුව එම කියාදාමය තවත් දික් 
ගස්සා තවත් අවුරුදු පනහකට වතු ෙපෞද්ගලීකරණෙයහි රැඳවීමට 
ජනාධිපතිතුමිය ඒ ෙව්ලාෙව් ගත් තීරණය කියාවට නැඟීෙම් විශාල 
අසීරු කාරණාවට මුහුණ දුන්ෙන් ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමායි. මම හිතන හැටියට, එය තමයි එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිත කාලෙය් අඳුරු සමය; එතුමා හිතින් දුක් විඳපු කාලය. නමුත් 

එතුමාට නැවතත් ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා යටෙත් අගමැති 
ධුරය ලබා ගන්න හැකි වුණා. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් රාජ්ය සම්පත් ෙපෞද්ගලීකරණය ෙනොකිරීෙම් තීරණයක් 
ගනු ලැබීමත්, ෙපෞද්ගලීකරණය කරනු ලැබූ යම් යම් ෙද්පළ 
නැවත රජයට ෙගන ජනතාවට අත්පත් කර දීමත් පතිපත්තියක් 
හැටියට ගනු ලැබූ තීරණයත් නිසා ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජෙය් 
අගමැතිවරයා හැටියට පුනර්ජීවනයක් ලැබුවාය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. ඒ බව එතුමාත් සමඟ අපට තිබුණා වූ සම්බන්ධතා තුළින් 
අපි දැක්කා; එම අවධිවල සිදු වුණු ෙවනස්වීම් අපි දැක්කා.  

එතුමා අවධි තුනක් හරහා ගමන් කළා. එතුමාෙග් චරිතය එක් 
අවස්ථාවක 1956 ෙපරළියත් සමඟ යටත්විජිත විප්ලවෙය් ඉදිරි 
මාවත හැටියට 1970 කරා ආවා. ඉන් පසුව චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනියෙග් පාලන සමෙය් - එය විශාල ආපසු ගමනකට ෙහේතු වූ 
කාලයක්.- 1977න් ආරම්භ වුණු ඒ නිෙයෝ-ලිබරල්වාදී 
පතිසංස්කරණවල පතිගාමීත්වෙය් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළත්, එය 
වැළඳ ගත් චන්දිකා මැතිනියෙග් පාලන කාලෙය් අගමැති හැටියට 
විඳින්නට, මුහුණ ෙදන්නට වුණු ඒ අසීරුතාවලදී තමන්ෙග් හෘදය 
සාක්ෂියට සම්පූර්ණෙයන්ම පටහැනි වූ කියාදාමයක නිරත 
ෙවන්නටත් සිද්ධ වුණු කාලයක් පවා එතුමාට තිබුණා.  

ෙද්ශපාලනෙය් එකම අර්ථය විධියට එතුමා දැක්ෙක් 
ෙද්ශෙපේමීත්වයයි; ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර සන්දර්භය තුළ අපි 
නවීනත්වයකට යා යුතු ගමනයි. ෙම් සියල්ලම එතුමා එකින් එකට 
සම්බන්ධව දැක්කා. ඒ නිසා එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය හැටියට 
එතුමා ෙතෝරාගත්ෙත් ජනතාවාදී ජාතික සංවර්ධනෙය් මාවත බව 
එතුමාෙග් භාවිතෙයන් ෙමන්ම එතුමාෙග් භාෂණෙයන් පවා අපි 
දැක්කා. ඉතාම චතුර වාග් ශිල්පයක්, හැකියාවක් ඇති ෙකෙනක් 
හැටියට එතුමා ෙබොෙහෝ තරුණ මන්තීවරුන්ට ආදර්ශයක් 
වාෙග්ම, ආස්වාදයක් ලබා දුන්නා. එතුමාෙග් කීර්තිමත් 
ෙද්ශපාලන ජීවිතය හැම දාම අපට ආදර්ශයක් ෙගන දුන්නා. මහ 
ෙපොෙළොවට ෙකළින්ම සම්බන්ධ වුණු ජන ජීවිතෙය් සාමාන්ය ජන 
හුරුව, ජන ෛශලිය එතුමාෙග් කියාකාරීත්වයට, එතුමාෙග් චාම් 
බවට, එතුමාෙග් සරල ජීවිතයට එතුමා එකතු කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ප්ෙල්ෙටෝ නම් දාර්ශනිකයා කියපු 
වාක්යයක් තිබුණා. ඔහුෙග් චින්තනය අනුව ජන නායකයන් 
නිරන්තරෙයන්ම වස්තු ෙනොමැති, ව්යාපාර සම්බන්ධකම් ෙනොමැති 
අය විය යුතුයි. ඒ තමයි රාජ්ය පාලකයා පිළිබඳව ප්ෙල්ෙටෝ තුළ 
තිබුණු අදහස. අෙප් ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා වස්තුවකට 
උරුමකම් ඇතුව ෙද්ශපාලනයට පැමිණි ෙකෙනක්. එම වස්තුව 
කමෙයන් හීන වී ගියා. ඔහු ව්යාපාරික ෙලෝකයක් ෙහෝ වස්තු 
සම්භාරයක් ෙගොඩ නැඟීෙමහිලා කිසියම් ෙලස ෙහෝ නැඹුරු ෙනොවූ 
නායකෙයක් හැටියට අපට තවත් ආදර්ශයක් දී තිෙබනවා. අ ෙප් 
පැරණි පරම්පරාෙව් නායකයන් සතුව තිබුණු එම ගුණය එතුමා 
තුළින් අලුත් පරම්පරාවට ලබා දී තිෙබනවාය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් අදහස් පළ 
කළ අෙප් නායකයන්ෙග් අදහස් සමඟ අපි එකතු ෙවමින්, ගරු 
රත්නසිරි විකමනායක මහතාෙග් අභාවය සම්බන්ධෙයන් 
ආදරණීය බිරිඳ වූ විකමනායක මහත්මියටත්, දරුවන් තිෙදනාටත් 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපෙග් පක්ෂෙය් සංෙව්ගය පළ කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අප සමඟ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරන, 
එතුමාෙග් ආදර්ශය අනුව ජීවත් ෙවන්නට, ෙද්ශපාලනෙය් 
නියැෙලන්නට තීන්දු කර අප සමඟ ඉන්න, අෙප් ගරු විදුර 
විකමනායක මැතිතුමාට පියාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් අපෙග් 
පක්ෂෙය්ත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්ත් සංෙව්ගය ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
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පළ කරමින්, රත්නසිරි විකමනායක චරිතයට අෙප් ෙගෞරවනීය 
පණාමය හා නමස්කාරය ෙව්වා! කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්තුතියි.  
 
ෙමම අවස්ථාෙව්දී දිවා ආහාරය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

කටයුතු පස් වරු 1.30 දක්වා අත් හිටුවනවා. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.30ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்   பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .   

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු ගාමිණි විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා. 

 
[අ.භා. 1.30] 

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, රයිගම්ෙකෝරෙළේ විකම පෑ නායකයා 

තමයි, අභාවපාප්ත ගරු රත්නසිරි විකමනායක අෙප් හිටපු 
අගාමාත්යතුමා. එතුමාෙග් ධුරාවලිය බලන ෙකොට, එතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට සභාවලත් විවිධ 
තනතුරු දරලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් 
ධුරාවලිෙයන් මම ඉතාම කැමැති ෙවන්ෙන්, එතුමා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයා හැටියට කටයුතු කළ කාලය. 
ෙමවැනි වකවානුවක් තමයි එදාත් තිබුෙණ්.  

අපි ෙදකට ෙබදිලා, අෙප් පක්ෂය දිගින් දිගටම පරාජය ෙවලා, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අනාගතයක් නැති තරමටම පත් ෙවලායි 
තිබුෙණ්. ඒ ෙවලාෙව් අෙප් පක්ෂ කාර්යාලයත් අපට අහිමි වුණාම, 
අපට මතකයි ෙල්කම්වරයා හැටියට රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා කැම්බල් පාර්ක් එක ඉස්සරහා සුමතිපාල 
මැතිතුමන්ලාෙග් නිවසක් -ධර්මසිරි මහත්මයාලාෙග් නිවසක්- 
කුලියට අරෙගන -කුලියට අරෙගන කිව්වාට, කුලියක් ෙගව්ෙව් 
නැහැ. නිකම් දුන්ෙන්- එදා පක්ෂ කාර්යාලය පිහිටුවලා, එතුමා ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා කරන්න ඉතාම එඩිතරව, අවංකව 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියත්, විජය කුමාරණතුංගත්, 
චන්දිකා මැතිනියත් සමඟ ඒ මහා ෙද්ශපාලන ව්යාපාරය, ඒ 
වාෙග්ම බලය ලබා ගැනීෙම් ෙද්ශපාලන ව්යාපාරය කියාත්මක 
කළා. ඒ කියාත්මක වීම තුළ, එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා, 
චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය ජනාධිපතිනිය හැටියට පත් කර 
ගන්න; සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අගාමාත්යවරිය 
හැටියට පත් කර ගන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමාටත් 
අගාමාත්ය ධුරය දරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ අවස්ථාෙව් අපි 
දැක්ක ෙදයක් තිබුණා. ඒ තමයි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනිය ජනාධිපතිනිය හැටියට කටයුතු කරද්දී 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා අගාමාත්ය ධුරය දැරුවත්, එතුමා 
කිසිම දවසක ඇත්ත කියන්න බිය වුෙණ් නැහැ.  

එතුමා ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාව ෙවනුෙවන්, ෙගොවියා, 
කම්කරුවා, වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා. එතුමා 
දැරූ ඇමතිකම්වලින් මම වඩාත් කැමැති අමාත්ය ධුර තිෙබනවා. 
එම අමාත්ය ධුර දරද්දී එතුමා පබල විප්ලවයක් කළා, ගරු 
කථානායකතුමනි. මම ඒ ගැන කියන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් යැපුම් 
ආර්ථිකය මත පදනම් වූ කෘෂි කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වන බහුතර 
ජනතාව ෙත්, ෙපොල්, රබර්, කුරුඳු, ෙකොෙකෝවා සහ ගම්මිරිස් ආදී 
වගාවන්වලින් තමයි ඔවුන්ෙග් ජීවිතය සරි කර ගන්ෙන්. එවැනි 
ජනතාව දිහා බලලා, එම කර්මාන්ත නඟා සිටුවන්න එතුමා 
කටයුතු කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම රබර් කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න එතුමා 
කටයුතු කළා. රබර් කර්මාන්තයට අවශ්ය තාක්ෂණික ෙමවලම් 
ලබා දීෙම් කටයුත්ත ඈත එපිට ෙමොනරාගල වාෙග් 
දිස්තික්කවලින් ආරම්භ කර, ඉතාම ඉක්මනින් මුළු රට පුරා 
ව්යාප්ත කරවීමට එතුමා කටයුතු කළා. රබර් කර්මාන්තය විතරක් 
ෙනොෙවයි. කුඩා ෙත් වතු හිමියන් නඟා සිටුවන්න එතුමා ෙත් 
ශක්ති ව්යාපාරය ඇති කළා. ඒ වාෙග්ම ෙපොල් කර්මාන්තය නඟා 
සිටුවන්නත් එතුමා කටයුතු කළා.  

එතුමා ෙපොල් කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් "කප්රුක් සමිති" 
හැදුවා. ෙත් කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් "ෙත් ශක්ති" ව්යාපාරය 
ආරම්භ කරලා, සුද්දාෙග් කාලෙය් වැහිලා තිබුණු ෙත් කම්හල් -
ෙත් ෆැක්ටරි- නැවත විවෘත කළා. කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන 
අධිකාරිය සමඟ එකතු ෙවලා ඒ ෙත් වතු නැවත ආරම්භ කරලා, 
කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ෙග් ෙකොටස් එකතු කරලා ඒ ෙකොටස් 
මුදල්වලින් ඒවා නඩත්තු කර එදා ඒවා ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් 
කර කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ලාභ ලබා දුන්නා. මුළු කුටුම්භයක් -
පවුලක්- එකතු ෙවලා කුඩා බිම් කඩ සශීක කරෙගන, එයින් 
ලැෙබන ආදායෙමන් ජීවත් ෙවන කුඩා ෙත් වතු හිමියා, ෙපොල් වතු 
හිමියා, රබර් වතු හිමියා ආරක්ෂා කරලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරන්න එතුමා කටයුතු කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පහළම ඉන්න රාජ්ය නිලධාරියා තමයි 
ගාම නිලධාරියා. රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා රාජ්ය පරිපාලන 
ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරද්දී ගාම නිලධාරින්ට යතුරු 
පැදියක්, කාර්යාලයක් සහ නිල ඇඳුමක් ලබා ෙදන්න මැදිහත් 
වුණා; කියා කළා. එම නිසා ෙම් රෙට් සාමාන්ය පන්තිෙය් 
ජනතාවට විශිෂ්ට ෙසේවාවක්  කරන්න එතුමාට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. එතුමා සැබෑවටම නිර්ව්යාජ, අවංක, නිහතමානී 
ෙද්ශපාලන නායකෙයක්. 

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ගැන කථා කරන ෙමම 
අවස්ථාෙව්දී එතුමාෙග් දයාබර පුත රත්නය ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කිරීම ගැන මා සතුටු වනවා. ගරු විදුර විකමනායක 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට පමණක් ෙනොෙවයි, අපටත්, අනාගතෙය් 
බිහිෙවන ෙද්ශපාලනඥයන්ටත් අෙප් හිටපු අගමැති රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් ජීවන චරිතාපදානෙයන් ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් ලබා ගැනීමට තිෙබනවා කියන එක මා විශ්වාස කරනවා. 
එතුමා වනජීවී ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. එතුමා සතා-
සිව්පාවාට ආදරය කළා. ඒ වාෙග්ම වනජීවී කලාප, වෙනෝද්යාන, 
ෙපේරණ කලාප ආරක්ෂා කරන්න එතුමා පබල ෙලස මැදිහත් වුණා. 
ඒ වාෙග්ම සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්න, සංචාරක බංගලා 
අලුත්වැඩියා කර නව සංචාරක බංගලා ඉදි කිරීමට පවා 
නිර්මාණශීලීව මැදිහත් වුණු ඇමතිවරෙයක් හැටියට මම එතුමාව 
දකිනවා.  

ගරු  කථානායකතුමනි, ඉතිහාසය ගැනත් මම මතක් කරන්න 
ඕනෑ. 1979 වසර වන විට අෙප් පක්ෂය ෙකොච්චර වැටී තිබුණාද 
කියලා කියන්න මම එක කාරණයක් කියන්නම්. අවිස්සාෙව්ල්ල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නගර සභාවට මම අෙප්ක්ෂකෙයක් හැටියට ඉල්ලුවා. ඒ කාලෙය්ම 
තමයි මට ඡන්ද බලය  ලැබුෙණ්. ඒ කාලෙය් අපට අෙප්ක්ෂකයන් 
නැතිව මමයි, තාත්තයි ෙදන්නම මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. 
ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ෙමොන තනතුරු දැරුවත් 
පක්ෂය පහළට වැටුණු ෙවලාෙව් පහළට බැහැලා පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් පහළ තිෙබන සුළු තනතු රට පවා තරග කරන්නට මැළි 
වුෙණ් නැහැ; පසුබට වුෙණ් නැහැ. එතුමාට එෙහම ෙලොකු 
මාන්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා රයිගම් ෙකෝරළෙය් ෙහොරණ නගර 
සභාවට එතුමා අෙප්ක්ෂකෙයක් හැටියට ඉදිරිපත් වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවැනි අනුපාත ඡන්ද කමය යටෙත් 
අවිස්සාෙව්ල්ල නගර සභාවට අෙප්ක්ෂකෙයක් හැටියට මම 
ඉදිරිපත් වුණා. එතුමාෙග්ත්, අෙප්ත් නම් එක ලැයිස්තුෙව් තමයි 
දාලා තිබුෙණ්. අෙප් නම් තිබුෙණ් පහළින්. අෙප් තාත්තා දිනුවා. 
එතුමායි, මමයි ෙදන්නාම පැරදුණා. එදා එතුමාෙග් තිබුණු 
නිහතමානීභාවයත්, පක්ෂයට  තිබුණු ආදරය හා ෙගෞරවය නිසාත් 
ෙම් පක්ෂය නැවත නඟාසිටුවිය යුතුයි කියලා අභීතව පක්ෂෙය් 
ෙල්කම්වරයා විධියට එතුමා කටයුතු කළා. එතුමා ෙකොබ්බෑකඩුව 
මැතිතුමාෙග් ජයගහණය ෙවනුෙවනුත් විශාල කැපකිරීමක් කළා. 
නමුත්, අවාසනාවකට එම ජයගහණය අපට හිමි කර ගන්න බැරි 
වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙකෙසේ නමුත්, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතෙයන් ගත හැකි ආදර්ශ අපට තිෙබනවා. මට මතකයි, මහ 
මැතිවරණයකදී විදුර විකමනායක මැතිතුමායි, එතුමාෙග් පියායි 
ෙදන්නාම එක ලැයිස්තුෙව් එක දිස්තික්කෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වුණු හැටි. විදුර විකමනායක මැතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් පියා පළමුවැනි තැනට මනාප ඡන්ද හිමි කරෙගන 
ජයගහණය කළා. නමුත්, ඔබතුමාට එදා පරාජය ෙවන්න සිද්ධ 
වුණා. නමුත්, පියා හැටියට එතුමා ඒ මැතිවරණයට තරග කළත් 
තමන් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක නායකෙයක් වුණත් වැරදි විධියට 
තමන්ෙග් පුතාට උදවු කෙළේ නැහැ. ඒ මහඟු ආදර්ශය එතුමා දීලා 
තිබුණා. ෙද්ශපාලන නායකෙයකුට ඉතාම උචිත සහ ගත යුතු 
ඉතාම ෙහොඳ ආදර්ශයක් තමයි එතුමා එයින් ෙපන්නුෙව්. නමුත්, 
පසු කාලයක ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. අදත් ඔබතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරනවා. අපි අද රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා ගැන කථා කරන්ෙන් ඉතාමත්ම 
ෙගෞරවෙයන්. එතුමා ගැන අපි සිහිපත් කරන්ෙන් ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙශේෂ්ඨ නායකයා සඳහටම අප 
අතරින් ෙවන් වුණා. මට එතුමාෙග් අවමගුල් උත්සවයට සහභාගී 
ෙවන්න බැරි වුෙණ්, මම විෙද්ශගත ෙවලා සිටි නිසායි. මම ෙශෝක 
පණිවිඩයක් ඔබතුමාට ලැෙබන්න සැලැස්වූවා. ගරු විදුර 
විකමනායක මැතිතුමනි, රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ගිය අඩි 
පාෙර් ඔබතුමාත් ගමන් කරයි කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා; අපි 
පතනවා; අපි හිතනවා. එදා ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟි කරන්න, එක්තැන් කරන්න පක්ෂ 
නායකයා සමඟ එක වහළක් යට ඉඳෙගන ඒ කරපු අරගළෙය් 
ෙශේෂ්ඨ ඉතිහාසෙය් මතක සටහන් ඔෙබ් හදවෙත් රැඳිලා ඇති 
කියලා අපි හිතනවා.  

ඒ මතක සටහන් අනුව ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමාත් කියා කරයි කියා 
මා විශ්වාස කරනවා. අද අපි ෙදපැත්තක වාඩි ෙවලා හිටියත්, ෙම් 
පක්ෂය අනාගත පරපුරට දායාද කරන්න; ෙම් රෙට් තරුණ 
තරුණියන්ට ෙම් ෙද්ශපාලන පක්ෂය දායාද කරන්න ඔබතුමන්ට 
සහ අපට වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ අෙප් ෙශේෂ්ඨ නායක නායිකාවන් 
ගත්ත තීන්දු - තීරණවල ඉඳෙගන ඒ කියාව ඉටු කරයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් ගරු සභාෙව්, 
ෙම් අවස්ථාෙව් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සිටිය යුතුමයි. ෙම් ෙශෝක 
පකාශ ෙයෝජනාව තවදුරටත් පවත්වා ෙගන යාමට එතුමා 
ඉල්ලීමක් කර ඇති කියා මම විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සඳහා අප එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
එෙහමයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් ෙගෞරවය අපි එතුමාට පුද කරනවා.   
එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් අෙප් ෙශෝකය, අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙශෝකය අෙප් විදුර 
විකමනායක මැතිතුමාට, රත්නසිරි විකමනායක මැතිනියට, එම දූ 
දරුවන්ට පුද කරනවා. එෙසේම, නිල ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙශෝකය නැවත වරක් ඔබතුමන් ෙවත පකාශ කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ෙවල්ලස්ස ජනතාවෙග්ත්, මෙග් පවුෙල්ත් ෙශෝකය අෙප් 
දයාබර විදුර විකමනායක මන්තීතුමාට, රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිනියට, එම දූ දරුවන්ට පුද කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
එය ඔවුන් ෙවත දන්වා යවන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.  

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ෙම් රට ෙවනුෙවන් කළ 
ෙසේවාව නැවත කරන්නට, අපි අතර ඉපදිලා එම ෙසේවය නැවතත් 
ෙම් රටට කරන්න එතුමාට වාසනාව ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා 
කරනවා. 

 අවසාන වශෙයන්, එතුමාට ෙදව් මිනිස් සැප ෙකළවර අමාමහ 
නිවන් සුව අත් ෙව්වා කියා අපි පාර්ථනා කරනවා. 

 
[අ.භා. 1.40] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යතන ශී ලාංකීය ඉතිහාසෙය්, 

රයිගම් පුරවරෙය් අභිමානය වූ, දිවංගත රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමාෙග් ෙශෝක ෙයෝජනාවට එකතු ෙවන්නට මටත් 
අවස්ථාවක් ලබාදීම පිළිබඳ ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

තරුණ කාලෙය් රත්නසිරි විකමනායක මැතිඳුන් ෙහේවාගම් 
ෙකෝරළෙය්, කැලණි මිටියාවෙත්, අධිරාජ්ය විෙරෝධී අරගළෙයන් 
පන්නරය ලැබූ නායකෙයක්. ඒ නිසා එතුමා ජාතික නිදහස් 
අරගළය ෙවනුෙවන් එංගලන්තයට ෙගොස ්අධිනීතිඥවරෙයක්වීමට 
ඉෙගනුම ලැබුවා. එවකට ෙද්ශීය විමුක්ති අරගළය ෙවනුෙවන් 
එතුමා පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සමඟ එකතු වුණා. පිලිප් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අධිරාජ්ය විෙරෝධී අරගළයට එකතු කළ 
එතුමාෙග් තරුණ ශක්තිෙය් පන්නරය තමයි එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
ගමෙන් ආරම්භය ෙලසත්, එතුමාෙග් සිතුම් පැතුම්, ආකල්ප, ජන 
වහර, ධර්ම සහ හැඩගැස්වීෙම් සාධකය ෙලසත් අපි දකින්ෙන්. 
ඉඩකඩම්, යාන වාහන, වස්තුව සහිතව ඉපදිලා, ඒ සියල්ල ෙපොදු 
ජනයා ෙවනුෙවන් ඉතාම නිර්ව්යාජ ෙලස දායාද කළ ආදර්ශවත් 
ලාංකීය ෙද්ශපාලන නායකෙයක් ෙලසයි රත්නසිරි විකමනායක 
චරිතය අෙප් ෙද්ශපාලන කථා ෙපොතට එකතු ෙවන්ෙන්. එතුමාෙග් 
තිබුණු වත්කම්, ෙද්ෙපොළ ෙද්ශපාලනය නිසා වැඩි වුණාය කියලා 
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ෙමෙතක් වාර්තා ෙවලා නැහැ. එතුමාෙග් වත්කම්, ෙද්ෙපොළ 
ෙනොසලකා හැරලා, එතුමාෙග් වත්කම් හා ෙද්ෙපොළ ෙලස ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් වස්තුව වැඩි කිරීම සඳහා, ජනතාවෙග් ෙද්ෙපොළ, 
වත්කම්වල අගය වැඩි කිරීම සඳහා ස්වකීය ශක්තිය කැප කළ ජන 
නායකෙයක් තමයි එතුමා. එතුමා කවර තනතුරක් දැරුවත්, ඒ 
තනතුර එතුමාට ආභරණයක් ෙනොවුණු අතර එතුමා තනතුරට 
ආභරණයක් වන ආකාරයට සියලු වගකීම් දැරුවා.  

විෙශේෂෙයන් එතුමා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යවරයා ෙලස 
කටයුතු කළ කාලය තුළදී කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිය 
මඟින් ෙත් ෙනොවැෙවන පෙද්ශවල ෙත් වගාව ව්යාප්ත කිරීමටත්, 
රබර් වවන්න බැරි ෙමොනරාගල දිස්තික්කය වැනි වැඩි වියළි 
කාලගුණයක් තිෙබන පෙද්ශවලට ඒ වැවිලි කර්මාන්තය ෙගන 
යෑමටත් කටයුතු කළා. එතුමා කුමන විෂය ක්ෙෂේතයක් භාර 
ගත්තත් ඉතාම ෙහොඳ දැක්මක් සහිත ඇමතිවරයකු ෙලස ඒ විෂය 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳව පැහැදිලි දැක්මක් තිබුණා. එතුමාෙග් ඒ දැක්ම 
අනුව ඒ ආයතන ෙමෙහයවන්න අපූරු හැකියාවක් තිබුණා.  

ෙද්ශපාලන කථිකයන් අතර රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
තමයි, ඉතා දීර්ඝව කළ යුතු විස්තරයක් වඩාත්ම සංක්ෂිප්තව නිම 
කරන්න පුළුවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මා දැක්ක චතුරම කථිකයා. 
එතුමාෙගන් අපි ඒ ආදර්ශය ගන්න ඕනෑ. එතුමා ඉතා ෙකටිෙයන් 
ඒ කථාව හමාර කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත්, අපිත් 
සියලු ෙදනා පිළිගන්නවා, නිදහසින් පස්ෙසේ පුරා වර්ෂ 30ක් අෙප් 
රෙට් මුහුදු ෙවරෙළන් 2/3ක්, මහ ෙපොෙළොෙවන් 1/3ක් ෙවනම 
රටක් ෙලස කඩා ගැනීම සඳහා ෙනොනවතින තස්තවාදි අරගළයක් 
තිබුණු බව. පසුගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ඉන් පිටතත් තිබුණු පධානම ජාතික 
ගැටලුව තමයි, රට කැෙඩන්ෙන් නැතුව, රට ෙබදන්ෙන් නැතුව, 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් කියන සියලු මිනිසුන්ට කැමැති 
තැනක ජීවත් වන්න හා ජීවෙනෝපාය සලසා ගන්න පුළුවන්, මර 
බිය නැති රටක් ෙගොඩ නැඟීෙම් ගැටලුව. ඒ සඳහා තමයි සෑම 
ආණ්ඩුවක්ම උත්සාහ කෙළේ. ඒ සඳහා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා කටයුතු කළා.  තස්තවාදය පරාජය කරන්න ෙනොහැකි 
නිසා අවසානෙය්දී එතුමා ෙම් කටයුත්ත ඉන්දියාවට භාර දුන්නා. ඒ 
අවස්ථාෙව් රජිව් ගාන්ධි අගමැතිතුමා ලංකාවට ඇවිල්ලා, රයිෆල් 
භටයකින් පහර  කෑමකටත් ලක්ෙවලා ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම 
අත්සන් කළා. එෙසේ ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කළත් පභාකරන් 
ඉවර කරන්න බැරි වුණා. එහි පතිඵලයක් හැටියට ඉන්දියාෙව්දී 
රජිව් ගාන්ධි කුඩු කරලා මරා දැම්මා.  

ඊට පස්ෙසේ රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා තස්තවාදය 
අවසන් කරන්න උත්සාහ කළා; ආමර් වීදිෙය්දී එතුමාත් කුඩු 
කරලා මරා දැම්මා. ඉන් අනතුරුව චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනිය ඒ සඳහා උත්සාහ කළා; එතුමියෙග් ඇසකුත් 
අහිමි කරෙගන ඒ කටයුත්ත අඩපණ වුණා. ඊට පස්ෙසේ රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා උත්සාහ කළා; එතුමාෙග් ආණ්ඩුව නැති 
වුණා. අවසානෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට තමයි එක 
එක රාජ්ය නායකයන් විසින් අවසාන වගකීම ඉතුරු කෙළේ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත්, ෙම් රටට ආදරය කරන 
අනික් සියලු නායකවරුත් එකතු ෙවලා තස්තවාදය පරාජය කිරීම 
සඳහා ජාතික නිදහස් අරගළයට උරෙදන අවස්ථාෙව්දී මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් අගාමාත්යතුමා ෙලස කටයුතු කෙළේ 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමායි. ඒ නිසා එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතෙය්දී රටට ණය නැති, රට එතුමාට ණය වන භූමිකාව 

නිරූපණය කෙළේ, මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් අගාමාත්ය ධුරය 
දැරීෙමන් කියලා මා විශ්වාස කරනවා. මක් නිසාද යත්, සෑම 
සතියකටම වරක් ආරක්ෂක සභාව රැස්වන අවස්ථාෙව්දී 
ජනාධිපතිතුමා සමඟ එකම එක කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
සාමාජිකයායි වාඩි වන්ෙන්. ඒ, අගාමාත්යතුමා වශෙයන් රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමායි. ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත්යතුමාත්, 
තිවිධ හමුදාපතිවරු සහ ආරක්ෂක පධානීන් පමණක් ජාතිෙය් 
ඉරණම පිළිබඳ තීන්දු තීරණ ගන්න ෙකොට, ඒ තීන්දු තීරණ 
නිවැරැදිව ගැනීෙම් ෙගෞරවය නිසා තමයි අද සමස්ත ලංකාෙව් 
සියලු මිනිසුන් බිෙයන් හා සැකෙයන් ෙතොරව ජීවත් වන්ෙන්. 
සමස්ත ලාංකීය ජනතාවට අභය දානය ලබා දීෙම් පින්කෙම් 
පධානම ෙකොටස්කරුවකු ෙලස තමයි රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමාට නිවන් දකින්න පමාණවත් පිනක් ඇති වන්ෙන්. 
ෙමොකද, අපි විශ්වාස කරනවා, මරණයට කැප වුණු හරකකු ඒ 
මරණෙයන් නිදහස් කළාම සියලු අපල උපදව දුරු වනවාය 
කියලා. 

අපි සියලු ෙදනා තස්තවාදය තිෙබන අවධිෙය් මරණයට කැප 
ෙවලායි හිටිෙය්. සිංහල, ෙදමළ සහ මුස්ලිම් ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
සියලුෙදනාට තිබුණු භය, මරණ භයයි. ෙබෝම්බකරුවකුට හසු 
ෙවලා ෙකෝච්චිෙය්දී, බස් එෙක්දී, මහ පාෙර්දී, pavement එෙක්දී, 
කවදා ෙකොතැනදී ෙකොයි ෙවලාෙව් මැෙරනවාද කියන එක පිළිබඳ 
විශ්වාසයක් එදා තිබු ෙණ් නැහැ. ඒ නිසා සමස්ත ජාතියට 
අභයදානය ලබා දීම සඳහා ජීවිත පරිත්යාගෙයන් අභීතව ඉදිරිපත් 
වුණු අගාමාත්යවරයා ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමායි. 
ෙමොකද, කවුරු ෙහෝ පධාන චරිතයක් බිම දමා ගන්නයි එල්ටීටීඊ 
එක බැලුෙව්. එක්ෙකෝ මහින්ද රාජපක්ෂ, එක්ෙකෝ ආරක්ෂක 
ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ, එෙහම නැත්නම් අගාමාත්ය 
රත්නසිරි විකමනායක, එෙහමත් නැත්නම් කැබිනට් ඇමතිවරු. 
අමාත්ය ධුරය දරන කාලෙය් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත් 
පිළියන්දල ඉඳන් එනෙකොට ඒ පහාරයක් එල්ල කළා. ෙජයරාජ් 
පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමා එවැනි පහාරයකින් මිය ගියා. 
එතෙකොට, අගාමාත්යතුමාට තිබුණු තර්ජනය ඊට වඩා වැඩියි. ඒ 
තර්ජන ගර්ජන කිසිම ෙදයක් තකන්ෙන් නැතිව එතුමා ගමින් 
ගමට ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් ජනතාවට ආයාචනය කළා, ෙම් 
තස්තවාදෙයන් රට ෙබ්රා ගැනීම සඳහා අභීතව එක් වන ෙලස. එය 
ෙදමළ දවිඩ ජනතාවට විරුද්ධව කරපු අරගළයක් ෙනොෙවයි. 
ෙසේනාධි නායකයා ෙලස මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට 
තස්තවාදය නිම කිරීම සඳහා රටට තිෙබන ආදරෙයන්, පූර්ණ 
ෙලස ශක්තිය දීපු අගාමාත්යවරයා ෙලස එතුමා රෙට්  ඉතිහාසෙය් 
ලියැෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා පැහැදිලි ෙබෞද්ධයකු වාෙග්ම ෙම් 
රෙට් සංස්කෘතිය එෙලසින්ම අගය කළ නායකෙයක්.  එතුමා 
උපන් ගම් පෙද්ශය වන ෙහොරණ, මිල්ලෑව පෙද්ශයට උරුම 
රයිගම් ෙකෝරළයට ආෙව්ණික ගැමි සංස්කෘතියක් තිෙබනවා. 
එතුමා කවර තනතුරු දැරුවත් ඒ ගැමි සංස්කෘතිෙය් උදාර ගුණාංග 
කිසි දවසක අත්හැරිෙය් නැහැ. අගාමාත්ය කාර්යාලෙය් පැවැති 
නැටුම් ගැයුම් සංදර්ශනයකට වුණත් ඒ පෙද්ශවල තිබුණු 
පාරම්පරික ෙද් තමයි එතුමා ෙගන්වා ගත්ෙත්. එය  නායකයන්ට 
ෙමන්ම අපි කාටත් ආදර්ශයක්. තමන්ෙග් ගම හා මුල අමතක 
ෙනොකළ  ෙබෞද්ධ නායකයකු විධියට එතුමා හැම ෙවලාවකම 
දහම් පාසලට ගියා, පන්සෙල් පිංකමට ගියා, පිරිත් ෙගදරට ගියා. 
ෙම් හැම කටයුත්තකටම එතුමා ෙබොෙහොම නිර්ව්යාජ ගැමිෙයකු 
ෙලස සහභාගි වුණා. 

මට මතකයි,  ලංකාෙව් දහම් පාසල් ගුරුවරු පිළිබඳව, ඔවුන් 
කරන ෙසේවය පිළිබඳව විශාල ඇගැයීමක් කර ඔවුන් ෙවනුෙවන් 
මීට වඩා වැඩි යමක් කරන්න ඕනෑය කියලා ආණ්ඩු ගණනාවකදී 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැඩිපුරම හඬ නැඟුෙව් ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමායි 
කියලා. එතුමාෙග් සිහිනය පාෙයෝගික යථාර්ථයක් බවට පත් 
කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
වශෙයන් මට පුළුවන්කම ලැබුණා.  ඒ අනුව, පළමු වතාවට 
ලංකාෙව් දහම් පාසල් ගුරුවරු දහසකට ෙබෞද්ධ ධර්මය ඉගැන්වීම 
සඳහා රජෙය් පාසල්වල ගුරු පත්වීම් ලබා දීෙම් කාර්යභාරය ඉෂ්ට 
කෙළේ, ගරු රත්නසිරි විකමනායක හිටපු අගමැතිතුමාෙග් දීර්ඝ 
කාලීන ෙයෝජනාවකට අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවයි.  ඒ නිසා 
එතුමා ෙබෞද්ධයකු ෙලසත්, ෙද්ශෙපේමියකු ෙලසත්, අධිරාජ්ය 
විෙරෝධියකු ෙලසත් ෙම් ජාතියට කළ ෙමෙහවර ඉතිහාසෙය් 
සනිටුහන් වන අතර, ඒ උදාර ෙමෙහවර අෙප් දයාබර සෙහෝදර 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ගරු විදුර විකමනායක මැතිතුමාත් ඒ පවුෙල් 
අෙනකුත් සෙහෝදරයනුත් අනාගත ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් ඉටු 
කරාවි කියන විශ්වාසය ඇතිව, ගරු රත්නසිරි විකමනායකයන් 
නම් වූ ජාතියට ණය නැති නායකයාට සදා නිසංසල නිවන් සුව 
ලැෙබ්වායි කියලා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ වනවා.  
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ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අත්දැකීම් බහුළ 

පතිපත්තිගරුක ෙද්ශපාලනයක් කරන්නන් රටට අවශ්ය ෙවලාවක 
හිටපු අගාමාත්යවරයකු වන ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
ෙම් රටින්, අෙපන් සමුගත්ත එක ෙම් රටටම විශාල පාඩුවක් බව 
අපි හැම ෙදනාම දන්නවා.  

විෙශේෂෙයන් මා එතුමා ෙපෞද්ගලිකව හඳුනා ගත්ෙත් මා 
කීඩකයකු හැටියට හිටපු කාලෙය්යි. එතුමා මෙග් පියා සමඟ 
ෙද්ශපාලනය කළත් මෙග් මාමා සමඟ ඉතා කිට්ටු සම්බන්ධයක් 
පැවැත්වූවා. මා කීඩකයකු හැටියට නුෙග්ෙගොඩ ෙගදරට එන සෑම 
ෙවලාවකම එතුමා නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයකු, අමාත්යවරයකු, 
එෙහමත් නැත්නම් අගමැතිවරයා හැටියට ඒ ෙගදරට ආෙව් තනි 
වාහනයකයි.  

මට මතකයි, මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකුව සිටින 
ෙකොටත් එතුමා අෙප් නිවසට ආෙව් වැඩිම වුෙණොත් එක 
ආරක්ෂකයකු සමඟ විතරයි. හුඟක් ෙවලාවට මෙග් මාමා 
එතුමාෙගන් අහනවා, "ඇයි රත්නසිරි ෙමෙහම තනියම එන්ෙන්? 
ෙම් තිෙබන පශ්නත් එක්ක, ඔබතුමාට තිෙබන තර්ජනත් එක්ක 
ඇයි ෙම් විධියට ජීවත් ෙවන්න හදන්ෙන්?" කියලා. මම එතුමාව 
හුඟක් අගය කරන්න පටන් ගත්ෙත්, ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට 
තමන්ෙග් ආරක්ෂාව තමන් විසින්ම ලබාගත යුතුයි කියන ආදර්ශය 
එතුමා අපට ලබාදුන් නිසයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි එතුමා මෙග් පියාත් 
එක්ක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අවුරුදු ගණනක් ෙද්ශපාලනය 
කළා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් ආදර්ශය අප ලබා ගත 
යුතු  කාලයක තමයි එතුමා අෙපන් විෙයෝ වුෙණ්. 1960 මාර්තු 
මාසෙය් මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා, 1960 ජුලි මැතිවරණෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ස්වාධීන අෙප්ක්ෂකයකු 

හැටියටයි. ඒ මඟින් එතුමා ෙපන්වා දී තිෙබනවා, පධාන පක්ෂයක් 
නැති වුණත් පුද්ගලයකු හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඕනෑ 
තරම් අවස්ථා තිෙබන බව. 

එතුමා නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකු, අමාත්යවරයකු, 
අගමැතිවරයකු, විපක්ෂ නායකවරයකු, වශෙයනුත්,  ඒ වාෙග්ම ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයා වශෙයනුත් විශාල 
කාර්යභාරයක් කළා. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අවුරුදු 
30ක් තිස්ෙසේ පැවැති යුද්ධය පිළිබඳව කථා කළා. මට මතකයි, මා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්ෙවලා  එන අවස්ථාෙව් එතුමා අගමැතිවරයා 
හැටියට  යුද්ධය ෙවනුෙවන් විශාල කැප කිරීමක් කරමින් සිටියා. 
අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් යුද්ධෙය් අයිතිකාරෙයෝ ෙවන්න හදන 
ෙකොට එතුමාට කිසිම දවසක යුද ජයගහණෙය් අයිතිකාරෙයක් 
හැටියට ඉදිරිපත් ෙවන්න ඕනෑකමක් තිබුෙණ් නැහැ. එතුමා හැම 
ෙවලාෙව්ම රෙට් ඉදිරි අනාගතය ගැන බලපු ෙකෙනක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමා ෙබෞද්ධ ආගමට විෙශේෂ 
ලැදියාවක් තිබුණු ෙකෙනක් බවත් මම දැක්කා. ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සඳහන් කළා, එතුමා දහම් පාසල් 
සම්බන්ධෙයන් කළ කාර්යභාරය පිළිබඳව.  මට මතකයි, ගරු 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න හැදුවා, 
පාසල් ගුරුවරෙයක් ඉරිදා දවෙසේ දහම් පාසෙල් කරන ඉගැන්වීම 
ෙවනුෙවන් සතිෙය් දවසක නිවාඩුවක් ලබාෙදන්න. එතුමාට ඒක 
කර ගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. නමුත්, එතුමාට ඒ වාෙග් දර්ශනයක් 
තිබුෙණ්, දහම් පාසෙල් වටිනාකම එතුමා ෙහොඳින් දැනෙගන සිටි 
නිසයි. 

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පශ්න තිබුණු ෙවලාවල්වල එතුමාට 
ඕනෑකම තිබුෙණ් පක්ෂය රැකගන්නයි; පක්ෂෙය් එකමුතුභාවය 
රැකගන්නයි. ඒ ෙවනුෙවන් විශාල පරිත්යාගයක් කළ ෙකෙනක් 
හැටියට එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හැම ෙදනාෙග්ම 
ආදරයට ලක් වුණා. මට මතකයි, අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු 
තරුණ මන්තීවරු හැටියට විෙශේෂෙයන්ම ෙවලාවට වැඩ කිරීම 
පිළිබඳව එතුමා අපට ෙලොකු ආදර්ශයක් ලබාදුන්නා. මම විෙද්ශ 
සංචාරයකට යනෙකොට එතුමාෙගන් තමයි අපට නිර්ෙද්ශය 
ලබාගන්න තිබුෙණ්. ෙවලාවට එතැනට එන්න කියලා තමයි 
එතුමා හැමදාම කිව්ෙව්. මම එක දවසක් විනාඩි ෙදකක් විතර 
පමාද ෙවලා ගිය අවස්ථාවක රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
ෙවලාව බලලා කිසිවක් ෙනොකියා මෙග් වැෙඩ් කරලා ඉක්මනට 
මට එතැනින් යන්න දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අපි අතින් යම් යම් අඩු 
පාඩු සිදු වන ඕනෑම ෙවලාවක එතුමා ෙජ්යෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥයකු 
හැටියට වඩා තාත්තා ෙකෙනක් හැටියට තමන්ෙග් දරුෙවක් 
වාෙග් අපව බලාගත්තා. එතුමා අපට ෙහොඳ ආදර්ශයක් හා 
අවෙබෝධයක් ලබාදුන් ෙද්ශපාලන නායකෙයක්. ෙමවැනි 
අවස්ථාවක එතුමා ගැන වචන කිහිපයක් කථා කිරීම මෙග් 
යුතුකමක් හැටියටයි මා සලකන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් 
අභාවය ෙවනුෙවන් රණතුංග පවුෙල්ත්, ගුණෙසේකර පවුෙල්ත් 
කනගාටුව හා ෙශෝකය විෙශේෂෙයන්ම රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිනියටත්, ඒ වාග්ම අෙප් සෙහෝදර ගරු විදුර විකමනායක 
මන්තීතුමාටත් පළ කරන ගමන්, රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමාට නිවන් සැප ලැෙබ්වා කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
මින් අවසන් කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 
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[අ.භා. 1.56] 

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දීර්ඝ කාලයක් 

නිෙයෝජනය කරමින්, විධායක ජනාධිපතිවරුන් ෙදෙදෙනකු 
යටෙත් අගාමාත්ය ධුරයත් දීර්ඝ කාලයක් ෙහොබවමින් කටයුතු 
කරපු අභාවපාප්ත රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා පිළිබඳව 
ෙශෝකය පකාශ කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී මටද ඒ සඳහා සම්බන්ධ 
ෙවන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා පථමෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමාෙග්  දැක්ම පිළිබඳව, එතුමා කියා කළ 
ආකාරය පිළිබඳව අද ගරු මන්තීවරුන් සෑෙහන ගුණ කථනයන් 
කළා. ගරු විදුර විකමනායක මන්තීතුමා කරන පකාශයන්, අදහස්, 
කියාවලියන් දිහා බලනෙකොට ෙපෙනනවා, ෙම් සියල්ල ගරු 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙගන් ලැබුණු දායාදයන් බව.  

1960 මාර්තු මාසෙය් පැවැත්වූ මැතිවරණෙය්දී මෙග් පියාත්, 
මෙග් සෙහෝදරයන් වන ෙජෝර්ජ් රාජපක්ෂ, ලක්ෂ්මන් රාජපක්ෂ 
යන ෙදෙදනාත් තරග කෙළේ අෙප් පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
නායකත්වය දැරූ මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණන්. එතුමාෙග් 
සෙහෝදරයාෙග් හදිසි අභාවෙයන් පස්ෙසේ තමයි එතුමාට ඒ 
අවස්ථාව ලැබුෙණ්. එතුමාව එදා දැක්ක ආකාරයට ෙබොෙහොම 
කඩවසම්, ලස්සන තරුණෙයක් හැටියට තමයි තවමත් අපට  
එතුමාව අෙප් හිෙත් මැෙවන්ෙන්. එතුමා මහජන එක්සත් 
ෙපරමුෙණන් ඉවත් ෙවලා, ස්වාධීනව කටයුතු කර තමයි මෙග් 
මතකෙය් හැටියට ඊළඟ මැතිවරණෙය් දී තරග කෙළේ. නමුත් 
අෙනක් අය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් වුණා. 
මන්තීවරයකු හැටියටත්, අමාත්ය ධුරයන් දැරූ යුගවලදීත් එතුමා 
කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙහොරණ ජනතාවට පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු 
රටටම විශාල ෙසේවාවක් කර තිෙබනවා.  

එතුමාෙග් මැතිනියෙගනුත් එතුමාට විශාල ශක්තියක් ලැබුණා.  
මම හිතන විධියට එම මැතිනිය  ෙම් අවස්ථාෙව් දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථානායකතුමාෙග් ගැලරිෙය් සිටිනවා. එතුමියත් ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙය් කාන්තා සංවිධානවල ඉතාම කියාකාරිව කටයුතු කළ 
තැනැත්තියක්. අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා - හිටපු 
කථානායකතුමා - සමඟ මා ඒ කාලෙය් ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී ගරු 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් නිවසට ගිහින් තිෙබනවා.  ඒ 
කාලෙය් මම සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිතුමියෙග් ආරක්ෂක 
අංශෙය් ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකු හැටියටයි ෙසේවය කෙළේ. අපි ඒ 
කාලෙය් නිතර එතුමාෙග් ෙහොරණ නිවසට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ 
අවස්ථාවල එතුමා අපි සියලු ෙදනාටම සැලකුෙව් එකම 
ආකාරෙයන්. අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාටත්, ආරක්ෂක 
නිලධාරිෙයකු හැටියට ගිය මටත් එතුමා සැලකුෙව් සාමාන්යෙයන් 
එක විධියකටයි. ඒක එතුමා තුළ තිබුණු තවත් විෙශේෂ ගුණයක්. 
එතුමා කාටවත් ෙවන් කරලා සැලකුෙව් නැහැ.  

සෑම දාම පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් අවසන් ෙවලා, නැත්නම් 
තමන්ෙග් රාජකාරි ඉවර ෙවලා තමන්ෙග් ගම් පෙද්ශයට යෑම 
එතුමාෙග් පුරුද්දක්. එතුමා ජනතාව සමඟ සමීපව වැඩ කටයුතු 
කළා. වර්තමානෙය් ෙද්ශපාලනෙය් ෙයෙදන අප හැෙමෝටම 
ආදර්ශවත් පුද්ගලයකු හැටියට තමයි එතුමාව අපි සලකන්ෙන්. 
එතුමාෙග් තිබුණු ඒ යහපත්, නිහතමානී ගතිගුණ පිළිබඳව අෙප් 
ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා සමඟ අද දිවා ෙභෝජනය ගනිමින් 
සිටි අවස්ථාෙව්දීත් අපි කථා කළා.   එතුමා කිසිම අවස්ථාවක 
තමන්ෙග් ෙකෙනකු ෙවනුෙවන් කිසිම ෙකෙනකුෙගන් උදව්වක් 
ඉල්ලලා නැහැ.  ඔබතුමා ඒ බව සඳහන් කරයි කියන විශ්වාසය 
උඩ මා ඒ ගැන තවදුරටත් සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ, ගරු සරත් 
අමුණුගම මැතිතුමනි. එතුමාෙග් ළඟම ඥාතිවරු පවා යම්  යම් 

කරදරවලට වැටුණු අවස්ථාවල  නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට 
තමන්ෙග් ඇමතිවරයාටවත් ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීලා උදවු ඉල්ලපු 
නැති පුද්ගලෙයක් තමයි, රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා.  

ඒ විධියට තමන්ෙග් තනතුර තමන්ෙග් මිතෙයක්, ඥාතිෙයක් 
ෙවනුෙවන්වත් පෙයෝජනයට ගත්ෙත් නැති ෙකෙනක්.  එවැනි 
ෙහොඳ ගතිගුණ තිබුණු අවංක ෙකෙනක්. එවැනි පුද්ගලයන්ටත් -
2001 අවුරුද්ෙද් විතර ෙවන්න ඇති.- ආණ්ඩු මාරු වුණාට පසුව 
නින්දා, අපහාස විඳින්න සිදු වුණා; යම් යම් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් 
වුණා. නමුත්, ඒ කිසිවකින් එතුමා සැලුෙණ් නැහැ. එතුමා 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ගමන ඉදිරියට ෙගන ගියා. එතුමා ෙම් රටට 
කළ ෙසේවය, අපට දුන් ආදර්ශය ඇගයීමට ලක් කරන අතෙර්, 
එතුමාෙග් ඒ ගමන, එතුමා ෙගන ගිය පතිපත්ති ඉදිරියටත් ෙගන 
යන්න අද අප සමඟ ෙද්ශපාලන ෙය් ෙයදී සිටින එතුමාෙග් පුත, 
විදුර විකමනායක මන්තීතුමාට හැකි ෙව්වා!යි කියා පාර්ථනාත් 
කරමින්, අෙප් හිටපු අගාමාත්ය, ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමාට නිවන් සුව අත් ෙව්වා!යි කියා පාර්ථනා කරමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

ස්තුතියි.  
 

[අ.භා. 2.03] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු අගාමාත්යවරෙයකු සහ මා 

නිෙයෝජනය කරන කළුතර දිස්තික්කය දශක පහකට ආසන්න 
කාලයක් තුළ නායකත්වය ෙදමින් නිෙයෝජනය කළ, මහත්මා 
ෙද්ශපාලනය තුළ, ''ෙවස්ට්මිනිස්ටර්'' සම්පදාෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
කමය තුළ අද්විතීය චරිතයක් වුණු දිවංගත ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක ශීමතාණන්ෙග් ගුණ සමරන ෙම් ෙමොෙහොතට කළුතර 
දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට සහභාගි 
වන්න ලැබීම මා ලද භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා.  

අපෙග් කල්යාණ මිත, ගරු විදුර විකමනායක මන්තීතුමාෙග් 
පියාණන් වූ ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ෙම් රෙට්ම 
ෙද්ශපාලනය තුළ අද්විතීය චරිතයක්. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදී 
ෙද්ශපාලන පවාහය විකාශනය වීෙම් කථාෙව් සුවිෙශේෂ 
පරිච්ෙඡ්දයක්. රයිගම් ෙකෝරළෙය් ජනතාව පක්ෂ, පාට  ෙභ්දයක් 
නැතිව එතුමා ෙහොඳින් හඳුනනවා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට එතුමා 
'රත්නසිරි මහත්තයා.' එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයක් වුණත්, 
රත්නසිරි මහත්තයාෙග් ෙහොඳ ගැන, රත්නසිරි මහත්තයාෙග් 
දක්ෂකම් ගැන, රත්නසිරි මහත්තයාෙග් විකමයන් ගැන, රත්නසිරි 
මහත්තයා ජීවත් වූ ආකාරය ගැන ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් කථා 
කරනවා. ඒ අද්විතීය ෙශේෂ්ඨ චරිතය,  බුදු දහම අදහන අය හැටියට 
අපි විශ්වාස කරන ඒ අනිත්යභාවය අපට ෙමෙනහි කරමින් අප 
අතරින් සමු ගත්තා. නමුත්, එතුමා කියාකාරී ෙද්ශපාලනෙය් නිරත 
වුණු වසර 50කට අධික කාල සීමාව තුළ අපි එතුමා තුළින් ඉෙගන 
ගත් පාඩම් ගණනාවක් තිෙබනවා. විදුර විකමනායක මැතිතුමාට 
සමහර විට එතුමාෙග් පියාණන් ෙම් ෙද්වල් කියාත් ඇති, සමහර 
විට ෙනොකියාත් ඇති. පසුගිය පාර්ලිෙම්න්තුවට නවක 
මන්තීවරෙයක් ෙලස පැමිණ, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කියාකාරීව මම 
කටයුතු කරන ආකාරය ෙදස එතුමා ෙබොෙහොම උෙප්ක්ෂා සහගතව 
බලා හිටියා. එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ළඟට අඬ ගහලා දවස් 
තුනක් මට අවවාද කර තිෙබනවා. සමහර කාරණා ගැන, හදාගත 
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යුතු තැන් ගැන, ඒ වාෙග්ම අගය කිරීම් ගැන, පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
තුළ දීර්ඝ කාලයක් නිෙයෝජිතත්වය දැරීෙම්දී හැසිරිය යුතු ආකාරය 
ගැන එතුමා මට දින තුනක් අවවාද කර තිෙබනවා, විදුර 
මන්තීතුමනි.  

මා එය මෙග් පියාණන් මට දුන් අවවාදයක් විධියට හිෙත් 
තියාෙගන ඉන්නවා. ඒ කාලෙය් ඒක මට විෙශේෂ ෙදයක් වුණා. 
ෙමොකද, එවිට මා පාර්ලිෙම්න්තුව පළමුවර නිෙයෝජනය කළ 
මන්තීවරෙයක්. එතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි ෙජ්යේෂ්ඨතම 
මන්තීවරයායි; හිටපු අගමැතිවරයායි. ඒ වාෙග්ම එතුමා රයිගම් 
ෙකෝරලෙය් අෙප් ෙකෙනක්. ගරු විදුර විකමනායක මන්තීතුමනි, 
මා ගැන එෙහම හිතලා මට ළඟට එන්න කියා කතා කර එෙලස 
අවවාදයක් දීපු එක ෙශේෂ්ඨ වැඩිහිටියකුෙග්, වැඩිහිටි නායකයකුෙග් 
ලක්ෂණයක් බව මට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් වුණා. මා එය අමතක 
ෙනොකරන බවත් විෙශේෂෙයන් කියන්න අවශ්යයි, ඔබතුමාෙග් 
පියාණන්ට ෙගෞරවයක් වශෙයන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය දිහා බලාෙගන සිටි අපට එතුමාෙගන් 
ගන්න තිෙබන ෙලොකුම ආදර්ශය තමයි, වැෙටන වැෙටන විට 
නැඟිටීම. ෙද්ශපාලනය තුළ -විෙශේෂෙයන්ම කළුතර දිස්තික්කෙය් 
ෙද්ශපාලනය තුළ- ජනතාව වරකදී, "රත්නසිරි මහත්මයාෙග් 
ෙද්ශපාලනය ඉවරයි!" කිව්වා. නමුත් ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
එතුමා අගමැති වුණා. තවත් වෙරක, "රත්සිරි මහත්තයා ජාතික 
ලැයිස්තුෙව්ත් නැහැ" කිව්වා. නමුත් ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එතුමා 
ජාතික ලැයිස්තුෙව්ත් සිටියා; අගමැතිත් වුණා. "රත්නසිරි 
මහත්තයා පැරදුණා. නැවත දිනන්ෙන් නැහැ" කියලා තවත් 
විෙටක කිව්වා. නමුත් පළමුවැනි පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී 
ජයගහණය කර පළාත් අමාත්යවරයකු ෙවලා එතුමා නැවත 
විකමාන්විතව ෙද්ශපාලනය තුළ නැඟිට්ටා; අලුත් ෙද්ශපාලන 
පවාහයකට නායකත්වය දුන්නා. එතුමාෙග් පාක්ෂිකයකු ෙනොවන 
මට එතුමා ෙපනුෙණ් ඉතාම ෛධර්යවන්ත, දුර දිග ෙපෙනන, දුර 
දැක්මක් තිෙබන, ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් නායකයන්ෙග් විශ්වාසය 
දිනාෙගන කටයුතු කරන, කණ්ඩායමක් විධියට වැඩ කරන 
ෙකෙනකු හැටියටයි.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ සිටි සෑම ෙමොෙහොතකම එතුමා 
පක්ෂෙය් නායකයාත් එක්ක සිටියා. එතුමා ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙයන් ඉවත් වී සිටි ෙකටි කාලය තුළ ඒ විකල්ප ෙද්ශපාලන 
පවාහයට නායකත්වය දුන්නා; කණ්ඩායමත් එක්ක සිටියා; 
අවංකව වැඩ කළා. බරපතළ ෙද්ශපාලනික අනතුරකට එතුමා ඒ 
අවස්ථාෙව් මුහුණ දුන්නා. ඒ හැම ෙද්කම අගදී එතුමාෙග් 
පරිණතකම, එතුමාෙග් දක්ෂකම නිසා එතුමා එක්ක සිටි 
ඡන්දදායකෙයෝ -විෙශේෂෙයන්ම රයිගම් ෙකෝරලෙය් ජනතාව- 
එතුමා ෙපරටත් වඩා ඉහළ තැනකට ඔසවා තැබුවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් දැනුවත්කම අනුව, අෙප් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් වැඩ බලන ජනාධිපති ධුරයට පත් කිරීම් කර 
තිෙබන්ෙන් අවස්ථා ෙදකකදීයි. වැඩ බලන ජනාධිපති ධුරයට 
අගාමාත්යවරයාව පත් කිරීමට ධුරය දරන ජනාධිපතිවරයාට  
පුළුවන්. ජනාධිපතිවරයා විෙද්ශගත වන විටක, එෙහම නැත්නම් 
බරපතළ ෙලස අසනීප වී සිටින විටක තමයි එෙසේ කරන්න 
පුළුවන්. එවකට අගාමාත්ය ධුරය දැරූ රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමාව අවස්ථා ෙදකකදී වැඩ බලන ජනාධිපති ධුරයට පත් 
ෙකරුණා. වැඩ බලන ජනාධිපතිවරුන්ෙග් තිෙබන බලය, 
ව්යවස්ථාපිතව ෙගොඩ නැ ෙඟන ආකල්ප සහ අෙනක් කාරණා දිහා 
බැලුවාම, ජනාධිපතිවරුන් රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
අගාමාත්යවරයා වූවාම එතුමා වැඩ බලන ජනාධිපති ෙලස පත් 

කෙළේත්, අෙනක් අගාමාත්යවරයන්ව එෙසේ වැඩ බලන ජනාධිපති 
ෙලස පත් ෙනොකෙළේත් ඇයිද කියා ෙද්ශපාලනික විගහයක් කර 
බලන විට අපට ෙපෙනනවා, ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
ෙබොෙහොම විශ්වාසවන්ත ෙකෙනක් කියා. ඒ නිසා නායකත්වයට 
විශ්වාසවන්තව සිටීම සහ නායකත්වෙය් විශ්වාසය දිනාගැනීම 
රටකට වාෙග්ම ඕනෑම ෙද්ශපාලන චරිතයකට ආදර්ශයක් කියා 
මා විශ්වාස කරනවා.         

රයිගම් ෙකෝරෙළේ ජනතාවට කළ ඉමහත් ෙසේවය  ඒ ජනතාව 
කිසිදාක අමතක කරන්ෙන් නැහැ. එතුමාෙග් අභාවය ෙවලාෙව් 
පක්ෂ පාට ෙභ්දයන්ෙගන් ෙතොරව ඒ ජනතාව  දැක් වූ ඒ සුවිෙශේෂ 
පතිචාරය  අපට දැකගන්නට ලැබුණා.  ඒ වාෙග්ම ගරු  විදුර  
විකමනායක මැතිතුමාට දක්වන අසීමිත ෙසෙනහස   රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා ෙගොඩ නැඟූ ඒ ෙශේෂ්ඨ සම්පදාෙය්  
ෙකොටසක්ය කියා අපි විශ්වාස කරනවා.  

ගරු විදුර විකමනායක මැතිතුමා, 2010  වර්ෂෙය් පළමුෙවන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට මුළු දිසත්ික්කෙයන්  යම් ආසනයකින් 
ඕනෑම පක්ෂයකින් බැලුෙවොත්  වැඩිම මනාප සංඛ්යාවක් ලබා 
ගත්ෙත්  ඔබතුමා. එය එෙහම වුෙණ් ඇයි? කියා මම විශ්ෙල්ෂණය 
කළා.  එෙසේ විශ්ෙල්ෂණය කරද්දී මට වැටහුණා, ඒ  ෙශේෂ්ඨ 
නාමයට, රත්නසිරි විකමනායක  මැතිතුමාට තිබුණු  ඒ සුවිෙශේෂ 
ආදරය,  ඒ ෙසෙනහස හා ඒ ගුණාංග  ඔබතුමා රැෙගන යාම 
පිළිබඳව ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙලොකු විශ්වාසයක් තැබුවාය 
කියන එක.   විරුද්ධ පක්ෂෙය්  සිට බලනවිට ඒක මට ෙපනුණා. 
ඒක  ෙශේෂ්ඨ සම්පදායක්. ෙද්ශපාලන පක්ෂ දිනනවා. පරදිනවා. 
ආණ්ඩු පිහිටුවනවා. නැති ෙවනවා.  අෙප් රයිගම් ෙකෝරෙළේ 
මිනිසුන්ෙග් භාෂාෙවන් කියනවා නම්, රත්නසිරි මහත්මයාෙග් 
ෙද්ශපාලනය, රත්නසිරි මහත්මයාෙග්  සම්පදාය  එෙහම 
ෙලෙහසියට මිනිසුන්ට අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
පරම්පරාෙව් ෙශේෂ්ඨ  චරිතයක්. ඉංගිසි භාෂාෙවන් කියනවා  නම් 
"legend" එකක්. ඒක සාමාන්ය ෙදයක් ෙනොෙවයි.  He is a 
legend.  

"රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට නිවන් සුව අත්ෙව්වායි"  
පතමින්, අෙප් සෙහෝදර විදුර විකමනායක මැතිතුමා ඇතුළු ඒ 
පවුෙල් සියලු ෙදනාට  මෙග් කනගාටුව පළ කරමින් මෙග් කථාව 
නතර කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.13] 
 

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් සිටි විශිෂ්ට  

ෙද්ශපාලනඥෙයකු පිළිබඳව  වචනයක් කථා කරන්නට ලැබීම 
ගැන මම සතුටු ෙවනවා. එතුමා මෙග් දිස්තික්කෙය්, මෙග් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට  යාබද  ෙහොරණ ආසනෙය්  ජීවත් වුණු 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙම් රෙට් අගමැතිවරෙයක්, 
ඇමතිවරෙයක්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක්, මන්තීවරෙයක්,  වැඩ 
බලන ජනාධිපතිවරෙයක් හැ ටියට කටයුතු කළ අෙප් 
නායකෙයක්. 

 2010  වර්ෂෙය් මම  පාර්ලිෙම්න්තුවට  එනෙකොට එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කර තිබුණා. දවසක් එතුමා මා හමු 
ෙවලා මෙගන් ඇසුවා, "පුතා  ෙකොෙහේද?" කියා.  මම කිව්වා, 
"සර්ෙග් ආසනයට එහා පැත්ෙත් කලවාන ආසනෙය්ය" කියා. 
"එෙහම නම් ෙහොඳට වැඩ කරන්නය"  කියා  එතුමා කිව්වා.  එතුමා 
වැඩිපුර  කථා කරන්ෙන් නැහැ. එච්චරයි. ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයක් 
කිව්ෙවොත් ඔළුව වනනවා. ඒ වාෙග්ම ෙවලාවට වැඩ කරන්න රෙට් 
සියලු ෙදනාට ඉගැන්වූ නායකෙයක්.   
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අප ඉපෙදන්නට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය  
කළ නායකෙයක්  හැටියට  පාර්ලිෙම්න්තුව නව වතාවක් 
නිෙයෝජනය කළ විශිෂ්ට ෙකෙනක්.  එෙහම නිෙයෝජනය 
කරන්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එක වතාවක් දිනන්න පුළුවන්. 
ෙදවතාවක් දිනන්න පුළුවන්. සෑම දාම ජයගහණය කරන්නට  
පුළුවන් ෙවන්ෙන් ජනතාවෙග්  හදවෙත් ජීවත් ෙවන නායකයන්ට 
පමණයි. එම නිසා  ජනතාවෙග්  හදවෙත් ජීවත් වුණු නායකෙයක් 
හැටියට  එතුමා අමිල ෙමෙහවරක් රට ෙවනුෙවන්  ඉෂ්ට කර  
තිෙබනවා. එතුමා කියාෙවනුත්  ඒ බව ෙපන්වා තිෙබනවා. එතුමා 
අගාමාත්ය ධූරය දරන කාලෙය්  එතුමාට ලැබුණු  හිඟ වැටුප, 
එතුමාෙග් ෙල්කම්වරයාට කියා තිෙබනවා, "ෙම්ක රාජ්ය ආරක්ෂක 
අරමුදලට බැර කරන්නය" කියා.  එෙහම බැර කරන්නය කිව්වාම 
ෙල්කම්වරයා ආපසු අසා  තිෙබනවා,  "ෙම්ක බැර කරනෙකොට 
කවුරු ෙහෝ ඇසුෙවොත් කාෙග්ද කියා, ෙමොකක්ද කියන්ෙන්" කියා.  
"මට පසිද්ධියක්  එපා, ඕක රත්නසිරි කියා ෙකෙනක් දුන්නාය 
කියන්නය" කියා  එතුමා කියා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද රුපියල්  500ක වැඩක් කරනෙකොට 
සමහර අය පණස් දාහක පදර්ශනයක් කරනවා.   ඇයි? තමන්  දුන් 
ෙදයට වඩා පසිද්ධියක් ලබා ගන්නයි ෙදන්ෙන්. අෙප් හිටපු 
අගමැතිතුමා එෙහම ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.  තමන්ෙග් තිෙබන  ෙදය 
දීලා පසිද්ධියක් ගත්ෙත් නැහැ.  ඒකයි උතුම් මනුෂ්යයකු ෙගන් 
ෙකෙරන්නට ඕනෑ යුතුකම. ඒ වාෙග්ම  එතුමා ෙලෝකෙය්  ඕනෑම 
රටක ට ගියාම අෙප්  රට ෙවනුෙවන් භය නැතිව  එඩිතරව කථා 
කළා.  

එදා  තස්තවාදී  පශ්නය ෙවලාෙව්  එල්ටීටීඊ එකට විරුද්ධව  
නිර්භයව එතුමා "තස්තවාදීන්ය" කියා හඬ නඟා  කිව්වා. එතුමා 
විෙද්ශ රටක  ඉන්න අවස්ථාවක මාධ්යෙව්දිෙයකු පශ්නයක් අසා  
තිබුණා, "ඇයි ලංකාෙව් දමිළ ජනතාව ෙමච්චර මරන්ෙන්?"කියා.  
එතුමා ෙපොඩි උත්තරයකුයි දීලා තිෙබන්ෙන්. එතුමා ඒ 
මාධ්යෙව්දියාෙගන් අසා තිෙබනවා, "ඔබ ලංකාවට ගිහින් 
තිෙබනවාද?" කියා.  ඔහු කියා තිෙබනවා,  " නැහැ" කියා. එතුමා 
කියා තිෙබනවා,  "ලංකාෙව් ඉන්න මිනිස්සු ජීවත් ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා ගිහින්  බලා, ෙපරළා ඇවිත් මෙගන් ඔය  පශ්නය 
අහන්නය" කියා. අන්න එෙහම තමයි එතුමා උත්තර දුන්ෙන්. 
එතුමා වැල්වටාරම් ගහන්ෙන් නැතුව හරියටම තම මතෙය් ඉඳලා 
කටයුතු කරපු ෙහොඳ නායකෙයක්. එවන් නායකෙයක් අපට අහිමි 
වුණත් එතුමා කරපු කියපු ෙද් ෙම් රට තුළ අදත් ඕනෑ ෙකෙනක් 
කථා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා මෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට 
එහා පැත්ෙත් ජීවත් වූ ෙකෙනක්. අෙප් නායක ස්වාමීන්වහන්ෙසේ 
නමක් ඊෙය් මට කිව්වා, හිටපු අගමැතිතුමා හමුෙවන්න ගිහිල්ලා 
ෙමෙහම උත්සවයක් තිෙබනවා කිව්වාම "අෙප් හාමුදුරුවෙන් මම 
එන්නම්." කියා  හරියට ෙවලාවට ඇවිල්ලා "ෙමොනවාද මෙගන් 
ෙකෙරන්න ඕනෑ." කියා ඇහුවා කියලා. එතුමා තමන් 
අගමැතිවරෙයක් කියන තැන ඉන්ෙන් නැතිව සාමාන්ය 
පුරවැසිෙයක් හැටියට ඉඳෙගන තමයි ඒ විධියට කටයුතු කෙළේ. ඒ 
ගතිගුණය වර්තමාන අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, මෙග් මිත  විදුර 
විකමනායක මැතිතුමාට ඒ විධියටම පිහිටා තිෙබනවා. එතුමාත් 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙකෙනක් හැටියට නිවැරදිව තමන්ෙග් 
තාත්තාෙග් දර්ශනය ඔස්ෙසේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.   

එදා අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට අෙප් ආණ්ඩුව වැරැද්දක් 
කළා නම් ඒක වැරැදියි කියා එතුමා ඍජුව කථා කළා. එතුමා අදත් 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට ඉඳෙගන ආණ්ඩුෙව් වැරැදි 
වාෙග්ම, අපි යම් වැරැද්දක් කරනවා නම් ඒකත් වැරැදියි කියා  කථා 

කරනවා. එදා තාත්තාට තිබුණු ඒ පතිපත්ති එතුමා අනුගමනය 
කරමින් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මීට වඩා වැඩි 
යමක් කියන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් රටට 
වැඩදායී වැඩ රාශියක් කළ, තස්තවාදීන්ෙගන් ෙම් රට ෙබ්රාගන්න  
ඕනෑ ෙවලාවක ජීවිතය කැප කරන්න බය නැතිව කටයුතු කළ ගරු 
රත්නසිරි විකමනායක අෙප් හිටපු අගමැතිතුමාට නිවන් සුව 
පාර්ථනා කරනවා.  ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන්   එම 
පවුෙල් සියලු ෙදනාට  මෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් සියලු ෙදනාෙග් ෙශෝකය ද පකාශ කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.18] 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නායකෙයකු 

හැටියට කටයුතු කළ ගරු රත්නසිරි විකමනායක හිටපු 
අගමැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව එම මැතිනියට, විදුර 
විකමනායක මැතිතුමා ඇතුළු පවුෙල් සැමට පථමෙයන්ම අපෙග් 
ෙශෝකය පකාශ කරන්න කැමැතියි. මට එතුමා හමු වන්ෙන් 1979, 
1980 වකවානුෙව් මම නීති ශිෂ්යෙයක් ෙවලා සිටියදීයි. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ඉතාම අමාරු අඩියක තිබුණ කාලයක අෙප් 
පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයා හැටියට තමයි එතුමා මට මුණ 
ගැෙහන්ෙන්. ශී  ලංකා නිදහස් පක්ෂය පරාජය ෙවලා, විවිධ 
හැලහැප්පීම්වලට මුහුණදීලා, විවිධ පශ්නවලට ලක්ෙවලා ඉන්න 
ෙවලාවක එතුමා පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයා හැටියට ආ.ම. 
කරුණාරත්න මැතිතුමා, ඉන්දපාල අෙබ්වීර මැතිතුමා, ආරිය 
බුෙල්ෙගොඩ මැතිතුමා වාෙග් කණ්ඩායමක් එක්ක තමයි පක්ෂ 
කාර්යාලෙය් හිටිෙය්.  

අපි ශිෂ්යයන් හැටියට නිරන්තරෙයන් පක්ෂ කාර්යාලයට 
යනවා. ඒ ගියාම අපට එතුමා හමු ෙවනවා.  එතුමා ගැන මෙග් 
විෙශේෂ ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව  1980දී පමණ 
එතුමාෙග් අතින් තමයි  ඉස්ෙසල්ලාම මම පක්ෂෙය් සාමාජිකත්වය 
ලබා ගත්ෙත්. එතුමා වැඩිය කථා කරන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. 
ඉතාම ෙකටිෙයන් තමයි  උත්තර ෙදන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අදාළ 
කාරණය පිළිබඳ එතුමාට හැමදාම ඍජු මතයක් තිබුණා. මට 
මතකයි, 1980 දශකෙය් මැද භාගෙය් පක්ෂෙය් ඇති වුණු සමහර 
කරුණුවලින් එතුමා කලකිරිලා ෙද්ශපාලනෙයන් විශාම අරෙගන 
ෙගදර ගියා. නැවත ෙද්ශපාලනඥෙයක් හැටියට මට එතුමාව හමු 
වන්ෙන් බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණෙයන් ජයගහණය කර 
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් ඇමතිවරෙයක් හැටියට වැඩ කරන 
කාලෙය්යි. එතුමා පක්ෂෙය් උන්නතිය ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් ෙකරුවා. ජයගහණය ලබලා තිෙබන කාලයක 
ෙනොෙවයි, පක්ෂයක් පරාජය ෙවලා අමාරුෙව් වැටී ඉන්න 
ෙවලාවක තමයි  පක්ෂයක් ෙවනුෙවන් පුද්ගලෙයක් කරන කාර්ය 
ෙපෙනන්ෙන්.   මම දන්නවා, විශාල දුෂ්කරතා මැද එතුමා  විශාල 
කාර්යයක් ෙකරුව බව.  

විෙශේෂෙයන්ම, සහල් ෙපොත් පශ්නෙය්දී එතුමා රිමාන්ඩ් 
භාරයට පත් වුණා. 80 දශකෙය්දී එතුමා  ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
තිෙබන තමන්ෙග් විශිෂ්ටත්වය ෙපන්නුම් ෙකරුවා. මට ලැබුණු 
ෙතොරතුරු නිවැරැදි නම් එතුමා, තමන්ෙග් සෙහෝදරයා අභාවයට 
පත් ෙවන ෙකොට Lincoln's Inn නීති පීඨෙය් නීතිය හදාරමින් 
සිටියා. එතුමා ඒක අත් හැරලායි ලංකාවට ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලනය 
ආරම්භ ෙකරුෙව්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

60 දශකය කියන්ෙන් ලංකා ෙද්ශපාලනෙය් ඉතාමත්ම ගැටුම් 
සහගත දශකයක්. ඒ දශකෙය්,  රයිගම් ෙකෝරෙයන් ජයගාහී ෙලස 
නායකෙයක් හැටියට ඉදිරියට එන්න එතුමාට හැකි වුෙණ් එතුමා 
තුළ තිබුණු නිර්භීතකම සහ සෘජුබව නිසායි. එතුමා සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් නායකත්වයට ඉතාමත් භක්තිමත්ව 
වැඩ කළ ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ෙය් ෙවනස් 
විය යුතු තැන් පිළිබඳව නිවැරැදිව අදහස් පකාශ කර, ඒ නිවැරැදි 
විය යුතු තැන් නිවැරැදි ෙනොවුණාම ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව 
එතුමාෙග් අකැමැත්ත පකාශ කරපු අවස්ථා අපට මතකයි.  

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් විෙශේෂ ලක්ෂණයක් 
විධියට මම දකිනවා, එතුමා ඉතාමත් ඉක්මනින් වැඩ කිරීමට හැකි 
අෙයකු වීම. සමහර අවස්ථාවල කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම්වල 
නායකත්වය දරන විට ඒ ෙවලාෙව් තිෙබන කැබිනට් පතිකා 
සියල්ලම ගැන එතුමාට ඉතාම ෙහොඳ දැනුමක් තිබුණා. ඒ නිසා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ, කැබිනට් පතිකාවක් එක විනාඩියකට වැඩිය 
එතුමාෙග් අෙත් තිබුණා කියලා. ඒක හරිද, වැරැදිද, ෙවනස්කම් 
ෙවන්න ඕනෑද, කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන එක ඒ 
ෙමොෙහොෙත්ම තීන්දු කරන්න තරම් එතුමා ඉතාමත් ශක්තිමත් 
වාෙග්ම දැනුම ඇති ෙකෙනකු වුණා. ඕනෑම කාරණාවක් පිළිබඳව 
පක්ෂයට යම් කිසි විසඳුමක් අවශ්ය වුණු හැම ෙමොෙහොතකම 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ළඟ විසඳුමක් තිබුණා. අපට හිතා 
ගන්න බැරි අන්දමට එතුමා විසඳුම් ඉදිරිපත් ෙකරුවා. එවැනි 
සාකච්ඡා ගණනාවකට මම සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අවස්ථාවලදී අවසානෙය්දී රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
ඉදිරිපත් කළ තීන්දුව තමයි වඩාත් ෙහොඳ අදහස හැටියට පක්ෂය 
තීන්දු ෙකරුෙව්.  

එතුමා තුළ තිබුණු විෙශේෂ ලක්ෂණයක් මම දැක්කා. එතුමා 
තනතුරු ඉල්ලූ ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. තනතුරු එතුමන් කරා ආවා. 
2001 අවුරුද්ෙද් අපි පරාජය වුණාම අෙප් පක්ෂය, විපක්ෂ 
නායකවරයා වශෙයන් එතුමා පත් කරනු ලැබුවා. නමුත්, එතුමා ඒ 
විපක්ෂ නායකකම ලබා ගන්න කැමැති වුෙණ් නැහැ. එතුමා 
විපක්ෂ නායකකම සම්බන්ධෙයන් ලබාදුන් ලිපිය අරෙගන 
ෙහොරණට ගිහිල්ලා හැෙරන තැපෑෙලන් ඒෙකන් අස්ෙවන බවට 
ලිපියක් එව්වා.  එතුමා ඒ විපක්ෂ නායකකම මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට ලබා දිය යුතුයි කියලා අදහස් ෙකරුවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒක වචනෙයන් කිව්ෙව් නැහැ; කියාෙවන් ඔප්පු 
ෙකරුවා. එෙහම නැත්නම් එතුමාට ඒක භාර ෙගන නිකම් ඉන්න 
තිබුණා. නමුත්, එතුමා එෙහම කළ ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.  එතුමා 
ඉතාම විරල ගණෙය් ගතිගුණ තිබුණු නායකෙයක්. ඒ වාෙග්ම 
එතුමා ෙහොරණ ජනතාවට විශාල වශෙයන් ආදරය ෙකරුවා. මම 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යවරයා වශෙයන් වැඩ කරන කාලෙය් 
එතුමාෙග් කාලෙය් ෙසේවයට බඳවා ගත්තු ෙහොරණ  ජනතාව  
එතුමාට තිබුණු විෙශේෂ ආදරයක්, ෙගෞරවයක් ගැන අපට  පකාශ 
ෙකරුවා. අපට විශාල වශෙයන් ඒක ෙත්රුණා.  

රයිගම් ෙකෝරලය ලංකාෙව් ඉතිහාසය පුරාම විශිෂ්ට 
නායකයන් බිහි කළ ෙකෝරලයක්. ඒ රයිගම් ෙකෝරලෙය් මෑත 
භාගෙය් බිහිවුණු විශිෂ්ටතම නායකයා රත්නසිරි විකමනායක හිටපු 
අගමැතිතුමායි. එතුමාට පුළුවන් වුණා, නායකෙයෝ ෙදන්ෙනක් 
යටෙත් අගමැතිකම් දරන්න. පක්ෂයක එෙහම විශ්වාසයක් ෙගොඩ 
නඟා ගැනීම හරි අමාරුයි. ඔබතුමාත් දන්නවා, පක්ෂයක් ඇතුෙළේ 
එවැනි ඉහළ තනතුරක් ලබා ගන්න ෙකොතරම් අමාරුද කියලා. 
නමුත්, එතුමාට පධාන නායකෙයෝ ෙදන්ෙනක් එක්ක වැඩ 
කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එතුමා කවදාවත් ෙපෞද්ගලික 
කරුණු මත වැඩ කෙළේ නැහැ; ෙක්ලමක් කියන්න ගිෙය් නැහැ; 
නරකක් ගැන කථා ෙකරුෙව් නැහැ. එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම ඍජු, 

ශක්තිමත් තීන්දුවල හිටියා. යමක් කථා කරන්න බැරි අවස්ථාවල 
එතුමා නිශ්ශබ්දතාව රැක්කා. සමහර අවස්ථාවල, සමහර 
රැස්වීම්වල  රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා එකම වචනයක්වත් 
කථා ෙනොකළ අවස්ථා මෙග් ජීවිතෙය් දැකලා තිෙබනවා.  එතුමා 
නිශ්ශබ්දව සිටියා වුණත් සාමාන්ය අවස්ථාවල ඉතාමත් රසබර 
කථා කියනවා. එතුමා ඉතාමත් රසබර කථා කියන ෙකෙනක්. ඒ 
වාෙග් කථා ගණනාවක් විවිධ අවස්ථාවල අප සමඟ කියා 
තිෙබනවා. 

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින කාලෙය් එතුමාත් ඇසුරු කර 
තිබුණා. එතුමා පිළිබඳවත් යම් යම් රසවත් කතාන්තර ගරු 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ඒ කාලෙය් අප සමඟ කියලා 
තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම අලුත් පරම්පරාවක් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයට ඇතුළු කරන්න මහා විශාල ෙසේවයක් කළ ඉතාම 
ෙගෞරවනීය  නායකෙයකු හැටියටයි එතුමා මට  ෙපනුෙණ්. ඒ 
වාෙග්ම තමන්ෙග් පුතයා වූ විදුර විකමනායක මැතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හපන්කම් ෙපන්වනෙකොට එතුමා නිහඬව, 
ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් යුතුව ඒ පිළිබඳව දෑස් දල්වා ෙගන බලා 
සිටියා කියලා මා දන්නවා. මට කලින් කථා කළ කථිකයන් එතුමා 
සම්බන්ධෙයන් පළ කළ අදහස් සමඟ මා එකඟ වනවා.   

පවුෙල් කිසිම ෙකෙනකුට වුවමනාවට වඩා ගිහිල්ලා උදව්වක් 
කරන්න එතුමාට වුවමනා වුෙණ් නැහැ. ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
කවුරු ෙහෝ පැමිණියත්, ඔවුන්  තමන්ෙග්ම හැකියාෙවන් 
නැඟිටින්න ඕනෑය කියලා එතුමා විශ්වාස කළා පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඒ පිළිබඳව එෙසේම කියා ෙකරුවා. නිහඬ චරිතයක් 
වුණත් එතුමාට මහා විශාල ෙපෞරුෂයක් තිබුණා. ඒ ෙපෞරුෂයට 
හැෙමෝම ආදරය කළා. එම නිසා යම් වැඩක් කර ගන්න රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා හමුවන්න ගියාම එතුමාට ඉතාම ෙකටි 
පිළිතුරු තිබුණා වුණත්, සමහර අවස්ථාවල ඉතා කුඩා ෙකොළ 
කෑල්ලක් එතුමා අපට ලබා ෙදනවා, අදාළ කරුණ ඒෙක් ලියා 
ෙදන්න කියලා. මා මුල් අවස්ථාෙව් ෙම් ෙකොළ කෑල්ෙල් අදාළ 
කරුණ ලියා කල්පනා කළා, ෙමොකුත් ෙවන්ෙන් නැති ෙවයි 
කියලා. නමුත්, ඊට සති ෙදකකට පස්ෙසේ එතුමා මට කථා කරලා 
"අන්න අහවල් කාරණය ෙවලා තිෙබනවා, කරුණාකරලා 
ගිහිල්ලා ඒක කර ගන්න" කියන තරමටම යම් යම් කාරණා 
පිළිබඳව මනා පරිචයකින් වැඩ ෙකරුවා. ඇත්තටම මා නැවත 
වතාවක් කියන්න කැමැතියි, එතුමා තරම් රාජ්ය පරිපාලනය 
පිළිබඳව, රජෙය් නීති-රීති පිළිබඳව දැනුම තිබුණු එකදු 
නායකෙයකු ෙහෝ මා දැක නැති බව. ඒක එතුමා ලබා ගත්ෙත් 
ෙශේෂ්ඨ නායක නායිකාවන් වන සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය, ඒ වාෙග්ම ෆීලික්ස් ආර්. ඩයස් බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමාෙගන් ලබා ගත් පරිචය නිසාය කියලා මා කල්පනා 
කරනවා. එතුමා ෆීලික්ස් ආර්. ඩයස් බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා වශෙයනුත් වැඩ කරලා තිබුණා.  

එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව වර්ණවත් කළ නායකෙයක්. එතුමා 
කිසිම දවසක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැරදි විධියට කථා කරන්ෙන් 
නැහැ; ආෙකෝශ පරිභව කරන්ෙන් නැහැ; කිසිම ෙකෙනකුට 
ගරහන්ෙන් නැහැ. ඉතාමත්ම ෙහොඳ ෙගෞරවාන්විත, තර්කාන්විත 
කථාවක් කරන්න හැම ෙවලාෙව්ම එතුමා කියා කළා.  

එතුමා හැම දාම විශ්වාස කළා, ෙම් රෙට් තස්තවාදයක් 
තිෙබනවා නම්, එයට හමුදාමය වශෙයන් මුහුණ දිය යුතුය කියලා. 
ඒකත් එතුමා කථා කළ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල 
එතුමා ඒවා ගැන කිව්වා; ඒ මතය දරා ෙගන සිටියා. එතුමා 
තමන්ෙග් සෘජු අදහස් කියාෙවන් මිසක් කථාෙවන් පකට කළ 
ෙකෙනකු ෙනොෙවයි. තමන්ට යමක් උපයා ගන්ෙන් නැතිව, 
ඉතාමත්ම වැදගත් ෙලස තමන්ෙග් පෙද්ශයට යමක් උපයා 

1103 1104 

[ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා] 
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ෙදන්න වැඩ කළ ඉතාමත්ම ෙගෞරවාන්විත ෙද්ශපාලකෙයකු 
තමයි ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා. එතුමා තුළ 
ෙබෞද්ධාගම පිළිබඳව මහා විශාල භක්තියක් සහ ආදරයක් තිබුණා. 
රෙට්ම සිටින ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා සමඟ ඉතාමත්ම සුහද ආශයක් 
එතුමා අගාමාත්යතුමා ෙවලා සිටි කාලෙය් තිබුණා.  

අපි එතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු විදුර 
විකමනායක මන්තීතුමාට, මැතිනිය, දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් හැම 
ෙදනාටම එතුමා කරපු ෙසේවය පිළිබඳව කෘතඥතාව පිරිනමන 
අතර, එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ අෙප් ෙශෝකයත් ෙම් අවස්ථාෙව් 
පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු චන්දිසිරි ගජදීර මැතිතුමා.  

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇත. 

  
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්,  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

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

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.30] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් 

යුගෙය් අපට ආදර්ශයක් සපයමින් කියා කළ රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙශෝකය පළ කරන 
ෙම් අවස්ථාෙව් ෙපෞද්ගලිකවම මෙග්ත්, ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂෙය්ත් ෙශෝකය එක් කරන්න කැමැතියි.  

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් දීර්ඝ ෙද්ශපාලන ජීවිතය 
පිළිබඳව ෙබොෙහෝ කථා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියැවුණා. මා කියන්න 
කැමැතියි, රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ලාංකීය ෙද්ශපාලනයට 
ඇවිල්ලා වෙම් කඳවුෙර් ෙද්ශපාලනඥෙයකු හැටියට 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න ෙපර එතුමා බිතාන්යෙය් 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් සාමාජිකත්වය දැරූ ෙකෙනකු බව. 
බිතාන්ය ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් සාමාජිකත්වය දරද්දී ජාත්යන්තර 
ෙකොමියුනිස්ට් ව්යාපාරය පිළිබඳව එතුමා තුළ තිබුණු පුළුල් 
අවෙබෝධය, අධිරාජ්ය විෙරෝධී අරගළ පිළිබඳව එතුමාට තිබුණු 
දැනුවත්කම එතුමා වමට එක් කළා.  

 මම එතුමාෙග් ඉතිහාසය ගැන අහලා තිෙබනවා, එතුමා 
යුද්ධෙයන් පසුව ෙලොව පුරා ෙගොඩ නැඟුණු ෙලෝක පජාතන්තවාදී 
තරුණ ව්යාපාරෙය් සාමාජිකත්වය දරාෙගන බිතාන්යෙය් 
ශිෂ්යෙයක් විධියට,  ලාංකීය තරුණයන් නිෙයෝජනය කරමින් 

වියානාවල තිබුණු පළමුෙවනි ජගත් තරුණ සමුළුවට සහභාගි 
වුණා කියලා. එතුමාෙග් ජීවිතය පුරා තිබුණු වාමවාදී හැඟීම්, 
වෙමන් ලැබූ සංයමය, වෙමන් ලැබූ විනය, හික්මීම අපි එතුමාෙග් 
චරිතය තුළින් දැක්කා.  

1960 මාර්තු මැතිවරණය - අෙප් පක්ෂය එතුමා ගැන නිතර 
කථා කරනවා- තුළින් තමයි එතුමා පළමුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්නට අවස්ථාව ලබා ගත්ෙත්. එතුමා බිතාන්යෙය් 
ඉඳලා ඇවිත් අහම්ෙබන් වාෙග් තමයි ලංකාෙව් ෙද්ශපාලනයට 
සම්බන්ධ වුෙණ්. එදා සිට එතුමා පගතිශීලී ව්යාපාරෙය් වගකීම් 
දරමින් කටයුතු කර පසුව ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මත ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයට සම්බන්ධ ෙවලා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ රාජ්ය 
නායකයන් ගණනාවක් සමඟ අමාත්ය ධුර, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුර 
රාශියක් දරමින් අෙප් රටට ඉමහත් ෙසේවයක් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එතුමාෙග් චරිතෙය් දුටු 
විෙශේෂ ලක්ෂණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි එතුමා ෙද්ශපාලන 
ෙඝෝෂාකාරිත්වයට වඩා සංයමෙයන්, විනයානුකූලව, 
අධිෂ්ඨානශීලීව වැඩ කළ කාර්යශූර නායකෙයක් කියන එක. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව දුර්වල 
වූ අවස්ථාෙව් එහි කටයුතු කැබිනට් මණ්ඩලයට පැවරුණා. 
කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ ෙවනුෙවන් කියා කරන්න කැබිනට් අනු 
කමිටුවක් පත් කළා. ඒ අනු කමිටුෙව් සභාපතිත්වය දැරුෙව් 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා. ඒ අනු කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක් 
හැටියට කටයුතු කරන්නට මටත් අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම 
එවකට අෙප් පක්ෂෙයන්  පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ ඩිව් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමා, අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා ඇතුළු 
රාජ්ය පරිපාලන විෂය සම්බන්ධෙයන් අමාත්ය ධුර දැරූ වැඩි 
ෙදෙනක් ඒ කමිටුව නිෙයෝජනය කළා. මම එතැනදී දැක්ක ෙදයක් 
තමයි අපි කවුරු පමාද වුණත් එතුමා ෙව්ලාවට ඇවිල්ලා වාඩි 
ෙවලා ඉන්නවා. අපට ෙව්ලාවකට ලජ්ජාත් හිෙතනවා. වාඩි ෙවලා 
ඉන්නවා විතරක් ෙනොෙවයි වැෙඩ් පටන් ෙගන කටයුතු ගණනක් 
ඉස්සරහාට කරෙගන ගිහින්. ඒ වාෙග්ම ඒ කටයුතුවලදී ඉතාම 
අපක්ෂපාතීව, පුළුල් අවෙබෝධයකින්, දැනුමකින් යුක්තව, ඉතාම 
ඉක්මනින් තමන්ෙග් කාර්යභාරය ඉටු කරන්නට පුළුවන්කම 
තිබුණු, කිසිෙවකුෙග් බැඳීමට ලක් ෙනොවී ඍජුව තීරණ ගත්ත 
නායකෙයක් තමයි එතුමා. කාෙග්වත් ෙක්ලාම් අහන්නට එතුමා 
සූදානම් වුෙණ් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම එෙහම ළඟට යන්නවත් 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ෙමොකද, එතුමා කවුරුවත් කියන 
ෙද්වල් අහෙගන ඉන්න  ෙකෙනකු ෙනොෙවයි; වැඩිය කථා කරන 
ෙකෙනකුත් ෙනොෙවයි; ෙහොඳින් වැඩ කළ ෙකෙනක්.  

 ෙම් සභාෙව්දී ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු පකාශ කළා වාෙග් එතුමා 
අවශ්ය ෙද් කථා කරන, කථා කරන ෙද් තුළ හරයක් තිෙබන, අපට 
ආදර්ශයක් ගත හැකි නායකෙයක්. මම හිතනවා, ඒ වාෙග් 
ෙද්ශපාලන පරම්පරාෙව්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම දැක්ක අවසන් 
පුරුක එතුමායි කියලා. අපට ආදර්ශයක් ගන්නට පුළුවන් අවසන් 
පුරුක එතුමායි කියලායි මම හිතන්ෙන්. ඒ නිසාම තමයි එතුමාට 
ඕනෑම වගකීමක් භාර ෙදන්න එවකට හිටපු රාජ්ය නායකයන් මැළි 
ෙනොවුෙණ්. ෙමොකද, බල ෙලෝභයක් තිෙබනවා කියලා හිතුවා නම් 
කඩුව අතට ෙදන්ෙන් නැහැ. බයක් සැකක් නැතිව තමන්ෙග් 
වගකීම භාර දීලා යන්න පුළුවන් විශ්වාසයක් එතුමා ෙකෙරහි 
තිබුණා. ෙමොකද, බල ෙලෝභය, බල කාමය එතුමා තුළ තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් චරිතය තුළ ඉතාම නිරහංකාරී 
ස්වභාවයක් තිබුණා. සාමාන්ය ෙකෙනකු විධියට තමයි එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් හැසිරුෙණ්. වැඩිය කථා ෙනොකළාට එක 
ඉරියව්වකින් චරිත ලක්ෂණ, හිතවත්කම, සමීප බව, ඍජු බව 
පකාශ කරන්නට එතුමාට හැකියාව තිබුණා. එක ඉරියව්වකින්, 
එක සිනහවකින්, එක බැල්මකින් එතුමා ගැන අවෙබෝධයක් ලබා 
ගන්නට පුළුවන්කම තිබුණා. එම නිසා මම දකිනවා එතුමා අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාටත් ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන් නායකෙයක්; අපි ආදර්ශයක් 
ගත්තු නායකෙයක් කියලා. අවශ්ය තැනට අවශ්ය ෙද් ඉටු කරන, ඒ 
වාෙග්ම එතුමා කිසි දවසක කවරම ආකාරෙය් ෙහෝ ෙචෝදනාවකට 
ලක් ෙනොවුණු නායකෙයක්. ඒ වාෙග්ම මට මතකයි එක වසරක, 
අමාත්යාංශ කළමනාකරණෙය්දී  එතුමාෙග් අමාත්යාංශය තමයි 
ෙහොඳම අමාත්යාංශය බවට පත් වුෙණ්.  

ඒ කියන්ෙන් නාස්තිය, දූෂණය අඩු කර ෙගන වැඩ කළ 
ෙහොඳම අමාත්යාංශය හැටියට අංක එකට තිබුෙණ් රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයයි. ඒ වාෙග්ම ෙදවැනි 
ස්ථානයට මෙග් අමාත්යාංශයත් ඒ කාලෙය් තිබුණා. මම ඒෙකන් 
අදහස් කෙළේ එතුමාෙග් ජීවිතෙය් අනවශ්ය බලාෙපොෙරොත්තු 
තිබුෙණ් නැති  බව කියන්නයි.  

ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා අමාත්යංශවල පරිපාලනය ෙහොඳ 
අධීක්ෂණයකින් යුතුව ඉටු කළා. එතුමාට සියලුම නිලධාරින්ෙග් 
ෙගෞරවය හිමි වුණා. ඒවා කියාවන් තුළින් දිනා ගත් ෙද්වල්. ඒ 
නිසා මම කියන්ෙන්, එතුමා යුගයට ගැළෙපන  ෙලස, ජාතික 
වශෙයන් තමන්ෙග් පතිපත්ති මත ඉඳෙගන නිෙයෝජනය කළ හැම 
අමාත්යාංශයක්ම හරි විධියට ෙමෙහයවමින්, තමන්ට පැවෙරන 
වගකීම් හරිහැටි ඉටු කරන්න කියා කළ වාමවාදී ආදර්ශවත් 
චරිතයක්ය කියන එකයි. ස්ථිරසාර, අදිටන්ශීලී, කිසි ෙකනකුට 
ඇඟිල්ල දිගු කරන්න පුළුවන්කමක් ෙනොතිබුණු, චරිත අතර 
අවසාන භාගෙය් මම දැක්ක වැදගත්ම චරිතය රත්නසිරි 
විකමනායක චරිතයයි කියන එක මම කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් පුත රත්නය වන 
අෙප් විදුර විකමනායක මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපත් 
එක්ක සිටීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. විදුර මන්තීතුමා 
දැක්කාම මට තාත්තා මතක් ෙවනවා. ෙමොකද, රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා මම දැක්ක කාලය තුළ ෙබොෙහෝ විට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් ෙසෙරප්පු ෙදකත් නැතිවයි. සාමාන්යෙයන් 
ඒක පරිසරෙය් හැදියාෙවන් ෙහෝ එතුමා තුළ තිෙබන සංයමෙයන් 
ෙහෝ එතුමා විශ්වාස කරන යම් කිසි සරල චාම් ජීවිතය ඇසුරින් 
ලබා ගත් ෙදයක්. ඒ හා සමාන ගති ලක්ෂණ හුඟක් විදුර 
මන්තීතුමාෙග්ත් තිෙබනවා. ඒ නිසා විදුර මන්තීතුමා දැක්කාම මට 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා සිහිපත් ෙවනවා.  

අපි කාෙග්වත් ජීවිත හැමදාම තිෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි 
කරන ෙහොඳ නරක සමාජය තුළ ඉතිරි ෙවනවා. ඒ කරන ෙහොඳ 
නරකවලින් තමයි අනාගතෙය්  ජීවිත මනින්ෙන්. ඒ නිසා රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා අපි අතර නැති වුණත් මම ෙම් ෙවලාෙව් 
විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි, එතුමා අෙප් පක්ෂෙය් ෙලොකු 
ෙගෞරවයක් තිබුණු නායකෙයක් බව. එතුමා අෙප් පක්ෂය සමඟ 
ඉතාමත්ම සමීපව සිටියා. අෙප් පක්ෂෙය් පධාන ෙල්කම් ඩිව් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න කාලෙය් එතුමා 
සමඟ ඉතාම සමීපව ෙද්ශපාලන අදහස්  හුවමාරු කර ගත්තා. 
එතුමාට ෙලොකු ඕනෑකමක් තිබුණා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
පජාතන්තවාදී බලෙව්ගයක් හැටියට ශක්තිමත් කරලා එක 
තැනකට ෙග්න්න. සමහර සංවාදවලදී එතුමා විවෘතව, හදවතට 
එකඟව කියා කළා. එතුමා තුළ තිබුණ ඒ උදාර චරිත ලක්ෂණවලට 
අපි කාෙග්ත් ෙගෞරවයක් තිබුණා. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
මතක් කරනවා, ඒ වාෙග් යුගයට ගැළෙපන ආදර්ශවත් ෙද්ශපාලන 
චරිත අපට අහිමිව යන ෙම් ෙවලාෙව් රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමාෙග් චරිතය වඩාත් දීප්තිමත්ව දැෙනන බව.  

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා අපි අතර නැති වුණත් ඒ 
වාෙග්ම ඍජු බවින් යුක්තව, ඒ අදහස් ඉදිරියට ෙගන යන්න 

පුළුවන් පුත රත්නයක් අපට ලැබී තිෙබනවා. රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් අෙප් ෙශෝකය පළ 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව් රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා නැති අඩුව 
විදුර විකමනායක මැතිතුමා අතින් ඉටු ෙව්වා කියා මා පාර්ථනා 
කරනවා. එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් එතුමාෙග් දයාබර බිරිඳට 
සහ දරුවන්ටත් අෙප් පක්ෂය ෙවනුෙවන් මෙග් ෙශෝකය පළ 
කරමින් ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 2.42] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம-  விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම 1970 කාලෙය් සිට ගරු 

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ඇසුරු කිරීමට වාසනාව ලැබුණු 
ෙකෙනක්. ඒ කාලෙය් මම ෆීලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමාෙග් එක් ෙල්කම්වරයකු විධියට කටයුතු කළා.  එවකට 
එතුමා රාජ්ය පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ කටයුතු භාර ඇමතිතුමා. ඒ 
අතරම ෆීලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා අධිකරණ 
ඇමතිවරයා විධියටත් කටයුතු කළා. ඒ වගකීම් ෙදකම එතුමාට 
බාර දීලා තිබුණා. ෆීලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් 
පරිපාලන කමෙය් එක් ලක්ෂණයක් වූෙය් ඒ අමාත්යාංශ ෙදකම 
එකට පරිපාලනය කිරීමයි. අෙප් අමාත්යාංශෙය් රැස්වීම්වලට 
අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් අය එනවා. අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් 
රැස්වීම්වලට එතුමා අපත් එක්කෙගන යනවා. ඒ අවස්ථාවලදී 
අධිකරණ  නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විධියට හිටපු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා ළඟින් ඇසුරු කරන්න, හඳුනා ගන්න මට 
අවස්ථාවක් ලැබුණා. අපි එතුමාෙගන් ගත්ත පළමුවැනි ආදර්ශය 
තමයි,  කිසිම දවසක ෙපෞද්ගලික කාරණයක් එතුමාෙග් තනතුර 
ෙයොදා ෙගන ඉෂ්ට කෙළේ නැති එක.  

එතුමාෙග් ජීවිත කාලෙය්ම තිබුණු තව එක ෙහොඳ 
පතිපත්තියක් තමයි කවදාවත් තනතුරක් ඉල්ලුෙව් නැති එක. 
අවස්ථා කීපයකදීම එතුමාට ලැබුණු තනතුරුත් එපා කිව්වා. ඒ 
ගැන දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්ත් කියැවුණා. එතුමාට විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් නායකකම ලැබුණු අවස්ථාෙව්දී එතුමා ෙගදර ගිහිල්ලා 
හැෙරන තැපෑෙලන් ලියුමක් එව්වා, "ඒක බාර ගන්ෙන් නැහැ" 
කියලා. තවත් රහසක් කියන්න ඕනෑ. එතුමා ඒ තනතුර බාර 
ෙනොගත්තා විතරක් ෙනොෙවයි, එදා රෑම බැංෙකොක් නගරයට ගියා. 
බලපෑම්  කරලා  එතුමාෙග් අදහස ෙවනස් කරන්න කටයුතු කරයි 
කියලා හිතලා එදාම එතුමා රෙටනුත් පිට ෙවලා ගියා.   

 තව කාරණයක් තිෙබනවා. ඒක  හුඟ ෙදෙනකුට මතක ඇති. 
අෙප් හිටපු කථානායක ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට නම් ඒක 
ෙහොඳට මතක ඇති.  1994දී ''රාවෙය්'' තිබුණා චන්දිකා මැතිනිය 
ජනාධිපති  වුණාම රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා අගමැති ෙවයි 
කියලා. නමුත් එතුමා ඒ ගැන ඉල්ලීමක්, බලපෑමක් ෙහෝ කිසිම 
ෙදයක් කෙළේ නැහැ. වචනයකින්වත් ඒ අදහස පකාශ කෙළේත් 
නැහැ. ඊට පස්ෙසේ පක්ෂෙය් යම් යම් අභ්යන්තර පශ්න නිසා 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙගන් කවුරුත් ඉල්ලා සිටියා 
අගමැතිනිය හැටියට කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ හැම 
අවස්ථාවකදීම එතුමා ෙබොෙහොම මධ්යස්ථ විධියට කටයුතු කළා. 
"මට අරක ඕනෑ, ෙම්ක ඕනෑ" කියලා කවදාවත් ඉල්ලුෙව් නැහැ. 
එෙහම ඉල්ලුෙව් නැහැ විතරක් ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් වගකීම ගැන 
හිතනවා මිස, ෙපෞද්ලිගලික අභිමතාර්ථ ගැන කථා කෙළේ නැහැ. 
එහිදීත් එතුමා අපට ෙහොඳ ආදර්ශයක් දුන්නා.  
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මම ෙබොෙහෝ විට හිතනවා, රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමාෙග් චරිතය මාර්ටින් විකමසිංහ මහත්මයාට හමු වුණා නම් 
ලස්සන නවකථා  ලියයි කියලා. ෙමොකද, ගම්ෙපරළිය, යුගාන්තය, 
කලියුගය වැනි නවකථාවලින් අපි දකින්ෙන්,  ඒ සමාජය තුළ 
චරිත බිහි ෙවලා, එක් එක් අභිෙයෝගවලට මුහුණදීලා, ඒ අභිෙයෝග 
තුළින් තමන්ෙග් චරිතය ෙගොඩනඟා ගත්ත හැටි. ඒ අනුව, රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් ජීවිත කථාව, නිදහසින් පස්ෙසේ අෙප් 
රෙට් සමාජ ඉතිහාසය පිළිබඳ වඩාත්ම ලස්සන නිදසුනක් කියලා 
මම හිතනවා.  

අපි විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්නා කාලෙය් අපට ආරංචි 
වුණා, "විකමනායක" කියලා ෙකෙනක් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි, 
ඒ කාලෙය් "විකමනායක" කියලා අපට වැඩිෙයන්ම ආරංචි වුෙණ් 
වාමාංශික ෙද්ශපාලනය තුළ හිටිය මුනිදාස විකමනායක මැතිතුමා 
ගැන. ඒ රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් අයියා. එතුමා පිලිප් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ළඟම සහකරුෙවක්. ඒ කාලෙය්  කැලණි 
මිටියාව ත, රයිගම් ෙකෝරළය පැත්ෙත් පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
වීර චරිතයක් වශෙයන් හිටියා. අදත් ඒ පෙද්ශවල යම් කිසි 
පමාණයකින් ඒ තත්ත්වය තිෙබනවා.  

රත්නසිරි විකමනායක මහත්මයා ඒ පළාෙත් ධනවත් 
පවුලකින් පැවත ආ ෙකෙනක්. එතුමාෙග් පවුල් පරිසරය ගැන 
කියනවා නම්, ඒ පවුෙල් අයට ''රබර් රජවරු'' කියලා කියන්න 
පුළුවන්. එතුමා එංගලන්තයට ගියා. නවකථා කියවනෙකොටත් 
අපට ඒ වාෙග් චරිත ෙපෙනනවා. එතුමා ෙහොඳට ගම  ඇසුරු 
කරලා, ඒ සමාජය ඇසුරු කරලා හිටපු ෙකෙනක්.  ඒ කාලෙය් 
තිබුණු පහසුකම් අනුව බැරිස්ටර් විභාගය සමත් කරන්න එතුමා 
එංගලන්තයට යැව්වා. නමුත් මුනිදාස විකමනායක මැතිතුමා 
අවාසනාවන්ත ෙලස මරණයට පත් වුණා. අපට ඒ කාලෙය් ආරංචි 
වුණු හැටියට රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ඒ අවමංගල්යයට 
ආවාට පස්ෙසේ ඒ පළාෙත් ජනතාව විශාල ඉල්ලීමක් කර තිබුණා, 
දැන් ඔබතුමාෙග් අධ්යාපනයට වඩා අපට ඔබතුමා අවශ්යයි, 
ඔබතුමා ෙම් මැතිවරණයට -1960 වසෙර්-  ඉදිරිපත් ෙවන්න 
කියලා. අෙප් හිතවත් චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ඒ 
වනවිට රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා එංගලන්තෙය් බිතාන්ය 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට අනුබද්ධ ශිෂ්ය සංගම් කිහිපයකම පධාන 
තැනක් දැරූ ෙකෙනක්.  

මම දන්නවා, අවසානය දක්වාම එතුමාෙග් පරණම යාළුෙවෝ 
තමයි එතුමාෙග් හිතවත්ම යාළුෙවෝ විධියට හිටිෙය් කියලා. විදුර 
විකමනායක මන්තීතුමා දන්නවා, මම ෙමොනවාද කියන්ෙන් 
කියලා. ඒ යාළුෙවෝ හුඟ ෙදෙනක් ලංකාෙව් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් 
ලංකාවට ආවාම ඉතාම කුලුපග විධියට ළඟින්ම ඇසුරු කරමින්, 
හිනා ෙවමින් කාලය ගත කළා. ඒ ෙගොල්ලන් තමයි  පැරණි 
යාළුෙවෝ, එංගලන්තෙය් සිටියදී.  

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා මුලින්ම ෙද්ශපාලනයට ආෙව් 
මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණන්. ෙමතැනදී කියැවුණා, එතුමා 
ස්වාධීනව ආවා කියලා. නමුත් එතුමා ස්වාධීනව ආෙව් ෙම් නිසායි. 
ඒ අවස්ථාෙව්දී පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සන්ධානයක් ඇති කර 
ගත්තා, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමාත් එක්ක. පිලිප් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් මන්තීවරු හිටියා, රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා, 
ෙජෝර්ජ් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ෙරෝයි රාජපක්ෂ මැතිතුමා වාෙග් අය. 
ඒ අය ඒ සන්ධානය අනුමත කෙළේ නැහැ. නමුත් ඒ අය ඒ ෙවලාෙව් 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට බැඳුෙණ්ත් නැහැ. ඒ නිසා සමාජවාදී, 
පගතිශීලී, ස්වාධීන, නමුත් වමට බර අෙප්ක්ෂකයකු හැටියට 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවලා එතුමා විශිෂ්ට ජයගහණයක් ලබා 
ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට බැඳුෙණ්.  

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ගැන විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් 
කළ යුතු ෙදයක් තමයි එතුමාෙග් ඉතාම විශිෂ්ට පාර්ලිෙම්න්තු 

හැසිරීම. එතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු භාවිතය හඳුනා ගත්ෙතොත් අපි 
ඔක්ෙකෝටම ෙහොඳ නායකෙයෝ ෙවන්න පුළුවන්. එතුමා හරියට 
ෙවලාවට එනවා. ෙබොෙහෝ විට මුළු දවසම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්නවා. දවල් කෑම ගන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීති - රීති ඔක්ෙකෝම ෙහොඳට ඉෙගන ගන්නවා; 
පාඩම් කරනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න අෙප් මන්තීවරු දන්නවා 
ඇති, ෙබොෙහෝ විට පසු පස ඉඳෙගන එතුමා අණපනත් බලලා 
ඒවාෙය් ෙවනස්කම් -සංෙශෝධන- කරන්න මැති ඇමතිවරුන්ට පවා 
උපෙදස් දුන් බව.  

අෙප් හිටපු ගරු කථානායකතුමා -අෙප් ඉතාම හිතවත් චමල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා- දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා සාක්ෂි 
දරයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියාකාරිත්වය තුළ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ 
කටයුතු ගැන, ආණ්ඩු පක්ෂයත් විරුද්ධ පක්ෂයත් අතර එක්තරා 
සුහදතාවක්, අවෙබෝධයක් තිෙබන්න ඕනෑ බවට. නැත්නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වාෙගන යන්න බැහැ ෙන්. ඒ කාලෙය් 
අගමැතිතුමා හැටියට රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා විශාල 
ෙසේවයක් කළා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු හැල හැප්පීම්වලින් 
නැතිව ඉදිරියට ෙගන යන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Business 
Committee එක ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් විවිධ  committees 
ෙවන්න පුළුවන්, එතුමා ඒ හැම එකකටම නායකත්වය දීලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කිසිම කරදරයකින් ෙතොරව ඉදිරියට 
කරෙගන යන්න අවශ්ය පසු බිම හැදුවා. ඒ අවස්ථාවල ෙනොෙයක් 
ගැටුම්කාරී තත්ත්ව තිබුණා. අදහස ්අතර ෙනොෙයක් විධිෙය් ගැටුම් 
තිබුණා. නමුත් ආණ්ඩු පක්ෂයත්, විරුද්ධ පක්ෂයත් සමඟ- ඒ ෙදක 
ඒ කාලෙය් පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිබුණා- අවෙබෝධෙයන් 
කටයුතු කළා. 

එම පක්ෂ ෙදක අතර ඇති කරගත් එක්තරා අවෙබෝධයක්, 
සුහදතාවක් තුළින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු ෙගන යෑමට 
කළ ෙමෙහය හුඟ ෙදෙනක් දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ වාෙග් 
ෙමෙහයක් වන්ෙන් පසු පසින්. නමුත් ෙමවැනි අවස්ථාවක ෙහෝ 
අපි එතුමාට ෙගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ, අපට එම ආදර්ශය දීම 
ගැන.  

හුඟ ෙදෙනකු කිව්ව විධියට ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා වැඩිපුර කථා කළ ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, 
එතුමාෙග් යහළුවන් හම්බවුණාම නම් ෙහොඳට කථා කළා. එතුමා 
අෙනක් අයත් එක්කත් ඉතාම හිතවත්. නමුත් අනවශ්ය විධියට 
කාලය ගත  කළ ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, පුදුමාකාර 
දක්ෂකමක් තිබුණා. පක්ෂෙය් කමිටුවක, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඕනෑම 
කමිටුවක එතුමා තරම් ඉතාම දක්ෂ ෙලස සටහන් තැබූ ෙකෙනක් 
 නැති තරම්. කරුණු ඉක්මනට අවෙබෝධ කරෙගන ඒ පිළිබඳව 
ඕනෑම තීරණයක් ගන්න එතුමා තුළ පුදුමාකාර දැනුමක් තිබුණා 
කියා මා හිතනවා. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී මම එය දැක තිෙබනවා. 
සමහර විට  රජෙය් නිලධාරින් එම සටහන් ලියන්න අදිමදි 
කරනෙකොට, ඔවුන්ට එය කරන්න ශක්තිය නැති ෙවනෙකොට, 
"ඕක ෙමහාට ෙදන්න" කියා ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
එම සටහන් සියල්ල අතින් ලියා, සකස් කර එම වාර්තා ලබා 
දුන්නා. ඒ විධියට පුදුමාකාර දැනුමක් තිබුණු ෙකෙනක් තමයි 
එතුමා. 

 එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සෑම මන්තීවරෙයක් ගැනම ෙලොකු 
ආදරයක් සහ ෙගෞරවයක් තිබුණු ෙකෙනක්. එතුමා ෙම් ගරු සභාව 
තුළ නැඟිට කථා කරනෙකොට, එකම දවසකවත් එකම 
ෙකෙනකුවත් එතුමාෙග් කථාවට අවහිර කළාය කියා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. කවදාවත් එකට එක කියන්න පටන් ගත්ෙත් 
නැහැ; එකිෙනකා සමඟ වාද-විවාද කෙළේ නැහැ. එතුමා කියන ෙද් 
ඉතාම ෙහොඳින් අහෙගන සිටියා; පිළිගත්තා. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙලොකු ෙගෞරවයක් තිබුණු ෙකෙනක්. පුදුම 
ෙපෞරුෂයක් තිබුණු ඇමති ෙකෙනක්.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එක කාරණාවක් 
විතරක්  එතුමාට ෙගෞරවයක් වශෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් දී  සඳහන් 
කරන්නම්. ඒ ගැන සටහනක් තිෙබන්නට ඕනෑ. එවකට එතුමා 
රාජ්ය පරිපාලන ඇමතිවරයා වශෙයන් තමයි කටයුතු කෙළේ. ඒ, 
1994 ආණ්ඩුව පත් වුණු ගමන්ම වාෙග්. ඒ කාලෙය් රජය 
තීරණයක් ගත්තා, සියලුම ගාම ෙසේවකවරුන් වයස අවුරුදු 50දී 
විශාම යවන්න ඕනෑය කියලා.  ඒ කාරණය ෙම් ගරු සභාෙව් දී 
විවාදයට ගත්තා. මම හිතන විධියට ඔබතුමන්ලාට ඒ ගැන මතක 
ඇති.  ඒ අවස්ථාෙව් දී  මා විරුද්ධ පක්ෂය විධියට කථා කර  
කිව්වා, "ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට බලය තිෙබනවා රජෙය් 
ඕනෑම ෙසේවකෙයකුට අවුරුදු 60 දක්වා කාලය ෙදන්න. ඒක 
ඇමතිතුමාට තිෙබන බලයක්.  ෙම් සියලු ෙදනාවම  වයස අවුරුදු 
50දී ෙගදර යවන්න  ඔබතුමා ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගෙනන්ෙන් ඇයි?"කියලා.  එතෙකොට අපි නවක මන්තීවරුන්. 
මම පුදුම වුණා, ඒ ෙව්ලාෙව් ඇමතිතුමා නැඟිටලා කියපු ෙද් ගැන. 
එතුමා නැඟිටලා කිව්වා, "මම ඒ තර්කය පිළිගන්නවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මම ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉල්ලා අස් කර 
ගන්නවා"යි කියලා. අන්න එෙහම ෙපෞරුෂයක් තිබුණු, දැනුමක් 
තිබුණු, පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන හැඟීමක් තිබුණු නායකෙයක් ගැන 
තමයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්.  

අපි එතුමාෙගන් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ඉෙගනෙගන තිෙබනවා.  
එතුමා ඉතාම සුහද ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් බලය තිෙබන හැම ෙව්ලාෙව්ම ෙම් රෙට් 
ස්ෛවරීභාවය, ස්වාධිපත්යය හා ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව ගැන 
නිර්භයව කථා කළ ෙකෙනක්. ඇතැම් අවස්ථාවලදී එය එතුමාට 
ටිකක් අපහසු තත්ත්වයන් ඇති කරන අවස්ථා වුණා. නමුත් එතුමා 
ඒවා තුට්ටු ෙදකකටවත් ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. එතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් ෙමතැන සිට නැඟිටලා කථා කර තිෙබනවා, "ෙම් විධියට 
අපට කරන්න බැහැ. මම ෙම්  විෙව්චන  ඉදිරිපත් කරනවා" කියා. 
එතුමා  බුද්ධිමත්ව ෙහොඳින් කල්පනා කර ගත් එම තීරණ කිසි 
විධියකටවත් ෙවනස් කෙළේ  නැහැ. එතුමා කිසිම ලාභයක් 
අෙප්ක්ෂාෙවන්, තමන්ට යම් කිසි වාසියක් ලබා ගැනීෙම් අදහසින් 
එම අදහස් කවදාවත් ෙවනස් කෙළේ නැති නායකෙයක්. අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  එතුමාව සිහිපත් කරනවා. එතුමා ඇසුරු කිරීමට 
ලැබීම ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් වාසනාවක් හැටියට අප සලකනවා. 
එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, රටටත් කළ අනුපෙම්ය ෙසේවය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපි ෙමෙනහි කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් හිතවත් විදුර 
විකමනායක මැතිතුමා පියතුමාෙග් අඩි පාෙර් යමින් තමන්ෙග් 
අදහස් තමන්ම හදා ගන්නා දක්ෂතාව -ස්වතන්තභාවය- ගැන අෙප් 
පසාදය පළ කරන්න ඕනෑ.  

ගරු විදුර විකමනායක මන්තීතුමාෙග් සෙහෝදරයාත්, 
මව්තුමියත් ඇතුළු පවුෙල් සියලුම ෙදනා මම ළඟින් හඳුනන අයයි. 
එම නිසා අෙප් හිතවත් රත්නසිරි විකමනායක හිටපු 
අගමැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් විකමනායක පවුෙල් සියලුම 
ෙදනාට අපෙග් කනගාටුව පකාශ කරන අතර, එතුමාට නිවන් සුව 
ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
[අ.භා. 2.58] 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අභාවපාප්ත හිටපු අගමැති 

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 1960දී ෙද්ශපාලනයට 
පිවිසිලා, 1965-1970 පැවැති මැතිවරණවලින් ජයගහණය කරලා, 

කළුතර දිස්තික්කයට සුවිෙශේෂී ෙමෙහවරක් කළ ෙකෙනක්. මට 
මතකයි, යම් පශන්යක් ඇති ෙවලා ෙකොළඹ ඩාලි පාෙර් තිබුණු ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයට ෙබෝම්බ ගහපු අවස්ථාව. එම 
අවස්ථාෙව් දී  එම ෙගොඩනැඟිල්ෙල් තිබුණු කාර්යාලය අත හැරලා 
අපට ෙවනත් තැනකට යන්න සිදු වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,  මා හිතන විධියට ඒ අවස්ථාෙව් දී ඔබතුමාෙග් 
මාමා එයට මැදිහත් ෙවලා, ෙබොරැල්ෙලන් ෙපොඩි ෙගයක් දුන්නා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Campbell Park එෙකන්. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔව්, Campbell Park එෙකන්. ඉන් පස්ෙසේ රත්නසිරි 

විකමනායක මැතිතුමා  ඒ ෙපොඩි නිවෙසේ ඉඳෙගන තමයි පක්ෂෙය් 
වැඩ කෙළේ. මාවත් සංවිධායකවරයකු හැටියට පත් කිරීෙම්දී 
සම්මුඛ පරීක්ෂණය කෙළේ ඒ ෙගදර; ඒ කාමරෙය්. රත්නසිරි 
මැතිතුමා තමයි එදා මාව සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ලක් කෙළේ. ඉන් 
පස්ෙසේ සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය මාව අගලවත්ත 
ආසනෙය් සංවිධායක ධුරයට පත් කළා.  

එතුමා  කළුතර දිස්තික්කයට විශාල ෙගෞරවයක්. ෙමොකද, 
කළුතර දිස්තික්කෙයන් කිසි ෙකෙනක් කවදාවත් අගාමාත්ය 
ධුරයට පත් ෙවලා නැහැ. ඒ අහලකටවත් ගිහිල්ලා නැහැ. නමුත්, 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා අගමැති ධුරයට පත් වුණා. ඒක 
මුළු කළුතර දිස්තික්කයටම විශාල ෙගෞරවයක්. එතුමා අගාමාත්ය 
ධුරයට පත් වීම ගැන එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, යූඑන්පී, ෙජ්වීපී 
කියලා නැතිව හැම ෙකෙනක්ම ඉතාමත්ම සතුටට පත් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "රත්නසිරි විකමනායක" 
කියන්ෙන්, ඉතාම සුවිෙශේෂී චරිතයක්.  මම කළුතර දිස්තික්කෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා අගලවත්ත ආසනෙය් 
සංවිධායකවරයා හැටියට පත් වුණාට පසුව සිදු වූ සිද්ධියක් මට 
මතක් ෙවනවා.  එවකට රබර් පර්ෙය්ෂණාගාරය තිබුෙණ් එතුමා 
භාරව සිටි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය යටෙත්. මට ෙකෙනක් 
කිව්වා, රබර් පර්ෙය්ෂණායතනෙය් අධ්යක්ෂ ධුරයට පත් ෙවන්ෙන් 
පළාෙත් මන්තීවරයාය කියලා. ඒ නිසා මම ගියා,  රත්නසිරි 
මැතිතුමාව හමු වන්න. එතුමා හිටිෙය්, Vauxhall Street එෙක් 
තිබුණු කාර්යාලෙය්. මම ගිහිල්ලා කිව්වා, "සර්, මාවත් ඒ ධුරයට 
පත් කරන්න" කියලා. එතුමා කිව්වා, "නැහැ. එෙහම නීතියක් 
නැහැ. මම ෙපොඩ්ඩක් සලකා බලන්නම්" කියලා. හැබැයි, මාව පත් 
කර ෙගදරට ලිපිය එව්වා. නමුත්, එදා එතුමා මට ෙපන්වා දුන්නා, 
පළාෙත් මන්තීවරයාව එහි අධ්යක්ෂ ධුරයට පත් කිරීෙම් නීතියක් 
නැති බව.  නමුත්,  එතුමා මාව එම තනතුරට පත් කළා. 

මා එතුමාෙගන් දැක්ක තවත් සුවිෙශේෂී  ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ 
තමයි, රත්නසිරි මැතිතුමා කළුතර දිස්තික්කෙය් සම්බන්ධිකරණ 
කමිටු රැස්වීම් ඉතාම ෙහොඳින් ෙමෙහයවපු ෙකෙනක් කියන එක.  
රජෙය් ෙසේවකයනුත් එතුමාට හුඟක් ගරු කළා. නමුත්, අපි අතෙර් 
විවිධ පශ්න මතු වුණා.  රජෙය් නිලධාරින් සහ මන්තීවරුන් අතර 
විවධ පශ්න මතු වුණා. ඒ ෙවලාෙව් දී මම දැක්ක ෙදයක් තමයි, 
රත්නසිරි මැතිතුමා එවැනි අවස්ථාවලදී එම මන්තීවරුන්ව 
ආරක්ෂා කළා කියන එක. සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් යූඑන්පී 
එෙක් මන්තීවරු හිටියා; ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරු 
හිටියා. නමුත්, මන්තීවරයා ෙමොන පක්ෂෙය් වුණත්, එතුමා 
මන්තීවරයාව ආරක්ෂා කළා.  
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දැන් වාෙග් ෙනොෙවයි. ඒ කාලෙය් සම්බන්ධිකරණ කමිටුවට 
සෑම ෙකෙනක්ම එනවා. දැන් තමයි එක එක ෙභ්ද තිෙබන නිසා 
එන්ෙන් නැත්ෙත්. නමුත් ඒ කාලෙය් ඔක්ෙකෝම ආවා. ඒ ෙව්ලාෙව් 
මම දැක්ක ෙදයක් තමයි, රත්නසිරි මැතිතුමා තමන්ෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා ෙහෝ ෙවනත් මන්තීවරෙයක් ඒ 
නිලධාරින් ඉදිරිෙය්දී හෑල්ලුවට ලක් ෙනොකිරීම.  එෙහම හෑල්ලුවට 
ලක් කරන්ෙන් නැතිව එතුමා ඒ මන්තීවරයාත්  -මහ ජන 
නිෙයෝජිතවරයාත්- ආරක්ෂා කර, ඒ වාෙග්ම නිලධාරින්ෙග්ත් හිත 
කලකිෙරන්ෙන් නැති ෙවන විධියට ඒ සම්බන්ධීකරණ කමිටු 
රැස්වීම පවත්වා ෙගන ගියා. තරුණ මන්තීවරු හැටියට ඒ කාලෙය් 
අපටත් ඒක ෙහොඳ ආදර්ශයක් වුණා.  

රත්නසිරි මැතිතුමා වැඩ කරන විධිය දැකලා අපට ෙලොකු 
ආදර්ශයක් දැනුණා. ඒ වාෙග්ම, රත්නසිරි මැතිතුමා තමන්ෙග් 
ආසනෙය් ඕනෑම ෙකෙනකුෙග් නම කියලා කථා කරනවා. 
කාන්තාවක් ෙහෝ පිරිමි ෙකෙනක් ඈත තියාම එන ෙකොට, 
ෙකළින්ම නම කියලා කථා කරනවා. මම දැක්ක තවත් ෙදයක් 
තමයි, එෙහම කථා කරන ෙකොට ඒ එන කාන්තාව ෙහෝ පිරිමියාට 
තමන් ආපු කාරණාවත් අමතකවීම. තමන් ආපු ෙද්ත් කියන්න 
අමතක ෙවලා, ''අපි නිකම් ඔබතුමා බලලා යන්න ආෙව් 
ඇමතිතුමා'' කියලා ඒ විධියට යන අවස්ථා ෙබොෙහෝ තිබුණා. ෙම්ක 
තමයි රත්නසිරි මැතිතුමාෙග් තිබුණු ගුණාංගය. ඕනෑම තැනකට 
ගියා; ෙකළින් කථා කළා; හැම වැඩසටහනක්ම ෙකළින් 
ෙමෙහයවූවා. විෙශේෂෙයන්ම, ඒ කාලෙය් තරුණ මන්තීවරු 
හැටියට හිටිය අපට එතුමා ෙලොකු ආදර්ශයක් ලබා දුන්නා කියන 
එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ. 

අෙප් විදුර විකමනායක මැතිතුමා අද මැති සබෙය් ඉන්නවා. 
එතුමාටත් ඉතාම ෙහොඳ අනාගතයක් තිෙබනවා. එතුමාත් ෙකළින් 
කථා කරනවා. TV එෙක් දැක්කත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දැක්කත් 
එතුමා ෙකළින් කථා කරනවා මම දැකලා තිෙබනවා. එතුමාත් 
තාත්තාෙග් අඩි පාෙර් ෙබොෙහොම නිර්භීතව ඉස්සරහට යන 
ෙකෙනක්.  

රත්නසිරි මැතිතුමා ගැන තව කාරණයක් මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. රත්නසිරි මැතිතුමා කවදාවත් වම දමලා ගිෙය් නැහැ. මම 
හිතන හැටියට ෙම්කත් දැන් ඉන්න ඇමතිවරුන්ට, මන්තීවරුන්ට 
ෙහොඳ ආදර්ශයක්. ෙම් ගරු සභාෙව්දී සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාත් 
කිව්වා, 1960දී,  පිලිප් ගුණවර්ධන මහත්තයා ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
මහත්මයාත් එක්ක සන්ධානයක් ඇති කරෙගන එයට යන්න හදන 
ෙකොට රත්නසිරි විකමනායක මහතා ඒකට විරුද්ධව කටයුතු කළා 
කියලා. මම හිතන හැටියට ඒක අපි සියල්ලන්ටම ෙහොඳ 
ආදර්ශයක්. ඒ කියන්ෙන්, වෙම් ඉන්නවා නම්, වෙම් ඉන්න ඕනෑ; 
වෙම් අදහස් තිෙබන්න ඕනෑ; වෙම් ෙකෙනක් හැටියට වැඩ 
කරන්න ඕනෑ කියන එකත් රත්නසිරි මැතිතුමා ෙපන්නුම් කළා. ඒ 
කාරණයත්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැන් ඉන්න අයට -විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් පැත්ෙතන් ගිය අයටත්- ෙහොඳ ආදර්ශයක් කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරමින්, රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට 
නිවන් සුව අත්ෙව්වා! කියා පාර්ථනා කරමින් නිහඬ වනවා. 

 
[අ.භා. 3.05] 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පවීණ ෙද්ශපාලනඥෙයක් 

හා රාජ්ය තාන්තිකෙයක් වූ අෙප් ගරු රත්නසිරි විකමනායක 

මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමා ගැන වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන  මාෙග් ස්තුතිය 
ඔබතුමාට පකාශ කරන්නට කැමැතියි. 

එතුමාෙග් ජීව දත්ත සටහන බලන ෙකොට ඇත්තටම මම 
පුදුමයට පත් වුණා. එක කාරණයක්, එතුමාෙග් අධ්යාපනය. 
විවිධාකාර පාසල්වලට ගිහිල්ලා එතුමාෙග් ජීවිතය ෙපෝෂණය කර 
ෙගන තිෙබනවා. Millewa Primary School, Dharmapala 
Vidyalaya, Pannipitiya.  ඒ වාෙග්ම, Hartley College, Point 
Pedro and Ananda College, Colombo. ඊට පස්ෙසේ Lincoln’s 
Inn, England. Middle Temple එෙක් ඉෙගන ගත්ත නීති 
ශිෂ්යෙයක් හැටියට ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා ගිය Lincoln’s Inn 
එකටත් යන්න එතුමාට වාසනාව තිබුණා; හැකියාව තිබුණා. 
නමුත්, barrister ෙකෙනක් ෙවන්න එතුමාෙග් ෛදවය ඉඩ 
දුන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් මට එයින්ම දැනුණා, එතුමා කුඩා 
කල සිට ඉතාමත්ම ෙපොෙහොසත් චරිතයක් build up කළා කියා. 
නායකත්වය එතුමාෙග් ශරීරෙය් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
එංගලන්තයටත් ගිහිල්ලා එහි ශිෂ්ය නායකෙයක් වශෙයන් එතුමා 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  

 ඉතාමත්ම ඉවසීෙමන් ෙද්ශපාලනය කළ නායකෙයක් 
හැටියට මම එතුමා දකිනවා. 1960 ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් 
ෙනොෙවයි, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙයන් - වෙමන් - තරග කර තමයි 
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. එතුමා මහත්මා 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියන්ෙන්, "quintessential 
gentleman politician" කියලායි. ඒ යුගෙය් හිටිය 
ෙද්ශපාලනඥයන් එෙහමයි.  1956 ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් ජයගහණයත් එක්ක මෙග් සීයා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. නමුත් රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
1962 තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නිල වශෙයන් බැ ෙඳන්ෙන්. 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් සමඟ, ඒ වාෙග්ම චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් සමඟ ඉතාම කිට්ටු, විශ්වාසවන්ත 
සම්බන්ධයක් ඇති කර ෙගන එතුමා ෙද්ශපාලනය කළා. මම 
හිතන විධියට, බණ්ඩාරනායක පවුලත් එක්ක ඒ ඇති වුණු 
බද්ධවීම ෙද්ශපාලන ගමෙන්දී එතුමාට විශාල ශක්තියක් වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය තමයි, ෙම් රෙට් 
පළමුවැනියා ෙවන්නත්, ෙදවැනියා ෙවන්නත් හැකියාවට වැඩිය 
වාසනාව තිෙබන්න ඕනෑය කියන එක. මම ඒක ෙපෞද්ගලිකව 
දන්නවා. ෙමොකද, හැකියාව තිබුණු අයට ඒ අවස්ථාව අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට හැකියාවත්, 
දක්ෂකමත්, ඊටත් වඩා ෙපර පිනක් තිබුණා. එතුමා ඉපදුෙණ් 1933 
වසෙර්දී. එතුමා පථමවරට අගාමාත්යවරයා ෙවන්ෙන් 2000 
වර්ෂෙය්දී. ෙම් තනතුර ලබා ගන්න සෑෙහන කාලයක් එතුමා 
ඉවසීෙමන් කටයුතු කළා. මම හිතන්ෙන් නැහැ, එතුමා තනතුර 
පිටුපස හඹා ගියා කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම තනතුර එතුමා පිටුපස 
හඹා ආවා.  

2005 සිට 2010 දක්වා ෙම් රෙට් යුද්ධය පැවති කාලෙය් අපත් 
යුද්ධයට සහාය ලබා දුන්නා. එතුමා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
පමණක් ෙනොව ජාත්යන්තරවත් ෙයෝධ පවුරක් හැටියට මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කෙළේ. ෙනොෙයක් අවස්ථාවල යුද්ධය 
නවත්වන්න ෙනොෙයකුත් විධිෙය් බලපෑම් ආවා. විෙශේෂෙයන්ම, 
ජාත්යන්තර වශෙයන් මතවාද ආවා, ෙම් යුද්ධය දිනන්න බැහැ; 
විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධය කරන්ෙන් ෙදමළ ජනතාවට විරුද්ධව; 
යුද්ධෙයන් විශාල ෙදමළ ජනතාවක් පීඩනයට පත් ෙවනවා, 
මැෙරනවා කියලා. ඒ අනුව, ෙම්ක ජාතිවාදී යුද්ධයක් කියන මතය 
ෙගොඩනඟන්න ෙබොෙහෝ අය උත්සාහ කළා. නමුත්, අගමැතිවරයා 
හැටියට රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට එයට නායකත්වය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදන්න පුළුවන් වුණා, ඒ අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපතිතුමා හා 
අගමැතිතුමා අතර පුංචි ෙහෝ මත ෙභ්දයක් තිබුණා නම්, යුද්ධය 
නැවෙතන්න ඉඩ තිබුණා. නමුත් එතුමා ඉතාමත් ඍජු මතයක 
හිටියා. ෙම් යුද්ධයට ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙදන එක ෙවනම 
කථාවක්. නමුත්, යුද්ධය අවසන් කළ යුත්ෙත් තස්තවාදීන්ට අවශ්ය 
ෙබෙහෙතන් කියන එක එතුමා පැහැදිලිවම, ඉතාමත් ඍජුව පකාශ 
කළා. විෙශේෂෙයන්ම මම එතුමාව අගය කරන්ෙන් ඒ නිසායි. 
එෙහම බැලුවාම, යුද්ධය අවසන් කිරීමට එතුමා ලබා දුන් ෙයෝධ 
ශක්තිය ෙම් රෙට් ජනතාවට කවදාවත් අමතක කරන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
වාසනාවන්තම පුද්ගලෙයක් තමයි, මම. විෙශේෂෙයන්ම රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා ෙහබවූ ඇමතිකම් ෙදකක් මට ලැබුණා. මම 
හිතන්ෙන් ඒක ෛදෙවෝපගත සිද්ධියක් කියා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. පළමු අවස්ථාව තමයි, මම කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ගිහින් ගැසට් පතය බැලුවාම මට ලැබී තිබුණු ''රාජ්ය 
පතිසංස්කරණ'' අමාත්ය ධුරය. ෙම් ඇමතිකම ෙමොකක්ද කියලා 
මම දන්ෙන්වත් නැහැ. ගැසට් පතය බලන ෙකොට කිසිම 
ආයතනයකුත් නැහැ. මම එළියට ගිහින් telephone calls ටිකක් 
අරෙගන බැලුවා කවුද හිටි ෙය් කියලා. ඒ අවස්ථාෙව් රත්නසිරි 
විකමනායක හිටපු අගමැතිතුමා ඉඳලා තිබුණා. එතුමා මට ෙපර 
ෙමම ඇමතිකෙම් අවුරුදු ගණනක් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඊට 
පස්ෙසේ මම හිතුවා, ''ෙම් ඇමතිකෙම් රත්නසිරි ඇමතිතුමා ඉන්නවා 
නම් ෙමොනවා ෙහෝ තිෙබන්න ඕනෑ'' කියලා. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් 
හරය, ෙත්රුම මට ෙත්රුම් ගන්න බැරි වුණා. ඉන් පසුව මම 
මුලින්ම ගිහිල්ලා කථා කෙළේ රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට. 
එතුමා මට කිව්වා, ''ෙම් ඇමතිකෙමන් ඔබතුමා මානසිකව 
වැෙටන්න එපා. ෙමහි ෙමොනවාවත් නැහැ කියලා ඔබතුමා 
කනගාටු ෙවන්න එපා. ඔබතුමා ෙහොඳට  ෙමයින් ඉෙගන ගන්න'' 
කියලා.  

රාජ්ය පතිසංස්කරණය කියන්ෙන් ඉතාමත් වැදගත් විෂයයක්. 
ෙම් රෙට් Public Service එක handle කරන විධිය, ඒක යම් කිසි 
විධියකට ස්ථානගත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම් රෙට් රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ෙගන් උපරිම ඵල ෙනළන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 21වැනි 
ශතවර්ෂයට අවශ්ය රාජ්ය ෙසේවයක් අපි හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ 
අයෙග් මානසිකත්වය හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, යනාදිය 
සම්බන්ධෙයන් එතුමා එක්ක කථා කළ පැය එකහමාරක කාලය 
ඇත්ත වශෙයන්ම මට ෙලොකු අධ්යාපනයක් - education එකක් - 
වුණා. එතුමාෙග් පණිවුඩය තමයි, යම්කිසි ෙදයකින් 
කලකිෙරන්ෙන් නැතුව, ඒ තුළින් යමක් ඉෙගන ගන්නය කියන 
එක. එතුමා මට කිව්ෙව්, "ඔයා තරුණයි. ඔයාට ඇමතිකමත් දැන් 
ලැබී තිෙබනවා. ඔයා ෙම් සඳහා ෙගොඩක් සටන් කළා. එෙහම 
කලකිෙරන්න එපා. ෙම්ෙකන් ඉෙගන ගන්න." කියලායි. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ඒ අවුරුදු 4 තුළ රාජ්ය 
ෙසේවය ගැන ෙහොඳට ඉෙගන ගත්තා. අපි යම්කිසි ෙද්වල් කරන්න 
උත්සාහ කළා. එතෙකොට මහා මැතිවරණයක් නැවත ආවා. ඊට 
පස්ෙසේ ෙනොෙයකුත් ෙද්ශපාලන ෙවනස්වීම් ඇති වුණා. නමුත් 
එතුමා කිව්ව ඒ වචන ටික  මෙග් ජීවිතෙය් කවදාවත් මා අමතක 
කරන්ෙන් නැහැ. "ඔයාට යම්කිසි ෙදයක් ලැබුණාම ඒෙකන් 
කලකිෙරන්න එපා. ඒෙකන් ඔයා ඉෙගන ගන්න." කියන වචන 
ටික මෙග් හදවතට වැදුණා.  

එතුමා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කළ කාලය 
ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් පකාශ වුණා. එතුමා 1975දී තමයි 
ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමාෙගන් පසුව වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ භාර ගත්ෙත්. 1970 ගණන්වල වැවිලි 

කර්මාන්ත අමාත්යාංශය ඉතාමත් පබල ෙලස තිබුණා.  ඒක State-
controlled. සමාජවාදී ආර්ථිකයක් යටෙත් වැවිලි ආර්ථිකය 
ඉතාමත් බලවත් ෙලස තිබුණා. ඊට පසුව එතුමා නැවතත් 1994දී 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය භාර ගත්තා. විෙශේෂෙයන්ම මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන්, එතුමා ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලය 
පතිසංවිධානය කිරීමට ගත් උත්සාහය, එතුමා ෙත් ක්ෙෂේතයට කළ 
කාර්යභාරය පිළිබඳව තවමත් සටහන් තිෙබනවාය කියන එකයි. 
කුඩා ෙත් වතු හිමියන් ස්ථානගත කිරීමට එතුමා කළ වැඩ ෙකොටස 
ඉතාමත් වැදගත්. Rubber Development Department එක හරහා 
තුරු සවිය සමිති පිහිටුවා, කුඩා රබර් වතු හිමියන් දිරි ගැන්වීමට 
කළ කාර්යභාරය අපට කවදාවත් අමතක කරන්න බැහැ. එතුමා 
වැවිලි ක්ෙෂේතයට කළ ඒ වැඩ ෙකොටස, දැන් සිටින වැවිලි 
කර්මාන්ත ඇමති හැටියට මා මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය ෙවනුෙවන් කළ කැපවීම අපි කවදාවත් අමතක කරන්ෙන් 
නැහැ.  අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා කිව්වා, "පක්ෂය වැටී 
තිෙබන අවස්ථාවක එතුමා ඉතාමත් නිහඬව එතුමාෙග් 
පශස්තභාවය එතුමා ඔප්පු කළාය, එතුමාෙග් මහත්මා ගතිගුණ 
එතුමා ඔප්පු කළාය." කියලා. රත්නසිරි විකමනායක වැනි 
චරිතයක් අපට නැවතත් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එක තමයි 
මෙග් මතය වන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අද දින අපි රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාව 
සලකන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහත්මා ෙද්ශපාලනය 
ඉස්මතු කළ නායකයකු හැටියටයි. අපි එය අගය කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම වාමාංශික ෙද්ශපාලන අදහස් තිෙබන ෙබොෙහෝ 
පුද්ගලයන් ඉතාමත් පතිපත්තිගරුක, ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් වැඩ 
ෙකොටස හරියාකාරව සංවිධානාත්මකව ඉෂ්ට කරන නායකයන් 
හැටියට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

මෙග් පියාත් එතුමාෙග් ෙහොඳ මිතෙයක්. විෙශේෂෙයන්ම 1990 
ගණන්වල  "රාජාලියා" ලකුණ යටෙත් අපි පක්ෂයක් පටන් ෙගන 
කළ ෙද්ශපාලනය මට මතක් වනවා. 1990 දශකෙය් මුල් භාගෙය් 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා හා රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
අතර ඉතාමත් කිට්ටු සම්බන්ධයක් ෙගොඩ නැඟුණා. එක ගමනක් 
යන්න, පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් සටන් කිරීමට එතුමන්ලා 
එකතු වුණා. ඒ වාෙග්ම  එතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලන ධාරාවන් 
ෙවනස් වුණත්, එතුමන්ලා අතර තිබුණු කිට්ටු සම්බන්ධ ය, ඒ 
සෙහෝදරත්වය හා මානව හිතවාදිකම, gentlemanly politics 
කියන ඒ සංෙක්තය එතුමන්ලා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන්න 
උත්සාහ කළා. එය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත් විශාල ශක්තියක් 
වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් කුමාර ෙවල්ගම 
මැතිතුමා කිව්වා, රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා එතුමාව 
interview කරලා ඒ සංවිධායකකම දුන්නු හැටි. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ඒක නායකයකුෙග් ගතිගුණයක්. ෙමොකද, අද ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල 
දක්ෂයන් ඉහළට එන ෙකොට, දක්ෂකම් ෙපන්වන ෙකොට, 
හැකියාවන් ෙපන්වන ෙකොට දැළි පිහිය අරෙගන කපලා දමන 
තත්ත්වයක් අපි දකිනවා. එවැනි ෙදයක් කුමාර ෙවල්ගම 
මැතිතුමාට එතැනදී සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. එම නිසා එතුමාට ඒ 
සංවිධායක ධුරය ලැබුණා. කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමාත් රයිගම 
ෙකෝර ළෙය් ෙහොඳ පවුල් පසු බිමකින් තමයි එන්ෙන්. එතුමා එය 
ඔප්පු කරලා ෙද්ශපාලන නායකයකු වශෙයන් අද ස්ථානගත 
ෙවලා සිටිනවා. මා හිතන හැටියට අපටත් ඒවා ෙහොඳ ආදර්ශ 
වශෙයන් ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අනාගතය ගැන බලනෙකොට 
අපට ෙහොඳ ෙදෙවනි ෙපළක් පිහිටුවන්න අවශ්යයි. මා පාර්ථනා 
කරනවා, මාෙග් මිත විදුර විකමනායක මැතිතුමාට එවැනි 
අවස්ථාවක් ලැෙබ්වා කියලා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ෙහෝ 
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ඕනෑම ෙද්ශපාලන ධාරාවකින් තමන්ෙග් පියාෙග් ෙද්ශපාලන 
දර්ශනය තුළින් එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන සිහිනය සැබෑ කර, 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන දක්ෂකම් ඉස්මතු කිරීමට එතුමාට ඒ 
අවස්ථාව ලැෙබ්වා! කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා. පියාෙග් අඩි 
පාෙර් යමින් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කිරීමට එතුමාට ශක්තිය හා 
හැකියාව ලැෙබ්වායි කියා මා පාර්ථනා කරනවා.  

 අපි දන්නවා, 1994 චන්දිකා මැතිනියත් සමඟ එකතු ෙවලා 
කටයුතු කිරීම නිසා  විෙශේෂෙයන්  වැවිලි  කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය 
ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමන්ට හැකියාව ලැබුණාය කියලා. අපි දැක්කා, 
1992 වතු සමාගම් ෙපෞද්ගලීකරණය -privatize- කළාට පසුව ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඒ සම්පූර්ණ නිදහස ලබා ෙදන්ෙන් නැතිව, යම්කිසි 
දුරකට සීමා බන්ධන දාලා, ඒ ෙගොල්ලන් පාලනය කළ විධිය 
ඇත්ත වශෙයන්ම පශංසනීයයි. ඒ monitoring unit  එක අපි 
තවදුරටත් ෙම් රජය යටෙත් ශක්තිමත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. 

 අද වන විට අෙප් රෙට් ෙත් මිල ඉතාමත් ෙහොඳ තැනක 
තිෙබනවා. රබර් මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපට 21වන ශත 
වර්ෂයට බද්ධ ෙවන්න පුළුවන් විධියට අෙප් වැවිලි ආර්ථිකය අපි 
ස්ථාන ගත කරන්න අවශ්යයි. ඒ සඳහා ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමාෙගන් ලබා ගත හැකිව තිබූ විශාල ශක්තිය අපට අහිමි 
වුණා. එතුමාෙග් ඒ ෙද්ශපාලන දර්ශනය හා වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට 
ෙගන යෑමට ගරු විදුර විකමනායක මන්තීතුමා ට හැකියාව 
ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා කරමින් එතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කළුතර දිස්තික්කෙය් 

කෘතහස්ත ෙද්ශපාලනඥයකු වන දිවංගත හිටපු අගාමාත්ය ගරු 
රත්නසිරි විකමනායක  පිළිබඳව කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා 
දීම සම්බන්ධව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එවැනි 
කෘතහස්ත ෙද්ශපාලන නායකයකුෙග් ඇසුර තව දුරටත් ලබා 
ගැනීමට ෙනොහැකි වීම පිළිබඳව නවක මන්තීවරයකු හැටියට මා 
කනගාටු ෙවනවා.   

අපි පැහැදිලිවම දන්නවා, එතුමා එක පක්ෂයකට සීමා ෙවලා 
නිල් පාට, රතු පාට සහ ෙකොළ පාට  ෙභ්ද හදා ෙගන ජනතාවට 
ෙසේවය කළ ෙකනකු ෙනොවන බව. මා ෙමෙහම කියන්ෙන් ඇයි 
කියන එකත් මා කියන්නම්. මා කළුවාෙමෝදර ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂ ශාඛා සංවිධානෙය් ෙල්කම්වරයා බවට පත් වුෙණ් අවුරුදු 
17දීයි. ඒ අවස්ථාෙව්දී   ආරියනන්ද ෙදොඩන්ෙගොඩ කියන අෙප් 
හිටපු සංවිධායකතුමා මෙග් නිවෙසේ ෙද්ශපාලන රැස්වීමක් 
පැවැත්වූවා.  ඒ රැස්වීෙම්දී තමයි මා මුල් වතාවට ෙම් දැවැන්ත 
ෙද්ශපාලන චරිතය දකින්ෙන්. එතැන ඉඳලා  වර්තමානය, මෑත 
යුගය දක්වාම එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන දර්ශනය පිළිබඳව ෙබොෙහොම 
ආඩම්බරෙයන් කථා කළ, එතුමාෙග් ඒ ජීවිතයට යම් මට්ටමින් 
සම්බන්ධ වුණු  කළුතර දිස්තික්කෙය් මන්තීවරයකු හැටියට මා 
හිතනවා,  එතුමාෙග් විෙයෝව කළුතර දිස්තික්කයට, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයට විතරක් ෙනොව සමස්ත ෙම් රටටම දරා ගන්න 
බැරි පාඩුවක් කියලා. එෙමන්ම එය පුරවන්න බැරි පාඩුවක් 
හැටියටයි මා දකින්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා 1960දී මන්තීවරයකු 
බවට පත් වීෙමන් අනතුරුව, ඔබතුමාත් මමත් නිෙයෝජනය කළ 
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් ෙබොෙහොම කීර්තිමත් අමාත්යවරයකු 

බවටත් පත් වුණා. ඉන් අනතුරුව නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයකු 
බවටත් පත් වුණා.  ඒ වාෙග්ම රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යවරයා බවට 
පත් ෙවලා,  බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යවරයා බවට 
පත් ෙවලා,  රාජ්ය ආරක්ෂක නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා බවට පත් 
ෙවලා කටයුතු කළා. ෙමවැනි අමාත්යාංශ කිහිපයක තනතුරු 
දරමින් එතුමා කළ ෙසේවය  ෙම් සමස්ත ශී ලාංකීය ජනතාවට 
අමතක කරන්න බැහැ. 

අෙප් පක්ෂය දැවැන්ත ෙලස කඩාෙගන වැෙටද්දී, ඒ වාෙග්ම 
අෙප් පක්ෂය අසරණ ෙවලා තිබියදී අෙප් සමහර ෙද්ශපාලන 
නායකයන් අඳුෙර් අතපත ගාමින් සිටි කාලයක තමයි රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා අෙප් පක්ෂෙය් පධාන ෙල්කම්වරයා බවට 
පත්ෙවන්ෙන්. එතුමා කවදාවත් පක්ෂය ඇතුෙළේ තිබුණු යම් යම් 
මත ගැටුම් එළියට ෙගන ගිහින් විෙව්චනය කරලා පක්ෂය කඩා 
වට්ටන්න, පක්ෂය බිඳ දමන්න කටයුතු කළ මහ ෙල්කම්වරෙයක් 
ෙනොෙවයි. එතුමා හැමදාම අෙප් පක්ෂය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් 
දැවැන්ත අරගළය තුළ ජීවත් වුණු සැබෑ සුන්දර ජනතා 
නායකෙයක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්. 

සෑම ඇමතිවරෙයක්ම, මන්තීවරෙයක්ම ෙම් ගරු සභාව තුළ 
එතුමා පිළිබඳව ඉතාම සුබවාදී ෙලස කථා කළා; එතුමාෙග් 
ගුණයන් පිළිබඳව විශාල වශෙයන් කථා කළා. මම කළුතර 
දිස්තික්කෙය්, ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරයා හැටියට 
සිටිමින් කළුතර දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට සම්බන්ධ 
ෙවනෙකොට යම් යම් ගැටලු සහගත අවස්ථාවලදී එතුමා 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුව තුළ ගත් තීන්දු, තීරණ මම දැක්කා. එතුමා 
ඒ සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට ආරාධනා කරන්ෙන් කුමන 
ආකාරයටද කියන එක පිළිබඳව කළුතර දිස්තික්කෙය් අෙප් 
වර්තමාන දිස්තික් නායක ගරු කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමා දන්නවා. 
එතුමා තමන්ෙග් කඩදාසිය තුළ හෑලි ලියන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
ගන්නා තීන්දුව ෙබොෙහොම ඍජුව - ෙබොෙහොම ෙකළින් - තමන්ෙග් 
හෘදය සාක්ෂියට එකඟවයි ගන්ෙන්. එවැනි නායකෙයක් තමයි 
අපට අහිමි වුෙණ්. සිටිය යුතුම අවස්ථාවක තමයි රත්නසිරි 
විකමනායක කියන කෘතහස්ත ෙද්ශපාලන නායකයා මෑතකදී 
අපට අහිමි වුෙණ්. 

එතුමා අමාත්ය ධුරය දැරූ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කළුතර දිස්තික්කයට දැවැන්ත ශක්තියක් 
ලබා දුන්නා. කළුතර දිස්තික්කයට විතරක් ෙනොෙවයි, වැවිලි 
කර්මාන්ත අමාත්යවරයා විධියට එතුමා අෙප් මුළු රටටම මහත් 
ශක්තියක් ලබා දුන්නා. රබර් ෙගොවියාට ශක්තියක් ලබා ෙදන්න 
"තුරු සවිය" වැඩසටහන ආරම්භ කරලා, අෙප් දිස්තික්කෙය් රබර් 
කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට, රබර් කර්මාන්තය ශක්තිමත් 
කරන්නට කටයුතු කළ සැබෑ ජනහිතකාමී ජනතා නායකෙයක්, 
එතුමා.  

ෙත් ශක්ති වැඩසටහන ආරම්භ කරලා, ඒ තුළින් ෙත් ෙගොවියා 
නැඟිටුවීමට අවශ්ය කරන  සවි ශක්තිය ලබාදුන් සැබෑ ජනහිතකාමී 
නායකෙයක් හැටියට අපි එතුමා දැක්කා. කියන්න ඕනෑ ෙද් ඕනෑම 
ෙකෙනකුට මූණටම කියන, හරි ෙකළින් තීන්දු ගත් නායකෙයක් 
හැටියටයි අපි එතුමා දැක්ෙක්. 

ෙම් රට ෙල් විලක් බවට පත්ෙවලා තිෙබන ෙකොට, ෙම් රට අමු 
ෙසොෙහොන් පිට්ටනියක් බවට පත්ෙවලා තිෙබන ෙකොට, ෙම් රට 
මිනී කන්නන්ෙග් ෙද්ශය බවට පත්ෙවලා තිෙබන ෙකොට එතුමා 
ම්ෙල්ච්ඡ තස්තවාදීන්ට විරුද්ධව දැවැන්ත අරගළයක් කියාත්මක 
කළා. එතුමාෙග් ශක්තිය මහින්ද රාජපක්ෂ කියන අෙප් සදාදරණීය 
නායකතුමාට ලබා දුන්නා. අපි දැකලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් සමහර 
අගමැතිවරු සමහර අවස්ථාවලදී කියාත්මක වන ආකාරය 
ඉතාමත්ම කනගාටුදායක බව. 
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හැබැයි, එතුමා ෙබොෙහොම භයානක අවස්ථාවලදී එතුමාෙග් 
ජීවිතය ගැනවත් හිතන්ෙන් නැතිව නිර්භීතව, ෙම් රට ෙවනුෙවන් 
සැබෑ ෙලසම කැප වුණු නායකෙයක් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා එතුමා ගැන දිගින් දිගටම කථා කරන්න 
අවශ්යතාවක් නැහැ. එතුමාෙග් කියාකාරිත්වය පිළිබඳව, එතුමාෙග් 
ජීවන චරිතය සහ ෙද්ශපාලන පරිණතභාවය පිළිබඳව මම හිතන 
හැටියට අෙප් ෙද්ශපාලන නායකයන් තවත් අවුරුදු ගණනාවක් 
යනතුරු  කථා කරාවි. ඒ, එතුමා ඒ තරමට සුන්දර වූ චරිතයක් 
නිසායි.  

අෙප් කළුතර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන එතුමාෙග් පුත 
රත්නය වන විදුර විකමනායක මැතිතුමා - අෙප් මහජන 
නිෙයෝජිතයා - පිළිබඳව අපි ෙබොෙහොම ආඩම්බර ෙවනවා. එතුමා 
හැම දාම අප ෙවනුෙවන් කථා කරන, අප ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින 
නායකෙයක්. එතුමා එවැනි දරුවන් නිර්මාණය කරපු ආදරණීය 
පියාණන් ෙකෙනක්. ඒ පියාණන්ට, කෘතහස්ත ෙද්ශපාලනඥයාට  
නිවන් සුව පාර්ථනා කරමින්, එතුමාෙග් අභාවය සම්බන්ධෙයන් 
ෙබ්රුවල ආසනය පමුඛ කළුතර දිස්තික් ජනතාවෙග්  ෙශෝකය 
එතුමාෙග් පවුෙල් සියලු ෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කර සිටිමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 3.28] 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් හිටපු කෘතහස්ත 

ෙද්ශපාලනඥෙයක්, වෙරක මහජන මන්තීවරෙයක්, තවත් වෙරක 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක්, තවත් වෙරක අමාත්යාංශ ගණනාවක් 
ෙහොබවපු ෙජ්යෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥෙයක්, පසුව ෙම් රෙට් අගාමාත්ය 
තනතුරින් පිදුම් ලබපු ෙශේෂ්ඨ චරිතයක් ඇති වීරවරෙයක් ගැන 
තමයි අපි අද ෙම් ගුණානුසම්රණය කරන්ෙන්. එතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට විශාල ෙගෞරවයක් අත්පත් කර දුන් නායකෙයක්; 
ෙම් රෙට් සංවර්ධන කටයුතුවලට විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන් 
නායකෙයක්; ෙම් රෙට් ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳව, ෙම් රෙට් අනන්ය 
සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව නිර්භීතව තීන්දු 
තීරණ අරෙගන කටයුතු කළ නායකෙයක්.  

එතුමාෙග් ජීවන ගමන ෛදෙවෝපගතව ෙවනස් වුණා කියන 
කාරණය එතුමා ෙබොෙහොම ළඟින් ඇසුරු කරපු ෙම් ගරු සභාෙව් 
ෙජ්යෂ්ඨ මැති ඇමතිවරු කථා කරන ෙවලාෙව්දී කියැවුණා. රයිගම් 
ෙකෝරළෙයන් බිහි වී, රෙට් පධාන පාසල් ගණනාවකින් 
අධ්යාපනය ලබලා, එංගලන්තෙය්, Lincoln's Inn අධ්යාපන 
ආයතනෙයන් අධිනීතිඥවරෙයකු - බැරිස්ටර්වරෙයකු - වශෙයන් 
ඉෙගන ගනිමින් සිටි වකවානුෙව්දී අහම්ෙබන් තමයි එතුමාට  
ෙද්ශපාලනයට මැදිහත් ෙවන්න අවශ්ය ෙපළඹවීම ජනතාව විසින් 
සිදු කර තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙනොවුණා නම් සමහර ෙවලාවට 
එතුමා අෙප් නීති ක්ෙෂේතෙය් දැවැන්ත චරිතයක් බවට පත් ෙවන්න 
ඉඩකඩ තිබුණා. රයිගම් ෙකෝරළෙයන් ඒ වාෙග් චරිත බිහිෙවලා 
තිෙබනවා.  

එතුමාට ෙපර ෙම් පෙද්ශෙයන් බිහි වුණු, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න අපි තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම ණයගැති නායකයා 
තමයි ආචාර්ය සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා. එතුමාත් 
මතුගම ආසනය නිෙයෝජනය කරලා, යටත් විජිත යුගෙය්දී රාජ්ය 
මන්තණ සභාෙව් මන්තීවරෙයකු වශෙයන් ෙත්රී පත්ෙවලා, ජීවන 
වෘත්තිය අතර මඟ නතර කළ ෙකෙනක්. එතුමාත් ෙම් රෙට් ඉතාම 
විශිෂ්ට, කීර්තිමත් නීතිඥෙයකු බවට පත් ෙවමින් හිටපු යුගයක 
කල්පනා කළා, "මෙග් අධ්යාපනය පමණක් ෙම්  රටට ෙසේවය 
කරන්න පමාණවත් නැහැ" කියලා. එතුමා රෙට් ජනතාවට 
අධ්යාපනය ලබා දීෙම් ඇති සුවි ෙශේෂී වැදගත්කම පිළිබඳව 
කල්පනා කළා. එතුමා ඒ ෙවනුෙවන් විශාල සටනක් කළා. ඒ නිසා 
අද ෙම් ගරු සභාවට පැමිණ ඉන්න පාසල් දරුවන්ෙග් ඉඳලා අපි 
සියලු ෙදනාම එතුමාට ණයගැතියි. ඒ නිදහස් අධ්යාපනෙය් 
පතිලාභ භුක්ති විඳපු අය විධියට තමයි අපි සියල්ෙලෝම යම්කිසි 
මට්ටමකට උගතුන් බවට පත්ෙවලා සිටින්ෙන්.  

ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය තුළ මහජන නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් 
කටයුතු කර, ජනතාවට ෙසේවයක් කරන්න එදා රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිඳුන් කල්පනා කරන්න ඇති. ඒ අනුව එතුමා එදා 
රයිගම් ෙකෝරෙළේ ජනතාවෙග් ඉල්ලීම පිළිගත්තා; එයට 
ඇහුම්කන් දුන්නා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් මහජන 
නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් මුළු මහත් රටට ෙසේවයක් කරන්න 
එතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය තිෙබනවාය කියන විශ්වාසය තිබුණු 
නිසාෙවන් ෙවන්න ඇති, එතුමා එදා ඒ ඉල්ලීම පිළිගන්න ඇත්ෙත්. 
එෙහම නැත්නම් එතුමා එම ඉල්ලීම පතික්ෙෂේප කළ යුතුව 
තිබුණා. නමුත්, ඒ ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂා ඉෂ්ට කරන්න තමන්ට 
ශක්තිය  තිෙබනවාය කියන ආත්ම විශ්වාසය එතුමා තුළ තිබුණා. 
එම නිසා තමයි එතුමා රයිගම් ෙකෝරෙළේ ජනතාව ඉතාම 
ආදරෙයන්, සාදරෙයන් වැළඳ ගත්ෙත්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා ෙබොෙහොම ළඟින් 
ආශය කරන්න මටත් අවස්ථා ගණනාවක් එළඹුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමා නිෙයෝජනය කළ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට 
1980 දශකෙය් අග ෙකොටස, අනූව දශකෙය් මුල ෙකොටස ඉතාම 
අසීරු, බැරෑරුම් යුගයක් ෙවලා තිබුණා. ඒ කාලෙය් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ෙබොෙහෝ නඩු-හබවලට පැටලී හිටියා. ඔවුන්ට 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ලබාගන්න අධිකරණයට යන්න සිද්ධ වුණා; 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න අධිකරණයට යන්න 
සිද්ධ වුණා. එම වකවානුව ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක හිටපු 
අගාමාත්යතුමිය තනි වුණු යුගයක්. ගරු කුමාර ෙවල්ගම 
මැතිතුමනි, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාත් 
දන්නවා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ළඟින් ඉඳෙගන, 
එතුමියට උදවු කරමින්, එතුමියට පක්ෂය ෙගොඩ ගන්න ආධාර 
කළ ෙකොටසක් ඒ යුගෙය් ඒ පක්ෂය ඇතුෙළේ හිටියා නම්, ඒ අෙත් 
ඇඟිලි ගණනටත් වඩා   අඩු සංඛ්යාවක් බව. එම වකවානුෙව් තමයි, 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් එක්ක ෙබොෙහොම ළඟින් 
කටයුතු කරමින්, ඒ පක්ෂය ෙගොඩගැනීෙම් බැරෑරුම් කටයුත්තට 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා කර ගහලා හිටිෙය්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වකවානුෙව් තමයි මටත් එතුමා 
මුණ ගැෙසන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම නීතිඥ වෘත්තිෙය් සාමාජි කෙයක් විධියට එදා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට, එම පක්ෂයට තිබුණු නඩු කටයුතුවලට 
සහභාගිවීම සඳහා ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී මටත් ආරාධනා ලැබුණා. 
මට මතකයි, අෙප් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාත් එදා 
ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂෙය් නීති කටයුතුවලට සම්බන්ධ ෙවලා 
ඉතාම ළඟින් වැඩ කළ බව. ෙබොෙහොම ෙජ්යෂ්ඨ නීතිඥවරෙයක් වූ 
ජනාධිපති නීතිඥ එච්.එල්. ද සිල්වා මැතිතුමා තමයි ෙම් නඩු 
කටයුතු සම්බන්ධව වැඩි වශෙයන් කටයුතු කෙළේ. සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් සමඟ රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
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කීප වතාවක්ම මට මුණ ගැෙහන්ෙන් ෙම් වකවානුෙව්යි. පසු 
කාලෙය්දී අෙප් ෙබොෙහොම ළඟ ඇසුරක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
මට මතකයි, එදා එතුමා ඒ රජය නිර්මාණය කරන්න පබල ෙලස 
දායක වුණා වාෙග්ම, අමාත්යවරෙයක් ෙලස පත් වුණාට පසුවත් ඒ 
ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්න, පක්ෂය ආරක්ෂා කරන්න ෙබොෙහොම 
කැපවීෙමන් කටයුතු කළ නායකෙයක් බව.   

හිටපු ජනාධිපතිනි ගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනිය යම්කිසි ෙද්ශපාලන කාරණයක් පිළිබඳව අවවාදයක් 
උපෙද්ශයක් ගත්තා නම්, වඩාත්ම ළඟින් ඉඳෙගන, වැඩිම 
විශ්වාසයක් ඇතිව එම අවවාදය උපෙද්ශය ලබාගත්ෙත් ගරු 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙගන්ය කියන කාරණය අප 
ෙහොඳාකාරව දන්නවා. ඒක අප පිටින් ඉඳෙගන දැක්ක ෙදයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1997දී පමණ මට එතුමා 
ෙබොෙහොම ළඟින් ඇසුරු කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. මම ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් විනය කමිටුෙව් සභාපතිවරයා විධියට කටයුතු 
කළ කාලෙය් මට මතක විධියට එතුමා තමයි පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨතම 
නිෙයෝජ්ය සභාපති තනතුර දැරුෙව්. ඒ කාලෙය් අප ෙබොෙහොම 
ළඟින් ඇසුරු කරමින්, පක්ෂෙය් ව්යවස්ථාමය කටයුතු, පක්ෂෙය් 
පතිසංස්කරණ කටයුතු ආදිය කළා. 

එතුමාෙග් නායකත්ව ගුණය ගැන කියද්දී මීට ෙපර කථා කළ 
කථිකයන් සඳහන් කළා වාෙග්ම අපට මතකයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අදහස් පකාශ කිරීමට එතුමා නැඟිටපු ෙවලාවක කවදාවත් එතුමාට 
බාධා ක රන්න -ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව- ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කවුරුවත් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ කියා. එතුමා ඒ 
තත්ත්වයට පත් වී සිටිෙය් එතුමා තුළ පැවැති නායකත්ව ගුණාංග 
නිසායි. ඍජු ගතිය, පතිපත්තිගරුකභාවය, ඉවසීම, අන් අයට 
ආෙකෝශ පරිභව ෙනොකිරීම, විෙව්චන එල්ල ෙනොකිරීම ආදී උතුම් 
ගුණාංග ෙබොෙහොමයක් එතුමාට තිබුණු නිසා ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවයක් ෙම් සභාෙව් සියලු ෙදනා තුළ එතුමා ෙකෙරහි තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට මතක් ෙවනවා එක්තරා 
අවස්ථාවක්. ඒ, 2007 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 14වන දා මා ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ඉඳලා යම් යම් ෙහේතුන් මත විපක්ෂයට ගිහින් අසුන් ගත් 
අවස්ථාවයි. එදා මම පක්ෂයකට ෙනොෙවයි ගිෙය්. මා විපක්ෂයට 
ගිහින් ස්වාධීන මන්තීවරයකු විධියටයි වාඩි වූෙය්. එදිනම හවස, 
මා ෙගදර ගිහින් පැයක් ෙදකක් යන්න කලින් මෙග් නිවසට මාව 
මුණගැෙසන්න මුලින්ම ආෙව් එතුමායි. ෙම් රෙට් අගාමාත්යවරයා 
විධියට එදා එතුමා මෙග් නිවසට ඇවිල්ලා ෙබොෙහොම කනගාටු 
වුණා. එතුමා කියපු එක් කාරණයක් ගැන විතරක් මම සඳහන් 
කරනවා. මා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලා විපක්ෂයට ගිය කාරණය 
පිළිබඳව එතුමා අගාමාත්යවරයා විධියට ඒ අවස්ථාෙව්දී මට 
කිව්ෙව්, "ඔබතුමාෙග් තීරණය පිළිබඳව මා කිසි විෙව්චනයක් 
කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා හැම දාම හෘදය සාක්ෂියට එකඟව 
ෙද්ශපාලනය තුළ කටයුතු කරපු ෙකෙනකු වන නිසා ඔබතුමාෙග් 
තීරණය ෙවනස් කරන්න ෙනොෙවයි මා ආෙව්. ඔබතුමා අෙප් 
පක්ෂය දාලා යෑම පිළිබඳව මට තිෙබන්ෙන් කනගාටුවක්. අෙප් 
උදවිය ඔබතුමාෙග් ෙසේවය අගය ෙනොකිරීම පිළිබඳව මම අවංකවම 
කනගාටු වනවා" කියලායි. ඒ කතාව තමයි එදා එතුමා කිව්ෙව්. 
ඒක එතුමා හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කරපු කතාවක් කියා මට 
ෙත්රුණා.  

අප ෙමොන ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් සිටියත් ඕනෑම කාරණයක් 
සම්බන්ධව එතුමාත් එක්ක මිතශීලිව කතා කරන්න අපට හැකියාව 
තිබුණා. කවදාවත් ෙකෙනකු අසන්ෙතෝෂයට පත් කරලා යවන 
පුරුද්දක් එතුමා තුළ තිබුෙණ් නැහැ. තමාට ඉටු කළ හැකි ඕනෑම 
ඉල්ලීමක් ඉටු කර දුන්නා වාෙග්ම ඉටු කළ ෙනොහැකි ඉල්ලීමක් 
සම්බන්ධව ෙබොෙහොම මිතශීලිව පැහැදිලි කර දීලා ෙකෙනකු 

අසතුටට පත් කරන්ෙන් නැතිව ආපසු යවන ගුණාංගයක් එතුමා 
ළඟ තිබුණා. අෙප් රෙට් ඒ වාෙග් ෙශේෂ්ඨ ෙද්ශපාලන නායකයන් 
බිහි ෙවලා තිෙබන්ෙන් අතෙළොස්සක් තරම් කුඩා පමාණයක්. ඒ 
අතරට ගැෙනන නායකයකු රටට අහිමි වීම රෙට් අභාග්යයක් 
විධියට තමයි අප දකින්ෙන්. එතුමාෙග් ඉවසීෙම් ගුණය, එතුමාෙග් 
ඍජුභාවය පිළිබඳව කථා කරද්දී අෙප් මැති ඇමතිවරු ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් එතුමා ෙග් පුත රත්නය වන ගරු විදුර විකමනායක 
මැතිතුමා ගැනත් කථා කළා. ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමන් තරමටම ඉවසීෙම් ගුණය නැති වුණාට ෙබො  ෙහොම 
ඍජුව, අවංකව රටට ආදරෙයන්, පක්ෂයට ආදරෙයන් 
ෙද්ශපාලනය කරන නායකෙයකු වන එතුමාව අපි අගය කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමාෙග් ඉවසීෙම් ගුණය, වැඩිය කථා ෙනොකරන එක, 
ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන්, එක වචනයකින්, ෙදකකින් උත්තරයක් 
දීලා ඍජු ෙලස අදහස් පකාශ කිරීෙම් ගුණය කැපී ෙපනුණා. එතුමා 
 අවවාදයක් වුණත් ෙකෙනකුට ෙදවන වතාවක් දුන්ෙන් නැහැ, 
කවදාවත්. අප දන්නා තරමට එක වතාවක් විතරයි අවවාදයක් 
වුණත් දුන්ෙන්. එතුමා ෙදවන වතාවකට ගිහින් කවදාවත් වචන 
නාස්ති කරගත්ෙත් නැහැ. ඒ ගුණාංග ගැන කතා කරන ෙකොට මට 
සමහර ෙවලාවට මතක් ෙවනවා ෙම් ගරු සභාෙව් හිටපු 
කථානායකතුමා වන ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාව. එතුමාටත් 
ඒ වාෙග් ෙහොඳ ඉවසීෙම් ගුණයක්, ඉවසීෙම් ශක්තියක් තිෙබනවා 
කියන කාරණය මතක් කරන එක සාධාරණයි කියා මම හිතනවා. 
එතුමාත් වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ. මා දන්නවා, එතුමා ෙගදර 
ෙකෙනකුට වුණත් අවවාදයක් ෙදන්ෙන් එක වතාවයි කියා; 
ෙදවතාවක් නම් අවවාදයක් ෙදන්ෙන් නැහැ කියා.   

 පතිපත්තිගරුක ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් ගුණ ස්මරණය කරන 
ෙවලාෙව් අපටත් එතුමා පිළිබඳව යම් අදහසක්  පකාශ කරන්න, 
එතුමා ෙකෙරහි අෙප් හිෙත් තිෙබන ෙගෞරවය, අෙප් හිෙත් තිෙබන 
භක්තිය ෙම් ගරු සභාෙව් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ලැබීම සතුටට 
කාරණයක් විධියට අපි දකිනවා. එතුමා ෙගන ගිය ඒ ආදර්ශවත් 
ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළ ෙනොකඩවා තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන 
යන්න එතුමාෙග් පුත රත්නයට  වාසනාව ශක්තිය ලැෙබ්වායි  
පාර්ථනා කරනවා. අවසාන වශෙයන්, අප අතරින් විෙයෝ වුණු  
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට නිවන් සුව ලැෙබ්වායි පාර්ථනා 
කරනවා.  

 
[අ.භා. 3.42] 
 
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, ඉතාම දීර්ඝ කාලයක් විවිධ 

තනතුරු දරමින් ෙම් උත්තරීතර  සභාව ෙශෝභාවත් කළ   විශිෂ්ට 
ගණෙය් නායකයකුෙග් අභාවය ගැන ෙශෝක පකාශ කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව් මටත් ඊට අදහස් කිහිපයක් එකතු කරන්න  අවස්ථාව 
ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රත්නසිරි විකමනායක අෙප් 
හිටපු අගමැතිතුමා අහම්ෙබන් ෙද්ශපාලනයට ඇවිත්  ෙම් රෙට් 
අගාමාත්ය තනතුර දක්වා ගමන් කළ ඉතාම කෘතහස්ත 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමාෙග් පළමුවන මැතිවරණ ෙය්දීම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමාෙග් පධාන ෙත්මාව හැටියට ජනතාවට ඉදිරිපත් කෙළේ, 
"මහජන නිෙයෝජිතයා හැම විටම අවංක විය යුතුය "කියන 
ෙත්මාවයි. රත්නසිරි  විකමනායක මැතිතුමා එදා ඒ කිව්ව පකාශය 
අකුරටම ඉටු කරමින් ෙද්ශපාලනෙයන් සමු ගන්නාතුරුම එම 
පරමාදර්ශෙයහි පිහිටා කටයුතු කළ පුද්ගලයකු හැටියට අපට 
සිහිපත් ෙවනවා.  

එතුමා නිහතමානී, ෙබොෙහොම හිත ෙහොඳ, ගැමි ගතිතුණ තිබුණු 
නායකෙයක්. එතුමාෙග් අවුරුදු පණහකට වඩා දීර්ඝ ෙද්ශපාලන 
දිවිය ආදර්ශ වලින් පිරුණු ජීවිතයක් බව අපට දකින්නට තිෙබනවා. 
එතුමා අගමැතිකම දැරුවත්, ඇමතිකම් දැරුවත්, මන්තීකම් 
දැරුවත් පක්ෂෙය්  මහෙල්කම්කම දැරුවත් -ඒ කුමන තනතුරක් 
දැරුවත්-  සරල බව, චාම් බව, ගැමිකම එතුමාෙගන් ඈත් කරන්න  
බැරි වුණා. එතුමාටම අෙව්ණික වුණ චතුර කථා විලාශයක් 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා තුළ තිබුණා. අගමැතිවරයා 
කාලෙය්, ආරක්ෂක අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කරද්දී, රෙට් 
යුද්ධයක් තිෙබද්දී  අභීතව එතුමා අදහස් පකාශ කළා. වචන 
ෙතෝරා ෙබ්රා ෙගන කථා කරන්න එතුමාට පුදුම හැකියාවක් 
තිබුණා. එතුමා කිව්ව ෙදයක් ඉල්ලා අස්කර ගන්න වන විධියට 
කවදාවත් කථා කළාය කියලා මම අහලා නැහැ. එතුමා සභාවක 
කථා කළත්, ෙපෞද්ගලිකව ෙකෙනකු සමඟ කථා කළත් ඒ හැම 
ෙවලාවකම අර්ථවත් ෙදයක් කථා කිරීමට වගබලා ගත්තා.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් මට එක 
කාරණයක් මතක් ෙවනවා. අපි  තරුණ නවක මන්තීවරුන්  
හැටියට විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් එතුමා වැවිලි කර්මාන්ත 
ඇමතිතුමා හැ ටියට ෙම් ගරු සභාෙව් කියා කළා. වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශෙය් වැය ශිර්ෂය ෙවලාෙව්දී  අෙප් පළාත්වලට බලපාන 
විෂයක් නිසා අපි  ඒ ගැන කථා කරනවා. සමහර ෙවලාවට අපි ඒ 
අමාත්යාංශෙය් ෙද්වල් දැඩි ෙලස විෙව්චනය කරමින් කථා 
කරනවා. තරුණ  නවක මන්තීවරුන් හැ ටියට අපි යමක් කියද්දී 
ෙබොෙහොම නිරහංකාරව ඒවාට ඇහුම්කන් ෙදන ගතියක් එතුමා තුළ 
තිබුණා. ෙහොඳ ඉවසීමක් තිබුණා වාෙග්ම ෙහොඳ ඇහුම්කන් දීෙම් 
ශක්තියකුත් රත්නසිරි විකමනාක මැතිතුමා සතුව තිබුණා. අපි ඒ 
විෙව්චන ෙකොයි විධියට කළත්, එතුමා ෙකොයිතරම් පරිණත 
නායකෙයකු වුණත් එළිෙය්දී  නවක මන්තීවරුන් වන අප මුණ 
ගැහුණාම, "ඉලන්දාරියා ෙහොඳ කථාවක් කළා. ඒ කියපු ෙද්වල් මම 
ෙසොයා බලනවා" කියලා කියන්න තරම්  නිරහංකාරභාවයක්  
එතුමා තුළ  තිබුණු හැටි මට ෙම් ෙවලාෙව්ත් මතක් ෙවනවා.  

එතුමා පක්ෂ විපක්ෂ හැෙමෝම ඉතා සුහදව ඇසුරු කළා. අපි 
හමුවුණු හැම ෙවලාවකම වචනයක් ෙහෝ කථා කරන සිරිතක් 
තිබුණා. අගමැති කාලෙය්, විරුද්ධ පක්ෂ නායක කාලෙය්, ඒ 
ෙමොකුත්ම නැතිව මන්තීවරයකු හැ ටියට ඉන්න  කාලෙය් ෙකොෙහේදී 
ෙහෝ හමු වුණම අපත් එක්ක කථා කෙළේ ෙබොෙහොම  ෙළන්ගතු 
කමින්. ඒ කථා කරන පුද්ගලයාෙග් උරහිසට අතක් තියාෙගන 
ෙළන්ගතු කමින් කථා කරන පුරුද්දක් එතුමා තුළ තිබුණා. 
ෙමො නවා ෙහෝ  ඒ ෙවලා වට අදාළ වචනයක් ෙහෝ ෙදකක් කථා 
කරනවා. අපි හමු වුණාම සමහර ෙවලාවට උරහිසට අත තියාෙගන 
අහනවා, "ෙකොෙහොමද දැන් ෙත් මිල?" කියලා.   

එෙහම නැත්නම් අහනවා, "දැන් ඒ පැත්තට වර්ෂාව 
ෙකොෙහොමද?" කියලා. අෙප් පළාත්වලටත් කළුතරට වාෙග් 
ගංවතුර ගලනවා. එෙහම කාලවලදී  හමුවුණාම අහනවා, ''දැන් 
ෙකොෙහොමද, ගංවතුර බැහැලාද, සහනාධාර එෙහම ෙකොෙහොමද, 
ඒවා හරියට ෙබදිලාද?'' කියලා.  ඒ වාෙග් ඉතාම නිහතමානීව 
වචනයක් ෙදකක් කථා කරන පුරුද්දක්, ඒ ෙවලාවට ගැළෙපන 
අර්ථවත් ෙදයක් ගැන කථා කරන පුරුද්දක් එතුමාට තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා ෙබොෙහොම දුර්ලභ 
ගතිගුණ තිබුණු ෙකෙනක්. අගමැතිකම කරද්දී  වුණත් ඕනෑම 
සභාවකට පාවහන් ෙදකක් නැතිව ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා යන්න 
පුළුවන්කමක් එතුමාට තිබුණා. මම අහලා තිෙබනවා, ඒ ගැන 
එතුමාෙග් එක කථාවක්. දවසක් එතුමා මුණ ගැෙහන්න ආපු පුවත් 
පත් කලාෙව්දිෙයක් එතුමාෙගන් අහලා තිෙබනවා, "ඇයි, සර් 
ෙසෙරප්පු ෙදකක් දාන්ෙන් නැත්ෙත්?" කියලා. එතෙකොට එතුමා 
ඔහුට කදිම පිළිතුරක් දීලා තිෙබනවා. එතුමා කිව්වා, "මට ඕනෑ 
ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා ඉන්න" කියලා. ඒ එක්කම එතුමා 
කියනවා, "ෙපොෙළොෙව් පය ෙනොගහන මනුෂ්යකුට මව්බිම ගැන 
හැඟීමක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා 
ඉන්න මිනිහාට තමයි  මව්බිම ගැන හැඟීමක් ඇති ෙවන්ෙන් 
කියලා කිව්වා. එතෙකොට පුවත් පත් කලාෙව්දියා රත්නසිරි 
විකමනායක මහත්මයාෙගන් ෙපරළා අහනවා, "එෙහම නම් සර් 
පිට රට ගියාම සපත්තු දාන්ෙන් ඇයි?" කියලා. එතෙකොට එතුමා 
කියනවා, "මට මෙග් මව්බිම ගැන හැඟීමක් ඇති කර ගන්නවා 
මිසක් පිට රටවල් ගැන හැඟීම් ඇති කර ගන්න මට අවශ්ය නැහැ" 
කියලා. ඒ වාෙග් පුදුමාකාර ගතිගුණ රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමන්ට පිහිටලා තිබුණා. හැම ෙකෙනක්ම කිව්වා වාෙග් 
එතුමා ෙකළින් කථා කළා. ඍජුව අදහස් පකාශ කරන්න පුළුවන් 
ෙපෞරුෂයක් එතුමා සතුව තිබුණා.  චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියට 
එතුමා ෙබොෙහොම ළඟින් සිටියා. චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය 
එතුමාට වැඩිහිටිෙයකුට වාෙග් සැලකුවා. එතුමාත් ඒ පවුෙල් 
හැෙමෝටම ඒ විධියට සැලකුවා.  

මම ඇහුවා, එතුමා ගැන තවත් රසවත් කථාවක්. දවසක් එතුමා 
ජනාධිපති චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කැඳවීමකට සහභාගි 
වුණා.  හරියටම ෙවලාවට වැඩ කරන පුරුද්දක් එතුමාට තිබුණා. ඒ 
අනුව එතුමා ෙවලාවට එතැනට ගියා. නමුත් ජනාධිපතිනිය ඒ 
ෙවලාෙය් හිටිෙය් නැහැ. ඒ නිසා "මම ආවා; බලාෙගන හිටියා; මට 
වැඩ තිෙයනවා; මං යනවා" කියලා ෙලොකු අකුරින් සටහනක් 
තියලා ආවාලු.  එෙහම ගතියක් එතුමාට තිබුණා. ඕනෑම 
ෙකෙනකුට තමන්ෙග් අදහස ෙකළින් කියන්න පුළුවන් හැකියාව, 
ඒ ෙපෞරුෂය තිබුණ දුර්ලභ ගණෙය් නායකෙයක් තමයි රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම අහලා 
තිෙබනවා, එතුමාට පුදුම ගතිගුණ තිබුණ බව. අමාත්යවරු හැටියට 
විවිධ තනතුරු දරන ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින ෙද්ශපාලනඥයන්ට 
ආදර්ශ ගන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙගොඩක් එතුමා ළඟ තිබුණා. 
එතුමාට ලැෙබන හැම ලියුමක්ම කඩලා කියවන පුරුද්දක් එතුමාට 
තිබුණාය කියලා මම අහලා තිෙබනවා. හුඟක් ෙවලාවට ඒ 
ලියුම්වලට පිළිතුරු ටයිප් කරලා ෙනොෙවයි යැව්ෙව්. එතුමා ඒ 
ෙවලාෙව්ම ෙලොකු අකුෙරන් ඒකට කරන්න ඕනෑ ෙද් ගැන 
සටහනක් දානවා.  දිසාපතිට නම්, "GA ෙම් ගැන මට වහාම 
වාර්තා කරන්න" කියලා එතුමා දාන ඒ සටහන අනුව තමයි  ඊට 
අදාළ කටයුතු ෙකෙරන්ෙන්.  

එතුමා තනතුෙර් ෙගෞරවය රැක්කා. රෙට් ෙගෞරවය රැක්කා. 
රාජ්ය තාන්තිකයකු හැටියට හැම ෙමොෙහොෙත්ම කියා කළා. එතුමා 
හැම විටම අගාමාත්ය තනතුෙර් ෙගෞරවය  ආරක්ෂා කරන හැටි අපි 
බලාෙගන හිටියා. එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී විවිධ අවස්ථාවල කියා 
කළ හැටි මට මතක් ෙවනවා. ෙම් ගරු සභාව ෙබොෙහොම උණුසුම් 
වුණ අවස්ථා අපි දැක්කා.  රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා එවැනි 
අවස්ථාවල කටයුතු කළ හැටි මට මතක් ෙවනවා. එතුමා ඒ හැම 
ෙදයක් දිහාම විමසිල්ෙලන් බලාෙගන හිටියා. නිකටට අතක් 
තියාෙගන, එතුමා ෙබොෙහොම උෙප්ක්ෂා සහගතව ඒවා දිහා 
බලාෙගන හිටපු පරිණත නායකෙයක්. ඒ වාෙග් පුද්ගලෙයක් අපට 
අහිමිවීම ෙලොකු පාඩුවක්.  
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එතුමාෙග් පුත රත්නය ගැනත් හෙමෝම කථා කළා. අෙප් විදුර 
විකමනායක මන්තීතුමාත් තාත්තාෙග් අඩිපාෙර් යනවා කියලා 
කිව්වා. මම දකිනවා, එතුමාත් ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා ඉන්න 
ෙකෙනක් කියලා.  තාත්තා වාෙග්ම පයට පාවහන් ෙදකක් නැතිව 
ඕනෑම තැනක යන්න එන්න පුළුවන් තාත්තාෙග් ගතිගුණ ඒ 
විධියටම පිහිටා තිෙයන ෙකෙනක්, එතුමාත්.  

එතුමාෙග් පුත රත්නය ගැන කථා කරන ෙකොට මට ෙම් 
කාරණය මතක් වුණා. විදුර විකමනායක මැතිතුමනි,  ඔබතුමාෙග් 
ආදරණීය පියාෙග් විශිෂ්ට ගතිගුණ ගැන සභාෙව් පක්ෂ ෙද්ශපාලන 
ෙභ්දවලින් ෙතොරව හැම ෙකෙනක්ම කථා කරන හැටි අද ඔබතුමා 
අහෙගන ඉන්න ෙකොට මට මතක් වන්ෙන්, ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු ෙවලා මංගල කථාව කරපු දවසයි.  එදා රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා ෙබොෙහොම පිතෘ ස්ෙන්හෙයන් යුතුව තම 
පුතාෙග් කථාව අහන්න එදා දවස පුරාම ෙම් ගරු  සභාෙව් රැඳී සිටී 
හැටියා. එතුමා එදා වැඩිය එළියට ගිෙය්ත් නැහැ. විදුර විකමනායක 
මැතිතුමා අන්න අර පිටිපස්ෙසේම ෙප්ළිෙය් ඉඳෙගන කථා කරන 
ෙකොට,  ෙබොෙහොම විමසිල්ෙලන්  සුපුරුදු විධියට නිකෙටහි අතක් 
තියාෙගන ෙබොෙහොම හැඟීම් බරව, ආඩම්බරෙයන්  මුල ඉඳලා අගට 
තමන්ෙග් පුතාෙග් කථාව සභාෙව් ඉඳෙගන අහන්න තාත්තා 
ෙකෙනක් හැටියට එතුමා භාග්ය ලැබූ හැටි මට මතක් ෙවනවා.   

එවැනි වටිනා, උදාර ෙද්ශපාලනඥෙයක් අෙප් රටට කළ 
විශිෂ්ට ෙසේවය  ගැන අපි ෙම් ෙවලාෙව් සිහිපත් කරන එක 
යුතුකමක්. අෙප් නවින් දිසානායක මැතිතුමා වැවිලි කර්මාන්ත 
ඇමතිතුමා හැටියට එතුමාෙගන් සිදු වුණ ෙසේවය ගැන කිව්වා. මම 
කලක් කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා හැටියට 
කියා කළා.  ෙම් රෙට් කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරියක් ඇති 
කිරීමට,  කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒෙම් ෙගෞරවය හිමි වන්ෙන් රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාටයි කියන එක මා ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
සිහිපත් කරනවා. ඒ වාෙග් දුර දිග දැක්ක, ෙබොෙහොම ඈත ගැන 
හිතපු ඉතාම වටිනා ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට රත්නසිරි 
විකමනායක අෙප් හිටපු අගමැතිතුමන් කළ ෙසේවය අගය කරමින්, 
එතුමාට නිවන් සුව ලැෙබ්වා!යි  පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[பி.ப. 3.54] 

 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, மைறந்த ெகளரவ 

ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க அவர்க ைடய இந்த அஞ்ச  
நிகழ்விேல உைரயாற்றிய மற்ைறய அங்கத்தவர்க டன் 
நா ம் இைணந் ெகாண் , அவ ைடய கு ம்பத்தின க்கு, 

க்கியமாக அவ ைடய தல்வர் வி ர அவர்க க்கு, என  
அ தாபங்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 1994ஆம் 
ஆண்  நான் தன் தலாக பாரா மன்றத் க்கு வந்தேபா  
ெகௗரவ ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க அவர்கைளச் சந்திப் 
பதற்கும் பழகுவதற்கும் சந்தர்ப்பங்கள் கிைடத்தன. அவைர 
நான் 1994இேல ேநர யாகச் சந்தித்தி ந்தா ம்கூட அதற்கு 

ன்  அவைரப் பற்றி நிைறய அறிந் ைவத்தி ந்ேதன். என  
தந்ைதயார் உ வில் ெதாகுதிையப் பிரதிநிதித் வப்ப த்திய 
காலத்திேல, அவர் ெஹாரண ெதாகுதிையப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த்தினார். அ  மாத்திரமல்ல, என  
தந்ைதயா ம் ெகௗரவ ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க அவர்க ம் 
மிக ெந க்கமான உறவிைனக் ெகாண் ந்தார்கள். ன்னாள் 
பிரதமர் தி மதி ஸ்ரீமாேவா பண்டாரநாயக்க அவர்கள், 
அவர்களிைடயிலான அத்தைகய உற க்கு ஒ  காரணமாக 

இ ந்தி க்கிறார். தி மதி ஸ்ரீமாேவா பண்டாரநாயக்க 
அவர்க க்கு அரசியல் ாீதியாக கஷ்டங்கள் ஏற்பட்ட 
காலங்களிேல மைறந்த ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க அவர்கள் 
அவ க்கு மிக உ ைணயாக இ ந்தார். தி மதி ஸ்ரீமாேவா 
பண்டாரநாயக்க அவர்க க்கு மிக ம் இக்கட்டான 
நிைலைமகள் அந்தக் காலத்தில் உ வாக்கப்பட்டன. 
அப்ேபா  என  தந்ைத தமிழரசுக் கட்சி - தமிழர் வி தைலக் 
கூட்டணியிேல இ ந்தி ந்தா ம், தி மதி ஸ்ரீமாேவா 
பண்டாரநாயக்க அவர்க டன் அரசியல் ாீதியாக மிக 
ெந க்கமான உறைவக் ெகாண் ந்தார். அவ க்கு ஏற்பட்ட 
பழிவாங்கல்கைள மிக ேநாை்மயாக எதிர்த்  நின்றவர்களில் 
ஒ வராக என  தந்ைதயா ம் இ ந்தி க்கிறார். ன்னாள் 
பிரதமர் ெகௗரவ விக்கிரமநாயக்க அவர்க டனான உற க்கு 
அ ம் ஒ  காரணமாக அைமந்தி ந்த . 

அவ ைடய ேநர்ைம, அவ ைடய உ தி, ெசான்னைதச் 
ெசய்கின்ற அந்தத் தன்ைம பற்றிெயல்லாம் எனக்கு ெசால்லப் 
பட் ந்தா ம்கூட, நான் அவற்ைற ேநர யாகப் பார்க்கக் 
கூ ய சந்தர்ப்பங்கள் பல எனக்குக் கிைடத்தி க்கின்றன.  

1994ஆம் ஆண்  நான் பாரா மன்றத்திற்கு வந்த காலம் 
த்தத்தின் உச்சக்கட்டம். நான் பிரதிநிதித் வப்ப த்திய  

வன்னித் ேதர்தல் மாவட்டமாகும். இந்தத் ேதர்தல் மாவட்டம் 
உச்சக்கட்ட த்தம் நிகழ்ந்த வ னியா, மன்னார், ல்ைலத்தீ  
ஆகிய ன்  மாவட்டங்கைள ம் உள்ளடக்கியதாகும். 
அப்ேபா  ெகௗரவ ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க அவர்கள் 
ேதாட்டத் ைறக்கு மாத்திரமல்ல, உள்நாட்ட வல்கள், 
ெபா நிர்வாகம் ஆகியவற் க்கும் ெபா ப்பான அைமச்சராக 
இ ந்தார். அப்ேபா  அங்கி க்கின்ற அதிகாாிக க்கு மிகமிக 
இக்கட்டான பிரச்சிைனகெளல்லாம் ஏற்ப ம். மிகுந்த 
கஷ்டங்கைள எதிர்ெகாள்வார்கள். ஏெனன்றால், ஏறக்குைறய 
இ  அரசாங்கங்க க்குக் கீழ் அந்த அதிகாாிகள் 
ேவைலெசய்கின்ற நிைலைமெயான்  இ ந்த . ரத்னசிறி 
விக்கிரமநாயக்க அவர்க க்கும் எங்க க்கும் இைடேய 
அரசியல் ாீதியில் ெகாள்ைக ாீதியான ேவ பா கள் 
இ ந்தா ம் அந்த அதிகாாிகள் எதிர்ேநாக்கிய பிரச்சிைன 
கைளச் சாியான ைறயிேல அவர் தீர்த் ைவப்பார், 
உணர்ந் ெகாள்வார், ாிந் ெகாள்வார்.  

உதாரணமாக, என  ெதாகுதியிேல இ ந்த ஓர் 
உயரதிகாாியின் வாகனத்ைத அவ க்குத் ெதாியாமேல 
வி தைலப் கள் பாவித்தி க்கிறார்கள். அைத 
அறிந் ெகாண்ட உள த் ைறயினர் அவைரக் ைக ெசய்  
த ப் க் காவ ல் ைவத்தார்கள். அப்ேபா  நான் பா காப்  
அைமச்சிேல ேபசி அவைர வி தைல ெசய்யக்கூ ய ஒ  
நிைலைய உ வாக்கியி ந்ேதன். அவர் வி விக்கப் 
பட்டேபா ம் பா காப்  அைமச்சு இவைரப் pool இேல 
ைவத்தி க்க ேவண் ெமன்  ஓர் அறிவிப்ைபக் 
ெகா த்தி ந்த . நான் ெசான்ேனன், "ேசர்! இவாில் 
பிைழயில்ைல; ஆகேவ, அவ க்குக் கட்டாயமாக ஓர் 
இடத்ைதக் ெகா க்கத்தான் ேவண் ம்" என் . அவர் தான் 
அதைன ஆராய்ந்  பார்ப்பதாகச்  ெசான்னார். நான் 
அவ ைடய அைமச்சு அ வலகத்திற்குச் ெசன்  அவ க்கு 
மீண் ம் இந்த நிைலைமைய விளங்கப்ப த்தியேபா , 
அவ ைடய file ஐ  - ேகாப்  - எ த் ப் பார்த் விட் , 
உடன யாக ஓாிடத்திற்கு நியமிக்கும்ப  கட்டைளயிட்  
ைகெய த் ப் ேபாட்டார். அந்த வைகயில், பா காப்  
அைமச்சு ெசான்னாெலன்ன, யார் ெசான்னாெலன்ன, தான் 
நிைனத்தைத, அ  தன் ைடய மன க்குச் சாிெயன்  
ேதான்றினால், அைதச் ெசய்யக்கூ ய மிகத் ணிந்த 
மனிதராக ம் மிக ேநர்ைமயானவராக ேம நான் அவைரப் 
பார்த்ேதன்.  
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ன்னாள் ஜனாதிபதி தி மதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க 
அவர்கள் ஓர் அரசியலைமப்  மாற்றத்ைத 1995இேல 
ஆரம்பித் , 2000ஆம் ஆண்  இந்தப் பாரா மன்றத்திேல 
சமர்ப்பித்தி ந்தார். அ பற்றி அவர் கூட் ய பல 
கூட்டங்களிேல பங்குபற்றக்கூ ய சந்தர்ப்பம் ஒ  கட்சித் 
தைலவராக இ ந்த எனக்கும் அன்  கிைடத்தி க்கின்ற . 
அந்தவைகயில், இந்த விடயங்கைள அறியக்கூ ய வாய்ப் ம் 
எனக்குக் கிைடத்த . ெகௗரவ ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க 
அவர்க க்கு அ பற்றிய க த் ேவ பா கள் 
இ ந்தி ந்தா ம்கூட, அவ ைடய க த் க்கைள அங்கு 
கூறியி ந்தா ம், அந்த அரசியலைமப்  மாற்றத்ைத 
பாரா மன்றத்திேல சமர்ப்பித்தேபா  அைத ைமயாக 
ஆதாித்தார். அ  நைட ைறக்குக் ெகாண் வரப்படா  
விடப்பட்ட  ேவ விடயம். அைத நான் ஏன் கூறவ கிேறன் 
என்றால், தன் ைடய கட்சி ைடய அல்ல  அன்றி ந்த 
ஜனாதிபதி ைடய நிைலப்பாட்ைடத் தா ம் எ ப்பதாகக் 
காட் யி ந்தார் என்ற விடயத்ைதச் சுட் க்காட் வதற் 
காகேவ.  

எங்கைளப் ெபா த்தமட் ல் நாங்கள் அவாிடம் இ ந்த 
அந்தப் பண் , ேநர்ைமையக் கண் தான் அவ டன் மிக ம் 
ெந க்கமாகப் பழகியி ந்ேதாம். ெகளரவ கயந்த க ணாதிலக 
அவர்கள் உைரயாற் ம்ேபா  ெசால் யி ந்தார், குறித்த 
உ ப்பினர்கைள எங்கு கண்டா ம் "இளந்தாாியா" 
என் தான் கூப்பி வார் என் . எங்கைளப் ெபா த்த 
மட் ம்கூட அவ்வா தான் பழகினார். அன்  
எதிர்க்கட்சியில் ன்  - நான்கு தமிழ் கட்சிகள் இ ந்தன. 
அந்த அைனத் ப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள ம் 
எப்ேபா ேம "Young man, come!" என் தான் அவர் 
கூப்பி வார். எங்கைளக் காண்கின்ற ேநரம் எல்லாம் 
எங்களிடம் ேகட்பதற்கு அல்ல  ெசால்வதற்கு ஏேதா ஒ  
விடயத்ைத ைவத்தி ப்பார். அந்தள க்கு மிக ெந க்கமாகப் 
பழகக்கூ யவர். வடக்கு, கிழக்ைகப் பிரதிநிதித் வப்ப த்  
கின்ற எங்களிடம் ேகட்பதற்கு அவாிடம் நிைறயேவ 
விடயங்கள் இ ந்தன. த்த நிைலைம மற் ம் நாட்  
நிைலைமைய அவர் எங்களிடம் மிக அக்கைறயாகக் ேகட்பார். 
அதைன அறிந்  ஆராய்ந் ெகாண்ேட இ ப்பார். அ  
மாத்திரமல்லாமல், அங்கு நிர்வாகம் ெசய்வதற்கு என்ெனன்ன 
ேதைவ இ க்கின்ற ? எப்ப  அந்த நிர்வாகத்ைதச் சாியாக 
நடத்த ம்? என்பைத எல்லாம் அவர் ேகட்டறிவார்.  

நான் த ல் கூறிய ேபால அங்கு அதிகாாிகள் 
இரண்  நிர்வாகங்க க்காக ேவைல ெசய்தார்கள். 
அதாவ  அரசாங்க அதிகாாிகள்தான் க ைடய 
கட் ப்பாட் ப் பகுதிகளி ம் நிர்வாகம் ெசய்  
ெகாண் ந்தார்கள். அேதேநரம் களால் இடப்ப  
கின்ற கட்டைளகைள மீறி அவர்கள் ேவைல ெசய்ய 

யாத நிைலைம இ ந்த . அைத எல்லாம் நன்றாக 
உணர்ந் , இங்கு அவர்கள் வ கின்றேபா  எல்லாம் 
குறித்த பிரச்சிைனகைளப் பற்றி ஆராய்ந்  அவர்க க்கு 
நல்ல வழிகாட்டல்கைளக் காட்  சிறந்த ைறயில் 
ெசயற்பட்ட ஓர் அைமச்சர் அவர். அவைரப் ேபான்ற 
தைலவர்கள் இந்த நாட் ேல உ வாக ேவண் ம் 
என்ப தான் எங்க ைடய வி ப்பம். அப்ேபா தான் 
நியாயத்ைத ேநாக்கிய ஒ  பயணத்ைத  எங்களால் அைடய 

ம்.  

இன்  இந்த யற்சிகைள எ க்கக்கூ ய 
தைலவர்க க்கு அப்ப யான உதவிகள் ெதாடர்ந்  

கிைடக்குமானால் - ெதன்னிலங்ைகயி ம் அந்த 
உதவிகைளக் ெகா க்கக்கூ யவர்கள் இ ப்பார்களானால் 
நிச்சயமாக இந்த நா  ஒ  நல்ல நிைலைய அைட ம். 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல ஒ வைர நிைன கூ கின்ேறாம் 
என்றால், அவர் ெசய்த நன்ைமகள், ேசைவகள் இந்த 
நாட் ல் ெதாடர ேவண் ம் என்பைதத்தான் எதிர்பார்க் 
கின்ேறாம். அதைன எதிர்பார்த் த்தான் அவைர 
வாழ்த் கின்ேறாம்; அவ ைடய ேசைவகைளப் 
பாராட் கின்ேறாம். நிச்சயமாக ெகளரவ ரத்னசிறி 
விக்கிரமநாயக்க அவர்க ைடய மகன் ெகளரவ வி ர 
விக்கிரமநாயக்க தந்ைதையப்ேபால மிக ேநர்ைமயாகச் 
ெசயற்படக்கூ யவர்; மனதிேல பட்டைத ேநர யாகக் 
கூறக்கூ யவர். நான் ேசைவயாற்றிய ஓர் உப கு விேல 
அவ ம் ேசைவயாற்றினார். அங்கு  எந்தவிதத் 
தயக்க மின்றித் தன் ைடய க த் க்கைள - தான் 
நிைனத்தைத ேநர யாக ம் மிகத் ெதளிவாக ம் 
ெவளிப்பைடயாக ம் கூ வார். தந்ைதையப்ேபால 
மக ம் ஒ  சிறந்த தைலவராக ேவண் ம்;அ தான் மகன் 
தந்ைதக்கு ஆற் ம் உதவியாக அைம ம். அன்னாாின் 
மைற குறித்  அைனவ ட ம் ேசர்ந்  என  
அ தாபங்கைளக் கூறி, என் ைடய உைரைய 

க்கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம். 
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55කටත් වැඩි ඉතා දීර්ඝ කාලයක් කියාකාරී ෙද්ශපාලනෙය් 
නියැෙලමින් අෙප් රටට දායාද කරන්නට ෙයදුණු ෙද්ශපාලන 
ඓතිහාසික උරුමයන් හා දායාදයන් සහ එතුමා  ඉටු කළ යුතුකම් 
සහ වගකීම් සම්බන්ධෙයන් අද ෙම් ගරු සභාෙව් සෑම ෙදෙනකුම 
වාෙග් කථා කළා. එතුමා ෙද්ශපාලනෙය් නියැෙලමින් පළාත් සභා 
ඇමතිවරෙයකු විධියට, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු විධියට, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයකු විධියට, කැබිනට් අමාත්යවරෙයකු 
විධියට, අගාමාත්යවරෙයකු වශෙයන් තුන් වතාවක් පත් වුණු 
නායකෙයකු විධියට, ඒ වාෙග්ම වැඩ බලපු ජනාධිපතිවරෙයකු 
විධියට විෙශේෂෙයන්ම  ෙද්ශපාලනෙය් නියැෙලන්නට එතුමාෙගන් 
ලැබුණු ඉවසීෙම් ගුණෙය් ආදර්ශය වර්තමානෙය් ෙද්ශපාලනෙය් 
නියැෙලන අප කාටත් ලබා ගන්නට මා හිතන විධියට ෙම් රෙට් 
සිටි ෙහොඳම නායකයා තමයි ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමන්.  

එතුමා ෙද්ශපාලනයට එන්ෙන් මාත් නිෙයෝජනය කරන 
මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණන්. නමුත්, පසු කාලීනව ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු වාමාංශික ෙපරමුණ කඩා වැෙටන 
අවස්ථාෙව් වාමාංශික ෙපරමුණ ෙගොඩ නඟන්නට එතුමා කටයුතු 
කළා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු වාමාංශික ෙපරමුණට 
නරකම කාල සීමාවක් උදා ෙවලා තිබුණු 1977දී වග කීමක් 
අරෙගන පගතිශීලී ජනතා ව්යාපාරය ෙම් රෙට් ෙගොඩ නඟා 
ඉදිරියට ෙගන යන්නට විශාල කැප කිරීමක් කළ ඒ ඉවසිලිවන්ත 
නායකයාට ෙම් ජාතිය ණයගැති වනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
අගාමාත්යවරයා හැටියට තුන් වරක් ෙම් රෙට් පත්වීෙම් වාර්තාව 
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නැවත බිඳ ෙහළන්නට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු ෙම් 
කණ්ඩායෙම් කිසිවකුට හැකි ෙවන එකක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
ඇමති ධුර දරන ලද අමාත්යාංශ තුළ එතුමා කරන ලද ෙසේවයත් 
විශිෂ්ටයි. එතුමා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
ජනාධිපතිනිය යටෙත්ත්, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
යටෙත්ත් අගාමාත්යවරයා විධියට පත් කරන්නට ෙහේතු වන්නට 
ඇත්ෙත් එතුමා තුළ තිබුණු ඒ සුවිෙශේෂී ගුණයන්, දක්ෂතාවන්, 
විශ්වාසවන්තභාවය හා අවංකභාවය කියන ෙම් කාරණායි.  

නැ ෙඟනහිර පළාත නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරියක් විධියට 
මා ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට්  30 වසරක යුද්ධෙය් 
ෙඛ්දවාචකයට ෙහේතු වුණු එල්ටීටීඊ තස්තවාදය පරාජය කර ෙම් 
රෙටන් ඉවත් කරන්නට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව කටයුතු කරන ෙවලාෙව් අගාමාත්යවරයා විධියට එතුමා 
ඒ වග කීම්, තමන්ෙගන් ෙවන්නට ඕනෑ යුතුකම්, ඒ විශ්වාසය, ඒ 
කටයුතු කාරණා නිසි ආකාරව ඉටු කළ නිසා තමයි ඇත්තටම ඒ 
යුද ජයගහණය පවා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙගනැල්ලා ෙදන්නට 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට හැකියාව ලැබුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් 
රට ෙවනුෙවන් නිසි යුතුකම් ඉටු කරපු, රටට ණය නැති, පළාතට 
මහා ෙගෞරවයක්, ආඩම්බරයක් වුණ නායකෙයක් විධියට එතුමා 
කටයුතු කළා.  

අද අපි නිතර අහන, ෙද්ශපාලනය කරන අයට නිතර තිෙබන 
ෙචෝදනාවක් තමයි ෙම් ෙපොදි බැඳ ගැනිල්ල; එකතු කර ගැනිල්ල. 
හැබැයි, රත්නසිරි විකමනායක හිටපු අගාමාත්යතුමන් තමන්ෙග් 
ෙද්පළ, තමන්ට තිබුණු ෙද්වල්  ෙද්ශපාලනයට කැප කරලා රට 
ෙගොඩනඟන්නට දායක වුණ ෙශේෂ්ඨ, උත්තරීතර නායකෙයක් 
විධියට ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ, අෙප් හදවත් තුළ එතුමා ගැන 
මතක සටහන් ලියවිලා තිෙබනවා.  

එතුමා ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවන් ඉෙගන ගැනීමට තිබූ කාලය 
කැප කළ ෙකෙනක්. එතුමා ෙහොඳ ශිෂ්ය නායකෙයක්. තමන්ෙග් 
සෙහෝදරයාෙග් මරණෙයන් පස්ෙසේ ලංකාවට ඇවිල්ලා 
ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කරන එතුමා ජීවිත කාලයම ෙද්ශපාලනයට 
කැප කළා. තමන්ෙග් පුත රත් නයත් ෙද්ශපාලන දහරාව හරහා 
ඉදිරියට ෙගන යන්නට ෙම් සමාජයට භාර දීලා තමයි එතුමා ෙම් 
රෙටන්; අෙපන් සමු ගන්ෙන්. විදුර විකමනායක අෙප් සෙහෝදර 
මන්තීවරයා ඉතාමත් පගතිශීලි නායකෙයක් හැටියට කටයුතු 
කරනවා. අෙප් ළඟින්ම ආශය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට අපි 
එතුමාෙග් ඒ ගුණයන් අගය කරනවා.  

ඒ පියාෙග් අඩි පාෙර් යන පුතෙයක්, ෙමතුමා. ඒ ෙශේෂ්ඨ 
ෙද්ශපාලනඥයාෙග් අඩි පාෙර් යන තරුණ ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
හැටියට ගරු විදුර විකමනායක මන්තීතුමා ෙකෙරහි අපට විශාල 
ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. ෙශේෂ්ඨ නායකෙයක් වශෙයන් සිටි හිටපු 
අගාමාත්ය රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවය සිදු වුෙණ් 
එතුමා ෙම් රෙට් තව ජීවත් විය යුතු කාලයකයි. විෙශේෂෙයන්ම ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු ෙම් කණ්ඩායෙම් විශාල හබයක්, 
පටලැවිල්ලක් තිෙබන ෙම් ෙව්ලාෙව් එතුමා ජීවතුන් අතර හිටියා 
නම් එතුමාෙග් ෙසේවය ෙම් රට ෙවනුෙවන් තවදුරටත් ලබා 
ෙදන්නට කටයුතු කරන බව අපට විශ්වාසයි. නමුත් ඒ අවස්ථාව 
දැන් නැති ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු විදුර 
විකමනායක මන්තීතුමා ෙම් රටට පියා අහිමිවීෙමන් වූ අඩුව 
පුරවන්නට, පියා නැතිවීෙමන් කළුතර දිස්තික්කයට සිදු වුණු අඩුව 
පුරවන්නට ශක්තිය, දැනුම, හැකියාව තිෙබන පුතෙයක් හැටියට 
කටයුතු කරයි කියලා මන්තීවරු හැටියට අප තුළත්, දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව තුළත් ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. එම නිසා තමයි 
ෙදෙවනි වතාවටත් එතුමාව පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කරලා 
එවන්ෙන්.  

හිටපු අගාමාත්ය රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවය 
සම්බන්ධෙයන් රත්නසිරි විකමනායක මැතිනියට, අෙප් හිතවත් 
ගරු විදුර විකමනායක මන්තීතුමා ඇතුළු එම දරුවන් සියලු 
ෙදනාටත්, පවුෙල් සියලු ෙදනාටත් අෙප් ෙශෝකය පකාශ කර 
සිටිනවා. එතුමාෙග් අභාවය සම්බන්ධෙයන් දිගාමඩුල්ල 
දිස්තික්කෙය් සියලු ජනතාවෙග් ෙශෝකයත් පකාශ කරමින් අෙප් 
හිටපු අගාමාත්ය රත්නසිරි විකමනායක මැතිඳුන්ට, "නිවන් සුව 
ලැෙබ්වා!" යි පාර්ථනය කරනවා.   

[අ.භා. 4.15] 
 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි කාෙග්ත් විෙශේෂ 

ෙගෞරවයට පාත වුණු හිටපු අගාමාත්ය රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා කියන්ෙන් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් හුඟාක් ෙදෙනකුට 
දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අත්ෙපොතක් වැනි වූ පූර්වාදර්ශයක් සැපයූ 
කෘතහස්ත ෙද්ශපාලනඥෙයක්. මට ෙමතුමාව ඉස්සෙල්ලාම හම්බ 
වුෙණ් 1977දී ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
ෙරොස්මිඩ් ෙපෙදෙසේ නිවෙසේදීයි. මම 1977 ලංකා සමසමාජ 
පක්ෂෙයන් තරග කළ ෙමොෙහොෙත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
අෙප්ක්ෂකයා වන රාජා ධර්මපාල මහතාෙග් නාම ෙයෝජනාව 
පතික්ෙෂේප වුණාම එම ආසනය කලින් නිෙයෝජනය කළ තිස්ස 
ආර්. බලල්ල මැතිතුමා සහ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ බල මණ්ඩලය 
මෙගන් ඉල්ලීමක් කළා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
හමුෙවන්න යන්න අවශ්යයි. එතුමිය හමුෙවලා ගන්නා එකඟතාව 
මත ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඡන්දයට ඉදිරිපත් වීෙම් 
එකඟතාවට එනවා කියලා. ඉන් පසුව අෙප් කණ්ඩායෙම් 
එකඟතාව මත ෙරොස්මිඩ් ෙපෙදෙසේ සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් නිවසට එතුමිය හමුවීමට පැමිණියාම එතැන රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා හිටියා. එතුමා කිව්ව කාරණය ෙමයයි. "ෙම් 
තරුණයා දැන් යතුෙරන් තරග කරන ෙමොෙහොතක්. එම නිසා අපි 
බලපෑම් කළ යුතු නැහැ. ඔහු ඔහුෙග් ෙද්ශපාලන ව්යාපාරය 
කියාත්මක කර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණාට පසුව අපි ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය පිළිබඳ කාරණය ගැන කථා කරමු." කියන ෙහොඳ 
ෙද්ශපාලන දැක්මක් ඇති සාකච්ඡාවකට එතුමා අපව පෙව්ශ 
කළා. අපි එදා ඉඳලා එතුමාව ඉතාමත් ශක්තිසම්පන්න 
නායකෙයක් විධියට දැක්කා.  

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් ෙසොෙහොයුරා වන මුනිදාස 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවෙයන් පසුව එංගලන්තෙය් 
බැරිස්ටර් විභාගයට ෙපනී ඉඳලා නීති විශාරදෙයක් විධියට, 
අධිනීතිඥවරෙයක් විධියට හිටි ෙමතුමාව කැඳවලා මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය භාර දුන්නා. ඉන් පසුව එතුමා ෙද්ශපාලනයට 
සම්බන්ධ  ෙවලා ෙද්ශපාලන ව්යාපාරය ශක්තිමත් කරමින් කටයුතු 
කළා.  

එතුමා 1960 මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණන් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කළා. එතුමා ෙම් යුගෙය් සිටින අයෙගන් පැරණිම 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් විධියට අපි හැම ෙදනාටම ශක්ති සම්පන්නව 
ඔවදන් දුන්න, ගුරුහරුකම් දුන්න නායකෙයක්. එතුමා 
අගාමාත්යවරෙයක් විධියට, ඇමතිවරෙයක් විධියට, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරෙයක් විධියට, සභානායකවරෙයක් විධියට, විපක්ෂ 
නායකවරෙයක් විධියට, පළාත් සභාෙව් අමාත්යවරෙයක් විධියට 
කටයුතු කළා. ඒ හැම තනතුරක්ම දරන අවස්ථාෙව්  එතුමා ඒ 
තනතුරට අලුත් පෙව්ශයක් ලබා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා 
ෙවලාවට වැඩ කළා. අෙනක් ෙද්ශපාලනඥයන්ට මඟ ෙහළි කළ, 
ෙවලාවට වැඩ කරන්න පුරුදු කළ ෙකෙනක්.  
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මට එක සිද්ධියක්  මතකයි. වරක් එතුමා කෘෂිකර්ම 
ඇමතිවරයා විධියට වැඩ භාර ගන්නා අවස්ථාෙව්  එතුමාෙග් මාධ්ය 
ෙල්කම්වරයා හැටියට සිටි සීලරත්න ෙසනරත් මහත්මයාට කිව්වා, 
"උෙද් 8.30ට කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට එන්න, මම වැඩ භාර 
ගන්නවා"ය කියලා. සීලරත්න ෙසනරත් මැතිතුමා එතුමා ගැන 
දන්නා නිසා උෙද් 8.00 වන විට සියලු මාධ්ය කණ්ඩායම් රැෙගන 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට ගියා. නමුත් ඒ වන විට කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ඇවිල්ලා සිටිෙය් නැහැ. ෙල්කම් හිතන්න 
ඇති, ෙකොෙහොමවත් උෙද් 8.30ට ඇමතිවරෙයක් අමාත්යාංශයට 
එන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඒ නිසා ඇවිල්ලා සිටිෙය් නැහැ. නමුත් 
එතුමා එදාම සටහනක් ගහලා තිබුණා "ෙවලාවට වැඩ කරන්න 
බැරි නම් මාත් එක්ක වැඩ කරන්න බැහැ,  කරුණාකරලා එෙහම 
වැඩ කරන්න පුළුවන් තැනක් ෙසොයා ගන්න" කියලා. එතුමා 
ජනාධිපතිවරෙයකුට වුණත් ෙකළින් කථා කරන්න පුළුවන් 
ෙකෙනක්.    

ගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය බස්නාහිර 
පළාත් සභාෙව් පථම මහ ඇමතිවරිය විධියට පත් වුණා. මට 
මතකයි, එතුමා එම සටෙන් පතාක ෙයෝධෙයක් විධියට කළුතර 
දිස්තික්කෙය්ත්, ගම්පහ දිස්තික්කෙය්ත්, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය්ත් 
මැතිවරණ ව්යාපාරයට මුල් වී  චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනියට ෙලොකු ශක්තියක් ලබා දුන් බව. අත්දැකීම් 
බහුල,  පළපුරුදුකම් තිෙබන කෘතහස්ත ෙද්ශපාලනඥයකු විධියට 
එතුමා ඉතාමත් ශක්ති සම්පන්නව ඒ මැතිවරණ ව්යාපාරෙය් 
කටයුතු කළා. ඒ කාලෙය් චන්දිකා මැතිනියට "චන්දිකා" කියලා 
කථා කරන්න හයිය තිබුෙණ් ෙමතුමාට විතරයි. එතුමා ඒ විධියට 
කථා කළාම චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය පවා 
ඉතාමත් ෙගෞරවෙයන් ඒ ඔවදන් අහන්න පුරුදු ෙවලා හිටියා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් සම්බන්ධීකරණ රැස්විම්වලදී හුඟාක් 
නිලධාරින් අපට කිව්ව ෙදයක් තමයි ඒ රැසව්ීම් ෙමෙහයවන 
ආකාරය, පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන ආකාරය. එතුමා දුන්ෙන් දීර්ඝ 
පිළිතුරු ෙනොෙවයි; ෙකටි පිළිතුරුයි. ඒ පශ්නය ඉතා කඩිනමින් 
උකහා ෙගන ඒවාට අවශ්ය උපෙදස් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
පශ්නය කල් දමන්ෙන් නැතිව, කල් මරන්ෙන් නැතිව ඒ පශ්නයට 
අවශ්ය විසඳුම නීත්යනුකූලව ලබා ෙදන්න පුළුවන් ශක්තියක් 
තිබුණු ෙකෙනක්. මට මතකයි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් ෙද්ශපාලන කුමන්තණ නිසා නැක්සලයිට් ෙචෝදනාව මත 
එතුමාට සිර බත් කන්නට පවා සිදු වුණු බව. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් 
ෙකොළඹ කමයට විරුද්ධව නීත්යනුකූලව සටන් කරලා, ඒ මතයන් 
දරන්න පුළුවන්, න්යායාත්මකව ඒවාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන් 
ෙද්ශපාලනඥයකු විධියට එතුමා ශක්ති සම්පන්න වුණා.  

මම හිතන විධියට  ෙද්ශපාලන ව්යාපාරෙය්දී එතුමා අෙප් 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ආසනවලට ගිහිල්ලා රැයක් දවාලක් 
බලන්ෙන් නැතිව රැස්වීම් අමතමින්, ඒ අඩු පාඩුකම් ෙසොයා 
බලමින් අපි හැම ෙදනාටම උදවු කළා. මට මතකයි, එක් අතුරු 
මැතිවරණයකදී හබරාදූව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට තරග කෙළේ 
ඔසී අෙබ්ගුණෙසේකර මැතිතුමා බව. මම පක්ෂ කාර්යාලයට ගියාම 
මට කථා කරලා කිව්වා "ටීබී, හබරාදූවට යන්න ඕනෑ, ගිහිල්ලා සති 
ෙදකක් ඉන්න ඕනෑ, එහාට කථිකෙයෝ මදි ෙවලා තිෙබනවා" 
කියලා. එෙහම කියලා මට වාහනයකුත් සපයලා මුදල් 
පමාණයකුත් සාක්කුෙවන් ඇදලා දුන්නා. එවකට පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම්වරයා විධියට කියා කරන්න එතුමාට ඒ සංවිධාන ශක්තිය 
තිබුණා. හැම මැතිවරණ ෙකොට්ඨා සයකම ඒ කාර්ය කියාත්මක 
කරන්න එතුමාට හැකියාව ලැබුණා.   

මහර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට එවකට තරග කෙළේ විජය 
කුමාරණතුංග මැතිතුමායි. ඒ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය පිළිබඳවත් 
ෙසොයා බලමින්, මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස හැම එකකටම පුළුවන් 

තරම් කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කරලා ඡන්ද ෙපොළවල් ශක්තිමත් කළ 
යුතුයි කියලා එතුමා අපට උපෙදස් දුන්නා. අපට ආණ්ඩු බලයක් 
නැති වුණත්, විපක්ෂය විධියට ෙපනී සිටිමින් එතුමා කෘතහස්ත 
ෙද්ශපාලනඥෙයකු විධියට එෙලස ඡන්ද ෙපොළවල් ශක්තිමත් 
කරන්න කියාත්මක වුණු හැටි අපට තවම මතකයි.  

එතුමා මාධ්යවලට හුඟාක් ෙහොඳ පුද්ගලෙයක් බවට පත් ෙවලා 
තිබුණා. එතුමාෙග් සැර වචන, ෙකළින් වචන නිසා ෙබොෙහෝ මාධ්ය 
ආයතන එතුමා එක්ක සාකච්ඡා පවත්වන්න කැමැති වුණා. 
ටිනිඩෑඩ් රාජ්යෙය් රාජ්ය උත්සවයකට ෙමතුමා සම්බන්ධ වුණු 
ෙවලාෙව්දී විෙද්ශීය මාධ්යෙව්දිෙයක් ඇවිල්ලා ෙමතුමාෙගන් 
ඇහුවා, "ලංකාෙව් ජනවාර්ගික පශ්නය පිළිබඳ කාරණෙය්දී, සුළු 
ජාතීන් පිළිබඳ පශ්නෙය්දී, තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ජාතිය විධියට 
නිරන්තරෙයන් ෙවනත් තීන්දු අරෙගන තිෙබන්ෙන් ඇයි?" 
කියලා. ෙමතුමා ඒ මාධ්යෙව්දියාෙගන් ඇහුවා, "ඔබතුමා ශී ලංකාව 
ගැන දන්නවා ද?"  කියා. පිළිතුර වුෙණ් "නැහැ"  යන්නයි. එවිට 
ඇහුවා, " ශී ලංකාෙව් සිතියම දැකලා තිෙබනවා ද?" කියා.  පිළිතුර 
වුෙණ් "නැහැ"  යන්නයි. තවදුරටත් ඇහුවා, "ශී ලංකාව ගැන 
හදාරලා නැහැ ෙන්ද? ශී ලංකාෙව් ජනවාර්ගික පශ්නය පිළිබඳ 
අවෙබෝධයක් ඔබතුමාට නැහැ ෙන්ද?" කියා. එයටත් පිළිතුර 
වුෙණ් "නැහැ"  යන්නයි. එවිට කිව්ෙව්, "මාව සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයකට ෙයොමු කරන්න කලින් ඔබතුමා කරුණාකරලා ඒ 
අවෙබෝධය ලබා ෙගන එන්න. එෙහම සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට 
ෙයොමු කරන්න හැකියාවක් නැති ෙකෙනකුට මෙග් වචනයක් 
ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලායි. ෙද්ශීය වශෙයනුත්, විෙද්ශීය 
වශෙයනුත් ඕනෑම මාධ්යෙව්දිෙයකුට ඒ විධියට ෙකළින් කථා 
කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් එතුමාට තිබුණා.  

 සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතිවරයා විධියට මම කටයුතු කළ 
කාලෙය් රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් ආසනෙය් 
සංස්කෘතික මධ්යස්ථානයක් හදලා, විදුර විකමනායක 
මැතිතුමාෙග් සංවිධාන ශක්තිෙයන් අපි ඒක විවෘත කළා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ඒ කලාපෙය් තිබුණු 
සංස්කෘතික දායාදයන් පිළිබඳවත්, කලාපෙය් තරුණ 
තරුණියන්ෙග් හැකියාවන් පිළිබඳවත් ෙහොඳ අවෙබෝධයකින් 
පැහැදිලි කිරීමක් කළා. විෙශේෂෙයන්ම රයිගම් ෙකෝරළය ගැන 
ෙලොකු හැඟීමක් එතුමාට තිබුණා. රයිගම් ෙකෝරළෙය් ඉතිහාසය 
පිළිබඳව විතරක් ෙනොෙවයි, කළුතර දිස්තික්කෙය් අංගම්ෙපොර 
සටන් කලාෙව් ඉතිහාසය ගැනත් එදා එතුමාෙග් කථාෙව්දී 
පැහැදිලි කරපු හැටි මට මතකයි. 'අංගම්පිටිය' කියලා ගම් ඒ 
පෙද්ශෙය් පිහිටලා තිෙබන බව එතුමා කිව්වා. එතුමා ඒ කථා කළ 
ස්වභාවය මට අද වාෙග් මතකයි. එතුමා යම්කිසි සාකච්ඡාවකට 
එනෙකොට ඒ පිළිබඳව හැදෑරීමක් කරලා, යම් අවෙබෝධයක් 
ලබාෙගනයි ආෙව්. ඉතිහාසය පිළිබඳ අවෙබෝධයකින් තමයි එතුමා 
යම් ෙදයකට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමා සම්බන්ධ වුණු 
හැම අවස්ථාවකදීම එතුමාෙගන් යමක් ඉෙගන ගන්න 
පුළුවන්කමක් අපි හැම ෙදනාටම තිබුණා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වුණත්, ඉන් බාහිරව වුණත්, අමාත්යාංශයක වුණත්, ඒ කාර්ය 
කියාත්මක කරද්දී අවෙබෝධයක් ඇතුව කියාත්මක කිරීෙම් 
හැකියාව, ශක්තිය එතුමාට තිබුණා.  

ශීපාලී ආයතනය ෙහොරණ පෙද්ශෙය් පිහිටුවීෙම්දී එතුමා 
විශාල ශක්තියක් ලබා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ කාර්යෙය්දී සාගල 
පලන්සූරිය මැතිතුමා ලබා දුන්න දායකත්වයත් එක්ක අක්කර 
28ක භූමියක් තමයි මුලින්ම ෙවන් කරලා දුන්ෙන්. එම ආයතනය 
ජාත්යන්තර මට්ටමට ෙගනියන්න, විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාෙව් 
භාත්කණ්ෙඩ් සංගීත ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ කර ඒ 
ආයතනය ජාත්යන්තර මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කරන්න ෙලොකු 
ශක්තියක් ලබා ෙදන්න එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසා මම 
හිතනවා, ෙද්ශපාලන ව්යාපාරෙය් එවැනි ශක්ති සම්පන්න පරිණත 
ෙද්ශපාලනඥයන් අවැසි යුගයක තමයි අපට එතුමා නැති වුෙණ් 
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කියලා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙම් දක්වා ආපු ගමෙන්දී ශක්ති 
සම්පන්නව, පක්ෂයට ලැදිකමක් තිබුණු, ඒ වාෙග්ම ජනතාවට 
ලැදිකමක් තිබුණු, යම් කාර්යයක් හරියට කරන්න පුළුවන් 
නායකෙයක් විධියටයි අපි එතුමාව දැක්ෙක්. එතුමාෙග් අභාවය 
නිසා ඇති වූ අඩුව දැන් අපට ෙත්ෙරනවා. ෙමවැනි අය අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඕනෑ යුගයකයි, එතුමා අපට නැති වුෙණ්.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ඉන් බාහිරවත් අෙප් ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරයට එතුමා ලබා දුන් සහෙයෝගය අපි ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී 
අගය කරන්න ඕනෑ. රාජ්ය පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය වාෙග් විවිධ 
අමාත්යාංශවල අමාත්ය ධුර දරමින් එතුමා ෙම් රෙට් ජනතාවට 
විශාල ෙසේවාවක් කළා. විෙශේෂෙයන්ම කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන 
අධිකාරිය පිහිටුවලා, කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ලබා දුන් ශක්තිය 
ගැන අදත් ඒ අය ෙගෞරවෙයන් සඳහන් කරනවා.  

කෘතහස්ත ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් දරුෙවක් විධියට තමන්ෙග් 
පියාෙග් ෙද්ශපාලන ව්යාපාරය කළුතර දිස්තික්කෙය් පමණක් 
ෙනොෙවයි, රට පුරා කියාත්මක කරන්න ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා 
විදුර විකමනායක මැතිතුමාට අපි සුබ පතනවා. රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා අපට ලබාදුන් ෙද්ශපාලන අත් වැල, අපෙග් 
ෙද්ශපාලන ගමන් මාර්ගය ශක්තිමත් කරන්න එතුමා අපට ලබා 
දුන් උපහැරණ, උදාහරණ පිළිබඳවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන චින්තන ධාරාවන්, 
පරිපාලන ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය, AR, FR ගැන 
හිතන්ෙන් නැතුව නීතිය කියාත්මක කරන්න පුළුවන් කමෙව්ද 
පිළිබඳව එතුමා අපට ෙපන්වා දුන්නා. අපට ඒ ලබා දුන් සියලු 
ෙදයට එතුමාට පුණ්යානුෙමෝදනා කරමින්, විකමනායක මැතිනිය 
ඇතුළු පවුෙල් හැම ෙදනාටමත් අපෙග් ෙශෝකය පකාශ කරමින්, 
එතුමාට නිවන් සුව අත් ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 4.29] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු රත්නසිරි විකමනායක 

හිටපු අගාමාත්යතුමා පිළිබඳව මෙග් මතකය අවදි කරද්දී මට 
මුලින්ම සිහිපත් ෙවන්ෙන් 1996 වසෙර් මෙග් අත් දැකීමක්. 
කළුතර දිස්තික්කෙය් 'ෙබොම්බිල්' නමින් අලුෙතන් ෙත් කම්හලක් 
විවෘත කිරීමක් සම්බන්ධෙයන් මටත් ආරාධනාවක් ලැබුණා. උෙද් 
8.30ට තමයි උත්සවය පටන් ගන්න තිබුෙණ්. උෙද් 8.20ට විතර 
මම ඒ ස්ථානයට ගියා. ෙසන ෙඟන් භාගයක්වත් ඇවිල්ලා හිටිෙය් 
නැහැ. නැටුම් කණ්ඩායම ඇවිල්ලා හිටිෙය්ත් නැහැ. මාව 
පිළිගත්ත, ආයතනෙය් සාමාන්යාධිකාරිෙගන් මම ඇහුවා, "උෙද් 
8.30ට ෙන්ද පටන් ගන්ෙන්, ෙමොකද තවම සූදානමක් නැත්ෙත්?" 
කියලා. ඒ සාමාන්යාධිකාරිවරයා සිනාසී මට දීපු උත්තරය තමයි, 
"දන්ෙන් නැද්ද ඉතින් ලංකාෙව් ෙවලාව ෙන්" කියන එක. ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් කිව්ෙව්, "Sri Lankan time" කියලා. ෙවලාවට වැඩ 
ෙනොකරන එක අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය ෙන් කියන එකයි එතුමාෙග් 
අදහස වුෙණ්.  

ෙවලාව උෙද් 8.30යි. කළු පාට ෙමෝටර් රථයක් ඇවිල්ලා 
නතර කළා. එයින් බැස ආෙව්, සුදු සරමක් සහ අත් ෙකොට 
කමිසයක් ඇඳ ගත්ත පුද්ගලෙයක්. ඒ තමයි, එවකට වැවිලි 
කර්මාන්ත අමාත්ය ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා. අර 
සාමාන්යාධිකාරිවරයාට සිදු වුණා, එතුමා හමු ෙවලා උත්සවය 
ෙවලාවට පටන් ෙනොගැනීම ගැන කනගාටුව පකාශ කරලා, නැවත 
උෙද් නවයට එන්න කියලා ඉල්ලා සිටින්න. හරියටම උෙද් 

නවයට නැවතත් අර කළු පාට ෙමෝටර් රථය ෙත් කම්හල ඉදිරිෙය් 
නතර කළා. රත්නසිරි විකමනායක ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා, 
"මම ෙම් උත්සවයට ෙවන්  කෙළේ පැය එකහමාරයි. ඔය 
ෙගොල්ලන්ෙග් පමාදය නිසා ඒෙකන් පැය භාගයක් අඩු වුණා, මම 
පැයකට වඩා ෙමතැන රැඳුෙණොත් ඊළඟ තැනට යන්න මට පමාද 
ෙවනවා, ඒ නිසා මම ෙමතැන රැ ෙඳන්ෙන් පැයක් පමණයි" 
කියලා. එම උත්සවෙය්දී සමාගෙම් කළමනාකාර අධ්යක්ෂවරයා 
කථා කරමින් ෙත් කර්මාන්තය මුහුණ දී තිෙබන ගැටලු ගැන 
විගහයක් කළා. විශාල ඉල්ලීම් පමාණයක් ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් 
කළා. රත්නසිරි විකමනායක ඇමතිතුමා තමන්ෙග් කථාෙව්දී ඒ 
ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම් එකින් එක අරෙගන විගහ කරලා, කළ 
හැක්ෙක් ෙමොන වාද, කළ ෙනොහැක්ෙක් ෙමොනවාද කියලා ෙපන්වා 
දුන්නා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කළ ෙනොහැකි ඒවා, කළ ෙනොහැක්ෙක් 
ඇයි කියන එකත් විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කළා. ඒ කථාව 
අහෙගන ඉන්නෙකොට මා අතිශයින්ම රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා ගැන පැහැදුණා. එතුමාට තමන්ෙග් අමාත්යාංශයට අදාළ 
විෂයය පිළිබඳව පුළුල් දැනුමක් තිබුණා. කළ හැක්ෙක්  ෙමොකක්ද, 
කළ ෙනොහැක්ෙක් ෙමොකක්ද කියලා ක්ෂණිකව කියන්න තරම් 
ඍජු පතිපත්තියක් එතුමාට තිබුණා. ඒ සියල්ලටම වඩා මා අගය 
කෙළේ, එතුමාෙග් තිබුණු ෙවලාවට වැඩ කිරීෙම් පුරුද්දයි. වසර 
දහස් ගණනක් නැකතට වැඩ කළ ජාතියක් අද ෙවලාවට වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙවලාවට වැඩ කරන 
ෙකනාට කියනවා, "සුද්දා වාෙග් වැඩ" කියලා. ෙමොකද, ෙවලාවට 
වැඩ කිරීම අපට අයිති ෙදයක් ෙනොෙවයි, ඒක සුද්දාෙග් පුරුද්දක් 
කියලායි හිතන්ෙන්. එවැනි සංස්කෘතියක් ඇතුෙළේ ආණ්ඩුෙව් 
ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක් ෙවලාවට වැඩ කරනවා දැක්කාම මට 
එතුමා පිළිබඳව දැවැන්ත පැහැදීමක් ඇති වුණා.  

අපට මතකයි, රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
අමාත්යවරෙයක් විධියට තමන්ෙග් අමාත්යාංශවල කටයුතු කරද්දී 
තමන්ට තිෙබන කළමනාකරණ හැකියාව ඉහළින්ම ෙපන්වූ බව. 
එතුමා  යටෙත් තිබුණු ආයතන පිළිබඳව දැඩි සුපරීක්ෂාකාරීබවක්, 
දැඩි කාර්යක්ෂමතාවක් පවත්වා ගැනීමට එතුමා කටයුතු කළා. 
නිලධාරින් අප සමඟ කියා තිෙබනවා, "අඩු පාඩුවක් වුණාම 
තාත්තා ෙකෙනක් වාෙග් ඒ ෙවච්ච වැරැද්ද ෙපන්වා දීලා, ඒක 
විගහ කරලා, ඒ වැරැද්ද යළි ෙනොෙවන්න කියා ෙදන නිසා අපි හරි 
ආසාෙවන් රත්නසිරි විකමනායක ඇමතිතුමා එක්ක වැඩ කළා" 
කියලා.  

 එතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරු ෙදෙදෙනකුෙග්ම 
අගමැතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළා. කලින් සඳහන් කළා 
වාෙග්ම රෙට් වැඩ බලන ජනාධිපති විධියටත් කටයුතු කළා. 
ජනාධිපතිවරයා ෙනොමැති අවස්ථාවලදී ඇමති මණ්ඩලෙය් මුලසුන 
ෙහබ වූෙය්, ගරු රත්නසිරි විකමනායක අගමැතිතුමායි. ඒ 
අවස්ථාවල එතුමා තමන්ෙග් කළමනාකරණෙය් ශූරත්වය ඇමති 
මණ්ඩලය ඉදිරිෙය් පදර්ශනය කළා. එතුමා න්යාය පතෙයන් පිට 
ඕපා-දූපාවලට යන්ෙන් නැතුව න්යාය පතය තුළ හරියටම සභාව 
පවත්වා ෙගන යෑමට කටයුතු කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
පශ්නයක් මතු වුණාම කමිටු පත් කරලා කල් මරනවා ෙවනුවට 
ෙදපාර්ශ්වයටම සවන් දීලා ඒ අවස්ථාෙව්ම පශ්නය විසඳා 
එතුමාෙග් තීන්දුව ලබා දුන්නා. ඒ නිසා එතුමාෙග් රැස්වීම් ෙකටියි 
වාෙග්ම ඉතාම ඵලදායී වුණු බවයි, ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරුන් සඳහන් 
කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජාතිකවාදිෙයක් විධියට, 
ෙද්ශෙපේමිෙයක් විධියට එතුමා පිළිබඳව අපට සුවිෙශේෂී වූ 
ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. අපට මතකයි, 1997 වසෙර්දී සිරිමාෙවෝ 
බණ් ඩාරනායක මැතිනිය අගමැති ධුරෙය් සිටියත්, එතුමිය ඔත්පළ 
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ෙවලා සිටි බව. ඒ නිසා ඊළඟ අගමැතිවරයා ෙලස නිතරගෙයන් 
කාෙග්ත් පිළිගැනීම වුෙණ්, ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
ඇමතිතුමායි. 1970-1977 ඇමති මණ්ඩලෙය් සිටි එකම 
ඇමතිවරයා විධියට එතුමාෙග් ෙජ්යෂ්ඨත්වයට කාෙගන්වත් 
අභිෙයෝගයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් අතෙර් තමයි 1995 වසෙර්දී 
"පැෙක්ජය" නමින් එළියට පැමිණි, ෙෆඩරල් ව්යවස්ථාව තව 
ආලවට්ටම් දමා, 1997 වසෙර්දී ෙද්ශපාලන ව්යාපෘතියක් විධියට 
එළියට ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ අවස්ථාෙව්දී තමන්ට අගමැතිකම ෙපනී 
ෙපනී තිබියදී, අගමැති තනතුර ෙනොලැබී යෑෙම් අවදානම අර 
ගනිමින් තමයි, "ෙමම පැෙක්ජය -ෙෆඩරල් ව්යවස්ථාව- අෙප් මව් 
බිමට හානිකරයි, ෙමයින් මව් බිම කෑලි-කෑලිවලට කැඩිලා රට ෙල් 
විලක් වීම වළක්වන්න බැහැ" කියන එක එතුමා පකාශ කෙළේ. 
එෙසේ පකාශ කරමින් ෙෆඩරල් පැෙක්ජ විෙරෝධී අරගළය ඇමති 
මණ්ඩලය තුළින්ම ආරම්භ කරන්න ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා කටයුතු කළා.  

ගරු චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය දැඩි ෙෆඩරල්වාදිනියක් 
වුණත්, ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් විෙරෝධය 
ෙනොසලකා ඉන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. එක පැත්තකින් 
එතුමියෙග් ඇමති මණ්ඩලෙය් සිටි ෙජ්යෂ්ඨම සාමාජිකයා තමයි ඒ 
හඬ නැඟුෙව්. අෙනක් පැත්ෙතන්, චන්දිකා මැතිනියෙග් 
ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් තීරණාත්මක දායකත්වයක් කළ 
පුද්ගලෙයක්. 1980 දශකෙය් අනුර-චන්දිකා ගැටුෙම්දී එවකට ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ෙල්කම් ධුරය දැරූ ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් සහාය හිමි වුෙණ්, ගරු චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනියටයි. ඊට පසුව ගරු චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනිය මහජන පක්ෂෙයන් ඉවත් වී යම් ආකාරයක ෙද්ශපාලන 
අනාථභාවයකට පත් වී සිටින අවස්ථාෙව්, බහු ජන නිදහස් 
ෙපරමුණ පිහිටුවන්න කටයුතු ක ර එහි මහ ෙල්කම් ධුරය දරා, 
මියැෙදන "චන්දිකා ෙද්ශපාලන චරිතය"ට පණ ෙදන්න කටයුතු 
කෙළේ, ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමායි. ඒ නිසා ගරු 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට අකැමැත්ෙතන් වුණත් ඇහුම් 
කන් ෙදන්න ගරු චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියට සිද්ධ වුණා. 
අන්න ඒ නිසා තමයි එක පැත්තකින් 1995 වසෙර් ඉදිරිපත් කරපු 
ෙෆඩරල් පැෙක්ජය පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 2000 වසර දක්වා 
වසර පහක් ගත වුෙණ්. අර මහා භායනක ෙෆඩරල් ලක්ෂණ 
ෙබොෙහෝ දුරට කප්පාදු ෙවලා, බල හීන කරපු, ෙබලහීන වුණු 
ෙෆඩරල් පැෙක්ජයක් තමයි 2000 වසෙර්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව්. 1995 වසෙර්දී නව ආණ්ඩුවක් විධියට ෙමය ඉදිරිපත් කළා 
නම්, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හා රට තුළ එය සම්මත කර ගැනීෙම් 
හැකියාවක් තිබුණත්, 2000 වසර ෙවනෙකොට ආණ්ඩුව පිරිහී 
තිබුණු නිසා ෙෆඩරල් මාරයාෙගන් රට ෙබ්රා ගන්න ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාට පුළුවන් වුණා. එතුමා ඒ ෙද් කෙළේ 
අගමැති තනතුර ලැබීම පවා අවදානමට ලක් කරමින්ය කියන එක 
කළ ගුණ දත් අය විධියට අප සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා පිළිබඳව මට සමීප සම්බන්ධයක්, මතක සටහනක් 
තිෙබනවා. එතුමා මට අසීමිත ෙලස ආදරය කළා. 2009 වසෙර්දීත්, 
2014 වසෙර්දීත් පැවැති පළාත් සභා මැතිවරණවලදී මෙග් ඡන්ද 
සටන්වලට එතුමා සම්බන්ධ වුණා. එතුමා මෙග් ෙව්දිකාෙව් කථා 
කළා. 2009 වසෙර් පැවැති පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී, "මට 
ඡන්දය ෙදන්න" කියා මා එතුමාෙගන් ඉල්ලද්දී, එතුමාෙග් 
ආදරණීය පුතයා කළුතරින් පළාත් සභා මැතිවරණයට තරග කළා. 
2014 වසෙර් පළාත් සභා මැතිවරණය එනෙකොට, එතුමා 
අසනීපවයි සිටිෙය්. හැබැයි, මට කිව්වා, "උ දයෙග් වැෙඩ්ට මට 
බැහැ කියන්න බැහැ. මට සනීප නැහැ. ඒත් මම එනවා." කියා. 
එෙසේ පවසමින් එතුමාම තමන්ෙග් දින ෙපොෙත් දිනය, ස්ථානය සහ 
ෙව්ලාව සටහන් කර ගත්තා. 

පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය වන විට එතුමා ඔත්පලව සිටි නිසා,  
මෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරයට දායකත්වයක් දක්වන්න  කියලා 
එතුමාට ආරාධනා කරන්න පුළුවන්කමක් මට තිබුෙණ් නැහැ. 
අභාවපාප්ත වීෙමන් පසු එතුමා ෙවනුෙවන් පළ කළ බැනර්, 
ෙශෝක පකාශ රට පුරා අපි දැක්කා. ආණ්ඩුව විසින් රාජ්ය ෙගෞරව 
සහිත අවමංගල්ය උත්සවයක් පැවැත්වූවා. අද  ෙම් සමස්ත 
පාර්ලිෙම්න්තුව එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙශෝකය පළ 
කරන්න රැස්ෙවලා ඉන්ෙන්, එතුමාෙග් දීර්ඝ ෙද්ශපාලන ගමනට 
කරන ෙගෞරවයක් විධියටයි. නමුත්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මා විශ්වාස කරන විධියට නම් රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාට ෙගෞරව දැක්වීමට මීට වඩා ෙහොඳ 
කමයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි එතුමා ෙම් රටට දක්වපු අසීමිත 
ආදරය, එතුමා ෙම් රට රැක ගැනීමට කළ ෙද්ශෙපේමි අරගළය 
ඉදිරියට අරෙගන යන එක. 

 එදා චන්දිකා මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව සමෙය් "පැෙක්ජය" 
නමින් පැමිණි ෙෆඩරල් ව්යවස්ථාෙව් ඇති මාරක ලක්ෂණ මධ්ය-
පරිධිය සබඳතා පිළිබඳ අනු කමිටුෙව් වාර්තාව තුළ අපි දකිනවා. 
නැවතත් ෙෆඩරල් මාරයා හිස ඔසවමින් සිටින බව අපට 
ෙපෙනනවා. එෙහම නම් රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමන් ගමන් 
ගත් මඟ ගමන් කරමින්, ෙෆඩලර් මාරයාෙග් ගමන අවසන් කිරීම 
තමයි එතුමාට දැක්විය හැකි ඉහළම ෙගෞරවය විධියට මා කල්පනා 
කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රත්නසිරි චින්තනය, 
රත්නසිරි දර්ශනය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගමන් කරන බවට අෙප් 
හදවත් තුළට දැෙනන්ෙන්, ඒ පිළිබඳ බලාෙපොෙරොත්තුව හා 
විශ්වාසය ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් අප හිතමිත විදුර විකමනායක 
මන්තීතුමන් නිසායි. එතුමා හා මම  එකට තරග කරලා බස්නාහිර 
පළාත් සභාවට ආෙව්. එතුමාත් එතුමාෙග් ආදරණීය පියා වාෙග්ම 
ඍජු පුද්ගලෙයක්. පියා වාෙග්ම, අවංක පුද්ගලෙයක්. එතුමන්ෙග් 
පියා වාෙග්ම මව් බිමට අසීමිත ෙලස ආදරය කරන 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. ඒ නිසා රත්නසිරි විකමනායක ලකුණ ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් ෙනොමැෙකන ෙලස තබා ගැනීමට විදුර 
විකමනායක මන්තීතුමාට පුළුවන් ෙව්වි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.  

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා දීර්ඝ ෙද්ශපාලන ගමනක් 
ගියත්, ෙද්ශපාලන ගමෙන් මුදුන ෙපනි ෙපනී සිටියත්  මුදුනටම යා 
ගත ෙනොහැකි වුණා. එතුමාෙග් අතිජාත පුතයකු වන ගරු විදුර 
විකමනායක මන්තීතුමාට තාත්තාෙග් අඩි පාෙර්ම ෙගොස් තාත්තාට 
යා ගත ෙනොහැකි වූ අවසන් අඩියටත් ගමන් කිරීමට අවස්ථාව 
ලැෙබ්වා කියා මා පාර්ථනා කරනවා.  

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමන් ෙම් මව් බිම 
ෙවනුෙවන් කළ ඒ ෙද්ශෙපේමී අරගළය තවම අවසන්ව නැති නිසා, 
එතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරන්න හැකියාවක් මට නැහැ. 
ෙනොනිමි ෙද්ශෙපේමී අරගළය ජයගහණෙයන් ෙකළවර කිරීමට 
එතුමා යළි අප අතරම ඉපෙද්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, මා නිහඬ 
වනවා. ෙතරුවන් සරණයි. 

 
[අ.භා. 4.40] 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් දිස්තික්කය වන 

කළුතර දිස්තික්කෙයන් බිහි වී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කළ, අභිමානවත් ලංකා පුතයකු වූ අභාවපාප්ත ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක හිටපු අගාමාත්යතුමන් පිළිබඳ ෙශෝකය  පළ කරන 
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ෙවලාෙව්, එතුමන් පිළිබඳව අපටත් අදහස් කීපයක් දැක්වීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට මාෙග් ෙගෞරවය පුද කරනවා. 

අනන්ත අපමාණව මිනිසුන් ඉපෙදනවා; මැෙරනවා. අනන්ත 
අපමාණව ඉපෙදන හා මියැ ෙදන මිනිසුන් අතර මිනිසුන්ෙග් 
හදවත්වල සදාකාලිකව ජීවත් වන මිනිසුන් ඉන්ෙන් ඉතාම ටික 
ෙදනයි. එෙහම මිනිසුන් ඉපෙදන්ෙන් ඉතාම විරල වශෙයන්. ඒ 
අනන්ත අපමාණව ඉපෙදන, මියැෙදන මිනිසුන් අතර රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමන් සදාකාලිකව මිනිසුන්ෙග් හදවත් තුළ 
ජීවත් වන ඉතාම විරල ගණෙය් මිනිෙසකු බව  මා විශ්වාස 
කරනවා. එතුමා සමඟ ඉතා කිට්ටුෙවන්, ඉතා සමීපව ඇසුරු 
කරන්න අපට අවස්ථාව ලැබුෙණ් ඉතාම අඩු වශෙයන්. එෙසේ 
වුවත්, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය පිළිබඳව කියවද්දී, එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන ජීවිතය පිළිබඳව හදාරද්දී අපි හඳුනා ගත්ත ඉතාම 
වැදගත් ෙක්න්දීය ලක්ෂණයක් තිෙබනවා. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
ජිවිතය පුරාම නූලක් වාෙග් දිව ගිය ගුණාංගයක් තමයි,  සැබෑ 
ජාතිකවාදිෙයක් වීම හා ෙද්ශෙපේමිෙයක් වීම. 

එතුමා සිංහල - ෙබෞද්ධ සභ්යත්වය මත ඉතා බර අඩි තබා 
ගත්තු ෙද්ශපාලනඥයකු බව එතුමා ඇසුරු කළ, එතුමා සමඟ 
සමීපව ගනු-ෙදනු කළ කවුරුත් අවිවාදෙයන් පිළිගනියි කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා.  එතුමා ෙම් රෙට් සියලු ජන ෙකොටසකටම ඉතා 
මැනවින් ආදරය කළා. එතුමාට සිංහල - ෙබෞද්ධයාටත්, සිංහල - 
කෙතෝලිකයාටත්, ෙදමළ - හින්දුවරුන්ටත්, මුස්ලිම් - 
ඉස්ලාම්වරුන්ටත්  ඉතාම ෙහොඳින් ආදරය කරන්න පුළුවන් වුෙණ්, 
ඒ හැෙමෝ ෙග්ම අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ඉතාම තදින් ෙපනී 
සිටීමට පුළුවන් වුෙණ් සිංහල - ෙබෞද්ධ සභ්යත්ව විඥානය මත  
බර අඩි තබාෙගන කටයුතු කළ නිසා කියලායි මා විශ්වාස 
කරන්ෙන්.  

උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා සඳහන් කළ පරිදි එතුමා කිසි 
විෙටකත් තමන් දරන මතය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න තමන්ට 
පැවැරුණු වග කීම, තනතුරු බාධාවක් කර ගත්තු නැති 
නායකෙයක්.  එදා "සුදු ෙනළුම" ව්යාපාරය හදාෙගන,  ෙම් රට 
පු රාම "තවලම" පා ගමන් යමින්, ෙෆඩරල් ව්යවස්ථා මරඋගුල 
ෙගනැල්ලා අෙප් රට ෙබදන්න ලක-ලෑස්ති ෙවන ෙකොට, ඒ 
අමාත්ය මණ්ඩලය තුළ ඉඳෙගන ඒකට එෙරහි බරපතළ විෙව්චන 
ෙගොඩ නැඟුෙව් අෙනක් කවුරුවත් ෙනොෙවයි, රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාය කියලා අපි දන්නවා. ඒක එතුමාෙග් ශී 
නාමයට ෙගෞරවයක් විධියට අපි ෙම් සභාෙව් ඉතා ෙගෞරවෙයන් 
සඳහන් කළ යුතුයි. ඇයි ඒ ? අදත් නැවත වතාවක් "තවලම්"  
පිළිබඳ ශබ්ද, "සුදු ෙනළුම" ව්යාපාර පිළිබඳ ශබ්ද අපට ඇෙහන්න 
පටන් ෙගන තිෙබන ෙවලාවක් නිසා. එදා රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා ඉතාම ෙහොඳින් අවෙබෝධ කරෙගන සිටියා,  ඒ ෙෆඩරල් 
ව්යවස්ථා පැෙක්ජය ෙගනාෙවොත් -ඒ නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙපොට්ටනිය ෙහවත් පැෙක්ජය ෙගනාෙවොත්- අෙප් රෙට් එක කුස 
උපන් දරුෙවෝ වාෙග් ජීවත් ෙවන සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, මැෙල් 
සහ බර්ගර් ජනයා සදාකාලිකව ෛවරක්කාරෙයෝ බවට පත් 
ෙවනවා, ෙම් රට එකිෙනකට පතිවිරුද්ධ දුර්වල රාජ්ය 
ගණනාවකට කැඩිලා වැනෙසනවා  කියලා. ඒක ඉතාම තදින් 
අදහපු, විශ්වාස කළ නායකයකු හැටියට තමයි අපි රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා  දැක්ෙක්. ඒ  නිසා තමයි රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමන් තමන්ෙග්ම ආණ්ඩුව ෙගනා ඒ නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙපොට්ටනියට -පැෙක්ජයට- ඉතා බරපතළ 
විෙව්චනයක් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ සිටම මතු කෙළේ. ඒ නිසා අපට 
ෙපනුණා, ෙම් රටට එතුමා ෙමොන තරම් අව්යාජ ෙලස ආදරය 
කරනවාද කියලා. එතුමා උතුෙර් ෙප්දුරුතුඩුෙව් ඉන්න ෙදමළ 
මනුස්සයාෙග් අයිතිවාසිකම් -හිමිකම්- ෙවනුෙවන් ඉතා තදබල 
විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙපනී හිටියා. 

එතුමා  සංගමන්කන්ෙද් ඉඳලා එන ඉස්ලාම් භක්තිකයාෙග් -
මුස්ලිම් ජාතිකයාෙග්- අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ඉතාම තදබල 
ෙලස ෙපනී හිටියා. එතුමා ෙකොෙළොම්ෙතොට ඉන්න සිංහල - 
ෙබෞද්ධයා ෙවනුෙවන්, සිංහල - කෙතෝලිකයාෙග් අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටියා. 

සිංහලයාෙග් ෙහොඳම ඥාතියා, ෙදමළ මනුස්සයා වීෙම් 
අනාගතයක් එතුමා ඉතා තදින් පාර්ථනා කළා. සිංහල 
මනුස්සයාෙග් ෙහොඳම ඥාතියා, මුස්ලිම් මනුස්සයා වීෙම් 
අනාගතයත් එතුමා ඉතා තදින් පාර්ථනා කළා. ෙදමළ මනුස්සයා, 
මුස්ලිම් මනුස්සයාෙග් ෙහොඳම ඥාතියා වීෙම් අනාගතයත් එතුමා 
තදින් පාර්ථනා කළා. ෙම් විධියට ෙම් ලක් ෙපොළව මත එකට 
සම්මිශණය ෙවච්ච ලාංකීය ජාතිය, ලාංකීය මිනිසා නිර්මාණය 
ෙවන අනාගතයක් පිළිබඳව මහා දිදුලන පාර්ථනාවක්, 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් එතුමා තුළ තිබුණාය කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. එතුමා පාර්ථනා කළා, සාදු සාදු  කියාෙගන නාග 
විහාරයට යන්න පුළුවන් අනාගතයක්. එදා බිහිසුණු ෙබදුම්වාදී 
ෙකොටි තස්තවාදී යුද සමෙය්දීත් එතුමා පාර්ථනා කෙළේ, දකුෙණ් 
ඉඳන් සාදු  සාදු  කියාෙගන නාග විහාරය වන්දනා කරන්න යන්න 
පුළුවන් අනාගතයක්. ඒ වාෙග්ම උතුෙර් ඉඳන් හෙරෝ හරා 
කියාෙගන ගාලු පාර දිෙග් කතරගම යන්න පුළුවන් අනාගතයක්. 
ඒ පාර්ථනාව ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ වාද - විවාදවලට 
මැදිහත් ෙවච්ච, ඒ ෙවනුෙවන් කියාමාර්ග ෙතෝරන්න කටයුතු කළ 
නායකෙයක් හැටියට තමයි අපි එතුමා දැක්ෙක්. ඒ නිසා තමයි 
එතුමා පිළිබඳ අසීමිත ෙගෞරවයක් අෙප් හදවත් තුළ නිර්මාණය 
ෙවන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, මෙග් නායකයා -විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා-  ෙම් ෙවන ෙකොට ඉතා බරපතළ කියාමාර්ගයකට 
අවතීර්ණ ෙවලා සිටින බව. මීට පැය ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා මම 
එතුමා බලන්න ගියා.  එතුමා මෙගන් ඇහුවා, අද දින න්යාය 
පතෙය් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන් කියලා. මම කිව්වා, අද රත්නසිර 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙශෝක පකාශ 
ෙයෝජනාව තිෙබනවා කියලා.  එතුමා අමාරුෙවන් ඉඳෙගනත් 
කිව්ෙව්,  ''ජයන්ත යන්න, රත්නසිරි විකමනායක හිටපු 
අගමැතිතුමා පිළිබඳ අෙප් පක්ෂෙය් ආචාරයත් ඔහු ෙවනුෙවන් පුද 
කරන්න. ඒ පිළිබඳව ඔයාෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න'' කියලායි. 

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා අපට වටින්ෙන් ඇයි? 
රත්නසිරි විකමනායක අගාමාත්යතුමා වටිනාකම් ෙගොඩක්; 
වටිනාකම් සමුදායක් සහිත මහා නායකෙයක් නිසායි එතුමා 
වටින්ෙන්. එවැනි වටිනාකෙමන් අනූන ඔහුෙග් චරිතෙයන් අපට 
වටිනාම ගුණාංගය ෙවන්ෙන් අන් කිසිවක් ෙනොෙවයි, ඔහු ෙම් 
රටට දක්වපු අසීමිත ආදරයයි. ඒ නිසා, ෙම් රට ඉදිරිෙය් අද 
තිෙබන අභිෙයෝග පිළිබඳව කල්පනා කරනෙකොට ෙම් අවස්ථාව 
එක රත්නසිරි විකමනායක ෙකෙනක් පමණක් වුවමනා ෙව්ලාවක් 
ෙනොෙවයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමන් හිස් මුදුනින් අරෙගන ආ ඒ ෙද්ශපාලන මතය; කවර 
දුෂ්කරතා මැද වුවත් අත ෙනොහැර ඔසවා ෙගන ආ ඒ ෙද්ශපාලන 
ධජය අෙප් සෙහෝදර පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා -විදුර විකමනායක 
මැතිතුමා- දරා ෙගන ඉන්නවාය කියා අප විශ්වාස කරනවා. 
හැබැයි, ෙම් ෙව්ලාව එක රත්නසිරි විකමනායක ෙකෙනක් විතරක් 
වුවමනා ෙව්ලාවක් ෙනොෙවයි. රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
වැනි ෙද්ශෙපේමී, ජාතිකවාදී නායකෙයෝ ලක්ෂ ගණනින් ෙම් 
ෙපොෙළොව ඉල්ලා සිටින ෙව්ලාවක තමයි රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා අෙපන් විෙයෝ වුෙණ්; අෙපන් ෙවන් වුෙණ්.  

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමනි, ෙම් රට පරෙද්ශක්කාර 
බලෙව්ගවලින් නිදහස් කර ගැනීම ෙවනුෙවන් සටන් වදින, අරගල 
කරන, ඒ සඳහා කැප වුණු, ෙප් වුණු අලුත් පරම්පරාෙව් 
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ෙද්ශපාලන කියාදරයන්ට, අලුත් පරම්පරාෙව් ෙද්ශෙපේමීන්ට 
ඔබතුමා මහා බලගතු පරමාදර්ශයක්; ජීවගුණයක්; පහන් 
තාරකාවක් කියන එක ෙම් ෙව්ලාෙව් අවධාරණය කරමින්, එක 
පැත්තකින් ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් ෙගෞරවාචාරයත්, අෙනක් 
පැත්ෙතන් මුළු මහත් කළුතර දිස්තික්කෙය් පගතිශීලී ජනතාවෙග් 
ෙගෞරවයත්, ආචාරයත් එතුමන්ට පුද කරනවා.  

පරෙද්ශක්කාර බලෙව්ගවලින් ෙම් මාතෘ භූමිය නිදහස් කර 
ෙගන, ෙම් රෙට් සිංහලයාෙග් ෙහොඳම ඥාතියා ෙදමළ ජනයා වීෙම්, 
ෙදමළ ජනයාෙග්  ෙහොඳම ඥාතියා මුස්ලිම් ජනයා වීෙම් මහා 
ලාංකීය ජන සමාජයක් ඇති කරමින්, සෙහෝදරත්වෙයන්, 
සාමෙයන්, ෙගෞරවෙයන්, ෙසෞභාග්යෙයන් බැඳුණු ෙද්ශයක් බවට 
ෙම් මව් ෙපොෙළොව පත් කර ගැනීෙම් ෙනොනිමි අරගලෙය් 
ෙකොටස්කාරෙයකු බවට පත් වන්නට ඔබතුමා නැවත අප අතරම 
ඉපෙද්වා!යි කියා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
සත්ුතියි. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අප අතරින් විෙයෝ වූ ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 

සිහිපත් කරමින් අද දින පවත්වන ලද ෙමම ෙශෝක පකාශ 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට මන්තීවරුන් විශාල පිරිසක් 
ඉල්ලීම් කර තිෙබන නිසා නැවත, පක්ෂ නායකයන් විසින් තීරණය 
කරනු ලබන දිනයක් දක්වා ෙමම ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව කල් 
තබන බව ෙමම ගරු සභාවට දැනුම් ෙදනු කැමැත්ෙතමි. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 

 

      "That the Parliament do now adjourn".   
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මැතිතුමා. 

ඊට පථම, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු ෙජ්.එම්. 
ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ''ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය''යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 
 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න.   

 
 
 

ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කිරීම 
சுகாதார ேசைவைய வ ப்ப த்தல் 

STRENGTHENING HEALTH CARE SERVICE 

 

[අ.භා. 4.52] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට පථම ෙම් කාරණය පිළිබඳව මා 
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. හිටපු අගාමාත්ය රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කළ 
ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව  ගැන මා කථා කරන්නට අදහස් කළත් 
එම  ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව පිළිබඳව  වැඩිදුරටත් අදහස් 
දැක්වීම ඉදිරි දිනයකට ෙයොදා ගත් නිසා, පථමෙයන්ම එතුමාට 
නිවන් සුව පාර්ථනා කරමින් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

''දැනට රජෙය් ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් ලියා පදිංචි ෛවද්යවරුන් 18,000ක් 
පමණ සිටිනු ඇතැයි කියැෙව්. ෙමම පිරිෙසන්  සියයට 5ත් - සියයට 10ත් 
අතර පිරිසක් ෛවද්යවරුන්ට අදාළ ෙනොවන්නා වූ රාජකාරිවල ෙයදී සිටිනු 
ඇති බවද දැනගන්නට ලැබී ඇත. රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලවලින් ෛවද්ය 
උපාධිය හදාරා ඉතාම උතුම් වෘත්තියක් වන ෛවද්යවරුන් ෙලස ෙසේවෙය් 
ෙයෙදනු ඇතැයි මහ ජනතාව විෙශේෂෙයන් අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

දැනට ලංකාෙව් ෛවද්යවරුන්ෙග් විශාල හිඟයක්ද දක්නට ලැෙබනවා. 
ෙම් ෛවද්යවරුන්ෙග් හිඟය ගැන කල්පනා කරලා ෛවද්ය වෘත්තිකයන් 
ෙලස ජනතාවට ෙසේවය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් 
යුතුකමක් හැටියට අපි දකිනවා. එම නිසා ෙම් ෛවද්යවරුන්ට, 
ෛවද්යවරුන් හැටියට ජනතාවට ෙසේවය ලබා දීමට ඇති ඉඩකඩ පුළුල් 
කරන ෙලසත්, දැනට ෛවද්යවරුන් හැටියට සිටිය යුතු නමුත් අනිකුත් 
ෙසේවාවල ෙයෙදන අයට ෛවද්යවරුන් හැටියට නැවත ෙසේවය කිරීමට 
අවස්ථාව ලබාෙදන ෙලසත්, ෛවද්ය වෘත්තිෙය් ගරුත්වය ආරක්ෂා  කරන 
ෙලසත් ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරනවා." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, ෙම් රෙට් තිෙබන පධාන 
ගැටලුවක් පිළිබඳව විවිධ ෙකෝණවලින් පශ්න කරන 
ෙමොෙහොතකයි. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් අදාළ නිර්ෙද්ශ 
හැටියට ගත්ෙතොත්, ෙම් රෙට් ෛවද්යවරුන් 40,000ක විතර 

1139 1140 

[ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා] 
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පිරිසක් සිටිය යුතු වනවා. නමුත් අද පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
දැනට සිටින ෛවද්යවරුන් ගණන අපට නිවැරැදිව දැන ගන්න 
කමයක් නැති එකයි. ෙමොකද, ලියා පදිංචි ෛවද්යවරුන්ෙගන් 
ෙරෝහල්වල ෙසේවය කරන සමහර ෛවද්යවරුන්  ෙසේවය අතහැර 
ගිහින් තිෙබනවා, සමහර ෛවද්යවරුන් විෙද්ශගත ෙවලා සිටිනවා, 
සමහර ෛවද්යවරුන් ෙවනත් රැකියාවලට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ 
අනුව අපට දැන ගන්නට තිෙබන්ෙන්, ලංකාෙව් ෛවද්යවරුන් 
හැටියට ඉන්ෙන් 18,000ක පිරිසක් කියලායි. එෙහම නම්, ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් නිර්ණායකවලට අදාළව ෙම් රෙට් 
ෛවද්යවරුන් හැටියට මහ ජනතාවට ෙසේවය කළ යුතු පිරිස 
ෙසේවෙය් ෙයෙදන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ෙම් රෙට් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් මහ ජනතාවටයි.  

අෙප් රෙට් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් පවතිනවා. රජය හැටියට 
නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ආරක්ෂා කරමින්, නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට 
වියදම් කරන මුදල් පමාණය වැඩි කරමින් තවතවත් ඉදිරියට ෙමය 
පවත්වාෙගන යනවා. නමුත් අවාසනාවකට රජෙය් ෛවද්ය 
විද්යාලවලින් අවුරුද්දකට ෛවද්යවරුන් බිහි වන්ෙන් අලුතින් 
බඳවා ගන්නා වැඩි පිරිසත් සමඟ 1,250ක් ෙහෝ 1,300ක් විතර 
පමාණයක්. ෙම් පමාණයත් එක්ක ෛවද්යවරුන් පිරිස 40,000ක් 
දක්වා වැඩි කරන්න උත්සාහ කළත්, ෙම් පමාණයට ළඟා ෙවන්න 
අවුරුදු 20ක්වත් ගතෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාලය තුළ විශාම 
ගන්නා ෛවද්යවරුනුත් ගත්තාම ෙම් පශ්නය තවත් උග වනවා. 
ෙම් ර ෙට් සමහර පෙද්ශවල ෛවද්යවරුන්ෙග් හිඟයක් දැඩිව 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ගාමීය පළාත්වල විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරුන්ෙග් දැඩි හිඟයක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන් 
රජරට ෛවද්ය විද්යාලය, නැ ෙඟනහිර ෛවද්ය විද්යාලය, යාපනය 
ෛවද්ය විද්යාලය ගත්ෙතොත්, ඒවාෙය් සිටිය යුතු මහාචාර්යවරුනුත් 
නැහැ, ඒ වාෙග්ම සිටිය යුතු විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුනුත් නැහැ. එම 
නිසා ෙම් ෙසේවය ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව නැති ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම  ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ෙග් පමිතිය පිළිබඳ පශ්නයකුත් 
ෙම් රෙට් තිෙබනවා. රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලවලින් බිහි වන පිරිසට 
අමතරව ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලින් ෛවද්ය උපාධිය ලබාෙගන, 
Act 16 කියන විභාගයට ෙපනී සිට ෛවද්යවරුන් හැටියට ලියා 
පදිංචි වන ෙකොටසකුත් ඉන්නවා. ඊටත් අමතරව ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාල ගැන අපි පසු ගිය දවස්වල කථා කළා. මා ඒ ගැන 
දැන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ, ඒ මාතෘකාව 
ගැන අපි ෙවනම කථා කරපු නිසා.  

ෛවද්ය වෘත්තිය කියා අපි සලකන්ෙන් ඉතා උතුම්ම 
වෘත්තියක්; ෙදවියන්ට වාෙග් සලකන වෘත්තියක්. අපි ෙපොඩි 
කාලෙය් ඉඳලා ඒක දැක්කා. අෙප් ඉතිහාසෙය් ෙවදකම් කරපු 
රජවරු පවා සිටියා; සතුන්ට පවා ෙවදකම් කරපු රජවරු සිටියා. 
එෙහම බලන ෙකොටත් ෙම් වෘත්තීය ඉතා උතුම් වෘත්තියක් විධියට 
අපි සලකපු වෘත්තියක්. ඒ නිසා ෙම් ර ෙට් ඉන්න ෛව්යවරුන්ට 
උතුම් වෘත්තියක් ෙලස තමන්ෙග් ෙසේවෙය් ෙයදීමට ඇති අවස්ථාව 
තවතවත් වැඩි කළ යුතු වනවා.  

ඒ සඳහා අවශ්ය සියලු සම්පත් ලබා දිය යුතු ෙවනවා.  ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් කාර්යෙය්දී 
පමුඛතාවක් දක්වනවා. ඒ අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදනවා. ෙමතැන 
තිෙබන එක්තරා පශ්නයක් ගැනයි අපි ෙම් සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ෙමරෙට් ෛවද්ය වෘත්තිෙය් ෙයෙදන පිරිසෙගන් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙරෝගීන් සුවපත් කිරීම, ෙරෝගීන්ට 
උපෙදස් ලබා දීම වාෙග්ම විවිධ ෙරෝගාබාධ ඇති වන ෙකොට ඒ 
ෙරෝග මැඬපැවැත්වීමට අවශ්ය කාර්යයන් කිරීම ආදී කාර්යයන්. 

නමුත්, ෙම් ෛවද්ය  වෘත්තිෙයන් ඒ කාර්යය කරනවාට අමතරව, 
අද සියයට 5ත් - 10ත් අතර පිරිසක් -හරියටම නිර්ණායක නැහැ, 
ෙකොච්චර පමාණයක් ඉන්නවාද කියලා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් ඒ ගණන ඉදිරිෙය්දී දැන ගන්න- 
ෙවනත් ෙසේවාවල ෙයදී සිටිනවා. උදාහරණයකට ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවාවල, තාක්ෂණ ෙසේවාවල, කළමනාකරණ ෙසේවාවල, 
procurement  ෙසේවාවල  ආදී වශෙයන් ෙම් ෙසෞඛ්ය  ක්ෙෂේතෙය් 
තිෙබන ෙවනත් ෙසේවාවල ෙම් ෛවද්යවරු රැඳී සිටිනවා, 
ෛවද්යවරු හැටියට ෙරෝගීන් බලන්ෙන් නැතිව.  නමුත්, ඔවුන් 
රජෙය් ෙරෝහල්වල ෙරෝගීන් බැලුෙව් නැතත්, ෙරෝහල් කාලෙයන් 
පස්ෙසේ නැත්නම් හවසට, උෙද් කාලෙය්  private channel service 
එෙක්දී ෙරෝගීන් බලනවා. ෙමතැනදී රජෙය් ෙරෝහල්වලින් 
ෙබෙහත් ගන්න යන මහජනතාවට ලබා දිය යුතු ෙසේවාව ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  

අපි දන්ෙන් නැහැ, ෙමය ඔවුන් තමන්ෙග් කැමැත්ෙතන් කරන 
ෙදයක්ද, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් උපකම හරහා, වෘත්තීය සමිති 
හරහා රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමයට අවශ්යතාව 
තිෙබන, ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න අවශ්ය ෛවද්යවරු ටිකක් 
තියාගන්න කරනවාද කියන එක. ෙම්ක අපි වටහා ගත යුතු වනවා. 
ඒ නිසා උදාහරණයකට පරිගණක  ක්ෙෂේතෙය් උපාධියක් ලබා 
ගන්න ෙකනකුටත් අද ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් පරිගණක ආශිත 
රැකියාවක් කරන්න අවස්ථාව ලැෙබන පමාණය අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙහේතුව, ෛවද්ය උපාධිය ලබා ගත්ත ෛවද්යවරුනුත් 
පරිගණක ක්ෙෂේතෙය් පරිගණක විෙශේෂඥයන් විධියට ෙසේවය 
කරනවා.  එතෙකොට ෙම් රජෙය් ෙරෝහල්වල නැත්නම් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට අෙනකුත් උපාධිධාරින් හැටියට ෙසේවය ලබා දිය හැකි 
පිරිසට තිෙබන ඉඩකඩත් නැති ෙවලා තිෙබනවා, ඇහිරිලා 
තිෙබනවා. 

ෙලෝකෙය් රටවල ෙසෞඛ්ය ෙසේවය පවත්වා ෙගන යන 
ආකාරය ගැන අපි කල්පනා කෙළොත්, ෛවද්ය ෙසේවයත් එක්ක 
බද්ධ වුණු අෙනකුත් ෙසේවා රාශියක් තිෙබනවා. විකිරණ ශිල්පීන්, 
ෙපෝෂණෙව්දීන්, තාක්ෂණෙව්දීන්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවාව  ආදී 
වශෙයන් විවිධ ෙසේවා රාශියක් ෙරෝහල්වල තිෙබනවා.  ෙමන්න 
ෙම් ෙසේවාවන්වල ෙයදීමට ඇති අවශ්යතාව ගැනයි අපි කියන්ෙන්. 
ෙම් ගැන අපි කථා කරන ෙකොට එක්තරා කාරණයක්  අපට මතක් 
ෙවනවා. එනම්,  ලංකාෙව් ෙපෝෂණෙව්දීන් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ 
උපාධියක් තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් විෙශේෂ උපාධිය තිෙබන 
ෙපෝෂණෙව්දීන්ට රජෙය් ෙරෝහල්වල ෙසේවය කිරීෙම් අවස්ථාවට   
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය  වැට කෙඩොලු හදලා ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙසේවය කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙනොදී හිටියා 
කාලයක්. ඒෙකන් වුෙණ් ෙපෝෂණෙව්දීන් විධියට විෙශේෂ දැනුමක් 
ලබා ගත්ත අයට ෙම් ෙරෝහල්වල ෙසේවය කරන්න අවස්ථාවක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. එතැනදී අමතර ඩිප්ෙලොමා පාඨමාලාවක් එෙහම 
නැත්නම් පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවක් හදාරා ෛවද්යවරු හැටියට 
ඉන්න පිරිස  ෙපෝෂණෙව්දීන්  කරන කාර්යෙය්ත් ෙයදුණා. 
පරිගණක ක්ෙෂේතය ඇතුළු අෙනකුත් ක්ෙෂේතවල කටයුතු 
කරන්ෙන්ත් ඒ විධියටමයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ගරු සභාවට අපි 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ෙම් රෙට්  ෛවද්ය ෙසේවයට අවශ්ය අෙනකුත් 
ෙසේවාවල පරිණතභාවය ලබා ගත්ත උපාධිධාරින්ට, අෙනකුත් 
ෙසේවාවල දැනුම ලබා ගත්ත අයට ඒ රැකියාවල ෙයදීම            
සඳහා අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑයි කියන එකයි.  
මා තවත් කාරණයක් මතක් කරන්නම්. රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙය් 
පාඨමාලාවක් තිබුණා, මව් කිරි දීම සම්බන්ධෙයන් පාෙයෝගික 
අත්දැකීම් සහිත, පුහුණුවක් ලබාපු, ඒ සම්බන්ධෙයන් පගුණ කළ 
විෙශේෂෙයන් මව්වරුන්ෙග් ෙසේවය සඳහා අවශ්ය කාන්තා 
නිලධාරිනියන් පිරිසක් පුහුණු කරන්න.  ෙහද නිලධාරින් හැටියට 
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හිටපු නිලධාරිනුයි පුහුණු කෙළේ. නමුත්, ඒ පුහුණු කිරීමටත් ඉඩ 
දුන්ෙන් නැහැ, ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ගහලා එෙළව්වා. ඒ අවස්ථාෙව්ත් කෙළේ, ෙම් ෛවද්ය වෘත්තියට 
වාෙග්ම ෙම් හා සමාන අෙනක් ෙසේවාවන් කරන්න කැමැත්ෙතන් 
එන වෘත්තිකයන්ට ඉඩ ලබා ෙනොදීමයි. ඒ වාෙග්ම ෙහද ෙහදියන්ට 
උපාධියක් ලබාගන්න අවස්ථාව දුන්ෙන් නැහැ. ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලෙය් පාඨමාලා හදාරණ ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට පාෙයෝගික 
පුහුණුව ලබාගන්න ෙරෝහල් ලබාදුන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් ආදී කාරණා නිසා ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය 
ඒකාධිපති, දරදඬු පාලනයක් අරෙගන යමින්, සම්පූර්ණ ෛවද්ය 
ෙසේවයම රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමයට යටත් කරෙගන 
අෙනකුත් කිසි ෙකෙනකුට ෙම් ෙසේවයට එන්න ෙනොෙදන 
තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් කාරණා අවෙබෝධ 
කරෙගන ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය සුරක්ෂිත ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් 
බවට පත්කරන්න තමයි අපට අවශ්ය. එෙහම නැතිව රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් සභාපති පාෙදනිය මහත්මයාෙග් 
විතරක් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් ෙම් රටට අවශ්ය නැහැ. ෙම් රෙට් හැම 
පුරවැසිෙයකුටම සමාන ෙලස ෛවද්ය ආධාර, ෛවද්ය උපෙදස් 
ලබාගත හැකි ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් අපට අවශ්යයි. ඒ සඳහා තිෙබන 
වැට කෙඩොලු ඉවත් කරන්න; ඒ සඳහා තිෙබන බාධක ඉවත් 
කරන්න; එක්තරා කණ්ඩායමක් පමණක් කල්පනා කරන 
තමන්ෙග් පටු අරමුණුවලට යන කාර්යයන් ටික ඉවත් කරන්න 
කටයුතු කළ යුතුයි. එෙහම නැති වුෙණොත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය තුළ 
බරපතළ අර්බුදයක් ඇති ෙවනවා. ෙම් ගැන විවිධ වාර්තා ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඒවා ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාටත් ලබාදී තිෙබනවා. 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය වටා සිටින අෙනකුත් වෘත්තිකයන්ෙග් අවශ්යතා 
සඳහා ඉඩ සලසා ෙදන්න කියලා ෙහද නිලධාරින් හැටියට 
ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය සමිතිවලින්, තාක්ෂණික ශිල්පීන්ෙග් වෘත්තීය 
සමිතිවලින්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිතිවලින් 
වාර්තා ලබාදී තිෙබනවා. එම නිසා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙනොසිටියත්, අමාත්යාංශය හැටියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිෙය්දී ගන්නා කියාමාර්ග ෙමොනවාද, ඒ වාෙග්ම ෛවද්යවරු 
වැඩි වැඩිෙයන් බිහි කරන්න ගන්නා කියාමාර්ග ෙමොනවාද කියා 
රජය පැත්ෙතන් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විසින් පිළිතුරක් ලබාෙදයි 
කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
ෙමොෙහොෙත් මම ෙම් කාරණයත් සිහිපත් කරනවා. රත්නපුෙර් 
අලුතින් ෛවද්ය පීඨයක් ආරම්භ ෙවනවා, කුලියාපිටිෙය්ත් අලුතින් 
ෛවද්ය පීඨයක් ආරම්භ ෙවනවා. ෙම් ආදී තැන්වල රජෙය් ෛවද්ය 
පීඨ ආරම්භ වන අතෙර්, අනාගතෙය්දී ෙම් රටට ෛවද්යවරු වැඩි 
පමාණයක් බිහි කරලා, ඒත් එක්කම ෙම් රටට අවශ්ය පමාණයට 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලත් ඇති කරලා, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානෙය් - WHO එෙක් - තිෙබන ඉලක්කය වන ෛවද්යවරු 
40,000ක පමාණය ෙම් රට තුළ බිහිෙවලා ෙසෞඛ්ය ෙසේවය 
සුරක්ෂිත ෙව්වා කියන පාර්ථනයත් කරනවා. ෙසෞඛ්ය ෙසේවය 
සුරක්ෂිත කිරීෙම් අරමුණින් ෙම් පශ්නය දිහා බලලා ෛවද්යවරුන් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය තුළ නිවැරදි තැන තැබිය යුතුයි. නිදහස ්
අධ්යාපනෙයන් ඉෙගන ගත් ෛවද්යවරුන්ෙග් - ෙනොමිලෙය් 
අධ්යාපනය ලැබූ ෛවද්යවරුන්ෙග් - යුතුකමක් ෙවනවා, ෙම් රෙට් 
මහ ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය කිරීම. එෙසේ ෙසේවය කිරීම සඳහා 
ඔවුන්ට තිෙබන අවස්ථා, ඔවුන්ට තිෙබන මං අහුරන්ෙන් නැතුව, 
ඔවුන් නිදහස් කරලා ෛවද්යවරු හැටියට නිදහෙසේ ෙසේවය 
කරන්න අවස්ථාව ලබාෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 5.06] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඇත්ත 

වශෙයන්ම (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා  ඉදිරිපත් කළ 
සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් එය ඉතාමත්ම 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් බව කියන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ෙම් රෙට් 
ෛවද්යවරුන් සම්බන්ධ විවාද ගණනාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
පැවැත්වුණා. ඒ වාෙග්ම අපි ජනමාධ්ය දිහා බැලුෙවොත්, සියලුම 
මුදිත මාධ්යවල - පුවත් පත්වල - හා සියලුම විද ත් මාධ්යවල 
ෛවද්යවරුන්ෙග් කියා කලාපය හා ඒ සමඟම රෙට් තිෙබන ඊළඟ 
පශ්නය වන ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල පිළිබඳ කාරණය පධාන 
පශ්නයක් හැටියට ෙපන්වා දී තිෙබනවා. ගරු (මහාචාර්ය) ආශු 
මාරසිංහ මන්තීතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ 
ෙමම ෙයෝජනාව දිහා බැලුවාම අද ෛවද්ය වෘත්තිය තුළ 
ෙනොෙයකුත් ගැටලු මතුෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෛවද්ය වෘත්තියට සම්බන්ධ එක් වෘත්තීය 
සමිති සංගමයක් වන රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් 
හැසිරීම් රටාව සහ ඔවුන්ෙග් කියා කලාපය පිළිබඳව සියලු ෙදනා 
තුළම ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් පශ්න මතුෙවලා තිෙබනවා. අපි 
කුඩා කාලෙය්, දැනට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් අපි දැකපු, අපි 
හිතපු, අපි ඉෙගන ගන්න කාලෙය් සිටි ෛවද්යවරයා ෙනොෙවයි අද 
ඉන්ෙන්. අද ෛවද්යවරු ඊට වඩා හුඟක් ෙවනස්. ඔවුන්ෙග් 
ආකල්ප, ඒ වාෙග්ම ගුණාත්මකභාවය, ෛවද්ය වෘත්තිෙය් තිෙබන 
ගරුත්වය, ඒ සියලු ෙද්වල් පිරිහී ෙගොස් තිෙබනවාද කියන සැකය 
අද සමාජය තුළ මතුෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ සැකය මතු ෙවන්න පධාන ෙහේතුවක් තමයි, ෙම් රෙට් 
රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ෙරෝගීන්ව පාණ 
ඇපකරුවන් හැටියට පත් කරලා, ෙරෝගීන්ව හිර කරෙගන කරන 
වැඩ වර්ජන තුළින් අද වනෙකොට ජනතාව තුළ ෛවද්ය වෘත්තියට 
තිබුණු ෙගෞරවය, ඒ තැන කමකමෙයන් පහළ බැහැලා තිබීම. 
ෛවද්ය වෘත්තියට තිබුණු ෙගෞරවය නැති වී ෙගන යන 
තත්ත්වයක් අද උදාෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඒක 
එච්චර ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලන වශෙයන් රජය යම් 
යම් තීන්දු තීරණ ගන්නෙකොට, ඒ තීන්දු තීරණවලට විරුද්ධව 
යම්කිසි ෙද්ශපාලන සංවිධානයක් හැසිෙරන ආකාරය - වැඩ කරන 
ආකාරය -  ඒ රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් 
නිලධාරින්ෙග් හැසිරීම ඉතාම කනගාටුදායකයි කියලා අපි සියලු 
ෙදනාම පිළිගන්නවා. ෛවද්ය ෙසේවය බැලුවාම අද වනෙකොට අෙප් 
රෙට් ෛවද්යවරුන්ෙග් විශාල හිඟයක් තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා.  

අෙප් ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්  රජෙය් 
ෛවද්ය විද්යාලවලින් අවුරුද්දකට 1,300ක පමණ ෛවද්යවරුන් 
සංඛ්යාවක් තමයි  පිට ෙවන්ෙන්. නමුත් ඒ සංඛ්යාව රෙට් 
ජනගහනයත් එක්ක බැලුවාම අෙප් රටට පමාණවත් නැහැ. යම් 
යම් ෙරෝහල්වලට ගිහිල්ලා පාෙයෝගික අත්දැකීම් අරෙගන 
බැලුවාම ඒ බව තහවුරු වනවා.  ෙකොළඹ නගරෙය් පවා පාෙද්ශීය 
වශෙයන් ෛවද්ය ආයතනවල හිඟයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. 
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මා  නිෙයෝජනය කරන මැද ෙකොළඹ ආසනෙය්, ෙකොළඹ නගර 
සභාෙවන් පාලනය වන ෛවද්ය ආයතනයක් තිෙබනවා. ඒ 
ආයතනය විෙශේෂෙයන් මාතෘ ෛවද්ය ආයතනයක්. අද වනෙකොට 
ඒ ෛවද්ය ආයතනය වහලා දමන තත්ත්වයක් උදාෙවලා 
තිෙබනවා. මම ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් නාගරික 
ෙකොමසාරිස්තුමාට කථා කළා. "ඒ ආයතනය පවත්වාෙගන යන්න 
තරම් අවශ්ය ෙසේවක සංඛ්යාවක් හා ෛවද්යවරුන් තමන්ට ලැබී 
ෙනොමැති බවයි." එතුමා පකාශ කෙළේ. මාතෘ සායනයක් හැටියට 
අවුරුදු 50කට, 75කට අධික කාලයක් පවත්වාෙගන ගිය ඒ ෛවද්ය 
ආයතනය අද වනෙකොට මාතෘ සායනය නවත්වලා, ඒ ආයතනය 
වහන තත්ත්වයක් උදාෙවලා තිෙබනවා. ෙකොළඹ නගරය තුළ 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් විශාල පමාණයක් වාෙග්ම රජෙය් ෙරෝහල් 
තිෙබන බව අපි දන්නවා. නමුත් සමහර තැන්වල ෛවද්යවරුන්ෙග් 
හිඟයක් වාෙග්ම ෙසේවකයන්ෙග් අඩුපාඩුවක් අපට ෙපෙනන්න 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි මම කිව්ෙව් අද  තවතවත් ෛවද්යවරුන් 
බිහි කරන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවාය කියලා.  

කුලියාපිටිය, සබරගමුව, රුහුණු විශ්වවිද්යාලවලට ෛවද්ය 
ශිෂ්යයන් බඳවා ගැනීම තවතවත් වැඩි කරන්න රජයක් හැටියට 
තීන්දු අරෙගන තිෙබනවා. ෛවද්යවරුන්ෙග් වෘත්තීය 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කථා කරන අතරතුර ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය 
අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ඔවුන් ෙපනී සිටින බව අපි දන්නවා.  

අනික් පැත්ෙතන්, රජෙය් ෙරෝහල්වලින් ෙබෙහත් ගන්න 
සමාජය තුළ ඉන්න ෙරෝගීන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන විශාල 
ගැටලුවක් අද ඇතිෙවලා තිෙබනවා. ෙරෝගියාෙග් අයිතිවාසිකම් 
ගැන අපි කවුරුවත් අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙරෝගියාෙග් 
අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධවත් කථා කරන තැනකට ෙම් කාරණය 
ෙගන යා යුතුයි. තමන්ට අසනීපයක් වුණාම ලැබිය යුතු ෙද්වල්, 
ලබා ගත යුතු ෙද්වල් ෙවනුෙවන් මම හිතන හැටියට ඉදිරිෙය්දී මීට 
වඩා බරපතළ සාකච්ඡාවක් ෙම් සමාජය තුළ ඇති කළ යුතුයි. 
ෙමොකද, අපි සියලු ෙදනාම එක එක වෘත්තිකයන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරනවා; අපි ඒවා ආරක්ෂා කරන්න 
ඕනෑය කියලා කියනවා; අපි ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටිනවා; ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි වෘත්තීය සමිති හදලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් රෙට් 
බහුතර අහිංසක ජනතාවෙග් මුදල්වලින් ඉෙගන ගන්න ෛවද්ය 
නිලධාරින් -ෙදොස්තර මහත්වරුන්- නිදහස් අධ්යාපනය තුළින් 
ඉෙගන ගත් අයයි. නිදහස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් 
වැය කරන ජනතාව අද පාණ ඇපකරුවන් බවට පත් කරෙගන ෙම් 
ෙගන යන අරගළය සාධාරණද කියන පශ්නය අද අපි ඉස්සරහ 
තිෙබනවා. strike කරලා, රාජකාරිවලින් ඉවත්ෙවලා ඔවුන්ට 
ඉෙගන ගන්න වියදම් කළ ජනතාවට තමයි ඔවුන් අද ඒ පහර 
ගැහීම කරන්ෙන්. එෙසේ කිරීම සාධාරණද කියන පශ්නය අද අපි 
ඉස්සරහ පැන නැඟිලා තිෙබනවා. ඒක තමයි මම කිව්ෙව් 
ෙරෝගීන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා. අසනීපයක් 
වුණාම ෙබෙහත් ගන්න අයිතිය ඔවුන්ට ලැෙබන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි? 

ෛවද්යවරු ෙමෙහම strike කිරීම නිසා, ෙරෝහලකට ගිහින් 
ෙබෙහත් ගන්න තිෙබන ඒ අයිතිය අද ජනතාවට නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. ජනතාවට අවශ්ය ඒ පහසුකම ලබාෙදන්න අද ඒ 
ෛවද්යවරුන්ට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන අප මීට වඩා 
අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුය කියා මා හිතනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛවද්යවරු අතින් වන වැරැදි 
පිළිබඳව අප අද පුවත් පත් ඇතුළු අනිකුත් ජනමාධ්යවලින් 
දකිනවා. ෛවද්යවරු වැරැදි ෙලස පතිකර්ම කරලා ෙරෝගීන් විශාල 
සංඛ්යාවක් ෙනොෙයකුත් ආබාධවලට ලක් වන ආකාරය අප 
දකිනවා. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ඒ පිළිබඳව මීට වඩා දැෙනන වැඩ 
පිළිෙවළකට යා යුතුයි. ෙම් ෙද්වල් කරන්ෙන් ෛවද්යවරු 

එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, ඔවුන්ෙග් ඒ 
කියා කලාපය සමස්ත ෛවද්ය වෘත්තියටම බලපානවා. ෙදොස්තර 
මහත්මෙයක් ළඟට යන ෙකොට ජනතාව අතර තිබුණු විශ්වාසය  
අද පලුදු ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ඒ 
පිළිබඳව මීට වඩා ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළකට යා යුතුයි. ෛවද්යවරයා 
ෙරෝගියාට සලකන විධිය, ෙරෝගියාට කථා බහ කරන විධිය, 
ෙරෝගියාට පතිකාර කරන විධිය ගැන අද හැම ෙරෝහලකම පශ්න 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙරෝගිෙයකුට අසාධාරණයක් වුණාම ඒ 
ගැන පැමිණිලි කරන්න ස්ථානයක් තිෙබනවාද කියන පශ්නයත් 
තිෙබනවා. පැමිණිලි කළාම ඒවා නිසි විධියට විභාග කරලා ඒ 
පිළිබඳව තීන්දු තීරණ ගන්නවාද කියන සැකයත් ජනතාව තුළ 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙකොළඹ නගරෙය් ජීවත් වන පුරවැසිෙයක් 
හැටියට මට ෙම් තත්ත්වය ඉතාම තදින් ෙත්ෙරනවා. මහ 
ජනතාවෙගන් අපට හැම දාම ෙම් පිළිබඳව ෙතොරතුරු විතරක් 
ෙනොෙවයි, පැමිණිලිත් එනවා. "ෙම් ඉස්පිරිතාලයට ගියාම අපට 
ෙමෙහම සලකනවා, ෙම් ඉස්පිරිතාලයට ගියාම ෙදොස්තර 
මහත්තයා අපට ෙමෙහමයි කථා කරන්ෙන්, අතැනට ගියාම අපට 
ෙමෙහමයි කථා කරන්ෙන්." කියා අද ඒ ක්ෙෂේතය තුළ ෙම් 
ඇඬියාව විශාල වශෙයන් තිෙබනවා. නමුත් අප දන්නවා, මුදල් 
ෙගවලා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට ගිහින් ෙබෙහත් ගන්න ෙකොට 
ෙමවන් තත්ත්වයක් නැති බව. ඒවාෙය් ෙරෝගියාට ෙහොඳට 
සලකනවා; ෙහොඳට එක්කෙගන යනවා; එහි වැඩ කරන අනිකුත් 
ෙසේවක මහත්වරු අවශ්ය කරන සියලු පහසුකම් දීලා, ඒ ෙලඩාට 
සලකනවා. නමුත්, රජෙය් ෙරෝහලකට ගියාම ඊට වඩා 
හාත්පසින්ම ෙවනස් තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් 
වැඩ කරන ෙසේවකයන් තුළ ඒ ආකල්පමය ෙවනස ඇති කරන 
වැඩ පිළි ෙවළකටත් අප වහාම යා යුතුය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. එෙහම නැත්නම් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් පිරිහීම දවසින් දවස 
වැඩි ෙවයි කියන කාරණයත් මම මතක් කරනවා. අෙප් ගරු ආශු 
මාරසිංහ මන්තීතුමා අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් 
කළ ෙයෝජනාව නැවත වතාවක් ස්ථිර කරමින්,  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය ලබාදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මීළඟට 
ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාව.  

 

[பி.ப. 5.16] 

 
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) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

ெகௗரவ உ ப்பினர்  ேபராசிாியர் ஆசு மாரசிங்க 
அவர்களினால் ெகாண் வரப்பட்ட சைப ஒத்திைவப்  
ேவைளப் பிேரரைண ெதாடர்பான விவாதம் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற . உண்ைமயிேல இன்  இலங்ைகயிேல 
சுகாதார அைமச்சின் கீழ் இலங்ைக ம த் வ சைபயில் 
பதி ெசய்யப்பட்ட ம த் வர்கள் கிட்டத்தட்ட 18,000 ேபர்   
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இ க்கிறார்கள். இவர்கள் MBBS பட்டம் ெபற்ற 
ைவத்தியர்களாவர். இவர்கள் அைனத்  ைவத்தியசாைல 
களி ம் மற் ம் விேசட திட்ட சுகாதார நி வனங்களி ம் 
சுகாதார ம த் வ நி வனங்களி ம் மற் ம் சுகாதார 
ம த் வ அதிகாாி அ வலகங்களி ம் ேசைவயாற்  
கின்றனர். அத் டன், ம ந்தியல் அ வலர்கள் அ ப்பைடயில் 
கிட்டத்தட்ட 3,000 ேபர் பட்டப்பின் ப ப்பின் லம் -
Postgraduate Institute of Medicine - PGIM ப ப்பிைனப் 
ெபற் க்ெகாள்கிறார்கள். எஞ்சிய 15,000 ேபாில் கிட்டத்தட்ட 
13,000 ேபர் ேநாயாளர் பராமாிப் ச் ேசைவயிேல இன்  
ஈ பட் க்ெகாண் க்கிறார்கள்.  

ெதாடர்பில்லாத கடைமகைள வைகப்ப த்திக் கூ வ 
தாயின், அ ெதாடர்பாக விசாரைணகள் ேமற்ெகாண்  
உ தியாகப் பதிலளிக்க ெமன்பைத நான் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இ ந்தா ம், எம  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் அவர்கள் இன்  ெகாண் வந்த பிேரரைணைய 
நா ம் ஏற் க்ெகாண் தான் ேபசேவண் ம். ஏெனன்றால், 
இன்  எல்லாவற் க்கும் ஒவ்ெவா  சங்கம் உ வாக்குவ 
தான  இலங்ைகயிேல இ க்கும் ஒ  ேநாயாகும்.  

It is the Unions that are causing the biggest problem 
for the development of this country. I am sorry to say this 
in this august Assembly.  Everybody knows that dengue 
is widespread in the Trincomalee District. While I was 
here a Chairman of some Association spoke to me. He 
said that he is unable to send doctors voluntarily to 
Kinniya for dengue treatment. He has sent some doctors 
to Kinniya and that batch is coming back today, and a 
new batch is to go; but there were no voluntary doctors 
willing to go there.  

After we set up the HDU in Kinniya, there were no 
deaths reported. There were about fifteen deaths in the 
Trincomalee District and in Kinniya, there were about 
thirteen deaths. It was a sad situation. However, after the 
HDU was established there were no deaths reported.  

Hon. Member, I appreciate the Adjournment Motion 
that you have brought in today. It is a challenge for the 
Ministry of Health. I agree with that. It is a challenge.  
But what can the Ministry of Health do on this subject? In 
Sri Lanka, we need more than 6,000 doctors to fill the 
vacancies in the hospitals. We need more than 16,000 
nurses to fill the vacancies in the hospitals and we need 
more paramedical officers as well. 

You are pointing the finger at the Ministry of Health. 
But, I do not think the Ministry of Health can take any 
action regarding this.  The Hon. Mujibur Rahuman said 
that we are ill-treating the patients today. I agree on that.  
If something goes wrong in regard to the doctors' issues, 
they will go on strike. What can the poor patients do? If 
they have money, they can go to private hospitals.   

If people do not have money, they go to the 
Government hospitals. When they go to the Government 
hospitals and  if the doctors, nurses and paramedics in the 
Government hospitals are on strike, sometimes, the poor 
patients have to stay overnight in the hospitals to get  
treatment the next day. It is sad to even hear about it. We 

have seen this on TV. For some reason, this is happening.  

What happens when a doctor who passed out from the 
university - 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා කියනවා, "ෙම් 

ෙවලාෙව් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට කියා මාර්ගයක් නැහැ" 
කියලා. නමුත් මා ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි, අෙප් 
අසල්වැසි ඉන්දියාෙව් අප දුටු සිද්ධියක්. ඉන්දියාෙව් පසු ගිය 
දවසක ෛවද්ය වර්ජනයක් පවත්වන්න ගියාම බලධාරින් advise 
කර තිබුණා, "ඔයෙගොල්ෙලෝ වර්ජනය කෙළොත් මාස හයක පඩි 
නවත්වනවා" කියා. එය අත්යවශ්ය ෙසේවාවක් වන නිසා එවැනි 
තැනකට යා යුතු වනවා. අෙප් රෙට් ෛවද්යවරුන් හැම දාම 
ෙරෝගින් පාණ ඇපයට තබාෙගන ෙම් යන ගමන වළක්වන්න 
කමයක් අපට ඇත්ෙත්ම නැද්ද? 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ගරු මන්තීතුමා, ෛවද්යවරුන් අද ෙද්ශපාලනීකරණය 

ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි ෙමතැන තිෙබන පශ්නය. ඒ අය 
strike එකකට ගියාට පසුව තවත් ෙද්ශපාලන කණ්ඩායමක් ඒ 
ෙවනුෙවන් ඒ අයට උදවු කරනවා. ඔබතුමා කියන එක ඇත්ත. 
ඔබතුමා කියන එක මම පිළිගන්නවා. නමුත් ඉන්දියාෙව් වාෙග් 
ලංකාෙව් කටයුතු කරන්න බැහැ. ඉන්දියාෙව් ජනගහනය අනුව 
විතරක් ෙනොෙවයි ෙමය තීරණය ෙවන්ෙන්. ඒ අයෙග් armed 
forces ෙගන බලන ෙකොට, ඒවාෙයහි ෙදොස්තරලා සෑෙහන 
පිරිසක් ඉන්නවා. එෙහේ සිටින ෙදොස්තරලා strike කෙළොත් 
forcesවල සිටන doctorsලා ෙහෝ ෙගන්නලා ඒ තත්ත්වය පාලනය 
කරන්න ඒ අයට පුළුවන්. ඒ තරම්  doctorsලා පිරිසක් ලංකාෙව් 
armed forcesවල නැහැ, අපට  එෙහම කටයුතු කරන්න.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛවද්ය ශිෂ්යයන් උපාධිය 
අවසන් කරලා එන ෙකොට, අප ඒ අයට appointments ෙදන්න 
ඉස්සර ෙවලා යූනියන්කාරෙයෝ ගිහින් ඒ අයව unionsවලට බඳවා 
ගන්නවා. ඒ එන ළමයි ෙමොකවත් දන්ෙන් නැහැ. ඒ අයත් ගිහිල්ලා 
ඒ union එකට බැ ෙඳනවා. එන්න කියලා කතා කරන ෙකොට ඒ 
දරුවන්ට ෙවනත් විකල්පයක් නැහැ. Unionsවල අය කියනවා, 
"ඔය ෙගොල්ෙලෝ ෙමෙහම තමයි එන්න ඕනෑ. ෙමෙහම තමයි 
ඉන්න ඕනෑ" කියලා. අප ඒ අය ආණ්ඩුෙව් පත්වීම්වලට බඳවා 
ගන්න ඉස්සර ෙවලා ඒ අයට අඬ ගහලා training programme 
එකක් කරනවා; ඒ අයට උපෙදස් ෙදනවා. අන්තිෙම්දි ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? ඒ අයෙග් union එකට මිනිස්සු හදා ගන්නවා. ඒ නිසා 
මා නම් දන්ෙන් නැහැ, ෙම් පශ්නයට ඔබතුමාට හරියාකාර 
උත්තරයක් ෙදන්න, ගරු මන්තීතුමා. ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේත ෙය් 
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ඉන්න අපට එකතු ෙවලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න 
පුළුවන් නම් තමයි ෙම් රට හදන්න පුළුවන් වන්ෙන්; ෙම් පශ්නය 
විස ෙඳන්ෙන්. එෙහම නැතිව, අප ෙමතැන කථා කළාට අපට 
ෙම්කට උත්තරයක් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. මන්තීතුමා, ඔබතුමා 
කියපු ෙද් ඇත්ත.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදොස්තරලාෙග් පශ්නය ගැන 
විතරක් ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. හැම අංශයක්ම දිහා බලන ෙකොට 
තත්ත්වය ඒකයි. අපි උදාහරණයක් ගනිමු. අද අපට ලංකාෙව් 
paramedicsලා බඳවා ගන්න බැහැ. ඊට අවශ්ය qualifications 
තිෙබන අය නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, Science අංශෙයන් A/L three 
subjects pass වුණු අයෙගන් applications කැඳවන ෙකොට අපට 
applications එන්ෙන් සාමාන්යෙයන් 20ක්, 25ක්, 30ක් වාෙග් 
පමාණයක්. Applications 100ක්වත් එන්ෙන් නැහැ. 
200ෙදෙනකු, 300ෙදෙනකු බඳවාගන්න ඕනෑ ෙවලා තිෙබද්දී 
30ක්, 40ක් අරෙගන අපට ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ඉස්සරහට 
ෙගන යන්න බැහැ. දැනට තිෙබන තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න ගිය 
ගමන් union එක ආෙයත් strike කරනවා. ඒ අය කියනවා, "නැහැ, 
එෙහම කරන්න බැහැ" කියලා. ඒ වාෙග්මයි අෙනක් අංශත්. 
අෙනක් අංශ දිහා බලද්දීත් ෙපෙනනවා, ෙම් වාෙග් පශ්න 
තිෙබනවා කියා.  

උදාහරණයක් විධියට pharmacistsලා ගනිමු. ඒ අය තමන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම රැකගන්න හදනවා ෙම් unions හරහා. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවා ෙහෝ කමයක් ඉදිරිෙය්දී කරන්න ෙවනවා 
කියන එක මම පිළිගන්නවා. අෙප් ගරු අමාත්යතුමාත් දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් නැති නිසා අපි අෙප් ගරු අමාත්යතුමාත් එක්ක 
සාකච්ඡා කර ෙම් පශ්නයට ෙමොකක් ෙහෝ විසඳුමක් ෙදන්න ඕනෑ 
කියන එක මා කියන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.      

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 5.26ට, 2017 අෙපේල් 04 වන 

අඟහරුවාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப , பி.ப. 5.26 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 ஏப்பிரல் 04, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament Adjourned accordingly at 5.26 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 04th April, 2017.  

1149 1150 
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PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නි ලළර්තළල 
அறகர அநறக்ஷக 
OFFICIAL REPORT 

 





 

නිප්ේදන: 
     විණන සේහ සොමින් බහසේ හර්ඹ හධන හර්තහ 
 

රජප්ේ මුදල් 0 පිළිබ කළරක වභළප්ේ ලළර්තළල 
 

රහනල  ලළිකක පිළිතුවා 
 

ප්ඳෞද්ගලිකල දෆනුේ දීප්මන් ඇස රහනය: 
     ශ්රී දශදහ භහගයඹ හිටා හ ි ප ජාඟහ මිමිඹ කයෂාහ රීරීභ 
     හිරෂාකුඩියිරුප්පු ඟනතහ  මලි ඳවසුම් 
 

අන්තර්ගත රධළන කවාු 

தறரண உள்படக்கம் 

PERFORMANCE REPORT OF AUDIT SERVICE 

COMMISSION 
 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

 Protection of Sacred City around Sri Dalada 

Maligawa 
 Basic Facilities to People of Pillakkudiyiruppu 

PRINCIPAL  CONTENTS 

கக்கரய்வுச் ஶெஷ ஆஷக்குளறன் வெனரற்பொஷக 

அநறக்ஷக 

 

அெரங்க றற தற்நற குளறன் அநறக்ஷக 

 

றணரக்களுக்கு ரய்பன றஷடகள் 

 

ணற அநறறத்ல்பன றணர: 

    ஸ்ரீ னர ரபறஷக அஷந்துள்ப புணறபூறஷப் 

தரதுகரத்ல் 

  தறனக்குடிறபைப்பு க்களுக்கரண அடிப்தஷட ெறகள் 

 

 ජළතික ගමනළගමන ප්කොමින් වභළ (වංප්ෝධන) ඳනත් 
ප්කටුේඳත: 

      සදන ය වහ තුන්න ය රීඹහ  ම්භත යන රදී. 
 

කල් 0 තෆබීප්ේ ප්යෝජනළල: 
      අයණ ඵ  ඳත්න රහරුන් උසදහ විධිභත් 
 සුබහධන ළඩ හිගයසශෂා 

ஶெற ஶதரக்குத்து ஆஷக்குள (றபைத்ம்) 

ெட்டபனம் : 

     இண்டரம், பன்நரம் பஷநகள்  றப்தறடப்தட்டு 

றஷநஶற்நப்தட்டது 

 

எத்றஷப்புப் தறஶஷ: 

 றர்க்கற றஷனக்கரபரகும் கஷனஞர்களுக்கரண 

பஷநெரர் னஶணரம்தல் ஶஷனத்றட்டம் 

NATIONAL TRANSPORT COMMISSION 

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

 

ADJOURNMENT MOTION: 

     Formal Welfare Programme for Artistes Rendered 
Helpless 





 

ඳළර්ලිප්ේන්තුල 
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අ.භළ. 1.වව  ඳළර්ලිප්ේන්තුල රැවහ විය.   
කථළනළයකතුමළ [ගවා කවා ජයසරිය මශතළ] මූළවනළරූඪ විය. 

தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்புறகு கபை ஜசூரற] ஷனஷ 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 

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

 
නිප්ේදන 

அநறறப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
ඳළර්ලිප්ේන්තු ක යුතු පිළිබ කළරක වභළ රැවහවීම 
தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குளக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESSS  

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ලිසම්න්තු  යුතු හිගයඵ හය බහසේ රැසවීභෂා 2017 
අසරේල් ම භ 04 න අගවරුහදහ, එනම් අද දින ඳස රු 02.00  - 

අහි මී  සඳය දිනර ඳස රු 03.30 යි ඳළළත්වසේ- භහසේ නිර 
හභ යසේදී ඳළළත්වීභ  නිඹමිත ඵළවින් ඊ  ඳළමිණ වබහගි න 
සර රු භි භන්ත්රීරුන් යලඹලු සදනහ භ සභයින් දළනුම් දීභ  
ළභළත්සතමි.  

 
විගණන ප්වේලළ ප්කොමින් වභළප්ේ කළර්ය 

වළධන ලළර්තළල 
கக்கரய்வுச் ஶெஷகள் ஆஷக்குளறன் 

வெனரற்பொஷக அநறக்ஷக 
PERFORMANCE REPORT OF AUDIT SERVICE 

COMMISSION 
 
 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශ්රී  රාහ  රඟහතහන්්රි භහඟහදී ඟනයඟසේ කඩුඩුරභ 

යසථහසේ 41ආ(6) ව 153ඌ යසථහ රහය 2016 
ඔෂාසතෝඵර් 01 දින යල  2016 සදළම්ඵර් 31 දින දෂාහ  විණන 
සේහ සොමින් බහසේ හර්ඹ හධන හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් 

යමි. 

ලිපි ප්ල් 0ඛනළදිය පිළිගෆන්වීම 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිප්ේන්තුප්ේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்பொம் 

வடுஞ்ெரஷனகள் அஷச்ெபைம் தரரளுன்நச் ெஷத 

பல்பைம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

රු ථහනහඹතුභනි, 2016 ර්ඹ වහ ඳහර්ලිසම්න්තුසේ 
බහනහඹතුභහසේ හර්ඹහරසේ හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ 
භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

එභ හර්තහ නන ප  යුතු (දණ විසයෝධී) වහ භහධය 
හිගයඵ කාශි අධීෂාණ හය බහ සත සඹොමු ශ යුතුඹළයි 
භභ සඹෝඟනහ යමි.    

 
රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඳවත වන් නිඹභ ඉදිරිඳත් 

යමි. 

 (i)  1978 අා 16 දයන විලසවිදයහර ඳනසත් 27(1) 
න් පඹ ඹ සත් උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 
අභහතයයඹහ වියලන් විලසවිදයහර ර පඳහදන 
සොමින් බහසේ නිර්සේලඹ ටාත, ශ්රී 
ඟඹර්ධනපුය විලසවිදයහරසේ භහන ලහසර වහ 
භහඟ විදයහ ඨය ඹ තුශ ඉාරීයල වහ හේවිදයහ 
අධයඹන අාලඹෂා හිටාුවවීභ ම්ඵන්ධසඹන් හදන 
රදු 2016 සදළම්ඵර් 01 දිනළ ප අා 1995/24 
දයන අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ යන රද 
නිඹභඹ; 

 (ii)  1978 අා 16 දයන විලසවිදයහර ඳනසත් 27(1)
(ක) න් පඹ ඹ සත් උස අධයහඳන වහ 
භවහභහර්    අභහතයයඹහ වියලන් ඉන්සිටිටයුට් ඔෂස 
ස ෂාසනොසරොජිල් ම ස ඩීස කඹතනඹ උඳහධි 
හිරිනළමීසම්  කඹතනඹෂා සර හිගයනිමින් 1988 
සදළම්ඵර් 15 දිනළ ප අා 536/15 දයන අ ප 
විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ යන රද නිඹභඹ 
අරාගු රීරීභ ම්ඵන්ධසඹන් හදන රදු 2017 
ඟනහරි 18 දිනළ ප අා 2002/26 දයන අ ප විසලේ 
ළට් ඳරසේ ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

 (iii)  1978 අා 16 දයන විලසවිදයහර ඳනසත් 27(1) 
න් පඹ ඹ සත් උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 
අභහතයයඹහ වියලන් විලසවිදයහර ර පඳහදන 
සොමින් බහසේ නිර්සේලඹ ටාත, සොශම 
විලසවිදයහරසේ තහෂාණ ඨය ඹෂා ව සවද 
ඨය ඹෂා හිටාුවවීභ ම්ඵන්ධසඹන් හදන රදු 2017 
ඟනහරි 18 දිනළ ප අා 2002/32 දයන අ ප විසලේ 
ළට් ඳරසේ ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

 (iv)  1978 අා 16 දයන විලසවිදයහර ඳනසත් 27(1) 
න් පඹ ඹ සත් උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

අභහතයයඹහ වියලන් විලසවිදයහර ර පඳහදන 
සොමින් බහසේ නිර්සේලඹ ටාත, 
සප්යහසදණිඹ විලසවිදයහරසේ, ඉාජිසන්රු ඨය ඹ 
තුශ නිසඳහදන ව හර්මි ඉාජිසන්රු අාලඹෂා 
හිටාුවවීභ ම්ඵන්ධසඹන් හදන රදු 2017 ඟනහරි 
18 දිනළ ප අා 2002/33 දයන අ ප විසලේ ළට් 
ඳරසේ ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

 (v) 1978 අා 16 දයන විලසවිදයහර ඳනසත් 20(4) 
(ක)  න් පඹ ඹ සත් උස අධයහඳන වහ 
භවහභහර් අභහතයයඹහ වියලන් හදන රදු ම්ඳව 
විරභහය්චී  කයුර්සේද විදයහඹතනසේ අධයෂා 
සනු  නියල ඵරධයසඹකු ඳත් රීරීභ 
ම්ඵන්ධසඹන් 2017 ඟනහරි 18 දිනළ ප අා 
2002/34 දයන අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ යන 
රද නිඹභඹ;   

 (vi) 1978 අා 16 දයන විලසවිදයහර ඳනසත් 25අ 
න් පඹ ඹ සත් උස අධයහඳන වහ 
භවහභහර් අභහතයයඹහ වියලන් විලසවිදයහඹහර 
ර පඳහදන සොමින් බහසේ නිර්සේලඹ 
ටාත, ිෂායිනහස සොසල් මජ් ඔෂස වඹර් 
ස ඩීස කඹතනඹ උඳහධි හිරිනභනු රඵන 
කඹතනඹෂා සර හිගයනිමින් 2005 
ඔෂාසතෝඵර් 06 දිනළ ප අා 1413/21 දයන 
අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ යන රද 
නිඹභඹ ාසලෝධනඹ යමින්  හදන රදු 
2017 සඳඵයහරි 07 දිනළ ප අා 2005/11 
දයන අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ යන 
රද නිඹභඹ;  

       (vii) 1978 අා 16 දයන විලසවිදයහර ඳනසත් 27(1) 
න් පඹ ඹ සත් උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 
අභහතයයඹහ වියලන් විලසවිදයහර ර පඳහදන 
සොමින් බහසේ නිර්සේලඹ ටාත, ළරණිඹ 
විලසවිදයහරසේ භහන ලහසර ඨය ඹ තුශ ඉාරීයල 
ඉළන්වීසම් අධයඹන අාලඹෂා හිටාුවවීභ 
ම්ඵන්ධසඹන් හදන රදු 2017 සඳඵයහරි 08 
දිනළ ප අා 2005/13 දයන අ ප විසලේ ළට් 
ඳරසේ ඳශ යන රද නිඹභඹ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

සභභ නිඹභඹන් අධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳත් ාර්ධනඹ 
හිගයඵ කාශි අධීෂාණ හය බහ සත සඹොමු ශ යුතු ඹළයි 

භභ සඹෝඟනහ යමි.  
 
රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, what is your point of Order?  
      
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, 1978 අා 16 දයන විලසවිදයහර 

ඳනසත් ඵරතර ඹ සත් උඳහධි රදහනඹ රීරීසම් කඹතනඹෂා 

ලසඹන් ළට් නිකුත් රීරීසම්දී නීතයනුූලර නියල ඵරධයසඹෂා 

ඳත් යරහ ඳරීෂාණ මිුවරීන් "රමි පඹෂා ටාත සම්හ 
සරුණහ" රීඹන එ හිගයඵ ව පඹෂා රඵහ ත්තහ  ඳසු 
තභයි, රු උස අධයහඳන ිභ පතුභහ  සභසේ ළට් යන්න 
පුළුන්භ  පසඵන්සන්. 

 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ සභොන න් පඹ ඹ සත්ද? 

 
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
1978 අා 16 දයන විලසවිදයහර ඳනත ඹ සත්-  එටා සයගුරහයල 

ණනහෂා වදහ  පසඵනහ. සයගුරහයල විලහර රභහණඹෂා 

 පසඵනහ. -ඔඵතුභහ  ළට් රීරීසම් ඵරතර  පසඵනහ. නමුත් 
ළට් ශ වළෂාසෂා නියල ඳරිදි ඳත් යන රද නියල ඵරධයසඹෂා 
ඹ සත් එෂා එෂා කඹතනඹ, එෂා එෂා විලසවිදයහරඹ රීඹහ ඔඵතුභහ 

නම් යන එ  නියල ඳරීෂාණඹෂා ඳළළත්වීසභන් ඳසු විතයයි. 
එසේ සනොරීරීභ නිහ තභයි ''යි ම්'' කඹතනඹ ම්ඵන්ධ 
ළ ලුත් ිවිල් මරහ  පසඵන්සන්. රු රෂාසභන් රීරිිල් මර 

භළ පතුභහ උඳහධි රදහනඹ රඵහ දීභ වහ අද නම් යන රද 
කඹතනර  අදහශ ඒ රඵහ ත් නියල ඵරධයඹහසේ හර්තහ 
රුණහය සම් බහ  ඉදිරිසේදී ඉදිරිඳත් යන්නඹ රීඹහ භභ 
ඉල් මරහ යලිටනහ, රු ථහනහඹතුභනි. 

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අලය නළවළ.  

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Are you going to do that, Hon. Minister? 
 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අද භභ ඉදිරිඳත් ය  පසඵන රභඹ වරි. රු ිමභල් ම යත්නහඹ 
භළ පතුභහ වළභ එ භ ''යි ම්'' එ ඳ රහ න්නහ.  

 
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නළවළ. නළවළ. 

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

සම් රභඹ වරි. ඉදිරිසේදී අහි සභළනි නිසඹෝ ඉදිරිඳත් 
යනසො  ඵරමු. 

 
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිසම්න්තු රීඹන්සන් රලසන 

වින තළනෂා. රු ිභ පතුභනි, රලසනඹෂා ිසුහභ ඔඵතුභහසේ 

රීයලභ - 
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[රු රෂාසභන් රීරිිල් මර  භවතහ] 
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ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, සභතුභහසේ තර්ඹ භභ හිගයන්සන් 
නළවළ. 

 
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
භ  එ අසථහෂා සදන්න, රු ථහනහඹතුභනි. 

 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වළභ එභ යි ම් එ  ඳරිර්තනඹ යනහ. 

      

ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, සම් ඳහර්ලිසම්න්තුසේදී ඳනත් ඉදිරිඳත් 

යනසො , ළිමනට් භඩුඩරසේ අනුභළ පඹ වරිඹහහය 

සනොරළබීභ භතත් ළ ලු ි ප වුණු ඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. රු 
ිභ පතුභනි, භභ ඔඵතුභහසන් ඉල් මරහ යලිටන්සන් රඵහ ත් හර්තහ 
ඉදිරිසේදී ඳහර්ලිසම්න්තු  ඉදිරිඳත් යන්න රීඹහයි.  

 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

So, you can consider that in the future. 
 
ගවා ගයන්ත කවාණළතික මශතළ (ඳළර්ලිප්ේන්තු 

රතිවංවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළතය වශ ආණ්ඩු ඳක්ප්ේ  
රධළන වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க - தரரளுன்ந 

பொெலஷப்பு ற்பொம் வகுெண ஊடக அஷச்ெபைம் அெரங்கக் 

கட்ெறறன் பற்ஶகரனரெரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, නිපුණතහ ාර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අභහතයතුභහ සනුසන් භභ ඳවත වන් හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.   

 (i) 2014 ර්ඹ වහ හය විලසවිදයහරසේ (ඟහ ප 
ධීය වහ නහවි ඉාජිසන්රු කඹතනඹ) හර්ෂි 
හර්තහ; ව 

 (ii) 2013 ර්ඹ වහ ඟහ ප යහඳහය 

ශභනහහරිත් කඹතනසේ හර්ෂි හර්තහ.   

සභභ හර්තහ අධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳත් ාර්ධනඹ හිගයඵ 
කාශි අධීෂාණ හය බහ සත සඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ 
සඹෝඟනහ යමි.   

 

රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගවා ගයන්ත කවාණළතික මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් ම අභහතයතුභහ  සනුසන් භභ 
ඳවත වන්  නිඹභ ව සඹෝඟනහ ඉදිරිඳත් යමි.   

 (i)  2007 අා 48 දයන විසලේ සශ බහඩුඩ ඵදු 
ඳනසත් 2ළනි න් පඹ ඹ සත් විසලේ ස ශ 
බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධසඹන් මුදල් ම අභහතයයඹහ 
වියලන් හදන රදු 2016 සනොළම්ඵර් 21 දිනළ ප 
අා 1994/20 දයන අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ 
යන රද නිඹභඹ;  

 (ii)  2007 අා 48 දයන විසලේ සශ බහඩුඩ ඵදු 
ඳනසත් 2ළනි න් පඹ ඹ සත් විසලේ සශ 
බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධසඹන් මුදල් ම අභහතයයඹහ 
වියලන් හදන රදු 2016 සදළම්ඵර් 09 දිනළ ප 
 අා 1996/50 දයන අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ 
ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

 (iii)    2007 අා 48 දයන විසලේ සශ බහඩුඩ ඵදු 
ඳනසත් 2ළනි න් පඹ ඹ සත් විසලේ සශ 
බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධසඹන් මුදල් ම අභහතයයඹහ 
වියලන් හදන රදු 2016 සදළම්ඵර් 20 දිනළ ප අා 
1998/5 දයන අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ යන 
රද නිඹභඹ;  

 (iv)   2007 අා 48 දයන විසලේ සශ බහඩුඩ ඵදු 
ඳනසත් 2ළනි න් පඹ ඹ සත් විසලේ සශ 
බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධසඹන් මුදල් ම අභහතයයඹහ 
වියලන් හදන රදු 2017 ඟනහරි 06 දිනළ ප  අා 
2000/85 දයන අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ 
යන රද නිඹභඹ; 

 (v)   2007 අා 48 දයන විසලේ සශ බහඩුඩ ඵදු 
ඳනසත් 2ළනි න් පඹ ඹ සත් විසලේ සශ 
බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධසඹන් මුදල් ම අභහතයයඹහ 
වියලන් හදන රදු 2017 ඟනහරි 18 දිනළ ප  අා 
2002/29 දයන අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ 
යන රද නිඹභඹ;  

 (vi) 2007 අා 48 දයන විසලේ සශ බහඩුඩ ඵදු 
ඳනසත් 5ළනි න් පඹ ඹ සත් විසලේ සශ 
බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධසඹන් මුදල් ම අභහතයයඹහ 
වියලන් හදන රදු 2017 ඟනහරි 27 දිනළ ප අා 
2003/43 දයන අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ 
යන රද නිඹභඹ;  

 (vii) 2007 අා 48 දයන විසලේ සශ බහඩුඩ ඵදු 
ඳනසත් 2ළනි න් පඹ ඹ සත් විසලේ සශ 
බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධසඹන් මුදල් ම අභහතයයඹහ 
වියලන් හදන රදු 2017 සඳඵයහරි 16 දිනළ ප අා 
2006/41 දයන අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ 
යන රද නිඹභඹ;  

 (viii) 2007 අා 48 දයන විසලේ සශ බහඩුඩ ඵදු 
ඳනසත් 2ළනි න් පඹ ඹ සත් විසලේ සශ 
බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධසඹන් මුදල් ම අභහතයයඹහ 
වියලන් හදන රදු 2017 සඳඵයහරි 23 දිනළ ප අා 
2007/38 දයන අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ 
යන රද නිඹභඹ;  

 (ix) 2007 අා 48 දයන විසලේ සශ බහඩුඩ ඵදු 
ඳනසත් 5ළනි න් පඹ ඹ සත් විසලේ සශ 
බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධසඹන් මුදල් ම අභහතයයඹහ 
වියලන් හදන රදු 2017 සඳඵයහරි 26 දිනළ ප අා 
2007/44 දයන අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ 
යන රද නිඹභඹ;  

 (x) 2007 අා 48 දයන විසලේ සශ බහඩුඩ ඵදු 
ඳනසත් 2ළනි න් පඹ ඹ සත් විසලේ සශ 
බහඩුඩ ඵදු ම්ඵන්ධසඹන් මුදල් ම අභහතයයඹහ 
වියලන් හදන රදු 2017  භහර්තු 07 දිනළ ප අා 
2009/05 දයන අ ප විසලේ ළට් ඳරසේ ඳශ 
යන රද නිඹභඹ;  
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

 (xi) (235 අධිහයඹ න) සර්ගු කඥහ ඳනසත් 10ළනි 
න් පඹ ඹ සත් කනඹන තීරු හසතු 
ම්ඵන්ධසඹන් ව සඹෝඟනහ; (2016 සදළම්ඵර් 
02 දිනළ ප අා 1995/37 දයන අ ප විසලේ ළට් 
ඳරඹ); ව  

 (xii) (235  අධිහයඹ න) සර්ගු කඥහ ඳනසත් 10ළනි 
න් පඹ ඹ සත් කනඹන තීරු හසතු 
ම්ඵන්ධසඹන් ව සඹෝඟනහ; (2017 ඟනහරි 06 
දිනළ ප අා 2000/86 දයන අ ප විසලේ ළට් 
ඳරඹ)   

සභභ නිඹභඹන් ව සඹෝඟනහ යඟසේ මුදල් ම හිගයඵ කාශි 
අධීෂාණ හය බහ සත සඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ සඹෝඟනහ 
යමි.   

 

රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ගවා ගයන්ත කවාණළතික මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ර්භහන්ත වහ හණිඟ  යුතු  

අභහතයතුභහ සනුසන් භභ 2014 ර්ඹ වහ  ශ්රී රාහ 
සප්ර්භ ව ිගලුම් කඹතනසේ හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් 

යමි.  

සභභ හර්තහ නිසඳහදන ව සේහ හිගයඵ කාශි අධීෂාණ 
හය බහ සත සඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ සඹෝඟනහ යමි.    

 

රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගවා ගයන්ත කවාණළතික මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයතුභහ 

සනුසන් භභ 2014 ර්ඹ වහ උෂා ඳර්සේණ කඹතනසේ 

හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.  

සභභ හර්තහ ෘෂිර්භඹ ව ඉඩම් හිගයඵ කාශි 
අධීෂාණ හය බහ සත සඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ සඹෝඟනහ 
යමි.    

 

රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගවා ගයන්ත කවාණළතික මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, අධියණ අභහතය වහ ුදේධ ලහන 

අභහතයතුභහ සනුසන් භභ ඵන්ධනහහය තදඵදඹ ව 
ඵන්ධනහහය ර පාසයණ වහ අධියණ ව නන ප සවේතු 
ම්ඵන්ධසඹන් න හර්ඹ හධන ඵරහසේ ඳශමු හර්තහ 

ඉදිරිඳත් යමි. 

සභභ හර්තහ නන ප  යුතු (දණ විසයෝධි) ව භහධය 
හිගයඵ කාශි අධීෂාණ හය බහ සත සඹොමු ශ යුතුඹළයි 

භභ සඹෝඟනහ යමි.  
 

රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගවා ගයන්ත කවාණළතික මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, නී පඹ වහ හභඹ ව දෂාෂිණ 

ාර්ධන  අභහතයතුභහ සනුසන් භභ 2014 ර්ඹ වහ  
අන්තයහඹය ඖධ ඳහර ඟහ ප භඩුඩරසේ හර්ෂි හර්තහ 

ඉදිරිඳත් යමි. 

සභභ හර්තහ ඟහ ප කයෂාහ හිගයඵ කාශි අධීෂාණ 
හය බහ සත සඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ සඹෝඟනහ යමි.    

 
රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

රජප්ේ මුදල් 0 පිළිබ කළරක වභළප්ේ ලළර්තළල 
அெரங்க றற தற்நற குளறன் அநறக்ஷக  

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 
ගවා එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I present the Report of the Committee on Public 
Finance on “Notification made under Section 22 of the 

Excise Ordinance (Chapter 52)”,  “Annual Reports of the 

Ministry of Finance for the years 2014 and 2015”, 

“Annual Reports of the Lady Lochore Fund for the years 
2013, 2014 and 2015”, “Annual Report of the 

Development Lotteries Board for the years 2013 and 

2014” and “Annual Reports of the National Lotteries 

Board for the years 2013 and 2014” which were referred 
to the said Committee. 

 
වභළප්ේවය මත තිබිය යුතුයයි නිප්යෝග කරන දී. 
ெதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 
ප්ඳත්වේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හිඹාය ඟඹයත්න භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් සඳත්ම් සද 

හිගයන්මි.   

 (1) යිතඩි, ඹහඳන විලසවිදයහරසේ යලේධහ නදය 
ඒසේ හර්ඹ භඩුඩර හර්මි නිරධහරි සෂා. 
භසල් මසයන් භවතහසන් රළුදණු සඳත්භ; ව 

 (2) හල් මර, ළලිඳත, සභොරිස ඳහය, අා 251 දයන 
සථහනසඹටා ඳදිාචි ඩබ්ලිේ.ජී.ඩී.ඩී. රුණහයත්න 
භවතහසන් රළුදණු සඳත්භ. 
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ගවා එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்புறகு ஸ்.ெல. பத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ අනුයහධපුයඹ, විඟඹපුය, අබඹ 
භහත, ඳශමුළනි ඳුවභග, අා 05 දයන සථහනසඹටා ඳදිාචි 
එම්.එ්ච.ඩබ්ලිේ. කුසුම්යලරි භවතහසන් රළුදණු සඳත්භෂා 

හිගයන්මි.  
 

ගවා රංජිත් අලුවිශළප්ර් මශතළ 
(ரண்புறகு ஞ்ெறத் அலுறயரஶ) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් සඳත්ම් සද 
හිගයන්මි.   

 (1) භහතසල් ම යිහර, ඉරීරිඹසොල් මර වන්දිඹ ඹන 
ලිහිනසඹටා ඳදිාචි සී.සජ්. සඳසර්යහ භවතහසන් 
රළුදණු සඳත්භ; ව 

 (2) සල් මර, ඳට්ිටසර, අා 116/4 දයන 
සථහනසඹටා ඳදිාචි එ්ච.එම්. අනුරහ ප සවේයත් 
භවත්මිඹසන් රළුදණු සඳත්භ. 

 

ගවා  සිරිනළල් 0 ද ප්මල් 0 මශතළ 
(ரண்புறகு ெறநறணரல் டி வல்) 

(The Hon. Sirinal de Mel 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ සෝට්සට්, ිතුල් මසෝට්සට්, 
ඳශමුළනි ඳුවභග, භටාන්දහයහභ ඳහය, අා 20/5 දයන සථහනසඹටා 
ඳදිාචි එල් ම.සෂා.ඩී.සී. සඳසර්යහ භවතහසන් රළුදණු සඳත්භෂා 

හිගයන්මි.  
 

ගවා අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මශතළ 
(ரண்புறகு அத ெறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් සඳත්ම් සද 

හිගයන්මි.   

 (1) ටාඟුයෂාසොඩ, යුධනහ, ාසොඩ ළ අර, 
අා 45/01 දයන සථහනසඹටා ඳදිාචි ඩී.එම්. 
භයසෝන් භවතහසන් රළුදණු සඳත්භ; ව 

 (2) දිවුරන්ඩර, කුසුම්සඳොකුණ, අා 348 දයන 
සථහනසඹටා ඳදිාචි එ්ච.එම්. ඳත්භරතහ භළණිසෂා 
භවත්මිඹසන් රළුදණු සඳත්භ. 

 

ගවා තුළර ඉඳුනිල් 0 අමරප්වේන මශතළ 
(ரண்புறகு துர இந்துணறல் அஶெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් සඳත්ම් සද 
හිගයන්මි. 

 (1) නෂාහත්ත, යණසල් මර ඹන ලිහිනසඹටා ඳදිාචි 
සජ්.ඒ. රඹනල් ම ඝන්ද්රයත්න භවතහසන් රළුදණු 
සඳත්භ; ව 

 (2) නෂාහත්ත, යණසල් මර ඹන ලිහිනසඹටා ඳදිාචි 
ටී.එම්. සවේභහලි සතන්නසෝන් සභසනවිඹසන් 
රළුදණු සඳත්භ. 

 

ගවා මයිල් 0ලළගනේ තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்புறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

Hon. Speaker, I present - 

 (1) a petition from Mr. S. Ashokan, Samurdhi 
Development Officer of  Mugunumatha 

West Division, Hali Ela; and  

 (2) a petition from Mr. Selvaraj Jeyashanker of 

Kelsi Estate, Nanuoya.  

ගවා රවන්න රණතුංග මශතළ  
(ரண்புறகு தறென்ண துங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රු  ථහනහඹතුභනි, සදල් මසොඩ, මීවත්ත අා 217/15/
ඩී3 දයන සථහනසඹටා ඳදිාචි සෂා.ඩබ්ලිේ.ජී. තුයසේන 
භවතහසන් රළුදණු සඳත්භෂා භභ හිගයන්මි. 
 

ඉදිරිඳත් කරන ද ප්ඳත්වේ  මශජන ප්ඳත්වේ පිළිබ කළරක 
වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිප්යෝග කරන  දී. 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கஷபப் வதரதுதக் குளவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

රහනල  ලළිකක පිළිතුවා 
றணரக்களுக்கு ரய்பன றஷடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

කෆන්විල් 0 ප්ශෝල් 0ඩින්වහ ප්ඳෞද්ගලික වමළගම: විවහතර 
வகன்றல் ஶயரல்டிங்ஸ் (ணறரர்) கம்தணற 

லிறவட்: றதம்  
CANWILL HOLDINGS (PVT.) LIMITED: DETAILS  

918/’16 

1. ගවා (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

යහඟය  යහඹ  ාර්ධන   අභහතයතුභහසන්   ිස   
රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) ළන්විල් ම සවෝල් මඩින්ස සඳෞේලි භහභ 
(Canwill Holdings (Pvt.) Ltd.) කයම්බ ශ 
දිනඹ සර්ද; 

 (ii) එටා සො ස ටාමිඹන් වුරුන්ද; 

 (iii) එභ සො ස ටාමිඹන් වියලන් භහභ කයම්බසේදී 
කසඹෝඟනඹ ශ මුදර සන් සන් ලසඹන් 
සර්ද; 

 (iv) එභ භහසම් කයම්බ අධයෂා භඩුඩර 
හභහජිඹන් වුරුන්ද; 

 (v) කයම්බ අධයෂා භඩුඩර හභහජිඹන්සේ 
ළුවප් වහ දීභනහ සර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ සභභ බහ  දන්න්සන්ද? 

(ක) (i) ඉවත අ(i) ටා වන් භහභ  අනුඵේධ භහම් 
කයම්බ ය  පසබ්ද; 

 (ii) එසේ නම්, එභ අනුඵේධිත භහම්ර අධයෂා 
භඩුඩර හභහජිඹන් වුරුන්ද; 

 (iii) ඔවුන්සේ ළුවප් වහ දීභනහ සර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ සභභ බහ  දන්න්සන්ද? 

( )ි සනො එසේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
அெ வரறல்பற்ெறகள் அதறறபைத்ற அஷச்ெஷக் 

ஶகட்ட றணர:  

(அ) (i) வகன்றல் ஶயரல்டிங்ஸ் ணறரர் கம்தணற 

(Canwill Holdings (Pvt.) Ltd.) ஆம்தறக்கப்தட்ட 

றகற ரவன்தஷபெம்; 

 (ii) அன் தங்கரபர்கள் ரவன்தஷபெம்; 

 (iii) ஶற்தடி தங்கரபர்கள் கம்தணற ஆம்தறக்கப்தடு 

ஷகறல் பலீடு வெய்துள்ப தத்வரஷக 

ணறத்ணறரக வ்பவன்தஷபெம்; 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

 (iv) ஶற்தடி கம்தணறறன் ஆம்தகரன தறப்தரபர் 

ெஷத அங்கத்ர்கள் ரவன்தஷபெம்; 

 (v) ஆம்தகரன தறப்தரபர் ெஷத அங்கத் 

ர்கபறன் ெம்தபம் ற்பொம் தடிகள் ரஷ 

வன்தஷபெம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ஶற்தடி (i)இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப கம்தணறறன் 

இஷக்கம்தணறகள் ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பணர 

ன்தஷபெம்; 

 (ii) ஆவணறல், ஶற்தடி இஷக் கம்தணறகபறன் 

தறப்தரபர் ெஷத அங்கத்ர்கள் ரவன் 

தஷபெம்; 

 (iii) இர்கபது ெம்தபம் ற்பொம் தடிகள் ரஷ 

வன்தஷபெம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்ஶநல், ன்? 
 
asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the date on which Canwill Holdings (Pvt.) 
Ltd. was founded; 

 (ii) the names of the shareholders of the 

aforesaid company; 

 (iii) the amount of money invested by each 
shareholder mentioned above at the 

beginning of the aforesaid company; 

 (iv) the names of the members of the founding 

Board of Directors of the aforesaid 
company; and 

 (v) the salaries and allowances received by the 

founding Board of Directors? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether companies which are affiliated to 

the company mentioned in (a)(i) above have 

been founded; 

 (ii) if so, the names of the Board of Directors of 
such affiliated companies; and 

 (iii) the salaries and allowances paid to such 

persons? 

(c) If not, why? 

 
ගවා ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ (රළජය ලයලවළය වංලර්ධන 
නිප්යෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண - அெ வரறல்பற்ெறகள் 

அதறறபைத்ற தறற அஷச்ெர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

රු ථහනහඹතුභනි, යහඟය යහඹ ාර්ධන අභහතයතුභහ 

සනුසන් භහ එභ රලසනඹ  හිගයතුය රඵහ සදනහ. 

