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අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය: 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු  
ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය : 
  ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා 
ශික්ෂණ විද ා ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාව 2009/2011 පතිඵල : 
   අධ ාපන අමාත තුමාෙග් පකාශය 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා: 
  ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම 
 කීඩාව තුළින් නිෙරෝගිමත් සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම 
 ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන් සඳහා සාමවිනිසුරු පත්වීම් 

ලබා දීම 
බලන බුද්ධ පතිමා නිර්මාණ සංවිධානය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත:  
   සලකා බලා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන්වන වර කියවා 

සම්මත කරන ලදී 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

LEAVE OF ABSENCE: 
   Hon. R. Duminda Silva 

NATIONAL DIPLOMA IN TEACHING EXAMINATION 
RESULTS 2009/2011: 

    Statement by Minister of Education 

PRIVATE MEMBERS’ MOTIONS: 
    Implementation of Private Members’ Motions 
    Creating a Healthy Society Through Sports 
    Granting Justice of the Peace Appointments to Indigenous 

Ayurvedic Doctors 

சனாதிபதியிடமி ந்  வந்த ெசய்தி:   
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
வராதி க்க அ மதி :  
 மாண் மிகு ஆர். மிந்த சில்வா 
2009/2011கல்வியியற் கல் ாி ப்ேளாமா பாடெநறிப் 

ெப ேப :  
 கல்வி அைமச்சாின  கூற்  
தனி நபர் பிேரரைணகள்: 
 தனியார் உ ப்பினர்களின் பிேரரைணகைளச் 

ெசயற்ப த்தல்  
 விைளயாட் ன் லம் ேநாயற்ற ச தாயெமான்ைற 

உ வாக்குதல் 
 சுேதச ஆ ர்ேவத ம த் வர்க க்கு சமாதான நீதவான் 

நியமனங்கைள வழங்கல் 

ද.මු. දසනායක සමාජ සත්කාරක හා පුණ ාධාර පදනම 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත:  

 සලකා බලා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන්වන වර කියවා 
සම්මත කරන ලදී 

 

ද  ඉන්සට්ිටියුට් ඔෆ ්සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස ්
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත: 

    ෙදවන වර කියවා “බී” සථ්ාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී
    

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
    නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් 

ලබා දීෙම් වැඩසටහන     

பலன த்தர் சிைல அைமப் ச் சைப (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம்: 

 பாிசீ க்கப்பட் , தி த்தப்பட்டவா   ன்றாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட  

த. .தசநாயக்க ச க ேசைவக ம் அறக்கட்டைள தர்ம 
ஸ்தாபன ம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்: 

 பாிசீ க்கப்பட் , தி த்தப்பட்டவா   ன்றாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட  

த இன்ஸ்ாிாி ட் ஒவ் ேசர் ைபட் பப்ளிக் எக்க ன்டன்ஸ் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்: 

 இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  நிைலக்கு  ‘பி’ க்குச் 
சாட்டப்பட்ட  

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
      வெர யா மாவட்டப்  பாடசாைல மாணவர்க க்கு 

ஒ  ேகாப்ைப பால் வழங்கும் ேவைலத்திட்டம் 

ORGANIZATION FOR THE CREATION OF BALANA 
BUDDHA STATUE (INCORPORATION) BILL: 

    Considered, read the Third time and passed as amended 

D.M. DASSANAYAKE SOCIAL SERVICES AND CHARITY 
FOUNDATION (INCORPORATION) BILL: 

    Considered, read the Third time and passed as amended 

THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
(INCORPORATION) BILL: 

    Read a Second time, and allocated to Standing Committee 
“B” 

ADJOURNMENT MOTION: 
    Programme to Provide a Glass of Milk to School Children 

of Nuwara Eliya District 
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අ. භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැසව්ිය. නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
[ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய . பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு  சந்திம ரக்ெகா ]                             

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.30 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER   [THE  

HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 
 

 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය 
சனாதிபதியிடமி ந்  வந்த ெசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පහත දැක්ෙවන සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් ගරු 

කථානායකතුමා ෙවත ලැබී තිෙබනවා. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (කෘෂිකර්ම 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன - கமத்ெதாழில் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 
Agriculture) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා 

පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තා 
මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තා කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යයි 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 සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாபிட் ய - 
ெதாைலத்ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya -  Minister of 
Telecommunication and Information Technology) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1)  කෑගල්ල හරහා, ඒ 20 - කබගමුව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්. 
සුසිල් රංජිත් මහතාෙගන් ලැබුණ ෙපත්සම; සහ 