(අ) (i)  2011 සදළම්ඵර් 22 

 (ii) ශ්රී රාහ යෂාණ ාසථහ 

  ලිට්සයො ෆස රාහ ලිභ ඩ් 

  සේ අර්ථ හධ අයමුදර 

  භවහ බහඩුඩහහය සල් මම් 

  හමිණී සේදය සනයත් භවතහ 

  හිඹදහ කුඩහඵහරසේ භවතහ 

  ඒ.එම්. සභොවහන් ද අල් මවිස භවතහ 

 (iii)  

 
 (iv) ජී.එස. සනයත් භවතහ 

  ඨය. කුඩහඵහරසේ භවතහ 

  ඒ.එම්. සභොවහන් ද අල් මවිස භවතහ 

 (v) ළන්විල් ම සවෝල් මඩින්ේස සඳෞේලි භහභ 
කයම්බ අධයෂා භඩුඩර හභහජිඹන් වහ 
රීයලදු සවීභෂා යලදුය  නළත. 

(ක) (i) ඔේ. 

 (ii)  

 

 (iii) ඨය. කුඩහඵහරසේ භවතහ :- 

  දීභනහ (2012 භහර්තු භ යල  2015 ඟනහරි භ 
දෂාහ)            රු.20,833,333.39 

  ර පජාර්ණඹ යන රද දුයථන ිමල් මඳත් 

  (2012 සනොළම්ඵර් භ යල  2015 සඳඵයහරි භ 
දෂාහ)      රු.276,872.97 

   

   නීල් ම ඵඩුඩහය වපුටාන්සන් භවතහ :- 

  උඳසේලන සේහ වහ හසතු (2015 ඟනහරි 
භහඹ වහ)      රු.165,000.00 

  දුයථන විඹදම් ර පජාර්ණඹ වහ 

  (2013 ළප්තළම්ඵර් භ යල  2015 ඟනහරි භ 
දෂාහ) රු.  22,906.07 

කසඹෝඟඹහ /සො ස ටාමිඹහ කසඹෝඟනඹ ශ මුදර (රු.) 

ශ්රී රාහ යෂාණ ාසථහ                5,000,000,000.00 

ලිට්සයො ෆස රාහ ලිමි ඩ්                   450,000,000.00 

සේ අර්ථ හධ අයමුදර                2,500,000,000.00 

භවහ බහඩුඩහහය සල් මම්                                   10.00 

හමිණී සේදය සනයත් භවතහ                                   10.00 

හිඹදහ කුඩහඵහරසේ භවතහ                                   10.00 

ඒ.එම්.සභොවහන් ද අල් මවිස 

භවතහ 

                                  10.00 

භහභ අධයෂා භඩුඩරඹ 

සවරන්සෝ 

සවොස ල් මස ින්ඩ් 

සඳහ පුේලි 
භහභ 

ජී.එස. සනයත්, ඨය. කුඩහඵහරසේ, ඒ.එම්. 

සභොවහන් ද අල් මවිස, 

එ්ච.සෂා.ඩී.ඩබ්ලිේ.එම්.එන්.බී. වපුටාන්සන් 

යලසනෝරාහ 

සවොස ල් මස ින්ඩ් 

සඳහ පුේලි 
භහභ 

ජී.එස. සනයත්, ඨය. කුඩහඵහරසේ, ඒ.එම්. 

සභොවහන් ද අල් මවිස, 

එ්ච.සෂා.ඩී.ඩබ්ලිේ.එම්.එන්.බී. වපුටාන්සන් 
කර්. සේභයලාව, සී.එම්.ඩී.එන්.සෂා. 

සසනවියත්න 

නිල් මඹහන් 

සවොස ල් මස ින්ඩ් 

සඳහ පුේලි 
භහභ 

ජී.එස. සනයත්, ඨය. කුඩහඵහරසේ, 

එ්ච.සෂා.ඩී.ඩබ්ලිේ.එම්.එන්.බී. වපුටාන්සන් 

1161 1162 

[රු (නදය) නලින්ද ඟඹ පස  භවතහ] 



2017 අසරේල් ම 04  

  අසනකුත් අධයෂා භඩුඩර හභහජිඹන් සත 
රීයලදු සවීභෂා ය නළත. 

( )ි අදහශ සනොසේ. 

 
ගවා (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භසේ ඳශමුන අතුරු රලසනඹ සභඹයි.  රු නිසඹෝඟය 
ිභ පතුභනි, සම් ළන්විල් ම සවෝල් මඩින්ස සඳෞේලි භහභ ඳසු 
ගිඹ කඩුඩු ඹ සත් කයම්බ ශ යඟඹ තු භහභෂා. ඔඵතුභහ 

රීඹන විධිඹ  සම් වහ මුදල් ම කසඹෝඟනඹ ය  පසඵනහ, ශ්රී 
රාහ යෂාණ ාසථහ, ලිට්සයො ෆස රාහ ලිමි ඩ් කඹතනඹ 
ව සේ අර්ථ හධ අයමුදර. සම් කඹතනසේ රුහිඹල් ම දවසේ 

සො ෂා ටාමි හිඹදහ කුඩහඵහරසේත්, රුහිඹල් ම දවසේ සො ෂා 
ටාමි හමිණී සේදය සනයත් ඹන අඹසේත් මලිත්සඹන් තභයි 
සම් ළඩ  යුතු යලේධ වුසඩු.  

දළන් සම් කඹතනඹ භඟින් එටා අනුඵේධ කඹතන සදෂා 
විධිඹ  සවරන්සෝ සවොස ල් මස ින්ඩ් සඳහ පුේලි භහභ, 
වම්ඵන්සතො  වඹට් සවෝ රඹ කයම්බ යන්න ඳ න් ත්තහ. 
යලසනෝරාහ සවොස ල් මස ින්ඩ් සඳහ පුේලි භහභ, 
සොල් මලුහිිටඹ වඹට් සවෝ රඹ ඉදි යන්න ඳ න් ත්තහ. දළන් සම් 
හිගයඵ ඹම් විභර්ලනඹෂා යලේධ සසයනහ. භහ අවන්සන් සම් 
න වි   යඟසේ මුදල් ම සභතයම් රභහණඹෂා අබහවිත රීරීභ 
ම්ඵන්ධසඹන් හමිණී සේදය සනයත් ව හිඹදහ කුඩහඵහරසේ 
ඹන අඹ  එසයටා නු රළබූ ක්රිඹහභහර් සභොනහද රීඹහයි. 

 
ගවා ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඨය. කුඩහඵහරසේ භවතහ දීභනහෂා වළිටඹ  රුහිඹල් ම සදසෝිට 
අ රෂාඹෂා අයසන  පසඵනහ. භහයල ත්සතොත් භහඹ  
රුහිඹල් ම රෂා 6ෂා ඳභණ සනහ. ඒ විලහර දීභනහෂා රීඹන්න 
පුළුන්. ඒ, ශ ළඩ අනු තභයි. ඳහර්ලිසම්න්තු භන්ත්රීයඹකු  
රළසඵන දීභනහ හසේ ද ගුණඹෂා විතය අයසන  පසඵනහ. අහි 
ඒ ළන විබහඹෂා ය නළවළ. 

 
ගවා (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භසේ සදළනි අතුරු රලසනඹ සභඹයි. 
ඔඹ හමිණී සනයත් තභයි, ඳසුගිඹ භටාන්ද යහඟඳෂා 
භවත්තඹහසේ කඩුඩු සේ ඟනහධිඳ ප හර්ඹ භඩුඩර රධහනී. ඊ  
අභතය ඔහු භවඟන ඵළාකුසේ බහඳ ප; ලිට්සයො ෆස භහ සම් 
බහඳ ප; ඔඹ රීඹන ළන්විල් ම සවෝල් මඩින්ේස සඳෞේලි 
භහසම් බහඳ ප; යලසනෝරාහ භහභ ිතුළු අනුඵේධ භහම් 
සදසෂා බහඳ ප; ඨයඳල් මස රාහ භහසම් බහඳ ප; ශ්රී රාහ 
ඉන්ෂුයන්ස භහසම් බහඳ ප.    

සම් විධිඹ  2,000ෂා විතය ටා පු  ඟනහධිඳ ප හර්ඹ භඩුඩරසේ 
රධහනිඹහ වළිටඹ ත්  යුතු යමින්, යසට්  පසඵන රධහනතභ 
කර්ථි ව මරයභඹ ලසඹන් ළදත් න කඹතනර 
බහඳ පම් දයන්නත් ඔහු  තයභ සදවිඹන්  හසේ මුහුණු 
වඹයි අත් සදොශවයි  පුදණත් භදියි රීඹරහ ඔඵතුභහ හිගයන්නහ 
ි ප. 

 
ගවා ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔේ,  feasibility study එ අනු,  2012 දී සම් යහඳෘ ප ඳ න් 

න්න සො   රුහිඹල් ම ිමලිඹන 20ෂා විඹදම් යන්න  පුදණහ; 

2013ත්  එඹ රුහිඹල් ම ිමලිඹන 20ෂා වුණහ; 2014 දී ඒ රුහිඹල් ම 

ිමලිඹන 27ෂා  රීඹරහ රීේහ. ඒ හසේභ දළන් ඒ ග්රෆන්ඩ් වඹට් 
එ  වයරහ,  feasibility study එ අනු ඒ අහන යන්න 
රුහිඹල් ම ිමලිඹන 43ෂා විතය ළඹ සනහ. යඟඹ  සම් හසේ 
business එෂා යන්න පුළුන්ද ඵළරිද රීඹරහ ඵරන්න විධි 

රීටාඳඹෂාභ  පසඵනහ.  

යඟසේ සේඹන් දහරහ යහඳහරිඹන් වියලන් සනොසයි සම් 
යරහ  පසඵන්සන්. සම් වහ අ පවිලහර මුදරෂා විඹදම් සනහ 

රීඹරහ දළන  සඳසනනහ. සම් ඳසුගිඹ යඟසඹන් රඵහත් 
යහඳෘ පඹෂා. ඒ බහස  වදරහ  පසඵන එෂා. එසේ බහස  
වදරහ  පසඵන යහඳෘ පසේ ළඩ අහි සොසවොභ වරි අන් 

යන්න  ඕනෆ. එටා ළඩ අන් සශේ නළත්නම්, දළන  ළඹ ශ 
මුදරත් අඳසත් ඹනහ. 

 
ගවා (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භසේ තුන්ළනි අතුරු රලසනඹ භභ 

අවනහ. ඳසුගිඹ යඟඹ හරසේ එභ යඟසේ රධහනීන් ව සම් 
හසේ භවය නිරධහරින් එතුසරහ ඉතහ විලහර මුදල් ම 

අබහවිතඹෂා යලේධ ය  පසඵනහ. ඔඵතුභන්රහ සම් කඩුඩු 

අයසනත් ඒ හිගයඵ වරිවභන් ඳරීෂාණ සන්සන්ත් නළවළ. භභ 
වන් ශ හිඹදහ කුඩහඵහරසේ ව හමිණී සසනයත් රීඹන 

නම් සද  අභතය, සවරන්සෝ සවොස ල් මස ින්ඩ් සඳහ 
පුේලි භහසම් ව යලසනෝරාහ සවොස ල් මස ින්ඩ් සඳහ 

පුේලි භහසම් අධයෂායසඹෂා විධිඹ  නීල් ම ඵඩුඩහය 

වපුටාන්සන් රීඹරහ සසනෂා  යුතු ශහ රීඹරහ ඔඵතුභහ 
වන් ශහ. ඒ පුේරඹහ දළන් සඳොලීයලඹ බහය නී පඹ වහ හභඹ 

ව දෂාෂිණ ාර්ධන අභහතයහාලසේ අ පසර් සල් මම්යසඹෂා 
වළිටඹ   යුතු යනහ. භභ දන්නහ වළිටඹ  දණ විසයෝධී 

ම්භන්රණඹෂා වහ ඹහභ ත් ඔහුසේ නභ සඹෝඟනහ සරහ 
 පසඵනහ. මුදල් ම ාඝහ ශහඹ රීඹහ ඳළවළදිලිභ සඳන්නුම් ය 

 පසඵන අඹ යඟසේ තනතුරුර තඵහසන ඉන්නහ. සවොයම් 

යපු අඹ  නම් සවොරු රීඹරහ රීඹන්න පුළුන්. රු නිසඹෝඟය 
ිභ පතුභනි. සවොරු කයෂාහ යන අඹ  සභොෂාද රීඹන්න 

පුළුන් රීඹරහ රීේහ නම් වරි. 

 
ගවා ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

අඳ   පසඵන හර්තහ අනු නීල් ම ඵඩුඩහය වපුටාන්සන් භවතහ 
ඒ විධිසේ විලහර මුදරෂා අයසන නළවළ. උඳසේලන සේහෂා 

යරහ සම් යහඳෘ පසඹන් රුහිඹල් ම 165,000ෂා අයසන  පසඵනහ. 
එ්චඝයයි. 

 
ගවා (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඔහු අය භවහ සවොය භ යලදු ශ අධයෂා භඩුඩරසේ 
හභහජිසඹෂා. ත්ත මුදර අනු සනොසයි සවොයභ තීන්දු 
සන්සන්. 

 
ගවා ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භ  දළන් දළනන්න රළුදණහ, ඔහු දළන් නී පඹ වහ හභඹ ව 

දෂාෂිණ ාර්ධන අභහතයහාලසේ නළවළ රීඹරහ. ඒ නිහ භභ ඒ 
නිළයදි යනහ. 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

ගවා (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

දළන් ඔහු සොසවේද ඉන්සන්? 

 
ගවා ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භභ දන්සන් නළවළ, ඔහු සොසවේද ඉන්සන් රීඹරහ. නමුත් දළන් 
ඔහු එතළන නළවළ. 

 

 
ගවා (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

දළන් ඔහු සොසවේද ඉන්සන් රීඹරහ සවොඹරහ ඵරන්න. 

 
 

යළඳනය විහලවිදයළප්ේ ආරළර්ය මණ්ඩය : 

පුරප්ඳළඩු 
ரழ்ப்தரப் தல்கஷனக்கக றரறவுஷரபர் 

குரம் :வற்நறடங்கள் 
ACADEMIC STAFF OF UNIVERSITY OF JAFFNA: VACANCIES  

959/’16 

2. ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
ண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
උස  අධයහඳන  වහ  භවහභහර් අභහතයතුභහසන් ිස 

රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) ඹහඳනඹ විලසවිදයහරසේ දළන  ක්රිඹහත්භ ඨය  
ායහ සොඳභණද; 

 (ii) එටා ක්රිඹහත්භ සදඳහර්තසම්න්තු ායහ 
සොඳභණද; 

 (iii) එෂා එෂා ඨය ර ව සදඳහර්තසම්න්තුර යලිටඹ 
යුතු සථිය කඝහර්ඹ භඩුඩරඹ සන් සන් 
ලසඹන් සොඳභණද; 

 (iv) සථිය කඝහර්ඹ භඩුඩරසේ පුයප්ඳහඩු  පසබ්ද; 

 (v ) එසේ නම්, පුයප්ඳහඩු ායහ එෂා එෂා ඨය ඹ ව 
සදඳහර්තසම්න්තු අනු සන් සන් ලසඹන් 
සොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ සභභ බහ  දන්න්සනටාද? 

(ක) සනො එසේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

 

உர் கல்ற ற்பொம் வடுஞ்ெரஷனகள் அஷச்ெஷக் 

ஶகட்ட றணர:  

( அ) (i) ரழ்ப்தரப் தல்கஷனக்ககத்றல் ற்ஶதரது 

இங்கறபைம் பீடங்கபறன் ண்றக்ஷக த் 

ஷணவன்தஷபெம்; 

 (ii) அங்கு இங்கறபைம் றஷக்கபங்கபறன் ண் 

றக்ஷக வ்பவன்தஷபெம்; 

 (iii) எவ்வரபை பீடத்றலும் றஷக்கபத்றலும் 

இபைக்கஶண்டி றந் றரறவுஷரபர் குரம் 

வவ்ஶநரக ரவன்தஷபெம்; 

 (iv) றந் றரறவுஷரபர் குரறல் வற்நறடங்கள் 

றனவுகறன்நர ன்தஷபெம்; 

 (v) ஆவணறல், அவ்வற்நறடங்கபறன் ண்றக்ஷக 

எவ்வரபை பீடத்றன்தடிபெம் றஷக்கபத்றன் 

தடிபெம் வவ்ஶநரக ரஷவன்தஷபெம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 
 

asked the  Minister of  Higher  Education and 

Highways:  

(a) Will he inform this House - 

(i) the number of faculties functioning in 

the University of Jaffna at present; 

(ii) the number of departments 

functioning in it; 

(iii) the permanent academic staff that 

should be there in each department 

and faculty, separately; 

(iv) whether there are vacancies in 

permanent academic staff; and 

(v) if so, the number of vacancies 
prevalent in each faculty and 

department, separately? 

(b) If not, why? 
 
 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹ  හිගයතුය සභසේයි. 

(අ) (i) ඨය  08රී. 

 (ii) සදඳහර්තසම්න්තු 53රී. 

 (iii) ිමුණුසභටා තීරු අා 04 ඹ සත් දෂාහ ි ත.  

 (iv) ඔේ. 

 (v) ිමුණුසභටා තීරු අා 05 ඹ සත් දෂාහ ිත. 

ිමුණුභ වභළගත* යමි. 

(ක)  ඳළන සනොනඟී. 

ෘෂිර්භ ඨය සේ යලිටඹ යුතු සථිය කඝහර්ඹ භඩුඩරඹ 41යි; 

පුයප්ඳහඩු ායහ 16යි. රහ ඨය සේ  යලිටඹ යුතු සථිය කඝහර්ඹ 

භඩුඩරඹ 194යි; පුයප්ඳහඩු ායහ 65යි. ඉාජිසන්රු ඨය සේ යලිටඹ 

යුතු සථිය කඝහර්ඹ භඩුඩරඹ 50යි; පුයප්ඳහඩු ායහ 28යි. 

ශභනහයණ අධයඹන වහ හණිඟය ඨය සේ යලිටඹ යුතු සථිය 

කඝහර්ඹ භඩුඩරඹ 54යි; පුයප්ඳහඩු ායහ 13යි. නදය ඨය සේ 

යලිටඹ යුතු සථිය කඝහර්ඹ භඩුඩරඹ 112යි; පුයප්ඳහඩු ායහ 

57යි. විදයහ ඨය සේ යලිටඹ යුතු සථිය කඝහර්ඹ භඩුඩරඹ 100යි; 

පුයප්ඳහඩු ායහ 27යි. තහෂාණ ඨය සේ යලිටඹ යුතු සථිය කඝහර්ඹ 

භඩුඩරඹ 16යි; පුයප්ඳහඩු ායහ 09යි. යලේධ නදය ඒසේ 

යලිටඹ යුතු සථිය කඝහර්ඹ භඩුඩරඹ 27යි; පුයප්ඳහඩු ායහ 18යි. 

භසතඹෂා ලසඹන් ත් ශ ඹහඳනඹ විලසවිදයහරසේ එෂා එෂා 

ඨය  වහ සදඳහර්තසම්න්තුර යලිටඹ යුතු සථිය කඝහර්ඹ භඩුඩරඹ 

594යි; පුයප්ඳහඩු ායහ 233යි. 

1165 1166 



2017 අසරේල් ම 04  

*වභළප්ේවය මත තබන ද ඇමුුම: 
   ெதரபீடத்றல் ஷக்கப்தட்ட இஷப்பு : 

   Annex tabled: 
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ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහසේ අයඹ ි ප භහ 

ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ අවනහ. ඳසු ගිඹ හරසේත්, සම් හරඹ 
තුශත්  යහඟය විලසවිදයහර සොතයම් දරුණු ඩහ ළටීභ  රෂා 

සරහ  පසඵනහද රීඹරහ ඔඵතුභහ  සම් හිගයතුය අනු සඳසනනහ 
ි ප. කඝහර්ඹරු 594 සදසනකු යලිටඹ යුතු තළන පුයප්ඳහඩු 233ෂා 
 පසඵනහ. රාහසේ  පසඵන රධහනභ විලසවිදයහරඹෂා තභයි 

ඹහඳනඹ විලසවිදයහරඹ.  

භසේ ඳශමුන අතුරු රලසනඹ න්සන් සභඹයි. ඹහඳනඹ 
විලසවිදයහරසේ කඝහර්ඹ ටාගඹ  අභතය සන්හයලහහය 
හිගයඵද සුවිලහර ටාගඹෂා  පසඵනහ. ඉතහභ අධි මුදර  තභයි 

ශිය ශියහන් ඹහඳනසේ සඳෞේලි නිහර ඳදිාචි සරහ 
ඉසන න්සන්. අලය නම්, කඝහර්ඹරුන්සේ රලසනඹ 
ඔඵතුභහසන් දළන් අවන්න භ  පුළුන්. නමුත් රු අභහතයතුභනි, 

සන්හයලහහය රලසනඹ ළන භහ ඔඵතුභහසන් දළනන්න 
ළභළ පයි. සන්හයලහහය රලසනසේදී ඔඵතුභහසේ ඳළත්සතන් 
ඔඵතුභහ රඵහ සදන්න ඵරහසඳොසයොත්තු න විඳුභ සභොෂාද? 

 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0 මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, 2018 ර්ඹ න සො  යලඹලු 
විලසවිදයහරර සන්හයලහහය රලසන විනහ. අහි එඹ ීපඳ 
තහෂා ඳහර්ලිසම්න්තුසේදීත් රීඹහ  පසඵනහ. අහි ඒ 

ම්ඵන්ධසඹන් පුත් ඳත් හ්චඞහත් ඳත්හ  පසඵනහ. By 
2018, we will solve all accommodation problems in the 
campuses.  

 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Excellent.  
 

ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, අභහතයතුභහසේ හිගයතුය අභහතයතුභහ 

බහය ත්තහසේ. භභ ඒ හිගයතුය බහය න්සන් නළවළ.  

රු අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහසන් අන සදන අතුරු රලසනඹ 
සභඹයි.     

 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ නිම් සනොසයි සභඹ රීඹන්සන්. 
අහි ඒහ වදන්න මුදල් ම සන් ය  පසඵනහ. දළන් ඒහ වදහසන 
ඹනහ.  

 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සවොයි, රු අභහතයතුභහ. 

 

ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
භසේ සදන අතුරු රලසනඹ සම්යි, රු ථහනහඹතුභනි. 

ඹහඳනසේ විලහර ඟර ටාගඹෂා  පසඵනහ. රු අභහතයතුභනි, 

ඔඵතුභහ ඒ දන්නහ. ඒ නිහ ඟරඹ ලී යඹෂා රුහිඹල් ම 10ෂා 

හසේ මුදර  අයසන තභයි ඹහඳනඹ යවිසේ ශිය ශියහන් -
විසලේසඹන්භ, hostelsර ව ඉන් හි  යලිටන ශභයි- ඒ අඹසේ 
අලයතහර  න්සන්. උස අධයහඳන අභහතයයඹහ ලසඹන් 
ඔඵතුභහ සම් රලසනඹ ම්ඵන්ධ දන්නහද? සම් ම්ඵන්ධසඹන් 

ඔඵතුභහ සභොෂාද යන්න ඹන්සන්?  

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0 මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ම්ඵන්ධසඹන් හිඹය සන  පසඵනහ. විලසවිදයහර 
ර පඳහදන සොමින් බහසේ බහඳ පයඹහ දළන භත් 

විලසවිදයහර ඵරධහරින් භග හ්චඞහ ය අලය හිඹය සන 
 පසඵනහ.  

 
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඹ උත්තයඹ භ  රීඹන්න එඳහ, අභහතයතුභහ. භභත් දන්නහ 

ඔඹ උත්තයඹ සදන්න. ඔඵතුභහ අයසන  පසඵන එ හිඹයෂා 

රීඹන්න. හිඹය 10ෂා-  

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0 මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ එඹ හිගයන්සන් නළත්නම්, "හිගයන්සන් නළවළ" 
රීඹන්න සෝ. එ්චඝයයි.  

 
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
භභ එසවභ රීේසේ නළවළ. [ඵහධහ රීරීභෂා] එසවභ සනොසයි 

ිභ පතුභහ. "රහ ඵරන්නම්", "හිඹය න්නම්" රීඹහ ඔඵතුභහ 
රීඹනහ. ඔඵතුභහත් ඳහර්ලිසම්න්තුසේ සොඩෂා ල් ම යලිටන 
සසනෂා.  භභත් ඳහර්ලිසම්න්තුසේ ළරරීඹ යුතු හරඹෂා යලිටන 

සසනෂා.  

ඒ නිහ, "ී නුන් " රීඹන ථහ සභතළන රීඹන්න එඳහ. ිත්ත 
ථහ රීඹන්න.      

රු ිභ පතුභනි, අවපු සේ  උත්තයඹෂා සදන්න. නළත්නම් 

"දන්සන් නළවළ" රීඹරහ රීඹන්න. 

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳහර්ලිසම්න්තුසේ අහි සදන උත්තයර  නිග්රව යන්න එඳහ.  

ඳහර්ලිසම්න්තු භන්ත්රීරුන් සභතළනදී සදන උත්තය හිගයන්න 

ඕනෆ. එතුභහ අහි සදන උත්තයර  නිග්රව යනහ.  

 
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නළවළ. 

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්ළනි අතුරු රලසනඹ අවන්න, රු භන්ත්රීතුභහ. 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, සභතළනදී සදන උත්තය හිගයන්න 

ඵළඳිරහ නළවළ. ිභ පතුභහ සදන උත්තයඹ හිගයඵ හද යන්න 
අයි පඹෂා නළ ප එ විතයයි සථහය නිසඹෝ අනු  පසඵන්සන්. 

ිභ පතුභන්රහ රීඹන අතය අඳ  හිගයන්න පුළුන්ද?  

භසේ අහන අතුරු රලසනඹ සභඹයි, රු ථහනහඹතුභනි, 
අද SAITM නී ප විසයෝධී උඳහධි ඩඹ  විරුේධ- 

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වළභ දහභ රීඹන්සන් සම් තභයි.  

 
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
භසේ අතුරු රලසනඹ අවරහ ඉය සශේ නළවළ සන්. ඔඵතුභහ 

අවසන ඉන්න සෝ. 

භභ ිභ පතුභහසන් තුන්ළනි අතුරු රලසනඹ සර අවන්සන් 
සභඹයි. ිභ පතුභහ  දන්නහ, සම් සවොය උඳහධි ඩඹ  විරුේධ 

නදය ශිය - ශියහන් 7,200ෂා දින 70ෂා  පසසේ ඳන් ප 
ර්ඟනඹ යරහ  පසඵන ඵ. උස අධයහඳන ිභ පතුභහ රීේහ, 
"එතුභහ නම් මුණ ළටාරහ නළවළ. නමුත්, එතුභහසේ සඳෞේලි 

හර්ඹ භඩුඩරසේ නිරධහරින් SAITM එසෂා අධිඳ ප සනවිල් ම 
රනහන්දු භවතහ විවිධ අසථහර මුණ ළටාරහ  පසඵනහ." රීඹරහ. 
රු ිභ පතුභනි, සම් කඩුඩුසේ ිභ පරු 93 සදසනෂා ඉන්නහ. 

7,200ෂා නදය ශිය - ශියහන් දින 70ෂා ඳන් ප ර්ඟනඹ ය 
 පසඵනහ. අඩු ණසන් තමුන්නහන්සේරහ ඒ අඹ මුණ ළටාරහ සම් 
රලසනඹ ළන ථහ ය  පසඵනහද? තමුන්නහන්සේරහ  ඞන්දඹ 

දුන්සන් SAITM එසෂා ට්ිටඹද?  

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, සම් යසට් අධියණඹ තීන්දුෂා දීරහ 
 පසඵනහ. අධියණඹ ක්රිඹහත්භ යන්සන් ඟනතහසේ 
අධියණ ඵරඹයි. ඟනතහ ඵරඹ ඳහර්ලිසම්න්තු වයවහ 

අධියණර  දීරහ  පසඵනහ. එතසො , අධියණ තීන්දුෂා 
දුන්නහභ ඒ අධියණ තීන්දු හිගයන්න ඵළවළ රීඹරහ ර්ඟනඹ 
යන්න පුළුන්ද? 

 
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ තීන්දු  appeal යරහ  පසඵනහ. 

 

 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සභතුභහ රීඹන විධිඹ  සම් යසට් යලඹලු අධියණ තීන්දුර  

විරුේධ ළඩ ර්ඟන යන්න ගිසඹොත් සම් ය  ඉතුරු සයිද? 

[ඵහධහ රීරීභෂා] Appeal යරහ  පුදණත් තීන්දු රාගුයි. It is 
valid. රාගුයි. උහවි තීන්දු දිඹහරු යන්න ළඩ ර්ඟන යන්න 
පුළුන් නම් සම් යසට් රඟහතන්රහදඹෂා  පසඹන්න ඵළවළ. [ඵහධහ 

රීරීභෂා] 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We cannot have a debate on this.   

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

සම් උහවි තීන්දු හිගයන්සන් නළවළ රීඹරහ ළඩ ර්ඟනඹ 

යන්න පුළුන්ද? [ඵහධහ රීරීභෂා]   

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උදඹ රබහත් ම්භන්හිර භළ පතුභහ, ඔඵතුභහසේ රලසනඹ 
අවන්න. 

 
ගවා උදය රභළත් ගේමන්පි මශතළ 
(ரண்புறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභනි, භසේ රලසනඹ අවන්න ලින් යරහද 
රලසනඹෂා විධිඹ  හයණඹෂා භතු යන්න  ඕනෆ.  

රු උස අධයහඳන අභහතයතුභහ ලින් රඵහ දුන් හිගයතුසර්දී 

රීේහ, උහවි නිසඹෝඹෂා  පසඵන නිහ දළන් ඒ ළන ථහ යරහ 
ළඩෂා නළවළ රීඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි, SAITM අසවෝයල 
රීරීභ  වුණත් උහවි නිසඹෝසේ රීයලභ ඵරඳෆභෂා නළවළ රීඹන 

එ සම් රු බහ  දළනුම් සදන්න ඕනෆ. [ඵහධහ රීරීභෂා] ඒ ඒ 
යලේධිඹ හිගයඵ ළරැදි අර්ථථනඹෂා.  

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, සම් යසට් අධියණඹ සදන වළභ 
තීන්දුෂා ළනභ ළඩ ර්ඟනඹ යන්න ගිසඹොත්, සම් ය  ඉතුරු 

සයිද? 

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රලසන අා 3- 1000/'16 -(3), රු උදඹ රබහත් ම්භන්හිර 

භළ පතුභහ. 

 
ගවා උදය රභළත් ගේමන්පි මශතළ 
(ரண்புறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ රලසනඹ අවනහ. 

 
ගවා ගයන්ත කවාණළතික මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ඟහ ප ර පඳත් ප 

වහ කර්ථි  යුතු අභහතයතුභහ සනුසන් භහ එභ රලසනඹ  
හිගයතුය දීභ වහ  ප තුන හරඹෂා ඉල් මරහ යලිටනහ. 

 
 

රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිප්යෝග කරන දී. 
றணரஷ ற்வநரபை றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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උමළ ඔය වංලර්ධන ලයළඳිතිය: ඩාඩළල  ක්වලන්  
වශන  

உர ஏர அதறறபைத்றக் கபைத்றட்டம் : 

இன்ணலுற்ஶநரபைக்கு றரம் 
UMA-OYA DEVELOPMENT PROJECT: RELIEFS TO THE 

DISTRESSED 
    1111/’16 

4. ගවා රමින්ද වි ප්ේසිරි මශතළ 
(ரண்புறகு ெறந் றஶஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අග්රහභහතයතුභහ ව ඟහ ප ර පඳත් ප වහ කර්ථි  යුතු 
අභහතයතුභහසන් ිස රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) උභහ ඔඹ ාර්ධන යහඳෘ පඹ නිහ ඵදුල් මර 
දිස්රිෂාසේ ඟනතහ විලහර සර ඨයඩහ  රෂාවී 
ි ප ඵ හිගයන්සන්ද; 

 (ii)  එසේ නම්, ඨයඩහ  රෂා වී ි ප ඳවුල් ම ායහ ව 
ඔවුන් අඹත් රහසේය ඹ සල් මම් සොට් හ සන් 
සන් ලසඹන් සර්ද; 

 (iii) සභභ ාර්ධන යහඳෘ පඹ යලදුරීරීභ  සඳය ඳරිය 
ලයතහ අධයඹන හර්තහෂා රඵහසන  පසබ්ද; 

 (iv)  එසේ නම්, ඒ වහ ළඹ ශ මුළු මුදර 
සොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ සභභ බහ  දන්න්සනටාද?  

(ක) (i) සම් ම්ඵන්ධසඹන් සරේස හධියණඹ භඟින් 
රඵහදී ි ප තීන්දු  අනු අදහශ පුේරඹන්  
වන රඵහදීභ  අභහතයහාලඹ  යුතු යන්සන්ද; 

 (ii)  සනොඑසේ නම්, ඒ භන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ සභභ බහ  දන්න්සනටාද? 

( )ි සනො එසේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

தற அஷச்ெபைம் ஶெற வகரள்ஷககள் ற்பொம் 

வதரபைபரர அலுல்கள் அஷச்ெபைரணஷக் ஶகட்ட 

றணர:  

( அ) (i) உர ஏர அதறறபைத்றக் கபைத்றட்டம் 

கரரக ததுஷப ரட்ட க்கள் 

தரரறபறல் இன்ணல்கஷப றர்வகரண்டுள்ப 

ஷஷ ற்பொக்வகரள்கறநரர ன்தஷபெம்; 

 (ii) ஆவணறல், இன்ணல்கஷபச் ெந்றத்துள்ப 

குடும்தங்கபறன் ண்றக்ஷக  ற்பொம் அர்கள் 

உரறத்ரகறன்ந தறஶெ வெனரபர் தறரறவுகள் 

ணறத்ணறரக ரஷ ன்தஷபெம்; 

 (iii) ஶற்தடி அதறறபைத்றக் கபைத்றட்டங்கஷப 

ஶற்வகரள்ற்கு பன்ணர் சுற்நரடல் ெரத்ற 

ப அநறக்ஷக வதநப்தட்டுள்பர ன்தஷபெம்; 

 (iv) ஆவணறல், அற்கரகச் வெனறடப்தட்ட 

வரத்ப் தத்வரஷக வ்பவு ன்தஷபெம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) இவ்றடம் வரடர்தரக உர் லறன்நம் 

ங்கறபெள்ப லர்ப்தறன்தடி ெம்தந்ப்தட்டர் 

களுக்கு றரம் ங்க அஷச்ெறணரல் 

டடிக்ஷக டுக்கப்தடுர ன்தஷபெம்; 

 (ii) இன்ஶநல், ன் ன்தஷபெம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்ஶநல், ன்? 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether he admits that the people of the 

Badulla District have been severely 

inconvenienced as a result of the Uma Oya 
Development Project; 

 (ii) if so, separately, the number of families 
inconvenienced and the Divisional 

Secretary’s Divisions to which they belong 

to; 

 (iii) whether an environment feasibility study 

report has been obtained before the 
commencement of this development 

project;  and 

 (iv) if so, the amount of money spent on same?  

(b) Will he also inform this House -  

 (i) whether the Ministry will initiate action to 

grant relief in terms of the determination of 
the Supreme Court in this regard; and 

 (ii) if not, why?  

(c) If not, why?  

 

ගවා අනුරළධ ජයරත්න මශතළ (මශලෆලි වංලර්ධන ශළ 

ඳරිවර නිප්යෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு அதர ஜத்ண - கரலி  அதறறபைத்ற ற்பொம் 

சுற்நரடல் தறற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ඟහ ප ර පඳත් ප 
වහ කර්ථි  යුතු අභහතයතුභහ සනුසන් භහ එභ රලසනඹ  
හිගයතුරු සදනහ. 

(අ) (i)  උභහ ඔඹ ඵහුහර්ඹ ාර්ධන යහඳෘ පසඹටා 
රධහන උභග ළණීසම්දී 2014 සදළම්ඵර් භ 
අනසප්ෂාෂිත යලදුව ඟර හන්දු සවේතුසන් 
ඵදුල් මර දිස්රිෂාසේ, ඵඩුඩහයසර රහසේය ඹ 
සල් මම් සොට් හසේ භකුල් මිල් මර, 
සසවයරතළන්න, උඩසප්රු, ඵමයභ ව 
එසොඩභ ඹන ග්රහභ නිරධහරි ම්රද, භෆතදී 
ඵඩුඩහයසර රහසේය ඹ සල් මම් සොට් හසේ 
රීණිභ, තන් පරිඹ, ිමඳුනු ළ ඹන රසේලරද 
උභා භහර්සේ ඟර හන්දු යලදුව රසේලඹ  
කන්න හිටාිට ගයා යලඳීඹහම් නිහ නිහර ඉරි 
තළලීම් වහ අටාතය ඵරඳෆම් එභ ඟනතහ  යලදු වී 
ි ප ඵ හර්තහ වී ි ත. 

 (ii)  ඵඩුඩහයසර රහසේය ඹ සල් මම් සොට් හසේ 
නිහ 2025ෂා ද, ිල් මර රහසේය ඹ සල් මම් 
සොට් හසේ නිහ 994ෂා ද ඵරඳෆභ  රෂා වී 
ි ප ඵ හර්තහ වී ි ත.  

 (iii) සභභ යහඳෘ පඹ කයම්බ රීරීභ  සඳය ඒ වහ 
න ඳහරිරි ියීම් හර්තහ ශ්රී ඟඹර්ධනපුය 
විලසවිදයහරඹ භඟින් හිගයසඹශ යන රද අතය, 
යහඳෘ පඹ වහ ඳහරිරි අනුභළ පඹ භධයභ 
ඳරිය අධිහරිඹ වියලන් 2011 අසරේල් ම 12 න දින 
රඵහ දී ි ත.  
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

 (iv) සම් වහ ළඹ ශ මුළු මුදර රුහිඹල් ම මිලිඹන 
43.4ෂා සේ. 

(ක) (i) ඔේ. 

  සරේස හධියණඹ භඟින් රඵහ දුන් තීන්දු රහය 
උභහ ඔඹ යහඳෘ පසේ ඟර හන්දු නිහ යලදු ව හ 
වහනි තෂාසේරු රීරීභ ඳශහත් ෘෂිර්භ 
අධයෂායඹහ වියලන් යලදු ය එභ තෂාසේරු 
හර්තහ 2017.01.18 දින රඵහ දී ිත. ඒ අනු 
අදහශ රහසේය ඹ සල් මම්රුන් භඟින් න්දි සවීම් 
 යුතු කයම්බ යනු රළසබ්.  

  තද, සභභ යහඳෘ පඹ භඟින් රසේලසේ ඟනතහ  
වන ළරසීභ වහ ව විසලේ හර්ඹ හධ 
ඵරහඹෂා 2017.01.10 දිනළ ප අභහතය 
භඩුඩරසේ අනුභළ පඹ ටාත භවළලි ාර්ධන 
වහ ඳරිය අභහතයතුභහ වියලන් සථහඳනඹ ය ිත. 
එඵළවින් ඩිනමින් සඹෝජිත වන ළරසීභ 
දළන භත් කයම්බ ය ි ත.  

  අදහශ අභහතය භඩුඩර තීයණඹ වභළගත* යමි. 

 (ii) ඉවත  "ක(i)" අනු අදහශ සනොසේ. 

( )ි ඳළන සනොනඟී. 

 
ගවා රමින්ද වි ප්ේසිරි මශතළ 
(ரண்புறகு ெறந் றஶஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ථහනහඹතුභනි, භසේ ඳශමුසනි අතුරු රලසනඹ 
ිසීභ  රථභසඹන් භභ රු නිසඹෝඟය අභහතයතුභහ  සෞයනීඹ 
සතු පඹ හිරිනභන්න ඕනෆ. සභොද, එතුභහ   සභභ යනඹ 

ඵරන්න  ිවිල් මරහ ඒ වහ ඩිනම් විඳුම් රඵහ සදන්න ත් 
 යුතු ශහ.  

රු ථහනහඹතුභනි,  "ඵඩුඩහයසර වඬහ ය  භ 
ළඳසදන්න ඹන උභහ ඔඹ" ඹන ය ර් ඳහ ඹ ඹ සත්  ඟනහරි 08 
න දහ "රාහදීඳ" ඳත්තසර් හින්තය ටාත ලිහිඹෂා ඳශවුණහ.  
රු නිසඹෝඟය අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ අභහතය භඩුඩර තීයණඹ  
බහත ශහ. ඒ තුගයන් ඔඵතුභන්රහ න්දි රඵහ දීභ   යුතු 
යනහ. උදහවයණඹෂා විධිඹ  ත්සතොත්, එභ පුත් ඳසත් ඳශව  
ඞහඹහරඳසේ දළෂාසන සභභ නිසේ ිටනහභ රුහිඹල් ම මිලිඹන 
102ෂා ඳභණ සනහ. නමුත්  ඊ  ඩහ අඩු ිටනහභෂා තභයි 
න්දි ලසඹන්  රඵහ සදන්සන්. වළඵළයි, ඔවුන්  නිෂා වදහ 
ළනීභ  රඵහ සදන එභ න්දි මුදර රඵහසන සොසවේ සවෝ 
ඹන්න  යලදු සනහ. සභොද, දළන් නි  පසඵන තළන සඹෂා 
වදහ න්න  NBRO එ අනුභළ පඹ සදන්සන් නළවළ රීඹරහ තභයි  
රහසේය ඹ සල් මම්තුභහ භහ දළනුත් සශේ.  එභ නිහ ඒ අඹ   
ඉඩම් රඵහ දීසම් ළඩ හිගයසශ ඩිනම් ශ යුතු නහ.   රු 
නිසඹෝඟය අභහතයතුභනි, ඔවුන්  ඉඩම් රඵහ සදන ළඩ හිගයසශ 
කයම්බ යන්සන් දහද?  

 
ගවා අනුරළධ ජයරත්න මශතළ  
(ரண்புறகு அதர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු භන්ත්රීතුභහ රලසන සදෂා භතු 
ශහ. එෂා තභයි න්දි සවීම් හිගයඵ. අහි ඒ වහ සඵොසවොභ 

ඳළවළදිලි තීන්දුෂා ත්තහ. ඒ වහ ළිමනට් අනුභළ පඹ  රළිමරහ 

 පසඵනහ. න්දි  රඵහ ළනීභ වහ නළත හයඹෂා  appeal  

යන්න පුළුන් රභසේදඹෂා වඳුන්හ දුන්නහ. ඒ නිහ නළත 
හයඹෂා ඒ න්දි සවීභ ළඩි යන්න පුළුන්භ  පසඵනහ.   

සදන හයණඹ ඉඩම් රඵහදීභ හිගයඵයි. ඒ වහ දළන  

වඳුනහත් ඉඩභ වළිටඹ  සරේේ තුඹහඹ  පසඵනහ.    රු 

භන්ත්රීතුභහ ිතුළු අඳ යලඹලු සදනහ එෂා ඳළ ප හ්චඞහදී  

තභයි එභ ඉඩභ අත්ඳත් ය ළනීභ  තීයණඹ සශේ. එභ අත්ඳත් 

ය ළනීභ වහ න ක්රිඹහලිඹ සම් නසො  යලදුසමින් 

 පසඵනහ.  වළඵළයි, යලඹලුභ ඳවුල් ම වහ එභ ඉඩභ රභහණත් 

නළවළ.  ඳශමුසන්භ අතයලයභ ඩුඩහඹම්ර  එභ ඉඩභ රඵහ 

දීරහ ඉන් අනතුරු සදන විල් මඳ ඉඩභ  ඹන්න අහි 

ඵරහසඳොසයොත්තු නහ.  
 
 

ගවා රමින්ද වි ප්ේසිරි මශතළ 
(ரண்புறகு ெறந் றஶஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු නිසඹෝඟය අභහතයතුභහ ඳළවළදිලි 
යන හයණඹ ම්ඵන්ධසඹන් භභත් එගයි.  රු  නිසඹෝඟය 

අභහතයතුභනි, නමුත් එභ ඉඩභ රඵහ සදන්සන් නළවළ රීඹන 
හයණඹ තු භහභ රහල යරහ  පසඵනහ. ඔඵතුභහ ඒ ළන 
සොඹහ ඵරන්න. 

රු ථහනහඹතුභනි, භසේ සදන අතුරු රලසනඹ සභඹයි.  

රු අභහතයතුභනි, සභභ යනඹ කයම්බ න්සන් 2014.12.24 

දින. ඒ අමදඩුසඩ්භ ග්රහභ නිරධහරි මින්. ඊශග   ල්ල් මඔඹ, 

ඵළේසේඅයහ රීඹන ම්භහන ඳසුයසන  අහනසේ අසප් 

තන් පරිඹ, ිමඳුණු ළ භ  එනහ. දළන් ඒ රසේලර ත් න්දි 

තෂාසේරු යසන ඹනහ. සම් සනසො  වහඳත්මු ග්රහභ 

නිරධහරි සම් සල් ම ඉරිතළලීම් ව නහඹඹහම් හර්තහ නහ. 

රු අභහතයතුභනි, ඳරිය ියීම් හර්තහෂා ත් ඵ රීඹනහ. 

එසේ ඳරිය ියීම් හර්තහ  ත්තහ නම් සභසේ යලදුන්සන් 

සොසවොභද රීඹන හයණඹ භභ ඔඵතුභහසන් අවනහ. සභොද, 

සම් තත්ත්ඹ එන්න එන්නභ ළඩි සනහ. රු නිසඹෝඟය 

ිභ පතුභනි, සම් යහඳෘ පඹ ය ළඩෂා නළවළ.  සභොද, සම් 

විධිඹ  න්දි සනසො  ය   සභටා ර පරහබඹෂා නළ ප සේවි.   

 
ගවා අනුරළධ ජයරත්න මශතළ  
(ரண்புறகு அதர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු භන්ත්රීතුභහ සඹොමු යන හයණඹ 
වරි. එභ හයණඹ  අහිත් එගයි. සභොද, ඳහරිරි ියීම් 
හර්තහ අයසන  යුතු යසන ඹනසො  උභහ ඔඹ 

යහඳෘ පඹ සවේතුසන් ටාතපු නළ ප රලසන රීටාඳඹ  මුහුණ 
සදන්න යලදුවුණහ . වළඵළයි,  සම් නසො  අහි ම්ජාර්ණ 
යහඳෘ පසඹන් යලඹඹ  76ෂා  අන් ය  පසඵනහ. ඒ රීඹන්සන් 

රුහිඹල් ම ිමලිඹන 76 යහඳෘ පසඹන් යඟඹ සම්නසො  ිමලිඹන 
55  කන්න මුදරෂා විඹදම් දයරහ ඉයයි. ත රීසරෝමී ය 
6.1 රභහණඹෂා ඹනතුරු තභයි සම් රලසනඹ ඳළන නඟින්සන්. 
ම්ජාර්ණසඹන් උභ seal ශහ  ඳසු නළත ඳහරිරි ලසඹන් 

සවෝ ඟනතහ  සවෝ රීයලදු ළ ලු  මුහුණ සදන්න යලේධ 
න්සන් නළවළ. ඉ පන්,  යඟඹ දළන භත් රුහිඹල් ම ිමලිඹන 55ෂා  
විඹදම් දයහ  පසඵන සම් යහඳෘ පඹ කහි  සනඹන්න අඳ  

පුළුන්භෂා නළවළ. අසප් භන්ත්රීතුභහ ිතුළු සේලඳහරන 
අධිහරිසේ යලඹලු සදනහසේ ඉල් මලීභ අනු  අභතය මුදල් ම විලහර 
රභහණඹෂා අහි සන් ශහ, ඹම් ඹම් ළ ලුර  මුහුණ සදන්න  

යලදුවුණු ඩුඩහඹම්ර  වන ළරසීභ වහ.  ඒ හසේභ  අසප් 
අ පරු ඟනහධිඳ පතුභහසේ උඳසදස අනු විසලේ හර්ඹහධන 
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————————— 
*  පුවහතකළප්ේ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඵරහඹෂාද ඒ සනුසන් හිටාුවහ  පසඵනහ. ඒ ඵරහඹ ්රිවිධ 

වමුදහ ිතුළු යලඹලු සදනහ ිතුශත් යපු හර්ඹහධන ඵරහඹෂා 
නහ. එභ ඩුඩහඹම් වයවහත් ඒ ඟනතහ   ළඩි ළඩිසඹන් උදවු 
යන්න අහි  යුතු යනහ.  

 
ගවා රමින්ද වි ප්ේසිරි මශතළ 
(ரண்புறகு ெறந் றஶஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ථහනහඹතුභනි, සම් උභහ ඔඹ රලසනඹත් ඳසුගිඹ 
කඩුඩු හරසේ තභයි යලේධ සන්සන්. වුරුවරි යපු සදඹ 
ඳේ සන්න යලේධසරහ  පසඵනහ. විසලේසඹන්භ ඒ ඳේ 
සන්න යලේධසරහ  පසඵන්සන් භ . සභොද, භභ ඵඩුඩහයසර 
කනසේ යලිටන නිහ.  

සම්හ  භළදිවත් ව භළ ප ිභ පරු  ඉන්නහ. නමුත්, ඒ රීයල 
සසනෂා අද එන්සන් නළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, සභසවභ 
ගිසඹොත් ඵඩුඩහයසර රසේලඹ නළ ප සයි රීඹරහ භභ ටාතනහ. 
සුන්දය ඵඩුඩහයසර නළ පනහ රීඹන හයණඹ  හසේභ ත 
සනොසඵෝ දිනරීන් ඵඩුඩහයසර රසේලඹ ගිරහ ඵළවළරහ 
විනහලබහඹ  ඳත්සේවි.  

භසේ තුන්න අතුරු රලසනඹ සභඹයි, රු ථහනහඹතුභනි. 
සොවීන් වහ ිත්ත භ න්දි සේහ. භහ නිසඹෝඟනඹ යන 
කනසේ විලහර රභහණඹෂා ඉන්සන් සොවීන්. ඔවුන් ඒ නසො   
හ  පුදණු හන් ව එභ ිමම් රභහණඹ හිගයඵ රහ ඵරහ 
තභයි එභ න්දි සවීභ සශේ.   ෘත් පඹෂා වළිටඹ  ඔවුන්  භහයල 
කදහඹභෂා රළුදසඩු  සොවිතළන තුගයනුයි. දළන් ඔවුන්  භහයල 
කදහඹභෂා රළසඵන්සන් නළවළ. සම් යහඳෘ පඹ කදහඹම් උත්ඳහදන 
යහඳෘ පඹෂා. සම් යහඳෘ පඹ ක්රිඹ ක්රිඹහත්භ වුණහ  ඳසසේ සම් 
යහඳෘ පසඹන් රළසඵන රහබඹ තුගයන් සම් අ සොවීන් , ඒ 
හසේභ අසනකුත් සොවීන්  භහයල න්දි රඵහ දීභ   යුතු 
රීරීසම් ඹම් වළරීඹහෂා ඔඵතුභන්රහ   පසඵනහද?  

 
ගවා අනුරළධ ජයරත්න මශතළ  
(ரண்புறகு அதர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

රු ථහනහඹතුභනි, ිත්ත භ අසඳන් ඉල් මලීම් යපු යලඹලු 

ඩුඩහඹම්ර  අහි විිටන් වි   න්දි රඵහ සදන්න  යුතු ශහ. 
ඒසදි කුඩහ සත් තු ටාමිඹන් ිතුශත් යරහ  පුදසඩු නළවළ. 
නමුත්, ඳසු ගිඹ දිනර  පුදණු හ්චඞහසේ දී කුඩහ සත් තු 

ටාමිඹන් ත් න්දි රඵහ සදන්න රීඹරහ ඔඵතුභන්රහ ඉල් මලීභෂා 
ශහ. ඒ සරහසේ කුඩහ සත් තු ටාමිඹන්  න්දි රඵහ දීභත් අහි 
ළිමනට් ඳ්රිහෂා භඟින්භ අනුභත ශහ. ඒ හසේභ  කඳදහ යලදු 

වුණු ඵ    වන් ශ යලඹලු සදනහ  ෘෂිර්භ අධයෂා වයවහ 
න්දි රඵහ දීභ  යඟඹ වළිටඹ  අහි  යුතු ශහ. ඒ අනු සභභ 
යහඳෘ පඹ ක්රිඹහත්භ වීසම් අහනඹත් එෂා එටා ර පරහබ 

සඵොසවොභ ඳළවළදිලි ඒ ඟනතහ  රළසඵනහ. ඒ හිගයඵ 
තර්ඹෂා නළවළ. වළඵළයි, ඊ  අභතය එභ ඳවුල් ම නගහ යලුවවීභ 
වහ උභහ ඔඹ යහඳෘ පඹ භඟින් ළඩ හිගයසශෂා අහි ක්රිඹහත්භ 

ය සන ඹනහ. ඒ  අලය ර පඳහදනත් සම් නසො  සන් 
යරහ  පසඵනහ. 

 
 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන අා 6 - 1164/'16 - (1), රු ඩේරස සේහනන්දහ 
භවතහ.  

 
 

ගවා ඩග්වහ ප්ද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்புறகு டக்பஸ் ஶரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I ask the Question.   

ගවා ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ (බන්ධනළගළර 
රතිවංවහකරණ  පුනවාත්ථළඳන  නෆලත ඳදිංික කිීමම ශළ 

හින්දු ආගමික ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு டி.ம். சுரறரன் - ெறஷநச்ெரஷனகள் 

பொெலஷப்பு, புணர்ரழ்பறப்பு, லள்குடிஶற்நம் ற்பொம் 

இந்து அலுல்கள் அஷச்ெர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 

I got this only this morning, Sir. So, I need some time 
to answer this Question.  

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay.  
 
රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිප්යෝග කරන දී. 
றணரஷ ற்வநரபை றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන අා 7 - 1168/'16-(2), රු භටාන්දහනන්ද අලුත්භසේ 
භවතහ. 

 
ගවා මහින්දළනන්ද අලුත්ගමප්ග් මශතළ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அலுத்கஶக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ රලසනඹ අවනහ. 

 
ගවා ගයන්ත කවාණළතික මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ර්භහන්ත වහ හණිඟ  යුතු 

අභහතයතුභහ සනුසන් භහ එභ රලසනඹ  හිගයතුය දීභ වහ  ප 
සද හරඹෂා ඉල් මරහ යලිටනහ. 

 
රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිප්යෝග කරන දී. 
றணரஷ ற்வநரபை றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

 

සීමළනිර්ණය ප්කොමිවප්ේ නිර්ප්ද්: විවහතර 
ல்ஷன றர் ஆஷக்குளறன் றப்புஷகள் : 

றதம் 
RECOMMENDATIONS OF DELIMITATION COMMISSION: 

DETAILS 

1218/’16 

9. ගවා ඩවහ අශප්ප්ඳවාම මශතළ 
(ரண்புறகு டனஸ் அயப்வதபை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහතයතුභහසන් ිස රලසනඹ - 

(3) : 

(අ) (i) ඳශහත් ඳහරන කඹතන විසුරුහ වළය භළ පයණ 
සනොඳත්හ ත ි ප හරඹ ය 1½ ඉෂාභහ 
ි ප ඵ හිගයන්සන්ද; 

 (ii) න ඳශහත් ඳහරන භළ පයණ ඳනත රහය, ඳසු 
ගිඹ යඟඹ වියලන් සීභහ නිර්ණඹ සොමිභ ඳත් 
යනු රළබූ දිනඹ; සොමිසම් හරඹ අන් ව 
දිනඹ ව එභ සොමිසම් නිර්සේල රහ 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

ඵළලීසභන් අනතුරු න සීභහ නිර්ණඹ ටාත 
සොට් හ ළට් යනු රඵන දිනඹ; සන් සන් 
ලසඹන් සර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ සභභ බහ  දන්න්සන්ද? 

(ක) (i) ත්භන් යඟඹ වියලන් සීභහ නිර්ණඹ සොමිභ ඳත් 
යනු රළබූ දිනඹ සර්ද; 

 (ii) ඔවුන් සත රළබී  පබූ ාසලෝධන ායහ 
සොඳභණද; 

 (iii) අදහශ ාසලෝධන ඉදිරිඳත් ශ දිනඹන්, 
පුේරඹන් වහ කඹතන සර්ද; 

 (iv) නිළයදි නිර්ණඹ ශ ඵ  හිගයත් ාසලෝධන 
සනොභළ ප ඳශහත් ඳහරන කඹතන ායහ 
සොඳභණද; 

 (v) ඉවත (iv) ටා වන් ඳශහත් ඳහරන කඹතනර 
නම් සර්ද; 

 (vi)  එභ ඳශහත් ඳහරන ඵර රසේල වහ භළ පයණ 
ඳළළත්වීභ   යුතු යන්සන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ සභභ බහ  දන්න්සන්ද? 

( )ි සනො එසේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
ரகர ெஷதகள் ற்பொம் உள்ளூரட்ெற அஷச்ெஷக் 

ஶகட்ட றணர:  

( அ) (i) உள்ளூரட்ெற ெஷதகள் கஷனக்கப்தட்டு 

ஶர்ல்கள் டத்ப்தடரது கடந்துள்ப கரனம் 1½ 

ஆண்டுகஷபத் ரண்டிபெள்பவன்தஷ அர் 

ற்பொக்வகரள்கறநரர ன்தஷபெம்;  

 (ii) புற உள்ளூரட்ெற ெஷத ஶர்ல்கள் ெட்டத்றன் 

தறகரம், கடந் அெரங்கத்றணரல் ல்ஷன 

றர் ஆஷக்குள றறக்கப்தட்ட றகற; 

ஆஷக்குளறன் கரனம் படிஷடந் றகற 

ற்பொம் ஶற்தடி ஆஷக்குளறன் 

றப்புஷகள் ஆரப்தட்டன் தறன்ணர் புற 

ல்ஷன றர்த்துடன்கூடி வரகுறகள் 

ர்த்ரணறறல் தறகடணப்தடுத்ப்தட்ட றகற 

ணறத்ணறரக ரஷவன்தஷபெம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ற்ஶதரஷ அெரங்கத்றணரல் றறக்கப்தட்ட 

ல்ஷன றர் ெஷத றறக்கப்தட்ட றகற 

ரவன்தஷபெம்;  

 (ii) அர்களுக்கு கறஷடத்றபைந் றபைத்ங்கபறன் 

ண்றக்ஷக ரவன்தஷபெம்;  

 (iii) குநறத் றபைத்ங்கஷப ெர்ப்தறத் றகறகள், 

ஆட்கள் ற்பொம் றபொணங்கள் ரஷவன் 

தஷபெம்;  

 (iv) ெரறரக றர்றக்கப்தட்டரக ற்பொக்வகரள்பப் 

தட்ட, றபைத்ங்கள் அற்ந உள்ளூரட்ெற 

ெஷதகபறன் ண்றக்ஷக ரவன்தஷபெம்; 

 (v) ஶஶன (i v )  இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

உள்ளூரட்ெற றபொணங்கபறன் வதர்கள் 

ரஷவன்தஷபெம்;  

 (vi) ஶற்தடி உள்ளூரட்ெற ஆளுஷகப் தறஶெங் 

களுக்கரண ஶர்ல்கஷப டத் டடிக்ஷக 

டுப்தரர ன்தஷபெம்; 

 அர் இச்ெஷதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he admits that the time lapsed 

without holding local government elections 

from the dissolution of the Local 

Authorities up to now has exceeded 1 ½ 

years; and 

 (ii) the date on which the previous Government 

appointed the Delimitation Commission 

according to the new Local Government 

Elections Act, the date on which the time 

allotted to the Commission expired and the 

date on which the divisions as demarcated 

after considering the Commission’s 

recommendations were gazetted? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the date on which the Delimitation 

Commission was appointed by the present 

Government;  

 (ii) the number of amendments received by 
them;  

 (iii) the dates on which the amendments 

concerned were received, and the persons 

and the institutions who presented the 
amendments; 

 (iv) the number of local authorities which have 

been accepted to have been delimited 

correctly and on which there are no 
amendments;  

 (v) the names of the local authorities referred to 

in (iv) above; and  

 (vi)  whether arrangements would be made to 
hold elections for local authority areas 

concerned?  

(c) If not, why?  

 
ගවා සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு ஷதெர் பஸ்தர - ரகர ெஷதகள் ற்பொம் 

உள்ளூரட்ெற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹ  හිගයතුය සභසේයි.  

(අ)  (i)  නළත.  

  රීයලදු ඳශහත් ඳහරන කඹතනඹෂා විසුරුහ වළය 
සනොභළ ප අතය යලදු ිත්සත් නිර හරඹ අන් 
වීභරී. 
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2017 අසරේල් ම 04  

  නිර හරඹ අන් වීභ සවේතුසන් උතුරු ඳශහසත් 
වුනිඹහ නය බහසේ භළ පයණඹ සනොඳත්හ 
අවුරුදු 3 1/2ෂා ඳභණ ත ි ප අතය, ඹහඳනඹ 
භව නය බහසේ භළ පයණඹ  සනොඳත්හ 
අවුරුදු 2 1/2ෂා ඳභණද, නළ සගනටාය ඳශහසත් 
ඳශහත් ඳහරන කඹතන 09 භළ පයණඹ 
සනොඳත්හ අවුරුදු 4ෂාද ත වී ි ත.  

      (ii)   ඳශහත් ඳහරන කඹතන ඞන්ද විභසීම් කඥහ ඳනත 
රහය ඳශහත් ඳහරන කඹතන සීභහ නිර්ණඹ 
සොමිභෂා ඳත් ය නළත. ඳත් ය ිත්සත් 
ඳශහත් ඳහරන කඹතන සොට් හ සීභහ නිර්ණඹ 
රීරීසම් ඟහ ප මිුවරී.  

  එීප ඳශහත් ඳහරන කඹතන සොට් හ සීභහ 
නිර්ණඹ රීරීසම් ඟහ ප මිුව 2012.12.07 දින 
ඳත් යන රද අතය, එටා නිර හරඹ රින් ය 
අසථහ රීටාඳඹදී දීර්ක ය ිත. එභ මිුවසේ 
නිර හරඹ 2015.05.31 දිසනන් අන් වී ිත. 
එීප මිුව නිර්සේල භත අ පරු ඟනහධිඳ පතුභහ 
වියලන් 2015.08.21 දින ඳශහත් ඳහරන කඹතන 
සොට් හ සීභහ නිර්ණඹ ටාත ළට් නිසේදනඹ 
ඳශ ය ි ත.  

(ක)   (i)  ත්භන් යඟඹ වියලන් සීභහ නිර්ණඹ සොමිභෂා 
ඳත් ය නළත. ඳත් යන රේසේ ඳශහත් බහ වහ 
ඳශහත් ඳහරන අභහතයයඹහ සත රළබී  පබූ 
අභිඹහඝනහ රහ ඵරමින් සොට් හ සීභහ 
 භහයිම් සනස රීරීභ අලය න්සන් නම් ඒ 
වහ ඳශහත් ඳහරන කඹතන ඞන්ද විභසීම් කඥහ 
ඳනසත් 3ඈ න් පඹ ඹ සත් ඳත් යන රද 
මිුවරී.  

        (ii)   ඔවුන් සත ඉදිරිඳත් වී  පබූ ාසලෝධන සඹෝඟනහ 
ායහ 1,036රී. 

        (iii)   ිමුණුභ 01ටා විසතය දෂාහ ි ත.  

        (iv)   ාසලෝධන සනොභළ ප ඳශහත් ඳහරන කඹතන 
ායහ 133රී.  

      (v)   ිමුණුභ 02ටා විසතය දෂාහ ි ත.  

        (vi)   භළ පයණඹ ඳළළත්වීභ භළ පයණ සොමින් 
බහ තු හර්ඹ බහයඹරී.  

( )ි  අදහශ සනොසේ.  

ිමුණුම් වභළගත* යමි.  
 

ගවා ඩවහ අශප්ප්ඳවාම මශතළ 
(ரண்புறகு டனஸ் அயப்வதபை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳළවළදිලි හිගයතුයෂා රඵහදීභ ම්ඵන්ධ 
රු අභහතයතුභහ  භහ සතු පන්ත සනහ. 

රු ිභ පතුභනි, භළ පයණඹ ඳළළත්වීභ  භළ පයණ 

සොමිභ  අදහශ හයණඹෂා රීඹහ ඔඵතුභහ දළන් රීේහ. එදහ 
භළ පයණ සොමිභ වියලන් ඳෂා නහඹඹන් ළන රද 
රැසවීසම්දී ඔඵතුභහ එනතුරු ඵරහ යලිටඹහ. කුභෂා සවෝ සඳෞේලි 

සවේතුෂා  නිහ ඔඵතුභහ එඹ  වබහගි  සනොවුණහ න්න  ි ප. 
වළභ සේලඳහරන ඳෂාඹභ නිසඹෝජිතඹන් එදහ එභ රැසවීභ  
වබහගි වුණහ. එටාදී සොමිසම් බහඳ පතුභහ ඉතහ ඳළවළදිලි අඳ  

හයණහ ීපඳඹෂා ළන රීේහ. රු ිභ පතුභනි, සීභහ නිර්ණඹ 

භහසරෝඝන මිුවසේ ඔඵතුභහ වියලන් අත්න් යනු රළබූ ළට් 

නිසේදනඹ තභ මුද්රණඹ ය නළවළ. එඹ සබ් අඩවිසේ  පසඵන 
ඵ ඳභණභයි වන් වී  පසඵන්සන්.  ඒ නිහ එභ ළට් 
නිසේදනඹ නිකුත් සන්න ඕනෆ. ඒ ඳශමුළනි හයණඹයි.  

සදළනි හයණඹ සම්යි. රු ිභ පතුභනි, ාසථහඳනඹ 

යනු රළබූ ළට් නිසේදනඹ ඔඵතුභහසේ ඳළත්සතන් නිකුත් 
සන්න ඕනෆ. එඹ යලේධ සරහ නළවළ.  

තුන්සනි හයණඹ තභයි ඊ  අදහශ ාසලෝධන. භළ පයණ 

සොමිභ වියලන් ාසලෝධන 52ෂා ඉදිරිඳත් යරහ  පසඵනහ. ඊ  
අදහශ මලි හයණහෂා න ළිමනට් ඳ්රිහෂා ඉදිරිඳත් 
රීරීභෂාත් යලේධ සරහ නළවළ. එභ නිහ ඒ යලඹලු  යුතු 

ම්ජාර්ණ සනම් භළ පයණ සොමිභ  භළ පයණ 
ඳළළත්වීසම් ඵරඹ සනොරළසඵන ඵ සොමිසම් බහඳ පතුභහ 
ඉතහභ ීපසභන් යලඹලුභ ඳෂාර  දළනුම් දුන්නහ. දළන් ඔඵතුභහ 

අද ඳහර්ලිසම්න්තුසේදී රීඹනහ, ඒ භසේ අසත් සනොසයි 
 පසඵන්සන් සොමිභ අසත් රීඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි, 
එතසො  සභොෂාද සභතළනින් අහි හිගයත යුත්සත්? 

 
ගවා සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு ஷதெர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භභ  Government Printer  බහයදීරහ  පසඵනහ ළට් එ 

ඳශ යන්න . යලඹලුභ ලිහි සල් මන බහයදීරහ අසප් ර්තය 
වරිඹහහය ඉස  ය  පසඵනහ.  

 
ගවා ඩවහ අශප්ප්ඳවාම මශතළ 
(ரண்புறகு டனஸ் அயப்வதபை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔඵතුභහ හිගයන්නහද, සම් සභොසවොත න සතෂා අදහශ ළට් 

නිසේදනඹ නිකුත් සරහ නළවළ රීඹරහ.  

 
ගවා සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு ஷதெர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

අහි බහයදීරහ  පසඵනහ. භසේ උත්තයඹ සභඹයි. I have 
tendered it to the Government Printer for publication. That is 

the - [Interruption.]  If you say so, we will expedite the 
process. That is the answer for the first Supplementary 
Question.  The answer for the second Supplementary 

Question you raised with regard to "Sansthapanaya," is this.  
I had to seek certain clarifications in view of the Local 
Authorities Elections (Amendment) Act, No. 1 of 2016.  I 

wrote to the Attorney-General and got that clarification. 
Thereby, by next week, ාසථහඳනඹ ීපරීසම් ීපභ භභ බහය 
න්නහ. 

 

ගවා ඩවහ අශප්ප්ඳවාම මශතළ 
(ரண்புறகு டனஸ் அயப்வதபை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ිභ පතුභහ සම් ඳහර්ලිසම්න්තු භ රීේහ, - ඔඵතුභහ 

ව ප සරහ  පසඵනහ - භහසරෝඝන මිුව හර්තහ ළට් 

ය  පඹෂා ිතුශත ාසථහඳනඹ රීරීසම් ළට් නිසේදනඹ 

නිකුත් යනහ රීඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි, "ාසථහඳනඹ 

රීරීභ" රීඹරහ රීඹන්සන් ඒ ඒ ඳශහත් ඳහරන කඹතනඹ තු 

භියින් ායහ, -හන්තහ නිසඹෝඟනඹ යලඹඹ  25ෂා, 

භහනුඳහ ප නිසඹෝඟනඹ සනස සන්න  පුළුන් රීඹරහ 

රීඹන- අහන ලසඹන් එ ඳශහත් ඳහරන කඹතනඹෂා වහ ව 

භියින්සේ ායහ සොඳභණද රීඹරහ රීඹන එ. 
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————————— 
*  පුවහතකළප්ේ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිසම්න්තු 

රු ිභ පතුභනි, හභහනය සඳශ ණිතඹ භත් දරුසකු  
ඳරිණඹෂා අත  දුන්සනොත් ඳළඹ සද තුනරීන් යන්න  
පුළුන් ළඩෂා සභතළන  පසඵන්සන්. භභ සම් ඔඵතුභහ  අසෞය 
යනහ සනොසයි. රු ිභ පතුභනි, ාසථහඳනඹ රීරීසම් ළට් 
නිසේදනඹ එතයම් දීර්ක හරඹෂා රභහද යන්න  රීයලභ සවේතුෂා 
නළවළ. ඔඵතුභහ සම් ඳහර්ලිසම්න්තු  දීපු සඳොසයොන්දු තභයි 
 පඹරීන් ළට් යන ඵ. 

 

ගවා සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு ஷதெர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රු භන්ත්රීතුභහ, නී ප රලසනඹෂා  පුදණහ. හන්තහ නිසඹෝඟනඹ 
යලඹඹ  25 දෂාහ ළඩි රීරීභ  තීයණඹ රීරීභ සවේතුසො සන 
2016 අා 1 දයන ඳශහත් ඳහරන කඹතන ඞන්ද විභසීම් 
(ාසලෝධන) ඳනත   ාසලෝධනඹෂා ි ප ශ යුතුද, නළේද රීඹන 
එ ළන රලසනඹෂා භතු සරහ ඒ ම්ඵන්ධසඹන් භභ 
නී පඳ පතුභහ  ලිේහ. ේබහසඹන් නීතයනුූලර තභයි භසේ 
ීපම් ශ යුත්සත්. නී පඳ පතුභහ රීේහ ාසථහඳන  යුතු 
රීරීභ  ඵහධහෂා නළවළයි රීඹරහ.  

දළන් භ  සේ නී ප නිරධහරිතුභහ රීේහ ළට් එසෂා ඹම් 
සො ෂා ඳශ ය  පසඵනහඹ රීඹරහ.  

 

ගවා ඩවහ අශප්ප්ඳවාම මශතළ 
(ரண்புறகு டனஸ் அயப்வதபை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma)  
සො ෂා? 
 

ගවා සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு ஷதெர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔේ, සො ෂා. අහි බහය දීරහ එඹ නියලඹහහය ය  පසඵනහ.  
 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ිභ පතුභනි, ඔඵතුභහ දළන් දින සීභහෂා ි ප රීේහ 
සන්. ඒ සම්  පසේ යන්න පුළුන්ද? 

 

ගවා සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு ஷதெர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රු ථහනහඹතුභනි, දළන් භ  නී ප උඳසදස රළුදණහ. 
පුළුන් තයම් ඉෂාභන , රඵන  පඹ සන සො   ාසථහඳනඹ 
යන්න භභ   යුතු යන්නම්. 

 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඩරස අරවප්සඳරුභ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඒසන් 
ෆල්භ  ඳත් සනහද? 

 

ගවා ඩවහ අශප්ප්ඳවාම මශතළ 
(ரண்புறகு டனஸ் அயப்வதபை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ රීඹන- 
 

ගවා සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு ஷதெர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

එදහ භභ ඳහර්ලිසම්න්තු  රීේසේ ඒ  යුත්ත යන්නම් 
රීඹරහයි. වළඵළයි, නී ප රලසන භතු සන සො  භ  තනි තීන්දු 

න්න ඵළවළ, රු ථහනහඹතුභනි.  

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ රීඹන්සන් අනිහර්ඹසඹන්භ රඵන  පසේ අහන 
යනහඹ රීඹරහ. 

 

ගවා සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு ஷதெர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ාසථහඳනඹ රීරීසම්  යුතු භභ රඵන  පසේ අහන 

යනහ.  

 

ගවා ඩවහ අශප්ප්ඳවාම මශතළ 
(ரண்புறகு டனஸ் அயப்வதபை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔඵතුභහ සඳොසයොන්දු වුසඩු  පඹෂා ිතුශත අහන 

යනහඹ රීඹරහයි. සභොද දන්නහද, එතුභහ - 

 
ගවා සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு ஷதெர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රු ඩරස අරවප්සඳරුභ භන්ත්රීතුභනි, සම් සේලඳහරන 
සේදිහෂා ය න්න එඳහ. භ  සම් භළ පයණඹ රභහද රීරීභ   
රීයලභ වුභනහෂා නළවළ.  

 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ළන විහදඹෂා යන්න අලය නළවළ.  

 

ගවා සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு ஷதெர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

භවය උදවිඹ සම් සේලඳහරන සේදිහෂා යමින් 
යගඳහනහ.  

 
ගවා ඩවහ අශප්ප්ඳවාම මශතළ 
(ரண்புறகு டனஸ் அயப்வதபை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

සම් ඳහර්ලිසම්න්තුසේ- [ඵහධහ රීරීභෂා] නළවළ, නළවළ. ඔඵතුභහ 

ළරැදි තළන  එන්න එඳහ. භභ  ඔඵතුභහ සඳෞේලි ටාය යන්න 
වදනහ සනොසයි. සම් ඵයඳතශ රලසනඹෂා. එසවභ රලසනඹෂා 
අවන සො  සේලඳහරන සේදිහෂා යන්න වදනහ රීඹනහ 

නම්- 
 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රඵන  පසේ සදනහ රීඹරහ, රු ිභ පතුභහ රීේහ.  

 
ගවා ඩවහ අශප්ප්ඳවාම මශතළ 
(ரண்புறகு டனஸ் அயப்வதபை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔේ, ඒ  සතු පන්ත සනහ. භභ එතුභහ  ඒ රීේසේ, 
 පඹරීන් නිකුත් යනහඹ  රීඹරහ එතුභහ ඊ  සඳය දුන්න 

සඳොසයොන්දු හසේ සනොසේහ රීඹන රහර්ථනහසනුයි.  

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සවොයි, අහි එසවභ යමු.  
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ගවා සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு ஷதெர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රු ථහනහඹතුභනි, භ  උත්තය සදන්න අය සදන්න. 
ලින් සභතුභහ භසන් සම් රලසනඹ ිහුහ. භසේ නී ප නිරධහරි 
රීේහ සම් ම්ඵන්ධසඹන් - 

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ ඒ ඳළවළදිලි ශහ.  

 
ගවා සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு ஷதெர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඳළවළදිලි ශහ  ඳසසත් එතුභහ ඒ රලසනඹ අවනහ. තත් 
භළ පයණ සොමින් බහත් එෂා- 

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි, තුන්ළනි අතුරු රලසනඹ අවන්න.  

 
ගවා ඩවහ අශප්ප්ඳවාම මශතළ 
(ரண்புறகு டனஸ் அயப்வதபை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි, භසේ අහන අතුරු රලසනඹ සභඹයි. 

සම් ාසථහඳනඹ රීරීසම් ළට් නිසේදනඹ නිකුත් වුණත් 

භළ පයණ සොමිභ ාසලෝධන 52ෂා ඉදිරිඳත් ය  පසඵනහ. 

ඒහ අතය ඞන්ද ණන් රීරීභ  අදහශ  ඉතහභත්භ රහසඹෝගි 

සභන්භ, භයණීඹ ාසලෝධනත්  පසඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි, 

අඩු ණසන් ඒ ාසථහඳනඹ රීරීසම් ළට් නිසේදනඹ නිකුත් 

වීභ  සඳය  ළිමනට් භඩුඩරසේ අනුභළ පඹ වහ සම් ාසලෝධන 

ඉදිරිඳත් යන්න රු ිභ පතුභහ  අසථහ  පසඵනහ. ඳශමුළනි 

ළට් නිසේදනඹ නිකුත් සනම් ඉන්නහ, සදළනි එ නිකුත් 

යන්න. සදළනි එ නිකුත් සනම් ඉන්නහ, සම් ාසලෝධන 

හිගයඵ ළිමනට් අනුභළ පඹ න්න. භභ ඔඵතුභහසන් ඉල් මරහ 

යලිටන්සන් රුණහයරහ ඒ හිගයඵ ළිමනට් ඳ්රිහ ළිමනට් 

භඩුඩරසේ අනුභළ පඹ වහ ඉදිරිඳත් යන සරයි.   

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සවොයි, රු ිභ පතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ යනහ සන්ද? 

 
ගවා සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு ஷதெர் பஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගිඹ  පසේ තභයි භ  නී පඳ පතුභහසේ අයඹ රළුදසඩු. 

නී පඳ පතුභහ  සුවම්ඳත සඹොමු ශහ. භභ ළිමනට් භඩුඩරසේ 
අනුභළ පඹ න්නම්. සම් රභහද රීරීභ  භ  රීයලභ වුභනහෂා 
නළවළ.  

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සවොයි, සඵොසවොභ සතු පයි. රලසන අා 10. 

ධීලර ලරළයන් වංලර්ධනය : ප් න්ඩර් ඳටිඳළටිය 
லன்தறடித் துஷநபகங்கள் அதறறபைத்ற : ஶகள்ற 

ஷடபஷந 
DEVELOPMENT OF FISHERIES HARBOURS: TENDER 

PROCEDURE  

  1382/’16 

1ව.ගවා බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ධීය වහ ඟරඟ ම්ඳත් ාර්ධන අභහතයතුභහසන් ිස 
රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) 2016 අඹ ළඹ සඹෝඟනහ අා 148 අනු, වරහත, 
මිරිස, ල් මමුසඩු, ළල් මළිටතුසර්, සයයිනර් 
ව පුයහණළල් මර ධීය යහඹන් 6ෂා ාර්ධනඹ 
රීරීභ වහ රුහිඹල් ම මිලිඹන 750 ෂා සන් ශ 
ඵ හිගයන්සන්ද; 

 (ii) ඉවත එෂා එෂා යහඹෂා ාර්ධනඹ රීරීභ 
ම්ඵන්ධ යහඳෘ ප වහ ස න්ඩර් ළවීභෂා යලදු 
යනු රළුදසේද; 

 (iii) එසේ නම්, ස න්ඩර් ඉදිරිඳත් ශ ව රඵහ ත් 
කඹතන සන් සන් ලසඹන්  සර්ද; 

 (iv) ඉවත යහඹන් 06 ාර්ධනඹ රීරීභ වහ, 
2016.12.31 දින දෂාහ භවහ බහඩුඩහහයඹ වියලන් 
ධීය වහ ඟරඟ ම්ඳත් ාර්ධන අභහතයහාලඹ  
රඵහ දුන් මුදර සොඳභණද; 

 (v) ර් 2017 දී ඉවත යහඹන් ාර්ධනඹ වහ 
රඵහ දිඹ වළරී මරය ර පඳහදනඹ සොඳභණද;  

 ඹන්න එතුභහ සභභ බහ  දන්න්සන්ද? 

(ක) සනො එසේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
கடற்வநரறல் ற்பொம் லக பபன அதறறபைத்ற 

அஷச்ெஷக்  ஶகட்ட றணர:  

( அ) (i) 2016 வுவெனவுத் றட்ட பன்வரறவு இனக்கம் 

148 இன்தடி, ெறனரதம், றரறஸ்ம, கல்பஷண, 

ல்வட்டித்துஷந, கரஷகர், புரவல்ன 

ஆகற 6 லன்தறடித் துஷநபகங்கஷப அதறறபைத்ற 

வெய்ற்கரக  750 றல்லின் பதரய் எதுக்கப் 

தட்டவன்தஷ ற்பொக்வகரள்ரர ன்தஷ 

பெம்; 

 (ii) ஶஶன எவ்வரபை துஷநபகத்ஷபெம் அதற 

றபைத்ற வெய்ற்கரண கபைத்றட்டங்களுக்கு 

ஶகள்றப்தத்றங்கள் ஶகரப்தட்டணர ன்த 

ஷபெம்; 

 (iii) ஆவணறல், ஶகள்றப்தத்றங்கஷபச் ெர்ப்தறத் 

ற்பொம் அற்ஷநப் வதற்பொக்வகரண்ட 

றபொணங்கள் வவ்ஶநரக ரஷ ன்த 

ஷபெம்; 

 (iv) ஶற்கூநற 6 துஷநபகங்கபறன் அதறறபைத்றக் 

கரக 2016.12.31  ஷ வதரதுத் றஷநஶெரற 

றணரல் கடற்வநரறல் அஷச்ெபைக்கு ங் 

கப்தட்ட தத்வரஷக வ்பவு ன்தஷபெம்; 

 (v) 2017ஆம் ஆண்டில் ஶற்கூநற துஷநபகங்கஷப 

அதறறபைத்ற வெய்ற்கரக ங்கக்கூடிரண 

றற ற்தரட்டின் அபவு வ்பவு ன்தஷபெம்; 

 அர் இச்ெஷதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that a sum of Rs.750 

million was allocated to develop six 

fisheries harbours, i.e. the fisheries harbours 

of Chilaw, Mirissa, Kalmunai, 

Valvetithurai, Karainagar and Puranawella 

from the Budget as per proposal number 

148 of the 2016 Budget; 

 (ii) whether tenders were called for the projects 

to develop each of the aforementioned 

harbours; 

 (iii) if so, separately the names of institutions 

which offered bids and the names of which 

were awarded the tenders; 

 (iv) the amount of money released to the 

Ministry of Fisheries and Aquatic 

Resources Development by the General 

Treasury by 31.12.2016 for the development 

of the aforesaid six harbours; and 

 (v) the extent of financial provisions that can be 

granted in the year 2017 for the 

development of the aforesaid harbours? 

(b) If not, why? 

 
ගවා මහින්ද අමරවීර මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වේඳත් 
වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு  யறந் அவீ - கடற்வநரறல் ற்பொம் லக 

பபன அதறறபைத்ற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹ  හිගයතුය සභසේයි. 

(අ) (i) හිගයනී. 

 (ii) ඔේ. ඉවත සඹෝඟනහසේ දළෂාසන යහඹන් 06 

අතුරින් පුයහණළල් මර ධීය යහඹ, මිරිස ධීය 

යහඹ, සයයිනර් සඵෝට්ුව ඹහරහාණසේ 

ඳවසුම් ාර්ධනඹ වහ වරහත ධීය යහසඹටා 

ඳවසුම් ාර්ධනඹ වහ ස න්ඩර් ළන රද 

අතය, ළල් මළිටතුයඹ ධීය නළාගුයම්ඳශ කශ්රිත 

ධීය ඹිටතර ඳවසුම් ාර්ධනඹ, කයලඹහනු 

ාර්ධන ඵළාකු (ADB) ණඹ කධහය ඹ සත් 

ක්රිඹහත්භ රීරීභ  නිඹමිත "උතුරු ඳශහත්  පයහය 

ධීය ාර්ධන යහඳෘ පඹ" භඟින් යලදු රීරීභ  

ළරසුම් ය ි  ප ඵළවින් ඒ වහ ස න්ඩර් ළහ 

සනොභළත. 

   ල් මමුසඩු සයශ තීයඹ සභෝම් හරරදී 

ඳ පන මුහුදු යශ සනසවීම් භත ඉතහ ාසේදී මුහුදු 

තීයඹෂා න ඵළවින්, එභ යහඹ ඉදිරීරීභ ඉතහ 

ළඹුරු අධයනඹරීන් ඳසු යලදු ශ යුතු න 

ඵළවින් ද ල් මමුසඩු ධීය යහසඹටා ඉදිරීරීම් 

 යුතු කයම්බ සනොයන රදී. 

  ඉවත සඹෝජිත ල් මමුසඩු කන්නසේ හිටාිට 

ඔළුවිල් ම යහඹ කශ්රිත භතුවී ි ප ඳහරිරි ළ ලු 

සවේතුසන් එභ යහඹ හිගයඵ අධයනඹෂා යලදු රීරීභ 

සම් න වි  යලදු සමින් ඳතී. දළන  ශ්රී රාහ 

යහඹ අධිහරිඹ භඟින් එටා අධයන  යුතු යලදු 

සසයන අතය, එටා ර පපර රළුදණු ඳසු එභ 

අධයඹනසේ ර පපර භත ඳදනම් ල් මමුසඩු ධීය 

යහසේ ඉදිරීරීභ සවෝ සනොරීරීභ හිගයඵ 

තීයණඹෂා නු ි ත. 

 (iii) ඉවත එෂා එෂා ඉදිරීරීභ වහ ස න්ඩර් ඉදිරිඳත් 

ය ි ප කඹතනර වහ ස න්ඩයඹ ටාමිය ත් 

කඹතනර සතොයතුරු ඳවත දළෂාසේ. 
 

 

ධීය යහඹ වහ 

ඳවසුභ 

ස න්ඩර් ඉදිරිඳත් ශ කඹතන ස න්ඩයඹ රඵහ 

ත් කඹතනඹ 

පුයහණළල් මර 

ධීය යහසේ 

සබ්භ ළඹුරු 

රීරීභ. 

1. කර්.කර්. න්සට්රෂාන්ස 

(රයිට්) ලිමි ඩ්.  

2. බී.එස.ඨය. සභන්ඩිස ින්ඩ් 

අරීර ඉාජිනිඹරින් ම්ඳළනි 

සඟොයින්ට් සන්ඝර්.  

3. නීට් බී.ඨය.ඨය.ඊ. සඟොයින්ට් 

සන්ඝර්. 

නීට් බී.ඨය.ඨය.ඊ. 

සඟොයින්ට් 

සන්ඝර්. 

මිරිස යහඹ: 

1.  ඟළිට 

ඳවසුභ 

ඉදිරීරීභ. 

1. බී.ඨය.ඨය. ඉාජිනිඹරින් (රයිට්) 

ලිමි ඩ්.  

2. නසරෝ න්සට්රෂාන්ස 

(රයිට්) ලිමි ඩ්. 

3.  කර්.කර්. න්සට්රෂාන්ස 

(රයිට්) ලිමි ඩ්.  

4. ඊ.එල් ම.එස. න්සට්රෂාන්ස 

(රයිට්) ලිමි ඩ්.  

5. ස හර් න්සට්රෂාන්ස ින්ඩ් 

ඉාජිනිඹරින් (රයිට්) ලිමි ඩ්. 

නසරෝ 

න්සට්රෂාන්ස 

(රයිට්) ලිමි ඩ්. 

මිරිස යහඹ: 

2.  සේදිහ 

ඵළම්භ 

නවීයණඹ 

රීරීභ වහ දළල් ම 

ලහරහ 

ඉදිරීරීභ. 

1. ඊ.එල් ම.එස.   න්සට්රෂාන්ස 

(රයිට්) ලිමි ඩ්. 

2.  බී.ඨය.ඨය. ඉාජිනිඹරින් (රයිට්) 

ලිමි ඩ්. 

3. ස හර් න්සට්රෂාන්ස   ින්ඩ් 

ඉාජිනිඹරින් (රයිට්) ලිමි ඩ්. 

ඊ.එල් ම.එස. 

න්සට්රෂාන්ස 

(රයිට්) ලිමි ඩ්. 

වරහත ධීය 

යහසේ 

භත්ය 

සන්සේයල 

ලහරහ වහ 

කයෂා 

සොඩනළගිල් මර 

ඉදිරීරීභ. 

1. කර්.ඊ. වීයසෝන්    

න්සට්රෂාන්ස. 

2. හමිණී න්සට්රෂාන්ස. 

3. ස හර් න්සට්රෂාන්ස   ින්ඩ් 

ඉාජිනිඹරින් (රයිට්) ලිමි ඩ්.  

4. සභහයහ න්සට්රෂාන්ස 

(රයිට්) ලිමි ඩ්. 

කර්.ඊ. 

වීයසෝන්    

න්සට්රෂාන්ස. 

1189 1190 

[රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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 (iv) රුහිඹල් ම 192,017,530.38රී. 

 (v) රුහිඹල් ම මිලිඹන 350රී. 

(ක) ඳළන සනොනඟී. 
 

ගවා බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහසේ ඳශමුන අතුරු රලසනඹ සභඹයි.  
එතුභහසේ ස න්ඩර්රුන් ළන සවෝ ස න්ඩර් ළවීභ ළන 
සවෝ භ  රීයලදු ළ ලුෂා නළවළ. භභ ඒ ළන අවන්න 
ඵරහසඳොසයොත්තු සන්සන්ත් නළවළ. රු ිභ පතුභනි, ධීය යහඹ 
ාර්ධන යහඳෘ ප වහ 2016 ර්ඹ  අදහශ සම් රු 
බහසන් රුහිඹල් ම මිලිඹන 750ෂා සන් යනු රළුදහ. භ  දළන 
න්න අලය න්සන් 2016 ර්ඹ තුශදී ඒ රුහිඹල් ම මිලිඹන 
750න් මුදල් ම අභහතයහාලඹ, බහඩුඩහහයඹ ඔඵතුභහ  රඵහ දුන් මුදර 
ීපඹද රීඹරහ විතයයි. 

 

ගවා මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்புறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ මුළු මුදරභ අඳ  රළබී  පසඵනහ. 
රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ අවපු රලසනර යි භභ උත්තය දුන්සන්. 
ඊ  අ පසර් අහි ධීය යහඹ රීටාඳඹ ාර්ධනඹ  යුතු 
කයම්බ යරහ  පසඵනහ. උදහවයණඹෂා ලසඹන් රීඹනහ නම්, 
රුහිඹල් ම මිලිඹන තුන්යලඹ ණනෂා ළඹ යරහ ඳළරෑගයඹ ධීය 
යහඹ ඉදිරීරීම්  යුතු කයම්බ ය  පසඵනහ. ඒ හසේභ 
කුඩහළල් මර ධීය යහසේ ඉදිරීරීභ  මරය ර පඳහදන සන් ය 
 පසඵනහ. ඔඵතුභහ අවපු රලසනඹ යි භභ උත්තයඹ රඵහ දුන්සන්. 
භවහ බහඩුඩහහයඹ  අහි සඹෝඟනහ යපු මුදර ත් ඩහ ළඩි 
රභහණඹෂා අඳ  රළබී  පසඵනහ. ඳසුගිඹ ර්සේ යහඹර ඉ පරි 
වුණු ළඩ අන් රීරීභ ත් සඹෝඟනහ ය  පසඵනහ. ඒ යලඹලුභ 
මුදල් ම අඳ සත රළුදණහ. ඒ යලඹලුභ මුදල් ම අහි ඳසුගිඹ සදළම්ඵර් 31 
දින න වි  විඹදම් යරහත් අන් ශහ. 

සයයිනර් 

සඵෝට්ුව 

ඹහරහාණඹ 

ඉදිරීරීභ 
(ඳළසෂාඟඹ I) 

1. කර්.කර්. න්සට්රෂාන්ස 
(රයිට්) ලිමි ඩ්. 

2. ඉයුසයෝවිල් ම (Euroville) 
ඉාජිනිඹරින් න්සට්රෂා ර්ස 

(රයිට්) ලිමි ඩ්.  

3. ස හර් න්සට්රෂාන්ස ින්ඩ් 

ඉාජිනිඹරින් (රයිට්) ලිමි ඩ්. 

4. සසඹහ සභෂා ඉාජිනිඹරින් 
(රයිට්) ලිමි ඩ්.  

5. කර්.එන්. න්සට්රෂාන්ස 
(රයිට්) ලිමි ඩ්. 

6. ධර්භදහ න්සට්රෂාන්ස 

ින්ඩ් එන් රයිස. 

ඉයුසයෝවිල් ම 

(Euroville) 

ඉාජිනිඹරින් 

න්සට්රෂා ර්ස 
(රයිට්) ලිමි ඩ්. 

සයයිනර් 

සඵෝට්ුව 

ඹහරහාණසේ 

දිඹත් භග 
ඉදිරීරීභ, 

සේිමඹන් 

ඵළම්භ ඉදිරීරීභ 

වහ සයොන්භඩ 

ඉත් රීරීභ  

(ඳළසෂාඟඹ II) 

1. කර්.කර්. න්සට්රෂාන්ස 
(රයිට්) ලිමි ඩ්. 

2.  ස හර් න්සට්රෂාන්ස 
ින්ඩ් ඉාජිනිඹරින් (රයිට්) 

ලිමි ඩ්. 

කර්.කර්. 

න්සට්රෂාන්ස 

(රයිට්) ලිමි ඩ්. 

සයයිනර් 

සඵෝට්ුව 

ඹහරහාණසේ 

ඵහටාය ඳරිරසේ 
ඉදිරීරීම් 

 යුතු 

(ඳළසෂාඟඹ III) 

1. ඉයුසයෝවිල් ම       (Euroville)       
ඉාජිනිඹරින්        

න්සට්රෂා ර්ස       (රයිට්) 

ලිමි ඩ්.    

2. ස හර් න්සට්රෂාන්ස      

ින්ඩ් ඉාජිනිඹරින්       

(රයිට්) ලිමි ඩ්. 

 ඉයුසයෝවිල් ම 

(Euroville)  

ඉාජිනිඹරින්    

න්සට්රෂා ර්ස 
(රයිට්) ලිමි ඩ්. 

ගවා බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි, භසේ සදළනි අතුරු රලසනඹ සභඹයි. 
රු ිභ පතුභනි, 2016 අඹ ළඹ සඹෝඟනහ අා 144 යල  154 
දෂාහ විසලේ සඹෝඟනහ භඟින් -ඒ රීඹන්සන් භව 
ිසතසම්න්තුසන් සන් ශ මුදර  අ පසර්- ඔඵතුභහ  
රුහිඹල් ම මිලිඹන 1,500ෂා රඵහ දීරහ  පසඵනහ. ඒ රුහිඹල් ම මිලිඹන 
1,500භ 2016 ර්ඹ තුශදී රළුදණහද? 

 

ගවා මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்புறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹ  උත්තය දීසම්දී භ  
ම්ජාර්ණ සතොයතුරු විසතයහත්භ න්න ඵළවළ. භ  එ 
සදඹෂා ීපසභන් රීඹන්න පුළුන්. අහි  රඵහ දීභ  එග වුණු 
මුළු මුදල් ම රභහණඹභ මුදල් ම අභහතයහාලසඹන් රඵහ දුන්නහ. එභ මුළු 
මුදරභ අහි විඹදම් යරහ  පසඵනහ. ඒ හසේභ අ පසර් අඳ  -
ධීය අභහතයහාලඹ - අඹ ළඹ සල් මනසඹන් මුදල් ම ර පඳහදන සන් 
සනොවුණත්, විසලේසඹන්භ ධීය ාසථහ කදී තළන්ර ඳළ ප 
ළ ලුර  අලය මරය ර පඳහදන රඵහ දුන්නහ. අවුරුදු අ රීන් 
EPF, ETF සහ  පුදසඩු නළවළ. ඒ යලඹල් මර භ මරය ර පඳහදන 
සනභ රඵහ දුන්නහ. ඒ අඹ ළඹ සල් මනසේ වන් වුසඩු 
නළවළ. අහි ඒ යලඹලුභ මුදල් ම ඳසුගිඹ සදළම්ඵර් 31 නසො  
සවීම් යරහත් අහන ශහ. අඳ  මුදල් ම අභහතයහාලසඹන් මුදල් ම 
රළබීසම් ටාගඹෂා ි ප වුසඩු  නළවළ. 

 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සවොයි. අන් අතුරු රලසනඹ. 
 

ගවා බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි, භසේ අන් අතුරු රලසනඹ සභඹයි. 
රු ිභ පතුභනි, සම් රු බහ  මරය හිගයඵ  පසඵන ඵරඹ 
ඹ සත් 144 ළනි සඹෝඟනහසේ යල  154 ළනි සඹෝඟනහ දෂාහ 
එෂා එෂා සඹෝඟනහ  බහඩුඩහහයසඹන් මුදල් ම රළුදණු කහයඹ 
හිගයඵ හර්තහෂා ඉදිරිඳත් යන්න හරුණි සන්න රීඹහ භහ 
ඔඵතුභහසන් ඉල් මරහ යලිටනහ. 

 

ගවා මහින්ද අමරවීර මශතළ 
(ரண்புறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු ථහනහඹතුභනි, අහි මුදල් ම අභහතයහාලසඹන් ඉල් මරහ යලිට 
යලඹලුභ මුදල් ම රභහණඹන් රළුදණහ. ස න්ඩර් ඳරිඳහිටසේ අහි  එ 
ළ ලුෂා  පුදණහ. ඒ නිහ සදඳහර්තසම්න්තු  සන් වුණු සුළු 
මුදරෂා විඹදම් ය න්න ඵළරි වුණහ. අසනෂා යලඹලු මුදල් ම අහි 
විඹදම් යරහ අහන ශහ. ඒ හිගයඵ ජාර්ණ හර්තහෂා රු 
භන්ත්රීතුභහ  රඵහ සදන්නම්. 

 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සවොයි.  

භභ රු භන්ත්රීතුභන්රහසේ අධහනඹ සඹොමු යන්න 
ළභළ පයි, ඳස රු 2.00 යල  මුළු විහදඹ භ ඳළඹ සද ඳභණ 
හරඹෂා  පසඵන්සන් රීඹන හයණඹ ස සයටා. ඒ නිහ අහි හර 
සීභහ ළන අධහනඹ සඹොමු යමු. තත් රලසන සදෂා 
 පසඵනහ.  

රු බහනහඹතුභනි, අහි එ තහෂා තීයණඹෂා ත්තහ 
සේරහ අලය නම් හචි හිගයතුරු අසප්ෂාහ යන රලසන ල් ම 
දභනහ රීඹහ. ඔඵතුභහ ත් ඒ ළන භත ි ප. ඒ නිහ අද ඉතුරු 
රලසන ල් ම දභමුද, අන් යමුද? සොසවොභද සවො? 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, ල් ම දභමු. එසවභ නළත්නම් රු 
නිභල් ම යලරිඳහර ද යලල් මහ භළ පතුභහ  විහදඹ  සේරහෂා වම්ඵ 
සන්සන් නළවළ. අහි තීයණඹෂා ත්සත්, one hour රීඹහයි. 

 

ගවා මන්ත්රීලරප්යක් 
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்) 

(An Hon. Member) 
රු ථහනහඹතුභනි, ත රලසන සදයි  පසඵන්සන්. 
 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ත ඳළඹ සදයි  පසඵන්සන්. 
 

ගවා ලළසුප්ද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுஶ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ රී ප රලසනඹෂා භතු යනහ. 
    

ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භවය අතුරු රලසනත් අවන්න -  
 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සඳොඩ්ඩෂා ඉන්න. රු හසුසේ නහනහඹෂාහය භළ පතුභනි, 
ඔඵතුභහසේ රී ප රලසනඹ සභොෂාද? 

 

ගවා ලළසුප්ද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுஶ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභනි, එසවභ ථහෂා සම් රු බහසේ 
 වුණහ. ඒ රීඹන්සන් හරඹ භදි නම් ඉතුරු රලසන ල් ම දභන්න ථහ 
වුණහ. එටාදී තත් රුණු හුගහෂා ළන ථහ වුණහ. නමුත් භභ සම් 
හයණඹ  විතයයි සඹොමු සන්සන්. රු ථහනහඹතුභනි, එටාදී 
එභ රලසන නහ  පසඵන රු භන්ත්රීරුන්සේ ළභළත්තත් 
විභන්න. 

 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒයි භභ ිසුසේ. රු භන්ත්රීතුභනි, ඉතුරු රලසන සද 
බහත යනහද, අවන්න ඕනෆද රීඹහ භභ රඟහතන්රහදී 
ිසුසේ ඒයි.   
 

     රු ිමභල් ම යත්නහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භසත් එ රලසනඹෂා  පසඵනහ.  
 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහසේ රලසනඹ අවන්න අලයද? 
නළත්නම් -    

 

ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භ  එභ රලසනඹ අවන්න අලයයි. 

අවන්න ඉතුරු සරහ  පසඵන්සන් ත රලසන සදයි. එභ නිහ අද 
දිනසේදී රලසනඹ අවන්න අසථහ සදන්න. අද භවය රලසනරදී 
අතුරු රලසන වතෂා විතය ිහුහ.  

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සවොයි.  

රලසන අා 11 - 1393/'16 - (1), රු හසුසේ නහනහඹෂාහය 
භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගවා ලළසුප්ද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுஶ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ රලසනඹ අවනහ. නමුත් හර 

සේරහ නළත්නම්, භසේ රලසනඹ ල් ම දළමුහ  රලසනඹෂා නළවළ.  
 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හිගයතුය බහත යන්න රීඹන්නද? 
 

ගවා ලළසුප්ද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுஶ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

හිගයතුය බහත යන්න එඳහ. ල් ම දභන්න. 
 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සවොයි, we will defer that.  
 

රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිප්යෝග කරන දී. 
றணரஷ ற்வநரபை றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

වබරගමුල විහලවිදයළප්ේ ආරළර්ය මණ්ඩය: 

පුරප්ඳළඩු 
ெப்கப தல்கஷனக்கக றரறவுஷரபர் குரம் : 

வற்நறடங்கள்   

ACADEMIC STAFF OF UNIVERSITY OF SABARAGAMUWA:  

VACANCIES 
960/’16 

12.ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

උස  අධයහඳන  වහ  භවහභහර් අභහතයතුභහසන් ිස 

රලසනඹ - (2) : 
(අ) (i) ඵයමු විලසවිදයහරසේ දළන  ක්රිඹහත්භ ඨය  

ායහ සොඳභණද; 

 (ii) එටා ක්රිඹහත්භ සදඳහර්තසම්න්තු ායහ 
සොඳභණද; 

 (iii) එෂා එෂා ඨය ර ව සදඳහර්තසම්න්තුර යලිටඹ 
යුතු සථිය කඝහර්ඹ භඩුඩරඹ සන් සන් 
ලසඹන් සොඳභණද; 

 (iv) සථිය කඝහර්ඹ භඩුඩරසේ පුයප්ඳහඩු  පසබ්ද; 

 (v) එසේ නම්, පුයප්ඳහඩු ායහ එෂා එෂා ඨය ඹ ව 
සදඳහර්තසම්න්තු අනු සන් සන් ලසඹන් 
සොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ සභභ බහ  දන්න්සනටාද? 

(ක) සනො එසේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

உர் கல்ற ற்பொம் வடுஞ்ெரஷனகள் அஷச்ெஷக் 

ஶகட்ட றணர:  

(அ) (i) ெப்கப தல்கஷனக்ககத்றல் ற்ஶதரது 

இங்கறபைம் பீடங்கபறன் ண்றக்ஷக வ்ப 

வன்தஷபெம்; 

1193 1194 
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 (ii) அங்கு இங்கறபைம் றஷக்கபங்கபறன் ண் 

றக்ஷக  வ்பவன்தஷபெம்; 

 (iii) எவ்வரபை பீடத்றலும் றஷக்கபத்றலும் 

இபைக்கஶண்டி றந் றரறவுஷரபர் குரம் 

வவ்ஶநரக ரவன்தஷபெம்; 

 (iv) றந் றரறவுஷரபர் குரறல் வற்நறடங்கள் 

றனவுகறன்நர ன்தஷபெம்; 

 (v) ஆவணறல், அவ்வற்நறடங்கபறன் ண்றக்ஷக 

எவ்வரபை பீடத்றன்தடிபெம் றஷக்கபத்றன் 

தடிபெம் வவ்ஶநரக ரஷவன்தஷபெம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 
 

asked the  Minister of  Higher  Education  and  

Highways: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the  number of faculties  functioning  in the 

University of  Sabaragamuwa at present; 

 (ii) the number of departments  functioning  in it; 

 (iii) the permanent academic staff that should be 

there in each department and faculty, separately; 

 (iv) whether there are vacancies in  permanent 

academic staff; and 

 (v) if so, the number of  vacancies prevalent  in 

each faculty and department, separately? 

(b) If not, why? 
 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹ  හිගයතුය සභසේඹ. 

 (අ) (i) ඨය  05රී. 

 (ii) සදඳහර්තසම්න්තු 19රී. 

 (iii) ිමුණුසභටා තීරු අා 04 ඹ සත් දෂාහ ි ත. 

 (iv) ඔේ. 

 (v) ිමුණුසභටා තීරු අා 05 ඹ සත් දෂාහ ි ත.  

(ක) ඳළන සනොනඟි. 
 

ිමුණුභ වභළගත* යමි. 
 

*වභළප්ේවය මත තබන ද ඇමුුම: 
   ெதரபீடத்றல் ஷக்கப்தட்ட இஷப்பு : 

   Annex tabled: 
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[ප්මම ඇමුුම පුවහතකළප්ේ ද තබළ ඇත.] 
[இந் இஷப்பு தல் றஷனத்றலும் ஷக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



ඳහර්ලිසම්න්තු 

එෂා එෂා ඨය  වහ සදඳහර්තසම්න්තුර අනුභත සථිය කඝහර්ඹ 

භඩුඩරඹ වහ පුයප්ඳහඩු ායහ භභ රීඹන්නම්. 

භහඟ විදයහ වහ බහහ ඨය සේ යලිටඹ යුතු සථිය කඝහර්ඹ 

භඩුඩරඹ 73යි;  පුයප්ඳහඩු ායහ 16යි. මි විදයහ ඨය සේ යලිටඹ 

යුතු සථිය කඝහර්ඹ භඩුඩරඹ 29යි; පුයප්ඳහඩු ායහ 08යි. 

ශභනහයණ අධයඹන ඨය සේ යලිටඹ යුතු සථිය කඝහර්ඹ 

භඩුඩරඹ 56යි; පුයප්ඳහඩු ායහ  18යි. ෘෂිර්භ විදයහ ඨය සේ 

යලිටඹ යුතු සථිය කඝහර්ඹ භඩුඩරඹ 42යි; පුයප්ඳහඩු ායහ 11යි. 

යවහරි විදයහ ඨය සේ යලිටඹ යුතු සථිය කඝහර්ඹ භඩුඩරඹ 78යි; 

පුයප්ඳහඩු ායහ 27යි. යලිටඹ යුතු භසත සථිය කඝහර්ඹ 

භඩුඩරඹ 278යි; ඳ පන භසත පුයප්ඳහඩු ායහ 80යි. 

     
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භසේ ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ සභඹයි. 

රු ිභ පතුභනි, ඵයමු යවිඹ  නදය ඨය ඹෂා 

කයම්බ යන්න අනුභත යරහ, 2012දී UGC එසෂා ඳස අවුරුදු 

ළරළසභ ත් එඹ ිතුශත් යරහ  පසඵනහ. ඒ වහ ඉඩභත් 

සන් යරහ  පසඵනහ. භහ ඔඵතුභහසන් දළන න්න ළභළ පයි, 

එභ නදය ඨය ඹ කයම්බ යන්න ඵරහසඳොසයොත්තු න්සන් 

දහද රීඹරහ. 

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු භන්ත්රීතුභනි, රඵන අවුරුේසේ ඵයමු විලසවිදයහරඹ  

නදය ඨය ඹෂා කයම්බ යන්න අහි ඵරහසඳොසයොත්තු නහ. අහි 

සම් අවුරුේසේ ඹම විලසවිදයහරසේ නදය ඨය ඹෂා කයම්බ 

යනහ. 

      
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භසේ සදළනි අතුරු රලසනඹ සභඹයි. 

රු ිභ පතුභනි, ෆභ ිභ පයසඹකු භ  පසඵන  ීපභෂා 
තභයි තභන් ඹ සත්  පසඵන කඹතන ඉදිරිඹ  න්න එ. 

ඔඵතුභහ ඹ සත්  පසඵන යඟසේ විලසවිදයහර 17න් එෂාත් 
සරෝ විලසවිදයහර සරේණිත රීරීම් අනු 2000 සීභහ අතයත් 
නළවළ. සභභ විලසවිදයහර 2000 සීභහ  සසනන්න ඔඵතුභහ 
සභොනහද යන්න ඹන්සන්? 

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, අසප් ඳෂාඹ කඩුඩු ශ අවුරුදු 
එවභහය වළසයන්න අවුරුදු 20ෂා ඳභණ සම් ය  ඳහරනඹ සශේ 
එෂාත් ඟනතහ නිදවස න්ධහනඹයි. අසනෂා එ තභයි, භභ රු 
භන්ත්රීතුභහසන් අවන්න ළභළ පයි, විලසවිදයහර අධයහඳනඹ 

ඩහප්ඳල් ම සශේ වුද රීඹරහ. ශභයින් විලසවිදයහරලින් 
එගයඹ  ිද දභරහ, ධහහය ඳත්හ, සම් රලසන අවන අඹභ 
තභයි විලසවිදයහර අධයහඳනඹ ඩහප්ඳල් ම සශේ.  

දළන් සම් රීඹුල් ම ඳුළු සවශනහ, විලසවිදයහර ළන. භ  
භතයි, භසේ දු සප්යහසදණිඹ නදය ඨය ඹ  සත්රුණත්, 

විලසවිදයහරඹ සඳනි-සඳනී, විලසවිදයහරඹ  ිතුළු සන්න ඵළරි 

අවුරුදු 3ෂා සදය යලිටඹහ. ිත්ත ලසඹන්භ භ  සම්හ  ටානහ 
ඹනහ. 

 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි, අහන අතුරු රලසනඹ අවන්න. 

 
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
භසේ තුන්න අතුරු රලසනඹ සභඹයි. රු ිභ පතුභනි, 

ඔඵතුභහසේ අභහතයහාලසේ ඔඵතුභහසේ සඳෞේලි සල් මම් 

ලසඹන්  යුතු යන්සන් එතුමිඹද රීඹහ භහ දළනන්න 

ළභළ පයි. ඒ එෂාභ භහ අවන්න ළභළ පයි, ඔඵතුභහ  SAITM 

එ හ න්න අභහරු නිහත්, විලසවිදයහරර  අලය යන 

කඝහර්ඹරුන් න්න ඵළරි නිහත් - [ඵහධහ රීරීභෂා] භසේ රලසනඹ 

අන් යන්න ඉඩ සදන්න. [ඵහධහ රීරීභෂා] නළවළ, නළවළ. 

ිභ පතුභනි, විලසවිදයහරර ඳහයල් ම විලහර ලසඹන් ළඩිරහ 

 පසඵනහ. භවහභහර් ිභ පතුභහ ලසඹන් ඔඵතුභහ  විලසවිදයහර 

ිතුසශේ  පසඵන ඳහයල් ම ිට වදහ සදන්න පුළුන්ද රීඹහ භහ දළන 

න්න ළභළ පයි. 

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ එන්න, භභත් එෂා සප්යහසදණිඹ  සම්හ ඵරන්න 
ඹන්න. ඔඵතුභහ දන්සන් නළවළ, අවුරුදු 20  ඳසසේ 

සප්යහසදණිඹ විලසවිදයහරසේ ඳහයල් ම ම්ජාර්ණසඹන් හඳට් 
ශහඹ රීඹරහ. සභතුභහ ඒ ළන දන්සන් නළවළ. 

      
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ත විලසවිදයහර 16ෂා  පසඵනහ. 

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

සභොෂා සවෝ සොනෂා අල් මරහසන - [ඵහධහ රීරීභෂා] 

විලසවිදයහර - 

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අසප් රු රහවන වහ යලවිල් ම ගුන් සේහ ිභ පතුභහ ත් අද 
ථහ යන්න  පසඵන නිහ දළන් අන් යමු. 

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, විලසවිදයහරර  ගිනි  පඹපු අඹ දළන් 
රීඹුල් ම ඳුළු සවශනහ.  

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සදන  ඹ. 
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එරළවුර් රළප්ද්ය ය ප්ල් 0කේ ප්කොඨාසළවය: විවහතර  
நரவூர் தறஶெ வெனரபர் தறரறவு : றதம் 

ERAVUR DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: DETAILS  

1140/’16 

5. ගවා එේ. එච්. එේ. වල් 0මළන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.ச்.ம். ெல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

සසේල  යුතු අභහතයතුභහසන් ිස රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) භඩරපු දිස්රිෂාසේ, එයහවුර් රහසේය ඹ 
සල් මම් සොට් හඹ හිටාුවන රද දිනඹ සර්ද; 

 (ii) ඒ ම්ඵන්ධසඹන් නිකුත් යන රද ළට් 
නිසේදනසේ හි ඳතෂා බහත යන්සන්ද; 

 (iii) එයහවුර් රහසේය ඹ සල් මම් සොට් හඹ භඟින් 
කයණඹ න ම්ජාර්ණ මිමි රභහණඹ 
සොඳභණද; 

 (iv) එටා ග්රහභ නිරධහරි ම් ායහ සොඳභණද; 

 (v) එභ ග්රහභ නිරධහරි ම්ර නිර අාඹන් වහ 
නහභඹන් සර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ සභභ බහ  දන්න්සන්ද? 

(ක) (i) එයහවුර් රහසේය ඹ සල් මම් සොට් හඹ 
හිටාුවවීසම්දී නිර ලසඹන් සීභහ නිර්ණඹ රීරීභෂා 
යලදුවී  පසබ්ද; 

 (ii) එසේ නම්, ඒ හිගයඵ විසතය සර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ සභභ බහ  දන්න්සන්ද? 

( )ි (i) එයහවුර් රහසේය ඹ සල් මම් හර්ඹහරඹ  අඹත් ග්රහභ 
නිරධහරි ම් අතරින් රීයලඹම් භ/ම්ර 
ඳරිඳහරන  යුතු සවෝ සභසවඹවීම් සනත් 
රහසේය ඹ සල් මම් හර්ඹහර භඟින් යලදු යනු 
රඵන්සන්ද; 

  (ii) එසේ නම්, එභ ග්රහභ නිරධහරි ම්ර නම්, නිර 
අාඹන් ි තුළු විසතය ඉදිරිඳත් යන්සන්ද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්සන්ද?  

(ඈ) සනො එසේ නම්, ඒ භන්ද?  
 

உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்ெஷக் ஶகட்ட றணர:  

(அ) (i) ட்டக்கபப்பு ரட்டத்றன் நரவூர் தறஶெ 

வெனரபர் தறரறவு ரதறக்கப்தட்ட றகற 

ரவன்தஷபெம்; 

 (ii) அது வரடர்தரக வபறறடப்தட்ட ர்த்ரணப் 

தத்றரறஷகறன் தறறவரன்ஷந ெஷதறல் 

ெர்ப்தறப்தரர ன்தஷபெம்; 

 (iii) நரவூர் தறஶெ வெனரபர் தறரறறன் பனம் 

உள்படக்கப்தடும் வரத் றனப்தப்தபவு 

வ்பவு ன்தஷபெம்; 

 (iv) அறலுள்ப கறர அலுனர் தறரறவுகபறன் 

ண்றக்ஷக த்ஷணவன்தஷபெம், 

 (v) அக்கறர அலுனர் தறரறவுகபறன் உத்றஶரக 

பூர் இனக்கங்களும் வதர்களும் ரஷ 

வன்தஷபெம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) நரவூர் தறஶெ வெனரபர் தறரறஷத் 

ரதறக்கும்ஶதரது உத்றஶரகபூர்ரக ல்ஷன 

கஷப றர்றத்ல் ஷடவதற்பொள்பர ன்த 

ஷபெம்; 

 (ii) ஆவணறல், அது தற்நற றதங்கள் ரஷ 

வன்தஷபெம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) நரவூர் தறஶெ வெனகத்றற்குரற கறர 

அலுனர் தறரறவுகபறல் ஶதம் தறரறறன்/

தறரறவுகபறன் றபைரக டடிக்ஷககள் அல்னது 

வரறற்தரடுகள் ஶபொ தறஶெ வெனகங்கபறன் 

பனம் ஶற்வகரள்பப்தடுகறன்நணர ன்தஷ 

பெம்; 

 (ii) ஆவணறல், அக்கறர அலுனர் தறரறவுகபறன் 

வதர்கள் ற்பொம் உத்றஶரகபூர் இனக்கங்கள் 

உள்பறட்ட றதங்கஷப ெர்ப்தறப்தரர ன் 

தஷபெம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of  Home Affairs : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the date on which the Eravur Divisional 
Secretary's Division in Batticaloa District was 

established;  

 (ii) whether a copy of the Gazette Notification 

issued in that regard be tabled; 

 (iii) the total extent of land area covered by the 

Eravur Divisional Secretary's  Division; 

 (iv) the number of Grama Niladhari Divisions 

available in it; and 

 (v) the official numbers and names of the 

aforesaid Grama Niladhari Divisions? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether an official delimitation has been 

conducted with regard to the establishment of 

the Eravur Divisional Secretary's Division; and 

 (ii) if so, of the details regarding such 

delimitation? 

(c) Will he state- 

 (i) whether the administrative activities or 

operations of a certain Grama Niladhari 

Division or divisions coming under the 
purview of the Eravur Divisional Secretary's 

Division are undertaken by any other 

divisional secretary's divisions; and 

 (ii) if so, whether the details including the names 
and official numbers of the said Grama 

Niladhari Divisions will be submitted?  

(d) If not, why? 
 

ගවා ලජිර අප්ේලර්ධන මශතළ (වහලප්ද් ක යුතු 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு  ஜற அஶதர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அஷச்ெர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹ  හිගයතුය භහ බහත* 

යනහ. 
 

* වභළප්ේවය මත තබන ද පිළිතුර: 
* ெதரபீடத்றல் ஷக்கப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 1998 භළයි 18 

 (ii) ඔේ. 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

 (iii) ර් රී.මී. 3.74 

 (iv) 15 

 (v)  

 
(ක) (i) ඔේ. 

 (ii) වඳුනහත් ග්රහභ නිරධහරි සම් 15  අදහශ සීභහ සේ. 

(ි) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 
 

 
(ඈ) අදහශ සනොසේ. 
 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන අා 8 -1178/'16- (1), රු ඳේභ උදඹලහන්ත 
ගුණසේය භවතහ. 
 

ගවා කංරන විප්ේප්වේකර මශතළ 
(ரண்புறகு கஞ்ெண றஶஜஶெக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

රු ථහනහඹතුභනි, රු ඳේභ උදඹලහන්ත ගුණසේය 
භවතහ සනුසන් භහ එභ රලසනඹ අවනහ. 
 

ගවා ගයන්ත කවාණළතික මශතළ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ර්භහන්ත වහ හණිඟ  යුතු 

අභහතයතුභහ සනුසන් භහ එභ රලසනඹ  හිගයතුය දීභ වහ  ප 
සදෂා ල් ම ඉල් මරහ යලිටනහ. 
 

රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිීමම  නිප්යෝග කරන දී. 
றணரஷ ற்வநரபை றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டஷப 

றடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශග  සථහය නිසඹෝ 23 (2) ඹ සත් රලසන.  රු දිසන්ස 
ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ.   

අනු අාඹ ග්රහභ නිරධහරි සභටා නභ නිර අාඹ 

01 එයහවර් - 01   190 
02 එයහවර් - 01 ඒ   190 ඒ 

03 එයහවර් - 01 බී   190 බී 

04 එයහවර් - 02   191 
05 එයහවර් - 02 ඒ   191 ඒ 
06 එයහවර් - 02 බී   191 බී 
07 එයහවර් - 02 සී   191 සී 
08 එයහවර් - 03   192 
09 එයහවර් - 03 ඒ   192 බී 
10 එයහවර් - 06   192 ඒ 
11 එයහවර් - 06 ඒ   192 සී 
12 එයහවර් - 06 ඩී   192 ඩී 
13 එයහවර් - 4   194 

14 එයහවර් - 5   194 ඒ 
15 එරහයිනර්   194 බී 

අනු 
අාඹ 

ග්රහභ නිරධහරි 
සභටා නභ 

නිර අාඹ ඳහරනඹ න රහසේය ඹ 
සල් මම් හර්ඹහරඹ 

01 එයහවර් - 04    194 එයහවර්ඳත්තු 

02 එ යහවර් - 05   194 ඒ එයහවර්ඳත්තු 

03 එරහයිනර්    194 බී එයහවර්ඳත්තු 

ප්ඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීප්මන් ඇස රහනය 
ணற அநறறத்ல் பன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ශ්රී දෂ දළ මළළිගය පිහි ළ ඇති ජාජළ මිමිය ආරක්ළ 

කිීමම 
ஸ்ரீ னர ரபறஷக அஷந்துள்ப புணறபூறஷப் 

தரதுகரத்ல்  
PROTECTION OF SACRED CITY AROUND SRI DALADA 

MALIGAWA 

 

ගවා දිප්න්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, සථහය නිසඹෝ 23 (2) ඹ සත් සම් 
රලසනඹ භහ අග්රහභහතයතුභහ සතයි ඉදිරිඳත් යන්සන්. 

අඳ ය  ළයල වහ සරෝ ළයල සඵෞේධ භව ඟනතහසේ මුදුන් 

භල් මඩ ඵඳු ශ්රී දන්ත ධහතුන් වන්සේ ළඩයලිටන සාඩර 
භවනුය ශ්රී දශදහ භහගයඹ වහ එඹ හිටා හ ි ප මුළුභවත් ජාඟහමිමිඹ 
ලත ර් ණනහෂා ජාඟනීඹ මිමිඹෂා සර හිගයනිමින්, 

සෞයඹ  ඳත්යමින් න්දනහභහන රීරීභ  සදස විසදස රෂා 
ායහත ඟනතහෂා ඳළමිසඩු. 

එසේභ, අඳ භවහ ගරුන වියලන් ඳයම්ඳයහසන් ඳයම්ඳයහ  
රැ දුන්, සඳය යඟ දරුන් වහ ඳහරඹන් දිවි ටාමිසඹන් කයෂාහ 

ශ,  සඳොදු භව ඟනතහ වියලන් සුරැරී දශදහ වන්සේ වහ ජාඟහ 
මිමිඹ කයෂාහ රීරීභ  ෆභ යඟඹෂාභ ඵළඳී යලිටයි. 
 

01. ඒ අනු ජාඟහ මිමිඹ කයෂාහ රීරීභ වහ ාර්ධනඹ 
රීරීසභටාරහ අඳ යඟඹන් වහ සදඳහර්තසම්න්තු වියලන් 
බ්රිතහනය ඳහරඹන් වියලන් ඵරවත්හයසඹන් ඉදි යන රද 
සොඩනළගිලි වහ අසනකුත් ඉදි රීරීම් ඉත් ය ජාඟහ 
මිමිසේ ජාඟනීඹත්ඹ  සුරැීපභ   යුතු යන ඵ රු 
අභළ පතුභහ හිගයන්සන් ද? 

 රු බහනහඹතුභහත්, රු (කඝහර්ඹ) යත් අමුණුභ 
ිභ පතුභහත් දන්නහ, බ්රිතහනයඹන් වදහපු උහවිඹ ඳහ 
එතළනින් ඉත් ශ ඵ. ්චස්චරිඹ ඉත් රීරීසම් 
 යුත්ත ශහ. ඒ ජාඟහ මිමිසඹන් ඒ සොඩනළගිලි ඉත් 
ය බහය දුන්නහ. ඒ අසථහසේ භහ නහරි ාර්ධන වහ 
ජාඟහ මිමි ාර්ධන අභහතයයඹහ ලසඹන්  යුතු ශහ.  

02. ඒ අනු දළන  ජාඟහ මිමි ඵර රසේලඹ තුශ හවන භන් 
රීරීභ  භහර්ඹෂා විෘත රීරීසම් උත්හවඹෂා ඳ පන ඵ 
අභළ පතුභහ දන්සන් ද?  

 රු ථහනහඹතුභනි, දළන් සම් රයලේධ යවෂා.  

03.  සරෝ උරුභඹෂා සර රහලඹ  ඳත් ි ප, ාසෘ ප 
්රිසෝණඹ භඟින් සුවිසලේ ප ජාඟහ මිමිඹෂා සර රමුත්ඹ 
දී ි ප, ගුන් භන් යලදු සනොශ යුතු රහඳඹෂා - no-fly 
zone -  ඵ ත් රහලඹ  ඳත් ය ි ප, ඟහතයන්තය ගුන් 
භහර් ඳේධ පසේ ඳහ  වන් ි ප, ශ්රී දශදහ වන්සේ 
ළඩයලිටන ශ්රී දශදහ භහගයඹ හිටා හ ි ප ජාඟහ මිමිඹ කයෂාහ 
සනොරීරීභ ශ්රී රාහ කඩුඩුරභ යසථහසේ 9න 
යසථහ උල් මරාකනඹ රීරීභෂා ඵ අභළ පතුභහ 
හිගයන්සන් ද? 

 එසර ඳහයෂා විෘත රීරීසම් උත්හවඹ  ඉඩ සනොසදන 
සරත්,  එඹ නතන සරත්,   අ පජාඟනීඹ භල් මතු අසගිරි 
භව නහටාමිරු රමු භව නහටාමිරුන් වහ භවහ ගරුනද, 
ශ්රී දශදහ භහගයහසේ දිඹඩන නිරසභතුභහ ිතුළු සඵෞේධ 
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[රු ජිය අසබ්ර්ධන භවතහ] 
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ාවිධහන වහ භව ඟනතහද යඟසඹන් යලදු ය ි ප ඉල් මලීභ 
හිගයනිමින්, ඒ අනු එඹ නතය ය ජාඟහ මිමිසේ යලඹලු 
සො ස එසරභ කයෂාහ රීරීභ  හිඹය ත යුතුඹ. 

 ඒ අනු වහභ යඟඹ වියලන් රහලඹෂා යලදුය, සම් 
වහනිදහඹ ක්රිඹහන් නළළත්වීභ  හිඹය න්නහ ද? 

 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ රථභසඹන්භ රීඹන්න ළභළ පයි, 

දශදහ භහගයහ අභිඹ ඳහය අහි විෘත යන්සන් නළවළ රීඹන එ. 
ඒ භභ රීටාඳ තහෂා රීඹරහ  පසඵනහ; පුත් ඳත්රත් ඳශ 
වුණහ. අහි ඒ විෘත යන්සන් නළවළ.   

ඳසුගිඹ කඩුඩු ඳහය ළහුහ,  විල් මඳඹෂා දුන්සන් නළවළ. ඳහය 
වන්න ඉසසල් මරහ විල් මඳඹෂා සදන්න  ඕනෆ. ඳසුගිඹ කඩුඩු 
විල් මඳඹෂා සදන්සන් නළ ප ඳහය  ළහුහ.  දළන් රීඹනහ, ඳහසර් 
තදඵදඹ  ප   සඵනහ රීඹහ. අවුරුදු විසෂා සම් සොල් මසරෝ ය  
ඳහරනඹ ශහ. 

 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන් ඔඵතුභහ රීඹන්සන් ඳහය වන්සන් නළවළ රීඹරහ සන්ද?  
 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No, no, please listen to me. අවුරුදු විසෂා ය  ඳහරනඹ 
යරහ ඳහය වරහ රීඹනහ, හවන තදඵදඹ   පසඵනහ රීඹහ. 

සභොෂාද සම්?  වළඵළයි භභ එතුභහ  රීඹන්න ළභළ පයි, එතුභහ 
සවො දසේයි සම් රලසනඹ ිහුසේ රීඹරහ. භහ ඉතහභත්භ තුුවයි 
රීඹන්න, අසප් භවනුය දිස්රිෂාසේ  රු යත් අමුණුභ 

භළ පතුභහ අඳ  සම් වහ  වසඹෝඹ දුන්නහ රීඹන එ.  
භවනුය නයසේ තදඵදඹ නළ ප රීරීභ වහ තළන්සන්කුඹුසර් යල  
නුයසර ත්,  නුයසර, අම්හිිටසේ යල  සඵෝම්ඵය ත්, 
සඵෝම්ඵය යල  ළ සේ දෂාහත් උභා භහර්ඹෂා වදන්න  ළිමනට් 

ඳ්රිහෂා අද ම්භත වුණහඹ රීඹන එ සභතුභහ  භභ රීඹන්න 
ළභ පයි. සම් සොල් මසරෝ ඳහය ළහුහ විතයයි. සම් සොල් මසරෝ 
විඳුභෂා දුන්සන් නළවළ. [ඵහධහ රීරීභෂා] නළවළ. නළවළ. අසනෂා එ 

රු ථහනහඹතුභනි, ජාඟහ මිමිසේ භහයිම් ස සශේ එෂාත් 
ඟහ ප ඳෂා කඩුඩු. සන වුරුත් සනොසයි. වරිද? 
එතසො   සම් සොල් මසරෝ සභෂාද සශේ? ජාඟහ මිමිඹ සට් හර් 

සර්ස ඳළේදහ. සභොනහද සම් ථහ යන්සන්? සුයහ ළල් ම ියරහ, 
සර්ස  ඳළේදහ. සම් සොල් මසරෝ දළන්  රීඹුල් ම ඳුළු සවශනහ.  [ඵහධහ 
රීරීභෂා] 

 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි, රු ිභ පතුභහ දළන් හිගයතුයෂා දුන්නහ සන්.  
[ඵහධහ රීරීභෂා] 

 

ගවා දිප්න්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ ඉල් මරහ යලිටන්සන් සම් ළන යඟසේ රහලඹෂා-[ ඵහධහ 
රීරීම්]  
 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ රයලේධිසේ- [ ඵහධහ රීරීම්] රීඹහ  පසඵනහ.  

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The Hon. Leader of the House, you have now said it in 
public. - [Interruption.] 
 

ගවා දිප්න්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඕනෆ තළන දහ න්න, උභා භහර්ඹ.  
 

ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අහි ඳහය වනහ, නමුත් විල් මඳඹෂා සදනහ. අවුරුදු විසෂා 
ය  ඳහරනඹ යරහ, අසඳන් අවනහ, භහර් තදඵදඹ ළන.  

 
II 
 

පික්කුඩියිවාප්පු ජනතළල  මූලික ඳශසුකේ 
தறனக்குடிறபைப்பு க்களுக்கரண அடிப்தஷட ெறகள் 

BASIC FACILITIES TO  PEOPLE OF PILLAKKUDIYIRUPPU 

ගවා ඩග්වහ ප්ද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்புறகு டக்பஸ் ஶரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
வகப ெதரரகர் அர்கஶப! ெறஷநச்ெரஷனகள் பொெல 

ஷப்பு, புணர்ரழ்பறப்பு, லள்குடிஶற்நம் ற்பொம் இந்து 

அலுல்கள் அஷச்ெர் வகப டி.ம். சுரறரன் 

அர்கபறடம் ஶகள்ற ஶகட்க அதறத்ற்கு ன்நற . 

இச்ெந்ர்ப்தத்றல் ஶற்ஷந றணம் கரனரண அபு 

கரறக்கரறன் க்கத்துக்குரற அக்க யர தண்டி  

வுல்வண ஸ்ரீ ஞரணலெ கரரக்க ஶர் அர்களுக்கு 

ணது க்கள் ெரர்தரக அஞ்ெலிஷச் வெலுத்துகறன்ஶநன்.   

பல்ஷனத்லவு ரட்டத்றல் ஶகப்தரப்புனவு, தறனக்குடி 

றபைப்பு க்கள் ங்கபது வெரந்க் கரற றனங்கஷபக் ஶகரரற 

அகறம்ஷெப் ஶதரரட்டத்றல் ஈடுதட்டஷடுத்து , கடந் ரம் 

01ஆம் றகற தறனக்குடிறபைப்புப் தகுறரணது அம்க்கபது 

லள்குடிஶற்நத்றற்கரக றடுறக்கப்தட்டது. ற்ஶதரது அங்கு 

சுரர் 54 குடும்தங்கள் ரழ்ந்து பைகறன்ந றஷனறல், 

அர்களுக்கு வ்றரண அடிப்தஷட ெறகளும் வெய்து 

ப்தடறல்ஷன ன்பொ அந் க்கள் வரறறக்கறன்நணர்.  

ற்வகணஶ ஶகப்தரப்புனவு ரறரறக் கறரம் அஷக்கப் 

தட்டு, ற்கரலிக ற்தரடரக இந் க்கள் குடிஶற்நப் 

தட்டறலிபைந்து குநறப்தறட்ட கரனம் ஷறல் உனபைவு 

றரம் றர்ந் ஶபொ துற றரங்களும் 

ங்களுக்கு ங்கப்தடறல்ஷன ன்பொம்  தறனக்குடிறபைப்தறல் 

இன்பொ அடிப்தஷட ெறகள் உட்தட ெறப்தற்கு ற்ந 

இபைப்தறடங்களும் இன்நற தரரற தரறப்புக்களுக்கு பகங் 

வகரடுத்து பைரகவும் அங்குள்ப க்கள் வரறறக்கறன்நணர் . 

குநறப்தரக, குடிலர், னெனகூடங்கள், இபைப்தறட ெறகள், 

தரஷகள், றன்ெரம் ஶதரன்ந ெறபணங்களுக்கு த்றறஶன 

ரம் ரழ்ந்து பைரகக் குநறப்தறடுகறன்நணர்.  

2012ஆம் ஆண்டு ஶகப்தரப்புனவு ரறரறக் கறரம் 

அஷக்கப்தட்டு அங்கு இம்க்கள் ற்கரலிக ற்தரடரகக் 

குடிஶற்நப்தட்டஶதரது அர்கபது வெரந்க் கரற றனங்கள் 

றடுறக்கப்தடும்ஷ அங்கு ெறக்கும்தடிபெம் வெரந்க் கரற 

றனங்கள் றடுறக்கப்தட்டரல், அந்க் கரற றனங்களும் 
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ஶகப்தரப்புனவு ரறரறக் கறர வீடுகள் உட்தட்ட கரறகளும் 

அம்க்களுக்ஶக ங்கப்தடும் ன்பொம் ரய்பன 

ரக்குபொறகள் அப்ஶதரஷ ஆட்ெறறன்ஶதரது அர்களுக்கு 

ங்கப்தட்டிபைந்து.  

இவ்ரஶந, பள்பறரய்க்கரல் கறக்கு ற்பொம் ஶற்குப் 

தகுறஷச் ஶெர்ந் சுரர் 1,200 குடும்தங்கள் 2012ஆம் ஆண்டு 

பற்தகுறறல் றம்தறலிப் தகுறறல் குடிஶற்நப்தட்டு , 

அர்களுக்கும் இஶ ரக்குபொற ங்கப்தட்டது . 2012ஆம் 

ஆண்டு டிெம்தர் ரத்றற்குப் தறன்ணர் அர்கபது வெரந்க் 

கரற றனங்கள் றடுறக்கப்தட்டஶதரது, அபறக்கப்தட்ட 

ரக்குபொறறன் தறகரம் அர்கபது வெரந்க் கரற 

றனங்களும் றம்தறலிப் தகுற வீடுகள் உள்பறட்ட கரறகளும் 

அம்க்களுக்கு ங்கப்தட்டண ன்தஷக் வகப அஷச்ெர் 

அர்கபது கணத்றற்குக் வகரண்டு றபைம்புகறன்ஶநன். 

ஶற்தடி லள்குடிஶநற தறனக்குடிறபைப்பு க்களுக்கரண 

வீடஷப்புத் றட்டங்கள், ஶதரற குடிலர், னென 

கூடங்கள், தரஷகள் புணஷப்பு ஶதரன்ந அடிப்தஷட, 

அத்றரெற ஶஷகஷப றஷரகப் பூர்த்றவெய்து 

வகரடுக்க படிபெர? 

லள்குடிஶற்ந க்களுக்கு ங்கப்தடும் உரற 

றரங்கஷப இம்க்களுக்கும் வதற்பொக்வகரடுப்தற்கு 

த்ஷக டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தடும்?  

ண ரன் வகப அஷச்ெர் அர்கபறடம் ஶகட்டுக் 

வகரள்ப றபைம்புகறன்ஶநன்.  

அத்துடன், "தறனக்குடிறபைப்பு க்கள் ஶகட்டரல் வகரடுக் 

கப்தடும்" ண தத்றரறஷகக் குநறப்பு என்பொம் இபைக்கறன்நது . 

ணஶ, ரன் அந் க்கள் ெரர்தறல் பன்ஷக்கறன்ந இந்க் 

ஶகரரறக்ஷகஷத் வுவெய்து கணத்றல் டுத்துக் 

வகரள்பவும். அஶஶத்றல் உங்களுக்கு ரழ்த்துக்கஷபபெம் 

ன்நறஷபெம் வெரல்ன றபைம்புகறன்ஶநன். வணணறல், 

ஆநரறம் வீடுகள் உங்களுக்குக் கறஷடத்ரகப் தத்றரறஷகச் 

வெய்ற என்பொ குநறப்தறட்டிபைக்கறன்நது. ஶலும் வீடுகஷபப் 

வதபொற்கு ன்தஷட ரழ்த்துக்கள்! 

 

ගවා ඩී.එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ (බන්ධනළගළර 

රතිවංවහකරණ, පුනවාත්ථළඳන, නෆලත ඳදිංික කිීමම ශළ 

හින්දු ආගමික ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு டி. ம். சுரறரன் - ெறஷநச்ெரஷனகள் 

பொெலஷப்பு, புணர்ரழ்பறப்பு, லள்குடிஶற்நம் ற்பொம் 

இந்து அலுல்கள் அஷச்ெர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ன்நற! ஶகப்தரப்புனவு கரறகள் தற்நற பன்பொ ரட்களுக்கு 

பல் ரன் எபை ெறதரரறஷெ வபறறட்டிபைக்கறன்ஶநன். 

உண்ஷரக இப்வதரளது 394 க்கர் கரறஷ 

றடுறப்தற்கு உத்ஶெறத்றபைக்கறன்நரர்கள். இன்தம் 167 

க்கர் கரற றடுறக்கப்தட்டரல் அது கறஷடக்கும் 

ன்ததுரன் ன்தஷட அதறப்தறரம்.  

வகப உபொப்தறணர் அர்கள் கூநறதுஶதரல் அங்கு 

தற்தன தறச்ெறஷணகள் இபைக்கறன்நண. அந்ப் தறச்ெறஷண 

கஷபபெம் ரங்கள் லர்ப்தற்கு பன்ந்றபைக்கறன்ஶநரம். 

அர் கூநறஷ ற்பொக்வகரள்கறன்ந அஶஶஷப, ம்ரல் 

வெய் படிபெரண உறகஷபபெம் ரம் வெய்து 

பைகறன்ஶநரம்.  

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රධහන  යුතු කයම්බසේ දී සඹෝඟනහ.  රු බහනහඹතුභහ. 

 
ගවා දිප්න්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of order.  ඔඵතුභහ භ  අසථහෂා 
සදනහ රීේහ.    

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is right. I will give you the chance before the 

Business of the Day. You can raise it after Item No.1is 
moved.  රු බහනහඹතුභහ. 

 
ඳළර්ලිප්ේන්තුප්ේ රැවහවීේ 

தரரளுன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගවා ක්හමන් කිරිඇල් 0  මශතළ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
 

"That notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of 

the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 

08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on this day shall be 

1.00 p.m. to 5.00 p.m.. At 4.00 p.m., Standing Order No. 7(5) of the 

Parliament shall operate. At 5.00 p.m., Mr. Speaker shall  adjourn 

the Parliament without question put." 
 

රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිසන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගවා දිප්න්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I would like to refer to the front-page news report 

of the "Daily Mirror" of yesterday, 03rd April, 2017, 

which carried the headline “Broad agreement on 

devolution of power”.  This interview had been given by 
the Hon. M.A. Sumanthiran on behalf of the Steering 

Committee regarding the proceedings of the Steering 

Committee. What is stated in that headline of the "Daily 

Mirror" is totally false, incorrect. It is misleading. Sir, I 
would like to read from that news report. The Hon. 

Sumanthiran is also here.   

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, read only the particular portion.  
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ගවා දිප්න්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Okay, Sir. It states, I quote: 

“The Steering Committee working on Constitutional proposals had 

broadly agreed on power devolution and the interim report based 

such concluded matters would be presented soon,...”  

And he goes on. I do not want to read the whole news 
item. But, it is the headline which is totally incorrect and 

there had been no such decision made by the Steering 

Committee and no authority given to the Hon. Member to 

make such a statement on behalf of the Steering 
Committee. So, I hope this would be corrected. Of course, 

my statement has been corrected and it appears in 

Today’s “Daily Mirror.”  But, what is stated in the 

headline of yesterday's "Daily Mirror" in relation to the 
Steering Committee is totally incorrect. 

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Sumanthiran, you can reply to it. 

 
ගවා එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, may I say that the news report quotes 

me correctly and if there is anything that I have 

misrepresented, as the Hon. Member says, with regard to 
the Steering Committee matters, he can raise it at the 

Steering Committee. But, I take the responsibility for this.  

I have read the news report and it quotes me correctly. 

 
ගවා කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශග  , සඹෝඟනහ  හිගයඵ දළනුම්දීභ ව දින  නිඹමිත 
 යුතු. ඊ  ලින් රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභහ මරහනඹ 
න්නහ ි ප. 

 සම් අසථහසේදී ඳෂා නහඹඹන්සේ රැසවීභෂා ඳත්නහ. 
ඊ   ඳළමිණ වබහගි න සර යලඹලුභ ඳෂා නහඹඹන්  භභ 
කයහධනහ යනහ.  

 
අනතුවාල ගවා කථළනළයකතුමළ මූළවනප්යන් ඉලත් වුප්යන්  

නිප්යෝජය කථළනළයකතුමළ  ගගවා තිංග සුමතිඳළ මශතළ] 
මූළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்புறகு ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்பொ அகனஶ, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் [ரண்புறகு 

றனங்க சுறதரன] ஷனஷ கறத்ரர்கள்.  

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

 
ගවා නිප්යෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
අද දින නයහඹ ඳරසේ විඹ අා 1, ඟහ ප භනහභන  

සොමින් බහ (ාසලෝධන) ඳනත් සුවම්ඳත සදන ය 

රීඹවීභ. රු රහවන  වහ යලවිල් ම ගුන් සේහ අභහතයතුභහ.  

ජළතික ගමනළගමන ප්කොමින් වභළ 
(වංප්ෝධන) ඳනත් ප්කටුේඳත 

ஶெற ஶதரக்குத்து ஆஷக்குள 

(றபைத்ம்) ெட்டபனம் 
NATIONAL TRANSPORT COMMISSION 

(AMENDMENT) BILL 
 

ප්ද ලන ලර කියවීප්ේ නිප්යෝගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டஷப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
[අ.බහ. 2.19] 

 

ගවා නිමල් 0 සිරිඳළ ද සිල් 0ලළ මශතළ (රලළශන  ශළ සිවිල් 0 

ගුලන් ප්වේලළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர - ஶதரக்குத்து 

ற்பொம் ெறறல் றரணச் ஶெஷகள் அஷச்ெர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, "ඳනත් සුවම්ඳත දළන් 
සදනය රීඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ සඹෝඟනහ යනහ. 

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, ඉතහභ සිට හරසීභහෂා 

 පසඵන්සන්. එභ නිහ සම් ඳනත් සුවම්ඳසත් ඳසු ිමභ 
ම්ඵන්ධසඹන් සිටසඹන් සවෝ  රීේසොත්  ළදත් සනහ. 
1970 දලසේ අබහසේදී කයම්බ යන රද සඳෞේලි ඵසයථ 
වහ  ඕනෆභ පුේරසඹකු  භහර්  ඵරඳරඹෂා රඵහ ළනීසම් 

වළරීඹහෂා  පුදණහ. ඒ වහ නිර්ණහඹඹන්  පුදසඩු නළවළ.  
රහවන අභහතයහාලසේ සනභ අාලඹරීන් ඵරඳර  නිකුත් රීරීභ  
යලදු වුණහ.  නමුත් 1991 අා 37 දයන ඟහ ප  භනහභන 

සොමින් බහ ඳනත ක්රිඹහත්භ වීසභන් ඳසුද සම්  තත්ත්ඹ සම් 
අන්දමින්භ  ඳළ ප අතය,  භවය භහර්ර  ඵසයථ අ පරිෂාතඹෂා 
ි ප ව සවයින්  අභහතය භඩුඩරඹ වියලන් 2005 ර්සේදී  අනුභත 

යන රද  අා 5/1461/031/036 දයන අභහතය භඩුඩර තීයණඹ 
අනු  භහර් ඵරඳර රඵහ දීභ වහ ස න්ඩර් රභඹ වඳුන්හ 
දුන්නහ. සම් ස න්ඩර් රභඹ  වඳුන්හ දුන්සන් 2005 ර්සේදීයි.  

අභහතය භඩුඩර තීයණඹ අනු ෆභ අසථහදීභ  භහර් වහ 
භගී ඉල් මලුභ ම්ඵන්ධසඹන්  මීෂාණඹෂා සො   ඒ වහ 
අලය ඵසයථ රභහණඹ ණනඹ සො  භහර් ඵරඳර  රඵහ දීභ 

ස න්ඩර් රභඹ භඟින් යලදු සරුණහ. 

ඒ අනු තයහරී මිර ණන් ඹ සත් ඉල් මලුම් ඳත් ළවීභ 
භඟින් අන්තර් ඳශහත් භහර්ඹන්ටා ඳ පන යලඹලු අඩුඳහඩුම් 
හියවීභ යලදු ශහ. ඟහ ප භනහභන සොමින් බහ භඟින් 

නිකුත් යනු රඵන රාගු භගී සේහ අය ඳත් සනොභළ ප ඵස 
යථ විලහර රභහණඹෂා දියිසන් අන්තර් ඳශහත් භහර්ර ධහනඹ 
න ඵ අඳ සොමින් බහ  හර්තහ වී  පසඵනහ.  

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, ඒ රීඹන්සන් සභතළන 
සදඹහහයඹ ඵරඳත්  පසඵනහ. එෂා තභයි ඳශහත් රහවන 
අධිහරීන් වියලන් නිකුත් යන  ඵරඳත්. සොශම දිස්රිෂාඹ 

ත්සතොත්, එභ දිස්රිෂාඹ තුශ ධහනඹ වහ ඵරඳත් නිකුත් 
රීරීභ  ඊ  අදහශ ඳශහත් බහසේ භහර්සථ භගී රහවන අධිහරිඹ 
 පසඵනහ. ඹම ඳශහත ත්සතොත්, ඹම ඳශහසත් භහර්සථ භගී 

රහවන අධිහරිඹ  පසඵනහ. ඒහ අඳ  අයි ප සන්සන් නළවළ. 
නමුත්, 1991 අා 37 දයන ඟහ ප භනහභන සොමින් බහ 
ඳනත  නභය න්සන් අන්තර් ඳශහත් අතය ධහනඹ න ඵස යථ 
ඳභණයි. සභටාදී විසලේසඹන්භ එභ ඵස යථර ඹන භගීන්සේ 

කයෂාහ තවවුරු රීරීභ, එභ ඵස යථ නිඹහභනඹ රීරීභ, හසතු අඹ 
රීරීභ, එභ ඵස යථර භන් යන භගීන්  අලය යන 

1207 1208 



ඳහර්ලිසම්න්තු 

ඳවසුම් ඳඹහදීභ රීඹන හයණහ හිගයඵ ව නිර්ණහඹඹන් අනු 
 යුතු රීරීභ ඟහ ප භනහභන සොමින් බහ  ඳළසයන 
 ීපභෂා සනහ. ඒ නිහ අනිහර්ඹසඹන්භ ඵස යථ 

භනහභනඹ වහ භහර් ඵරඳර නිකුත් රීරීභ යලදුසනහ. ඒ 
අනු, දළන  හභහනය ඵරඳර 2,054ෂා, අර්ධ සුසෝඳසබෝගී 
ඵරඳර 459ෂා, සුසෝඳසබෝගී ඵරඳර 603ෂා, අධි සුසෝඳසබෝගී 

ඵරඳර 94ෂා ලසඹන් ඟහ ප භනහභන සොමින් බහ 
වියලන් ම්ජාර්ණසඹන් ඵරඳර 3,219ෂා නිකුත් ය  පසඵනහ. 

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, ඒ හසේභ අදහශ ස න්ඩර් 
ඳිටඳහිටඹ අනු එභ ඵරඳර වහ අහි අඹ යන මුදල් ම රභහණඹන් 
 පසඵනහ. ඹම් විධිඹරීන් එළනි ඵරඳරඹෂා සනොභළ ප, 

අත්තසනෝභ ප සර -තභන්  ඕනෆ විධිඹ - එ ඳශහත යල  
තත් ඳශහත  ඵස යථ ධහනඹෂා යලදු වුසණොත්, සභභ ඳනසත් 
ර පඳහදනඹන් අනු රුහිඹල් ම 10,000 දඩඹෂා වන්න විතයයි 

අඳ  පුළුන්භ  පසඵන්සන්. ඒ අඹ වම්ඵ යන මුදල් ම රභහණඹ 
ඵළලුහභ රුහිඹල් ම 10,000 දඩඹෂා රීඹන්සන් ඒ තයම් සරොකු 
මුදරෂා සනොසයි. සම් විධිඹ  නී ප ඩයරහ, රුහිඹල් ම 10,000 

දඩඹ සරහ, ඳහුදහ නළතත් ගිටාල් මරහ කඳහු සම් ළසඩ්භ යන 
ඵ අඳ  සඳනී ගිඹහ. නී පඹ  අනු ළඩ  යුතු යන ඵස 
ටාමිඹන්  ඒ සරොකු අහධහයණඹෂා. 

ඵස යථ ටාමිඹන්සන් යලඹඹ  90ෂා, 95ෂා නී පඹ  අනු ළඩ 
 යුතු යනහ. ඔවුන් ඵරඳර රඵහ න්නහ; ඒ නිඹහභනර  

ඹ ත් නහ. නමුත් එසවභ  යුතු සනොයන අඹ නිහ ඒ ඵස 
යථ ටාමිඹන් ත් අහධහයණඹෂා නහ; භඟී ඟනතහ ත් 
අහධහයණඹෂා නහ. ඒ භඟින් නී පඹ අත  ත් පුේරඹන්  

ඕනෆ විධිඹ  සම්  යුතු රීරීසම් අසථහ ළරසනහ. ඒ නිහ 
සම් හිගයඵ දීර්ක ලසඹන් හ්චඞහ රීරීසභන් අනතුරු  භභ 
අභහතය භඩුඩර ාසේලඹෂා ඉදිරිඳත් යරහ, සම් දඩ මුදර 

රුහිඹල් ම දවදහසවේ යල  රුහිඹල් ම රෂා සද දෂාහ ළඩි ශ යුතුයි 
රීඹරහ තීයණඹ ශහ. ඒ තීයණ අහි නී ප සුවම්ඳත් ම්ඳහද - 
Legal Draftsman - සත ඹරහ, නී පඳ පතුභහසේ අයඹ 
රඵහසන, සම් ඳනත ඹ සත් සම්  රුහිඹල් ම දවදහසවේ දඩඹ රුහිඹල් ම 

රෂා සද දෂාහ ළඩි රීරීභ   යුතු ශහ.  

විසලේසඹන්භ භහ සභභ අසථහසේදී සම් හයණඹ  රීඹන්න 

ඕනෆ. උතුසර් යල  දකුණ දෂාහ එන - ඹහඳනඹ, භඩශපු 
ඳළත්සතන් එන - ඵස යථර  තභයි හුගෂාභ සම් හයණඹ 

ඵරඳහන්සන්. ළල් මරත්සතන්  ඵස යථ ණනහෂා හි ත් නහ. 
සම් ඵස යථ භහර් ඵරඳත් රඵහ ළනීභ වහ ස න්ඩර් ඳරිඳහිටඹ 
අනුභනඹ යන්සන්ත් නළවළ. ඒ අඹ නී පඹ අත  අයසන 

 යුතු යනහ. ඒ නිහ විසලේසඹන්භ නීතයනුූලර ඵස යථ 
ධහනඹ යන ඵස යථ ටාමිඹන්සන්, ඵස යථ ාම්ලින්  ව 
ඟනතහසන් අඳ  සනොසඹකුත් ඉල් මලීම් රළුදණහ, "සභඹ ඉතහ 
අතුුවදහඹ තත්ත්ඹෂා.  සම් තත්ත්ඹ නළ ප යන්න" රීඹරහ. 

සම් හසේ අසථහරදී අඳ  සඵොසවෝ වි  සඳොලීයලසේ වහඹ 
ඳළතීභ  යලදු නහ. සඳොලීයලඹ ත් යහඟහරි ළඩියි. නමුත් සම් දඩ 
මුදර ළඩි රීරීභත් භගභ සම් ළරැදියන්නන් අල් මරහ ත්සතොත් 

සම් ළරැදි යන්නන්සේ රභහණඹ අඩු ය ළනීභ  පුළුන් සයි 
රීඹරහ අහි විලසහ යනහ.  

ඵරඳර නිකුත් රීරීසම්දී ි ප යනු රඵන නිර්ණහඹ 
සභොනහද රීඹරහ ඵරමු.  අහි විසලේ නිර්ණහඹ ීපඳඹෂා වළදුහ.   
එටාදී අහි රීේහ, ඵරඳර නිකුත් රීරීසම්දී ඵස යථ ධහනඹ ඳ න් 

න්නහ සථහනඹ, අන් යන සථහනඹ රීඹන සථහන සදසෂා 
ඉරහ ඹම් radius එ ඳදිාචි වී යලිටන  ඵස යථ ටාමිරුන්  
රමුතහ දිඹ යුතුයි රීඹරහ. නමුත් භවය ඵස යථ ටාමිඹන් සම් 

රුණ ම්ඵන්ධසඹන් සරේස හධියණඹ  ගිඹහ. සම් ශගදී 

සරේස හධියණසේදී ඒ නඩු ිහුහ. එටාදී සරේස හධියණඹ 
රහලඹ  ඳත් ශහ, "එයින් මලි මිනිස අයි පහයලම් 
උල් මරාකනඹ රීරීභෂා න නිහ සම්  යුත්ත හ ත් විෘත විඹ 
යුතුයි" රීඹරහ. ඒ නිහ භභ  දළන් ළිමනට් ඳ්රිහෂා ඉදිරිඳත් ය 

 පසඵනහ, ඒ මිුව භඟින් හදන රද ඒ නී පඹ ඉත් යරහ 
සරේස හධියණඹ වියලන් නිඹභ යන රද  ඒ නිර්ණහඹ අනු සම් 
ඵස යථ වහ  ඵරඳර - licences - රඵහ දීභ .  

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, ඒ ඵරඳර රඵහ දීසම්දී 
භනහභන භඩුඩර ඳනත අනු, ඒ ස න්ඩර් ඳරිඳහිටඹ අනු 

අනිහර්ඹසඹන්භ  යුතු ශ යුතුඹ රීඹහ සරේස හධියණඹ ීපඳ 
තහෂාභ රහලඹ  ඳත් ය  පසඵනහ. ඒ සවොයි.  ඳසුගිඹ 
හරසේදී එසවභ  යුතු සනොය විවිධහහයසඹන් රඵහ දුන් 

ඵරඳර නිහ අද අසප් ලිහි සොනු 1,500  ළඩි රභහණඹෂා  
FCID එ  සන ගිටාන්  පසඵනහ. ඒ නිහ අහි ඉතහභ 
ළරරීල් මසරන්, ඳහයදෘලයබහඹරීන් යුතු ළඩිභ ස න්ඩයඹ  සම් 

ඵරඳර රඵහ දීසම් ඳදනභ භත සම්  යුත්ත යනහ. එයින් එවහ 
විල් මඳ රභඹෂා අනුභනඹ යන්න අඳ  පුළුන්භෂා නළවළ. 
හුගෂා සරහ  අසප් සේලඳහරන ටාතතුන්, අඳ  ළඩ යපු අඹ 

-හුඟක් අය- මේ සේබන්ධමයන් උරණ මෙනො. නමුත් මා කියා 
 පසඵන්සන්, 'අඳ  සභඹ රීයලභ කහයඹරීන් සනස රීරීභ  
පුළුන්භෂා නළවළ, සම් ඹව ඳහරනඹ ඹ සත් 

ඳහයදෘලයබහඹරීන් යුතු, නී පඹ  අනු සම් ඵරඳර රඵහ දීභ 
ශ යුතුයි' රීඹරහයි.  

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, ඳසුගිඹ දසර ඵස 
ටාමිඹන් ඩුඩහඹම් 5ෂා ඳභණ  සම් ඵරඳර රඵහ දීභ 
ම්ඵන්ධසඹන් සරේස හධියණසේ නඩු 5ෂා ඳභණ file යරහ 

 පුදණහ. ඒ නඩු තභ අන් නළ ප වුණත්, සරේස හධියණඹ අඳ  
අය දීරහ  පසඵනහ,  එෂාතයහ සො ෂා වළය අසනෂා රසේල 
සනුසන් ඵරඳර නිකුත් රීරීභ වහ අලය ස න්ඩර් 

ඳරිඳහිටඹ  ඹන්න රීඹරහ. අසප් ළිමනට් ඳ්රිහ ම්භත ව 
වහභ සරේස හධියණඹ භඟින් අනුභත යන රද ඒ න 
නිර්ණහඹ ඹ සත්  යුතු රීරීභ  ඉදිරි භහසේදී අහි 
ඵරහසඳොසයොත්තු සනහ. සරේස හධියණඹ රීේහ, භවය 

නිර්ණහඹ  අයින් යන්න රීඹහ. ඒහ අයින් යරහ ඉ පරි න 
නිර්ණහඹ ඹ සත් ඵරඳර රඵහ දීභ  අහි ඵරහසඳොසයොත්තු 
සනහ. සම් ඳනත ඹ සත් අඳ  සම් ඵරඳර නිකුත් යන්න 

පුළුන් න්සන් අවුරුදු තුන හර සීභහ යි. ඒ රීඹන්සන්, 
අවුරුදු තුසනන් තුන   අනිහර්ඹසඹන්භ සම් ඵරඳර අලුත් ශ 
යුතු  පසඵනහ.  

විෘත ස න්ඩර් රභසේදඹ අනුභනඹ රීරීභ නිහ ඳළරැණි 
හලු ඳහසර් ඵස යථ ධහනඹ යව ධහඹන්  විෘත ස න්ඩයඹ 

ඹ සත් අය ඳර රඵහ ළනීභ  සනොවළරී ව අතය, ඳයණ හලු 
ඳහසර් භඟීන් අධිසේගී භහර්ඹ බහවිත රීරීභ  ඳ න් ත් නිහ 
ඳයණ හලු ඳහසර් ඵස යථර  භඟීන් සනොභළ ප අධීසේගී 

භහර්ඹ  අධිළඳයුභෂා ි ප වුණහ.  

සම් තත්ත්ඹ නිහ 2014 ර්සේදී භහතය දෂාහ අධිසේගී 
භහර්ඹ දීර්ක ව ඳසු, එභ අධිසේගී භහර්ඹ  ඵස යථ ධහඹන් 

සතෝයහ ළනීසම්දී භහතය - සොශම ඳළයණි භහර්සේ ධහනඹ ශ 
ධහඹන් භ රකුණු රභසේදඹෂා ඹ සත් ඵරඳර රඵහ දීභ  
අභහතය භඩුඩර ඳ්රිහෂා ඉදිරිඳත් සර  පසඵනහ. එටා 

නිර්ණහඹ අනු අහි ඒ ඵරඳර දීරහ  පසඵනහ. ඒ අනු භහතය - 
භවයභ දෂාහ අය ඳර 28ෂාද, භහතය - ඩුසර දෂාහ අය 
ඳර 15ෂාද ලසඹන් අය ඳර 43ෂා නිකුත් යරහ  පසඵනහ. 
සම් අය ඳර 43  අභතය තත් අය ඳර 56ෂා භහර් 

ාසලෝධනඹ  ඹ ත් අධිසේගී භහර්ඹ- 

1209 1210 

[රු නිභල් ම යලරිඳහර ද යලල් මහ භවතහ] 



2017 අසරේල් ම 04  

ගවා එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்புறகு ஸ்.ெல. பத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු ිභ පතුභනි, භ  සම් හයණඹ ඔඵතුභහසන් දළන න්න 
ඕනෆ. භහතය - සොශම ධහනඹ යන්න ස න්ඩර් ළන සො  
ඒ ස න්ඩර්ර  රාහ භනහභන භඩුඩරඹත් ඉල් මලුම් ශ 

යුතුද? 
 

ගවා නිමල් 0 සිරිඳළ ද සිල් 0ලළ මශතළ  
(ரண்புறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

නළවළ, නළවළ. 
 

ගවා එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்புறகு ஸ்.ெல. பத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රාහ භනහභන භඩුඩරඹ අයින් යරහ  පසඵන්සන්? 

 

ගවා නිමල් 0 සිරිඳළ ද සිල් 0ලළ මශතළ  
(ரண்புறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

රාහ භනහභන භඩුඩරසේ සේහ සුවිසලේ සේහෂා 
සර රහ ඒ අඹ  අධිසේගී භහර්සේ ධහනඹ යන්න ඹම් 
රභහණඹෂා අහි රඵහ සදනහ. ඒ නිහ අහි විලසහ යනහ, 

ඳහයදෘලයබහසඹන් යුත් සම් රභසේදඹ තුගයන්  සඳෞේලි ඵස 
ධහඹන්  හධහයණඹ ඉස  සයි රීඹරහ.  

නමුත් අසප් යසට් විලහර රලසනඹෂා  පසඵනහ. රාහ 
භනහභන භඩුඩරඹ භඟින් 6,500ෂා ඳභණ ඵස ධහනඹ යන 

සො , සඳෞේලි අාලඹ භඟින් ඵස යථ 22,000ෂා ඳභණ 
ධහනඹ යනහ. ඒ දළන් සථහහිත සරහයි  පසඵන්සන්. ඒ නිහ 
තභයි අහි යලඹඹ  60 - 40 විධිඹ  හර වනෂා වදරහ, ඒ 

හර වන  අනුත සන්න රීඹරහ රාහ භනහභන 
භඩුඩරඹ ත්, සඳෞේලි ඵස ටාමිඹන් ත් රීඹරහ  පසඵන්සන්. 
නමුත්  නහුව  හයණඹ සම්යි. රාහ භනහභන 

භඩුඩරසේත් භවය අඹ සම් නිඹභඹ ඩ යනහ; සඳෞේලි 
ඵස ටාමිසඹෝත්  ඩ යනහ. ඒ අඹ තභන්සේ වයිඹ අනු ඵස 
ධහනඹ යන්න ඳ න් සන  පසඵනහ. සම් සලෝඝනීඹ 

තත්ත්ඹෂා; නහුවදහඹ තත්ත්ඹෂා. අහි පුළුන් තයම් දුය  
සම් තත්ත්ඹ ළශළෂාවීභ   යුතු යනහ. නමුත් භභ රීඹන්න 
ළභළ පයි, ඒ යලඹඹ  100ෂාභ හර්ථ සරහ නළවළ රීඹරහ. ඒ 
නිහ භවය සරහ  ඵස කුඩු ය න්නහ; ඵසර රිඹදුයන් - 

සොන්සදොසතයරුන් වභයහ න්නහ; තුහර යසන 
ඉසහිරිතහරර  ඹනහ. රුහිඹල් ම ලත වමහ ඹන සම් ඳරියඹ තුශ 
සභළනි සේලුත් යලදු සනහ. භභ රාහ භනහභන භඩුඩරඹ  

වළභ සරහසේභ රීඹහ යලිටන්සන්, පුළුන් තයම් දුය  නී පරු 
සරහ නී පඹ  අනු  යුතු යන්න රීඹරහයි.  

ඔඵතුභන්රහ දන්නහ, භහර් අා 103 නහයහසවේන්හි  - 

සොුව භහර්ඹ. ඒ භහර්ඹ රාහ භනහභන භඩුඩරසේ ඵස 
යථ එ ත් ධහනඹ යන්න සදන්සන් නළවළ. සම් තභයි 
අඳ  සඳසනන්න  පසඵන රහසඹෝගි ඹථහර්ථඹ. 

සම් ඵස යථ නිඹහභනඹ රීරීභ වහ කුභන නී ප - රී ප 
සනහත්, සම් යහඳහයසේ සඹදී යලිටන අඹ සම් හිගයඵ ළඹුරු 
වළඟීභරීන් යුතු  යුතු සශේ නළත්නම්, ඒ නී ප - රී පර  

අනුත වුසඩු නළත්නම්, නී ප - රී ප තුගයන්භ ඳභණෂා සම්  යුතු 
නිඹහභනඹ රීරීභ ඉතහභ අඳවසු ඵ රීඹන්න ඕනෆ. නමුත්, 
වළරීතහෂා දුය  ඒ නී පරී ප ක්රිඹහත්භ රීරීභ  අහි  යුතු යනහ. 

  ඵස යථර රමි පඹ හිගයඵත් අහි දළන් අලුත් නිර්ණහඹ 

ස ය සන ඹනහ. භවය ඵස යථර seatsර රභහණඹ 

භදි; ඉන්න  පසඵන ඉඩ රභහණඹ භදි; ළඳ ඳවසුම් භදි. ඒ 

නිහ විසලේසඹන්භ අන්තර් ඳශහත් ඵස යථ වහ අහි අලුත් 
නිර්ණහඹ ස ය සන ඹනහ. ඉන් ඳසු ඒ නිර්ණහඹ අහි 
ක්රිඹහත්භ යනහ. 

ඒ භගභ,  low-floor buses ළඩිපුය ධහනඹ රීරීභ වහ 

භනහභන භඩුඩරඹ   ඵස යථ දවෂා මිරදී ළනීභ   භභ 
ළිමනට් භඩුඩරසඹන් අය ඉල් මලුහ. ඒ අයඹ අඳ  රළිමරහ 
 පසඵනහ.  කුඩහ ඵස යථ 250ෂා මිරදී ළනීභ ත් අය රළිමරහ 

 පසඵනහ. ඒ හිගයඵ ස න්ඩර් ඳිටඳහිටඹ අන්වීභ  ඉතහභ 
කන්නයි. ඒ හසේභ, ඉන්දිඹහනු ණඹ වන සඹෝඟනහ රභඹ 
ඹ සත් අලුත් එන්ජින් 500ෂා සනළල් මරහ, ඩිසඳෝර තළන් 

තළන්ර දභහ  පුදණු ඵස යථ 500ෂා දළන් ර පාසයණඹ 
යසන ඹනහ. ත භහ සදෂා ඹන වි  ඒහ අලුත් ඵස යථ 
විධිඹ භ අසප් සම් භනහභන සේහ ඩහත් ලෂා පභත් යන්න 

රාහ භනහභන භඩුඩරඹ  එතු යන්න පුළුන්.  

භහසේ ඉල් මලීභ අනු භහඹ  රුහිඹල් ම ිමලිඹන 1.3ෂා සම් ඵස 
යථ ධහනඹ වහ රාහ භනහභන භඩුඩරඹ  රඵහදීභ 
හිගයඵ භභ භවහ බහඩුඩහහයඹ  සතු පන්ත සනහ. එසවභ  

දුන්සන් නළත්නම් අඳ  සම්  යුත්ත යන්න ඵළවළ. ඳඩි-නඩි 
සරහ, අසනෂා විඹටාඹදම් යරහ, රාහ භනහභන භඩුඩරඹ 
රහබ රඵන කඹතනඹෂා වළිටඹ  සනොසයි, සේහ ඳඹන 

කඹතනඹෂා යන්න  අහි  යුතු යනහ.  

ඳසුගිඹ යඟඹ ඹ සත් -අසප් හරසේ-  ටාග සේ අර්ථ හධ 
අයමුදල් ම ව ඳහරිසතෝෂිත මුදල් ම ලසඹන් රුහිඹල් ම ිමලිඹන 12ෂා 

ඳභණ  පුදණහ. රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, අද න වි  
රුහිඹල් ම ිමලිඹන 7  ළඩි රභහණඹෂා සරහ, සේ අර්ථ 
හධ අයමුදල් ම ව ඳහරිසතෝෂි නඩු යලඹල් මරභ අන් යරහ 

 පසඵනහ. ඉ පරි රුහිඹල් ම ිමලිඹන 5 මුදර සවීභ වහ භභ දළන් 
 යුතු  යසන ඹනහ. ඒ කහයඹ , රාහ භනහභන 
භඩුඩරසේ දීර්ක හරඹෂා සේඹ ශ සේඹන්  සේහ 

තෘප් පඹෂා රළසඵන කහයසඹන්, ම්රු අයි පහයලම් රැදීසම් 
ළඩ හිගයසශෂා සඹොදන්න  පුළුන්වීභ ළන භභ ඉතහභ තුුව 
සනහ. 

සම් භනහභන සේහ රඵහ දීසම් දී අහි  දීර්ක හලීන 

ල් මඳනහ ය  ඵරන්න ඕනෆ. අසප්  ඳහයල් මර  පසඵන තදඵදඹ 
දිවහ ඵළලුහභ භසේ නම් සඳෞේලි භතඹ න්සන්, රාහසේ 
 පසඵන හවන රභහණඹ අඳ  ඔ සයොත්තු සදන්සන් නළවළ; ්රිවීරර් 

රභහණඹ ඔසයොත්තු සදන්සන් නළවළ; අලුසතන් ඵස යථ ළනීසම් 
අලයතහෂා නළවළ රීඹරහයි. අද සඳෞේලි ඵසයථර  සභළනි 
තයහරිත්ඹ ි ප සරහ  පසඵන්සන්, ඕනෆ  ඩහ ඵස යථ 

රභහණඹෂා  පබීභ නිහයි. ඒ අඹත් භවය සරහ  ඳහඩු  
දුනහ. ඒ නිහ රහබ රඵහ ළනීසම් අිටසඹන් විවිධ උඳරභ යලදු 
යනහ. ඒ නිහ අසප්  යසට්  පසඵන හවන ධහරිතහසටා රලසනඹ 

හිගයඵ මී  ඩහ පුළුල් ම සර රහ ඵරහ ඒ ළන ඩහත් ළඹුරින් 
ථහ යන්න ඕනෆ. රු ඳහ ලී ඝම්හි යණ ිභ පතුභහ සම් 
හිගයඵ නිතයභ  ථහ යනහ. සම් ි පසරහ  පසඵන හවන 
තදඵදඹ අභ රීරීභ වහ අඳ  වළභ සරහභ  ඳහයල් ම පුළුල් ම 

ය ය ඹන්න ඵළවළ.  අහි සනත් න රභසේදඹන් වහ 
ඉදිරිඹ  ඹහ යුතුයි රීඹන එත් රහල යන්න  ඕනෆ.  

අද දින අඳ   පසඵන හර සේරහ ඉතහභ සීභහටාත නිහත්, 

අසනකුත් ථිඹන්  හර සේරහ රඵහ දිඹ යුතු නිහත්,   සම් 
වහ රු බහසේ අනුභළ පඹ ඵරහසඳොසයොත්තු සමින් භසේ 
ථහ අන් යනහ. 

 

රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்வதற்நது. 

Question proposed. 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

ගවා නිප්යෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is Hon. S. Shritharan. You have 

eight minutes. 

 
[தற.த. 2.37] 
 
 

ගවා එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
வகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கஶப, இன்ஷந றணம் 

இடம்வதபொகறன்ந ஶெற ஶதரக்குத்து ஆஷக்குள 

(றபைத்ம்) ெட்டபனம் ெம்தந்ரண றரத்றல் ரதம் ெறன 

றடங்கஷபப் தறவுவெய் றபைம்புகறன்ஶநன். இன்பொ 

வகௌ அஷச்ெர் அர்கபரல் ஶதரக்குத்துத் 

வரடர்தரகப் தல்ஶபொதட்ட றடங்கள் 

பன்ஷக்கப்தட்டிபைந்ரலும் ரட்டிஶன ணறரர் வதரதுப் 

ஶதரக்குத்துக்கும் அெ வதரதுப் ஶதரக்குத்துக்கும் 

இஷடறல் தல்ஶபொதட்ட வபைக்கடிகள் கரப்தடுகறன்நண. 

றக பக்கறரக, எற்பொஷறன்ஷ, றத்டங்களுக்கரண 

அதறகள் ஶரோ்ஷரண பஷநறல் ங்கப்தடரஷ 

ஶதரன்ந றடங்கள் இந் ரட்டிஶன ணறரர் ஶதரக்குத்துத் 

துஷநக்கும் அெ ஶதரக்குத்துத் துஷநக்கும் இஷடறல் 

ெெம் இல்னர எபை றஷனஷஷ உபைரக்கறறபைக்கறன்நண.  

ெரரரக இன்பொ இனங்ஷகப் ஶதரக்குத்துச் ெஷதறன் 

ஶதபைந்துகள்கூட, என்ஶநரவடரன்பொ ஶரறக்வகரள்கறன்ந 

அல்னது பைரணம் உஷக்கறன்ந ஶரக்ஶகரடு வீறகபறஶன 

ஶக ல்ஷனகஷபத் ரண்டி ஏடுகறன்ந ெந்ர்ப்தங்கஷப 

ரங்கள் தரர்க்கறன்ஶநரம். அஶஶத்றல் இந் அெ 

ஶதபைந்துகஶபரடு ணறரர் ஶதபைந்துகளும் அவ்ரநரண 

ஶதரட்டிறல் ஈடுதடுகறன்நண. ஆணரல், இந் றஷனஷறலும் 

ரட்டிஶன தல்ஶபொதட்ட இடங்கபறல் ஶதரக்குத்துக்கரண 

ஶதபைந்துகள் இல்னர றஷன கரப்தடுகறன்நது. 

வகௌ அஷச்ெர் அர்கஶப, ரட்டிஶன தல்ஶபொதட்ட 

இடங்கபறல் ஶதரக்குத்துக்கள் ெலரக இபைக்கனரம். ஆணரல், 

எபை  லரண இனங்ஷகக்குள்ஶப இபைக்கறன்ந ெறபொ லவுகபறல் 

ஶதரக்குத்து ெறகள் றகறக ஶரெரண றஷனறல் 

உள்பண. உரரக, ரழ்ப்தர ரட்டத்றல் எபை 

ணறத்லரகக் கரப்தடுகறன்ந வடுந்லறஶன எஶவரபை 

ெறநற ஶதபைந்துரன் கரப்தடுகறன்நது. வடுந்லறஶன 

ரழ்கறன்ந கறட்டத்ட்ட 7,000 க்களுக்கு 12 கறஶனர லற்நர் 

லபரண தரஷறஶன எஶவரபை ஶதபைந்து கரஷன 7 றக்கு 

எபை ஶெஷஷ ங்குகறன்நது. அறலும் அெ 

உத்றஶரகத்ர்கள் பைகறன்நஶதரது அர்கஷப ற்நறச்வெல்ன 

ஶண்டி எபை றஷனறல், தரடெரஷன ரர்கள் 

கபைத்றவனடுக்கப்தடரஷரல் அர்களுக்கரண ஶதரக்குத்து 

றகக் கூடிபறஶன தரறக்கப்தட்டிபைக்கறன்நது. 

அங்கறபைக்கறன்ந ெரறபெம் டத்துணபைம் ரங்கள் றஷணத்ரபொ 

ஶசூெறஷகஷக் கஷடப்தறடிக்கறன்நரர்கள். இனங்ஷகப் 

ஶதரக்குத்துச் ெஷதறன் ந்க் கட்டுப்தரடும் 

அங்கறபைப்தரகத் வரறறல்ஷன. அஶஶதரல், 

ரழ்ப்தரத்றலுள்ப ஷண ெறபொ லவுகபரண றணரலவு, 

அணஷனலவு, ளஷலவு ஶதரன்ந இடங்கபறஶன இனங்ஷகப் 

ஶதரக்குத்துச் ெஷதறன் ஶெஷகள் ெரறரண பஷநறல் 

பன்வணடுக்கப்தடறல்ஷன ன்தது றக பக்கறரண 

றடரகும். அர்களுக்கு அங்ஶக ந்வரபை ெறபெம் 

இல்னர றஷன கரப்தடுகறன்நது. 

வடுந்லவுக்கரண கடல்றப் ஶதரக்குத்துச் ஶெஷஷ 

வீற அதறறபைத்ற அறகரெஷதறணர் - RDA ங்குகறநரர்கள்.  

'வடுந்ரஷக', 'டரஷக' ஶதரன்ந ள்பங்களூடரகஶ 

அந்ப் ஶதரக்குத்து ஶெஷ இடம்வதபொகறன்நது. அற்கும் 

உங்களுஷட அஷச்சுக்கும் ெம்தந்றல்ஷன. ஆணரல், 

வடுந்லவுக்குள் இநங்குகறன்ந எபைர் ரலித் 

துஷநபகத்றலிபைந்து அந் ஊரறன் ல்ஷனறலுள்ப 

ஶகரட்ஷடக்கரடு ஷபெம் வெல்ரறன், அற்கரண 

ஶதபைந்துச் ஶெஷ ெரறரண பஷநறல் இடம்வதநரரல் 

றகவும் தரறக்கப்தடுரர். ணஶ, வடுந்லவு கறக்கறலுள்ப 

ரலித் துஷநறலிபைந்து வடுந்லவு ஶற்கறலுள்ப 

ஶகரட்ஷடக்கரடு ஷக்கும் எபைரஷபக்கு குஷநந்து 3 

ஶதபைந்துச் ஶெஷகபரது இடம்வதந ஶண்டும். 

அப்ஶதரதுரன் அங்ஶக ரழ்கறன்ந க்கள் ங்கஷபபெம் 

இனங்ஷக ரட்டிஶன ரழ்கறன்ந தறஷஜகபரக றஷணக்கறன்ந 

எபை சூல் உபைரகும்.  இல்ஷனவன்நரல், அர்கள் எபை 

ணறரட்டிஶன ரழ்கறன்ந ண்ங்கஶபரடுரன் 

இபைப்தரர்கள்.  

இஶஶதரன்பொரன் பல்ஷனத்லவு, வுணறர, ன்ணரர், 

கறபறவரச்ெற, ரழ்ப்தர ஶதரன்ந இடங்கபறலும் 

ஶதரக்குத்துச் ஶெஷகளுக்கரண தல்ஶபொதட்ட 

வபைக்கடிகள் கரப்தடுகறன்நண. தன தரடெரஷன 

ரர்கஷப ஶதரக்குத்துப் ஶதபைந்துகள் ற்பொறல்ஷன. 

அற்குக் கரம், அர்களுக்குள் றனவுகறன்ந ஶதரட்டி! 

கறபறவரச்ெறறலிபைந்து எபை ஶதபைந்து பங்கரறல் ஷக்கும் 

வெல்கறன்நது. இஶஶம் ன்ணரரறலிபைந்து பங்கரறல் 

ஷக்கும் இன்தஶரர் அெ ஶதபைந்து பைகறன்நது. 

பங்கரறலில் இந் இண்டு ஶதபைந்துகளும் தறகஷப 

ரற்நம் வெய்கறன்நண. அர்கள் பைரணத்துக்கரகப் ஶதரட்டி 

ஶதரடுகறன்நரர்கள். ஆணரல், இந்ப் ஶதரக்குத்துப் 

தரஷகபறல் தரடெரஷனப் தறள்ஷபகள், ஶரரபறகள் 

ஆகறஶரர் அறகரகப்  புநந்ள்பப்தடுகறன்ந றஷன 

கரப்தடுகறன்நது.  குநறப்தரக, தள்பறக்குடர, பூகரறப் 

தறஶெங்கபரண ரனரம்கட்ஷட, வெம்தங்குன்பொ, 

தல்னரன்கட்டு, பங்கரறல் ஶதரன்ந இடங்கபறல் 

ஶதரக்குத்துச் ெஷதறணர்  தரடெரஷனக்குச் வெல்கறன்ந 

தறள்ஷபகளுக்கரக ல்ன ணஶரடு து ஶதரக்குத்துச் 

ஶெஷகஷப டத்துறல்ஷன. அதுஶதரல், தந்ணறலிபைந்து 

பல்ஷனத்லவு வெல்கறன்ந தரஷறல் தந்ன், பசுஶரட்ஷட, 

கண்டரஷப ஶதரன்ந தறஶெங்கபறஶன இபைக்கறன்ந 

தறள்ஷபகள் தரடெரஷனகளுக்குச் வெல்ற்கரக லண்ட ஶம் 

வீறகபறஶன கரத்றபைக்கறன்நரர்கள். கறபறவரச்ெற, 

தச்ெறஷனப்தள்பற, பகரஷன, தஷப, இக்கச்ெற, 

உஷரள்பும் ஶதரன்ந இடங்கபறல் இபைக்கறன்ந 

ரர்கள் கரஷனறஶன ஶதபைந்துகளுக்கரக வீறகபறஶன 

றற்தஷ எவ்வரபை ரளும் ரன் தரர்க்கறஶநன். ந்ஶரர் 

அெ ஶதபைந்தும் கபைஷஶரடு ஶெஷ வெய்ரகத் 

வரறறல்ஷன. ட்டத்றல் இங்குகறன்ந இனங்ஷக 

ஶதரக்குத்துச் ெஷதக்கு ரணறத்றன் அடிப்தஷடறஶன 

றஷநஶெரற தன உறகஷபச் வெய்ரக வகௌ அர்கள் 

அர்கள் இங்ஶக குநறப்தறட்டரர். ஆணரல், அந் உறகள் 

இவ்ரநரகப் தரறக்கப்தட்ட, நற றஷனறஶன இபைக்கறன்ந 

ரர்களுக்குச் வென்நஷடரகத் வரறறல்ஷன.  

ஶதபைந்துகள் ங்களுக்குள் ஶதரட்டி ஶதரட்டுக்வகரண்டு 

ஏடுகறன்நண. இஷணறட, தன ெரறகளுஷட 

கட்டுப்தரட்ஷட லநற ஏட்டங்கள் இந் ரட்டிஶன 

றகக்கூடிறல் றதத்துக்கஷப ற்தடுத்துகறன்நண. 

இனங்ஷகறஶன டந் றதத்துக்கபறல் றக ஆதத்ரண, ெகறக்க 

படிர வகரடூரண றதத்துக்கள் A-9 வீறறஶன 

டந்றபைக்கறன்நண. இவ்ரநரண எபை சூலில், ெரறரண எபை 

ஶதரக்குத்துச் ஶெஷ அந் இடங்களுக்குக் 

கறஷடத்றபைக்கறநர? ன்ந ஶகள்ற ளகறன்நது.  

1213 1214 
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ගවා නිප්යෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, you have two more minutes. 
 

ගවා එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
ஆகஶ, ஶெற ஶதரக்குத்து ஆஷக்குள (றபைத்ம்) 

ெட்டபனத்றஷண வபொஶண எபை ெட்டரக றஷணக்கரல், 

அதஷட ஶெஷகள் க்கஷபச் வென்நஷடகறன்நணர? 

க்களுக்கரண இந் ஶெஷகள் வென்நஷடற்கரண கரனச் 

சூல் வ்ரபொ அஷந்றபைக்கறன்நது? ன்தஷ தற்நற 

ரங்கள் இந் இடத்றஶன தரர்க்க ஶண்டும். அஶஶதரன, 

ட்டக்கபப்தறஶன ரஷச்ஶெஷண, ரகஷ ஶதரன்ந 

இடங்கபறல் க்களுக்கரண ஶதரக்குத்துச் ஶெஷ 

கரஷனஶங்கபறல் ெலற்பொக் கரப்தடுகறநது . இற்கு, 

ெரறகளுக்கரண தற்நரக்குஷந, வரறனரபர்கஷப 

றறப்தறல் இபைக்கறன்ந அெந்ப் ஶதரக்கு ன்தஷ றகறக 

பக்கறரண கரங்கபரகும். ெரரரக டக்ஷகபெம் 

கறக்ஷகபெம் டுத்துக்வகரள்ஶரம்! 90 ெவீரண றழ் 

ஶதசும் க்கஷபக் வகரண்ட தறரந்றத்றஶன ரழ்ப்தரத்றன் 

தறரண ெரஷன பகரஷரபர் ெறங்கப வரற 

ஶதசுகறன்நரக இபைக்கறன்நரர்; ட ரகரத்துக்கரண 

பகரஷரபபைம் ெறங்கப வரற ஶதசுதரக இபைக்கறன்நரர். 
 

ගවා නිප්යෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, please wind up now. 
 
 

ගවා එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
எபை றறடம் ரபைங்கள்!  

அஶஶத்றஶன, ட ரகரத்றன் ந்து 

ரட்டங்கபறலும் டக்கறன்ந அதறறபைத்றக் குளக் 

கூட்டங்கபறஶன அர் தங்குவகரள்றல்ஷன. அரது, 

ரழ்ப்தரம், கறபறவரச்ெற, ன்ணரர், வுணறர, பல்ஷனத்லவு 

ஆகற ரட்டங்கபறல் ஷடவதபொகறன்ந ரட்ட 

அதறறபைத்றக் குளக் கூட்டங்கபறல் தங்குவகரண்டு 

ஶதரக்குத்து வரடர்தரண ன்தஷட கபைத்துக்கஷப 

ரகர பகரஷரபர் பன்ஷப்தறல்ஷன. அர் ணறரண 

அசுஶதரன அங்ஶக வெற்தட்டுக்வகரண்டிபைக்கறநரர். 

அஶஶதரன்பொரன் அங்கறபைக்கறன்ந ஊறர்களும் 

வெற்தடுகறன்நரர்கள். உரரக கறபறவரச்ெறச் ெரஷனஷ 

டுத்துக்வகரண்டரல், அந்ச் ெரஷனறல் கறபறவரச்ெறஷச் 

ஶெரோ்ந்ர்கள் கடஷறல் இல்ஷன. ரழ்ப்தரத்றலிபைந்ஶர, 

வுணறரறலிபைந்ஶர அல்னது ஶபொ இடங்கபறலிபைந்ஶரரன் 

அங்கு தறக்கு பைகறன்நரர்கள். அர்கபரல் இவு தகல் 

தரரது அந் க்களுக்கரண ஶெஷகஷப ங்க 

படிறல்ஷன. அத்துடன், ஶதபைந்துகளும் ஶதரறபவு இல்ஷன. 

இவ்ரநரண குஷநதரடுகள் அங்கு அறகரகக் 

கரப்தடுகறன்நண. வகௌ அஷச்ெர் அர்கஶப, இற்ஷந 

லங்கள் ல்ன ணஶரடு றர்த்ற வெய்வீர்கவபன்பொ ரன் 

றஷணக்கறன்ஶநன். கறபறவரச்ெற ரட்டத்ஷச் ஶெரோ்ந் 

ெரறகள், டத்துர்களுக்கரண தட்டிஷன ற்வகணஶ ரன் 

உங்களுக்கு அதப்தறறபைக்கறஶநன். தரறக்கப்தட்ட 

இர்களுக்கு அத்ஷக றணத்ஷ ங்கறணரல் அந் 

ரட்டத்றஶன எபை ல்ன  தறஷ - ஶெஷஷ ங்க 

படிபெம். அஷ லங்கள் கணத்றல் டுங்கள்! ெரறகள், 

டத்துர்கபரது அந் ரட்டம் ெரர்ந்ர்கபரக 

இபைக்கஶண்டும் ன்தறல் கணத்ஷச் வெலுத்துரபொ கூநற , 

ணது உஷஷ றஷநவுவெய்கறன்ஶநன்.   

 

ගවා නිප්යෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Thank you. The next speaker is the Hon.  Eran 

Wickramaratne. You have only five minutes. 

 
[අ.බහ. 2.45] 

 

ගවා ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ (රළජය ලයලවළය වංලර්ධන 
නිප්යෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண - அெ வரறல்பற்ெறகள் 

அதறறபைத்ற தறற அஷச்ெர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, සඳොදු රහවන සේඹ දියුණු 

යන්න  අලය යඟසේ  ළරළසභ රු රහවන අභහතයතුභහ අද 
ඉදිරිඳත් ශහ; නිඹහභනඹ ළන ථහ ශහ. ඒ හසේභ 

විසලේසඹන්භ  ඵස භනහභනඹ ළන ථහ ශහ. සම් යසට්  
ඟනතහසන් යලඹඹ  50සේභ රහවන ඳවසුභ න්සන් ඵස 

යථඹ  ඵ අහි දන්නහ.  ඵසනහටාය ඳශහත ත්සතොත් යලඹඹ  5ෂා 

විතය  දුම්රිඹ ඳහවි්චචි යනහ. 1978 යල  විසලේසඹන් ඵස 
භනහභනඹ   සඳෞේලි අාලඹත් දහඹ සරහ  පසඵනහ.  

එනමුත් ඒ සේහසේ විලහර දියුණුෂා සඳසනන්සන් නළවළ.  
ිත්ත භ  සම් සේහෂා. අයි පඹ හිගයඵ සනොසයි අද 

හ්චඞහ  පසඵන්සන්,  සේහ හිගයඵයි. ර  සරහ  
රහවනඹ රඵහ ළනීභයි, රහවනසේ කයෂාහයි,  පසඵන 

ඳවසුයි ළදත් සන්සන්. එභ නිහ යඟඹ   පසඵන ළරළසභ 

multimodal transport   රභඹයි.  ඒ රීඹන්සන් ඵස එ, දුම්රිඹ, 
ළවළල් මලු දුම්රිඹ  -  light rail  එ - ම්ඵන්ධ ය සම්  රභසේදඹ 

ඉදිරිඹ  සනඹහභයි.  

මුලින්භ නවීයණඹ ශ යුත්සත් ඵස  එ. සම් රභඹ 

practically ක්රිඹහත්භ යන්න දළන  testing  ය සන ඹන ඵ 
අහි දන්නහ. විසලේසඹන්භ bus lane  දහරහ ඒ  යුතු ය සන 

ඹනහ. භධයභ ඳශහසත් නුය රසේලසේ  "වය " රීඹහ විසලේ 

අලුත්  ළඩ හිගයසශෂා ඹනහ. දළන   දින වහ ඩුන්නහ 
රසේලසේ ඳභණෂා ඵස යථ 350ෂා සම් "වය"  ළඩ හිගයසශ 

තුශ සඹොදහ  පසඵනහ.  භධයභ ඳශහසත් ඵසයථ තුන්දහවෂා ඳභණ 
 පසඵනහ. නමුත් දළන් භහ 8 යල  සභඹ එ රභසේදඹරීන් යලදු 

සේසන ඹනහ. සඳෞේලි ඵස යථ වවුල් ම ය සන, එ 

එෂාසනහ භගීන් සනඹහ සම් තයඹෂා වළිටඹ  සනොසයි, 
රළසඵන කදහඹභ සඵදහ ළනීසම් රභසේදඹෂා වළිටඹ යි සභඹ 

ක්රිඹහත්භ සන්සන්.  Electronic cash රභඹෂා බහවිත යනහ.  
සඳොදු තළන   ඒ රළසඵන කදහඹභ සඹොදහ,  සඵදහ න්න ;  ඵස 

යථඹ  ගිඹ දුය රභහණඹ - රීසරෝ මී ර් ණන අනු - ඒ මුදර සඵදහ 
න්න . එඳභණෂා සනොසයි,  ඒ ඵස යථ තුන්යලඹ ණසන්භ 

CCTV camera වි ය  පසඵනහ. ඒ හසේභ භධයභ 

හර්ඹහාලඹ ඉසන සම් හර්ඹඹ  ඳහරනඹ යන  රභසේදඹෂා 
 පසඵනහ.  දළන   පසඵන විසතය අනු සම් භහ අසට්දී  ඒ 

ඵසර  ධහන සේඹ  ඒ තුශභ යලඹඹ  25රීන් විතය ළඩි සරහ 
 පසඵනහ.  

සම් අලුත් රභසේදඹෂා. සභොද 1978 ර්සේ යල  සම්  
රහවන සේසේ  විලහර සනෂා අහි  දරීන්න   රළබී නළවළ.  

සම් නවීයණඹ රීරීසම්දී එෂා අයමුණෂා න්සන්  ඳරිය දුණඹ   
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

අභ  රීරීභයි.  දුම්රිඹ ළන ථහ  යන වි  දුම්රිඹ සඳොශල් ම 
නවීයණඹෂා  සරහ නළවළ.    සොුවසේ දුම්රිඹ සඳොසශේත්  1948 
යල  රීයලභ නවීයණඹෂා යලදු සරහ නළවළ.  

ඊශග ,  රහවන හර වන් බහවිතඹ. සම් හර වන්  
බහවිත යන්න  ඕනෆ.  ඒ හසේභ  අසප් ෘෂි ද්රය,  ෘෂිපර එවහ 
 සභවහ සන ඹහභ  වහ    ඵසයථ සනු   ළඩි ළඩිසඹන් 

දුම්රිඹ සඹොදහ  න්න  අලයයි. සඳොදු රහවනඹ  මුල් ම  තළන 
සදන්න   ඕනෆ. යඟඹන්  අවුරුදු විස  සඳොදු  රහවනඹ  මුල් ම 
තළන දීරහ නළවළ. මුල් ම තළන දී  පසඵන්සන් සඳෞේලි 

රහවනඹ යි. භහ රු ිභ පතුභහත්  එග සනහ, සඳෞේලි 
හවන ළඩියි රීඹන එ  ම්ඵන්ධසඹන්. සඳෞේලි හවන 
ළඩියි; ඹන සේඹ අඩු සනහ; යලදුසන කර්ථි වහනිඹ ළඩියි; 

කර්ථි නහස පඹ ළඩියි; හරඹ නහස පඹ ළඩියි.  එභ නිහ අහි 
සම්හ අභ ය න්න  ඕනෆ. සම් සඳොදු රහවනඹ 
ම්ඵන්ධසඹන් ත  රුණෂා   පසඵනහ. අහි ඳහය  ගිටාන් 
ඵළලුසොත්-  

 

ගවා නිප්යෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ   ථහ යන්න ත විනහඩිඹ හරඹෂාත් නළවළ. 

 
ගවා ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භහ ථහ අන්  යන්න යි ඹන්සන්, රු නිසඹෝඟය 
ථහනහඹතුභනි. සඳොදු රහවනඹ ඵළලුසොත් ඒ ඵස යථ  ධහනඹ 

යන්සන් හිරිමි අඹයි. හන්තහන්  සම් ඵස යථ ධහනඹ 
යන්සන් නළවළ. සඳොදු රහවනඹ දියුණු යන්න පුළුන් නම්,  
කයෂාෂිත, ඳවසුම්  පසඵන සඳොදු රහවන සේහෂා   පසඵනහ 

නම්  ළඩි ළඩිසඹන් හන්තහන් කර්ථිඹ  ම්ඵන්ධ සනහ.  

කර්ථි  දහඹත්ඹ ළඩි සනහ. අද රාහසේ කර්ථිඹ  
ඵරඳහන විලහර රලසනඹෂා තභයි රභ ඵරහසේ අඩුභ. එටා 

හන්තහන්සේ දහඹත්ඹ යලඹඹ  35යි. සම් අහි යලඹඹ  50ෂා 
ය න්නභ ඕනෆ. එසවභ සශේ නළත්නම් එෂාසෝ අසප් 
යහඳහරිඹන්  හි  ය ර  ගිටාල් මරහ ඒ අඹසේ කසඹෝඟන 

යන්න සනහ. නළත්නම් හි  රැිටඹන් සම් ය   සනළල් මරහ ළඩ 
යන්න සනහ.  ඊ  රථභසඹන් හන්තහන් ළන ටාතරහ සඳොදු 
රහවනඹ  මුල් ම තළන සදන්න රීඹහ ඉල් මරමින් භහ නිවඬ  නහ. 
සතු පයි. 

 

ගවා නිප්යෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු එස. සී. මුතුකුභහයණ භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ  විනහඩි 5 
හරඹෂා  පසඵනහ. 

 

[අ.බහ. 2.50] 

 
ගවා එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்புறகு ஸ்.ெல. பத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, ිභ පතුභහ  අද සනළල් මරහ 
 පසඵන සම් ඟහ ප භනහභන සොමින් බහ (ාසලෝධන) 

ඳනත් සුවම්ඳත ඉතහභ ළදත් ඳනත් සුවම්ඳතෂා. සභොද, 
සභසතෂා ල් ම ඵස යථර රමි පඹ හිගයඵ කඩුඩු දුන් උඳසදස 
හිගයසනොන්නහ අඹ  දඬුභ ලසඹන් දුන්සන් රුහිඹල් ම දදව 

දඩඹෂා. ඒ රුහිඹල් ම රෂා සද දෂාහ ළඩි රීරීසභන්  ඹම් 

ඳහරනඹෂා ි ප රීරීභ  ඵරහසඳොසයොත්තු වුණහ.  ඵස යථ රහවන 
සේසේදී රාහ භනහභන භඩුඩරඹ සසයටා ළඩි 
අධහනඹෂා සඹොමු ශ යුතුයි රීඹහ අහි ටාතනහ. සභොද, රාහ 
භනහභන භඩුඩරසේ ඵස  රීඹන්සන් අසප් ඵස. අහි දරීනහ, 

ඳශහත් බහරදී රාහ භනහ භන භඩුඩරඹ  ඹම් ඹම් 
සසනටාලිම් යන ඵ.  ඹම් ඹම් සවේතු භත එසවභ යලේධ 
සනහ. අහි ඒහ දළරහ  පසඵනහ. භවය රලසනර  අඳත් 

භළදිවත්සරහ  පසඵනහ. නමුත් භවය ඳශහත්ර ඒ ඒ විධිඹ  
සන්සන් නළවළ. ඒ හසේභ ඵසයථ අනතුරු දිවහ ඵළලුහභ 
සඳසනන්සන් තයඹ ඊ  සවේතු න ඵයි.   

සොඳභණ නී ප දළම්භත්  රාහසේ  රිඹ අනතුරු ායහ 
ඉතහභ ය ඝ්රසඹන් එන්න එන්නභ ළඩිවීභෂා මිෂා අඩුවීභෂා නළවළ. 
රිඹ අනතුරු ායහ 2012දී  2,444යි; 2013දී 2,362යි; 2014දී 

2,440යි; 2015දී 2,816යි; 2016දී 2,934යි. ඒ හසේභ ඵස 
යථලින් ප්ඳම් ළනීභ යලදු නහ. අහි දළරහ  පසඵනහ, ඵස 
යථලින් ප්ඳම් න්නහ ඵ. භභ ටාතන්සන් එඹ නළ ප රීරීභ  
යඟඹෂා ලසඹන් උත්හව න්න ඕනෆ. සභොද, ප්ඳම් 

න්නසො  ඒ අඩු අල් මරහ ළනීභ වහ ඔවුන් සසව භවන්යල 
සනහ.  ඵස ාම් බහඳ ප සසනෂා  ඳත්තසර්  රීඹරහ 
 පසඵනහ භභ දළෂාහ, ඵස ටාමිඹන්  විලහර මුදරෂා ප්ඳම් 

ලසඹන් සන්න යලේධ සනහ රීඹරහ.   

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, ඒ හසේභ අහි දරීන තත් 
සදඹෂා  පසඵනහ. රාහ භනහ භන භඩුඩරසේ සේඹන්  

රඵන ළුවඳ  මුඳහය සේඹන්  ඳභණයි ඳශසනි 
සන්සන්. ඳහුගිඹ හර හනුසේ  ඒ අඹ ඳඩිඹ ත්සතත් 
සදඳහය  තුන්ඳහය . සභොද, කදහඹභ රළබීභ අනු. දළන් ඒ 

තත්ත්ඹ සනසසරහ ි ප රීඹරහ භභ හිගයන්නහ. ඒ නිහ 
ඔවුන්සේ සේඹ හිගයඵ ඹම්රීයල රු රීරීභෂා  පසඹන්න  ඕනෆ.  

"යලසු ළරිඹ" ඵස යථ සේඹ ත්සතොත් අසප් රසේලසඹන් -

එප්ඳහර රසේලසඹන්- Anuradhapura Central College එ  
ඵසයථ වත අ ෂා ඹනහ. නමුත් ල් මනෆ රසේලසඹන් ''යලසු 
ළරිඹ'' ඵසයථ එයි ඹන්සන්. එතසො  ම්ඵද රසේලර  ''යලසු 
ළරිඹ'' තුගයන් වනඹෂා නළවළ. ඒ නිහ ම්ඵද රසේලර ත් ''යලසු 

ළරිඹ''  ඵස යථ සේහ දියුණු යන සභන් භභ ඉතහභත් 
සෞයසඹන් ිභ පතුභහසන් ඉල් මරහ යලිටනහ. ඒ හසේභ එතුභහ 
සවො ිටනහ අදවෂා රහල ශහ. ඒ තභයි හවන සන්වීභ. 

ිත්ත ලසඹන්භ හවන කනඹනඹ රීරීභ අද අහි සීභහ යන්න 
අලය සරහ  පසඵනහ.    අවසේ යල  ඵළලුසොත් භවහ 
භහර් ඳේධ පඹ සඳසනන්සන් හවන ාහෂා රනහ වහ 

භහනයි.  සම් රභඹ  තත් ඉදිරිඹ  ගිසඹොත් භවය වි   
හවන නිහ විලහර අර්ුදදඹ  අඳ  මුහුණඳහන්න  සනහ. භභ 
ටාතන වළිටඹ  එතුභහසේ ඒ අදව  ඉතහ ිටනහ අදවෂා.  ඒ 

අඹ ශ යුතු ළඩෂා. ඒ හසේභ අහි දරීනහ, භනහ භන 
සේඹ තුශ ඹම්රීයල ම්ඵන්ධතහෂා  පිමඹ යුතු ඵ. ඒ 
ම්ඵන්ධතහ තුගයන් තභයි  ඟනතහ  සවො සේහෂා ඉස  
රීරීභ  පුළුන් න්සන්. 

 
ගවා නිප්යෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහසේ හරඹ අහනයි. 

 
ගවා එවහ.සී. මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்புறகு ஸ்.ெல. பத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, භ  ත තත්ඳයඹෂා 

සදන්න.  
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[රු ඉයහන් විරභයත්න භවතහ] 
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යහත්රී හරසේ ක්රිඹහත්භ න ඵස සේහසේ තත්ත්ඹත් අහි 
ඵරන්න ඕනෆ. උදහවයණඹෂා විධිඹ  සොශම යල  අනුයහධපුයඹ 
නයඹ  යහත්රී 12  ඹම් රීයල සසනකු ගිසඹොත් එසවභ ඒ සනහ  
එතළන යල  ඹන්න රීයලභ රභඹෂා නළවළ. අඩු ණසන් රාහ 
භනහභන භඩුඩරඹ සඳෞේලි අාලඹත් භග ථහ ය යහත්රී 
හරසේ ඵස ිටෂා සවෝ ධහනඹ යන්න ඹම් රභඹෂා ස 
ශ යුතුයි.  

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, භ  සරහ රඵහ දීභ 
හිගයඵ ඔඵතුභහ  සතු පන්ත සමින් භහ නිවඬ නහ. 

 

ගවා නිප්යෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු (නදය) නලින්ද ඟඹ පස භවතහ. ඔඵතුභහසේ ථහ 
විනහඩි 10 හසේ හරඹ  සීභහ යන්න සයි. 

 
[අ.බහ. 2.55] 

 

ගවා (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, මී  ලතර්ඹ  අධි 
හරඹ ත් සඳය හසේ සනොසයි, මී  දල ීපඳඹ ත් සඳය 

හසේ සනොසයි, අද නසො  අහි නහ, සඵොනහ, නිදහ 
න්නහ රීඹන තයභ භ රහවනඹත් මිනිසසුන්සේ ජීවිතඹ  ශා 
සරහ  පසඵන්සන්. රහවනඹ ව භහර් ඳේධ පසේ රලසන අසප් 

භහඟඹ ඉතහභ දළඩි කත පඹ , කසේඹ  ව අතෘප් පඹ  
ඳත් න්නත් රධහන සවේතුෂා රීඹරහ අහි ටාතනහ. සම් නසො  
අසප් යසට් දශ ලසඹන් හවන රෂා 65ෂා ඳභණ ධහනඹ නහ.  

රු ඉයහන් විරභයත්න භළ පතුභහ රීේහ හසේභ ඟනතහ 
තභන්සේ සඳෞේලි යථ; එසවභ නළත්නම් සඳෞේලි රහවන 

සේහන් බහවිත යන්සන් සඳොදු රහවන සේහෂා හර්ඹෂාභ 
සනොභළ පවීභ නිහයි. ිත්ත භ අඳ  හර්ථ සඳොදු රහවන 
සේහෂා ඳත්හ සන ඹන්න පුළුන් නම්, සම් හවන තදඵදඹ 

හිගයඵ රලසනඹ ත් ළරරීඹ යුතු විඳුභෂා රඵහ න්න පුළුන් 
නහ. යඟඹ අයමුණ ඵ  ඳත් විඹ යුත්සත් ඟනතහ  
ඳවසුසන් භන් ශ වළරී හර්ඹෂාභ රහවන සේඹෂා රඵහ 

දීභයි. ඒ වහ අලය යලඹල් මරභ යඟඹ වියලන්භ ශ යුතුයි රීඹරහ 
අහි ටාතන්සන් නළවළ. නමුත්, යඟඹ  ඟනතහ සනුසන් ඒ 
නිඹහභනඹ රීරීසම් ඉතහභ දළඩි  ීපභෂා  පසඵනහ.  

රු රහවන වහ යලවිල් ම ගුන් සේහ ිභ පතුභහභ දළන්  රීේහ, 
දළන ත් අසප් රාභඹ ඳහඩුයි, භහඹ  හභහනයසඹන් රුහිඹල් ම 

සෝිට 130ෂා ඳභණ භවහ බහඩුඩහහයසඹන් සඹොදන්න නහ 
රීඹරහ. රාභසඹන් ධහනඹ යන ඵස යථ 6,500 තභයි ඳහඩු 
රඵන්සන්. අහි ඵළලුසොත් එසවභ සඳෞේලි අාලඹ ඵස යථ 

22,000ෂා සඹොදනහ. නමුත්, ඔවුන් රහබ රඵන තත්ත්ඹ 
යලිටනහ. භහ ටාතන්සන් රහබ රඵන්සන් නළත්නම්, සඳෞේලි 
අාලඹ සභතයම් ඵස රභහණඹෂා ධහනඹ  සඹොදන්සන්ත් නළවළ.  

රු රහවන වහ යලවිල් ම ගුන් සේහ ිභ පතුභනි, දුම්රිඹ 

සදඳහර්තසම්න්තුසේ ය ණනහෂා  පසසේ යලදුන මුදල් ම 
අරමිතහෂා හිගයඵ භහ ඔඵතුභහසේ අධහනඹ සඹොමු යන්න 
ළභළ පයි. ඔඵතුභහ  භතයි, 2011 අවුරුේසේ සුසෝඳසබෝගී 

දුම්රිඹ සේහන් ඳත්හ සන ඹෆභ වහඹ රීඹරහ අසප් දුම්රිඹ 
භළදිරි 12ෂා සඳෞේලි කඹතන සද  රඵහ දුන්නහ රීඹරහ. 
2011 භහර්තු භහසේ යල  2016 භහර්තු භහඹ දෂාහ එෂාසසඳෝ 

රාහ භහභ  භළදිරි 7කුත්, බ්ල රයින් භහභ  භළදිරි 5කුත් 
විධිඹ  අසප් භළදිරි 12ෂා රඵහ දීරහ  පසඵනහ.  

ඳශමුසනි රලසනඹ තභයි, දුම්රිඹ සදඳහර්තසම්න්තු ිතුළු 

රහවන අභහතයහාලඹ; එ  ඳළළ ප කඩුඩු සේය ඹ සවෝ 
විසේය ඹ ාඝහයඹන්සේ රහවන ඳවසුම් වහ සභළනි 
සුසෝඳසබෝගී භළදිරි රභහණඹෂා සන් යන්න තීන්දු ශහ නම්, ඒ 
භහම් සතෝයහ ළනීසම් රභසේදඹ ඵ  ඳත් සරහ  පුදසඩු 

සභොෂාද? ඒ සරහසේ ඒ වහ මිර ණන් ළ සේහද; 
ස න්ඩර් ළවීභෂා ශහද? ඒ හසේභ අඩු ණසන් සභළනි 
යහඳෘ පඹෂා කයම්බ යනහඹ රීඹරහ අදහශ භහම්ර  

ඉල් මලුම් රීරීභ වහ රයලේධ භහධයර දළන්වීභෂා ඳශ ශහද? භහ 
දන්නහ විධිඹ  ඒ රීයලදු කහයඹ දළන්වීභෂා ඳශ යරහ නළවළ. 
සම් භහම් සද  සඳෞේලි දළනුම් දීරහ තභයි දුම්රිඹ භළදිරි 

රඵහ දීරහ  පසඵන්සන්. ඒ හසේභ සම්  එෂාසසඳෝ රාහ භහභත්,  
බ්ල රයින් භහභත් රීඹන සදභ මී  ලින් රහවනසේ 
සභළනි විසලේ සුසෝඳසබෝගී දුම්රිඹ භළදිරි ඳත්හ  සන ගිඹ 

කඹතන සනොසයි. ඊ  භහ රීටාඳඹ  ලින් සම් යහඳෘ පඹ 
එන ඵ දළනසනයි සම් කඹතන කයම්බ යරහ  පසඵන්සන්. 
එසවභ  පසඹේදි සම් කඹතන සද  ය ඳව  සම් සොන්රහත් 
එ රඵහ දුන්නහ. හභහනයසඹන් යඟඹ භඟින් ඳත්හ සන ඹන 

සේහෂා සඳෞේලි අාලඹ  රඵහ දීසම්දී මුදල් ම සයගුරහයල 702 
අනු නී පඳ පයඹහසේ අනුභළ පඹ රඵහ න්න ඕනෆ. නමුත්, සම් 
වහ නී පඳ පයඹහසේ රීයලභ අනුභළ පඹෂා රඵහ සන නළවළ.  

ිත්ත භ රීඹනහ නම්, දුම්රිඹ සදඳහර්තසම්න්තුත්, සම් 
සඳෞේලි භහම් සදත් අතය වදරහ  පසඵන ගිවිසුභ; අත්න් 
යරහ  පසඵන ගිවිසුභ ස යරහ  පසඵන්සන් දුම්රිඹ 

සදඳහර්තසම්න්තු සනොසයි. ඒ භහම් සද තභන්  ඉතහ 
විසලේ සොන්සේයල; තභන්  හයලවත සොන්සේයල ඳනහ තභයි 
සම් සොන්රහත් එ අත්න් ය සන  පසඵන්සන්. 

  
ගවා නිමල් 0 සිරිඳළ ද සිල් 0ලළ මශතළ  
(ரண்புறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

රු භන්ත්රීතුභනි, සම් භභ අභහතයයඹහ ලසඹන්  යුතු 
ශ හරසේ වුණු සදඹෂා සනොසයි. භභ ඒ හයණඹ රීඹන්න 
ඕනෆ. සම් හිගයඵ විණහධිඳ පතුභහ audit query එෂා දභහ 

 පසඵනහ. ඒ අනු ඕනෆ නම් ඒ අඹ COPE එ  ළරහ අඳ  
ඒ හිගයඵ සොඹන්න පුළුන්. භභ එඹ අනුභත යනහ රීඹන 
අදවයලන් සනොසයි සම් හයණඹ රීඹන්සන්. වළඵළයි, ඒ සරහසේ 

ඔඹ භහම් ිසයන්න සන වුරුත් ිවිත්  පුදසඩු නළවළ. 
සභය අඳ ඳහයදෘලයබහසඹන් යුතු, ස න්ඩර් රභඹ  අනු ඒ 
 යුත්ත ශහ. ඒත් කසේ ඔඹ භහම් තභයි.  

 
ගවා නිප්යෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ අඹත් ඕ රහබඹ  ඳත්හ සන ඹන්සන් නළවළ සන්.  

 
ගවා (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒ තභයි, රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි. 

රු ිභ පතුභනි, ඒ භහම් සද විතයයි කසේ. වළඵළයි, භහ 

දන්නහ වළිටඹ  2011 භහර්තු භහසේ සම් සොන්රහත් එ වහ 
ඉල් මලුම් යන සො  රයලේධ දළන්වීභෂා සොසවේත් දභහ  පබී 
නළවළ. රයලේධිසේ ළවීභරීන් සතොය, සම් කඹතන සද  

රීඹරහ තභයි ළහසන  පසඵන්සන්.  

සම් එගතහ වළිටඹ  දුම්රිඹ සදඳහර්තසම්න්තු දුම්රිඹ 
engine එ ඳඹනහ; අඳ ිදසන ඹනහ. අසප් සර්ල් ම ඳහසර් 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

දුන්සන්. අසප් station ිට බහවිත යනහ. අය භහභ වියලන් 
ශ යුත්සත් අසප් හභහනය භළදිරිඹෂා අයසන නවීයණඹ 
රීරීභයි. ඳශමුළනි භහ වසේ ඒ  පසඵන කන ණන, ඳශමුළනි 

ඳන් පසේ ිටට් එරීන් ළඩි යරහ එන කදහඹභ අඳ  සදන්න 
ඕනෆ විධිඹ යි එගතහ අනු  පුදසඩු. භහ වඹරීන් ඳසු 
ඳශමුළනි ඳන් පසේ ිටට් එ ණන, දුම්රිඹ සදඳහර්තසම්න්තු 

රීඹන ඒ භළදිරිඹ භන් යන හභහනය භගී රභහණසඹන් ළඩි 
යරහ සදන්න ඕනෆ. නමුත්, සභතළන  පසඵන රලසනඹ සම්යි. අඳ 
දන්නහ, දුම්රිඹ හසතු ව ඵස හසතු රීඹන්සන් ඒ කඹතනර 

හිරිළඹ ණනඹ ය වළද එෂා සනොන ඵ. ඟනතහ  
සුඵහධනඹ ළඳයීභ වහයි බහඩුඩහහයසඹන් මුදල් ම සඹොදරහ 
අඩු හිරිළඹ  අඳ ඒ ඳවසුම් රඵහ සදන්සන්. එසවභ  පිමඹදී 

තභයි, සම් භහභ  තභන්සේ මිර තීන්දු යන්න ඳදනභ විධිඹ  
අසප් ඳශමුළනි ඳන් පසේ භළදිරිඹ ිටට් එ රඵහසදන්සන්. 
එසවභ සත්තයඹෂා වළදුහ  ඳසු ඒ අ පවිසලේ සුසෝඳසබෝගී 
භළදිරිඹ ිටට් එ ණන තීන්දු රීරීසම් තනි ඵරඹෂා  

භහභ  ඹනහ. භහ දන්නහ වළිටඹ  ඳශමුළනි ඳන් පසේ හභහනය 
භළදිරිඹ  ඩහ යලඹඹ  තුන්සීඹ, වහයසීඹ ගුණඹරීන් තභයි 
සම් භහම් මුදල් ම අඹ ය  පසඵන්සන්.  

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, අනිෂා අත  සම් ගිවිසුභ 
රහය සනොසයි  යුතු යලේධ සරහ  පසඵන්සන්. 
හභහනයසඹන් අඩි ඳණසඳසවේ භළදිරිඹ කන 56ෂා  පසඵනහ. 
එත සො  කන 56 තභයි, ඳශමුළනි ඳන් පසේ භළදිරිඹ ිටට් 

එරීන් ළඩි සන්න ඕනෆ. නවීයණසේදී සම් කන 56, කන 
48 දෂාහ අඩු ය   පසඵනහ. අඩි වතගයසඳසවේ භළදිරිඹ කන 
48, කන 40  අඩු ය  පසඵනහ. ාඝනි සර, එගතහ 

ඩරහ, නවීයණසේදී අය නිඹමිත කන ණන අඩු ය 
 පසඵනහ. එසවභ යරහත් ඔවුන් තභන්  නිඹමිත මුදල් ම රභහණඹ 
සහ නළවළ. ඒයි, සභතළන  පසඵන රලසනඹ. ඳශමුළනි භහ 

වසඹන් ඳසු -ඊශග භහ වසේ සන්න නිඹමිත සරහ  පසඹේදි-  
හසතු -කුලිඹ- අඹ යන සො , "දුම්රිසේ එ භළදිරිඹ 
හභහනයසඹන් ඹන භගීන් ායහ සභන්න සභඳභණයි." රීඹහ 

දුම්රිඹ සදඳහර්තසම්න්තුසන් රීඹන්න ඕනෆ.  ඒ ණන 39යි රීඹහ 
ඒ සරහසේ දුම්රිඹ සදඳහර්තසම්න්තු රීඹහ  පුදණහ. වළඵළයි, 
භහම් රීඹනහ, "39 සනොසයි, 33යි" රීඹහ. කන 48  
ණන් ඵරන්න ඕනෆ ායහෂා භහසම් අලයතහ අනු 

කන 33 දෂාහ අඩු යසන  පසඵනහ. සම්  දුම්රිඹ 
සදඳහර්තසම්න්තු රීයලදු කහයඹරීන් විසයෝධඹ රහල යන්සන් 
නළවළ. දුම්රිඹ සදඳහර්තසම්න්තු ඒ සනහ; බහයන්නහ. ඒ 

විතයෂා සනොසයි, ත හයණඹෂා  පසඵනහ. වරි නම් දුම්රිඹ 
සදඳහර්තසම්න්තු භහයල තභන්සේ කුලී හසතු ිමල් මඳත් 
වළිටඹ  ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ. සම් ගිවිසුභ අත්න් ශහ  ඳසු, 

දුම්රිඹ සදඳහර්තසම්න්තු 2011 භහර්තු භහසේ යල  වරිඹ භ 
අවුරුේදයි භහයල ිමල් මඳත් ඉදිරිඳත් ය  පසඵන්සන්. එතළනින් 
එවහ  ඔවුන් ිමල් මඳත් ඉදිරිඳත් ය නළවළ. එතළනින් ඳසු 2013 

සදළම්ඵර් 31ළනි දහ එ යෂා ඉදිරිඳත් ය  පුදණහ. ඳසු ගිඹ 
අවුරුදු ඳව භ දුම්රිඹ සදඳහර්තසම්න්තු තභන්සේ හර්ඹ බහයඹ 
ඉස  ය නළවළ.  

රු අභහතයතුභනි, 2011 භහර්තු යල  2016 භහර්තු දෂාහ ත 

වුණු අවුරුදු ඳව  අය ාඝනි සර වළද ගිවිසුභ අනුත් දුම්රිඹ 
සදඳහර්තසම්න්තු  එෂාසසඳෝ රාහ භහසභන් රුහිඹල් ම සෝිට 
18.7ෂා අඹ සන්න ඕනෆ. ඒ හසේභ බ්ල රයින් භහසභන් 
රුහිඹල් ම සෝිට 11.9ෂා අඹ සන්න ඕනෆ. ඒ භසත මුදර රුහිඹල් ම 

සෝිට 30.6ෂා. එසවභ  පසඹේදි එභ භහම් රීඹනහ, "අඳ  සම් 
මුදර සන්න ඵළවළ. එෂාසසඳෝ රාහ භහභ සන්සන් 
රුහිඹල් ම සෝිට 15යි. බ්ල රයින් භහභ සන්සන් රුහිඹල් ම 

සෝිට 14යි." රීඹහ. එත සො  සෝිට 29යි භහම් සද 

සනහ රීඹන්සන්. වළඵළයි, එසවභ රීය භහම්, "දුම්රිඹ 
සදඳහර්තසම්න්තු ිමල් මඳත් නිකුත් සශේ නළවළ. ිමල් මඳත් ණනඹ 
රීරීසම් ළරැදි  පසඵනහ. හසතු ාසලෝධනඹ ය නළවළ." කදී 
විවිධ රුණු ඉදිරිඳත් යරහ, "රුහිඹල් ම සෝිට 20.4ෂා තභයි 

සන්න පුළුන්." රීඹහයි දළන් රීඹන්සන්. එතසො  දුම්රිඹ 
හභහනයහධිහරියඹහ සෝිට 30ෂාත් අඹ සන්න ඕනෆ රභහණඹ 
සෝිට 20  අඩු යනහ. දුම්රිඹ හභහනයහධිහරියඹහ ළිමනට් 

භඩුඩරසේ රීයලභ අනුභළ පඹෂා නළ ප, රුහිඹල් ම සෝිට 10ෂා 
තභන්සේ ටාතුභතඹ  ඳහ වරිනහ. ඔහු  එසවභ ඵරඹෂා 
 පසඵන්සන් සොසවොභද රීඹහයි භභ අවන්සන්, රු ිභ පතුභනි. 

අය ාඝනි වළද ගිවිසුභ අනුත් අඳ  සෝිට 30ෂා එන්න ඕනෆ. 
නමුත්, දුම්රිඹ හභහනයහධිහරියඹහ රීඹනහ, "නළවළ, සෝිට 
20  අඩු යරහ එන මුදර රභහණත්." රීඹහ.  ඔහු රුහිඹල් ම 

සෝිට 10ෂා ඳහ වළය  පසඵනහ. ඒ රුහිඹල් ම සෝිට 20ත් සම් 
භහම් සද වරිඹ  සරහ නළවළ. තභන්  ඕනෆ කහයඹ  
ගිවිසුභෂා ස යරහ, තභන්  ඕනෆ කහයඹ  සීට් අඩු යරහ, 
තභන්  ඕනෆ විධිඹ  මිර සනොසහ  පිමඹදීත්, දුම්රිඹ 

සදඳහර්තසම්න්තු  ාඝහෂා ය  පිමඹදීත්, අවුරුදු ඳසවන් 
ඳසසේ සම් ගිවිසුභ අරාගු න්සන් නළවළ. ඒයි  පසඵන රලසනඹ.  
අරාගු න්සන් නළ ප, 2016 භහර්තු භහසේ ඉරහ, සම් 

අවුරුේසේ භහර්තු දෂාහ ත ව අවුරුේද හරඹ තුශ හය වතය 
දී සම් ගිවිසුභ අලුත් ය  පසඵනහ.  

සම් ගිවිසුභ ළිමනට් එ  ඉදිරිඳත් ශහ  ඳසසේ 
ඟනහධිඳ පතුභහ නිර්සේල යනහ, භහ තුන  විතයෂා දීර්ක 
යන්න රීඹරහ; මුදල් ම ිභ පයඹහ රීඹනහ, අවුරුේද  දීර්ක 

යන්න රීඹරහ. එසවභ  පසඹේදී ළිමනට් භඩුඩරසේ 
අනුභළ පඹරීන් සතොය තභයි හය වතයෂා, ඒ භහම් සද භ 
සම් අ පවිසලේ දුම්රිඹ භළදිරි රඵහ සදන්සන්. සම් භළදිරි ඒ භහම් 

සද  රඵහ දීභ ම්ඵන්ධසඹන්  දුම්රිඹ සදඳහර්තසම්න්තුසන් 
යන හධහයණීයණඹ සභොෂාද?  සුසෝඳසබෝගී දුම්රිඹ 
භළදිරිර සේහ රඵහ ත් විසේල  ාඝහයඹන් ිතුළු දුම්රිඹ 

භඟීන්  සභභ සේහන් එය අටාමි වී ඹහසභන් අ පඹෂා යලදු 
විඹ වළරී ඵත්, හරඹෂා ත වීසභන් ඳසු නළත සභභ සේහ 
කයම්බ රීරීභ   යුතු ශසවොත් ඟනප්රිඹතහ සොඩනගහ 

ළනීභ  අසීරු න ඵත්  ඔවුන් රීඹනහ. 

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි, සභළනි ඉතහභ ශහඵහර, ශද 
සඵොශ සවේතු ඉදිරිඳත් යරහ තභයි තභන්  නිඹමිත හසතුත් 
සනොසව  සම් භහම් සද  තත් ය හරඹෂා  පසසේ සම් 
මුදර සන්න  යුතු ය  පසඵන්සන්. සම් අඹ හසතු 

සනොසවීභ නිහ, ගිවිසුම් රහය තභන්සේ ඵදු මුදල් ම රඵහ 
සනොදීභ නිහ දුම්රිඹ සදඳහර්තසම්න්තු රුහිඹල් ම රෂා 169 
රභහද හසතුෂා සන්න ඕනෆ, රු නිසඹෝඟය 

ථහනහඹතුභනි.  

භභ ත එ රුණෂා ඉදිරිඳත් යන්නම්. සම් සුසෝඳසබෝගී 
දුම්රිඹ භළදිරි අහි ඒ භහම්ර  සදන්සන් නළ ප, ඳශමුළනි 
ඳන් පසේ හභහනය භළදිරි විධිඹ  ඳත්හ සන ගිඹහ නම් අඳ  
රුහිඹල් ම සෝිට 47ෂා රළසඵන්න ඕනෆ. ඵදු දීරහ අඳ  රළසඵන්න 

 පසඵන්සන් රුහිඹල් ම සෝිට 20යි. ඒ රුහිඹල් ම සෝිට 20ත් 
රළිමරහ නළවළ. ඒ රීඹන්සන් අරහබඹ රුහිඹල් ම සෝිට 26  ඩහ 
ළඩියි. සම්හ ඳශමුළනි ඳන් පසේ සනොසයි, තුන්ළනි ඳන් පසේ 

භළදිරි ඵ  ඳත් ශහ නම් මී  ඩහ ළඩි කදහඹම් රභහණඹෂා 
උඳදහ න්න  පුදණහ. එසවභ  පසඵේදී සම් ළන ඳරීෂාණඹෂා 
යන්සන් නළ ප, ළිමනට් භඩුඩරඹත් සනොභග ඹරහ  දුම්රිඹ 
හභහනයහධිහරියඹහ සම් භහම් සද  අධි රහබඹෂා රඵහ 

න්න  යුතු සශේ සොසවොභද රීඹන එ හිගයඵ වහභ 
ඳරීෂාණඹෂා යරහ සම් විණන හර්තහ අනු  යුතු 
යන්නඹ රීඹහ භහ ඔඵතුභහසන් ඉල් මරහ යලිටනහ.  
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ගවා නිප්යෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்புறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශග , රු අජිත් භහන්නප්සඳරුභ භළ පතුභහ. ඔඵතුභහ  
විනහඩි ඳව ඳභණ හරඹෂා  පසඵනහ.  

ඊ  සඳය, වුරු සවෝ භන්ත්රීයසඹෂා මරහනඹ වහ රු 

එඩ්ඩ් ගුණසේය භන්ත්රීතුභහසේ නභ සඹෝඟනහ යන සර භහ 
ඉල් මරහ යලිටනහ.  

 

ගවා නිමල් 0 සිරිඳළ ද සිල් 0ලළ මශතළ  
(ரண்புறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

රු නිසඹෝඟය ථහනහඹතුභනි,  සම් අසථහසේ රු එඩ්ඩ් 

ගුණසේය භන්ත්රීතුභහ මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ සඹෝඟනහ 
යනහ.  

 

රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුවාල ගවා නිප්යෝජය කථළනළයකතුමළ මූළවනප්යන් ඉලත් 

වප්යන්  ගවා එඩ්ලඩ් ගුණප්වේකර මශතළ  මූළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்புறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்பொ அகனஶ, ரண்புறகு ட்ட் குஶெக 

அர்கள் ஷனஷ கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  

රු අජිත් භහන්නප්සඳරුභ භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.07] 
 

ගවා අජිත් මළන්නප්ප්ඳවාම මශතළ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்வதபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභනි, එදහ රාභඹ  ළන රීේසොත්, 

රාභ ඵසර ගිඹ භඟීන් ත් ඒ සේඹන් ත් භග ඉන්න යලදු න 

තයභ  තභයි  යුතු යලදු සරහ  පුදසඩු. නමුත් ත්භන් යඟඹ  
ඵරඹ  ඳත් වුණහ  ඳසසේ රාභසේ සේඹන්  අභිභහනත් 
ඳරිදි තභන්සේ ජීවිතඹ ත යන්න පුළුන් රැරීඹහෂා ඵ  

රාභ සේඹ ඳත් ය  පසඵනහ. භසේ ථහ කයම්බසේදීභ, ඒ 
හිගයඵ රු නිභල් ම යලරිඳහර ද යලල් මහ ිභ පතුභහ ත්, රු 
නිසඹෝඟය ිභ පතුභහ ත්, අ පරු ඟනහධිඳ පතුභහ, රු 

අභළ පතුභහ, රාභ බහඳ ප යභහල් ම යලරිර්ධන භළ පතු භහ ිතුළු 
යලඹලු සදනහ භ විසලේසඹන්භ සතු පන්ත සනහ.  

එදහ රාභ  සේඹන් අරාගු හයල ඵ  ඳත් සරහ  පුදණහ. 

රාභ සේසඹෂා ගිටාල් මරහ ඵළාකුරීන් ණඹෂා ඉල් මලුසොත් 
සදන්සන් නළවළ. ණඹෂා න්න සනොසයි, රාභ සේඹකු  
ගිටාල් මරහ ත හ  වරි  ිඳඹ  අත්න් යන්න සදන්සන්ත් 

නළවළ. හදඹෂා ඵළ න්න ගිඹහභ රාභ සේසඹෂා රීඹරහ 
දළන ත්සතොත් හදඹත් ළඩිරහ ඹනහ. එළනි තත්ත්ඹ  
ඳත් වුණු රාභඹ තභයි අද න වි  ඹම් තත්ත්ඹ  උස 
යරහ, දියුණු ය  පසඵන්සන්.   

විසලේසඹන්භ එදහ සේඹන්  EPF සේසේ නළවළ; ඳඩි 
සේසේ නළවළ. භ  භතයි, භසේ ම්ඳව කනසේ  පුදණු ඩිසඳෝ 
එසෂා සේඹන්  ඳඩි සන්සන් නළවළයි රීඹරහ භහ ණනෂා 

සට්රයිෂා ශ ඵ. ඒත් ණන් ත්සත්ත් නළවළ, සවො  private 

buses ිට දුහ ත්තහ. මිනිසසු රීඹන සේල් ම "බීරි අලින්  වීණහ 

හදනඹ යනහ" හසේ වුණහ.  එදහ ඒහ ණන් ත්සත් නළවළ. 
අලුත් යඟඹ ිවිල් මරහ යන්න  යලේධ වුසඩු ණඹ සවීභ විතයෂා 
සනොසයි, සේඹන්  EPF ිට, විරහභ ඳහරිසතෝෂි දීභනහ 
ිටත් රඵහ සදන්නයි.  

ඒ විතයෂා සනොසයි, සව  අනිේදහ භළයි දිනඹ එනහ. ඳසුගිඹ 
යඟඹ හරසේ භළයි දිනඹ එන සො  රාභ සේසඹෝ 
වළාසනහ. සභොද සවේතු, ලත ඳවෂාත් සදන්සන් නළ ප ඵස 
ිට අයසන ඹනහ. ඒ තයම් ඵාසාහසරොත්බහඹ  ඳත් වුණහ. 
නමුත් 2016 භළයි දිනඹ ඵළලුසොත් ඒ දිනඹ  විතයෂා  SLTB 

එසෂා කදහඹභ රුහිඹල් ම සෝිට 7 ඉෂාභවහ. ඒ රීඹන්සන් රු 
ිභ පතුභහ, නිසඹෝඟය ිභ පතුභහ ිතුළු යඟඹ තීන්දු ශහ, 
තභන්සේ සේලඳහරන ඳෂාඹ ත් නිම් ඵස සදන්සන් නළවළයි 

රීඹරහ. එසවභ යරහ තභයි අද රාභ සොඩ අයසන 
 පසඵන්සන් රීඹන භභ විසලේසඹන් රීඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රාභ සේඹන් 36,000ෂා 
විතය යලිටඹත් සම් න වි  34,000  විතය අඩු සරහ  පසඵනහ. 
සභොද, ඩ්රයිර්සර,ාහ සොන්සදොසතයරහ, හර්මිඹන් වළය 
අසනෂා අඹ  න්දි අයසන අසසන්න ඉඩ දීරහ  පසඵනහ.  

එදහ සම් සේඹන්සේ ඳඩිසඹන් ළජා මුදල් ම සේ අර්ථ 
හධ අයමුදර  ඹරහ  පුදසඩු නළවළ. සම් කඩුඩු ඵරඹ  
එනසො  සේ අර්ථ හධ අයමුදසල් ම රුහිඹල් ම සෝිට 1,100ෂා 
ටාගයි. තමුන්සේ ඳඩිසඹන් ඳහ ත්තු රුහිඹල් ම සෝිට 1,100ෂා ඒ 
අඹසේ ගිණුම්ර  ඹරහ  පුදසඩු නළවළ. නමුත්, අද න වි  ඒ 
හරසේ arrears සර රුහිඹල් ම සෝිට 600ෂා සේ ගිණුම්ර  
ඵළය යරහ  පසඵනහ. සම් යඟසේ විඹ බහය ිභ පතුභහ ව 
නිසඹෝඟය ිභ පතුභහ සොසවොභ සවෝ බහඩුඩහහයසඹන් ඒ ල් මලි 
ඉල් මරහ සන අද න වි  රුහිඹල් ම සෝිට 600ෂා සේඹන්සේ 
ගිණුම්ර  දහරහ  පසඵනහ.  

ඒ විතයෂා සනොසයි, ඉ පරි රුහිඹල් ම සෝිට 500ත් න්න 
Cabinet approval අයසන ඒ වහ  යුතු ය  පසඵනහ. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ විතයෂා සනොසයි, 2015 
ළප්තළම්ඵර් භහසේ යල  සේසඹෂා අස වුණහ නම්, ඔහු  විරහභ 
ඳහරිසතෝෂිඹ සනොදී ටාිටසේ නළවළ. ඒ අඹසේ එදහ යල  යලඹලු අර්ථ 
හධ අයමුදල් ම ඹළේහ. එළනි තත්ත්ඹ  අද ශ්රී රාභඹ 
සනළත්  පසඵනහ.  

ඒ විතයෂා සනොසයි, ඳසුගිඹ හරසේ ඟහ ප සේ 
ාභඹ  එටා හභහජිඹන්සේ ඳඩිසඹන් ළජා ල් මලි ිටත් 
ඹළේසේ නළවළ. එසවභ  පුදණු රාභඹෂා තභයි අද න වි  සම් 
තත්ත්ඹ  සනළත්  පසඵන්සන්.  

ඒ හරසේ සේඹන් 5,532ෂා විරහභ ගිඹහ. අසප් කඩුඩු 
ඵරඹ  එන සො  සේඹන් 5,532  ඳහරිසතෝෂි දීභනහ දීරහ 
 පුදසඩු නළවළ; arrears  පුදණහ.  භවය සේඹන් ඒ දුරීන්භ 
භළරිරහ ගිඹහ. ඒහ න්න දළන් ට්ිටඹත් නළවළ. නමුත්, රු 
ිභ පතුභහසේ ව නිසඹෝඟය ිභ පතුභහසේ භළදිවත්වීසභන් ඳයණ 
arrears, ඳහරිසතෝෂි දීභනහ රුහිඹල් ම මිලිඹන 1,700ෂා දළන් න 
වි  සරහ  පසඵනහ. විඳෂාසේ අඹ රීඹනහ, "සම් කඩුඩු 
ළඩ සශේ නළවළ" රීඹරහ. සම් කඩුඩු යන්සන් හි   සඳසනන 
ළඩ සනොසයි. සම් කඩුඩු යන්න ඕනෆ ළඩ ිට යරහ 
 පසඵනහ. ඒ සේඹන්  ලෂා පඹෂා සරහ  පසඵනහ.  

 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් ථහ අන් යන්න, රු භන්ත්රීතුභහ. 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

ගවා අජිත් මළන්නප්ප්ඳවාම මශතළ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்வதபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විනහඩිසඹන් අන් 

යන්නම්.  

එදහ ඩිසඳෝ 50 සේඹන්  ඳඩි සේසේ නළවළ. දළන් ඒ වළභ 

ඩිසඳෝභ සේඹන්  ඳඩි සනහ. එදහ Ceylon Petroleum 
Corporation එ  සඳොලු  පඹරහ ඩිසඳෝර  අලය ඩීල් ම ිට 
න්න ඵළරුයි ටාිටසේ. නමුත්, දළන් රාහසේ යලඹලු ඩිසඳෝර  

Ceylon Petroleum Corporation එසන් ඉන්ධන න්න පුළුන් 
තත්ත්ඹ වදරහ  පසඵනහ. භත්තර ගුන් සතොුවසඳොශ, 
වම්ඵන්සතො  යහඹ, SriLankan Airlines එ, ශ්රී රාභඹ සව  
විකුණනහ, අනිේදහ විකුණනහ රීඹරහ විඳෂාසේ උදවිඹ අඳ  

අඳහද නේදී, අහි රීයලභ සදඹෂා විකුණන්සන් නළ ප  යුතු 
යමින් ශ්රී රාභඹ සම් යසට් ළදත් තළන  අයසන  පසඵනහ 
රීඹන එ විසලේසඹන්භ වන් යමින් භභ නිවඛ සනහ. 

 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සඵොසවොභ සතු පයි.  

මීශග , රු විභරවීය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 
ඔඵතුභහ  විනහඩි 5 හරඹෂා  පසඵනහ.  

 
[අ.බහ. 3.12] 
 

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு டீ.ரல.டதறள்பெ. றனவீ றெரரக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඟහ පඹ රහවනඹ රීඹන්සන් 
වදත රුධිය නහශ හසේයි. අසප් යසට් රහවනඹ ඵහය සඟයස  
ිභ ප නිභල් ම යලරිඳහර ද යලල් මහ භළ පතුභහ දෂා ිභ පයසඹෂා. 

එතුභහ ශ්රී රාහ නිදවස ඳෂාසේ සඟයස  උඳ බහඳ පතුභහ. 
එතුභහ  ඉෂාභනින්භ එටා බහඳ ප සන්න වළරීඹහ රළසබ්හ 
රීඹරහත් රහර්ථනහ යනහ. [ඵහධහ රීරීම්] තමුන්නහන්සේරහ 
රාභසේ බහඳ පභ එතුභහ  සදන්න. භභ රීේසේ, ශ්රී රාහ 

නිදවස ඳෂාසේ බහඳ ප සන්න වළරීඹහ රළසබ්හ රීඹරහයි.  
 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහසේ ථහ යන්න. ඔඵතුභහ  රළබී 

 පසඵන සරහ ඉතහ සීමිතයි. 
 

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு டீ.ரல.டதறள்பெ. றனவீ றெரரக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

රු ිභ පතුභනි, භභ - [ඵහධහ රීරීම්] සම් සඳොලීයලඹ 
සනොසයි. [ඵහධහ රීරීම්]  

 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. ඔඵතුභහ  රළබී  පසඵන්සන් 
ඉතහ සුළු හරඹෂා.  

 

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு டீ.ரல.டதறள்பெ. றனவீ றெரரக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

රු ිභ පතුභනි, ඵරඳර යටාත ධහනඹ න ඵස යථ වහ 
රෂා සද දඩ මුදරෂා අඹ යන්න තමුන්නහන්සේ සඹෝඟනහ 

ශහ. සම් භභ නළසගනටාය ඳශහසත් රහවන ිභ පයඹහ 

විධිඹ   යුතු ශ හරසේ රුහිඹල් ම රෂාඹ දෂාහ ළඩි ශහ. 
වළඵළයි, ඒ නතය යන්න ඵළරි වුණහ. තමුන්නහන්සේරහ සම් දඩ 
මුදර රෂා 5ෂා දෂාහ ළඩි ශත් සම් නතය යන්න ඵළවළ. 
උදහවයණඹෂා විධිඹ  ත්තහභ ්රිකුණහභරඹ-සොශම ධහනඹ 

න්සන් සුසෝඳසබෝගි ඵස යථයි. එ ඵස ටාමිසඹකු  ඵරඳර 
යටාත ඵස යථ 5ෂා  පසඵනහ. අහි එ ඵස යථඹෂා අතයභගදී අත් 
අඩාගු  න්නහ නම්, ඒ ඵස යථසේ භන් යන භඟීන් රැසන 

ඹහභ වහ සනත් ඵස යථඹෂා අහි සදන්න ඕනෆ. සම්  පසඵන 
තත්ත්ඹ තුශ ඵස යථඹෂා අත් අඩාගු  න්න අඳ  රුහිඹල් ම 
රෂාඹෂා විතය විඹදම් සනහ. එ ඵස යථඹෂා අත් අඩාගු  

ත්තහභ අසනෂා ඵස යථ නළත දහනහ. නී පසේ කධිඳතය 
 පසඵනහ රීඹරහ රීේහ  රු ිභ පතුභහභ රීේහ, 
නහයහසවේන්හි  103 ඵස යථ භහර්සේ පුේලි ඵස යථ විතයයි 

ධහනඹ සන්සන් රීඹරහ. අහි නී පසේ කධිඳතය ළන ථහ 
ශහ , සම් තභයි නී පසේ රහසඹෝගි ක්රිඹහහරීත්ඹ. 

අර්ධ  සුසෝඳසබෝගී ඵස යථර හභහනය ඵස යථර භන් 
හසතු හසේ එවභහය මුදරෂා අඹ යනහ. වළඵළයි, ඒ ඵස 

යථ සේඹ අර්ධ සුසෝඳසබෝගී නළවළ; බහඹ  සුසෝඳසබෝගීත් 
නළවළ; ම්ජාර්ණ සුසෝඳසබෝගීත් නළවළ. හභහනය භගී රහවන 
සේහෂා හසේභයි. වළඵළයි, ඒ ධහන ඵරඳරඹ දීරහ  පසඵන්සන් 

අර්ධ සුසෝඳසබෝගී රීඹන හයණඹ භත නිහ අහනසේදී 
භගිඹහ  ළඩි මුදරෂා සවීභ  යලදු සනහ. නමුත් ඵස යථඹ 
ධහනඹ න්සන් හභහනය ඵස යථඹෂා කහයඹ භයි. එභ නිහ 

රුණහය අර්ධ සුසෝඳසබෝගී ඵස යථ වහ ධහන ඵරඳර 
රඵහදීභ නතය යන්න. රුණහය සම් නතය යන්න, 
සම්සන් හ ත් සේඹෂා සන්සන් නළවළ. භගිඹහ  රීයලසේත්භ 

හයලවත තත්ත්ඹෂා ි ප සන්සන් නළවළ. දළන් රාභ ඵස යථ 
වඹදවස  ණනෂා  පසඵනහ. සඳෞේලි ඵස යථ 20,345ෂා 
 පසඵනහ. රාභ ළන ථහ ශහ  රාභඹ විනහල රීරීසම් 

 යුත්ත කයම්බ සශේ එෂාත් ඟහ ප ඳෂා කඩුඩුයි.  

 
ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹයි  පසඵන්සන්. 

 
ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு டீ.ரல.டதறள்பெ. றனவீ றெரரக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

සවොයි, සවොයි. ථහ ඳ න් න්නහ සො භ සේරහ 
ඉයයි.  

ඳසුගිඹ හරසේ අහි ඵස යථ දවස ණනෂා සනළල් මරහ, "යලසු 

ළරිඹ", "ළමි ළරිඹ" සේහන් වයවහ සම් දරුහ ඉසසෝරඹ  
සේන්න , සම් භනුයඹහසේ නිසඳහදන නයඹ  සේන්න , 
නයඹ  එන්න  අලය ඳවසුම් ිට රරහ දුන්නහ. එදහ "නියල 

ළරිඹ" රීඹරහ යහත්රී ඵස සේහකුත් කයම්බ ශහ. ටා පු ඳශහත් 
රහවන අභහතයයසඹෂා විධිඹ  භභ යුේධසඹන් විනහල වුණු 
නළ සගනටාය ඳශහසත්, ඈත එහි  ිමන්තළන්නඳත්තු, 

ළේම්ඳත්තු, ඳහනම්ඳත්තු හසේ රසේලර යල  භඩශපු, 
්රිකුණහභරඹ, න්තසල් ම දෂාහ ම් ිතුසශේ ඵස යථ විලහර 
රභහණඹෂා -යලඹ ණනෂා- ළමි ළරිඹ, යලසු ළරිඹ ව නියල ළරිඹ 

ඹ සත් කයම්බ ශහ. භභ දන්සන් නළවළ, අද ඒහ ක්රිඹහත්භ 
සන්සන් සොසවොභද රීඹරහ. එදහ ඳහන්දය 5.00  හුළු අත්ත 
ඳත්තු යසන ඉසසෝරඹ  ක දරුහ  සේ ඉසයටාන් ඵස 

එ  අත දහරහ නළගරහ ඉසසෝරඹ  එන්න පුළුන් තත්ත්ඹෂා 
ි ප සශේ අසප් යඟඹ හරසේයි. ඒ වුණහ  අහි සභොකුත් සශේ 
නළවළ රීඹරහසන් රීඹන්සන්.  
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ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු භන්ත්රීතුභහ, දළන් ථහ අන් යන්න.  
 

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு டீ.ரல.டதறள்பெ. றனவீ றெரரக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

භ  ත විනහඩිඹෂා සදන්න, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  
 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
අද හරඹ හිගයඵ රලසනඹෂා  පසඵනහ, රු භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගවා ටී. රංජිත් ද ප්වොයිවළ මශතළ 
(ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
භසේ සේරහත් න්න. 
 

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு டீ.ரல.டதறள்பெ. றனவீ றெரரக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

2015දී ඵස යථ භඟින් රහවනඹ ශ භගීන් ායහ 

33,742,446යි. 2016දී ඒ ණන 33,700,000යි. රෂා 6රීන් ඵස 

භගී රහවනඹ අඩු සනහ. ඒ  සවේතු අහි දළන් ළඩිසඹන් ත්රී 
විරර් බහවිත රීරීභයි. සම් යසට් ත්රී විරර් 1,000,000ෂා  ධහනඹ 
සනහ.  හභහනය සඳශ විබහසඹන් "ඒ" හභහර්ථ 9ෂා ත්ත 

ශියඹන් 8,442ෂා යලිටනහ රීඹරහ අද උදම් අනනහ. නමුත් සම් 
"ඒ" හභහර්ථ 9 න්නහ අඹයි, "ඒ" හභහර්ථ 8 න්නහ අඹයි 
අන් පභ  සොසවේද නතය සන්සන්? Royal College එ  ගිඹත්, 
කනන්ද විදයහරඹ  ගිඹත්, නහරන්දහ විදයහරඹ  ගිඹත්, සම් 

ඉසසෝරඹ  ගිඹත් අහනසේදී ත්රී විරර් යථ රිඹළදුසයෂා සනහ. 
සම් යසට් 1,000,000ෂා ත්රී විරර් යථ රිඹළදුසයෝ ඉන්නහ. 
1,000,000ෂා දරුන්සේ රභඹ අහි ටාය යරහ  පසඵන්සන් ත්රී විරර් 

එ  ූලඩු යරහයි. සම්හ ඵයඳතශ හයණහ.  

අසනෂා ඳළත්සතන් භහර් අනතුරු නිහ යලදු න භයණ 
ායහ ළන ඵරමු. 2014දී  2,440යි. එඹ 2016දී 2,934යි. ඒ 
ළඩි වුසඩු අසප් කඩුඩු හරසේ නම් රීඹන්සන්, භටාන්ද 
යහඟඳෂා නිහ තභයි භහර් අනතුරුලින් භයණ ළඩි සන්සන් 

රීඹරහ. එසවභයි රීඹන්සන්. නමුත් දළන් සම්  චූදිතඹහ වුද 
රීඹරහ භභ රීඹන්න ඹන්සන් නළවළ. ඒ හරසේ සභොනහ වුණත් 
භටාන්ද යහඟඳෂා නිහ සන්. ඳෆේත් භටාන්ද, ළසත් භටාන්ද, 

තරු ඳෆේසේ නළතත් භටාන්ද. දළන් එන්න එන්නභ භහර් අනතුරු 
ායහ ළඩි සනහ. 2014දී භහර් අනතුරු 35,966යි. 2016දී 
එඹ 38,927යි. ඒ නිභල් ම යලරිඳහර ද යලල් මහ ිභ පතුභහ යපු 

සදඹෂා සනොසයි. නමුත් සම් ඉසය වුණහ නම් රීඹන්සන් 
භටාන්ද නිහ රීඹරහ. ඔෂාසෝභ වුසඩු භටාන්ද නිහ රීඹරහ 
රීඹන්සන්. සම් එසවභ එෂා සනොසයි, භටාන්ද යහඟඳෂා ි ප 

ශ තත්ත්ඹෂා සනොසයි. දළන් යලඹලුභ සේල් මර විනහලඹ ළඩි 
සරහ  පසඵනහ. එ භන්ත්රීයසඹෂා රීේහ, සම් තත්ත්ඹ වදන 
වළිට. දළන් සභොද රීඹන්සන්?  

භහතසල් ම අලුවිවහසර් ඳවුසල් ම, යාජිත් අලුවිවහසර් භළ පතුභහ  දළන් 

සම් රු බහසේ ඉන්නහ භභ දළෂාහ. ඩල් මජිත් අලුවිවහසර් 
රීඹන්සන්, "අහි කසේ යඑන්ඨය එ  ඞන්දඹ සදන්සන් නළවළ. භළයි 
සඳශඳහගයඹ  එන්සනත් නළවළ.  ඞන්දඹ ඉල් මරන්න එසෂාත් 

සභසවේ එන්නත් එඳහ" රීඹරහ. වුද සභසවභ රීඹන්සන්? භහතසල් ම 
අලුවිවහසර් ඩුඩහඹභ. දකුණ  ගිඹහභ අසලෝ ධනාල යලල් මහ 
රීඹන්සන් සභොෂාද? එෂාත් ඟහ ප ඳෂාසේ උදවිඹභ රීඹනහ 

සම්සන් ි ප ළඩෂා නළවළ රීඹරහ. දළන් සභතළන ිවිල් මරහ යිඹ 

ළහුහ  ඳහලිත යාස ඵඩුඩහය යහඟය ිභ පතුභහත් ඊසේ සඳසර්දහ 

රීේහ, "සම්සන් ි ප ළඩෂා නළවළ" රීඹරහ. ඳහලිත 
සතයප්සඳරුභ භවත්තඹහ සභොෂාද රීඹන්සන්? "සම්සන් 
ළඩෂා නළවළ" රීඹරහයි එතුභහ රීඹන්සන්. නමුත් සම් බහසේ 
ඉසන යිහරු වනහ.  

භ  රීඹන්න   පසඵන්සන්, අහි ඉතහභ ලෂා පභත් විධිඹ  
රහවනඹ තඵහ ත යුතු ඵයි. අසප් ිභ පතුභහ ඒ වහ දෂායි. 
යලවිල් ම ගුන් සේහ ිභ පභත් එතුභහ භයි  පසඵන්සන්. භභ 

ටාතන්සන් නළවළ එතුභහසේ හරසේ කඳහු භත්තර ගුන් 
සතොුවසඳොසශේ වී ඵඩහ යයි රීඹරහ. එසවභ යනහද දන්සන්ත් 
නළවළ. භත්තර ගුන් සතොුවසඳොසශේ වී ඵඩහ යන්න 

ඵරහසඳොසයොත්තුෂා එසවභ  පසඵනහද?  
 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹ හරඹෂා 
 පසඵනහ. 

 

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு டீ.ரல.டதறள்பெ. றனவீ றெரரக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

සවොයි. භත්තර ගුන් සතොුවසඳොශ, ඟහතයන්තය භට් සම් 

ීපර් පඹෂා රඵහ න්න  පුදණු ගුන් සතොුවසඳොශ වී ඵඩහ යරහ 
විනහල ශහ. ඒ හසේ සේල් ම යන්න එඳහ. භටාන්ද යහඟඳෂා 
නළත්නම් අද භත්තර ගුන් සතොුවසඳොශත් නළවළ; වම්ඵන්සතො  

යහඹත් නළවළ; සොශම යහඹ නයඹත් නළවළ; අධිසේගී භහර්ත් 
නළවළ; සභොකුත් නළවළ. එෂාත් ඟහ ප ඳෂාඹ  විකුණන්න 
 පසඵන්සන් භටාන්ද යහඟඳෂා වදපු ඒ ම්ඳත් ිට විතයයි. සන 

සභොෂාත් අලුසතන් වදපු සදඹෂා නළවළ. නිභල් ම යලරිඳහර ද යලල් මහ 
භළ පතුභහ සවො දෂා ිභ ප සසනෂා. අහි එතුභහ  රු යනහ.  

 

ගවා ප්ොශළන් රත්ලත්ප්ත් මශතළ 
(ரண்புறகு வனரயரன் த்த்ஶ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 
අභළ පතුභහ  ශභයිනුත් නළවළ. 
 

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு டீ.ரல.டதறள்பெ. றனவீ றெரரக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ඒ භභ දන්සන් නළවළ. සොසවේ වරි ඉන්නහද දන්සන් නළවළ 

සන්. ඒ භභ දන්සන් නළවළ. රු ිභ පතුභනි, සම් ටාය සරහ 
ඉන්න තළනින් ඉෂාභන  එගයඹ  එන්න රීඹරහයි භභ ඔඵතුභහ  
රීඹන්සන්. ඔඵතුභහ දෂා ිභ ප සසනෂා. ඔඵතුභහ  මී  ඩහ 

ළඩෂා යන්න පුළුන්. ඔඵතුභහ ශ්රී රාහ නිදවස ඳෂාසේ 
බහඳ ප සේහ රීඹහ රහර්ථනහ යමින් භහසේ ථහ අන් 
යනහ, සඵොසවොභ සතු පයි. 
 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Charles Nirmalanathan. You have six 

minutes. 
 

[தற.த. 3.21] 
 

ගවා ඉ. රළල් 0වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்புறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
வகௌ ஷனஷரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கஶப, இன்பொ 

இடம்வதபொம் ஶெற ஶதரக்குத்து ஆஷக்குள (றபைத்ம்) 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

ெட்டபனம் வரடர்தரண றரத்றஶன ணது கபைத்துக் 

கஷபபெம் கூபொற்கு ரய்ப்தபறத்ஷக்கு ன்நற . ஶதரக்கு 

த்து அஷச்ெரறணரல் ெர்ப்தறக்கப்தட்ட இச்ெட்டபனத்றல் 

றத்ட அதறப் தத்றறன்நறச் ஶெஷறல் ஈடுதடும் 

ணறரர் தஸ்களுக்கரண ண்டப்த அறகரறப்புத் வரடர் 

தரகக் குநறப்தறடப்தட்டிபைக்கறன்நது. றத்ட அதறப் 

தத்றம் வதநரல் ரகரங்களுக்கறஷடறல் ஶதரக்குத்ஷ 

ஶற்வகரள்கறன்ந தஸ்கபறன் ண்டப்தங்கள் அறகரறக்கப்தட 

ஶண்டும் ன்தறல் ரன் உடன்தடுகறன்ஶநன். ஆணரல், 

ற்வதரளது ஶெஷறல் ஈடுதடுத்ப்தட்டிபைக்கறன்ந தஸ்கள் 

வரடர்தரக அர்கள் இல்தரக அதறப் தத்றங்கள் 

வதற்பொக்வகரள்பக்கூடி ஷகறல் ங்களுஷட அஷச்சு - 

றர்ரகம் வெற்தட ஶண்டும். வணன்நரல், கடந் 

கரனங்கபறல் தஸ்களுக்கரண ஶதரக்குத்து அதறகள் 

அெறல் ரலறரக ங்கப்தட்டண. அந் ஷகறல் தன 

தஸ்கள் இன்பொம்கூட எபை ஸ்றத்ன்ஷற்ந ஷகறல் 

ஶதரக்குத்துச் ஶெஷறல் ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பண. 

அவ்ரநரக ஶெஷறல் ஈடுதட்டிபைக்கறன்ந தஸ்கள் இல்தரக 

அதறப் தத்றங்கள் வதற்ந தறன்ஶத ஶெஷறல் ஈடுதட 

அதறக்கப்தட  ஶண்டும். 

குநறப்தரக ரன் ஏர் உரத்ஷச் வெரல்லுகறன்ஶநன். 

ன்ணரர் ரட்டத்றலிபைந்து வகரளம்புக்கு AC தஸ் ஶெஷகள் 

இடம்வதற்பொக்வகரண்டிபைக்கறன்நண. ஆணரல், அற்பொக்கரண 

றத்ட அதறப் தத்றங்கள் இன்ணபம் ங்கப் 

தடறல்ஷன. ஆணரல், கடந் கரனங்கபறல் அற்கரண ஶகள்றப் 

தத்றங்கள் ஶெற ஶதரக்குத்து ஆஷக்குள - NTC 

றணரல் ஶகரப்தட்டிபைந்து. தறந ரட்டங்கஷபச் ஶெர்ந் 

தனர் அறகூடி வதபொறஷச் வெலுத்றணரர்கள். ஆணரலும் 

அர்கள் ஶதரக்குத்துச் ஶெஷறல் ஈடுதடறல்ஷன. அந் 

ஷகறல், குநறத் எபை தறஶெத்றல்  தஸ் ஶதரக்குத்துத் 

வரடர்தரக றண்ப்தங்கள் ஶகரபைகறன்நஶதரது அந்ப் 

தறஶெத்றல் இபைக்கறன்நர்களுக்கு பன்தரறஷபறக்க 

ஶண்டும் ன்தஷபெம் வகௌ அஷச்ெர் அர்களுஷட 

கணத்துக்குக் வகரண்டு றபைம்புகறன்ஶநன்.  

 
ගවා නිමල් 0 සිරිඳළ ද සිල් 0ලළ මශතළ  
(ரண்புறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

Hon. Member, I wanted to do that and I included it in 

the criteria. But, the Supreme Court said that it is a 

violation of the fundamental rights and I had to remove it.  

 
ගවා ඉ. රළල් 0වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்புறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
வகௌ அஷச்ெர் அர்கஶப, தறனபறத்ஷக்கு ன்நற. 

அடுத்ரக, இனங்ஷகப் ஶதரக்குத்துச் ெஷதறல் 

இபைக்கறன்ந தன குஷநதரடுகள் றர்த்ற வெய்ப்தடரல் 

வரடர்ந்துவகரண்டிபைக்கறன்நண. அங்கு தறரற்பொகறன்ந 

ஊறர்கள் வெய் ஊல்கள் வரடர்தரண குற்நச்ெரட்டுகள் 

றபதறக்கப்தட்டும் அர்கள்லது ெஷதறன் றெரபரல் 

இன்ணபம் ெட்ட டடிக்ஷக ஶற்வகரள்பப்தடரஷஶ 

அற்கரண பக்கற கரரகும். குநறப்தரக, இனங்ஷகப் 

ஶதரக்குத்துச் ெஷதக்குச் வெரந்ரண தத்ஷத் ங்கள் 

வெரந்த் ஶஷக்கரகப் தன்தடுத்றஷ வரடர்தரண 

குற்நச்ெரட்டு உரற ெரட்ெறங்கள் பனரக றபதறக்கப்தட்டும் 

றெரபரல் இன்ணபம் ெம்தந்ப்தட்டர்கள் லது உரற ெட்ட 

டடிக்ஷக டுக்கப்தடறல்ஷன. ெம்தந்ப்தட்ட தர்கஷப 

ரன் குநறப்தறட்டுக்கூந றபைம்தறல்ஷன. இப்தடிரண எபை 

சூழ்றஷனறல் ப்தடி இனங்ஷகப் ஶதரக்குத்துச் ெஷத 

அணது ஶெஷஷச்  ெரறரண பஷநறல் ஆற்ந படிபெம்? 

அரது, றர்ரக ரலறறல் குற்நறஷத்ர்கள் அறகரத்றல் 

இபைக்கும்ஶதரது -அர்கள் ரட்ட ரலறறஶனர அல்னது 

ரகர ரலறறஶனர தறகபறல் இபைக்கனரம் -அர்கபரல் 

ப்தடி  ங்களுக்குக்கலழ் தறரற்பொகறன்ந தறரபர்கஷபத் 

குந் பஷநறல் றடத் படிபெம்? அல்னது குற்நறஷத் 

ர்கள் அறகரரறகபரக இபைக்கும்ஶதரது, அர்களுக்குக் 

கலளள்ப தறரபர்கள் ப்தடி  இல்தரக ஶஷன வெய் 

படிபெம்? அர்கபரல் இல்தரகச் ஶெஷரற்ந படிரது. 

இணரல் ஶதரக்குத்துச் ெஷதறன் சுரலணபம் தறரபர் 

களுஷட வகௌபம் குஷநஷடபெம். ணஶ, இந் 

றடத்ஷக் வகௌ அஷச்ெர் அர்கபறன்  ஶனரண 

கணத்றற்குக் வகரண்டு றபைம்புகறன்ஶநன். வகௌ 

அஷச்ெர் அர்கள் ணது அஷச்ெறன்கலழ் இங்குகறன்ந 

இனங்ஷகப் ஶதரக்குத்துச் ெஷதறன் றெரபரறடம் 

றலுஷறல் இபைக்கறன்ந றெரஷகஷப  றக றஷறல் 

படித்து குற்நறஷத்ர்கள்லது ெட்டரலறரக டடிக்ஷக 

கஷப டுக்குரபொ தறக்க ஶண்டும் ன்தஷ அரறன் 

கணத்றற்குக் வகரண்டு றபைம்புகறன்ஶநன்.  

 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 
 

ගවා ඉ. රළල් 0වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்புறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

භ  විනහඩිඹ හරඹෂා සදන්න, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි.  

வகௌ அஷச்ெர் அர்கஶப, இன்பொ இனங்ஷகறன் 

ல்னரப் தரகங்கபறலும் குநறப்தரக ட ரகரத்றன் தன 

தறஶெங்கபறல் தரடெரஷன ரர்கள் இல்தரக 

இனங்ஷகப் ஶதரக்குத்துச் ெஷத தஸ்கஷபஶ ரடுகறன்நரர் 

கள். ஆணரல், ெறன தறஶெங்கபறல் இனங்ஷகப் ஶதரக்குத்துச் 

ெஷதறன் தஸ்கள் ஶெஷறல் இல்ஷன. வுணறர, வீபும் 

கறரத்றல் இப்தடிரண சூழ்றஷன இபைந்து . வகௌ 

உள்ரட்டு அலுல்கள் அஷச்ெர் வுணறரவுக்கு றஜம் 

வெய்ஶதரது அஷ றர்த்ற வெய்துந்ரர். அந் ஷகறல், 

ெகன ரட்டங்கபறலும் தரடெரஷன தஸ் ஶெஷஷச் ெரறரக 

இடம்வதநச் வெய்பெரபொ இனங்ஷகப் ஶதரக்குத்துச் 

ெஷதறன் றெரபபைக்கு வகப அஷச்ெர் அர்கள் எபை 

ஶகரரறக்ஷகஷ - ஆஷஷ றடுக்க ஶண்டும். ங்கபது 

ரட்டங்களுக்கு ட்டுல்னரல், இனங்ஷகறல் இபைக்கறன்ந 

அஷணத்து ரட்டங்கபறலும் இபைக்கறன்ந தரடெரஷன 

ரர்கள் இல்தரகப் தரடெரஷன வெல்ற்கு 

ற்நஷகறல் தரடெரஷன தஸ் ஶெஷ ெலரக இடம் 

வதபொற்கு வகப அஷச்ெர் அர்கள் கணம் வெலுத் 

ஶண்டுவன்பொ கூநற, றஷடவதபொகறன்ஶநன். ன்நற. 

  
ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Imran Maharoof.  You 

have four minutes. 
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ගවා ඉේරළන් මශරූසහ මශතළ 
(ரண்புறகு இம்ரன் ஹ்பப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

வகௌ ஷனஷரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கஶப, அசு 

க்களுக்கு ங்கும் ஶெஷகளுள் ஶதரக்குத்தும் பக்கற 

ரணது. ெரர வதரதுக்கள் ட்டுன்நற அெ, ணறரர் 

உத்றஶரகத்ர்களும் து கடஷகளுக்குச் வெல்ற்குப் 

வதரதுப் ஶதரக்குத்ஷப் தன்தடுத்துகறன்நரர்கள். 1977இல் 

க்கற ஶெறக் கட்ெற ஆட்ெறபீட ஶநறன் தறன்ணர் றநந் 

வதரபைபரரக்வகரள்ஷக ரட்டில் அபனரக்கப்தட்டது. 

இன்றஷபரக, ணறரர் ஶதரக்குத்துத் துஷந 

உரணது. இன்பனம் வதரதுக்களுக்குப் தன ன்ஷகள் 

ற்தட்டஶதரறலும் ெறன தரகங்களும் ற்தட்டு பைகறன்நண. 

ணறரர் ஶதரக்குத்துத் துஷநறணரறடபள்ப ஶதரட்டி 

றஷனஷ, அதறப் தத்றம் இல்னர ஶெஷ, கட்டுப்தடுத் 

படிர ஶகம் ஶதரன்நற்நறன் பனம் வதரதுக்கள் 

அவெௌகரறங்களுக்கு பகம்வகரடுக்கும் றஷனபெள்பது. 

ணஶ, அஷ கட்டுப்தடுத்ப்தட ஶண்டும்.  அந் ஷகறல் 

இந்ச் ஶெஷஷக் கரனத்துக்ஶகற்த ஶம்தடுத்துற்குத் 

ஶஷரண புற ெட்ட ற்தரடுகஷபச் வெய்ஶண்டி 

அெறம் உள்பது. இவ்ரபொ வெய்ன்பனம் வீறகபறலுள்ப 

ஶதரக்குத்து வபைக்கடிகஷபபெம் றர்ப்தற்கு றவெய் 

படிதுடன், வதரதுக்களுக்குச் ெறநந் ஶெஷஷபெம் 

ங்கபடிபெம். இணடிப்தஷடறல், இன்பொ வகௌ அஷச்ெர் 

அர்கபறணரல் வகரண்டுப்தட்டிபைக்கறன்ந இந்த் றபைத்ச் 

ெட்டபனரணது உண்ஷறஶன தரரட்டக்கூடிது. ணஶ, 

இது றக றஷறல் அங்கலகரறக்கப்தட்டு ஷடபஷநப்தடுத்ப் 

தட ஶண்டும் ண ரன் இந் இடத்றஶன ஶகட்டுக் 

வகரள்கறன்ஶநன்.  

வகௌ ஷனஷரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கஶப, 

கறண்றர உத தஸ் டிப்ஶதர கடந் 1994ஆம் ஆண்டு 

ஆம்தறக்கப்தட்டது. அப்ஶதரது இரஜரங்க அஷச்ெரக 

இபைந் ணது ந்ஷ ர்யழம் ம்.ஈ.ச். ஹ்பப் அர்கபறன் 

அஷப்தறன் ஶதரறல், அப்ஶதரஷ ஜணரறதற டி.தற. 

றஶஜதுங்க அர்கபரல் இந் உத டிப்ஶதர றநந்து 

ஷக்கப்தட்டது. பதூர் டிப்ஶதரறன் இண்டு தஸ் 

ண்டிகளுடன் ஆம்தறக்கப்தட்ட இந் உத டிப்ஶதரறல் 

இப்ஶதரது தஸ் ண்டிகள் அறகரக இபைப்தணரல், 

ஶெஷகளும் பைரணபம் அறகரறத்துள்பது. ஆணரல், 

இன்ணபம் ணறரண டிப்ஶதர அந்ஸ்து ங்கப் 

தடரஷரணது, உண்ஷறஶன கஷனக்குரற றடரகும். 

வகௌ அஷச்ெர் அர்கள் இந் டிப்ஶதரவுக்கு ஶடிரக 

றஜம் வெய்துள்பரல், இன் றஷனஷகள் தற்நற அபைக்கு 

ன்கு வரறபெம். ணஶ, அற்ஷநக் கபைத்றற்வகரண்டு, 

கறண்றர உத தஸ் டிப்ஶதரஷ  ணற டிப்ஶதரரகத் 

பர்த்றத் ஶஷரண ெறகஷபப் வதற்பொத் ஶண்டு 

வன்பொ ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

கறண்றர bus stand றர்ரத்துக்கரக கடந் ஆண்டு 

வகௌ அஷச்ெர் அர்கபரல் அடிக்கல் டப்தட்டது. 

இன் கட்டிட றர்ரப் தறகள் றஷநவுற்நஶதரறலும் 

இன்ணபம் வதரதுக்கள் தரஷணக்கு ஷகபறக்கப் 

தடறல்ஷன. ணஶ, இது றடத்றல் அஷச்ெர் அர்கள் 

கணம் வெலுத்ஶண்டுவணக் ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

றபைஶகரஷன தஸ் டிப்ஶதர லண்டகரன னரற்ஷந 

உஷடது. ணறதம், இங்கு தல்ஶபொ தற்நரக்குஷநகள் 

றனவுகறன்நண. இணரல், றபைப்றகரண ஶெஷஷ 

ங்குறல் இந் டிப்ஶதர றர்ரகம் தன ெறங்கஷப 

றர்ஶரக்கற பைகறன்நது. வகௌ அஷச்ெர் அர்கள் 

இற்ஷநபெம் கணத்றற்வகரள்ப ஶண்டும். அஶஶதரன 

பதூர், கந்பரய் டிப்ஶதரக்கபறலுள்ப குஷநதரடுகஷபபெம் 

றர்த்றக்க ஶண்டுவணக் ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன். 

 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up. 
 

ගවා ඉේරළන් මශරූසහ මශතළ 
(ரண்புறகு இம்ரன் ஹ்பப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
றபைஶகரஷன - ட்டக்கபப்பு வீறறல் ஶெஷறல் 

ஈடுதடுகறன்ந ெறன ணறரர் தஸ் ண்டிகள் தத்றற்கரக 

அறக ஶத்ஷ டுப்தரகப் தறகள் புகரர் வரறறக் 

கறன்நணர். இந் வீறகபறல் றபொத்ப்தட்டிபைக்கறன்ந ஶக் 

கரப்தரபர்கள் இந் றடத்ஷக் கணத்றற்வகரள்ரகத் 

வரறறல்ஷன ணவும் குற்நம் ெரட்டப்தடுகறன்நது. ணஶ, 

இந் றடம் வரடர்தறலும் வகௌ அஷச்ெர் அர்கள் 

கணம் வெலுத்ஶண்டுவணக் ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

கறண்றர தரனம் றநந்து ஷக்கப்தடும்ஷ 

றபைஶகரஷனறல் இபைந்து கறண்றரவுக்கு ணறரண தஸ் 

ஶெஷ இபைந்து. ஆணரல், தரனம் றநந்தறன்ணர் இந்ச் 

ஶெஷ றபொத்ப்தட்டு றபைஶகரஷன - பதூர் ன்ந ஶெஷ 

ஆம்தறக்கப்தட்டணரல், பதூரறலிபைந்து பைம் தஸ்வஶனஶ 

கறண்றரப் தறகளும்  தம் வெய்ஶண்டிபெள்பது. 

இன் கரரக, கறண்றர தறகள் ஆெணம் 

வதற்பொக்வகரள்றல் ெறன இஷடபேபொகஷபபெம்  ெறங்கஷபபெம் 

றர்ஶரக்குகறன்நரர்கள். ணஶ, றபைஶகரஷன-

கறண்றர தஸ் ஶெஷஷ லண்டும் ஆம்தறப்தற்கு வகௌ 

அஷச்ெர் அர்கள் டடிக்ஷக டுக்கஶண்டுவணக்  

ஶகட்டுக்வகரண்டு, ரய்ப்புக்கு ன்நற கூநற, றஷடவதபொ 

கறன்ஶநன்.  
 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශග , රු ඝන්දිභ භසේ භවතහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි වතය 
හරඹෂා  පසඵනහ. 

 

[අ.බහ. 3.32] 
 

ගවා රන්දිම ගමප්ග් මශතළ 
(ரண்புறகு ெந்ற கஶக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
සතු පයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

භහර් ඵරඳර සනොභළ ප ධහනඹ යන ඵස යථ -
විසලේසඹන්භ සඳෞේලි ඵස යථ- වහ රුහිඹල් ම 10,000ෂා 

ඳළළ ප දඩඹ රුහිඹල් ම 200,000 දෂාහ ඉවශ නළාවීභ ම්ඵන්ධසඹන් 
සන එන රද සඹෝඟනහෂා හිගයඵයි අද හ්චඞහ යන්සන්. දඩ 
මුදර රුහිඹල් ම 10,000ෂා රීේහභ, ඒ ණන් න්සන්ත් නළවළ, ඒ 

නිහ අලය යන ඳහරනඹ යලදු සන්සන්ත් නළවළ. සම් දඩ මුදර 
ළඩි රීරීභ අහධහ යණඹෂා සර දරීන උදවිඹ ඉන්නත් පුළුන්. 
වළඵළයි, යන ළරැේද නිළයදි යන්සන් නළත්නම් දඩ මුදර ළඩි 

යන එ නත්න්නත් ඵළවළ.  

සම් යසට් ඵස රහවනඹ ම්ඵන්ධසඹන් ථහ යනසො , 
ඳශහත් බහ ඹ  සත් භහර්සථ භගී රහවන අධිහරිඹ  පසඵනහ. ඒ 
හසේභ, අන්තර් ඳශහත් ධහන  යුතු ම්ඵන්ධසඹන් ඳහරන 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

භඩුඩරඹෂා  පසඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ 
කඹතන සදසන්භ රාභඹ  යලදු න්සන් හධහයණඹෂා සනොන 
ඵ තභයි භසේ අදව. අහි සභොනහ රීේත් සම් න වි  ඳහඩු 
රඵන -අනහර්ථි- ධහන භහර්ර ළඩිපුය ධහනඹ න්සන් 
රාභ ඵස යථ විතයයි. සම් රාභ ඵස යථ ිට නළ ප වුසණොත් 
අනහර්ථි භහර්ර ධහන  යුතු ම්ජාර්ණසඹන්භ 
ිනටාිටනහ.    

එ භන්ත්රීතුසභෂා රීේහ, 'යලසු ළරිඹ' ළන. ඒ හසේභ 'ළමි 
ළරිඹ' දළන් ක්රිඹහත්භ සනහද, නළේද දන්සන් නළවළ රීඹරහත් 
රීේහ. 'ළමි ළරිඹ' රීඹරහ වළඳින්වසේ නළ ප වුණහ  අනහර්ථි 

භහර්ර ඒ ඵස යථ ධහනඹ සනහ.  

ඵස යථර ඵරඳර ළන ථහ යේදී රීඹන්න ඕනෆ, ඳසු ගිඹ 
හරසේ විලහර ලසඹන් ඵරඳර සනොභළ ප ඵස යථ ධහනඹ 

වුා ා ණ ඵ. විසලේසඹන්භ අධිසේගී භහර්ර ඵස යථ ධහන 
ඵරඳර රඵහ සදන්න අල් මරස විධිඹ  විලහර ණන්ලින් මුදල් ම 
ත්තහ. ඒ හසේ විලහර අ යුතුම් භළද තභයි අධිසේගී 

භහර්ර ඵස යථ ධහනඹ වුසඩු. රාහ භනහභන භඩුඩරසේ 
ඵස යථ අධිසේගී භහර්ර ධහනඹ ය ළනීභ  විලහර 
ඳරිරභඹෂා දයන්න යලදු වුණහ. ඒ වහ සරහ රඵහ ළනීසම්දීත් 

සරොකු ළ ලුර  මුහුණ ඳහන්න යලේධ වුණහ.  

ඒ හරසේ අනුයහධපුය සේ සඳෞේලි ඵස භහභෂා  පුදණහ. 
ඒ ඵස භහභ  රාහ භනහභන භඩුඩරසේ හර  වන් ිට 

ම්ජාර්ණසඹන්භ ගිර ත්තහ. ''අ පසර්'' රීඹරහ දභහසන, 
සේලඳහරනඥඹන්සේ ඵරඳෆම් වයවහ භනහභන භඩුඩරසේ ඵස 
යථ නත්රහ, ඒ භහසම්  ඵස යථ  තභයි ධහනඹ සශේ.  ඒ 
භහසම් ටාමිරුහසේ -ගුණසේය භවත්භඹහසේ- සදය තභයි 

අදත් භටාන්ද භවත්භඹහ අනුයහධපුසර් ගිඹහභ න පන්සන්.  

ඒ හරසේ රැසවීම් වහ රාභ ඵස යථ ඳරිවයණඹ 
සඵොසවොභ ඵයඳතශ විධිඹ  යලදු වුණහ. ඒ ල් මලි තභත් සරහ 

නළවළ. වළඵළයි අද සභතළන  ිවිල් මරහ ථහ යනහ, සනහපු ඵස 
යථ ළනයි, රාභඹ  යපු සේඹ ළනයි, ඒ හරසේ රාභඹ 
වයවහ ඟනතහ  යපු සේඹ ළනයි. ඒ හරසේ රාභඹ ඳහවි්චචි 

සශේ ඟනතහ  සේඹ යන්න සනොසයි. ඒ හරසේ රාභඹ 
ඳහවි්චචි වුසඩු භටාන්ද භවත්භඹහසේ රැසවීම්ර  සනග 
අදින්නයි. ඒ වළසභෝභ ඳළවළදිලිභ දන්නහ.  නමුත්, රාභඹ 

ිතුළු භනහභන ෂාසේරසේ උන්න පඹ වහ අද ඹවඳහරන 
කඩුඩු තුගයන් විලහර ළඩ සො ෂා යලේධ සනහ.  

අනුයහධපුය යඟය  ඵස භහභ ඹ සත් සම් සනසො  ඩිසඳෝ 
වතෂා  පසඵනහ. ඉදිරිසේදී සම්හ  අර්ධ සුසෝඳසබෝගී සවෝ 

සුසෝඳසබෝගී ඵස යථ රඵහ සදන්න වළරීඹහ රළසඵයි රීඹහ භහ 
විලසහ යනහ. විසලේසඹන්භ අනුයහධපුයසේ යල  සොශම 
දෂාහ නයහන්තය ඵස සේඹෂා කයම්බ යන්න පුළුන් නම් 

විලහර රහබඹෂා රඵන්න පුළුන් සයි රීඹහ භභ විලසහ යනහ. 
ඒ හසේභ රාභසේ විවිධ ළ ලු  පසඵනහ. විසලේසඹන්භ 
භහර්සථ භගී රහවන අධිහරිර තීන්දු-තීයණ ව අන්තර් 

ඳශහත් භහර්සථ භඟී රහවන සේහ අධිහරිසේ තීන්දු-තීයණ 
න්නහ අසථහරදී රාභසේ නිසඹෝජිතඹන් වබහගි යහ 
න්න වළරීඹහ  පසඵනහ නම්,  රාභඹ තුශ විසලේ උන්න පඹෂා 

යලේධ සයි රීඹහ භභ විලසහ යනහ. 

 
ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, දළන් ඔඵතුභහසේ ථහ අන් යන්න. 

ගවා රන්දිම ගමප්ග් මශතළ 
(ரண்புறகு ெந்ற கஶக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද වුරු සභොනහ රීේත් 

ඹව ඳහරන කඩුඩු ඵරඹ  ඳත් වුසඩු නළත්නම් රාභඹ  අඵ 
යණයි රීඹන එත් අහන ලසඹන් රහල යමින් භභ නිවඬ 

සනහ. සතු පයි. 
 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සඵොසවොභ සතු පයි.  

මීශග , රු ඉහෂා යහුභහන් භවතහ. 
 
[අ.බහ. 3.37] 
 

ගවා ඉළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்புறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඟහ ප භනහභන 

සොමින් බහ (ාසලෝධන) ඳනත් සුවම්ඳත සදළනිය 
රීඹවීසම් විහදඹ ඳළළත්සන අද දිනසේ භ ත් රහවනඹ 
ම්ඵන්ධ ථහ යන්න  අසථහ රළබීභ  ළන තුුව සනහ.  

භසත රාහ ත්සතොත්  අනුයහධපුයඹ දිස්රිෂාඹ තභයි භව 
විලහරභ මිමි රභහණඹ  පසඵන දිස්රිෂාඹ රීඹන එ අහි යලඹලු 
සදනහභ දන්නහ.  1977 ර්සේ ඉරහ  2017 ර්ඹ දෂාහ අහි 

ිවිල් මරහ  පසඵනහ. 1948 ර්සේ නිදව රළුදණහ රීඹරහ තභයි 
අහි ඔෂාසෝභ රීඹන්සන්.    රු නිසඹෝඟය ිභ පතුභහ දළන් සම් 
රු බහසේ ඉසන අසප් ථහ අවසන ඉන්නහ. රු 

නිසඹෝඟය ිභ පතුභනි, භහ සම් රීඹන හයණඹ ඔඵතුභහසේ 
විසලේ අධහනඹ  න්න සනහ. ඵස යථ භන් යන්න ඵළරි 
ඳහයල් ම අනුයහධපුය දිස්රිෂාසේ තභ  පසඵනහ. 
ඉසසෝරර  ඹන ශභයින්   විලහර අඩු ඳහඩුෂා  පසඵනහ.  

අසප් දිස්රිෂාසේ ඩිසඳෝ වතෂා  පසඵනහ. වළඵළයි, ඵස 
නළවළ.   ඩිසඳෝ ඳභණයි; නිරධහරින් ඳභණයි. ඵස නළ ප ඩිසඳෝ 
තභයි අසප් දිස්රිෂාර  පසඵන්සන්. රු නිසඹෝඟය ිභ පතුභනි, 

ඔඵතුභහසේ විසලේ අධහනඹ සම් වහ සඹොමු යන්න. අහි 
රීඹනහ, "සොශම  රීරි - අඳ  ළරීරි" රීඹරහ. ඒ ිත්තයි.  
අසප් ඹව ඳහරන යඟඹත්  අනුයහධපුය දිස්රිෂාඹ  දෂාහ 

 පසඵන්සන් අඩු ළරරීල් මරෂා රීඹන එ තභයි භ  රීඹන්න  
 පසඵන්සන්. එසවභ රීඹන්න සවේතු සම්යි.   

දළන් ඵරන්න, ඳහල් ම ඹන අසප් ශභයි ඳහර  ඹන්න ඵස 

නළතු රී සරෝමී ර් ණනෂා ඳයින් ඹනහ.  රු ඟනහධිඳ පතුභනි, 
රු අභළ පතුභනි, රු ිභ පතුභනි, රු නිසඹෝඟය ිභ පතුභනි, 
ඒ නිහ ඔඵතුභන්රහසේ විසලේ අධහනඹ සම් හිගයඵ සඹොමු 

යරහ භසේ අනුයහධපුය දිස්රිෂාසේ යලිටන ඉසසෝසල් ම ඹන 
කදයණීඹ දරුන් සනුසන් ඹම් රහවන ළඩ හිගයසශෂා 
අනිහර්ඹසඹන්භ ස යරහ සදන්න රීඹරහ ඉල් මරනහ. 

ඵරන්න,  අද රුහිඹල් ම සද  මිනී භයන යුඹෂා ි ප සරහ 

 පසඵනහ. අහි වළභ සනහභ භව ඳහසර් හවනර භන් ිමභන් 
ඹනහ.  ඔඵතුභන්රහසේ ඳහරනඹ ඹ සත්  පසඵන SLTB එ  
අඹත් ඵස යථ හසේභ, private භහම් ඹ සත්  පසඵන ඵස යථ 

ඳහසර් භන් යනහ. ඒහ  අත දිගු ශහ නම්,  ඕනෆ සරහ  
රුහිඹල් ම සදසෂා මුදර ත්  ඵස එ නත්නහ. එතසො  
සභොද සන්සන්?  හිුවඳයලන් ශභයි රැසන ඹන හවනඹෂා 

 පුදණත් ගිටාන් එටා වළප්සඳනහ. ඒ විධිඹ  රුහිඹල් ම සදසෂා 
මුදර ත් අද අසප් යසට් සොඳභණ ජීවිත නළ ප සරහ ඹනහද 
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[රු ඝන්දිභ භසේ භවතහ] 
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රීඹරහ ඵරන්න. අහි ඉන්දුනීයලඹහ ළන ථහ යනහ; 

භළසල් මයලඹහ ළන ථහ යනහ;  යලාප්ජාරු ළන ථහ 
යනහ;  ඟඳහනඹ ළන ථහ යනහ. අසප් රාහ 1948 
ර්සේ නිදව රළුදහ. එයින් ඳසු නිදව රළබූ ය ල් ම අහි  
ඩහ ඉදිරිඹ  ඹනහ නම් ියි, අහි  ඉදිරිඹ  ඹන්න ඵළරි? රුහිඹල් ම 

සද   පසඵන ෆදයභ ත් මිනී භයන සම් රිඹළදුරු භවත්රුන් 
ම්ඵන්ධ ළඩ හිගයසශෂා සඹොදන්න ඔඵතුභන්රහ  ඵළරි ියි? 
අහි හි  ය ර  ගිඹහභ දරීනහ, වළභ ය භ ඳහයර bus stops 

 පසඵන කහයඹ. ඵසර ඹන අඹ ඵස එ එතළන නළළත් ව ඳසු 
තභයි ඵස එ  නළගරහ ල් මලි දීරහ භන් ශ යුත්සත්. සභසවේ 
එසවභ නළවළ. භව ඳහසර් වළභ තළනින්භ ඵසර  නඟින්න 

පුළුන්.  සෝ්චචිඹ  නඟින්න ඕනෆ  station එසෂා දී නම්, bus 
stop එසෂාදී මිනිසුන්  ඵසර  නඟින්න ඵළරි ියි? ඒ නිහ ඒ 
ම්ඵන්ධ විසලේ අධහනඹෂා සඹොමු යන්න ඕනෆඹ රීඹන එ 

තභයි භසේ සෞයනීඹ ඉල් මලීභ න්සන්.  

සරෝසේ දියුණු වුණු ය ර හවන තදඵදඹ අඩු ඵ අහි 
දරීනහ. රාහසේ හවන තදඵදඹ ළඩිවීභ  සවේතු තභයි අසප් 
රහවන සේඹ නිඹභ විධිඹ  අසප් ය   රඵහ දී නළ ප රලසනඹ. 

අහි ඟඳන් ඹනහ; ඟර්භන් ඹනහ; යලාප්ජාර් ඹනහ. අහි 
වළසභෝභ ඹන්සන් සඳොදු රහවන සේඹ වයවහ තභයි. ියි, අසප් 
ඵස භනහභනඹත් එ සර විධිභත් ය න්න ඵළරි? ඵස 
භනහභනඹත් විධිභත් සශොත් අසප් යසට් භවහ භහර්ර විලහර 
ලසඹන්  පසඵන traffic එ අඳ  අඩු ය න්න පුළුන්. සම් 
දෂාහ එභ  යුත්ත ය න්න ඵළරි වුණහ. එභ ඵළරි වුණු සේල් ම 
යන්න තභයි අසප් රු ඟනහධිඳ පතුභහසනුත්,  රු 
අභළ පතුභහසනුත් භන්විත ඹව ඳහරන යඟඹ  සම් ය  බහය දීරහ 
 පසඵන්සන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අසප් යසට් ම්ඵද 
භහර් දියුණු රීරීභ වහ දළන් අසප් රු අභළ පතුභහසේ 
ාල් මඳඹෂා අනු ළඩ හිගයසශෂා ක්රිඹහත්භ නහ. එතුභහ 
සන ඹන එභ ළඩ හිගයසශ  අහි වළභ සනහභ ඳෂා, ඳහ , කුර 
සේද, කම් සේද නළ ප උදවු යන්න ඕනෆ. 

රු නිසඹෝඟය ිභ පතුභනි, අසප් අනුයහධපුය bus stand එ 
ඵරන්න; ළරීයහ ඩිසඳෝ ඵරන්න. අසප් යසට් දිස්රිෂා 25ෂා 
 පසඵනහ. යසට් අසනෂා නයර  පසඵන සවො භට් සම් bus 
stands අසප් අනුයහධපුය දිස්රිෂාසේ නළවළ. රු නිසඹෝඟය 
ිභ පතුභනි, ිස ියරහ ඵරන්න.  ඵස ඩිසඳෝ වරිඹ  භඩුෂා 
හසේයි. ළරීයහ ඩිසඳෝ ඵරන්න, එඹ භඩුෂා. අඳ  රජ්ඟයි. 
"අනුයහධපුය දිස්රිෂාඹ" රීඹරහ නභ  විතයෂා  පසඵනහ. වළඵළයි, 
සවො ඵස නළතුම් සඳොශෂාත් නළවළ. හි  ය  ඉරහ ඳළමිසණන 
විසේශිඹන් එළනි නළතුම් සඳොශලින් අසප් ඵස යථර  
නගීවිද? "ඵස නළතුම් සඳොශ සභසවභ නම්, ඵස යථ 
සොසවොභද?" රීඹරහ ඒ අඹ ටාතහවි.  

රු නිසඹෝඟය ිභ පතුභනි, භභ ඔඵතුභහසන් සෞයසඹන් 
ඉල් මලීභෂා යනහ. ඳසු ගිඹ හරසේ, "සොශම  රීරි - අඳ  
ළරීරි"  දුන්නහ හසේ ඔඵතුභන්රහ අඳ  කුඩම්භහසේ ළරරීල් මර 
නළතු, රුණහයරහ සම් ඹව ඳහරන යඟසඹන් නිළයදි ළඩ 
හිගයසශෂා ස යරහ සදන්න රීඹරහ ඉල් මරනහ. මරහනහරඪ 
රු භන්ත්රීතුභනි, භ  සරහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහ  සතු ප 
යමින් භසේ ථහ අන් යනහ. සඵොසවොභ සතු පයි.  

 

[தற.த. 3.43] 
 

ගවා ඩග්වහ ප්ද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்புறகு டக்பஸ் ஶரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
வகௌ ஷனஷரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கஶப, 

தறகள் ஶெஷ அதறப்தத்றம் இன்நற றஷனறல் 

தறகள் ஶதரக்குத்றல் ஈடுதடுகறன்ந ஶதபைந்துகள் வரடர் 

தறல் றறக்கப்தடுகறன்ந ண்டப் தத்றன் குஷநந்தட்ெத் 

வரஷகரண தத்ரறம் பதரறஷண இண்டு இனட்ெம் 

பதரய் ஷ உர்த்துது வரடர்தறனரண ஶெற ஶதரக்கு 

த்து ஆஷக்குள (றபைத்ம்) ெட்டபனம் குநறத்து இங்கு 

ரப்தறறரங்கள் இடம்வதற்பொக்வகரண்டிபைக்கறன்நண. 

து ரட்டின் றஷனவதபொ அதறறபைத்றறஷண ஶற்வகரள் 

துடன், ணறப அதறறபைத்ற வரடர்தறலும் ரம் தற 

ரணரக அரணத்ஷச் வெலுத்ஶண்டிபெள்பது.  

 

ගවා අප්ෝක් අප්ේසිංශ මශතළ (රලළශන ශළ සිවිල් 0 ගුලන් 
ප්වේලළ නිප්යෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு அஶெரக் அஶதெறங்க - ஶதரக்குத்து ற்பொம் 

ெறறல் றரணச் ஶெஷகள் தறற அஷச்ெர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ිටට් නළ ප ඵස යථර භන් යන අඹ 
වහ සනොසයි, ඵරඳර සනොභළ ප ධහනඹ යන ඵස යථ වහ 

අඹ ශ රුහිඹල් ම දදව දඩ මුදර තභයි රුහිඹල් ම රෂා 2 දෂාහ 
ළඩි ය  පසඵන්සන්. දළන් ඔඵතුභහ රීේසේ, ිටට් නළ ප ඵස 
යථර භන් යන අඹසන් අඹ යනහඹ රීඹරහයි. එසවභ 

සනොසයි. ඵරඳර සනොභළ ප ධහනඹ යන ඵස යථ වහයි එභ 
මුදර ළඩිය  පසඵන්සන්.   

 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

That is from the buses which run without route 

permits.  
 

ගවා ඩග්වහ ප්ද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்புறகு டக்பஸ் ஶரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அஷத்ரன் ரதம் வெரன்ஶணன். அஶ கபைத்ஷத்ரன் 

லண்டும் வெரல்கறன்ஶநன். நரண உஷவதர்ப்ஶதர 

வரறறல்ஷன!  

ணற ப அதறறபைத்றஷ ஶற்வகரள்கறன்நஶதரது, 

அஷண உபொறப்தடுத்றக்வகரள்ளும் ஷகறல் ண்டப்தத் 

வரஷகஷ உர்த்றக் வகரண்டிபைப்தன்பனரக ரத்றம் 

அது ெரத்றப்தடப்ஶதரறல்ஷன. வணணறல், எளங்குறற 

கஷப லநற ரகணங்கஷபச் வெலுத்துஶரர் வரடர்தறனரண 

ண்டப்தம் அண்ஷறல் ஶலும் அறகரறக்கப்தட்டது. 

இணரல் ற்ஶதரது து ரட்டில் ரகண றதத்துக்கள் 

குஷநந்துள்பணர? ன்ந ஶகள்றஷ ளப்தஶண்டிற 

பைக்கறன்நது. ணஶ, வபொஶண ண்டப்தத்ஷ ரத்றம் 

அறகரறத்துக்வகரண்டிபைக்கரல், ணற ப அதறறபைத்ற 

குநறத்தும் அறக அக்கஷந வெலுத்ப்தடஶண்டுவண ரன் 

லிபெபொத்துகறன்ஶநன். அத்துடன், ண்டப்தம் றறக்கப்தடு 

கறன்ந ஷடபஷந எபைபுநறபைக்க, து ரட்டில் உரற 

குற்நங்கள் வரடர்தறல் பஷநரண ஶெரஷணகள் டத்ப் 

தடுகறன்நணர? ன்தஷபெம் ரம் உபொற வெய்துவகரள்ப 

ஶண்டும். வணன்நரல், எளங்குறறகஷப லபொகறன்நர்கள் 

குநறத்து பஷநரண ஶெரஷணகள் இடம்வதபொறல்ஷன ன்ந 

குற்நச்ெரட்டு து க்கபறஷடஶ உள்பது. அத்துடன், 

ஶெரஷணகள் டத்ப்தடுகறன்நஶதரது பஷநஶகடுகள் அறக 

பறல் இடம்வதபொரல் அெறணரல் அபல்தடுத்ப்தடுகறன்ந 

ண்டப்தம் அசுக்கு ந்துஶெபைகறன்நர? ன்தது குநறத்தும் 

உரற கணத்ஷச் வெலுத் ஶண்டுவன்பொ ஶகட்டுக் 

வகரள்கறன்ஶநன்.   

தூப் தங்கஷப ஶற்வகரள்ளும் ணறரர் ஶதபைந்து 

கஷப டுத்துக்வகரண்டரல், தங்கஷப ஆம்தறக்கும் பன்த 

ரக ஶதபைந்து கரப்தரபர்கள் குநறப்தறட்ட வரஷகரண 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

தத்ஷ தபொ பதரய் ஶரட்டுக்கபரக ரற்நற ஷத்துக் 

வகரள்ரகவும் இஷடறல் ஶதரக்குத்து றறபஷநகள் 

லநப்தட்டு ஶதபைந்து றபொத்ப்தடும்ஶதரவல்னரம் அந் தபொ 

பதரய் ஶரட்டுக்கள் ஷகரற்நப்தடுரகவும் தன கரனரக 

எபை குற்நச்ெரட்டு பன்ஷக்கப்தட்டு பைகறன்நது. தறகள் 

ஶதரக்குத்துச் ஶெஷறல் ஈடுதடுகறன்ந ெரறகபறன் ெரற 

அதறப்தத்றங்கள் வரடர்தறல் ஶெற ஶதரக்குத்து 

ஆஷக்குளறன் ஷடபஷநகள் தறன்தற்நப்தடுறல்ஷன 

ன்வநரபை குற்நச்ெரட்டும் வரடர்ந்து றனறபைகறன்நது . 

குநறப்தரக, ஶற்தடி ஶெஷறல் ஈடுதடுகறன்ந ெரறறன் 

அதறப்தத்றரணது அச்ஶெஷறல் குநறப்தறட்ட பைடங்கள் 

ஈடுதட்டு, தஷஷ ரய்ந்ரக - அததறக்கரக இபைக்க 

ஶண்டும் ன்பொ கூநப்தடுகறன்நது. ணறதம், அவ்ரநரண 

றஷனறஷணக் வகரண்டிர ெரற அதறப்தத்றங்கஷபக் 

வகரண்டிபைப்ஶதரபைம் தறகள் ஶதரக்குத்துச் ஶெஷறல் 

ஈடுதட்டுபைரகவும் இர்கள் வரடர்தறல் ஶெரஷணகள் 

துவும் எளங்குந டத்ப்தடுறல்ஷன ன்பொம் கூநப்தடு 

ஷ இந்ச் ெஷதறன் கணத்துக்குக் வகரண்டு றபைம்பு 

கறன்ஶநன்.  

அஶஶம், ஶெற ஶதரக்குத்து ஆஷக்குளறணரல் 

தறகள் ஶெஷச் ெரறகளுக்கும் கரப்தரபர்களுக்கும் 

ங்கப்தடுகறன்ந அஷடரப அட்ஷடகஷபக் வகரண்டிபைப் 

தர்கள்ரன் அந்ச் ஶெஷறல் ஈடுதடுகறன்நணர ன்தது 

வரடர்தறலும்  அடிக்கடி ஶெரஷணகஷப ஶற்வகரள்ப 

ஶண்டும். வணணறல், ரவபரபை ெரறபெம் ரவபரபை கரப்தர 

பபைம் தறகள் ஶதரக்குத்துச் ஶெஷகபறல் ஈடுதடுகறன்ந 

றஷனஷகஷப அறகபறல் கரக்கூடிரக இபைக்கறன்நது .  
 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

ගවා ඩග්වහ ප්ද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்புறகு டக்பஸ் ஶரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
இவ்ரபொ தறகள் ஶதரக்குத்துச் ஶெஷ குநறத்து 

அததங்கள் இல்னரல் வபொஶண ரகணங்கஷபச் 

வெலுத்துற்கும் கட்டங்கஷப அநறடுற்கும் தர்கள் 

ஈடுதடுத்ப்தடுகறன்ந றஷனறல், வதரதுக்கள் தல்ஶபொ 

ெறங்களுக்கு உட்தடுகறன்ந ெந்ர்ப்தங்கள் ரபம் 

ன்தஷபெம் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட றபைம்புகறன்ஶநன்.  

அஷறட இன்தம் தன கபைத்துக்கஷபக் கூபொற்கு ரன் 

ண்றறபைந்ரலும் ஶம் ஶதரரஷரல், அஷணச் 

ெதரபீடத்றல் *ெர்ப்தறக்கறன்ஶநன்.ஶதரக்குத்து ற்பொம் 

ெறறல் றரணச் ஶெஷகள் தறறஷச்ெர் வகப அஶெரக் 

அஶதெறங்க அர்கள் அற்ஷநபெம் கணத்றற்வகரண்டு உரற 

டடிக்ஷககள் டுப்தரர் ன்பொ ரன் ம்புகறன்ஶநன். ன்நற. 

  

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you. 
 

මීශග , රු රන්ත අරගිඹන්න නිසඹෝඟය ිභ පතුභහ. 

[අ.බහ. 3.48] 
 

ගවා වන්ත අගියලන්න මශතළ (මශළනගර ශළ බවහනළහිර 
වංලර්ධන නිප්යෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு னெந் அனகறன்ண - ரக ற்பொம் ஶல் 

ரகர அதறறபைத்ற தறற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද ඟහ ප භනහභන 

සොමින් බහසේ ඵරඳර යටාත ධහනඹ න ඵස යථ වහ දඩ 
මුදර රුහිඹල් ම රෂා 2 දෂාහ ළඩි රීරීභ ම්ඵන්ධසඹන් සසනන 
රද ාසලෝධන ඳනත් සුවම්ඳත ම්ඵන්ධ ඝන රීටාඳඹෂා 

ථහ රීරීභ  රළබීභ හිගයඵ භහ ඉතහභත් තුුව නහ. භහ ටාතන 
වළිටඹ  අසප් යසට් සඳෞේලි ඵස ර්භහන්තසේ  සඹසදන ඵස 
යථ 4,000  කන්න රභහණඹෂා තභයි ඟහ ප භනහභන 

සොමින් බහ ඹ සත් ඳහරනඹ න්සන්. ඒ හසේභ තත් ඵස 
යථ 18,000  කන්න රභහණඹෂා ඳශහත් බහ ඹ සත් ඳහරනඹ 
නහ. ඟහ ප භනහභන සොමින් බහ ඹ සත් අන්තර් 
ඳශහත් භහර් වහ ධහනඹ න ඵස යථ ඳභණෂා සනොසයි, 

ඳශහත් බහ ඹ සත් භහර්සථ භගී රහවන අධිහරිඹ ඹ සත් 
ධහනඹ න ඵස යථත් ිතළම් වි  සම් කහයසඹන් ඵරඳර 
යටාත ධහනඹ යනහ. එභ නිහ අහි සඹෝඟනහ යනහ, අදහශ 

ඳශහත් බහ වියලන් රහසඹෝගි ඒ නී ප ස ය ත යුතුයි 
රීඹරහ. භධයභ කඩුඩුසේ ඟහ ප භනහභන සොමින් බහ 
වියලන් ත්තහ ව ඒ තීන්දු තීයණඹ, ඳශහත් බහ වියලනුත් රඵහ ළනීභ 

ඉතහභත්  හසරෝචිතයි රීඹන එයි භහ සඳෞේලි අදවස 
යන්සන්.  

විසලේසඹන්භ අසප් යසට් සඳෞේලි ඵස ර්භහන්තඹ දියුණු 
ශ යුතුයි; ලෂා පභත් ශ යුතුයි. සභටා අහන අයමුණ භඟීන් 
වහ සවො සේඹෂා රඵහදීභයි. අද තදුය ත් ඵස යථ රඵහ 

ළනීසම් අලයතහෂා නළවළ. සවො භඟී සේඹෂා රඵහ සදන්න 
රාභසේ  පසඵන ඵස යථ රභහණඹ වහ සඳෞේලි ඵස යථ 
රභහණඹ ඉතහභත් රභහණත් නහ. සම් ඵස යථ උඳරිභ 

පරදහඹත්ඹරීන් යුතු ධහනඹ ශ යුතුයි. හභහනයසඹන් ඵස 
යථඹෂා ද  රීසරෝමී ර් 200ෂා, රීසරෝමී ර් 250ෂා ධහනඹ 
ශ යුතුයි. එවි  තභයි ඒ ක  සඹෝඟනඹ  නියල ර පරහබ රඵහ න්න 

පුළුන්භෂා රළසඵන්සන්. නමුත් අසප් යසට්  පසඵන ඵස 
යථලින් යලඹඹ  50 , යලඹඹ  60  කන්න රභහණඹෂා 
නදනි රීසරෝමී ර් 100 ත් ඩහ අඩුසන් තභයි ධහනඹ 

න්සන්. එභ නිහ අඳ  න ඵස යථ රඵහළනීභ සනොසයි, 
රධහනතභ අලයතහ ඵ  ඳත්සරහ  පසඵන්සන්. දළන   පසඵන 
ඵස යථ රභහණඹ ළඩි හය ණනෂා වහ ළඩි රීසරෝමී ර් 
රභහණඹෂා ධහනඹ යරහ ළඩි භඟී සේඹෂා රඵහදීභ වහ 

තභයි ඟහ ප භනහභන සොමින් බහසේත්, ඳශහත් බහසේත් 
අධහනඹ සඹොමු විඹ යුතු න්සන්. එභ නිහ ඵස යථ භඟින් 
රඵහසදන සේසේ ගුණහත්භබහඹ තදුය ත් ලෂා පභත් ශ 

යුතු  පසඵනහ. ඵරඳරඹෂා යටාත ධහනඹ න ඵස යථර 
රීයලදු ඳහරනඹෂා නළවළ, රීයලදු ීපභෂා නළවළ. එභ නිහ සම් 
සසනන ාසලෝධනඹ තුගයනුත් ඵස ර්භහන්තසේ 

ගුණහත්භබහඹ ඉවශ නාහලීභ වහ විලහර ලෂා පඹෂා 
රළසඵනහ.  

සම් කහයසඹන්භ අනිකුත් අාල හිගයඵ, එනම් 
විසලේසඹන්භ ඵස යථර භන්  භහර් ාසලෝධනඹ විඹ යුතුයි. 
ඒ හසේභ රභත් විදයහනුූලර හර වන්  වඳුන්හ දීභ 

අනිහර්ඹසඹන්භ අලයයි. ඒ හසේභ ඵස යථර  පසඵන 
ගුණහත්භබහඹ ළඩි ශ යුතුයි. නවීන ඳවසුම් ටාත 
සඳෞේලි හවනඹරීන් රළසඵන සේඹ, සඳෞේලි ඵසලින් 

රඵහන්න පුළුන් නම් තභයි, සඳෞේලි හවනර ඹන අඹ 
ඵස යථර  සඹොමු න්සන්. අද ඒ ඉතහභත් අතයලය 
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————————— 
*  පුවහතකළප්ේ තබළ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

[රු ඩේරස සේහනන්දහ භවතහ] 
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තත්ත්ඹෂා ඵ  ඳත්සරහ  පසඵනහ. අද සොශම නයඹ ිතුළු 

යලඹලුභ රධහන නයර හවන තදඵදඹ රධහන රලසනඹෂා ඵ  
ඳත්සරහ  පසඵනහ.  

 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නිසඹෝඟය ිභ පතුභනි, දළන් ඔඵතුභහසේ ථහ අන් 
යන්න. 
 

ගවා වන්ත අගියලන්න මශතළ 
(ரண்புறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

එභ නිහ විසලේසඹන්භ අහි ඉල් මලීභෂා යනහ. රු 
අභහතයතුභහත් ඉතහභත් සවොඳින් ඒ  යුතු යසන ඹනහ. ඵස 
ර්භහන්තසේ ගුණහත්භබහඹ ර්ධනඹ යළනීභ වහ 

 යුතු යමුඹ රීඹන කයහධනඹ යමින් භහ නිවඬ නහ. 
සතු පයි. 

 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතු පයි. 
 

මීශග , රු අසලෝෂා අසබ්යලාව නිසඹෝඟය ිභ පතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.52] 
 

ගවා අප්ෝක් අප්ේසිංශ මශතළ (රලළශන ශළ සිවිල් 0 ගුලන් 

ප්වේලළ නිප්යෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு அஶெரக் அஶதெறங்க - ஶதரக்குத்து ற்பொம் 

ெறறல் றரணச் ஶெஷகள் தறற அஷச்ெர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද අඳ අභහතයහාලසඹන් 
ාසලෝධන ඳනත් සුවම්ඳතෂා සදන ය රීඹළවීභ වහ 
ඉදිරිඳත් ය  පසඵනහ. ඒ තභයි, ඟහ ප භනහභන සොමින් 
බහ (ාසලෝධන) ඳනත් සුවම්ඳත. එභ (ාසලෝධන) ඳනත් 

සුවම්ඳත අසප් රු අභහතයතුභහ වියලන් ඉදිරිඳත් යනු රළුදහ. 
සම් රු බහසේ භළ ප ිභ පරු ිතුළු ඳෂා, විඳෂා රු 
භන්ත්රීරු ඒ ම්ඵන්ධ අදවස දළෂාවහ. නමුත්, සභභ ඳනත් 

සුවම්ඳත  හිගයඵ අදවස දෂානහ  ඩහ, විසලේසඹන්භ 
භනහභන ෂාසේරඹ හිගයඵ තභයි  රු භන්ත්රීරු අදවස 
දළෂාවසේ.  

සම් ඳනත් සුවම්ඳත ඉදිරිඳත් රීරී සභන් අහි ඵරහසඳොසයොත්තු 
න්සන්, රාහ භනහභන භඩුඩරඹ, ඟහ ප භනහභන 

සොමින් බහ ිතුළු භනහභන ෂාසේරසේ භසත ඵස 
යථර නිඹහභනඹෂා රීරීභ සනො, ඟහ ප භනහභන සොමින් 
බහ  අඹත් ඵස යථර නිඹහභනඹෂා රීරීභ  ඳභණයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අසප් යසට් සදසෝිට 
දරෂාඹ ඳභණ ඟනවනඹෂා යලිටනහ. එභ සදසෝිට 

දරෂාසඹන් වරි අඩෂා - රෂා 105ෂා- ඳභණ නදනි සඳොදු 
රහවන සේඹ බහවිත යනහ. ඒ රීඹන්සන්, ඟනතහසන් ළඩි 
රභහණඹෂා බහවිත යන්සන් සඳොදු රහවන සේඹයි. ඒ 

අඹසනුත් රෂා 75ෂා ඳභණ භන් යන්සන්, සඳෞේලි ඵස 
යථලින්; රෂා 25ෂා විතය භන් යන්සන් රාහ භනහභන 
භඩුඩරසේ ඵස යථලින්; රෂා 5ෂා ඳභණ දුම්රිසඹන් භන් 

යනහ. ඒ රෂා 105 ෆදිරහ  පසඵන්සන් එසවභයි. ධහනඹ න 
ඵස යථ රභහණඹ අතරින් ඟහ ප භනහභන සොමින් බහ  
අඹත් ඵස යථ  පසඵන්සන් 3,200 - 3,500ත් අතය රභහණඹකුයි. 

20,000ෂා ඳභණ ව අසනෂා ඵස යථ රභහණඹ අයි ප සන්සන්, 

භහර්සථ භගී රහවන අධිහරිඹ යි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රු ිභ පතුභහ ඳළස ඳරිදි 
ඵරඳර සනොභළ ප ඵස යථ විවිධ රසේලර ධහනඹ නහ. දළන  
අහි වඳුනහසන  පසඵන ඳරිදි එසර ඵස යථ ළඩි රභහණඹෂා 
ධහනඹ න්සන්, උතුරු - නළ සගනටාය රසේලරයි. ඒ හසේභ 

අසනකුත් රසේලරත් ඵරඳර සනොභළ ප ඵස යථ වියලරිරහ 
 පසඵනහ. දළන  වඳුනහත් ඵරඳර සනොභළ ප ඵස යථ රභහණඹ 
100  අධියි. රු ිභ පතුභහත් ඳළස ඳරිදි, ඒ වහ දඩ මුදර 
 පුදසඩු රුහිඹල් ම 10,000යි.  

අද ඉදිරිඳත් යන ාසලෝධන ඳනත් සුවම්ඳත තුගයන් සභඹ 
රුහිඹල් ම රෂා සද දෂාහ ළඩි රීරීභ  තීන්දු ය  පසඵනහ.  

විසලේසඹන් අසප් රු විභරවීය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ රීේහ, 
"එතුභහ නළසගනටාය ඳශහසත් රහවන ිභ පයඹහ ලසඹන් 
 යුතු ශ හරසේ භහර්සථ භගී රහවන අධිහරිඹ වයවහ 
සභඹ රුහිඹල් ම රෂාඹ දෂාහ ළඩි සරුහ. නමුත් එඹ 

නත්න්න ඵළරි වුණහ." රීඹරහ. සසේ සතත්,  සභඹ 
ම්ජාර්ණසඹන් නත්න්න අහි පුළුන් තයම් උත්හව යනහ. 
එසවභ ඵළරි වුණත් සභඹ අභ යරහ යලඹලුභ ඵස යථ වහ 

ඵරඳර රඵහ දීභ වහ ළඩ හිගයසශෂා අහි ස යනහ.  

සභයින් අහි ඵරහසඳොසයොත්තු න රධහන හයණහ රීටාඳඹෂා 
 පසඵනහ.  භහ සම් ළන සඳෞේලි සොඹහ ඵළලුහ. සම්  
නිරධහරිහදඹ හුගෂා දුය  ඵරඳහ  පසඵනහ. සභොද, උතුරු 
නළසගනටාය රසේලර යඟසේ නිරධහරින්  සඳෞේලි ඵස යථ 

 පසඵනහ. ඔවුන් නී පඹ අත  අයසන  යුතු යන තත්ත්ඹෂා 
 පසඵනහ. ඒ විතයෂා සනොසයි. සේලඳහරන ිඟිලි ළසීම් ඳහ 
 පසඵනහ.  ඳසුගිඹ දින රු ිභ පතුභහත්, අහිත්  ේනිඹහසේ 

ඵස නළතුම්සඳොශ විෘත යන්න ගිඹහ. ඒ අසථහසේදී අහි 
දළෂාහ, ඒ රසේලර සඳෞේලි ඵස යථ ව රාහ භනහභන 
භඩුඩරසේ ඵස යථ අතය සොඳභණ තයහරී තත්ත්ඹෂා 

 පසඵනහද රීඹරහ. 

විසලේසඹන්භ  පස අවුරුදු යුේධඹ නිභ වීසභන් ඳසු ඹම් රීයල 
සො ෂා වියලන් උතුරු නළසගනටාය රසේලර සඳෞේලි ඵස 
යථ ධහනඹ තුශ ඒහධිහයඹෂා ඳත්හසන ඹනහ.  
විසලේසඹන් ඒ ඳළ පර සඟයස  යඟසේ නිරධහරින්  -භහ සම් 

ීපසභනුයි රීඹන්සන්.- ඵස යථ  පසඵනහ. ඔවුන්සේ අතසඳවීභ 
ඹ සත් ඵරඳර සනොසන ඵස යථ ධහනඹ යනහ.  ඒ නිහ 
සභභ ාසලෝධනඹ තුගයන් විසලේසඹන් අහි ඵරහසඳොසයොත්තු 

සනහ, ඵරඳර සනොභළ ප ධහනසේ සඹොදන ඵස යථ වහ 
ඵරඳර රඵහ දීරහ ඒ ළඩ  යුතු නීතයනුූලර යන්න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අසප් රු ඉම්යහන් භවරෂස 
භන්ත්රීතුභහ රීන්නිඹහ ඵස නළතුම්සඳොශ හිගයඵ රීේහ. එඹ දළන් 
අලුත්ළඩිඹහ යරහ නවීයණඹ ය  පසඵනහ. සම් දිනර ඒ 

ඳළ පර තද උණ සයෝඹෂා ඳළ පය ඹනහ. ඒ නිහ අඳ  
ම්රුන් සොඹහ න්න අඳවසුයි. එභ ඵස නළතුම්සඳොසශේ ිමභ 
හඳට් සරුහ  ඳසු අහි ශගදීභ එඹ විෘත යන්නත් 
ඵරහසඳොසයොත්තු නහ.  

 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නිසඹෝඟය ිභ පතුභනි, දළන් අන් යන්න. 
 

ගවා අප්ෝක් අප්ේසිංශ මශතළ  
(ரண்புறகு அஶெரக் அஶதெறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

සවොයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

ඒ විතයෂා සනොසයි. අසප් රු ඉහෂා යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ 
රීේහ අනුයහධපුය රසේලසේ ඵස යථ අඩුෂා  පසඵන ඵ. වළඵළයි,  
යඟය  රහසේශිඹ තභයි  භනහභන භඩුඩරසේ රහසේශි 12න් 

සවොභ රහසේශිඹ ඵ  ඳත් සරහ  පසඵන්සන්.  රාහසන්භ 
යඟය  රහසේශිඹ ඳශමුළනි සථහනඹ ඵ  ඳත් සරහ  පසඵනහ. 
ඒ නිහ භහ එතුභහසේ රහලඹ  ර පෂාසේඳ යනහ. නමුත්, අහි 

පුළුන් විධිඹ  "යලසු ළරිඹ", "ළමි ළරිඹ", "නියල ළරිඹ" වයවහත්, 
ඟහ ප භනහභන සොමින් බහ වයවහත් සම් රහවන සේඹ 
ඟනතහ  ටාතහමී රහවන සේහෂා ඵ  ඳත් යන්න  යුතු 

යනහ. 
 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සඵොසවොභ සතු පයි.  

 
රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
ඳනත් ප්කටුේඳත ඊ  අනුකල ප්ද ලන ලර කියලන දී.   
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்வகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,   ெட்டபனம் இண்டரம் பஷநரக றப்தறடப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු ඳෂලන ප්යෝජනළල වභළ වේමත විය.: 
''ඳනත් ප්කටුේඳත ජාර්ණ ඳළර්ලිප්ේන්තු කළරක වභළලක  ඳෆලරිය 

යුතු ය.'' - ගගවා නිමල් 0 සිරිඳළ ද සිල් 0ලළ මශතළ] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டபனம் பளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் ெரட்டப்தடு 

ரக"  [ரண்புறகு றல் ெறநறதரன  ெறல்ர ] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole 

Parliament." - [The Hon. Nimal Siripala De Silva]                                                              
 

 
කළරක වභළප්ලහිදී වකළ බන දී. 
[මූළවනළරූඪ ගවා මන්ත්රීතුමළ මූළවනළරූඪ විය.] 
 

குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள் ஷனஷ 

கறத்ரர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 සි  3 ප්තක් ලගන්ති ඳනත් ප්කටුේඳප්තහි ප්කො වක් ශෆටිය  

තිබිය යුතු යයි නිප්යෝග කරන දී. 
 

1ஆம் ரெகத்றலிபைந்து 3ஆம் ரெகம் ஷ ெட்டபனத்றன் 

தகுறரக இபைக்கஶண்டுவணக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 
 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
රඥපප්ති ලගන්තිය වශ නළමය ඳනත් ප්කටුේඳප්තහි ප්කො වක් 

ශෆටිය  තිබිය යුතුයයි නිප්යෝග කරන දී.  
ඳනත් ප්කටුේඳත  වංප්ෝධන රහිතල ලළර්තළ කරන දී.  
 

ெட்டரகு ரெகபம் ஷனப்பும் ெட்டபனத்றன் தகுறரக இபைக்க 

ஶண்டுவணக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

ெட்டபனம் றபைத்றன்நற அநறக்ஷக வெய்ப்தட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported without Amendment. 

ගවා නිමල් 0 සිරිඳළ ද සිල් 0ලළ මශතළ  
(ரண்புறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "ඳනත් සුවම්ඳත දළන් 
තුන්න ය රීඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ සඹෝඟනහ යනහ. 

 
රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
ඳනත් ප්කටුේඳත ඊ  අනුකල තුන් ලන ලර කියලළ වේමත 

කරන දී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்வகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டபனம் பன்நரம்பஷந றப்தறடப்தட்டு 

றஷநஶற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  

Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 

කල් 0තෆබීම 
எத்றஷப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගවා නිමල් 0 සිරිඳළ ද සිල් 0ලළ මශතළ  
(ரண்புறகு  றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "ඳහර්ලිසම්න්තු දළන් ල් ම 

තළිමඹ යුතුඹ" යි භහ සඹෝඟනහ යනහ. 
 
රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்வதற்நது. 

Question proposed 
 
ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බහ ල් ම තඵන අසථහසේ සඹෝඟනහ, රු (නදය) 

නලින්ද ඟඹ පස භන්ත්රීතුභහ. 

ඊ  සඳය වුරු සවෝ රු භන්ත්රීයඹකු මරහනඹ වහ රු 
රීප ඟඹර්ධන භන්ත්රීතුභහසේ නභ සඹෝඟනහ යන සර භහ 

ඉල් මරහ යලිටනහ. 
 
ගවා එවහ.බී. නළවින්න මශතළ (අභයන්තර ක යුතු  ලයඹ 

වංලර්ධන ශළ වංවහකිතික ක යුතු  අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண - உள்பக அலுல்கள், 

டஶல் அதறறபைத்ற ற்பொம் கனரெர அலுல்கள் 

அஷச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 

සම් අසථහසේදී "රු රීප ඟඹර්ධන භන්ත්රීතුභහ දළන් 
මරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ සඹෝඟනහ යනහ. 

 
රහනය විමවන දින්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුවාල ගවා එඩ්ලඩ් ගුණප්වේකර මශතළ  මූළවනප්යන් ඉලත් 

වප්යන්  ගවා කී ජයලර්ධන මශතළ මූළවනළරූඪ විය. 
 

அன்தறநகு, ரண்புறகு ட்ட் குஶெக அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்பொ அகனஶ, ரண்புறகு னக்கற ஜர்ண 
அர்கள் ஷனஷ கறத்ரர்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left 
the Chair, and  THE  HON. LUCKY JAYAWARDANA] took 
the Chair. 
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[රු අසලෝෂා අසබ්යලාව භවතහ] 
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பஷநெரர் னஶணரம்தல் ஶஷனத்றட்டம் 
 FORMAL WELFARE PROGRAMME FOR ARTISTES RENDERED 

HELPLESS  
 

[අ.බහ. 4.00] 
 

ගවා (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, බහ ල් ම තඵන අසථහසේ 
භභ ඳවත වන් සඹෝඟනහ ඉදිරිඳත් යනහ.   

"තභ ජීවිතසේ තරුණ විඹ ව භළදි විඹ රහසේ උන්න පඹ වහ 

ඟනතහසේ යවින්දනඹ සනුසන් ළඳ ශ රහාසෂාඹ රහරුන් 

සඵොසවොභඹ  තභ ළෆ භඹ තරීරීභ  යලදු ිත්සත් ඉතහ දුෂාඛිත 

තත්ත්ඹ ඹ. සම් අතරින් භවය රහරුසෝ කුලී නිසසර 

ජීත්න අතය, අලය සෞය ඳවසුම් රඵහ ළනීභ  ඳහ සනොවළරී 

අයණ තත්ත්ඹ  ිද ළටී යලිට ප. 

විවිධ කඩුඩු භඟින් රහරුන්සේ සුබහධනඹ වහ විවිධ 

රභසේද සඹෝඟනහ ශ ද, ඒහ අසප්ෂාෂිත භට් භ  ර පපරදහඹ වී 

සනොභළත. විඹඳත්වීභ නිහ සවෝ සයෝහඵහධර  සොදුරුවීභ නිහ සවෝ 

වදියල අනතුරුර  රෂාවීභ නිහ අයණ ඵ  ඳත්න සභභ රහරුන් 

උසදහ විධිභත් සුබහධන ළඩ හිගයසශෂා සථහහිත ශ යුතු ඹළයි භභ 

සඹෝඟනහ යමි." 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, සභභ සඹෝඟනහ භ  සම් රු 

බහ වමුසේ තඵන්න  ඵරඳෆ විසලේ හයණහෂා  පුදණහ. සම් 
 පසඵන්සන් 2016 සදළම්ඵර් භහසේ 21න ඵදහදහ දින “රෂාිමභ” 
පුත් ඳසත් "යයල" අ පසර්ඹ  ඳේමිණි භහතයසේ නම් 

භහධයසේදිනීඹ වියලන් තඵන රද  වනෂා. 1970-1980 දලසේ 
අසප් යසට් ඉතහභ රවීණ ගීත යඝසඹකු වළිටඹ  යලිට සවේභ ශ්රී ද 
අල් මවිස ව රවීණ හයිහ අයිරින් ද යලල් මහ රීඹන රහරුන් 

සදඳශ හිගයඵ ිඹ ඉතහභ සලෝඝනීඹ  වනෂා එභ පුත් ඳත  
ඉදිරිඳත් ය  පුදණහ. සභභ හර්තහ ඳශ ශහ  ඳසසේ භභ එභ 
රහරුන් රැඳී යලිටන ඳහනදුය රඳන රසේලසේ කුලී නි  

ගිඹහ. අයිරින් ද යලල් මහ රීඹන හයිහ ිඹ  ළශදුණු සයෝහඵහධ 
සවේතුසන් ය 10ෂා, 12ෂා  පසසේ ඔත්ඳශ, එෂාතළන්යි 
යලිටන්සන්. ිඹසේ ළමිඹහ න සවේභ ශ්රී ද අල් මවිස භවතහ  
තභන්සේ නිසේ කුලිඹ න රුහිඹල් ම 5,000 මුදර 

සහන්නත් ත්භෂා  පුදසඩු නළවළ. එභ නි  ඟරඹ ව 
විදුලිඹ ඳවසුම් රඵහ ළනීභ ත්, ඒ හසේභ ඔවුන්සේ සෞය 
ඳවසුම් - නදය ර පහය - රඵහ ළනීභ ත් ඉතහභ අභහරු 

තත්ත්ඹයි යලිටසේ. එඹ එභ රහරුන් සදඳශ විතයෂා මුහුණ 
සදන තත්ත්ඹෂා සනොසයි. අහි ඵළලුසොත්,  පඹ  සද  
තහෂා සභළනි සඹෝ ෘේධ, එෂාසෝ සයෝහඵහධර  

රෂාවුණු, එසවභත් නළත්නම් වදියල අනතුරුර  රෂාවුණු 
රහරුන් හිගයඵ සම් විධිසේ රෘත් ප ඳශසනහ. 

භභ දළන් ඔඵතුභන්රහ  ඉදිරිඳත් යන්සන්, 2017 අසරේල් ම 

2ළනිදහ "භේිමභ" පුත් ඳසත් ඳශ ව හර්තහෂා. චිරඳ  රඳත 
රීරීභෂා වහ හරිඹසඳොර, ටාරිහිිටඹ භ  ගිටාල් මරහ එනසො  
ඵයියලල් ම අනතුය  මුහුණ දුන් හිර යලසේයහ රීඹන යාන 
ශිල් මහිඹහ හිගයඵයි එභ  වසන්  පසඵන්සන්. ඔහු දළන් ඟහ ප 

සයෝවසල් ම ර පහය රඵනහ. ඔහුසේ කුර වතය , ඳව  ළඩිරහ. 
"ඒ වහ ලරයර්භඹෂා යන්න රුහිඹල් ම 67,000ෂා ඳභණ 
අලයයි. එභ මුදර සොඹහන්න එත් අද හසල් ම වරිභ අභහරු 

ළඩෂා." රීඹරහ ඔහු රීඹනහ. භෆත හරසේ අහි සභළනි රෘත් ප 
යහශිඹ  ිහුම් න් දුන්නහ. රවීණ යාන ශිල් මඨය විභල් ම කුභහය ද 

සොසතහ භවතහ මිඹඹන සරහසේ ඔහු ටා පු අන්ත අයණ 

තත්ත්ඹ හිගයඵ භහධයලින් හර්තහ ය  පසඵනහ අහි දළෂාහ. 
ඊ  සඳය සම් ෂාසේරසේ යලිට සජ්.එ්ච. ඟඹර්ධන කදී නම් 
සඵොසවෝභඹෂා රීඹන්න පුළුන්. ඔවුන් අන් හුසභ සවළුසේ 
ඉතහභ දුෂාඛිත තත්ත්ඹන් භළදයි.  

අදත් භහරසබ් රසේලසේ ජීත් න අ පදෂා ස ලිනහ ය 
අධයෂායසඹකු ව දෂා චිර ශිල් මහිසඹකු න දි.. සෝභඳහර 
ළනි රහරුන් ත් සම් ඉයණභ  සොදුරුසන්න යලේධසරහ 
 පසඵනහ. සම් හිගයඵ ථහ ඵව යන සො  සම් ෂාසේරසේ 

නියත වී යලිටන සසනකු භ  රීේහ, නිළයිටඹ රසේලසේ ජීත් 
න රවීණ යාන ශිල් මහිසඹකු න ඉන්ද්රජිත් නහවින්න භවතහත් 
සම් තත්ත්ඹ  ඳත්වී යලිටන ඵ. එළනි රහරුන් තභන්සේ 

ජීවිතසේ ළරරීඹ යුතු හරඹෂා අසප් භහඟඹ  ඹම් 
යවින්දනඹෂා රඵහදීභ වහ  යුතු ශ අඹයි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රහ රීඹන්සන්, උසේ 
9.00  න්සතෝරු  ිවිල් මරහ, ව 4.00  සදය ගිටාල් මරහ 

සදය ළඩත් යසන ඉන්න පුළුන් ර්සේ රැරීඹහෂා 
සනොසයි. ිත්ත භ ත්සතොත් ඒ job එෂා සනොසයි. 

සම් රහරුන් භවය වි  සනත් රැරීඹහර නියත වුණත්, 
ඔවුන්  තභන්සේ ජීවිත හරඹ පුයහභ සම් රහත් එෂා ත 

යන්න යලදු නහ. එසවභ නළත්නම් අලුත් නිර්භහණ යන්න 
රළසඵන්සන් නළවළ. එඹ භන සසවන ව කධයහත්මි 
ඵළඳුණු  යුත්තෂා. තභන් භහනයල ව කධයහත්මි 

ලෂා පභත් සනොවී ත සසනකු  ඒ බහඹන් දනන්න  ඵළවළ.   

අඳ සනුසන් දල ණනහෂා  පසසේ තභන්සේ 
වළරීඹහන්, වඟ දෂාතහන්, නිපුණතහන් ළඹ යපු සම් 
රහරුන්  තභන්සේ ජීවිතසේ ඳලසඝහත් භඹ ත යන්න යලදු 

සරහ  පසඵන්සන් සභළනි තත්ත්ඹයි. භභ ලිනුත් රීේහ 
හසේභ සඵොසවෝ වි  ඔවුන් ජීත් සන්සන් කුලී නිහරයි. ඒ 
නිහර තුය ිමර සහ න්න  සනොවළරී, තභහ  ළශසන 

සයෝහඵහධ වහ අඩුඩ නදය ර පහය න්න  සනොවළරී, 
අඩුඩ සබ්ත් සවේත් ිට ඳඹහ න්න සනොවළරී තත්ත්ඹයි 
ඔවුන්සන් සඵොසවෝ අඹ ඳසු සන්සන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විසලේසඹන්භ රහරුන් 

සම් ඉයණභ  සොදුරු සරහ යලිටනහ. 70,80 දලසේ ගුන් විදුලි 
ාසථහ  සවෝ යඟසේ චිරඳ  ාසථහ  ම්ඵන්ධ ළඩ යපු 
අඹ එතළනින් ඉත් නසො  ඔවුන්  භවසරොකු මුදරෂා 
රළසඵන්සන් නළ ප ඵ ඔඵතුභන්රහ දන්නහ. ගුන් විදුලි 

ාසථහ  ම්ඵන්ධ ළඩ යපු අඹ  නම් විරහභ ළුවඳෂා 
රළසඵන්සන්ත් නළවළ. ඒ අසථහ  අනු ඹම්රීයල මුදරෂා ඔවුන්  
රළුදණහ. ඒ මුදසරන් තභයි ඔවුන් දරුන් එෂා ජීත් සන්සන්. 

එතළනින් එවහ  ඔවුන්සේ ජීවිතඹ හිගයඵ රීයලභ ීපභෂා නළවළ. 
භහඟඹ  ඔවුන් එසවභ අත් වරින්න ඵළවළ. සභොද, 
රහරුන් රීඹන්සන් භහඟඹ  එන නිසඳහදනසඹන් සඳෝණඹ 

රළිමඹ යුතු අඹ. සම් සවේතු නිහ යලදු න රලසනඹ තභයි, සභළනි 
දෂාතහන් ටාත රහරුන්සේ දරුන් සම් ෂාසේරඹ  සඹොමු 
සනොවීභ. නමුත් ඒ දරුන්  ඹම් වඟ දෂාතහෂා උරුභ සනහ. 

ඔවුන් තභන්සේ සදභේහිඹන් රහසේ නියත නහ දරීනහ. 
වළඵළයි, ඒ සදභේහිඹන් ත යන ජීවිතඹ දිවහ ඵළලුහ  ඳසසේ 
ඔවුන් දහත් සම් ෂාසේරඹ  එන්සන් නළවළ. ඔවුන් තභන්සේ 
සදභේහිඹන්  නය යන තළන  ඳත් සන්න පුළුන්.  

ඒ විතයෂා සනොසයි, සම් ර්තභහන ඳයපුසර් රහරුන්  
තභන්සේ ජීවිතසේ සුයෂාෂිතතහ සනුසන් ඹ  ගිඹහ  
ඳසසේ සභොෂාද යන්සන් රීඹන රලසනඹ භත රහ  අභතය 
සනත් සේල් ම යන්න යලදුසරහ  පසඵනහ. ඒ නිහ රහ 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

ෂාසේරඹ  ිවිල් මරහ ඹම්රීයල නභෂා වදහ ත්තහ  ඳසසේ ඹම් 
යහඳහරි  යුතුර නියත සන්න, beauty salon එෂා දහ 
න්න, සනත් යහඳහයර සො සහයඹන් ඵ  ඳත් සන්න, 

අඩු ණසන් යහඳහයර වරුන් ඵ  ඳත් සන්න ඔවුන්  
යලදුසරහ  පසඵනහ. එසවභ නළත්නම් තභන්සේ අනහත ජීවිතසේ 
සුයෂාෂිතබහඹ වහ විවිධ අඹථහ භහර් භඟින් මුදල් ම උඳඹන්න 

ඔවුන්  සඳශමවීභෂා ි ප යරහ  පසඵනහ. ඒ නිහ සම්සන් 
විනහල සන්සන් ඒ පුේරඹහ විතයෂා සනොසයි.  

අසප් යසට් ර්තභහන ඳයම්ඳයහ  ඹම්රීයල කහයඹ 
කධයහත්මි සඳෝණඹෂා අයසන ඹන්න ඕනෆ රහ ෂාසේරඹ 
තභයි සම් අබහඹ  ඹමින්  පසඵන්සන්. ඒ නිහ අහි සඹෝඟනහ 

යන්සන් සම්යි. විවිධ කඩුඩු ඵරඹ  ඳත් නසො  
රහරුන් සනුසන් විවිධ සඹෝඟනහ රභ  - නිහ යහඳෘ ප, 
විරහභ ළුවප්, සෞය යෂාණ රභ  හසේ විවිධහහය සේල් ම - 

ඉදිරිඳත් යනහ. නමුත්  අසප් යසට් ඉන්න රහරුන් හිගයඵ 
ඹම් දත්ත සොනු රීරීභෂාත් යන්න තභත් අඳ  ඵළරිසරහ 
 පසඵනහඹ රීඹහ භහ ටාතනහ. ගුන් විදුලි ාසථහසේ දත්ත 

සො ෂා  පසබ්වි;  ර් සවෝල් ම යගවසල් ම සො ෂා  පසබ්වි; 
රඳහටානි ාසථහසේ සො ෂා  පසබ්වි; National Film 
Corporation එසෂා ත සො ෂා  පසබ්වි. සම් විධිඹ  දත්ත තළන් 

තළන්ර වියලරිරහ  පසඵන්සන්. වරිඹ  ිහුසොත් සම් රහරුන් 
සොසවේද ඉන්සන් රීඹරහත් අඳ  සවොඹහ න්න ඵළවළ. වළඵළයි, 
හභහනයසඹන් සම් අඹ හිගයඵ සතොයතුරු එතු ය න්න අසප් 
යසට් යහඟය ඳරිඳහරනසේ ඉතහ සවො ඹන්රණඹෂා  පසඵනහ. ග්රහභ  

නිරධහරින් ඉන්නහ, ාසෘ ප නිරධහරින් ඉන්නහ. වළභ 
භ භ සසනෂා ඉන්නහ, වළභ රහසේය ඹ සල් මම් 
හර්ඹහරඹභ සසනකු ඉන්නහ. සම් වයවහ සම් ම්ඵන්ධසඹන් 

දත්ත සවොඹහ න්න පුළුන්.  

රු ිභ පතුභනි, භභ දන්න වළිටඹ  ඔඵතුභන්රහ සම් 
රහරුන් සනුසන්  විරහභ ළුවප් රභඹෂා සඹෝඟනහ යරහ 
 පුදණහ. නමුත් ඒ විරහභ ළුවඳ සෝචඝය සඳොඩි රභහණඹෂාද? ඒ 
විරහභ  ළුවඳ රඵහ න්න ඹ අවුරුදු 70, 80 ත වුණු 

රහරුන් සොතයම් දුෂා විඳින්න ඕනෆද? ඟහ ප චිරඳ  
ාසථහ  ිවිල් මරහ විරහභ ළුවඳ රඵහ න්න ඕනෆඹ රීඹරහ තභයි 
භභ නම් දන්සන්. එසවභ නම් ඒ ඉතහභ අභහරු ළඩෂා.  

ඊශග හයණඹ සභඹයි. විරහභ ළුවසඳන් ඳභණෂා සම් අඹසේ 
අලයතහ හිරිභහ න්න ඵළවළ. සම් අඹ අන්ත අයණ තත්ත්ඹ  
ඳත්සරහ අන් හුසභ සඳොද ඳහ සවශන්න ඉන්න සරහසේ 
රඳහටානි ළභයහ අ හසන ගිටාල් මරහ රුහිඹල් ම දවදහවෂා දුන්නහ  
ළඩෂා  සන්සන් නළවළ. ඒ සනු  සම් අඹසේ සෞය තත්ත්ඹ 

හිගයඵ සොඹහ ඵරන, ඔවුන්සේ නදය ර පහය රඵහ ළනීභ 
වහ ඳවසුම් රන, අනහත ජීවිතඹ හිගයඵ කයෂාහෂා 
ව ප සසයන, ඉඳුම් ටාුවම් හිගයඵ රහ ඵළසරන, 

සඳෝණඹ හිගයඵ අධහනඹ සඹොමු යන ළඩ හිගයසශෂා 
අලය නහ. එසවභ නළ ප වුසණොත්  රීයලදු සසනකු සම් රහ 
ෂාසේරඹ  එන්සන් නළවළ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, තභන්සේ අනහත ජීවිතඹ 
හිගයඵ ඹම් තෂාසේරුෂා, සුයෂාෂිතබහඹෂා නළත්නම් රීයලදු 

සසනකු සසේ්චඞහසන් සම්  ෂාසේරඹ  සඹොමු සන්සන් නළ ප 
ඵ ඔඵතුභහ  සත්සයනහ ි ප.  

භවය වි  අද පුත් ඳත්ර ඳශ න්සන් ය  දන්නහ හඹ 
හයිහන්, නළු නිගයඹන් හිගයඵයි. නමුත් රහ ෂාසේරසේ 
ඔවුන්  හිුවඳයලන් යලිටන, රහ ඳත්හසන ඹන්න  යුතු 

යන අඹ  -යලනභහලහරහසේ ළඩ යන අඹ, ළභයහ ශිල් මඨයන්, 

එසවභ නළත්නම් හර්මි ශිල් මඨයන් කදි විලහර හිරි -  අත් න 
ඉයණභ හිගයඵ අඳ තුශ රීයලදු ථහ ඵවෂා නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අසප් යසට් රහරුන් 
රීඹන අඹ රෂා ණනෂා නළවළ. ඉන්සන් ඉතහභ සීමිත 
රභහණඹෂා. ඒ සීමිත රභහණඹත් රැ ඵරහන්න අඳ  ඵළරි නම් 

අහි සභොන මිනිසසුද? තභන්සේ ජීවිත හරඹ පුයහ සම් භහඟඹ 
කනන්දඹ  අයසන ඹන්න, කනන්දසඹන් රඥහ  අයසන 
ඹන්න සසව න ඒ උදවිඹ ම්ඵන්ධසඹන් මී  ඩහ ළඩි 
ීපභෂා අසප් අභහතයහාලර   පසඵනහ. අභහතයහාල ීපඳඹෂාභ 

ඹ සත් රහරුන් හිගයඵ අධහනඹ සඹොමු යන්න දළන් බහය 
දීරහ  පසඵනහ. නත්හ  පුදණු ඟනහධිඳ ප යලනභහ ම්භහන 
උසශර ඔඵතුභන්රහ ඳ න්ත්තහ. ඒ සවොයි. ඔඵතුභන්රහ 

යවි ම්භහන උසශර ඳ න්ත්තහ. ඒ සවොයි. වළඵළයි ඒ 
ම්භහන දීසභන් ඳභණෂා සනකුසේ ජීවිතඹ නගහ යලුවන්න 
ඵළවළ. අයිරින් ද අල් මවිස, සවේභයලරි ද අල් මවිස රීඹන රහරුන් 

සදඳශසේ ඳහනදුය, රඳසන් හිටාිට සදය  ගිඹ වි  භභ දළෂාහ 
ඔවුන් ත් දීපු ම්භහන සොඩෂා. ඔවුන් ඒ ම්භහන තඵහසන 
ඉන්නහ. වළඵළයි ඒ ම්භහනලින් න්න, සඵොන්න, සඵසවත් 

ිට න්න, සදය කුලිඹ සහන්න, විදුලි ිමර, ඟර ිමර 
සහන්න වළරීඹහෂා රළසඵන්සන් නළවළ. ඒ නිහයි අඳ 
රීඹන්සන් ඒ අඹ සනුසන් රහ ඵරන රද විසලේ ළඩ 

හිගයසශෂා ඕනෆ රීඹහ; ඒ අඹ සනුසන් විසලේ අධහනඹෂා 
සඹොමු යන්න ඕනෆ රීඹහ. එසවභ නළත්නම් ඒ රහරුන්සන් 
ඳසු අඳ  -ඟනතහ - ය වින්දනඹ රඵහ සදන නිර්භහණ යන්න 
හිරිෂා නළ ප ඹහවි. ඒ හිගයඵ සම් රු බහසේ විසලේ 

අධහනඹ සඹොමු යමින් සම් අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධසඹන් 
භහ ඔඵතුභහ  සතු පන්ත සනහ, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි.  

 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතු පයි. 

මීශග , සඹෝඟනහ සථිය රීරීභ, රු  පරයහඟහ භන්ත්රීතුභහ. 
 

[தற.த. 4.12] 

 

ගවා මයිල් 0ලළගනේ තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்புறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
வகௌ ஷனஷரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கஶப, 

கஷனஞர்களுக்கு அர்கபது அந்ற ரட்கபறல் ஶதரதுரண 

ரழ்க்ஷக ெறகஷப ற்தடுத்றக் வகரடுத்ல், அர்கபது 

வீடஷப்பு ற்பொம் னன்புரற றடங்கபறல் கணம் 

வெலுத்துல் ஶதரன்ந றடங்கஷப பன்ஷத்து க்கள் 

றடுஷன பன்ணறறன் தரரளுன்ந உபொப்தறணர் வகௌ 

ஷத்ற கனரறற பறந் ஜறஸ்ம அர்கபரல் பன்ஷக் 

கப்தட்டுள்ப இந்ப் தறஶஷஷ ரன் ஆஶரறக் 

கறன்ஶநன்.  

கடந் பைடம் வெப்வம்தர் ரத்றல் தண்டரரக்க 

ஞரதகரர்த் ெர்ஶெ ரரட்டு ண்டதத்றல் ஶெற 

ெரகறத்ற றர ஷடவதற்நவண ரன் றஷணக்கறன்ஶநன். 

அந்ரபறல் க்கள் றடுஷன பன்ணறறன் ஷனர் 

அதகுர றமரரக்க அர்கள் இது ஶதரன்ந ஏர் 

எத்றஷப்புப் தறஶஷவரன்ஷந பன்ஷத்து ணக்கு 

றஷணறபைக்கறன்நது. அந்ப் தறஶஷலது ரதம் 

கஷனஞர்கள் வரடர்தறல் ெறன றடங்கஷபப் ஶதெறறபைந்ஶன். 

கரம், ரன் தரரளுன்ந உபொப்தறணரற்கு பன்ணபைம் 

1245 1246 

[රු (නදය) නලින්ද ඟඹ පස භවතහ] 
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அற்குப் தறன்ணபைம் எபை கஷனஞணரக, ளத்ரபணரக, 

கறஞணரக இபைக்கறன்நன் ன்ந ஷகறலும் இத்துஷநறல் 

ங்கஶபரடு ஶெரோ்ந்து இங்கறக்வகரண்டிபைக்கறன்ந ளத்ரபர் 

களும் கஷனஞர்களும் டிகர்களும் து அன்நரட ரழ்றல் 

அததறக்கும் துன்தங்கஷப ஶடிரகப் தரர்த்ன் ன்ந 

ஷகறலும் இன்ஷந ரபறல் எபை தரரளுன்ந உபொப்தறணர் 

ன்தற்கு அப்தரல், எட்டுவரத் கஷனஞர்கபறணதும் 

ளத்ரபர்கபறணதும் குனரக இந்ச் ெஷதறஶன ெறன 

கபைத்துக்கஷபப் தறவுவெய்து வதரபைத் ரணது ன்பொ 

றஷணக்கறன்ஶநன். 