(2)  කෑගල්ල දිඹුල්ගමුව, ෙබලිවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ජී. සුභසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණ ෙපත්සම. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1)  ෙබෝම්බුවල, කිරිපැල්ලගහවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එන්. නිශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණ ෙපත්සම; සහ 

(2)  ෙදහිවල කළුෙබෝවිල, ආසිරි මාවත, ෙනො. 46/22 1/1 යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එස.්එම්.බී.ටී. මව්ලානා මහතාෙගන් 
ලැබුණ ෙපත්සම. 

485 486 

 
 
 
 
 
 

“ශ ලංකා ජනාප 
இலங்ைக சனாதிபதி 
President of Sri Lanka 

 

 
ජීෙජ්එල්/308 

2012 ජුනි මස 03 වන දින 
ෙකොළඹ දී ය. 

 
ගරු කථානායකතුමනි, 

 
(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය 

යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ 
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ සකීය 
ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී. 

 
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන 

කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්. 

 
   
 
 
 
 

 මහින්ද රාජපක්ෂ 
 ජනාධිපති" 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon.  Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි.  

(1)  අක්මීමන, ඉහළෙගොඩ, අලවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ඒ. සාගර ශීමන්ත මහතාෙගන් ලැබුණ ෙපත්සම; 
සහ 

(2)  අක්මීමන, ඉහළෙගොඩ, ගල්කැටිය වත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ. සිරිපාල මහතාෙගන් ලැබුණ ෙපත්සම. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා 
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ) 
(The Hon.Victor Antony) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  උඩුබද්දාව, බිබිලාෙදණිය, 

තලවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.එම්. ඉඳුනිල් අජිත් කුමාර 
මහතාෙගන් ලැබුණ ෙපත්සමක්  මම පිළිගන්වමි.  
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

තුන පිළිගන්වමි. 

(1)  ෙතලිජ්ජවිල, ෙකොටදූෙප, මැකිලියගහවත්ත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි සී. විකමසිංහ මෙල්පතිරණ මහතාෙගන් 
ලැබුණු  ෙපත්සම; 

(2)  පිටබැද්දර, ෙගොරකෙවල, "නාමල්" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එච්.එස.් ෙසෝමදාස මහතාෙගන් ලැබණු ෙපත්සම; සහ 

(3)  මිරිසස්, කළුවැල්ලවත්ත  යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එල්.ඒ. 
ගුණතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙහොරණ, විල්මට් ඒ. 

ෙපෙර්රා මාවත, කපුගල්ල නිවාස සංකීර්ණය, ෙනො. 40/45 යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ඒ. කරුණාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගරු රුවන් රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு வன் ரண ங்க) 
(The Hon. Ruwan Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙකොටුෙගොඩ, ශාන්ත 

කයිතානු මාවත, ෙනො.166 ඒ,  යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.ඩී. 
ෙහේමසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

ලංකා මැරයින් සර්විසස ්ආයතනය : වර්තමාන තත්ත්වය 
லங்கா ெமரயின் ேசர்விஸ் நி வனம்: 

தற்ேபாைதய நிைல  
LANKA MARINE SERVICES LIMITED : CURRENT STATUS 

      
   1157/’11 

2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) අධිකරණ තීන්දුවක් මත ලංකා මැරයින් සර්විසස ්
ආයතනෙය් ෙකොටස ් රජයට පැවරුණ බව 
දන්ෙන්ද;  

 (ii) එම ආයතනය දැනට පවත්වා ෙගන යනු ලබන 
නම කවෙර්ද;  

 (iii) එම ආයතනය සතු ෙකොටස ්ෙම් වන විට ෙවනත් 
ආයතනවලට අෙළවි කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම ආයතනවල නම් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) හම්බන්ෙතොට මාගම්පුර වරායට පැමිෙණන 
නැව්වලට ෙතල් සැපයීම සඳහා ඉදිකරමින් 
පවතින ෙතල් ටැංකි සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