ரன் ட்டுல்ன, 1947ஆம் ஆண்டு தரரளுன்ந 

உபொப்தறணரக இபைந் “க்கள் கறற” ண அஷக்கப்தட்ட 

ணது கறரத்ஷச் ஶெரோ்ந் ெற.ற. ஶலுப்தறள்ஷப 

அர்கள்கூட ஆங்கறனத்றலும் றறலும் தன தஷடப்புக்கஷபத் 

ந்து வதர் வதற்நறபைக்கறநரர். அர் ளற ஆக்கங்கபறல் 

“வீடற்நன்” ன்ந ரல் றக பக்கறரணரகக் கபைப் 

தடுகறநது. அந் ரலின் வதஶ இன்ஷந தறஶஷக்குப் 

வதரபைத்ரணது ன்பொ றஷணக்கறன்ஶநன். அர்  தஷடத் 

றபைந் ‘வீடற்நன்’ ன்ந ரலில் வீடற்ந எபைரறன் 

ணறஷன, அணது ரழ்க்ஷக வ்ரநரணரக 

இபைக்குவன்தது வரடர்தரகப் தறப்தட்டிபைந்து. அத்ஷக 

கஷனஞர்களுக்கு வீடஷப்பு ெறகஷபப் வதற்பொக்வகரடுக்க 

ஶண்டும்; அர்கபது அந்ற கரனத்றஶன அர்கபறன் 

னன்புரற றடங்களுக்கு பக்கறத்தும் வகரடுக்க ஶண்டும் 

ண அெறனஷறஶன தறஶஷ பன்ஷக்கறன்ந இந்க் 

கரனகட்டத்றல், அந்ப் வதபைங்கறஞரறன் வீடு அெரங்கத்றன் 

உஷடஷவண 20 பைடங்களுக்கு பன்பு சுவீகரறக்கப்தட்ட 

ெம்தத்ஷ ரன் இந்ச் ெஷதறல் தறவுவெய் றபைம்பு 

கறன்ஶநன். அர் ரழ்ந் வீட்டிஷண அெரங்கத்றற்குரற 

வீவடணக் கூநற, அர் ஷநந் தறன்ணர் தறஸ்கரல் அறகரரறகள் 

ந்து அெரங்கத்றன் வதரபொப்தறவனடுத்து, ஶபொ தர்களுக்கு 

அது ஷகபறக்கப்தட்டது. அது தம்தஷறல் ந் அது 

பைகணரண ெல.ஸ். கரந்ற தம் தத்றரறஷகரபர் ன்த 

ஷட இபொறரள்ஷ தத்றரறஷகக் கரரறரனத்றல் ஶஷன 

வெய்ர். ஆம்தத்றஶன 'வீஶகெரற' தத்றரறஷகறலும் தறன்ணர் 

'சுடவரபற' தத்றரறஷகறலும் ஶஷன வெய் அர், இபொற 

ரட்கபறல் புற்பொஶரய்க்கு உள்பரணரர். ண்தது றலும் 

தத்றரறஷகக் கரரறரனத்றல் ஶஷன வெய்ஶ ணது பைந்து 

களுக்கரண வெனஷத் ஶடிக்வகரண்டரர். அன்நரடம் உஷத் 

துக்வகரண்டிபைந் றஷனறல் கடும் சுகவீணபற்நரல் யக 

ஷத்றெரஷனறல் அதறக்கப்தட்ட அர், அங்ஶகஶ 

ஷடந்ரர். அது உடல் ஷத்றெரஷனஷ அடுத் 

துள்ப இடத்றஶனஶ கணம் வெய்ப்தட்டஷ இபொறச் 

ெடங்கறஶன கனந்துவகரண்டன் ன்ந ஷகறல் ணக்கு 

ஶடிரகக்  கரக்கூடிரக இபைந்து .  

இத்ஷக துன்தகரண ரழ்க்ஷகஷ தறன்ணரட்கபறல் 

அததறக்கக்கூடிர்கஷபத்ரன் அர்கள் ன்கு ரளம் 

ரட்கபறல் ரங்கள் கஷனஞர்கவபணக் வகரண்டரடுகறன்ஶநரம். 

அர்கபது தல்கஷப கல்ற அஷச்ெறன் தரடறரணத் 

துக்கரண புத்கங்கபறல்  ஶெரோ்த்துக்வகரள்கறன்ஶநரம்; அர்கபது 

கறஷகஷப, ெறபொகஷகஷப, கபைத்துக்கஷப ரர்க 

ளுக்குப் ஶதரறக்கறன்ஶநரம்; அர்கபது அநறறஷணச் ெபகத் 

ஶரடு தகறர்ந்துவகரள்கறன்ஶநரம். ஆணரல், அத்ஷக 

கஷனஞர்கஷபபெம் ளத்ரபர்கஷபபெம் வகௌறப்தற்கு , 

குநறப்தரக அர்கஷபப் தறன்ணரட்கபறல் கணறத்துக் 

வகரள்ற்குப் ஶதரதுரண ற்தரடுகஷப அெரங்கம் 

வெய்துவகரடுப்தறல்ஷன. அஷத்ரன் இன்ஷந தறஶஷ 

சுட்டிக்கரட்டுகறன்நது. 

 'ெரகறத்ற த்ணர' றபைது வதற்ந ஷனக ளத்ரபர் 

வபறத்ஷ ஶஜரெப் அர்கள், இதுகுநறத்து “ஶடிக்ஷக 

ணறர்கள் அல்ன” ன்ந எபை கஷஷ ளறறபைக்கறநரர். 

கஷனஞர்கள் ன்ஶதரர் ஶடிக்ஷக ணறர்கள் அல்னர். 

அர்கள் ஶறடுது, ரடகம் டிப்தது ன்தது ற்நர் 

கஷப கறழ்றப்தற்கரக ரத்றல்ன, ரநரக இன்பனம் 

இந் ெபகத்றன் தறச்ெறஷணகஷபக் கண்ரடி றம்தங்கபரக, 

தறற றம்தங்கபரக ெபகத்றன் பன்ஶண வகரண்டுபை 

கறன்நரர்கள். அத்ஷகஷ ஶத்றல், ரங்கள் அர்கஷப 

கறழ்ச்ெறபேட்டுகறன்ந தர்கபரக ரத்றம் தரர்க்கறன்ஶநரம். 

இர்கபது ரழ்க்ஷகத்த்ஷ உர்த்து ற்கரக 

அெரங்கரணது ந்வரபை ட்டத்றலும் ற்தரடுகஷப 

ஶற்வகரள்பரல் இபைக்கறன்நது ன்ந வெய்றஷத்ரன் 

வகப உபொப்தறணர் அர்கள் இங்ஶக பன்ஷத்ரர் . அர் 

ணது உஷறல் குநறப்தறட்டதுஶதரன, இந் ரட்டில் 

கஷனஞர்கள், ளத்ரபர்கள் ன்ஶதரர் இனட்ெக்கக்கறல் 

இல்ஷன. ணஶ, ண்றக்ஷக அடிப் தஷடறல் ரங்கள் 

எவ்வரபை கறர ஶெகர் ட்டத்றலும் தறஶெ வெனக 

ட்டத்றலும் அர்கஷப இனகுரக கக்வகடுத்து 

றடபடிபெம். ணஶ, அர்கள்  வரடர்தறல் எபை வுத் 

பத்ஷ உபைரக்கற, அர்களுக்குரற ரழ்ரரத்ஷ 

அஷத்துக் வகரடுக்கஶண்டி வதரபொப்பும் கடப்தரடும் 

அெரங்கத்துக்கு இபைக்கறன்நது ணக் கூநறபைம்புகறன்ஶநன்.   

இன்தவரபை றடத்ஷ ரன் இங்கு குநறப்தறட 

றபைம்புகறன்ஶநன். ற்வகணஶ, ரன் இந் றடம் 

வரடர்தறல் வகப அஷச்ெர் அர்கபறன் கணத்துக்குக் 

வகரண்டுந்றபைக்கறன்ஶநன். அரது, பைடம்ஶரபொம் 

“ெரகறத்ற றபைதுகள்” ங்கப்தடுகறன்நண. இற்குப் 

வதரபொப்தரண குளரணது, இபொறத் ஶரோ்வுக்கரக எவ்வரபை 

பன்பொ கஷனஞர்கஷபத் வரறவுவெய்கறன்நது. அந் பன்பொ 

ஶதரறல் எபைஷத் வரறவுவெய்து, அஷ ஶஷடக்கு 

அஷத்துப் தரறசு ங்கப்தடுகறன்நது. ற்ஷந இபைபைம், 

ற்வகணஶ ஶரோ்வுக்கு உள்பரகரர்கள் ந் ட்டத்றல் 

ஷக்கப்தடுகறன்நரர்கஶபர, அஶ ட்டத்றல்ரன் ஷக்கப் 

தடுகறநரர்கள். அதுட்டுன்நற , இத்ஷக றரக்கஷப 

வகரளம்பு அல்னது ற்பொம் வதபைகங்கபறல் டத்துகறன்ந 

வதரளது, ங்களுக்கு அஷப்தறழ் கறஷடக்கப்வதற்நன் 

கரத்றணரல், குடும்தத்ஶரடு ரழ்ப்தரத்றலிபைந்தும் 

கரலிறலிபைந்தும் தவலிரறலிபைந்தும் ததுஷபறலிபைந்தும் 

அர்கள் பைகறன்நரர்கள். ங்களுக்கும் தரறசு கறஷடக்கும் 

ன்ந ம்தறக்ஷகஶரடு இவ்ரபொ பைகறன்ந ஷண இபை 

கஷனஞர்களுக்கும் வ்ற வகரடுப்தணவுகளும் ங்கப்தடர 

றஷனறல், அர்கள் வபொங்ஷகஶரடு றபைம்தறச் 

வெல்கறன்நரர்கள். இன்வணரபை ஷகறல் வெரல்னப்ஶதரணரல், 

வகௌறக்கப்தட ஶண்டி இக்கஷனஞர்கள் இபைபைம் 

அரணப்தட்ட றஷனறல், அந் ண்டதத்றலிபைந்து 

வபறஶ வெல்னஶண்டி அனறஷன கரப்தடுகறன்நது.  

வகௌ அஷச்ெர் அர்கஶப, ரன் இது வரடர்தறல் 

உங்களுடன் ணறப்தட்ட பஷநறலும் கஷத்றபைக்கறன்ஶநன். 

இவ்ரபொ ஶெற ெரகறத்ற றபைதுக்கரக பஷ 

அஷக்கரல், றபைதுக்கரகத் வரறவு வெய்ப்தட்டரறன் 

வதஷ ட்டும் அநறறத்ரல், றரவுக்கு பைஷகபைகறன்ந 

ஷணர்கள் ங்களுக்கும் தரறசு கறஷடக்கும் ன்ந 

றர்தரர்ப்புடன் ரட்டரர்கள். ஆணரல், இங்கு இபொறத் 

ஶரோ்வுக்வகண பஷத் வரறவுவெய்து thrilling கரட்டப் 

தடுகறன்நது. க்களுக்கு thrilling கரட்டுற்கரக அல்னது 

கஷனஞர்களுக்கு thrilling கரட்டுற்கரக பஷ அஷத்து, 

இர்கபறல் ரர் வற்நற வதற்நர் ன்தஷ அநறறப்தஷ 

எபை ஶதரட்டி ஶதரன்பொ டத்துகறன்நரர்கள். இது அப்தடிரண 
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எபை றடம் அல்ன! ரநரக, இது அநறவுெரர்ந்தும் தனபைக்கும் 

வரறந்துரண எபை றடம். ணஶ, தல்ஶபொ ெறக்கல்களுக்கு 

த்றறல் ரழ்ந்துபைகறன்ந இந்க் கஷனஞர்கஷப 

அவகௌப்தடுத் ஶண்டரவணக் ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன். 

படிபெரறன், பனரது தரறெரக எபை வரஷகப் தத்ஷ 

ங்குகறன்ந அஶ ெந்ர்ப்தத்றல் வரறவுக்குள்பரகும் ஷண 

இண்டு தல்களுக்கும் - இண்டு ளத்ரபர்களுக்கும் ெறபொ 

வரஷகப் தப் தரறசுகஷபபெம் ற்பொம் ெரன்நறழ்கஷபபெம் 

ங்க ஶண்டும். அந் ஷகறல் பனரது இடத்றல் 

வரறவுவெய்ப்தடுகறன்நபைக்கு குநறத் றபைறஷணபெம் 

ஷண இபைபைக்கும் ெறபொ வரஷகப் தப் தரறசுகஷபபெம் 

ற்பொம் ெரன்நறழ்கஷபபெம் ங்குகறன்நஶதரது அந் 

பபைஶ வகபறக்கப்தடுகறன்ந எபை சூல் உபைரகும். 

அப்தடிச் வெய்றல் ெறக்கல்கள் இபைக்குரக இபைந்ரல், 

இபொறத் ஶர்வுக்குள்பரண குநறப்தறட்ட ளத்ரபபைக்கு 

ரத்றம் ணறஶ அநறறத்து, அஷ ஶஷடக்கு அஷத்து 

அந் றபைஷ ங்குது வதரபைத்ரக இபைக்கும். ன்ஷணப் 

வதரபொத்ஷறல், இபொறரகத் வரறரகும் அந் பன்பொ 

தல்களுக்குஶ - பன்பொ கஷனஞர்களுக்குஶ தரறசு ங்கப்தட 

ஶண்டும் ன்தது ணது கபைத்ரகும். அரது, 

ெம்தந்ப்தட்ட கஷனஞர்கள் பஷபெஶ ஶஷடக்கு 

அஷத்துக் வகபறக்கறன்ந, அர்களுக்குப் தரறசுகஷபப் 

தகறர்ந்பறக்கறன்ந எபை பஷநஷ அஷச்சு ஶற்வகரள்ப 

ஶண்டும்.  

வகப உபொப்தறணர் பன்வரறவு வெய்துஶதரன 

றர்கரனத்றல் கஷனஞர்கள் ததநத்க்கரக, கஷனஞர் 

கபறன் வுத் பத்ஷ உபைரக்கற , அர்களுக்கரண ணறரண 

வீடஷப்புத் றட்டத்ஷ உபைரக்க ஶண்டும். ற்வகணஶ 

தத்பல்ஷனறல் ஊடகறனரபர்களுக்கு எபை வீடஷப்புத் 

றட்டம் அஷக்கப்தட்டிபைப்தது க்குத் வரறபெம். இந் 

ரட்டிஶன இபைக்கறன்ந கஷனஞர்களுக்கும் அதுஶதரன்ந எபை 

வீடஷப்புத் றட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத்துற்கு பன் 

ஶண்டும். இர்களுஷட றடத்றல் வரடர்ச்ெற ரக 

ஆஶனரெஷணகஷப ரத்றம் வெய்துவகரண்டிபைக்கரல் 

ஷடபஷநச்ெரத்றரண றட்டம் என்பொக்கு றகுக்க 

ஶண்டும் ணக் ஶகட்டுக்வகரண்டு, இந்ப் தறஶஷஷ 

பன்ஷத் வகப உபொப்தறணர் அர்களுக்கும் ணக்குப் 

ஶதசுற்கு ரய்ப்தபறத் ஷனஷரங்கும் உபொப்தறணர் 

அர்களுக்கும் ன்நற கூநற, றஷடவதபொகறன்ஶநன். ன்நற.    

 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Delegation from the German 

Parliament lead by His Excellency (Prof.) (Dr.) Norbert 
Lammert, now present at the Speaker’s Gallery.   

 
[අ.බහ. 4.21] 

 

ගවා රන්දිම ගමප්ග් මශතළ 
(ரண்புறகு ெந்ற கஶக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද දින රහරුන් 

ම්ඵන්ධසඹන් රු නලින්ද ඟඹ පස භන්ත්රීතුභහ සන ක බහ 

ල් ම තඵන අසථහසේ සඹෝඟනහ ළන අදවස ීපඳඹෂා ඳශ 
යන්න රළබීභ ම්ඵන්ධ භභ තුුව සනහ. රහරුන් ළෆ 
භඹ ත යේදී ඔවුන් මුහුණ සදන ළ ලු ම්ඵන්ධසඹන් ි ප 

න තත්ත්ඹන්  හධහයණඹ ඉස  රීරීභ වහ සුබහධන 

අයමුදරෂා, යෂාණ රභඹෂා, නිහ සඹෝඟනහ රභ ව රැ ඵරහ 
ළනීසම් රභසේද  පිමඹ යුතුඹ රීඹන එ භභ දළඩි සේ විලසහ 
යනහ.  

රහරුන්සන් සඵොසවෝ සදසනකු ළෆ භසේදී තභයි 
ළ ලුහරි තත්ත්ඹ  මුහුණ ඳහන්සන්. භවය රහරුන් 

ඉන්නහ, දරු මුනුුදයන් නළ ප. දරු මුනුුදයන් නළ ප උදවිඹ  තභයි 
සම් තත්ත්ඹ ඵයඳතශ විධිඹ භ ඵරඳහන්සන්. දරුන් ඉන්නහ 
නම් ඒ දරුන්සේ වේවයණින්, කදයසඹන්, රුණහසන් ඒ 
රහරුන් රැසනහ. එසවභ නළ ප උදවිඹ ම්ඵන්ධසඹන් 

විසලේ අධහනඹෂා සඹොමු විඹ යුතුඹ රීඹහ භභ විලසහ යනහ. 
රාහසේ රහ ෂාසේරඹ ඉන්දිඹහනු ම්බඹෂා  පසඵන රහ 
ෂාසේරඹෂා. ඳසු හලීන ඉන්දිඹහසේ හසේභ රාහසේත් 

රහරුන් සේලඳහරනඹ  නළඹුරුවීභෂා අඳ  දරීන්න 
රළසඵනහ. විවිධ ඟනහධිඳ පරුන්සේ, භළ ප ිභ පරුන්සේ 
හරරදී, විවිධ අසථහරදී රහරුන් සනුසන් නිහ 

සඹෝඟනහ රභ ක්රිඹහත්භ වුණහ; විවිධ ම්භහන, තයහ මුදල් ම 
හිරිනළමුණහ. නමුත් ඒ තත්ත්ඹන් ඹ සත්ත් රහරුන්සේ 
අලයතහ රභහණත් භට් මින් ඉස  වුසඩු නළවළ. ඒ නිහ ඒ 

රලසනඹ අද ත් භහඟඹ තුශ  පසඵනහ.  

රහරුන් ඹනු, තභන්සේ තරුණ හර ඳරි්චසේදඹ තුශ 
තභන්සේ විසලේ වළරීඹහන් භඟින් සම් යසට් ඟනතහ හිනන්න 
විලහර හර්ඹ බහයඹෂා යපු හිරිෂාඹ රීඹන එ අඳ අභත ශ 
යුතු නළවළ.  රහ ෂාසේරඹ  සේලඳහරනඹ ිතුශත්වීභත් එෂා 

රහරුන් හිරිෂා ඳ පන යඟඹ  ඳෂාඳහතී හිරිෂා ඵ  ඳත් 
වුණහ; තත් හිරිෂා ඊ  විරුේධ ඩුඩහඹභෂා ඵ  ඳත් වුණහ; 
තත් හිරිෂා සේලඳහරනඹ ම්ඵන්ධසඹන් රීයලදු අධහනඹෂා 

නළ ප හිරිෂා ඵ  ඳත් වුණහ.  යඟඹ  ඳෂාඳහතී සරහ ටා පු 
උදවිඹ  විවිධ යරහද රළුදණු අසථහ  පසඵනහ. ඒ හසේභ 
සේලඳහරන සනසවීභත් එෂා ඔවුන්  විවිධ ළ ලුර  මුහුණ 

ඳහන්න වුණ යලේධිත්  පසඵනහ. භෆතදී FCID එ  හසේභ 
අඳයහධ විභර්ලන සදඳහර්තසම්න්තු  ඹන්න යලදු වුණ 
රහරුනුත් ඉන්නහ. සම් තභයි ළඵෆ තත්ත්ඹ.   

ඹවඳහරන යඟඹ නිසඹෝඟනඹ යන භන්ත්රීයඹකු විධිඹ  භහ 
විලසහ යනහ, අහි සේලඳහරන සේදඹරීන් සතොය සම් 

රහරුන්  සත රන රභසේදඹෂා ෆදිඹ යුතුයි රීඹරහ. ඒ 
වහ භභ මුලින් සඹෝඟනහ ශ විධිඹ  සුඵහධන  යුතු, 
යෂාණ  යුතු හසේභ ඔවුන්සේ ළෆ භඹ  ශාවීභ  
ඉසසල් මරහ නිහ රඵහ ළනීසම් රභඹෂා, සථිය කදහඹම් 

භහර්ඹෂා රඵහ ළනීසම් රභඹෂා ෆදිඹ යුතුයි. ඒ හසේභ විරහභ 
ළුවප් රභඹෂා ඔවුන්  රළිමඹ යුතුයි.  

රහ ෂාසේරසේදී මුදල් ම වම්ඵ ය න්න වළරීඹහෂා රළසඵන 
රහරුන් හසේභ මුදල් ම වම්ඵ යන්න අසථහෂා 
සනොරළසඵන රහරුනුත් ඉන්නහ. ඔවුන් මුදල් ම වම්ඵ සශේ 
නළ ප වුණහ  සම් යසට් ඟනතහ  රඵහසදන කසහදසේ අඩුෂා 

නළවළ. ඒ නිහ ය ෂා විධිඹ  අහි ඔවුන්සේ අනහතඹ 
ම්ඵන්ධසඹන් ඹම් සදඹෂා ශ යුතුයි.  

මුදල් ම උඳඹහ ළනීසම් වළරීඹහ  පසඵන උදවිඹ ඔවුන්සේ 
අනහතඹ ඔවුන්  රියල ඳරිදි ස ය ත්තත්, ඵහුතයඹ  
එසවභ යන්න අසථහෂා නළවළ, සම් රහ ෂාසේරසඹන් 
රළසඵන කදහඹභ සථිය කදහඹම් භහර්ඹෂා සනොන නිහ. ඒ නිහ 

සම් රහරුන් ම්ඵන්ධසඹන් ඉදිරිසේදී නියල ළඩ හිගයසශෂා 
ළයලඹ යුතු ඵ රහල යමින් භසේ අදවස දළෂාවීභ අන් 
යනහ. සතු පයි. 

1249 1250 

[රු භයිල් මහනම්  පරයහඟහ භවතහ] 
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ගවා ඉන්දික අනුවාද්ධ ප්ශේරත් මශතළ 
(ரண்புறகு இந்றக அதபைத் ஶயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනඹ සවොඵන රු භන්ත්රීතුභනි, රහරුන්සේ 

අභිෘේධිඹ සනුසන් ඟනතහ විමුෂා ප සඳයමුසඩු රු භන්ත්රී 
නලින් ද ඟඹ පස භළ පතුභහ අද දින බහ ල් ම තඵන අසථහසේ 

සනහපු සඹෝඟනහ හසරෝචිත සඹෝඟනහෂා. සම් කඩුඩු 
ඵරඹ  ඳත් යපු රහරුන් විලහර හිරිෂා ඵරහසඳොසයොත්තු 
වුණ සේ තභ ඉස  යලේධ සරහ නළ ප නිහ රු භන්ත්රීතුභහ ඒ 

රුණු නළත භතෂා ශ  ඵ භභ ටාතනහ.  

අහි දළෂාහ, සම් කඩුඩු සඳයගයඹ යන්න රහරුන් දළෂාව 
දහඹත්ඹ. සම් වළභ ඳෂාඹ භ ම්ඵන්ධ රහරුන් 

ඉන්නහ. ඟනතහ විමුෂා ප සඳයමුණ ත් සන් ස්චඝ රහරුන් 
හිරිෂා ඉන්නහ. ඒ හසේභ ශ්රී රාහ නිදවස ඳෂාඹ  සන් වුණ 
රහරුන් හිරිෂා ඉන්නහ. ඒ සේලඳහරන සේදිහර  
ිවිල් මරහ ඒ රහරුන්සේ අදවස දෂාන වළිට අහි දරීනහ. ඒ 

හසේභ එෂාත් ඟහ ප ඳෂාඹ  සන් වුණ රහරුන් 
හිරිකුත් ඉන්නහ. මී  ලින්  ථහ යපු භන්ත්රීතුභහ රීඹපු 
විධිඹ  රීයලභ සේලඳහරනඹෂා නළතු යසට්  පසඵන තත්ත්ඹ 

වහයසඹන් වරි, ගීතසඹන් වරි, යානසඹන් වරි ඉදිරිඳත් යන 
රහරුන් හිරිකුත් ඉන්නහ. ිත්ත භ රහ ව 
සේලඳහරනඹ අතය සඵොසවොභ නෆදෆම්  පසඵන ඵ භවය 

ක්රිඹහහයම් තුගයන් අඳ  දළසනනහ.  

2016දී ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ තුගයන් රහරුන් සනුසන් 
මිලිඹන 15ෂා සන් යරහ, දහඹත් විරහභ ළුවඳෂා   රඵහ සදන 

ඵ  ර්තභහන කඩුඩු  ර පඥහ දුන්නහ. නමුත් අද සභොෂාද 
යලේධසරහ  පසඵන්සන්? ඒ සනුසන් රීයලදු ළඩ හිගයසශෂා, 
රීයලදු රභසේදඹෂා 2017 සර් සම් දෂාහභ ක්රිඹහත්භ සරහ 
නළවළ. විරහභ ළුවඳෂා සදනහ නම් රුහිඹල් ම දහවෂා, සදදහවෂා 

න්න ඈත හිිටය ම්ඵද රසේලර ඉරහ සොශම  එන්න 
ිතළම් රහරුන්  යලේධ සනහ. එසවභ වුසණොත් ඒ 
රහරුන් තත් සවම්ඵත් සනහ. විභල් ම කුභහය ද සොසතහ 

භවතහ ළනි ස ලි නහ ය යාන ශිල් මඨයන්, චිරඳ  යාන ශිල් මඨයන් 
විලහර හිරිෂා මිනිසුන් ටානළසසුත්, ඒ අඹසේ ජීවිතසේ අහන 
බහසේ එසවභ නළත්නම් ළෆ භසේ  ඒ අඹ තුිටන්  පඹන්න 

රීයලභ පුේරසඹෂා ගිසේ නළවළ. අනීඳ සරහ ඉන්න 
රහරුන්සේ ින් ශග   ගිටාල් මරහ  රුහිඹල් ම 5,000ෂා,  
10,000ෂා දීරහ photograph එෂා න්න තයම් ළවළයල වුණ  

රහරුසෝ ටාිටඹ ඵ අහි දළෂාහ. ඒත් රහරුසෝභ තභයි. ඒ 
අනීඳ වුණ රහරුහ ශග  ඹනහ; භභ සම් රහරුහ 
කයෂාහ ය න්නහ  රීඹනහ; හින්තයඹෂා ඳශ ය න්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හසේභ, ිතළම් 
සේලඳහරනඥඹන් ඒ රහරුන් සේදිහ  සනහහ. එසවභ 
සේදිහ  සනළල් මරහ ඒ රහරුන් තුගයන් කඩුඩු විසේඝනඹ 
ශහ. කඩුඩු විසේඝනඹ ශ ඒ රහරුන්  සභොෂාද සශේ? 

කඩුඩු විසේඝනඹ ශ රහරුන්  තෆගි සඵෝ සදනහ 
සනු , ඒ රහරුන්  ඳවය දුන්නු පුේරඹන් ඔහ 
තඵන්න ිතළම් සේලඳහරනඥඹන්  යුතු ශහ. ඒ විධිඹ  

කුරුණෆර රසේලසේදී රහරුන්  ඳවය දුන් සසනකු  
සේලඳහරන ඳෂාඹරීන් කන ාවිධහඹම් හිරිනභේදී 
ඳහර්ලිසම්න්තුසේ ඉන්න එදු රහරුසෂාත් ඊ  විරුේධ  

ථහ සශේ නළවළ.  

චිරඳ  නිසඳහදරු විධිඹ  ිතළම් රහරුන්  යුතු 
යන ඵ අහි දන්නහ. අහි දන්නහ චිරඳ  අධයෂායසඹෂා 

ඉන්නහ. අද ඒ චිරඳ  අධයෂායඹහ ඳහයෂා ඳහයෂා හසන් 

ිවිදිනහ. ඒ අධයෂායඹහ නමින් චිරඳ  වදපු ිතළම් අඹ අද 

ඉවශ තළන්ර ළඟසමනහ. ඒ නිහ  නී ප විසයෝධී  ළඩ යමින්, 
භහඟඹ  සවො මුහුණ සඳන්න පුේරඹන් සනුසනුත් 
නිඹභහහයසඹන් නී පභඹ -අධියණභඹ- ක්රිඹහ භහර් ත යුතුයි. 
ඒ වහත් සභඹ අසථහෂා ය ත යුතුයි.  

සම් සඳෞේලි භන්ත්රී සඹෝඟනහ තුශ වන් කහයඹ   
රහරුන්  නී පභඹ ලසඹන් යලේධ සන අ යුතුම් ළන 
සොඹහ ඵළලිඹ යුතුයි. ඳසුගිඹ දිනර කුරුණෆර රසේලසේදී ඳවය 

ෆ ඒ රහරුන්  අධියණසේ සඳනී යලිටන්නත් අද කඩුඩු 
වසඹෝඹෂා දෂාන්සන් නළවළ; නී ප උඳසදස රඵහ සදන්සන් 
නළවළ. ඒ හසේභ, භභ ලින් රීඹපු ඒ චිරඳ  අධයෂායඹහ, අද 

ටාගභන  ඳත් සරහ ඉන්න ඒ අධයෂායඹහ සනුසන් ථහ 
යන්න  සසනකුත් නළවළ.  

සම් සඹෝඟනහ තුශ වන් කහයඹ , රහරුන්සේ 

උදවුසන් කඩුඩු වදනහ හසේභ, රහරුන්සේ උදවුසන් 
භහඟඹ වදනහ හසේභ, රහරුහ තුගයන් යලනව රඵහ 
න්නහ හසේභ, රහරුහසේ ජීවිතසේ අහන හරඹ 
සුයෂාෂිත ත රීරීභ  රහරුහ  නිසනඹෂා, රහරුහ  

යෂාණහයණඹෂා, අඩුභ තයමින් රහරුහ  හවන 
ඵරඳරඹෂාත් රඵහ සදන රභසේදඹෂා වදන්න ඕනෆ. එසවභ 
යරහ රහරුහ නගහයලුවන්න  යුතු රීරීභ සම් කඩුඩුසේ 

ීපභෂාඹ රීඹන එ රහල යමින් භසේ අදවස දළෂාවීභ 
අන් යනහ.  

සඵොසවොභ සතු පයි. 

 
[අ.බහ. 4.31] 
 

ගවා නිශළල් 0 ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்புறகு றயரல் கனப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  අසප් යසට් මිනිසුන්සේ 
වදළසභ තීයණඹ යන තීයණහත්භ ඵරසේඹෂා ඵ  අසප් 
යසට් රහරුසෝ ඳත් සරහ  පසඵනහ. අද හුසදරහ සරහ, 

සන් සරහ, සොන් සරහ ජීත්න, ඟහ පසේ සම් භවහ ම්ඳත  
නදය නලින්ද ඟඹ පස භළ පතුභහ සසනන රද සම් සඹෝඟනහ 
ඹම් කහයඹ අසළයලල් මරෂා සයි රීඹරහ භහ විලසහ යනහ.  

රහ රීඹන්සන් විලස බහහෂා නම්, සම් රහ ෂාසේරඹ  

සීභහ භහයිම් නළවළ. රහ  ඳෂා සේද, ඳහ  සේද, ඟහ පත් 
සේද රීයලෂා නළවළ. සම් පුාචි සොසදේසේ ජීත් න මිනිසුන්සේ 
වදළසභ ර පනිර්භහණඹ රීරීභ  සම් දළළන්ත මිනිසසු  ිඳ-ළඳ 

සරහ ඉන්නහ. ඒ මිනිසසු යලාවරද, සදභශද, මුසලිම්ද, ඵර්ර්ද 
රීඹරහ සභොනභ කහයඹරීන්ත් අඳ  සන් යන්න ඵළවළ. 
අතීතසේ ඉරහ සම් දෂාහභ අසප් යසට් ඟනතහසේ ජීවිතසේ විවිධ 

ඳළ පඩ ඒ  දළළන්ත මිනිසුන් වියලන් විවිධ අසථහර 
ර පනිර්භහණඹ ය  පසඵනහ. නමුත්, අද ඒ මිනිසුන්  ඒ නිර්භහණ 
රීරීභ අභිසඹෝඹෂා ඵ  ඳත් සරහ, ඒ ඳහඳ ර්භඹෂා ඵ  

ඳත් සරහ  පසඵනහ. ඒ මිනිසුන්සේ නිර්භහණ දිවහ අද ඳහරසඹෝ 
ිස ියරහ ඵරන්සන් නළ ප නිහ, ඒහ හිගයඵ සුඵදහයී ර පපර 
දෂාන්සන් නළ ප නිහ,   දළළන්ත නිර්භහණර  ඹ  සරහ අද ඒ 

රහරුන් සුසුම් සවශමින් ජීත් නහ. එළනි යුඹ තභයි 
අද අහි ජීත් සන්සන්.  

රහරුන් විවිධ ෂාසේරර ඉන්නහ. නමුත්,  අදත් 
සොන්ද සගයන්  පඹහසන රීයලභ යදහනඹ , ප්ඳභ , 

ාසතෝභ  ඹ ත් සන්සන් නළ ප, සේලඳහරන 
නහඹඹන්සේ ළත්තන්, ඉත්තන්, සඳත්තන්, වලුන් ඵ  ඳත් 
සන්සන් නළ ප තභන්සේ නිර්භහණ ඟනතහ සනුසන් 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

එගයදෂාන ඹම් හිරිකුත් සම් රහරුන් අතය යලිටන ඵ අහි 
දන්නහ. රීයලභ යඟඹරීන් සභොනභ කහයඹත් පරදහඹ 
භළදිවත්වීභරීන් යුතු ඔවුන්සේ ජීවිත සුඳත් යන්න, ඔවුන්සේ 

ජීවිත ඉවශ  සනඹන්න, ඔවුන්  අතටාත සදන්න භළදිවත් සරහ 
නළවළයි රීඹන එ ඉතහභ  ීපභරීන් යුතු සම්  සභොසවොසත්දී 
රහල යන්න ළභළ පයි.  

රු නලින් ද ඟඹ පස භළ පතුභහ රීේහ හසේභ, අසප් රහාීපඹ 
ඟහ පඹ  මුදුන් භල් ම ඩෂා වුණු ඒ  දළළන්ත රහරුන් 

සයෝවල් මත සරහ යපු අ සෝනහ ඳසුගිඹ හනු පුයහභ 
අන්න රළුදණහ. සම් මිනිසුන්  කත්භරුත්ඹ, අභිභහනඹ 
 පසඵන නිහ ටාගහ න්නත් ඵළවළ.  අයණබහඹ  ඳත් වුණු  ඒ 

රහරුන් ඳසු ගිඹ දිනර අසප් යසට් ඳහරඹන්සන් සොයි 
තයම් ඉල් මලීම් ශහද රීඹරහ අහි දළෂාහ. නමුත්, ඒ ඳහරඹන් 
නෆසුණු නින් යුතු ටාිටඹහ. ඔවුන් දිවහ ිස සද ියරහ ඵළලුසේ 

නළවළ; න් වසන ටාිටඹහ;  අන්ධසඹෝ, සොලුසෝ, ිමටාසයෝ 
හසේ ඔසවේ ඉන්නහ. නමුත් සම් රහරුන් සම් ඳහරඹන් සම් 
යසට් ඳහරන ඵරඹ  සසනන්න සේදිහ ණසන් ගිටාල් මරහ 

තභන්සේ  වඬ ඳහවි්චචි යමින්, තභන්සේ වළරීඹහ, තභන්සේ 
දෂාතහ ඉදිරිඳත් යමින්, ළඳරීරීම් යමින් සොයි තයම් ද 
සේදනහ විඳින්න ි පද රීඹරහ අහි ල් මඳනහ යරහ ඵරන්න ඕනෆ. 

අද ඒ මිනිසුන්  ඒ සනුසන් ර පරහබ රඵහ සදනහ සනු , 
ඳළත්ත  දහරහ, සොන් යරහ, සන් යරහ, හුදරහ යරහ 
 පසඵනහ. සම් ශිල් මඨයන් අද අසප් ය   ඵයෂා සරහ  පසඵනහ.  

අද සම් යසට් අධයහඳනඹ  ලහඳඹෂා සරහ  පසඵනහ, 
සොවිතළන  ලහඳඹෂා සරහ  පසඵනහ. ඒ හසේභ, සම් යසට් 

ම්රුහ, සොවිඹහ, ධීයඹහ, ශියඹහ ඹනහදී ලසඹන් සම් ෆභ 
ෂාසේරඹ භ භළදිවත් සන  විවිධ ඵරසේර  අද ලහඳඹෂා 
සරහ  පසඵනහ. අද ඒ අඹසේ නිසඳහදන ඵයෂා සරහ  පසඵනහ.  

අසප් ය   භවහ දළළන්ත ළඳ රීරීභෂා යපු රහ ශිල් මඨයන්ද ඒ 
විධිඹ  ඵයෂා ඵ  ඳත් යසන සම් යසට් ඳහරඹන් ඒ මිනිසුන් 
සනොරහ වළය  පසඵනහ.   

සම් පුාචි සොසදේ සරෝසේ ඉවගයන් ඔහ තඵන්න, 
ඉවශ භ සනිඹන්න සම් රහරුසෝ ඟහ පසේදඹරීන්, 

ඳෂාසේදඹරීන් සතොය සොයිතයම් ළඳරීරීභෂා යරහ 
 පසඵනහද? නමුත්, අද ඒ ම්ඵන්ධසඹන් ඔවුන්  රීයලදු 
ර පරහබඹෂා  රඵහ සදන්න සම් ඳහරඹන් භත් සරහ නළවළ.  

රින් ය යහඟය ම්භහන රඵහ දීරහ ඒ සොල් මරන්සේ සල් මර 
 පසඵන අල් මභහරි හිසයේහ  ළඩෂා සන්සන් නළවළ. ඒහ විකුණහ 
සන න්න පුළුන්භෂා නළවළ. ඒහසේ මුදල් මභඹ ිටනහභෂා 
නළවළ. ඒ ම්භහන සදනහ හසේභ ඒ මිනිසුන්සේ ජීවිත ඉසයව  

ඳත්හ සන ඹන්නත් මී  ඩහ භළදිවත් සරහ උනන්දුසන්, 
වුභනහසන්  යුතු ශ යුතුයි රීඹරහ අහි විලසහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  ඳහර්ලිසම්න්තු භන්ත්රීයඹකු 
සර ය 5ෂා ටාිටඹහ  ඳසසේ  විරහභ ළුවඳෂා රළසඵනහ.  සම් 
රහරුසෝ රීඹන මිනිසසුත් භහඟඹ ර පනිර්භහණඹ  යන්න, 

භහඟඹ ඉදිරිඹ  සනඹන්න සභොනතයම් ළඳ රීරීම් යරහ 
 පසඵනහද? ියි ඒ මිනිසුන් ත් රන්සන් නළ ප ඉන්සන්? 
තුට්ුව සදසෂා සේලඳහරනඥඹන්සේ ණන  ඒ මිනිසුන් දභන්සන් 

නළ ප, ඒ මිනිසුන්සේ ජීවිතඹ ඳත්හ සන ඹන්න උදේ ශ 
යුතුයි. ඒ රහරුන් මිඹ ඳයසරො ගිඹහ  ඳසු ඒ අඹසේ දුහ-
දරුන් , කදයණීඹ ිමරි  ජීත් සන්න පුළුන් විධිසේ විරහභ 

ළුවඳෂා සම් ඳහර්ලිසම්න්තු තුගයන් ම්භත යරහ රඵහ දීරහ, ඒ 
අඹ ඉවගයන් ඔහ තඵන්න, සුඳත් යන්න භළදිවත් සන්න 
ඕනෆඹ රීඹන ඵරරීරීභ යමින් භභ නිවඬ නහ. 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීශග , රු යන්ඟන් යහභනහඹ නිසඹෝඟය අභහතයතුභහ. 

 
[අ.බහ. 4.37] 

 

ගවා රන්ජන් රළමනළයක මශතළ (වමළජ වවිබ ගෆන්වීේ ශළ 
සුබවළධන  නිප්යෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு ஞ்ஜன் ரரக்க - ெபக லுவூட்டல் ற்பொம் 

னன்புரற தறற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඳහර්ලිසම්න්තු භන්ත්රී රු 
(නදය) නලින්ද ඟඹ පස භළ පතුභහ රහරුන් 

ම්ඵන්ධසඹන් අද දින ඉදිරිඳත් යපු බහ ල් ම තඵන 
අසථහසේ සඹෝඟනහ ඉතහභ හසරෝචිත සඹෝඟනහෂා. එඹ 
භසන් සන්න ඕනෆ සඹෝඟනහෂා රීඹරහත් භභ ටාතනහ. එතුභහ 

රහරුන් භග සඵොසවොභ මීඳයි. එතුභහ චිරඳිට ඵරන්න, 
මුහුයත් උසශරල් මර  එනහ අහි දළරහ  පසඵනහ. සඵොසවොභ 
රහහමී වදතෂා  පසඵන භසේ සවෝදය භන්ත්රීයඹහ  භභ සම් 

අසථහසේදී සතු පඹ පුද යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්්රිතුභනි, රහරුන් ළන ථහ 
යේදී ඉ පවහසේ ඉන්භ යලදු ව සේල් මර  පත්ත ිත්ත ථහ 

ශ යුතු නහ.   ඳසුගිඹ සඵොසවෝ යඟඹන් වියලන් -ෆභ යඟඹෂාභ 
හසේ- වළභදහභ රහරුන් ඳහවි්චචි සශේ යහිාඝහ 
නයහසඹනුයි. සවොේදෂා ය යන්න යහිාඝහ ඳහවි්චචි යනහ, 

ඊ  ඳසු ඒ වියල යරහ දහනහ. ඒ නිම් "සොන්ඩම්  පඹරි" 
හසේයි. ඳහවි්චචි ශහ, වියල ශහ. වළභදහභ රහරුසකුසේ 
අඹ; රහරුසකුසේ ිටනහභ තීයණඹ සසයන්සන් 
භළ පයණඹෂා රීට්ුව වුණහභයි. භළ පයණ සේදිහ  

කසරෝඹෂා සසනන්න, භළ පයණ සේදිහ අර  ඟනතහ 
සන්න සනග රැස යන්සනෂා - crowd-puller - වළිටඹ යි 
රහරුහ ඳහවි්චචි සශේ. ඊ  ඳසු වියල ශහ. ඒ තභයි වළභ 

යඟඹරීන්භ වුසඩු. ඒ තභයි  පත්ත ිත්ත. එඹ ඳළවළදිලි 
තයඹෂා.  

සම් යඟඹ ළන ථහ යේදි -භභ අ පලසඹෝෂා පසඹන් ථහ 

යනහ සනොසයි -  ඳසුගිඹ යුසේ යවි ම්භහන උසශර 
ය 8රීන් ඳළළත්වුසඩු නළ ප ඵ ඔඵතුභහ  භත ි ප, 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. නමුත්, ය 8  ඳසු යවි 

ම්භහන උසශර ඳළළත්වුණහ.  ඳසු ගිඹ දහ ඟනහධිඳ ප ම්භහන 
උසශර ඳළළත්වහ. යවි ම්භහන උසශර  අ පරු 
ඟනහධිඳ පතුභහසේත්, රු අභළ පතුභහසේත්  මලිත්සඹන්; 
අනුග්රවසඹන් යුතු රුහිඹල් ම රෂා 60 මුදරෂා සන් යමින් 

සවොභ නළුහ, සවොභ නිගයඹ, සවොභ අධයෂාණඹ, සවොභ 
චිරඳිටඹ ඹනහදී ලසඹන් ඒ ඒ රහරුන්  ම්භහන රඵහ 
දුන්නහ. ඉ පන් භභ රීඹන්සන්, එසවභ අභත ශහ රීඹරහ අද 

රීඹන්න  ඵළවළ රීඹරහයි. ඒ හසේභ- 

   
ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඵතුභහසේ කඩුඩුසන් ඔඵතුභහ  නම් රළසඵයි. 

 
ගවා රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்புறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අසන්! ඉ පන් භසේ කඩුඩුසන් භ  රළසඵනහ රීඹන එ 
ළරැදි ළඩෂා සන්. රු ිමභල් ම යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ භතෂා යපු 

1253 1254 

[රු නිවහල් ම රප්ඳත් ප භවතහ] 
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එ සවොයි. ඳසුගිඹ හරසේ වුසඩු සභොෂාද? භභ සම් 

විසේඝනඹෂා යනහ සනොසයි. සම් රාහසේ ඟනතහ දන්නහ 
 පත්ත ිත්ත ළනයි භභ රීඹන්සන්. රුහිඹල් ම සෝිට 12ෂා විඹදම් 
යමින් ල් මභන් හන් සන්වහ. අද  FCID එසෂා ඒ 
ම්ඵන්ධසඹන් file එෂා  පසඵන අතය,  නඩුකුත් ක්රිඹහත්භ 

සනහ. ඊ  ඉසය සරහ සභොෂාද වුසඩු? IIFA රීඹරහ 
උසශරෂා ඳළළත්වහ.   යවි ම්භහන උසශර, යහඟය නහ ය 
උසශර, ඟනහධිඳ ප ම්භහන උසශර ඹනහදී සභොනහත් රාහසේ 

ඳළළත්වසේ  නළවළ. අවුරුදු 8ෂා  පසසේ ඳළළත්වසේභ නළවළ. 
නමුත්,  IIFA ම්භහන උසශර රීඹරහ ල් මභන්හන්, ාඟඹ දත් 
ිතුළු ටාන්දි නළු නිගයඹන් සන්රහ රුහිඹල් ම සෝිට 150  

ළඩිඹ විඹදම් ශහ. ටා පු ඟනහධිඳ පයඹහ ඳසු ගිඹ ිටසෂාභ සභළනි 
සේල් ම තභයි සශේ.  නමුත්, ඒ ටා පු ඟනහධිඳ පයඹහ ත් 
සතු පන්ත න්න  ඕනෆ, එතුභහත් රහරුන්  කදසයයි. අඩුභ 

තයසම් එතුභහ උසේ දුයථනසඹන් රහරුන්  ථහ යරහ 
ඔවුන්සේ birthdaysර  wish ශහ. එතුභහ උසේ 6.00 ඉන් 
10.00 සනන් ත සශේ ඒ වහයි. නමුත් ඳසුගිඹ  කඩුඩු  
එෂා ාන්දනහත්භ ඵරේදී අහි ර හන්ත ගුණ පරරහසේ 

සොඩුඩ ළපුසේ නළවළ. සඳට්රල් ම  දහරහ අසනෝඟරහසේ සල් ම ගිනි 
 පබ්සබ් නළවළ.    

සම් යඟඹ රහරුන්  රනහ භදි රීඹහ දළන් සඝෝදනහ 

යන්න  ඵළවළ.  ඟනහධිඳ ප ම්භහන උසශසල් මදී ඉතහභ ාසේදී යලදු 
වීභෂා භභ ිස සදසන්භ දළෂාහ.  නන්දහ භහලිනි භවත්මිඹ  
"සර්ණ ා" රීඹන ම්භහනඹ ටාමි වුණහ, ධර්භයලරි 

ඵඩුඩහයනහඹ භවත්භඹහ , සඩොනල් මඩ් රුණහයත්න භවත්භඹහ   
ව  සර්ණහ  භල් මරහය්චචි භවත්මිඹ   ම්භහන ටාමි වුණහ. සම් 
වතය සදනහභ ම්භහන රඵේදී   සම් යසට් රධහන පුයළයලඹහ න 

ඟනහධිඳ පතුභහ නළඟි රහ  අත්සඳොශන් දුන්නහ භහ දළෂාහ.  ඒ 
භහ දුුව ඉතහභ ාසේදී යලදු වීභෂා.  [ඵහධහ රීරීභෂා]  සභොෂාද?  
 

ගවා බිමල් 0 රත්නළයක මශතළ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රවීණ නළු නිගයඹන්  කප්ඳ ඩ දහන්න ඉඩ දුන්නහ සන්,  ඒ 

හරසේ කඩුඩු.   
 

ගවා රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்புறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රවීණ නළු නිගයඹන්  කප්ඳ ඩ දහන්න? 
   

 රු ිමභල් ම යත්නහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔේ, විසේල නිගයඹන්  එසවභ. 
 

ගවා මන්ත්රීලරප්යක් 
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்) 

(An Hon. Member) 
ඟළලින් ෂර්නිනළන්ඩ්ස  - 

 

ගවා රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்புறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ක!  ඟළලින් ෂර්නිනළන්ඩ්ස. එතුභහ රීඹන ථහ ිත්ත.   
නමුත් භභ රු ිමභල් ම යත්නහඹ භන්ත්රීතුභහ  සම් හසේ සදඹෂා 

රීඹන්න  ඕනෆ.  ඒ නිගයඹ   භසේ  ඹම් රු රීරීභෂා  පසඵනහ. 
සභොද, සරොකු විසේල විනිභඹෂා  ිඹ රාහ   සේනහ.  ඒ 
රීඹන්සන්, සභසතෂා  යලනභහසේ රීයලභ නිගයඹෂා  සනොසනහ   

විධිසේ විසේල මුදරෂා  රාහ  සන  එනහ.      සඵොලිවුඩ්ර  
fourth highest-paid actress  වළිටඹ   අද  ිඹ සරොකු මුදරෂා 

රාහ   අයසන  එනහ. ඒ ළන භසේ සෞයඹෂා  පසඵනහ. 

නමුත් කප්ඳ ඩඹ ළන භසේ වි රුේධත්ඹෂා  පසඵනහ.  [ඵහධහ 
රීරීභෂා]ඔේ,  රු (නදය) නලීන්ද ඟඹ පස භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගවා (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඔඵතුභහ ත් භත ි ප, ිත්ත භ  විසේල  ස ලි නහ ය, 
චිරඳ   වහ ඵේදෂා අඹ  යන්න අහි හරඹෂා  පසසේ 
ඉල් මලීභෂා ශහ. රෂා වතය ඵේදෂා දළම්භහ. නමුත් අසප් 

අධයෂායසඹෂා ගිටාන්  විසේය ඹ නළු නිගයඹන් සඹොදහ සන 
චිරඳ ඹෂා   යන  එ ය  ත් රුත්ඹෂා සන්. ඒ අනු විමුෂා ප 
ඟඹසුන්දය  චිරඳ ඹෂා ශහ. එඹ රාහ  සනළවිත්  පසඵනහ.  
ඒ  සඳන්න්න ඹම් රීයල - 

 

ගවා රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்புறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ම්භහන රළබූ චිරඳ ඹෂා. 
  

ගවා (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்புறகு (ஷத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රලසනඹ   පසඵන්සන්, ඒ චිරඳ ඹ ත් අය ඵේදභ අඹ යන  
එයි. ඒ වරිභ අහධහයණයි. රු  නිසඹෝඟය ිභ පතුභනි, අහි 
සම් හයණඹ ළන අධහනඹ සඹොමු යරහ, ඔඵතුභහත්, අහිත් සම් 

ළන ථහ යරහ සම්  විසලේ වනඹෂා රඵහ සදමු.  සභොද  
ඔවුන් රාහසේ නභ සරෝඹ   සන  ගිටාන්  පසඵනහ. 

 

ගවා රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்புறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ  භහ කඝහය යනහ.  භභ යලඹඹ  
යලඹඹෂා  එගයි. විමුෂා ප ඟඹසුන්දය රීඹන්සන් භසේත් සවො 
මිරසඹෂා. රාහ  විලහර  ීපර් පඹෂා සනහ Cannes Film 

Festival  ළනි  උසශරරදී  සවොභ චිරඳ ඹ, සවොභ  
අධයෂායඹහ ලසඹන් ම්භහන රළබූ පුේරසඹෂා.  ඒ  හසේ  
සේල් ම සනොවිඹ යුතු සේල් ම.  රු ඟනහධිඳ පතුභහත්, රු 
අභළ පතුභහත් සම් හිගයඵ දළනුත් ය, ඒ ළන ක්රිඹහ යන්න  

ඵරහසඳොසයොත්තු සනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රන්න විතහනසේ ළනි 
චිරඳ  අධයෂාරු  රාහ   භවහ  ීපර් පඹෂා සන දුන්නහ. 
සරස ර් සජ්ම්ස ඨයරිස  භවත්භඹහ අඳ  අභත යන්න ඵළවළ.  

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ සම් අසථහසේ රීඹනහ,  
සම් රහරුන්  මුනිරුන් ළනි හිරිෂා රීඹරහ. ඔවුන් 

තභන්සේ ජීවිත හරඹ පුයහ  ඟනතහ න්සතෝ යනහ. 
ගුණදහ පුසේ ළන ථහ යනහ නම්,  ගුණදහ පුසේ   
අම්භහ ළන රීඹන "දෂා ඳළර නළ ප සවේසන්"   ගීතඹ නිහ  

තභන්සේ භත්ඳළන් ඳහනඹ නත්පු සබ්ඵේසදෝ  ටාිටඹහ. යලනභහ 
ෘ පඹරීන්,  චිරඳ ඹරීන්, ගීතඹරීන් - 

 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නිසඹෝඟය  ිභ පතුභහ, ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹෂා 

 පසඵනහ. 
 

ගවා රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்புறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භ  ළඩිපුය හරඹ  දුන්නහ. 

1255 1256 



ඳහර්ලිසම්න්තු 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නළවළ, හරඹ සඵොසවොභ  සීමිතයි. ත භන්ත්රීරුන් තුන් 
සදසනෂා ථහ යන්න  ඉන්නහ.  

 

ගවා රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்புறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ිභ පතුභහසේ හරසඹන්  භ  දුන්නහ.  
 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුභහ හිගයතුරු ථහ යනහ සන්.  

 

ගවා රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்புறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

එයින් භ  විනහඩි ඳවෂා දුන්නහ. 
 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒත්  එෂා තභයි.  විනහඩිඹරීන්  ථහ අහන යන්න.  

 

ගවා රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்புறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

සවොයි.  භහ ඹම් රීයල හරඹෂා ත්තහ  භහන්න.  භහ 
රීඹන්සන් සම් රහරුන් මිඹ ගිඹහ  ඳසසේ  මිනිඹ ශග  
ගිටාන්, භශ සදය ගිටාන් ර්ණනහ යනහ  ඩහ  සම් අඹ ජීත් 

යලිටන හරසේ දී ඒ ලෂා පඹ, නධර්ඹඹ, සසනව, ම්භහන 
හසේ appreciate   යන ඒහ පුළුන් තයම් යන්න රීඹහයි.  
ඳසුගිඹ දසර " නිගය භස වහ දඩ භස " ළන ථහෂා   භභ  

ශහ. ඹම් රඳහටානී නහගයහ  ස ලි නහ යඹෂා විහලනඹ 
යහ න්න    අසප් අධයෂාරුන්සන් ල් මලි ත් අසථහ 
 පුදණහ.   

භ    පසඵන හරඹ සීමිත නිහ පුළුන් සේසඹන් භභ සම් 
හයණහ ිට වන් යන්නම්.  ඳසුගිඹ දසර රහරුන්   
bank loans  සනොසදන තත්ත්ඹෂා අහි දළෂාහ.  සභොද ඒ 

සොල් මරන්  pay sheet  එෂා නළවළ. ඒ සොල් මරන්  ඳඩි ඳතෂා 
නළවළ.  එභ නිහ  ඒ ළනත් ථහ යන්න  ඕනෆ. විරහභ ළුවඳ 
ළන  අහි ක්රිඹහ යනහ. භසේ  භහභහ න විඟඹකුභහයණතුා 

භවත්භඹහ ත් සඩි  පබ්සබ් සම් යසට්. ඒ හසේ  සේලඳහරන ඳගය 
ළනීම් යලදුවුණහ.  හරුෂා හන්  සඵෝම්ඵ ළහුසේ සම් යසට්.  
සරෝඹ සට් ගිඹ  හරුෂා හන්  සඵෝම්ඵ ළහුසේ සම් යසට්.  
සභළනි සේල් ම යලදුවුණු ය ෂා. ඒ යලඹලු සේල් ම ළන ඉ පවහඹ 

ඵරේදී සඳසනනහ, අද රහරුන්  කදයඹ යන 
අභළ පයසඹෂා, සරස ර් සජ්ම්ස ඨයර්ස භවතහසේ සදය  
ගිටාල් මරහ ඔහුසේ ඉ පවහඹ ළනභ ථහ යන්න පුළුන් 

අභළ පයසඹෂා අඳ  යලිටනහඹ රීඹරහ. ඒ හසේභ ඩබ්ලිේ.ඩී. 
අභයසේඹන්  කදයඹ සරු, ඒ හසේභ තදුය ත් කදයඹ 
යන ඟනහධිඳ පයසඹෂා යලිටනහ. වරිඹ  ර  සරහ  යවි 

ම්භහන උසශර, යහඟය ම්භහන උසශර, ඟනහධිඳ ප ම්භහන 
උසශර  පඹන රු ඹන්ත රුණහ පර, රු ඳයණවිතහන ළනි 
භළ පිභ පරු යලිටනහ. එන් අසථහ භභ ටාතනහ 

රහරුන්  සවො සව ෂා, අනහතඹෂා, සවො අසථහෂා 
උදහසයි රීඹරහ.  සම් යඟඹ රහරුන්  සවොඳින් ිහුම්න් 
සදන යඟඹෂා.    

අද දින බහ ල් ම තඵන අසථහසේ සඹෝඟනහ සන ක රු 

(නදය) නලින්ද ඟඹ පස භළ පතුභහ  සතු පන්ත නහ. එතුභහ 
සඹෝඟනහ ශ විරහභ ළුවඳ රඵහ දීභ  ව ළෆ භසේ 
රහරුන්  සන අ පඹ, ඒ අඳවසුතහ භනඹ රීරීභ  
ඔවුන්  නිසස ව අසනකුත් යලඹලු ඳවසුම් රඵහදීභ  සම් යඟඹ 

ක්රිඹහයන ඵත්, ඒ  සන්දී රු (නදය) නලින්ද ඟඹ පස  
භළ පතුභහ භග භහ නියතුරු ඉන්නහ රීඹන සඳොසයොන්දුත් 
සදමින් භසේ ථහ අන් යනහ. සඵොසවොභ සතු පයි. 
 

ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Seyed Ali Zahir Moulana.  You have three 

minutes. 

 

[தற.த. 4.47] 

 

ගවා ප්වේයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்புறகு வெறட் அலி மரயறர் வௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம். 

வகப ஷனஷரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கஶப,  

"து ரழ்றன் இபம் தபைம் ற்பொம் டுறஷனப் 

தபைத்ஷக் கஷனத்துஷநறன் ஶம்தரட்டுக்கரகவும் க்கபறன் 

இெஷணக்கரகவும் அர்ப்தறத் இனங்ஷகறன் தன 

கஷனஞர்கள் து ரழ்க்ஷகறன் இபொறக் கரனப்தகுறஷ 

றகவும் துன்தகரண றஷனறல் கடத் ஶண்டி 

றஷனஷக்குத் ள்பப்தட்டுள்பணர் . இர்கபறல் ெறனர் 

ரடஷக வீடுகபறல் ரழ்ந்து பைஶரடு ஶஷரண 

சுகரர ெறகஷபக்கூடப் வதற்பொக்வகரள்ப படிர 

றர்க்கறரண றஷனஷக்கும்  உள்பரகறபெள்பணர் . ரநறரநற 

பைகறன்ந  அெரங்கங்கள் கஷனஞர்கபறன் 

னஶணரம்தலுக்கரகப் தல்ஶபொதட்ட பஷநஷகஷப 

பன்வரறந்ஶதரறலும் அஷ றர்தரர்க்கப்தட்ட 

அபவுக்குப் தணபறக்கறல்ஷன. து பறர்கறன்நஷறணரல் 

அல்னது ஶரய்களுக்கு உள்பரகறன்நஷறணரல் அல்னது றடீர் 

றதத்துக்களுக்கு உள்பரகறன்நஷறணரல் றர்க்கற றஷனக்கு 

உள்பரகறன்ந கஷனஞர்களுக்கரக பஷநரண னஶணரம்தல் 

ஶஷனத்றட்ட வரன்பொ குக்கப்தட ஶண்டும்"  

ன்பொ வகப உபொப்தறணர் ஷத்ற கனரறற பறந் 

ஜறஸ்ம அர்கள் பன்வரறந்துள்ப இந்ப் தறஶஷ 

ஷப் தரரட்டுதுடன், இதுகுநறத்துச் ெறன றடங்கஷபபெம் 

வெரல்ன றபைம்புகறன்ஶநன். 

கஷனஞர்கஷப ரளம்ஶதரஶ ரழ்த் ஶண்டும் ன்பொ 

வெரல்ரர்கள். ெஶகரர் அஷச்ெர் யறஸ்புல்னரஹ் அர்கள் 

இங்கு இபைக்கறன்ந இச்ெந்ர்ப்தத்றல் ரன் எபை றடத்ஷச் 

வெரல்ன றபைம்புகறன்ஶநன். ங்கபது தகுறறஶன தன 

கஷனஞர்கள் றகவும் கஷ்டப்தட்ட சூழ்றஷனகபறஶன தன 

தறச்ெறஷணகளுக்கு பகம்வகரடுத்ண்ம் ரழ்கறன்நரர்கள். 

அந் ஷகறல் து பறர்ந் றஷனறலும் 

ஶரய்களுக்குட்தட்ட றஷனறலும் உறகள் ங்கப்தட 

ஶண்டி றஷனறலுபள்ப து கஷனஞர்கள் ெறனரறன் 

றதங்கஷப இங்கு ரன் வெரல்ன றபைம்புகறன்ஶநன். 

அர்கபறல் எபைர் ஜணரப் வள்ஷபத்ம்தற ன்தர் . 

ஶதரக்கர் வீற, நரவூர் தம் பகரறறல் ெறத்துபைம் இர் , 

"கட்ஷட வள்ஷப" ன்தம் வதரறணரல் அஷடரபம் 

கரப்தட்ட ஏர் இஷெக் கஷனஞரரர். ற்ஶதரது பைரண 
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றகபறன்நற, ரழ்ரர ெறகளுக்கரகவும் ணது 

பைத்துத் ஶஷகளுக்கரகவும் அடுத்ர்கபறன் உறஷ 

றர்தரர்த்றபைக்கறன்ந அர், ளந்து டரட படிர 

றஷனறல் ரழ்றன் இபொற ரட்கஷபக் கறத்துக் 

வகரண்டிபைக்கறன்நரர்.  

அஶஶதரன்பொ கனரபூம் அலி பயம்து பஸ்தர 

ன்தர் கனரெர அலுல்கள் றஷக்கபத்றணரல் 

கனரபூ றபைது ங்கறக் வகபறக்கப்தட்ட பக்கறரண, 

வகபறக்க  எபை ணறர். இர் பஷநரகச் ெங்கலம் கற்ந 

எபை கஷனஞரரர். 'ஈத்து ஈ.ம். யணலதர' ண இனங்ஷக 

ரவணரலி பஸ்லிம் ஶெஷறணரல் தரரட்டப்தட்ட இர் , 

ரன் கற்ந ெங்கலத்றல் எபை ெறநந் றற்தன்ணரக இபைந்து 

தல்ஶபொ கஷன றகழ்ச்ெறகள்பனம் கஷன றபைந்பறத்ர் . 

ணக்வகன்பொ வெரந் ரறடறன்நற ரடஷக வீவடரன்நறல் 

ெறத்து பைகறன்ந அர் , ற்ஶதரது சுகவீணம் கரரக 

டரட படிர றஷனறல் கரப்தடுகறன்நரர். பஷண 

பவு வீற, நரவூர் தம் பகரறறலுள்ப வீவடரன்நறல் 

ெறத்துபைகறன்ந இஷ ரன் கடந் ரம் தரர்க்கச் 

வென்ஶநன். அது ஷத்றச் வெனவுக்குக்கூட ெறறல்னர 

றஷனறல் அந்க் குடும்தம் இபைக்கறன்நது. ணஶ, இவ்ரபொ 

து பறர்ந்து ஶரய்ரய்ப்தட் டிபைக்கறன்நர்களுக்கு , 

றர்க்கற றஷனறல் இபைக்கறன்ந ர்களுக்கு பஷநரண 

னஶணரம்தல் ஶஷனத்றட்டவரன்பொ குக்கப்தட 

ஶண்டுவன்ந இந்ப் தறஶஷஷ ஆஶரறப்ததுடன், 

இந்ச் ெந்ர்ப்தத்றற்கும் ன்நற கூநற, றஷடவதபொகறஶநன். 

Therefore, I really appreciate the Adjournment Motion 

moved by the Hon. (Dr.) Nalinda Jayatissa.  It is a 
wonderful gesture of yours.  A proper course of action 

should be taken on behalf of these artistes who are 

rendered helpless due to reasons such as aging, sickness 

and accidents.   

Thank you.  

 
ගවා මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்புறகு ஷனஷரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you. The next speaker is the Hon. Gnanamuthu 

Srineshan.  You have two minutes. 

 
[தற.த. 4.51] 

 

ගවා ඥපළනමුත්තු ශ්රීප්න්වන් මශතළ 
(ரண்புறகு ஞரணபத்து ஸ்ரீஶென்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
கஷனஞர்கஷப ரளம்ஶதரஶ வகௌறக்க ஶண்டும், 

அர்கள்லது து கணம் வெலுத்ப்தட ஶண்டும் ன்ந 

அடிப்தஷடறல் வகௌ உபொப்தறணர் ஷத்ற கனரறற 

பறந் ஜறஸ்ம அர்கபரல் வகரண்டுப்தட்ட இந்ப் 

தறஶஷரணது, கஷனஞர்களுக்கு உரற ரறரஷ 

அபறப்தரக அஷந்றபைக்கறன்நது. உண்ஷறல் ரம் 

ங்களுஷட தண்தரடுகஷபச் வெரல்கறன்நஶதரது, "து 

கஷன, கனரெரங்கள்" ன்பொரன் ரறஷெப்தடுத்துகறஶநரம். 

ங்களுஷட கனரெர இபைப்புகளுக்கரகப் தரடுதடுகறன்ந 

அப்தடிப்தட்ட கஷனஞர்கள் அர்கபது இபம் தபைத்றல், 

ரழ்றன் டுப்தபைத்றல் கஷனகளுக்கரக அர்கஷப 

அர்ப்தறத்ன் தறன்ணர், து கடந் றஷனறல் அந்க் 

கஷனஞர்கஷப ரங்கள் கணறக்கரது றடுகறன்ந எபை ன்ஷ 

கரப்தடுகறன்நது.  அரது, அர்கள் ரட்டின் கஷனக் 

கரகத் ங்கஷப அர்ப்தறத்ர்கள். அன் தறன்ணர் அர்கள் 

வீடுகபற்ந றஷனறலும்  கணறப்தரற்ந றஷனறலும் 

ரழ்கறன்ந எபை துர்ப்தரக்கற றஷனஷ கரப்தடுகறன்நது.  

இப்தடிப்தட்ட கஷனஞர்கஷப அஷடரபங்கண்டு அர்களுக் 

குரற ரறரஷ அபறக்கப்தட ஶண்டும், அர்கள் து பறர் 

தபைத்றல் ெறநப்தரக ரழ்ற்குரற எபை ெந்ர்ப்தத்ஷ 

அபறக்கஶண்டும் ன்ந அடிப்தஷடறல் இந் ல்னரட்ெற 

அெரங்கம் கஷனஞர்கள் தக்கரகத் ணது தரர்ஷஷத் 

றபைப்தக்கூடி றத்றல் வகரண்டுப்தட்டிபைக்கறன்ந இந்ப் 

தறஶஷ உண்ஷறல் ஶற்கத்க்கது.   

அந்ஷகறல், இன்பொ ங்கறக்வகரண்டிபைக்கறன்ந பறர் 

தபைத்ஷஷடந் ஶரறதக் கஷனஞர்கள் இப்தடிப்தட்ட 

எபை தறஶஷ தரரளுன்நத்றல் வகரண்டுப்தட் 

டிபைக்கறன்நது ன்ந றடத்ஷ அநறகறன்நஶதரது றச்ெரக 

அர்கள் ெந்ஶரெப்தடுரர்கள். ணஶ, ஶதசுவதரபைபரக 

இல்னரல் ஷடபஷநப்தடுத்க்கூடி றத்றல் இந்க் 

கஷனக்குரற - கஷனஞர்களுக்குரற ரறரஷ, வகௌம் 

அபறக்கப்தடல் ஶண்டும்; அர்கபது னன்கள் ஏம்தப்தட 

ஶண்டும். குநறப்தரக, கறரற ட்டங்கபறல் உள்ப 

கஷனஞர்கஷபக் கூடுனரகக் கணக்குறப்புக்கு உள்பரக்க 

ஶண்டுவன்பொ கூநற, அர்கறன்ஶநன்.   

 
[අ.බහ. 4.53] 

 
ගවා එවහ.බී. නළවින්න මශතළ (අභයන්තර ක යුතු  ලයඹ 

වංලර්ධන ශළ වංවහකිතික ක යුතු  අමළතයතුමළ) 
(ரண்புறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண - உள்பக அலுல்கள், 

டஶல் அதறறபைத்ற ற்பொம் கனரெர அலுல்கள் 

அஷச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  රු (නදය) නලින්ද 
ඟඹ පස භන්ත්රීතුභහ බහ ල් ම තඵන අසථහසේ සන එන රද 

සඹෝඟනහ ළන යලඹලු සදනහ ඉදිරිඳත් ශ අදවස ඉතහභ 
ඕනෆමින් භභ අවසන ටාිටඹහ. වුරුත් රහ  කදසයයි. ඒ 
හසේභ රහරුන් ත් කදසයයි. වළභ යඟඹෂාභ රහරුන් 

සනුසන් විලහර සේඹෂා යරහ  පසඵනහ. අහි  ඒ අභත 
යන්න ඵළවළ. ඒ හසේභ සම් යඟඹ ඹ සත්ත් රහරුන් වහ 
හුගෂා ඳවසුම් අහි රඵහ සදමින් ඹනහ.  ඒ හසේභ අඳ  දළනුම් 

දුන්සනොත්  භයණඹදී  රුහිඹල් ම රෂාඹෂා අහි සනහ. ඒ 
හසේභ සම් යඟඹ ඵරඹ  ඳත් වුණහ  ඳසු  ඹ අවුරුදු 23 යල  
55 අතය  වළභ සසනකු භ   විරහභ ළුවඳෂා රඵහ දීභ වහ  
කයම්බඹෂා ලසඹන් යඟඹ වියලන් රුහිඹල් ම 50,000ෂා සරහ ඒ 

හරඹ තුශ ශ්රී රාහ භහඟ කයෂාණ භඩුඩරඹ භග ඒහඵේධ 
සරහ  ඔවුන්සේ විරහභ ළුවඳ ළඩිදියුණු රීරීභ  අසථහෂා රඵහ 
දීරහ  පසඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හසේභ  අසප් ඳශහත්ර 
රහරුන් ළන භභ දන්නහ. ඒ අඹ ත් අහි උදේ යනහ. ඒ 
අඹ ඹසත වුණහභ තභයි රලසනඹ  පසඵන්සන්. රහරුන්  

තභන්සේ භධයභ ඹ දෂාහ සවො  ළඩ  යුතු යන්න 
පුළුන් නම් ඔවුන් වළඵෆ  දෂාඹන් හසේ ළඩ යුතු යනහ. 
නමුත් අහන බහසේ තභයි ඔවුන් ළන සනොඵරහ ඉන්සන් 

රීඹන එයි යසට් හභහනය භතඹ අනු අඳ   සඳනී ඹන්සන්. ඒ 
හසේභ ඒ අඹ  උදේ රීරීභ වහ අහි නළත ළිමනට් 
සඹෝඟනහෂා සේන්න ඹනහ.  ඹ අවුරුදු 60  ළඩි අඹ  යඟඹ 

රුහිඹල් ම තුන්දවෂා හසේ මුදරෂා සනහ. ඒ හසේභ 
රහරුහ ත් ඹම් මුදරෂා රඵහ දීසම් එළනි ළඩහිගයසශෂා අහි 
ක්රිඹහත්භ යනහ.  දළන  භහ තුන  සඳය තභයි 
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ඳහර්ලිසම්න්තු 

රහරුන්  රුහිඹල් ම 50,000 විරහභ ළුවඳ කයම්බ සශේ. ඒ 
හසේභ අහි සම්  යුත්තත් කයම්බ යන්න ඵරහසඳොසයොත්තු 
නහ.  

රහරුසකුසේ ඹම් අනීඳ තත්ත්ඹෂා හිගයඵ අඳ  දළනුම් 
දුන්සනොත් අහි ඒ වහත් ඔවුන්  කධහය යනහ.  රහරුන් 
සද ඵළලුහභ හුගෂා අඹ සඵොසවොභ දෂායි. සනත් සනත් 

සේල් ම යමින් ඒ අඹ තභන්සේ ජීවිතඹ සන ඹනහ. භවය 
අටාා රහරුන් තභහසේ ජීවිතඹ රහ සනුසන්භ ළඳ 
යරහ  අහන හරඹ අයණ ත යනහ. එළනි අසථහ 

 පසඵනහ නම් ව එඹ අඳ  දළන්වුසොත් ඒ අඹ  මුදලින් කධහය 
යනහ. සඵසවත් අලය නම් ඒ ඳවසුම් රඵහ සදනහ. ඒ 
හසේභ අහි ඳසුගිඹ හරසේ දළෂාහ, යලාදු රීඹන්න පුළුන් 

සොඩෂා අඹ නිම් ඉන්නහ. සභොද, අලුත් අඹ තභයි දළන් 
සඵොසවොභඹෂා තළන්ර  සන්හ න්සන්. ඒ නිහ ඒ අඹ ළනත් 
අහි ල් මඳනහ ශහ.  ඔවුන්  මින් භ  ඹහභ   ාසෘ ප 
සදඳහර්තසම්න්තුසන් හවනඹෂා රඵහදීරහ, ාසෘ ප 

සදඳහර්තසම්න්තු වයවහ ඒ ඒ ඳශහත්ර  පසඹන ාසෘ ප 
භධයසථහන භළදි යසන  ඔවුන්සේ රහ නළත යෂා ඳණ 
ළන්වීභ වහත්, ඔවුන්  කදහඹභෂා රඵහළනීභ වහත් ව 

ළඩහිගයසශ දළන් ස යරහ  පසඵනහ.  සභොද, එෂා එෂා 
අඹ   පසඵන  රලසන විවිධහහයයි.    

නළුවම් ළයුම් ඳභණෂා සනොසයි, අසප් ඳශහත්ර රහ  

ම්ඵන්ධ සනත් සේලුත්  පසඵනහ. රු නලින්ද ඟඹ පස 
භන්ත්රීතුභහ නිළයිටඹ රසේලසේ යලිටන රහරුකු හිගයඵ 
රීේහ. භභ ඳසු ගිඹ හරසේ එතුභහ ත් විලහර මුදල් ම රභහණඹෂා 

රඵහ දුන්නහ. ඵඩු භල් මරකුත් ඹළේහ. ඒ එභ රහරුහ  ජීත් 
න්න අභහරුයි රීඹරහ භ  දළනන්න රළුදණු නිහයි. නමුත්, 
සභතළන සේලඳහරනඹ අනුත් රහරුන් හිගයඵ ථහ ශහ. 

භහ නම් භසේ සේලඳහරනඹ  රහරුසෝ ම්ඵන්ධ ය සන 
නළවළ. සභොද, ඒ ඒ පුේරඹහ  අහි යන ඳහඩුෂා.  ඒ 
පුේරඹහ  වළභ තළන භ ගිටාල් මරහ වළභ සසනකු එෂාභ 
විෘත ජීත් න්න, වළභ ඳෂාඹෂා එෂාභ විෘත ඉන්න අහි 

අසථහ රඵහ සදන්න ඕනෆ. රහරුන් දිරිළන්වීභ වහ 
හභහනයසඹන් අවුරුේද  රහ න්දර්ලන 15ෂා ඳභණ අහි 
යනහ. ඒ අසථහසේදී රහරුන්  තෆගි සදන කහයඹ, මුදල් ම 

සන කහයඹ අඳ  සඳසනනහ. සම් යලඹල් මර යන්සන් වළභ 

රහරුකු භ රහ හිගයඵ  පසඵන වළරීඹහ ත රගුණ 
රීරීභ වහ ඳභණෂා සනොසයි, ඔහු හිගයළනීභෂා ලසඹන් 
ය   සඳන්වීභ වහයි.  

ඳසුගිඹ හරඹ තුශ රහ වහ ම්ඵන්ධ  යුතු අභහතයහාල 

ීපඳඹරීන් ශහ. එ ඳළත්තරීන් අධයහඳන අභහතයහාලඹ 
ාසෘ ප  යුතු අභහතයහාලඹ වහ එෂා රහ ම්ඵන්ධ 
ළඩ හිගයසශෂා යනහ. ඒ හසේභ අසප් ඹන්ත රුණහ පර 

ිභ පතුභහසේ අභහතයහාලසඹනුත් රහ ම්ඵන්ධ ළඩ  යුතු 
සසයනහ. අසප් අභහතයහාලඹ න ාසෘ ප  යුතු 
අභහතයහාලසඹනුත් සම් වහ ම්ඵන්ධ ළඩ  යුතු සසයනහ. 

සම් යලඹල් මසරන්භ සසයන්සන් රහරුන් කයෂාහ යමින්, 
රහ ම්ඵන්ධසඹන්  පසඵන අඩු ඳහඩු ඉදිරිසේදී ස වීභයි. ඒ 
වහ ඔඵතුභන්රහ ඉදිරිඳත් යපු සඹෝඟනහ යලඹල් මර අහි නළත 

නළතත් යලටාඳත් යමින් රඵන ය නසො  රහ 
ම්ඵන්ධසඹන් මී  ඩහ සවො ළඩ හිගයසශ  ඹන්න 
ඵරහසඳොසයොත්තු නහ.  

අද අහි සඵොසවොභ අභහරුසන් හරඹ වසුරුහ සන වළභ 

ථිසඹකු භ විනහඩි 2ෂා සවෝ 3ෂා රඵහ දුන්සන් සම් සඹෝඟනහ 
ම්ඵන්ධසඹන් වළභ සසනකුසේභ අදවස රඵහ ත යුතු 
 පසඵන නිහයි. සභඹ සවො හසරෝචිත සඹෝඟනහෂා. ඒ 

සඹෝඟනහ ක්රිඹහත්භ යන්න ාසෘ ප  යුතු අභහතයහාලඹ 
ලසඹන් අහි ඵරහසඳොසයොත්තු සමින්, භසේ ඝන සල් මඳඹ 
අන් යනහ. 

 
එකල් 0හි  ප්ේළල අ.භළ. 5.වව වුප්යන්  මූළවනළරූඪ ගවා 

මන්ත්රීතුමළ විසින් රහනය ප්නොවිමවළ ඳළර්ලිප්ේන්තුල කල් 0 තබන දී. 
ඳළර්ලිප්ේන්තුල ඊ  අනුකල  2ව17 අප්රේල් 0 මව ව5ලන බදළදළ 

අ.භළ. 1.වව ලන ප්තක් කල් 0 ගිප්ේ ය. 
அப்வதரளது தற.த. 5.00 றரகறறடஶ, ரண்புறகு 

ஷனஷரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரஶனஶ 

தரரளுன்நத்ஷ எத்றஷத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம்,  2017, ப்தறல் 05, புன்கறஷ தற.த. 

1.00 றஷ  எத்றஷக்கப்தட்டது 
It being 5.00 p.m. MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m.  on  Wednesday, 

05th April, 2017. 
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[රු එස.බී. නහවින්න භවතහ] 
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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

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

ව්යවස්ථාෙව් 79 ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, 2017 අෙපේල්  04  
දින ම’විසින් “අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි ඔප්පු බලවත් 
අකෘතඥතාවය පදනම් ෙකොටෙගන අවලංගු කිරීෙම්” නමැති පනත් 
ෙකටුම්ප ෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 

මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව 

நிதி ஆைணக்கு வின் ெசயலாற் ைக 
அறிக்ைக 

PERFORMANCE REPORT OF FINANCE 
COMMISSION 

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

ව්යවස්ථාෙව් 41ආ(6) සහ 154ජ ව්යවස්ථා පකාරව 2016 
ඔක්ෙතෝබර් 01 දින සිට 2016 ෙදසැම්බර් 31 දින දක්වා මුදල් 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.   

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

පහත සඳහන් නියම ඉදිරිපත් කරමි.  
(i)  2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන 

බදු පනෙත් 3 වැනි වගන්තිය යටෙත් වරාය හා ගුවන් 
ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව 2016 ෙනොවැම්බර් 11 
දිනැති අංක 1992/51 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙයෝගය;  

 (ii) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3 වැනි වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 
2016 ෙනොවැම්බර් 10 දිනැති අංක 1992/29 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය සංෙශෝධනය  
කරමින් 2016  ෙදසැම්බර් 27  දිනැති  අංක 1999/23 දරන 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; 

(iii)  1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3 වැනි වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 
2016 ෙදසැම්බර් 27 දිනැති අංක 1999/23 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය සංෙශෝධනය කරමින් 
2017 ජනවාරි 03  දිනැති අංක 2000/8 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; සහ 

(iv)  1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3 වැනි වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 
2017 ජනවාරි 03 දිනැති අංක 2000/8 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය සංෙශෝධනය කරමින් 
2017 ජනවාරි 25 දිනැති අංක 2003/22 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය.  

 ෙමම නියමයන් රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.     

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, 1973 

අංක 25 දරන කීඩා පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 
41 වැනි වගන්තිය යටෙත් ජාතික කීඩා සංගම් සම්බන්ධෙයන් 
කීඩා අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 ඔක්ෙතෝබර් 27 දිනැති 
අංක 1990/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් සහ 2017 
ෙපබරවාරි 13 දිනැති අංක 2006/13 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග මම ඉදිරිපත් කරමි.  

1263 1264  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම නිෙයෝග තරුණ, කීඩා සහ කලා උරුමයන් පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.   

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

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, තරුණ, කීඩා, කලා හා උරුමයන් 

පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද 
“2013 අංක 33 දරන කීඩාවල ෙයදීෙම් දී උත්ෙත්ජක දව්ය 
ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනෙත් 34(1) වගන්තිය යටෙත් නිෙයෝග” 
සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

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

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  

 (1)   අඟුළුගහ, පිලාන, බණ්ඩකන්ද යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ. 
ෙක්. ඩී. ෙද්ශාන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(2)  වඳුරඹ, "ෙවද නිවස" පදිංචි එල්. එන්. මුදිතා කුමුදිනී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා - පැමිණ නැත.  

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 

இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු කථානායකතුමනි,  කටුනායක, කුරණ, සිසිල් පටුමඟ, 

අංක 476/8 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි  ෙරෝහන් වනිගතිලක 
මහතාෙගන් ලබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්  හය 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)    පසය්ාල, කලල්පිටිය,  සමදරා, අංක 201 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඒ. ඩබ්ලිව්. ඒ. යූ. ෙජ්. අලහෙකෝන් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)    කැලණිය, දළුගම, ලුම්බිණි මාවත, අංක 93 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි බී. ජයසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3)     පාදුක්ක, පත්තිනි පාර, අංක 1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි  
ජී.එස.් පද්මසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)    පානදුර, කුරුප්පුමුල්ල, වලවල පාර, අංක, 92/6 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.ජී. පනාන්දු මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5)    මාෙකොළ, මාෙකොළ දකුණ, බටුෙග්වත්ත, ශී පැරකුම් 
මාවත, අංක 462 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ජී. එස.් ආර්. 
දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(6)    ෙබොරලැසග්මුව, රත්තනපිටිය, විශව්විද්යාල පාර, අංක 
128/3 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි  ෙපේමා මුණසිංහ 
මහත්මිය ෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු කථානායකතුමනි,  රත්මලාන, ජයසුමනාරාම පාෙර්, අංක 

29/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.ෙජ්.එම්. නිලාෆ් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි,  පුත්තලම, තබ්ෙබෝව, ෙත්වනුවර යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි මාපා විෙජ්සිංහ ළහිරු කණිෂ්ක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි,  පිළිමතලාව, හෑපාන, අංක 136/D 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ. පදීප් කුමාර  වීරසිංහ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

1265 1266 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශ්න  
பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் வினாக்கள் 

QUESTIONS POSED TO PRIME MINISTER 
 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
Hon. Speaker, the Question I pose to the Hon. Prime 

Minister is about the Navy camp that is set up in 
Chilavathurai in the Mannar District.   

Chilavathurai Village is one of the oldest Muslim 
settlements in Sri Lanka where 99 per cent of its 
population today are Muslims. The total land area of the 
village is approximately 600 acres, out of which 300 acres 
are under paddy cultivation, 150 acres are residential land 
and the balance consists of coconut plantations and it is 
set aside for buildings and other utilities.  It is located 
within the Musali Divisional Secretary's Division.  Most 
of the inhabitants of the village depend on fishing, 
agriculture and small-scale businesses for livelihood. 
Therefore, land resource is very scarce in this area. 

In 1990, about 1,500 Muslims belonging to 250 - 300 
families were evicted by the LTTE and many lost their 
lives as well in the process. During the eviction, those 
people lost most of their possessions including title 
documents of land and identity documents. However, 
during the Ceasefire Agreement in 2001 and 2004, most 
of the people had been resettled in the area, but they had 
been displaced again during the military operations 
commenced in 2006. So, in fact, Hon. Speaker, these 
people were displaced twice.  

After the area was liberated in 2009, the Navy camp 
continued to remain there, which occupies about 60 acres 
of private land. Within this land area, there are about 275 
houses belonging to the people, places of religious 
worship, several buildings of Government institutions 
including a private hospital, a library and about 60 shop 
spaces still occupied by the Navy.  

During the last Presidential and Parliamentary 
Elections, the villagers were assured that their lands 
would be returned.  However, to date no action has been 
taken despite repeated requests made to the authorities. 
Continued presence of the Navy has denied the legitimate 
owners of land and property their rights and has severely 
affected their livelihoods. While we appreciate the need to 
ensure national security, it shall also not cause 
inconvenience or difficulty to the people.  

Therefore, will the Hon. Prime Minister inform the 
House, what action the Government proposes to take to 
return the land that property belong to those people to 
enable them to lead a productive life? Thank you. 

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

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
Hon. Speaker, Chilavathurai has been a matter of 

concern both for the Hon. Members of Parliament and the 
Government since there were people displaced from 
Chilavathurai by the LTTE and subsequently military 
camps had to be established. There is one Navy camp 
which has to be maintained as a string of Navy camps 
which are used to combat drug smuggling into Sri Lanka.   

From the information given to me, the Navy is 
currently occupying 34 acres, 02 roods and 08.43 perches 
only of the total of 600 acres, which the Hon. Member 
has mentioned here. Of that, the Navy is releasing 6 
acres, 2 roods and  8.43 perches. So far, 66 persons have 
claimed ownership of the land.  Out of them, 38 persons 
are dead. There may be successors. The Government has 
given alternate land of 20 perches each to 12 persons and 
some houses have been constructed. The Navy also needs 
land. What is in question is only 28 acres. So, we have to 
see how we are going to balance the security of the area 
as well as the needs of the people.  The Navy is also now 
taking steps to acquire land which is required for the 
Navy base. It is only an issue of 28 acres out of the 600 
acres that are now in question.  Six acres have already 
been given. So, that is the only matter that will have to be 
discussed further.   

It is best, I think that the Hon. Member and the Hon. 
Members of the area could take it up and discuss it 
further with the Sri Lanka Navy.  

 
 

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) 
The issue is, the entire bazaar of Chilavathurai is now 

under the Navy camp. What the people are asking is to 
release the entire bazaar because that is in the middle of 
the town. So, the town has been taken over by the Navy. 

 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Then, how can you replace the Navy?  
 
 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
What the Navy says is not exactly true. Everybody 

knows that the entire town with the shops, houses and 
everything has now been converted into a massive Navy 
camp. For security purposes, they can move a little away 
where there is no township.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Let us meet after the Sinhala and Tamil New Year and 

discuss this further. The Navy says that they have to be 
there because of the drug smuggling. Obviously, there 
seems to be some clash here. So, Hon. Minister, we will 
discuss this further.    

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
Thank you very much, Hon. Prime Minister.                             
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු අගමැතිතුමාෙගන් ෙමම 

පශ්නය අහනවා. 

ගරු අගමැතිතුමනි, ආසියාෙව් ආශ්චර්යයට ඇති පිවිසුමක් 
ෙලස අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය විසින්ද, 
ආසියාෙව් පිබිෙදන ආර්ථිකෙය් ෙක්න්දීය උපාය මාර්ගික 
ආෙයෝජනය ෙලස අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමන්ෙග් සහ ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමන්ෙග් රජය විසින්ද, හඳුන්වා  ඇති හම්බන්ෙතොට මාගම්පුර 
වරාය චීන සමාගමකට අෙළවි කිරිම සඳහා මූලික ෙකටුම්පත 
සකස් ෙකොට එයට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය හිමිව ඇතැයි 
ජනමාධ්ය වාර්තා පළ ෙකොට ඇති අතර, කැබිනට් තීරණ දැනුම් 
දීෙම්දී ආණ්ඩුෙව් පකාශකයින් විසින්ද එය තහවුරු කරන ලදී. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් අමාත්ය අනුකාරක සභාවක් පත්කළා විනා 
කිසිදු ගිවිසුමකට එකඟතාවක් හිමි ෙනොවූ බව විෂය භාර වැඩ 
බලන අමාත්යවරයා ජන මාධ්යයට පකාශෙකොට ඇති බැවින්ද, 
උක්ත අනුකමිටුෙව් සාමාජික ගරු පාඨලී චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමා එකී කමිටුෙවන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව පකාශ වී ඇති 
බැවින්ද, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා ෙම් සම්බන්ධව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුවක් ෙගොනුකර ඇති බැවින්ද ෙමකී 
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙපොදු මහ ජනතාව බලවත් වික්ෂිප්තභාවයකට 
පත්වී තිෙබ්. 

එම නිසා කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදැයි 
පකාශවන එකී හම්බන්ෙතොට වරාය ගිවිසුෙම් මූලික ෙකටුම්පත 
සභාගත කිරීම සඳහා ගරු අගාමාත්යතුමා කටයුතු කරන්ෙන්ද? 

එෙමන්ම, කිසිදු ජාත්යන්තර මිල ගණන් කැඳවීමකින් ෙතොරව 
චීන සමාගමක් ෙවත ෙමයින් සියයට 80ක් වූ අයිතියක් වසර 99ක් 
වූ කාලයකට පවරාදීම සඳහා කටයුතු කිරීම ජාතික ආර්ථිකයටද, 
ජාතික ආරක්ෂාවටද බරපතළ අභි ෙයෝගයක් එල්ල විය හැකි බව 
විද්වත් මතය වී තිෙබ්. වරාය විෂය භාර අමාත්යවරයා ෙයෝජිත 
ගිවිසුමට එකඟ ෙනොවන බවත්, ෙයෝජිත ගිවිසුමට වඩා ශී ලංකාවට 
වාසිදායක ෙකොන ්ෙද්සි යටෙත් ෙමම ව්යාපෘතිය සිදු කළ හැකි 
බවත් ෙපන්වා දී තිබුණි. 

ෙම් අනුව, හම්බන්ෙතොට වරාය ගනුෙදනුව පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව් 
අවසාන එකඟතාව ඉමහත් වග කීමකින් යුතුව ගරු 
අගාමාත්යවරයා විසින් මීට ෙපරදීද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට සඳහන් 
කළ ආකාරයට ඒ සියලු ෙතොරතුරු ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට 
ඔබතුමා පියවර ගන්ෙන්ද? 

ගරු අගමැතිතුමනි, මෙග් පකාශ නැතත්, අද පධාන පුවත් 
පතක් වන "රිවිර" පතෙය් ශීර්ෂ පාඨය වන්ෙන්, "හම්බන්ෙතොට 
මිලට ගන්න ආෙයෝජකයන් ෙකොළඹට ඇවිත්" කියන වාර්තාවයි.  
ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්දී ෙම් කාරණයත් සැලකිල්ලට ගන්නය කියා 
මා ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, "රිවිර" පුවත් පෙත් පළ වන ඒවා ගැන 

මට කියන්න බැහැ. මා දන්නා කරුණු ටික කියන්නම්. මම 
ෙනොෙවයි, "රිවිර" පුවත් පත පවත්වාෙගන යන්ෙන්. දැන් ඉතින් 
මාධ්ය නිදහස තිෙබනවා ෙන්. ඕනෑ ෙකෙහල්මලක් ලියන්න 
පුළුවන්, ඕනෑ එකක් කියන්න පුළුවන්. එක් ෙකනකු කිව්වා,  
"ජනාධිපතිතුමා ව්යවස්ථාව අලුතින් ලියනවා." කියලා. තව 
ෙකනකු කිව්වා, "ඉරිදා අපි ආණ්ඩුෙවන් අයින් ෙවනවා." කියලා. 
ඉතින් ඔය ෙද්වල් කියන එක නවත්වන්න බැහැ. දැන් ෙම් 
ෙගොල්ෙලොයි social media අතෙර්යි විශාල තරගයක් තිෙබන්ෙන්. 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා මෙගන් ඇහුව පශ්නයට මා 
පිළිතුරු ෙදන්නම්. 

පළමුෙවන්ම මා කාරණා ෙදකක් කියන්න කැමැතියි. 
හම්බන්ෙතොට වරාය චීන සමාගමට අෙළවි කිරීම සඳහා මූලික 
ෙකටුම්පතක් ෙකොෙහේවත් නැහැ. ඒත් හම්බන්ෙතොට වරාය 
පිළිබඳව ගන්නා පියවර සියල්ල ආරම්භෙය් සිටම මා ෙම් ගරු 
සභාවට කියන්නම්. 2012දී තමයි ෙම් වරාය ඉදි කරන්න මහින්ද 
රාජපක්ෂ  හිටපු ජනාධිපතිතුමා එක්සිම් බැංකුෙවන් ණය ගත්ෙත්. 
ෙම්කට මාස හතළිස් අටක grace period එකක් දීලා තිෙබනවා. 
ඊට පස්ෙසේ අපට ඒ මුදල වාරික වශෙයන් ෙගවන්න තිෙබනවා. 
Petrol shed එකකින් වුණත් අවුරුදු හතරකින් සල්ලි හම්බ 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන ෙම්ක පටන් ගැනීම තුළ විශාල 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබන්න ඇති, ෙම්ෙකන් ෙම් මුදල් ලැෙබ්වි 
කියලා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ ඇති කර ගත් ෙකොන්ෙද්සිවල සඳහන් 
වන විධියට අපි ෙම් මුදල් ෙගවන්ෙන් නැත්නම්, -in  the event of  
default- Article 14  අනුව ඒ සමාගමට පුළුවන් සම්පූර්ණ මුදලයි, 
ෙපොලියයි සියල්ලම එක වතාෙව් අරගන්න. ඒ කියන්ෙන්, 
වාරිකයක් ෙගවන්න බැරි අපිට ෙඩොලර් මිලියන ෙකෝටි 140ක් 
විතර එක වතාෙව් ෙගවන්න ෙවනවා. ඒත් අපට ෙම්ෙක් වාරිකය 
ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් 2016 ඉඳලායි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම වරාය අලාභ ලබන නිසා මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා අලුත් ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. මම 
කියන්න කැමැතියි, විෙශේෂෙයන්ම චීන ජනාධිපති සී ජින්පිං 
මැතිතුමා ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාෙව්දී කමෙව්දාත්මක සාමූහික 
සහෙයෝගීතාව වඩාත් තීව කර ගැනීම අරභයා එතුමා විසින්           
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් සහ චීන මහජන 
සමූහාණ්ඩුෙව් කියාකාරිත්ව සැලැස්ම පිට කළාය කියන එක. 
විෙශේෂෙයන්ම මහජන චීනෙය් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාත්,                   
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් එකල සිටි විෙද්ශ 
ඇමති අතිගරු මහාචාර්ය කවුද,- 

 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
"ජීඑල්". 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ආ, ඔව්. ඒ ෙදෙදනා අතර තමයි ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරලා 

තිබුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම එහි 12වැනි වගන්තිය කියවන්න මම 
කැමැතියි: 
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"චීන රජය විසින් 21වන ශතවර්ෂෙය් සමුදීය ෙසේද මාවත 
ඉදිකිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව සාදරෙයන් 
පිළිගන්නා ශී ලංකාව ෙමම කියාදාමයට සකියව සහභාගිවීමට 
සහ සහාය දැක්වීමට කටයුතු කරනු ඇත."  

පශ්නයක් නැහැ. 

 "මාගම්පුර/හම්බන්ෙතොට වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘති 
ආෙයෝජනයන් තව දුරටත් පවර්ධනය කිරීමට ෙදපාර්ශ්වය 
එකඟ වූහ."  

This became a G-G Agreement. එය ආණ්ඩු ෙදකක් අතර 
තිෙබන ගිවිසුමක් වුණා. ෙමොකක්ද ඒ ගිවිසුම? සමුදීය 
සහෙයෝගිතාව වැඩිදියුණු කිරීමටත්, ෙකොළඹ වරාය නගර 
ව්යාපෘතිය ඉදි කිරීෙම් කටයුතු අඛණ්ඩව කරෙගන යෑමටත් 
ෙදපාර්ශ්වෙය්ම එකඟත්වය පළ විය. 

වරාය නගරය ඉදිකිරීමට ආණ්ඩු ෙදක අතර ගිවිසුමක් ඇති 
වුණා. ඒ කියන්ෙන්, අෙප් වරාය අධිකාරියයි, ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
චයිනා හාබර් සමාගමයි අතෙර් ගිවිසුමක් ඇති වුණා. මාගම්පුර - 
හම්බන්ෙතොට වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙය් ෙදවැනි අදියෙර් 
ෙමෙහයුම මත ගිවිසුමට ෙදපාර්ශ්වය විසින් අත්සන් තැබුවා. 
නාවික ආරක්ෂක කටයුතුත් ෙම්කට ඇතුළු කරලා තිබුණා. 
ෙම්ෙගොල්ලන් අලුත් ගිවිසුමකට ගියා. ඒක තමයි, මාගම්පුර - 
හම්බන්ෙතොට වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙය් ෙදවැනි අදියර. රජයන් 
ෙදක තීරණය කරලා, මාගම්පුර/හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිකිරීම 
රජයන් ෙදක අතර තිෙබන ගිවිසුමක් හැටියට අර ගත්තා. එතැනින් 
කිව්වා, "අපි සමාගම් ෙදකක් නම් කරනවා"ය කියලා. අපි අෙප් 
සමාගම නම් කළා, ඒෙගොල්ලන් සමාගම් ෙදකක් නම් කළා. 
සාමාන්යෙයන් ෙම්ක ෙජ්ම්ස් පීරිස් මාවෙතන් ෙගොඩනැඟිලි හදන්න 
ඉඩම් දුන්නු එක වාෙග් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩු ෙදකක් අතර තිෙබන 
ගිවිසුමක් තමයි ඒ යටෙත් අරගත්ෙත්. ෙම් SOT ගිවිසුෙමන් 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? “SLPA agrees that it shall enter into a SOT 
Agreement with the Project Company, thereby granting the 
Project Company the right to operate the said container 
terminal”. ඒෙගොල්ලන් සම්පූර්ණ අයිතිය ලබා දුන්නා විතරක් 
ෙනොෙවයි,  ඒ පාග්ධනය ගන්නෙකොට අපට  සියයට 35.2ක් 
ලැබුණා, ඒෙගොල්ලන් සියයට 64.94ක් ගත්තා. ඒෙගොල්ලන් 
මිලියන 2.76ක - ලක්ෂ 27ක - ෙපොලියත් පාග්ධනයට ඇතුළු කර 
දුන්නා. ෙහොඳට විකුණුවා ෙන්ද, රට? [බාධා කිරීම්] ආ! [බාධා 
කිරීම්] ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] තවත් ෙකොන්ෙද්සියක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, 8A1. Competing infrastructure -තරගකාරි 
යටිතල පහසුකම් එකක් වත් කියා කරන්ෙන් නැහැ කියා අපි 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. "The development of any competing 
infrastructure shall not be undertaken before the container 
terminal operated under the SOT Agreement achieves an 
annual throughput of 1.5 million TEUs or until the end of the 
eighth year of commencement of operations of the container 
terminal under the SOT Agreement”. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ණය ෙගවන්ෙන් අපයි. අප එය දියුණු කරන්ෙන් නැහැ. අපි එය 
දියුණු ෙනොකර අෙප් සීමාසහිත අයිතිෙයන් ණය ෙගවනවා. ඒ 
අයට අවුරුදු 8ක් ෙදනවා, "ඕනෑ එකක් කරන්න" කියා. ඉතින්, එය 
රට විකිණීමක් ෙනොෙව් නම් ෙවනත් ෙමොකක්ද? උකස් තියලා, 
විකුණලා කෑලි ටික- [බාධා කිරීම්] ෙහොඳ ෙවලාවට- [බාධා කිරීම්] 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති ෙවලා පසුව අෙගෝස්තු 
මාසෙය්දී අප ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කළාට පසුව මමත් චීනයට 
ගියා. ඊට ඉස්සර ෙවලා ජනාධිපතිතුමා චීනයට ගියා.  

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
ආණ්ඩුව ගන්න ෙකොට ඕවා දැනෙගන සිටිෙය් නැද්ද, ඔබතුමා?  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අහගන්න. [බාධා කිරීම්] චීනයට ගියාට පසුව අපි කිව්වා, 

"අපට ෙමය ෙගවන්න බැහැ. අපි ලෑස්තියි ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
ෙමය අෙහෝසි කරන්න. ෙම්ක අපට අවාසි එකක්" කියා. ඒ ගැන 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ඇතුළු සියලු ෙදනාම කථා 
කළාට පසුව චීන ආණ්ඩුව කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "අපි දන්නවා, 
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන අමාරුව" කියලායි කිව්ෙව්. දැන් තමයි 
අමාරුව කියා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] දැන් තමයි අමාරුව කියා 
තිෙබන්ෙන්. වාරිකය ෙගව්ෙව් නැත්නම් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
එෙහම ෙගව්ෙව් නැත්නම්, වාරිකයක්වත් ෙගවාගන්න  බැරි අපට 
සම්පූර්ණ ගණන ෙගවන්න සිදු ෙවනවා.  

ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, "අපි හවුල් ව්යාපාරයකට භාර ෙදන්නම්. 
හවුල් ව්යාපාරයකට ෙම්ක බදු ෙදන්න පුළුවන්. අෙළවි කරන්න 
එපා. ඔය ෙගොල්ලන් බදු ෙදන්න. ඔය ෙගොල්ලන් කැමැති ගණනක් 
ෙමතැනින් හම්බ ෙවනවා නම් ගන්න. අෙප් ගණන හරි නැත්නම් 
ෙවනත් රටකින් හරි, ෙවනත් සමාගමකින් හරි ඒ ගණන අර 
ගන්න" කියලා. දැන් කියනවා, "ෙකොෙහේද යන සමාගම්" කියලා. 
SOT agreement එකට චීන පාර්ශ්වය දාලා තිෙබනවා, සමාගම් 
ෙදකක්. ඒ, චයිනා හාබර් සමාගමයි; චයිනා මර්චන්ට් සමාගමයි. 
ෙකොෙහේද යන සමාගම් ෙදකක් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ෙහොයා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා මට කියන්න ෙකෝ. මට 
කියනවා, "ෙකොෙහේද යන එකක් පාෙරන් අරෙගන දැම්මා" කියලා. 
අෙප් පාර්ශ්වෙයන් අපි නම් කළා, වරාය අධිකාරිය. මම ඇහුවා, ඒ 
ෙගොල්ලන් කවුද නම් කරන්ෙන් කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් කිව්වා, 
"ෙමතැන සමාගම් ෙදකක් තිෙබනවා. චයිනා හාබර් සමාගමයි, 
චයිනා මර්චන්ට් සමාගමයි. ඒ නිසා ඔය ෙගොල්ලන් කැමති නම් 
ෙම් ෙදෙකන් වැඩි ගණන ෙදන එකත් එක්ක හවුල් ව්යාපාරයකට 
යන්න. ගණන හරි නැත්නම් ගනුෙදනුව  කරන්න එපා." කියලා.  

අපට කිව්ෙව්, ෙම් වරාය හැදුවාට පස්ෙසේ ෙමතැනට ෙතල් 
ගහන්න හැම නැවක්ම එනවා කියලායි. ඒක හරියට 
ඇෙලක්සැන්ඩා පාෙර් තිෙබන petrol shed එක වාෙග්. නමුත්, 
එක නැවක්වත් ආෙව් නැහැ. අන්තිමට ෙම් වාහන ෙගෙනන නැව් 
ටික ෙමහාට දැම්මා. අපි බදු ෙදන එක ගැන ඇහුවාම ඒ ෙගොල්ලන් 
කිව්වා, ෙම් ඒකාබද්ධ සමාගම ෙඩොලර් ෙකෝටි 110ක් ෙගවන්න 
ලැහැස්තියි කියලා. ෙම් ගිවිසුම යටෙත් එක්සිම් බැංකුවට අපි දැන් 
ෙගවලා තිෙබනවා, ෙඩොලර් ෙකෝටි 30ක්. එතෙකොට හරියටම 
අපට ඕනෑ ගණන එතැන තිෙබනවා. ෙම්ක දුන්නු ගමන් අෙප් ණය 
පමාණය තව ෙඩොලර් ෙකෝටි 110කින් අඩු ෙවනවා. ඒ නිසා තව 
අවුරුදු ෙදකක් ෙගවන්න තිෙබන ණය පමාණය අපට අඩු කර 
ගන්න පුළුවන්. ෙම් ෙකොෙහේද යනවා කියන සමාගම්, ඔබතුමන්ලා 
ෙතෝරා ගත්ත සමාගම්. මාත් චීනයට ගියාට පස්ෙසේ ඇති කරපු 
අලුත් ගිවිසුෙම් -ඒ පකාශෙය්- තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන්ම - 

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
ඔබතුමා ආෙව් නැත්නම් - 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්. ඔබතුමා කැමැතියි මම ආෙව් නැත්නම්. එතෙකොට බලය 

තිෙබනවා කියලා හිතන්ෙන්. ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව හා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජය අතර වන ඒකාබද්ධ පකාශය. චීනය විසින් ඉදිරිපත් 
කරන ලද සමුද හා මාර්ග මූලාරම්භනය තුළ ඉන්දියන් සාගරෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවෙළඳ කටයුතුවල මධ්යස්ථානය වශෙයන් ඈත අතීතෙය් සිට 
පැවැති රාජ්යයක් වශෙයන් ශී ලංකාව සිය සකිය සහභාගිත්වය 
ලබාදීමට -අපි තමයි ඉන්දියන් සාගරෙය් මධ්යස්ථානය වුෙණ්. ඒක 
චීනය පිළිගත්තා. පළමුවැනි එෙක් ඒවා එකක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. 
බුලත් දීලා ගිය එකක්.- එම තත්ත්වය නැවත ස්ථාපිත කිරීමට සිය 
කැපවීම ශී ලංකාව ෙමහි අවධාරණය කර සිටිෙය්ය. 21වන 
සියවෙසේ සමුදීය ෙසේද මාවත සංවර්ධනය කිරීම, යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය, තවදුරටත් යටිතල පහසුකම් ඉහළ නැංවීමට, -ඒ 
කියන්ෙන් වරාය එෙහම- අවස්ථා ෙලසින් ෙදරට විසින් එම 
අවස්ථාව ආර්ථික, සංස්කෘතික, විද්යා හා තාක්ෂණ සංවර්ධනෙය් 
පතිලාභ උදාවන බව තහවුරු කරමින්, පුද්ගල සම්බන්ධතා ආදී 
ක්ෙෂේතවල ව්යාපෘතිය ෙමන් හවුල් ව්යාපාර පවර්ධනය කිරීම 
පිණිස, -අපට ඕනෑ විධියට. අර SOT ගිවිසුම ගැහුවා වාෙග් 
ෙනොෙවයි- අපට ඕනෑ විධියට හවුල් ව්යාපාරය සකස් කරන්න 
කියලා දැමුවා. සාමාන්ය ආකාරෙය් ෛදවයක් හිමි පජාවක් 
ෙගොඩනැඟීම සඳහා ජනතාව ෙවත පතිලාභද අත්වන පරිදි චීන-ශී 
ලංකා  නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරනවා 
කියලා දැමුවා. දැන් අපි ෙමය කර ෙගන යන්ෙන් ආණ්ඩු ෙදක 
අතර ඇති කරන ලද අලුත් ගිවිසුම යටෙත්යි. මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා විසිනුයි ෙමය ආරම්භ කෙළේ. මාත්, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත් චීනයට ගියාට පස්ෙසේ ඇති 
කරපු අලුත් ගිවිසුම යටෙත්යි දැන් අපි ෙම් කටයුත්ත කර ෙගන 
යන්ෙන්. 

 කාල සීමාව පිළිබඳව දැන් අපි ඇහුවාම ඒ අය  කියලා 
තිෙබනවා, අවුරුදු 99ක් කියලා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි තවත් 
කථා කර ෙගන යනවා. අවුරුදු 99 පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන් 
කියන්න කැමැතියි. ඇයි එෙහම වුෙණ්? ෙම් අය කිව්වා, "දැන් 
ඔයෙගොල්ලන් වරාය නගරය සින්නක්කර දුන්නා, අවුරුදු 99කට 
දුන්නා" කියලා. ඔක්ෙකෝම බැංකු දැන් ඉල්ලන්ෙන් අවුරුදු 
99කටයි. මම 'සින්නක්කර' කියන ෙකොටස ඉවත් කළා. ෙමොකද, ඒ 
අනුව කටයුතු කළා නම්, ජාත්යන්තර සමුද නීතිය යටෙත් ෙම්ක 
රෙට් ෙකොටසක්වත් ෙනොෙවයි. එතෙකොට මුහුදු තීරයට සම්බන්ධ 
ආර්ථික කලාපය - Exclusive Economic Zone එක -  අයිති 
වන්ෙන් අපට ෙනොෙවයි. චයිනා හාබර් එකටයි අයිති වන්ෙන්. 
ඒකයි මම ෙම්ක ෙකොළඹ දිස්තික්කය යටෙත් ගත්ෙත්. ෙහොඳට 
විකිණුවා ෙන්ද? විකිණූ එක අහන්න ඕනෑ, විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමාෙගන්. රක්ෂණ සංස්ථාව විකිණූ එකයි, ඇපෙලෝ 
ෙරෝහල විකිණූ එකයි කළාද කියලා එතුමාෙගන් අහන්න ඕනෑ. 
ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා අවසන් වුණාම ගිවිසුම් සියල්ලම ෙම් 
සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා අපි ෙපොෙරොන්දු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට, නඩුවක් ගැන කියලා තිෙබනවා. නඩුව දමා තිෙබන 
පාර්ශ්වකරු කව්ද කියලා කිව්ෙව් නැහැ කියනවා. ඒ පුද්ගලයා 
2012-2014 වකවානුෙව් ෙම් හැම එකකටම එකඟ වූ කැබිනට් 
ඇමතිවරෙයක් කියලා කියනවා. උසාවියට කරුණු ෙනොකියා 
උසාවියට අපහාස කළා කියලා තමයි දැන් එතුමාට දඬුවම් කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙවන එකක් ෙනොෙවයි. උසාවියට එනවා නම්, 
ඔක්ෙකෝම කරුණු කියන්න ඕනෑ. තමන් ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන 
රජයන් ෙදකක් අතර අත්සන් කළ ගිවිසුමක් හැටියට ෙම්ක දීලා 
දැන් ඇවිල්ලා කියනවා, "මම ෙමොකුත් දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක 
විකිණුවා" කියලා. 

ඉතින්, ඒකට ෙන් උසාවියට අපහාස කරනවා කියන්ෙන්. 
උසාවියට ඒ කරුණු කිව්ෙව් නැහැ.  එන්න  උසාවියට. එතෙකොට 
අපි ඒ ගැන අහන්නම් ෙකෝ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අය හිෙර්ට 
යන්නම කැමැති වැඩ කටයුතු තමයි කර ගන්ෙන්. මම දන්ෙන් 

නැහැ  ඒ ෙමොකටද කියලා. නමුත් මෙග් යාළුවා නිසා හිෙර්ට 
යවන්න කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. සමහර විට උසාවිෙයන් දඩ 
ගහයි, කරපු වැඩ නිසා. ඔෙහොම ෙකොෙළේ වහෙගන ගිහිල්ලා  
පත්තරවලට ඒවා ෙම්වා කියනවා. ඔය පත්තරවල තමයි තිබුෙණ් 
වරාය නගරයට සින්නක්කර ඔප්පු දුන්නාම, ඒක ෙහොඳ එකක් 
කියලා. දැන් ෙලොකුවට ගැහුවාට ඒක වැරදියි කියලා ෙකොයි 
මාධ්යෙය්ද කිව්ෙව්?  මම සියලු මාධ්යත් ෙගනැල්ලා අහන්නම් 
ෙකෝ  ''රිවිර'' ෙකොෙහන්ද ආෙව් අරක ආෙව් ෙකොෙහන්ද, ෙම්ක 
ආෙව් ෙකොෙහන්ද කියලා. ෙම් රට විකිණුවා. අඩු ගණෙන් අපි දැන් 
බලන්ෙන් ෙම්වා විකුණන්ෙන් නැතිව බද්දට දීලා ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් ණය අඩු කරන්න; VAT අඩු කරන්න. ඒකට 
විරුද්ධද?  විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට කියන්න පුළුවන් 
COPE එෙක් ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා.  

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් මුළු පශ්නයටම පදනම වුෙණ් 

ගරු අගමැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු 
විසින් ෙම් රටට ලබා දීපු ෙතොරතුරු. ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒ ගිවිසුම. 
එතුමා කිව්වා, ෙමවැනි ගිවිසුමක් කැබිනට් මණ්ඩලය  අනුමත 
කරලා නැහැයි කියලා. ෙමවැනි ගිවිසුමක් අනුමත කළ බව ගරු 
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා පැවැසුෙව්  ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් 
වගකීෙමන්.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් මට විනාඩි 17ක උත්තරයක්  
දුන්නා. 

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙහොඳ නැද්ද? 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙහොඳයි.  හැබැයි, ඒ උත්තර දුන්ෙන් මෙග් පශ්නයට 

ෙනොෙවයි. මෙග් පශ්නය වුෙණ්,-[බාධා කිරීම්] අෙන්! 
කරුණාකරලා  ශීලාචාරව හැසිෙරන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා, අගමැතිතුමාෙගන් 
පශ්න අහන්න සභාවට දීපු අවස්ථාව ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. 
1948න් පසු සහ මීට පසුවත් ෙම් රෙට් කිසිම අගමැතිවරෙයකුට ඒ 
ෙගෞරවය ගන්න බැහැ. ඒකට අවැසි ෙගෞරවය අපි ෙදනවා. ඒ ගැන 
කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ ෙගෞරවය 
ඔබට උරුම ෙවන්ෙන් ෙම් ගරු මන්තීවරුන් මතු කරන පශ්නවලට 
යථාර්ථවාදීව සැබෑ උත්තරයක් දුන්ෙනොත් පමණයි. නමුත් ගරු 
කථානායකතුමනි,  මෙග් පශ්නයට ෙනොෙවයි එතුමා උත්තර 
දුන්ෙන්. ඒක පැහැදිලියි. ෙම් සභාෙව් ඉඳෙගන ඇහුම්කන් දුන් 
කාට වුණත් ඒක පැහැදිලියි. මම ෙපෞද්ගලික කාරණාවක් 
ෙනොෙවයි කියන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, “ෙම් ෙතොරතුරු සභාගත කරන්ෙන්ද?” 
කියන පශ්නයයි මා මතු කෙළේ. ගරු අගමැතිතුමා වරාය නගරය 
පිළිබඳව කිව්වා. වරාය නගරය ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා 
ඇති ෙවන ෙවලාෙව් එවකට නීතිපති පාලිත පනාන්දු මැතිතුමා 
ඉතා පැහැදිලි ෛනතික මඟ ෙපන්වීමක් කළා, ෙම් ගිවිසුම අත්සන් 
කරන්ෙන් නම් වරාය අධිකාරිය පනත සංෙශෝධනය කළ යුතුයි, ඒ 
වාෙග්ම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පථම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කළ යුතුයි කියලා. ඒ මඟ ෙපන්වීම ෙමතැනටත් වලංගුයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් ගිවිසුම ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද කියන මෙග් 
පශ්නය මතු වුෙණ් ඒ නිසායි. ෙකෙසේ ෙවතත් ඔබතුමා ඒකට 
උත්තර දුන්ෙන් නැහැ.   

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු අතුරු පශ්නය - 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට ගරු අගමැතිතුමා උත්තර ෙදයි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නයත් අහන්න ෙකෝ.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මෙග් පළමු අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු අගමැතිතුමා ණය පිළිබඳ දිගින් දිගටම පකාශයක් කළා. 
ගරු කථානායකතුමනි, හම්බන්ෙතොට මාගම්පුර වරාය ෙවනුෙවන් 
අරෙගන තිෙබන මුළු ණය පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
1,332.8යි. 
 

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) 
කීයද? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 1,332.8යි.   

2007 වසෙර් එයින් මිලියන 306.7ක් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
මුළු මුදලට සාමාන්ය ෙපොලී අනුපාතය ආසන්න වශෙයන් සියයට 
3.1යි. මුළු මුදල සහ ෙපොලිය එකතු වුණාම අප ෙගවිය යුතු මුදල - 
ෙපොලිය සියයට 3.1යි කියා උපකල්පනය කෙළොත්- ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 1,761.25යි. ෙම් මිලියන 1,761.25න් ෙම් වන විට 
මිලියන 498ක් ෙගවා නිම කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ණය මුදල සහ 
ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවීමට ඉතිරි වී තිෙබන මුදල ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 1.262යි.  ෙම් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.2 
අවුරුදු විස්ෙසන් ෙබදුෙවොත්, වසරකට ෙගවන්න වන මුදල 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 70කට අඩුයි. ෙම්ක සරල ගණිතය. 
ෙම් ෙපොලියත් එක්කයි, ගරු කථානායකතුමනි; ෙපොලිය සහ මුළු 
මුදෙල් එකතුව. ෙපොලිය සියයට 3.1යි. එතෙකොට වාර්ෂිකව 
ෙගවන්න වන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 70කට අඩු 
මුදලක්. 2015 වර්ෂෙය් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙමෙහයුම්වලින් 
ලැබුණු ආදායම රුපියල් බිලියන 1.2යි. එම නිසා ෙකොළඹ වරාය 
ඉතාම කාර්යක්ෂමව ෙමෙහය වන වරාය අධිකාරියට එම 
ෙමෙහයුම දීලා ෙම් ගිවිසුම කියාත්මක වන්ෙන් නම්, රාජ්ය 
වත්කම් ෙවනුෙවන් මීට වඩා ගරුත්වයක්, ඉතිරියක් ලබාදිය 
ෙනොහැකිද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා මෙගන් ඇහුෙව්, "හම්බන්ෙතොට 

වරාය චීන සමාගමකට අෙළවි කිරීම සඳහා මූලික ෙකටුම්පත් 
සකස් කර තිෙබනවාද?" කියායි. එෙහම එකක් කර නැහැ කියා 
මම මුලින්ම කිව්වා. මම ෙම් ගරු සභාවට ෙහළි කෙළේ - [බාධා 
කිරීමක්] ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, මට පිළිතුරු 
ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න ෙකෝ. ඔබතුමා කියන හැම ෙදයක්ම මම 
අහෙගන හිටියා ෙන්.  

මම ෙම් ගරු සභාවට කියන්ෙන් ෙම්කයි. අප යන්ෙන් හවුල් 
ව්යාපාරයක් ඇති කරන්නයි. සියයට 40ක් අපට. ඒ සියයට 40 
ගන්ෙනත් අපට අවුරුදු දහයක් එක්ක. පුළුවන් නම් ෙම් අයෙග් 
පමාණයට වඩා ඒක තව වැඩි කරගන්නවා. ෙම්ක සියයට 35යි 
දීලා තිබුෙණ්. ඒ අනුව ඇති කර ගන්නා හවුල් ව්යාපාරයට බදු 
ෙදන එක ගැන කියන්නම්. ඒ පිළිබඳ පළමුවැනි ගිවිසුම අත්සන් 
කර තිබුණා.  

ඊළඟ ට, සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කිව්ෙව් ඉතිරි කටයුතු 
ගැන සාකච්ඡා කරන්න දැන් අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා කියායි. 
ඒවා තමයි දැන් සාකච්ඡා කරෙගන යන්ෙන්.  

අපට ෙම් මුදල ලැබුණාම අවුරුදු 20ක් ඕෙන් නැහැ, අපි ෙම්ක 
ෙගවලා ඉවර කරනවා. එතෙකොට අපිට ෙගවන්න තිෙබන මිල, 
ෙගවන්න තිෙබන ණය තව ෙකෝටි 110කින් අඩු ෙවනවා. ෙමතුමා 
කථා කරන්ෙන්  අපට ෙගවන්න තිෙබන එකම ණය ෙම්ක විතරයි 
වාෙග්. අපට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටි 3,600ක් ෙගවන්නට 
තිෙබනවා. ෙමතුමා බබා වාෙග් කථා කරනවා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් ෙකෝටි 7යි කියලා. ෙම්වා අපට ෙගවන්න බැහැ.  එන 
අවුරුද්ෙද්යි, ඊළඟ අවුරුද්ෙද්යි ෙකෝටි 360 ගණෙන් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. උපරිමය එනවා 2026 වර්ෂය ෙවනකම්. අන්තිම 
වාරිකය ෙගවන්ෙන් 2038 වර්ෂෙය්. ෙම් නිසා අඩුම තරමින් ඒක 
2038 ෙනොෙවයි 2036 ෙවනවා. ඕක ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් මම 
ෙමොනවා කරන්නද?  

ෙම් විධියට කථා කළාට කවුද ෙම් ණය ගත්ෙත්? අපි 
 ෙනොෙවයි; චන්දිකා කුමාරතුංග ෙනොෙවයි. ෙම් 2005න් පසුව 
ගත්ත විෙද්ශ ණය. ෙම් විෙද්ශ ණය ඔක්ෙකොම 2005න් පසුව 
ගත්ත ඒවා. මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ කාෙල් නීතිපති කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද කියලා. නමුත් අපට දැනගන්නට ලැබුෙණ්,  රජය 
ෙවනුෙවන්  ෙම් වරාය නගරය සම්බන්ධ ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න 
තිබුෙණ් වරාය අධිකාරිය ෙනොෙවයි,  නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය කියලා. ඒක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වැඩ 
කටයුත්තක්. ෙම් ගරු සභාෙව් ෙවනම ෙකොමිටියක් පත් කරන්නට 
ඕනෑ, ඇයි ෙම්ක වරාය අධිකරියට දුන්ෙන් කියලා ෙසොයන්නට. 
ඒකත් තව ෙහොඳ කථාවක්. නමුත් අපි ඒක ෙවනස් කරලා නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියට දුන්නා; නීති උපෙද්ශය වුෙණ් ඒක. එදා 
අපිට ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කිව්ෙව් ෙවනත් කථාවක්. ෙම්ක 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් කටයුත්තක්. මම කැමැතියි 
ෙමතුමා අහන පශ්නවලට. ෙමොකද, පශ්න අහන්න අහන්න තවත් 
කුණු එළියට එනවා.  

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

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම මම අමාත්යාංශ සහ 

ආයතන හරහා අපට ලැබී තිෙබන, සමාජගත ෙවලා තිෙබන ෙම් 
ගිවිසුම, ඒ සම්බන්ධෙයන් නීතිපතිතුමා ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කළ 
නිර්ෙද්ශ සහ ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ 
සභාගත* කරනවා, අනාගත අවස්ථාවන් ෙවනුෙවන්. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
ෙම් ෙයෝජිත ගිවිසුම පකාරව වරාය අධිකාරිය සතු ඉඩම්වලින් 
ෙහක්ෙටයාර් 500ක්, - ෙහක්ෙටයාර් 2,000කට ආසන්න 
පමාණයක් අතුෙරන් 500ක් පමණයි සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්-  
99 අවුරුදු බද්දකට අදාළ සමාගමට ලබා ෙදන්නට යනවා. එයින් 
වාර්ෂිකව අෙප්ක්ෂා කරන බදු මුදල රුපියල් මිලියන 494ක් බවයි 
අපට දැනගන්නට තිෙබන්ෙන්. මම වැරදි නම් ගරු අගමැතිතුමාට 
ඒක නිවැරදි කරන්නට පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2013දී ෙම් වරාය භූමිෙයන් 
ෙහක්ෙටයාර් 4ක් ලාෆ් ගෑස් සමාගමට දුන්නා, -ඔවුන් දැන් ඒක 
පෙයෝජනයට අරෙගන තිෙබනවා- ෙහක්ෙටයාරයක් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 50,000 බැගින්. ෙහක්ෙටයාරයක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
50,000 බැගින් ෙහක්ෙටයාර් 4ක් ලාෆ් ගෑස් සමාගමට ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒක ශී ලාංකීය සමාගමක්. 

ෙහක්ෙටයාර් 500ක්, 2013 තක්ෙසේරුව වූ ෙහක්ෙටයාරයකට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 50,000 බැගින් වූ මුදල ෙහක්ෙටයාර් 500කට 
ආෙද්ශ කෙළොත් ලැෙබන මුදල ෙහක්ෙටයාර් 500 වැඩි කිරීම 
ෙඩොලර් 50,000, ඒ කියන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 25ක්. 
ෙඩොලරයක වටිනාකම රුපියල් 150යි කියලා උපකල්පනය 
කෙළොත්  ඒක අධික මුදලක්.  ඒක වාර්ෂිකව ලැබිය යුතු මුදලක්. 
නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජිත කමය යටෙත් 
වාර්ෂිකව ෙහක්ෙටයාර් 500 ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 494ක 
මුදලක් ලැෙබන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, please ask your question.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමා කථාවක් කරනවා ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, කථාවක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න ෙකෝ.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම ගරු අගමැතිතුමාෙගන් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලන්ෙන්,  

2013 තක්ෙසේරුව මත ෙම් ලාෆ් ගෑස් සමාගමට දුන්න- 

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

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි “PPP කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා 

ෙනොෙත්ෙරන ෙගෝතිකෙයෝ ෙනොෙවයි. අලුත් ආර්ථික සංකල්ප 
අපට ෙත්ෙරනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම්කත් එක්ක පශ්න හතරක් ඇහුවා.  දැන් අතුරු පශ්න 

ඉවරයි. මම ෙම්කටත් පිළිතුරු ෙදන්නම්. කාලය ගැන තවම 
සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. මම හිතන විධියට කාල සීමාව 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන අද හැන්දෑෙවත් 
සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා. එදා දියුණු කරලා තිබුෙණ් අක්කර 20ක - 
30ක විතර පමාණයක්. ඒකත් ළඟ තිෙබන එකක්. At that time, 
there was only a very small amount.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
It was 1.2 acres.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමා දන්නවා ඇති, එතැන ෙහක්ෙටයාර් 500ක් බලලාවත් 

තිබුෙණ් නැහැ. අපි කිව්ෙව් සමස්තයක් හැටියට ෙදන්න කියලායි. 
මම එක පශ්නයක් අහනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් වාෙග් ෙයෝජනා 38ක් තිබුණා. 

එකක්වත් පාවිච්චි කෙළේ නැහැ. ෙම්ක විතරයි පාවිච්චි කෙළේ. 
ෙඩොලර් 50,000 බැගින් ෙදන්න පුළුවන්කම තිබුණා නම්, දුන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ ළඟ තිෙබන අක්කර ෙදකක්. ගරු කථානායකතුමනි, අපි 

අක්කර ෙදකක්-තුනක් ගන්නවා නම් ෙම් පමාණයයි. අපි කිව්වා,  
සම්පූර්ණ පමාණයට රජෙය් පධාන තක්ෙසේරුකරුට තක්ෙසේරුව 
ෙදන්න කියලා. ඒ ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා නම් 
තක්ෙසේරුකරුෙගන් අහන්න පුළුවන්. ෙම්ක ෙදන්ෙන් විශාල 
පමාණයකටයි. ෙම්ක විකුණන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම්කත් බදු 
ෙදන්ෙන් හවුල් සමාගමකටයි. ලාෆ් ගෑස් සමාගමවත්,  කවුරුවත් 
ෙමච්චර  ඉල්ලුෙව් නැහැ.  ෙමොකද, ෙමතැන container  terminal   
එකක් නිසා containers  දමන්න විතරක් අක්කර 50ක් 100ක් ඕනෑ 
ෙවනවා. අපි එය Shenzhenවලදීත් දැක්කා. මම හිතන විධියට 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා Shenzhenවලට ගියාමත් ෙපන්වා තිබුණා.   
එහි container terminals කියන්ෙන් අක්කර 100ක්, 200ක් විතර 
තිෙබන ඒවා.  මුළු පෙද්ශෙයන්ම එන ඒවා ගන්නවා. 

ඊළඟට, ෙතල් පිරිපහදුවකට වුවමනායි; LNG විදුලි 
බලාගාරයකට වුවමනායි; වාෙන් කර්මාන්තශාලාවකට වුවමනායි; 
නැව් තටාකාංගණයකට වුවමනායි; සිෙමන්ති කර්මාන්තශාලා 
ෙදකකට වුවමනායි. Container terminal එකත් වුවමනායි. ෙම් 
සියල්ලටම ඕනෑ කරන භූමි පමාණයයි. තමන්ෙග් වත්ෙත් තිෙබන 
පර්චස් 20ක් විකුණලා  ගන්න මිලයි, අක්කර 50ක් විකුණුවාම 
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අක්කරයකට ලැෙබන මිලයි ෙමොකක්ද කියලා ෙම් ගරු සභාවට 
මම අලුතින් කියන්න වුවමනා නැහැ. ඔබතුමන්ලාට ඒක 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. කවුරු හරි දුන්න ෙකොළයක් බලාෙගන නිකම් 
අහනවා. කවුරු හරි විද්වෙතක් දුන්න - [බාධා කිරීමක්]  -  
ෙමතැනට දුන්න එක හරි. පර්චස් 20ක් විකුණන මුදලට, අක්කර 
50ක්  විකුණන්න බැහැ. ඒක දන්ෙන් නැති ෙකෙනක් එක්ක අපි  
තවත් ෙමොනවා ගැනද වාද කරන්ෙන් කියලායි මම අහන්ෙන්.   

මූලික පශ්නයට අදාළ නම් විතරක් ඊළඟ අතුරු පශ්නය 
අහන්න.  නැත්නම්, අලුතින් ෙදයක් ගැන අහන්න  එපා. ඕනෑ නම්  
පැයක් වුණත් කථා කරන්න මා ළග විස්තර තිෙබනවා. මම විස්තර 
සියල්ල ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහන පශ්නයට තුන්-හතර වතාවක් 

පිළිතුර ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කරුණට අදාළව ඔබතුමාට 
යම් පැහැදිලි කර ගැනීමක් තිෙබනවා නම් අවසාන වශෙයන් අපි 
ඒක ගනිමු. අපට තිෙබන ෙව්ලාව සීමිත බව මතක තබාගන්න.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අගමැතිතුමාට ෙක්න්ති ගිහිල්ලා ෙන්. මම ෙගෞරව 

සම්පන්නවයි එතුමාෙගන් පශ්න අහන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙමතැන 
අලුත් ගිවිසුම දැන් එළිදැක්ෙවලා තිෙබනවා. ධනාත්මක ෙදයක් 
විධියට කියනවා, ෙම් ෙකොටස්වලින් සියයට 80ක් චීන සමාගමකට 
දුන්නාට අවුරුදු 10ක කාලයක් ඇතුළත තවත් සියයට 20ක් ශී 
ලාංකිකෙයකුට ෙදන්න ඔවුන් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා කියලා. 
හැබැයි, එහි ෙකොන්ෙද්සියක් තිෙබනවා, එෙසේ ෙදන්ෙන් 
ජාත්යන්තර තක්ෙසේරුවකට පසුවයි කියලා. ගරු අගමැතිතුමනි, 
දැන් ෙම් වරාෙය්  සියයට 80ක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
1.1කට ෙදන්ෙන් ජාත්යන්තර තක්ෙසේරුවක් නැතිවයි. එෙහම ෙදන 
ෙකොට ඒ ජාත්යන්තර තක්ෙසේරුව එතැනට අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, නැවත අවුරුදු 10ක් ඇතුළත ශී ලාංකිකෙයකුට සියයට 
20ක් දීෙම්දී ජාත්යන්තර තක්ෙසේරුවක් යටෙත් ෙදනවාය කියන 
කාරණය අතර විශාල විඝටනයක් තිෙබනවා.  ගරු අගමැතිතුමනි, 
ඒ නිසා ෙම් ගිවිසුමට අදාළ ෙතොරතුරු සභාගත කරන්ෙන් නම්, 
සභාව දැනුවත් කරන්ෙන් නම්, ඒ සියලු කාරණා පිළිබඳව,- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි කිව්ෙව් ෙම් ඔක්ෙකෝම ගිවිසුම් ටික 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා එකඟ වුණාට පස්ෙසේ,  එතෙකොට 
සම්පූර්ණෙයන් වාද කරන්න. තවම එකඟතාව ආෙව් නැහැ. දැන් 
ෙම් අපි කථා කරන ගමන් අහන්ෙන්. ෙම් වරාය අද තක්ෙසේරුවක් 
කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම්ක අලාභ ලබන වරායක්. ඇයි, ෙම් 
අලාභය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙකොළඹට වාහන ෙගෙනන නැව් 
ඔක්ෙකෝම ෙමතැනට ෙගනැල්ලා නවත්වනවා. ඒ ටික අයින් 
කරලා ෙකොළඹට එවනවා නම්, ඕක වැඩි ෙවනවා. අපට දැන් 
තිෙබන මිලට ගන්න පුළුවන් ඊළඟ මාස හෙය්දී. අපි ඒක සීමා 
කරලා නැහැ. වරාය අධිකාරියට ෙහෝ ඕනෑම එක්ෙකෙනක්ට 
ගන්න පුළුවන්. කාට හරි පිට රට සල්ලි තිෙබනවා නම්, සියයට 5 
ගණෙන් අරගන්න පුළුවන්. අපට පශ්නයක් නැහැ.  අවුරුදු 10කින් 
ලාභ ලබනවා නම් ෙම්ෙක් වටිනාකම වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. අලාභ 
ලබනවා නම්, වටිනාකම අඩු ෙවන්න ඕනෑ. ඒක අල්ලලා තමයි 
අපි ගත්ෙත්. ලාභය සහ අලාභය දිහා බලලා,  ලාභ ලබලා 
තිෙබනවා නම් සියයට 20ක් ෙකොෙහොමත් අපට එනවා.  

තව එක කාරණයක් ගැන කියලා මම අවසන් කරන්නම්. 
2014 ගිවිසුම යට ෙත් ඒ ෙගොල්ලන් බාර ගත්තා මුහුෙද් 
ආරක්ෂාවත් එතැනට ෙදන්න. අපි දැන් මුහුෙද් ආරක්ෂාව අපට 
අරෙගන ඇතුළු ෙවන තැන ෙදපැත්ෙත්ම නාවික හමුදාව දාලා 
තිෙබන්ෙන්. 

ඉතින් ඊට වඩා ෙදයක් නැහැ. නීතිය හා සාමය කියාත්මක 
කරන්ෙන් ෙපොලීසිෙයන්. ෙර්ගුව එතැන වැඩ කරනවා.  ඒ යටෙත්  
කියා කරනවා, Southern Port එක, JCT එක වාෙග් ඒවා. "රිවිර" 
ෙගනැල්ලා, අරක ෙගනැල්ලා, ෙම්ක ෙගනැල්ලා, - මට ඒවායින් 
වැඩක් නැහැ ෙන්. ඔය ෙගොල්ලන් ඔක්ෙකෝම ගැන මට කියන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! At this moment, I wish to announce 

that this House cordially welcomes the Delegation from 
the German Bundestag, Thuringia Parliament and the 
academic staff and participants of the Konrad Adenauer 
Foundation Training Programme, now present at the 
Speaker’s Gallery.    

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පිළිබඳව ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 

ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ බව ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා. ඒ ගැන සඳහන් කරමින් 
අගමැතිතුමා කිව්වා, ඒක උසාවියට අපහාස කිරීමක් හැටියට 
සලකලා එතුමා මාව හිෙර් යවනවාය කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන විවාදයක් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ,  ඔබතුමා එය  

ඉදිරිපත් කළ බව සඳහන් කළා.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙමතුමා කියපු ෙද් මම කියන්ෙන්. ෙමතුමා කිව්වා, උසාවියට 

අපහාස කිරීම සම්බන්ධෙයන් මාව හිෙර් යවනවාය, මිතෙයක් 
නිසා දඩ ගහනවාය කියලා. ෙම් වාෙග් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා හිෙර් යවන කථාවක් කිව්ෙව් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම කිව්ෙව්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට හිෙර්ට 

යන්න කැමැත්තක් තිෙබනවා, ඒත් මෙග් මිතයා හිෙර්ට යවන්ෙන් 
නැහැ කියලායි. එතුමාට සිදු ෙවනවා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා 
බුලත් දීලා සමාව ඉල්ලන්න, මම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙබොරු 
කිව්වා කියලා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, please. - 

[Interruption.] Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, please 
ask the Question. - [Interruption.] ෙම් අවස්ථාෙව් දී විෙද්ශ 
නිෙයෝජිතයින් පැමිණ සිටිනවා.  

ඊළඟට, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය. - 
[Interruption.] Order, please! You can ask the Question, Hon. 
Member. 

  
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைகயி ள்ள 

மாற் வ ள்ேளாாின் உாிைமகைளப் பா காப்பதற்கும் 
வழங்குவதற்குமான உடன்ப க்ைககள் ைகச்சாத்திடப்பட் ம் 
சட்டங்கள் நிைறேவற்றப்பட் ம் அைவ சாியான வைகயில் 
நைட ைறயில் இல்ைல. குறிப்பாக, அரச கட் டங்களிேல 
அ கு வசதிகள் ெசய் ெகா க்கப்படாைம, ெபா ப் 
ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகளில் வசதிகள் ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கப்படாைம, இவர்க க்கான 3,000 பாய் 
ெகா ப்பன  அைனவ க்கும் வழங்கப்படாைம ேபான்ற பல 
குைறபா கள் காணப்ப கின்றன. இவற்ைற நிவர்த்தி 
ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப மா? எனக் ெகௗரவ 
பிரதமர் அவர்களிடம் ேகட்கின்ேறன்.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Prime Minister. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
2016 ෙපබරවාරි 08 වන දින ශී ලංකාව විසින් ආබාධ සහිත 

පුද්ගලයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ෙග් සම්මුතිය 
හා එක්වුණු අතර, එම සම්මුතිෙය් සඳහන් ආබාධිත පුද්ගලයන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් 30ක් සුරක්ෂිත කරන්න වාෙග්ම ඒ සඳහා සුදුසු 
ස්වාධීන යාන්තණයක් සකස් කිරීමට පතිපත්තිමය වශෙයන් අප 
රජය බැඳී සිටිනවා. 

ෙමම සම්මුතිය හා එක් වීෙමන් අනතුරුව 1996 අංක 28 දරන 
ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් 
පනතින් පිහිටුවන ලද ජාතික සභාව වඩාත් බලාත්මක කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් පැන නැඟුණා. ඒ අනුව, "ආබාධ සහිත තැනැත්තන් 
සඳහා වූ ජාතික සභාව" පිහිටුවීමට අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 
තීරණයක් ගනු ලැබුවා. එෙසේම, නව පනත් ෙකටුම්පතක් 
සම්පාදනය කිරීම සඳහා 2010 මාර්තු 10 වන දින අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් තීරණයක් ගනු ලැබුවා.  

දැනට ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරි කටයුතු සඳහා නීති ෙකටුම්පත් 
සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙයොමු කර තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම නීතිමය සංෙශෝධනවලට 
අමතරව ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වන ජාතික මහ ෙල්කම් 
කාර්යාලය මඟින් ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා ෙම් වන විට 
පහත සඳහන් ආධාර වැඩසටහන් කියාත්මක කරනු ලබනවා. 

 ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් 30,654 ෙදෙනකු සඳහා රුපියල් 
3,000ක දීමනාවක් ලබා දීම.  

 රුපියල් 25,000 බැගින් ස්වයං රැකියා ආධාර ලබා දීම.  

 රුපියල් 20,000 බැගින් ෛවද්ය ආධාර ලබා දීම.  

 රුපියල් 10,000 බැගින් අධ්යාපන ආධාර ලබා දීම. 

 රුපියල් 250,000 බැගින් නිවාස ආධාර ලබා දීම.  

 ආධාරක උපකරණ ලබා දීම.  

 වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා රුපියල් 3,000ක දීමනාවක් ලබා 
දීම.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ට අවශ්ය 
පහසුකම් සැලසීමට ගත හැකි සෑම කියාමාර්ගයක්ම ගැනීමට අප 
රජය කටයුතු කරන බව කියන්න කැමැතියි. මා කලින් සඳහන් 
කළ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට ලබා ෙදන සහන තවදුරටත් පුළුල් 
කිරීමට ඉදිරිෙය්දී හැකිෙව් යැයි මා අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, are you satisfied with the answer?  

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
Yes.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay.   ඊළඟට, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நன்றி. ஏறக்குைறய 

16ஆம் ற்றாண் ல் ள்ளிக்குளம் கிராமத்தில் கு ேயறிய 
மீனவக் கு மக்கள், காலப்ேபாக்கில் தம  வழிபாட்  நிகழ்  
க க்காக அங்கு ஒ  கிறிஸ்தவ ேதவாலயத்ைத அைமத் , 
விவசாயம், ேபாக்குவரத்  வசதிகள் ேபான்றவற்ைற 
அபிவி த்தி ெசய் , த் க்குளித்த ம் ஈ பட் , 350க்கு 
ேமற்பட்ட கு ம்பங்களாகப் பல்கிப் ெப கிச் ெசல்வச் 
சிறப் டன் வசதியாக வாழ்ந் வந்தனர்.  
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2007.09.15 அன்  எந்தவித த்த நடவ க்ைகக ம் 
இக்கிராமத்தில் இல்லாத ேவைளயில் ன்  நாட்களில் 
மீளக்கு ேயறலாம் என்ற உத்தரவாதத் டன் அந்த 
மக்கைள அக்கிராமத்ைதவிட்  ெவளிேயற்றியைதக் 
ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் அறிவாரா? 

மக்கைள ெவளிேயற்றிய கடற்பைடயினர் அவர்கள  
ர் கக் காணிகளில் பாாியெதா  கடற்பைட காைம 

அைமத் , மக்கள் வாழ்ந்த களில் தம  
கு ம்பத்தினைரக் கு யமர்த்தியி ப்பைத ம் அக்கிராமப் 
பாடசாைலையப் பைடத்தரப்பினாின் பிள்ைளகளின் 
கல்விக்காகப் பயன்ப த் வைத ம் அவர் அறிவாரா? 

இங்கு வாழ்ந்த ர் கக் கு மக்கள் 2012 ன் மாதத்தில் 
மீளக் கு யமர அ மதிக்கப்பட்ட ம் அவர்கள் மலக்கா  
எ ம் பாாிய காட் ப் பிரேதசத்திற்கு அ ப்பப்பட் , 
வசதியற்ற அவல வாழ்க்ைக வாழ்வைதப் பிரதமர் அவர்கள் 
அறிவாரா? 

ஆெமனில், கடற்பைடயினைர அங்கி ந்  அகற்றி, 
இம்மக்கள் அவர்கள  ர் கக் காணிகளில் மீளக் கு யமர 
ஆவன ெசய்வாரா?  

என்பைத ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அேதேநரத்தில், அக்கிராமம் ர் கக் கிராமம் என்பைதச் 
சில தர க டன் ெதளி ப த்த வி ம் கின்ேறன். 16ஆம் 

ற்றாண் ல் அக்கிராமத்தில் மக்கள் கு ேயறினார்கள். 
1736ஆம் ஆண்  ஒ  கிறிஸ்தவ ஆலயம் கட்டப்பட்ட .  
1928ஆம் ஆண்  அக்கிராம மக்களின் விவசாயத்திற்காக 
வியா க்குளம் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்ட . 1952ஆம் ஆண்  
தபாற்கந்ேதார் நி வப்பட்ட . 1965ஆம் ஆண்  அக்கிராமத்  
மக்க க்கு மத்திய அரசினால் ஆழ்கடல் மீன்பி  
பயிற் விக்கப்பட்ட . 1976ஆம் ஆண்  “வலம் ாி” என்ற 
சிங்களத் திைரப்படம் ள்ளிக்குளம் கிராமத்தில் எ க்கப் 
பட்ட . 1977ஆம் ஆண்  மக்க ைடய ேபாக்குவரத்திற்காக 
இர  பஸ் ேசைவ ஆரம்பிக்கப்பட்ட . அப்ேபா  மன்னார் 
மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினராக இ ந்த சூைசதாசன் 
அவர்கள் அந்தச் ேசைவைய ஆரம்பித்  ைவத்தார். 1978இல் 
ம ந்தகம் ஒன்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட .  1990இல் தல் 
இடப்ெபயர்  இடம்ெபற்ற . 2003இல் மக்கள் மீண் ம் 
கு ேயறினார்கள். 2007இல் இரண்டாம் இடப்ெபயர்  
நைடெபற்ற . இந்த ள்ளிக்குளம் கிராமத்தில் மன்னார் 
ஆய க்குச் ெசாந்தமான காணிகள், எல். .ஓ. 'ேபர்மிட்' 
காணிகள், சுவர்ண மிக் காணிகள், ஐந்  குளங்கள் உட்பட 
விவசாயக் காணிகள் ஆகியன இ க்கின்றன.    

ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, இந்த ள்ளிக்குளக் 
கிராம மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்களில் கு ேய  
வதற்குத் தங்களாலான உதவிைய வழங்குமா  ேகட்பேதா , 
இதற்குாிய பதிைல ம் வழங்குமா  தாழ்ைம டன் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

 
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 ඉස්ෙසල්ලා සඳහන් කළා වාෙග් 

ෙමම කඳවුර මත් දව්ය ජාවාරම් පාලනය කිරීමටත්, පුද්ගලයන් 
ලංකාෙවන්  පිට ෙවන එක හා ලංකාවට ඇතුළු ෙවන එක පාලනය 
කරන්නත් වුවමනා කඳවුරක්. කණ්ඩායමක්ම සිටිනවා. අපිට කුඩා 
කුඩා කඳවුරු ෙයොදවා ගන්න තිෙබනවා. ෙමෙහේ සිට 
ඕස්ෙට්ලියාවට යන අය පාලනය කිරීමට දැනටමත් අපි 
ඕස්ෙට්ලියාව එක්කත් කටයුතු කරෙගන යනවා. නැත්නම් අපට 
විශාල වූෙයන්  පශ්න ඇති වන්න ඉඩ තිෙබනවා. Human 
trafficking කියන පශ්නයටත් අපට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙපොලීසිය හා නාවික හමුදාව කියාත්මක කරෙගන යනවා.  

ෙමම කඳවුර පිහිටා තිෙබන ඉඩෙමන් අක්කර 500ක 
පමාණයක් 2012 වසෙර්දී මන්නාරම් දිස්තික් ෙල්කම් හරහා සිවිල් 
ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීමට ලබා දුන්නා. ඊට පසුව මුල්ලිකුලම් 
පෙද්ශෙය් සිවිල් ජනතාව නැවත පදිංචි කරවීම සඳහා තවත් 
අක්කර 252ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් එම ෙකොටස් 
ෙදකම ගත්තාම, අක්කර 752ක්. දැනට කඳවුර පිහිටා ඇති ඉඩම් 
ෙකොටස විල්පත්තු ජාතික වෙනෝද්යානෙය් උතුරු මායිම ෙවත 
සම්බන්ධ කෑල්ලක්. ෙමම ඉඩම් ෙකොටස විල්පත්තු ජාතික 
වෙනෝද්යානෙය් උතුරු මායිමට සම්බන්ධ ෙකොටසක්. එම භූමි 
පෙද්ශය අයත් වන්ෙන් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි.  

ෙමම නාවික හමුදා කඳවුර පිහිටා ඇති පරිශය තුළ ෙරෝමානු 
කෙතෝලික ෙද්වස්ථානයක් සහ ෙරෝමානු කෙතෝලික දමිළ මිශ 
පාසලක් පිහිටා තිෙබන අතර, එම පෙද්ශය ආවරණය වන පරිදි 
අක්කර 87ක පමණ භූමි පමාණයක් නාවික හමුදාව නිදහස් කර 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් තව අක්කර 87ක් ෙමතැනින් නිදහස් 
කරලා තිෙබනවා. එෙසේම එම ස්ථානයන්ට පිවිසීම සඳහා මාර්ගයද 
නාවික හමුදාව නිදහස් කරලා තිෙබනවා. එහාට යන මාර්ගයත් 
නිදහස් කර දීලා තිෙබනවා; අක්කර 87ක් එතැන නිදහස් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඊට අමතරව විදුලිය හා ජල සැපයුම ලබා ෙදනවා. දැනට ඒවා 
ෙනොමිෙල් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ළඟ කඳවුරක් තිෙබන නිසා 
බැතිමතුන්ට හා පාසල් ශිෂ්යයන්ට වුවමනා විධියට ඒවා 
ලැෙබනවා. ඒක පතිපත්තියක්. එෙහම උදවු කරෙගන යනවා. ඒ 
නිසා තමයි දැනට ගුරුවරුන් හය ෙදෙනකුත් ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙමම පෙද්ශෙය් දැනට ඉන්දියානු රජෙය් ණය ෙයෝජනා කමය 
යටෙත් නිවාස 134ක්, නාවික හමුදාව විසින් නිවාස 27ක්, නැවත 
පදිංචි කිරීෙම් අමාත්යාංශය යට ෙත් නිවාස 26ක් වශෙයන් නිවාස 
187ක් ඉදි කර දීලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව පානීය ජලය, පවාහන 
පහසුකම් වැනි යටිතල පහසුකම් ද අඛණ්ඩව සැපයීමට නාවික 
හමුදාවත්, ආණ්ඩුෙව් ඒ අදාළ අෙනක් අංශත් කියා කරෙගන 
යනවා.  

ෙමම නාවික හමුදා කඳවුර තිෙබන්ෙන් රජයට අයත් භූමි 
පෙද්ශයක. ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ෙම්කට අයිති නැහැ. ඒ කරුණ 
සම්බන්ධව තමයි මම ෙම් ගරු මන්තීතුමාව දැනුවත් කරන්ෙන්. 
අපිටත් ඕනෑ කරන්ෙන් විගහට ෙමම ජනතාව නැවත පදිංචි 
කරවන්නයි. ඒ නිසා අපි බලන්ෙන් තිෙබන හමුදා කඳවුරු පුළුවන් 
තරම් රජෙය් ඉඩම්වල පවත්වා ෙගන යන්නයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Do you have any Supplementary Questions, Hon. 

Member?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, ேபாைதவஸ் க் 

கடத்தைலக் கட் ப்ப த் வதற்காக அந்தக் கடற்பைட காம் 
அங்ேக இ ப்பதாகக் குறிப்பிட் ந்தீர்கள். அேதேநரத்தில், 
அந்த மக்கள் ஏற்ெகனேவ கு ேயற்றப்பட் விட்டதாக ம் 
தாங்கள் ெதாிவித்தி ந்தீர்கள்.  16ஆம் ற்றாண் ல் 
கு ேயறிய மக்கள் சகல வசதிக ட ம் வாழ்ந்த கிராமம்தான் 

ள்ளிக்குளம் கிராமம். அந்தக் கிராமத்தில் கடற்பைட காம் 
இ க்கின்ற . அதற்கப்பால் மலங்கா  என்ற தனியான 
காட் ப் பிரேதசத்தில்தான் மக்கள் கு ேயற்றப் 
பட் க்கின்றார்கள். என் ைடய அபிப்பிராயம் என்ன 
ெவன்றால், மக்கள் ர் கமாக இ ந்த அந்த நிலத்ைத, 
அதாவ  அந்த ஆலயம், அந்தப் பாடசாைல ஆகியவற்ைறச் 
சுற்றி ள்ள அந்த நிலப்பரப்ைப மக்களிடம் ஒப்பைடத் விட் , 
அதற்கப்பா க்கின்ற நிலங்க க்குக் கடற்பைட ெசல்ல 

ம்.  அதற்கப்பா ம் கடற்பரப்  இ க்கின்ற .   

அந்த மக்கள் கடந்த இரண்  வாரங்களாகத் தங்க ைடய 
ர் க நிலங்கைள வி விக்கும்ப  கடற்பைட கா க்கு 
ன்னால் ேபாராட்டத்ைத நடத்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 

இந்த நிைலயில் தங்க ைடய பதில் ெபா த்தமாக இல்ைல. 
ஒ  நாட் ன் பிரதமர் என்ற வைகயில் அந்த மக்க க்குச் 
ெசால்கின்ற நியாயமான பதிலாக இ க்குெமன் தான் நான் 
உங்க ைடய பதிைல எதிர்பார்த்ேதன். ஆனால், உங்கள  
இந்தப் பதில் அந்த மக்க க்கு உண்ைமயில் மிக ம் 
ேவதைனைய உண் பண் ம். ஏெனன்றால், அந்த மக்கள் 
உங்க ைடய ஆட்சிக்காக 100 தம் வாக்களித்தவர்கள். அந்த 
மக்க ைடய நிலங்கைள அவர்களிடம் ஒப்பைடத் விட்  
அதற்க காைமயில் கடற்பைட இ க்க ம்.   

அேதேநரத்தில், ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, 
அந்த நிலம் வன ஜீவராசிகள் திைணக்களத்திற்குாிய  என்  
நீங்கள் குறிப்பிட் ந்தீர்கள்! அந்த நிலத்தில் மக்கள் இ க்க 

யாெதன்றால், கடற்பைட ம் இ க்க யா . ஆனால், 
அங்கு கடற்பைடயினாின் கு ம்பங்கள்தான் இ க்கின்றன. 
எனேவ, அந்தக் கிராம மக்க க்கு ஒ  நல்ல பதிைல 
வழங்குமா  தாழ்ைம டன் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
 

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

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Speaker, people have been settled here long ago; 

we know that and what I have referred to is the answer on 
resettlement. For resettlement, already 752 acres of land 
have been released in two places and 187 houses have 
been rebuilt.   I have not got the statistics on how many 
have been taken over by the people and how many have 
been occupied. I can give it later. Another 87 acres and 
the access roads have been released with regard to the 
church and the school nearby and the school is being 
supplied with the facilities. That is the policy of the 
Government - to help the schools. Also, this is a part of 
the ongoing resettlement programme.  

But the Navy camp, from what I have been informed, 
is on Government land and also whatever the Navy has, is 

on Government land and belongs to the Wildlife 
Department. I can verify the facts that the Hon. Member 
has given. These are all people who voted for His 
Excellency Maithripala Sirisena to be the President, we 
are aware of it.  That is why we are moving ahead with 
the resettlement programme so that the people can come 
back to their villages and wherever possible, the military 
establishments are being relocated into State land and 
away from private land.  If the Hon. Member can give me 
any more information, I will certainly verify it and have it 
for him when we meet next time.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Is it okay, Hon. Member? 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Okay. 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகௗரவ பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கள் ள்ளிக்குள காணி வி விப்  ெதாடர் 
பாகக் கைதக்கலாெமன்ற ஒ  பதிைல வழங்கியி க்கிறார். 
ெபா ப் வாய்ந்த அைமச்செரா வைர அ  ெதாடர்பாக 
சிபாாிசு ெசய்தால் நாங்கள் அவ டன் ெதாடர் ெகாள்ேவாம். 
கடற்பைட டன் கைதப்பதற்கும் அ  வசதியாயி க்கும். அந்த 
வைகயில், ஓர் அைமச்சாின் ெபயைரக் குறிப்பி ம்ப  நான் 
தாழ்ைமயாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
You can take this up with the Hon. Minister of Prison 

Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu 
Religious Affairs. Verify the information from him and 
go ahead and then let me know if there are any problems.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Thank you very much.    

මීළඟට තිෙබන්ෙන්, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. 
අද පධාන කටයුතු යටෙත් අපට වැදගත් කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා 
කරන්න තිෙබනවා. දැනටම ෙවලාව ෙබොෙහෝෙසයින් ගත වී 
තිෙබන බැවින්, පශ්න ඇසීෙම්දීත් පිළිතුරු දීෙම්දීත් කාල සීමාව 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන ෙලසට මම මන්තීවරුන්ෙගන් 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 1066/'16 - (1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

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

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස 
තුනක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
වගා කළ මුළු බිම් පමාණය: මුලතිව් දිසත්ික්කය 

ெசய்ைகபண்ணிய ெமாத்த நிலங்கள் : ல்ைலத்தீ  
மாவட்டம் 

EXTENT OF CULTIVATED LAND: MULLAITIVU DISTRICT  
 

1179/’16 

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

කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) මුලතිව් දිසත්ික්කය තුළ,  

 (i) 1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවිබිම් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගාබිම් 
පමාණය එක් එක් ෙබෝගය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 1983 සිට 2009 වර්ෂෙය් යුදමය තත්ත්වය 
නිමවන ෙතක් වගා කරන ලද මුළු බිම් පමාණය 
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා 
කරන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில், 

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

 (ii) 1982 மற் ம் 1983ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைக 
பண்ணப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் அள  
ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iii )  1983ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009ஆம் ஆண் ல் 
த்தநிைலைம ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைக 

பண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iv )   த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைற 
வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 
நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க் 
கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v )  ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான 
அறிக்ைகெயான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House, in respect of the 
Mullaitivu District-  

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

 (ii)  the extents of land cultivated in the years 
1982 and 1983, separately in respect of 
each crop in each year; 

 (iii)  the total extent of cultivated land in each 
year after 1983 up until the end of the war 
situation in 2009, separately; 

 (iv)  the total extent of cultivated land after the 
end of the war situation  up until now in 
each year, separately; and  

 (v) whether he will table a full report on all 
above? 

(b) If not, why?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(මූලාශය: ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

1287 1288 

1983 වර්ෂය 

 වගාව වගා කළ මුළු බිම් පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

වී වගාව                 15,259 

අතිෙර්ක ෙබෝග වගාව                   5,734 

එළවලු වගාව                      339 

පලතුරු වගාව                      478 

එකතුව                  21,810 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ii)TABLE   2   HERE 

 

(මූලාශය: ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

 (iii)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(මූලාශය : ජන 

ෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත්ම පශ්න ටික අහලා ෙවලාව 

ෙපොඩ්ඩක් ඉතුරු කරගන්න. ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මට දැනගන්න ඕනෑ වුෙණ් ඉතාම වැදගත් කාරණාවක්. ඒ 

නිසායි මා ඇහුෙව්. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඉතිරි පශ්නවලට 
පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිරි ෙකොටස සභාගත කළාට කමක් නැද්ද? 

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

 (iv) වන පශන්යට පිළිතුරු දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි. 

1289 1290 

[ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා] 

ෙබෝගය 1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 

  වගා කළ බිම් 
පමාණය (ෙහක්.) 

වගා කළ බිම් 
පමාණය (ෙහක්.) 

වී             15,347            15,259 

උප එකතුව            15,347           15,259 

අතිෙර්ක ෙබෝග 

i. කුරක්කන්                   14                 13 

ii.  බඩඉරිඟු                   15                 11 

iii.  ෙමෙන්රි                     4                   1 

iv.  මුං                   97               135 

v.  කවුපි                   39              111 

vi. තල                  119                96 

vii. රටකජු                2,031            2,487 

viii. මඤ්ෙඤොක්කා                   170               123 

ix. බතල                       3                   1 

x. අර්තාපල්                       1                   3 

xi. රතුලූනු                    889             1,153 

xii. අමුමිරිස්                  2,001             1,600 

xiii. ෙලොකු ලූනු                        0                   0 

උප එකතුව                  5,383            5,734 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ මුළු 
බිම්  පමාණය (ෙහක්.) 

1984 20,394 

1985 14,742 

1986 15,019 

1987   9,849 

1988 10,168 

1989   7,920 

1990   8,816 

1991   3,546 

1992   9,146 

1993 14,914 

1994 14,556 

1995 13,051 

1996 10,831 

1997 12,187 

1998 12,210 

1999 14,722 

2000 14,385 

2001   9,240 

2002 10,670 

2003 20,987 

2004 14,507 

2005 20,802 

2006 19,050 

2007 18,143 

2008 12,893 

2009 වාර්තා වී නැත. 

එකතුව 332,748 

ෙබෝගය 1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 

  වගා කළ බිම් 
පමාණය (ෙහක්.) 

වගා කළ බිම් 
පමාණය (ෙහක්.) 

එළවලු 

i.  අළුෙකෙසල්              193           131 

ii. වම්බටු                60             74 

iii. වට්ටක්කා                53             39 

iv. බණ්ඩක්කා                23             28 

v. පුහුල්                16             12 

vi. කරවිල                11             13 

vii. පෙතෝල                12             12 

viii. පිපිඤ්ඤා                02               - 

ix. තක්කාලි                15             17 

x. ෙගෝවා                10             12 

xi. රතුඅල (බීට්රූට්)                 -             01 

උප එකතුව              395           339 

පලතුරු     

i.  ෙකෙසල් වාර්තා වී නැත.            189 

ii. ගස්කජු වාර්තා වී නැත.            178 

iii. ෙදහි වාර්තා වී නැත.              19 

iv. අඹ වාර්තා වී නැත.              72 

v. ෙදොඩම් වාර්තා වී නැත.              11 

vi. පැෙපොල් වාර්තා වී නැත.              05 

vii. කිෙලෝෙප්ර වාර්තා වී නැත.              04 

උපඑකතුව       0            478 

වර්ෂය තුළ මුළු 
වගාබිම් එකතුව 

21,125 21,810 



2017 අෙපේල් 05 

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

 (iv)     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(මූලාශය : ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 
 (v)  ඔව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, 

විෙශේෂෙයන් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් පිළිතුර සම්බන්ධෙයන් මා 
සන්ෙතෝෂ වනවා. කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා හිටියා නම් මීටත් වඩා 
වගකීෙමන් අහන්න කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා.  නමුත්, මා ෙම් 
අහන පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න ඔබතුමාට පුළුවන්.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නයට ඔබතුමා දුන් පිළිතුර  
අනුව පැහැදිලියි, උතුරු පළාෙත් මුලතිව් දිස්තික්කෙය් ජනතාව 
1982 වන ෙකොට, එනම් යුද්ධයට කලින්, ෙමොන තරම් පමාණයක්  
ෙගොවිතැන් වගා කටයුතු කළාද කියන එක. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඔබතුමා දීපු උත්තරෙයන් පැහැදිලි වන තවත් කාරණාවක් තමයි 
1983න් පස්ෙසේ යුද්ධය අවසන් වන ෙතක්, යුද ඉතිහාසය ඇතුෙළේ,  
ෙගොවිතැන් කළ සමස්ත ෙගොවි බිම් පමාණය එන්න එන්න අඩු 
වුණායි කියන කාරණය.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාෙවන් 
පැහැදිලි ෙවනවා, යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු තමයි උතුරු පළාෙත් 
ෙගොවි බිම් වැඩි වුෙණ් කියන එක. ඒ නිසා මෙග් අතුරු පශ්නෙයන් 
මා අහන්ෙන්, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා යුද්ධය නිම 
කිරීෙමන් කෘෂි කාර්මික බිම් වැඩි වුණායි කියන එක, battlefield 
එකක් paddy field එකක් බවට පත් වුණායි කියන එක, ඒ 
කියන්ෙන් යුද බිම, ෙගොවි බිමක් බවට පත් වුණායි කියන එක 
තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්නවාද කියන එකයි. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක පැහැදිලියි ෙන්. ඔබතුමා ඒක 

අමුතුෙවන් අහන්න අවශ්ය නැහැ. යුදමය තත්ත්වයක් තිෙබන 
ෙකොට ඒ පළාත්වලට කාටවත් යන්න බැහැ. ඔබතුමා ඒක දන්නවා 
ෙන්.  ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටෙත් අද ෙගොවි 
සංවිධාන හරහා ෙගොවීන් වගා කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. 

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

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මා අහන්ෙන් යුද්ධය නිම වීම නිසා 

තමයි ඒ සාමය උතුරට ලැබුෙණ් කියන එක ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද කියලායි.  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
පිළිගන්නවා. 2001 - 2003 කාලයත් ඒ වාෙගයි.  
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
යුද්ධය නිම වීෙමන් පස්ෙසේ ඒ කියන්ෙන්, 2009න් පස්ෙසේ 

තමයි ඒ පෙද්ශවල කෘෂි කාර්මික සංවර්ධනය ඇතුළු සියලුම 
අංශවල සංවර්ධනයක් සිද්ධ වුෙණ් කියන එක ඔබතුමා 
පිළිගන්නවා ද? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
අනිවාර්යෙයන්ම. ගරු මන්තීතුමනි, හැම අංශයකම 

සංවර්ධනයක් වුෙණ් ඊට පස්ෙසේයි.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව මහින්ද රාජපක්ෂට- 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
2001 - 2003 දක්වා කාලයත් ඒ වාෙගයි. ඒ කාලෙය් සාම වැඩ 

පිළිෙවළ තුළත් එය කියාත්මක වුණා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නැහැ, නැහැ. 2001 ෙනොෙවයි,  යුද්ධය නිම වීෙමන් පසුවයි 

ඒක වුෙණ් කියන එක පැහැදිලියි.  
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ඒක හරි.  ඒක අපි පිළිගන්නවා. 2001- 2003 කාලෙය්ත් 

එෙහමයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ කාරණය පිළිගන්නවා. කරුණාකර 

ෙවලාව නාස්ති  කරන්න එපා. 

  
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ඒ ගැන අෙප් 

හිටපු හමුදාපති ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාත් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. 

1291 1292 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ මුළු 
බිම් පමාණය (ෙහක්.) 

2010       3,946 

2011     17,393 

2012     19,587 

2013     24,667 

2014     18,869 

2015     32,189 

2016     28,891 

එකතුව    145,542 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නැහැ. ඒ පාවා දීම, ගිවිසුම ෙවලාෙව්යි.  ඒක  ගැන ෙනොෙවයි 

අපි අහන්ෙන්. 2009න් පස්ෙසේ ඇති වූ තත්ත්වය ගැනයි අපි 
අහන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු.  

 
සමුදික අංශය අත් අඩංගුවට ගත් පුරවැසියන්: මුහුණ 

ෙදන අපහසුතා 
சீ.ஐ. . ச த்திரப் பிாிவினால் 

ைக ெசய்யப்பட்ேடார்: எதிர்ேநாக்கும் 
பிரச்சிைனகள் 

PEOPLE TAKEN INTO CUSTODY BY MARINE DIVISION OF 
CID: DIFFICULTIES FACED 

1392/’16 
6.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) 
(අ) (i) 2012 සිට ෙම් දක්වා අපරාධ පරීක්ෂණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමුදික අංශය විසින් ශී 
ලාංකික පුරවැසියන් 5200කට අධික පිරිසක්  අත් 
අඩංගුවට ෙගන ඇති බවත්; 

 (ii) එම පිරිෙසන් බහුතරයක් දැඩි ඇප ෙකොන්ෙද්සි මත 
මුදාහැර ඇති අතර, ඔවුන් රුපියල් 50,000/-, 
රුපියල් ලක්ෂ 20 සිට ලක්ෂ 40 දක්වා ඇප 
තැන්පත් කර ඇති බවත්; අෙනක් පිරිස ඇප 
ලබාගත ෙනොහැකිව බන්ධනාගාරගතව සිටින 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 
(ආ) (i) දැඩි ඇප ෙකොන්ෙද්සි පැනවීම නිසා 

සැකකරුවන්ෙග් දරුවන්ට ෙද්පළ ලිවීම, බැංකු 
ණය ගැනීම සහ අන්තිම කැමති පත ලිවීම පවා 
කළ ෙනොහැකි බවත්; 

 (ii) ඇප මත මුදාහැර ඇති පුද්ගලයන් රෙට් විවිධ 
පළාත්වල පදිංචිකරුවන් වන අතර, සෑම මසකම 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණ 
ෙපොත් අත්සන් කිරීමට සිදුවීෙමන් ඔවුන් පීඩාවට 
පත් වී ඇති බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(ඇ) ඔවුන්ට ෙචෝදනා ඇත්නම්, අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට 
ෙහෝ එෙසේ ෙනොමැති නම්, මුදා හැරීමට පියවර ගන්ෙන්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2 0 1 2  ெதாடக்கம் இன் வைர குற்றப் 
லனாய் த் திைணக்களத்தின் ச த்திரப் 

பிாிவினால் இலங்ைக பிரைஜகள் 5200 க்கும் 
அதிகமானவர்கள் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனர் 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களில் ெப ம்பாலாேனார் க ம் பிைண 
நிபந்தைனகளில் வி விக்கப்பட் ள்ள டன், 
இவர்கள்  50,000 பாய் ெதாடக்கம்  20 
இலட்சம் பாய்  மற் ம்  40 இலட்சம் பாய்            
வைர பிைண ைவத் ள்ளனெரன்பைத ம் 
ஏைனேயார் பிைண ெபற் க்ெகாள்ள 

யாமல் சிைறயி டப்பட் ள்ளனர் என்பைத 
ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) க ம் பிைண நிபந்தைனகள் விதிக்கப் 
பட் ள்ளைமயின் காரணமாக சந்ேதக 
நபர்களின் பிள்ைளக க்கு ஆதனங்கைள 
எ தல், கல்விக் கடன் ெப தல் மற் ம் இ தி 
வி ப்பாவணங்கைளக்கூட எ த யா ள் 
ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) பிைணயில் வி விக்கப்பட் ள்ளவர்கள் 
நாட் ன் பல்ேவ  மாகாணங்களில் வசிப்பவர் 
களாவர் என்ப டன் ஒவ்ெவா  மாத ம் 
குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத் க்கு வந்  

த்தகங்களில் ைகெயாப்பம் இடேவண் ள்ள 
தனால் அவர்கள் பாதிப் க்கு உள்ளாகி 
உள்ளனர் என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) இவர்க க்கு எதிராக குற்றச்சாட் க்கள் இ ப்பின் 
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப த்த அல்ல  அவ்வா  
இல்லாவி ன் வி விக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister  of  Law and Order and Southern  
Development: 

(a) Is he aware  that- 

 (i) more  than 5200 Sri Lankan citizens  have  
been taken into custody by the Marine 
Division of the Criminal Investigation 
Department during the period from the year 
2012 up to now; and 

 (ii) a majority of the aforesaid group of persons 
have been granted bail on strict bail 
conditions and they have deposited bail 
amounts of   Rs. 50,000, from Rs. 20 lakhs 
up to Rs. 40 lakhs and the other persons are 
held in custody as they have not been  able 
to obtain bail? 

(b) Will he admit that- 

 (i) the suspects are not able to transfer 
properties to their children, obtain loans 
from banks  and write last wills  due to the 
imposition of strict bail conditions; and 

 (ii) since the persons who have been released 
on bail live  in different parts of the country 
and they have undergone immense 
difficulties as they have to appear  at  the 
Criminal Investigation Department every  
month and  sign in books? 
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(c) Will he inform this House whether steps will be 
taken to produce them before  the court  if there 
are charges against them  or else release them? 

(d) If not, why? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 2012 සිට ෙම් දක්වා අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සථ්ාපිත මුහුදු මඟින් නීති 
විෙරෝධී ෙලස පුද්ගලයින් විෙද්ශ ගතවීම 
වැළැක්වීෙම් අංශය මඟින් ශී ලාංකික පුරවැසියන් 
6,176ක් අත් අඩංගුවට ෙගන ඇත. 

 (ii) නීති විෙරෝධී ෙලස බහුදින යාතා මඟින් පුද්ගලයින් 
විෙද්ශගතවීම සංවිධානය කිරීම සහ පහසුකම් 
සැපයීම සම්බන්ධෙයන් අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද 
සැකකරුවන් - ඒ අයට "organizers and 
facilitators" කියලායි කියන්ෙන් ගරු 
කථානායකතුමනි - 602ක් එම පිරිසට ඇතුළත්ය. 
ඔවුන් 1948 අංක 20 දරන ආගාමික හා විගාමික 
පනෙත් 45 (ඇ) වගන්තිය පකාරව මෙහසත්ාත් 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසු එම වගන්තිය 
යටෙත් වැරදි සඳහා ඇප ලබාදීමට මෙහසත්ාත් 
අධිකරණයට බලය ෙනොමැති බැවින් මූලිකව 
රක්ෂිතව බන්ධනාගාරගත කර ඇත. ඇප ලබා 
ගැනීම සඳහා මහාධිකරණයන් ෙවත ඇප අයදුම් 
පත ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසු එම සැකකරුවන් හට 
ඇප ෙකොන්ෙද්සි ෙලස මුදලින් රුපියල් 50,000 
සිට රුපියල් ලක්ෂ 2ත් අතර වූ මුදල් ඇප සහ එයට 
අමතරව ලක්ෂ 5 සිට ලක්ෂ 15 දක්වා වූ ශරීර 
ඇපද, ඇතැම් සැකකරුවන් සම්බන්ධෙයන් ෙද්පළ 
ඇපද - ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්පළ ඇප 
ඉල්ලන්ෙන් ශරීර ඇප නියම කර එම ශරීර ඇප 
ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වූ අවසථ්ාවලයි. - නියම 
කර, සැකකරුවන් ෙවත ෙවත ඇප පදානය 
කිරීමට මහාධිකරණයන් විසින් කටයුතු කර ඇත. 
ඇප ෙකොන්ෙද්සි බරපතළ වීම ෙහේතුෙවන් ඇප 
ලබා ගැනීමට ෙනොහැකිව සිටින සැකකරුවන් 
කිසිෙවකුත් ෙම් වන විට රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරගතව ෙනොසිටී. අත් අඩංගුවට 
ගැනීෙමන් පසු මාස 18ක පමණ කාලයක් 
අඛණ්ඩව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින්ෙන්  
සැකකරුවන් ෙදෙදෙනකි. ඔවුන් ෙමෙතක් ඇප 
සඳහා මහාධිකරණය ෙවත අයදුම් කර ෙනොමැත. 
මාස 18කට වැඩි කාලයක් රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරගතව සිටින සැකකරුවන් කිසිෙවකු 
ෙනොමැත. මීට අමතරව, පසු ගිය මාස 3ක කාලය 
තුළ අත් අඩංගුවට ෙගන දැනට රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරගතව සිටින සැකකරුවන් ගණන 
20කි. ඒ අය අතරින් සමහරු මහාධිකරණය ෙවත 
ඇප අයදුම්පත් ෙමෙතක් ඉදිරිපත් කර ෙනොමැත. 
සමහරු ඇප අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර, ඒවා 
මහාධිකරණය විසින් පතික්ෙෂේප කර තිෙබ්. තව 
සමහර ඒවා සලකා බැලීම සඳහා දින නියම කිරීම 
නිසා ෙහෝ එම සැකකරුවන් ෙම් වන ෙතක් 
රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිෙබ්. 

(ආ) (i) ආගාමික හා විගාමික පනෙත් 45(ඇ) වගන්තිය 
යටෙත් වූ වැරැදි සඳහා විෙශේෂිත අවසථ්ාගත 
කරුණු ඔප්පු කර "මහාධිකරණෙයන් මිස 
සැකකරුවනට ඇප ලබා දීම ෙනොකළ යුතුය" යන 
විගහය යටෙත් සැකකරුවන් හට ඇප ලබා දීෙම්දී 
මහාධිකරණයන් මඟින් අධිකරණයට සුදුසු යැයි 
හැෙඟන ඇප ෙකොන්ෙද්සි නියම කරනු ලබන 
අතර, ඒ සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් වීමට අවකාශ 
ෙනොමැත.  

  ෙමතුමා කියන්ෙන් මුදල් ඇප ලක්ෂ 20 දක්වා 
වැඩිෙවලා තිෙබනවාය කියලායි. නමුත් මුදල් ඇප 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 50,000 ඉඳලා රුපියල් ලක්ෂ 
2 දක්වායි. ශරීර ඇප තමයි රුපියල් ලක්ෂ 20 
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 (ii) අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත සෑම 
මසකම අවසන් ඉරු දින වාර්තා කර අත්සන් කිරීම 
සඳහා ද, ඇප ෙකොන්ෙද්සියක් ෙලස 
මහාධිකරණය විසින් ඇප ලබා ෙදන 
සැකකරුවන්ට නිෙයෝග පනවනු ලබයි. එබඳු 
මහාධිකරණ නිෙයෝග අනුව ආගාමික හා විගාමික 
පනෙත් 45(ඇ) වගන්තිය යටෙත් ෙචෝදනා ලබා 
ඇති සැකකරුවන් 312 ෙදෙනකු අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත සෑම මසකම 
අවසන් ඉරු දින වාර්තා කරනු ලබන අතර, ඉහත 
වගන්තිය යටෙත් ෙචෝදනා ලබා සිටින ඇතැම් 
සැකකරුවන් හට ඔවුන් පදිංචි ලිපිනයන්ට අදාළ 
ෙපොලිස ් සථ්ාන ෙවත වාර්තා කිරීමට 
මහාධිකරණයන් විසින් නිෙයෝග කරන ලදුව, එකී 
නිෙයෝග පකාරව එකී සැකකරුවන් කටයුතු කරනු 
ලබයි. 

  ඉහත වගන්තිය යටෙත් ෙචෝදනා ලැබ ෙනොසිටින 
සැකකරුවන් එනම්, passengersලා ෙලස නීති 
විෙරෝධී මුහුදු ගමන්වල ෙයදීම ෙහේතුෙවන් අත් 
අඩංගුවට ෙගන ආගාමික හා විගාමික පනෙත් 45
(1) (ආ) වගන්තිය යටෙත් ෙචෝදනා ලැබ සිටින 
සැකකරුවන් දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව 
ෙහෝ අධිකරණ නිෙයෝග මත අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත වාර්තා කරන්ෙන් ෙහෝ 
ෙනොමැත. 

(ඇ) නීති විෙරෝධි ෙලස මුහුදු මාර්ගෙයන් විෙද්ශගත වීමට 
අදාළව සිදු කරනු ලැබූ ෙහෝ ලබන මුළු විමර්ශන ගණන 
544කි. විමර්ශන 246ක් නිම කරලා තිෙබනවා. විමර්ශන 
74කට අදාළව නඩු පවරා ඇත. විමර්ශන 172කට අදාළව 
ගරු නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස ් ලැබීමට නියමිතය. ඉතුරු 
විමර්ශන කඩිනමින් අවසන් කර සැකකරුවන්ට විරුද්ධව 
නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය 2012 වර්ෂෙය් සිදු වූ ආගාමික  

හා විගාමික පනත උල්ලංඝනය වීමක්. දැන් අපි ඉන්ෙන් 2017 
අවුරුද්ෙද්. අවුරුදු පහක් ගත වුණු අවස්ථාෙව්දීවත් ෙමොවුන්ට 
විරුද්ධව ෙචෝදනා පත ඉදිරිපත් කරලා, නඩුවක් විභාගයට 
ගැෙනන්ෙන් නැත්නම් ෙම් අයව ෙචෝදනාවලින් මුදවා හරින්න 
කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද කියලායි මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්. 
ෙම් අයට ෙචෝදනා නැහැ. ඒ නඩුවලින් මුදා හැර ඒ මිනිසුන් තැබූ 
ඇප ඔප්පු නිදහස් කරගන්න ඒ මිනිසුන්ට ඉඩ සලසන්න කියායි මා 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්. එය කළ ෙනොහැකිද කියායි මා අහන්ෙන්.  

1295 1296 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මා එය පිළිගන්නවා, ගරු කථානායකතුමනි. හැකි ඉක්මනින් 

ඒ නඩු ෙගොනු කරන්න කටයුතු කරනවා.  
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමාෙග් පිළිතුරට ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමනි. මට ඒ 

මිනිසුන්ට කියන්න, "හැකි ඉක්මනින්" කියන එකට කිසියම් වූ 
කාල නියමයක් ඔබතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ලබා දුන්ෙනොත් වඩා 
ෙහොඳයි.  

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අපරාධ පරීක්ෂණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් කැඳවා ගරු 
මන්තීතුමාට එය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පිළිබඳව ඉක්මනින් දැනුවත් කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ෙදවන වටය. පශ්න අංක 2-1160/'16-(1), ගරු බිමල් 
රත්නායක මහතා. තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් 
ඇසීමට. එම පශ්නය කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් අසනවාද? 

[pause] Question No. 4. 

 
ෙපොලිස ්නිලධාරින්ට සහනදායී පදනම මත 
යතුරුපැදි ලබාදීම : මාතර දිසත්ික්කය 

ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்க க்கு ச ைக 
அ ப்பைடயில்  ேமாட்டார் ைசக்கிள் வழங்கல் : 

மாத்தைற மாவட்டம் 
PROVISION OF MOTORBIKES AT SUBSIDIZED RATE TO 

POLICE OFFICERS: MATARA DISTRICT 
  1287/’16 

4. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 
(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Dullas Alahapperuma ) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  

(අ) (i) ෙපොලිස ් නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය වඩාත් 
කාර්යක්ෂමව ලබාගනු පිණිසත්, නීතිය හා සාමය 
සුරැකීම සඳහා ඔවුන් ඉටු කරනු ලබන ෙසේවය 
අගයනු පිණිසත්, ඉකුත් රජය ඔවුන්ට සහනදායී 
පදනම මත යතුරුපැදි ලබාදීෙම් වැඩසටහනක් 
කියාත්මක කළ බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එම වැඩසටහන යටෙත් 2014.12.31 දක්වා මාතර 
දිසත්ික්කෙය් ෙසේවය කරනු ලැබූ ෙපොලිස ්
නිලධාරින් අතෙර් ෙබදා හැර ඇති යතුරුපැදි 
සංඛ්යාව කවෙර්ද; 

 (iii) දිසත්ික්කෙය්  ෙපොලිස ්සථ්ාන අනුව එම සංඛ්යාව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) 2015.01.01 දින සිට ෙම් දක්වා, මාතර 
දිසත්ික්කෙය් ෙසේවය කරනු ලබන ෙපොලිස ්
නිලධාරින් අතෙර් සහනදායී මිල පදනම මත 
ෙබදා හැර ඇති යතුරුපැදි සංඛ්යාව කවෙර්ද; 

 (ii) එය දිසත්ික්කෙය්  ෙපොලිස ් සථ්ාන අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) දිසත්ික්කෙය් ෙසේවය කරනු ලබන ෙපොලිස ්
නිලධාරින් සංඛ්යාව, එක් එක් නිලය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කව ෙර්ද; 

 (iv) සහනදායි පදනම මත යතුරුපැදි හිමිකම් සහිත 
දිසත්ික්කෙය් ෙපොලිස ් නිලධාරින් අතරින් 
ෙමෙතක් යතුරුපැදි ලබා දී ෙනොමැති ෙපොලිස ්
නිලධාරින් සංඛ්යාව කවෙර්ද; 

 (v) ඔවුන්ට ඉහත කී යතුරුපැදි ලබා ෙදන දිනය 
කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் ேசைவைய 

விைனத்திறன்மிக்க விதத்தில் ெபற் க் 
ெகாள் ம் ெபா ட் ம் சட்டத்ைத ம் 
ஒ ங்ைக ம் பா காப்பதற்காக இவர்கள் 
ஆற்றிவ ம் ேசைவையப் பாராட் ம் 
ெபா ட் ம் கடந்த அரசாங்கம் இவர்க க்குச் 
ச ைக அ ப்பைடயில் ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்கைள வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்ட 
ெமான்ைற நைட ைறப்ப த்தியைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் 2014.12.31ஆம் 
திகதிவைர மாத்தைற மாவட்டத்தில் 
கடைமயாற்றிய ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர் 
க க்கு மத்தியில் விநிேயாகிக்கப்பட்ட 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) மாவட்டத்தி ள்ள ெபா ஸ் நிைலயங்களின்ப  
அந்த எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக யாெதன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015.01.01ஆம் திகதியி ந்  இன் வைர, 
மாத்தைற மாவட்டத்தில் கடைமயாற் ம் 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் மத்தியில் ச ைக 
விைல அ ப்பைடயில் விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ள 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  மாவட்டத்தி ள்ள ெபா ஸ் நிைலயங் 
களின் அ ப்பைடயில் தனித்தனியாக யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) மாவட்டத்தில் கடைமயாற் ம் ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  
பதவி வாாியாக தனித்தனியாக யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iv) ச ைக அ ப்பைடயில் ேமாட்டார் ைசக்கிள் 
கைளப்ெபற  உாித் ைடய மாவட்டத்தி ள்ள 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் மத்தியில், 
இற்ைறவைர ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் 
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வழங்கப்படாத ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (v) இவர்க க்கு ேமற்ப  ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள 
வழங்கும் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked  the Minister of Law and Order and Southern 
Development : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that a programme to 
provide motorbikes to police officers at a 
subsidized rate was implemented by the 
previous Government with a view to 
obtaining the services of the police officers 
in a more efficient manner and in 
appreciation of the services rendered by 
them towards the protection of law and 
order; 

 (ii) the number of motorbikes distributed 
among the police officers who served in the 
Matara District under the aforesaid 
programme up to 31.12.2014; and 

 (iii) the aforesaid number, separately as per each 
police station of the district? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of motorbikes that has been 
distributed at a subsidized rate among the 
police officers who have been serving in the 
Matara District from 01.01.2015 to date; 

 (ii) the aforesaid number, separately as per each 
police station of the district; 

 (iii) separately, the number of police officers 
who serve in the district as per each rank; 

 (iv) the number of police officers to whom 
motorbikes have not been provided, out of 
the police officers of the district entitled to 
get motorbikes at subsidized rates; and 

 (v) the date on which the aforesaid motorbikes 
will be provided to them? 

(c)   If not, why? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

 

(අ)  (i)  ඔව්. 

 (ii)  විසිහයකි. (26) 

 (iii)   

 
(ආ)  (i)  නවසිය හැත්තෑහතයි. (977) 

 (ii)    

 
 (iii)     

 
 

අනු 
අංකය 

ෙපොලිස් ස්ථානය ලබා දී ඇති 
යතුරුපැදි පමාණය 

01 මාතර 14 
02 වැලිගම 01 
03 අකුරැස්ස 01 
04 ගන්දර - 
05 හක්මණ 01 
06 කඹුරුපිටිය 01 
07 ෙදනියාය 01 
08 ෙමොරවක 01 
09 ඌරුෙබොක්ක 01 
10 දික්වැල්ල 01 
11 තිහෙගොඩ 01 
12 මාවරල 01 
13 පිටබැද්දර 01 
14 කනංෙක 01 

එකතුව 26 

අනු 
අංකය 

ෙපොලිස් ස්ථානය ලබා දී ඇති 
යතුරුපැදි පමාණය 

01 මාතර 385 
02 වැලිගම 58 
03 අකුරැස්ස 70 

04 ගන්දර 46 
05 හක්මණ 72 
06 කඹුරුපිටිය 39 

07 ෙදනියාය 40 
08 ෙමොරවක 38 
09 ඌරුෙබොක්ක 38 
10 දික්වැල්ල 53 
11 තිහෙගොඩ 45 
12 මාවරල 46 
13 පිටබැද්දර 35 
14 කනංෙක 12 

එකතුව 977 

අනු 
අංකය 

සහනදායී පදනම මත යතුරුපැදි 
ලබා දීෙම් වැඩසටහන යටෙත් 
යතුරුපැදි හිමිකම සහිත නිලයන් 

ෙපොලිස් 
නිලධාරින් 
සංඛ්යාව 

01 පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක 13 
02 කාන්තා පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක 1 
03 ෙපොලිස් පරීක්ෂක 44 
04 කාන්තා ෙපොලිස් පරීක්ෂක 4 
05 උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක 119 
06 කාන්තා උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක 5 
07 ෙපොලිස් සැරයන් 415 
08 කාන්තා ෙපොලිස් සැරයන් 34 
09 ෙපොලිස් සැරයන් රියදුරු 12 
10 ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් 723 
11 කාන්තා ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් 144 
12 ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් රියදුරු 54 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv)  හත්සිය හතළිස් අටයි. (748)  

 (v)  අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් මින් ඉදිරියට ෙමම 
වැඩසටහන කියාත්මක ෙනොවන බව අංක BD/
GPS/130/9/14/MC-1 හා 2015.10.08 දිනැති ලිපිය මගින් 
ෙපොලිස්පති ෙවත දැනුම් දී ඇත. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම : අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පරීක්ෂණය 

திைறேசாி றிகள் ெகாள்வன  : குற்றப் லனாய் த் 
திைணக்கள விசாரைண 
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5. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு மஹிந்தானந்த 
அ த்கமேக சார்பாக) 
(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Mahindananda Aluthgamage)  
අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) පර්පචුවල් ෙටෂරීස ්සමාගම විසින් ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර මිලදී ගැනීෙම්දී 
යම් අකමිකතාවක් සිදු වී ඇති බව ෙකෝප් වාර්තාව 
මඟින් වාර්තා ෙකොට ඇති බවත්; 

 (ii) එම සිද්ධිය සම්බන්ධව 2015 වසෙර්දී අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පරීක්ෂණයක් 
පැවැත්වූ බවත්; 

 (iii) එම පරීක්ෂණය සම්බන්ධ වාර්තාව අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නාගහමුල්ල යන 
නිලධාරියා විසින් 2015 ජුනි මස ෙහෝ ඊට ආසන්න 
කාලයකදී නීතිපතිවරයාෙග් උපෙදස ්පතා ඉදිරිපත් 
කරන ලද බවත්; 

 (iv) එම W P I  ලිපි   ෙගොනුව නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අපරාධ අංශෙය් ෙජ්යෂ්ඨ 
නිලධාරිනියක ෙවත ෙයොමු කරන ලද බවත්; 

 (v) ඉන් දින කිහිපයකට පසුව එම ලිපි ෙගොනුව නැවත 
නීතිපතිවරයා විසින් කැඳවා එම පරීක්ෂණය 
නවත්වා සිවිල් අංශෙය් උසස ්නිලධාරිෙයකු ෙවත 
භාර ෙදන ලද බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එකී ලිපි ෙගොනුව භාර ෙදන ලද නිලධාරිනියෙග් 
නම කවෙර්ද; 

 (ii) එම නිලධාරිනියෙගන් ලිපි ෙගොනුව ඉවත් කිරීමට 
ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (iii) එකී ලිපි ෙගොනුව පිළිබඳ වර්තමාන පගතිය 
කවෙර්ද; 

 (iv) අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සිදු කරන 
ලද එම පරීක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් අපරාධ නීතිය 
යටෙත් කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) “பர்ப்பச்சுவல் ெரசாீஸ்” நி வனத்தினால் 

இலங்ைக மத்திய வங்கியின் திைறேசாி 
றிகைளக் ெகாள்வன  ெசய் ம்ேபா  
ைறேக  ஏ ம் இடம்ெபற் ள்ளதாக COPE 

அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள  என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) அந்தச் சம்பவம் ெதாடர்பாக 2015ஆம் ஆண்  
குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தினால் 
விசாரைண நடத்தப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iii) அந்த விசாரைண ெதாடர்பான அறிக்ைக குற்றப் 
லனாய் த் திைணக்களத்தின் நாகஹ ல்ல 

என்ற உத்திேயாகத்தாினால் 2015 ன் மாதம் 
அல்ல  அதற்கு அண்மித்த காலத்தில் சட்ட 
மாஅதிபாின் ஆேலாசைன ேகாரப்பட் ச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) அந்த WPI க தக் ேகாப்  சட்ட மாஅதிபர் 
திைணக்களத்தின் குற்றவியல் பிாிவின் சிேரஷ்ட 
உத்திேயாகத்தர் ஒ வாிடம் சமர்ப்பிக்கப் 
பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (v) சில தினங்க க்குப் பின்னர் அந்தக் க தக் 
ேகாைவைய சட்ட மாஅதிபர் மீண் ம் ெபற் க் 
ெகாண்  அந்த விசாரைணைய நி த்தி, சிவில் 
பிாிவின் உயர் உத்திேயாகத்தர் ஒ வ க்கு 
வழங்கி ள்ளார் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) அந்தக் க தக் ேகாப்  ஒப்பைடக்கப்பட்ட 

உத்திேயாகத்தாின் ெபயர் யா  என்பைத ம்; 
 (ii) அந்த உத்திேயாகத்தாிடமி ந்  க தக் ேகாப்  

வாபஸ் ெபறப்பட்டைமக்கான காரணம் யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) அந்தக் க தக் ேகாப்  ெதாடர்பான 
தற்ேபாைதய நிைலைம யா  என்பைத ம்; 

 (iv) குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேமற்ப  விசாரைண 
ெதாடர்பில் குற்றவியல் சட்டத்தின்கீழ் 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of Justice : 

(a) Is he aware that - 

 (i) the Report of the COPE has revealed that 
there had been some irregularity with 
regard to purchase of Treasury Bonds of 
the Central Bank of Sri Lanka by the 
company named Perpetual Treasuries; 

 (ii) the Criminal Investigation Department 
carried out an investigation into the 
aforesaid incident in the year 2015; 

 (iii) the report of the aforesaid investigation was 
referred to the Attorney-General in or 
around the month of June, 2015 by an 
officer named Nagahamulla attached to the 
Criminal Investigation Department seeking 
advice of the Attorney-General; 
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 (iv) the aforesaid WPI file was submitted to a 
senior female officer attached to the 
Criminal Division of the Attorney-
General’s Department; and 

 (v) that after a few days, the aforesaid file was 
called for by the Attorney-General, who 
then took action to stop the ongoing 
examination and assign it to a senior officer 
in the Civil Division.   

(b) Will he inform this House- 

 (i) the name of the female officer to whom the 
aforesaid file had been submitted; 

 (ii) the reason why the file was taken away 
from her; 

 (iii) the current progress of the process with 
regard to that file; and  

 (iv) whether action will be taken under the 
Criminal Law with regard to the aforesaid 
investigation that had been carried out by 
the Criminal Investigation Department? 

(c)   If not, why? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
ගරු මන්තීතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත කරන්නද?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කියවන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි, ගරු අමාත්යතුමා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට කාලය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙම් පිළිතුර විනාඩි ෙදකතුනකින් කියවා අවසන් කරන්න 

පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආ, එෙහම නම් කමක් නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) 2015 වර්ෂෙය් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව 
සම්බන්ධෙයන් අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් විමර්ශනයක් 2015 

වර්ෂෙය්දී සිදු කර ෙනොමැති බව අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දන්වා ඇත. එනමුත්, ශී ලංකා 
මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධෙයන් 
2016.11.15 දිනැතිව ෙපොලිසප්තිතුමා ෙවත ෙයොමු 
කරන ලද ලිඛිත පැමිණිල්ල සම්බන්ධව 
2017.01.10 දින නීතිපතිතුමාෙගන් ලත් උපෙදස ්
මත අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර පවත්වාෙගන යනු 
ලැෙබ්.  

 (ii)  ඉහත පිළිතුරම අදාළ ෙව්. 

 (iii)  අදාළ කරුණු සම්බන්ධෙයන් WPI ලිපි ෙගොනුවක් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආරම්භ කර 
ෙනොමැත. 

 (iv)  නැත. ඉහත (iii) පිළිතුරම අදාළ ෙව්. 

 (v)  පැන ෙනොනඟී. 

(ආ)  (i)  පැන ෙනොනඟී. 

 (ii)  පැන ෙනොනඟී. 

 (iii)  ඉහත (අ) (iv) සහ (v) පිළිතුරුම අදාළ ෙව්.  

 (iv)  අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
පවත්වාෙගන යනු ලබන විමර්ශනය අවසානෙය්දී 
සහ ජනාධිපති පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
ඉදිරිපත් වන්නා වූ සාක්ෂි හා නිර්ෙද්ශයන් සලකා 
බැලීෙමන් අනතුරුව, කිසියම් පුද්ගලෙයකුට ෙහෝ 
පුද්ගලයින්ට විරුද්ධව අපරාධ නීතිය යටෙත් 
කටයුතු කරන්ෙන්ද නැද්ද යන්න පිළිබඳව 
තීරණයකට එළඹිය යුතුව ඇත. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද, අපරාධ 

පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පර්පචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම 
පිළිබඳව කරෙගන යනු ලබන පරීක්ෂණය නිම වන්න ෙකොච්චර 
කාලයක් ගත ෙව්විද කියා? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒක ගැන අදහසක් පකාශ කරන්න බැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ පිළිබඳව 
තීරණයකට එන්න බැහැ. පරීක්ෂණයක් අවසන් කරලා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙතොරතුරු ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ තමයි නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය භාරය ආරම්භ ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එය ඉක්මන් කරන්න කටයුතු කෙළොත්, ෙමෙලොව වශෙයන් 

කීර්තියයි; පරෙලොව වශෙයන් පිංකමයි.  
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙකොෙහොම වුණත් ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂ ජනාධිපති 

පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාවකින් ෙම් පරීක්ෂණය කරන නිසා 
නීතිපතිතුමාට සිදු ෙවනවා, ඒ පිළිබඳව නිර්ෙද්ශ ලැෙබන ෙතක් 
ඉන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

දැනුම්දීම. ගරු සභානායකතුමා.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  
 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 
of the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sittings of Parliament on this day shall be 
1.00 p.m. At 5.00 p.m., Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put." 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම. අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් ගරු 
අධිකරණ ඇමතිතුමා. 

 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව යටෙත් ෙයෝජනාව : 

අගවිනිශච්යකාරවරයා ඇතුළු 
විනිශච්යකාරවරයන්ෙග් වැටුප් සංෙශෝධනය 

කිරීම  
அரசியலைமப்பின் கீழான பிேரரைண : 

பிரதம நீதியரசர் மற் ம் நீதிபதிக க்கான 
சம்பளத்ைதத்  தி த் தல்  

RESOLUTION UNDER THE CONSTITUTION: 
REVISION OF SALARIES FOR CHIEF JUSTICE AND 

OTHER JUDGES   
[අ.භා. 2.23] 

 

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, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"දහනව වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් සංෙශෝධිත ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 108(1) 
ව්යවස්ථාව පකාරව අගවිනිශ්චයකාරවරයා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරයන්, අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන් සඳහා මාසික වැටුප් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය කළ යුතු ය. 

ඒ අනුව, අගවිනිශ්චයකාරවරයා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාවරයන්, 
අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා සහ අභියාචනාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් වැටුප් 2016.01.01 දින සිට 2020.01.01 දින 
දක්වා අදියර 05කින් කියාත්මක වන පරිදි සංෙශෝධනය කිරීමට ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 

එක් එක් තනතුරට අදාළ සම්පූර්ණ වැටුප් පරිමාණයන් පහත පරිදි ෙව්. 
(උපෙල්ඛන I) 

 

 

නව වැටුප් පරිමාණයන් එක් එක් අදියරයන් යටෙත් කියාත්මක කිරීමට 
අදාළ වැටුප් පරිවර්තන වගු උපෙල්ඛන II ෙලසද, වැටුප් පරිමාණයන් 
කියාත්මක කිරීමට අදාළ උපෙදස් උපෙල්ඛන III ෙලසද ෙම් සමඟ 
ඉදිරිපත් කරන අතර අගවිනිශ්චයකාරවරයා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාවරයන්, අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන් සඳහා ෙමම ෙයෝජනාෙවන් 
නිශ්චය කරනු ලබන වැටුප් කියාත්මක විය යුතු යැයි ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 108(1) 
ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමයින් නිශ්චය කරනු ලබයි. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 

 
 

උපෙල්ඛන I 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 108(1) ව්යවසථ්ාව පකාරව අගවිනිශච්යකාරවරයා, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශච්යකාරවරයන්, අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා 
සහ අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන් සඳහා වැටුප් ව හය - 2016 

 

අ/ක 
ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව 

 
 

වැටුප් පරිමාණයන් 
 
වැටුප් පරිමාණයන්හි එක් එක් තීරුව මඟින් දැක්ෙවන ෙතොරතුරු ෙමෙසේය. 
 
1 තීරුව - අවුරුදු ගණන 
2 තීරුව - ෙසේවා කාලය 
3 තීරුව - ෙශේණිය 
4 තීරුව - පත්වීෙම්දී සහ උසස් වීම ලැබුෙව් නම්, ලැෙබන වැටුප් තලය 
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ෙසේවා කාණ්ඩය වැටුප් 
ෙක්තය 

වැටුප් පරිමාණය (රු.) 

අගවිනිශ්චයකාරවරයා JS 5 - 2016 145,000 - 5 x 7,250 - 181,250 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරයන්/
අභියාචනාධිකරණෙය් 
සභාපතිවරයා 

JS 4 - 2016 135,000 - 5 x 6,750 - 168,750 

අභියාචනාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරයන් 

JS 3 - 2016 131,500 - 5 x 6,575 - 164,375 

  ෙසේවා කාණ්ඩය වැටුප් 
ෙක්තය 

ආරම්භක 
පියවර 

අවුරුදු 
ගණන 

පළමු 
පියවර 

උපරිමය 

1 අභියාචනාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරයන් 

JS 3 - 2016 131,500 5 6,575 164,375 

2 ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරයන්/ 
අභියාචනාධිකරණෙය් 
සභාපතිවරයා 

JS 4 - 2016 135,000 5 6,750 168,750 

3 අගවිනිශ්චයකාරවරයා JS 5 - 2016 145,000 5 7,250 181,250 
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අ/ක 

ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව 
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වැටුප් 
පියවර 

2015.12.31 දිනට   2016.01.01 දිනට   2017.01.01 දිනට   2018.01.01 දිනට   2019.01.01 දිනට   2020.01.01 දිනට 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

දළ වැටුප  
(රු.) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව 
(රු.) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව 
(රු.) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව 
(රු.) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව 
(රු.) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව 
(රු.) 

1 63,500 85,525 77,100 8,425 90,700 - 104,300 - 117,900 - 131,500 - 

2 66,675 89,176 80,955 8,221 95,235 - 109,515 - 123,795 - 138,075 - 

3 69,850 92,828 84,810 8,018 99,770 - 114,730 - 129,690 - 144,650 - 

4 73,025 96,479 88,665 7,814 104,305 - 119,945 - 135,585 - 151,225 - 

5 76,200 100,130 92,520 7,610 108,840 - 125,160 - 141,480 - 157,800 - 

6 79,375 103,781 96,375 7,406 113,375 - 130,375 - 147,375 - 164,375 - 

වැටු
ප් 
පිය
වර 

2015.12.31 දිනට   2016.01.01 දිනට   2017.01.01 දිනට   2018.01.01 දිනට   2019.01.01 දිනට   2020.01.01 දිනට 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

දළ වැටුප  
(රු.) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව  
(රු) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව 
(රු.) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව  
(රු.) 

මූලික 
වැටුප (රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව 
(රු.) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව 
(රු.) 

1 65,000 87,250 79,000 8,250 93,000 - 107,000 - 121,000 - 135,000 - 

2 68,250 90,988 82,950 8,038 97,650 - 112,350 - 127,050 - 141,750 - 

3 71,500 94,725 86,900 7,825 102,300 - 117,700 - 133,100 - 148,500 - 

4 74,750 98,463 90,850 7,613 106,950 - 123,050 - 139,150 - 155,250 - 

5 78,000 102,200 94,800 7,400 111,600 - 128,400 - 145,200 - 162,000 - 

6 81,250 105,938 98,750 7,188 116,250 - 133,750 - 151,250 - 168,750 - 

ෙසේවා ගණය අභියාචනාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරයන් 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන්/
අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා අගවිනිශ්චයකාරවරයා 

වැටුප් ෙක්ත අංකය JS 3 - 2016 JS 4 - 2016 JS 5 - 2016 
1 2 3 4 4 4 

      6,575 6,750 7,250 
      5 5 5 

            

            

            

            

            
1     131,500 135,000 145,000 
2     138,075 141,750 152,250 
3     144,650 148,500 159,500 

4     151,225 155,250 166,750 
5     157,800 162,000 174,000 
6     164,375 168,750 181,250 

අ/ක 
ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව 

වැටුප් පරිවර්තන වගු 
 JS 3 – 2016           උපෙල්ඛන II 

අ/ක 
ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
 

JS  5 – 2016 

          අ/ක 
ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව 
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 

වැටුප් 
පියවර 

2015.12.31 දිනට   2016.01.01 දිනට   2017.01.01 දිනට   2018.01.01 දිනට   2019.01.01 දිනට   2020.01.01 දිනට 
මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

දළ 
වැටුප  
(රු.) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව  
(රු.) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව 
(රු.) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව  
(රු.) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව 
(රු.) 

මූලික 
වැටුප 
(රු.) 

ගැලපුම් 
දීමනාව 
(රු.) 

1 70,000 93,000 85,000 8,000 100,000 - 115,000 - 130,000 - 145,000 - 
2 73,500 97,025 89,250 7,775 105,000 - 120,750 - 136,500 - 152,250 - 
3 77,000 101,050 93,500 7,550 110,000 - 126,500 - 143,000 - 159,500 - 
4 80,500 105,075 97,750 7,325 115,000 - 132,250 - 149,500 - 166,750 - 
5 84,000 109,100 102,000 7,100 120,000 - 138,000 - 156,000 - 174,000 - 
6 87,500 113,125 106,250 6,875 125,000 - 143,750 - 162,500 - 181,250 - 

 
ඇමුණුම I 

වැටුප් පරිවර්තන ආදර්ශ ලිපිය 

මෙග් අංකය: 
දිනය: 

නම: 
තනතුර: 

 
කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ......................................... අනුව 2016.01.01 

දිනට 
වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම 

 
යෙථෝක්ත චකෙල්ඛය පරිදි ඔබෙග් වැටුප 2016.01.01 දිනට පහත සඳහන් පරිදි 
පරිවර්තනය කරනු ලැෙබ්. 
 
1. රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 6/2006 වර්ගීකරණය අනුව 2015.12.31 දිනට 

අදාළ 
 (අ) ෙසේවා ගණය  : 
 (ආ) වැටුප් ෙක්තය  : 
 (ඇ) වැටුප් පරිමාණය  : 
 (ඈ) වැටුප් පියවර  :  
 (ඉ) වැටුප් තලය   : රු. 
 (ඊ) අවසාන වැටුප් වර්ධකය ලද දිනය : 
 
2. කළමණාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ....................... වර්ගීකරණය අනුව 

2016.01.01 දිනට උපෙල්ඛන I අනුව 
 (අ) ෙසේවා ගණය  : 
 (ආ) වැටුප් ෙක්තය  : 
 (ඇ) වැටුප් පරිමාණය  : 
 (ඈ) වැටුප් පියවර  : 
 (ඉ) වැටුප් තලය   : රු. 
 
3. උපෙල්ඛන II අනුව 2016.01.01 දින සිට ෙගවිය යුතු වැටුප 
 (අ) මූලික වැටුප  : රු. 
 (ආ) වැටුෙපහි ගැලපුම් දීමනාව : රු. 
 
4. සාවද්ය වර්ගීකරණයකින් ෙහෝ ගණනය කිරීමකින් ෙහෝ ෙවනත් වරදක් 

ෙහේතුෙවන් ෙහෝ වැඩිපුර ෙගවීමක් සිදුවී ඇති බව අනාවරණය වුවෙහොත් 
එම  මුදල් ආපසු අයකිරීමට යටත් වන බවද දන්වමි. 

 
 

 
පිටපත්: 1. ....................................  
  2..................................... 

  

ඇමුණුම II 
වැටුප් පරිවර්තන ආදර්ශ ලිපිය 

  
මෙග් අංකය: 
දිනය: 

නම: 
තනතුර: 
 
කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ......................................... අනුව 2017.01.01 

දිනට 
වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම 

 
යෙථෝක්ත චකෙල්ඛය පරිදි ඔබෙග් වැටුප 2017.01.01 දිනට පහත සඳහන් පරිදි 
පරිවර්තනය කරනු ලැෙබ්. 
 

1. කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ..................... වර්ගීකරණය අනුව 2016. 
12. 31 දිනට අදාළ 

 (අ) ෙසේවා ගණය  : 
 (ආ) වැටුප් ෙක්තය  : 
 (ඇ) වැටුප් පරිමාණය  : 
 (ඈ) උපෙල්ඛන I අනුව අනුරූපී වැටුප :  
 (ඉ) උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් පියවර:  
 (ඊ) උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් තලය : රු. 
 (උ) අවසාන වැටුප් වර්ධකය ලද දිනය : 
 

2. උපෙල්ඛන II අනුව 2017.01.01 දින සිට ෙගවිය යුතු වැටුප: රු. 
 

3. සාවද්ය වර්ගීකරණයකින් ෙහෝ ගණනය කිරීමකින් ෙහෝ ෙවනත් වරදක් 
ෙහේතුෙවන් ෙහෝ වැඩිපුර ෙගවීමක් සිදුවී ඇති බව අනාවරණය වුවෙහොත් 
එම  මුදල් ආපසු අයකිරීමට යටත් වන බවද දන්වමි. 

 
පිටපත්: 1. ....................................  
  2..................................... 

 
 

ඇමුණුම III 
වැටුප් පරිවර්තන ආදර්ශ ලිපිය 

  

 මෙග් අංකය: 
 දිනය: 

නම: 
තනතුර: 
 
කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ......................................... අනුව 2018.01.01 

දිනට 
වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම 

 
යෙථෝක්ත චකෙල්ඛය පරිදි ඔබෙග් වැටුප 2018.01.01 දිනට පහත සඳහන් පරිදි 
පරිවර්තනය කරනු ලැෙබ්. 

සකස් කෙළේ: අත්සන: .........................
 නම: ............................... 
 තනතුර: .......................... 
 දිනය: ............................ 

පරීක්ෂා කෙළේ:  අත්සන: ............................  
 නම: .................................. 
 තනතුර: ............................. 
 දිනය: ............................... 

අනුමත කෙළේ: අත්සන: .............................. 
 නම: ................................... 
 තනතුර: .............................. 
 දිනය: ................................. 
 නිල මුදාව: ..........................  

සකස් කෙළේ: අත්සන: .........................
 නම: ............................... 
 තනතුර: .......................... 
 දිනය: ............................ 

පරීක්ෂා කෙළේ:  අත්සන: ............................  
 නම: .................................. 
 තනතුර: ............................. 
 දිනය: ............................... 

අනුමත කෙළේ: අත්සන: .............................. 
 නම: ................................... 
 තනතුර: .............................. 
 දිනය: ................................. 
 නිල මුදාව: ..........................  



2017 අෙපේල් 05 

1. කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ..................... වර්ගීකරණය අනුව 
2017.12.31 දිනට අදාළ 

 (අ) ෙසේවා ගණය  : 
 (ආ) වැටුප් ෙක්තය  : 
 (ඇ) වැටුප් පරිමාණය  : 
 (ඈ) උපෙල්ඛන I අනුව අනුරූපී වැටුප :  
 (ඉ) උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් පියවර:  
 (ඊ) උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් තලය : රු. 
 (උ) අවසාන වැටුප් වර්ධකය ලද දිනය : 
 
2. උපෙල්ඛන II අනුව 2018.01.01 දින සිට ෙගවිය යුතු වැටුප: රු. 
 
3. සාවද්ය වර්ගීකරණයකින් ෙහෝ ගණනය කිරීමකින් ෙහෝ ෙවනත් වරදක් 

ෙහේතුෙවන් ෙහෝ වැඩිපුර ෙගවීමක් සිදුවී ඇති බව අනාවරණය වුවෙහොත් 
එම  මුදල් ආපසු අයකිරීමට යටත් වන බවද දන්වමි. 

 

පිටපත්: 1. ....................................  
  2..................................... 

 

 
ඇමුණුම IV 

වැටුප් පරිවර්තන ආදර්ශ ලිපිය 
   
මෙග් අංකය: 
දිනය: 

නම: 
තනතුර: 
 
කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ......................................... අනුව 2019.01.01 

දිනට 
වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම 

 
යෙථෝක්ත චකෙල්ඛය පරිදි ඔබෙග් වැටුප 2019.01.01 දිනට පහත සඳහන් 
පරිදි පරිවර්තනය කරනු ලැෙබ්. 
 
 
1. කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ..................... වර්ගීකරණය අනුව 

2018.12.31 දිනට අදාළ 
 (අ) ෙසේවා ගණය  : 
 (ආ) වැටුප් ෙක්තය  : 
 (ඇ) වැටුප් පරිමාණය  : 
 (ඈ) උපෙල්ඛන I අනුව අනුරූපී වැටුප :  
 (ඉ) උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් පියවර:  
 (ඊ) උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් තලය : රු. 
 (උ) අවසාන වැටුප් වර්ධකය ලද දිනය : 
 
 
2. උපෙල්ඛන II අනුව 2019.01.01 දින සිට ෙගවිය යුතු වැටුප: රු. 
 
3. සාවද්ය වර්ගීකරණයකින් ෙහෝ ගණනය කිරීමකින් ෙහෝ ෙවනත් වරදක් 

ෙහේතුෙවන් ෙහෝ වැඩිපුර ෙගවීමක් සිදුවී ඇති බව අනාවරණය වුවෙහොත් 
එම  මුදල් ආපසු අයකිරීමට යටත් වන බවද දන්වමි. 

 

පිටපත්: 1. ....................................  
  2..................................... 
 

 

ඇමුණුම V 
වැටුප් පරිවර්තන ආදර්ශ ලිපිය 

මෙග් අංකය: 
දිනය: 

නම: 
තනතුර: 
 

කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ......................................... අනුව 2020.01.01 
දිනට 

වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම 
 

යෙථෝක්ත චකෙල්ඛය පරිදි ඔබෙග් වැටුප 2020.01.01 දිනට පහත සඳහන් 
පරිදි පරිවර්තනය කරනු ලැෙබ්. 
 

1. කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ..................... වර්ගීකරණය අනුව 
2019.12.31 දිනට අදාළ 

 (අ) ෙසේවා ගණය  : 
 (ආ) වැටුප් ෙක්තය  : 
 (ඇ) වැටුප් පරිමාණය  : 
 (ඈ) උපෙල්ඛන I අනුව අනුරූපී වැටුප :  
 (ඉ) උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් පියවර:  
 (ඊ) උපෙල්ඛන II අනුව ලද වැටුප් තලය : රු. 
 (උ) අවසාන වැටුප් වර්ධකය ලද දිනය : 
 

2. උපෙල්ඛන II අනුව 2020.01.01 දින සිට ෙගවිය යුතු වැටුප: රු. 
 

3. සාවද්ය වර්ගීකරණයකින් ෙහෝ ගණනය කිරීමකින් ෙහෝ ෙවනත් වරදක් 
ෙහේතුෙවන් ෙහෝ වැඩිපුර ෙගවීමක් සිදුවී ඇති බව අනාවරණය වුවෙහොත් 
එම  මුදල් ආපසු අයකිරීමට යටත් වන බවද දන්වමි. 

 

පිටපත්: 1. ....................................  
  2..................................... 

 
 

උපෙල්ඛන III 
 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 108(1) ව්යවසථ්ාව පකාරව අගවිනිශච්යකාරවරයා, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශච්යකාරවරයන්, අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා 
සහ අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන් සඳහා වැටුප් ව හය - 2016 

2006.04.25 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 06/2006 සහ ඊට 
සංෙශෝධන වශෙයන් නිකුත් කරන ලද රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 
විධිවිධාන යටෙත් අගවිනිශ්චයකාරවරයා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරයන්, අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන් සඳහා කියාත්මක වන වැටුප් 
පරිමාණයන් ෙවනුවට ෙමම චකෙල්ඛෙය් උපෙල්ඛන I හි සඳහන් නව 
වැටුප් පරිමාණයන් 2016.01.01 දින සිට අදියර 05කින් උපෙල්ඛන II හි 
සඳහන් පරිදි කියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත. 

 

02. නව වැටුප් ව හය තුළ පහත සඳහන් දීමනා අන්තර්ගත කර ඇත. 
 (i) 2011.12.12 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 31/2011 සහ 

2012.12.31 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 18/2012 
අනුව ෙගවනු ලබන විශාම වැටුපට හිමිකම් රහිත විෙශේෂ 
දීමනාව. 

(ii) 2014.11.12 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 24/2014, 
2014.12.31 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 24/2014(1) 
සහ 2015.02.11 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 05/2015 
අනුව මාසිකව ෙගවනු ලබන රු.10,000 ක් වන අන්තර් දීමනාව. 

 

03. වැටුප් පරිවර්තනය 

03.1 දැනට පවතින වැටුප් පරිමාණයන්හි සිට නව වැටුප් 
පරිමාණයන්ට වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම පියවරට පියවර තැබීෙම් 
කමය යටෙත් සිදු කළ යුතුය. එ ෙහත් ෙමම වැටුප් සංෙශෝධනය 
අදියර 05ක් යටෙත් සිදු කරන බැවින් උපෙල්ඛන II හි සඳහන් 
පරිවර්තන වගුව අනුව වැටුප් පරිවර්තනය කළ යුතුය. 

03.2 වැටුප් පරිවර්තන සැකසීෙම් පහසුව සඳහා උපෙල්ඛන I හි 
සඳහන් සෑම වැටුප් පරිමාණයක් සඳහාම ෙවන් ෙවන් ව ශෙයන් 
පරිවර්තන වගු උපෙල්ඛන II හි දක්වා ඇත. 

1311 1312 

සකස් කෙළේ: අත්සන: .........................
 නම: ............................... 
 තනතුර: .......................... 
 දිනය: ............................ 

පරීක්ෂා කෙළේ:  අත්සන: ............................  
 නම: .................................. 
 තනතුර: ............................. 
 දිනය: ............................... 

අනුමත කෙළේ: අත්සන: .............................. 
 නම: ................................... 
 තනතුර: .............................. 
 දිනය: ................................. 
 නිල මුදාව: ..........................  

සකස් කෙළේ: අත්සන: .........................
 නම: ............................... 
 තනතුර: .......................... 
 දිනය: ............................ 

පරීක්ෂා කෙළේ:  අත්සන: ............................  
 නම: .................................. 
 තනතුර: ............................. 
 දිනය: ............................... 

අනුමත කෙළේ: අත්සන: .............................. 
 නම: ................................... 
 තනතුර: .............................. 
 දිනය: ................................. 
 නිල මුදාව: ..........................  

සකස් කෙළේ: අත්සන: .........................
 නම: ............................... 
 තනතුර: .......................... 
 දිනය: ............................ 

පරීක්ෂා කෙළේ:  අත්සන: ............................  
 නම: .................................. 
 තනතුර: ............................. 
 දිනය: ............................... 

අනුමත කෙළේ: අත්සන: .............................. 
 නම: ................................... 
 තනතුර: .............................. 
 දිනය: ................................. 
 නිල මුදාව: ..........................  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

03.3 වැටුප් පරිවර්තනය කිරීෙම් දී 2015.12.31 දිනට පවත්නා වැටුප් 
ව හය යටෙත් අදාළ වන වැටුප් ෙක්තය පළමුව හඳුනා ගත 
යුතුය. ඒ අනුව ෙමම චකෙල්ඛෙය් උපෙල්ඛන I හි සඳහන් 
අනුරූපී වැටුප් ෙක්තය සහ ඊට අදාළ උපෙල්ඛන II හි සඳහන් 
පරිවර්තන වගුව ෙතෝරාගත යුතු ය. රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 
06/2006 හි සඳහන් වැටුප් ෙක්තයන්ට අනුරූපී ෙමම චකෙල්ඛය 
යටෙත් වන නව වැටුප් ෙක්තයන් පහත පරිදි ෙව්.  

03.4 නියමිත පරිවර්තන වගුව අනුව 2015.12.31 දිනට අදාළ වූ වැටුප් 
පියවරට අනුරූපී 2016.01.01 දිනට නියමිත වැටුප් පියවර අනුව 
අදාළ වන වැටුප් තලෙයහි පිහිටුවිය යුතුය. ෙම් සඳහා ෙමම 
චකෙල්ඛෙය් ඇමුණුම I වශෙයන් ඇති වැටුප් පරිවර්තන 
ආකෘතිය උපෙයෝගී කර ගත යුතුය. 

03.5 ඉහත 03.4 හි අනුගමනය කළ කම ෙව්දය අනුවම 2017.01.01, 
2018.01.01, 2019.01.01 සහ 2020.01.01 යන දිනයන්හි දී 
එළෙඹන වැටුප් පරිවර්තනයන් ද සිදුකළ යුතුය. ෙම් සඳහා 
උපෙල්ඛන IIහි එක් එක් වර්ෂය යටෙත් සඳහන් කර ඇති වැටුප් 
තලයන් අදාළ කරගත යුතුය. ෙමම පරිවර්තනය සඳහා එක් එක් 
වර්ෂය ෙවනුෙවන් ඇමුණුම II, III, IV සහ V වශෙයන් ඇති 
වැටුප් පරිවර්තන ආකෘති උපෙයෝගී කර ගත යුතුය. 

 

04. වැටුප් වර්ධකය ගණනය කිරීම 

04.1 වැටුප් පරිමාණය තුළ වැටුප් වර්ධක ගණනය කිරීම 2016.01.01 
දින සිට 2016.12.31 දක්වා වූ කාලය තුළ වැටුප් වර්ධකය උපයා 
ගන්නා අවස්ථාෙව් දී ඉහත 03.4 හි පිහිටුවන ලද වැටුප් තලයට 
ආසන්න ඉහළ වැටුප් තලෙය් පිහිටුවිය යුතුය. ඒ අනුව 2016 
වර්ෂයට නියමිත වැටුප් වර්ධකෙය් වටිනාකම ෙලස සැලකිය 
යුත්ෙත් අදාළ වැටුප් තලයන් ෙදක අතර ෙවනස ෙව්. 

 

04.2 වැටුප් පරිමාණෙය් උපරිමෙයන් ඔබ්බට වැටුප් වර්ධක ලබාදීම. 

(අ) වැටුප් පරිමාණයක උපරිමයට පැමිණ ඇති විට 2016.01.01 
දින සිට අදාළ විය යුතු වැටුප් තලය තීරණය කිරීම සඳහා 
උපෙල්ඛන II හි අදාළ වැටුප් පරිවර්තන වගුෙවහි නියමිත 
තීරුෙවහි වැටුප් පරිමාණෙය් අවසානයට ඇති වැටුප් තල ෙදක 
අතර ෙවනස වැටුප් වර්ධකය ෙලස සලකා වැටුප් පියවර 
ගණනය කළ යුතුය. 

(ආ) 2016.01.01 දිෙනන් පසුව වැටුප් පරිමාණයක උපරිමය 
ඉක්මවා වැටුප් වර්ධක උපයාගන්නා අවස්ථාවක දීද ඉහත (අ) 
හි පරිදි අදාළ වැටුප් පියවර ගණනය කළ යුතුය. 

 

05. දළ වැටුෙපහි ගැලපුම් දීමනාව 

05.1 මූලික වැටුපට අමතරව ඉහත 02 ෙඡ්දෙයහි සඳහන් දීමනා සමඟ 
2015.12.31 දිනට ලද දළ වැටුප සහ ෙමම චකෙල්ඛෙය් 
උපෙල්ඛන II හි සඳහන් එක් එක් වර්ෂයට අදාළ මූලික වැටුප 
අතර ෙවනස දළ වැටුෙපහි ගැලපුම් දීමනාවක් ෙලස ගණනය 
ෙකොට එහි ඇතුළත් කර ඇත. ඒ අනුව එක් එක් වර්ෂය සඳහා 
නියමිත මූලික වැටුපට අමතරව ඊට අනුරූපී ගැලපුම් දීමනාව ද 
ෙගවිය යුතුය. ෙමම ගැලපුම් දීමනාව ෙමහි පහත 16 හි සඳහන් 
කාර්යය හැර ෙවනත් කිසිදු කාර්යයක් සඳහා වැටුෙපහි 
ෙකොටසක් වශෙයන් ෙනොසැලකිය යුතුය. 

05.2 ඉහත 04.2 හි පරිදි උපරිමෙයන් ඔබ්බට වැටුප් පියවර ගණනය 
කළ අවස්ථාවකදී එම පියවරට අදාළ දළ වැටුෙපහි ගැලපුම් 
දීමනාව ද ෙගවිය යුතුය. ෙම් සඳහා පළමුව 2015.12.31 දිනට 
රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 06/2006 ෙහෝ ඊට සංෙශෝධන 
වශෙයන් නිකුත් කර ඇති චකෙල්ඛ යටෙත් ලැබූ වැටුප් තලය හා 
ෙමම චකෙල්ඛෙය් ෙදවන ෙඡ්දෙය් සඳහන් චකෙල්ඛ යටෙත් 
හිමි දීමනාවන් පමණක් ඇතුළත් දළ වැටුප ගණනය කළ යුතුය. 
එම වැටුප හා ඉහත 04.2 යටෙත් ගණනය කරන ලද වැටුප් තලය 
අතර මූල්යමය අවාසියක් වන්ෙන් නම්, එම අගය දළ වැටුෙපහි 
ගැලපුම් දීමනාවක් වශෙයන් නියමිත වැටුප් තලය සමඟ ෙගවිය 
යුතුය. 

 

06. උසසව්ීමක දී වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම. 

ෙමම අදියර කමය යටෙත් වැටුප් පරිවර්තනය සිදු කරනු ලබන 
කාල සීමාව තුළ (2016.01.01 සිට 2020.01.01 දක්වා) උසස්වීම් 
ලබන අවස්ථාවකදී එම උසස්වීම්වලට අදාළ වැටුප් 
පරිවර්තනයන්හිදී අදාළ කර ගත යුත්ෙත් උපෙල්ඛන II හි 
සඳහන් එම උසස්වීම කියාත්මක වන  වර්ෂයට අදාළ තීරුෙවහි 
දැක්ෙවන වැටුප් තලයන් ෙව්. 

07. අෙනකුත් දීමනා 

07.1 ෙමම චකෙල්ඛෙය් ෙදවන ෙඡ්දෙයහි සඳහන් කර ඇති රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛ මඟින් ලබා දී ඇති දීමනා අන්තර්ගත 
කරමින් නව වැටුප් ව හය සකස් කර ඇති බැවින් 2016.01.01 
දින සිට එම දීමනා ෙගවීම නතර කළ යුතුය.  

07.2 අංක 37/2013 හා 2013.12.31 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන 
චකෙල්ඛය අනුව ෙගවනු ලබන මසකට රු.7,800 ක් වන ජීවන 
වියදම් දීමනාව තවදුරටත් ෙගවිය යුතුය. 

 

08. විශාම වැටුප් 

08.1 ෙමම චකෙල්ඛෙය් වැටුප් ව හය මත 2016.01.01 දිෙනන් පසු 
විශාම ලබන්නන් සඳහා විශාම වැටුප ගණනය කිරීෙම්දී අදාළ 
කරගත යුත්ෙත් උපෙල්ඛන II හි සඳහන් පරිදි අවසානවරට ලද 
වැටුප් පියවර විය යුතුය. 

08.2 උපෙල්ඛන I හි සඳහන් වැටුප් පරිමාණයන්   2020.01.01 දින 
සිට  සම්පූර්ණ වශෙයන් කියාත්මකවීමත් සමඟම 2016.01.01 
දින ෙසේවෙය් සිට ඉන්පසුව විශාම ලැබූවන්ෙග් විශාම වැටුප ද ඒ 
අනුව සංෙශෝධනය කරනු ලබන අතර ඒ සම්බන්ධ උපෙදස් 
පසුව නිකුත් කරනු ලැෙබ්. 2016.01.01 දින සිට 2019.12.31 
දක්වා අතර කාලය තුළ දී විශාම වැටුප් සංෙශෝධනයන් සිදු 
කරනු ෙනොලැෙබ්.  

08.3 අංක 05/2015 දරන 2015.02.11 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන 
චකෙල්ඛය අනුව විශාමිකයන් සඳහා ෙගවනු ලබන මසකට 
රු.3,500 ක් වන අන්තර් දීමනාව ෙමම චකෙල්ඛය යටෙත් 
2016.01.01 දිෙනන් පසු විශාම ගනු ලබන්නන් සඳහා 
ෙනොෙගවිය යුතුය. එෙහත් අංක 37/2013  සහ 2013.12.31 
දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛය අනුව විශාමිකයන් සඳහා 
ෙගවනු ලබන මසකට රු.3,525 ක් වන ජීවන වියදම් දීමනාව 
ෙගවිය යුතුය.   

09. වැටුෙපහි පතිශතයක් වශෙයන් ෙගවනු ලබන දීමනා 

වැටුෙපහි පතිශතයක් වශෙයන් ෙගවනු ලබන දීමනා 2015.12.31 දිනට 
පැවති මූල්යමය අගයට සීමා කළ යුතුය. 2016.01.01 දිනට පසු ෙමම 
චකෙල්ඛය මඟින් ආවරණය වන තනතුරකට පත්කරනු ලබන විටක 
ෙමම දීමනාව ගණනය කිරීම සඳහා එම තනතුරට 2015.12.31 දිනට  
හිමිව තිබූ වැටුප පදනම් කරගත යුතුය. 

10. පත්වීම් ලිපිවල වැටුප් පරිමාණය සඳහන් කිරීම 

ෙමම චකෙල්ඛෙය් සඳහන් වැටුප් ව හය පූර්ණ වශෙයන් කියාත්මක 
වන 2020.01.01 දින දක්වා සිදු කරනු ලබන බඳවාගැනීම් / උසස් කිරීම් 
වලදී නිකුත් කරනු ලබන පත්වීම් ලිපිවල වැටුප් පරිමාණය සඳහන් 
කිරීෙම්දී උපෙල්ඛන I හි සඳහන් නියමිත වැටුප් පරිමාණය අදාළ 
කරගත යුතුය. එෙහත් ෙගවීම් සිදුකළ යුත්ෙත් උපෙල්ඛන II හි සඳහන් 
පරිදි විය යුතු බැවින් ඒ බැව් ද එම පත්වීම් ලිපිවල සඳහන් කළ යුතුය. 

11. තනතුරු / ෙසේවා වර්ගීකරණය 

අධිකරණ නිලධාරීන් 2016.02.25 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 
අංක 03/2016 හි උපෙල්ඛන III හි තනතුරු වර්ගීකරණය අනුව ෙජ්යෂ්ඨ 
මට්ටමට සමාන වන අතර මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ෙලස සැලෙක්.    

 
12. වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම වැටුප් සඳහා දායක මුදල් 

වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම වැටුප සඳහා දායක මුදල් 
අයකිරීෙම්  පතිශතය  7%ක්  වශෙයන්  තවදුරටත්  ෙනොෙවනස්ව 
කියාත්මක විය යුතු අතර ෙම් සඳහා උපෙල්ඛන II හි ඒ ඒ වර්ෂය 
යටෙත් සඳහන් මූලික වැටුප අදාළ කරගත යුතුය. 

13. වැටුප් වර්ධක දිනය 

ෙමම වැටුප් සංෙශෝධනය ෙහේතුෙවන් වැටුප් වර්ධක දිනෙයහි ෙවනසක් 
සිදු ෙනොෙව්. 

14. වැටුප් පරිමාණයක උපරිමෙයන් ඔබ්බට වැටුප් වර්ධක ෙගවීම 

වැටුප් පරිමාණයක උපරිමයට පැමිණි නිලධාරීන්ට ඔවුන් විශාම යන 
දින ෙතක් ෙහෝ ෙවනත් වැටුප් පරිමාණයක් අදාළවන ෙවනත් තනතුරට 
පත්වන / උසස්වන තුරු තවදුරටත් වැටුප් වර්ධකය ලබාදිය හැකිය. 
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 

රා. ප. ච. 06/2006 අනුව වැටුප් ෙක්තය නව වැටුප් ෙක්තය 

SF 4 - 2006 JS 5 - 2016 

SF 2 - 2006 JS 4 - 2016 

SF 1 - 2006 JS 3 - 2016 
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15. සංයුක්ත දීමනාව 
සංයුක්ත දීමනාව රු. 500 ක් ෙව්. 

16. ණය / අත්තිකාරම් ලබා දීෙම් දී මාසික අඩු කිරීම්වල එකතුෙව් සීමාව 
ණය අත්තිකාරම් ලබා ගැනීෙම් දී සලකා බලනු ලබන 40% සීමාව 
ගණනය කිරීෙම්දී උපෙල්ඛන II හි සඳහන් එදිනට අදාළ මූලික වැටුප හා 
ගැලපීෙම් දීමනාවද අදාළ කරගත යුතුය. 

17. ෙපොදු උපෙදස ්
ෙමම චකෙල්ඛය අනුව 2016.01.01 දිනට හිමි විය යුතු වැටුප තීරණය 
කිරීෙම්දී 2006.01.01 දින ෙහෝ එදිනට පසුව සිදු කළ වැටුප් සංෙශෝධන 
අනුව වැටුප් සැකසීම සහ අදාළ වැටුප් පරිවර්තන නිවැරදිව සිදු කර ඇති 
බවට අදාළ බලධරයන් තහවුරු කර ගත යුතුය. 

18. වැඩිපුර ෙගවීම් 
ෙමම උපෙදස් වැරදි ෙලස නිර්වචනය කිරීම ෙහේතුෙවන් ෙහෝ ලියවිලිවල 
වැරදීමක් ෙහේතුෙවන් ෙහෝ ගණනය කිරී ෙම්දී ඇතිවන වැරදීමක් 
ෙහේතුෙවන් ෙහෝ ෙවනත් වැරදීමක් ෙහේතුෙවන් ෙහෝ කිසියම් 
නිලධරෙයකුට වැඩිපුර මුදලක් ෙගවා ඇත්නම්, එවැනි වැඩිපුර ෙගවා 
ඇති මුදල් ආපසු ෙගවීමට එම නිලධරයා බැඳී සිටී. 

19. පැහැදිලි කර ගැනීම් හා වැඩිදුර උපෙදස ්
ෙමම චකෙල්ඛෙය් විධිවිධාන පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම් හා වැඩිදුර 
උපෙදස් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නම්, එවැනි ඉල්ලීම්, භාණ්ඩාගාරෙය් 
ෙල්කම්, මහා භාණ්ඩාගාරය, මුදල් අමාත්යංශය, ෙකොළඹ 01 ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතුය." 

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 108(1) 
අනුව්යවස්ථාව යටෙත් ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙශේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකරුවන් 
සඳහා වන වැටුප් ව හය පිළිබඳ ෙයෝජනාවලිය මා ඉදිරිපත් 
කරනවා.  එම ෙයෝජනාවලිෙය් අංක 9, අංක 10, අංක 11 කියන 
වගන්ති තුන ඉවත් කරමින් අංක 12 සිට අංක 20 දක්වා වගන්ති 
නැවත අංකනය කරමින් සංෙශෝධනයට යටත්වයි ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම පිළිබඳ 
කාරණෙය්දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් විෙශේෂ විධිවිධාන 
සලස්වලා තිෙබනවා, "අගවිනිසුරුතුමාෙග්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරතුමන්ලාෙග්,අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිතුමාෙග්, 
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් වැටුප් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය කළ යුතු අතර එය ඒකාබද්ධ 
අරමුදලට වැය බරක් විය යුතුය." කියලා. ඒ එක්කම එහි නැවතත් 
ෙදවැනි අනුව්යවස්ථාෙව් සඳහන් ෙවනවා, "ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරෙයකුට සහ අභියාචනාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරෙයකුට ෙගවිය යුතු වැටුප සහ ඒ යම් 
විනිශ්චයකාරවරෙයකුෙග් විශාම වැටුප් හිමිකම් ඒ 
විනිශ්චයකාරවරයා පත් කරනු ලැබීෙමන් පසු අඩු ෙනොකළ 
යුත්ෙත්ය." කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, පජාතන්තවාදය 
ආරක්ෂා කිරීම, නීතිෙය් ආධිපත්ය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
අධිකරණයට අවශ්ය ස්වාධීනතාව තහවුරු කරන්න තමයි ෙම් 
ව්යවස්ථාමය පතිපාදන ඇතුළත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ අනුව වර්තමානෙය් අවශ්යතා සලකා බලා,  ෙගෞරවනීය 
විධියට එම ෙසේවය පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා 
විනිශ්චයකාරතුමන්ලාට අවශ්ය පහසුකම් ලබාදීම පිණිස ගැළෙපන 
සුදුසු වැටුප් තලයක පිහිටුවීෙම් අවශ්යතාව ටික කලක පටන් අපි 
කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ සියලු කරුණු සාකච්ඡාවට භාජන 
කරලා තමයි ෙමම වැටුප් වැඩි කිරීෙම් ෙයෝජනාවලිය අපි ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

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

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

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය 

ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් එක් වැඩ පිළිෙවළක් වශෙයන් තමයි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවකට ෙමවැනි විධිවිධාන එකතු කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන පරිදි 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නියම කරන ආකාරයට -තීරණය කරන 
ආකාරයට- විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් වැටුප් සහ විශාම වැටුප් ෙගවීම් 
සිදු කළ යුතුයි කියලා. ඒ අනුව අපි ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ අභියාචනාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් වැටුප් සම්බන්ධව පමණයි. අෙනකුත් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග්, එනම්, මහාධිකරණෙය්, දිසා 
අධිකරණෙය්, මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග්ත් 
වැටුප් වැඩි කිරීම සඳහා -අලුත් වැටුප් තලයක් සකස් කිරීම සඳහා- 
විෙශේෂෙයන්ම, ෙවනම වැටුප් කමයක් සකස් කිරීම සඳහා අපි ෙම් 
වන විට අවශ්ය විධිවිධාන අරෙගන තිෙබනවා. එම වැටුප් තලත් 
සාධාරණ මට්ටමකට ඉහළට ෙගනැල්ලා, ඒ 
විනිශ්චයකාරවරුෙන් ග්ත්  ෙසේවය ෙගෞරවනීය ෙලස ඉටු කිරීම 
සඳහා අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්නට ඉදිරිෙය්දී අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් 
තිෙබන බරපතළම පශ්නය විධියට සැලෙකන්ෙන් නඩු කටයුතු, 
එෙහම නැත්නම් යුක්තිය පසිඳලීෙම් කියාදාමෙය් තිෙබන 
පමාදයයි. පසුගිය වසර එකහමාරක පමණ කාලය තුළ අපි විෙශේෂ 
නීති ගණනාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කළා. ඒවා තුළින් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, යුක්තිය පසිඳලීෙම් කියාවලිය 
ඉක්මන් කරන්නට. අෙනක් අතින්, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාවත් ඒ සඳහා යම් යම් පියවර අරෙගන තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම, සියලු  දිසා අධිකරණවල තිෙබන වසර දහයකට 
වඩා පැරණි සිවිල් නඩු දිනපතා නඩු අහන කමය යටෙත් අහලා, 
ඒවා අවසන් කරලා තීන්දු ලබා දිය යුතුයි කියලා 2016 වසෙර් 
සැප්තැම්බර් 30වැනි දා අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා.  

ඒ එක්කම, 2016 සැප්තැම්බර් 30 වැනි දින අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් අංක 392 දරන චකෙල්ඛය මඟින්  
මෙහස්තාත් සහ අතිෙර්ක මෙහස්තාත්තුමන්ලා ෙවත දන්වා 
තිෙබනවා, අවුරුදු 5කට වැඩි පැරණි නඩු දිනපතා අසා අවසන් 
කරන කමෙව්දයට ෙගොස්  ඉතා ඉක්මනට අවසන් කරන්න කියලා.  

ඒ එක්කම අපි සමථ මණ්ඩල පනත සංෙශෝධනය කළා. ඒ 
අනුවත් සුළු නඩු කටයුතු  අධිකරණයට යෑම වළක්වා සමථ 
කියාදාමයට එළැෙඹන ආකාරයට පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව, විෙශේෂ සමථ මණ්ඩල කියාත්මක කිරීම උතුරු-
නැ ෙඟනහිර ෙදපළාෙත් සිද්ධෙවලා තිෙබනවා.  

 ෙමෝටර් රථ පවාහන ආඥා පනෙත් සංෙශෝධන කියාත්මක 
වන විට තවත් සුළු නඩු අධිකරණයට ඒම අඩු කිරීම තුළින් ඉතා 
සුපරික්ෂාකාරීව තීන්දු-තීරණ ගත යුතු කාරණා සම්බන්ධව 
අධිකරණයට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නත්, ඒවා නිවැරදිව ඉෂ්ට 
කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසුගිය කාල වකවානුව දිහා බැලුවාම, ෙම් වන විට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විශාල නඩු සංඛ්යාවක් ෙගොඩ ගැහිලා 
තිෙබනවා. ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
සංඛ්යාෙල්ඛනාත්මක වශෙයන් ගත්ෙතොත් 2016 වසෙර් නඩු 
3589ක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තිබුණා. එම වසෙර් අලුතින් නඩු 
1863ක් ෙගොනු ෙවනෙකොට, විභාග ෙකොට අවසන් කරන්න 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන් නඩු 1886ක්. ඒ අනුව, විසඳන්ෙන් 
නැතිව ඉතිරි ෙවච්ච නඩු සංඛ්යාව 3566ක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අභියාචනාධිකරණෙය් තත්ත්වය  බැලුවත් එෙසේමයි. 
2016 වසෙර් එහි නඩු 4681ක් පැවතුණා. එම වසෙර් අලුතින් 
එකතු වුණ නඩු සංඛ්යාව 1296යි. නඩු 1140ක් විභාග ෙකොට 
අවසන් කළා. නමුත් වසර අවසාන වන විට තවත් නඩු 4837ක් 
ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට අද වන විට අධිකරණවල 
එකතුවන නඩු සංඛ්යාව ඉතා ෙව්ගෙයන් ඉහළ යන ස්වභාවයක් 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 2016 වසර අවසාන වන විට අෙප් රෙට් 
සියලු අධිකරණවල නඩු 745,303ක් පැවතුණා. ඒ නිසා අපි 
ඉදිරිෙය්දී  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා තවත් යම් සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කරන්න.  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංඛ්යාව පිළිබඳ 
සාකච්ඡාවක් ෙවමින් පවතිනවා. මීට අවුරුදු 40කට පමණ ෙපර 
කාලෙය්දී තමයි ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරතුමන්ලා 11 
ෙදෙනක් සිටිය යුතුයි කියලා අෙප්  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අද කාලෙය් වැඩි ෙවන නඩු 
සංඛ්යාවත් එක්ක අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා තව 
සංෙශෝධනයක් ඊට ඇතුළත් කරන්න.    

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
අධිකරණවල විනිශ්චයකාරවරුන්ට උසස්වීම් ලබා දීෙම් නිශ්චිත 
කමෙව්දයක් අෙප් රෙට් නැහැ. උසස්වීම් ලබාදීෙම්දී සියයට 
සියයක්ම වාෙග් අනුගමනය කරන්ෙන් ෙජ්යෂ්ඨතාවයි. ෙම් 
ෙජ්යෂ්ඨතාව සලකා බලන එක ෙහොඳයි. නමුත් ෙජ්යෂ්ඨතාව තුළ 
උසස්වීම් ලබාදීෙම්දී ෙම් තිෙබන ගැටලු විසෙඳන්ෙන් නැති 
ස්වභාවයක් තිෙබනවා. ෙජ්යෂ්ඨත්වය නැතත් හුඟක් මහන්සිෙවලා 
කටයුතු කරමින්, වැඩිපුර කටයුතු කරමින්, විෙශේෂ අධ්යයනයක් 
ලබමින්  සමහර විනිශ්චයකාරතුමන්ලා ඉතා කැපවීෙමන් කටයුතු 
කරන බව අපි දන්නවා. තවත් සමහර අධිකරණයක ගත්ෙතොත් ඒ 
කැපවීම අපි දකින්ෙන් නැහැ; අවශ්ය පමාණයට නඩු විසෙඳන 
බවක් අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙම් සංඛ්යාෙල්ඛන නිරීක්ෂණය 
කරලා බැලුවාම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමහර 
අවස්ථාවලදී ෙම් සංඛ්යාෙල්ඛනවල සෑෙහන විෂමතා අපි දකිනවා. 
උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, ගිය වසෙර් එනම් 2016 වසෙර් 
ෙකොළඹ සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණෙය් නඩු 627ක් විමසලා 
අවසන් කරනෙකොට, ඒ ආකාරයටම පහසුකම් තිෙයන තවත්  
සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණයක අවසන් කරලා තිෙබන්ෙන් නඩු 
82ක් පමණයි; තව එකක නඩු 91ක් පමණයි. හැබැයි, ෙකොළඹ 
මහාධිකරණය  නඩු 627ක් විමසා අවසන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග් 
විෙශේෂ ෙවනස්කම් තිෙයනවා. මම උදාහරණයකට විතරයි ඒක 
කිව්ෙව්. ඒ නිසා අපි අගවිනිසුරුතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා, විනිසුරුතුමන්ලාට උසස් වීම් ලබාදීෙම්දී වැඩි 
කැපවීෙමන් වැඩ කරන, වඩා දක්ෂතාෙවන් වැඩ කරන 
විනිශ්චයකාරතුමන්ලාට යම් වැඩිපුර ලකුණු පමාණයක් දීෙම් 
කමෙව්දයක් හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ බව.  අපි දන්නවා අද 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඒ වාෙග්ම අභියාචනාධිකරණයට නිතිපතා 
නඩු ගලාෙගන එන බව. 

සමහර ෙවලාවට  රාජ්ය  අංශෙය්  ලිපිකාර තනතුෙර් ෙවන්නට 
පුළුවන්, කළමනාකාරණ තනතුෙර් වන්නට පුළුවන්, උසස්වීමක් 

ලබා දුන් ගමන් මූලික අයිතිවාසිකම් ෙපත්සම් මගින්  නැත්නම් 
රිට් ආඥා මගින් ෙම්වා හබයට ලක් කරනවා, සුදුසස්ාට ෙම්   
සුදුසුකම දීලා නැහැ, කමෙව්දයක් නැහැ, කමෙව්දයක් අනුගමනය 
කර නැහැ  කියලා.  ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී ෙම්වා ගැන අධිකරණ  
නිෙයෝග  දීලා තිෙබනවා, උසස් වීෙම් කියාපටිපාටිය  හදන්න,   
එෙසේ නැතිවුෙණොත්  උසස්වීම් දීම  ගැටලු සහගතයි කියලා.  
නමුත්  එෙහම නි ෙයෝග ෙදන අධිකරණෙය් දී අධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට අසාධාරණයක් ෙවනෙකොට, කැපවීෙමන් 
වැඩ කරනෙකොට, ඒ සම්බන්ධව ඇගයීමක් අධිකරණ  ක්ෙෂේතය 
තුළ අපි දකින්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙපොදු ෙජ්යෂ්ඨතාවය කියන 
පදනම මත යැෙපන්ෙන් නැතිව ෙජ්යේෂඨතාවත්  සැලකිල්ලට 
භාජනය කරමින්, කැපවීෙමන් සහ උනන්දුෙවන් කටයුතු කරන 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට යම් පමුඛතාවයක් ලබා දීෙම්  
අවශ්යතාවයක් දැන් අෙප් රටට දැනිලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් 
අපි අනාගතෙය් දී කටයුතු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය 
පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් ආකාරයට පශ්න ඉදිරිපත් කරනවා, 
විෙව්චන ඉදිරිපත් කරනවා  අද දිනෙය්දිත්  අපි දැක්කා.  සමහර 
ෙද්ශපාලන  කණ්ඩායම් තමන්ෙග් කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක් 
සම්බන්ධ ෙවච්ච නඩුවක තමන්ෙග් වාසිය ට යම් කිසි තීන්දුවක් 
දුන්නාම අධිකරණය ෙහොඳයි, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය 
තිෙබනවා කියා අධිකරණය ඇගයීමට ලක් කරනවා.    

අෙනක්  පැත්ෙතන් තමන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ආකාර ෙය් 
නඩු තීන්දුවක් ෙනොලැබුෙණොත්,  නැත්නම් තමන් විසින් ඉල්ලන 
ලද ඇප අයදුම්පතකට ඉඩ ෙනොදුන්ෙනොත්, "දැන් අධිකරණය 
ෙද්ශපාලනීකරණය  ෙවලා, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය  නැහැ, 
නීතිෙය් ආධිපත්යය නැහැ" යනාදී වශෙයන් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් 
කරනවා. ෙම්ක එච්චර ෙහොඳ පවණතාවයක් ෙනොෙවයි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  ඔබතුමා දන්නවා, අපි  දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනවාට පස්ෙසේ ෙම් 
ෙකොමිෂන් සභාවල ට අෙප් මැදිහත් වීමක් නැහැ. අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිෂම තිෙබනවා, අධිකරණෙය් කටයුතු  ඒ උදවිය බලනවා. 
අපි අවශ්ය පහසුකම් සපයා ෙදනවා; අවශ්ය නීති සම්පාදනය කර 
ෙදනවා.  ඒ හැර නඩු විසඳීෙම් කියාවලිය තුළ  ෙද්ශපාලනික 
වශෙයන් අෙප් මැදිහත් වීමක් නැහැ. අෙනක් පැත්ෙතන් ස්වාධීන 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව තිෙබනවා. අපි ෙපොලීසියට නිෙයෝග 
ෙදන්න යන්ෙන් නැහැ,  කවුද අත්අඩංගුවට ගන්න  ඕනෑ කියලා.  
ඇප ඉල්ලනෙකොට කාටද විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ කියලා අපි 
කියන්න යන්ෙන්  නැහැ.  ඒ විධියට  ඔවුන්ට සව්ාධීනව කටයුතු 
කර ෙගන යන්නට අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් රාජ්ය ෙසේවය ෙද්ශපාලනීකරණය වීම  තුළ 
යම් යම් ගැටලු තිබුණා.  අද යම් යම් තැන්වල හුෙදකලා වූ සිද්ධීන් 
ඇති. ඒවා  ඕනෑම රටක  ඕනෑම ක්ෙෂේතයක තිෙබන  ඒවා.   නමුත්  
ෙපොදුෙව් ගත්තාම රාජ්ය ෙසේවය අද ස්වාධීන  ෙසේවාවක්  බවට පත් 
කර තිෙබනවා.  විගණන ෙකොමිෂමත් ආවාට පසුව ෙම් වනෙකොට 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා  නවයක් කියාත්මක ෙවනවා. රජයක් 
විධියට රාජ්ය යාන්තණය ස්වාධීනව පවත්වා  ෙගන යන්නට, 
නීතිෙය් ආධිපත්යය ආරක්ෂා කරන්නට, පජාතන්තවාදෙය් මූල 
ධර්ම රැක ගන්නට කළ යුතු කාරණා ටික අප කර තිෙබනවා. 
පාෙයෝගික  වශෙයන් ෙම්වා  ඉදිරියටත්  ගුණාත්මකව වර්ධනය 
කර ෙගන යාෙම් ෙපරහුරුවක්,   එවැනි සංස්කෘතියක් අෙප් ර ටට 
ඕනෑ.  සමහර උදවියට ඒ  සංස්කෘතියට අනුගත ෙවන්නට ටිකක් 
කල්   ගත ෙවනවා.  ඒක ආණ්ඩුෙව් අඩුපාඩුවක් ෙහෝ නීතිෙය් 
අඩුපාඩුවක් විධියට අපිට දකින්නට බැහැ.  ඒ එක්කම ෙම්  නීති 
සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳවත් පසු ගිය දවස්වල ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී මා සාකච්ඡා කළා.  ඒ පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් 
වාද විවද ඇති වුණා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියා තිෙබනවා, නීති සම්පාදනය කිරීෙම්දී  ෙනොෙයකුත් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් ෙවනවාය කියන එක.  ඕනෑම පාර්ශ්වයකින්  ඒවා 
ඉදිරිපත් වීම අපි වරදක් විධියට  දකින්ෙන්  නැහැ.  නමුත් අපි 
පැහැදිලිව කියනවා,  අපි නීතියක් පනත් ෙකටුම්පතක් විධියට  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  ඉදිරිපත් කරනෙකොට  එය අෙප් රටටම අනන්ය 
වූ, අෙප් රෙට් ජනතාවට  වඩාත්ම සුබදායක, පගතිශීලි පනත් 
ෙකටුම්පතක් විධියට තමයි අපි එය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. අපි  
ඒවාෙය් දී හිතුවක්කාර විධියට කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙබොෙහොම පජාතන්තවාදී විධියට සියලු ෙදනාෙග් අදහස් අරෙගන,  
ඒවාෙය් අඩු පාඩුකම්  තිෙබනවා නම්  ඒවා සකස් කර ෙගන නිවැරදි 
කරෙගන තමයි  ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ගරු අගාමාත්යතුමාට 
පශ්න ෙයොමු කරන ෙවලාෙව්දී හම්බන්ෙතොට වරාය පිළිබඳ 
කාරණය මතු වුණා. ෙම් පිළිබඳව මම මීට ෙපරත් ෙමම ගරු 
සභාෙව් කථා කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ඕනෑ ෙකෙනකුට ඕනෑ 
දෘෂ්ටි ෙකෝණයකින් බලන්න පුළුවන්. මෙග් අදහස මා පකාශ කර 
තිෙබනවා. ෙම් ඇති වන ගිවිසුම්වලදී රටට වඩාත්ම වාසිදායක වන  
ෙකොන්ෙද්සි සකස් කරමින්, ෙම් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු අප සියලුෙදනාම 
රජයක් විධියට තව දුරටත් උත්සාහ දරනවා. 

  ෙම් රජය ෙහෝ පසුගිය රජය ෙහෝ ෙවන කුමන රජයක් ෙහෝ 
තිබුණත්, ෙමහිදී මතු වුණු බරපතළ ගැටලුව අප දන්නවා. ඒ 
පිළිබඳව මම පසුගිය දිනෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පැහැදිලි 
පකාශයක් කළා. හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිකිරීෙම් මූලික සැලැසම් 
ෙවනස් කළා. එදා මුහුෙද් ඉදි කරන්න තිබුණු bunkering පහසුකම් 
සහ ධීවර වරාය ෙවනුවට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන ණය ෙපොලී 
පතිශතයක් යටෙත්, ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන ණය මුදලක් ලබාෙගන   
රටට ඉතාම අහිතකර ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් වරායක් ඉදිකළා. එය 
රටට සුදු අලිෙයක් ෙවලා ආර්ථික පශ්න විසඳා ගන්න බැරි වුණාම 
බරපතළ පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවාය කියන කාරණය අප 
කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. ෙම් සම්බන්ධව දූරදර්ශී ෙලස කල්පනා 
කරලා, රෙට් අනාගතය දිහා බලලා, මීට වඩා නිවැරදි තීන්දු තීරණ 
ගත යුතුව තිබුණා. එෙහම ගත යුතුය කියා අප එදා ෙයෝජනා කළා. 
නමුත්, අප ෙයෝජනා කළ ඒවාට ඇහුම්කන් දුන්ෙන් නැහැ. එහි 
පතිඵලයක් විධියට අද මුළු රටම ණය උගුලක හිර ෙවලා 
තිෙබනවා.  එම උගුෙලන් ෙගොඩ ඒම සඳහා ෙම් ආණ්ඩුවට විතරක් 
ෙනොෙවයි, අනාගතෙය් එන ආණ්ඩුවලටත් ඒ පයත්නයට සම්බන්ධ 
ෙවන්න, ඒ ෙවනුෙවන් ෙවෙහෙසන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද මතු කළ ෙම් කාරණයත් එක්ක ෙම් 
පිළිබඳවත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, 2007 වසෙර්දී මම COPE එෙක් සභාපතිවරයා 
ෙලස රාජ්ය ෙද්ෙපොළ අවභාවිතය පිළිබඳව වාර්තා ෙදකක් ඉදිරිපත් 
කළා. ජනතාවෙග් වත්කම් රුපියල් ෙකෝටි 30,000ක මුදලක් ෙම් 
රටට, ජනතාවට අහිමි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා එම 
වාර්තා ෙදෙකන් අප ෙපන්වා දුන්නා. එදා ඒ COPE  වාර්තා ෙදක 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් 
පළමුවැනි වතාවට ඒ වාර්තා ෙදක ෙම් ගරු සභාෙව් වාර්තා ෙදකක් 
විධියට අනුමත කරන්නය කියා මම ඉල්ලීමක් කළා. ඒ අනුව අලුත් 
පූර්වාදර්ශයක් සපයමින් එදා ඒ COPE වාර්තා ෙදක මුළුමහත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඒකච්ඡන්දෙයන් සම්මත කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව 
අප රජයට  ෙයෝජනා කළා, යම් යම් කාරණා පිළිබඳව නීතිය 
කියාත්මක කරන්න කියා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසම විසින් ෙසොයා බලා නීතිය කියාත්මක කළ යුතු විෂයන් 
16ක් අප ෙතෝරා දුන්නා. එදා සිටි කථානායකතුමා අෙප් ෙයෝජනාව 
සම්මත කරමින්, ඒ කාරණා 16 සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කරලා නඩු 

පවරන්නය කියා අල්ලස්  ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට ඉදිරිපත් කළා. නමුත්, එම අවස්ථාෙව්දී අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ ආරම්භ 
කරන්න හදන ෙකොටම සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඒ ෙපොලිස් 
නිලධාරින් දුර පෙද්ශවලට මාරු කළා. එහි ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්තුමාත් එම තනතුරින් ඉවත්  ෙකොට ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලයට අනුයුක්ත කරලා, ඒ කියාදාමය සම්පූර්ණෙයන්ම 
නතර කළා.  

ඊළඟට, ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 6,000කට 
-බිලියන 6කට- ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදන ෙකොට, එහි බිලියන 
100කට වඩා වත්කම් තිෙබනවාය කියා අෙප් වාර්තාෙවන්  
ෙපන්නුවා. බිලියන 100කට වැඩි වත්කම් තිෙබන රාජ්ය 
සංස්ථාවක් බිලියන 6කට ෙපෞද්ගලික අංශයට දීපු එක වැරැදියි, 
එය රජයට ගන්න කියා අප නිර්ෙද්ශ කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ එක්කම ඒ සමාගම 
රජයට ගන්නා විට පාලක ෙකොටස් හිමිකම් තිෙබන ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංස්ථාවත් රජයට එනවා. ඒ එක්කම රක්ෂණ සංස්ථාව 
හිමිකම් දරපු සියයට 5, සියයට 10 ෙකොටස් තිබුණු ෙපෞද්ගලික 
බැංකු විශාල සංඛ්යාවක වත්කම් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලැෙබනවා.  

ඒ එක්කම අපි දැක්කා, Lanka Marine Services (Pvt) Ltd 
එෙක් ෙකොටස් සියයට 90ක් ෙපෞද්ගලික සමාගමකට විකිණුවා. 
නමුත් ඒ ගනුෙදනුෙවන් පිට, ඒ ගිවිසුෙමන් පිට වරාෙය් තිබුණු 
රජෙය් ඉඩම් අක්කර 8.2ක් ශත පහකවත් මුදලක් අය කර ගන්ෙන් 
නැතිව ෙපෞද්ගලික අංශයට සින්නක්කරව ජනාධිපති ඔප්පුවකින් 
පවරා තිබුණා. ඒ ඔප්පුව අත්සන් කරලා තිබුෙණ් චන්දිකා 
කුමාරතුංග ජනාධිපතිනියෙග් කාලෙය්යි. අපි ෙම්ක පශ්න කළාම 
අපිට දැන ගන්නට ලැබුෙණ් එතුමියට ඒ ගනුෙදනුව පිළිබඳව එදා 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ඉදිරිපත් කළ කරුණු අනුව -
පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා ඉදිරිපත් කළ කරුණු අනුව- තමයි ඒක 
අත්සන් කෙළේ කියලා. ෙම් ඔප්පුෙව් විකුණුම් මිල විධියට සඳහන් 
කරලා තිබුණා රුපියල් මිලියන 1,200ක්. නමුත් ශතයක්වත් 
ෙගවලා නැහැ. Lanka Marine Services (Pvt) Ltd  එෙක් 
ෙකොටස් සියයට 90ක් ෙපෞද්ගලික අංශයට පැවරීම සඳහා ලබා 
ගත්ත රුපියල් මිලියන 1,200 ෙම් ඔප්පුෙව් පතිෂ්ඨාව ෙලස, නැවත 
ෙවනම රුපියල් මිලියන 1,200ක් ලැබුණු විධියට තමයි ඒ ඔප්පුෙව් 
සඳහන් කරලා තිබුෙණ්. ඒක නිසා අපි ෙයෝජනා කළා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 225 ෙදනා අනුමත කරලා, ෙම් ආයතන ටික 
රජයට ගන්නට. නමුත් පසුගිය රජය එය කියාත්මක කෙළේ නැහැ. 
එම නිසා ෙම් COPE නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න කියලා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට නඩු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා. රක්ෂණ 
සංස්ථාෙව් ෙසේවක මණ්ඩලෙය් වාත්තීය සමිතිය එක නඩුවක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ එක්කම ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා 
තව නඩුවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් නඩු ෙදකම දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් වාද විවාදවලට ලක් වුණා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතැන පුදුම සහගත 
කාරණය ෙවන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව කියලා තිෙබනවා 
ඒ ගනුෙදනු නීති විෙරෝධීව සිදුවුණු ගනුෙදනු කියලා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට COPE එෙකන් නිර්ෙද්ශ සහිතව වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා ෙම් ආයතන නැවත රජයට පවරා 
ගන්න ඕනෑ කියලා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 225ෙදනා 
ඒකඡන්දෙයන් සම්මත කරලා තිෙබනවා ෙපෞද්ගලික අංශයට දීපු 
බිලියන 6කට විකිණූ, බිලියන 100කට වැඩි වත්කම් තිෙබන         
ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාව ආපහු ගන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ශත 
පහක්වත් රජයට ෙගවන්ෙන් නැතිව වරාය ඇතුෙල් තිබුණු අක්කර 
8.2ක ඉඩම ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරා දීෙම් ඔප්පුව අවලංගු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න කියලා ෙම් නිර්ෙද්ශෙය් තිබුණා. නමුත් රජය එය 
කියාත්මක ෙනොකරන නිසා අපි අධිකරණයට ගියා. අධිකරණයට 
ගියාට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? එදා නීතිපතිතුමා විධියට කටයුතු 
කෙළේ ෙමොෙහොන් පීරිස් මැතිතුමා. ෙමොහාන් පීරිස් නීතිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය් ෙම් නඩු ෙදක ගැන ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තර්ක කරනවා; 
පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරලා තිෙබනවා ෙම්වා ආපහු ගන්න ඕනෑ 
කියලා; ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කියනවා ෙම්වා ආපහු ගන්න කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරලා දුන්නා ෙම්වා ගන්න කියලා; 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කියනවා ගන්න කියලා. නමුත් පසුගිය රජෙය් 
නීතිපතිතුමා කියනවා, "නැහැ, ෙම්වා ෙහොරකම් තමයි; ෙම්වා 
දූෂණ ෙවන්න ඇති; ෙහොරකම් ෙවන්න ඇති. හැබැයි රජයට එපා; 
ෙම්වා රජයට එපා" කියලා. නමුත් අද හුඟාක් අය උදම් අනනවා. 
ඊට පසුව කාලයක අපි දැක්කා ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට 
ෙමපමණ ලාභයි කියලා කියනවා. ඇපෙලෝ ෙරෝහල දැන් රජෙය්. 
සමහරු උත්සවත් තිබ්බා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම එපා කියලා තමයි 
පසුගිය රජය අධිකරණෙය් නඩු කිව්ෙව්, රජයට ලැෙබන්න තිෙබන 
එක එපා කියලා.  

 හිටපු ජනාධිපතිතුමාට අෙප්  විශාල ගරුත්වයක් තිෙබනවා 
ෙම් රෙට් අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ තිබුණු තස්තවාදී යුද්ධය නිම 
කරන්නට නායකත්වය දුන්නු නායකයා විධියට. නමුත් ඉතාම 
කනගාටුෙවන් ෙම් ෙදය පකාශ කරනවා.  එතුමාෙග් කාලෙය් 
ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳව, පජාතන්තවාදය පිළිබඳව වුණු 
විනාශයන් තවමත් අපට නිවැරදි කර ගන්නට හැකියාව ලැබුෙණ් 
නැහැ. ගිය සතිෙය් පකාශයක් කළා, හම්බන්ෙතොට කාරණය 
සම්බන්ධෙයන්. "අපි රජෙය් ෙද්ෙපොළ විකුණුෙව් නැහැ, විකුණපුවා 
ආපහු ගත්තා" කියලා. 

විකුණූ රජෙය් ෙද්ෙපොළ ආපහු ගත්තාය කියලා එතුමා සඳහන් 
කෙළේ  ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සහ ඇපෙලෝ ෙරෝහල කියන 
ආයතන ෙදකයි. ෙම්ක බරපතළ අසත්යයක් කියලා මම ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියනවා. ජනතාව ෙනොමඟ යවන අසත්යයක්. දුන්න 
කිසි ෙදයක් එතුමා ගත්ෙත් නැහැ. ශත පහක ෙදයක් අරෙගන 
නැහැ. අපි නඩු කියලා තමයි ඒක ගත්ෙත්. එතුමා එපා කියද්දී 
ගත්ෙත්. අවුරුදු ෙදකක් ඒ නඩුව කල් යවන්න එතුමා නීතිපති 
ෙයෙදව්වා.  එෙහම කල් ඇදලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය බෙලන් තමයි 
තීන්දුව දුන්ෙන්.  ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව, වරාය ඉඩම් ටික, 
ඇපෙලෝ ෙරෝහල, බැංකු ෙකොටස් ටික, රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් ආපු 
ලිට්ෙරො ගෑස් සමාගම  කියන ෙම් සියල්ල අපි ගත්ෙත් ෙකෝප් 
වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම අනුවයි. ෙම් සියල්ල  
ගත්ෙත් අධිකරණය හරහායි.  ෙම් සියල්ල රජයට එපා කියලා 
පසුගිය රජෙය් රාජ්ය නායකයා පකාශ කළා. නීතිපතිවරයා 
ගිහිල්ලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විෙරෝධතා ෙගොනු කළා. "ෙම් දූෂණ 
සියල්ල නිවැරදි මට්ටමින් පිළිෙගන කටයුතු කළ ආණ්ඩුවක් 
විධියට විකුණපු ඒවා අපි ආපසු ගත්තා"ය කියලා එතුමාට  
කියන්න බැහැ; එෙහම කියන්න අයිතියක් නැහැ; එෙහම කියන 
එක වටින්ෙන් නැහැ; එෙහම පකාශයක් කරනවා නම්, ඒක 
ජනතාවට කරන වැරදි පකාශයක්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් කාරණය මතක් 
කෙළේ ෙම්වා නිවැරදි ෙවන්න ඕනෑ නිසායි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය නම් අවසන්. 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම තව විනාඩි පෙහන් 

අවසන් කරනවා.  

ෙම්ක සිද්ධ වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන  කාරණය පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලාට සිහිපත් කරවන්න ඕනෑ. අපි එදා ෙකෝප් කමිටු 
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දු 
ෙදකක් ලබා ගත්තා.  ෙශේෂ්ඨාධිකරණය  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව එක 
තීන්දුවක් දුන්නා. Lanka Marine Services (Pvt) Ltd. පිළිබඳ 
නඩු තීන්දුෙව් දී ගරු ගාමිණී අමරතුංග විනිශච්යකාරතුමා එක 
තීන්දුවක් දුන්නා. හිටපු අග විනිසුරු සරත් එන්. සිල්වා මැතිතුමා 
එක තීන්දුවක් දුන්නා.  එදා ඒ ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණයට 
සම්බන්ධ වුණු ඇමතිවරයා ඒකට වගකියන්න ඕනෑ කියලා ඒ නඩු 
තීන්දුෙව්  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබනවා. ෙම් ගනු-ෙදනුව කළ ඒ 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා -පී.බි. ජයසුන්දර මහත්තයා- පැය 
24ක් ඇතුළත රජෙය් ෙසේවෙයන් එළියට දමන්නය කියලා 
නිෙයෝගයක් දුන්නා. ජනතාවට කළ ෙදෝහිකම ෙවනුෙවන් 
රුපියල් ලක්ෂ පහක වන්දියකුත් ෙගවන්න කියලා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය නිෙයෝගයක් දුන්නා. එතුමා ජනතාවට ලක්ෂ 
පහක වන්දිය ෙගව්වා. එෙහම  තමයි පසුව මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් වුණු ෙල්කම්වරයා, එදා රජෙය් ෙසේවෙයන් ෙනරපුෙව්. 
එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් තීන්දුවක් දුන්නා පී.බී. ජයසුන්දර 
මහත්තයාට ෙමොනම ෙහේතුවක් නිසාවත් අනාගතෙය්  රජෙය් 
කිසිම තනතුරක් ලබා දීම තහනම් කියලා. එෙහම ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
නිෙයෝගයක් තිෙබද්දී තමයි ඒ අග විනිසුරුතුමා - කවුරුවත් 
ෙනොෙවයි, ඒ තීන්දුව දුන්ෙන්, සරත් එන්. සිල්වා මහත්තයායි. - 
විශාම යන ෙතක් ඉඳලා ඊළඟට පත් වුණු අග විනිසුරුතුමා ළඟ 
ෙමෝසමක් ඉදිරිපත් කරලා තමයි ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දු පවා 
ෙවනස් කෙළේ. ඒ සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතු ඇමතිවරෙයක් ගැන 
ඒෙක් තිෙබනවා. ඒ නඩු තීන්දුව දීලා සති ෙදකක් යන ෙකොට 
ෙමොකක්ද කෙළේ. එදා විධායකය අධිකරණයට; 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කෙන් පහරක් ගැහුවා. ඒ දූෂණවලට 
සම්බන්ධයි කියලා- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නම කියන්න.   
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මම නම කියන්නම්. ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමා ෙනොෙවයි. 

වරද්දා ගන්න එපා. එතෙකොට ෙම් ෙපෞද්ගලීකරණය භාරව හිටිෙය් 
ගරු මිලින්ද ෙමොරෙගොඩ ඇමතිතුමායි. එතුමාෙග් ෙල්කම් තමයි 
පී.බී.   ජයසුන්දර මහත්තයා. පී.බී. ජයසුන්දර මහත්තයා එළියට 
දැම්ෙම් රුපියල් ලක්ෂ පහක් වන්දි ෙගවන්න කියලා, ඉන් පසුව 
රජෙය් ෙසේවය තහනම් කරලායි. අෙනක් පැත්ෙතන් ඇමතිතුමා 
ෙම්කට වගකියන්න ඕනෑ කියලා තීන්දුව ෙදන ෙකොට, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව මිලින්ද ෙමොරෙගොඩ  ඇමතිතුමා 
සම්බන්ධෙයන් කෙළේ ෙමොකක්ද? සති ෙදකක් යන ෙකොට ඇමති 
මාරුවක් කරලා එතුමා අධිකරණය භාර ඇමතිවරයා විධියට පත් 
කළා. එෙහම තමයි, එදා අධිකරණය හෑල්ලුවට ලක් කෙළේ.  
එෙහම තමයි එදා අධිකරණයට කෙන් පහර ගැහුෙව්. ෙමයා 
දූෂිතයි කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් දුන්නාම, "ෙමන්න 
උඹලාව පාලනය කරන්න  මම ඒ දූෂිතයාවම දමනවා." කියලා 
එතුමා ඇමතිවරයා විධියට පත් කළා. අන්න ඒ ආකාරයට තමයි 
එදා කටයුතු කෙළේ. අද ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න අපි ඉඩ තියන්ෙන් 
නැහැ.  
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් කාරණයත් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. එදා ඒ නඩු තීන්දුව අර ෙගන ඒ  සතුටට පත් ෙවලා 
ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව, ඇපෙලෝ ෙරෝහල වාෙග් ආයතනවල  
ෙසේවක මණ්ඩල එකතු ෙවලා උපහාර උෙළලක් සංවිධානය කළා.  
අපි ඉල්ලලා ෙනොෙවයි. අපි උපහාර බලා ෙගන ජනතා ෙසේවය 
කරන්ෙන් නැහැ. ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාව, ඇපෙලෝ ෙරෝහල, 
වරාය ඉඩම් ටික ෙබ්රා දුන්න පුද්ගලයන්ට උපහාරයක් තියන්න 
කියලා තමයි ඒක සංවිධානය කෙළේ. මටත් ආරාධනාවක් ලැබුණා.  

ඒ ආරාධනාව ලැබිලා උත්සවය තිෙබන දවෙසේ උෙද් ඉහළින් 
මට නිෙයෝගයක් ආවා, "ඔබතුමා ෙම් උත්සවයට සම්බන්ධ 
කරගන්න තහනම්." කියලා. ඒක ගැන මට කිසිම දුකක්, 
කනගාටුවක් නැහැ. මට එෙහම ෙදොළ දුකක් තිබුෙණත් නැහැ. 
අනාගතෙය්දී ඇති ෙවන්ෙනත් නැහැ. අපි පතිලාභ 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ජනතාවට ෙසේවය කරලා නැහැ. ඒ නිසා 
අපට දුක් ෙවන්න තැනක් නැහැ. අපි කරපු ෙද් හරියි කියලා අෙප් 
හෘදය සාක්ෂිය දන්නවා. ඒ සතුට විතරයි අපට තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ 
සතුට අපට තිෙබනවා.  

අවසානෙය්දී ෙමොකද වුෙණ්? ෙම්වා අරෙගන දුන්න අය 
රක්ෂණ සංස්ථාව පරිශය ඇතුළට ගැනීමත් තහනම් කරලා, අපට 
දැනගන්න ලැබුණු ආකාරයට වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා 
ෙගන්වලා උපහාර උත්සවය තිබ්බා. එතුමාට ඒ අයිතිය තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ඒ පවරපු නඩුවලින් එක නඩුවක් එතුමා තමයි පැවරුෙව්. 
එෙහම තමයි අතීතෙය්දී කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා පසුගිය ආණ්ඩුව 
නිෙයෝජනය කරමින් කවුරු හරි කියනවා නම්, "අපි විකුණුෙව් 
නැහැ. අපි විකුණපුවා ආපසු ගත්තා." කියලා, "එෙහම ගත්ත 
පිච්චියක් නැහැ." කියලා අපි කියනවා. පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් සත 
පහක ෙදයක් ගත්ෙත් නැහැ. ෙදයක් ලැබුණා නම්, ඒ ඔක්ෙකෝම 
අපි තමයි අරෙගන දුන්ෙන් කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරමින් 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ඉදිරිපත් කරපු 
ෙයෝජනාවලියට ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනාෙග් 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

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

 
[பி.ப. 2.56] 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நாட் ள்ள 

நீதிமன்றங்களின் நீதவான்க ைடய - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

எந்தேவார் உயிாின ம் அத ைடய நீதிக்காக, 
நியாயத் க்காக, இ ப் க்காகப் ேபாரா கின்ற இந்த 
உலகத்திேல, மனிதர்க க்கு நீதி வழங்குகின்ற ஒேரெயா  
இடமாக நீதிமன்றங்கள் விளங்குகின்றன. அவ்வாறான 
நீதிமன்றங்க ைடய நீதித் தன்ைமைய உ திப்ப த் ம் 
வைகயிேலதான் நீதிவான்கள் ேநாை்மயானவர்களாக ம் 
சட்டத் க்கு உட்பட்டவர்களாக ம் நியாயாதிக்கத் க்கு 
உட்பட்டவர்களாக ம் நியமிக்கப்ப கின்றார்கள். அவர்க 

ைடய சம்பளங்கேளா அல்ல  ெகா ப்பன கேளா 
குைறக்கப்ப கின்றெபா  அல்ல  அவர்கள் அதி ந்  
வி விக்கப்ப கின்றெபா , அவர்கள் நீதி வழங்கும் 
தன்ைமகளில்கூட பல மாற்றங்கைள அவதானிக்க கிற . 
அப்ப யானெதா  சூழ ல் இன்ைறய தினம் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற பிரதம நீதியரசர், உயர் நீதிமன்ற 
நீதிபதிகள், ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத் தைலவர் மற் ம் 
ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்ற நீதிபதிக க்கான சம்பளத்தில் 
தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல் ெதாடர்பான பிேரரைணயில்  சில 
விடயங்கைள நான் பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

இங்ேக ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் ேபசியெபா , மிக 
க்கியமாக “இந்த நாட் ேல நீதிமன்றங்களில் பல வழக்குகள் 

ேதங்கிப்ேபாய் கிடக்கின்றன; பல்ேவ பட்ட வழக்குகள் 
தீர்க்கப்படாமல் இ க்கின்றன. எனேவ, நீதிச் ேசைவ 
ஆைணக்கு  அந்த வழக்குகைள விைரவாகத் தீர்ப்பதற்குச் சில 
நைட ைறகைளக் ைகக்ெகாள்வதற்காக ம் அந்த 
நைட ைறகைள ெவற்றிெகாள்வதற்காக ேம இந்தச் சம்பள 
ஏற்றங்கள் ெதாடர்பான விடயங்கைளக் ைகயாள 
ேவண் யி க்கின்ற ” எனக் குறிப்பிட் ந்தார். 
இலங்ைகையப் ெபா த்தவைரயில், நீதித் ைறயான  
பக்கச்சார்பானதா, அல்ல  நீதியானதா? என்ற ேகள்விக க்கு 
அப்பால், பல்ேவ பட்ட சந்ேதகங்க ம் இ க்கின்றன. 
உதாரணமாக இந்த நாட் ேல தமிழர்க க்கு எதிராக 
அநீதிகள் இைழக்கப்பட்டெபா , நீதிமன்றங்கள் வழங்கிய 
தீர்ப் கள் நியாயமானதாக அல்ல  தமிழ் மக்க ைடய 
உண்ைமக்கும் நீதிக்கும் ேநா்ைமக்கும் நீதி வழங்குபைவயாக 
அைமந்தி க்கவில்ைல என்ற எண்ணம் இன் ம் தமிழர்களிடம் 
காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக, நான் ஒ  கைதையச் 
ெசால்லலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். ஒ  காலத்திேல 
ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்க ைடய ஆேலாசகராக ம் 
அவ டன் மிக ெந க்கமானவராக ம் இ ந்தவர்தான் ஏ.ேஜ. 
வில்சன் அவர்கள். இவர் தந்ைத ெசல்வாவி ைடய ம மகன். 
இவர் தன் ைடய "The Break-up of Sri Lanka" என்ற 

த்தகத்தின் ஆறாவ  அத்தியாயத்திேல, “நீதவான்க க்கு ஒ  
ெசாகுசான கார் அல்ல  ஒ  ெசாகுசான  ேபான்றவற்ைற 
வழங்குவதன் லம் நாங்கள் நீதிைய வி ம்பியவா  மாற்றி 
எ திக்ெகாள்ள ம் என ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள் 
கூறினார்” எனக் குறிப்பிட் க்கிறார். ஏ.ேஜ. வில்சன் 
அவர்க ைடய த்தகமான  இ வைர இந்த நாட் ேல 
யாரா ம் ேகள்விக்குட்ப த்தப்படவில்ைல. அவ்வள ரம் 
அ  உண்ைமகைளக் ெகாண்டதாக இ க்கின்ற . நான் ஏன் 
இதைனப் பதி ெசய்கின்ேறன் என்றால்,  இலங்ைகயிேல யார் 
யார் என்ெனன்ன வைகயில் ஏமாற்றப்பட்டார்கள் என்ற 
விடயங்கள்கூட அந்தப் த்தகத்திேல குறிப்பிடப்பட் க்கிற  
என்பைத எ த் க் காட் வதற்காகத்தான்.  

நீதித் ைற என்ப  ஒ  நாட் ன் ெக ம்பாக 
அைமகிற . மக்கள  இ தி நம்பிக்ைகக்குாிய ைற 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

சார்ந்த . இந்த நாட் ேல நீதித் ைறயினால் வழங்கப்ப  
கின்ற தீர்ப் கள் எந்த இனம் என்றில்லாமல் எல்லா இன 
மக்க க்கும் நீதிைய வழங்கக்கூ யதாக இ க்கேவண் ம். 
உதாரணமாக ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயின் ஆைணயாளர் பதவிக்குக்கூட, உலகத்திேல 
நீதித் ைற சார்ந்தி க்கின்ற நீதவான்கேள நியமிக்கப்ப  
கின்றார்கள். குறிப்பாக, ெதன்னாபிாிக்காவின் ன்னாள் உச்ச 
நீதிமன்ற நீதியரசராக இ ந்த நவநீதம்பிள்ைள அவர்கள் ஒ  
காலத்தில் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் ஆைணயாளராக 
நியமிக்கப்பட்டார்.  

உலகத்திேல நடந்த பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் ெதாடர்பில் 
நீதித் ைற சார்ந்த நீதவான்கள் எவ்வாறான க த் க்கைளக் 
ெகாண் க்கிறார்கள்? அவர்கள் நீதித் ைற சார்ந்த 
விடயங்கைள எவ்வா  ைகயா கிறார்கள்? என்ற 
அ ப்பைடயில்தான் உலகம் நீதித் ைற சார்ந்தவர்கள்மீ  
பார்ைவையச் ெச த் கின்ற . நீதி என்ப  
மிக க்கியமான  என்பதால்தான் உலகத்திேல பல 
தீர்ப்பாயங்கள் காணப்ப கின்றன; பல சர்வேதச 
நீதிமன்றங்கள் காணப்ப கின்றன; பல உலக நீதிமன்றங்கள் 
காணப்ப கின்றன. இதற்குக் காரணம், இ தியான ஒ  

ைவ வழங்குகின்ற ஓாிடமாக இந்த நீதிமன்றங்கள் இ க்க 
ேவண் ம் என்பேதயாகும். ஆகேவ,  நீதித் ைற 
பிைழக்குமானால், நீதி அந்த மக்க க்கு வழங்கப்படா  
நிராகாிக்கப்ப மானால், நீதி வ வப்ப மானால் அ  
வரலாற்றிேல ஒ  கால ம் அவர்கைள வாழவிடா . 
உதாரணமாக, பாண் ய மன்னன் தன் ைடய சைபயிேல 
கண்ணகியின் காற்சிலம்  ெதாடர்பான வழக்கில் தவறான 
தீர்ப்ைப வழங்கியதால் அந்த நாேட அழிந்த . அதன் லம் 
நாங்கள் நீதியின் தன்ைமைய அறிகின்ேறாம்.   

அந்த வைகயிேல, இந்த நாட் ேல நடக்கின்ற சில நீதி 
சம்பந்தமான விடயங்கைள நான் இந்த இடத்திேல பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன். இந்தச் சைபயிேல, ேபசுவ  மட் ம்தான் 

க்கியமான அம்சமாக இ க்கிறேத தவிர, ேபசுகின்ற 
விடயங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப மா என்ப  ெதாடர்பாக 
எங்க க்குள்ேளேய பல ேகள்விகள் இ க்கின்றன. இந்த 
நாட் ேல நடந்த பல்ேவ பட்ட ெகாைலகள் ெதாடர்பில், 
உதாரணமாக, குமார ரம் ப ெகாைல, ரவிராஜ் அவர்களின் 
ப ெகாைல என்பன ெதாடர்பாக சட்டத்தின் ன்னான நீதி 
சாியான ைறயில் ஒ  நியாயத்ைத இந்த மக்க க்குத் 
தரவில்ைல என்ற எண்ணம் தமிழர்களிடம் பரந்  
காணப்ப கின்ற .  

1954ஆம் ஆண்  கல்ேலாயா- கந்தளாயில் ெபா ஸார் 
பார்த்தி க்க 154 தமிழ் விவசாயிகள் ெவட் ப் ப ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டார்கள். இந்தப் ப ெகாைலேயா தான் 
இலங்ைகயிேல தமிழ க்ெகதிராக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒ  
ப ெகாைலக் கலாசாரம் 2009ஆம் ஆண்  

ள்ளிவாய்க்கா ல் அதன் எல்ைலைய அைடந்தி ந்த . 
வரலாற்றிேல இவ்வாறான ப ெகாைலக க்ெகல்லாம் 
சாியான நீதி கிைடக்கவில்ைல. 1983ஆம் ஆண்  
ெவ க்கைடச் சிைறயிேல ெகால்லப்பட்ட தங்கத் ைர, 
குட் மணி, ெஜகன் ஆகிேயார் நீதிமன்றத்திேல 
நி த்தப்பட்டேவைள நீதிவான் அவர்கள் உங்க ைடய இ தி 
ஆைசகள் என்  அவர்கைளக் ேகட்டெபா கூட 
தங்கங் ைர, குட் மணி ஆகிேயார் "மலரப்ேபாகும் 
தமிழீழத்ைத நாங்கள்  எங்களின் கண்களால் பார்க்க 
ேவண் ம்” என்  தங்க ைடய ஆைசகைள அந்த 
நீதிமன்றத்திேல ெசால் யி ந்தார்கள். அவ்வா  

ெசான்னதற்காக குட் மணியி ைடய கண்கைளக்கூட 
சிைறயிேல ேதாண் யி ந்தார்கள். இவ்வா  நீதி வழங்கிய 
பல்ேவ பட்ட சம்பவங்க க்காக, நீதித் ைற ேகட்ட 
ேகள்விக க்காக அந்த மக்கள் ெசால்ெலாணாத் ன்பங்கைள 
அ பவித்தி க்கிறார்கள்.  

ேம ம், கடந்த 2012ஆம் ஆண்  யாழ்ப்பாணத்திேல 
வ காமம் வடக்கு மக்களின் மீள்கு ேயற்றம் உடன யாக 
நடத்தப்பட ேவண் ெமன்  உயர் நீதிமன்றம் 
தீர்ப்பளித்தி ந்த . அவ்வா  ஒ  தீர்ப்  வழங்கப்பட் ம் 
இன்ன ம் அந்த மக்க ைடய மீள்கு ேயற்றம் சாியாக 
நைடெபறவில்ைல. ஆகேவ,  இந்த நாட் ேல நீதிமன்றங்கள் 
ஒ  பகுதி மக்க க்கு ஒ  வைகயான தீர்ப்ைப ம் இன்ெனா  
பகுதி மக்க க்கு இன்ெனா  வைகயான தீர்ப்ைப ம் 
வழங்குகின்றனவா? என்ற ேகள்விகூட இந்த மக்களிடம் 
எ கின்ற . இந்த நாட் ேல நீதிவான்க ைடய சம்பளங்கள் 
உயர்த்தப்பட ேவண் ம்; நீதிவான்கள், நீதித் ைற 
சார்ந்தவர்க ைடய நீதித் தன்ைமகள் ேபணப்பட ேவண் ம். 
ஆனால், அந்த நீதி எல்லா இனங்க க்கும் 
சமப்ப த்தப்பட்டதாக, நீதியின்பாற்பட்டதாக அைமய 
ேவண் ெமன்ற காரணத்திற்காகத்தான் இந்த இடத்திேல நான் 
இதைன வ த் கின்ேறன்.  

மிகமிக க்கியமாக இன்  94க்கு ேமற்பட்ட தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகள் சிைறகளிேல இ க்கிறார்கள். இவர்களில் 
ஒ வர் ஒ  வழக்கிேல சம்பந்தப்பட் ந்தால் 
பிரச்சிைனயில்ைல. ஆனால், ஒ  வழக்கிற்காக ஒ  ைகதி 
ெகாண் ெசல்லப்ப கின்றேபா  அவேரா  ெதாடர் பட்ட 
ஏைனய அரசியல் ைகதிகள் அல்ல  அவேரா  ெதாடர் பட்ட 
ஏைனய வழக்குகள் கிடப்பிேல ேபாடப்ப வதனால் 
பல்ேவ பட்ட தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் இன் ம் ெதாடர்ந்  
சிைறகளிேல பல ஆண் களாக வா க்ெகாண் க்கிறார்கள். 
இலங்ைகயின் நீதித் ைறயினால் தீர்ப்  வழங்கப்படாமல் 10 - 
15 ஆண் கள் ஒ  வழக்ைக இ த் ச்ெசன்றால், எப்ெபா  
இவர்க க்குத் தீர்  கிைடக்கும்? ஆகேவ, இலங்ைகயின் 
நீதித் ைற ம் நீதிமன்றங்க ம் நியாயமாக நடக்கின்றனவா? 
அவற்றி ைடய நீதி எந்தவைகயில் அைமந்தி க்கின்ற ? 
என்ற ேகள்விகள் பாதிக்கப்ப கின்ற அந்த அரசியல் 
ைகதிகளின் ச கம் சார்பான தமிழர்களிடம் எ கின்றன. சட்ட 
மாஅதிபர் திைணக்களத்தின் அறி த்த க்காக அ ப்பப் 
பட்ட ேகாைவகைள அங்குள்ளவர்கள் அ க்கி ைவத் ப் 
பார்த் க்ெகாண் க்கிறார்கள்.  இதனால் நீதிமன்றங்கள் 
தீர்ப் கைள வழங்க யாமல் இ க்கின்றன. ஆகேவ, 
சிைறயிேலயி க்கின்ற தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்கு  பிைண 
வழங்குவதன் லம் அவர்கள் கூ  ேவைல ெசய்தாவ  
தங்கள  சட்டத்தரணிகளின் பணத்ைதச் ெச த்தி தங்க க் 
ெகதிரான வழக்குகைள நடத் வதற்கான யற்சிகைள  
ேமற்ெகாள்ள ம் என்ற ஒ  ேகாாிக்ைகைய நான் இந்த 
சைபயிேல ன்ைவக்கின்ேறன். அந்த வைகயில், இந்த 
நாட் ேல பிைண வழங்கும் அள க்குக்கூட நீதித் ைற 
இல்ைல என்ற ர்ப்பாக்கியமான சூழல் இ ப்பைத நான் மிக 
ேவதைனேயா  இங்கு பதி  ெசய்கின்ேறன்.  

நாட் ேல த்தம் வைடந்தி க்கிற . இங்கு 
வி தைலப் கள் இல்ைல; ஆ தக் கலாசார ம் 
காணப்படவில்ைல; தற்ேபா  த்தத்திற்கான எந்த 
அறிகுறிக ம் இங்கு இல்ைல. த்தம் நடந்தெபா  

க க்கு உதவினார்கள் என் , அதாவ  சாப்பா  
ெகா த் , தண்ணீர் ெகா த் , ேபாக்குவரத் க்கு 
உதவினார்கள் என்ற காரணத் க்காக இந்த அரசியல் 
ைகதிகள் இன் ம் சிைறயிேல ெசத் க் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். ஆனால், த்தத்ைத நடத்தியவர்கள் 
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அைமச்சர்களாக இ ந்தி க்கிறார்கள்; அரசியல் கட்சியின் 
தைலவர்களாக இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் இன் ம் 
சுகேபாகமாக வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றார்கள்; 
அரசாங்கத்தின் ெசல்லப்பிள்ைளகள் ேபான்  அவர்கள் மிக 
வசதியாக வாழ்கின்றார்கள். அப்பாவிகளான இந்த 
இைளஞர்கள் ெசத் க்ெகாண் ப்பதற்கு நீதிமன்றங்க ம் 
ஒ  காரணமாகும். ஆகேவ, நீதிமன்றங்கள் - நீதித் ைற 
இதிேல ஒ  நியாயமான தீர்ைவ வழங்க ேவண் ம்.  

ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  
நாங்கள் நாட் ேல நல் ணக்கம் பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம். 
நாட் ேல சமாதானம், நல் ணக்கம் ேதைவதான். ஒ  நல்ல 
அரசாங்கம் வரேவண் ெமன்பதற்காக, தமிழ் மக்க க்கு ஒ  
தீர்ைவ வழங்கேவண் ெமன்பதற்காக, நல் ணக்கம் ஏற்பட 
ேவண் ெமன்பதற்காக, தமிழ் மக்கள் இந்த அரசாங்கத் க்கு 
வாக்களித்தார்கள். அந்த வைகயில், அரசியல் தீர்ைவ வழங்க 
ேவண் ம்; சிைறயிேல இ க்கின்ற அரசியல் ைகதிக க்கு 
வி தைல ேவண் ம்; இந்த நாட் ேல அகதிகளாக வாழ்கின்ற 
மக்க ைடய  மீள்கு ேயற்றம் நைடெபற ேவண் ம்; இந்த 
நாட் ேல அந்த மக்கள் நிம்மதியாக வாழ ேவண் ம். 
இவற் க்காகத்தான் தமிழர்கள் தங்க ைடய வாக்குகைள 
வழங்கியி ந்தார்கள். ஆனால், நல் ணக்க அரசாங்கம் வந்த 
பிற்பா ம் அரசியல் ைகதிக ைடய வி தைலயிேல 
இன்ன ம் ஒ  சாியான நிைலப்பாட்ைட எ க்காமல் இ ப்ப  
தமிழர்கைளப் ெபா த்தவைர மிக ேவதைனயான .  

அந்த மக்க ைடய மீள்கு ேயற்ற ம் சாியான ைறயில் 
நைடெபறவில்ைல. ேகப்பாப் லவிேல எத்தைனேயா 
நாட்களாக அந்த மக்கள் உண்ணாவிரதம் இ க்கின்றார்கள், 
ேபாராட்டம் நடத் கின்றார்கள். தங்க ைடய ெசாந்த 
நிலத் க்குச் ெசல்வதற்காகத்தான் அவர்க ைடய அந்த 
உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டம்! ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்கேள, நீங்கள் வன்னி மாவட்டத்ைத ேசா்ந்த 
நாடா மன்ற உ ப்பினர். அந்த மக்க ைடய உண்ைமயான 
உணர் கள் உங்க க்குத் ெதாி ம். 487 ஏக்கர் காணிக க்கு 
உாித் ைடயவர்களான ேகப்பாப் ல  மக்கள் அந்த 
மண்ணிேல ஏ  தைல ைறகளாக வாழ்ந்தவர்கள். பரம்பைர 
பரம்பைரயாக வாழ்ந்த மண் க்கு, தங்க ைடய ெசாந்த 

க க்குச் ெசல்வதற்காக இன்  அ மதி ேகட்கின்றார்கள். 
அவ்வா  ெசன்  வாழத் க்கின்ற அவர்கள் 2009ஆம் 
ஆண்  தங்கள் ெசாந்த களி ந்  - அந்த 
நிலங்களி ந்  இடம்ெபயர்ந்  நந்திக்கட டாக வ னியா 
வந்தார்கள். தி ம்ப ம் ெசாந்த இடங்க க்குப் 
ேபாக யாமல் அந்தக் கைரயிேல குந்திக்ெகாண் க்கின்ற 
ேகப்பாப் ல  மக்க க்கு இந்த அரசு வழங்குகின்ற நீதி 
என்ன? நீதிமன்றங்கள் வழங்குகின்ற தீர்ப்  என்ன? இந்த 
நாட் ன் நீதிவான்க ைடய தீர்ப்  என்ன? ஏன், இந்த 
நாட் ேல நியாயமான, நீதியான அரசியல் தைலவர்கள் 
இல்ைலயா?  நீதியான நீதிவான்கள் இல்ைலயா? இந்த நா  
ஏன் நீதி பற்றிச் சிந்திக்கவில்ைல? என்  நான் ேகட்கின்ேறன். 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய ேநரம் -  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நான் ெகளரவ சுமந்திரன் அவர்க ைடய ேநரத்ைத ம் 

எ க்கிேறன்.  

அண்ைமயில் ல்ைலத்தீ  நீதிமன்றத்திேல காணாமற் 
ேபானவர்கள் சம்பந்தமான ஒ   வழக்கு நைடெபற்ற . அந்த 
வழக்கிேல சாட்சியங்கள் பதி ெசய்யப்பட்டன. அதன் 
அ ப்பைடயில் அந்தப் பகுதியி ைடய இரா வத் தளபதி 
அைழக்கப்பட்   விசாாிக்கப்பட்டார். தங்களிடம் சரணைடந்த 
வர்கள், காணாமற்ேபானவர்க ைடய பட் யல் இ ப்பதாக 

ம் அைத நீதிமன்றத்திடம் ஒப்பைடப்பதாக ம் அப்ேபா  
அவர் கூறியி ந்தார். ஆனால், ெசன்ற வாரம் அேத 
நீதிமன்றத்தில் அவர், தங்களிடம் அவ்வா  யா ம் 
சரணைடயவில்ைலெயன் ம் யா ம் சரணைடந்  காணாமற் 
ேபாகவில்ைலெயன் ம் குறிப்பிட் க்கிறார். அப்ப யானால் 
இதற்கு நீதித் ைறயின் நியாயம் என்ன? இதனால்தான் ஒ  
நீதியான, நியாயமான தீர்ப்  தங்க க்கு கிைடக்கேவண்  
ெமன் ம் அதற்கு  சர்வேதச அ சரைண டனான ஒ  
நீதித் ைற ேவண் ம் என் ம் தமிழர்கள் ேகட்கின்றார்கள்.  

1987ஆம் ஆண்  இந்தியா ம் இலங்ைக ம் இைணந்  
தமிழர்க க்காக ஓர் ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய் ெகாண்டன. 
அக்காலத்தில் ேபாாிேல ஈ பட்ட வி தைலப் கேள 
அதற்கு சம்மதம் ெதாிவிக்கவில்ைல. தமிழர் வி தைலக் 
கூட்டணியின் தைலவராக இ ந்த அப்பாப்பிள்ைள 
அமிர்த ங்கம், இன்ைறய தமிழரசுக் கட்சியின் தைலவராக 
இ க்கின்ற சம்பந்தன் ஐயா, சிவசிதம்பரம் ேபான்றவர்கள்கூட 
இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்தி டாக ன்ைவக்கப்பட்ட 
தீர் கள் எங்க ைடய மக்க க்குச் சாியான தீர்வாக 
அைமயவில்ைல என்பதற்காக அந்தத் தீர்ைவ 
எதிர்த்தி ந்தார்கள். ஆனால், அந்த  ஒப்பந்தத்ைத 
எதிர்க்கவில்ைல. என்றா ம், இந்தியா தங்க க்கு நன்ைம 
பயக்கும், இந்தியா இதிேல தைலயிட் ப்பதனால் அ  ஒ  
சர்வேதச தீர்வாக அைம ம், சர்வேதசத் தரமான ஓர் 
ஒப்பந்தமாக அ  இ க்குெமன்ற அ ப்பைடயிேலேய 
அக்காலத்தில் அதைன மக்கள் ஏற் க்ெகாண்டார்கள். 
ஆனால், தற்கா கமாக இைணக்கப் பட்  18 வ டங்கள் 
ஒன்றாக இ ந்த வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் ேஜ.வி.பி.இன் 
சாதாரண உ ப்பினர்கள் ெதா த்த ஒ  வழக்கின் லமாகப் 
பிாிக்கப்பட்டன. அவ்வாறானால் இலங்ைகயின் இன 
ஒற் ைம, நாட் ைடய பலம் மற் ம் மக்க க்கிைடயிலான 
இன ெசளஜன்யத்ைதப் ேப கின்ற வைகயில் இந்த 
நீதிமன்றங்கள் ெசயற்பட் க் கின்றனவா? அந்தத் தீர்ப்  
சாியானதா? என்ற ேகள்விகள் இந்த நாட் ேல எ கின்றன.   

இந்த நாட் ன் நீதித் ைற - நீதிமன்றங்கள் இலங்ைகயிேல 
எப்ெபா ம் குறிப்பாகச் சிங்களவர்கள் சார்ந்ததாக அல்ல  
சிங்கள மக்க க்கானதாகேவ இ ந்தி க்கின்றன. தமிழர்க க் 
கான நீதிைய வழங்கக்கூ ய வைகயிேல அந்த நீதிமன்றங்கள் 
அைமந்தி க்கவில்ைல என்ப தான் தமிழர்க ைடய 
ஏேகாபித்த க த் . அந்த நிைல இனிேம ம் ெதாடரக்கூடா . 
நீதிபதிக ைடய சம்பளங்கள் உயர்த்தப்பட ேவண் ம். 
ஏெனனில் அவர்கள் இலஞ்சம் வாங்குபவர்களாக மாறக் 
கூடா . அவர்க க்குாிய ேசைவக் காலம், ப் , பணிகள் 
என்பன ெகளரவிக்கப்பட ேவண் ம். அதைன நாங்கள் 
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம். ஆனால், நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்  
நீதியானதாக இ க்க ேவண் ம் என்ப தான் மிகமிக 

க்கியமான .  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள! இன்  
குறிப்பாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல காணாமல் 
ேபானவர்க ைடய, வ ந்  காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர் 
க ைடய ெபற்ேறார்கள் உங்க ைடய வன்னி மாவட்டத் 
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தி ள்ள ல்ைலத்தீ க் கச்ேசாிக்கு ன்பாக உண்ணாவிரதம் 
இ க்கின்றார்கள். இவ்வா  வ ந்  காணாமலாக்கப் 
பட்டவர்கள் வ னியா மாவட்டத்திேல உண்ணாவிரதம் 
இ க்கின்றார்கள்; ேபாராட்டம் நடத் கின்றார்கள். நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ம் 
கந்தசுவாமி ஆலயத்திற்கு ன்பாகத் தங்க ைடய பிள்ைள 
கைள - உற கைளக் காட் ங்கள் என்  50 நாட்களாக அந்த 
மக்கள் ேபாராட்டம் நடத் கின்றார்கள். யாழ்ப்பாணம் - 
வடமராட்சி கிழக்கில், ம தங்ேகணியில் பிரேதச ெசயலாளர் 
அ வலகத்திற்கு ன்பாக அந்த மக்கள் இன்  ெதாடர்ந்  16 
நாட்களாகப் ேபாராட்டம் நடத் கின்றார்கள். தி ேகாணமைல 
யி ம் ேபாராட்டம் நடத் கின்றார்கள். பல்ேவ பட்ட 
இடங்களில் மக்கள் இவ்வா  ேபாரா க் ெகாண் ப்ப  
இந்த நாட் ன் நீதிையக் ேகள்விக்குட்ப த்த வில்ைலயா? 
இ தானா இந்த நாட் ன் நீதி?  

2009ஆம் ஆண்  இந்த நாட் ேல ஒ  பாாிய த்தம் 
நைடெபற்ற . அந்த த்தம் வைடந்  இப்ேபா  8 
ஆண் கள் ர்த்தியாகப்ேபாகின்றன. "நீங்கள் எல்லா ம் 
பா காப்  வலயங்க க்குச் ெசல் ங்கள்! ஆஸ்பத்திாி 
க க்குச் ெசல் ங்கள்!" என்  அரசாங்கம் அன்  
அறிவித்த ம் அங்குள்ள மக்கள் ஓ னார்கள். அவர்கள் 
ஓ ச்ெசன்ற இடெமல்லாம் விமானக் குண் க ம் ெதாடர் 
'ெஷல்'க ம் 'பராஜ்' குண் க ம் சப்பட் , அதில் 
பல்லாயிரக்கணக்காேனார் ெகால்லப்பட்டார்கள்; பலர் 
சரணைடந்தார்கள். அவர்கள் சரணைடந்ததற்குப் பல்ேவ  
பட்ட ஆதாரங்கள் உண் . இலங்ைகயிேல பிரபல்யமான 
பங்குத் தந்ைதயாக இ ந்த பிரான்சிஸ் அ களார் 
தைலைமயிேல சரணைடந்த ன்னாள் ேபாராளிகள் 56 ேபைர 
ஓர் அரச ேப ந்திேல ஏற்றிச்ெசன்றதற்கான  ஆதாரங் 
க ம் உண் . பாலகுமாரன், அவ ைடய மகன், அவேரா  
இைணந்  பலர் இரா வத்தினாிடம் சரணைடந்ததற்கான 
படங்கள் மற் ம் ஆதாரங்கள் பல ஊடகங்கள் லம் ெவளி 
வந்தன. 'லங்கா கார் யன்' பத்திாிைக ெவளியிட் க்கின்ற ; 
பி.பி.சி. ெசய்தியாளர் பிரான்சிஸ் ஹாிசன் தன் ைடய 
'Twitter' இேல ெவளியிட் க்கின்றார். இவ்வாறான 
பல்ேவ பட்ட ஆதாரங்கள் இ க்கின்றன. இவற்ைறெயல்லாம் 
கடந் ம்கூட அரசாங்கம் இன் வைர நீதிக்கான வழியில் 
அந்த மக்க க்குத் தீர்ப்  வழங்கத் தயாராக இல்ைல. 
தங்க ைடய ைககளால் ஒப்பைடக்கப்பட்ட தம  
பிள்ைளகைள, கணவன்மாைர, வ ந்  காணாமல் ஆக்கப் 
பட்டவர்கைள இந்தக் கு ம்பங்கள் ேத க்ெகாண் 

க்கின்றன. ஆகேவ, நீதித் ைற  இந்த விடயத்திேல 
நீதியாக என்ன ெசால்லப்ேபாகின்ற ? இந்த மக்க க்கு 
என்ன நீதி வழங்கப்ேபாகின்ற ? தமிழர்க ைடய சார்பிேல 
இந்த நாட் ன் நீதியின் தன்ைம என்ன?  

இன்  பல்ேவ பட்ட அைமச்சர்க ம் பல க த் க்கைளச் 
ெசால்கின்றார்கள். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள்கூட 
ெபாலன்ன ைவயிேல, பலா யிேல, கு நாக ேல ெசால்  
யி க்கின்றார், "நான் ெக ம் ள்ள ஒ  சிங்களவனாக 
இ ந்தால் இரா வத்தினாில் ஒ வைரக்கூட காட் க் 
ெகா க்கமாட்ேடன்" என் . அதாவ , "நா ம் ஒ  சிங்கள 
மகனாக இ ந்தால்" என்  கூ கிறார். ஆனால், 
பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்க ைடய விடயத்தில் ஒ  சேகாதர 
இனத்ைதச் ேசர்ந்தவர் என்ற வைகயில் ஜனாதிபதியி ைடய 
க த்  என்ன? இந்த நாட் ைடய பிரைஜகளாக 
இ க்கின்ற காணாமல்ேபான தமிழர்கள், வ ந்  காணாமல் 

ஆக்கப்பட்டவர்கள், இந்த நாட் ேல ெகால்லப்பட்டவர்கள், 
இந்த நாட் ேல அழிக்கப்பட்டவர்கள் விடயத்தில் இந்த 
நாட் ைடய அதி யர்ந்தவரான ஜனாதிபதி அவர்கள் - 
அந்த மக்க ைடய சேகாதரன் என்  குறிப்பி கின்ற 
ஜனாதிபதி அவர்கள் - வழங்குகின்ற தீர்ப்  என்ன? அந்த 
மக்கள் இன்  50 நாட்க க்கு ேமலாக உணவ ந்தாமல் 
இ க்கின்றார்கள். இன்  உண்ணாவிரதமி க்கின்ற, 
ேபாராட்டம் நடத் கின்ற, தங்கள் பிள்ைளகைளக் 
காணவில்ைல என்  ெசத் க் ெகாண் க்கின்ற தன் ைடய 
அந்தச் சேகாதரர்க க்கு, அந்த மக்களால் ெவன்ற ஜனாதிபதி 
- வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்கின்ற தமிழ் மக்க ைடய 
வாக்குகளால் ெவன் வந்த ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்கள் ெசால்கின்ற வார்த்ைத என்ன? அதாவ , 
தான் ஒ  சிங்களப் ெபா மகன் என்ற அ ப்பைடயில் 
இரா வத்ைதக் காட் க் ெகா க்கவில்ைல என்ப  
அவ ைடய க த் . ஆனால், அழிக்கப்பட்ட தமிழர்க க்கு, 
சாக க்கப்பட்ட தமிழர்க க்கு அவர் ெகா க்கின்ற பதில் 
என்ன? இந்த நாட் ன்  பிரைஜ களாக - கு மக்களாக இ ந்த 
தமிழர்கைள இேத நாட் ன் இரா வம் அழித்தி ந்த . 
அதற்கு அவர் ெகா க்கின்ற பதில் என்ன? ஆகேவ, இவர்கள் 
ெசால்கின்ற பதில்கள் நியாய மானைவயா? 

சுகாதார அைமச்சர் ெகௗரவ ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள் 
ேநற் ன்தினம் யாழ்ப்பாணம் வந்தி ந்தார். அங்கு வந்த 
அவர் பல நிகழ் களில் கலந் ெகாண் ந்தார். அவர  
உைரயின்ேபா ம் "சர்வேதச விசாரைண எ ம் நடக்கா ; 
நாங்கள் அதற்குச் சம்மதிக்கமாட்ேடாம்; யாைர ம் நாங்கள் 
காட் க்ெகா க்க மாட்ேடாம்" என்ேற  ெசான்னார். 
இதைனேய இங்கு மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் ெகௗரவ 
ல மன் கிாிஎல்ல அவர்க ம் ெசால்கின்றார்கள்; 
பல்ேவ பட்ட அைமச்சர்க ம் ெசால் கிறார்கள். இந்தப் 
பிரச்சிைன ெதாடர்பிேல தைலைமதாங்கக்கூ ய சிங்களத் 
தைலவர்கள் எல்ேலா ேம விடயங்கைள மைறக்கின்ற 
ேவைலையக் ைகயா கிறார்கள். இ  நியாயமானதா? 
ஆகேவதான் அழிக்கப்பட்ட மக்கள் சார்பாக, அழிந் ேபான 
ேதசத்தின் சார்பாக, அந்தத் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகெளன்ற  
அ ப்பைடயில், "இந்த மக்க க்கான நீதி என்ன? அ  
எவ்வா  இந்த நாட் ேல கிைடக்கப்ேபாகின்ற ? இந்த நீதி 
எவ்வா  வழங்கப்ப ம்? இதற்கான காலம் எப்ேபா  வ ம்? 
என்  நாங்கள் ேகட்கிேறாம். ெஜனீவாவிேல இரண்  
ஆண் கள் கால அவகாசத்தில் கால அட்டவைண 
வழங்கப்பட் க்கின்ற . அதைனக்கூட தாங்கள் ெசய்யப் 
ேபாவதில்ைலெயன்  ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் 
குறிப்பிட் ள்ளார். இந்த நிைலயில், இலங்ைகயிேல 
இ க்கின்ற நீதித் ைற இதற்கு ஒ  சாியான தீர்ப்ைப 
வழங்குமா? என்  நான் ேகட்கிேறன். 

ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் ன் நீதித் ைறக்கான ெசயல் கட் மானங்கள் 
கட் யைமக்கப்பட ேவண் ம்; அவர்க க்கான சம்பளங்கள் 
கூட்டப்பட ேவண் ம்; நீதிச் ேசைவ ஆைணக்கு  சுதந்திர 
மாகச் ெசயற்பட ேவண் ெமன்ற விடயங்களில் நாங்கள் 
மாற் க் க த் க்கைளக் ெகாண் க்கவில்ைல. ஆனால், 
இலங்ைகயின் நியாயாதிக்கம் எவ்வா  ேபணப்பட 
ேவண் ேமா, அேதேபால இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற 
ஒவ்ேவார் இனத் க்கான நியாயாதிக்க ம் ேபணப்பட 
ேவண் ம். உலகத்திேல ஒவ்ெவா  ஜீவ ம் தன் ைடய 
ேநர்ைமக்காக, சத்தியத்திற்காக, நீதிக்காகப் ேபாரா கிற . 
அவ்வா  நீதிக்காகப் ேபாரா கின்ற ஓர் இனத்திற்குாிய தீர்  
என்ன? இந்த நாட் ேல அந்தத் தீர்  எவ்வா  வழங்கப் 
படவி க்கின்ற ? இன்  யாழ்ப்பாணத்திேல எத்தைனேயா 
வழக்குகள் கிடப்பிேல ேபாடப்பட் க்கின்றன.  
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ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
2017ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதத்தி ந்  இன் வைர 
எத்தைனேயா அைமச்சர்கள் யாழ்ப்பாணம் வந்தி க்கிறார்கள். 
எத்தைன அைமச்சர்கள் மட்டக்களப் க்குப் ேபாயி க் 
கிறார்கள்? எத்தைன அைமச்சர்கள் மன்னா க்குப் ேபாயி க் 
கிறார்கள்? இவ்வாெறல்லாம் வந்தவர்கள் ெவ ம் சுற் லா 
வாக வந் ேபாகிறார்களா அல்ல  ெவ மேன அந்த 
மக்கைளப் பார்த் விட் ச் ெசல்கின்றார்களா? ேபாரா கின்ற, 
வாழத் க்கின்ற, ெசாந்த இடங்க க்குச் ெசல்ல நிைனக் 
கின்ற மக்க க்கு, சிைறயிேலயி க்கின்ற ைகதி க க்கு 
இவர்கள் ெசால் கின்ற பதில் என்ன? இதைனத்தான் நாங்கள் 
இந்த இடத்திேல ேகட்கின்ேறாம். நான் சாகலாம், நீ சாகலாம், 
யா ம் சாகலாம். ஆனால், நீதி சாகக்கூடா  என்ப தான் 
மிக க்கியமான . அந்த நீதி நியாயமானதாக,  
சட்டத்திற்குட்பட்டதாக, நாட் ைடய நியாயாதிக்கத்திற் 
குட்பட்டதாக இ க்க ேவண் ம். நியாயாதிக்கம் ெவல்லப்பட 
ேவண் மானால், நீதி ெவல்லப்பட ேவண் மானால் நீதித் 

ைற சாியான ைறயில் இயங்க ேவண் ெமன்பைதேய நான் 
இந்த இடத்தில் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , யாழ்ப்பாணத்திேல பல இடங்களில் கஞ்சா என்ற 
ேபாைதவஸ்  ைகப்பற்றப்ப வதாகச் ெசால்லப்ப கின்ற . 
இைவ சம்பந்தமாக படங்கேளா  ெசய்திகள் வ கின்றன. 
வடமராட்சியிேல ேகரளா கஞ்சா பி பட்டதாகச் 
ெசால்கிறார்கள். ‘சீல்’ பண்ணி வ வைத அவர்கள் எவ்வா  
'ேகரளா கஞ்சா' என்  அைடயாளம் காண்கிறார்கள்? 
அேதேபால யாழ்ப்பாணத்திேல மாதகல் மற் ம் பல்ேவ  
பிரேதசங்களில் 2 ேகா  பாய் ெப மதியான கஞ்சா 
பி பட் ப்பதாக ம் 5 ேகா  பாய் ெப மதியான 
ெஹேராயின்  பி பட் ப்பதாக ம் ெபா ஸார் விளம்பரம் 
ெசய்கிறார்கள்; படம் எ க்கிறார்கள். ஆனால் அந்தக் 
கஞ்சாைவக் ெகாண் வந்தவர்கைள மட் ம் அந்தப் படங்களில் 
காண யவில்ைல. ஆகேவ, யாழ்ப்பாணத்தி க்கின்ற 
ெபா ஸார்தான் கஞ்சா கடத் கின்றார்களா என்ற சந்ேதகம் 
ஏற்ப கின்ற . ஏெனன்றால், ேகரளா கஞ்சாைவக் ெகாண்  
வ வதானால் கடல் மார்க்கமாகத்தான் ெகாண் வரேவண் ம். 
அப்ப யானால் இலங்ைக கடற்பைடயினர் கஞ்சா 
கடத் கின்றார்களா? 

ேம ம், இரைணதீ  மக்க ைடய ெசாந்தக் காணிகைளப் 
பைடயினாிடமி ந்  வி வித்  அவர்க க்கு வழங்க 
ேவண் ெமன்  ஒ ைற நான் பிரதமர் அவர்களிடம் ேகள்வி 
ேகட்டேபா , "வி தைலப் கள் ஆ தங்கேளா  திாிந்த ஒ  
காலத்தில்- 1990ஆம் ஆண் ல் அந்த மக்கைள நாங்கள் 
எ ப்பியி ந்ேதாம்; அதனால்தான் அந்த இடத்ைத 
வி விக்கவில்ைல" என்  அவர் ெசான்னார். இப்ெபா  
கூ கின்றார், "இந்த நாட் ேல கஞ்சா கடத்தல் 
இடம்ெப வதால் அந்த இடத்ைத விட யாமல் இ க் 
கின்ற " என் . எனக்ெகா  சந்ேதகமி க்கிற . கஞ்சாைவ 
யார் கடத் கிறார்கள்? கடத்தல் பற்றிய ெசய்திைய 
ெவளியி கின்றேபா  ஏன், கடத்தியவர்களின் படத்ேதா  
அைதப் ேபாட யவில்ைல? யாழ்ப்பாணப் ெபா ஸார் 
கஞ்சாைவப் பி க்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களால் கஞ்சா 
ெகாண் வந்தவைரப் பி க்க யவில்ைல. யாழ்ப்பாணத் 
திற்குள் ேகா க்கணக்கான பாய் ெப மதியான கஞ்சா 
வ கின்ற . அப்ப யானால், எத்தைன பாடசாைல 
மாணவர்கள் அதனால் பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள்! எத்தைன 
இைளஞர்கள் பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள்! கஞ்சா பாவைன 
யால் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கான, ேபாைதவஸ்  பாவைன 
யால் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கான னர்வாழ்  நிைலயங்கள் 
யாழ்ப்பாணத்தில் இ க்கின்றனவா? இங்ேக அங்ெகாைட 

என்ெறா  இடம் இ க்கின்ற . அதில் ஆயிரம் ேப க்கு ேமல் 
சிகிச்ைசயளிக்கப்ப கின்ற .  ஆனால், யாழ்ப்பாணத்தில் 
அந்த நிைலைம இல்லாத ஒ  சூழ ல், கஞ்சா வ கிற ! 
என்  ெசால் ச்ெசால் ேய பத்திாிைககளில் படங்கேளா  
ெசய்திகைளப் ேபா கின்ற ெபா சாாினால் ஏன், அவற்ைறக் 
ெகாண் வந்த நபர்கைளப் பி க்க ய வில்ைல? 
எனேவதான் நான் ேகட்கின்ேறன், இந்த நீதித் ைற என்ன 
ெசய்கின்ற ? ஏன், நீதித் ைறயால் இவர்கைளப் 
பி க்க யவில்ைல? ஏன், நீதித் ைறயால் இதற்ெகா  
நியாயமான நீதிைய வழங்க யவில்ைல?  

நாங்கள் வாள் ெவட் க்களில் ஈ ப பவர்கைள அடக்க 
நிைனக்கின்ேறாம். அ  இந்த நாட் ேல நீதிைய நிைல 
நாட் வதற்கு அவசியமான ஒன் தான். ஆனால், கஞ்சா 
ெகாண் வ பவர்கைள ம் கசிப் க் காய்ச்சுபவர்கைள ம் 
நீதிமன்றங்களால் கட் ப்ப த்த யவில்ைல. ெபா சார் 
இந்த விடயங்களில் குற்றவாளிக க்கு மிக ம் உடந்ைதயாக 
இ க்கிறார்கள். ெபா சார் அவர்களிடம் ைக ட்டல் 
வாங்குகின்றார்கள். கஞ்சா கடத்தல், ேபாைதவஸ் க் கடத்தல் 
ேபான்றவற் க்குப் பைடயின ைடய உதவி இ க்கின்ற . 
யாழ்ப்பாணப் பிரேதசங்களில் ன்னர் இ ந்த பைட 
யினைரவிட இப்ேபா  அதிகமான பைடயினர் இ க் 
கின்றனர். கடற்பைட, இரா வம், ெபா சார், விமானப்பைட 
என வடக்கு, கிழக்கி ள்ள பல்ேவ பட்ட பிரேதசங்களிேல 
பைடயினர் குவிக்கப்பட் ள்ளனர். இவ்வாறான 
பைட காம்க க்கு மத்தியில், குைறந்த  வடக்கு 
மாகாணத்தில் மட் ம் 1,50,000க்கு ேமற்பட்ட பைடயினர் 
சுற்றிவைளத்தி க்க, "ேகா க்கணக்கான பாய் ெப மதி 
யான ேகரளக் கஞ்சா வ கின்ற ! அந்த நாட் க் கஞ்சா 
வ கின்ற ! இந்த நாட் க் கஞ்சா வ கின்ற !" என்  
ெபா சார் படம் பி க்கின்றார்கள் என்றால், இ  எந்தள  
நியாயமான ? இ  யாைர ஏமாற் வதற்கான விடயம், 
அல்ல  இத ைடய ேநாக்கம் என்ன? இதற்கான பின்னணி 
என்ன? இரா வத்ைதத் ெதாடர்ந்  அந்தப் பிரேதசங்களில் 
ைவத்தி ப்பதற்காக, இரா வம் ெதாடர்ந்  நிலங்கைளப் 
பி த்தி ப்பதற்காக, அந்த மக்கள் ெதாடர்ந் ம் அகதி 

காம்களில் வாழ்வதற்காக இவ்வாறான நாடகங்கள் காட்டப் 
ப கின்றனவா?  

ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித்தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 
நீதித் ைறயில் நீதிமன்றங்க ைடய விடயங்கள் மிக 

க்கியமானைவ. ஆனால், நீங்கள் கடந்தகால வரலா கைளப் 
பார்த்தீர்கெளன்றால், இலங்ைகயிேல காணப்பட்ட பல்ேவ  
பட்ட வழக்குகளின் தீர்ப் க்கள் எப்ப  அைமந்தன என்  

ாி ம். ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் 
பதவிேயற்றேபா  ன்னர் இ ந்த பிரதம நீதியரசர் அவாிடம், 
“நீங்கள் என்ன ெசால்கின்றீர்கேளா, அவ்வைகயான 
தீர்ப் க்கைள வழங்க நான் தயாராக இ க்கிேறன்” என்  
கூறியதாக ஜனாதிபதி அவர்கள் ஓர் இடத்திேல 
குறிப்பிட் ந்தார். அந்தப் பிரதம நீதியரசாின் ெபயைர நான் 
இங்கு குறிப்பிட வி ம்பவில்ைல. ஆனால், ஜனாதிபதி 
அவர்கள், “நீங்கள் என்ன தீர்ப்ைப வழங்கச் ெசால்கிறீர்கேளா, 
அதைன நான் ெசால்ேவன்” என்  அவர் தன்னிடம் கூறியதாக 
ெவளிப்பைடயாகப் ேபசியி ந்தார். அவ்வாறான நீதிபதிகள் 
இந்த நாட் ல் இ க்கக்கூடா . நீதித் ைற நியாயமானதாக, 
பக்குவ ள்ளதாக, இன, மத ேபதமற்றதாக அத ைடய 
நீதிைய வழங்கக்கூ யதாக இ க்கேவண் ம்.  இனங்கைளப் 
பிாிக்கக்கூ யதாக, ஓர் இனத்தின் வாழ்விைன அழிக்கக் 
கூ யதாக நீதி இ க்கக்கூடா .   

அந்தவைகயிேல, நீதித் ைற சார்ந்த நீதிபதிக க்குச் 
சம்பள ஏற்றங்கைள வழங்குவ , அவர்க க்கான பதவி 
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உயர் கைள வழங்குவ , அவர்க க்கான ச ைககைள 
வழங்குவ  என்பவற்றி டாக நாட் ல் நீதியின் ஸ்திரத் 
தன்ைம பாதிக்காமல், இனங்க க்கிைடயில் இ க் கின்ற 
குேராதங்கைளக் கைளந்  அவர்க க்கான நீதி ம் சமத்  
வ ம் கிைடக்க, அவர்க க்கான சமமான வாழ்  கிைடக்க 
நீதிமன்றங்கள் தங்க ைடய தைலயாய கடைமகைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைத இந்த இடத்திேல பதி  
ெசய் , நிைற ெசய்கின்ேறன். 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Dilan Perera. You have 

fifteen minutes. 

 
[අ.භා. 3.24] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ශී ලංකා පජාතාන්තික 

සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 108(1) ව්යවස්ථාව 
යටෙත් අගවිනිශ්චයකාරවරයා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරුන්, අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා සහ 
අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් වැටුප් යම් තලයකට 
ෙගන ඒම සඳහා අද දිනෙය් ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම 
ෙහොඳ, කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Lucky Jayawardana to the Chair? 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and THE HON. LUCKY 
JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර ෙහොඳ ෙයෝජනා 

ෙගෙනන ෙකොට, එම ෙයෝජනා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින ජනතා 
නිෙයෝජිතයන්, එෙහම නැත්නම් ඡන්දෙයන් පත් වුණු ජනතා 

නිෙයෝජිතයන්ට සම්බන්ධ කරලා ඒ හරහාත් ජනතා 
නිෙයෝජිතයන්ට පහරක් ගහන එක දැන් අෙප් රෙට් විලාසිතාවක් 
ෙවලා තිෙබනවා. අද සමහර මාධ්යවල පළ කර තිෙබන 
පුවත්වලින් කියැෙවන හැටියට, ඉහත සඳහන් කළ 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් වැටුප් ඉහළ දමන්ෙන් ඔවුන්ෙග් වැටුප් 
ඉහළ දමන්න ඕනෑ හින්දා ෙනොෙවයි, ඒ හරහා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් වැටුප් ඉහළ දමා ගන්න ඕනෑ නිසාය කියන 
කාරණ තමයි මතු වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමම ෙයෝජනාව ඉතාම වැරදි 
විධියට තමයි අද පුවත් පත් හා සමහර මාධ්ය භාවිත කරන්ෙන්. 
ඒක ඉතාම නරක තත්ත්වයක්. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හා අභියාචනාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් වැටුප් වැඩි කරන්න ඕනෑය කියන 
කාරණයට ෙම් මුළු සභාවම එකඟයි. ඒ සමහර විනිශ්චයකාරවරු 
ඉතාම දුෂ්කර පරිසර මැද්ෙද්  කරන ඒ කටයුත්ත ව්යවස්ථාදායකය 
විධියට අපි අගය කරන්න ඕනෑ.  ඒ අගය කිරීම සඳහා 
එතුමන්ලාෙග් වැටුප් වැඩි කිරීෙම් ෙහොඳ කාරණය කරන ෙකොට, 
ඒකට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ද සම්බන්ධ කරලා පුවත් පළ 
කරලා තිෙබනවා. ඒෙකන් කියන්න හදන්ෙන් ෙම් කරන්ෙන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හා අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් 
පඩි වැඩි කරන එක ෙනොෙවයි, ෙවන විධියකින් අෙප් - 
මන්තීවරුන්ෙග්- පඩි වැඩි කර ගන්න හදනවාය  කියන කතන්දරය 
තමයි. ඒ කාරණය තමයි අද ෙම් ෙයෝජනාව විවාදයට ගැනීමට 
ඉස්ෙසල්ලා සමහර මාධ්ය උලුප්පා අරෙගන ෙපන්වා තිබුෙණ්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්කට පධාන ෙහේතුව තමයි, 
සමහර ෙව්ලාවට අපි ෙනොදැනුවත්ව, අෙප් තිෙබන පටු ෙද්ශපාලන 
මත ඇතුෙළේ ඉඳෙගන, අපට ඡන්දය දුන් ජනතාවෙග් ඡන්දයට 
නිගහ කරමින් අපි අප විසින්ම -ෙම් ව්යවස්ථාදායකය තුළ ඉන්නා 
අෙප් නිෙයෝජිතයින්- එකිෙනකාට මඩ ගහ ගැනීම.  

අද උෙද් වරුෙව් මමත් අධිකරණ කටයුත්තකට සම්බන්ධ 
වුණා. අෙප් ගරු ෆවුසි රාජ්ය ඇමතිතුමා සම්බන්ධෙයන් තිබුණු ඒ 
අධිකරණ කටයුත්ෙත්දී - [බාධා කිරීමක්] ඒ කටයුත්තට සම්බන්ධ 
වුණු ෙව්ලාෙව් අපි දැක්කා ෙකොපමණ දුෂ්කරතා මැද්ෙද්ද  
අධිකරණ කටයුතු ෙමෙහයවන්ෙන් කියලා. අධිකරණවල තිෙබන 
ඉඩ මදි. රිමාන්ඩ් සිරකරුවන්ට විවිධ පශ්න තිෙබනවා. නීතිඥ 
මහත්වරුන් ගණනාවක් අධිකරණෙය් හිටෙගන ඉන්ෙන්. 
ඉඳගන්න තැනක් නැහැ නීතිඥ මහත්වරුන්ට. එවැනි විශාල 
දුෂ්කරතා මැද්ෙද් තමයි ඒ නඩුකාරවරු  නඩු අහන්ෙන්.  දැන් නම් 
අෙප් පළාත්වල තත්ත්වය ටිකක් ෙහොඳයි. නමුත් ෙවනත්  
අධිකරණ පද්ධතිවල තවම විශාල පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙමවැනි ෙහොඳ කටයුතු කිරීෙම්දී පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 
ඒකට බද්ධ කර ගන්ෙන්ම, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි අප විසින්ම 
එකිෙනකාට එල්ල කර ගන්නා වූ  මඩ පහාර නිසායි.  

අෙප් රෙට් නීතිෙය් පූර්වාදර්ශයක් තිෙබනවා. ඕනෑම 
සැකකරුෙවක් පැමිණිල්ල විසින් වරදකාරයා කියා ඔප්පු 
කරනතුරු, ඔහු නිවැරදිකරුෙවක්. ඒක තමයි පූර්වාදර්ශය. ඒ නිසා 
කාටවත් - මාධ්යයටවත්, voice cutsවලින්වත්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින අපටවත්- තව ෙකෙනකුට "ෙහොරා" 
කියලා කියන්න බැහැ. හැබැයි, පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ අපි ෙදපි ල 
එකිෙනකාට "ෙහොරා, ෙහොරා, ෙහොරා" කියලා කියා ගන්නා නිසා 
අද ෙම් වාෙග් ෙහොඳ වැ ඩක් කරනෙකොට ඒකටත් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් ගාවලා, "ෙම් අය ෙම් කරන්න හදන්ෙන් තමන්ෙග් 
පඩි වැඩි කර ගැනීමයි" කියන කාරණය තමයි ෙම් ෙපන්නුම් 
කරන්න හදන්ෙන්. මා දන්නා විධියට පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් වැටුප් වැඩිවීම සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
ෙවන අවස්ථා තිෙබනවා. හැබැයි, අද අපි කථා කරන්ෙන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ හා අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් 
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[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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වැටුප් වැඩි කරන්න ඕනෑය කියන කාරණයයි. පූර්වාදර්ශයක් 
තිෙබනවා, ෙම් වැටුප් වැඩි කිරීමත් එක්ක විවිධ තලවල සිටින 
අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් වැටුප් තල ඇමතිවරුන්, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන් හා මන්තීවරුන්ෙග් වැටුප් තලවලට සමාන 
කරන්න ඕනෑය කියලා. ඒක කරනවාද, නැද්ද කියන එක ෙවනම 
කාරණයක්. හැබැයි, ෙම් ෙහොඳ වැෙඩ්ට මන්තීවරුන් ගාවලා මඩ 
ගැහීම ඒ තරම් ෙයෝග්යයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් මහාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරෙයකුෙග් පත්වීම පිළිබඳව පසු ගිය දිනවල 
විෙශේෂෙයන්ම කථා බහට ලක් ෙවලා තිබුණාය කියලා අපි 
දන්නවා. ෙම් පත්වීම කරපු ආකාරය  බැලුවාම, මීට ෙපරත් ෙම් 
විධියට අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් නිලධාරින්ෙගන් පරිබාහිරව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්, අභියාචනාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරුන්, මහාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. මහත් ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දුන් ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමියත් මුලින්ම 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට පත්වීම ලබන්ෙන් අධිකරණෙය් ෙහෝ නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කරලා ෙනොෙවයි කියලා අපි දන්නවා.  ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම්   මහාධිකරණ විනිශච්යකාරවරයාෙග් පත්වීම 
තුළ ෙදපැත්තක් තිෙබනවා. එකක්, ඔහු ෙදමළ භාෂාව කථා කරන 
මහත්මෙයක් වීම නිසා ඒකට යම් ජාතිවාදයකුත් අමුණා ඒ ෙදස 
ජාතිවාදී ස්වරූපෙයන් බැලීමකුත් ෙමතැන තිෙබනවා. හැබැයි, 
සමහර අය එෙහම බලන්ෙන් නැතිව මැදිහත් ෙලස ඉඳෙගන 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට, අභියාචනාධිකරණයට ෙනොෙවයි 
මහාධිකරණයකට -විෙශේෂෙයන්ම එතුමා වැඩ කරපු 
මහාධිකරණෙය්ම- විනිශ්චයකාර ධුරයක් ලබා දීම ඒ තරම් 
ෙයෝග්යද, නැද්ද කියන කාරණය මතු කරනවා. ඒ මතු කරන 
කාරණය තුළ යම් අර්ථයක් තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ කාරණය 
පැත්තකට දමා ඔහු ෙදමළ භාෂාව කථා කරන මහත්මෙයක් වීමම 
කියන කාරණය  ඉස්මතු කරලා අරෙගන ජාතිවාදී ෙකෝණයකින් 
ෙම් පත්වීම ගැන විෙව්චනය කිරීම ෙයෝග්ය වන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් පවතින 
ෙමවැනි පත්කිරීම් කිරීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව වුණත්,- 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවසර ෙදනවාද? 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
අවසර ෙදනවා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් 

සුදුසුකම් ලැයිසත්ුෙව් ඊ ළඟට  හිටිෙය්ත් දමිළ භාෂාව  මව් භාෂාව 
බවට පත් කර ගත් විනිශ්චයකරුවකු ෙන්ද? 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ඔව්, මන්තීතුමනි. ඒක තමයි මම කිව්ෙව් ෙම් පත්වීම කරපු 

තැන සහ කරපු ආකාරය පිළිබඳව මට ගැටලුවක් තිෙබනවාය 
කියලා. හැබැයි, මම කියන්න ගිෙය් ෙම් පත්වීමට  එවැනි 
පදනමකින්  එෙරහිවීම පිළිබඳව මා විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැයි කියන 

එකයි. හැබැයි, සමහර අය ෙම් පත්වීම ගැන විෙව්චනය 
දක්වන්ෙන්ම ජාතිවාදී ෙකෝණයකින්. ඒක වැරදියි  කියන්නයි මා 
උත්සාහ කරන්ෙන්. මා දන්නවා, වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මහත්මයා ඒකට එකඟ ෙනොවන බව.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මට එෙහම සහතිකයක් නම් ෙදන්න බැහැ. වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මැතිතුමනි, ඔබතුමා වාෙග් ෙකෙනක් අර 
ෙගොෙහොරුෙව් මඩ ගා ගන්ෙන් ඇයි? 

ඔබතුමා ඔබතුමාෙග් තැන ඉන්න. ඒක ඔබතුමාට  ෙගෞරවයක්. 
ඔබතුමා ඒ මඩ ෙගොෙහොරුෙව් ඒවා ගා ගන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා ළඟදී කරපු පකාශ තුළින් මම ඒ බව දැක්කා. මම ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ගරු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණ ක්ෙෂේතය තුළ 
තිෙබන සමහර පශ්න පිළිබඳව ව්යවස්ථාදායක ෙමෙහයුම් 
කමිටුෙව්දී අපි දැනුත් කථා වුණා. අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදන එක පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට බලය ෙබදීමයි, අලුත් 
මැතිවරණ කමයයි, විධායක ජනාධිපති කමයයි විතරක් ෙනොෙවයි, 
අධිකරණ පද්ධතිය තුළ ෙවනස් ෙවන්න තිෙබන කාරණා, මානව 
හිමිකම් ක්ෙෂේතය තුළ ෙවනස් ෙවන්න තිෙබන කාරණා ආදී ඒ 
සියලු කාරණා පිළිබඳවත් අපි සාකච්ඡා ෙවනවා.  

අපි කියන්න සන්ෙතෝෂයි, අධිකරණ පද්ධතිය තුළ සහ මානව 
හිමිකම් ක්ෙෂේතය තුළ අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවකට ඇතුළත් 
ෙවන්න ඕනෑ කාරණා සම්බන්ධෙයන් සියලු පක්ෂ පාෙහේ ඒ 
ෙමෙහයුම් කමිටුවට එවලා තිෙබන වාර්තාවල කිසිම පරස්පරයක් 
නැති බව. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදක කියාවලිය සම්මත කර 
ගන්න පුළුවන් මට්ටම්වලින් සම්මත කර ගැනීම සඳහා අපි එකඟ 
වුෙණොත්, අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන වාතය, පිත, ෙසම  කියන 
තුන් ෙදොස්ම සමනය ෙවන පිළිතුරක් අපට ෙසොයා ගන්න පුළුවන් 
කියලා මම හිතනවා. අලුතින් මැතිවරණ කමයක් හැදීම පිළිබඳව 
පක්ෂ-විපක්ෂ අපි සියලු ෙදනාම එකඟයි. බලය ෙබදීම කියන 
කාරණෙය්දී දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා සංෙශෝධනය, 
Second Chamber එකක් ඇති කිරීම, සමගාමී ලැයිස්තුව පිළිබඳ 
නැවත සිතා බැලීම වැනි කාරණා පිළිබඳව මම හිතන්ෙන් නැහැ 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිටින අප අතර විශාල පරස්පරයක් 
තිෙබනවා කියලා. එවැනි කාරණා දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සම්මත කර ගැනීෙම්දී කළා වාෙග්  අපි ෙදෙගොල්ලන්ම 
එකඟ ෙවලා සම්මත කර ගන්න පුළුවන්. විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කරනවා වාෙග් කාරණාවලදී අප අතර යම් යම් ෙවනස්වීම් 
තිෙබන්න පුළුවන්. අපි ඒ පිළිබඳවත් open mind එකක් තියා 
ගනිමු. [බාධා කිරීමක්] දැන් ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමා 
කියනවා වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකතුමා ඉන්ෙන්ත් 
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරලා දානවා කියන මතෙය්. 
අපට ඒ ගැන සතුටුයි. එතුමන්ලා ෙදෙදනාෙග් ඒ එකඟතාව ෙදස 
බලන්න ෙකෝ. අපට ඒ ගැන ෙපොඩි ගැටලුවක් තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්, මම කියන්ෙන් ඒකට එකඟයි ෙන්. දැන් බලන්න 
ෙකෝ  ඒ තිෙබන එකඟතාව දිහා. ෙම් වාෙග් සාකච්ඡාවලදී එවැනි 
එකඟතා එළියට එනවා. 

මම හිතනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙම් ඉන්න 
මන්තීතුමන්ලා ඒ එකඟතාව ගැන අදම ගිහිල්ලා රනිල් විකමසිංහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මැතිතුමාට වාර්තා කරයි කියලා. ඒක ෙහොඳ එකඟතාවක්. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා එකඟ නැහැ. ගරු පියංකර ජයරත්න මන්තීතුමා 
මෑතකදී ෙබොෙහොම කථා බහට ලක්වූ මන්තීවරෙයක්. එතුමාත් ෙම් 
පිළිබඳව මැද ස්ථාවරෙය් ඉන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පටු ෙද්ශපාලන ෙකෝණවලට 
යට  ෙවන්ෙන් නැතුව අපි ව්යවස්ථා සම්පාදක කියාවලිය ඉක්මන් 
කෙළොත්, අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් ෙම් මතු ෙවලා තිෙබන සමහර 
ගැටලු වුණත් ෙබොෙහෝ දුරට විසඳා ගන්න පුළුවන් කියලා මා 
හිතනවා. ව්යවස්ථා සම්පාදක කමිටුෙව් ෙමෙහයුම් කමිටුවට අනු 
කමිටුවලින් එවා තිෙබන වාර්තා දිහා බැලුවාම, අධිකරණ 
ක්ෙෂේතය සහ මානව හිමිකම් ක්ෙෂේතය ගැන ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබන කාරණාත්, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් යුත් මුදල් කමිටුෙව් ෙයෝජනාත් ගත්තාම කිසිම 
ආකාරයක පරස්පරතා තිෙබන බව අපට ෙපෙනන්න නැහැ. ඉතින් 
ෙම් අවස්ථාව  පෙයෝජනයට අරෙගන අපට එවැනි ක්ෙෂේත -
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදීත්, ඉන් පිටතදීත් අද අපි වැඩිෙයන්ම කථා 
කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කමිටු ඇතුෙළේ වුණු ෙද්වල් ගැන 
ෙනොෙවයි, ෙනොවුණු ෙද්වල් ගැනයි.  

අද  ෙදමළ මාධ්ය ගණනාවක පළ ෙවලා තිෙබනවා, ඊෙය් 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා ෙමෙහයුම් කමිටුෙව්දී ෙමන්න 
ෙමෙහම කිව්වාය කියලා. ඊෙය් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා 
ෙමෙහයුම් කමිටුවට ගිෙය්ත් නැහැ. එතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අයත් 
පනත් ෙකටුම්පතක් ගැන කථා කළ නිසා එතුමා ඊෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය්. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායක දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙමොකක්ද කිව්වා කියලාත් තිබුණා. අද 
එතුමා කිව්වා, එතුමා එෙහම ෙදයක් කිව්ෙව් නැහැ කියලා. ඒ නිසා 
ෙම් ව්යවස්ථා සම්පාදක කියාවලිය අපට ඉක්මන් කර ගන්න 
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. අද ෙම් කථා කරන්ෙන් අධිකරණ 
ඇමතිතුමාෙග් විෂය පථයට අදාළවයි. අලුත් ව්යවස්ථාවක් 
නිර්මාණය කිරීම කියන කාරණයට එතුමා සකියව දායක ෙවනවා, 
එතුමාත් ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් ඉන්න නිසා. අපි ෙම් ව්යවස්ථාව 
අලුෙතන් හදනෙකොට අධිකරණ ක්ෙෂේතය, රාජ්ය පරිපාලන 
ක්ෙෂේතය, මුදල් ක්ෙෂේතය, මානව හිමිකම් ක්ෙෂේතය යන ක්ෙෂේත 
පිළිබඳවත් ඉතා මැනවින් කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කරමින් 
කටයුතු කරන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 

ෙම් විවාදය කරන ෙවලාෙව් අපි කියන්න ඕනෑ, අද ෙම් රෙට් 
ව්යවස්ථාදායකෙය් මන්තීවරුන් හැටියට සිටින  අපි සියලු ෙදනා 
ව්යවස්ථාදායකය තුළ අෙප් තිෙබන ෙද්ශපාලන දැක්මට, 
දර්ශනයට මුවා ෙවලා එකිෙනකාට 'ෙහොරා' කියලා මඩ ගහ 
ගන්නා තත්ත්වයක් තුළ,  අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් නඩුකාරවරුන්ෙග් 
පඩි වැඩි වීම පිළිබඳ අද ෙම් විවාදය සිදු කරන දිනෙය්දී සමහර 
මාධ්ය හුවා දක්වන්ෙන්, අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් නඩුකාරවරුන්ට පඩි 
වැඩි කරන්න හදන්ෙන් නඩුකාරවරුන්ට පඩි වැඩි කරන්න ඕනෑ 
නිසා ෙනොෙවයි, නඩුකාරවරුන්ට පඩි වැඩි කිරීම හරහා අෙප් පඩි 
වැඩි කර ගන්න කියලායි. ඒක ෙනොෙවයි ෙන් ඇත්ත. ඒක 
ෙනොෙවයි ඇත්ත.  