  (ii) එම ෙතල් ටැංකි විෙද්ශීය සමාගමකට ෙහෝ 
සමාගම්වලට බදු දීමට සැලසුමක් තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, බදු දීමට අෙප්ක්ෂිත සමාගම්වල නම් 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) நீதிமன்ற தீர்ப்ெபான்றின் அ ப்பைடயில் லங்கா 
ெமரயின் ேசர்விஸ் நி வனத்தின் பங்குகள் 
அரசுக்கு ைகயளிக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனம் தற்ெபா  என்ன ெபயாில் 
ேபணிவரப்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனத் க்குச் ெசாந்தமான பங்குகள் 
தற்ெபா  ேவ  நி வனங்க க்கு விற்பைன 
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அந்நி வனங்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம்: 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மாகம் ர ைற கத் க்கு 
வ ைக த ம் கப்பல்க க்கு எண்ெணய் 
வழங்குவதற்காக நி மாணிக்கப்பட்  வ ம் 
எண்ெணய்த் தாங்கிகளின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 
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 (ii) ேமற்ப  எண்ெணய்த் தாங்கிகைள ெவளிநாட்  
நி வனெமான் க்ேகா அல்ல  
நி வனங்க க்ேகா குத்தைகக்கு வழங்கும் 
திட்டேம ம் உண்டா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், குத்தைகக்கு வழங்க எதிர்பார்த் ள்ள 
நி வனங்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Will he state- 

 (i) whether he is aware that the shares of Lanka 
Marine Services were transferred to the 
Government consequent to a court order; 

 (ii) the name under which the aforesaid 
institution is currently being run; 

 (iii) whether the shares of the aforesaid 
institution have been sold to other 
institutions; and 

 (iv) if so, the names of such institutions? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the number of fuel tanks being constructed 
for supplying oil to ships arriving at the 
Magampura Port, Hambantota; 

 (ii) whether there is a plan to lease out the 
aforesaid fuel tanks to a foreign company or 
companies; and 

 (iii) if so, the names of companies for which the 
tanks are expected to be leased? 

(c) If not, why? 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඊෙය් නැව ආවා. [බාධා කිරීම්] ගල් නැත; කාර් ඇත. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, උත්තරය ෙදන්න.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of 
Ports and Highways) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම උත්තරය ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙනොදනී. 

 (ii) ෙනොදනී. 

 (iii) ෙනොදනී. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) 14කි. 

 (ii) දැනට ෙතල් ටැංකි බදු දීෙම් සැලැසම්ක් නැත. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු 

පශ්නය (ආ) ෙකොටසට අදාළවයි. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා 
සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා, මාගම්පුර වරායට අදාළව ෙතල් ටැංකි 
14ක් ඉදි කරනවා කියලා. ඒ ෙතල් ටැංකි 14 ඉදි කිරීමට අවශ  
වියදම් දරන්ෙන් ලංකා ආණ්ඩුෙවන්ද? 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
අපි චීනෙයන් ලබා ගත්ත ණයවලින් සහ ශී ලංකා වරාය 

අධිකාරිෙයන් තමයි හම්බන්ෙතොට මාගම්පුර වරාය ව ාපෘතිය 
පළමුවන අදියර  කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි ෙම් ෙතල් 
ටැංකි 14 ඉදි කිරීමත් ඒ පළමුෙවනි අදියරට ඇතුළත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. මීට කලින් තිෙබන අත් දැකීම් අනුව සමහර 
අවස්ථාවලදී ෙම්වා විෙද්ශවලට බදු ෙදනවා. නමුත් දැන් ඔබතුමා 
කියනවා එවැනි බදු දීමක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත් පසු 
ගිය කාලෙය් -අතීතෙය්- තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි  ඉන්දියාවට 
බදු දීම පිළිබඳ කාරණයත් එක්ක ෙම් ෙමොෙහොෙත් නැති වුණත්, 
ඔබතුමන්ලා ෙම් ෙතල් ටැංකි චීනයට ආපසු බදු දීෙම් යම් කිසි 
ෙයෝජනාවක්වත් ඒ චීන සමාගම්වලින් ෙහෝ චීන company 
එකකින් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවාද?  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර 

වශෙයන් කියන්ෙන්,  ෙම් ෙතල් ටැංකි අටක් අපි පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නැව් සඳහා  ෙතල් ගබඩා කිරීමටයි. ෙතල් ටැංකි තුනක් 
අපි අහස් යාතා ෙතල් සඳහායි  භාවිත කරන්ෙන්. අපි ෙම් වන විට 
සැලසුම් කර ෙගන සිටින්ෙන් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙයන්ම ෙම් 
අවශ  කටයුත්ත කරන්නයි.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  අෙනකුත්  වරායන් හා 

බද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙතල් ටැංකි  -දැනට බදු දී  තිෙබන ඒවාත්- 
ෙම් පදනම යටෙත් ආපහු පවරා ගන්න කටයුතු කරනවාද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ඔබතුමා අහන හින්දාම ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්නම්. 