අෙනක් පැත්තට පාර්ලිෙම්න්තු  මන්තීවරුන්ට අවසාන 
වශෙයන්  පඩි වැඩි වුෙණ් කවදාද කියලා ෙහොයා බලන්නත් ඕනෑ. 
ඒක ෙවනම කාරණයක්. හැබැයි අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් අද  ඉන්න 
ෙම් නඩුකාරවරුන්ෙග් පඩි වැඩි කිරීම කියන කාරණයට අපි 
එකඟයි. ඒක කරන්නට ඕනෑ. ඒ නඩුකාරවරු ෙබොෙහොම දුෂ්කර 
පරිසරයක් මැද්ෙද් තමයි ඒ කාරණා කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් අපට ස්වාධීනත්වයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න 
ඕනෑ නම් ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය කරන ඒ සියලු පහසුකම් 
ෙදන්නට ඕනෑ. ඉතින් එෙහම ෙහොඳ ෙච්තනාෙවන් ෙම් 

ව්යවස්ථාදායකෙයන් -පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්- යම් යම් ෙද්වල් 
කරනෙකොට, අද සමාජය තුළ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා "ෙහොරා", 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා "ෙකොමිස් කාරයා", පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයා "දූෂකෙයක්" යනුෙවන් සමාජගත කරලා තිෙබන 
නිසා  "පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා" කියන වචනය පාවිචිචි කරලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමය විවාද කරන්නට ෙපර ඒ ෙහොඳ වැෙඩ්ටත් 
කළු ලපයක් තියලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද අධිකරණෙය් 

විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් පඩි වැඩි කරන්න එකඟ වුණා වාෙග්ම 
අපට ඡන්දය දීපු ජනතාව අපි ඔක්ෙකෝටම ඡන්දය දීලා 
තිෙබන්ෙන්, එක එක පක්ෂවලට ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
ව්යවස්ථාදායකෙය් සාමාජික ෙයෝ හැටියට අපට පත් ෙවන්නයි. ෙම් 
රෙට් නීතිෙය් පූර්වාදර්ශයක් තිෙබනවා, ඕනෑම ෙකෙනක් 
අධිකරණය ඉදිරියට ගියාට පස්ෙසේ අධිකරණය විසින් ඔහු 
වැරදිකරු කරනතුරු ඔහු නිවැරදිකරු බවට.  ඒ නිසා ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ෙව්වා, විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙව්වා, කාටහරි විරුද්ධව නඩු 
පවරලා තිෙබනවා නම් ඔහු අධිකරණෙයන්  වරදකරුවකු වනතුරු 
නිවැරදිකාරෙයක්. ඒ නිසා voice cutsවලින් වැරදිකාරෙයෝ 
කරලා, එෙහම නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට ඕනෑ විධියට 
වැරදිකාරෙයක් බවට පත්කරලා 'ෙහොරා, ෙහොරා' කියලා කියනවා 
නම්,  ඒෙකන් අපි කරන්ෙන් අපට ඡන්දය දීපු ජනතාවෙග් 
ඡන්දයට නිගහ කිරීමක්. ඒක ෙම් ව්යවස්ථාදායකෙය් ඉන්න අපි 
අපිටම කරගන්නා නිගහයක්. ෙම් ව්යවස්ථාදායකයට අනාගතෙය් 
දී එන්න සිටින අයට කරන නිගහයක්. ඒ නිසා අධිකරණ 
ක්ෙෂේතෙය් දුෂ්කරතා මැද්ෙද් අමාරුෙවන් වැඩ කරන 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් පඩි නඩි, දීමනා වැඩි කරන්න ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනාපු අධිකරණ ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මම ෙම් සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
ව්යවස්ථාදායකෙය් ඉන්න අපි එකිෙනකාට මඩ ගහ ගන්ෙන් 
නැතුව යම් කිසි වරදක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා 
බැලීම අධිකරණයට භාර කරන්න කියලා. ව්යවස්ථාදායකයට 
පත්ෙවලා ඉන්ෙන් ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ආපු අය. ජනතාවෙග් 
ඡන්දයට ගරු කරන ව්යවස්ථාදායකෙය් සිටින පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් ඒ නමට ඉදිරිෙයන් තිෙබන 'ගරු' කියන වචනයට 
ගරු කරන අය බව ෙපන්වන්න නම්, ව්යවස්ථා සභාෙව් අපට 
එකඟ විය හැකි කාරණාවලට ඉක්මනින්ම එකඟ  විය යුතුයි  
කියලා මා කියනවා.  

අපි අලුත් ව්යවස්ථාවක් සකසා ගැනීෙම් ෙහෝ ව්යවස්ථාව 
සංෙශෝධනය කර ගැනීෙම් කියාවලිෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් 
එෙකන් සම්මත කර ගන්න පුළුවන් කාරණාවලටවත් අඩු ගණෙන් 
එකඟ ෙවමුයි කියන ෙයෝජනාව කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 08ක කාලයක් තිෙබනවා. 

1337 1338 

[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා] 



2017 අෙපේල් 05 

[අ.භා. 3.40] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க)  
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 

ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  අද අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් අග 
විනිසුරුවරයාෙග්ත්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ෙග්ත්, 
අභියාචනාධිකරණෙය් සභාපතිවරයා සහ අභියාචනාධිකරණ 
විනිසුරුවරුන්ෙග්ත් වැටුප් සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 108
(1) ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙගන එනු ලැබූ ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයනුයි. ඇත්ෙතන්ම ෙමය ඉතාම කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනාවක් හැටියට අපි දකිනවා. රටක යුක්තිය පසිඳලන 
ෙමවැනි ෙශේෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් වැටුප්, ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව සහ 
ඔවුන්ෙග් දීමනා තව තවත් වැඩි කෙළොත්,  අපට රෙට් නීතිය හදලා 
ෙසොරුන්, මිනීමරුවන්, අපරාධකරුවන්, වංචාකරුවන් දමනය 
කරලා; අඩු කරලා, ෙම් රට ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වයකට ෙගෙනන්න 
පුළුවන්  කියන එක ෙපොදු ජනතාව වාෙග්ම ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
සියලුෙදනා - සියලු ෙදනා  ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝ ෙදනා -  විශ්වාස 
කරනවා ඇති.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතීතෙය්දී අධිකරණය 
සම්බන්ධව සිද්ධි ගණනාවක් සිදු වූ බව අපි දැක්කා. ෙබොෙහොම 
දුෂ්ට විධියට තීන්දු ෙවනස් වුණ හැටි අපි දැක්කා. 2015 ජනවාරි 
මාසෙය් 08වැනි දා සිදු වූ ඓතිහාසික ජයගහණෙයන් පසුවත් 
එවැනි සිද්ධියක් ෙවලා තිෙබනවා. ජනවාරි 09වැනි දා තමන් හමු 
වන්නට පැමිණි හිටපු අග විනිසුරු ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා, 
"සර්ට ඕනෑ විධියට මම තීන්දු ෙවනස් කරන්නම්. මට නැවතත් අග 
විනිසුරුකම ෙදන්න" කියන ෙයෝජනාව කළ බව, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති වන ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා මීට මාස ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා පසිද්ධිෙය් 
පකාශයක් කළා. එතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, "අග විනිසුරුවරයා මට 
එෙලස කිව්වා. මා එයට එකඟ වුෙණ් නැහැ" කියලා. ඒ වාෙග්ම 
ඊට ෙපර හිටපු අග විනිසුරු සරත් එන්. සිල්වා මහත්මයා හැසිරුණු 
විධිය, හිටපු ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු සරත් ආබෲ හැසිරුණු විධිය 
ෙම් රෙට් ජනතාවට අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. මම කියන්ෙන්, 
විනිසුරුවරුන්ෙග් ෙගෞරවය ඒ අය විසින් රැකගත යුතුයි ෙමන්ම, 
පඩි වැඩි කිරීම්, ආරක්ෂාව ඇතුළු සියලු ෙද්වල් විනිසුරුවරුන්ට දිය 
යුතුයි. එවිට තමයි ඔවුන් අල්ලසට, දූෂණයට පුරුදු ෙනොවී 
තමන්ෙග් රැකියාව හරියට කරන්ෙන් කියන මතෙය්  ජනතාව 
ඉන්ෙන්. 

පසුගිය කාලෙය් අලි පැටවකු ෙසොරකම් කරපු විනිසුරුවරයකු 
ගැන අපිට අහන්නට ලැබුණා. තිලිණ ගමෙග් නැමැති 
විනිසුරුවරෙයක්. ෙහෝමාගම විනිසුරුවරෙයක් තමුන්ෙග් 
වාහනෙයන් ගිහිල්ලා අල්ලස් ලබා ගත් සිද්ධියක් අපට අහන්නට 
ලැබුණා.  අධිකරණය තුළදී අහිංසක ජනතාවෙග් කනකර ගලවා 
ගත්ත නීතිඥවරු අපි දැක්කා. ෙම් ෙද්වල් ෙවනස් විය යුතු වාෙග්ම, 
ඒ අයට අවශ්ය පතිපාදන, වැටුප් සහ දීමනා ලැබිය යුතුයි කියන 
එකයි මෙග් මතය. පසුගිය කාලෙය් අපට මතකයි, කුඩු නව්ෆර් 
කියන අපරාධකාරයා විසින් හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු සරත් 
අෙබ්පිටිය මහතාව එතුමාෙග් නිවස ඉස්සරහා පිට ෙවඩි තබා 
ඝාතනය කළ හැටි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණය හා සම්බන්ධව 
කථා කරද්දි මා ෙම් කාරණයත් කිව යුතුයි.  අද මට එක ලිපි 
ෙගොනුවක් ලැබුණා. එම ලිපි ෙගොනුව ෙම් අවස්ථාෙව් දී මම  
සභාගත* කරනවා.  

ෙමය ලන්ඩන්වල තිෙබන නිවසක්. ෙම් නිවස අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්, 2008 සැප්තැම්බර් 09වැනි දා. ගත්ත මිල තමයි, 
ස්ටර්ලින් පවුම් 320,000යි. Address එක, Flat 4 Blyton House, 
23 Sydenham Hill, Sydenham, London. ෙම් නිවස අරෙගන 
තිෙබන පුද්ගලයන්ෙග් නම් ෙලස සඳහන් වන්ෙන් 
අඹගහෙපොලෙග් ආශා විජයන්ති අලුත්ගමෙග් සහ තවත් 
අලුත්ගමෙග් නැමැත්ෙතකු. මම දන්ෙන් නැහැ ඒ කවුද කියලා. 
ලන්ඩන්වල එම නිවස අරෙගන තිෙබන්ෙන්, අලුත්ගමෙග් කියන 
පුද්ගලෙයක්. මට දුන් ෙතොරතුරු අනුවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ෙම්, 
"අලුත්ගමෙග්" කියන පුද්ගලයා කවුද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
සමහර විට අෙප් පක්ෂෙය් ෙකෙනක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අපි 
හරියට දන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් ගැන ෙසොයන්න අපි FCID 
එකට භාර ෙදනවා.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "අලුත්ගමෙග්" කියන නම 

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා පාවිච්චි කළා. "අලුත්ගමෙග්"ලා 
කවදාවත් ෙහොරකම් කරලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඊට 
අදාළ ලිඛිත සාක්ෂි ඔබතුමා ළඟ තිෙබනවා නම්, එම සාක්ෂි 
සභාගත කරන්න.  

ඒ ෙහොරකම් කරපු අලුත්ගමෙග් ෙග් නම කියන්න. 
අලුත්ගමෙග්ලා පරම්පරාවක් ෙද්ශපාලනය කරලා තිෙබනවා. ඒ 
කවුරුවත් ෙහොරකම් කරලා නැහැ. ෙහොරා ගැන ඔබතුමාම 
කියන්න. මෙග් නම අලුත්ගමෙග් වුණාට මා ඒවාට සම්බන්ධ 
නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආනන්ද අලුත්ගමෙග් 

මන්තීතුමා දැන් පකාශයක් කරනවා, අලුත්ගමෙග්ලා කවදාවත් 
ෙහොරකම් කෙළේ නැහැයි කියලා. "ෙහොරු අල්ලන ඇමති" කියලා 
මට නමකුත් දමලා තිෙබනවා. ජනතාව මෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්ත් ඒකයි. මා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ඕනෑම 
විවාදයකට, සංවාදයකට ෙමය විවෘතයි කියලා. මා ළඟ තිෙබන 
වාර්තාව අනුව ස්ථානය ෙම්කයි: Flat 4 Blyton House, 23, 
Sydenham Hill, Sydenham, London. ෙමහි සඳහන් කර තිෙබන 
නම තමයි, අඹගහෙපොලෙග් ආශා විජයන්ති අලුත්ගමෙග් සහ 
තවත් අලුත්ගමෙග් ෙකෙනක්. මා සැක කරනවා, සමහර විට ඒ, 
ෙම් අලුත්ගමෙග් කියලා. මා දන්නා විධියට - [බාධා කිරීමක්] 
කවුද? [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගත්ත දින 
වකවානු ඇතුළු සියලුම ෙද්වල් ෙම් ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා. ෙමම 
නිවස ලබාෙගන තිෙබන මුදලත් මා කිව්වා, පවුම් 3,20,000යි 
කියලා. ලන්ඩන්වල ෙම් නිවස පවුම් 4,70,000කට විකුණා 
තිෙබනවාය කියලා ආරංචියකුත් තිෙබනවා. ෙමවැනි ෙද්වල් 
ඇත්ෙතන්ම ෙසොයා බැලිය යුතුයි. අද ලංකාවට ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමවැනි සිද්ධීන් නිසායි. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එද්දී සාමාන්ය ජීවිත ගත කරපු ෙමවැනි 

1339 1340 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුද්ගලයන් අද ෙකෝටි ගණන්වලට තමුන්ෙග් බිරිඳෙග් නමට සහ 
තමුන්ෙග් නම්වලට ෙද්ෙපොළ මිලදී ෙගන තිෙබනවා. ෙම් ගැන 
ෙසවීම, ෙම් ගැන කථා කිරීම, ෙම් ගැන අනාවරණය කරලා 
ජනතාවට කීම තමයි වැදගත් වන්ෙන්.  

ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, "ඒ පැත්ෙත් ඉන්න 
ෙහොරු කියනවා, ෙම් පැත්ෙත් ඉන්ෙන් ෙහොරුන්ය කියලා  ; ෙම් 
පැත්ෙත් ඉන්න ෙහොරු කියනවා, ඒ පැත්ෙත් ඉන්ෙන් ෙහොරුන්ය 
කියලා" කියා. මා කියන්ෙන්, ෙම්වා එක දිගට යන්න ඕනෑය 
කියලායි. 'Top Ten' එකට අපි කැමැතියි. ෙකොෙහන් ෙහෝ ෙහොරු 
ඇල්ලුවාම පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් ජනතාවටයි. ෙමොකද, ෙම් අය 
ෙහොරකම් කරලා තිෙබන්ෙන් ජනතාවෙග් මුදල් ෙන්. මා ෙම් 
ෙල්ඛනය සභාගත කර තිෙබනවා. ඕනෑ ෙකනකුට බලන්න 
පුළුවන්. ලංකාෙව් නැති වුණාට එංගලන්තෙය් අද ෙමවැනි කමයක් 
තිෙබනවා.  මට ෙම් ෙල්ඛනය ලබා දුන්ෙන් එංගලන්තෙය් ඉන්න 
අනුර හෑෙගොඩ කියන මෙග් මිත නීතිඥ - lawyer - මහත්මයා. 
එංගලන්තෙය් Land Registry එකට පවුමක් ෙගවලා සියලුම 
documents ලබාෙගන, ඒවා අපට ලබාදීලා තිෙබනවා. ෙම් විෂය 
යටෙත් අධිකරණයට සම්බන්ධව FCID එක තිෙබනවා, CID එක 
තිෙබනවා, Commission to Investigate Allegations of Bribery 
or Corruption  තිෙබනවා. මා අද ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් නිෙවස් 
ගැන, ෙම් වතු පිටි ගැන, ෙම් ඇපල් වතු ගැන, Panama Papers 
ගැන ෙසොයා බලන්නය කියලා.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙපොඩි පශ්නයක් අහන්නද? 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අහන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අපට ෙත්ෙරනවා, ෙම් කවුරුන් 

ගැනද ඔබතුමා කථා කරන්ෙන් කියලා. පසුගිය දවස්වල මාධ්ය 
තුළින් අපි දැක්කා, එතුමා නිතරම 'Top Ten' ගැන කථා කරනවා. 
එතෙකොට 'Top Ten' ගැන කථා කරද්දී - 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
කවුද, එතුමා කියන්ෙන්? 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුමා කථා කරන, විපක්ෂෙය් ඉන්න අලුත්ගමෙග්. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න අලුත්ගමෙග් ෙනොෙවයි. එතුමා 'Top Ten' 
ගැන කථා කරනවා. එතෙකොට එතුමා 'Top Ten' එකට 
අහුෙවනවාද? 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඇත්ෙතන්ම 'Top Eleven' කියා ෙම්කට දමන්න පුළුවන්. මට 

දැන් ලැබුණා, අලුත් නම. අඹගහෙපොලෙග් ආශා විජයන්ති 
අලුත්ගමෙග් සහ මීතලාෙව් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙමතුමා ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාෙග් ඥාති ෙසොෙහොයුරාද? 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  මා රීති පශ්නයක් මතු 

කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද, රීති 

පශ්නය? 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා දිගින් දිගටම 

'අලුත්ගමෙග්' කියන නම ෙම් ගරු සභාෙව් පකාශ කරනවා. එතුමා 
ළඟ ලිඛිතව ඒ ෙද්වල් තිෙබනවා ලු. මූලාසනාරඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට තත්පරයක් ෙදන්න. ඉතිහාසෙය් එතුමාට ඔය 
කියන තරම් ෙද්ෙපොළ තිබුෙණ් නැහැ. එතුමාෙග් පියාෙගන් 
අක්කර 5ක්වත් එතුමාට ලැබී තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම තිෙබනවා 
නම් මා ගරු සභාවන් ඉල්ලා අස්ෙවනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම 
ෙහොරකම් කරලා ලබා ගත් ෙද්වල්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා රීති පශ්නයක් මතු කරන්න 

කැමැතියි.   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද 

ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රන්ජන් රාමනායක 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට මෙග් පශංසාව පුද කරනවා, විවිධ අයථා 
කටයුතු පිළිබඳව ෙසවීම හා ඒවා ෙහළිදරවු කිරීමට දරන්නා වූ 
උත්සාහය ගැන. ඒ ගැන මා කිසි ෙසේත්ම අඩු තක්ෙසේරුවක් 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම් සභාෙව්දී යම් ගරු මන්තීවරයකුෙග් 
චරිතය පිළිබඳව, ඔහුෙග් අයථා ගනු - ෙදනු පිළිබඳව යම් සඳහනක් 
කරනවා නම් ඒක එතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන් ෙවලාවක 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඒ ෙවනුෙවන් ඔබතුමා 
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න.    
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[ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා] 
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට ගරු 

කරනවා. ඔබතුමා කියනවා, මා ෙම්වා අනාවරණය කරන එකට 
කැමැතියි, ස්තුතියි, ඒකට සහෙයෝගය ෙදනවා කියලා. එතුමාට 
පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාවක් තිෙබනවා. මා ඒකයි අභිෙයෝග කෙළේ. 
ඒ නිසායි මා අද ෙම් ලියවිල්ල සභාගත කෙළේ. ඔබතුමාටත් ෙමය 
බලන්න පුළුවන්. පවුමක් ෙගව්වාම එංගලන්තෙය් ආණ්ඩුව 
ෙපෝඩාකාරී විධියට සාවද්ය ලිපිෙල්ඛන කවදාවත් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැහැ කියන එක පිළිබඳව මට guarantee එකක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා එතුමාට පුළුවන්, ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු දවෙසේ 
ෙම්  Blyton House කියන නිවස එතුමාට අයිතිද - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මන්තීවරුන්ෙග් නම් සඳහන් 

ෙනොකර කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නම කියන්ෙන් නැතිව 

ෙකොෙහොමද ෙගය ගැන කියන්ෙන් කියලා මට කියා ෙදන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක වරපසාද - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒ නිවස "භූතයකුට අයිතියි" කියලා කියන්න බැහැ ෙන්.  

මල්වාෙන් ඉඩම ගැන කියනවා නම්, ඉඩම තිෙබනවා, ෙගය 
තිෙබනවා, swimming pool එක තිෙබනවා, කාමර තිෙබනවා, 
අයිතිකරුවකු නැහැ. දැන් ෙම්ක භූතයකුෙග් ෙගයක් ෙනොෙවයි.  
ෙම් නිවෙසේ අයිතිය තිෙබන්ෙන් මා කියූ නම් ෙදක තිෙබන 
පුද්ගලයන්ටයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාටවත් අපහාස කරන්න මට 
වුවමනා නැහැ.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා  ඇතුළු 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සියලු ෙදනාට මා ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් 
කියනවා, එතුමන්ලා ෙවනත් කාරණා සම්බන්ධෙයන් අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට යනවා වාෙග් - එතුමන්ලා 
එෙහම යනවා අපි දැකලා තිෙබනවා.- කරුණාකර, ෙම්කත් 
අරෙගන යන්න කියලා. මා ෙම් ලියවිල්ල ෙදන්නම්. මෙග් 
අසල්වාසියකු වන ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාත් දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාටත් මා ෙම් ෙල්ඛනය ෙදන්නම්.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය සීමිතයි. ඒ නිසා - 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මට තත්පර කිහිපයක් ලබා ෙදන්න. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු 
රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ගැන මට කිසි 
අපසාදයක් නැහැ. එතුමා ෙහොරු ගැන ෙහොයන එක ෙහොඳයි. එතුමා 
ෙදපැත්ෙත්ම ඉන්න ෙහොරු ගැන කියනවා ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, - 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මා කියනකම්.  දැන් ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

සම්බන්ධව ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙල්කම් මණ්ඩලෙය් නිලධාරි මහත්මයකු ෙම් ස්ථානෙය් ඉන්නවා. 
එතුමා දන්නවා, ෙම් සභාෙව් කටයුතු  කිරීෙම්දී රීතිය සහ සම්පදාය. 
මන්තීවරයකුෙග් නමක් සඳහන් කරලා යමක් කියන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙහොෙරක්ය කියලා නම් කරලා කියන්න 
බැහැ. ඒ නිසා ඒකට ඉඩ දුන්නු එක වැරදියි. නමුත්, මා ගරු 
රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට කියනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේ  අපි ‘Top Ten’ අරෙගන ගියා වාෙග් ඔය first 
level එෙක් ඒවාත් ඔබතුමා ඒ තැන්වලට අරෙගන යන්න කියලා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාත් දූෂණ විෙරෝධියි. 

එතුමා මෙග් අසල්වාසියා; පිරිසිදු ෙද්ශපාලනඥෙයක්. මෙග් නිල 
නිවසට එහා පැත්ෙත් එතුමාෙග් නිල නිවස තිෙබන්ෙන්. ගරු 
විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමනි, අපි ෙදෙදනාම එකතු ෙවලා ඒ 
වැඩ කටයුතු කරමු.  මෙග් නිල නිවසට එහා පැත්ෙත් නිල නිවෙසේ 
ඉන්න ඔබතුමා ෙහට උෙද්ට නැඟිට්ටවලා මම ආරාධනා 
කරන්නම්.  ෙම් file  එක අරෙගන අපි ෙදෙදනාම අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට යමු.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද  point 

of Order  එක? 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රන්ජන් රාමනායක 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, ගරු විමලවීර දිසානායක 
මන්තීතුමා පිරිසිදු මන්තීවරයකුය කියලා. මා අහන්න කැමැතියි, 
ෙමොන ආකාරෙය් පිරිසිදු මන්තීවරෙයක්ද කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
There is no point of Order in it.  
මීළඟට, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා. 

  
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යම් කිසි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න අවශ්ය ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාට, ඇමතිතුමන්ලාට 
හානිකර වූ යම් කිසි පසිද්ධියක් අද මාධ්යෙයන් දීලා තිෙබනවා 
කියලා අෙප් මිත ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කළා. ඒ පිළිබඳව අෙප්ත් අවධානය 
ෙයොමු ෙවලා තිබුණා. ෙමොකක්ද ෙම් කියන කාරණය? 
ජනමාධ්යෙව්දින් අද පුවත් පත්  ඇතුළු යම් යම් මාධ්යවල පළ කර 
තිෙබනවා, විනිශ්චයකාරතුමන්ලාෙග් වැටුප් වැඩි කිරීම 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීතුමන්ලාෙග්, 
ඇමතිතුමන්ලාෙග් වැටුපත් වැඩි කර ගන්න ඕනෑ නිසායි කියලා. 
අෙප් රෙට් සමහර ජනමාධ්යෙව්දින්  සියල්ල දත් විධියට ෙබොෙහෝ 
අසත්ය ලියනවා.  ෙම් පකාශය ෙනොදන්නාකමට ෙහෝ එෙහම 
නැත්නම් හිතා මතාම ෙම් සභාෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලා 
අපහසුතාවට පත් කරන්න කරපු පකාශයක් කියලා පැහැදිලි 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් වාෙග් පකාශයක් මාධ්යෙයන් පළ කරන ෙකොට 
ඒෙක් වගකීම මාධ්යකරුවන් ගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 108. 
(1) අනු ව්යවස්ථාව  යටෙත් තමයි අපි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. එහි ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා. 

"ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් ද අභියාචනාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් ද වැටුප් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය කරනු 
ලබන්ෙන් ය. ඒ වැටුප් ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් වන්ෙන්  ය." 

අපි ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 108වැනි ව්යවස්ථාව යටෙත් පමණයි. පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරුන්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීම් ෙහෝ වැටුප් ලබාදීම් ෙහෝ 
සම්බන්ධව අදාළ ෙවන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 68. (1) අනු 
ව්යවස්ථාවයි. 68. (1) අනු ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙමෙසේයි: 

"අමාත්යවරයන්ට, නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයන්ට සහ කථානායකවරයා, 
නිෙයෝජ්ය කථානායකවරයා සහ නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිවරයා ඇතුළු 
මන්තීවරයන්ට පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නීතිෙයන් ෙහෝ ෙයෝජනා 
සම්මතෙයන් නියම කරනු ලබන පාරිශමික ෙහෝ දීමනා ෙගවිය යුත්ෙත් 
ය" 

 ඒ කියන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නීතියක් මඟින්, - 
පනතක් මඟින් - එෙහම නැත්නම් ෙයෝජනාවකින් සම්මත 
කෙළොත් තමයි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් වැටුප් වැඩිවීමක් 
ෙහෝ සංෙශෝධනයක් ෙවන්ෙන්. එම නිසා ඒ වෙග් බරපතළ 
පකාශයක් මාධ්යෙය් පළ කරන්නට කලින් ෙහොඳින් ෙසොයාබලන 
ෙලස අපි ජනමාධ්යෙව්දීන්ට කාරුණිකව මතක් කරනවා. ෙමොකද, 
ෙම්ක සමස්ත ව්යවස්ථාදායක සභාවටම කරන අවමානයක් 
ෙවනවා. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙම් කාරණය ෙම් 
සභාවට ෙපන්වා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි 
මාධ්යෙව්දීන්ෙග් දැනගැනීම පිණිස මම එය නිවැරදි කෙළේ. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට වරපසාද ෙදන්න අවශ්ය නම්, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 108 ව්යවස්ථාෙවන් කරන්න බැහැ. 
එෙහම අවශ්ය නම් ආණ්ඩුකම ව්යාවස්ථාෙව් 68 ව්යවස්ථාව 
යටෙත් ඒක කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පුවත් පෙත් පළ වූ වාර්තාව 
නිවැරදි කෙළොත් ෙහොඳයි. එෙහම නැත්නම් රෙට් ජනතාව 
ෙනොමඟ යනවා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් ෙගෞරවය හෑල්ලු 
ෙවනවා වාෙග්ම විශාල අවමානයක් සිදුෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එම පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එය ගරු කථානායකතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. 

ඊළඟට, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා. 
 

 
[பி.ப. 3.57] 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, பிரதம 

நீதியரசர், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், ேமன் ைறயீட்  
நீதிமன்றத் தைலவர் மற் ம் ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத்தின் 
நீதிபதிக க்கான சம்பளத்தில் தி த்தம் ேமற்ெகாள்ளல் 
ெதாடர்பாக  ெகௗரவ நீதி அைமச்சர் அவர்களால் ெகாண்  
வரப்பட்ட பிேரரைண சம்பந்தமாக ஒ  சில விடயங்கைளக் 
கூற வி ம் கின்ேறன். இந்தச் சம்பள அதிகாிப்  என்ப  
உண்ைமயில் அந்த நீதிபதிக க்குத் ேதைவயான விடயம். 
நீதிபதிகள் ெகௗரவமாக நீதித் ைறயில் தங்க ைடய 
ெசயற்பா கைள ன்ென த் ச் ெசல்வதற்கு, அவர்கள் 
ெபா ளாதார ாீதியில் பின்தங்கியவர்களாக இ க்கக்கூடா ; 
அவர்க ைடய ெகௗரவம் காப்பாற்றப்பட ேவண்  
ெமன்பதற்காக இதைன நான் வரேவற்கின்ேறன்.  இச்சந்தர்ப் 
பத்திேல நீதிமன்றங்களால் வழங்கப்ப கின்ற தீர்ப் கள் 
ெதாடர்பாக ம் அதைன நைட ைறப்ப த் கின்ற 
ெபா ஸாாின் அசமந்தப் ேபாக்குகள் ெதாடர்பாக ம் ஒ சில 
விடயங்கைள இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

1345 1346 



2017 අෙපේල් 05 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் ெகாக்கிளாய் பிரேதசத்தில் 
ஒ  களப்  இ க்கின்ற . அதற்குள் ‘எஞ்ஜின்’ ட் ய 
படகுகள் ெசல்லக்கூடா  என்ப  கடற்ெறாழில் சட்டம்.  
ஆனால், அந்தக் களப் க்குள்  ெதன்பகுதி மீனவர்கள் 
கடற்ெறாழில் ஆைணயாளாின் அ மதி டன் ெசன்  
தங்க ைடய படைக நி த்திைவத்  மீன்பி க்கின்ற யற்சி 
யில்  ஈ பட் ந்தார்கள். இ ெதாடர்பாக நான் கடற்ெறாழில் 
அைமச்சாின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வந்த ெபா , அவர் 
அைத உடன யாக நி த் ம்ப  கடற்ெறாழில் ஆைணயாள 

க்கு உத்தரவிட்டார். ஆைணயாளர் அ  ெதாடர்பாக 
ல்ைலத்தீ  மாவட்ட கடற்ெறாழில் உதவி ஆைணயாள க்கு 

க தம் அ ப்பியி ந்தார்.  கடற்ெறாழில் உதவி ஆைணயாளர் 
அங்கு ெசன்  ெதன்பகுதி மீனவர்களிடம் அந்தக் க தத்ைதக் 
காட் யேபா , “இந்தக் க தத்ைதக் காட் வதன் லம் 
நாங்கள் இந்த இடத்தி ந்  ெசல்லமாட்ேடாம்” என்  
அவர்கள் கூறினார்கள். அதன் பின்  ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
கடற்ெறாழில் உதவி ஆைணயாளரால் ல்ைலத்தீ  
நீதிமன்றத்தில் கடற்ெறாழில் ஆைணயாளாின் ேகாாிக்ைகைய 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு அ மதி வழங்கும்ப  ம த் 
தாக்கல் ெசய்ததன் அ ப்பைடயில், ெகாக்கிளாய்க்கும் 
ெசம்மைலக்கும் இைடப்பட்ட களப் ப் பிரேதசத்தில் 
மீன்பி யில் ஈ பட யாெதன்  நீதிமன்றம் தீர்ப்  
வழங்கிய . அதாவ , அங்கு படகுகள் நி த் வதற்கும் 
மீன்பி யில் ஈ ப வதற்கும் ற் தாகத் தைட விதித்  
தீர்ப்  வழங்கப்பட்ட . அந்தத் தீர்ப்  கடந்த வாரம் 
ெவள்ளிக்கிழைம ல்ைலத்தீ  மாவட்டப் ெபா சாாிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் க்கின்ற . அந்தத் தீர்ப்ைப அ ல் 
ப த் மா  கடற்ெறாழில் திைணக்களத்தினரால் ெபா சா 

க்குக் கூறப்பட் க்கின்ற . ஆனால், கடந்த ெவள்ளிக் 
கிழைமயி ந்  இன்  தன்கிழைம வைர அந்தத் தீர்ப்ைபப் 
ெபா சார் நைட ைறப்ப த் வதற்கு யற்சி ெசய்ய 
வில்ைல. அந்தப் பிரேதசத்திற்குச் ெசன்  அந்தத் தீர்ப்ைப 
அ ல்ப த்தேவண் ய ெபா ஸ் பிாி  தற்ேபா  வைரக்கும் 
அந்தப் பிரேதசத்திற்குச் ெசன் , “நீங்கள் இங்கு மீன்பி யில் 
ஈ பட யா  அல்ல  இங்கு இந்தப் படகுகைள நி த்த 

யாெதன்  நீதிமன்றத் தீர்ப்பி க்கின்ற ; எனேவ, நீங்கள் 
இங்கி ந்  உடன யாக ெவளிேய ங்கள்” என்  
அவர்களிடம் இன்ன ம் ெசால்லவில்ைல.  

நான் ஏன் இந்த விடயத்ைத இவ்வள  விபரமாகக் 
கூ கின்ேறன் என்றால், நீதிமன்றங்களில் வழங்குகின்ற 
ஒ சில தீர்ப் கள் மக்கைள இனாீதியாகப் பிாிப்பதாக 
அைமந்தி க்கின்ற அேதேநரம், நீதிமன்றத் தீர்ப்பிைன 
அ ல்ப த் கின்ற காவல் ைறகூட அைதச் 
ெசய்யாதி க்கின்ற  என்பதைனச் சுட் க்காட்  
வதற்காகத்தான். ஆனால், அந்த மீனவர்கள் ெதன்பகுதிையச் 
ேசர்ந்தவர்களாக இல்லாமல் எங்க ைடய பிரேதசத்ைதச் 
ேசாந்்தவர்களாக இ ந்தி ந்தால், கடற்ெறாழில் திைணக்கள 
அதிகாாிகள் ெசான்னேபாேத அவர்கள் அைதச் 
ெசவிம த்தி ப்பார்கள். இவ்வா  நீதிமன்ற உத்தர  
பிறப்பிக்கப்பட் ந் ம் ெகாக்கிளாய் - நாயா  களப்பிற்குள் 
இன் வைர ம் ெதன்பகுதி மீனவர்கள் ெதாடர்ந்  
மீன்பி யில் ஈ பட் க்ெகாண்ேட இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
நீதிமன்றங்களின் தீர்ப் கள் எந்தவித இன, மத, ெமாழி 
ேவ பா  இல்லாமல் சமமாகப் ேபணப்பட ேவண் ம் என்ப  
என் ைடய க த்தாகும்.      

 
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) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
No. I can give you only one more minute.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெதன்பகுதி மீனவர்க ம் ெகாக்கிளாய் ர் க 

மீனவர்க ம் ெகாக்கிளாய் கடற்பரப்பில் மீன் பி ப்ப  
சம்பந்தமாக கடந்த 3ஆம் திகதி திங்கட்கிழைம நீதிமன்றத் 
தீர்ப்ெபான்  வழங்கப்பட் ந் . அந்த நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் 
பிரகாரம்  இந்த மாதம் 24ஆம் திகதி வைர இரண்  பகுதி 
மீனவர்க ம் அந்தப் பிரேதசத்தி ந்  கட க்குச் ெசல்ல 

யா . அதனால், அந்த பிரேதசத்ைதப் ர் கமாகக் 
ெகாண்ட மீனவர்கள் கட க்குச் ெசல்லவில்ைல. ஆனால், 
ெதன்பகுதியி ந்  வந்  அங்கு மீன்பி யில் 
ஈ ப கின்றவர்கள் ேநற்  தங்க ைடய மீன்பி யில் 
ஈ பட்டார்கள். இன்  எப்ப  நடக்கிற  என்ப  பற்றி 
எனக்குத் ெதாியா . எங்க ைடய மாவட்டங்களில் நீதிமன்றத் 
தீர்ப் க்கைள அ ல்ப த்த ேவண் ய காவல் ைறயினர் 
ெதன்பகுதி மக்க க்குச் சார்பாக அல்ல  ெப ம்பான்ைம 
இனத் க்குச் சார்பாக நடந்  ெகாண் ப்பைதக் காட்டேவ 
நான் இைதக் கூ கின்ேறன்.  

நீதிபதிக ைடய சம்பளங்கள் அதிகாிக்கப்ப கின்ற 
அேதேநரத்தில், நீதிமன்றங்க ைடய தீர்ப் க்கள் எல்லா 
மக்க க்கும் சமமாக இ க்க ேவண் ம்.  நீதிமன்றத் தீர்ப் க் 
கைள அ ல்ப த் கின்ற காவல் ைறயினர் எந்த இனம், எந்த 
ெமாழிெயன்  பாராமல் சட்டத்ைத உாிய ைறயில் 
நைட ைறப்ப த் கின்றவர்களாக இ க்கேவண் ம். ேம ம், 
தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் விடயம் ெதாடர்பி ம் கவனெம த்  
அவர்க க்கு மிக விைரவில் பிைண வழங்க ேவண் ெமன்  
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  சார்பாக  நான் ெகௗரவ 
அைமச்சர் விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ அவர்களிடம் ேகாாிக்ைக 
வி த் , நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.03] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාල 

ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියලා 
තිෙබනවා, "රක්ෂණ සංස්ථාව වංචනික ෙලස අත්පත් කර 
ගැනීෙමන් මුදවා ගැනීමට එතුමා 'ෙකෝප්' කමිටුෙව් සභාපති 
හැටියට කටයුතු කළා"ය කියලා. ඔව්, ඒක ඇත්තයි. එතුමා ඒ 
පශ්නය 'ෙකෝප්' කමිටුෙව්දී මතු කළා. නමුත් ඒක උසාවියට 
ෙගනිහිල්ලා නඩු දැම්ෙම් මා විසිනුයි. මම තමයි ඒ නඩුෙව් 
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ෙපත්සම්කරු. ඒ උසාවි තීන්දුෙවන් තමයි රක්ෂණ සංස්ථාව රජයට 
අයිති හැටියට නැවතත් පකාශයට පත් වුෙණ්. ඒ කටයුත්ත මම 
කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් ඇතිවයි. 
එතුමාෙගන් ෙමම කාරණය පිළිබඳව විමසමින් තමයි මම ෙම් 
කටයුත්ත කෙළේ. ඒ නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සම්බන්ධයක් ෙම් වැෙඩ්ට නැහැ කියන එක 
වැරැදියි. ඒ කාරණය පිළිබඳව මම ඊට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

අද දින ඉදිරිපත් කරන ෙම් ෙයෝජනාවත් එක්ක 
මන්තීවරුන්ෙග් පඩි වැඩි වීමක් සිදු ෙවයි කියා ජනමාධ්යෙව්දීන් 
සැකයක් මතු කරලා තිෙබනවා. ඔවුන් එෙහම සැකයක් මතු කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙවන කාරණයක් නිසා ෙනොෙවයි. ඇමතිවරුන්ෙග් 
වැටුප සමානයි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් ෙග් 
වැටුපට; මන්තීවරුන්ෙග් වැටුප සමානයි, මහාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් වැටුපට. වැටුප් සම්බන්ධෙයන් ඔන්න 
ඔෙහොම එක්තරා සමීකරණයක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් වැටුප් ව හය 
සැලකීමට ගැනීෙම්දී එෙහම සමීකරණයක් තිෙබන නිසා තමයි 
ජනමාධ්යෙව්දීන් ඔය සැකය මතු කෙළේ. ඒ නිසා සැකය මතු කිරීම 
හරි. නමුත් ෙම් කාරණය පදනම් කරෙගන ඒ සමීකරණය මත 
ඉඳෙගන මන්තීවරුන්ෙග්, ඇමතිවරුන්ෙග් වැටුප් වැඩි කර 
ගැනීෙම් ඒ වැරැදි කියාවට ෙනොයාමට අපි වග බලා ගත යුතුයි. 
නමුත් එෙහම සමීකරණයක් තිෙබනවා. එෙහම සමීකරණයක් 
තිබීම මතයි ෙම් ජනමාධ්යෙව්දීන් ෙමම පශ්නය, සැකය මතු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙමොන වගන්තිය යටෙත්ද 
වැටුප් වැඩි ෙවන්ෙන් කියලා. නමුත් ෙම් රෙට් රාජ්ය පිළිගත් වැටුප් 
ව හෙය් සමීකරණයක් තිෙබනවා. ඒකයි ෙම් සැකය මතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි ඒක වැළැක්ෙවන ආකාරයට කියා කරමු.  

ඊළඟට අපි බලමු, ස්වාධීනත්වය ගැන. සව්ාධීනත්වය 
නිරෙප්ක්ෂ ෙනොෙවයි; සාෙප්ක්ෂයි. අපි කවුරුත් දන්නවා, රජයක 
තිෙබන විධායක බලයයි, අධිකරණ බලයයි අතර නිතරම යම් 
පමාණයකට සම්බන්ධයක්  තිෙබන බව. ෙම්ක හැම දාම තිබුණා. 
ෙම් තත්ත්වය කවදාත් තිෙබ්වි. ඒක වළක්වන්න බැහැ. නමුත් ඒ 
ස්වාධීනත්වය පුළුවන් තරම් වැඩි කරන්න බලන්න ඕනෑ.  

අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට එන්නට විධායකය පුළුවන් තරම් 
ඉඩ ෙදන්නට ඕනෑ. එය විධායකෙය් වගකීමක්; යුතුකමක්. 
ස්වාධීනත්වය ගැන කථා කරනෙකොට අපි ෙම් කාරණය ගැනත් 
බලන්න ඕනෑ. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඒ ධුරෙයන් ඉවත් 
කළා. එතුමිය එෙහම ඉවත් කෙළේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියාදාමයක් 
හරහා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන විධියට සහ සථ්ාවර 
නිෙයෝග විධියටයි. නමුත් ඒ කටයුත්ත හරියටම ෙකරුණාද නැද්ද 
කියන එක ෙවනම පශ්නයක්. එතුමිය ඉවත් කළාට පස්ෙසේ ආපසු 
එතුමිය ෙගනැල්ලා පත් කෙළේ ෙකොෙහොමද? එතුමිය එෙසේ පත් 
කෙළේ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට එකඟවද? ෙකෝ, එතෙකොට නීතිය? 
නීතිෙය් ආධිපත්ය ෙකෝ? අන්තිමට ෙම් සියල්ලම සිදු වන්ෙන් 
විධායකෙය් බලය මතයි. එෙහම පත් කරපු ශිරානි බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමිය දවසකින් විශාම ගියා. එතුමිය විශාම ගියාම තවත් 
ෙකෙනකු පත් කළා. පත් කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් විධායකයට. 
ඒක හරි. නමුත් ඉවත් කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට. 
හැබැයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉවත් කරපු ෙකෙනකු ෙකොෙහොමද 
ආපසු පත් කරන්ෙන්? ඒකට ෙකොෙහේද, එෙහම නීතියක් 
තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම්වා සියල්ලම විධායකෙය් බලයත් එක්ක 
බැඳිලා තිෙබන්ෙන්. 

මම කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. ශිරානි බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය යම් උපෙද්ශිකාවක් හැටියට ආණ්ඩුෙව් වැඩ කරනවාද 
කියලා සමහරු විමසනවා. එතුමිය දැන් අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් 

නැහැ. නමුත් අධිකරණ පද්ධතිෙය් හිටපු සියලු ෙදනාම එතුමියව 
දන්නවා, එදා හිටපු අගවිනිශ්චයකාරතුමිය හැටියට. එතුමිය යම් 
යම් ආකාරයට ෙම් විනිශ්චයකාරවරුන් සමඟ ඒ ඒ නඩු පිළිබඳව 
කරුණු කාරණා කථා බහ කරනවාද කියලා ෙම් රෙට් ෙපොදු 
සැකයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, එතුමියට විරුද්ධව තිෙබන නඩුව 
ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අස් කර ගත්තා ෙන්. එතුමියට විරුද්ධව නඩුවක් 
තිබුණා. ඒ තමයි, වත්කම් පකාශ ෙනොකිරීෙම් නඩුව.  ඒ නඩුව 
ඉල්ලා අස් කර ගත්තා. ඇයි, ඒ නඩුව ඉල්ලා අස් කර ගත්ෙත්? ඒ 
වාෙග්ම රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට විරුද්ධව දාපු නඩුව යම් 
තාක්ෂණික ෙහේතුවක් මත එදා අවසන් කරලා ඒ නඩුකාරතුමිය 
කිව්වා, "ඕනෑ නම් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ආපසු නඩු දාන්න පුළුවන්" 
කියලා. ඇයි නඩු දැම්ෙම් නැත්ෙත්? ෙම්ෙක් ඇත්ත කථාව 
ෙමොකක්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? නීතිය කියාත්මක 
වීෙම් පමාණය මත තමයි ඇත්තටම නීතියක් පවතින්ෙන්. 
අධිකරණයට නීතිය කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්ත් ඒ 
අනුවයි. ඒ අනුව තමයි ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා තවම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි අෙප් විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා හිර ෙගදර ඉන්ෙන්. නීතිය කියාත්මක ෙනොකෙළොත් 
අධිකරණෙය් බලයත් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. නීතිය කියාත්මක 
කෙළොත් තමයි අධිකරණෙය් බලය කියාත්මක ෙවන්ෙන්.  

එය කරන්ෙන් කවුද? ඇටර්නි ෙජනරාල් ෙහෝ ෙපොලීසියයි. 
ඇටර්නි ෙජනරාල් ෙහෝ ෙපොලීසිය යම් යම් අයට විරුද්ධව තිෙබන 
නඩු අස් කරගන්නවා නම් සහ යම් යම් අයට විරුද්ධව නඩු දාලා 
තවත් අයට විරුද්ධව නඩු දමන එක මඟ හරිනවා නම් ෙමොකක්ද 
ෙම් රෙට් තිෙබන නීතිය? ෙමොකක්ද නීතිෙය් ආධිපත්යය? ෙකෝ, 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය? අධිකරණයකට පුළුවන් තමන් 
ඉදිරියට එන ඒවා ගැන කථා කරන්න.  

දැන් අපි ෙමහි රටාව ෙගන බලමු. ඒ රටාව දුවන්ෙන්ම අෙප් 
ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට විරුද්ධවයි. අප 
ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා ෙන් ආණ්ඩුවක් කෙළේ, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතා යටෙත්? ඒ එකතු ෙවලා සිටි අය දැන් ෙදකට 
ෙබදිලා. පිරිසක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්, තවත් පිරිසක් ආණ්ඩුෙව්. 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙවච්ච වැරැදි ගැන ෙන්, ෙම්  සියලුම 
ෙසොයා බැලීම් ෙකෙරන්ෙන්; FCID පරීක්ෂණ ෙකෙරන්ෙන්; CID 
පරීක්ෂණ ෙකෙරන්ෙන්; අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ ෙකෙරන්ෙන්. ෙකෝ, ඒ පැත්ෙත් අයෙග් ඒ පරීක්ෂණ? 
ෙකෝ, ඒ පැත්ෙත් දැන් වාඩි ෙවලා සිටින අය ඒ පරීක්ෂණ අනුව 
ෙම් විධියට අධිකරණයට කැඳවාෙගන යෑමක් ෙහෝ අත් අඩංගුවට 
ගැනීමක්? එවැන්නක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔක්ෙකෝම 
ෙපෙනන්ෙන් ෙම් පැත්ෙත් ඒවායි. එයින් ඉතා පැහැදිලිව 
ෙපෙනන්ෙන් ෙමය ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදින් දඩයම් කිරීමක් 
බවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අධිකරණය නීතිය විභාග 
කරන ෙදෙවොලක් පමණක්ම ෙනොෙවයි. ඒක සාධාරණත්වයත් 
සැලකීමට ගන්නා තැනක්. නීතියයි, සාධාරණයයි කියන ෙදකම 
එකට මුසු කරෙගන තමයි අෙප් අධිකරණයට තමන්ෙග් තීන්දු 
ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්; යුක්තිය පසිඳන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. නීතිය හා යුක්තිය! නමුත් ඇත්තටම අධිකරණයට 
ෙමය කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් නීතිය අනුවයි. ෙමෙසේ 
කිරීෙම්දී අප විමසා බලන්න ඕනෑ, අෙප් විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමාට දිගින් දිගටම ඇප ෙනොලැෙබමින් තිෙබන්නා වූ 
තත්ත්වයත් සහ එවැනිම ෙචෝදනා මත ෙහෝ ඊට සමාන ෙචෝදනා 
මත ෙම් රෙට් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පුද්ගලයන් ඇප 
ලබා ගනු ලබන තත්ත්වයත් කියන ෙදක අතෙර් තිෙබන්නා වූ 
ෙවනස. මා අධිකරණයට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ, කුමන 
ෙවලාවකදීවත්. මා අධිකරණෙය් තීරණයට ෙදොස් කියන්ෙන් 
නැහැ. මා ෙදොස් කියන්ෙන්, ආණ්ඩුව ෙමය ෙමෙහයවන ආකාරය 
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ගැනයි. විධායකෙය් බලපෑමක් අධිකරණයට නැතුවාමයි කියා 
කියන්නත් බැහැ ෙනොවැ? ඒක අපි දැක්කා ෙන්. හිටපු අග 
විනිශ්චයකාරවරයා අස් කළා. පාර්ලිෙම්න්තුව විසිනුයි ඔහු අස් 
කරන්න ඕනෑ. නමුත් අස් කෙළේ විධායකය විසිනුයි. එහිදී 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "අග විනිශ්චයකාරවරයා ෙලස කරපු ඒ පත් 
කිරීම, පත් ෙනොකළා ෙසේ සලකමින් අපි කියා කළ යුතුයි" කියලායි 
කිව්ෙව්. ඒ වාෙග්ම අෙනක් පැත්තට කිව්වා, "ශිරාණි 
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් ෙනොකළා ෙසේ සිතා කියා කළ 
යුතුය" කියා. එෙහම නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය ෙහෝ 
ෙවනත් නීතියක බලයක් අනුව ෙනොව විධායක බලය අනුවයි එෙසේ 
කෙළේ. ඒ නිසායි මා කියන්ෙන්, විධායකය අවසාන වශෙයන් 
විශාල බලපෑමක් කරනවා කියා.  

අෙප් නීතිෙය් කියමනක් තිෙබනවා, "Equity varies with the 
length of the Chancellor's foot" කියලා. ඒ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? නඩුකාරයා සාධාරණත්වෙය් මිම්ම ගැනීෙම්දී විටින් විට 
ෙබොෙහෝ ෙසයින් ෙවනස් ෙවනස් මිමිවලට අනුව කටයුතු කරනවා. 
ඉතින් එය අප දන්නා වූ සත්යයක්. එෙහම නැතිව හරි ෙකළින් 
ඉරක් ගහලා කියන්න බැහැ, "ෙමන්න මිම්ම" කියා. ඒ අනුව 
බැලුවාමයි ෙම් ඇප නියම කිරීෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් අප 
දිගින් දිගටම ෙමෙසේ කියන්ෙන්. ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය 
අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග් අපි සියල්ෙලෝම නිදහස් පුරවැසිෙයෝයි. 
අපි නිවැරැදිකාරෙයෝයි, වැරැදිකාරයන් බව ඔප්පු කරන තුරු. ඇප 
කියන එක ඊට ෙපර එන තත්ත්වයක්. ඒ නිසා ඇප පිළිබඳව 
නීතිෙය් තිෙබන්නා වූ ෙම් විවිධාකාර  විකාර රූපය අවසන් කිරීමට 
වහාම කියාත්මක විය යුතුයි. සුපිම් උසාවිය ඒ පිළිබඳව writs 
සැකසිය යුතුයි. ඒ සඳහා අධිකරණ අමාත්යාංශය ෙයොමු විය යුතුයි. 
අද ෙම් කිසිවක් පිළිබඳව තීරණයක් නැති නිසා අද විකාර රූපී ඇප 
නියම කිරීෙම් කියා දාමයක් අපට දකින්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා අද කිව්වා, "ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක් -ඒ 
මම.- ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
උසාවියට අපහාස කළා කියන එක මත එක්ෙකෝ අපි එයා හිෙර් 
යවනවා. නැහැ, එයා මිතෙයකු නිසා එයාට දඩයක් ගහනවා" කියා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් වාෙග් පිස්සු 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කතා කියන්න පුළුවන්ද, අගමැතිවරයකුට?  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කරපු මිනිහා ගැන 
එෙහම ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්? ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් ෙදන 
තුරු අගමැතිවරයා ෙමතැන තීන්දු ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
අන්තිමට මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණයයි.  

ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, අපි ඔක්ෙකෝම 
එකතු ෙවලා ෙම් ව්යවස්ථාවට දායකත්වය ලබා දිය යුතුයි කියලා. 
ෙම් අගමැතිවරයා -අධිරාජ්යවාදයට ගැතිකම් කරන 
දක්ෂිණාංශිකවාදී අගමැතිවරයා- ඉවත් ෙවලා, ඔහුෙග් කැබිනට් 
මණ්ඩලය ඉවත් ෙවලා අලුත් ආණ්ඩුවක් හැදුෙණොත් ඒ ආණ්ඩුවට 
අපි එකතු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, එකඟත්වෙයන් ව්යවස්ථාව 
ගැන සලකා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් දක්ෂිණාංශිකවාදී 
අගමැතිවරයා, ෙම් හිතුවක්කාර අගමැතිවරයා, ෙම් අධිරාජ්ය ගැති 
අගමැතිවරයා ඔහුෙග් කැබිනට් මණ්ඩලය ෙම් විධියට 
පවත්වාෙගන යන තුරු කිසිම එකඟත්වයක් ගන්න බැහැ. ෙම් 
ආණ්ඩුව පරාජය කිරීම පිළිබඳව ඕනෑම අවස්ථාවක ඒකාබද්ධ 

විපක්ෂෙය් තිෙබන ඒ තීන්දුව කියාත්මක කිරීමට අපි 
නිරන්තරෙයන් සූදානමින් ඉන්නවා. හැබැයි, ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
රාජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් එකඟත්වයක් ඕනෑ නම්, ඒකට 
වුවමනා කරන පසු බිම හදන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙම් 
අගමැතිවරයාෙග් ආණ්ඩුව විසුරුවා හැරීෙමන් පමණයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් ෙවලාව ඉවරද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් අගමැති හැටියට එතුමාට සුදුසුයි 

කියලා හිෙතන ඕනෑම ෙකෙනක් පත් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 
ඕනෑම ෙකෙනක් පත් කර ගන්න. පත් කෙළෝතින් අපට පුළුවන් 
එතැන ඉඳලා කල්පනා කරන්න, අපට එකඟත්වෙයන් 
ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර ගත හැකිද කියලා. ඒ ෙවන තුරු ෙම් 
ආණ්ඩුව, ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙගෙනන හැම ෙයෝජනාවකම අපි 
දකින්නා වූ විශාල අනතුරක් තිෙබනවා. ඒ නිසාමත් ෙම් ආණ්ඩුව 
ජනමත විචාරණයක් පැවැත්වුෙවොත් අද මිනිස්සු පුල පුලා බලා 
සිටින්ෙන් ජනමත විචාරණෙය් තීන්දුව ෙදන්නයි; ෙම් ආණ්ඩුව 
කුජීත ෙවන, කම්මුතු ෙවන අවසානයක් දකින්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි අටක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.16] 

     
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා කියපු කාරණා දිහා බලන ෙකොට 
එතුමාෙග්  කථාෙව් කිසිම හරයක් නැහැ කියන එක කියන්න 
ඕනෑ. එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට සුදු හුනු ගාන්න හැදුවා, 
ෙම් රක්ෂණ සංස්ථාව පවරා ගැනීම සම්බන්ධව. ඇත්තටම 
රක්ෂණ සංස්ථාව පවරා ගැනීමට නඩුව පවරන්න නඩු නිමිත්ත 
වුෙණ් අෙප් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒකට දුන්නු 
ආරම්භයයි. ඒක තමයි නඩු නිමින්ත වුෙණ්.  

අෙනක් කාරණය, රක්ෂණ සංස්ථාව රජයට අත්පත් කර 
ගන්න කියලා ඉස්ෙසල්ලාම නඩුව දැම්ෙම් ඒෙක් හිටපු 
ෙසේවකෙයෝ. රක්ෂණ සංස්ථාෙව් හිටපු ෙසේවකෙයෝ තමයි නඩුවක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැම්ෙම්, රක්ෂණ සංස්ථාව රජයට අත්පත් කර ගන්න කියලා. ඒ 
පිටිපස්ෙසන් තමයි අෙප් වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා ගිෙය්. 
එතුමා කියනවා, එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ආශිර්වාදය, අනුදැනුම ඇතුව තමයි ෙම්ක කෙළේ කියලා. හැබැයි, 
Commission to Investigate Allegations of Bribery or 
Corruptionහි හිටපු ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙදන්ෙනක් වහාම 
කියාත්මක වන පරිදි අම්පාරට transfer ෙකරුවා. එතෙකොට ඒක 
කියාත්මක කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආශිර්වාදය 
ඇතුවද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම 
Commission to Investigate Allegations of Bribery or 
Corruptionහි හිටපු Director General පියෙසේන රණසිංහ 
මහත්මයාව එම තනතුරින් අයින් කරලා, එතුමාව pool එකට 
දැම්මා. ඒකත් ෙකරුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ආශිර්වාදය ඇතුවද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. ඊට අමතරව 
ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටිෙය් ෙම්ක රජයට එපා කියන මතෙය් ඉඳෙගන. රජයට 
එපා කියන මතෙය් ඉඳෙගන තමයි ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් කටයුතු කෙළේ. ඒකට 
ආශිර්වාදය දුන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාද, කවුද කියන එක 
අපි දැන ගන්න කැමැතියි. වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමන්ලා 
ෙකොෙහොමත් සුදු හුනු ගාන්න ඕනෑ; මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ගුණ ගී ගායනා කරන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොකෙළොත් 
පසු ගිය කාලෙය් එතුමන්ලාට දුන්නු වරදාන, වරපසාදවලට 
ගුණමකු ෙවනවා. ඒ නිසා මම වැඩිපුර එතුමාට ෙම් සම්බන්ධව 
ෙචෝදනා එල්ල කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒක එතුමන්ලාෙග් 
යුතුකමක්. එතුමාට මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් ෙබොෙහොම 
බලගතු, ෙබොෙහොම බලසම්පන්න ඇමති ධුරයක් දීලා තිබුණා. 
ෙනෝනා උපෙද්ශක තනතුෙර් හිටියා. ඒ නිසා එතුමා එෙසේ සැලකීම 
වරදක් ෙලස මම දකින්ෙන් නැහැ. හැබැයි, පැහැදිලිව අපි 
කියනවා, විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා දුන්නු ආරම්භය, එතුමා 
දුන්නු නඩු නිමිත්ත හින්දා තමයි රක්ෂණ සංස්ථාව රජයට පවරා 
ගන්න කටයුතු ෙකරුෙව් කියා. හැබැයි, එතුමා ෙමොනවා කිව්වත් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා නම් ෙම්කට ආශිර්වාද ෙකරුෙව්වත්, 
අනුබල දුන්ෙන්වත් නැහැ. එතුමා පුළුවන් තරම් බැලුෙව් ෙම්ක 
රජයට පවරා ගන්ෙන් නැතුව ඒ තිබුණු විධියටම තියන්න. ඒක 
නිසා ඒක සම්පූර්ණ අසත්යයක්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මම ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙහොඳයි. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එතුමාට ෙම්ක ෙපෞද්ගලීකරණය කරලාම පවත්වාෙගන 

යන්න ඕනෑකමක් තිබුණා නම්, ෙම් නඩු තීන්දුෙවන් පස්ෙසේ 
ෙපෞද්ගලීකරණයට යන්න තිබුණා. ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්?  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා මතු කළ කාරණය 
ගැන කථා කෙළොත්, ඇත්තටම හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ෙම්වා 
රජයට ගන්න ඕනෑ වුණා නම් ඒ සඳහා කමෙව්ද ගණනාවක් 
තිබුණා. රක්ෂණ සංස්ථාව ආණ්ඩුවට ගන්න කියලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 225ෙදනා විසින් ෙයෝජනාවක් සම්මත කරලා 
තිබුණා. ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට තමයි ෙම්ක කරන්න 
කියලා COPE වාර්තාවක් මඟින් නිර්ෙද්ශ කරලා මන්තීවරු 
225ෙදනා ඒකඡන්දෙයන් සම්මත කරලා  දුන්ෙන්. හැබැයි, 
ආණ්ඩුව ඒක කෙළේ නැහැ. ආණ්ඩුවට ඕනෑ වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
COPE සභාපතිධුරෙයන් මාව අස්කරන්නයි ආණ්ඩුවට ඕනෑකම 
තිබුෙණ්. ඒ කාලෙය් එතුමා ෙමොකද කෙළේ? මාව COPE කාරක 
සභාෙව් සභාපතිධුරෙයන් ඉවත් කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ 
හැකිව තිබුණු පිළිෙවත විධියට, පාර්ලිෙම්න්තුව සති තුනක් 
කල්තැබුවා. විධායක ජනාධිපති බලතල පාවිච්චි කරලා 
පාර්ලිෙම්න්තුව සති තුනක prolongation එකකට ගියා; 
කල්දැමීමක් කළා. පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ විධියට කල් තැබුවාම 
COPE එකයි, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවයි අෙහෝසි 
ෙවනවා. එෙහම තමයි වුෙණ්. අනික් එක, එතුමාට ආපහු ෙදන්න 
බැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවකින් දුන්නාට පස්ෙසේ ෙකොෙහොමද 
ගන්ෙන්? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා- 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
එෙහම ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න බැහැ. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අලුත් තීන්දුවක් අර ෙගන තිබුණා - 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම COPE වාර්තාෙවන් 

ෙපන්නුවා, ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව රුපියල් බිලියන 6කට 
විකුණුෙව්; ඒක රුපියල් බිලියන 100ක වත්කම් තිෙබන ෙද්පළක් 
බව. අලුතින් විකුණනවා නම් විකුණන්න ෙවන්ෙන් රුපියල් 
බිලියන 100කට එහා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්, අනිවාර්යෙයන්ම. 

1353 1354 

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා] 
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ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ ගණන්වලට කවුරුවත් ඒක ගන්ෙන් නැහැ. ඒක ආණ්ඩුවට 

එපා කියලා අවුරුදු ෙදකක් විෙරෝධතා දමාෙගන නඩු දැම්ෙම් ඇයි? 
ෙමොකක්ද තිබුණු අමාරුව? ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ඒක කෙළේ 
නැද්ද? ඔබතුමා නඩු දැම්මා, ෙසේවක මණ්ඩල විසින් නඩු දැම්මා. 

මම නඩුව දමලා තිෙබන අතෙර් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
මට අනුබල දුන්නා, ''ඕක කර ෙගන පලයන්'' කියලා. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙෂෝක් එකට අනුබලය දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමාට අනුබලය දුන්නත්,- 

[බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම්ක ෙපෞද්ගලීකරණෙයන් ඉවත් කර ගන්නවා, නඩු තීන්දුව 

අනුව -[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
හරි. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමාට 

කියන්න ඇති, ''ෙහොඳයි, මම ෙම්කට අනුබලය ෙදන්නම්'' කියලා.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එෙහම තමයි කෙළේ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
හැබැයි, නීත්යනුකූලව ෙමොකද වුෙණ්? රජෙය් නීතිපතිවරයා 

මඟින් විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කරලා, අවුරුදු ෙදකහමාරකට වැඩි 
කාලයක් දික් ගස්සලා අවසානෙය් ෙද්ශනයක් කළා, ''ෙම්ක රජයට 
එපා. ෙම්ෙක් ෙහොරකම, දූෂණය ෙමොනවා තිබුණත් ෙම්ක ඒ 
කට්ටියට ෙදන්න ඕනෑ'' කියලා. එෙහම තමයි රජය ෙවනුෙවන් 
එදා නීතිපති තර්ක කෙළේ. ඒ නීතිපතිෙග් තීන්දුව; නීතිපතිෙග් 
තර්කය පතික්ෙෂේප කරලා තමයි ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්ෙව්, 
''නැහැ, රජෙය් ඇමතිවරුන්, නිලධාරින් කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
අයිතිකාරෙයෝ ෙනොෙවයි, භාරකාරෙයෝ. ඒක නිසා ෙම් ජනතාවෙග් 
ෙද්ෙපොළ විකුණන්න බැහැ'' කියලා. එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුව 
දුන්ෙන් නීතිපතිෙගයි, හිටපු ජනාධිපතිෙගයි උපෙදස් පතික්ෙෂේප 
කරලායි. [බාධා කිරීමක්] ඇයි නැත්ෙත්? ජනාධිපති ෙවනුෙවන් 
තමයි, ජනාධිපතිෙග් උපෙදස් මත තමයි නීතිපති එදා ගිෙය්.[බාධා 
කිරීමක්] ෙවන ෙකෙනකුට යන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒවා දැන් මතක නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ජනාධිපති හැර ෙවන කාටවත්, -[බාධා කිරීමක්] ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මැතිතුමනි, ෙමොහාන් පීරිස් ඔබතුමා කියන උපෙදස්  
පිළිගත්ෙත් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය 
ආණ්ඩුෙව් හිටපු එක ඇමතිවරෙයකුවත් දුන්නු උපෙදස් එදා හිටපු 
නීතිපති පිළිගත්ෙත් නැහැ. එදා හිටපු නීතිපති පිළිගත්ෙත් හිටපු 
ජනාධිපති දුන් උපෙදස් විතරයි. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමා දන්නවා ෙන්, ෙමොහාන් පීරිස් මහත්තයා ෙමොකක්ද 
කෙළේ කියලා? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එතුමා බබා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම කියන්ෙන් සත්යය. [බාධා කිරීමක්] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කාලය මට ලබා 

ෙදන්න.  

ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමාට පැහැදිලි කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාට මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ කාරණා එතුමාට ෙත්රුණාද, නැත්ද කියා 
මම දන්ෙන් නැහැ. ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙහොඳ දැනුමක් එතුමාට 
තිෙබන බව මම දන්නවා. නමුත්, ඒක විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒක එළියට දමන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එතුමන්ලා එච්චරටම 
මහින්ද රාජපක්ෂවාදී, මහින්ද රාජපක්ෂට ළැදි පිරිසක් නිසා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා විමල් 
වීරවංශ මහත්තයාෙග් නඩුව ගැන කිව්වා. අර VAT එකට 
විරුද්ධව අධිකරණෙය් තීන්දු ෙදන ෙකොට ෙමතුමන්ලාට 
අධිකරණය ෙහොඳයි. හැබැයි, විමල් වීරවංශ මහත්තයාව 
බන්ධනාගාර ගත කරන ෙකොට; ඇප ෙනොදී ඉන්න ෙකොට 
අධිකරණය ෙහොඳ නැහැ. ඔන්න ඕකයි ෙම්ෙක් ඇත්ත. 
ෙමතුමන්ලාට අධිකරණය එක ෙවලාවකට  ෙහොඳයි; එක 
ෙවලාවකට ෙහොඳ නැහැ. අධිකරණයට අෙප් ආණ්ඩුව 
දශමයකින්වත් ඇඟිලි ගහලා නැහැ; ජනාධිපතිතුමා ඇඟිලි 
ගහන්ෙන්ත් නැහැ; අගමැතිතුමා ඇඟිලි ගහන්ෙන්ත් නැහැ; අෙප් 
ඇමතිතුමා ඇඟිලි ගහන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක අධිකරණෙය් ස්වාධීන 
තීන්දුව. 

අෙනක් කාරණය, ෙම් රෙට් මිනිස්සු හිතා ෙගන ඉන්නවා නම් 
උපවාස කරලා ඇප ගන්න පුළුවන් කියලා, ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
හිතාෙගන ඉන්නවා නම් තමන්ෙග් දරුවා විකුණලා ඇප ගන්න 
පුළුවන් කියලා, ෙම් රෙට් මිනිස්සු හිතාෙගන ඉන්නවා නම් 
ගරුතර සංඝ රත්නය විකුණලා, ඒ අය අවභාවිත කරලා ඇප 
ගන්න පුළුවන් කියලා, ෙම් රෙට් නීතියක් නැති ෙවනවා. ඒ නිසා 
අපි ගරු අධිකරණයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමවැනි තීන්දු-තීරණ 
ගැනීම සම්බන්ධව. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ උපවාස කරලා, කිරි වීදුරුවක් 
ෙපොවලා, එෙහම තමයි ඇප ගන්න හදන්ෙන්. තනිකර සුරංගනා 
කථා ෙන් ෙම් අය කරන්ෙන්. ජනතාව රවටපු එක තමයි 
ෙමතුමන්ලා එදාත් කෙළේ. අද විපක්ෂෙය් ඉඳෙගනත්, ඒකාබද්ධ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කල්ලිෙය් ඉඳෙගනත් කරන්ෙන් ජනතාව රවටන එකයි. තමන් 
වාහන අවභාවිත කරලා, දැන් කියනවා අෙනක් අය අත් අඩංගුවට 
ගන්ෙන් නැහැ කියලා.  

එතුමා ඒ වාෙග්ම අෙප් ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා ගැන කිව්වා. 
එතුමා මාර්තු මාසෙය් එම තනතුෙරන් අයින් ෙවලා තිබුණා. ඒ 
විධියට මාර්තු මාසෙය් අයින් වුෙණ් ෙම් දූෂණවලට විරුද්ධවයි; 
එතුමන්ලාෙග් තීන්දු-තීරණවලට විරුද්ධවයි. ෙම් අය අධිකරණය 
ඉදිරිෙය් තමන්ෙග් නිවැරදිතාව ඔප්පු කරන්ෙන් නැතිව ෙවන අයට 
ඇඟිලි දිගු කරන්න කටයුතු කරනවා.  විමල් වීරවංශ මහත්මයාට 
අපි පැහැදිලිව කියනවා, ''ෙබොරු උපවාස කරන්ෙන් නැතිව 
අධිකරණය ඉදිරිෙය් තමන්ෙග් පිරිසිදුභාවය ෙපන්වන්න'' කියලා. 
එතුමා ඒ වාෙග්ම, සංඝ රත්නය ෙනොමඟ යවනවා. එෙහම 
නැත්නම් තමන්ෙග් දරුවා විකුණනවා. අද අධිකරණවලින් 
රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කර ඉන්න සියලු ෙදනාම ඔය විධියට 
''තමන්ෙග් දරුවා අසනීපයි, තමන්ෙග් දරුවා ෙරෝහල්ගත ෙවලා, ඒ 
නිසා තමන්ට ඇප ෙදන්න'' කිව්ෙවොත්, කීෙදෙනකුට ඇප ෙදන්න 
ෙවයිද? අෙප් රෙට් ෙමවැනි ෙද් ෙවන්න බැහැ. එවැනි ෙබොළඳ 
තර්ක ඉදිරිපත් කරලා තමයි ෙම් ෙගොල්ෙලෝ අද ඇප ගන්න 
හදන්ෙන්. අධිකරණය කාටත් එකයි. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් දරුවාත්, දරුවා. කම්කරුවාෙග් දරුවාත්, දරුවා. 
මුරකරුවාෙග් දරුවාත්, දරුවා. කාටත් එක නීතිය තිෙබන්න ඕනෑ. 
දරුෙවකුට ඒ ෙව්දනාව තිෙබන්න පුළුවන්. ඒක සාධාරණයි. අපි 
මනුස්සෙයෝ විධියට ඒක හිතන්න ඕනෑ. නමුත්, ඒක කාටත් ෙපොදු 
ෙවන්න ඕනෑ. බන්ධනාගාර ගත ෙවන සියලු ෙදනාෙග් දරුවන්ට 
එක විධියට සලකන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමන්ට ඇප ගන්න ෙබොරු 
තර්ක ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව, තමන්ෙග් නිවැරැදිභාවය ඔප්පු 
කරලා ඇප ගන්න. එතෙකොට කිසි පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. 

පසුගිය කාලෙය් ෙමවැනි කටයුතු කරපු අය තමයි අද ෙම් විධියට 
ඉන්ෙන්.  

මම දැක්කා වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ගරු 
අගමැතිතුමාට දැන් කථා කරපු විධිය. ගරු අගමැතිතුමා ෙම් රටට 
විරුද්ධව තඹ ෙදොයිතුවකවත් කියාවක් කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ එකතු ෙවලා, ෙබොෙහොම බුද්ධිමත්ව අද ෙම් 
රට ඉස්සරහට අරෙගන යනවා. එතුමා ෙම් රට විකුණන්ෙන්වත්, 
ෙම් රට උගස් කරන්ෙන්වත්, ෙම් රට අධිරාජ්යවාදීන්ට ලියලා 
ෙදන්ෙන්වත් නැහැ. ඒ ගැන වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා 
කිසි ෙද්කට භය ෙවන්න එපා. හැබැයි, එතුමා ෙම් රට 
අධිරාජ්යවාදීන්ට ෙදනවා ෙනොෙවයි, අද එතුමා ෙම් රට ෙලෝකය 
ඉදිරිෙය් ඔසවා තබා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද අෙප් රට ෙලෝකය තුළ 
පිළිගැනීමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 

පසුගිය කාලෙය් අපට ෙලෝකෙය් පිළිගැනීමක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ස්වාසිලන්තයටයි, ලිබියාවටයි තමයි අෙප් නායකෙයෝ පසුගිය 
කාලෙය් ගිෙය්. අද එෙහම ෙනොෙවයි. අෙප් වර්තමාන නායකෙයෝ 
ෙදෙදනා තරෙගට පිට  රටවලට යනවා. ඊෙය්-ෙපෙර්දා රුසියාවටත් 
ගියා. රුසියාව කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලා ෙබොෙහොම ඉහළින් 

පිළිගන්නා රටක්. රුසියාව අවුරුදු 43ට පස්ෙසේයි අෙප් නායකයකු 
පිළිගත්ෙත්. එදා ගම්මන්පිල මන්තීතුමා මාත් එක්ක විවාදයකට 
ඇවිල්ලා කිව්වා,  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා රුසියාවට ෙදපාරක් 
ගියා කියලා. ගිහිල්ලා ඇති, එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික සංචාරයකට.  
Shopping යන්න, එෙහම නැත්නම් ෙවන ෙවන ෙමොනවා හරි 
මගඩි කරන්න යන්න ඇති. එෙහම නැතිව මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයා රුසියාවට රාජ්ය තාන්තික ගමන් ගිහිල්ලා නැහැ. ඒක 
පට්ටපල් අසත්යක්.  

අද අෙප් රට ෙලෝකයට ඔසවා දීලා තිෙබන්ෙන් ෛමතී-රනිල් 
නායකෙයෝ ෙදෙදනායි. ඒත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රට 
විකුණනවාය කිය කියා ජාතිවාදී හැඟීම් ඇති කරමින් වැඩ 
කරනවා. 1978 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙගනා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව අද කෙර් තියා ෙගන යන්ෙන් කවුද? වාසුෙද්ව 
මන්තීතුමන්ලා. ඒ අෙප් නායකෙයෝ හදපු ව්යවස්ථාව. ඔබතුමන්ලා 
අද ඒ ව්යවස්ථාව කෙර් තියාෙගන යන්ෙන්. අද ඒ ව්යවස්ථාවට 
මල් පහන් පූජා කරනවා, සුවඳ දුම් අල්ලනවා. ඔබතුමා 
වාමාංශිකයකු විධියට අපි ෙබොෙහොම අගය කළ නායකෙයක්. ඒ 
නිසා ජාතිවාදී ස්ථාවරෙයන් මිදිලා ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගන 
යන්න, ඒකීය රටක් තුළ බලය ෙබදන  ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය 
කරන්න ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ෙදන්න.  

ඔබතුමන්ලා අධිකරණයට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න එපා. ෙම් 
අධිකරණය ස්වාධීන කෙළේ ෙවන කවුරුත් ෙනොෙවයි, අෙප් යහ 
පාලන ආණ්ඩුවයි කියන එකත් මා මතක් කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 4.27] 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

நீதிமன்றங்க க்கான நீதிபதிகளின் சம்பள ஏற்றம் சார்பாக 
இன்  நைடெப கின்ற இந்த விவாதத்தில் உைரயாற்  
வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். நீதிமன்றங்களின் 
நீதிபதிகள் கட ளின் பிரதிநிதிகளாவர். பைழய காலத்திேல 
மன்னர்கள் தீர்ப்ைப வழங்கினார்கள். அவர்கள் அந்த 
மக்களால் கட ளின் பிரதிநிதிகளாக ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்டார்கள். அேதேபான்  இந்த நீதிபதி என்கின்ற 
பாத்திரத்தில் இ ப்பவர்கள் கட ளின் பிரதிநிதிகள். இவர்கள் 
எப்ேபா ம் நீதி வழங்கும்ேபா  பக்கச்சார்பற் , உயர்  
தாழ்வற் , அரசியல் ேபதமற் , இன, மத ேபதமற் த் 
தங்கள  தீர்ப்ைப வழங்கேவண் ய  இன்றியைமயாததாகும். 
அந்தவைகயிேல, ெப ம்பாலான நீதிபதிகள் அவ்வா  
ெசயற்ப வைதயிட்  நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம். 
உண்ைமயிேல அவ்வாறான அந்த நீதிபதிகள் பல 
விடயங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இ க்கின்றார்கள். 
ஏைனய உயர் அரச அதிகாாிகள் ெப கின்ற சம்பளங்கைள 
விடக் குைறவான சம்பளங்கைள அவர்கள் 
ெபற் க்ெகாண் ப்ப  ேவதைனக்குாிய தான். உண்ைம 
யிேல அவர்கள  ேசைவ மிக அளப்பாிய . வாழ்வாதார 
ாீதியில், ேநர அர்ப்பணிப்  ாீதியில், நைட ைற வாழ்க்ைகயில் 
அவர்கள் வித்தியாசமாகக் காணப்ப கின்றார்கள்.  வாழ்க்ைக 
யில் அவர்கள் சுதந்திரமாக எல்ேலாேரா ம் பழக யாத 
சூழ்நிைலயில் இ க்கிறார்கள். ஆகேவ, அவர்கள  
சம்பளத்ைத அதிகாித்  வழங்கேவண் ய  இன்றியைம 
யாத  என்பதைன இந்தச் சைபயிேல கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.   

1357 1358 

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා] 
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ஆனா ம், இந்த நீதித் ைறயின் சார்பாகக் கடந்த 
காலங்களில் சில விடயங்கள் பக்கச்சார்பாக இடம்ெபற்றி 

ப்ப  ேவதைனையத் த கின்ற . இவ்ேவைள யிேல கடந்த 
காலங்களில் நீதிமன்றங்களால் வழங்கப்பட்ட சில தீர்ப் க் 
களால் தமிழ் மக்கள் மன ைடந்த சில சந்தர்ப்பங்கைளக் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக, மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல த்தத்தின் காரணமாக இடம்ெபற்ற 
மயிலந்தைனப் ப ெகாைல வழக்கு 19 வ டங்களாக 
நீதிமன்றத்திேல விசாாிக்கப்பட்ட . அதற்கு பல பக்கங்கைளக் 
ெகாண்ட தீர்ப்  எ தப்பட்ட . ஆனால், இ தியிேல 
ஜூாிமார் சைபயின் லம் குற்றமிைழத்த அந்த 
இரா வத்தினர் வி தைல ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். 
அேத நிைலைமைய நாங்கள் தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 
நீண்டகாலமாக நைடெபற் வந்த கிளிெவட் - குமார ரத் ப் 
ப ெகாைல வழக்கி ம் பார்க்கலாம். அந்தப் ப ெகாைல 
வழக்கும் நீண்டகால வழக்காக இ ந்த . இ தியிேல 
ஜூாிமார் சைபைய ஏற்ப த்தியதால் சம்பந்தப்பட்ட அந்த 
வழக்கி ம் சம்பந்தப்பட்ட இரா வத்தினர் தப்பித் க் 
ெகாண்டார்கள். அ தவிர, பாரா மன்ற உ ப்பினராக 
இ ந்த ெகளரவ ரவிராஜ் அவர்களின் ெகாைல வழக்கு 
ெந ங்காலம் விசாாிக்கப்பட்  வந்த . கைடசியிேல அதற்கும் 
அவ்வாறான நிைலேய ஏற்பட்ட . தீர்ப் க்கள் எல்லாம் 
இவ்வா  வழங்கப்பட்ட நிைலயில், அவற் க்கு நியாயமான 
தீர்ப் க் கிைடக்கவில்ைலேய என்ற ஏக்கம் தமிழ் மக்களிடம் 
இ க்கிற . அதன் காரணமாகத்தான் இந்த நாட் ேல உள்ளக 
விசாரைண லம் - நீதிமன்றப் ெபாறி ைற லம் நாங்கள் 
ஒன்ைற ம் நியாயமாகப் ெபற யாெதன்  இப்ேபா ம் 
ெசால்கின்ேறாம். இதனால்தான் சர்வேதச நீதிபதிகள் இங்கு 
வரேவண் ெமன் ம் இங்கு நைடெபற்ற ேபார்க் குற்றங்கைள 
விசாாித்  தீர்ப்  வழங்க ேவண் ெமன் ம் நாங்கள் 
ேகட்கின்ேறாம். இவ்வாறான நிைலைமகள் அதன் 
காரணத்தால்தான்  ஏற்ப கின்றன.  

அ தவிர, நீதிமன்றங்களில் இன்  பல வழக்குகள் 
நீண்டகாலமாகத் ேதங்கிக் கிடக்கின்றன. அைவ விசாாிக்கப் 
படாமல் காலநீ ப் ச் ெசய்வதனால் சாட்சிகள்கூட 
நாளைடவில் இல்லாமல் ேபாகிறார்கள்; சிலர் இறந்  
வி கின்றார்கள். இதனால் குற்றவாளிகள் தப்பிக்கக்கூ ய 
சூழல் உ வாகின்ற . ஆகேவ நீதிமன்றங்களில் நீண்ட 
காலமாக குவிந் கிடக்கின்ற, நி ைவயில் இ க்கின்ற 
வழக்குகள் விைரவான ைறயிேல விசாாிக்கப்பட்  தீர்ப் கள் 
வழங்கப்பட ேவண் ம். அதற்ேகற்ற ஒ ங்கைமப் க்கள் 
ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். 

இன் ெமா  விடயத்ைத நான் இந்த இடத்திேல 
கூறேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். அ  இன்  நைட 
ெபற்ற ஒ  ன்பியல் சம்பவமாகும். சமாதான நீதவான் 
க க்கான சிபாாிசு விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்பட் , அவற்ைற 
நிரப்பி வழங்கியி ந்ேதாம். அதற்கான நியமனங்கள் 
இன்ன ம் வழங்கப்படாததால், அ பற்றி விசாாிப்பதற்காக 
நான் நீதியைமச்சின் காாியாலயத்திற்குச் ெசன்றி ந்ேதன். 
ஆனால், நீதி அைமச்சிேல என  ேபச்ைச ெமாழி 
ெபயர்ப்பதற்கு ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் எவ ம் இ க்க 
வில்ைல. ெமாழிெபயர்க்கக்கூ ய உத்திேயாகத்தர் எவ ம் 
அங்கு இல்ைல. நான் அ பற்றிச் ெசயலாளாிடம் ெசன்  

ைறயிட்ேடன். அப்ேபா  வய  திர்ந்த ஒ  சிங்களச் 
சேகாதரர் ெமாழிெபயர்ப் க்காக அங்கு அமர்த்தப்பட்டார். 
அவேரா  நான்  ேபசிக்ெகாண் க்கும்ேபா , நீதி அைமச் 
சின் ெசயலாளர் ெசன் விட்டார். "இ  நீதி அைமச்சு! தமிழ் 
ெமாழிைய ெமாழிெபயர்த்  வழங்கக்கூ ய ெமாழிெபயர்ப் 
பாளர் ஒ வர் நீதி அைமச்சிேல இ க்க ேவண் ம்" என்  

நான் அவ க்குச் சுட் க்காட் ேனன். ேம ம், "நீதி அைமச்ேச 
நியாயமின்றிச் ெசயற்ப மானால், ஐக்கிய நா கள் சைபயில் 
ெகாண் வரப்ப கின்ற பிேரரைணகைள நிைறேவற் வதில் 
எவ்வா  எம  நீதிமன்றங்கள் பாரபட்சமின்றிச்  
ெசயற்ப ம்?" என்ற ேகள்விைய ம் எ ப்பிேனன். ஆனால், 

ரதி ஷ்ட வசமான நிைல என்னெவன்றால் அங்கு 
ெமாழிெபயர்ப் க்கு அமர்த்தப்பட்ட ெமத்தானந்த என்ற வய  

திர்ந்த அந்த நபர் மிக ம் க ைமயான ெதானியில் 
என்ைனப் ேபசி, ‘வாையப் ெபாத் ’ என் கூடச் ெசான்னார். 
நீதி அைமச்சிேல நைடெபற்ற ன்பியலான ஒ  சம்பவம் இ . 
நான் அதைன நீதி அைமச்சின் இைணப் ச் ெசயலாளாிடம் 
எ த் க் கூறி, சம்பந்தப்பட்டவர்மீ  நடவ க்ைக எ க்குமா  
ேகாாியி க் கிேறன். நீதி அைமச்சிேல தமிழ் ெமாழி 
ெபயர்ப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட ேவண் ம்; அங்கு 
ெசல்கின்றவர்க க்கு ாிகின்ற ெமாழியில் ெமாழிெபயர்த்   
வழங்கக்கூ ய நிைலைம இ க்க ேவண் ம். அவ்வா  
இல்ைலயாயின், அங்கு நீதி நிைலநாட்டப்படமாட்டா . 
இன்  நாங்கள் அந்த நிைலைமையப் பல இடங்களி ம் 
காண்கின்ேறாம். அதனால்தான், நான் இன்  உடன யாக 
சகவாழ் , நல் ணக்க அைமச்சர் அவர்கைளத் 
ெதாைலேபசி லம் ெதாடர் ெகாண் , “இந்த விடயம் 
ெதாடர்பில் தீவிரமாக ஆராய்ந் , ஒவ்ெவா  அைமச்சின் 
காாியாலயங்களி ம் அரசாங்க காாியாலயங்களி ம் 
ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கைள நியமிக்கேவண் ம்” என்  
ெசான்ேனன்.  

இன்  நீதி அைமச்சும் த்தசாசன அைமச்சும் ஒேர 
அைமச்ச க்குக் கீழ்தான் இ க்கிற . இதனால், மத ாீதியான 
பிரச்சிைன வ ம்ேபா , ெபௗத்த பிக்குகளின் பிரச்சிைன 
வ ம்ேபா , நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் சாியான ைறயில் 
தீர்ப்  வழங்குவதற்குச் சங்கடப்ப கின்றார்கள்; நான் அதைன 
அறிகின்ேறன். ஆைகயால், த்தசாசன அைமச்சான  நீதி 
அைமச்சாிடமி ந்  நீங்கி, தனியான ஓர் அைமச்சாின்கீழ் 
இயங்குகின்ற  நிைலைமைய  ஏற்ப த்த ேவண் ெமன்  
நான் இந்தச் சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
எங்கள  இந்  சமய இதிகாச ராண ல்களின்ப , தன  
மகன் ஒ  பசுக்கன்ைறத் தவ தலாகக் ெகான் விட்டான் - 
அவன் ெச த்திய ேதா்க்கா ல் சிக்கி அ  இறந்த  
என்பதற்காக அந்த மகனின்மீேத ேதா்க்காைல ஏற்றிய 
மன்னனின் வரலாற்ைறப் ப த்தவர்கள் நாங்கள்! 
அைனத்தி ம் நீதிைய நிைலநாட்டேவண் ம் என்  
வி ம் கின்றவர்கள் நாங்கள்! அந்த வைகயில், இந்த நாட் ல் 
எல்லா வைகயி ம் நீதி நிைலநாட்டப்பட ேவண் ம் என்  
நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம். கடந்த காலங்களில் ைக  
ெசய்யப்பட் , விசாரைணயின்றித் த த்  ைவக்கப்பட்  

க்கின்ற தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்கு நீதி வழங்கப்பட 
ேவண் ம். நீதிமன்றங்கள் இவர்கள் ெதாடர்பில் விைரவாக 
விசாரைண நடத் வதன் லம் தீர்ப்  வழங்கி, அவர்கைள 
வி தைல ெசய்யேவண் ம். அவர்க க்குப் ெபா  
மன்னிப் க்கூட வழங்க யாத நிைலயில், தற்ேபாைதய 
அரசாங்கம் இ ந் ெகாண் க்கின்ற . பா ங்கள்! ஒ  
காலத்தில் இந்த நாட் ல் த்தம் ெசய்தவர்க ம் அேத 
இனத்ைதச் சார்ந்தவரால் ெபா மன்னிப்  வழங்கப் 
பட்டார்கள். ஆனால், நாங்கள் இந்த நாட் ன் ேதசிய இனமாக 
இ ந் ம், எங்கள  தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் இன் வைர 
சிைறயிேல வா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர் 
க க்கு நீதி கிைடக்கேவண் ம் என்  நான் இந்தச் 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தய ெசய் , எனக்கு இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் 

தா ங்கள்!  

அ  தவிர, வாகைரப் பிரேதசத்தில் நீதி மன்றக் கட் டம் 
அைமப்பதற்காகச் ெசன்ற அரசாங்கத்தில் நீதி அைமச்சராக 
இ ந்தவாினால் அ க்கல் நாட்டப்பட்ட . ஆனால், 
இன் வைர அந்தக் கட்டடம் கட்டப்படவில்ைல. 
அேதேபான்  க வாஞ்சிக்கு யிேல ஓர் இடத்தில் நீதிமன்றக் 
கட் டத்ைதச் சுதந்திரமாகக் கட் ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்படவில்ைல. மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
நீதிமன்றங்கள் கட்டப்படாத நிைலைம ம் அ க்கல் 
நாட்டப்பட்ட நீதிமன்றங்கள் இன்ன ம் கட் க்கப்படாத 
நிைலைம ேம காணப்ப கின்ற . இவற்ைறெயல்லாம் 
ேமற்ெகாள்வதற்கு நீதி அைமச்சு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கடந்த அரசாங்கம் குறிப்பாக, நீதித் ைறயில் பாாிய 
பின்னைடைவ ஏற்ப த்திய . அவர்கள் பிரதம 
நீதியரசைரக்கூட அரசியல் பழிவாங்க க்குள்ளாக்கினார்கள். 
ஆனால், இந்த அரசாங்கம் அவ்வாறான நிைலைமைய 
ஏற்ப த்தா  என்  நம் கின்ேறாம். அந்த வைகயில், 
நல்லாட்சிையக் கட் ெய ப்ப ேவண் மாயின், அரசாங்கம் 
நீதியாகச் ெசயற்பட ேவண் ம்.  

நான் இன் ெமா  விடயத்ைதக் கூறி, என  உைரைய 
நிைற ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். ெபா வாக எங்க ைடய 
இந்  சமயம் சார்ந்த வழக்குகள் விசாாிக்கப்ப கின்றேபா , 
நீதிமன்றங்களில் இந்  நீதிபதிகள் இ க்கேவண் ம், அல்ல  
அதற்ெகன ஒ  விேசட நீதிமன்றம் ஏற்ப த்தப்பட்  
விசாாிக்கப்பட ேவண் ம். எங்கள  சமயம் சார்ந்த ஒ  
வழக்ைக எங்கள  சமயம் சாராத ஒ  நீதிபதி விசாாித் த் 
தீர்ப்  வழங்குவ  என்ப  உகந்ததல்ல. எனேவ,  இந்  சமயம் 
சார்ந்த வழக்குகைள விசாாிப்பதற்கு நீதிமன்றங்களில் இந்  
நீதிபதிகைள நீங்கள் நியமிக்கேவண் ம் என்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.36] 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් අධිකරණ 
ක්ෙෂේතෙය් නිලධාරින්ෙග් පහසුකම් වැඩි කිරීම පිළිබඳ 
ෙයෝජනාවට අෙප් එකඟතාව පළ කරනවා. හැබැයි, රටක් විධියට 
නීතිෙය් ස්වාධිපත්ය  කඩා වැටුණු රටක් බවට අද  ජාත්යන්තර 
දර්ශක අනුව අෙප් රට පකාශයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. පථම 

වතාවට අධිකරණ ෙසේවා නිලධාරින් රජයට කරුණු ඉදිරිපත් 
කරනවා.  ජාතිවාදී පදනෙමන් විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කිරීම 
දක්වා බංෙකොෙලොත් ආණ්ඩුවක් බවට ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. නීතිඥවරෙයක් අධිකරණය ඉදිරිෙය් හිස නමලා 
ෙගෞරව කරන්ෙන්,  විනිශ්චයකාරතුමා සිංහලද, ෙදමළද, මුස්ලිම්ද, 
ෙවනත් ජාතියක්ද කියලා හිතලා ෙනොෙවයි. හැබැයි, අද 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම්  කියාදාමයට අනුව ජාතිවාදී පදනෙමන්  
විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම්, ඒ තුළින් 
ඇති වන්ෙන් ඉතාම බරපතළ කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. අද ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ ෙසේවා නිලධාරින් කරුණු ඉදිරිපත් 
කරනවා.  ඒවා පිළිබඳව අධිකරණ ඇමතිතුමා අද නිශ්ශබ්දයි.  
නීතිෙය් ස්වාධිපත්ය ගැන මහා ෙලොකුවට ෙදසාබාන අධිකරණ 
ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්  ගරු සභාෙව් නැතත් මා එතුමාට 
කියන්ෙන්, ෙමතරම් බරපතළ, කනගාටුදායක තත්ත්වයකට අද 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජාතිවාදී පදනෙමන් කනිෂ්ඨ නීතිඥවරුන් 
- අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් පූර්වාදර්ශයන් තිබුණා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කිරීම පිළිබඳව යම් යම් 
පූර්වාදර්ශයන් තිබුණා. නමුත්, ෙමෙතක් කලක් කිසිම දවසක 
එවැනි මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරෙයක් පත් කරලා නැහැ. ඒ 
නිසා අද නීතිඥ සංගමෙය් නීතිඥයන්, අධිකරණ ෙසේවා නිලධාරින් 
යන ෙම් සියලු ෙදනාම කලබලයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් ගරු සභාෙව් 
මන්තීවරුනුත් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට ඉතාමත් වැදගත් 
තීන්දු ලබා දුන් විනිශ්චයකාරතුමන්ලාෙග් දුරකථන tap කරපු 
අවස්ථා පිළිබඳව අප දන්නවා. අද ෙම්වා ගැන කථා ෙනොකර 
නිශ්ශබ්දව සිටිනවා. හැබැයි, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ගැන 
අධිකරණ අමාත්යතුමා පුරසාරම් ෙදොඩනවා. ෙම් රෙට් මහ දවල් 
සිදු ෙවච්ච මහ බැංකු බැඳුම්කර මංෙකොල්ලය වැනි මංෙකොල්ල 
තිෙබනවා.  විළි ලජ්ජා නැති ආණ්ඩුවක්; විළි ලජ්ජා නැති 
අධිකරණ ඇමතිතුෙමක්. ෙමොකක්ද, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගත්ත කියා 
මාර්ග? මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිෙයන් ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදලට වුණ පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි නවසීය පනහයි. ෙපබරවාරි 
27 ෙවනිදා විතරක් ෙනොෙවයි,  2016 අෙපේල් මාසෙය් නැවත ඒ 
ගනු - ෙදනුව සිදුවීමක් සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් සාක්ෂි දුන්නා. අපි 
කියමු ඒකට පරීක්ෂණයක් කළා කියලා.  අර්ජුන මෙහේන්දන් 
විසින් සිදු කරන ලද මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිෙය් අවභාවිතයක් 
සම්බන්ධව විගණකාධිපතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු 
ඉදිරිපත් කළා.  ඔහුෙග් credit card එෙකන් රුපියල් මිලියන 66ක 
ෙකෝට්  මහපු හැටි, උපකරණ ගත්ත හැටි, ෙහෝටල් ෙදක තුනක 
එකම ෙවලාවක හිටී හැටී සඳහන් කළා. ෙකෝ, අධිකරණය; ෙකෝ, 
අධිකරණ ඇමති; ෙකෝ, ෙපොලීසිෙය් ඇමති? දැන් අමුෙඩ කැත 
කරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. අමුෙඩ් කැත කරෙගන දැන් ගඳයි, ගඳයි 
කියනවා.  

රක්ෂණ සංස්ථාව විකිණීම ගැන කථා කරනවා. රක්ෂණ 
සංස්ථාව ලබා ගැනීම ගැන එතුමාට ෙගෞරව ෙදන්න ලු. 
ෙදයියෙන්! විකුණපු එකයි වරද.  අධිකරණ ඇමතිතුමනි, පුළුවන් 
නම් එක පකාශයක් කරන්න, එක රාජ්ය ආයතනයක් විකිණුෙවොත් 
ඔය ඇමතිකෙමන් ඉල්ලා අස් ෙවනවා කියලා. එතෙකොට 
ඇමතිකම බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න! ෙපෞරුෂත්වය. පුළුවන්නම් 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් එක ඇමති ෙකෙනක් කියන්න, "අහවල් රාජ්ය 
ආයතනය විකිණුෙවොත් අපි ඉල්ලා අස් ෙවනවා" කියලා. 
පුළුවන්නම් කියන්න, අපි අභිෙයෝග කරනවා. ලජ්ජා නැති මිනිස්සු. 
අපි ෙහොඳට ඉතිහාසය දන්නවා. අපි හිටිෙය් කැලනිෙය්, බියගම. 
ෙපොෙහොර සංස්ථාව විකුණලා, ඒක වධකාගාරෙයක් බවට පත් 
කරපු ඉතිහාසයක් තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් නායකයන්ට තිෙබන්ෙන්. 
ඒ ගැන අලුෙතන් කියන්න ඕනෑ නැහැ. අද නීතිය නමන්නත් 
ෙපොලිස්පතිවරයා කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  මහ බැංකු 
අධිපතිවරයාට නීතියක් නැහැ.  

1361 1362 
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දුමින්ද සිල්වා මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු විධියට 
කටයුතු කළා. අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් ඇති වුණා. එහිදී භාරත 
ලක්ෂ්මන් මැතිතුමාෙග් ඝාතනය සිද්ධ වුණා. අපි ඒකට එකඟ 
නැහැ.  හැබැයි, දුමින්ද සිල්වාටත් ඒ අවස්ථාෙව් දී ෙවඩි වැදුණා. 
දුමින්ද සිල්වාට ෙවඩි තැබුෙව් කවුද? ඒ පිළිබඳව ෙගන තිෙබන 
අධිකරණ කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් 
අෙප් ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඇමතිවරුන්ට ඉදිරිපත් වන ෙචෝදනා 
සම්බන්ධෙයන් අද සිදු කරන පරීක්ෂණ ෙමොනවාද? ෙමොකුත් 
නැහැ. යම් ෙකෙනකු ආණ්ඩුවට විරුද්ධව මත පළ කෙළොත්, ඒ අය 
වද බන්ධනයන්ට සහ දණ්ඩනයන්ට  ෙයොමු කිරීම තමයි අද 
කරන්ෙන්. ඒ සඳහා FCID නැමැති ෙම් රෙට් නීතියට පටහැනි 
ආයතනයක් කියාත්මක වනවා. FCID එෙක් නීති විෙරෝධීභාවය 
පිළිබඳව අද වනෙකොට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සම් ෙදකක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත්, පරීක්ෂණ නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව ෙමොෙහොතකින් මෙග් 

කථාව අවසන් කරන්නම්.  පරීක්ෂණ නැහැ; විභාග කරන්ෙන් 
නැහැ; තීන්දුවක් ෙදන්ෙන් නැහැ.  ඔන්න, අධිකරණය. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් තීන්දුවක් ෙදන්ෙන් නැහැ. කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකාත්, ඇල්ෙල් ගුණවංශ නායක හාමුදුරුෙවෝත් 
අභියාචනාධිකරණයට ෙපත්සම් ෙදකක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒවාට තීන්දු නැහැ.  

අද බුද්ධි අංශ නිලධාරින් දඩයම් කරනවා, ෙකොටින්ව නිදහස් 
කරනවා. දැන් ටිකකට කලින් කිව්ෙව් ෙකොටින්ෙග් විස්තරය 
පමණයි. ෙම් ආණ්ඩුෙව් රාජකාරිය ඒක තමයි. ජාතිවාදී පදනමින්, 
තමුන්ෙග් ඡන්ද පදනම පමණක් සලකා බලා සිදු කරන ෙම් මහා 
භයානක පාවා දීම් පිළිබඳව අෙප් බරපතළ විෙරෝධතාව පළ 
කරනවා.  මට නියමිත කාලය අවසන් බැවින් ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් පක්ෂපාතිත්වය පළ කරමින් මා නිහඬ 
වනවා.  ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   

මීළඟට,  ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 6ක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 4.44] 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙගනා ෙම් ෙයෝජනාෙව් 

සඳහන් වන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඇතුළු අෙප් රෙට් අධිකරණ 
පද්ධතිෙය් විනිසුරුවරුන් සහ ඊට අදාළ සියලුම තනතුරුවල වැටුප් 
වැඩි වීම පිළිබඳ කාරණාවක්.   අෙප් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිෙය් 
සිටින සමහර නීතිඥවරුන් ෙලෝකෙය් පිළිගත්ම නීතිඥවරුන් 
කියලා අපි දන්නවා. අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට 
විනිසුරුවරුන්ෙග් වැටුප් වැඩි වීම අවශ්යයි කියලා අපි විශ්වාස 

කරනවා. ඒ වාෙග්ම අධිකරණෙය් උසස් බවට දියුණු අධ්යාපනික 
පර්ෙය්ෂණ මතවාද ඇතුළත් වන්ෙන් අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය 
ඇරඹුෙණොත් පමණයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අන්න ඒ 
කාරණය ෙවනුෙවන් ෙම් ෙයෝජනාවට අපි එකඟ වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2000 වසෙර් සිට 2017 වසර 
දක්වා වසර 17ක් එක දිගට පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ 
විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, ෙම් වත්මන් යහ පාලන ආණ්ඩුව විසින් 
ෙම් වනවිට දින 85ක් -මාස තුනකට ආසන්න කාලයක්- ඇප 
ෙනොදී හිරගත කර තිෙබන බව අපි දන්නවා.  එතුමාට ඇප ෙනො 
ලැෙබන්ෙන් ඇයි? එතුමාට ඇප ෙනොලැෙබන්ෙන් ෙවන 
ෙමොකක්වත් ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. එදා 2015 ජනවාරි 
08ෙවනි දා සියලු, ජාත්යන්තර හා ජාතික කුමන්තණකරුවන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව  බලෙයන් පහ කරන ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කරන ෙවලාෙව් ඒ ව්යාපෘතියට විරුද්ධව කාහල නාදය 
නගපු, එක්තරා නායකෙයකු තමයි විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. ෙම් 
ආණ්ඩුවට ඕනෑ කරන, එක එක නායකයා සිරගත කිරීෙම් 
ව්යාපෘතියයි දැන් ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්.  විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමාට ඇප ෙනො ලැෙබන එකම කාරණාව ඒකයි.  

විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට අදාළ කරලා තිෙබන්ෙන් 1982  
අංක 12 දරන ෙපොදු ෙද්පළ විෂයෙයහිලා සිදු කරනු ලබන වැරදි 
පනතයි.  අපි දන්නවා, එදා 1982  අංක 12 දරන ෙපොදු ෙද්පළ 
විෂයෙයහිලා සිදු කරනු ලබන වැරදි පනත හඳුන්වා දුන්ෙන්  
එල්ටීටීඊ සමෙය්දී ඒ තස්තවාදී ව්යාපාරය තුළ කරනු ලැබූ 
තස්තවාදී කලෙකෝලාහල මැඩ පැවැත්වීම සඳහා බව. නමුත් අද 
ඒක ෙද්ශපාලන මර්දන යන්තණයක් ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා 
අගමැතිවරයා හැටියට පත්වුණාට පස්ෙසේ, FCID  කියන නීති 
විෙරෝධී ආයතනය හැදුවා. ඒ FCID එක නීති විෙරෝධී ආයතනයක් 
කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිය ෙපත්සම්වලට ෙමොකද ෙවන්ෙන් 
කියා මම අහනවා.  ඒවා වග විභාග ෙවන්ෙන් නැහැ. පූජ්ය 
ඇල්ෙල් ගුණවංශ හාමුදුරුවන් හා කෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
ගිහිල්ලා FCID එක නීති විෙරෝධියි කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  
නඩුවක් ෙගොනු කළා. ඇයි, ඒ නඩුව අහන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒ නඩුව 
අහන්ෙන් නැත්ෙත් ෙද්ශපාලන හස්තයක් එතැන තිෙබන නිසා 
බව අපි වගකීෙමන් පකාශ කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විමල් වීරවංශ මැතිතුමාටම දාපු නඩුව 
ඇතුෙළේ FCID එක වංචාකාරී විධියට, ෙපෝඩාකාරි විධියට හදපු B 
Report  එෙක් තිෙබනවා, ෙම් ආණ්ඩුෙව්ම අද ඇමතිකම් දරන 
ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමාට සම්බන්ධ කාරණාවක්; ආශු 
මාරසිංහ මැතිතුමාට අදාළ කාරණාවක්. ජාතික ලැයිසත්ු  මන්තී 
ආශු මාරසිංහ මහත්මයා තමයි එදා රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් 
සභාපතිවරයා හැටියට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහර 
කාර්යාලයට වාහන දුන්නා කියන්ෙන්. ඒ ගැන රියැදුරු මහත්මයා 
සාක්ෂි දරනවා. රියැදුරු මහත්මයා කියනවා, ෙම් වාහන අරෙගන 
ගිෙය් මහර කාර්යාලයට කියලා. අධිකරණය ස්වාධීනයි නම්, 
ෙද්ශපාලන හස්තයක් මැදිහත් ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ඒකට 
අගමැතිවරයා මැදිහත් ෙවන්ෙන් නැත්නම් FCID එකට තිබුණා 
ෙන් නීතිය ඉදිරියට - උසාවිය ඉදිරියට - ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කරන්න. නැහැ. ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාට එෙහම 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 
එතුමා ඇතුළට ගත්ෙත් ඒ වැෙඩ් කරන්න ෙනෙවයි. ඒ අයට ෙම් 
නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකට නීතිය නැෙවනවා. 
ඒකට කන ගෑෙවන්නම, වැලි ගෑෙවන්නම නීතිය නැෙවනවා. 
ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමාට ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ.  
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ෙම් ෙවලාෙව් අහනවා එක්තරා 
වැදගත් කාරණා ටිකක්. ඇප ෙනොලැබීෙම් කථාවක් තිෙබන අෙප් 
රෙට් ඉතිහාසෙය්,  ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමාට ඒකට අනුව 
නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. අද වනතුරුත් කට උත්තර 
ගන්ෙන් නැහැ. විමල් වීරවංශ මැතිතුමා සමඟ හිරගත කළ 
නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරිතුමා ඇයි, හිර කෙළේ? ඔහු රජෙය් 
සාක්ෂිකරුෙවක්  කර ගන්න ගත්තු උත්සාහෙය්දී ඔහු ඊට විරුද්ධ 
වුණ නිසා ඔහුව රිමාන්ඩ් ගත කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාට  ෙම් 1982  අංක 12 දරන ෙපොදු ෙද්පළ විෂයෙයහිලා 
සිදු කරනු ලබන වැරදි පනත  යටෙත්ම තිබුණු ෙචෝදනාවට ඇප 
ෙදන්න බැහැ. ෙමොකද, එහි සුවිෙශේෂි කරුණු තිබුණා. නමුත්  
නිකම්ම ෛවද්ය සහතිකයක් ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පමණක් එතුමාට 
ඇප ලැබුණා.  මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් 
සහ 1982  අංක 12 දරන ෙපොදු ෙද්පළ විෂයෙයහිලා සිදු කරනු 
ලබන වැරදි පනත  යටෙත්, සාක්ෂිකරුවන්ට මරණ තර්ජන එල්ල 
කිරීම වාෙග් බරපතළ ෙචෝදනා පමාණයක් තිබියදී නිකම් ෛවද්ය 
සහතිකයක් ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පමණක් එතුමාට ඇප ලැබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ 
අෙප් එක්තරා ස්වාමීන් වහන්ෙසේ නමකට විරුද්ධව අලි පැටිෙයක් 
ළඟ තබා ගැනීෙම් ෙචෝදනාව ඉදිරිපත් වුණා.  1982  අංක 12 දරන 
ෙපොදු ෙද්පළ විෂයෙයහිලා සිදු කරනු ලබන වැරදි පනත  යටෙත් 
ඇප ෙනොලැබී උන්වහන්ෙසේ හිරගත කළ ෙවලාෙව්  උන්වහන්ෙසේ 
පළමු ඇප ඉල්ලුම්පත ඉදිරිපත් කළ ෙවලාෙව් ,- 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් රීති 

පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් ගැන මම කිහිප වතාවක්ම කථා 

කළා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙගොල්ලන් හැම 
තිස්ෙසේම කථා කරන ෙද්  ගැන මම පැහැදිලි පකාශයක් කළ 
යුතුයි. [බාධා කිරීම්] මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් ගැන කථා කළා.  
[බාධා කිරීම්] මෙග් නම සඳහන් කළ නිසා මට කථා කරන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම් ෙහොරුන්ට, ෙම් තක්කඩි 
ෙහොරුන්ට 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔය ෙහොරකම් කරන්න එපා කියලා අපි කිව්වා. ඒ නිසායි මම 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙවන් ඉල්ලා අස් වුෙණ්. මා ඉල්ලා අස්වීමට 
ෙපර කිසිම ෙවලාවක නීතිවිෙරෝධී වැඩක් කර නැහැ. FCID එකට 
ගිහින් මම  සාක්ෂි දුන්නා. ඒක ඇත්ත. [බාධා කිරීම්] ලංකාෙව් 
සාක්ෂිකාරයන් හිෙර් යන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙකොෙහේද එෙහම 

නීති තිෙයන්ෙන්? ෙම් රෙට් එෙහම නීති නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙම් 
වාෙග් ෙහොරුන්ට 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තව මීට වඩා දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් කියන පට්ටපල් අසත්ය වහාම හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් 
ෙබොරුව හැම තිස්ෙසේම ෙම් ෙගොල්ෙලෝ පකාශ කරනවා. මම 
පැහැදිලිව FCIDයට සාක්ෂි දීලා තිෙබනවා; නිවැරදිතාව ඔප්පු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්  වාෙග් පට්ටපල් ෙහොරුන්ට- 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

[බාධා කිරීම්] අධිකරණය හරහා දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි. එෙහම 
කෙළේ නැත්නම් අධිකරණෙය් තිෙබන ස්වාධීනත්වය නැති 
ෙවනවා. අධිකරණයට කරන ෙම් අපහාස නැවැත්විය යුතුයි. 
එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙම් රෙට් සදාචාර සමාජයක් බිහි කරන්න 
බැරි ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] අන්න ඒක ෙම් ෙගොල්ෙලෝ දැනගන්න  
ඕනෑ. ෙහොරකම් කළා නම්  හිෙර් යන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ඒක 
තමයි ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙවලාව ෙදන්න.  ෙම් 

ෙගොල්ෙලෝ ෙම් කෑ ගහන්ෙන්  ෙමොකටද? ගරු නලින් බණ්ඩාර 
මන්තීතුමාටත්, ෙමතුමාටත්  කියන්න ඕනෑ කාරණාවක් 
තිෙබනවා.  ඒ කාලෙය් රජවාසෙල් හිටියා සට්ටම්ඹි  රාළලා.  
සට්ටම්ඹි රාළලා වර්ග ෙදකක් හි ටියා. උණුපැන් සට්ටම්ඹි රාළ සහ 
සිහිල් පැන් සට්ටම්ඹි රාළ.  සට්ටම්ඹි  රාළ  කියන්ෙන් කවුද? 
රජුෙග් පස්ස ෙසෝදන අය. උණුවතුෙරන් ර ජුෙග් පස්ස ෙසෝදන්න 
හිටිෙය් උණුපැන් සට්ටම්ඹි රාළ.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  සිහිල් 
පැන්වලින් රජුෙග් පස්ස ෙසෝදන්න හිටිෙය්  සිහිල්පැන් සට්ටම්ඹි 
රාළ.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ  වාෙග් ඇට්ටඹි 
රාළලාත් හිටියා.  ඇට්ටඹි රාළලා හිටිෙය් ෙමොකටද? රජවාසල 
ෛවද්ය සභාවට ඒ කාලෙය්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කාල ය අවසානයි. කථාව අවසාන කරන්න.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එදා රජුෙග් ෛවද්ය වාර්තාව උෙද් පාන්දර ෙගනාෙව් ඇට්ටඹි 

රාළ.  රජුෙග්  මළ පහ ටික  දිව  ගාලා, දිෙවන් රස බලා ෛවද්ය 
සභාවට ෙගනාෙව් ඇට්ටඹි රාළ. ෙම් ඉන්ෙන්ත් ඇට්ටඹි රාළලා. 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහෙග් ඇට්ටඹි රාළලා; පස්ස ෙසෝදන 
අය. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ  රාජ්ය අමාත්යතුමා දැන් කථා කරන්න. 

1365 1366 

[ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා] 
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[අ.භා. 4.52] 

 
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) 
Thank you.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු පද්ම උදයශාන්ත 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමා ෙබොෙහොම ෙව්ගවත් කථාවක් කළා. එතුමා 
තරුණ මන්තීවරෙයක්; දක්ෂ මන්තීවරෙයක්. [බාධා කිරීමක්] 
එතුමා සට්ටම්ඹි රාළලා ගැන කියලා කථාව අවසන් කළ නිසා මම 
ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් සට්ටම්ඹි රාළලා විශාල 
පමාණයක් අපි දැක්කා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න අපට 
ෙවනම විවාදයක් අවශ්යයි. සට්ටම්ඹි රාළලා ෙකොෙහේද හිටිෙය්? 
ෙකොෙහොමද ඒ කාර්යභාරය කෙළේ?  [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි, 
විවාදයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපට වැඩිෙයන් ෙවලාව  ගන්න 
ෙවයි. ෙමොකද, ඒ පැත්ෙත් සට්ටම්ඹි රාළලා වැඩි නිසා. ඒ නිසා ඒ 
ගැන කථා කරන්න පැයක් විතර අපට දීලා විනාඩි පහක් විතර 
ඔබතුමන්ලාට ෙදන්න  ෙවයි.  

රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් අපි ඒවා දැක්කා. ගරු 
මන්තීතුමනි, මම හිතන හැටියට  ඔබතුමා ඒ කාලෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය්ත් නැහැ. ඒ කාලෙය් ස ට්ටම්ඹි  රාළලා 
වැඩ කරපු ආකාරය, නැඟිටිනෙකො ට නැඟිට්ට ආකාරය අපි 
දැක්කා. නාමල් ෙබ්බි නැඟිටිනෙකොට නැඟිටිනවා. ''සජින් බබා'' 
නැඟිටිනෙකොට වඳිනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි කථා 
ෙනොකර සිටිමු. 

අෙප් ආණ්ඩුෙව් ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව, අගමැතිතුමාට 
විරුද්ධව පජාතන්තවාදීව අදහස් දක්වන්න අපට පුළුවන්. ඕනෑම 
අදහසක් පකාශ කරන්න හැකියාව ආණ්ඩුෙවන් අපට ලබා  දීලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] හිනා වුණාට අපි දන්නවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  ඔබතුමාෙග් නායකයා ගැනත්  මා 
කථා කරන්නම්.  

විෙශේෂෙයන් අෙප් අධිකරණය ගැන සිසිර ජයෙකොඩි 
මන්තීතුමා කථා කළා. එතුමා නීතිඥ වෘත්තියටත් සම්බන්ධයි. 
හැබැයි, නීතිය ගැන අල්පමාත ෙහෝ අවෙබෝධයක් නැතිව තමයි 
කථා කෙළේ. අධිකරණයට, අධිකරණ ඇමතිවරයාට අදාළ වන 
ක්ෙෂේත තිෙබනවා. ඒ යටෙත් අදාළ ෙවන මාතෘකා තිෙබනවා. 
හැම ෙද්ටම අධිකරණ ඇමතිතුමාට මැදිහත් ෙවන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, අපි ෙම් 
ෙයෝජනාව අගය කරනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිසුරුතුමන්ලාට, 
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිසුරු තුමන්ලාට, අගවිනිශ්චයකාරතුමාට 
ලබා ෙදන  වැටුප් වැඩිවීම සම්බන්ධව අෙප් එකඟත්වය, අෙප් 
සහෙයෝගය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පළ කරනවා. අධිකරණය ස්වාධීන 
ෙවන්න නම් ෙම් ෙද් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, නීතිඥවරු ෙම් 
තනතුරුවලට එන්ෙන්, විෙශේෂෙයන් අභියාචනාධිකරණයට, 
මහාධිකරණයට, මෙහස්තාත් අධිකරණයට එන්ෙන් - ඒ වෘත්තියට 
එන්ෙන්- එතුමන්ලාෙග් ආදායම් කැප කරලායි. ඒ නිසා 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය රකින්න නම් අපි ෙම් විනිසුරුවන්ට 
ෙහොඳට සළකන්නට  ඕනෑ; ෙහොඳ වැටුපක් ෙදන්න  ඕනෑ; ෙහොඳ 
වාහනයක් ෙදන්න ඕනෑ; ෙහොඳ ෙගයක් ෙදන්න  ඕනෑ. ෙමොකද, 
එතුමන්ලා ඒ ෙවනුෙවන් විශාල කැප කිරීමක් කරන නිසා. ෙම් 
විනිසුරුවන් ට ෙපෞද්ගලික ජීවිතයක් නැහැ. එතුමන්ලා කැප 
ෙවන්ෙන් ඒ වෘත්තිය සඳහායි.   

අධිකරණෙය් ස්වාධීනභාවය ගැන කථා කරනෙකොට අෙප් 
තරුණ ගුණෙසේකර මන්තීතුමාට කියන්න ඕනෑ, කිසිම අවස්ථාවක  
අගමැතිතුමා ෙහෝ ජනාධිපතිතුමා අගවිනිසුරුතුමාට, 
විනිශ්චයකාරවරුන් ට කිසිම ආකාරයකින් බලපෑමක් කරන්ෙන් 
නැහැ කියලා.  ඔබතුමා ඕනෑ නම් ඒ ෙටලිෙෆෝන් ෙනොම්මර 
අ රෙගන පරීක්ෂා කරලා බලන්න. පසුගිය කාලය ගැන  
බැලුෙවොත්, රාජපක්ෂවරුන්ෙග් කාලය බැලුෙවොත් 
අගවිනිසුරුතුමාෙග් ෙම්සෙය් තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
මන්තීවරුන් ගිහින් දවල්ට කෑම කෑෙව්. ෙමෝහාන් පීරිස්  
මහත්මයා, සරත්  සිල්වා මහත්මයා කරපු කාර්යභාරය ෙමොකක්ද 
කියලා ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ෙම් රෙට් අධිකරණය විනාශ කළා. 
අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. අපි යහ පාලනය ගැන කථා කළා.  
අපි ඒ යහ පාලනයට අනුව කටයුතු කරනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම මහ බැංකු ෙහොරකම ගැන කථා කළා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ඒ ෙචෝදනාව  
අනුව අපි  නීතිය කියාත්මක කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාය 
සම්බන්ධෙයන් ෙමන්න ෙම් කාරණයත් අප මතක් කරන්න ඕනෑ. 
අෙප් ආණ්ඩුවට දුන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 900යි කියා චීනය 
කියනවා. හැබැයි, ෙපොත්වල ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? ෙඩොලර් 
බිලියන 1.4ක් -ෙඩොලර් මිලියන 500ක්- ගහලා. එෙහම නම් ඒවා 
ගත්ත අය ෙකොෙහේද ඉන්න ඕනෑ? ඒ අය හිෙර් ෙනොෙවයිද ඉන්න 
ඕනෑ? ඒ වුණාට ඔබතුමන්ලා දැන් ෙමොනවාද කියන්ෙන්?  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් 
හිටියා නම් ෙහොඳයි. මා හිතන විධියට එතුමාට රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා එක්ක ෙද්ශපාලන වශෙයන් පරණ තරහක් තිෙබනවා. 
ඒ කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙමොනවාද කෙළේ කියා 
බැලුෙවොත්, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ෙම් කාලෙය් කරන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියා බැලුෙවොත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් සහ 
රාජපක්ෂ පවුෙල් ෙකරුවාව ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලි ෙවයි.  

දැන් විමල් වීරවංශ ගැන කථා කරනවා. මම නම් කියන්ෙන් 
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්ය පුද්ගලෙයක්  
passports ෙහොෙරන් හැදුවා නම්, ID ෙහොෙරන් හැදුවා නම්, 
උප්පැන්න සහතිකය ෙහොෙරන් හැදුවා නම්, අද ඔහු හිෙර් තමයි 
ඉන්ෙන්. ඔහුට අවුරුදු පහකට, හයකට එළියට එන්න බැහැ. මම 
දැක්කා ඊෙය් ෙපෙර්දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී birthday party එකකුත් 
තිබුණු ආකාරය. උප්පැන්න සහතිකෙය් තිෙබන birthday එකද, 
නැත්නම් passport එෙක් තිෙබන birthday එකද, නැත්නම් ID 
එෙක් තිෙබන birthday  එකද ෙම් සමරන්ෙන් කියා අපට දැන 
ගන්න වුවමනාව තිබුණා. එෙහමත් නැත්නම් කසාද සහතිකෙය් 
තිෙබන birthday එකද ෙම් සමරන්ෙන් කියා අපට දැනගන්න 
වුවමනාව තිබුණා. ෙමෙහම කරලා, ඝණ්ටාර සද්ද, අරවා ෙම්වා 
ෙමොනවා නැඟුවත් මූලාසනා රූඪ ගරු මන්තීතුමනි ෙහොරකම නම් 
ඒ ෙහොරකමම තමයි. ඒ ෙහොරකමට නීතිය කියාත්මක විය යුතුයි.  

ඊළඟට, වාහන අවභාවිතය. වාහන කීයක්ද? 50ක්ද, 90ක්ද, 
ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමනි? වාහන කීයක් අවභාවිත කළා කියාද 
අෙප් මන්තීතුමාට ෙචෝදනාව තිෙබන්ෙන්, ගරු ආශු මාරසිංහ 
මන්තීතුමනි?   

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)  
වාහන 42ක්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
වාහන 42යි ෙන්.  

දැන් අෙප් ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාෙග් නම කියනවා. 
එතුමා ෙමොනවාද කර තිෙබන්ෙන්? මම ඒ ෙතොරතුරු සියල්ල 
පැහැදිලිව ෙසොයා බැලුවා. එතුමා නීත්යනුකූලව ඒ ෙල්කම්වරුන්ට, 
ඇමතිවරයාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයට වාහන 8ක් දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
ඇමතිවරුන් හතරෙදෙන කුට, පස්ෙදෙනකුට, හයෙදෙනකුට, 
හත්ෙදෙනකුට නීත්යනුකූලව වාහන ෙදන්න පුළුවන්. [බාධා 
කිරීමක්] ෙමතැන නඩු කථා කරන්න බැහැ; telephone එෙකන් 
නඩු කථා කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු පද්ම උදයශාන්ත 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් නම සඳහන් කෙළේ 
නැහැ ෙන්. මට බාධා කරන්න එපා. විනාඩි 4යි තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මට තත්පරයක් ෙදන්න, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා කියන්න.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මහාමාර්ග 

අමාත්යාංශෙය් වාහන කීයක් දීලා තිෙබනවාද කියා ඔබතුමා ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න. ෙපෞද්ගලික 
ෙල්කම්වරු - [බාධා කිරීමක්] ඒක මුළු රටම දන්නවා.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
හරි. ඔබතුමා ඕක භාර ෙදන්න. මමත් මෙග් ෙපෞද්ගලික 

ධනෙයන් මෙග් ආසනෙය් 40කට, 50කට වාහන දීලා තිෙබනවා. 
අප එෙහමයි වැඩ කරන්ෙන්. නමුත්, ෙම් ෙද් එෙහම ෙනොෙවයි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නීතිය අනුව බලන්න. ගරු පද්ම උදයශාන්ත 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ෙමතැන ඔබතුමාටයි, මටයි නඩු අහන්න 
බැහැ. නඩු කථා කරන්නත් බැහැ. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව. අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම තිෙබනවා; FCID එක 
තිෙබනවා; අධිකරණය තිෙබනවා. ඒවාට ගිහින් පැමිණිලි කරන්න. 
වාහන හතළිස් ගණනක් නංගිටයි, තාත්තාටයි, පූසටයි, බෑණාටයි 
දුන්නාට පසුව අධිකරණෙය් නඩු දමන්ෙන් නැතිව ෙවන ෙමොනවා 
කරන්නද? විමල් වීරවංශ මහත්මයා ඔබතුමන්ලා අප වාෙග් 
ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම දුප්පත් මිනිසුන් ගැන හිතලා, එක ෂර්ට් 
එක කලිසම ඇඳලා, වතුර වීදුරුව බීලා, උගුර ෙල් රස ෙවනතුරු 
කෑ ගහලා, ජනතාව ෙවනුෙවන් සටන් කළ නාය කෙයෝ ෙම්. විමල් 
විරවංශලා කියන්ෙන් වාමාංශික නායකෙයෝ. හැබැයි, දැන් 
ෙකොෙහොමද? ෙජල් ගාලා, ෙකෝටි ගණන් හම්බ කරලා,-  [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව, -  [බාධා කිරීමක්] 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ, ෙපෞද්ගලිකව ෙනොෙවයි ගහන්ෙන්. ගරු පද්ම 

උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙව්ගවත් කථාවක් 
කරද්දි මම බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්. මම ඔබතුමා ගැන ෙනොෙවයි 
කථා කරන්ෙන්. මම අහන්ෙන් ෙමපමණයි. එතුමා ෙද්ශපාලනයට 
එන ෙකොට ආෙව් ෙකොෙහොමද? අපි සාධාරණව කථා කරමුෙකෝ. 
එතුමා කරපු business එක ෙපන්වන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. එතුමාෙග් 

කාලය අවසන් ෙවනවා.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එතුමා වාහන ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද?  ජීප් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? 

ෙබන්ස් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ෙකොෙහොමද ඔය ෙද්වල් කෙළේ? 
අන්න ඒ ටික අපට කියන්න. එච්චරයි මම අහන්ෙන්. අප 
පුද්ගලෙයෝ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් අමාත්යාංශය 
පාවිච්චි කරලා නෑයන්ට, නංගිලාට, අක්කලාට ෙගවල් දීලා 
තිෙබනවා; වාහන හතළිස් ගණනක් දීලා තිෙබනවා. ඕවා පටන් 
ගැන්ම විතරයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙඩොලර් බිලියන 6ක්. රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ෙම් රටට වග කියන්න ඕනෑ. එතුමාෙග් නෑයන්ට 
තිෙබන වත්කම් ටික අනුර දිසානායක මහත්මයා කිෙයව්වා. ෙඩ්සි 
ආච්චිට ෙගවල් පහයි;  ශිරන්ති රාජපක්ෂට තව වතු හතරයි. 
ෙකොෙහේද ඕවා තිබුෙණ්? වත්කම් පකාශ කරන්න එපා යැ. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
ෙහට එන්න. මෙග් වත්කම් පකාශය  මම ෙදන්නම්. මටත් ෙගවල් 
හයක් හතක් තිෙබනවා. හැබැයි, වත්කම් පකාශය මා 
ෙපන්වන්නම්. ඒවා ගත්ත හැටි අප ෙපන්වන්නම්. නීතිඥ වෘත්තීය 
පටන් ෙගන තමන් ෙගවල්, වතු ගත්ත හැටි රාජපක්ෂ මහත්මයාට 
පුළුවන් නම් අපට ෙපන්වන්න කියන්න. රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාට ෙපන්වන්න පුළුවන්; ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාට ෙපන්වන්න පුළුවන්; ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහත්මයාට ෙපන්වන්න පුළුවන්. ඔය  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අය 
ෙද්ශපාලනය පටන් ගන්නෙකොට, ෙද්ශපාලනය ඉවර ෙවනෙකොට 
ඒ අයෙග් සන්තකයට ෙද්ෙපොළ ආෙව් ෙකොෙහොමද කියා අපට 
ඔප්පු කර ෙපන්වන්න පුළුවන් නම් අප ෙද්ශපාලනෙයන් අයින් 
ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වංචාකාරයින්ට,ෙහොරුන්ට 
විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක කරන්නට අපි පසුබට ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් පමණක් ෙනොෙවයි, ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියව කෙනන් අල්ලලා එළියට දැම්ෙම්. 
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එෙහමයි එදා අධිකරණය පාවිච්චි කෙළේ. ෙමොහාන් පීරිස් 
මහත්තයලාට බලපෑම් කළ බව අපි දන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, කරපු ෙහොරකම් අපි දන්නවා; රටම දන්නවා.  රෙට් 
නීතිය කියාත්මක ෙවන නිසා ඔබතුමන්ලා භය ෙවන්න ඕනෑ. 
ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අපි අනිවාර්යෙයන්ම යහ පාලනය 
කියාත්මක කරනවා; විනිවිදභාවය කියාත්මක කරනවා; 
පජාතන්තවාදය කියාත්මක කරනවා. ඒවා කියාත්මක කරමින් රට 
දියුණු කරලා ෙහොරු හිෙර් දානවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අද දින න්යාය පතෙය් අංක 1 ෙයෝජනාව අනුමත කිරීමට 

සභාව එකඟද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කලින් සඳහන් කළ පරිදි 

ෙමම ෙයෝජනාෙව් 9,10 සහ 11 වගන්ති ඉවත් ෙකොට 12 සිට 19 
දක්වා වූ වගන්ති නැවත 9 සිට 16 දක්වා අංකනය කර සම්මත 
කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye. 

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

 
එකල්හි  ෙව්ලාව අ. භා.  5.00  වුෙයන්  මුලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 මාර්තු 08වන දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2017 අෙපේල්  06 වන බහසප්තින්දා පූ.භා. 10.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அப்ெபா  பி.ப. 5.00 மணியாகிவிடேவ, மாண் மிகு 

தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  அதன  2016 மார்ச் 08ஆந் திகதிய 
தீர்மானத் க்கைமய, 2017 ஏப்பிரல் 06, வியாழக்கிழைம .ப. 10.30 
மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 
It being 5.00 p.m., THE HON.PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Parliament adjourned accordingly until 10.30 a.m. on Thursday, 

06th April, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament of 08th 
March, 2016. 
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නිෙව්දන: 
 

   අමරපුර මහා සංඝ සභාෙව් උත්තරීතර මහා නායක අග්ගමහා පණ්ඩිත දවුල්ෙදණ 
ශී ඥානිසස්ර සව්ාමීන්දයාණන් වහන්ෙසේෙග් ආදාහන පූෙජෝත්සවය 

 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 

  ශී ලංකා ෙගොඩනැගිලි ෙසේවා ඉංජිෙන්රු සහ තාක්ෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත 
කිරීෙම්) – [ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා] - පළමුවන වර කියවන 
ලදී 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Cremation Ceremony of Most Venerable Davuldena Sri Gnanissara Thero, 

Mahanayaka of Amarapura  Maha Sanga Sabhawa 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
PRIVATE MEMBER’S BILLS: 
 Institution of Building Services Engineering & Technology of Sri Lanka 

(Incorporation) - [Hon.  Nalaka Prasad Colonne] - Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள் : 
 

    அமர ர மகா சங்க சபாவின் வணக்கத் க்குாிய மகா நாயக்கர் அக்கமஹா 
பண் த த ல்ெதண ஸ்ரீ ஞானிஸ்ஸர ேதராின் இ திக் கிாிைய 

 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் : 
 

     இலங்ைக கட் ட ேசைவகள் ெபாறியியல் மற் ம் ெதாழில் ட்பவியல் 
நி வகம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் 
ெகாெலான்ேன] - 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 
 

අමරපුර මහා සංඝ සභාෙව් උත්තරීතර මහා නායක 
අග්ගමහාපණ්ඩිත දවුල්ෙදණ ශී ඥානිසස්ර 
සව්ාමින්දයාණන් වහන්ෙසේෙග් ආදාහන 

පූෙජෝත්සවය  
அமர ர மகா சங்கசபாவின் வணக்கத் க்குாிய மகா 

நாயக்கர் அக்கமஹா பண் த த ல்ெதண  
ஸ்ரீ ஞானிஸ்ஸர ேதராின் இ திக் கிாிைய 
CREMATION  CEREMONY OF MOST VENERABLE 

DAVULDENA SRI GNANISSARA THERO, MAHANAYAKA OF 
AMARAPURA MAHA SANGA SABHAWA 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපවත් වී වදාළ අමරපුර සංඝ සභාෙව් උත්තරීතර මහා නායක 

අග්ගමහා පණ්ඩිත  දවුල්ෙදණ ශී ඥානිස්සර සව්ාමින්දයාණන් 
වහන්ෙසේෙග් ශී ෙද්හය පිළිබඳ ආදාහන පූෙජෝත්සවය පූර්ණ රාජ්ය 
ෙගෞරව සහිතව නිදහස් චතුරශෙය්දී අද පස් වරු 3.30ට ආරම්භ 
කිරීමට නියමිත බැවින්, ඒ සඳහා ගරු මන්තීවරුන්ට සහභාගී වීමට 
හැකි වන පරිදි අද දින සභාෙව් වැඩ කටයුතු පස් වරු 3.00ට, 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් තීරණය කළ 
පරිදි අවසන් කරන බව ෙමම ගරු සභාවට දන්වා සිටීමට 
කැමැත්ෙතමි.   

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  2015 වර්ෂය සඳහා කම්කරු හා වෘත්තීය 
සමිති සබඳතා අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව  මම 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

 
 

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

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා සහ 

බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා 
විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි.  

 

එම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) හා මාධ්ය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.    

 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු  
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂය සඳහා බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව හා 
වාර්ෂික ගිණුම් මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව පතිසන්ධාන හා උතුරු හා නැ ෙඟනහිර නැවත 
ෙගොඩනැඟීම  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETTIONS 

 
 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
Sir, I present a petition from Mr. M.W.S. Mendis of 

No. 15, Thennepitiyawatta, Malpana, Kengalla.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.   

1373 1374 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(1)     ලුණුවිල, ෙබොරලැසස්, සාන්ත ආනා මහා විද්යාලෙය් 
ෙසේවය කරන එම්.ඒ.ෙජ්. පනාන්දු මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2)   පුත්තලම, වනාතවිල්ලුව, මංගලපුර, 14 1/2 කණුව යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එච්.එම්.පී.ආර්. විෙජ්රත්න 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.   

(1)     ගල්ගමුව, අරසන්වැව, අංක 05 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එච්.ඒ. විල්බට් ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)    මහනුවර හරහා, සංඝරාජපුර, සිවුරුපිටිය, හඟාර ෙඹ් නිවස, 
අංක 138 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.ආර්.ජී. විමල් 
රාජමන්තී මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පාලිත කුමාර ෙතවරප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.   

(1)  වාද්දුව, තිසස් පාර, අංක 46 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ඩී.ආර්.එල්. කුමාරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2)    හික්කඩුව, ශී සුසිලාචාර මාවත, දුම්රිය හරස ්මඟ අසල යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.එස.්සී. ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3)    වාද්දුව, මැලෑගම, ෙදල්ගහවත්ත, අංක 98 යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි පි. කුසුමපාල පනාන්දු මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි.   

(1)  බලංෙගොඩ, හඳගිරිය, කපුගල, ඉත්තගල යාය ෙගොවි 
සංවිධානෙය් ෙල්කම් ෙක්.ඒ. චන්දවීර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(2)     කරන්ෙදණිය, කැකිරිසක්න්ද යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.ඩී. 
ද සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)     අත්තිඩිය, යෙසෝරාපුර, දහවන පටුමඟ, අංක 269/20 යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.ඒ. ධර්මසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4)    ෙකොහිෙල්ෙගදර, මතව, අංක 370 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ආර්.එම්. ජයතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5)  මහනුවර, හරන්කහව, අඹරුප්ප යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ෙරොෂාන් බුද්ධික ෙපේමචන්ද 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 1-952/'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 ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Hon. Minister of Finance, I ask 

for one month's time to answer that Question.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைள யிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2-1067/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

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

කථානායකතුමනි, මට තවත් පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  ෙමම පශ්නයට උත්තර දුන්නාට පසුව මම 

ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා මාස 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද මන්තීතුමාෙග් අෙනක් පශ්නය? 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, වසරකට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ 

පිළිතුරු ෙනොදීපු මෙග් පශ්න ෙම් සභාව ඉදිරිෙය්  තිෙබනවා. මා 

1375 1376 

[ගරු  නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා] 
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බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් මන්තීවරයකු විධියට ෙදවරක්ම 
පත්ෙවලා සිටියා. එම වාර ෙදෙක්දීම  මා පළාත් සභාෙව් අමාත්ය 
ධූර දැරුවා. අෙප් හිටපු සභාපතිවරු පශ්නවලට පිළිතුරු දීමට මාස 
තුනකට වැඩි කාලයක් ලබා දුන්ෙන් නැහැ.  පශ්නවලට  පිළිතුරු 
දීම සඳහා අපට උපරිම වශෙයන් ලබා  දුන්ෙන් මාස තුනයි.  
නැත්නම් මහ ඇමතිතුමාට පැමිණිලි කරනවා, වහාම පිළිතුරු ලබා 
ෙදන්න කියලා.  ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පනත අනුව 
ෙම් රෙට් සාමාන්ය පුරවැසිෙයකුට මාසයක් ඇතුළත පිළිතුරු ලබා 
දිය යුතුයි. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට මාස ෙදොළහකටත් වඩා 
කාලයක් ගත ෙවනවා කියන්ෙන් අපි සාමාන්ය පුරවැසියාටත් වඩා 
පිටුපසින්ද සිටින්ෙන් කියලා අපට දැන ගන්න සිදු ෙවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තිතුමනි. මම ඊෙයත් ෙම් ගැන අවධානය 

ෙයොමු කළා. මම ඉදිරිෙය්දී ඒ ගැන කියා කරන්නම්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න අපි 

සූදානම්. නමුත් සමහර ෙවලාවට පශ්න ෙබොෙහොම සංකීර්ණයි. 
They are asking for data. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ෙම් පශ්නය 
ගැන කියනවා ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න ඉතාමත් 
ෙකටිෙයන් අහන්න ඕනෑ, ෙකටිෙයන් උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. දැන් 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක විහිළුවක් ෙවලා. දත්ත අහනවා; ගංගාවල 
දිග-පළල අහනවා; අධිෙව්ගී මාර්ගවල දිග-පළල අහනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, We will do that.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හැමදාම දත්ත ඉල්ලනවා. When they are asking for data, 

we need time to answer those Questions.   
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 1170/'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 ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Industry 

and Commerce, I ask for two weeks’ time to answer the 
Question.  

 
 

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

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔක්ෙකෝම පශ්නවලට කල් ඉල්ලන්ෙන් ඇයි? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5-1289/'16-(1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහාත් 

සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒෙකනුත් රජෙය් 
පතිපත්තිය ගැනයි, අධිෙව්ගී මාර්ග ගැනයි අසා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලාට 

වලංගුයි. විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට අපට වලංගු නැහැ. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ කාලෙය් අහපු පශ්න ටික ෙකොෙහොමද කියලා බලන්නෙකෝ! 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, නැහැ. මම හිතන්ෙන් අපි ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා 

තීරණයකට එන්න ඕනෑ කියලායි. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඇසිය 
යුත්ෙත් ෙකටි-කාලීන පශ්නයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන අවධානය 

ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It has become a joke.  ෙකටි-කාලීන පශ්න ඇසිය යුතුයි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමනි, අපි ෙව්ලාව ඉතුරු කර 

ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඉක්මනින් පශ්නය අහන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අසා තිෙබන පශ්නෙය් පදනම 

අනුව ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙදන්න බැරි බරපතළ විස්තර ෙනොෙවයි. 
මාතර-ෙබලිඅත්ත අධිෙව්ගී මාර්ගයට අදාළව අහපු ෙබොෙහොම 
සරල කාරණා ටිකක් ෙම් පශ්නෙය් තිෙබන්ෙන්. ෙමම පශ්නය භාර 
දීලා -[බාධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය භාර 
දීලා මාස තුනකට වැඩියි. පිළිතුර සූදානම් කර ගන්න ඕනෑ තරම් 
කල් තිබුණා, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙකටිෙයන් කියනවා නම් අපි ෙම් 

අධිෙව්ගී මාර්ගයට ෙගවන වන්දි, ෙකොළඹ-ගාල්ල අධිෙව්ගී 
මාර්ගයට ෙගවපු වන්දි කමය පදනම් කර ෙගන තමයි ෙගවන්ෙන්. 
ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගයට අපි වැඩිෙයන් වන්දි ෙගවන්ෙන්ත් නැහැ, 
අඩුෙවන් වන්දි ෙගවන්ෙන්ත් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, 5 වන පශ්නයට පිළිතුරු දීමට ඔබතුමා 

කල් ඉල්ලා තිෙබනවා ෙන්ද? ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදනවාද, කල් 
ඉල්ලනවාද, ගරු සභානායකතුමනි? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් බලන්න අසා තිෙබන පශ්න.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න;  just a minute.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
5 වන පශ්නෙය් (අ) - (vi) යට ෙත් අසා තිෙබනවා, "කුඹුරු 

ඉඩම් පවරා ගැනීෙම්දී ගණනය කරනු ලැබූ, අනාගත වෘත්තිය 
අහිමිවීම, ෙගොඩ වගාවන් සඳහා ගණනය කර ෙනොමැති බවත්" 
කියා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
5වන පශ්නයට අද ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමන්ලා රට පාලනය කරන කාලෙය් හමුදාව දාලා බෙලන් 

එෙළව්වා.  

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒකද උත්තරය? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක තමයි උත්තරය. බෙලන් එෙළව්වා.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හමුදාව දාලා - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will go to the next Question. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. 

ඇහැලියෙගොඩ නගරෙය් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, උදාහරණ ඕනෑ නැහැ. තව අහන්න 

පශ්න ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ කාලෙය් දුන්ෙන්, ෙකටි උත්තරයක්. ඒ කාලෙය් කිව්ෙව්, 

හමුදාව දාලා ඉවත් කරනවා කියලා.  

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

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට පශ්නයක් 

තිෙබනවාද? අපට අද ෙවලාව සම්බන්ධෙයනුත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න තිෙබනවා. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නය 

ෙම්කයි. දැන් පළමුවැනි පශ්නය ඇහුවා ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන්; සභානායකතුමා නැගිට්ටා. ෙදවැනි පශ්නය 
ඇහුවා පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන්; 
සභානායකතුමා නැගිට්ටා. තුන්වන පශ්නය ඇහුවා කර්මාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු ඇමතිතුමාෙගන්; සභානායකතුමා නැගිට්ටා. 
හතරවැනි පශ්නය ඇහුවා උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 
ඇමතිතුමාෙගන්; ඒකට ෙමතුමාම නැගිටින්න ඕනෑ නිසා 
නැගිට්ටා. දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙමතුමා නැගිටලා 
හැම පශ්නයකටම කල් ඉල්ලනවා; කල් ඉල්ලනවා. අද ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඇමතිවරු නැහැ. ඒකයි මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නය. ගරු 
සභානායකතුමනි, ඇමතිවරු ෙගන්වලා ෙම් පශ්නවලට උත්තර 
ලබා ෙදන්න ඔබතුමා සමත් ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එය මෙග් වරදක්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ඔබතුමාෙග් වැරැද්ද.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු.  

පශ්න අංක 6 - 1398/'16 - (1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. අය වැය 

ෙයෝජනාවක් ගැන අහන්ෙන්. ඒක ෙබොෙහොම සරල පශ්නයක්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක් කල් 
ඉල්නවා. [බාධා කිරීමක්] 

මම ෙමොනවා කරන්නද? ඇමතිවරු නැත්නම් මම කල් 
ඉල්ලන්න ඕනෑ. 

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

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා මුලින්ම ඒක ෙන් කියන්න 

තිබුෙණ්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ෙම් පශ්නය ෙත්ෙරනවා. මම ෙම් කාරණය ගරු 

අගමැතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්නම්; රජෙය් 
අවධානයට ෙයොමු කරවන්නම්. ගරු සභානායකතුමා ෙම් ගැන 
පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී කීප වතාවක්ම කියලාත් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ඊෙය් කිව්වා, 

"ෙම් ෙමොෙහොත වන විට සමහර පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ෙම් ගරු 
සභාෙව් ෙනොෙවයි, ලංකාෙව්ත් නැහැ" කියලා. ගරු මන්තීවරු 
25ෙදෙනක් ලංකාෙව් නැහැ. 

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

දැන් මා ළඟ තිෙබනවා අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතය. 
සභානායකතුමා ළඟ තිෙබන්ෙන්ත් ඒක විතරයි. ෙවන කිසි file 
එකක් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා ළඟ files තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔය ෙවන files වගයක්.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන් කරුණාෙවන් 

ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු අගාමාත්යතුමා දැනුවත් කරලා ෙම් 
පශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා අදාළ ඇමතිතුමා ෙහෝ අඩුම තරෙම් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාවත් එවන්න කටයුතු කරන්නය කියලා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 

කර තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ගරු සභානායකතුමාත් කිහිප 
අවස්ථාවකදීම ෙම් ගැන දැනුවත් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී අගමැතිතුමා කිව්වා, ෙම් කථා 

කරන ෙමොෙහොෙත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 20ෙදනකු පමණ 
ලංකාෙව්ත් නැහැ කියා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඊෙය් 
පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දීත් මා ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
ෙවලාෙව්ත් රජය ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, පශ්නවලට පිළිතුරු දීම 
සඳහා ඇමතිවරුන්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන් සහභාගි කරවනවාය 
කියලා. ෙපොෙරොන්දුව දීලා පැය 24යි ගතෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කළ අවස්ථාෙව්දී, -
අවශ්ය නම් එය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්- එතුමා පිටිපස්සට 
හැරිලා කිව්වා, ඇමතිතුමා නැත්නම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙහෝ 
ඇවිල්ලා පශ්නවලට උත්තර ෙදන්නය කියලා. සභානායකතුමනි, 
ෙම් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය, මුදල් නාස්ති කරමින් 
ඇමතිවරු, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු ෙබොරු කරනවා. ෙලොකුම ඇමති 
මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. නමුත් උත්තරයක් ෙදන්න ෙකෙනක් නැහැ. 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒකයි මා පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී 
ඔබතුමාට කිව්ෙව්, පාර්ලිෙම්න්තුවට එන මන්තීවරුන්ෙග් නාම 
ෙල්ඛනය Internet එෙක් දමන්න කියලා.  

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපිත් කිව්වා, ඒක internet එෙක් දමන්න කියලා. දැම්ෙම් 
නැහැ ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉදිරිෙය්දී ඒ කටයුත්ත කරනවා. 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලා ඒකට විරුද්ධ වුණා. ෙමතුමන්ලා විරුද්ධ වුණා. 

මම කිව්වාම- [බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග අනුවත් ඉදිරිෙය්දී  එය අනිවාර්ය කරනවා.  

පශ්නයක් ඇහුවාම උත්තර ෙදන්න ගරු ඇමතිතුමා ෙහෝ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා සිටිය යුතුයි කියන එක ස්ථාවර නිෙයෝගවලත් ඇතුළත් 
කරනවා. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග සංෙශෝධනය 

කරනතුරු හිටිෙයොත් තව සෑෙහන්න කාලයක් ඉන්න ෙව්වි. මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැමිණීෙම්  නාම ෙල්ඛනය පසිද්ධ කරන්න කියලා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන අපි දැනුවත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. මැයි මාසෙය් 

පළමුවැනිදා ඉඳලා එය ඉදිරිපත් කරනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Very good.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මැයි මාසෙය් පළමුවැනිදා ඉඳලා ඉදිරිපත් කරනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එදාට මැයි දිනය ෙන්? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. මැයි මාසෙය් ඉඳලා එය ඉදිරිපත් කරන්න අපි 

මන්තීවරුන්ෙගන් අවසරය ඉල්ලුවා. ෙමොකද, අපි කල් දීමක් 
කරන්න  අවශ්යයි. ෙනොදන්වා එකපාරටම එවැනි ෙදයක් කරන 
එක වැරදියි ෙන්. ඒකට තවම විරුද්ධත්වයක් ආෙව් නැහැ. ඒකට 
සභාෙව් අවසරය ෙදනවාද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7-1068/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙගදර වහල ෙතෙමන නිසා ෙනොෙවයි, 

අපි පාර්ලිෙම්න්තු එන්ෙන්. ෙම් පශ්නයටවත් උත්තරය ෙදයි කියන  
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් මා ෙමම පශ්නය අහනවා. 
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ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe ) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාස 
තුනක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9-1291/'16-(1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 

කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අගමැතිතුමා නැතත් පිටුපස ඉන්න- 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා නැවත වරක් ඒ සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරනවා. 

 
ධීවර යාතාවලට සම්ෙපේෂණ උපකරණ සවි කිරීම: 

විසත්ර 
மீன்பி ப் படகுகளில் சமிக்ைஞ கடத்திகைளப் 

ெபா த் தல்: விபரம் 
FIXING TRANSPONDERS TO FISHING VESSLES: DETAILS 
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10. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
  (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
 (The Hon. Bandula Gunawardane) 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ජාත්යන්තර නියමයන්ට අනුකූල වීම සඳහා, ධීවර 
යාතාවලට සම්ෙපේෂණ උපකරණ (Transponders) 
සවි කිරීමට රජය විසින් කටයුතු කරන බව, 2016 
අය වැය ෙයෝජනා අංක153 හි සඳහන් කළ බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) රජය විසින්, එෙසේ ලබා ෙදන සම්ෙපේෂණ 
උපකරණවල සහ එක් යාතාවක් සඳහා ලබා ෙදන 
සම්ෙපේෂණ උපකරණවල වටිනාකම ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) උක්ත අය වැය ෙයෝජනාවට අනුව, 2016 වර්ෂය 
තුළදී, රජය විසින් සම්ෙපේෂණ උපකරණ ලබාදුන් 
ධීවර යාතා හිමියන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) சர்வேதச நியமங்க க்கு இைசவாகும் 
ெபா ட்  மீன்பி ப் படகுகளில் சமிக்ைஞ 
கடத்திகைளப் (Transponders) ெபா த் வதற்கு 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ ப்பதற்கு 2016 வர  
ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 153இல் 
ெதாிவிக்கப்பட் ள்ளைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அரசாங்கத்தால் அவ்வா  வழங்கப்ப கின்ற 
சமிக்ைஞ கடத்திகள்  மற் ம் படகு ஒன் க்காக 
வழங்கப்ப கின்ற சமிக்ைஞ கடத்திகளின் 
ெப மதி தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழிவின் 
ப  2016ஆம் ஆண் ல் அரசாங்கத்தால் 
சமிக்ைஞ கடத்திகள் வழங்கப்பட்ட மீன்பி ப் 
படகு உாிைமயாளர்களின் ெபயர்ப்பட் யல் 
ஒன்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 
Development: 

 

(a) Will he inform this House- 
 

 (i) whether it is admitted that it was mentioned 
in Proposal No. 153 of Budget, 2016 that 
action would be taken by the Government 
to fix transponders to fishing vessels with a 
view to abide by the international 
regulations;  

 (ii) separately, the total value of transponders 
thus provided by the Government and the 
value of transponders provided per vessel; 
and 

 (iii) whether a register of names of the owners 
of fishing vessels to whom transponders 
have been provided by the Government 
within the year 2016 as per the above 
Budget Proposals, will be submitted? 

(b) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) රජය විසින් 2016 වසෙර්දී සම්ෙපේෂණ උපකරණ 
(Transponders) ලබාදීමට ෙගන තිබූ ෙයෝජනාව 
අනුව එම උපකරණ 2,328ක් ලබාගැනීමට මිල 
ගණන් කැඳවන ලද අතර, එක් සම්ෙපේෂණ 
උපකරණයක් රුපියල් 208,242ක් බැගින් 
(සවිකිරීම් ගාසත්ුද ඇතුළත්ව) මෘදුකාංග ඇතුළු 
අෙනකුත් උපාංග සඳහා රුපියල් 79,965,066ක් ද 
සමඟ මුළු පිරිවැය රුපියල් 564,752,442කි. 

  එෙහත්, පසම්පාදනය සම්බන්ධෙයන් පැවැති 
අභියාචන මණ්ඩලෙය් නිෙයෝග පරිදි ෙටන්ඩරය 
අවලංගු කිරීම ෙහේතු ෙකොටෙගන 2016 වසෙර්දී 
ඉහත උපකරණ ලබා දීමට ෙනොහැකි විය. 

 (iii) මිලදී ගැනීම් සිදු ෙනොවූ බැවින්, අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, 2016 වර්ෂය සඳහා වූ අයවැය 
ෙයෝජනාෙව් අංක 153 යටෙත් තමයි ධීවර යාතාවලට සම්ෙපේෂණ 
උපකරණ - transponders - සවිකිරීම සඳහා කියලා මුදල් ෙවන් 
කෙළේ. ෙම් ඇතිෙවලා තිෙබන තත්ත්වය තුළ එෙසේ ෙවන් කළ 
මුදලින් කිසිම උපකරණයක් අරෙගන නැහැ. 2016 වර්ෂය සඳහා වූ 
අයවැය මඟින් ෙවන් කළ මුදලින් උපකරණ ෙනොගැනීම නිසා 
ඉතිරි වුණු මුදල ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය්ම තිෙබනවාද, එෙහම 
නැත්නම් එම මුදල ආපසු මහා භාණ්ඩාගාරයට යැව්වාද, එෙහම 
නැත්නම් ෙවනත් කටයුත්තකට පාවිච්චි කළාද කියලා ඔබතුමාට 
ෙම් ගරු සභාවට දන්වන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ඉතිරි මුදල ආපසු මහා භාණ්ඩාගාරයට යැව්වා. ෙම් අවුරුද්ෙද්දී 

අපි ෙටන්ඩර් කරලා, ඒ මුදල  නැවත වරක් ලබා ෙදන්න අවශ්ය 
වැඩ කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අය වැය ෙයෝජනාවක් ෙලස 2016 වර්ෂය තුළදී ෙවන් කළ 

මුදල් පතිපාදන ඔබතුමන්ලා වියදම් කෙළේ නැත්නම්, ආපසු ඒ මුදල 
මහා භාණ්ඩාගාරයට ගියාම එය 2017 වර්ෂෙය් අය වැය 
ෙයෝජනාවක් ෙලස ආපසු එන්න ඕනෑ. 2017 අය වැය 
ෙයෝජනාවක් ෙලස එෙහම ඒ මුදල ඇවිල්ලා නැත්නම් ආපසු ඒ 
මුදල අය වැය ෙයෝජනාවක් ෙලස එන්ෙන් නැහැ. ඒ මුදල 
ෙකොපමණද කියලා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද? 

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  

(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 

ඒ සම්ෙපේෂණ උපකරණ සවි කිරීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ 
මුදලද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මහා භාණ්ඩාගාරයට ආපසු යැවූ මුදල? 

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ඒ මුදල එෙහම පිටින්ම මහා භාණ්ඩාගාරයට යවලා තමයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කීයද? 

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 

මුළු මුදල රුපියල් 79,965,066යි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

අය වැය ෙයෝජනාව මඟින් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙම් කාර්යය 
සඳහා ෙවන් කළ මුදල ෙකොච්චරද? 

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
අෙප් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශයටද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ, නැහැ. එක් එක් ෙයෝජනාවක් කියාත්මක කිරීම සඳහා 

මුදල් අමාත්යවරයා විසින් ෙම් ගරු සභාෙව්දී අෙප් අනුමැතිය 
ගන්නවා, සම්ෙපේෂණ උපකරණ සපයන්න ෙමච්චර මුදලක් අය 
වැෙයන් ෙවන් කරනවාය කියලා. එතෙකොට ඒක අය වැය 
ඇස්තෙම්න්තුවලට තමයි ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙවන් වූ මුදල කීයද? 

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
රුපියල්  564,752,442යි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ මුදල තමයි ආපසු මහා භාණ්ඩාගාරයට ගිෙය්? 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  

1387 1388 
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(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ඒ මුදලින් මම හිතන්ෙන් ෙකොටසක් මහා භාණ්ඩාගාරයට 

ආපසු ගිහිල්ලා තිෙබනවා කියලායි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
2017 වර්ෂයට එවැනි ෙයෝජනාවක් නැත්නම් ධීවරයන්ට 

සම්ෙපේෂණ උපකරණ ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමාට 
අලුතින් පැවරිලා තිෙබන බලතල පකාරව ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා 
ෙම් කටයුත්ත කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ඒ කටයුත්ත කරන්න, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා.  

 
 
වී ෙගොවීන් සඳහා සහනාධාර කමයට ෙපොෙහොර ලබා 

දීම: මාතර දිසත්ික්කය 
ெநற்ெசய்ைகயாள க்கு மானிய ைறயில் உரம் 

வழங்குதல்: மாத்தைற மாவட்டம் 
PROVISION OF SUBSIDIZED FERTILIZER FOR PADDY 

FARMERS : MATARA DISTRICT 
 

     1292/’16 
12. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
       (மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
       (The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
 

(අ) (i) ඉකුත් රජය අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන ගිය, වී 
ෙගොවීන් සඳහා සහනාධාර කමයට ෙපොෙහොර ලබා 
දීෙම් වැඩසටහන, වත්මන් රජය ය ටෙත්ත් 
කියාත්මක වන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවලදී මාතර 
දිසත්ික්කෙය් වී ෙගොවීන් සඳහා රජෙය් සහනාධාර 
මත නිකුත් කර ඇති ෙපොෙහොර පමාණය, එක් එක් 
වර්ෂය අනුව සහ එක් එක් ෙපොෙහොර වර්ගය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් පමාණයන් ෙගොවිජන ෙසේවා 
බල පෙද්ශ අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 (iv) රජෙය් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ගැනීමට 
ෙගොවීන් විසින් සපුරාලිය යුතු නිර්ණායකයන් 
කවෙර්ද; 

 (v) 2014, 2015 සහ 2016 වර්ෂයන්හි, මාතර 
දිසත්ික්කෙය් රජෙය් ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා 
සුදුසුකම් ලැබූ වී ෙගොවීන් සංඛ්යාව එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தினால் இைடயறா  ேபணி 
வரப்பட்ட, மானிய அ ப்பைடயில் ெநற் 
ெசய்ைகயாளர்க க்கு உரம் வழங்குகின்ற 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தின் 
கீ்ழ் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் 
ஆண் களில் மாத்தைற மாவட்டத்தில் ெநற் 
ெசய்ைகயாளர்க க்கு அரசாங்கத்தினால் 
மானிய அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட் ள்ள 
உரத்தின் அள  ஒவ்ேவார் ஆண் ற்ேகற்ப 
மற் ம் ஒவ்ேவார் உர வைகக்கு ஏற்ப 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அள கள் 
கமநல ேசைவப் பிாி க க்கு ஏற்ப ெவவ் 
ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அரசாங்கத்தின் உரமானியத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு விவசாயிகள் ர்த்திெசய்ய 
ேவண் ய ேதைவப்பா கள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (v) 2014, 2015 மற் ம் 2016ஆம் ஆண் களில் 
மாத்தைற மாவட்டத்தில் அரச உரமானி 
யத்திற்காக தைகைம ெபற்ற ெநற்ெசய்ைக 
யாளர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ேவார் 
ஆண் ற்ேகற்ப ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Minister of Agriculture: 
 

(a) Will he inform this House- 
 (i) whether the programme of providing 

subsidised fertilizer for paddy farmers, 
which the previous government 
implemented continuously, is progressing 
under the present Government; 

 (ii) if so, the quantity of subsidised fertiliser 
issued to the paddy farmers of the Matara 
District in the years of 2013, 2014 and 2015 
in relation to each year and each type of 
fertiliser separately; 

 (iii) the quantity of fertilizer mentioned in (ii) 
above in relation to agrarian service areas 
separately; 

 (iv) the criteria to be met by the farmers in order 
to be entitled to receive subsidized fertilizer 
from the Government; and 

 (v) the number of paddy farmers in the Matara 
District who became eligible to receive 
subsidized fertilizer from the Government 
in the year of 2013, 2014 and 2015 
separately? 

(b) If not, why?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.  
 

(අ)  (i)   2016 අයවැය ෙයෝජනා අනුව නව රජෙය් 
ෙපොෙහොර සහනාධාර වැඩසටහනට අනුව 
ෙපොෙහොර මිලදී ගැනීම සඳහා ෙගොවීන්ට මුදල් 
ලබා දීම කියාත්මක කර තිෙබ්. 

 (ii)  

  (iii)   2013, 2014, 2015 වර්ෂවලට අදාළව වගු තුනක් 
තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒවා සභාගත කරනවා නම් ෙහොඳයි, ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒවා සභාගත කරන්න, ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා.  

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

 (iii)   ගරු කථානායකතුමනි, මා එම වගු සභාගත* 
කරනවා.  

 (iv)  -  ශී ලංකාෙව් පුරවැසියකු වීම. 

  -  උපරිම සීමාව කුඹුරු ෙහක්ෙටයාර 2 දක්වා 
වගා කිරීම. 

  -  ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
ලබාෙදනු ලබන ෙපොෙහොර සහනාධාර ඉල්ලුම් 
පතය නිසි පරිදි පුරවා නැවත ෙගොවිජන 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ලබාදීම. 

  -  සත්ය වගාකරු බවට තහවුරු කිරීම. (ෙගොවි 
සංවිධාන නිර්ෙද්ශය හා ක්ෙෂේත නිලධාරි 
නිර්ෙද්ශය මගින්) 

  - ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
එකඟතාව මත කන්න රැසව්ීම්වලදී ගන්නා 
තීරණ පදනම් කරගනිමින් කුඹුරු ඉඩම්වල වී 
ෙහෝ අල, ලූනු, මිරිස,් බඩ ඉරිඟු යන අෙනකුත් 
ෙබෝග වගා කරන ෙගොවිෙයකු වීම. 
(අයිතිකරු/ බදු ෙගොවියා/ අඳ ෙගොවියා/ තට්ටු 
මාරු වගාකරු/ ෙපල්ල මාරු වගාකරු ෙහෝ 
කුමන ෙහෝ වගාකරුෙවකු මීට අයත්ය.) 

  -  ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව, ලංකා බැංකුව, 
මහජන බැංකුව ෙහෝ ගාමීය සංවර්ධන 
බැංකුෙවහි සකිය ගිණුම් හිමිෙයකු වීම. 

  -  ජාතික හැඳුනුම්පත ෙහෝ හැඳුනුම්පෙත් අංකය 
සහිත පිළිගත් අනන්යතාවක් තිබීම.  

 (v) 

 

 

 

 

 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

 *සභාෙම්සය මත තබන ලද වගු: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட அட்டவைண: 
   graphs tabled: 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පළමුෙවන්ම ගරු වසන්ත 

අලුවිහාෙර් රාජ්ය ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, එතුමා උත්තර 
දුන්ෙන් ගරු සභානායකතුමා විසින් වසර ගණනාවක් අවශ්ය යැයි 
කියලා කියන පන්නෙය් -ගණෙය්- පශ්නයකට. ඒ නිසා ඔබතුමා 
කැබිනට් ඇමතිවරයා ෙනොවුණත් සභාෙව්ත්, අෙප්ත් ෙගෞරවය 
පකාශ කරනවා, ෙම් සභාවට පැමිණිලා ෙම් අවශ්ය උත්තරය ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයන්.  

 

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි. දැන් ඔබතුමාෙග්ම සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් ඉතාම පැහැදිලියි, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිකුත් කිරීම කමිකව අඩු ෙවමින් 
පවතිනවා; මන්දනයක් තිෙබන්ෙන් කියලා. මාතර දිස්තික්කය 
ගත්තත් එෙහමයි. සාමාන්යෙයන් අපි දන්නා ෙතොරතුරු හැටියට 
ෙම්ක තමයි රෙට්ම තත්ත්වය. දැන් 2015 / 2016 කන්නෙය් මාතර 

දිස්තික්කෙය් වී  වගා කරපු බිම් පමාණය ෙහක්ෙටයාර් 15,000කට 
විතර අඩු ෙවලා තිෙබනවා, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි. ඒ අඩු වීමට 
ජලය එක ෙහේතුවක් ෙවන්න ඇති. නමුත්, ඔබතුමා පිළිගන්නවාද, 
ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය මුදල් කර ලබා දීම ෙගොවියා වී 
වගාෙවන් ඉවත් ෙවන්න එක්තරා ෙහේතුවක් විධියට බලපාලා 
තිෙබනවා කියලා? 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන විධියට ෙපොෙහොර 

සහනාධාරය අඩුවක් කර නැහැ.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් අඩුවක් ගැන ෙනොෙවයි මම 

කියන්ෙන්. ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා දැන් ෙගොවීන්ට මුදලුයි 
ෙදන්ෙන්. ඒ පළමුවැනි කාරණය.  

ෙදවැනි කාරණය, ගිය මහ කන්නෙය් වගා කළ භූමි පමාණය 
අනුව තමයි ෙම් කන්නෙය් සල්ලි ෙදන්ෙන්. එතෙකොට මහ 
කන්නෙය් ජල හිඟයක් නිසා වගා ෙනොකර තිබුණා නම්, ඒ 
ෙවනුෙවන් ඊළඟ කන්නෙය් මුදල් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
නියඟයකට පස්ෙසේ ඉතා බරපතළ අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් 
නිර්මාණය ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් 
ලැෙබන නිසා සමහර ෙව්ලාවට ෙගදර තිෙබන ෙවනත් අත්යවශ්ය, 
පමුඛ කාරණාවක් ෙවනුෙවන් ඒ මුදල් වැය කරන්න ෙගොවියා 
ෙපළෙඹනවා. ඒක ස්වාභාවිකයි; වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න. 

දැන් අතුරු පශ්න ෙදකක් ඇහුවා.  
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමා මට වාර්තාවක් 

ඉදිරිපත් කෙළොත්, ඒ සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කරලා ඒ අයට 
සහනයක් සලසා ෙදන්න මට පුළුවන්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
කාරුණික රාජ්ය ඇමතිතුමා අපහසුතාවට පත් කරන්න  මා 

බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්ක 
මාතර දිස්තික්කයට පමණක් අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ගරු 
රාජ්ය ඇමතිතුමා. ෙම්ක ජාතික මට්ටෙමන් ආණ්ඩුව, කැබිනට් 
මණ්ඩලය ඉතාම සංෙව්දීව බැලිය යුතු කාරණාවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් පවා, මීට ෙපර 
කන්නයට සාෙප්ක්ෂව ෙම් කන්නෙය් වී වගා කළ බිම් පමාණය 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක බරපතළ පශ්නයක්. ඒක නියඟය මත 
පමණක් රැ ෙඳන කාරණාවක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා මාතර 
දිස්තික්කෙය් වගා හානි වුණු ෙගොවීන් ෙහොයලා ඒ අයට වන්දියක් 
ෙදනවා කියන එක පැලැස්තරයක් පමණයි, ගරු රාජ්ය 
ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා අමාත්යාංශය විධියටත්, කැබිනට් මණ්ඩලය 
විධියටත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් විධිමත් පියවරක් ගත යුතුයි කියලායි 
මා ෙයෝජනා කරන්ෙන්. 

1393 1394 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු 

කරන්න. 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි ෙන්, ගරු මන්තීතුමා? [බාධා කිරීමක්] ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි. 

ෙදවන වටය. 
 
 

තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් මාර්ග ඉදි කිරීම :  වැය 
කළ  මුදල   

தி ேகாணமைல மாவட்ட திகள் நிர்மாணம் : 
ெசலவிட்ட பணம்  

CONSTRUCTION OF ROADS  IN  TRINCOMALEE  DISTRICT:  
MONEY SPENT 

1237/’16 

 
4. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ආර්.එම්. පද්ම 

උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம 

உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 
 (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 

R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය 

- (1): 

(අ)   (i)   තිකුණාමලය දිසත්ික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට 
පැවැති  මුළු මාර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ්යාව සහ කි.මි. 
පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වර්ෂ 1983 සිට යුද්ධය නිම වනතුරු එම 
දිසත්ික්කය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා, පැවති 
රජයන් විසින් වියදම් කරන ලද මුදල එක් එක් 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු ෙමම දිසත්ික්කය තුළ 
මාර්ග ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය තුළ 
ෙවන් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?      

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள் 1983ஆம் 
ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த திகளின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  எவ்வள ; 

 (iii) 1983ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வ 
ைட ம்வைர இம்மாவட்டத்தில் திகைள 
நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங் 
களினால் ெசல  ெசய்யப்பட்ட நிதித்ெதாைக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக ஒவ்ேவார் 

ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித்ெதாைக ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகையச் 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a)     Will he inform this House- 
 (i) the total number of roads in the 

Trincomalee District as at 1983; 

 (ii) the number of tarred roads and the extent of 
those roads in kilometres; 

 (iii) the amount of money spent by the previous 
Governments to construct the roads in that 
District during the period from 1983 to the 
end of war, in respect of each year 
separately; 

 (iv) the amount of money spent in each year 
separately to construct the roads in this 
District in the aftermath of the war; and 

 (v) whether a comprehensive report is 
submitted in this regard? 

(b) If not, why? 
 

ගරු 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, උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 

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

 

(අ)  (i)   මහාමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැවැති කාලයට අදාළ 
වර්ෂයක් වන 1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

  1986න් පසු (එනම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ස්ථාපනය 
කිරීෙමන් පසු) 

1395 1396 



2017 අෙපේල් 06 

  A ෙශේණිෙය් මාර්ග  -    කි.මී. 142.33 

  B ෙශේණිෙය් මාර්ග   -   කි.මී. 187.15 

  C ෙශේණිෙය් මාර්ග   -   කි.මී. 13.50 (පවරා ගන්නා ලද) 

  (ii)   1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

         1986 දත්තයන්ට අනුව කි.මී. 43.59ක් තාර දමා ඇත. 

 (iii)   1983 සිට 2005 දක්වා කාලයට අදාළ දත්තයන් ෙනොමැත. 

 
 

 

 

 (iv)  

 
 

 

 

 

 

 (v)   ඔව්. (අදාළ ෙතොරතුරු සහිත සම්පූර්ණ වාර්තාවක් 
ඇමුණුෙමහි * දැක්ෙව්.)  

 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් මාර්ග ඉදි කිරීම :  වැය කළ  

මුදල   
த்தளம் மாவட்ட திகள் நிர்மாணம் :ெசலவிட்ட 

பணம் 
CONSTRUCTION OF ROADS  IN  PUTTALAM  DISTRICT:  

MONEY SPENT 
1238/’16 

 

8.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ආර්.එම්. පද්ම 
උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 

      (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு  ஆர். எம். 
பத்ம உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 

     (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය 

- (1): 

(අ)   (i)   පුත්තලම දිසත්ික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට 
පැවැති  මුළු මාර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ්යාව සහ කි.මි. 
පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වර්ෂ 1983 සිට යුද්ධය නිම වනතුරු එම 
දිසත්ික්කය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා පැවති 
රජයන් විසින් වියදම් කරන ලද මුදල, එක් එක් 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු ෙමම දිසත්ික්කය තුළ 
මාර්ග ඉදිකිරීම ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය තුළ 
ෙවන් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      
 

 (ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  
 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தி ள் 1983ஆம் ஆண்ட 
ளவில் இ ந்த ெமாத்த திகளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  எவ்வள ; 

 (iii) 1983ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வ 
ைட ம்வைர இம்மாவட்டத்தில் திகைள 
நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங் 
களினால் ெசல  ெசய்யப்பட்ட நிதித்ெதாைக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக ஒவ்ேவார் 

ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித்ெதாைக ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகைய 
இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

 

(a) Will he inform this House- 
 

 (i) the total number of roads in the Puttalam 
District as at 1983; 

 (ii) the number of tarred roads and the extent of 
those roads in kilometres; 

 (iii) the amount of money spent by the previous 
Governments to construct the roads in that 
district during the period from 1983 to the 
end of war in respect of each year 
separately; 
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

වර්ෂය වියදම (දළ වශෙයන්) 

2006 රු. මිලියන 120 

2007 රු. මිලියන 113 

2008 රු. මිලියන  70 

වර්ෂය වියදම (දළ වශෙයන්) 

2009 රු. මිලියන         34 

2010 රු. මිලියන         49 

2011 රු. මිලියන       114 

2012 රු. මිලියන         71 

2013 රු. මිලියන         76 

2014 රු. මිලියන         67 

2015 රු. මිලියන         86 

2016 රු. මිලියන         66 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) the amount of money spent in each year 
separately to construct the roads in this 
District in the aftermath of the war; and 

 (v) whether a comprehensive report is 
submitted in this regard? 

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 
 
 

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

 

(අ)  (i)   මහාමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැවැති කාලයට අදාළ 
වර්ෂයක් වන 1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

           1986න් පසු (එනම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ස්ථාපනය 
කිරීෙමන් පසු) 

            පැවැති මුළු මාර්ග සංඛ්යාව 24කි. 

  (ii)   1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

          1986 දත්තයන්ට අනුව තාර දමා තිබූ, 

         - මාර්ග සංඛ්යාව 24කි.  

        - කිෙලෝමීටර් ගණන - කි.මී. 479.6කි. 

 (iii)   දත්තයන් ෙනොමැත. 

 (iv)  

 
 

 

 

 

 

 (v)  ඔව්.  

  (අදාළ ෙතොරතුරු සහිත සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඇමුණුෙමහි* 
දැක්ෙව්.) 

 (ආ)   අදාළ ෙනොෙව්. 

මන්නාරම  දිසත්ික්කෙය් මාර්ග ඉදි කිරීම :  වැය 
කළ  මුදල  

மன்னார் மாவட்ட திகள் நிர்மாணம் :ெசலவிட்ட 
பணம்  

CONSTRUCTION OF ROADS  IN  MANNAR  DISTRICT: MONEY 
SPENT 

     1239/'16 
 

11. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ආර්.එම්. පද්ම 
 උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 

   (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு  ஆர். எம். 
 பத்ம உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 

   (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
 R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය 

- (1): 

(අ) (i) මන්නාරම දිසත්ික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට 
පැවැති  මුළු මාර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ්යාව සහ කි.මි. 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 1983 සිට යුද්ධය නිම වනතුරු එම 
දිසත්ික්කය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා පැවති 
රජයන් විසින් වියදම් කරන ලද මුදල එක් එක් 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු ෙමම දිසත්ික්කය තුළ 
මාර්ග ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය තුළ 
ෙවන් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?      

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  

(அ) (i) மன்னார் மாவட்டத்தி ள் 1983ஆம் ஆண்ட 
ளவில் இ ந்த ெமாத்த திகளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  எவ்வள ; 

 (iii) 1983ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வ 
ைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில் திகைள 
நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங் 
களினால் ெசல  ெசய்யப்பட்ட நிதித்ெதாைக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக ஒவ்ேவார் 

ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகையச் 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 

වර්ෂය වියදම (දළ වශෙයන්) 

2009 රු. මිලියන         262 

2010 රු. මිලියන         441 

2011 රු. මිලියන         88 

2012 රු. මිලියන   21,730 

2013 රු. මිලියන     5,466 

2014 රු. මිලියන     1,750 

2015 රු. මිලියන        217 

2016 රු. මිලියන        643 
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asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

 

(a) Will he inform this House- 
 

 (i) the total number of roads in the Mannar 
District as at year 1983; 

 (ii) the number of tarred roads and the  extent of 
those roads in kilometres; 

 (iii) the amount of money spent by the previous 
Governments to construct the roads in that 
District during the period from 1983 to the 
end of war in respect of each year 
separately; 

 (iv) the amount of money spent in each year to 
construct the roads in this District in the 
aftermath of the war; and 

 (v) whether a comprehensive report is 
submitted in this regard? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 
 

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

 
(අ)  (i)   මහාමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැවැති කාලයට අදාළ 

වර්ෂයක් වන 1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

  1986න් පසු (එනම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ස්ථාපනය 
කිරීෙමන් පසු) 

  A ෙශේණිෙය් මාර්ග - කි.මී. 112.04 

  B ෙශේණිෙය් මාර්ග - කි.මී. 49.18 

  AB ෙශේණිෙය් මාර්ග - නැත. 

  C ෙශේණිෙය් මාර්ග - නැත. 

   එකතුව - 161.22 

 (ii)    1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

  1986 දත්තයන්ට අනුව කි.මී. 110ක් තාර දමා ඇත. 

 (iii)  1983 සිට 2005 දක්වා කාලයට අදාළ දත්තයන් ෙනොමැත. 

 
 

 

 

 (iv)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (v)  ඔව්.  

  (අදාළ ෙතොරතුරු සහිත සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඇමුණුෙමහි* 
දැක්ෙව්.) 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
I 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 
 

"That  notwithstanding the provisions of Standing Order No.7 of the 
Parliament and the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016, 
the hours of sitting of Parliament on this day shall be 10.30 a.m. to 
3.00 p.m. At 11.30 a.m., Standing Order No. 7(5) of the Parliament 
shall operate. At 3.00 p.m., Mr. Speaker shall adjourn the 
Parliament without question put."  

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

 
II 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 
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වර්ෂය වියදම (දළ වශෙයන්) 

2006 රු. මිලියන 13 

2007 රු. මිලියින 11 

2008 රු. මිලියන 70 

වර්ෂය වියදම (දළ වශෙයන්) 

2009 රු. මිලියන         8 

2010 රු. මිලියන     129 

2011 රු. මිලියන  2,099 

2012 රු. මිලියන      17 

2013 රු. මිලියන      42 

2014 රු. මිලියන      10 

2015 රු. මිලියන      11 

2016 රු. මිලියන      43 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament, and the motions agreed to by Parliament on 08.03.2016, 
the Parliament shall sit on May 03rd Wednesday, 04th Thursday and 
05th Friday, 2017". 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

III 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

 
“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament and the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016, 
the hours of sittings of Parliament on Wednesday 03rd May, 2017 
shall be 1.00 p.m. to 7.30 p.m. At 6.30 p.m., Standing Order No. 7
(5) of the Parliament shall operate. At 7.30 p.m., Mr. Speaker shall 
adjourn the Parliament without question put." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

       Question put, and agreed to. 

 
IV 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 
 
“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament and the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016, 
the hours of sittings of Parliament on Thursday 04th and Friday 05th 
May, 2017 shall be 10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 7.30 
p.m.. At 6.30 p.m., Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall 
operate. At 7.30 p.m., Mr. Speaker shall adjourn the Parliament 
without question put." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

       Question put, and agreed to. 
 
 

V 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 
 
"That this Parliament at its rising Friday 07th, April 2017 do adjourn 

until 1.00 p.m. on Wednesday 03rd May, 2017." 

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

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ශී ලංකා ෙගොඩනැගිලි ෙසේවා ඉංජිෙන්රු සහ 
තාක්ෂණ ආයතනය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
இலங்ைக கட் ட ேசைவகள் ெபாறியியல் மற் ம் 
ெதாழில் ட்பவியல் நி வகம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
INSTITUTION OF BUILDING SERVICES ENGINEERING                       

& TECHNOLOGY OF SRI LANKA (INCORPORATION) BILL 
 

ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

“ශී ලංකා ෙගොඩනැගිලි ෙසේවා ඉංජිෙන්රු සහ තාක්ෂණ ආයතනය 
සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය 
යුතු ය.” 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 
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 නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப் 

படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   டைமப்  
மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப் 
ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Housing and Construction for report. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல ன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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[ගරු  ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල   මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊට ෙපරාතුව ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ 

අවධානයට මා ෙමම කරුණ ෙග්න්න කැමැතියි. ජිනීවාහි ෙයෝජනා 
සම්මතය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අපි ෙයෝජනාවක් ඉල්ලා අද 
දිනට මාසයක් ගත වුණා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා  එම 
කරුණ ඇතුළත් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව විවාද කිරීම සඳහා අපට 
අද දවසම ලබා දුන්නා. නමුත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්                 
මන්තී කණ්ඩායමට විනාඩි 31යි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් 
පිළිබඳව ඔබතුමා හමුවීමට ඇවිල්ලා සඳහන් කළා. ෙම් විනාඩි 31- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට අපට විනාඩි 34ක ඉතිරියකුත් 

තිෙබනවා. එම නිසා අපට සාකච්ඡා කරලා- 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පශන්ය ඒක ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. ඔබතුමා 
දරන උත්සාහය පිළිබඳව මෙග් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 
කරුණාකරලා ඔබතුමා අපට සවන් ෙදන්න. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 52ක් ඉන්නවා. රට මුහුණ ෙදන 
භයානකම අන්තරාවක් පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය පමණයි. එත ෙකොට විනාඩි 210කින් ඒකට පක්ෂව 
කථා කරන්න අපට විනාඩි 31ක් විතරක් දීලා ඔබතුමා අෙනක් 
විනාඩි 180ම රටට වන හානිය ගැන "ෙහොඳයි" කියන්න 
සූදානම් කරන එක පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය ෙනොෙවයි. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපි මන්තීවරු 52ක් ඉන්නවා. ස්ථාවර 
නිෙයෝග අනුව, the Hon. Member who moves the 
Adjournment Motion and the Hon. Member who seconds 
it should get priority. It has happened before. The JVP 
had been given one hour when they moved an 
Adjournment Motion; the TNA had been given one hour 
when they moved an Adjournment Motion. So, why are 
we being deprived?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will be able to work out something - 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I demand one hour to move the Adjournment Motion 

and another hour for our Hon. Members to speak on that.  

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

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Today, at least 50 per cent of the entire time must be 

given to us. This is a very serious issue in relation to the 
country. -[Interruption.]     

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට 

කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. මම ෙම් පශ්නය විසඳන්නයි 
හදන්ෙන්. ෙපොඩ්ඩක් අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
His Excellency the President has very categorically 

made statements, but the Government is just  - 
[Interruption.] If we are being deprived of this right we 
cannot present a case on behalf of the people of this 
country - [Interruption.]     

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මටත් අදහසක් ඉදිරිපත් 

කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමාට ඕනෑ තරම් ෙවලාව ෙදන්නම්. දැන් අරෙගන 

තිෙබනවා ෙන්- 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අද ඕනෑ තරම් ෙවලාව ගන්න බැහැ. අද විෙශේෂ කාරණයක් 

ෙයදිලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අද විෙශේෂ දිනයක්. 
ඔබතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ඊෙය් පැවැති පක්ෂනායක රැස්වීෙම්දී 
ෙමතුමන්ලා සියලු ෙදනාම ඉන්නා තැන තීරණයක් ගත්තා. 
මහානායක අගමහා පණ්ඩිත අති පූජ්ය දවුල්ෙදණ ශී ඥානිස්සර 
මහා නාහිමිපාණන් වහන්ෙසේට කරන ෙගෞරවයක් හැටියට අද 
රාජ්ය අනුගහය යටෙත් උන්වහන්ෙසේෙග් ආදාහන කටයුතු සිදු 
වනවා. අපි සියලු ෙදනාම උන්වහන්ෙසේට ෙගෞරවයක් හැටියට  පස් 
වරු 3.00ට ෙමම ගරු සභාව අවසන් කරලා නිදහස් චතුරශෙය් 
පැවැත්ෙවන ආදාහන පූෙජෝත්සවයට සහභාගි ෙවන්න තීරණය 
කළා. ඒ නිසා මම හිතනවා ෙම් සභාෙව් කවුරුවත් ඒකට විරුද්ධ 
ෙවන එකක් නැහැ කියලා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 දැන් විනාඩි 30ක ඉතිරියක් තිෙබන නිසා  කථා කරලා අපට 

ෙම් ගැන සාධාරණ එකඟත්වයකට එන්න බැරිද? [බාධා කිරීම්] 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායකතුමාෙග් පකාශය හරහා රටට වැරදි මතයක් 
සන්නිෙව්දනය ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකක්ද ඒ වැරදි මතය? [බාධා 
කිරීමක්] ඉන්න, කියනතුරු. [බාධා කිරීමක්] ෙමොෙහොතක් ඉන්න. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ෙම් සභාෙව් කටයුතු 
පවත්වාෙගන යාමට සහෙයෝගය දීමක් වශෙයන් ෙම් කියන්ෙන්. 
ඔබතුමා සමඟ රණ්ඩුවකට ඈෙඳනවා ෙනොෙවයි.  

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

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙග් පකාශය හරහා  " 

අමරපුර  නිකාෙය් මහනායක  අගමහා පණ්ඩිත අති පූජ්ය 
දවුල්ෙදණ ශී ඥානිස්සර මහනායක හිමියන්ෙග් ආදාහන 
උත්සවයට සහභාගි වීමට අවශ්ය බැවින් කාලය අඩු වුණා. ඒකට 
අපි ඔක්ෙකෝම එකඟයි. ඒ නිසා තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් කාලය අඩු 
වුෙණ්. ෙවන කරන්න ෙදයක් නැහැ." කියන මතය තමයි 
ෙපන්නුම් කෙළේ.  ගරු කථානායකතුමනි,  අපව නිෙයෝජනය කළ 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ඉතා 
පැහැදිලිව එකඟ වුණා,  අගමහා පණ්ඩිත අති පූජ්ය දවුල්ෙදණ ශී 
ඥානිස්සර මහනායක හිමියන්ෙග් ආදාහන උත්සවයට සහභාගිවීම 
ෙවනුෙවන් ෙම් කාලය අඩු කිරීම සඳහා.  ඒ නිසා අද සවස 3.00ට 
සභාෙව් වැඩකටයුතු අවසන් කරන්න එකඟ වුණා; දිවා විෙව්කය 
නැතිව විවාදය පවත්වන්න එකඟ වුණා; ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය පවා ඉදිරිපත් ෙනොකර 
ඉන්න එකඟ වුණා. ඒ ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දැන් ෙමතැන 
තිෙබන පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මතු කරපු කාරණය ෙමයයි.  ෙම් 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව move කරන්ෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය. 
මීට ෙපර අවස්ථාවල විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා වන ගරු 
සම්පන්දන් මැතිතුමා, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු අනුර 
දිසානායක මැතිතුමා කල් තැබීෙම් ෙයෝජනා move කරද්දී, ඒ 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන පාර්ශ්වයට, පුද්ගලයාට වැඩි කාලයක් 
ලැබුණා.  

දැන් ෙමතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි ඔක්ෙකොම 
එකඟ වුණා කාලය අඩු කරන්න, මහා නායක හිමියන්ෙග් අදාහන 
පූෙජෝත්සවයට සහභාගි වීම සඳහා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්; විය යුතුම 
ෙදයක්. ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය විනාඩි 210ට සීමා වුණා. 
ඒ විනාඩි 210ක කාලෙයන් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගෙනන ඒකබද්ධ විපක්ෂයට දීලා තිෙබන්ෙන් විනාඩි 32යි. ඒ 
කියන්ෙන් හෙතන් එකයි. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක ලජ්ජාවට 
කාරණාවක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඉතිරි විනාඩි 30 ගැන ඔබතුමන්ලා කථා 

කරලා විසඳුමක් ලබා ගන්න. එෙහම නැති වුෙණොත් තවදුරටත් 
ෙව්ලාව නාස්ති ෙවනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, හැම දාම අෙප් අගමැතිතුමාත් 

කියන්ෙන්, ෙම් පශ්න ඔක්ෙකොම ඉවරයි, ෙමතුමන්ලා ශී ලංකා 

නිදහස් පක්ෂෙය් නායකතුමාට කථා කරලා  විසඳා ගත්තා නම් 
කියලා. [බාධා කිරීම්]  ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට කථා 
කළා නම් ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ඕනෑ 
නම් එතුමා හම්බ ෙවන්න ෙව්ලාවක් අරෙගන ෙදන්නම්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් විනාඩි 30 සාධාරණව ෙබදා ගන්න. ඒකයි මම කියන්ෙන්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඔබතුමන්ලාට ජනාධිපතිතුමා හම්බ ෙවන්න ෙව්ලාවක් 

අරෙගන ෙදන්නම්. ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂ නායකතුමා හම්බෙවලා 
ෙම් පශ්න අවසන් කර ගන්න. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ජනාධිපතිතුමා කථානායක කරන්න කියලාද කියන්ෙන්? 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, අපි ෙම් පශ්නය ඉවරයක් කර ගනිමු. ගරු 

සභානායකතුමා, ෙම් ඉතිරි විනාඩි 30 ෙබදලා දීලා ෙම් පශ්නය 
ඉවරයක් කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඇහුෙව්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හම්බ ෙවන්න 

එතුමන්ලාට ෙව්ලාවක් අරෙගන ෙදන්නද කියලා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක එතුමන්ලා කර ගනියි. Hon. Leader of the House, 

why do you not give some extra time to them, from the 
Government side? Then, it will be easier.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතිරි විනාඩි 30 අපට ලබාදීම 

ඔබතුමාෙග් කාරුණිකභාවය මත සිදු වන ෙදයක් මිස, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු ෙගන යෑමට අදාළ  තීන්දුවක් 
ෙනොෙවයිෙන්. ඒක ''ඉඳුල් කෑම'' වාෙග් ෙදයක් ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන අපි ඉදිරියට සාකච්ඡා කරමු.  

හරි. ඒ විනාඩි 30 ඔබතුමන්ලාට හම්බ ෙවනවා. අෙනක් පශ්න 
අපි ඊළඟ පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කරමු.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි විනාඩි පහක් අරෙගන දැන් 

සාකච්ඡා කරමු. 

1407 1408 



2017 අෙපේල් 06 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතෙකොට තවත් ෙව්ලාව ගත ෙවනවා ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් පශ්නය විසඳන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට ෙපරත් ෙම් පිළිබඳව කරුණු 

ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා අපවත් 
උපුටා දක්වපු අවස්ථා මා දැක්කා. ඒ  නිසා ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙම් සිදු ෙවමින් තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව අෙප් පැත්ෙතන් යම් 
පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හැබැයි, ඒක අද නියමිත කාල සීමාවට යටත්ව කළ යුතුයි, ගරු 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙමතැන වාඩි ෙවලා ඉන්න ෙකොට 

එතුමන්ලා අපටත් එක එක ෙචෝදනා ව්යංගෙයන් ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථා මා දැක්කා. ෙම් පශ්නය දඩමීමා කරෙගන දිගින් දිගටම 
අපටත් විවිධ ෙචෝදනා එල්ල වන තත්ත්වයක් ෙමතුමන්ලා 
නිර්මාණය කරමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් පැත්ෙතන් අදාළ 
පැහැදිලි කිරීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළ යුතුයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඕනෑම පාර්ලිෙම්න්තුවක්, "ආණ්ඩු 
පක්ෂය" සහ "විපක්ෂය" වශෙයන් සමන්විත ෙවනවා. ආණ්ඩු 
පක්ෂය සහ විපක්ෂය ෙතෝරා පත් කරනු ලබන්ෙන් ඡන්දෙයන් ඒ 
ඒ පක්ෂවල මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණාට පසුවයි. 
ෙම් වන විට පධාන පක්ෂ හයක් අෙප් වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කිසිෙසේත්ම 
ඊට පරිබාහිර පක්ෂ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ පිළිෙගන නැහැ. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණත්, ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානයත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත්, ඊපීඩීපී 
සංවිධානයත්,   ෙවනම තරග ෙකොට එක් මන්තී ධුරයක් 
හිමිකරෙගන තිෙබන නිසා ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසයත්  එම 
පක්ෂ හයට අයිති ෙවනවා.  ෙම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ හය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසුන් ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු 
කථානායකතුමනි, එක ෙවලාවකදී කිව්වා ෙම්  ෙගොඩනැඟිලා 
තිෙබන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක්  කියලා. ජාතික ආණ්ඩුවක් කියන 
ෙයෝජනාව මත තමයි අමාත්යවරු සංඛ්යාව,-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා දීර්ඝ වශෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා ෙන්.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ෙම් කාරණා කියන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙමතුමන්ලා ඇති ෙවනතුරු ෙම් කාරණය කියලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අෙප් පැත්ෙතනුත් ෙම් ෙද්වල් කියන්න අවස්ථාව තිෙයන්න 
ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය අනුව අමාත්යවරු සංඛ්යාව 30කටත්, නිෙයෝජ්ය සහ 
රාජ්ය අමාත්යවරු සංඛ්යාව 45කටත් සීමා වී තිෙබනවා. ෙම්ක 
තමයි දැන් තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුව. හැබැයි, ගරු 
කථානායකතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
යටෙත් අවස්ථාවක් තිබුණා, ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙගොඩනැ ෙඟනවා 
නම්, අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව වැඩි කර ගත හැකියි කියලා.  

පළමු විටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අගාමාත්යවරයා විසින් ෙගන 
එන ලද ෙයෝජනාව තමයි, "දැන් ෙගොඩනැඟී තිෙබන්ෙන් ජාතික 
ආණ්ඩුවක්, ඒ නිසා අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව; ඇමතිවරු සංඛ්යාව 30 
සිට 45 දක්වාද, නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු සහ රාජ්ය අමාත්යවරු 
සංඛ්යාව 40 සිට 48 දක්වාද වැඩි කර ගත යුතුයි" කියන එක.  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එම ෙයෝජනාව ෙගන ආ අවස්ථාෙව්දී මවිසින් 
දිගින් දිගටම ෙපන්වා ෙදනු ලැබුවා, ෙම් ආණ්ඩුව එවැනි ජාතික 
ආණ්ඩුවක් ෙලස පිළිගැනීමට ෙනොහැකි බව. නමුත් ගරු 
කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් දිගින් දිගටම ෙපන්වා ෙදනු 
ලැබුවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයත් - පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමු වැඩිපුර ආසන සංඛ්යාව ගත් 
පක්ෂයත්, ෙදවැනි වැඩිපුර ආසන සංඛ්යාව ගත් පක්ෂයත් - 
ඒකාබද්ධ ෙවලා ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ නඟා තිෙබන බව. ඒ නිසා 
තමයි ෙම්ක ජාතික ආණ්ඩුවක් බවට පත් වන්ෙන්. එෙහම 
නැත්නම් අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව 30 සිට 45 දක්වා වැඩි කර  ගැනීම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනියි. අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව 30 සිට 
45 දක්වා වැඩි කර ගන්නට ලැබුෙණ් පළමුවැනි පක්ෂය සහ 
ෙදවැනි පක්ෂය එකතු වී ආණ්ඩුවක් ෙගොඩනැඟුවා යයි 
ඔබතුමන්ලා කියන තර්කය මත පදනම් ෙවලායි.  

එදා අගාමාත්යවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන ෙවලාෙව්  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිසිෙවක් නැඟිටලා කිව්ෙව් 
නැහැ, "අපි ඒකට හවුල් නැහැ, අපි ඒෙක් ෙකොටස්කරුවන් 
ෙනොෙවයි" කියලා.  ඒ නිසා අද ෙම් ආණ්ඩුව සමන්විත වන්ෙන් 
ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙලසයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සංධානයත් ඊට අමතරව මුස්ලිම් ෙකොංගසයත් 
ඒකාබද්ධ වුණු ආණ්ඩුවක්  තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂ තුන වන ෙදමළ ජාතික 
සංධානයත්, ජනතා විමුක්ති  ෙපරමුණත්, ඊපීඩීපී සංවිධානයත් 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් තිෙබනවා.  එක් එක් මන්තීවරයා 
වාඩිෙවන පැත්ත අනුව ඔහු පක්ෂ නායකයා ෙලස ෙහෝ පක්ෂ 
ෙලස පිළිගැනීමට ඉඩ දිය යුතු නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, 
එෙහම වුෙණොත් කවදා ෙහෝ ආණ්ඩුවට පුළුවන්කම තිෙබනවා යම් 
කණ්ඩායමක් ෙම් පැත්ෙතන් වාඩි කරවලා විපක්ෂ නායක ධුරයත් 
අත්පත් කර ගැනීමට. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ දිගුකාලීනව 
පවත්වා ෙගන යන සම්පදාය ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි. පක්ෂ තුනක් 
තිෙබනවා, ඒ පක්ෂ තුන ෙම් පැත්ෙත් වාඩි වුණා. එෙහම වාඩි 
වුණාට පස්ෙසේ, ෙදමළ ජාතික සන්ධානය ඒ පක්ෂ තුෙනන් වැඩිම 
කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන නිසා ඔවුන්ට විපක්ෂ නායක 
ධුරයත්, ඔවුන් සහ අප අතර සිදු වුණු සාකච්ඡාවකදී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කර ෙගන යාම සඳහා අපට විපක්ෂ 
සංවිධායක ධුරයත් ලබා ෙදන්න එකඟතාවකට ආවා. ඒ නිසා 
ෙම්ක තමයි විපක්ෂය.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊට පස්ෙසේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් අභ්යන්තර 
කථා බහක  පතිඵලයක් හැටියට කට්ටියක් ඇවිල්ලා ෙම් පැත්ෙත් 
වාඩිෙවනවා. ඒක ඒෙගොල්ලන්ෙග් අභ්යන්තර පශ්නයක්. ඒ අය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙවනම ෙකොටසක් ෙලස හඳුනා ගත යුතු 
කණ්ඩායමක්  ෙනොෙවයි. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
ගිහිල්ලා ජනාධිපතිවරයා හම්බ ෙවනවා. ජනාධිපතිවරයා කියනවා, 
ඔයෙගොල්ෙලෝ විපක්ෂෙය් කණ්ඩායමක් හැටියට වාඩි වුණාට 
කමක් නැහැයි කියලා. හැබැයි, ඒක අභ්යන්තර පශ්නයක්. ඒක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. කිසිෙසේත්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

ජනාධිපතිවරයා මුණගැසී ඔහුෙග් අවසරය මත කණ්ඩායමක් 
විපක්ෂෙය් වාඩි ෙවනවා. විපක්ෂෙය් වාඩිෙවලා ඔවුන් දැන්  
කියනවා  "විපක්ෂ නායකකමත් ඕනෑ, විපක්ෂය ෙලස පිළිගන්නත් 
ඕනෑ" කියලා. ඒක කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, අපි ෙමතැනදී සාධාරණ වුණා. සාමාන්යෙයන් 
අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැමදාම තිබුණු තත්ත්වය තමයි, 
කාලෙයන් සියයට 60ක් විපක්ෂයටත්, ආණ්ඩුවට සියයට 40කුත් 
ලබා දීම. ෙම්ක තමයි සම්පදායක් හැටියට තිබුෙණ්. හැබැයි, ඒ 
සම්පදාය පසුගිය ආණ්ඩුෙව් බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්යවරයාෙග් 
මැදිහත්වීම මත පනහට පනහ කියලා කප්පාදු කළ හැටි අපට 
මතකයි. තුෙනන් ෙදකක ආණ්ඩුවක් තිෙබනවාය කියලා 
විපක්ෂයට සියයට 50කුත්, ආණ්ඩුවට සියයට 50කුත් දුන්නා. එදා 
අපි ඒකට විරුද්ධ වුණා. හැබැයි, විරුද්ධ වුණත් එදා විපක්ෂයට 
හිමි සියයට 60ක කාලය ලබා දුන්ෙන් නැහැ. එදා සියයට 60ක 
කාලය සියයට 50 දක්වා කප්පාදු කළා. එදා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකවරයා විධියට කටයුතු කළ දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට ඒක මතක ඇති.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපිත් අවධිෙයන් 
ඉන්නවා. විපක්ෂෙය් මන්තී කණ්ඩායම් හැටියට ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය්ත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්ත්, ඊපීඩීපී 
සංවිධානෙය්ත්  සිටින්ෙන් කුඩා  මන්තී සංඛ්යාවක්. ඒ නිසා අපි 
කිසිෙසේත්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියයට 60ක් ඉල්ලුෙව් නැහැ. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී අපි 
කිව්වා, එෙහම නම් අපට සියයට 30ක් ෙදන්න කියලා. විපක්ෂය 
හැටියට අපට විශාල මන්තීවරු සංඛ්යාවක් නැහැ, ඒ නිසා අපට 
සියයට 30ක් ෙදන්න කියලා කිව්වා. ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා සියයට 
70ක්.  

පළමුවැනි වතාවට පාර්ලිෙම්න්තුවක සියයට 30ක් 
විපක්ෂයටත්, සියයට 70ක් ආණ්ඩු පක්ෂයටත් ලැබී තිෙබනවා. 
ආණ්ඩු පක්ෂයට ලැබුණු සියයට 70 එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
සියයට 40ක් ෙලසත්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට සියයට 
30ක් ෙලසත් ෙබදා ගනු ලැබූවා. ඒක ඔවුන්ෙග් පශ්නයක්. ඒක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩු 
පක්ෂයට සියයට 70ක් ෙලසත්, විපක්ෂයට සියයට 30ක් ෙලසත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිශ්චිත ෙලස කාලය ෙබදී තිෙබනවා. 
එෙහම තමයි කාලය ෙබදා තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. 
පක්ෂවලට ෙවන ෙවනම කාලය ෙබදපු ඉතිහාසයක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂයට ෙකොච්චර පතිශතයක්ද, 
විපක්ෂයට ෙකොච්චර පතිශතයක්ද කියලායි කාලය ෙබදන්ෙන්.  

ආණ්ඩුෙව් පතිශතය තමයි සියයට 70. විපක්ෂෙය් පතිශතය 
තමයි සියයට 30. ආණ්ඩුෙව් සිටින පක්ෂ ෙදක සියයට 70ක 
කාලය ෙබදා ගැනීම ඔබතුමන්ලාෙග් අභ්යන්තර සාකච්ඡාවක්. ඒක 
අපට අදාළ සාකච්ඡාවක් ෙනොෙවයි. අභ්යන්තර සාකච්ඡාවක් අනුව 

සියයට 70ක කාලය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සියයට 40ක් 
ෙලසත්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට සියයට 30ක් ෙලසත් 
ෙබදා ගනු ලැබූවා.  ඒ සියයට 30 තමයි එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය තුළ ෙබෙදන්ෙන්. ඒක කිසිෙසේත්ම අපට සම්බන්ධ 
කාරණයක් ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දිගින් දිගටම අපි ඉවසමින් හිටියා; අපි ෙම් දිහා 
බලමින් තිබුණා.   

විපක්ෂය ෙලස පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය අනුව සියයට 60ක 
කාලයක් අපට තිෙබනවා. නමුත්, අෙප් මන්තී කණ්ඩායම කුඩා 
නිසා අපි ඒ සියයට 60ක කාලය අත් හැරියා. ඒ නිසා අපට සියයට 
30ක් ෙදන්න කිව්වා. සියයට 70ක් ආණ්ඩු පක්ෂයට දුන්නා. 
ආණ්ඩු පක්ෂය ඒ සියයට 70ක කාලය ෙබදාෙගන තිෙබනවා. ඒක 
නිසා ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ඒ ඒ අය අතර 
අභ්යන්තර පශ්නයක්. ඒ පශ්නය අභ්යන්තරව විසඳාගන්න.  

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ෙහට තීරණයක් ගන්න, 
සියලුම මන්තීවරු ඇවිල්ලා විපක්ෂෙය් වාඩි ෙවනවාද කියලා. 
එක්සත් ජනතා නිදහස ්සන්ධානෙය් මහ ෙල්කම් ආණ්ඩු පක්ෂය 
පැත්ෙත් වාඩි ෙවනවා, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක් ෙම් පැත්ෙත් වාඩි ෙවනවා. එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් භාණ්ඩාගාරික ආණ්ඩු පක්ෂය 
පැත්ෙත් වාඩි ෙවනවා,  තව ෙකෙනක් ෙම් පැත්ෙත් වාඩි ෙවනවා. 
එෙහම වාඩි ෙවලා කියනවා, "අපි විපක්ෂෙය්" කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අවස්ථා කිහිපයකදී ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තීරණ ලබා දී තිෙබනවා. එම නිසා ඔබතුමා 
පිළිෙගන තිෙබන තීරණ මත කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා  ෙම්ක 
අභ්යන්තර පශ්නයක්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ෙහට 
ඇවිල්ලා ෙම් පැත්ෙත් වාඩි වුෙණොත් අපි  විපක්ෂ නායකකම 
ෙදන්න ලැහැස්තියි.  ෙහට ෙම් පැත්තට ඇවිල්ලා වාඩි ෙවන්න.  
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමනි, අපි විවාදයකට 

යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපට ෙම් 
පිළිබඳව පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දීත් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. 
මටත් ෙම්ක පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය විසඳා ගත 
යුතුයි. පක්ෂ නායකයින්ෙග්ත්, ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය්ත් අනුමැතිය අවශ්යයි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා 

මෙග් නම සඳහන් කළා. ඒ නිසා මට ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන්- 
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පිළිබඳව විවාදයකට යන්න එපා. ෙවලාව අවසානයි. ෙම් 

කරුණ ගැන අපි හමු ෙවලා සාකච්ඡා කරමු.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන්  කියලා කිව්ෙව් ඒකයි. අනුර කුමාර 

දිසානායක මැතිතුමා එතුමාෙග් පැත්ෙතන් කියපු කාරණා ගැන 
අපට මත ෙභ්දයක් නැහැ. නමුත් යථාර්ථය ඒක ෙනොෙවයි. 
යථාර්ථය ෙම් සභාෙව් පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා 
ළඟ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි පැමිණ 
තිෙබන අවෙබෝධතා ගිවිසුම තිෙබනවා.   It was an  MoU 
entered into by the UNP and the SLFP only, and the late 
Hon. (Prof.) W.A. Wiswa Warnapala communicated it to 
you. It is with you. So, the rest of the Parties do not fall into 
this. Secondly, there are 52 Members seated in the 
Opposition whom you have recognized. We are 52 Members 
seated in the Opposition. We are not the Members of the 
Government. අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාව හරි.                    
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, යූඑන්පී එකත් එක්ක එකතු වුණාට අපි 
එකතු ෙවලා නැහැ. අපි විපක්ෂෙය් අසුන්ෙගන ඉන්නවා. ෙම් 
පශ්නය විසඳීම තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාව මම ලබා දුන්ෙන් එක්සත් 

ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමඟත් සාකච්ඡා කරලා, පක්ෂ 
නායකයින් සමඟත් සාකච්ඡා කරලායි. ඒක පිළිගැනීමක් 
ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීම්] ඔව්. මම 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා, පක්ෂ නායකයින්ෙග් රැස්වීමට සහභාගි 
ෙවන්න. අද ෙම් ගැන වාද විවාද කරන්න ඕනෑ නැහැ. අපි ඊළඟ 
පාර්ලිෙම්න්තු වාරෙය් දී දීර්ඝව සාකච්ඡා කරලා, අවශ්ය නම් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, පක්ෂ නායකයින් 
එක්කත් සාකච්ඡා කරලා, අවසාන තීරණයකට එමු. ෙම්ක මටත් 
ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] අද පශ්නය විසඳා 
ගන්න. දීර්ඝ කාලීන පශ්නය අද ෙමතැන විසඳන්න උත්සාහ 
කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, කථානායකතුමා හැටියට ඔබතුමා 

ෙකොෙහොමද ඒක සාධාරණීකරණය කරන්ෙන්? පසුගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් අපි 155 ෙදෙනක් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටිද්දීත් අපි සියයට 
50ක් විපක්ෂයට දුන්නා. එතෙකොට විපක්ෂෙය් සිටිෙය්  155න් 
භාගයකටත් අඩු සංඛ්යාවක්. අපි ඒ නිසා අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමාට මතක් කරනවා,- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒක එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් සමඟ සාකච්ඡා 

කරලා විසඳා ගනිමු.  මට දැන් ඒක විසඳන්න අමාරුයි. [බාධා 
කිරීම්] කවුරු හරි එක් ෙකෙනක් කථා කරන්න. දැන් ෙවලාව ෙපර 
වරු11.13යි. [බාධා කිරීම්] අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අවසාන වශෙයන් කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව  ෙබෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනත් ඔබතුමාට 
ෙකටිෙයන් කියන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකටිෙයන් කියන්න. දැනටමත් කාලය අවසන් ෙවමින් 

පවතිනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ෙබෙදන්ෙන් ෙමෙහමයි. කල් 

තැබීෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට සතිෙය් දින හතෙරන් දින 
ෙදකක් ආණ්ඩු පක්ෂයට ලැෙබනවා, දින හතෙරන් දින ෙදකක් 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවස්ථාව විපක්ෂයට 
ලැෙබනවා. කල් තැබීෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට ආණ්ඩු 
පක්ෂයට ලැෙබන අවස්ථා ෙදෙකන් එකක් තමයි ෙමතුමන්ලාට  
ලැබී තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව විපක්ෂයට ලැබී තිෙබන කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවස්ථාවක් ෙලස ෙනොෙවයි. 
විපක්ෂයට ලැබී තිෙබනවා, කල් තැබීෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවස්ථා ෙදකක්. විෙටක එය ටීඑන්ඒ සංවිධානය ඉදිරිපත් 
කරනවා. විෙටක අපි ඉදිරිපත් කරනවා. [බාධා කිරීම්] ආණ්ඩුවට 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවස්ථා ෙදකක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙදෙකන් එකක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරිපත් 
කරනවා. අෙනක් එක එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඉදිරිපත් 
කරනවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඉදිරිපත් කරන එක 
තමයි ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකට තමයි පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී එකඟත්වය ලැබී 

තිබුෙණ්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒවා තමයි තීරණ. ඒ නිසා  කල් තැබීෙම් ෙයෝජනා  ඉදිරිපත් 

කිරීමට ආණ්ඩු පක්ෂයට  ලැෙබන අවස්ථාවක් විධියට තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් කිරීමට  ෙමතුමාට අවස්ථාව ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඒකයි ඇත්ත කථාව. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මම පිළිගන්නවා. ඒ විධියට තමයි අපි එකඟත්වයට ආෙව්. 

[බාධා කිරීම්] - දැන් අපි තවත් ෙම් ගැන වාද-විවාද කරනවාද? 
එෙහම නැත්නම් අපි ෙම් මූලික සාකච්ඡාව ආරම්භ කරනවාද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් විවාදෙය් ඔබතුමාට පහසුෙවන් 

විසඳන්න පුළුවන් ෙදය තමයි, ෙම් තිෙබන විනාඩි 210න් අවම 
වශෙයන් අපට විනාඩි 100ක් ලබා දීම.  ඇත්තවශෙයන්ම ෙම් 
රණවිරු දඩයමට, ජිනීවා ෙයෝජනාවට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් අපියි. 
[බාධා කිරීම්] ඒ නිසා  ඔබතුමා අපට අවම වශෙයන් විනාඩි 100ක් 
ලබා ෙදන්න කාරුණික ෙවන්න. ෙමොකද, අපියි ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] අපියි, රෙට් රණවිරුවන්ෙග් 
පැත්ෙත් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් 

සන්ධානෙයන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් අවසර නැතුව මට ඒක 

කරන්න බැහැ, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි. මම හැම දාම 
කියන ෙද් ඒකයි. අපිට ෙම් ගැන වාද-විවාද කරන්න පුළුවන්. 
ෙමපමණ කල් ෙම් තරම් දුර ආෙව් ඒ සහෙයෝගය ඇතිවයි. ඒ අනුව 
තමයි ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සහභාගි ෙවන්ෙන්; ඒ 
අනුව තමයි ෙම් අවස්ථා ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා මම ආයාචනා කර 
සිටිනවා, දැන්වත් ෙම් විවාදය පටන් ගන්නය කියා. අපි ඊළඟ 
රැස්වීෙම් දී ඉඳෙගන අවසාන වශෙයන් ෙම්ක ඉවරයක් කර ගනිමු.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, what is your point of Order? 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කථානායකතුමා හැටියට 

මන්තීවරුන් වන අපෙග් වරපසාද ආරක්ෂා කරන්න බැඳී සිටිනවා. 
දැන් ෙම් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා කළ පකාශය අනුව 
අපට විශාල අපහාසයක් ෙවනවා. අපි රණවිරුවන්ට විරුද්ධව 
යනවාය, රණවිරුවන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන් 
තමයි කියා එයින් කියැෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ෙද්ශෙපේමී සළුව 
ඇතුෙළේ ඉඳන් ෙහොරකම් කරපු කට්ටිය රණවිරුවන් විකුණාෙගන 
ආෙයත් බලයට එන්න උත්සාහ කරමින් අපිව පාවා ෙදන්න 
හදනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එම පකාශය ඉල්ලා අස ් කර 
ගන්නය කියා එතුමාට කියන්න.  [බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, what do you propose? Are we 

going ahead? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Leader of the House-[Interruption.] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I gave you the opportunity. But, the Hon. Dinesh 

Gunawardena took it with your permission.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You must hear the Hon. Member.  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I was prepared to listen to you. But, you gave the 

opportunity to the Hon. Dinesh Gunawardena. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මට මයික් එක ෙදන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට මයික් එක දුන්නා. ඊට පසුව ඔබතුමාෙග් නායකයා 

ඒ අවස්ථාව ගත්තා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනාව 

ෙගෙනන්න. කවුද, ඉදිරිපත් කරන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවාද? 
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ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගම්මන්පිල මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙමොකක්ද කියන්න 

තිෙබන්ෙන්?  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා ruling එකක් දීලා තිෙබනවා. 

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

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම සඳහන් කරන්න උත්සාහ කෙළේ 

ෙමයයි. විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණය 
සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි. අපි ඒ ගැන ෙවනම විවාදයක් කරමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි මම ෙයෝජනා කෙළේ. අපි දැන් විවාදය ආරම්භ කරමු. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, අපි අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න 

නැඟිට්ටාම ඔබතුමා කවදාවත් mike එක ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක 
ෙලොකු අසාධාරණයක්. මම මිටි ෙවන්න පුළුවන්, පසුෙපළ 
ආසනයක ඉන්නවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, ජනතාව පත් කළ 
මන්තීවරෙයක් විධියට මටත් එම අවස්ථාව ලැබිය යුතුයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්ෙන්. ඔබතුමා කථා කරන 

ෙකොට ඔබතුමාෙගන් අවසරය අරෙගන ෙන් ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කෙළේ.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
But, you should have given back the opportunity to me. 

Well, I am not going to disturb this Debate anymore. But, I 
urge you to give the opportunity when an Hon. Member 
wants to raise a point of Order.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I gave you the opportunity, when you got up. But, the 

Hon. Dinesh Gunawardena also wanted to speak. So, I 
gave the Floor to him.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
But, you should have given me my opportunity back. 

But, that did not happen. That is what I am raising. Let us 
forget about it.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ෙවලාව ෙපර වරු 

11.20ටත් කිට්ටුයි. දැන් අපි කල් තැබීෙම් විවාදය පටන් ගනිමුද?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීති-රීති මඟින් යථාර්ථයක් යට 

කරන්නට බැහැ. යථාර්ථයට ඉඩ ෙදමින් නීති - රීති හදා ගනිමු. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන පසුව සාකච්ඡා කරමු. දැන් කල් තැබීෙම් විවාදයට 

යමු. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, කල් තැබීෙම් විවාදයට අපට ෙවලාව 

ලබා දීලා තිෙබනවා මදි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
පනස්ෙදෙදනාට ලබා දී තිෙබන්ෙන්, විනාඩි 31යි. පළමුව ඔබතුමා 
ෙම් ගැන තීරණයක් පකාශයට පත් කරන්න. ෙමොකද, 
පාර්ලිෙම්න්තුව පක්ෂයක මහෙල්කම් ෙකෙනකුට යටත් නැති බව 
ෛමතීපාල ෙසේනානායක, හලීම් ඉෂාක්, අනුර බණ්ඩාරනායක 
ෙනරපීෙම් නිෙයෝගය එවපු පක්ෂ ෙල්කම්ෙග් ලිපිය 
කථානායකතුමා විසින් සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පතික්ෙෂේප කළ 
බව හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. පක්ෂයක මහෙල්කම් 
ෙකෙනකුට යටත් ෙවන්ෙන් නැහැ මන්තීවරෙයක්.  

ව්යවස්ථාව ෙවන ෙදයක්. ව්යවස්ථාව තීරණය කරන්ෙන්, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය. එම නිසා, do not go on the assumption that 
you are acting on a letter that has been sent by a Secretary 
of a Party.  We - all these 52 Hon. Members of Parliament 
- are the largest Opposition.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ඔබතුමා කිව්වා. මම දැනට කියා කරන්ෙන් එක්සත් 

ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය්ත් අනුමැතිය ඇතිව; එකඟත්වය ඇතිව. 
එතැනින් එහාට තීරණයක් ගන්න විධියක් මට නැහැ. ඒ ගැන පක්ෂ 
නායකයින් තීරණයක් ගන්න. ඒක කරන්න අයිතියක් මට නැහැ. I 
have said this repeatedly. I have repeatedly said that I have 
no right - [Interruption.] මීට කලිනුත් ෙම් පශ්නය ගැන වාද 
විවාද ඇති වුණා. මට අයිතියක් නැහැ ෙවලාව allocate කරන්න. 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය්ත් අනුමැතිය ඇතිව අපි 
සහෙයෝගෙයන් වැඩ කළා.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The final Ruling is that it is up to the Hon. Speaker to 

allocate time.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Government and the Opposition must agree on 

that, not the Speaker.  No. - [Interruption.] No, I cannot, 
because I have been working on the - 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
When an Hon. Member gets up, you should recognize 

him. - [Interruption.] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is why I recognized him. - [Interruption.] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You must allow him - [Interruption.] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Please, tone down your speech, Hon. Member. - 

[Interruption.] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
How can you say that the Hon. Speaker has no right to 

allocate time? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I cannot agree on that. You can even argue throughout 

the day, but I cannot.   - [Interruption.] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. අපට ෙම් පශ්නය විසඳා 

ෙදන්න. විනාඩි 31ක් තමුන්නාන්ෙසේ - 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමපමණ කාලයක් ෙම් විධියට මා ෙවලාව අරෙගන ෙදන්ෙන් 

සන්ධානෙය්ත් එකඟත්වය ඇතිවයි. මට ලිඛිතව සන්ධානෙයන් 
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. මීට ෙපරත් මාස 2ක් තිස්ෙසේ ෙමවැනි 
සිද්ධීන් ඇති වුණා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා අපට විනාඩි 31ක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ෙනොෙවයි, ෙවලාව ලබාෙදන්ෙන්. ඒක කරන්ෙන් ආණ්ඩු 

පක්ෂය හා විපක්ෂයයි. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි තමයි විපක්ෂය.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ෙකොපමණ කිව්වත්, මට ඒක ෙවනස් කරන්න බැහැ. I 

am sorry. මට ඒක කරන්න බැහැ. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි තමයි විපක්ෂෙය් ෙගොලායත්ලා. ලිලිපුටියන්ලාට ෙවලාව 

දීලා තිෙබනවා. How can you allow the Lilliputians, ignoring 
the Goliaths? You cannot do that. That is the problem you 
are facing. Give us the time that we are legitimately asking 
for the Adjournment Motion.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I have clearly given my stand. I cannot allocate more 

time. That stands. ෙකොපමණ කිව්වත්, මට ඒක ෙවනස් කරන්න 
බැහැ. ෙම් අවුරුදු එකහමාරක් තුළ මා ෙම් ෙවලාව ලබා දුන්ෙන් 
සන්ධානෙය්ත් අනුමැතිය ඇතිවයි. 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ෙකොපමණ නැහැයි කිව්වත්, ඔබතුමා පක්ෂ නායක 

රැස්වීමටත් සහභාගි කරවා ගත්ෙත් සන්ධානෙය් අනුමැතිය 
ඇතිවයි.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඕනෑ නම් ඒක තියාගන්න. මා පක්ෂ නායක රැස්වීමට සහභාගි 

කරවා ගන්න ඕනෑ නැහැ. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලා ඒක එෙහන් ෙබ්රාගන්න. මෙගන් ෙබ්රාගන්න 

හදන්න එපා.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහන් ෙබ්රාගන්න ෙම්ක මාළුකාරයාෙග් මාළු කඩය 

ෙනොෙවයි ෙන්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක මාළු කඩයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවක්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ඒක දන්නවා. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවක් බව මා දන්නවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක තමයි, ඔබතුමාට ෙගෞරවයක් ඇතිවයි -[බාධා කිරීමක්] අද 

උෙද් ඇවිල්ලා ඔබතුමා හමුෙවලා ෙම් ගැන කරුණු කිව්වා. ඇයි 
ඔබතුමා එෙහම කියන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි මා කිව්ෙව්. ෙම් ගැන තීරණයක් ගන්න. Otherwise, 

we can adjourn Parliament and have the Debate on another 
day.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපට ලැබුණු අවස්ථාව තමයි අපි ෙම් ෙගොල්ලන්ට දුන්ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමන්ලාට එපා නම් සභාව කල් තබන ෙලස මා ඉල්ලීමක් 

කරනවා. Sir, we will adjourn Parliament.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලාට විනාඩි 30කුත් දුන්නා. ඒත් බැරි නම්, we will 

have to adjourn Parliament.    

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Adjourn  කරලා ඉවරයි. අපි සභාෙව් කටයුතු නවත්වමු. [බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැත්නම්, we 

will have to adjourn Parliament. I have done my best.  මා 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් තව විනාඩි 
30ක් ෙදන්න එකඟ වුණා. ඒකටත් කැමැති නැත්නම් - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අයට කරුණු නැහැයි කියන එක 

ඉතාමත් පැහැදිලියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපරාෙද්, කිසිම ෙහේතුවක් නැතුව. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමන්ලාට කරුණු නැහැ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කරුණු කියන්න තමයි ෙවලාව ඉල්ලන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ෙමෙහම කරෙගන යන්න බැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විනාඩි 28ක් අමතරව ගත්තා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will  adjourn Parliament. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් අපට සභාව කල් තබන්න ෙවනවා. සභාව එකඟද?  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විනාඩි 30න් ඔබතුමන්ලා දැනටමත් විනාඩි 28ක් නාස්ති 

කරෙගන තිෙබනවා.  - [Interruption.]  I am trying to give 
you time but you are not accepting that. The Government 
was good enough to give you half-an-hour.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක අෙප් විවාදය. අෙප් විවාදය දීලා 

- [බාධා කිරීම්] Sir, we will adjourn Parliament now.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟ ද?  

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.   
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කථානායකතුමාට හිතුවක්කාර විධියට කටයුතු කරන්න බැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතැන කිසිම හිතුවක්කාරකමක් කරලා නැහැ. ඔබතුමන්ලා 

කිසිම විධියකින් මට සහාය ෙදන්ෙන් නැහැ. මා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කනගාටු ෙවනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමාට සහාය ෙදනවා. ෙහට පැවැත්ෙවන ඔබතුමාෙග් 

සංගහයට අපි පැමිෙණනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ෙදන්ෙන් මට ෙනොෙවයි, චීනෙය් නායකතුමාටයි.  පටලවා 

ගන්න එපා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, පටලවා ගන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා දැන් ෙහෝ ෙයෝජනා කරනවා නම් සභානායකතුමාට - 

[බාධා කිරීම්] Otherwise, we will have to adjourn Parliament 
now.  අපි දැන් විනාඩි 28ක් නාස්ති කර තිෙබනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලික අයිතිවාසිකමක් තිෙබනවා, ඒ ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න. 

කරපු වැරදි වැඩ ෙහළිදරවු කරන්න - [බාධා කිරීම්] 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු පධාන සංවිධායකතුමා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි එතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා, කරුණු තිෙබනවා නම් ආණ්ඩුවට ස්තුති කරලා කරුණු 
ඉදිරිපත් කරලා ෙම්ක අද ඉවර කරන්න කියලා. [බාධා කිරීම්]
ආණ්ඩුවට ස්තුති කරලා දැන් වැෙඩ් පටන් ගන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු අවසානයි.  

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

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව පූ. භා. 11.24 ට, 2016             
මාර්තු 08වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 අෙපේල් 07වන සිකුරාදා 
පූ. භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அதன்ப  .ப. 11.24 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016  

மார்ச்  08ஆம் திகதிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 ஏப்பிரல் 07, 
ெவள்ளிக்கிழைம .ப.10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Parliament adjourned accordingly at 11.24 a.m. until 10.30 a.m. on 
Friday, 07th April, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 පරිහානියට පත්ෙවමින් තිෙබන ෙදමළ ජනතාවෙග් 

සාම්පදායික කලා ශිල්ප නඟා සිටුවීම 
 නව විෂය නිර්ෙද්ශය ෙහේතුෙවන් ෙද්ශීය ෛවද්ය 

විද්යායතනෙය් සිසුන් මුහුණපාන ගැටලු 
ෙශෝක පකාශය: 
 ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා 

ෙප්රාෙදණිය විශව්විද්යාල ෙන්වාසිකාගාරෙය් සමරු ඵලකය 
කඩා දැමීම: 

 මුදල් අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 
அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 
 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  அறிக்ைககள் 
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
     தமிழ் மக்களின் அ கிவ கின்ற பாரம்பாிய கைலகைள 

வளர்த்தல் 
      திய பாடத்திட்டத்தினால் சுேதச ம த் வத் ைற 

மாணவர்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 
 

அ தாபத் தீர்மானம் : 
    மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க 
 

ேபராதைனப் பல்கைலக்கழக வி தியின் ெபயர்ப்பலைக 
உைடப்  : 

     நிதி அைமச்சாின  கூற்  

විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත: 
 පළමුවන වර කියවන ලදී 

ආර්ථික ෙසේවා ගාසත්ු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 පළමුවන වර කියවන ලදී 

සුරාබදු ආඥාපනත:  
 නිෙව්දනය 

කීඩාවල ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව්ය ගැනීමට එෙරහි සම්මුති 
පනත: 

 නිෙයෝග 

ජාතික දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර අධිකාරිය පනත: 
 නිෙයෝග 

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 වතු කම්කරු පවුල්වලට සහන 

ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிச் சட்ட லம் : 
    தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 

ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன  (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
    தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 

ம  வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : 
    அறிவித்தல் 
 

விைளயாட் ல் ஊக்குப் பதார்த்தப் பயன்பாட் ற் 
ெகதிரான சமவாயச் சட்டம் : 

    ஒ ங்குவிதிகள் 
 

ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய 
அதிகாரசைபச் சட்டம் 

     ஒ ங்குவிதிகள் 
 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
    ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் கு ம்பங்க க்கு நிவாரணம் 
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SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Revival of Endangered Traditional Arts and Craft of 

Tamil People 
 Problems Faced by Students of Institute of Indigenous 

Medicine due to New Syllabus 
 

VOTE OF CONDOLENCE: 
 Hon. Ratnasiri Wickramanayake 
 

DESTRUCTION OF PLAQUE IN PERADENIYA 
UNIVERSITY HOSTEL: 

 Statement by Minister of Finance 

PRINCIPAL  CONTENTS 

FOREIGN EXCHANGE BILL: 
 Read the First time 
 

ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) 
BILL: 

 Read the First time 
 

EXCISE ORDINANCE: 
 Notification 
 

CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORTS ACT: 
 Regulations 
 

NATIONAL AUTHORITY ON TOBACCO AND 
ALCOHOL ACT: 

 Regulations 
 

ADJOURNMENT MOTION: 
 Relief for Estate Worker Families 
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 10.30 a.m. 

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

 
 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
 
 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු  කථානායකතුමනි,  මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්   2015 

වර්ෂය සඳහා සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු  කථානායකතුමනි,  කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා හස්ත 
කර්මාන්ත මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව නිෂ්පාදන හා ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්  
වාර්තාව   

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய 
கு வின் அறிக்ைக   
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි,  2014 සැප්තැම්බර් මාසෙය් සිට 2015 

ෙපබරවාරි දක්වා වර්ෂවලදී සී/ස ලංකා සෙතොස විසින් සිදු කරන 
ලද සහල් ආනයනයන් පිළිබඳ කියාවලිෙය් විගණන වාර්තාව 
පදනම් කර ෙගන ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 
සකස් කළ වාර්තාව මම සභාගත කරනවා. වාර්තාව සහ වාර්තාවට 
අදාළ ඇමුණුම් ෙමහි තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මා වචනයක් 
කියන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාෙව් 
ෙපන්වා ෙදනවා, සහල්  ෙමටික් ෙටොන් 2,57, 559ක්  ආනයනය 
කිරීම නිසා  ෙම් කාල වකවානුව තුළ රජයට සිදු වුණු            
පාඩුව රුපියල් 15,157,031,018ක් බව. විෙශේෂෙයන්ම කැබිනට් 
අනුමැතිය  ඉක්මවා  පසම්පාදන කියාවලිය අනුගමනය ෙනො කර  
ෙම් විශාල ආනයනය කිරීම සිද්ධ කර තිෙබනවා.  එම නිසා               
ෙම් සිදු වුණු මූල්යමය පාඩුවට අමතරව විෙශේෂෙයන්ම                   
ෙගොවි ජනතාවට, ලංකාෙව් කෘෂිකර්මාන්තයට, -කෘෂිකාර්මික 
ආර්ථිකයට-  බලවත් පාඩුවක්  සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමම පමාණය ආනයනය කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය 
අනුමත කර තිෙබන්ෙන්, ඒ අවස්ථාෙව් තිබුණු සහල් අවශ්යතාව 
අනුව ෙමටික් ෙටොන් 5,000 බැගින් ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් 
ආනයනය කරන ෙලසයි. නමුත්, එකවරම ෙමටික් ෙටොන් 
50,000ක්  ආනයනය කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව රුපියල් 
මිලියන 11,648ක වටිනාකමක් සහිත සහල් ෙමටික් ෙටොන් 
182,548ක් කැබිනට් අනුමැතියක් ෙනොමැතිවයි ආනයනය කර 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳ වූ සවිස්තර විගණන වාර්තාවක් 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්ත් අවධානය ෙයොමු කරයි කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙමය විෙශේෂ අවධානයකට ලක් කරන්න කියා ගරු 
කථානායකතුමාෙගනුත් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක සිදු  වුෙණ් ෙකොයි කාලෙය්ද කියලා 

පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් අෙප් ගිණුමට තමයි ඔක්ෙකෝම 
වැෙටන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමා කිව්වා, 2014 දී කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. මීට කලිනුත් පකාශයක් කරලා 

නිකම් ෙදපැත්තටම ෙචෝදනා කරනවා වාෙග් කථා කෙළේ. එෙහම 
කිව්ෙව් නැත්නම්, ෙම් ඔක්ෙකෝම අෙප් account එකටයි 
වැෙටන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, 2014 සිට 2015 ජනවාරි 

දක්වා කියලා කථාවක් කිව්වා ෙන්ද? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
2014 සැප්තැම්බර් සිට 2015 ෙපබරවාරි දක්වා කියලා 

ෙත්ෙරන සිංහෙලන් කිව්වා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක ඇත්ත. නමුත්, "පසු ගිය රජය කාලෙය්" කියලා පැහැදිලිව 

කියන්න ඕනෑ. 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. වැට උඩ ඉන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, ෙමය මුදණය කිරීම සඳහා ෙයෝජනා 

කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාව 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. 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
 

ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ව්යාපාර හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම 
ව්යාපාර හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත 
යටෙත් වන නිෙයෝග”, “2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා හස්ත 
කර්මාන්ත මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව”, “2015 වර්ෂය සඳහා 
මිනුම් ඒකක, පමිති හා ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම්”, “2013/2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා 
රජෙය් වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව” සහ 
“2015 වර්ෂය සඳහා සමුපකාර ෙසේවක ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තාව” සම්බන්ධෙයන් වූ එකී කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

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

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) නුෙග්ෙගොඩ, උඩහමුල්ල, විනිසුරු නිවාස සංකීර්ණෙය් 
අංක 92/18 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි හැරල්ඩ් විෙජ්සිරි 
ලියනෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

 

(2) පිළියන්දල, මාකන්දන, කැකුලාවිට, අංක 191 සී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.පී.  ෙකොඩිතුවක්කු මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

 

(3) ෙබොරලැසග්මුව, කටුවාවල, පරමධම්ම විසුද්ධාරාම 
විහාරසථ්ානෙය් වැඩ වාසය කරන පූජ්ය මහකන්ෙද් 
විජිතසිරි සව්ාමින් වහන්ෙසේෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 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. 
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

"ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහන : 
උඩුනුවර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය 

"அண்மித்த பாடசாைல - சிறந்த பாடசாைல" 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் : உ வர ேதர்தல் ெதாகுதி  

“THE NEAREST SCHOOL - THE BEST SCHOOL” 
PROGRAMME: UDUNUWARA ELECTORATE 

      
    1347/’16 

8. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහන සඳහා 
ෙතෝරාෙගන ඇති උඩුනුවර මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් පාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් පාසල් කවෙර්ද;  

 (iii) ෙම් වන විට එම පාසල් අතරින් නව ෙගොඩනැගිලි 
ඉදි කිරීමට ෙයෝජිතව ඇති පාසල් කවෙර්ද; 

 (iv) එම පාසල්වල ඉදි කිරීමට ෙයෝජිත  ෙගොඩනැගිලි  
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහන 
යටෙත් ෙතෝරා ගත් පාසල් අතරින් ඉඩ කඩ අවම 
තත්ත්වෙය් පවතින පාසල් සඳහා  ෙගොඩනැගිලි ඉදි 
කිරීමට ෙයෝජනා වී ෙනොමැති බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙමම වැඩසටහන යටෙත් ෙගොඩනැගිලි පහසුකම් 
අත්යවශ්ය පාසල් සඳහා ෙගොඩනැගිලි ලබා දීමට 
කටයුතු ෙනොකර ඇත්ෙත් මන්ද; 

 (iii) එම පාසල් සඳහාද ඉතා ඉක්මණින් ෙගොඩනැගිලි 
පහසුකම් ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) "அண்மித்த பாடசாைல - சிறந்த பாடசாைல" 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காகத் ெதாி  ெசய்யப் 
பட் ள்ள உ வர ேதர்தல் ெதாகுதியி ள்ள 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட பாடசாைலகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) தற்சமயம் ேமற்ப  பாடசாைலகளில் திய 
கட் டங்கைள நிர்மாணிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப் 
பட் ள்ள பாடசாைலகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இப்பாடசாைலகளில் நிர்மாணிப்பதற்கு உத் 
ேதசிக்கப்பட் ள்ள கட் டங்கள் யாைவ என் 
பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) "அண்மித்த பாடசாைல - சிறந்த பாடசாைல" 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் ெதாி ெசய்யப்பட் 

ள்ள பாடசாைலகளில் இடவசதி குைறவாக 
காணப்ப ம் பாடசாைலக க்காக கட் டங் 
கைள நிர்மாணிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட 
வில்ைலெயன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் கட் ட வசதிகள் 
மிக ம் ேதைவயான பாடசாைலக க்கு கட்  
டங்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நட 
வ க்ைக எ க்காைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலக க்கும் விைரவில் கட் ட 
வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நட 
வ க்ைக  எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of schools that have been 
selected from the Udunuwara Electorate for 
the programme entitled ‘The Nearest 
School - the Best School’; 

 (ii) the names of the schools that have been 
selected as per (i) above; 

 (iii) out of the aforesaid schools, the names of 
the schools for which new buildings have 
been proposed to be constructed at present; 
and 

 (iv) the nature of the buildings that have been 
proposed to be constructed in those 
schools? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware that, out of the schools 
that have been selected under ‘The Nearest 
School - the Best School’ programme, new 
buildings have not been proposed to be 
constructed at the schools in which the 
space available for pupils is at a minimum 
level; 

 (ii) the reason as to why action has not been 
taken under the aforesaid programme to 
construct buildings in schools where 
adequate buildings facilities have become 
an essential requirement;   

 (iii) whether steps will be taken speedily to 
provide buildings to such schools, too; and 

 (iv) if so, of the date on which such steps will 
be taken? 

(c) If not, why? 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)  26කි.  
 (ii)  ඇමුණුම 01හි සඳහන් ෙව්.  

 (iii)  10කි. ඇමුණුම 02හි සඳහන් ෙව්. ඇමුණුම 01 සහ 
02 සභාගත* කරමි.  

 (iv)  ඇමුණුම 02හි සඳහන් ෙව්.  

(ආ)  (i)  එවැනි තත්ත්වයක් නැත. 

  කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, පළාත් අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂ සහ එම පළාත් සහ කලාපවල සැලසුම් 
අධ්යක්ෂවරුන් විසින් කරන ලද නිර්ෙද්ශයන් හා 
සාධාරණීකරණයන් අනුව ෙගොඩනැගිලි අවශ්ය 
බවට ඉල්ලීම් කර ඇති පාසල් සඳහා එම 
අවශ්යතාවන් ලබා දී ඇත. 

  ඉඩ කඩ අවම පාසල්වලද, අවශ්යතාව මත ඉදි 
කිරීම් සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත. (පවතින ඉඩ 

අනුව ෙගොඩනැගිලි සැලසුම් කිරීම හා දැනට 
අබලන් ෙගොඩනැගිලි ඉවත් කර ඒ සඳහා ෙදමහල්, 
ෙතමහල් හා සිව්මහල් ෙගොඩනැගිලි ඉදි කිරීමට 
නියමිතව ඇත.)  

 (ii)  එවැනි තත්ත්වයක් ෙනොමැත. 
  ෙගොඩනැගිලි පහසුකම් අවශ්ය පාසල් සඳහා 

කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, පළාත් අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂ සහ එම පළාත් සහ කලාපවල සැලසුම් 
අධ්යක්ෂවරුන් විසින් කරන ලද නිර්ෙද්ශ හා 
සාධාරණීකරණයන් අනුව  ෙගොඩනැගිලි ලබා 
දීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

  ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක තමයි කියා තිෙබන්ෙන්, 
ගරු මන්තීතුමා. සමහර තැන්වල අඩු පාඩු ඇති. 
නිලධාරින්ෙග් සහ- [බාධා කිරීමක්]ඒක ඔබතුමා 
කියන්න.  

 (iii)  දැනටමත් කියාත්මකව පවතී. 

 (iv)  2016-2020 තුළ ව්යාපෘතිය කියාත්මක ෙව්. 
(ව්යාපෘති කාල සීමාව තුළ අදියර වශෙයන් අදාළ 
ඉදි කිරීම් සිදු කරනු ලබයි.) 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්: 
 சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annexes tabled: 
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ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" වැඩ  

සටහන ඇති කිරීම පිළිබඳව මා ගරු අමාත්යතුමාට ස්තුතිය පළ 
කරනවා.  නමුත් ෙම් විද්යාල ෙතෝරා ගැනීෙම්දී පශ්න තිෙබනවා. 
උඩුනුවර මැතිවරණ ෙකෝට්ඨාසෙය් "ඒ" ෙශේණිය විධියට 
හඳුනාගත් පාසල් සඳහා කිසිම ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කර නැහැ. ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා ෙසොයා බලා ඒකට 
අවශ්ය පියවර ගන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් පාසල් 10,161ක් තිෙබනවා. 

"ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘතියට ඒ අදාළ නිර්ණායක 
මත පාසල් හත්දහසක් ෙතෝරන්න කටයුතු කළා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීමකින් ෙතොරව කලාපෙය් සහකාර  
සැලසුම් අධ්යක්ෂවරුන්ෙග්, කලාප අධ්යක්ෂවරුන්ෙග්, පළාත් 
අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ මත තමයි එය ලබා ගත්ෙත්. හැබැයි, 
ගරු කථානායකතුමනි, කනගාටුවට කාරණයක් ගැන කියන්න 

ඕනෑ. සමහර පළාත් සභා ෙම් නිර්ෙද්ශයන් යම් ෙවනස්වීම්වලට 
භාජනය කර තිෙබනවා. දැන් අපි ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් අරෙගන 
යනවා. ෙමොකද, අපි දුන්නු නිර්ණායක මත ෙපොල් අතු වහලවල් 
තිෙබන්න බැහැ. අපි දුන්නු නිර්ණායක මත කඩා වැෙටන 
ෙගොඩනැඟිලි ති ෙබනවා නම් ඒවා හදන්ෙන් නැතුව ඉන්න බැහැ. ඒ 
නිසා ෙමවැනි ගැටලු නිසා අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් තීරණය 
කළා, අමාත්යාංශය මඟින් ෙවනමම කමිටුවක් දාලා ෙම් රෙට් 
ෙපොල් අතු වහලවල් තිෙබන පාසල්, කඩා වැෙටන්න වාෙග් 
බරපතළ තත්ත්වෙය් තිෙබන පාසල් පිළිබඳව ෙතොරතුරු අරෙගන 
ඒ සඳහා මුදල් සපයාෙගන ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න.  

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්කට ෙහොඳම නිදර්ශනයක් තිෙබනවා. 

මධ්යම පළාෙත්, මහනුවර දිස්තික්කෙය් ගුන්නෑපාන විද්යාලෙය් 
පාසල් ෙගොඩනැඟිලි වහලය කඩා වැටිලා ළමයි ෙරෝහල් ගත 
කරන්න සිදු වුණා. ෙතෝරා ගැනීෙම්දී ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව අවශ්ය කටයුතු සලසන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා විසින් හරියට භාවිතෙය් 

ෙනොෙයදීම තමයි ෙම්කට ෙහේතුව. මම ඉස්ෙසල්ලාත් කිව්වා, අපි 
විදුහල්පතිවරු 3,901ක් බඳවා ගත්තු බව. ඒ අයව ෙන්වාසික පුහුණු 
කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව ෙහොඳම ලකුණු ගත්තු අයට විෙද්ශ 
පුහුණුවක් දුන්නා.  

සියයට 10ක් විතර තමයි දැනට දමලා තිෙබන්ෙන්. උප 
ගුරුවරු වැඩ බලනවා. ඒක මම කියන්න ඕනෑ. කැබිනට් 
මණ්ඩලයටත් ඉදිරිපත් කර, ඒ මඟිනුත් යැව්වා. තවම එය 
කියාත්මක කර නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවන්න පුළුවන්, 
ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවන්න පුළුවන්, කිසිම ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙම් 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීෙම්දී අත ගැහුෙව් නැහැ. නිර්ණායක මතයි 
යැව්ෙව්. එහිදී සැලසුම් අධ්යක්ෂකට පැහැදිලිව කිව්වා, ''පමුඛතාව 
හඳුනා ෙගන සුදුසුම ෙද් කරන්න'' කියලා. එෙසේ තිබියදීත් ෙමෙහම 
ෙවනවා කියන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, ඒ භාවිතාවන් පිළිබඳ 
පශ්නයකුයි තිෙබන්ෙන්. ඒකට අපට වගකීම ගන්න බැහැ.  

මම දැක්කා පුවත් පත්වල, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය පිළිබඳව අපටත් කාටුන් දමලා තිෙබනවා. නමුත්, 
අදාළ පශ්නය ඇතිවී තිෙබන්ෙන් අෙප් පශ්නයක් නිසා ෙනොෙවයි. 
අපි හැමවිටම, සියයට සියයක් බැරි වුණත්, සියයට අනූපහක් 
නිවැරැදි ෙද් කරන්න උත්සාහ කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒක 
පහළට යද්දී, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළ 
සමහර අය සිල්ලර තීන්දු-තීරණ ගැනීම තුළින් තමයි ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් තත්ත්වය උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමා අසනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ඇසීමට 

අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, 1930-1940 දශකෙය් සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමා මධ්ය විද්යාල 54කට දැවැන්ත මූල්ය 
ආෙයෝජනයක් කළාට පස්ෙසේ, ''ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල'' 
ව්යාපෘතියට තමයි අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ලංකා ඉතිහාසෙය්  
වැඩිම මූල්ය ආෙයෝජනය සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම ෙම් කාරණය දැනගන්නට කැමැතියි. 
ෙගොඩනැඟිලි සඳහා ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ ගිවිසුම් අත්සන් කරලා ඒ 
ඉදි කිරීම් කරනවාය කියනවා. ෙම්ක මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
පමණක් ෙනොෙවයි, මහනුවර ඇතුළුව රෙට්ම තිෙබන ගැටලුවක්. 
විදුහල්පතිතුමන්ලා තවමත් ඒ ගැන බලා ෙගන ඉන්නවා. සමහර 
ෙව්ලාවට ගිවිසුම අත්සන් කළාද කියලා ඔවුන් දන්ෙන්ත් නැහැ; 
පාසලට කවුරුවත් ඇවිල්ලාත් නැහැ. සමහර තැන්වල ලයිස්තුෙව් 

නම තිෙබනවා. හැබැයි තවම කිසි ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ.  
ඔබතුමා කිව්ව විධියට, පළාත් සභාවලට ෙම් කියාව පැවරීම 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් කළ යුතු 
කාරණයක් වුණත්, පළාත් සභාවල කියාදාමය තුළ සමහර 
තැන්වල අඳුෙර් අතපතගෑෙම් තත්ත්වයක් දැන් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒකමතික වැඩ පිළිෙවළකට -ඍජු 
කියාදාමයකට- එළෙඹන්න අමාත්යාංශයට පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්. පළාත් සභා තමයි තරගකාරී ලංසු කමය - competitive 

bidding - යටෙත් ෙකොන්තාත්කරුවන් දැම්ෙම්. පළාත් සභාව 
තමයි ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙසොයා ගනු ලැබුෙව්. ගරු මන්තීතුමනි, 
එක පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් වනෙකොට "ළඟම පාසල - ෙහොඳම 
පාසල" ව්යාපෘතිය යටෙත් අලුත් ව්යාපෘති 18,500ක් මුළු රෙට්ම 
කියාත්මක වනවා. විෙශේෂෙයන් ෙගොඩනැඟිලි, සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම්, ජල පහසුකම් කියන ෙම් සියල්ල ඇති කිරීම සඳහා. ඒ 
ව්යාපෘති 18,500 කියාත්මක වන නිසා ෙකොන්තාත්කරුවන් දැනුම් 
දීලා තිෙබනවා, ෙගොඩක් වැඩ ඇවිල්ලා තිෙබන නිසා ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙමතරම් පමාණයක් එක වර කරන්න බැහැයි කියලා. 
සමහර අවස්ථාවලදී පළාත් සභාව ෙදවතාවක් පමණ ෙටන්ඩර් 
කැඳවූවා. නමුත්, සමහර ෙගොඩනැඟිලි සම්බන්ධෙයන් ෙගොඩක් 
වැඩ කරන්න වන නිසා ඒවාට ෙකොන්තාත්කරුවන් ඉල්ලුම් කරලා 
තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා අපි නැවත නැවත ෙටන්ඩර් දමමින් ඒ 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීෙම් කටයුත්ත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ වාෙග්ම අපි අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක කරන 
"ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘතිෙය් විෙශේෂ ඒකකය මඟින් 
ෙම්වා ඔක්ෙකෝම පරීක්ෂාවකට ලක් කරලා ෙම් පිළිබඳ කටයුතු 
ඉක්මන් කිරීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
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10. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
 (The Hon. Bandula Gunawardane) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2016 අය වැය ෙයෝජනා අංක 160ට අනුව, ෙපොල් 
පවර්ධන කටයුතු ඇතුළු ෙපොල් නිෂ්පාදන වැඩ 
සටහන සඳහා ෙවන් කරනු ලැබූ රුපියල් මිලියන 
250ක පතිපාදන ෙබදා දුන් ආකාරය ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) උක්ත ෙයෝජනාෙව්ම ෙකොටසක් වශෙයන් ශී 
ලංකාවට ෙපොල් ආනයනය කිරීමට ඉඩ ෙදනු 
ලැබුෙව්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ආනයනය කරනු ලැබූ ෙපොල් පමාණය 
හා ආනයනකරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (iv) වර්ෂ 1977 සිට 2016 දක්වා ශී ලංකාෙව් ෙපොල් 
නිෂ්පාදනය, ෙපොල් නිෂ්පාදිත අපනයන සහ 
ඒවාෙය් වටිනාකම වගුවක්  ආශෙයන් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக்  ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2016 வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழி  இலக்கம் 
160இன்ப , ெதங்கு ேமம்பா  அடங்கலாக 
ெதங்கு உற்பத்தி ேவைலத்திட்டத்திற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட 250 மில் யன் பாய்  நிதி 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட விதத்ைதச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழிவின் ஒ  பகுதியாக 
இலங்ைகக்குத் ேதங்காய் இறக்குமதி ெசய்ய 
அ மதியளிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட 
ேதங்காய்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
இறக்குமதியாளர்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) 1977  ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண் வைர 
இலங்ைகயின் ெதங்கு உற்பத்தி, ெதங்கு 
உற்பத்தி சார்ந்த ஏற் மதிகள் மற் ம் அவற்றின் 
ெப மதிைய அட்டவைணப்ப த்திச் சமர்ப்பிப் 
பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the disbursement of the allocation 
of Rs. 250 million, which was allocated for 
the coconut production programme 
including coconut promotion activities as 
per Proposal No. 160 of Budget, 2016, will 
be submitted;   

 (ii) whether it was permitted to import coconuts 
to Sri Lanka as a part of the above proposal; 

 (iii) if so, the quantity of coconuts imported and 
the names of importers; and 

 (iv) whether the coconut production of Sri 
Lanka and the coconut production-related 
exports and their value from the year 1977 
to 2016 will be submitted in the form of a 
table? 

(b) If not, why? 
 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i)  වසුන් ෙයොදා ෙපොල් වගාව පවර්ධනය කිරීම ඇතුළු 
ෙපොල් පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන සඳහා පහත 
පරිදි පතිපාදන ෙවන් කරනු ලැබීය. 

  1.  ෙපොල් ඉඩම්හි අතුරු වගා සහනාධාරය ලබා 
දීම. (අක්කරයට  රුපියල් 10,000) 

  2.  ෙපොල් ඉඩෙම් පාංශු සංරක්ෂණය සඳහා 
ගල්වැටි ෙහෝ සෙමෝච්ඡ කානු කැපීම සඳහා 
සහනාධාර ලබා දීම. (අක්කරයට රු. 12,000) 

  3.  ෙපොල් ඉඩෙම් ෙතතමන සංරක්ෂණය සඳහා 
වසුන් ෙයදීම. (අක්කරයට  රුපියල්  15,000) 

   ෙම් සියල්ල සඳහා රුපියල් මිලියන 244.91ක 
පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා. 

  4.  උතුරු පළාෙත් ෙපොල් වගාකරුවන් සඳහා 
ෙගවතු මට්ටමින් ෙදමුහුම් ෙපොල් බීජ - 
රුපියල් මිලියන 5.09 නිෂ්පාදනය 

 (ii) නැත. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) වගුවලින් දක්වා ඇත.  වගු සභාගත* කරමි. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාවට 160 ෙවනි අය වැය 
ෙයෝජනාව තමයි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන විට ෙපොල් 
කර්මාන්තය ද  අගය එකතු කිරීෙම් ගැටලුවට මුහුණ දී තිෙබනවා. 
ෙමයට ෙහේතු වී ඇත්ෙත් ෙපොල් නිෂ්පාදනය සැලකිය යුතු 
පමාණයක් ෙගදර ෙදොර ආහාර පිළිෙයල කිරීම සඳහා භාවිතයට 
ගැනීමය. ෙපොල් කර්මාන්තකරුවන්ෙග් ඉල්ලීම පරිදි අදාළ රාජ්ය 
ආයතන මඟින් හඳුනා ෙගන පාලනය කරන අංශ තුළ කරනු ලබන 
අගය එකතු කිරීම සඳහා ෙපොල් ආනයනය කිරීමට ෙයෝජනා කරන 
අතර, ෙමම නිෂ්පාදන පසුව අපනයනය කරනු ලැෙබ්. ෙමෙසේ 
ෙයෝජනා කරනු ලබන ෙපොල් ආනයනය කිරීම සඳහා ඉඩෙදනු 
ලබන්ෙන් දැඩි නිෙරෝධායන අවශ්යතාවන්ට යටත්ව ය. එෙසේම 
ෙපොල් පවර්ධන කටයුතු ඇතුළු ෙපොල් නිෂ්පාදන පුනරුත්ථාපන 
වැඩ පිළිෙවළ සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් කිරීමට 
ෙයෝජනා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමකී අය වැය ෙයෝජනාව 
ගැනයි මෙග් පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව, 2016 වර්ෂෙය්දී 
ඔබතුමන්ලා ලංකාවට ෙපොල් ආනයනය කෙළේ නැහැ කියලා 
කිව්වා. ෙම් ෙයෝජනාව අනුව ඉදිරි වර්ෂවලදී ෙපොල් ආනයනය 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද කියන එකයි මෙග් පළමුෙවනි 
අතුරු පශ්නය වන්ෙන්.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
දැනට අප පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙපොල් ආනයනය කිරීමට 

තීරණයක් අරෙගන නැහැ මන්තීතුමනි.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙමම ෙයෝජනාෙව් 
සඳහන් වන මුදල රුපියල් මිලියන 250ක්. ෙම් වන විට ෙමම 
රුපියල් මිලියන 250ම මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ඔබතුමාට ලැබිලා 
තිෙබනවාද, ඊට අඩුෙවන්ද ලැබිලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
රුපියල් මිලියන 250ම අපට ලැබුණා. ඔබතුමා ෙපන්වාදී 

තිෙබන දත්ත අනුව ඒ විධියට වියදම් කරලාත් තිෙබනවා.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් දිනවල ෙපොල් වතුර සහ ෙපොල් ආශිත 

නිෂ්පාදන පිළිබඳව ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් 
රාජධානිය ඇතුළු රටවල ඉතා විශාල ඉල්ලුමක් පවතින බව. ඒ 
ඉල්ලුම තුළ ඉතාම වටිනා 100 per cent natural energy drink 
එකක් හැටියට ෙපොල් වතුර අපනයනය කරනවා. ඒ සඳහා ඉහළ 
මිලකුත් ලැෙබනවා. ඊට අතිෙර්කව vegetable oilවලට වඩා 
ගුණාත්මක බවින් වැඩි ෙතල් වර්ගය ෙපොල් ෙතල් කියලා 
පිළිගැනීමට ලක්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ජාත්යන්තර ෙවළඳ 
ෙපොළ අවස්ථාව පෙයෝජනයට අරෙගන ලංකාෙව් ෙපොල් වතුර සහ 
ෙපොල් ආශිත අතුරු නිෂ්පාදන යුෙරෝපා ෙවළඳ ෙපොළට - market 
එකට - යැවීම සඳහා ඔබතුමා  සුවිෙශේෂී අවධානයක් ෙයොමු 
කරනවාද?  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමා එය ඉතාම වැදගත් පශ්නයක්. අෙප් රෙට් දළ 

වශෙයන් ෙපොල් ෙගඩි මිලියන 3,000ක් පමණ නිෂ්පාදනය 
ෙවනවා. එයින් ෙපොල් ෙගඩි 2,800ක් පමණ අෙප් ෙද්ශීය ෙවෙළඳ 
ෙපොළට යන්ෙන්. එතෙකොට ෙපොල් ෙගඩි මිලියන 200ක් පමණයි 
ඔබතුමා කියන value-added exports ෙලස අගය එකතුකිරීමට 
තිෙබන්ෙන්. දැනටමත් අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා, Sri Lanka 
Tea Board  එක වාෙග් ෙපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය ඇතුෙළේත් 
ෙවනම International Marketing Department එකක් හදන්න. ඒ 
සඳහා මුදල් ලබා ෙගන අෙළවිකරණය කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙපොල් ආශිත සියලුම නිෂ්පාදන යන්ෙන් 
“super food” කියලායි. නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන එක කාරණයක්.  

ඒක තිෙබන ඉඩම්වලින් ෙහෝ අෙනකුත් ඉඩම්වලින් සපුරා 
ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් අපි 
උතුර සහ නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල "ෙදෙවනි ෙපොල් තිෙකෝණය" 
කියලා සංෙක්තාත්මකව ෙපොල් වගාව පටන්ෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
සඳහා තිෙබන එකම විසඳුම තමයි  ෙපොල් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම. 
ඒ වාෙග්ම value-added product exportersලාට සහන ලබාදීමත් 
විසඳුමක් ෙවනවා. පතිපත්තිමය වශෙයන් අපි ඒකත් කරෙගන යන 
බව පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට අවශ්යයි. ඔබතුමා ඉල්ලා 
තිෙබනවා,- 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Export Development Board එකයි, Coconut Research 

Institute එකයි ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයත් සමඟ ජාත්යන්තර 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තත්ත්වය පිළිබඳව අදහස් ටිකක් ඉදිරිපත් 
කරන්නට මට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නට ඔබතුමාට පුළුවන්ද?  

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඔබතුමාට මම ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදෙවනි වටය. 

 
 

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය පැරණි යකඩ අෙළවි 
කිරීම: විසත්ර  

இலங்ைகத் ைற க அதிகாரசைபயின் பைழய 
இ ம்  விற்பைன : விபரம் 

SALE OF OLD IRON BY SRI LANKA PORTS AUTHORITY: 
DETAILS 

    
 920/’16 

 
1.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 

ජයතිසස් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி - மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக )  
(The Hon. Sunil Handunnetti on behal of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa) 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ             

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2011 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය විසින් පැරණි යකඩ අෙළවි කිරීම සඳහා 
කටයුතු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;  

 (iii) 2011 සිට 2015 දක්වා එක් එක් වර්ෂෙය්දී අෙළවි 
කළ යකඩ පමාණයන් හා මිල ගණන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම යකඩ මිලදී ගත් පුද්ගලයන් සහ එක් එක් 
පුද්ගලයා විසින් මිලදී ගන්නා ලද යකඩ පමාණය 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v) ෙවළඳෙපොෙළේ පැවති මිල ගණන්වලට වඩා 
අඩුෙවන් විකිණීම නිසා ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරියට සිදුවූ අලාභය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2011 தல் 2015 வைரயிலான காலத்தி ள் 
இலங்ைகத் ைற க அதிகாரசைப பைழய 
இ ம்  விற்பைனக்காக  நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கு ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப் 
பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iii) 2011 தல் 2015 வைர ஒவ்ெவா  வ டத்தி ம் 
விற்பைன ெசய்யப்பட்ட இ ம்பின் அள க ம் 
விைலக ம் ெவவ்ேவறாக யாைவெயன் 
பைத ம்; 
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 (iv) ேமற்ப  இ ம்பிைனக் ெகாள்வன  ெசய்த 
ஆட்கள் மற் ம்  ஒவ்ெவா  ஆளினா ம் 
ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட இ ம்பின் அள  
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (v) சந்ைத விைலையப் பார்க்கி ம் குைறந்த 
விைலக்கு விற்கப்பட்டைம காரணமாக 
இலங்ைகத் ைற க அதிகாரசைபக்கு ஏற்பட்ட 
நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of  Ports and Shipping: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether Sri Lanka Ports Authority has 
taken measures to sell old iron, from the 
year 2011 to 2015;  

 (ii) if so, whether tenders were called in that 
regard ;  

 (iii) separately, the quantity of iron, sold during 
the years from 2011 to 2015 and the prices; 

 (iv) separately,  the individuals, purchased  
aforesaid iron  and the quantity; and 

 (v)  the loss incurred by Sri Lanka Ports 
Authority, by reason of selling aforesaid 
iron below the market value? 

(b) If not, why? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 

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

 
(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) වරාය අධිකාරිෙය් පැරණි යකඩ ශී ලංකා වරාය 
කළමනාකරණ හා උපෙද්ශන ෙසේවා සමාගම හරහා 
විකිණීම සඳහා කළමනාකාරිත්ව කමිටුව විසින් 2007.03.08 
දින පතිපත්තිමය තීරණයක් ෙගන ඇති බැවින්, ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය විසින් පැරණි යකඩ විකිණීම සඳහා 
ෙඩන්ඩර් කැඳවා ෙනොමැත. අදාළ කළමනාකරණ කමිටු 
තීරණය  - ඇමුණුම  I* - බලන්න. 

 (iii) 2011 සිට 2015 දක්වා එක් එක් වර්ෂවලදී ශී ලංකා වරාය 
කළමනාකරණ හා උපෙද්ශන ෙසේවා සමාගම හරහා අෙළවි 
කළ පැරණි යකඩ පමාණයක් පහත පරිදි ෙව්. 

  

 
 

  කළමනාකාරිත්ව කමිටු තීරණයකට අනුව, පැරණි යකඩ 
ෙමටික්ෙටොන් එකක් රුපියල් 17,280ක (කිෙලෝවක් 
රුපියල් 17.28 බැගින්) මිලකට ශී ලංකා වරාය 
කළමනාකරණ හා උපෙද්ශන ෙසේවා සමාගම හරහා අෙළවි 
කර ඇත. අදාළ ලිපිෙය් පිටපතක් ඇමුණුම II* වශෙයන් 
ඇත.   

 (iv)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (v) ෙමම පැරණි/අබලි යකඩ සඳහා තත්කාලීනව ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිෙය් කළමනාකාරිත්ව කමිටුව මඟින් ලබා දී 
ඇති මිල ගණන්වලට අනුව, (කිෙලෝගෑමයක් රුපියල් 
17.28ක මිලකට) ශී ලංකා වරාය කළමනාකරණ හා 
උපෙද්ශන ෙසේවා සමාගම (SLPMCS) හරහා 
ගැනුම්කරුවන් ෙවත අෙළවි කර ඇත. 

(අ) ගැනුම්කරුෙවකුෙග් පරිශයටම රැ ෙගන ෙගොස් ෙමම 
පැරණි/අබලි යකඩ ඉහළ මිලකට විකිණීම සිදු කළ 
හැකි මුත්, අදාළ කාර්ය අනුපිළිෙවළ සඳහා ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය ෙවත දැරීමට සිදු වන අමතර ශම/
යන්ෙතෝපකරණ පිරිවැය වැනි කරුණු හා අදාළව 
ෙසසු ගණනය කිරීම් සිදු කර කිෙලෝගෑමයක් 
රුපියල් 17.28ක මිලකට ගැනුම්කරුවන් ෙවත 
විකිණීම සුදුසු වන බව එවකට ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් කළමනාකාරිත්ව කමිටුව මඟින් 
තීරණය  කර ඇති බව පැහැදිලි ෙව්. 

වර්ෂය අෙළවි කළ අබලි යකඩ 
පමාණය (කිෙලෝගෑම්) 

2011   600,840 

2012   601,560 

2013   978,860 

2014 1,172,210 

2015 නැත 

එකතුව 3,353,470 

1441 1442 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

  මිලදී ගත් 
පුද්ගලයාෙග් 

නම 

2011 
(කි
ෙලෝ 
ගෑම්) 

2012 
(කිෙලෝ 
ගෑම්) 

2013 
(කි
ෙලෝ 
ගෑම්) 

2014 
(කිෙලෝ 
ගෑම්) 

එකතුව 
(කිෙලෝ 
ගෑම්) 

1. එම්. ෙගේෂන් 
මයා 

389,630 - - - 389,630 

2. ඒ.බී.එම්. 
හසන් මයා 

 58,320 - - -  58,320 

3. ෙක්.ජී. කසුන් 
තරංග මයා 

73,490 215,580 224,170 246,010 759,250 

4. මැට්රික්ස් 
ෙහෝල්ඩිංග්ස් 

79,400 210,400 73,720 265,050 628,570 

5. උපුල් 
ෙපෙර්රා මයා 

- 91,310 - - 91,310 

6. රූබි මාකටිං 
සර්විසස් 

- 84,270 - 562,410 646,680 

7. ශාන්ත 
එන්ටර්පයිසස් 

- - 680,970 98,740 779,710 

    600,840 601,560 978,860 1,172,210 3,353,470 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) ශී ලංකා වරාය කළමනාකරණ හා උපෙද්ශන ෙසේවා 
සමාගම ෙවත ලියා පදිංචි වූ ෙපෞද්ගලික ආයතන/
ගැනුම්කරුවන් 07 ෙදෙනකු ෙවත ෙමම යකඩ/අබලි 
යකඩ මිලදී ගැනීෙම් අවස්ථා ලබා දී ඇති අතර, කවර 
ආයතනයක්/ගැනුම්කරුෙවකු ෙවත ලබා ෙදනු 
ලබන්ෙන්ද යන තීරණය එවකට සභාපති (ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය) විසින් ගනු ලැබ ඇති බවද පැහැදිලි 
ෙව්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ආබාධිත 
පුද්ගලයන් : සුදුසු නිවාස හා වැසිකිළි පහසුකම් 

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள 
அங்க னர்கள்: ெபா த்தமான டைமப்  மற் ம் 

மலசலகூட வசதிகள் 
 DISABLED IN NORTHERN AND EASTERN PROVINCES:  

APPROPRIATE HOUSING AND TOILET FACILITIES 

      
1061/’16 

2.  ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(2) : 

(අ) (i) උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල පසු ගිය 
කාලෙය් පැවැති යුද්ධය ෙහේතුෙවන් ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත් වු ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු සිටින බවත්; 

 (ii)  ෙමම පුද්ගලයන්ෙගන් සැලකිය යුතු පිරිසකෙග් 
කෙශේරුකාවට සිදුවී ඇති හානිය ෙහේතුෙවන්  
ඉෙනන් පහළ ෙකොටස අපාණික වී ඇති බවත්;  

 (iii)  අවතැන් වු ෙමම පිරිසෙගන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු 
ෙම් වනවිට නැවත පදිංචි කර ඇති අතර තවත් 
පිරිසක් තවමත් නැවත පදිංචි කර ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල නැවත පදිංචි 
කරන ලද ජනතාවට රජෙයන් සහ  රාජ්ය ෙනො වන 
සංවිධානවලින් නිවාස සහ  වැසිකිළි ඉදි කර දීෙම්දී 
ඉහත කී ආබාධිත පුද්ගලයන්ෙග් නිවාසවලට 
පෙව්ශවීෙම් හා වැසිකිළි භාවිත කිරීෙම් පහසුකම්   
ෙකෙරහිද අවධානය ෙයොමුකරමින් ඒ සඳහා සුදුසු 
අයුරින් ඉදිකළ නිවාස හා වැසිකිළි ලබා දීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකොපමණ පතිශතයකින්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம்  மற் ம் இந் சமய அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் கடந்த 
காலப்பகுதியில் இடம்ெபற்ற த்தத்தின் 
காரணமாக அங்க னர்களான பலர் உள்ளனர் 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கெதா  ெதாைகயின 
ாின் ள்ளந்தண் க்கு ஏற்பட் ள்ள ேசதத்தின் 
காரணமாக இ ப் க்குக் கீழ்ப்பகுதி ெசய ழந் 

ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இடம்ெபயர்ந் ள்ள இவர்களில் ெப ம் 
பாலானவர்கள் தற்ேபா  மீளக் கு யமர்த்தப் 
பட் ள்ளேதா  இன் ம் சிலர் இ வைர 
கு யமர்த்தப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் மீளக் 
கு யமர்த்தப்பட்ட மக்க க்கு அரசாங்கத் 
தினா ம் அரச சார்பற்ற நி வனங்களினா ம் 

கள் மற் ம் மலசலகூடங்கள் நிர்மாணித் க் 
ெகா க்கப்ப ம்ேபா  ேமற்கூறப்பட்ட அங்க 

ன ற்ற நபர்களின் க க்கு பிரேவசித்தல் 
மற் ம் மலசல கூடங்கைளப் பயன்ப த் தல் 
ஆகிய வசதிகள் ெதாடர்பாக கவனஞ் ெச த்தி 
அவற் க்குப் ெபா த்தமான விதத்தில் 
நிர்மாணிக்கப்பட்ட கைள ம் மலசல 
கூடங்கைள ம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நட 
வ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத்தைன சத தத்தில் 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Is he aware - 

 (i) that there are many individuals who have 
become disabled owing to the past war 
which prevailed in the Northern and Eastern 
Provinces; 

 (ii) that the lower body of  a substantial number 
of these individuals is paraplegic as a result 
of the damages caused to their vertebral 
column; and 

 (iii) that the majority out of these displaced 
persons have by now been resettled and 
another group is yet to be resettled? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether arrangements will be made to 
provide houses and toilets which have been 
appropriately constructed addressing 
disability access, when constructing  houses  
and toilets for  the resettled persons in 
Northern and Eastern Provinces by the 
Government and non-governmental 
organizations; and 

 (ii) if so, at which  percentage that will be? 

(c) If not, why? 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Are you going to table the Answer, Hon. Minister? 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Yes, Sir. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay.  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, is he not going to reply? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Do you want him to reply? 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Normally, it is tabled.  I will table the Answer, Sir.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Normally, in the second round Answers are tabled, but 

if there is a special request, I will allow him to answer. 
So, is it good enough, Hon. Member? 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Okay. 

              
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
I table* the Answer, Sir.  

 

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

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

  උතුරු - නැ ෙඟනහිර පළාත්වල සිටින විෙශේෂ අවශ්යතා 
සහිත පුද්ගලයන් (diffrently abled) සඳහා 2016 වසෙර්දී 
අප අමාත්යාංශෙය් නිවාස ෙයෝජනා කමය යටෙත් නිවාස 
1,360ක් සහ සනීපාරක්ෂක වැඩසටහන යටෙත් වැසිකිළි 
953ක් ඉදි කර ෙදන ලදී. ෙම්වායින් කිළිෙනොච්චි 
දිස්තික්කෙය් විෙශේෂ අවශ්යතා සහිත පුද්ගලයන් සඳහා 
විෙශේෂෙයන් සකස් කරන ලද වැසිකිළි 2016 වසෙර්දී ඉදි 
කරන ලදී. තවද, 2017 වසෙර් සංවර්ධන වැඩසටහන් 
යටෙත් රුපියල් 150,000ක් වටිනා, විෙශේෂ අවශ්යතා සහිත 
පුද්ගලයන් සඳහාම විෙශේෂෙයන් සකස් කරන ලද වැසිකිළි 
ඉදි කිරීමට ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇත. අප අමාත්යාංශෙය් 
සියලු සංවර්ධන වැඩසටහන්වලද විෙශේෂ අවශ්යතා සහිත 
පුද්ගලයන් සඳහා විෙශේෂ ලකුණු ලබාදී, පමුඛතා පදනමින් 
ඔවුන්ෙග් අවශ්යතා සම්පූර්ණ කරනු ලබන බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 (ii) සියයට 70ක් පමණ. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker)  
පශ්න අංක 3-1069/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe ) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස 
තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -1124/'16- ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිලිෙනොච්චි දිසත්ික්කෙය් මාර්ග ඉදිකිරීම්:  වැය කළ 
මුදල 

கிளிெநாச்சி மாவட்ட திகள் நிர்மாணம் : ெசலவிட்ட 
பணம் 

CONSTRUCTION OF ROADS IN KILINOCHCHI DISTRICT:  
MONEY SPENT 

      
  1240/’16 

5. ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා (ගරු ආර්. 
එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க - மாண் மிகு  
ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka on behalf of 
the Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1): 

(අ)   (i)   කිලිෙනොච්චි දිසත්ික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට 
පැවැති  මුළු මාර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ්යාව සහ 
කිෙලෝමීටර් පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වර්ෂ 1983 සිට යුද්ධය නිම වනතුරු එම 
දිසත්ික්කය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා පැවති 
රජයන් විසින් වියදම් කරන ලද මුදල, එක් එක් 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු ෙමම දිසත්ික්කය තුළ 
මාර්ග ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය තුළ 
ෙවන් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?      

 (ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள் 1983ஆம் 
ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த திகளின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  எவ்வள ; 

 (iii) 1983ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் 
வைட ம்வைர இம்மாவட்டத்தில் திகைள 

நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங் 
களினால் ெசல  ெசய்யப்பட்ட நிதித்ெதாைக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக ஒவ்ேவார் 

ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகைய 
இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways :  

(a) Will he inform this House- 
 (i) the total number of roads in the Kilinochchi 

District as at year  1983;  
 (ii) the number of tarred roads and the  extent of 

those roads in kilometres; 
 (iii) the amount of money spent by the previous 

governments to construct the roads in that 

district during the period from 1983 to the 
end of war in respect of each year 
separately; 

 (iv) the amount of money spent in each year 
separately to construct the roads in this 
district in the aftermath of the war; and 

 (v) whether a comprehensive report is 
submitted to this House in this regard? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

 

(අ)   (i)   මහාමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැවති කාලයට අදාළ 
වර්ෂයක් වන 1983 දත්තයන් ෙනොමැත.  

                              1986න් පසු (එනම්, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ස්ථාපනය 
කිරීෙමන් පසු) 

 
  A  ෙශේණිෙය් මාර්ග  - කි.මි. 113.03 
  B ෙශේණිෙය් මාර්ග - කි.මි. 91.28 
  AB ෙශේණිෙය් මාර්ග - නැත. 
  C ෙශේණිෙය් මාර්ග - නැත. 

 
  එකතුව  -   204.31 

 (ii)    1983 දත්තයන් ෙනොමැත.  

         1986 දත්තයන්ට අනුව කිෙලෝමීටර් 110ක් තාර දමා ඇත.  

 (iii)  1983 සිට 2009 දක්වා කාලයට අදාළ දත්තයන් ෙනොමැත.  

 (iv)   

 

වර්ෂය වියදම (දළ වශෙයන්) 

2009               - 

2010               - 

2011 රු. මිලියන 237 

2012 රු. මිලියන 157 

2013 රු. මිලියන 485 

2014 රු. මිලියන 702 

2015 රු.මිලියන 208 

2016 රු. මිලියන 56 

1447 1448 



2017 අෙපේල් 07  

 (v)   ඔව්.  (අදාළ ෙතොරතුරු සහිත සම්පූර්ණ වාර්තාවක් 
ඇමුණුෙමහි* දැක්ෙව්.)  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ඇමුණුම:  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6 -1278/'16- (2), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මහතා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

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. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 -1293/'16- (1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 

මහතා.  
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නය ට 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. 
 
 
 

පාසල් දරුවන්ෙග් වෘත්තීය කුසලතා වර්ධනය : 
පියවර 

பாடசாைல மாணவர்களின் ெதாழில் ஆற்றைல 
வளர்த்தல் : நடவ க்ைக 

DEVELOPMENT OF VOCATIONAL SKILLS OF SCHOOL 
CHILDREN: STEPS TAKEN 

      
    1349/’16 

 

9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි 
විෙජ්රත්න මහත්මිය ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி 
குமாாி விேஜரத்ன சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. (Mrs) 
Rohini Kumari Wijerathna) 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ශීලංකාෙව් පාසල් දරුවන් සාමාන්යෙයන් 
වෘත්තීය පුහුණුවීම් සඳහා ෙයොමුවීමට 
අෛධර්යවත් වන බවත්; 

 (ii) වර්තමානෙය් ශී ලංකාෙව් ශමික ෙවළඳ ෙපොළ 
ඉල්ලුම සපුරාලීෙම්දී තරුණ පජාව සතු 
නිපුණතාවන්ෙග් ෙනොගැළපීමක් පවතින බවත්; 

 (iii) දරුවන් විවිධ කුසලතාවන් සඳහා පුහුණු කර, නව 
වෘත්තීය මාර්ගයන් කරා ෙයොමු කිරීෙම් දැඩි 
අවශ්යතාවක් පවතින බවත්;  

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) පාථමික මට්ටෙම් සිට තෘතීයික මට්ටම දක්වා 
පාසල් දරුවන්ෙග් වෘත්තීය කුසලතා වර්ධනය 
කිරීමට පිටිවහලක් ෙලස, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් සහෙයෝගයද ඇතිව පාසල් විෂය 
මාලාෙවහි ෙවනසක් කිරීමට අමාත්යාංශය පියවර 
ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில் பயிற்சி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயி ள்ள பாடசாைல மாணவர்கள் 
ெபா வாக ெதாழில் பயிற்சிகளில் ஈ ப வதற்கு 

ன்வ கின்றார்கள் இல்ைலெயன்பைத ம்; 

 (ii) இன்ைறய காலகட்டத்தில் இலங்ைகயின் 
ெதாழில் சந்ைதயின் ேகள்விைய நிரப் கின்ற 
ேபா  இளம் சந்ததியினாிட ள்ள திறன்களில் 
ெபா ந்தாத தன்ைம காணப்ப கின்ற 
ெதன்பைத ம்; 

 (iii) பிள்ைளக க்கு பல்வைக ஆற்றல்க க்கான 
பயிற்சிகைளப் ெபற் க்ெகா த் , திய 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைள வழங்க ேவண் ய 
அத்தியாவசிய ேதைவ காணப்ப கின்ற 
ெதன்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ஆரம்ப நிைல ெதாடக்கம் ன்றாம் நிைல வைர 
பாடசாைல மாணவர்களின் ெதாழில் ஆற்றைல 
வளர்ப்பதற்கு உ ைணயளிக்கு கமாக, 
கல்வி அைமச்சின ம் ஒத் ைழப் டன் 
பாடசாைலப் பாடத்திட்டத்தில் மாற்றத்ைத 
ஏற்ப த் வதற்கு அைமச்சு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இந்நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minister of Skills Development and 
Vocational Training : 

(a) Will he admit that- 
 (i)  school children in Sri Lanka generally have 

poor motivation for attending vocational 
training;  

 (ii) the skills the youth in Sri Lanka possess 
show a mismatch in fulfilling the current 
labour market demand in Sri Lanka; and  

 (iii) there exists a strong need for training 
children in a range of skills and generating 
new avenues for employment? 

(b) Will he inform this House- 
 (i) whether the Ministry has taken steps in 

collaboration with the Ministry of 
Education to bring about a change in the 
school curriculum in order to develop 
vocational skills of school children from 
primary level to tertiary level; and  

 (ii) of so, what those steps are? 

(c)  If not, why? 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා.  

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

 

(i)   නැත.  

  නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය යටෙත් 
ඇති ආයතනවලට ලැෙබන අයදුම්පත් පමාණය අනුව ශී 
ලංකාෙව් පාසල් දරුවන් සාමාන්යෙයන් වෘත්තීය පුහුණුවීම් 
සඳහා ෙයොමුවීම කමිකව වැඩි වී ඇත. ෙමය පැහැදිලි කර 
ගැනීම සඳහා පහත දැක්ෙවන උදාහරණ ෙගන හැර දැක්විය 
හැකිය.  

 එනම්; 

 
 
(ii)   ඔව්.   වර්තමානෙය් ශමික ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉල්ලුම සපුරාලීෙම්දී 

තරුණ පජාව සතු නිපුණතාවන් සඳහා නව තාක්ෂණික 
දැනුම ලබාදීෙම්දී විවිධ අවස්ථාවල ෙනොගැළපීම් ඇතත්, 
කර්මාන්තෙය් පවතින ඉල්ලුමට ගැළපීම් කටයුතු කිරීම 
සඳහා ආංශික නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් 
ආරම්භ කර ඇති Industrial Sector Skills Council (ISSC)   
මඟින් එම ෙනොගැළපීම් හා අඩුපාඩුකම් හඳුනාෙගන, ඒ 
සඳහා නව පාඨමාලා (ෙකටිකාලීන/ දිගුකාලීන/පූර්ණ 
කාලීන පාඨමාලා යනාදී වශෙයන්) හඳුන්වාදීමට කටයුතු 
කරමින් පවතී.  

(iii)  ඔව්.  

  දරුවන්ෙග් විවිධ කුසලතා වැඩිදියුණු කර නව වෘත්තීය 
මාර්ග කරා ෙයොමු කිරීම පිණිස අප අමාත්යාංශය යටෙත් 
ඇති ආයතන මඟින් නව පාඨමාලා හඳුන්වා දී ඇති අතර, 
පාඨමාලා පතීතනය කර දැනටමත් නව පාඨමාලා ආරම්භ 
කර ඇත.  

  උදාහරණ: 

  •  තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් 
2016 වර්ෂෙය් සිට ෙපොදු ළමා රැකවරණය, වැඩිහිටි 
රැකවරණය සැපයීෙම් සහකාර, කාර්යාලයක වැඩ 
ඉටුකිරීමට හඳුන්වා දීම, භාණ්ඩ සැපයුම් සහකාර/ 
සහකාර ගබඩා භාරකරු, වාහන ෙරෝද එෙකලි කිරීෙම් 
ශිල්පී යනාදී පා ඨමාලා ආරම්භ කර ඇත. එෙමන්ම 

  ආයතනය 2014 2015 2016 එකතුව 

1 කාර්මික අධ්යාපන 
හා පුහුණු කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

22,863 19,864 26,591 69,318 

2 ලංකා ජර්මන් 
කාර්මික අභ්යාස 
ආයතනය 

3,285 4,222 4,485 11,992 

3 ශී ලංකා වෘත්තීය 
පුහුණු අධිකාරිය 

28,784 28,745 31,537 89,066 

4 ජාතික 
ආධුනිකත්ව හා 
කාර්මික පුහුණු 
කිරීම් අධිකාරිය 

21,364 22,878 31,812 75,054 

5 ශී ලංකා සාගර 
විශ්වවිද්යාලය 

716 622 1,010 2,348 

6 ශී ලංකා මුදණ 
ආයතනය 

864 895 902 2,661 

  එකතුව 77,876 77,226 96,337 251,439 

1451 1452 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 



2017 අෙපේල් 07  

ජාතික නිපුණතා සම්මත පාඨමාලා ආරම්භ කිරීම හා නව 
පාඨමාලා රැසක් 2016 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කර ඇත. 
(ඇමුණුම 01 බලන්න*)  

  •  ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්යාස ආයතනය මඟින් 
"ෙමකාෙටොනික්ස් ශිල්පය" යන නව පාඨමාලාව සහ 
"වාහන වායුසමීකරණ ශිල්පය" යන පාඨමාලා ආරම්භ 
කර ඇත.  

  •  ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් විද ත් පාලන 
පද්ධතීන්, ෙදමුහුන් තාක්ෂණය, විද ත් කියාකාරී වාහන 
(ඉෙලක්ටික් කාර්) පිළිබඳ තාක්ෂණය සහ නවීන 
වාහනවල භාවිත වන සම්ෙපේෂණ, ඉන්ධන, අවලම්බන 
පද්ධතීන් පිළිබඳ පුහුණුව ආරම්භ කර ඇත.  

(ආ)  (i)  ඔව්.  

       (ii)  •  පාසල් විෂය මාලාෙවහි ෙවනසක් ඇතිකරලීම අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය සතු වගකීමකි. එෙසේ වුවත් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය විසින් 2018 වර්ෂෙය් සිට කියාත්මක 
කිරීමට අෙප්ක්ෂිත දහතුන් වසරක අඛණ්ඩ අධ්යාපන 
වැඩසටහන යටෙත් අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත උසස් 
ෙපළ සිසුන් සඳහා වෘත්තීය විෂයයන් හඳුන්වාදීම අරමුණු 
කරෙගන ජාතික අධ්යාපන ආයතනය විසින් හඳුනා ගත් 
වෘත්තීමය විෂයයන් 26ක් සඳහා විෂයමාලා ෙකටුම්පත් 
කර ඇති අතර මුදල් අමාත්යාංශෙය් දායකත්වෙයන් ඒවා 
යාවත්කාලීන කිරීමට කටයුතු ෙකෙරමින් පවතී.  

  •  දැනටමත් හඳුන්වා දී ඇති තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාව 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය විසින් පාසල් විෂය මාලාවට 
ඇතුළත් කර ඇත. එෙමන්ම ආරම්භෙය් සිටම අප 
අමාත්යාංශය අධ්යාපන අමාත්යාංශය හා එක්ව අප 
අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින පහත සඳහන් ආයතන 
මඟින් උපෙද්ශකවරුන්ෙග් සහාය ලබාදී න්යායික හා 
පාෙයෝගික කටයුතු කරෙගන යාමට අවශ්ය සහෙයෝගය 
ලබා දී ඇත.  

 1. කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව (DTET)  

2. ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීෙම් අධිකාරිය (NAITA) 

3. ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්යාස ආයතනය (CGTTI)  

4. ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය (VTA)   
තවද,  
 •  වෘත්තීය පුහුණුවට නැඹුරු කිරීම සඳහා අධ්යාපන සුදුසුකම් 

සමඟ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකෙම් සහතික ගැළපීමට කටයුතු 
කර ඇත. එනම්, අදාළ වන විෂය ක්ෙෂේත සඳහා සුදුසුකම් 
ගැළපීෙම්දී,  

  NVQ 3 = GCE (O/L) 

  NVQ 4 = GCE (A/L) 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 
 
වවුනියාව දිසත්ික්කෙය් මාර්ග ඉදිකිරීම්:  වැය කළ 

මුදල 
வ னியா மாவட்ட திகள் நிர்மாணம் : ெசலவிட்ட 

பணம்  
CONSTRUCTION OF ROADS IN VAVUNIYA DISTRICT: MONEY 

SPENT 
     1241/’16 

11. ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා (ගරු ආර්. 
එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க - மாண் மிகு  
ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka on behalf of 
the Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය - (1): 

(අ)   (i)   වවුනියාව දිසත්ික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට 
පැවැති  මුළු මාර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ්යාව සහ 
කිෙලෝමීටර් පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වර්ෂ 1983 සිට යුද්ධය නිම වනතුරු එම 
දිසත්ික්කය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා පැවති 
රජයන් විසින් වියදම් කරන ලද මුදල, එක් එක් 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු ෙමම දිසත්ික්කය තුළ 
මාර්ග ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය තුළ 
ෙවන් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?      

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

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வ னியா மாவட்டத்தி ள் 1983ஆம் 
ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த திகளின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  எவ்வள ; 

 (iii) 1983ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் 
வைட ம்வைர இம்மாவட்டத்தில் திகைள 

நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங் 
களினால் ெசல  ெசய்யப்பட்ட நிதித்ெதாைக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக ஒவ்ேவார் 

ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித்ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகையச் 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways :  

(a) Will he inform this House- 
 (i) the total number of roads in the Vauniya 

district as at year  1983; 
 (ii) the number of tarred roads and the extent of 

those roads in kilometres; 
 (iii) the amount of money spent by the previous 

governments to construct the roads in that 
district during the period from 1983 to the 
end of war in respect of each year 
separately; 

 (iv) the amount of money spent in each year 
separately to construct the roads in this 
district in the aftermath of the war; and 

1453 1454 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (v) whether a comprehensive report is 
submitted in this regard? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 

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

 
(අ)   (i)   මහාමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැවැති කාලයට අදාළ 

වර්ෂයක් වන 1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

  1986න් පසු (එනම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ස්ථාපනය 
කිරීෙමන් පසු) 

  A    ෙශේණිෙය් මාර්ග  - කි.මී. 128.91 

  B    ෙශේණිෙය් මාර්ග -කි.මී. 53.58 

  AB  ෙශේණිෙය් මාර්ග - නැත. 

  C     ෙශේණිෙය් මාර්ග - නැත. 

    එකතුව - කි.මී. 182.49    

       (ii) 1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

  1986 දත්තයන්ට අනුව කි.මී. 122ක් තාර දමා ඇත. 

     (iii) 1983 සිට 2005 දක්වා කාලයට අදාළ දත්තයන් 
ෙනොමැත. 

 

 
 (iv)   

 
 

 (v)   ඔව්. (අදාළ ෙතොරතුරු සහිත සම්පූර්ණ වාර්තාවක් 
ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්.) * 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

වර්ෂය වියදම (දළ වශෙයන්) 

2006 රු. මිලියන 42 

2007 රු. මිලියන 21 

2008 රු. මිලියන 11 

වර්ෂය වියදම (දළ වශෙයන්) 

2009 රු. මිලියන   26 

2010 රු. මිලියන   42 

2011 රු. මිලියන   79 

2012 රු. මිලියන   20 

2013 රු. මිලියන 265 

2014 රු. මිලියන    7 

2015 රු. මිලියන    8 

2016 රු. මිලියන  15 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12 -1295/16- (1), ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 

මහතා.  
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
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 කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නෙය් කරුණු රාශියක් ගැන 

අසා තිෙබනවා. ඒ සියලු විස්තර සපයන්න මම මාස ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

1455 1456 

[ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා] ඇමුණුම:  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, 23(2) සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පශ්න. ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා.  
 
 

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

 

I 
පරිහානියට පත් ෙවමින් තිෙබන  

ෙදමළ ජනතාවෙග් සාම්පදායික කලා ශිල්ප නඟා 
සිටුවීම 

தமிழ் மக்களின் அ கிவ கின்ற பாரம்பாிய 
கைலகைள வளர்த்தல் 

REVIVAL OF ENDANGERED TRADITIONAL ARTS AND CRAFT 
OF TAMIL PEOPLE 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் 

அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க 
அ மதித்ததற்கு நன்றி.  

தமிழ் மக்களின் அ கிவ கின்ற பாரம்பாிய 
ண்கைலத் ைறைய உயிர்ப்பித்தல், அவற்ைறப் ேபணிப் 

பா காத்  வளர்த்தல் ேபான்ற ேநாக்கங்கைள அ ப்பைட 
யாகக்ெகாண்  கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தின் சுவாமி 
வி லானந்த அழகியல் கற்ைககள் நி வகம் 2005ஆம் ஆண்  
ஆரம்பிக்கப்பட்ட . அன் தல் இன் வைர இந்த 
நி வகத்தில் பட்டப்ப ப்பிைனப் ர்த்தி ெசய் ள்ள 
பட்டதாாிகள் தங்க க்குாிய ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெபறாத 
நிைல காணப்ப வதாக ம் அந்த வைகயில், சுமார் 650 
பட்டதாாிகள் இத் ைற சார்ந்த ேவைலவாய்ப் க்கைள 
எதிர்பார்த்தி ப்பதாக ம் ெதாியவ கின்ற . இவ்வாறான 
ெதா  சூழ்நிைலயில், 5 வ ட கற்ைகெநறியிைனப் ர்த்தி 
ெசய் ள்ள ேமற்ப  பட்டதாாிகள் விரக்தி நிைல அைடந்  
தற்ேபா  சத்தியாக்கிரகப் ேபாராட்டத்தி ம் ஈ பட் வ ம் 
நிைல உ வாகி ள்ள டன், ேமற்ப  ைறசார்ந்  கற்பதில் 
ஏைனய மாணவர்கள  நாட்ட ம் குைறந் ள்ள . 

தமிழ் மக்களின் அ கிவ கின்ற பாரம்பாிய கைலகைளப் 
ேபணிப் பா காத்  வளர்த்ெத க்கும் வைகயி ம், ேமற்ப  
பட்டதாாிக க்குத் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் என்ற வைகயி ம் 
ஆசிாியர் ஆட்ேசாப்் க்களின்ேபா  ண்கைலத் ைறைய ம் 
இைணத்  விண்ணப்பங்கள் ேகா வதற்கும் அத டாக 
இவர்க க்கு உாிய ெதாழில்வாய்ப் க்கைள வழங்குவதற்கும் 
நடவ க்ைக எ க்க மா? 

என  இந்தக் ேகள்விக்கான பதிைல ம் எ க்கப்படக் 
கூ ய நடவ க்ைக குறித் ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
ெதாிவிப்பாெரன எதிர்பார்க்கிேறன். 

 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ேதசிய பாடசாைல ைறைமக்குள் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

பணியாளர்கள் மத்தியிேல ண்கைலத் ைறயில் தற்ேபா  

ஆசிாிய ெவற்றிடங்கள் இல்ைலெயன்பைதக் ெகௗரவ 
உ ப்பினர் அவர்க க்குத் ெதாிவிக்கின்ேறன். அத்ேதா , 
அரசியலைமப்பின் 13ஆவ  தி த்தத்தின்ப  பட்டதாாி 
ஆசிாியர்கைள இைணத் க்ெகாள்வதற்கு மாகாண சைபக்கு 
அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ள . அதன்ப , இந்தப் 
பட்டதாாிகைளக் கிழக்கு மாகாணத்தில் நில ம் ஆசிாிய 
ெவற்றிடங்க க்காக இைணத் க்ெகாள்வ  சாலச் 
சிறந்ததாகும். அேதேநரத்தில், கல்வியியற் கல் ாிகளில் 

ண்கைலத் ைறயில் ப்ேளாமா ெப ம் பட்டதாாிக க்கு 
இப்ெபா  ன் ாிைம ெகா க்கப்பட்  பாடசாைலகளில் 
ஆசிாியர்களாகச் ேசா்த் க்ெகாள்ளப்ப கின்றார்கள். அந்த 
வைகயில், பட்டதாாிகைள அந்தந்த மாகாணங்களிேல  
உள்வாங்குவதற்கான நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம் 
என்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அதற்குாிய அறி த்தல்கைள, வழிகாட்டல்கைள 

மாகாண சைபக க்கு வழங்க யாதா? ஏெனன்றால், 
மாகாண சைபகள் அைதக் கவனத்தில் எ த் க்ெகாள்வதாகத் 
ெதாியவில்ைல. ஆைகயால், தய ெசய்  உங்கள  
அைமச்சின் லம் மாகாண சைபக க்குக் குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாண சைபக க்கு அறி த்தல்கைள ம் 
ெநறிப்ப த்தல்கைள ம் வழங்குமா  ேகட் க்ெகாள் 
கின்ேறன்.  

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
அண்ைமயிேல வடக்கு மாகாணப் பட்டதாாிக ைடய 

ேவைலவாய்ப் ப் பற்றிப் ேபசப்பட்டேபா , கல்வி அைமச்சு 
அத்தைகய நடவ க்ைககைள எ த்த . இப்ெபா  அந்த 
மாகாண சைப, பட்டதாாிகைள உள்வாங்குவதற்கான 
நடவ க்ைககைள எ த் வ வதாக நான் நிைனக்கின்ேறன். 
அேதேபால, கிழக்கு மாகாணத்தி ம் அத்தைகய 
அ த்தல்கைளச் ெசய்வதற்கு எங்க ைடய அைமச்சு 

ன்னிற்கும். நன்றி.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟ ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර 

දිසානායක මැතිතුමා. 

 
II 
 

නව විෂය නිර්ෙද්ශය ෙහේතුෙවන් ෙද්ශීය ෛවද්ය 
විද්යායතනෙය් සිසුන් මුහුණපාන ගැටලු 

திய பாடத்திட்டத்தினால் சுேதச ம த் வத் ைற 
மாணவர்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 

PROBLEMS FACED BY STUDENTS OF INSTITUTE OF 
INDIGENOUS MEDICINE DUE TO NEW SYLLABUS 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙද්ශීය ෛවද්ය විද්යායතනය තුළ කියාත්මක වන BAMS හා 
BUMS නව විෂය නිර්ෙද්ශය ෙහේතුෙවන් සිසුන් දහසකට ආසන්න 
සංඛ්යාවකට බලපා ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් මා 
ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. 

2011 වසෙර්දී ෙද්ශීය ෛවද්ය විද්යායතනය තුළ ඉගැන්ෙවන 
BAMS - ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය හා ශල්ය - හා  BUMS - යුනානි 
ෛවද්ය හා ශල්ය - විෂය නිර්ෙද්ශ සංෙශෝධනයට ලක් වී 
තිෙබනවා.  

ෙමම සංෙශෝධනෙයන් පසුව  BAMS හා BUMS නව විෂය 
නිර්ෙද්ශයන්හි අනුමැතිය සම්බන්ධෙයන් බරපතළ ගැටලු රැසක් 
ෙම් වන විට මතු වී ඇති බවට සිසුන් ෙචෝදනා කරනවා. 
විශ්වවිද්යාලෙය් බලධාරින් පකාශ කර ඇති පරිදි ෙමම විෂය 
නිර්ෙද්ශයට විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය 
ලැබී නැහැයි කියලා වාර්තා ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, දැන් 
ඒ දරුවන් ඉෙගන ගන්නවා. නමුත් UGC  එෙක් අනුමැතිය නැහැයි 
කියනවා. 

 BAMS හා BUMS ෛවද්ය උපාධි සඳහා උගන්වන විෂය 
නිර්ෙද්ශය ඉන්දියාෙව්  Central Council of Indian Medicine - 
CCIM - ආයතනෙය් අනුමත වී තිබිය යුතුයි. එෙසේ ෙනොමැති නම් 
අදාළ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව ඉන්දියාෙව්දී හැදෑරීෙම් අවස්ථාව 
සිසුන්ට අහිමි ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ෙද්ශීය ෛවද්ය ආයතනෙය් ෙම් 
දරුවන් ඉෙගන ගත්තත්, ඔවුන්ට පශ්චාත් ෛවද්ය උපාධිය 
හැදෑරීමට තිෙබන්ෙන් ඉන්දියාෙව් CCIM ආයතනයයි. එම නිසා 
අෙප් විෂය නිර්ෙද්ශය එම ආයතනය විසින් පිළිගන්ෙන් නැත්නම්, 
එම දරුවන්ට එම ආයතනෙය් පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව 
හැදෑරීමට අවකාශ නැතිව යනවා. ඒ නිසා එම දරුවන්ෙග් ඉදිරි 
අධ්යාපන වැඩ කටයුතු සඳහා අෙප් විෂය නිර්ෙද්ශය ඉන්දියාෙව් 
CCIM ආයතනය පිළිගත යුතුව තිෙබනවා. එය වසර 5ක් තිස්ෙසේ 
ෙමම නව විෂය නිර්ෙද්ශය ඉෙගන ගන්නා සිසුන්ෙග් අනාගතය 
අඳුෙර් ෙහළීමක් බව අමුතුෙවන් කිව යුතු නැහැ. තවත් මාස 6කින් 
පමණ 2011 නව විෂය නිර්ෙද්ශය යටෙත් ඉෙගන ගත් පළමු සිසු 
කණ්ඩායම විශ්වවිද්යාලෙයන් පිටවීමට නියමිතයි. ඒ කියන්ෙන්, 
2011 නව විෂය නිර්ෙද්ශය පටන් ගත්තා. තවත් මාස 6ක් විතර 
යන ෙකොට එම දරුවන් ඒ විෂය නිර්ෙද්ශයට අනුව එළියට එනවා. 
ඔවුන්ට අදාළ පිළිගැනීම ෙනොලැබුණෙහොත් ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය 
ජීවිතය සම්බන්ධෙයන් බරපතළ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උද්ගත 
වනවා.  

ෙම් පිළිබඳව ආයතනෙය් අදාළ බලධාරින්ට ෙකොෙතකුත් 
දැනුම් දුන්න ද ෙමම ගැටලුවට නිශ්චිත පිළිතුරක් ෙම් වන ෙතක් 
සිසුන්ට ලැබී නැහැ. ෙමම ගැටලුව විසඳීමට ඇති එකම විසඳුම 
වනුෙය් ෙමම නව විෂය නිර්ෙද්ශය CCIM ආයතනෙයහි අනුමත වී 
ඇති බවට එම ආයතනය විසින් නිර්ෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කරනු 
ලැබීමයි. ෙමොකද, ඔවුන් ෙම්ක පිළිගන්ෙන් නැත්නම් ෙම් දරුවන්ට 
පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සම්බන්ධෙයන් ගැටලුකාරී 
තත්ත්වයක් මතු ෙවනවා. ඒ සඳහා ෙමම අදාළ විෂය නිර්ෙද්ශය 
CCIM ආයතනය ෙවත යවා එම ආයතනෙය් ව්යවස්ථානුකූලව 
ෙමම විෂය නිර්ෙද්ශය සකස් කර ඇති බවට තහවුරුවක් සිසුන්ට 
ලබා දිය යුතු වනවා. ඒ සඳහා ෙමම විෂය නිර්ෙද්ශය CCIM 
ආයතනය ෙවත යවන ෙලස සිසුන් පරිපාලන බලධාරින්ෙගන් 
ඉල්ලීම් කළ ද, ෙමෙතක් එම ආයතනය ෙවත ෙමම නව 
නිර්ෙද්ශය යවා නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙමම තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. 

01.  ෙද්ශීය ෛවද්ය විද්යා ආයතනය තුළ 2011 වසෙර් සිට 
කියාත්මක වන විෂය නිර්ෙද්ශය ෙපර පැවැති විෂය 
නිර්ෙද්ශෙය් සංෙශෝධනයක්ද, නැතෙහොත් නව විෂය 
නිර්ෙද්ශයක්ද? 

02.  නව විෂය නිර්ෙද්ශයක් වන්ෙන් නම් එය විශව්විද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිෙගන තිෙබනවාද? 

03.  සිසුන්ට පශච්ාත් උපාධි ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි 
CCIM ආයතනෙයහි අනුමැතිය ලබා ෙගන තිෙබ්ද? 

04.  අදාළ ක්ෙෂේතෙය් දැනුම සිසුන්ට නිසි පිරිදි ලැබීම සඳහාත්, 
පාඨමාලාවට අදාළ පිළිගැනීම ලබා දීම සඳහාත් ආණ්ඩුව 
සතු වැඩ පිළිෙවළ කුමක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

01.  ෙමම විෂය නිර්ෙද්ශය 1982 වසෙර් සිට පැවත එන විෂය 
නිර්ෙද්ශෙය් සංෙශෝධනයක් පමණි.  

02.  අදාළ ෙනොෙව්.  

03.  වර්ෂ 1991 සිට අදාළ විෂය නිර්ෙද්ශය ඉන්දියාෙව් CCIM 
ආයතනෙයහි අනුමැතිය ලබා ඇත.  

ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙල්ඛනය මා සභාගත* කරනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි. 1991 වසෙර් සිට අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. 

04.   i.  අදාළ ක්ෙෂේතෙය් දැනුම සිසුන්ට නිසි පරිදි ලබා 
දීම සඳහා ෙබොරැල්ෙල් ආයුර්ෙව්ද ජාතික ෙරෝහල 
හා දිසත්ික් ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් ශික්ෂණ ෙරෝහල් 
බවට පත් කළ යුතු ෙව්. 

     ii.  ආයුර්ෙව්ද, යුනානි, සිද්ධ ෛවද්ය 
කථිකාචාර්යවරුන් විශව්විද්යාල පද්ධතිෙය් 
ෛවද්ය කාණ්ඩය යටතට ඇතුළත් කළ යුතු ෙව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් පළමුවන පශ්නෙයන් 

ඇහුෙව් ඒකයි, ඒක නව විෂය නිර්ෙද්ශයක්ද, පැරණි විෂය 
නිර්ෙද්ශයටම කරපු සංෙශෝධනයක්ද කියලා. ඔබතුමා 
පිළිගන්නවා නම් ඒක පැරණි විෂය නිර්ෙද්ශයට ෙගෙනන ලද 
සංෙශෝධනයක් කියලා, ෙම් තත්ත්වය පැන නඟින්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සංෙශෝධනයක්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් තත්ත්වය පැන නැඟිලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද, 

විශ්වවිද්යාලය ඇතුෙළේ දරුවන්ට එය නව විෂය නි ර්ෙද්ශයක් 
කියලා ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන නිසායි. ඒක නව විෂය 

1459 1460 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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නිර්ෙද්ශයක් නම් තමයි UGC එෙකන් අවසර ගන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන්ත්, CCIM ආයතනය එය පිළිගත යුතු වන්ෙන්ත්. 
ඔබතුමා කියනවා නම් ඒක සංෙශෝධනයක් කියලා, ෙම් තත්ත්වය 
පැන නඟින්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සංෙශෝධනයක්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම හිතනවා, ඒක අලුත් විෂය නිර්ෙද්ශයක් ෙනොෙවයි, 

සංෙශෝධනයක් කියලා අදාළ බලධාරින් විසින් විශ්වවිද්යාල සිසුන් 
දැනුවත් කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්නම්.  

 
[ෙමම අවසථ්ාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]  
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்.] 
[At this stage, His Excellency President  Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හිටපු අගාමාත්ය සහ හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අභාවපාප්ත 

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා පිළිබඳ ෙශෝක පකාශ 
ෙයෝජනාව අද නැවතත් ආරම්භ ෙකෙරනවා. 

 
ෙශෝක පකාශය: ගරු රත්නසිරි විකමනායක 

මහතා 
அ தாபத் தீர்மானம்: மாண் மிகு ரத்னசிறி 

விக்கிரமநாயக்க 
VOTE OF CONDOLENCE: HON. RATNASIRI 

WICKRAMANAYAKA 
 
[පූ.භා. 11. 02] 
 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යතුමා සහ ආරක්ෂක 
අමාත්යතුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of 
Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් සිටි 

ඉතාම විශිෂ්ට නායකයකු වූ, පජාතන්තවාදයට ඉතාම ගරු කළ 
ෙකනකු වූ, ඒ වාෙග්ම ෙපොදු ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙද්ශපාලනෙය් තිබිය යුතු පවිතතාව, නිර්මලභාවය, මානව 
හිතවාදය ෙවනුෙවන් ෙමන්ම, දූෂණයට-වංචාවට විරුද්ධව 
ෙගොඩනැඟිය යුතු සමාජමය කාර්යයන් සඳහා විශිෂ්ට ෙලස කැප වූ 
ෙකනකු වන හිටපු අගාමාත්ය ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙශෝකය පළ ෙවන ෙම් 

අවස්ථාෙව්, එතුමා ෙවනුෙවන් කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කිරීමට 
මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය 
පිළිබඳව කථා කළෙහොත්, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙයන් ගත 
යුතු හා ගත හැකි ආදර්ශ රාශියක් තිෙබනවා. වාමාංශික  පගතිශීලී 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරය තුළ සිය වගකීම් හා යුතුකම් ඉටු කරමින් 
විශිෂ්ට සටන්කාමී නායකයකු ෙලස තමයි එතුමා මුල් කාලෙය් 
සිටම කටයුතු කරනු ලැබුෙව්.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා විධියට ගරු 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් උප සභාපති ධුරය, ෙජ්යෂ්ඨ උප සභාපති ධුරය 
වැනි තනතුරු ගණනාවක්ම එතුමා විසින් ෙහොබවනු ලැබුවා.  

1950 දශකය පිළිබඳව සඳහන් කෙළොත්, එදා ෙම් රෙට් ආරම්භ 
වූ ෙද්ශපාලන ව්යාපාරය තුළ ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
කළ යුතු වූ කාර්යයන් ඉතාම මානවවාදී කාර්යයන් කියලා සඳහන් 
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා වශෙයන් 
කටයුතු කෙළේ, ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට 
පාලනය කළ කාල සීමාව තුළදීයි. ඒ කාලය  ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය සිය ඉතිහාසෙය් බරපතළ අර්බුදයකට පත්වූ කාලයක්. 
පක්ෂය කෑලි තුනකට කැඩිලා, පක්ෂ තුනක් හැදුණා. පක්ෂෙය් 
නිර්මාතෘ වූ එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් 
දරුවන් විසින්ම අලුත් පක්ෂ හදලා, ෙද්ශපාලන 
ෙනොසන්සුන්තාවක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ ඇති වී තිබූ 
කාලයක් ඒක. ඒ කාලය   තුළ ෙම් රෙට් වාමාංශික පගතිශීලී 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරවල, කම්කරු පන්ති අරගළවල ෙයදී සිටි අයට 
ෙබොෙහෝ පශ්නවලට, පීඩාවලට, ගැටලු සහ අභිෙයෝගවලට මුහුණ 
දීමටත් සිදු වුණා. එවැනි ඉතාම අසීරු සහ දුෂ්කර අවස්ථාවක  
තමයි ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා වශෙයන් කටයුතු කෙළේ.  

එතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතය ගත් විට, පධාන වශෙයන්ම 
1960 දශකෙය් සිට එතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතෙය් වගකීම් ඉටු 
කළා.  එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන චරිතය තුළින් අද ෙද්ශපාලනය 
කරන නවකයන්ට වාෙග්ම ෙද්ශපාලනෙය් ෙජ්යෂ්ඨයන්ට විශිෂ්ට 
ආදර්ශයක් එතුමා ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා. රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා මූලාසනය ෙගන වැඩ  කළ උත්සව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාරක සභා, ෙද්ශපාලන පක්ෂ සාකච්ඡාවලට ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවලදී සහභාගි වූ ෙකනකු විධියට මා එතුමා තුළ දැකපු 
ලක්ෂණයක් තමයි, යම් පශ්නයක් ඇති වූ විට, ගැටලුවක් ඇති වූ 
විට,  පශ්නයක් නිරාකරණය කිරීම සඳහා අවශ්යතාවක් ඇති වූ විට 
ඒ පශ්නය කල් ෙනොදමා ඉතාම ක්ෂණික ෙලස අවශ්ය තීන්දු තීරණ 
පකාශයට පත් කිරීම. එතුමා සාකච්ඡාවලට වැඩිපුර කාලය ගත 
කෙළේ නැහැ. එතුමා සංවාදවලට දීර්ඝ වශෙයන් සහභාගි වුෙණ් 
නැහැ. යම් යම් පාර්ශ්ව අතර පශ්න ඇති වූ විට ඒ පාර්ශ්වවල 
අදහස් ෙකටිෙයන් විමසීමත්, ඉතාම  ක්ෂණිකව එයට විසඳුම් 
විධියට තමන්ෙග් අදහස ඉදිරිපත් කිරීමත් එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය 
චරිතය තුළ මා දැක්ක ඉතාම  විශිෂ්ට ලක්ෂණයක්.  

අපි කවුරුත් දන්නවා, එතුමාෙග් ෙජ්යෂ්ඨ පුත රත්නය වන ගරු 
විදුර විකමනායක මැතිතුමා අද පාර්ලිෙම්න්තුව නි ෙයෝජනය කරන 
බව. රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයට 
පිවිසිලා, තමන්ෙග් වත්කම්, ෙද්ෙපොළ, තමන්ෙග් පවුල්වලට 
තිබුණු ධන සම්පත් සියල්ල නැති කර ගත් විශිෂ්ට නායකෙයක්. 
ෙද්ශපාලන බලය තුළින් සාක්කු පුරවා ගැනීම, දූෂණය, වංචාව, 
ෙහොරකම, නාස්තිය, රාජ්ය  ෙද්ෙපොළ හා වත්කම් අනිසි පරිහරණය, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

භාවිතය යනාදිෙයන් ෙතොරව එතුමා කටයුතු කළා.  එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන චරිතය තුළ කිසි විටකත් දූෂණයකට, වංචාවකට ඉඩ 
ෙනොතබා එතුමාෙග් වගකීම් සහ යුතුකම් ඉටු කළ බව මා සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.   

ජනතා ව්යපාරය  තුළ කරන ලද කැපවීම්වලදී ඒ පවුෙල් සියලු 
ෙදනා තුළ තිබූ  මා දු ටු ලක්ෂණයක් තමයි,  තමන්ට අයත්ව  තිබූ 
ෙද්ෙපොළ වත්කම්  ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවන් පරිත්යාග කිරීම.  
එතුමා තම ෙපෞද්ගලික ෙද්ෙපොළ විකුණා මැතිවරණ ව්යාපාර  කර 
තිබුණා.  එතුමා ෙග්  පවුල්වලට අලි ඇතුන් සිටිය බව අප කවුරුත් 
දන්නවා; මහා වත්කම් තිබුණා; ෙහොරණ නගරෙය්  වීදිවල විශාල 
ව්යාපාරික ෙගොඩනැඟිලි තිබුණා.  කළුතර  දිස්තික්කෙය්  විශාල 
ඉඩකඩම් පමාණයක්  එතුමාෙග් පවුෙල් අයට අයත්ව තිබුණා.  
නමුත්  සිය ෙද්ශපලාන  ව්යාපාරය තුළ ෙම් සියල්ල නැති කර 
ගත්තා.  සල්ලි හම්බ කෙළේ නැති, ෙද්ශපාලන  බලය වැරදි  විධියට 
පාවිච්චි කෙළේ නැති,  පධාන වශෙයන් ආදර්ශවත්  ෙද්ශපාලන  
චරිතයක් විධියටයි එතුමා කටයුතු කෙළේ.  

එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව   කථා කරනවිට  පධාන 
වශෙයන්ම  රත්නසිරි විකමනායක  චරිතෙය්  ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
අපට ආදර්ශයට ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  
ෙම් රෙට්  පසුගිය කාල සීමාවන් ගත් වි ට   ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය 
තුළ - මෑත භාගෙය් ෙද්ශපාලනයට පිවිෙසන අය -  මුදල් හම්බ 
කර ගැනීම, රජෙය් සම්පත් වැරැදි විධියට පාවිච්චි කිරීම, 
ෙද්ශපාලන බලය තුළින් තමන්ෙග් සාක්කු පුරවා  ගැනීම  ආදිය 
නිසා   අෙප් රෙට්  ෙද්ශපාලනෙය්  පහළ සිටම   ඉතාමත්ම නරක,  
වැරැදි ෙද්ශපාලන  සංස්කෘතියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

පළාත් පාලන ආයතන ගත්තත්,  අෙප් රෙට් පළාත් පාලන 
ආයතන  නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයා තමයි   ෙබොෙහෝවිට  
ෙද්ශපාලනෙය් ආධුනිකෙයක් විධියට ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන්. නමුත් 
පළාත් පාලන ක්ෙෂේත ෙය්  සිටම  ෙද්ශපාලනයට  එන ෙබොෙහෝ 
අය - සෑම ෙකෙනක්ම   ෙනෙවයි- වැරැදි ෙද්වල්වලට, වංචාවට,  
දූෂණයට  ෙබොෙහෝ නැඹුරු ෙවනවා.   ඒ පිළිබඳව ජනතාව 
සාකච්ඡා ෙවනවා. ජනතාව තුළ දැඩි  විෙව්චන තිෙබනවා.   පළාත් 
පාලන ආයතනය,  පළාත් සභාව, පාර්ලිෙම්න්තුව, ජනාධිපති ධූරය 
ෙම්  සියලු තනතුරු දක්වා  අෙප් රෙට් සාමාන්ය පුරවැසිෙයකුට  
ඒමට   ඉඩකඩ තිෙබනවා.  එය ලබා ගන්නා තමාෙග් වගකීම් ඉටු 
කිරීෙම්දී  පැහැදිලි ෙලසම  ජනතාවාදී ෙද්ශපාලන  කැප කීරීම්  
කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා  
විශාල ආදර්ශයක් ලබා දී තිෙබනවා.  

එතුමා  සාකච්ඡා සභා ෙමෙහය වන විට දක්ෂ  ෙලස සිය 
වගකීම් ඉටු කළා.  එතුමා ඉතාමත්ම දක්ෂ කථිකෙයක්. එතුමා ෙම් 
ගරු සභාව තුළ එතුමාෙග් කථා ඉතාමත්ම දක්ෂ ෙලස, වාග් 
චාතුර්යෙයන් - චතුර කථිකෙයක් විධියට - කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
දැනුම, බුද්ධිය, පරිණතභාවය සහ අත් දැකීම් සමඟින් 
බහුශැතභාවය ෙපන්වූ ෙකෙනක්. රත්නසිරි විකමනායක 
කියන්ෙන් ඒ බහුශැතභාවය, පරිණතභාවය සහ දැනුම, බුද්ධිය 
සියල්ලත් එක්ක පරිපූර්ණ වූ ෙද්ශපාලන ඥෙයක්.  

එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව එතුමාෙග් මැතිනියට, දරුවන්ට, 
ඥාතීන්ට තිෙබන කනගාටුව හා ෙශෝකය වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදී නිදහස් සමාජයක මූලික වශෙයන්ම ෙද්ශපාලනෙය් 
පිරිසිදුභාවය, අවංකභාවය, නිර්මලභාවය බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ජනතාවටත් තිෙබන්ෙන් මහත් කනගාටුවක්. ජනතාවෙග් 
පාර්ථනාවන් ඉෂ්ට කරන්න එන සෑම ෙද්ශපාලනඥෙයකුටම 
එතුමා දුන්ෙන් විශිෂ්ට වූ ආදර්ශයක්. එතුමාෙග් අභාවය එතුමාෙග් 

පවුෙල් අයට පමණක් ෙනොව, ෙම් රෙට් ෙපොදු මහ ජනතාවට, ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂයට, පජාතන්තවාදය අගය කරන අෙනකුත් 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට විශාල පාඩුවක් ෙලසයි අපි 
දකින්ෙන්. එම නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාෙග් අභාවය 
පිළිබඳව ෙශෝකය සහ සංෙව්ගය දැඩි ෙලස පකාශ කරමින්, 
එතුමාට නිවන් සුව අත්ෙව්වායි පාර්ථනා කරනවා. එතුමාෙග් 
අභාවය  පිළිබඳව අප තුළ තිෙබන කනගාටුව සහ බලවත් 
ෙශෝකය පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී විදුර විකමනායක මැතිතුමාට, ඒ 
වාෙග්ම ගරු විකමනායක මැතිනියට, පවුෙල් දරුවන්ට, ඥාතීන්ට, 
ඒ සෑම ෙකනකුටම දන්වා යවන ෙලස ෙගෞර වෙයන් ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් ෙකටි ෙශෝක පකාශය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි, 
ෙතරුවන් සරණයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා. 

 
  

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

අතරින් ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් පවුල මා 
දැනගත්ෙත් පාසල් විෙය්දීයි. එතුමාෙග් සෙහෝදරෙයක් සිටියා. ඒ 
තමයි, පියදාස විකමනායක. මා නාලන්දා විද්යාලෙය් සිටියදී 
එතුමා මාත් සමඟ එකම ෙබෝඩිෙම් සිටිෙය්. එතුමාත්, මමත් ෙහොඳ 
මිතෙයෝ.  අපි ශිෂ්යයන් විධියට ෙන්වාසිකව සිටි කාලෙය් 
එතුමාෙග් පියා නාලන්දා විද්යාලයට අපට කෑම රැෙගන ආවා මට 
මතකයි.   එතුමා අපි ෙබොෙහොම ගරු කරන පුද්ගලෙයක්. 
ෙබොෙහොම ගාම්භීර, වැදගත් පවුලක, ඒ වාෙග්ම පැරණි මුඩ්ලියර් 
කමෙය්  පුද්ගලයකු විධියට මම දැකපු ෙකෙනක් තමයි එතුමාෙග් 
පියා. 

රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් සෙහෝදරයකු වන පියදාස 
විකමනායක මැතිතුමා අප සමඟ ෙහොඳින් ඇසුරු කළ ෙකෙනක්.  
ඒ කාලෙය්ත් එතුමන්ලා ළඟ අලි සිටියා. ෙබොෙහොම 
ආඩම්බරෙයන්, ආදරෙයන් ඔවුන්ට සැලකුවා. පාසල් යන 
කාලෙය් දීම හදීසි අනතුරක් නිසා එතුමාෙග් ජීවිතය නැති වුණා. 

ඒ පවුල එක්ක තිබුණු සම්බන්ධයත් එක්ක මා දැකපු ෙදයක් 
තමයි,  රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා  ඒ පවුෙල් කළ එළි බහින 
චරිතයක් බව.  මෙග්  දීර්ඝ ෙද්ශපාලන ජීවිතය තුළ මට බය 
නැතිව හදවතින් කියන්න පුළුවන්, රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා 1960 අවුරුද්ෙද් සිට නැඟී එන ෙද්ශපාලනඥෙයකු 
විධියට කටයුතු කළ බව. අෙප් ජනාධිපතිතුමාත් පකාශ කළා 
වාෙග්, ෙකටිෙයන් කියනවා නම්, ෙම් උත්තරීතර සභාව තුළ මා 
එතුමා දැක්ෙක් නිශ්ශබ්ද විලියම් ෙකනකු  වාෙග්යි එතුමා කථා 
කරන්ෙන් ටිකයි.  

එතුමා පළාත් සභාෙව්ත් හිටියා. මමත් පළාත් සභාෙව් පධාන 
ඇමති විධියට හිටපු ෙකෙනක්.  එතුමා ෙබොෙහොම ගාම්භීර තීරණ 
ගත් ෙකෙනක්.  එතුමා වැඩිය කථා කෙළේ නැති වුණාට ඒ තීරණ 
කියාත්මක කළා. ෙද්ශපාලනඥයකු වුණාම ෙහොඳ ගුණාංග 
තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින සියලුම තරුණ 
මන්තීවරුන් එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන  ගමන, ෙද්ශපාලන පතිපත්ති 
කියන ෙම් සෑම ෙදයක්ම කැඩපතක් විධියට ගන්නවා නම්  ෙම් 
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උත්තරීතර සභාව තව තවත් බැබෙළේවි  කියලා මා හිතනවා. බලය 
තිෙබනවා කියලා ෙහෝ අගමැති ෙකෙනක්, ඇමති ෙකෙනක් වුණා 
කියලා ෙහෝ එතුමා කවදාවත් උඩඟු වුෙණ් නැහැ. ඉතාම 
නිහතමානීත්වෙයන් යුතුව බිම බලාෙගන තමයි ගමන් කෙළේ. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තු කැන්ටිෙම් දී අප හමු වුණත්  
සිනා මුසු මුහුණින් යුතුව කථා කරන, ගාම්භීරත්වයක්, උඩඟුකමක් 
ෙපන්නපු නැති මහා උත්තමෙයක් විධියට මම එතුමාට ෙබොෙහොම 
ගරු කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව් දී කියන්න කැමැතියි. එවැනි 
ජීවිතයක් ගත කළ රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා තමන්ෙග් 
පතිපත්ති අත් හරින්ෙන් නැතිව ෙනොෙසල්වී හිටියා. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් වර්තමානෙය් තිෙබන අර්බුදවලට වඩා දරුණු 
අර්බුද ඒ කාලෙය් තිබුණු බව මා දන්නවා. එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම 
මැදහත්ව ඔවුන් එකමුතු කිරීෙම් අරමුණින් තමයි කටයුතු කෙළේ. 
ආණ්ඩු පක්ෂය, විපක්ෂය කියලා ෙබ්දයක් නැතිව අද හැම 
ෙකනකුම එතුමාට ගරු කරනවා. පුරවැසියන් විධියට සෑම 
ෙකනකුම ගරු කරන ඒ උත්තමයා කළ ෙසේවය ඉදිරියට ෙගන 
යන්න අද විදුර විකමනායක මැතිතුමා සිටිනවා. ඒ පතිපත්ති තුළ  
කියා කළ, මෙග් හදවෙත් ෙබොෙහොම ආදරයක්, ෙගෞරවයක් තිබුණු  
පුද්ගලයකු විධියට රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට අමා මහ 
නිවන් සුව අත් ෙව්වා!යි කියා මා පාර්ථනා කරනවා. ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මෙග් ෙශෝකය පළ කරමින්  මෙග් වචනය ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
[පූ.භා. 11.16] 

 
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 කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් 

දීර්ඝ කාලයක් කටයුතු කළ ගරු රත්නසිරි විකමනායක හිටපු 
අගාමාත්යතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙශෝකය පළ කරන ෙම් 
ෙවලාෙව් එතුමා ගැන වචන කීපයක් කතා කරන්න අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන මා විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මා දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ එතුමාව දන්නවා. මා ෙහොරණ 
තක්ෂිලා විද්යාලෙය් ඉෙගන ගත් කාලෙය්දී තමයි එතුමා 
ෙද්ශපාලනයට අවතීර්ණ වුෙණ්. එතුමාට සෙහෝදරෙයක් සිටියා. 
එතුමා එංගලන්තෙය් ඉෙගන ගත් කාලෙය්දී ඒ සෙහෝදරයා 
අකාලෙය් මිය ගියා; ඝාතනය වුණා. ඊට පසුව එතුමා ලංකාවට 
ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලනයට පෙව්ශ වුණා. ෙමොකද, තමන්ෙග් වැඩිමල් 
සෙහෝදරයා ෙකෙරහි තබා තිබුණු බලාෙපොෙරොත්තු බාල 
සෙහෝදරයාෙගන් ෙහවත් ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමාෙගන් ඉෂ්ට කරවාගැනීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුවක් ජනතාව 
තුළ තිබුණා. ජනතාව විසින් එවැනි ඉල්ලීමක් ෙකරුණා. ඒ ජනතා 
ඉල්ලීම් අනුව එතුමා ෙද්ශපාලනයට පෙව්ශ වන්න තීන්දු කළා.  

1960 මාර්තු මාසෙය් මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් 
අෙප්ක්ෂකයකු වශෙයන් එතුමා ෙහොරණ ආසනයට තරග කළා. 
1960 ජූලි මැතිවරණෙය්දී එතුමා ස්වාධීන අෙප්ක්ෂකයකු වශෙයන් 
තරග කළා. ඒ අවස්ථාෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තීන්දු කළා, 
එතුමාට විරුද්ධව අෙප්ක්ෂකයකු ෙනොදමා ඉන්න. එෙහම තීන්දු 
කළ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ඒ ෙවලාෙව් 
තිබුෙණ් එතුමාටයි. ඒ කාලෙය් මා ෙහොරණ තක්ෂිලා විද්යාලෙය් 
ද්විතීයික අධ්යාපනය ලබමින් සිටියා. තක්ෂිලා විද්යාලය, ශීපාලි 
විද්යාලය, විද්යාරත්න විද්යාලය කියන විද්යාලවල උසස් ෙපළ -ඒ 
කාලෙය් තිබුෙණ් HSC පන්ති- ශිෂ්යයන් එකතු ෙවලා ශිෂ්ය 

සංවිධානයක් පිහිටුවූවා. ඒ ශිෂ්ය සංවිධානෙය් සභාපතිවරයා 
වශෙයන් ඒ ෙවලාෙව් කටයුතු කෙළේ මමයි. අපි සියලු ෙදනා එදා 
කැපවීෙමන් ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට උදවු කළා.  

එතුමාට එදා කිව්ෙව්, "පුංචි බණ්ඩාරනායක" කියලායි. 
ෙමොකද, බණ්ඩාරනායක මහත්මයාට වාෙග්ම ෙකසඟ සිරුරක් 
තමයි ඒ කාලෙය් එතුමාට තිබුෙණ්. බණ්ඩාරනායක මහත්මයා 
පැළඳුවා වාෙග් උපැස් යුවළක් පැළඳෙගන සිටි එතුමා ෙකෙරන් 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් ස්වරෙයන් කථා කිරීෙම් ස්වභාවයක් 
එදා අපි දැක්කා. ඒ නිසා එතුමා ෙකෙරන් විද්යමාන වුණා, 
බණ්ඩාරනායක මහත්මයාෙග් චරිතෙය් යම් යම් ලක්ෂණ. ෙම් 
නිසා තමයි එතුමාට ඒ පෙද්ශෙය් "පුංචි බණ්ඩාරනායක" කියන 
නමත් පට බැඳිලා තිබුෙණ්. 1960 ජූලි මාසෙය්දී ෙහොරණ 
ආසනෙයන් එතුමා විශිෂ්ට ජයගහණයක් ලැබුවා.  ඒ 
මැතිවරණෙයන් පසුව එතුමාට අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම 
ලැබුණා. ඊට පසුව එතුමා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා හැටියට 
පත් වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, රත්නපුරය දිස්තික්කය ආදි පෙද්ශවල 
ගම්බද මිනිසුන් පදිංචි පෙද්ශ වතුවලින් වට ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.  
ඒ අයට ඉඩම් නැතිකම, ඒ වාෙග්ම තමුන්ෙග් ගමට අවශ්ය කරන 
ෙසොෙහොන් පිටියක් නැතිකම, කීඩා පිටියක් නැතිකම, පාසලට 
ඉඩම් කැබැල්ලක් නැතිකම ඒ දිස්තික්කවලට අද විශාල වශෙයන් 
බලපාන තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, විශාල 
වශෙයන් වතුවලට ෙම් ඉඩම් දීම නිසා. ඒ වතු ආර්ථිකය රටට 
පෙයෝජනයක් වුණා වාෙග්ම සමහර විට ඵලාදායී ෙනොවන වැවිලි 
පෙද්ශවලින් ඉඩම් කැබැල්ලක් ගන්න බැරිකම අද එහි ෙසෝචනීය 
තත්ත්වයක්. නමුත්, රත්නසිරි විකමනායක ඇමතිතුමා එදා වැවිලි 
කර්මාන්ත ඇමතිවරයා වශෙයන් ෙම් කාරණයට ඉතාම ෙකටි 
විසඳුම් ෙදන්න කටයුතු කළා; ක්ෂණික විසඳුම් දුන්නා. පෙද්ශෙය් 
මන්තීවරුන් වශෙයන් අපි ගිහිල්ලා කිව්වාම, එතුමා හුඟක් 
ෙවලාවට වතුවල පාලක පක්ෂයට කථා කර ඒ ඉඩම් ෙදන්න 
නිෙයෝග කළා. ඒ වාෙග්ම ගම් පුළුල් කිරීම යටෙත් ඉඩම් අවශ්ය 
තැන්වලට ඉඩම් අක්කර 40, 50 සහ 100 එතුමා නිදහස් කළා. ෙම් 
විධියට රත්නපුර දිස්තික්කයටත් ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් ඉඩම් 
ෙනොමැතිව වතු නිසා පීඩනයට පත් ෙවලා හිටපු ජනතාවටත් 
විශාල ෙසේවාවක් කළා. විශාල ලිහිල්කමක් ඒ පශ්නයට ලබා 
ෙදන්න එතුමා කටයුතු කළා.  

එතුමා ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂෙය් ෙල්කම් ධුරයට පත් වුණා. ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙල්කම් ධුරයට පත් ෙවලා ඉන්න 
කාලෙය්දී පක්ෂය තුළ යම් යම් ගැටුම් ඇති වුණා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අභ්යන්තර ආරවුල් වාෙග්ම ඒ ෙවලාෙව් පක්ෂයට 
ෙනොෙයක් පීඩාවන්ට ලක් ෙවන්න සිදු වුණා. පක්ෂ කාර්යාලය 
වසා සීල් තබපු අවස්ථාවන් තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව් පක්ෂෙය් ෙල්කම් 
වශෙයන් එතුමා පක්ෂෙය් සභාපති සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියට විශාල ශක්තියක් වුණා. එතුමා කිසිම අවස්ථාවක 
එතුමාෙග් වග කීම් පැහැර හැරිෙය් නැහැ. බලපෑම්වලට, තර්ජන - 
ගර්ජනවලට යට වුෙණ් නැහැ. 1982 ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ 
එතුමා නැක්සලයිට්වාදිෙයක් කියලා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත 
කළා. සෑෙහන කාලයක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය් ගත කළත් 
එතුමා කවදාවත් එතුමාෙග් පතිපත්ති ෙවනස් කෙළේ නැහැ.  

 එතුමා තුළ දක්ෂකම් රාශියක් අපි දැක්කා. ෙමතැනදී අෙනක් 
මන්තීවරුන් කිව්වා වාෙග්, ජනාධිපතිතුමා පකාශ කළා වාෙග් 
ෙබොෙහෝ විට හදිසි තීන්දු ගැනීෙම්දී, නිවැරැදි තීන්දු ගැනීෙම්දී 
එතුමා ෙබොෙහොම දක්ෂකම් ෙපන්වූවා. ඒ කාලෙය් ජනාධිපතිතුමිය 
නැති ෙවලාෙව් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් මූලාසනය ගන්ෙන් එතුමා. 
එතුමා ෙබොෙහොම කාර්යක්ෂම විධියට කැබිනට් පතිකා සම්බන්ධ 
තීරණ ගැනීමට දක්ෂකමක් ෙපන්වුවා. අෙප් පක්ෂය සම්බන්ධව 
ෙව්වා, එතුමාෙග් අමාත්යාංශවලට අදාළ පශන්යක් සම්බන්ධව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙව්වා ෙකොයි පශ්නයක් සම්බන්ධව වුණත් එතුමාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් පැවැත්ෙවන සාකච්ඡාවලදී ඉතාම කාර්යක්ෂමව, 
නිවැරැදිව තීන්දු ගන්න එතුමා දක්ෂකම් ෙපන්වුවා. ෙම් නිසා විශාල 
විශ්වාසයක් එතුමා ෙකෙරහි අප තුළ තිබුණා. එතුමා වචනයක් 
කියලා, යමක් තීන්දු කරලා ඒක කිසිම දිනක ෙවනස් කරන 
ජාතිෙය් පුද්ගලෙයකු ෙනොෙවයි. හැමදාම අෙප් විශ්වාසය  එන්න 
එන්නම වැඩි ෙවමින්, ඒ වාෙග්ම නායකත්ව ලක්ෂණ පගුණ 
කරමින් එතුමා අපට විශාල ශක්තියක් වුණා.  

අප අතර දීර්ඝ කාලයක් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය තුළ ෙනොෙයක් 
තනතුරු දැරූ එතුමා, අගමැති ධුරයට ෙදවතාවක් පත් වුණා. ෙම් 
විධිෙය් විශාල ෙසේවාවක් කළ එතුමා ෙවනුෙවන් අද, එතුමාෙග් පුත 
රත්නය -විදුර විකමනායක මැතිතුමා- පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් එතුමාෙග් 
මැතිනියටත්, එතුමාෙග් පුත රත්නය වන විදුර විකමනායක 
මැතිතුමාටත් අපෙග් ෙශෝකය පකාශ කරමින් මෙග් වචන කිහිපය 
අවසාන කරනවා. 

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

මීළඟට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා. 
 
[පූ.භා. 11.23] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් පහළ වූ කෘත හස්ත 

ෙද්ශපාලනඥෙයක්, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලනඥයන් ආදර්ශයට ගත 
යුතු, ෙද්ශපාලනඥයන් ඉෙගන ගත යුතු ෙබොෙහෝ ෙද් සහිත ඉතාම 
ෙශේෂ්ඨ ෙද්ශපාලන නායකෙයකුෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙශෝකය 
පකාශ කරන ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග්ත් කනගාටුව පකාශ කරන්නට, 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නට අවස්ථාවක් ලබාදීම ගැන මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු අගාමාත්ය රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් හැටියට, අමාත්යවරෙයක් 
හැටියට සහ අගාමාත්යවරෙයක් හැටියටත්, ඒ වාෙග්ම පක්ෂෙය් 
පධාන ෙල්කම්වරයා හැටියටත් රෙට් සුවිශාල තනතුරු කිහිපයක් 
ෙහොබවපු ෙශේෂ්ඨ ෙද්ශපාලන නායකෙයක්. මා එතුමා ගැන දැන 
හඳුනා ගත්ත කමෙව්ද ෙදකක් තිෙබනවා.  

එකක් තමයි, එතුමාත්, දිවංගත මෙග් පියා එම්.එස්. 
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාත් 1970 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉතාම කුළුපග 
මිතෙයෝ. මම කුඩා අවධිෙය් එතුමා අමාත්යවරෙයකු හැටියට සිටිය 
අවස්ථාෙව්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන කටයුතුවලට 
මාෙග් පියා එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කළ ආකාරය මට 
ෙහොඳට මතකයි. 

ෙදවැනි අවස්ථාව  නම් ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් ෙවන්න කලින් මම පළාත් සභාෙව් ඉන්න කාලෙය් 
එතුමා වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. මෙග් 
වැඩ කටයුතු කිහිපයක් කර ගන්න මම එතුමා හමු ෙවන්න ගියා. ඒ 
ෙවන ෙකොට මම වැඩ කටයුතු කර ගන්න ඇමතිවරු රාශියක් හම්බ 
ෙවන්න ගිහිල්ලා තිබුණා. නමුත්, අෙනක් ඇමතිවරුන්ට වඩා ෙම් 

ඇමතිවරයා හම්බ ෙවන්න ගිහින් වැඩ කටයුතු කර ගැනීෙම්දී 
සුවිෙශේෂී කාරණා කිහිපයක් මම දැක්කා, ගරු කථානායකතුමනි.  

පළමුවැනි කාරණය, එතුමා හම්බ ෙවන්න ෙවලාවට යන්න 
ඕනෑ; ෙවලාව පහු ෙවලා ගිෙයොත් හම්බ ෙවන්න බැහැ. ඊළඟ 
කාරණය තමයි, එතුමා හම්බ ෙවන්න ගියාම අදාළ කාරණය ගැන 
කථා කරන්න ඕනෑ; එතුමා එක්ක වල්පල් කථා කරන්න බැහැ. ඒ 
වාෙග්ම, කාරණය හඳුනාෙගන ඒක ඇත්ත කියලා දැනගත්ෙතොත්, 
ඕනෑම ෙකොන්ෙද්සියක් මත උදවු කරන කමෙව්දයක් එතුමා 
තුළින් මම දැක්කා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයා 
හැටියට සිටි කාලෙය්දී මෙග් ෙද්ශපාලන ගමෙන්දී මට ෙමතැනට 
එන්න එතුමා ෙලොකු උදව්වක් කර තිෙබනවා. ඒ උදව්ව ෙමයයි. 
මෙග් ආසනෙය් ඉඩම් නැති මිනිස්සුන්ට ඉඩම් ෙබදා ෙදන්න මා 
එතුමා හම්බ වන්න ගියා. එතෙකොට එතුමා වැවිලි කර්මාන්ත 
ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ජනතා 
වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට සහ කහවත්ත වැවිලි සමාගමට අයත් 
අක්කර 1,500ක් එතුමා මට වට තුනකදී නිදහස් කර දුන්නා, 
මිනිස්සු අතර ෙබදා ෙදන්න. එතුමා එම ඉඩම ලබා දුන් නිසා මම 
මෙග් ආසනෙය් ඉඩම් කැබැලි 4,000ක් ෙබදුවා. 

 මට මතකයි, අක්කර 800කින් සමන්විත "මල්ෙගොල්ල" 
කියලා වත්තක් සම්පූර්ණෙයන්ම එතුමා මට නිදහස් කර දුන් 
ආකාරය. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වත්ත නිදහස් කරන්න එතුමා 
ඉඳගත්ත රැස්වීම මට මතකයි. සියලුම නිලධාරින් කිව්වා, "ෙම්ක 
ෙදන්න එපා"ය කියලා. එක් එක් නිලධාරියාෙගන් එතුමා ඇහුවා, 
"ඇයි ෙදන්න බැරි? ඇයි ෙදන්න බැරි?" කියලා. ඒ රැස්වීෙම්දී 
ඔක්ෙකෝම නිලධාරි අසත්ය පකාශ කළා. එතුමා ඒ රැස්වීෙම්දී ගත් 
තීන්දුව නිසායි මම කිව්ෙව් එතුමා ආදර්ශවත් ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
කියලා. එතුමා කිව්වා, "තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබොරු කියන්න එපා. 
ෙම් වත්ත ෙම් ආයතනයට ෙගන යන්න බැහැ." කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මම දැකපු ඉතාම සුවිෙශේෂී චරිතයක් තමයි, 
ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා. එතුමා විෂයය හඳුනා ෙගන, 
හරි කියලා දැනගත්තා නම්, තීන්දු ගත්තා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුව තිෙයද්දිත් අෙප් 
ඇමතිවරු ළඟට අපි 10 වතාව, 15 වතාව ගිහිල්ලා වැඩක් කර 
ගන්න බැරිව ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු හැටියට නැවත පැමිණි වාර 
ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. එවැනි සිදුවීම් ෙගන බැලුවත් ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා කියන්ෙන් රත්තරන් අමාත්යවරෙයකුය 
කියන එක කට පුරා අපට කියන්න පුළුවන්. පැමිණි කිසි 
ෙකෙනකුට ඕනෑම ෙදයක් කරන්න බැහැයි කියලා එතුමා 
කියන්ෙන් නැහැ. 

අපට මතකයි, එතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙහෝ පක්ෂෙය් 
රැස්වීමක මූලාසනෙය් සිටියත් ඒ කාලෙය් එතුමා ෙවලාවට වැඩ 
කරනවා. එතුමා හරියට 10ට රැස්වීම පටන් ගත්ෙතොත්, 10.30, 
10.45 වනෙකොට ඒ රැස්වීම අවසන් කරනවා. එම නිසා ෙවලාවට 
වැඩ කරන, නියම තීන්දු ගන්නා, එඩිතර, මාතෘකාව කථා කරන 
සුවිෙශේෂී ෙද්ශපාලන චරිතයක් තමයි, ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා කියන්ෙන්. එතුමා පක්ෂෙය් මහෙල්කම් ධුරය 
දරනෙකොටත් කටයුතු කෙළේ එෙහමයි.  

ඒ කාලෙය් සමහර ෙද්ශපාලන තීන්දු ගනිද්දි එතුමා කථා කළ 
හැටි අපට මතකයි. එතුමා ඕනෑම ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් ෙකළින් 
කථා කළා. එතුමා ෙවන ෙමොකුත් බැලුෙව් නැහැ. වැරදි නම්, වැරදි 
ෙද්ට වැරදියි කිව්වා. එම නිසා ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා කියන්ෙන් ඉතාම සුවිෙශේෂී ෙද්ශපාලන චරිතයක්. 

1467 1468 

[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න  මහතා] 



2017 අෙපේල් 07  

එතුමාෙග් අභාවය -විෙයෝව- ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට, ෙම් රටට 
සුවිශාල පාඩුවක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්.  

ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මැති ඇමතිතුමන්ලා ඇතුළු 
සියලු ෙදනාට එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන චරිතෙයන් ඉෙගන ගත යුතු 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. අද වනෙකොට එතුමා අෙපන් සමු 
ෙගන ගියත්, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමන ඉදිරියට ෙගන යන්න 
එතුමා ෙහොඳ පුත රත්නයක් බිහි කර තිෙබනවා. ඒ, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ගරු විදුර විකමනායක මැතිතුමා. 

එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා  තම පියා ගිය අඩි පාෙර් 
යමින් ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළම 
අනුගමනය කරනවා අපි දැක්කා. අද එතුමා අපි එක්ක 
ඉන්නෙකොටත්, වැරදි නම් වැරදි ෙද්ට වැරදියි කියනවා අපි දැකලා 
තිෙබනවා. හරි නම් එතුමා එතැන ඉන්නවා.  

පසුගිය කාලෙය් විදුර විකමනායක මැතිතුමාත් එක්ක 
ෙබොෙහොම කුලුපගව වැඩ කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. එතුමා 
ෙවලාව කිව්ෙවොත් ෙවලාවට එනවා. එතුමා වගකීමක් ගත්ෙතොත් 
ඉටු කරනවා. රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට විදුර විකමනායක 
මැතිතුමා කරන ෙලොකුම උපහාරය; ෙලොකුම ෙගෞරවය වන්ෙන්, 
තම පියාෙග් උතුම් ගතිපැවතුම් ටික එතුමා ඒ ආකාරෙයන්ම 
අරෙගන යන එකයි.  

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් අවසන් කටයුතුවලට 
කළුතරට ගිය ෙවලාෙව් එතුමා ෙවනුෙවන් ආපු මහ ෙසනඟ අපි 
දැක්කා. ඒ මිනිසුන් කථා කළ ෙද්වල් අපට ඇහුණා. ඒ වාෙග්ම  
කළුතර දිස්තික්කෙය්, ෙහොරණ ආසනෙය් මිනිසුන්ට කර තිෙබන 
උදවු-උපකාර ගැන ඒ මිනිස්සු අඬ අඬා අපි එක්ක කියද්දි,  ෙමතුමා 
අපි ෙනොදැක්ක ෙමොන තරම් ෙසේවාවක් ඉෂ්ට කර තිෙබනවාද 
කියලා අපට දැන ගන්න පුළුවන් වුණා, ගරු කථානායකතුමනි. 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ආදර්ශයක් ගන්නට පුළුවන් වූ එවැනි සුවිෙශේෂ 
නායකයකුෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙශෝක පණිවුඩය පකාශ 
කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා නැවතත් සතුටු වනවා. 
එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් විදුර විකමනායක මැතිතුමා, 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිනිය ඇතුළු එම පවුෙල් සියලු ෙදනාට 
මෙගත්, නාවලපිටිය ජනතාවෙග්ත්, මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවෙග්ත් ෙශෝකය පකාශ කරමින් මම නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

මීළඟට, ගරු විදුර විකමනායක මැතිතුමා. 
 