ඔබතුමා පශ්නය අහපු ෙවලාෙව්ත් මම  පශ්නෙය් (අ)  ෙකොටසට 
"ෙනොදනී" කියලා උත්තර දුන්ෙන්, ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ආයතනය සම්බන්ධව අපට අදාළ නැති නිසා. ඒවා බදු දීලා 
තිෙබන්ෙනත් රනිල් විකමසිංහ -ඔබතුමාෙග් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්  
නායකතුමාෙග්- ආණ්ඩුව කාලෙය්.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
අන්න හරි, අහගන්න.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඕනෑ නම් අධිකරණ 

තීන්දුවත්  මට- 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ස්තුතියි, කරුණාකරලා පශ්නයට උත්තර ෙදන්න ගරු 

නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා.[බාධා කිරීමක්] Order, please! 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, බුද්ධික පතිරණ  මන්තීතුමා  

වැදගත් පශ්නයක්  අහලා තිෙබන නිසා පසුබිම් වාර්තාව අනුව මම 
පිළිතුර ෙදනවා.  

ශී ලංකා ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා දුන් 209/ 
2007 දරන නඩු තීන්දුව පකාරව ලංකා මැරයින් සර්විසස් සමාගම 
විසින් බ්ලූමැන්ඩල් ෙතල් සංකීර්ණෙය්  පවත්වා ෙගන ගිය අංක 
69, ෙවෝල්ස්  පටුමඟ, ෙකොළඹ  15 පිහිටි අක්කර අටයි, රූඩ් 
ෙදකයි, පර්චස් 21.44ක ෙද්පෙළේ සන්තකය ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය 2008 සැප්තැම්බර් මස 12 වන දින නැවත පවරා ෙදන 
ලදී. ෙම්ක ෙපෞද්ගලීකරණය කෙළේ ඔබතුමාෙග් විපක්ෂ 
නායකතුමාෙග්  -විකමසිංහ මහත්මයාෙග්- ආණ්ඩුව කාලෙය්.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කාලෙය්  

පී.බී. ජයසුන්දරට- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ෙමයට අවශ  කරන සියල්ලම මා ළඟ තිෙබනවා. ගරු අජිත් 

පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට  කියා ෙදන්න පුළුවන්. 

ශී ලංකාව සතු රතන් සංචිතය : විසත්ර 
இலங்ைகயின் வச ள்ள  தங்க ஒ க்கம்: விபரம் 
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3.  ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) ශී ලංකාව සතුව පවතින වර්තමාන රතන් සංචිතය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2005 වර්ෂෙය් සිට  ශී ලංකාව සතුව තිබූ රතන් 
සංචිත පමාණයන් වාර්ෂිකව ෙවන්  ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) 2011 වර්ෂය තුළ තිබූ රතන් සංචිතෙයන් 
ෙකොටසක් විකුණා දැමුෙව්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, විකුණූ  රතන් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) එ ෙලස රතන් විකිණීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (vi) එම රතන් මිලදී ගත් රට ෙහෝ පුද්ගලයින් කවෙර්ද; 

 (vii) රතන් විකිණීෙමන් ලද මුදල ෙකොපමණද; 

 (viii) එම මුදල් කවර කාර්යයක් සඳහා භාවිත කෙළේද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
நிதி,திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயின் வச ள்ள தற்ேபாைதய தங்க 
ஒ க்கம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2005 ஆம் ஆண்  தல் இலங்ைகயின் 
வசமி ந்த தங்க ஒ க்கத்தின் அள  வ டாந்த 
ாீதியில் தனித் தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2011 ஆம் ஆண் ல்  இ ந்த தங்க ஒ க்கத்தில் 
ஒ  பகுதி விற்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், விற்கப்பட் ள்ள தங்கத்தின் அள  
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அவ்வா  தங்கத்ைத விற்பதற்கான காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  தங்கத்ைத ெகாள்வன  ெசய்த நா  
அல்ல  நபர்கள் யாெரன்பைத ம்; 

 (vii) தங்கத்ைத விற் ப் ெபற்ற பணத்ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (viii)ேமற்ப  பணம் எத்தைகய பணிக க்காகப் 
பயன்ப த்தப்பட்ட  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he inform this House- 
 (i) the amount of gold reserves in possession of 

Sri Lanka at present; 
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 (ii) separately, of the amount of gold reserves 
held by Sri Lanka annually from 2005; 

 (iii) whether a portion of the gold reserves that 
existed in 2011 has been sold; 

 (iv) if so, of the amount of gold that was sold; 
 (v) the reasons for selling gold in that manner; 
 (vi) the country or persons who purchased the 

aforesaid gold; 
 (vii) the amount of money earned by selling of 

gold; and 
 (viii) as to which purpose the said money was 

used? 
(b) If not, why? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා ( ජාත න්තර මූල  
සහෙයෝගීතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International Monetary Co-operation ) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i)   ෙමටික් ෙටොන් 9.98කි. 2011 වසර අග වන විට 
ෙමහි වටිනාකම ආසන්න ව ශෙයන් ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 523ක් විය. 

 (ii)  

  
  
 
 
 
 
 

  (iii)  ඔව්. 

 (iv)  ෙමටික් ෙටොන් 39.66 

 (v)  ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සව්කීය සංචිත 
කළමනාකරණ ෙමෙහයුම්වල ෙකොටසක් 
වශෙයන් ජාත න්තර ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ රතන් 
මිලට ෙගන අෙළවි කරයි.   

ඒ අනුව ජාත න්තර ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ රතන් මිල 
සංචලනයන් සැලකිල්ලට ෙගන ෙහොඳම ජාත න්තර පරිචයක් 
පිළිපදිමින් රතන් අෙළවි කරනු ලබන අතර 2011 වර්ෂෙය්දී රතන් 
මිල ඉහළ යාම නිසා ෙමම රතන් පමාණය අෙළවි කර ඇත.  

 (vi)  

 
 
 

 

 

 

 

 
 (vii)  ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1,966යි.  

 (viii)  උපයන ලද එම මුදල් විෙදස ් ව වහාර මුදල් 
වත්කම් සව්රූපෙයන් ශී ලංකාෙව් අන්තර්ජාතික 
සංචිතයන්හි රඳවා ෙගන ඇත.  

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු අමාත තුමනි, මා හිතන්ෙන් ධර්මා ධීරසිංහ කියන මහ 
බැංකුෙව් නිෙයෝජ  අධිපතිතුමිය කියා තිෙබනවා, ෙමටික් ෙටොන් 
21ක රතන් පමාණයක් පසු ගිය මාස 10ට ඒ ෙගොල්ෙලෝ එකතු 
කරෙගන තිෙබනවාය කියලා. මා ඒ report එක අනුවයි කථා 
කෙළේ. ඔබතුමා ලබා දුන්නු පිළිතුරට අනුව තිෙබන පමාණයත් 
එක්ක ඒ පමාණය ටිකක් එහාට ෙමහාට ෙවනස් වුණු තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. එෙහම සිද්ධ ෙවන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලායි මා 
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙම් අපට ලැබිලා තිෙබන විස්තර. ඔබතුමාට තවත් විස්තර 

අවශ   නම් මට ඒ ගැන නැවත බලා වාර්තා කරන්න පුළුවන්. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් විධියට අප  රතන් සංචිත තියා ගන්නවා, ඒවා විකුණලා 
යම් කිසි මුදලක් ගන්න.  2010 වර්ෂය ගත්ෙතොත් ෙකෝටි 2,337ක 
රතන් ආනයනය කරලා තිෙබනවා. 2011 වන විට ෙකෝටි 6,712ක 
රතන් ආනයනයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. මා ඔබතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි, ෙමච්චර පමාණයක් ෙගනැල්ලා තිෙබන ෙකොට  
ෙම් සංචිතත් එක්ක මහ බැංකුව යම් කිසි විධියකට හසුරුවන්න 
අවශ  කටයුතු ටික කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා ෙම් පශ්නය අහපු එක ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඇත්ත 

වශෙයන් ඒ කියාවලිය ගැන අප මහ බැංකුවට ස්තුති කරන්න 
ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, IMF එක ගිය අවුරුද්ෙද්යි එපිට 
අවුරුද්ෙද්යි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් රතන්  සංචිතෙයන්  සාමාජිකයන්ට 
මිලදී ගන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නාය කියලා.  