[පූ.භා. 11.30] 
 

ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයකින් 

ෙත්රීපත් වී අවුරුදු 40කට ආසන්න කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කළ, විවිධ තනතුරු දැරූ, අපි සියලු ෙදනාටම පාෙහේ 
පාඩම් කියලා දීපු පුද්ගලයකුෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් -මෙග් පියා 
ෙවනුෙවන්- ෙශෝකය පකාශ කරන අවස්ථාෙව්දී අවසන් කථාව 
කිරීමට ලැබීම ෛදෙවෝපගත සිද්ධියක් විය හැකියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දීර්ඝ කාලයක් ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනෙය් නිරත වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින්නා 

වූ ගරු අමාත්යවරුන් ගරු මන්තීතුමන්ලාත් එෙසේ දීර්ඝ කාලයක් 
ෙද්ශපාලනෙය් නිරතවූවන් හැටියටයි මම දකින්ෙන්. මෑතකදී 
ෙද්ශපාලනයට අවතීර්ණ ෙවලා ෙම් සභා ගර්භයට පිවිසිලා               
ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 225න් එක්ෙකනකු වුණ අයත් අප                  
අතර ඉන්නවා. ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, අපටත් ෙගොඩක් ෙද්වල් කියලා දුන්නා. එතුමා 
අෙපන් ගත්ෙත් ෙබොෙහොම ටිකයි. හැබැයි, අපට ආපසු ෙගොඩක් 
ෙද්වල් දුන්නා.  

එතුමාෙග් පුතා හැටියට මා එතුමාත් එක්ක එච්චර සමීප 
සම්බන්ධයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, මා දන්නා දවෙසේ සිට එතුමා 
ෙද්ශපාලනය ෙකරුවා. ඒ නිසා පිෙයකු සහ පුෙතකු අතර තිබුණු 
සම්බන්ධය දුරස ් වුණා. හැබැයි, අවශ්ය සෑම විටකදීම මෙග් 
ෙහවණැල්ලටත් වැඩිය ශක්තියක් එතුමා මට දුන්නා. අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරෙයක් හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් 
ඉන් පිටතදීත් ෙම් රට ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් මිනිසුන් ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කරන්න, කථා කරන්න, සිතන්න පුළුවන් ඒ අවකාශය 
නිර්මාණය කෙළේ අන් කවෙරකුවත් ෙනොව රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමායි.  

මා පමණක් ෙනොව  එතුමා ෙද්ශපාලනඥයන් ගණනාවක් 
නිර්මාණය කළා. ෙහොරණ ආසනෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, කළුතර 
දිස්තික්කෙය් සහ රෙට් එතුමා ෙද්ශපාලනඥයන් ගණනාවක් 
නිර්මාණය කළා. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ෙම් 
පිළිබඳව සාක්ෂි දරනවා ඇති; ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙජ්යෂ්ඨයන් ෙම් පිළිබඳව සාක්ෂි දරනවා ඇති; ඒ වාෙග්ම ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාටත් ෙම් ගැන මතක ඇති. මම ෙම් 
කාරණා  ගැන දිගින් දිගට කියන්න යන්ෙන් නැහැ. අෙප් පියාෙග් 
ගුණ ෙම් සභා ගර්භෙය් දින ෙදකක් පුරාවට ෙදෝංකාර දුන්නා. 

ඒවා නැවත නැවත පුනරුච්චාරණය කිරීම කාලය කා දැමීමක් 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, තාත්තා කාලයට ෙබොෙහොම 
ගරු කළ ෙකෙනක්. පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායන්ට, රටට, රෙට් 
ජනතාවට වාෙග්ම කාලයටත් එතුමා ෙබොෙහොම ගරු කළා .  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් විවිධ ෙචෝදනා ලැබූ 
පුද්ගලෙයෝ හිටියා. මම හිතනවා ඉතිහාසය පුරාවටම, -හිටපු 
අධිකරණ අමාත්යවරෙයක් වාෙග්ම නීතිඥවරෙයක් වශෙයන් ගරු 
රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාත්, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාත්, 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාත් ඇතුළු නීතිඥ වෘත්තීෙය් 
ෙයදුණු සියලුෙදනා දන්නවා ඇති. මම වැරදි නම් හරිගස්සන්න.- 
ඇෙතක් ෙහොරකම් කළා කියලා ෙචෝදනා ලැබූ ෙකෙනක් හිටිෙය් 
නැහැ කියලා. හැබැයි, රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ඒ 
ෙචෝදනාව ලැබූවා. අපි ෙබොෙහොම පුංචි කාලෙය් අෙප් පවුල සතුව 
සිටි ඇතා යම්කිසි ආකාරයකට ෙවනත් පාර්ශ්වයකට ගිහින් නැවත 
වතාවක් ඒ ඇතාව අෙප් පවුලට ලබා ගැනීෙම් කටයුත්ෙත්දී එතුමා 
ෙචෝදනා ලැබූවා ඇෙතක් ෙහොරකම් කළා කියලා. නමුත් ගරු 
කථානායකතුමනි, මා දන්නා පමණින් එතුමා වංචාව, දූෂණය, 
නාස්තිය සහ බලය අයුතු ෙලස පාවිච්චි කිරීම ෙහළා දැක්කා මිස ඒ 
ෙවනුෙවන් වචන නාස්ති කෙළේ නැහැ; සිතුවිල්ලක්වත් නාස්ති 
කෙළේ නැහැ.  

එතුමා අගාමාත්ය ධුරයට පත් වුණාම සමහර අය මට කිව්වා 
තාත්තාෙග් අගාමාත්ය ධුරය හරහා ෙනොෙයක් වරපසාද -වාහනයක් 
වාෙග් ෙද්වල්- ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් තාත්තා ගැන 
මම දන්නා නිසා ඒ ගැන මම තාත්තාෙගන්  අහන්නට ගිෙය් නැහැ. 
ඇහුවා නම් ලබා ෙදන උත්තරයත් දන්නවා. එතුමා වචනෙයන් 
විතරක් ෙනොව ලිඛිතවත් ඒ උත්තරය මට එවනවා. ඒ කාලෙය් 
මමත් බස් එෙක් තමයි ගිෙය්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහජන ෙද්ෙපොළ පූජනීය වස්තූන් හැටියටයි එතුමා සැලකුෙව්. 
හැබැයි, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා පකාශ කළ 
ආකාරයට අවශ්ය ෙවලාවට ජනතාවෙග් ශුභසිද්ධිය ෙවනුෙවන්, 
රෙට් ඉදිරි ගමන ෙවනුෙවන් මහජන ෙද්ෙපොළ ෙයදවිය යුතු නම් 
එෙසේ ෙයදවීමට එතුමා කිසිදු මැළිකමක් දැක්වූෙය් නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙගන් පස්ෙසේ මෑත 
කාලෙය් ෙම් රෙට් අතීතය, අනාගතය, වර්තමානය සම්බන්ධ කර 
ගත්ත ෙද්ශපාලනඥයකු  හිටියා නම් ඒ ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමායි. මා එෙසේ කියන්ෙන් එතුමා මෙග් පියා නිසා ෙනොෙවයි.  

එතුමා පළමු වතාවට කැබිනට් ඇමතිවරයකු හැටියට පත් 
වුෙණ් 1975දීයි. ලංකා සමසමාජ පක්ෂය ජාතික සමඟි ෙපරමුණු 
ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් වීමත් එක්ක එවකට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය 
ධුරය දැරුෙව්, ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමායි.  
එතුමාෙගන් පසු හිස් වූ ඒ කැබිනට් අමාත්ය ධුරයට ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා පත් වුණා. ඊට පසු 1977 මහ මැතිවරණයක් 
ආවා.  එතුමා අනාගතය දැක්කා.  "ෙත්වලට අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් 
අවශ්ය වනවා වාෙග්ම ෙත්වලින් තමයි අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
ඉදිරියට ෙගන යන්නට පුළුවන්" කියන තැන ඉඳෙගන එතුමා 
අවුරුද්දක් වැනි ෙකටි කාලයක් තුළ කුඩා ෙත්වතු සංවර්ධන 
අධිකාරිය ඇති කළා වාෙග්ම ෙත් ශක්ති ව්යාපාරය දියත් කළා.  
දහස් ගණන් මිනිසුන් අදටත් එහි පතිලාභ ලබනවා.   

මට මතකයි, 1996, 1997 කාලෙය් ෙලෝකෙය් රබර් මිල 
පහතට වැටුණා. කළුතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙගන් සියයට 
50ක්ම ඒ කාලෙය් යැපුෙණ් රබර්වලින්. ගරු කථානායකතුමනි, මා 
එවකට නිෙයෝජනය කෙළේ මහජන එක්සත් ෙපරමුණ. එදා  අමු 
රබර් කිරි කිෙලෝ එකකට ලැබුණු උපරිම මිල රුපියල් 32යි. ඒ 
නිසා මහජන එක්සත් ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් අපි ඒ 
ෙවනුෙවන් විෙරෝධතා ව්යාපාරයක් දියත් කළා;  ෙපළපාළි ගියා;  
රැස්වීම් පැවැත්වූවා; උද්ෙඝෝෂණ කළා. හැබැයි, කිසි විෙටකත් 
මෙග් තාත්තා -ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා- මෙග් 
ෙද්ශපාලන වැඩවටල විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. එහිදී එතුමා තීන්දුවක් 
ගත්තා, අමු කිරි කිෙලෝ එකකට රුපියල් 50ක් ෙදන්න. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මහා භාණ්ඩාගාරයත් එක්ක කථා කළා; මුදල් 
අමාත්යාංශයත් එක්ක කථා කළා.  ඒ තීන්දුව ගන්න එතුමා මැළි 
වුෙණ් නැහැ; භය වුෙණ් නැහැ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. එදා ෙම් රෙට් 
වතු කම්කරුවන් දහස් ගණනක්  ජීවත් වුෙණ් වහලුන් හැටියටයි. 
එතුමා විශ්වාස කළා, ඒ ජනතාව වහල්භාවෙයන් මුදවා ගන්නට 
නම් ඔවුන්ට ඉඩමක සහ නිවසක හිමිකම ලබා ෙදනවා වාෙග්ම ඒ 
අයෙග් දරුවන්ට උගන්වන්නට ඕනෑ බව.  ඒ අනුව,  වතු කම්කරු 
පවුලකට පර්චස් 7ක් ලබා දීම සඳහා එතුමා එදා ෙම් ගරු සභාවට 
ෙයෝජනාව ෙගනාවා.  සමහර වතු කම්කරු නිෙයෝජිතයන් එයට 
විරුද්ධ වුණා. නායකයන් යැයි කියා ගත්ත අය එදා ඒ ෙයෝජනාවට 
විරුද්ධ වුණා. නමුත් තාත්තා දැඩිව ඒ ස්ථාවරෙය් සිටිමින් ඒ 
කටයුත්ත කළා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් දැඩි තීන්දු තීරණ අරෙගන අප 
සියලු ෙදනාටම ආදර්ශවත් විධියටයි එතුමා කටයුතු කෙළේ.  

එතුමාට විරුද්ධව විවිධ කුමන්තණ තිබුණා. ගරු 
කථානායකතුමනි, 2004 මහ මැතිවරණයට අපි කළුතර 
දිස්තික්කෙයන් තරග කරන ෙකොට  ජාතික ලැයිස්තුවට එතුමා  
නම් කිරීමට නියමිතව තිබුණා. පසුව ජාතික ලැයිස්තුව 
එළිදැක්ෙක්, රත්නසිරි විකමනායක කියන නම කැපිලා. මම ඒ 
ගැන දිගට කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

2001 පැවතුණු මහ මැතිවරණෙයන් එවකට පැවැති රජය 
පරාජයට පත් ෙවනවා. එතුමා විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායක හැටියට 

ෙම් සභා ගර්භයට එනවා. හැබැයි, එතුමාට විරුද්ධව 
කුමන්තණයක් දියත් ෙවනවා. කුමන්තණය පටන් ගන්ෙන් 
ෙහොරණින්මයි. මම කලින් කියපු, එතුමා නිර්මාණය කළ 
ෙද්ශපාලනඥයාෙගන්. ෙම් වාෙග් විවිධ කුමන්තණවලට එතුමා 
මුහුණ දුන්නා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මට මතකයි, එවකට ජනාධිපති ධුරය 
දැරූ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙකොන්ද කැඩීම සඳහා  නැක්සලයිට් කුමන්තණය කියලා වැඩ 
පිළිෙවළක් දියත් කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒෙක් අපූර්ව 
සිද්ධිය තමයි, ඒ නඩුව අහන්න නඩුකාරවරු හත් ෙදෙනක්ම 
බැහැයි කිව්ව එක. අවසානෙය්දී  අහන්ෙන් නැතිව ඒ  නඩුව විසි 
වුණා. හැබැයි, ඒ කාලපරාසය තුළ එතුමාට වාෙග්ම ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ෙනොෙයක් ෙදනාට  විවිධ අඩන්ෙත්ට්ටම් සිදු 
වුණා. හමුදා කඳවුරකට ෙගනිහිල්ලා එතුමා හිර කළා.  

අෙප් පවුෙල් උදවියටවත්, එවකට පක්ෂෙය් නායිකාව වූ 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියටවත්, කිසිම ෙකෙනකුට 
එතුමා ගැන ෙතොරතුරක් ලැබුෙණ්ත් නැහැ; එතුමා ෙකොෙහේ 
ඉන්නවා ද කියලා කිව්ෙව්ත් නැහැ. දින ගණනක් යනතුරු ෙම් 
තත්ත්වය පැවතුණා. ඊ ට පස්ෙසේ ආරංචියක් ලැබුණා, ෙමෝදර 
"ෙරොක්හවුස්" කියන හමුදා කඳවුෙර් එතුමාව සිරගත කර 
තිෙබනවා කියලා. ඒ ෙතොරතුරත් එක්ක අෙප් ආදරණීය මෑණියන් 
එතැනට ගියා. එතැනට ගියත් මෑණියන්ට එතුමාව බලන්න 
දුන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. එතුමිය බිම වාඩි වුණා, 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාව ෙපන්වනකම් මම ෙමතැනින් 
නැඟිටින්ෙන් නැහැ කියලා. ඊට පස්ෙසේ තමයි, එතුමාව ෙපන්වූෙය්. 
ඒ සා අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට, කුමන්තණවලට භාජනය වුණු 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා එතුමාෙග් පතිපත්ති කවදාවත් 
පාවා දුන්ෙන් නැහැ. නායකත්වයත් එක්ක පශ්න තිබුණා ෙවන්න 
පුළුවන්. නායකත්වයත් එක්ක විෙරෝධතා තිබුණා ෙවන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, එතුමා නායකත්වයට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. 
ෙවනත් ආකාරයකින් නායකත්වයට එය දැෙනන්නට ඇරියා.  

1983දී පක්ෂ ෙල්කම් ධූරෙයන් එතුමා ඉවත් වුණා. එතුමා 
ඉවත් වුෙණ් අසතුටින්. එතුමා එය පකාශ කෙළේ සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ෙග්ට්ටුව මුර කරන පුද්ගලයාට 
ඉවත්වීෙම් ලිපිය දීලා ඒෙමන්. ෙම් වාෙග් පුද්ගලෙයක් අෙපන් 
විෙයෝවීම ෙපෞද්ගලිකව මට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රටටම වුණු 
විශාල පාඩුවක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්. එතුමා නිරන්තරෙයන් 
රට ෙවනුෙවන් කියාත්මක වුණු ෙකෙනක්. එතුමා සිංහලෙයක් 
බව ඇත්ත. එතුමා ෙබෞද්ධෙයක් බවත් ඇත්ත. නමුත්, එතුමා 
සිංහලකම, ෙබෞද්ධකම පාවිච්චි කර අන්ය ජාතියකට ෙහෝ අන්ය 
ආගමකට හිංසාවක් වන විධියට වැඩ කෙළේ නැහැ.  

එතුමා ශී ලාංකික ජාතිකත්වයට ෙබොෙහොම ගරු කළා. ඒ 
නිසාම තමයි එතුමා අෙප් රෙට් උතුෙර් ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා 
තස්තවාදය මුලිනුපුටා දැමිය යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය් හිටිෙය්. ඒ 
අනුවයි එතුමා කටයුතු කෙළේ. එතුමා ගන්නා ලද තීන්දු තීරණ නිසා 
අද අපට රටක් තිෙබනවා කියලා මට ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්. 
එතුමා ඒ කාල පරාසය තුළ ෙම් රට ෙවනුෙවන් ෙකොයි තරම් කැප 
කිරීමක් කළාද කියලා අපි දන්නවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, එතුමා ෙබොෙහෝ ෙද් නැති කර 
ගත්තා කියලා. එතුමා ඒ ෙද්වල් නැති කර ගත්ෙත් ෙම් රට 
ෙවනුෙවන්. එතුමා ඒවා ගැන කවදාවත් කම්පා වුෙණ් නැහැ; 
ෙශෝක වුෙණ් නැහැ. මට මතකයි, අපි ෙබොෙහොම පුංචි කාලෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා එක් 
පුද්ගලයකුට ඉඩම් අක්කර 50ක් පමණක් තිබියදී අෙනක් සියල්ල 
අත්පත් කර ගන්න රජය කටයුතු කළා.  ඒ අවස්ථාෙව්දී එතුමාෙග් 
ඉඩම් අක්කර සිය ගණනක් අත්පත් කර ගත්තා. ඒ ෙවලාෙව් අෙප් 
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පවුෙල් ඇති වුණු කථාබහවලදී එතුමා පැහැදිලිව ඇහුවා, "ඉඩම් 
නැති මිනිසුන්ට ඉඩම් දුන්නාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්?" කියලා. ඉඩම් 
අත්කර ගැනීෙම් පනත කියාත්මක කළ ෙවලාෙව් එතුමා තරම් 
සතුටු වුණු පුද්ගලෙයක් තවත් නැතුව ඇති කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

පසු කාලයකදී එතුමා සමඟ ඒ ඉඩම්වලට යද්දී මට ඒ බව 
දැනුණා. ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අප අතර එවැනි ගුණාංග 
තිෙබන්න ඕනෑ කියලා මා විශ්වාස කරනවා. අපි බැලිය යුත්ෙත් 
ෙද්ශපාලනෙයන් අපට ලැෙබන ෙද් ගැන ෙනොෙවයි. අෙපන් ෙම් 
රටට ලැෙබන ෙද් ගැන, අෙපන් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලැබිය යුතු 
ෙද් ගැනයි අපි බැලිය යුත්ෙත්. ඒකයි සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. ගරු 
කථානායකතුමනි, අවාසනාවකට වාෙග් අද ඒවා ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා. 1970 දශකය දක්වා පැවතුණු නිහතමානීකම, 
අවංකකම අද ෙද්ශපාලනඥයන් අතර නැහැ.  

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා ෙපෞද්ගලිකව ඒ පිළිබඳව 
මට කියලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් තත්ත්වය පිළිබඳව, 
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මුහුණ දුන් අර්බුද පිළිබඳව 
එතුමා කනගාටු වුණා. එෙසේ කනගාටු වුෙණ් එතුමාට පතිලාභ ලබා 
ගන්නට ෙනොෙවයි, එයින් රටට අත් ෙවන්නා වූ අනිසි ඵල-විපාක 
නිසායි. අපි සියලු ෙදනාම -රට සහ ජනතාව- එතුමාෙගන් ඉෙගන 
ගත යුත්ෙත් ඒකයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම ඊට වඩා 
එතුමා පිළිබඳව කරුණු-කාරණා කියන්නට යන්ෙන් නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

2016 වසෙර් ෙදසැම්බර් 27වැනි දා දහවල් 12.45ට පමණ 
එතුමා අෙපන් සමු ගත්තා. එතුමාට පළමුවැනි නිවහන වුෙණ් 
ෙහොරණ. ෙදවැනි නිවහන වුෙණ් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මහ ෙල්කම්තුමාත්, නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම්තුමාත්, සහකාර මහ 
ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු සියලුම අය දිනක් ඇතුළත එතුමාෙග් ෙද්හය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා ෙගෞරව දැක්වීම සම්බන්ධව, ඒ 
කරන ලද උපහාරයට අෙප් පවුෙල් සියලු ෙදනාෙග්ම ෙගෞරවනීය 
පණාමය ඔබ සියලු ෙදනාටම හිමි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා, හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනිය ඒ අවස්ථාෙව්දී දක්වන ලද සහෙයෝගය අපට අමතක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම මම අවසරයක් ගන්නවා, ෙම් කරුණ විතරක් 
කියන්න. ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට කිව්වා 
නැක්සලයිට් ෙචෝදනා පිළිබඳව තාත්තා සිරගත කර සිටි සිද්ධියක් 
සම්බන්ධව. එතුමා එෙසේ සිරගත කර ඉන්නෙකොට, අම්මාත් එක්ක 
මහ වැස්ෙසේ ෙතමි-ෙතමී දරුෙවකුත් රැෙගන -මම දන්ෙන් නැහැ, 
කීෙවනි දරුවාද කියා. පළමුවැනි දරුවාද, ෙදවැනි දරුවාද කියා මම 
දන්ෙන් නැහැ. මම එතෙකොට ෙම් රෙට් සිටිෙය් නැහැ.- නීතිඥයන් 
ළඟට ගිෙය් චන්දිකා මැතිනියයි. ඒ ගැන සඳහන් ෙනොකෙළොත්, 
එය අඩු පාඩුවක් වන නිසායි මම ඒ ගැන සඳහන් කෙළේ.  

ෙම් සභා ගර්භෙය් සිටින ගරු ඇමතිවරු, ගරු මන්තීවරු 
සියලුෙදනා ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් විෙයෝව 
ෙවනුෙවන් සිතුවිල්ලකින් පවා යම්කිසි දායකත්වයක් දැක්වූවා නම් 
ඒ සියලුෙදනාට හදවෙත් ගැඹුරුම තැනින් මම කියන්ෙන්, 
"ෙබොෙහොම පිං" කියලායි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ජීවිතයට තිබුණු ෙයෝධ 
ෙසවණැල්ලක් නැති වුණාම අපි ෙබොෙහෝ ෙවලාවට උකටලී බවට 
පත් වනවා. හැබැයි, මා මුලින්ම කිව්වා වාෙග් එතුමා ශක්තිමත් 
පුද්ගලෙයක්. මට මතක් වනවා ඇෙමරිකාෙව් හිටපු ජනාධිපති 

ෆෑන්ක්ලින් ඩී. රූස්ෙවල්ට් කිව්ව පකාශයක්. එතුමා කිව්ෙව්, "ඔෙබ් 
හිස අහෙසේ තබා ගන්න. හැබැයි, සෑම විටම ඔබෙග් පය මහ 
ෙපොෙළොෙව් රඳවා ගන්න" කියලා. ගරු රත්නසිරි විකමනායක 
මැතිතුමා, අන්න ඒ ආකාරෙය් පුද්ගලෙයක්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට ෙපර 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් පුද්ගලයන් ෙදෙදෙනකු පිළිබඳව 
කථා කරන්න මට අවසර ෙදන්න. ඉන් එක්ෙකෙනක් තමයි, 
මාර්ටින් ලූතර් කිං. කළු ජාතිකෙයක් ෙලස පීඩනයට හා සූරාකෑමට 
භාජනය වුණු පුද්ගලෙයක් හැටියටත්, එම කණ්ඩායම නිෙයෝජනය 
කරපු පුද්ගලෙයකු හැටියටත් ඔහු එදා කිව්ෙව්, "මට සිහිනයක් 
තිෙබනවා. මට බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තුව කරා, ඒ සිහිනය කරා මා ඔබව රැෙගන යනවා" 
කියලා. ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා කෙළේත් එතුමාෙග් 
සිහිනය, එතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව කරා ෙම් රට රැෙගන යාමයි.  

අෙනක් පුද්ගලයා තමයි, ෙරොබර්ට් ෙකනඩි මහතා. කීර්තිමත් 
ජනාධිපතිවරෙයකු වූ ෙජෝන් එෆ්. ෙකනඩි මහතාෙග් අභාවය 
ෙවලාෙව්දී ස්තුති කථාව කරමින් ඔහුෙග් සෙහෝදරයා වන 
ෙරොබර්ට් ෙකනඩි මහතා කිව්ෙව්, "ඔෙබන් රටට යමක් ෙදනවා 
විනා රෙටන් ඔබට ලැෙබන ෙද් ගැන ෙසොයන්න එපා" කියලා. 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට ණය නැති, රටට ණය නැති 
අභාවපාප්ත ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් ෙශෝක 
පකාශ ෙයෝජනාව සම්බන්ධව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. 

ෙම් රෙට් ලක්ෂ සංඛ්යාත දුක් විඳින ජනතාවට, අසරණ වුණු 
ජනතාවට යමක් කරනවා මිස, ඔවුන්ෙගන් අපට ඉටු වන ෙද් ෙහෝ 
රෙටන් අපට ඉටු වන ෙද් ගැන ෙනොව, අෙපන් රටට, ඒ ජනතාවට 
ඉටු විය යුතු ෙසේවය ගැනයි අපි ෙසොයන්නට ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා 
සියලුෙදනාටම නැවත නැවතත් අපෙග් හෙද් ගැඹුරුම තැනින් 
මතුවන ස්තුතිය, පණාමය සහ ෙගෞරවය ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා ෙවනුෙවන් මා පුදකරනවා.  

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට මා නිවන් සුව පාර්ථනා 
කරන්ෙන් නැහැ. මා පාර්ථනා කරන්ෙන්, එතුමා නැවතත් අප 
අතෙර් ඉපදිය යුතුයි කියලායි. පශන්වලට මැදිවුණු, අර්බුදවලට 
මැදිවුණු ෙම් රට ගලවා ගැනීම සඳහා එතුමා නැවතත් අප අතර 
ඉපෙද්වා! ඒ කටයුත්ත සම්පූර්ණ කළාට පස්ෙසේ එතුමාට අජරාමර 
නිවන් සුව අත්ෙව්වා!යි කියා මා පාර්ථනා කරනවා.  

ෙබොෙහොම  පින්, ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනාටම.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්තුතියි, ගරු විදුර විකමනායක මැතිතුමනි.  

ගරු මන්තීවරුනි, හිටපු අගාමාත්ය සහ හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරන ලද ෙශෝක ෙයෝජනා  
අනුමත කරමින් මමද ඒ සමඟ එකතු වීමට කැමැත්ෙතමි.  

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා දුර්ලභ ගුණාංගවලින් 
පිරි, මහ ජනතාවට ආදරය කළ, ෙපරළා ජනතාවෙගන් ආදරය 
ලබා ගත් ෙම් රෙට් බිහි වූ මහත්මයකු ෙලස හැඳින්වීමට මා 
කැමැතියි. එතුමා අපෙග් ෙද්ශපාලනයට ආදර්ශයක් ෙව්වා!යි 
කියාත් මා පාර්ථනා කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා, ගරු විපක්ෂ 
නායකතුමා ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සෑම පාර්ශ්වයකින්ම 
එතුමාෙග් ගුණාංග ගැන දින ෙදකක් තිස්ෙසේ අදහස් පළ වුණා. එම 
රැස්වීම්වලට අදාළ නිල වාර්තාවල -හැන්සාඩ් වාර්තාවල- පිටපත් 
ෙශෝකයට පත් පවුෙල් අය ෙවත යවන ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්වරයාට මා නිෙයෝග කරනවා. ස්තුතියි. 

මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන.  

ගරු මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, before that, with your permission, SAITM අර්බුදය 

ගැන රජය ෙවනුෙවන් පකාශයක් කරන්න කැමැතියි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Do you want to make a statement? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes.  SAITM පශ්නය විසඳීම සඳහා  ෙයෝජනා මාලාවක් ෙම් 

දවස ඇතුළත රජය ඉදිරිපත් කරනවා. අද දවස ඇතුළත අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා හරහා රජෙය් ෙයෝජනා මාලාවක් 
ඉදිරිපත් කරන බව සියලුෙදනාටම පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා හරහා අද දවස ඇතුළත ඒ 

පකාශය නිකුත් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Statement එකක් පසිද්ධ කරනවා? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  උසස් අධ්යාපන  අමාත්යතුමා දැන් 

පකාශ කළා, SAITM  ආයතනය පිළිබඳව රජෙය් ස්ථාවරය-  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙයෝජනා මාලාව. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙයෝජනා මාලාව.  රජයක් විධියට ෙමම 

ආයතනයට කවරක්ද කළ යුත්ෙත් කියන ෙයෝජනා මාලාව.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රජෙය් ෙයෝජනා මාලාව අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා  හරහා  

අද දවස ඇතුළත ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද? නැත්නම් 

රටට- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි අමාත්යාංශෙය් නිෙව්දනයක් හැටියට ඉදිරිපත් කරනවා. 

සාමාන්ය කමය ඒකයි. ඊට පස්ෙසේ  ඕනෑනම් අපට ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.  

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

 මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා. 

 
 

ෙප්රාෙදණිය විශව්විද්යාල 
ෙන්වාසිකාගාරෙය් සමරු ඵලකය කඩා 
දැමීම:  මුදල් අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

ேபராதைனப் பல்கைலக்கழக வி தியின் 
ெபயர்ப்பலைக உைடப் :  
நிதி அைமச்சர  கூற்  

DESTRUCTION OF PLAQUE IN PERADENIYA 
UNIVERSITY HOSTEL: STATEMENT BY MINISTER 

OF FINANCE  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින මා ෙම් උත්තරීතර  සභාෙව්  

නැඟී සිටින්ෙන්, ඉතා වැදගත්  වූ කරුණක් සම්බන්ධෙයන්  කථා 
කිරීමටයි.   

මෑත කාලෙය්දී විශ්විවද්යාල ෙමන්ම පාසල් සිසුන් අතරද  
විනය විෙරෝධි කියා රාශියක්  සිදු වූ බව ඔබ දන්නා කරුණක්.  
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[ගරු කථානායකතුමා] 
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පසුගිය දා මා කම්පාවට පත් කළ  සිදුවීමක් වූෙය් අප විසින් 
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් අලුතින් ඉදිකළ ෙන්වාසිකාගාර 
පරිශෙය් සමරු ඵලකය කඩා බිඳ දැමූ පුවතයි.  බලධාරින් විසින් 
ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල දිවංගත ලලිත් ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමන් සිහි 
කිරීම සඳහා එතුමාෙග් නමින් නම් කරන ලද්ෙද් එතුමා මහෙපොළ  
සංකල්පය හඳුන්වා ෙදමින් ෙපොදුෙව් අ ප රෙට්  ශිෂ්ය පරපුරට,  
විෙශේෂෙයන් අඩු  වරපසාද ලත් උපාධි අෙප්ක්ෂකයන් ෙවනුෙවන් 
සිදු කළ ෙසේවය අගය කිරීම ෙවනුෙවනි.  ෙමම මහෙපොළ  ශිෂ්යත්ව 
කමෙය් ආරම්භය පිළිබඳව වර්තමාන ශිෂ්ය පරපුර ෙකතරම්  
දැනුවත්දැයි මම ෙනොදනිමි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම දුෂ්ට කියාව පිළිබඳ පවෘත්තිය 
පළ වූ වහාම සමාජ ෙවබ් අඩවිවල ඒ කියාව ෙහළා දකිමින් පළ වූ  
අදහස් පමාණය මා විශ්මයට පත් කළ බව පකාශ කළ යුතුයි.  
එයින් පිළිබිඹු වූෙය් මහෙපොළ නැමැති ෙමම සංකල්පය  පිළිබඳව 
කෘතගුණ දක්වන ෙබොෙහෝ ජනතාවක් අප අතර සිටින බවයි. මා 
ෙමහිදී අපෙග් පධාන ජනමාධ්යවලින් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමවැනි 
කාරණා පිළිබඳව වැඩදායී සමාජ මතයක් ෙගොඩ නැඟීම පිණිස 
කියා කරන ෙලසයි.  

මා ෙමහිදී බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, "මහෙපොළ"  තමාෙග්  
"අයිතියක්"  වශෙයන් ඉල්ලා සිටිය හැකි වරපසාදයක් ෙනොවන 
බව  පහදා දීම හා එහි ඓතිහාසික පසු බිම මතක් කර දීමයි. එම 
කරුණු පහදා දීම වැදගත් යැයි මා සිතනවා.  මහෙපොළ භාරය 
ස්වාධීන ආයතනයක් වන අතර එහි කාර්යයන්ට අත ගැසීමට 
විධායක ෙහෝ  පරිපාලන හස්තයට   හැකියාවක් නැහැ.  

ෙමම උදාර සංකල්පය තුළින් පතිලාභ ලබන සියලුෙදනා ෙමම 
 අදහස ඉදිරිපත් කළ පුද්ගලයා තුළ  තිබූ ඉදිරි දැක්ම   පිළි බඳව 
කෘතෙව්දී විය යුතුයි.  මා විශ්වාස කරනවා, ෙමම විනාශකාරී 
කියාව සිදු කෙළේ අකෘතඥ  කිහිප ෙදෙනකු  පමණක් බව.  අද  
ශිෂ්යයන්ෙග් ගැලවුම්කරුවන් ෙලස ෙපනී  සිටින ෙමම අතෙළොස්ස 
අනිවාර්යෙයන්ම මාසිකව ලැෙබන මහෙපොළ දීමනාව ලබා ගන්නා 
අය බවට සැකයක්  නැහැ. එෙසේ වුවද, වැඩි ෙදෙනකු ෙමම කියාව 
නිහඬව ෙහළා දකින්නට ඇත. 

දිවංගත ලලිත් ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා, 1977 ජනාධිපති 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙවෙළඳ 
හා නාවික අමාත්යවරයා විය. 1979දී එතුමා රාජකාරි කටයුත්තක් 
සඳහා බිබිල පෙද්ශෙය් කළ සංචාරයකදී දුෂ්කර ගම්මානවල 
ෙදමව්පියන්ට තම දරුවන්ට උසස් අධ්යාපනය ලබා දීමට 
වත්කමක් ෙනොමැති බව ෙපනී ගිය අතර, ඒ  අවස්ථාෙව්දී තම 
පියාෙග් හදිසි අභාවය නිසා එතුමාට අත් විඳින්නට සිදු වූ  දුෂ්කරතා 
සිහිවන්නට ඇති. එතුමා දැරූ අමාත්ය ධුරය අධ්යාපනයට කිසිදු 
සම්බන්ධතාවක් ෙනොතිබුණද එතුමාෙග් නිර්මාණශීලි  සිතුවිලි 
තුළින්  මහෙපොළ සංකල්පය  බිහි විය. ෙම් සඳහා වර්තමාන 
අගාමාත්ය, ගරු  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා සම්පූර්ණ සහෙයෝගය 
දුන් බවත්  මම ෙම්අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට කැමැතියි.  

1981ෙපබරවාරි මාසෙය්දී  එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ධන 
පරිත්යාගෙයන්  මූලික තැන්පතුවක් තුළින් මහෙපොළ උසස් 
අධ්යාපන ශිෂ්යත්ව අරමුදල බිහි වූ අතර, අමාත්යවරෙයකු ෙලස 
එතුමා ලද වැටුප එම අරමුදලට බැර කිරීමට කියා කළා.  පසුව 
ෙමම ෙපෞද්ගලික භාරය  1981 අංක 66 දරන පනෙතන් සම්මත 
විය. ෙමම භාරෙය් සභාපතිවරයා ෙලස  අගවිනිසුරුවරයා 
නිලබලෙයන්  පත් කරන  ලද්ෙද් එම භාරය ෙද්ශපාලනීකරණය 
වීෙමන් වැළැක්වීම සඳහාය.  

1980දී හඳුන්වා ෙදන ලද  මහෙපොළ ෙලොතරැයිය තුළින් 
මහ ෙපොළ  ශිෂ්යත්ව සඳහා  අරමුදල් සම්පාදනය කරන ලද අතර,  

ඇතැම් අවස්ථාවල මහෙපොළ ෙවෙළඳ පදර්ශනවලදී  එතුමා එම 
ෙලොතරැයි අෙළවි කිරීමට පවා ඉදිරිපත් විය.  

පථම වසෙර්දී විශ්වවිද්යාල උපාධි අෙප්ක්ෂකයන් 422කට 
මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව පිරිනමනු ලැබූ අතර, පසු වර්ෂවලදී එම 
පමාණය සැලකිය යුතු පමාණයකින් වර්ධනය විය. සියයට 90ක් 
අවශ්යතාව සහ කුසලතාව මත මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය ලබාෙදන 
අතර, සියයට 10ක් කුසලතාව මත පමණක් පදනම් කර පිරිනමනු 
ලබයි. ෙමම ශිෂ්යත්ව කමය ශිෂ්යයන් අතර ෙමන්ම සමාජෙය්ත් 
ජනපිය වැඩසටහනක්. පසු කාලීනව සංවර්ධන ෙලොතරැයිය 
හඳුන්වා දුන් අවස්ථාෙව් මහෙපොළ අරමුදල තුළින් එහි සියයට 
50ක ආෙයෝජන දායකත්වය ලබාගැනීමට තරම් ලලිත් 
ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා දූරදර්ශී වීම නිසා ශිෂ්යත්ව අරමුදලට 
අඛණ්ඩව අරමුදල් ගලා ඒමක් සකස් කරගැනීමට හැකි විය. 
මහෙපොළ අරමුදල් ශිෂ්යත්ව සඳහා මුදල් සපයන්ෙන් සිය 
ආෙයෝජන සඳහා ලැෙබන ලාභාංශවලිනි.  

2003 වර්ෂෙය් මා ෙවෙළඳ හා වාණිජ අමාත්ය ධුරය දැරූ 
සමෙය් අරමුදල් කළමනාකරණය පිළිබඳ සංකල්පය හඳුන්වා දීම 
තුළින් වඩාත් ලාභදායී පතිඵල අත්කර ගැනීමට හැකිවිය. ෙම් වන 
විට මහෙපොළ භාරකාර අරමුදලට රුපියල් බිලියන 10කට වැඩි - 
රුපියල් ෙකෝටි 1,000කට වැඩි - වත්කමක් ඇති අතර, වාර්ෂිකව 
රුපියල් මිලියන 1,400ක වියදමින් විශ්වවිද්යාල සිසුන් 45,000කට 
සහ ෙසසු උසස ්අධ්යාපන ශිෂ්යත්ව  6,000ක් පිරිනමනු ලබයි. 

ඉතිහාසෙය් පථම වරට අප රජය අධ්යාපනය සඳහා, දළ ෙද්ශීය 
ආදායමින් සියයට 4.3ක් ෙවන්කරනු ලබයි. පාථමික, ද්විතියික හා 
උසස් අධ්යාපනය සඳහා වඩාත් දියුණු යටිතල පහසුකම් සපයන 
අතර, සිසුන්ට සිය අධ්යාපන කටයුතු කිරීමට සුදුසු පරිසරයක් 
නිර්මාණය කරමින් පවතී. 

ගරු කථානායකතුමනි, වර්තමානෙය් සිසුන් අතර විශාල 
වශෙයන් විනය පිරිහීමක් දක්නට ලැෙබ්. මා ඉහතින් සඳහන් කළ 
කරුණට අමතරව අසාමාන්ය ෙලස නවකවදය දීම ෙමන්ම, 
වාර්ෂික කිකට් තරග මුවාෙවන් පාසල් සිසුන් විනය විෙරෝධී 
කටයුතු කිරීම, තම ගුරුවරුන් පාණ ඇපයට තබා ගැනීම වැනි 
බරපතළ අන්දෙම් විනය විෙරෝධී කියාවන්හි ෙයදීම වැනි කටයුතු 
පිළිබඳව අපට ඉවසා සිටිය ෙනොහැක. මෑතකදී අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාද ෙම් පිළිබඳව එතුමාෙග් දැඩි 
අපසාදය පකාශ කර සිටියා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපෙග් යහපාලන පතිපත්ති තුළ 
ජනතාවට තරු පෙහේ පජාතන්තවාදී නිදහසක් ලබාදී ඇත. නිදහෙසේ 
කථා කිරීමට, උද්ෙඝෝෂණ කිරීමට අවශ්ය පසු බිම සපයා ඇත. 
ඔවුන්ෙග් හඬ තව දුරටත් මර්දනය කර ෙනොමැත. එෙහත් ෙමම 
නිදහස අවස්ථාවාදීන් විසින් "වල්බූරු නිදහසක්" බවට පත් කිරීමට 
දරන උත්සාහයට අප ඉඩදිය යුතු නැත. 

නිදහස පාවිච්චි කිරීෙම්දී අප පෙව්ශම් විය යුතුයි. අෙප් තරුණ 
පරපුර තමන් අද අත් විඳින වරපසාද පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමත්, 
අනාගතෙය්දී ආදර්ශවත් පුරවැසියන් වීමට අවශ්ය මඟෙපන්වීමක් 
සිදු කිරීමත් වර්තමාන නායකයන්ෙග් වගකීම විය යුතුය. මා ෙමම 
පකාශය අවසන් කිරීමට පථම දිවංගත ලලිත් ඇතුළත්මුදලි 
මැතිතුමාෙග් කථාවක ෙකොටසක් උපුටා දැක්වීමට කැමැතියි. 

"සිතීෙම් නිදහස විනාශකාරී ෙනොවිය යුතුය. විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යයන්ට සිතීමට, ලිවීමට, ඇසුරු කිරීමට නිදහස ඇත. එෙහත් 
ඉන් අදහස් වන්ෙන්, ඔවුන්ට නීති විෙරෝධී ෙලස කියා කිරීමට 
නිදහස ඇති බව ෙනොෙව්. ඔවුන්ෙග් සිතුවිලි සමාජෙය් දියුණුව 
පිණිස විය යුතුය. නිදහස පාවිච්චි කළ යුත්ෙත් වඩාත් ෙහොඳ 
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සමාජයක් තැනීමටය. ඒ නිසා නිදහස වඩාත් පශස්ථ වීමට නම්, 
විනය ශක්තිමත් විය යුතුය." 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පකාශය කෙළේ ගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, අගමැති රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන්කිරීම පිළිබඳව මට 
ලබාදී ඇති උපෙදස් සලකා බලමිනුයි. ෙම් වෙග් ෙද්වල් දැක 
දැකත් අපි ඒවා ගැන පකාශ ෙනොකෙළොත්, එය ඉදිරි අනාගතයට 
කරන අපරාධයක් ෙලසයි මම සලකන්ෙන්. එම නිසා අධ්යාපනෙය් 
තිෙබන වටිනාකම අප සියලු ෙදනාම දන්නා ෙමොෙහොතක විනයක් 
ඇති සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම අවශ්ය කාරණයක්. විනයක් නැති 
සමාජයක් තුළින්  රටක් ඉදිරියට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි 
සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව, වියට්නාමය ගැන කථා කරනවා. ඒ 
රටවල ඇති වී තිෙබන සාර්ථකත්වය සහ ඔවුන්ෙග් විනය තුළින් 
ෙපනී යන්ෙන් එම ජනතාව රටට ඇති ආදරයයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත්, අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලයත්,  විපක්ෂෙය් සියලු 
ෙදනාමත් එක හා සමානව සිතන බව මම විශ්වාස කරනවා. ඒ 
නිසා අපි එකට ගමන් කරමු. අලුත් ශී ලංකාවක් තුළ විනයක් සමඟ 
කටයුතු කරන්න අවස්ථාව උදා කරගන්න ඕනෑය කියන කාරණය 
කියන්නයි මම ෙම් නිදසුන පාවිච්චි කෙළේ.  

සතියකට දවස් 7ක් තිෙබනවා. එයින් වැඩ කරන දවස් 
තිෙබන්ෙන් පහයි.  ඒ දවස් පෙහේම ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනක ෙබෝඩ් 
ලෑලි අල්ලාෙගන විෙරෝධතා දක්වනවා. ෙම්කද තරු පෙහේ නිදහස 
කියන්ෙන්? විෙරෝධතා පකාශ කිරීෙම් අයිතිය ඕනෑම ෙකෙනකුට 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒ තුළින් කඩා කප්පල් ස්වරූපෙය් කියාවන් සිදු 
කිරීම ෙනොෙවයි අවශ්ය වන්ෙන්. 

අපි ෙමෙතක් කාලයක් වැරැදි විධියට හිතලා තිෙබනවා නම්, 
කරුණාකර එකට එකතු වී වැඩ කරලා, අලුත් සමාජයක් තුළ ඉදිරි 
පරම්පරාවට නායකත්වය ලබා ෙදමින්,   සිසු පරම්පරාවට අලුත් 
ආදර්ශයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළ යුතුයි කියන කාරණය මතක් 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු අමාත්යතුමනි. මීළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුදල් අමාත්යතුමා 

කියපු කාරණයත් සමඟ එකඟ ෙවනවා. මක් නිසාද යත්, ෙවෙළඳ 
ඇමතිවරයා වශෙයන් සහ භාරකාරෙයක් ෙලස අපි කටයුතු කළ 
නිසාත්, ෙම් රෙට් ජාතික අධ්යාපනය පිළිබඳව හිතනවාට වඩා 
වැඩිපුර යමක් හිතලා, ෙපෙනනවාට වඩා වැඩිපුර යමක් දැකලා, 
ඇෙසනවාට වඩා වැඩිපුර යමක් අහලා, නිර්මාණාත්මකව 
මහෙපොළ අරමුදල බිහි කරපු ජාතික නායකයකු විධියට ලලිත් 
ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමාට ෙද්ශපාලන පක්ෂ, පාට ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ෙගෞරවය ෙකෙලසන 
ආකාරෙය් කටයුත්තක් කවෙරක් කළත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
වශෙයන් අපි බරපතළ ෙලස එය ෙහළා දකිනවා.  ගරු 
ඇමතිතුමාට ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් මා ෙයෝජනා කරන්න 
කැමැතියි.  

එතුමාෙග් මහෙපොළ අරමුදල්වලින් තමයි මාලෙබ් SLIIT 
ආයතනය ෙගොඩනැඟිලා, අද පරිගණක ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
සම්බන්ධෙයන් නිපුණත්වයක් ලබපු ඉතා විශාල  දරුවන් පිරිසක්  
එයින් පිට ෙවන්ෙන්. ඒක ජාත්යන්තර මට්ටමින් කීර්තියක් ලබා 
තිෙබන විශ්වවිද්යාල ආයතනයක්. කිංස්ලි ටී. විකමරත්න මැතිතුමා 
මහෙපොළ අරමුදල් ෙයොදවලා තමයි ෙම් ආයතනය ඇති කෙළේ. 
ඒක නිසා එතුමාට ෙගෞරවයක් ෙලස ෙම් කඩා බිඳ දමන ඒවා 
ෙවනුවට මාලෙබ් SLIIT ආයතනය "ලලිත් ඇතුළත්මුදලි 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණික විශ්වවිද්යාලය" කියලා නම් කරන ෙලසත් 
මම එතුමාට ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කටයුත්ත අපි 2004 කාලාන්තරෙය් 

දී සිදු කළා. 2015 අය වැෙයන් අපට ලබා දුන් අවස්ථාව අනුව 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් මට අවසර ලබා දුන්නා, එය  
විශ්වවිද්යාලයක් ෙලස සලකන්න පුළුවන් විධියට ආරම්භ කරන්න 
කියලා.  ඒ ෙවනුෙවන් අපි රුපියල් මිලියන 1,000ක මුදලක් ෙවන් 
කළා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මාලෙබ් SLIIT  ආයතනෙය් පශ්නයක් මතුෙවලා තිෙබනවා. 

ඉඩෙම් හිමිකරුවන් ෙවනම ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම රජෙය් මහෙපොළ 
භාරකාර අරමුදෙල් මුදල් ෙයොදවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එම 
ආයතනෙය් යම් ගැටලුකාරි තත්ත්වයක් මතු වී තිෙබනවා. නිශ්චිත 
වශෙයන් එහි අයිතිය රාජ්ය සතුවද, එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික 
කණ්ඩායමක් අෙත්ද කියන පශ්නය නිරවුල් කර ගත යුතුව 
තිෙබනවා. ෙමොකද, මහජන මුදල් එම ආයතනය ෙගොඩනැඟීම 
සඳහා ෙයොදවා තිෙබනවා. නමුත් අයිතිය ගත්තාම ෙපෞද්ගලික 
අයිතියක් බවට තමයි දැන් පත් වී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මා 
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමතියි, එහි නීතිමය තත්ත්වය කුමක්ද 
කියලා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කියන කාරණය සැබෑයි. 

මාලෙබ් SLIIT  ආයතනෙය් පශ්නයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. 
භාරකාර අරමුදෙල් ඉන්න එක පුද්ගලෙයකු ෙයෝජනා කරලා, කර 
තිෙබන  යම් ෙදයක්  නිසා එහි  නීතිමය පශ්නයක් ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා කියන කාරණය අපි හඳුනාෙගන තිෙබනවා. නමුත් අපි 
එය අබිබවා  කියා කරන්න අවශ්යයි. එෙහම ෙදයක් සිදුෙවලා 
තිෙබනවා නම් හරි තැනට මුදල් ආෙයෝජනය කරලා ඉදිරියට යෑම 
අවශ්යයි. ෙමොකද, මම හිතන විධියට අහිංසක තරුණ 
තරුණියන්ෙග් දැනුම ෙපෝෂණය කරන මුදලක්  කිසිෙසේත්   
නවත්වන්න අවශ්යතාවක් නැහැ.  අපි  ඒ සඳහා සතුටින් මුදල් 
ෙවන් කරලා, ඒ කටයුතු කරන්න සූදානමින් සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ඒ ෙවනුෙවන් අවශ්ය පියවර ගන්නවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. 
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
පිළිබඳ දැනුම්දීම. 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
I 

විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிச் சட்ட லம்      

FOREIGN EXCHANGE BILL 

"විෙද්ශ විනිමය පවර්ධනය කිරීම සහ විධිමත් කිරීම පිණිස විධිවිධාන  
සැලැස්වීම සඳහා ද; විෙද්ශ විනිමය පවර්ධනය කිරීම සහ විධිමත් කිරීම පිළිබඳ 
වගකීම රජෙය් නිෙයෝජිත වශෙයන් මහ බැංකුව ෙවත පැවරීම සඳහා ද; (423 
වන අධිකාරය වූ) විනිමය පාලන පනත ඉවත් කිරීම සඳහා විධිවිධාන සැලසීම 
සඳහා සහ ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම 
පිණිස ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි. 

 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද්  අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 

ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල 
මහතා විසිනි. 

2017 මැයි 03වන බදාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය 
මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவாின் சார்பாக மாண் மிகு 
ல மன் கிாிஎல்ல அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

 

2017 ேம 03, தன்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 
ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Presented by the Hon. Lakshman Kiriella, on behalf of the Pime 

Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs; to be read 
a Second time upon Wednesday, 3rd May, 2017 and to be  printed; and 
to be referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 
II 

 
ආර්ථික ෙසේවා ගාසත්ු (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත 
ெபா ளாதார ேசைவ விதிப்பன  (தி த்தம்) 

சட்ட லம்   
ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) BILL 

 

 "2006 අංක 13 දරන ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු පනත සංෙශෝධනය කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක මහතා 
විසිනි. 

2017 මැයි 03වන බදාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය 
මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2017 ேம 03, தன்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 

ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Presented by the Hon.  Ravi Karunanayake, Minister of Finance; to 

be read a Second time upon Wednesday, 3rd May, 2017 and to be 
printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  
 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

"That the Government Business do have precedence this day." 

 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, විනාඩි 15ක් කලින් වැඩ කටයුතු 

අවසාන වුණා. එම නිසා සභාෙව් වැඩ කටයුතු අත් හිටුවා පස් වරු 
1.30ට නැවත රැස්වීමට ෙයෝජනා කරනවා. සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ අනුව දිවා ආහාරය සඳහා සභාෙව් වැඩ කටයුතු පස් වරු 

1.30 දක්වා අත් හිටුවනවා. 
 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා. 

1.30ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள்.  

 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Item Nos. 153, 154, 155 and 156 are to be moved 

today.  Now I call upon the Hon. Minister of Finance to 
move Item Nos. 153 and 154.  

 

සුරාබදු ආඥාපනත: නිෙව්දනය 
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம்: அறிவித்தல் 

EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION 
 
 

[1.30p.m.] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I move, 

 
"That the Notification made by the Minister of Finance under 

Section 32 of the Excise Ordinance (Chapter 52) on rules governing 
Distilleries/Warehouses and published in the Gazette Extraordinary No. 
1996/52  of 09th December 2016, which was presented on 07.03.2017, 
be approved.  

(Excise Notification No. 991)” 

Sir, it is with happiness that I move the Excise 
Notification published in the Gazette Extraordinary No. 
1996/52 of 09th December, 2016 and I would like to speak 
a few words on that.   

As you know, the Budget did have a corrective action 
taken in line with the Government's policies of being able 
to ensure that correct motivational and demotivational 
activities are enforced. Through that process, tax on toddy 
shows an increase from Rs. 30 to Rs. 50 per litre.  Our 
resultant factor is that we want to get it into a more 
formalized sector while ensuring that only the needy 
would get it; because taxation is a form of Government's 
revenue. As a result of that, the price of a bottle of toddy 
has been increased from Rs. 100 to Rs. 140.   

මම ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගි කර ගන්නවා, සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මෙග් ඉමහත් සතුට පකාශ කරන්න. සුරාබදු 
ආදායම ෙලස අවුරුද්දකට සාමාන්යෙයන් රුපියල් මිලියන 
35,000ක් විතර ලැබුණත්, දැන් එය රුපියල් බිලියන 168 දක්වා 
නැතෙහොත් රුපියල් ෙකෝටි 16,800 දක්වා -ඒ කියන්ෙන් සියයට 
400 ගුණයක- වැඩි වීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා කියන එක මම 
සතුටින් පකාශ කරන්න කැමැතියි. නමුත් ඒ ආදායමත් මදි. මෙග් 
මිත ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා මා ළඟම ඉඳෙගන ඉන්නවා. අපි එවැනි 
ආදායමක් ෙනොෙවයි, උපයන්න හදන්ෙන්. අපට අවශ්ය වන්ෙන් 
ෙම්  තුළින් මත්පැන් අෙළවිය අඩු කරලා, නැති කරලා, සැබෑ 
ආදායමක් උපයන්න පුළුවන් මාර්ගයකුයි. නමුත්, ෙම් දුර්වලතාව 
අ ෙප් ජනතාව තුළ තිෙබන තාක් කල් ෙම් ආදායම අපට 
අත්යවශ්යයි. ෙම්ක නිල මට්ටමින් තියා ගන්න එක අත්යවශ්යයි. 
නැත්නම් ෙවන්ෙන් ෙම්ක වැරැදි තැනකට ගිහින්,   එතැනින්  ඒ 
ආදායම උපයා ගැනීමයි. ෙම් ෙමොෙහොෙත් අපි ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන් නිල වශෙයන්, විනිවිදභාවයකින් සහ නීත්යනුකූල 
මට්ටමකට ෙම් බදු එකතු කරන්න පුළුවන් කමයකුයි.  

අපි අරක්කු මිල වැඩි කළාම ඒකට ආෙද්ශකයක් වන්ෙන් 
කසිප්පු. අපි කසිප්පු විකුණන තැන් ඉතා විමසිලිමත්ව වැටලීම් 

කරලා අල්ලනවා. හැබැයි, එක තැනක වහන ෙකොට තව තැනක් 
විවෘත ෙවනවා. ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් විමර්ශන 
නිසායි. අපට ෙපෙනනවා, යම් විධියකින් ඒ තුළින් 
සංවර්ධනාත්මක ගමනකට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඒත් 
ෙම් තත්ත්වයත් සතුටුදායක මදි. ඒක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. අපි 
තැබෑරුම් පමාණය පුළුවන් තරම් අඩු කරෙගන යනවා. හැබැයි, ඒ 
ෙවනුෙවන් කිසිම පශ්නයක් නැතුව, නිල ෙනොවන කසිප්පු 
විකුණන ස්ථානයක් විවෘත ෙවනවා. ෙම් වාෙග් තැන් 10,000ක් 
විතර තිබුණත් අපි දැන් එය අඩු කරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
අපට අවශ්ය නැහැ, එවැනි තැන් එකක්වත් තියා ගන්න. නමුත්, 
ෙනොදන්නා මට්ටමින් ඒවා පාවිච්චි ෙවන එක තමයි අපට තිෙබන 
ෙලොකුම හිසරදය.  

මම ෙම් අවසථ්ාෙව්දී  සියලුෙදනාෙගන්ම කාරුණිකව 
ඉල්ලන්ෙන් එක ෙදයයි. අෙප් රටට ලැබුණු දායාදය තමයි ලැබුණු 
ණය. ඒ ණය ෙගවන්න අපට ආදායම් මාර්ගයක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
අපි භාර ගත්තු ආර්ථිකෙය් ආදායම මදි වුණා, ණය ටික ෙගවන්න. 
ෙමතැන විපක්ෂෙය් අය ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කථා කළත්, ඒ 
අයෙග් හෘදය සාක්ෂියට අනුවම දන්නවා, ෙම් වාෙග් ගිනි 
ෙබෝම්බයක් තමයි අපට භාර දුන්ෙන් කියලා. ඒක තුළින් අද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අදායම් උපයන කම නිල මට්ටමින් වැඩි 
ෙවලා තිෙබන එක ගැන  සතුටුදායකයි. එ ෙහත්, ඒක මීට වඩා 
වැඩි පමාණයකින් ලබා ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද අපට ජනතාවෙගන් 
බදු අය කරන්න අවශ්ය නැති නිසා. අපට අවශ්ය වන්ෙන් දැනට 
 නීත්යනුකූලව තිෙබන කමෙයන් සාධාරණව ලබා ගන්නයි. යම් 
මතයක් තිෙබනවා, "ෙගවන එක්ෙකනා ෙගවනවා. ෙනොෙගවන 
එක්ෙකනා සත පහක්වත් ෙගවන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඒක අපි 
නිවැරැදි කරන්න අවශ්යයි. ඒ පයත්නය තමයි අපි හැම දවසකම 
කියාත්මක කරෙගන යන්ෙන්. අපි භාර ගන්න ෙකොට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 10.3ක ආදායමක් තිබුණු බදු ආදායම අද 
සියයට 14ට වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් නිකම්ම ෙනොෙවයි. ෙමවැනි 
පිරිසිදුභාවයකින් එකතු කිරීම නිසා තමයි එවැනි වැඩි වීමක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙර්ගු ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, සුරාබදු ආදායම 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් අය ෙකොතරම් ශබ්ද 
කළත් සියලුම ෙද් විනිවිදභාවයකින් තිෙබන නිසා තමයි හැම 
තැනකම ශීඝ වර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

'රා' සම්බන්ධෙයන් ලැබුණු බදු ආදායම වැඩි වීෙම් පවණතාව 
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද තිෙබන්ෙන් කියන එක මම ෙමතැන 
ෙපන්වන්න අවශ්යයි. 2015 ජනවාරි මාසෙය් රුපියල් මිලියන 
7,800ක් තිබුණු එක 2016 රුපියල් මිලියන 21,000කට වැඩි 
ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 300 ගුණයකින් වැඩි ෙවනවා. 
2017 ජනවාරි මාසෙය් ඒ රුපියල් මිලියන 21,000 රුපියල් 
මිලියන 36,000ක් දක්වා වැඩි ෙවනවා. ඒෙකත් සියයට 200ක 
වැඩි වීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙපෙනනවා, ෙකොයි 
ආකාරෙයන්ද ඒක වැඩි ෙවන්ෙන් කියලා. ෙමෙතක් කල් 
ෙකොහාටද ඒ ආදායම් ගිෙය්? ෙකොයි සාක්කුවටද ඒවා ගිෙය්? 
රජෙය් භාණ්ඩාගාරයට එන්ෙන් නැතුව ෙකොෙහේටද ෙම්වා ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්?  

උදාහරණයකට ෙපබරවාරි මා සය ගනිමු. ෙම් මාසයට දවස් 
28ක් තිෙබනවා.  

2015 වර්ෂෙය් ෙම් ආදායම රුපියල් මිලියන 7,601යි. 2016 
වර්ෂෙය් ෙම් ආදායම -රුපියල් මිලියන 21,768යි- සියයට 300ක් 
දක්වා වැඩි ෙවනවා. ෙපබරවාරි මාසය අවසන් ෙවන විට ෙමය 
රුපියල් මිලියන 38,754යි. ඒ කියන්ෙන් ඒක සියයට ෙදසිය 
ගුණයකින් වැඩි ෙවනවා. ෙමන්න ෙමවැනි වර්ධනයක් තමයි ඇති 
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ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙබෝතල් පමාණය අඩු වී තිබීම අෙනක් 
පැත්ෙතන් සතුටුදායක තත්ත්වයක් ෙවනවා. එය වැඩි ෙවලා 
නැහැ. ඒ අනුව අෙප් පතිපත්තිය එෙලසට කියාත්මක කිරීමටයි අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 

අෙප් රෙට් සම්පූර්ණ වියදෙමන් අෙප් පඩිනඩිවලට රුපියල් 
බිලියන 700ක් -ෙකෝටි 70,000ක්- ෙගවන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කළ යුතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපන්ෂන්වලට රුපියල් ෙකෝටි 
18,200ක් ෙගවනවා. ණය ෙසේවාකරණ ෙපොලී පමාණයට රුපියල් 
ෙකෝටි 68,000ක් ෙගවනවා. එකතු කළාම රුපියල් ෙකෝටි 
156,200ක වියදමක් ෙම් වියදම් තුෙන් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ණයෙසේවාකරණය තුළ පාග්ධන ක්ෂයවීමට රුපියල් ෙකෝටි 
80,000ක් වියදම් කරනවා. ෙම් වියදම් හතර බැලුවාම,  අෙප් 
සම්පූර්ණ ආදායම් පමාණයම එයට වැය ෙවලා තිෙබනවා. ආදායම 
රුපියල් බිලියන 2,100ක් තිෙබන අවස්ථාවක, ෙම් වියදම් හතරට 
රුපියල් ටිලියන 2.3ක් -ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 230,000ක්- 
වැය ෙවනවා. ෙම්වා තුළින් ෙකොෙහොමද අපි රටක ආර්ථිකයක් 
ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්? එෙහත්, ජනතාවට බරක් ෙවන්ෙන් 
නැතිව ෙම් වරපසාද ලබාදීමට හැකිවීම සතුටුදායක තත්ත්වයක් 
ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, යම් විධියකින් පරිපාලනෙය් 
ෙවනස්කම්වල දියුණු තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒක 
ඉදිරියට යාමක් කියා මා හිතනවා. 

ඊෙය් අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා මාත් 
සමඟ ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දහසයවන සංවත්සරයට 
සහභාගි වුණා. මම ෙම් පවෘත්තිය උපුටා ගන්ෙන් ''ජනයුගය'' පුවත් 
පෙතන්. එහි සඳහන් වනවා, ''මුල්වරට ජනාධිපතිවරෙයක් ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට....'',- [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
''බැඳුම්කර'' පත්තෙර්. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඕනෑ එකක්. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ ෙදයක් කියන්න පුළුවන් ෙන්. 

ඔබතුමාෙග් නිවාඩ් කබ්රාල්ෙග් පත්තරයක් කියන්න පුළුවන්,  
පී.බී. ජයසුන්දරෙග් කියන්න පුළුවන්, මහින්ද රාජපක්ෂෙග් 
කියන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ ෙදයක් කියන්න පුළුවන්.  

මුල්වරට ජනාධිපතිවරෙයක් ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංවත්සරයට පැමිණි බව ''ජනයුගය'' පුවත් 
පෙත් සඳහන් ෙවනවා. අලුත් බදු පනත් සහ ආදායම් එකතු කරපු 
මාර්ගය ඉතාම දක්ෂ ෙලස තිෙබනවාය කියන කරුණ එහිදී පකාශ 
කළා. ෙම් තුළින් අප නිවැරැදි මාර්ගෙය් යන බවයි ෙපන්වන්න 
අවශ්ය වන්ෙන්. මම හිතන විධියට, අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට ඉදිරි 
දැක්මක් සහිත ගමනක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමවැනි ෙද් යම් අයට 
දරා ගන්න බැරි වී තිෙබනවා.  

2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වැනිදා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදන්න 
බලයක් ගත්තා. ගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා,  
අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා සමඟ අපි එදා බලය ලබා 
ගත්ෙත් මහින්ද රාජපක්ෂෙග් එදා දරුණු පවුල්වාදයට විරුද්ධව 
සටන් කරලායි. අෙප් ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමා, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා, අපි වාෙග් 
අය එදා එකතුව ජයගහණය ලබා ගත්තා. ඒ ජයගහණය -ජන වරම
- ජනතාව අපට ලබා දුන්ෙන් ෙමෙතක් තිබුණු වැරැදි ෙද් නිවැරැදි 
කරන්නයි. ඊට පසුව මහ මැතිවරණය තුළින් අපි එකතු ෙවනවා. ඒ 
මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයට ආරාධනා කළා. එයින් ෙකොටසක් එකතු වුණා. ඒ 

ආකාරයට පැමිණි ෙකොටස සමඟ අප තුෙනන් ෙදකක බලයක් 
සහිත රජයක් හදා ෙගන ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඒ ගමන් 
කිරීෙම්දී පළමු අවුරුද්ද, අවුරුදු එකහමාර යන විට යම් පරස්පර 
විෙරෝධී මත ඉදිරිපත් වන බව අපට ෙපනී යනවා. නමුත්, ජනවාරි 
මාසෙය් 08වැනිදා ලබා දුන් ජන වරම අනුව කියාත්මක කිරීම අප 
ෙවත තිෙබන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම ඍජුව කියා 
සිටිනවා.  

යම් අය පකාශ කරනවා, ''කාෙග්ද ජනාධිපති කියන එක අපි 
මැයි මාසෙය් ෙපන්වනවා" කියලා. ඡන්දය දුන්ෙන්ත් නැති අය 
සමහර ෙව්ලාවට අද ඒෙක් හවුල්භාවයක් ඇති කරන්න හදනවා. 
අපට ඒෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් එක කරුණක් තිෙබනවා. 
එනම්, අපට ජනතාව ලබා දුන් ජන වරම කියාත්මක කිරීමට, 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, අෙප් ආණ්ඩුවටත් 
සම්පූර්ණ අයිතිය තිෙබනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්නට කැමැතියි. ඒ තුළිනුයි ෙනොෙයක් වර්ධනයන් ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ආෙයෝජන වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියනවා. පසුගිය 
අවුරුද්ෙද් එම සැබෑ ආෙයෝජනවල මූල්යමය පැත්ත තවමත් 
ඇවිල්ලා නැති බව ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා. නමුත්, පසුගිය 
වසරට වඩා ෙම් අවුරුද්ෙද් පළමු මාස ෙදක තුළ ඒ මූල්යමය 
පැත්ත වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක සතුටින් පකාශ 
කරන්නට කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම තමයි හම්බන්ෙතොට වරාය. ෙම්වා 
කළ යුතු ෙද්වල්. ගිනි ෙබෝම්බයක් තමයි අපට භාර දුන්ෙන්. 
ෙකෝටි 19,700ක් වියදම් කරනවා, ආදායම බිලියන 2යි කියලා 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා ඊෙය් පකාශ කරනවා මම දැක්කා. 
නමුත්, නිල මට්ටෙමන් ආදායම මිලියන 200යි. මිලියන 200 
ෙබදුෙවොත් ඒ තිෙබන ණය කන්දරාව ෙගවන්න අවුරුදු 240ක් 
යනවා.  

දැන් ෙමොනවාද කරන්ෙන්? හම්බන්ෙතොට වරාය චීන වරායක්. 
ඉන්දියාෙවන් එන නිෂ්පාදන ෙම් වාෙග් වරායක් තුළින් ගමන් 
කරන එක අපට හිතන්න බැරි ෙදයක්. එම නිසා හම්බන්ෙතොට 
වරාය වාෙග් තැනකට containers ෙග්න්න තිෙබනවා නම්, 
ෙග්න්න තිෙබන්ෙන් ජපානෙයන්, ෙකොරියාෙවන් ෙහෝ චීනෙයන්. 
ෙමන්න ෙම් ෙද්වල් අපි සාකච්ඡා කරලා අද යම් තැනකට 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අෙප් ණය අපි පාග්ධනය බවට පරිවර්තනය 
කරනවා. එෙලස පරිවර්තනය වුණාම අෙප් ණය පමාණය අඩු 
වනවා. එතැනට සල්ලි ෙගව්වාට පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ලන්ට 
containers ෙගනැල්ලා සංවර්ධනය අනුව එතැන ඒක සාක්ෂාත් 
කරන්න අවශ්යයි. ඒ කටයුත්ත තමයි අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පරිවර්තනය කිරීෙමන් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වරාය විකුණනවා 
කියලා හැම ෙකනාම ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් අර්ථ කථන ෙදනවා. 
විකිණුවා ෙනොෙවයි, හම්බන්ෙතොට වරාය එදා චීනයට නිකම් 
දුන්නා. එතෙකොට ෙමොකුත් සද්දයක් නැහැ. හම්බන්ෙතොට, 
මාගම්පුර වරාය ෙමන්න ෙම් ආකාරෙයන් ෙදන්න ඕනෑය කියලා 
එදා පකාශ කළා. ඒක ෛනතිකව භාර දුන්නා. එදා සින්නක්කර 
අයිතියට ෙදන්න හදපු එක අද අවුරුදු 99කට lease කරලා 
ෙදනෙකොට පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ඊට පස්ෙසේ ආෙයෝජකයන් එනවා, ඒකට ඉඩම් පමාණයක් 
අවශ්යයි. ෙමොකද, ආෙයෝජකයන් ආවාම ඉඩම් නැත්නම්, ඔවුන් 
ආෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඒ පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට 
සමහර අයට හිසරදයක් තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න 
අය ඕනෑය කියනවා. අෙනක් පැතිවල අයට තමයි ෙම් පිළිබඳව 
රුදාවක් තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමවැනි වැරදි 
පතිපත්ති නිවැරදි කර ෙගන රෙට් ආර්ථිකයට උරා ගන්න පුළුවන් 
වන විධිෙය්, ජනතාවට බරක් දමන්ෙන් නැතිවන විධිෙය් වැඩ 

1485 1486 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිෙවළක් තමයි අපට ඉදිරියට ෙගන යන්න තිෙබන්ෙන්.  

අද අපට තවත් කරුණක් සතුටින් පකාශ කරන්න තිෙබනවා. 
"Global Outlook" magazine එෙක් කියනවා, "Sri Lanka takes 
diversification title" කියලා. ඒ කියන්ෙන් දුප්පත් රටවල් 28ක්, 
30ක් පමණ තිෙබනවා. ඒ රටවල් අතරින් ලංකාව අංක 1ට 
ආෙයෝජන සම්බන්ධෙයන් විවිධාංගීකරණයක් කරලා තිෙබනවාය 
කියලා කියනවා. ඒ ෙමවැනි සඟරාවලින් අපට ලැබිලා තිෙබන 
දායාදයක්. ඒ තුළින් ෙපෙනනවා, ෙකොයි ආකාරෙයන්ද අෙප් 
ආර්ථිකය හරි මට්ටමට, හරි ආකාරයට, ඉදිරි දැක්මක් සහිතව 
ගමන් කරන්ෙන් කියලා. ජනාධිපති, අගමැති සමඟ පක්ෂ ෙදකක් 
එකතුව ජාතික පතිපත්තියක් අනුව රට කියාත්මක කරන නිසා ඒ 
තුළින් ලැ ෙබන පතිලාභය තමයි අපට ෙමෙලස බුක්ති විඳින්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

තවත් කරුණක් මා සතුටින් පකාශ කරන්න කැමැතියි. මම ගිය 
සුමානෙය් "Daily News" පත්තරය බලන ෙකොට ඒෙක් මුල් 
පිටුෙව් තිෙබනවා දැක්කා, "ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ තමයි 
ෙපොෙහොසත්ම ෙද්ශපාලන පක්ෂය" කියලා. එය දැකීෙමන් අපට 
ෙලොකු සතුටක් ඇති වුණා. ෙමොකද, ෙමෙතක් දුර රුපියල් සත 
පිළිබඳව කියන ෙකොට ඒ අය කිව්ෙව් ෙහණ ගහලා, ධනපතියන් 
තමයි ෙම් පශ්නය ඇති කරන්ෙන් කියලා. නමුත්, අද ෙබොෙහොම 
දක්ෂ ෙලස ඒ ෙගොල්ලන් ලැබුණු කාර් එක ගන්නවා. එදා බැහැයි 
කියලා සද්ද කළා. දැන් ඒක විකුණනවා. විකිණුවාට පස්ෙසේ 
ලාභයක් ලැෙබනවා. ෙම්ක සාමාන්ය පුද්ගලික ෙකොම්පැනියක් 
ෙගව්වා නම්, ලාභයක් තිෙයයි. ඇත්ත වශෙයන්ම මම ඒ 
සංකල්පයට ෙබොෙහොම ගරු කරනවා. ෙමොකද, එෙහම තමයි රෙට් 
ආර්ථිකය ඉදිරියට යන්න තිෙබන්ෙන්. නැත්නම් ෙබෙලක් ටින් 
අරෙගන හන්දි ගණෙන් තියා ෙගන මුදල් එකතු කරලා රටක 
ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් නූතන 
ෙලෝකයට එකතු ෙවලා වාණිජකරණය තුළින් ඉදිරියට එන එක 
සතුටට කාරණයක්ය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරනවා. අපි ෙම්කත් රෙට් ආර්ථිකෙය් ෙකොටසක් ෙලස 
සලකන්න අවශ්යයි. දැන් ෙම් කට්ටියම තමයි සද්ද කෙළේ, මම 
මිලියන 1,200ක් ගන්න තිෙබන තැනකට මිලියන 4,000ක් ගත්තා 
කියලා. ඒ පමාණය ආෙව් භාණ්ඩාගාරයට.  

ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ලන් ජනාධිපතිතුමාට ඉල්ලීමක් කළා, 
"ෙම්ක ටිකක් වැඩියි, අපට දරා ගන්න බැහැ." කියලා. ඒ දරා 
ගන්න බැරි කට්ටියට අවස්ථාව දීලා අපි ෙම් පමාණය අඩු කරන්න 
ගියාම ඒ ෙගොල්ලන් ලක්ෂ 40, ලක්ෂ 10ට අඩු කළා. ෙම්ෙක් 
ෙහොරකමක් තිෙබනවාය කියලා සද්ද කරපු අය දැන් ෙම් පශ්නය 
උසාවිය ඉදිරිෙය් තිෙබන ෙකොට කියනවා, "ඔව්, අපි එදා ගත් 
පමාණය වැඩියි. ඒක කෙළේ රටට." කියලා. ඒ වාෙග් පතිපත්ති 
තිෙබන කට්ටිය ෙමවැනි පතිලාභයක් ලබා ගැනීම ෙබොෙහොම 
ෙලොකු සතුටක්ය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් මා මතක් කරනවා.  

අපට අවශ්ය වන්ෙන් එක පවුලක් රජ කිරීම ෙනොෙවයි; එක 
පවුලක් ලක්ෂපතියන්, ෙකෝටිපතියන් වන එක ෙනොෙවයි. සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් කියන හැම ජාතියකටම 
සමබරතාෙවන් රෙට් සංවර්ධනය ඇති කිරීම තමයි අපට අවශ්ය 
වන්ෙන්.  මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමාෙගන් අද අපි 
ඇහුෙවොත්, යාපනෙය් සංවර්ධන කටයුතු සිදු වනවාද කියලා එතුමා 
ඒක කියයි. සංවර්ධනය වන්ෙන් ෙහමින්. නමුත්, සංවර්ධනය 
වනවා. 

දකුණ ගැන ඇහුෙවොත් කියාවි, ඒ පැත්ෙත් අනිවාර්යෙයන්ම 
සංවර්ධනයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියා. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් 
පටන් ෙගන ඒ පශ්නය ඇහුෙවොත්, ෙමතැන සිටින බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇතුළු ඕනෑම ෙකෙනකු අනිවාර්යෙයන් 

කියාවි, සංවර්ධනය හැම ෙකොනකම, හැම ආසනයකම වනවා 
කියා. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් නුවර පෙද්ශය 
ගත්ෙතොත් ෙපෙනනවා, අධිෙව්ගී මාර්ගය සමඟින් ශීඝ 
සංවර්ධනයක් කරා එම පෙද්ශය ගමන් කරනවා කියා. කළුතර 
දිස්තික්කෙය් මෙග් මිත රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමාෙගන් 
ඇහුෙවොත් කියාවි, "ඔව්, ඒ පැත්ෙත්ත් සංවර්ධනය ඒ 
ආකාරෙයන්ම ගලා යනවා" කියා. එෙහම නම්, සංවර්ධනය ෙනොවී 
හිර ෙවලා තිෙබ්විද, හම්බන්ෙතොට විතරක්? සංවර්ධනය එක 
ආසනයක විතරක් හිර ෙවලා තිබුණු යුගය අවසන් කරලා හැම 
ෙකොනකම සංවර්ධනය සිදු වන තත්ත්වයක් දැන් ඇති කර 
තිෙබනවා. ඒ, මාතෙල් ෙවන්න පුළුවන්; කෑගල්ෙල් ෙවන්න 
පුළුවන්. රෙට් හැම ෙකොනකටම සංවර්ධනය ගමන් කරන 
තත්ත්වයක් තමයි ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. අප උපයාගන්නා ෙම් 
ආදායම පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙමන්න ෙම් වාෙග් සංවර්ධන ගමනක් 
සඳහායි; පම්ෙපෝරි ගහන්න ෙනොෙවයි. 

පැවැති නාස්තිකාර වියදම නතර වූ නිසා තමයි ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුව එදා අපට දුන් මිලියන 350 අද මිලියන 900 
දක්වා වැඩි කර තිෙබන්ෙන්. එය සියයට 300 ගුණයකින් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. අපට මූල්ය විනයක් තිෙබන නිසා  ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදල අපට උදවු කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. මා 
ෙමතැනට එන්න ඉස්සර ෙවලා ෙලෝක බැංකුෙව් නිෙයෝජිතෙයෝ 
ආවා. පළමුවන වතාවට අපි ඒ අයට කියනවා, "අපි ඔබතුමන්ලා 
කියන ෙද් සහමුලින් ගන්ෙන් නැතිව එහි තිෙබන වටිනාකම් 
අරෙගන ඒවා අෙප් රෙට් අභිවෘද්ධියට පාවිච්චි කරනවා" කියා. ඒ 
ආත්ම ශක්තිය තියාෙගන කටයුතු කරන්න අපට අයිතිය ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ නිසායි ෙලෝක බැංකුව අප බලයට එන්න ඉස්සර 
ෙවලා දුන් මිලියන 550 අද මිලියන 990 දක්වා වැඩි කර 
තිෙබන්ෙන්. ෙකොතරම් සද්ද කළත් රට නිවැරැදි ෙදසට හරියාකාර 
නායකත්වයක් තුළ ඉදිරියට ගමන් කරන නිසායි අපට ෙපෙනන්න 
තිෙබන ආකාරයට සුමානෙය් වැඩ කරන දවස් පෙහේම හැම තැනම 
පාෙහේ විෙරෝධතා රැළි පවත්වන්ෙන්, සත්යගහ පවත්වන්ෙන්. ෙම් 
වාෙග් පශ්න ඇති කරෙගන ගියත් ආෙයෝජන වැඩි කරලා 
ආර්ථිකය හරි මාර්ගයට ෙගන එන එක තමයි අප කරෙගන 
යන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙමහි සිටින 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලා සියලුෙදනාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් එක 
ෙදයයි. අෙප් ෙම් රෙට් ජාතික ආර්ථිකය එක්ක ෙසල්ලම් 
කරන්ෙන් නැතිව අප එකට වැඩ කරලා අලුත් ශී ලංකාවක් බිහි 
කරන්න අපි සියලුෙදනා අත් වැල් බැඳ ගනිමු. ජාතික 
ආර්ථිකෙයහි සාර්ථකත්වයක් ඇති වුෙණොත් ආෙයත් අනවශ්ය 
යුද්ධවලට ඉඩක් නැහැ. ෙමොකද, සෑම ෙදනාම මුදල් උපයන්න 
පුළුවන් ආකාරයට කටයුතු කරන නිසා රට ශීඝ සැබෑ 
සංවර්ධනයකට ෙයොමු වනවා. ඒ කාරණයත් මතක් කරමින්, ඔබ 
සියලුෙදනා ෙමය ඒකමතිකව අනුමත කරන්න කියන ඉල්ලීමත් 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Leader of the House?  
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

සිටින සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ  මෙගන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා, 
මැයි දිනෙය් අධිෙව්ගී මාර්ගවල ෙනොමිෙල් බස් ගමන් පහසුකම් 
ලබා ෙදන්න කියා. අපි ඒ පහසුකම සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට 
ලබා ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] To all Parties.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

What is the point of Order? 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
අෙප් ගරු මුදල් අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාවත් එක්ක මට 

කාරණයක් දැනගන්න අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, සුරාබදු ආදායම ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා 
කියා ගරු අමාත්යතුමා කිව්වා. මා ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ගරු අමාත්යතුමනි, අපට පධාන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා පැහැදිලිවම 
දන්නවා, ෙම් කියන කාරණය ගැන. ඒ, ෙබ්රුවල තිෙබන 
ෙමන්ඩිස් ස්කාගාරය සම්බන්ධවයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, it is not a point of Order.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක point of Order 

එකක් ෙනොෙවයි. නමුත් කමක් නැහැ, ඔබතුමා කතා කරන්න. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
It is not a point of Order.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමාට ඒ පශ්නය අහන්න ඕනෑ නම් අහන්න, ගරු 

මන්තීතුමා.  
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු අමාත්යතුමා, අද වන ෙකොට ෙද්ශීය රා කර්මාන්තය 

සම්පූර්ණෙයන්ම වැටිලා. අද එය ඉතාම නරක අතට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා දන්නවා, 

කෘතිම රා කියා ෙදයක් නිෂ්පාදනය කරනවා කියා. ඒවා 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් සීනි, යීස්ට්, ඇෙමෝනියා ආදි ෙද්වල් 
ෙයොදලායි. මා හිතන විධියට අද වන ෙකොට ෙම් කර්මාන්තය -
විෙශේෂෙයන්ම රා කර්මාන්තය- ඇද වැෙටන මට්ටමක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමා, ඔබතුමා හැම ෙවලාෙව්ම කතා 
කරන්ෙන් එක පවුලකට සීමා ෙවලා පවුල් ෙගොඩ නැඟුවා 
කියලායි. නමුත් අපි පැහැදිලිවම දන්නවා, අද මහ බැංකු 
මංෙකොල්ලයත් එක්ක ෙම් රෙට් බැඳුම්කර පාඩුව විතරක් රුපියල් 
ෙකෝටි 15,000කට වඩා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියා. ඒ නිසා මා 
හිතනවා එකම ෙද් කතා කරන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ කියා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අද ෙවනෙකොට ෙබ්රුවල ඇතුළු කළුතර 
දිස්තික්කෙය් ඉතාම ෙඛ්දනීය තත්ත්වයක් ඇති ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ජනතාවට වස පානය කරන්න දීම වළක්වන්න 
ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා කියාත්මක ෙවනවා නම් ෙහොඳයි.  ගරු 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් ෙම් සම්බන්ධව දන්නවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,   අෙප් රෙට් තිෙබන 

පජාතන්තවාදය ෙපෙනනවා. Standing Order එකක 
ගෑෙවන්ෙන්වත් නැතිව මහ බැංකුෙව් සිද්ධිය තුළින් ඇවිල්ලා 
කළුතර ගැන අෙපන් අහනවා, ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා. අපට 
කියන්න පුළුවන් එකම ෙද් ෙම්කයි. ඔබතුමන්ලාට ෙකොන්දක් 
තිෙබනවා නම් කවුද ෙම් ෙහොරු ටික කියලා අපට නම් ටික 
ෙදන්න. එතෙකොට අපි ඒක නවත්වන්නම්. ඒ නම් ටික ෙදන්න 
බැරි  එකයි තිෙබන පශ්නය. මම හිතන හැටියට, ඔබතුමාට තිෙබන 
ෙහොඳම ෙද් තමයි වැඩිය එෙහේ ෙමෙහේ යන්ෙන් නැතිව, ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙගන් ෙම් ගැන ඇහුවා නම් 
ඔබතුමාෙග් පශ්නයට උත්තරය එතැනින්ම සැපෙයනවා. ඒ නිසා 
කරුණාකර- [බාධා කිරීමක්] ඔෙහොම ඉන්න. දැන් ඔබතුමා පශ්නය 
ඇහුවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]ශීලාචාරව අහෙගන ඉන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේ තමයි ''සිරස''ට ගිහිල්ලා "ෙබොරුකාරෙයක්" කියලා 
කිව්ෙව්. මම ඊට පසුව තමුන්නාන්ෙසේට එන්තරවාසියක් එවලා 
තිෙබනවා. ෙමවැනි අය තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන්.  
නගර සභාෙව් සිටින අය තමයි අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් තමයි, වල්මත් බව.  ෙහට  ෙදන්න ඒ නම් ටික. 
එතෙකොට  අපි නවත්වන්නම්. ෙම් රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමාටත් මම එදා කිව්වා, අපට නම් ටික ෙදන්න කියලා. 
ෙම්කට සම්බන්ධ  මහින්ද සමරසිංහ ෙවන්න පුළුවන්, ලක්ෂ්මන් 
ආනන්ද විෙජ්මාන්න ෙවන්න පුළුවන්, පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම 
ෙවන්න පුළුවන්, අජිත් ෙපෙර්රා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ඕනෑ 
එක්ෙකෙනකුෙග් නම් ෙදන්න. ඔබතුමන්ලා ඕවා නවත්වන්න 
හදන්ෙන් ඊට පසුව ඔබතුමන්ලාට bar licences ලැෙබන්ෙන් නැති 
නිසා ෙහොෙරන් ගිහිල්ලා  විකුණන්න. හැබැයි, ඒවාට ඉඩ 
ෙදන්ෙන්ත් නැහැයි කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] කෘතිම රා අපට විකුණන්න අවශ්ය නම්, 
අද මම පාර්ලිෙම්න්තුවට සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් ෙම් නිෙව්දන 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ, රුපියල් 100ට තිෙබන එක 140 
කරන්න. අපි ද්විත්ව ස්වරූපෙයන් කථා කරන ෙහොරු ෙනොෙවයි.  
රෑ එක තැනක ඉඳලා දවල්ට ෙවන තැනක ඉඳලා කටයුතු 
කරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලායි. ඒ නිසා,  මීට වැඩිය ඒ ගැන 
උත්තර ෙදන්න මට අවශ්යතාවක් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
උත්තර ෙදන්න අවශ්යතාවක් නැහැ ෙනොෙවයි. ඔබතුමා දැන් 

නගර සභාෙව්, පළාත් සභාෙව්- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දන යටෙත් කථා කරන  

නිසා ෙමතැන චණ්ඩි කථා නැතිව ඒ අයෙග් නම් ෙදන්න කියලා 
මම කරුණාකර ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ඒ නම් ටික අපට 
දුන්නාට පස්ෙසේ, ඒක පැය 24න් නවත්වන්ෙන් නැද්ද කියලා 
බලන්න. අන්න! එවැනි ශක්තියක් තමයි අෙප් ආණ්ඩුවට 
තිෙබන්ෙන්. අපි  එකක් කියලා ෙවන ෙදයක්  කරන්ෙන් නැහැ. 
මතක තියා ගන්න,  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අපට ෙම් රෙට් 
පාලන බලය අපට ෙදනෙකොට- [බාධා කිරීමක්] අහෙගන ඉන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ශීලාචාරව අහෙගන ඉන්න. බැඳුම්කරය- [බාධා 
කිරීමක්] අජිත් නිවාබ් කබ්රාල්ලා ෙමොනවාද ක ෙළේ? Greek Bond 
එෙකන් රුපියල් මිලියන 9,000ක් නැතිෙවලා තිෙබනවා කියලා 
පිළිෙගන තිෙබනවා.  සුරාබදු යටෙත්-  [බාධා කිරීමක්]  හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම් රට පාලනය කළ 
කාලෙය්දී මුදල් ඇමතිතුමා එතුමා; ජනාධිපති එතුමා. ෙම් ආදායම 
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 36,800යි.  අපි ෙම් රෙට් පාලනය 
භාරගත්තාට පසුව අද  සියයට 400කින් ෙම් ආදායම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහමනම්, ෙමහි දූෂණය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද?  එක 
පවුලකට ගිය ආදායම  තමයි අද රෙට් භාණ්ඩාගාරයට 
ලැෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you Hon. Minister.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ නිසා මම  කියන්ෙන් ෙම්කයි. කරුණාකර ෙම් ගරු 

සභාෙව්දී නිකම් ෙබොරුවට සද්ද කරන්ෙන් නැතිව, දැන් 
නිරුවත්භාවය ෙහළිදරවු ෙවලා තිෙබන නිසා  ඉදිරිපත් කරන්න, ඒ 
නම් ටික. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Sivasakthi Ananthan, please.  
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின்கீழ் 
அறிவித்தல், விைளயாட் ல் ஊக்குப் பதார்த்தப் பயன்பாட் ற் 
ெகதிரான சமவாயச் சட்டத்தின்கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் - 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Wht is your point of Order, Hon. Member? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට පැහැදිලි කර 

ගැනීමක් කර ගන්න තිෙබනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් බීම ශාලා පිහිටුවීමට  අවසර දීලා 
තිබුෙණ් ආගමික ස්ථාන සහ පාසල්වලට  මීටර් 500ට දුරින්. මම 
දැක්කා, මුදල් අමාත්යාංශය කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරලා තිෙබනවා, එය මීටර් 100 දක්වා අඩු කරන්න කියලා. ෙමහි 
සත්යතාවක් තිෙබනවාද කියලා පැහැදිලි කරන්න? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම හිතන විධියට එවැනි තැබෑරුම් හා restaurants 5500ක් 

පමණ තිෙබනවා.  නීත්යනුකූලව මීටර් 500ක් දුරින් ඒවා පිහිටුවිය 
යුතුයි කියලා තිබුණාට, මීටර් 100ක දුරකිනුත් තැබෑරුම් 1500ක් 
පමණ  තිෙබනවා. අපි ෙම්වා නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. 
විනිවිදභාවයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. එක්ෙකෝ ඒවා වහන්න ඕනෑ, 
නැත්නම් ඇරලා තියන්න ඕනෑ.  අපි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්න කටයුතු කරනවා, ෙම්වා වහනවාද,  නැත්නම් ෙකොයි 
ආකාරෙයන්ද පවත්වාෙගන යන්ෙන් කියලා. ෙම් සම්බන්ධව 
ෙබොෙහොම විවෘතව කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී සාකච්ඡා කළා. 
ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා ෙම් ගැන කථා කරලා ඉදිරි 
සැලැස්මක් ෙදනෙතක් අපි ෙම් ගැන කටයුතු කිරීම නවත්වලායි 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  උදාහරණයක් 
ගත්ෙතොත්, ගංගාරාමය ළඟ ති ෙබනවා restaurant එකක්.  ෙම් 
පශ්නය මතු  ෙවන්න කලින් ඒකට අවසර දීලා තිෙබනවා. දැන්, 
අපි ඒක වහන්න කියනවාද?  ඒ restaurant එක ෙවන තැනක 
දාන්න කියනවාද? නැත්නම්, ඒ පන්සල ෙවන තැනකට 
ෙගනියන්න පුළුවන්ද? බැහැ. ඒ නිසා පාෙයෝගික පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙමතැන විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් තත්ත්වය තිෙබන්ෙන්. 
ෙමෙහම බැලුෙවොත් ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඔක්ෙකෝම සංචාරක 
කර්මාන්ත වහන්න ෙවනවා. සමහර විට යාර 600න් 600ට 
පන්සලක් තිෙබනවා. එතෙකොට ෙකොෙහොමද ෙම් කටයුතු 
කරන්ෙන්? ඒ පශ්නය තිෙබන නිසා අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට 
කරුණු  ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එහිදී අපි ඉදිරියට කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන තීන්දුව ගන්නවා. මීට ෙපර 
අවස්ථාවල එක තැනකින් නිර්ෙද්ශ කරලා  - ජනාධිපති 
කාර්යාලෙයන් නිර්ෙද්ශ කරලා - සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්  
licences දුන් යුගය දැන් අවසන් කර තිෙබන නිසා තමයි ෙම් 
වාෙග් පශ්නවලට අපට උත්තර ෙදන්න ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, (Dr.)  Rajitha Senaratne,  please.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙම් පශ්නය පැන නැගුෙණ් ෙමෙහමයි. ඇත්ෙතන්ම ෙම් 

ඇමතිතුමා එෙහම ඉල්ලීමක් කෙළේ නැහැ. මම ෙගනාවා,  සිගරට් 
සම්බන්ධ තවත් අලුත් ෙකොන්ෙද්සි. ඒ එකක් තමයි, පාසල් ළමුන් 
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ගැවෙසන ඕනෑම ස්ථානයක ඉඳලා මීටර් 500ක් යනතුරු සිගරට් 
විකිණීම තහනම් කරන්න කියන එක. එතැනදී තමයි දැන් තිෙයන 
අෙළවි සැල්වලට ෙමොකද කරන්ෙන් කියන ෙම් පශ්නය මතු 
වුෙණ්. ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා සාකච්ඡා කරලා 
තීරණයක් ෙදනතුරු සුමානයක් කල් දුන්නා. ජනාධිපතිතුමා 
ඉන්ෙන්ත් දැන් තිෙබන මීටර 500 නීතිය කියාත්මක කරන්නට 
ඕනෑය කියන දැඩි ස්ථාවරෙය්.   

මත්පැන් ගැන කථා කරනෙකොට, තැබෑරුම් තිෙබනවා; 
ෙහෝටල් තිෙබනවා. ෙහෝටලය ඇතුෙළේදී තමයි ෙබොන්ෙන්. 
තැබෑරුෙම් ෙබොන්ෙන් එළිපිට. එතෙකොට, පාසල්, පන්සල් 
ආසන්නෙය් තිෙයන තැබෑරුම් ඔක්ෙකෝම වහලා දාලා ෙහෝටල් 
විතරක් ඉතිරි කරන්න ඕනෑ. දැනටත් සංචාරක මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය යටෙත් ෙහෝටලවලට මත්පැන් විකුණන්න අවසරය 
ෙදනවා. ෙහෝටලය තියලා තැබෑරුම් වහන එක ගැන තමයි අපි 
කථා කෙළේ. අපි ඉන්ෙන් මත්පැන් විකිණීම විතරක් ෙනොෙවයි, දුම් 
වැටි විකිණීමත් මීටර 500 සීමාවට යටත් කරන්නයි.  

පියල්  නිශාන්ත ද සිල්වා මන්තීතුමා කියපු කාරණයට අදාළ ඒ 
නම් ටික අපට ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. මම නම් ඔය විෂයය 
පිළිබඳව එච්චර දන්ෙන් නැහැ. ඒක කරන මිනිස්සු ගැන දන්ෙන්ත් 
නැහැ. නමුත් මම දන්නවා කෘතිම රා එන බව. මම ඒ බව මුදල් 
ඇමතිතුමාටත් දන්වලා,  ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න 
මන්තීතුමායි, මමයි පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම තුළදීත්, කැබිනට් 
මණ්ඩලය තුළදීත් ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කළා. ෙම්වා ෙගෙනන්ෙන් 
ෙකොෙහන්ද කියන විස්තර ටික හරියටම ඕනෑ. ඒවාෙය්  නියම 
අයිතිකාරයන් ෙහෝ ඒවා පවාහනය කරන කමය අපට ෙපන්වා 
ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙපොලීසිය ෙයොදවලා අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා තමයි ඇමතිතුමා කිව්ෙව් හරියට විස්තර ෙදන්න කියලා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැන් චන්දසිරි ගජදීර හිටපු ඇමතිතුමා අහපු පශ්නය 

සම්බන්ධෙයන් මට කියන්න පුළුවන් ෙහොඳම නිදසුන තමයි 
ෙකොළඹ රාජකීය විද්යාලය. මමත්, අගමැතිතුමාත්, අෙප් සමහර 
මන්තීවරුත් ගිය විද්යාලය. ෙකොළඹ රාජකීය විද්යාලය ඉදිරිපිට 
race course  එක තිෙබනවා.  අවුරුදු තුනකට ෙපර ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ ඒක නැවත විවෘත කළා. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඒක 
විවෘත කරලා,  restaurants 6කුත් විවෘත කළා. ඒ හයට bar 
licences  6ක්ම ෙදනවා. නමුත් ඒවාෙය් සිට රාජකීය විද්යාලයට 
මීටර 80ක්වත් දුර නැහැ.  දැන් ඒවා නතර කරන්නද? නැත්නම් 
race course එක ෙවන තැනකට ෙගන යන්නද? එෙහම නැත්නම් 
රාජකීය විද්යාලය ෙවන තැනකට ෙගන යන්නද? ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි තිෙබන සැබෑ තත්ත්වය.  අපට කියන්න පුළුවන් ෙමන්න 
ෙම්ක තමයි කරන්න ඕනෑ කියලා. නමුත්- 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙහෝටල් ෙනොවන නමුත් තැබෑරුම්වලට ඒ මීටර 500 සීමාව 

ඉදිරියට කියාත්මක වනවා කියලා පකාශ කළා. [බාධා කිරීමක්] ඒ 
ගැන ඔබතුමන්ලා අතර සංවාදයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක මීටර 500 ෙනොෙවයි, කිෙලෝමීටරයක් කළත් කමක් නැහැ. 

තැබෑරුම් licences නවත්වනවා. ඒ ගැන ෙනොෙවයි  
restaurantsවලට තිෙබන licence  එක  ගැන තමයි මම කථා 
කෙළේ.  

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නැහැ. ඒ කාරණය ෙනොෙවයි ෙන් මතු වුෙණ්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මතු වුෙණ් ෙවනත් ෙදයක් ෙන්.  
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මතු වුෙණ් දුම්බීෙමන්. ඊට පසුව ආවා, මත්පැන්වලට.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙදකම එකට යනවා ෙන්. මත්පැන් ෙබොනෙකොට සිගරට් එක 

අෙත් තිෙබනවා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දුර මීටර 500 කියලා නීතිය තිබුණාට, මීටර 500 ඇතුළත 

මත්පැන් අෙළවි කරන ස්ථාන 1,500ක් පමණ තිෙයනවා. ඉතින් 
ඒක බලන්න ඕනෑ ගෙව්ෂණයක් කරලා. Restaurants  සහ 
ෙහෝටල් ෙකොච්චර තිෙබනවාද, තැබෑරුම් ෙකොච්චර තිෙබනවාද 
කියලා බලන්න ඕනෑ. මම හිතන්ෙන් ඔබතුමන්ලාත් තැබෑරුම් ටික 
වහන්න එකඟයි. ෙහෝටල් විතරක් ඉතුරු කරලා තැබෑරුම් 
සම්පූර්ණෙයන්ම වහනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම්ක ෙහොඳ පශ්නයක්. ෙමොකද ෙම්වාට තමයි පාෙයෝගිකව 

උත්තර දිය යුත්ෙත්. මට එක කාරණයක් කියන්න අවශ්යයි. අෙප් 
රට දැන් ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම මත්පැන් බීම සහ දුම්පානය කරන 
රටක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෛනතික මට්ටමින් 
ෙම් licences 4,000 - 4,500ක් ෙදනවා. හැබැයි, ඒ වාෙග්ම කසිප්පු 
විකුණන තැන් 10,000ක් පමණ තිෙබනවා. දැන් ඒවාත් 
නීත්යනුකූල මට්ටමට ෙග්නවාද? නැත්නම් ෙම් රෙට් බීම නැහැ 
ෙහෝ සිගරට් නැහැ කියලා කියනවාද? ඒ ෙදෙකන් ඕනෑ එකක් මට  
කමක් නැහැ. නමුත් ෙම්වායින් ආදායමක් ලැෙබන නිසා මම  
අහන්ෙන් ෙමය ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ඉදිරියට ෙගනයන්න ඕනෑ 
කියන කාරණයයි. කරුණාකර ෙම් විවාදය තුළින් ඔබතුමන්ලාෙග් 
අදහස් අපට කියන්න. ෙමොකද, ඒක අපට උදව්ෙව්වි ෙකොෙහොමද 
අපි ෙම් පතිපත්ති හදන්ෙන් කියන කාරණයට. ෙම්වා තනිෙයන් 
එක පක්ෂයක් විතරක් කරන්න ඕනෑ කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ජාතික පතිපත්තියක් වශෙයන්, "ෙමෙහම කරන්න පුළුවන්ද?" 
කියලා ඔබතුමන්ලා ඔක්ෙකොම එකතුෙවලා කියන්න. මම හිතන 
විධියට එතෙකොට තමයි සුබවාදීව ඉදිරියට ෙගන යන්නට පුළුවන් 
වන්ෙන්.  ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙප් සංචාරකයින් පමාණය ලක්ෂ 24ක් 
දක්වා ලක්ෂ හතරකින් වැඩි කර ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා 
නම්,  අපට ගන්න තිෙබන කියාමාර්ගවල ස්වරූපය කුමන 
ආකාරයක්ද කියන එකත් අපි  කල්පනා කරන්නට අවශ්යයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்கள்!  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට මුදල් 

ඇමතිතුමාෙගන් ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක්  අවශ්යයි. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරුමන්තීතුමා, point of Order එකක්ද? 
 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
කන්න තුනක් ෙගොවිතැන් විනාශ වුණු නිසා එක ෙගොවි 

පවුලකට රුපියල් 10,000ක් බැගින් ලබා ෙදනවා කියලා රජෙයන් 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. මම පුවත් පත්වලින් දැක්කා ඔබතුමාටයි, දුමින්ද 
දිසානායක ඇමතිතුමාටයි ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න භාරදීලා 
තිෙබනවා කියලා. අවුරුද්දට ඉස්ෙසල්ලා ඒක ලබාගැනීමට 
කමයක් තිෙබනවාද, ඒ සඳහා කටයුතු කරනවාද කියලා 
දැනගන්නට අවශ්යයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි යමක් පකාශ කෙළොත් ඒක කියාත්මක 

කරනවා. අවශ්ය නම් ඒ අයෙගන් අහන්න.  රුපියල් 10,000 
බැගින්  ඊෙය් ඒ අයෙග් ගිණුම්වලට  ගිහිල්ලාත් අවසානයි. ඒකයි 
ෙවනස.   523,000 ෙදෙනකුෙග් ගිණුම්වලට රුපියල් 10,000 
බැගින් බැර කරලා අවසානයි. [බාධා කිරීමක්] අඟහරුවාදා 
කැබිනට් රැස්වීෙමන් පසුව ගරු දුමින්ද දිසානායක ඇමතිතුමාත්, 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාත් සාකච්ඡා කරලා අපි ඒ 
කටයුත්ත කළා.  

      
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රීති පශ්නයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා මෙග් නම කියලා 

කිව්වා, ඒ නම් ලැෙබනවා නම් ෙම් සම්බන්ධව කියාමාර්ගයක් 
ෙයොදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වාෙග්ම අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාත් 
එෙහම කිව්වා. ෙම් නම් සම්බන්ධව කියන්නට ෙදයක් නැහැ, 
සියලුෙදනාම දන්නවා. ෙපොලීසිය දන්නවා; සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමා, ඒ සියලුෙදනාම 
දන්නවා, ඒ නිසා ඒ නම් කියන්නට ෙදයක් නැහැ. එම නිසා ඒවාට 
අවශ්ය කරන පිළියම් ෙයොදන්න. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order.  

ெகௗரவ சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்கேள, நீங்கள் உங்கள  
உைரையத் ெதாடங்குங்கள்! 

[பி.ப. 2.03] 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

எனக்குாிய ேநரத்ைத ைமயாகப் ெபற் த்தர ேவண் ம்.  

இன்  ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழான 
அறிவித்தல், விைளயாட் ல் ஊக்குப் பதார்த்தப் பயன்பாட் ற் 
ெகதிரான சமவாயச் சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள், 

ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைபச் 
சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள் ஆகியன ெதாடர்பாக 
விவாதம் நடந் ெகாண் க்கின்ற . க்கியமாக, பாாிய 

த்தெமான்  நைடெபற்  ந்  பல அழி கைள ம் 
இழப் க்கைள ம் சந்தித்தி க்கின்ற எங்க ைடய வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களிேல என் ேம இல்லாதள  ம ப்பாவ 
ைன ம் ேபாைதவஸ் ப் பாவைன ம் அதிகாித்தி க்கின்றன 
என்பைதப் ள்ளிவிபரங்க டாக நாங்கள் அறிந் ெகாள்ள 

ம். எம  நா  ம ப் பாவைனயில் இன்  
ெதன்னாசியாவிேலேய தலாவ  இடத்தி ம் உலகளவிேல 
115ஆவ  இடத்தி ம் இ க்கின்ற . ம பானம் 
ஊடாகத்தான் பாாியள  நிதிைய அரசாங்கம் 
ெபற் க்ெகாள்கின்ற  என்பைத வர -ெசல த்திட்டம்கூட 
உணர்த்திநிற்கின்ற . இந்த வைகயிேல, ம வாி லம் 125-
150 பில் யன் பாய் நிதி திைறேசாிக்கு வ கின்ற . 
உண்ைமயிேல எங்க ைடய பிரேதசங்கைளச் சீரழிக்கின்ற 
ம ப்பாவைன எவ்வள ரம் அதிகாித்தி க்கின்றெதன் 
பதற்கு இ  ஒ  சிறிய உதாரணமாகும். 

இதற்கப்பால், 2015ஆம் ஆண் ன் ள்ளிவிபரத்தின்ப  
4.5 மில் யன் லீற்றர் ம பானம் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திேல 
விற்கப்பட் க்கின்ற . அேதமாதிாி, 2015ஆம் ஆண் ல் 10 
மாதங்க க்குள் வ னியா மாவட்டத்தில் மட் ம் 13,28,505 
லீற்றர் ம பானம் விற்பைன ெசய்யப்பட் க்கிற . வட 
மாகாணத்திேல யாழ். மாட்டத்தி ம் வ னியா 
மாவட்டத்தி ம் ேபாைதவஸ் ப் பாவைன, ம ப் பாவைன 
என்பன மிக ம் அதிகாித்தி ப்பைத நாங்கள் காணலாம். 
யாழ்ப்பாண மாநகர சைப எல்ைலக்குள் மட் ம் 70 
ம பானச்சாைலகள் இ க்கின்றன. வ னியா மாவட்டத்திேல 
25 ம பானச்சாைலக ம் 38 கள் த் தவறைணக ம் 
இ க்கின்றன. வடக்கு மாகாணத்திேல வாழ்கின்ற மக்கள  

கர்  மட் மல்லாமல் யாழ்ப்பாணம், வ னியா ேபான்ற 
இடங்க க்கு ெவளியிடங்களி ந்  வ கின்றவர்கள், 
சுற் லாப் பிரயாணிகள் மற் ம் வடக்கில் இ க்கின்ற 
இரா வத்தினர், ெபா ஸார் ஆகிேயார  கர் ம் அந்த 
எண்ணிக்ைகக்குள் அடங்குகின்ற . இந்த ம ப்பாவைன 
அதிகாிப்பால் பல்ேவ பட்ட குற்றச்ெசயல்கள் இடம் 
ெப வைத நாளாந்தம் நாங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக 
அறியக்கூ யதாக இ க்கிற .  

ேம ம், இங்கி க்கின்ற இைளஞர் வதிக க்கு 
ஏற்றவைகயில் ெதாழில்வாய்ப் கள் இல்ைல; க.ெபா.த. 
சாதாரண தரம், உயர்தரம் கற் விட்  இ க்கின்றவர் 
க க்கும் ெதாழில்வாய்ப் கள் இல்ைல. அத்ேதா , 
பட்டதாாிகளாக இ க்கின்றவர்க ம் நீண்டகாலமாகத் 
ெதாழி க்குக் காத்தி க்க ேவண் ய நிைலைமகள் 
இ ப்பதனால், பல ற் க்கணக்கான இைளஞர்கள் 
இப்ப யான பல்ேவ பட்ட ெசயல்களிேல இறங்க ேந கின்ற 

ர்ப்பாக்கிய நிைலைம இ க்கின்ற . ஆகேவ, அரசாங்கம் 
இந்த ம பானசாைலகளின் அதிகாிப்ைப அல்ல  ம ப் 
பாவைன அதிகாிப்ைபக் கட் ப்ப த் வதற்கு உாிய 

1495 1496 
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நடவ க்ைகைய எ க்கேவண் ம். குறிப்பாக, சில இடங்களில் 
இ க்கின்ற ம பானசாைலகள் ெபா மக்க ைடய பாாிய 
எதிர்ப் க க்கு மத்தியி ம் அகற்றப்பட யாத நிைலயில் 
இயங்கிவ கின்றன. உதாரணமாக, ல்ைலத்தீ  மாவட் 
டத்தில் இவ்வாறான ம பானசாைலகள் காணப்ப கின்றன. 
வ னியா மாவட்டத்ைத  எ த் க்ெகாண்டால், ந்ேதாட் 
டத்தில் பிரதான தியில் இ க்கின்ற ம பானசாைல, 
அேதேபால ஈச்சங்குளம் பாைதயில் பத்தினியார் 
மகிழங்குளத்தில் அைமந்தி க்கின்ற ம பானசாைல 
ேபான்றவற்ைறக் குறிப்பிடலாம். இவ்வாறான இடங்களில் 
அன்றாடம் கூ ேவைல ெசய் வ கின்ற ெபா மக்கள் 
தாங்கள் உைழக்கின்ற பணத்ைத அதற்குச் ெசல  
ெசய் விட்  தம  ட் ச் ெசல க க்கும் பிள்ைளகளி 

ைடய கல்வி வசதிக க்கும் பணமில்லாமல் பல 
சீரழி கைளச் சந்தித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். ஆகேவ, அரசு 
இைதக் கட் ப்ப த் வதற்குாிய நடவ க்ைககைள 
எ க்கேவண் ெமன்  இந்த ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள் 
கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, விைளயாட் த் ைற ெதாடர்பாகக் 
கூறேவண் ம். பாடசாைலகளிேல மாணவர்க க்கு கல்வி 
கற்பிக்கின்ற ேநரத்திற்கு அப்பால் விைளயாட் க்கும் 
ேபாதியள  ேநரம் ஒ க்கப்பட ேவண் ம். அேதேபால் 
பாடசாைலக க்கும் விைளயாட் க் கழகங்க க்கும் 
ேதைவயான அள  விைளயாட்  உபகரணங்கள், ஏைனய 
வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட ேவண் ம். பாடசாைல 
மாணவ மாணவிகள் தற்ேபா  அணிகின்ற ெவள்ைளநிறச் 
சீ ைடக்குப் பதிலாக மாற் நிறச் சீ ைடைய நைட ைறக்குக் 
ெகாண் வ வதாகக் கல்வி அைமச்சர் அறிவித்தி க்கின்றார். 

க்கியமாக இந்த ெவள்ைளநிறச் சீ ைட விைளயாட்  
உட்பட ஏைனய சில விடயங்க க்கு அெசௗகாியமாக 
இ ப்பதாகக் குறிப்பிட் க்கின்றார். அந்த வைகயில் 
நாங்க ம் அைத வரேவற்கின்ேறாம்.  

ேம ம், ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ள்ள விைளயாட் க் 
கழகங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் தங்க க்ெகன ஒ  ேதசிய 
விைளயாட்  ைமதானம் அைமத் த் தரப்பட 
ேவண் ெமன் ம் நீச்சல் தடாகம் அைமத் த் தரப்பட 
ேவண் ெமன் ம் நீண்டகாலமாகக் ேகாாிக்ைக 
வி த் வ கிறார்கள். அத்ேதா , ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி  

ள்ள விைளயாட் க் கழகங்க க்கும் மாவட்டச் 
ெசயலகத்தின் ஊடாகப் ேப ந்ெதான்   வழங்கப்ப மாக 
வி ந்தால், அங்குள்ள விைளயாட்  ரர்கள் ஏைனய 
மாவட்டங்க க்குச் ெசன் வ வதற்கு மிக ம் உதவியாக 
இ க்குெமன் ம் குறிப்பிட் க்கிறார்கள். அேதேபால் 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல ஓர் உள்ளக விைளயாட்  
ைமதானம் ேதைவெயன்  அங்குள்ளவர்கள் ேகா கின் 
றார்கள். ஆகேவ, இந்தக் ேகாாிக்ைககைள நிைறேவற்றித் 
த மா  இந்தச் சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இவற் க்கு அப்பால், மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் அைமச்சரான ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்குக் கீழ் 
வ கின்ற சில க்கியமான திைணக்களங்கள் இன்ைறக்கு 
வடக்கு மாகாணத்தி ம் சாி, கிழக்கு மாகாணத்தி ம் சாி 
பல்ேவ பட்ட சிக்கல்கைள, க்கியமாக காணி விடயம் 
ெதாடர்பாக ஏற்ப த் கின்றன.  24.03.2017ஆந் ேததிய 
வர்த்தமானி அறிவித்த ன்ப  வடக்கு மாகாணத்திேல 
ஓாிலட்சத்  ஏழாயிரம் ஏக்கர் காணி ‘மாவில்  காடாக்கம்’ 
எனப் ெபயாிடப்பட் ப்  பா காக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக 
அறிவிக்கப்பட் க்கின்ற . மீளக்கு ேயற யாதவர்களின் 

காணிக ம்கூட - இந்தியாவில் இ க்கின்றவர்கள் மற் ம் 
மன்னார், வ னியா, ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, யாழ்ப்பாணம் 
ேபான்ற மாவட்டங்களில் இ க்கின்ற ெபா மக்க க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகள்கூட - இந்த வர்த்தமானி 
அறிவித்தல் லம் சு காிக்கப்பட் க்கின்ற . ேநற்ைறய 
தினம் வடக்கு மாகாண சைப, இ  ெதாடர்பில் ஏகமனதாக 
ஒ  தீர்மானத்ைத நிைறேவற்றியி க்கின்ற . அதாவ , இந்த 
வர்த்தமானி அறிவித்த னால் மக்கள் மீளக் கு ேயற யாத 
நிைலைம இ ப்பதனால், உடன யாக இந்த வர்த்தமானி 
அறிவித்தைல இரத் ச்ெசய் , இந்தக் காணிகள் அந்தந்த 
மாவட்டத்தி க்கின்ற மக்க க்குக் ைகயளிக்கப்பட 
ேவண் ம் என்  தீர்மானம் நிைறேவற்றியி க்கின்ற .  

அேதேபான்  ஜனாதிபதி அவர்க க்குக் கீழ்வ கின்ற 
இன் ெமா  க்கியமான விடயம் கனிய வளங்கள் ஆகும். 
எம  மக்கள் மணல், கிரவல், கல் ேபான்ற இந்தக் கனிய 
வளங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதில் கடந்த 3 மாதங்களாகப் 
பாாிய சிக்கல்கள் நில கின்றன. குறிப்பாக, வடக்கு 
மாகாணத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு டைமப் த் 
திட்டமாக இ க்கலாம் அல்ல  ஏைனய அபிவி த்தித் 
திட்டங்களாக இ க்கலாம், அைனத்திற்கும் இந்தக் கனிய 
வளங்கள் அவசியமாக உள்ளன.  சாதாரணமாக 3 கி ப் 
ெகாண்ட ஒ  ' ப்பர்' மணல் 20,000 - 22,000 பாயாக 
இ ந்த . ஆனால், இன்  அதன் விைல 45,000 பாய் 
வைரயில் உயர்வைடந் ள்ளதால், அதிகள  பணத்ைதக் 
ெகா த் த்தான் அதைனப் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் யி க் 
கின்ற .  ஆகேவ, 5 இலட்சம் பாய் ெப மதியான ஒ  

ட்ைடக் கட் கின்ற சாதாரண ஒ  கு மகன் 45,000 
பாய்க்கு மணைலப் ெபற் க்ெகாண்  எப்ப  அந்த 
ட் ைனக் கட்ட ம்?  இதனால் அங்கு மிக ம் 

ெந க்க யான ஒ  நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற .  

இந்தக் கனிய வளங்கள் ெதாடர்பான விடயங்கைள 
ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிட்ட சில தனியார் 
நி வனங்க க்குக் ைகயளிக்க இ க்கிறார் என்பதற்கு 
எதிர்ப் த் ெதாிவித் , வட மாகாணத்தில் இ க்கின்ற பார 
ஊர்திச் சங்கத்தினர் ேநற்  ன்தினம் வ னியாவில் பாாிய 
ஒ  ேபாராட்டத்ைத நடத்தியி க்கின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட 
8,000க்கு ேமற்பட்ட ெதாழிலாளர்கள் இதனால் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். இதனால் பல ெதாழிலாளர் 
க க்கு இ வைர கால ம் அவர்கள் ெசய் வந்த ெதாழில் 
கிைடக்காமல் ேபாகின்ற . ஆகேவ, ஜனாதிபதி 
அவர்க க்குக் கீேழ வ கின்ற இந்தக் கனிய வளங்கள் 
ெதாடர்பாக ம் ஜனாதிபதி அவர்கள் கவனம் ெச த்தி, 
இலகுவான ைறயி ம் குைறந்த விைலயி ம் மக்கள் 
தமக்குத் ேதைவயான மணைலப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் 
இ வைர கால ம் இந்தத் ெதாழிைல நம்பி வாழ்ந்த பார 
ஊர்தி உாிைமயாளர்க ம் அவர்க க்குக் கீழ் பணி ாிகின்ற 
ெதாழிலாளர்க ம் தம  ெதாழில்கைளத் ெதாடர்ந்  
ெசய்யக்கூ ய வைகயி ம் அரசாங்கம் உாிய 
நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ம். இல்ைலெயன்றால், 
அரசாங்கத்தினால் ன்ென க்கப்ப கின்ற சிறிய சிறிய 
அபிவி த்தித் திட்டங்கைளக்கூட ைமயாகச் ெசய்ய 

யாத நிைலைமதான் ெதாடர்ந் ெகாண் க்கும்.    

அ த்தப யாக, வடக்கு மாகாணத்திேல 1,200க்கு 
ேமற்பட்ட ைகயிரதக் கடைவ ஊழியர்கள் கடந்த நான்கு 
வ ட காலமாக நாெளான் க்கு 250 பாய் தம் 
மாதெமான் க்கு 7,500 பாய் சம்பளத் டன் பணி ாிந்  
வ கின்றார்கள். ெவ மேன நாெளான் க்கு 250 பாய் 
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சம்பளத்ேதா  கடந்த நான்கு வ ட காலமாகப் 
பணியாற் கின்ற இவர்க ைடய பணியான , ெபா  
மக்களின் பா காப்ேபா  ெதாடர் ைடய மிக ம் 

க்கியத் வம் வாய்ந்ததாகும்.ஆகேவ, இவர்க க்கான 
நிரந்தர நியமனத்ைத வழங்கும்ப  ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் 
உட்படப் பலாிடம் ெதாடர்ச்சியாகக் ேகாாிக்ைக 

ன்ைவக்கப்பட் ம் எ ம் நைடெபறவில்ைல. அவர்கள் 
அதைனயிட் ப் பல்ேவ பட்ட கவனயீர்ப் ப் ேபாராட்டங் 
கைளச் ெசய்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், அவற்றிற்குக்கூட 
எந்தப் பல ம் கிைடக்காததனால், எதிர்வ கின்ற 10ஆம் 
திகதி வடக்கு, கிழக்ைகச் ேசாந்்த ைகயிரதக் கடைவ 
ஊழியர்கள் இைணந்  கவனயீர்ப் ப் ேபாராட்டெமான்ைற 
ேமற்ெகாள்ள இ க்கிறார்கள். ஆகேவ, இவர்க ைடய 
நியமனம் ெதாடர்பாக அரசாங்கம் உாிய நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம். ைகயிரதத் திைணக்களத்திேல அவர்க க் 
கான ெவற்றிடங்கள் இல்லாம ந்தால், ெகளரவ 
அைமச்சரவர்கேள, உங்க ைடய அைமச்சின் கீழ் வ கின்ற 

தி அபிவி த்தித் திைணக்களத்திலாவ  இவர்கள் ஒ  
சாதாரண ெதாழிலாளர்களாக உள்வாங்கப்படேவண் ம்.  

கடந்த காலத்தில் வட மாகாணத்தில் மட் ம் 34 
ைகயிரதக் கடைவகளில் விபத் க்கள் நடந்தி க்கின்றன; 12 

உயிாிழப் க்கள் இடம்ெபற்றி க்கின்றன. ஆகேவ, 
இவர்க ைடய இந்தப் பணிப் றக்கணிப்பான  
ெபா மக்க க்குப் பல உயிராபத் க்கைள ஏற்ப த்தக்கூ ய 
நிைலைமையத் ேதாற் விக்கும். ஆகேவ, வடக்கு, கிழக்கில் 
இ க்கின்ற 1,200க்கு ேமற்பட்ட ஊழியர்க க்கு நிரந்தர 
நியமனம் வழங்கப்பட ேவண் ம். அேதேநரத்தில், அவர்கள் 
இன் ெமா  ெசய்திைய ம் எங்களிடம் ெசால்கின்றார்கள். 
அதாவ , தாங்கள் நான்கு வ ட காலமாகப் பணி ாிந்  
ெகாண் க்கின்ற இந்த ேநரத்திேல, ெதன்பகுதிையச் ேசா்ந்த 
1,200க்கு ேமற்பட்டவர்க க்குப் திய நியமனங்கள் 
வழங்கப்பட இ ப்பதாக ம் அந்த 1,200 ேபாிேல தாங்கள், 
அதாவ  தமிழர்கள், யா ம் உள்வாங்கப்படவில்ைல என ம் 
அவர்கள் கவைல ெதாிவித்தி க்கிறார்கள். ஆகேவ, இந்தப் 

ைகயிரதக் கடைவ ஊழியர்க ைடய நியமனத்தி ம் உாிய 
கவனம் எ க்க ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். 

இன்ெனா  க்கியமான விடயத்ைத ம் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதாவ , 
இன்ைறக்கு வடக்கி ம் கிழக்கி ம் ெதாடர்ச்சியான 
பல்ேவ பட்ட ேபாராட்டங்கள் நைடெபற் க்ெகாண் க் 
கின்றன. காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் சம்பந்தமான அந்தப் 
ேபாராட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்  இன்ைறக்கு 40 நாட்கள் 
கடந் ம்கூட அ  சம்பந்தமான எந்தத் தீர் ம் 
கிைடக்கவில்ைல. வட மாகாணத்தி ம் கிழக்கு 
மாகாணத்தி ம் தங்களால் இரா வத்திடம் ைகயளிக்கப் 
பட்டவர்க க்கு என்ன நடந்த  என்ப பற்றி அந்த 
மக்க க்குத் ெதாியாததன் காரணமாக அந்தத் ெதாடர் 
ேபாராட்டம் நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்ற . இந்தத் 
தாய்மார் க ைமயான ெவயி க்கு மத்தியி ம் ஏ-9 தி 
ஓரமாக இ ந்  ேபாரா க் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இன்ைறக்கு 40 நாட்கள் கடந் ம் அரசாங்கம் இந்தத் 
தாய்மா க்கு இ வைரக்கும் ெபா ப்பான ஒ  பதிைல 
வழங்கவில்ைல. அ  குறித்  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
உ ப்பினர்கள் சார்பாக எங்கள் எல்ேலா ைடய ம் மிகக் 
க ைமயான கண்டனத்ைத நான் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அரசாங்கத்தின் ேவண் ேகாைள ம் 
இரா வத்தின ைடய ேவண் ேகாைள ம் ஏற்  தங்களால் 

இரா வத்தினாிடம் ைகயளிக்கப்பட்டவர்கள் இ க்கின்றார் 
களா, இல்ைலயா? என்ப தான் இந்தத் தாய்மார் 

தலாவதாகக் ேகட்கின்ற விடயம்.  

இந்த த்தம் நைடெபற்  ந்  இன்ைறக்கு எட்  
வ டங்கள் ர்த்தியாக இ க்கின்ற இவ்ேவைளயி ம் 
அவர்கள் அதற்கான பதிைலப் ெபற் க்ெகாள்ள 

யவில்ைல. ஒட் ெமாத்தமான எங்க ைடய மக்களின் 
ேபராதரைவப் ெபற்  ஆட்சி மாற்றம் ஏற்ப த்தப்பட்டதில் 
உ வான இந்த அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக்காலத்தில் இன்ைறக்கு 
இரண்  வ டங்கள் கடந்தி க்கின்றன. இரா வத்தினாிடம் 
ைகயளிக்கப்பட் , கடத்தப்பட் க் காணாமற்ேபானவர்கள் 
இ க்கின்றார்களா, இல்ைலயா? என்றெவா  பதிைல இந்த 
இரண்  வ ட காலத்தி ம் அரசாங்கம் வழங்கவில்ைல. 
இதனால்தான் இந்த மக்கள் இ திக்கட்டமாக, தன் 
ென ச்சியாக திக்குவந்  ேபாரா க் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். இந்தத் தாய்மார் கிளிெநாச்சி, வ னியா, 

ல்ைலத்தீ , தி ேகாணமைல, யாழ்ப்பாணம் ேபான்ற 
மாவட்டங்களிேல க ைமயான ெவப்ப சூழ்நிைலயான 
காலகட்டத்தி ம்கூட திேயாரமாக வந்  ேபாரா க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, ெபா ப் வாய்ந்த 
அரசாங்கம் இந்த மக்க க்கு ஒ  பதிைலச் ெசால்ல ேவண் ம். 
ஆனால், இந்தப் பதிைலச் ெசால்வதற்கு ஆட்சியி க்கின்ற 
நீங்கள் இற்ைறவைரக்கும் தயங்கிக் ெகாண் க்கின்றீர்கள். 
உங்க ைடய தாய்மார் அல்ல  உங்க ைடய சேகாதாிமார் 
40 - 45 நாட்கள் இப்ப ப் பிரதான திேயாரத்திேல 
ெதாடர்ந்  ேபாரா க்ெகாண் ந்தால், நீங்கள் அதற்கு 
அ மதிப்பீர்களா? இந்தப் ேபாராட்டத்ேதா  சம்பந்தப் 
பட் க்கின்ற ஆட்கள் தமிழர்கள் என்ற ஒேர காரணத்திற் 
காகத்தான் நீங்கள் அவர்கைள இற்ைறவைர கண்  
ெகாள்ளாமல் இ க்கின்றீர்கள்! இந்த அரசாங்கம் இந்தத் 
தாய்மா ைடய கண்ணீ க்குப் பதில் ெசால்ல ேவண் ய ஒ  
கட்டம் வ ம்! ஆகேவ, இந்தத் தாய்மாாின் கண்ணீேரா  
யா ம் விைளயாடக்கூடா . இன்  இந்த த்தம் 

ைடந் விட்ட ; இந்த நாட் ேல ஒ  நல் ணக்கம் 
ேவண் ம். அந்தவைகயில் நாட் ேல நல் ணக்க ம் 
சமாதான ம் ஏற்பட ேவண் மாக இ ந்தால் வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களிேல ெதாடர்ச்சியாகக் காணாமல் ஆக்கப்பட்  

க்கின்றவர்களின் தாய்மா க்கு இந்த அரசாங்கம் விைரவாக 
ஒ  பதிைல வழங்க ேவண் ம்.  

2015ஆம் ஆண்  ஐ.நா. மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் 
தீர்மானத்திற்கு இைண அ சரைண வழங்கிய நீங்கள், 
காணாமல் ேபானவர்க க்கான அ வலகம் திறக்கப்பட 
ேவண் ம், அதற்கான விசாரைண ெசய்யப்பட ேவண் ம் 
என்  அங்ேக ெசால் ம்கூட இன்ன ம் அதற்கு 
எந்தவிதமான ஒ  நடவ க்ைக ம் எ க்கவில்ைல. ஆனால், 
மீண் ம் இரண்  வ ட கால அவகாசம் ேகட் க்கின்றீர்கள். 
இந்த இரண்  வ ட காலம் வைர ம் நீங்கள் இந்த மக்கைள 

திேயாரத்திேல இ க்கைவக்கப் ேபாகின்றீர்களா? அல்ல  
சம்பந்தப்பட்டவர்கைள உங்க ைடய தாய்மார், சேகாதரர்கள் 
மற் ம் உறவினர்கள் என்  நிைனத்  அவர்கைள அைழத்  
அதற்குாிய பதிைலச் ெசால்லப் ேபாகின்றீர்களா? ெதற்கிேல 
இ க்கின்ற ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்கைள நீங்கள் ெவ மேன இதற்குக் காரணம் காட் க் 
ெகாண் க்கின்றீர்கள். அேதேநரம் ஒட் ெமாத்தமாக இந்த 
ஆட்சி மாற்றத்திற்காக வாக்களித்த இந்த மக்கள் இன்ைறக்கு 
ந த்ெத விேல விடப்பட் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இ  ஒ  
ேமாசமான நிைலைம. இதற்கு ஒ  ற் ப் ள்ளி ைவக்க 
ேவண் ம். தலாவதாக இரா வத்தினாிடம் ைகயளிக்கப் 
பட்டவர்கள் மற் ம் கடத்தப்பட்டவர்கள் இன்ன ம் 
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இ க்கின்றார்கள் அல்ல  இல்ைல என்ற ஒ  பதிைல நீங்கள் 
ெசால்ல ேவண் ம். அவர்கள் இல்ைல என்றால், அதற்கு யார் 
காரணம்? அதற்கான விசாரைண என்ன? அவர்க க்கான 
நஷ்டஈ  என்ன? இந்த விடயங்களிேல உங்க ைடய 
கூ தலான கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம் என்  நான் இந்த 
ேநரத்தில்  வற் த்திக்கூற வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால் 
ெதாடர்ச்சியான இந்தப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் ள்ள மக்கள் 
ஒவ்ெவா  மணி ேநர ம் கஷ்டப்ப கின்றார்கள்; க ம் 
ெவயி க்கு மத்தியில் இ ந்  ேநாயாளிகளாக - 
வ த்தக்காரர்களாக ஆகிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இந்த விடயத்தில் அரசாங்கம் அவர்க க்கு விைரவான ஒ  
பதிைலச் ெசால்ல ேவண் ம்.  

இரண்டாவதாக, இந்த மக்க ைடய நிலம் மீட்  
சம்பந்தமாக நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம். 
ேகப்பாப் லவாக இ க்கலாம் அல்ல  ள்ளிக்குளமாக 
இ க்கலாம். எ வாக இ ந்தா ம் இ  விடயத்தில் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். இன்ைறக்கு கிளிெநாச்சி, 
யாழ்ப்பாணம் ேபான்ற இடங்களிேல இ க்கின்ற ெபா மக்கள் 
எத்தைனேயா வ ட காலமாகத் தங்க ைடய ெசாந்தக் 
கிராமங்கள் - ர் கக் கிராமங்க க்குப் ேபாக யாமல் 
மிகுந்த கஷ்டங்க க்கு மத்தியிேல வாழ்கின்றார்கள். 
இன்ைறக்கு அவர்கள் அந்தந்த இரா வ காம், 
விமானப்பைட காம்க க்கு ன்பாகத் ெதாடர்ச்சியாகப் 
ேபாரா க் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அந்த 
மக்க ைடய நிலங்கள் அவர்களிடம் ைகயளிக்கப்பட 
ேவண் ம். அைவ ைகயளிக்கப்படாதவைரக்கும் இ  ஒ  
ெதாடர் ேபாராட்டமாகத்தான் நைடெபறப்ேபாகின்ற . இந்தப் 
ேபராட்டமான  ெவ மேன அரசாங்கத் க்கு எதிராக 
மட் மல்ல, இந்த அரசாங்கத்ைதக் ெகாண் வ வதற்காக 
உங்க க்குப் பக்கபலமாக இ ந்த தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பினராகிய எங்க க்கும் எதிராகத்தான் 
நடத்தப்ப கின்ற . நீங்கள் த்தத்ைத க்குக் 
ெகாண் வந்  தமிழ் மக்கள் மத்தியி ந்  ஆ தப் 
ேபாராட்டத்ைத எவ்வா  அழித்தீர்கேளா, அேதமாதிாி 
ஜனநாயக ாீதியாகத் தமிழ் மக்க ைடய பிரதிநிதிகளாக 
இ க்கின்ற எங்கைளத் தமிழ் மக்கள் மத்தியி ந்  
அந்நியப்ப த் வதற்கான ேவைலகைள ம் திட்டமிட் ச் 
ெசய்கின்றீர்கள்! அதாவ , “ஜனநாயக ாீதியாக தமிழ் 
மக்களால் ெதாி ெசய்யப்ப கின்ற பிரதிநிதிகள் தமிழ் 
மக்க க்கு நம்பிக்ைகக்குாியவர்களாக இல்ைல; தமிழ் 
மக்க ைடய பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கக்கூ யவர்களாக 
இல்லாததால், இவர்கள் உங்க ைடய பிரதிநிதிகள் இல்ைல” 
என்ற நிைலையத் திட்டமிட்  உ வாக்கி, அவர்க க்கு 
ஜனநாயகத் க்கு ேமல் நம்பிக்ைக இல்லாத ஒ  
நிைலைமையத் ேதாற் விப்பதற்குத்தான் நீங்கள் 

யற்சிகைளச் ெசய் ெகாண் க்கின்றீர்கள்! ஆகேவ, நீங்கள் 
கட்சி அரசிய க்கு அப்பால், நீண்ட காலமாக இந்த நாட் ேல 

ைரேயா ப் ேபாயி க்கின்ற பிரச்சிைனையத் 
தீர்க்கேவண் ம். அதற்காகத்தான் நாங்கள் எல்ேலா ம் ஆட்சி 
மாற்றத் க்காக இந்த அரசாங்கத் க்கு வாக்களித்ேதாம். 
ஆனால், ஆட்சி மாற்றத்ைதக் ெகாண் வந்த நாங்க ம் 
எங்க ைடய மக்க ம் இன்  ந த்ெத வில் 
நி த்தப்பட் க்கிேறாம். நாங்கள் இந்தச் சைபயில் 
ெசால் கின்ற எந்த விடய ம் "ெசவிடன் காதில் ஊதிய 
சங்குேபால" கவனத்தில் எ க்கப்ப வதில்ைல.  

அண்ைமயில், சுகாதார அைமச்சர் அவர்கள் வடக்குக்கு 
வ ைக தந்தி ந்தார். அவர்கூட, ஒ  ெபாிய குண்ைடத் 

க்கிப் ேபாட் விட் ச் ெசன்றார். அதாவ , “வடக்கு 
மாகாணத்தில் எந்தவிதமான மனித உாிைம மீறல்கேளா, 
ெகாைலகேளா நடக்கவில்ைல. ஆைகயால், இங்கு விசாரைண 

ேதைவயில்ைல” என்  கூறியி ந்தார். ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, நாங்க ம் ேசாந்்  உங்கேளா  வந்ேதாம்; பல 
நிகழ் களில் கலந் ெகாண்ேடாம். நீங்கள் இட சாாிக் 
ெகாள்ைக ைடயவர்; ற்ேபாக்கான சிந்தைன ைடயவர். 
ஆனால், நீங்கள் அங்கு ேபசிவிட் ச் ெசன்ற விடயம் - 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Minister?  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
That is completely misreported by the press. Hon. 

Mavai S. Senathirajah was there when I made that 
comment. Do not go on those press reports.  

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இட சாாிக் 

ெகாள்ைக ைடய நீங்கள், கடந்த காலத்தில் இந்த ஆட்சி 
மாற்றத் க்காகத் ணிச்சலாக ன்வந்  பல ேவைலகைளச் 
ெசய்தீர்கள்! உங்கைளப் ேபான்றவர்கைள நம்பித்தான் 
நாங்க ம் எங்க ைடய மக்க ம் இந்த ஆட்சி மாற்றத் க்கு 
வாக்களித்ேதாம். இந்த நாட் ல் நைடெபற்  ந்த 

த்தத்தில் எத்தைனேயா மனித உாிைம மீறல்கள் 
இடம்ெபற்றி க்கின்றன. இன்  அதனால் மக்கள் 
எவ்வள ரம் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள் என்ப  
ெதாடர்பில் உங்க க்கு ைமயாகத் ெதாிந்தி ந் ம்கூட, 
நீங்கள் ஊடகவியலாளர்களிடம் ெதாிவித் விட் ப்ேபான 
க த்தான , ஒட் ெமாத்தத் தமிழ் மக்க ம் இந்த 
அரசாங்கத்தின் மீ ம் உங்கள் மீ ம் ைவத்தி ந்த 
அபிமானத்ைதத் தவி ெபா யாக்கக்கூ ய நிைலைமைய 
ஏற்ப த்தி ள்ள . ஆகேவ, இந்த நாட் ல் உண்ைமயான 
நல் ணக்கம், உண்ைமயான சமாதானத்ைத 
ஏற்ப த்தேவண் மாக இ ந்தால், நீங்கள் இப்ப யான 
க த் க்கைளத் ெதாடர்ச்சியாகத் ெதாிவித் க்ெகாண்  
இ க்காமல்,  உங்க ைடய கட்சி அரசிய ல் இ ந் ம் 
இனவாதச் சிந்தைனகளில் இ ந் ம் வி பட் , பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ற மக்க க்கு நீதிையப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
உாிய நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ெமன்  இந்த 
ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி. 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Minister. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
The Hon. Member was quoting me on some press 

reports. I said that there was nothing as mentioned. I do 
not know what they understood from my statements. I 
have been in the North for two days and people there 
know what I have done in the North. More than these 
Hon. Members, those people in the North know my stand 
and what I have done for them from 1980s. I have spoken 
about the rights of the Tamil people before you. So, do 
not go on some press reports and speak like that.  

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
இற்ைறவைரக்கும் நீங்கள் இ  ெதாடர்பில் ம ப் த் 

ெதாிவிக்கவில்ைல. “நான் வட மாகாணத் க்கு வந்  
இப்ப யான க த்ைதச் ெசால்லவில்ைல” என்  நீங்கள் ஊடக 
வாயிலாக இ வைர ம ப் த் ெதாிவிக்கவில்ைல. 
அதனால்தான் நாங்கள் உங்கள்மீ ம் இந்த அரசாங்கத்தின் 
மீ ம் ைவத்தி ந்த நம்பிக்ைகயிைன இழக்கேவண்  
யி க்கிற . நீங்கள் இப்ப ப்பட்ட க த் க்கைளத் 
ெதாிவித்தி ப்பதான , எங்க க்கு மிகுந்த ேவதைன 
அளிக்கின்ற . நீங்கள் ெசான்ன க த்ைத ஊடகங்கள் 
திாி ப த்தி தவறாகச் ெசால் யி ந்தால், அ  ெதாடர்பில் 
நீங்கள் ம ப் த் ெதாிவித்தி க்கலாம். அவ்வா  
ெதாிவித்தி ந்தால், நிச்சயமாக அைத எங்க ைடய மக்கள் 
ஏற் க்ெகாள்வார்கள். ஆனால், நீங்கள் இ வைரக்கும் 
அவ்வா  ம ப் த் ெதாிவிக்கவில்ைல.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Hon. Mavai S. Senathirajah told me just one hour back 

that there had been a report like that. I will read that press 
report. 

  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne.  

  
[අ.භා. 2.27] 

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, න්යාය පතෙය් අංක 156 

වන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මෙග් කථාව ආරම්භ කරනවා. 
ජනතාව දුම්බීෙමන් වළක්වන්න අප දුම්ෙකොළවලට විරුද්ධව විවිධ 
ෙරගුලාසි ෙගනාවා. ඉන් එකක් තමයි, රූපමය ෙසෞඛ්ය අවවාද 
සිගරැට් පැකට්වල සියයට 80ක ඉඩ පමාණයක ඇතුළත් කිරීම. අද 
සිගරැට් පැකට් එෙක් මතුපිට ඉඩ පමාණෙයන් සියයට අසූවකම 
තිෙබන්ෙන් රූප විතරයි. ඉදිරිෙය්දී මම "plain packaging"  කියන 

එක ෙග්නවා. ඒ pack එෙක් එතෙකොට ඉතිරි සියයට විස්ෙසත් ඒ 
අයට ෙමොනවත් ලියන්න බැහැ. ඒ හිස් ටිෙක් නම විතරයි ගහන්න 
පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තනි සිගරැට්ටුව විකිණීමත් තහනම් 
කරන්න මම දැනටම කැබිනට් පතිකාව ෙගනැත් අවසානයි. ඊට 
අමතරව පාසල් සිසුන් ගැවෙසන ස්ථානවල - මීටර් 500ක දුරක් 
ඇතුළත - දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන විකිණීම තහනම් කිරීෙම් 
ෙයෝජනාවත් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා දැන් ඒක 
සාකච්ඡා ෙවමින් තිෙබනවා. ඒකත් එක්ක මද්යසාර පිළිබඳ 
ෙයෝජනාවත් ඉදිරිපත් වුණා. එම නිසා ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් ෙම් පිළිබඳව කථා කරලා, එන කැබිනට් මණ්ඩල 
රැස්වීමට වාර්තා කරන්න තීන්දු කර ගත්තා. අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ෙම් රජය දුම්බීෙමන්, මද්යසාරෙයන් ෙතොර 
රටක් හැදීම සඳහා ෙම් තීන්දු තීරණ ගන්නවා.  

2016 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 01වැනි දා තමයි අප ෙම් ගැසට් 
නිෙව්දනය නිකුත් කෙළේ. අප එය නිකුත් කෙළත් ෙම් නිසායි. අද 
දුම් නැති  ෙනොෙයක් වර්ගෙය් දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන එනවා. ඒවා 
නිපදවීම, ආනයනය, විකිණීම, විකිණීමට උනන්දු කිරීම කියන 
සියල්ලම තහනම් කරනවා. ෙමහි තිෙබන එක කමයක් තමයි, දුම් 
රහිත නිෂ්පාදන.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක විතරද, ගරු ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නැහැ. අනික් ඒවාත් තිෙබනවා. Baabul වර්ග; එක එක රස 

ෙයදූ,  වර්ණ ෙයදූ, පැණි රස ෙයදූ දුම්ෙකොළ සිගරැට්. ඒවාත් ෙම් 
යටෙත් තහනම් ෙවනවා.  

තුන්වැනි එක තමයි, දුම්ෙකොළ සහිත  electronic cigarettes. 
ඒවාෙය් වරදක් නැහැ කියා සමහර අය කියනවා. නමුත්, ෙමම 
සිගරැට් ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන් නිකටින්. ඒවා තමයි ශරීරයට අනුගත 
වන ඒවා. ශරීරයට වැඩිපුරම addict වන මත් දව්යය LSD වත්, 
මරිජුවානාවත්, මද්යසාරයවත්, ෙවන ෙමොනවාවත් ෙනොෙවයි, 
නිකටින්. නිකටින් අනුගත වුණාම එයින් මිෙදන්න ඉතාම 
අමාරුයි.  ෙම් electronic cigarette එෙක් දුම්ෙකොළ නැති වුණාට 
නිකටින් තිෙබනවා. නිකටින්වලට ඇබ්බැහි වුෙණොත්, අර සිගරැට් 
එක නැති වුණාම දුම්ෙකොළ සිගරැට් එක අවශ්ය ෙවනවා. ඒ නිසා 
තමයි අප ඒකත් තහනම් කරන්ෙන්.  ෙම් සඳහා ෙදන දඬුවම 
රුපියල් 2,000ක දඩයක් ෙහෝ වසරක සිර දඬුවමක්. නැත්නම් ඒ 
ෙදකම ෙදන්න පුළුවන්.  

ෙමම තහනමට ලක් ෙවන ෙද්වල් ෙමොනවාද කියා අපි දැන් 
බලමු. දුම්ෙකොළ සහිත බුලත් මිශණ තිෙබනවා ෙන්. බුලත් කෑලිත් 
දමලා, දුම්ෙකොළත් දමලා ඒ මිශණ දැන් ෙනොෙයක් රටවලින් 
ඇවිත් ලංකාෙව්ත් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒවා සම්පූර්ණෙයන් 
තහනම් ෙවනවා.  

ඊළඟට, වාණිජ නිෂ්පාදන වන Mawa, Baabul, Beeda , 
Hans සහ ආනයනික පුවක්; Gutka සහ pan Masala. ෙම් සියලුම 
ෙද්වල් ආනයනය කිරීම සහ ෙබදා හැරීම තහනම් කර තිෙබනවා. 
ෙම්වායින් වන හානියක් තමයි මුඛ පිළිකා සෑදීම. ගලනාලෙය් 
පිළිකා සෑදීම, අග්න්යාශෙය් පිළිකා සෑදීම සහ "Oral Submucous 
Fibrosis" කියන ෙරෝගය. කම්මුල ඇතුළත සම්පූර්ණෙයන්  ඝන 
ෙවලා, ඒෙකන් කට අරින්නට බැරි ෙවන විශාල ෙව්දනා සහගත 
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ෙරෝගයක් හැෙදනවා. මුඛ පිළිකාව තමයි ලංකාෙව් පිරිමින්ට 
වැඩිපුරම වැළෙඳන පිළිකාව. දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන භාවිත කිරීෙමන් 
වැළෙඳන මුඛ පිළිකාවලින් දිනකට ශී ලාංකිකයින් තුන්ෙදනකු 
මැෙරනවා. 2010දී කරපු සංගණනයකට අනුව මුඛ හා 
අන්නෙසෝත පිළිකා  පිරිමි ලක්ෂයකින්  20.7කට තිෙබනවා. 
කාන්තාවන් ලක්ෂයකින් සියයට 5.4කට තිෙබනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2010 ජාතික පිළිකා register එක අනුව 
බැලුවාම,  පිළිකාවලින් සියයට 14.3ක්ම තිෙබන්ෙන් මුඛ පිළිකා. 
ඒකට අනුව, දුම්ෙකොළ භාවිතය නිසා පිරිමි 1,888ක් සහ ගැහැනු 
534ක් ඇතුළුව  පිළිකා ෙරෝගීන් 2,422ක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, දුම්ෙකොළ භාවිතය නිසා හැම පිරිමින්  
හතළිස්ෙදනකුෙගන් එක් ෙකනකුටම ජීවිත තර්ජනයක් තිෙබනවා. 
පිළිකාව හැදිලා නැති වුණත්  දුම්ෙකොළ භාවිතය නිසා එය හැදීෙම් 
හැකියාව තිෙබනවා.  

ඊළඟට, අන්නෙසෝතෙය් -ගල නාලය- පිළිකාව පිරිමි 
ලක්ෂයකින් 6.5කට තිෙබනවා. කාන්තාවන් ලක්ෂයකින් 5.1කට 
තිෙබනවා. 2010දී අග්න්යාශෙය් පිළිකාව හැදුණු ෙරෝගීන් 102ක් 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.  ඒකත් ආරම්භ ෙවලා පැතිරී ෙගන 
යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. Oral Submucous Fibrosis - OSF -  
කියන ෙරෝගය හැදුණාම කට ඇරීමට අපහසු වීම, ෙව්දනාව 
ඇවිල්ලා ඒකත් ඉදිරිෙය්දී පිළිකා තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා.  

ඉන්දියාෙව් Oral Submucous Fibrosis ෙරෝගය තිෙබන 
ජනතාව මිලියන 5කට වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. ලංකාෙව්  ලක්ෂ 
තුනකට වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. අපි තහනම් කරන අලුත් නිෂ්පාදන 
ෙම් රෙට් අෙළවිය ඇති වීම තුළ අද තරුණයින් අතර ෙම් ෙරෝගය 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. බහුතරයක් දුම් රහිත දුම්ෙකොළ 
නිෂ්පාදනවල තිෙබන්ෙන් දුම්ෙකොළ සහ පුවක්. අපි තවම පුවක් 
පිළිබඳව තහනම් කිරීමක් කෙළේ නැහැ. නමුත්, දුම්ෙකොළ සහ පුවක් 
කියන ෙදකම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 2000 වාර්තාවට 
අනුව අංක එෙක් පිළිකාකාරක ෙවනවා. තවම අපි පුවක් භාවිතය 
ෙම් තහනම් කිරීමට යටත් කරලා නැහැ. ෙමොකද, සංස්කෘතික 
කටයුතුවලට මිනිස්සු  විශාල වශෙයන් පුවක් භාවිත කරන නිසා. 
ඉදිරිෙය්දී අපි ආහාර පනත යටෙත් පුවක් භාවිතයට එෙරහිව 
ෙරගුලාසියක් ෙගෙනන්න කටයුතු කරනවා. 

2012 ඉඳලා ඉන්දියාෙව් පාන්ත 27ක පුවක් සහ බුලත් 
නිෂ්පාදන විකිණීම, නිෂ්පාදනය, ගබඩා කිරීම, ෙබදා හැරීම 
තහනම් කරලා තිෙබනවා. "Gutka" කියන්ෙන් දුම්ෙකොළ 
නිෂ්පාදනයක්. "Pan Masala" කියන්ෙන් පුවක් නිෂ්පාදනයක්. ෙම් 
ඔක්ෙකෝම ඉන්දියාෙව් තහනම් කරලා තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් 
තහනම් නිසා ඒ ෙගොල්ලන් දැන් ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙම් නිෂ්පාදන 
අසල්වැසි රටවලට අපනයනය කරනවා.  ඒ නිසා ඒ සියලු කටයුතු 
තහනම් කරන්න ඕනෑ.  

ෙගෝලීය තරුණ දුම්වැටි සමීක්ෂණය - 2015 ෙපන්වා ෙදනවා, 
දුම් රහිත දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදනවලින් අවුරුදු 13 සහ 15 අතර 
ශිෂ්යයින් සියයට 2.4කට ෙරෝගී තත්ත්වයන් ඇති වන බව.  ඒ 
අතර පිරිමි ශිෂ්යයින් සියයට 4.2යි. කාන්තා ශිෂ්යයින් දශම පහයි. 
2015 STEPS ගෙව්ෂණය අනුව අෙප් රෙට් පිරිමි සියයට 29ක් දුම් 
ෙබොනවා. කාන්තාවන් දශම එකක් දුම් ෙබොනවා. දුම් රහිත 
දුම්ෙකොළ පිරිමි සියයට 26ක් පාවිච්චි කරනවා. කාන්තාවක් සියයට 
5ක් පාවිච්චි කරනවා. මද්යසාර පිරිමින් සියයට 35ක් පාවිච්චි 
කරනවා. කාන්තාවන් සියයට 1ක් පාවිච්චි කරනවා.  

දුම්ෙකොළ නිසා ඇතිවන පිළිකාවලට පතිකාර කිරීම සඳහා අපි 
රුපියල් බිලියන 5ක් වැය කරනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් කියාමාර්ග 
දිගින් දිගටම ෙගන යන ෙකොට අද දුම්ෙකොළ සමාගම විශාල 

පතිකියාවක් දක්වනවා. අපි එදා දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදනවලට සියයට 
90ක් බදු ගැහුවා. සියලුම සිගරට්වලට සියයට අනූවක බදු ගැහුවා. 
ඒක තමයි දුම්වැටි සඳහා ෙලෝකෙය් පනවා තිෙබන වැඩිම බදු 
පමාණය. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සිගරට් එකක මිල- 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දැන් සිගරට් එකක් රුපියල් 55ක් ෙවනවා.  ඒ කියන්ෙන්, 

සිගරට් පැකට් එකක් රුපියල් 1,100ක් ෙවනවා. බද්ද සියයට 90යි. 
ඒක නිසා  2017 මාර්තු මාසෙය් 31වැනිදා, අපි ගත්ත තීන්දුව 
ඉතාමත්ම පශංසා කරලා FCTC එක අෙප් ජනාධිපතිතුමාට 
ලිපියක් එවා තිෙබනවා. එහි එක පරිච්ෙඡ්දයක ෙමෙහම කියා 
තිෙබනවා: “It is my pleasure to confirm that the Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka has been selected as one of 
the FCTC 2030 parties.”  ඒ කියන්ෙන් 2030 වන විට ශී ලංකාව 
තනිකරම දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන තහනම් කළ රටක්. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 2030 වන විට ලංකාෙව් දුම්ෙකොළ 
වගාවන් සියල්ලම අෙහෝසි කරලා, ඒ ෙවනු වට විකල්ප වගාවන් 
ඇති කරන්න.  

එහි තවදුරටත් ෙමෙසේත් සඳහන් ෙවනවා: “I would like to 
congratulate you on the commitment of your Government to 
the implementation of the Treaty.”   

දකුණු ආසියාෙව් රටවල් අතරින් ඉස්සරෙවලාම FCTC එකට 
අත්සන් කෙළේ අපියි. ඒ හිටපු ජනාධිපතිතුමායි.  

දැන් දුම්ෙකොළ සමාගෙමන්  පුවත් පත්වලට ලියන්න කියලා 
පකාශනයක් එක එක්ෙකනාට එවලා තිෙබනවා. ඒක අෙප් අතට 
ලැබුණා. ෙම් ව්යාපාරවලට සම්බන්ධ එක්තරා ආයතනයක 
සභාපතිවරෙයක් පසුගිය දවස්වල ෙලොකුවට පකාශයක් කර 
තිබුණා. එයා කියලා තිබුණා, "සියයට 90 බදු දැම්මාට පස්ෙසේ 
ලංකාෙව් දුම් පානය කිරීම සියයට 47කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා"ය 
කියලා. ෙම්ක තමයි ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් දුම් බීම අඩු විෙම් වැඩිම 
පතිශතය. නමුත් දුම්ෙකොළ සමාගම කියනවා, ෙම් ෙහේතුව නිසා 
සිගරැට් ෙහොෙරන් ෙගන ඒම වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය, බීඩි 
පාවිච්චිය වැඩිෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ෙලෝක  ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානය කළ හැම ගෙව්ෂණයක් අනුවම, හැම ෙවලාෙව්ම 
දුම්ෙකොළ බදු සියයට 4කින් 5කින් වැඩි කළාම දුම් බීම අඩු 
ෙවනවා. ඒ හැම ගෙව්ෂණයකින්ම ෙපන්වූ ෙදයක් තමයි, සිගරැට් 
බීම අඩු වුණාය කියලා බීඩි බීම වැඩි වන්ෙන් නැහැයි කියන එක. 
ෙමොකද, ඒ ෙදෙක් රසය ෙවනස්. අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මහත්මයා ඒක ෙහොඳට දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒක මම හැමදාම කියපු ෙදයක්. එතුමා ළඟ ඉඳ 
ෙගන මම හැම තිස්ෙසේම කිව්වා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
දැන් නැහැ. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දැන් ෙමොකුත් නැහැයි කියන එක මුහුෙණන් ෙපෙනනවා. දැන් 

සිගරැට් ෙබොන්ෙන් නැහැයි කියන එක මුහුෙණන් ෙපෙනනවා.
[බාධා කිරීමක්] තරුණ ෙවනවා. ෙම් අය ෙග්න්ෙන් ෙබොරු තර්ක.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"බීඩි පාවිච්චිය වැඩි ෙවනවාය, ෙහොෙරන් සිගරැට් ෙගන්වනවාය 
කියනවා. ඒ අනුව "දුම්බීම වැඩි ෙවලා, ආණ්ඩුවට ආදායම රුපියල් 
බිලියන 50කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා"ය කියලා ඒෙගොල්ෙලෝ 
කියනවා. ඒ නිසා ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක හරි. ඒ 
සභාපතිවරයා එයාෙග් ලිපිෙය් ෙම් සියලුම දත්තයන් ඉදිරිපත් කර 
තිබුණා. මම එතුමාට කථා කළා.  මම එතුමාෙගන් ඇහුවා "ඔයාට 
ෙම් දත්තයන් හම්බ වුෙණ් ෙකොෙහන්ද, ෙමච්චර ඉක්මනට ෙම් 
ගෙව්ෂණය කෙළේ ෙකොෙහන්ද? අපි සියයට 90කින් බදු වැඩි කෙළේ 
දැනට මාස ගණනකට ඉස්සරෙවලා. ලංකාෙව් එෙහම 
ගෙව්ෂණයක් කරන්න තවම කල් මදි.  ඒ නිසා ගෙව්ෂණ කෙළේ 
ෙකොෙහන්ද?" කියලා. අපි ගත් සියලු ගෙව්ෂණවල දත්ත WHO 
එක අනුමත කළ ඒවා. එකක්වත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අපි 
කියන ඒවා ෙනොෙවයි. එතෙකොට මට කිව්වා,"ෙර්ගුෙවන්" කියලා. 
මම කිව්වා "මට ඒ සියලු විස්තර එවන්න" කියලා. එතුමා graphs 
ඇඳලා, වැඩි ෙවන හැටි එෙහම දමලා මට ලස්සන ෙපොතක් එව්වා.  
ඕනෑම ෙකනකුට ඕනෑම graph එකක් අඳින්න පුළුවන්. ඒක 
බැලුවාම මට ෙපනුණා, ඒ කරුණු ගත්ත මූලාශ -sources-  
කිසිවක් සඳහන් කර නැහැ කියන එක. විස්තර නිකම් දමලා 
තිබුණා.  

මට දැන ගන්න ලැබුණා, එක එක්ෙකනා ලවා ලිපි ලියලා 
දුම්ෙකොළ සමාගෙමන් පකාශයට පත් කරන්නත් ලැහැස්ති කර 
තිෙබන බව. ෙම් බහුජාතික සමාගම් තමන්ෙග් පචාරක වැඩ 
පිළිෙවළට එක එක්ෙකනා පාවිච්චි කරනවා; ඒවාට සල්ලි 
ෙගවනවා. ඒ වාෙග් එකක් තමයි අතට අහු වුණ ෙම් ලියවිල්ල. 
ෙමහි තිෙබන්ෙන් ඒෙගොල්ෙලෝ සකස් කරලා ඉදිරිපත් කරන 
කරුණු. ඒ කරුණුම තමයි අර සභාපතිවරයාෙග් ලිපිෙය් 
තිෙබන්ෙන්ත්. මම ඇහුවාම කිව්ෙව් ෙර්ගුෙවන් දුන්නාය කියලා.  

එක්තරා සති අන්ත ඉංගීසි පුවත් පතක් තිෙබනවා. ඒ පුවත්පත, 
ඖෂධ මිල අඩු කළ ෙවලාෙව්ත් එක දිගටම අපට ෙදොස් කිව්වා; 
දුම්ෙකොළ බද්ද වැඩි කළ ෙවලාෙව්ත් ෙදොස් කිව්වා. දැන් 
ඒෙගොල්ෙලොත් ෙම්කම කියන්න හදනවා. ඒෙගොල්ෙලෝ ෙම්වා 
කියලා ඉල්ලීම් කරනවා. ඒ ඉල්ලීම් ෙමොනවාද? "Way Forward" 
යනුෙවන් සඳහන් කරලා ඒ යටෙත් කියලා තිෙබනවා,  "Avoid 
Excise & other Tax increases on Cigarettes in 2017" කියා.  
ඒෙගොල්ෙලෝ කියන්ෙන් 2017 වර්ෂයට සුරා බදුයි, සිගරැට් බදුයි 
වැඩි කරන්න එපා කියලා.  

ඊළඟට, “Defer further regulations for Cigarettes (Eg. 
Stick Sale Ban/ 500 Meter Radius Rule/ Retailer Licensing/ 
Plain Packaging)”. ෙම්වා ෙග්න්න එපා. ෙම්, ඒෙගොල්ලන් 
ඉදිරිපත් කරන කරුණු. ඉදිරිෙය්දී "single stick" කියන එකට 
තමයි ෙම් ෙගොල්ලන් භය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද සිගරට් පැකට් 
එක රුපියල් 1,100ක් වුණාට, ඕනෑම ෙකනකුට රුපියල් 55ක් දීලා 
සිගරට් එකක් ෙබොන්න පුළුවන්. නමුත්, loose විකුණන්න බැහැයි 
කියලා කිව්ව හැටිෙය් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ මනුස්සයාට සිගරට් 
එකක් ෙබොන්න එක වර රුපියල් 1,100ක් වියදම් කරලා සිගරට් 
පැකට් එකක්ම ගන්න ෙවනවා. මට ලැබී තිෙබන ආරංචි අනුව ෙම් 
නීතිය ෙග්නවා නම්, සිගරට් 5ක් ඇතුළත් කරලා පැකට් හදන්න 
සිගරට් ෙකොම්පැනිවලින් සූදානම් ෙවනවා ලු. ෙම් ෙගොල්ලන් 
හදන්ෙන් ෙම් ෙද්වල් කරලා අපට බලපෑම් කරන්නයි. රජෙය් 
ෙනොෙයකුත් ෙකොටස් සහ මාධ්ය අල්ලාෙගනයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
ෙගනියන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් තවදුරටත් කියනවා, "Enhanced 
Scanning at all Ports....." කියලා. ඒක ෙහොඳයි.  

ඊළඟ එක, "Increase Beedi Retail Price...." ඒකත් ෙහොඳයි. 
අවසාන වශෙයන් කියනවා, "Stop all Cigarette No-Selling 

campaigns..." අන්න ඒක තමයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. පසුගිය 
කාලෙය් ෙම්ෙකන් ආපු සංස්කෘතිය ෙමොකක්ද? ADIC එකත් 
ඇවිල්ලා මාව හමු වුණා. ඒ ෙගොල්ලන් කිව්වා, හැම තැනකම 
තරුණයන් අතර දැන් විශාල මතවාදයක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා 
කියලා. අෙප් මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරු, ආහාර හා ඖෂධ 
පරීක්ෂකවරු තමයි මම ෙයොදවලා තිෙබන්ෙන් අපි ගන්නා නීති 
කියාත්මක කරන්න. ඒෙක් ෙහොඳ තරුණ පිරිසක් ඉන්නවා. 

දුම්ෙකොළ සමාගම් ඇතුළු සමාගම්වලින් මට complaint එකක් 
තිෙබනවා, මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරු, ආහාර හා ඖෂධ 
පරීක්ෂකවරු කඩවලට ගිහිල්ලා, "සිගරට් විකුණන්න එපා" 
කියලා ඉල්ලා සිටිනවා කියලා. ඒ වන විට සමහර townsවල 
සිගරට් විකිණීම කරන්ෙන් නැහැ. දුම්ෙකොළ සමාගම්වල 
නිෙයෝජිතයින් ඇවිල්ලා මට කියනවා, "යම් පෙද්ශයක එක 
කඩයක ෙහෝ ෙදකක සිගරට් විකුණනවා නම්, මහජන ෙසෞඛ්ය 
පරීක්ෂකවරු ඒ පෙද්ශෙය් ෙපොලිස් ස්ථානෙය් උප ෙපොලිස් 
පරීක්ෂකවරෙයක් එක්ක ඇවිල්ලා ෙවන ෙහේතුවක් දාලා ඒ කෙඩ් 
raid කරනවා; සිගරට් විකිණීම තහනම් කෙළොත් raid එක 
නවතිනවා. එක සැරයක් ෙදසැරයක් raid කරලා කඩ හිමියාට 
ෙදන පණිවුඩය සිගරට් විකිණීම නතර කරන්න කියන එකයි."  
කියලා. ඔවුන් කියනවා, "ෙම්ක තහනම් වැඩක්. ෙම්ක බලය අයුතු 
ෙලස පාවිච්චි කිරීමක්." කියලා. මම කිව්වා, "ඒක ෙවන්න 
පුළුවන්. මට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් තවම එක පියවරක් 
ගන්නයි. මෙග් නිලධාරින් ඒෙකන් උනන්දු ෙවලා පියවර 5ක් 
ඉදිරියට ගන්නවා නම්,  මම යන මාවෙත් මෙග් ඉස්සරහින් යන 
මිනිහාට, ඉස්සරහින් යන්න එපා, මෙග් පිටුපස්ෙසන් එන්න 
කියලා මම ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්" කියලා.  මම කිව්වා, "ඒක මට 
කියන්න බැහැ." කියලා.  

ළඟදී දවසක එක නගරයකදී මාව පිළිගන්න උත්සවයක් 
සූදානම් කර තිෙබන ෙකොට එතැන ෙලොකු බැනර් එකක් ගහලා 
ban කරලා තිබුණා, "මතින් ෙතොර, දුමින් ෙතොර නගරයක්" 
කියලා. මෙග් අමාත්යාංශෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා 
ෙපොරමඬුල්ල ගෙම් පිළිගැනීෙම් උත්සවයකට ගියාම එතුමාට 
දැනගන්න ලැබුණාලු ඒ ගෙම් එක කඩයක විතරයි සිගරට් 
විකුණන්ෙන් කියලා. අෙනක් කඩවල් ඔක්ෙකෝම සිගරට් විකිණීම 
නවත්වලා. දැන් ෙම් ෙගොල්ලන් කියනවා, “Stop all Cigarette No
-Selling campaigns” කියලා. ෙකොෙහේද? "(Currently affecting 
Polonnaruwa, Batticaloa, Trincomalee, Jaffna, Colombo, 
Gampaha, Matara, Galle, Chilaw, Dehiattakandiya and other 
parts of the Country)". ෙමන්න ෙම් නගරවල අද සිගරට් බීම 
තහනම් කරලා, කඩවල සිගරට් විකිණීම තහනම් කරලා සිගරට් 
විකිණීම ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම් තහනම් කිරීම 
නවත්වන්න කියලායි දුම්ෙකොළ සමාගම්වලින් ඉල්ලා සිටින්ෙන්. 
ෙම්ක තමයි ඔවුන් අපට කරන බලපෑම. නමුත් අපි ඒවාට යටත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය එක්ක කථා 
කරලා අෙප් රට දුම් බීෙමන් ෙතොරව, මධ්යසාරවලින් ෙතොරව, 
මත්දව්ය භාවිතය ඉතාමත් අඩු මට්ටමකට ෙග්න්න අපි කටයුතු 
කරෙගන යනවා. ෙමොකද, දුම් බීෙමන් ඇති වන ෙරෝගවලට 
විතරක් ෙසෞඛ්ය වැය ශීර්ෂෙයන් වර්ෂයකට අපි රුපියල් මිලියන 
72ක් වියදම් කරනවා. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සඳහා මිලියන 142ක් 
වියදම් කරනවා. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග කියන්ෙන්, 
සම්පූර්ණෙයන්ම කෑෙමන්, බීෙමන් සහ දුම් පානෙයන් අපිම හදා 
ගන්නා ෙලඩවලටයි. එෙහම නැතිව අපට වැළෙදන ෙරෝග 
ෙනොෙවයි. වැළෙදන ෙරෝගවලින් අපට control  කරන්න 
තිෙබන්ෙන් HIV සහ dengue විතරයි. අෙනක් ඔක්ෙකෝම ෙරෝග 
පාලනය කිරීම අතින් ඉතාමත්ම ෙහොඳ තත්ත්වයක තිෙබනවා.  

තව ටික කාලයක් යනෙකොට ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 
තත්ත්වයන්ෙගන් අපට මිෙදන්න පුළුවන්. අපි මැෙල්රියා 
ෙරෝගෙයන් මිදුණු සහතිකය ගත්තා. අපි බරවා ෙරෝගෙයන් මිදුණු 
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සහතිකය ගත්තා. අපි දැන් ෙපෝලිෙයෝ ෙරෝගෙයන් මිදිලා 
තිෙබනවා. අෙනක් ඔක්ෙකෝම ෙරෝගවලින් මිදීෙම් තත්ත්වයට අද 
අපි ඇවිල්ලා තිෙබනවා. දැන් අපට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග. අපි ඒ ෙවනුෙවන් වර්ෂයකට රුපියල් 
මිලියන 142ක් වියදම් කරනවා. ෙම්ක ෙලෝකෙය් පවතින ෙගෝලීය 
තත්ත්වයක්.  

දුම් බීම නිසා අවුරුද්දකට ෙලෝකෙය් මිලියන හතළිහක්-
පනහක් අතර පමාණයක් මිය යනවා. ෙලෝකෙය් රටවල ආණ්ඩු 
මඟින් දුම් බීම නිසා ඇතිවන ෙරෝග ඇතුළු ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 
සඳහා ෙඩොලර් ටිලියනයක් වියදම් කරනවා. දුම්ෙකොළ 
සමාගම්වලින් ආදායම් ලබනවා, ෙඩොලර් බිලියන 269ක්. 
එත ෙකොට පාඩුවක් තමයි ෙවන්ෙන්; මිනිස්සුත් මැරිලා. WHO 
එෙකන් අහනවා, ෙමෙහම තිබියදීත් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු ෙම්වාට 
විරුද්ධව කියා කරන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොකද කියලා. ඒ සම්බන්ධව 
අපි කියා කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපට විශාල පශංසාවක් 
ලැබී තිෙබන්ෙන්. සියලු බහු ජාතික සමාගම්වලට යට ෙවන්ෙන් 
නැතුව අපි කටයුතු කරනවා. 

ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙද්ශපාලනඥෙයක් වශෙයන් ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මහත්මයාට ෙත්ෙරනවා ඇති, ෙම් යහපාලන 
ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව. බහු ජාතික සමාගම්වලට යට 
ෙවන්ෙන් නැතුව, දුම්ෙකොළ සමාගම්වලට, ඖෂධ සමාගම්වලට 
යට ෙවන්ෙන් නැතුව අපි කටයුතු කරනවා. ෙසේනක බිබිෙල්ෙග් 
ඖෂධ පතිපත්තිය ගැන අවුරුදු 45ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් කථා කළා. 
එක් ෙකෙනකුටවත් ඒක කියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. හැම 
අවුරුද්ෙද්ම ෙසේනක බිබිෙල් අනුස්මරණ රැස්වීමට ගිහිල්ලා 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු කථා පැවැත්වූවා. හැම අවුරුද්ෙද්ම කථා කළා. 
අවුරුදු 45ක් ගත වුණා. 1980 වසර වන විට ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානය පිළිගත්තා, ෙසේනක බිබිෙල්ෙග් ඖෂධ පතිපත්තිය 
තමයි ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම ඖෂධ පතිපත්තිය කියලා. නමුත් 
අෙප් රට ඒක පිළිගත්ෙත් නැහැ. අපි ඒ ඖෂධ පතිපත්තිය 
ෙගනාවා. ෙනොෙයකුත් කැලඹිලි ඇති කළා. නමුත් අද ඒවා සමනය 
ෙවලා, ඖෂධ මිල ඉතා අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊට පසුව අපි අක්ෂි කාචවල මිල අඩු කළා. රුපියල් 30,000ට 
තිබුණු අක්ෂි කාචයක් අද රුපියල් 6,000යි, 7,000යි; 
ඇෙමරිකාෙවන් ෙගෙනන ෙහොඳම අක්ෂි කාච. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ඒවාෙය් quality එක ෙවනස් කරන්න බැහැ. ඒවායින් විශාල 
ලාභයක් ලැබුණා. ඒ ලාභය ෙනොෙයකුත් කට්ටියට දුන්නා. මම ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ කරෙගන යනෙකොට මට ආචාර්ය ෙෂරිෆ්ඩීන් 
මැතිතුමා ලියුමක් එව්වා. එතුමා ශී ලංකා ෛවද්ය සභාවටත් - 
SLMC එකටත්- ඒ ලියමන යවා තිබුණා. එතුමාට එක්තරා 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකින් දුරකථන ඇමතුමක් දීලා කියලා 
තිෙබනවා, "මුදල් වගයක් තැන්පත් ෙවලා තිෙබනවා, ඇවිල්ලා 
ඒක ෙගනයන්න" කියලා. එතුමා කියා තිෙබනවා, "මට එෙහම 
එකක් ලැෙබන්න නැහැ, මම මෙග් channel fees ඔක්ෙකෝම 
අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්" කියලා. එතෙකොට කියා තිෙබනවා, ඒ 
එතුමා ලියපු ෙබෙහත්වල commission එක කියලා.  

අෙප් විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමෙය් නිලධාරින් මා හමු 
ෙවන්න ආපු ෙවලාෙව් මම ෙම් කථාව කිව්වා. එතෙකොට එතැන 
හිටපු විෙශේෂඥ ෛවද්යවරෙයක් මට කිව්වා, "මටත් ෙම් offer එක 
ආවා, මම ඒක පතික්ෙෂේප කළා" කියලා. "මම ෙකොමිස් ගන්ෙන් 
නැහැ, මම ෙරෝගිෙයක් බලලා සල්ලි ගන්නවා කියලා මම කිව්වා" 
කියලා එතුමා කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ එතුමා කිව්වා, එතුමා එතුමාෙග් 
colleaguesලා ෙදන්ෙනකුෙගන්-තුන්ෙදෙනකුෙගන් ඒ ගැන 
ඇහුවා කියලා. ඒ අය සල්ලි ගන්නවා කිව්වා කියා කිව්වා. අද අෙප් 
ෛවද්ය වෘත්තිෙය් සමහර අය ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා ඉවරයි. 

අපි ෙම් සටන ෙගන යනෙකොට සමහර විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු 
ඖෂධ සමාගම් එක්ක එකතු වුණා. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ඒක 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. එදා මහාචාර්ය  ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ 
පතිපත්තිය ෙගෙනනෙකොට රජය ඇතුෙළේම සමහර ෙකොටස් 
එතුමාට විරුද්ධව වැඩ කළා. වෙම් ආරම්භය නිසා, ලංකා 
සමසමාජ පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභිකෙයක් නිසා එතුමාට 
ඒවාට මුහුණ දීමට ආත්ම ශක්තියක් තිබුණා. අපටත් ඒ ආත්ම 
ශක්තිය තිෙබන්ෙන් වෙම් හිටපු නිසායි. නැතුව ෙම් ෙවනත් 
පක්ෂවල හිටපු නිසා ෙනොෙවයි. වෙම් හිටපු නිසා ලැබුණු ආත්ම 
ශක්තිය තමයි අපට තිෙබන්ෙන්. අපට නිවැරදි දැක්මක් තිෙබනවා, 
'වම' අපට කියලා දීපු. ඒ ආත්ම ශක්තිය තමයි අපට තිෙබන්ෙන්. 
එදා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය මහාචාර්ය බිබිෙල් සහ 
ෙදොස්තර විකමසිංහ පත් කෙළේ ෙමොකද? ඒ ෙදෙදනාම 
වාමාංශිකෙයෝ නිසායි. ඒක කරනවා නම් කරන්න පුළුවන් නිසායි. 
ඒ අනුව තමයි රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව ඇති වුෙණ්. ගරු 
චන්දසිරි ගජදීර මහත්මයා එහි ඉතිහාසය ගැන දන්නවා. එදා 
මහාචාර්ය බිබිෙල්ට ඒ ආත්ම ශක්තිය තිබුණත්, බල්ෙග්රියාෙවන් 
ෙගනා ෙබෙහතක පශ්නයක් ඇති වුණු අවස්ථාෙව්දී එතුමාට 
විරුද්ධව මහා විශාල අරගළයක් ෙගන ගියා, එතුමා දූෂණයකට 
සම්බන්ධ වුණාය කියලා. එතුමා කවදාවත් එෙහම කෙළේ නැහැ. 
එතුමා ෙග් පතිපත්තිය ෙවලා තිබුෙණ් සමාජවාදී රටවලින් ඖෂධ 
ෙගනැල්ලා අඩු මිලට ඒ ඖෂධ ලබා දීමයි. ෙම් විධියට අපි ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය දියුණු කිරීම සඳහා කටයුතු 
කරනවා. ඔවුන්ට ලබා ෙදන ඖෂධ ඉතාම අවම මිලකට ලබා දීමට 
අපි කටයුතු කරනවා.  

අපි තව ෙනොෙබෝ දිනකින් හෘදයට දමන ඔක්ෙකෝම stents 
වර්ගවල මිල පාලනය කරනවා. ෙම් වන විට අපි පිළිකා සඳහා 
ලබා ෙදන ඖෂධ සියල්ලම රජෙයන් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ෙමෙතක් කල් එක පිළිකා ෙරෝගිෙයක් ෙවනුෙවන් 
වියදම් කෙළේ රුපියල් මිලියන එකහමාරයි. රුපියල් මිලියන 
එකහමාරක් වියදම් කළාට පස්ෙසේ ඔහුට ලැබුෙණ් මරණ දඬුවම. 
දැන් ඒ මිලියන එකහමාර අෙහෝසි කරලා ජීවිත කාලයටම ඖෂධ 
ලබා ෙදනවා. දැන් ඒ මිලියන එකහමාර ෙවනුවට එක් පිළිකා 
ෙලෙඩක් ෙවනුෙවන් මිලියන ෙදොළහ, දහතුන පාවිච්චි කර 
තිෙබනවා. අපි රුධිර පරීක්ෂණ සියල්ලම රජෙයන් කරනවා. අපි 
අක්ෂි කාච නිකම් ෙදනවා අද. Stents වර්ග සියල්ල නිකම් ෙදනවා. 
ෙම් සියලු ෙද්වල් වාෙග්ම ඉතිරි ඖෂධ වර්ගවල මිලත් අපි 
පාලනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ජනතාව මුදල් දීලා ලබා ගන්නා 
සියලු උපකරණවල මිලත් අපි පාලනය කරනවා.  

මෙග් මිත ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා මට එවපු 
විස්තරයක් ගැනත්  කියලා මෙග් කථාව අවසාන කරනවා. එදා 
එතුමා ෙහෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ පාසලට අදාළව ෙම් වාෙග්ම 
ෙහොඳ වැඩක් ෙගෙනනෙකොට, මම තමයි උදවු කෙළේ. ඒ නිසාම 
තමයි එතුමා මට ෙම්ක ලියා එවා තිෙබන්ෙන්, "එයට සහාය දුන් 
ඔබෙග් සතුට සඳහා දන්වමි" කියලා.  බලන්න, Ordinary Level 
පන්තිෙය් හිටපු සිසුන් 673 ෙදෙනකුෙගන් 668 ෙදෙනකු 
Advanced Level පන්තිවලට සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් සියයට 99.2ක්.  

ඊළඟට, ඉංගීසි මාධ්යෙයන් GCE (O/L) Exam එකට සිසුන් 
152 ෙදෙනකු ෙපනී සිට තිෙබනවා. ඒ සියලුෙදනා  Advanced 
Levelවලට ෙත්රී පත් ෙවලා. ඒ කියන්ෙන් සියයට සියයයි. 
විෂයයන් නවයටම "A" සාමාර්ථය ලබා තිෙබනවා, සිසුන් 63 
ෙදෙනක්. විෂයයන් අටකට "A"  සාමාර්ථය ලබා තිෙබනවා, 
සිසුන් 87 ෙදෙනක්. විෂයයන් හතකට "A" සාමාර්ථය ලබා 
තිෙබනවා, 88 ෙදෙනක්. විෂයයන් හයකට "A" සාමාර්ථය ලබා 
තිෙබනවා, 100 ෙදෙනක්. ඒ වාෙග්ම විෂයයන් පහකට "A" 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාමාර්ථය ලබා තිෙබනවා, 98 ෙදෙනක්. මුළු සංඛ්යාව 436යි. 
ෙම්ක ෙලෝක වාර්තාවක් කියලා එතුමා සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 
ඒක ඇත්ත. මට මතකයි, එදා ෙම්වා ආරම්භ කරනෙකොට එතුමාට 
තිබුණු බාධක. නමුත් අවශ්ය   නම  දැම්මාට පස්ෙසේ  ඒ පශ්න නැති 
වුණා. "රාජපක්ෂ" නම දැම්මාට පස්ෙසේ.  එතුමා විද්යාගාර 
හදනෙකොට, "ෙමය තමයි අධ්යාපන ඇමතිවරෙයකු කළ යුතු 
ඉතාම ෙහොඳ කාර්යය" කියලා මම කිව්වා. ඉතාම ෙහොඳයි. අද 
දරුවන් රක්ෂා නැතුව දඟලන්ෙන් ෙමොකද? රක්ෂා තිෙබන 
ක්ෙෂේතවලින් ෙනොෙවයි ඒ අය ඉෙගන ගන්ෙන්. රක්ෂා නැති 
ෙකෙහල්මල් තමයි ඉෙගන ගන්ෙන්.    

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙහොඳ ශූර පුද්ගලෙයක්. 
එතුමාට ෙහොඳ බුද්ධියක් තිෙබනවා. ඒ විද්යාගාරවලට "රාජපක්ෂ" 
කියන නම දැම්මා විතරයි, ඊට පස්ෙසේ  ඒවාට බිලියන දහස් 
ගණනක් හම්බ වුණා. ෙකොෙහොම හරි වැෙඩ් ෙකරුණා. එය ෙම් 
රෙට් දුප්පත් ශිෂ්යයන් ෙවනුෙවන් කළ ඉතාම වටිනා වැඩක්. මම 
ඒක එදත් කිව්වා; අදත් කියනවා. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලිකව ආරම්භ කළ හැම විද්යාගාරයක්ම 
විවෘත කරනෙකොට, මම ඔබතුමාෙග් නම මතක් කරනවා. අපට 
පක්ෂ වැඩක් නැහැ. මනුස්සෙයක් කළ වැඩ ඉතාම වැදගත්. ඒ 
නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා, ඔතැන ඉඳෙගන ෙම් ගමන 
ඉස්සරහට යන්න  බැහැ කියලා.  [බාධා කිරීමක්] හරිද? ෙම් ගමන 
ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ.  ඉස්සරහට යන්න නම් යහ පාලනයත් 
එක්ක යන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා, ගජදීරලා හරියට ඉන්න ඕනෑ. 
ඩිව් ගුණෙසේකර මහත්මයලා වාෙග් කට්ටිය ෙම්වාෙය් ඉන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමන්ලා සිටිය යුත්ෙත් ඔතැන ෙනොෙවයි. යහ පාලන 

ගමන ආරම්භ කරලා, තිෙබන වැරදි, අඩු පාඩු හදා ෙගන ඉදිරිෙය්දී 
ෙම් රෙට් යහ පාලන රාජ්යයක්, නියම යහ පාලනයක් ඇති කිරීමට 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එකතු ෙවන්නය කියා සඳහන් කරමින්, මට 
ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. The next speaker is Hon. 

Mahindananda Aluthgamage. Before he starts, will an 
Hon. Member propose the Hon. Lucky Jayawardana to 
the Chair?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

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

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.  

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON.  LUCKY 
JAYAWARDANA took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 2.55] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් 

කථාෙවන් පසුව මෙග් අදහස් පකාශ කිරීමට ෙම් අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එතුමා ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාටත්, ගරු ගජදීර මන්තීතුමාටත් ආරාධනා කළා, අඩු 
පාඩුකම් හදා ෙගන යහ පාලන රජය  ඇතුළට එන්න  කියලා. ගරු 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම යහ පාලනයක් 
ෙවනවා නම් අපිත් කැමැතියි ඔබතුමන්ලා එක්ක සම්බන්ධ 
ෙවන්න. නමුත් තිෙබන්ෙන් "ගව පාලනයක්". ඒකයි අපට තිෙබන 
පශ්නය. ඒ නිසා ඔබතුමා එන්න අපිත් එක්ක. යහ පාලන රජයක් 
හදන්න අපිත් එක්ක එන්න  කියලා ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ෙවනුෙවන් මා ඔබතුමාට කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින න්යාය පතෙය් විෂය 
අංක 155 යටෙත්, කීඩාවල ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව්ය ගැනීමට 
එෙරහි සම්මුති පනත යටෙත් නිෙයෝග ගරු කීඩා ඇමතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තිෙබනවා. ගරු කීඩා 
ඇමතිතුමාත් සභා ගර්භෙය්  සිටින ෙම් ෙමොෙහොෙත් මෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් ඒ සම්බන්ධවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
උත්ෙත්ජක මර්දන නිෙයෝජ්යායතනෙයන් කවුරුවත් ඇවිත් 
ඉන්නවාද කියලා මම බැලුවා. ඔබතුමා ෙවනුෙවන් කවුරුවත් 
ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමය ඉතාම ෙහොඳ 
ෙදයක්. ඔබතුමා ෙලොකු උත්සාහයක් දරනවා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
සාර්ථක කර ගන්න.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
උත්ෙත්ජක මර්දන නිෙයෝජ්යායතනෙයන් ඇවිත් සිටිනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ ආයතනෙයන් කවුරුවත්ම ඇවිල්ලා නැහැ. මම දැන් 

බැලුවා. කවුද ඉන්ෙන්? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Dr. Seevali. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Dr. Seevali. ආ! එතුමා ඉන්නවා. එතුමා ෙපෙනනවා ෙකොෙහේ 

හිටියත්. මීට කලින් මම අහනෙකොට එෙහන් කවුරුවත් ඇවිල්ලා 
නැහැ කිව්වා. සමාෙවන්න, ගරු ඇමතිතුමනි.  

1511 1512 

[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 
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ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කටයුතු ආරම්භ කෙළේ මම කීඩා 
ඇමතිවරයා විධියට හිටපු කාලෙය්. එය ඔබතුමාට මතක ඇති. 
අපට කීඩාව සම්බන්ධෙයන් තිබුණු බරපතළම පශ්නය තමයි දිගින්
-දිගටම කීඩක-කීඩිකාවන් ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිත කිරීම. 
ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව දිගින්-දිගටම සාකච්ඡා කරලා තමයි කීඩාවල 
ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව්ය ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න අපි කටයුතු කෙළේ. අද එම පනත 
යටෙත් නිෙයෝග ෙගනැවිත් එම කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීම 
සඳහා ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දරන උත්සාහය අපි ඉතාම අගය 
කරනවා. ෙමහි සාර්ථකත්වයට බලපාන අඩු පාඩු කීපයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, අවශ්ය පතිපාදන සහ කාර්ය මණ්ඩලය 
පමාණවත් ෙනොවීම.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධව මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. මහාචාර්ය අර්ජුන ද 
සිල්වා මහතා, ෛවද්ය සීවලි ජයවිකම මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් 
ෙම් කටයුත්ත ඉදිරියට ෙගනයන්න ෙලොකු කැප කිරීමක් කරනවා. 
හැබැයි, සමහර කීඩා සංගම් විසින් ඒකාධිකාරියක් පවත්වාෙගන 
යන නිසා ෙම් කටයුත්ත කරන්න ෙබොෙහොම අමාරුයි. එම නිසා 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ නිලධාරින්ට අවශ්ය ශක්තිය ලබා 
දීලා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගන්න  සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්නය කියන ඉල්ලීම මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඊළඟට ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න කැමැතියි කීඩා ෙරගුලාසි පිළිබඳව. මීට අවුරුදු ෙදකකට 
කලින් විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු මම අමාත්යාංශය භාර 
දීලා එන ෙකොට එම ෙරගුලාසි සෑදීෙම් කටයුතු තිබුෙණ් අවසාන 
මට්ටෙම්. මම දන්නවා, ඒ කටයුත්ත අවසන් කිරීම සඳහා ඔබතුමා 
ෙම් වන විටත් ෙලොකු උත්සාහයක් දරන බව. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා දන්නවා කීඩාව සම්බන්ධව ඒකාධිකාරියක්, මාෆියාවක් 
තිෙබන බව. එම නිසා ඒ ෙරගුලාසි සකස් කිරීම ඉතා අමාරු 
කාර්යභාරයක්. කීඩා මාෆියාව, කීඩා මුදලාලිලා ඒ ෙරගුලාසි 
හදන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අපි කීඩා ෙරගුලාසි හදලා, ඇතැම් 
නීති - රීති පනවලා අවශ්ය වැට කඩුලු හදලා තිබුණා. ඒවාෙයන් 
මි ෙදන්න, ගැලෙවන්න විවිධ පුද්ගලයන් උත්සාහ කරනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි.  

ඒ වාෙග්ම පසුගිය කාලෙය් කීඩාව විනාශ කරපු පුද්ගලයන් 
දැන් නැවතත් කීඩා සංගම්වලට එන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි, 
කීඩාෙව් යහපත ෙවනුෙවන්, උන්නතිය ෙවනුෙවන් අවශ්ය කටයුතු 
ඒ ආකාරෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරයි කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරන්න ෙනොෙවයි සිටිෙය්. මම අසනීපෙයන් ෙරෝහල් ගත ෙවලායි 
සිටිෙය්. නමුත් මම ෙවලාව ඉල්ලාෙගන කථා කරන්න ආෙව්, මා 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කළ පකාශයක් නිසායි. මම 
ඊෙය්ත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා කථා කරන්න. නමුත් මම ඊෙය් එන 
ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු අවසන් ෙවලා තිබුණා. එම නිසා 
මට කථා කරන්න බැරි වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය 
රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා විසින් ෙපෙර්දා  ඔප්පුවක් 
ෙගනැල්ලා මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ෙග් ෙද්පළක් පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශ කර තිබුණා. මම එදා ෙරෝහල්ගත ෙවලා 
සිටිය නිසා  ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න බැරි වුණා. මම රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්, විෙශේෂෙයන් CID,  FCID, 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
පරීක්ෂණ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන අගමැතිතුමාටත් 
කියන්න කැමැතියි, මෙග් වත්කම් බැරකම් පකාශය බලන්න 
කියලා. මෙග් 2009 වසෙර් වත්කම් බැරකම් පකාශය බලන්න. 
මෙග් වත්කම් බැරකම් පකාශෙය් ඒ සියල්ලම සඳහන් කර 
තිෙබනවා.  

මෙග් සෙහෝදරයා වන විජයානන්ද අලුත්ගමෙග් ජපානෙය් 
ඉන්ෙන්. ඔහුෙග් දරුෙවෝ ෙදෙදනාම ෛවද්ය වෘත්තිය හදාරන්ෙන් 
එංගලන්තෙය්. ඔවුන් ෙදෙදනාෙග් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් 
ආෙයෝජනය කරලා එංගලන්තෙයන් නිවසක් අරෙගන තිෙබනවා. 
ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ එංගලන්තෙය් පිහිටි එම 
නිවස මෙග්ය කියලා, මෙග් සෙහෝදරයා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට  කැ ෙඳව්වා; මෙග් 
සෙහෝදරයා  CID එකට කැ ෙඳව්වා. 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි, දවසක් ඔබතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා මෙග් ගිණුමක් සම්බන්ධෙයන් කිව්වා. 
එෙහම ගිණුමක් තිබුණාද, නැද්ද කියන එක මම ඔබතුමාට 
පැහැදිලි කළා. ඔබතුමා ඒක පිළිගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ෙද්පළ පිළිබඳව CID එෙකන් පරීක්ෂණයක් 
පවත්වලා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන් පරීක්ෂණයක් පවත්වලා, අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් ෙචෝදනාෙවන් මා නිදහස් කර 
තිෙබනවා. ඔය කියන ෙද්පළ පිළිබඳව විභාග කරන්න CID 
එෙකන් මෙග් සෙහෝදරයා ෙගන්වූවා. මෙග් ස ෙහෝදරයා ජපානෙය් 
සිට එම ෙද්පළ මිලදී ගත් ආකාරය, මුදල් ෙගවපු ආකාරය CID 
එකට ෙපන්නුවාම, එම ෙතොරතුරු නීතිපතිවරයාට යවලා මට නඩු 
දාන්න කිව්වා. මීට සුමාන ෙදකකට කලින්  නීතිපතිතුමා මට 
විරුද්ධව නඩු දාලා තිෙබනවා.  මම වෘත්තීය සමිතියකින් ලක්ෂ 
39ක මුදලක් ගත්තාය කියන එක තමයි ඒ ෙචෝදනාව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ "ෙහොරු, 
ෙහොරු" කියලා අපට මඩ ගැහුවා. ෙහොරු කියලා මඩ ගහලා, 
අවසානෙය් නඩු දාන්ෙන්, අධිෙචෝදනා භාර ෙදන්ෙන් "වෘත්තීය 
සමිතියකින් ලක්ෂ 39ක් ගත්තා" කියලායි. ෙජෝන් අමරතුංග ගරු 
ඇමතිතුමනි, අවසානෙය් අපට තිෙබන ෙචෝදනාව ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා 
කෙළොත්, ඒ අය ෙහොරු. අපි ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු 
10ෙදෙනකුට විරුද්ධව මිලියන 130,000ක ෙහොරකම් ගැන කථා 
කළා. දැන් රන්ජන් රාමනායක මහත්තයාට ෙකොන්දක් තිෙබන්න 
ඕනෑ, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම 
ඇතුෙළේත් තමන්ෙග් අගමැතිවරයාට විරුද්ධව තිෙබන ෙචෝදනා 
ගැන කථා කරන්න; තමන්ෙග් ඇමතිවරුන්ට විරුද්ධව තිෙබන 
ෙචෝදනා ගැන කථා කරන්න. හැබැයි, ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒවා ගැන ෙමොකුත් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
මහනුවර පෙද්ශෙය් මිනිසුන්ෙගන් සල්ලි අරෙගන ෙලොකු 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.  මම 
කියන්ෙන් වැරදි කෙළොත් කාටත් දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ කියලායි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමනි, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් ෙමෙහම පළි ගන්න ආණ්ඩුවක් අපි දැකලා නැහැ. කීඩා 
ඇමතිතුමා පිටුපස ෙප්ළිෙය් ඉන්නවා. එතුමාෙගන් අහන්න. ෙම් 
දවස්වල FCID එක යනවා මහනුවර දිස්තික්කයට. ඒ ඇයි? කීඩා 
ඇමති කාලෙය් මහින්දානන්ද හදපු පිට්ටනි මනින්න. දැන් FCID 
එකට ෙවන වැඩක් නැහැ. ෙම් දවස් ටිෙක් මහින්දානන්ද හදපු 
පිට්ටනි මනිනවා. දැන් FCID එක ගිහිල්ලා නුවර තිෙබන පිට්ටනි 
ඔක්ෙකෝම මනිනවා; කානු මනිනවා. තණ ෙකොළ ගස් ටික 
මනිනවා. ෙසොයන්න ෙදයක් නැහැ. කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න 
ෙකෝ. ඊෙය් ෙනට්ෙබෝල් සංගමය කැ ෙඳව්වා, ෆුට් ෙබෝල් සංගමය 
කැ ෙඳව්වා, රගර් සංගමය කැ ෙඳව්වා, කිකට්  සංගමය කැ ෙඳව්වා. 
ෆුට් ෙබෝල්  සංගමෙයන් ඇහුවා, "මහින්දානන්ද ඇමතිතුමා ෙබෝල 
කීයක් දුන්නාද?" කියලා. "මහින්දානන්ද ඇමතිතුමා ෙම් 
ඉස්ෙකෝෙලට ෙබෝල 50ක් දුන්නා"යි කියනවා. පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්ෙගන් අහනවා, "ෙබෝල කීය කීය දුන්නාද?" කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ෙබෝල ෙදක-ෙදක දුන්නා. එච්චරයි ෙදන්න පුළුවන්" කියලා 
කියනවා. එතැනට ගිහින් අහනවා, "ෙබෝල ෙදක තිෙබනවාද?" 
කියලා.  

කීඩා සමාජෙයන් අහනවා, "මහින්දානන්ද මහත්මයා ෙබෝල 
ෙදකක් භාර දුන්නා. ඔබතුමන්ලාට ඒ කීඩා භාණ්ඩවලට හම්බ වුණු 
footballs ෙදක හම්බ වුණාද?" කියලා. ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමා කියපු ෙබෝල ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මා කියන්ෙන්, මා කීඩා ඇමතිවරයා හැටියට සිටියදී 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට පා පන්දු භාර දුන්නාය කියන 
එකයි. මා පා පන්දු 25ක් දුන්නා. කීඩා සමාජවලට  ෙබෝල ෙදක, 
ෙදක ෙබදුවා. දැන් කීඩා සමාජය FCID  එකට ෙගන්වා අහනවා, 
"මහින්දානන්ද ඇමතිතුමා දීපු ෙබෝල ෙදක ෙකෝ?" කියලා. අවුරුදු 
2ක් පාවිච්චි කළාට පස්ෙසේ ඒ ෙබෝල ෙදක කැෙඩනවා. දැන් ඒ 
ෙබෝල ෙදක නැහැ. දැන් ෙනට්ෙබෝල්  සංගමය කැඳවා මා දීපු 
ෙනට් ෙබෝල් ගැන අහනවා. ළමයින්ට දීපු නිල ඇඳුම් ටික ගැන 
අහනවා.  

ෙමොකක්ද ෙම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව? ඒ ගැන දයාසිරි 
ජයෙසේකර ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න. ඒ ගැන මෙගන් අහන්න 
ඕනෑ නැහැ. කීඩා අමාත්යාංශය උඩු යටිකුරු කරලා ෙසොයනවා. 
අවුරුදු 2ක් ෙහොරු ෙහොරු කියලා, දවස් 14ක් හිෙර් දැම්මා. අපි 
හිතුවා, නින්ද ගියාය කියලා. හිෙර් දැම්මාට පස්ෙසේ ඊළඟට 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අධිෙචෝදනා භාර දුන්නා. ෙමොකක්ද, 
අධිෙචෝදනාෙව් තිෙබන්ෙන්? වෘත්තීය සමිතියකින් රුපියල් ලක්ෂ 
39ක් ඡන්දයට ගත්තාය කියලායි. අවුරුදු 2ක් තිස්ෙසේ 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙමොනවාද කිව්ෙව්? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කියපු ෙද්වල්  පිටු ගණන් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා ෙන්, අපි ෙහොරකම් කළාය කියලා. හැබැයි ආණ්ඩුවක 
ෙද්ෙපොළක් ෙහොරකම් කළාය කියලා, ෙකොමිෂන් ගත්තාය කියලා, 
රජෙය් මුදල් අවභාවිත කළාය කියලා අපට ෙචෝදනා කරන්න 
බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ව්යාපාරිකෙයක්. ව්යාපාර 
තුළින් හම්බ කළ ෙද්වල් මට තිෙබනවා. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා කිව්වා, එතුමාෙග් පවුෙල් අයට පරම්පරාෙවන් ලැබුණු 
ෙද්ෙපොළ පිළිබඳව. ඒවා එතුමාෙග් පරම්පරාෙවන් ලැබුණු 
ෙද්ෙපොළ. ඒ පිළිබඳව challenge කරන්න බැහැ. ව්යාපාරිකෙයක් 
හැටියට මට සමාගම් තිෙබනවා. මා ව්යාපාරිකෙයක්. 
ව්යාපාරවලින් හම්බ කළ ෙද්වල් පිළිබඳව ෙසොයන්න බැහැ. 
ඔප්පුවක් ගන්නවා, ෙම්ක ෙපන්වනවා, අරක ෙපන්වනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම්? හැබැයි  අමු දවල් 
රුපියල් බිලියන ගණන් ෙහොරකම් කරනවා. ඒවා ගැන කවුරුවත් 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳ ලිපිෙල්ඛන ෙගනැවිත් ෙදනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මා ඔබතුමාට කියන්න ගිෙය් ෙපන්වන්න ෙදයක් නැහැ 

කියලායි. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ෙග් වත්කම් බැරකම් 
පකාශය පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ගන්න. ඒ වත්කම් බැරකම් පකාශෙය් 
නැති ෙද්වල් තිෙබනවා නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොෙවයි, 
ඕනෑම තැනකට ෙගන ගිහින් අපට දඬුවම් ෙදන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා ෙම් කාරණය ගැන දයාසිරි ජයෙසේකර 
ඇමතිතුමාටත් කිව්වා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් නිලධාරින් 
හැම දාම FCID එකට ෙගන යනවා. හැම සංගමයක්ම FCID 
එකට ෙගන යනවා. ෙනට්ෙබෝල් සංගමය FCID එකට ෙගන ගියා. 
දැන් හැම සංගමයක්ම FCID එකට ෙගන යනවා. ඔෙහොම 
කරන්න ගියාම ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මහනුවර පාරවල් ඔක්ෙකොම හදනවා. 
සමහර අය වාෙග් ෙකොන්තාත් කරනවා. තව ටික කාලයක් 
යනෙකොට අෙප් ආණ්ඩුවක් ආවාට පස්ෙසේ ඒ පාරවල් හදපු 
ෙකොන්තාත්කරුවන් CID එකට ෙගනාවාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් 
ඇමතිතුමනි? දැන් ඔබතුමා සමහර අයට වාහන දීලා තිෙබනවා. 
ඒක ෙදන්න ඕනෑ. මා එය වැරැදියි කියා කියන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාහන ෙගන්වපු අය FCID එකට ෙගන යනවා. ෙමොකක්ද, 
ඇමතිතුමනි, ෙම් කරන ෙද්? ෙමොකක්ද, තමුන්නාන්ෙසේලා කරන 
ෙද්? තමුන්නාන්ෙසේ mega deal කිව්වා, highway robbery කිව්වා, 
රතන් අශ්වයන් කිව්වා. ඒ කිසි ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා ෙම් වාෙග් තුට්ටු ෙදෙක්, ෙදෙක් පන්තිෙය් 
ෙද්ශපාලනය කරන්න එපාය කියලා අපි කියනවා. එෙහම 
කරන්න එපා. ඔය කියපු මහා පරිමාණ විෙද්ශ ගිණුම්, මහා 
පරිමාණ deal ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්න. නිකම් 
ෙබොරුවට මඩ ගහන්න එපා. ෙම් වාෙග් පහත් ෙපෙළේ 
ෙද්ශපාලනය කරන්න එපා.  

රන්ජන් රාමනායක නි ෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට එක කාරණයක් 
කියන්න තිෙබනවා. එතුමා කියනවා, "ෙහොරකම්වලට මා 
විරුද්ධයි" කියලා. එතුමා විරුද්ධ නම්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
රැස්වීම ඇතුෙළේ "top ten" එක ගැන කථා කරන්න. ඒ ෙහොරකම් 
ගැන කථා කරන්න. ඒවාට විරුද්ධව එතුමාට ෙපනී සිටින්න 
කියන්න. එතෙකොට එතුමාත් එක්ක අපිත් හිටගන්නවා. මා මීට 
වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙබො ෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා. 
 

[අ.භා. 3.05] 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින න්යාය පතෙය් විෂය 

අංක 155 දරන ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා.  පළමුෙවන්ම ශී 
ලංකා උත්ෙත්ජක මර්දන නි ෙයෝජිතායතනෙය් කාර්ය භාරය 
පිළිබඳව කාරණා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කෙළ◌ාත් ෙහොඳයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. මට ෙපර කථා කරපු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මැතිතුමාත් ෙම් කියාදාමය සම්බන්ධව කථා කළා. එතුමාෙග් කාල 
වකවානුව තුළ තමයි ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය අරම්භ කෙළේ. ඊට 
පස්ෙසේ අපට කියාත්මක කරන්න අවශ්ය කරන නීතිමය පතිපාදන 
යම් යම් පමාණයක් තිබුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම 2017 වර්ෂෙය් වාඩා ආයතනය මඟින් පසිද්ධ 
කළ යුතු තහනම් දව්ය ලැයිස්තුවක් ශී ලංකාෙව් අනුමත කරගන්න 
අවශ්යයි. ඒ අනුව, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාව 2013 අංක 33 
දරන කීඩාවල ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව්ය ගැනීමට එෙරහි සම්මුති 
පනෙත් 34(2) වගන්තිය පකාරව විෂය භාර අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලද සෑම නිෙයෝගයක්ම ගැසට් කළ යුතු ෙවනවා. ඒ අනුව, 
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එම පනෙත් 34(3) වගන්තිය මඟින් සෑම නිෙයෝගයක්ම දින 60ක 
කාලසීමාවක් ඉක්මවීමට කලින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තහනම් දව්ය ලැයිස්තුව 2017.02.14 
වන දින අපි 2006/15 දරන ගැසට් පතෙය් පළකර තිෙබනවා. එය 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය සඳහා අපි 2017.02.17 ඉදිරිපත් 
කළා. 2017.02.28 වන දින ඒ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලැබුණා. ඒ අනුව තමයි අපි 2017.04.07 දින, එනම් අද 
දින ෙමම විවාදය සඳහා අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 

ශී ලංකා උත්ෙත්ජක මර්දන නිෙයෝජ්ය ආයතනය හදන්න 
විශාලම අවශ්යතාව බවට පත්ෙවලා තිබුෙණ්, පසුගිය කාලෙය් 
ලංකාෙව් පමණක් ෙනොව, ෙලෝකෙය්ම තහනම්  උත්ෙත්ජක 
පිළිබඳව විශාල පශ්න ගණනාවක් මතු වුණු නිසා බව මම කියන්න 
කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම 1988 ෙසෝල් ඔලිම්පික් තරගාවලිෙය්දී 
මීටර් 100 ඉසව්ව නිම කරපු කැෙන්ඩියානු ජාතික ෙබන් 
ෙජොන්සන් කීඩකයා තහනම් උත්ෙත්ජක ලබාගත් බව ඔප්පුවීම 
නිසා ඔහුෙග් රන් පදක්කම අහිමි වුණා. 2000 සිඩ්නි ඔලිම්පික් 
කීඩා උෙළෙල්දී ඇෙමරිකානු කීඩිකා ෙම්රියන් ෙජෝන්ස් කීඩා කර 
ලබාගත් සියලුම පදක්කම් තහනම් උත්ෙත්ජක ලබාගත් බව 
ඔප්පුවීම නිසා අෙහෝසි කළා. පාපැදි ශූර ලාන්ස් ආම්ස්ෙටෝන්ග්ට 
තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය නිසා කීඩාෙවන් සම්පූර්ණෙයන් 
සමුගන්න සිද්ධ වුණා. රුසියානු කීඩකයන් තහනම් උත්ෙත්ජක 
ගැනීම නිසා රුසියානු කීඩා ක්ෙෂේතයට විශාල කළු පැල්ලමක් 
එකතු වුණා. ඒ වාෙග්ම රුසියාව විසින් එම තහනම් උත්ෙත්ජක 
ගැනීම අනාවරණය ෙනොකිරීම තුළ ෙමවැනි තත්ත්වයක් 
ඇතිෙවලා තිබුණා.   

අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්තාම, ලංකාෙව් කීඩකයන් 
කිහිපෙදෙනකුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා ලැබ සිටින බව 
අපට දැකගන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම ජානි චතුරංගනී, මංජු 
වන්නිආරච්චි යන ෙදෙදනා සම්බන්ධවත් ෙමවැනිම ෙචෝදනා 
එල්ල වී තිබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කරෙගන යනෙකොට 
ඔවුන් තහනම් උත්ෙත්ජක ගැනීම ඔප්පු වීම නිසා ඔවුන් ලබාගත් 
සියලු පදක්කම් අෙහෝසි කරනු ලැබුවා. ෙම් විධියට ගත්තාම එය 
තමයි මූලිකම කාර්ය භාරය බවට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, 
ෙලෝකෙය් රටවල් විශාල සංඛ්යාවකට අද ඔලිම්පික් තරගවලදී, ඒ 
වාෙග්ම අෙනකුත් තරගාවලිවලදී ෙම් වෙග් පශ්න ගණනාවකට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. එම කියාදාමය මත තමයි 
2013 දී ශී ලංකා උත්ෙත්ජක මර්දන නිෙයෝජ්ය ආයතනය 
ලංකාෙව් ස්ථාපිත කරලා ෙම් කියාදාමය ආරම්භ කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම පසු ගිය අවුරුදු 4ක පමණ කාලය ඇතුළත 
ෙමහි සභාපතිත්වය දරන මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මැතිතුමාත්, 
ඒ වාෙග්ම ෛවද්ය සීවලී විකමාරච්චි මැතිතුමා ඇතුළු කාර්ය 
මණ්ඩලයත්  විශාල වැඩ ෙකොටසකට  දායක ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔවුන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. 

ඇත්තටම අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, තහනම් උත්ෙත්ජක 
භාවිතෙයන් ෙතොර පිරිසිදු කීඩාවක් රට තුළ ඇති කරන්නයි. එය 
තමයි ශී ලංකා උත්ෙත්ජක මර්දන නිෙයෝජ්ය ආයතනෙය් මූලික 
කාර්ය භාරය බවට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම කීඩාව 
වාණිජකරණයට අහුෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. එම නිසා 
ෙකටිකාලීන කම මඟින් ජයගහණ ලබාගැනීම සඳහා වන 
කියාදාමයන්ට යන්න විවිධ කීඩකයන් ෙපළඹිලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙනකුත් රටවල විවිධ කීඩක කීඩිකාවන් තහනම් 
උත්ෙත්ජකවලට ෙයොමුෙවලා තිෙබනවා අපි දකිනවා. ෙමොකද, යම් 
කියාදාමයක් තුළ ඒවායින් ලැෙබන පතිඵල සම්බන්ධව ඔවුන්ට 
යම් විශ්වාසයක් ඇතිෙවලා තිෙබන නිසා. ඇත්තටම තහනම් 
උත්ෙත්ජක ගැනීම සම්බන්ධව ශී ලංකා උත්ෙත්ජක මර්දන 
නිෙයෝජ්ය ආයතනය ෙම් වන විට විශාල දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ 

පිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කීඩකයන්, 
පුහුණුකරුවන්, මහ ජනතාව, ඒ සියලුෙදනා දැනුවත් කිරීම තුළ 
තහනම් උත්ෙත්ජක ගැනීෙමන්  ගැලෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා, එෙහම නැත්නම් එයින් එළියට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි සකස් කරලා, පාසල් 
දරුවන් ඇතුළු  සියලු ෙදනාටම ඒ ගැන කියලා ෙදනවා. 

සමහර අය හිතාෙගන ඉන්නවා, ශරීරයට තහනම් උත්ෙත්ජක 
ලබා ගැනීම තුළ යම් වාසියක් සිද්ධ ෙවනවා කියලා. සමහරු 
එෙහම කල්පනා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපට තිෙබන 
විද්යාත්මක සාධකය තමයි, ශරීරෙය් ස්වභාවිකව සිදුවන සංඝටක 
නිෂ්පාදනය කමවත්ව සිදු ෙනොවීම ෙම් තුළින් ඇතිවිය හැකි විශාල 
අහිතකර පතිඵලයක් බව. ඒ නිසා ශී ලාංකික කීඩකයින්ෙග් 
තහනම් උත්ෙත්ජක භාවිතය අවම කිරීම සඳහා අපි විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් ෙම් කියාදාමය තුළින් කියාත්මක කරෙගන යනවා. 
තහනම් උත්ෙත්ජක දව්ය ලැයිස්තුවක් අපි ෙම් ගැසට් පතෙයන් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙමම කියාදාමය තුළ ෙමන්න ෙම් 
තහනම් උත්ෙත්ජක දව්ය අඩංගු කිසිම ෙදයක් භාවිත කරන්න 
එපාය කියලා ජනතාව දැනුවත් කිරීම තමයි අපට කියාත්මක 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, මම හිතන්ෙන් අෙප් රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා දැන් ඉතා ෙහොඳ ෙදයක් කරලා තිෙබනවා.  
''බාබුල්'' වැනි ඒවා ලංකාෙවන් සම්පූර්ණෙයන් තහනම් කරන්න 
අවශ්ය කරන කටයුතු ටික එතුමා විසින් කර තිෙබනවා. ෙමච්චර 
කාලයක් බාබුල් සම්බන්ධව එෙහම තත්ත්වයක්  තිබුෙණ් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට්  දරුවන් විශාල පමාණයක් ෙම්වාට 
ඇබ්බැහිෙවලා ඉන්න බව අපි දන්නවා. බාබුල්, විවිධ බුලත් විට, 
විවිධ පැණි බීම වාෙග්ම සමහර ෙවලාවට කැස්සට ෙබොන 
ෙබෙහත් වර්ග පවා අරෙගන ගිහිල්ලා, බීලා ෙවරි වන තැනකට 
දරුවන් පත් ෙවලා සිටින බව අපි දන්නවා. ෙම්වා ඇත්තටම 
තහනම් කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි අෙප් පැත්ෙතන් කරන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. යම්කිසි ෙකෙනකු තහනම් උත්ෙත්ජක ලබා ගත්ෙතොත් 
ඔවුන්ව පරීක්ෂණවලට භාජනය කරලා අපට කියන්න පුළුවන්, 
ඔවුන් තහනම් උත්ෙත්ජක දව්ය ලබාෙගන තිෙබනවාය කියලා. 
රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වන්ෙන් එතුමා 
ඒකට අවශ්ය කරන කියාමාර්ගත් ෙගන තිෙබන නිසයි. ඒ අනුව 
පැහැදිලිවම බාබුල් තහනම් කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි අපි කළ 
යුත්ෙත්. බාබුල් විකුණුෙවොත්, පානය කෙළොත්, ආහාරයට 
ගත්ෙතොත් ඔවුන්ට විරුද්ධව දැඩි ෙලස දඬුවම් පමුණුවන්න 
පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළකුත් අද රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මා එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ශී ලංකාව විධියට තහනම් උත්ෙත්ජක දව්ය 
ෙයොදා ෙගන කරන කියාදාමයන් සම්පූර්ණෙයන්ම මුලිනුපුටා 
දාන්න තමයි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන්. ඒ අනුව තහනම් 
උත්ෙත්ජක දව්ය පිළිබඳව, තහනම් උත්ෙත්ජක කම පිළිබඳව 
පුළුල් පරීක්ෂණ කියාදාමයක් ශී ලංකා උත්ෙත්ජක මර්දන 
නිෙයෝජ්යායතනය විසින් කියාත්මක කරනවා. අපි දැන් ඒ 
ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා. සාම්පදායික 
ෛවද්ය කම අනුගමනය කිරීම නිසාත් සමහර අයට තහනම් 
උත්ෙත්ජකවලට ඇතුළු ෙවන්න පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට අෙප් 
පාරම්පරික ෛවද්ය කම යටෙත් ගන්නා වූ විවිධ ෙබෙහත් ෙහේත් 
තුළම තහනම් උත්ෙත්ජකවලට අදාළ සංඝටක අඩංගුෙවලා 
තිෙබන්න පුළුවන්. පාසල් මට්ටෙම් ඉඳලා ජාතික මට්ටම දක්වා 
ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ මුළු, ජාතික, අන්තර්ජාතික හා 
පාසල් මට්ටෙම් කීඩක කීඩිකාවන්ෙග් උත්ෙත්ජක පරීක්ෂණ සිදු 
කිරීම, තහනම් දව්ය හා තහනම් කම භාවිත කරන කීඩකයන් 
සම්බන්ධෙයන් විනය කියාමාර්ග ගැනීමත් ෙම් ශී ලංකා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උත්ෙත්ජක මර්දන නිෙයෝජ්යායතනය විසින් කියාත්මක කරනු 
ලබන වැඩ පිළිෙවළවල් විධියට අපි හඳුන්වා ෙදන්න කැමතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම සඳහා 
නවීන තාක්ෂණ පරීක්ෂණාගාරවලින් සමන්විත, විද්යාගාර 
පරීක්ෂණාගාර සම්බන්ධ කර ගත් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකිරීෙම් 
කටයුතු ටික අපි ආරම්භ කළා.  ඒ කටයුතු ෙම් අවුරුද්ෙද් අවසන් 
කරලා, අලුත් වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් ඒ තුළින් කියාත්මක 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ලංකාෙව් ඇතුෙළේ තිෙබන 
විවිධ දව්ය තහනම් උත්ෙත්ජක බවට පත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා ෙසොයා ගන්නත්, අනාගතෙය්දී අපි  මින් තවත් එළියට 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියාත් අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

2014 වර්ෂෙය් තහනම් උත්ෙත්ජක ගත් කීඩකයන් 5 ෙදෙනකු 
අපි ෙසොයා ගත්තා. 2015 වර්ෂෙය් තහනම් උත්ෙත්ජක ගත් 
කීඩකයන් ෙදෙදෙනකු, 2016 වර්ෂෙය් තහනම් උත්ෙත්ජක ගත් 
කීඩකයන් 5 ෙදෙනකු, 2017 වර්ෂෙය් තහනම් උත්ෙත්ජක ගත් 
කීඩකයන් ෙදෙදෙනකු වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. තහනම් 
උත්ෙත්ජක ගත් කීඩකයන් පමාණය එන්න එන්න අඩුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්  විෙශේෂෙයන් ෙම් දැනුවත් කිරීෙම් කියාදාමය 
කියාත්මක කළ නිසයි. පධාන තරගාවලි, අනිකුත් 
කියාදාමයන්වලදී මාධ්යය ඔස්ෙසේ අපි විශාල දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  

2014 වර්ෂෙය් තහනම් උත්ෙත්ජක පරීක්ෂණ   232ක් අපි සිදු 
කරලා තිෙබනවා. 2015 වර්ෂෙය් තහනම් උත්ෙත්ජක පරීක්ෂණ 
124ක්, 2016 වර්ෂෙය් තහනම් උත්ෙත්ජක පරීක්ෂණ 99ක්, 2017 
වර්ෂෙය් තහනම් උත්ෙත්ජක පරීක්ෂණ 48ක් සිදු කර තිෙබනවා. 
ෙම්වාට යන වියදම  ඉතාම අධිකයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම්වා ඉන්දියාවට නැත්නම් ෙවනත් රාජ්යවලට 
යවලා තමයි අපි කියාත්මක කරන්ෙන්. අපි ෛවද්ය සීවලි 
ජයවිකම මැතිතුමාට ෙයෝජනා කළා, ඒ කරන පරීක්ෂණ ලංකාව 
තුළත් කරන්න පුළුවන් වන විධියට අලුත් පරීක්ෂණ කමෙව්ද 
අඩංගු යන්ත සූත අපටත් ෙගන්වා ෙගන, ලංකාව ඇතුෙළේත් ෙමය 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරමු 
කියලා. ඒ යන්ත සූත අපට ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. පරීක්ෂණ 3,000කට අධික සංඛ්යාවක් තමයි 
සාමාන්යෙයන් අවුරුද්දකට කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන 
කටයුතු ටික අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

ෙලෝකය වාෙග්ම ලංකාව ඇතුෙළේ  රගර් කීඩා ක්ෙෂේතෙය්ත් 
ෙමය තිෙබනවා. සමහර රගර් පුහුණුකරුවන් තමන් යටෙත් පුහුණු 
වන පාසල් දරුවන්ට supplements ෙදනවා.   මා එය ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව දන්නා කාරණයක්. මම එතුමන්ලා සමඟත් ෙම් ගැන 
සාකච්ඡා කළා. සමහර විට ඒ අය කියනවා, "Mass එක build up 
ෙවන්න ඕනෑ. Lean muscle එක හදාගන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැත්නම් flanker ගහන්න බැහැ. Wing three-quarters ගහන්න 
බැහැ. ඒවා ගහන්න ඕනෑ නම් lean muscle එක හදාගන්න ඕනෑ" 
කියා. ෙමෙහම කියා එක් එක්ෙකනාෙග් ඇඟට විවිධ උත්ෙත්ජන 
දව්ය - supplements - නම් කරනවා. සමහර ඒවාෙය් මිල රුපියල් 
12,000යි, 15,000යි. මා දන්නවා, සමහර පාසල්වලින්ම ඒවා 
අරෙගන ෙදනවා කියා. අරෙගන දීලා කියනවා, "ෙම්ක ෙබොන්න" 
කියා. සමහර විට ෙමය විශාල පශ්නයක් බවට පත් වන්න පුළුවන්. 
ෙම් දරුෙවෝ අවුරුදු 15, 16, 17 සහ 18 වයස්වල කුඩා දරුෙවෝයි. 
ඒවා පාවිච්චි කරන ඒ දරුවන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, අවසානෙය්දී 
ඔවුන්ෙග් ඇඟවල්වලට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියා. ෙම් වාෙග් 
වාතාවරණයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මා විදුහල්පතිවරුන්ට 

සහ පුහුණුකරුවන්ට විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි, කරුණාකර 
ෙම් රෙට් දරුවන් තහනම් උත්ෙත්ජක දව්ය භාවිතයට උනන්දු 
කරවන වැඩ පිළිෙවළ ෙවනුෙවන් කියාත්මක වන්න එපා කියා. 
ශක්තිය වඩවන ආහාර ඕනෑ තරම් ලංකාෙව් තිෙබනවා.  

ලංකාව කියන්ෙන්, ශක්තිමත් මිනිසුන් සිටි රටක්. ෙම් රට 
තවදුරටත් ශක්තිමත් මිනිසුන් ෙවෙසන රටක් බවට පත් කරන්න 
අපට පුළුවන්. අෙප් ෙද්ශීය ආහාර දව්ය ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. 
අපට තහනම් උත්ෙත්ජක නැතිව ජීවත් වන්න පුළුවන්. අප එය 
හරියට අවෙබෝධ කරගැනීම තමයි වැදගත් වන්ෙන්. අපි කිව්වා 
තහනම් උත්ෙත්ජක පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතුත් කරන්න කියා. 
ෙමොකද, එෙහම නැත්නම් ෙමය විශාල අර්බුදයක් බවට පත් 
ෙවනවා. අපි ඒ සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළ දැන් සකස් කර තිෙබනවා. 
ඊට අමතරව මා විෙශේෂෙයන් ෙයෝජනාවක් කළා. Airport එකට 
ෙම් supplements ආවාට පසු අතින් අත තමයි ඒවා එන්ෙන්. කිසිම 
පමිතියක් නැහැ. කවුද ඒවා අරෙගන එන්ෙන් කියා දන්ෙන්ත් 
නැහැ. අරෙගන එන අය ඒවා විකුණන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා 
ෙසොයන්නත් බැහැ. ඒ නිසා මම කිව්වා, "ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයත්, 
ශී ලංකා ෙර්ගුවත්, අෙප් නිෙයෝජ්ය ආයතනයත් ඒකාබද්ධව 
කමිටුවක් පත් කරෙගන වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. ඒකට අවශ්ය 
කරන නීතිමය කියා මාර්ග ඕනෑ නම් ඒවාත් ෙගෙනන්න. 
ෙගනැල්ලා එම දව්ය පරීක්ෂා කිරීෙමන් අනතුරුව පමණක් 
පාවිච්චි කරන්න ඉඩ  ෙදන වැඩ පිළිෙවළකට අපි යන්න ඕනෑ" 
කියා. එෙහම නැත්නම් විශාල අර්බුදයක් ඇති ෙවනවා. අපි 
දන්ෙන් නැහැ ෙමොනවා ෙගෙනනවාද කියා. ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මා විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ජාතික තහනම් උත්ෙත්ජක මර්දන 
නිෙයෝජ්ය ආයතනය කියාත්මක කරනු ලබන වැඩ පිළිෙවළ 
සම්බන්ධව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත් ෙම් සම්බන්ධව -විෙශේෂෙයන්ම 
ෙරගුලාසි සම්බන්ධව- කථා කළා. ඇත්තටම දැන් ෙරගුලාසි ගැසට් 
කරලා ඉවරයි. අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා, ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අප ෙම් 
වන ෙකොට ඒ සියලු ෙරගුලාසි ගැසට් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ෙරගුලාසි අනුව තමයි අප දැන් කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්. දැනට පවතින සමහර සංගම්වල කාලය මැයි මාසෙය් 
31වන දාට ෙපර අවසන් වනවා. ඒ නිසා අපි ඒ අයට කිව්වා, "තම 
සංගම්වල පැවැත්විය යුතු සියලු නිලවරණ වහාම - මැයි 31 දිනට  
ෙපර - පවත්වන්න" කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් කාරණයත් කියන්න 
කැමැතියි. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමා 
ෙගනාවා නීතියක්, අවුරුදු 4 ඒවා ෙදකකට වඩා තනතුරුවල 
ඉන්න බැහැ කියා. එයට අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව එකඟ 
වුෙණ් නැහැ. අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව කිව්වා, "අපට 
ෙම්කට එකඟ ෙවන්න බැහැ. කරුණාකර ෙමය ඉවත් කරන්න" 
කියා. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් අවුරුදු 4යි, අවුරුදු 8යි කියා 
නීතියක්, ෙරගුලාසියක් දාලා නැහැ. හැබැයි ඒ ඒ සංගම්වලට 
පුළුවන් තම සංගම් හරහාම ඒ නීතිය ෙගන එන්න. එයට 
උදාහරණයක් විධියට, ලංකාෙව් කිකට් ආයතනය ගත්ෙතොත්, ඒ 
අයට එම තනතුරුවල ඉන්න පුළුවන් අවුරුදු ෙදකයි. හැබැයි ඕනෑ 
නම් අවුරුදු 4 ඒවා ෙදකක් සඳහාත් ඒ අයට යන්න පුළුවන්. 
ෙකොෙහේවත් තහනමක් දාලා නැහැ. හැබැයි ඔවුන්ම -කිකට් 
ආයතනයම- ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා, අවුරුදු ෙදකකට සැරයක් 
නිලවරණයක් පැවැත්විය යුතුයි කියා එකඟතාවකට ඇවිත් 
තිෙබනවා. ෙම් විධියට කීඩා සංගම්වලටම පුළුවන් එෙහම තීරණය 
කරගන්න. ආණ්ඩුව විධියට අප එය කියාත්මක කරන්න ගියාම 
තමයි ෙපෙනන්ෙන්, ෙමය politicizationය කියා. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමා, ඔබතුමාෙග් කතාවට නියමිත කාලය 

අවසන්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තවත් විනාඩියක් ගන්නවා. 

විෙශේෂෙයන් අප ඔවුන්ට කිව්ෙව්, මූල්ය අකමිකතා කර තිෙබන 
අයට විරුද්ධව ගන්නා පියවරක් විධියට අප අලුත් ෙයෝජනාවක් 
දමනවා කියායි. ඒ අනුව අපි දැම්මා, විගණිත මූල්ය පකාශන නැතිව 
කිසියම් ආයතනයක්, කිසියම් සංගමයක් ඡන්දයක් 
පැවැත්වුවෙහොත්, එය බල රහිතයි, එයට දින 14කට ෙපර ඔවුන් 
ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියා. බැට්මින්ටන් සංගමෙය් දැන් 
ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයත් ඒ වාෙගයි. බැට්මින්ටන් සංගමය 
විගණිත මූල්ය පකාශන නැතිව තමයි මැතිවරණය පැවැත්වූෙව්. අපි 
එය පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් 
කමිටුවටත් - IOC එකටත් - කථා කළා. ඒ වාෙග්ම අපි ජාත්යන්තර 
බැඩ්මින්ටන් සංගමයටත් ලියන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
අනුව working group එකක් මඟින් ඉදිරි මැතිවරණය නිවැරැදිව,  
නීත්යනුකූලව පැවැත්වීම සඳහා අපි දැන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කර තිෙබනවා. එම නිසා අපි  අවශ්ය තැනට නීති දාන්නට ඕනෑ.  ඒ 
අවශ්ය තැනට  නීති දාලා තිෙබනවා. ෙසොරකම් කරපු, ෙම් රෙට්  
කීඩාෙවන් ගසා කාපු අයට  විරුද්ධව කීඩා පනත  අනුව ඒ 
ෙරගුලාසිවලින්  අපි ඒ ෙතොරතුරු දාලා  තිෙබනවා.  මීට  පස්ෙසේ  
කීඩා සංගම් ටික  නිවැරදිව කියාත්මක ෙව්ය කියා මා  විශ්වාස 
කරනවා.  

අෙප් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට කරදර 
ගණනාවක්  ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මා ඒ  ගැන කනගාටු ෙවනවා.  
මීට වඩා  ෙසොරකම් කළ, මං ෙකොල්ල කාපු අය  ඕනෑ තරම් 
ඉන්නවා. බිලියන ගණන් ෙසොරකම් කරපු අය  ඉන්නවා.  ලක්ෂ 
12කට නඩු දාන එක ෙනොෙවයි කරන්නට තිෙබන්ෙන්.  වාහන 
40ක් සම්බන්ධව  ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාටත් නඩුවක් දාලා 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම  ෙදයක් කරලා කරුණාඅම්මාන් ෙගදර 
ගියා. ඔහුට ඇප දුන්නා.  ඒ කියාදාමය  තුළ මාත් සෑහීමකට පත් 
වන්ෙන් නැහැ. බිලියන ගණන් ෙසොරකම් කළ ෙසොරු ටික අල්ලා 
ගැනීම වැදගත් ෙවනවාය කියන  එකයි මා නම් කියන්ෙන්.  ඒ 
සදහා අපි කළ යුතු හැම ෙදයක්ම කළ යුතුයි.  ඒ අයව හංගන්නයි, 
පීරිසි ෙකෝප්පය අර ගත්ත ෙකනාව හිෙර් දාන්නයි  හදන වැඩ 
පිළිෙවළට  මා නම් විරුද්ධයි. මම  ඒක විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ. මට ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධව මා විෙශේෂෙයන් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ගරු  විමල්  විරවංශ  මන්තීතුමා  ගැනත් මම කනගාටු ෙවනවා.  
ෙවන ෙහේතුවක් නිසා ෙනොව එතුමා උපවාස කිරීම නම් මම අනුමත 
කරන්ෙන් නැහැ.  උපවාස කළාය කියා උසාවිෙයන් ඇප නම් 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  ඒක වැරදියි. කවුරු ෙහෝ දුන්න ෙතොරතුරක්  නිසා 
නැත්නම් එතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ගත් තීරණය වැරදියි. හැබැයි,  
ඕනෑතරම් නීතිඥයන් හරහා තර්කානුකූලව අදහස් ටික ඉදිරිපත් 
කරන්නට පුළුවන්. ඉදිරිපත් කරලා ඇප ගන්න පුළුවන්. අන්න 
එතැනට නීතිය අනුව කටයුතු කරමුය කියා මම එතුමාට ෙයොජනා 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

ස්තුතියි. 

[අ.භා. 3.26] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් කාලය ලබා දීම ගැන 

ඔබතුමාට ෙබෙහවින්  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු  දයාසිරි 
ජයෙසේකර අමාත්යතුමා වැදගත් කරුණු කාරණා  කිහිපයක් සභාව 
මත තැබුවා. විෙශේෂෙයන්  රගර් කීඩාව  ගැන කථා කරනෙකොට, 
පසුගිය සමෙය්  රගර් කීඩාව ඉදිරියට ෙගනියනවාය කියා  
විෙද්ශිකයන් ෙගන්වා "Carlton Super Sevens"  වාෙග්  
තරගාවලියන් ඇති  කරන්නට පටන් ගත්තා.  ෙම් තුළින් 
කීඩකයන්  දිනා ගන්නවා පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් ලාංකික 
කීඩකයින්ට  විෙද්ශික කීඩකයන්  එක්ක කීඩා කරන්නට සිදු වුණු 
නිසා හුඟක් කීඩකෙයෝ නැති වුණා.  මැරුණා. ඒ වාෙග්ම මැරුවා.  
එපමණක් ෙනොෙවයි. තව ෙද්වල් සිදු වුණා.  මන්ද,  තහනම් 
උත්  ෙත්ජක  පාවිච්චි කළ නිසයි.  ඒ පුහුණුකරුෙවෝ -coaches ලා-  
ලාංකික කීඩකයන්ට ඒවා පාවිච්චි කරන්නට  ඉඩ දුන්නා. ෙමොකද, 
විෙද්ශික කීඩකයන් එක්ක  කීඩාවට  මුහුණ ෙදන්න. අද  ඒ 
අරෙගන තිෙබන තීරණය ඉතා  වැදගත්.  ෙමොකද, තහනම් 
උත්ෙත්ජක  ගත්තාම  අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද ට  ඒ එන ලැයිස්තු 
ෙවනස් ෙවන  බව අපි දන්නවා. ලැයිස්තු  එන ෙකොට ඒවා එන්ෙන් 
ඉංගීසි භාෂාෙවන්. අෙප් රට භාෂා තුනක් භාවිත කරන  රටක්.  එම 
නිසා ඉංගීසි භාෂාෙවන් ලැයිස්තු සිංහල සහ ෙදමළ භාෂා ෙදෙකන් 
ගැසට් කිරීෙම්දී පමාවක් ඇති ෙවනවා. ඒ කීඩා සංගම්වලට  ඒවා 
ලබා ෙදනෙකොට  ඒ තුළින් පමාද ෙදෝෂ ඇති ෙවනවා.  

ගරු මුදල් අමාත්යතුමා  අද ෙමම සභාෙව් අනුමැතිය සඳහා   
 ගැසට් නිෙව්දන ෙගනැවිත් මද්යසාරවලට සහ  රාවලට බදු ඉහළ 
දාන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒක ඉතා වැදගත්.  විෙශේෂෙයන්  
ෙම් ෙදය  ගැන කථා කරනෙකොට  අපට දුම්ෙකොළ භාවිතය ගැනත් 
සමගාමීව කථා කරන්නට ෙවනවා. මන්ද,  අවන්හල්වල මත්පැත්  
පානය කරනෙකොට ඒ විධියටම -සෑම ෙදනාම ෙනොෙවයි. -  
සමහර අය දුම්පානය කරනවා.  ෙකොළඹ, නුවර  විශාල අවන්හල් 
තිෙබනවා.  සමහර ඒවාෙය්  නීතිය අනුගමනය කරනවා. ඒ 
අවන්හල්වල දුම්පානය කරන්නට බැහැ. එළියට ගිහින් දුම්පානය 
කරන්නට කමෙව්ද හදා තිෙබනවා.  

හැබැයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් කාරණය 
බලපාන්ෙන් ගම්වල තිෙබන අවන්හල්වලටයි.  අෙප් පෙද්ශවල 
තිෙබන restaurantsවල එක තැන දුම් පානයත්, මත්පැන් පානයත් 
කරන්නට පුළුවන්. දුම් ෙබොන්ෙන් නැති අයට ෙම් තුළින් සමාජ 
වශෙයන් විශාල හානියක් සිදු ෙවනවා. ෙම් වාෙග් පශ්න ඇති 
ෙවනවා. ෙමම අවන්හල් එෙහම නැත්නම් ෙම් තැබෑරුම් කරන 
අය ඒ වාෙග්ම මත්පැන් විකුණන අය එදා  ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
අතෙකොළු ෙවලා හිටියා. ෙම් අය එදා ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
අතෙකොළු ෙවලා ඉඳෙගන විශාල වශෙයන් අකමිකතා සිදු 
කරන්න කටයුතු කළා. ඒ අය තමයි භීෂණය පැතු රුෙව්. ඒ අයට 
අවශ්ය විධියට මත්පැන් ටික විකුණුවා. නීත්යනුකූලව විකුණුවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, නීත්යනුකූලව නැතුව ෙහොෙරන් 
විකුණුවා. ඒ වාෙග්ම අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, ඒ කාලෙය් කසිප්පු 
පානය වැඩි ෙවලා -උග ෙවලා- ඒ අයත් නීතියට ඇඟිලි ගහන්න 
පටන් ගත්තා. ඒවා අඩු ෙවලා නීතිය කියාත්මක ෙවන ගමන්ම 
සෑම ෙදයක්ම නීත්යනුකූලව සිදු වී ෙගන යනවා. හැබැයි, එක 
ෙදයක් තිෙබනවා. අපි දන්නවා, "රා" තැබෑරුම් තිෙබන තැන් 
ගැන. නගරවල තිෙබනවා. මහ නගරවල, සුළු නගරවල 
තිෙබනවා. තැබෑරුම් කමවත්ව ෙගන යන වැඩ පිළි ෙවළක් 
වැදගත් ෙවනවා. "රා" තැබෑරුම් පවත්වාෙගන යන තැන් අවට 
ජරා වුණු ආකාරය අප දැකලා තිෙබනවා. ඒකටත් යම් කිසි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කමෙව්දයක් ෙගෙනන්න පුළුවන් නම් ඉතා වැදගත්ය කියන එක 
අපි ෙම් ෙවලාෙව් පකාශ කරනවා. 

දුම්පානය දිහා බලපුවාම අද දුම්වැටි පානය කරන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙමොකද? අද දුම්වැටි මිල 
ගණන් වැඩි නිසා විවිධාකාර මත්දව්ය ෙම් රටට පැමිණ ඇති බව 
අපි දැකලා තිෙබනවා.   ඒ තමයි, එක එක රස තිෙබන, සුවඳ 
තිෙබන දුම්පාන. ඒ වාෙග්ම පංගුවක් අවන්හල්වලට ගියාම අර 
"ශීෂා" කියන මත්දව්ය ඉතාමත්ම පබලව පාවිච්චි කරනවා අපි 
දැකලා තිෙබනවා. මුහුදුකරෙය් තිෙබන අවන්හල්වල සිටින  
විෙද්ශිකයන් ඒවා පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඒවා ලාංකිකයනුත් 
පාවිච්චි කරනවා. "ශීෂා" කියන මත්දව්ය දුම් පයිප්පයකින් උරන 
සුවඳ දුම් එන එකක්. ඒවා පානය කිරීම ඒ අවන්හල්වල සිදු 
ෙවනවා. ෙම්වාටත් යම් කිසි පිළියමක් නීත්යනුකූලව ගත යුතුයි 
කියන එක අපි ෙම් ෙවලාෙව් පකාශ කර සිටිනවා.  

අෙප් පාසල් දරු-දැරියන් විෙශේෂෙයන්ම තරුණ ෙකොටස් 
මත්පැන් පානයට ඇබ්බැහි ෙවලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම මත් 
දව්යවලට ඇබ්බැහි ෙවලා සිටිනවා. මත්පැන්වලට ඇබ්බැහි ෙවලා 
ඉන්න තරුණයා කීඩාවට දක්ෂ වුණත්, අධ්යාපනයට දක්ෂ වුණත් 
ඒ සියලු ෙදයක්ම කඩා වැෙටන හැටි අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒක 
නිසා මත්පැන් පානෙයන්, මත් දව්යවලින් සිදුවන හානිය ෙපොදු මහ 
ජනතාවට පමණක් ෙනොව තරුණ ෙකොටස්වලටත් තදින්ම 
බලපානවා. ඒ සිදුවන පරිහානිය ෙමොකක්ද කියන එක වැඩි දුරටත් 
අධ්යාපනික වශෙයන් දැනුම් දීම ඉතා වැදගත් කියන එක ෙම් 
ෙවලාෙව් පකාශ කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මත්පැන් නිසා පවුෙල් සාමය නැති වීම අපි දැකලා තිෙබන 
ෙදයක්. අපි ෙම්ක විෙශේෂෙයන්ම දුප්පත් පවුල්වල තමයි දකින්ෙන්. 
සැමියා වැඩ කරලා ඇවිල්ලා මත්පැන් පානය කරලා ෙගදර ඉන්න 
අඹුවත් එක්ක රණ්ඩු සරුවල් කරනවා; දරුවන්ට බැණ වදිනවා. 
ෙම්කත් විශාල පශ්නයක් ෙලස අපි ගම්වල දැකලා තිෙබනවා. 
ෙම්වාත් නවත්වන්න, ෙම්වාට යම් කිසි කමෙව්දයක් ඇති කරන්න 
කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන එක අපි ෙම් ෙවලාෙව් පකාශ 
කරනවා. මා වැඩි දුර කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Douglas Devananda. You have 10 

minutes.  

 
[பி.ப. 3.31] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைபச் 
சட்டத்தின்கீழான ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பாக ம் 
விைளயாட் ல் ஊக்குப் பதார்த்தப் பயன்பாட் ற்ெகதிரான 
சமவாயச் சட்டத்தின்கீழான ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பாக ம் 
இடம்ெப கின்ற இன்ைறய விவாதத்தில் என  
க த் க்கைள ம் பதி ெசய் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
எம  நாட் ேல ஐேராப்பிய நா கைளவிட ஐந்  மடங்கு 

அதிகமாகத் தனிநபர் ம பான கர் ப் பயன்பா கள் 
இடம்ெப வதாக அறிய கின்ற . இந்த வைகயில் இந்த 
விடயத்தில் எம  நா  ஆசியக் கண்டத்திேலேய ன்னிைல 
வகிப்பதாக ம்  எம  நாட் ச் சனத்ெதாைகயில் 40 தமான 
மக்கள் ம ப் பாவைனைய ேமற்ெகாள்வதாக ம் 
ெதாியவ கின்ற . அேதேநரம் ெவளிநா களில் ம க்கு 
அ ைமயானவர்கள் அதிகமாக இ ந்தா ம், அங்கு ம ப் 
பயன்பா  குைற  என் ம் இலங்ைகயிேல ம க்கு 
அ ைமயானவர்கள் குைறவாக இ ந் ம் ம ப் பயன்பா  
அதிகம் என் ம் அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 

ைகயிைல மற் ம் ம பானங்களால் அரசு ஈட் கின்ற 
வ டாந்த வ மானம் சுமார் 143 பில் யனாக இ க்கின்ற 
நிைலயில், அதைனப் பயன்ப த் கின்றவர்க க்கான 
சுகாதார ேசைவக க்காக அரசு வ டாந்தம் சுமார் 212 
பில் யன் பாயிைனச் ெசல  ெசய்ய ேவண் யி க்கின்ற . 
எம  நாட் ல் ம  மற் ம் ைகயிைலப் பாவைன காரணமாக 
வ டத்திற்குச் சுமார் 47,000 ேபர் இறப்பதாகத் 
ெதாியவ கின்ற . இந்த நிைலைமயான , எம  நாட் ல் 

த்தத்தினால் ஏற்பட் ந்த உயிாிழப் க்கைளவிட 
அதிகமானெதா  ெதாைகையக் காட்டக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . 15 வயதிற்கும் 20 வயதிற்கும் இைடப்பட்ேடார் 
மற் ம் 20 வய க்கு ேமற்பட்ேடாாிைடேய ேபாைதப்ெபா ள் 
பாவைனயான  பரவலாக அதிகாித் க் காணப்ப வதாகத் 
ெதாியவ ம் நிைலயில், பாடசாைல மட்ட மாணவர்கள  
வி ந் பசார நிகழ் களி ம் விைளயாட்  நிகழ் களி ம் 
ம பானம் பாிமாறப்ப கின்ற சம்பவங்கைள ம் 
அண்ைமக்காலமாக எம  நா  கண் வ கின்ற . 

உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் கடந்த ஆண்டறிக்ைகையப் 
பார்க்கின்றேபா , எம  நாட் ல் 13 - 15 வய க்கு 
இைடயிலான பாடசாைல மாணவர்களில் 11 
சத தமானவர்களிைடேய ைகபி க்கும் பழக்கம் 
இ ந் வ வதாகத் ெதாியவ கின்ற . ேம ம், நாடளாவிய 
ாீதியில் பாடசாைலகைள இலக்காகக்ெகாண் , 
பாடசாைலக க்கு அண்மித்த இடங்களில் பா ல், பீடா, 
பான்பராக் ேபான்ற ேபாைதப் ெபா ட்களின் விற்பைன 
அதிகாித்தி ப்பைத அன்றாடம் ஊடகங்களில் ெவளிவ கின்ற 
ெசய்திகள் ஊர்ஜிதப்ப த் கின்றன. 2006ஆம் ஆண்  
ம சாரம் மற் ம் ைகயிைலத் தைடச் சட்டம் 
ெகாண் வரப்பட் ந்தா ம் அ  ஒ ங்குறச் 
ெசயற்படாைமயின் விைளவிைனேய இவ்வாறான 
விற்பைனகள் எ த் க்காட் கின்றன என்  
க தேவண் யி க்கிற .  

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் யாழ்ப்பாணம், 
மட்டக்களப் , வெர யா ேபான்ற மாவட்டங்கள் ைறேய 
ம  பாவைனயில் ன்னிைல வகித் வ வதாகக் 
கூறப்ப கின்ற . இவற்றில் யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்  
ஆகிய மாவட்டங்கள் ேநர  த்தப் பாதிப் க க்கு உட்பட் , 

த்தச் சுவ கைள இன்ன ம் கைளய யாதி க்கின்றன. 
ேம ம், அம்மாவட்டங்கள் ெபண் தைலைமத் வக் 
கு ம்பங்கைள ம் அங்க னமாக்கப்பட்டவர்கைள ம் 
வாழ்வாதார வாய்ப் கள் அதிகம் கிட்டாதவர்கைள ம் உயிர் 
வாழ்வதற்காகப் ேபாராட்டங்கைள நடத்தேவண் ய 
நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ள்ள மக்கைள ம் அதிகமாகக் 
ெகாண் ள்ளன. வெர யா மாவட்டத்ைதப்  
ெபா த்தமட் ல் அ  நிலமற்ற மக்கைள அதிகமாகக் 
ெகாண் ப்பேதா , அங்கீகாிக்கப்படாத ெதாழிற் ைறயில் 
அ ம் மாதத்தில் சில நாட்கேள ெதாழி ல் ஈ பட்  
குைறந்த ஊதியத்ைதப் ெப கின்றவர்க ம் அங்கு அதிகமாக 
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வாழ்ந்  வ கின்றனர். ஆக, மிக ம் பாதிக்கப்பட்ட, 
அன்றாடம் ேபாராட்டங்கைளேய வாழ்க்ைகயாகக் 
ெகாண் க்கின்ற மக்கள் ச தாயம் வா கின்ற மாவட்டங்கள் 
அதிகமாகேவ ம  பாவைனக்குள்  தள்ளப்பட் ப்ப  
ேவதைனயான விடயமாகும்.   

2020ஆம் ஆண் ல் ேபாைதப்ெபா ள் பாவைனயற்ற 
நாடாக எம  நா  மாற்றப்ப ெமன ம் அதற்கான 
ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வதாக ம் 
கூறப்ப கின்ற . இவ்வாறானெதா  நிைலயில் கிழக்கு 
மாகாணத்தில் கல்குடா, கும் ைலப் பகுதியிேல சுமார் 450 
ேகா  பாய் தலீட் ல், 19 ஏக்கர் பரப்பளவில் ம பான 
உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைலெயான்  அைமக்கப்பட்  
வ வதாகத் ெதாியவ கின்ற . இந்த விவகாரம் தற்ேபா  
பாாியெதா  விடயமாகப் பல்ேவ  தரப்பினரா ம் 
சுட் க்காட்டப்பட்  வ வேதா , அதற்கான எதிர்ப் க ம் 
தைல க்கி ள்ளன. எம  நாட்ைடப் ேபாைதயற்ற நாடாக 
மாற் ம் திட்டத்திற்கும் ேமற்ப  ம பான உற்பத்தித் 
ெதாழிற்சாைலத் திட்டத்திற்குமிைடயில் காணப்ப கின்ற 

ரண் நிைலயான  எம  மக்கைளச் சிந்திக்கத் 
ண் ள்ளதாகேவ உணர கின்ற .  இந்த நிைலயில், 

ம ப் பாவைனயற்ற நாடாக மாற் வதற்கு அதற்குாிய 
ெநறி ைறகைள உ வாக்குவதற்குப் பதிலாக, ம  உற்பத்தித் 
ெதாழிற்சாைலகைள எம  நாட் ல் உ வாக்குவ  எந்த 
வைகயில் நியாயமான ? என்ற ேகள்விேய எ கின்ற . 
ம ப்பாவைன காரணமாக நாட் ல் பாாியளவில் 
உயிாிழப் க்கள் ஏற்ப கின்ற நிைலயில் அரசுக்கு 
வ மானத்ைதவிட  மிக அதிகளவில் ெசல கேள 
ஏற்ப கின்றன. அத் டன், ம ப்பாவைன காரணமாகச் ச கச் 
சீர்ேக க ம் பாாியளவில் இடம்ெப கின்றன. அந்தள க்கு 
மிகத் தாராளமாகேவ ம  உற்பத்தி மற் ம் இறக்குமதி இங்கு 
இடம்ெப கின்றெதன்றால், இந்த நாட் ேல ெமன்ேம ம் 
ம பான உற்பத்திக்கான ேதைவ  இ க்கின்றதா? என்  
ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.   

ேமற்ப  ம பான உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைலயின் 
உற்பத்திகளின் லமாக ஏற்படக்கூ ய தீங்குகைளப் 
ேபான்ேற இப்பகுதியின் நீர் வளம் ெதாடர்பி ம் ஆபத்  
நிைல ஏற்பட ள்ளைமைய இங்கு அவதானத்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ நீர்த் தட் ப்பா  என்ப  
இப்பகுதிையப் ெபா த்தவைரயில் பாாிய பிரச்சிைனக்குாிய 
விடயமாகேவ உள்ள . இந்நிைலயில் ேமற்ப  ெதாழிற்சாைல 
ஆரம்பிக்கப்பட்டால் இதற்ெகனப் பாாியளவில் நீர்த் ேதைவ 
ஏற்ப ம் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. எனேவ, மனித 
வளத்ைத ம் இயற்ைக வளத்ைத ம் மிக அதிகமாகேவ 
பாதிக்கக்கூ ய ேமற்ப  ெதாழிற்சாைல குறித்  அரசு 
மீள்பாிசீலைன ெசய்யேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், தற்ேபா ள்ள காலநிைல காரணமாக எதிர்வ ம் 
காலங்களில் எம  நாட் ன் ெநல் உற்பத்தியான  மிக ம் 
குைறவைடவதற்கு ஏராளமான வாய்ப் கள் 
காணப்ப கின்றன. அாிசிக்கான தட் ப்பா  ஏற்பட்  
ெவளிநாட் ந்  அாிசிைய இறக்குமதி ெசய்கின்ற 
நிைலயி க்கும் எமக்கு, எதிர்வ ம் காலங்களி ம் அாிசிைய 
ேம ம் இறக்குமதி ெசய்ய ேவண் ய நிைலேய ெதன்ப கிற . 
இத்தைகய பற்றாக்குைற ஏற்ப கின்ற நிைலயில் அாிசியின் 
விைல குைறவதற்குப் பதிலாக ெமன்ேம ம் அதிகாித் ச் 
ெசல்லக்கூ ய  வாய்ப் கேள அதிகமாகும். நாட் ல் 
இவ்வாறானெதா  நிைல ஏற்பட் ள்ளேபா  அரச 
களஞ்சியசாைலயி ந்  4,000 ெமற்றிக்ெதான் ெநல்ைலத் 

தனியார் ம பான உற்பத்தி நி வனெமான் க்கு 
வழங்கி ள்ளதாக ெநல் சந்ைதப்ப த் ம் சைப அறிவித்த ஒ  
ெசய்தி ஊடகங்களில் ெவளியாகியி ந்த . நாட் ல் 
காலநிைல காரணமாக ெநல் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட் ள்ள 
நிைலயில், அாிசிக்கான தட் ப்பா   நில கின்ற 
இந்நிைலயில், அாிசியிைன ம பான உற்பத்திக்காக 
வழங்குவ  என்பைத மக்கள் நலன்சார்ந்  சிந்திக்கின்ற 
எவ ேம ஏற் க்ெகாள்ளமாட்டார்கள் என்பைத இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில், ேமற்ப  
ம பான உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைலயான  அதிகமான ெநல் 
உற்பத்தியிைனக் ெகாண்ட மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
உ வாக்கப்ப வ  குறித் ம் சந்ேதகேம ஏற்ப கின்ற . 
நாளைடவில் ம பான உற்பத்தி அதிகாித்தால், இந்த நாட்  
மக்களின் பிரதான உணவாகிய அாிசியான  உண க்காகக் 
கிைடக்காமேல ேபாய்வி ேமா என்ற  சந்ேதக ம் 
ஏற்ப கின்ற .  

எனேவ, அரசாங்கம் இத்தைகய நிைலயிைனக் 
கவனத்திற்ெகாண்  எம  மனித வளங்கைள ம் இயற்ைக 
வளங்கைள ம் பா காத்  ேமம்ப த்தி வளர்க்கக்கூ ய 
வைகயிலான ெகாள்ைகத் திட்டங்கைள வகுத் , அவற்ைற 
ஒ ங்குறச் ெசயற்ப த்த ேவண் ம். அத் டன், சட்டங்கள்  
வகுக்கப்ப வதால் மாத்திரம் எந்தவிதமான பய மில்ைல 
என்பதால் வகுக்கப்ப கின்ற சட்டங்கைள உாிய ைறயில் 
ெசயற்ப த் வதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

  
 
[අ.භා. 3.41] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සුරාබදු ආඥාපනත 

යටෙත් නිෙව්දන, ඒ වාෙග්ම ජාතික දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර 
අධිකාරිය පනත යට ෙත් නිෙයෝග යනාදිය පිළිබඳ වැදගත් නීතිමය 
ෙවනස්කම් කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය ෙවනුෙවන් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු වනවා. ෙම් රෙට් ඕනෑම රජයක 
පධාන වගකීම හා යුතුකම ෙවන්ෙන් ජනයාෙග් ජීවිතවලට අලුත් 
අගයක් එකතු කිරීම බව අප දන්නවා. මත්පැන් හා දුම්ෙකොළ 
තුළින් අලුත් අගයක් එකතු කරනවා ෙවනුවට, ජන ජීවිතයට 
අහිතකර බලපෑමක් සිදු ෙවන බව ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය 
ඇතුළු ෙලෝකය පුරාම ෙපොදු පිළිගැනීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විශාල ෙලස දුම්බීමට 
ඇබ්බැහි ෙවලා සිටි ෙකෙනක්. අධ්යාපන අමාත්ය ධුරය දරන 
කාලෙය්ත් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් එය සීමා කර ෙගන ඉඳලා, පසු 
ගිය මැතිවරණෙයන් පසුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ආවාට පස්ෙසේ, 
ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මර්දනය කරන්න 
තීරණය කරන ෙකොට මම කල්පනා කළා තව ටික කාලයක් ජීවත් 
ෙවලා ඉන්න එක ෙහොඳයි කියලා. ඒ අනුව මම සම්පූර්ණෙයන්ම 
දුම් පානය අත් හැරියා. ඒ නිසා දැන් විහිළුවකටවත් දුම් පානය 
කරන්න හිෙතන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2008දී අෙප් රෙට් දුම්වැටි 
නිෂ්පාදනය මිලියන 4,467යි. ඊට පසු මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී 
එය කමකමෙයන් අඩු ෙවලා, 2014දී දුම්වැටි නිෂ්පාදනය මිලියන 
3,777ක් ෙලසයි තිබුෙණ්. 2015 වර්ෂෙය්දී ෙම් රට ඇතුෙළේ 
මිලියන 4,116ක් දුම්වැටි නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. රාජිත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමන්ලා දුම්වැටි සඳහා බදු පමාණය වැඩි 
කරන්න යන අවස්ථාෙව්දී මම කිව්වා, 2015 වර්ෂෙය් දුම්ෙකොළ 
සඳහා රජයට බදු ආදායම වශෙයන් රුපියල් බිලියන 80ක් ලැබුණා 
කියලා. අපි ගණන් හදලා කිව්වා, එක දුම් වැටියක මිල රුපියල් 
20කින් වැඩි ෙවන ෙලස බද්ද පැෙනව්ෙවොත් රුපියල් බිලියන 
80ක් අතිෙර්කව ලැෙබන බව. ඒ ෙදක එකතු වුෙණොත් රුපියල් 
බිලියන 160ක් ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කියන්නට ඕනෑ 
කාරණයක් තිෙබනවා. මෑත කාලය තුළදී පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, 
ඉන් පිටතත් අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා  කථාකරන විටවිශාල ෙලස 
රටට ''බිලියන'' පටලවනවා. එතුමා ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට 
රැස්වීම්වලට ගිහිල්ලා කියනවා, ''මම මහින්ද රාජපක්ෂ අරෙගන 
තිෙබන ණය ෙඩොලර්වලින් කියන්නම්. රුපියල්වලින් කියන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලාට කලන්ෙත් දමලා වැෙටන්න 
පුළුවන්" කියලා. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් -විකුණන්න යන වරාෙය්- 
ණය පමාණය කීයද? රුපියල් බිලියන 155යි, අවුරුදු 20කින් 
ෙගවන්න තිෙබන්ෙන්. 2036දී ෙගවලා අවසන් කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. මම කලින් ෙයෝජනා කරපු ආකාරයට ෙම් බදු 
ගැළපුම කළා නම්, සිගරට්වලින් විතරක් ඒ මුළු ණය මුදලම 
එකවර ෙගවන්න පුළුවන් පමාණයක -රුපියල් බිලියන 160ක- 
ආදායමක් ලබා ගන්න තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් 
ගත්ත ණය පිළිබඳ සම්පූර්ණ පස්තාර සටහන් සහිත වාර්තාවක් 
මුදල් අමාත්යතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉතා වගකීෙමන් යුතුව 2017 
අය වැය ෙල්ඛනය සමඟ ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන වාර්තාවට අනුව හම්බන්ෙතොට වරායට රුපියල් බිලියන 
175යි. ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට රුපියල් බිලියන 51.6යි. මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළට රුපියල් බිලියන 27.5යි. අකුෙර්ෙගොඩ 
ආරක්ෂක මූලස්ථානය හදන්න රුපියල් බිලියන 19.0යි. මිහින් 
ලංකා සමාගමට රුපියල් බිලියන 14.5යි. ෙනළුම් කුලුනට රුපියල් 
බිලියන 9.7යි.  

ඊළඟට, හම් බන්ෙතොට සම්මන්තණශාලාවට රුපියල් බිලියන 
9.4යි. සූරියවැව තාක්ෂණික උද්යානයට රුපියල් බිලියන 0.5යි. 
හම්බන්ෙතොට වරාය, ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය, මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ, අකුෙර්ෙගොඩ ආරක්ෂක මූලස්ථානය, මිහින් ලංකා 
සමාගම, ෙනළුම් කුලුන, හම්බන්ෙතොට සම්මන්තණශාලාව කියන 
ෙම් ව්යාපෘති ඇතුළත් සබ්බ සකල මනාවටම රුපියල් බිලියන 
301යි. ෙම් කියන මහා විපත්තිය; ජාතික ව්යසනය; ෙගවා ගන්න 
අමාරු එක; රට එරිලා තිෙබන එකට රුපියල් බිලියන 301යි. 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට වර්ෂයකට වැටුප් ෙගවන්න කීයක් වැය 
වනවාද? රජෙය් ෙසේවකයන්ට 2015 වර්ෂයට වැටුප් ෙගවන්න 
රුපියල් බිලියන 658ක් වැය වුණා. හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ, එයාර් ලංකා සමාගම, මිහින් ලංකා සමාගම 
කියන ෙම් සියල්ලටම වැය වුෙණ් රජෙය් ෙසේවකයන්ට වර්ෂයකට 
වැටුප් ෙගවන්න යන මුදෙලන් භාගයයි. ෙම්ක තමයි ජනතාව 
ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ. ෙම් කරන ෙබොරුව, වංචාව හා ෙනොමඟ යැවීම 
පැහැදිලි වන්ෙන් ෙම් ටික පැහැදිලි කෙළොත් පමණයි. එම නිසා 
එෙහම ණය අර්බුදයක් නැහැ.  

ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලය ඇතුළු අනික් විශ්වවිද්යාලවල 
මහාචාර්යවරුනුත් එය ඔවුන්ෙග් ලිපිවල සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ලංකාෙව් තරුණ ව්යවසායකයනුත් එය කියලා තිෙබනවා. 
ෙම්ක රට විකුණාෙගන කෑම සඳහා පාවිච්චි කරන තුරුම්බුවක් 
මිසක්, ඇත්ත ඉලක්කම ෙනොෙවයි. ගෙම් සාමාන්ය ජනතාව ෙම්ක 

දන්ෙන් නැහැ. ෙදහිඅත්තකණ්ඩිෙය්, ආනමඩුෙව්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමා නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය් ජනතාව ගත්ෙතොත් 
ෙම් ගණන ෙකොපමණද කියලා ඔවුන් දන්ෙන් නැහැ. බිලියන 
කියනවා, මිලියන කියනවා, US Dollars කියනවා. එෙහම 
කිව්වාම ජනතාව ෙහොල්මන් ෙවනවා. ඇත්ත කතන්දරය 
හම්බන්ෙතොට වරායයි, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළයි, එයාර් ලංකා 
සමාගමයි, මිහින් ලංකා සමාගමයි කියන ෙම් සියල්ෙල්ම -
දැවැන්තම විනාශය කියන ටිෙක්- අගය රුපියල් බිලියන 301යි. 
ෙම් මම කියන සංඛ්යා ෙනොෙවයි. මුදල් අමාත්යවරයා ෙම් 
උත්තරීතර සභාවට පස්තාර සටහන් සහිතව අච්චු ගහලා ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන ඉලක්කම්. එතෙකොට මුදල් අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් 
කරපු ඒවා ෙබොරු කියලාද අගාමාත්යතුමා කියන්ෙන්? නැත්නම් 
අගාමාත්යතුමා කියන එක ඇත්ත ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුවට කියපු 
සියල්ල ෙබොරු ෙවලාද තිෙබන්ෙන්? නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගෙය්දී සප්ත මහා අභිෙයෝගයක් තිබුණා. ඒ සප්ත මහා 
අභිෙයෝගවලින් එක අභිෙයෝගයක් තමයි, ෙලෝක ෙතල් මිල ඉහළ 
යෑම -ෙලෝක ඛනිජ ෙතල් අර්බුදය-. ඒ අවස්ථාෙව්දී මුළු ෙලෝකය 
ෙතෙලන් බැදුණා. ෙතල් බැරලයක් අපි ආනයනය කෙළේ ෙඩොලර් 
100කට වඩා වැඩි අගයකට. එතෙකොට අපට වර්ෂයකට ෙතල් 
ආනයනය කරන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4කට වඩා වැඩි 
මුදලක් වියදම් වුණා. ඉන් පසුව ෙම් රජයට අසාමාන්ය වාසියක් 
ඇති වුණා. ෙම් සප්ත මහා අර්බුදයම නිම වුණා පමණක් 
ෙනොෙවයි, 2015 වර්ෂෙය් සිට ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
අසාමාන්ය වාසිදායක තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණා. ඛනිජ ෙතල් 
බැරල් එකක මිල ෙඩොලර් 36 වන ෙතක් අඩු වුණා. යකඩ මිල අඩු 
වුණා. ගෑස් මිල අඩු වුණා. වාෙන් මිල අඩු වුණා. රත්තරන් මිල අඩු 
වුණා. නිකල් මිල අඩු වුණා. පරිප්පු මිල අඩු වුණා. කිරි පිටි මිල 
අඩු වුණා. මුළු ෙලෝකෙය්ම උද්ධමනය සෘණ අගයක් ගත්තා. එය 
අපටත් දැනුණා. අෙප් රබර් මිල අඩු වුණා. අෙප් ෙත් මිල අඩු 
වුණා. මුළු ෙලෝකෙය්ම ඛනිජ ෙතල් මිල අඩු වීම නිසා අෙප් ෙතල් 
මිල පහළට වැටුණා. ෙම් නිසා ඛනිජ ෙතල් ආනයනය කරන්න 
ලංකාෙවන් පිටට ඇදී ගිය විෙද්ශ විනිමය -රට සල්ලි- රට ඇතුෙළේ 
ඉතිරි වුණා. ඒ මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4කට වැඩි 
පමාණයක්. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4ක් රුපියල් 150න් වැඩි 
කරලා ගත්ෙතොත්, ෙතල් මිල අඩු වීම නිසා රට ඇතුෙළේ ඉතිරි වුණ 
මුදල් පමාණය රුපියල් බිලියන 600ට වඩා වැඩියි. මම අහන්ෙන් 
ෙම් කාරණයයි. ෙතල් මිල අඩුවීෙමන් ඉතිරි වුණු ෙම් විෙද්ශ 
විනිමය පමාණෙයන් හම්බන්ෙතොට වරාය වාෙග් කීයක් ෙබ්රා 
ගන්න තිබුණාද? ෙමොකද, හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න ගි ෙය් 
රුපියල් බිලියන 155 නම්, නැත්නම් රුපියල් බිලියන 175 නම්, 
ෙතල් ෙගන්වන්න යන මුදලින් රුපියල් බිලියන 600ක් වැනි 
මුදලක් රට ඇතුෙළේ ඉතිරි වුණා නම් හම්බන්ෙතොට වරාය වාෙග් 
කීයක් අලුෙතන් හදන්න තිබුණාද? ඒ සල්ලිවලට ෙමොකද වුෙණ්? 
මුදල් අමාත්යතුමා කිව්වා, ෙඩොලරයට ෙගවන රුපියල් පමාණය 
සතියක් ඇතුළත 130ට ෙගෙනනවා කියලා. ඒ උපෙදස අනුව ශී 
ලංකා මහ බැංකුව රුපියල බාල්දුවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා 
දිනපතාම ෙඩොලර් විකුණන්න පටන් ගත්තා. ෙද්ශීය ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ දවසකට 60යි, 100යි, 150යි, 200යි යනාදී වශෙයන් 
දිනපතා ෙඩොලර් විකිනුණා. ඒ අනුව අද වන විට ෙඩොලර් ෙවෙළඳ 
ෙපොළට දාලා නාස්ති කර තිෙබනවා බිලියන 4.3ක්. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් කිසිම ආණ්ඩුවක් කිසිම දවසක  ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් ෙමච්චර ෙඩොලර් පමාණයක් නාස්ති කරලා නැහැ. ඒ 
හරහා වාෂ්ප ෙවලා ගිහිල්ලා තිෙබනවා රුපියල් ෙකෝටි 60,000ට 
වැඩි මුදලක්; රුපියල් බිලියන 600ට වැඩි මුදලක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ෙද් කෙළේ නැත්නම් 
හම්බන්ෙතොට වරායවත්, SriLankan Airlines එකවත්,  ජාතිය 
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සතු ෙවනත් කිසිම වත්කමක්වත් විකුණන්න අවශ්යතාවක් නැහැ; 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ඕනෑ නැහැ. ජාත්යන්තර සංචිතය -
international reserves- පාවිච්චි කරලා දිනපතාම ෙම් සල්ලි ටික 
ෙවෙළඳ ෙපොළට දැම්මා. නමුත් එහි පතිඵලයක් නැහැ. ඒෙකන් 
ෙඩොලරය ෙබ්රා ගන්න බැරි වුණා. ඒ සල්ලි ටික ඉවර වුණා. ඒ 
සල්ලි ටික  නාස්ති කළා. අද ඇෙමරිකන් ෙඩොලරය රුපියල් 154යි. 
ඒ සල්ලි ටික වාෂ්ප වුණා. ඒ  නාස්ති කරපු සල්ලි රුපියල් බිලියන 
600ට වඩා වැඩියි. ඒ නාස්ති කරපු සල්ලි  ටික තිබුණා නම් 
හම්බන්ෙතොට වරායත් තිෙබනවා, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළත් 
තිෙබනවා, අකුෙර්ෙගොඩ හමුදා සංකීර්ණයත් තිෙබනවා.  ෙම් 
සියල්ෙල්ම වටිනාකම රුපියල් බිලියන 301යි. ඒක ෙවන 
විධියකට මම කියන්නම්.   

ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්තාෙව් දක්වනවා, 'රුපියල 
අවපමාණ වීම නිසා ජාතිෙය් ණය බර රුපියල් බිලියන 285කින් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා'ය කියලා. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ණය 
රුපියල් බිලියන 155යි, අවුරුදු 20න් ෙගවන්න. රුපියල අවපමාණ 
වීම නිසා එක අවුරුද්දකට ජාතිෙය් ණය බර වැඩිවීම රුපියල් 
බිලියන 285යි. ඇයි ෙම්වා කියන්ෙන් නැත්ෙත්? අද ෙම් රජය 
විසින් ඇති කර ගත්ත ෙම් විනාශය තුළ  රජෙය් සමස්ත මුදල් 
කමය, බැංකු කමය, ණය කමය ෙදදරුම් කවා ශී ලංකාෙව් මූල්ය 
කමය පිළිබඳ පතිරූපය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කර තිෙබනවා. 
එය සිදු වූෙය් ෙපබරවාරි මාසෙය් 27ෙවනි දා. දින 100 වැඩ 
පිළිෙවළ යටෙත්  මහ බැංකුෙව් මහ දවල් ඇති වුණ මහා මුදල් 
ෙකොල්ලය අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පථම වතාවට ෙහළිදරවු 
කරනෙකොට හිනා වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන 
විට ජාතික පුවත් පතක් ෙමෙහම කියනවා: 

"රුපියල් බිලියන 10 දක්වා ලංසු භාර ගන්න කිව්වාම මා 
තිගැස්සුණා. තීරණය පිළිඅරන් අපි ඇඳුම් ගලවලා ෙමතැනින් 
යමු කීෙව් එෙව්ෙල් ඇති වුණ කලකිරීම නිසායි."  

කවුද ෙමෙහම කියන්ෙන්? ශී ලංකා මහා බැංකුෙව් සහකාර 
අධිපති ෙසේපාල රත්නායක මහතා. එතුමා කියනවා, රුපියල් 
බිලියන 1 ෙවනුවට රුපියල් බිලියන 10ක් ගන්න කිව්වාම 
තිගැස්සුණා කියලා. "අපි ඇඳුම් ගලවලා නිර්වස්තව යමු" කියලා ඒ 
අය ඒ අවස්ථාෙව්දී කියා තිෙබනවා. අපි හැම ෙදනාෙග්ම අෙත් 
තිෙබන මුදල් ෙකොළය රඳා පවතින්ෙන්, මහජනයාෙග් විශ්වාසය 
මත. උපරිම ෙලස මහජනයා විශ්වාස කරන, මුදල් ෙකොළය අච්චු 
ගහන තැන ඉන්න උසස්ම නිලධාරින් කියනවා, "ෙම් මහ බැංකු 
අධිපති කියන එක නිසා ෙරදි ගලවලා යන්න හිතුණා" කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා සාක්ෂි දීලා ෙමෙහම කියනවා: 
"ඔළුවට පිස්ෙතෝලයක් තිබ්බත් ෙමම කරුණ පිළිගන්න බැහැ 
කියා. ඊට පස්ෙසේ අර්ජුන් මෙහේන්දන් කාමරෙය් ඉන්නවාද බලන්න 
සමරසිරි ගියා."  ඔළුවට පිස්ෙතෝලය තිබ්බත් ෙම් තීරණය 
පිළිගන්න බැහැ කියලා මහ බැංකුෙව් නිෙයෝජ්ය අධිපති 
කියනෙකොට, ඒ රෙට් මහ බැංකුව පිළිබඳ තිෙයන 
විශ්වසනීයභාවෙය්, සල්ලි ෙකොළය පිළිබඳ තිෙයන 
විශ්වසනීයභාවෙය් කඩා වැටීම ෙකොච්චරක්ද? එෙහම එකක් ලංකා 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙවලා තිෙබනවාද? ඔබතුමාට එවැනි ෙදයක් 
මතක් කරන්න පුළුවන්ද? කවදා හරි දවසක ලංකා ඉතිහාසෙය් මහ 
බැංකුෙව් සහකාර අධිපතිට ගන්න බැරි තීරණ ගන්න කියලා කියපු 
යුගයක් තිබිලා තිෙබනවාද? නැහැ.  දැන් කියනවා, පර්ෙපචුෙවල් 
ෙටෂරීස් සමාගම මහ බැංකුෙවන් ලබා ෙගන ඇති ණය මුදල් 
පියවීම සඳහා යළි මහ බැංකුෙවන්ම ණය ලබා ෙගන තිෙයනවාය 
කියලා. ෙම්වා ෙම් රෙට් කවදා හරි දවසක සිද්ධ ෙවච්ච ඒවාද? ෙම් 
සිද්ධ වූ කරුණු නිසා  පුද්ගලික අංශෙය් ව්යවසායකයන්, 
ජාත්යන්තර පුද්ගලයන් යන සියලුෙදනා තුළ ෙම් රජෙය් මූල්ය 
කමය පිළිබඳ තිබූ විශ්වසනීයභාවය පලුදු වුණා. එහි පතිඵලයක් 

ෙලස, රජෙය් සුරැකුම්පත්, භාණාඩාගාර බිල්පත්, බදු සංචිත 
සහතික පත් හා ෙවනත් රාජ්ය සුරැකුම් පත්වල ආෙයෝජනය කරලා 
තිබුණු ෙඩොලර් ලංකාෙවන් පිටට ෙතොග වශෙයන් අරෙගන ගියා.  
රටින් පිටට  යන මුදල් පමාණය වැඩි ෙවලා, රටට එනවාට වඩා 
වැඩිෙයන් මුදල් පිටට යනෙකොට රුපියල 'මස්තබාල්දු' ෙවනවා. 
ඒක අතින් අල්ලලා නතර කරන්න කාටවත් බැහැ. ඒක 
ෙද්ශපාලන කයිවාරු ගහලා නතර කරන්නත් බැහැ. ඒක ශාස්තීය 
කටයුත්තක්. ඒක න්යායක්.  

එෙහම මුදල් පිටට යන අතෙර් දින 100 වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් 
තව විපතක් කළා. ඒ විපත තමයි ෛවර ෙච්තනාෙවන්, පළි 
ගැනීෙම් ෙච්තනාෙවන් මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසය කියලා ෙපොලිස් 
රාජ්ය සංකල්පය ලංකාෙව් පළෙවනි වතාවට හඳුන්වා දීපු එක. 

ශි ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් 
නිෙව්දනයක් 2015 ෙපබරවාරි මස 13 සිකුරාදා නිකුත් කළා. එහි 
ෙමොනවාද කිව්ෙව්?  

"ශී ලංකාෙව් කවර පෙද්ශයක ෙහෝ සිදු වී ඇති පහත සඳහන් 
අපරාධ ෙමම විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය මගින් විමර්ශනය කළ යුතු 
ෙව්.  

 (i) මහා පරිමාණ මූල්යම අපරාධ, දූෂණ හා විශාල 
පමාණෙය් අනවසර ව්යාපෘති. 

 (ii) මහා පරිමාණෙය් මහජන මුදල් හා ෙද්පළවලට 
එෙරහි අපරාධ. 

 (iii) ජාතික ආරක්ෂාව, රාජ්ය මූල්යය, ෙසෞඛ්ය හා 
පරිසරයට එෙරහිව සිදුකර ඇති විශාල පමාණෙය් 
මුල්යය අපරාධ. 

 (iv) නීති විෙරෝධී ආකාරෙයන් ධනවත් වීම සහ නිල 
බලය සීමාව ඉක්මවා පාවිච්චි කිරීම. 

 (v) මුදල් විශුද්ධිකරණය, තසත්වාදීන්ට මුදල් සැපයීම 
සහ නීති විෙරෝධී ගනුෙදනු පිළිබඳව විමර්ශනය 
කිරීම. 

03. ෙමම ඒකකය ෙපොලිසප්තිවරයාෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් 
නිෙයෝජ්ය ෙපොලිසප්තිවරෙයකු සහ අධ්යක්ෂවරෙයකු 
යටෙත් කියාත්මක වන අතර, ඉහත වැරදි විමර්ශන කිරීමට 
ශී ලංකාව පුරාම පිහිටුවා ඇති අධිකරණ බල සීමාවල දී   
බලතල ඇත්ෙත් ය.  

 04. අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයට අනුව පිහිටුවා ඇති, 
අගාමාත්යවරයාෙග් පධානත්වෙයන් යුත් කැබිනට් අනු 
කමිටුව මඟින් සථ්ාපිත කර ඇති ෙල්කම් කාර්යාලය විසින් 
ෙමම පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම සඳහා ෙපොලිසප්තිවරයාට 
ෙයොමු කරන අතර,...." 

ෙම් බලන්න. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් තිෙයන්ෙන් ෙමෙහමයි. 
අගාමාත්යවරයාෙග් පධානත්වෙයන්යුත් කැබිනට් අනු කමිටුවක් 
ස්ථාපිත කර ෙල්කම් කාර්යාලය විසින් ෙමම පැමිණිලි ඉදිරිපත් 
කරනවා කියලා. එතෙකොට, අගමැතිවරයාට කවුරු ෙහෝ ෙහොරකු 
කරන්න ඕනෑ නම්, කාට ෙහෝ වැෙඩ් ෙදන්න ඕනෑ නම් 
ෙපොලිස්පතිතුමාට කියන එක විතරයි තිෙයන්ෙන්. රෙට් 
ෙපොලිස්පතිතුමා නීතිය කන පැෙළන විධියටම නවනවා. ෙම් 
ආයතනය සම්පූර්ණෙයන්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනියි. 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා වැනි ෙලෝකය පිළිගත් වියතුන්, 
පූජ්ය ඇල්ෙල් ගුණවංශ නායක හාමුදුරුෙවෝ, හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා යන ෙම් සියලුෙදනා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා කියා තිෙබනවා, ෙම් විධියට 
අගමැතිවරයාට හිෙතන අයට දඬුවම් ෙදන්න පුළුවන් නම් ඒක 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වීමක් කියලා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒ ගැන තීන්දුවක් ෙදන්ෙන් නැහැ. 
අද සියලු  ජාත්යන්තර දර්ශකවල ලංකාව කඩා වැටිලා. නීතිෙය් 
ආධිපත්ය පිළිබඳ දර්ශකය කඩා වැටිලා. ඒ වාෙග්ම, දූෂණ විෙරෝධී 
දර්ශකය කඩා වැටිලා.  

ෙම් ෙපොලිස්පතිවරයා විතරක් ෙනොෙවයි ෙපොලිස් රාජ්ය 
සංකල්පය යටෙත් අද, ෙම් රට ෙබ්රා ගත් හිටපු ෙසේනාධිනායක 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට, ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් හිටපු 
ෙල්කම්ට, බුද්ධි අංශයට, රණ විරුවන්ට ජීවිත පිළිබඳ පශ්නයක් 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 2017.04.07 දින 
"ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පළ වූ පවෘත්තියක් කියවන්නට කැමැතියි. 
එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

"හිටපු ජනපති මහින්දෙග් රථයට ගෑවි ෙනොගෑවි ගිය වාහනය ගැන 
පරීක්ෂණ අරඹයි. වැලිකඩ ෙපොලිසිය උසාවියට දන්වයි"  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පළ වූ 
එම ලිපිය ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා   සභාගත* කරනවා. 
 

එහි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා රැගත් ආරක්ෂක රථ ෙපළ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිට ෙබෞද්ධාෙලෝක මාවත ෙදසට ධාවනය කරමින් 
සිටියදී නාවික හමුදා ඇඳුමට සමාන ඇඳුමකින් සැරසී සිටි පුද්ගලයින් 
ෙදෙදනකු විසින් වාහනයකින් පැමිණ බාධා කළැයි කියන සිද්ධියකට 
අදාළව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතැයි වැලිකඩ ෙපොලිසිය ෙකොළඹ 
අතිෙර්ක මෙහේස්තාත් අරුණි ආටිගල මහත්මිය ඉදිරිෙය් ඊෙය් (06) කරුණු 
වාර්තා කෙළේය. 

අංක එන්සී.සී.ඒ.බී. 0689 දරණ වාහනෙයන් පැමිණි ෙමම පුද්ගලයින් 
ෙදෙදනා ආරක්ෂක රථ ෙපළට මැදින් රිංගා හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගමන් 
ගත් රථයට අයුතු අවහිර කිරීමක් සිදුකළැයි වැලිකඩ ෙපොලීසිය ෙවත ෙමම 
පැමිණිල්ල සිදුකර තිබුෙණ්....." 

ෙම්ක ඉතාම භයානක තත්ත්වයක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් භයානක තත්ත්වය ෙකොපමණද කියනවා නම්, ෙම් 

ෙපොලිස්පතිවරයාෙග් කියා පිළිෙවළ ගැන  මම කියන්නම්. 
ෙබෞද්ධෙයක් වශෙයන් සහ උන්වහන්ෙසේෙග් දායක සභාෙව් 
ෙකනකු වශෙයන් මම අමරපුර නිකාෙය් උත්තරීතර මහා නායක 
දවුල්ෙදණ ශී ඥානිස්සර  සව්ාමීන් වහන්ෙසේෙග් අවමංගල 
කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක් වුණා. එම නිසා රාජ්ය ෙගෞරව සහිත 
අවමංගල්ය උත්සවයක් පැවැත් වූ  අවසථ්ාවක ගරු වජිර 
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන රාජ්ය 
ඇමතිතුමා සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්ය ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමා සමඟ මමත් ෙම් කමිටුෙව් වාඩි වුණා. අපට ස්වෙද්ශ 

කටයුතු අමාත්යාංශයට එන්න කිව්වා, අෙප් මිත, වග කිව යුතු 
වැදගත් ඇමතිවරු. මමත් ගිහිල්ලා එහි වාඩි වුණා.  අපි වාඩි ෙවලා 
තීන්දු තීරණ ගත්තා. එතැනදී අපි තීරණය කළා,  ෙම් ෙද්හය පස් 
වරු 7.00ට  ජයරත්න මල්ශාලාවට රැ ෙගන යමු කියලා. මමයි, 
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමායි එතැන හිටියා. 
උන්වහන්ෙසේෙග් ෙද්හය තැන්පත් කර තිබුණා.  

ලංකාෙව් ෙපොලිස්පතිවරයා වන පූජිත ජයසුන්දර මහා 
කලබලයකින් වා ෙග් එතැනට ආවා. කෙල්බරය ෙහොරු 
ෙගනියනවා වාෙග් කලබලයකින් ආෙව්. "ෙමොකද බලාෙගන 
ඉන්ෙන්?" කියලා ඇහුවා. අපි කිව්වා,  හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා එනවා කියලා. ඒ අවස්ථාෙව් දී ලංකාව 
පිළිගන්න, ෙද්ශීය හා ජාත්යන්තර මට්ටෙම් ව්යවසායකයකු වන 
අජිත් ෙසොයිසා මහතා කිව්වා, "ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ෙදන්න. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ෙගෞරවණීය නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේට අවසන් 
ෙගෞරව දක්වන්නට ෙමතැනට එනවා, traffic එකට අහුෙවලා 
ඉන්ෙන්. විනාඩි පහක් ඉන්න" කියලා. මමයි, ලක්ෂ්මන් යාපා 
අෙබ්වර්ධන මැතිතුමායි ෙදෙදනාම එතැන හිටියා. මමත් කිව්වා, 
"ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න IGP, තව විනාඩි ෙදකකින් හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
එයි" කියලා. එතෙකොට එතුමා කිව්වා, "නැහැ, නැහැ. හත කිව්වා 
නම් හත" කියලා. ෙම් ෙහොරකම් කරපු මිනියක් වාෙග්.  

මට මතක් වුණා,  ඉස්සර නීතිඥ කාන්චනෙග්ද ෙකොෙහේද 
මිනිය ෛවද්ය විද්යාලෙය් තිබුණු අවස්ථාෙව්  මමයි, තිලක් 
කරුණාරත්නයි, ගීතාංජන ගුණවර්ධනයි ෙජ්වීපී එක අත් අඩංගුවට 
ගත්තා. නමුත් "ආමි"  එෙකන් ඇවිල්ලා මිනිය උස්සාෙගන ගියා. 
මට ඒ ෙවලාෙව් මතක් වුෙණ් ඒ සිද්ධිය. පූජිත ජයසුන්දර ඇවිල්ලා 
එෙහමයි කිව්ෙව්. රෙට් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ෙපොලිස්පතිවරයා 
සලකන්ෙන් ෙමෙහම නම්, තව ටික දවසක් යන ෙකොට ෙම් 
ෙපොලිස්පතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට  ෙකොයි ෙවලාවක 
හරි කණ පැෙළන්න ගහයි. ෙමොනවා වුණත් ෙම් රෙට් law 
makersලා 225යි ඉන්ෙන්. ඒ law makersලා tea makersලාෙග් 
තත්ත්වයට දාන ෙපොලිස්පතිවරෙයක් රෙට් ඉන්නවා. 

මම දැක්කා අගාමාත්යවරයා කියලා තිෙබන පකාශයක් 
පත්තරෙය් පළ ෙවලා තිෙබනවා, "එෆ්.සී.අයි.ඩී. ෙලොක්කන්ට 
අගමැතිෙගන් හදිසි කැඳවීමක්" කියලා. හදිසිෙය් ෙහෝ කැඳවලා 
ෙලොක්කන්ව බලාගන්න එක ෙහොඳයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේදී ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා; ගරු චම්පික 
රණවක ඇමතිතුමා කිව්වා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් මහ බැංකු අධිපති පත් කරන්න එපා කියලා. ෙම් 

ෙහොරකමට ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා එතුමන්ලා ෙපනී සිටියා. 
[බාධා කිරීමක්]  එතුමන්ලා අදත් කියනවා. නමුත් දැන් ෙම් 
කරන්ෙන් තමන්ට විරුද්ධ ෙද්ශපාලනය කරන අයෙගන් පළි 
ගැනීම. විමල් වීරවංශව අත් අඩංගුවට අරෙගන දවස් 87ක් 
රිමාන්ඩ් භාරෙය් තියාගත්තා, වාහන අවභාවිතාව සම්බන්ධ 
ෙචෝදනාවකට. ඇප ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා ෙන්. මිනී 
මැරුමක් කළත් මනුෂ්යෙයකුට ඇප  ෙදනවා   ෙන්. පර්ෙපචුවල් 
ෙටෂරීස් එක ගැන පත්තරවල කියනවා.  නමුත් ඒ ෙමොන ෙද් සිදු 
වුණත්  පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස්  එෙක් කිසිම ෙකෙනකුව අත් 
අඩංගුවට ගන්ෙන් නැහැ. විලි ලජ්ජාවක් තිෙබන්නට ඕනෑ. 

1531 1532 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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මන්තීවරයකුෙග් මන්තීකමට ෙපොලිස්පතිවරයා ඇවිල්ලා කණට 
ගහන ෙකොට, ඒ මන්තීකම ෙමොකටද? ෙම්  law makersලාද,  
උත්තරීතර සභාවක්ද? එම නිසා කථානායකතුමාටත් වගකීමක් 
තිෙබනවා, ෙපොලිස්පතිවරයා හා ෙපොලීසිය මන්තීවරුන්ට ෙම් 
විධියට සලකන විට රෙට් සාමාන්ය මිනිසුන්ට ෙමොකද ෙවන්ෙන් 
කියන එක ගැන ෙසොයන්න.  අෙප් රෙට්  සිංහල, ෙදමළ, මුසල්ිම්, 
බර්ගර් කියන සියලු මිනිසුන්ට ජීවත්වීෙම් අයිතිය ලබාදීම සඳහා;  
අභය දානය ලබාදීම සඳහා රට ෙමෙහයවූ නායකයාට, රෙට් හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාට සලකන්ෙන් ෙමෙහම නම්; පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට සලකන්ෙන් ෙමෙහම නම්, සාමාන්ය  
මනුෂ්යෙයකුට ෙම් ෙපොලිස්පති යටෙත් ෙපොලීසිෙයන් 
සාධාරණයක් ඉටු ෙවයිද? එම නිසා ෙපොලිස්පතිට නීතිය නවන්න 
ඉඩ ෙදන්න බැරි තත්ත්වය තමයි අප රට තුළ ඇති කරන්න ඕනෑ. 
අපට අගමැතිතුමාට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමපමණයි. ෙම් 
නීතිවිෙරෝධී  FCID එ ෙක් ෙලොක්කන්ට හදිසි කැඳවීමක් කරලා 
ඔබතුමා කරුණාකර කියන්න, "ෙම් රට බිය වද්දන්න එපා, 
මිනිසුන්ට බිෙයන් හා සැෙකන් ෙතොරව ව්යාපාර කරන්න, රට 
කරන්න අවස්ථාව ලබාෙදන්න" කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 4.07] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා ෙලොකු කථාවක් කළා. ඇත්තටම අද පැවැත්ෙවන්ෙන් 
සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් වූ නිෙව්දන ෙදකක් සහ තවත් නිෙයෝග 
කීපයක් සම්බන්ධ විවාදයක්. මම ඒ ගැන කරුණු ටිකක් කියන්නයි 
ලැහැස්ති වුෙණ්. නමුත්, අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා 
කියූ ෙද්වල් අහෙගන හිටියාම ඒවාටත් උත්තර ටිකක් ෙදන්න 
ඕනෑය කියා මම හිතුවා. ෙමොකද, එතුමා ෙපොලිස් රාජ්යයක් ගැන 
කථා කළා. මම හිතන විධියට එතුමාට සිදුවුණු යම් කාරණාවක් 
නිසා ෙම්ක එෙහම ෙපොලිස් රාජ්යයක් කියා හඳුන්වන්න එතුමා 
උත්සාහ කරනවා. නමුත්, එතුමන්ලාෙග් රජය කාලෙය් ෙම් රෙට් 
තිබුණු පාලන තන්තය ගැන අප දන්නවා. එතුමා අද ඒ කිසිම 
ෙදයක් මතක නැති විධියට,  එම ආණ්ඩුෙව් හිටිෙය් නැති ෙකෙනක් 
වාෙග් තමයි අද කථා කරන්ෙන්. හරියට අපි ඒ කාලෙය් කළ 
කථාවක් තමයි එතුමා අද කෙළේ.  

බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාට එෙහම අමතකවීම් 
ෙවන්ෙන් ඇයි කියා අපටත් පුදුම හිෙතනවා. ෙමොකද, ආර්ථික 
විද්යාඥයන්ට එෙහම අමතක ෙවන්න බැහැ. ආර්ථිකය විගහ 
කරනවා වාෙග්ම, ෙද්ශපාලන විගහෙය්දීත් එතුමන්ලා ඒ කරුණු 
කාරණා මතක තියාගන්න ඕනෑ. පසුගිය කාලෙය් ෙපොලිස් 
රාජ්යයකට, ඒකාධිපති පාලනයකට ෙම් රට අරෙගන යන්න 
හැදුෙව් කවුද කියා  එතුමන්ලා දන්නවා.  තමන්ෙග් ආයු කාලය 
තිෙබනතුරුම ෙම් රෙට් බලෙය් සිටිය හැකි ඒකාධිපති ගමනක් 
සඳහා, විෙශේෂෙයන්ම දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනැවිත්, පජාතන්ත විෙරෝධී මූලික පදනම -
අඩිතාලම- දමලා, අෙප්  සාරධර්මවලට,  මූලධර්මවලට පවා 
පටහැනිව කළ කටයුත්තට   එදා බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමන්ලා සහාය පළ කරමින් අත ඉස්සුවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙම් රෙට් තිබුණු තත්ත්වය 
ගැන අප දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම එදා තිබුණු සුදු වෑන් සංස්කෘතිය 
ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති. එදා කවුරු ෙහෝ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව 
කථා කළා නම්, මාධ්යවල පවෘත්ති පළ කළා නම්, ඒ 
මාධ්යකරුවන්ට වුණු ෙද්වල්, "සිරස" ආයතනයට පහර දීම, 

මාධ්යෙව්දීන්ට, ෙපෝද්දල ජයන්තලාට වුණු ෙද්වල් සියල්ලක්ම අප 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ඒවා ඒ ආණ්ඩුව විෙව්චනය කළ නිසා 
වුණු ෙද්වල්. නමුත්, අද එෙහම නැහැ.  

අද ෙම් රෙට් මාධ්යවලට පජාතන්තවාදී ෙලස විශාල නිදහසක් 
ලැබී තිෙබනවා. අද විද ත් මාධ්ය දිහා බලන්න. ඒවාෙය් පවෘත්ති 
විකාශනය වන ෙවලාෙවන් වැඩි කාලයක් විකාශනය වන්ෙන් 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධ පවෘත්ති. එක්ෙකෝ ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව 
යම් යම් ෙද්වල් කියනවා;  නැත්නම් අගමැතිතුමා විෙව්චනය 
කරනවා. පවෘත්ති විකාශනය වන පැය භාගෙයන් විනාඩි 20ක්ම 
යන්ෙන් ආණ්ඩුවට විරුද්ධ පවෘත්ති කියන්නයි. ෙම් ෙද්වල්වලින් 
අපට ෙපෙනනවා, එදා රෙට් තිබුණු  ඒ තත්ත්වය  අද නැහැ කියන 
එක.  

අප දන්නවා, එදා පවෘත්ති විකාශනය කරද්දි මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් නම පවා පවෘත්ති ආයතන කිව්ෙව් නැති බව. ඒ නම 
කියන ෙකොට "බීප්", "බීප්" කියන sound එක තමයි එදා දැම්ෙම්.  
එදා ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තිබුෙණ්.  මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් නම සඳහන් කරමින් එතුමාට  බණින ෙකොට ඒ 
නමවත් පවෘත්ති ආයතන මඟින් විකාශනය කෙළේ නැහැ. එෙහම 
යුගයකයි අප හිටිෙය්. එම තත්ත්වය නැති කරලා අද අප ෙම් 
සමාජය තුළ විශාල පරිවර්තනයක් ඇති කර තිෙබනවා. අද ඕනෑ 
ෙකනකුට ඕනෑ ෙදයක් කථා කරන්න පුළුවන්; ඕනෑම 
උද්ෙඝෝෂණයක් කරන්න පුළුවන්; ජනාධිපතිතුමාට බණින්න 
පුළුවන්; අගමැතිතුමාට බණින්න පුළුවන්; ආණ්ඩුවට බණින්න 
පුළුවන්. අද කාටවත් එෙහම තර්ජනයක් නැහැ.  ෙහොරකම් 
සම්බන්ධෙයන් නීතිය කියාත්මක කරන ෙකොට, ඒවා ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීම්ය කියන එක වැරැදියි. අපි දන්නවා,  ඒ සමහර ෙද්වල් 
ජනතාවෙග් ෙපොදු ෙද්ෙපොළ බව. යම් යම් ෙද්ශපාලනඥයන් 
ෙවන්න පුළුවන්; රජෙය් නිලධාරින් ෙවන්න පුළුවන්; එවැනි 
කටයුතුවලට සම්බන්ධ ෙවලා එම ෙද්ෙපොළ අවභාවිත කළ වරදට 
නීතිය කියාත්මක කළාම,  පළිගැනීම්  කරනවා කියා අපට 
කියන්න බැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් පශ්නය ගැන කථා 
කරනවා නම්,  ආණ්ඩුවට එතුමාෙගන් පළිගන්න ඕනෑකමක් 
තිබුණා නම් passports ෙදකක් ළඟ තබාෙගන සිටි  ෙවලාෙව් 
එතුමා අල්ලලා සිර කරන්න තිබුණා. එෙහම වුණාම නම්, 
passports සම්බන්ධ ආගමන විගමන නීතිය අනුව එම නඩුව 
අවසන් වනතුරු එතුමාට ඇප ගන්න බැරි බව අප දන්නවා.  
නමුත්, එදා එතුමා එළියට ආවා.   අපට ෙද්ශපාලනික වශෙයන් 
පළිගන්න ඕනෑ වුණා නම් එදා ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාව හිර 
කරන්න තිබුණා. ඊළඟට, එතුමාෙග් ෙගදරදි  තරුණයකු මිය ගියා. 
අඩුම ගාෙන් එතුමාෙගන් ෙහෝ පවුෙල් කාෙගන්වත් අද වන තුරු 
කට උත්තරයක්වත් අරෙගන නැහැ.  ආණ්ඩුවට එතුමාෙගන් 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් පළිගන්න ඕනෑ නම් කරන්න  ඕනෑ තරම් 
ෙද්වල් තිබුණා. ඒ නිසා එෙහම වැරදි විධියට විගහ කරන්න එපා.  
පසුගිය කාලෙය් එතුමා ඇමතිවරයකු වශෙයන් කටයුතු කළ 
කාලෙය් එතුමාෙග් අතින් යම් යම් ෙද්වල් ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මුදල් අවභාවිත ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ 
පිළිබඳව පරීක්ෂණ කළ යුතුයි. ඒ දූෂණවලට සම්බන්ධ වුණු 
උදවියට අනිවාර්යෙයන්ම නීතිය කියාත්මක කරන බවට අපි 
පසුගිය මැතිවරණ කාලවලදී ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දුව අනුව, 
රජයක් හැටියට අපි කියා කරනවා.   

දැන්  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉන්නවා. එතුමාට 
එෙහම ෙචෝදනාවක් නැහැ. එතුමාට කවුරුවත් හිරිහැර 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. එතුමාව ෙබොරුවට FCID එකට ෙගන 
යන්ෙන්ත් නැහැ. කිසිදු ආකාරයකින් පළිගැනීමක් කරන්ෙන් 
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නැහැ. ඊළඟට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉන්නවා. 
එතුමාටත් එෙහම නැහැ. එෙහම ෙචෝදනා නැති ගරු මන්තීවරුන් 
විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ කවුරුවත් පළිගැනීම්වලට ලක් 
ෙවලා නැහැ. නමුත්, ඇතැම් ගරු මන්තීවරුන් යම් යම් ගනු - 
ෙදනුවලට සම්බන්ධවීම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා.  
අවසානෙය්  උසාවිය තීන්දු කරාවි වැරදි කර තිෙබනවා ද, නැද්ද 
කියන එක.   

අපි දන්නවා, අද ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට  ඇප ලැබුණා. 
එෙහම නම් අද කියනවාද නීතිෙය් ආධිපත්ය නැහැ කියලා.  මා 
දැක්කා, පණිවිඩයක් ඇවිල්ලා තිබුණා,  ෙකොටුව මෙහස්තාත් 
අධිකරණෙයන් එතුමාට අද ඇප ලබා දීලා තිෙබනවා කියලා. 
එතුමා ෙවනුෙවන් හැමදාම කථා කරන එතුමාෙග් මන්තීතුමාත් අද 
ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ෙවනදාට වඩා අද ෙපොඩ්ඩක් හිනා ෙවලා 
ඉන්නවා, ඇප ලැබුණු නිසා.  ඒ නිසා ෙමතුමන්ලා කියන විධිෙය්  
තත්ත්වයක් නැහැ. අද නීතිෙය් ආධිපත්ය තිෙබනවා.  නමුත්, ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා රටට වැරදි පණිවිඩයක් ෙදන්න 
උත්සාහ කරනවා.  විෙශේෂෙයන් "ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය නැහැ, 
ෙම් රට ෙපොලිස් රාජ්යයකට ගමන් කරනවා, ෙම් රෙට් 
විරුද්ධවාදින් අල්ලා හිෙර් දමනවා" කියලා වැරදි චිතයක් ෙදන්න 
එතුමා උත්සාහ කළා. නමුත්, එෙහම තත්ත්වයක් ෙම් රට තුළ 
නැහැ.  2015ට කලින් තිබුණු තත්ත්වය අපි අද නැති කරලා  
සමාජය තුළ විශාල ෙවනසක්, පරිවර්තනයක් ඇති කර තිෙබනවා.  

අද කථා කිරීෙම් නිදහස, ලිවීෙම් නිදහස ඇතුළු මාධ්ය නිදහස 
තිෙබනවා.  ඊළඟට ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා හරහා අවශ්ය  සියලු 
ෙද්වල් කර ගන්න පුළුවන් ෙවලා අපි ෙම් රට ඉස්සරහට 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  ෙලෝකය පැත්ෙතන් ගත්තත්  එදාට වඩා 
අද ෙම් රෙට් පාලනය,  ෙම් රට පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කර ෙම් 
රටත් එක්ක ගනු - ෙදනු කරන්න  සියලු ෙදනා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. එෙහම වුෙණ් විෙශේෂෙයන් අද තිෙබන ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව යටෙත්  මූලික පජාතන්තවාදී කර්තව්යයන් ඉෂ්ට කිරීම 
තුළ, අප ගැන  ජාත්යන්තරයට යම් විශව්ාසයක් ඇති ෙවලා තිෙබන 
නිසයි.    ඒ තුළ අපට ෙලොකු ගමනක් යන්න  තිෙබනවා. 
යහපාලන ආණ්ඩුව හැටියට ෙම් රෙට් ජනතාවටත්, ෙලෝකයටත් 
යම් පණිවිඩයක් ෙදන්න පුළුවන් ආරම්භයක් අපි ඇති කර 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් අද 
දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන ගැසට් නිෙව්දන සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා 
කිරීෙම්දී,  පශ්න කිහිපයක් මතු කරන්න තිෙබනවා.  ගරු (ෛවද්ය) 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා කිව්වා, 
විෙශේෂෙයන් පිට රටවලින් ආනයනය කරන බුලත් සම්බන්ධව 
තිෙබන මත්දව්ය කිහිපයක් ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ගැසට් 
නිෙව්දන මඟින්  තහනමට ලක් කර තිෙබනවා කියලා.   ඒ 
මත්දව්ය එක්ක දැන් අලුත් මත්දව්ය අද ෙවෙළඳ ෙපොළට පැමිණ 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් tablets ආකාරෙයන් තිෙබන ෙද්වල්. 
තරුණෙයෝ ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු අද ඒවා භාවිත කරන්න පුරුදු 
ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ tablets ආකාරෙයන් එන මත්දව්ය 
p h a r m a c i e sවල පසිද්ධිෙය් විකුණනවා.  සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරි මහත්වරු ඉන්නවා නම් අපට 
පුළුවන්, ෙම් කියන ආයතන සම්බන්ධ විසත්ර ෙදන්න.  ඒ මත්දව්ය 
පසිද්ධිෙය් තරුණ ළමයින්ට විකුණනවා. ඒවා ගැන කිසිම 
පරීක්ෂණයක් කරන්නවත්, ඒවා නවත්වන්නවත් කියාමාර්ග නැහැ. 
ඒක ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයවක්. අද ෙකොළඹ නගරය තුළ 
විශාල තරුණ පිරිසක්  ඒවාට ඇබ්බැහි ෙවලා ඉන්නවා.   රුපියල් 
7,500 රුපියල් 4,500 වැනි ගණන්වලට  ඒ මත් ෙපති අද 

විකුණනවා. ඒවා pharmaciesවලත්  පසිද්ධිෙය් විකුණනවා. කිසිම 
බලපෑමක් නැහැ.  අද තරුණ පිරිස් ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඇබ්බැහි 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, තව කාරණයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්  පසු ගිය 
කාලයත් එක්ක බලන ෙකොට 2014දී මත්පැන් හල් සඳහා නව 
බලපත   83ක් නිකුත් කර තිෙබනවා. 2013 වර්ෂ ෙය්  නව බලපත 
62ක් නිකුත් ෙවලා තිෙබනවා. 2012දී බලපත 55ක් නිකුත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  2015 වන විට  ඒ පමාණය 52 දක්වා අඩු ෙවලා 
තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. 2014දී බලපත 83ක් නිකුත් කළ 
අතර, ඒ පමාණය 2015 වන විට 52 දක්වා අඩු වීමක් සිද්ධ  ෙවලා 
තිෙබනවා. යහපාලන රජය යටෙත්  බලපත නිකුත් කිරී ම විශාල 
වශෙයන් අඩු  ෙවලා තිෙබන බව අපි කියන්න ඕනෑ. ෙම්වා හරහා 
2015දී මත්පැන්වලින් රුපියල් මිලියන ලක්ෂයක ආදායමක් ලබා 
ගන්න රජයට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

සිගරැට්වලින් රුපියල් ලක්ෂ 68,035ක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය් ආදායම බැලුෙවොත් මත් 
පැන්වලින් රුපියල් ලක්ෂ 69,100යි ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට  2015 වන විට අපි ලබා ගත් රුපියල් 
මිලියන ලක්ෂයක ආදායමත් එක්ක බලන ෙකොට එහි  විශාල 
වැඩිවීමක් ෙවලා තිෙබනවා. එය සියයට 40කින්  විතර වැඩි  කර 
ගන්න ෙම් ආණ්ඩුවට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට 
පසුගිය ආණ්ඩුවත් එක්ක සන්සන්දනය කර බලන විට ෙම් 
යහපාලන ආණ්ඩුව යටෙත් කම කමෙයන් ෙම්වාෙය් යම් 
පාලනයක් ඇති කර තිෙබන ආකාරයක් අපට ෙපෙනනවා. නමුත් 
කර ෙගන ආ සමහර ෙද්වල් නවත්වන තත්ත්වයකුත් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මුදල් 
අමාත්යාංශයත් එක්ක සම්බන්ධ නැතත් ආරක්ෂක අමාත්යාංශය 
යටෙත්,  මත් දව්ය භාවිත කරන තරුණයන් පුනරුත්ථාපනය 
කරන කෑම්ප් පවත්වා ෙගන ගියා. ඒ ව්යාපෘති දැන් නවත්වා 
තිෙබනවා. කාෙග් බලපෑමක් නිසාද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම මම නිෙයෝජනය කරන මැද ෙකොළඹ ඇතුළු 
ෙකොළඹ නගරය තුළ මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි වුණු තරුණයන් 
විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. රජෙයන් මුදල් දීලා සතියකට යම් තැනක 
පහසුකම් ලබා දීලා ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් ව්යාපෘති 
තිබුණා.  ඒ ව්යාපෘති එකයි, ෙදකයි කෙළේ. දැන් ඒවා නැහැ. කාෙග් 
බලපෑමකට ෙම්වා නවත්වලාද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. සමහර 
විට මත් දව්ය විකුණන අයෙග් බලපෑම උඩ ෙම් ව්යාපෘති 
නැවතිලාද දන්ෙන්ත් නැහැ. අද ඒ නිලධාරින් පැමිණ සිටිනවා. මම 
ඒ අයට කියනවා, ෙම් ගැන ෙසොයා බලා ඒ ව්යාපෘති වහාම පටන් 
ගන්න කියලා.  ෙමොකද, ෙකොළඹ නගරය තුළ මත් දව්යවලට 
ඇබ්බැහි වුණු තරුණයන් විශාල පමාණයක් ගලවා ගැනීෙම් වැඩ 
ෙකොටසක් ඒ තුළින්  සිද්ධ වුණා. ඒ ව්යාපෘති නැවතීම නිසා අද ඒ 
අසහනයට පත් වුණු තරුණයන්ට විශාල අසාධාරණයක් 
සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අයත් ෙබොරැල්ෙල් තිෙබන කාර්යාලය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ඒ 
කාර්යාලය පිළිබඳව විශාල ෙලස ෙචෝදනා තිෙබනවා. මුදල් අර 
ෙගන ඒ අයව නිදහස් කරන බවට ෙචෝදනා තිෙබනවා. ෙම් ළඟදී 
මාලිගාවත්ත, ෙබෝධිරාජ මාවෙත්, ෙඛත්තාරාම ගවුන්ඩ් එක ළඟ දී 
මත් දව්ය විශාල පමාණයක් අත් අඩංගුවට ගත්තා. ෙකොපමණ ගෑම් 
පමාණයක්ද කියලා මම හරියට ගණන්  දන්ෙන් නැහැ. මත් දව්ය 
විශාල ෙතොගයක්. ඒ අත් අඩංගුවට අර ෙගන පැය හතරක්, පහක් 
ගිෙය් නැහැ, ඒ මත් දව්ය විකුණූ එක්ෙකනා නිදහස ්ෙවලා ආවා. 
අල්ලා ෙගන ගිෙය් ෙබොරැල්ෙල් තිෙබන සුරා බදු කාර්යාලෙයන්. 
මට ආරංචි වුණ විධියට රුපියල් ලක්ෂ හතරක් දීලා නිදහස් ෙවලා 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඔහු නිදහස් ෙවලා ආෙව් ෙකොෙහොමද කියන 
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එක  පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කරන ෙලස මම ඉල්ලනවා.  ෙම් 
විධියට ගිහිල්ලා නම් මත් දව්ය භාවිතය නවත්වන්න බැහැ. සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැටලීම් කරන සමහර නිලධාරින් මුදල්වලට 
යට ෙවලා වැඩ කරනවා. හැෙමෝම ෙනොෙවයි, සමහර නිලධාරින් 
මුදල්වලට යට ෙවලා, මත් දව්ය විකුණන අයත් එක්ක විශාල ෙලස 
සම්බන්ධකම් පවත්වනවා; මත් දව්ය විකිණීෙම් ජාලෙය් ඉන්න 
අයත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වනවා. ඒ ෙනට්වර්ක් එකත් එක්ක 
සම්බන්ධ නිසා  ඔවුන් ෙම් වැටලීම් කරන්න  එන්න කලින් 
messages යනවා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් දූෂිත නිලධාරින් ඉන්නවා 
නම් ඔවුන් පිළිබඳව වහාම පියවර ගන්න ඕනෑ කියලා අපි 
හිතනවා. එෙහම නැතිව නම් ෙම් රෙට් ෙකෙසේවත් ෙම්වා 
නවත්වන්න බැහැ.  

අපි දන්නවා, අද ෙම් රෙට් දවස ගාෙන් මත් දව්ය අත් අඩංගුවට 
ගැනීම් -මත් දව්ය අල්ලා ගැනීම්- විශාල වශෙයන් සිදු වන බව. 
එහිදී ෙපොලීසියත් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ඒ ආයතනයත්  විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරනවා. නමුත් ඒ ආයතනවල ඉන්න සමහර නිලධාරින් මත් දව්ය 
ව්යාපාරිකයන් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වමින් ෙම්වා මැඩ 
පවත්වන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් ඒ මඟින් ෙකෝටි ගණන් 
මුදල් උපයනවා. මම හිතනවා, ගරු ඇමතිතුමා අද ෙමතැන හිටියා 
නම් ෙහොඳයි කියලා. අපි ෙම් ගැන ඇමතිතුමාවත් දැනුවත් කරන්න 
ඕනෑ. ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම්වා නවතියි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙමය අද ෙකොළඹ නගරෙය් ඉතා ශීඝෙයන් පැතීරී යන 
ව්යසනයක් හැටියට අපට දකින්න පුළුවන්. තරුණ පරපුර අද 
විශාල වශෙයන් ඒවාට ඇබ්බැහි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තරුණ 
පරපුර ඒවායින් මුදා ගන්න නම්, ඒවාට තිත තබන්න නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම අපි ආරක්ෂක නිලධාරින්, ඒවාට විරුද්ධව කියා 
කරන අය දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් ඒ සඳහා කියා 
මාර්ග ගන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට, තව එක කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. අපි දන්නවා, 
ෙකොළඹ නගරය තුළ සුරාබදු නීතිය අනුව පාසල් අවට, ආගමික 
ස්ථාන අවට යම් මීටර පමාණයක් -මීටර 500ක්- ඇතුළත සුරා 
සැල් -මත්දව්ය, අරක්කු විකුණන ෙවෙළඳ සැල්- පවත්වා ෙගන 
යාම තහනම් බව. නමුත් අද නගරය තුළ පාසල් අවට මත්පැන් 
විකුණන ෙවෙළඳ සැල් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. මහ පාෙර් 
වාෙග්ම පාසල ළඟ ඉඳලා මීටර 100-150යි තිෙබන්ෙන්. ආගමික 
ස්ථාන ළඟ ඉඳලා මීටර 100-150ක් ඇතුළත ඒවා තිෙබනවා. 
ඒවාට අවසර දුන්ෙන් කවුද, අවසර ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා අපි 
දන්ෙන් නැහැ. ජනතාව ඇවිල්ලා අපට කියනවා, අෙප් දරුවන්ෙග් 
ඉස්ෙකෝෙල් ළඟ සුරා සැල් තිෙබනවා කියලා. විදුහල්පතිවරු අපට 
ෙචෝදනා කරනවා, පාසල ළඟ ඉඳලා මීටර 100යි තිෙබන්ෙන් 
කියලා. "මන්තීතුමා, ෙම් වාෙග් ස්ථාන පවත්වාෙගන යන්ෙන් 
ඇයි?" කියලා අෙපන් අහනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අවසාන වශෙයන් තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒවා පිළිබඳව නැවත ඇගයීමක් කරන්න කියලා අපි කියනවා. 
ඒවා පිළිබඳව නැවත පරීක්ෂණයක් කරන්න. 

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

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 

මන්තීතුමා කියන කාරණය පිළිබඳව මට ෙපොඩි පශ්නයක් අහන්න 
අවසර ෙදන්න. ගරු මන්තීතුමනි, මීටර 500ක්ව තිබුණු සීමාව දැන් 
මීටර 100ක් ෙවනවා. ඔබතුමා මුස්ලිම් ජනතාව නිෙයෝජනය 
කරන නිසයි මම ෙම් කියන්ෙන්. එතෙකොට පන්සල් විතරක් 
ෙනොෙවයි, මුස්ලිම් පල්ලිවලටත් ෙම්ක අදාළ ෙවනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුව මීටර 500 සීමාව මීටර 100 කරනවා.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. ඒවා ඔක්ෙකෝම ආගමික ස්ථාන. 

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

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මීටර 500 සීමාව මීටර 100 කරනවා.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
කවුද කරන්ෙන්? 

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

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
දැන් ඔය ෙයෝජනා කරන්ෙන්. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
එෙහම එකක් නැහැ. 

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

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එෙහම නම් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? රාජිත ෙසේනාරත්න 

මැතිතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එතුමා කිව්ෙව් සිගරට්- 

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

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම ඔබතුමාෙගන් වගකීෙමන් තමයි අහන්ෙන්. මීටර 500 

සීමාව මීටර 100 කරන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
නැහැ. එතුමා කිව්ෙව් සිගරට් විකුණන්න ෙදන්ෙන් නැහැ 

කියලායි. 
 

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

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එතුමා ඉතා වගකීෙමන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්වා, සංචාරක 

කර්මාන්තය දියුණු කර ගන්න නම් මීටර 500ක් ඇතුළත තිෙබන- 
ගංගාරාම විහාරස්ථානය ගැන කියලායි එතුමා කිව්ෙව්. එතුමා 
ඒකයි උදාහරණය හැටියට කිව්ෙව්. Restaurantsවලට අරක්කු 
බලපත සහිතව ඒ අයිතිය ෙදන්න ඕනෑය කියලා.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
නැහැ, නැහැ. එතුමා එෙහම කිව්ෙව් නැහැ.  
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා කිව්ෙව්.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
නැහැ, නැහැ. එතුමා කථා කළ ෙවලාෙව් මම ෙම් ගරු සභාෙව් 

හිටියා. ඒ කථාව ෙවලාෙව්දී ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් හිටිෙය් 
නැහැ ෙන්; මම හිටියා. සිගරට් පවා විකුණන එක මීටර 100ට 
එහායින් කරන්න අලුත් නීති ෙගෙනනවාය කියන එක තමයි 
එතුමා කිව්ෙව්. එතුමා කථා කෙළේ සිගරට් ගැන.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 

ෙකොමසාරිස්තුමාෙගනුත්, ඒ නිලධාරින්ෙගනුත් අපි අවසාන 
වශෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම්වා පිළිබඳව අලුෙතන් ඇගයීමක් 
කරලා, ෙම්වා පිළිබඳව අලුෙතන් පරීක්ෂණයක් කරලා, සුරාබදු 
නීතියට අනුව පවත්වාෙගන ෙනොයන සුරා සැල් වසා දමන්න 
වහාම කියා මාර්ග ගන්න කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
 
[பி.ப. 4.25] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின்கீழான அறிவித்தல் ெதாடர் 
பாக ம் ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய 
அதிகாரசைபச் சட்டத்தின்கீழான ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர் 
பாக ம் என  க த் க்கைள ன்ைவப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
கிைடத்தைமையயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். க்கியமாக 
நாங்கள் சிந்திக்கேவண் ய சில விடயங்கைள இந்த இடத்தில் 
ெவளிப்ப த்தலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். 

ஒ  நாட் ள்ள வளங்கைள எ த் ப்பார்க்கின்றேபா , 
அ  மனித வளம், ெபௗதிக வளம், நிதி வளம், கால வளம், 
தகவல் வளம் என்ெறல்லாம் காணப்ப கின்ற . இதில் மிக 

க்கிய வளமாகக் க தப்ப வ , மதிக்கப்ப வ  மனித 
வளமாகும். அதற்கு அ த்ததாகத்தான் நாங்கள் ஏைனய 
வளங்கைளக் கவனத்தில் ெகாள்கின்ேறாம். நிதி வளத்திைன 
ஈட் க்ெகாள்வதற்காக இன்  பலவிதமான ெபாறி ைறகள் 
அல்ல  நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. அந்த 
வாிைசயில் ம  விற்பைன நிைலயங்கைள அதிகாிப்பதன் 

லமாக ம் ம  வாியிைன அதிகாிப்பதன் லமாக ம் ம ப் 
பாவைனைய அதிகாிப்பதன் லமாக ம் அேநகமான 
மக்கைளக் கு ப்பழக்கத்திற்கு உள்ளாக்குவதன் லமாக ம் 
ம  கர்கின்றவர்கைள அதிகமாக உ வாக்குவதன் 

லமாக ம் நிதி வளத்திைனப் ெப க்கிக்ெகாள்ள யற்சிக் 
கப்ப கின்ற . இவ்வா  நிதி வளத்திைனப் ெப க்கிக் 
ெகாள்கின்றேபா , மனித வளம் நிதி வளத்திற்கு  அ ைமப் 
ப த்தப்ப கின்ற . ஒ  நாட் ன் க்கிய வளமான மனித 
வளத்திைன ம ைவக்ெகாண்  அ ைமப்ப த்  வதன் லம் 
நைடப்பிணங்களான மனிதர்கைளேய உ வாக்க ம். 
எனேவ, நாட் ன் வ மானத்ைத அதிகாிப்பதற்காக ம க் 
கைடகைள ம் ம  உற்பத்தி நிைலயங்ைள ம் அதிகாிப்ப 
தான , மனித வளத்ைதக் ெக த்  அந்த நாட் ன் 
அபிவி த்திைய டக்குகின்ற ஒ  ெசயற்பாடாகத்தான் 
அைமய ம்.  

அந்நியர்கள் இந்த நாட்ைட ஆட்சிெசய்த காலத்தில், 
மைலயகத்தில் வா கின்ற உைழக்கின்ற ெதாழிலாளர்கைளச்  
சிந்தைனயற்ற உைழக்கும் இயந்திரங்களாக ைவத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்பதற்காக ம் தங்க க்ெகதிராகப் ரட்சி 
ெசய்யக்கூ ய ஒ  பாட்டாளி வர்க்கமாக அவர்கள் 
மாறிவிடக்கூடா  என்பதற்காக ம் மைலயகப் 
பிரேதசங்களில் ம க் கைடகைள உ வாக்கி, அந்த ம க் 
கைடகளில் ம சாரத்ைத கு க்க ஊக்குவித்தார்கள். இதன் 
காரணமாக, அந்த மக்கள் நீண்டகாலமாக வ ைமயில் 
வாடேவண் ய ஒ  நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . 
அேதேபான் தான் மக்கள் மத்தியில் ஏற்ப கின்ற 

ரட்சிகரமான, இலட்சியமான சிந்தைனகைள 
ம ங்க ப்பதற்கு ஒ  திய உத்தியாக இந்த ம சாரப் 
பழக்கத்திைன இைளஞர், வதிகள் மத்தியில் ஏற்ப த் கின்ற 
ஒ  ேபாக்கு இக்காலத்தி ம் நாட் ல் இ க்கின்றதா என்ற 
ேகள்வி எ கின்ற . ஏெனன்றால், ஆக்கம் த கின்ற 
ெதாழிற்சாைலகைள உ வாக்கி அந்தத் ெதாழிற்சாைலகளில் 
இைளஞர், வதிக க்குத் ெதாழில் வாய்ப் க்கைள வழங்கி 
அவர்கள் லமாகத் ேதசத்ைத ம் மனித வளத்ைத ம் 
கட் ெய ப் கின்ற ஒ  ட்பத்ைத விட் விட் , அதற்குப் 
பதிலாக ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் அதிகமான 
ம க்கைடகைள ம் ம  உற்பத்தி நிைலயங்கைள ம் 
உ வாக்குவதன் லமாக அபிவி த்திைய ஏற்ப த்தலாம் 
என்  நிைனப்ப  ஒ  கு ங்காலச் சிந்தைனயாக இ க்க 

ேம ஒழிய, நீண்ட காலத்திற்குப் பயன் த கின்ற 
சிந்தைனயாக இ க்க யா .  

ம சாரத்தின் லமாகக் கிைடக்கின்ற வ மானம் என்ப  
கானல் நீர் ேபான்ற . அவ்வா  வ மானமீட்ட எண் வ  
மனித வளத்திைன ம க்கு அ ைமயாக்கி, உைழக்க 

யாத நைடப்பிணங்கைள உ வாக்குகின்ற ஒ  நிைலக்குத் 
தள்ளிவி ம். ேபாைதவஸ் களாக இ க்கட் ம், 
ம சாரங்களாக இ க்கட் ம் இவற்ைற எம  மக்க க்கு 

ம் ரமாகப் பழக்கிவிட்டால், அவர்கள் உைழக்கின்ற 
சக்தியிைன இழந்  இந்த நாட் ற்குச் சுைமயாக இ க்கின்ற 
ஒ  நிைலைமையத்தான் நாங்கள் காண ம். 
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ைகயிைலயாக இ க்கட் ம், ேபாைதவஸ் களாக 
இ க்கட் ம் இவற்ைற எம  இைளஞர், வதிகள் பாவிக்கப் 
பழகிக்ெகாள்கின்றேபா , அவர்கள் லமாக எம  
நாட் ற்குக் கிைடக்கேவண் ய உைழப் , கிைடக்காமல் 
ேபாய்வி கின்ற . மாறாக, ம வின் லமாகக் கிைடக்கின்ற 
வ மானத்ைதக்ெகாண்  அவர்கைளப் பராமாிக்கின்ற 
நிைலக்கு நா  தள்ளப்ப கின்ற . “சுண்டங்காய் காற்பணம், 
சுைம கூ  க்காற்பணம்” என்  தமிழில் ஒ  பழெமாழி 
இ க்கின்ற . அதாவ , ம வின் லமாகக் கிைடக்கின்ற 
வ மானம் காற்பங்காக இ ந்தால், ம வின் லமாக 
ஏற்ப கின்ற ேநாய்கைளக் குணப்ப த் வதற்கும் ம க்கும் 
ேபாைதவஸ் க்கும் அ ைமகளாக இ ப்ேபாைரக் 
குணப்ப த் வதற்கும் ெசலழிக்கும் பணம் க்கால் பங்காக 
அைமந் வி கின்ற . அதாவ , கு ங்காலத்தில் 
ம வின் லம் அதிகமான வ வாைய ஈட் க்ெகாள்வதாகக் 
கணக்குகைளச் சிலாகித் க் கூறிக்ெகாண்டா ம், ம வின் 

லமாக எற்ப கின்ற ேநாய்கைளக் குணப்ப த் வதற்கும் 
ம க்கும் ேபாைதவஸ் க்கும்  அ ைமயான இைளஞர், 

வதிகைள மீட்ெட ப்பதற்காக ம் நாங்கள் ெசய்கின்ற 
ெசலவினமான  அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற . 
இதைனத்தான் ெசால்கின்றார்கள், “சுண்டங்காய் காற்பணம்,  
சுைமகூ  க்காற்பணம்” என் .  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், “ேபாைதயற்ற நாட் ைன 
உ வாக்கேவண் ம்; கு ப்பழக்கமற்ற ஒ  ச தாயத்ைத 
உ வாக்கேவண் ம்” என்  அ ைமயாகப் ேபசிவ கின்றார். 
ஆனால், அதற்கு மாறான ெசயற்பா கள் எம  நாட் ல் 
அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்கின்றன. நான் பிரதிநிதித் 

வப்ப த் கின்ற மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டால், ஏறத்தாழ 58 ம க்கைடகள் அங்ேக 
உ வாக்கப்பட் க்கின்றன. அந்த மாவட்டத்திற்குாிய 
அ மதிப்பத்திரங்கைள மாத்திரமல்லாமல் பிற மாவட்டங் 
க க்குாிய அ மதிப்பத்திரங்கைள ம் பயன்ப த்தி,   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරෙයක් ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please continue.  
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 

த்தத்திற்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் அந்த மாவட்டத்திற்குாிய 
ம க்கைடக க்கான அ மதிப்பத்திரங்கைள ம் எ த் , 
அேதேவைள பிற மாவட்டங்க க்கான அ மதிப்பத்திரங் 
கைள ம் எ த் , அதிகளவான ம க்கைடகைள அங்ேக 
உ வாக்கியி க்கின்றார்கள். இந்த ம க்கைடகைளக் 
கிழக்கில் மாத்திரமல்லா  வடக்கி ம்கூட அதிகாித்தி க் 
கின்றார்கள். குறிப்பாக, வடக்குப் பிராந்தியம் ேகரளக் கஞ்சா 
என்  ெசால்லப்ப கின்ற ேபாைதவஸ்  தாராளமாக 
விற்பைன ெசய்யப்படக்கூ ய அல்ல  கடத்தப்ப கின்ற ஒ  
ேகந்திர நிைலயமாக மாற்றப்பட் க்கின்ற . வி தைலப் 

கள் ேபாராட்டம் ெசய்த காலத்தில் அேநகமான 
பிரேதசங்களில், குறிப்பாக அவர்கள  கட் ப்பாட் ந்த 
பிரேதசங்களில், இந்த ம ப் பாவைனேயா, ேபாைதவஸ் ப் 
பாவைனேயா இல்லாத ஓர் ஒ க்க வி மியம் பின்பற்றப்பட்  
வந்த . அதாவ , நீங்கள் ெசால்கின்ற சட்டவிேராதமான 
இயக்கம் இ ந்த காலத்தில் இந்த ம ப் பாவைன, 
ேபாைதவஸ்  பாவைன அல்ல  மா ப் பாவைன அங்கு 
இல்லாத ஒ  சூழ்நிைல காணப்பட்ட . ஆனால், 

த்தத்திற்குப் பிற்பட்ட காலத்தில், இந்தப் பிராந்தியங்கள் 
ம ப் பாவைன, ேபாைதவஸ் ப் பாவைன என்பன 
தாராளமாக இடம்ெப கின்ற இடங்களாக 
மாற்றப்பட் க்கின்றன.  

உண்ைமயில் வ ைமக் ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்றவர்களின் 
எண்ணிக்ைகக்கும் இந்த ம ப் பாவைனக்குமிைடயில் ஒ  
ேநர்கணியமான ெதாடர்  காணப்ப கின்ற . அதாவ , ம க் 
கைடகள் அதிகாிக்க அதிகாிக்க, ம ப் பாவைன 
அதிகாிக்கின்ற ; ம ப் பாவைன அதிகாிக்க அதிகாிக்க, 
வ ைமக் ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்ற மக்களின் விகிதாசார ம் 
அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்கின்ற . எனேவ, மக்கைளப் 
ெபா ளாதாரத்தில் ேமம்பட்ட ெசளகாியமான ஒ  ச கமாக 
வாழச் ெசய்யாமல், அந்தச் ச கத்திைன உைழக்க யாத 
அல்ல  உபத்திரவம் த கின்ற ஒ  ச கமாக மீண் ம் 
மாற் வதற்குாிய ஒ  ெபாறி ைறயாக இந்த ம  விநிேயாகம் 
மற் ம் ம  உற்பத்திகள் அைமந்தி க்கின்றன. எனேவ, 
நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப ேவண் ம், மனித ச கத்தில் ஒ  
மாண்  நிைலைய ஏற்ப த்த ேவண் ம் என்  க கின்ற 
எந்தேவார் அரசாங்கமாக இ ந்தா ம் கு ங்கால 
வ மானத்தி்ற்காக இந்த மனித ச கத்திைன - மனித 
வளத்திைன  நீண்ட காலத்திற்கு ண க்கின்ற ஒ  
ெதாழிற்பாட் ல் இறங்கக்கூடா .  

குறிப்பாக, அண்ைமக்காலத்தில் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் கல்குடா பிரேதசத்தி ள்ள கும் ைலயில் 
எதேனால் உற்பத்தி நிைலயம் ஒன்  அைமக்கப்பட்  
வ வதாகப் பல ம் கூ கின்றார்கள்; அதைன ேநர யாகக் 
காணக்கூ யதாக ம் இ க்கின்ற . இந்த எதேனால் ஒ  

லப்ெபா ளாக இ ந்தா ம் அதி ந் தான் ப் 
ெபா ளான ம சாரம் ெபறப்ப கின்ற . ஒ  காலத்தில் - 
1995களில் எதேனா க்குத்  தட் ப்பா  ஏற்பட்டதனால், 
அதற்குப் பதிலீடாக ெமதேனாைலப் பயன்ப த்தினார்கள். 
இந்த ெமதேனால் என்ப  ஒ  நச்சுத் திராவகமாகும். 
இதன் லமாக ற் க்கணக்கான கு காரர்கள் அல்ல  
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ம சாரத்திற்கு அ ைமப்பட்டவர்கள் இறக்க ேவண் ய ஒ  
சூழ்நிைல ஏற்பட்ட . அப்ேபா  சட்ட ர்வமாக ம  
தயாாிக்கின்ற ஒ   நிைலைம காணப்பட்டேதா , 
சட்ட ர்வமற்ற ைறயில் கசிப்  தயாாிக்கின்ற நிைலைம ம் 
காணப்பட்ட . அேதேபான்  தற்ேபா  சட்ட ர்வமாக 
எதேனாைல உற்பத்தி ெசய்கின்ற அேதேவைள, 
சட்ட ர்வமற்ற ைறயில் ெமதேனாைல உற்பத்தி 
ெசய்யக்கூ ய ஓர் ஆபத்தான நிைலைமகூட நாட் ல் 
ஏற்படலாம். ஆக்கம் த கின்ற ெதாழிற்சாைலகைள உ வாக்கி 
இைளஞர், வதிக க்கு உாிய ேவைலவாய்ப் க்கைள 
ெகா க்கின்ற ஒ  ெபாறி ைறயிைனக் ைகயாளேவண் ய 
அரசு, ம சார உற்பத்திக்கும் அந்த உற்பத்திக்கான 

லப்ெபா ட்க க்கும் க்கியத் வம் ெகா ப்பதனால் எம  
மனித வளத்ைத ஓர் அ ைமச் ச கமாக வா கின்ற 

ர்ப்பாக்கிய நிைலைமக்குத் தள் கின்ற .  

தலாளித் வ சக்தியின் தந்திேராபாயமான சூத்திரத்ைத 
நாங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அ  என்னெவன்றால், 
பாட்டாளி வர்க்கத்தினர் தலாளித் வ சக்திக க்கு எதிராக 
ேபாரா வைதத் த ப்பதற்கு இைளஞர் - வதிகள் மத்தியில் 
ம ப் பழக்கத்திைன பழக்கிவி வ தான். அப்ப  ம ப் 
பழக்கத்திைனப் உண்டாக்கிவி வ , அவர்கள் சிந்தைனயற்ற, 
அ ைமச் ச கமாக வாழ்வதற்கு  வழிேகா ம். அந்த 
வைகயில், இைளஞர்கள் த்தாக்க ாீதியாகச் சிந்திப்பதற்கும் 

 வழியில் பயணம் ெசய்வதற்கும் திய பாைதக க்கு ஏற்ற 
விதத்தில் தம்ைம வழிப்ப த்திக் ெகாள்வதற்கும் தைடயாக 
இந்த ம சாரங்கள், ேபாைதப்ெபா ட்கள் காணப்ப கின்றன. 
இப்ப ப்பட்ட ேபாைதப் ெபா ட்களின், ம சாரங்களின் 
பாவைனைய அதிகாிப்பதன் லமாக அல்ல  அத்தைகய 
உற்பத்தியிைன அதிகாிப்பதன் லமாக அல்ல  
ம ச்சாைலகைள அதிகாிப்பதன் லமாக வ மானத்ைத 
ஈட் க்ெகாள்ளலாெமன்  நிைனப்ப , கு கிய 
மனப்பான்ைம ைடய, கு நலச் சிந்தைனயாகத்தான் அைமய 

ம்.  

இன்ைறய ' ரேகசாி' பத்திாிைகயின் 12ஆம் பக்கத்தில் 
ெவளிவந்தி க்கும் ஒ  ெசய்தியிைன நான் வாசித்ேதன். னித 
பிரேதசமான கதிர்காமத்தி ள்ள பாடசாைலெயான்றில் 10ஆந் 
தரம் கற்கின்ற நான்கு மாணவர்கள் அள க்கதிகமாக 
ம சாரத்ைத அ ந்தியதன் காரணமாக மயக்க ற்ற நிைலயில் 
ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக்கப்பட்  அவர்க க்குச்  
சிகிச்ைச அளிக்கப்பட்  வ வதாக அந்தச் ெசய்தி லம் 
அறியக்கூ யதாக இ ந்த . 10ஆந் தரம் கற்கின்ற 
மாணவர்கள் தம  வி ைற காலத்திைன மகிழ்ச்சியாக 
அ பவிப்பதற்காக, பிற பாடசாைலக்குச் ெசல்லவி க்கின்ற 
சக மாணவ க்காக ஓர் ஒன் கூடைலச் ெசய்தி க்கிறார்கள். 
அப்ேபா  பல ரகமான ம பானங்கைள அள க்கதிகமாகப் 
ப கியி க்கிறார்கள். அதன் விைளவாக 4 மாணவர்கள் 
மயக்க ற்ற நிைலயில் ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக் 
கப்பட் க்கிறார்கள். பாடசாைல மாணவர்கள், அ ம் 
10ஆந் தரம் கற்கின்ற மாணவர்கள் ஒ க்கவி மியங்க க்கு 
அப்பாற்ெசன்  ம சாரத்ைத அ ந்தக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைலக்கு 
வந்தி க்கிறார்கள். மாணவர்களின் இந்த ம ப் பாவைன 
காரணமாக அவர்கள் ஒ க்க, கலாசாரத்திைன 
மிஞ்சிவி கின்ற விதத்தில் ெசயற்ப ம் ேபாக்கிைன, அதைன 
உைடத்ெதறிகின்ற ேபாக்கிைனக்  காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . எந்தச் சட்டத்ைதக் ெகாண் வந்தா ம் சாி, எந்த 
ஒ ங்குவிதியிைனக் ெகாண் வந்தா ம் சாி, ம  
உற்பத்தியிைன அதிகாிப்ப ம் ம பானச்சாைலகைள 

அதிகாிப்ப ம் அதற்காக விளம்பரங்கள் ெசய்  ம  
கர்ேவாாின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்கச் ெசய்வ ம் 

நடந் ெகாண் தான் இ க்கின்ற .  

நீண்டகாலமாக இந்த நா  அபிவி த்தியைடயாமல் 
இ ப்பதாக நாங்கள் கூறிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
சுதந்திரமைடந்த காலத்தி ந்  எம  நாட்ைட ‘அபிவி த்தி 
அைடந்  வ ம் நா ்’ என் தான் கூ கின்ேறாேமெயாழிய 
அபிவி த்தி அைடந்த நாடாக இதைன நாங்கள் க த 

யவில்ைல. எனேவ, உண்ைமயான அபிவி த்திைய 
அைடய ேவண் மாக இ ந்தால் ேபாைதப்ெபா ட்கள், 
ம சாரம் ேபான்றவற் க்குக் கண் ப்பான தைடைய 
ஏற்ப த்த ேவண் ம். தற்ேபா  இந்தியப் பிரதமராக 
இ க்கின்ற நேரந்திர ேமா  அவர்கள் குஜராத்தின் 

தலைமச்சராக இ ந்தேபா  அந்த மாநிலத்தில் 
அபிவி த்திைய ஏற்ப த் வதற்காக ம சாரத்ைதக் 
கட் ப்ப த் வ ம் அவர் ேமற்ெகாண்ட ெபாறி ைறயில் 
ஒன்றாக அைமந்தி ந்த . ம சாரப் பாவைனயற்ற அல்ல  
ேபாைதப்ெபா ள் பாவைனயற்ற ஒ  பிராந்தியமாக குஜராத் 
மாநிலத்ைத மாற் வதற்கு அவர் தலாவதாக  நடவ க்ைக 
எ த்தார். அதற்கு அ த்ததாகத்தான் அந்த மாநிலத்தில் 
அபிவி த்திைய ஏற்ப த்தக்கூ ய ெசயற்பாட் ைன 

ன்ென த்தார். "ேபாைதயற்ற ேதசத்ைத ஏற்ப த் 
தேவண் ம்" என்   ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ெசால்கின்ற 
அந்த வாசகங்கள் எங்கள் கா க க்கு இனிப்பாக 
இ க்கின்றன. ஆனால், ேபாைதப்ெபா ைள விற்கக்கூ ய, 
ேபாைதப்ெபா ைள உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய, ேபாைதப் 
ெபா ைளப் ப கக்கூ ய அல்ல  உட்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  
ச கத்ைத உ வாக்கும் நிைலைமயான , இன் ம் 50 - 100 
ஆண் கள் ெசன்றா ம் எம  நாட்ைட அபிவி த்தி 
ெசய்ய யாத ஒ  நிைலைமக்குத் தள்ளிவி ம் என்பைத 
நான் எச்சாிக்ைகயாகக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  சிங்கப் ராக இ க்கட் ம், ஜப்பானாக 
இ க்கட் ம், மேலசியாவாக இ க்கட் ம், மற் ம் ேமற்குலக 
நா களாக இ க்கட் ம், இந்த நா கள் எல்லாம் 
அபிவி த்தியைடந்தைவயாகக் காணப்ப கின்றன. எம  
நா  அபிவி த்தியைடயாமல் இ ப்பதற்கு மனித வளத்ைதச் 
சிைதக்கின்ற, அ ைமத் வப்ப த் கின்ற இந்தப் 
ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன ம் ம சாரப் பாவைன ம் 

க்கியமான க விகளாக - ெபா ட்களாகக் 
காணப்ப கின்றன. எனேவ, இன்ைறய நிைலயில் கு ங்கால 
வ மானத்திைன அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  ம சார 
விடயத்தில் அக்கைற ெச த்தாமல், ஒ  ெதாைலேநாக்கு 
அ ப்பைடயில் நாங்கள் நிச்சயமாக ம சாரப் பாவைனையக் 
குைறப்பதற்குாிய திட்டங்கைள வகுக்க நடவ க்ைக எ க்க  
ேவண் ம். ம சார உற்பத்தி நிைலயங்கள், ம க்கைடகள், 
ம  லப்ெபா ள் உற்பத்தி நிைலயங்கள் என்பன எமக்கு 
எந்தவிதமான நீண்டகாலப் பயைன ம் தரப்ேபாவதில்ைல. 
மாறாக, எம  நா  ேபாைதப்ெபா ள், ம  என்பவற் க்கு 
அ ைமயான மனிதர்கைளேய சுமக்க ேவண் யதாக 
மாறிவி ம். எனேவ, ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
குறிப்பி வ ேபான்  ேபாைதயற்ற ேதசத்ைத 
உ வாக்குகின்ற அந்தச்  ெசயற்றிட்டத்திற்கு நாங்க ம் 
ஒத் ைழப் த் தரத் தயாராக இ க்கின்ேறாம்.  

விகிதாசார அ ப்பைடயில் பார்த்தா ம் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் இ க்க ேவண் ய 20 ம க்கைடக க்குப் 
பதிலாக ன்  மடங்காக 60 ம க்கைடகைள 
உ வாக்கியி க்கிறார்கள். இதனால்தாேனா ெதாியவில்ைல, 
இன்  ம ைவப் ப குகின்ற - அதைனப் பாவிக்கின்ற 
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மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் அதிகாித் க்ெகாண்  
ெசல்கின்ற . இந்த மாணவ ச தாயம் சீரழிந் ேபாகுமாக 
இ ந்தால், எதிர்காலம் எமக்குச் சூனியமாகிவி ம். ஆகேவ,  
மாணவர்களாகிய எதிர்காலத் தைலவர்கைளப் பா காப்பதற்கு 
ஏற்றவிதத்தில் திட்டங்கைள வகுக்க ேவண் ம். தற்ேபா  
பணத்தின் லமாக எதைன ம் சாதிக்கலாம், 'பணம் பாதாளம் 
மட் ம் பா ம்' என்ற ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . கடந்த 
காலத்தில் சில இலட்சங்கைளப் பாிமாறினால் 
ம க்கைடக க்கான அ மதிப்பத்திரத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய   சூழ்நிைல காணப்பட்ட . இந்த நிைலைம 
ெதாடர்ந் ம் நீ க்கக்கூடா . நல்லாட்சி என்ப  ெவ ம் 
ெசால்லாட்சியாக இ க்கக்கூடா ; ெசயலாட்சியாக இ க்க 
ேவண் ம். அ  ெசயலாட்சியாக இ க்க ேவண் மாக 
இ ந்தால், மனித குலத்திற்குத் தீைம தரக்கூ ய அந்த 
வஸ் கைள - திராவகங்கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற 
ெசயற்பா கைளக் கட் ப்ப த்த ேவண் ம்.  

நாங்கள் பலவிதமான ஆேலாசைனகைள ம் 
பிரேயாசமான க த் க்கைள ம் இந்த உயாிய சைபயில் 
கூறிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். அதற்ேகற்ற விதத்தில் 
ெசயற்பா கள் நைடெப கின்றனவா? என்பைத ம் 
அவதானித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். நான் இங்கு 
குறிப்பிட்ட ேபால், மட்டக்களப்பில் எதேனால் உற்பத்தி 
நிைலயெமான்  உ வாக்கப்ப கின்ற ஒ  சூழல் 
காணப்ப கின்ற . இந்த எதேனால் உற்பத்தி பற்றி இரண்  
விதமான க த் கள் ெசால்லப்ப கின்றன. அதாவ , ெநல், 
ேசாளம் ேபான்ற தானியங்கைளக்ெகாண்  எதேனாைல 
உற்பத்தி ெசய்கின்ேறாம்; அந்நிய நா களி ந்  இறக்குமதி 
ெசய்கின்ற எதேனாைலக் கட் ப்ப த் கின்ேறாம் என்  சில 
விஞ்ஞான ர்வமான விளக்கங்கைளக் கூ ேவா ம் உண் . 
ஆனால், ஆக்கம் த கின்ற ெபா ட்கைள உற்பத்தி 
ெசய்வதிேல க்கியமாகக் கவனம் ெச த்தேவண் ம். 
அழிைவத் தரக்கூ ய, மனித குலத்ைதப் பாதிக்கக்கூ ய 
ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற ெசயற்பா கைள நாங்கள் 
கட் ப்ப த்த ேவண் ம் என்பேத என  க த்தாகும். இன்  
ேவைலயற்ற பட்டதாாி இைளஞர்கள் திக்கு தி 
ேபாரா க்ெகாண் க்கிறார்கள். எனேவ, அந்த மனித 
வளங்கைளப் பயன்ப த்தக்கூ ய ெதாழிற்சாைலகைள 
உ வாக்க ேவண் ேமெயாழிய, அழி ப் பாைதக்குக் 
ெகாண் ெசல்லக்கூ ய எந்தச் ெசயற்பா களி ம் அவர்கள் 
ஈ ப வதற்கு நாங்கள் அ மதிக்கக்கூடா  என்  கூறி, 
என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟ ට, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 4.45] 
 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

නිෙයෝග 3ක් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා වනවා. එහිදී 3වැනි 
නිෙයෝගයට අදාළ දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර භාවිතය පිළිබඳව වචන 
කිහිපයක් කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අෙත් තිෙබනවා, ADIC 
ආයතනය කරන ලද සමීක්ෂණයක වාර්තාවක්. ෙම් වාර්තාෙව් 

පැහැදිලිව කියනවා, අවුරුදු 25-40 අතර වයස් කාණ්ඩෙය් සියයට 
42.2ක් මද්යසාර භාවිතයට ෙයොමු ෙවලා ඉන්නවා කියලා. ඒ 
වාෙග්ම, මත්පැන් භාවිතය අවුරුදු 25-30 අතර වයස් කාණ්ඩෙය්  
සියයට 39.5ක් ද, අවුරුදු 15-24 අතර වයස් කාණ්ඩෙය් සියයට 
23.1ක් ද ෙලස එම වාර්තාෙවන් ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා. දැන් 
අෙප් රෙට් තරුණයන් මද්යසාරවලට ඇබ්බැහිවීම ෙකොතරම් ද 
කියලා අපට බන්ධනාගාර ෙදස බැලුවාම ෙපෙනනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෑතකදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අනුකමිටුවකදී බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ කළ 
සාකච්ඡාවකදී ඔවුන් ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, දැන් බන්ධනාගාරගත 
වන පබල සිරකරුවන්ෙග් සංඛ්යාව අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. 
නමුත්, බන්ධනාගාර පිෙරන්ෙන් මත් දව්ය සම්බන්ධ ෙචෝදනා 
ලැබූ සිරකරුවන්ෙගන්. ඒ වාෙග්ම, මත් දව්යවලට ඇබ්බැහිවීෙම් 
පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් නැවත නැවත ඔවුන් 
බන්ධනාගාරගත ෙවනවා. ෙම් අයෙගන් වැඩි පමාණයක් 
තරුණයන්. ගරු ශීෙන්සන් මන්තීතුමා කිව්වා, අෙප් රෙට් ආර්ථික 
සංවර්ධනෙය්දී අපට නිෙරෝගී ජාතියක් ඉන්නට ඕනෑ කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම එතුමා සමඟ එකඟ ෙවනවා. ආර්ථික 
සංවර්ධනය ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා අපට ශක්තිමත් මානව 
සම්පතක් නැත්නම් ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් ඉලක්කය ඉස්සරහට 
ෙගන යන්න බැහැ. ඒ නිසා බල්ෙලෝ මරලා හරි සල්ලි ෙසොයන 
සම්පදාෙයන් ඈත් ෙවලා නිෙරෝගී, බුද්ධිමත්, නිර්මාණශීලී මානව 
සම්පතක් නිර්මාණය කෙළේ නැත්නම් ෙමොනම රටකටවත් 
ඉස්සරහට යන්න බැහැ. යහපත් සංකල්ප ඇති, ඒ සංකල්ප මත 
කැපෙවන්න සූදානම් නූතන පරම්පරාවක් අපි නිර්මාණය කරන්න 
ඕනෑ. ෙම්කට තිෙබන ෙලොකුම බාධාව තමයි, මද්යසාර, දුම්වැටි 
සහ දුම්ෙකොළ සමාගම් රටවල් ඇතු ළත ෙගන යන කියාමාර්ග. 
ෙම්ක ෙලෝකය පුරාම තිෙබන බහු ජාතික සමාගම් කියාවලිෙය් 
එක් අවස්ථාවක්.  

අපි දන්නවා, අවි ආයුධ නිෂ්පාදනය කරන සමාගම්, ඖෂධ 
නිෂ්පාදනය කරන සමාගම්, මද්යසාර නිෂ්පාදනය කරන සමාගම්, 
දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් පබල සමාගම් බව. ෙම් 
සමාගම්වලින් මිදිලා රටකට ඉස්සරහට යන එක ෙලෙහසි නැහැ. 
ඒක අමාරු තත්ත්වයක්. අපට ඒ සඳහා ෙලොකු යුද්ධයක් කරන්න  
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. රටක ආර්ථික ජයගහණ ඉස්සරහට ෙගන 
යෑෙම්, රටක නීෙරෝගි පරම්පරාවක් හැදීෙම්, බහු ජාතික 
සමාගම්වල කියාවලියට එෙරහිව නැඟිටින්න පුළුවන් පරම්පරාවක් 
නිර්මාණය කිරීෙම් ෙලොකු අරගළයක් අප හමුෙව් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් සිය දිවි නසා 
ගන්නා සංඛ්යාව ෙගන බැලුෙවොත්  ලක්ෂ හතරකට ආසන්නයි 
කියනවා. ෙම් අයෙගන් තුෙනන් එක් පංගුවක් මද්යසාර භාවිතයට 
ඇබ්බැහි වූ අය. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් අවුරුදු දහනවයත් - විසිපහත් 
කියන වයස් කාණ්ඩ අතර සිටින අය. ෙමය මහා උවදුරක්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අද ෙම් නූතන පරම්පරාව, ෙපොෙළොෙව් පය ගසා 
ඉන්ෙන් නැති ෙවනත් මානසික අරමුණු කරා ෙයොමු කරන 
මට්ටමට ෙම් මත් දව්ය උවදුර විසින් ෙගනැවිත් තිෙබන බව අපි 
දකිනවා. තමන්ෙග් ජීවිතය තමන්ට එපා කරන, ෙවනස් සුන්දර 
පරිසර ගැන හිතන, මහා බලාෙපොෙරොත්තු තබාගත් අනාගතයක් 
ගැන හිතන, ෙසොඳුරු ෙලෝකවල පා කරන චරිත කරා ෙම් මත් දව්ය 
විසින් ෙම් තරුණ පරම්පරාව තල්ලු කරෙගන යනවා. ඒ නිසා ෙම් 
උවදුරින් රට මුදා ගැනීම අප කාටත් තිෙබන වගකීමක්.  

මම මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ඇසුවා, මත්පැන් අෙළවි සැල් මී ටර් 
සියෙය් සීමාවක් දක්වා අඩු කිරීමට මුදල් අමාත්යාංශය කැබිනට් 
මණ්ඩලයට පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාද කියලා. මීටර් 
පන්සියය මීටර් සියය දක්වා අඩු කරන්න තීරණයක් අරෙගන 
තිෙබනවාද කියලා මම ඇහුවා. එතුමා කිව්වා, "සමහර සංචාරක 
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ෙහෝටල්, සමහර විෙද්ශික අවන්හල් පාසල් ආසන්නෙය් 
තිෙබනවා. මත්පැන් අෙළවි කරන ස්ථානවලට එක නීතියකුත්, ෙම් 
ෙහොටල්වලට තවත් නිතියකුත් තිෙබන්න බැහැ. ඒ නිසා කල්පනා 
කරලා එක තත්ත්වයක් සකස් කිරීම උෙදසා අපි අවධානය ෙයොමු 
කළා" කියලා. ඒ වාෙග්ම රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා කිව්වා, 
"එය පටන් ගත්ෙත් මම. දුම්වැටි අෙළවි කරන අෙළවි සැල් මීටර් 
පන්සියෙය් සීමාෙවන් ඔබ්බට ෙගන යන්න ඕනෑය කියන අදහස 
ඉදිරිපත් වුණු ෙව්ලාෙව් ෙමම පශ්නයත් මතු වුණා, මත්පැන් 
විකුණන ස්ථාන මීටර් පන්සියෙය් සීමාවට වඩා අවම කරන්න 
තීරණයක් තිෙබනවාද කියන එක පිළිබඳව තවම නිශ්චිත 
තත්ත්වයක් නැහැ.'' කියලා. ෙකෙසේ ෙවතත් එතුමා ඉඩ දුන්නා,  අපි 
ෙම් ගැන සංවාද කර විවෘතව කථා කරමු, එෙසේ කථා කර සුදුසු 
තීන්දුවකට එමු කියා. එය ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වයක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් සිදුෙවන අපරාධ දිහා 

බැලුෙවොත්, ඒ හැම අපරාධයක් පිටුපසම මද්යසාර තිෙබන බවත් 
මම ෙම්  ෙව්ලාෙව් මතක් කරන්න කැමැතියි. 
බන්ධනාගාරගතවූවන් අරෙගන බැලුෙවොත්, එයින් සියයට 79ක් 
පමණ මත් දව්ය සම්බන්ධ වැරදි ආශිතව බන්ධනාගාරගතවූවන්. 
මත් දව්ය භාවිතයට හුරු වූ අය ඒ වැරදිවලට ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එක තමයි අපට තිෙබන වාර්තා අනුව අප 
දකින්ෙන්. ඒ නිසා  හැම පැත්ෙතන්ම ගත්තාම, ෙම් තිෙබන 
තත්ත්වය සමාජයට හිතකර තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි 
ෙම් මත් දව්ය සහ දුම්වැටි අෙළවිය කවර ෙහෝ ආකාරයකින් 
වැළැක්වීමට පියවර ගන්න ඕනෑ. 

මත් දව්ය සහ දුම්වැටි භාවිතය වැළැක්වීම සඳහා අපි ෙමොන 
තරම් නීති - රීති දැම්මත් වැඩක් නැහැ, මානව සමාජය නිසි ෙලස 
සකස් කරන්ෙන් නැතුව. පුංචි කාලෙය් ඉඳලා පාසල් පද්ධතිය 
තුළින් ඇති කරෙගන එන ෙහොඳ පුරුදු තුළින් මානව සමාජය 
නිවැරදි දිශාවට ෙයොමු කරන්න අපි කියා කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා 
නීති - රීතිවලින්ම වළක්වන්න බැහැ. ඒකට ආදර්ශයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ෙද්ශපාලනඥෙයක් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන හිතවෙතකුට ඒ 
තිෙබන සීමා ෙනොසලකා සැලකිලි දක්වන්න කියා කෙළොත්,  ෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඉටු ෙවන්ෙන් නැහැ. ආප්ප ෙවෙළන්දාත්, 
ෙකෝපි කෙඩ්ත් අයිතිවන පන්තියට එක විධියකටත්, මහා  
ධනපතියන්, මහා පරිමාණෙයන් මුදල් ආෙයෝජනය කරන මත් 
දව්ය ව්යාපාරිකයන් අයිති වන පන්තියට තව විධියකටත් සලකන 
කමයක් රට ඇතුෙළේ නිර්මාණය වුෙණොත්, අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ඉලක්කවලට අපට යන්න බැහැ.  

හැම මත් දව්ය ජාවාරම්කාරෙයකු පිටුපසම ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
ඉන්නවා. හුඟක් ෙවලාවට  ඒ හරහා ඒ ජාවරම්කරුවන්ට 
රැකවරණය ලැෙබනවා. ඒකයි මම ෙම් කියන්ෙන්. මීට කලින් 
කිව්වා වාෙග් ෙද්ශපාලනඥයකු සමඟ සිටින විට ෙපොලීසිෙය් 
රැකවරණය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය බලෙය් රැකවරණය  
තිෙබනවා; ආරක්ෂාව තිෙබනවා. අපි කවුරුත් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් 
යහ පාලනයක් නම්, කාටත් එක සමානභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
ඒෙක් අඩු වැඩි මට්ටම් තිෙබන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක නිසා 

පළමුව, ෙද්ශපාලන ෙලෝකෙයන් අෙප් ආදර්ශය සමාජයට ෙදන්න 
ඕනෑ. අපි කවර නීති - රීති සකස් කළත්, ඒ නීති - රීති කියාවට 
නැඟීෙම්දී  විෙශේෂිත වූ අභ්යන්තර පක්ෂගාහිත්වයක් තිෙබන්න 
බැහැ. අපි පනවන නීති, අපි පනවන ෙරගුලාසි ඇත්ත වශෙයන්ම 
නිසි භාවිතයට ගන්න පුළුවන් ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් -කුමන 
ෙහෝ පක්ෂයක ෙව්වා- තිබිය යුතුයි. එවැනි නායකත්වයක් රටක් 
ඇතුෙළේ නිර්මාණය වන ෙතක්, ඍජුව තීන්දු ගන්න පුළුවන් 
ෙද්ශපාලන බලයක් රෙට් නිර්මාණය වන ෙතක්, අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙලෝකය අපට දිනන්න බැහැ.     

ෙම් නීති - රීති හා ෙරගුලාසි අපට ෙගෙනන්න පුළුවන්; ඒවා  
සම්මත කරන්න පුළුවන්. නමුත්, අපි ඒ හැම නීතියක්ම ෙගනා 
යුත්ෙත් මානව සමාජය පැත්ෙතන් බලලායි. මානව සමාජයට 
අෙපන් විය යුතු යුතුකම් ඉටු කිරීමට අප කාටත් වග කීමක් තිෙබන  
බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 Hon. Mohamed Navavi, please. You have ten 

minutes.  
 

[4.58 p.m.] 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much, Hon. Presiding Member, for 

giving me this opportunity to participate in today's 
Debate. Today, we are debating two Notifications under 
the  Excise Ordinance, Regulations under the Convention 
against Doping in Sport Act and Regulations under the 
National Authority on Tobacco and Alcohol Act.   

Sir, we have to think of saving our nation from drastic 
alcohol, dope and so on. Today, the country is getting 
ruined by the use of Kerala Ganja - I mentioned  this 
earlier also in this august Assembly. Almost weekly, 25-
100 kilograms of Kerala Ganja is smuggled in from 
Tamil Nadu,  through Jaffna to Negombo and  distributed  
right around the country. As a result, the whole nation is 
getting spoiled, especially the younger generation. In my 
area, Puttalam, at least one or two consignments of 
Kerala Ganja is caught by the Police weekly. The 
smugglers are produced before the courts and remanded. 
But,  today, the authorities’ hands are tied. According to 
the rules and regulations, the maximum fine imposed by 
the court for over 25 kilograms of Kerala Ganja is Rs. 
50,000. If it is below 25 kilograms, the fine is Rs. 25,000. 
But the value of that consignment is around Rs. 10 - 15 
lakhs. So, what happens is,  when an ordinary poor 
labourer or a youth is caught, straightway the fine is paid 
and he  is  released and this business goes on. As a 
remedy, we have to increase the fine - say, a fine of 50 
per cent of the value of the consignment - or  when first-
timers are caught, they should be given a suspended 
sentence. Then, I think, we can bring this under control. 
Otherwise, this is going to spoil the whole country. The 
Police is doing their best; the Navy is doing their best, but  
it is coming in from Jaffna to Chilaw and Negombo. So, 
we have to think of poor, young people because they are 
the people who get caught. They are distributing this for 
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easy money and as a result the whole community is 
getting spoiled.  Specially the school-leavers,  if they are 
to enter a university, usually it takes 1-11/2 years or to 
find a job or settle in the society;  it takes some time and  
this is the  period  in which they get hold of these youths. 

They infuse into the minds of these youth that they 
can earn easy money through this and that is why all these 
youngsters have got caught to this.  It seems that 
addiction to Kerala Ganja has increased when compared 
with the addiction to other narcotics.  So, we must put a 
stop to this.  Therefore, I request that the fine be 
increased.   We have to think of the society and the 
youngsters.    

I can remember, as youngsters, when we were doing 
sports we used to take things like Glucose.  You will not 
believe, Mr. Presiding Member, - I am sorry to say this - 
now there are some youngsters in my area who take a 
dose of  Ganja just to have some extra stamina before a 
match.  I am sorry to say this, but it is happening today.  
Whose fault is it?  It is not their fault.  It is our fault. Not 
controlling it, not taking steps to stop this nuisance and 
not taking action against the culprits are our faults.  As I 
told you earlier, when we speak to the police officers, we 
understand that they are doing their best. But when these 
culprits come out of custody, what does the public say?  
The public says, “The police take a bribe and release 
them.” So, if the fines can be increased to the maximum - 
double or triple the amount - I am sure we will be able to 
stop this menace and get the society to move forward in 
the correct path.   

Think of the sportsmen.  When we talk of cricketers 
like Kumar Sangakkara,  Mahela Jayawardene and others, 
all of them are world famous.   But I am sorry to say, 
even the game of cricket is now coming down because of 
this menace. Take for instance, IPL Games - how many of 
our cricketers took part in earlier  IPL matches?  But 
today only one or two cricketers participate in it. This 
menace is there behind all these.  We are in a situation 
where we have to look after the young generation of our 
country but we are not at all interested in them; we are not 
at all worried about them and we are just allowing them to 
carry on. I know instances where young children with 
good family backgrounds have got caught to this menace. 
Because of our ignorance these poor youths get into this 
business and finally they end up in prison.  Not only that, 
even after they come out of prison, they continue with it.  
And this is  going on  even within the prison.  

The other problem that we face today is cultivation of 
tobacco plants. Even in my area, Kalpitiya, there are 
tobacco cultivations. People are cultivating tobacco there.   
After harvesting, tobacco leaves are dried and people start 
chewing it.  They start chewing tobacco and finally end 
up with cancers.  I am very happy to say that His 
Excellency the President and the Hon. Prime Minister 
have taken steps to put a stop to this.  As a result, there is 
a decrease in tobacco cultivation.  People tend to cultivate 
tobacco because of the high profit and very low cost of 
cultivation.  People chew tobacco and keep it in their 
mouths for long hours and then they end up with oral 
cancer. It is happening.  We know it.  Therefore, as I said 

earlier, fines must be increased.  Department of Exercise 
should also get involved in this effort.   

There is a fishing village called Udappu where 
innocent Tamils are living.  Today they have opened 
liquor shops right around schools and the Udappu 
Temple, which is a very famous Temple there.  A few 
years ago we objected to this, but very unfortunately, the 
whole village is spoilt today.  We have requested the 
authorities to close down the liquor shop but they have 
not done it so far.  Therefore, I have requested His 
Excellency the President and the Hon. Prime Minister to 
stop this.  When you go right around the country, you 
will be able to see so many liquor shops that are there 
around schools and hospitals for which licences had been 
given by the previous Government.  Even by the side of 
Magistrate’s Courts they do this business.   

So, it is the duty of the Hon. Minister to go into this 
and close all these. I think you cannot have liquor shops 
within the 500-metre radius of schools and places of 
worship.  But, when you go round, there are so many 
liquor shops. I think we will have to put a stop to it. 
There should be a difference between the previous 
Government and this Government.  

Look at the newspapers today. Murders, accidents and 
all those things are happening due to the consumption of 
liquor. How are we going to stop this? We have to reduce 
them because you cannot go on saying, "We cannot put a 
stop to this." We have to do it for the sake of our country 
and for the sake of the community. Therefore, I request 
the Hon. Minister and the Government to take necessary 
action to stop Kerala Ganja coming in. We have to put a 
stop to it by increasing the fines and the security 
authorities should also look into this.  

If there are liquor shops near schools, temples, 
churches, mosques and in areas where there are court 
houses and so on, we have to close them.  It is a good 
way of reducing the number of liquor shops in the 
country. We have to put a stop to this; then only can this 
be controlled. As I told you earlier,  tobacco cultivation 
must be stopped in this country. There are so many other 
crops by which we can earn money and improve the 
standard of living.  

The other problem we face today with regard to 
schools is, there are areca nuts and another thing known 
as "Baabul" which is consumed by school children. This 
too is brought from India. This is how the younger 
generation of our country is getting ruined today. Not 
only the younger generation, even families are being 
broken up, murders are taking place and accidents are 
taking place because of these harmful things.  

We have to control this. We have not done that so far. 
Today there are three Hon. Ministers involved in this. I 
request all of them to consider this. I can remember, a 
person told me that Kerala Ganja is used for medical 
purposes. It may be used in other countries, but not in our 
country. This was told by a prominent politician, not the 
Hon. Minister. I request the Hon. Ministers to get 
involved in this and to increase the fine to the maximum 
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and take all necessary measures to put a stop to this, so 
that we can save this country, especially because we 
depend on the younger generation.  

As I told you, the sportsmen of the earlier era were 
devoid of smoking and drinking. It is a fact. I am also a 
sportsman. But the sportsmen of this era are entirely 
different. Why? Because the society is spoilt. Therefore, I 
request this august Assembly and the Hon. Ministers to 
look into this. As we are living in a free world today and 
as we are living freely in our country, this also must be 
looked into. In the future drastic action must be taken to 
save the country and the younger generation.  
Thank you.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එස්. ෙපේමරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 5.10] 
 

ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාමත් වැදගත් ෙමම 

විවාදෙය්දී මටත් අදහස් පළ කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව 
ෙම් ෙවලාෙව්දී මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පිරිනමනවා. මත් දව්ය, 
දුම්ෙකොළ සහ තහනම් උත්ෙත්ජක සම්බන්ධෙයන් තමයි අද කථා 
කරන්ෙන්. එක පැත්තකින් බලද්දී, ෙම් රට මත් දව්යවල 
තිප්ෙපොළක් බවට පත්ෙවලා ඉවරයි. අෙනක් පැත්ෙතන් දසදහස් 
ගණනක් ෙරෝගීන්ෙග් නවාතැනක් බවට ෙම් රට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. තවත් පැත්තකින් කීඩාව කඩා වැටුණු රටක් බවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

 
අපට මතකයි, 2015 ජනවාරි 8වැනිදා ෙම් ආණ්ඩුව බලයට 

පත්ෙවන ෙකොට හැටෙදලක්ෂයක් වන මිනිස්සු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙගන් මීට වඩා ෙලොකු ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. හැබැයි, අවසානෙය් අද ෙවනෙකොට සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙද්වල්වලින් රටට 
ලැෙබන්ෙන් කල්කුඩාවල හදන අර්ජුන ඇෙලෝසියස්ෙග් අරක්කු 
ෆැක්ටරිය, ඊට පස්ෙසේ යාපනය ඇතුළු පෙද්ශවලට උතුරු 
මුහුදුකරෙයන් එන මත් දව්ය, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙර්ගුව හරහා අත් 
අඩංගුවට ගන්නා මත් දව්ය පමණයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඒක දන්නවා.  

සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් වාර්ෂික අධ්යයනවල තිෙබනවා, 
45,000ක් ෙදනා මත් කුඩු උරන බව. 1980න් පස්ෙසේ 
විෙද්ශිකයන්ෙගන්, එෙහම නැත්නම් විෙද්ශ රටකට ගිහිල්ලා ආපු 
ෙකෙනකුෙගන් තමයි අපි කුඩු ගැන ඇහුෙව්. අද වන විට ෙම් රෙට් 
45,000කට වැඩි පිරිසක් මත් කුඩු උරනවා. සාමාන්යෙයන් 
අවුරුද්දකට මත් කුඩු කිෙලෝගෑම් 987ක් ෙම් රටට ඕනෑ ෙවනවා. 
දවසකට කිෙලෝගෑම් 2.7ක් ෙම් රෙට් තරුණෙයෝ, වැඩිහිටිෙයෝ මත් 
කුඩු උරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි, ෙමහි ඇති 
ෙඛ්දවාචකය තමයි, ගිය අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව ෙම් අවුරුද්ෙද් වීථි 
ෙහෙරෝයින් කිෙලෝගෑම් එකක මිල රුපියල් මිලියන 3කින් 
අඩුෙවලා තිෙබනවා කියන එක. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙහෙරෝයින් 
කිෙලෝගෑම් එකක මිල විධියට තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 9.5යි. ඒ 

කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 95යි. අද වන විට වීථි ෙහෙරෝයින් 
කිෙලෝගෑම් එකක මිල රුපියල් ලක්ෂ 65යි. 

ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් මම ෙම් කාරණය අහනවා. ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා අද උෙද් පත්තරයක නමක් කිව්වා. බැඳුම්කර  
සල්ලි ෙහොරකම් කරලා, ෙම් රෙට් මුදල් රුපියල් ෙකෝටි 15,000ක් 
ෙහොරකම් කළ ෙහොෙරකුෙග් පත්තරයක් ගැන ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙමතැනදී කථා කළා. "ජන යුගය" පුවත් පත ගැන 
තමයි කථා කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහ බැංකුවට 
ෙබෝම්බ ගහලා අෙප් රෙට් ආර්ථිකය කුඩු කරන්න පභාකරන්ටවත් 
බැරි වුණා. හැබැයි, විකමසිංහ මහත්මයාෙග් යාළුවා ආවා, රුපියල් 
ෙකෝටි 15,000ක් ගැහුවා. කල්කුඩාවල ආරම්භ කරන මත්පැන් 
කර්මාන්තශාලාව පිළිබඳව ඒ කාලෙය් මුස්ලිම් මන්තීවරු ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් කථා කළා. හැබැයි, සල්ලිවල බලයද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ, අද ඒ මත්පැන් කර්මාන්තශාලාව ගැන මුස්ලිම් 
මන්තීවරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ තරම් සල්ලි බලවත් 
ෙවලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම මම ෙම් ෙවලාෙව් 
අෙප් රෙට් කීඩාව ගැනත් මතක් කරන්න ඕනෑ. තහනම් 
උත්ෙත්ජකවලින් ෙතොර සජීවී කීඩාවක් ෙවනුෙව් අෙප් රට 
ඇතුෙළේ කීඩාව දියුණු කරන්න ගනු ලබන උත්සාහය පිළිබඳව ශී 
ලංකා උත්ෙත්ජක මර්දන නිෙයෝජ්ය ආයතනයට මෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පිරිනමනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
හැබැයි පසුගිය කාල සීමාව තුළ අවසාන වශෙයන් කුසල් ජනිත් 
ෙපෙර්රාට අත් වුණු ඉරණම අපි දැක්කා. මාස 7ක් කිකට් නැතුව 
සිටියා. අවසානෙය් ඔහු නිර්ෙදෝෂී වුණා. ඒ ෙවනුෙවන් ඔහුට වන්දි 
මුදලක් හම්බ වුණා. හැබැයි, එහි අවසාන පතිඵලය අපි බලන්න 
ඕනෑ. ඒ හරහා අපට අහිමි වුණු ජයගහණ ටික සහ අෙනක් 
පැත්ෙතන් කුසල් ජනිත්ෙග් ෙපෞද්ගලික කීඩා ජීවිතයට අහිමි වූ 
ෙද්වල් ටික. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් හැම එකක් ඇතුෙළේම 
තිෙබන්ෙන් මහා මාෆියාවක්. ෙම් පර්ෙය්ෂණවල අවසාන 
පතිඵලය ෙලස අෙප් රෙට් කීඩාව භාර උදවියට අෙප් රෙට් 
කීඩකයන් ආරක්ෂා කිරීෙම් මහ බලයක් ෙයොදන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබන බව අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ ආරක්ෂක වැට නිවැරදි 
විධියට අෙප් රට ඇතුෙළේ ගැහුෙව් නැත්නම්, අෙප් රෙට් 
කීඩකයන්ට අසත්ය ෙචෝදනා එල්ල කරලා ඔවුන්ෙග් කීඩාව නැති 
කරන තැන වැඩි ඈතක ෙනොෙවයි කියන එකත් මම ෙම් ෙවලාෙව් 
මතක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම මම ෙම් 
කාරණයත් ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. ඊෙය් දවෙසේ කීඩාෙව් 
එක් අවාසනාවන්ත දවසක් අපි දැක්කා. අපි ඉස්සර බංග්ලාෙද්ශ 
කණ්ඩායමත් එක්ක තරග වදින්ෙන්ත් කම්මැලිකමට. හැබැයි, 
ඔවුන් තහනම් උත්ෙත්ජක අරෙගන ෙනොෙවයි ඊෙය් ෙලෝක පූජිත 
ශී ලංකා කණ්ඩායමට ගැහුෙව්, ශී ලංකා කණ්ඩායමත් එක්ක තරග 
කෙළේ. හැබැයි, කනගාටුවට කාරණය තිෙබන්ෙන් එතැනයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, පසුගිය කාල සීමාව 
ඇතුෙළේ වුණ සිදුවීම් අපි දැක්කා. නමුත්, අෙප් රෙට් කීඩකයන් 
ආරක්ෂා කර ගන්නා විධියක් හදන්න අපට ඕනෑකම තිබුෙණ් 
නැහැ. අෙප් ඔළුව ඇතුෙළේ තහනම් උත්ෙත්ජකවලටත් වඩා 
බලපෑෙව්, කීඩාව සම්බන්ධෙයන් තිබුණු කුහකත්වය සහ 
ඊර්ෂ්යාවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලසිත් මාලිංග සම්බන්ධව 
පසුගිය කාලෙය් වුණු සිද්ධියක් අපට මතකයි. ලසිත් මාලිංග 
කියන්ෙන්, මාතරටවත්, ගාල්ලටවත්, අෙප් රටටවත් අයිති 
කීඩකෙයක් ෙනොෙවයි. අද ලසිත් මාලිංග ෙලෝකයටම අයිති 
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[ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා] 
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කීඩකෙයක් බවට පත් ෙවලා ඉවරයි. සමහර බලධාරින් මාලිංග 
සම්බන්ධව කියපු ෙද්වල් තවමත් මෙග් කන් ෙදෙක් ෙදෝංකාර 
ෙදනවා. "කවදා ෙහෝ දවසක මූ ෙග් කීඩාව තහනම් කරනවා" 
කියලා කිව්වා. ඒ ලසිත් මාලිංග ෙග්. හැබැයි අපට තිෙබන 
කනගාටුව තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාලිංග වාෙග් 
කීඩ කෙයක්ව ෙම් සියවෙසේ ෙනොෙවයි, ඊළඟ සියවෙසේදීවත් ෙම් මහ 
ෙපොෙළොෙව් ආෙය් හදන්න බැහැ කියන එක. ඒක තමයි ඇත්ත. 
තමන්ෙග් අත කරකවලා හරහට ෙබොෙල් දාලා මුළු ෙලෝකයම 
වික්ෂිප්ත කරපු මාලිංගටත් ෙම් රෙට් ගහන්න ගත්තා. හැබැයි, 
ඊෙය් දවෙසේදීත් කඩුලු තිත්වයක් අරෙගන මාලිංග ෙපන්වූවා, 
"රත්ගම මාලිංග මම" කියන එක. ඊෙය් ශී ලංකාව තුළදී 
බංග්ලාෙද්ශයට  එෙරහිව පැවැති තරගෙය්දී මාලිංග එය ෙපන්නුවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩක  යන්ෙගන් පළිගන්නවා. 
එවිට අෙනක් පැත්ෙතන් කීඩාව කඩාෙගන වැෙටනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, අෙප් රට විවිධ ජාතීන්ෙගන් එකතු වුණ 
රටක් බව. එක තැනක මුස්ලිම් කියයි; තව තැනක ෙදමළ කියයි; 
තව තැනක සිංහල කියයි. ඕනෑ නම් තැන තැන ගුටි ෙකළිත් ඇණ 
ගනී. හැබැයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාෙවන් විතරයි 
ජාතිය එකට එකතු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. කීඩාව 
විනාශ කෙළොත්, ෙම් ජාතීන් එකට එකතු කරන්න අපට 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් ජාතීන් එකට එකතු 
කරන්න තිෙබන ආසන්නතම උදාහරණය තමයි, කීඩාව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් රෙට් 
සමස්ත කීඩකයන්ෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද, 
අෙප් රෙට් කීඩකයන්ව ෙපෝෂණය කරලා ඔවුන් ජාත්යන්තර 
මට්ටමට අරෙගන යන්ෙන් මහජන මුදලින්. ඔවුන් ෙම් රට දිනවලා 
ජාත්යන්තර කීර්තිය ලබා ෙදන්ෙන්, ෙම් රෙට් මහජන මුදල් 
නිසායි. ෙම් රෙට් මහ ජනතාවෙග් ආශිර්වාදය, මහ ජනතාවෙග් 
කැප කිරීම් තමයි එම සියලු ජයගහණවල අවසාන පතිඵලය බවට 
පත් ෙවන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් දසදහස් සංඛ්යාත 
පිරිසකට පිළිකා ෙරෝගය ෙබෝ ෙවලා ඉවරයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේ 
දන්නවා. ඔවුන් පිළිකා ෙරෝගින් බවට පත්ෙවලා ඉවරයි.  පසුගිය 
කාල සීමාව තුළ කුමාර සංගක්කාර, මෙහේල ජයවර්ධන යාපනෙය් 
සිට මාතර දක්වාම පයින් යනවා අපි දැක්කා. ඒ ඇයි? පිළිකා 
ෙරෝහලක් හදන්න. ඒ ෙශේෂ්ඨ කීඩක මෙහේල ජයවර්ධනෙග් 
සෙහෝදරයා පිළිකා ෙරෝගෙයන් මැරුණා. එහි පතිඵලයක් විධියට 
මෙහේල ජයවර්ධනට හිතුණා, තමන්ෙග් මල්ලි නැති වීමට ෙහේතු වූ 
පිළිකා ෙරෝගයට එෙරහිව සටන් කරන්න ගාල්ෙල් පිළිකා 
ෙරෝහලක් හදන්න ඕනෑය කියලා. සංගලා, මෙහේලලා ඒ ගමන 
ගියා.  

එක පැත්තකින් මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, කීඩකයා අෙප් 
රෙට් ෙසෞඛ්යයට උදවු කරද්දී, ෙම් රෙට් මහ ජනතාවට උදවු 
කරද්දී, තවත් පැත්තකින්, රට ඇතුෙළේම ජනපියත්වය ලබා ගැනීම 
සඳහා කීඩකයා බහුජාතික සමාගම් ෙවනුෙවන් ක්ෂණික ආහාර, 
පිළිකා කාරක ෛසල අඩංගු ආහාර පචාරක දැන්වීම්වලට ෙපනී 
සිටිනවා. ඒ කීඩකයන්ට අත්පුඩි ගහන දසදහස් ගණනක් 
මිනිසුන්ෙග් ඇඟට පිළිකාව ෙදන්න ඒ කීඩකෙයෝ උදවු ෙවනවා. 
ෙලෝකය දිනපු සංගලා, මෙහේලලා ඇතුළු ෙම් රෙට්  සමස්ත 
කීඩකයින්ෙගන් මා ඉල්ලනවා, ෙම් රෙට් මහ ජනතාවට පිළිකා 
කාරක ෙගන එන දැන්වීම්වලට ෙපනී සිටින එෙකන් වැළෙකන්න 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් මිනිස්සු ෙකොඩි 
ඉස්සුෙව් ෙදෙදනකුට විතරයි. අන් රටවල් එක්ක තරග කරලා, අන් 
රටවල් පරදවා ජාතියට ෙගෞරවයක් ලබා දුන් කීඩකයන්ට ජාතික 

ෙකොඩිය එෙසව්වා. අනික් පැත්ෙතන්, ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට ජීවිතය 
දුන්නු, පණ ෙකන්ද දුන්නු රණ විරුවන්ට ජාතික ෙකොඩිය 
එෙසව්වා. ෙද්ශපාලනත්වයට ජාතික ෙකොඩිය එසවුෙණ් නැහැ, 
ගරු ඇමතිතුමනි. හැබැයි, ජාතික ෙකොඩිය ඉදිරිෙය් එක මිනිසකු 
වීරයකු විධියට අදටත් අපට ෙපෙනනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා විතරයි ජාතික ෙකොඩිය ඉදිරිෙය් වීරයකු විධියට අදටත් 
ෙම් රටට ෙපෙනන්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් මිනිසුන්ටත් ෙම් 
තුළ පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් කීඩකෙයෝ ෙලෝකෙය් 
ෙවනත් රටක් එක්ක තරග කරලා, දුවලා, පැනලා අනික් රට 
පරාජය කරලා, අෙප් රට දිනවන ෙකොට, අෙප් රෙට් කීඩා 
ෙපේක්ෂකයා, අෙප් රෙට් මහ ජනතාව ජාතික ෙකොඩිය ඔසවනවා. 
ඒ ඔසවන ජාතික ෙකොඩිය අෙප් රෙට් ජාතික සම්පත් ෙවන 
මිනිෙහක් අරෙගන යන ෙකොට  එසෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු 
ඇමතිතුමනි. එය මහා ෙඛ්දවාචකයක්. ෙවනත් කීඩකයින්ට 
එෙරහිව කීඩා කරන ෙකොට ජාතික ෙකොඩිය එසෙවනවා. 
එතෙකොට ලාංකීය බව ෙපෙනනවා. හැබැයි, හම්බන්ෙතොට වරාය 
ඉදි කරන ෙකොට අෙප් රෙට් මිනිස්සු ජාතික ෙකොඩිය එෙසව්ෙව් 
නැහැ. ඒකට සිංහල, ෙදමළ, මුසල්ිම් මිනිස්සු එකතු වුෙණ් නැහැ. 
එකතු වුෙණ් එක කණ්ඩායමක් විතරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට හදන්න නම් එකම 
එක ෙදයයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ, අෙප් ජාතිකත්වය, ශී ලාංකීය 
බව ඇති කරන එක විතරයි. ඒක හදන්න පුළුවන් කීඩාෙවන් 
විතරයි. අපට මතකයි, අෙප් රෙට් කිකට් කණ්ඩායම තුළ මුරලිලා 
සිටියා, දිල්ෂාන්ලා සිටියා, මහරුෆ්ලා සිටියා. ඒ කණ්ඩායම 
ඇතුෙළේම ජයසූරියලාත් හිටපු කණ්ඩායමක් අපට සිටියා. කීඩාව 
කියන්ෙන් එෙහම එකක්. ඒ කණ්ඩායම ෙලෝකය දිනුවා. ඒ 
කණ්ඩායම තුළ සිංහල, ෙදමළ සහ මුස්ලිම් කියන අය සිටිෙය් 
නැහැ. ඒ කණ්ඩායම ඇතුෙළේ සිටිෙය් ශී ලාංකික කීඩකෙයෝ. ෙම් 
රට එතැනට ෙගෙනන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට 
තිෙබනවා මහා ජාතික වග කීමක්; ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබනවා, 
ජාතික වග කීමක්. නීෙරෝගීමත් කීඩාවක් හදන්න නම්, තහනම් 
උත්ෙත්ජකවලටත් එහාට ගිහින් කුහකත්වය නැති, ඊර්ෂ්යාව නැති 
මිනිස්සු ටිකක් කීඩාවටත් එන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙම් 

කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. ෙම් වන ෙකොට එක පැත්තකින්, 
ෙලෝක ෙය් ෙහොඳම මුදල් ඇමති අෙප් රටින් බිහි වනවා. හැබැයි, 
අෙප් රෙට් මිනිසුන්ට කන්න හාල් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. 
ෙලෝකෙය් ෙහොඳම ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා ෙම් රටින් බිහි වනවා. 
හැබැයි, එතුමා ෙම් රටින් ෙබෙහත් ගන්ෙන්වත් නැහැ. එතුමා 
ෙබෙහත් ගන්න යන්ෙන් සිංගප්පූරුවටයි. අෙප් රෙට් ෙරෝහල්වල 
ෙරෝගියකුට බිම නිදා ගන්නවත් ඉඩක් නැහැ. කළුෙබෝවිල 
ෙරෝහලට, ෙකොළඹ මහ ෙරෝහලට ගිහිල්ලා බලන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනික් පැත්ෙතන්, ෙම් ෙමොන 
අණපනත් ෙම් රටට ෙගනාවත්, අෙප්කම ෙම් පපුෙව් නැති තාක් 
ෙම් රට හදන්නත් බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, අෙප් රට 
හදන්න පසුගිය කාලෙය්ම අපි ඉල්ලුෙව් එකම එක ෙදයයි කියලා. 

1553 1554 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රණ විරුවන්ෙගන් අපි ඉල්ලුෙව්, අෙප් ජාතිය ෙබ්රා ෙදන්න, ශී 
ලාංකීය ජාතිය ෙබ්රා ෙදන්න, රට ෙබ්රා ෙදන්න කියලායි. හැබැයි 
ගරු ඇමතිතුමනි, බුද්ධි අංශෙය් ෙසබළුන් ෙපොදිපිටින් අද අරෙගන 
යනවා. මැගසින් බන්ධනාගාරෙය් 15ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
කනගාටුවට කරුණ ෙම්කයි. එහි සිටින එක ෙසබෙළක් මට 
කියනවා, "මහත්තෙයෝ, කියන්න කනගාටුයි. අපි ෙම් රට රැක්ෙක් 
අෙප් ජීවිතය පූජා කරලා. හැබැයි දැන් අපට කියනවා, ෙම් වැරැදි 
කෙළේ ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියලා කියන්න. එතෙකොට ඔය 
ෙගොල්ලන්ට සහනය ෙදන්නම්." කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම් රට? 
62,00,000ක් ජනතාව ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාෙගන් 
ඉල්ලුෙව් ෙම්කද? නැහැ. හැබැයි අපි ෙම් රටට කියනවා, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට කියනවා, "තමුන්නාන්ෙසේට 
ආෙයත් ජනාධිපති ෙවන්න ෙම් රෙට් මිනිස්සු ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට අගමැති ෙවන්න ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අවුරුදු 2 තුළ ෙම් රට රවටලා ඉවරයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දුන්නු හැම ෙපොෙරොන්දුවක්ම කඩ කරලා ඉවරයි. 
වාහන 44ක් අවභාවිත කරන්න අනුබල දුන්නාය කියලා විමල් 
වීරවංශ හිෙර් දමනවා. වාහන 100ක් ලැබුණු ගරු සභානායකතුමා 
හිනා ෙවවී ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. ඔන්න අෙප් රෙට් නීතිය. හැබැයි 
ඒ ෙවලාවට අපට හිෙතනවා, හිෙර් යන මිනිස්සු සමහර විට බංකර් 
ගහෙගන දුම්ෙකොළ අරෙගන යනවා වාෙග් අෙප් රෙට් 
ෙපොලිස්පතිතුමාත් සමහර මිනිසුන් ඉදිරිෙය් නීතිය නවලා බංකරය 
ගහෙගන ඉන්නවාද කියලාත්. ඒ  තරමටම නීතිය වල් වැදිලා  
ඉවරයි.   

ෙම් රෙට්  මිනිසුන්ෙගන් මම  එක ෙදයක් ඉල්ලනවා. ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු දරුෙවක් හදන්ෙන් ෙලොකු මිනිෙහක් කරන්න. හැබැයි, 
ෙමොන මිනිහා කළත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  රෙට් 
හැෙදන මිනිහා ජනාධිපති වුණත් වැඩක් නැහැ ඒ මිනිහාෙග්  
පපුෙව් මනුස්සකම නැත්නම්. ඔෙබ් දරුවා ෛවද්යවරෙයක් 
කරන්න ඔබ උත්සාහ කරාවි. කීඩකෙයක් කරන්න ඔබ උත්සාහ 
කරාවි.  ගණකාධිකාරීවරෙයක් කරන්න  ඔබ උත්සාහ කරාවි. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් කරන්න  ඔබ උත්සාහ කරාවි. 
හැබැයි කවුරු කළත් වැඩක් නැහැ, පපුෙව් ෙතතමනයක් නැති 
මිනිෙහක්  ඔබ හදනවා නම්. එම නිසා මම ෙම් රෙටන් ඉල්ලනවා, 
ෙම් ෙගෞරවනීය   පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලනවා, ෙමන්න ෙමය.  

ෙම්  රට හදන්න නම්  එකම  එක ෙදයයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. 
රෙට් නායකයා, රෙට් මුල් පුටුවල ඉන්න කිහිප ෙදනා අවංක 
ෙවන්න  ඕනෑ. එෙහම අවංක භාවයක් ෙප් න්න නැහැ. අපි දැක්කා, 
ජනාධිපතිතුමාට ජනාධිපති ෙවන්න අගමැතිතුමා උදවු කළ බව. 
අගමැතිතුමාට අගමැති ෙවන්න උදවු කළ  අයට ෙහොරකම් 
කරන්න ඉඩ දුන්නා. එක පැත්තකින් මත්දව්යවලින් ෙම් රට 
වනසන්නට හදනවා. අෙනක් පැත්ෙතන්  මාධ්ය  හරහා  ෙම් රෙට් 
බලය තවදුරටත් තියා ගන්න  උත්සාහ කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත්  පැත්තකින් අපට 
ආරංචියි, ගුවන් ෙතොටුපළ  විකුණන්න යනවාය කියා. තුන් 
ෙදෙනක් ඉල්ලනවා. ඒ තුන් ෙදනාෙගන් තුන්ෙවනියාට ඉන්ෙන් 
අර්ජුන ඇෙලෝසියස්. පව් ෙන්. රෙට්ම සල්ලි අරෙගන.   රෙට් 
මහජන ෙද්පළ ෙසොරාකනවා. ෙම්වාට වගකියන දවස  එනකම් 
මිනිස්සු බලාෙගන ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය  කාලෙය් ආණ්ඩුව 
විෙව්චනය කරන අය වාෙග්ම ආණ්ඩුෙව්  ගුණ  ගයන අයත් ෙම් 
රෙට් සිටියා.  හැබැයි, අද එළියට බැහැලා බලන්න. ෙම් ආණ්ඩුවට  
ගුණ කියන එක මිනිෙහක් නැහැ. ඇයි? ඒ මිනිස්සු ඊළඟ 

මැතිවරණය එනතුරු බලාෙගන ඉන්නවා, නිහඬව බලා ෙගන 
ඉන්නවා, උත්තරය ෙදන්නම් කියා.  එම නිසා අපි ෙම්  ෙගෞරවනීය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියනවා  අපි ආපසු වරක් ජාතික ධජය ඉස්සරහ 
ෙපර දින  ෙවච්ච අඩු පාඩු ෙත්රුම් ගත්ත, ජාතික  ධජය  ඉස්සරහ 
නායකෙයක් විධියට ෙප්න  සැබෑ නායකෙයක් ෙම් ෙපොළෙව් 
හදනවා කියා. ෙම් ෙපොළෙව්  හදා රට නිවැරදි මගට ෙගනයනවාය 
කියන සහතිකය ෙදනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථාව අවසාන කරන්න.  
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මම අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය  කියනවා. 

 පසුගිය කාල සීමාව ඇතුෙළේ ගරු විමල් විරවංශ මන්තීවරයා  
ෙහොෙරක්    කරන්න හැදුවා.  මම  ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අෙනක් මන්තීවරු 224ටම වඩා  විමල් 
වීරවංශ ෙම්  රටට ආදෙරයි.  විමල් වීරවංශ මන්තීවරයා, ෙම්  
224ටම වඩා  ෙම්  රටට ආ දෙරයි  කියන එක   හැන්සාඩ් 
වාර්තාවලත් ෙම් ෙවනෙකොට ලියැවිලා  ඉවරයි.  

  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කියනවා. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්  එළියට ගිහින්, 
බන්ධනාගාරයට ගිහින් නිරාහාරව උපවාසයක් කර  ෙම් 
ආණ්ඩුවට බලපෑමක් කළා. ෙමොකක්ද බලපෑම? නුඹලාෙග් බලය 
ඇතුෙළේ බඩගින්ෙන්   ඉදෙගනත් නුඹලාත් එක්ක  සටන් කරන්න 
පුළුවන්ය කියන  එක.  අවසාන වශෙයන් මම කියනවා, ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ට දැන් කන්න බඩු නැහැ,  කන්න හාල් නැහැ, කන්න 
සල්ලි නැහැ කියලා. නමුත් මහ පාෙර් කානු වතුර  බීලා ෙහෝ  ෙම් 
පරගැති ආණ්ඩුව ෙගදර යවනවා, යවන එක යවනවාය කියන 
ෙපොෙරොන්දුව ෙදමින්  මම නිහඬ ෙවනවා. සියලු ෙදනාටම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.  

ඔබතුමාට විනාඩි දහයයි. 

 

[අ.භා. 5.25] 

 
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) 
මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට 

ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මට කලින් කථා කළ ගරු 
මන්තීතුමාෙග් කථාව මම අහෙගන හිටියා.  එතුමා ෙනොෙයකුත් 
කාරණා  ෙම් ගරු සභාෙව් කිව්වා. නිවැරදි කිරීම් කිහිපයක් 
කරන්නට තිෙබනවා. මම රජය පැත්ෙතන් කළ යුතුයි. ගරු 
මන්තීතුමා, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ  විකුණන්න  රජෙය් කිසිම  වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ විකුණන්න 
උත්සාහ කරනවාය කියා. ගුවන් ෙතොටුෙපොළ  විකුණන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  අහන්න. අහන්න. 

1555 1556 

[ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා] 
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ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ විකුණන්න ඉල්ලීම කර තිෙබනවා ෙන්, 

ගරු ඇමතිතුමා.  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ  විකුණන්න- 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
විකුණන්න ෙනොෙවයි. ෙමොකක්ද  ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් 

අමුතු පතිව හගතකරණය ෙන්.  ඒක නිකම් අත යටින් දීලා  කරන 
අමුතු වැඩක් ෙන්. ඕක රෙට් මිනිසුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
සඳහා තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා ෙන්, ගරු ඇමතිතුමා. තුන් ෙදනා 
කවුද? අර්ජුන ඇෙලෝසියස්ෙග් නම තිෙබන්ෙන් තුන්ෙවනියාටද, 
ෙදෙවනියාටද?  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හරි මම  උත්තර ෙදන්නම් ෙකෝ. ෙමෙහමයි. පළමුෙවනි එක, 

ගුවන් ෙතොටුෙපොළ කියා ඔබතුමා කියන්ෙන් කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ද, මත්තල  ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ද ෙමොකක්ද? 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු ඇමතිතුමා,  මත්තලට ගුවන් ෙතොටුෙපොළ කියන්න එපා. 

ඒකට කියන්ෙන් හාල් දාන වී ෙමෝල කියලා.  ඒක ට ෙවන නමක් 
කියන්න. ඒක තමුන්නාන ්ෙසේලාට තවම ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් 
වුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමා  හරි සරල ෙදයක් මට දැන ගන්න ඕනෑ. ගුවන් 

ෙතොටුෙපොළ විකුණනවාය කියනවා. ඊට පස්ෙසේ මම අහනවා, 
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළද, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ද 
කියා.[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකො ගරු මන්තීතුමා. 
ඉවසීෙමන් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. මම ඔබතුමා කියපු ෙද්වල් 
අහෙගන  සිටියා ෙන්. ඊට පස්ෙසේ  ඔබතුමා කියනවා, මත්තලට 
කියන්ෙන්  ගුවන් ෙතොටුෙපොළ  කියා ෙනොෙවයි, හාල් -   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමාෙග් භාෂාෙවන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මෙග් භාෂාෙවන් ෙහෝ  කාෙග් ෙහෝ  භාෂාෙවන් ඔබතුමා 

කියනවා, මත්තල කියන්ෙන් ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ෙනොෙවයි කියා. 
එතෙකොට ඉතිරි ෙවලා  තිෙබන්ෙන්  එක  ගුවන් ෙතොටුෙපොළයි. ඒ 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තමයි, කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ. ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඒ කාරණය සම්බන්ධෙයන් රජෙය් පාර්ශ්වය 
ෙවනුෙවන් කථා කරන්න  ඇමතිවරෙයක්  ගරු සභා ගර්භෙය්   

නැති නිසා මම ඉතාම වගකීෙමන් කියනවා, "කිසිම විධියකින් 
අෙප් කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ කාටවත් විකුණන්න ලංසු 
කැඳවලාවත් නැහැ. පතිව හගත කරන්න කාටවත් කථා කරලාත් 
නැහැ. ශී ලංකාෙව් ජනතාවට අයිති ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඒ විධියටම 
පවත්වාෙගන යනවා"ය කියලා. ඒ කාරණය වැදගත් නිසා මා            
එය ෙම් අවස්ථාෙව්දී කිව යුතුයි. ෙමොකද, අවාසනාවකට,             
සමහර ෙවලාවට ෙනොදැනුවත්ව, සත්ය ෙනොවන ෙද්වල් 
මන්තීවරුන්ෙගන් ෙම් සභා ගර්භෙය්  කියෙවන්න පුළුවන්.  

අෙනක් කරුණ තමයි, ඔබතුමා -ෙපේමරත්න මන්තීතුමා- 
කිව්වා, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා තමයි ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්න 224 ෙදනාටම වැඩිෙයන් ලංකාවට, - 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
සාෙප්ක්ෂව. 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න 224 ෙදනාට සාෙප්ක්ෂව, ගරු විමල් 

වීරවංශ  මන්තීතුමා තමයි ලංකාවට වැඩිෙයන්ම ආදෙර් කියලා 
ඔබතුමා කිව්වා. මා හිතන්ෙන් ඒක ඔබතුමා, ඔබතුමාටම කර ගත් 
නින්දාවක්. ෙමොකද, අෙප් රටට තිෙබන ආදරය සම්බන්ධෙයන් 
ගත්ෙතොත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 225 ෙදනා අතරින්  
ඔබතුමා  ඉහළින්ම නැහැ කියලා ඔබතුමාම පිළිගන්නවා.  

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙමොකද නැත්ෙත්? ඔබතුමා කියනවා, විමල් වීරවංශ 

මන්තීතුමාලු, - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් විගහය මම ෙම්  
කියන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. ටිකක් ඉන්න, මම ඔබතුමාට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්ෙනොත් ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා 
කිරීමක්] මම ඔබතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. 
නවක මන්තීවරෙයක් හැටියට ඔබතුමා කළ කථාව ෙබොෙහොම 
ෙහොඳයි. මම ඔබතුමා කළ කථාව අහෙගන හිටියා. මම විෙව්චනය 
කරන්ෙන් ඒෙක් තිබුණු සමහර කරුණු ගැන පමණයි. ඔබතුමා 
කියූ සමහර ෙද්වල් එක්ක මම සියයට 100ක් එකඟයි. නමුත් මම 
හිතන්ෙන් ඔබතුමාට එෙහම ෙදයක් කියන්න බැහැ. ෙමොකද, 
ඔබතුමා මෙග් ජාත්යාලය ගැන දන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා 
කියන්ෙන් ෙමතැන ඉන්න සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට වඩා 
ලංකාවට ආදෙර් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාය කියලා ෙන්. 
ඔබතුමාට එෙහම කියන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔබතුමා අනික් 224 
ෙදනා ගැන දන්ෙන් නැහැ. ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න කට්ටියට වඩා, 
මූලාසනයට වඩා, ෙමතැන වාඩිෙවලා ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලයට 
වඩා, රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් කුටිය ඇතුෙළේ ඉන්න නිලධාරින්ට වඩා, 
ගැලරිෙය් අහෙගන ඉන්න ළමයින්ට වඩා - ෙම් සියලු මිනිසුන්ට 
වඩා - ලංකාවට ආදෙර් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා පමණයි කියලා 
ඔබතුමා කියනවා.  

ඔබතුමා ජාතික ධජය ගැන කථා කළා. ජාතික ධජය එක්ක 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් එකම ෙද්ශපාලනඥයා හිටපු ගරු 
ජනාධිපති  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියලා ඔබතුමා කියනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මම කිව්ෙව් ඒක ෙනොෙවයි. ජාතික ධජය ඉස්සරහ හැෙමෝම 

ඉන්නවා. හැෙමෝම ජාතික ධජය ඉස්සරහ හිටියාට අපට 
නායකෙයක් හැටියට ෙපෙනන්න ඉන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා විතරයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හරි. ඔබතුමාට නායකෙයක් කියලා ෙපෙනන්ෙන් එෙහමයි. 

හරි, ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමා කියන්ෙන් ජාතික ධජය ඉස්සරහ 
නායකෙයක් හැටියට ඔබතුමාට ෙපෙනන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා විතරයි කියලා ෙන්.  

ඊළඟට ඔබතුමා කියනවා, "ෙම් රටට වැඩිපුරම ආදෙර් විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමා"ය කියලා. ෙම්ක පුදුම කථාවක්! ෙමොකද, මම 
දැක්කා, ෙපෝස්ටර් ගහලා තිෙබනවා, ජාතික ධජය ඉස්සරහ විමල් 
වීරවංශෙග් රූපයක් දාලා. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් රූපයක් 
දාලා, ඒ විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් මුහුණ පිටු පස්ෙසන් ජාතික 
ධජය ගහලා 'වීරයා' කියලා ගහලා තිබුණා. හැබැයි, එෙහම ජාතික 
ධජය ෙද්ශපාලන වැඩ කටයුතුවලට පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් 
නැහැ. ඒක තමයි පළමුවැනි කාරණය.  

ෙද්ශපාලන පශ්නවලදී, ෙද්ශපාලන විෙව්චනවලදී, 
ෙද්ශපාලන උද්ෙඝෝෂණවලදී ජාතික ෙකොඩිය පාවිච්චි කරන්න 
බැහැ. ඒක තමයි අෙප් රෙට් තිෙබන සදාචාරය, සම්පදාය. අපි 
සියල්ෙලෝම ඡන්දය ඉල්ලපු කට්ටිය නිසා ඔබතුමාත් දන්නවා, 
නීතිය අනුව Elections Commission එෙකන්  ඡන්දය කාලෙය්දී 
ජාතික ධජය පාවිච්චි කරන්න ෙදන්ෙන් නැති බව. 'ජාතික ධජය', 
'රටට තිෙබන ආදරය' සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් විගහය මම 
පිළිගන්ෙන් නැහැ කියන එක ඔබතුමාට මම ෙගෞරවෙයන් මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

අනික් කාරණය තමයි, ඔබතුමා කියනවා, "නීතිය වල් වැදිලා" 
කියලා. අෙන්! මමත් ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා ෙන්. නීතිය වල් 
වැදුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා  අපි දැක්කා.   

අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් කීඩාව ගැන. කීඩාවට නීති තිෙබනවා. 
Goalpost මාරු කරන්න බැහැ කියලා අපි කියනවා.  අපි Football 
ගහනවා ෙවන්න පුළුවන්; රගර් ගහනවා ෙවන්න පුළුවන්; එල්ෙල් 
ගහනවා ෙවන්න පුළුවන්; කිකට් ගහනවා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ඒ 
කීඩාව පටන් ගන්නෙකොට තිබුණු නීතිය තමයි අවසන් 
වනෙකොටත් තිෙබන්ෙන්.  හතර පස් ෙදෙනකු එකතු කරෙගන 
"අපි ෙම් කීඩාෙව් rules මාරු කරමු" කියලා අපට කියන්න බැහැ. 
ඒ නීත්යනුකූල රාමුව ඇතුෙළේ තමයි ඒ කීඩාව ෙකෙරන්ෙන්. 
සමහරු දිනනවා, සමහරු පරදිනවා. නමුත් ෙමතැන වුෙණ් එෙහම 
ෙදයක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමා. ෙමතැන වුෙණ් ෙම්කයි. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු කට්ටියක් ඒ පැත්තට ගත්තා. දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවා. 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා, අෙප් 
තිබුණු පජාතන්තවාදී සම්පදාය, නීතිය සම්පූර්ණෙයන්ම 
උල්ලංඝනය කරලා ෙවන නීතියක් ෙගනැල්ලා කිව්වා, 
"ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑ තරම් වාරයක් ජනාධිපති හැටියට ඡන්දය 
ඉල්ලන්න පුළුවන්" කියලා. අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිබුෙණ් 
ජනාධිපතිවරයකුට ඡන්දය ඉල්ලන්න පුළුවන් ෙදපාරක්ය 
කියලායි. අපි ඒකට කියනවා, "term limit" කියලා. ඒ වාර ෙදක 
කියන ෙකොටස අයින් කරලා මැෙරන කල්ම ඡන්දය ඉල්ලන්න 
පුළුවන් වන විධියට එදා නීතිය ෙවනස් කරගත්තා. නමුත් අද නීතිය 
වල් වැදිලා කියා ඔබතුමා ෙමතැන කියනවා.  

මට ෙහොඳට මතකයි ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා වාෙග්ම මමත්  
නවක මන්තීවරුන් හැටියට 2010 වර්ෂෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආපු දවස්වල, ඇත්ත වශෙයන්ම අපට ෙමහි හයක් හතරක් 
ෙනොෙත්රුණු දවස්වල, ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. ඒ කාලෙය් තමයි 
මා කලින් කී විධියට ව්යවස්ථාව ෙවනස් කර ගත්ෙත්. ඊට පස්ෙසේ 
කැන්ටිෙම් මිනිසුන්ට රෑ තිස්ෙසේ කෑම හදන්න කියා ඊළඟ දවෙසේ 
උෙද් වන ෙකොට අග විනිශ්චයකාරතුමිය ෙගදර යැව්වා. එෙහමයි 
වුෙණ්. එදා අන්න ඒ විධියට තමයි නීතිය වල් වැදුෙණ්. ඊට පස්ෙසේ
- [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද?  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙමොහාන් පීරිස් යැව්ෙව් ෙකොෙහොමද?    
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඇයි, ෙමොහාන් පීරිස් ඇවිල්ලා වැන්ෙද්! වැඳලා කිව්ෙව්, "ඕනෑ 

ෙදයක් කරන්නම්. අෙන්, යවන්න එපා!" කියා. [බාධා කිරීමක්] 
මන්තීතුමා, කරුණාකර ෙමය අහෙගන ඉන්න.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම මෙග් ෙව්ලාෙව්දී ඔබතුමාට කතා කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් 

නැහැ ෙන්. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට 
කතා කරන්න මම ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. අර මන්තීතුමා වාෙග් -ගරු 
කාදර් මස්තාන් මන්තීතුමා වාෙග්- වැදගත් විධියට හැසිෙරන්න. 
[බාධා කිරීමක්] ෙම්ක පාෙද්ශීය සභාව ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
පාර්ලිෙම්න්තුව! ඔබතුමා පාෙද්ශීය සභාෙව් ඔෙහොම හැසිරුණාට 
ෙම් ගරු සභාෙව් ඔෙහොම හැසිෙරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක 
පාෙද්ශීය සභාව ෙනොෙවයි. වාඩි ෙවන්න.  

 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අපට පාෙද්ශීය සභාවත් එකයි, පාර්ලිෙම්න්තුවත් එකයි, 

ෙකෝට්ෙට්ත් එකයි!  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව. අර මන්තීතුමාෙගන් ඉෙගන ගන්න. 

එතුමාත් ඔබතුමා වාෙග්ම නවක මන්තීවරෙයක්. බලන්න එතුමා 
දිහා. ඒ විධියට වැඩ කරන්න. 

එදා නීතිය වල් වැදුෙණ් අන්න ඒ විධියටයි. ඊට පසුව කිරිබත් 
හදලා කන්න දීපු හැටි අපි දැක්කා. දැන් නීතිය ගැන කතා 
කරනවා. ඊට පසුව නීතිපතිතුමාට ෙමොකද වුෙණ්? නීතිපතිතුමාෙග් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙකොෙහේද තිබුෙණ්? පාෙද්ශීය සභාෙව් හිටපු 
කාලෙය් ඔබතුමාට ඒක මතකද? ෙකොෙහේද ඒක තිබුෙණ් කියන 
එක ගැන ඔබතුමා දන්නා ෙකංෙගඩියක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ෙකොෙහේද තිබුෙණ්?  

1559 1560 
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ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙගදර. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙගදර! ෙගදර ලු තිබුෙණ්. ෙගදර තිබුෙණ් නැහැ, හිටපු 

පාෙද්ශීය සභා මන්තීතුෙමනි. ඒක තිබුෙණ් ජනාධිපතිතුමා 
යටෙත්යි. ජනාධිපතිතුමා යටතට ෙගනාවා, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. නීතිපති ෙගනාවා, ජනාධිපතිතුමා යටතට. 
පසුව, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමිය ෙගදර 
යැව්වා. ඊට පස්ෙසේ නීතිය අතට ගත්තා. ඊටත් පසුව තමයි වැෙඩ් 
කෙළේ. ඉතින්, ෙමතැනට ඇවිල්ලා "අද නීතිය වල් වැදිලා" කියා 
කරුණාකර කියන්න එපා. එදා නීතිය හරියාකාරව කියාත්මක 
වුණා නම් ඒ විධිෙය් ෙද්වල් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. අද අපි දකිනවා, 
නීත්යනුකූලව විෙව්චන කරන්න, ෙම් රට විෙව්චනය කරන්න ඕනෑ 
තරම් අවස්ථාව අද තිෙබනවා කියා. ඕනෑම පුද්ගලයකු විෙව්චනය 
කිරීෙම් හැකියාව, ඒ නීත්යනුකූලභාවය අද තිෙබනවා. දරුවන් 
ෙවන්න පුළුවන්, අහිංසක මිනිසුන් ෙවන්න පුළුවන්, විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යයන් ෙවන්න පුළුවන්, රස්සා නැති මිනිසුන් ෙවන්න පුළුවන්, 
අද ඕනෑ තරම් උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. නමුත් ෙවඩි තබන්ෙන් 
නැහැ. එදා වාෙග් ෙවඩි තබන්ෙන් නැහැ. ගරු මන්තීතුමා, 
ඔබතුමාෙග් පැත්ෙත්දීම තමයි ෙවඩි තබලා ෙරොෙෂේන් චානක මරා 
දැම්ෙම්. BOI එෙක්- [බාධා කිරීමක්] ඒ, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවක විශාම වැටුප් සම්බන්ධෙයන්  කාරණය විෙව්චනය කරලා.  

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔව්, ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමා කියන්න.  
 

ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
"දැන් ෙවඩි තබන්ෙන් නැහැ" කියා ඔබතුමා කියපු කතාව 

ගැනයි අහන්න හැදුෙව්. සාමාන්යෙයන්, ෙවඩි තබන්න කලින්  
කරන්ෙන් ගහන එකයි. දැන් ඒක පටන් ෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
"ගහන එක පටන් ගත්තා" කියා ඔබතුමා කියනවා. නමුත් 

ඔබතුමා දන්නවාද, ෙම් කාරණය? ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා අමාත්යතුමා හිෙර් දැම්මා ෙන්. ඇදෙගන ගිහින් හිෙර් 
දැම්මා. එතුමාෙග් office එක තිබුෙණ් Royal College එක 
ඉස්සරහා Racecourse Avenue එෙක්යි. එතුමා ෙගනිච්ෙච් සෙතකු 
වාෙගයි; බල්ෙලකු වාෙගයි. බල්ෙලකු වාෙග් ඇදෙගන ගිහින් 
හිෙර් දැම්මා. මම ගියා, එතුමා බලන්න. රබර් ෙසෙරප්පු ෙදකක් 
දාලා, ෙකොට කලිසමක් අන්දවලායි තිබුෙණ්. එතැනට ගියාම මෙග් 
ඇස් ෙදකට කඳුළු ආවා. මම ඇහුවා, "සර්, ෙමොකක්ද ෙම් වුෙණ්?" 
කියලා. එතුමා කිව්වා, "හර්ෂ, ඔයා කලබල ෙවන්න එපා. අපි ෙම් 

හිර ෙගදරින් කවදා හරි එළියට එනවා. කවදා හරි නීතිය සත්ය 
ෙවනුෙවන් කියාත්මක ෙවනවා" කියා. එදා නීතිය කියාත්මක 
කෙළේ අද වාෙග් ෙනොෙවයි. අද ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට 
bail දීලා තිෙබනවා. නමුත් එදා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට 
bail දුන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද එතුමාත් එක්ක තිබුණු අමනාපය? 
ඒ, ඡන්දය ඉල්ලපු එකයි. ඒකයි තිබුණු අමනාපය, ෙවනත් 
ෙමොකවත් ෙනොෙවයි. එතුමා ෙහොඳම යුද හමුදා නායකයා කියලා 
ෙක්ක් කැපුවා. හැබැයි පසුව බල්ෙලකු වාෙග් ඇදෙගන ගිහින් 
හිෙර් දැම්මා. මට එදා එතුමා  බලන්න ගිය අවස්ථාෙව් කඳුළු ආවා. 
ඊට පස්ෙසේ අපි වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ඉස්සරහා උද්ෙඝෝෂණයක් 
කළා. අපට ෙමොකක්ද කෙළේ? එළවා එළවා ගැහුවා, අෙප් 
වාහනවලට ගිනි තැබුවා, අපට ෙපොලුවලින් ගැහුවා. එදා තිබුෙණ් 
එෙහම පජාතන්තවාදයක්; එෙහම නීතියක්.   ඒ අවුරුදු ගණන තුළ 
අඩුම ගණෙන් මන්තීවරයකු වූ නිසාවත් මෙගන් ෙපොලීසිය 
ඇහුවාද, "ඔබතුමාට කවුද ගැහුෙව්?  ෙමොකක්ද කෙළේ?" කියා.  
ඒවා ඇහුවාද? නැහැ. ඒවා කිසි ෙදයක් ඇහුෙව් නැහැ. එෙහම 
නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ.   

ලසන්ත මරන්න කලින්, ලසන්ත මට call කළා. බීබීසී 
එෙකන් කට්ටියක් ඇවිල්ලා හිටියා. මම ආර්ථිකය ගැන ඒ අයට 
interview එකක් දුන්නා. ලසන්ත call කරලා මෙගන් ඇහුවා, 
"ෙමොකක්ද වුෙණ්?" කියලා. මම කිව්වා, "ෙමෙහමයි වුෙණ්. 
ෙසනසුරාදා හම්බ ෙවමු." කියලා. අන්න දැන් කියනවා, 
ලසන්තෙග් ඔළුවට කූරකින් ඇනලා, ෙමොළෙය් කෑල්ලක් එළියට 
අරෙගන කියලා. එදා නීතිය කියාත්මක වුණාද? කවුද ඒවා කෙළේ? 
රණ විරුෙවෝ ඒවා කෙළේ නැහැ. රණ විරුෙවෝ පිටිපස්ෙසේ හැංගිලා 
හිටපු අමනුස්සෙයෝයි ඒවා කෙළේ. ඒ නිසා ලසන්ත මරපු මිනිසුන් 
ෙහොයන්න යන ෙකොට 'රණවිරු දඩයම' කියලා කියන්න එපා. කීත් 
ෙනොයාර්ට ගහපු එක ෙහොයන එක 'රණවිරු දඩයම' කියලා 
කියන්න එපා. ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් 
ඉල්ලන්ෙන් අපි ෙම්ක පටලවා ගන්ෙන් නැතුව ඉඳිමු කියලායි. 
ඔබතුමා අර- 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,- 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම කාලය ෙදන්ෙන් නැහැ. සමාෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] 

නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, ගහන්න පටන් අරෙගන කියලා. 
හැබැයි, ගහන්න පටන් අරෙගන නැහැ. 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔව්, කියන්න. 
 

ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ඒ මිනිසුන්ට අත් ෙවලා තිෙබන ඉරණම ගැන ඒ බුද්ධි අංශෙය් 

මහත්වරු මාත් එක්ක කිව්ෙව්, "මහත්තෙයෝ, අපි ෙම් ගැන 
දන්ෙන්වත් නැහැ. හැබැයි, ඔවුන් කියනවා, ෙගෝඨාභය ෙම්වා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න කිව්වා කියලා අපට කියන්න කියලා. අපි දන්ෙන් නැහැ 
මහත්තෙයෝ, ෙම් ෙවච්ච ෙද්වල්වත්. ෙකොෙහොමද ෙගෝඨාභය 
ෙම්වාට අල්ලන්ෙන්?" කියලා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙමෙහමයි. ඔබතුමාට කවුරු ෙහෝ එෙහම කියන්න ඇති. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අසත්ය කියනවා කියලා මම කියන්ෙන් 
නැහැ. මම ඔබතුමාට ෙගෞරවෙයන් කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමා 
කියන එක නිවැරදි ෙවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
බුද්ධි  අංශෙය් නිලධාරින් ෙම් කියන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔබතුමා කියන එක නිවැරදි ෙවන්න පුළුවන්. කවුරු ෙහෝ 

ඔබතුමාට කිව්වා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, මට කිසි විධියකට 
හැකියාවක් නැහැ, ඒක ඇත්ත කියලා කියන්න ෙහෝ නැහැයි 
කියලා කියන්න. මම කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. එදා නීතිය වල් 
වැදිලා තිබුණු තත්ත්වය ගැනයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. මට 
ෙපෞද්ගලිකව ෙවච්ච ෙද් ගැනයි මම කථා කරන්ෙන්. මම පාෙර් 
දුවලා ගිහිල්ලා ජපන් ෙගදරකට ගියා. ඒ ෙගදර ෙදොර ඇරලා මාව 
ඇතුළට දාලා ෙදොර වහ ගත්තා. මාව ෙහොයන්න ආපු අය කුණු 
හරුෙපන් කථා කර කර, මරනවා ඒවා ෙම්වා කියලා ෙපොලුවලින් 
ඒ ෙගදරටත් ගහලා යන්න ගියා. හැබැයි, අද ඔබතුමන්ලාෙග් 
කණ්ඩායෙම් ඉන්න කී ෙදනකුට ඇප දීලා තිෙබනවාද? හැෙමෝම 
ඇප අරෙගන තිෙබනවා ෙන්. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාටත් 
ඇප දීලා තිෙබනවා ෙන්, නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයාටත් ඇප දීලා 
තිෙබනවා ෙන්, විමල් වීරවංශ මහත්තයාටත් ඇප දීලා තිෙබනවා 
ෙන්. මම කියන්ෙන්, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාට ඇප දුන්ෙන් 
නැහැ කියන එක. මම කියන්ෙන්, යුද්ධ කරපු රණ විරුවාට එෙහම 
ඇප දුන්ෙන් නැහැ කියන එක. දැන් පජාතන්තවාදී ව හයක් 
ඇතුෙළේ නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. එදා තමයි නීතිය වල් වැදිලා 
තිබුෙණ්. ඒක ගැනයි මට කථා කරන්න අවශ්ය වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. කීඩාෙවන් සමහරු දිනනවා; සමහරු 
පරදිනවා. අපි ඊෙය් බංග්ලාෙද්ශයට පැරදුණා. ඒක ඇත්ත. එදා 
දවෙසේ, ශී ලංකාවට වඩා බංග්ලාෙද්ශය ෙහොඳයි. ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව. බංග්ලාෙද්ශය දිනුවාය කියලා අපි අෙප් ජාතික කීඩකයන් 
විෙව්චනය කරන එක වැරැදියි, ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම කියන්න 
එපා. ඒ විෙව්චනය වැරැදියි. මම පිළිගන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මම විෙව්චනයක් කෙළේ නැහැ. මම කිව්ෙව්, ජාතින් වශෙයන් 

කීඩකයන්ෙග් සහභාගිත්වයක් තිබුණා කියන එක විතරයි. ඔවුන් 
අෙප් වීරෙයෝ. මම කිව්ෙව්, වීරෙයෝ අෙප් ජාතික ෙකොඩිය ඉස්සරහ 
තියන්න ඕනෑ කියලායි. මම බැන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් ජාතික 
ෙකොඩිය ඉස්සරහ තියන්න ඕනෑ. 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හරි, හරි. කීඩාෙව් දිනන එක, පරදින එක පිළිගන්න පුළුවන් 

ෙවන්න එපා යැ. එක දවසක දිනනවා, තව දවසක පරදිනවා. ඒක 
තමයි කීඩාෙව් ස්වභාවය. ඒ කීඩා කිරීෙම්දී දිනන්නම කියලා කීඩා 
කරන්ෙන් නැහැ. මනස ෙකොච්චර හදා ගත්තත් සමහර ෙවලාවට 
අපි පරදිනවා. ලසිත් මාලිංග කියන්ෙන් අෙප් ගම් පැත්ෙත් 
ෙකෙනක්; ෙම් රටට ඉතා විශාල ෙසේවයක් කරපු  ෙකෙනක්. 
එතුමා ෙපෞද්ගලිකව ෙනොෙයකුත් විෙව්චන කරනවා; ෙනොෙයක් 
කතා කියනවා. "ලංකාවට ගහන්න ඕනෑ නැහැ, IPL එකට 
ගහන්න ඕනෑ" කියනවා. එෙහම තමයි. ඔහු පච්චයක් ෙකොටා 
ෙගන තිෙබනවා; ෙකොන්ෙඩ් ෙකේල් කරෙගන තිෙබනවා; කහපාට 
ගාෙගන තිෙබනවා. ඒ, ඔහුෙග් individualism එක. නමුත්, එෙහම 
ෙවච්ච පළියට එයා විෙව්චනය කරන්න ඕනෑ කියලා කවුරුවත් 
කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් ඒ කථාව එක්කත් මම ඉන්නවා. 
නමුත් කීඩාව කියන එක දිනනවා; පරදිනවා. වැරැදි විධියට 
කීඩාෙවන් දිනන්න යන එක තමයි වැරැදි. මත් කුඩු පාවිච්චි 
කරලා, උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කරලා දිනන්න යන එක තමයි වැරැදි.  

ඔන්න ඔය ටික තමයි ගරු ෙපේමරත්න මන්තීතුමනි, මට 
කියන්න තිබුෙණ්. මම පළමුවැනි වතාවට තමයි ඔබතුමාෙග් 
කථාව අහෙගන හිටිෙය්. කථාව ෙබොෙහොම ලස්සනයි. මම 
ඔබතුමාට ශුභ පතනවා, ෙහොඳ ෙද්ශපාලන අනාගතයක් 
ලැෙබන්න කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Mylvaganam Thilakarajah. You have 

six minutes.  
 
[பி.ப. 5.43] 

 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ம வாி ெதாடர்பாக நிதி அைமச்சு, ைகயிைல 
மட் ப்ப த்தல் ெதாடர்பாகச் சுகாதார அைமச்சு, 
விைளயாட் ப் ேபாட் களின்ேபா  ஊக்கம ந்  
பாவைனையக் கட் ப்ப த்தல் அல்ல  அ  ெதாடர்பான 
பாிேசாதைனைய ந ன மயப்ப த்தல் ெதாடர்பாக 
விைளயாட்  அைமச்சு என ன்  அைமச்சுக்க க்கு 
உாித்தான பிேரரைணகள்மீ  உைரயாற் வதற்கு 
வாய்ப்பளித்தைமக்காக உங்க க்கு த ல் நன்றிகூறக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். இந்த ன்  அைமச்சுக்க ம் 
ெவவ்ேவ  அைமச்சுக்களாக இ ந்தேபா ம், ன்  
அைமச்சுக்க ட ம் ம சாரம் என்ற விடயம் 
ெதாடர் பட் ப்பதால் ஏேதா ஒ  வைகயில் ன் ம் ஒேர 
பிேரரைண என்ப  ேபான்ற ஒ  ேதாற்றப்பாட்ைட 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற .  

குறிப்பாக, இந்த ம வாி அல்ல  ம வாித் 
திைணக்களத்தின் ெசயற்பா  ெதாடர்பாகச் சைபயிேல 
பல்ேவ  க த் க்கள் ன்ைவக்கப்பட்டன. அேதேபான்  
அைமச்சர் அவர்கள் ைகயிைல ெதாடர்பான தம  
பிேரரைண ன்ைவப்பின்ேபா  எவ்வா  இந்தப் 

ைகயிைலப் பாவைனையக் கட் ப்ப த் வ ? 'சிகரட்' 
ெபட் களின் ெவளிப் றத்தில் என்ன மாற்றத்ைத 
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ஏற்ப த் வ ? அதில் காணப்ப ம் படங்களிேல என்ன 
மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வ ? ேபான்ற விடயங்கள் பற்றிப் 
ேபசியி ந்தார். அத் டன் பாடசாைலகள், ஆலயங்கள் 
ேபான்றவற்றி ந்  எவ்வள  ரத்திேல இந்தக் கைடகைள 
அைமக்கேவண் ம் என்ப  ெதாடர்பாக ம் ேபசியி ந்தார்.   

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இப்ேபாதி க்கின்ற பிரச்சிைன என்னெவன்றால், சட்ட 
ாீதியாக வாி அறவிடப்பட் , அரசாங்கத்தின் அ சரைண 
ேயா  அல்ல  அரசாங்கத்திற்குத் ெதாியக்கூ யதாக 
அரசாங்கத்தின் சட்ட திட்டங்க க்கு அைமவாக 

ன்ென க்கப்ப கின்ற ம  வியாபாரமாக இ க்கட் ம், 
அல்ல  ைகயிைல வியாபாரமாக இ க்கட் ம், அ  
எவ்வா  ெசன் ெகாண் க்கின்ற  என்ப  ஒ றமி க்க, 
இந்த நாட் ல் தாண்டவமா கின்ற சட்டாீதியற்ற ம  
உற்பத்தி ம் அதன் பாவைன மாகும். அேதேபான்  

ைகயிைல உற்பத்திகள் சட்டவிேராதமாக வந் ேசாக்ின்றன. 
அண்ைமயிேல எம  க த் ைற மாவட்டப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன அவர்கள் 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு க் கூட்டத்திேல ஒ  
விடயத்திைன ன்ைவத்தார். அதாவ , க த் ைற 
மாவட்டத்தில் விதமான ம  ஒன்  உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட் , அந்தப் பிரேதசம் வ ம் விற்பைன 
ெசய்யப்ப வதாக அவர் கூறினார்.  ‘கள்’ என்ற ெபயாிேல ஒ  

விதமான ம பானம் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்  அங்கு 
விற்பைன ெசய்யப்ப வதாக அவர் ஒ  பிேரரைணைய 

ன்ைவத்  அ  சம்பந்தமாக விசாரைணகள் ேமற்ெகாள் 
ளப்பட ேவண் ெமனத் ெதாிவித் ள்ளார். இப்ெபா  இ  
சம்பந்தமாக விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றேபா  
நான் என  வெர யா மாவட்டம் பற்றிய சில 
க த் க்கைள ம் குறிப் பிடேவண் யி க்கின்ற .   

வெர யாவில் அண்ைமயில் நைடெபற்ற மாவட்ட 
அபிவி த்திக் கு க் கூட்டத்திேல ம வாித் திைணக் 
களத்திற்கு ஒ  காாியாலயம் ேவண் ம்; அதைன அைமப் 
பதற்கு ஓர் இடம் ேவண் ம் என்  இப்ெபா தான் 
அதிகாாிகள் ேகாாிக்ைகைய ன்ைவத்தி க்கின்றனர்.  
எனேவ, ம வாித் திைணக்களத்திற்கு ஒ  அ வலகேம 
இல்லாதேபா  வெர யா மாவட்டத்தில் எவ்வா  
சட்டவிேராதமான ம  ெதாடர்பான பிரச்சிைனையக் 
ைகயாள்வ ?  எவ்வா  அந்தக் குற்றவாளிகைளக் 
கண் பி ப்ப ? எவ்வா  ேசாதைனகைளச் ெசய்வ ?  
நாங்கள் இந்த ம பாவைன ெதாடர்பாகச் சட்டம் இயற்றி ம் 
அவ்வப்ேபா  தி த்தி ம் விவாதித் க்ெகாண் க் 
கின்ேறாேம தவிர, சட்டாீதியற்ற வைகயில் இந்த நாட் ேல 
இடம்ெப கின்ற ம பாவைன ெதாடர்பான விடயங்கைளக் 
கவனிப்பதற்கு உாித்தான அ வலகங்கைள அைமப்பதில் 

ைறயாகச் ெசயற்படவில்ைல என்பேத அங்குள்ள 
பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . ஏற்ெகனேவ வெர யா 
மாவட்டம் அதிகள  ம பாவைனையக் ெகாண்டெதன 
விமர்சிக்கப்ப கின்ற . ஒ றத்தில் பார்த்தால் அதற்கு 
உல்லாசப் பயணிக ம் ஒ  காரணமாக இ க்கின்றனர். 
இ ந்தேபா ம், அங்ேக உாிய விதத்தில் இந்த ம பாவைன 
இடம்ெப கிறதா? ம வாித் திைணக்களம் உாிய வைகயில் 
ெசயற்ப கிறதா? என்  நாம் பார்க்கேவண் ம். அதற்கான 
அ வலகம் அங்கில்லாதேபா  எவ்வா  சட்டவிேராத ம  
ெதாடர்பான ெசயற்பா கைளக் கட் ப்ப த் வ ? எவ்வா  
அதைன ஒ  ைறைமக்குள் ெகாண் வ வ ? என்ப  
ெதாடர்பான திட்டங்கைள நாம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  
எனேவ, அ  ெதாடர்பாக நாங்கள் சிந்திக்கேவண்  
யி க்கின்ற  என இந்த உயாிய சைபயிேல நான் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேபான் , அங்ேக மாதத்திற்ெகா  தடைவ அல்ல  
மாதத்தில் பல தடைவகள் கஞ்சா ெகாண் வரப்பட்டதாக, 
ெஹேராயின் ெகாண் வரப்பட்டதாக, ேபாைதப் ெபா ட்கள் 
ெகாண் வரப்பட்டதாக, ேபாைதப் ெபா ட்கள் ைகப்பற்றப் 
பட்டதாக, ெபா ஸ் அவர்கைளக் ைக  ெசய்ததாகத் 
தகவல்கள் வ கின்றன. இ ந்தேபா ம், இதற்கு இந்த 
ம வாித் திைணக்களம் எவ்வாறான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாண் க்கின்ற ? எனக் ேகள்வி எ ப் கின்றேபா  
அவர்க க்கு அ வலகம் இல்ைல என்ற தகவைலேய நாங்கள் 
ெபற் க்ெகாள்ளக் கூ யதாக இ க்கின்ற . இ  ஒ  

ரதி ஷ்டவசமான நிைலைம! எனேவ, இந்தப் 
பாரா மன்றம் ெவ மேன சட்டதிட்டங்க க்கு உட்பட்  
வாிகைள அதிகாிப்ப  ெதாடர்பாக ம் 'சிகரட்' பக்கற் களில் 
நிறங்கைள, படங்கைள மாற் வ  ெதாடர்பாக ம் மாத்திரம் 
கவனம் ெச த்தாமல், உாிய வைகயில் வைலப்பின்னைல 
உ வாக்கி, உாிய அதிகாாிகைள அதிகாித் த் திைணக் 
களத்ைத வ ப்ப த்தி, அத டாகக் குறித்த 
ேவைலத்திட்டத்ைத ன்ென க்க ேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய நான் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, விைளயாட் த் ைற சம்பந்தமாக ம் குஷல் 
ெஜனித் ெபேரரா ேபான்ற ர க்கு ஏற்பட்ட அநீதி 
ெதாடர்பாக ம் இந்தச் சைபயிேல கவனம் ெச த்தப்பட்ட  - 
உைரயாடப்பட்ட . இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல நான் ஒ  
விடயத்ைத ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். அதாவ , 
விைளயாட் த் ைறயில் இ க்கின்ற ரர்களின் 
ம ப்பாவைன ெதாடர்பாக எந்தள  சட்டதிட்டங்கள் - 
ஏற்பா கள் ெசய்யப்ப கின்றனேவா, அதற்குச் சமமான 
அளவிேல பின்னாளில் அவர்க ைடய நலன் க தி ம் 
ெசயற்பட ேவண் ம். சமகாலத்தில் விைளயாட் த் ைறயில் 
ஈ ப கின்ற விைளயாட்  ரர்க க்கு உாிய வ மானம் 
கிைடக்கின்ற . ஆனால், பின்னாளில் - வாழ்க்ைகக் 
காலத்தின் பிற்பட்ட பகுதிகளில் அவர்களின் நிைலைம என்ன 
என்பைதப் பற்றிப் பார்ப்பதற்கான ஒ  ேவைலத்திட்டம் 
இல்ைல. ஆகேவ, அவ்வாறான திட்டங்க ம் ன்ைவக்கப்பட 
ேவண் ம்.  

இந்தச் சைபயிேல இரண்ெடா  நாட்க க்கு ன்னர்,  
பிற்காலத்திேல - அந்திம காலப்பகுதியிேல கைலஞர்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத உ திப்ப த் தல், அவர்களின் ட்  
வசதிகள் ேபான்ற விடயங்கள் பற்றிய ஒ  பிேரரைண 

ன்ைவக்கப்பட்ட . அந்த விவாதத்தி ம் நான் 
கலந் ெகாண்  கைலஞர்க க்கு அவ்வாறான ஒ  திட்டம் 
ேவண் ம் என்ப  சம்பந்தமாக உைரயாற்றியி ந்ேதன். 
அேதேபான் தான் விைளயாட்  அைமச்சின் விவாதம் 

ன்ென க்கப்பட் க்கின்ற இந்த நாளிேல, விைளயாட் த் 
ைற சார்ந்தி க்கக்கூ ய விைளயாட்  ரர்க ைடய 

எதிர்காலம் பற்றி ம் கவனிக்கப்பட ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் 
ஊவா பகுதியி ள்ள ெமானராகல பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர். 
SAF Games - ெதன்னாசிய விைளயாட் ப் ேபாட் களில் 
மரதன் ஓட்டப் ேபாட் யில் பங்குபற்றிய ப ைள, உ வர 
ேநப்பியர் ேதாட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ேதாட்டத் ெதாழிலாளிகளான 
இரண்  விைளயாட்  ரர்கள் இப்ெபா  கைடயிேல -
ெஹாட்ட ேல சிப்பந்தியாக ேவைல ெசய் ெகாண் 

ப்பைத நான் ேநர யாகக் கண் ற்ேறன். எனேவ, ேதசிய 
மட்டத்தி ந்  சர்வேதச மட்டம் வைரக்கும் மரதன் ஓட்டப் 
ேபாட் யில் கலந் ெகாண்ட இந்த விைளயாட்  ரர்கள் 
இன்  எவ்வாறான நிைலயில் இ க்கின்றார்கள் என்  
நாங்கள் சிந்திக்க ேவண் யி க்கின்ற .  
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ெகளரவ  உ ப்பினர் நிேராஷன் பிேரமரட்ண அவர்கள் 
உைரயாற் ம்ேபா  "விைளயாட் ன் லம்தான் நாங்கள் 
ேதசியம் என்கின்ற ஒ ைமப்பாட் க்குள் வ கின்ேறாம்" 
என்  ெசான்னார். ஸ் ம்கள், தமிழர்கள், சிங்களவர்கள் 
என்ற ேபதமற்ற நிைலப்பாட் ல் இ க்கின்ற நான், ரணமாக 
- ைமயாக அவர  உைரைய ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அேதேநரத்தில் நான் ஒ  ேகள்விைய ன்ைவக்க 
ேவண் யி க்கின்ற . அதாவ , மாத்தைறயி ள்ள கிாிக்கட் 
ைமதானத் க்கு சனத் ஜயசூாியவின் ெபயைரச் சூட் ய இந்த 
அரசுக்கு, பள்ேளகலயில் இ க்கின்ற கிாிக்கட் ைமதானத் க்கு 
ஏன், ேதசிய ரரான உலகப் கழ்ெபற்ற சுழல் பந்  ச்சாளர் 

த்ைதயா ரளிதரனின் ெபயைரச் சூட்ட யவில்ைல?  
மத்திய மாகாண சைபயான  அந்த ைமதானத் க்கு 
அப்ெபயைரச் சூட் வதற்கான தீர்மானத்ைத எ த் ம்கூட, 
இன்  வைரக்கும் அ  நிைறேவற்றப்படாமல் இ க்கின்ற . 
அதற்குக் காரணம் என்னெவன்  நிேராஷன் பிேரமரட்ண 
ேபான்ற திய வரவான பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் சிந்திக்க 
ேவண் ம். அந்தவைகயில், பள்ேளகல விைளயாட்  
ைமதானத்திற்கு த்ைதயா ரளிதரனின் ெபயைரச் 
சூட் வதற்கு இவ்வள  தாமதம் ஏன்? அவர  திறைமயில் 
என்ன குைற இ க்கின்ற ? என்ற வினாக்கைள இந்தச் 
சைபயிேல ேகட் ,  இந்த அ ைமயான சந்தர்ப்பத்ைத 
வழங்கிய உங்க க்கு வாழ்த் க்க டன் மீண் ம் நன்றிையக் 
கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம். 

     
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

දහයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 5.50] 
 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර 

අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග සහ කීඩාවල ෙයදීෙම්දී 
උත්ෙත්ජක දව්ය ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත යටෙත් නිෙයෝග  
ගැන කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

තහනම් උත්ෙත්ජක ගැන කථා කරද්දී මට මතක් ෙවන්ෙන් 
1988 ෙකොරියාෙව්, ෙසෝල් නුවර පැවැති ඔලිම්පික් තරගාවලිය. එදා 
ඒ තරගාවලිෙය්දී ඇෙමරිකාෙව් දක්ෂ කීඩක කාල් ලුවිස් පරාජය 
කරලා, ෙබන් ෙජොන්සන් කියන කැනඩාෙව් කීඩකයා නවතම 
ෙලෝක වාර්තාවක් තබමින් ජයගහණය අත්පත් කර ගත්තා. නමුත්, 
තහනම් උත්ෙත්ජක පාවිච්චි කිරීෙම් වරද නිසා ඔහුට ඒ පදක්කම 
අහිමි වුණා. එවැනි ෙදයක් තමයි 2000 වර්ෂෙය්දී ෙම්රියන් 
ෙජෝන්ස්ටත් වුෙණ්.  

එවැනි ෙදයක් තමයි, 2015 ජනවාරි 08වැනි දා ෙම් රටටත් 
වුෙණ්. ෙම් රෙට් බලෙව්ග සියල්ල සහ සිවිල් සංවිධාන යැයි කියා 
ගන්නා වූ කණ්ඩායම් ඇතුළු ජාත්යන්තර බලෙව්ග සියල්ල එකතු 
ෙවලා එන්නත් දීලා, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා  එදා 
පරාජයට පත් කළා; ෙම් රෙට් ජනතාව නැවුම් බලාෙපොෙරොත්තු 
රාශියක් තියාෙගන  දැවැන්ත සංවර්ධනයක් කර ෙගන ආ යුගය 
පරාජයට පත් කළා. අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්?  

උත්ෙත්ජක දීලා ආණ්ඩුවක් හැදුවත්, ජනතාවට වුෙණ් 
නිර්වින්දනය ෙවන්නයි. අද ජනතාව නිර්වින්දනය ෙවලා ඉන්ෙන්. 
ඒ තත්ත්වයට අද ෙම් රට පත් ෙවලා හමාරයි. ඒ වාෙග්ම, යහ 
පාලන ආණ්ඩුවත් තහනම් උත්ෙත්ජක ගත්ත ආණ්ඩුවක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මත්දව්ය පාලනය කිරීම ෙකොෙහොම වුණත්, අද හැම පාසලක් 
ළඟම, හැම හන්දියක් ගාෙන්ම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අද අෙප් 
පාසල් දරුවන්ෙග් සිට තරුණයන් දක්වා සියලුෙදනා ෙනොෙයක් 
වර්ගෙය් මත්දව්යවලට හසු ෙවලා ඉවරයි. ඒවා චුයින්ගම් කියයි, 
බාබුල් කියයි, tablet කියයි, දිෙව් තියා ගන්නා sticker කියයි. අද 
ෙමවැනි ෙද්වල ආධිපත්ය රැක ෙගන ඉන්ෙන් කවුද? ෙහෙරොයින් 
කිෙලෝ ගණන් අද ෙම් රටට ෙගෙනනවා. ෙම්වාෙය් ආධිපත්ය 
තියාෙගන ඉන්ෙන් පාතාලයයි. අද පාතාලය තමයි ෙම්වා 
ෙමෙහයවන්ෙන්. පසුගිය කාලයට වඩා අද පාතාලය එළියට 
බැහැලා රජ කරනවා. ඔවුන් මිනී මරා ගන්නවා. ඇයි ඒ? මත්දව්ය 
නිසායි එෙහම ෙවන්ෙන්. ෙම් තහනම් උත්ෙත්ජක නිසායි.  

පසුගිය දවසක අනුරාධපුර, මිහින්තෙල් පාසලක දරුෙවෝ 
අටෙදෙනක් උපන්දිනයක් සමරන්න පාසල තුළදී අරක්කු බීලා 
තිබුණා තමුන්නාන්ෙසේලා දකින්න ඇති. ඒ වාෙග්ම දකුෙණ් 
පාසලක දරුෙවෝ හතරෙදෙනක් මත්පැන් බීලා ෙහොඳටම ෙවරි 
ෙවලා, පෙද්ශවාසීන් විසින් ෙපොලීසියට අරෙගන ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයට අද  පාසල් දරුෙවෝ පත් ෙවලා 
ඉවරයි. නමුත්, ෙකොෙහොමද කිව්ෙව්? ''ළඟම පාසල ෙහොඳම 
පාසල'' කරනවාය කිව්වා. නමුත් පාසල්වල වහලය දරුවන්ෙග් 
ඔළුවට කඩා වැෙටන තත්ත්වයට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද 
දරුවා මතින් ෙතොර කරන්න කලින්, ඒ දරුවාට ඉෙගන ගන්න 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදලා ෙදන්න බැරි තත්ත්වයට ෙම් ආණ්ඩුව පත් 
ෙවලා. 

දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය - NATA  
ආයතනය - කියන විධියට, අෙප් රෙට් ළමුන් 40,000ක් සිගරට් 
සහ අරක්කුවලට ඇබ්බැහි ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන 
දරුවන්ෙග් සියයට 23ක් අවුරුදු 15-24 අතර හිරිමල් විෙය් 
තරුණෙයෝ. අවුරුදු 24-35ත් අතර පුද්ගලයන් සියයට 34.1ක් අද 
මත්දව්යවලට, සිගරට්වලට  ඇබ්බැහි ෙවලා තිෙබනවා.  2015 
වර්ෂය වන විට පුද්ගලයන් ලක්ෂයක් ගත්තාම, එයින් 
397ෙදෙනකුට උසාවිවල නඩු පැවරිලා තිෙබනවා. ෙමවැනි 
තත්ත්වයකට තමයි අද ෙම් රට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අද අෙප් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට මත් දව්ය සහ මත්පැන්වලින් 
ලැෙබන ආදායම රුපියල් බිලියන 143යි. හැබැයි, ෙම්වායින් ඇති 
වන අතුරු ආබාධ ඇතුළු ෙලඩ ෙරෝග සුවපත් කරන්න වර්ෂයකට 
රුපියල් බිලියන 212ක් වැය වනවා. ෙම්ක තමයි අෙප් රෙට් අද 
මත් දව්ය පිළිබඳව තිෙබන තත්ත්වය. අපි ෙමොන අණපනත් 
ෙගනාවත්, ෙමොන නීති ෙරගුලාසි ෙගනාවත් අද ෙම් තත්ත්වයට 
අෙප් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් 
පමණක් ෙනොෙවයි,  ෙවනත් අංශවලිනුත් ෙම් පිළිබඳව දැඩි 
අවධානයක් අද ෙයොමු කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊට අමතරව අද තවත් බරපතළම කාරණාවක් තිෙබනවා. 
වර්තමානෙය් අෙප් රෙට් ඉෙගන ගන්නා දරුවන්ෙගන් ලක්ෂ 
පහක් වර්ෂයකට සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට ලියනවා. ඒ 
පමාණෙයන් ලක්ෂ තුනක් පමණ තමයි උසස් ෙපළ හදාරන්ෙන්. 
උසස් ෙපළ කරන ඒ ලක්ෂ තුෙනනුත් බහුතර පිරිස ගැහැනු 
දරුෙවෝ. ලක්ෂ ෙදකක් පමණ ඒ විභාගය අසමත් ෙවනවා.  අෙප් 
රෙට් දරුවන් විශාල පිරිසක් සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙයන් පසුව 
අධ්යාපනය හමාර කරනවා. ලක්ෂ තුනක් උසස් ෙපළ විභාගයට 
ලියලා, ඒ පමාණෙයන් ලක්ෂ එක හමාරක් උසස් ෙපළ සමත් 
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වුණාම විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ලබන්ෙන් 26,000ක්, 27,000ක් 
වැනි පිරිසක්.  

ඉතිරි වන බහුතර  පිරිසට අද ෙමොකද වන්ෙන්? අද 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය ගත්තත්, උසස් අධ්යාපන ආයතන ගත්තත්, 
පරිපාලන ක්ෙෂේතය ගත්තත් අපි ඒවාට විරුද්ධ නැහැ. ෙම්වාට 
ජාතික පතිපත්තියක් හැෙදන්න ඕනෑ. ෙම්වා පිළිබඳව අෙප් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. කාන්තාවන් තමයි අද ඒ ඉහළ 
තැන්වල ඉන්ෙන්. පිරිමි දරුෙවෝ තී වීලර් එකට සහ මත් දව්යවලට 
ඇබ්බැහි වනවා. මහින්ද සමරසිංහ අමාත්යතුමාෙග් නිපුණතා 
සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය හරහා අපි ෙම් දරුවන් 
හදලා සමාජගත කරන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම ෙම් දරුවන් සමාජගත කරන වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් 
නැත්නම්, අෙප් රෙට් අනාගත පරපුරට ෙඛ්දජනක තත්ත්වයකට 
මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා.  

පසුගිය දවසක ෙම් රජෙය් අමාත්යවරෙයකු අස්ගිරිෙය් හා 
මල්වත්ෙත් මහා නායක හාමුදුරුවරුන් මුණ ගැෙහන්න ගියා. මහා 
නායක හාමුදුරුවරුන්   ඇෙලෝසියස්ලාෙග් කල්කුඩාෙව් මත්පැන් 
නිෂ්පාදනාගාරය පිළිබඳව අහන ෙකොට ෙම් අමාත්යවරයා 
නිරුත්තරයි. ඊට පස්ෙසේ ගෙල් පැහැරූ බළලා වාෙග් එතුමා හත් 
ෙපොෙළේ ගා ගත්තා. ඒ ඇයි? ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආෙව් මතින් 
ෙතොර රටක් නිර්මාණය කරනවා කියලායි.  

ෙම් ආණ්ඩුව 2017 අය වැය ෙල්ඛනය හැදුෙව් දකුණු පළාෙත් 
ෙහෝටලයකදී. ඒ මුදල් අමාත්යවරයායි, මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයායි, ගරු අගාමාත්යවරයාෙග් නිෙයෝජිතයායි එකතු 
ෙවලා. අගාමාත්යවරයා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් කවුද? මහ 
බැංකුෙව් හිටපු අධිපතිවරයා. ඒ පට්ටපල් ෙහොරා තමයි  
අගාමාත්යවරයා නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ෙමොකක්ද අය වැෙයන් 
කියන ෙද්? කියනවා, නැ ෙඟනහිර සහ ඌව පළාෙත් 
ආෙයෝජනවලට සියයට සියයක් බදු සහන ෙදනවා කියලා.  අපි 
බැලුවා, නැ ෙඟනහිර ජනතාවෙග් අත මිට සරු ෙවලා සුඛිත මුදිත 
ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැ ෙඟ්වි, ආෙයෝජකෙයෝ ඒවි කියලා. ඌවට, 
නැ ෙඟනහිරට සියයට සියයක බදු සහනයක්  ඇවිල්ලා ඌව 
ෙවල්ලස්ස  ප ෙද්ශවල ජනතාව ෙහොඳින් ජීවත් ෙව්වි කියලා අපි 
හිතුවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙපොඩ්ඩක් කාලය 

ෙදන්න.  

හැබැයි ලැබුෙණ් ෙමොකක්ද? ආපු ආෙයෝජනය ෙමොකක්ද? මහ 
බැංකුෙව් මහ ෙහොරාෙග් බෑනාෙග් ෙමන්ඩිස් සක්ාගාරය තමයි 
ලැබුෙණ්. දුප්පත් මිනිසුන්ට අද හාල් කිෙලෝවක් රුපියල් 
සියයටවත් ගන්න බැහැ. හැබැයි, හාල් ෙටොන් 4,000ක් ෙදනවා, 
ඇෙලෝසියස්ට; අර්ජුන් මෙහේන්දන්ෙග් බෑනාට. ෙම්කද යහ 
පාලනය? ෙම් තුළින්ද මතින් ෙතොර රටක් නිර්මාණය කරන්ෙන්?  

ගිය අවුරුද්ෙද් විතරක් අරක්කු නිෂ්පාදනය ලීටර් මිලියන 
7.9කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  අරක්කු සල්ලිවලින්, ෙහොරකම් 
කරපු සල්ලිවලින් තමයි රාජ්ය ආයතන ටික ෙම් ෙගොල්ලන් අත් 
පත් කර ගන්න හදන්ෙන්; ෙම් ආයතන මිලදී ගන්න හදන්ෙන්. 

ෙහොරු ටික ආෙයත් රෙට් රජ  ෙවලා. පසුගිය කාලෙය් අරක්කු, 
එතෙනෝල්කාරයන්ට බලපත ෙදනවා කිව්වා. දැන් බලපත 
ෙදන්ෙන් කාටද? ඇෙලෝසියස්ලාට. හරි, කමක් නැහැ කියමු ෙකෝ. 
නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව වර්තමානය වනවිට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක් බවටද? ගෙම් ෙගොෙඩ් කුඩුකාරෙයෝ ගැන අපි දන්නවා 
ෙන්. කුඩුකාරෙයෝ ගෙම් හිටියාම වැලක ෙරද්දක් තබා ගන්න 
නැහැ, ෙගදරක හට්ටියක්-මුට්ටියක් තබා ගන්න නැහැ, හැම ෙද්ම 
ෙහොරකම් කරනවා. එදිෙනදා ෙව්ල ෙහොයා ෙගන සුඛවිහරණය 
ලබන්න, එෙව්ෙල් රසාස්වාදය-ආස්වාදය ලබන්න තමයි එම 
පුද්ගලයන් කටයුතු කරන්ෙන්. හරියට ෙම් ආණ්ඩුව වාෙග්යි.  

එදා, මහ ටැංකියක් කියපු හම්බන්ෙතොට වරාය, පීනන්න 
හැදුවාය කියපු වරාය ඇතුළු දකින දකින රාජ්ය ආයතන 
විකුණාෙගන කන්න තමයි ෙම් ආණ්ඩුව හදන්ෙන්. වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ. අර කුඩුකාරෙයෝ වාෙග්යි. සැලැස්මක් නැතුව 
ෙම් රට ඉදිරියට යන්ෙන් නැහැ. තිෙබන ජාතික සම්පත් ටික 
විකුණාෙගන කාලා "එදා ෙව්ල ටුවර්ස්" තමයි ෙම් කරන්ෙන්. 
හම්බන්ෙතොට වරාය විකුණුවාම හම්බ ෙවන්ෙන් බිලියන 162යි. 
හැබැයි, ෙම් රෙට් සිටින pension ගිය මිනිසුන්ෙග් pension  
ෙගවන්න බිලියන 169ක් යනවා. රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් පඩි 
ෙගවන්න ෙනොෙවයි, විශාමිකයන්ෙග් -pension ගිය අයෙග්- පඩි 
ෙගවන්න. එතෙකොට ෙම් අවුරුද්ෙද් හම්බන්ෙතොට වරාය විකුණා 
pension එක ෙගවනවා. එන අවුරුද්ෙද්? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
තව ෙමොනවා විකුණාවිද දන්ෙන් නැහැ. මම කියනවා, ෙම් 

ආණ්ඩුව කුඩුකාරයන්ෙග් ආණ්ඩුවක් බවට පත් ෙවන්න එපා 
කියා.  සැලැස්මක් ඇතුව, ජාතික සැලැස්මක් ඇතුව ෙම් රෙට් ඉදිරි 
ගමන ෙගන යන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 6.02] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සුරාබදු ආඥාපනත 

යටෙත් නිෙව්දන ෙදකක්, කීඩාවල ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව්ය 
ගැනීමට එෙරහි සම්මුති පනත යටෙත් නිෙයෝග හා ජාතික 
දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර අධිකාරිය පනත යටෙත් නිෙයෝග යන 
වැදගත් කරුණු යටෙත් සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී, අෙප් 
"විපක්ෂය" යැයි කියා ගන්නා කණ්ඩායම  විවිධ ෙචෝදනා ඉදිරිපත් 
කළා.  

1569 1570 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කලින් කථා කළ ගරු 
පසන්න රණවීර මන්තීතුමා ෙම් විවාදය ආරම්භ කෙළේ, ෙම් 
ආණ්ඩුවත් තහනම් උත්ෙත්ජක ගැනීෙම් පතිඵලයක් තමයි 2015 
ජනවාරි 08 වැනි දා ලැබුෙව් කියමිනුයි. එතුමා ඒක තමන්ෙග් 
පැත්තට හැරිලා කණ්ණාඩියක් ළඟට ගිහිල්ලා කියා ගත්ෙතොත් 
ෙහොඳයි කියා මම හිතනවා. අපට ෙපෙනනවා, තහනම් උත්ෙත්ජක 
ගත් උදවිය වාෙග් හැසිෙරන්ෙන් කවුද කියා. අපට ෙපෙනනවා, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණියාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නාඩගම් 
මඩුවක් බවට පත් කර ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන් කවුද කියා. අපට 
හිෙතනවා, ෙම් රෙට් ෙජ්යෂ්ඨ යැයි කියා ගත්, පරිණත යැයි කියා 
ගත් ඇතැම් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඔය කියන විධිෙය් තහනම් 
උත්ෙත්ජක අරෙගනද උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් කියා. 
තමන්ට කථා කිරීමට තිෙබන මිනිත්තු 32ක කාලෙයන් මිනිත්තු 
29ක් වැය කර සටන් කරනවා, කාලය ඉල්ලා. එෙහම සටන් 
කරලා පාර්ලිෙම්න්තු විවාද පැවැත් ෙවන හවස් කාලයත් නැති කර 
ෙගන තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට බහින්ෙන්; සභා 
ගර්භෙයන් එළියට යන්ෙන්. ඉතින් කවුද තහනම් උත්ෙත්ජක ගත් 
මිනිසුන් වාෙග් හැසිෙරන්ෙන් කියා ෙම් රෙට් පුංචි දරුෙවක් වුණත් 
දන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද එක් පැත්තකින් විවිධ අය 
විවිධ ෙචෝදනා කරනවා, කුඩු විශාල වශෙයන් ෙම් රටට 
ෙගෙනනවා කියා. ෙම්ෙක් ඇත්ත කථාව නම් ෙගෙනන කුඩු විශාල 
වශෙයන් අද හසුෙවන එකයි. කිෙලෝ ගණනින් හසු ෙවනවා. 
ෙකෝටි ගණන් වටිනා කුඩු හසු ෙවනවා. හැබැයි, පසුගිය යුගෙය් 
ෙමෙසේ ගලා ෙගන ආ කුඩු ගිෙය් තරුණ පිරිස අතරටයි. ෙම් රෙට් 
ෙම්වා පාවිච්චි කළ ලක්ෂ සංඛ්යාත පිරිසක් සිටියා. ඒවා සම්බන්ධව 
වැටලීම් නිසි පරිදි වුණාද, ඒවා අත් අඩංගුවට ගත්තාද කියන එක 
පශ්නයක්. අද මත්පැන් භාවිතය ඉහළ ෙගොස් ඇති තත්ත්වයක් 
ෙපන්නුම් කරනවා කියා ෙම් විවාදයට ඉදිරිපත් වුණු ඇතැම් 
මන්තීවරුන් කිව්වා. අද ඒවා සම්බන්ධ වැටලීම් සිද්ධ ෙවනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි ෙම් කවර නීති හැදුවත්, කවර 
නීති සම්පාදනය කළත් ෙම්වා වැටලීම සඳහා සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු ෙම් රෙට් සිටින නිලධාරින්ට අවශ්ය 
කරන බලතල සහ ඒ අයට අවශ්ය කරන පහසුකම් ලබා දිය යුතුයි.  

පසුගිය යුගෙය්දී එක්තරා අධිකරණයක් විසින් සීමාවක් 
පැෙනව්වා, ෙපොලීසියට සුරාව ආදිය වටලන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ; නීති විෙරෝධී මත්පැන් අත් අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ; එය සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් කළ යුතු ෙදයක් කියා. 
එක්තරා විනිශ්චයකාරවරෙයක් එවැනි තීන්දුවක් දුන්නා. එම 
පහසුකම් ලබා දීලා එම නිලධාරින් ශක්තිමත් කෙළොත්, අපට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා පතිඵලයක් ගන්න පුළුවන් කියා මා 
හිතනවා. ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි, දැන් රට 
යම්කිසි නිවැරදි මාර්ගයක ගමන් කරමින් සිටිනවා කියලා.  වැරදි 
ව්යාපාරවල නිරත වුණු අයට දැන් යම් යම් පහරවල් වැදී 
තිෙබනවා. සමහර උදවිය ඒ පිළිබඳව ෙක්න්තිෙයන් තමයි කථා 
කරන්ෙන්. පස් ජාවාරම්වල නිරත වුණ මිනිසුන්ට ඒවා නැති 
ෙවනෙකොට යම්කිසි ෙව්දනාවක් දැනිලා තිෙබනවා. වැරදි 
ව්යාපාරවල නිරත වුණ උදවියට, ඒවායින් ෙකෝටි ගණන් මුදල් 
හම්බ කරපු උදවියට විශාල පහරක් වැදී තිෙබනවා. අද ඒ අය 
ෙලොකු අසහනයකින් ෙපෙළනවා කියා තමයි අපට ෙපෙනන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා විවිධ උදවිය තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ඉත්තන් 
බවට පත් කරෙගන ඒවා පිටුපස සිටින ඇතැම් ජාවාරම්කාරෙයෝ 
විශාල වශෙයන් මුදල් වියදම් කරනවා, වාහන ෙයොදවනවා, විවිධ 
රැස්වීම් තියන්න උත්සාහ කරනවා. අපි දන්නවා, ඔය මතට තිත 
තියන්න කියලා කථා කළ උදවිය පසුගිය දවස්වල තියපු 
රැස්වීම්වලදී මතට තිත තියපු විධිය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය දවස්වල  එක්තරා 
ෙද්ශපාලන කණ්ඩායමක් හබරාදුෙව් රැස්වීමක් තිබ්බා. එදා  මතට 
තිත තැබුව විධිය ෙකොච්චරද කිව්ෙවොත් ෙවනදා රෑ 10.00 ෙවන 
තුරු විවෘතව තබන  බාර් සවස 4.00 ෙවනෙකොට වහන්න සිදු 
වුණා.  ඒ තරම් මතට තිත තියලා තිෙබනවා, ෙම් රැස්වීම් පවත්වලා 
ඉවර ෙවනෙකොට. පාද යාතාවක් ගියා. ඔය පාද යාතාව යනෙකොට 
මතට තිත තිබ්ෙබ් ෙකොෙහොමද කියන එක  මුළු රෙට් මිනිසුන් 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය්ම මිනිසුන් දැන ගත්තා.  ෙකොෙහොමද 
ඒ පාද යාතාව ගමන් කෙළේ කියලා. සමහර විෙරෝධතා ව්යාපාර 
ඉවර ෙවනෙකොටත්  ෙකොෙහොමද, බාර්වල ආදායම;  බාර්වල 
තිබුණු මත්පැන්වල අෙළවිය ෙකොෙහොමද කියන එක ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකෙය්ම මිනිසුන් දන්නවා. 
ඉතින් ෙම් කණ්ඩායම තමයි අද ඇවිල්ලා සුදෙනෝ වාෙග් කථා 
කරන්ෙන්. ඇතැම් ෙවලාවට අපට හිෙතනවා, හාස්ය රංගනයක්ද  
ෙම් උදවිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියලා. එළිෙය් 
එකක් රඟ දක්වලා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා විවිධ චරිත 
නිරූපණය කරනවා. ෙමොනවා හරි කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙවලාව නැහැ කියලා කෑ ගහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද නම් එක්ෙකනක්වත් 
ෙපෙනන්න නැහැ.  විරුද්ධ කණ්ඩායම්වල ෙම් කියාවන් මාධ්යවල 
ෙපන්වනවා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උදය 
කාලෙය් සිදු වන ෙද්වල් විතරයි සමහර මාධ්යවල ෙපන්වන්ෙන්. 
සවස් කාලෙය් සිදු වන ෙද්වල් ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. ෙබොරුවට 
කෑෙකෝ ගහලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්යභාරය සියයට සියයක්ම 
ෙගනියනවා වාෙග් රටට ෙපන්වලා ෙමොනවා හරි ටිකක් කියලා 
සවස්ෙවනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට බැහැලා යනවා. අද 
ෙම් ෙවද්දී කවුරුවත් නැහැ. විපක්ෂෙය් ඒකාබද්ධ කණ්ඩායම යයි 
කියන කිසි ෙකෙනක්  ෙම් අවස්ථාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ. 
ඉතින් අද ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට පාර්ලිෙම්න්තුව  පත්ෙවලා 
තිෙබනවා.  රෙට් අනාගත පරම්පරාව නිෙරෝගී කරන්න, ඒ 
වාෙග්ම ඔවුන් ෙහොඳ මානසිකත්වයකින් ෙහබි විශිෂ්ඨ පරපුරක් 
බවට පත් කරන්න, නිර්මාණශීලි පරපුරක් බවට පත් කරන්න 
රජයක් හැටියට ෙම් යන ගමන ශක්තිමත් කරන්න අපි ඉදිරිපත් 
ෙවමු කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

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

 
II 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 22(1) වගන්තිය යටෙත්, ෙබෝතල් 

කරන ලද රා සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 
2016 ෙදසැම්බර් 20 දිනැති අංක 1998/6 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරනු ලැබ, 2017.03.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත 
කළ යුතු ය." 

(අංත 993 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

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

1571 1572 

[ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා] 
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කීඩාවල ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව්ය ගැනීමට 
එෙරහි සම්මුති පනත: නිෙයෝග 

விைளயாட் ல் ஊக்குப் பதார்த்தப் 
பயன்பாட் ற் ெகதிரான சமவாயச் சட்டம்: 

ஒ ங்குவிதிகள் 
CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORTS ACT: 

REGULATIONS 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

 "2013 අංක 33 දරන කීඩාවල ෙයදීෙම්දී උත්ෙත්ජක දව්ය ගැනීමට එෙරහි 
සම්මුති පනෙත් 34(1) වගන්තිය යටෙත් තහනම් දව්ය ලැයිස්තුව (2017) 
සම්බන්ධෙයන් කීඩා අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙපබරවාරි 14 
දිනැති අංක 2006/15 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2017.03.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

 

ජාතික දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර අධිකාරිය 
පනත : නිෙයෝග 

ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய 
அதிகாரசைபச் சட்டம் : ஒ ங்குவிதிகள்  
NATIONAL AUTHORITY ON TOBACCO AND 

ALCOHOL ACT: REGULATIONS 
 

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

ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2006 අංක 27 දරන ජාතික දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර අධිකාරිය පනෙත් 33 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු, 30 වගන්තිය යටෙත් නියමිත ආකාරෙය් 
දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන සෑදීම ෙහෝ අෙලවිය තහනම් කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2016 සැප්තැම්බර් 01 දිනැති අංක 1982/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් සහ 2016 ෙදසැම්බර් 15 දිනැති අංක 1997/22 දරන සංෙශෝධිත අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.02.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය." 
 

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 මයිල්වාගනම් 

තිලකරාජා මහතා. 
 
 

වතු කම්කරු පවුල්වලට  සහන  
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் கு ம்பங்க க்கு நிவாரணம் 

RELIEF FOR ESTATE WORKER FAMILIES 
 
 
[අ.භා. 6.08] 

 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"මහවැලි සංවර්ධන ෙයෝජනා කමය යටෙත් ෙද්පළ අහිමි වූවන්ට වන්දි 

ලබා දීම පිණිස වතු ඉඩම් ෙබදා ෙදන ලදී. එවක රජය භාරෙය් පැවති 
ජනවසම වතුයාය, ෙපෞද්ගලික අයට ෙබදා දීෙමන් පසුව එහි වාසය කළ 
කම්කරු පවුල් වතු ආශිත රැකියාවද අහිමි වී තමන් ජීවත් වූ ලයිම  හැර 
ෙවනත් කිසිදු පහසුකම් ෙනොමැතිව ජිවත් ෙව්. 

මහවැලි සංවර්ධන ෙයෝජනා කමය යටෙත් ෙමවැනි හානියට පත් 
ජනතාවට වන්දි ලබා දීමට ෙබොෙහෝ උත්සාහ දැරුවද පසුගිය තිස් අවරුදු 
කාලයක් පුරා කිසිදු කියා මාර්ගයක් ෙනෙගන දැඩි අපහසුතාවය මැද ජීවත් 
වන වතු කම්කරු පවුල්වලට සුදුසු සහනයක් ලබා දීමට මහවැලි සංවර්ධන 
අධිකාරියට අයත් විෂය භාර ගරු අමාතයතුමා කටයුතු කළ යුතු බව ෙමම 
ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාව සිංහල බසින් මා ඉදිරිපත් කෙළේ එය ජාතික 
වැදගත්කමක් ඇති ෙයෝජනාවක්  නිසායි. නමුත් ෙමෙලස හානියට 
පත්වූ මෙග් දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන්, මෙග් මව් භාෂාව 
වන දමිල බස කථා කරන ජනතාව ෙවනුෙවන්, ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 
තිස්තුනක් වැනි කාලයක්  බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිව සිටි ඒ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ටික දමිල බසින් කරන්නට මා 
ඔබතුමාෙග් අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
இந்தச் சைபயில் நான் பிேராிக்கின்ற இந்தப் 
பிேரரைணயான  மிக ம் அ தாபத் க்குாிய, 
வித்தியாசமான பிரச்சிைனையக் ெகாண்டதாக இ க்கின்ற . 
இந்த நாட் ல் ன்ென க்கப்பட்ட அபிவி த்தித் 
திட்டங்க ள் மிக ம் சிறந்த ம் ஒட் ெமாத்த நாட்ைட ம் 
ஒன்றிைணக்கக்கூ ய மான பிரசித்திெபற்ற நதியான 
மகாவ  கங்ைகைய ைமயப்ப த்திய மகாவ  அபிவி த்தித் 
திட்டம் இந்த நாட் ேல பல மாற்றங்க க்கு வழிவகுத்த  
என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். விவசாயம் உள்ளிட்ட 
பல்ேவ  ச க, ெபா ளாதார மாற்றங்க க்கு வித்திட்ட 
இந்தத் திட்டத்தினால் அதன் ஆற் ப்ப க்ைக நீாில் ழ்கிய 
சந்தர்ப்பங்களில் அதைன அண்  வாழ்ந்த மக்க க்கு ேவ  
பிரேதசங்களிேல ெவவ்ேவ  நிவாரணங்கள் 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட்டன.  

அந்த வைகயிேல, மகாவ  அபிவி த்தித் திட்டம் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட்டேபா  கண்  மாவட்டத்தின் ஒ  
பகுதியில் பாதிப் ற்ற மக்க க்கு வெர யா மாவட்டத்தின் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெகாத்மைலப் பிரேதசத்தில், அேதேபால கண்  மாவட்டத்தின் 
திகன பிரேதசத்தில், பல்ேவ  ேதாட்டக் காணிகள் 
நிவாரணமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன. அப்ேபா  இந்தப் 
ெப ந்ேதாட்டங்கள் JEDB என்  ெசால்லப்ப கின்ற மக்கள் 
ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபயின் நிர்வாகத்தின்கீழ் 
இ ந்தன. அந்தத் ேதாட்டங்களில் ேவைல ெசய்த 
ெதாழிலாளர்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் ேதயிைலத் ெதாழில் 

ைறயில் ஈ படக்கூ ய வைகயில் ேமைல மாவட்டமான 
வெர யாவில் கு ேயற்றப்பட்டைமைய நாங்கள் 

அறிந்தி க்கின்ேறாம். தலவாக்கைல, ந் ைல பகுதியிேல, 
நவ திஸ்பன ேபான்ற இடங்களிேல எல்லாம் அவ்வாறான 
கு யி ப் க்கள் அைமக்கப்பட்டன. இவ்வா  தங்கள  
ேதாட்டங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதன் காரணமாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட ெதாழிலாளர்கள் ெதாழில் ெசய்வதற்காக ம் 
வாழ்வதற்காக ம் ேவ  ேதாட்டங்களில் கு ேயற்றப்பட்ட 
பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்கைள நாங்கள் பார்த்தி க்கின்ேறாம். 
ெகாத்மைல பிரேதச ெசயலகத் க்கு உட்பட்ட திஸ்பணம் 
இலக்கம் ஒன்  எனப்ப கின்ற ெமாச்சக்ெகாட்ைடத் 
ேதாட்டம் அல்ல  கட் க்ெகால்ல ேதாட்டம் என்ப  இந்தத் 
ேதாட்டங்க க்குள் அடங்குகின்ற .  

இவற்றிைனக் கிராம ேசவகர் பிாிவின் அ ப்பைடயில் 
பார்த்தால், ெகாடம த்த இலக்கம் 462 பி என்ற கிராம ேசவகர் 
பிாி ம் கட் க்ெகால்ல 462 சி என்ற கிராம ேசவகர் பிாி ம் 
இந்தத் ேதாட்டங்க க்குள் அடங்குகின்றன. இந்தத் 
ேதாட்டங்கள் 33 வ டங்க க்கு ன்பதாக, அதாவ , 
1984ஆம் ஆண்  ஏப்பிரல் மாதம் 17ஆம் திகதி கண்  
மாவட்டத்தின் சில பிரேதசங்களிேல மகாவ  அபிவி த்தித் 
திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்க க்காகப் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன. இதில் யார் பாதிப் ற்றார்கேளா, 
அவர்களின் ேதைவ க தி 'வி.பி.' எனப்ப கின்ற நல்ல 
ேதயிைல உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய பிரேதசங்களி ள்ள 
காணிகளில் க்கால் ஏக்க ம் அேதேபால அவர்கள் 

டைமத் க் ெகாள்வதற்காகக் கால் ஏக்க மாக ஒ  
கு ம்பத் க்கு ஓர் ஏக்கர் நிலம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட .  

அேதேபால, இன்ெனா  விதத்தில் சற் த் தரம் குைறவான 
ேதயிைல உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய காணிக ள்ள பிரேதசத்தில் 
கு ம்பெமான் க்கு ஒன்றைர ஏக்கர் ேதயிைலக் காணி ம் 
கால் ஏக்கர் டைமப் க்கான காணி ம் 
பகாிந்தளிக்கப்பட்ட . இந்தப் பகிர்ந்தளிப்  ெதாடர்பாக நான் 
எந்தப் பிரச்சிைனையேயா அல்ல  விேராதத்ைதேயா 

ன்ைவக்கவில்ைல. இவ்வா  284 கு ம்பங்க க்கு ஒ  
ேதாட்டம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட . இ  ெமாச்சக்ெகாட்ைடத் 
ேதாட்டம் அல்ல  கட் க்ெகால்ல ேதாட்டம் என்  
அைழக்கப்ப கின்ற . இவ்வா  பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காணி 
ேபாக, எஞ்சி ள்ள நிலப்பரப்ைப 1993ஆம் ஆண்  நவம்பர் 
மாதம் 12ஆம் திகதி வைர JEDB நிர்வாகம் ெசய் வந்த 
நிைலயில், அங்ேக 'லயன்' அைறகளில் வசித் வந்த ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் அந்தத் ேதயிைலத் ேதாட்டத்தில் 
ெதாடர்ச்சியாக ெதாழிலாளர்களாக ேவைல ெசய்  
வந்தார்கள். இவர்க க்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்ப  வ டங்கள் 
எந்தப் பிரச்சிைன ம் இ க்கவில்ைல. 1984ஆம் ஆண்  
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட அந்தக் காணியின் எஞ்சிய பகுதி 1993ஆம் 
ஆண்  வைர JEDB நிர்வாகத்தின் கீழ் இ ந் வந்த . அதில் 
ெதாழிலாளிகளாக இ ந்தவர்கள் ெதாடர்ந்  அங்ேக 
இ ந் வந்தார்கள். அவர்க க்கு எந்தப் பிரச்சிைன ம் 
இ க்கவில்ைல. அவர்கள் லயத் டன் கூ ய ட் ல் 
இ ந் ெகாண்  ெதாழிலாளிகளாக ேவைலெசய்  
வந்தார்கள்.  

ஆனால், 1992ஆம் ஆண்  ேதாட்டங்கள் தனியார் 
மயப்ப த்தப்பட்டதன் பின்னர், JEDB நிர்வாகத்தின் கீழ் 
சிறப்பாக இயங்கிவந்த ேதாட்டங்கைள RPC எனப்ப கின்ற 
பிராந்தியக் கம்பனிகள் ெபற் க்ெகாண்டன. 
இத்ேதாட்டங்கைள JEDB நி வனம் ஒ ங்காக 
நைட ைறப்ப த்தாத நிைலயில், எஞ்சியி ந்த 
ேதாட்டங்களி ம் ெப ந்ேதாட்ட நிர்வாகம் இல்லாமல் ேபாக, 
அங்குள்ள ேதாட்டத் ெதாழிலாளா்கள் ெதாழிைல 
இழந்தார்கள். இவ்வா  JEDB ைகவிட்ட அந்த நிலப்பரப்ைப - 
ஏற்ெகனேவ, காணிப் பகிர்ந்தளிப்பின்ேபா  காணிகைளப் 
ெபற் க்ெகாண்ட அந்த 284 கு ம்பத்ைதச் ேசாந்்தவர்கள் 
தங்க க்கிைடயில் சுயாதீனமாக ம் தன்னிச்ைசயாக ம் 
பகிர்ந் ெகாண்டார்கள். அேதகாலகட்டத்தில் அதற்குப் 
பக்கத்தில் இ க்கின்ற அரங்கைல என்ற ேதாட்டத்ைத ம் 
பாதிப் ற்ற ெதாழிலாளர்க க்குப் பிாித் க்ெகா க்க 
ேவண் ம் என்ற நிைல வந்தேபா , ஏற்ெகனேவ காணி 
பகிர்ந்தளிப்பின்ேபா  காணிகைளப் ெபற் க்ெகாண்டவர்கள் 
இதி ம் ஒ  பாகத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ள ைனந்தைமயால் 
காணிப் பகிர்ந்தளிப்பில் ஒ  பிரச்சிைன ஏற்பட்ட . இதனால், 
34 கு ம்பங்கைளச் ேசா்ந்த ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 'லயன்' 
அைறக க்கு மாத்திரம் மட் ப்ப த்தப்பட்டார்கள். 
ஒ றத்தில் அவர்கள  ஜீவேனாபாயமாக இ ந்த 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் ைற டப்பட்ட . 
ம றத்தில் 'லயன்' ட்ைடத் தவிர, ேவ  எவ்வித வசதி 
வாய்ப் க மின்றி அவர்கைள அங்ேக கு யமர்த் கின்ற 
நிைலைம காணப்பட்ட . இந்தப் பிரச்சிைன ெதாடர்ச்சியாக 
இ ந் வந்த காலத்தில் 2011.09.27ஆம் திகதி அவர்க க்கு 
ஓர் அறிவித்தல் க தம் கிைடத்த . அதிேல, “உங்க க்கு 20 
ேபா்ச்சஸ் காணிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு உாிைம 
இ க்கின்ற ; நீங்கள் ெதாடர்ந் ம் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களாக இ க்கேவண் ய அவசியமில்ைல; 
இக்காணியில் நீங்கள் ட்ைட அைமத் க்ெகாள்ளலாம்” 
என் . இவ்வா  அறிவித்தல் வழங்கப்பட் ள்ளேபா ம் 
இன் வைர அவர்க க்கு அதற்குாிய எந்தவிதமான 
ஏற்பா க ம் ெசய்யப்படவில்ைல. 

இப்ேபாைதய நிைலயில், மகாவ  அபிவி த்தித் 
திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நிவாரணமாக 
குறித்த ேதாட்டம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் , அந்த மக்கள் அங்ேக 
பரப்பளவிலான காணிக டன் வா கின்ற அேதேவைள, 
பாரம்பாியமாக அேதேதாட்டத்தில் வசித் வந்த ெதாழிலாளர் 
கு ம்பங்கள் ெசய்வதற்குத்  ெதாழி மின்றி, வாழ்வதற்கு 
வசதியாக கைளப் ெப ப்பித் க்ெகாள்வதற்கு 
காணி மின்றி நிர்க்கதியான ஒ  நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் க்கிறார்கள். இ  ெதாடர்பில் அவர்கள் கடந்த 
33 வ டங்களாக பல்ேவ  க தத் ெதாடர் கைள 
ஏற்ப த்தியி ந்தார்கள். பல்ேவ  அரச சார்பற்ற 
நி வனங்களினால் இவர்களின் பிரச்சிைனையச் சர்வேதச 
ாீதியாக எ த் ச் ெசல்வதற்கு யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. இ ந்தேபாதி ம், எந்தவிதமான 
பய ம் கிைடக்கவில்ைல.  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் மகாவ  அபிவி த்தி 
சம்பந்தமான விடயங்க க்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்றார் 
என்பதன் அ ப்பைடயில், அவாின் கீழ் வ கின்ற அைமச்சு 
சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள், மற் ம் பிரச்சிைனகள் ஏ ம் 
இ ந்தால், அைவ பற்றித் ெதாிவிக்கலாம் என்  
வி க்கப்பட்ட ேவண் ேகா க்கிணங்க, பாரா மன்றத்தின் 
கு  அைற 01இல் நைடெபற்ற விேசட 
கலந் ைரயாட ன்ேபா , ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
என்ற வைகயில் நான் இந்தப் பிரச்சிைனைய ஜனாதிபதியின் 
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ன்னிைலயில் எ த் க்கூறிேனன். அ மாத்திரமன்றி, 
அண்ைமயிேல "ஜனாதிபதியிடம் அறிவி ங்கள்!” என்ற 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் மத்திய மாகாண ஆ நர் நி கா 
ஏக்கநாயக்க அவர்கள் வெர யா மாவட்டச் ெசயலகத் க்கு 
வ ைகதந்தேவைள, மக்கள் பிரதிநிதி என்ற வைகயில் நா ம் 
அந்த மக்கைள அைழத் வந்  அவர்களின் பிரச்சிைனகைள 

ன்ைவத்தத டாக ம் அதைன மீண் ம் ஜனாதிபதி 
அவர்களின் கவனத் க்குக் ெகாண் வந்தி ந்ேதன். இந்த 
ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைணையக்கூட கடந்த வ டம் 
ஜுைல மாதம் சமர்ப்பித்  விவாதத் க்கான அ மதிைய நான் 
ேகாாியி ந்ேதன். என்ன ரதி ஷ்டேமா ெதாியா , 
கிட்டத்தட்ட 08 மாதங்கள் கடந்ேத நான் இந்தப் பிரச்சிைன 
சம்பந்தமாக இச்சைபயில் ேபசேவண் யி க்கிற . 
இச்சைபயில் இந்தப் பிரச்சிைனைய ன்ைவப்பத டாக 
நான் எதிர்பார்ப்ப  என்னெவன்றால், இந்த மக்க க்கு உாிய 
நிவாரணம் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்பதாகும்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 
இந்த இடத்தில் ஒ  ேசாகமான சம்பவத்ைத ம் பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன். கடந்த வ டம் இந்தப் பிரச்சிைன 
ெதாடர்பில் அந்த மக்கள் என்னிடம் வந்  ெசால் ய பிறகு, 
உண்ைம நிைலவரம் என்ன என்பைத அறிவதற்காக நான் 
அவர்களின் வாழ்விடத் க்குச் ெசன்ேறன். ஒன்றிரண்  'லயன்' 
அைறகளில் அந்த மக்கள் வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். 
எஞ்சிய நிலங்கள் எல்லாம் ஏைனய மக்க க்குப் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட் க்கின்றன. இந்த 'லயன்' அைறக்குச் 
ெசாந்தமான மலசலகூடம் அைமந் ள்ள காணிக்கு 
ேவெறா வர் உாிைமயாளராக இ க்கிறார். எனேவ, இவர்கள் 
மலசலகூடத்ைதப் பாவிக்க யாத நிைல இ க்கின்ற . 
அவ்வாேற, ேமலதிக வ மானத்ைத ஈட் க்ெகாள்வதற்காக ம் 
ஜீவேனாபாயத் க்காக ம் மா கைள வளர்க்கின்ற ஒ வர  
மாட் க் ெகாட் ல் அவர  'லயன்' ட் ந்  
தள்ளியி க்கின்ற ; அ ம் ேவ  ஒ வாின் காணிக்குள் 
இ க்கின்ற . இப்ப யான ஓர் இக்கட்டான நிைலயில்தான் 
அந்த மக்கள் வாழ்ந் வ கின்றார்கள். அ மாத்திரமன்றி, 
இவர்கள  கூைரத் தண்ணீர் ேவெறா வாின் காணியில் 
வி வதாகப் பிரச்சிைன! நான் அங்கு ேபாகும்ேபாேத க ம் 
மைழ. அப்ெபா ேத அந்தப் பிரச்சிைன அங்கு எ ந்த .  

அந்த மக்கள் அங்கு வ கின்ற அரசியல்வாதிகள், 
அதிகாாிகள் எல்ேலாாிட ம் அ பற்றி ைறயிட் ம் 
அவர்களால் எ ம் ெசய்ய யாத நிைலயில் என்னிட ம் 
ேவண் ேகாள் வி த்தார்கள். அதாவ , "எங்க க்காக இந்த 
இடத் க்கு வந்  பிரச்சிைனைய ஆராய்ந்தி க்கிறீர்கள்; 
எங்கள  நிைலைமையப் பா ங்கள்! குைறந்தபட்சம் அந்தப்  
பிரச்சிைன தீர்க்கப்பட்  உாிய நிவாரணம் ெபற் க் 
ெகா க்கப்ப ம்வைர எங்க க்கு மின்சார வசதிையயாவ  
ஏற்ப த்தித் தா ங்கள்!" என்  கூறினார்கள். அந்த 
ேவண் ேகாைள ஏற் க்ெகாண்ட நான்,  அைமச்சினால் 

ன்ென க்கப்ப கின்ற, "සැමට එළිය වැඩසටහන" - 
‘அைனவ க்கும் ெவளிச்சம் நிகழ்ச்சித்திட்டம்" என்பதற்கு 
அவர்கைள விண்ணப்பிக்கக்ேகாாி அவர்க க்கு மின்சாரத் 
ைதப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான ஏற்பா கைளச் ெசய்ேதன். 
அதிேல இன் ெமா  சிக்கல் காணப்ப கின்ற . ேதாட்டப் 
பகுதியாக இ ந்தால் ேதாட்ட அதிகாாிகள் அந்த 
விண்ணப்பத்திேல ைகெயாப்பமிட ேவண் ெமன்ற ஒ  
நிபந்தைன வழைமயாக இ ந் வ கின்ற . அதைன நாங்கள் 
ம த் ைரத்ேதாம். ேதாட்ட அதிகாாியின் ைகெயாப்பம் 
ேதைவயில்ைலெயன்ற நிைலைமைய உ வாக்கி, 
ேதாட்டத் ைரமார் அதில் ைகெயாப்பமிட 
ேவண் யதில்ைலெயன அந்தக் குறிப்பிட்ட ேதாட்டத் 

ெதாழிலாளிகளிடம் நாங்கள் ெசான்ேனாம். அவர்கள் தனிேய 
லயத் க்குள் மாத்திரம் வாழ்கின்ற மக்களாக 
இ க்கின்றார்கள். அந்த வைகயில், கிராம ேசவகர் அதிேல 
ஒப்பமிட்டால் மின்சாரம் வழங்க ம் என்பதன் 
அ ப்பைடயில் அவர்க க்கு மின்சாரம் 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட . பிரச்சிைன இங்ேகதான் 
எ கின்ற . அந்தக் கு ம்பங்க க்கு மின்சாரத்ைதப் 
ெபற் க்ெகா க்க உதவிய காரணத்தினால் சிங்கள 
அதிகாாியாக இ ந்தேபாதி ம் அந்தக் கிராம ேசவகர் 
கிராமத்தி ள்ள ஏைனேயாரால் தாக்குத க்குள்ளாகி 
ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக்கப்பட்டார். இ  மிக ம் 
ேமாசமான நிைலைம! "மரேமறி வி ந்தவைன மாேடறி 
மிதித்த கைதேபால" லயன்க க்குள் மட் ம் 
மட் ப்ப த்தப்பட்  ைவக்கப்பட் க்கின்ற, ஜீவேனாபாயம் 
இல்லாமல் த் க்ெகாண் க்கின்ற அந்த மக்க க்கு 
மின்சாரத்ைதப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு உதவி ெசய்தாெரன்ற 
காரணத்திற்காக இனவாதக் கண்ேணாட்டத்தில் கிராம 
அதிகாாி தாக்கப்பட் ப்ப  எந்த வைகயி ம்  
ஏற் க்ெகாள்ள யா .  

ேம ம், இந்த மக்கள் அந்த இடத்தி ந்  
ெவளிேயற்றப்பட ேவண் ெமன்  ேகாாிக்ைக வி க்கின்ற 
ஒ  நிைலைம ம் ெதாடர்ச்சியாக அங்கு காணப்ப கின்ற . 
அந்த மக்க ம் ஒ  நிவாரணத்ைத ேவண்  நிற்பதனால்,  ஒ  
பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற வைகயில் அந்த மக்க க்கு 
உாிய தீர்ைவப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  இந்த 
உயாிய சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கிேறன். அதற்கான 
ெபா ப் ம் கடப்பா ம் இந்த அைமச்சுக்கு 
இ க்கின்றெதன்  நிைனக்கின்ேறன். குறிப்பாக இ  ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின் ெபா ப்பி க்கின்ற மகாவ  
அபிவி த்தி அைமச்சின்கீழ் வ கின்ற ஒ  
நிகழ்ச்சித்திட்டமாகும். 20 ேபாச்்சஸ் காணிகூட ேபாதாெதன்ற 
ஒ  நிைலைம இப்ெபா  வந் விட்ட . காரணம், அந்த  20 
ேபா்ச்சஸ் நிலத்தில் அவர்க க்கு கைளக் 
கட் க்ெகாள்ளலாேம தவிர, பாரம்பாியமாகச் ெசய் வந்த 
ேதாட்டத்ெதாழிைல அதிேல ெசய்ய யா . இல்லாமல் 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற அத்ெதாழிைல அவர்க க்கு மீண் ம் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ய ேதைவ ம் இ க்கிற . அதற்கு 
அண்மித்த ேதாட்டமான குலப்பத்தைன ேதாட்டத்திேல 
ைகவிடப்பட்ட ேதாட்டக் காணிகள் இ க்கின்றன; JEDB 
காணிகள் இ க்கின்றன. அதில் ஒ  குறிப்பிட்ட அள  
காணிகள் ஏற்ெகனேவ மகாவ  அபிவி த்தித் திட்டத்தில் 
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு நிவாரணமாக வழங்கப் 
பட் க்கின்றன. அந்த மக்க க்கு வழங்கப்பட்ட ேபால 
ஜீவேனாபாயத் க்காக க்கால் ஏக்கர் அல்ல  ஓர் ஏக்கர் 
நிலத்ைத ம் டைமப் க்குப் ெபா த்தமான கால் ஏக்கர் 
நிலத்ைத ம் அந்தப் பகுதியிேல சாிசமனான அளவில் அந்த 
மக்க க்கு வழங்கி அவர்க க்கு வாழ்வாதாரத்ைத 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம் என்பேத என் ைடய 
பிேரரைணயின் க்கியமான ேநாக்கமாக இ க்கின்ற . 
அைதத்தான் அந்த மக்க ம் எதிர்பார்க்கின்றார்கள்.  34 
வ டங்களாகக் ைகவிடப்பட்ட அந்த மக்கள் கூட்டத்தின க்கு 
இைத நாங்கள் ெசய்வ  ஒ  பிரதி உபகாரமாகக்கூட 
இ க்கும். நிச்சயமாக அவ்வாறான பிரதி உபகாரத்ைதச் 
ெசய்வத டாகத்தான் எங்களால் அதைனச் சாி ெசய்ய 

ம். காலங்காலமாக யா ம் தவ  ெசய்தி க்கலாம். 
ஆனா ம், இங்ேக தவ கைளச் சுட் க்காட் வ ம் தவ கள் 
நிகழ்ந்தைத எ த் ப் ேபசுவ ம் ேநாக்கமல்ல. க்கியமாக 
இந்த மக்க க்கு எத்தைகய நிவாரணத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா க்கப்ேபாகின்ேறாம் என்பதில்தான் இதன் ெவற்றி 
தங்கியி க்கிற . 
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கண்  மாவட்டத்திேல பல பிரேதசங்களில் ேபாராட்டங்கள் 
நடந் ெகாண் ப்ப  பற்றி அண்ைமயில் நாங்கள் 
ேகள்விப்பட்ேடாம். ஹந்தாைனப் பகுதியிேல, யஹபத்த 
ேபான்ற ேதாட்டங்களிேல ெவளியார் வந்  காணிகைள 
அளக்கிறார்கெளன்ற பிரச்சிைன இ க்கின்ற . இப்ப யாக 
நாவலப்பிட் , நாகஸ்ெதன்ன பிரேதசத்திேல பிரச்சிைனகள் 
இ க்கின்றன. இந்தத் ைறக்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற 
ெகளரவ பிரதி அைமச்சா் அவர்கள் தற்ேபா  இங்ேக 
வ ைகதந்தி க்கிறார். அவர் கண்  மாவட்டத்தி ள்ள 
கம்பைளப் பிரேதசத்ைதச் ேசாந்்தவர்; மக்களின் நன்மதிப்ைபப் 
ெபற்றவர். அவர  இல்லத்திற்கும் இந்தப் பிரச்சிைன 
இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்ற குலப்பத்தைனக்கும் 
இைடயில் பாாிய ரம் இல்ைல. அந்த வைகயில், அவர் இந்த 
மக்களின் பிரச்சிைனைய நன்கு அறிந்தவராக இ ப்பார். 
எனேவ, அந்த மக்க க்கு உாிய தீர்விைனப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ெமன இந்த உயாிய சைபயி டாகக் ெகளரவ பிரதி 
அைமச்சர் அவர்களிடம்  ேவண் ேகாள் வி த் , வாய்ப் க்கு 
நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා, ෙයෝජනාව ස්ථිර 

කිරීම. 

 

[අ.භා. 6.23] 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් හද ගැස්ම තීරණය 

කරන අහිංසක දුගී දුප්පත් වතු කම්කරු ජනතාවෙග් අයිතිය 
තහවුරු කිරීම පිණිස ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමා 
විසින් ෙගන එන ලද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව මම ඉතාම 
කැමැත්ෙතන් ස්ථිර කරනු ලබනවා. 

අපි දන්නවා, ෙම්ක බහු වාර්ගික, බහු භාෂායික සහ බහු 
සංස්කෘතික රටක් බව. මහ ෙලොකු රටක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් 
රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් සහ මැෙල් ජාතිකත්වෙයන් 
යුත් ශී ලාංකීය ජනතාවක් දිස්තික්ක 24ක් 25ක් පුරාම 
කමානුකූලව ෙනොවුණත් විසිරිලා පැතිරිලා ජීවත් ෙවනවා. ඒ හැම 
ෙකෙනකුම ඉතාම අමාරු, දුෂ්කර ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් තමන්ෙග් 
ජීවිතය සරි කර ගන්නවා. එම නිසා ෙම් මාතෘ භූමිය තුළ ජීවත් වන 
සහ අනාගතෙය් උපදින පරම්පරාෙව් හැම ෙකෙනකුටම පක්ෂ 
ෙභ්දයකින් සහ ජාති ෙභ්දයකින් ෙතොරව, -අපි පක්ෂයක් විධියට 
විශ්වාස කරනවා.- ජීවත් ෙවන්න වාෙග්ම මිය ගියාට පසුව 
ඔවුන්ෙග් සිරුර මිහිදන් කරන්නට අනිවාර්යෙයන්ම භූමිෙය් 
අයිතියක් තිෙබන්නට ඕනෑ කියලා අපි දන්නවා. අපට ඒ මළ මිනිය 
අහෙසේ පා කරලා හරින්නට බැහැ; ග ෙඟ් මුහුෙද් පා කරලා 
හරින්නට බැහැ. ඒක අෙප් මව් ෙපොෙළොෙව් තමයි මිහිදන් 
කරන්නට ඕනෑ. එම නිසා සෑම ෙකෙනකුටම අඩුම තරමින් ෙම් 
රෙට් භූමිෙයන් හතර රියනක අයිතියක් ෙහෝ ෙදන්නට පුළුවන් 
නම්, -තමන්ෙග් මිනිය වළ දා ගන්නට ෙහෝ- ඒකත් ෙලොකු ෙදයක් 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

අපි දන්නවා, ෙම් රට වසර 68ක් පාලනය කළ පාලකෙයෝ, -
ෙම් පක්ෂ ෙදක තමයි අදත් ෙම් රට පාලනය කරන්ෙන්.- ඒ 
පක්ෂවල ජනාධිපතිවරු, අගමැතිවරු, ඇමතිවරු, ඇමතිවරිෙයෝ 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් සහ මැෙල් කියන හැම 

ජාතිකත්වයක්ම නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් රට පාලනය කරලා 
තිෙබන බව. නමුත් අපි අහනවා, අද ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා 
මන්තීතුමා විසින් ෙගන  එන ලද මාහැඟි ෙයෝජනාව සැලකිල්ලට 
අරෙගන පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද කියලා ඒ මිනිසුන්ෙග් අයිතිය 
ෙම් මාතෘ භූමිෙය් තහවුරු කරන්නට? ඉතිහාසෙය් හැම 
අවස්ථාවක්  ගැනම කල්පනා කරලා බැලුෙවොත් ෙප්නවා 
තමුන්නාන්ෙසේලා අක්කර දහස් ගණන් විෙද්ශ රටවලට, විෙද්ශීය 
ෙකොම්පැනිවලට, බහුජාතික සමාගම්වලට ඒ අයෙග් විවිධාකාර 
වගා කටයුතු කර ගන්නට බදු දීලා තිෙබන බව.  වගා කරන 
කිසිවක් ඒ අය අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් සුභ සිද්ධියට, අෙප් රෙට් 
පාරිෙභෝගිකයාෙග් පරිහරණයට ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ අය 
විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළ සඳහා තමයි වගා කරන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ෙම් ආණ්ඩු ෙදෙකන්ම ෙසෝමාවතී 
පුදබිම ආසන්නෙය් අක්කර 5,000ක් ෙඩෝල් සමාගමට ලබා දුන් 
බව. ඒ වාෙග්ම ෙමොනරාගල පැලවත්ත පෙද්ශෙය් අක්කර 
10,000කට වැඩි පමාණයක් කැවැන්ඩිෂ් කියන ෙකෙසල් වගාව 
සඳහා ලබා දුන්නා. මට මතකයි මීට ෙපරාතුවත් සමාගමක් 
ඇවිල්ලා කුඹුරුවල දුම් ෙකොළ වගා කළා. ඒවාටත් ඉඩ කඩම් 
දුන්නා. ෙම් විධියට අෙප් රෙට් සාරය මාරයන් ෙමන් උරා ෙබොන ඒ 
පුද්ගලයන්ට තමුන්නාන්ෙසේලා බදු සහන දීලා, කිසිම ෙලෝභකමක් 
නැතිව, අත දිග හැරලා ඉතාම සුළු මුදලකට ඒ ඉඩම් ලබාදුන්නා. 
නමුත්, ෙම් බිෙම් උත්පත්තිය ලැබූ, ෙම් බිෙම් ෙපකණි වැල කැපූ 
ඒ මිනිසුන්ට ඉඩම් කෑල්ලක් ගන්න ගියාට පසුව අදත් මහා 
පතරංග ජාතකය වාෙග් විශාල ෙෆෝර්ම් එකක් පුරවන්න ෙවනවා. 
ඒ ෙෆෝර්ම් එක පුරවන්න ගියාම ඒ මිනිසුන්ට ඉඩම් ෙනොෙවයි, සිය 
දිවි හානි කරගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ තරම්ම නීරස තත්ත්වයක් 
තමයි දකින්න තිෙබන්ෙන්. එම නිසා  අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් මාතෘ 
භූමිෙය් ජීවත් වන හැම ෙකෙනකුටම පළමුව ඉඩම් ලබාදීලා, තව 
ඉතිරිව තිෙබනවා නම් ආෙයෝජනයක් විධියට, රටට යහපතක් වන 
විධියට, නීත්යනුකූලව ඉඩම් ලබාදීම කරනවා නම් අපට ගැටලුවක් 
නැහැ. එෙහම ෙනොකිරීම පිළිබඳවයි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්ත් අප පශ්න කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහවැලි සංවර්ධන ෙයෝජනා 
කමය ආරම්භ කෙළේ අපි ශිෂ්යෙයෝ වශෙයන් ඉන්න කාලෙය්යි. 
අපට මතකයි, ඒ කාලෙය් එම ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කරන්න 
හදන විට විවිධාකාර පරස්පරතා මතු වුණු බව. අඩි දහස් ගණනක් 
ඉහළ කඳුකරෙය් ෙමවැනි මහා පරිමාණ ජලාශයක් තැනීම හරියට 
මහා ෙබ්සමකට වතුර පුරවාෙගන ඒක අෙප් ඔළුව උඩ තියාෙගන 
හිටෙගන ඉන්නවා වාෙගයි ෙන්. පසට ජලය උරා ගැනීම නිසා 
ෙමමඟින් අනාගතෙය්දී විවිධාකාර නාය යෑම් සිදුෙවයි කියන 
ගැටලුව ඒ කාලෙය් මතු වුණා. විවිධාකාර භූ විද්යාඥෙයෝ, 
කුලරත්න මහත්මයා වාෙග් අය, ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලෙය් භූ 
ගර්භ විද්යාඥෙයෝ, ඒ කාලෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධාකාර 
පකාශ කරනු ලැබුවා. ෙම් අත්තෙනෝමතික කියාමාර්ගය 
අනාගතෙය් විවිධාකාරෙය් ස්වාභාවික ආපදා සිදුවීමට බලපාවි 
කියා එතුමන්ලා කිව්වා. ඒ විධිෙය් ෙද්වල් අද සිදු ෙවන ආකාරය 
අප දකිනවා. එදා ඒ විද්යාඥයන් පළ කළ අදහස් අද යථාර්ථයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, අපි දන්නවා, ඒ ෙයෝජනා කම  
කියාත්මක කළ යුතු බව. විෙශේෂෙයන්ම පරිසරය, ජනතාවෙග් 
සිතුම් පැතුම්, රෙට් ආර්ථිකය, රෙට් භූෙගෝලීය පසු බිම, 
සංස්කෘතිය ආදී සෑම ෙදයක් පිළිබඳවම නිශ්චිත විද්යාත්මක 
අධ්යයනයක් කිරීෙමන් පමණයි ෙමවැනි ෙයෝජනා කම කියාත්මක 
කළ යුත්ෙත් කියන කාරණයයි අප විශ්වාස කරන්ෙන්. ෙම් 
ෙයෝජනා කමවලට අප අකැමැති නැහැ. නමුත්, ඒවා විද්යාත්මකව 
කළ යුතුයි.   

මහවැලි ෙයෝජනා කමය පටන් ගන්න ෙකොට නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් විශාල භූමි භාගයක් යට වුණා. එම ජලාශ හිඳුණාට 
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පසුව, ජලය අඩු වුණාට පසුව, ඒවාෙය් තිබුණු ගම් බිම්වල, පූජනීය 
සිද්ධස්ථානවල නටබුන් අදත් මතු ෙවනවා; ඒ ෙගවල් ෙදොරවල් 
තවමත් මතු ෙවනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය නිසා ඉතා දැවැන්ත 
වෘක්ෂලතා වැස්මක් විනාශ ෙවලා ගියා. ඒවාත් දිරාපත් ෙවලා 
ඒවාෙය් නටබුන් අද අපට දකින්න ලැෙබනවා. ෙම් දැවැන්ත භූමි 
භාග යට කරලා ඒ ෙයෝජනා කම හැදුවාට පසුව ඒ ජනතාවට යම් 
යම් ආකාරෙයන් ඉඩම් ෙබදාදීමක් කළා.  විද්යාත්මක පදනමකින් 
ෙතොරවයි ඒ කටයුතුත් සිද්ධ කෙළේ. එම කටයුතු කිරීෙම්දී පක්ෂ, 
ජාති ආදී ෙභ්දවලින් ෙතොරව එම පෙද්ශවල ජීවත් වුණු ජනතාවට 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න විෙශේෂෙයන්ම සැලකිලිමත් විය යුතුව 
තිබුණා.  

අෙප් ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, 
'ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය' කියා තමුන්නාන්ෙසේලා මහා 
ෙලොකුවට නම දමා තිබුණාට, ජනතාව සතු කිසිම වත්තක් අද ර ෙට් 
නැහැ කියා අප දන්නවා. ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය කියා 
නිකම් ෙබොරුවට නමක් දමලා එය පවත්වාෙගන ගියා. නමුත්, ෙම් 
බිම් අතීත රජයන්ට තිබුණා. ඒ කාලෙය් ඒවාෙය් වතු වගාව දියුණු 
වුණා. ෙම්වා ෙපෞද්ගලික අංශයට තිබිලා යම් කාලයකදි රජයට 
පවරා ගත්තා. රජයට පවරාෙගන එම වතු දියුණු වුණා. ඊළඟට, ෙම් 
වතු ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට පැවරුවා. ඉන් පසුව 
ඒවාෙය් තිබුණු අකමිකතා නිසා, ඒ පාලනෙය් අවිධිමත්භාවය නිසා 
එම වතු විනාශ ෙවලා ගියා. නමුත්, ඒ ජනතා වතු සංවර්ධන 
මණ්ඩලෙය් වතුවල වගා කටයුතු කරපු ඒ අහිංසක දුගී දුප්පත් වතු 
කම්කරු ජනතාව ෙම්වා වැඩිදියුණු කරන්න ෙලොකු උත්සාහයක 
ෙයදුණා; කැපකිරීම් කළා. ඒ නිසා ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය 
විසින් ඒ වතු ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරන ෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම 
ඒ වතුවල වැඩ කරපු ජනතාවෙග් අයිතිය තහවුරු කරන්නත් 
පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත්, ඒවා ඒ ආකාරෙයන් සිද්ධ වුෙණ් 
නැහැ. ෙවනත් අයට ෙම් වතුවල ඉඩකඩම් ෙබදා දීම නිසා අර 
ජනතාව අසරණභාවයට පත් වුණා. අද ඒ අහිංසක මිනිස්සු  
නන්නත්තාර ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ වතු කම්කරු ජනතාවට 
වගා කටයුතු කිරීම සඳහා ෙම් ඉඩම්වලින් යම් පමාණයක් 
කට්ටිවලට කඩලා ෙබදා දුන්නා නම්, අඩු ගාෙන් අක්කර එකහමාර 
බැගින් ෙහෝ ෙදක බැගින් ෙබදා දුන්නා නම්,  ඔවුනට අවශ්ය 
ෙපොෙහොර, ඒ අවශ්ය ෙයදවුම් ටික ලබා දුන්නා නම්, ඒ අය ෙගයක් 
හදාෙගන ඒවාෙය් ජීවත් ෙවලා, ෙම් වතු ඉතා කමානුකූලව 
සංවර්ධනය කර තමන්ෙග් මතු පරම්පරාවටත් ඒවා උරුම කර 
ගන්න කටයුතු කරනවා.  නමුත්, ඒක ඒ විධියට සිද්ධ වුෙණ් නැති 
නිසා ඇත්තටම ඔවුන් අසරණභාවයට පත් වුණා. ඒ නිසා ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ෙහෝ කල්පනා කරලා අෙප් ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මන්තීතුමා ෙගනා ෙයෝජනාව යථාර්ථයක් බවට පත් 
කරන්න කටයුතු කළ යුතුයි කියා අප විශ්වාස කරනවා.  දැනට යම් 
ඉඩම්  පමාණයක් ෙහෝ ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා නම් අඩුම ගාෙන් ඒ 
වතුවල වැඩ කරපු ඒ වතු කම්කරු ජනතාවෙග් අයිතිය තහවුරු 
කරන්න ෙහෝ  ඒ ඉඩම් ඒ ජනතාවට ලබා දීලා අෙප් ජාතික 
ආර්ථිකයට ඒ අයෙග් මැදිහත් වීම උපෙයෝගි කරෙගන සාධනීය 
කටයුත්තකට ෙයොමු විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

අපි දන්නවා, ෙත් වගාෙව් අනාගතය ෙම් ෙවන ෙකොට ඉතාමත් 
අවිනිශ්චිත බව.  ෙම් විධියට අත්තෙනෝමතිකව ෙම් වතු එක එක 
අයට පැවරීම තුළින් ඒ අය ෙම්වායින් ලාභ ලැබීම මිස  දියුණු 
කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් ජාතික ආර්ථිකයට යම් 
ආකාරයක මැදිහත් වීමක් කරපු ඒ වතු වගාව,  විෙශේෂෙයන් ෙත් 
වගාව අද විනාශ මුඛයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා  ෙමය යම් 
පමාණයකට ෙහෝ ෙගොඩ ගන්න ඕනෑ නම්, ෙම්වාෙය් ජීවත් වන, 
ෙම්වා සංවර්ධනය කරන වතුකම්කරු ජනතාවට ෙම් ඉඩම් යම් 
පමාණයකින් ෙහෝ ෙබදා දීලා, ඒ අයට ෙගවල් හදාෙගන ඉන්න 
අවස්ථාව සලසා දීලා,  ඒ අයට වගකීම් පවරා ෙම්වා සංවර්ධනය 
කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට පිළිතුරු කථාව, ගරු අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා.    

 

[අ.භා. 6.36] 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මන්තීතුමා ෙබොෙහොම වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
මන්තීවරයකු හැටියට -මහවැලිය පිළිබඳව අපි ෙදවනුව කතා 
කරමු.-  මට ෙම් පිළිබඳ ෙබොෙහොම ෙහොඳ අත්දැකීමක්  තිෙබනවා. 
ෙමොකද, විෙශේෂෙයන් ගම්ෙපොළ ආසනෙය් අෙප් ගරු මන්තීතුමාත් 
දන්නවා, ගම්ෙපොළ  ආසනෙය් සියයට 21ක් දමිළ ජනතාව ඉන්න 
බව.  මට මතකයි, එදා මෙග් පියා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යවරයා 
හැටියට ඉන්න කාලෙය් එතුමා 'ලැයිම් කාමර' කියන සංකල්පය 
ෙවනුවට 'වතු නිවාස' සංකල්පය ෙගනැල්ලා පර්චස් 10ක ඉඩම් 
පමාණයක් වතුකරෙය් ජනතාවට ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කළාය කියලා. ඉස්ෙසල්ලාම අෙප් ෙබෝමන්ට් වතු යාය  
ව්යාපෘතිය ඒ පැතිවල කියාත්මක කරන ෙකොට ඒ දමිළ ජනතාව 
ලබාපු සතුට  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දැකපු, අත්විඳපු කණ්ඩායමක් 
අපි. ඒ නිසා ෙම් කාරණාව්දී JEDB ද, SPC ද එෙහම නැත්නම් 
ෙපෞද්ගලික වැවිලි සමාගම් ද කියන කාරණාව ෙනොෙවයි, 
ෙපොදුෙව් වතුකරෙය්  ඉන්න කම්කරුවන් විඳින දුක් ගැහැට 
පිළිබඳවත් ඔවුන්ෙග් ඒ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු 
කරලා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ඉඩම් පිළිබඳව තිෙබන ගැටලුව 
හරියාකාරව විසඳිය යුතුයි කියන කාරණය අපි ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව දන්නවා.  

ෙම් කාරණාෙව්දී අවශ්ය ෙතොරතුරු අපි  සංඛ්යා ෙල්ඛන 
හැටියටම ලබා ගත්තා.  විෙශේෂෙයන් මහැවැලි කලාප ඇතුළත 
වික්ෙටෝරියා කලාපය තුළ වතුකරෙය් ජනතාවට තමයි ෙම් පශ්න 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහිදී 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහෝ අදහස් ඉදිරිපත් වුණත්, අපි අෙනක් 
ව්යාපෘතිත් සමඟ සංසන්දනය කර බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනනවා, 
අෙනකුත් කලාපවලට අරෙගන ගිහිල්ලා, පදිංචි කරවලා  විශාල  
සංඛ්යාවකෙග් ජීවන තත්ත්වයන් උසස් කරන්න අපට මහවැලිය 
හරහා පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන බව.  ෙමොකද, ෙම් කාරණාෙව්දී 
මම කියන එක ෙදයක් තමයි, එක කලාපයක, එක පෙද්ශයක යම් 
ගැටලු මතු ෙවලා තිෙබන්න පුළුවන් බව. හැබැයි, ඔවුන්ෙගන් 
බහුතරයකෙග් ජීවන තත්ත්වය හිටපු තත්ත්වයට වඩා උසස් 
මට්ටමකට නඟාසිටුවන්න මහවැලි අධිකාරිය  හරහා අපට 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙකොත්මෙල් කලාපය අෙප් ගරු මන්තීතුමා 
දන්නවා. එදා ඉඩම් අත්පත් කර ගන්න ෙකොට මහවැලි ව්යාපාරය 
හරහා ෙකොත්මෙල් කලාපෙයන් ඉඩම් අක්කර 1/4 බැගින්  ලබා 
දීලා පවුල් පදිංචි කරවන්න කටයුතු කර තිබුණා.  මෙග් ෙම් සංඛ්යා 
ෙල්ඛනවලට අමතරව ෙවනත් ෙමොනවා හරි පශ්නයක් තිෙබනවා 
නම් ඒ පිළිබඳව ෙවනමම ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්න අපි 

1581 1582 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සූදානම්. නැවත පදිංචි කරවන්න යන ෙකොට පවුල් හතරක් ඒ 
පෙද්ශෙයන් ඉවත් වන්ෙන් නැතිව; අෙනකුත් මහවැලි කලාපවලට 
යන්න එකඟතාව පළ කරන්ෙන් නැතිව ඒ කණ්ඩායම් ඒ 
ස්ථානෙය්ම රැඳී සිටියා. ඒ පමාණය අද වන විට අනු පවුල් එක්ක 
පවුල් 67 දක්වා  වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයට ඉඩම් ලබා දීම 
සඳහා මීට අවුරුදු ගණනාවකට ඉහත දී මහවැලි අධිකාරිය යටෙත් 
ඉඩම් අත්පත් කර ගන්න ෙයෝජනා කිහිපයක්ම ඉදිරිපත් කර 
තිබුණා. ඒ යටෙත් ෙමොච්චිෙකොෙට් ඉඩම් අත්පත් කර ගන්න ගිය 
ෙවලාෙව් NBRO  එක ඒ ඉඩම  ජනතාව පදිංචි කරවීම සඳහා සුදුසු 
නැති ඉඩමක් හැටියට නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කළාම ඒ ඉඩම අත්පත් 
කර ගැනීෙම් වැඩ කටයුතු එතැනින් නතර වුණා. ඉන් අනතුරුව 
තවත් ඉඩම් ෙදකක් අත්පත් කර ගන්න කටයුතු කියාත්මක ෙවන 
ෙකොට ඒ ඉඩම් ෙදකත් සුදුසු නැහැයි කියලා NBRO එක හරහා 
නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කළාම ඒ ඉඩම් ෙදක අත්පත් කර ගැනීමත් 
නතර වුණා.  

අවසාන වශෙයන් මහවැලි අධිකාරිය හැටියට අපි තීරණය කර 
තිෙබනවා JEDB එක සතුව තිෙබන කැටකුලාව වත්ත අත්පත් කර 
ගැනීමට. ෙම් වන විට මහවැලි අධිකාරිය හරහා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමා ෙවත ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා ඉවරයි. ඒ ෙයෝජනා 
අනුව ඉඩම අත්පත් කර ෙගන  අනු පවුල් ඇතුළත්ව - මහවැලි 
අධිකාරිය හැටියට අපට වගකීම පැවරී තිබුෙණ් පවුල් 34ක් 
සම්බන්ධෙයනුයි. එෙහම ෙනොෙවයි, අනු පවුල් ඇතුළුව- සියලුම 
පවුල්වලට; පවුල් 67ටම  ඒ ඉඩම් ලබා දීම සඳහා වන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙම් වන විට කියාත්මක ෙවනවා, ගරු මන්තීතුමනි.  

ඊළඟ කාරණාව ෙම්කයි. ෙම් මම කථා කරන්ෙන් 
පල්ෙල්කැෙල් ගැනයි. පල්ෙල්කැෙල්, ඒ කියන්ෙන් අෙප් දිගන 
කලාපය; අෙප් පෙද්ශයත් එක්ක ගත්තාම ෙම්ක තමයි වතු 
සමාගම් එක්ක වැඩ කරන පවුල් පමාණයක් හිටපු ස්ථානය. ෙම් 
කණ්ඩායම්වලට ඉඩම් ලබා දීලා තිබුෙණ් රජෙය් ඉඩම් ආඥාපනත 
යටෙත්යි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ඒ කියන්ෙන් බදු 
ගිවිසුමක් යටෙත් බදු ෙගවීමක් කරලා. ෙමොකද, රජෙය් 
ෙසේවකෙයක් හැටියට ෙම් ඉඩම ෙවනුෙවන් බද්දක් ෙගවලා තමයි 
ඉඩම් අයිතිය තහවුරු කර ෙගන තිබුෙණ්. අපි ඔවුන්ට වාර්ෂික 
බලතයක් තමයි ලබා දී තිබුෙණ්. හැබැයි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
මැදිහත් ෙවලා ෙම් කාරණාව සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරලා අද 
ෙවන ෙකොට ෙම් විධියට පදිංචිව ඉන්න පවුල් 424කට ඉඩම් 
සංවර්ධන ආඥා පනත යටෙත් LDO බලපත ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් කිසිම ෙගවීමක් නැතිව තමන්ටම 
අයිති  ඉඩමක් කියලා අයිතිය තහවුරු කරන්න පුළුවන් විධියට 
පවුල් 424කට ඒ ඉඩම් පමාණය ලබා දී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
මන්තීතුමා දන්නවා ඇති, ෙකොත්මෙල් හිටපු කණ්ඩායම් -අනු 
පවුල් ඇතුළු පවුල් සියල්ලම-  අඹෙකොෙට් පෙද්ශෙය් පදිංචි 
කරවලා තිෙබන බව. අපි දැනට හදපු ෙම්  Blocking-out Plan එක 
තිෙබනවා. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එය සභාගත* 
කරනවා.  

අපි සම්පූර්ණ සැලැස්මක් හදලා තිෙබනවා. ෙම්  Blocking-out 
Plan එෙක්  කට්ටි  කළ ඉඩම් ෙකොටස් 1059ක් තිෙබනවා. හැබැයි, 
දැනට මහවැලි කලාපවල පදිංචි කරවන්න අවශ්ය පමාණය 

ගත්ෙතොත්, ඉඩම් නැතිව පවුල් 234ක් ඉන්නවා. අනවසරෙයන් 
ඉන්න, නියමානුකූල කළ යුතු පවුල් 163ක් ඉන්නවා. අද වන 
ෙතක් ඉඩම ෙපන්වා නැති, බදු ෙගවන පමාණය පවුල් 295යි. ඒ 
මුළු එකතුව 696ක් ෙවනවා. ඊට අමතරව අඹෙකොෙට් තවත් පවුල් 
136කුත්,  ඒ පවුල් 136ට අදාළව අනු පවුල් 76කුත් හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ මුළු පමාණය පවුල් 908ක් ෙවනවා. අද 
වන විට අඹෙකොෙට් ෙවනුෙවන් මහවැලි අධිකාරිය විසින් ඉදිරිපත් 
කළ සංවර්ධන ෙයෝජනා සහ Blocking-out Plan  එකට අනුව 
ඉඩම් කට්ටි 1059ක් ෙවන් කිරීෙම් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, අෙප් ගරු දිගම්බරම් 
ඇමතිතුමා හරහා එතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ඒ නිවාස ඉදි 
කිරීම සඳහා අවශ්ය වන මුදල් පතිපාදන ෙවන් කිරීෙම් වැඩ 
කටයුතුත් ෙම් වන විට කර ෙගන යන බව.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, දැන් ඔය සැලැසේම් හැටියට, 

සාමාන්යෙයන් එක පවුලකට ලැෙබන අවම බිම් පමාණය 
ෙකොපමණද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ෙක් කලින් අපි පර්චස් 30 බැගින් දීලා 

තිබුණා.  
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
තිෙබන පශ්නය ෙම්ක ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම්ෙකදී මීට කලින් පර්චස් 30 බැගින් 

දීලා තිබුණා. හැබැයි, ඊට  පස්ෙසේ අපි පවුල් පමාණය අරෙගන 
බලන ෙකොට අනු පවුල් එක්ක මහා විශාල පවුල් පමාණයක් 
ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම අඹෙකොෙට් වාෙග් පෙද්ශවල එවැනි 
විශාල පවුල් පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ ඉන්න අනු පවුල්වලට අපි 
දැන් ෙවන් කරන පමාණය පර්චස් 10යි. අපි අලුතින් හඳුනා ගත්තා 
කිව්ව පවුල් 134ටත්, අනු පවුල් 76ටත් පර්චස් 10 බැගින් ෙවන් 
කරන්න තමයි දැනට තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
කණ්ඩායම්වලට අවසාන ඉඩම් කච්ෙච්රිය තුන්වැනි මාසෙය් 
ෙදවැනි දා සහ තුන්වැනි දා තියලා, ඉඩම් හඳුනාෙගන ඉඩම් 
ෙපන්නලා ෙම් වන විට කටයුතු අවසන් කරලාත් තිෙබනවා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
දැන් තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. ෙම් 

ඉඩම් ෙබදීෙම්දී අවම වශෙයන් අවුරුදු 50කටවත් සැලසුම් කරලා 
තමයි ෙම් ඉඩම් ෙබදන්න ඕනෑ. ෙමොකද ෙහේතුව, අවුරුදු 50ක් 
කියන්ෙන් පරම්පරා ෙදකක් විතර ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, අපි පර්චස් 10ක් දුන්ෙනෝතින්, අවුරුදු 30ක් යන 
ෙකොට ඒ පවුල සංවර්ධනය ෙවනවා ෙන්. එතෙකොට ඒ දරුවන්ට 
පර්චස් 10 ඇතුළත ෙගවල් හදා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 
අනිවාර්යෙයන්ම ගැටලුවක් මතු ෙවනවා. ෙමොකද, දැන් ඒ 
මිනිස්සුන්ට දැනිලා තිෙබනවා, "අපට යම් ආකාරයක 
ෙකෙනහිලිකමක්, අඩු සැලකිල්ලක් දක්වනවා" කියලා. ඒක ෙම් 

1583 1584 

 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා] 
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මිනිස්සුන්ෙග් ඇඟට දැනිලා තිෙබනවා. අන්න ඒක කල්පනා කර 
බලා වසර 50කටවත් අඩු තරමින් තක්ෙසේරු කරලා ෙම් ඉඩම්වල 
පදිංචි කිරීම සහ ඉඩම් ෙබදා දීම පුළුල් කිරීමක් කළා නම්, අපට 
යම් පමාණයක හරි විසඳුමක් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් කියන එක 
මම විශ්වාස කරනවා.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමාෙග් ඒ ෙයෝජනාව ෙහොඳයි. මහවැලි ෙයෝජනා 

කමය ආරම්භෙය්දී ඔබතුමා කිව්ව ඒ කමෙව්දයට තමයි ඉඩම් ෙබදා 
දීම කරලා තිෙබන්ෙන්. අක්කර ෙදකක් මඩින් සහ තවත් අක්කර 
භාගයක් ෙගොඩින් ඉඩම් ලබා දීලා සම්පූර්ණ පමාණය අක්කර 
ෙදකහමාරක් එක පවුලකට ලබා දීලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ 
කණ්ඩායම්වලට ඒ ඉඩම තුළම ජීවන කමෙව්දයකුත් ෙගොඩ 
නැ ෙඟනවා. ඒ කියන්ෙන් යම්කිසි ෙදයක් වගා කරෙගන ඒවා 
විකුණාෙගන ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කමෙව්ද ඇතුළු  සියලු ෙද්වල් 
මහවැලි ෙයෝජනා කමය හරහා ලබා දීපු ඉඩම් තුළින්ම ඒ අයට 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඊළඟ අනු පවුල් ෙහෝ ඊළඟ පරම්පරාවන්ට 
පදිංචි වීෙම් අවකාශයත් ඒ තුළින් ලැෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 
නමුත් අපට ෙම් සෑම ෙදයක්ම කරන්න තිෙබන්ෙන් වර්ග 
කිෙලෝමීටර් 65,525ක භූමි පමාණයක් ඇතුළතයි. අපි ෙම් කථා 
කරන්ෙන් අවුරුදු 30කට විතර කලින් මහවැලි ෙයෝජනා කමය 
එක්ක අත් පත් කරගත්ත ඉඩම් සහ මහවැලිය යටෙත් තිෙබන 
ඉඩම් පමාණය එක්කයි. ගරු මන්තීතුමනි, සංඛ්යා ෙල්ඛන එක්ක 
ගත්තාම පවුල් 300 හිටපු තැන්වල අද වන විට පවුල් 1,800 දක්වා 
වැඩි වී තිෙබන තැන් පවා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් අනු පවුල් 
විතරක්. හැබැයි, තවත් ෙවනත් පවුල් ඇවිත් පදිංචි ෙවලා තිෙබන 
පවුල් 1,800ක් විතර තිෙබනවා. ඒ විධියට හය-හත් ගුණයකින් 
පවුල් සංඛ්යාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි මහා විශාල ඉඩම් 
පමාණවලට යන්න ගිෙයොත් ෙම්ක ෙකොෙතකුත් දුරට පාෙයෝගිකද 
කියන පශ්නයත් මතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අපි පදිංචි කරන 
ඉඩම්වල සියලු ෙදනාටම පහසුකම් ලබාදීමත් සිදු කළ යුතුයි. 
ෙකොෙහේ හරි වත්තක් අත් පත් කරගත්තා කියලා, ෙම් කණ්ඩායම් ඒ 
වත්ත ඇතුළට දාලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ඉඩම් ටික දුන්නාට ෙම් 
මිනිස්සුන්ට පාරවල් නැත්නම්, ලයිට් නැත්නම්, පාසල් නැත්නම්, 
ෙම් අයට අවශ්ය මූලික පහසුකම් ටික ෙදන්න බැරි නම් රජයක් 
විධියට අපි සියලු ෙදනා අසාර්ථක ෙවනවා.   

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,  ෙමොච්චෙකොට්ෙට් සහ 

කටුෙගොල්ල කියන ගාම නිලධාරි වසම් ෙදකක් පිළිබඳව මම 
කලින් සඳහන් කළා. 462-බී, 462-සී කියන ෙම් ගාම නිලධාරි 
වසම් ෙදෙක් සිටින ජන ෙකොටස් මුලින්ම මහවැලි සංවර්ධන 
ෙයෝජනා කමය යටෙත් එකතු කරගත්ත මිනිස්සු ෙනොෙවයි. 
විපතට පත්වූ ජනතාවට ෙම් මිනිස්සු හිටපු වත්ත ෙබදා දුන්න නිසා 
ෙම් අය ඒ ඉඩම්වලින් අයින් ෙවලා ගියපු කට්ටිය. 2011 
සැප්තැම්බර් 27වන දා ඒ ෙගොල්ලන්ට ලියකියැවිලි හම්බ ෙවලා 
තිෙබනවා, මහවැලි අධිකාරිය යටෙත් ෙම් ජනතාව අරෙගන 
තිෙබනවා කියලා. ඒ වන විටත් ඒ ෙගොල්ලන්ට පර්චස් 20ක භූමි 
පමාණයක් ලබා ෙදනවා කියන ෙපොෙරොන්දුව දීලා තිෙබනවා. දැන් 
පවුල් සංඛ්යාව වැඩි ෙවලා තිෙබන විට 2011 පර්චස් 20ක් ලබා 
ගත් අයට දැන් පර්චස් 10ට බහින්න ෙවලා තිෙබනවා කියන එක 
ෙලොකු අසාධාරණයක්. මෙග් කථාෙව් කියැවුණු පරිදි අවුරුදු 
33ක්ම ෙම් ෙගොල්ලන් සටන් කරමින් සිටි පාරම්පරිකව ෙම් 
ෙගොල්ලන් වගා කටයුතු කරෙගන සිටි වත්ෙතන් අයින් ෙවලා දැන් 
ලයින් ෙකොටුවකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. දැන් ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් 
ජීවන තත්ත්වය ෙවනස් කරගන්න ඕනෑ. අෙප් ආණ්ඩුකාරතුමිය 

මැයි මාසෙය් 12වැනි දා ෙම් සම්බන්ධෙයන් රැස්වීමක් පවත්වනවා 
කියලා මට ෙපොෙරොන්දු වුණා. එයට මටත්, ඒ ජනතාවටත් සහභාගී 
ෙවන්න කිව්වා. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
එකෙසේ ඉඩම් පමාණය අරෙගන කලින් වන්දි ලබාපු කට්ටිය හා 
නැති කට්ටිය ඔක්ෙකෝම එක විධියට සලකන්න. ෙම්ක විෙශේෂ 
පශ්නයක් හැටියට සලකන්න. ෙම් ලියකියැවිලි ඔක්ෙකෝම මම 
ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්. පසු ගිය අවුරුදු 33 පුරා ඒ අයට ෙමොන 
ෙමොන ෙපොෙරොන්දු දුන්නා ද; ෙමොන ෙමොන ලියකියැවිලි ඒ අයෙග් 
අෙත් තිෙබනවා ද කියා එතෙකොට බලාගන්න පුළුවන්. ඒ 
ජනතාවෙග් වැඩසටහනම ෙම්ක තමයි. ෙම්වා අරෙගන එහාට 
ෙමහාට දුවන එක තමයි ඒ ජනතාවෙග් වැෙඩ්. මම ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාටත් කථා 
කළා.  

මහවැලි අධිකාරිෙයන් ෙමම වැඩසටහන ඒෙගොල්ලන්ට පවරා 
තිෙබන කථාවත් එතුමා කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, එම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් ඉන්න ජනතාවට අසාධාරණයක් ෙනොවන 
විධියට, අඩුම ගාෙන් ඒ අයෙග් ජීවෙනෝපායට ඔෙරොත්තු ෙදන 
විධියට අක්කර කාලක්වත් ලබා ෙදනෙමන් මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉතාම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට 

අයිති වතුවල ෙදමළ ජනතාව පදිංචි ෙවලා, වැඩ කරමින් හිටියා 
ෙන්. අන්න ඒ වතු, මහවැලි සංවර්ධන ෙයෝජනා කමය යට ෙත් ඒ 
ජලාශයට යට වුණු නිසා ඒ මිනිසුන්ට තමයි ෙබදා දීලා 
තිෙබන්ෙන්. එවිට එම ෙදමළ ජනතාව එම වතුවලින් එළියට 
වැටුණා. ෙමතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන්, අටුව කඩලා පුටුව හදලා 
තිෙබනවා වාෙග් වැඩක්. ඒක තමයි තිෙබන ගැටලුව. 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා කිව්ව කාරණය 

සම්බන්ධෙයන් කියනවා නම්, ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් කණ්ඩායමට ෙමොච්චෙකොට්ෙට් හා ෙතලීසියාගල 
වත්තයි අපට දැනට ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ විෙරෝධතාවක් 
නිසාවත්, ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි, NBRO එෙක් 
තිෙබන ගැටලුව නිසා. ඒකට විකල්ප ඉඩම හැටියට තමයි මම 
ඉස්ෙසල්ලා කිව්ව ආකාරයට අපි කැටපුලාව වත්ත ෙතෝරාෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, කැටපුලාව වත්ත අපි අත්පත් කර 
ගත්තාට පස්ෙසේ ඉඩම් ලබා දීම පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද, 
පවුල් පමාණයත් 67යි. ඒ ටික ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ වගකීම අපි ගන්නවා. ඒ ෙවනුෙවන් ෙම් වන ෙකොට 
මහවැලිය, අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ෙයෝජනාවත් යවලා ඉවරයි. 
එම නිසා, ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් නැහැ. 

ඊළඟ කාරණාව ෙම්කයි. ඔබතුමා කියපු ආකාරයට බදු 
ෙගවන, ෙපන්වපු, හඳුනා ගත්ත ඉඩම් තිෙබනවා. ඉඩම් ෙනොදීපු 
295ක කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. ඒ සියලුෙදනා නියමානුකූල 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ තමයි අෙප් අඹෙකොෙට් ව්යාපෘතිෙයන් 
ෙකෙරන්ෙන්. ඒ නිසාම තමයි මම සමස්ත ව්යාපෘතිෙය්ම සැලැස්ම 
සභාගත කරන්ෙන්. එතෙකොට ඔබතුමන්ලාට බලා ගන්න පුළුවන්. 
ෙම්ක ආවාට ගියාට ෙනොෙවයි ෙකෙරන්ෙන්. ඉඩම් කට්ටි 908ක් 
අවශ්ය කරන තැනට ඉඩම් කට්ටි 1,059ක් අපි හඳුනාෙගන ඉවරයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ කියන්ෙන්, ඉඩම් කට්ටි 1,059 
අපි නියමානුකූල කරලා ලබා ෙදන ෙකොට ඔබතුමන්ලාෙග් 
තිෙබන ඉඩම් ගැටලුව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සම්පූර්ණෙයන්ම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවසන් කරන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අපි ඒ 
හඳුනා ගත්ත කණ්ඩායමට අමතරව අසාධාරණයට ලක් ෙවලා 
කවුරු ෙහෝ ඉන්න පුළුවන්. එම නිසා පසුගිය මාසෙය් අපි notice 
එකක් පළ කළා, "අසාධාරණයක් ෙවලා යම් කණ්ඩායමක් 
ඉන්නවා නම් අප ෙවත ඉල්ලුම් කරන්න" කියලා. ඒ notice එකට 
අනුව අලුෙතන් පවුල් 47ක් ආවා. ෙම් වන ෙකොට ඒ පවුල් 47ටත් 
අපි ඉඩම් කච්ෙච්රියක් තියන්න දින තීරණය කරලා තිෙබනවා. එම 
පවුල් 47ටත් අපි ඉඩම් ලබා ෙදනවා.  

මම ෙම් කියන 908ට අමතරව ඔබතුමන්ලා කියනවා නම් 
කවුරු ෙහෝ අනු පවුල් ෙහෝ - දැන් අපි කියන්ෙන් පවුල් හැටියට 
ෙනොෙවයි. අනු පවුල්වල වග කීමත් අපි ගන්නවා.- අසාධාරණයට 
ලක් ෙවලා ඉන්නවා කියලා ඒ බව අපට දැනුම් ෙදන්න පුළුවන්. ඒ, 
අඹෙකොෙට් ෙවන්න පුළුවන්; දිගන ෙවන්න පුළුවන්; ෙකොත්මෙල් 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙම්වා තමයි ඔබතුමන්ලාට වැඩිෙයන් බලපාන 
පෙද්ශ. ඕනෑම ෙකෙනකුට ඒ notice එක අනුව අපට ඉල්ලුම් 
කරන්න කියන්න. මා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ඒ 
සියලුෙදනාට අපි සාධාරණයක් ඉටු කරනවා කියලා. ඒ ෙවනුෙවන් 
අවශ්ය ඉඩම් හඳුනාෙගන, blocking-out plans හදලා ඒ සියල්ල 
අවසන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
අඹෙකොෙට් පධාන මාර්ගය සකස් කරන්ෙන් නැතුව කවුරුවත් 

ඉඩම් ඇතුළට දාන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක iRoad ව්යාපෘතිය 
යටෙත් කාපට් කරන්න අවශ්ය පතිපාදනත් අපි ෙම් වන ෙකොට 
ෙවන් කර අවසන්. ෙම්ක අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් ෙවලා, 
එතුමාෙග් නිෙයෝගය පරිදි කියාත්මක වන විෙශේෂම වැඩක්. එම 
නිසා ෙම්ෙක් කිසිම විධියකින් අඩු පාඩුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විධියට මට ඒක වග කීමකින් කියන්න 
පුළුවන්. එම නිසා තමයි මම ඔබතුමාට කිව්ෙව්, "අපි අමතර ඉඩම් 
හඳුනාෙගන තිෙබන නිසා කිසිෙවකුට ෙහෝ අසාධාරණයක් වනවා 
නම්, ඒ සම්බන්ධව අපට ඉදිරිපත් කරන්න" කියලා. ඒවාටත් 
අවශ්ය කරන විසඳුම් ලබා  ෙදන්න අපි සූදානම්.  

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.52 ට, 2017 අෙපේල්               

06 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 මැයි 03 වන බදාදා                
අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 6.52 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2017 

ஏப்பிரல் 06ஆம் திகதிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 ேம 03, 
தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Parliament adjourned accordingly at 6.52 p.m. until 1.00 p.m. on 

Wednesday, 03rd May, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament 
of 06h April, 2017. 
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[ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා] 
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ඳර්ලිප්ේන්තුව කවීප්ේ රකනනය 

ජනධිඳතිතුමප්ෙන් ලත් සංප්ේනය: 
     ජන ජීවිතඹට අතයලය න ේ හ්  ඳ්වහේනන ඹෆභ 

නිප්ේදන: 
    කථහනහඹකතුභහේේ වතිකඹ   

 විේේල විනිභඹ ඳන්ව ේකටුම්ඳත: ේර සධහකරකයණඹට  ේඳ්වම් 

දජප්ේ මුදල් 2 පිළිබ කදක සභප්ේ වර්තව 

කල් 2 තබීප්ේ ප්යෝජනව: 
     මීේතොටමුල්ර කශ ක් ද කඩහ ළටීේභ්  සිදු ව ේේදහචකඹ 

අන්තර්ෙත රධන කරුු 

தறரண உள்படக்கம் 

PROCLAMATION SUMMONING PARLIAMENT 
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පූ. භ. 9.30ට ඳර්ලිප්ේන්තුව රැස විය.   

කථනයකතුම [ෙරු කරු ජයසූරිය මහත] මලසනරඪ විය. 
 

தரரளுன்நம் நை.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்நெறகு கரு ஜசூரற] மனம 

கறத்ரர்கள். 
 

The Parliament met at 9.30 a.m. 

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

ඳර්ලිප්ේන්තුව කවීප්ේ රකනනය 
தரரளுன்நத்மக் கூட்டும் தறகடணம் 
PROCLAMATION SUMMONING PARLIAMENT 

 
 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ විසි්  ඳහර්ලිේම්් තු කළවීභ පිණි 
කයන රද ප්රකහලනඹ ඳහර්ලිේම්් තුේ  භව ේල්කම්යඹහ විසි්  
කිඹවීභ. 

 
 
 
 

අනතුරුව ඳහත සහන් රකනනය ඳර්ලිප්ේන්තුප්ේ මහ ප්ල් 2කේ 
විකුන් කියවන ලදී: 

 

அன்சல் தரரளுன்நச் தசனரபர் ரகம் தறன்ரும்  

தறகடணத்ம ரசறத்ரர்.  

 
Thereupon the Secretary-General of Parliament read the following 

Proclamation: 

1589 1590 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

ජනධිඳතිතුමප්ෙන් ලත් සන්ප්ේනය 
சணரறதறறடறருந்து ந் தசய்ற 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

ජන ජීවිතයට අතයවනය වන ප්සේවවන් 

ඳවත්වප්ෙන යම 
சணசநகத்றன் ரழ்க்மகக்கு அத்றரசறரண 

சசமகமபப் சதணுல் 
 MAINTENANCE OF ESSENTIAL SERVICES TO PUBLIC LIFE  

 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳවත ව්  ංේේලඹ අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහේන්  භහ ේත 

රළබී තිේඵනහ: 
 

 

 
 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉවත ආඥහට අදහශ 2017 අේප්ර ල් භ 20 නැනළති අංක 
2015/53 දයන අති විේල  නළට් ඳත්රේේ  ව භව ේල්කම්යඹහ 

විසි්  කිඹන රද ඳහර්ලිේම්් තුේ  රැසවීභ කළවීේම් ප්රකහලනඹට 
අදහශ 2017 අේප්ර ල් භ 25 නැනළති අංක 2016/30 දයන අති 
විේල  නළට් ඳත්රේේ  පිටඳ්ව ෆභ භ් ්රීයඹකුේේභ බහ ේම්ඹ 

භත තඵහ ඇති ඵ ද් නු කළභළ්වේතමි.  

නිප්ේදන 
அநறறப்நெக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 

කථනයකතුමප්ේ සහතිකය 
சதரரகது சரன்றும 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රංකහ ප්රජහතහ් ්රික භහජහ ජ ජනයජේේ  ආඩුඩුරභ 
යසථහේ  79 යසථහේ  විකරවිධහන ප්රකහය, 2017 අේප්ර ල්  07 

නැන භවිසි්  “ජතික ෙමනෙමන ප්කොමිෂන් සභ (සංප්නෝධන)” 

නභළති ඳන්ව ේකටුම්ඳ ේතහි වතිකඹ ටව්  කයන රද ඵ 
දළනුම්  ජභට කළභළ්වේතමි. 

 

II 

විප්ේන විනිමය ඳනත් ප්කටුේඳත : 
ප්රේෂධධිකදණයට ප්ඳත්සේ  

தபறரட்டுச் தசனரறச் சட்டநனம்: உர் 

லறன்றுக்கு நக்கள் 
FOREIGN EXCHANGE BILL: PETITIONS TO THE SUPREME 

COURT 

 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රංකහ ප්රජහතහ් ්රික භහජහ ජ ජනයජේේ  ආඩුඩුරභ 

යසථහේ  121(1) යසථහේ  විකරවිධහන ප්රකහය, “විප්ේන 

විනිමය” නභළති ඳන්ව ේකටුම්ඳත ම්ඵ් ධේඹ්  

ේර සධහකරකයණඹ ේත ඉනැරිඳ්ව කයන රද ේඳ්වම් තුනක 
පිටඳ්ව භහ ේත රළබී ඇති ඵ ඳහර්ලිේම්් තුට දළනුම්  ජභට 
කළභළ්වේතමි. 

 

දජප්ේ මුදල් 2 පිළිබ කදක සභප්ේ වර්තව  
அசரங்க றற தற்நற குளறன் அநறக்மக 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 
ෙරු එේ.ඒ. සුමන්තිදන් මහත 
(ரண்நெறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 

on Public Finance on “Economic Service Charge 

(Amendment) Bill”, “Orders under the Special 

Commodity Levy Act”, “Resolutions under the Customs 
Ordinance”, “Order under the Ports and Airports 

Development Levy Act”  and “Orders under the Excise 

(Special Provisions) Act” which were referred to the said 

Committee. 

Might I, Sir, ask you for a moment's indulgence to 

highlight a very serious issue with regard to three Orders 

under the Excise (Special Provisions) Act. 

1591 1592 
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The Committee, in its Report, has recommended to 

Parliament not to approve those Orders made under the 
Excise (Special Provisions) Act for the reason that a 

special relief seems to have been given to selected 

individuals and not to all who might fall into that category 

of persons who may have open Letters of Credit in their 
names on or before 26.05.2016.  If such relief is to be 

given for any justifiable reason, it must necessarily be 

extended to all persons who fall under that category and 

not to selected individuals. This is a bad precedence and 
should not be permitted.  

The Committee further decided to request the Hon. 

Minister of Finance to make known to Parliament and to 

the country the background of each of these individuals 
since on cursory glance the Committee was able to 

ascertain that there are relatives, father and son, and 

several medical professionals in that list. A particular 

category of persons who have opened Letters of Credit 
seem to have lost out on Duty because the Duty went up 

for motor vehicles, but only 26 people have been singled 

out and a special exemption under the Orders of the 

Excise (Special Provisions) Act have been granted  from 
that increase. Each person seems to have got a benefit as 

much as Rs. 4 million when there could have been 

hundreds who have fallen into this category. How those 

26 were chosen and on what basis were those chosen, 
needs to be made known to the Parliament.  

Thank you.  
 
සභප්ේසය මත තිබිය යුතුයයි නිප්යෝෙ කදන ලදී. 
சதரநடத்றல் இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධහන කටයුතු ආයම්බේේ  ජ ේඹ ජනහ. 

 
ඳර්ලිප්ේන්තුප්ේ රැසවීේ 

தரரளுன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

I 
 

ෙරු ලක්ෂමන් කිරිඇල් 2ල  මහත (උසස අධයඳන හ 
මහමර්ෙ අමතයතුම සහ ඳර්ලිප්ේන්තුප්ේ 

සභනයකතුම) 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்றும் 

தடுஞ்சரமனகள் அமச்சரும் தரரளுன்நச் சமத 

நைல்ரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

Sir, I move, 

"That  notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of 

the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 

08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on this day shall be 

9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 6.30 p.m. At 9.30 a.m. 

Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. At 6.30 

p.m. Mr. Speaker shall  adjourn the Parliament without question 

put." 
 

රනනය විමසන ලිනන්, සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 

 

ෙරු ලක්ෂමන් කිරිඇල් 2ල  මහත  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move, 

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m. 

on Wednesday 03rd May, 2017." 
 

රනනය විමසන ලිනන්, සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කල් 2තබීම 
ஒத்றமப்நெ 

ADJOURNMENT 
 

ෙරු ලක්ෂමන් කිරිඇල් 2ල  මහත  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move, 

"That the Parliament do now adjourn." 
 

රනනය සභිමමු  කදන ලදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශඟට, බහ  කල්තළබීේම් ේඹ ජනහ ඉනැරිඳ්ව කිරීභ, නරු 
ආර්. ම්ඳ් ද්   භ් ්රීතුභහ.   

 
මීප්තොටමුල් 2ල කුු කන්ද කඩ වටීප්මන් කුදු ව 

ප්ේදවචකය 
லதரட்டநைல்ன குப்மதசடு சரறந்து வீழ்ந்மரல் 

றகழ்ந் அணர்த்ம் 
TRAGEDY DUE TO COLLAPSE OF MEETHOTAMULLA 

GARBAGE DUMP 

 
[9.39 a.m.] 
 

ෙරු දජවප්දෝිනයේ සේඳන්දන් මහත (විරුේධ ඳර්නවප්ේ 
නයකතුම) 
(ரண்நெறகு ரஜசரம் சம்தந்ன் - றர்க்கட்சற 

நைல்ர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

Hon. Speaker, we meet today consequent to 

Parliament being summoned by His Excellency the 

President to keep Parliament informed of the services 
described in the schedule to the Proclamation made by 

His Excellency the President being declared as essential 

services in the public interest.   
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ඳහර්ලිේම්් තු 

Sir, I want to submit a Motion to Parliament to enable 

the commencement of a Debate on this matter. Now, May 

I read to the House the Motion which I have submitted. 

 “On 14th April, 2017 when the country was celebrating the 

Sinhala and Tamil New Year, an enormous tragedy struck several 

residents of the Meethotamulla area.  

 A garbage dump, which had developed into a hill, collapsed 

on several houses. After many days of rescue work, 33 bodies were 

recovered, while several others could still be buried under the 

garbage.  

 This is a grave and an enormous national tragedy, for which 

all governments both past and present, must take responsibility.  

 Garbage disposal is a very important matter of governance 

today and all cities in the world have had to seriously deal with the 

issue and find suitable solutions.  

 Sri Lanka has failed to find solutions to this crucial problem 

which has now resulted in this tragedy.  

 While partaking in the despair and sorrow of the affected 

families, I urge the Government to take immediate steps to 

adequately compensate the victims and relocate the affected people 

and also as a matter of utmost urgency to come up with solutions to 

the growing garbage  crisis in the country. " 

Having read my Motion, Sir, may I have your 

indulgence to say a few words.   

Innocent people have been victims of this callous 

inaction on the part of authorities. This danger had 

prevailed for a considerable period of time of which the 
authorities were aware.  However, no action was taken.  It 

would be relevant to ask why no action was taken? This 

issue had become enmeshed in competitive politics and 

that truth must be stated.  

The culture of politics in this country has become such 

that unfortunately no issue, however vitally important to 
the country and its people, can be addressed free of 

political influence and political meddling. When I refer, 

Sir, to political influence and political meddling, I refer to 

the methods and tactics employed by different political 
parties and political players to acquire and retain power 

and also to dislodge others legitimately installed in power. 

The political culture in this country is such that it is the 

view of such politicians that anything - irrespective of 
whether it is right or wrong, moral or immoral, legal or 

illegal - can be done to promote their political careers and 

to acquire and retain political power, the power to govern 

for their own convenience. We are, in fact, Sir, reaching a 
stage when such politicians are becoming increasingly 

unwilling or unable to accept and truly respect even the 

democratic verdicts of the people.  

This political culture must change for the better. Those 

elected by the people are elected to serve the best interests 

of the country and its people and not to devise ways and 
means or tactics to subvert that trust placed in them by the 

people for their own political gains and benefits.  

Meethotamulla, Sir, is just the tip of the iceberg. Our 

country could face many more even greater disasters in 
several spheres unless there is a radical change in this 

political culture.  

Claims of alleged patriotism can never be a substitute 

for action that demonstrates a genuine commitment to 
honestly serve the best interests of the country and its 

people.    

We would urge the Government to do all that it can, to 

alleviate the pain and suffering of the people in 
Meethotamulla.   

Thank you, Sir.  

 
[9.47a.m.] 

 
ෙරු එේ.ඒ. සුමන්තිදන් මහත 
(ரண்நெறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Mr. Speaker. 

Sir, I second the Adjournment Motion moved by the 

Hon. Leader of the Opposition. Before I say anything 
further, I am required to divulge the fact that I have, in a 

professional capacity, appeared as counsel for Hon. 

Vasudeva Nanayakkara when he was the Leader of the 

Opposition of the Colombo Municipal Council with 
several other Councillors in a Fundamental Rights 

Application to the Supreme Court in respect of this very 

subject matter almost ten years ago, when this garbage 

dump combusted by itself once before. In that matter, the 
court at that time went into all the surrounding 

circumstances, even looked at practices in other countries 

and urged the authorities to invite persons who have the 

expertise in converting garbage into energy. I distinctly 

remember one of the possible investors from Russia, 

presented himself to court one day and told the Supreme 
Court that he decided to flee this country - get out of this 

country- as fast as he could because his life had been 

threatened. Garbage had so much power. 

Eventually, the proceedings in that case also had to be 
terminated because several of my clients could not agree 

with each other and I was given conflicting instructions 

with the result, that I had to go before the Supreme Court 

and say that I could not continue as their counsel because 
seven different petitioners were giving me seven different 

instructions on the matter and I withdrew as counsel. 

Then the matter ended, I think, there. 

This is a reflection, as the Hon. Leader of the 
Opposition said, of the politics of the country and in 

imagery, very vividly shows what kind of "garbage" the 

politics of this country has also descended into. It is a 

shameful thing; it is shameful and I am not pointing 
fingers at anyone. I beg everyone’s pardon, if I sound 

patronizing and accusatory - that is not my intension.  I 

would like to see this as a self-criticism, particularly 

today’s Debate not to slide into that "garbage", if I might 
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use that term again with your permission, Sir, but for it to 

be a constructive one where all of us take responsibility 
for this great tragedy, for this shameful episode and 

discuss it in this highest forum in the country. We must 

recognize that we have descended to the lowest and see 

how we, together, can come out of this and find 

meaningful solutions.   

All the cities in the world have this problem. All 

developed countries have had to deal with this issue. It is 

not a new issue; it is not an unresolvable issue. There are 
many precedents around the world and there are many 

experts. The problem is that there is also a lot of money in 

garbage. But, if we cannot resolve this issue as a country 

together, then I am afraid we will have no hope of any 
kind of development for ourselves.  

It is a sad event and I join the Hon. Leader of the 

Opposition in extending our condolences to the families 

who have lost their relatives, others who may have not yet 
found out what has happened to their relatives, those who 

have lost property and those who have had to be displaced 

as a result of this.   

I hope the Government will act swiftly in meeting the 
needs of these people in a very generous manner and 

ensure that they are given the means to restart lives with 

dignity.  

But, the issue itself is something I suppose, through 
this day’s Debate, that must see some light. We must, 

through today’s proceedings, agree on the way forward in 

dealing with this crisis and I do not want to propose any 

solutions. I want to end with that tone, hoping that we will 
have a constructive Debate today. 

Thank you. 
 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු ඳහධලී චම්පික යණක භළතිතුභහ. 

 
[ප.බහ. 9.54] 

 

ෙරු ඳධලී චේපික දණවක මහත (මහනෙද හ 
බසනහිද සංවර්ධන අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - ரக ற்றும் சல் 

ரகர அதறறருத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

නරු කථහනහඹකතුභනි, මීේතොටමුල්ර කශ ක් ද කඩහ ළටී 

ජීවිත 33ක් අහිමිවීභ පිළිඵ නරු විරුේධ ඳහර්ලසේේ  නහඹකතුභහ 
විසි්  අද නැන නරු ඳහර්ලිේම්් තුට ේනන එන රද ේඹ ජනහ 
ම්ඵ් ධේඹ්  අදවස ප්රකහල කය් න භහ ඵරහේඳොේයෝවතු නහ.  

ඒ හේේභ  අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ විසි්  කශ කශභනහකයණඹ 
අතයලය ේ හක් ඵට ප්රකහලඹට ඳ්ව කිරීභ්ව, ේම් 
ම්ඵ් ධේඹ්  ඇති වුණු  ංහදභඹ අසථහර ජ ේභ් භ 

ේඵොේව  ේදේනකු ේම් පිළිඵ ඹම් ඹම් කරුණු විවිධ 
ආකහයේඹ්  අර්ථ නිරඳණඹ කයන නිහ්ව, ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  
තිේඵන විදයහ්වභක ඳසු මතභ්ව, අතීතඹ්ව, අනහනතඹ්ව පිළිඵ 

අදවස කිහිඳඹක් ඳශ කය් නට භහ අදවස කයනහ.    

ඳශමු, ඇයි ේම් කශ ක් ද මත ළටුේඩු කිඹරහ ඵරමු. ේම් 

කශ ක් ද මත ළටීභ විදයහ්වභක විරව කයන විට, ඉවශ සිට 
ඳවශට ක් ද කඩහ ළටීභක් ේනොේයි සිේධ වුේඩු කිඹරහ ප්රකහල 
කය් න පුළු් . ේම් සිේධ වුේඩු ක් දට ඹටි්  තිේඵන විලහර 
ගුරු ජර ඳේධතිේේ  ඇති වුණු අකරක පීඩනඹ නිහ ක් දට ඹටි් , 

ඒ ජනහහඹට ඹටි්  තිේඵන පීඩනඹ පුපුයහ ඹහභයි. අපි ේභඹ 
වඳු් ් ේ්  "deep-seated collapse" කිඹරහයි. හභහනය මත 
ළටීභක් ේනොේයි ඳ්වේර්  ඇති වුණු ක්රිඹහලිඹක් තභයි 

ේභතළන සිේධ වුේඩු.  

ඇයි ේභඹ සිදු වුේඩු? ේභඹ සිදු ් නට කරුණු කිහිඳඹක් 

ඵරඳෆහ. එක කහයණඹක් තභයි කහරඹක් ගුරු මතභක් තිබුණු 
ේඳොතුවිල් කුඹුය නමි්  වළඳි් ව ේභභ ප්රේේලඹට අණඩුඩ කළළි 
කශ ේනනළවි්ව ඵළවළය කිරීභ. 1989 සිට ේකොේශෝ නහ 

ප්රහේේය ඹ බහ ව ඒ අට ප්රේේලේේ  කළළි කශ ේභහි 
ේනනළවි්ව දභහ තිේඵනහ. 2008 ජ, භභ ඳරිය ඇභතියඹහ සිටි 
කහරේේ  ජ අඳ ේභහි කශ කශභනහකයණ ඳේධතිඹක් ඉනැ කශහ. 

එඹ ඉනැ කයන රද අසථහේ  ජ ේභහි කශ ේටෝ  වහයරක්ඹක් 
ඳභණ තිබුණහ. නමු්ව ඉ්  ඳසු, විේල ේඹ් භ 2009 ජ, -ේම් 
ඉඩභ 2002 සිට අඹ්ව තිබුේඩු නහනරික ංර්ධන අකරකහරිඹට- 
භහ 6ක් ළනි ේකටි කරකට ේභහි කශ දභරහ විකල්ඳ 

සථහනඹක් ේොඹහ න් න කිඹරහ ේකොශම නනය බහට 
ේර සධහකරකයණ තී් දුක් භන්්  දළනුම් ජභක් කයරහ තිබුණහ. ඒ 
අනු 2009 අේප්ර ල් භහේේ  සිට ේම් සථහනඹට ේකොශම නනය 

බහේ  කළළි කශ ේනනහහ.  

කහරඹක් ේටෝ  600ක් ඳභණ, අහන කහරේේ  ජ ේටෝ  

800ක් ඳභණ ේම් විකරඹට ේභභ සථහනඹට ේනනළ්ව දළම්භහ. ඊට 
අභතය, කිසිභ දළනුම් ජභකි් , විකරභ්වබහඹකි්  ේතොය 
කඩුේර, මතඹනභ, ්වතර ව ේක ට්  ේට් ආ ජ ප්රේේලර කළළි 

කශ්ව ේභහි ේනනළ්ව තිේඵනහ. ේම් කශ ක් දට කශ දළමීභ 
තවනම් කශහට ඳසු තභයි වළභේදනහටභ ේඳනී ගිේේ , ේකොශම 
කුණු විතයක් ේනොේයි, කිසිඹම් ජහහයම්කහය පිරික් අට 

ප්රේේලර කුණු්ව ේභහි ේනනවි්ව දභහ තිේඵන ඵ. ඒ අනු 2009 
සිට ේම් දක්හ කහරඹ තුශ ඳභණක් කශ ේටෝ  මිලිඹන 3ක් -
රක් 30ක් ඳභණ- ේභහි එක්රැස වී තිේඵනහ. කහරඹහේේ 

ඇෆේභ්  නැයහඳ්ව වීභ ව අනිකු්ව කහයණහ නිහ, ඳරිභහක් 
ේර න්වේතෝව ේම් කශ ප්රභහණඹ අඩු ේ් න පුළු් . නමු්ව, 
එහි ඵය ව ඒ ඳළළ්වභ ඊට ආ් න ප්රභහණඹක්. අණඩුඩ -එක 
නැනට- ේම් සථහනේේ  අක්කය 21ක් පිරී ඹන ේතක් මීටර් 48.5ක 

උක්  -කඩහ ළේටන අසථහේ  ක් ේේ තිබුණු ඉවශභ උ, 
BBC ළනි භවය ආඹතන එභ උ මීටර් 90ක් කිඹහ හර්තහ කය 
තිබුණහ.- දක්හ කිසිභ නකීභකි්  ේතොය කශ පුයහ 

තිේඵනහ. අණඩුඩභ ේභතළනට කශ ේනනළවි්ව තිේඵනහ. 
ඒක තභයි  ඳශමුළනි ේව තු, නරු කථහනහඹකතුභනි.  

ේදළනි කහයණඹ ේභඹයි. ේම් සථහනේේ  කශභනහකයණඹ 

ම්පර්ණේඹ්  බහය තිබුේඩු ේකොශම භව නනය බහටයි. 
ේකොශම භව නනය බහේ  70කට ළඩි ඉංජිේ් රු භව්වරු 

පිරික් ඉ් නහ. ඔවු් ට ේම් ම්ඵ් ධ විේල ඥබහඹක් 
තිේඵනහ. නමු්ව, ේම් කශ ක් දක් කශභනහකයණඹ කිරීභට 
අලය කයන ප්රමිතිඹ ේව  එඹ කශභනහකයණඹ කිරීභට සිදු කශ 

යුතු අභ ජර විදයහ්වභක වහ  ව විදයහ්වභක ක්රිඹහලි එකක්්ව 
ේම් සථහනේේ  අනුනභනඹ කය නළවළ. ඒක තභයි තිේඵන 
කනනහටුදහඹක කහයණඹ.  

2014 ජ ේම් සථහනේේ  විලහර ප්රභහණඹක් එක ඳළ්වතකට කඩහ 

ළටුණහ. ඒ අසථහේ  ජ ඒ ඳළ්වේ්ව සිටි ඳවුල් 158ක් ඉ්ව කිරීභ 
ඳභණක් සිේධ වුණහ.  ේභළනි කශ ක් දක් විදයහ්වභක 

කශභනහකයණඹ කිරීේම් ප්රමිතී්  තිේඵනහ. නමු්ව ඒ එකක්්ව 
අනුනභනඹ කය නළති ඵ කනනහටුේ්  කිඹ් න ඕනෆ. ඒ 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

ම්ඵ් ධේඹ්  නහනරික ංර්ධන අකරකහරිඹ 2015 ජ්ව, 2016 ජ්ව 
විවිධ අසථහර රඵහ දු්  අනතුරු ඇඟවීම්රට වරිවළටි ප්රතිචහය 
රඵහ ේනො ජභ කනනහටුට කහයණඹක්.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, රංකහේ  ේභළනි කශ කඳු 
කිහිඳඹක් ඳතිනහ. නම්ේඳොශ, කළරණිඹ, ඳෆලිඹේනොඩ, 
කයනැඹහන, ගුවහේනොඩ ව කුරුණෆනර ේම් වළභ තළනකභ ේභළනි 
කශ කඳු ඳතිනහ. ේම්හයි්  ඇතළම් ඒහ, විේල ේඹ් භ 
භවනුය ප්රේේලේේ  ඳතින කශ කඳු ේදක දළ්  ේභළනි නහඹ 

ඹහභකට ඉතහභ ආ් න වහ නහඹ ඹමි්  ඳතිනහ. එයි්  
ේඳොල්ේනොල්ර ජරහලඹට ව භවළලි නඟට විලහර වහනිඹක් ඇති 
වීභට නිඹමිතයි. ඒ නිහ ේම් කශ කඳු විකරභ්ව කශභනහකයණඹ 

කිරීභට ප්රමිතිකයණඹකි්  යුතු කටයුතු කිරීභ අදහශ ප්රහේේය ඹ 
බහර ව නනය බහර නකීභක් ේනහ. අතිනරු 
ජනහකරඳතිතුභහ ඒ ම්ඵ් ධේඹ්  අලය කයන ප්රමිතිකයණ 

නිේඹ න ඳශහ්ව ඳහරන වහ ඳශහ්ව බහ අභහතයහංලඹ භන්්  ේම් 
භහේේ  ජ නිකු්ව කයරහ ඒ කටයුතු කයනහ ඇති. ඒක තභයි 
ේදළනි ේව තු. 

තු් ළනි ේව තු   ඳරිය ඳේධතිේේ  ඇති ව විලහර 
අසථහයබහඹයි. ප්රධහන ලේඹ් භ 2014 ජ කශ ක් ේේ ඇති 
වුණු කඩහ ළටීභ්ව, 2016  භළයි 16ළනි දහ ඇති වුණු නංතුය්ව, ඒ 
නංතුය නිහ ේම් කශ ක් දට ඹට තිබුණු ප්රේේලේේ  විලහර 

ේර ඇති වුණු ේත්ව නති ව ේනොේවොරු නතිඹ්ව,  නංතුය ඵළ 
ඹහභ වහ ඒ අසථහේ  අනුනභනඹ කශ උඳරභ ව කලි්  
අනුනභනඹ කශ කහනු කළපීම් ළනි අවිදයහ්වභක ක්රිඹහලි්ව තනැ්  

තුඩු දු් නහ, ේම් කශ ක් ද ඹටි්  කඩහ මත දභමි්  ඉනැරිඹට 
ඒභට.  

ේම් ඳහරිරික ඳේධතිරට කශ දළමීභ, විේල ේඹ් භ ගුරු 
මතම්රට කශ දළමීභ කහයණහ ේදකක් නිහ සිේධ කයනහ. එකක්, 

ේම් කශ ඳහරිරික ඳේධතිරට ේනනිහි්  දභන එක ඉතහභ 
ඳවසුයි. ේභොකද, ඒහේේ  හුඟක් ේරහට මිනිසසු ඳනැංචි ේරහ 
නළවළ. ේදළ් න, ගුරු මතම් කශ දභහ ේනොඩ කයරහ ඒහ ටිනහ 
මතම් ඵට ඳරිර්තනඹ කය නළනීේම් අලයතහ භවය 

යහඳහරිකඹ් ට තිබීභ. ඒ නිහ මි්  ඉනැරිඹට ඳහරිරික ලේඹ්  
අසථහය සථහනරට කශ ේනන ඹෆභ පිළිඵ දළඩි නීති-රීති 
යටට අතයලය ේරහ තිේඵනහ.  

ේම් කශ ක් ද ඉනැරි භහ 6-7 තුශ පුනරු්වථහඳනඹ කිරීභට 
අේේ අභහතයහංලඹ්ව, ශ්රී රංකහ ආයක්ක වමුදහ්ව ක්රිඹහ කයනහ. 
ේම් ඉඩභ අයිති නහනරික ංර්ධන අකරකහරිඹටයි. ඒ වහ 
විදයහ්වභක දළනුභ තිේඵන පිරික් අඳට වේඹ නඹ රඵහ ේදනහ. 

ඒ වහ මීට ම්ඵ් ධ සිඹලු විදයහ්වභක ආඹතන එකට ම්ඵ් ධ 
කයරහ තිේඵනහ. ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ ඒ  කටයුතු 
ම්ඳහදනඹ කයනහ. විේල ේඹ් භ ඉනැරිේේ  ජ ළසි කහරඹ 

එශළේමන නිහ ඉනැරි භහ 5-6 ඇතුශත ේභළනි කඩහ ළටීභක්, 
නහඹ ඹෆභක් නළත ඇති ේනොන ආකයඹට ේම් කශ ක් ද 
විකරභ්ව සථහය කය් න අපි ඵරහේඳොේයෝවතු ේනහ. ඒ වහ 

අඳට ජඳහනේේ  සිට ඳළමිණි උඳේේලකරු් ේේ විදයහ්වභක 
උඳේේලන්ව රළබුණහ. ඒ අනු ේම් කශ ක් ද සථහය කිරීභට 
අපි කටයුතු කයන ඵ ප්රකහල කය් න කළභළතියි.  

ේම් කශ ක් ද ටහ සිටි පිරිසලි්  දළනට ඳවුල් 98ට අලු්ව 

නිහ රඵහ  ජරහ තිේඵනහ. දළ්  එහි අනතුරුදහඹක ප්රේේලඹ නම් 
කයරහ තිේඵන නිහ ඉතිරි පිරිසරට්ව අලු්ව නිහ රඵහ ජභට 
ඉනැරිේේ  ජ කටයුතු කයනහ.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, ේම් කශ එකතුවීේම් වයඹ ේභොකක්ද? 

නහනරිකකයණේේ  ප්රතිපරඹක් වළටිඹට්ව, ළඩි ළඩිේඹ්  

ජනතහේේ ඳරිේබ ජනඹ ළඩිවීේම් ප්රතිපරඹක් වළටිඹට්ව ේම් 

කශ ේනොඩ නළේවනහ. ඒක තභයි ේභහි වයඹ. 

ඇතළම් විට ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  නිලසචිත ප්රතිඳ්වති ේම් 
ඳහර්ලිේම්් තුේ්  වඳු් හ දු් න්ව, ඒහ ප්රහේඹ ගික යට තුශ 
ක්රිඹහ්වභක වීභ පිළිඵ ඵයඳතශ නළටලු අද අඳ වමුේ  ඳළන නළ  
තිේඵනහ. අද යට පුයහභ ඇති විඹවුල් නහනරීකයණේේ  ප්රතිපරඹක් 

වළටිඹට ේම් කශ කශභනහකයණේේ  ප්රලසනඹ  භතු ේරහ 
තිේඵනහ.  

අතීතඹ නැවහ ඵළලුහභ, ේම් ප්රලසනඹට ඵරඳහන ප්රධහන ේව තු 
කිහිඳඹක් අඳට ේඳේනනහ. ඳශමුළනි එක, නීතිභඹ ලේඹ්  
තිේඵන නළටලු. ේම් කශ කශභනහකයණඹ කිරීේම් අයිතිඹ 

තිේඵ් ේ්  කහටද? නීතිඹ අනු කථහ කයනහ නම්, ඳශහ්ව ඳහරන 
ආඹතනරට තභයි කශ කශභනහකයණේේ  ඵරඹ තිේඵ් ේ් . 
ප්රහේේය ඹ බහට, නනය බහට ව භව නනය බහට තභයි ඒ 

ඵරඹ තිේඵ් ේ් .  නමු්ව ේකොශම භව නනය බහ, භවනුය භව 
නනය බහ, නහල්ර භව නනය බහ ළනි සථහන න්වතහභ 
ඒහේේ  එකතු ේන කශ, ඒ නහනරිකඹ් ේේ කශ ඳභණක් 
ේනොේයි. ේකොශම නනයේේ  ජී්ව ේ් ේ් , වඹරක් 

ඳනසදවයි. නැනකට ද රක්ඹක් ේකොශම නනයඹට එනහ.  

විේල ේඹ් භ ේකොශම නනයේේ  ජී්ව ේන අඩු 
ආදහඹම්රහභී්  ජනනඹ කයන කශ ප්රභහණඹ ඉතහ අඩු 
ප්රභහණඹක්. ළඩි ආදහඹම් හිත යහජය ආඹතන, ේඳෞේනලික 

ආඹතන, ේව ටල්, කර්භහ් තලහරහ, යහඹ ව ේය වල් ආ ජ ෆභ 
තළනකි් භ අතිවිලහර කශ ප්රභහණඹක් ජනනඹ ේනහ. ේම්හ 
ේම් යේට්භ කශ. ේකොශම භව ේය වේර්  ප්රතිකහය න් ේ්  
ේකොශම නනයේේ  ජී්ව ේන පිරි ඳභණක් ේනොේයි. ේකොශම 

ේව ටල්ර, යහේේ , අේනක් සථහනර ළඩ කටයුතු කය් ේ්  
ේකොශම නනයේේ  ජී්ව ේන පිරි ඳභණක් ේනොේයි. ඒ නිහ 
ේකොශම නනයේේ  කශ ජනනඹට මුළු යේට්භ දහඹක්වඹ 

ඵරඳහනහ. නීතිභඹ ලේඹ්  ේකොශම භව නනය බහට ේම් 
කශ කශභනහකයණඹ කිරීේම් ඵරඹ තිබුණ්ව, එේ  කිරීභට 
ඔවු් ට වළකිඹහක් නළවළ කිඹන කහයණඹ ේකොශම භව නනය 

බහ ේඳ් හ  ජ තිේඵනහ.   

ඊශඟට, ඵසනහහිය ඳශහ්ව බහ්ව ඇතුළු ඇතළම් ඳශහ්ව බහ 
කශ කශභනහකයණඹ පිළිඵ ඹම් ඹම් රීති ම්භත කයරහ 
කශ කශභනහකයණ අකරකහරි පිහිටුහ තිේඵනහ. ඒ හේේභ මීට 
අදහශ අඳ 2008 ේර් ජ ඳරිය අභහතයහංලඹ ඹටේ්ව "පිළිරු" 

යහඳහයඹ ආයම්බ කශහ. අඳ ඉතහ හර්ථක එඹ ක්රිඹහ්වභක කශහ. 
අඳට පුළු්  වුණහ, ආඹතන 44ක එභ යහඳහයඹ අලුති්  ආයම්බ 
කය් න; ආඹතන 29ක් තුශ ඒ වහ අසථහ ඇති කය් න.  

ත්ව ආඹතන 13කට ආධහය උඳකහය කයරහ 2009 ය අන 
බහනඹ න විට කශ කශභනහකයණ ඳේධති 86ක් ඇති කය් න 

අඳට පුළු්  වුණහ. ඒ අභහතයහංලඹ්ව ේම් වහ භළනැව්ව ේරහ 
තිේඵනහ. ඳශහ්ව බහ වහ ඳශහ්ව ඳහරන අභහතයහංලඹ්ව විවිධ 
අසථහර විවිධ ේඹ ජනහ රභ වයවහ ේම් කහර්ඹඹට භළනැව්ව 

ේරහ තිේඵනහ; අදට්ව භළනැව්ව ේනහ. නමු්ව අද අතයලය 
ේරහ තිේඵ් ේ්  එළනි හභහනය ආඹතනඹක් ේනොේයි. 
ේකොශම භව නනය බහ, භවනුය භව නනය බහ, ේක ට්ේට් 

භව නනය බහ, ේදහිර-නල්කිස භව නනය බහ, ේභොයටු 
භව නනය බහ, නහල්ර භව නනය බහ, භහතය භව නනය බහ, 
කුරුණෆනර භව නනය බහ ළනි ආඹතනරට කශ 

කශභනහකයණ කටයුතු කයේනන ඹෆේම් ජ භධයනත කශ 
කශභනහකයණ අකරකහරිඹක් -ෆභ ආකහයඹකභ නීති-රීති 
ක්රිඹහ්වභක කශ වළකි ඵරනතු ආඹතනඹක්- අලය ේරහ 
තිේඵනහ. එේවභ නළ්වනම් ේම් කටයුතුරට අය න් න 

ගිඹහභ, ේන්ව කටයුතුරට ගිඹහභ ප්රහේේය ඹ බහ, ඳශහ්ව බහ, 

1599 1600 

[නරු ඳහධලී චම්පික යණක භවතහ] 



2017 අේප්ර ල් 28  

යහජය ආඹතන, අභහතයහංල අතය ඇති න නළටීම් නිහ කශ 

කශභනහකයණේේ  ප්රලසන උර ේනහ. එභ නිහ කශ 
කශභනහකයණඹ වහ න නීති-රීති ඳේධතිඹක් භඟ ලක්තිභ්ව 
ආඹතනඹක් ඇති කය නළනීේම් අලයතහ අඳට ේඳේනනහ.   

ේදනු, මරය  නළටලු පිළිඵ ඵරමු. නරු එම්.ඒ. සුභ් තිය්  

භ් ්රීතුභහ ප්රලසන කශහ, "ඇයි ේම් කශලි්  ඵරලක්තිඹ 
නිඳද් න ඵළරි?" කිඹරහ. ේම් යේට් විවිධ අසථහර, විවිධ 
භහනම්රට කශලි්  විදුලිඹ නිඳදවීභට අසථහ නණනහක් 

රඵහ  ජරහ තිේඵනහ. එේවභ නළ්වනම් කශ ප්රතිච්රීකයණඹට 
විවිධ අසථහ රඵහ  ජරහ තිේඵනහ. ඇයි, ඒහ අහර්ථක ේරහ 
තිේඵ් ේ් ? ඒහ අහර්ථක ේ් න ප්රධහනභ ේව තු තභයි, අේේ 

යේට් තිේඵන ේතත හිත කශ ප්රතිච්රීකයණඹ වහ  
ප්රමිතිඹකි්  යුතු ඳරිර්තනඹ කිරීභට අකරක මුදරක් ළඹ වීභ. නරු 
කථහනහඹකතුභනි, ේම් ආකහයඹට විකරභ්ව පුනර්ච්රීකයණඹක් 

කයනහ නම්, ෆභ කශ ේටෝ  එකකටභ රුපිඹල් 7,000 සිට 
රුපිඹල් 10,000 දක්හ මුදරක් අලයයි.  ේභභ කටයු්වත කිරීභට 
ෆභ කශ කිේර කටභ රුපිඹල් 7 සිට රුපිඹල් 10 දක්හ මුදරක් 
අලයයි. කවුද ේම් මුදර ේන් ේ් ? ඒ මුදර ේන් න ේකේනක් 

නළවළ. ඒක්ව ඉතහභ ප්රඵර ප්රලසනඹක් විකරඹට අඳ ඉනැරිේේ  
තිේඵනහ.  ඒ නිහ හුඟක් ේඳෞේනලික ආඹතනරට ඒක රඵහ 
දු් නහට, ඒ ේඳෞේනලික ආඹතනරට ඒක කය් න වළකිඹහක් 

රළබී නළවළ.  

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹට අඳ 
සතුති් ත ේනහ, ඒ අඹ කශලි්  විදුලිඹ නිඳදන අඹට 

ඉතහභ ේවො අඹ රභඹක් -රුපිඹල් 36.20ක්- රඵහ  ජරහ තිබීභ නළන. 
ඒක ආකර්ණීඹ මුදරක්. ේම් ප්රලසනඹ වහ ඒක ඉතහභ ේවො 
විඳුභක්. ඒ හේේභ හුඟක් ේදේනකු “ේම් කශ ක් දට අඳ 

පිළිඹභක් ේඹොද් න ආහ, අඳට ඒකට ඉඩ දු් ේ්  නළවළ“ ආ ජ 
ලේඹ්  ව්  කයමි්  ේනොේඹකු්ව ආකහයේේ  භඩ ප්රචහය 
ඳතුරුමි්  ඉ් නහ.  

අඳ කිඹ් න ඕනෆ, 2015 ේර් ජ ේම් යජඹ ඵරඹට ඳ්ව වුණහට 
ඳසේ  නහනරික ංර්ධන අකරකහරිඹට යභක් රඵහ දු් නහ, 
කයනැඹහන, නම්ඳව, ඒ හේේභ මීේතොටමුල්ර ප්රේේලර කශ 
කශභනහකයණඹ වහ මුළු ේර කේඹ් භ අඹදුම්ඳ්ව කළ් න. 

මීේතොටමුල්ර කශ කශභනහකයණඹ වහ ඒ න විට්ව එක් 
ආඹතනඹක් ේත යහ ේනන තිබුණහ. ඒ,  2012 ේර් සිට. ඒ නිහ 
අඳ අේනක් ආඹතනරට කළවීභක් කශහ. කයනැඹහන කශ 

අංනණඹ වහ 103 ේදේනකු්ව, නම්ඳව ප්රේේලේේ  කශ 
කශභනහකයණඹ වහ 91 ේදේනකු්ව ේර භහනම් 194ක් 
ඉනැරිඳ්ව ේරහ තිේඵනහ. ඒ හේේභ අභහතයහංල ඳවක 

ේල්කම්රු් ේන්  භ් විත ව ේට් ඩර් භඩුඩරඹක් භන්් , ඒ 
හේේභ තහක්ණික ඇනයීම් භඩුඩරඹක් භන්්  ේත යරහ අද ඒ 
ආඹතනරට ඒ වහ අය රඵහ  ජරහ තිේඵනහ. ඳහරිරික 

ඵරඳත්රඹ රළබී භක් ඇතුශත ඒ ළඩ කටයුතු ආයම්බ කේශ  
නළ්වනම්, ඒ ඇ්වේතෝව කශ කශභනහකයණ ක්රිඹහලිඹ 
කය් ේ්  නළතු ත්ව අඹට ඵරඳත්ර විකිණීේම් ක්රිඹහලිඹක් ඵට 
එඹ ඳරිර්තනඹ කයනහ නම්, ඒහ ම්පර්ණේඹ් භ තවනම් 

කයරහ, යජඹ භළනැව්ව ේරහ ඒ කටයු්වත කය් න දළ්  යජඹ 
තීයණඹ කයරහ තිේඵනහ.  

අේේ හේේ යටකට ඉතහභ රහබදහයී, නළශේඳන ක්රිඹහලිඹ 

තභයි විදයහ්වභක කශ යනඹ. නරු කථහනහඹකතුභනි,  1997 
ේර්  ජ ඔඵතුභහ ේර ක ඵළංකු ආධහය ඹට ේ්ව මීේේ ප්රේේලේේ  
කශ යනඹක් වද් න ගිඹ ඵ අඳ ද් නහ. ඒකට විලහර 

විේය ධඹක් එල්ර වුණහ. ඳශහ්ව බහ භළතියණේේ   ජ ඔඵතුභහ භව 
ඇභති ධුයඹ වහ තයන කයේ ජ ඒ කශ අංනණඹට විරුේධ අඹට 
ඡ් දඹ ේද් න කිඹන අදව ආහ. එදහ ඔඵතුභහ ඒ ඳශහ්ව බහ 

ඡ් දේඹ්  ඳළයදුේඩු ඡ් ද 9,000කි් . එදහ "ේකොශම කුණු අඳට 

එඳහ" කිඹරහ ේනන ගිඹ යහඳහයේේ  ප්රතිපරඹක් වළටිඹට තභයි 

"බ්ලභළ් ඩල්" ප්රේේලේේ  ේඹ ධ කුණු ක් දක් ේනොඩ නළුණේඩු. 
ඊට ඳසු්ව ේනොේඹක් උ්වහව දළරුහ, විදයහ්වභක කශ 
අංනණඹක් ඉනැ කය් න. ඳහනදුේර් භහරමුල්ේල්, ඒ හේේභ භවය 
ප්රේේලේේ  නල් ශක, කඩුේර, ඒ හේේභ අරුක්කහරු 

ප්රේේලේේ - ඒ අසථහේ   ජ අරුක්කහරු ප්රේේලේේ  එඹ 
ක්රිඹහ්වභක කය් න ඵළරි වුණහ, ඳළළති යුදභඹ ත්ව්වඹ නිහ. 
නමු්ව ේනොේඹක් උ්වහව දළරුහ. භහජ විේය ධතහ නිහ ඒ වළභ 

උ්වහවඹක්භ නිසපර වුණහ. දළ්  අපි ඒ වහ අලු්ව උ්වහවඹක් 
දයමි්  ඉ් නහ, විදයහ්වභක කශ යනඹක් ඇති කය් න. ඒක 
තභයි එකභ විඳුභ. ඒ වහ ේටෝ  එකකට රුපිඹල් 3,000ක් 

ඳභණ තභයි ළඹ ේ් ේ් . අපි සිඹලුභ අඹේන්  ඉල්රහ 
සිටිනහ, කරුණහකය ේම් විදයහ්වභක කශ යනඹට විරුේධ 
ේ් න එඳහ කිඹරහ. මීේතොටමුල්ර ඇතුළු නහනරික ප්රේේල විනහල 

කයමි්  කශ කඳු ේනොඩ නළසීභ ළශළක්වීභට විදයහ්වභක කශ 
යන එකක් ේනොේයි, කිහිඳඹක් අද ේම් යටට අතයලය ේරහ 
තිේඵනහ.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ වහ  අනිහර්ඹේඹ් භ නිර්භීත 
පිඹය නළනීභට සිදු ේනහ. භභ ඳරිය අභහතයහංලේේ  සිටි 

කහරේේ  ේදොම්ේේ ප්රේේලේේ , කිරිඳිළර ේභභ කශ යනඹ ඉනැ 
කය් න ගිඹහභ වි ලහර විේය ධතහක් ආහ. ඳහයල්ර හඩි 
වුණහ, උඳහ කශහ, නිරධහරි් ට ඳවය දු් නහ. 2009 ේර් 

ඳළළති ඳශහ්ව බහ භළතියණඹට ඉනැරිඳ්ව වුණු අේේ ඳක්ේේ  
අේේක්කඹ් ට ඡ් දඹ ේද් න එඳහ කි හ. එළනි ේනොේඹක් 
ේේල් සිදු වුණහ. නමු්ව, අද ේම් යේට් තිේඵන එකභ විදයහ්වභක 
කශ යනඹ, කිරිඳිළර පිහිටි කශ යනඹ ඳභණයි.  

කිරිඳිළර පිහිටි කශ යනඹ වද් න එඳහ කිඹරහ එදහ ේඳශඳහළි 
ගිඹ අඹ, අේේ ේම්  කශ යනඹට පිටති්  කශ ේනේන් න 
එඳහ කිඹරහ දළ්  ේඳශඳහළි ඹනහ. ේම් යේට් ේේදහචකඹ ඒකයි. 

ඒ නිහ   "ේකොශම කුණු අඳට එඳහ" කිඹන ේභළනි කඩ 
ේේලඳහරනේඹ්  ඈ්ව ේරහ,  සිඹලු ඳක් නිේඹ ජනඹ කයන 
ඳහර්ලිේම්් තු විකරඹට ේම් වහ විකරභ්ව විදයහ්වභක විඳුභකට 

අඳ සිඹලු ේදනහභ එකඟ විඹ යුතු අසථහ උදහේරහ  තිේඵනහ.  
මුළු යේට්භ සථහන නණනහක විකරභ්ව කශ යන ඇති කිරීභට 
දළ්   අසථහ එශඹිරහ තිේඵන ඵ ප්රකහල කය් නට ඕනෆ.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, අේේ භහජඹට, අේේ පුේනරඹ් ට 
ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  විලහර නකීභක් තිේඵනහ.  පුේනරඹ්  

වළටිඹට අඳ වළේභ භ අේේ නිේසර කශ නිර්භහණඹ කයනහ. 
ඒ කශ ප්රභහණඹ අඳට විකරභ්ව රභේ දඹක් භන්්  අඩු කය 
න් න පුළු් .  ඒ කශ ප්රභහණඹ අඳට විකරභ්ව රභේ දඹක් 

භන්්  ඳරිර්තනඹ කය න් න පුළු් . ඒ කශලි්  ඇතළම් ේේ 
අඳට නළත බහවිත කය් න පුළු් . ඒ නිහ එළනි ප්රතිඳ්වතී්  
අඳ අේේ නිේසරභ අනුනභනඹ කයනහ නම්, කශ ඳහයට 

ඳළමිණීභ ඉතහභ අඩු ේනහ. අඳ කශ ර්ගීකයණඹ කයරහ අේේ 
නිේසලි් භ එභ නකීභ ඉටු කයනහ නම් ේම් ප්රලසනේඹ්  
අතිවිලහර ප්රභහණඹක් වි ේනහ.  

භභ ද් නහ, ඒ ආකහයේඹ්  ළදන්ව ආකහයඹට ක්රිඹහ කශ, 
අඳට ආදර්ල්ව න ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතන නණනහක් 

තිේඵනහ. ඒ අනු, ඵරංේනොඩ නනය බහ, ළලිනභ නනය බහ 
ළනි ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතන නණනහක් අඳට සිහි ේනහ. අද 
නවිට ප්රහේේය ඹ බහ 330්  ආඹතන 150ක් ඳභණ ේභඹ 

ක්රිඹහ්වභක කයනහ. ඒහ හර්ථක ක්රිඹහ්වභක කශ ෆභ 
තළනකභ ේඳනී ගිඹ ේදඹක් තභයි කශ ර්ගීකයණඹ කය තිබීභ. 
එළනි ආකහයේඹ්  විකරභ්ව විකරඹට එඹ කයනහ නම්, සිඹඹට 
30කි්  ඳභණ කශ ඳහයට එන එක අඩු ේන එක සිදු නහ. 

භෆතක ජ ඳළමිණි ජඳ්  විේ්ව පිරි අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහට ව 
නරු අනභළතිතුභහට ේඳ් හ  දු් නහ, ජඳහනේේ  කශ ර්ගීකයණඹ 
නිහ 1960 ජනනඹ වුණ කශ ප්රභහණඹට ඩහ අද ඳහයට ළේටන 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

කශ ප්රභහණඹ වේඹ්  එකකට අඩු ේරහ තිේඵනහ කිඹරහ. එදහ, 
ජඳහනේේ  වඹ ගුණඹක්  කශ තිබුණහ නම්, විකරභ්ව නීති 
ක්රිඹහදහභඹක් භන්්  එභ ප්රභහණඹ වේඹ්  එකක් ඵට ඳ්ව ේරහ 

තිේඵනහ. ඒ නිහ අේේ භහජ නකීභ වහ ේඳෞේනලික නකීභ 
් ේ්  තභ් ේේ නිේසරභ, යහජය ආඹතනරභ, ේඳෞේනලික 
ආඹතනරභ ේභභ කටයු්වත කිරීභයි.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, එතළන ජ විේල ේඹ් භ යජේේ  
ේය වල්ලි්  ඵළවළය න අඳද්රය ව ඉේරක්ේරොනික කළළි 
කශ පිළිඵ අේේ අධහනඹ තයේේ  ේඹොමු ් නට ඕනෆ. ේම් 
කහයණඹ පිළිඵ අපි ඉතහ කනනහටුේ්  කිඹ් න ඕනෆ. ේබ්ේර් 
ළ කුණු න නවනහඹ කිඹරහ භවය අසථහර ේච දනහ එල්ර 
නහ. ේබ්ේර් ළට අද තිේඵන ේරොකුභ ප්රලසනඹ ේකොශම භව 
ේය වරයි. ඒ හේේභ භවනුය කළළි කශ  භවළලි නඟට ේනන 
ඹ් ේ්  භළද ඇශයි. ේම් භළද ඇශට තභයි භවනුය භව ේය වේල් 
කළළි කශ නිකු්ව ් ේ් . ඒක හවසික අඳයහධඹක්. ේය වල්ර 
තිේඵන හඹනික අඳද්රය ම්ඵ් ධේඹ්  විකරභ්ව විදයහ්වභක 
රභඹක් ඒ ේය වල් විසි් භ ක්රිඹහ්වභක කශ යුතුයි. ඒහ ඵළවළයට 
ේනන ඹ් න කිසිේ ්වභ ඉඩ ේද් න ඵළවළ.  

ඒ විතයක් ේනොේයි. අද න විට ඉේරක්ේරොනික කළළි කශ 
විලහර ලේඹ්  ජනනඹ නහ. අපි එදහ 2008  ජ "පිළිරු" 
යහඳහයඹ ඹටේ්ව ඉේරක්ේරොනික කළළි කශ එකතු කය් න, 
ඒහ ප්රතිච්රීකයණඹ කය් න ේඹොමු කශහ. දළ්  ේභඹ එදහට ඩහ 
ප්රඵර ප්රලසනඹක් නහ. අනහනතේේ   ජ මීට්ව ඩහ ප්රඵර ප්රලසනඹක් 
නහ. ේභොකද, අනහනතඹ කිඹ් ේ්  තනිකයභ ඉේරක්ේරොනික 
යුනඹක්.  විේල ේඹ් භ නිකල්, කළඩ්මිඹම් ළනි ඵළය ේර ව භන්්  
තභයි අේේ ජංනභ දුයකථන ආ ජ ෆභ ේදඹකභ උසණ්වඹ 
ඳහරනඹ කය් ේ් . ේම්හ හභහනය ඳරියඹට නිකු්ව වුේණෝව, 
අනිහර්ඹේඹ් භ අේේ කුනඩු ේය න ඇතුළු ේය නහඵහධරට 
බඹහනක ආකහයඹට ඵරඳහ් න ඉඩ තිේඵනහ. දළනු්ව ඵරඳහමි්  
තිේඵනහ. එභ නිහ විේල ේඹ් භ ඉේරක්ේරොනික අඳද්රය 
හභහනය කශ ේනොඩට ේනොගිහි්  ඒහ ේනභ ප්රතිච්රීකයණඹ 
කිරීභ ඉතහභ අතයලය කහයණඹක් ඵ කිඹ් න ඕනෆ. ඒ අනු 
හඹනික අඳද්රය, ඉේරක්ේරොනික අඳද්රය නනය බහර 
කශරට එකතු ේ් න කිසිේ ්වභ ඉඩ ේද් න ඵළවළ. ඒහ 
ේනභ ඳරිර්තනඹ කිරීභට අපි සිඹලුේදනහේේභ කළඳ වීභ 
අතයලයයි.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, ේම් කශලි්  විදුලිඹ නිඳද ව්ව, 
ේන ේභොනහ කශ්ව, අහනේේ  කශ ඵළවළය කිරීේම් 
සථහනඹක් අලයයි කිඹරහ අපි භතක තඵහ නත යුතුයි. විදුලිඹ නිඳද 
ව්ව, අහනේේ  සිඹඹට 20ක් ඉතිරි නහ. ඒ සිඹඹට 20 
තළ් ඳ්ව කිරීභට අඳ විකරභ්ව සථහනඹක් කස කිරීභ කශ යුතුයි. 
ඳහනදුේර් භහරමුල්ේල් ේම් කටයු්වත කය් න ගිඹහ.  ඒ හේේභ 
අවිසහේ ල්ේල් ේම් කටයු්වත කය් න ගිඹ අසථහ ේදකක ජභ 
ඉඩකඩ රඵහ දු් ේ්  නළවළ. ඒ හේේභ ත්ව ේනොේඹක් 
ප්රේේලර ේම් කටයු්වත කය් න ගිඹ්ව ඒ වහ ඉඩකඩ රඵහ 
දු් ේ්  නළවළ. නමු්ව යුේධේඹ්  ඳසේ ; ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ 
කිරීේභ්  ඳසේ  එදහ සිට අදවස කය ේනන තිබුණු තළනක් න,  
සිේභ් ති ංසථහ තු පු්වතරේම් අරුක්කහලු ප්රේේලේේ   
හිරිනල් කළඩීභ නිහ ඇති වී තිේඵන ශල් හිත ප්රේේලඹ ේත යහ 
න්වතහ. ේම් වහ 2014 අේන සතු භහේේ  කළමතනට් අනුභළතිඹක් 
රඵහ ේනන විදයහ්වභක ලේඹ්  ේනභ අධයඹනඹක් කශහ; 
ඳහරිරික අධයඹනඹක් කශහ.   1960 නණ් ර හිරිනල් කඩපු,  
න  ේේහඩිඹ ප්රේේලේේ  සථහනඹක් ඒ වහ ේත යහ න්වතහ. නමු්ව 
නජීවී ේදඳහර්තේම්් තු 2016 ජනහරි භහේේ  15න දහ දළනුම් 
දු් නහ, ඒ සථහන ේේ  විල්ඳ්වතුේ  ේප්ර ණ කරහඳේේ  තිේඵ් ේ් , 
විදයහ්වභක රභඹකට ේව  එතළනට කළළි කශ ඵළවළය කය් න 
ඉඩ ේද් න ඵළවළයි කිඹරහ. 

ඒ අනු, -අේේ ඳහරිරික ේව තු භත- එභ යහඳිතිඹ වහ 

ේත යහන්ව සථහනඹ අඳට අහිමි වුණහ. නමු්ව, අපි ඒේක්  
අධධර්ඹ්ව ේරහ නළවළ. අපි එභ යහඳිතිඹ වහ ේන්ව 
සථහනඹක් ේත යහ ේනන තිේඵනහ; ඳරිය අධයඹනඹක් කයේනන 
ඹනහ; ඉංජිේ් රුභඹ අධයඹනඹක් කයේනන ඹනහ. එඹ හර්ථක 

වුේණෝව, ඉනැරි භහ ේදේක් ජ එහි ළඩ කටයුතු ආයම්බ කය් න 
යජඹ කළඳවීේභ්  සිටින ඵ අඳ ප්රකහල කය් න ඕනෆ.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, ෆභ යකභ හිරිනල් ේටෝ  දවතු්  

රක්ඹක් කඩනහ. එභ හිරිනල් කඩන ෆභ ශක්භ නළත පියවිඹ 
යුතුයි. ේකොශම ඇතුළු එභ ප්රේේලේේ  අවුරුේදකට නිර්භහණඹ 
ේ් ේ්  ේටෝ  වහයරක්ඹකට ආ් න කශ ප්රභහණඹක්. ඒ 

අනු ඉතහභ ඳවසුේ්  එභ හිරිනල් කඩන ෆභ ශක්භ නළත 
පියවිඹ වළකියි. කශර තිේඵන අඳජරඹ විදයහ්වභක 
රභේ දඹකට අනු ඉ්ව කය් න ළඩ පිළිේශක් වදරහ, ඒ තුශ 

නළබ් ේන මීේ්ව් , කහඵ්  ේභොේනොක්යිඩ් ළනි හයු්  ඉ්ව 
කය් න ළඩ පිළිේශක් වදරහ, විදයහ්වභක රභේ දඹකට කශ 
යනඹ්  ඇති කශ වළකියි. අද ේදොම්ේේ ප්රේේලේේ  තිේඵනහ 
හේේ කශ යනඹක් ේව  ඊට ඩහ භවහ ඳරිභහණේේ  කශ 

යනඹක් අඳට එහි රැවිඹ වළකියි. එඹ ේනොඩ නළ භ වහ 
මුලි් භ ේත යහන්ව සථහනඹ -ඳසු ගිඹ යජඹ විසි්  ේඹ ජනහ කයරහ 
කටයුතු කයපු ඒ සථහනඹ- ඳහරිරික ඇනයීේභ්  අඳට අහිමි 

වුණ්ව, අලු්ව සථහනඹක එභ කටයු්වත කයේනන ඹ් න යජඹ 
ක්රිඹහ කයන ඵ ප්රකහල කය් න ඕනෆ. ඒ අනු ඉනැරි කහරේේ  ජ අපි 
පිඹය නණනහක් ශඟහ කයනත යුතුයි.  

ඳශමු ෆභ නිකභ කළළි කශ කශභනහකයණඹකට ෆභ 
ේකේනකුේේභ ේඳෞේනලික දහඹක්වඹ රළමතඹ යුතුයි. ඒ හේේභ 
භහජේේ  දහඹක්වඹ රළමතඹ යුතුයි. ප්රහේේය ඹ බහ, නනය බහ 

තභ් ේේ කළළි කශ භධයසථහන න කීේභ්  යුතු වහ -
මීේතොටමුල්ේල් කශහ හේේ, නකීම් වියහිත ේනොේයි.- 
ප්රමිතිඹකි්  යුතු නඩ්වතු කශ යුතුයි. ඒ හේේභ අනහනතඹ වහ 

යට පුයහභ අතයලය සථහනර විදයහ්වභක කශ රැවුම්කයණ, 
විදයහ්වභක කශ ඵවලුම්කයණ නිර්භහණඹ කශ යුතුයි. අලුති්  
ේනොඩ නළ ේඟන අේේ යහඹ නනයඹ, තහක්ණ නනයඹ ළනි ඉවශ 
නණේේ  සථහන වහ කශලි්  විදුලිඹ නිඳදන ඉවශ නණේේ  

කශ ප්රතිච්රීඹකයණ භධයසථහන ඉනැකිරීභට අඳ ක්රිඹහ කයන 
ඵ්ව ප්රකහල කයනහ. මීේතොටමුල්ර ේේදහචකේඹ්  මිඹ ගිඹ 
පිරිසරට සිදු කයන ේරොකුභ ේනෞයඹ තභයි, ේම් යේට් ඳතින 

කළළි කශ ප්රලසනඹ විීමභ වහ්ව, අනහනතේේ  ේනොඩ නළ ේඟන 
කළළි කශ ප්රලසනඹ විීමභ වහ්ව ලක්තිභ්ව වහ නිර්භීත ඉනැරි 
පිඹය තළබීභ. ඒ වහ අද ේම් ඳහර්ලිේම්් තු ම්භත කශ 

ේඹ ජනහ ඳදනම් කයේනන අපි කටයුතු කශ යුතුයි. ේභභ 
ේඹ ජනහ ේනන එ් ේ්  කිසිේ ්වභ  ප්රජහත් ත්රහ ජ උේේෂ ණ 
භර්දනඹ කය් න, එේවභ නළ්වනම් ඒ ආකහයඹට එන ජනතහේේ 

විේය ධතහ භර්දනඹ කය් න ේනොේයි. භසත ජනතහේේ 
සුේත වහ අලය කයන ඉනැරි පිඹය විදයහ්වභක තළබීභට 
අලය කයන අතයලය නීති ක්රිඹහලිඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ කය 
න් නයි. ඒ වහ අපි සිඹලු ේදනහේේභ එකඟතහ ඇති කය නත 

යුතුයි. එඹ තභයි ඒ මිඹ ගිඹ පිරිසරට කයන ේරොකුභ ේනෞයඹ 
කිඹන එක ප්රකහල කයමි් , අතීතේඹ්  ඳහඩම් ඉේනන ේනන අපි 
අනහනතඹ ේනොඩනඟහ නනිමු කිඹන ේඹ ජනහ්ව ඔඵ ේත 

කයමි් , භභ නිවඬ නහ. 

 
ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේඵොේවොභ සතුතියි.  

මීශඟට නරු විජිත ේව ය්ව භ් ්රීතුභහ. 
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ෙරු විජිත ප්හේදත් මහත 
(ரண்நெறகு றஜற சயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නරු කථහනහඹකතුභනි, මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද නහඹ 

ඹෆේභ්  ජීවිත වහනි ව ඒ 33ේදනහ පිළිඵ්ව, ඉ්  විවිධ පීඩහ් ට 
රක් ව එභ ප්රේේලේේ  ජනතහ පිළිඵ්ව අේේ ේල කඹ මුලි් භ 
ප්රකහල කයනහ. 

නරු කථහනහඹකතුභනි, "කුණු ප්රලසනඹ" ජහතික ප්රලසනඹක්. 
ජහතික ප්රලසනඹක් ේ  රකහ ඒ ප්රලසනඹ විඳිඹ යුතු තිේඵනහ. 

නමු්ව, අහනහකට අවුරුදු 69ක් තිසේ  භහරුේ්  භහරුට ේම් 
යට ඳහරනඹ කශ කිසිදු ආඩුඩුක් ේම් ප්රලසනඹ ජහතික ප්රලසනඹක් 
ේ  රකහ විඳුම් රඵහ ේද් න භ්ව වුේඩු නළවළ. එභ නිහ 

තභයි මීේතොටමුල්ර ේේදහචකඹ ළනි ේේදහචකඹකට අඳට 
මුහුණ ේද් න සිේධ වුේඩු.  

අඳ විවිධ යහඳිති වහ මුදල් ේ්  කයනහ. භවහ භහර්න, 

යහඹල්, ගු්  ේතොටුේඳොශල් ආ ජ විවිධ යහඳිති වහ 
රුපිඹල් ේක ටි නණ් , මිලිඹන නණ් , මතලිඹන නණ්  අපි මුදල් 
විඹදම් කයනහ. නමු්ව, යේට් භව ජනතහේේ තළේන ජහතික 

ප්රලසනඹක් වුණ "කශ කශභනහකයණඹ" ේනුේ්  අඳ මුදල් 
ේ්  කිරීම් කයරහ නළවළ; ඒ වහ අධහනඹ ේඹොමු කයරහ නළවළ; 
ඒ වහ යහඳිති කස කයරහ ක්රිඹහ්වභක කයරහ නළවළ. විවිධ 

අසථහර ජ අඳට අව් න රළබුණහ, "ේම්හට විදයහ්වභක විඳුම් 
තිේඵනහ. ේම්ක වි් ේ්  ේභේවභයි. ඒක තභයි ේම්කට 
තිේඵන නිඹභ විඳුභ" කිඹරහ. එළනි කථහ අපි ඕනෆ තයම් අවරහ 

තිේඵනහ. අඳට අද්ව අව් න රළේඵනහ. වළඵළයි, ඒ කථහලි්  
කිසි ළඩක් ේරහ නළවළ. ේභොකද, යටක් විකරඹට න්වේතෝව අපි 
අභ්ව ේරහ තිේඵනහ "කශ කශභනහකයණඹ" කිඹන 
ප්රලසනඹට ළඵෆ විඳුභක් රඵහ ේද් න. ඒකට ප්රධහන ේව තු 

කිහිඳඹක් තිේඵනහ. එකක් ේම්කට  වුභනහක්  නළතිකභ. 
ඵරඹට ඳ්වන ආඩුඩු කිසිකට  ේම් කුණු ප්රලසනඹ විීමභ වහ 
ේච්ච ළඵෆ අංක වුභනහක් තිබුණු ඵක්  ඉතිවහඹ පුයහට 

ේේේ් ේ්  නළවළ.  

ේදන කහයණහ තභයි, ේම් කුණු කිඹ් ේ් , ඇ්වතටභ ල්ලි  

වම්ඵ කයන  එක්තයහ භහෆිඹහක්.  ේම් භහෆිඹහට ේම් යේට් විවිධ 
ේේලඳහරනඥේඹ ්ව ම්ඵ් ධයි.  ඒ හේේභ භවය නිරධහරී 
කඩුඩහඹභකු්ව ේම්හට ම්ඵ් ධයි. ජහතික ලේඹනු්ව  එේවභයි; 

ප්රහේේය ඹ ලේඹනු්ව  එේවභයි.  ේම් කුණුලි්  ල්ලි  වම්ඵ 
කයන ේේලඳහරනඹක් ඒ හේේභ කුණුලි්  ල්ලි වම්ඵ කයන 
නිරධහරි ඳළරළ් තිඹක්  අේේ යේට් මතහි  ේරහ තිේඵනහ. ඒ 
නිහභ්ව ේම් ප්රලසනඹ විවිධ ඳළතිරට ඇ ේදනහ.  

අේනක් ඳළ්වත ට ේම් කුණු ඉ්ව කිරීභ වහ කුණු 
කශභනහකයණඹ  පිළිඵ විකරභ්ව ඹහ් ත්රණඹක්  කස කය 

නළවළ. අද භධයභ ආඩුඩු එකක් කිඹනහ; ඳශහ්ව බහ ත  
එකක් කිඹනහ;  නනය බහ, ප්රහේේය ඹ බහ ත  එකක් කිඹනහ.  
මීේතොටමුල්ර  කුණු ක් ද න්වේතෝව දළ්  භවරු කිඹනහ, 

''ේම්ක  අඳට අයිති නළවළ,  ේම්ක අයිති ඳශහ්ව බහට'' කිඹහ. 
ඳශහ්ව බහේ්  කිඹනහ, ''ේම් ප්රලසනඹ විද් න අපි භළනැව්ව 
ේ් න උ්වහව  කශහ. වළඵළයි,  ඳරිය අකරකහරිේඹ්  අඳට  
ඒහට ඉඩ දු් ේ්  නළවළ, නහනරික ංර්ධන අකරකහරිේඹ්  අඳට 

ඉඩ දු් ේ්  නළවළ''  කිඹහ.  ේම් විකරඹට විවිධ කථහ ඇේවනහ. 
එයි්  ේඳ් නුම් කයනහ, ේභතළන කම ඇනැල්රක් තිේඵන   ඵ.  
ආඹතන - ආඹතන අතය, භවජන  - නිේඹ ජිතහඹතන අතය,  ඒ 

හේේභ නිරධහරි්  අතය  ේම් පිළිඵ කම ඇනැල්රක් තිේඵනහ.  
ේම් කිඹන සිඹලු ේව තු භත  තභයි නරු කථහනහඹකතුභනි, අද 
ේනේකොට ේම් ප්රලසනඹ භවහ දළේන, ඔඩු දුන ප්රලසනඹක් ඵට 

ඳ්ව ේරහ තිේඵ් ේ් .  ේම් භහෆිඹහ ඳයහද   කය් න  කිසිදු 

ේේලඳහරන අකරකහරිඹකට ඵළරි වුණහ; කිසිදු ආඩුඩුකට  ඵළරි 
වුණහ.  එභ නිහ ේභොනතයම් කයිහරු  නළහු්ව, ේභොනතයම් 
විදයහ්වභක ඳළවළනැලි කිරීම් කශ්ව, ඇ්වත ේව තු, ඇ්වත 
කහයණහ  ේම් කුණු එක්ක  ම්ඵ් ධ වුණ ේම් ''කුණු  භහෆිඹහ'' 

ඳයද් න  ේම් ේනේතක් කිසිදු ආඩුඩුක් භ්ව ේරහ නළති 
වීභයි. එභ නිහ තභයි, ේම් කුණු  කඳු  ේම් තයම් ේනොඩ නළේව් න 
ප්රධහන  ේව තුක් ේරහ තිේඵ් ේ් .  

අද ේම් ජහහයභ ේවළිදයවු කිරීභ,  ේභතළන තිේඵන ේම් 
ඵඩේන සතයහ ජ ේේලඳහරනඹ ේවළිදයවු  කිරීභ   නිළයනැ සිේධ 

ේ් ේ්  නළවළ.  ඒ ේනුට සිේධ කය් ේ්   ේභොකක්ද? ේම් 
කුණු තළ්  තළ් රට ේනන ගිහි්  දළමීභයි.  එයි්   භවජනතහ  
පීඩහට ඳ්ව ේනහ. ඒ පීඩහට ඳ්ව ේන ජනතහ  තභ් ේේ 

අහිංක විේය ධඹ දක්නේකොට,  ඒ විේය ධඹ දක්න ජනතහ  
භර්දනඹ කය් න ට අණඳන්ව ේේනහ;  නළට් නිේ දන ේේනහ;  
ේනභ ඵරකහ වද් න වදනහ.  ේම් ප්රලසනඹට ළඵෆ විඳුභ 

ේදනහ ේනුට  ේභඹ භතුපිටි්  අල්රහ ේනන ේභයි්  ඳළන  
නළුණණු  භවජන පීඩහ නිහ ඇති වුණ  ත්ව්වඹ  ඳහරනඹ   
කය් න  දළඩි භර්දනකහරී නීති-රීති  ේේ් න උ්වහව කයනහ.  

ඒක තභයි අද ජනහකරඳතිතුභහ  ේම් කය තිේඵ් ේ් .  
ජනහකරඳතිතුභහ ේම් විේල  නළට් නිේ දනඹ නිකු්ව කේශ    ේම් 
විේය ධතහ්  දක්න, ඇ්වතටභ  පීඩහට ඳ්වන ජනතහ 

"තභ් ේේ ප්රේේලරට කුණු ේනනළල්රහ ත්ව මීේතොටමුල්රක්   
කය් න  එඳහ "කිඹහ  තභ් ේේ අහිංක විේය ධඹ දක්නේකොට  
ඒහ ඹටඳ්ව  කය් න, ඳහරනඹ කය් න තභයි  ේම් නීති-රීති  අද 
ේනනළවි්ව තිේඵ් ේ් .  එභ නිහ ේම්ක ේනොේයි  ළඵෆ 

උ්වතයඹ. ේම් ප්රලසනඹ  වරිඹට ඳළවළනැලි,  වයේඹ්  ේ්වරුම් 
අයේනන  ආඩුඩුක් විකරඹට ඒ දවහ  ජහතික භළනැව්ව  වීභක්  
වහභ කශ යුතු තිේඵනහ. දළනු්ව එේවභ උ්වතයඹක් 

තිේඵනහඹ කිඹහ අඳ ට ේේ් ේ්  නළවළ.  විවිධ ඇභතිරු් ේේ 
ප්රකහල අඳට ඇේවනහ. විවිධ ඇභතිරු් ේේ ඊනිඹහ විඳුම් අඳට  
ඇේවනහ. වළඵළයි ඒහ ප්රහේඹ ගික තරඹට ේේ් න ගිඹහභ  

ේකොේවොභද ඒහ කය් ේ්  කිඹන   එක පිළිඵ  නිලසචිත 
භළනැව්ව වීභක් ේම් නේතක් සිේධ ේරහ නළවළ.    

කශ ඵළවළය කිරීභට අදහශ කටයුතු කයන යජේේ  
ආඹතනලි්    ේභොනහද දළ්  ඳට්  ේනන තිේඵන යහඳිති, 
ේභොනහද  ජ තිේඵන විඳුම්  කිඹහ ේොඹහ ඵළලුහභ,  තභ වරිඹට 

ඳළවළනැලි ේම් වහ වුණ සථියහය  විදුභක් ආයම්බ කය නළති 
ඵ ේඳේනනහ. තභ්ව කය් ේ්   ේකොශම තළ්  තළ් ර 
එකතු ේන කුණු  ටික ත ේකොතළනකට ේව  ේනන ගිහි්  දභන  

එක. අද්ව මුතුයහජේර, ේකයරපිටිේේ   ලිට්ේය   නෆස 
ආඹතනේේ    එවහ ඳළ්වතට උේේ සිට  රෑ ේනතුරු කුණු ේනන 
ගිහි්  දභනහ. එච්චයයි. ේභොකක්ද ඳට්  න්ව යහඳිතිඹ?  

 ේකොේව ද ඳට්  ේනන  තිේඵ් ේ් ? එේවභ ඳට්  න්ව ඵක් 
අඳට ේේ් ේ්  නළවළ. කතහක් තිේඵනහ.  වළඵළයි ඒ කතහලි්  
ළඩක්නළවළ. ඒහ ක්රිඹහට නළන්රහ නළවළ.  

අඳට භතකයි ඉතිවහඹ. එදහ  බ්ලභළ් ඩල් කුණු ක් ද අව 

උට නන්නේකොට බ්ලභළ් ඩල් ක් ද ඳහමුශට ගිහි්  කි ේ , " 
අපි ය ේදකක්  ඇතුශත ේම් ක් ද භතරහ කයනහ " කිඹහයි.  
මිනිසසු අ්වපුඩි නවරහ ඵරහ ේනන හිටිඹහ බ්ලභළ් ඩල් කුණු ක් ද   

භතරහ ේනතුරු. වළඵළයි අවුරුදු ේදකක් ේනොේයි දළ්  අවුරුදු 
දවඹක් නත ේරහ තිේඵනහ. අද ේනතුරු බ්ලභළ් ඩල් 
කුණුක් ද භතරහ කේශ  නළවළ. ඉතිවහේේ  ජ්ව එේවභ කථහ 

කි හ. අද්ව අඳට  එේවභ කථහ ඇේවනහ. මීේතොටමුල්ර කුණු 
ක් ද භහ 6ක් ඇතුශත ඉ්ව කයනහ කිඹරහ කිඹනහ. 
ේකොේවොභද ඉ්ව කය් ේ් ? අපි ද් නහ, හභහනයේඹ්  

දකට කුණු ේභට්රික් ේටෝ  800ක් විතය එකතු ේන ඵ. 
අවුරුේදකට දස 365යි. 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

ෙරු ඳධලී චේපික දණවක  මහත 
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ඳළවළනැලි කිරීභක් කය් න භට ේඳොඩි අසථහක් ේද් න. 

මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද භහ 6කි්  ඉ්ව කයනහ කිඹරහ කිසි 
ේකේනක් කිඹරහ නළවළ. අපි තභයි කිඹරහ තිේඵ් ේ් , භහ 5ක් 
ඇතුශත ඒ කුණු ක් ද සථහය කයනහ කිඹරහ. ඒ කුණු ක් ද 

ත්ව නැඹේරහ මත ළේට් න ේනො ජ - කඩහ ළේට් න ේනො ජ - 
සථහය කයනහ. ඊශඟ පිඹය වළටිඹට ේභොකක්ද කය් ේ්  
කිඹරහ අපි භහ 5කට ඳසේ  ඵරනහ. 

 

ෙරු විජිත ප්හේදත් මහත 
(ரண்நெறகு றஜற சயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
සථහය කයනහ කිඹන එේක්  ඔඵතුභහ අදවස කේශ  

ේභොකක්ද? 
 

ෙරු ඳධලී චේපික දණවක  මහත 
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

නරු භ් ්රීතුභනි, සථහය කයනහ කිඹ් ේ්  ේම්කයි. දළනට 
එඹ කඩහ ළටීේම් තර්ජනඹක් තිේඵනහ. ඒ හේේභ ඒ අට 

ප්රේේලඹ ම්පර්ණේඹ් භ ගුයක් ඵට ඳ්වේරහ තිේඵනහ. භළයි 
භහේේ  ළසි ආට ඳසේ  ඒ ප්රේේල තදුයට්ව ඹටවීේම් 
තර්ජනඹක් තිේඵනහ. එභ කුණු ක් ේද්  අට ප්රේේලඹට 

තර්ජනඹක් එල්ර ේනොන ආකහයඹට එභ කුණු ක් ද ඹම් ඳහලිත 
ත්ව්වඹකට ඳ්ව කිරීභ තභයි එහි අදව ් ේ් . 

 
ෙරු විජිත ප්හේදත් මහත 
(ரண்நெறகு றஜற சயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කිඹ් ේ්  එභ කුණු ක් ද භහ 6ක් ඇතුශත එතළනි්  ඉ්ව 

කයනහ කිඹරහ ඔඵතුභ් රහ කිඹ් ේ්  නළේද? 

 

ෙරු ඳධලී චේපික දණවක  මහත 
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

අපි කවුරු්ව එේවභ කිඹරහ නළවළ. 

 

ෙරු විජිත ප්හේදත් මහත 
(ரண்நெறகு றஜற சயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
එේවභ නම් ේවොයි. එතේකොට ඳළවළනැලියිේ් . ඒ කිඹ් ේ් , 

ඒ ළේඩ් ේකේය් ේන්ව නළවළ. ේම් තයම් යනඹක් වුණු ඒ කුණු 
ක් ද එතළනි්  ඉ්ව කය් න කිඹහයි ඒ ප්රේේලේේ  ජනතහ 

කිඹ් ේ් . ේභතුභහභ පිළින් නහ, ේම් ආඩුඩුට ඒ කුණු ක් ද 
ඉ්ව කය් න ළඩ පිළිේශක් නළවළ කිඹරහ. ඒක තභයි දළ්  
ඔේපු ේරහ තිේඵ් ේ් . [ඵහධහ කිරීභක්] දළ්  භේේ ේරහ. ඒක 

ඳළවළනැලි ඔේපුේරහ තිේඵනහ. 

 

ෙරු ඳධලී චේපික දණවක  මහත 
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ඒ කථහ ළරැනැයි. ඒක ඔඵතුභහට ේනොේයි කහට්ව කය් න 
ඵළවළ. එතළනට හවනඹක්්ව ඹ් න ඵළවළ. 

 
ෙරු විජිත ප්හේදත් මහත 
(ரண்நெறகு றஜற சயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
කුණු ක් ද සථහය කයනහ කිඹ් ේ් , ඒ කුණු ක් ද භව 

ක් දක් වළටිඹට එතළනභ වි කයනහ කිඹන එකයි. සථහය 

කයනහ කිඹරහ කිඹ් ේ් , ඒ කුණු ක් ද එතළනභ නල් කයනහ 

කිඹන එකයි. ඒක එතළනභ තභයි තිේඵ් ේ් . ඒක ඉ්ව කිරීභ 
වහ ළඩ පිළිේශක් නළවළ. ඒක තභයි ප්රලසනඹ. අලුති්  කුණු 
දහ් ේ්  නළවළයි කිඹන එක වරි. ඒ මිනිසසු කුණු දහ් න 
ේද් ේන්ව නළවළ. එතළනට කුණු ේනනළල්රහ දහ් න ේද් ේ්  

නළවළ. නමු්ව, ඒ කුණු ක් ද එතළනභ නල් කයනහ; සථහය 
කයනහ. ඒක ේනොේයි විඹ යු්වේ්ව. එේවභ නම්, ඒ කුණු ටික 
එතළනභ ප්රතිචක්රිකයණඹ කිරීේම් ළඩ පිළිේශක් ආඩුඩුට තිමතඹ 

යුතුයි. ඒ ළඩ පිළිේශ ේභොකක්ද? සථහය කයනහ කිඹරහ ඒ 
කුණු ක් ද එතළනභ නල් කයන එක ේනොේයි උ්වතයඹ. දළ්  
ඉනැරිඳ්ව කශ ජඳහන නිේඹොජිතඹ් ේේ හර්තහේ්  ඳළවළනැලි 

කිඹනහ, එභ කුණු ක් ේද්  මීේ්ව්  හයු ේකොඳභණ 
ප්රභහණඹක් නිකු්ව ේනහද කිඹරහ. ඒක ඒ ජනතහේේ 
ේෞණයඹට ේකොයි තයම් වහනිකයද කිඹරහ ඒේක් කිඹනහ. එේවභ 

නම් ඒ කුණු ක් ද නල් කයරහ වරිඹ් ේ්  නළවළේ් . එේවභ 
කේශෝව මීේ්ව්  හයු නිකු්ව වීභ නතය ේ් ේ්  ේකොේවොභද? 
ඒ නිහ දළ්  අතයලය ් ේ්  ඒ කුණු ටික ප්රතිචක්රිකයණඹ කිරීභ 
වහ වුණු ළඩ පිළිේශක්. ඒ වහ තභයි ආඩුඩු වහභ 

භළනැව්ව විඹ යු්වේ්ව. එේවභ නළතු ඒ කුණු ටික ගිහි්  දහරහ, එේ  
දභන තළ් රභ නල් කේශෝව, ඒ තළ් ර ජනතහ්ව විරුේධ 
ේනහ. ේභොකද, අේනක් ජනතහ තළ්  තළ් ර කිඹ් ේ් , 

"අේේ තළ් රට ේම් විකරඹට කුණු ේනනළල්රහ දහනේකොට, ඒක 
තහකහලික කයන ේදඹක් විතයයි කිඹරහ ආඩුඩු කිඹනහ" 
කිඹහයි. යකට, ේදකකට විතයයි කිඹරහ කිඹනහ. 

මීේතොටමුල්රට කුණු දහනේකොට්ව කි ේ  එේවභ තභයි. වළඵළයි, 
ඒක එේවභ වුේඩු නළවළ. අ් තිභට කිඹනහ, ේම්ක තභයි සථිය 
උ්වතයඹ කිඹරහ. ඊට ඳසේ  කිඹනහ, ඒ කුණු ක් ද එතළනභ 

සථහය කයනහ කිඹරහ. ඒ කිඹ් ේ්  ආනහනතේේ ්ව එතළන කුණු 
ක් දක්. ඒකද උ්වතයඹ? යේට් ජනතහ ඵරහේඳොේයෝවතු 
ේ් ේ් , ඒ කුණු ප්රතිචක්රිකයණඹ කිරීභ වහ ව කඩිනම් 

භළනැව්වවීභක්. එේවභ එකක් තභයි කශ යුතු ේ් ේ් . 

මීේතොටමුල්රට කුණු ගිහි්  දහපු ඉතිවහඹ අයේනන ඵරමු. 
2009 ජ බ්ලභළ් ඩල් කුණු ක් ද ත්ව විලහර කය් න එඳහ කිඹරහ 
උහවි තී් දු ආට ඳසේ  ඒ ේභොේවොේ්ව තිබුණු ආඩුඩුට ඒ 
වහ උ්වතයඹක් තිබුේඩු නළවළ. ඒ ේභොේවොේ්ව තිබුණු ආඩුඩු 

ක්ණික කේශ , ේකොේරෝ නහේ  කුණු විතයක් දභමි්  තිබුණු 
මීේතොටමුල්රට මුළු ඵසනහහිය ඳශහේ්වභ කුණු ටික දහ් න තී් දු 
කිරීභයි. එදහ ේකොේරෝ නහේ  මීේතොටමුල්ර ප්රේේලේේ  ජනතහ 

කි හ, "ේභතළනට කුණු ේනනළල්රහ දහ් න එඳහ. ේම්ක 
ජනහකීර්ණ ප්රේේලඹක්. ේභතළන මිනිසසු දවස නණනක් ජී්ව 
ේනහ. අේේ ේනල් ේදොයල් තිේඵ් ේ්  ේභතළන. අපි 
ආලසහ, ප්රලසහ කය් න ඕනෆ. අේේ ජීවිත නළටනළහිරහ 

තිේඵ් ේ්  ේම් භව ේඳොේශෝව එක්ක. ඒ නිහ ේභතළනට කුණු 
ේනනළල්රහ දහ් න එඳහ." කිඹරහ. වළඵළයි, එදහ තිබුණු ආඩුඩු 
ේභොකක්ද කේශ ? අද නළට් නිේ දන නවරහ, ඵරකහඹල් වදරහ, 

ඵරව්වකහයඹ ඳහවිච්චි කයනහ. අද diplomatic විකරඹට 
ඵරව්වකහයඹ ඳහවිච්චි කයනහ. වළඵළයි, එදහ භළදමුරේ්  විකරඹට 
ඵරව්වකහයඹ ඳහවිච්චි කශහ. එච්චයයි ේන. එදහ ේන ධහබඹ 

යහජඳක්රහේේ නිේඹ න භත ේඳොලීසිඹ, වමුදහ දහරහ, ප්රේේලේේ  
ජනතහේේ විේය ධඹ ේනොතකහ ඵරව්වකහයේඹ්  තභයි එතළනට 
ගිහිල්රහ කුණු ටික  පිේය ේ . 

"ේභතළනට කුණු දහ් න එඳහ" කිඹරහ නම්හසී්  හභකහමී, 
හධහයණ විේය ධඹ දළක්වේ  ඒ නියි. වළඵළයි, අ් තිභට 

ේභොකද කේශ ? ේඳොේයෝ දු දු් නහ; හකච්ඡහ ඳළළ්වවහ. 
හකච්ඡහර ජ කි හ, "නළවළ. අපි ේම් කුණු දළමීභ නතය කයනහ. 
කුණු ටික ඉ්ව කයනහ"ඹ කිඹරහ. නමු්ව ඒ කිසික් කේශ  නළවළ. 

අ් තිභට ප්රේේලේේ  ජනතහ උහවි ගිඹහ; ේර සධහකරකයණඹට 
ගිඹහ. ේර සධහකරකයණඹට ගිහිල්රහ තී් දු න් න ත්ව්වඹට ඳහ 
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ආහ. එදහ නම්හසී්  හභකහමී කශ උේේෂ ණඹට, උඳහඹට, 

තයරවඹට ේකොේශෝ නහ නනය බහේ  හිටපු 
නනයහකරඳතිතුභ් රහ ඇතුළු භළය කඩුඩහඹම්  - කුණුලි්  ල්ලි 
වම්ඵ කයන භහෆිඹහ- ගිහිල්රහ අභහනුෂික ේර ඳවය දු් නහ. ඒ 
තිබුණු තයරවේේ  අට්ටහරඹ කඩහ මත සුණු විසුණු කශහ. එේවභ 

කයරහ තභයි කුණු ක් ද නළත පිේය ේ . එේව්ව ඒ ප්රේේලේේ  
ජනතහ නැගි්  නැනට විේය ධඹ දළක්වහ. විේය ධඹ ේනොතකහ ේම් 
ආඩුඩු්ව ඵරඹට ඳ්ව වුණහට ඳසේ  ඒ කුණු ක් දභ කේර් 

තිඹහේනන ගිඹහ. "ේම් කුණු ක් ද ේනොඩ නළහුේ  යහජඳක් 
ඳහරනඹ. අපි ේම් කුණු ක් ද ඉ්ව කයනහ." කිඹරහ එදහ 
භළතියණ ේ රහේ  ජ්ව වතික වුණහ; ේඳොේයෝ දු වුණහ. 

ේකොේශෝ නහ ප්රේේලේේ  ේේලඳහරන නිේඹ ජිතේඹ  ජනතහ 
ඉසයවට ගිහිල්රහ ප්රතිඥහ දු් නහ අඳට භතකයි. අ් තිභට අද ඒ 
භවජන නිේඹ ජිතඹ් ට මුහුණ ේද් න ඵළරි ත්ව්වඹක් 

ඇතිේරහ තිේඵනහ.  

ේම් ආඩුඩු කි හ, "ේම් ප්රලසනඹ විනහ"ඹ කිඹරහ. ඒ නිහ 

තභයි ආඩුඩුේ භ භ් ්රීරු ගිහිල්රහ, මිනිසු්  ඉසයවහ ඒ හේේ 

ප්රතිඥහ දු් ේ් . අ් තිභට ේභොකද වුේඩු? ඒ භවජන 
නිේඹ ජිතඹ් ට අද ඒ ඳළ්වත ඳශහේ්ව ඹ් න ඵළරි ත්ව්වඹක් 

ඇති ේරහ තිේඵනහ. ඔඵතුභ් රහ කේශ ්ව එදහ ේන ධහබඹ 

යහජඳක්රහ ඵරව්වකහයේඹ්  ගිහිල්රහ දහපු කුණු ක් දභ ආඳසු 

කේර් තිඹහේනන ඹන එකයි. ඒ කුණු ක් ද ඉ්ව කේශ  නළවළ. 

අද්ව ඔඵතුභ් රහ කිඹ් ේ්  "කුණු ක් ද ඉ්ව කය් ේ්  නළවළ." 

කිඹරහයි. එතේකොට ේම් ප්රලසනඹට තිේඵන විඳුභ ේභොකක්ද? 

විඳුභක් එතළන නළවළ. ඒ නිහ කථහ ේනොේයි අලය ේ් ේ් . 
එදහ ඵරව්වකහයකම් ඳහවිච්චි කයරහ, ඒ කයපු ේේ අද ේන්ව 

විකරඹකට කයනහ නම් ඒක්ව ළරැනැයි. දළ්   ඔඵතුභ් රහ 

ේභොකක්ද කය් ේ් ? තභ් ේේ ්වේ්ව කුණු ටික පිේයන ේකොට 

එතළන න නවනහ. එතළන ජී්ව ේ් න ඵළරි ත්ව්වඹක් භතු 

නහ. එභ නිහ ඒ කුණු ටික අල්රපු ඉඩභට ේනනිහිල්රහ දහනහ. 

එතේකොට තභ් ේේ ්වේ්ව ප්රලසනඹ ඉයයි. අල්රපු ඉඩේම් කුණු 
ේනොඩ, ේනොඩ නළේවනහ.  එතේකොට අල්රපු ්වේ්ව භනුසඹහ 

කෆ නවනහ, "අේේ ්වතට කුණු දහ් න එඳහ." කිඹරහ. ඒක තභයි 

ේම් තිේඵ් ේ් . ඒක තභයි ජහ-ඇර, ඒකර ඔේ්වකළේල් ජනතහ 

කිඹ් ේ් ; ඒක තභයි ේදොම්ේේ ජනතහ කිඹ් ේ් ; ඒක තභයි 

මුතුයහජේර අබඹ  වමිඹ - යක්ෂිතඹ - ආශ්රිත ජී්ව න ජනතහ 

කිඹ් ේ් . ඒ මිනිසු් ේේ ජන ජීවිතඹට වහනි කයන විකරඹට ේම් 

කුණු ටික ේනනළල්රහ දභ් න එඳහ.  

"Open dumping" කිඹන එක ේර කඹ ළරැනැයි කිඹරහ පිළින්ව 

රභඹක්. ඒක කය් න එඳහ කිඹන එක මුළු ේර කඹ පුයහභ ම්භත 

වුණ භතඹක්. ේර ක ේෞණය ංවිධහනඹ, ේර ක ඳරිය ංවිධහන 

ඇතුළු සිඹලු ංවිධහන කිඹරහ තිේඵනහ, "open dumping කිඹන 

එක ඳසු ගිඹ කහරේේ  ේර කඹ පුයහභ සිදු වුණහ. වළඵළයි, ඒක 

ළරැනැයි. ඒ නිහ ඵයඳතශ ේෞණය ප්රලසන ඇති නහ විතයක් 
ේනොේයි, ඳහරිරික ප්රලසන ඇති නහ; භහජභඹ ප්රලසන ඇති 

ේනහ. ඒ නිහ ේම්ක නතය කය් න." කිඹරහ. නමු්ව 

ඔඵතුභ් රහ තභ කය් ේ්  open dumping. කුණු ටික 

ේනනිහිල්රහ දහනහ. මිනිසු් ට කිඹනහ,  "භළසේ  එනහට අපි 

ඳස ටිකක් දහරහ ව් නම්." කිඹරහ. අඩුභ තයමි්  ඳස ටිකක් 

දහ් ේ් ්ව නළවළ. අද කය් ේ් ්ව ඒක. ඒ නිහ තභයි භව ජනතහ 

ඒකට විරුේධ ේ් ේ් . කශ කශභනහකයණ ප්රතිච්රීඹකයණ 
ඹ් ේත්ර ඳකයණ වි කයරහ, විකරභ්ව ඹ් ත්රණඹක් ඇති කශහට 

ඳසේ  කුණු ේනනළල්රහ දභනහට කිසි ේකේනකු විරුේධ 

ේ් ේ්  නළවළ. කිසි ේකේනකුට විරුේධ ේ් න ඵළවළ. වළේභ භ 

කිඹ් ේ්  නිකම්භ ේනනළල්රහ කුණු දහ් න එඳහ කිඹරහයි.  

එක්ේක  එතළන recycle කය් න. නළ්වනම් එතළන ඵරලක්ති 

උ්වඳහදනඹ කය් න.  

භහතය කඹුරුපිටිේේ  පුේනරේඹකුට අවුරුදු ේදකකට ඳසේ  

අය රඵහ දු් නහ, ජී හයු - bio gas - උ්වඳහදනඹ කයන ඒ 
කශ යහඳිතිඹ ආයම්බ කය් න. අවුරුදු ේදකක් තිසේ  භධයභ 
ඳරිය අකරකහරිඹ ඒකට අලය කයන අනුභළතිඹ රඵහ දු් ේ්  
නළවළ. ත භහඹක් විතය ඹනේකොට තභයි ඒ කටයුතු ඳට්  

න් න ේ් ේ් . එේවභ ඕනෆ තයම් යහඳිති, ේඹ ජනහ ඉනැරිඳ්ව 
කයන ශ්රී රහංකිකඹ්  සිටිනහ.  

බ්රිතහනය භහනම්, ේකොරිඹ්  භහනම්, ජඳ්  භහනම් විතයක් 

ේනො ඔඹ 193 ඇතුේශ  රංකහේ  භහනම් ේකොඳභණ 
තිේඵනහද? ේම් ප්රලසනඹට විඳුම් ේවොඹ් න පුළු්  කිඹරහ 
තභ් ේේ නිර්භහණ ඉනැරිඳ්ව කශ රංකහේ  කී ේදේනකු 

ඉ් නහද? ඒ කිසිකට ඇහුම් ක්  දු් ේ්  නළවළ. ඳශහ්ව ඳහරන 
අභහතයහංලේඹ් , ඳරිය අභහතයහංලේඹ් , අනික් ඳළ්වතට 
නහනරික ංර්ධන අභහතයහංලේඹ් , ඳශහ්ව බහ කිඹන ේම් 

කිසිකි්  කිසිදු ේඹ ජනහක් ළරකිල්රට අයේනන ක්රිඹහට 
නළුණේ  නළවළ. ඒ නිහ තභයි අද ේම් ප්රලසනඹ ේම් තයම් ඵයඳතශ 
ේරහ තිේඵ් ේ් . ඒ නිහ දළ්  ේම් ප්රලසනඹ නවඹට්ව උඩට 
හියේන තළනට තභයි ඇවිල්රහ තිේඵ් ේ් . දළ්  ේම් කටයු්වත 

කය් න අභහරුයි කිඹන එක ේඵොේවොභ ඳළවළනැලි ේඳේන් න 
තිේඵනහ.  

වළඵළයි අපි එක ේදඹක් කිඹනහ. ේම් කුණු තළ් තළ් රට 
ේනන ේනොස දභන එක ේනොේයි උ්වතයඹ. ඒහ තළ් තළ් රට 

ේනන ගිහි්  දළම්භහභ ත්ව ප්රලසන ේනොඩක් එනහ.  මීේතොටමුල්ර 
එක ප්රලසනඹක්. ඒ හේේ ප්රලසන යහියඹක් මතහි ේනහ; ප්රලසන 
ේනොඩකට ේව තු වදනහ. ේභොකද, ඒ ප්රේේලර ජනතහ 
තභ් ේේ ඳයම්ඳයහේ්  එන ඉඩම්රයි ජී්ව ් ේ් . ඔවු්  

ජී්ව න, ඳයම්ඳයහේ්  එන ඒ ඉඩම්, නිහ අරට කුණු ක් ද 
ගිහි්  දළම්භහභ අය කිඹපු පීඩහට ඔවු්  නිකම්භ ඳ්ව ේනහ. ඒ 
නිහ ඒ ජනතහ ඒකට විරුේධයි. ඒකට විේය ධතහ එන ේකොට 

භවය අඹ කිඹනහ අපි දළක්කහ, "ේම් විේය ධතහ පිටුඳ 
ේේලඳහරන වසත තිේඵනහ. ේම්, ේේලඳහරන අසථහහදඹයි. 
ේේලඳහරන අසථහහදඹ භත තභයි ේම්හට විරුේධ ් ේ් ." 

කිඹහ. ේම්හ වළභ දහභ කිඹන කතහ ේ් . ඒ නම්ර ජී්ව ් ේ්  
එක ේේලඳහරන ඳක්ඹකට අයිති මිනිසු්  ේනොේයි. ඒහේේ  
ජී්ව ් ේ්  යඑ් පී, ශ්රී රංකහ, ේීවීපී කිඹන වළභ ඳක්ඹකභ 

මිනිසු් . ඒ විේය ධඹ දක්් ේ්  වළභ ඳක්ඹකභ ජනතහයි.  

මීේතොටමුල්ේල් කුණු ක් ද නිහ භළරුණු 33ේදනහේන්  
ඵහුතයඹක් ේම් ආඩුඩු නිේඹ ජනඹ කයන ප්රධහන ඳක් ේදේක් 
ජනතහයි. ේම් ප්රලසනඹට උ්වතය නළති වුණහභ, ප්රලසනඹට විඳුභක් 
ඉනැරිඳ්ව කය න් න ඵළරි වුණහභ, ඒ ඵළරිකභ කිඹ් ේ්  නළති, ඒ 

නළන සඹං විේ චනඹක් කයරහ 'අඳට ළයදුණහ. අඳට ේම්කට 
උ්වතය  ජන් න ඵළරි වුණහ' කිඹහ අංක පිළින් ේ්  නළති, 
මිනිසු් ට -ජනතහට- නිකරුේඩු ඵණිනහ. ජනතහට කිඹනහ, 

"කුරේපු ේනහ" කිඹරහ. "ජනතහට ලිේපු වළනැරහ" ආනැ චන 
ඳහවිච්චි කයනහ. ලිේපු වළනැරහ තිේඵ් ේ්  ජනතහට 
ේනොේයි; ආඩුඩුටයි. ලිේපු  වළනැරහ තිේඵ් ේ්  ආඩුඩුට! 
ඒ නිහ තභයි ේම් නළට් නිේ දන ේනේන් ේ් . ඒ නිහ තභයි 

ේම් හේේ භර්දනකහරි ඵරකහඹල් වද් න ඹ් ේ් . දළ්  
ආඩුඩුට ලිේපු වළනැරහ භර්දනකහරි ඵරකහඹල් වදරහ, 
භර්දනකහරි නළට් නිේ දන ේනනළල්රහ ළඵෆ ප්රලසනඹ ඹට 

නවනහ. ඒක ේනොේයි විඹ යු්වේ්ව.  

ඇ්වත ප්රලසනඹට උ්වතයඹ ේද් න. භව ජනතහ විේය ධඹ 
දක්් ේ්  ේේලඳහරන ඳටු වුභනහට ේනොේයි. ේනෞයනීඹ 
වහමුදුරු්  ව් ේ රහ, කේත ලික පිඹතුභ් රහ -ඒ ප්රේේල 
නිේඹ ජනඹ කයන ආනමික නහඹකේඹ - ප්රේේලේේ  ජනතහ්ව 

එක්ක ඇවිල්රහයි විරුේධ ් ේ් . ඇයි ඒ? "තභ් ේේ ප්රේේලඹට 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

ේම් කුණු ක් ද ේනනළල්රහ දහරහ ත්ව යනඹක් ඇති කය් න 
එඳහ. ේභච්චය ල්ලි නහසති කයනහ. ේක ටි නණ් ර හවන 
න් නහ. ේදේක ටි එේකොේශොස රක්ඹක් විඹදම් කයරහ 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලේේ  building එකට නැගි්  නැනට හරිකඹ 
ේනනහ. ේභච්චය ල්ලි නහසති කයේ ජ්ව ේම් කුණු ටික 
කශභනහකයණඹ කය් න, එඹ recycle කය් න machine එකක් 

න් න ල්ලි විඹදම් කය් න ේම් ආඩුඩුට ඵළරිද?" කිඹන එක 
තභයි මිනිසු්  අව් ේ් . ඒක තභයි ජනතහේේ ප්රලසනඹ. ජනතහ 
විරුේධ ් ේ්  ඒ නිහයි.  

ඒ නිහ ේම් කහයණඹ ඳටු තළනකට ඌනනඹ කයරහ ේම් 
ප්රලසනේඹ්  ඳළනරහ ඹ් න වද් න එඳහ. ේම් ප්රලසනඹට ඇ්වත 
විඳුභ ේද් න. මුතුයහජේර කිඹ් ේ්  ේම් ආඩුඩු විසි් භ නම් 
කයන රද අබඹ  වමිඹක්; ේම් ආඩුඩු විසි් භ, ඳරිය 
අභහතයහංලඹ විසි් භ නම් කයන රද ආයක්ක කරහඳඹක්. එළනි 
කරහඳඹකට කුණු ේනන ගිහි්  දභන ේකොට මිනිසු් භ ප්රලසන  
අවනහ. කුණු ඉ්ව කිරීභ අතයලය ේ හක් කිඹහ නළට් 
නිේ දන නවනහ. වළඵළයි ආඩුඩුභ යක්ෂිත නඹට, අබඹ 
 වමිඹට කුණු ේනන ගිහි්  වරනහ. එේවභ නම්, නළට් නිේ දනඹ 
අනු ඉසය ේරහභ ක්රිඹහභක ් න ඕනෆ කහ ේනුේ් ද? එඹට 
අනු නීතිඹ ක්රිඹහ්වභක ් න ඕනෆ ේකොශම නනය බහ 
ේනුේනුයි. එඹට අනු නීතිඹ ක්රිඹහ්වභක ් න ඕනෆ කුණු 
ගිහි්  දභන අඹ ම්ඵ් ධේඹනුයි. ඇයි ඒ? ඳශමුේ් භ ඒ නළට් 
නිේ දනඹ උල්රංෂනඹ කය් ේ්  ඔවු් . 'කුණු ඉ්ව කිරීභ 
අතයලය ේ හක්' කිඹන එක ඇ්වත. වළඵළයි එඹ භර්දනඹ 
කය් න ේම් නළට් ඳහවිච්චි කය් න එඳහ. ඒ ේනුට ඔඵතුභ් රහ 
කය් න ඕනෆ ේභොකක්ද? ඳශමුන කහයණහ, ඒ වහ ව 
ඹ් ත්රණඹක් වළ ජභ. ේර කේේ  යටල් ඊට අදහශ කටයුතු ආයම්බ 
කය තිේඵ් ේ්  එේවභයි. අපි ේම්හ නිකම් කිඹනහ ේනොේයි. 

 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු භ් ්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත්ව විනහඩි තුනක කහරඹක් 
තිේඵනහ. 

 

ෙරු විජිත ප්හේදත් මහත 
(ரண்நெறகு றஜற சயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ, විනහඩි 40්  ද? 
 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේඳය රු 10.43 න ේතක් විනහඩි 24ක්  ජ තිේඵනහ.  
 

ෙරු විජිත ප්හේදත් මහත 
(ரண்நெறகு றஜற சயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
විනහඩි 40ක් තිේඵනහ, අඳට. 

නරු කථහනහඹකතුභනි, එදහ 2002 ජ තිසභවහයහභ ප්රහේේය ඹ 
බහ ජනතහ විමුක්ති ේඳයමුේඩු ඳහරනඹ ඹටතට න්වතහ. එදහ 
තිස භව ජනතහ ඒ ඵරඹ දු් නහ. එදහ අපි ඉසය ේරහභ 

ආයම්බ කශහ යහඳිති 10ක්. ඒහේඹ්  එක යහඳිතිඹක් තභයි, 
"උඩුනම් ඵරහ" කිඹන යහඳිතිඹ. එඹ ඳරිය ංයක්ණ 
යහඳිතිඹක්.  

තිසභවහයහභඹ කිඹ් ේ් , හභහනය ජනතහ ජී්ව න, 

නහනරික ප්රේේලඹකු්ව ඇතුශ්ව න ප්රේේලඹක්. කතයනභ 
් දනහේ  ඹන රක් නණනක් ජනතහ තිස ළ ආශ්රිත 
ංචහයේේ  නියත නහ. ඒ ප්රේේලේේ  කළළි කශ එකතු නහ.  

වළඵළයි, අපි එදහ ප්රහේේය ඹ බහ බහය න්වත ේභොේවොේ්වභ 

ඳශමුළනි යහඳිතිඹක් විකරඹට ඒ කළළි කශ කශභනහකයණඹ 
කිරීභ කය් න කටයුතු ආයම්බ කශහ. අපි ේත යහ න්වතහ, අක්කය 
10ක් තිේඵන උේදක් දය ඉඩභක්. ඒ ප්රේේලඹට අලි එනහ. 
ඉසේල්රහභ කේශ  ඒ ඉඩභ ට කයරහ අලි් ට එ් න ඵළරි 

ේ් න විදුලි ළට නවපු එක. නළ්වනම්, කුණු ටික ක් න අලි 
එනහ. විදුලි ළට නවරහ ඊට ඳසේ   "නැයහඳ්ව ේන කුණු", 
"නැය් ේ්  නළති කුණු" විකරඹට ඒ කුණු ේ්  කිරීභ වහ ේනභ 

කුටි කස කශහ. ඒ වහ ප්රහේේය ඹ බහේ  ේ කඹ්  ේ්  
කශහ. ඒ කශ ේ්  කිරීභ වහ ේ කඹ්  ේ්  කයරහ, ටළංකි 
වතයක් වදරහ ඒ ේ්  කශ කශ එතළනට දහරහ කශ 

කශභනහකයණඹ අපි ඳට්  න්වතහ. යක් ඹනේකොට ඒ 
යහඳිතිඹ අ්  කයරහ තිසභවහයහභ ප්රේේලේේ  වළභ 
ේනොවිේඹකුට රුපිඹල් 25ක වන මිරට කහඵනික ේඳොේවොය 

ඳළකට්ටුක් අපි දු් නහ. ඒ යහඳිතිඹ අපි ප්රහේේය ඹ බහේ්  
ආයම්බ කේශ  2002 ර්ේේ . 

මුළු රංකහේ භ ප්රහේේය ඹ බහර, නනය බහර 
නිේඹ ජිතඹ්   ේන් රහ ේම් ආදර්ලඹ ේඳ් නුහ, අේනකු්ව 
ප්රහේේය ඹ බහර ඳට්  න් න කිඹරහ; නනය බහර ඳට්  

න් න කිඹරහ. තිසභවහයහභ ප්රහේේය ඹ බහ රංකහේ  ේවොභ 
ප්රහේේය ඹ බහ ඵට ඳශමුේ් භ ඳ්ව වුේඩු එේවභ. අපි 
ආදර්ලේඹ්  එඹ ඔේපු කශහ. අද රංකහේ  ේඵොේව  නනය 

බහර, ප්රහේේය ඹ බහර ඊට්ව ඩහ නැයුණු තහක්ණඹ්ව එක්ක 
කශ කශභනහකයණ යහඳිති තිේඵනහ. ඒ ඊට අවුරුදු 
නණනකට ඳසුයි. ඒක ේවොයි. ඇයි, ේම් භධයභ ආඩුඩුට ඒක 
කය් න ඵළරි? ප්රහේේය ඹ බහ් , භවය  නනය බහ්  ඳට්  

න්වතු යහඳිති්ව භව ආඩුඩුට කය් න ඵළරි ේරහ තිේඵනහ. 
එේවභ නම් ේභතළන තිේඵනහ, ප්රලසනඹක්. ේම් ප්රලසනඹ අය භභ 
කිඹපු භහෆිඹහ්ව එක්ක ඵළඳුණු ප්රලසනඹක්.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ විතයක් ේනොේයි. ේම්කට ඉඩ 
ේද් ේ්  නළති ේ් න ඵරඳහන භවය කම ඇනැලිර තිේඵන 
නළටලු්ව තිේඵනහ. ඒ සිඹල්රභ නිහ තභයි ේම් ප්රලසනඹ ේභච්චය 
දුය නැන ඹ් ේ් . ඒ නිහ දළ් ්ව වරිඹට, ඳළවළනැලි, කඩිනම් ේම් 
ප්රලසනඹ වි් න අලය කයන භළනැව්ව වීභ කශ යුතු තිේඵනහ.  

කශ කයනැඹහනට ේනනේනොස දභ් න තීයණඹ කශහ. 
කයනැඹහනට දභ් න පුළු්  කශ ේභට්රික් ේටෝ  ප්රභහණඹ ඉතහ 
ඳළවළනැලි, නිලසචිත විදයහ්වභක ේඳ් රහ තිේඵනහ. එේවභ 
තිේඵේ ජ ත්ව ේටෝ  350ක් ගිහි්  දහන ේකොට ේභොකක්ද 

ේ් ේ් ? ඒ ආශ්රිත තිේඵනහ, ේඵොල්ේනොඩ ජරහලඹ. එවහ 
ඳළ්වේ්ව තිේඵ් ේ්  ඒ ජරහලඹ. ේභවහ ඳළ්වේ්ව තිේඵ් ේ්  
නිහ. එතේකොට එතළන ඉ් න ජනතහ භීතිඹට ඳ්ව ේනහ. 
ඇයි? කුණු ටික ගිහි්  දභනහ විතයයි. එතළන ප්රතිච්රීකයණඹක් 

නළවළ. ඒ නිහ තභයි කයනැඹහන ජනතහ උහවි ගිේේ . උහවිේඹ්  
තී් දුක් දු් නහ, "අද -28ළනි දහ- දක්හ විතයක් කුණු දභ් න. ඒ 
නැනේඹ්  එවහට එතළන කුණු දභ් න ඵළවළ." කිඹරහ. දළ්  

ේභොකක්ද ඔඵතුභ් රහේේ උ්වතයඹ? ආඩුඩුට දළ්  උ්වතයඹක් 
නළවළ. දළ්  තිේඵ් ේ්  ේකොවහට ේව  ගිහිල්රහ ඒ කුණු වරන 
එකයි.  

අේනක් ඳළ්වේත් , ේභේව  වළභතළනභ ේනල්ර  කුණු 
ේනොඩනළහිරහ. කුණු ේනන ඹ් ේ්  නළවළ. ේකොේරෝ නහේ  නනය 
බහේ්  ප්රසිේකරේේ  භව දහේල් ්රිේය ද යථේේ  loudspeaker 

එකක් නළට නවේනන announce කයේනන ඹනහ, "අපි කුණු ඉ්ව 
කය් ේ්  නළවළ; කුණු එකතු කය් ේ්  නළවළ; තභ තභ් ේේ 
කුණු තභ තභ් භ ඉ්ව කය න් න" කිඹරහ. නනය බහට 
ජනතහ ඵදු ේනනහ. ඒ ඵදු ේන් ේ්  ේම් කුණු ඉ්ව කය් න. 

ඒ භවජන ේ ඹ වහ. ේකොශම නනය බහට ඵදු ේනනහ, 
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ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනරට ඵදු ේනනහ. ඵදු ේන් ේ්  ඒ 

ේ ඹ රඵහ න් න. වළඵළයි, ඒ ේ ඹ රඵහ ේද් න ඔඵතුභ් රහ 
භ්ව ේරහ නළවළ. කයනැඹහනට ේව  මුතුයහජේරට ේව  ත්ව 
ේකොවහට ේව  කුණු ගිහි්  දභන එක ේනොේයි,  ේම්කට 
උ්වතයඹ. කශ පු්වතරභට  ගිහි්  දභන යහඳිතිඹක් නළන කථහ 

වුණහ. ඒ යහඳිතිඹ පිළිඵ නළටලු භතු ේනහ. එඹ ේකොඳභණ 
ප්රභහණඹකි්  කය් න පුළු් ද කිඹන එක පිළිඵ ප්රලසනහර්ථඹක් 
තිේඵනහ.  

අඳ මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද ඉ්ව කයනහ කිඹරහ කි ්ව, 
දළනට අවුරුදු අටක් තිසේ  දකට ේභට්රික් ේටෝ  800 නණේ්  

එතළනට කුණු දභනහ. අවුරුේදකට දස 365යි. ඒ හේේ අවුරුදු 
අටක් න්වේතෝව ේභට්රික් ේටෝ  23,00,000 දළ්  එතළන කුණු 
එකතු ේරහ තිේඵනහ. ඒ කුණු ක් ද ඉ්ව කය් න, දකට 
ේභට්රික් ේටෝ  5,000 නණේ්  ඉ්ව කශ්ව දස 467ක් නත 

ේනහ. භහ ඳේව්   ඒ කුණු ක් ද ඉ්ව කය් න ඵළවළ. ඒ කුණු 
ක් ද ඉ්ව කය් න අවුරුේදකට්ව ළඩි කහරඹක් නත ේනහ. 
දකට ේභට්රික් ේටෝ  5,000ක් ඉ්ව කිරීභ ේරේවසි නළවළ. 

කයනැඹහනට ේභට්රික් ේටෝ  350 ේනනේනොස දභ් න ේරොරි 200ක් 
ඹනහ. ේභට්රික් ේටෝ  5,000ක් ඉ්ව කිරීභට ේරොරි 3,000ක් විතය 
දකට එතළන ක්රිඹහ්වභක ේ් න ඕනෆ. එක ේරොරිඹකට කුණු 

ඳටන ේකොට අේනක් ේරොරිඹ තිේඵ් න ඕනෆ පු්වතරභ 
ේකශේර්යි. එේවභ නම්, එතළන කුණු පු්වතරභට ේනන ඹ් න 
ඵළවළ. ේනන ඹ් න පුළු් , වළඵළයි, ඒ කහර්ඹඹ අ්  කිරීභට 

අවුරුදු නණනක් නත ේනහ.  

එතළනට recycling project එකක් එ් න ඕනෆ. ඒකට ල්ලි 
ේ්  කය් න. ඒක කඩිනම් කය් න. ේකොේශෝ නහේ  තිේඵන 

කුණු ටිකට recycling project එකක් ආයම්බ කිරීභ තභයි 
උ්වතයඹ. අලුති්  එකතු න කුණු ගිහි්  දභ් න අලු්ව තළනක් 
ේත යහ න් න පුළු් . එළනි තළ්  ඕනෆ තයම් තිේඵනහ. 

වරහත, පු්වතරභ ප්රේේලේේ  ේඳොල් තු තිේඵන ජනතහ, ේඳොල් 
ඉඩම් හිමිඹ්  කිඹනහ, '' කුණු අඳට ේනනළ්ව ේද් න. ේඳොල් 
නහට ේරොකු ප්රලසනඹක් තභයි ේඳොේවොය නළතිකභ. අපි ශල් 

කඳරහ අේේ ්වේ්ව කුණු ටික දභහ න් නම්. ේකොශම නනය 
බහට කිඹ් න අඳට කුණු ටික ේද් න කිඹරහ. අපි ගිහිල්රහ්ව 
ේනේන් නම්'' කිඹරහ. ඒ නැයහඳ්ව න කුණු ටික තහකහලික 

එතළනට දභ් න පුළු් . නමු්ව ඒක සථිය විඳුභක් ේනොේයි. 
එළනි ආකහයේේ  විඳුම් තිේඵනහ. එළනි විඳුම් නළති නිහ 
ේනොේයි, ේම් ේනුේ්  දක්න භළනැව්වවීේම් අඩුකභ නිහ 

තභයි ේම් ප්රලසනඹ ඇති ේරහ තිේඵ් ේ් .  

නරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හේේභ තභයි, e-waste. 
ඳරිනණකර - computersර - ව telephonesර ඵළට රි ළනි 

ේේල් recycle කයන යහඳිති තිේඵනහ. ඒකට ේනභ 
ඹ් ත්රණඹක් අලයයි. දළනට ේඳෞේනලික අංලඹ තළ්  තළ් ර 
සුළු ලේඹ්  ඒ කහර්ඹඹ ඳට්  අයේනන තිේඵනහ. නමු්ව, 

ඒහේේ  නළටලු තිේඵනහ. ේව භහනභ එේවභ යහඳිතිඹක් 
තිේඵනහ භභ දළක්කහ. නමු්ව, ඒ යහඳිතිඹ කයන ේඳෞේනලික 
අංලඹ ඒක විකරභ්ව කය් ේ්  නළවළ. අද න විට ේව භහනභ 

ප්රේේලේේ  ජනතහට එඹ ේරොකු ප්රලසනඹක් ේරහ තිේඵනහ. 
එළනි ආකහයඹට ේඳෞේනලික අංලඹ ඳට්  න් න යහඳිති 
විකරභ්ව කිරීභ වහ යජේේ  භළනැව්වවීභක් අලයයි. එේවභ 
භළනැව්වවීභකු්ව නළවළ.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, කුණු ප්රලසනඹ විීමභ වහ ේර කඹ 
විඳුම් ේවොඹහ ේනන තිේඵනහ. ඒ ේනුේ්  යජඹ භන්්  

ේභේවඹන ඹ් ත්රණඹක් අතයලය නහ හේේභ, ජනතහ 
දළනු්ව කිරීේම් දළළ් ත අධයහඳනික ළඩටවනකු්ව අලයයි. 
ජනතහ ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  දළනු්ව විඹ යුතුයි. '' නැයහඳ්ව න 

කුණු ේ්  කය් ේ්  ේකොේවොභද? ේරහසටික්, ඉටි ේකොශ හේේ 

ඒහ ේනභ දභ් ේ්  ේකොේවොභද? ේඵ තල්, වීදුරු ළනි ේේල් 

ේ්  කයරහ දභ් ේ්  ේකොේවොභද? ඒ buckets තුනට ේන 
ේනභ කුණු දභ් ේ්  ේකොේවොභද? ''කිඹන කහයණඹ 
ම්ඵ් ධේඹ්  ජනතහ දළනු්ව කය් න ඕනෆ; ජනතහ ඒකට 
පුරුදු- පුහුණු කය් න ඕනෆ. ඒක එකය ඵරව්වකහයේඹ්  

ේනොේයි කය් න ඕනෆ. ේර කේේ  යටල් ේභඹ කය තිේඵ් ේ්  
පුංචි කහේල් ඉරහ, ශදරු ඳහේල් - Montessori එේක් - ඉරහ 
ශභයි් ට උන් නහ,'' කුණු ේ්  කයරහ දභ් ේ්  

ේකොේවොභද?'' කිඹරහ. එළනි ආකහයඹට  Montessori 
අධයහඳනේේ  ඉරහ, ඳහල් අධයහඳනඹ්ව එක්ක ම්ඵ් ධ වුණු 
අධයහඳන රභේ දඹක් අතයලය ේනහ. අද ේන කල් අපි 

එේවභ එකක් ආයම්බ කයරහ නළවළ. ජනතහේේ ඳළ්වේතනු්ව අඩු 
ඳහඩු සිේධ ේන ඵ භභ පිළින් නහ. එේවභ කුණු ේ්  කයරහ 
දභ් ේ්  නළවළ. වළඵළයි, එේවභ කුණු ේ්  කයරහ දභපු තළ්  

තිේඵනහ.  

ේඵොයරළසනමු ප්රහේේය ඹ බහේ  ේම් රභේ දඹ ක්රිඹහ්වභක 
ේනහ. එතළන කුණු buckets තුන ේන ේනභ තිේඵනහ. 
ජනතහට නීති ඳනරහ තිේඵනහ. ජනතහ දළනු්ව කයරහ 
තිේඵනහ. දළනු්ව කිරීභයි, නීති ඳළනවීභයි, ඹ් ත්රණඹයි තුනභ 
එකතු වුණහභ ළේඩ් වරිඹට ේකේයනහ. ළරැනැඹට කටයුතු 
කේශෝව, කුණු ේ්  කයරහ දු් ේ්  නළතිනම් ඒ රළක්ටයේේ , 
ේරොරිේේ  එන ේ කඹහ ඒ ේනදරි්  කුණු ටික න් ේ්  නළවළ. 
අේනක් අතට, buckets තුනක්  ජරහ තිේඵනහ. ඒ හේේභ, 
ජනතහ දළනු්ව කයරහ තිේඵනහ. එතේකොට අධයහඳන ළේඩ් 
වරි; ඹ් ත්රණඹ වරි; නීතිඹ තිේඵනහ; ේවොට ක්රිඹහ්වභක 
ේනහ. ඒ නිහ ේම් කහයණේේ  ජ ේම් කරුණු තුනභ අතයලයයි.  

කුණු එකතු කිරීභ ව කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ යජඹ 
භන්්  ඹ් ත්රණඹක් අලයයි. ේදනු, ඒ ම්ඵ් ධේඹ්  විකරභ්ව 
දළනු්ව කිරීභක් අතයලයයි. තු් නු, එළනි ඹ් ත්රණඹක් ව 
දළනු්ව කිරීභක් තිමතඹ ජ, ඒකට්ව එේයහි ජනතහ කටයුතු 
කයනහ නම් ඒහ ඳහරනඹ කිරීභ වහ -ේනස කිරීභ වහ- 
නීතිරීති ක්රිඹහ්වභක කිරීභ අලයයි. ඒ කිඹ් ේ් , නළට් නිේ දන 
නිකු්ව කයරහ ඵර කහඹල් වදන එක ේනොේයි. භහ කලි්  
ව්  කශ ආකහයේේ  ළඩ පිළිේශක් ඇතුශත ේම් ේේ 
ක්රිඹහ්වභක ේනහ නම් ේම් ප්රලසනඹ වි් න ඵළරි නළවළ, නරු 
කථහනහඹකතුභනි. වි් න පුළු් . අවුරුදු 69ක් තිසේ  ේම්ක 
කය න් න ඵළරි වුණහ. භවහ ේරොකු පුයහේීරු කථහලි්  දළ්  
ළඩක් නළවළ. දළ්  ේම් ජනතහට ඵළණරහ ළඩක් නළවළ. ේම් 
ේනුේ්  මිනිසසු තළ්  තළ් ර උේේෂ ණ කයනහ.  

භභ දළක්කහ භවය තළ් ර කිඹරහ තිබුණහ, ''ඔඹ වළ්වත 
බුරු්වත දළ්  ේනල් ඉල්රහ ේනන එයි. උ් ට එේවභ ේනල් 
ේද් න ඕනෆ නළවළ'' කිඹරහ. ඇභතිරු් ේේ එළනි ප්රකහල අපි 
දළක්කහ. ේභේවභ කිඹ් ේ්  ජනතහටයි. මීේතොටමුල්ේල් 
ජනතහට 'වළ්වත බුරු්වත' කිඹන ේකොට, මීේතොටමුල්ර 
ප්රේේලේේ  තභ් ේේ ඉඩේම්, තභ් ේේ ේනදය ජී්ව වුණ 
ජනතහට ඇති ේන කම්ඳහ ේභොකක්ද?  

ජනතහ අද ඇභතිරු් ට ඵණි් ේ් ; ආඩුඩුට ඵණි් ේ්  
එභ නිහයි. ඒ ත්ව්වඹ ඇති කය න් න එඳහ. ේම් ප්රලසනඹ ඇති ව 
ේරහේ  කරඵර ේරහ එක එක ප්රකහල නිකු්ව කයරහ, ේම් 
ප්රලසනඹට විඳුභක් ේද් න ඵළරි වුණු නිහ ආඳහු ඒක ජනතහ පිට 
ඳටහ ජනතහ ේම්ේක් නඋ්වතයකරු්  කයරහ ආඩුඩු අත 
ේ දහ න් න වළදූ උ්වහවේඹ්  ආඩුඩු ත්ව අප්රහදඹට ඳ්ව 
වුණහ. ජනතහ ඵරහේඳොේයෝවතු ් ේ්  ඒක ේනොේයි. 

දළ් ්ව ේම් ප්රලසනඹට කඩිනම්, සථියහය අධයහඳන 
ළඩටවනක්, ඒ හේේභ විකරභ්ව ඹ් ත්රණඹක් අලයයි. ඒ 
හේේභ ඒ ජනතහට කුණු ේ්  කිරීභ වහ ව විකරභ්ව නීති 
ඳේධතිඹක් කස කිරීභ ළනි ක්රිඹහලිඹක් තුළි්  ේම් ප්රලසනඹ වහ 
විඳිඹ යුතු තිේඵනහ. නමු්ව, අද ේම් ආඩුඩු කය් න 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

වද් ේ්  ේභොකක්ද? විේය ධතහ භතු නේකොට, ඒ විේය ධතහට 
එවහ ගිහිල්රහ යේට් ජහතික ම්ඳ්ව විකුණ් න වදන ේකොට 
ි්වතීඹ මිති යේට් ම්ඳ්ව ආයක්හ කය් න භළනැව්ව නේකොට 
ඒහ ඳහරනඹ කය් න ේනභ ඵරකහඹ්  වද් න ඹනහ. ඒ 
කටයු්වත ේභේවඹ් න ්රිවිධ වමුදහට ේනභ ඵරඹක් ේද් න 
ේනභ ඒකකඹක් වද් න ඹනහ. ේම්ක ඹව ඳහරනඹට එකඟ 
් ේ්  ේකොේවොභද? ය්ව ේෂෝ ේ කහ භව්වභඹහ ේම් 
ඵරකහේේ  ප්රධහනිඹහ කයරහ වමුදහ ේභේවඹ් න පුළු්  
ඵරඹක් එතුභහට ේද් න ේඹ ජනහ කශහඹ කිඹරහ යජේේ  කළමතනට් 
භහධය ප්රකහලක න යහජිත ේ නහය්වන ඇභතියඹහ කිඹනහ. 
අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ තභයි ඒ ේඹ ජනහ කේශ  කිඹරහ්ව එතුභහ 
කිඹනහ. ේම් කරුණ ම්ඵ් ධේඹ්  අඳට කනනහටුයි. දළ්  ේන 
ේන ඇභතිරු එක එක ඒහ කිඹනහ. වළඵළයි, යහජිත 
ේ නහය්වන ඇභතියඹහ කිඹ් ේ්  යජේේ  කළමතනට් භහධය 
ප්රකහලක; ආඩුඩුේ  නිර භහධය ප්රකහලක.  

ආඩුඩුේ  නිර භහධය ප්රකහලක කි හ, "ඔ , එේවභ තී් දුක් 
න්වතහ. ජනහකරඳතිතුභහ තභයි ඒක ේඹ ජනහ කේශ . ්රිවිධ වමුදහට 
මලික්වඹ  ජරහ ේනභ නීතිඹක් වදරහ ේම්ක ක්රිඹහ්වභක කය් න 
අඳ සදහනම්." කිඹරහ. දළ්  ේම් ආඩුඩු ේකොවහටද ඹ් න 

වද් ේ් ? දළ්  ේම් ආඩුඩු ඹ් න වද් ේ්  වමුදහභඹ 
ඳහරනඹකටද? මිලිටරිභඹ ඳහරනඹකටද?  

 
ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු භ් ්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි 5ක කහරඹක් 
තිේඵනහ. 

 
ෙරු විජිත ප්හේදත් මහත 
(ரண்நெறகு றஜற சயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ේම් ආඩුඩු විධහඹක ජනහකරඳති ඵරතර අඩු කයරහ, විධහඹක 

ජනහකරඳති රභඹ අේව සි කයරහ ේම් ය ේට් ප්රජහත් ත්රහදඹ, ඹව 
ඳහරනඹ ඇති කයනහ කි හ. වළඵළයි, දළ්  ේම් කය් න වද් ේ්  
ේභොකක්ද? දළ්  ේම් ආඩුඩු කය් න වද් ේ්  ජනතහ 

විේය ධඹ්  එනේකොට, ඒහට විඳුම් ේද් න ඵළරි නේකොට ඒහ 
ඳහරනඹ කය් න, ඒහ ඹටඳ්ව කය් න ේනභ ඵරකහඹ්  
වළ ජභයි. ඒ ඵරකහඹ්  නීතිනත කය් න ේනභ නීති ේේනහ 

කිඹරහ්ව යජේේ  කළමතනට් භහධය ප්රකහලක කිඹනහ. ේම්ක ඉතහභ 
බඹහනක ත්ව්වඹක්. යේට් දළේන ආර්ථික ප්රලසන විලහර 
ප්රභහණඹක් තිේඹේනැ ඒහට උ්වතය ේද් න -විඳුම් ේද් න- 

ආඩුඩු අභ්ව නේකොට ඒ ඵළරිකභ ේනුට භර්දනඹ ේත යහ 
න් නහ තළනට දළ්  ආඩුඩු ඇවිල්රහ තිේඵනහ; ඵරව්වකහයඹ 
ේත යහ න් න තළනට දළ්  ආඩුඩු ඇවිල්රහ තිේඵනහ. ඒකට 

තභයි ඒ ඵරකහඹ්  වද් න ඹ් ේ් . ේභහි ජ ළදන්ව ් ේ්  
පුේනරඹහ ේනොේයි. පුේනරඹහ කවුද කිඹන එක අඳට අදහශ නළවළ. 
ේම් ප්රතිඳ්වතිඹ ළයනැයි. ඒක ඹව ඳහරනඹට එකඟ ් ේ්  

ේකොේවොභද? ඒක ප්රජහත් ත්රහදඹට එකඟ ් ේ්  ේකොේවොභද? 
විධහඹක ඵරඹ අේව සි කයරහ, සහධීන ේකොමි්  බහ සථහපිත 
කයරහ ඒ ඵරතර ේකොමි්  බහරට  ජරහ ප්රජහත් ත්රහදඹ ත්ව 
ලක්තිභ්ව කය් න ඕනෆඹ කිඹරහ කතිකහක් තිේඵන ේරහක 

නළත ්රිවිධ වමුදහේ  නහඹක්වඹ ේනභ පුේනරේඹකුට  ජරහ, 
එඹ ේභේවඹවීේම් ඵරඹ්ව ඒ පුේනරඹහට  ජරහ, ඒ වහ නීතිඹකු්ව 
වදරහ ආඩුඩු ේම් ඵරව්වකහයඹ ඳහවිච්චි කය් න වදනහ. ේම්ක 

කිසිේ ්වභ ප්රජහත් ත්රහදඹට අනුකර නළවළ. එභ නිහ ඒ හේේ 
අභේන ඥ තී් දු න් න වද් න එඳහ. කවුරු ේඹ ජනහ කශ්ව, ේම් 
තී් දු ඳළවළනැලිභ අභේන ඥ තී් දුක්. යජේේ  කළමතනට් භහධය 

ප්රකහලක න යහජිත ේ නහය්වන භව්වභඹහ කිඹන විකරඹට ේම් 

ේඹ ජනහ කේශ  ධභ්රීඳහර සිරිේ න ජනහකරඳතිතුභහ නම්, 
විධහඹක ජනහකරඳති රභඹ අේව සි කයරහ ප්රජහත් ත්රහදඹ ේේනහ 
කිඹරහ එදහ ේඳොේයෝ දු දු් ේ් ්ව එතුභහභයි. එභ නිහ ේභහි 
ප්රධහන නඋ්වතයකරු එතුභහයි. ඒකට අනුභළතිඹ  ජපු, ඒකට එකඟ 

වුණු, අ්ව උසපු කළමතනට් භඩුඩරඹභ ේම්ේක් ඊශඟ 
නඋ්වතයකරු්  නහ.  

ේන ධහබඹ යහජඳක්රහේේ හේේ භර්දනකහරී මිලිටරි 

ඳහරනඹකට නළත යට ආඳසට ේනන ඹ් න ජනතහ සදහනම් 

නළවළ. ජනතහ ේම් ඳහරනඹ ේනස කේශ  භවහ කළඳ කිරීභක් 
කයරහයි. ඒ, ප්රජහත් ත්රහදඹ ේනුේ් , නිදව ේනුේ් . 

වළඵළයි, ඉතිවහේේ  ඳළළති වළභ ආඩුඩුක්භ ේම් ප්රලසනරට 
විඳුම්  ජන් න ඵළරිකභ නිහ අර්බුදඹ උර ් න - උර ් න 

අහනේේ  ේත යහ න්වේ්ව ටිේක්  ටික - ටිේක්  ටික  
ඵරව්වකහයඹ; භර්දනඹ. අද ේම් ආඩුඩු්ව ේත යහ න් න 

වද් ේ්  ඒක. 

ආඩුඩු දළ්  ජනතහ මතඹේද් න වදනහ. ජනතහ මතඹ 
ේදහ, පීඩනඹට එේයහි ජනතහ නළන්ටින එක ශක්් න 

වදනහ. එභ නිහ අපි ඉතහ ඳළවළනැලි කිඹනහ, ේම් යේට් ජනතහ 
ඒකට ඉඩ තිඹ් ේ්  නළවළයි කිඹරහ.  

වළභ ඳක්ඹකභ ජනතහ ේම්කට විරුේධයි. ේම් කහයණඹට 
ඳක් ේේදඹක් නළවළ. කුණු ප්රලසනඹ, ජහතික ප්රලසනඹක් ේ  

ජනතහ දකිනහ හේේභ, ේම් ඵරව්වකහයඹ්ව ජනතහ දකි් ේ්  

ජහතික ප්රලසනඹක් විකරඹටයි.  ේර ක ඉතිවහේේ  ේකොේව ්ව 
ඵරව්වකහයේඹ්  ප්රලසන විඳුේ  නළවළ. එේවභ ප්රලසන වි් න 

ඵළවළ. ජනතහ කළභළ්වතක් නළතු එේවභ ප්රලසන වි් න ඵළවළ. ඒ 
නිහ ප්රලසනේඹ්  ඳළනරහ ගිහිල්රහ එළනි භර්දනකහරී ක්රිඹහ 

භහර්නලි්  ප්රලසනඹ වි් න ඵරව්වකහයඹ ඳහවිච්චි කය් න 

එඳහ. ඒකට ජනතහ විරුේධයි; ජනතහ ඒක ආඳසට වයනහ. 
ඉතිවහේේ  එේවභ ඳහරකඹ්  හිටිඹහ.  

තභ් ේේ පුතහරහේේ පුතහරට, ඒ කිඹ් ේ්  මුණුබුය් ට්ව 
යජකභ ේද් න සිහින භපු ඳහරකඹ්  ේම් යේට් භවජනතහ 
එකතු ේරහ ේනදය ඹළ හ. ඒ නිහ  මිලිටරි - වමුදහභඹ - 

ඳහරනඹක් ඇති කය් න කවුරු වරි ේඹ ජනහ කයනහ නම්, එළනි 

ේේල් ක්රිඹහ්වභක කයනහ නම් එළනි ආඩුඩු ේනදය ඹන එක 
ළඩි ඈතක ේනොේයි.  ඒ ත්ව්වඹට ඳ්ව ේ් ේ්  නළතු 

ජහතික ප්රලසනඹක් ේච්ච ේම් කුණු ප්රලසනඹ, යේට් ජහතික විඳතක් 
ඵට ඳ්වේච්ච ේම් ප්රලසනඹ යේට් ජහතික ම්ඳතක් ඵට ඳ්ව කය 

න් න ඕනෆ.  

කුණු කිඹ් ේ්  ඇ්වතටභ විඳතක් ේනොේයි. එඹ ම්ඳතක් 

කය න් න පුළු් . ේර කඹ පුයහ විවිධ යටල් කුණු ප්රලසනඹ 
විරහ, කුණුලි්  රහබ උඳඹනහ. යහජය ව ේඳෞේනලික 

භහනම්  කුණුලි්  රහබ උඳඹනහ. ඒ නිහ ේම්ක ජහතික 
ම්ඳතක්. ජහතික ම්ඳතක් ඵට ඳ්ව කය න් න පුළු්  ේම් 

කුණු, ජහතික යනඹක්, විඳතක් කයරහ,  ඵරව්වකහයඹ ඳහවිච්චි 
කයන භර්දනකහරී ත්ව්වඹට යට ේනනඹ් න වද් න එඳහ.  ේම් 

යේට් ජනතහ ඒකට ඉඩ තිඹ් ේ්  නළවළ.  ේම් යේට් ජනතහ 

කිඹ් ේ්   තභ් ේේ ඉඩභට, තභ් ේේ නභට කුණු ේනනළ්ව 
දහ් න කිඹරහ ේනොේයි. ඔවු්  ආඩුඩුට ඵර කය කිඹහ 

සිටි් ේ්  ඒ වහ සථියහය විඳුභක්, විකරභ්ව අධයහඳනික 
විඳුභක්,   නීතිභඹ විඳුභක් ව ඒ වහ ව ඹහ් ත්රණඹක්, මුදල් 

ේ්  කිරීභක්  තුළි්  ේම් ප්රලසනඹ වහභ වි් න කිඹන එකයි.  

ේඵොේවොභ සතුතියි. 
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ෙරු ිනප්න්ෂ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නරු කථහනහඹකතුභනි, භවජන ආයක්ක ආඥහ ඳනත ඹටේ්ව 

විේල  විකරවිධහන ඳළනවීභ නිහ අද ඳහර්ලිේම්් තු කළවීභට 
සිදුේරහ තිේඵනහ. ජනහකරඳතිතුභහ භවජන ආයක්ක ආඥහ 
ඳනත ක්රිඹහ්වභක කයන ේව තු හධකඹ ේර ප්රකහලඹට ඳ්ව 

කේශ , යටපුයහ කුණු ඉ්ව කිරීභ, එක්රැස කයලීභ, ප්රහවනඹ කිරීභ 
ආ ජ කටයුතු වහ සිඹලු ආඹතන, ේ කඹ්  ක්රිඹ කිරීභ කිඹන 
කහයණඹයි. ඒ කිඹ් ේ්  ඒහ නළන ක්රිඹ ේරහ ඉරහ නළවළ 
කිඹන එකයි. ඒ හේේභ ඒ කටයුතුරට ඵහධහ ේන 

භවජනතහක් සිටිනහ නම් ඒ අඹට දඬුම් කිරීභ ේභහි අයමුණයි.  
ප්රජහත් ත්රහ ජ ආඩුඩුක් ේර ේඳනී හිටපු ආඩුඩුේ  ළඵෆ 
විඹරු ේම් භන්්  ප්රකහලඹට ඳ්ව කයරහ තිේඵනහ.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, මීේතොටමුල්ේල් ේේදහචකඹ 
ේව තුේකොටේනන භවජන ආයක්ක ආඥහ ඳනත ඹටේ්ව මුළු 
යටටභ - ඈත එපිට නම් නිඹම්නම්රට -  ඵරඳහන ේර කශ 

කශභනහකයණ කටයුතු අතයලය ේ හක් ඵට  ප්රකහලඹට ඳ්ව 
කිරීභ හධහයණ නළවළ කිඹන එක ඳශමුේ් භ ව්  කය් නට 
ඕනෆ. ඹම් ඹම් ප්රේේලර ඇති න ප්රලසනඹක ජ අතයලය 

ේ හක් ේනේන් න පුළු් . නමු්ව මුළු භව්ව යේට් 
භර්දනඹකට ළයේන ක්රිඹහලිඹ තභයි අද ේම් ඇති වී 
තිේඵ් ේ් . කුණු ප්රලසනඹ නිහ  මීේතොටමුල්ේල් ඇති වුණු 

ේේදහචකේඹ්  දළනට භයණ 32ක්  හර්තහ වී තිේඵනහ. ත්ව 
මිඹ ගිඹ අඹ ේොඹහේනන නළවළ. ඒ ේොඹහ න් න ඵළරිවීභ පිළිඵ 
යජේේ  ඳළවළනැලි ප්රකහලඹකු්ව නළවළ. ඒ හේේභ නිහ විනහල 
ේරහ තිේඵනහ. ඒ ජනතහේේ ජීවිතඹ ම්පර්ණේඹ්  විනහලඹට 

ඳ්ව වුණහ. එභ නිහ භව ජනඹහට ළකඹක් මතඹක් ඇතිවීභ, 
විලසහඹ නළතිවීභ පුදුභඹට කහයණඹක් ේනොේයි.  ේභේතක් කුණු 
ේනනහේ  නළති තභ් ේේ ඵර ප්රේේලරට කුණු ේනේනනහ නම් 

ඒ පිළිඵ  විේය ධඹ ප්රකහල කිරීභ ේේලඳහරන ක්රිඹහලිඹක් 
ේනොේයි, භවජන විේය ධඹක්. ේම් යේට් කහනැනල්තුභහ ඳහ 
ප්රකහල කශහ එතුභ් රහේේ එකඟතහක් නළති කුණු ේනේන් න 

එඳහ කිඹරහ. එේවභ නම් එතුභහ්ව ේේලඳහරන ප්රකහලඹක්ද කයරහ 
තිේඵ් ේ් ? භභ ේම් කහයණහ කිඹ් ේ්  යජඹ මීට ඩහ 
නකීේභ්  වළසිරිඹ යුතු නිහයි.  

විේල ේඹ් භ නරු කථහනහඹකතුභහ ද් නහ, ඒකහඵේධ 
විඳක්ඹ වළටිඹට අපි ේම් ේේදහචකේේ  ජ ජීවිතක්ඹට ඳ්ව වුණු 
වළභ ේදනහට  ව ජීවිතක්ඹට ඳ්ව වුණු අඹේේ ඳවුල්රට 

ේල කඹ ප්රකහල කශ ඵ. ඒ අඹේේ ේනල් ේදොයල් හේේභ ජන 
ජීවිතඹ ඹළි කස කය නළනීභට අලය වනැසි ක්රිඹහභහර්න යහියඹක් 
ඒකහඵේධ විඳක්ඹ විකරඹට අපි ේඹ ජනහ කශහ. ඒ ේේදහචකඹට 
රක් වුණු අඹේේ ජන ජීවිතඹ ේබ්යහ න් නට වමුදහට වේඹ නඹ  

ේද් න, සේ ච්ඡහ ඵශකහඹ් ට වේඹ න ේද් න කිඹරහ අපි 
නකීේභ්  ඉල්රහ සිටිඹහ.   

නරු කථහනහඹකතුභනි, හරහ කවුේර් ේඵ ම්ඵ පුපුයහ ගිහි්  

අවුරුේදක් නත වුණහ. විඳුභක් ේදන ඵ යජඹ ප්රකහල කශ්ව තභ 
ම්පර්ණ විඳුභක් ේද් නට ඵළරි වුණහ. අයණහඹක නහඹ ගිඹහ. 
නමු්ව තභ ඊට ම්පර්ණ විඳුභක්  ජ න් න යජඹට ඵළරි ගිඹහ. 

ේඵයනර තු කම්කරු ජනතහේේ ප්රලසනඹට විඳුභක්  ජරහ අ්  
කය න් නට නත ව කහරඹ ේකොඳභණද? එභ නිහ මීේතොටමුල්ර්ව 
එේ  විඹ යුතු නළති ඵ අපි ඉතහ ඕනෆකමි්  අධහයණඹ කයනහ. 

ජීවිතක්ඹට ඳ්ව ව ජනතහ නළන ේොඹහ ඵළලීභ ඳභණක් 
ේනොේයි, ඇති විඹ වළකි ත්ව ේේදහචක ශක්හ නළනීභට අපි 
භළනැව්ව විඹ යුතුයි.  

ේකොශම නැස්රික්කේේ  භ් ්රීයඹකු වළටිඹට භභ ආයක්ක 

අභහතයහංලේේ  ේල්කම්යඹහට කථහ කශහ. ඒ ේරහේ  ආයක්ක 
අභහතයහංලේේ  ේල්කම්තුභහ කි හ ඉතහ ඉක්භනි්  වමුදහ 
ේ නහංක එතළනට ඹනහ කිඹරහ.  එක ප්රලසනඹක් තිේඵනහ. 
කනනහටුේ්  වුණ්ව ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ නළන 

කිඹ් න  ඕනෆ. ආඳදහ කශභනහකයණඹ නභ්  කය් ේ්  
ේඵොේව භ ේවමි් . ඒ අඹට ළඩ පිළිේශක් නළවළ. භට ඒක 
ප්රකහල කය් න සිදු වීභ නළන කනනහටුයි. ඒ අඹ ඒ සථහනඹට ඹන 

එක ඇ්වත. නමු්ව ේම් හේේ කටයුතුර ජ ක්ණික ක්රිඹහ්වභක 
න flying squad  එකක්, ඳළඹ විසිවතයභ අනැේඹ්  සිටින 
flying squad  එකක් තිේඵ් න  ඕනෆ. ේභොකක්ද ේ් ේ්  

කිඹරහ අපි ද් ේ්  නළවළ. ේර කේේ  ේනොේඹකු්ව ප්රි්වති 
තිේඵනහ. ේකොශම නනය බහේ  නහනරික ේකොභහරිස 
කිඹනහ, තිඹකට කලි්  ේම් පිළිඵ විවිධ ළක භතු වුණහ 

කිඹරහ. ළක  භතු වුණහ නම්, what was the Disaster 
Management Ministry doing?  Were they sleeping on New 
Year Day?  Yes, on New Year Day, we normally enjoy.  The 
samething happened during Christmas also, the Hon. Sarath 

Amunugama will remember. නරු ඳහධලී චම්පික යණක 
ඇභතිතුභනි, සුනහමිඹ ඳළමිණි ේරහේ  සිේධ වුණු ේේ ඔඵතුභහට 
භතක ඇති. එදහ අේේ ඒ ප්රධහන භධයසථහනේේ  හර්තහ ේවොඹන 

ේකොට, ඒ භව්වභඹහ න්වතර භයරහ  නිදහේනනයි හිටිේේ . ඒ 
නිහ ේභළනි ප්රලසන වි් න අපි දළ් ්ව ඵයඳතශ ේර පිඹය 
නත යුතුයි.  The Disaster Management Ministry should have 

flying squads prepared to  immediately attend to  disasters 
that may occur at any time  in  any part of the country.    

නරු කථහනහඹකතුභනි, ේම් යනඹ පිළිඵ කරුණු 
ඉනැරිඳ්ව කය් න ඳහර්ලිේම්් තුේ  විහදඹක් රඵහේදන ේර අඳ 

ඉල්රහ සිටිඹහ. ඔඵතුභහ්ව එභ විහදඹ රඵහනළනීභට උ්වහවඹක් 
දළරුහ. ඒකහඵේධ විඳක්ඹ ේර භභ නරු අරහභහතයතුභහේන්  
ේම් විහදඹ රඵහේදන ේර ඉල්රහ සිටිඹහ. ඊට රළබුණු පිළිතුය 

 ේභ් න ේම්කයි. 

 

"නරු නැේ් ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ,  

ඳහර්ලිේම්් තු භ් ්රී.   

ඔඵතුභහ විසි්  භහ ේත එන රද  ලිපිඹ වහ ම්ඵ් ධයි.  

ේකොේශෝ නහ, මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද නහඹ ඹහභ 
ේව තුේ්  විලහර ජීවිත වහ ේේඳශ වහනිඹක් සිදුවී ඇති අතය, 

ත්ව පිරික් අතළ්  ඇත. ේභභ සිදුවීේභ්  අනතුරු යජඹ 
විසි්  නනු රළබ පිඹය ඳවත ඳරිනැ ේ .  

කඩිනමි්  ආඳදහ වන ළරසීභ, අතළ් ව් ට ඳවසුකම් 
ළරසීභ, අතළ් ව් ට නිහ ේොඹහ  ජභ, ජීවිත, ේේඳශ වහනි 
වහ මරයභඹ ් නැ ේනවීභ, අදහනම් කරහඳඹ ඇති කිරීභ, 

කශ කශභනහකයණඹ පිළිඵ න නීති රීති වඳු් හ  ජභ පිළිඵ 
ේොඹහ ඵළලීභ.   

2017 අේප්ර ල් 25න නැන සිට 29න නැන දක්හ භහ ඉ් නැඹහේ  
නිර ංචහයඹක නියත වීභට අේේක්හ කයන අතය, 2017 අේප්ර ල් 

26ළනි නැන ඉ්  ජඹ අරහභහතය නේර්් ද්ර ේභ නැ භළතිතුභහ භඟ 
ඳළළ්වේන හකච්ඡහ වහ ආඳදහ කශභනහකයණ නරු 
ඇභතිතුභහද එක්වීභට නිඹමිතයි. එඵළවි්  මීේතොටමුල්ර සිේකරඹ 

පිළිඵ ඳහර්ලිේම්් තුේ  ජ හකච්ඡහ කිරීභ 2017 භළයි භ 
ඳශමුළනි තිේේ  සිදු කශ වළකි ඵ ඔඵතුභහ  ේත කහරුණික 
දළනුම් ේදමි. 

අරහභහතය, නරු යනිල් විරභසිංව" 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

ඒක තභයි, අනභළතිතුභහ එන රද පිළිතුය. ඒ කිඹ් ේ් , 
විහදඹක් කය් න ේරහක් නළවළ කිඹන එක.   අනභළතිතුභහ 
තභ ඉ් නැඹහේ . නමු්ව, අද ඒ පිළිඵ විහදඹක් ඳළළ්වේනහ.  

 

ෙරු (ආචර්ය) සදත් අමුුෙම මහත (විප්නේෂ කර්යභද 
අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அநைநக-  றசசட 

தறப்ததரறுப்நெகளுக்கரண அமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 

ේවොයි ේ් .  
 

ෙරු ිනප්න්ෂ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ේවොයි, නරු ඇභතිතුභනි. නමු්ව, ේම් විහදඹ රළබී 
තිේඵ් ේ්  ඔඵතුභ් රහට දස 10ක ඳහර්ලිේම්් තු නිහඩුක්  ජ 
තිේඵන නිහයි. ඳහර්ලිේම්් තු රැස ් ේ්  නළති දස දවඹක් 
ඉක්භවේෝව නරු කථහනහඹකතුභනි, this Proclamation made 

under Public Security Ordinance  lapses; රංගුබහඹ නළති 
ේනහ. භභ කිඹ් ේ්  ේම් කහයණඹයි. යට ඹම්කිසි ඵයඳතශ 
සිේකරඹකට මුහුණ දු් නහභ, ේේලඳහරන ඳක් ේේදේඹ්  ේතොය 

ඒ නළන කල්ඳනහ කය ඵරහ ඳහර්ලිේම්් තු රැසවීභ තභයි ළදන්වභ 
ේදඹ ් ේ් . ඒ වහයි නරු අරහභහතයතුභහට අදහශ සථහය 
නිේඹ නර ේම් න් තිඹ ඇතුශ්ව කය  තිේඵ් ේ් . නරු 

කථහනහඹකතුභහ්ව, අනභළතිතුභහ භඟ ේම් නළන හකච්ඡහ කශහ.  
නමු්ව භට කිඹ් න කනනහටුයි, ඒ විහදඹ රළබුේඩු නළවළ.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, අද අපි මුහුණ  ජ තිේඵන ත්ව්වඹ අය 

ේනන ඵරමු. ේකොේරෝ නහේ , මීේතොටමුල්ර සිේකරඹ 
ම්ඵ් ධේඹ්  කටයුතු කිරීේම් ජ අනුනභනඹ කශ යුතු පිඹය 
කිහිඳඹක් තිේඵන ඵ භභ ඉතහ ඕනෆකමි්  කිඹ් න කළභළතියි. 
අපි කවුරු්ව පිළින් නහ එක් පිඹයක් තභයි නිේ  ඉ්ව කයන 

කුණු ේනන ඹන ළඩ පිළිේශක් යට පුයහභ ක්රිඹහ්වභක කිරීභ 
අලයයි කිඹන එක.  නරු ඳහධලී චම්පික යණක ඇභතිතුභහ කිඹපු  
කහයණඹ භඟ භභ්ව එකඟ ේනහ. අපි ජරඹ ේදනහ. ඒ 

හේේභ අඳවිත්ර ජරඹ ේනන ඹෆභට අඳ  නීතිේඹ්  ඵළීම සිටිනහ. 
That is the law of the land. Waste water has to be collected 

by the municipalities or the  other authorities. Secondly, 

sewerage. That is why we develop  good sewerage systems 

and  drainage systems, because it cannot be just put here and 

there in today’s society.   

නරු කථහනහඹකතුභනි,  අද අපි මුහුණ  ජ තිේඵන ආවහය 
අර්බුදඹ,  විිත ආර්ථිකඹ නිහ ඇති වී තිේඵන ඳහරිේබ ජන 

යටහේ  ේනස වීභ ේව තුේ්  ේඳොලිතී් , ේරහසටික් ේඵ තල්, 
ේරහසටික් ේඳට්ටි පිළිඵ  ප්රලසනඹට; කුඩහ දරුහ ඳහල් ඹ් නට 
ඳට්  න්ව නැනේේ   සිට  සිදු න  ේම් ඳරිේබ ජන යටහ නිහ ඇති 

වී තිේඵන ප්රලසනඹට ඳළවළනැලි විඳුභක් නළති නිහ තභයි ේම් කුණු 
එකතු ් ේ් .   අපි ේම් වහ නනයේේ  සිට නභ දක්හ්ව, නේම් 
ප්රහේේය ඹ බහ දක්හ්ව  අනුනභනඹ කයන ක්රිඹහ භහර්නර ජ, the 

three “R”s mentioned by the scientists are “Reduce, Recycle 
and Reuse.” That is one aspect.  බහවිතඹ අඩු කිරීභ, 
ප්රතිච්රීකයණඹ, ඹළි ඳහවිච්චිඹ එක ක්රිඹහ භහර්නඹක්. අේේ කුණුර 

ළඩිපුය තිේඵ් ේ්  ජරඹ. ඒ ජරඹ ඉ්ව කය න් න පුළු් .  

අේේ ේේය ඹ ඉංජිේ් රුයේඹක් න ඊලිඹ්  සිල්හ භවතහ 
විසි්  නිර්භහණඹ කයන රද කුණු එකතු කය ප්රතිච්රීඹකයණඹ 
කශ වළකි කශ ඵඳු්  වළභ නිකටභ රඵහ නැඹ යුතුයි.  එභ bin 

එකක් වළභ නිකටභ රඵහ ේද් න පුළු් .  ඒක කශ යුතුභයි. 

ඒ ඳශමුළනි ආයම්බඹට යටභ සදහනම් කය් න ඕනෆ.  කුණු 
ේනොඩල් එකතු කයරහ, ඒහ ගිහි්  දභරහ ේම් ප්රලසනඹ වි් න 
පුළු්  කිඹරහ ේඹ ජනහ යහියඹක් ආහ. භභ්ව ඳසුගිඹ යජේේ  
ඇභතියේඹක් වළටිඹට හිටිඹහ.  ඒ කහරේේ  එළනි ේඹ ජනහ 14ක් 

ආහ, භට භතකයි.  BOI එක තභයි ඒ ේඹ ජනහ බහය න්වේ්ව. ඒහ 
අනුභත කය න් නහ අඹ භවය විට ඹනහ, ආඳසු එ් ේ්  නළවළ. 
Carbon credit එක න් න UN එකට ඹනහ.  

 
ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩි ඳවක කහරඹක් තිේඵනහ. 

 

ෙරු ිනප්න්ෂ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ේවොයි, නරු කථහනහඹකතුභනි.  

භභ  කිඹ් ේ්  අපි සථහය ළඩ පිළිේශකට අතීර්ණ 
ේ් න ඕනෆ කිඹන එකයි. ේභඹ යජේේ  නකීභක් වළටිඹට නත 
යුතුයි. යජේේ  නකීභ ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනරට ඳය් න 
පුළු් . භහ හිතනහ, එළනි ආඹතනඹක් මතහි වුේණෝව ේම් 

ප්රලසනඹට ේඵොේව  විඳුම් ඇති කය න් න පුළු්  ේයි කිඹරහ. 
ේභොකද, භභ කලි්  කි හ හේේ ජහතික ජරම්ඳහදන 
භඩුඩරේඹ්  තභයි තුය ේද් ේ් .  කුණු තුය අයේනන ඹහභ 

වහ්ව drainage systems ඇති ේ් ේ්  නීති ඹටේ්වයි. ේම් 
කුණු කශරට එළනි විේල  නීති ඳේධතිඹක් වහ ප්රධහනතභ 
ආඹතනඹක් මතහි කශ යුතුයි. ඒ ප්රධහන ආඹතනඹ භන්්  න් නහ 

ක්රිඹහ භහර්නඹ්  විදයහඥඹ්  භඟ හකච්ඡහට රක් කයරහ ඒ 
වයවහ ක්රිඹහ්වභකවීභට අපි අතීර්ණ ේ් න ඕනෆ. නමු්ව, 
භවජනඹහ්ව ේම්කට ම්ඵ් ධ ේ් න ඕනෆ. 

 භේේ මිත්ර ඳශහ්ව බහ වහ ඳශහ්ව ඳහරන ඇභතිතුභහ දළ්  
නරු බහේ  ඉ් නහ. එතුභහ භේන්ව එක්ක වළභදහභ උණුසුම් 
විහදර ේඹදුණහ.  ඳසුගිඹ අවුරුදු එකවභහය තුශ ඳශහ්ව 
ඳහරන ඡ් දඹ තිබ්ේබ් නළවළ.  Fifty members in the 

Colombo Municipality are missing today.  At any 

moment, you had 50 members in the Colombo 
Municipality helping you.   Hon. Speaker, you were the 

Mayor of the Colombo Municipality. Always the Mayor 

had 50 members for  his assistance. Kolonnawa is an 

Urban Council. Where were the members?  You have 
dissolved it to hold the election. Can a Commissioner 

handle this? No. The Commissioner was continuing to 

dump garbage in Meethotamulla while all the red alarms 

were ringing.  The Commissioner is responsible for this 
act.  He could have started reducing the garbage that was 

dumped in Meethotamulla. Warnings were coming, but 

they were ignored.  

ේකොශම කුණු ටික අයේනන ගිහිල්රහ මීේතොටමුල්රට 
දළමීේභ්  එඹට භවජන විේය ධඹ, ප්රජහ විේය ධඹ ඇති වුණහ. ඒ 

ම්ඵ් ධේඹ්  භවජනතහ භඟ හකච්ඡහක් නළති වුණහභ විවිධ 
විේය ධතහ ඇති වුණහ. එභ නිහ ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  භවජන 
වබහගී්වඹ ඇති හකච්ඡහභඹ ක්රිඹහ භහර්නඹක් අලය ඵ භභ 
විේල ේඹ් භ ේම් අසථහේ  ජ ව්  කය් න කළභළතියි.  

ේටෝ  100කට, 1,000කට කිට්ටු ේ් න එකතු ේන භවහ 
විලහර කුණු ක් ද අපි ේකොටස ලේඹ්  ේඵද් ේ්  ේකොේවොභද? 
එභ ප්රභහණඹ  අඩු කයේනන ේකොටස කයරහ, අඳට විහන් න 
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ඵළරි කශ ප්රභහණඹ ඵළවළය කිරීභ වහ ඳභණයි අේේ ඉරක්කඹ 

තිේඵ් න ඕනෆ. ප්රේේලේඹ්  ප්රේේලේේ  එළනි ළඩ පිළිේශල් 
හර්ථක ේරහ තිේඵනහ. ඒ නළන කලි්  කි  නිහ භභ ඒ නළන 
කිඹ් න කහර ේ රහ න් ේ්  නළවළ. ළලිනභ, තිසභවහයහභඹ, 
ඵරංේනොඩ, ේදොම්ේේ, ඵඩුඩහයේර, ඵඩුඩහයනභ, වම්ඵ් ේතොට 

ආ ජ ප්රේේලර ප්රහේේය ඹ බහල්රට යජඹ රඵහ ේදන 
වේඹ නඹ නිහ ඒ ළඩ කටයුතු ඉතහභ හර්ථක කයේනන 
ඹනහ. අභනහඳ වුණ්ව කි යුතු ත කහයණඹක් තිේඵනහ. 

ඳසුගිඹ කහරේේ  ඵසනහහිය ඳශහ්ව භව ඇභතිතුභහ්ව, ේභනහේඳොලිස 
ඇභතිතුභහ්ව අතය ටනක් ඇති වුණහ,  මීේතොටමුල්ර කුණු 
ප්රලසනඹ ම්ඵ් ධ. 

 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු භ් ්රීතුභනි, දළ්  ඔඵතුභහේේ කථහ අහන කිරීභට 
කහරඹ ඳළමිණ තිේඵනහ. 

 

ෙරු ිනප්න්ෂ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ේවොයි, නරු කථහනහඹකතුභනි.  

ේභළනි ප්රලසනඹක් භතු වුේඩු ඇයි? මීේතොටමුල්ේල් ේනොඩ 
නළසුණු කුණුර ඵයඳතශකභ ේ්වරුම් ේනොනළනීභ නිහයි එළනි 

ප්රලසනඹක් භතු වුේඩු. ේකොශම නනයේේ  කුණු ේනනඹ් ේ්  
ේකොේව ටද කිඹරහ කිඹ් න, ඳශහ්ව බහ ඳනත ඹටේ්ව ඳශහ්ව 
බහරට ේභඹ කය න් න පුළු්  ේදඹක් ේනොේයි කිඹරහ භභ 

හිතනහ. ේම්ක ජහතික ප්රලසනඹක් ේර ළරකිඹ යුතු විඹක්. ඒ 
නිහ ජහතික ලේඹ්  ක්රිඹහ්වභක ේන නීතිඹක් ම්ඳහදනඹ 
කේශෝව ඳභණයි, ේභභ ප්රලසන විහ න් න පුළු්  ේ් ේ් .  

නරු ඇභතිතුභනි, බ්ලභළ් ඩල්ර්ව කුණු ේනොඩක් තිබුණහ. 
බ්ලභළ් ඩල් කුණු ේනොඩට කුණු දළමීභ උහවිේඹ්  තවනම් කශහ. 
I would like to refer to an article written by Dr. M.W.N. 

Dharmawardene which appears in the centre page of today’s 
“The Island” newspaper. It says that the court order is being 
violated.  බ්ලභළ් ඩල් කුණු ේනොඩට කුණු දළමීභ න්ව් න 

සිේධ වුණහ. බ්ලභළ් ඩල් කුණු ේනොඩට කුණු දළමීභ න්ව් න 
සිේධ වුණහට ඳසේ , තහකහලික තභයි මීේතොටමුල්රට කුණු 
දභ් න ගිේේ . ඉතහභ තහකහලික. ඳසුගිඹ අේේ ආඩුඩුේ්  
ේන්ව ළඩ පිළිේශක් ඇති කිරීභට ේඹ ජනහ කශහ. 

 
ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු භ් ්රීතුභනි, ඔඵතුභහට රඵහ  ජ තිේඵන කහරඹ අහනයි.  

 
ෙරු ිනප්න්ෂ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නරු කථහනහඹකතුභනි, භභ භේේ කථහ අ්  කයනහ.  

එක විකල්ඳ ළඩ පිළිේශක් විකරඹට පු්වතරභ දක්හ කුණු 

ේනන ඹහේම් ළඩ පිළිේශක් ේඹ ජනහ වුණහ. ඒ ම්ඵ් ධ අේේ 
ආඩුඩු හකච්ඡහ කයරහ එභ ේඹ ජනහ ක්රිඹහ්වභක කිරීභ සුදුසුයි 
කිඹරහ තීයණඹ කශහ.  අද ේන ධහබඹ යහජඳක් භවතහට ඵණිනහ; 

භහි් ද යහජඳක් භවතහට ඵණිනහ. ේම් ේදන ේනල් ඔක්ේක භ 
වළදුේ  අේේ ආඩුඩුේ් . ඔක්ේක භ ේනල් ටික වළදුේ , අේේ 
ආඩුඩුේ් . [ඵහධහ කිරීම්] එේවභ නළ්වනම් ේම් අඹට ඹ් න 

ේනල් ඳහ නළවළ. 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි. නරු භ් ්රීතුභනි.  භභ ඊශඟ කථිකඹහට අසථහ 
ේද් න ඕනෆ.  

 

ෙරු ිනප්න්ෂ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නරු කථහනහඹකතුභනි, භට ත විනහඩි ේදකක් -  
 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භට එභ කහරඹ අඩු කය් න ේනහ.  
 

ෙරු ිනප්න්ෂ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නරු කථහනහඹකතුභනි, අේේ  භ් ්රීරු් ේේ කහරේඹ්  භට 
ත විනහඩි ේදකක් රඵහ ේද් න. 

 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ කහේේ ේ රහේ් ද අඩු කය් ේ් ? 
 

ෙරු ිනප්න්ෂ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I will tell you. Please give me just two more 

minutes.  
 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay, I will allocate you two more minutes. 
 

ෙරු ිනප්න්ෂ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We have eight speakers. I want two minutes to conclude 

my speech. ේම් ේනල් ෆ ජභ ම්ඵ් ධ යහඳිතිඹ වළදුේ  අේේ 
ආඩුඩුේ් . [ඵහධහ කිරීම්] ඒ වදපු යහඳිතිේේ  ළඩ අවුරුදු 
ේදකක් න්වහ තිබුණහ.  ආඩුඩුක ළඩ ේනොකිරීභ නිහ ඇති 

න ප්රලසනරට න කි යු්වේ්ව, දළ්  ඵරේේ  සිටින ආඩුඩුයි.  

 

ෙරු මන්ත්රීවදප්යක් 
(ரண்நெறகு உறுப்தறணர் ஒருர்) 

(An Hon. Member) 
නළවළ, නළවළ. 
 

ෙරු ිනප්න්ෂ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔ . ේදළ් න තභයි, ේම් සිේකරඹ වුණහභ ේකොශම නහනරික 

ේකොභහරිසතුභහ කි හ, "භභ ේකොශම නනය බහේ  ල්ලිලි්  
රුපිඹල් මිලිඹන 400ක් ේනනහ" කිඹරහ. ඔඹ කථහ කලි්  
කිඹරහ ේනල් ටිේක් ප්රලසනඹ විඳුහ නම්, කුණු ක් ද කඩහ 

ළටුණ්ව මිනිසු්  භළේය් ේ්  නළවළ. ේභ් න ප්රලසනඹ. ඊශඟට, 
ේකොශම නහනරික ේකොභහරිසතුභහේේ ඳහරනඹ අ් ත දූෂිතයි. 
විේල  ේකොමිභක් -ඵරධහරිේඹක්- ඳ්ව කිරීභ  නළන භභ 

1621 1622 



ඳහර්ලිේම්් තු 

ජනහකරඳතිතුභහට සතුති් ත ේනහ. ේම් ේවොයකභ, ංචහ 
ේක ටි නණනි්  - I would like to bring to the notice of the 
Minister that the fraud that is being committed by the 

Commissioner using garbage, amounts to millions of rupees.  
It is high time you stop all these. The death toll has been 32 
and we do not know whether it will rise in the future. 

කයනැඹහනට ේකොටක් ේනන ඹ් න නරු භ් ්රීතුභහයි, අපියි  
එකඟ වුණහ. එභ නිහ  ේදහිර, ේභොයටු ආ ජ ප්රේේලරට ඹම් 
කිසි ඵයක් අඩු වුණහ. එභ නිහ භභ අහන ලේඹ්  කිඹ් ේ්  

ළඩ පිළිේශක් අලයයි කිඹරහයි.  ඉතහ ඳළවළනැලි නිේ   සිටභ 
කුණු ඉ්ව කිරීභ පිළිඵ නීති-රීති වහ වබහගී්වඹ ඇති ළඩ 
පිළිේශකට අපි නභ්  කශ යුතුයි.     

 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සතුතියි, නරු භ් ්රීතුභහ.  
 

ෙරු ිනප්න්ෂ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ජඳහනේේ  විේල ඥයි්  ඇවි්ව කි  ේේ ප්රතික්ේ ඳ කය් න 
එඳහ. ේකොයි ේ රහේ  ේව  ඹලි්ව මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද පුපුයහ 

ඹනහ කිඹරහ  ඔවු්  කිඹනහ.  එභ කරුණ ප්රතික්ේ ඳ කය් න 
එඳහ කිඹමි්   දූණේඹ්  ේතොය ේම් ප්රලසනඹ විීමභ වහ 
කටයුතු කය් න.   

 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, නරු ඳහධලී චම්පික යණක භළතිතුභහ.   
 

ෙරු ඳධලී චේපික දණවක මහත  
(ரண்நெறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

නරු කථහනහඹකතුභනි, නරු නැේ් ස ගුණර්ධන භ් ්රීතුභහ 
කි  කහයණහ කිහිඳඹක් පිළිඵ ඳළවළනැලි කිරීභක් කය් න ඕනෆ. 
ඳශමුේ් භ අපි ේඵොේවොභ නකීේභ්  කිඹනහ, ජඳහන 

උඳේේලකඹ්   රඵහ දු්  උඳේේලනඹ් ට අනුකර මීේතොටමුල්ර 
කුණු ක් ද පුපුයහ ඹහේම් තර්ජනඹක් දළනට නළවළ කිඹරහ. ඒ වහ 
මීේ්ව්  හයු ප්රතිලතඹ සිඹඹට 5 ඉක්භහ තිමතඹ යුතුයි. නමු්ව 

ේභතළන තිේඵන මීේ්ව්  හයු ප්රතිලතඹ සිඹඹට ේදකයි. ඒ හේේභ 
එතුභහ කි හ, ''ේභනහේඳොලිස'' ඇභළති, ඳශහ්ව බහේ  භව ඇභළති 
භඟ නළටුභක් තිේඵනහ කිඹරහ.  එේවභ නළටුභක් ඇති ේ් න 

ේව තුක් නළවළ. ේභොකද, කළළි කශ පිළිඵ අේේ අභහතයහංලඹට 
නකීභක් නළවළ.  
 

අඳට  ජපු එකභ නකීභ තභයි 2015 ේර් අ් තර් ජහතික 
ේට් ඩර් කළරහ කයනැඹහනට්ව, නම්ඳවට්ව  පුේනලික අංලේේ  
කශ ප්රතිච්රීකයණ නිසඳහදකේඹක් ේත යහ නළනීභ. ඒ වහ 194 
ේදේනක් ආහ. ේනොේඹක් ේදනහට ේනොේඹක් විකරඹට එළිඹට 
ගිහි්  කථහ කය් න පුළු් . ඳළමිණි 194 ේදනහ ඉනැරිඳ්ව කශ 
ේඹ ජනහ  ම්ඵ් ධේඹ්  නිසි  ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹකට 
අනුකර කටයුතු කයරහ තභයි දළ්  ඒහ අදහශ භහනම්රට බහය 
 ජරහ තිේඵ් ේ් . එභ ම්නම්ර කටයු්වත ඳශහ්ව බහේ  කශ 
කශභනහකයණ අකරකහරිඹට බහය  ජරහ තිේඵ් ේ් . ඒ හේේභ නරු 
නැේ් ස ගුණර්ධන භ් ්රීතුභහ කි හ භහි් ද යහජඳක් 
භව්වභඹහේේ කහරේේ  කස කයපු නිහ ළ ජේම් ළඩටවන 
ව අරුක්කහරු ළඩ පිළිේශ අවුරුදු ේදකක් අඩඳණ ේරහ 
තිබුණහ කිඹරහ.  

ඇ්වතටභ එභ නිහ ළ ජභට න්වත ක්රිඹහ භහර්නඹ තියය 

එකක් ේනොේයි.  මතලිඹන 10ක debenture එකක් issue කයරහ, 
රුපිඹල් මතලිඹන 210ක යහඳිතිඹක් කය් න ගිඹහ.  [ඵහධහ 
කිරීභක්]  නළවළ. එතළන කිසිභ ේවොයකභක් නළවළ. ඒක කිඹ් න 
ඕනෆ. රුපිඹල් මතලිඹන 210ක යහඳිතිඹක් කය් න ගිඹහ.  රුපිඹල් 

මතලිඹන 210ක ඒ යහඳිතිඹ කය න් න ඵළරි නිහ නහනරික 
ංර්ධන අකරකහරිඹට විලහර අර්බුදඹකට මුහුණ ේද් න සිදු ේරහ 
තිේඵනහ. අපි දළ්  ඒක ඹම් කිසි තියය භට්ටභකට ඳ්ව කයරහ, 

ඳශමුන පිඹේර් ජ නිහ 20,000ක් නිභ කය් න ක්රිඹහ කයරහ 
තිේඵනහ. ඇ්වතටභ අපි ේම් නිහ රඵහ දු් ේ් - ේකොශම භව 
නනය බහට අදහශ ප්රේේලර ඇශ භහර්න ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ 

වහ ඹම් ළඩ පිළිේශක් ක්රිඹහ්වභක ේනහ. ඒ ප්රේේලර 
ජනතහට අපි නිහ 72ක් ේද් න ඕනෆ. ඒ යහඳිතිඹ භදක් 
ඳසට අයේනන තභයි අපි මීේතොටමුල්ේල් ජනතහට නිහ රඵහ 

දු් ේ් . ඒ හේේභ ේන ධහබඹ යහජඳක් භව්වභඹහ යහජය 
ආයක්ක වහ නහනරික ංර්ධන අභහතයහංලේේ  ේල්කම්යඹහ 
වළටිඹට හිටපු කහරේේ  ජ, භහි් ද යහජඳක් භව්වභඹහ ඇභතියඹහ 
වළටිඹට හිටපු කහරේේ  ජ -2014 ේර් ජ- නිහ 158ක් රඵහ  ජරහ 

තිේඵනහ. ඒ හේේභ ඒ පිරිේ්  ත්ව 79 ේදේනකුට ඉ්ව 
ේ් න කිඹ් න කිඹරහ නහනරික ංර්ධන අකරකහරිේඹ්  
ේකොශම නහනරික ේකොභහරිසතුභහට දළනුම්  ජරහ තිේඵනහ. ඒකයි 

තය කථහ. ඒ තයඹ ේේලඳහරනික ලේඹ්  ේනස කය් න 
ඹ් න එඳහ.  

භභ භේේ කථහේ  ජ්ව කි හ, ඳසුගිඹ ඳහරන භේේ  ජ 
අරුක්කහරු ප්රේේලේේ  ේත යහ න්ව සථහනඹ ප්රතික්ේ ඳ කේශ  
න ජීවී ංයක්ණ ේදඳහර්තේම්් තු්ව, භධයභ ඳරිය 

අකරකහරිඹ්ව. ඒ අඹේේ ඳරිය ඇනයීේභ්  තභයි ඒක ප්රතික්ේ ඳ 
වුේඩු. දළ්  අපි ඉනැරි භහ ේදේක් ජ ඒ යහඳිතිඹ අලු්ව තළනකට 
ේනන ඹ් න ක්රිඹහ කයනහ.  

 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේවොයි, ේඵොේවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, නරු එස.එම්. භරික්කහර් භළතිතුභහ.  

 
[ප.බහ. 11.19] 
 

ෙරු එස.එේ. මරික්කර් මහත 
(ரண்நெறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

නරු කථහනහඹකතුභනි, අප්රභහද කටයුතු කශහ නම් කශ 
ක් ේේ ඵයට ඹට ේනොවී ඒ මිනිසු් ට තභ්ව ජී්ව ේ් න 
හනහ තිේඵ් න තිබුණහ. අද ඒ ජනතහට ජී්ව වීේම් නිදව 

ේනුට භයණඹ උරුභ කය  ජරහ තිේඵනහ. ඒ නිහ 
ේකොේශෝ නහ ආනඹ නිේඹ ජනඹ කයන භ් ්රීයේඹක් 
වළටිඹට ඒ ජනතහ ේනුේ්  භභ භේේ ඵර්ව ේල කඹ ප්රකහල 

කය් න ඕනෆ.  

යටභ අවුරුදු භයේ ජ ේකොේශෝ නහ මීේතොටමුල්ේල් 
ජනතහට ේම් හේේ විඳතක් සිදු වීභ පිළිඵ විේල ේඹ් භ 

ඳසුගිඹ ආඩුඩු්ව, ේම් ආඩුඩු්ව ේදකභ නකිඹ් න ඕනෆ. ඒ 
එක්කභ ්වභ්  යජේේ  භ් ්රීයේඹක් වළටිඹට ඒ නකීේම් 
ේකොටක් භට්ව බහය න් න සිදු ේනහ. ඳසු ගිඹ කහරේේ  කශ 

විවිධ පුේය කථනරට, රඵහ දු්  ංඥහරට ඇහුම්ක්  දු් නහ 
නම් ේම් ේේදහචකඹ ශක්හ න් න තිබුණහඹ කිඹන එක තභයි 
අේේ අදව. ේම්ක නංතුය හේේ සබහවික යනඹක්්ව, 
එේවභ නළ්වනම් හරහ අවි නඵඩහේ  හේේ අ්ව ළය ජභක් නිහ 

සිදු වුණු යනඹක්්ව ේනොේයි. තී් දු තීයණ න් න ප්රභහද වීභ 
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නිහ ව විවිධ කම ඇනැලි නිහ තභයි මීේතොටමුල්ේල් ජනතහට 

් නැ ේන් න සිදු වුේඩු කිඹන එක ඉතහ ඳළවළනැලි කිඹ් න 
ඕනෆ. ේම් යජඹ ඵරඹට ඳ්ව ේ් න කලි්  මීේතොටමුල්ර 
ේඳොතුවිල්කුඹුය කිඹන ගුරු මතභට ේකොේශෝ නහ නනය බහ 
භන්්  කහරඹක් තිසේ  කුණු දභමි්  හිටිඹහ. ඳසුගිඹ යජඹ 

කහරේේ  ජ රඵහදු්  අකරකයණ තී් දුක් භන්්  අක්කය ේදකක 
 වමිඹක තභයි ේම් කුණු දභ් න ඳට්  න්වේ්ව. අද න විට ඒක 
අක්කය 18ක් දක්හ ර්ධනඹ ේරහ තිේඵනහ.  

අද අපි දකිනහ, විවිධ ප්රේේලරට කළළි කශ එකතු කය් න 
ගිඹහභ භධයභ ඳරිය අකරකහරිඹ විවිධ ක්රිඹහ ඳටිඳහටි අනුනභනඹ 

කයනහ; විවිධ නිේඹ න රඵහ ේදනහ. එදහ උහවි තී් දුක් රඵහ 

ේදේ ජ නීඳහයක්ක රභඹකට කශ ය් නඹ ඒේවභ නළ්වනම් 

කශ ද් නඹ කිඹරහ භධයභ ඳරිය අකරකහරිඹ තී් දුක් දු් ේ්  
නළවළ. ඒ විතයක් ේනොේයි, පුයහ අවුරුදු දවේඹ්  එක දක්්ව 

භධයභ ඳරිය අකරකහරිේේ  එක නිරධහරිේඹක් එතළනට ආේ්ව 

නළවළ. ඒ ේනොල්ර් ට ජහ-ඇර වරි ඒකර වරි අරුක්කහරු වරි 

ඉ් න ඳණුේොයි, කුරුල්ේරොයි ේරොකු වුණහ, මීේතොටමුල්ේල් 

ජනතහට ඩහ. ඒක අපි නැගි්  නැනටභ කි හ.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, ඳසුගිඹ ජනහකරඳතියණ භේේ  ජ 
අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ්ව, නරු අරහභහතයතුභහ්ව අඳට 

ේඳොේයෝ දුක් දු් නහ. ඒ ේඳොේයෝ දු තභයි භභ නභට අයේනන 

ගිේේ . ඒ තභයි ේම් කුණු ක් ද ඉ්ව කයනහඹ කිඹන 

ේඳොේයෝ දු. නමු්ව නැන 100 ආඩුඩු ඳ්ව වුණහට ඳසු භට 
භතක විකරඹට 2015 භළයි 19 නදහ මීේතොටමුල්ේල් ජනතහ භඟ 

භභ අයලිඹනව භ් නැයේේ  ජ නරු අරහභහතයතුභහ එක්ක හකච්ඡහ 

කශහ. ඒ හකච්ඡහේ  ජ තභයි එතුභහ උඳේදස දු් ේ් , 

ප්රතිච්රීකයණ ළඩ පිළිේශකට ඹ් න කිඹරහ. ඳහධලී චම්පික 

යණක ඇභතිතුභහ කිඹපු ආකහයඹට ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ වයවහ 

ඒ ප්රතිච්රීකයණ ළඩ පිළිේශට ඹනේකොට, විවිධ නීතිභඹ යහමු 

තුළි්  ඒක කය් න ඹනේකොට නැේන්  නැන ඒ කුණු ක් ේේ ඵය 
ළඩි ේන ඵ අඳට ේ්වරුණහ. ගුරු මතභක තිේඵන කුණු ක් ේේ 

ඵය ළඩි ේන නිහ භභ 2016 අේප්ර ල් භහේේ  07 නදහ -ගිඹ 

අවුරුේේේ- ඳහර්ලිේම්් තුේ  ජ ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  ප්රලසනඹක් 

ඇහුහභ අේේ නිේඹ ජය ඇභතිතුභහ පිළිතුරු දු් නහ, ඒ ළඩ 

පිළිේශ ක්රිඹහ්වභක ේනහ කිඹරහ. නමු්ව ඒ ළඩ පිළිේශ 

ක්රිඹහ්වභක ේනේකොට ේම් ේේදහචකඹ ේයි කිඹරහ අපි කි හ. 
ඒ නිහ භභ විේල ේඹ් භ ඳසු ගිඹ අවුරුේේේ ජලි භහේේ  20 

නදහ අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහට්ව, ඳහධලී චම්පික යණක 

ඇභතිතුභහට්ව, අරහභහතය යනිල් විරභසිංව භළතිතුභහට්ව පිටඳ්ව 

හිත ේකොශම භව නනය බහේ  ේකොභහරිසතුභහට ලිපිඹක් 

ඹළ හ, ේම් කුණු ේන්ව සථහනඹකට ේනන ඹ් න කිඹරහ. 

ේභොකද, ේම්ේක් ප්රතිච්රීකයණ ළඩ පිළිේශ ත්ව ප්රභහද ේනහ 

නම්, ළස කහරඹ ආහභ ේභභ කුණු ක් ද කඩහේනන 
ළේටනහ. ඒ පිළිඵ ේකොශම භවහනනය බහේ  නහනරික 

ේකොභහරිසතුභහට ලිඛිත දළනුම් දු් නහ. භභ එභ ලිපිඹ -ඇමුණුම් 

අංක 07- සභෙත*  කයනහ.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, ඊට ඳසු ඒකට පිළිතුයක් ලේඹ්  
ේකොශම භවහනනය බහේ  නහනරික ේකොභහරිසතුභහ ලිපිඹක් 

එ හ භවහනනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයහංලේේ  

ේල්කම්තුභහට, ේම් පිළිඵ කටයුතු කය් න ේන්ව ඉඩභක් 

ඉල්රහ. භභ ඒ ලිපිඹ්ව -ඇමුණුම් අංක 09- සභෙත* කයනහ.  

ඊට ඳසු 8 ේනි භහේ  2ේනිදහ නළත භභ ේම් පිළිඵ 

ලිඛිත දළනුම් දු් නහ, ේභභ කුණු ක් ද නැේන්  නැන කඩහ ළටීේම් 
අදහනභක් තිේඵනහ, එභ නිහ කුණු ේනන ඒභ ඉක්භනි්   නතය 
කය් න කිඹරහ. නරු කථහනහඹකතුභනි, එඹට ේව තු ් ේ් , 
ේකොශම නනය බහේ්  ේම් සථහනඹට දශ ලේඹ්  දකට 

ේටෝ  900කට ආ් න කුණු ප්රභහණඹක් ේනන්ව දහනහ. 
ේකොේශෝ නහ නනය බහේ්  ේටෝ  40කට ආ් න කුණු 
ප්රභහණඹක් දහනහ. ඊට අභතය ේභභ කුණු ක් දට විවිධ 

ඳශහ්වලි් , විවිධ ේඳෞේනලික ආඹතනලි්  ේවො යහට කුණු 
ේනනළල්රහ දහනහ. ේම් පිළිඵ ඳසු ගිඹ ජනහරි භහේේ  ජ ඳළළති 
ම්ඵ් ධීකයණ කමිටුේ  ජ  ේකොේශෝ නහ නනය බහේ  

ේල්කම්යඹහට අපි තී් දුක් දු් නහ,  මුදල් අඹ කයේනන 
ේභතළනට කුණු ේනේනන එක නතය කය් න කිඹරහ. ඒ අනු ඔහු 
අඳට ලිපිඹක් එහ තිේඵනහ, එඹ නතය කිරීේම් ඵරඹක් 

ම්ඵ් ධීකයණ කමිටුට නළවළ, ේභතළන සඹං රැකිඹහක් 
වළටිඹට පිට අඹට ටිකට් කඩරහ කුණු ේනේන් න ඉඩ ජරහ 
තිේඵනහ කිඹරහ. එතුභහේේ ලියුේම් ඳළවළනැලි ේර ේභේ  
ව්  ේනහ. "ේකොශම නනය බහ ේභභ අංනණඹට කශ 

ඵළවළයලීභට්ව ේඳය සිට සඹං රැකිඹහ ේර ේකොේශෝ නහ 
නනය සීභහේ  අඹට ද, 2009්  ඳසු ේකොශම නනය සීභහේ  කශ 
එකතු කයන අඹට ද ේභභ සථහනේේ  කශ ඵළවළය කිරීභට අය 

රඵහ  ජ තිබුණි" කිඹරහ. පිටතළ් ර කුණු ේනනළල්රහ දහ් න ඉඩ 
 ජරහ තිේඵ් ේ් , "සඹං රැකිඹහක්" කිඹරහ. නරු 
කථහනහඹකතුභනි, එතළන ජ ේකොේශෝ නහ නනය බහේ  

ේල්කම්ට කිසිදු වුභනහක් තිබුේඩු නළවළ ටිකට් කඩරහ කුණු 
ේනේනන එක නතය කය් න. භභ ඒ පිළිඵ ව්  ඇති 

ලිපිඹ්ව - ඇමුණුම් අංක 18 -  සභෙත* කයනහ. 

නරු කථහනහඹකතුභනි, ඊට ඳසු භභ ේම් පිළිඵ නහනරික 
ංර්ධන අකරකහරිඹට ලිඛිත දළනුම් දු් නහ. ඒ අනු, නහනරික 
ංර්ධන අකරකහරිඹ 2017 ජනහරි භ 17 නැනළති ලිපිඹ භන්්  

ේභතළනට කුණු දහ් න එඳහ කිඹරහ ේකොේශෝ නහ නනය බහට 
නිේඹ නඹක් නිකු්ව කශහ . එභ නිේඹ නඹ පිළින් ේ්  නළති 
නැගි්  නැනටභ ේභඹ සිදු කශහ. නරු කථහනහඹකතුභනි, භවහනනය වහ 

ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයහංලඹ භන්්  ේකොේශෝ නහ නනය 
බහට 2017 ජනහරි භ 17 න නැන ඹන රද ලිපිඹ - ඇමුණුම් 

අංක 21-  සභෙත* කයනහ. 

නරු කථහනහඹකතුභනි, ඊට ඳසු එඹට පිළිතුයක් ේර අපි 
ේඳොලීසිඹ භහර්නේඹ්  එහි කුණු දළමීභ නළළ්වවහභ 
ේකොේශෝ නහ නනය බහේ  ේල්කම් විසි්  නළත තහක් 

ලිපිඹක් භන්්  දළනුම් දු් නහ, ේම්ක නතය කය් න 
ම්ඵ් ධීකයණ කමිටුකට අයිති නළවළ කිඹරහ.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, ඳශහ්ව බහේ  ප්රධහන ඇභතිතුභහ 
තභයි ේභභ ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතන ඳහරනඹ කය් ේ් . එතුභහ ේම් 

පිළිඵ ලිඛිත දළනුම්  ජරහ තිේඵනහ, ඒ අනු අපි කටයුතු 
කයනහ, නැනටභ කුණු දහනහ කිඹරහ. ඒ නිහ නරු 
කථහනහඹකතුභනි, භතු ප්රේඹ ජනඹ වහ භභ එභ ලිපිඹ්ව - 

ඇමුණුම් අංක 28 - සභෙත* කයනහ. 

නරු කථහනහඹකතුභනි, අහනේේ  ජ නළත තහක් නහනරික 
ංර්ධන අකරකහරිේේ  බහඳතිතුභහ භන්්  ේකොශම නනය බහේ  

නනයහකරඳතිට්ව, ේකොභහරිසට්ව ේකොේශෝ නහේ  ේල්කම්ට්ව 
පිටු 2කි්  භ් විත නිේඹ නඹක් එවුහ, ේභතළනට කුණු දහ් න 

1625 1626 

————————— 
*  පුසතකලප්ේ තබ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසතකලප්ේ තබ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිේම්් තු 

එඳහ කිඹරහ. ඒක ඇහුේ ්ව නළවළ. ඒක්ව අව් ේ්  නළතියි ේම් 
කටයුතු කේශ . ඉති්  ේම් ආකහයේඹ්  කටයුතු කයේනන ඹේ ජ 
ේකොශම නනය බහ කිසිඹම් උ්වහවඹක් න්වතහ ේන්ව  

සථහනඹක කුණු දහ් න ඕනෆ කිඹරහ. අහනේේ  ජ ඳසු ගිඹ 
ජනහරි භහේේ  08 ේනිදහ ඳහර්ලිේම්් තුේ  කමිටු ලහරහ අංක 3 
 ජ අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහේේ ප්රධහන්වේඹ්  ඳළළති හකච්ඡහේ  ජ 

භධයභ ඳරිය අකරකහරිඹට නිේඹ නඹක් දු් නහ,"ේන්ව 
සථහනඹකට ඵළවළය කිරීභ වහ අලය අනුභළතිඹ රඵහ ේද් න" 
කිඹරහ. නමු්ව, භධයභ ඳරිය අකරකහරිේේ  බහඳතියඹහට ව 

නිරධහරි භඩුඩරඹට ේකොේශෝ නහේ  ජනතහට ඩහ ේන්ව 
සථහනර තිේඵන කුරුල්ේරොයි, ඳණුේොයි නළන හිතරහ 
ජනහකරඳතිතුභහේේ නි ේඹ නඹ අනු ඒක රඵහ දු් ේ්  නළවළ. ඊට 

ඳසු නළත භභ ජනහකරඳතිතුභහ භඟ හකච්ඡහ කයරහ, ජනහරි 
භහේේ  18 ේනිදහ ඔවු්  කළරහ ජනහකරඳතිතුභහ ඒ රැසවීේම් ජ  
රඵහ දු් නු නිේඹ නඹ අනු ජනහරි භහේේ  23 ේනිදහ භධයභ 
ඳරිය අකරකහරිඹ ේකෝ ේේසි 15කට ඹට්ව ේකොශම නනය 

බහේ  කුණු ේන්ව සථහනඹකට ේනන ඹ් න අය රඵහ 

දු් නහ. භභ එභ ලිපිඹ්ව -  ඇමුණුම් අංක 24 - සභෙත* කයනහ.  

එභ නිේඹ නඹ්ව ක්රිඹහ්වභක කය් න ේකොශම භව නනය බහට 
වුභනහක් තිබුේඩු නළවළ. ේභොකද ේව තු, ේම් කුණු ඇ ජේම් ජ 
රුපිඹල් මතලිඹනඹකට ළඩිඹ අවුරුේදකට ේකොශම භව නනය 
බහ විඹදම් කයනහ. ේම්ේක්  සිඹලු ේදනහටභ ඳනහ ඹනහ;   

වළභ එක්ේකනහභ ේවොයහ කනහ. ඒ නිහ අපි ඒ නණ්  හිරවු 
ඔක්ේක භ ද් නහ. ඒ නිහභ ඒ අඹට ේභභ මීේතොටමුල්ර කිඹන 
කුණු ක් ද තුශ භළණික් ව ය්වතය්  තභයි තිබුේඩු. අඳට කුණු 

වුණහට, අේේ ජීවිත පිළිඵ අදහනභක් තිබුණහට, අේේ 
ජීවිතලි්  අඳට ් නැ ේන් න සිදු වුණහට ඒ ේනොල්ර් ට ේම්ක 
මුදල් වම්ඵ කිරීේම් භහර්නඹක්. අහනේේ  ජ, භහර්තු භහේේ  6 

ේනිදහ  ප්රේේලේේ  ංෂඹහ ව් ේ රහ්ව,  ජනතහ්ව එක්ක අපි 
ඳහයට ඵළසේ  ඒ නිහයි. ේකොශම low level භහර්නඹ වරහ අපි 
විේය ධතහක් කශහ. ඉ්  ඳසු අපි ට ඳශහ්ව ඳහරන අභහතයතුභහ 

හකච්ඡහකට එ් න කිඹරහ, එතුභහ ඒ හකච්ඡහේ  ජ රඵහ දු් නු 
ේඳොේයෝ දු ප්රකහය  ඒ උේේෂ ණ තහකහලික නතය කශහ. 
උේේෂ ණඹ නතය කේශ  නළ්වනම් අපි අණඩුඩ උඳහඹක් කයහ 
ඹ් නයි සිටිේේ .  

නරු කථහනහඹකතුභනි, ගිඹ අවුරුේේේ ජලි භහේේ  20න දහ 

ේකොශම භවනනය බහට ලිඛිත දළනුම් දු්  ඳරිනැ ඔවු්  ේභඹ 

ේ්වරුම් න්වතහ නම්, ඒ ේනුට ක්රිඹ ක්රිඹහ කශහ නම්, ඔවු් ට 
ළඵෆ වුභනහක් තිබුණහ නම් භහ ේදකක් ඇතුශත විකල්ඳඹක් 

ේොඹහ න් න තිබුණහ. හභහනයේඹ්  දකට කුණු ේටෝ  

1,000කට ළඩිඹ එනහ. එතේකොට ඔක්ේත ඵර් භහේේ  සිට ේම් 

දක්හ ව භහ 6 තුශ කුණු ේටෝ  1,80,000කට ළඩි ප්රභහණඹක් 

අමුතුේ්  ේභතළනට ඇවිල්රහ තිේඵනහ. ඒ නිහ තභයි ඒ ඵය 

දයහ න් න ඵළරි වුේඩු. විදයහඥයි්  කිඹන ඳරිනැ ඒ ඵය දයහ න් න 
ඵළරි ේ් න ේව තු තභයි ේම් ඵය ළඩි වීභ්ව එක්ක ළස 

ඳළමිණීභ. ගිඹ භහ ේේ  ේම් කුණු ක් ේේ ගිනි නළනීභකු්ව සිේධ 

වුණහ. ඒ ේරහේ ්ව ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  ඉතහ ඳළවළනැලි කි හ. 

ඊට අභතය ේම් ප්රේේලේේ  ජනතහේේ ඉල්ලීභ ඳරිනැ, සිඹලුභ 

ජනතහ අ්ව්  කයරහ, ඳසුගිඹ ේඳඵයහරි භහේේ  20න දහ 

ේකොශම නනය බහේ  ේකොභහරිසතුභහට ේල්ණනඹක් ඹළ හ, ේම් 

කුණු ක් ද පිපිරිරහ තිේඵනහඹ කිඹරහ. ඒ ලිපිේේ  ේඳොඩි 
ේකොටක් භහ කිඹ් නම්. 

"නැනඳතහ ේභභ සථහනඹට එකතු න කශ ප්රභහණඹ ළඩි වීභ 

නිහ ේභභ කශ ක් ද කඩහ ළටීභට රක්න අතය නිහ ඳහ 
ඹට ේ . කශ ක් ේේ ඉසිලිඹ ේනොවළකි ඵය ේව තුේ්  අට 
නිහර මත්වති පුපුයහ ඉරිතළලී ේනොස ඇති අතය තහේඳරද 
පිපිරීම්, ඉරිතළලීම් දක්නට රළේබ්. කිසිඹම් ේව  ේභොේවොතක ේභභ 

ේනොඩනළන්ලි හි භත කඩහ ළේට් ඹයි භිේඹ් , ළකේඹ්  යුතු 
ජීවිතඹක් ේනන ේභභ අයණ ජනතහේේ සිඹලු දුක්නළවළට 
නළටලුට ප්රධහනතභ ේව තු වී ඇ්වේ්ව ේභභ කශ ක් දයි. 

කශ ක් ද නිහ වහනිඹට ඳ්වවී ඇති ේභභ නිළසිඹ්  ඉල්රහ 
සිටි් ේ්  ේම් ම්ඵ් ධ ේොඹහ ඵරහ හධහයණඹක් ඉටු කය 
ේදන ේභ් ඹ. එඵළවි්  ඔවු්  මුහුණ ඳහ ඇති නළටලු පිළිඵ 

භහනුෂික රකහ කශ ක් ද ේව තුේ්  විනහල වී ඇති නිහ 
වහ ් නැ රඵහ  ජභට අලය කඩිනම් පිඹය න් නහ ේභ්  
ඉල්රහ සිටිමි."  

ේම් ලිපිඹ ඹළ ේ  ේඳඵයහරි 20න දහයි. වළඵළයි, ඒ 
ේනොල්ර් ට ඒ ේනුේ්  කිසි ේදඹක් කය න් න වම්ඵ වුේඩු 

නළවළ. ඒ නිහ තභයි භහ කිඹ් ේ් , ේභඹ සහබහවික 
ආඳදහක්්ව, එේවභ නළ්වනම් අ්ව ළරැ ජභක්්ව ේනො තීයණඹ 
නළනීේම් ප්රභහදඹ ව කම ඇනැලි නිහ්ව, ේභභ කුණු ක් ද ත්ව 

අඹට ආදහඹම් භහර්නඹක් ඵට ඳ්ව කය න් න වුභනහක් තිබුණු 
නිහ්ව තභයි ේභභ සිේකරඹ සිදු වුේඩු කිඹරහයි. ේම් හක්ෂි 
ේවොටභ ඇති. ේනවුණු අවුරුදු ේදේක් ජ වුණ්ව ේම් ප්රලසනඹ 

වි් න ේකොශම භවනනය බහට කිසිභ වුභනහක් තිබුේඩු 
නළවළ. ඒ හේේභ ේම් වයවහ විවිධ ජහහයම්ලි්  මුදල් උඳඹන 
කඩුඩහඹම්රට්ව වුභනහක් තිබුේඩු නළවළ, ේම් කුණු ක් ද 
ේභතළනි්  අයි්  කය් න. අපි ේම් කශ ක් දට විරුේධ ට්  

කයේ ජ අඳට විවිධ ඵහධක තිබුණහඹ; විවිධ තර්ජන තිබුණහඹ කිඹරහ 
භහ ඳළවළනැලි කිඹනහ. ඒ තර්ජන ඔක්ේකොභ තිබුේඩු කහේන් ද? 
ේන කහේන් ්ව ේනොේයි, ේම් කශ ක් ද ආදහඹම් භහර්නඹක් 

ඵට ඳ්ව කය න්ව උදවිඹේනනුයි.  

විේල ේඹ් භ භහ ේම් ේරහේ  ජ කිඹ් න ඕනෆ,  කශ ක් ද 
කඩහ ළටීභ පිළිඵ ආඩුඩු වළටිඹට අඳට නකීභක් 
තිේඵනහඹ කිඹරහ. ේම් ජනතහට ඉතහ ඉක්භනි්  හධහයණඹ 
ඉසට කිරීේම් න කීභ්ව ආඩුඩුට තිේඵනහ. භහ ේම් 

ේභොේවොේ්ව ජ අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහට්ව, නරු අරහභහතයතුභහට්ව, 
හනර ය්වනහඹක ඇභතිතුභහට්ව, නරු කථහනහඹකතුභහට්ව 
සතුති් ත නහ.   ේම් සිේකරඹ සිදු වුණු ේරහේ  ඉරහ 

එතුභ් රහ අඳට කථහ කශහ; ඳවසුකම් පිළිඵ ේොඹහ ඵළලුහ. 
විේල ේඹ්  හනර ය්වනහඹක ඇභතිතුභහේේ නභ කිඹ් න 
ේව තු තභයි, ඒ ප්රේේලේේ  ජනතහ තභ්  ේනොකශ යදකට 

දඬුම් විීමභ නිහ ඔවු් ේේ භහනසික භට්ටභ ේක ඳඹක් ඵට 
ඳරිර්තනඹ කය තිබුණු ේරහේ  එතුභහ බඹ නළතු එතළනට 
ඇවිල්රහ ඒ පිළිඵ ේොඹහ ඵළලීභ. එතුභහ භහ්ව අඬනවේනන 

ගිහිල්රහ, ජනතහේේ අලයතහ්  ේොඹහ ඵරහ, ්රිවිධ වමුදහ 
ේඹොදහ, ේඳොලීසිඹ ේඹොදහ, යජේේ  නිරධහරි්  ේඹොදහ ඒ 
පිළිඵ භළනැව්ව වීභ ම්ඵ් ධ එතුභහට විේල  සතුතිඹක් කශ 
යුතුභයි.  

ඒ විතයක් ේනොේයි. ඉතහභ ඉක්භනි්  ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ ේත හකච්ඡහක් කළහ, ේකොශම නැස්රික්කේේ  
භළති ඇභතිතුභ් රහ භඟ අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ ඳළමිණිරහ, කුණු 

ක් ේේ ප්රලසනඹ වි් න ඵළරි වීභ නිහ සිදු ව විඳතට අලය 
වන රඵහ  ජභට අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ රඵහ දු්  නහඹක්වඹ 
පිළිඵ එතුභහට්ව සතුති් ත නහ. ඒ එක්කභ අපි කිඹ් න 

ඕනෆ, ්රිවිධ වමුදහ ේනොසිටි් නට, ශ්රී රංකහ ේඳොලීසි ේේ  
වේඹ නඹ ේනොරළේඵ් නට, තභ්  ේනොකශ යදකට 
ජීවිතේඹ්  ් නැ ේනපු ජනතහේේ භයණඹ ඳහ, එේවභ 

නළ්වනම් ේේවඹ්  ඳහ ේොඹහ න් න ඵළරි න ත්ව්වඹක් තභයි 
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[නරු එස.එම්. භරික්කහර් භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකලප්ේ තබ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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තිබු ේඩු කිඹරහ. ේභහි තිේඵන ඩහ ේේදනීඹ නළටලු තභයි, ේම් 

සිේකරඹ වුණහට ඳසේ ්ව අේේ යට සිංනේපරුට එවහට නැයුණු 
කය් න වදන එක; නැයුණු ේමි්  ඳතින තළනක ඉරහ නැයුණු 
යටක් ඵට ඳ්ව කය් න කථහ කයන එක. වළඵළයි, කශ පිළිඵ 
ඵරඹක් තිේඵන එකදු අභහතයහංලඹක්්ව අඳට නළවළ; එකදු 

අකරකහරිඹක්්ව අඳට නළවළ. ඒහ නළති නිහ තභයි එභ ේඵ ර ඳහස 
කිරීභ සිේධ වුේඩු.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, භහ විේල ේඹ් භ ේම් කහයණඹ 
කිඹ් න කළභළතියි. 2016.07.05ළනි දහ ඳශහ්ව බහ වහ ඳශහ්ව 
ඳහරන අභහතයතුභහේන්  ේම් ම්ඵ් ධ භභ ප්රලසනඹක් ඇහුහ. 

එතුභහට එභ ප්රලසනඹට උ්වතයඹක් ේද් න ඵළවළ. ේව තු, එතුභහට 
එභ විඹ ම්ඵ් ධ ඵරඹක් නළවළ. එතුභහට උ්වතය ේද් න ඵළරි 
වුණ නිහ, 2016.08.25ළනි දහ ඳහර්ලිේම්් තුේ  ජ නළත තහක් 

භවහනනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයතුභහේන්  එභ ප්රලසන 
ඇහුහභ, නරු නිේඹ ජය ඇභතිතුභහ එඹට අදහශ පිළිතුය බහනත 
කශහ. ඇ්වත ලේඹ් භ ේම් ම්ඵ් ධ භවහනනය වහ ඵසනහහිය 

ංර්ධන අභහතයහංලඹට්ව, ඳශහ්ව බහ වහ ඳශහ්ව ඳහරන 
අභහතයහංලඹට්ව ඍජු න කීභක් නළති නිහ ඔවු් ට නකීභ බහය 
න් න්ව ඵළවළ. එභ නිහ භහ විලසහ කයනහ තභ්  ේනොකශ 

යදකට ජීවිතේඹ්  ් නැ ේනපු එභ ජනතහට කය් න පුළු්  
ේරොකුභ ේනෞයඹ තභයි, ේම් දළ්  තිේඵන කශලි්  ේව  
ඉනැරිඹට ේනොඩ නළ ේඟන කශලි්  ේව  කිසිදු ශ්රී රහංකික 

පුයළසිේඹකු එළනි ආඳදහකට රක් ේනොවීභට අලය මලික 
පිඹය නළනීභ. ඒක තභයි එභ ජනතහට කය් න පුළු්  ේරොකුභ 
ේනෞයඹ ් ේ් .  

භවහනනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයහංලඹ ඳසුගිඹ 
භහේේ  10ළනි දහ කශ ප්රතිච්රීඹකයණ ළඩ පිළිේශ ආයම්බ 

කශහ. භහ ද් න ආකහයඹට එභ ළඩටවන ඳට්  න් න ත 
අවුරුදු එකවභහයක්, ේදකක් විතය ඹනහ. එේතක් එකතු න කුණු 
ටික යහ තඵහ න් න විකරභ්ව රභඹක් ආයම්බ කය් න කිඹරහ, 

භභ යජේඹ්  ඉල්රහ සිටිනහ. 

දළ්  වළේභ භ කිඹනහ, "ේකොශම කුණු එඳහ. ේකොශම කුණු 
එඳහ." කිඹරහ. නරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ ේකොශම 
නනයහකරඳතියඹහ සිටි කහරේේ  තභයි කුණු ඵළවළය කිරීේම් 
ප්රලසනඹට විඳුභක් ේද් න වළදුේ . එදහ එභ විඳුභ දු් නහ නම් 

බ්ලුභළ් ඩල් කුණු ක් ද වළේද් ේන්ව නළවළ; මීේතොටමුල්ර කුණු 
ක් ද වළේද් ේන්ව නළවළ; ේම් ේේදහචකඹ සිදු ේ් ේන්ව 
නළවළ. එදහ සිට අද දක්හභ, "ේකොශම කුණු අඳට එඳහ." කිඹනහ. 

වළඵළයි, දශ ලේඹ්  න්වතහභ දකට ේකොශමට රක් 20ක 
ඳභණ ජනතහක් එනහ. ඒ එන වළභ ේකනහභ හේේ ඵ්ව ඳළකට් 
එකක් අයේනනයි එ් ේ් . ඒ lunch sheet එක කවුරු්ව නළත 
ේනදය ේනනිඹනහද? ේනනිඹ් ේ්  නළවළ. අය ප්රසිේධ කිඹභනක් 

තිේඵ් ේ් , "ේටොෆිඹ ඒේනොල්ර් ට - ේකොශඹ අඳට" කිඹරහ. ඒ 
ේකොශඹ නිහ තභයි මීේතොටමුල්ර ජනතහට ් නැ ේන් න සිදු 
වුේඩු. "ේකොශම කුණු අඳට එඳහ." කිඹරහ කිඹනහ. නමු්ව, 

මීේතොටමුල්ර ජනතහ අවුරුදු 10ක් මුළු රංකහේ භ කුණු ටික 
දයහේනන ඉරහ, 33ේදේනක් ජීවිතලි්  ් නැ ේන හ. ත්ව 
140කට ආ් න ප්රභහණඹකට එභ අදහනම් කරහඳේඹ්  ඉ්ව 

ේ් න සිේධ ේරහ තිේඵනහ. එභ ජනතහට ඉ්ව ේ් න සිේධ 
ේරහ තිේඵ් ේ්  ේකොේව් ද? තභ් ේේ ඳහයම්ඳරික 
නම්මතම්ලි් . ඉතහ සුළු ේකොටක් අනයේඹ්  ඉ් න පුළු් . 

වළඵළයි ඵහුතයඹක් ඉ් ේ් , තභ් ේේ ඳහයම්ඳරික ඉඩම්ර; ඔේපු 
තිේඵන ජනතහ. ඔවු් ේේ නිහ අද නළවළ. ඔවු්  ජීවිත කහරඹ 
පුයහභ වම්ඵ කයපු ේේල් අයි්  කයේනන ඹ් න ේරහ 
තිේඵනහ. මීේතොටමුල්ර ජනතහට එේවභ කළඳ කිරීභක් කය් න 

සිේධ වුණහ නම්, එභ ජනතහට එළනි ේේදහචකඹක් සිේධ වුණහ 
නම්, ේම් පිළිඵ විකරභ්ව වහ ජහතික ළඩ පිළිේශක් දළ් ්ව 

ේනන ඒේම් අලයතහ සිඹලුේදනහ ේ්වරුම් නනීවි කිඹරහ අපි 

විලසහ කයනහ. 

ඒ එක්කභ අපි ේම් කහයණඹ්ව කිඹ් න ඕනළ. ඳසුගිඹ කහරේේ  
ේන්ව සථහනරට  කුණු ේනන ේනොස දභ් න වදන ේකොට "කුණු 
ේනේන් න එඳහ." කිඹරහ උේේෂ ණඹ කයපු කට්ටිඹ 
ේකොේශෝ නහ ජනතහ තභ ජීවිතලි්  ් නැ ේනපු එක නළන 

අඩුභ තයමි්  ේල ක ප්රකහලඹක් නිකු්ව කේශ  නළවළ. "කුණු 
ේනේන් න එඳහ." කිඹරහ උේේෂ ණඹ කයපු එක්ේකේනක්්ව 
අඩුභ තයේම් ේල ක ප්රකහලඹක් නිකු්ව කේශ  නළවළ.  

ඇ්වතටභ දකට ේටෝ  35 නණේ්  ේකොේශෝ නහේ  කුණු 
ටික විතයක් එතළනට දළම්භහ නම් මීේතොටමුල්ේල් කුණු ක් දක් 

වළේද් ේ්  නළවළ. ේටෝ  1,000 නණේ්  ේනන්ව දභපු නිහ 
තභයි එතළන කුණු ක් දක් ඇති වුේඩු. ඒ ේනනහේ  මුළු 
රංකහේ භ කුණු. එභ නිහ උේේෂ ණඹ කයපු ජනතහ 

මීේතොටමුල්ර ේේදහචකඹ පිළිඵ ේල ක ප්රකහලඹක් ේනොකිරිභ 
පිළිඵ අේේ ඵර්ව විේය ධඹ ව කනනහටු ප්රකහල කය් න 
ඕනෆ. 

මීේතොටමුල්ර ජනතහට තභ් ේේ ජීවිතලි්  ් නැ ේන් න 

සිේධ වුේඩු, ඹම් ප්රභහණඹක් අතළ්  වුේඩු ව උඳ්  
නම්මතම්ලි්  ඹ් න සිේධ වුේඩු, ඔවු්  ේනොකශ යදකටයි. අපි 
කශ ඉල්ලීම් අනු අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ්ව, නරු අරහභහතයතුභහ්ව 

නිේඹ න රඵහ  ජරහ තිේඵනහ. ඒ රඵහ දු්  වනැසි ප්රතිචහය අනු 
කයපු ේකොටක් තිේඵනහ; ත කය් න ේකොටක් තිේඵනහ. 
නරු නැේ් ස ගුණර්ධන භ් ්රීතුභහ කි හ, "එභ ජනතහට රඵහ 

ේද් ේ්  ඳසු ගිඹ ආඩුඩු කහරේේ  වදපු ේනල්." කිඹරහ. ඳසුගිඹ 
ආඩුඩු කහරේේ  වළදු්ව, ්වභ්  ආඩුඩු කහරේේ  වළදු්ව ඒ 
කහේේ්ව ේඳෞේනලික මුදල්ලි්  වදපු ේනල් ේනොේයි. ඒ 

නහනරික ංර්ධන අකරකහරිේඹ්  වදපු ේනල්. ේන්ව 
යහඳිතී්  වහ නහනරික ංර්ධන අකරකහරිේඹ්  වදපු ේනල් 
මීේතොටමුල්ේල් අතළ්  ජනතහට ේද් න කිඹරහ අපි 

ජනහකරඳතිතුභහේන්  ඉල්ලුහභ, ඒකට මුදල් ේ්  කයරහ ඒ 
ේනල් රඵහ ේද් න එකඟ වුණහ. ඒ ේනල් ඳසු ගිඹ ආඩුඩු 
කහරේේ  වදපුහ කිඹරහ එභ ජනතහට ේනො ජ ඉ් න ඵළවළ. එතුභහ 
ඒ කශ ප්රකහලඹ ළයනැයි කිඹරහ භභ කිඹනහ. භභ ද් න තයභට 

එභ යහඳිති ේම් ආඩුඩු කහරේේ  ජයි ආයම්බ කේශ . භහ ළයනැ 
නම්, නරු චම්පික යණක ඇභතිතුභහ ඒක නිළයනැ කයහවි කිඹරහ 
භහ විලසහ කයනහ. භඩුඩේර නිහ යහඳිතිඹ ආයම්බ කේශ , 

ේම් ආඩුඩු කහරේේ . හරමුල්ේල් නිහ යහඳිතිේේ  ේදළනි 
ේකොට ආයම්බ කේශ , ේම් ආඩුඩු කහරේේ . ේම් ආඩුඩුේ්  
කශහද, ඳසුගිඹ ආඩුඩුේ්  කශහද කිඹන එක ළඩක්  නළවළ. 

ේභොකද, ජනතහ ් නැ ේනරහ ඉයයි. දළ්  අඳට ඒ ම්ඵ් ධ 
කථහ කය් න පුළු් . දළ්  අඳට ඕනෆ ේදඹක් කිඹ් න පුළු් . 
නමු්ව, එභ ේේදහචකේඹ්  ේබ්ය න් න කී ේදේනක් ඉනැරිඳ්ව 

වුණහද?  

ේකොේශෝ නහ ජනතහේේ ඡ් දේඹ්  ඳ්ව වුණු භ් ්රීරු 
කී ේදේනක් ඉ් නහද? එක්්ව ජහතික ඳක්ේඹ්  
අේේක්කඹ්  22ේදේනක් ඡ් දඹ ඉල්ලුහ. එක්්ව ජනතහ 

නිදවස ් ධහනේඹ්  අේේක්කඹ්  22ේදේනක් ඡ් දඹ 
ඉල්ලුහ. ජනතහ විමුක්ති ේඳයමුේණ්  අේේක්කඹ්  22ේදේනක් 
ඡ් දඹ ඉල්ලුහ. ේම් සිඹලුේදනහටභ ේකොේශෝ නහේ්  භනහඳ  

වම්ඵ වුණහ. ේකොේශෝ නහේ  එක්රක් විසිේදදහවක් සිටින 
ඡ් දදහඹකඹ් ේන්  භට රළබුේඩු ඡ් ද විසිතු් දහවයි. අේනක් 
සිඹලුභ ේදනහටභ්ව භනහඳ රළබුණහ. කී ේදේනක් එක දක් ේම් 

ේනුේ්  කථහ කශහද, කී ේදේනක් එක දක්  ේම් ේනුේ්  
උඳහ කශහද, කී ේදේනක්  එක දක් ේම් ේනුේ්  විහද 
කශහද, කී ේදේනක් ේම් ේනුේ්  ට්  කශහද කිඹහ දළ්  අඳට 

ේඳේනනහ.  
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ඳහර්ලිේම්් තු 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු භ් ්රීතුභහ ඔඵතුභහට නිඹමිත ේරහ අහන ේරහ 
තිේඵනහ. කථහ අහන කය් න.  

 

ෙරු එස.එේ. මරික්කර් මහත 
(ரண்நெறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

භභ කථහ අහන කයනහ, නරු  කථහනහඹකතුභනි.  

ඒ සිේකරේඹ්  ඳසු්ව ේකොේශෝ නහේ  ජනතහට 
හධහයණඹ ඉසට කය් නඹ කිඹහයි අඳ ඉල්රහ සිටි් ේ් . ඒ අනු 

අේේ ඉල්ලීම් කිහිඳඹක් ඉනැරිඳ්ව කය තිේඵනහ.  නළත කදහ්ව 
මීේතොටමුල්ර ට කුණු ේනේන් න එඳහඹ කිඹන එකයි ඳශමුන 
ඉල්ලීභ. ඒ ඉල්ලීභ පිළිේනන තිේඵනහ. ඒක දහතනික තී් දුක් 

ේ වි කිඹහ අපි හිතනහ.  

ේම් කුණු ක් ද තිේඵන  වමිඹට ේකොශම යහේේ  සිට 
කිේර මීටර් ේදකක්්ව දුය නළවළ; කටුනහඹක අකරේ ගී භහර්නේේ  
සිට කිේර මීටයඹක්්ව දුය නළවළ; ේර්ගු ඵවහලුම් ේභේවයුම් 
භධයසථහනේේ  සිට මීටර් 500ක්්ව දුය නළවළ. ආර්ථික 

භර්භසථහනඹක් ඵට ඳ්ව කශ යුතු තළනක් තභයි කුණු ක් දක් 
ඵට ඳ්ව කේශ . එභ නිහ ඒකට ආඩුඩු ් නැ ේන් න ඕනෆ.  
ඊට ් නැ ලේඹ්  ේභතළන අලු්ව නනයඹක් වදහ එඹ ආර්ථික 
කරහඳඹක් ඵට ඳ්ව කය, ේකොේශෝ නහේ  හණිජ ටිනහකභ 

ළඩි කය ේද් න කිඹහ ඉල්රනහ. එඹයි අේේ ඊශඟ ඉල්ලීභ. ඒ 
කටයු්වත ඉසට කය ේේවි කිඹහ අපි ඵරහේඳොේයෝවතු ේනහ.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, අහන ලේඹ්  භහ ඔඵතුභහේේ 
අධහනඹ ත්ව කහයණඹක් ේකේයහි ේඹොමු කය් න කළභතියි. 

ේම් ඳහර්ලිේම්් තුේ  ඉ් න  භ් ්රීරු්  ේදසිඹ විසිඳස 
ේදනහේන්  ඇභතිරු්  ඇරුණහභ ේම් ඳහර්ලිේම්් තුේ  ඉ් න 
අේනක් භ් ්රීරු් ට කය් න පුළු්  ේදඹ තභයි, ප්රලසන අවන 
එක; හද විහදර ජ කථහ කයන එක. අපි ප්රලසන ඇහුහභ ඇභතිරු 

උ්වතය ේදනහ. ඇභතිරු  උ්වතය දු් නහභ, ඒ ේදන උ්වතය  
ක්රිඹහ්ව භක ේනහද කිඹන එක පිළිඵ ේොඹහ ඵළලීේම් ළඩ 
පිළිේශක් ඇති කය් නඹ කිඹහ භභ ඔඵතුභහේන්  ඉල්රහ  

සිටිනහ. එේවභ ේොඹහ ඵළලීේම් ළඩ පිළිේශක් තිබුණහ නම් - 
ඳසු විඳයම් කිරීේම් ළඩ පිළිේශක් තිබුණහ  නම්- ේම් වහ මීට 
ඩහ හර්ථක විඳුභක් ේොඹහ න් න තිබුණහ.  ේම් පිළිඵ 

විතයක් ේනොේයි, ත්ව ප්රලසන නණනහක් පිළිඵ අපි ේම් 
ඳහර්ලිේම්් තුේ  කථහ කය තිේඵනහ. උදහවයණඹක් ලේඹ්  
කිඹනහ නම්,  ේකොේශෝ නහේ   වළභ දහභ දකට ඳළඹ ේදකක් 

තුය කඳනහ. ේම්  සිදු් ේ් , ේකොශම නනයඹ ආශ්රිතයි. ඒ 
පිළිඵ අපි කථහ කය තිේඵනහ. නමු්ව අදට්ව උ්වතයඹක් නළවළ. 
රළබුණු උ්වතයඹ ේභොකක්ද? ඳළඹ ේදකක් තුය කළපීභ ේනු ට 

මුළු දේ භ තුය එන  speed   එක අඩු කිරීභයි කේශ . එභ නිහ 
ේම් භ් ්රීරු්  අවන ප්රලසනරට රඵහ ේදන උ්වතයරට 
නකීභක් තිේඵනහද,  ඒ නකීභ නවීභක් ඵට ඳ්ව ේරහ 
තිේඵනහද, ඒ ම්ඵ් ධේඹ්  ේභොකක්ද ේ් ේ්  කිඹන එක  

පිළිඵ ේොඹහ ඵළලීේම් ළඩ පිළිේශක් ඇති කය් නඹ කිඹහ භභ 
ඔඵතුභහේන්  ේනෞය ේඹ්  ඉල්රහ සිටිනහ. ේභොකද,  ඡ් දේඹ්   
අඳ ඳ්ව කශ  ජනතහට අපි න කිඹ් න  ඕනෆ. අපි ඇභතිරු 

ේනොවුණහඹ කිඹහ අේඳ්  ජනතහට විඹ යුතු නකීභ ඳළවළය 
වරි් න ඵළවළ.   

විේල ේඹ්   භභ අකරකහරී ඵරඹක් තිේඵන ඇභතියේඹක් 
ේව  කළමතනට් භඩුඩරේේ  හභහජිේඹක් ේව  ේනො ේයි.  නමු්ව 
භේේ ප්රේේලේේ  තිේඵන කුණු ක් ද කඩහ ළටීේම් නකීභ භට 

බහය න් න ේනහ. නරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ ේනුේ්  භට 

කශ වළක්ේක් ේභොකක්ද? කශ වළක්ේක් ඒ නළන ේම් 

ඳහර්ලිේම්් තුේ  ප්රලසන කයන එක; ේම් ඳහර්ලිේම්් තුේ  විහද 
කයන එක; නිරධහරි්  දළනු්ව කයන එක; නහඹකඹ්  දළනු්ව 
කයන එක; හකච්ඡහ කයන එක; ඵළරිභ වුේණෝව  විේය ධතහ 
යහඳහය කයන එක.  [ඵහධහ කිරීභක්]එභ නිහ එභ ළඩ පිළිේශ  

අතයලය ඵ භතක් කයනහ.  

නරු කථහනහඹකතුභනි, අහන ලේඹ්  ේම් සිේකරඹ මුල් 
කයේනන භහ ේම් කහයණඹ කිඹ් න ඕනෆ. භේේ අ්ව ේදකභ 

පිරිසිදුයි. භේේ ඇන්ලි දවඹභ පිරිසිදුයි. ලත ඳවක කුණු නළවළ. එභ 
නිහ භට කුඩුකහයඹහ කිඹ් න ඵළවළ;  ේකොමිසකහයඹහ කිඹ් න 
ඵළවළ; ේවොයහ කිඹ් න ඵළවළ; තක්කඩිඹහ කිඹ් න ඵළවළ; ඉඩම් 

ේනොඩ කශහ කිඹ් න ඵළවළ; ළලි ේ දරහ වම්ඵ කශහ කිඹ් න 
ඵළවළ. එභ නිහ  එක්තයහ කුඩු භහධයඹකු්ව, භවය පුේනර ඹනු්ව 
ේම් අසථහේ  ජ,  යවසි් ්ව කදහ්ව ජහතීහනැ වළ භක් නළති 

භට ජහතිහදඹ  එල්ර කිරීභ පිළිඵ භේේ විේය ධතහ ප්රකහල 
කය් න්ව ේභඹ අසථහක් කය න් නහ. ඒ විේය ධඹ තුශ, 
ඔවු් ේේ ඒ ේච දනහලි්  අළු භත ඹළි නළන්ටිනහ කිඹමි්  
භේේ කථහ අ්  කයනහ. ේඵොේවොභ සතුතියි. 

 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ේඵොේවොභ සතුතියි. The next speaker is the Hon. Faiszer 

Musthapha. You have 15 minutes.  

 
[11.41a.m.] 
 

ෙරු ෆයිසර් මුසතඳ මහත (ඳළත් සභ හ ඳළත් ඳලන 

අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு மதசர் நைஸ்தர - ரகர சமதகள் ற்றும் 

உள்ளூரட்சற அமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

Hon. Speaker, firstly I share the grief with the 

families who were subjected to the incident which 

happened in Meethotamulla. The Hon. S.M. Marikkar 

made a very emotional speech about what has not been 
done and what could have been done. But, today, we 

should not play a blame game.   
 

ෙරු කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ේම් අසථහේ  නරු නිේඹ ජය 

කථහනහඹකතුභහ මරහනඹට ඳළමිේණනහ ඇති. 
 

අනතුරුව ෙරු කථනයකතුම මලසනප්යන් ඉවත් වප්යන්, 
නිප්යෝජය කථනයකතුම ගෙරු තිලංෙ සුමතිඳල මහත] 
මලසනරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்நெறகு சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்று அகனச, தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

[ரண்நெறகு றனங்க சுறதரன] மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 

Chair. 
 

ෙරු ෆයිසර් මුසතඳ මහත 
(ரண்நெறகு மதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

We know from the time this incident occurred, 

politicians from various parties tried to exploit this 

situation and tried to make the Meethotamulla tragedy 
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their political stage. So, one should refrain from making 

use of such a tragedy for their political benefit, because 
instead of addressing the issue and collectively helping 

the people of Meethotamulla, what we saw was various 

politicians playing the blame game saying that the people 

who are involved in collecting garbage are as dirty as 
garbage.  

The Hon. Dinesh Gunawardena pointed out it is not 

due to the officials who are running the local body. The 

Hon. Dinesh Gunawardena may know how corrupt the 
local bodies are today - with or without the politicians 

running it. So, I do not think it is fair to point the finger to 

the fact that only because the politicians are running it 

that this incident occurred, because the Colombo 
Municipal Council and the Western Provincial Council 

have to take the responsibility to a great extent with 

regard to the tragedy.  

I would also like to read a letter regarding this. The 
Hon. Patali Champika Ranawaka put a Cabinet Paper 

where he took a decision that Meethotamulla dump 

should not continue. But, I being the Minister of 

Provincial Councils and Local Government had no 
option; I could not allow the dirt lying on the streets and I 

was compelled to ask the Cabinet that  Meethotamulla 

dump be continued to be used until another location was 

found. But, consequent to my taking over, the Cabinet 
gave me the responsibility to carry out matters in relation 

to the Meethotamulla dump yard. I summoned the 

Colombo Municipal Council, not twice but thrice. I knew 

that there was a dangerous situation and I requested the 
Colombo Municipal Council to carry out a proper 

administration with regard to the manner in which the 

Meethotamulla dump yard was run. I requested that 

drones be used to see whether there was a danger.  

Then, with regard to the collection of garbage, you 

know that the Colombo Municipal Council has 

outsourced the collection of garbage to two companies - 

Carekleen (Pvt.) Limited and Abans Environmental 
Services (Pvt.) Limited - for a period of four years. I 

asked the Commissioner of the CMC why they 

outsourced it for a period of four years. He had no 

answer. The Carekleen and the Abans use disabled 
employees who are over 75 years old. I will, with the help 

of the Cabinet and all quarters, take steps to see that this 

agreement is amended or to send those two companies 

away, because the collection of garbage is equally a part 
of this problem.  

I gave a directive that from the 01st of November last 

year, all local bodies must segregate waste. What 

happened in Colombo was, the employees of those two 
companies got an additional bonus by going to 

households and saying, “Do not segregate the waste. Pay 

us something”. So, there is corruption at all quarters with 

regard to the collection of garbage and whoever is 
responsible for the Meethotamulla incident should be 

dealt with criminal liability. That is why His Excellency 

the President has appointed retired High Court Judge 

Chandradasa Nanayakkara to go into this incident. I am 

sure, like in many other issues, we would see large-scale 
corruption in this too. I agree with the Hon. Dinesh 

Gunawardena except on one fact - politicians were 

equally culpable. Like you said, had 50 members of the 

local body been there, they would have been more 
supportive in a situation like this, I agree with you. But, I 

always keep on telling you that the delay is not mine - භභ 
ේඳය ඳ රට දුක් විඳිනහ.  

With regard to the Local Government Elections also, I 

would like to say that I have already placed all the 

amendments before the Cabinet. I have done my part with 

regard to the election so that nobody can point a finger at 
me. 

 

ෙරු ිනප්න්ෂ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

But, when are you going to hold the Local Government 

Elections? 
 

ෙරු ෆයිසර් මුසතඳ මහත 
(ரண்நெறகு மதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Member, that responsibility lies with the 

Election Commission. I have to facilitate the forum for 
holding the election and I have already done so. The only 

delay on my part, if at all, was with regard to the 

amendments. But now, I am happy to inform this House 

that I have placed all the amendments before the Cabinet 
and the Cabinet will have to take the responsibility with 

regard to that. Some Hon. Members in this House had 

continuously said that I am purposely delaying this 

election; I have no intention of doing so. I am a democrat 
as much as the Hon. Dinesh Gunawardena is, and I see 

the need for the Local Government Elections. 

As regards to the Proclamation by His Excellency the 

President, the Hon. Dinesh Gunwardena pointed out 
various issues. Why was this Gazette Notification brought 

about? We saw certain politicians going and obstructing 

garbage from being dumped. Garbage is not a local issue. 

Today, we see religious leaders and politicians trying to 

take political mileage by saying, “පිට කුණු අඳට එඳහ.” ේම්හ 

යේට් කුණු. If there a densely populated area, you cannot 

dump garbage there. We, as a Government, have to dump 
garbage somewhere. That is why during the previous 

regime, there was a proposal to dump garbage in 

Puttalam. Why was that? Because there is a national need 

to dump garbage somewhere. However, we see people 
playing cheap politics.  

අද ේම් බහේ ්ව හුඟක් උදවිඹ ඇන්ල්ර නැගු කයනහ, 
ආඩුඩු ළරැනැයි, අයඹහ ළරැනැයි, ේභඹහ ළරැනැයි කිඹරහ. 
වළඵළයි, මීේතොටමුල්ර සිදුවීභ වුණු අසථහේ  එවහට කී 
ේදේනක් ආහද? භවරු "හ තිඹනහට බඹයි, ගුටික් න 
බඹයි" කිඹරහ ඹ් ේ්  නළතු හිටිඹහ. වළඵළයි, එළනි විඳතක් 
සිදුවුණු අසථහක ජ ඇන්ල්ර නැගු කයන ේේලඳහරනඹ කය් න 
එඳහ කිඹරහ භභ ේම් බහේ  භ් ්රීරු් ේන්  ඉල්රහ 
සිටිනහ. වළඵළයි, ඇන්ල්ර නැගු කශ යුතු උදවිඹට ඇන්ල්ර නැගු 
කය් න ඕනෆ. භභ ේවො උදහවයණඹක් ේද් නම්. 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

මීේතොටමුල්රට පිට කුණු ේනනළල්රහ දහ් න එඳහ කිඹරහ 
භභ ඵසනහහිය ඳශහ්ව බහේ  ඳශහ්ව ඳහරන ේකොභහරිසතුභහට 
ලියුභක් ලි හ. ඒ ම්ඵ් ධේඹ්  භභ ේකොේරෝ නහේ  
ප්රහේේය ඹ ේල්කම්තුභහට්ව කි හ. එතුභහ කි හ, භව 
ඇභතිතුභහේන්  අය න් න ඕනෆ කිඹරහ. භභ ඒ ලිපිඹ 
සභෙත* කයනහ. 

එඹ, 2017.03.09ළනි නැන ඳශහ්ව ඳහරන ේකොභහරිස, 

ඵසනහහිය ඳශහත ේත ජහතික ෂන අඳද්රය කශභනහකයණ 
වහඹක භධයසථහනේේ  අධයක් විසි්  ලිඹපු ලිපිඹක්. "වහභ 
ක්රිඹහ්වභක න ඳරිනැ ේකොේරෝ නහ ප්රහේේය ඹ බහ ඵර 

ප්රේේලඹට අඹ්ව ේනොන කළළි කශ මීේතොටමුල්රට ඵළවළයලීභ 
ම්ඵ් ධ ඳරීක්හ කය ඵරහ කඩිනම් ක්රිඹහ භහර්න ේනන, ඒ 
ම්ඵ් ධ හර්තහක් ේභභ අභහතයහංලඹ ේත රඵහ  ජභට කටයුතු 

කයන ේර කහරුණික ද් හ සිටිමි" ඹනුේ්  එභ ලිපිේේ  
ව්  කය තිේඵනහ. ඒ හේේභ පිට කුණු ේනනළල්රහ දහ් න 
එඳහ කිඹන කහයණඹ්ව එහි ව්  කය තිේඵනහ. එතළන කයරහ 
තිේඵ් ේ්  ංචහක්. ේකොශම කුණු විතයක් ේනොේයි, 

ේඳෞේනලික අංලේේ  කුණු ේනනළල්රහ ඒ ේනුේ්  ටිකට් 
කඩනහ. ඒ විකරඹට ටිකට් කඩරහ අභතය මුදරකු්ව වම්ඵ කශහ. 
කුණුලි්  වම්ඵ කයපු උදවිඹ ඕනෆ තයම් ඉ් න ඵ අපි ද් නහ. 

වළඵළයි, ඒ උදවිඹ නීතිඹ ඉනැරිඹට ේනනඹෆභ අඳ සිඹලු ේදනහේේභ 
න කීභක් වළටිඹට භහ දකිනහ. 

Sir, then I would also like to quote from the 

Proclamation made by His Excellency the President in the 

Gazette Extraordinary No. 2016/30 of  25th April, 2017. 
It states: 

 “WHEREAS an Order under Section 17 of the Public 

Security Ordinance (Chapter 40) has been made declaring the 

following services specified in the Schedule hereto to be essential 

services since it has been decided that the maintenance of such 

services specified in the said Schedule is essential to the life of the 

community and is necessary in the public interest, and whereas it is 

directed that the Parliament be apprised of the said declaration in 

terms of Section 21(2) of the Public Security Ordinance read with 

Section 2(3) thereof, 

 And whereas the Parliament remained adjourned for a period 

not exceeding ten days on the date the said declaration was issued," 

The Schedule of the Proclamation states, I quote: 

"All services, work or labour of any description whatsoever, 

necessary or required to be done in connection with any undertaking 

performed or maintained by any local authority or for and on behalf 

of any such local authority, for the clearance, collection, 

transportation, temporary storage, processing, separation, treatment, 

disposal and sale of street refuse, house refuse or other similar 

matter.” 

Hon. Dinesh Gunawardena, this Gazette Notification 

is not to muscle anybody in the manner you stated. You 
said that there are various protests and this Proclamation 

is used to muscle those protests. But, there is no such 

intention by this Proclamation. This Proclamation is to 

see that the collection of garbage is declared an essential 
service and if anybody interferes with that service, he 

would be dealt with according to the law. The reason why 

that was brought about, Hon. Dinesh Gunawardena, you 

may know, was that certain politicians try to go to those 
areas and stop garbage being dumped there, with the 

intention of building up their political stature. I know a 

person of your stature will never do that. But, 

unfortunately, you see various Members running to where 
garbage is being dumped and trying to take political 

mileage from that.  

In a recent article I read that there are only two types 

of people who object to garbage being dumped: one type 

are the fools and the other are the politicians. Today, the 

general public have also come to realize that garbage has 
to be dumped somewhere and I would ask every Hon. 

Member of Parliament to help us in that exercise. Please, 

do not look at it locally. Today, you look at the Western 

world. You see garbage being recycled in major cities 
and there is no stench. But, unfortunately, here, people 

look at garbage issue from the point of view of 

Meethotamulla and the manner in which Meethotamulla 

garbage dump was administered.  So, we have to create 
an awareness among the people. I have put up a Cabinet 

Paper, through which I am seeking all media institutions 

to come on board to create an awareness with regard to 

garbage, garbage recycling and also to take away the 
mindset of our people that garbage is a local issue.  

Also, we have a problem with regard to the collection 
of garbage. I am thankful to the Cabinet for they have 

approved the purchase of 100 compactors. If you take any 

local body, they are unable to collect garbage because 

they do not have the necessary machinery. In most local 
bodies, you see the labourers are also performing the task 

of the driver or the operator because there is a shortage of 

such employees. So, I think, today, garbage disposal 

should be the number one priority for both the 
Government and the Parliament. We have to collectively 

work towards solving this problem.  

If you look at the history of the Meethotamulla 

garbage dump site, first, it was a paddy-field and then 

they started to dump the garbage of the people of 

Kolonnawa there. Then, there was a court case against 
dumping garbage at Bloemendhal. After that, they started 

dumping garbage in two acres at Meethotamulla and 

today it has extended to 18 acres. I share the grief of the 

people of Meethotamulla - I went there once or twice - 
and I do not think any Government can justify allowing 

the people of Meethotamulla to live in the state they have 

been living close to the garbage dumping site. But, 

unfortunately, continuously the governments have taken 
the shortcut of not looking at the other options of garbage 

disposal. There has never been a conscious effort with 

regard to dealing with garbage disposal.  

I thank the Hon. Champika Ranawaka as he has 

arranged for two companies to come in and in two years’ 

time they would be recycling garbage - a genuine effort. 
There are RFPs called from 100 odd companies under a 

transparent mechanism. So, for once, something is 

actually happening. In the past - [Interruption.] I do not 
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want to talk about my Chief Minister. With regard to my 

Cabinet Colleague, I will talk and deal with him. But with 
regard to the Chief Minister, I do not wish to say anything 

except when I am asked a Question in Parliament. Then I 

will answer.  
 
 

 

ෙරු ිනප්න්ෂ ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

He is from the SLFP. 

 

ෙරු ෆයිසර් මුසතඳ මහත 
(ரண்நெறகு மதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

He is from the SLFP. I am not trying to criticize him. I 

do not see a need in dealing with his conduct here, except 

for the fact that when I told to stop taking outside refuse 

to Meethotamulla, the Secretary of the Kolonnawa Urban 
Council  told me that he has to get the concurrence of the 

Chief Minister. I have to inform that to this House as 

well.  

The country will know once the Commission sits. I 
believe that a lot of things will come out. Definitely, 

somebody is responsible for the loss of lives. It is not an 

accident. I have been to the Meethotamulla dump site 

twice or thrice and if the Colombo Municipal Council had 
told me that there was this imminent danger, I would have 

agreed with the Hon. Champika Ranawaka and stopped it 

then and there. I had no option being the Minister of 

Local Government.  The Minister of Megapolis can take a 
decision and say, “Look! Stop it!”.But I have a bigger 

picture to look at. The dumping of garbage is a function 

of the local body. Unfortunately, in terms of the law, I 

have a certain mandate over local bodies. Therefore, I 
have to take the responsibility in asking the Cabinet to 

permit Meethotamulla to continue. I am sure even the 

Hon. Champika Ranawaka will agree with me that until 
you find an alternative, it is not prudent to stop dumping 

at Meethotamulla.  

I am starting a landfill within forty days in 

Muthurajawela. I will take all precautions to see that it is 
environmentally friendly. We are trying to start compost 

plants in the nine Provinces to deal with 450 metric 

tonnes of garbage. We are working with commitment to 

solve the garbage issue. I also ask the Hon. Members of 
the Opposition to look at this as a national issue. We have 

to work together because when I decide to start a plant or 

landfill somewhere, anybody could say, "Do not do it." 

 
ෙරු මහින්ද යඳ අප්ේවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  யறந் ரப்தர அசதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

Hon. Minister, when I was the Chief Minister, I 
helped the Chairman of Weligama  Urban Council to start 

a garbage recycling project which was functioning very 

well. Now it has been neglected. There is a big problem. 

So, it is better if you could look at it and see what you 
could do about it.  

ෙරු ෆයිසර් මුසතඳ මහත 
(ரண்நெறகு மதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I will definitely do that. 
 

ෙරු මහින්ද යඳ අප්ේවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  யறந் ரப்தர அசதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

Mr. Mohamed who was the Chairman of the Council 

had been doing a very good job. Now you all have 

dissolved the Council and you are not holding elections.  

There is no administration, nothing is happening. It is 
collapsing.  

 

ෙරු ෆයිසර් මුසතඳ මහත 
(ரண்நெறகு மதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Member, we should not make the grief of the 

people of Meethotamulla a political stage. You mentioned 

to me that  the plant in Weligama  has to be looked at. I 
will come with you, we will go together and see to it. We 

do not need to take a political approach to this. We will 

address this issue and solve it.  If it was running properly 

when you were the Chief Minister, and now if it has 
failed; we should  get together and put things right 

without saying that this is happening because the 

elections were not held. 

ේඳය ඳ රට තභයි භභ දුක් විඳි් ේ් , ේම් ඳශහ්ව ඳහරන 
ඡ් දඹ ඳළළ්වවීභ ම්ඵ් ධේඹ් . [ඵහධහ කිරීභක්] ඵළසිල් 

යහජඳක් භළතිතුභහ, - 

 

ෙරු නිප්යෝජය කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, your time is up. Please wind up.  
 

ෙරු දවුෆ හකීේ මහත (නෙද සලසුේ  හ ජල සේඳදන 

අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்றும் 

லர்ங்கல் அமச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Hon. Deputy Speaker, I need a clarification from the 
Hon. Minister.  He said that he has a certain mandate over 

local bodies. This is an issue that we are debating all the 

time. Under the Thirteenth Amendment, the Provincial 

Councils have powers over the local bodies. 
 

ෙරු නිප්යෝජය කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

You were in charge of this Ministry before.  You are 

fully aware of this. 
 

ෙරු දවුෆ හකීේ මහත  
(ரண்நெறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Yes.  

Now the problem is, the line Ministry trying to meddle 

with the local bodies, has to be done through the Chief 

Ministers only. These issues have to be clearly outlined.  

1637 1638 



ඳහර්ලිේම්් තු 

ෙරු නිප්යෝජය කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Two eminent lawyers are engaged in a legal battle.  
 

ෙරු ෆයිසර් මුසතඳ මහත 
(ரண்நெறகு மதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Rauff Hakeem is trying to play regional politics 

in the East.  
 

ෙරු නිප්යෝජය කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, your time is up. 
 

ෙරු ෆයිසර් මුසතඳ මහත 
(ரண்நெறகு மதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I want one more minute. - [Interruption.] Listen! I 
have always respected - [Interruption.] Hon. Deputy 

Speaker, can I have one more minute? 
 

ෙරු නිප්යෝජය කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Yes. 
 

ෙරු ෆයිසර් මුසතඳ මහත 
(ரண்நெறகு மதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Rauff Hakeem has a problem.  
 

ෙරු නිප්යෝජය කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

He asked a very pertinent question. 
 

ෙරු ෆයිසර් මුසතඳ මහත 
(ரண்நெறகு மதசர் நைஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

He is one politician who without doing any work for 

the masses, tries to criticize others and get votes.  I am 

very clear about that. I respect the Thirteenth 
Amendment. As the line Minister, I am responsible to 

Parliament for all funds given to local bodies and 

Provincial Councils. In carrying out my functions, I see 

that they use money for the best of the people. I have 
never interfered. My Cabinet Colleague, the Hon Rauff 

Hakeem has a problem. His Party is diminishing. So, he 

tries to use at least Parliament to create a momentum for 

himself. 

Thank you. 

      
[අ.බහ. 12.02] 

 
ෙරු ෙමිණී ප්ලොකුප්ේ මහත 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குசக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, අද ේම් විහදඹට වබහගි 
ේ් න රළබීභ භභ අනඹ ේකොට රකනහ. ේභොකද, භභ  

මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද නිහ වහනිඹට ඳ්ව ේච්ච ප්රේේලඹක් 

නිේඹ ජනඹ කයන භ් ්රීයේඹක් නිහ. භේේ ප්රේේලේේ  තිේඵන  

කයනැඹහන කුණු ක් දට ප්රමිතිඹක් නළති කුණු ේටෝ  300ක් 
දකට දහනහ. භභ අද ේම් ේභොේවොේ්ව තුටු ේනහ, අද 
ඉරහ එතළනට කුණු දළමීභ අකරකයණේඹ්  තවනම් කිරීභ නළන. 
අද අකරකයණේේ  ජ ඒ නඩු තිබුණහ. ඒ ඳශහේ්ව ඳරිය ංවිධහන 

එතළනට කුණු දළමීභට විරුේධ අභිඹහචනඹක් ඉනැරිඳ්ව කශහ. ේම් 
ේභොේවොත නේකොට භට දළනන් න රළබුණහ, මි්  ඳසේ  
එතළනට කුණු දභන එක තවනම් කශහඹ කිඹරහ.  ඳරිය 

ඵරඳත්රඹක් නළති, කිසිභ රභේ දඹක් නළති නිකම්භ ගිහිල්රහ 
එතළනට කුණු  දහනහ.  

අද ේම් කුණු ප්රලසනඹ නළන කථහ කයන ේකොට වළේභ භ 

කිඹනහ ඒකට ළරසුම් තිබුණහඹ කිඹරහ. ේම්ක ේේලඳහරන 
ප්රලසනඹක් ේනොේයි. ේම්ක ජහතික ප්රලසනඹක්. ේම් ජහතික ප්රලසනඹ 
ආයම්බ වු ේඩු ේකොශම නනය බහේ් . ේකොශම නනය බහ 

වළභ දහභ ඳහරනඹ කේශ  එක්්ව ජහතික ඳක්ඹ. අේේ 
කථහනහඹකතුභහ නනයහකරඳති ලේඹ්  හිටපු කහරේේ  තභයි 
ේඳෞේනලික අංලඹට - අඵහ් ස භහනභට ව ත්ව භහනභකට - 
කුණු ඉ්ව කය් න අය දු් ේ් . ඒ අඹ ඒ ඉල්ලුම් ඳත්රේේ  දහරහ 

තිබුණහ, "අඳට කුණු ප්රතිච්රීඹකයණඹ කය් න පුළු් . කුණු 
ඉ්ව කය් න පුළු් " කිඹරහ. ඒ සිඹලු කටයුතු කය් න තභයි 
ඔවු් ට දු් ේ් . නමු්ව ඒේනොල්ර්  කේශ  කුණු අයේනන 

ගිහිල්රහ, ත්ව කහේේ ේව  තළනක ේනොඩ කයන එක විතයයි. 
නමු්ව ඒේනොල්ර් ට  මුදල් ේන හ. ේම් ේභොේවොත නතුරු ඒ 
මුදල් ේනනහ. භවය උදවිඹ කිඹනහ, භහි් ද යහජඳක් 

භළතිතුභහේනනු්ව ඒ කටයු්වත සිදු වුණහඹ කිඹරහ. නමු්ව ඊට 
ඳසේ  ේභොකද වුේඩු? ේකොශම නනය බහට ේම් කටයු්වත 
කය් න ඵළරි නිහ ේම්කට භළනැව්ව ේ් න කිඹරහ නහනරික 

ංර්ධන අකරකහරිඹට ආයහධනහ කශහ. ඊට ඳසේ  ේන ධහබඹ 
යහජඳක් භළතිතුභහ ඊට භළනැව්ව වුණහ. ඊට භළනැව්ව වුණහ ඳභණක් 
ේනොේයි, ඒ කටයුතු කශභනහකයණඹ කයන නභ්   විකල්ඳ ළඩ 

පිළිේශක් ඇති කශහ. භේේ ශඟ ඒ Cabinet Paper එක 
තිේඵනහ. ඒ Cabinet Paper එේක්  ඒ සිඹල්ර අනුභත කශහ. 
ේම් ඉ් න ඇභතිරු ඔක්ේකොභ ඒ කළමතනට් භඩුඩරේේ  හිටිඹහ. 
2015 ජ එඹ අනුභත කයරහ, ඒකට අලය මුදල් වදල්  ජරහ  

ක්රිඹහ්වභක කය් න ඳට්  න්වතහ. 2015 අේේ යජඹ ඳළයදුණහට 
ඳසේ  ඒ කටයු්වත ක්රිඹහ්වභක ේනොකිරීේම් යද නිහ තභයි ේම් 
ත්ව්වඹ ඇති වුේඩු.  

ඳහධලී චම්පික යණක ඇභතිතුභහ කිඹනහ භභ අවේනන 
හිටිඹහ, "අරුක්කහලු ප්රේේලඹට ේම් කුණු ේනනඹ් ේ්  නළවළ. 
අපි ේන්ව ශකට ේනනි ඹනහ"ඹ කිඹරහ. නමු්ව ඒ අේේ 

ළරළසභ වරිඹට ක්රිඹහ්වභක වුණහ නම් ේම් ේභොේවොත නේකොට 
කයනැඹහේ් යි මීේතොටමුල්ේල්යි කුණු ප්රලසනඹ අ්  ේරහ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. පු්වතරේම්  අරුක්කහලු කිඹ් ේ්  ජන 

ශූනය ප්රේේලඹක්. අරුක්කහලු ප්රේේලඹට භභ ගිහිල්රහ තිේඵනහ. 
ඒ ප්රේේලේේ  තිේඵ් ේ්  ඔක්ේකොභ Limestone වහයපු ශල්. 
වරිද? 

 

ෙරු ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහත 
(ரண்நெறகு நையட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

ත භහ වඹක් නත වුණහට ඳසේ  මීේතොටමුල්රට හේේ 
පු්වතරභට්ව ේයි. 

 

ෙරු ෙමිණී ප්ලොකුප්ේ මහත 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குசக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

පු්වතරභට ේන එක නළන තමු් නහ් ේ  ඵරහ න් න. දළ්  
ඳහධලී චම්පික යණක ඇභතිතුභහ කිඹනහ ේ්   කුණු 
ේනනිහිල්රහ එතළනට දහනහ  කිඹරහ. එතුභහ ප්රසිේකරේේ  ේභතළන 

ඒක  කි හ ේ් . ඒ නිහ ේේලඳහරනඹක් නළති නිළයනැ  තී් දු  
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ේනොදු් ේනෝව ේම් ප්රලසනඹ වි් න පුළු් කභක් නළවළ. ේම් 

ඳහර්ලිේම්් තුේ  ඉ් න භළති ඇභතිරු ඔක්ේකොභ එදහ ඒ කළමතනට් 
භඩුඩරේේ  හිටිඹහ.  ඒ කළමතනට් භඩුඩරේේ  ඉරහ තභයි ේම් 
Cabinet Paper එක ම්භත කේශ . Cabinet Paper එක ම්භත 
කයරහ ක්රිඹහ්වභක කය් න Railways Department එකට මුදල් 

දු් නහ; අේනක් ආඹතනරට මුදල් දු් නහ. ඒ කටයුතු ක්රිඹහ්වභක 
කය් න ඔක්ේකොභ කටයුතු කයරහයි තිබු ේඩු. 2016 ජ ඒ 
ක්රිඹහදහභඹ අරංගු කයන ේකොට ඒකට විකල්ඳඹක් ඇති කේශ  

නළති නිහයි අද ේම් ප්රලසනඹ ඇතිේරහ තිේඵ් ේ් . අද ේම් 
ප්රලසනඹට විඳුභක් නළති තළනට ඳ්වේරහ තිේඵනහ.   

ේම් කුණු මුතුයහජේරට ේනනිහිල්රහ දහනහ. ඒක ජරහලඹක්. 

ඒ ජරහලඹට කුණු ේනනිහිල්රහ දභනේකොට කේත ලික 
පජකතුභ් රහ, කහනැනල්රු විරුේධ නහ. එතුභ් රහ 
ේේලඳහරනඥේඹ  ේනොේයි. ේම් ප්රලසනඹට තිේඵ් ේ්  

ේේලඳහරන ඳසු මතභක් ේනොේයි. නමු්ව ආඩුඩු ඒහ එකක්්ව 
නණ්  න් ේ්  නළති  අද ේම් ඳහර්ලිේම්් තුට  නළට් ඳත්රඹක් 
ඉනැරිඳ්ව කශහ, වනැසි නීතිඹ තිේඵන අසථහක ජ හේේ ේම් 
කටයුතු ක්රිඹහ්වභක  කය් න.  

නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ  නළට් නිේ දන 

සභෙත* කයනහ.   

අද කළසඵෆ ප්රේේලඹට කුණු ේටෝ  350ක් දභනහ. ඵසනහහිය 
ඳශහේ්ව අඳද්රය කශභනහකයණ අකරකහරිඹ කිඹනහ, "අඳට 
අඳද්රය මීට ඩහ න් න ඵළවළ" කිඹහ.  අඳද්රය කශභනහකයණ 
අකරකහරිේේ  අධයක් නලී්  භහ් නේේඳරුභ භවතහ විසි්   

"නහනරික ේකොභහරිස, ේකොශම භවනනය බහ" ේත  
2017.04.26 නැන දයන ලිපිඹ ඹහ තිේඵනහ. එභ ලිපිේඹහි ය ර් 
ඳහධඹ ේර  "කයනැඹහන කශ අංනනඹට තහකහලික කශ 

ඵළවළය කිරීභ වහ අය රඵහ නළනීභ" ඹනුේ්  ව්  
ේනහ. තදුයට්ව එභ ලිපිේඹහි ේභේ  ව්  නහ:  

"උක්ත භළේඹ්  ඔඵ විසි්  ේඹොමු කයන රද අංක නහේකො/

ඳහරන/2017 දයණ ව 2017.04.25 න නැනළති ලිපිඹ වහ ඵළ ේ .  

02. 2017 අේප්ර ල් භ 14 න නැන ඔඵ ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතන ඵර 

ප්රේේලේේ  කශ ඵළවළය කයමි්  සිටි මීේතොටමුල්ර විිත කර 

යනේේ  ඇතිව වනැසි ත්ව්වඹ ළරකිල්රට නනිමි් , කශ ඉ්ව 

ේනොකිරීභ ේව තුේ්  ේකොශම නනයේේ  ජී්වන ජනතහට සිදුන 
අඳවසුතහඹ ළරකිල්රට නනිමි් , ේකොශම නනයේේ  ජනනඹ න 

අඳද්රය ලි්  ේභ.ේටො.350 ක් ඳභණ ති ේදකක කහරඹක් වහ 

කයනැඹහන ඳහළිත මතම් පියවීභ ේත බහය නළනීභට කළභළ්වත ඳශ කයන ර ජ. 

... 

...ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  ඳ්වන රද විහදේඹ්  අනතුරු න් නහ රද 

තීයණඹ අනු කයනැඹහන කශ අංනනඹ ේත 2017 අේප්ර ල් භ 28 න 
නැේන්  ඳසු ඔඵ නනය බහ ඵර ප්රේේලේේ  ජනනඹ න අඳද්රය ඵහය 

නළනීභට කටයුතු සිදු ේනොකයන ඵ ේභයි්  කහරුණික දළනුම් ේදමි." 

නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, අද සිදු ේරහ තිේඵ් ේ්  
ේභොකක්ද? අද කතහ කයනහ මි ආඩුඩුට කිසිදු ළරළසභක් 

නළවළ. අේේ ඳශහ්ව ඳහරන අභහතයතුභහ භට ේඳය කථහ කශහ. අද 
ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනර නිේඹ ජිතඹ්  නළවළ. නිරධහරි් ට එඹ 
ඳ්වහේනන ඹ් න ඵළවළ. එතුභහ ඹළව ලියුභට ේකොභහරිසතුභහ 

උ්වතය ේද් ේ්  එේවභයි. ඵසනහහිය ඳශහේ්ව භව ඇභතිතුභහ 
කිඹනහ, "චම්පික ඇභතිතුභහ හි් දහයි භට ේභඹ වි් න ඵළරි 
වුේඩු. මුදල් ංචහක් හි් දහයි ේම්ක වුේඩු" කිඹහ.  චම්පික 

යණක ඇභතිතුභහ ේම් කහයණහර ජ නකීභ බහයන් න ඕනෆ. 
ේකොශම නනය බහේ  කුණු දළම්ේම් ේතොට ශඟටයි. ඒ 

ම්ඵ් ධේඹ්  අකරකයණඹට ගිහි්  තවනභක් න්වතහ. තවනභක් 

න්වතහභ, අකරකයණඹ ඇහුහ, "ේම් කුණු දභ් ේ්  ේකොේව ටද?" 
කිඹහ. එවිට UDA එක බහය ඇභතිතුභහ වළටිඹට සිටිේේ  චම්පික 
යණක ඇභතිතුභහයි. UDA එේක්  ගිහි්  කි හ, 
"මීේතොටමුල්ේල් සථහනඹක් තිේඵනහ. ඒ මතභට දභ් න පුළු් " 

කිඹහ. එතළ්  සිට තභයි එහි කුණු දළමීභ ආයම්බ කේශ . එතුභහ 
දළනු්ව තභයි එඹ කේශ . කුණු දළම්භහට ඳසු එහි ඳහරනඹක් 
ඇති කේශ  නළවළ. මිනිසසු කළයලි නව් න ඳට් න්වතහ; 

ේක රහවර කය් න ඳට්  න්වතහ; විේය ධඹ ඳහ් න ඳට්  
න්වතහ. ඒ ේරහේ  ේකොශම නනය බහ තභයි ේන ධහබඹ 
යහජඳක් භළතිතුභහට ආයහධනහ කේශ , "ේම් නළන ේොඹහ ඵරහ 

ේභොකක් ේව  ේබ්රුභක් කය් න" කිඹහ. එතුභහ වමුදහ දහරහ එඹ 
කශභනහකයණඹ කශහ. ඇශ ේ ලි ශුේධ කශහ. නමු්ව එතළන 
ඳළළති අඳවසුතහ නළති වුේඩු නළවළ. ඒ නිහ එතුභහ 2015 ජ 

කළමතනට් භඩුඩරඹට ේඹ ජනහක් ඉනැරිඳ්ව කශහ. ේභඹට සථිය 
හය විඳුභක් ඇති ේ් න ඕනෆ. 2013 ඉරහ විවිධ ංහදරට 
ගිහි්  ේර ක ඵළංකු්ව එක්ක හකච්ඡහ කයරහ අහනේේ  
තී් දුක් ේනන තිබුණහ, ේභඹ පු්වතරේම් සිේභ් ති 

කර්භහ් තලහරහට අඹ්ව  Limestone රඵහන්ව නිකරරට 
ේනනේනොස දභ් න. කළමතනට් භඩුඩරඹ එඹ අනුභත කශහ. එඹ 
අනුභත කයන ේකොට චම්පික යණක අභහතයතුභහ්ව ඒ කළමතනට් 

භඩුඩරේේ  සිටිඹහ. ේම් සිටින හුඟක් ඇභතිරු්ව ඒ කළමතනට් 
භඩුඩරේේ  සිටිඹහ.  

 

ෙරු ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහත 
(ரண்நெறகு நையட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

ඒක ඉනැරිඳ්ව කේශ  ඔඵතුභ් රහේේ ආඩුඩුේ්  ේ් ද? 
 

ෙරු ෙමිණී ප්ලොකුප්ේ මහත 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குசக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

අේේ ආඩුඩුේ්  තභයි. ඒ ආඩුඩුේ  ඇභතිරු්  තභයි 

ේභහි ඉ් ේ් .  
 

ෙරු ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහත 
(ரண்நெறகு நையட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

ඔඵතුභ් රහේේ ආඩුඩුද?  
 

ෙරු ෙමිණී ප්ලොකුප්ේ මහත 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குசக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔ , අේේ ආඩුඩු තභයි අනුභත කේශ .  
 

ෙරු එස.එේ. මරික්කර් මහත 
(ரண்நெறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඔඵතුභ් රහේේ ආඩුඩු තභයි පු්වතරභ නළති කය් න 

ඵළලුේ .  
 

ෙරු ෙමිණී ප්ලොකුප්ේ මහත 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குசக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

පු්වතරභ නළති කය් න ේනොේයි. තමු් නහ් ේ රහේේ 
ආඩුඩු ේ්  නනය බහ ඳහරනඹ කේශ ? නමු්ව ඵළරි වුණහ ේ්  

කුණු දභන එක අඩු කයන් න. 
 

ෙරු ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහත 
(ரண்நெறகு நையட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

ඔඵතුභ් රහේේ ආඩුඩු තභයි ඒ තීයණඹ න්වේ්ව. අපි 

විරුේධ වුණහ. 

1641 1642 

————————— 
*  පුසතකලප්ේ තබ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිේම්් තු 

ෙරු ෙමිණී ප්ලොකුප්ේ මහත 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குசக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
විරුේධ වුණහට ඒ  තී් දු න්වතහ. තමු් නහ් ේ  එහි ජ විරුේධ 

් න ඇති. නමු්ව තී් දුක් න්වතහ. ඒ තී් දු ක්රිඹහ්වභක 
කය් න කටයුතු කශහ. ඒ වහ අලය කටයුතු සිඹල්ර 

ම්ඳහදනඹ කශහ. කළසඵෆ බහය භ් ්රීයඹහ වළටිඹට භභ එහි ජ 
කි හ, කයනැඹහන්ව ේභඹට ඇතුශ්ව කය් න කිඹහ. කළමතනට් 
භඩුඩරඹ එඹ්ව අනුභත කශහ. එඹ අද ක්රිඹහ්වභක වුණහ නම් ේම් 

ප්රලසනඹ නළවළ. අද චම්පික යණක ඇභතිතුභහ පිළින් නහ, 
"එතළන ේවො නළවළ. ඊට එවහයි්  තිේඵන ශකට තභයි දළ්  
ඹ් ේ් " කිඹහ. කුභන ශකට ේව  දහරහ ේම් ප්රලසනඹ ඉය 
් න ඕනෆ කිඹන භතේේ යි අඳ ඉ් ේ් . ජහතය් තය ප්රමිතී්  

අනු, ේෞණය ආයක්හ න විකරඹට තභයි ේභඹ ක්රිඹහ්වභක 
කය් න කටයුතු කේශ . නමු්ව ඳසු ගිඹ 2015 ඉරහ අද න කල් 
ඒහ පිළිඵ කථහ කශහ, නවන්වතහ මි, එක එක ඇභතිරු්  

ඵළණ න්වතහ මි ඒ පිළිඵ කිසිදු ක්රිඹහ භහර්නඹක් න්වේ්ව නළවළ. 
අහනේේ   ජ කුණු ක් ද විකුණහ ඡ් දඹ න්වතහ. කුණු ක් ද කඩහ 
ළේටන ේකොට කවුරු්ව නළවළ. නැේ් ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ 

විතයයි එතළනට ගිහි් , ේල කඹ ප්රකහල කයරහ, යජඹට කි ේ , 
"ඕනෆභ ක්රිඹහ භහර්නඹක් න් න. අපි ඒකහඵේධ විඳක්ඹ වළටිඹට 
වේඹ නඹ ේදනහ" කිඹහ. ේභොකද, ඒකහඵේධ විඳක්ඹ වළටිඹට 

අපි ේභයි්  ේේලඳහරන හසිඹක් න් න ඹ් ේ්  නළවළ.  

යේට් ජනතහේේ ප්රලසන පිළිඵ යජඹක් නිළයනැ කටයු්වතක 
ේඹේදනහ නම් අපි ඒකට වේඹ න ේදනහ. ේභොේවොභඩ් නවි 

භ් ්රීතුභහ ේේ විරුේධ්වඹ ප්රකහල කය් න ඹ් ේ්  නළවළ. ේම් 
ප්රලසනඹට විදයහ්වභක විඳුභක් රඵහන් න ඕනෆ. ේභතළන 
විදයහ්වභක ප්රලසනඹක් තිේඵ් ේ් . 

 

ෙරු ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහත 
(ரண்நெறகு நையட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

මීේතොටමුල්ර ජනතහට විරුේධ අදවක් ේනොේයි භභ 
ප්රකහල කේශ . භේේ ඳශහේ්ව ඉ් න ජනතහේේ - 

 

ෙරු ෙමිණී ප්ලොකුප්ේ මහත 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குசக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තමු් නහ් ේ  ඒක නළන භහ එක්ක කථහ කය් න එඳහ. ඒක 
ක්රිඹහ්වභක කයන ඇභතිතුභහ්ව එක්ක කථහ කයරහ ේබ්යහන් න;  
ආඩුඩු්ව එක්ක කථහ කයරහ ේබ්යහන් න. භේේ කථහට ඵහධහ 

කය් න එඳහ. භභ කි ේ  ඹථහර්ථඹ; සිේධ න ේේ. 
තමු් නහ් ේ  ඒකට විරුේධ නම්, එභ විඹ බහය ඇභතිතුභහට, 
ජනහකරඳතිතුභහට කථහ කයරහ ේබ්යහන් න. 

 

ෙරු ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහත 
(ரண்நெறகு நையட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

භභ භේේ ඳශහේ්ව මිනිසසු ඵරහන් න ඕනෆ. 
 

ෙරු ෙමිණී ප්ලොකුප්ේ මහත 
(ரண்நெறகு கரறணற தனரக்குசக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔ , ඒ අඹ ඵරහන් න. ඒක ප්රලසනඹක් නළවළ. අද විලහර 
ප්රලසනඹක් තිේඵනහ. කළසඵෆට කුණු ේටෝ  350ක් ේනනළල්රහ 
දභනහ. භවජනඹහ විරුේධ්වඹ ඳශ කයරහ කළයලි ේක රහවර 

කයනහ. දළ්  අකරකයණ තී් දුක් රඵහ  ජ තිේඵනහ. භභ 
අකරකයණඹට සතුති් ත ේනහ. අද ඉරහ කුණු දහන කටයු්වත 
තවනම් කයරහ අකරකයණඹ විසි්  නිේඹ නඹක්  ජරහ තිේඵනහ. 

වළඵළයි, ඒ නිහභ ේම් ප්රලසනඹ අ්  ේ් ේ්  නළවළ. ේම් න්ව 
තී් දු ක්රිඹහ්වභක කය් න නිසි ළඩ පිළිේශක් ඇති කය් න 
කිඹහයි අපි ආඩුඩුට කිඹ් ේ් . අවිකරභ්ව විකරඹට 

ේකොතළනකට්ව කුණු ේනනළල්රහ දභන එකට භවජනඹහ කළභති 

ේ් ේ්  නළවළ ේභතුභහ ේේ. ඒ වහ විකරභ්ව ළඩ පිළිේශක් 
ඇති කය් න ඕනෆ. 

නරු නැේ් ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ කි හ ේේ ඒ වහ 
තිේඵන ඳශමුළනි විඳුභ තභයි ඳහයට එන කුණු ප්රභහණඹ අඩු 

කයන එක. ඳහයට එන කුණු ප්රභහණඹ අඩු කය් න නම් අපි වළභ 
ේනදයකටභ කුණු කශ දළමීභ වහ අලු්ව තහක්ණේඹ්  යු්ව 
ේකොම්ේඳ සට් ේඳොේවොය ඵළයල් එකක්, නළ්වනම් ේදකක් 

රඵහේද් න ඕනෆ. ඒ ේේ ේකොම්ේඳ සට් ඵළයල් එකක් ේදකක් 
දු් ේනෝව ඳහයට එන කුණු ප්රභහණඹ විලහර ලේඹ්  අඩු 
කයන් න පුළු් කභ රළේඵනහ. අේේ ඳශහ්වර නම් ඳහයට එන 

කුණු ප්රභහණඹ සිඹඹට 75ක් විතය අඩුකය න් න පුළු් . ේභොකද, 
අේේ ඳශහ්වර ජනතහට තිේඵ් ේ්  ඳර්චස 8ක, 10ක ඉඩම්. 
ඔවු් ට එකතු ේ් ේ්  තභ් ේේ නිේ  කශ ටික විතයයි. ඒ 

විකරඹට කේශෝව ඒ කශ ටික කශභනහකයණඹ කයන් න 
පුළු්  ේනහ. භභ ේඵොේවොභ කහරඹක ඉරහ අේේ ේනදය ඒ 
කටයු්වත කයනහ. අේේ ේනදය කශ කදහ්ව ඳහයට 
ළේට් ේ්  නළවළ. අේේ ේනදය bins ේදකක් තිේඵනහ, ඒ bins 

ේදකට තභයි ඔක්ේක භ කශ දභ් ේ් . ්වේ්ව විවිධ ළඩරට 
ඒහ ඳහවිච්චි කයනහ. අේේ ඳශහ්වර අක්කය 10, 15 ඉඩම් 
නළවළ. ඳර්චස 8, 10, 15 ඉඩම් තභයි තිේඵ් ේ් . එේවභ වුේණෝව 

තභ් ේේ කශ ටික කශභනහකයණඹ කයන් න පුළු්  
ේනහ. එේවභ වුේණෝව Central Environmental Authority 
එකට කශ කශභනහකයණඹ කයන් න පුළු්  ේනහ. වළභ 

නිකටභ ේනොමිරේේ  ඵළයල් එකක් දු් ේනෝව ඳහයට එන 
කශලි්  සිඹඹට 50ක් විතය න්ව් න පුළු්  ේනහ. 
එතේකොට හණිජ සථහනලි්  එන කශ ටික විතයයි ඉතිරි 

ේ් ේ් . එේ  හණිජ සථහනලි්  එන කශ කශභනහකයණඹ 
කිරීභ වහ ළඩ පිළිේශක් ම්ඳහදනඹ කශහභ ඒ ප්රලසනඹ්ව ඉය 
ේනහ. ඒ කශ ටික්ව ේත යහ ේ්  කයේනන ේනනහේෝව 

ඒහයිනු්ව ේකොම්ේඳ සට් ේඳොේවොය වද් න පුළු්  ේනහ.  ඒ 
නිහ  හණිජ ආඹතනරට නිේඹ න කය් න පුළු් , එභ 
ආඹතනලි්  ඵළවළය කයන  කශ ේත යරහ එ් න කිඹරහ. 

ේකොශම flats හේේ ේඳොදු සථහනරඹක කශ ඵදු්  

තිබ්ේඵෝව, ඒ ේනොල්ර් ට ේඳොලිතී්  ඵෆේරට දහරහ එේව  ේභේව  
දහ් ේ්  නළතු ඒ කශ ඵඳු් රටභ ඒ කුණු දහ් න පුළු් . 
ේම්හට ඉක්භ්  -කඩිනම්- ළඩ පිළිේශක් ආයම්බ කය් න 

කිඹරහයි අපි යජඹට කිඹ් ේ් . එේවභ නළතු ේම් කශ ේටෝ  
නණ්  ේනන ගිහිල්රහ එක එක ශල්රටයි, ඇශල්රටයි, 
මුතුයහජේරටයි දහරහ ේම් ප්රලසනඹට විඳුභක් රඵහ ේද් න 

පුළු් කභක් නළවළ. ඒ නිහ ේම්කට නිසි ළඩ පිළිේශක් ආයම්බ 
කය් න ඕනෆ. නමු්ව, අඳට කනනහටුයි, ේම් යජඹ එේවභ 
ළඩපිළි ේශකට රළවළසති නළවළ. එේවභ ළඩ පිළිේශක් ආයම්බ 

කය් න තිබුණහ ේම් ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතන සිඹල්රභ ක්රිඹහ්වභක 
ේරහ තිබුණහ නම්.  

භවජන නිේඹ ජිතේඹ  ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනර හිටිඹහ නම් 
තභ් ේේ ේකොට්ධහරට -නම්රට- ගිහිල්රහ ඒ අඹට කථහ 
කයරහ, ඒ කටයු්වත කය් න තිබුණහ. නහනරික ේකොභහරිසරු 

ඉ් ේ්  යජඹ කිඹන ේේ කය් නයි. ඒ මික් හිතරහ ඹභක් 
කය් න කිසිභ තළනක කවුරු්ව ඇ්වේ්ව නළවළ. ප්රහේේය ඹ බහ 
තිබුණහ නම් ේභේවභ ේ් ේ්  නළවළ. ෆභ ප්රහේේය ඹ බහකභ 

භ් ්රීරු්  25ක්, 30ක් හිටිඹහ. එේවභ නම්, තභ් ේේ ේකොට්ධහ 
ේඵදහේනන ේම් කටයු්වත කය් න තිබුණහ. ේම් යජඹ ප්රහේේය ඹ 
බහ විසුරුහ වළය තිබුණු නිහ ේම් කිසිභ ප්රලසනඹකට විඳුභක් 
නළති ආඩුඩුක් ඵට අද ේම් යජඹ ඳ්ව ේරහ තිේඵනහ. ඒ 

හි් දහ කරුණහකයරහ ේම්හ නළන කල්ඳනහ කයරහ යේට් 
ජනතහේේ ප්රලසනරට විඳුම් රඵහ ේද් න කිඹමි්  භේේ චන 
සල්ඳඹ අ්  කයනහ. 
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නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, භහ විසි්  බහනත කයන රද 

ලිඹවිලි වළ් හඩ් හර්තහට ඇතුශ්ව කය් න කිඹරහ ඉල්රහ 
සිටිනහ.  ේඵොේවොභ සතුතියි. 

 

ෙරු නිප්යෝජය කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 නරු නහමිණී ේරොකුේේ භළතිතුභහේේ කථහේ  ජ බහනත කයපු 
ලිඹවිලි වළ් හඩ් හර්තහට ඇතුශ්ව කිරීභ වහ අය ේදනහ.  

මීශඟට, නරු අනුයහධ ජඹය්වන නිේඹ ජය අභහතයතුභහ. 

 
[අ.බහ. 12.16] 

 
ෙරු අනුදධ ජයදත්න මහත (මහවලි සංවර්ධන හ 
ඳරිසද නිප්යෝජය අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு அநுர ஜத்ண - கரலி  அதறறருத்ற ற்றும் 

சுற்நரடல் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 

නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, අද ේම් ළදන්ව විහදේේ  ජ 

අසථහ රඵහ  ජභ පිළිඵ භහ ඔඵතුභහට සතුති් ත ේනහ. ේම් 
කුණු ඵළවළය කිරීභ අතයලය ේ හක් වළටිඹට නළට් ඳත්රඹක් 
නිකු්ව කිරීභ්ව භඟ විවිධ අදවස, භතහද ඳශ වුණහ, ේම් 

කහයණහ ඉටු කිරීභ වරිද කිඹන එක පිළිඵ. වළඵළයි, අපි සිඹලු 
ේදනහ අධහනඹ ේඹොමු කශ යුතු කහයණහ ේ් ේ්  අද කුණු 
ඵළවළය කිරීේම් කටයු්වත අතයලය ේ හක් කිරීභ පිළිඵ 
ේනොේයි. එතළනි්  ආඳසට ගිහිල්රහ ඇයි ේම් අතයලය 

ේ හක් ඵට ප්රකහලඹට ඳ්ව කය් න සිදු වුේඩු කිඹන 
කහයණහ පිළිඵයි අපි සිඹලුේදනහභ අධහනඹ ේඹොමු කශ යුතු 
තිේඵ් ේ් . ේම් කහයණහ පිළිඵ කථහ කයන ේකොට විවිධ 

භ් ්රීතුභ් රහ, විවිධ අභහතයරු භතහද, අදවස ඳශ කශහ, "ේම් 
කහයණහ එක එක කඩුඩහඹම් ේඵොේවොභ ේවොට ක්රිඹහ්වභක 
කශහ. වළඵළයි, ඒ ක්රිඹහ්වභක කයපු කහයණහ ඳසු කහලීන ක්රිඹහ්වභක 

වුේඩු නළවළ." කිඹරහ.  

නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, අපි ේඵොේවොභ ඳළවළනැලි 
ද් නහ, මීේතොටමුල්ර සිදු වුණ ඒ සිේකරඹ ම්ඵ් ධේඹ්  ඒ න 
කීභ ඳළවළය වරි් න කිසිභ ආඹතනඹකට්ව, යජඹට්ව, අපි 
කිසිභ ේකේනකුට්ව පුළු් කභක් නළවළ. විේල ේඹ් භ භධයභ 
ඳරිය අකරකහරිඹ, ඳරිය අභහතයහංලඹ ඹටේ්ව තිේඵන නිඹහභන 
ආඹතනඹක් වළටිඹට කටයුතු කයන ේරහක අඳට කිඹ් න 
පුළු් කභක් නළවළ, අඳට ඵළවළය කය් න පුළු්  කභක් නළවළ, 
අඳට තිේඵන නකීභ. වළඵළයි, අේේ නහමිණී ේරොකුේේ අේේ 
භ් ්රීතුභහ්ව ප්රකහල කශහ, ඳසු ගිඹ කහරේේ  කයේනන ආපු ළඩ 
පිළි ේශ නතය වුණහ කිඹරහ. නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, 
ඳසුගිඹ කහරේේ  කයේනන ආපු ළඩ පිළිේශ නතය වුණහ කිඹරහ 
කිඹනහ නම් ේම් කහයණඹ නළන්ව කිඹ් න ඕනෆ.  

අපි ේඵොේවොභ ඳළවළනැලි ද් නහ,  මීේතොටමුල්රට කුණු 
ඵළවළය කය් න ආයම්බ කේශ  2009 ර්ේේ  ජ ඵ. 2009 
ර්ේේ  ජ ආයම්බ කයපු එක 2015 ර්ඹ ේන කල් ේන්ව 
සථහනඹකට අඳට අයේනන ඹ් න පුළු් කභක් රළබුේඩු නළවළ. 
ේභච්චය කුණු ේටෝ  ප්රභහණඹක් ඵළවළය කයන තළන 
ම්ඵ් ධේඹ්  වරි ළඩ පිළි ේශක් ක්රිඹහ්වභක වුේඩු නළවළ. 
අවුරුදු වඹකට ඳසේ  අඳට ේච දනහ කය් න්ව, ඇන්ල්ර නැක් 
කය් න්ව පුළු් කභක් නළවළ, එදහ කයපු ළඩ පිළිේශ අද 
වරිඹට ක්රිඹහ්වභක වුේඩු නළවළ කිඹරහ. වරිඹට ක්රිඹහ්වභක 
ේනොවුණු එේක් ප්රතිපරඹක් වළටිඹට තභයි, මීේතොටමුල්ර ඉ් න ඒ 
ජනතහට අද අහනහ් ත ඉයණභකට මුහුණ ේද් න සිදු 
වුේඩු.  

නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, අේනක් ඳළ්වේත්  ේම් 
කහයණඹ න් න. අපි ඉ් න භවනුය ප්රේේලේේ  ේනොවහේනොඩ 
කුණු ඵළවළය කයන අංනණඹ තිේඵනහ. අවුරුදු 40කට විතය එවහ 
ගිඹ කුණු ඵළවළය කයන අංනණඹක්. අද ේන ේකොට ේටෝ  160ක් 
ේනොවහේනොඩ කුණු ඵළවළය කයන අංනණඹට එකතු කයනහ. 
එතේකොට අවුරුදු 40ක කහරඹක් ේභොනහද කේශ ? ේම් න කීභ 
එක්ේකේනකුට, ේද් ේනකුට ඳයරහ භඟවරි් න  පුළු්  
කහයණහක් ේනොේයි. අවුරුදු 40ක කහරඹක් ේම් කුණු ේටෝ  
160 ේනුේ්  කිසිභ ේකේනක් විඳුභක් ේනේන් න කටයුතු 
කයරහ නළවළ. එදහ 2009 අවුරුේේේ EcoTech Lanka Limited 
කිඹරහ ආඹතනඹක් අයේනන, ඒ ආඹතනඹට ඒ සිඹලු නකීම් බහය 
 ජරහ ේභොකක්ද කේශ ? 2015 ේනකල් ඒ ආඹතනඹ ඒ විකරඹටභ 
කයේනන ගිඹහ. ේභොකක්ද කේශ ? භළෂි්  ේදක තුනක් දළම්භහ. ත 
සුළු තහක්ණ රභේ දඹක් ේනනහහ. ඒ සුළු තහක්ණ රභේ දඹ 
තුශ ඒ කුණු එතළනට ඵළවළය කිරීභ ඒ විකරඹටභ කයේනන ගිඹහ. 
වළඵළයි, එතළනි්  එවහ විඳුභකට කිසිභ ේකේනක් ඉනැරිඳ්ව වුේඩු 
නළවළ. අද ේනොවහේනොඩ ඉ් න ජනතහට ඒකට ් නැ ේන් න 
සිදු ේරහ තිේඵනහ. 

ඒ ප්රේේලඹට ඹන ේකොට අඳට ඵරහ න් න පුළු්  එහි තිේඵන 
ත්ව්වඹ. නමු්ව, ඳසු ගිඹ අවුරුදු වතළිවක කහරඹ තුශ අපි කහටද 
ේච දනහ කේශ ? ේම්ක සිඹලු ේදනහට ඳළේයන නකීභක්. 
ේේලඳහරන අකරකහරිඹ වළටිඹට ඒ නහඹක්වඹ  ජපු සිඹලු ේදනහ 
ේම්කට න කිඹ් න ඕනෆ. ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතන නිේඹ ජනඹ 
කයපු අභහතයරු ේ හ, එේවභ්ව නළ්වනම් භවහ අභහතයරු 
ේ හ, අේනක් ඳළ්වේත්  නනය බහ නිේඹ ජනඹ කයන අඹ 
ේ හ ඒ සිඹලු ේදනහ ේම් කහයණහේ  ජ නකීභ නත යුතු 
තිේඵනහ.  

අපි මීේතොටමුල්ර නළන කථහ කයන ේකොට, හිටපු ආයක්ක 
ේල්කම්තුභහ ළඩ පිළිේශක් කශහ කිඹනහ. අවුරුදු වඹක 
කහරඹක් තිබුණහ එළනි රභේ දඹක් කය් න.  

ේකොරිඹහේ  ේ ල් නනයේේ  ේටෝ  500ක - 600ක විතය 
ප්රභහණඹක කුණු දහවකඹක් -කුණු පුච්චන ඹ් ත්රඹක්- වි කයරහ 
තිේඵනහ. ඒ  දහවකේේ  උඩට ඹන ේකොට ඒේක් restaurant 
එකකු්ව තිේඵනහ. ඒේක් කෆභ-බීභ න් න පුළු්  ත්ව්වඹට 
තිේඵනහ. නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ ේම්හ නළන 
ේඵොේවොභ ඳළවළනැලි ද් නහ.  

ේකොශම නනයේේ  කුණු ේටෝ  දවක් විතය ේකොේශෝ නහ 
ප්රේේලඹට ඵළවළය කිරීේම් ජ අපි ේභොකක්ද ේනනළල්රහ තිේඵන 
විඳුභ? ේම් අසථහේ  එක් එක්ේකනහට ඇන්ල්ර නැගු කය ේනන 
ේම් ප්රලසනේඹ්  ඉ්ව ේ් න අපි කහට්ව පුළු් කභක් නළවළ. 
ේභොකක්ද ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහටභ කේශ ? නනය බහේ  තිේඵන 
කුණු ටික රළක්ටයඹක අයේනන ගිහි්  ේනොවහේනොඩට දභන 
ේකොට, ඒේක්  මුදල් ප්රභහණඹක් න් නහ. රළක්ටයඹකි්  රුපිඹල් 
අටදව නණේ්  අයේනන ජී්ව වුණු කඩුඩහඹම් හිටිඹහ. 
Excavator එකක් දභන ේකොට, excavator එේක්  ඳළඹකට 
රුපිඹල් අටදවක් වම්ඵ කයරහ ජී්ව වුණු කඩුඩහඹම් හිටිඹහ. 
එයි්  ේකොටක් හිටපු සිඹලු නහඹකඹ් ට ගිහිල්රහ තිේඵනහ. 
ඒහට න කිඹපු, නීතයනුකුර අයිතිඹ  ජපු සිඹලු ේදනහට එයි්  
මුදල් ගිහිල්රහ තිේඵනහ. ඒ නිහ තභයි ේම් ඵළරෑරුම් ත්ව්වඹට 
අද මුහුණ ේද් න සිේධ වුේඩු.   

නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහට 
ේම් කහයණහ ඉනැරිඳ්ව කශහභ, එතුභහ ම්පර්ණේඹ්  ඒකට 
අලය ඳසු මතභ කස කයරහ අද ේනොවහේනොඩ කුණු ප්රලසනඹ වහ 
අපි විඳුභක් අයේනන ආහ. ඒ විඳුභ අයේනන එන ේකොට 
ේකොේවොභද කට්ටිඹ ක්රිඹහ කයපු ආකහයඹ? ඒ විඳුභ අනු ේම් 
ේන ේකොට ඒ ළඩ ේකොටේ්  සිඹඹට අසකට ළඩි ප්රභහණඹක් 
අපි අ්  කයරහ තිේඵනහ. ේම් කහයණහ ඉනැරිඳ්ව ේන ේකොට 
ේභොකක්ද අහනේේ  ේ් ේ්  කිඹරහ අපි ේඵොේවොභ ඳළවළනැලි 
ද් නහ.  

1645 1646 



ඳහර්ලිේම්් තු 

අද කුණුරට අයිතිහසිකම් කිඹන කඩුඩහඹම් ළඩියි. 

කුණුරට අයිතිහසිකම් කිඹන ේඵොේව  කඩුඩහඹම් ඉ් නහ. 
ඳශහ්ව බහ න්වතහභ, ඳශහ්ව බහ කිඹනහ ''ඳශහ්ව බහට 
කුණු අයිතියි'' කිඹරහ. ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතන ටික කිඹනහ, 
''ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනරට කුණු අයිතියි'' කිඹරහ. අේනකු්ව 

අභහතයහංලරට ආපුහභ; නනය බහ ව නනය ංර්ධන 
ආඹතනරට ආපුහභ ඒ කට්ටිඹට කුණු අයිතියි කිඹනහ. වළඵළයි,
- [බාධා කිරීමක්]  

 

ෙරු මහින්ද යඳ අප්ේවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  யறந் ரப்தர அசதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඒ නළන කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ. දළ්  ේභොකක්ද කය් ේ්  
කිඹරහ ඒ විඳුභ කරුණහකය බහට කිඹ් න. 
 

ෙරු අනුදධ ජයදත්න මහත  
(ரண்நெறகு அநுர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

නරු භ් ්රීතුභනි, ඒක තභයි භභ ේම් කිඹ් ේ් . අද ේන 
ේකොට ේනොවහේනොඩ වහ සිඹඹට අසක විතය විඳුභකට 
ගිහිල්රහ, ේම්ක බහය  ජරහ තිේඵනහ. ඒ වහ අද ේන ේකොට 

ආඹතනඹක් ේත යහ ේනන තිේඵනහ. ේභහි තිේඵන ඇනැල්ර දළ්  
ේව  අපි නතය කය් න ඕනෆ. ඒ කහර්ඹඹ ේම් ආඩුඩු සිඹල්රටභ 
කය් න ඵළරි වුේඩු ඇයි? ඔඵතුභ් රහ්ව ේඵොේවොභ ඳළවළනැලි 

ද් නහ. කුණු වහ විඳුම් ේනනහපු ආඹතන ආේ  නළේද? ේම් 
වහ ආඹතන ඉනැරිඳ්ව වුේඩු නළේද? ේම් වහ දවස නණනක 
කළමතනට් ඳ්රිකහ,- [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ෙරු මහින්ද යඳ අප්ේවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு  யறந் ரப்தர அசதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

සථහනඹක් තිේඵනහ ේම් ළේඩ් කය් න කිඹරහ, අඩු නණේ්  
ඒ හේේ ළඩ පිළිේශකට ඔඵතුභ් රහ ඹනහද කිඹරහයි භභ 
අව් ේ් . [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ෙරු අනුදධ ජයදත්න මහත  
(ரண்நெறகு அநுர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, අේේ භ් ්රීතුභහ ද් ේ්  
නළවළ, දළනට ේකොශම නනයඹ වහ ඳභණක් ආඹතන ේදකක් 

ේත යහ ේනන තිේඵන ඵ. ඒ ආඹතන ේදකට ේම් ේන ේකොට ඒ 
කටයු්වත රඵහ  ජරහ තිේඵනහ. නමු්ව, නරු භ් ්රීතුභනි, 
දහවකඹක් වි කය් න අභ ලේඹ්  අවුරුදු ේදකක,  අවුරුදු 

ේදක වභහයක කහරඹක් නත ේනහ. ඒක තභයි  ජර්ෂ කහලීන 
විඳුභ. ඒ  ජර්ෂ කහලීන විඳුභට ඹන ේතක් මීේතොටමුල්ේල් ඉ් න 
ජනතහට ේභොකක්ද කය් ේ්  කිඹන කඩිනම් විඳුම් අඳ තුශ 

තිමතඹ යුතුයි. ඒ  ජර්ෂ කහලීන විඳුම් ක්රිඹහ්වභක ේනහ වහ 
භහන අද ක්ණික ක්රිඹහ්වභක කශ යු්වේ්ව ේකොේවොභද කිඹන 
කහයණහ පිළිඵ අපි කථහ කශ යුතු තිේඵනහ. භභ ඒ කහයණහයි 
ව්  කයමි්  සිටිේේ . 

ේම් කහයණහ ක්රිඹහ්වභක කයන ේකොට ේවට දේ ්ව විවිධ 
කඩුඩහඹම් එකතු ේ් න පුළු් ; විවිධ කඩුඩහඹම් ේම්හට 
විරුේධ කථහ කය් න පුළු් . [ඵහධහ කිරීභක්] විවිධ කඩුඩහඹම් 

විවිධ අදවස; ේඹ ජනහ ඉනැරිඳ්ව කය් න පුළු් . 
 

ෙරු නිප්යෝජය කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නරු නිේඹ ජය අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ේදකක 

කහරඹක් තිේඵනහ; you have only two more minutes. 

ෙරු අනුදධ ජයදත්න මහත  
(ரண்நெறகு அநுர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, අපි ේඵොේවොභ ඳළවළනැලි 
ද් නහ, ේභහි නකීභ එවහට ේභවහට තල්ලු කයමි්  ේම් කටයුතු 
කය් න එක එක්ේකනහට පුළු් කභක් නළවළ කිඹහ. 

ඳහර්ලිේම්් තුේ  සිටින 225ේදනහ මීේතොටමුල්රට ගිහිල්රහ, 
එතළන ේේලඳහරන ප්රලසනඹක් කය ේනන රකුණු දභහ න් නහ 
කහයණහ ේනුට, සිඹලු ේදනහ එකට ඉේනන ේම් ප්රලසනඹ 

වරිඹහකහය වි් න අපි කටයුතු කශ යුතු තිේඵනහ. 20ක්, 
30ක් අයේනන කශ ඵළවළය කයන සථහනඹකට ගිහිල්රහ, 
උේේෂ ණ කයරහ ේේලඳහරන හසිඹක් න් න එක ේනොේයිද, 
නරු භ් ්රීතුභහ අද කය් ේ් ? එේවභ කශහභ ේම් ප්රලසනඹට 

විඳුභක් එනහද? එේවභ විඳුම් එ් ේ්  නළවළ. අද ජනතහ 
කුපිත කය් න පුළු් කභ රළමතරහ තිේඵ් ේ් ්ව ේන 
ේභොනහ්ව නිහ ේනොේයි. අපි වළභ දහභ කශ 

ප්රතිච්රීඹකයණඹ කයන ළඩ පිළිේශක් කිඹරහ කයරහ 
තිේඵ් ේ් , රළක්ටර්ලි්  ගිහිල්රහ කශ ඒ තළනට වරන එක 
විතයයි. ඒක සිඹලු ේදනහ ද් නහ. ඒ ප්රලසනඹ නිහ තභයි ඒක 

අර්බුදඹක් ේරහ තිේඵ් ේ් . වළඵළයි වරිඹහකහය ළඩ 
පිළිේශක් ක්රිඹහ්වභක කයනහ නම්; අඳට වරිඹහකහය ළඩ 
පිළිේශක් ේඳ් ් න පුළු් කභ තිේඵනහ නම්, අඳට ජනතහ 

එකතු කය් න පුළු් කභ තිේඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නරු 
භහි් ද ඹහඳහ අේබ්ර්ධන භ් ්රීතුභනි, භභ ේම් කිඹ් ේ්  ඳශහ්ව 
ඳහරන ආඹතනර තිේඵන ඔඹ ේටෝ  ේදකක, ේටෝ  තුනක 

කුණු ඵළවළය කිරීභ ම්ඵ් ධේඹ්  ේනොේයි. අපි ේම් කථහ 
කය් ේ්  ේකොශම නනයේේ  තිේඵන ේටෝ  දවක කුණු නළනයි; 
අපි කථහ කය් ේ්  ේනොවහේනොඩ නනයේේ  දභන ේටෝ  240ක 
කුණු ප්රභහණඹ නළනයි. ේභළනි විලහර, ේටෝ  නණනක කුණු 

ක් දක් නළනයි අපි කථහ කය් ේ් . ඔඵතුභ් රහ්ව සුළු සුළු 
ේේල් කය් න ඇති. වළඵළයි එේවභ කශහ කිඹරහ ේම් ප්රලසනඹට 
විඳුභක් වම්ඵ ේ් ේ්  නළවළ.  

නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, භහ ත්ව එක කහයණහක් 
අද ේම් ඳහර්ලිේම්් තුේ  ජ ඉනැරිඳ්ව කයනහ. අද අඳ සිඹලු ේදනහ 
කථහ කය් ේ්  Municipal solid waste පිළිඵයි;  නනය 

බහලි්  ේනන ඹන කුණු පිළිඵයි. නරු නිේඹ ජය 
කථහනහඹකතුභනි, විදු්ව අඳද්රය පිළිඵ අද කවුරු්ව කථහ 
කයනහද? හඹනික අඳද්රය පිළිඵ කවුරු්ව කථහ කයනහද? 

කහර්මික අඳද්රය පිළිඵ කවුරු්ව කථහ කයනහද? ේම්හ 
පිළිඵ අපි කවුරු්ව කථහ කය් ේ්  නළවළ. වළඵළයි, අද 
ඉතරන කශ  ේටෝ  ප්රභහණඹ පිළිඵ ඵර් න. අද කහර්මික 

අඳද්රයර hazardous waste ප්රභහණඹ ඳභණක් ේටෝ  200ක් 
තිේඵනහ. ේම් ප්රලසනඹට කහරේඹ්  කහරඹට අලය විඳුම් රඵහ 
දු් නහ නම්, ේම්ක දළළ් ත ප්රලසනඹක් ඵට ඳ්ව ් ේ්  නළවළ. 
අස නණ් ර යුේධඹ ආයම්බ වුණ්ව, අපි යුේධඹ අ්  කේශ  

කදහද? අවුරුදු 30කට ඳසේ . අද තිේඵන කුණු ප්රභහණඹ දකි් න 
පුළු් , ේටෝ  200යි, ේටෝ  20යි කිඹරහ. වළඵළයි, ේම්හට ළඩ 
පිළිේශල් ක්රිඹහ්වභක කිරීභයි ළදන්ව ් ේ් .  

ේම් නිේඹ නඹ නිකු්ව කිරීභ ම්ඵ් ධේඹ්  අපි අතිනරු 
ජනහකරඳතිතුභහට සතුති් ත නහ. ේභොකද, අද නේකොට 
ේරහසටික්, ඒ හේේභ කහර්මික අඳද්රය වහ ව විවිධ යහඳිතී්  

යට තුශ ක්රිඹහ්වභක නහ. ේම් ක්රිඹහ්වභක න යහඳිතී්  
භවරු දකි් ේ්  නළති් න පුළු් . ේම්හ අනඹ කය් ේ්  
නළති් න පුළු් . වළඵළයි, ත්ව අවුරුදු 5ක්, 10ක් ඹනේකොට 

දළළ් ත අර්බුදඹ්  ඵට ඳ්ව න යහඳිතී්  තභයි ේම්හ. 
වළඵළයි, අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහේේ භළනැව්ව වීේභ්  ඳරිය 
අකරකහරිඹ වයවහ ේම්හට විඳුම් රඵහ ේද් න අඳට පුළු් කභ 
රළමතරහ තිේඵනහ, නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි.  

1647 1648 

[නරු අනුයහධ ජඹය්වන භවතහ] 
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නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, භහ මීට ළඩිඹ  ජර්ෂ 

ලේඹ්  කථහ කය් න ඵරහේඳොේයෝවතු ් ේ්  නළවළ. එභ නිහ 
නළත යක් භහ සිහිඳ්ව කය් ේ්  ේභඹයි. ේම් කහයණහේ  ජ අපි 
එේවට ේභේවට; ේදඳළ්වතට නව නළනීභ ේනොේයි කශ යුතු 
තිේඵ් ේ් . ේම්ේක්  විවිධ භතහද, අර්බුද ේනොඩ නඟහ 

ේේලඳහරන හසි රඵහ නළනීභ ේනොේයි අපි කශ යුතු 
තිේඵ් ේ් . අඳ තුශ ඳළවළනැලි යහඳිතී්  තිේඵනහ. ඒ යහඳිතී්  
ක්රිඹහ්වභක කිරීභ වහ ේේලඳහරන අකරකහරිඹ තුශ සිඹලු ේදනහ 

එකට අ්වළල් ඵළේනන කටයුතු කිරීභයි අඳ කශ යුතු 
තිේඵ් ේ් . අද අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහට ේභඹ අතයලය 
ේ හක් වළටිඹට රකහ නළට් කය් න සිදු වුේඩු ඇයි කිඹන 

කහයණහ ේනොේයි අපි කථහ කශ යු්වේ්ව. එේ  කය් න සිදු 
වුේඩු කුභක් නිහද කිඹන කහයණහටයි අපි විඳුම් ේවිඹ 
යු්වේ්ව කිඹන එක්ව භතක් කයමි් ,  නරු නිේඹ ජය 

කථහනහඹකතුභනි, ේරහ රඵහ  ජභ පිළිඵ නළත හයඹක් 
ඔඵතුභහට සතුති් ත ේමි්  භහ නිවඬ නහ. සතුතියි. 

 

ෙරු නිප්යෝජය කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නැහ ආවහයඹට ත්ව විනහඩි 4ක ඳභණ කහරඹක් ඉතිරි ඇති 

නිහ නැහ ආවහයඹට ේඳය නරු භන නහනහඹක්කහය නිේඹ ජය 
අභහතයතුභහට ඳභණයි කථහ කය් න අසථහ තිේඵ් ේ් .    

 

[අ.බහ. 12.26] 
 

ෙරු මනූෂ නනයක්කද මහත (විප්ේන රැකිය නිප්යෝජය 

අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர -  தபறரட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்நெப் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of 
Foreign Employment) 

මීේතොටමුල්ේල් කුණු ක් ද්ව, යේට්භ කුණු පිළිඵ ප්රලසනඹ්ව 
ඳහ ඳ් දුක් ඵට ඳ්ව කය ේනන ඳසුගිඹ දසර භහධය වයවහ 
කරුණු කහයණහ එවහට ේභවහට හුභහරු කශහ හේේභ, අද 
ඳහර්ලිේම්් තු ඇතුේශ ්ව කුණු පිළිඵ ප්රලසනේේ  ජ අඳට දකි් න 

රළේඵ් ේ්  කහේේද කුණු, කවුද ේනනහේ , කවුද විඳුම් 
නුදු් ේ්  කිඹන ප්රලසනඹ මලික කය ේනන ඇඟ ේබ්යහ නළනීේම් 
නයහඹකට වළේභ භ ඹ් න සදහනම් න ආකහයඹයි. අපි ඉතහභ 

කනනහටුේ්  කිඹනහ, 1989 සිට කුණු දභ් න ඳට්  ේනන 
2009 අවුරුේේේ ජ බ්ලභළ් ඩල් කුණු ක් ද ම්ඵ් ධේඹ්  ව 
අකරකයණ නිේඹ නඹ නිහයි මීේතොටමුල්රට කුණු ේනන ඹ් න 

සිේධ වුේඩු කිඹන කහයණඹ. ඒ අනු ේම් කහර කහනුේ  ජභ සිදු 
ව ේම් සිේකරඹට ඳක් ේේදේඹ්  ේතොය අඳ සිඹලු ේදනහටභ න 
කිඹ් න සිේධ නහ. එභ නිහ ේම් කහේේ්ව කුණු, කවුරු්ව 

ේම්ක කශහඹ කිඹරහ ඇඟ ේබ්යහ න් න කවුරු්ව සදහනම් විඹ යුතු 
නළවළයි කිඹන තළන තභයි විේල ේඹ් භ භහ ඉ් ේ් . 

අද භරික්කහර් භ් ්රීතුභහ තභ් ේේ කරුණු කහයණහ ංේ  ජ 
ආකහයේඹ්  ඉනැරිඳ්ව කශහභ අඳට්ව හිතුණහ, අේඳ්  ඹම් 

ළරැේදක් සිේධ ේරහ තිේඵනහද, තී් දු තීයණ ක්රිඹහ්වභක 
ේනොවීේම් ළරැේදක්, අඩු ඳහඩුක් සිේධ ේරහ තිේඵනහද කිඹරහ. 
භවජන විේය ධතහ ඇවිල්රහ ේම් තී් දු තීයණ ක්රිඹහ්වභක කය් න 

ේනොේදන තළනට ඳ්ව කිරීභ පිටුඳ ේේලඳහරනඥේඹ  විකරඹට 
ේම්හේේ  කම ඇ ජම් ඇති කයරහ තිේඵනහද, එේවභ නම් අහන 
ලේඹ්  ේම්හට න කිඹ් න ඕනෆ කවුද? ේම් ප්රලසනඹට විඳුභ 

් ේ්  ේම්ක කහට්ව එවහට ේභවහට ඹන එක ේනොේයි, 
නිළයනැ තී් දු තීයණ න් න එකයි. ේම් නේකොට මීේතොටමුල්ේල් 
කුණු ක් ද කඩහ ළටීේම් සිේකරඹ නිහ මිනිස ජීවිත 33ක් අහිමි 

ේරහ, ත්ව ඳවුල් නණනහක් අතළ්  ේරහ ඉ් න ේකොට ේම් 
ම්ඵ් ධේඹ්  මීට කලි්  න් න තිබුණු තී් දු තීයණ 

ේනොනළනීේම් යද අපි විලහර ලේඹ්  දකිනහ. අද අතිනරු 

ජනහකරඳතිතුභ්  ේම් නළට් නිේ දනඹ නිකු්ව කය ේම් හේේ 
තී් දු තීයණ ක්රිඹහ්වභක ේනොවී, අතය භඟ නළතීභ නතය කය් න 
ක්රිඹහ්වභක වීභ පිළිඵ අපි ජනහකරඳතිතුභහට සතුති් ත නහ. 
ේභොකද, මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද ම්ඵ් ධේඹ්  භරික්කහර් 

භ් ්රීතුභහ මීට ේඳය නැගි්  නැනටභ කරුණු ඉනැරිඳ්ව කශ ඵ අපි 
ද් නහ. ඒ කරුණු කහයණහ වහ ජනහකරඳතිතුභහ තී් දු  ජරහ 
තිේඵනහ. අනභළතිතුභහ තී් දු  ජරහ තිේඵනහ. වළඵළයි, ඒ තී් දු 

ක්රිඹහ්වභක කයරහ නළවළ. එේවභ නම්, කහේේද ළරැේද? තී් දු 
ක්රිඹහ්වභක ේනොකිරීභට ේම් අඹට තිේඵන වයිඹ ේභොකක්ද? 
භහඹකට ේකොශම නනය බහේ  කුණුලි්  ඳභණක් රුපිඹල් 

මිලිඹන 300කට අකරක මුදරක් ේකොශම නනය බහ ආශ්රිත 
ේනොේඹක් ේනොේඹක් පුේනරඹ් ට ේකොමිස විකරඹට ේඵදනහ. ේම් 
නිහ තභයි ේම්හ නතය ේරහ තිේඵ් ේ් . එක එක් ේකනහේේ 

ේකොමිසරට ඹට ේරහ ජීවිත යහියඹක් විනහල න ේතක් 
ඵරහේනන ඉ් ේ්  නළති අද අඳට ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  තී් දු 
තීයණ න් න සිේධ ේරහ තිේඵනහ. ඒ අනු ඳක්  ේේදේඹ්  
ේතොය අඳට එකතු ් න  සිේධ ේරහ තිේඵනහ. 

අද නහල්ර ප්රේේලේේ  දකට කශ  ේටෝ  60ක්, 70ක් එකතු 
නහ කිඹරහ අපි ද් නහ. අද ඒක විලහර ප්රලසනඹක් ඵට ඳ්ව 
ේමි්  ඹනහ. ඒ වහ විඳුම් අපි අයේනන ආහ. විඳුම් 
අයේනන ආහභ ේේලඳහරන කම ඇනැලි නිහ ේනොේඹක් ේනොේඹක් 

ක්රිඹහකහයකම්, විේය ධතහ, උේේෂ ණ ඇති කයරහ කුණු යහඳිති 
සිඹල්ර නතය කයරහ දහනහ. ේම්ක තදුයට්ව සිේධ විඹ යුතුද?  
තදුයට්ව ේම් ප්රලසනඹ හේනන ඉසයවට ඹහ යුතුද?  නළවළ. 
ේම්ක නතය කශ යුතුයි. අතිනරු ධභ්රීඳහර සිරිේ න 

ජනහකරඳතිතුභහ ේම් නළට් නිේ දනඹ ප්රකහලඹට ඳ්ව කේශ  අනැ්  
ඳසු ඵහධක ඇති ේනොන ආකහයඹට ේම් තී් දු තීයණ ක්රිඹහ්වභක 
කිරීභටයි.  අද විඳක්ේේ  භ් ්රීරු අවනහ විඳුභ ේභොකක්ද, 

ප්රතිච්රීකයණ ළඩ පිළිේශ ේභොකක්ද කිඹරහ. ඒ වහ ව ළඩ 
පිළිේශ අද ේනනළල්රහ තිේඵනහ. ළඩ පිළිේශ ේදකක් 
ක්රිඹහ්වභක කය් න නිඹමිත තිේඵනහ. භවය නනය බහ වහ 

අලය උඳකයණ්ව රඵහ  ජරහ තිේඵනහ.   ඒ අනු වළභ තළනකභ 
ේම් යහඳිති ක්රිඹහ්වභක කිරීභ වහ අලය ඳරියඹ නිර්භහණඹ 
කයමි්  තිේඵනහ. එේ  ඳරියඹ නිර්භහණඹ කයේ ජ, කුණුරට 

ළහිරහ, ේේලඳහරන ඵරේර භීකම්රට මුහේරහ ේේලඳහරනික 
ලේඹ්  ේම් ප්රලසනඹ එවහට ේභවහට ඇදරහ, කුණු ප්රලසනඹ ඉනැරිඹට 
දභහ කටයුතු කයනහ. එභ නිහ එේ  කටයුතු කය් න ේනො ජ, 

ඍජු තී් දු තීයණ ක්රිඹහ්වභක කිරීභ වහ තභයි අද ේම් 
නිේඹ නඹ ප්රකහලඹට ඳ්ව කය් න සිේධ ේරහ තිේඵ් ේ් .   

ේම් නිේඹ නඹ කළභළ්වේත්  දභපු එකක් ේනොේයි. අතිනරු 
ජනහකරඳතිතුභහට සිේධ වුණහ, ේම් නිේඹ නඹ දභ් න. ේම් 
නිේඹ නඹ ේනොදළම්භහ නම්, ේවට නැනේේ  කුණු ප්රලසනඹ 

මීේතොටමුල්රට ඳභණක් ේනො  ේනොවහේනොඩට, කයනැඹහනට, ඊට 
ඳසු නහල්රට ේ් න පුළු් . ඳහරිරික ප්රලසන ඇති ේ් න 
පුළු් .   ේම් වහ ඍජු විඳුභක් රඵහ ජභ වහ තභයි අද ේම් 
තී් දු තීයණ අයේනන තිේඵ් ේ් .  

නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, මීේතොටමුල්ේල් අතළ්  
වුණු ජනතහට යජඹක් විකරඹට ඉතහභ්වභ ක්ණික ප්රතිචහය රඵහ 
දු් නහ කිඹන කහයණඹ අපි විේල ේඹ් භ භතක් කයනහ. 
ක්ණික නිහ රඵහ දු් නහ; ක්ණික තහකහලික නිහ රඵහ 

දු් නහ. ඒ නිහ අද ආඩුඩුට ඇන්ල්රක් නැක් කය් න කහට්ව 
අයිතිඹක් නළවළ. ඒ සිේකරඹ සිේධ වුණහ. වළඵළයි, සිේකරේඹ්  ඳසු 
නළති ේච්ච ජීවිත වළරුණුේකොට අනික් සිඹල්ර රඵහ  ජභ වහ 
යජඹක් විකරඹට අද කටයුතු කයේනන ඹනහ. ඒ වහ  අතිනරු 

ජනහකරඳතිතුභහට, ඒ හේේභ නරු අනභළතිතුභහට, ේම් වහ 
ේේව භව් සි ේන සිඹලු ේදනහට අපි අේේ සතුතිඹ පුද 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

කයනහ. නරු නිේඹ ජය කථහනහඹකතුභනි, මි්  ඉනැරිඹට ේම් 
හේේ ේදඹක් සිේධ ේනොේ් න නම් අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහට 
ඍජු කටයුතු කය් න සිේධ ේනහ. ේභච්චය දක් අතිනරු 

ජනහකරඳතිතුභහ කිඹන ේේ අවපු නළති නිරධහරි්  හිටිඹහ නම් ඒ 
අඹට විරුේධ ක්රිඹහ්වභක ේ් න ේනහ. ේභතළනි්  ඳසු 
අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ, නරු අනභළතිතුභහ කිඹන ේේ අව් ේ්  

නළති තභ් ේේ ේකොමිස මුදරට ළඩ කයන නිරධහරි්  ඉ් නහ 
නම්, ඒ අඹට විරුේධ තී් දු තීයණ න් න එතුභ් රහට ලක්තිඹ 
ධධර්ඹඹ රළේබ්හ කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයමි්  භහ නිවඬ නහ. 

ේඵොේවොභ සතුතියි.  
 

ෙරු නිප්යෝජය කථනයකතුම 
(ரண்நெறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ේම් අසථහේ  ජ නැහ ආවහයඹ වහ බහේ  කටයුතු ඳස රු 
1.30 දක්හ අ්ව හිටුනහ. 

 
රැසවීම ඊට අනුකලව තවකලිකව අත් හිටුවන ලිනන්, අ.භ. 

1.30ට නිප්යෝජය කදක සභඳතිතුම ගෙරු ප්සල් 2වේ 
අඩඩක්කලනදන් මහත] ප්ේ සභඳතිත්වප්යන් නවත ඳවත්වන 
ලදී. 

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.30 றம இமடறறுத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்று. குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

[ரண்நெறகு தசல்ம் அமடக்கனரன்]  மனம கறத்ரர்கள்.  

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 
[අ.බහ. 1.30] 
 

ෙරු අජිත් මන්නප්ප්ඳරුම මහත 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, එදහ, අපි ඳහල් ඹන 

කහරේේ , මීේතොටමුල්ර ප්රසිේධ ේරහ තිබුේඩු එහි ඵස ඩිේඳ  

නිහයි. අද මීේතොටමුල්ර කුණු ක් දක් ඵට ඳ්ව ේරහ, ඒක 
කඩහේනන ළටිරහ පුේනරඹ්  නණනහක් ජීවිතක්ඹට ඳ්ව වුණහ; 
අඳ අතරි්  ේ්  වුණහ. ේම් යජඹ ේභොන ේේ කශ්ව, ේභොන 
ඳවසුකම් රඵහ දු් න්ව ඒ මිඹ ගිඹ පුේනරඹ් ට නළත ජීඹ 

රඵහ ජේම් වළකිඹහක් නළවළ. නමු්ව භභ විේල ේඹ් භ යජඹට 
ප්රංලහ කයනහ, ඒ අසථහේ  ජ කඩිනමි්  පිළිඹම් ේඹ ජභ 
ම්ඵ් ධේඹ් . අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ ේම් සිේකරඹ ව දහ සිට ේම් 

දක්හ තභ් ේේ කහරඹ කළඳ කයමි්  ජනහකරඳති භ් නැයේේ  සිට 
කරුණු ේොඹහ ඵරමි්  විලහර ේර භව් සි වුණහ, ේම් සිේකරඹ 
ම්ඵ් ධේඹ්  කඩිනම් විඳුම් රඵහ ජභට. ඒ හේේභ 

අරහභහතයතුභහ විේේල යටක සිටිඹ්ව නිතය ේම් සිේකරඹ ම්ඵ් ධ 
ේොඹහ ඵරමි්  ේම් ප්රලසනඹ විීමභ වහ විේේය ඹ වහඹ ඳහ 
රඵහ න්වතහ.  

නීතිඹ වහ හභඹ පිළිඵ අභහතයතුභහ, ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයතුභහ, භවහනනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයතුභහ ව 
සේේල කටයුතු අභහතය නරු ජිය අේබ්ර්ධන භළතිතුභහ ඇතුළු 

යජේේ  සිඹලුභ ඇභතිරු්  ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  කඩිනමි්  කටයුතු 
කශහ. නමු්ව භවය ජනතහ ආේ නය ලී නිහ ආඩුඩුේ  
භ් ්රීරු් ට ඒ තළ් රට එ් න අසථහ, ඉඩ රඵහ දු් ේ්  
නළවළ. ඒ අඹ "හ" කි හ. නමු්ව ඒ "හ" වඬ භළනැනු්ව අේේ නරු 

ඇභතිරු්  ඒ වහ වබහගි වුණහ.  

විඳක්ඹ අද ේම් ඳහර්ලිේම්් තු ඇතුේශ  සිට කෆ නළහුහට ේම් 
අසථහ ම්ඵ් ධේඹ්  කටයුතු කේශ  කී ේදනහද? අද 

ඳහර්ලිේම්් තු ේදන්ව ේ් න කෆ නවනහ; කිඹුල් කඳුළු 

ේවශනහ. නමු්ව ඒ අඹ ඒ වහ ේභොනහද කේශ ? ේකේ  
ේත්ව ේම් ජනතහ ේනුේ්  අද ඳහර්ලිේම්් තු විේල ේඹ්  
කළවහ. ඒ හේේභ ේම් පිළිඵ හකච්ඡහ කයනහ. ඒ හේේභ 
අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ ේම් නළන විේල  අධහනඹ ේඹොමු කයරහ 

නළට් ඳත්රඹක් නිකු්ව කයරහ තිේඵනහ. ඒ නළට් ඳත්රඹ නිකු්ව 
කයන විට්ව විඳක්ේේ  ඉ් න භවය භ් ්රීරු්  කෆ නවනහ. 
ේභොකක්ද ේව තු? විඳක්ේේ  භවය කඩුඩහඹම්රට කය් න 

තිේඵ් ේ්  උේේෂ ණඹ කිරීභ විතයයි. ේභොනහ ේව  ප්රලසනඹක් 
එනකම් ඵරහේනන ඉ් නහ, එේවභ නළ්වනම් ේඵොරුක් ේව  
භනහ. වම්ඵ් ේතොට කර්භහ් ත පුයඹට අක්කය 20,000ක් 

ඳයහ න් නහ කිඹරහ සහමී්  ව් ේ රහ යටරහ, ජනතහ 
යටරහ ඳහයට ඵළසසුහ. ඒ තුශ ඒ අඹේේ ේේලඳහරන යහඳහයඹ 
කයේනන ඹනහ. SAITM ප්රලසනඹ්ව ඒ හේේභයි. ඒ විකරේේ  

ේේලඳහරන යහඳහය කයන  ේේලඳහරන ඳක් අද 
ජනහකරඳතිතුභහේේ නළට් ඳත්රඹ නළන කරඵර ේරහ තිේඵනහ, 
"දළ්  අඳට උේේෂ ණ කය් නට ඵළරි ේයිද, අේේ ේේලඳහරන 
යහඳහයඹ කය් නට ඵළරි ේයිද?" කිඹරහ. නරු නිේඹ ජය කහයක 

බහඳතිතුභනි, නමු්ව ේම් නළට් ඳත්රඹ අනු හධහයණ 
උේේෂ ණ කිරීේම් අයිතිඹ තිේඵනහ; ඒ අඹ ආයක්හ කයනහ. 
ේභොකද අපි කිසි තළනක ජ උේේෂ ණඹ කයන අඹට ේඩි 

තිඹ් ේ්  නළවළ; භය් ේ්  නළවළ. නමු්ව ේඵොය නැේේ  භහළු 
අල්රන විඳක්ේේ  කඩුඩහඹම් අද තළති ේනන තිේඵනහ, ේභළනි 
අණඳන්ව එන විට. ඉසය ඒේනොල්ේර  කේශ  ේභොකක්ද? ඵරඹ 

ඳහවිච්චි කයරහ, භළය ඵරඹ ඳහවිච්චි කයරහ තභයි උේේෂ ණ 
නළළ්වවේ . නමු්ව අද අපි ප්රලසනඹ තිේඵන ේකනහට 
උේේෂ ණඹ කිරීේම් අයිතිඹ රඵහ ජරහ, ේඵොය නැේේ  භහළු අල්රන 

ඳටු ේේලඳහරනඹ කයන කුවක කඩුඩහඹම්රට ළට ඵළීමභ වහ 
කටයුතු කයනහ. 

නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ කහරේේ  ේම් 
යජඹ විලහර ේර ් නැ රඵහ ජභට කටයුතු කයරහ තිේඵනහ. ේම් 
අසථහේ  ජ්ව යජඹ විඳතට ඳ්ව අඹට කඩිනමි්  ් නැ රඵහ 

දු් නහ. ඒ විතයක්  ේනොේයි ඳසු ගිඹ දසර නං තුරි්  වහනිඹට 
ඳ්ව වළභ ේනදයකටභ උඳරිභඹ රුපිඹල් 10,000කට ඹට්ව ල්ලි 
රඵහ දු් නහ. ජීවිත වහනිඹක් වුණහ නම් රුපිඹල් 100,000ක් දු් නහ. 

ඒ හේේභ ේම් සහබහවික විඳත ම්ඵ් ධේඹනු්ව අපි ඒ 
ආකහයඹට කටයුතු කයනහ. යජඹ ඉතහභ්වභ ේවො පිඹයක් 
අයේනන තිේඵනහ. භසත ලේඹ්  සහබහවික විඳතක් සිදු 

වුේණෝව සිඹලුභ ේේේඳොශ, නිහ රුපිඹල් රක් 25කට 
යක්ණඹ කයරහ තිේඵනහ; පුේනරඹ්  රුපිඹල් රක්ඹ නණේ්  
යක්ණඹ කයරහ තිේඵනහ. ඒ හේේභ අපි දළක්කහ, ඳසු ගිඹ 
දසර ඳළතුණු නිඹඟඹ නිහ නහ වහනි වුණු ඵ. ඳසු ගිඹ 

කහරේේ  රුපිඹල් ේක ටි 730ක් නහ වහනි ් නැ ේර ේන හ. ඒ 
හේේභ ඳහල් දරුේකු රුපිඹල් රක් 3කට යක්ණඹ කයරහ 
තිේඵනහ. යක්ණඹ කයරහ ් නැ ේන හ කිඹරහ ේම් ප්රලසන 

වි ේ් ේ්  නළවළ. ේම්හට සථියහය විඳුම් ේද් නට ඕනෆ. ේම් 
විකරඹට ් නැ ේන හ කිඹරහ සිදු වුණු වහනිඹ අඳට සිඹඹට 100ක් 
ශක්හ න් නට ඵළවළ.   

කළළි කශ කිඹ් ේ්  භසත ේර කේේ භ තිේඵන 
ප්රලසනඹක්. අද ේර කේේ  යටල් 196ක් තිේඵනහ. නමු්ව size  
එක අනු ඵළලුේෝව අේේ යට තිේඵ් ේ්  122ේනි තළනට. 

එේවභ ඵරන විට ේරොකු ප්රලසනඹක් නළවළ කිඹරහ හිේතනහ. 
නමු්ව ජන නණ්වඹ අනු ඵළලුහභ ේම් යටල් 196්  අේේ යට 
තිේඵ් ේ්  52ේනි තළනයි. අේේ යේට් ජන නණ්වඹ ළඩියි. 
එභ නිහ අපි කශ නළන ළඩි අධහනඹක් ේඹොමු කය් නට ඕනෆ.  

ේභොකද, ේම් කශ ජනනඹ කය් ේ්  යජඹ ේනොේයි 
ජනතහයි කිඹහ අඳ ද් නහ. එභ නිහ ජන ෂන්වඹ ළඩි 
ේ් න, ළඩි ේ් න ේම් ප්රලසනඹ්ව ළඩි ේනහ.  
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අේේ නරු උදඹ නම්භ් පිර භ් ්රීතුභහ භධයභ ඳරිය 

අකරකහරිේේ  බහඳති ලේඹ්  කටයුතු කශ කහරේේ  ඳරියඹ 
ේනුේ්  විවිධ ළඩටව්  කය් න භට උදවු කශහ. ඳක් 
ේදකක හිටිඹ්ව ඉසය අඳ ේදේදනහ එකතු ේරහ විවිධ 
ළඩටව්   කශහ. එතුභහ භධයභ ඳරිය අකරකහරිේේ  බහඳතියඹහ 

ලේඹ්  භට ඒ අසථහ රඵහ  ජරහ තිබුණහ. නමු්ව, අඳට තිේඵන 
අ්ව දළකීම් අනු නම් අඳ ද් නහ, ේම්හයි්  විදුලිඹ වද් න ඵළවළ 
කිඹහ. ේභොකද, රංකහේ  ේතත කුණු - wet garbage - තභයි 

තිේඵ් ේ් . ඒහයි්  විදුලිඹ වද් න ගිේඹෝව ඒහ ේ ශ් න 
ඕනෆ. ඒකට ේරොකු විඹදභක් ඹනහ.  "ේම් කුණුලි්  විදුලිඹ 
වද් න පුළු් " කිඹහ ඔඹ එක එක්ේකනහ යඩුඩු වුණහට, 

ේඵොරුට ගිවිසුම් නව් න, ඒහයි්  විදුලිඹ වද් න කවුරු්ව 
එ් ේ්  නළවළ. ඒහ සුයංනනහ කථහ විතයයි.    

නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, ඇේභරිකහ දකට 

කුණු ේටෝ  6,24,000ක් ජනනඹ කයනහ. චීනඹ දකට කුණු 
ේටෝ  5,20,000ක් ජනනඹ කයනහ. බ්රසීරඹ දකට කුණු 
ේටෝ  1,49,000ක් ජනනඹ කයනහ. ජඳහනඹ දකට කුණු 
ේටෝ  1,44,466ක් ජනනඹ කයනහ. ජර්භනිඹ දකට කුණු 

ේටෝ  1,27,000ක් ජනනඹ කයනහ. නමු්ව, ශ්රී රංකහේ  
නිහලි්  දකට ජනනඹ ් ේ්  කුණු ේටෝ  7,000යි. 
ේකොයි තයම් අඩු ප්රභහණඹක්ද අඳ ේම් manage කය න් න ඵළරි 

දඟර් ේ් ? ඒ නිහ භභ විේල ේඹ් භ කිඹනහ, ේභහි ජ ළදන්ව 
් ේ්  කශ කශභනහකහරි්වඹ ඵ. ේම් යටල් දකට ේම් 
තයම් කශ ප්රභහණඹක් නිසඳහදනඹ කශ්ව, ේවො කශ 

කශභනහකහරි්වඹක් තිේඵන නිහ, යජඹ ඒ වහ දළඩි 
අධහනඹක් ේඹොමු කය තිේඵන නිහ ඔවු් ට ඒහයි්  ප්රලසන 
ේරහ නළවළ. එභ නිහ අඳට ප්රතිච්රීකයණඹ කිරීභ ේභ් භ 

'Reduce, Reuse, Recycle'  කිඹන 3R’s method එක අනුනභනඹ 
කය් න්ව සිේධ ේනහ. ේම් ප්රලසනඹට වළභ දහභ ේභේවභ කය 
කය ඉ් න ඵළවළ.  

ශ්රී රංකහ තුශ දකට කුණු ේටෝ  7,000ක් ජනනඹ වුණ්ව, 
ඒ නිහ කශ වහ වීනැ කශ ඳභණයි. නමු්ව, 
කර්භහ් තලහරහලි්  එන කශ ප්රභහණඹක් තිේඵනහ. රංකහේ  
එක පුේනරේඹක් දකට කුණු රෆම් 400 සිට කිේර රෆම් එකක් 

දක්හ ජනනඹ කයනහ. රංකහේ  ජනනවනේඹ්  සිඹඹට 60ක්භ  
ඉ් ේ්  ඵසනහහිය ඳශහත තුශයි. එභ නිහ ඵසනහහිය ඳශහත 
පිළිඵ මීට ඩහ අධහනඹ ේඹොමු කය් න අඳට සිේධ ේනහ. 

ේම් වහ ඵසනහහිය ඳශහ්ව කළළි කශ කශභනහකයණ 
අකරකහරිඹක් පිහිටුහ තිේඵනහ. ඒක ප්රභහණ්ව නළවළ; ලක්තිභ්ව 
නළවළ.  

අද ේඵොේව  අඹ උේේෂ ණ කයනහ. ේභොකක් ේව  ළඩක් 
කය් න ගිඹහභ, නිකම් ේඵොරු භරහ, උේේෂ ණ කයනහ. 
විේල ේඹ් භ වම්ඵ් ේතොට යහඹ ආශ්රිත ප්රේේලේේ  

කර්භහ් තපුයඹ වද් න ගිඹ ේරහේ  ේඵොරු භරහ උේේෂ ණඹ 
කශ ආකහයඹ අඳ දළක්කහ; විවහය, දහනළබ් කළේඩනහ කිඹහ සහමී්  
ව් ේ රහ ඳහයට ඵළසසුහ. නමු්ව, එේවභ ේදඹක් නළවළ. ඳසු ඒ 
ජනතහ  ඒ ේේල් ේ්වරුම් න්වතහ. විඳක්ඹ කයන ේම් ඳටු 

උේේෂ ණ නිහ ේභොකද ් ේ් ? ඒ අඹට  ප්රලසනඹක් වි් න 
අලයතහක් නළවළ. අපි කයන ළඩ පිළිේශට ප්රලසන ඇති 
ේනහ.  

නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, අේේ යේට් කුණු ප්රලසනඹ 
වි් න පුළු්  ් ේ්  ඒහ ජනනඹ න අකරේේ  ජභ 
ර්ගීකයණඹට රක් කය, ප්රතිච්රීකයණඹ කිරීේභ්  ඳභණයි කිඹන 

එකයි භේේ අදව. ජනනඹ න තළන ජභ ඒහ ඉය කය් න ඕනෆ. 
ඒ වහ ජනතහේේ ආකල්ඳ ේනස කය් න ඕනෆ.  

 වළභ රහභ නිරධහරි කභ යජේේ  නිරධහරි්  ඳසේදේනක් 

ඉ් නහ. නේම් සිටින රහභ නිරධහරි, ආර්ථික ංර්ධන නිරධහරි, 
midwife, භිේකර ංර්ධන නිරධහරි, කිෂිකර්භ නිරධහරි ඹන අඹ 
අඳ ට ේම් කටයු්වතට ේඹොදහ න් න පුළු් . ේම් ඳසේදනහ දළනු්ව 
කිරීේම් ළඩටවනට ක්රිඹහ්වභක ේකේය හ නම් අඳට ේම් 

කටයු්වත කය් න පුළු් . විේල ේඹ් භ ආර්ථික ංර්ධන 
නිරධහරි් ට කය් න ළඩක් නළවළ. ඳසුගිඹ ආඩුඩු කහරේේ  ේම් 
අඹ ඳ්ව කශ්ව, ඒ අඹට ඉන් න පුටුක්, ළඩ කය් න 

ේම්ඹක්්ව නළවළ. අ් න ඒ ත්ව්වඹ තභයි තිේඵ් ේ් . ේම් 
අඹට තභ ළඩක් නළවළ. අ් න ඒ අඹට ේම් කටයු්වේ්ව නකීභ 
බහය  ජරහ, කශ ර්ගීකයණඹට විේල ේඹ් භ කටයුතු කය් න 

ඕනෆ.  

භභ නම්ඳව නනයහකරඳති ේරහ ඉ් න කහරේේ  ඒ ප්රේේලේේ ්ව 
ේභළනි ප්රලසන තිබුණහ. ඉසය අේේ නම්ර ේඵ තල්, ඳ්වතය 

එකතු කයන මිනිසු්  හිටිඹහ. අද ඒ අඹ නළවළ. ේම් ේඵ තල්, 
ඳ්වතය එකතු කයනහ කිඹහ එකතු කේශ්ව කුණු තභයි. ඔවු්   
කුණු ඉ්ව කිරීභ වහ ේරොකු වහඹක් දු් නහ. නමු්ව, අද එේ  
ේකේය් ේ්  නළවළ. ේම් කුණු ේනොඩල් ර්ගීකයණඹ කයනහ 

කිඹ් ේ්  ේභොකක්ද?  කුණු ේනොඩර තිේඵ් ේ්  එක්ේක  නැයන 
ද්රය, ඒහ  එශලු ේ් න පුළු් ; භහළු ේ් න පුළු් ; ඉඳුල් 
ඵ්ව ේ් න පුළු් . එේවභ නළ්වනම් වීදුරු, ටි් , කඩදහසි, 

ේඳොලිතී්  ළනි ද්රයයි ේම්හේේ  තිේඵ් ේ් . ේම්හ එකට 
එක්කහසු වුණහභ න නවනහ; අේපිරිඹයි. ඒහ විසි කය් න ඕනෆ. 
නමු්ව, ේම්හ ේ්  ේ්  ලේඹ්  න්වේතෝව, මුදල් උඳඹන 

ආකය ඵට ඳ්ව ේනහ. ේම් කඩදහසි ටික ේනභ න්වේතෝව 
විකුණ් න පුළු් , ේඳොලිතී්  ටික ේනභ න්වේතෝව විකුණ් න 
පුළු් , ේරහසටික් ටික ේනභ න්වේතෝව විකුණ් න පුළු් . 

නේම් කිෂිකර්භ නිරධහරිඹහ භළනැව්ව ේරහ, ඒ නැයන ද්රය 
ේකොම්ේඳ සට් ඵට ඳ්ව කයරහ, කිෂි කහර්මික කටයුතුරට 
ඳහවිච්චි කය් න රඵහ ේද් න පුළු් .  

භභ ේම්හ නම්ඳව නනයඹ තුශ කශහ. ඒ හේේභ භට භතකයි, 
නම්ඳව නනයේේ  එශලු market එේක් දකට කුණු වුණු එශලු 
ේටෝ  එකක් විතය විසි කයනහ. අඳට වළකිඹහ තිබුණු වළටිඹට 
එයි්   කිේර  450ක් අයේනන ඒහයි්  ජී හයු වදරහ, ඒ අට 

තිේඵන ේනල්රට  භහඹකට ෆේව් න ප්රභහණඹක් රුපිඹල් 
1,000 නණේ්  අඳ විකුණුහ.  අවුරුදු දවඹකට කලි්  ඳට්  
න්වත එභ යහඳිතිඹ -market එේක් නයක් ේරහ විසි කයන 

එශලු කිේර  450ක් ඳහවිච්චි කයරහ ඒ ේට් ේනල්රට ජී 
හයු  එනම් නෆස රඵහ ජේම් කටයු්වත- අද්ව ේකේයනහ. අඳ 
ේභළනි යහඳිති කය් න ඕනෆ.  

ඒ නළන දළඩි අධහනඹක් ේඹොමු කය් න ඕනෆ. කුණු 
ේනොඩක, නළ්වනම් ේන්ව තළනක ප්රලසනඹක් වුණහභ ඒ කුණු 
ේනොඩ ත්ව තළනකට ේනනගිහිල්රහ ේනොඩනවන එක ේනොේයි 

වඳ් කභ. එතේකොට ඒ ප්රලසනඹ ත තළනකට ඹනහ.   

ඳසුගිඹ ආඩුඩු කහරේේ  අකරකයණේඹ්  නිේඹ නඹක් දු් නහ, 
ේම් සථහනඹට කුණු දභ් න පුළු්  භහ වඹක කහරඹකට විතයයි 
කිඹරහ. නමු්ව නැනටභ කුණු දළම්භහ. කවුරු්ව ඒ නළන කථහ කේශ  

නළවළ. උේේෂ ණ කශහ. ඳසු ගිඹ ආඩුඩු කහරේේ  ඒහට ඵරඹ 
ේඹොදරහ; ේන ධහබඹ යහජඳක් වමුදහ ඵරඹ ේඹොදරහ ඒහ භළඩ 
ඳළළ්වවුහ.  නමු්ව ඊට ඩහ විකල්ඳඹක් ේද් න ඕනෆ. අඩුභ 

නණේ්  ේකොශම නනයේේ ්ව කුණු ර්ගීකයණඹ කයරහ - 

 
ෙරු නිප්යෝජය කදක සභඳතිතුම 
(ரண்நெறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩි තුනක කහරඹක් තිේඵනහ.  
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ඳහර්ලිේම්් තු 

ෙරු අජිත් මන්නප්ප්ඳරුම මහත 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ේවොයි.   

ජනතහට ඇහුම්ක්  ේදන යජඹක් ලේඹ් , ජනතහ 
විේය ධතහරට ඇහුම්ක්  ේදන යජඹක් ලේඹ්   භභ 

විේල ේඹ් භ ර්තභහන යජේේ  අධහනඹ ේඹොමු කයනහ,  
ඉනැරිේේ  ජ්ව අපි එකතුේරහ ේභඹ ජහතික ප්රලසනඹක් ලේඹ්  
රකහ ළඩ කය් න ඕනෆ කිඹරහ. එකිේනකහට ඇන්ල්ර නැක් 

කයමි්  ඉරහ වරිඹ් ේ්  නළවළ. එදහ ේම් සථහනඹට කුණු දහපු 
කට්ටිඹ අද ඒහට විරුේධ කෆනවනහ. ේම් කුණු ක් ද වළදුේ  
කවුද? SAITM එක ආයම්බ කශ කට්ටිඹ අද SAITM එකට 
විරුේධ ේරහ. වම්ඵ් ේතොට යහඹ වදපු කට්ටිඹ අද වම්ඵ් ේතොට 

කර්භහ් තලහරහ වදනහට විරුේධ ේරහ. ේභේවභ තභයි ේම් යේට් 
ේේලඳහරනඹ. ේම් කුවක ේේලඳහරනඹ අතවළයරහ අපි ඔක්ේකොභ 
එකතු ේරහ ේභඹ ජහතික ප්රලසනඹක් ලේඹ්  රකහ ළඩ 

කය් න ඕනෆ කිඹරහ භභ විේල ේඹ් භ කිඹනහ.  

නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, භභ විේල ේඹ් භ ත්ව 
කහයණඹක් භතක් කයනහ. ේනදයකි්  ඳහයට කුණු ටිකක් දළම්භහභ  
ේඳොලීසිේඹ්  එනහ; නනය බහේ්  එනහ; PHI භව්වභඹහ 
එනහ; ඒ අඹට විරුේධ නඩු දභනහ. නමු්ව නනය බහට 

විරුේධ නඩු දභ් න කවුරු්ව නළවළ. නනය බහ තභයි 
ළඩිේඹ් භ ළයනැ කය් ේ් .  කහනු ශුේධ කය් ේ්  නළවළ. ේඩංගු 
භදුරු්  වළේද් ේ්  කහනුර. ඒ කහනු ශුේධ කය් ේ්  නළවළ. 

නනය බහ ආඥහ ඳනේ්ව කහනු නළන විේල ේඹ්  ව්  කය 
තිේඵනහ. නනය බහ ආඥහ ඳනේ්ව 100ළනි න් තිේේ  ව්  
කය තිේඵනහ, "සිඹලුභ කහනු පිරිසිදු කිරීභ නනය බහ තු 

කහර්ඹඹක් ේනහ" කිඹරහ. ේම්හට නඩු දළම්භහභ අකරකයණඹට 
ගිඹහට ඳසේ  ප්රලසනඹ වි ේනහ. කහනු ශුේධ කය් න කිඹරහ 
ේ කඹ්  න්වතහට, භවය ේ කඹ්  ළඩ කය් ේ්   

කහර්ඹහරඹ තුශයි. කහර්ඹහරඹ තුශ එක්ේක  ලිපිකරු්  විකරඹට 
ළඩ කයනහ. නළ්වනම් කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹකඹ්  විකරඹට ළඩ 
කයනහ. කුණු කශ අනැන එක්ව නනය බහේ  නකීභක්. නමු්ව 

නඩු දභ් ේ්  මිනිසසු් ටයි. කුණු කශ ඇේේේ නළවළයි කිඹරහ 
රංකහේ  කිසිභ ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනඹකට විරුේධ නඩුක් 
ළටිරහ නළවළ. නමු්ව ඉ් නැඹහේ  නඩු ළටිරහ තිේඵනහ. 
ඉ් නැඹහේ  ඒ විකරඹට අකරකයණඹට ගිඹහභ අකරකයණේඹ්  

නිේඹ න ේදනහ. එතේකොට ේ කඹ්  නළවළ, අයක නළවළ, ේම්ක 
නළවළයි කිඹරහ වරිඹ් ේ්  නළවළ. ේ කඹ්  නළ්වනම් 
ේ කඹ්  ේද් න කිඹරහ ඳශහ්ව බහට කිඹනහ. ේම්හ 

කය් න ඕනෆ. ේභොකද, නනය බහ ආඥහ ඳනේ්ව්ව ඳළවළනැලි 
ේඳ් හ තිේඵනහ, "වීථි කශ ව නිහ කශ අදහශ ඳශහ්ව 
ඳහරන ආඹතනේේ  ්වකභක්" කිඹරහ. එේවභ නම් මීේතොටමුල්ර 

කුණු ක් ේද්ව අයිතිකහයඹහ ් ේ්  ේන කවුරු්ව ේනොේයි, 
නනය බහයි.  

දළ්  තිේඵ් ේ්  ඹව ඳහරන ආඩුඩුක්. අපි කළරෆ නීති 
ඳළ්වතකට විසි කයරහ  තිේඵනහ.  ේම් යජඹ නීතයනුකර නභනක් 
ඹනහ. එේවභ නම් ජනතහට හේේභ, නනය බහට හේේභ 

අේනකු්ව යජේේ  ආඹතනරට්ව නීතිඹ ක්රිඹහ්වභක කයන 
ආඹතනඹක් තිමතඹ යුතුයි කිඹන එක විේල ේඹ්  ව්  
කයනහ. නළත ේභළනි විඳතක් සිදු ේනෝ නට, ආදර්ලඹක් 

විකරඹට අඩුභ තයමි්  ේකොශම නනයඹට විතයක්්ව ේම් කුණු 
ප්රතිච්රීකයණ යහඳිතිඹක් ඳට්  න් න ඕනෆ කිඹන එක 
විේල ේඹ්  ව්  කයනහ. තිේඵන කුණු ේනොඩ ේනනිහිල්රහ 

ත්ව තළනකට දළම්භහඹ, ඒකරට ගිහි්  දළම්භහඹ  කිඹරහ ප්රලසනඹ 
විේ් ේ්  නළවළ. ඒේක්  ත්ව කුණු ක් දක් නිර්භහණඹ වීභ 
විතයයි සිදු ් ේ් .  ඒ නිහ ඒ වහ ළදන්ව පිඹයක් නළනීභට 
ේඹ ජනහ කයමි්  භහ නිවඬ ේනහ. සතුතියි.  

[අ.බහ. 1.43] 
 

ෙරු උදය රභත් ෙේමන්පිල මහත 
(ரண்நெறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, මීේතොටමුල්ර 
ේේදහචකේඹ්  ජීවිත අහිමි වුණු, ේේේඳොශ අහිමි වුණු සිඹලු 

ේදනහට අඳේේ ඵර්ව  ංේ නඹ ඳශ කය් නට භහ ේභඹ 
අසථහක් කය න් නහ. ේම් ේේදහචකඹ නිහ ඉතිවහේේ  
ප්රථභ තහට ශ්රී රංකහේ  කශ ප්රලසනඹ යේට් ප්රමුණතභ භහතිකහ 
ඵට ඳ්ව ේරහ තිේඵනහ. ේම් අසථහේ්  ප්රේඹ ජන අයේනන 

ශ්රී රංකහේ  කශ කශභනහකයණඹ පිළිඵ නළටලුට තියය 
විඳුභක් රඵහ න් න අඳට පුළු්  වුේණෝව, ේම් කශ ක් ද 
කඩහ ළටීේභ්  ජීවිත අහිමි වුණු අඹේේ ඒ ජීවිත පජහ් ට 

ටිනහකභක් එකතු කය් න වළකි ේනහ.  

නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, ේම් ේේදහචකඹ 
ම්ඵ් ධේඹ්  ඳක් විඳක් ේේලඳහරනඥඹ්  විකරඹට අපි රීජහ 
විඹ යුතුයි. කුණු ක් ද කඩහ ළටිරහ ජනතහ විඳතට ඳ්ව ේරහ 
ඉ් න ේකොට අපි කේශ  ේදඳළ්වතට ේඵනැරහ කුණු නව න් න 

එකයි. අපි වළේභ භ එකතු ේරහ විහද කශ යුතු තිබුේඩු ේම් 
ප්රලසනඹට නකි යු්වේ්ව කවුද කිඹන එක ේොඹ් න ේනොේයි; 
ේම් ප්රලසනඹට විඳුභ ේභොකක්ද කිඹන එක ේොඹ් නයි; ේම් 

ජනතහට වන ළරසිඹ වළක්ේක් ේකොේවොභද කිඹන එක 
ේොඹ් නයි. නමු්ව අහනහට ආඩුඩු ේ  එක් ඇභතියේඹක් 
සිදුවීභ දට ඳසුදහ ේම් පිළිඵ යහජඳක් ආඩුඩුට ඇන්ල්ර 

නැක් කශ නිහ අඳට සිේධ වුණහ, ඉතිවහඹ භතක් කයරහ කවුරු 
ේකොේවොභ ේම්හට නකි යුතුද කිඹන එක ේඳ් හ ේද් න.  

නරු අනභළතිතුභහ එභ කුණු ක් ද කඩහ ළටුණු සථහනඹට 
ගිහිල්රහ, "ේභහි නකීභ ආඩුඩු ඵහය න් නහ, වන ළරසීභ්ව 
ආඩුඩු ඵහය න් නහ." කිඹරහ ප්රකහල කිරීේභ්  තභයි ඒ විහදඹ 

අ්  වුේඩු කිඹන එක අඳට භතකයි. භභ අනභළතිතුභහ 
පිළිඵ අතිලයි් භ කර්කල විේ චනඹක් තිේඵන පුේනරේඹක්. 
නමු්ව, අනභළතිතුභහ ේවොක් කශහභ ඒ ේේ "ේවොයි" කිඹ් න 

ඵළරි නම් අපි කුවක ේේලඳහරනඥඹ් . භවය ඇභතිරු භහධය 
ංදර්ලන ඳ්වමි්  අේනක් අඹට භඩ නමි්  නළරේ් න 
උ්වහව කයේ ජ, අනභළතිතුභහ ඒ සථහනඹට ේනොස නකීභ ඵහය 

නළනීභ අපි අනඹ කයනහ. ඒ හේේභ භභ භතක් කය් න ඕනෆ, 
ජනතහේේ "හ" වඬ භළේේේ අේේ හිත්ව නරු හනර ය්වනහඹක 
ඇභතිතුභහ කීඳ තහක් ඒ සථහනඹට ගිඹ ඵ. එතුභහට ඒ 
අසථහේ  ජ තිබුණු ඒ ධධර්ඹඹ පිළිඵ අපි අනඹ කයනහ.  

නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, කශ පිළිඵ භට්ව 
ේඳෞේනලික අ්ව දළකීභක් තිේඵනහ. භධයභ ඳරිය අකරකහරිේේ  
බහඳතියඹහ ේර 2007 ේර් ේම් කශ ප්රලසනඹට ඍජු 
භළනැව්ව ේ් න භට පුළු්  වුණහ. ශ්රී රංකහේ  ජහතික භට්ටමි්  
කශ කශභනහකයණඹ පිළිඵ නැඹ්ව කශ ඳශමු යහඳිතිඹ න 

"පිළිරු යහඳිතිඹ" ක්රිඹහ්වභක කිරීේම් නකීභ ඳළරුේඩු භටයි. 
ඒ "පිළිරු යහඳිතිඹ" ආයම්බ කේශ  ර්තභහන භවහනනය වහ 
ඵසනහහිය ංර්ධන ඇභතිතුභහ ලේඹ්  කටයුතු කයන, එකට 

ඳරිය ඇභතියඹහ ලේඹ්  කටයුතු කශ අභහතයයඹහේේ 
ංකල්ඳඹක් භත ඵ එතුභහට ේනෞයඹක් විකරඹට සිහිඳ්ව 
කය් න ඕනෆ. එදහ ඒ යහඳිතිඹ භහි් ද යහජඳක් හිටපු 

ජනහකරඳතිතුභහ ඉනැරිේේ  නැඹ්ව කයේ ජ භභ ප්රකහලඹක් කශහ, "ේම් 
යහඳිතිේේ  ඳශමුළනි ේර් ඉරක්ක ශඟහ කයන් න අඳට 
ේනොවළකි වුේණෝව, භභ බහඳති ධයේඹ්  ඉල්රහ අස ේනහ. 

වළඵළයි, බහඳති ධයේඹ්  ඉල්රහ අසවීභට කලි්  භභ යහඳිති 
අධයක්යඹහ්ව, නිේඹ ජය අධයක්යඹහ්ව තනතුරුලි්  ඉ්ව 
කයනහ." කිඹරහ. නමු්ව, යහඳිතිඹ හර්ථක වුණහ. 2012 

ර්ේඹ්  අ්  ේ් න තිබුණු යහඳිතිඹට බහඩුඩහනහයේඹ්  
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ඹළි මුදල්  ජරහ යහඳිතිඹ  ජර්ෂ කශහ. එදහ භභ තනතුරි්  ඉ්ව 

කය් න ඕනෆ කි  යහඳිති අධයක්යඹහ අද භවහනනය වහ 
ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයහංලේේ  කශ කශභනහකයණඹ 
පිළිඵ යහඳිතිේේ  අධයක්යඹහ විකරඹට කටයුතු කයනහ. එදහ  
"පිළිරු යහඳිතිඹ" ඵහය සිටි නිේඹ ජය අධයක්යඹහ තභයි අද 

රංකහේ  තිේඵන එකභ නීඳහයක්ක කශ යනඹ තිේඵන 
ේදොම්ේේ යහඳිතිඹ ඵහය ඉ් න අධයක්යඹහ.  

අඳට එදහ කඩුඩහඹභක් ලේඹ්  රංකහ පුයහ ඳශහ්ව ඳහරන 

ආඹතනරට කශ ේ්  කිරීභ, ේකොම්ේඳ සට් ෆ ජභ පිළිඵ 

ප්රථභ තහට අසථහක් රඵහ ේද් න පුළු්  වුණහ. නරු අජි්ව 
භහ් නේේඳරුභ භ් ්රීතුභහ එතුභහේේ කථහේ  ජ්ව ඒ ඵ සිහිඳ්ව 

කශහ. ඳක් ේේද ඵර් ේ්  නළති ේභොන ඳක්ේේ  නනයහකරඳති ද 
ළඩ කය් ේ්  කිඹරහ ඵර් ේ්  නළති එතළනට අයමුදල් 

ේද් න; එතළනට තහක්ණඹ ේද් න; එතළනට ඹටිතර ඳවසුකම් 
රහ ේද් න. අපි ේේලඳහරන ේේද ඳළ්වතකි්  තිඹරහ කටයුතු 

කයපු නිහ තභයි හර්ථක යහඳිතිඹක් විකරඹට අද වළේභ භ ඒ 

නළන කථහ කය් ේ් . නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, දළ්  
ේදොම්ේේ නීඳහයක්ක කශ යනඹක් තිේඵනහ. අද 

පු්වතරභට කුණු අයේනන ඹේ ජ, "කුණු ේේ් න එඳහ" කිඹරහ ඒ 
ප්රේේලේේ  ජනතහ කි ේෝව, ේදොම්ේඳට ඇවිල්රහ ේඳ් ් න 

පුළු් ,  "අපි කුණු ේනනළල්රහ කය් න ඹ් ේ්  ේභ් න 
ේම්කයි" කිඹරහ. ඉසය නම් ේකොරිඹහට, ජඳහනඹට ඹ් න ඕනෆ 

නීඳහයක්ක කශ යනඹක් කිඹ් ේ්  ේභොකක්ද කිඹරහ 

ඵර් න. වළඵළයි, දළ්  ඒක රංකහේ  තිේඵනහ. එදහ භභ 
ේකොරිඹහේ  ංචහයඹ කයරහ, නීඳහයක්ක කශ යන ඵරරහ 

KOICA එක භඟ අපි ේම් ගිවිසුභට එශළඹුණහ. ඊට ඳසේ  භභ 
ඳශහ්ව බහ භළතියණඹට තයන කය් න බහඳති ධයේඹ්  ඉ්ව 

වුණහ. ඊට ඳසේ  විවිධ උේේෂ ණ භළද ේම් යහඳිතිඹ ඉනැරිඹට 

ගිේේ  නළවළ. ඉ්  ඳසු ඳරිය අභහතය ධයඹට ඳ්ව වුණු අනුය 
ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභතිතුභහ්ව, ඳරිය අකරකහරිේේ  බහඳති ධයඹට 

ඳ්ව වුණු චරිත ේව ය්ව භව්වභඹහ්ව තභයි ේදොම්ේේ ප්රේේලහසී්  
එක්ක කථහ කයරහ ේම් යහඳිතිේේ  ළදන්වකභ ේඳ් හ  ජරහ මුල් 

නර තිඹරහ ඒ යහඳිතිඹ හර්ථක ම්පර්ණ කේශ . එහි ේනෞයඹ 
අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භළතිතුභහට්ව, හිටපු බහඳති චරිත ේව ය්ව 

භළතිතුභහට්ව රළේඵ් න ඕනෆ කිඹන එක අපි ේම් අසථහේ  ජ 

සිහිඳ්ව කය් න ඕනෆ.  

"අඳට කුණු එඳහ" කිඹමි්  ජනතහ උේේෂ ණ කයනහ 

කිඹරහ භවහ ඵයඳතශ විේ චනඹක් ඉනැරිඳ්ව වුණහ. නරු නිේඹ ජය 
කහයක බහඳතිතුභනි, ජනතහට තිේඵන මතඹ හධහයණයි. ඇයි? 

ඉතිවහඹ පුයහභ කශ කශභනහකයණ යහඳිතිඹක් කිඹරහ නේම් 

හිස ඉඩභට ආපු වළභ යහඳිතිඹක්භ අහනේේ  ජ කශ ක් දක් 
වුණහ මික් කශ කශභනහකයණඹක් සිේධ වුේඩු නළවළ. 

තහකහලික කිඹරහ, භවහ දළළ් ත යහඳිති හර්තහ ඉනැරිඳ්ව 
කයරහ තභයි ඔඹ වළභ තළනටභ කුණු දහරහ තිේඵ් ේ් . වළඵළයි, 

කශ කශභනහකයණඹක් ඒහේේ  සිේධ වුේඩු නළවළ. ජනතහ 
රැටීභක් ඳභණයි සිේධ වුේඩු. එදහ නම් කශ ක් දක් නභට 

එනහ කි හභ ජනතහට සිහිඳ්ව වුේඩු එක්ේක  භළසේ ; 

නළතිනම් න විතයයි. ජනතහ අද කශ ක් ද දකි් ේ්  
තභ් ේේ ශඟට එන භහයඹහ විකරඹටයි. තභ් ේේ ජීවිතඹට ආදයඹ 

කයන ෆභ ේකේනක්භ භහයඹහට එේයහි ට්  කිරීභ සහබහවික 
ත්ව්වඹක්. ඒකට අපි විරුේධ ේනහ නම්, අේේ භනුසකම් 

නළවළ; අඳට වද්ව නළවළ; අපි ංේ  ජ නළවළ කිඹන එකයි එයි්  
ේේ් ේ් . 

ඉතිවහඹ පුයහභ ේම් රැටිල්ර වුේඩු ේකොේවොභද? භභ 

ඹ් නම් ේකොශම ඉතිවහඹට. ේකොශම වළභදහභ්ව කශ 
කශභනහකයණඹ නළන කථහ කයමි්  ඒ නළන අධයඹනඹ කය් න 

ේර කඹ පුයහ ංචහයේේ  ඹමි්  බ්ලභළ් ඩල්ර භවහ දළළ් ත 

කුණු ක් දක් වදමි්  හිටිඹහ.  

ඒ ක් ද්ව ේම් විකරඹටභ ඉනැරිඹට ගිඹහ නම්, භවය විට 

"රංකහේ  උභ ක් ද ේභොකක්ද" කිඹන ප්රලසනඹට පුංචි දරු් ට 

උ්වතය ේද් න ේ් ේ්  පිදුරුතරහනර කිඹරහ ේනොේයි, 
බ්ලභළ් ඩල් කුණු ක් ද කිඹරහයි.  

අේේ නරු හසුේේ නහනහඹක්කහය භ් ්රීතුභහ බ්ලභළ් ඩල් 
කුණු ක් ද නිහ ඇති ේරහ තිබුණු ඳහරිරික වහනිඹ පිළිඵ 

ේර සධහකරකයණේේ  නඩුක් ඳළරුහ. ේම් නඩුේ  ජ ේකොශම භව 
නනය බහේ්  ඇවි්ව කි හ, "අපි දළ්  කශ දවනඹ කිරීේම් 

යහඳිතිඹක් ඳට්  න් න ඔ් න-ේභ් න කිඹරහ තිේඵ් ේ් , 

ේභ් න යහඳිති හර්තහ, අපි ේභඹ ඳට්  න් නයි ඹ් ේ් , 
ේභභ යහඳිතිඹ ඳට්  න් න ත භහ කිහිඳඹක් ඹනහ, ඒ භහ 

කිහිඳේේ  ජ අඳට තහකහලික මීේතොටමුල්රට කශ ඵළවළය 
කිරීභට ඉඩ ේද් න." කිඹරහ.  ඒ ේනොභඟ ඹළවීභ භතයි  

මීේතොටමුල්රට කශ ඹ් න අකරකයණඹ තීයණඹ කේශ .  

ේන ධහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහ වමුදහ ඵරඹ ඳහවිච්චි කයරහ 

මීේතොටමුල්රට කශ ඹළ හඹ කිඹරහ ේම් නරු බහේ  ජ කිඹනහ 

භට ඇසුණහ. එතුභහ ේම් බහේ  නළති නිහ එතුභහේේ මිත්රඹකු 
විකරඹට භහ ඇ්වත කථහ ේම් බහේ  කි යුතුයි. නරු නිේඹ ජය 

කහයක බහඳතිතුභනි, 2008 ේර් ේර සධහකරකයණ ඒ නිේඹ නඹ 
ේදනවිට, ේන ධහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහ සිටිේේ  නළවළ. එතුභහ 

එේවභ ඉල්ලීභක් කේශ ්ව නළවළ. ඒ ඉල්ලීභ කේශ , ේකොශම භව 

නනය බහේ් . ේර සධහකරකයණඹ්ව ේනොභඟ ඹරහයි, ඒ තී් දු 
න්වේ්ව. 2010 ේර් ජනහරි භහේේ  ේන ධහබඹ යහජඳක් 

භවතහ නහනරික ංර්ධන විඹ බහය ේල්කම්යඹහ වුණහ. 2010 
ේර් ජුනි භහේේ  එකට සිටි ඵසනහහිය ඳශහ්ව භව ඇභතිතුභහ - 

අේේ නරු ප්ර් න යණතුංන භ් ්රීතුභහ- ේකොශම භව නනය බහ 
විසුරුහ වළයරහ විේල  ේකොභහරිස ේකේනකු විකරඹට ඕභහර් 

කමිල් භව්වභඹහ ඳ්ව කශහ. ඒ අසථහේ  තභයි ේන ධහබඹ 

භව්වභඹහ්ව, ඕභහර් කමිල් භව්වභඹහ්ව එකතු ේරහ ේකොශම 
කශ කශභනහකයණ කටයු්වතට අත නළසුේ . මුලි් භ කශ 

එකතු කිරීභ ඳට්  ේනන ේකොශම රසන කශහ.  

ඊශඟට, මීේතොටමුල්ේල් කුණු ක් ද  අදහනභක් ේනෝ න 

කටයුතු කශහ. "ප්රලසත භට්ටභ මීටර් 30යි, වළඵළයි, මීටර් 48ක් 

උට කුණු ේනොඩ නහ තිබුණහ, ඒ නිහයි ේභඹ කඩහේනන 
ළටුේඩු" කිඹරහ නරු ඇභතිතුභ් රහ කිඹපු කථහ අපි අවේනනයි 

සිටිේේ . වළඵළයි, ඒ කහරේේ  ඒ තයම් උට ඹ් න ේද් ේ්  නළතු 
යුද වමුදහ ේඹොදහ නනිමි්   කුණු ක් ද ඳළතලි කයමි්  ඒ 

අදහනභ නළති කශහ. ඒ හේේභ ජරඹ නිහ කුණු ක් ේේ ඵය ළඩි 
ේනහ. ජරඹ නිහ දළළ් ත පීඩනඹක් ේඳොේශො භත ඇති 

ේනහ. ඒ නිහ එතළනි්  ජරඹ ඵළවළය කිරීභට ඇශ ඳේධතිඹක් 

වළදුහ; කහනු ඳේධතිඹක් වළදුහ. ඒක විඳුභ අවිකරභ්ව ේ් න 
පුළු් ; විදයහ්වභක විඳුභක් ේනොේ් න පුළු් . නමු්ව ඒක 

කේශ  නළ්වනම් ේම් කුණු ක් ද කඩහ ළේට් ේ්  මීට කලි්   
කිඹන එක්ව අපි සිහිඳ්ව කය් න ඕනෆ. නරු නිේඹ ජය කහයක 

බහඳතිතුභනි, එේ  තහකහලික විඳුභක් ේඹොදහේනන ඹන 
අතේර්, 2011 ේර් ජ ේඩොරර් මිලිඹන 107ක ආධහයඹක් ේර ක 

ඵළංකුේ්  රඵහ  ේනන අධයඹනඹක් සිේධ කශහ, ේභභ කශ 

කශභනහකයණඹට තිේඵන විකල්ඳ අතරි්  ප්රලසතතභ විඳුභ 
කුභක්ද කිඹහ ේොඹහ ඵළලීභට. ේර ක ඵළංකු අධයඹනේේ  

නිර්ේේලඹ වුේඩු, මීේතොටමුල්ේල් කශ හුභහරු භධයසථහනඹක් 
ඇති කයරහ දුම්රිඹ භගි්  අරුක්කහලු ප්රේේලඹට ඒ කශ 

අයේනන ගිහි් , එහි හුණුනල් නළ්වනම් හිරිනල් වෆරීේභ්  ඇති වී 

තිේඵන දළළ් ත ඳතල්ර ේභභ කශ නීඳහයක්ක කශ 
යන ේර තළ් ඳ්ව කශ යුතුයි ඹ් නයි.  
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ඳහර්ලිේම්් තු 

නීඳහයක්ක කශ යන වද් න ඹේ ජ්ව, භවජන විේය ධඹ 

නළ ුණණහ.  නීඳහයක්ක කශ යනඹක ේ් ේ්  ේභොකක්ද 

කිඹන ේේ පිළිඵ සිහිඳ්ව කයරහ නීඳහයක්ක කශ 

යනඹක රඳ ටවනක් වළ් හඩ් නත කිරීභ වහ සභෙත* 

කය් න භහ කළභළතියි.  

නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, නීඳහයක්ක කශ 

යනඹක කශ රැ ේ හභ ඒහ ඳරියඹට මුසුවීභක් ේ් ේ්  
නළවළ. මුලි් භ භළටි තට්ටුක් දභනහ, ඳරියේඹ්  ේ්  
කය් න. ඊට ඳසු කිසිභ කහ් දුක් නළති යඵර් ෂීට් එකක් 

දභනහ. ඒක භත තභයි කශ තළ් ඳ්ව කය් ේ් . එතේකොට 
කශර තිේඵන ඕජස -අඳනැඹය- ටික ඳවශට එකතු ේනහ. 
ේම්හ ේඳොම්ඳ කයරහ උඩට අයේනන පිරිඳවදු කයරහ පිරිසිදු ජරඹ 

ඵට ඳ්ව වුණහට ඳසු ජර ප්රහවඹකට මුදහ වරිනහ. ඒ 
අඳනැඹයලි්  වහනිඹක් නළවළ. ඊශඟට, තළනි්  තළන ඵට ේඹොදහ 
මීේ්ව්  හයු එකතු කයනහ. එඹ හයුක් විකරඹට එකතු 
කය් න්ව පුළු් . එේවභ නළ්වනම් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ වහ 

මීේ්ව්  හයු බහවිත කය් න්ව පුළු් . අපි ේකොරිඹහේ  ජ නම්  
දළක්ේක් මීේ්ව්  හයු බහවිත කයරහ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කයන 
ඵයි. ඒ හේේභ කුඩහ නිරීක්ක ළිං වහයරහ ජරඹට ඹම් ඵරඳෆභක් 

ේරහද, කහ් දුවීභක් ේරහද කිඹන එක ඳරීක්හ කයනහ. ඒ නිහ 
ඔේබ් නභට නීඳහයක්ක කශ යනඹක් රඵහ ේදනහ නම්, 
ේදො ම්ේේ හේේ එකක් තභයි ඇති ේ් ේ් . නම්ඳව නැස්රික් 

ඳහර්ලිේම්් තු භ් ්රී නරු ඩුලිේ විේීේ කය නිේඹ ජය 
අභහතයතුභහ ේම් නරු බහේ  ඉ් නහ. එතුභහ්ව ඒ නළන ද් නහ. 
එයි්  නභට වහනිඹක් නළවළ. ඒ තිේඵන කශ යනඹ අයි්  

කය් න කිඹරහ කවුරු්ව කිඹ් ේ්  නළවළ. ඒ නිහ නීඳහයක්ක 
කශ යනඹක් කිඹ් ේ්  ේභභ නළටලුට රඵහ නැඹ වළකි 
ප්රලසතතභ විදයහ්වභක විඳුභයි. කුණු කඳු ටික ේභේවභ තඵහ 

ේනන අපි ප්රතිච්රීකයණඹ නළන කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ; විදුලිඹ 
නිසඳහදනඹ නළන කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ. ේම් කශ නිහ ේඩංගු 
ේය නඹ ේඵ  ේනහ; අේේ ජර ම්ඳත දූණඹ ේනහ; ඳහංශු 
දූණඹක් සිේධ ේනහ. ඒ නිහ ඉසේල්රහභ ේම් කුණු කඳු 

අතුරුදව්  කශ යුතුයි.  

එේවභ කශහට ඳසු තභයි අඳට  ජර්ෂ කහලීන විඳුම් නළන 
කල්ඳනහ කය් න පුළු් . එඹට තිේඵන ේවොභ, ක්ණික විඳුභ 

් ේ්  රංකහේ  ශුසක කරහඳේේ  නීඳහයක්ක කශ යන 
තුශ කශ තළ් ඳ්ව කිරීභයි.   වනත ජර භට්ටභ ඉතහභ ඳවශ 
භට් ටභක තිේඵන ශුසක කරහඳේේ  පිහිටි අරුක්කහරු ප්රේේලඹ 

ේභඹට අතිලයි් භ ේවො ප්රේේලඹක්. ඒ ප්රේේලේේ  අලුති්  ශල් 
වහය් න අලය නළවළ. ශල් වෆරිරහ ප්රලසනඹක් ඇති ේරහ 
තිේඵ් ේ් . එතළන කශ තළ් ඳ්ව කය් නයි ඹ් ේ් . ඒ නිහ 

එයි්  ප්රලසනඹක් ඇති ් ේ්  නළවළ.  

නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, 2016 ජනි භහේේ  
05ළනි ''ඉරිදහ රංකහ ජඳ'' පු්ව ඳේ්ව මුල් පිටුේ  තිේඵනහ, 

"මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද නහඹ ඹෆේම් අදහනභක" කිඹරහ. 
අසු් තහ එනැරිසරිඹ භව්වමිඹ තභයි ඒක ලිඹරහ තිබුේඩු. ේම් 
හර්තහ දළක්කහභ භට ප්රලසනඹක් ඇති වුණහ, ේන ධහබඹ යහජඳක් 
භව්වභඹහේේ කහරේේ  ළරසුම් කශ යහඳිතිඹට ේභොකද වුේඩු 

කිඹරහ. භභ එතුභහ භඟ්ව ඒ යහඳිතිඹ නළන කථහ කයරහ, 
භවහනනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන  ඇභළතිතුභහේන්  ප්රලසනඹක් 
ඇහුහ, "අරුක්කහලු නීඳහයක්ක කශ යන යහඳිතිේේ  

ර්තභහන ත්ව්වඹ කුභක්ද?" කිඹරහ. නිේඹ ජය අභහතයතුභහ, 

ඇභළතිතුභහ ේනුේ්  උ්වතය දු් නහ.  ඒ උ්වතයඹ  ේම්කයි. 
2015 ජනහරි භහේේ  15ළනි නැන -න යජඹ ඵරඹට ඳ්ව වුණු 
නභ් - අභියවස ේර නජීවී ංයක්ණ ේදඳහර්තේම්් තු 
කිඹනහ, "ේම්ක තිේඵ් ේ්  විල්ඳ්වතු නජීවී උදයහනේේ  

සහයක්ක කරහඳේේ , නළ්වනම් ේප්ර ණ කරහඳේේ ,  buffer 
zone එේක් නිහ අපි ේම් යහඳිතිඹ ප්රතික්ේ ඳ කයනහ" කිඹරහ.  

නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, න්ව්ව වහ 

ික්රතහ ආයක්ක ආඥහඳනත භභ්ව අධයඹනඹ කයරහ 
තිේඵනහ. නජීවී ංයක්ණ ේදඳහර්තේම්් තුට අඹ්ව ෆභ 
ජහතික උදයහනඹක සිට ළතපුභක් දුයට  සහයක්ක කරහඳඹක් 

තිේඵනහ. ඒ කරහඳේේ  භහන ක්රිඹහකහයකම් කය් න ඵළවළ 
කිඹරහ නළවළ; ංර්ධන කටයු්වතක් කය් න ඵළවළ කිඹරහ නළවළ. 
එේවභ කයනහ නම් නජීවී ංයක්ණ ේදඳහර්තේම්් තුේ  

ේකෝ ේේසි ඹටේ්ව කශ යුතුයි.  

 
ෙරු නිප්යෝජය කදක සභඳතිතුම 
(ரண்நெறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
නරු භ් ්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩි තුනක කහරඹක් 

තිේඵනහ.   

 
ෙරු උදය රභත් ෙේමන්පිල මහත 
(ரண்நெறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ේවොයි, නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි.  

ේම් යහඳිතිඹ ක්රිඹහ්වභක කය් න ඳට්  න්වේ්ව, ඳහරිරික 
ඇනළයීම් හර්තහ රඵහ නළනීභ ආයම්බ කේශ , සහයක්ක 
කරහඳේේ  යහඳිතිඹ කිරීභට නජීවී ංයක්ණ 

ේදඳහර්තේම්් තුේ  එකඟතහ තිබුණු නිහයි. වළඵළයි, අභියවස 
ේර, වනැසිේේ  ේම් යහඳිතිඹ ප්රතික්ේ ඳ ේනහ. ඒකට ේව තු 
විකරඹට කිඹ් ේ්  ඳහරිරික ප්රලසනඹක් කිඹරහ; ඳරියඹට සිදු 

ේන වහනිඹ කිඹරහ.   ේම් ප්රලසනඹ 2017 ේඳඵයහරි 8ළනි නැන 
වළ් හඩ් හර්තහේ  තිේඵනහ. භභ නිේඹ ජය ඇභළතිතුභහේන්  
අතුරු ප්රලසනඹක් ඇහුහ, "මීේතොටමුල්ේල් කුණු ක් දක් 

ඳ්වහේනන ඹෆේභ්  ඇතින ඳරිය වහනිඹද, අරුක්කහලු 
ප්රේේලේේ  නීඳහයක්ක කශ යනඹක් තළ් ඳ්ව කිරීේභ්  
සිදුන ඳරිය වහනිඹද ළඩිේඹ්  ඵර්ව ් ේ්  කිඹරහ 
ං් දනහ්වභක අධයඹනඹක් කය තිේබ්ද?" කිඹරහ. නිේඹ ජය 

ඇභළතිතුභහේේ පිළිතුය ් ේ්  "නළත" කිඹන එකයි. වළඵළයි, ේම් 
භවහ යනඹ  වුණහට ඳසු අේප්ර ල් භහේේ  19ළනි නැන 
භවහනනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන ඇභළතිතුභහ භහධය වමුක් 

ඳ්වරහ කිඹනහ, "මීේතොටමුල්ේල් සිදුන ඳරිය වහනිඹ්ව 
එක්ක හේේක් ඵරේ ජ, අරුක්කහලු ප්රේේලඹට සිදුන ඳරිය 
වහනිඹ දවේ්  එකක්්ව නළවළ" කිඹරහ. දළ්  කයපු 

ං් දනහ්වභක අධයඹනඹ එදහ කයරහ තිබුණහ නම්, ේම් ජීවිත 
වහනිඹ, ේම් භවහ යනඹ අඳට ශක්හ න් න තිබුණහ. ේම් 
යහඳිතිඹ   ේම් යහඳිතිඹ සහයක්ක කරහඳේේ  කය් නභ ඵළවළ 

කිඹරහ හිතමු. නිහ වද් න කිඹරහ නජීවී ංයක්ණ 
ේදඳහර්තේම්් තුට අඹ්ව විල්ඳ්වතු ජහතික උදයහනේඹ්  අක්කය 
දවස නණනක් ඉ්ව කය් න ආඩුඩුට පුළු්  නම්, ේම් භහයිභ 
මීටර් 400ක් ඇතුශට ේනනළ්ව ේම් යහඳිතිඹ එතළන කය් න 

ේද් න ඵළරි වුේඩු ඇයි කිඹන ප්රලසනඹට කවුරු වරි ේම් ජහතිඹට 
උ්වතය ේද් න ඕනෆඹ කිඹරහ අපි විලසහ කයනහ. ඳයක්කු 
ේරහ වරි ේම් යහඳිතිඹ කිරීභට ේත යහ න්ව හුණුනල් ඳතල් 

ේනුට ඊට ේඳොඩ්ඩක් පිටුඳ තිේඵන හුණුනල් ඳතල් ේත යහ 
ේනන ේම් යහඳිතිඹ කය් න තීයණඹ කයරහ තිේඵනහ. ඳභහ වී 
ේව  ඒ තී් දු නළනීභ නළන අපි ආඩුඩුට ප්රණහභඹ ඳශ කයනහ 

1659 1660 

[නරු උදඹ ප්රබහ්ව නම්භ් පිර භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකලප්ේ තබ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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හේේභ, ඒ යහඳිතිඹ කිරීභ වහ අ ේේ වේඹ නඹ 

අනිහර්ේඹ් භ රඵහ ේදනහ කිඹන එක්ව ේම් අසථහේ  
කිඹ් න ඕනෆ.  

කශ ේ්  කිරීභ  ේඵොේව  ේදේනකු කථහ කයන ේදඹක්; 
දලක නණනහක් තිසේ  කථහ කයන ේදඹක්. වළඵළයි,  ඒක ේදන 

කට්ටිඹ්ව ප්රහේඹ ගික ඒක කය් ේ්  නළවළ. නරු නිේඹ ජය 
කහයක බහඳතිතුභනි, භභ ජහතය් තය ඳරිය මුළුරට ගිහි්  
තිේඵනහ. ඒහේේ  රසනට ඵඳු්  ේ්  කයරහ තිේඵනහ, කශ 

ේ්  කයරහ  දභ් න. ඒකට එමතරහ ඵළලුහභ ේර කේේ  සිටින - 
 

ෙරු නිප්යෝජය කදක සභඳතිතුම 
(ரண்நெறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
නරු භ් ්රීතුභහ, ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ අහනයි.    
 

ෙරු උදය රභත් ෙේමන්පිල මහත 
(ரண்நெறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

නරු නි ේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, භභ ේම් හකයේඹ්  
අ්  කය් නම්.  

ේර කේේ  සිටින ේරොකුභ ඳරියේ  ජ් ්ව කශ ේ්  කිරීභ 
නිසි ේර කය් ේ්  නළවළ. භභ භධයභ ඳරිය අකරකහරිේේ  
බහඳති ලේඹ්  ඳ්ව වුණහභ භභ හිතුහ, "ේම් කහර්ඹඹ භභ 
ේනදය ජ කයනහ." කිඹරහ. භධයභ ඳරිය අකරකහරිේේ  උඳේදස 
අයේනන භභ ේනදය කශ ේ්  කය් න ඳට්  න්වතහ. භේේ 
ේන නහ භේන්  අවනහ, "පුංචි ඵඵහේේ නළපිඹ දභ් ේ්  ේභොන 
බහජනඹටද?" කිඹරහ. භධයභ ඳරිය අකරකහරිඹ දු් න ේ්  කිරීම් 
රළයිසතුේ  නළපිඹ දභ් න ඵඳුනක් නළවළ. ේනදය ඳහවිච්චි කයන 
ඵළටරිේේ  ආයු කහරඹ ඉය වුණහභ ඒ ඵළටරිඹ දභ් ේ්  ේභොන 
ඵඳුනටද කිඹරහ ේන නහ අවනේකොට, ඵළටරිඹ දභ් න ඵඳුනක්  
නළවළ.   

ේදන කට්ටිඹ ඊට කලි්  ඒක ේනදය ජ කශහ නම්, ඒ 
ප්රහේඹ ගික ප්රලසනඹ දකිනහ. ඇ්වතටභ කශලි්  සිඹඹට 15ක්-
20ක් ේ්  කය් න ඵළවළ. ේභොන තයම් ප්රතිච්රීකයණඹ කශ්ව 

අඳට නීඳහයක්ක කශ යන අලය ේ් ේ්  ඒ සිඹඹට 15-
20 දභ් නයි. නරු නිේඹ ජය කහයක බහඳතිතුභනි, 
“මීේතොටමුල්ේල් ජීවිත පජහට ටිනහකභක් ේද් න අපි වළේභ භ 

එකතු ේරහ ේම් කශ ප්රලසනඹට තියය විඳුභක් ේනේනමු“ කිඹහ 
අහන ලේඹ්  ේඹ ජනහ කයමි්  භහ නිවඬ ේනහ. ේතරු්  
යණයි!  

 

ෙරු නිප්යෝජය කදක සභඳතිතුම 
(ரண்நெறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ේඵොේවොභ සතුතියි. Order, please! The next speaker is 

the Hon. Karunarathna Paranawithana. Before that, will 
an Hon. Member propose the Hon. Edward Gunasekara to 

the Chair?  
 

ෙරු ෙමිණී ජයවික්රම ප්ඳප්ර්ද මහත (තිදසද සංවර්ධන 

හ වනජීවි අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு கரறணற ஜறக் ததசர - வலுவாதார 

அதறறருத்ற ற்றும் ணசலரசறகள் அமச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 
take the Chair.  

 

රනනය විමසන ලිනන්, සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනතුරුව ෙරු නිප්යෝජය කදක සභඳතිතුම මලසනප්යන් 
ඉවත් වුප්යන්, ෙරු එඩ්වඩ් ගුණප්සේකද  මහත මුලසනරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்நெறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்று அகனச, ரண்நெறகு   ட்ட் குசசக 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. EDWARD 

GUNASEKARA took the Chair. 
 
 

[අ.බහ. 2.00] 
 
ෙරු කරුණදත්න ඳදණවිතන මහත ( ඳර්ලිප්ේන්තු 
රතිසංසකදණ හ ජනමධය නිප්යෝජය අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு கருரத்ண தறரண - தரரளுன்ந 

றுசலமப்நெ ற்றும் தகுசண ஊடக தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, කළළි කශ නිසි ේර ඵළවළය 

කිරීභට අේඳොේවෝව වීභ අද න විට ජහතික නළටලුක් ඵට ඳ්ව 
ේරහ තිේඵනහ; ජහතික යනඹක් ඵට ඳ්ව ේරහ තිේඵනහ. 
එභ නිහ ජහතික ඳරිභහණ උ්වහවඹකි්  තභයි ේම් ප්රලසනඹ විහ 

නළනීභට වළකිඹහක් රළේඵ් ේ් . ඒ කරුණ ළරකිල්රට 
අයේනන තභයි ජනහකරඳතිතුභහ ේම් කළළි කශ ඵළවළය කිරීභ 
අතයලය ේ හක් ඵට ඳ්ව කයරහ, ඒක ක්රිඹහ්වභක කය් න 
අලය භවජන ආයක්ක විකරවිධහන අනු ේයගුරහසි නිකු්ව 

කයරහ, අද උදෆන එඹ ේම් ඳහර්ලිේම්් තුට දළනුම් දු් ේ් .  
කිඹ් න කනනහටුයි, භර්දනීඹ නීති - රීති ේනේන් න වදනහඹ 
කිඹරහ ේම්කට ළරැනැ අර්ථ කථනඹක් ේද් න විඳක්ේේ  භවය 

භ් ්රීරු උ්වහව න්වතහ.  මුළු යටභ එක වන්්  ප්රකහල කේශ , 
භවහ ඳරිභහණ ජහතික උ්වහවඹක් අයේනන ේම් ප්රලසනඹ වි් න 
කිඹරහයි. අඳට ේභඹ ජහතික ඳරිභහණේඹ්  විහ නළනීභ වහ ව 

ආඹතනඹක්, නීති - රීති ඳේධතිඹක් ව ේයගුරහසි ඳේධතිඹක් 
අලය ේනහ. ඒ අර්ථේඹ්  තභයි අද ේම් ේයගුරහසි ඳනහ 
තිේඵ් ේ් ; ඳහර්ලිේම්් තු දළනු්ව කයරහ තිේඵ් ේ් . ඒ නිහ 

ඒහ ළරැනැ  විකරඹට අර්ථ කථනඹ කය් න එඳහ කිඹරහ අපි මුලි් භ 
ඉල්රහ සිටිනහ. ේම් ප්රලසනේේ   ජ මුළු යටභ සුපුරුදු ේර ේච දනහ 
කහභඹක නළලුණහ. වළේභ භ වළේභ ටභ ේච දනහ කශහ. නමු්ව ේම් 

නරු බහේ   ජ කි හ හේේභ අද ේච දනහ කය නළනීේම් කිසිදු 
පරක් නළවළ. ඒ ේනුට අපි සිඹලු ේදනහභ හමහික උ්වහවඹක් 
තභයි දය් න ඕනෆ. ඒ උ්වහවඹ දය් න ඕනෆ ඳහර්ලස වතයක් 
තිේඵනහ, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි.  

ඳශමුන ඳහර්ලසඹ තභයි ේේලඳහරන වහ ඳරිඳහරන ඳහර්ලසඹ. 
අපි සිඹලු ේදනහ අති් භ නකීම් නිසි ඳරිනැ ඉසට ේරහ නළවළ. 
ේේලඳහරන වහ ඳරිඳහරන අංලේේ  අපි සිඹලු ේදනහභ එඹ පිළිේනන, 
නළත එකිේනකහට ේච දනහ කය් ේ්  නළතු, එක 
උ්වහවඹකට එ් න ඕනෆ.  

ඊශඟට, ළදන්ව අංලඹ තභයි භහජ ඳහර්ලසඹ. භහජේේ  භතු 
ේන වළභ උේේෂ ණඹක්භ හධහයණ නළවළ. භහජේේ  හධහයණ 
උේේෂ ණ්ව තිේඵනහ. ඒ හේේභ අපි අභතක කය් න ේවො 
නළවළ, කුණු භහෆිඹහ විසි්  ංවිධහනඹ කයන උේේෂ ණ්ව 
තිේඵන ඵ. උදඹ නම්භ් පිර භ් ්රීතුභහ ප්රකහල කශහ නිළයනැ 
ආකහයඹට, ේම් open dumping රභඹ වරි ඹ් ේ්  නළවළ කිඹරහ. 
නමු්ව open dumping රභේඹ්  ඹළේඳන අඹ අද උේේෂ ණ 
ංවිධහනඹ කයනහ. ඒහට අපි මුහුණ ේද් න ඕනෆ. ඒ හේේභ 
තභයි තභ් ේේ ේේලඳහරන නයහඹ ඳත්ර ඉසභතු කය න් න 
උේේෂ ණ ංවිධහනඹ කයනහ. ඒහ ළරැනැ උේේෂ ණ. ඒ 
ළරැනැ උේේෂ ණ ම්ඵ් ධේඹ්  ජනතහ දළනු්ව කය් න 
ඕනෆ.  

ඊශඟට, ඇ්වේත් භ අය කලි්  කි හ හේේභ නීඳහයක්ක 
කශ යනඹක් කිඹ් ේ්  ේභොකක්ද කිඹරහ ද් ේ්  නළතු 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

"කුණු දභනහ" කිඹනේකොටභ මිනිසසු විේය ධ ේනහ. ේභොකද, 
මිනිසසු දළකරහ පුරුදු ේරහ තිේඵ් ේ්  කුණු කඳු ේනොඩ නළසීභ 
ේ් . ඒ නිහ ඒක සහබහවික ේදඹක්. ඒ නිහ ඒ නළන ජනතහ 
දළනු්ව කය් න ඕනෆ. ඒ නිහ භහජඹ්ව ඳහර්ලසකරුේක් 
විකරඹට ේභතළන ඉ් නහ. අපි ඒක අභතක කය් න ේවො නළවළ. 
තු් න කහයණඹ තභයි පුේනර භට්ටේභ්  තිේඵන නකීභ. 
මරහනහරුඪ නරු භ් ්රීතුභනි, භභ භ් ්රීයඹකු විකරඹටයි ේම් 
කථහ කය් ේ් . අේේ ේනදය කශ අඩුභ ලේඹ්  ර්න ේදකකට 
ේඵදනහ. උදඹ නම්භ් පිර භ් ්රීතුභහ කි හ, ඒ ේඵ ජභ හර්ථක 
ේ් ේ්  නළවළ කිඹරහ. අඩු නණේ්  නැයහඹන කශ ටික ව 
අේනක් ටික ේනභ ේනොඩල් ේදකකට ේඵදහ න් න අේේ 
භහජඹ හුරු කය් න ඕනෆ. එතළනි්  ේභඹ ඳට්  න් න ඕනෆ. 
කිසිභ විදයහ්වභක කශ කශභනහකයණඹක් හර්ථක ේ් ේ්  
නළවළ, අඩුභ තයේම් නිවසථ භට්ටේම් -ප්රහථමික භට්ටේම්- කශ 
ර්ගීකයණඹක් සිදු ේ් ේ්  නළ්වනම්. ේර කේේ  නැයුණු වළභ 
යටකභ එඹ සිදු ේරහ තිේඵනහ. එභ නිහ  පුේනර නකීභක් 
ේභහි තිේඵනහ.  

ේභහි ජ අභතක කයපු ත්ව ඳහර්ලසඹක් තිේඵනහ. ජනභහධය 
නිේඹ ජය ඇභතියඹහ වළටිඹට භභ කිඹනහ, ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  
ජනභහධයඹට විලහර නකීභක් තිේඵනහ කිඹරහ.  

ේම් ප්රලසනේේ  ජ, ජනභහධය මීේතොටමුල්ර කුණු ක් දට ඩහ 
කුණු ක් දක් කේර් තිඹහ ේනන ඹනහ.  ඔවු් ේන්  ළඩි ේදේනකු 
ේම් ප්රලසනඹ වි් න උදවු කයනහ ේනොේයි, ේම් ප්රලසනඹ ත්ව 
උර කය් න කටයුතු කයනහ. තභ්  අකභළති ේේලඳහරනඥඹහට 
ඳවය ේද් න, තභ්  කළභළති ේේලඳහරනඥඹහ නඟහ සිටු් න, 
භහජේේ  තිේඵන ේඳොදු නළටලු ටික විතයක් ඉසභතු කය දභ් න 
වදනහ මික් හභහනයේඹ්  ේම් ප්රලසනඹ විීමභට න් නහ 
උ්වහවඹට ජනභහධය  හභහනයේඹ්   උදවු කයරහ නළවළ.  

එඹට ේවො උදහවයණඹ තභයි,  එදහ කර ජඹසරිඹ 
කථහනහඹකතුභහ ේනේන් න වදපු විඳුභට විරුේධ, ජනභහධය 
ේඳශනසපු වළටි. ඒ හේේභ,  ේදොම්ේේ කශ යනඹ ආයම්බ 
කයන ේරහේ   ජ ඳරිය අභහතයයඹහට ආපු ජනභහධය විේය ධඹ 
ම්ඵ් ධේඹ්  නරු ඳහධලී චම්පික යණක අභහතයතුභහ, නරු 
උදඹ නම්භ් පිර භළතිතුභහ ප්රකහල කශහ.  ඒක ංවිධහනඹ කේශ , 
ජනභහධයයි. නමු්ව, අද සිඹලු ේදනහභ ජනභහධයේේ  එක 
ඳහර්ලසඹක් ේරහ තිේඵනහ. අද ේභභ භහජේේ  චර්ඹහ්වභක 
ේනක් -behavioural change එකක් - අලය ේරහ තිේඵනහ.  
ඒ චර්ඹහ්වභක ේන ංවිධහනඹ කය් න සිඹලුභ ජනභහධය ඒක 
යහය  ේ් න කිඹරහ අපි ඉල්රහ සිටිනහ.   පුේනර භට්ටේම්, භහජ 
භට්ටේම්, ේේලඳහරන ඳරිඳහරන භට්ටේම් කිඹන අංල තුේ් භ ඒ 
භහජ චර්ඹහ ේනස කිරීභ වහ ජනභහධය ළඩටව්  
ංවිධහනඹ කය් න ේම් යේට් ජනභහධයරට නකීභක් 
තිේඵනහ.  තභ් ේේභ  ව දළනු්ව කිරීේම් ් නිේ දන 
ළඩටව්   එකතු කයරහ  ේභභ ජහතික ප්රලසනඹ විීමභ වහ 
් නිේ දන ේභේවයක් ඉසට කය් න   ෆභ ජනභහධය 
ආඹතනඹකටභ පුළු් කභක් තිේඵනහ. ේම්ක ඵඹ ේ් න ඕනෆ 
නළටලුක් ේනොේයි. ේම්ක වි් න පුළු්  නළටලුක්. අද 
රංකහ පුයහ භවය ප්රහේේය ඹ බහ භට්ටේභ් , නනය බහ 
භට්ටේභ්  ඉතහභ හර්ථක ේම් කටයු්වත කයේනන ඹනහ.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, භභ ඵරංේනොඩ නනය බහේ  
භ බහඳති ධුයඹ දයනහ. ඉතහභ ් ේත ේඹ්  ප්රකහල කය් න 
කළභළතියි, ඵරංේනොඩ නනය බහ අද කුණුරට ේනවීභක් කයන 
ඵ. ඵරංේනොඩ ඳහේල්  ියයේඹ  ේනදය කුණු ටික;  ඳහේල් 
තිේඵන කුණු ටික අයේනන ඇවිල්රහ ඩිේඳ  එකට බහය  ජරහ 
මුදරක් වරි වම්ඵ කය න් නහ. ළලිනභ නනය ේේ ්ව එේවභ 
තිේඵනහ.   වළභ තළනකභ එළනි ළඩ පිළිේශක් ක්රිඹහ්වභක 

ේනහ  නම්,  එළනි ළඩ පිළිේශක්  ේකොශම නනය බහ 
භන්්  ක්රිඹහ්වභක කය් න  ඵළරි ඇයි?  භවනුය නනයබහට, 
ය්වනපුය භවනනය බහට  ේම්ක කය් න ඵළරි ඇයි? ය්වනපුේර් 
කුණු ක් දක් තිේඵනහ,  නමු්ව ඵරංේනොඩ නනයේේ  නළවළ. 
ේභතළන  ේේලඳහරන අකරසධහනඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක් තිේඵනහ. 
ඳරිඳහරන අකරසධහනඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක් ව කුණු භහෆිඹහ 
 ේම්කට ඉඩ ේද් ේ්  නළති ප්රලසනඹක් තිේඵනහ. අ් න, ඒ නිහ 
ේම් නළන හද ේේද කය් ේ්  නළති, ේච දනහ කහභඹක 
නළේර් ේ්  නළති,   මීේතොටමුල්ර ේේදහචකේඹ්  ඳහඩභක් 
ඉේනන ේනන අද ේම්  වහ උන් දු ේ් න; සදහනම් ේ් න 
අලය ේරහ තිේඵනහ.  මලික ලේඹ්  ේයගුරහසි  ඳළනවීේභ්  
ඳසු ේම් ේනොඩනළහිරහ තිේඵන කුණු කඳු වනැසිේේ භ 
ප්රතිච්රීකයණඹ කය් න ඵළවළ. ේම්හයි්  විදුලිඹ නිඳදවීභ 
වනැසිේේ භ කය් න ඵළවළ. ේම් වහ අ් තර්කහලීන ළඩ 
පිළිේශක් අලය ේරහ තිේඵනහ. මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද 
භහ 5ක් ඇතුශත සථහයී කයනහ,  ේම්කට විකල්ඳඹක් ේොඹරහ 
කිඹනහ කිඹපු නභ් භ ඒක ේ්වරුම් න් ේ්  නළති භවය අඹ 
අවනහ, "ේක , දළ්  කුණු ක් ද අයි්  කය් ේ්  නළවළ ේ් ද?" 
කිඹරහ. ේභ් න ේම්හ තභයි ප්රලසන. ේම්හ තභයි ළරැනැ 
් නිේ දන. එේවභ ේනොේයි.   

ජහතික ප්රලසනඹක් ආහට ඳසු ේම්ේක් ේකටිකහලීන විඳුභ 
ේභොකක්ද, නැගු කහලීන විඳුභ ේභොකක්ද කිඹරහ අපි ඵර් න ඕනෆ.  

"නිදහ ේනන ඉ් න අඹ ඇවළය් න පුළු් , ේවොයට නිදහේනන 
ඉ් න අඹ ඇවළය් න ඵළවළ" හේේ ේම් ප්රලසනඹ දළන දළන්ව 
යහජ ජනතහ ේනොභඟ ඹ් න උ්වහව දයන භවය පිරිස 

ඉ් නහ. ඇ්වේත් භ කිඹනහ නම්, ේම් කුණු කශ 
ම්ඵ් ධේඹ්  තිේඵන  ප්රහේේය ඹ හදේේ  කිසිභ ේ්වරුභක් නළවළ. 
"ේකොශම කුණු අඳට එඳහ; ේකොශම කුණු නම්ඳවට එඳහ; ේකොශම 

කුණු මීේතොටමුල්රට එඳහ" ඹනහ ජ  ලේඹ්  අද ේරොකු ප්රහේේය ඹ 
හදඹක් තිේඵනහ.  නමු්ව,  කථහ කය් ේ්  භ මතේම් ඒකීඹබහඹ 
නළනයි. නමු්ව කුණු නළන කථහට එනේකොට භහය ේෂඩයල්. කුණු 

නළන කථහ කයනේකොට මුළු යටභ ේෂඩයල්. අේනක් ේරහට මුළු 
යටභ ඒකීඹයි. එේවභ ඵර් න ේවො නළවළ. ෆභ ප්රලසනඹක් 
ම්ඵ් ධේඹ් භ අඳට මීට ළඩිඹ විචහය දිසටිඹක් අලය ේරහ 
තිේඵනහ. "ේකොශම කුණු" කිඹරහ ජහතිඹක් නළවළ; "භවනුය 

කුණු" කිඹරහ ජහතිඹක් නළවළ; "අයේව කුණු, ේභේව  කුණු" කිඹරහ 
ජහතිඹක් නළවළ. කුණු කුණුභ තභයි. ේම් යේට් ජනතහ තභයි ේම් 
කුණු නිර්භහණඹ කය් ේ් . අඳට කුණු නිර්භහණඹ කය් ේ්  

නළති ඉ් න ඵළවළ. ේභොකද, භනුය ජීවිතඹට ඳරිේබ ජනඹ 
අලයයි. නමු්ව, අේේ ජීන චර්ඹහේ්ව ේරොකු ේනක් අලය 
ේරහ තිේඵනහ. Reduce, Reuse, Recycle  හේේභ rethink -

ඹළි සිතහ ඵර් න-  කිඹන චර්ඹහ්ව ේම්කට අලය ේරහ 
තිේඵනහ.  

අේේ ඳරිේබ ජන ය ටහේ  ේනක්, අපි ේම්හ ඳහවිච්චි කයන 
ආකහයේේ  ේනක්, අපි අනු් ට කයදයඹක් ේනොකය ජී්ව 
් න අලයයි කිඹන ධහර්මික ේනක් අඳට අලය ේරහ 

තිේඵනහ.  එභ නිහ අද ේම් විහදඹ්ව, යේට් මි්  ඉනැරිඹට කයන 
වළභ භට්ටේම් හකච්ඡහක්භ, විහදඹක්භ යඩුඩු ් ේ්  නළතු, 
ේච දනහ කය් ේ්  නළතු ජහතික ඳරිභහණේඹ්  ේම් ප්රලසන විහ 

නළනීේම් ේදට තල්ලු කය් න කටයුතු කය් න ඕනෆ. ඒ වහ 
ේම් කරුණු්ව උඳ ේඹ ගී කයනත වළකි ේ හයි ප්රහර්ථනහ කයමි්  
භේේ කථහ  අ්  කයනහ. ේඵොේවොභ සතුතියි. 
 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභ සතුතියි. 

ඊශඟට, සුසිල් ේප්ර භජඹ් ත ඇභතිතුභහ. 
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ෙරු ඒ.ඩී. සුකුල් 2 ප්රේමජයන්ත මහත (විදය, තක්ෂණ හ 

ඳර්ප්ේෂණ අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு  .டி. சுசறல் தறசஜந் - றஞ்ஞரண, 

தரறல்நுட்த ற்றும் ஆரய்ச்சற அமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, අද නැන බහ කල් තඵන 

අසථහේ  විහදඹ මීේතොටමුල්ේල් සිදු ව ේේදහචකඹ 

ම්ඵ් ධයි. මීට ටික කරකට ේඳය ේභළනි විහදඹක් කය් න 
රළබුණහ නම්, භහ හිතන වළටිඹට ේේදහචකඹක් නළන කථහ 
ේනොකය අපි සිඹලු ේදනහටභ ේභහි ඉනැරි ංර්ධනඹ නළන කථහ 
කය් න තිබුණහ. මීේතොටමුල්ේල් ඉතිවහඹ පිළිඵ ඵරනේකොට 

ේකොේශෝ නහ, ේකොටිකහ්වත, මුල්ේල්රිඹහ ඹන ප්රහේේය ඹ 
බහ තභයි ඒ කහරේේ  ඉරහ දකට කුණු ේටෝ  10ක්, 15ක් ේම් 
අක්කය ේදකක විතය ගුරු මතම් ප්රභහණඹක දභ් න ඳට්  න්වේ්ව. 

එදහ 1985  ජ ඳභණ "දවම්පුය" කිඹහ නිහ  ේඹ ජනහ රභඹක් ේම් 
සථහන  ේේ  ආයම්බ කයරහ තිබුණහ, ත්ව නිහ ේඹ ජනහ 
රභඹකු්ව තිබුණහ. ඒ හේේභ මුල් ඳනැංචිකරුනු්ව ඒ අට සිටිඹහ. 

ේභේවභ කුඩහ ඳරිභහණේඹ්  අක්කය ේදකක විතය ගුරු මතභක් 
ේභඹට බහවිත කයමි්  තිබුණහ.  

ඊට ඳසේ  1995  ජ භහ ඵසනහහිය ඳශහේ්ව භව ඇභතියඹහ 
ලේඹ්  ඳ්වවුණහභ ේදහිර-නල්කිස, ේක ට්ේට්, 
ේකොේශෝ නහ ේම් ආ ජ ලේඹ්  භවනනය බහ ඳවක 

නනයහකරඳතිරු්  ව උඳනනයහකරඳතිරු්  ආ් න යට ව 
ඉ් නැඹහේ  ංචහයඹක් වහ එක්කේනන ගිඹහ. ඉ් නැඹහේ ්ව 
ේභළනි කුණු කඳු ේනොඩ නහ තිබුණහ. ඊට ඳසේ  ඒහ 

විදයහ්වභක වහ තහක්ණඹ ේඹොදහ නනිමි්  විේල ේඹ් භ 
ේකොම්ේඳ සට් ේඳොේවොය නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ ඳරිර්තනඹ 
කයපු සථහන තුනක් නයම් න ව ඒ රභේ දඹ ේඹොදහ නළනීභ 

වහ නනයහකරඳතිරු්  5ේදේනක් භහ ඒ ංචහයඹට ඳහ 
එක්කේනන ගිඹහ. එදහ ේකොශම නනයහකරඳතිතුභහ ගිේේ  නළවළ. ඒ 
ේනුට උඳනනයහකරඳතිතුභහයි ගිේේ .  

1995  ජ ඵසනහහිය ඳශහ්ව බහේ  ඳශමුන ප්රඥේතිඹ ඉනැරිඳ්ව 
කශහ. භහ හිතන වළටිඹට මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභහ්ව ද් නහ, 

හිටපු ප්රධහන අභහතය ප්ර් න යණතුංන භ් ්රීතුභහ්ව -එතුභහ ේම් 
නරු බහේ  ඉ් නහ- ද් නහ, ෂන අඳද්රය කශභනහකයණ 
අකරකහරිඹ පිහිටු් න අපි ඵසනහහිය ඳශහ්ව බහේ  ඳශමුන 

ප්රඥේතිඹ ේනනහපු ඵ. ඒ ප්රඥේතිඹ ේනුට අද ක්රිඹහ්වභක 
් ේ් ,  2007 අංක 1 වළටිඹට ඵසනහහිය ඳශහත ේනනහපු 
ප්රඥේතිඹයි. එඹ ේනේන් න සිේධ වුේඩු ේභ් න ේම් කහයණඹ 
නිහයි. භහ හිතන වළටිඹට තමු් නහ් ේ රහට ඒ කහයණඹ භතක 

ඇති. භට කලි්  හිටපු ේභොරිස යහජඳක් ප්රධහන ඇභතිතුභහේේ 
කහරේේ  ජ ේම් ෂන අඳද්රය ්වතර ප්රේේලේේ  ඵළවළය කය් න 
ේර ක ඵළංකු යහඳිතිඹක් ආහ. ඒ ම්ඵ් ධේඹ්  ේකොශම 

හකච්ඡහ ඳ්වන අසථහේ  ජ ඵසලි්  ඇවිල්රහ ේම් හේේභ 
විේය ධතහ දළක්වහ. එවිට ඒ යහඳිතිඹ අතවරි් න සිේධ වුණහ.  

ඉ්  අනතුරු 1995්  ඳසේ  1999 ඳභණ කහනුේ  ජ ේම් 
යහඳිතිඹ ේනන ගිඹහ, ඳහදුක්ේක් අළුේඳොත කිඹන ප්රේේලේේ  
නීඳහයක්ක කශ යනඹක් ේඹොදහ න් න. එඹ අද ේදොම්ේේ 

තිේඵන යහඳිතිඹ වහ භහනයි. එඹට්ව විේය ධතහක් ආහ. ඒ 
නිහ එදහ එඹ ක්රිඹහ්වභක කය් න්ව ඵළරි වුණහ.  

අපි භතක තඵහ න් න ඕනෆ, ෂන අඳද්රය ඵළවළය කිරීේම් 
මලික නකීභ තිේඵ් ේ්  අදහශ ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනඹටයි 
කිඹරහ.  ේකොශම ව තදහ් න ප්රේේලර, එේවභ නළ්වනම් 

"ේකොශම නහනරිකඹ" කිඹන ප්රේේලේේ  සිඹලුභ නනය බහර අද 

එකතු න කුණු ප්රභහණඹ ේටෝ  1,400ක් ඳභණ නහ. ේකොශම 

ප්රේේලේේ  කුණු ේටෝ  700්ව - 800්ව අතය ප්රභහණඹක් එකතු 
නහ. ේක ට්ේට්, ේකොේශෝ නහ, ේදහිර - නල්කිස, 
ේභොයටු, කළසඵෆ ේම් ආ ජ ලේඹ්  ේකොශම නහනරික 
ප්රේේලේේ  අද දේ  කුණු ේටෝ  1,400ක් ඳභණ එකතු නහ. 

වළඵළයි ේම් ප්රභහණඹ රභහනුකර ළඩි වුණහ. ේම් ප්රලසනඹ 
විීමේම් ජ එක් එක් නනය බහ තභ තභ් ට තිේඵන ගුරු මතම් ව 
නල් ශල් ළනි ේේල් හභහනය ම්ප්රදහඹ රභේඹ් , "open 

dumping" කිඹන රභේඹ්  තභයි පුයහ ේනන ආේ . වළඵළයි ේම් 
රභේ දඹ ප්රභහණ්ව වුේඩු නළවළ. ඒ නිහ තභයි භේන්  ඳසේ  
ඵසනහහිය ඳශහ්ව බහේ  හිටපු ප්රධහන ඇභතිරු්  ඳහ ඹම් ඹම් 

ේඹ ජනහ ක්රිඹහ්වභක කය් න උ්වහව කේශ . වළඵළයි ඒහ විවිධ 
ේව ත්  නිහ අතය භඟ නළතුණහ. භහ ඒ නළන විසතය කථහ 
කය් න ඹ් ේ්  නළවළ. 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ේඵොයරළසනමු කයනැඹහන 
ප්රතිච්රීඹකයණ භධයසථහනේේ  තිබුේඩු ඉතහභ අවිකරභ්ව 
රභේ දඹක්. ඵසනහහිය ඳශහ්ව ෂන අඳද්රය කශභනහකයණ 

අකරකහරිඹ භන්්  එභ අවිකරභ්ව රභේ දඹ විදයහනුකර විකරභ්ව 
රභේ දඹකට ඳරිර්තනඹ කශහ. කුණු ේ්  කයරහ, ආර්ණ 

ඇති කයරහ විලහර ළඩ පිළිේශක් ක්රිඹහ්වභක කශහ. එභ නිහ අද 

ේදහිර-නල්කිස, ේභොයටු, කළසඵෆ, ේඵොයරළසනමු ළනි 
නනය බහර ෂන අඳද්රය කශභනහකයණඹ ඹම් ප්රභහණඹකි්  

කයේනන ඹනහ. වළඵළයි, ඒ ප්රේේලේේ  ජනතහට ඒක අදට්ව 
හිරිවළයඹක්.  

ේභළනි ත්ව්වඹක් තිේඵන ේකොට තභයි 2008 ජ ේකොශම 
නනයේේ  කුණු ේනනිඹරහ බ්ලුභළ් ඩල් ප්රේේලඹට open dumping 

රභඹට ඵළවළය කිරීභ කේශ . කුණුලි්  මීේ්ව් , වයිරජ්  
ල්ෂයිඩ් ළනි හය්  නිසඳහදනඹ නහ. එභ නිහ බ්ලුභළ් ඩල් 

කුණු ක් ද ගිනි න්වතහ. ගිනි නළනීභ නිහ ආ භවජන විේය ධඹ්ව 
භඟ එතළන කුණු දභ් න ඵළරි වුණහ. එභ නිහ ේභොකද කේශ ? 

අකරකයණ නිේඹ නඹකු්ව භඟ එදහ සිට මීේතොටමුල්රට ේකොශම 
නනයේේ  කුණු්ව ේනනිඹ් න ඳට්  න්වතහ. එදහ අක්කය ේදකකි්  

ඳට්  න්වත තළන ේම් න ේකොට අක්කය 19කට ළඩි ප්රභහණඹක් 

තිේඵනහ. එතළනට ේකොශම කුණු්ව ේනනහහ; උඳරභය ලි 
ේනනහපු කුණු්ව තිබුණහ. ේවොය ඳහේය්  ආපු කුණු්ව එක්කභ 

දකට ේටෝ  700 ේනොේයි, ේටෝ  900කට ළඩි කුණු 
ප්රභහණඹක් එතළන ේනොඩ නළහුණහ.  

ේම් විකරඹට කුණු ඵළවළය කිරීභ සිේධ න ේකොට 2012 ඳභණ 
න විට නහනරික ංර්ධන අකරකහරිඹට ේභඹ ප්රලසනඹක් වුණහ. 

ේභොකද, ේකොශම නනයඹ අරංකයණඹ කය් න ඕනෆ; පිරිසිදු 
කය් න ඕනළ. ඒ කටයුතු්ව එක්ක ේම් වහ තියය ව ළඩ 

පිළිේශක අලයතහ නිහ පු්වතරේම් අරුක්කහලු කිඹන 
ප්රේේලඹට අඳද්රය ේනන ඹහභ වහ ේඹ ජනහ කය යහඳිතිඹක් 

කස කශහ. අේේ නම්භ් පිර භ් ්රීතුභහ කි හ හේේ, ඒක 
ේඩොරර් මිලිඹන 107ක් ළඹ න යහඳිතිඹක්. ඒ වහ 

මීේතොටමුල්ර කශ අංනනේේ  ේනභ ේකොටක් වළේදනහ. 

ඒකට අතිේර්ක ේර්ල් ඳහයක් වළේදනහ. පු්වතරේම් ඉරහ 
අරුක්කහලුරට කිේර  මීටර් 26ක ඳභණ ේර්ල් ඳහයක් 

වළේදනහ.  

ඊශඟට, හුනුනල් නළනීභ නිහ ඇති ව විලහර ප්රභහණේේ  ඳළයණි 
ශල් එතළන තිේඵනහ. ඒහ්ව බහවිත කයමි්  -වළඵළයි, එකඳහය 

කුණු දහ් න  ේනොේයි. විදයහනුකර කුණු ේ්  කයරහ නැයන ඒහ 

ඳභණක් ඒකට දළමීභ වහ- යහඳිතිඹක් කස කශහ. එභ 
යහඳිතිඹ ේනුේ්  ලකයතහ හර්තහ ඳහ අයේනන තිේඵන 

අසථහේ  ජ තභයි යජඹ ේනස වීභ්ව එක්ක ඒක නළතුේඩු.  
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ඳහර්ලිේම්් තු 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ේභළනි යනඹක් ඇති වීභට 
ඵරඳෆ ආ් නතභ උදහවයණඹ තභයි, 2016 භළයි භහේේ  නැන 
තුනක් තුශ ඇද වළලුණු භවහ ර්හ නිහ ඇති ව නංතුය 

ත්ව්වඹ. විේල ේඹ් භ ේකොේශෝ නහ මීේතොටමුල්ේර කුණු 
ක් ද ප්රේේලේේ  ජනතහ තුේය්  ඹට වුණහ. ේකොටිකහ්වත, 
මුල්ේල්රිඹහ ප්රේේලඹ ඇතුළු කඩුේර ඔක්ේක භ ප්රේේල 

තුේය්  ඹට වුණහ. එහි ජ්ව ළඩිේඹ් භ පීඩහට රක් වුේඩු, 
 මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද අට ජනතහයි. ඒ අසථහේ  ජ ඳහ අපි 
ේකොශම භව නනය බහට දළනුම් දු් නහ. ඒ හේේභ ේම් 

ඳහර්ලිේම්් තුේ  ජ ේම් පිළිඵ කල් තඵනරද විහදඹක ජ 
ප්රලසනඹක් භතු කයපු අසථහේ  ජ භභ ඉතහ ඳළවළනැලි කි හ. ඒ 
න ේකොට මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද අඩි 150ක් විතය උට 

තිබුණහ. කුණු ේටෝ  මිලිඹන 2.3ක් විතය එතළන ඒ න ේකොට්ව 
තළ් ඳ්ව ේරහ තිබුණහ. ඒ හේේභ ේකොශම නැස්රික්ක ංර්ධන 
බහේ  ජ අපි හකච්ඡහ කයරහ නහනරික ංර්ධන අකරකහරිඹට අපි 
භහ කීඳඹකට කලි්  කි හ, "ේම් ප්රලසනඹට විදයහනුකර 

සථියහය විඳුභක් ේදනේතක් තහකහලික පිළිඹභක් වළටිඹට 
ඉසේල්රහභ කුණු දභන එක න්ව් න. නළළ්වවීභට ේඳය 
ේන තළනක් ේවොඹහ න් න" කිඹරහ. ේකොේවොභ නමු්ව එභ 

කටයුතු ක්රිඹහ්වභක වුේඩු නළවළ.  

දළ්  ේම් ේේදහචකේඹ්  ජීවිත 33ක් අඳට අහිමි ේරහ 
තිේඵනහ. ඒ හේේභ නිහ 79ක් ම්පර්ණේඹ්  විනහල ේරහ 
තිේඵනහ; නිහ 19ක් අඩ ලේඹ්  විනහල ේරහ තිේඵනහ; 
ම්පර්ණ නිහ 98ක්. ඊට ඳසේ  අේේ විදයහඥයි්  විසි්  ේම් 
පිළිඵ විදයහ්වභක නේ ණඹක් කයරහ ේොඹහ නළනීභ නිහ 
ත්ව අදහනම් කරහඳඹක් නම් කයරහ තිේඵනහ. එභ අදහනම් 
කරහඳේේ  නිහ 163ක් තිේඵනහ. ඒ අඹ්ව එතළනි්  ඉ්ව කිරීභ 
අලය ේරහ තිේඵනහ. ඒ සිේකරඹ වුේඩු, ඳසුගිඹ 14ළනිදහ ඳස 
රු 3ට ඳභණ. ඳසුදහ උේේ 8.30 න ේකොට ේකොශම 
නැස්රික්කේේ  හිටපු ේේලඳහරනඥඹ් , -විවිධ ේේලඳහරන ඳක්ර
- රජයේ නිධාරින්, ත්රිවිධ ධ ුදාවාල ුා ය ීසිය ය යස ය යල  ස්   
කශහ. ඊට කලි්  දේ ්ව වමුදහ වහ ේඳොලීසිඹ එතළනට ගිහිල්රහ, 
ේන්ව ංවිධහන භන්නු්ව ඹම් ඹම් ක්රිඹහ භහර්න නණනහක් 
අයේනන තිබුණහ. ේකොශම භව නනය බහ්ව ඒකට ම්ඵ් ධ 
ේරහ තිබුණහ. වළඵළයි, ඳසුදහ සිට එභ ේභේවයුභ ඳට්  අයේනන 
තිඹක් ඇතුශත අඳට පුළු් කභ රළබුණහ ඒ න ේකොට නිභ 
කයරහ තිබුණු එභ ප්රේේලඹට ආ් න ප්රේේලේේ  නිහ 98ක් -
79යි, 19යි කිඹන විනහල ේච්ච ව අඩක් විනහල වුණ නිහ 98ට
- බා යවන්ස. එම නිල ක ලටිසාකම රුපියල  ක්ෂ 45ක්  මණ 
නහ. ඵඩු මිර ජ නළනීභට රුපිඹල් ේදරක් ඳණසදහවක මුදරක්.  
ඒ හේේභ  අදහනම් කරහඳේේ  ඉ් න 163ක් න ජනතහට   
භහඹකට ඳණසදහව ඵළගි්   එක් රක් ඳණසදහවක  මුදරක්  එක 
ය ේනවීභට ව  ඒ  අඹේේ බහඩුඩ  ේනන ඹහභ වහ රුපිඹල්  
10,000ක් ේන් නට්ව කටයුතු කය තිේඵනහ.   

ජලි භහඹ න විට  භහ තුනක් ඇතුශත  අදහනම් කරහඳේේ  
163 ේදනහට්ව  යජඹ  භන්්  නිහ රඵහ ේද් නට  කටයුතු 
කයනහ.  ඹම් කිසි විකරඹකි්   නිහ  රඵහ න් නට  අකභළති අඹ 
ඉ් නහ නම්, ඒ අඹට ඒ මුදල්ලි්  තහකහලික  නිහඹක්  
කුලිඹට අයේන න ඹ් නට පුළු් . සථහනීඹ ඳරීක්ණ- යජේේ  
තක්ේ රු ේම් න විට අ්  කය තිේඵනහ. සථහනීඹ 
ඳරීක්ණ අ්  කය ඒ තක්ේ රු හර්තහ රළබුණහභ  ඒ තක්ේ රු 
හර්තහ අනු   එහි  නිර ටිනහකභ ේනවීභ වහ දළනට  තී් දු 
අයේනන තිේඵනහ.  ජීවිත වහනි පිළිඵ්ව ඒ වහ භහනභ  ් නැ 
ේනවීභ වහ තී් දු නළනීභට ේම් න විට මලික ප්රතිඳ්වතිභඹ  
එකඟතහඹක්  තිේඵනහ.  භහ ේම් කරුණු ටික කි ේ ,  සිේකරඹ 
ේච්ච දට ඳසු දහ  එළිේනේකොටභ  ඒ කටයුතු ආයම්බ කය 
ඉනැරිඹට  ඒ කටයුතු ේනනඹහභට  ම්ඵ් ධ ව ේකේනක් වළටිඹටයි.  

අේේ අභහතයහංලේේ ්ව  විදයහඥඹ්  ේම් වහ ම්ඵ් ධ වුණහ. 
ේභඹයි  එතළන තිේඵන ත්ව්වඹ.  

ේර කේේ   ඕනෆභ  යටක හම්ප්රදහයික ගුරු ේව  හිස 
සථහනඹකට අඳද්රය ඵළවළය කිරීම් ති ේඵනහ.  ඒක ආ ජකහලීන 
ේදඹක්.   එඹ අද ේඵොේව   යටර ක්රිඹහ්වභක ේ් ේ්  නළවළ. 
ඊශඟ කහයණඹ  නීඳහයක්ක කශ යනඹ. ඒකට උදහවයණඹ 
ලේඹ්  කිඹ් න ට තිේඵ් ේ්  ේදොම්ේේ.  ත්ව එළනි යහඳිති 
තුනක් ආයම්බ කය් න KOICA ආධහය  ඳරිය අකරකහරිඹට රළබී   
තිේඵනහ. නරු නම්භ් පිර භ් ්රීතුභහ කි හ හේේ ේභභ 
යහඳිතිඹ නරු චම්පික යණක ඇභතිතුභහේේ කහරේේ  මලික 
කටයුතු  ආයම්බ කය,  නරු  අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභතිතුභහේේ 
කහරේේ  එක ඉනැරිඹට ේනන ගිහි්   භභ ඳරිය ඇභති  වළටිඹට 
අවුරුදු ේදකක  ඳභණ කහරඹ  තුශ එඹ ක්රිඹහ්වභක කය් න 
පුළු් කභ රළබුණහ.   

ඊශඟ රභඹ  ජීහයු නිඳදවීේම් රභඹයි.  නළ්වනම්  ජී 
විදයහ්වභක රභඹට කිරි මුහු්  කයනහ හේේ  විලහර 
සිලි් ඩයරට කහඵනික  අඳද්රය දභහ  මුහු්  කශහභ නැන 
කිහිඳඹක් ඇතුශත - නැන 21, නැන 30 ආ ජ ලේඹ්  - එහි ජී හයු 
නිසඳහදනඹ ේනහ. ඒ ජී හයු ඵරලක්ති නිසඳහදනඹට, ආවහය 
පිසීභට ේව  ප්රහවනඹට ේඹොදහ න් නට පුළු් . එඹයි 
ජිවිදයහ්වභක රභඹ. ඒ රභඹ භවය ඳහල්ර අද ක්රිඹහ්වභක 
ේනහ.  නිහර්ව කුඩහ භට්ටමි්  ක්රිඹහ්වභක ේනහ.  
වළඵළයි, ජර්භනිඹ හේේ  යටර භවහ ඳරිභහණේඹ්  ක්රිඹහ්වභක 
ේනහ. ේටෝ  සිඹඹ, ේදසීඹ, ඳ් සිඹඹ  එක තළනකට න් නහ.  
නිහ ේට්ට තිේඵනහ. නමු්ව  කිසිභ ප්රලසනඹක් ේ් ේ්  
නළවළ. ජි විදයහ්වභක රභඹකට සිලි් ඩය  කිහිඳඹකි්    හයු 
නිසඳහදනඹ ේරහ එනහ.  අද ේර කඹ පිළින්ව  විදයහ්වභක,  
ඉතහභ්ව හර්ථක, ඳරියඹට වහනිඹක් ේනොේන  ංේ  ජභ රභඹ 
තභයි   ඒ ජීවිදයහ්වභක   රභඹට නෆස නිසඳහදනඹ  කිරීභ.  
වළඵළයි, ඒේක් අ් තිභට සිඹඹට ඳවක දවඹක ප්රභහණඹක sludge  
එකක් ඉතිරි ේනහ. එඹ ඳරියඹට වහනිකය ේනොන ආකහයඹට  
ඵළවළය කිරීභ වහ  ඒ ේනොල්ේර  ේන ළඩපිළිේශ ේඹොදහ 
ේනන තිේඵනහ.  ඊශඟ රභඹ ේකොම්ේඳ සට් ේඳොේවොය 
නිසඳහදනඹ. නරු  කරුණහය්වන ඳයණවිතහන නිේඹ ජය 
අභහතයතුභහ කි හ හේේ ඵරංේනොඩ, ළලිනභ,  ඇල්ර ආ ජ 
ලේඹ්  නැයිේ්   335ක් ඳභණ න ප්රහේේය ඹ  බහ වහ  නනය 
බහර,  වි ේල ේඹ්  ප්රහේේය ඹ බහ එකසිඹ විසක ඳභණ 
ප්රභහණඹක  අද ේම් රභඹ ක්රිඹහ්වභක ේ ේනන ඹනහ. ේභොකද,  
 ඒ තළ් ර  දට  ේටෝ  5, ේටෝ  10ක ප්රභහණඹක් තභයි  කුණු  
එකතු ේ් ේ් .   

ඊශඟ  රභඹ තභයි දවනඹ එේවභ නළ්වනම් "incineration". 
ේම් රභඹ ේර කේේ  ය ත යටරයි ඵහුර ලේඹ්  බහවිත 
ේ් ේ් . ේභොකද, ඒ යටර ය ත කහරසීභහ තුශ ජ ය ත 
ේේලගුණඹ උණුසුම් කිරීභ වහ  ේභයි්  නිසඳහදනඹ න තහඳඹ 
ේඳොේශො ඹටි්  ඹහ  ඒ තහඳඹ ප්රේඹ ජනඹට න් නහ. ඊශඟට  
ජරඹ හසඳ කය,   generators  ක්රිඹහ්වභක කය විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 
කයනහ. ඒ හේේ රභ කිහිඳඹකට ේම්හ ේඹොදහ න් නහ.  

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු ඇභතිතුභහට ත විනහඩිඹක් තිේඵනහ. 

 

ෙරු ඒ.ඩී. සුකුල් 2 ප්රේමජයන්ත මහත 
(ரண்நெறகு  .டி. சுசறல் தறசஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ේම් රභලි්  අේේ රහමීඹ ප්රේේලරට ඩහ්වභ 

නළශේඳ් ේ්   "Three R's" - Reduce, Reuse and Recycle -  
රභඹයි.  ේම් රභඹයි අද ේඵොේව   තළ් ර ේඹොදහ න් ේ් .  
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නහනරික ලේඹ්  ජී විදයහ්වභක රභඹ ේව  දවනඹ කිඹන රභ 

ේදකයි තිේඵ් ේ් . වළඵළයි, විදයහඥයි්  නිර්ේේල කය් ේ්  
ඩහ්ව සුදුසු ජී විදයහ්වභක රභඹයි. ේභ් න ේම් කරුණු පිළිඵ 
කටයුතු කය් න  ඕනෆ. ේත යපු  නළති කුණු   කුඩු කය 
ේත යහන් ේ්  ේකොේවොභද කිඹන එකට නම්ේඳොර  ප්රේේලේේ  

තරුණේඹක්  නිසඳහදනඹක් කය තිබුණහ. අේේ ඒකර ඉංජිේ් රු 
ඳර්ේේ ණහ ඹතනේේ  ඉංජිේ් රු්    එක්ක  භභ එඹ ගිහි්  
ඵළලුහ. ඉතහභ ේවො ංකල්ඳඹක්. ේභඹ  විේල ේඹ් භ  "හිරු" 

නහලිකහ තභයි  ප්රථභ තහට  ප්රි්වතිඹක් වළටිඹට ඉනැරිඳ්ව 
කේශ . ඒ අඹේන්  භභ ේතොයතුරු අයේනන ඳසු දහභ  ගිහි්   ඒ 
කටයු්වත කශහ. දළ්  ඒේක් model එක  ඔහු  වදහ තිේඵනහ.  

රඵන තිඹ ේනේකොට ඉංජිේ් රු ආඹතනඹ්ව භඟ ඒ 
ඹ් ත්රඹ්ව ේනනළවි්ව ඒක ළඩි  නැයුණු කය  ේේට් ට් ඵරඳත්රඹ ඒ 
තරුණඹහට රඵහ  ජ අපි පිටුඳ ඉේනන අලය නිසඳහදන කය් න  

ඵරහේඳොේයෝවතු ේනහ.  ඒ පිළිඵ අපි හර්තහක් ඉනැරිඳ්ව කය  
ඉනැරි ක ටයුතු  කය ේනන ඹනහ. ප්රහේේය ඹ බහ, නනය බහ  
ආනැේේ  දට කුණු ේටෝ  වතළිව  ඳණව,  එකතු ේන  ඒහයි්   
ඒ ඒ ප්රේේලරභ ේම් ප්රලසනඹ විහ න් න පුළු් . වළඵළයි, 

ේකොශම ව තදහ් න ප්රේේලර එකතුන කුණු ේටෝ  1,400 
ප්රලසනඹ වහ සථියහය විඳුභක් තිමතඹ යුතුයි. ඒ දක්හ 
තහකහලික පිඹයක් න් න පුළු් .  

ඊශඟ කහයණඹ තභයි එභ සථියහය විඳුභ කලි්  කි  රභ 
ේදේක්  එකක් ේ් න ඕනෆ කිඹන එක. එකක් තභයි දවනඹ. 

අනි්ව එක ජී විදයහ්වභක රභඹ.  මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද 
පිළිඵ විදයහඥඹ් ේේ භතඹ ේ් ේ්  එඹ සථහඳනඹ කශ යුතුයි 

කිඹන එකයි. එඹ සථහඳනඹ කයරහ, අක්කය 20ක් ඳභණ න  වමි 

ප්රභහණඹ ඊශඟ ර් කිහිඳඹ තුශ ේන්ව ංර්ධන කටයු්වතක් 
වහ බහවිත කශ යුතුයි. එේ  කයපු අසථහ තිේඵනහ. 

යහජගිරිේේ  අද Hongkong and Shanghai Banking Corporation 
එක තිේඵන ඉඩභ මීට ේඳය ගුරු ඉඩභක්. ච් ද්රහ ද සිල්හ 

භළතිතුභහ ේක ට්ේට් පුයඳති වළටිඹට ඉ් න ේකොට කුණු දහරහ ඒ 

ගුරු මතභ ේනොඩ කශහ. අද ඒක උඩ තිේඵ් ේ්  HSBC ඵළංකු. 
කිඹ් න පුළු් ද? හිත් න්ව ඵළවළ. ඒ විතයක් ේනොේයි.  

ඇේභරිකහේ  නි ේඹ ක්ර භෆ් වළට්්  එක නළන භභ පු්ව 
ඳතක තිේඵනහ දළක්කහ. ේදන ේර ක යුේධේඹ්  ඳසේ  කුණු 

දහරහ පුයපු ඉඩභකයි ඒක වදරහ තිේඵ් ේ් . ඒ නිහ අද 
තහක්ණඹට, විදයහඥඹ් ේේ භතඹට අපි නරු කය් න ඕනෆ. අද 

ේර කේේ  ේඵොේව  ඳරිය විනහලඹ්  සිදු ේ් ේ්  ඳසුගිඹ ය 

නණනහ තුශභ ඔවු්  ඉනැරිඳ්ව කයපු භතඹ්  පිළිඵ ඒ තයම් 
ළරකිල්රක් ේනොදළක්වීභ ව ඒ පිළිඵ කටයුතු ේනොකිරීභ 

නියි. ඒ නිහ ේම් පිළිඵ න විේ්ව භත, විදයහඥඹ් ේේ 
භතරට නරු කයරහ විදයහනුකර ෂන අඳද්රය ඵළවළය කිරීභ 

වහ අලය ළඩ පිළිේශ කස කිරීභ තුළි්  තභයි ේභළනි 
ේේදහචකඹ්  නළත ඇතිවීභ ළශළක්වීභ වහ කටයුතු කය් න 

පුළු්  ේ් ේ් . අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ නළට් නිේ දනඹ 

නිකු්ව කයනු රළබුේ  තහකහලික පිළිඹභක් වළටිඹටයි. ේභොකද, 
ේකොශම නනයේඹ්  දකට කුණු ේටෝ  800ක් එකතු ේනහ. 

ඒහ ඵළවළය ේනොකේශෝව ේකොශම නනයඹ තුශ විලහර ඳහරිරික 
ප්රලසනඹක් ඇති ේනහ. ේභොකද, ේකොශම කිඹ් ේ්  ඳසුගිඹ 

අවුරුදු තුන වතය ඇතුශත අරංකහය්ව ව නනයඹක්. විකරභ්ව ේර 

අඳද්රය ඵළවළය කය් න ඳට්  න්වතහ. එඹ නනය බහේ  න 
කීභක් වු්ව, එඹ නහනරික ංර්ධන අකරකහරිඹ්ව බහය අයේනන ඒ 

කටයු්වත කයරහ තභයි ඒ ත්ව්වඹට ේනනහේ . එේවභ නම් ඒ 
ත්ව්වඹ ත දුයට්ව ඳ්වහේනන ඹහ යුතුයි. "ේකොශම කුණු අඳට 

එඳහ." කිඹන එක තර්කඹක් ේනොේයි. ේභොකද, රක් 8ක, 9ක 
හේේ ජනනවනඹක් තභයි ේකොශම ඉ් ේ් . වළඵළයි, දකට 

රක් 20ක් ජනතහ ේකොශම වයවහ ඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළ්  කථහ අ්  කය් න. 

 
ෙරු ඒ.ඩී. සුකුල් 2 ප්රේමජයන්ත මහත 
(ரண்நெறகு  .டி. சுசறல் தறசஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ේ ඹට හර්තහ කයන අඹ, ේන්ව අලයතහ වහ එන අඹ 

විසි්  ඵළවළය කයන රද අඳද්රය කහේේද? ඒහ ේකොශම 

ජනතහේේද? නළවළ. ේම්ක එක එක්ේකනහට ේ්  කය් න අඳට 
ඵළවළ. ේම් වහ අපි සිඹලුභ ේදනහභ හමහික මුහුණ නැඹ යුතුයි. 
අඳද්රය ේ් කිරීභ වහ ඵළවළය කිරීභ වහ ව ළඩ පිළිේශ න 

"3 Rs" ංකල්ඳඹ පිළිඵ ඳහල් භට්ටමි් , කහර්ඹහර භට්ටමි්  
දළනු්ව කිරීේම් යහඳහයඹක් කශ යුතුයි. එයි්  ඳසු ඊට ඩහ ේවො 
ංකල්ඳ ඇවිල්රහ තිේඵනහ. නමු්ව, ේම් ංකල්ඳඹ වු්ව 

ක්රිඹහ්වභක කය් න පුළු්  භට්ටභට ේනනඒභ තුළි්  ේම් 
ප්රලසනඹට සථියහය විඳුභක් රඵහන් න පුළු් ඹ කිඹන 
විලසහඹ ඳශ කයමි් , ඒ වහ විදයහ, තහක්ණ වහ ඳර්ේේ ණ 
අභහතයහංලේේ  ම්පර්ණ වේඹ නඹ රඵහේදන ඵ්ව ව්  

කයමි්  භේේ කථහ අ්  කයනහ. 

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, නරු ප්ර් න යණතුංන භ් ්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 2.28] 

 

ෙරු රසන්න දණතුංෙ මහත  
(ரண்நெறகு தறசன்ண துங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මරහනහරුඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ේම් ේඹ ජනහ පිළිඵ භේේ 
අදවස ප්රකහල කය් න ඉසේල්රහ මීේතොටමුල්ර ේේදහචකේඹ්  
මිඹගිඹ, ඒ හේේභ වහනිඹට ඳ්වණු ඳවුල්ර සිඹලු ේදනහටභ 
අ ඳේේ ේල කඹ වහ කනනහටු ප්රකහල කය් න ඕනෆ. 

භට ේඳය කථහ කයපු භවජන නිේඹ ජතේඹ  - භ් ්රීරු - 
බ්ලභළ් ඩල් කුණු ක් ේේ ඉතිවහඹ නළන්ව, මීේතොටමුල්ර 
නළන්ව, අේනකු්ව සථහන පිළිඵ්ව අදවස ප්රකහල කශහ. 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, එදහ බ්ලභළ් ඩල් කුණු ේනොඩ 
ගිනින්වතහට ඳසේ  ේකොශම නනය බහට තිබුණු විකල්ඳඹ 
තභයි මීේතොටමුල්රට ගිහිල්රහ කුණු දභන එක. එදහ 

මීේතොටමුල්රට ගිහිල්රහ කුණු දභනේකොට මීේතොටමුල්ර අට 
ප්රේේලහසී්  විේය ධතහක් ේනනගිඹහ, ඒ ප්රේේලරට කුණු 
ේනනළල්රහ දහ් න එඳහ කිඹරහ. අවුරුදු නණනකට ඉසේල්රහ 

කුණු ේනේනන ේරහේ  ඔවු්  එේ  විේය ධඹ ඳශ කේශ , භවය 
විට ඔවු්  දකි් න ඇති අනහනතේේ  ජ ේම් ේේ ේේදහචකඹක් 
ඇති ේ් න පුළු් ඹ කිඹන කහයණහ. දළ්  ේම් ේේදහචකඹ්ව 

එක්ක නළත තහක් එභ කුණු ේදොම්ේඳට, ඒකරට, 
මුතුයහජේරට දභ් න කටයුතු කයේනන ඹනහ. මරහනහරඪ 
නරු භ් ්රීතුභනි, භභ ේම් කහයණඹ්ව ේම් ේරහේ  භතක් 
කය් න ඕනෆ. එදහ මීේතොටමුල්රට කුණු ේේනේකොට ජනතහ 

විරුේධ වුේඩු ේම් ේේ ේයි කිඹන ඵරහේඳොේයෝවතු ඇතියි. ඒ 
හේේභ අද නම්ඳව නැස්රික්කේේ  විවිධ සථහනරට කුණු අයේනන 
ේනොස දළමීභ තුළි්  අනහනතේේ  ජ ඒ ප්රේේලර ජනතහට ේම් 

ේේ ත්ව්වඹකට මුහුණ ේද් න ේඵොේව  දුයට ඉඩකඩ ඇති 
ේ් න පුළු් . 

1669 1670 



ඳහර්ලිේම්් තු 

අේේ ඳශහ්ව බහ වහ ඳශහ්ව ඳහරන විඹඹ බහය ඇභතිතුභහ 

එතුභහේේ කථහේ  ජ කිඹනහ භභ අවේනන හිටිඹහ, "ේම් කුණු 
දභනහට විරුේධ ේ් ේ්  එක්ේක  ේේලඳහරනඥේඹ ; එක්ේක  
ේභ ඩේඹ " කිඹරහ. එතුභහ කයපු ඒ ප්රකහලඹ පිළිඵ භභ 
ේඵොේවොභ කනනහටු නහ. ේභොකද, භභ  ේම් කහයණඹට 

විරුේධයි. ඒ, භහ ේේලඳහරනඥේඹක් නිහ ේ් න ඇති. එදහ 
ඒකරට  කුණු ගිහිල්රහ දභනේකොට ඒකට විරුේධ කථහ කයපු 
අේේ ේකොටුේනොඩ ධම්භහහ වහමුදුරුේ , කහනැනල් ව් ේ රහ 

ේේලඳහරනඥඹ්  ේනොේ . එේවභ නම් උ් ව් ේ රහ 
ේභ ඩඹ්  වළටිඹට රකරහද එතුභහ කථහ කේශ  කිඹන නළටලු 
අඳට තිේඵනහ. නමු්ව එතුභහ එේවභ ප්රකහල කශහ. ඒකර 

ප්රේේලේේ  ආනමික නහඹකඹ්  කුණු දළමීභට විරුේධ කථහ කේශ  
ඒ ප්රේේලර හභකහමී ජී්ව න ජනතහට කයදයරට මුහුණ 
ේද් න සිදු ේයි කිඹරහයි. ේදොම්ේඳට කුණු ේනනළල්රහ 

දභනේකොට අපි ේභොකක්ද කි ේ ?  අපි කි ේ  නළවළ, එවහට කුණු 
ේනනළල්රහ දහ් න එඳහ  කිඹරහ. ඒ යහඳිතිඹ ආයම්බ කශ සුසිල් 
ේප්ර භජඹ් ත ඇභතිතුභහ ඒ පිළිඵ ඳළවළනැලි කශහ. එතළනට 
ේනොේ්වර කුණු ේනනළල්රහ දළම්භහ නම් ඒ යහඳිතිඹභ අහර්ථක 

ේරහ, ඒ ප්රේේලඹට එඹ දඹක් න ත්ව්වඹට ඳ්ව ේනහ. එදහ 
එතළනට ේනනහපු කුණු ඵර් න අපි ගිඹහ. ඩුලිේ විේීේ කය 
නිේඹ ජය ඇභතිතුභහයි, භභයි එතළනට ගිහිල්රහ ඵළලුහ. 

ේඳොලීසිඹට ගිඹහභ කුණු ේනනහ හවනඹ ඇයරහ ේඳ් නුහ. 
ේනොේ්වර කුණු ේනනළල්රහ ඵහපු එකට තභයි විරුේධ වුේඩු. ඒ 
යහඳිතිඹ වදරහ තිේඵ් ේ්  කුණු ේත යරහ, ේනොනැයන කුණු දභන 

යහඳිතිඹක් - ඳරිය හිතකහමී ේදඹක් - වළටිඹටයි, මරහනහරඪ 
නරු භ් ්රීතුභනි. එදහ ඒ යහඳිතිඹ ක්රිඹහ්වභක කශහ නම් ඒ 
යහඳිතිඹභ අහර්ථක යහඳිතිඹක් ඵට ඳ්ව නහ. ඒකට 

විරුේධයි අපි කටයුතු කේශ . වළඵළයි, ප්රභහදේරහ ේව  ආඩුඩු 
ඒ කහයණඹ ේ්වරුම් අයේනන, එතළනට කුණු දළමීභ නළළ්වවීභ 
පිළිඵ අපි ආඩුඩුට සතුති් ත නහ.  

ේවො ේදඹක් කශහභ ේවොයි කිඹරහ අපි කිඹනහ. ආඩුඩු 
ඉතහභ කඩිනමි්  මීේතොටමුල්ර ේේදහචකේඹ්  වහනිඹට ඳ්ව 

අඹට නිහ රඵහ ේද් න කටයුතු කශහ. නමු්ව තභ ් නැ 

රළබුේඩු නළති, ේනල් රළබුේඩු නළති, ඹම් ඹම් අඳවසුතහරට 

ඳ්වේරහ ඉ් න අඹ නඟන අ  ේ නහ අපි ජනභහධය තුළි්  

දකිනහ. ඒ පිළිඵ්ව කඩිනමි්  යජේේ  අධහනඹ ේඹොමු කයරහ, 

ඒ අඹ භඟ හකච්ඡහ කයරහ, ඒ අඹට සුදුසු ළඩ පිළිේශක් කස 
කය් න. ඒ අඹ කයදයඹට ඳ්ව වුණු අඹ. ආඩුඩුට වුභනහ ේේ 

ේනො, ඔවු්  එක්ක කථහ කයරහ, ඔවු් ට ේවො ේදඹක් කය් න 

කටයුතු කය් න කිඹන ඉල්ලීභ අපි කයනහ.  

මීේතොටමුල්ර කුණු ක් දට ේම් ේේ සිදු වුේඩු විදයහනුකර 

ේනොන විකරඹට ේභතළනට කුණු දළමීභ නියි. ේදොම්ේඳට, 

මුතුයහජේරට, ඒකරට, කයනැඹහනට විදයහනකර ේනොන විකරඹට 

ේම් කුණු ේනනිහිල්රහ දභනේකොට, ඒ ප්රේේලර තිේඵන ප්රලසන 
මීට ඩහ උර ත්ව්වඹට ඳ්ව ේනහ. කයනැඹහන ප්රේේලඹට 

ඹම්කිසි ප්රභහණඹකට ඳභණයි කුණු දභ් න පුළු් කභ 

තිේඵ් ේ් .    එතළන ේකොම්ේඳ සට් යහඳිතිඹක් ආයම්බ කයරහ 

තිේඵනහ. ඹම් ප්රභහණඹක් ේකොම්ේඳ සට් කය් න පුළු් . 

ේනේනන කුණු ප්රභහණඹ ඊට ඩහ ළඩි ේනහ නම් යජඹ 

කඩිනමි්  ඒ පිළිඵ ේොඹහ ඵරරහ, ේකොම්ේඳ සට් යහඳිතිඹ 

ත ටිකක් පුපල් කයරහ, ඊට ඩහ කුණු ප්රභහණඹක් ේකොම්ේඳ සට් 
කය් න පුළු්  න රභඹක් කඩිනමි්  නිර්භහණඹ කය එතළන 

ක්රිඹහ්වභක කය් න. එේවභ නළ්වනම් කයනැඹහන්ව ත්ව 

මීේතොටමුල්රක් ඵට අනහනතේේ  ජ ඳ්ව ේ් න ේඵොේව  දුයට 

ඉඩ තිේඵනහ.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ඔඵතුභහේේ භහර්නේඹ්  අපි 

ඳශහ්ව බහ වහ ඳශහ්ව ඳහරන නරු අභහතයතුභහේන්  ඉල්ලීභක් 
කයනහ. ේභොකද, ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතන කුණු ම්ඵ් ධේඹ්  
අධහනඹ ේඹොමු කයනහ අඩුයි. භභ ඵසනහහිය ඳශහේ්ව  ප්රධහන 
ඇභතියඹහ වළටිඹට කටයුතු කශහ. ේම් ආඩුඩුේ  ඇභතිරු න 

ඳහධලී චම්පික යණක භළතිතුභහ, සුසිල් ේප්ර භජඹ් ත භළතිතුභහ, 
අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භළතිතුභහ ඹන තු්  ේදනහභ ඳරිය 
ඇභතිරු වළටිඹට කටයුතු කශහ.  ඒ කහනුේ  ජ තිබුණු ආඩුඩු 

ඒ කහයණඹ නළන අධහනඹ ේඹොමු කේශ  නළවළ කිඹරහ වළේභ භ 
කිඹනහ. නමු්ව ඒ ආඩුඩු අධහනඹ ේඹොමු කයරහ, ඒ වහ ඹම් 
ඹම් ප්රතිකර්භ කය් න කටයුතු කයරහ තිබුණහ.  

අපි නැවුරපිටිේේ  ේවො ේකොම්ේඳ සට් යහඳිතිඹක් වළදුහ. ඒ 
ෆභ එකකටභ එදහ භධයභ යජේඹ්  උදවු කශහ. ඵසනහහිය 
ඳශහේ්ව ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනලි්  ඵහුතයඹකට අද 

ේකොම්ේඳ සට් නිසඳහදනඹ කයන තභ් ේේභ කිඹරහ ආඹතන 
තිේඵනහ. ඒ නිහ තභයි විේල ේඹ් භ නම්ඳව නැස්රික්කේේ  ේම් 
ප්රලසනඹ උර අතට වළරිරහ නළ්වේ්ව. ේම්හට විකල්ඳ ඒ 
කහනුේ  ජ ේඹොදරහ තිබුේඩු නළ්වනම් ේකොශමට සිේධ වුණ ේේ 

අද නම්ඳවට්ව ේ් න ඉඩ තිබුණහ, මරහනහරඪ නරු 
භ් ්රීතුභනි.  

ේම්ක ජහතික ප්රලසනඹක්. අද ේකොශම කුණු එකතු කය් ේ්  

නළවළ. කුණු එකතු කය් ේ්  නළති වුණහභ සුසිල් ේප්ර භජඹ් ත 
ඇභතිතුභහ කි හ හේේ මුළු නනයඹභ අරසන නහ. ේම්හට 
කඩිනම් විකල්ඳඹක් ේවොඹ් න ඕනෆ. මුතුයහජේරට කුණු ටික 

ගිහිල්රහ දභනහ නම් ඒකට විකල්ඳ ළඩ පිළිේශක් වද් න 
ඕනෆ.  

එේවභ නළ්වනම්, ේකොශම මීේතොටමුල්ර අට ේ් හසික 

සිටින අඹ ඉ්ව කයරහ ඒ සථහනඹ නැයුණු කය් න පුළු්  ළඩ 
පිළිේශ ේභොකක්ද කිඹන එක නළන වඳුනහනළනීභක් කය් න 
ඕනෆ. ඒහ, ේම් නරු බහේ  ජ  අපි කතහ කයරහ තී් දු කය් න 

ඵළරි ේේල්. ඒ පිළිඵ නිපුණතහ තිේඵන අඹේේ අදවස ේනන ේම් 
ප්රලසනරට කඩිනම් විඳුම් ේොඹ් න ේම් යජඹ කටයුතු කය් න 
ඕනෆ. ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතන අද තභ් ේේ නකීම්ලි්  
ඵළවළයයි කටයුතු කය් ේ් . එකී ආඹතන ේඳෝව ඳ්ව ේඵදනහ; 

ේනොේඹකු්ව යහඳිති ක්රිඹහ්වභක කයනහ. නමු්ව කුණු කශ 
එක්කහසු කයරහ ප්රතිච්රීකයණඹ කය් න ේව  ේකොම්ේඳ සට් 
යහඳිති ක්රිඹහ්වභක කය් න ේව  ළඩි මුදල් ප්රභහණඹක් 

හර්ෂික ේඹොමු කයන ළඩ පිළිේශක් ඳශහ්ව ඳහරන විඹඹ බහය 
ඇභතිතුභහ වයවහ ක්රිඹහ්වභක කය් න අලය කටයුතු කය් න 
පුළු් කභ තිේඵ් න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, මීේතොටමුල්ර යහඳිතිඹ 
වහ 2015 අඹ ළේේ  ජ්ව, 2016 අඹ ළේේ  ජ්ව, 2017 අඹ 

ළේේ  ජ්ව ේම් ඳහර්ලිේම්් තුේ  මුදල් ේ්  කය තිේඵනහ අපි 
දළක්කහ. 2015 අඹ ළේේ  ජ රුපිඹල් මතලිඹන 14ක්, 2016 අඹ 
ළේේ  ජ රුපිඹල් මතලිඹන 14ක්, 2017 අඹ ළේේ  ජ රුපිඹල් මතලිඹන 

10ක් ේ්  කය තිබුණහ. නමු්ව ේ්  කයපු ඒ මුදල්ලි්  
ප්රේඹ ජනඹක් ේනන තිේඵනහද කිඹන කහයණහ පිළිඵ අඳට 
අේඵ ධඹක් නළවළ, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි. ඒ මුදල් 

ේ්  කයරහ ඒහේඹ්  යහඳිති ක්රිඹහ්වභක කය් න ඹම්කිසි ළඩ 
පිළිේශක් නැඹ්ව කශහ නම් ේම් හේේ ේේදහචකඹකට මුහුණ 
ේනො ජ ඉ් න ඒ ප්රේේලේේ  ජනතහට වළකි ් න ඉඩ තිබුණහ.  

භභ විලසහ කයනහ, ේම්ක ජහතික ප්රලසනඹක් කිඹහ. ේභඹ 
භවය විට ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනරට  දයහන් න ඵළරි ් න 

පුළු් . භවය භ් ්රීරු්  තිසභවහයහභඹයි ේකොශමයි 
ං් දනඹ කය් න වදනහ අපි දළක්කහ. ේකොශම ඳනැංචි 
ජනනවනඹට ඩහ විලහර ජනනවනඹක් ේකොශම ඉ් නහ. 
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තිසභවහයහභේේ  ඒ යහඳිතිඹ කය් න පුළු්  වුණහට ේකොශම 

එේවභ කය් න ඵළවළ. තිසභවහයහභේේ  ළඩ පිළිේශක් නැඹ්ව 
කය් න පුළු්  ් න ඇති. නමු්ව ඳශහ්ව බහ වහ යජඹ 
ේකොශමට ඊට ඩහ ළඩි භළනැව්ව වීභක් රඵහ නැඹ යුතු නහ. 
ේකොශම, ේක ට්ේට්, භව නනය බහරට ේභ් භ භවයනභ, 

කළසඵෆ ආනැ ප්රේේලර තිේඵන නනය බහරට්ව, එතළනි්  
එවහට ගිඹහභ භවනුය, නහල්ර, භහතය ආනැ භව නනය බහරට්ව 
අඹ්ව ප්රේේලර තභ් ේේ ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතන වයවහ ේම් 

යහඳිතිඹ තනිභ ක්රිඹහ්වභක කය් න ඵළවළ.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, දළ්  භවය අඹ කිඹනහ, 
"ේකොශම කුණු නභට ේනන ඹනහට විරුේධ ් න එඳහ. 
ේකොශමට ළඩිභ ේනඟ එනහ" කිඹරහ. ේකොශම ළඩි ළඩිේඹ්  

යහඳහය ආඹතනරට අනුභළතිඹ ේදනහ නම්, ේනොඩනළන්ලිරට 
අනුභළතිඹ ේදනහ නම් ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනරට පුළු්  නිසි 
ළඩ පිළිේශක් -කශ ඵළවළය කිරීේම් ළඩ පිළිේශක්- නැඹ්ව 

කය් න කිඹ් න. ඒ වහ හර්ෂික ළඩි මුදරක් අඹ කය් න 
පුළු් . එතේකොට ඒ මුදල්ලි්  ඒ නනය බහට පුළු් කභ 
තිේඵනහ කුණු කශ කශභනහකයණ ළඩ පිළිේශක් නැඹ්ව 

කය් න. එේවභ ේනොකය, එක් තළනක කුණු ඉ්ව කිරීභට 
විකල්ඳඹක් වළටිඹට ත්ව තළ් රට පුයමි්  ගිඹහභ ඒ 
ප්රේේලර්ව ඔඹ ත්ව්වඹභයි ඇති ් ේ් . 2009 ජ එභ ළඩ 
පිළිේශ ආයම්බ කයපු, ක්රිඹහ්වභක කයපු නනය බහ -ේකොශම 

භව නනය බහ- ේම්කට න කිඹ් න ඕනෆ. ේකොශම භව නනය 
බහ විදයහනුකර ේනොන විකරඹට කටයුතු කිරීභ නිහ තභයි 
බ්ලභළ් ඩල් හේේභ මීේතොටමුල්ර කුණු ප්රලසනඹ්ව ඔඹ 

ත්ව්වඹට ඳ්ව වුේඩු. අඩු නණේ්  බ්ලභළ් ඩල් පිළිඵ ඒ 
ත්ව්වඹට මුහුණ ේද් න සිදු වුණහයි්  ඳසු ේව  ඒ ේනුේ්  
ඍජු භළනැව්ව වීභක් කය් න ආඹතනඹක් තිබුේඩු නළවළ. දළ්  -

ර්තභහනේේ - ේඹ ජනහ ේනහ, ේම් වහභ එක් අකරකහරිඹක් 
පිහිටුවීභ සුදුසුයි කිඹහ. ඒක ේවොයි. වළඵළයි එඹ ඳශහ්ව ඳහරන 
ආඹතනරට, ඳශහ්ව බහ ළඩරට උදවු කය් න භළනැව්ව 

ේ් න ඕනෆ. එේවභ ේනොකය, ඒහ එක තළනකට අයේනන 
නිරධහරි්  එක්ක එකතු ේරහ එයි්  ඹම්කිසි ආර්ථික ප්රතිරහබ 
රඵහන් න ඒ ඇභතිරු්  ඵරහේඳොේයෝවතු නහ නම් එඹ 

හධහයණ ් ේ්  නළවළ. ඒ නිහ ඒ ප්රේේලරට නළශේඳන 
යහඳිති වඳුනහන් න ඕනෆ; ඒ යහඳිතිරට ප්රතිඳහදන රඵහ 
ේද් න ඕනෆ. අපි විලසහ කයනහ, ඒ වහ භවහනනය වහ 
ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයහංලඹ වයවහ ඳශහ්ව ඳහරන 

ආඹතනරට ඹම් දහඹක්වඹක් රඵහ ේද් න පුළු්  ේ වි කිඹහ. 
එඹ ේකොශම භව නනය බහට භළනැව්ව වුණහට කභක් නළවළ. 
නමු්ව එඹට  නම්ඳව ආනැ නනය බහරට්ව භළනැව්ව ේ් න 

පුළු්  ඳසු මතභක් තිේඵනහ. ඒ නිහ ඒ පිළිඵ අධහනඹ ේඹොමු 
කය් න කිඹන ඉල්ලීභ අපි කයනහ.  

භභ ේම් කහයණහ නළන ද් නහ. ේභොකද, භභ ගිඹහ, අතිඋතුම් 
කහනැනල් හිමිඳහණ්  ව් ේ ේේ වහ අතිපජය ේකොටුේනොඩ 

ධම්භහහ නහඹක සහමි්  ව් ේ ේේ ප්රධහන්වේඹ්  ඳළළති, 
නම්ඳව නැස්රික්කේේ  කුණු දළමීභ ම්ඵ් ධේඹ්  ව හකච්ඡහට. 
යජේේ  භවය භළති ඇභති ේනොල්ර් ේේ ප්රතිචහය පිළිඵ එතළන ජ 

හකච්ඡහ වුණහ. ඒ හකච්ඡහේ  ජ ඔවු්  කි ේ  ේභොකක්ද? "ේම් 
වහ ළඩ පිළිේශක් නැඹ්ව කය් න ේම් යජඹට වුභනහක් 
නළති ඵයි ේඳේන් ේ් " කිඹන එකයි කි ේ . අපි විේල ේඹ් භ 

සතුති් ත ේනහ, අතිඋතුම් කහනැනල් හිමිඳහණ් ට්ව, ඒ 
හේේභ නරු අතිපජය ේකොටුේනොඩ ධම්භහහ නහඹක වහමුදුරු්  
ව් ේ ට්ව, නම්ඳව ප්රලසනඹ ඇති ව ේරහේ  ජ ඒකට භළනැව්ව 
ේරහ නම්ඳව නැස්රික්කඹ ේබ්යහන් න කටයුතු කිරීභ පිළිඵ.    

අපි ේම් කහයණඹ ේඹ ජනහ කයනහ. දුලිේ  විේීේ කය 
නිේඹ ජය ඇභතිතුභහ්ව ඳළවළනැලි එදහ විේය ධතහේ  ජ කි ේ  ේම් 
කහයණඹභයි. ේදොම්ේඳට ේනොේ්වර කුණු ේනන එනහටයි අපි 

විරුේධ. ේත යරහ ඒකට නළශේඳන කුණු ේනේනනහ නම් අේේ 

විේය ධතහක් නළවළ. ඒක නිහ ඒ පිළිඵ අධහනඹ ේඹොමු 
කය් න. ේභොකද, යටක යනඹක් වුණු ේරහක අපි ඹම් 
දහඹක්වඹක් රඵහ ේද් න ඕනෆ. ේම් වහ කටයුතු කය් ේ්  
ේකොේවොභද කිඹන එක නළන අධහනඹ ේඹොමු කිරීභ යජේේ  න 

කීභක් වළටිඹට රකමි්  භහ නිවඬ ේනහ. ේඵොේවොභ සතුතියි. 
 

[අ.බහ. 2.40] 
 

ෙරු නවින් ිනසනයක මහත (වවිලි කර්මන්ත 

අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு றன் றமரரக்க - ததருந்சரட்டக் 

மகத்தரறல் அமச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ේභභ විහදේේ  ජ චන 
සල්ඳඹක් කථහ කිරීභට අසථහ රඵහ ජභ නළන සතුති් ත 
ේනහ. ඹම් කිසි ේේදහචකඹක් ඇති වුණු අසථහක අපි 
ේේලඳහරනඥඹ්  වළටිඹට ඒ නළන හද - විහද කයරහ තීයණ 

න් න උ්වහව කයනහ. නමු්ව ඇ්වත ලේඹ් භ ජනතහේේ 
ඳළ්වේත්  අපි්ව ේම් ප්රලසනඹට න කිඹ් න අලයයි. ඳක්, 
විඳක් ේේදේඹ්  ේතොය ේේලඳහරනඥඹ්  වළටිඹට ේම් ප්රලසනඹ 

ම්ඵ් ධ ජහතික ප්රතිඳ්වතිඹකට එ් න ඵළරි වීභ නළන අපි 
කනනහටු ේ් න ඕනෆ. Regardless of our politics, party 
colours or affiliations we, as politicians, must be responsible 

for this situation.  ේම් ප්රලසනඹ අවුරුදු නණනක් එක තළන වුණු 
ප්රලසනඹක් වළටිඹට භහ දකිනහ.  

අේේ යේට් ඳභණක් ේනොේයි, දකුණු ආසිඹහේ භ කුණු කශ 
ප්රලසනඹ තිේඵනහ. ඔවු්  විේල  විදයහනුකර රභේ දඹකට එඹ 
කශභනහකයණඹ කයරහ තිේඵන ඵ අපි ද් නහ. ජඳහනඹ ළනි 

යටල්, සිංනේපරු ළනි යටල්, අේේභ ආසිඹහනු කරහඳේේ  
තිේඵන යටල්, ආසිඹහනුතික හධක තිේඵන යටල් ේම් ප්රලසනඹට 
මුහුණ  ජරහ තිේඵනහ. නමු්ව, ේම් ේේදහචකඹ ේන කල් අඳට 

ඵළරි ේරහ තිේඵනහ, අඳේේ ඇස ේදක ඇයරහ ේම් ප්රලසනඹට 
විඳුභක් රඵහ ේද් න. අද නැන ේම් ඳහර්ලිේම්් තුේ  ජ අපි කථහ 
කයන ේකොට, තර්ක - විතර්ක කයන ේකොට ඉතහභ්ව ේවො අදවස 

ේනොඩක් ේම් ඳළඹ ේදක, තුන තුශ ඉනැරිඳ්ව වුණහ. ේම්හ අදවස 
විතයයි. What people are saying is that politicians are only 
talking, but they do not take action. So, we have to rectify 
this situation. ේම් ත්ව්වඹ අපි ේනස කශ යුතුයි. කුණු කශ 

ප්රලසනඹ ම්ඵ් ධ අපි ඇන්ලි නැක් කය න් ේ්  නළතු, ේච දනහ 
කය න් ේ්  නළතු අපි ඒ නළන ේඳොඩ්ඩක් ඵරමු. මීේතොටමුල්ර 
ේම් ප්රලසනඹ ම්ඵ් ධේඹ්  භභ්ව එේවභ ේච දනහ කය් න 

ඹ් ේ්  නළවළ. 

2008 සිට ේම් ේේදහචකඹ ේන කල් ේභතළනට කුණු දළම්භහ. 
ේභතළනට කුණු දළමීභ ඳට්  න්වේ්ව 2008 ර්ේේ යි. අේේ 

ආඩුඩු ඵරඹට ඳ්ව වුේඩු 2015 ර්ේේ යි. 2008 සිට සිඹඹට 
70ක්භ කහරඹ තිබුේඩු ේන ආඩුඩුක් ඹටේ්ව. ේම්ක තභයි 
ඹථහර්ථඹ. 2008 ඉරහ 2015 ේන කල් ේන ආඩුඩුකුයි 

තිබුේඩු. අවුරුදු ේදකක කහරඹ තුශ -[ඵහධහ කිරීභක්] ඒක භභ 
ද් නහ. ඒක කිඹ් න්ව අලය නළවළ. භභ ඒක openly කිඹනහ 
ේ් . ඒක ේභතළනට අදහශ නළවළ. ේකේ  ේත්ව අේේ ආඩුඩුට 

අවුරුදු ේදකක් තිබුණහ, ේම්කට විඳුභකු්ව රඵහ ේද් න. ේකොශම 
නනය බහ උහවිේඹ්  නිේඹ නඹක් අයේනන බ්ලභළ් ඩල් 
ප්රේේලේේ  තිේඵන කුණු ටික මීේතොටමුල්රට ේනන ඹ් න 
තීයණඹක් න්වතහ. ඒ කුණු මීේතොටමුල්රට ේනන ඹන තීයණේේ  ජ 

මීේතොටමුල්ර  ේත යහ න්වේ්ව ේකොේවොභද කිඹන එක්ව භට 
ප්රලසනඹක්. ේන විකල්ඳඹක් තිබුේඩු නළේද කිඹන එකයි භභ ේම් 
ේොඹහ ඵර් ේ් .  
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ඳහර්ලිේම්් තු 

අපි  ේේලඳහරන තීයණ නළන ඒ හේේභ ඳරිඳහරන තීයණ නළන 
කථහ කයනහ. ඳසුගිඹ යජේේ  යහජය කශභනහකයණ ප්රතිංසකයණ 
ඇභති වළටිඹට අවුරුදු වතයක් කටයුතු කයන අසථහේ  භට 
පුළු්  වුණහ, ේම් තීයණ න් නහ රභේ දේේ  තිේඵන අඩු ඳහඩුකම් 
නළන ඵර් න. People blame the politicians only; but the 
administrative structure has also failed in this country. යහජය 

නිරධහරි් ට යුතුකභක් නළේද ේම් තීයණ න් න? ඔවු්  
ලක්තිභ්ව කය් න අඳට යුතුකභක් නළේද? ඒ තීයණ නළනීේම් 
නිදවට අකහලඹ රඵහ  ජභට ේේලඳහරනඥඹ් ට යුතුකභක් 
නළේද? ඒ ප්රලසනරට අපි වදතට තට්ටු කයරහ විඳුම් රඵහ නැඹ 
යුතුයි. ඒ ප්රලසනරට අපි අේේ වදති් භ විඳුම් රඵහ නැඹ යුතුයි. ඒ 
හේේභ ඹම් කිසි ේේදහචකඹක් ඇති වුණහභ, ප්රලසනඹක් ඇති 
වුණහභ අපි ඒකට ප්රතිඋ්වතය රඵහ ේදනහ. ේම්ක ඇ්වත 
ලේඹ් භ සබහවික විඳතක් ේනොේයි. එදහ -2004 ර්ේේ - 
සුනහමිඹ ඇති වුණහ. අපි ඒකට ඉතහභ්ව ක්ණික පිඹය න්වතහ. 

ඒක සහබහවික විඳතක්. ේම්ක අසහබහවික විඳතක්. ේම්ක 
අපිභ ඇති කය න්වත ප්රලසනඹක්; භනුයඹ්  විසි් භ ඇති කය 
න්වත ප්රලසනඹක්. එේවභනම් අපිභ ඒකට න කිඹ් න ඕනෆ. 
මිනිසසු්ව ඒකට න කිඹ් න ඕනෆ. මිනිසසු් ේේ ඳළ්වේත්  
ඵරන විට ඒ අඹ ේම්කට විරුේධ වුණහ. මීේතොටමුල්රට ේම් කුණු 
කශ ේනන ඹන ේකොට, ේම්ක න්ව් න ඔවු් ේේ ඳළ්වේත්  
ඔවු් ට පුළු්   ේේල් කශහ. නමු්ව ේේලඳහරනඥඹ්  ඒ 
අ ේ නහට ්  දු් ේ්  නළවළ.  

දළ් ්ව අපි ඇස ඇයරහ, ඊශඟ ේේදහචකේඹ්  ේභොකක්ද 

ේ් ේ්  කිඹහ ඵළලිඹ යුතුයි. ේේලඳහරනඥේඹක් වළටිඹට භට නම් 
ේඳේන් ේ් , අේේ තරුණ ඳයම්ඳයහට; ේම් "facebook" 
ඳයම්ඳයහට, අ් තර්ජහර ඳයම්ඳයහට, "e-mail" ඳයම්ඳයහේ  
අඹේේ ප්රලසනරට අපි පිළිතුරු රඵහ දු් ේ්  නළ්වනම්, ඒක තභයි 
අඳට ඊශඟට එන ේේදහචකඹ. Manpower resource crisis in 
this country is going to be the next crisis. Take my word for 
it. අේේ තරුණ ඳයම්ඳයහට අලය අධයහඳනඹ අපි රඵහ ේද් ේ්  
නළවළ; ේේශ ේඳොේශ  තිේඵන යක්හ ටිකට ඔේයෝවතු ේදන 
විකරඹට වළඩ නළේව් න අලය පුහුණුවීම් ටික රඵහ ේද් ේ්  
නළවළ. ේම්ක තභයි ඊශඟට එන crisis එක. ඒ crisis එක වුණහට 
ඳසු අපි නළත්ව කනනහටු ේයි. 1971ට ඩහ, 1989ට ඩහ 
විලහර ලේඹ්  ඊශඟ crisis එක එනහ. ඒක violent crisis එකක් 
ේනොේයි. නමු්ව ඒක ආකල්ඳභඹ crisis එකක් ේයි. ේම් 
අසථහේ  ේම් විහදේේ  ජ අලු්ව කශභනහකයණ රභ වහ විකර නළන 
කථහ කශහ; "Three R's" - Reduce, Recycle, Reuse - නළන කථහ 
කශහ; ප්රතිච්රීඹකයණඹ නළන කථහ කශහ.  

අේේ නුයඑළිඹ නැස්රික්කේේ  වහ ඵදුල්ර නැස්රික්කේේ  කශ 

ේනොඩල් ේදකක් තිේඵනහ. නුයඑළිඹට ඹන ේකොට වළට්  
නනයඹ ඳසු කශහභ විලහර කුණු ශක් තිේඵනහ. ඒ හේේභ, 
නුයඑළිඹ ශඟට එන ේකොට නහනුඔඹ කුණු ශක් තිේඵනහ. 
අේේ යේට්  ේ්ව රඵහ න් නහ යටර විේේියකඹ්  රංකහට 
ආහභ ඒ අඹ අඳට කිඹනහ, ''ේම් කුණු කශ නිහ ේම්ක 
ේ්වරට්ව ඵරඳහනහ'' කිඹරහ. ේම් නිහ භහ ළවිලි කර්භහ් ත 
ඇභතියඹහ වළටිඹට නුයඑළිඹ නැස්රික්කඹ ේක්් ද්ර කය ේනන  
භභ Cabinet Paper  එකක් ඉනැරිඳ්ව කයරහ තිේඵනහ, ේම් කුණු 
ශල් ේදකට ප්රතිඋ්වතය ේවොඹ් න. Pilot project  එකක් 
වළටිඹට වළකිතයම් ඉක්භනි් , න තහක්ණඹ ඹටේ්ව ඒ කශ 
කශභනහකයණඹට රක් කිරීභට අඳ ඵරහේඳොේයෝවතු ේනහ. 
ටර වහ නහනුඔඹ ප්රේේල ේදේක්භ තිේඵන කුණු කශ ප්රලසනඹට 
විඳුම් රඵහ ේද් නට අඳ ඵරහේඳොේයෝවතු ේනහ. 

අනහනතේේ  ජ මීට්ව ඩහ ංේ  ජ ේරහ; මීට්ව ඩහ නළඹුයට 

හිතරහ, කුණු කශ ප්රලසනඹ ම්ඵ් ධේඹ්  ජහතික ප්රතිඳ්වතිඹක් 

අපි ෆනැඹ යුතුයි. අඳේේ ේේලඹ තුශභ ේම් නළන  ේවො අදවස 
තිේඵනහ.  තහක්ණඹ වයවහ කශ කශභනහකයණඹ කිරීභට 
පුළු්  ේවො දළනුභක් තිේඵන පිරික් ඉ් නහ. 

උදහවයණඹක් ලේඹ් , ජී.ඩී. ය්වනසිරි භවතහ, ේජයසධ 
කථිකහචහර්ඹ, යහඹනික වහ ක්රිඹහලි ඉංජිේ් රු, ේභොයටු 
විලසවිදයහරඹ. ඔහුේේ චනලි් භ කිඹනහ නම්, ''කශ 
කශභනහකයණඹ ම්ඵ් ධ කථිකහක් භහජඹ තුශ වහ ේනොඩ 
නළන්ඹ යුතු අතය, නිළරැනැ විදයහ්වභක තහක්ණඹ ඒ වහ බහවිත 
කශ යුතුඹ. කශ ම්ඵ් ධේඹ්  ආකල්ඳභඹ ේනක් අධයහඳන 
රභඹ තුශ ේනභ හභහනය ජනතහ තුශ ඇති කිරීභ ප්රධහන 
අභිේඹ නඹකි. ේභභ අභිේඹ නඹ ජඹ නළනීභ වහ වහ කටයුතු 
කශ යුතුඹ.'' කිඹහ ප්රකහල කයනහ. එළනි අදවස අේේ භහජේේ  
තිේඵනහ. ේම්හ ක්රිඹහ්වභක කය් ේ්  ේකොේවොභද? ේම්හ 
හර්ථකද? ඳශහ්ව ඳහරන භළතියණඹ - Local Government 
elections - අනිහර්ඹේඹ් භ ඳළළ්වවිඹ යුතුයි. භේේ භතඹ ඒකයි. 
කවුරු නැනු්ව, ඳළයදුන්ව තභ් ේේ ප්රේේලේඹ්  කුණු කශ 
ඵළවළය කය් නට ඒ ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනඹට ඳළවළනැලි නකීභක් 
තිේඵනහ. එවිට ේනොේඹකු්ව යහඳිති එනහ. ේ්ව නිසඳහදන 
ප්රේේලලි්  භට්ව දළ්  යහඳිති ේඵොේවොභඹක් එනහ. අපි ඇයි 
ේම්හ ක්රිඹහ්වභක කය් ේ්  නළ්වේ්ව? 

ක්රිඹහ්වභක කය් ේ්  නළ්වේ්ව, ක්ණික තීයණ අයේනන ඒහ 
ක්රිඹහ්වභක කිරීභට ේනොවළකි විකරේේ  ඹම් කිසි අඩු ඳහඩුකම් අේේ 
ඳරිඳහරන රභේ දඹ තුශ ඳළවළනැලි තිේඵන නිහයි. අපි ේම්කට 
විඳුම් රඵහ නැඹ යුතුයි. යහඳිති ක්රිඹහ්වභක කිරීේම් ජ භවය 
ේේලඳහරනඥේඹ  commissions ඵරහේඳොේයෝවතු නහ. අපි 
ඒක ේවොට ද් නහ. Commissions ඵරහේඳොේයෝවතුේ්  සිටින 
පුේනරඹ්  නිහ ේම් යහඳිති ක්රිඹහ්වභක ් ේ්  නළවළ.  

භවය අසථහර commissions ඉල්රහ තිේඵනහ කිඹරහ්ව 
අපි ද් නහ. නමු්ව, ේඳෞේනලික යහඳහරිකඹ් ට ඒහ ේද් න 
ඵළරි නිහ ඒ ේනොල්ර්  එභ යහඳිතිලි්  ඉ්ව නහ. කුණු 
කශ ඉ්ව කිරීභට, ඒහ කශභනහකයණඹ කිරීභට ඕනෆ තයම් 
විඳුම් තිේඵනහ. කුණු කශලි්  energy නිසඳහදනඹ කිරීභ,  
national grid එකට ඒ විදුලි ඵරඹ රඵහ  ජභ ළනි ඕනෆ තයම් 
විඳුම් තිේඵනහ. නමු්ව, ඒහ රඵහ න් න අඳට ේේලඳහරන වහ 
ඳරිඳහරන ලක්තිඹක් නළවළ. භහ නිේඹ ජනඹ කයන නැස්රික්කේේ  
තිේඵන ටර වහ නහනුඔඹ dump එකට Cabinet approval එක 
රළබුණහට ඳසු භභ Request for Proposals - RFPs කළනහ. 
ඒහ ේේය ඹ අඹේනනු්ව එ් න පුළු් , විේේය ඹ අඹේනනු්ව 
එ් න පුළු් . ඉතහභ  ඳළවළනැලි රභේ දඹක් ඳහවිච්චි කයරහ 
Cabinet tender process එකකට ගිහිල්රහ ඒ යහඳිති ේදකට 
ේවොභ පුේනරඹ්  ේත ය් න අපි ඵරහේඳොයයහ්වතු නහ. ඉති්  
ඇයි  ේම්හ අේනක් තළ් ර්ව කය් න ඵළරි? භේේ ප්රලසනඹ 
ඒකයි.  

 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක් තිේඵනහ. 
 

ෙරු නවින් ිනසනයක මහත 
(ரண்நெறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

දළ්  අපි ඹම් කිසි ේේදහචකඹකට මුහුණ දු් නහ. අපි ඇස 
ේදක අරි් න ඹ් ේ්  ත ේේදහචක කීඹකට මුහුණ  ජරහද? 
සුනහමි ආහ. ත්ව ේනොේඹකු්ව සහබහවික ේව  අසහබහවික 

විඳ්ව අඳට සිේධ ් න පුළු් . නමු්ව, ේම් කුණු කශ ප්රලසනඹ 
ම්ඵ් ධේඹ්  අඳ සිඹලුේදනහභ එකතු ේරහ මීට ඩහ විකරභ්ව 
ජහතික ප්රතිඳ්වතිඹකට ඹ් න පුළු්  නම්, ේවොයි කිඹමි්  භහ 

නිවඬ නහ. ේඵොේවොභ සතුතියි. 
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[අ.බහ. 2.51] 
 

ෙරු සනත් නිනන්ත ප්ඳප්ර්ද මහත 
(ரண்நெறகு சணத் றசரந் ததசர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි ඔඵතුභහට සතුතිඹ පුද කයනහ, 

ේම් කහයණඹ ේනුේ්  කථහ කය් නට භට ේරහ ේ්  කිරීභ 
ම්ඵ් ධ. ේර කඹභ කම්ඳහ කයමි්  අපි කවුරු්ව ේනොහිතපු 
ේදඹක් තභයි ේම් සිේධ වුේඩු. අේේ යේට් අහිංක ඳවුල් 

නණනහක් විඳතට ඳ්ව කයමි් , අහිංක ජීවිත නණනහක් ේම් 
කුණු ක් දට ඹට වුණහ. එළනි ේරහක ේම් ප්රලසනඹ පිළිඵ භට  
කථහ කය් නට අසථහ රඵහ  ජභ පිළිඵ භහ නළත යක් 

ඔඵතුභහට සතුතිඹ පුද කයනහ.   ඒ අහනහ් ත සිදුවීභ නිහ 
අේේ යටට අහිමි වුණු ජීවිත වහ ේේඳශ ේනුේනු්ව, ඒ හේේභ 
තුහර රළබ්  ේනුේනු්ව ඒ ඳවුල්රට අේේ ේල කඹ වහ 
කනනහටු ේම් ේරහේ  ජ පුද කය් න භහ කළභළතියි. 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, විේල ේඹ් භ ේම් සිේකරඹ 
ේඳෞේනලික භට ංේ  ජ ් න ේව තුක් තිේඵනහ. ේම් 
සිේකරඹ්ව එක්ක අඳට දළනන් න රළබුණහ, අපි්ව එක්ක අේේ ඳක් 

මරසථහනේේ , අේේ භහි් ද යහජඳක් භළතිතුභහේේ කහර්ඹ 
භඩුඩරඹට ේඵොේවොභ කිට්ටුේ්  ළඩ කයපු 'ේම්නකහ' කිඹන 
ේව දරිඹ,  ඇඹේේ සහමිපුරුඹහ, ඇඹේේ දරු්  ේදේදේනකු 

ේම් කුණු ක් දට ඹට වුණහ කිඹරහ. ඒ ඳවුේල් එකභ එක දරු 
ඳළටිඹහයි ඉතිරි වුේඩු. එදහ සිංවර අවුරුේදට කෆභ ඳහර්රඹක් 
අයේනන ේනදරි්  ගිඹ දරු ඳළටිඹහ ඳභණයි ඒ ඳවුේර්  ඉතිරි 

වුේඩු. අපි්ව එක්ක එකට හිටපු කඩුඩහඹභ රුපිඹල් රක් 15ට 
ආ් න මුදරක් ඒක යහිය කයරහ ඒ දරුහේේ අනහනතඹ 
ේනුේ්  රඵහ දු් නහ. ඒ වහ කළඳ වුණු, ළඩ කයපු 
සිඹලුේදනහට භහ සතුතිඹ පුද කයනහ. ඒ හේේභ රක්හසී 

ජනතහේන්  අපි  ඉල්ලීභක් කයනහ, එළනි ත්ව දරුේ  
ඉ් නහ නම් ඒ අඹට්ව උදවු කය් න කිඹරහ.  

ේම් සිේකරඹ පිළිඵ කථහ කයේ ජ අපි ආඳසට වළරිරහ 

ඵර් න ඕනෆ. භභ්ව, ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනඹකි්  ේේලඳහරනඹ 
ඳට්  න්ව පුේනරේඹක්. ප්රහේේය ඹ බහක භ් ්රීයඹකු, 
ප්රහේේය ඹ බහක විඳක් නහඹකයඹකු, ඳශහ්ව ඇභතියේඹකු 

වළටිඹට ේදතහක් ඉරහ ඳහර්ලිේම්් තුට ආ ේකේනකු වළටිඹට 
භහ දකිනහ, ේම් නළටලුට ප්රධහනභ ේව තු ් ේ්  ඳශහ්ව ඳහරන 
ආඹතන ක්රිඹහ්වභක ේනොවීභ, ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනර භවජන 

නිේඹ ජිතඹ්  ේනොසිටීභ කිඹරහ. ේභ් න, ේම් නිහභ අද භවය 
යහජය නිරධහරි්  හිතහේනන ඉ් නහ, ේම්ක ඔවු් ේේ ේඳෞේනලික 
බදරඹක් කිඹරහ. ඔවු්  දකි් ේ්  ඔවු් ේේ office කහභයඹ 

ඳභණයි. එේවභ නළ්වනම්, කහර්ඹහර  වමිඹ ඳභණයි. ඔවු් , 
ඔවු් ේේ කහර්ඹහර  වමිඹ වදහ න් නහ. කහර්ඹහර  වමිේේ  ළටල් 
නවනහ; මතභට නල් අල්රනහ; භල් හිටනහ; air-conditioners 
වි කයනහ. වළඵළයි, ඳහය ේදඳ තිේඵන කුණු ටික ඉ්ව 

කය් ේ්  නළවළ.  

භහර්නේේ  නිවිරහ තිේඹන ඵල්බ් එක නළන ඵර් ේ්  නළවළ.  
මිනී පිටිඹක තිේඹන කළරඹ සුේධ කය් ේ්  නළවළ.  අද අේේ 

ප්රේේලර රහමීඹ භහර්නර  අමයහ  ඵළඳිරහ තිේඹ් ේ් ; උඩි්  
කළේල් ළවිරහ. ඒ භහර්නර අලු්වළඩිඹහ කටයුතු කය් න, එේවභ 
නළ්වනම් සුේධ ඳවිත්ර  කය් න ේ කඹ්  ේඹොද් ේ්  නළවළ. 

ේම්හට ප්රධහනභ ේව තු වළටිඹට අපි දකි් ේ්  ඳශහ්ව ඳහරන 
ආඹතන ක්රිඹහ්වභක ේනොවීභයි.   

භභ ඳශහ්ව බහේ  විදුලි ඵර ඇභතියඹහ වළටිඹට හිටපු 

කහරේේ  අේේ ඳශහේ්ව තිේඹන ඵ්වතර් ගුඩුඩු, සි් නගුඩුඩු, 
ඳල්ලිඹ්වත, උච්චමුේඩු, ඳලුනවතුේර් හේේ දූඳ්වරට ජහතික 
විදුලිඵර ඳේධතිඹ ේනනිඹ් න පුළු් කභක් තිබුේඩු නළවළ. ේම් 

දූඳ්වරට විදුලිඹ රඵහ ජභ වහ විකල්ඳ ඵරලක්ති ළඩ ටවන 

වයවහ සර්ඹ තහඳේඹ්  විදුලිඹ රඵහ ේදන සර්ඹ ේක  ළඩටවන 
අපි ක්රිඹහ්වභක කශහ. ේම් වහ සර්ඹ ේක  ඳේධති ේන් න 
ආඹතනඹ ජර්භනිඹ වයවහ තභයි අපි්ව එක්ක ම්ඵ් ධ වුේඩු. ඒ 
ආඹතනේේ  ේකොටසකරුකු වුේඩු ේම් යේට් හිටපු 

ජනහකරඳතියේඹකු ව ේී.ආර්. ජඹර්ධන භවතහේේ මුණුබුේයක්; 
ජඹර්ධන ේකේනක්. එතුභහ තභයි ේම් කටයු්වතට ම්ඵ් ධ 
ේරහ ඒ ළඳයීම් කටයුතු කේශ . එතුභහ එදහ ඹම ඳශහතට ජර්භ්  

සුදු භව්වරු කඩුඩහඹභක් අයේනන ආහ.  ඔවු්  කි හ, ''කුණු 
කශ තිේඹනහ නම්  අඳට ේද් න.  කුණු කශලි්  විදුලිඹ 
නිසඳහදනඹ කිරීභට අපි උද  කය් නම්'' කිඹරහ. නමු්ව අේේ 

ඹම ඳශහේ්වභ තිේඹන කුණු කශ ප්රභහණඹ නණනඹ කයරහ 
ඵළලු්ව ඒ ප්රභහණඹ භනැ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කය් න. ඒ නිහ අපි 
ඔවු්  ේඹොමු කශහ, ේකොශම භව නනය බහට. ඉ්  ඳසු  

ේභොකද වුේඩු කිඹරහ  ඳසුවිඳයම් කය් න අඳට ඵළරු ගිඹහ. 
වළඵළයි, අපි ඒ නිසි භඟ ේඳ් වීභ කයරහ ඔවු්  ේඹොමු කශහ. නමු්ව  
ඇයි, ඔවු්  ේම් ළේඩ්ට අත නළහුේ  නළ්වේ්ව කිඹරහ  භභ ද් ේ්  
නළවළ.  

ඊට ඳසු ේන ධහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහේේ කහරේේ   එදහ  
තිබුණු ඳරිය ංවිධහන භඟ හකච්ඡහ කයරහ අේේ පු්වතරභ 
ප්රේේලඹට ේම් කුණු ේනේන් න ේඹ ජනහ කශහ. ඒ අසථහේ  

පු්වතරභ ප්රේේලේේ  භ් ්රීයඹකු වළටිඹට අපි අේේ විේය ධතහ 
ප්රකහල කශහ. කුණු ේයොඩු නිකම්භ නිකම් පු්වතරභට ේනන්ව 
දහ් න එඳහ, ේම් ළේඩ්ට අපි විරුේධයි කිඹරහ අපි විරුේධ වුණහ.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි,  අේේ භවය ේේලඳහරනඥඹ් , 
භවය නිරධහරි්  හිතහේනන ඉ් ේ්  පු්වතරම් නැස්රික්කේේ  
ඉ් ේ්  බරුේ  කිඹරහයි. එේවභ තභයි හිතහේනන ඉ් ේ් . ඕනෆ 

කුණු ේනොඩක් පු්වතරභට තල්ලු කය් න පුළු්  කිඹරහ තභයි 
ඔවු්  හිතහේනන ඉ් ේ් . ඒ නිහ තභයි එක්තයහ කහරඹක ජ 
''ඇේභරික්  වඬ'' පු්වතරභට එ ේ . රංකහ ේට් භ 

ඇේභරික්  වඬ එඳහ කිඹේ ජ   පු්වතරභ ඒක බහයන්වතහ. ඊට ඳසු 
ේනොේයොච්ේච ේල් තහඳ විදුලි ඵරහනහයඹ බහය න්වතහ. මුළු යටභ 
එඳහ කිඹපු ඒ තහඳ විදුලි ඵරහනහයඹ පු්වතරභට ේනනළල්රහ 
ඇේට හ. යට ේට් වද් න ඵළරි ඇසඵළසටස ේකොම්ඳළනි 

පු්වතරභට තභයි ේනනළ්ව අත වරි් ේ් .  භභ ඹම ඳශහ්ව 
බහේ  කළමතනට් භඩුඩරඹ නිේඹ ජනඹ කයන ේරහේ  ේරොකු 
ආයහවුරක් ඇති කය න්වතහ.  භභ ජී්ව ේන නේම්,  

ආයච්චිකට්ටුේ  එක්තයහ ඇසඵළසටස ේකොම්ඳළනිඹක් වදන 
ේරහේ , භයිඹහ විවහය ඳයම්ඳයහේ  විවහය 14ක සහමී්  
ව් ේ රහ ඒකට විරුේධ වුණහ. උ්  ව් ේ රහ විරුේධ ේේ ජ 

ඵරව්වකහයේඹ්  ේනනළල්රහ ඒක ඇේට හ. ේම් සිේකරඹ වයවහ 
අේේ භයිඹහ විවහය ඳයම්ඳයහේ ්ව අද නළටුභක් ඇති ේරහයි 
තිේඹ් ේ් . ේම් ේව තු නිහ ඒ විවහය ඳයම්ඳයහේ  සහමී්  

ව් ේ රහ අතය නළටුම් ඇති වී තිේඵනහ. ප්රේේලඹකට වින 
කයන ේභොනහ වරි ේදඹක් ේනේනනහ නම්, ඒහ තභයි  
පු්වතරභට එ් ේ් .  භභ ඳශහ්ව බහේ  සිටිේ ජ එක්තයහ යහජය 
නිරධහරිේඹක් ේඹ ජනහක් ේනනහහ. අේේ භ් ්රීරු් ට  

ආයහධනහ කශහ, "ේවො යහඳිතිඹක් තිේඹනහ. ඒක පු්වතරභට 
ේද් නයි ඹ් ේ් " කිඹරහ. ඒ ේව ටරඹ්ව භට භතකයි.  
''කළ් ඩිඹ්  රීච්'' ේව ටරේේ  තභයි ඒ හකච්ඡහ රෆසති කයරහ 

තිබු ේඩු. අපි කට්ටිඹභ ඒකට ගිඹහ. ගිඹහට ඳසු දළන න්වතහ ඒ 
යහඳිතිඹට අක්කය 1,000ක් ඕනෆ කිඹරහ. ඒ වහ ආනභඩු 
ආනඹ තභයි ේත යහ න් ේ් . අක්කය දහේව ,  අක්කය ඳනවක 

ශක් කඳරහ නළ ර තිේඹන දළවි ේතල් ේනනළල්රහ ඒ ශට 
පුයනහ. හිරු යලසමිඹ නිහ ේම්හ ෂනීබනඹ ේරහ ග්රීස ඵට 
ඳ්ව ේනහ.  ඒ ශ පිරිරහ ඉය වුණහට ඳසු ඒ අක්කය 50 හ 

දභහ ත තළනකි්  අක්කය 50ක ශක් වදනහ. ඒ විකරඹට තභයි ඒ 
යහඳිතිඹ කය් න ගිේේ . භභ ඒ නිරධහරි භවතහේන්  ඇහුහ, ඔඹ 
කිඹන අක්කය 50 තුශ නළත තහක් නවක් ේකොශක් ඳළශ 
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ේ් ේ් , එඹ හය්ව  වමිඹක් ේ් ේ්  කදහද කිඹරහ. එතුභහ 
කිඹනහ, ''ජීවිේ්ව කදහ්ව ඒක ේ් ේ්  නළවළ'' කිඹරහ. ේවො 
ේවො යහඳිති එේ ජ අවල් අවල් නැස්රික්කරට ේ්  ඹ් ේ් . 

ඒ නිහ ේම් යහඳිතිඹ්ව ඒ නැස්රික්කරටභ ේද් න කිඹරහ භභ 
කි හ. ඹම ඳශහතට ේම්ක ේනේනනහ නම්, මුලි් භ කුරුණෆනර 
නැස්රික්කේේ  ඳට්  න් න, ඳට් අයේනන ප්රනතිඹ ේඳ් ් න, 

ේවොයි නම් පු්වතරභට ේද් න, එේවභ නළතු ේ යභ කුණු 
පු්වතරභට ේනේන් න එඳහ කිඹරහ භභ කි හ. භභ ඒ පිළිඵ  
කරඵළනෆනිඹක් ඇති කයරහ ේම් යහඳිතිඹ ේනන එන එක නතය 

කශහ. ඊට ඳසු ඒ ප්රේේලඹට එන ත එකක් තභයි ේම් කුණු. අපි 
වළභ ේදඹක්භ අසුඵහ ජ දකින මිනිසු්  ේනොේයි. මරහනහරඪ 
නරු භ් ්රීතුභනි, ේභතළන ජ අඳට ප්රලසනඹක් තිේඵනහ.  

 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් තිේඵනහ. 

 

ෙරු සනත් නිනන්ත ප්ඳප්ර්ද මහත 
(ரண்நெறகு சணத் றசரந் ததசர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි,  ේම් කුණු ටික අයේනන 

ඹ් ේ්  ේක ච්චිේඹ්  නම්,  ඒහ ේනන ඹන රභේ දඹ 
ේභොකක්ද? ඳහය නැනට shopping bags  සුශේේ ඹනහද, ඳහය නැේේ 

ඒ ඉසභ ටික නරනහද, ේදඳළ්වේ්ව ජී්වන මිනිසු් ට ේම්හේේ  
න සු දළේනනහද,  කුණු ේනනඹෆභ වහ ේනභ දුම්රිඹ භළනැරි 
වදනහද? විේල  දුම්රිඹ භළනැරි වදරහ ඒහ භන්්  ේම් කුණු ේනන 

ඹනහ නම් අඳට නළටලුක් නළවළ. 

භඟ නැේේ කුණු ජරඹ ේඳේය් නට ඵළවළ,  කුණු න වනඹ 
ේ් නට ඵළවළ. ේභොකද, අේේ ප්රේේලර ඳනැංචි ේ් න ඉඩභක් 

නළති මිනිසු්  විලහර ප්රභහණඹක් දුම්රිඹ යක්ෂිතර ඉඩම් ඵදු 
අයේනන ඳනැංචිේරහ ඉ් නහ. ඒහේේ  විලහර ජනනවනඹක් 
සිටිනහ.  එේවභ වුේණෝව ඒ  අහිංක මිනිසු්  ඳ . ේම්ක අඳට 

ප්රලසනඹක්.   

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, භට ත විනහඩි ේදකක 
කහරඹක් ේද් න, පු්වතරභ නැස්රික්කඹ නිේඹ ජනඹ කයන 

විඳක්ේේ  එකභ එක භ් ්රීයඹහ නිහ.  

ේදේනි කහයණඹ ේභඹයි. ේම් කුණු කශ ටික අයේනන 
ඹ් ේ්  සහබහවික නහ් තයඹක් ශඟටයි. න ජීවී්  සිටින න 
ංයක්ණ කරහඳඹක්  ේත ේම් කුණු කශ ටික ගිහි්  දභ් නයි 

වද් ේ් . අපි දළනට්ව දකිනහ,  ේම් කුණු කශ කහරහ භවය 
තළ් ර අලි, ේකොටි, රසු්  භළේයන වළටි. අපි කයන ළයනැරට 
ේම් අහිංක තු්  ජීවිතලි්  ් නැ ේන් නට අලය නළවළ.  

ඊශඟ කහයණඹ තභයි සිේභ් ති නිසඳහදනඹ වහ හුණු නල් 
රඵහ නළනීභ නිහ  භවය සථහනර  අඩි 100 නණ්  ශල් 
වෆරිරහ තිබීභ. ඒහේේ  විලහර තුය ප්රභහණඹක් තිේඵනහ. 

නහතවිල්ලු ප්රේේලේඹ්  තභයි පු්වතරභ නැස්රික්කේේ  විලහර 
ඳවුල් ප්රභහණඹක් ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ න් ේ් .  මරහනහරඪ නරු 
භ් ්රීතුභනි, ේම්ේක්   ේවො ළිං අටක් තිේඵනහ, තු් සිඹ වළටඳස 

දේ භ උතුයන.   වනත ජරඹට ේම් කුණු කශ  එකතු වුණහභ, 
වි හය්  ඇතිවීභ  නිහ ේම් අහිංක මිනිසු්  භළේය් නට වුණ්ව 
පුළු් කභ තිේඵනහ. "ේම් සිඹල්ර එඳහ,  අපි ේම්කට විරුේධයි, 

විරුේධයි, විරුේධයි, විරුේධයි" කිඹරහ ආඩුඩු ේඳයේශනකම් කෆ 
නවරහ කුරිරු තුටක් රඵ් නට අපි සදහනම් නළවළ. ඇ්වතටභ අපි 

ේම් ප්රලසනඹට උ්වතයඹක් ේොඹ් නට ඕනෆ. අපි ඒ වහ 

නභයය ලීයි. එදහ ේන ධහබඹ යහඳක් භළතිතුභහේේ කහරේේ  ඒ 
වහ ේවො ේඹ ජනහක් තිබුණහ. ඒහ ඳරියඹට මුසු ේනොන 
ආකහයඹට ඇසුරුම්කයණඹ කයරහ රභ්ව ළඩ පිළිේශක් 
ක්රිඹහ්වභක කය් න ේඹ ජනහ වුණහ.  ේම් කුණු කශ ඳහනීඹ 

ජරඹට එකතු ේ් ේ්  නළ්වනම්,  ජර භට්ටභ ේඵොයලු ේව  ඳස 
ේව  දහරහ වනහ නම්,  ඊශඟට ේම් කුණු කශ  නිඹභහනුකර 
ඇසුරුම්කයණඹ කයරහ,  ඒ ේකොටස ටික නළත තහක් ඳස ේව  

ේභොනහ ේව  දහරහ වරහ දහනහ නම්, ඒේක්  තු් ට, න 
ජීවී් ට ප්රලසනඹක් ේ් ේ්  නළ්වනම්, විල්ඳ්වතු අබඹ  වමිඹට 
ේම්ේක්  නළටලුක් ේ් ේ්  නළ්වනම් එඹට අේේ 

විේය ධතහක් නළවළ. එේවභ නළති  අේේ නැස්රික්කේේ  ජනතහ - 
පු්වතරේම් මිනිසසු -  ේේන ඕනෆභ ේදඹක් බහය න් නට 
රළවළසතියි කිඹරහ  හිතහේනන ේම් කටයු්වත කයනහ නම්,  අපි 

ඒකට ඉඩ ේද් න සදහනම් නළවළ.  

අද අේේ ආනමික නහඹකඹ්  ේම් ප්රලසනඹට භළනැව්ව ේරහ 
සිටිනහ. ඒ නිහ  එභ ආනමික නහඹකඹ්  විේ චනඹ කයනහ. 
අේේ අනයදගුරුතුභහ ප්රසිේකරේේ  කි හ,  ආඩුඩු හිතුක්කහය 

විකරඹට ළඩ කයරහ සිඹ නැවි වහනි කය න් නයි ඹ් ේ්  කිඹරහ. 
අඳට ේම්හ කථහ කයරහ ේබ්යහ න් න පුළු්  ේයි.  
මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි,  හිතුක්කහය විකරඹට නළති  

ේම්හ නළන  හකච්ඡහ කයරහ ජනතහට අහිතකය ේනොන 
ආකහයඹට ේකේයනහ නම් අේේ කිසිභ විේය ධතහක් නළවළයි 
කිඹන කහයණඹ භතක් කයමි් , භට අසථහ රහ ජභ පිළිඵ 

ඔඵතුභහට වදති් භ සතුතිඹ පුද කයමි්  භේේ කථහ අ්  
කයනහ.  

 
[අ.බහ. 3.03] 
 

ෙරු (පූජය) අතුදලිප්ේ දතන හිමි 
(ரண்நெறகு (.) அத்துலிச ண சர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, අද ඉතහ ළදන්ව විහදඹක් 
ඳළළ්වේ් ේ් . මුලි් භ භභ කිඹ් නට ඕනෆ, භවහ විලහර කුණු 
ක් දකට ඹටේරහ ේම් න විට 33 ේදේනකු ඳභණ පිරික් මිඹ 

ගිහි්  තිේඵනහ. ඒ වළභ ේදනහභ කුණු අතය තභ් ේේ ජීවිත 
අේේක්හේ්  නැන නණනක් නත කයරහ මිඹ ඹ් න ඇති. ඒ ෆභ 
ේදනහටභ අනුේ දනීඹ ංේ නඹ ප්රකහල කයමි්  කථහ ඳට්  

න් නට භභ කළභළතියි. භභ හිතනහ මීට්ව ඩහ විහදහඳ් න 
ේනොන විකරඹට යට නළන හිතරහ අපි ේම් ංහදඹ කශ යුතු 
තිබුණහ කිඹරහ. ේම් නරු බහේ  කථහ කශ කිහිඳ ේදේනකුේේභ 
කථහ අපි අවේනන හිටිඹහ. භවය අඹ ඉතහ ළදන්ව අදවස ේම් 

බහට ඉනැරිඳ්ව කශහ. භට තිේඵ් ේ්  ඉතහ සල්ඳ කහරඹක් 
නිහ භභ කළභළතියි ප්රහේඹ ගික ේම් ප්රලසනඹ විහ නළනීභට භභ 
දළකපු ව භේේ අ්ව දළකීම් ඔසේ  ඹම්කිසි ේදඹක් ේම් බහට 

ප්රකහල කය් නට.  

ජඳහනඹ, ේකොරිඹහ ඇතුළු ආසිඹහතිකේේ  ේඵොේව  යටල් 
ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  අද  විදයහ්වභක විලහර නේ ණ සිදු කයරහ 

තිේඵනහ. භට කලි්  කථහ කශ පු්වතරම් නැස්රික්කේේ  
භ් ්රීතුභහ කි හ හේේ කිසිභ විකරඹකි්  ඳට, ජරඹට වි 
හයුක් එකතු ේනොන විකරඹට කශ ප්රතිච්රීකයණඹ කිරීේම් 

විදයහ්වභක රභ දළ්  කස ේරහ තිේඵනහ. විේල ේඹ් භ 
ේදොම්ේේ ජීභඹ ප්රතිච්රීකයණ යහඳිතිඹ ඉතහභ ේවොඳි්  සිේධ 
ේනහ. දළ්  අඳට තිේඵන ප්රලසනඹ, මුලි් භ මීේතොටමුල්රට 

කය් ේ්  ේභොකක්ද කිඹන එකයි. ේකොශම ප්රේේලේඹ්  නැනඳතහ 
ේටෝ  1,000කට ආ් න ප්රභහණඹක් කශ එකතු ේනහ. 

ේම් වහ අඳට කශ වළකි ේේල් ේභොනහද? ේභහි අක්කය 
20ක් තිේඵනහ. එතළන ජභ ේම් කුණු අඳට ප්රතිච්රීකයණඹ 

1679 1680 

[නරු න්ව නිලහ් ත ේඳේර්යහ භවතහ] 
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කය් න පුළු් ද? මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, එඹ කශ 

වළකියි. ඒ වහ ජර්භ් , ඉතහලි ේකොම්ඳළනි සදහනම්.  ජඳහනේේ , 
ේකොරිඹහේ  ඳරිය ආඹතන්ව භඟ ේම් නළන කථහ කශහභ ඒ අඹ 
එකඟ ේරහ තිේඵනහ,  විලහර මුදරක් ආේඹ ජනඹ කයරහ 
ේභතළන ජභ, අවුරුේදක් හේේ කහරඹක් තුශ ේම් කුණු ේ්  

කිරීභට්ව, ඒහයි්  ේඳරල් නිසඳහදනඹ කිරීභට්ව, විදුලිඹ 
නිසඳහදනඹ කිරීභට්ව, ජී හයු නිසඳහදනඹ කිරීභට්ව ඹනහ ජ 
ලේඹ්  එක විටභ ආකහය තුනක යහඳිතිඹක් ක්රිඹහට නඟ් න 

ඒ අඹ එකඟ ේරහ තිේඵනහ. එභ නිහ කුණු තිේඵන 
සථහනේේ  ජභ අඳට ේභභ නළටලු වි් න පුළු් . න එන 
එක්ව ක්ණිකභ නළළ්වවීේම් විබඹ් , වළකිඹහ්  තිේඵනහ. 

දළනට ක්ණික අඳ කය් ේ්  ේභොකක්ද කිඹන එක නළන භහ 
හිතන විකරඹට ආඩුඩුේ  හකච්ඡහක් තිේඵනහ. අඳ්ව ඒ 
හකච්ඡහට දහඹක ේරහ, ඒ ජනතහට ේදන ඉක්භ්  විඳුභ 

ේභොකක්ද කිඹරහ කල්ඳනහ කය් නට ඕනෆ.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, මීේතොටමුල්ේල් ජනතහ ේම් 
හ විලහර කහරඹක් ේම් කුණු ක් ද භඟ ජී්වවීභ පිළිඵ අේේ 
අධහනඹ ේඹොමු ේනොකිරීභ නළන අඳ කනනහටු ේ් න ඕනෆ. යේට් 
න කි යුතු සිඹලුභ යහජය නහඹකඹ්  -ගිඹ ආඩුඩුේ ්ව, ේම් 

ආඩුඩුේ ්ව- ේම් නළන රීජහට ඳ්ව ේ් න ඕනෆ. ඹම් යටක 
ජනතහ කුණු ක් දක් නිහ මිඹ ඹනහ ඹනහ නම් එඹ විලහර 
රීජහකට කහයණඹක්. ේම් යට ඒ තයම් ඳසුනහමී ේනොනැයුණු යටක් 

ේනොේයි. අධයහඳනඹ රළබ මිනිසු්  ේම් යේට් ඉ් නහ. දකුණු 
ආසිඹහේ  තිේඵන ේවොභ නනයඹ ේකොශමයි කිඹහ හර්තහ කය 
තිේඵනහ. අේේ යේට් හක්යතහ අන නණනට ඉවළි්  
තිේඵනහ. ජීවිත අේේක්හ අවුරුදු 70 ට ඉවළි්  තිේඵනහ. 

එළනි යටක ේභ්  විඳතක් සිදුවීභ නිහ අේේ ේේලඳහරකේඹ , 
නහඹකේඹ  ජනතහට ඩහ ඳසුඳසි්  සිටින ඵ අඳට පිළින් න 
සිේධ ේනහ.  

නරු ජනහකරඳතිතුභහ නිකු්ව කශ ේම් නළට් නිේ දනඹ ළරැනැ 
ආකහයඹකි්   භවරු අර්ථ නිරඳණඹ කශහ.  එේවභ කිසිභ ළරැනැ 
අර්ථ කථනඹකි්  ේනොේයි, ේභහි අලයතහ ළරකිල්රට ේනන 
තභයි ේම් නළට් නිේ දනඹ නිකු්ව කේශ  කිඹන කහයණඹ භහ 
කිඹ් න ඕනෆ. ේකේ  නමු්ව, මීේතොටමුල්ේල් මිඹ ගිඹ  ජනතහ 

ේනුේ්  මුළු යේට්භ කශ කශභනහකයණඹ පිළිඵ තී් දුක් 
අයේනන, එඹ ප්රහේඹ ගික ක්රිඹහට නඟරහ, ේර කඹට්ව 
ආදර්ලඹක්  ජභට අඳ අකරසධහන කය න්වේතෝව, ේම් විඳත අඳට 

හනහක් ඵට වයහ න් න පුළු් .  

ේම් කශ එකතු ් ේ්  ේකොේවොභද කිඹහ භහ දළ්  
කිඹ් නම්. පුංචි ේනල්ර හේේභ ේරොකු ේනල්ර්ව නිවසත 
භට්ටමි්  කශ එකතු ේනහ. ඒ හේේභ යහජය ආඹතනර 
විලහර ලේඹ්  කශ එකතු ේනහ. ඵ් ධනහනහයඹ න්වේතෝව,  

ආවහයඳහනලි් , ත්ව විවිධ භට්ටමි්  භර අඳද්රය, කළළි කශ 
ේටෝ  6,000ක් ඳභණ එකතු ේනහ. ඒ හේේභ භව 
ේය වල්ලි් , වමුදහ කවුරුලි් , ඳහල්ලි් , 

විලසවිදයහරලි්  කශ විලහර ප්රභහණඹක් එකතු ේනහ. ේම්හ 
තභයි විලහර ලේඹ් භ කශ එකතු න භධයසථහන.  

ඊශඟට, Manning Market එේක් නයක් වුණු එශලු ව 
ඳරතුරු ර්න ඳභණක් හභහනයේඹ්  ේටෝ  30ක්, 40ක් ඳභණ 
නැනඳතහභ එකතු ේනහ. ේම් සිඹල්රභ එකතු ේරහ තභයි ේම් 

ේටෝ  1,000 කස ් ේ් . ේම්හට අඳට කය් න පුළු්  
ේභොකක්ද? අඳට ඉක්භනි් භ කය් න පුළු්  ේදඹ තභයි, ේම් 
පිළිඵ ජනතහ විලහර ලේඹ්  දළනු්ව කිරීභ. එන ඉරිදහ 

නැනේේ  ේව  ඊශඟ ඉරිදහ නැනේේ  අඳට ේම් කටයු්වත ඳට්  න් න 
පුළු් . මිනිසු් ට බහජන තුනක්  ජරහ, ඒ බහජන තුනට අභ 
ලේඹ්  ඒ බහඩුඩ එකතු කය් න කිඹ් න ඕනෆ. ේභතළන ජ 

ප්රලසනඹක් භතු වුණහ, ඒ බහජන තුනට දභ් න ඵළරි ඒහට ේභොකද 

කය් ේ්  කිඹහ. ඒහ "විවිධ" කිඹහ නම් කයරහ අඳට වතයළනි 
එකක් දභ් න පුළු් . "ත්ව ඒහ දභ් න තිේඵනහ, ඒහට 
ේභොකද කය් ේ් ?" කිඹහ උදඹ නම්භ් පිර භ් ්රීතුභහේේ 
කථහේ  ජ  ඇහුහ.  අඳට ඒහ  "අභතය" කිඹහ ත්ව එකකට 

දභ් න පුළු් . ඒහ ටිකයි එකතු ් ේ් .  

ඳශමුන ේදඹ තභයි නැයන ද්රය. ේම් වහ ඳවසුභ රභඹ 

දළනට ආන් ද විදයහරේේ  ඉතහභ හර්ථක ක්රිඹහ්වභක කයනහ. 
ත්ව යහජය ආඹතන කීඳඹක අඳ ඒ ළඩටවන ක්රිඹහට නංහ 

තිේඵනහ. ඒක තභයි, ඵේඹ  නෆස හයු ජනන ඒකක වළ ජභ.  අඳ 

ඉත රද නැයන ේේල් -ේඳොල් කුඩු, අඳද්රය, එශලු, ඉඳුල් ටික 

ආ ජ සිඹල්ර- ජී හයු ඒකකේඹ්  නෆස ඵට ඳ්ව කයරහ, අේේ 
කෆභ බීභ ටික උඹහන් න ඒහ ේඹොදහ න් න පුළු් . ඒේක් ඉතිරි 

න ටික - sludge එක- ඉතහභ ේවො ේඳොේවොයක්. ඒක යජේඹ් භ 

විලහර ේනොවි ේඳොශරට අයේනන ගිහි්  ඒහට නිකු්ව කය් න 
පුළු් .  යහජය නකීභක් විකරඹට අඳට ේඵොේවොභ ේරේවසිේඹ් භ 

ඒ ටික කශභනහකයණඹ කයන් න පුළු් .  Sludge එක සිඹඹට 

15ක් විතය තභයි එකතු ් ේ් . ඒ sludge එක ඉතහභ ේවො 

ේඳොේවොයක්. ේභොකද, ේම් ද්රය නෆස ඵට ඳ්ව වුණහට ඳසු ේවො 
ජී ජනන ඒකකඹක් වළටිඹට එහි ක්ෂුද්රජීවී ක්රිඹහකහරි්වඹ ඉතහභ 

ේවොඳි්  සිදු ේනහ. ඒක අඳට විලහර ලේඹ්  ඳහවිච්චි කය් න 

පුළු් .  

ඊශඟට,  නිවසත භට්ටමි්  ෆභ ේනදයකභ කශ ඵඳුනක් 

තිඹහේනන ඒහ අඳටභ ප්රේඹ ජනඹට න් න පුළු්  ආකහයඹට 

කස කයන් න පුළු් . මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, අේේ 

ඳ් ේල් කශ නනය බහේ්  ේනන ඹ් ේ්  නළවළ. ඳ් ල් 
ඉඩේම්භ අසක තභයි ඒහ දභහ තිේඵ් ේ් . ඳ් ේල් 

30ේදේනක් ඳභණ ඉ් නහ. අඳ ේම් නැයන ද්රය ම්පර්ණේඹ් භ 

ඳන සේල් ප්රේඹ ජනඹට න් නහ. ඒහ ේඳොේවොය වළටිඹට ඳහවිච්චි 
කයනහ; භල් නසරට, එශලු ඳළශරට දභනහ. අඩි 4ක් ඳභණ 

උ බහජනඹක් අඳට ේවොටභ ප්රභහණ්ව. අඳ බහජන ේදකක් 

ඳභණ ඳහවිච්චි කයනහ. ේම් කශ ේමි්  නැය් ේ් . එභ කශ 

නැය නැය, ඳව්ව ේවී, ඳව්ව ේවී බහජනේේ  ඹටට ඹනහ. බහජනඹට 
කශ ේකොඳභණ දළම්භ්ව, ඒහ දභ් න දභ් න එභ ේනොඩ ඳව්ව 

ේවී අඩු ේනහ. එභ නිහ එක ේනදයකට අඩි 4ක ඳභණ උ 

බහජනඹක් ෆේවනහ. ඳසුගිඹ කහරේේ  භධයභ ඳරිය 

අකරකහරිේඹ්  එළනි කශ ඵඳු්  රඵහදු් නහ.  

ඉතහ ඉක්භනි්  එළනි කශ  ඵඳු්  ඒකක අඳට රඵහ ේද් න 

පුළු් . නහතමුල්ේල් විලහර flats  ඉනැේරහ තිේඵන ඵ  අපි 

ද් නහ. ඒ හේේභ ජනහකීර්ණ ප්රේේල තිේඵනහ.  භධයභ 
ඳහ් තික ජනහකීර්ණ නිහ ංකීර්ණ තිේඵනහ. ඒ සථහනර 

ඵේඹ  නෆස ජනන ඒකක ේඳොේශො ඹට ව ේඳොේශො භතු පිට 

විලහර ලේඹ්  වදරහ ඒ ප්රේේලේේ  තිේඵන නැයන කළළි කශ 

ම්පර්ණේඹ් භ ඒහට න් න පුළු් . ේම් එකතු න කළළි 
කශලි්  සිඹඹට 50ක් සථියභ නැයන ද්රය. ේඳොලිති්  එක්ක 

දළටුණහට ඳසේ  ඒහ නැය් ේ්  නළති   විලහර මීේ්ව්  නෆස 

එකක් වළනැරහ, ඒක වි හයුක් ඵට ඳ්ව ේරහ මිනිසසු් ට 
හුසභ න් න්ව ඵළරි ත්ව්වඹක් ඇති ේනහ. ේම් වහ 

ඉක්භ් භ විඳුභ තභයි ෆභ ේනදයකටභ - නිවසත භට්ටමි්  - 

ේම් කශ ඵඳු්  රඵහ  ජභ. භවය අඹ මිර  ජ නනීවි.  අඳට 

ේනොමිරේේ  විලහර ප්රභහණඹක් රඵහ ේද් න පුළු්  ේ වි. 
එතේකොට කිසිභ ේකේනක් ජීභඹ ේේල් එළිඹට මුදහවරි් ේ්  

නළති ේනල්රභ ප්රතිච්රීකයණඹ කය් න ඳට්  නනීවි. විලහර 

භවල් නිහ - තට්ටු නිහ - තිේඵන තළ් ර ෆභ සථහනඹකභ 
භවහ ඳරිභහණ ලේඹ්  විලහර ඵේඹ  නෆස ඹ් ත්ර කස කය් න 

පුළු්  ේනහ.  

1681 1682 



ඳහර්ලිේම්් තු 

ඊශඟට, ේඳොලිතී්  බහවිතඹ නළන ඵරමු. රංකහේ  විලහර 
ලේඹ්  ේඳොලිතී්  ඳහවිච්චි කයනහ. අේේ හසුේේ 
නහනහඹක්කහය භළතිතුභහ හේේ ළඩිහිටි අඹ ද් නහ, 1977 කහරඹ 

න විට අඳට ේඳොලිතී්  තිබුේඩු නළති ඵ. අේේ නම්ර අඹ ඳ්  
භල්ර ඳහවිච්චි කශහ. විේල ේඹ් භ රැේනන ඹන භල්ර - carrying 
bag එක - වහ දළ්  විලහර ේඳොලිතී්  ප්රභහණඹක් ඳහවිච්චි 

කයනහ. පුංචි ේදඹක් දභ් න්ව ේඳොලිති්  ඵෆේ එකක් ඳහවිච්චි 
කයනහ. ඇ්වත ලේඹ් භ ආඩුඩුක් විකරඹට නිර්භීත තී් දුක් 
න් න පුළු් , අේ්ව අය ේනන ඹන  ඵෆේ එකට ේඳොලිතී්  ඵෆේ 

ඳහවිච්චි කිරීභ ම්පර්ණේඹ් භ තවනම් කය් න. ඒ කිඹ් ේ්  
මතසකට් ඳළකට් එක දභ් න, ේන්ව කෆභ ර්න ඔත් න ඵෆේ 
වළටිඹට ේඳොලිතී්  ඳහවිච්චි කය් න පුළු්  ේයි. ේභොකද, එක 

යටභ ඒක ේනස කය් න ඵළරි නිහ. එහි ජ්ව මතසකට් ර්න 
ඇතුළු විවිධ ේේල් දටනඹ කිරීභ වහ හුඟහක් දුයට කඩදහසි 
ඳහවිච්චි කය් න පුළු් .  ඒහ ෆේවන ප්රභහණඹක් නැයන 
ද්රයලි්  වද් න පුළු් . මුලි් භ අඳට ඒක තවනම් කය් න 

ඵළවළ. වළඵළයි, රැේනන ඹ් න භල්ර සථිය භල්රක් විඹ යුතුයි. ේයනැ 
භල්රක්, ේන්ව ේදඹකි්  වදපු භල්රක්, ඳ්  භල්රක් ළනි 
ේන්ව ඕනෆභ ේදඹක්, ඒ කිඹ් ේ්  ජීභඹ ේදඹකි්  කස 

කයරහ බහවිතහ කයන එක ඉක්භනි්  ක්රිඹහට නඟ් න පුළු් . ඒ 
වහ දළ්  ේම් යජඹට නිර්භීත තී් දුක් න් න පුළු් . ඒක කශ 
වළකි ේදඹක් ේර අපි ේඹ ජනහ කයනහ. විේල ේඹ් භ ේම් වි 

ද්රය; මීේ්ව්  නෆස එක  වළේද් න විලහර ලේඹ්  ඵරඳහ් ේ්  
ේඳොලිතී් . ේඵොයේතල්ර අතුරු නිසඳහදනඹක් වළටිඹට තභයි ේම් 
ේඳොලිතී්  විලහර ලේඹ්  එකතු ේ් න ඳට්  න්වේ්ව. ඒක 

අඳට න්වහ න් න පුළු් .  

ඊශඟට, භව ේය වල්ර ව ේන්ව තළ් ලි්  ඉ්ව කයන 
විකියණය ලි ද්රය- radiation - තිේඵන කිඹන ඒහ හුඟහක් 
තිේඵනහ. ජංනභ දුයකථනර ඵළටරි ඇතුළු විවිධහකහයේේ  ඵළටරි 
ර්න, විකියණය ලී ේේල් තිේඵන, විලහර ේර වහනිකය 

යහඹනික ද්රය තිේඵන ේේල් ේනභ එකතු කය් න පුළු් . 
ඒහ මිර  ජ න් නහ තළ්  ේර කඹ පුයහභ තිේඵනහ. උදහවයණඹක් 
වළටිඹට ජංනභ දුයකථනර ඵළටරි චීනඹ හේේ යටකට විකුණ් න 

අඳට පුළු් . ේභොකද, ඒේනොල්ේර  විලහර ලේඹ්  ඒහ මිර  ජ 
න් නහ. එළනි ක්රිඹහ භහර්නලි්  අඳට වි හයු ඇති න 
ේේල් එකතු වීභ ශක්් න පුළු් . 

කශ ේ්  එකතු කිරීේභ්  ේතොය ේම්හ කය් න ඵළවළ. 
භවය අඹ කිඹනහ, කුණුලි්  ේඳොේවොය වද් න පුළු්  

කිඹරහ. ඒක ම්පර්ණේඹ් භ ළයනැයි. කුණු ේ්  කය් ේ්  
නළති ඒ කුණුලි්  වදන ේඳොේවොය කුඹුරුරට දළම්ේභෝව 
යහඹනික ේඳොේවොය දළම්භහට්ව ඩහ විනහලකහරී ත්ව්වඹක් 

කුඹුරු තුශ ඇති ේ් න පුළු් . ඒ නිහ කරම් වුණු කශලි්  
වදන ේඳොේවොය කිසි ේරකි් ්ව කුඹුරුරට එකතු කය් න 
ේවො නළවළ. ජීභඹ ේේල් ඳභණක් ේනභ අය ේනන අඳට 
ේඳොේවොය වද් න පුළු් . ඵේඹ  නෆස වද් න පුළු් . ේභ් න 

ේම් භසතඹ ඒකහඵේධ කයරහ න්වේතෝව  අඳට ේම් ප්රලසනඹට ඉතහ 
ඉක්භනි්  විඳුම් රළේඵනහ. අේේ ඳයණ වුණු ඇඳුම් කෆලි 
තිේඵනහ.  ේඵොේව  විට මිනිසසු ඳහ චිචි කය් ේ්  කපු ඇඳුම් 

ේනොේයි. ඒහ නැය් ේ්  නළවළ. ඒ හේේභ අේේ ේනල්ර 
තිේඵන විවිධ ේරහසටික් ර්න, ේන්ව ේේල් හුඟහක් කහරඹක් 
ඳහවිච්චි කශහට ඳසේ  මිනිසසු විසි කයනහ.  උදහවයණඹක් 

වළටිඹට න්වේතෝව යඵර් ේේයේපු. ේර කේේ  යඵර් ේේයේපු 
එකක්්ව අවක දභ් ේ්  නළවළ. යඵර් ේේයේපුකි්  නළත්ව 
යඵර් ේේයේපුක් වදනහ. ේරහසටික් බහඩුඩඹකි්  ේරහසටික් 

බහඩුඩ වදනහ. භවය යටර ඒක විලහර ලේඹ්  ළරකිල්රට 
අය ේනන තිේඵනහ. භළත කහරේේ ; 80 දලකේඹ්  ඳසේ  හේේ 

අපි විලහර ලේඹ්  දළක්කහ, තුය ේඵ තල් ඳහවිච්චි කයනහ.  

තුය ේඵ තල් වහ ඉතහභ ේවො ේේ තභයි ආඳසු ප්රේඹ ජනඹට 
න් න පුළු්  විකරඹට පුළු්  තයම් වීදුරු ේඵ තල් ඳහවිච්චිඹට 
නළනීභ. එේවභ නළ්වනම් ේඳොඩි ේඵ තල් වීදුරුලිනු්ව, ේරොකු 
ේඵ තල් වහ විතයක් ේරහසටික් ඳහවිච්චි කය් න අඳට පුළු් . 

ේම් හේේ ඉක්භ්  විඳුම්රට අඳට ඹ් න පුළු් .    

විේල ේඹ් භ රංකහේ  භහළු කිේර  රක් 10ක් කනහ 
කිඹරහ අපි හිතුේෝව අඩුභ තයමි්  එයි්  කිේර  රක් 4ක් 

අඳද්රය. භහළු කටු, භහළු ේල්, භහළු ඔළු හේේ නැයන ද්රය. ේම් 
සිඹල්රභ අඳට ඉතහභ ලක්ති ම්ඳ් න ේඳොේවොයක් ඵට ඳ්ව 
කය් න පුළු් .  කිරිඵ්වේනොඩ, විේල ේඹ් භ ඳෆලිඹේනොඩ භහළු 

භහර්කට් එේක් දළනට ටළංකි 20ක් විතය වදරහ ඒ අඳද්රය සිඹල්රභ 
අපි ඒ ටළංකිරට අය ේනන, ඒහ ඒ ටළංකිර ඳල් කයරහ 
කුඹුරුරට  ේඹොද් න පුළු්  ේඳොේවොයක් ඵට ඳ්ව කය 

තිේඵනහ. ේභේතක් කල් ඒහ ගුරු මතම්රට ගිඹහ. මුහුදට ගිඹහ. 
කළරණි නඟට එකතු වුණහ. අපි ඒක ම්පර්ණේඹ් භ න්වරහ 
තිේඵනහ. ඳසු ගිඹ ක් නේේ  ජ ලීටර් රක් 15ක් ඳභණ 
ම්පර්ණේඹ් භ කුඹුරුරට මුදහ වළරිඹහ.   

 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵව් ේ ේේ ේරහ නම් අහනයි. 
 

ෙරු (පූජය) අතුදලිප්ේ දතන හිමි 
(ரண்நெறகு (.) அத்துலிச ண சர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ේවොයි, භභ අහන කය් නම්.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, භභ කථහ අහන කය් න 

කලි්  කිඹ් න කළභළතියි, අපි ඔක්ේකොභ ඳරියේ  ජ්  

වළටිඹට, ඳරියඹට ආදයඹ කයන  අඹ වළටිඹට විලහර ජනතහ 

යහඳහයඹක් තුළි් , ේභ් න ේම් විකරේේ  ප්රහේඹ ගික ළඩ 

පිළිේශකට ගිහිල්රහ,  කළළි කශ නනයඹට එන එක 

න්ව් න අද සිට  අකරසධහන කය න් න ඕනෆඹ කිඹහ.    

 ේරොකු ජඳ්  ේකොම්ඳළනි නළන කථහ කය් ේ්  නළති, අපි අද 
ඉරහ  ඒක අකරසධහන කය න්වේතෝව ේම් කළළි කශ ඳහයට එන 

එක සිඹඹට 50කි්  න්ව් න පුළු් . ඒ නිහ අපි ඔක්ේක භ 
ජනතහ යහඳහයඹක් විකරඹට එළිඹට ඵළවළරහ මිනිසසු දළනු්ව 
කයරහ, ේම් කළළි කශ අඳට ම්ඳතක්, ධනඹක් ඵට 
ඳරිර්තනඹ කය නනිමු කිඹහ ඉල්රහ සිටිමි්  භට කථහ කය් න 

අසථහ රඵහ ජභ ම්ඵ් ධේඹ්  සතුති් ත ේමි්  භහ නිවඬ 
ේනහ.   

 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, නරු ච් ද්රසිරි නජ ජය භ් ්රීතුභහ කථහ කය් න. 
ඔඵතුභහට විනහඩි 5ක කහරඹක් තිේඵනහ. 

 
[අ.බහ. 3.16] 
 

ෙරු චන්ද්රකුරි ෙජදීද මහත 
(ரண்நெறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, මීේතොටමුල්ර ප්රේේලේේ  සිදු 

වුණු ේේදහචකේේ  ජ ජීවිත ඳරිතයහන කශ සිඹලුේදනහ ේනුේ්  

භේේ ේල කඹ පිරිනභන අතේර්, අද ඒ ජීවිත තුළි්  ජහතික 
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[නරු (පජය) අතුයලිේේ  යතන හිමි] 



2017 අේප්ර ල් 28  

ංහදඹක් ආයම්බ කයරහ තිේඵනහ. ඇ්වතලේඹ් භ ේම් 

ංහදේේ  අේේක්හ ේභළනි යනඹක් ඇති වුණහට ඳසේ  
විඳුම් ේොඹන එක ේනොේයි. මීේතොටමුල්ේල් සිදු ව සිදුවීභ ළනි 
ේන්ව ජහතික ආඳදහ්  සිදුවීභට ේඳය එභ නළටලු ේකේර 
විදයහ්වභක විමි්  භවජන ජීවිත සුයක්ෂිත කයනහ ද කිඹන 

එක නළන අධහනඹ ේඹොමු කය් න ඕනෆ. ේම් ආඩුඩු අද අර්බුද 
නණනහකට මුහුණ  ජරහ තිේඵනහ. ආර්ථික අර්බුදඹ, ණඹ 
අර්බුදඹ, ඵදු අර්බුදඹ ඇතුළු ේම් සිඹලු අර්බුද වමුේ  අද කුණු 

අර්බුදඹට්ව මුහුණ ේද් න ේම් ආඩුඩුට සිේධ ේරහ තිේඵනහ. 
මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ේේ ඉතිවහඹ න්වතහභ භභ කිඹ් න 
කළභළතියි, භවය ේේලඳහරනඥඹ් ට එඹ ඳහර්ලිේම්් තුට එ් න 

භඟ ඳහදපු ට්  ඳහධඹක් වුණු ඵ. ේම් හේේ ට්  ඳහධ අ්  
ේනොකය එේවභ තිේඵන එක ඒ අඹට ේවොයි. ේභොකද, ඊශඟ 
අසථහේ  ජ්ව ේම්ක ට්  ඳහධඹක් කයේනන ේම් ප්රලසනඹ 

ේේලඳහරනීකයණඹ කයන් න ඔවු්  උ්වහව කයයි.  

ේම් ඳහර්ලිේම්් තුේ  ජ අද අපි ේනොේඹක් අදවස, හද විහද, 

අලු්ව කහයණහ නළන කථහ කශහ. ඇ්වත ලේඹ් භ අපි ේවොඹ් න 

ඕනෆ, ේම්කට විදයහ්වභක විඳුම් තිේඵනහද කිඹරයි. ේම් 
නළටලුට විඳුම් අපි අතය නළ්වනම්, ේර කේේ  ේභළනි 

ප්රලසනරට විඳුම්  ජපු යටල් නළන ේවොඹරහ අධයඹනඹ කයරහ අපි 

ේකොේවොභද ේභළනි ත්ව්වඹක් යේට් ඹළි ඇති ේනොේ් න ක්රිඹහ 

කශ යු්වේ්ව කිඹරහ ේොඹහ ඵර් න ඕනෆ. භභ දකින විකරඹට 

''කශ'' කිඹ් ේ්  අතක්ේ රු කශ යුතු ේදඹක් ේනොේයි. 

''කශ'' ධනඹ ඵට ඳරිර්තනඹ කයන් න පුළු් . ඒක ජහතික 

ම්ඳතක් කයන් න පුළු් . ඒ නිහ කශ ජහතික ම්ඳතක් කය 
න්වත යටල් ේකොේවොභද ේම් ප්රලසනඹට මුහුණ  ජරහ තිේඵ් ේ්  

කිඹන එක අපි අධයඹනඹ කය් න ඕනෆ.  

2017 අේප්ර ල් භ 23ළනි ''ඉරිදහ'' රංකහ ජඳ පු්ව ඳේ්ව කශ 

කශභනහකයණඹ ම්ඵ් ධේඹ්  ේප්ර භය්වන නැහනහඹක 

භළතිතුභහේේ ේවො ලිපිඹක් ඳශ වුණහ. එතුභහ ජහතය් තය 

ලේඹ්  ේම් පිළිඵ ේවොට අධයනඹ කයරහ තභයි ේම් ලිපිඹ 
ඳශ කයරහ තිේඵ් ේ් . දකුණු ේකොරිඹහේ  සිේඹ ල් නනයේේ  

සුේඩොක්ේ ්  ප්රේේලේේ  කශ යන රභේ දඹ ඵහු 

රභේ දඹක් විකරඹට ඳරිර්තනඹ කයරහ ේම්ක තුළි්  ඒ යේට් 

ආර්ථිකඹට පරදහයී්වඹ රඵහ  ජපු වළටි පිළිඵ එතුභහ ඉතහභ්ව 

ඳළවළනැලි ේම් ලිපිඹ වයවහ ේඳ් හ ේදනහ. ේභඹ 

තමු් නහ් ේ රහේේ අධහනඹට භභ ේඹොමු කය් න කළභළතියි. 

ේම් තුළි්  එක්රක් වළ්වතෆදවකට රැකිඹහ ේදනහ. ේම් කශ 
කශභනහකයණඹ කයමි්  එඹ ඵරලක්තිඹක් විකරඹට ඳරිර්තනඹ 

කිරීභ, ේඳොේවොය ඵට ඳරිර්තනඹ කිරීභ, ඒ කරහඳඹ තුශ 

ංචහයක ආකර්ණඹ නළනීභ ළනි යහඳිතිරට ඔවු්  ේඹොමු 

ේරහ තිේඵනහ. දළ්  අේේ කශ තිේඵන ඳළ්වතකට 

ංචහයකඹ්  එනහ ද?  

ඇ්වත ලේඹ් භ ේර කේේ  නැයුණු ේච්ච එළනි යහඳිති 
නළන අධයඹනඹක් කිරීභ යටක් වළටිඹට, ේේලඳහරනඥඹ්  වළටිඹට 

අේේ නකීභක්. නමු්ව, අපි එළනි ේදඹක් ේර කේඹ්  ඉේනන 

න් ේ්  නළවළ. අපි හිතනහ, අපි තභයි ේ යභ ේේල් ද් ේ්  

කිඹරහ. දළ්  ේම් කශ ක් ද නළන කථහ කයන ේකොට කිඹනහ 

භට ඇහුණහ, ේම් කශ ක් ද නිකම් කඩහ ළටීභක්  ේනොේයි, 

ේම්ක ඹටි්  තල්ලු ේරහ ගිඹපු කම්ඳනඹක ප්රතිපරඹක්ඹ කිඹරහ. 

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු භ් ්රීතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් ඳභණයි 

තිේඵ් ේ් . 

ෙරු චන්ද්රකුරි ෙජදීද මහත 
(ரண்நெறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ත විනහඩිඹක් ළඩි කයරහ 

විනහඩි ේදකක්භ භට රඵහ ේද් න.  

ඇ්වත ලේඹ් භ ේභළනි විවිධ නිනභන ේම් හේේ 
අසථහර ජ අඳට කථහ කය් න පුළු් . නමු්ව, අපි කථහ කශ 
යු්වේ්ව ේච්ච ේේ  නළන ේනොේයි. ඉනැරිඹට අපි ේකොේවොභද 

ේම්ක වි් ේ් ? සථියහය විඳුභක් ේම්කට රඵහ ේද් ේ්  
ේකොේවොභද කිඹන එක නළනයි අපි ළරකිල්ර දක්් න ඕනෆ.  

අපි ද් නහ, ඳසුගිඹ යුන නණනහක ජ ේම් යටට ේකොඳභණ 
ණඹ ආධහය රළබුණහද; වනහධහය රළබුණහද; එක්්ව ජහතී් ේේ 
ංවිධහනඹට අනුඵේධ ආඹතන ේකොේතක් ේම් යටට ආහද; 

ේකොයි තයම් විේල ඥේඹ  ආහද කිඹරහ. සිඹ දවස නණනි්  -
ේකශයක් නළතු- විේල ඥේඹ  ඳළමිණිඹහ. විවිධ යහඳිති 
ේනනහහ. ේක , ේම්හයි්  ප්රේඹ ජන න්වතහද? ඇ්වතලේඹ් භ 

ේම්ේක්  ඳළවළනැලි ේනහ, ේම්හ යේට් ආර්ථික ේඳශ නළසේම් ජ 
ජන ජීවිතඹට ඵරඳහන, භහජ ජීවිතඹට ඵරඳහන ප්රලසන නළන 
අධහනඹක් ේඹොමු ේනොකිරීේම් ප්රතිපර ඵ. ේම්ක භහජභඹ 

ප්රලසනඹක්. ේම්ක භහජ-ආර්ථික ක්රිඹහලිඹ්ව එක්ක ඵළඳුණු 
ප්රලසනඹක්. ඇයි, ේම්හට විඳුම් ේොඹ් ේ්  නළ්වේ්ව? ඇයි, ේම් 
විේල ඥ දළනුභ ේම්හට ේඹොද් ේ්  නළ්වේ්ව? ේම් යටට 

රළේඵන යහඳිති ේභභ නළටලු කශභනහකයණඹට ව ේම්හ 
ආර්ථික ක්රිඹහලිඹට ඳරිර්තනඹ කිරීභට ේඹොදහ න් ේ්  නළ්වේ්ව 
ඇයි? භභ කිඹනහ, ඒ නළන අේේ යේට් අධහනඹක් ේඹොමු වී 

නළවළ කිඹරහ. අේේ අධහනඹ ේඹොමු වී තිේඵ් ේ්  ඩහ ජනප්රිඹ 
ඒහටයි. මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහේන්  
ඉල්රනහ, අද නැන ආයම්බ කයපු ේම් ංහදඹ විදයහ්වභක 
තියහය විඳුභක් ේවීභට ේඹොදහ න් නඹ කිඹරහ.  ේභභ ංහදඹ 

ඳහර්ලිේම්් තුේ  ඉ් නහ අඹේේ ංහදඹක් විතයක් ේනො ජහතික 
ංහදඹක් විකරඹට්ව ඳරිර්තනඹ ේ් න ඕනෆ. ේභභ නළටලුට 
විඳුම් නැඹ වළකි විදයහඥේඹ  ේම් ඳහර්ලිේම්් තුට ඩහ පිට 

ඉ් නහ. අේේ අදවස ේඵොේවොභ ේවොයි. විදයහඥ අදවස ඳහ 
ේභතළන ජ භතු වුණහ. නමු්ව පිට සිටින අඹේේ්ව ංහදඹක් ඇති 
කශ යුතුයි. භභ කිඹනහ, විලසවිදයහරර ඉ් නහ ආචහර්ඹ-

භවහචහර්ඹරු් ේේ ව භහජ ජීවිතඹ ම්ඵ් ධ සහබහවික 
අ්ව දළකීම් රළබ අඹේේ එකතුක් වදරහ ේම් නළන ේරොකු 
ංහදඹක් ඳ්ව් නඹ කිඹරහ.  

මරහනේේ  සිටින නරු භ් ්රීතුභහේන්  අයඹ ඉල්රහ 
ේනන භභ ේම් ේ රහේ  භේේ කථහ අහන කිරීභට කලි්  ත 

එක කහයණඹක් ව්  කයනහ. ඵර් න, භවනුය 
ඳල්ේල්කළේල් සිය කවුේර් සිටින සියකරු් ේන්  ේදඹක් 
ඉේනන න් න පුළු් . ඳල්ේල් කළේල් අක්කය තිස නණනක 

ඳභණ එභ  වමි බහනේේ  තිේඵ් ේ්  එභ සියකරු් ේේභ කශ 
විතයක් ේනොේයි. ප්රේේලේේ  සිඹලු කශ එකතු කයරහ 
ප්රතිච්රීඹකයණඹ කයරහ ේකොම්ේඳ සට් ේඳොේවොය ඵට 

ඳරිර්තනඹ කයරහ නහට ේඹොදහ ේනන තිේඵනහ; පිට අඹට්ව 
ඒහ විකුණනහ. ඒ නිහ භභ කිඹ් ේ්  ේම්කයි. විවිධ 
ේකොටසලි්  භහජ ජීවිතේේ  ඳතින ේම් හේේ ප්රලසනරට 
උ්වතය ේොඹ් න, ඳහඩම් ඉේනන න් න අඳට පුළු් .  

අද ේභභ ංහදඹට ඒකහඵේධ විඳක්ඹ ේනුේ්  නරු 
නැේ් ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ්ව අදවස ඉනැරිඳ්ව කිරීභ නළන 
එතුභහට සතුති් ත ේමි් , ේභඹ ජහතික ංහදඹක් විකරඹට 
ඳරිර්තනඹ කයරහ යේට් ළදන්ව තීයණඹක් නත වළකි, විදයහ්වභක

-තිර ර විධ  ඳුමක් බා දිය ුැකි ක්රියාලයකයකම යමය  රිලතනයසය 
කය් න අධහනඹ ේඹොමු ේ හ කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයමි්  භහ නිවඬ 
ේනහ. 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ේඵොේවොභ සතුතියි.  
මීශඟට, නරු ඉයහ්  විරභය්වන නිේඹ ජය ඇභතිතුභහ. 
 
 

[අ.බහ. 3.23] 

 
ෙරු ඉදන් වික්රමදත්න මහත (දජය වයවසය සංවර්ධන 

නිප්යෝජය අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண - அச தரறல்நைற்சறகள் 

அதறறருத்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, භට අසථහ රඵහ දු් නහට 
ඔඵතුභහට ේඵොේවොභ සතුතියි. එදහ, මීේතොටමුල්ර ේේදහචකඹ සිදු 
වුණු අසථහේ  ජ භභ යේට්  ඵළවළය සිටි නිහ භට එභ වනැසි 

ේ හරට වබහගි ේ් න ඵළරි වුණහ. ඒ හේේභ ඒ අසථහේ  ජ 
අහිමි වුණු ජීවිත ම්ඵ් ධ, අරහබ වහනි සිදු වුණු ේේඳශ 
ම්ඵ් ධ භේේ ේල කඹ, කනනහටු ප්රකහල කය් න භට රළබුණු 

ප්රථභ අසථහ ේභඹයි.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, කුණු-කශ කශභනහකයණඹ 
නළන අවුරුදු විසකට ඩහ හකච්ඡහ ඳ්වහ තිේඵනහ. භභ 

කනිටු ඵළංකු නිරධහරිේඹකු වළටිඹට කටයුතු කශ 1990 ේර් ජ, 
යහඳහරික ඉංජිේ්  රු භව්වභේඹකු න භහි් ද ේේනවිය්වන 
භවතහේන්  ේම් නළන ඉේනන න්වතහ. එ තේකොට්ව කි හ, "ේභභ 

ප්රලසනඹ තිේඵනහ. ඒ නිහ ේභභ කුණු-කශ කශභනහකයණඹ 
කය න් න ඕනෆ." කිඹරහ. 1990 කහරේේ  ජ ඳහදුක්ක ප්රේේලඹට 
කුණු-කර ඵළවළය කිරීභට, එභ ප්රේේලේේ  කුණු-කශ තළ් ඳ්ව 
කිරීභට අදව ඉනැරිඳ්ව වුණහ. 1992 ේර් ජ ේභඹ 

විනණකහකරඳතිතුභහේේ හර්තහේ  ව්  කය තිබුණහ. ේර ක 
ඵළංකු වහ නනය බහ ගිවිසුම් අ්ව්  කයරහ තිබුණහ, අළුේඳොත 
තුකයේේ  විදයහ්වභක රභ ව විකරරට අනු කුණු-කශ 

තළ් ඳ්ව කිරීභට. නමු්ව භවජනතහේේ විේය ධඹ නිහ ඒක 
කය් න ඵළරි වුණහ. එදහ එේ  විේය ධඹ ඳෆ එභ ප්රේේලේේ  සිටි 
ේේලඳහරනඥේඹ  අද්ව සිටිනහ. 

Hemantha Withanage, the Executive Director of the 

Centre for Environmental Justice, in an article published 

on the website of the Centre for Environmental Justice on 

the 14th of January, 2009 says, I quote:  

“The sanitary fill proposed at the peak of the debate on garbage 

had to be abandoned due to public protest. The site moved from 

Ragama to Alupotha in Meepe.  It was proposed to have a few 

central collection centres and bring to the sanitary fill. The scientific 

and environmental debate on the issues such as best site and best 

waste management mechanism was transformed into a political 

game of certain politicians in the area. The slogan " No to Colombo 

Garbage" was a creation of this political game. Although it was not 

the best solution, abandoning of this sanitary landfill was the biggest 

mistake. I feel ashamed because I was also a part of this debate.”   

එතුභහ ව්  කයනහ, "එතුභහ්ව එදහ ඒකට විරුේධ වුණහ. 
ඒක එතුභහ කයපු ේරොකු ළරැේදක්." කිඹරහ.   

 
ෙරු කුකුද ජයප්කොඩි මහත 
(ரண்நெறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේභොකක්ද point of Order  එක? 
 

ෙරු කුකුද ජයප්කොඩි මහත 
(ரண்நெறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 
එභ කරුණට අදහශ බහනත කිරීභක් කය් න අදවස 

කයනහ. එභ කහර ඳරිච්ේේදේේ  ේභභ කරුණ ම්ඵ් ධේඹ්  

ේකොශම නනය බහේ  ඉනැරිඳ්ව වුණු ේඹ ජනහ පිළිඵ එකට 
නහනරික භ් ්රී ගීතහංජන ගුණර්ධන -අේේ හිටපු නිේඹ ජය 
කථහනහඹකතුභහ- කයපු කථහ භභ බහනත කය් න  කළභළතියි.  

ඔඹ කිඹන ඳහදුක්ක ප්රේේලඹට අදහශ ේඹ ජනහ ක්රිඹහ්වභක කශහ 
නම්  කළරණි මිටිඹහේ්ව මුළු ජර ේඳ ක ප්රේේලඹභ විනහල 
ේරහ කරටුහ, රබුනභ භව ේකොශමට ජරඹ-  

 

ෙරු ඉදන් වික්රමදත්න මහත  
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භේේ කථහේ  ජ ඒක කය් න අලය නළවළ ේ් ද? භභ කථහ 
කයරහ අ්  වුණහභ බහනත කය් න.  භේේ කථහේ  ජ බහනත 
කයන එක සුදුසු නළවළ.  ේම් වහ ඇති විඳුම් ් ේ්  
ප්රතිච්රීකයණඹ කිරීභ -නළත නළත බහවිත කිරීභ-, දවනඹ කිරීභ, 

ළශලීභ, ජී විදයහ්වභක රභ ව විකර ේඹොදහ 
ේකොම්ේඳ සට්රට, biogasරට, ඵර ලක්තිඹට ඳරිර්තනඹ 
කිරීභ ඹන ඒහයි. අද හුඟක් අදවස ඉනැරිඳ්ව වුණු නිහ භභ ඒ නළන 

කතහ කය් න ඵරහේඳොේයෝවතු ් ේ්  නළවළ.  නමු්ව භවය 
අදවසලි්  අඳට වළුණේඩු ේම් සිඹල්ර ඉක්භනට ප්රතිච්රීකයණඹ 
කය් න පුළු්  - recycle  කය් න පුළු් - කිඹන එකයි.   

භභ නම් හිත් ේ්  ඒක ේඳොඩ්ඩක්්ව ප්රහේඹ ගික නළවළ 
කිඹරහයි. අපි ඵළලුේෝව ේර කේේ  තිේඵන  හර්ථකභ යටක් 

තභයි සවීඩනඹ. සවීඩනේේ  අඳද්රයලි්  -කුණු කශලි් - 
සිඹඹට 99ක් නළත බහවිත කිරීභ, නළ්වනම් ප්රතිච්රීකයණඹ කිරීභ 
සිදු කයනහ. ඇේභරිකහේ  නහනරික කුණු කශලි්  සිඹඹට 

35ක් විතය තභයි ප්රතිච්රීකයණඹ කය් ේ් .  බ්රිතහනය න්වේතෝව 
කශලි්  සිඹඹට 45ක් ඳභණ ප්රතිච්රීකයණඹ කයනහ.  

භභ හිත් ේ්  කශ ප්රතිච්රීකයණඹ කශ යුතුයි කිඹරහයි.  
නමු්ව, කශ ප්රතිච්රීකයණඹ කයන නභ් භ, කශ විදයහ්වභක 
රභ විකරරට තළ් ඳ්ව කය් න්ව අඳට සිදු ේනහ.  1992 

ේර් ජ තභයි ේර ක ඵළංකු භඟ ගිවිසුභ අ්ව්  කේශ . 
විනණකහකරඳතිතුභහ කිඹනහ එභ ගිවිසුභ අහර්ථක වුණහ කිඹරහ.  
ඉ්  ඳසු නළත්ව 1998, 1999 කහරේේ  කරු ජඹසරිඹ භවතහ 

ේකොශම පුයඳති සිටි භේේ  ජ,   එතුභහ ේර ක ඵළංකු්ව එකතු 
කයේනන අවිසහේ ල්ර-මීේේ ප්රේේලේේ  ේම් ක්රිඹහලිඹ නළත 
ආයම්බ කිරීභට ක්රිඹහ කශහ.  නමු්ව  දකට කශ ේටෝ  

1,000ක් ඕනෆ කි හ.  

එදහ ේකොශම  තිබුණු කශ ප්රභහණඹ හුඟක් අඩු නිහ, ශ්රී 
ජඹර්ධනපුය ේක ට්ේට් භව නනය බහ, ේභොයටු නනය බහ, 
ේදහිර-නල්කිස භව නනය බහ, ේකොේශෝ නහ නනය 
බහ, කඩුේර නනය බහ ඹන ේම් ඔක්ේකොභ කුණු එකතු කය 

න්වතහ. කුණු එකතු කයේනන එකඟ්වඹක් රඵහ ේනන ේම් 
යහඳිතිඹ ක්රිඹහ්වභක කිරීභට ේර ක ඵළංකු වයවහ ේට් ඩර් 
කළරහ රුපිඹල් මිලිඹන 800ක යහඳිතිඹක් චීන භහනභකට 

රඵහ ේද් න සදහනම් වුණහ. අේේ අහනහට 1999 අේප්ර ල් 
භහේේ  6ළනි නැන කළව ඵසනහහිය ඳශහ්ව බහ භළතියණඹ එභ 
මීකයණඹ  මුළුභනි් භ අවුල් කිරීභට භ්ව වුණහ.  එභ 

භළතියණඹ අසථහේ  ජ්ව ේර ක ඵළංකු ආධහය භත ක්රිඹහ්වභක 
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කිරීභට  ේඹ ජිත යහඳිති ඳතුරු නමි්  ඇතළමු්  එඹ වළඳි් වේේ  

ේකොශම කුණු අවිසහේ ල්රට ේනන ඒේම් ළරළසභක් කිඹරහයි.  
ඒක ේභතළන ව්  කය් න ඕනෆ.  නමු්ව භභ හිතන විකරඹට 
ේේලඳහරන අයමුණක් ඇති වුණ්ව භවය ේ රහට ප්රහේඹ ගික 
විඳුම් ේොඹ් ේ්  නළවළ. තළ් ඳ්ව කය් ේ්  නළති ේම් කුණු 

ප්රලසනඹ ඉක්භනට වි් න ඵළවළ.  එදහ මීේේ යහඳිතිඹ 
ේඹ නයඹයි කිඹරහ භධයභ ඳරිය අකරකහරිඹ ඳහ  අනුභත කයරහ 
තිබුණහ. නමු්ව අහනහට ඒක ඉසට කය් නට ඵළරි වුණහ.  අද 

භවය භ් ්රීරු මීේතොටමුල්ේල් විනහලඹ පිළිඵ කථහ 
කයනහ. න කීභක් ඇති ේම්ේක් න කීේභ්  ේබ්ේය් න ඵළවළ.    

"ේන ධහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහ ේනනහ, පු්වතරභ අරුක්කහලු 
ප්රේේලේේ  කුණු ද්රය තළ් ඳ්ව කිරීේම් යහඳිතිඹ ක්රිඹහ්වභක කශහ 
නම් කිසිභ ප්රලසනඹක් ඇති ේ් ේ්  නළවළ" කිඹරහ අද භවය  අඹ 

කිඹනහ. භභ හිතන විකරඹට ඒ එකක්ව කිසිභ ප්රලසනඹක් ඇති 
ේ් ේ්  නළවළ කිඹහ කිඹ් න ඵළවළ. ඳරියඹට වහනිඹක් ේනොන 
විකරඹට විදයහ්වභක රභ ඔසේ  ේනනහ මීේේ යහඳිතිඹට විරුේධ 

වුණු අඹ අද කිඹනහ, අරුක්කහලු යහඳිතිඹ ක්රිඹහ්වභක කශහ 
නම් ඒක සිඹඹට 100ක් හර්ථක ේ් න තිබුණහ කිඹරහ. භභ 
හිතන විකරඹට එේවභ ේ් ේ් ්ව නළවළ. නමු්ව මීේේ යහඳිතිඹ 

ක්රිඹහ්වභක කය් න ඵළරි වුණහට පු්වතරේම් යහඳිතිඹ ක්රිඹහ්වභක 
කය් න පුළු්  නම් එළනි ේවො ේඹ ජනහකට අේේ කිසිභ 
විේය ධතහක් නළවළ. විඳුම් ේවොඹනේකොට අපි ප්රහේඹ ගික 

ේ් න ඕනෆ කිඹරහ භභ හිතනහ.  

ඳශහ්ව බහ වහ ඳශහ්ව ඳහරන අභහතයහංලඹ, භවහනනය වහ 
ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයහංලඹ ේනොළම්ඵර් භහේේ  ඳට්  
න්වතහ, කශ ේ්  කයරහ එකතු කය් න. නැයහඳ්ව න ද්රය, 
ේරහසටික්, ේඳොලිති් , කඩදහසි, වීදුරු, ඹකඩ, ේර ව, යඵර් ේන 

ේනභ එකතු කිරීභ ආයම්බ කයරහ තිේඵනහ. භභ හිතනහ, අපි ඒ 
ළඩ පිළිේශ ඉනැරිඹට ේනන ඹ් න ඕනෆ කිඹරහ. තහයිර් තඹ 
ේරහසටික් ඵෆේ බහවිතඹ තවනම් කශහ. ඔවු්   එඹ භහේේ  නැන 

නණනකට තවනම් කයරහ තිේඵනහ. ඉ් දුනීසිඹහේ  ේනතුර 
තිේඵන නැයහඳ්ව න අඳද්රය ේනතු තුශභ නැයහඳ්ව ේ් න 
අසථහ ර් න ඕනෆ; එේව  භවය නනයර ඒ තීයණඹ ේනන 
තිේඵනහ.  

භභ හිතනහ, අපි ේම් කහයණඹ ම්ඵ් ධේඹ්  ප්රහේඹ ගික 
ේ් න ඕනෆ කිඹරහ. ඳහර්ලිේම්් තුේ  අපි අද්ව ඳහවිච්චි 
කය් ේ්  ේම් ේරහසටික් තුය ේඵ තරඹ. ේඵ තල් කශ ඳහනීඹ 
ජරඹ - bottled drinking water - තභයි ේම් ඳහර්ලිේම්් තුේ  

ඳහවිච්චි කය් ේ් . අපි ප්රහේඹ ගික ේ් න ඕනෆ. ේම් නරු 
භ් ්රීරු් ේන්  භභ ඉල්රනහ, ඳහර්ලිේම්් තුේ  ේම් ේරහසටික් 
ේඵ තල් බහවිතඹ තවනම් කයමු කිඹරහ. ප්රහේඹ ගික ේ් න ඕනෆ 
විකරඹ නළන අඳට අේනක් යටලි්  ඉේනන න් න පුළු් . 

භහඹකට දක් ේඳොලිති්  ඵෆේ තවනම් කය් න පුළු් . 
භහේේ  ඳශමුන දට ඒහ තවනම් කය් න පුළු් . ඒ නළන 
ඵරරහ ඊට ඳසේ  අඳට ඕනෆ නම් ඒ නැන නණන ළඩි කය් න්ව 

පුළු් .  

භභ ත්ව කරුණු ේදකක් කිඹරහ භේේ කථහ අ්  
කයනහ. එකක් තභයි මීේතොටමුල්ේල් වුණු අහනහ් ත සිේකරඹ 

ම්ඵ් ධේඹ්  නකීභ බහය න් ේ්  කවුද කිඹන එක. එක්ේක  

ේේලඳහරනඥඹ්  ඒ නකීභ බහය න් න ඕනෆ, නළ්වනම් 

නිරධහරි්  ඒ නකීභ බහය න් න ඕනෆ. භභ ේඹ ජනහ කයනහ, 

නිරධහරි්  ඒ නකීභ බහය න් න ඕනෆ කිඹරහ. විඹ බහය 

ඇභතිරු ඉ් නහ. භවහනනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන ඇභතිතුභහ 
ඉ් නහ, ඳරිය ඇභතිතුභහ ඉ් නහ, ඳශහ්ව බහ බහය ඇභතිරු 

ඉ් නහ. ඒ අඹ ේම්හ නළන ේවොඹරහ ඵරරහ වඳුනහ න් න ඕනෆ, 

ේම්කට න කිඹ් න ඕනෆ නිරධහරි්  කවුද කිඹරහ. ඒ නිරධහරි්  

වඳුනහ ේනන දළඩි ක්රිඹහ භහර්නර ේඹේද් න ඕනෆ. නළ්වනම් ඒ 

නිරධහරි්  ඉල්රහ අස ේ් න ඕනෆ. ේම් ඇභතිතුභ් රහට ඒ 

නිරධහරි්  වඳුනහ න් න ඵළරි වුේණෝව එේවභ, ඒ නකීභ ඒ 

ඇභතිතුභ් රහටභ ඳළේයනහ.  

භභ විලසහ කයනහ, ේම් කහයණඹ ම්ඵ් ධේඹ්  
ජනතහේේ විලසහඹ මත ළටිරහ තිේඵනහ කිඹරහ. ඒ නිහ 

ඉවශභ භට්ටේම් ඉ් න යහජය ේ කඹහ ඉල්රහ අස ේ් න ඕනෆ. 

රැකිඹහ ඉල්රහ ේනන අඳ වමු ේ් න ද ේදේනක් ආේෝව අට 

ේදේනක් ඉල්ර් ේ්  යජේේ  රැකිඹහක්. නමු්ව යජේේ  රැකිඹහ 

කයන අඹ්ව දළන න් න ඕනෆ, ඒ රැකිඹහ්ව එක්ක නකීභ්ව 

තිේඵනහ කිඹරහ. කථහක් තිේඵනහ, යහජය ේ කඹ්  තීයණ 

න් න බඹයි, ඒ නිහ තීයණ න් ේ්  නළවළ කිඹරහ. භභ ේඹ ජනහ 
කයනහ, තීයණ ේනොන් නහ යහජය ේ කඹ්  බඹ ේ් න ඕනෆ 

කිඹරහ. ඒකට ේවොභ උදහවයණඹ තභයි මීේතොටමුල්ේල් වුණු 

සිදුවීභ. තීයණ ේනොන්වතහ නම් න කිඹ් න ඕනෆ; ඉල්රහ අස 

ේ් න ඕනෆ. අේේ යේට් නකීභ න් න එක හුඟක් අඩුයි. නකීභ 

න් න ඕනෆ. ඉවශ භට්ටේම් නිරධහරි්  ඉවශභ ප්රමිතිේඹ් , 

ඉවශභ කහර්ඹක්භතහේ්  ක්රිඹහ කශ යුතුයි. Higher officials 
should not be held to the lowest standard of responsibility 

and accountability. They must be held to very high 

standards. 

ඒ නිරධහරි්  නකීභ න් න ඕනෆ කිඹරහ ඵසනහහිය ඳශහේ්ව 

ජී්ව න ජනතහ ඵරහ ේඳොේයෝවතු නහ. සීටීබී ඵස යථේේ  

රිඹළදුයහ ඵස යථඹ ඳදහ ේනන ඹනේකොට වහනිඹක් සිදු වුේණෝව; 

ජීවිතඹක් අහිමි වුේණෝව ඒ රිඹළදුයහට ඔහුේේ විරහභ ළටුඳ නළති 
ේනහ; රැකිඹහ නළති ේනහ. එේවභනම්, සීටීබී ඵස යථේේ  

රිඹළදුේයකුට ඩහ ළඩි නකීභක් ේභළනි කහයණහර ජ තභ් ට 

තිේඵන ඵ යජේේ  උස නිරධහරි්  රක් නට ඕනෆ. 

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු නිේඹ ජය අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ 
අ්  වී ේනන ඹනහ. 

 
ෙරු ඉදන් වික්රමදත්න මහත  
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, භභ ත විනහඩිඹකි්   කථහ 

අ්  කයනහ.  

ේදළනි කරුණ නම්, අද යජේේ  ේ ඹ මත ළටී තිේඵනහ. 
යහජය යහඹ ංර්ධන නිේඹ ජය ඇභතිතුභහ වළටිඹට භට ඒ 
නළන නකීේභ්  කිඹ් න පුළු් . ප්රහේේය ඹ බහ ඵළලු්ව, නනය 

බහ ඵළලු්ව, ඳශහ්ව බහ ඵළලු්ව, භධයභ යජඹ ඵළලු්ව යහජය 
ේ ඹ මත ළටී තිේඵන ඵ  අඳට ේඳේනනහ.  අපි  ේම් 
ත්ව්වඹ ේනස කය් නට ඕනෆ.  

ේේලඳහරනඥඹහ, යහජය ේ කඹහට නකීභ ඳයනහ. යහජය 

ේ කඹහ, ේේලඳහරනඥඹහට නකීභ ඳයනහ. දූෂිත 
ේේලඳහරනඥඹහේන්  යහජය ේ කඹහ අපි ආයක්හ කය් න 
ඕනෆ. ඒ හේේභ යහජය ේ කඹහ  තභ නකීභ ඳළවළය වළයරහ 

ේේලඳහරනඥඹහට අතනැගු කය් න්ව ඵළවළ. අපි ඒක්ව නතය 
කය් නට ඕනෆ. අපි යහජය ේ ඹ ේනොඩනඟ් නට ඕනෆ, යහජය 
ම්ඳ්ව නිසි ේර කශභනහකයණඹ කය් න්ව, ේ හ්  උඳරිභ 

කහර්ඹක්භතහේ්  පුයළසිඹ් ට රඵහ ේද් න්ව.  
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ඳහර්ලිේම්් තු 

ඹව ඳහරන ූවඹක් ේනොභළති ඹව ඳහරනඹක් ඇති 
කය් නට ඵළවළ. ඹව ඳහරන ුවඹක් ඕනෆ. පුේනරඹ්  න 
කිඹ් නට ඕනෆ. ේම් අහනහ් ත සිදුවීම්රට මුහුණ ජභට සිදු 

වුණ්ව කුණු ක් ේද්  ඒක අ්  ේ් ේ්  නළවළ. ඊශඟට, 
ත්ව ේේදහචකඹක් ඇති ේ් නට පුළු් . ඒක ජරඹ පිළිඵ 
ේ් න්ව පුළු් . දළ්  අේනකු්ව ේේදහචකඹ්  ඇති ේ් නට 

ප්රථභේඹ්  නකීභ න් න ේරහ ඇවිල්රහ. ඒ නිහ 
විේල ේඹ් භ  ඵසනහහිය ඳශහේ්ව ජනතහ ේනුේනු්ව, 
මීේතොටමුල්ේල් ජනතහ ේනුේනු්ව භභ යජේඹනු්ව, භභ කලි්  

නම් කශ ඇභතිරු් ේනනු්ව ඉල්රනහ, ේම් නළන ේවොඹහ ඵරහ 
ේම්ේක් නකීභ න් න ඕනෆ  කවුද කිඹන එක නම් කය් න 
කිඹරහ.  සතුතියි.  

 
[தற.த. 3.40] 

 

ෙරු ඩේලස ප්ේවනන්ද මහත 
(ரண்நெறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ மனமரங்கும் உறுப்தறணர் அர்கசப, து 

ரட்மடப் ததரறுத்மறல் ரம் இந் ஆண்டின் றழ் - 

சறங்கபப் நெதுருடத்றன்சதரது தன உறர்கமபக் 

கரவுதகரடுக்கறன்ந றமனக்குத்  ள்பப்தட்சடரம். அந் 

மகறல், லத்தரட்டநைல்ன குப்மத சட்டு அணர்த்ம் 

30க்கும் அறகரண க்கமபப் தலிதடுத்சரடு, 

அசசதரன்ந ஒரு தரமகறணமக் கரரற்சதரகச் 

தசய்துநைள்பது. அத்துடன், ரம் கடந் சறன ருடங்கபரகத் 

தரடர்ந்து இற்மக அணர்த்ங்களுக்கு நைகங்தகரடுத்து 

ருகறன்சநரம். ரநறரநற ருகறன்ந கரனறமன ரற்நங்கபரல் 

ட்சறநோம் அசசம் தள்பநைம் கரற்றும் ணப் தல்சறு 

அறவுகளுக்கு து க்கள் நைகம்தகரடுத்து ருகறன்நணர். 

அசசதரன்று, தணறப்ததரறவு ன்ததும் து ரட்டில் 

றகநைக்கற இற்மக அணர்த்ரக ரநறருகறன்ந ஒரு 

சூழ்றமனநோம் தன்தடுகறன்நது ன்தமநோம் ரன் 

சுட்டிக்கரட்ட றரும்நெகறன்சநன்.  

ற்சதரம கடும் ட்சற கரரக ரட்டில் 9 

இனட்சத்றற்கும் அறகரண க்கள் தரறக்கப்தட்டுள்பணர். 

இவ்ரறு தரறக்கப்தடுகறன்ந க்களுக்கரண றரங்கள் 

ங்கப்தடுறல் ற்தடுகறன்ந ரங்கள் குநறத்தும் ரம் 

அறக அக்கமந டுத்துக்தகரள்ப சண்டிநோள்பது. குநறப்தரக, 

ஓர் அணர்த்ம் கரரகப் தரறக்கப்தட்ட க்களுக்கு 

றரங்கமப ங்க ஆம்தறக்கறன்ந றமனறல், 

இன்சணரர் அணர்த்த்றற்கு அம்க்கள் நைகங்தகரடுக்க 

சரறடுகறன்ந சந்ர்ப்தங்கள் றர்க்கப்தட சண்டும். அந் 

மகறல் சககரமன, நெபத்தகரயளப்தறட்டி, களுதரண 

சரட்டத்றல் கடந் ருடம் ச ரம் ற்தட்ட ண்சரறவு 

கரரக 17 சதரோ் ரகறணர். அன்சதரது தரறக்கப் 

தட்ட க்களுக்கு இதுமறல் றரங்கள் ங்கப் 

தடறல்மன ன்சந கூநப்தடுகறன்நது. அதுசதரன்சந 

அறசரமப, சரனர தகுறறல் ற்தட்ட ஆநோக் கபஞ்சற 

தடிப்தறல் தரறக்கப்தட்ட க்களுக்கும் இதுமறல் உரற 

ட்ட ஈடுகள் ங்கப்தடறல்மன ன்சந அம்க்கள் 

தரடர்ந்தும் கூநறருகறன்நணர். ணச, இற்மக அணர்த் 

ங்கள் கரரகப் தரறக்கப்தடுகறன்ந க்களுக்கு உரற 

றரங்கள் ரங்கபறன்நற ங்கப்தடக்கூடி ஒரு 

தநறநைமநம ரம் குத்துச் தசற்தடுத் சண்டும் 

ன்தம இங்கு லிநோறுத்றக்கூந றரும்நெகறன்சநன்.  

அந் மகறசன லத்தரட்டநைல்ன குப்மத சட்டுப் 

தறச்சறமணரணது ஓர் இற்மக அணர்த்ல்ன; தறுசண 

து க்கள்லது றறக்கப்தட்ட தசற்மக அணர்த்ரகும். 

இந்ப் தகுறறசன குப்மதகள் தகரட்டப்தடுற்கு றரக 

அப்தகுற க்கபரல் தன கணநொர்ப்நெப் சதரரட்டங்கள் 

டத்ப்தட்டுள்பண. அந்ப் சதரரட்டங்கமப உரற ப் 

தறணர் ட்டிக்கறத்ம, அரணத்றல் தகரள்பரம சதரன்ந 

உரசலணப் சதரக்குகசப இந் அணர்த்த்றற்கு நைக்கற 

கரரகும் ன்தம இங்கு ரன் லிநோறுத்றக்கூந 

றரும்நெகறன்சநன். க்கள் ங்களுக்கு ற்தடுகறன்ந தரறப்நெகள் 

குநறத்துப் சதரரட்டங்கமப டத்துகறன்நசதரது, அதுகுநறத்து 

அரணம் தசலுத்துற்கு ரம் நைன்சண்டும். 

அமறடுத்து, அந்ப் சதரரட்டங்கமபத் ட்டிக்கறத்து 

றடுரல், தறற்கரனத்றல் ற்தடுகறன்ந அறவுகள் தரடர்தறல் 

இக்கட்டரணதரரு றமனக்கு ரம் ள்பப்தட்டுறடுசரம் 

ன்தமச சற்தடி லத்தரட்டநைல்ன சம்தம் க்கு 

டுத்துக்கரட்டுகறன்நது.  

இந்க் குப்மத சட்டு அணர்த்ம் குநறத்து அமணத்து 

க்கள் தறறறறகபறணதும் கருத்துக்கமப ஆரநோம் மகறல் 

ரடரளுன்நத்றல் ஒரு சறநப்நெ அர்றமண ற்தரடு 

தசய்துள்ப சகு ஜணரறதற மத்றரறதரன சறநறசசண 

அர்கபது டடிக்மகறமண ரன் ததரறதும் 

சற்கறசநன். அந் மகறல், இங்கு தனரலும் தல்சறு 

மகறனரண கருத்துக்கள் நைன்மக்கப்தட்டுள்பண. இந்க் 

கருத்துக்கபறன் உன்ண ன்மகமப ஆரப்தடி 

உள்ரங்கற, லத்தரட்டநைல்ன குப்மத சட்டு அணர்த்ம் 

சதரன்நதரரு றகழ்வு றர்ரும் கரனங்கபறலும் து 

ரட்டில்  ற்தடர மகறல் ரம் உரற றட்டங்கமப 

குத்து, அற்மந நைன்தணடுக்கசண்டும் ணக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

குநறப்தரக, குப்மதகளுக்கரண லள்சுற்சற நைமநமறன் 

அடிப்தமடறல் அற்மந ரநோரக, றன்சரரக, இற்மக 

உரக ரற்நறப் தன்தடுத்க்கூடி றமககள் ரபம் 

இருக்கறன்நண. ணச, இம குநறத்து ரம் றகுந்  கணம் 

தசலுத்சண்டும் ணக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். அண்ம 

றசன லள்சுற்சற தரடர்தரண ணறரர் அமப் ததரன்று, 

"தகரளம்தறசன சசரும் குப்மதகமபத் ம் தறரறத்துத் ந்ரல், 

அற்மந  உடநக்குடன் ரங்கள் ததற்று லள்சுற்சற தசய்த் 

ரர்" ன்று ஊடகங்களுக்குக் கருத்துத் தரறறத்துள்பது . 

இது சற்கத்க்கதரரு றடரகும். ணச, இது 

குநறத்தும் இந் அசு உரற கணம் தசலுத்சண்டுதணக் 

சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

இன்று து ரட்டின் சூல் தரதுகரப்நெக்கு றகவும் 

அச்சுறுத்னரக 'தறபரஸ்ரறக்' ததரருட்கள் கரப்தடுகறன்நண. 

அசறரண தன்தரடு ன்தமநோம் ரண்டி, லிச 

நெகுத்ப்தட்டரக இன்று இந்ப் 'தறபரஸ்ரறக்' ததரருட்கபறன் 

தன்தரடு கரப்தடுகறன்நது. ணச, இந்ப் 'தறபரஸ்ரறக்' 

ததரருட்கபறன்  தன்தரடுகள் குநறத்து ரம் ஒரு சசறக் 

தகரள்மகத் றட்டத்றற்கு சண்டிநோள்பது ன்சந ரன் 

கருதுகறன்சநன். ற்சதரது து ரட்டில் நெக்கத்றல் 

இருக்கறன்ந 'தறபரஸ்ரறக்' ததரருட்கள் றகறகப் சதரதுரண 

மரகும். ணச, 'தறபரஸ்ரறக்' ததரருட்கள் சரர்ந் 

நனப்ததரருட்கமப இநக்குற தசய்ம ரம் றறுத்றறட்டு, 

து ரட்டிசன இருக்கறன்ந 'தறபரஸ்ரறக்' ததரருட்கமப 

லள்சுற்சறக்குட்தடுத் சண்டுதன்ந சகரரறக்மகம ரன் 

இங்கு நைன்மக்க றரும்நெகறன்சநன். இவ்ரறு தசய் 

நடரக 'தறபரஸ்ரறக்' ததரருட்கபறன் அல தரமண மக் 

கட்டுப்தடுத் இலும். அத்துடன், அற்நறன் கறவுகள் 

1691 1692 

[නරු ඉයහ්  විරභය්වන භවතහ] 
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தரடர்தறலும் ஒரு கட்டுப்தரடு இல்தரகச ற்தடும். 

அசசம், இந்ப் 'தறபரஸ்ரறக்' கறவுகமபச் சசகரறப்ததும் ஒரு 

நைக்கறரண தரறற்றுமநரக ரற்நப்தடும் ன்தரல், 

அநடரகப் தனருக்கு ருரணங்கமபப் ததநக்கூடி 

ரய்ப்நெகள்  ற்தடும்.  

து ரட்டில், குநறப்தரக தகரளம்மதப் ததரறுத் 

மறல், இங்கு ஆம்த கரனத்றல், அரது 1970 களுக்கு 

நைன்நெ குப்மத தரடர்தறல் ஒரு ததரநறநைமந இருந்துள்பது. 

அரது, ற்சதரம சுகரச றமபரட்டங்கு உள்ப 

இடத்றல் ஓர் 'ஊத்ம சரல்'உம் கறருனப்தமணறசன ஓர் 

'ஊத்ம சரல்'உம் இருந்துள்பண. இம தகரளம்தறலுள்ப 

குப்மதகமப அன்நரடம் லள்சுற்சற தசய்துள்பண. சலும் 

சசகரறக்கப்தடுகறன்ந கறவுக் கரகறங்கள் ரமச்சசமண 

ற்றும் ம்தறலிப்தறட்டி கரகறத் தரறற்சரமனக்கும், 

ஒட்டுப்தனமகத் தரறற்சரமனக்கும் அநப்தப்தட்டுள்பண. 

இன்று இந் மடநைமநகள் இல்மன. ணச, இதுதரடர்தறல் 

ரம் தறன்சணரக்கறச் சறந்றக்க சண்டி றமனக்குத் 

ள்பப்தட்டுள்சபரம். இதுகுநறத்து ரம் நைமநரகச் சறந்றத்து 

குப்மத அகற்நல் தரடர்தறல் ஒரு தகரள்மகத் றட்டத்மக் 

தகரண்டுருற்கு நைற்சறகமப தடுக்க 

சண்டுதன்ததுடன், லதரட்டநைல்ன குப்மதசடு  

அணர்த்ம் கரரகப் தரறக்கப்தட்ட அமணத்து 

க்களுக்கும் உரற தரறகரங்கமப ங்குற்கரண 

ற்தரடுகமப றமந்து நைன்தணடுக்க சண்டுதன்றும் 

சகட்டுக்தகரண்டு, ணது உமம நைடித்துக்தகரள்கறன்சநன். 

ன்நற. 

 
[අ.බහ. 3.48] 

 
ෙරු ෙමිණී ජයවික්රම ප්ඳප්ර්ද මහත (තිදසද සංවර්ධන 

හ වනජීවි අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு கரறணற ஜறக் ததசர - வலுவாதார 

அதறறருத்ற ற்றும் ணசலரசறகள் அமச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ේම් ේේදනීඹ සිේකරඹ නළන අපි 
එක් එක් ේකනහට භඩ නවරහ ළඩක් නළවළ. අපි ඔක්ේකොභ එඹට 

න කිඹ් න ඕනෆ. ඳසුගිඹ කහරේේ  ේම් ප්රලසනඹ වි් න 
ේඹ ජනහ ආහ. ඒ ේඹ ජනහ එනහ විතයයි, එක එක තළනට 
ඹනහ. ේයනැ අපුල්රනහ හේේ ළඩක් තභයි කේශ . භභ්ව එළනි 
ේඹ ජනහ ේර්ඛීඹ අංලරට ඹහ තිේඵනහ. ේභඹ අවුරුදු 10ක්, 

අවුරුදු 15ක් තිසේ  තිේඵන ප්රලසනඹක් ේනොේයි. ේම්කට අපි 
ඔක්ේකොභ න කිඹ් න ඕනෆ. මීේතොටමුල්ර ප්රේේලේේ  සිදු ව ේම් 
ේේදනීඹ, ේල කහ්වභක සිේකරඹ ළනි සිේධ නළත්ව සිේධ 

ේනොේ හ!යි කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයන නභ්  ඒ සිේකරේඹ්  අනතුයට 
ඳ්ව වුණු අඹට අඳේේ ේල කඹ ප්රකහල කයනහ.  

නහතවිල් ලුේ  තිේඵන අරුක්කහලු ප්රේේලේේ  කශ රැවීභ 

නළන ේන ධහබඹ භළතිතුභහ ේවො ේඹ ජනහක් ඉනැරිඳ්ව කයරහ 
තිබුණහලු, එඹ ක්රිඹහ්වභක කය් න දු් ේ්  නළවළලු, එඹ විඳතක්ඹ 
කිඹරහ කිඹනහ.   

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ඳශහ්ව බහර සිට ඳළමිණි 
භ් ්රීරු ේම් නරු බහේ ්ව සිටිනහ. රංකහේ  කිසිභ ඳශහ්ව 
බහකි්  ඳරිය ඳනතක් ඉනැරිඳ්වේරහ නළවළ. භහ ඹම ඳශහ්ව 

බහේ  සිටිඹ ජ ඒ ඳනත ේනනහේ  ඳරියඹට, නව ේකොශට, තහ 
සිවුඳහහට, හයු ේන රඹට ආදයඹ නිහයි. එභ නිහ  ේම් 
ඳහර්ලිේම්් තුේ  ේම් නළන කථහ කිරීේම් අයිතිඹක් අනික් 
ඔක්ේකොටභ ඩහ භට තිේඵනහ. ේභොකද, භහ නව ේකොශට, තහ 

සිවුඳහට ආදයඹ නිහ. අද තියය ංර්ධන වහ නජීවී 

අභහතයහංලඹ ඹටේ්ව -නජීවී කිඹේ ජ භහ ඹටේ්ව තිේඵ් ේ්  
කළේල් විතයක් ේනොේයි- ජහතික ්වේ දයහන 
ේදඳහර්තේම්් තු, ජහතික උේභිද උදයහන ේදඳහර්තේම්් තු, 
නජීවී ංයක්ණ ේදඳහර්තේම්් තු, මුහුදු භ්වයඹ් , තියය 

ංර්ධනඹ කිඹන අංල  භට අඹ්ව ේනහ.  

න ේේහඩිේේ  වරිඹටභ ර්න කිේර  මීටර් 325ක ේකොයල් 
ඳේධතිඹක් තිේඵනහ. නරු භ් ්රීතුභ් රහ්ව ඒ නළන ද් නහ. 
කරහළේ  තුය එන තළන තභයි ඒ ේරොකුභ ඳේධතිඹ 
තිේඵ් ේ් . ේනොේඹකු්ව වි හයු ඳළමිණීභ නිහ දළ්  ඒහ 

භළරීේනන එනහ. එේවභ නම් ේන ධහබඹ භළතිතුභහ කිඹපු විකරඹට 
පු්වතරේම් අරුක්කහලු ප්රේේලේේ  ේම් කුණු දළම්භහ නම් අද මුළු 
කශපු්ව නළවළ, ේම් ේකොයල් ඳේධති්ව නළවළ, සබහ ධර්භඹ 

ලහඳකහරි ත්ව්වඹට ඳ්වේරහ ම්පර්ණේඹ්  විනහල ේනහ.  
අ්  ලේඹ්  ඵළරිභ තළන තභයි අපි ප්රකහල කේශ , අලයභ 
නම් ප්රතිචක්රිකයණඹක් තුළි්  කයන විකල්ඳඹකට එන කල් 

නහතවිල්ලුේ  තු් ට, නව ේකොශට වහනි ේනොන විකරඹට 
තහකහලික, ේවොල්සිම් සිේභ් ති වහ හිරිනල් කළඩීභ නිහ 
ඇති වී තිේඵන විලහර ශල්රට අඳද්රය දභ් න කිඹරහ. ඒ 

ම්ඵ් ධේඹ්  ඵර් න භධයභ ඳරිය අකරකහරිේේ  නිරධහරි් , 
භවහනනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයහංලේේ  ේල්කම් අේේ 
නිවහල් රඳසිංව භව්වභඹහ ඳළමිණිඹහ. ඳරියඹට ආදයඹ කයන, 

ෂනද්රය, අඳද්රය නළන දළනීභ තිේඵන, රංකහේ  ඉ් න ේවොභ 
විේේතක් තභයි ආචහර්ඹ පිරපිටිඹ භව්වභඹහ. එදහ නජීවී 
අධයක් විකරඹට පිරපිටිඹ භව්වභඹහ ඇවිල්රහ තහකහලික 
අනුභත කේශ , ප්රතිච්රීකයණඹ කිරීභට ේකොරිඹහේ  තහක්ණඹ්ව 

එක්ක, ඒහ නැඹන විකරඹට ේඵේව්ව ර්නඹක් දභ් න ඳභණයි. 
එේවභ කථහ කයරහ දළ්  අවුරුේදක් ේනහ.   නමු්ව 
තහකහලික තභයි ඒ විකල්ඳඹ ඉනැරිඳ්ව වුේඩු.  

2016 අේන සතු භහේේ  තභයි ඒ හර්තහ අපි වළදුේ . එභ 
නිහ අරුක්කහලු ප්රේේලඹට අඳද්රය දභන එක අපි පිළින් ේ්  
නළවළ. එේවභ වුණහ නම් කේඩොරහන්ව ඉයයි, ඒ ේකොයල් 
ඳේධතිඹභ ඉයයි. මුළු ේකොයල් ඳේධතිඹභ ම්පර්ණේඹ්  විනහල 
ේ් න තිබුණහ. ඒ තුළි්  මුහුදු භ්වයඹ් , මුහුදු ජරඹ විනහල 

ේනහ. එේ  කශහ නම් එඹ ේම් ෆභ ේදඹකභ විනහලඹට ේව තු 
ේනහ.  

ඊශඟට, භහ මීට ඩහ වහ්වඳසි්  ේනස වුණු කහයණඹක් නළන 
කථහ කය් න ඵරහේඳොේයෝවතු නහ. එදහ, අරුක්කහලු ප්රේේලඹ 

පිළිඵ න්වත තීයණඹ භභ සභෙත* කයනහ. ේම්ක අතයලය 
ේනහ.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, අපි ේභොකක්ද ේම් කය් ේ් ? 
අපි ේම් ඹන විකරඹ වරිද?  

දළ්  ේභභ නරු බහේ  ජ ඳරිය විනහලඹ වහ භයණ ළශළක්වීභ 
පිළිඵ ප්රකහල  වුණහ. ේම් කුණු කඳු විතයක් ේනොේයි, දඹුල්ර 
ළනි තළ් ර  -විසිඳස ේඳොශක  විතය- ේඳොලිතී්  කහරහ  තු්  -

අලි- භළේයනහ. භභ ේම් නළන කළමතනට් ඳ්රිකහක් ඉනැරිඳ්ව 
කයනහ. අේේ විඹදේභ්  ේට්ට කම්මත නවරහ, විදුලි ළය ේඹොදරහ 
අලි් ට හිරිවළය ේනොන විකරේේ  ළඩ පිළිේශක් කස කයනහ.  

කළමතනට් අනුභළතිේඹ්  ඳසේ   භභ  වඹ භහඹක් ේදනහ. ඒ වඹ 
භහේඹ්  ඳසේ  ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතන භන්්  ප්රතිචක්රිකයණ 
ළඩ පිළිේශක් ේනේන් ේ්  නළ්වනම්,  අඳට තිේඵන ඵරඹ තුශ 

නඩු දළමීේම් පිඹය අපි න් නහ. එේවභ ේනොකය ේම් ළේඩ් 
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———————————- 
* ලියවිල් 2ල ඉිනරිඳත් ප්නොකදන ලදී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்மன. 

  Document not tendered. 



ඳහර්ලිේම්් තු 

කය් න ඵළවළ. ේම් නළන ඹම් අේඵ ධඹක්, නකීභක්  පුයළසිඹ්  
විකරඹට අපි ඔක්ේක භ න් න ඕනෆ. ේම් නළන එක එක්ේකනහට භඩ 
නවරහ කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ. ේම් යදට අපි ඔක්ේක භ 

චනැතේඹ . භභ්ව චනැතේඹක්. භභ ඇ්වත කථහ කය් ේ්  ඒකයි.  ඒ 
හේේ ළඩ පිළිේශක් තුළි්  ේම් ප්රලසනඹ විද් න කටයුතු 
කය් න අපි ඵරහේඳොේයෝවතු නහ. එේවභ කේශ  නළ්වනම් ඒ 

ලහඳඹ අඳට එනහ. කවුද ේම් ඳරියඹ විනහල කය් ේ් ? තු් ද, 
නව ේකොශද, ජරඹද, ේඳොේශොද? නළවළ, මිනිහ තභයි විනහල 
කය් ේ් . අපි තභයි ේම් විනහලඹට නකිඹන දුසටඹහ; ේද්ර හිඹහ. 

මිනිහ න අපි ඳරියඹ විනහල කයනහ.  

භේේ මිත්රඹහ,  ආශු භහයසිංව භ් ්රීතුභහ ේම් නරු බහේ  
ඉ් නහ. එතුභහ භට දළ්  ඳ්රිකහක් දු් නහ. මිනිහේේ ඳළළ්වභට 
නවේකොශ ඕනෆ; ජරඹ ඕනෆ; හයුේන රඹ ඕනෆ; ේඳොේශො ඕනෆ; 
භ්වයඹහ ඕනෆ; තහ-සි ඳහහ ඕනෆ. නමු්ව, ඒ අඹේේ ඳළළ්වභට 

මිනිහේේ වහඹක් අලය නළවළ. මිනිහේේ ඳළළ්වභටයි ඒ 
අඹේේ වහඹ ඕනෆ. මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ේම් 
ඔක්ේක භ විනහල වුණු දට කුභක් ේයිද? 

නන්වඹ කිඹරහ කිඹපු යතු ඉ් නැඹහනු නහඹකඹහ, සිඹළටල්, එදහ 
 ඇේභරිකහනු් ට කි ේ  ේභොකක්ද? "සුදු ජහතිකඹ්  අේේ නව 

ේකොශ, ේඳොශ විනහල කයනහ. අේේ ඉඩම් ඉල්රනහ; නනිල්රහ. 
නමු්ව, ේම් ේඳොශ කහ් තහයඹක් කශ දහට ඔඵේේ ේන ට්ටුර 
ටිනහකභ ේභොකක්ද?"  ඒක තභයි කි ේ . ේේලඳහරනඥඹ්  

ලේඹ්  අපි ඔක්ේක භ ඒක දළන න් න ඕනෆ. ඒක ේ්වරුම් 
අයේනන අපි ළඩ කයමු. ඒකයි භට කිඹ් න අලය.  

ේම් යන ශක්් න අපි කශ යු්වේ්ව ේභොකක්ද? 
මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ේභඹ ශක්් න භේේ 
අභහතයහංලඹ වයවහ කය් න පුළු්  ේභොනහද කිඹරහ භභ 

ඵළලුහ. අද නරු බහේ  ජ ප්රකහල වුණහ, අේේ යතන සහමි්  
ව් ේ ්ව කි හ,  තභ් ේේ යහඳහය ේව  ේන්ව කටයුතු වහ 
පිට ඳශහ්වර ජනතහ දකට රක් 20ක් ඳභණ ේකොශමට එන 

ඵ. අපි කිඹමු, ඒ රක් 20්  රක් 10ක් කේඩ්ට ගිහි්  කෆභ 
න් නහ කිඹරහ. ඒ අඹ ේකොච්චය ේඳොලිති්  ප්රභහණඹක්  ේකොශම 
දහරහ ඹනහද? අේේ යජේේ  ේ කේඹ  න් න; ේඳෞේනලික 

අංලේේ  ේ කේඹ  න් න. ඒ අඹ ේකොච්චය ේඳොලිති් ර කෆභ 
ඔතහේනන එනහද?   

 අපි නේම් කහ් තහක් නනිමු. භල්රක් අයේනන ේඳොශට ඹන 
චහරිත්රඹ තභ නේම් කහ් තහ්  අතය තිේඵනහ. නේම් කහ් තහ 
ේඳොශට ගිහිල්රහ ඵඩු ටික ඒ භල්ේල් දහේනන තභයි එ් ේ් . 

නමු්ව අද  කහගිල්ස, කීල්ස ළනි supermarketsරට ේව  
කේඩ්කට ගිහි්  ඵර් න. අේේ නනයර කහ් තහේ  භල්රක් 
අයේනන ඵඩු න් න ඹ් ේ්  නළවළ.  ේභොනහද න් ේ් ? රෆම් 

100ක් ඵය ේේට්ව ේඳොලිති්  ඵෆේ එකක් න් නහ. ඵඩු ර්න 
දවඹක් න් නහ කිඹමු. කේඩ් මුදරහලි හේේභ 
supermarketsලිනු්ව ඒ ර්න දවඹභ ේන ේනභ ේඳොලිති්  
ඵෆේර දහරහ ේදනහ. ඉති් , නනයේේ  ේඳොලිති්  පිරිරහ. ේකොශම 

දකට ේම් හේේ  business රක්ඹක් වුේණෝව ේඳොලිති්  
ේකොච්චය එක්කහසු නහද? ේඳොඩ්ඩක් කල්ඳනහ කය් න.  ඒ නිහ 
කහගිල්ස, කීල්ස ළනි supermarkets ඔක්ේක ටභ අපි කි හ, 

නැයන ේඳොලිති්  ර්නඹක් බහවිත කය් න කිඹරහ. ේකොශම ඇතුළු 
නනයර ඉ් න අඳට්ව ඵළරි ඇයි නේම් ක් තහ කයන විකරඹට 
භල්රක් අයේනන ඵඩු න් න ඹන ළඩ පිළිේශකට ඵහි් න?  

භභ තියය ංර්ධන වහ නජීවී ඇභති. භභ ඵළලුහ, අේේ 
අභහතයහංලේඹ්  ේම් ළේඩ් ඳට්  න් න. ේභොකද, ේනදය වදරහ 

ඉ් න එඳහඹළ යට වද් න. භභ කථහ කශහ භේේ නිරධහරි් ට. භභ 

ඇහුහ, basket එකක දහේනන කී ේදේනක් ේනදරි්  කෆභ ටික 

ේනේනනහද, කී ේදේනක් canteen එකට ගිහි්  කනහද, කී 
ේදේනක් ේඳොලිති්  එක ේභේව දහරහ ඹනහද කිඹරහ. භභ කි හ, 
"ආදර්ලඹක් විකරඹට අේේ අභහතයහංලේඹ්  ළඩ පිළිේශක් ඳට්  
නනිමු" කිඹරහ. ේ්වසිරිඳහඹ කිඹ් ේ්  තට්ටු 9ක 

ේනොඩනළන්ල්රක්. එහි අභහතයහංල යහියඹක් තිේඵනහ; ඇභතිරු 
යහියඹක් ඉ් නහ. අේනක් අඹට කථහ කය් න ඉසේල්රහ අපි 
ඳට්  නනිමු කිඹරහ භභ කි හ. "අපි basket එකක කෆභ 

ේනේනමු. ඕනෆ නම් එළනි බහජන වදන භහනම් කීඳඹකට 
ඇවිල්රහ ඒ අඹේේ ඵඩු ේඳ් ් න කිඹමු. ඒහ න් න ල්ලි 
නළවළ කිඹනහ නම්, තභ්  කළභළති එකක් ේත යහ ේනන ඳඩිේඹ්  

භහඹකට කළේඳන විකරඹට කයමු" කිඹරහ දළ්  භභ ඒ ළඩ 
පිළිේශ  ක්රිඹහ්වභක කයේනන ඹනහ. ේකොශමට එන රක් 
නණනක් ව යජේේ  ේ කේඹ  එේවභ කේශෝව,  කුණු කඳු 

වළේදයිද කිඹරහ භභ අවනහ. කුණු කඳු වළේද් ේ්  නළති ේ් න 
අඳට ළඩ කය් න පුළු් .  

අේේ ඹක අඹට නම්, ේම්හ නිකම් ළනැ ඵණ හේේ. භේේ 
මිත්ර භවහචහර්ඹතුභහ, ආශු භහයසිංව භ් ්රීතුභහ ේභතළන ඉ් නහ. 
නරු භ් ්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහට්ව  ආයහධනහ කයනහ ේම් ළඩ 

පිළිේශට ම්ඵ් ධ ේ් න කිඹරහ.  

භභ අේේ නිරධහරි් ේන්  ඇහුහ, අේේ Peradeniya 
Botanical Garden එකට දකට එන ශභයි් ේේ average එක 
කීඹද කිඹරහ. 5,000්ව-10,000්ව අතය එනහ ලු. Zoological 
Gardens, Botanical Gardensරට එන ශභයි්  නණන භභ 

ඵළලුහ. ඉසේක ේල් නිහඩු කහරඹට ඳභණක් ේනොේයි, දකට 
5,000්ව - 10,000්ව අතය average එකක් එනහ. භභ තීයණඹක් 
න්වතහ. භභ ඒ ළඩ පිළිේශ 6ළනි දහ ඳට්  න් නහ. 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ේඵේව්ව ේේශ් ේද  
හවනඹකි්  ගිහි්  ේඵේව්ව   විකුණනහ හේේ  ළඩක් භභ්ව 
ක්රිඹහ්වභක කයනහ. භභ 6ළනි දහට Peradeniya Botanical 

Garden එකට භේේ නිරධහරි්  ඔක්ේක ටභ එ් න කි හ,  
එතළනට එන ේඳොඩි ේඳොඩි කඩුඩහඹම් නවක් ඹටට ේනනළල්රහ 
ඳරියඹ පිරිසිදු තඵහ න් ේ්  ේකොේවොභද කිඹරහ දළනු්ව 
කය් න. ේඳොලිති්  දහරහ, තුය ේඵ තල් දහරහ ඇයි අපි ඳරියඹ 

විනහල කය් ේ්  කිඹරහ කිඹහ ේද් න. අනහනත නහඹකේඹක් 
විකරඹට ක්රිඹහ කය් න ඒ ශභඹහේේ භන අපි කස කයනහ. 
එළනි ළඩ පිළිේශක් භභ ඳට්  න් නහ. භභ අධයහඳන 

ඇභතිතුභහ එක්ක joint Cabinet Paper එකක් දළම්භහ, Sri Lanka 
Girl Guides Association එක Sri Lanka Scout Association 
එක්ව එක්ක ම්ඵ් ධ ේරහ ළඩ පිළිේශක් ක්රිඹහ්වභක 

කය් න. එඹ කළමතනට් භඩුඩරඹ අනුභත කශහ. භභ ඵර් ේ්  
අනහනත ඳයපුය නැවහ. අපි "Future Leaders"  කිඹරහ කිඹනහ නම්,  
ඒ අනහනත ඳයපුය වළදුේ  නළ්වනම් අපි ඉයයි. දළ්  භභ කය් න 

වද් ේ් ,  Sri Lanka Scout  Association එක Sri Lanka Girl 
Guides Association එක්ව  එක්ක ම්ඵ් ධ කයන්ව ළඩ 
පිළිේශක්. භභ කි හ, ඒ කටයු්වතට කළභළති ේේයහේදනිඹ 
විලසවිදයහරේේ  ඉ් න ේේලකේඹ  ේන් ් න කිඹරහ. 

ේදඳහර්තේම්් තුර  lectures  කයන අඹ ඉ් නහ. නේම් 
ඳහල්ර්ව  ේම් කටයු්වත  කය් න ඳට්  නනිමු.    එතළන ජ  
තභ් ේේ ේනදය වළේදයි; ඳවුර වළේදයි.   ේම් කුණු  

 ප්රතිච්රීකයණඹ කයරහ තභ් ේේ ඉඩේම් නහ කය් න  ේඳො ේවොය 
ටික වදහ   න් න පුළු් .     

භභ ේනදය ේඳොලිති්  එකක්්ව විසි කය් ේ්  නළවළ, 
මරහනහරුඪ නරු භ් ්රීතුභනි. භභ ඒක කිඹ් න රීජහ නළවළ. 
භභයි භේේ ඇඳුම්  ටික ේ දහ න් ේ් .  භභ dry-clean  කය් න 

ේද් ේ්   නළවළ. ඒක කිඹ් න භට රීජහ නළවළ. භභ  ඒ විකරඹට 
ේ දහ ේ රහ න් නහ. භභ ේන ේකේනකුට භේේ ඇඳුම් ේ දහ 
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මිරික් න්ව ේද් ේ්  නළවළ.  ේනදය තිේඹන ේඳොලිතී්    ටික 

ඔක්ේකොභ භභ  වළභ  දහභ ේ දනහ.  භභ ඒහ විසි කය් ේ්   
නළවළ. ඵ්  දහරහ නළ්වනම් රි් ේ  දහරහ   අතුල්රහ ේ දරහ 
ේ රහ  න් නහ.   ේභොකද,  අපි ේම් භහනසික ේරඩ  වදහේනන   
ඵහහිය  භහජඹට  දූෂිතේඹ  ේ් ේ්  ඇයි?  අපි ේම්ේක්  ඈ්ව 

ේ් න  ඕනෆ. භභ භේේ නිරධහරි් ට්ව කිඹ් ේ්  ඒකයි. දළනු්ව  
ඳහර්ලිේම්් තුේ  භේේ කහර්ඹහරේේ  නිරධහරි්  පිරික්   භහ 
එනතුරු ඵරහේනන ඉ් නහ.  ේම් කහයණේේ   ජ අඳට USAID 

එේකනු්ව වහඹ ේදනහ. ඒ අඹ්ව එක්ක  නම්භහනරට ගිහි්  ේම් 
නළන  ේේලන ේද් න අපි  රළවළසතියි.  ඒ අඹේේ භන ේනස 
කය් න ඕනෆ.  අපි ගිහි්  නම්ර මිනිසු් ේේ භන වදරහ එමු. 

තමු් නහ් ේ රහ අපි කථහ කයන   භවහ භහලිනහ හේේ 
ේනොඩනළන්ලි නවරහ ළඩක් නළවළ. ේම්ේක් ඇතුේශ  කෆනළහුහට 
ළඩක් නළවළ.  අපි මිනිසු් ේේ භන වදමු. ේභතළනයි යද  

තිේඵ් ේ් . භන වද් ේ්  නළති යටක් වද් න ඵළවළ. භේේඹ 
කිඹන වළ භක් නළ්වනම් ේකොේවොභද  ේම්හ  වද් ේ් .  භභ 
එතළනට එ් නයි ේම් එ් න වද් ේ් .   තියහය ංර්ධනඹ 
කිඹන එක ඇති කිරීභ.   

අ් න,  භේේ කහභයේේ  නිරධහරි්  ඇවිල්රහ  ඉ් නහ. ඒ අඹ 
එකතු ේරහ ළරළසභක් කස කය තිේඵනහ.  රඵන 3 නදහ  
"ේ ටර්ස ඒී" එේක්නැ  USAID එේක් නිරධහරි් ට ේම්  අවුරුදු 

තුන, වතයක   ළරළසභ රඵහ ේදනහ.   ඒ අඹ  රළවළසති ේරහ 
ඉ් නහ, නම්ර ඳ් ති ඳ්වන  ළඩ පිළිේශට, ඒ ෆභ 
ේදඹකටභ වහඹ ේද් න.   ඊශඟට, නේම් ඳහර ඇතුළු   වළභ 

තළනකභ ේම් ළඩ පිශේශ අපි ක්රිඹහ්වභක කයනහ.  මුළු 
රංකහේ භ අපි ේම් ළඩ පිළිේශ ක්රිඹහ්වභක කය් න ඹ් ේ්  
එේවභයි.    භට වුභනහ කය් ේ්   ඳක් ේේදඹ ඉතට  දභහ  ේම් 

කටයුතු කය් නයි.[ඵහධහ කිරීභක්]   භේේ මිත්ර නරු භහයසිංව 
භ් ්රීතුභහට්ව  භභ ආයහධනහ කයනහ.  

භභ ඊේේ  භ් නහයභට ගිඹහ.  භ් නහයභ ප්රේේලේඹ්   බරුහ 
කිඹන තහ  දුඵර ේරහ  ේරහ ඹන ආකහයඹ දළකරහ  
විේේියකඹ්  ඒ ේනුේ්   යහඳිතිඹක් ආයම්බ කය තිේඵනහ.  

එභ යහඳිතිඹ ඹටේ්ව   hospital එකක් ඇති කයරහ එභ තු්  
rehabilitate  කයන ළඩ පිළිේශක්   ආයම්බ කය තිේඵනහ.  භභ 
එහි ජ පුදුභ ේදඹක් දළක්කහ. එතළන කේත ලික පජකතුභ් රහ්ව 

හිටිඹහ. ේභොකද?  භහනසික දුඵර ේරහ ඉ් න ශභයි් ට ේම් 
තු්  polish  කය් න  ජරහ;  brush  කය් න  ජරහ  ඒ 
ශභයි් ේේ භහනසික ත්ව්වඹ වදන ආකහයඹ භහ දළක්කහ.  භභ 

අක්කය වතයක ඉඩභක් ඉල්ලුහ,   ඒ අඹට park   එකක් වහ.   
ඒ ප්රේේලේේ  joint venture  එකක් විකරඹට එඹ කස කය,  අේේ 
අයිතිඹ තිඹහේනන අපි  ඒක නඩ්වතු කයන ළඩ පිළිේශක් අපි 
ක්රිඹහ්වභක කයනහ.  භහ ඒ අඹ  නැරි න් ් න එභ කටයු්වත 

කයනහ.  භහ එතළන සිටි කේත ලික පජකතුභ් රහට ඹම් ේදඹක් 
කි හ.   ේභොකක්ද?  “ඔඵතුභ් රහ  කේත ලික ඳල්ලිේඹ්ව,  හි් දු 
බක්තිකඹ් ට හි් දු ඳල්ලිේේ ්ව, ේඵෞේධඹ් ට ඳ් ේල්්ව,  

මුසලිම් බක්තිකඹ් ට මුසලිම් ඳල්ලිේේ ්ව  ේේලනහ කයනහ.  ඒ 
ේේලනහ කශහට ළඩක් නළවළ;  අපි  ේනොඩනළන්ලි වළදුහ ට ළඩක් 
නළවළ,   භ්ව ද්රයලි්   භහජඹ විනහල ේනහ නම්” කිඹරහ භහ 

කි හ.  ඒේක්   කහ් තහයි දුක් විඳි් ේ් .   ේම් භහජඹ 
වළේද් න  නම් ේභොනහද කය් න  ඕනෆ?  භ් නහයේම්, 
කේත ලික ේේසථහනේේ  සිටින,  මුසලිම් ඳල්ලිේේ    සිටින, 

ඳ් ේල් සිටින  පජකතුභ් රට භභ ආයහධනහක් කශහ.  
ළඩිේඹ් භ එතළන සිටිේේ  කේත ලික ේදභශ ජනතහයි. මුසලිම් 
අඹ්ව  හිටිඹහ. භභ ඒ අඹට භතක් කශහ,  ේභොකක්ද?  ධර්භහේල ක 
යජතුභහේේ පුත්ර   මිහිදු භව යවත්  ව් ේ  එදහ බුදුයජහණ්  

ව් ේ  ේේ ධර්භඹ  රැේනන  රංකහට ළඩභ කශ අසථහ.  
එදහ   මිහි් තේල් නල්  ඳර්තේේ  සිට උ් ව් ේ  ේේහනම්   
පිඹතිස යජතුභහට දහේශ  ේභොකක්ද?  මුේක් දඩඹම් කයේනන 

ඹන යජතුභහට "තිස" කිඹහ කථහ කශහ.   නභ කිඹහ කථහ 

කයන විට යජතුභහ ඵළලුහ,  කවුද භේේ නභ කිඹන ජනතහ කිඹරහ. 
ඒ ේරහේ  ඳර්තඹ ේද ඵරනේකොට  සහමී් ව් ේ රහ වහ 
හභේ් ය සහමී්  ව් ේ  සිටිනහ, දළක්කහ. "ඔඵ කවුද?" කිඹහ 
යජතුභහ  ඇහුහ. එතේකො ට මිහිඳු භව යවත්  ව් ේ  දහශහ, " 

භභ ඔඵතුභහේේ  මිත්ර ධර්භහේල ක යජතුභහේේ පුත්රඹහ" යි කිඹහ. ඒ  
අසථහේ  යජතුභහට මිහිඳු භව යවත්  ව් ේ  දහේශ  
ේභොකක්ද? "ඔඵතුභහ ේම් යේට් තහකහලික බහයකරුේකු මි  

ේම්  වමිේේ  අයිතිකරුේකු ේනොේ " කිඹන කහයණඹ. අපි ේම්ක 
කවුරු්ව  භතක තිඹහ න් නට  ඕනෆ. ේම් මුළු භව්ව  යේට්  ෆභ 
පුයළසිඹකුභ භතක තිඹහ න් නට ඕනෆ, "අපි භළේයනහ . අපි 

ේම්හ අයේනන ඹ් ේ්  නළවළ" කිඹන එක. මිහිඳු භවයවත්  
ව් ේ  දහේශ , "භවයජ, ඔඵ ේම්  වමිේේ  තහකහලික 
බහයකරුේකු මි අයිතිකහයේඹකු   ේනොේ " කිඹහයි. 

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත  විනහඩි තුනක කහරඹක් තිේඵනහ. 

 
ෙරු ෙමිණී ජයවික්රම ප්ඳප්ර්ද මහත 
(ரண்நெறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඊශඟට,  "ඔඵට ේභ් භ  තහට, සි ඳහහට, භ්වයඹහට  

නිදවේ  ළරිළරීේම් අයිතිඹ තිේඵනහ” යි කිඹන කහයණඹ්ව  

මිහිඳු භව යවත්  ව් ේ    දහශහ. ේකොඳභණ ටිනහ දනක්ද? 

අපි කථහ  කයනහ,  තහක්ණඹක් එක්ක ේර කඹ නැයුණු ේරහ 

තිේඵනහ කිඹරහ.   අතීතේේ  භවහ ඳයහරභඵහහු යජතුභහ  ළ  

වදේ ජ කි ේ  ේභොකක්ද?   එභ නිහ අපි  අේේ  භහනසික්වඹ 

ේනස කය ේනන  මීට ඩහ දළඩි ළඩ පිළිේශකට ඵහි් නට  

ඕනෆ.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, භභ ේභතළන ජ ේඹ ජනහ 

කය් න කළභළතියි,  කහගිල්ස ේේශ ළර ළනි ේේශ 

ළල්රට ඹනේකොට්ව භල්රක් අයේනන ඹන ළඩ පිළිේශක් 

ඇති කශ යුතුයි කිඹරහ. අේේ කහර්ඹහරර, ේනදය එකතුන කුණු 

කශ ේඳොේවොය කයන ළඩ පිළිේශක් ඇති කිරීභ ේකේයහි අපි 

ජනතහට අේඵ ධඹ රඵහනැඹ යුතු ේනහ.  නේම් කහ් තහට 
පුළු් , ේඳොශට ඹේ ජ ඵෆේ එකක් අයේනන ඹ් න. ඒ රභඹ ඇති 

කිරීභ වහ අපි ඳට්  නනිමු, ජඳ කය් න. එේවභ කය් න ඳට්  

න්වතහභ කවුරු්ව ඒ ේකේයහි ේඹොමුේයි. එේවභ ළඩ පිළිේශක් 

ඇති කේශෝව ේම් කුණු කඳු වද් න ේ් ේ්  නළවළ.  

ප්රතිච්රීකයණඹ නළන කථහ කයනහ නම්, ජඳහනේේ  

කුණුලි්  organic ේඳොේවොය වදනහ.  ගිනි තිඹ් න ඕනෆ නළවළ, 

කිසි ේදඹක් කය් න ඕනෆ නළවළ. රංකහේ  තරුණේඹක් machine 
එකක් වදරහ තිේඵනහ. භභ ඒ තරුණඹහ මුණනළේව් න ඹ් න 

වදනේකොට අර්ජුන යණතුංන ඇභතිතුභහ කි හ, ඒ වහ විදය, 

තහක්ණ වහ ඳර්ේේ ණ ඇභතිතුභහ වහඹ ේදනහ කිඹරහ. භභ 

කි හ ඒ machine එක වදමු, ඒ වහ අත ේදමු කිඹරහ. ඒක 

වදරහ නභට ගිහිල්රහ mobile විකරඹට කුණු එකතු කයරහ ේඳොේවොය 

කයමු කිඹරහ භභ කි හ. අ් න එේවභයි ළඩ ේකේය් න ඕනෆ. 

භභ ද් නහ තරුණ භ් ්රීරු,- ඒ කට්ටිඹ නළති නිහ භට ළඩිපුය 
 කහරඹ රළබුණහ. 

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළ්  ඒ ේරහ්ව ඉයයි. 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

ෙරු ෙමිණී ජයවික්රම ප්ඳප්ර්ද මහත 
(ரண்நெறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
භට රළබුණු කහරඹ ඉයයිද? 
 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රළබුණු ම්පර්ණ ේ රහභ අ් . 
 

ෙරු ෙමිණී ජයවික්රම ප්ඳප්ර්ද මහත 
(ரண்நெறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ේඵොේවොභ සතුතියි.  

අපි සිඹලුභ ේදනහ ේම් කටයු්වතට වවුල්  ේරහ ඳරියඹ 
තියය  වමිඹක් කය් න කටයුතු කයමු. ේම් හේේ හනහ් ත 

 වමිඹක් ේර කේේ  ත්ව නළවළ. ඳරියඹ විනහල කයන දුසටේඹ , 
ළයනැකහයේඹ  අපි. අේේ ේම් ේඳොේශො හේේ ේඳොේශොක් 
ේර කේේ  ේන ේකොේව ්ව නළවළ. අපි ේම්ක ආයක්හ කශ 
යුතුයි. 

 මුතුයහජේර ප්රේේලඹ නළන්ව කිඹ් න ඕනෆ. මුතුයහජේර 
ප්රේේලේේ  භ්වය ර්න යහියඹක් ඉ් නහ. ඔවු්  සිඹල්රභ අපි 
ආයක්හ කශ යුතුයි. ේකොශම කුණු ේම් ේනකල් තිබුණහ නම්, 

කුණු න ේ  ඹ් න ඵළරිේනහ. ේරඩ ේය න ළඩිේනහ. ේම් ළඩ 
පිළිේශ එභ ත්ව්වඹ ශළක්වීභ වහ න්ව තහකහලික පිඹයක් 
ඳභණයි. මුතුයහජේලි්  ේවක්ේටඹහර් 1,200 නණනක් ඳභණයි 

නජීවී ේදඳහර්තේම්් තුට අඹ්ව ් ේ් . 
 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු ඇභතිතුභනි, දළ්  කථහ අ්  කය් න. 
 

ෙරු ෙමිණී ජයවික්රම ප්ඳප්ර්ද මහත 
(ரண்நெறகு கரறணற ஜறக் ததசர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔඵතුභහ නිේඹ ජනඹ කයන නම්ඳව නැස්රික්කේේ  

මුතුයහජේලි්  අඳට තිේඵ් ේ්  ේවක්ේටඹහර් 1,200 නණනයි. 
එහි ලහක ර්න 194ක් තිේඵනහ. භ්වය ර්න 40ක් ඉ් නහ. 

උයන ර්න 12ක් ඉ් නහ. විවිධ ඳක්ෂී්  ර්න  102ක් ඉ් නහ. 
මීක්ණලි්  ේවළිවුණු ේතොයතුරු අනුයි භභ ේම් කිඹ් ේ් . 
ක්ෂීයඳහයී තු්  ර්න 22ක් ඉ් නහ. භනර ර්න 48ක් 

ඉ් නහ. ඒ හේේභ ඵ්වකය්  ර්න 22ක් ඉ් නහ. එේවභ නම් 
ඔඵතුභහ නිේඹ ජනඹ කයන නම්ඳව නැස්රික්කඹ්ව අනහනතේේ   ජ 
ේබ්යහන් න ඕනෆ කිඹන එක ව්  කයමි් ,  ඔඵතුභහට 
සතුති් ත ේමි්  භේේ කථහ අ්  කයනහ.  

 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, නරු ජඹ් ත භයවීය භ් ්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 4.07] 
 

ෙරු ජයන්ත සමදවීද මහත 
(ரண்நெறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, 2017 සිංවර වහ හි් දු අලු්ව 

අවුරුේද උදහ වුේඩුභ ේකොේරෝ නහේ  මීේතොටමුල්ේර්  ඇහුණු 

භවහ අ ේ නහ්ව එක්කයි. ඳශමුේ් භ මීේතොටමුල්ර 

ේේදහචකේඹ්  ළශලී ගිඹ තිසේදේදනහ ඇතුළු ඔවු් ේේ 
ඳවුල්ර හභහජිකඹ් ට්ව, තභ්ව ේොඹහනත ේනොවළකි 
අතුරුදව්  වී සිටින අඹේේ ඳවුල්ර හභහජිකඹ් ට්ව, එභ 
ේේදහචකඹට ේනොදුරු වී සිටින අේනකු්ව සිඹලුභ ජනතහට්ව  

අේේ ඵර්ව ේල කඹ ප්රකහල කයනහ.  ේම් විඳත ළඳතකට 
වය් න ඕනෆඹ කිඹන ඳදනේම් ඉේනන ේභභ භහතිකහ 
පිළිඵ කරුණු කිහිඳඹක් ඉනැරිඳ්ව කය් න භභ කළභළතියි. 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, කවුරු ේභොන තහරේඹ්  
කි ්ව, ේභොන ආකහයේඹ්  විරව කශ්ව, ේකොේරෝ නහේ  
මීේතොටමුල්ේල් සිේධ වුේඩු භවහ මිනිස ෂහතනඹක් කිඹහයි අපි 

නම් විලසහ කය් ේ් . මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ඒක භවහ 
මිනී භළරුභක්. නිලසචිත වඳුනහන්ව ෂහතකේඹක් නළති ෂහතනඹක් 
තභයි එහි සිේධ වුේඩු. නිලසචිත වඳුනහන්ව මිනී භරුේක් නළති, 

අනිඹම් මිනී භළරුභ්ව තභයි එහි සිේධ වුේඩු. ඒ භළරුේඩු 
භළසේ , භදුරුේ  ේනොේයි.  මිනිසසු තිස ේදේදේනක් මිඹ 
ගිඹහ.  ඒකට න කිඹ් න ඕනෆ කවුද? නකි යුතු අඹට අපි 
 රඵහේද් න ඕනෆ දඬුභ ේභොකක්ද? මරහනහරඪ නරු 

භ් ්රීතුභනි, අතයලය ේ හ නිේඹ න ඳළනවීේභ් ්ව, ේම් 
පිළිඵ න විේල ඥ කරුණු නළන කථහ කිරීේභ් ්ව ඳභණක් 
ේභළනි ෂහතන ශක්් න පුළු්  ේ් ේ්  නළවළ කිඹරහ අපි 

විලසහ කයනහ. ේම් ෂහතකඹහ ේොඹහන් න ඕනෆ. ඒ 
ෂහතකයි් ට දඬුම් ේද් න ඕනෆ. නරු ඉයහ්  විරභය්වන 
නිේඹ ජය ඇභතිතුභහ එහි නකීභ නිරධහරි් ට ඳළරුහ. ේම් 

කහර්ඹඹට නිරධහරි්  න කිඹනහ නම් - ඔවු්  නකීභ ඉසට 
ේනොකශහ නම් - ඊට න ේ් න ඕනෆ කවුද? න කීභ ව න වීභ 
ේදකක්. ඇයි, නිරධහරි් ට ඳභණක් දඵය ඇන්ල්ර නැේ කය් ේ් ? 

නිරධහරි් ට උඩි්  ඉ් න, තී් දු තීයණ න් න 
ේේලඳහරනඥඹ් ට ඒ වහ නකීභක් නළේද කිඹරහ අපි අවනහ, 
මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි.  

මීේතොටමුල්ේල් ළශලිච්ච තිස ේදේදේනක් වුණු අේේ 
නෆසිඹ් ේේ, තභ්ව අතුරුදව්  ේච්ච අේේ නෆසිඹ් ේේ - 
ජනතහේේ - ෂහතනරට න කිඹ් න ඕනෆ න කි යු්වත්  
ේොඹහ, ඒ අඹට නිසි දඬුම් රඵහ ේද් න ඕනෆඹ කිඹන කහයණඹ 

අපි අධහයණඹ කයනහ. ඇයි, අපි එේවභ කිඹ් ේ් ? 
මීේතොටමුල්ර කිඹන ජනහකීර්ණ ප්රේේලඹ තුශට කුණු ේනනළල්රහ 
ේනොඩ නව් න තී් දු න්වේ්ව කවුද? එදහ මීේතොටමුල්ර කුණු 

ක් ද ේනොඩ නවපු දේ  ඉරහ ඊට විරුේධ මීේතොටමුල්ර 
ළසිඹ්  තමු් ේේ ේේ ඳල්රට -  ේේ ේදොයකඩට  - ඇවිල්රහ කුණු 
ේනොඩ නවන එකට විරුේධ ක්රිඹහ්වභක වුණහ අඳට භතකයි, 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි. එේවභ ක්රිඹහ්වභක වුණු මිනිසු් ට 
ේභොකද කේශ ? "මීේතොටමුල්රට කුණු දහ් න එඳහ. මීේතොටමුල්ර 
කිඹ් ේ්  අේේ ඳහයම්ඳරික  වමිඹක්. අේේ දරු් ට්ව ේම්  වමිඹ 

ඉතුරු කය් න ඕනෆ. අපි ජී්ව ේ් න ඕනෆ. අපි්ව මිනිසසු" 
කිඹරහ මීේතොටමුල්ේල් මිනිසු්  කිඹන ේකොට ේඳොලීසිඹ දහරහ ඒ 
මිනිසු් ේේ ඔළුරට ේඳොලුලි්  නවරහ, ඒ මිනිසු්  හිේර් දහරහ, 
ේඳොලිස කඩුර රේනරහ තභයි ඒ ජනතහේේ හධහයණ, යුක්ති 

වනත භහනුෂීඹ අයිතිඹ ඹටඳ්ව කයරහ දළම්ේම්, මරහනහරඪ නරු 
භ් ්රීතුභනි. ඒකට න කිඹ් න ඕනෆ නළේද?  

මීේතොටමුල්ර කුණු ක් දට එේයහි ජනතහ යහඳහයේේ  
කළවුම්කරු කීර්තිය්වන භව්වභඹහ අද  කම්ඳහේ්  ඉ් නහ. 

ඔහුේේ මතරි්ව නළවළ; දු්ව නළවළ; ඵෆනහ්ව නළවළ; මිනිපිරි්ව 
නළවළ; ඉතුරු වුේඩු මුණුපුයහ විතයයි. ඒ නිහ ේ් න ඇති නරු 
ය් ජ්  යහභනහඹක නිේඹ ජය ඇභතිතුභහ  "ේවණ නව් න 
ඕනෆ"ඹ කිඹරහ කි ේ . "ඔ , ේවණ නව් න ඕනෆ". එතුභහ්ව 

එක්ක අපි එකඟයි. මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද නිර්භහණඹ කයපු 
මිනිසු්  කවුරු වුණ්ව, කය ආඩුඩුක් වුණ්ව, ඒක කයපු අඹට 
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"ේවණ නව් න ඕනෆ" තභයි. මීේතොටමුල්රට කුණු ේනනළල්රහ 

දළම්ේම් කවුද? කුණු ේනනළල්රහ දභනේකොට ඊට විරුේධ ේච්ච 
මිනිසු් ේේ ඔළුරට ේඳොලුලි්  නළහුේ  කවුද? ඔළුරට 
ේඳොලුලි්  නවරහ ේය වල්නත කේශ  කවුද? ේය වල්නත කයරහ 
හිය කඩුර දළම්ේම් කවුද? ඒ අඹ පිළිඵ අද කිසි කථහක්, න 

විබහනඹක් නළවළ, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි.  

ඒ විතයක් ේනොේයි, 2015 අඹ ළඹ ේල්ණනේඹ්  ේම් 
ේනුේ්  ේඩොරර් මිලිඹන 107ක් ේ්  කශහ කිඹන කහයණඹ 

අඳට අඹ ළඹ හර්තහ කිඹන ේකොට ේ්වේයනහ. ේම් 
මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද ේනනිහිල්රහ ේන්ව තළනකට දළමීභ 

පිළිඵ ේඹ ජනහක් ආහ. නරු නහමිණී ජඹවිරභ ේඳේර්යහ 
අභහතයතුභහ මීට ේඳොඩ්ඩකට ඉසේල්රහ  එයි්  විඹ වළකි 

ඳහරිරික ප්රලසන පිළිඵ කථහ කශහ. ඒ නිහ ඳහරිරික ප්රලසන ඇති 

ේ් න පුළු් . වළඵළයි, ලකයතහ අධයඹනඹ කයරහ, 
මීේතොටමුල්ර ළසිඹ් ේේ ජීවිත ේබ්යහ න් න, සිදු ේ් න ඹන 

ේේදහචකඹ න්වහ න් න එදහ එේවභ තී් දුක් න් නේකොට, 
ඒේක්  ඳරිය වහනිඹක් සිදු නහඹ කිඹහ ද් නහ නම් ඒ 

පිළිඵ කථහ කයරහ, නිසි ක්රිඹහ භහර්නඹකට අතීර්ණ වීභ කහේේ 

ළඩක්ද? ඒ තී් දු ේනොන්වතහට මීේතොටමුල්ේල් අහිංක 
ළසිේඹ  න කිඹ් න ඕනෆද? ඒකට ේනොේයිද, කළමතනට් 

භඩුඩරඹක් තිේඵ් ේ් ? කළමතනට් භඩුඩරේේ  ේභනහ ේඳොලිස 
අභහතයයඹහ කිඹනහ, "අරුක්කහලු ප්රේේලේේ  කුණු 

ප්රතිච්රීඹකයණඹ යහඳිතිඹ කයනහට නජීවී ේදඳහර්තේම්් තු 
විරුේධ වුණහ. ඒ නිහ අඳට 2015 ක්රිඹහ්වභක කයේනන ආපු ඒ 

ේඹ ජනහ ක්රිඹහ්වභක කය න් න ඵළරි වුණහ" කිඹරහ. ේම් 

කටයු්වත භහ තුේන්  අ්  කයනහ කිඹරහ තභයි ආේ . අපි 
ේනොේයි එේවභ කිඹ් ේ් .  

ේකොේශෝ නහේ  භරික්කහර් භ් ්රීතුභහ  BBC  ේ ඹ 
අභතරහ කි හ, "භභ ේනොේයි භහ තුේන්  ේම් කුණු ප්රලසනඹට 
උ්වතයඹක් ේවොඹනහ කිඹරහ කි ේ . නරු අනභළතිතුභහයි, නරු 

ජනහකරඳතිතුභහයි ේම්කට උ්වතයඹක් ේවොඹහ ේදනහ කිඹරහ 

කි හ. භභ කේශ  උ්වතයඹ ේවොඹහ න් න ඵරඳෆම් කයපු එක 
විතයයි. ඒකයි භභ කේශ " කිඹරහ. භරික්කහර් භ් ්රීතුභහ කිඹන 

විකරඹට ේම් ප්රලසනඹට භහ තුේන්  උ්වතයඹක් ේවොඹනහ කිඹරහ 
කිඹහ තිේඵ් ේ්  කවුද? ජනහකරඳතිතුභහයි, අනභළතිතුභහයි. 

ජනහකරඳතිතුභහ්ව ඳරිය ඇභතියඹහ වළටිඹට එක ඳළ්වතකි්  භහ 
තුේන්  උ්වතයඹක් ේවොඹ් න කල්ඳනහ කයනහ නම්, යේට් 

ජනහකරඳතියඹහ වළටිඹට එතුභහ ේම් ප්රලසනඹට උ්වතයඹක් 

ේවොඹ් න කල්ඳනහ කයනහ නම්, අනභළතිතුභහ්ව උ්වතයඹක් 
ේවොඹ් න කල්ඳනහ කයනහ නම්, කළමතනට් භඩුඩරේේ  ජ නජීවී 

ේදඳහර්තේම්් තු ඊට විරුේධ වුණහඹ  කිඹහ ේභයි්  නළරේ් න 
ඵළවළ. 

නජීවී ේදඳහර්තේම්් තු විරුේධ වීභ හධහයණ ේ් න 
පුළු් , නරු නහමිණී ජඹවිරභ ේඳේර්යහ අභහතයතුභහ කිඹන 

විකරඹට එතළන තිේඵන භවහ ඳහරිරික ම්ඳ්ව  විනහල නහ නම්. 
ඒක හධහයණ ේ් න පුළු් . අපි අව් ේ් , එේවභ ේනහ 

නම් කළමතනට් එක තිේඵ් ේ්  ේභොකටද කිඹහයි. කළමතනට් එක 
තිේඵ් ේ් , ඒක අ්ව වළය දභ් නද? ඒ ම්ඵ් ධේඹ්  කල් 

භය් නද? ඒක තදුයට්ව ප්රභහද කයකය, 'ඵහරගිරි  ේද ඹ අද 

ේනොේයි, ේවට!' කිඹනහ හේේ කල් භයභයහ ඉ් නද? නළවළ. 
කළමතනට් එකට කය් න තිබුේඩු ේභොකක්ද? ල්ලි්ව ේ්  කය 

තිබුණහ නම්, මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද්ව ද නණේ්  ේරොකු 
ේමි්  තිබුණහ නම්, එතළන භවජන විේය ධතහ්ව තිබුණහ නම්, එහි 

ජනතහේේ ජීවිත අනහයක්ෂිතබහඹට ද නණේ්  ඇද දභමි්  
තිබුණහ නම්, ඒ ප්රලසනඹට උ්වතයඹකු්ව ේොඹ් න ඕනෆ නම්, 

'ේම්ක භහ තුේන්  ේකොය් න ඕනෆ' කිඹහ ජනහකරඳතිතුභහ්ව 

හිතනහ නම්, 'ේම්ක භහ තුේන්  ේකොය් න ඕනෆ' කිඹහ 

අනභළතිතුභහ්ව හිතනහ නම් ේභොකක්ද ේකොය් න තිබුේඩු? ඒක 
අරුක්කහලුර ේකොය් න්ව ඵළරි නම්, ේන්ව තළනකි්  ේව  

ඒකට උ්වතයඹක් ේොඹ් න කටයුතු කයන එක ේනොේයිද 

කළමතනට් එක හකච්ඡහ කයරහ කය් න තිබුේඩු? අවුරුදු ේදකක් 
කහල් නෆේ  ේභොකද? අවුරුදු ේදකක් කල් දභමි්  සිටිේේ  ේභොකද? 

එේවභ කල් දභන ේකොට්ව ඒ ජනතහ -කීර්තිය්වන භව්වභඹහරහ- 
ඇවිල්රහ "අේේ ේම් ජීවිත අනතුේර්!" කිඹහ කෆ ේභොය  ජරහ කිඹන 

ේකොට, ේඳොලීසිේඹ්  දහරහ ඒ ජනතහේේ ඔළු ඳශහ, ේය වල්නත 
කයරහ ේඳොලිස කඩුරට ඇදේනන ගිහි්  නළළ්වතුේ  ඇයි කිඹහ 

අපි අවනහ. එේවභ කයපු අඹ ඒ තිසේදේදනහේේ ව අතුරුදව්  

ව් ේේ ෂහතනඹට න කිඹ් න ඕනෆ නළේද, මරහනහරඪ නරු 
භ් ්රීතුභනි? ඒ අඹ ඉ් න ඕනෆ ේකොේව ද? කී්ව ේනොඹහර්ට ඳවය 

දු් නහ කිඹහ බුේකර අංලේේ  යණ විරු්  නේදේනකු ේනනළල්රහ 
යක්ෂිත ඵ් ධනහනහයේේ  දහරහ තිේඵන ේකොට, අච්චුේ ලිර 

ේදභශ ේකොටිේඹකු අතුරුදව්  කශහ කිඹහ වමුදහේ  ඳසේදේනකු 
අනුයහධපුයේේ  හියේනදය භහ වඹක් තිසේ  දහරහ තිේඵන ේකොට, 

තත්ව පුේනර ෂහතන කශහ කිඹහ සුමි්ව යණසිංව ඇතුළු නහවික 

වමුදහ බුේකර ප්රධහනී්   ඳසේදේනකු ළලිකඩ හිේර් දභහ තිේඵන 
ේකොට ේම් තිසේදේදනහ ෂහතනඹ කය් න කටයුතු කයපු, ඒ 

ජනතහේේ ප්රලසනඹ නළන ඵළලුේ  නළති අඹ ඉ් න ඕනෆ ේකොේව ද 
කිඹහ අපි තමු් නහ් ේ ේන්  අවනහ, මරහනහරඪ නරු 

භ් ්රීතුභනි. ඒකට න කිඹ් න ඕනෆ. ඒේක්  ේබ්ේය් න ඵළවළ. 

නිරධහරි් ේේ කයට එඹ ඳහ්ව කයරහ ේබ්ේය් න ඵළවළ. ඇභතිරු 
ඉ් ේ් , නිේඹ ජය ඇභතිරු ඉ් ේ් , යහජය ඇභතිරු ඉ් ේ් , 

කළමතනට් භඩුඩර තිේඵ් ේ් , අනභළතියඹකු ඉ් ේ් , 
ජනහකරඳතියඹකු ඉ් ේ්  නිරධහරි්  ේභේවඹහ ජනතහේේ 

සුබසිේකරඹ ේනුේ්  ජනතහේේ ආයක්හ ේනුේ්  අලය 
කටයුතු ේභේවඹ් නයි. ඒ මි එතුභ් රහ කළමතනට් එේක් හඩි 

ේරහ ඉ් ේ්  ේන්ව ේභොකටද කිඹහ අපි තමු් නහ් ේ ේන්  

අවනහ. එහි න උ්වතයකහයඹ්  කරුණහකය ේොඹ් න.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ 

නිේඹ ජය අභහතයතුභහ නම් කි හ, "කය් න තිේඵන එකභ ේේ 
එදහ නහනරික ංර්ධන අභහතයහංලේේ ්ව ේල්කම්යඹහ වළටිඹට 

සිටි ආයක්ක ේල්කම් ේන ධහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහ ේඹ ජනහ 

කයපු ේේයි. එඹ ක්රිඹහ්වභක ේනොකිරීභ නළන අඳට ඳසුතළවීභක් 
තිේඵනහ" කිඹරහ. එඹ කේශ  නළ්වේ්ව ඇයි? ඊශඟ කහයණඹ 

ේම්කයි, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි. ේකොශම නහනරික 
ේකොභහරිසතුභහ කිඹනහ, "මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද ේභළනි 

ත්ව්වඹකට ඳ්ව වීේම් අදහනභක් තිේඵනහ කිඹරහ නැන වතකට 
කලි්  තභයි දළනන්වේ්ව" කිඹහ.  

      
ෙරු නලින් බණ්ඩද ජයමහ මහත 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  

 
 ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේභොකක්ද point of Order එක, නරු නලි්  ඵඩුඩහය ජඹභව 
භ් ්රීතුභහ? 

 
ෙරු නලින් බණ්ඩද ජයමහ මහත 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

නරු ජඹ් ත භයවීය භ් ්රීතුභහ, භට ඔඵතුභහේන්  ප්රලසනඹක් 
අව් න පුළු් ද? 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු භ් ්රීතුභහ, ඔඵතුභහ අව් ේ්  ප්රලසනඹක්ද, එේවභ 
නළ්වනම්?  

 
ෙරු නලින් බණ්ඩද ජයමහ මහත 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

නරු භ් ්රීතුභහ, ඒ කුණු පු්වතරභට ේනන ඹ් න කලි්  

මීේඳට ේනන ඹ් න ේඹ ජනහක් තිබුණහ. ඒක ක්රිඹහ්වභක 
ේනොවුේඩු ේභොකක් නිහද කිඹහ භට ේඳොඩ්ඩක් ඳළවළනැලි කය් න 
ඔඵතුභහට පුළු් ද? 

 
ෙරු ජයන්ත සමදවීද මහත 
(ரண்நெறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
නරු ඵ් දුර ගුණර්ධන භ් ්රීතුභහ ඒකට උ්වතයඹක් ේේවි. 

අේනක් කහයණඹ ේම්කයි, නලි්  ඵඩුඩහය ජඹභව භ් ්රීතුභහ. 
මීේඳට ේනොේනනිච්ේච් ඇයි, අරුක්කහලුරට ේනොේනනිච්ේච් 
ඇයි කිඹන කහයණඹ ේනොේයි භහ ේම් භතු කය් ේ් . ඒ 

මිනිසු් ේේ ජීවිතරට කවුරු්  ේව  න කිඹ් න ඕනෆ. ේම් 
ඳහර්ලිේම්් තු න කිඹ් න ඕනෆ. එදහ හිටපු ආඩුඩු්ව, අද ඉ් න 
ආඩුඩු්ව න කිඹ් න ඕනෆ. ේභහි ජ අත පිවදහ න් න ඵළවළ, 

කහට්ව. භළස්  භදුරු්  ේනොේයි ඒ භළරුේඩු. ඒ, අහිංක 
මිනිසසු. ඒ මිනිසසු නැගි්  නැනටභ කි හ, "අේේ ජීවිත 
අනතුරුදහඹකයි!" කිඹහ. "අේේ නම් මතම් ඹට කයරහ කුණු දහරහ 

කුණු ේනොඩ නවනහ. ඒහ එතළනි්  ඉ්ව කය් න" කිඹරහ කිඹන 
ේකොට, ේඳොලීසිේඹ්  දහරහ කීර්තිය්වන භව්වභඹහේේ ඔළු ඳශහ 
ේය වල්නත කශහ.  

ඒ විතයක් ේනොේයි. අද කීර්තිය්වන භව්වභඹහේේ මතරි්ව 

නළවළ, දරුහ්ව නළවළ, මිනිමතරිඹ්ව නළවළ. අද ේම් භව ේඳොේශොේ - 
මීේතොටමුල්ේල් ඒ මිනී භළරුේභ්  අද ළඩිභ ේ දනහට ඳ්ව වුේඩු 
කීර්තිය්වන භව්වභඹහයි. ඒ අහිංකඹහේේ ේ දනහ තුනී 

කය් ේ්  කවුද, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි?  

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත්ව විනහඩිඹක කහරඹක් තිේඵනහ, නරු 
භ් ්රීතුභහ.  

 

ෙරු ජයන්ත සමදවීද මහත 
(ரண்நெறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, භහ අහන ලේඹ්  ේම් 

කහයණඹ්ව කිඹනහ.  

ේකොශම නහනරික ේකොභහරිසතුභහ කි හ, "මීේතොටමුල්ර 

කුණු ක් ද ේභළනි ත්ව්වඹකට නතු වීේම් ඉඩ කඩ තිේඵනහ 
කිඹහ නැන වතකට කලි්  දළනේනන සිටිඹහ" කිඹහ. 'නැන වතකට 
ඉසය ේරහ ඒක දළන ේනන හිටිඹහ නම්, භක් ේකොශහද?' කිඹරහයි 

අඳට අව් න ේ් ේ් .  

නැන වතකට කලි්  ේම්ක දළන ේනන හිටිඹහ නම් 
ඵක් නිරහේනන හිටිේේ  ේභොකද කිඹරහයි අඳට ඇභතිරු් ේන්  
අව් න තිේඵ් ේ් . නැන වතකට ඉවත ේම්ක දළන ේනන හිටිඹහ 

නම් ඒ මිනිසසු අයි්  කයරහ, ේම්කට උ්වතය ේවොඹ් ේ්  නළතු 
ේභොනහද කේශ ? ඒ අඹ න කිඹ් න ඕනෆ නළේද? ේකොශම 
නහනරික ේකොභහරිස දළන ේනන හිටිඹහ කිඹරහ කිඹනහ නම්, ේම් 

මිනිස ෂහතනඹට ේකොශම නහනරික ේකොභහරිස න 

උ්වතයකරුේක් ේනොේයිද කිඹරහ අපි තමු් නහ් ේ ේන්  
අවනහ. ඒ හේේභ ේම් ේේදහචකඹ සිදු ේරහ ඳළඹ වතකට 
ඳසේ  තභයි ආඳදහ කශභනහකයණ ේ හ එතළනට ඹ් ේ් . ඳළඹ 
වතක් ගිඹහ එතළනට ඹ් න. ඳළඹ වතකට ඉසේල්රහ ගිඹහ නම්, 

දළන න්වතු ළණි්  ගිඹහ නම් මීට ඩහ ේම් ෂහතන අඩු කය න් න 
තිබුණහ; අතුරුදව් වීම් අඩු කය න් න තිබුණහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
එේවභ නම් ඒ ේනොගිඹ අඹ න කිඹ් න ඕනෆ නළේද? ඳශහ්ව 

ඳහරන ආඹතන ටික ්රීඹ තිබුණහ නම්, ඒහේේ  ඡ් දඹ තිඹරහ, 
ඒහේේ  නිේඹ ජිතඹ්  ඳ්ව කයරහ තිබුණහ නම් ඒ මිනිසසු ේම් 
සිදුවීභ සිදු ේච්ච ළණි්  එතළනට ගිහිල්රහ ේබ්යහ න් නහ. ඒක 

භවජන නිේඹ ජිතඹ් ේේ න කීභ. භවජනඹහ ේනුේ්  ඒ අඹ 
න කිඹනහ. ඒ නිහ ඳශහ්ව ඳහරන භළතියණ ේනොතිබ්ඵ මිනිසසු 
ේම්කට න කිඹ් න ඕනෆ. නැන වතකි්  ේම්ක ේනහඹ කිඹරහ 

දළන ේනන ඉරහ උ්වතය ේනොේවොඹපු මිනිසසු  ේම්කට න 
කිඹ් න ඕනෆ. මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද ේභතළනට ේනොඩ 
නව් න කටයුතු කයපු මිනිසසු ේම්කට න කිඹ් න ඕනෆ. උ්වතය 
තිේඵේ ජ, ඒ උ්වතය ේනුේ්  ක්රිඹහ්වභක ේනොවුණු මිනිසසු 

ේම්කට න කිඹ් න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ේම්ක තිස ේදේදේනකුේේ 
මිනීභරුභක්. පුේනරේඹ  අතුරුදව්  කිරීභක්. ේම් ෂහතකඹහ 

ේවොඹහ න් න ඕනෆ. ේම් ෂහතකඹහට දඬුම් ේද් න ඕනෆ. එේවභ 
කේශෝව විතයයි ේම් විඳත ළඳතක් ඵට ඳ්ව කය න් න පුළු්  
ේ් ේ්  කිඹරහ අධහයණඹ කයමි්  භේේ කථහ අ්  

කයනහ. ේඵොේවොභ සතුතියි. 
 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, නරු ය් ජ්  යහභනහඹක නිේඹ ජය ඇභතිතුභහ.  

 
[අ.බහ. 4.21] 
 

ෙරු දන්ජන් දමනයක මහත (සමජ සවිබල ෙන්වීේ හ 

සුබසධන  නිප්යෝජය අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு ஞ்ஜன் ரரக்க - சநக லுவூட்டல் ற்றும் 

னன்நெரற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, මීේතොටමුල්ේල් ෂහතනඹට 
ඳ්ව වුණු ජනතහට ේල කඹ ඳශ කයමි්  භේේ කථහ භභ ඳට්  
න් නම්. මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි,  භහ ති්වත ඇ්වත කථහ 

කයන පුේනරේඹක් විකරඹට භහ ප්රථභේඹ් භ කිඹ් න ඕනෆ ේභඹ 
සබහවික විඳතක් ේනොේයි කිඹන එක. ේභඹ ම්පර්ණේඹ් භ 
ේනොරකහ වළරීභක්, - neglect කිරීභක්- හිතහභතහ භයණඹට ඳ්ව 

කිරීභක් ේර භහ දකිනහ. හිතහභතහ කයපු මර ෂහතනඹක්ඹ 
කිඹරහ කි ්ව ළරැනැ නළවළ කිඹන එක තභයි භේේ භතඹ 
් ේ් . ඒක තභයි ති්වත ඇ්වත. ේම් නළන නැගි්  නැනටභ 

මීේතොටමුල්ර ජනතහ ඳළමිණිලි කශහ, ඳසුගිඹ යජඹ් ට; ේම් 
යජඹට ව ඒ විඹට අදහශ ඵරධහරි් ට. ේකොශම නනය බහට, 
භ් ්රීරු් ට, ඇභතිරු් ට, ජනහකරඳතිරු් ට, 

ජනහකරඳතිනිඹ් ට, අනභළතිරු්  ඇතුළු සිඹලුේදනහට ඳළමිණිලි 
කශහ. ඒ සිඹලුේදනහභ ේම් භයණරට ිජු ේව  රහකහය න 
කි යුතුයි කිඹන එක තභයි භේේ භතඹ ් ේ් .  

භහනැේර භ් ්රී නිහේේ  අේේ ේනදය කුණු ඹ් ේ් ්ව, 

ේක ට්ේට්, කඩුේර ඳළතිර කුණු ඹ් ේ් ්ව මීේතොටමුල්රට. 
එතේකොට ේම් භයණරට න කීභ භහ්ව දය් න ේනහභයි. 
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විදඹ හක්ෂිඹට එකඟ කිඹනහ නම්, ඒ කුණු ඳහ ගිහිල්රහ 

තිේඵ් ේ්  මීේතොටමුල්රට. ඒ කිඹ් ේ්  අේේ ේනදය පිරිසිදු 
කය් න කිඹරහ හිතහේනන අපි වළභ දහභ කේශ  අේේ කුණු ේන 
තළනකට දහරහ අපි පිරිසිදු ඉ් නහ; අපි අත පිහිදහ න් නහ; අපි 
අ්ව ේව දහ න් නහ; ේන ේකේනක්  දුක් විඳිනහ. ති්වත ඇ්වත 

කථහ කයනහ නම් ේම් සිඹලුේදනහභ ිජු ේව  රහකහය ේම් 
භයණරට න කිඹ් න ඕනෆ.  

ඇ්වත ලේඹ් භ මීේතොටමුල්ර ජනතහ අහිංකයි. ේම් අඹ 

ේන අඹ රසනට තිඹ් න, ේන අඹේේ ේනල් පිරිසිදු 
තිඹ් න, ේන අඹේේ භහර්න පිරිසිදු තිඹ් න තමු් ේේ ජීවිතඹ 
ද්  දු් නහ; ඳරිතයහන කශහ; sacrifice කශහ. ඒ අඹට අ්ව වුේඩු 

ඉතහභ බඹහනක භයණඹක්. ඒක blood pressure එක නිහ 
භළේයනහ හේේ නළ්වනම් නිනැ ඇේේ මිඹ ඹනහ හේේ භයණඹක් 
ේනොේයි. ඉතහභ දරුණු, දුක්ඛිත භයණඹක්. ඒක, හුසභ න් න 

ඵළරු මීේත්  හයු හේේ ේනොේඹකු්ව වි හයු ආලසහ 
කයන් න ඵළරු සිදුේන ේඵොේවොභ ේ දනහ්වභක භයණඹක්. ඒ 
ේ දනහ්වභක භයණඹ අ්වකයරහ දු් ේ්  ඒ විඹඹ වරිඹට 
කශභනහකයණඹ කය න් නට ඵළරි වුණු අපි ළේොභ කිඹන එක 

තභයි ඇ්වත කථහ. ඳහධලී චම්පික ඇභතිතුභහ ඉතහභ විදයහ්වභක 
කථහක් කශහ. ේම් නළන  explanation එකක් scientifically 
දු් නහ. භරික්කහර් භළතිතුභහ්ව ේඵොේවොභ ේ දනහේ්  ේම් නළන 

කථහ කශහ. 

එතුභ් රහ ේදේදනහේේභ කථහර -අේේ මිත්ර ඇභතිරු, 
භ් ්රීරු ඇතුළු සිඹලු ේදනහේේභ කථහර- තිබුේඩු, ''ේම්කට 

ඉක්භ්  පිඹයක් න් න ඕනෆ'' කිඹරහයි. ඉක්භ්  පිඹය න් න 
33ේදේනක් භළේයන කල්භ හිටිඹහ. ඒක තභයි රංකහේ  තිේඵන 
system එේක් යද. සුනහමි ංඥහ කුලුනු වි කේශ  දවස නණනක් 

ජීවිත ද්  දු් නහට ඳසේ යි. අේනකු්ව සහබහවික යනඹ්  
ඵළලුහභ, ඒ සිඹලුභ ේේරට විඳුම් න් නට අහිංක ජනතහ 
ජීවිතඹ පුද් නභ ඕනෆ. ේම්ක රැල්රක්; ේම්ක trend එකක්; ේම්ක 

ංසකිතිඹක් ේරහයි තිේඵ් ේ් .  

දළ්  කට්ටිඹභ කරඵර ේරහ, ''අපි කය් නයි හිටිේේ . අපි ඒ 
ළරසුම් දභහ ේනනයි තිබුේඩු. අ් තිභ ේභොේවොේ්ව තභයි යජඹ 
ේඳයළුේඩු. නළ්වනම් අපි ේම්ක කය් න ඔ් න ේභ් න කිඹරහයි 

තිබුේඩු.'' කිඹරහ කිඹනහ. එළනි ේේ කීභ මිඹ ගිඹ අඹට කයන 
අේනෞයඹක් වළටිඹට තභයි භභ දකි් ේ් . ේම් යනඹ 
ඇ්වේත් භ ේබ්යහ න් න තිබුණු එකක්. ේම්ක ේනොරකහ 

වළරීභක්. ේම්ක වසුේේද් භ neglect කයරහ කයපු මිනී භළරුභක් 
වළටිඹටයි භභ දකි් ේ් . ේභහි ේභොකක්ද අ් තිභ විඳුභ? ේම් 
අඳයහධඹට න කි යු්වේ්ව කවුද?  

ේකොශම නනය බහේ  අතීතඹ ඵළලුහභ භහ ද් නහ විකරඹට, 
''රහල් විේීය්වන'' කිඹරහ භව්වභේඹකුේේ නභක් කිඹළේනහ. 
ේකොශම කුණු ම්ඵ් ධේඹ්  නනය බහ භඟ අවුරුදු විසිඳවක 

agreement එකක් නවරහ තිේඵනහ. කශ ේභට්රික් ේටෝ  එකකට 
රුපිඹල් 600 නණේ් , ේභට්රික් ේටෝ  600ට, දකට නණන 
රුපිඹල් තු් රක් වළටදවයි. අදහශ cheque එක න් න රුපිඹල් 
රක්ඹක් අතට අයේනන නනය බහට ඹන පුේනරඹහ නනය 

බහේ  සිඹලු ේදනහට මුදල් ේඵදන වි්වතිඹ ේතොයතුරුලි්  
ආයංචි ේරහ තිේඵනහ. ඒ හේේභ, ේභයි්  මිඹ ගිඹ අඹේේ 
ජීවිතරට ටිනහකභක් ේද් න නම්, හිටපු නනයහකරඳතිරු, නනය 

බහේ  ේ කේඹ  ේම්ක අනැ් න, ේම්ක කල් භය් න ේකොච්චය 
මුදල් න්වතහද, ඒහයි්  ේකොච්චය රුපිඹල් ේක ටි නණ්  ටිනහ 
ේනල් වළදුහද, accountsරට ල්ලි දභහ න්වතහද කිඹන එක 

අනහයණඹ කය න් නට ඕනෆ. ඒ 33ේදනහ අතය කිසිභ ඳක්ඹක්, 
ඳහටක් නළති ේඳොඩි දරු්  ඳහ ඉ් නහ. ඒක ේරොකු අඳයහධඹක්.  

භභ ේඹ ජනහ කයනහ ේම් නළන ේවීභට ජනහකරඳති 

ේකොමිභක් ඳ්ව කශ යුතුයි කිඹරහ. ේභොකද, ේම් ඳහර්ලිේම්් තුේ  
ඉ් න 225ේදනහේන්  කවුරු්ව ේභභ සිේකරේඹ්  මිඹ ගිේේ  
නළවළ. ඒ නිහ ඒ අඹට ේ දනහක් නළවළ. අපි වළභ දහභ කේශ  ඒ 
අඳයහධඹ සිදු වුණු මුල් කහරේේ  tension එේක්  කථහ කයනහ; 

ේ දනහේ්  කථහ කයනහ. ඊට ඳසේ  ඒක අභතක ේනහ. 
දළනු්ව ඒ ප්රලසනඹ ේඵොේවොභ නිවිරහ තිේඵනහ. ඒක අද නැන ේම් 
බහේ  වබහගි්වේඹ් භ ේ්වේයනහ. කශලි්  මුදල් 

උඳඹපු, ේම් අඳයහධඹට න කි යුතු රැක් ඉ් නහ. ඒ නළන 
ේකොමිභක් ඳ්ව කේශෝව, ේම් අඳයහධඹ වයවහ; ඳහතහරඹ වයවහ 
ේකොච්චය මුදල් ඉඳයුහද, ේභොන ේභොන යජේඹ් ද ේම් ේේල් 

වුේඩු, ේභොන ේභොන ආඩුඩුලි් ද ේම්හ වුේඩු කිඹරහ සිඹලු 
ේේල් up-to-date අඳට ේවොඹහ න් න පුළු් . ''ේකොශම රසන 
කයනහ.'' කිඹරහ ේම්හයි්  රකුණු දභහ න් න, බ්ලභළ් ඩල් 

එේක්  කුණු තට්ටු අයේනන ගිහිල්රහ මීේතොටමුල්රට දභපු 
සිඹලු ේදනහභ අල්රහ න් නට පුළු් . භභ හිතනහ ඒක විඹ 
යුතුභ කහර්ඹඹක් කිඹරහ.  

අේේ ඉයහ්  විරභය්වන භළතිතුභහ ේම් නරු බහේ  ජ 
ේඹ ජනහක් කශහ, ''ේරහසටික් ේඵ තල් ඳහවිච්චි කය් න එඳහ''ඹ 

කිඹරහ. භභ එතුභහේන්  ඒ ේ රහේ භ ඇහුහ, ''ේම්කට 
ඔඵතුභහේේ විකල්ඳඹ, solution එක, ේභොකක්ද?" කිඹරහ. ඒ 
එක්කභ භට ත්ව මිත්රේඹක් ේම් ේතොයතුය එරහ තිබුණහ. 2016 

ර්ේේ  ඳභණක් ශ්රීඳහද භේේ  ේරහසටික් ේඵ තල් ේටෝ  
ඳවභහයක් ශ්රීඳහදේේ  තිබුණහ.  ේකොකහ ේක රහ, ේඳේසි ේක රහ, 
්රීම් ේ ඩහ නිසඳහදනඹ කයන වළභ ඵහුජහතික භහනභක්භ 
ේරහසටික් ේඵ තල්ර තභයි තභ් ේේ නිසඳහදන ජනතහ අතයට 

එ් ේ් . එේවභ එන ඒහ දවනඹ කය් න, ඒහ විනහල 
කය් න නළත්ව ජනතහේන්  ල්ලි ඉල්රනහ. ඒහ විනහල 
කය් න නළත ජනතහ ල්ලි විඹදම් කය් න ඕනෆ. නනය 

බහේ්  එකතු කය න්වත ේරහසටික් ේඵ තල් ටික ඒහ 
නිසඳහදනඹ කයපු ඵහු ජහතික භහනම්රට දළමීභයි වරි නම් 
ේකේය් නට ඕනෆ. 

පිට යටර ේම් රභඹ නළවළ. ඒකට වීදුරු ේඵ තල් තිේඵ් න 
පුළු් , ේන ේන රභ තිේඵ් න පුළු් . නමු්ව, අද ේකොශම 

නනයඹ ම්පර්ණේඹ් භ්ව, අනිකු්ව නනය ළඩි ලේඹනු්ව 
විනහල ේරහ තිේඵ් ේ්  ේරහසටික් ේඵ තල්ලි් ; ඒ හේේභ 
ේේර ේෂ ්  ේකොශලි් . ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  ඳසු ගිඹ නැනර 

අහම් අමී්  භව්වභඹහ BBC එේක් ේවො programme එකක් 
කයරහ තිේඵනහ අපි දළක්කහ. අහම් අමී්  භව්වභඹහ, කහංචනහ 
වීයේක ්  කිඹන කහ් තහ interview කශහ. එඹ තමු් ේේ 

ේනදය ජභ කුණු ප්රතිච්රීකයණඹ කයන ආකහයඹ පිළිඵ 
ේඵොේවොභ ේවො ළඩටවනක්. කවුරු්ව අ් තර්ජහරඹ තුළි්  ඒ 
ළඩටවන ඵරහ ඇඹ හේේ නැරිඹ කහ් තහකට ධධර්ඹ  ජරහ, ඒ 

ආකහයඹට කටයුතු කයයි කිඹරහ අපි ඵරහේඳොේයෝවතු නහ.  

නහමිණී ජඹවිරභ ේඳේර්යහ භව්වභඹහ්ව ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  
ේවො ටිනහ අදවස කීඳඹක් ඉනැරිඳ්ව කශ ඵ භහ ේම් අසථහේ  ජ  
කිඹ් න ඕනෆ. මුතුයහජේරට කුණු ේනන ේනොස දළමීභ 
ම්ඵ් ධේඹ්  එතුභහ කථහ කශහ. භහ්ව ඳසු ගිඹ ටිේක්භ ඒ 

උේේෂ ණරට ම්ඵ් ධ වුණහ. ඒ හේේභ ඳරියේ නැඹකු 
වළටිඹට, ඳරියඹට ආදයඹ කයන පුයළසිඹකු වළටිඹට භභ කද්ව 
කළභළති නළවළ, marshy land එකක් පුයන එකට. ඒේක්  

ඳක්ෂී්  ඇතුළු ටිනහ ජීවී්  විනහල නහ. එතුභහ්ව කි  විකරඹට, 
ේම් සිඹලුභ ේේල් විනහල කයරහ ේර කේේ  ේකෝ ්රීට් 
නහ් තය ඇති කයරහ ේ්වරුභක් නළවළ. අද ේම් හේේ ේකෝ ්රීට් 
නහ් තය ඇති කයපු චීනඹ, ජඳහනඹ හේේ යටර ජනතහ අද 

භහර්නර නභ්  කය් ේ්  මුකහඩභක් - mask එකක්- 
ඳළශේනන. යට නැයුණු වුණහඹ, ේඹ ධ ංර්ධනඹක් කශහඹ 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

කිඹන ේකෝ ්රීට් නහ් තය ඕනෆ තයම් ේර කේේ  තිේඵනහ. 
නමු්ව, ජනතහට ඔක්සිජ්  ටිකක් නළවළ. කළනඩහේ්  ේනේනන 
ඔක්සිජ්  ේඵ තල්රට ඵටඹක් වි කය ේනන තභයි අද 

කර්භහ් ත පුයඹක්, ේකෝ ්රීට් නහ් තයඹක් කිඹන චීනඹ හේේ 
යටර ජනතහට නිසිේර ඔක්සිජ්  ටිකක් රඵහ න් න සිේධ 
ේරහ තිේඵ් ේ් . ඒක්ව රඵහ න් ේ්  ල්ලිරටයි. ඒකයි අද 

ත්ව්වඹ. ඒ හි් දහ යටක නැයුණුක් කිඹ් ේ් , ේඹ ධ 
ංර්ධනඹක් කිඹ් ේ්  එක නැනට marshy lands පුයහ ේනන - 
පුයහ ේනන ගිහිල්රහ building වදන එක ේනොේයි කිඹරහයි භභ 

කිඹ් ේ් . කුණු ටික ගිහිල්රහ දභහ ඒ ඉඩම් විකිති කයරහ ඒ 
ප්රේේලේේ  ඇති ලහක, ඒ ප්රේේලඹට එන ංචහයක කුරුල්ර් , 
භ්වයඹ්  ඇතුළු ජර ජීවී්  විනහල කයන එක ේනොේයි අපි කශ 

යු්වේ්ව. ේම් වහ නිළයනැ විඳුභක් ේද් න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ ටිේක් 
ඒ හේේ විඳුම් ඇති තයම් ඇවිල්රහ තිේඵනහ. ඒ ආ වළභ 
විඳුභක්භ කල් ඇරිේේ  ේකොමිස ඵරහේඳොේයෝවතුේ් ඹ කිඹන 
එක තභයි ජනතහේේ්ව භේේ්ව භතඹ. ඒහ නළන නිළයනැ 

ේතොයතුරු අඳ ශඟ දළනට්ව තිේඵනහ. 
 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට  නිඹමිත ේ රහ අ් . 
 

ෙරු දන්ජන් දමනයක මහත  
(ரண்நெறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, කරුණහකය භට ත 
විනහඩිඹක් ේද් න.   

කළනඩහේ  සිට ඳළමිණි සුේේලස කිඹන භේේ මිත්රඹහ ඳසු ගිඹ 

ටිේක්භ ේම් හේේ ේඹ ජනහ ේඵොේවොභඹක් රංකහට ේනනහහ. 
ේඵොේව  භ් ්රීරු -JVP එේක් සුනිල් වඳු් ේන්වති භව්වභඹහ 
ඳහ- සුේේලස භඟ කථහ කශහ, කළනඩහේ  සුේේලසේන්  ේකොමිස 

ඉල්ල භ් ්රීරු, ඇභතිරු පිළිඵ. ේම් සිඹලු ේදනහ ේම් 
ප්රලසනඹට  විඳුභක් ේනො ජ කල් වරි් ේ්  තමු් ට එන ේකොමිස 
භත තභයි කිඹන එකයි ජනතහේේ භතඹ. ඒ නිහ අපි සිඹලු 

ේදනහභ නළත නළත්ව මීේතොටමුල්ර ජනතහේන්  භහ 
ඉල්රනහ. නමු්ව, භහ ඉල්ලීභට ඳභණක් ේම් කහයණඹ සීභහ 
කය් න ඵළවළ. නළති වුණු ඒ ජීවිත නළත  රඵහ ේද් නට අඳට 

ඵළවළ. ඔවු් ේේ නළති වුණු ඥහතී්  නළත රඵහ ේද් නට ේම් 
කිසිභ ේකනකුට ඵළවළ. ේම් සිඹලු ේේට අඳ න කි යුතුයි.  

අේේ ජීවිත රසන කය් න, අේේ ේනල්ර න නළති 
කය් න, අේේ ේනල්ර කිලිටි නළති කය් න, අේේ ේනල්ර 

කුණු නළති කය් න තමු් ේේ ජීවිතඹ දු්  ේම් ජනතහට වරි 
හධහයණ්වඹක් ේ් න නම්, ේම් පිටුඳ තිේඵන ඳහතහරඹ, 
ප්රි් ස ේකොරම්ේේ ඳහතහරඹ, බ්ලභළ් ඩල් ඳහතහරඹ ේභ් භ, නනය 

බහ, භධයභ ඳරිය අකරකහරිඹ ඇතුළු ේම් සිඹලුභ ආඹතනර 
අල්රස න්ව, ේකොමිස න්ව, ේම් නළන විඳුභක් ේනො ජ කල් භයපු 
සිඹලු නිරධහරි් , හිටපු නනයහකරඳතිරු්  ව දළ්  සිටින 

නනයහකරඳතිරු  නීතිඹ ඉසයවට ේනනළල්රහ යුක්තිඹ ඉසට 
කය් න කිඹරහයි භහ කිඹ් ේ් . නළ්වනම් ඉනැරිේේ  ජ්ව ේම් ආ 
projects ටික්ව න්වහ, නළ්වනම් ඉනැරිඹට එන අලු්වභ ළරසුම් 

න්වහ ේම් අඹ ත ත කල් භයහ ේම් කටයුතු නැනට අනැයි. එේවභ 
වුේණෝව මීේතොටමුල්ර, බ්ලභළ් ඩල් හේේභ ේභතළනනැ භ් ්රීරු 
ව්  කශ භවනුය කුණු ේනොඩල් ද නහඹ ගිහිල්රහ ත්ව ජීවිත 
විනහල ් න පුළු්  කිඹන එකයි භේේ භතඹ. ඒ  නිහ එක එක් 

ේකනහට ේඵ රඹ  ඳහස කය ේනන ේම් යනැ්  ේබ්ේය් න 
වදනහට ඩහ අඳ සිඹලු ේදනහභ එකතු ේරහ ේම් යද පිළිේනන 

"අේඳ්  යදක් වුණහ, අඳ සිඹලුේදනහභ ේම් ඳහඳඹට වවුල්. ේම් 

අඳයහදරට, මිනී භළරුම්රට වවුල්" කිඹරහ හිතහේනන ේභළනි 
ේදඹක් නළත ේනොේ් න ේම් කටයුතු අනැ් ේ්  නළති, යඵර් 
කය් ේ්  නළති, ඉරහසටික් කය් ේ්  නළති ේම් ප්රලසනඹට 
ක්ණික විඳුභක් ේොඹමු. එේර විඳුභක් රඵහ ේද් න ේද් න 

වළකිඹහ අඳට රළේඵ් න කිඹරහ භහ ප්රහර්ථනඹ කයනහ. ඒ 
හේේභ ඒ පිළිඵ අපි  ේඵොේවොභ අධහනේඹ්  - alert එේක් - 
ඉ් නහඹ කිඹන එක්ව ව්  කයමි්  භහ භේේ කථහ අ්  

කයනහ. ේඵොේවොභ සතුතියි. 

 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභ සතුතියි. 

මීශඟට, නරු ඵ් දුර ගුණර්ධන භ් ්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 4.35] 

 

ෙරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි,  ේේලඳහරන ඳක්, ඳහට 
ේේදේඹ්  ේතොය ජනතහට සිදු වුණු භවහ ේේදහචකඹක් පිළිඵ 
පුතකි්  තභයි ේම් ර්ේේ  සිංවර අලු්ව අවුරුේද ආයම්බ 
වුේඩු.  මීේතොටමුල්ේල් භනුය ජීවිත විලහර ංණයහක් නළති 

ේමි් , ේේේඳොශ වහ ජීේන ඳහඹ භහර්න අහිමි කයමි්  කුණු 
ක් ේේ ේේදහචකඹ ඇති වුණහ. ඳසු නැනභ ඒකහඵේධ විඳක්ේේ  
නහඹක නරු නැේ් ස ගුණර්ධන භ් ්රීතුභහ, භභ, ඹදහමිණී 

ගුණර්ධන ව අනික් ේේලඳහරන ඵරඅකරකහරි් ,  ඒ ප්රේේලේේ  
හිටපු භ් ්රී නහරේේ ේඵනට් කුේර් භවතහ,  අේල කහ 
රංකහතිරක භව්වමිඹ, සුදසිංව ඳදනේම් අඹ වහ ප්රහේේය ඹ 

ේේලඳහරන නහඹකඹ්  භඟ හකච්ඡහ කයරහ අරහභහතයතුභහ වහ 
ේන්ව නකි යුතු ේේලඳහරන නහඹකඹ්  දළනු්ව කයරහ,  
වහභ ඳහර්ලිේම්් තු කළරහ ේම් පිළිඵ විහදඹක් ේදන ේර 

ඉල්රහ සිටිඹහ. නමු්ව අරහභහතයතුභහ එළනි විහදඹක් නැඹ 
ේනොවළකි ඵ ව්  කශහ. ඊට ඳසු ජනහකරඳතිතුභහ විසි්  ේම් 
කශ ප්රලසනඹ පිළිඵ වනැසි අසථහ ේයගුරහසි ඹටේ්ව නළට් 

නිේ දනඹක් නිකු්ව කයරහ, ඒ නළට් නිේ දනඹට 
නීතයනුකුරබහඹ රඵහ  ජභ වහ තභයි  ජනහකරඳතිතුභහ  ේම් 
ඳහර්ලිේම්් තු කළනු රළබුේ . ඒ නිහ කශ කශභනහකයණඹ 
පිළිඵ විහදඹක් ේනොේයි, අද ේම් ේකේය් ේ් .  කශ ඵළවළය 

කිරීභ ම්ඵ් ධේඹ්  භතු ේන ජනතහ විේය ධතහ්  භර්දනඹ 
කිරීභ වහ අලය විකරවිධහන ඇතුශ්ව නළට් ඳත්රඹක් පිළිඵ 
නීතයනුකර ඵරඹ රඵහ  ජභ වහ තභයි ේම් විහදඹ 

ඳළළ්වේ් ේ් . 

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු භ් ්රීතුභහ, ේම් ේඹ ජනහ විඳක් නහඹකතුභහ විසි්  
ේනේනන රද බහ කල් තඵන අසථහේ  ේඹ ජනහක්. 

 
ෙරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒක ආේ  ඊට ඳසේ . දළ්  එඹ කල් තඵන අසථහේ  
ේඹ ජනහක් ඵට ඳ්වේරහ තිේඵනහ. නමු්ව  විවිධ අංලරට 
ප්රවහය එල්ර කිරීභ වහ අපි ේම් ප්රලසනඹ ඳහවිච්චි කය් ේ්  

නළතු ඇ්වත ලේඹ් භ සිදු වේේ  කුභක්ද කිඹහ ඵළලුහ නම් අඳට 

1707 1708 

[නරු ය් ජ්  යහභනහඹක භවතහ] 
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ේම් ජීවිත අනතුරු  ංණයහ අඩු කය න් න තිබුණහ; අරහබඹ අඩු 

කය න් න තිබුණහ. ේම් ම්ඵ් ධ ක්ණික භළනැව්වවීභක් 
කය් න යහජය අංලේේ  අදහශ නිරධහරි්  ක්රිඹහ කේශ  නළවළ. නමු්ව 
නිරධහරි් ට ේදොස කිඹ් න්ව ඵළවළ; ්රිවිධ වමුදහ ඇතුළු අනික් 
අඹට ේදොස කිඹ් න්ව ඵළවළ. ේභොකද, යජඹ ඳට්  න්ව අසථහේ  

සිට අද ේන තුරු කේශ  ධරී ේේලඳහරන ේච්තනහේ්  සිඹලු 
ඳහර්ලසඹ්   මරය අඳයහධ විභර්ලන ේකොට්ධහඹට ේනන ගිහිල්රහ 
විවිධ ේේ නළන ප්රලසන කිරීභට රක් කිරීභක්. වනැසිඹක් වුණ්ව 

කළටපිරර් එකක් දු් ේ්  ඇයි, බුල්ේඩ ය එකක් දු් ේ්  ඇයි,  
එේවභ නළ්වනම් ේන ේදඹක් දු් ේ් , කෆභ ඳහර්රඹක් දු් ේ් , 
රළක්ටයඹක් දු් ේ් , ේට්රයඹක් දු් ේ්  ඇයි කිඹරහ ප්රලසන 

කය් න ඳට්  න්වතහ.  ඵ්ව ඳහර්රඹක් දු් න්ව අද යහජය 
නිරධහරි් , නැහඳතිතුභහ, ප්රහේේය ඹ ේල්කම්තුභහ, රහභ නිරධහරි් , 
යහජය ේ කඹ්  විලහර ංණයහක්, ්රිවිධ වමුදහ ේම් වළභ 

ේකේනකුභ තළති න්ව සබහේඹ්  තභයි ඉ් ේ් . එඹට ේව තු 
මරය අඳයහධ විභර්ලන ේකොට්ධහඹට ේම් ේනේකොට ේනොගිඹ 
ේකේනක් නළති වීභයි. යහජය ංසථහ, යසථහපිත භඩුඩර, 
යජේේ  ේදඳහර්තේම්් තුර සිඹලු නිරධහරි්  හේේ එතළනට 

ගිහිල්රහ තිේඵනහ.  සිඹලු යද නිරධහරි්  පිට ඳළටවීභ හධහයණ 
නළවළ. නිරධහරි් ේේ්ව ේම් වහ භහන ජහහයභක් තිේඹනහ,  

අය ය් ජ්  යහභනහඹක භළතිතුභහ කි හ හේේ භහෆිඹහක් 
තිේඹනහ, කුණුලි්  ල්ලි වම්ඵ කශ අඹ ඉ් නහ, ේකොමිස 

නළහ අඹ ඉ් නහ. තභ් ට ේකොමිස රළේඵ් ේ්  නළති නිහ ේම් 
යහඳිති ේනනහේ  නළති අඹ ඉ් නහ. ඒහ ඇ්වත. ඒ සිඹල්ර 
තිබුණ්ව ේභඹ ජහතික ේේදහචකඹක් සිදුවුණු අසථහක්. අද ේම් 

හේේ ේේල් ේ් න පුළු් .  

සුනහමිඹක්  ආේෝව  ජනතහ ේම් යජඹ ඹටේ්ව ඉතහභ අයණ 
ත්ව්වඹට ඳ්ව ේනහ. ේභොකද, අපි ද් නහ, ඳසුගිඹ 
කහරඳරිච්ේේදඹ තුශ එල්ටීටීඊ ත්රසතහදඹ නිභ කශහට ඳසු 

transformer එකක්්ව පුපුය් ේ්  නළති තිබුණු යටක ප්රථභ 
තහට අවිසහේ ල්ර භළතියණ ේකොට්ධහේේ , හරහ 
ප්රේේලේේ  තිබ භව අවි නඵඩහ පිපිරුණහ කිඹරහ.  එහි ජ්ව ජීවිත 

වහනිඹක් ව විලහර ේේේඳොශ වහනිඹක් සිේධ වුණහ. 
අවිසහේ ල්රට ඹන ඳහේර් අද්ව ගිහි්  ඵර් න,  ඒ ජනතහට 
් නැ ේනරහ නළවළ. ඒ කහරේඹ්ව ේම් හේේභ ඳහර්ලිේම්් තු 

ඇතුේශ  ව ඉ්  පිටත  නිරධහරි්  සිඹලු ේදනහ ගිහිල්රහ හකච්ඡහ 
කශහ. අපි්ව ගිඹහ. නමු්ව අපි ේම් ත්ව්වඹ ඹටේ්ව මීේතොටමුල්රට 
ගිේේ  නළවළ. ේභොකද, අපි  ශඟ ජ ඉ්  ේඵොේවොභ ප්රේ ම් 

ේනහ, ේඳොලිසඳතිතුභහ එක්ක ඉ් න තළ් ර ජ භවජන 
නිේඹ ජිතඹ්  වළසිේය් න ඕනෆ ආකහයඹ පිළිඵ.  භභ දළක්කහ, 
අේේ යහජය ආයක්ක ඇභතිතුභහ ේඳොලීසිඹ ට කයේනන 
ේඳොලිසඳතිතුභහ භඟ තභයි මීේතොටමුල්ේල් කුණු ප්රලසනඹ 

වි් න ගිේේ  කිඹරහ. ේඳොලිසඳතිතුභහ lawmakersරහ 
රක් ේ්  tea makersරහ විකරඹට. ඒ නිහ එළනි 
ේඳොලිසඳතියේඹක් ඹටේ්ව ේම්හ කශභනහකයණඹ කය් න ගිඹහ 

නම් එතළන ජ ත අර්බුදඹක තභයි අපි ඳළටේර් ේ් .  යජේේ  
නකීභ ේර ේම් කයරහ තිේඵ් ේ්  විහිළු වනත ප්රකහල.  මුදල් 
අභහතයයඹහ වහභ ප්රකහල කශහ, නළති වුණු භනුය ජීවිතඹකට 

රුපිඹල් රක්ඹක් ේන් න ඕනෆ කිඹරහ. ේභේවභ ප්රකහලඹක් 
කයනහද, ේකොශම නැස්රික්කඹ නිේඹ ජනඹ කයන භ් ්රීයේඹක් 
ේරහ?  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, වමුදහේ  යහජකහරිඹ කශ 
නිරධහරිේඹක් -ේම්ජර් විභල් විරභේේ- අ්ව අඩංගුට න්වත 
ත්රසතහනැේඹක් ඳළනරහ ඹන අසථහේ  ජ ේඩි තිබ්ඵහ. ඔහු 
යහජකහරිඹ කේශ . ඔහු ඒ යහජකහරිඹ කයරහ අකරකයණඹට ඉනැරිඳ්ව 

ේරහ, "ත්රසතහනැේඹක් ඳළනරහ ඹන අසථහේ  ේඩි තිබ්ඵහ" 
කිඹරහ ඒ ේච දනහේ්  නිේදොස වුණහ. වමුදහ ඳරීක්ණර ජ 

ම්පර්ණේඹ්  නිේදොස ේරහ, ියය්ව රළමතරහ ේන්ව යටරට 

ඳහ ගිහි්  ඳසු ඔහු වමුදහ ේ ේඹ්  විරහභ ගිඹහ. ඉ්  ඳසු 
අලුේත්  ඇති ේරහ තිේඵන ජහතය් තය යණවිරු දඩඹේම් 
එකඟතහ අනු නැේ නළසසුණු ේම් ඳළයණි නඩු අයේනන අනිඹම් 
මිනී භළරීේම් ේච දනහ ඹටේ්ව ේකොශම ජ නඩු විබහන කශහ. ඵෆ්  

කී ම්  රංකහට එ් න ේඳය නැනේේ  නඩු තී් දුක් දු් නහ, 
සිඹලුභ පු්ව ඳ්වර ප්රධහන හර්තහ ේර ඳශ ේ් නට. "ඳළන 
ගිඹ ත්රසතහනැඹහට ේඩි තළබීේම් අනිඹම් මිනී භළරුභ ඹටේ්ව 

ේච දනහට ේම්ජර් විභල් විරභේේ රුපිඹල් රක් 20ක් 
ේඳෞේනලික ේේේඳොශලි්  ේන් න ඕනෆ. ඒ නැනඹට කලි්  
ේන ේ  නළ්වනම්  ඵ් ධනහනහයනත කයනහ; සිය දඬුම් 

විඳි් නට ඕනෆ" කිඹරහ රංකහේ  අකරකයණඹ නඩු තී් දු දු් නහ. 
ඒ අසථහේ  ජ භභ භවජන නිේඹ ජිතේඹක් විකරඹට, -අපි යට 
යකි් න ඹ් න කිඹරහ, ඳස පිඩක් ගිලිහී ේනොඹ් නට ය්  ළටක් 

ඇත සි  ේකොේ්  කිඹරහ පිරි්ව නල් නළට නවරහ අපි ේනුේ්  
යට ේබ්යහ න් න ඹපු අඹට යහජකහරිඹ කශහභ ේභේවභ දඬුම් 
ේදනේකොට- ගිහි්  ඵරන විට ඒ නිරධහරිඹහ පිළිඹ් දර ප්රේේලේේ  
ේනඹක් තනමි්  ඉ් නහ. ඳහල් ඹන දරු්  තු්  ේදේනකු 

ඉ් නහ. ඔහුට ඒ මුදර ේන් නට විකරඹක් නළවළ. අපි ල්ලි 
එකතු කයරහ, ේම් යේට් විවිධ ප්රේේලර ජනතහ රුපිඹල් රක් 
20ක් ේනුට රුපිඹල් රක් 26ක් ඔහුේේ ගිණුභට ඵළය කශහ. 

මුදල් ේන් නට උහවිඹට ඹන විට උරුභකරු්  ඇවිල්රහ 
හිටිඹහ. එක උරුභකරුේක් න මිඹගිඹ ත්රසතහනැඹහේේ මතරි 
කි හ, " භට දළ්  එච්චය ප්රලසනඹක් නළවළ. භභ ේන විහවඹක් 

කයේනන ඉ් ේ් . ඒ ඉ් ේ්  ේභඹහ" කිඹරහ. ඊට ඳසේ  උහවිඹ 
කි හ, රුපිඹල් රක් 10ක් ඒ තළනළ්වතිඹට ව අේනක් රුපිඹල් 
රක් 10 මිඹ ගිඹ ත්රසතහනැඹහේේ තහ්වතහට ේන් න කිඹරහ. ඊට 

ඳසේ  ඒ විකරඹට රුපිඹල් රක් 20ක් ේන හ. යහජකහරිඹ කය් න 
ගිහි්  නිරධහරිේඹකු අති්  ත්රසතහනැේඹකු මිඹ ගිඹහභ ් නැඹ 
රුපිඹල් රක් 20යි. කුණු ක් දට ඹට ේරහ යජේේ  ළරැේේද් , 

අේේ ළරැේේද් , ඒ ප්රලසනඹ ේනොවිීමේම් ළරැේේද්  
භනුයේඹක් මිඹ ගිඹහභ රුපිඹල් රක්ඹක් ේද් න කිඹරහ මුදල් 
ඇභති කිඹන විට, ඒ මුදල් ඇභති නළන අපි ේකොශම නැස්රික්කේේ  
ජනතහ ේනුේ්  කනනහටු ේනහ. ේම් භනුය ජීවිතරට 

ප්රභහණ්ව ් නැඹක් ේන් න-  

 
ෙරු ලසන්ත අලගියවන්න මහත (මහනෙද හ බසනහිද 

සංවර්ධන නිප්යෝජය අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண - ரக ற்றும் சல் 

ரகர அதறறருத்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

භට විනහඩිඹක් ේද් න. 

 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු ර් ත අරගිඹ් න නිේඹ ජය අභහතයතුභහ. 

 
ෙරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළවළ, ඔඵතුභහේේ කථහේ  ජ උ්වතය ේද් න. භභ ේම් 
කය් ේ්  භේේ කථහ ේ් .  

මීේතොටමුල්ේල් දුකට ඳ්වේරහ සිටින ජනතහට ේනල් 
කුලිඹට න් නට තිේඵනහ. තභ් ේේ දරු් ේේ ඳහල් ේඳොේ්ව 
ඉරහ සිඹලු ේඳෞේනලික උඳකයණ නළති ේරහ තිේඵනහ. ේම් 

සිඹල්ර ේදනහ කිඹරහ තිේඵනහ. ේම් ේදනහ කිඹන ඒහ 
හරහේ  ජනතහට්ව කිඹරහ තිේඵනහ; කළරණි නං මිටිඹහේ්ව 
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ඳහර්ලිේම්් තු 

නං තුයට වසු වුණු අඹට්ව කිඹරහ තිේඵනහ. තමු් නහ් ේ රහ 
සිඹලුේදනහ භ් ්රීරු්  ේර භළනැව්ව ේරහ හධහයණ  ේර 
කඩිනමි්  කශ යුතු ප්රථභ කහර්ඹබහයඹ ේ් ේ්  ේම් ජහතික 

ප්රලසනඹ වහ ජහතික ංහදඹක් තුළි්  විඳුභක් රඵහ ජභයි. අපි ඒ 
වහ එකඟයි.  

ඳශමු, මීේතොටමුල්ේල් දුකට ඳ්වේරහ සිටින, 

අයණබහඹට ඳ්වේරහ සිටින, වඬක් නඟ් නට ඵළරි, වඬ 
නඟන විට විවිධ ආකහයේේ  ේච දනහරට ේනොදුරු න ජනතහට 
ක්ණික අලු්ව ළඩ පිළිේශක් ඹටේ්ව වන ළඳයීේම් 

කහර්ඹඹට ප්රමුණතහ ේද් න කිඹරහ ඒකහඵේධ විඳක්ඹ 
ේනුේ්  අපි ඉල්රහ සිටිනහ.  

ේදනු, නරු ඉයහ්  විරභය්වන භළතිතුභහ ඉතහභ විලහර 

ේච දනහක් කශහ, අවිසහේ ල්ර ප්රේේලේේ  මීේේට ේම් කුණු 
ේනනිච්චහ නම්  ේම් ප්රලසනඹ ඇති ේ් ේ්  නළවළ කිඹරහ. එතුභහට 
ඒ ප්රේේලඹ නළන අේඵ ධඹක් නළවළ. එතුභහ ේඵොේව  කරක් 
යහජය ේ ේේ  ේව  ේඳෞේනලික අංලේේ  නිරධහරි භව්වභේඹක් 

විකරඹටයි කටයුතු කේශ . ේේලඳහරනඥේඹක් ේනොේයි එතුභහ. 
1505 ඳයංගි්  එන විට සීතහක යහජසිංව යජතුභහ ඹටේ්ව ඇති 
වුණු ට් ර ජ මුල්ේල්රිඹහ ේර ේල් විරක් න විට ේව හනම් 

ේක යශේේ  කුණු දහ් නට ගිඹ මිනිසු්  තභයි, කඩුේනොඩ, 
ේකොසනභ, භහතනභ, පිටුම්ේඳ, මීේේ හේේ ඳශහ්වර ජනඹහ 
තභයි අයනශඹ කේශ . ඒ කහරේේ  සිට එන ප්රසිේධ කවිඹකු්ව 

තිේඵනහ "...ේර ේක් භළතිඳු අද තනිඹභ ේර භළේේේ...." 
කිඹරහ. ප්රථභේඹ් භ ේකොශම භව නනය බහ ේඹ ජනහක් ඳහස 
කයරහ නිරිේඳොශ ප්රේේලේේ  ේර ේක් භළතිඳු සිටි ේර භළේදට 

තභයි කුණු ටික ේනොඩ කය් නට රළවළසති වුේඩු. 

එතළනි්  ේඵොේවොභ ේඳොඩි දුයක් ඹන ේකොට තිේඵ් ේ්  
කළරණි නඟයි. ේර ේක් භළතිඳු තනිවුණු ඒ භවහ ේරට ේම් කුණු 
ටික දළම්භහභ, එතළනි්  ඉතහභ ේකටි දුයක් තිේඵන කළරණි නඟට ඒ  
ජරඹ ළටුණහභ, ඕජස නරන ඒ කුණු ජරඹ කළරණි න ේඟ්  

අමතේල්ට එනහ. අමතේර්  තභයි ජරඹ පිරිඳවදු කයරහ 
ේකොශම ජනතහට ේඵෝ න ේද් ේ් .  

 
ෙරු ඉදන් වික්රමදත්න මහත  
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

 
නඟී කුටිප්ේය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු ඉයහ්  විරභය්වන නිේඹ ජය ඇභතිතුභහ. 

 
ෙරු ඉදන් වික්රමදත්න මහත  
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

නරු භ් ්රීතුභනි, භධයභ ඳරිය අකරකහරිඹ එභ ේඹ ජනහ 
අනුභත කයරහයි තිබුේඩු. භභ ේේලඳහරනඥේඹක් ේනොේයි කිඹහ 
ඔඵතුභහ කිඹපු එක්ව ේවොයි. ේේලඳහරනඥේඹක් ේනොන නිහ 

භට කිඹ් න්ව පුළු් , ඒ නිරධහරි්  එඹ අනුභත කශහ නම් 
ේේලඳහරනඥඹ් ට ඇන්ලි නව් න තිබුේඩු නළති ඵ.  

ෙරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නරු නිේඹ ජය ඇභතිතුභනි, නිරධහරි්  ේඵොේව  ේේ අනුභත 
කයනහ. නිරධහරි්  බ්ලභළ් ඩල් කුණු ක් ද්ව අනුභත කය 
තිේඵනහ; මීේේ කුණු ක් ද්ව අනුභත කය තිේඵනහ.  

නිරධහරි්  ේනොේයි, ඇභතිරු්ව යහඳිති පිළිඵ අනුනභනඹ 
කයන ක්රිඹහභහර්න පිළිඵ තමු් නහ් ේ ට අ්වදළකීම් නළ්වනම් 
නනය බහේ  ඉ් න අඹේන්  අහ ඵර් න. ේභොකද, වළභ දහභ 

හේේ ේම් නනය බහ එක්්ව ජහතික ඳක්ේේ  ඳහරනඹ 
ඹටේ්වයි තිමතරහ තිේඵ් ේ් . එහි ජ සිේධ න ේදඹ පිළිඵ 
ඔඵතුභහ එතළනි්  අව් න.  

 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු භ් ්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 
තිේඵනහ.  

 
ෙරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ේවොයි, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි. 

ේම් කශ යනඹ මීේේ ප්රේේලේේ  මුහුදු භට්ටමි්  අඩි 500ක් 

උඩ ජර ේඳ ෂිත ප්රේේලඹක තභයි වද් න කි ේ . ඒ ප්රේේලේේ  
ජනතහ ඉතිවහේේ  සිට අකරයහජය විේය ධී අයනශඹ කශහ. 1915 ජ 
ඩී.එස. ේ නහනහඹකරහ, එෂස.ආර්. ේ නහනහඹකරහ, පිඹදහ 

සිරිේ නරහ හිය බහයඹට න්වතහ. නැේ් ස ගුණර්ධන භළතිතුභහේේ 
සීඹහ්ව භයණ දඬුභට නිඹභ ේරහ හිටිඹහ. තභ් ේේ ප්රේේලඹ 
ආයක්හ කය නළනීේම් නකීභ ඒ ප්රේේලේේ  ජනතහ පිට ඳළටවිරහ 

තිේඵනහ. එඹ ඔවු් ේේ යුතුකභක්. ේභොකද, රබුනභ, කරටුහ 
ජරහල ේදකභ තිේඵ් ේ්  ඒ ප්රේේලේේ යි. න ම්ඳත ආයක්හ 
ේරහ තිේඵ් ේ්  ඒ ප්රේේලේේ යි. එේව්  තභයි ේකොශමට ජරඹ 

එ් ේ් . ඒ ජරඹ එන ප්රේේලේේ  තිඹහේනන ේම් ඕජස නරන කුණු 
කශභනහකයණඹ කය් න ඉඩ ේද් ේ්  නළවළ කිඹන කහයණඹ 
මික්, ප්රලසනඹ වි් න ඉඩ ේද් ේ්  නළවළ කිඹහ ේනොේයි 
කි ේ .  

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළ්  කථහ අ්  කය් න, නරු භ් ්රීතුභනි.  

 
ෙරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභ ත විනහඩිඹකි්  කථහ අ්  කයනහ, මරහනහරඪ 
නරු භ් ්රීතුභනි. 

ේම් ප්රලසනඹ වි් න විලසවිදයහරර ආචහර්ඹරු, 

භවහචහර්ඹරු, විේතු්  ව විවිධ ක්ේ ත්රර ඳරියේ නැ්  
එකතු කයරහ ජහතික ළඩටවනක් කඩිනමි්  ක්රිඹහ්වභක 
කය් නඹ කිඹහ ඳහර්ලිේම්් තු භ් ්රීරු ේර අඳ ේඹ ජනහ 

කය් න කළභළතියි. ේම් වහ ආදර්ල න් න ේකොරිඹහ ඇතුළු 
යටරට ගිඹ අේේ නිරධහරි්  ඉ් නහ. ේන ධහබඹ යහජඳක් 
හිටපු ආයක්ක ේල්කම්තුභහ යුේධේඹ්  ඳසු ේකොශම නනයඹ 
තුශ ේඵොේව  ේේල් කශහ. දළ්  එතුභහට  ේච දනහ කිරීේභ්  

ඳරක් ් ේ්  නළවළ. ේම් ඳහර්ලිේම්් තු ඳහ ඹට ේමි්  තිබුණු 
එක ශක්් න එතුභහ  නංතුය ළශළක්වීේම් යහඳිති කශහ.  

1711 1712 

[නරු ඵ් දුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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ඊශඟට, භශ අඳද්රය එක්රැස ේරහ ේකොශම නනයඹ තුශ ඒ 

ඵට පුපුයහ ඹහේම් ප්රලසනඹක් තිබුණහ. එතුභහ ඒහ විඳුහ. ඒ විකරඹට 
දළළ් ත ප්රලසන ංණයහක් විරහ තිේඹේනැ, කශ ප්රලසනඹට්ව 
භහි් ද යහජඳක් යජේේ  විඳුභක් තිබුණහ; ඒ වහ මුදල් ේ්  
කය තිබුණහ. නමු්ව, ඳසුගිඹ කහරඹ තුශ භව ඇභතිතුභහ, විඹ බහය 

ඇභතිතුභහ, ේම් කුණුර අයිතිකහයඹ්  අතය ඇති ව ප්රලසන, 
යහඳිති, යහඳිතිර හර්තහ, ඒහ ඉනැරිඳ්ව කිරීම් ළනි සිඹලු 
ේේල්ර නළටලු නැේ නළසසිරහ, නැේ නළසසිරහ අහනේේ   ඒ 

ේනුට මිනිස ජීවිතලි්  ් නැ ේනරහ, අද ේම් ප්රලසනඹ 
ේකේයහි ජහතිේේ  අධහනඹ ේඹොමු කයරහ තිේඵනහ. එභ නිහ 
අඳ සිඹලුේදනහ එකතු ේරහ ේම් ප්රේේලේේ  ඳභණක් ේනොේයි, 

භවනුය වහ අනික් ප්රේේලර්ව තිේඵන කශ කශභනහකයණඹ 
කිරීභ පිළිඵ ජහතික ළඩටවනක් ක්ණික ඇති කශ යුතුයි. 
භර්දනඹ කිරීභ වහ අලය අණඳන්ව ම්භත කය් න එඳහඹ 

කිඹහ්ව අඳ ජනහකරඳතිතුභහේන්  ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
[අ.බහ. 4.49] 
 

ෙරු නලින් බණ්ඩද ජයමහ මහත 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, භට කථහ කය් න අසථහ 

රඵහ ජභ පිළිඵ ඔඵතුභහට සතුති් ත ේනහ.  

 "අේඳභහේදො අභත ඳදං - ඳභහේදො භච්චුේනො ඳදං...." කිඹහ 
අේේ බුේධ චනේේ  ව්  ේනහ. එහි අර්ථඹ, "ඉක්භනි්  ළඩ 

කිරීභ තුටට ේව තු ේ , ප්රභහදඹ දුකට ේව තු ේ " ඹ් නයි.  
ඇ්වතටභ මීේතොටමුල්ර ේේදහචකඹට ේේලඳහරනඥඹ්  විකරඹට, 
නිරධහරි්  විකරඹට, ජනතහ විකරඹට අඳ සිඹලුේදනහභ අඩු ළඩි 
ලේඹ්  න කි යුතුයි. ේම් නළන දළ්  එක එක ඳළ්වතට ඇන්ල්ර 

නැගු කිරීභ ේනොේයි කශ යු්වේ්ව. 

 
ෙරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු ඵ් දුර ගුණර්ධන භ් ්රීතුභනි, ඔඵතුභහේේ රීති ප්රලසනඹ 

ේභොකක්ද?  
 

ෙරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ේම්ක ඉතහභ ළදන්ව 
කහයණඹක්. ේම් ේනුේ්  ේකොශම භව නනය බහේ  ේඹ ජනහ 

වුණු කරුණු ව්  ේල්ණන භහ ශඟ තිේඵනහ. ේම් අසථහේ  

භභ එභ ේල්ණන සභෙත* කයනහ.  
 

ෙරු නලින් බණ්ඩද ජයමහ මහත 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ේම් ේ දනහට ඳ්ව වුණු ජනතහ එඹ අ්වවිඳි ේභොේවොත නළන 
අඳ කල්ඳනහ කය් න ඕනෆ. අඳට ේභඹ සහබහවික විඳතක් විකරඹට 

දකි් න ඵළවළ. අේේ ක්රිඹහකහයකම්ර ප්රතිපරඹක් විකරඹට, අේේ 

ප්රභහදේේ  ප්රතිපරඹක් විකරඹට, ේේලඳහරනඥඹ් ේේ ප්රභහදේේ  

ප්රතිපරඹක් විකරඹට, තී් දු තීයණ නළනීේම් ප්රභහදේේ  ප්රතිපරඹක් 
විකරඹට, නිරධහරි්  ක්ණික ක්රිඹහ්වභක ේනොවීේම් ප්රතිපරඹක් 
විකරඹට තභයි ඒ ජනතහ ේම් ේ දනහට ඳ්ව වුේඩු.  

ඇ්වතටභ අපි ේඳොඩ්ඩක් ේභේනහි කයරහ ඵළලුේෝව ේම් සිදු 
වීභ සිදු න අසථහේ  ඹම් ේනඹක් ඇතුශත ඳවුරක් සිටිඹහ නම්, 

ඒ අඹ කුණු ක් දට ේකොටු ේේ ජ, ඒ අඹ නත කශ ඒ ඳළඹ, ඳළඹ 
ේදක, ඳළඹ තුන ේකොේවොභ නත කය් න ඇ්වද? එක ඳවුරක් 
විකරඹට භවය විට ඊට්ව ළඩි ේරහක් නත කශ අඹ ඇති. 
අම්භරහ, තහ්වතරහ, දරුේ  ේම් හේේ ේභොේවොතකට ඳ්ව වුණහභ 

ඒක ේභොන තයම් ේේදහචකඹක්ද කිඹරහ දළේන් න ඒක 
අ්වවිඳි් න ඕනෆ. භවය දරුේ  කෆනව් න ඇති; අඬ් න ඇති.  
භවය ේදභ පිේඹ  තභ් ේේ දරු්  තුරුළු කය ේනන අඬ් න 

ඇති. ත්ව භවය පිඹරු තභ් ේේ ලක්තිඹ ේඹොදහ ේනන ේම් 
කුණු ක් ද හිල් කය ේනන ඹ් න පුළු්  කිඹරහ ඒ වහ ඔට්ටු 
ේ් න ඇති; ේය වීරිඹ දය් න ඇති. ඒ ක්රිඹහකහයකම් අපි 

කවුරු්ව දළක්ේක් නළවළ. ඒ ක්රිඹහකහයකම් අපි කවුරු්ව 
අ්වවි් ේේ නළවළ. ඒ ක්රිඹහකහයකම් අ්වවිරහ, ඳළඹ නණනහක් දුක් 
විරහ තභ්  ජී්ව වුණු ේේ ඇතුේශ  තභ් ේේ ඳවුේල් අඹ්ව 

එක්ක මිඹළේදනහ තයම් අහනහ් ත සිදු වීභක් නළන අඳට 
හිතහන් න්ව ඵළවළ. අයණහඹක නහඹ ඹෆේම් ජ ත්වඳයේඹ්  
ේදේක්  සිඹලුේදනහභ ඹටේරහ ඹ් න ඇති. මිනිසු් ට 

හිතහන් න තයම්්ව ේරහක් තිේඹ් න නළති ඇති. වළඵළයි, 
ේභතළන එේවභ ේනොේයි. දුක් විරහ, ේ දනහ  විරහ තභ් ට 
වුේඩු ේභොකක්ද කිඹරහ හිතහ න් න ඵළරි අඳුේර් - කළුේර් -  
මීේ්ව්  හයු ආඝ්රහණඹ කයමි්  ේඵොේවොභ ද ේ දනහ විරහ 

තභයි ේම් කුණු ක් දට ඹට ේරහ ඒ අඹ මිඹ ගිේේ . ඒ නිහ ේම් 
ේරහේ  අපි සිඹලුේදනහ එකිේනකහට ඇන්ලි නැගු කයනහ 
ේනුට, සිඹලුේදනහභ තභ් ේේ ේේලඳහරන හසිඹ  ේනුේ්  

කථහ කයනහ ේනුට, ේම් සිදුවීභ්ව ඳහඩභකට අයේනන 
කටයුතු කේශෝව  අේේ යේට් ජහතික ප්රලසනඹක් ේරහ තිේඵන ේම් 
කුණු ප්රලසනඹ, අඳද්රය ප්රලසනඹ, කශ ප්රලසනඹ වි් න පුළු්  

ේයි. ඒක තභයි ඒ දුක් විරහ මිඹ ගිඹ ඒ   ජනතහට, ඒ 
දූදරු් ට, ඒ ේදභ පිඹ් ට කයන ේරොකුභ ේනෞයඹ. අපි ඒක 
ේභතළනි් ්ව ඳට්  න් න ඕනෆ.  

ජඳහන විේතු්  පිරික් අනභළතිතුභහේේ ප්රධහන්වේඹ්  
කළරහ  ඉතහභ ක්ණික ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  කටයුතු කශහ.   ඒ 

අඹ කිඹරහ තිබුණහ, 1960 ජ තභයි ඒේනොල්ර් ට ේම් හේේ 
ප්රලසනඹකට මුහුණ ේද් න වුේඩු කිඹරහ. 1960 ජ ජඳහනේේ ්ව ේම් 
හේේ ේේදහචකඹක් ේරහ තිබුණහ. එතළනි්  ඳසේ  තභයි ඒ 

අඹ්ව ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  ළඩි අධහනඹක් ේඹොමු කය 
තිේඵ් ේ් . ඒ නිහ, "අපි ේම්ක කය් න හිටිඹහ, අඳට කය් න 
ේරහ තිබුේඩු නළවළ, කය් න ඔ් න ේභ් න තිේඵේ ජ අපි 

ඳළයදුණහ" කිඹනහ හේේ සුයංනනහ කථහ කිඹ් ේ්  නළති,  
ඳරියේ  ජ් ට, විදයහඥඹ් ට ේම් ප්රලසනඹ වි් න ඉඩ ේද් ේ්  
නළති,  ඒහට එවහ ගිඹ විඳුම් ේද් න ේේලඳහරනඥේඹ  
උ්වහව කය් ේ්  නළති කටයුතු කය් න ඕනෆ. ඵ් දුර 

ගුණර්ධන භළතිතුභහ, ය් ජ්  යහභනහඹක භළතිතුභහ, ඉයහ්  
විරභය්වන භළතිතුභහ කි හ හේේ කශ ය් න මීේේ සථහනඹ 
ේොඹහ න්වේ්ව අපි ේනොේයි; ේේලඳහරනඥේඹ ්ව ේනොේයි. 

ඒක භධයභ ඳරිය අකරකහරිඹ ඇතුළු විේතු්  පිරික් ේොඹහ න්ව 
තළනක් ඒක අභිඵහ ගිහිල්රහ ේේලඳහරනඥේඹ  ඒ කටයුතු 
විේ චනඹ කයනහ නම්, ඒකට ේන්ව ේන්ව ේඹ ජනහ ේදනහ 

නම් -ඒහේේ සිේධී්  ේනොඩක් ේනහ-   ඒක ේනොේයි විඹ 
යු්වේ්ව. විේතු් ට, ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  දළනුභ තිේඵන 
කඩුඩහඹම්රට ේම් ප්රලසනඹ වි් න ඉඩ  ජරහ, ඒ අඹ ේදන 

තී් දු ක්රිඹහ්වභක කය් න ේේලඳහරනඥඹ් , නිරධහරි්  ව 
ජනතහ උදවු කයනහ නම්, භභ හිතන විකරඹට  ඒක තභයි 
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————————— 
*  පුසතකලප්ේ තබ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිේම්් තු 

ේ් න ඕනෆ ේේ.  එේවභ නළති අඳට කදහ්ව ේම් ප්රලසනඹ 
වි් න රළේඵ් ේ්  නළවළ.  

මරහනහරුඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ඒ හේේභ අදහනභ පිළිඵ 
අේේ යේට් ජනතහ තුශ තිේඵන දළනුභ ඉතහ අල්ඳයි. 

විේල ේඹ් භ ඉනැකිරීම් ක්ේ ත්රේේ  කටයුතු කශ  ේකේනකු විකරඹට 
භභ ද් නහ,  ඉනැ කිරීම් ක්ේ ත්රේේ  ළඩ මතම්ර ආයක්හ ව 
ඳරියඹ -safety and environment-  පිළිඵ ේකොච්චය අධහනඹ 
ේඹොමු  කයනහද කිඹරහ. වළඵළයි, අේේ ජනතහ තුශ එේවභ  

අදහනභක් පිළිඵ අධහනඹක් නළවළ. ේම් මීේතොටමුල්ේල් 
ජනතහට්ව භවය තළ් ලි්  ඒ අනතුරු අඟරහ තිබුණහ. 
වළඵළයි, අදහනභට එවහ ගිඹ ේනොදළනු්වකභක් ේභතළන තිබුණහඹ 

කිඹරහ අඳට ේ්වේයනහ. ේම් අදහනභ දළකපු භවය පුේනරේඹ  
තභ් ේේ ේඳෞේනලික හසි ප්රේඹ ජන වහ භවය කල්ලි, 
කඩුඩහඹම්   එතළනභ තිඹහ ේනන ඒ අඹ  ඳහවිච්චි කශහ. භවරු 

තභ්ව ඒකභ කයමි්  ඉ් නහ. ේම් අඹට සථීයහය විඳුභක් 
ේද් න ඕනෆඹ කිඹ කිඹහ තදුයට්ව ේම් අඹ එතළන තිඹහේනන 
ඉ් නහ.  

ේම් සිදුවීභට ේඳය යජඹ කටයුතු කයපු ආකහයඹ නළන භභ 
ෆහීභකට ඳ්ව ේනහ කිඹරහ කිඹ් ේ්  නළවළ. වළඵළයි, ේම් 

සිදුවීේභ්  ඳසු, ඳලසචහ්ව ක්රිඹහ භහර්න නළනීභට යජඹ ක්රිඹහ කශ 
ආකහයඹ නළන භභ සිඹඹට සිඹඹක් තුටු ේනහ, මරහනහරඪ 
නරු භ් ්රීතුභනි. ේම් සිදුවීේභ්  නැන 8ක් ඇතුශත ේම් අඹට නිහ  

රඵහ ේද් න අඳට පුළු්  වුණහ. එතළන ජ්ව කඩුඩහඹභක් කිඹරහ 
තිබුණහ, "අේේ නිහේේ  ටිනහකභට ඩහ අඩු නිහ රඵහ 
දු් ේ් ." කිඹරහ. අේේ යජඹ ඳළවළනැලි කි හ, "ඔඹේනොල්ර් ේේ 

නිහේේ  ටිනහකභ රක් සිඹඹයි නම්, රඵහ ේදන ේම් නිහේේ  
ටිනහකභ රක් ඳනවයි නම්, ඒ ඉතිරි මුදර රඵහ ේදනහ." 
කිඹරහ. ජනතහ ප්රතික්ේ ඳ කයපු කල්ලි කඩුඩහඹම් තභයි ළරැනැ 

ප්රචහය ඹරහ ජනතහ ේම් විකරඹට උසිනළ් වේ . ඒ හේේභ,  
අලය නිව බහඩුඩ න් න එක් ඳවුරකට රුපිඹල් රක් 
ේදකවභහයක් රඵහ දු් නහ. ඒ හේේභ, ඔවු් ේේ ඵඩුඵහහියහනැඹ 
ප්රහවනඹ කය් න මුදරක් දු් නහ.  කුලී නිහඹක් න් න භහ 

තුනක් වහ රුපිඹල් 50,000ක් ේද් න කටයුතු කශහ. ඒ හේේභ, 
ේම් ප්රලසනඹට ේකටි කහලීන,  ජර්ෂ කහලීන වහ භධය කහලීන විඳුම් 
ේනේන් න ජඳ්  විේතු්  පිරික් අනභළතිතුභහ කළරහ ඉතහභ 

ේකටි නැන නණනකි්  ඒ අඹේේ හර්තහ රඵහ න්වතහ.  ඒ නිහ ේම් 
ඳලසචහ්ව ක්රිඹහභහර්න නළන නම් භභ සිඹඹට සිඹඹක් ේනොේයි, 
සිඹඹට දහවක් තුටු ේනහ, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි. 

වළඵළයි, ේභතළනි්  එවහට ේම් ප්රලසනඹ වි් න ේේලඳහරනඥඹ්  
විකරඹට අඳට්ව ඵළවළ; නිරධහරි්  විකරඹට එතුභ් රහට්ව ඵළවළ. 
ජනතහ ඇතුළු ේම් සිඹලුේදනහභ, සිඹලු කඩුඩහඹම් එකතු 

වුේණෝව තභයි ේම් ප්රලසනඹ වි් න පුළු් .  

විේල ේඹ් භ තභ් ේේ ේනදය දට එකතු ේන කුණු 
ප්රභහණඹ පුරුේදක් විකරඹට ේ්  කය න් න පුළු්  වුේණෝව, 
අ් න ඒක අපි රඵන ේරොකු ජඹරවණඹක්. ඒ හේේභ, අේේ 
නිරධහරි් ට පුළු්  නම් ේම් ේ්  කයන කුණු ඒ විකරඹටභ රඵහ 

න් න, ඒක්ව අපි රඵන ේරොකු ජඹරවණඹක්. තභ් ේේ නිසි්  
ඉතරන කුණු ඒ විකරඹට ේ්  කයරහ ේද් ේ්  නළ්වනම්, යජඹ 
විකරඹට අඳට දඩඹක් නව් න පුළු් . කුණු ඒ විකරඹට ේ්  කයරහ 

ේද් ේ්  නළ්වනම්, නනය බහේ්  ඒ කුණු ඵහයන් ේ්  නළති 
ඉ් න පුළු් .  

ේම් ප්රලසනඹ වි් න ේම් විකරේේ  ඹම් ඹම් අලු්ව නීති 
ේනේන් න ේනහ. එේවභ නළති අපි සුයංනනහ කථහ කිඹරහ ේම් 
ේඵ රඹ එවහට ඳහස කයරහ, අය ේඵ රඹ ේභවහට ඳහස කයරහ ේම් 

ප්රලසනඹ වි් න ඵළවළ. වළභතළනභ උේේෂ ණඹ කය කය, 

"අේේ නභට කුණු දහ් න එඳහ, අේේ නභට කුණු දහ් න එඳහ" කිඹ 
කිඹහ ගිේඹෝව, අඳට රංකහේ  කුණු දහ් න තළනක් නළති ේනහ. 
ේම් ප්රලසනඹට ේකටි කහලීන විඳුභක් අලයයි. ේභොකක්ද ඒ ේකටි 
කහලීන විඳුභ? නැනඳතහ එකතු න කුණු දහ් න සුදුසු තළනක් 

තිේඵ් න ඕනෆ. භධයභ ඳරිය අකරකහරිඹ ේ හ, ඹම්කිසි විේ්ව 
පිරික් ේ හ ඒ අඹට ේද් න ඕනෆ ේම් නළටලුට විඳුභක් 
තීයණඹ කය් න. එේවභ නළති ේේලඳහරනඥඹ් ට්ව, 

නිරධහරි් ට්ව, ජනතහට්ව ේම් තී් දු න් න ඵළවළ. ේම් 
ප්රලසනඹ වි් න භධයභ ඳරිය අකරකහරිඹට ේව  ඹම් 
අකරකහරිඹකට ේව  ේකොමිභකට ඵරඹ ේද් න ඕනෆ. 

 ේම් ප්රලසනඹට භධය කහලීන විඳුම් ේොඹ් න ේනහ. අඳට 
ේම් යේට් කුණු දහ් න තළ්  ේවොඹහ න් න ඵළරි නළවළ. කුණු 
දභ් න පුළු්  ඉඩ-කඩ තිේඵන සුදුසු සථහන අේේ යේට් ඕනෆ 

තයම් තිේඵනහ. අඳට විදයහනුකර කුණු දහ් න සුදුසු තළනක් 
ේොඹහ න් න පුළු් . මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, කුණු 
ේකොච්චය ප්රතිච්රීකයණඹ කශ්ව, ඹම්කිසි කුණු ප්රභහණඹක් ඉතිරි 
ේනහ.  Urban waste ේඹොදහ ේනන ඵරලක්තිඹ නිසඳහදනඹ 

කශ්ව, සිඹඹට විසක්්ව  කුණු ඉතිරි ේනහ. ඒ නිහ අඳට ේම් 
වහ  ජර්ෂ කහලීන විඳුභකු්ව අලයයි.    

නරු අනභළතිතුභහ ේම් ප්රලසනඹ නියහකයණඹ කය් න ඉතහභ 

යුහුසුලු කටයුතු කයපු ේකේනක්. කඩුඩහඹම් රැසවීේම් ජ ේ හ, 
කළමතනට් රැසවීේම් ජ ේ හ, ජනහකරඳතිතුභහ එක්ක එකතු ේරහ ේම් 
ප්රලසනඹ වි් න වළභදහභ කථහ කශහ. 

 ේම් කුණු ප්රලසනඹ නිහ ළඩිේඹ් භ ඵළට කහපු ේකේනක් 
තභයි භරික්කහර් භ් ්රීතුභහ. එතුභහ භ් ්රීයේඹක්.  එතුභහ 
භ් ්රීයඹකු විකරඹට ේම් සිදුවීභට ේඳය විලහර කළඳවීභකි්  

කටයුතු කශහ; කථහ කශහ. නමු්ව, එතුභහේේ ඒ උ්වහවඹ හර්ථක 
ේ් න කලි්  කුණු ක් ද නහඹ ගිඹහ. අනභළතිතුභහ ේම් කුණු 
ක් ද ම්ඵ් ධේඹ්  ක්රිඹහ භහර්නඹක් න් න කලි්  කුණු ක් ද 

නහඹ ගිඹහ. ඒ නිහ අඳං සිඹලුේදනහටභ එකතු ේ් න පුළු්  
විේල  අසථහ ේභඹයි කිඹහ භහ හිතනහ. විේල ේඹ් භ 
විඳක්ේේ  භ් ්රීරු්ව ේම් ප්රලසනඹ ජහතික ප්රලසනඹක් කිඹරහ 
හිතහේනන එකට එකතු ේරහ කටයුතු කශ යුතුයි කිඹරහ භහ 

හිතනහ. 
 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු භ් ්රීතුභහට ත විනහඩි ේදකක කහරඹක් තිේඵනහ. 
    

ෙරු නලින් බණ්ඩද ජයමහ මහත 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඵ් දුර ගුණර්ධන භ් ්රීතුභහ්ව ද් නහ, ේම් කුණුර 
අයිතිඹ තිේඵ් ේ්  ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනරට ඵ. එේවභ 
නළ්වනම්, ඳශහ්ව බහට. ේම් කුණුර අයිතිඹ තිේඵ් ේ්  

භධයභ යජඹට ේනොේයි. එේවභ කිඹරහ කවුරු්ව ේම් ප්රලසනේේ  ජ 
අයි්  ේ් ේ්  නළති අපි සිඹලුේදනහභ එකතු ේරහ, සිඹලු 
ආඹතන එකතු කයේනන ේම් කුණු ප්රලසනඹට තියහය විඳුභක් 

ේනනහේ  නළ්වනම් මීට ඩහ ඵයඳතශ ප්රලසනඹකට ඉනැරිේේ  ජ 
මුහුණ ේද් න සිදු ේනහ. ඹම් ඹම් ආඹතන තී් දු කයරහ 
තිේඵනහ, අලුති්  ඉනැන නිහ ංකීර්ණර කුණු ප්රලසනඹ ඒ 

නිහ ංකීර්ණ තුශභ විහ නත යුතුයි කිඹරහ. ඒහ ේවොයි. ඒ 
හේේ අලු්ව නීති ේේ් න ඕනෆ. ඒ ඵය මිනිසසු් ට දළේන් න 
ඕනෆ. තභ්  ඉතරන කුණු ද්රය කශභනහකයණඹ කයරහ එයි්  
ඹම්කිසි ප්රභහණඹක් නිේ  ජභ ප්රතිච්රීකයණඹ කයරහ, ඉතිරි 

ේකොටක් ේනදරි්  එළිඹට ඵළවළය කයනහ නම්, ේකොශම 
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නනයේේ  එකතු න ේටෝ  800ක් ඳභණ න කුණු ප්රභහණඹ 

ේටෝ  400ක්, 300ක් දක්හ අඩු කයන් න පුළු්  කිඹරහ භභ 
විලසහ කයනහ.  

අපි ද් නහ, කුණු කිඹ් ේ්  මිර කය් න පුළු්  ේදඹක් 
ඵ.  භභ නිේඹ ජනඹ කයන මතංගිරිඹ ආනේේ  ේඵ් ජි 

කර්භහ් තලහරහ කිඹරහ විලහර කර්භහ් තලහරහක් තිේඵනහ. 
ේම් කර්භහ් තලහරහේ  දකට එකතු න ඉඳුල් න් න එක 
කඩුඩහඹභක් ඉ් නහ. ඒ ේනොල්ර්  ඒහ ්ව කෆභ වහ 

ප්රේඹ ජනඹට න් නහ. දකට එකතු න ඉඳුල්ර තිේඵන 
්ව කෆභ ටිනහකභ රුපිඹල් 30,000ක් විතය ේනහ. දක ට 
එකතු  න කඩදහසි ටික න් න ත්ව කඩුඩහඹභක් ඉ් නහ. 

දකට එකතු න ඒ කඩදහසිර ටිනහකභ රුපිඹල් 20,000ක්, 
30,000ක් විතය ේනහ.  

අේනක් අඳද්රය න් න ත කඩුඩහඹභක් ඉ් නහ. ේම් හේේ 

රභේ ද වදරහ,  තභ් ේේ කර්භහ් තලහරහේ්  ේව  ේ හ, 
ේනදරි්  ේව  ේ හ අඳද්රය ේ්  කයරහ එළිඹට ේද් න පුළු්  
නම් ඒහට මිරක් තිේඵනහ. ඊට අභතය අේේ ප්රේේලර 
ඉ් නහ, කුඩහ ේරොරිලි්  ේනල් නණේ්  ගිහිල්රහ ඵඩු එකතු 

කයන අඹ. ේම් අඹට්ව ඳසුගිඹ කහරේේ  ේනොේඹක් ප්රලසන තිබුණහ. 
එක්ේක  ඇ් ද උඩට ඹනේතක් ඵඩු ඳළේට ේෝව, ේඳොලීසිේඹ්  
අල්රනහ. ඒ අඹ විලහර ේ ඹක් කයනහ.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ඔඵතුභහ්ව ඒ නළන ද් නහ 
ඇති; මිනු් ේනොඩ ප්රේේලඹට්ව ඒ අඹ එනහ ඇති. ඒ ේනොල්ර්  
ේරහසටික් ටික ේනභ එකතු කයනහ; කළඩී තිේඵන පුටු ේනභ 

එකතු කයනහ; ඹකඩ කෆලි ටික ේනභ එකතු කයනහ; ේඵ තල් 
ටික ේනභ එකතු කයනහ. ේම් අඹ්ව කය් ේ්  ේරොකු ේ ඹක්. 
ේම් අඹ්ව ේභභ කටයු්වතට වවුල් කය න් න අඳට පුළු් . අේේ 

නම් ප්රේේලර සිටින එභ ඵඩු එකතු කයන අඹ  ේඳොඩි "ඵට්ටහ" 
ේරොරි අ යේනන උේේ නමි්  පිට්ව ේරහ ගිහි්  වට එ් ේ්   
බහඩුඩලි්  ේරොරි පුයහේනනයි.  ඒ අඹ එඹ ආදහඹම් භහර්නඹක් 

ඵට ඳ්ව කයේනන තිේඵනහ. ේභභ යහඳහයේේ  ේඹ ජ සිටින 
අඹට්ව අත ේද් න අඳට පුළු් . ඳසු ගිඹ කහරේේ  ඒ අඹට 
ේනොේඹක් ප්රලසන තිබුණු ඵ අපි ද් නහ. භහජේේ  ේම් වළභ 
ේකේනකුභ ේභභ කුණු ප්රලසනඹ විීමභට එකතු කය නත යුතුයි 

කිඹන එක තභයි භේේ භතඹ ේ් ේ් . 

 
ෙරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, භභ ේඳොඩි අදවක් ඉනැරිඳ්ව 
කය් න කළභළතියි. නරු නලි්  ඵඩුඩහය ජඹභව භ් ්රීතුභනි, 

යජේේ  කඩුඩහඹභට ේඹ ජනහක් කය් න ඔඵතුභහට පුළු් . 
ේර කේේ  වළභ යටකභ ේඳොලිති්  ව ේරහසටික්රට සිඹඹට 
25ක් ේව  ඊට ඩහ ළඩි ඳරිය ඵේදක් අඹ කයනහ. එේ  ඵේදක් 

අඹ කේශෝව, ඒහේේ  මිර ඉවශ ඹහභ නිහ ේඳොලිති්  වහ 
ේරහසටික් ඳරිේබ ජනඹ විලහර ේර අඩු ේනහ. ඒ නිහ 
ඔඵතුභහ එළනි ේඹ ජනහක් යජඹට ඉනැරිඳ්ව කය් නඹ කිඹහ භහ 

ඉල්රහ සිටි් න කළභළතියි. 
      

 ෙරු නලින් බණ්ඩද ජයමහ මහත 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 නරු ඵ් දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහට භහ සතුති් ත ේනහ. 
ඒක තභයි අපි කිඹ් ේ් . ඔඵතුභ් රහේේ ඳළ්වේත්  ේවො 

ේඹ ජනහ එයි; අේේ ඳළ්වේත්  ේවො ේඹ ජනහ එයි; ජනතහේන්  
ේවො ේඹ ජනහ එයි; නිරධහරි් ේන්  ේවො ේඹ ජනහ එයි. ඒ 
සිඹලු ේේල් එකතු කයේනන අඳට  කටයුතු කය් න පුළු් .  
ේභොකද, බහවිත කයන ේඳොලිති්  ප්රභහණඹ, ේරහසටික් ේඵ තල් 

ප්රභහණඹ අඩු කශ යුතුයි. දළ්  යුේය ඳහ යටර වීදුරු ේඵ තල්ර 

තභයි ඕනෆභ ේදඹක් තිේඵ් ේ් . අපි ඒ නළන ද් නහ. අපි ඳහනඹ 
කයන තුය ඳහ ක ඩර තිේඵ් ේ්  වීදුරු ේඵ තල්ර. අපි්ව 
එතළනට ේවමි් -ේවමි්  නභ්  කය් න ඕනෆ. ේවමි්  ේනොේයි, 
අපි ඉක්භනි්  එතළනට නභ්  කය් න ඕනෆයි කිඹහ භහ හිතනහ. 

ඒ නිහ නරු ඵ් දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ ඉනැරිඳ්ව කශ එභ 
ේඹ ජනහට අපි අ්ව ේදකභ ඔහ එකඟ ේනහ.  

අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ, නරු අනභළතිතුභහ, විඳක්ේේ  සිඹලු 

භ් ්රීරු් , ඒකහඵේධ විඳක්ේේ  සිඹලු භ් ්රීරු් , 
නිරධහරි් , විේතු් , ජනතහ කිඹන අපි සිඹලු ේදනහටභ එකතු 
ේරහ අ් න ඒ හේේ නිළයනැ ළඩ පිළිේශක් වදහ න් න පුළු්  

වුේණෝව, ත අවුරුදු ේදක-තුනක් ඇතුශත ේභභ ප්රලසනේඹ්  
සිඹඹට ඳනවක් අ්  කය් න පුළු්  ේ වි කිඹහ භහ විලසහ 
කයනහ, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි. ඒ හේේභ ේම් වහ 

අඳට  ජර්ෂ කහලීන විඳුභක් ේනේන් න පුළු් .  වළඵළයි, 
ජනතහ කුරේපු කයන කඩුඩහඹභක්-ේදකක් ඉ් නහ. අපි ඒ 
අඹට කිඹ් ේ් , ේඵොරුට ජනතහ කුරේපු කය් න එඳහ 
කිඹරහයි.  ේභභ ප්රලසනඹ වි් න යජඹට ඉඩ ේද් න; විේතු් ට 

ඉඩ ේද් න; නිරධහරි් ට ඉඩ ේද් න කිඹරහ ආදයේඹ්  ඉල්රහ 
සිටිනහ. ේභභ සිදුවීේභ්  භයණඹට ඳ්ව වුණු අඹේේ ඳවුල්ර 
හභහජිකඹ්  ව  විඳතට ඳ්ව වුණු සිඹලුභ ජනතහ ඒ අසථහේ  

 ජ ඳ්ව වුණු ත්ව්වඹ ේභේනහි කය් න කිඹරහ භහ ඉල්රහ 
සිටිනහ.  තභ් ේේ ඳවුේල් අඹ ේනල් ඇතුේශ  සිටිඹ ජ  කුණු 
ක් දකට  ඹට ේනහ කිඹහ ේභේනහි කය් න.   ඒ අඹ  විපු 

දුක, ේ දනහ  අඳ සිඹලු ේදනහටභ අ්ව වුණු දුකක් කිඹහ 
ේභොේවොතකට  හිතරහ අද්ව ේභභ ප්රලසනඹ විීමභට එකතු 
ේ් නඹ කිඹරහ සිඹලු ේදනහේන් භ භභ ආදයේඹ්  ඉල්රහ 

සිටිනහ. එභ ේේදහචකේඹ්   මිඹ ගිඹ වහ විඳතට ඳ්ව  සිඹලු 
ජනතහ ේනුේ්   භේේ  ේල කඹ ප්රකහල කයමි් ,    මිඹ ගිඹ 
සිඹලු ේදනහටභ නි්  සු අ්ව ේ හ! කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයමි්  භභ 

නිවඬ ේනහ. ේඵොේවොභ සතුතියි. 

 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ේඵොේවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, නරු ර් ත අරගිඹ් න නිේඹ ජය අභහතයතුභහ. 

 
[අ.බහ. 5.04] 

 

ෙරු ලසන්ත අලගියවන්න මහත (මහනෙද හ බසනහිද 

සංවර්ධන නිප්යෝජය අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண - ரக ற்றும் சல் 

ரகர அதறறருத்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ප්රථභේඹ් භ ේභභ 

ේේදහචකඹ ේනුේ්  ජීවිත පජහ කශ සිඹලු ේදනහ ේනුේ්  
අේේ කනනහටු ඳශ කය් න ඕනෆ. ඒ හේේභ ේභභ සිේකරඹ වුණු 

අසථහේ  සිට ේම් දක්හ අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ්ව, නරු 
අරහභහතයතුභහ්ව, අේේ යජඹ්ව, භේේ අභහතය නරු ඳහධලී චම්පික 
යණක භළතිතුභහ ඇතුළු අපි සිඹලු ේදනහභ්ව කඩුඩහඹභක් 

විකරඹට ේභභ ප්රලසනඹට ඉතහභ හර්ථක මුහුණ  ජරහ එභ 
ේේදහචකඹට මුහුණු දු්  අඹට උඳරිභ ආකහයේඹ්  වන රඵහ 
 ජරහ අද එභ ප්රලසනඹට සථියහය විඳුභක් ශඟහ කය නළනීභට 

අලය ක්රිඹහභහර්න අයේනන තිේඵනහ. එේ  ජීවිත පජහ කශ අඹ 
ේනුේ්  අද අඳට දක්් න තිේඵන උඳරිභ ේනෞයඹ විකරඹට 
භහ ේඳෞේනලික දකි් ේ්  එඹයි.  

1717 1718 



ඳහර්ලිේම්් තු 

අද විහදේේ  ජ නරු ඇභතිතුභහ මුලි්  ේම් පිළිඵ 
විසතයහ්වභක කරුණු ඉනැරිඳ්ව කශහ. නමු්ව ඊට ඳසු කථහ කශ 
නරු භ් ්රීතුභ් රහ කිහිඳ ේදේනකු ඉනැරිඳ්ව කශ අදවස වහ 

ේඹ ජනහරට භහ පිළිතුරු රඵහ ේද් න ඕනෆ. නරු ඵ් දුර 
ගුණර්ධන භ් ්රීතුභහ ව්  කශහ, යජඹ රුපිඹල් රක්ඹක 
් නැඹක් රඵහ  ජභ ප්රකහලඹට ඳ්ව කශහ කිඹරහ. එේ  ප්රකහලඹට 

ඳ්ව කශහ. ඒක ඇ්වත. නමු්ව අද -ර්තභහනේේ  ජ- ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ යක්ණ යහඳිතිඹක් ආයම්බ කයරහ 
තිේඵනහ.  

ඕනෆභ ේකේනක් සහබහවික විඳතකි්  මිඹ ගිේඹෝව රුපිඹල් 
රක්ඹක් ේනනහ. ඒ හේේභ, වහනි න ේේේඳොශරට උඳරිභ 

රුපිඹල් රක් 25ක ් නැඹක් ේනනහ.  ඒක යක්ණ ළඩ 
පිළිේශ.  ේම් සිේකරඹ සිදු වුණු අසථහේ   ජ ප්රකහලඹට ඳ්ව කේශ  
යක්ණඹ වහ රඵහ ේදන ් නැඹ ඳභණයි.  නමු්ව ඊට නැන 

ේදකකට ඳසු සිට අද දක්හ තක්ේ රු ේදඳහර්තේම්් තුේ  
නිරධහරි්  ක්ේ ත්ර චහරිකහර ේඹේදනහ.  අතිනරු 
ජනහකරඳතිතුභහ, නරු අරහභහතයතුභහ ඇතුළු ේම් යජඹ ජීවිත වහ -

ජීවිත මිර කය් න ඵළරි වුණ්ව- උඳරිභ ් නැඹක් රඵහ  ජභට්ව, 
ේේේඳොශ වහ උඳරිභ ් නැඹක් රඵහ  ජභට්ව ේම් න විට අලය 
ක්රිඹහභහර්න නනිමි්  සිටිනහ.  ඉතහභ කඩිනමි්  ් නැ රඵහ  ජේම් 

ළඩ පිළිේශ  නිභ කයනහඹ කිඹන එක ේඵොේවොභ ඳළවළනැලි 
ව්  කය් න ඕනෆ.  එභ නිහ රුපිඹල් රක්ඹක ් නැඹ 
හුේදක් ේේලඳහරනභඹ කරුණක් කිඹන එක විේල ේඹ් භ 
ව්  කය් න ඕනෆ.  ඒක ම්පර්ණ ් නැ මුදර ේනොේයි කිඹන 

එක්ව ව්  කය් න ඕනෆ.  

 කුණු ප්රලසනඹ ම්ඵ් ධේඹ්  2017 ේඳඵයහරි 08ළනි නැන 
නරු උදඹ ප්රබහ්ව නම්භ් පිර භ් ්රීතුභහ ඳහර්ලිේම්් තුේ  
ප්රලසනඹක් ඇහුහ.  භහ එභ ප්රලසනඹට  එනැන පිළිතුරු රඵහ දු් නහ. 

එභ වළ් හඩ් හර්තහ භභ දළ්  කිේඹ හ.  නරු උදඹ ප්රබහ්ව 
නම්භ් පිර භ් ්රීතුභහ අද ේම් බහේ   ජ ඳට්ටඳල් අතයක් 
කි හ.  වළ් හඩ් හර්තහ කිඹ් න කි හ. භභ එහි ළරැනැ 
ේතොයතුයක් ප්රකහල කය තිේඵන ඵ එතුභහ ව්  කශහ. භභ ඒක 

ප්රතික්ේ ඳ කයනහ.  අරුක්කහලු කුණු යහඳිතිඹ ම්ඵ් ධේඹ්  
ඳළවළනැලි නැන කහනු හිත අේේ අභහතයහංලඹ ේනන තිේඵන 
ක්රිඹහ භහර්න පිළිඵ එභ පිළිතුේර් ව්  කය තිේඵනහ.  ඒක 

වළ් හඩ් හර්තහේ  තිේඵනහ.  ඒක කිඹහ ඵර් න කිඹරහ 
ඉතහභ කහරුණික ඉල්ලීභක් කයනහ.  

අද ේම් විහදඹ පුයහභ භභ දළකපු කරුණක් තිේඵනහ.  “ේම්ක 
ේඳොදු ප්රලසනඹක්, ේම් වහ  ඒක යහිය විඹ යුතුයි,  ඳක් ේේද 
සිඹල්ර අභතක කශ යුතුයි,   සිඹලු ේදනහ ේම් වහ නකීභ බහය 

නත යුතුයි” කිඹරහ ේඵොේව  ේදේනකුේන්  අදවස ප්රකහල වුණහ.   
නමු්ව ේඵොේව  ේදනක්  එේවභ කිඹන අතයතුය, විේල ේඹ් භ 
විඳක්ේේ  භවය අඹ කි හ,  “ේම් යජඹ ඳභණක් ේභහි නකීභ 

බහය නත යුතුයි; ඳළළති යජඹ නැනටභ තිබුණහ නම් ේම් ප්රලසනඹ 
වහ සථියහය විඳුම් රළේඵනහ, එභ නිහ ේම් සිේකරේේ  නකීභ 
අනිහර්ඹේඹ් භ ේම් යජඹ බහය නත යුතුයි” කිඹරහ.  විඳක්ේේ  

ේඵොේව  ේදේනකු එළනි  අදවස ඳශ කයනහ  අඳට ඇහුණහ.  එභ 
නිහ ේම්ක අලු්ව ේදඹක් ේනොේයි.  ේඵොේවොභ ඳළවළනැලි, 
අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ, නරු අනභළතිතුභහ ඇතුළු යජඹ  ේම් 

සිේකරේේ  නකීභ බහය න් නහ. ේම් ප්රලසනේේ  නකීභ අපි බහය 
න් නහ. අපි ේභොනභ ආකහයඹකි් ්ව ේම් සිේකරේඹ්  ඈ්ව 
ේ් න, ේම් නකීේභ්  ඈ්ව ේ් න සුදහනම් ේ් ේ්  නළවළ. ඒ 
හේේභ අපි ේම්ක ක්රිඹහ්වභක ේනොවීේම් නඋ්වතයකරු් ේේ 

ේනොඩි්  ඈ්ව ේ් න සුදහනම් ේ් ේ් ්ව නළවළ.  අපි කලි්  
යජේේ ්ව හිටිඹහ.  අපි ඒ නකීභ්ව බහය න් නහ. ඒ නකීේභ්  

එක ඳහර්ලසඹකට ඳභණක් ඳය් ේ්  නළවළ.   "ේම් ප්රලසනඹ 2015 

ය ේනකම් අවුරුදු 30ක් තිබුණු ප්රලසනඹක්; ේම් ප්රලසනඹ 
වි් න ඵළරි වුණහ; වි් න ඵළරි වුේඩු ඒ ආඩුඩුේ  ඹම් 
ේකොටක් නිහ; ඒ ේකොටේ  අපි නළවළ” කිඹරහ අපි ඈ්ව 
ේ් ේ් ්ව නළවළ.  ඒක්ව ේඵොේවොභ ඳළවළනැලි ව්  කය් න 

ඕනෆ.  එභ නිහ ේම්ක ජහතික ප්රලසනඹක්; ේම්ක ඳක් 
ේේලඳහරනේඹ්  ේතොය ඵළලිඹ යුතු ප්රලසනඹක්; ේම් වහ සිඹලු 
ේදනහ ඳක් ේේදඹකි්  ේතොය, ළඵෆ ේර, වදතට එකඟ 

දහඹක ේරහ  අනිහර්ේඹ් භ සථියහය විඳුම් රඵහ නැඹ යුතුයි 
කිඹරහ භභ විේල ේඹ්  ව්  කය් න ඕනෆ.  

අේේ අභහතයහංලඹ විේල ේඹ්  ඵසනහහිය ඳශහත තුශ ප්රධහන 
අභිේඹ න තුනක් වඳුනහ ේනන තිේඵනහ. ඉ්  ඳශමුළනි එක 
තභයි, ෂන අඳද්රය කශභනහකයණඹ. ේදළනි එක, යථහවන 

තදඵදඹ. ඒ නළන කථහ කය් ේ්  නළති වුණහට ඒක ප්රධහන 
ප්රලසනඹක්. තු් ළනි එක,  ේකොශම නනය ප්රේේලේේ  ඇති ේරහ 
තිේඵන ජර නළලීම් ප්රලසනඹ.   

අේේ අභහතයහංලඹ  මුලි් භ තිබුේඩු ආයක්ක අභහතයහංලඹ 
ඹටේ්ව.  ඉ්  ඳසු  නනය ළරසුම් වහ ජර ම්ඳහදන අභහතයහංලඹ 

ඹටතට ඳළරුණහ.  ඊට ඳසු න අභහතයහංලඹක් වළදුහ.  2015 
ජනහරි 08ළනිදහට ඳසු අේේ අභහතයහංලඹ ඹටේ්ව තිබුණු 
සිඹලුභ ආඹතන, විඹ ඳථ කරුණු ව ලිපිේනොනු අභහතයහංල 

තුනකට ේඵ ජ ගිඹහ.   

ඒ නිහ අේේ අභහතයහංලඹ ඹටේ්ව තිේඵන ෆභ යහඳිතිඹකභ 
භහ තුන වතයක ප්රභහදඹක් තිේඵනහ කිඹන එක අපි නිවතභහනී 
පිළිනත යුතුයි. ඒක කහේේ්ව යදක් නිහ සිදු වුණු ේදඹක් 
ේනොේයි. භළතියණඹක ජ ජනතහ රඵහ  ජපු ඡ් දඹ නිහ 

ආඩුඩු ේනස වුණහ; ජනහකරඳති ේනස වුණහ. එභ ඳරිඳහරනභඹ 
ේනස වීභ නිහ එභ කහර්ඹ බහයඹ අනිහර්ඹේඹ් භ අභහතයහංල 
තුනකට ේඵ ජ ගිඹ නිහ ඳරිඳහරනභඹ ලේඹ්  භහ තුනක 

ප්රභහදඹක් තිේඵනහ. අද අපි ඉතහභ තුේට්  ව්  කයනහ, ඒ 
ඳරිඳහරනභඹ ේව තු නිහ භවය යහඳිති භහ තුනක් ප්රභහද 
වුණ්ව, ඒ භහ තුන්ව අභිබහ 2019 ේර් ජ අ්  කය් න 

තිබුණු යහඳිති 2019 ර්ඹ මුර ජ අ්  කයන ත්ව්වඹට 
ේනන ඒභට අලය ක්රිඹහභහර්න අපි ේම් න විට අයේනන තිේඵන 
ඵ. ඒක විේල ේඹ් භ ව්  කය් න ඕනෆ.  

භභ හිතන විකරඹට ඵසනහහිය ඳශහේ්ව දකට කුණු ේභට්රික් 
ේටෝ  2,000ක්-2,200ක් ඒක යහිය ේනහ. ඒක යදහ ේ්වරුම් 

න් න එඳහ. ඒකට "ඵසනහහිය ඳශහේ්ව කුණු" කිඹන එක ළයනැයි. 
ඵසනහහිය ඳශහේ්ව භසත රහභ නිරධහරි ම් ප්රභහණේඹ්  කුණු 
ඒක යහිය කය් ේ්  සිඹඹට 45ක් ඳභණ රහභ නිරධහරි ම් 

ප්රභහණඹක විතයයි. සිඹඹට 55ක් රහභ නිරධහරි ම්ර කුණු 
එකතු කය් ේ්  නළවළ. එකතු කය් ේ්  කළවළ කිඹහ කිඹ් ේ්  ඒ 
ප්රේේලර කුණු පිළිඵ ප්රලසනඹක් නළවළ කිඹන එක ේනොේයි. 

ඒ ප්රේේලර කුණු පිළිඵ ප්රලසනඹක් තිේඵනහ, වළඵළයි ඒ 
ප්රේේලර කුණු පිළිඵ ප්රලසනඹ අද එළිඹට එ් ේ්  නළවළ. භේේ 
භළතියණ ඵර ප්රේේලේේ ්ව රහභ නිරධහරි ම් 26ක ඳභණයි 
කුණු එකතු කය් ේ් ; නම්ඳව නැස්රික්කේේ  ළඩිභ ජනනවනඹක් 

සිටින ප්රහේේය ඹ ේල්කම් ේකොට්ධහඹ. ඵසනහහිය ඳශහේ්ව ේම් න 
විට කුණු ඒක යහිය කය් ේ්  රහභ නිරධහරි ම්ලි්  සිඹඹට 
45ක් ඳභණ ප්රභහණඹක ඳභණයි. 2016 ර්ේේ  ජ ඵසනහහිය 

ඳශහේ්ව ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතන රුපිඹල් මිලිඹන 5,473ක් විඹදම් 
කයරහ තිේඵනහ, කුණු ේනුේ් . 2016 ේර් ජ විතයක් 
ේනොේයි, ඳසුගිඹ අවුරුදු 20-30 තුශභ ඒ ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතන 

කුණු ේනුේ්  ඒ මුදර විඹදම් කයරහ තිේඵනහ. ඒ තභයි 
ඵසනහහිය ඳශහේ්ව කුණු ප්රභහණඹ ව දයන විඹදම් ප්රභහණඹ 
පිළිඵ ප්රලසනඹ. ඒ රුපිඹල් මිලිඹන ඳ් දවස වහයසිඹ නණනභ 

1719 1720 

[නරු ර් ත අරගිඹ් න භවතහ] 



2017 අේප්ර ල් 28  

විඹදම් කේශ  සථියහය විඳුම් රඵහ  ජභට ේනොේයි. කුණු වළංගීභ 

වහයි විඹදම් කයරහ තිේඵ් ේ් , කුණුරට විඳුම් රඵහ  ජභට 
ේනොේයි. එේවභ විඳුභක් රඵහ දු් නහ නම් ේභළනි කුණු කඳු අද 
ඉතුරු ේ් ේ්  නළවළ. එභ නිහ කිසිදු ළඩ පිළිේශක් නළතු 
තහකහලික ඳළරළසතය දළමීභ වහ ඳභණක් ඵසනහහිය ඳශහත තුශ 

ෆභ අවුරුේදකභ රුපිඹල් මතලිඹන 6කට ආ් න මුදරක් ඳසු ගිඹ 
දලක නණනහ තිසේ  හර්ෂික විඹදම් කයරහ තිේඵනහ. 
ආර්ථිකභඹ ලේඹ්  විතයක් ේනොේයි, අවිකරභ්ව කශ 

කශභනහකයණඹ නිහ ේෞණයභඹ ලේඹ්  හේේභ 
විවිධහකහයේඹ්  ඳහඩු රඵ් න සිදු ේරහ තිේඵනහ. මිර කය් න 
ඵළරි දළළ් ත ප්රලසන නණනහකට අද ේම් කුණු ප්රලසනඹ මුල් ේරහ 

තිේඵනහ. එභ නිහ ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  ේකටි කහලීන, භධය 
කහලීන ව  ජර්ෂ කහලීන විඳුම් ක්රිඹහ්වභක කශ යුතුයි.  

විේල ේඹ් භ ව්  කය් න ඕනෆ, මීේතොටමුල්ර කුණු 

ක් ද නහඹ ඹෆේභ්  ඒ ජනතහ විඳතට ඳ්ව වුණු අසථහේ  ජ 
අේේ අභහතයහංලඹට ඒ නකීභ ඳළරුණහ. නරු ඳහධලී චම්පික 
යණක ඇභතිතුභහේේ නහඹක්වේඹ්  අපි රැසවීම් ඳ්වරහ, 
්රිවිධ වමුදහේ  වේඹ නඹ ඇති නැන තුනක් ඇතුශත අලය 

කටයුතු සිදු කශහ. විේල ේඹ් භ ්රිවිධ වමුදහේ  දහඹක්වඹ නිහ 
අඳට එඹ කය් න පුළු් කභක් රළබුණහ. ජඳහනේඹ්  ඳළමිණි 
විේල ඥඹ්  ව්  කයපු එක කරුණක් තභයි අේේ යේට් 

විේල ඥඹ් , අේේ යේට් උනතු් , බුේකරභතු් , ්රිවිධ වමුදහ -
අේේ යේට් භහන ම්ඳත- භහ ේදකකි්  කය් න ඕනෆ ළඩ නැන 
කිහිඳඹකි්  -නැන තුනක් ඇතුශත- ඉටු කය තිේඵනහඹ කිඹන එක. 

අ් න ඒහයි අපි ශුබහ ජ දකි් න ඕනෆ.  

 
ෙරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි,-  

 
ෙරු ලසන්ත අලගියවන්න මහත 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔඵතුභහ කථහ කයන විට, භට ඵහධහ කය් න දු් ේ්  නළවළ. 
ඔඵතුභහ ගුරුයඹහ නිහ භභ කථහ කය් න ේද් නම්. 

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු ඵ් දුර ගුණර්ධන භ් ්රීතුභහ. 

 
ෙරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නරු නිේඹ ජය අභහතයතුභනි, කුණු ක් ද නිහ මිඹ ගිඹ 
අඹේේ මුළු ංණයහ ේර ඔඵතුභ් රහ අයේනන තිේඵ් ේ්  
කීඹද?  

 
ෙරු ලසන්ත අලගියවන්න මහත 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

දළනට, මිඹ ගිඹ ංණහ 33යි. 

 
ෙරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහත 
(ரண்நெறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ේවොයි. 

ෙරු ලසන්ත අලගියවන්න මහත 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ේම් න විට්ව එභ  කුණු ක් ද ම්ඵ් ධේඹ්  ්රිවිධ වමුදහ 
ව අේේ අභහතයහංලඹ ඒකහඵේධ ේරහ ඹම් ළඩ පිළිේශකට 
අතීර්ණ ේරහ තිේඵනහ.  ේභභ කුණු ක් ද කළු නරක් ඵට 

ඳ්ව කයරහ දහකහලිකභ ේම් විකරඹටභ තිඹයි ද කිඹරහ අද ේභභ 
නරු බහේ  ජ කිඹවුණහ. එේවභ තිඹ් ේ්  නළවළ. බ්ලභළ් ඩල් 
කුණු ක් ද  -දළ්  එඹ ඹථහ ත්ව්වඹට ඳ්ව ේරහ තිේඵනහ.- 

එතළනි්  ඉ්ව කයරහ එතළන උදයහනඹක් ඉඳි කිරීභට මීට භහ 
වඹකට  ඳභණ ේඳය අපි පු්ව ඳ්ව දළ් වීම් කළදරහ තිේඵනහ. 
එතළන අක්කය 25ක් තිේඵනහ.  ඒ කුණු ක් ද එතළනි්  ඉ්ව 
කයරහ ඒ කටයුතු කය් න යහඹ අකරකහරිඹ්ව අපි්ව ගිවිසුභක් 

අ්ව්  කයරහ තිේඵනහ. ඒ ආකහයේඹ් භ තභයි ේභභ 
මීේතොටමුල්ර කුණු ක් ද ම්ඵ් ධේඹ්  කටයුතු කය් ේ් ්ව. 
දළනට ේම්ක ේම් ආකහයේඹ් භ ඳ්වහ ේනන ඹහ යුතුයි. ඉනැරිේේ  ජ 

ර්හඳතනඹ එනහ. ඒ වහ අලය තහක්ණික  පිළිඹම් ේඹොදහ 
තිේඵනහ.  භහ කිහිඳඹක් නත වුණහට ඳසු, එභ කුණු ක් ද 
එතළනි්  ඉ්ව කයරහ  ජර්ෂ කහලීන සථීයහය විඳුම් රඵහ  ජේම් 

ළඩ පිළිේශ අනිහර්ේඹ් භ ක්රිඹහ්වභක කයනහ. ඒ 
ප්රේේලහසී් ට ේභොනභ ආකහයඹක්ව වහනිඹක්  නළත තහක් 
ඇති ේ් ේ්  නළවළ. ඒ හේේභ ඉනැරිේේ  ජ අදහනභක් ඇති ේයි 

කිඹරහ හිතන ත්ව ඳවුල් 300 නණනක් ඳභණ වඳුනහ ේනන 
තිේඵනහ. ඒ අඹට නිහ 300 නණනක් රඵහ  ජේම් කටයුතු 
ක්රිඹහ්වභක කශ යුතුයි. ඒ ම්ඵ් ධ ඉනැකිරීම් භහනභට කිඹරහ 

තිේඵනහ.  ඒ ේනල් හදහ අ්  ් ේ්  ජලි භහඹ 
අහනේේ  ජයි. නමු්ව, ්රිවිධ වමුදහේ  වේඹ නඹ්ව රඵහ  ජරහ 
ජුනි භහඹ න විට ඒ නිහ හදහ නිභ කය ඒ අඹ වහ්ව නිහ 
රඵහ  ජේම් ළඩ පිළිේශක් ක්රිඹහ්වභක කය තිේඵනහ. ඒ වහ 

අේේ අභහතයහංලේඹ්  නහනරික ංර්ධන අකරකහරිඹට මුදල් 
ප්රතිඳහදන රඵහ ේදනහ.  නහනරික ංර්ධන අකරකහරිඹට යජේේ  
මුදල් නඩ්වතු කිරීම් වහ රඵහ ේද් ේ්  නළවළ. නහනරික 

ංර්ධන අකරකහරිඹ ේනල් වද් ේ්  ේඳොලිඹට ණඹ අයේනනයි. 
එවිට, ේඳොලී ේන් න ඕනෆ. දළනට ේකොශම නනයේේ  වදපු 
නිහ වහ භහඹකට ේඳොලිඹ ඳභණක් රුපිඹල් මිලිඹන 

තු් සිඹඹකට ආ් න ප්රභහණඹක් නහනරික ංර්ධන අකරකහරිඹ 
ේනනහ. යජඹ ඒ ප්රතිපර්ණඹ කය් න දළනට ඉනැරිඳ්ව ේරහ 
තිේඵ් ේ්  ඒ නිහයි. ේම් ආකහයේඹ්  ඒ අඹට වන රඵහ  ජභ 

ව කුණු ක් දට භධය කහලීන ව  ජර්ෂ කහලීන විඳුම් රඵහ  ජේම් 
ළඩ පිළිේශක් ක්රිඹහ්වභක කයනහ හේේභ, කශ 
කශභනහකයණඹ ව කශ ඉ්ව කිරීභ ේනුේ්  තිේඵන ළඩ 

පිළිේශ ේභොකක්ද?  

විේල ේඹ් භ භභ කිඹ් න ඕනෆ, නරු ඇභතිතුභහ්ව ව්  
කශහ, අපි හිටපු ඳසුගිඹ යජඹ අරුක්කහලු ප්රේේලඹට  කුණු ේනන 
ඹෆභට ළඩ පිළිේශක් ඉනැරිඳ්ව කශ ඵ.   භභ හිත් ේ්  භභ 

කථහ කශහට ඳසු නරු ේභොේවොභඩ් නවි භ් ්රීතුභහ කථහ 
කය් න ඉ් නහ. එතුභහ ඒ ම්ඵ් ධ කථහ කයයි. එභ 
ප්රේේලඹට  කශ ේනන ඹහභ ම්ඵ් ධේඹනු්ව විේය ධතහක් 

තිේඵනහ. නමු්ව, යජඹ ේඵොේවොභ ඳළවළනැලි සථියහය විඳුභක්, 
තීයණඹක් අයේනන තිේඵනහ.  ේභභ කුණු ේකොවහට ේනන ගිහි්  
ේම් කටයු්වත සිදු කශ්ව  අභ ලේඹ්  කහට ්ව වහනිඹක් 

ේ් ේ්  නළවළයි කිඹරහ කිඹ් න පුළු්  කභක් නළවළ. නමු්ව, 
සිඹඹට 2ක තුනක වහනිඹක් සිදු ේයි. වළඵළයි, ේභහි සිඹඹට 90ක 
වහනිඹක් සිදු ේනහ නම්, ත්ව තළනක සිදු ් ේ්  සිඹඹට 2ක, 

සිඹඹට 3ක ඳභණ වහනිඹක් නම්, ේභොන අදහනභ, ේභොන 
අභිේඹ නඹ ආ්ව ඒ සිඹඹට 2, 3 අභිේඹ නඹ න් න යජඹකට සිදු 
ේනහ.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, 2013 ර්ේේ  හිටපු 
ආයක්ක ේල්කම්තුභහ ේර ක ඵළංකු ආධහය ඹටේ්ව අරුක්කහලු 

1721 1722 



ඳහර්ලිේම්් තු 

යහඳිතිඹ ලකයතහ අධයඹනඹ කයරහ ඒ කටයුතු ආයම්බ කශහ. 
ඒක ේවො යහඳිතිඹක්. ඒක කශ යුතු යහඳිතිඹක්. වළඵළයි, අපි ඒ 
යහඳිතිඹ  නතය කේශ  නළවළ. ඒක ේඵොේවොභ ඳළවළනැලි අපි 

ව්  කය් න ඕනෆ. 2013 ඳට්  න්වතහට ඒ වහ කළමතනට් 
ඳ්රිකහ දළම්ේම්, 2014 ේනොළම්ඵර් භහේේ යි.  Proposals call 
කිරීභ ව අලය කරුණු කිහිඳඹක් ම්ඵ් ධේඹ්  තභයි අලය 

කළමතනට් ඳ්රිකහ දළම්ේම්. එතේකොට ඳහරිරික අධයඹන කටයුතු 
සිදු ේමි්  තිබුණහ. 2016 ඳරිය ඇනයීම් හර්තහේ්  ඒ ේත යහ 
න්ව ඉඩභ වහ ඳරිය ඵරඳත්රඹ රඵහ ේද් න පුළු් කභක් 

නළවළයි කිඹරහ අඳට ව්  කශහ. ඒක න ංයක්ණ ප්රේේලඹ ට 
අඹ්ව  තිේඵන  වමිඹක් කිඹරහ කි හ.  

ඊට ඳසු අේේ අභහතයහංලේේ  නිරධහරි් , නහමිණී ජඹවිරභ 

ේඳේර්යහ ඇභතිතුභහ ඇතුළු සිඹලුභ අඹ නිරීක්ණ චහරිකහක් 
කයරහ ඒ ේත යහ න්ව ඉඩභ ේනො, ේන්ව ඉඩභක්, ේන්ව 
ප්රේේලඹක් ඒ වහ ේත යහ න්වතහ. ඒ වහ තියය ංර්ධන වහ 
නජීවී අභහතයහංලේේ  එකඟතහ රළබුණහ. ඒ හේේභ කලි්  

ළරසුම් කයරහ තිබුේඩු, තීයණඹ කයරහ තිබුේඩු, මීේතොටමුල්ර 
ප්රේේලේඹ් භ ේක ච්චිරට කුණු ඳටහ අරුක්ක්කහලු ප්රේේලඹට 
ේනන ඹ් නයි. නමු්ව මීේතොටමුල්ර ප්රේේලේේ ්ව ඒ කටයු්වත 

කය් න පුළු් කභක් රළබුේඩු නළවළ. ඒ ඳ රේේලේේ  කුණු ක් ද 
නිහ ඒ වහ ේ් කය තිබුණු ඉඩම් ඳහ ඒකට ඹටන 
ත්ව්වඹක් තභයි තිබුේඩු. ඒ අනු ඳෆලිඹේනොඩ ප්රේේලේේ  දළනට 

තිේඵන කුණු ක් ද -එේවභ නළ්වනම් ේභඹ අලු්ව ප්රේේලඹක් 
කිඹරහ කිඹයි.- හිත ප්රේේලේේ  අක්කය 10ක් වඳුනහ ේනන, ඒ 
ප්රේේලේේ  කුණු ේක ච්චිරට ඳටහ අරුක්ක්කහලු ප්රේේලඹට 

ේනන ඹෆේම් යහඳිතිඹ වහ අලය ක්රිඹහ භහර්න ේනන, ඳසුගිඹ 
කහර සීභහ තුශ ජ එඹ ක්රිඹහ්වභක ේමි්  තිබුණහ.  

අහන ලේඹ්  න් න ඵළරිේරහ තිබුණු තී් දු තීයණ -

විේල ේඹ්  ඳහරිරික ලේඹ්  තිබුණු ප්රලසනරට, ේම් පිළිඵ 
භව ජනතහට විේය ධතහ ඉනැරිඳ්ව කය් න භහ 6ක කහරඹක් 
රඵහ නැඹ යුතුයි ඹනහ ජ ලේඹ්  තිබුණු ප්රලසනරට- ේම් සිේකරේඹ්  
ඳසේ  යජඹ ප්රතිඳ්වතිභඹ ලේඹ්  න්වතහ, භහඹක් ඇතුශත 

ඳහරිරික අධයඹන හර්තහ කස කයරහ අනිහර්ඹේඹ් භ ේම් 
යහඳිතිඹ කඩිනමි්  ක්රිඹහ්වභක කයනහඹ කිඹරහ. ඒ අනු ඒ 
යහඳිතිඹ දළ්  ක්රිඹහ්වභක කිරීභට අලය කටයුතු සිදු තිේඵනහ. 

විේල ේඹ් භ අවුරුදු එකවභහයක් ඇතුශත ේම් යහඳිතිඹ නිභ 
කය් න තභයි ඵරහේඳොේයෝවතු තිේඵ් ේ් . ඳතින ත්ව්වඹ 
අනු අඳට ඉරක්කරට ඹ් න පුළු් කභක් තිේඵනහ. අ් න 

එළනි කටයුතු වහ ඳහර්ලිේම්් තුේ  සිඹලුභ ේේලඳහරන 
ඳක්ර වේඹ නඹ, දහඹක්වඹ ළඵෆ ේර රඵහ  ජභ අලයයි 
කිඹහ භහ හිතනහ.  

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත ේරහ අලයද? 

 
ෙරු ලසන්ත අලගියවන්න මහත 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔ . 

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේකොඳභණ ේරහක් අලය ේයිද? 

ෙරු ලසන්ත අලගියවන්න මහත 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

විනහඩි 15ක් ඳභණ.  

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනහඩි 15ක් ේනොේයි, විනහඩි 5ක් ේද් න පුළු් . 

 
ෙරු ලසන්ත අලගියවන්න මහත 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඳස රු 6.30 දක්හ ේරහ තිේඵනහ ේ් . 
 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ කථහ කය් න ේක . කථිකේඹ  -ේභතුභ් රහ- 
ේනස කයයි. 
 

ෙරු ලසන්ත අලගියවන්න මහත 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඊට අභතය විේල ේඹ් භ මීේතොටමුල්ර ප්රේේලේේ භ විදුලි 

නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ 2011 ජ ේකොශම නනය බහේ්  

"ේසටර්්  ඳර්" කිඹන භහනභට ඉඩභක් රඵහ දු් නහ. ඉඩභක් 

රඵහ  ජරහ ඒ ඉඩභට නහනරික ංර්ධන අකරකහරිඹට රුපිඹල් 
මිලිඹන 150ක් ේන හ. ේම් යහඳිතිඹ 2011 සිටභ තිබුණහ. 

වළඵළයි, ඒ භහනභට  ජපු ඉඩභට්ව 2012 සිට කුණු දළම්භහ. කුණු 

දළම්භහට ඳසේ  ඒ භහනභට ඒ යහඳිතිඹ කය් න පුළු් කභක් 

රළබු ේඩු නළවළ. ඊට ඳසේ  2016 මුල් බහනේේ  ජ නළත තහක් 

ඒ භහනභටභ එ් න කිඹරහ මුතුයහජේර ප්රේේලේඹ්  අක්කය 

10ක ඉඩභක් අපි රඵහ දු් නහ. 2012 ජ අය ඉඩභට ේනපු ල්ලි ශ්රී 

රංකහ ඉඩම් ේනොඩකිරීේම් වහ ංර්ධන කිරීේම් ංසථහට 
රඵහේනන ඒ වහ ගිවිසුම් දළ්  අ්ව්  කයරහ තිේඵනහ. ඒ 

හේේභ ඳශහ්ව බහරට, ඳශහ්ව ඳහරන ආඹතනරට කුණු 

ම්ඵ් ධ ජහතය් තය ලේඹ්  ගිවිසුම් අ්ව්  කිරීේම් 

වළකිඹහක් නළති නිහ 2015 ජ අභහතය භඩුඩරඹ විසි්  අේේ 

අභහතයහංලඹට ේම් ම්ඵ් ධ අසථහ රඵහ දු් නහ. අභහතයහංල 

තුනක් ඒකහඵේධ ේරහ ජහතය් තය මිර නණ්  කළහ, 
ේඹ ජනහ කළහ, පු්ව ඳ්ව දළ් වීම් ඳශ කශහ; නම්ඳව 

නැස්රික්කඹ වහ්ව, ේකොශම නැස්රික්කඹ වහ්ව කුණු වහ 

සථියහය විඳුම් රඵහ  ජේම් යහඳිතිඹ ක්රිඹහ්වභක කය් නඹ 

කිඹරහ. ඒ අනු  ඳසු ගිඹ අවුරුේදක් ළනි කහර සීභහක් තුශ අපි 

පු්ව ඳ්ව දළ් වීම් ඳශ කශහ. ආඹතන 194ක් ේඹ ජනහ අයේනන 

ගිඹහ. ේඹ ජනහ අයේනන ගිඹ්ව, අහනේේ  අඳට ේඹ ජනහ රඵහ 

දු් ේ්  යහඳිති 7ක් ඳභණයි. යහඳිති 7 අහන ලේඹ්  
ේට් ඩර් භඩුඩරේඹ්  ව තහක්ණික ඇනළයීම් කමිටු ඒ අලය 

කටයුතු, ඳරීක්ණ සිඹල්රක්භ කයරහ, ේම් න විට මුතුයහජේර 

වහ ේක්සීඑච්ටී කිඹන ආඹතනඹ දකට ේභට්රික් ේටෝ  

630කට්ව, විේල ේඹ් භ ේකොශම කයනැඹහන ප්රේේලේේ  

ේෂඹහර්ේ  කිඹන ආඹතනඹ දකට ේභට්රික් ේටෝ  500කට්ව 

මීට භහ එකවභහයකට ේඳය ගිවිසුම් අ්ව්  කයරහ තිේඵනහ.  

දළ්  ඵසනහහිය ඳශහ්ව බහේ  ෂන අඳද්රය කශභනහකයණඹ 
අකරකහරිඹ තභයි ේභහි ඉනැරි කටයුතු කය් ේ් . ගිවිසුම් අ්ව්  

කයරහ ඒ කටයුතු සිදු කශ යුතු තිේඵනහ. ේම් ආඹතන තුේ් භ 
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ඳහරිරික ඇනළයීේම් හර්තහ භහඹක් ඇතුශත රඵහ  ජරහ නිභ 

කයනහ. ේම් භහනම් තුනභ ප්රකහල කයරහ තිේඵනහ, 

විේල ේඹ් භ අවුරුදු එකවභහයක් ඇතුශත ේම් යහඳිති ආයම්බ 

කයරහ කුණු ඒකයහිය කිරීේම් කටයුතු ආයම්බ කය් න 

පුළු් කභක් තිේඵනහඹ කිඹරහ. 

ේම් භහනම්රට ආපු ප්රධහන ප්රලසනඹක් තභයි, තහක්ණික 

ප්රලසනඹ. අද ේම් නරු බහේ  ජ්ව කිඹළවුණහ, "ආසිඹහතික යටල් 

ඇතුළු ේර කේේ  ෆභ යටකභ අද කුණු ප්රතිචක්රිකයණ ළඩ 

පිළිේශ ක්රිඹහ්වභක නහ; ඇයි අපි ක්රිඹහ්වභක කය් ේ්  

නළ්වේ්ව?" කිඹරහ. අේේ යේට් කුණුර තිේඵන ජර ප්රභහණඹ 

ළඩියි. ේර කේේ  අේනක් යටර ේම් තහක්ණඹ ඳහවිච්චි කශ්ව 

අේේ යේට් කුණුර ඳතින අකරක ජර ප්රභහණඹ නිහ තහක්ණික 

ප්රලසනඹක් තිේඵනහ. රංකහ විදුලිඵර භඩුඩරඹ හභහනයේඹ්  

ේභනහේොට් එකකට ේන් ේ්  රුපිඹල් 23ක්,  24ක් ඳභණ 

මිරක්. ඒ අනු අේේ අභහතයහංලඹ්ව රංකහ විදුලිඵර භඩුඩරඹ්ව 

හකච්ඡහ කයරහ, විේල ේඹ් භ ජනහකරඳතිතුභහේේ්ව, 

අනභළතිතුභහේේ්ව භළනැව්වවීභ තුශ යේට් කළළි කශලි්  විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ කයනු රඵන භහනම්රට විදුලිඹ ඒකකඹක් වහ 

රුපිඹල් 36.20ක මුදරක් රඵහ  ජේම් ප්රතිඳ්වතිභඹ තී් දුක් මීට 

භහ එකවභහයකට, ේදකකට කලි්  අභහතය භඩුඩරඹ අයේනන 

තිේඵනහ. එභ නිහ තභයි ේඳෞේනලික භහනම් තුනභ ව්  

කේශ , විදුලිඹ එකකඹක් වහ එභ මිර ේද් න පුළු්  නම් ඔවු්  

එභ භහනම් නළත ආයම්බ කය් න කළභළ්වතක් තිේඵනහ 

කිඹරහ. ේම් ප්රලසනඹ වහ සථියහය විඳුම් රඵහ  ජේම් අලයතහ 

වහ අයමුණ ඇති  ඳසු ගිඹ අවුරුදු එකවභහයක් ළනි කහර සීභහ 

තුශ අභහතයහංලඹ විකරඹට අපි ඉතහභ්ව න කීභකි්  යුතු කටයුතු 

කය තිේඵනහ.  

ේම් සිේකරේේ  ජ අපි කහට්ව කහට්ව ඇන්ල්ර නැේ කයරහ, 
අයඹහට ේභඹහට නකීම් ඳයරහ, අපි ඒ න කීේභ්  ඈ්ව ේ් න 

සදහනම් නළවළ. අපි ඒ නකීභ බහය න් නහ. ඒ නකීභ වහ 

සථියහය විඳුම් අනිහර්ඹේඹ් භ රඵහ ේද් න ඕනෆ; රඵහ 

ේද් න පුළු් ; රඵහ නැඹ යුතුයි. එේවභ රඵහ ේනොදු් ේනෝව අේේ 

නකීම් ඉටු කශහඹ කිඹරහ කිඹ් න පුළු් කභක් අඳට  නළවළ. 

ඳසුගිඹ කහර සීභහ තුශ ජ නම්ඳව නැස්රික්කඹ තුශ්ව දළළ් ත 

උේේෂ ණ ඇති වුණහ. නම්ඳව නැස්රික්කේේ  ජනතහ නිේඹ ජනඹ 

කයන භවජන නිේඹ ජිතේඹක් වළටිඹට භහ කිඹනහ, ේම් ප්රලසනඹ 

වහ සථියහය විඳුම් රඵහ  ජභ ේනුේ්  කළඳ ේරහ, එභ 

ජනතහ ේනුේ්  වහ නම්ඳව නැස්රික්කඹ ේනුේ්  අලය 

නකීභ අනිහර්ඹේඹ් භ අපි ඉටු කයන ඵ.  

අද නම්ඳව නැස්රික් කේේ  රහභ නිරධහරි ම්ලි්  සිඹඹට 
40ක ඳභණ තභයි කුණු එකතු කය් ේ් . කුණු ඒක යහිය කශ යුතු 

ත්ව ප්රේේල නණනහක් තිේඵනහ. කුණු එක්කහසු කයන 

ප්රේේලර්ව නිසි කශභනහකහරී්වඹක් ඇතු ේනොේයි එභ 

කහර්ඹඹ සිේධ ේ් ේ් . එභ නිහ අපි ඵරහේඳොේයෝවතු නහ 

කුණු ඒක යහිය කිරීේම් ළඩ පිළිේශට නවීන තහක්ණඹ වඳු් හ 

 ජරහ, නවීන ඹ් ත්රසත්ර වදු් හ  ජරහ භසත ප්රේේලඹභ ආයණඹ 

න ඳරිනැ කුණු ඒක යහිය කිරීභ සිදු කය් න. 

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරුණහකය නිලසලබ්ද ් න. කවුරු්  ේව  නරු 
භ් ්රීයේඹක් මරහනඹ වහ නරු ේී. එම්. ආන් ද කුභහයසිරි 

භ් ්රීතුභහේේ නභ ේඹ ජනහ කය් න. 

ෙරු ඩිලන් ප්ඳප්ර්ද මහත (මහමර්ෙ දජය 
අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு  டினரன்  ததசர - தடுஞ்சரமனகள் 

இரஜரங்க அமச்சர்) 

(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, "ේී. එම්. ආන් ද කුභහයසිරි 

භ් ්රීතුභහ දළ්  මරහනඹ නත යුතුඹ" යි භහ ේඹ ජනහ කයනහ. 
 
රනනය විමසන ලිනන්, සභ සේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ෙරු එඩ්වඩ් ගුණප්සේකද මහත  මලසනප්යන් ඉවත් 

වුප්යන්, ෙරු  ප්ේ.එේ. ආනන්ද කුමදකුරි මහත මුලසනරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்நெறகு ட்ட் குசசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்று அகனச, ரண்நெறகு சஜ.ம். ஆணந் 

குரசறநற அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair, 

and  THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI   took the Chair. 

 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
නරු නිේඹ ජය ඇභතිතුභනි, කථහ කය් න. 

 
ෙරු ලසන්ත අලගියවන්න මහත 
(ரண்நெறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, විේල ේඹ් භ නම්ඳව 

නැස්රික්කඹ ඇතුළු මුළු ඵසනහහිය ඳශහත තුශ කුණු එකතු කිරීේම් 
නකීභ අපි අනිහර්ඹේඹ් භ අංක ඉටු කයනහ කිඹන එක්ව 
විේල ේඹ් භ ව්  කය් න ඕනෆ.  

අද ේභඹ යේට් ප්රධහන ප්රලසනඹක්; ජහතික ප්රලසනඹක්. අයඹහට, 
ේභඹහට ඇන්ල්ර නැේ කය කය ඉ් න පුළු් කභක් අද නළවළ. 
ඵ් දුර ගුණර්ධන භ් ්රීතුභහේේ කථහේ  ජ ව්  කශහ, 
නිරධහරි්  ළඩ කය් ේ්  නළවළ කිඹරහ. එ ේවභ කිසි ේදඹක් 

නළවළ. ේම් යනේේ  ජ නැස්රික් ේල්කම්තුභහ, ප්රහේේය ඹ 
ේල්කම්තුභහ ඇතුළු සිඹලු නිරධහරි්  කිසිදු මතඹකි්  වහ ළකඹකි්  
ේතොය, ඉතහභ්ව ේවොඳි්  කළඳ ේරහ  ්රිවිධ වමුදහ භඟ එකතු 

ේරහ දළළ් ත කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු කයනු රළබුහ. එභ නිහ අේේ 
යේට් නිරධහරි්  පිළිඵ සුඵහ ජ ඵරරහ අපි අනිහර්ඹේඹ් භ 
කටයුතු කශ යුතු තිේඵනහ. ේම් ප්රලසනඹ වහ තිේඵන විඳුම් 

ඒහයි. ේම් වහ ඳහර්ලිේම්් තු නිේඹ ජනඹ කයන නරු 
භ් ්රීරු සිඹලුභේදනහේේ වහඹ රළමතඹ යුතුයි. අරුක්කහලු 
ප්රේේලඹට කුණු ේනනිඹ් න ඵළවළ. ේභතළන ඇවිල්රහ එකක් 

කිඹරහ, උේේෂ ණරට ගිහි්  උදවු නහ නම්, භභ හිතන 
විකරඹට අඳට තිේඵන ළඵෆභ යුතුකභ වහ නකීභ ඒක ේනොේයි.  

මුතුයහජේර කිඹ් ේ් , ඳරිය ංේ  ජ ප්රේේලඹක්. එභ 
ඳරියඹට වහනිඹක් න ඳරිේේද්  ේභභ යහඳිතිඹ ක්රිඹහ්වභක 

කය් න අපි ේභොනභ ආකහයඹකට්ව ඵරහේඳොේයෝවතු ් ේ්  
නළවළ. එභ නිහ ේඵොරු මතඹක් ඇති කයනත යුතු ් ේ්  නළවළ. 
ේම් ප්රලසනඹ ම්ඵ් ධේඹ්  අපි සථියහය විඳුභක්  රඵහ  ජභට  

කටයුතු කයනහ කිඹන කහයණඹ ව්  කයමි්  භභ නිවඬ 
ේනහ. සතුතියි.   

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. H.M.M. Harees. You 

have 10 minutes.   
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ඳහර්ලිේම්් තු 

[தற.த. 5.31] 

 

ෙරු එච්.එේ.එේ. හරීස මහත (ක්රීඩ නිප්යෝජය 
අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு ச்.ம்.ம். யரலஸ் - றமபரட்டுத்துமந தறற 

அமச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.  

தகப மனமரங்கும் உறுப்தறணர் அர்கசப, 

அண்மறல் லத்தரட்டநைல்மனறல் றகப் ததரற ஓர் 

அணர்த்ம் ற்தட்டணரல் 33 உறர்கள் இக்கப் 

தட்டிருக்கறன்நண. உண்மறல் இந் அணர்த்ம் டந்றருக்கக் 

கூடி ஒரு றடம் அல்ன. ஆணரல், குப்மதகமப 

அகற்றும நைகரமத்தும் தசய்கறன்ந றடத்றல் 

அனட்சறரக இருந்ன் கரரகச இந்ப் ததரறசரர் 

அணர்த்ம் து ரட்டில் ற்தட்டிருக்கறன்நது . உறரறந் 

அந் 33 சதரறன் குடும்தங்களுக்கும் ஸ்ரீனங்கர நைஸ்லிம் 

கரங்கறஸ் சரர்தறல் இந்ச் சமதறல் ஆழ்ந் அநரதங்கமபத் 

தரறறத்ணரக ணது உமம ஆம்தறக்கறன்சநன்.   

குநறப்தரக, இன்று குப்மத அகற்றும் றடரணது 

க்களுமட சுகரரத்துடன், க்களுமட ரழ்றலுடன் 

தரடர்நெதட்டரக  ரநறறருக்கறன்நது. ரன் தறறறறத்துப் 

தடுத்துகறன்ந அம்தரமந ரட்டத்றல் ஒரு ரமபக்குக் 

கறட்டத்ட்ட 300 தரன்களுக்கு சல் குப்மதகள் சசர்கறன்நண. 

ஆணரல், அற்மந அகற்றுறல் வீண றஞ்ஞரண ரலறரண 

நைகரமத்துத்துக்கரண ந்தரரு கட்டமப்நெம் இல்னர 

துறருஷ்டசரண றமனம கரப்தடுகறன்நது . கடந் 

சுணரற அணர்த்த்றன் தறன்நெ குப்மதகமப அகற்றுற்தகண 

ஒலுறல், அஷ்ஃப் கர் தறசசத்றல் றண்க் கறவுப் 

தரரறப்நெ றமனம் ஒன்று அமக்கப்தட்டிருந்து . ஆணரல், 

இப்ததரளது அது தசனற்றுக் கறடக்கறன்நது . இணரல் 

அம்தரமந ரட்டத்றன் உள்ளூரட்சற ன்நங்கபறன் கலளள்ப 

தறசசங்கபறல் இன்று குப்மத அகற்றும் தறச்சறமண 

ததரறதரரு தறச்சறமணரக ரநறறருக்கறன்நது . ணச, 

இந்ச் சமதறல் இருக்கறன்ந குநறப்தரக க அதறறருத்றக்குப் 

ததரறுப்தரண அமச்சர்கள் சல் ரகரத்றல் ட்டுல்ன, 

ரடு நேரவும் இந்க் கறகற்நல் றடத்றல் டடிக்மக 

டுக்கசண்டும். குநறப்தரக, சுணரறறணரல் 

தரறக்கப்தட்டிருக்கறன்ந ங்களுமட அம்தரமந 

ரட்டத்றல் நெற வீண நைமநறல் றண்க் கறவு அகற்நல் 

றமனங்கமப உருரக்குற்கு டடிக்மக டுக்க 

சண்டும் ன்று சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.  

இன்று அம்தரமந ரட்டத்றல் ற்றுதரரு நேரகரண 

தறச்சறமணதரன்று உருரகறறருக்கறன்நது . அந் 

ரட்டத்றன் தரரளுன்நப் தறறறற ன்ந அடிப்தமடறல் 

இந்ச் சமதக்கு அந்ப் தறச்சறமணமக் தகரண்டுருது 

ணது கடமரகும். அம்தரமந ரட்டரணது றர்கள், 

நைஸ்லிம்கள், சறங்கபர்கள் ஆகற நறணத்ரும் 

ஒற்றுமரக ரழ்ந்துருகறன்ந தறரந்றரகும். அங்குள்ப 

க்கள் கடந் நோத் கரனத்றலும் து ரய்ரட்டுக்கரக, இந் 

ரட்டின் இமநமமப் தரதுகரப்தற்கரக உமத்ர்கள். 

குநறப்தரக அந் ரட்டத்றன் நைஸ்லிம் சநகத்றணர் இந் 

ரட்டின் ஆட்சறரபர்கசபரடு சசர்ந்து ரட்டின் இமநம 

மப் தரதுகரப்தற்கரகப் தன அர்ப்தறப்நெகமபச் 

தசய்ர்கள் ன்தம ரம் நந்துறட நைடிரது. ஆணரல், 

இப்ததரளது நெறரக இந் ரட்டில் இணரக் குளக்கள் 

சரன்நறன் தறன்நெ அங்கு தரரறதரரு தறச்சறமண 

உருரகறறருக்கறன்நது. நெறரக உருரகறநோள்ப இந் 

இணர அமப்நெக்கள் ங்கபறன் றக் கருத்துக்கமப 

அம்தரமந ரட்டத்றலும் தப்தறருகறன்நண. அந் 

மகறல் அங்கு நூற்நரண்டு கரனரக றகவும் ஒற்றுமரக 

ரழ்ந்துருகறன்ந சறங்கப, நைஸ்லிம், றழ் க்கள் த்றறல் 

சறுதரடுகமப உருரக்குற்கரகப் தனர் இன்று நைற்சற 

தசய்துதகரண்டிருக்கறன்நரர்கள்.  

அர்கபறல் றக நைக்கறரணரகக் கருப்தடுகறன்ந 

ஞரணசர சர் அர்கள் ங்களுமட அமப்தறன் 

தகரள்மககமப றரறவுதடுத்துற்கரக கடந் ரம் 

அம்தரமந, இநக்கரம் தறசசத்றற்குச் தசன்று அங்கு 

ஆண்டரண்டு கரனரக ரழ்ந்துருகறன்ந நைஸ்லிம் 

சநகத்துக்குச் தசரந்ரண கரறகமப அதகரறத்து, அற்நறல் 

ங்களுமட சமகளுக்கரகக் கட்டிடங்கமப றறுவுற்கு 

நைற்சற தசய்துதகரண்டிருக்கறநரர். அதுட்டுல்னரல், இந் 

குரு அந் ரட்டத்றன் அசரங்க அறதம றட்டி, அந் 

ரட்டத்றலுள்ப றன அபமரபர், கரற 

ஆமரபருமட தறறறறகள் ன்று தல்சறு அச 

அறகரரறகமபநோம் அமத்து கூட்டம் டத்துரறு உத்றடச் 

தசய்துள்பரர். அந் ரட்டத்றல் இநக்கரம், ரறக்கடுப் 

தறசசத்றலுள்ப ணறரர் கரறகமப அதகரறப்தற்கரகச - 

சூமநரடுற்கரகச அந் அரஜக உத்ம அர் அந் 

அசரங்க அறதருக்கு இட்டிருக்கறன்நரர். அருக்கு அந் 

அறகரத்மக் தகரடுத்து ரர்? ன்று அம்தரமந 

ரட்டத்றலுள்ப இமபஞர்களும் க்களும் தகரறப்தமடந் 

துள்பரர்கள். இன் றமபரக இன்று அம்தரமந 

ரட்டத்றன் சகன தறசசங்கபறலும் நைஸ்லிம் 

தள்பறரசல்கள் நைன்தரக நைஸ்லிம் ததரதுக்கள் தகரறப் 

தமடந்து ஆர்ப்தரட்டம் தசய்றருக்கறன்நரர்கள். கல்நைமண 

தரடக்கம் ததரத்துறல் மநோநைள்ப தறசசங்கள் ற்றும் 

இநக்கரம் தறசசங்கள் ன்று ல்னர இடங்கபறலும் இன்று 

நைஸ்லிம் சநகத்றன் தறறறறகள் ஆர்ப்தரட்டம் தசய்சரடு, 

"அங்கு றக லண்ட கரனரக ஒற்றுமரக ரழ்ந்துருகறன்ந 

க்கமபக் குப்நெகறன்ந இந்த் ல சக்றமக் கட்டுப்தடுத் 

சண்டும்! இநக்கரம் ரறக்கடுப் தறசசத்றல் 

கரறகமபச் சுவீகரறத்துக் கட்டிடங்கள்,  ஸ்னங்கள் 

ன்தற்மநக் கட்டுற்கரண டடிக்மககமபத் டுத்து 

றறுத்சண்டும்!" ன்ந சகரரறக்மககமபநோம் 

றடுத்துள்பரர்கள்.   

இந் ரட்டில் ஒரு நெற அசு உருரக்கப்தட்டரல், 

சறறுதரன்ம க்களுக்குப் தரகறல்னரல் ஆட்சற 

டக்குதன்ந ம்தறக்மகறல் ரங்கள் ல்சனரரும் சகு 

ஜணரறதற அர்கபறணதும் ரண்நெறகு தறர் 

அர்கபறணதும் மனமறல் இந் ‘ல்னரட்சற’ அமசக் 

தகரண்டுந்சரம். அவ்ரநரண ஆட்சறறனர இந் சரசரண 

டடிக்மக டக்கறன்நது? ன்று து க்கள் இன்று 

சகள்றதளப்நெகறன்நரர்கள்.  இணரல் ங்களுமட 

மனர் தகௌ வுப் யக்கலம் அர்களும் றழ்த் சசறக் 

கூட்டமப்தறன் மனர் தகௌ சம்தந்ன் அர்களும் 

இமந்து இன்று கரமன சகு ஜணரறதற மத்றரறதரன 

சறநறசசண அர்கமபச் சந்றத்து, இந் இநக்கரம் 

ரறக்கடுப் தறசசத்றல் க்கஸ்னத்ம 

அமப்தற்கு அநறக்கரல் அந் டடிக்மகமத் 

டுத்து றறுத்ற, அங்கு சகஜரண ஒரு றமனமமக் 

தகரண்டுருரறு சண்டுசகரள் றடுத்றருக்கறன்நரர்கள்.  

அற்கரண டடிக்மகம டுப்தரக இன்று சகு 

ஜணரறதற அர்கள் உறுறபறத்துள்பரர்.  அமண இந் 

ரட்டின் சகன நைஸ்லிம் சநகத்றணரும் றழ்ச் சநகத்றணரும் 
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றர்தரர்த்துக் தகரண்டிருக்கறன்நணர். இந் றடத்றல் சகு 

ஜணரறதற அர்கள் றகத் லர்க்கரண, உறுறரண, 

மரறரண ஒரு நைடிம டுப்தரதன்று ரங்கள் 

ம்நெகறன்சநரம்.   

இறசன இந் அசு அசட்மடரக இருக்குரணரல், 

அம்தரமந ரட்டத்றலுள்ப இநக்கரம் தறசசத்றல் 

லண்டும் ஓர் ‘அளுத்க றமனம' அங்சகறும்!  இற்கரண 

சூத்றத்ம, அத்றரத்ம ஞரணசர சர் அர்கள் 

உருரக்குரர்!  அரும் அருமட குரநைம் அங்கு தசன்று 

தனரத்கரரக இவ்ரநரண கரறகமபச் சுவீகரறத்து 

க்கஸ்னங்கமபக் கட்டுற்கு டடிக்மக டுக்கறன்ந 

ததரளது றகப் ததரறதரரு றதரலரண றகழ்வு அங்கு 

இடம்ததறும்! அது லண்டும் அளுத்க ன்தசல் சதரன்நரக 

ரநற, சகு ஜணரறதற  அர்கள் லதும் ரண்நெறகு தறர் 

அர்கள் லதும் இந் ரட்டு நைஸ்லிம் சநகம் மத்றருக்கறன்ந 

ம்தறக்மகம இசரடிரகத் றடுததரடிரக்கறறடும்!  

அதுட்டுல்னரல், நைஸ்லிம் இமபஞர்கள் த்றறல் இந் 

றடங்கள் இன்று ததரும் ஆத்றத்மக் 

கறபப்தறறருக்கறன்நண. கடந் நோத்கரனத்றல் அர்களுமட 

தரதுகரப்நெ றமனம சரசரணசதரது, ங்கமபப் 

தரதுகரப்தற்கு அர்கள் நைற்தட்டரர்கள். ரம் உறரறநம் 

சனரக சசறக்கறன்ந ங்களுமட ரர்க்கம், ங்களுமட 

தறசசம் ன்தற்றுக்கு இன்று ஆதத்து ந்றருக்கறன்நசதரது, 

அற்கரக ந்பவுக்சகநம் றரகம் நெரறற்குத் ரர் ன்று 

நைஸ்லிம் இமபஞர்கள் சறந்றக்கறன்நமரணது ஓர் ஆதத்ரண 

றமனமரகும்.   

 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Deputy Minister, you have one more minute.  
 

ෙරු එච්.එේ.එේ. හරීස මහත 
(ரண்நெறகு ச்.ம்.ம். யரலஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
ணசரன், "ன், இவ்ரநரண அரஜகங்கமப இந் 

அசு தரர்த்துக்தகரண்டிருக்கறன்நது?" ண அந் ரட் 

டத்றன் க்கள் தறறறறதன்ந அடிப்தமடறல் ரன் 

சகட்கறன்சநன். இந்த் சர் அர்கள் நைன்ணரள் ஜணரறதற 

கறந் ரஜதக்ஷறன் ஆட்சறக்கரனத்றல் அளுத்க, ம்நெள்ப 

சதரன்ந தறசசங்கபறல் ட்டுல்னரல் ரடு நேரவும் 

நைஸ்லிம் சநகத்றற்தகறரக, ரர்க்கத்றற்தகறரக அரஜகம் 

தசய்சதரது, இப்ததரளது ஆட்சறக்கு ந்றருக்கறன்ந 

ரண்நெறகு தறர் அர்களும் சகு ஜணரறதற அர்களும் 

ரங்கள் ஆட்சறக்கு ந்ரல் இவ்ரநணர்கமபக் 

மகதுதசய்து சறமநக்குள் அமடத்து, இந் ரட்டின் 

சறறுதரன்ம க்களுக்குரற அத்மண தரதுகரப்மதநோம் 

ற்தடுத்துசரம் ன்று ரக்குறுறபறத்ரர்கள்.  இன்று ன், 

இர்கமபக் மகது தசய் நைடிரதுள்பது? இர்களுக் 

தகன்று இந் ரட்டில் ணறச்சட்டம் இருக்கறன்நர? ன்று 

ங்களுமட க்கள் ங்கபறடம் சகள்ற சகட்கறன்நரர்கள்.  

ணச, உடணடிரக சகு ஜணரறதற அர்களும் 

ரண்நெறகு தறர் அர்களும் மனறட்டு இந் இநக்கரம் 

ரறக்கடுப் தறசசத்றல் இர்கபரல் ற்தட இருக்கறன்ந 

இந் அரஜகத்மத் டுத்துறறுத்ற, அங்கு ங்களுமட 

க்கபறன் கரறகள் தநறசதரகரல், அர்கபறன் ண  

உர்வுகளுக்கு றசரரக க்கஸ்னங்கமப அமக்க 

றடரல் டுத்து, ஒரு சுநைகரண - சகஜ றமனமம 

ற்தடுத் சண்டுதன்று இந்ச் சமதறசன சண்டுசகரள் 

றடுக்கறன்சநன்.  ன்நற.  

[අ.බහ. 5.43] 

 

ෙරු (මහචර්ය) ආශු මදකුංහ මහත 
(ரண்நெறகு (சதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරඪ නරු  භ් ්රීතුභනි,  ප්රථභේඹ් භ  මී ේතොටමුල්ර 

ේේදහචකේඹ්  විඳතට ඳ්ව  වුණු, අඳ අතරි්  විේඹ  වුණු  සිඹලු 
ේදනහට අේේ ේනෞයඹ ව කනනහටු ප්රකහල කයනහ.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, විවිධ අඹ විවිධ විකරඹට 

මීේතොටමුල්ර ේේදහචකඹ අර්ථකථනඹ කශහ.  භසතඹක් 
වළටිඹට න්වේතෝව  ේම් යේට්  ජී්ව න සිඹලුභ ජනතහ ේම් 
ේේදහචකඹට න කි යුතුයි.  ේේලඳහරනඥඹ්  එේ  නළ්වනම්  

නිරධහරි්  එේ  නළ්වනම්  ේම් ප්රේේලඹට කුණු ේනනළවි්ව දභන 
අඹ විතයක් ේනොේයි, ේම් යේට් සිඹලුභ ජනතහ ේම් 
ේේදහචකඹට න කි යුතුඹ කිඹහ අඳ විලසහ කයනහ. එඹට 

ේව තු,  ේම් යේට් කශ කශභනහකයණඹ තුශ   ජහතිඹක් වළ ටිඹට 
අේේ ේරහ තිේඵන අඩුඳහඩුයි. ේම් අඩුඳහඩු නළන කථහ 
කයනේකොට මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, භහ ේන්ව ඳළ්වතක් 

දකිනහ.   

අද වළභ ේදනහභ කථහ කේශ   ේම් කුණු ක් ද 
කශභනහකයණඹ කය අයි්  කය් ේ්  ේකොේවොභද, 
ර්තභහනේේ  ජ  එකතු න කුණු ටික කශභනහකයණඹ කය් ේ්  

ේකොේවොභද කිඹහයි. අපි  එතළනි්   එවහට  ගිහි්  අනහනතඹ නළන 
කල්ඳනහ කය් න ඕනෆ. දළ්  ේම්  ප්රලසනඹ වුණහ හේේභ 
අනහනතේේ  ජ ේම් ප්රලසනඹ ේකොේවොභ  සිේධ විඹ වළකිද කිඹන ේදඹ  

නළන සිතහ අලු්වභ ළඩ පිළිේශක්; ජහතික  ළඩ පිළිේශක් ේම් 
යටට අලයයි. එහි ජ ප්රධහනභ කහයණඹක් තභයි අධයහඳනඹ.  අේේ 
අධයහඳන රභ ේ දඹ තුශ අපි කිසිභ ේරහක  කශ 

කශභනහකයණඹ නළන උන් ් ේ්  නළවළ.  ඳහල්ර අපි  
කශ කශභනහකයණඹ නළන කථහ කයරහ නළවළ. අඳට භතකයි,  
අපි ඳහල්ර ළසිකිළි, කළසිකිළි ගිේේ  නවඹ හේනන ඵ.  

ේම්ක ඇ්වත කථහ. අේේ අධයහඳන රභ ේ දඹ තුශභ අපි උන් හ 
නළවළ, කශ කශභනහකයණඹ කය් ේ්  ේකොේවොභද, පිරිසිදු 
ේ් ේ්  ේකොේවොභද කිඹහ. ේර කේේ  අේනක්  යටර, 

විේල ේඹ්  ජඳහනඹ  හේේ යටර ේම් නළන "moral education" 
කිඹහ විේල  අධයහඳනඹක්  තිේඵනහ. Moral education  වයවහ  
කශ කශභනහකයණඹ කය් ේ්   ේකොේවොභද කිඹන එක 
උන් නහ. ේභඹ ඳහේර්  විතයක් ේනොේයි; ශදරු ඳහේල්  

සිට ඳට්  නත යුතු ේදඹක්. ශදරු ඳහල් ඳේධතිඹ තුශ ප්රහථමික 
අධයහඳනඹට කශ කශභනහකයණඹ  ඇතුශ්ව කශ යුතුඹ  කිඹහ 
භහ ේඹ ජනහ කයනහ.  විේල ේඹ්  separation  රභ  නළන අපි 

කථහ කයනහ. ේනදය ජ ේඵොේවොභ යර කය නත වළකි රභඹකට 
ඇයි අපි හුරු ේනෝ ේ් ? ේභඹ  තභයි ේම් ේේදහචකේේ  මුර.    

ේම් ේේදහචකඹට ත ප්රධහන කහයණහක් තභයි ේඳොලිති් .  

මීේතොටමුල්රට එන ේඳොලිති් රට න කි යු්වේ්ව  භසත ශ්රී 
රංකහේ් භ ේකොශමට ඇ ජ  එන  ජනතහයි. තභ් ේේ ඵ්ව ඳත 
ඔතහ ේනන එන  ඒ ේඳොලිති්  කඩදහසිේේ  සිට ඒ සිඹලු ේේලි්  

තභයි, ේම් කශ කශභනහකයණඹ  ප්රමිතිනත කය න් න ඵළරි 
ේරහ තිේඵ් ේ් ; රභහනුකර කය න් නට ඵළරි ේරහ 
තිේඵ් ේ් . එභ නිහ ප්රධහන ලේඹ්  අනහනත ජහතික 
ළඩටවනක් වයවහ moral education system  එකක් ේම් 

අධයහඳන රභේ දඹ තුශ ට ඇතුශ්ව කේශ  නළ්වනම්  රභහනුකර  
කශ separation system  එකක් develop  කය න් න අඳට  
කිසිේ ්ව වළකිඹහක් රළේඵ් ේ්  නළවළ.  ේර කේේ   යටල් 

අතය ජඳහනේේ  ේඹොේකොවහභහ නනයඹ, Western Region 
Megapolis Planning Project  එක වහ  භහන ඹන smart city  
එකක්.  ේම් රභඹ ඹටේ්ව විවිධ රභරට කශ කශභනහකයණඹ  

ේනහ විතයක් ේනේයි, separate  ේනහ.  
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ඳහර්ලිේම්් තු 

උදහවයණඹක් ලේඹ්   කිඹනහ නම් "burnable garbage"  
වළටිඹට නළ්වනම් plastic containers and packaging cans, 
bottles, PET bottles, small metal items විකරඹට, නළ්වනම් 

කඩදහසි විකරඹට, බහවිත කශ ේයනැ විකරඹට, විලහර garbage  විකරඹට 
ේම් ආ ජ ලේඹ්  separation systems  develop  ේරහ 
තිේඵනහ.  එේ  නම්,  ේභභ රභේ දඹ අපි කුඩහ  දරු් ට  

මුලි් භ උන් ් ේ්  ේකොේවොභද? ප්රහථමික අධයහඳනඹට ේම් 
රභේ දඹ වරිඹහකහය ඉනළ් වු ේවෝව  ළඩිහිටිඹනු්ව ේනදය ජ 
ේභඹ  වරිඹහකහ ය කයනහ.  ඒ ේභොකද, කුඩහ දරු්  කිඹනහ, " 

තහ්වේ්ව, තහ්වේ්ව ඔේවොභ ේනොේයි  ඔඹ කුණු ටික දහ් ේ් . 
ඕක ේනොේයි නිළයනැ රභඹ" කිඹහ. ඒ විකරඹට කුඩහ දරු්  
ේදභ පිඹ් ට උන් නහ. ේම් moral education  එක ේම් යටට 

අලයයි. එේ  නළතිවු ේණෝව අඳට කිසිභ දක ජහතිඹක් වළටිඹට 
ජහතය් තය ප්රමිතිනත රභඹකට එේ  නළ්වනම් අනහනතඹ දකින 
නැර්ෂ කහලීන ළරළසභකට ේම් කශ කශභනහකයණඹ  කය 
න් නට ඵළරි ේනහ. අපිට අ්ව දළකිම් තිේඵනහ. ඳසුගිඹ අවුරුදු 

විස තුශභ අපිට ඵළරි වුණහ, ේම් කශ  කශභනහකයණඹ කය 
න් න. ේම් අවුරුදු විස තුශභ ගිහි්  මීේතොට මුල්ේල් කුණු ේනොඩ 
නළහුහ.  

ඒ කශ කශභනහකයණඹ කයන් න ඵළරි වුණහ. දළ්  කිඹුල් 
කඳුළු ේවශන අඹට ඳසුගිඹ අවුරුදු 20 ඇතුශත ඒක කය න් න 
ඵළරිවුණහ. දළ්  කිඹනහ, ේම්ක භහ 6්  කය් න ඵළවළ; භහ 9්  
කය් න ඵළවළ; අවුරුදු ේදකක් නතේනහ කිඹරහ. ඔ , එළනි 
ක් දක් ේනොඩනළහුහට ඳසේ  ඒක ඉ්ව කය් න  ජර්ෂ කහරඹක් 

නතේනහ. එඹ රභහනුකර කේශ  නළ්වනම් කශභනහකයණඹ 
කයනත ේනොවළකි ේනහ. 

ජඳහනේේ  ේඹොේකොවහභහ ළනි නනයර ේනල් 50ක්, 100ක් 
හේේ එකතුේරහ කමිටු වදරහ තිේඵනහ. එභ කමිටු වයවහ තභයි 

තභ් ේේ ප්රේේලේේ  කශ කශභනහකයණඹ නළ්වනම් නිළයනැ 
separate ේනහද කිඹහ ේොඹහ ඵර් ේ් . ඒ ආකහයේේ  කමිටු 
වයවහ නිහ ආශ්රිත නහඹකයි්  ඳ්ව කයේනන, එභ නහඹකයි්  
වයවහ කශ කශභනහකයණ ළඩටව්  නිඹහභනඹ කයන් න 

පුළු්  ේනහ. එඹ යේට් සිඹලුභ ජනතහ එකතු විඹ යුතු 
ළඩටවනක් ේනහ. "ේම්ක අයිති අඳට ේනොේයි, ඒක අයිති 
භව නනය බහටයි, ඒක කශ එකතු කයන ේ කඹහට අයිති 

ළඩක්, එේවභ්ව නළ්වනම් ේම්ක අයිති ේේලඳහරනඥයි් ට" 
කිඹරහ ඇන්ල්ර නැගු කයරහ ඳළ්වතකට ේරහ ඉ් න ඵළවළ. කශ 
කශභනහකයණඹ කයන්වේ්ව නළ්වනම් අඳට ේනල්ර හඹ 

කය් න ඵළරිේනහ. අපි දළක්කහ, කශ කශභනහකයණඹ 
වරිඹහකහය ේනොකිරීභ නිහ අප්රිකහ හේේ යටර ංනත ේය න 
ඳහ ඇති වුණහ. එළනි අනහනත ප්රලසනඹක් ේ් න කලි්  අේේ 

යේට් සිඹලුේදනහ එකතු ේරහ නිළයනැ ජහතික ප්රතිඳ්වතිඹකට ඹහ 
යුතුයි. 

නරු ඉයහ්  විරභය්වන නිේඹ ජය ඇභතිතුභහ ව්  කශහ, 
නිළයනැ තීයණ ේනොන්ව යහජය නිරධහරි්  ේභඹට න කි යුතුයි 
කිඹරහ. ඒ හේේභ නරු නහමිණී ජඹවිරභ ේඳේර්යහ භළතිතුභහ 

ේඹ ජනහ කශහ, තියය ංර්ධනඹක් හිත අනහනතඹකට ඹහභ 
වහ ේඳොලිතී්  තවනම් කය් ේ්  ේකොේවොභද කිඹන කහයණඹ. 
භභ එතුභහ්ව එක්ක එකඟ ේනහ. අපි supermarket එකකට 

ගිේඹෝව අපි  දකිනහ, ජනතහ polythene bagsර තභයි ඵඩු 
ේනනඹ් ේ් . Recycle කය් න පුළු්  bags ර්න 
supermarketsරභ තිේඵනහ. එේ  recycle කශ වළකි භල්රකට 
ඵඩු න්වේතෝව ේඳොලිතී්  බහවිතඹ අඩු ේනහ. එේවභ නම් අපි 

polythene bagsරට මුදරක් ේඹ ජනහ කය් න ඕනෆ. අපි දළකරහ 
තිේඵනහ, ේන්ව යටර polythene bag එකක් න් නහ නම් 

ේරොකු නණනක් අඹ කයනහ. Polythene bag එකක් රුපිඹල් 

100ක් විඹ යුතුයි කිඹරහ අපි ේඹ ජනහ කයනහ. රුපිඹල් 100ක් 
ේන ේ  නළ්වනම් polythene bag එකක් රඵහ ේද් ේ්  නළවළ. 
එේවභ ේදඹක් කේශෝව polythene bags ේනොේනන ඉ් න 
ජනතහ ේඳ ශේමනහ. එේවභ වුේණෝව තභයි recycle bag එකක් 

න් න, එේවභ නළ්වනම් භල්රක් අයේනන ගිහිල්රහ ඵඩු ටික 
දහේනන ේනදය ඇවිල්රහ ඳරිවයණඹ කය් න ජනතහ ේඹොමු 
ේ් ේ් . දළ්  කය් ේ් , අපි ේඳොලිතී්  ටික ේනදය ේනොඩනහ 

න් නහ. ඊට ඳසේ  ඒ ේඳොලිතී්  ටික එේවභ පිටි් භ කශ 
භඟ දභනහ. එතේකොට ේභොකද ේ් ේ් ? මීේතොටමුල්ර හේේ 
කුණු කඳු ේනොඩ නළේවනහ. ඒ නිහ අනිහර්ඹේඹ් භ ේඳොලිතී්  

ේම් යට තුශ තවනම් කශ යුතුයි. අඳට ඒහ ේකටි කහලීන 
තවනම් කශ වළකියි. එේවභ නළ්වනම් ේන්ව රභේ දරට, 
නළ්වනම් ේඳොලිතී්  ේනුට බහවිතහ කශ වළකි ේන්ව 

ආේේලකරට ඹහ වළකි ේනහ. ේම් වයවහ අනහනතේේ  ජ තියය 
ශ්රී රංකහක් වහ අලය ජහතික ළඩටව්  ක්රිඹහ්වභක කශ 
වළකි ේනහ. 

නරු ර් ත අරගිඹ් න භළතිතුභහ භතක් කශහ, අේේ 

කශර ළඩි තුය ප්රතිලතඹක් තිේඵනහ, ඒ නිහ 
කශභනහකයණඹ කය් න අභහරුයි කිඹරහ. නමු්ව, ේර කේේ  
විවිධ යටර biogasification හේේ රභේ ද භන්්  තුය්ව 

එක්කභ එකතු කයරහ, sludge  එකතු කයරහ කශ 
කශභනහකයණඹ කයන රභ තිේඵනහ. එභ රභේ දරට අඳ ඹහ 
යුතු තිේඵනහ. ේම් ආ ජ රභ වයවහ  ජර්ෂ කහලීන ළඩටව්  

පිළිඵ අපි අේේ අධහනඹ ේඹොමු කශ යුතුයි කිඹහ ප්රකහල 
කයමි් , භට කහරඹ රඵහ ජභ පිළිඵ සතුති් ත ේමි්  භේේ 
කථහ අ්  කයනහ. 

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභ සතුතියි.  

The Hon. Mohamed Navavi, please. You have five 
minutes. 
 

[5.51p.m.] 
 

ෙරු ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහත 
(ரண்நெறகு நையட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you very much, Mr. Presiding Member, for 

giving me this opportunity. First, my condolences and 
sympathies are with the families who have lost their kith 

and kin and their family members, in this tragedy.  

Sir, I was listening to the speakers of the Opposition 

who said that all must take the blame. I disagree. I was 
the Minister of Environment in the North-Western 

Provincial Council - I can remember it was the third 

Provincial Council in the country.  We had the same 

problem in Kurunegala, but we sorted it out within two 
years. In Aruwakkalu - the famous area which we are 

talking of - we had the same problem. They had removed 

Limestone and just left the pits. But, we sorted it out; we 

got it refilled with soil. Like this, whatever problems we 
had, we were able to solve them under the leadership of 

the then Chief Minister, the Hon. S. B. Nawinne. 
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Sir, today, the Hon. Members of the Opposition 

cannot point fingers at us, because for the last 10-15 
years, all the Provincial Councils were run by them and 

ninety per cent of the local government bodies were 

managed by the present Opposition. So, they should have 

attended to this problem earlier. Today they say that they 
started something which we did not follow. But, when 

you think of the last 10-15 years, I am sure, all the 

mistakes were done by them.  Now only His Excellency 

the President and the Hon. Prime Minister have got the 
opportunity to attend to them and within the last two 

years they have started resolving the problem.   

I was listening to all the speeches and every other 

Hon. Member was talking about Aruwakkalu in Puttalam. 

Sir, just give me a few more minutes.  I do not know 

whether people consider Puttalam as a junkyard. First and 
foremost, in 1965, they started the Cement Corporation in 

Puttalam and for 15 - 20 years we were suffering. The 

dust was swarming around the area and the coconut 

plantation was severely affected.  So, people had to sell 
their lands.  In addition, there were diseases like TB and 

asthma spreading and unfortunately these were going on 

for many years. I can remember, during the third 

Provincial Council Election we promised to attend to this 
problem. When we won, we fixed electrostatic 

precipitators and we were be able to arrest the problem. 

That was the first thing we did.  

The famous Holcim Cement Plant is in Puttalam. But, 

you will not believe that out of 1,229 workers there, only 

47 workers are from Puttalam. Today, even a small 
contract is not given to a person in Puttalam; it is given to 

outsiders. That is also another junkyard in Puttalam. It 

was dumped there, but the profit is going to some others.  

 Then, take the famous coal power plant in 

Norochcholai.  The Sampur people objected to the setting 

up of the coal power plant there and they put a stop to it. 
We, the Puttalam people, also objected.  Despite that it 

was constructed and today we are suffering. The dust is 

always swarming around and 16,000 acres of cultivable 

land have got spoiled. That is what is happening in 
Puttalam today.  There too, over 1,200 people are 

working, but not even 25 - 50 workers are from Puttalam. 

When it was constructed, they promised so many things. 

They said, 50 per cent of the workforce would be from 
Puttalam; they would pay compensation straightaway and 

the industries there would get 50 per cent of electricity 

through that project. But, very unfortunately, not even 25 

- 30 people of Puttalam are working there today. Even last 
month, 40 people were taken, all from outside. So, it is 

another junkyard.  

In addition, the Air Force has taken over 2,000 acres 

of land in Kalpitiya. I am sure the Hon. Members know 

about it. There, they practise target shooting there. 

Because of this, five or six people and so many animals 
have got killed. We have protested. This is another 

junkyard.  

The moment you start dumping garbage, I am sure the 

people of Puttalam - whether I support or not - will create 
a problem. They will protest and there will be many 

problems. 

At the Presidential Election, His Excellency won the 

Puttalam Electorate by 35,000 votes. That is why we won 
the District.  At the Parliamentary Election, we won it by 

28,000 votes. That is why we won the District. The 

people of Puttalam supported the President; the people of 

Puttalam supported the Hon. Prime Minister and today 
they are asking me, "Is this what we get in return?" What 

am I to say? 

Sir, if you compare the cost of transporting garbage 

from Colombo to Puttalam with the installation of 
machineries - I will submit the estimates - it will be 

enormous, it will be ten times more.  Therefore, I request 

the Hon. Prime Minister to take this matter into his hands. 

What is happening today is, the Provincial Councils are 
pulling in one direction and the Local Government bodies 

are pulling in another direction just to create a bad 

impression of the Government. Therefore, I am sure if the 

Hon. Prime Minister takes this into his hands - under his 
Ministry which has all the powers - within six months we 

can solve this problem.  

In the morning, I was listening to the Hon. Faiszer 

Musthapha.  He stated that he has already organized to 
provide  a few machineries,  one for each province, to 

arrest this issue without transporting garbage from one 

point to another.   A Canadian company came to me and I 

took them there. They said it is a goldmine, because fifty 
per cent of it can be recycled. What is happening today? 

 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have to wind up now. 
 

ෙරු ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහත 
(ரண்நெறகு நையட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Sir, please give me two more minutes. 

I took this company there eight months ago; but for 
months we are still going round and round, meeting this 

official and that official. At the same time, that company 

has gone to Bangladesh and opened a factory. Within one 

month they have started work there. I think, the Hon. 
Prime Minister should look into this matter and take it 

into his hands and solve this problem, because we have 

been suffering for too long.  

Sir, roads have not been constructed in Puttalam; 

employment has not been given to Puttalam people. I 

request the Hon. Prime Minister to fulfil our needs first.  I 
am the only Member from that area. But unfortunately, I 

am not in any of the District Committees. My people tell 

me that roads have not been constructed and employment 

has not been given to them. Seventeen thousand acres of 
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vegetable land have been neglected today because of the 

coal power plant. These things must be corrected before 

you dump garbage there. I do not say, “Do not do it.” But 

the people of Puttalam will never allow that. Last month, 
about 5,000 people protested when they came to know 

about it. With the expenditure of transporting one 

trainload there, probably five or six factories can be 

opened.  

Hon. Presiding Member, please give me two more 

minutes. 
 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

No, I have given you almost nine minutes now. Please 

wind up. 
 

ෙරු ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහත 
(ரண்நெறகு நையட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Therefore, I request the Hon. Prime Minister to 

reconsider and stop this.  The people of the Puttalam 
Electorate which looked after the President and the Hon. 

Prime Minister are expecting a few things in return.  

Thank you very much.  

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, නරු (ධදය) කවි් ද ේව හ්  ජඹර්ධන භවතහ. 
ඔඵතුභහට විනහඩි 5ක කහරඹක් තිේඵනහ. 

[අ.බහ. 6.01] 

 
ෙරු  (ඩවදය) කවින්ද ප්හේෂන් ජයවර්ධන මහත  
(ரண்நெறகு (மத்ற கனரறற) கறந் சயரன் 

ஜர்ண) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

ේඵොේවොභ සතුතියි, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි.  

ප්රථභේඹ් භ මීේතොටමුල්ර ජනතහට අ්වවුණු කනනහටුදහඹක 
ඉයණභ පිළිඵ අඳේේ ේල කඹ ප්රකහල කයනහ.  ේර කේේ  
විවිධ යටරට ගිඹහභ  ඒ යටල් ශඟහ කයේනන ඇති ංර්ධනඹ 

අපි දකිනහ.  ඒ යටරට ඵළවළරහ ගු්  ේතොටුඳේශ්  එළිඹට ආපු 
නභ්  අපිට දකි් නට රළේඵන ඒ රසන ඳරියඹ්ව එක්ක තභයි 
ඒ යටල්ර ංර්ධනේේ  ඳළළ්වභ්ව යහ ඳති් ේ් .  නමු්ව, 

නැයුණු ේමි්  ඳතින යටක් වළටිඹට  අේේ රංකහේ  ඳහයකට 
ඵළසේෝව ඳහේර් තළනි්  තළන කුණු ේනොඩනළසී ඇති ආකහයඹ 
ඉතිවහේේ  ඉරහභ අපි දළකරහ තිේඵනහ. තළනි්  තළන කපුේට , 

ඵල්ේර   දකි් නට රළේඵනහ.  හිඟ් ේන  නළේන ඳහයල් 
දකි් නට රළේඵනහ. ඒක ඉතහභ්ව කනනහටුදහඹකයි. 

අපි විේේල ංචහයකඹ් ට ේම් යටට ආයහධනහ කයනහ. විේේල 

ංචහයකඹ්  ේම් යේට් ංචහයඹ කයේනැ ඔවු්  දකින ේේල්  අනු 
තභයි අේේ යට පිළිඵ ඔවු් ේේ ආකල්ඳඹ එභ යටරට ේනනි 

ඹ් ේ් .  ේකේ  ේත්ව අද ඉතහභ ළදන්ව, කහේර චිත 

භහතිකහක් පිළිඵයි කථහ කය් ේ් . භහ හිතන වළටිඹට ේම් 
කුණු ප්රලසනඹ නළන කථහ කය් න භභ තභයි ඳහර්ලිේම්් තුේ  ළඩි 

කහරඹක් නත කයරහ තිේඵ් ේ් , මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි. 

නමු්ව කිඹ් න කනනහටුයි, ේම් නේකොට අපි අයඹහට ේභඹහට 
ඇන්ල්ර නැගු කය ළඩක් නළති ඵ. ේභොකද, ේ් න පුළු්  
ේරොකුභ වහනිඹ ේරහ, ජීවිත තිස ේදකක් අඳ අතරි්  ේ්  ේරහ 
අ් . ඔවු්  අේේ යේට් අහිංක ජනතහ.  

කුණු කිඹන ේේ අපි වළභ ේරහේ භ දළක්ේක් ම්ඳතක් 
වළටිඹටයි. ේම් ම්ඳත නිසි ආකහයේඹ්  කශභනහකයණඹ 
කය් න අේඳොේවෝව වීභ නිහ අද ේම් යේට් ජනතහ ඇතුළු 

මුළුභව්ව යටභ කළරඹිරහ තිේඵනහ. අද මුළු භව්ව යේට්භ 
ජනතහ ඳහයට ඵළවළරහ සිටිනහ, “අයේවට කුණු ේනේන් න එඳහ; 
ේභේවට කුණු ේනේන් න එඳහ” කිඹරහ. නමු්ව ේම් යේට් ජනතහ 

වළටිඹට, ආදයණීඹ භ රු වළටිඹට, ගුරුරු වළටිඹට, ියයේඹ  
වළටිඹට, රහංකිකේඹ  වළටිඹට, ේම් යටට න කිඹන නිරධහරි්  
වළටිඹට, ේේලඳහරනඥඹ්  වළටිඹට අඳ සිඹලු ේදනහටභ නකීභක් 

තිේඵනහ. අේේ භ  මතභ, අේේ යට, අේේ ජහතිඹ  කිඹන වළ ේභ්  
අඳ සිඹලු ේදනහභ එකතු ේරහ ේම් ම්ඳත රැක නත යුතුයි. අපි 
හවනේේ  ඹනේකොට ේටොෆිඹක් කෆහ නම්,  ඒ ේටොෆි ේකොශඹ 
වීදුරු ඳව්ව කයරහ එළිඹට දභනහ. අපි ඳහේල් ජ කන ඵ්ව 

ඳළකට් එේක් ඉතිරි ටික කුණු ඵක්කිඹට දභ් ේ්  නළවළ. ඒක 
ේකොේව  ේව  විසි කයරහ දභනහ.  අඳ සිඹලු ේදනහටභ ඹම් න 
කීභක් ඳළරී තිේඵනහ. අඳ සිඹලු ේදනහභ ඒ නකීභ ඳළවළය වළය 

තිේඵන ඵ තභයි භභ දකි් ේ් .  

අපි ේම් ේන ආයම්බ කය් න ඕනෆ ේනදරි් ; අපි ේම් 
ේන ආයම්බ කය් න ඕනෆ ඳහලි් . නමු්ව අපි ඒ ේේ කේශ  

නළවළ, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි. ඒේක් පර විඳහකඹ තභයි 
අද අපි බුක්ති විඳි් ේ් . ඒ පර විඳහකඹ බුක්ති විඳිේනැ අද භවය 
ේේලඳහරනඥඹ්  ත කට්ටිඹකට ඇන්ල්ර නැගු කයනහ. 

නිරධහරි්  අ්ව ේදක පි දභහ න් නහ. භහජේේ  ඉ් න මිනිසු්  
ඳහයට ඵළවළරහ උේේෂ ණඹ කයනහ. අද යට අවුල් ජහරහක් 
ඵට ඳ්ව ේරහ. ේම්කට අඳ සිඹලු ේදනහභ න කිඹ් න ඕනෆඹ 

කිඹන එකයි භහ විලසහ කය් ේ් .  

වළඵළයි, භව්වභහ නහ් කර භළතිතුභහ කි හ  “ඔඵ දකි් න ඕනෆ 
ේන දකි් න අලය නම් ඔඵ ේනස ේරහ ඉ් නට ඕනෆ” 
කිඹරහ. - "Be the change you want to see in the world."-  අපි 
ේනස ේ් ේ්  නළති ේම් ප්රලසනඹට කදහ්ව විඳුභක් 

රළේඵ් ේ්  නළවළ, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි.  

ේම් ප්රලසනඹ ේනුේ්  ේම් යේට් මුදල් ේකොච්චය ේ්  
කශ්ව, ේම් යේට් උ්වතරීතය ඳහර්ලිේම්් තුේ  අපි ඳළඹ නණ්  
ේකොච්චය කෆ නළහු්ව, ේම් යේට් සිඹලු ේදනහභ ඳහයට ඵළස්ව,  
කදුළු නෆස නවරහ, තුය නවරහ, ජනතහ ඳහරනඹ කය් න 

වළදු්ව,  ේම් ඳහර්ලිේම්් තුේ  සිටින ේේලඳහරනඥඹ්  උගුය ේල් 
යව නතුරු කෆ නළහු්ව ළඩක් නළවළ, අපි සිඹලු ේදනහ ේනස 
වුේඩු නළ්වනම්. Factory ඇති කයරහ කුණු ප්රතිච්රීකයණඹ - 

recycle  - කශ්ව,  කශභනහකයණඹ කශ්ව,  ළඩක් තිේඵනහද,  
නළත්ව අපි කහපු ඵ්ව ඳළකට් එක, ේටොෆි ේකොශඹ කුණු ඵක්කිඹට 
දභ් ේ්  නළති හවනේඹ්  එළිඹට දභනහ නම්, ඒහ ඳහේර් 
ේකොේව  ේව  ේකොනක දභනහ නම්, රෑට ේභ ටර් යිකරේේ  

නළ්වනම් ඳයි්  ගිහිල්රහ  අේනක්  මිනිවහේේ ේනදය ඉසයහි්  
shopping bag එකක දභපු කුණු එක ේවොේය්  තිඹරහ එනහ 
නම්.  අපි එේවභ කය් ේ්  නළේද?  එේවභ කයන අඹ ඉ් නහ.  

එේවභ කයන නිහ තභයි රුපිඹල් 5,000ක දඩඹක් නවනහ 
කිඹරහ නීතිඹක් ේනනහේ . එේවභ දඩ නවේනැ්ව අේේ අඹ ගිහිල්රහ 
කුණු ටික අේනක් ේකනහේේ ේේ ඉසයහි්  දභනහ. එේවභ 

නළ්වනම් තහේඳේඹ්  එළිඹට වීසි කයනහ. ේම්ක තභයි 
ඹථහර්ථඹ. අපි ේනස ේ් ේ්  නළති ේම් යට ේනස කය් න 
ඵළවළ; ේම් ේර කඹ ේනස කය් න ඵළවළ කිඹන කහයණඹ භහ 

කිඹ් නට ඕනෆ, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි.  
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ේම් ප්රලසනඹ උ්ව් න න අසථහේ  භවය අඹ ේේලඳහරන 

ලේඹ්  හසි රඵහ න් න, ේේලඳහරන වීයේඹ  ේ් න, කුණු 

වීයේඹ  ේ් න උ්වහව කයනහ. කුණු ප්රලසනඹ ම්ඵ් ධේඹ්  

අද භවය අඹ අේේ ආඩුඩුට ඇන්ල්ර නැගු කයනහ. අවුරුදු 10ක් 

තිසේ  අේනක් ඳහර්ලසඹ  තභයි ආඩුඩු කේශ  කිඹන කහයණඹ 

අභතක කය් න එඳහ. ඔවු්  තභයි මීේතොටමුල්රට ගිහිල්රහ කුණු 

ටික දළම්ේම්. නමු්ව අපි දළ්  ඔවු් ට ඇන්ල්ර නැගු කය් න සදහනම් 

නළවළ. වළඵළයි, ඔවු් ට්ව නකීභක් ඳළරී තිේඵනහ. අපිට 

ඇන්ල්ර නැගු කයන ේකොට ඇන්ලි තුනක් නළ්වනම් වතයක් 

ඒේනොල්ර් ේේ ඳළ්වතට්ව වළරිරහ තිේඵනහඹ කිඹන කහයණඹ්ව  

ඒ අඹ අභතක කය් න ේවො නළවළ. ේභොකද, ඒකට ඔවුනු්ව න 

කිඹ් න ඕනෆ. ඵේර්  ගිහිල්රහ මීේතොටමුල්රට කුණු ටික දළම්භහ. 

අපි කුණු දභ් න කි ේ  නළවළ. නමු්ව අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහට්ව, 

නරු අරහභහතයතුභහට්ව ේම් ප්රලසනඹට සථියහය විඳුභක් 

ේොඹ් න ේරොකු ඕනෆකභක් තිබුණහ. ඒ නිහ තභයි, ේම් යේට් 

ඇති ේච්ච ේම් යනඹට කලි්  - අවුරුදු ේදකක් තිසේ  - 

හකච්ඡහ නණනහක් ඳළළ්වවුේ . ේභේවභ ේදඹකු්ව තිේඵනහ 

ේ් . කුණු ේනන ගිේේ  නළති වුණ්ව ආඩුඩුට ඵණිනහ. 

කුණු ේනන ගිහිල්රහ ේකොේව  ේව  ප්රේේලඹකට දළම්ේභෝව ඒ 

ප්රේේලේේ  අඹ්ව ආඩුඩුට ඵණිනනහ. එේවභ ප්රලසනඹකු්ව 

තිේඵනහ, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි. ඒ ප්රලසනරට මුහුණ 

ේදමි්  ඳරිය අධයඹනඹ්  කිරීභ ආනැ සිඹලු කටයුතුරට කහරඹ 

නත ේනහ. ේභොකද, ප්රජහත් ත්රහනැ, ඹව ඳහරන ආඩුඩුක් අද 

ක්රිඹහ්වභක ් ේ් .  ඒ ළඩ පිළිේශ කයේනන ඹේ ජ තභයි ේම් 

කනනහටුදහඹක සිේකරඹ ඇති වුේඩු. ඒ අතයතුය ජහ-ඇර ප්රේේලඹට, 

එේවභ නළ්වනම් ඒකර ඔේ්ව කළේශ  ප්රේේලඹට කුණු ේනන ඹනහ 

කිඹහ කට කතහක් ේර්ව, භහධය ඔසේ ්ව දළනන් නට රළබුණහ. 

ඒ නළන භභ ේම් ඳහර්ලිේම්් තුේ  කථහ කශහ. ජහ-ඇර ජනතහ්ව 

එක්ක ඳහයට ඵළසහ. ජහ-ඇර ජනතහ එඹට විරුේධ නළ  සිටිඹහ; 

අපි්ව නළ  සිටිඹහ. නරු අරහභහතයතුභහේන් , අතිනරු 

ජනහකරඳතිතුභහේන්  ව අේනකු්ව ඇභතිරු් ේන් , "ඒක 

කය් න එඳහ" කිඹහ භභ ඉල්ලීභක් කශහ.  ඒ හේේභ භට භතක් 

ේනහ, නරු සුදර්ියනී ප්රනහ් දුපුල්ේල් යහජය අභහතයතුමිඹ. 

එතුමිඹ්ව අඳට වේඹ නඹ දු් නහ. භභ ද් නහ, ජහ-ඇර ජනතහ 

වළටිඹට අපි "ේකොශම කුණු ජහ-ඇරට එඳහ" කිඹේ ජ ේකොශම කුණු 

ටික දහන් න ේන්ව තළනක් තිබුේඩු නළති ඵ. ජහ-ඇර 

ප්රේේලඹට කුණු දභන එක නතය කය න් න අඳට පුළු්  වුණහ, 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි.  නමු්ව ේම් යේට් කුණු ටික ේනන 

ඹන එක එේව්  ේභේව්  නතය කයරහ වරි ඹ් ේ්  නළවළ. 

ේේලඳහරනඥඹ්  වළටිඹට අපි කිඹනහ, "අේේ ඳළ්වතට කුණු 

ේනේන් න එඳහ" කිඹරහ. ඉංග්රීසි බහහේ්  කිඹභනක් තිේඵනහ, 

"Project is good but not in my backyard."  කිඹහ. අපි විරුේධයි 

අේේ ප්රේේලඹට කුණු ේනන එනහට. නමු්ව අපි ඔක්ේක භ 

ද් නහ, ේභඹට නිසි විඳුභක් අලයයි කිඹහ. ඒ නිහ භහ 

කිඹ් ේ්  අඳ එකිේනකහට ඇන්ල්ර නැගු කයන් නහ එක නතය 

කය් න ඕනෆ කිඹහයි.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ේම් යේට් යුේධඹ අ්  

කය් න අඳට පුළු්  වුණහ. ේම් යට ංර්ධනඹ කය් න අලය 

නම් අපි ආේඹ්ව එකතු ් න ඕනෆ. ේම් යේට් ංර්ධනඹ දකි් න 

අලය නම්, ේභළනි ප්රලසනරට මුහුණ ේනො ජ ඉ් න අලය නම් 

අපි ආේේ  තහක් එකතු ් න ඕනෆ. භභ ේඵොේවොභ කහරුණික 

ේම් නරු බහේ්  ඉල්රනහ, "අපි ඇන්ල්ර නැගු කයන් න එක 

නතය කයමු. ේම් නළටලුට අලය කයන නිසි විඳුභ ේනුේ්  

ේේලඳහරනඥඹ්  වළටිඹට අපි අේේ නකීභ ඉසට කයමු." කිඹහ. 

අේේ නකීභ ඉසට කයේ ජ යේට් ජනතහ්ව, නිරධහරිනු්ව ඔවු් ේේ 

නකීභ ඉසට කයහවි කිඹන විලසහඹ භේේ වදේ්ව තිේඵනහ.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ජහ-ඇරට කුණු ේනන ඹහභ 

ම්ඵ් ධේඹ්  අපි  විරුේධ වුණු අසථහේ , ේකොශම අනයදගුරු 

අතිඋතුම් භළල්කම් යංජි්ව කහනැනල්  හිමිඳහණ් , ඒ හේේභ 

අතිේනෞයනීඹ භික්ෂ්  ව් ේ රහ්ව අඳ්ව එක්ක සිටන්වතහ. 

මීට නැන කීඳඹකට කලි් , ්වතරට කුණු ේනන ඹනහ කිඹහ 

ජනතහ ඳහයට ඵළසහ. ේදොම්ේේ ප්රේේලඹට කුණු ේනන ඹනහ 

කිඹහ ජනතහ ඳහයට ඵළසහ. ඒ මිනිසු් ට වමුදහ, ේඳොලීසිඹ  

කඳුළු නෆස නළහුහ. ඔවුනු්ව  ේම් අේේ යේට් අහිංක ජනතහ.  අපි 

ේම් කුණු ප්රලසනඹ නළන ආඩුඩුට්ව, නිරධහරි් ට්ව ඇන්ල්ර 

නැගු කයරහ වරි ඹ් ේ්  නළවළ. එඹට සථියහය විඳුභක් රඵහ 

ේද් න නම් ේේලඳහරන ඳක්, ඳහට ේේදේඹ්  ේතොය කටයුතු 

කශ යුතුයි.  කුවක ේක ණේඹ්  ඵර් ේ්  නළති ආනමික 

වජීනඹ්ව, ජහති්  අතය තිේඵන ම්ඵ් ධතහ්ව, සුවදතහ්ව 

තුළි්  අඳ සිඹලුේදනහභ එකට එකතු ේ් න ඕනෆ.  එේවභ එකතු 

ේරහ එඹට නිසි ළඩ පිළිේශක් ක්රිඹහ්වභක කය් න ඕනෆ.  

 මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, ඒ්ව එක්කභ අපි අඳ අතය 

ේනක් ඇති කය න් න ඕනෆ. අපි ේම් යේට් අනහනතඹ 

බහයන් න සිටින තරුණ තරුණිඹ් ට, කුඩහ දරු් ට ඳහල් 

කහරේේ  ඉ් භ පුරුදු කය් න ඕනෆ, තභ්  කන ේඵොන ේේල් 

අසුයහ තිේඵන ේඳොලිතී් , ේරහසටික්  ආයණ ආනැඹ  අදහශ කුණු 

ඵක්කිඹට දභ් න;  කහරහ ඉතිරි න ඉඳුල් ටික ඊට අදහශ කුණු 

ඵක්කිඹට දභ් න.  ඉත දභන ඹකඩ කෆලි, වීදුරු කෆලි  ඒහට 

අදහශ කුණු ඵක්කිරට දළමීේම් පුරුේද  ඒ අඹ තුශ කුඩහ කහරේේ  

සිටභ ඇති කය් න  ඕනෆ.  

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කථහ දළ්  අ්  කය් න, නරු භ් ්රීතුභහ. 

 
ෙරු  (ඩවදය) කවින්ද ප්හේෂන් ජයවර්ධන මහත  
(ரண்நெறகு (மத்ற கனரறற) கறந் சயரன் 

ஜர்ண) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

භහ් න, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි. අහන ත්වඳය 

කීඳඹයි භහ න් ේ් .  

ඒ කටයු්වත යහජය ආඹතනර්ව කය් න ඕනෆ. එඹ අේේ 

ඳහර්ලිේම්් තුේ ්ව කය් න ඕනෆ. අපි කථහ කයරහ විතයක් ළඩක් 

නළවළ, මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි. අද අඳට ඵළරි ේරහ 

තිේඵනහ, අේේ ඳහර්ලිේම්් තුේ  කුණු කශභනහකයණඹ 

කය් න. අඳ කිඹන ේම් ේකොශ ටික ඔක්ේක භ අඳ දභ් ේ්  

එකභ කුණු ඵක්කිඹට. භභ ද් ේ්  නළවළ,  ඒහ ප්රතිච්රීකයණඹ 

කය් න ේනන ඹනහද කිඹහ. නමු්ව අපි ේභතළනි්  ඳට්  නනිමු, 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි. භභ ේඹ ජනහ කයනහ, 

ඳහර්ලිේම්් තුේ ්ව, යහජය ආඹතනර්ව, ඳහල්ර්ව, 

ේය වල්ර්ව කුණු ප්රතිච්රීකයණඹ වහ කුණු ේ්  කය් න 

ඳට්  නත යුතුයි කිඹහ. එඹ ඉක්භනි්  ආයම්බ කය් න කිඹන 

ඉල්ලීභ කයමි්  භේේ චන සල්ඳඹ අ්  කයනහ.  

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  The next speaker is the Hon. Seyed Ali 

Zahir Moulana.  You have seven minutes.  
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ඳහර්ලිේම්් තු 

[6.10 p.m.] 
 

ෙරු ප්සේයිඩ් අලී සහීර් මවුලන  මහත 
(ரண்நெறகு தசறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, 14th of April, 2017, the day 

of the Sinhala and Tamil New Year, was a dark day in our 

country’s history.  It was the day that the time bomb 

known as, "The Meethotamulla Garbage Dump" went off, 
tragically robbing the lives of at least 33 and injuring and 

rendering homeless close to one thousand.   

However, instead of attempting to justify whose fault 

it is and what got us here, I would like to address the 

House on what is most important to do now; where we are 

going and how we can use this opportunity, as 
unfortunate as it is, to draw up a holistic and sustainable 

waste management plan in Sri Lanka.  The Government 

has to pursue a reactive action by way of identifying a 

few key factors.  The key question is, whether we are 
going to dump waste in new areas in future and recreate 

the same social and environmental pollution that we have 

already experienced in Meethotamulla.  The strong and 

decisive stance that we should take as the Members of 
this Government has to be on sustainable and structured 

approach towards addressing this problem.   

This could be started by way of a three-pronged 

concurrent approach considering the following factors.  

Firstly, the Government needs to work out a 

comprehensive and sustainable National Master Plan for 
Waste Management.  Secondly, while working on such a 

plan, the Government needs to take steps concurrently to 

evacuate and relocate the people domiciled in the 

Meethotamulla area and thereafter create a buffer zone 
around the area.  That zone could further be converted 

into a “controlled dump site,” through which a system is 

developed ensuring that all hazardous and flammable 

materials are not trapped within as it was done 
haphazardly in the past.  Thirdly, steps must be taken to 

create a culture of reusing and recycling the waste which 

would reduce overall waste dumping in the Island. 

Sir, in developing this Master Plan, it is important to 

consider the mistakes of the past.  From a technical 

standpoint, waste management and waste disposal are 
essentially divided into two subsections; one being 

incineration and the other being biomethanation.  A good 

majority of technology currently available has been 

developed recently.  In the unique Sri Lankan context, 
based on the research conducted, I reliably understand 

that an integrated approach by combining incineration of 

materials that can be incinerated and biomethanation of 

organic materials, which could be used for energy 
generation, is the most effective solution for this, taking 

into account the cost, environmental factors and external 

concerns.  

Sir, at this point, it is important to note that since the 

year 2008, more than 130 proposals of solutions have 
been received by the Government of Sri Lanka and 

hardly any have taken off.  The primary reasoning behind 

this is; firstly the lack of adequate policy, secondly the 

non-existence of an agency or department to take on the 
responsibility and thirdly the low prioritization of this 

issue in the past.  

I propose an immediate reversal of all of these factors 

by taking into consideration one very important factor 

that is the underlying basis to ensuring a successful waste 

solution for Sri Lanka. That is, waste management, the 
investment and the technologies that lie within would 

inevitably have to be sourced internationally through the 

private sector. However, to this day, if waste 

management was in fact a priority to this Government or 
any government that preceded it, is there an investor-

friendly climate or policies adopted that would allow for 

the influx of various solutions? The answer is, “No.”  

Sir, the problem is simple.  For example, the foreign 
entity would invest into technologies applicable to suit 

our waste management issue in foreign currencies (more 

than likely the US Dollar) but the counter power purchase 

agreement that it would sign with the Government of Sri 
Lanka would be in Sri Lankan Rupees. Further, as there 

is no Dollar equivalent contract enforced or no policy that 

promotes it, how does the investor reach financial closure 

if there are severe currency risks with the Rupee 
depreciating 3 per cent to 4 per cent annually against the 

Dollar?  

Sir, the solution for this is also simple.  If, in fact, this 

waste management issue is definitely a priority for this 
Government, then, usher in foreign investments by 

creating policies to inter into Dollar equivalent contracts, 

similar to what was entered into with various power 

generation projects like our diesel power plants.  

Given the global effects of climate change, the 

volatility of the fossil fuel market and the proven 

renewable sources that Sri Lanka has, why does the 

Government not give renewable energy the priority it so 
rightly deserves? Do innocent lives have to be lost in 

order to reach a consensus on this?  

Hon. Presiding Member, taking into account the waste 

management issue in the Western Province, 
approximately 1,500 metric tonnes of garbage is 

generated per day. The conversion of this waste to 

renewable energy through waste solution projects would 

directly entail into direct environmental protection.  It 
will bring in Foreign Direct Investments of over US 

Dollars 200 million and generate direct employment 

opportunities for over 300 people and indirect 

employment opportunities for over 2,000 people. This is 
straightforward.   

As politicians, it is our duty to put petty politics and 

the blame game aside. This is a national issue of high 

1739 1740 
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importance. Let us sit and work together. We need to stop 

talking and start working. We need to start producing 
results. This cannot go on. Innocent lives cannot be 

allowed to be lost and our environment should not be 

made victims because of our mistakes. Let us all get 

together and fix this right away.  

Thank you.  
 

ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, නරු ඩුලිේ විේීේ කය නිේඹ ජය අභහතයතුභහ. නරු 
නිේඹ ජය අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහට විනහඩි 12ක කහරඹක් 
තිේඵනහ.  

[අ.බහ. 6.18] 
 

ෙරු ඩුලිප් විප්ේප්සේකද මහත (තඳල් 2, තඳල් 2 ප්සේව හ 
මුසලිේ ආෙමික කටයුතු නිප්යෝජය අමතයතුම) 
(ரண்நெறகு துலிப் றசஜசசக - தரல், தரல் சசமகள் 

ற்றும் நைஸ்லிம் ச அலுல்கள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Duleep Wijesekera  - Deputy Minister of Post, 
Postal Services and  Muslim Religious Affairs) 

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, මීේතොටමුල්ර ප්රේේලේේ  ව 

කනනහටුදහඹක සිේකරේඹ්  ජීවිතක්ඹට ඳ්ව සිඹලු ේදනහට්ව, 
අේනකු්ව අඹට්ව අේේ කනනහටු ප්රකහල කයනහ. අද ද 
පුයහට ේම් බහ නර්බඹ තුශ නරු අභහතයතුභහ ප්රධහන අේනකු්ව 

සිඹලුභ ඳක් විඳක් නරු භළති ඇභතිරු, භ් ්රීරු අදවස 
ප්රකහල කශහ. විදයහ්වභක කශ කශභනහකයණඹ පිළිඵ 
ර්තභහනේේ  අේේ යේට් ේවොභ භධයසථහනඹ පිහිටි ේදොම්ේේ 

භළතියණ ඵර ප්රේේලඹ නිේඹ ජනඹ කයන, ේදොම්ේේ ප්රහේේය ඹ 
ේල්කම් ේකොට්ධහේේ  ඳනැංචිකරුකු වළටිඹටයි භහ ේභහි ජ අදවස 
දක්් ේ් . 

ඳසුගිඹ දේ , "ේකොශම කුණු ේනේනන එකට විරුේධයි" 
කිඹරහ ප්රසිේකරඹක් රළබු්ව, එදහ අපි ේඵොේවොභ ඳළවළනැලි කි ේ , 
"අේේ ආඹතනඹට රිරන විකරේේ  ේත යපු කුණු ේනේන් න." 
කිඹන එකයි. අද ද පුයහටභ කයපු කථහරට ්  දු් නහභ 
අඳට දළක න් න රළබුේඩු කුණු කි  වළටිේේ  එඹට තිේඵන 
විේය ධඹයි. ේම්ක දලක නණනහක් තිසේ  තිේඵන ප්රලසනඹක්.  

1997 මීේේ ඳට්  න් න වදපු එේක් ඉරහ ේම් විේය ධඹ 
තිේඵනහ. ේදොම්ේඳ එක තභයි වදහන් න වම්ඵ වුේඩු. ේම් 
ේනකනු්ව කුණු ඵළවළය කයන සථහනරට එන විේය ධඹ 
පිළිඵ අඳට දළක න් න පුළු් . භභ ප්රකහල කය සිටිනහ, 
ේදොම්ේඳ කශ කශභනහකයණ භධයසථහනඹ ේම් සිඹලු ේදනහටභ 
ේඳ් ් න අලයයි කිඹරහ. ේභභ කශ කශභනහකයණ 
භධයසථහනඹ සථහපිත ක ේශ , ේදොම්ේඳ ේකොට්ධහේේ  යජඹ තු 
අක්කය 81ක ඉඩේභ්  අක්කය දවඹක් ේ්  කයරහයි. භධයභ 
ඳරිය අකරකහරිඹ ඇතුළු සිඹලු ේදනහ ඳහර්ලිේම්් තුේ  ඳක් - 
විඳක් අඳ දළනු්ව කශහ. ේභභ යහඳිතිඹට 2009 රුපිඹල් 
රක් වඹදහවක මුදරක් ේ්  කශහ. අපි දළකපු අඩු ඳහඩු තභයි, 
ේම් සථහනර ජ ේේලඳහරන අකරකහරිඹ වළටිඹට අඳ දළනු්ව 
කශ්ව ඒ අට ජනතහ දළනු්ව කිරීේම් ළඩටව්  ක්රිඹහ්වභක 
වුණහ භනැඹ කිඹන කහයණඹ. ේභහි ජ තී් දු අයේනන තිබුණහ, "ේම් 
සථහනඹ ේවොයි. ේභතළන ඳට්  නනිමු." කිඹරහ. 

එතළන යක්ෂිතඹකුයි තිබුේඩු. 1982 විතය පු එකක්. එඹ 
කි්රිභ පු යක්ෂිතඹක්. ය සිඹ නණනක යක්ෂිතඹක් 
ේනොේයි. ේම් ඉඩභ තුශ ේදොම්ේඳ ආනේේ  කුණු ටික 
විදයහනුකර කශභනහකයණඹ කයන සථහනඹ ඵට ඳ්ව කයන 

එක නළන වරිඹට ඳළවළනැලි කිරීභක් කශහ නම් කහට්ව විරුේධ 

ේ් න විකරඹක් නළවළ. ේභොකද, ේදොම්ේඳ කුණු විතයයි කිඹන 
ගිවිසුභක් භත තභයි භධයභ ඳරිය අකරකහරිඹ ඒක ඳට්  න්වේ්ව. 
අක්කය නඹක ඒ කළරෆ එළි කයන ේරහේ  ජ ේට් ඩයඹ දහරහ 
නස ටික කඳ් න න්වතහභ තභයි, නේම් ජනතහ ේම් ේභොකක්ද 
ේ් ේ්  කිඹරහ ඵළලුේ . "ේකොශම කුණු එනහ." කිඹරහ භවහ 
ංෂය්වනඹ, ප්රේේලහසි්  ංවිධහනහ්වභක ඳහයට ඵළසහ. ඒ 
ේරහේ  අඳට්ව විරුේධ කථහ කශහ. භවහ ංවිධහනඹක් ේරහ 
එදහ කයපු විේය ධතහේ  ජ භධයභ ඳරිය අකරකහරිේේ  හවනරට 

නේම් අඹ නවපු සිේකරඹ ම්ඵ් ධ ේම් 25ළනි දහ තභයි නඩු 
තී් දු ේද් න තිබුේඩු. ඒ හේේ ත්ව්වඹක් උදහ වුණහ. ඒ 
ේකොේවොභ වුණ්ව අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ ඇභතිතුභහ ඒ 
අභහතයහංලඹ බහය ඇභතිතුභහ වළටිඹට කටයුතු කයපු කහරඹ තුශ 
ඒක ආයම්බ කශහ.  

දළනට ය ේදකක කහරඹක ඉ්  ඒකට කුණු බහය න් නහ. 
ඒක ඉතහභ ේවොඳි්  ඳ්වහේනන ඹනහ, "ේදොම්ේඳ ආනේේ  
කුණු විතයක්" කිඹරහ. ර් ත අරගිඹ් න නිේඹ ජය ඇභතිතුභහ 
කි හ හේේ අඳට රහභ නිරධහරි ේකොට්ධහ 133ක් තිේඵනහ. 
30ක විතයයි කුණු එකතු කය් ේ් . කුණු එකතු කය් ේ්  නනය 

සීභහල් ටිේක් විතයයි. ේම් කශ කශභනහකයණ භධයසථහනඹට 
ඹන ඳහේර් අතුරු වීනැ දවඹක් තිේඵනහ; ේනල් ේදසීඹක් 
තිේඵනහ. ඒ ටිේක්්ව කුණු එකතු කය් ේ්  නළවළ. ඒකට අලය 

ඹ් ත්රසත්ර  ජරහ ඉතුරු රහභ නිරධහරි ම්ර්ව කුණු එකතු 
කයනහ නම් තභයි ේවො. ේම්ේක් ත්ව්වඹ එඹයි. ඳසු ගිඹ 
14ළනි දහ වුණ සිේකරඹ්ව එක්ක ේරොකු විේය ධඹක් ආහ. මීට 

කලි්  නං තුය ආපු ේරහේ ්ව ඒකට කුණු ේනනහහ. ේදොම්ේඳ 
කශ කශභනහකයණ භධයසථහනඹට ේත යපු කුණු විතයයි බහය 
න් ේ් . ේදොම්ේඳ ප්රහේේය ඹ බහ්ව එක්ක ගිවිසුම් නත ේරහ 

හිටිඹ්ව ේත යරහ ේනනහේෝව විතයයි බහය න් ේ් . ඒක ඉතහභ්ව 
ේවොඳි්  එතළන සිදු ේනහ.  

ඒක, ඇ්වතටභ කශ කශභනහකයණ විදයහ ආඹතනඹක්; 
waste management institute එකක්.  කනැයහේ් , මීේතොටමුල්ේල් 
හේේ කශ ේනොඩක් ේනොේයි තිේඵ් ේ් . ඳසුගිඹ නං තුය 

ේරහේ ්ව ේත යපු නළති කුණු ප්රභහණඹක් ේනනළ්ව දළම්භහ. ඒ 
ේරහේ  සිේකරඹ්ව එක්ක ේද ේනොකය සිටිඹහ. 14ළනි දහ 
සිේකරේඹ්  ඳසේ  කුණු ේරොරි 11ක් ආහ. ඒ සථහනේේ  භභ්ව 

හිටිඹහ. ඒ ේරහේ  අපි සිඹලු ේදනහ කථහ කයරහ, ේඳොලීසිඹ 
භළනැව්ව ේරහ, "ේනනහපු කුණු ටික ේ් " කිඹරහ ඒ ටික බහය 
න්වතහ. එදහ ඇවිල්රහ හිටිඹහ අඵහ් ස ආඹතනේේ  නිරධහරි 
භව්වභේඹක්. ේකොශම භව නනය බහේ  නිරධහරිතුමිඹකු්ව 

ඇවිල්රහ හිටිඹහ. ඒ කුණු ඵහන ේකොට අපි හිටිඹහ. ේත යපු නළති 
ඒහ ඒකට දහන ේකොට ඒ ආඹතනඹ බහය නිරධහරිඹහ්ව කි හ, 
"ේත යපු නළති කුණු බහය න් න ඵළවළ." කිඹරහ. ඒ ේනොල්රනු්ව 

ේඳොේයෝ දු වුණහ, "අපි ආඳහු ේනේන් ේ්  ේත යපුහ." කිඹරහ.  

දස තුනකට විතය කලි්  ඳටපු කුණු ේරොරි නඹක් ඊට 
දස ේදකකට ඳසේ  අයේනන ආහ. ඒ කුණු ේත යරහ නළවළ. අපි 
ේඳොලීසිඹ ේන් හ ේනන එක ේරොරිඹක් ඇයරහ ඵළලුහභ ඒ කුණු 
ඔක්ේක භ කුණු ේරහ තිබුණහ. ඒ නිහ තභයි අේේ විේය ධඹ 

ඳෆේ . කිසිභ ේභොේවොතක කුණු බහය න් න ඵළවළ කිඹහ අපි 
කි ේ  නළවළ. පු්ව ඳ්වර තිේඵනහ, ''ේකොශම කුණු එඳහ.'' 
කිඹහ භභ්ව කි හඹ කිඹරහ. නමු්ව අපි ේභොේවොතකට්ව එේවභ 

කි ේ  නළවළ; එේවභ අහධහයණ ඉල්ලීම් කේශ  නළවළ.  

අතිනරු ජනහකරඳතිතුභහ ේම් ආඹතනඹට කථහ කයපු 
ේ රහේ ්ව භභ කි ේ , ''ර්, ේම්කට බහය න් ේ්  ේත යපු කුණු. 
ඒක නිහ ඒ විකරඹට ේනනහේෝව ේවොයි. එදහ ේකොරිඹහනු 
යජේඹ්   model එකක් වළටිඹට රංකහට රඵහ ජ තිේඵන එකභ 
ආඹතනඹ න ේම් ආඹතනඹ විනහල ේනොකය අපි ආයක්හ කය 
නනිමු. කුණු ේත යරහ ේනේන් න කිඹ් න'' කිඹරහ. ේම් නළන 
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කථහ කයපු අඹ කි හ, ''ේකොශම කුණු ටික එකතු කය න් න 
ේභොන තයම් මුදරක් විඹදම් කයනහද?'' කිඹරහ. ඒ හේේභ, 
ේභතළන තිේඵන භහෆිඹහ නළන කථහ කශහ. ඒ ආඹතනේේ  
නිරධහරි භව්වභඹහ ව අඳ කි ේ , ''අපිට ේම්ක බහය න් න්ව 
ඕනෆ. ේම් ේනුේ්  ඔඹ ේනොල්ර් ේේ කළඳ කිරීභ ේභොකක්ද? 
ේභච්චය මුදල් ම්බහයඹක් ේම් ආඹතනරට ේනනහ. ේම් 
ම්ඵ් ධේඹ්  ේකොශම නනය බහේ  කළඳ කිරීභ ේභොකක්ද? 
ේම්ක ඔඹ ේනොල්ර් ේේ ප්රලසනඹක්.'' කිඹරහයි. ේම් සථහනඹට 
දභ් න පුළු්  ේටෝ  70ක්, 80ක් දක්හ කුණු ප්රභහණඹක් 
ඳභණයි. ඒ ේකොම්ේඳ සට් අංනනඹ ේටෝ  5කට සීභහ ේරහයි 
තිේඵ් ේ් . ඊට ළඩිඹ දභ් න වළකිඹහ නළවළ. ේ කේඹ  
වතය, ඳසේදනයි ඉ් ේ් . කුණු ේත ය් න ේව  ේන්ව කිසික් 
එතළන ජ කය් න ඵළවළ. ේත යපු ඒහ ේනනහේෝව විතයක් ේම් 
අංනනේේ  සථහනනත කය් න පුළු් . ඒ නිහ තභයි අපි ඒ 
ආකහයඹට කි ේ . ේකේ  වු්ව, අපි නළත නළත්ව කිඹ් ේ් , 
ේම් සථහනඹට ේනොේ්වර කුණු ේනනළල්රහ ේම් ආඹතනේේ  
ගුණහ්වභකබහඹ නළති කය න් න එඳහ කිඹරහයි. ේම්ක 
ආදර්ලඹක් -model එකක්- වළටිඹට අේේ යේට් අේනක් අඹට 
ේඳ් ් න තිේඵන සථහනඹක්. ෆභ තළනකි් භ විේය ධඹ එනහ. 
ඒ නිහ ඒ ආකහයඹට එන අඹ ේභතළනට ේනනළල්රහ ේඳ් ් න 
ඕනෆ.  

ඳසුගිඹ කහරේේ  ේභභ ආඹතනඹට විරුේධ කටයුතු කයපු අඹ 
ේන් රහ, ඒ හේේභ අේේ ේනෞයණීඹ භවහ ංෂ ය්වනඹ ඒ 
සථහනඹට ළඩභ කයරහ ේම් සථහනඹ ේඳ් වුහභ ඒ අඹ ේඵොේවොභ 
ඳළවළ ජභකට ඳ්ව වුණහ. අඳ්ව එදහ ේම් ේේට විරුේධ වුණහ. නමු්ව 
දළ්  තභයි ේම් ළඩ පිළිේේශ  ඇ්වත ත්ව්වඹ දකි් ේ් . ේම්ක 
ටිනහ ළඩක්. ේම්ක වරිඹහකහය කය ේනන ගිේඹෝව ේදොම්ේේ 
ේකොට්ධහේේ  අේේ දරු් ට්ව නළත කුණු ප්රලසනඹක් ේ් ේ්  
නළවළ.  

නවි්  නැහනහඹක ඇභතිතුභහ කි හ හේේ, ේ්ව මිර ජ න් න 
විේේියකේඹ  එන ේකොට වළට්  ටවුේභ්  වළරුණු වළටිේේ  
නුයඑළිඹ ඳළ්වතට ේරොකු කුණු ක් දක් ඳල්රම් ේරහ 
තිේඵනහ. නුයඑළිඹ ඳට්  න් නේකොට ත එකක්. කඳුේඳොර්ව 
ඒ විකරඹභයි. එක ඳළ්වතකි්  ්වතු ටික භළේයනහ; ේඳොලිති්  
කහරහ ේඳොේශෝ නරුේ  අලි ටික භළේයනහ; මුේ  ටික 
භළේයනහ; අද මුළු යටභ කුණුලි්  කුණු ේරහ තිේඵන 
ේ රහක, ේම් ආඹතනඹ අේේ ේකොට්ධහඹට ම්ඳතක් කිඹන 
කහයණඹ ඒක දළකපු වළභ ේකනහභ පිළින්වතහ. භභ භවහ 
ංෂය්වනඹ ළඩභ කයවහ හේේ, ඊේේ  වළ් දෆේ  විදුවල්ඳතිරු 
එක්ක්ව හකච්ඡහ කශහ. ඒ හේේභ, ේම් ආඹතනේේ  තිේඵන 
ළදන්වකභ පිළිඵ ඇස ේදේක්  දළකරහ ේ්වරුම් න් න ඒ අඹ්ව 
ේම් සථහනඹට කළහ ේනන ගිහිල්රහ ේඳ් වහ. භභ ඊේේ ්ව 
තිේඵනහ දළක්කහ, ''ජඳ් නු ඇවි්ව රබුනභ යක්ෂිතේේ  කශ 
යනඹක් වදන ඵට ේඵොරු ආයංචිඹක් ඳළතිරී නම්මු කුපිත 
ේරහ'' කිඹරහ. ේම්ක තභයි වළභ තළනකභ තිේඵන ත්ව්වඹ. ඒ 
නිහ අපි ආයහධනහ කයනහ ේදොම්ේේ අේේ කශ කශභනහකයණ 
භධයසථහනඹට ඇවිල්රහ ඵර් න කිඹරහ. ඒ ේනුේ්  ළඩ 
පිළිේශක් වද් න ේනහ. ේම්ක model එකක් වළටිඹට තභයි 
වළදුේ . කුණු නිකම් ේනන ගිහි්  වරන සථහනඹක් වළටිඹට ේනො 
ේම් විකරේේ  ඒහ ේඳ් රහ, ේදොම්ේේ හේේ කශ කශභනහකයණ 
භධයසථහන අලය තළ් ර විදයහනුකර සථහනනත කශ යුතුයි. 
ර් ත අරගිඹ් න නිේඹ ජය ඇභතිතුභහ කි  ආකහයඹට, 
කුණු නිකම් ේනන ගිහි්  වරන ේකොට ම්පර්ණ ඳරිය ඳේධතිඹ 
ව ජර මරහර සිඹල්රක්භ විනහල ේරහ ඹනහ. නැය් ේ්  නළති 
කුණු ඉතහභ්වභ විදයහනුකර ආකහයඹටයි ේභතළනට දභ් ේ් .  

හභහනයේඹ්  කුණු ේනොඩක් න්වතහභ, සිඹඹට දවඹක 
ප්රභහණඹක් තභයි ශට දභරහ ඳස දභහ ව් ේ් . නැයන ඒහ 

ේකොම්ේඳ සට් කයනහ; අේනක් ඒහ recycle කය් න ඒ 
සථහනරට -ආඹතනරට- ඹනහ. ඉතහභ්ව සුළු ප්රභහණඹක් 
තභයි ේම් සථහනේේ  කශ අංනනඹට ඵළවළය කය් ේ් . ඉඳුල් 
ළනි ේේ දළම්භහභ විලහර ප්රභහණඹක juice එකක් වළේදනහ. ේම් 
කශ අංනනඹට ඵට system එකක් දභරහ තිේඵනහ. ේත යන රද 
කශ දළම්භහභ ඒහ ඔක්ේක භ ඇවිල්රහ ේනභ filter ේරහ 
treat කයරහ තභයි තුය එළිඹට එ් ේ් . ේම්කට කශම් කුණු 
දළම්ේභෝව ඒ ඵටරට භවහ ඳරිභහණේඹ්  juice නරරහ ඒ 
systems සිඹල්රභ වු්වතු ේ් න්ව පුළු් . දළ්  කයන රභඹට 
ේත යපු, නැය් ේ්  නළති ටික දළම්භහභ ඉඳුල් නළති නිහ එේවභ 
juice එකක් වළේද් ේ්  නළවළ. එතේකොට ඉතහභ්වභ ේවොට, 
ගුණහ්වභකබහේඹ්  ේභභ ආඹතනඹ කහරඹක් ඳ්වහ ේනන 
ඹ් න  පුළු් .  

භහ නැගි්  නැනටභ නළත තහක් භතක් කය් ේ් , අපි 
අහධහයණ විකරඹට කුණු ේනුේ්  ට්  කේශ  නළවළයි කිඹන 
එකයි. අපි එදහ ේදොම්ේේ කශ කශභනහකයණ භධයසථහනඹ 
වදන ේරහේ ්ව භළනැව්ව වුණහ, දළ්  ේම්ක ආයක්හ කය න් න 
භළනැව්ව ් න්ව අඳට සිේධ ේරහ තිේඵනහ.  

භවය අඹ කිඹනහ, ේම්ේක්  ේේලඳහරන හසි න් න 
වදනහ කිඹරහ. ේම්ේක්  අඳට කිසිභ ේේලඳහරන හසිඹක් අලය 
නළවළ. අේේ ප්රේේලේේ  ජනතහ්ව එක්ක ජී්ව න නිේඹ ජිතේඹ  
වළටිඹට ජනතහ්ව භඟ අපි ඒ කටයුතු කයනහ. අපි ේම් 
ආඹතනඹ ආයක්හ කය න් න ඕනෆ. අඳ සිඹලු ේදනහටභ ේම් 
සථහනඹ ේඳ් හ, සිඹලු ේදනහ දළනු්ව කයරහ, ේම් හේේ ත්ව 
ආඹතන පිහිටුහ ේම් ප්රලසනඹ වි් න ඕනෆ. මීට ේඳය කි හ 
හේේ එක එක්ේකනහට ඇන්ල්ර නැගු කයරහ ළඩක් නළවළ. අඳ 
සිඹලු ේදනහ ේම් ම්ඵ් ධේඹ්  නකීභ බහය න් න ඕනෆ. ේම් 
සිේකරේේ  ජ එවහට ේභවහට ේඵ රඹ pass කයරහ ළඩක් නළවළ. 
ළල්රම්පිටිේේ  කුණු ක් දට අඩුභ නණේ්  lunch sheet එකකි්  
වරි ේම් සිඹලු ේදනහභ දහඹක ේරහ ඇති. ඒක තභයි ඇ්වත.  

මරහනහරඪ නරු භ් ්රීතුභනි, භට ේම් අසථහ රඵහ  ජභ 

ම්ඵ් ධේඹ්  ඔඵතුභහට සතුති් ත නහ. විේල ේඹ්  අද 
දේ  හකච්ඡහ කශ ේේල් සිඹල්ර ේවොඳි්  ේ්වරුම් ේනන, ේම් 
තුළි්  සිදු වුණු ජීවිත වහනි්ව එක්ක ඇති ව අහනහ් ත 

ත්ව්වඹ පිළිඵ ේ්වරුම් ේනන ේභතළනි් ්ව අේේ ේම් සු් දය 
නැයිේ්  කශ කශභනහකයණඹ කය් න කටයුතු කය් න සිඹලු 
ේදනහට ලක්තිඹ රළේබ්හ කිඹරහ භහ ප්රහර්ථනඹ කයනහ. 

ේඵොේවොභ සතුතියි. 

 
ෙරු මලසනරඪ මන්ත්රීතුම 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ේඵොේවොභ සතුතියි. 

 
එකල් 2හි ප්ේලව අ. භ. 6.30 වුප්යන් මලසනරඪ ෙරු 

මන්ත්රීතුම විකුන් රනනය ප්නොවිමස ඳර්ලිප්ේන්තුව කල් 2 තබන ලදී. 
ඳර්ලිප්ේන්තුව ඊට අනුකලව, අද ිනන සභ සේමතිය අනුව,  

2017  මයි මස 03වන බදද අ. භ. 1.00 වන ප්තක් කල් 2 ගිප්ේ ය. 
அப்ததரளது தற.த. 6.30 றரகறறடச, ரண்நெறகு  

மனமரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரசனச 

தரரளுன்நத்ம ஒத்றமத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம்,  அணது இன்மந லர்ரணத்றற் 

கறங்க, 2017 ச 03 நென்கறம தற.த. 1.00 றம ஒத்ற 

மக்கப்தட்டது. 

It being  6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m. on 
Wednesday, 03rd May, 2017, pursuant to the Resolution of 
Parliament of this Day. 

1743 1744 

[නරු ඩුලිේ විේීේ කය භවතහ] 



 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
ශ්රී රංකහ යජේේ  මුද්රණ ේදඳහර්තේම්් තුේ  මුද්රණඹ කයන ර ජ. 


	Index 251 Ed.
	2017.03.07 (251-01) Final Printing
	Vol. (251-1) 1st Part Final Printing
	2017-03-07 (251-1) 2nd part final Printing

	2017.03.08 (251-02) Final Printing
	2017.03.09 (251-03) Final Printing
	2017.03.10 (251-04) Final Printing
	2017.03.21 (251-05) Final Printing
	2017.03.22 (251-06) Final Printing
	2017.03.23 (251-07) Final Printing
	2017.03.23 (251-08) Final Printing
	2017.04.04 (251-9) final Printing
	2017.04.05 (251-10) final Printing
	2017.04.06 (251-11) final Printing
	2017.04.07 (251-12) final Printing
	2017.04.28 (251-13) final Printing