ඒ අවස්ථාෙව්දී අප ඉතාම ෙහොඳ තීරණයක් අරෙගන අෙප් 
තිබුණු quota එක -අපට ෙවන් කර තිබූ  පමාණය- අනුව  ඒවා මිල 
දී ගත්තා. අද ඒ මිල ෙදගුණ ෙතගුණ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අප වියදම් කරපු ගණනට වඩා විශාල ගණනක් අපට 

493 494 

වසර අග පමාණය           
(ෙමටික් 
ෙටොන්) 

ෙවෙළඳ ෙපොළ 
වටිනාකම      

(ඇ.ෙඩො.මිලියන) 
2005               5.18                  86 

2006               5.43                111 
2007               4.75                129 

2008               4.84                  92 
2009              21.09                742 
2010              10.74                487 
2011                9.98                523 

HSBC Bank London 
UBS Zurich 
JP Morgan Chase Bank 
Credit Suisse International 
Bank of International Settlement 
Merrill Lynch International Bank 
Bank of Nova Scotia 

Standard Chartered Bank 
ANZ Bank 
Toronto Dominion Bank 
Deutsche Bank 
Credit Agricola CIB London 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ස්ථාෙනෝචිත පඥාව 
පාවිච්චි කරලා ඒ රතන් ලබා ගත්ත  සියලුම මූල  ආයතන අද 
විශාල වාසියක් ලබාෙගන තිෙබනවා. 

ඒ කාලෙය් පැවැති මූල  අර්බුදයට මුහුණ දීම සඳහා තමයි  
IMF එක තීරණය කෙළේ, ඒෙගොල්ලන්ෙග් තිෙබන  ඒ සංචිතෙයන් 
යම්  පමාණයක් විකුණන්න. ඒ නිසා අපි ඒවා මිලදී ගත්තා. අපි ඒ 
ගැන ලංකා බැංකුවට ස්තුතිවන්ත වනවා.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  බැංකු විධියට, මූල  ආයතන විධියට එය ගත්තා 
නම් කමක් නැහැ. දැන් ෙම් තිෙබන කාරණාත් එක්ක සංසන්දනය 
කරලා බලනෙකොට, ලංකාව ඇතුෙළේ සිටින ජාවාරම්කාර 
පුද්ගලයින්, නැත්නම් ෙද්ශපාලනඥයන් දැන් මුදල් ෙවනුවට එකතු 
කරන්ෙන් රතන්. මහ බැංකුෙවනුත්, අෙනකුත් ආයතනවලිනුත් 
පරීක්ෂා කරලා බලපුවාම මට දැන ගන්නට ලැබු ෙණ් එම ෙහේතුව 
තමයි.  විෙශේෂෙයන් ෙවනදා සිදු වුෙණ්  ෙඩොලර් විධියට තබා 
ගන්නවා,  නැත්නම් ෙඩොලර් පිට රට  යවලා ස්විස් බැංකුව වැනි 
බැංකුවල  තැන්පත් කරනවා.  නමුත් දැන් සිටින ජාවාරම්කාර 
පුද්ගලයින්, විවිධ ෙකොන්තාත්වලින්, අරවා ෙම්වාවලින් හම්බකර 
ගන්නා කට්ටිය  රතන්වලින් තමයි ලු දැන් සංචිත තබා ගන්ෙන්. 

මා අහන්ෙන්, ඔබතුමා යම් කිසි විධියකට මහ බැංකුව හරහා 
පරීක්ෂා කිරීමක් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැද්ද, 
පිළිගත් මුල  ආයතන හැර ෙවනත් පුද්ගලයින් ළඟ ඒ වාෙග් රන් 
සංචිත තිෙබන තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් ඒවා ෙගන්වපු කට්ටිය 
ගැන ෙසොයා බලා යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න?  
ෙම්වා එක්ෙකෝ රජයට පවරා ගන්න. එෙහම නැත්නම් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි සංඛ ා ෙල්ඛන ලබා ෙගන ඒ පිළිබඳව 
ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීමක් කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා මා 
ඔබතුමාට කියා සිටිනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමාට එම ජාවාරම්කරුවන් යම් යම් විස්තර 

ෙදන්නට ඇති. ඒක ගැන මට උත්තරයක් ෙදන්නට බැහැ. ඒ 
ජාවාරම්කරුවන් ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි මා කථා කරන්ෙන්.  
ඔබතුමාට රහස  වශෙයන් ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකින් ෙහෝ 
පාක්ෂිකයන් වශෙයන් ඒ ගැන දැනුම් ෙදන්නට ඇති. නමුත් මම 
නම් ඒවා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප් පතිපත්තිය ෙමන්න ෙම්කයි. 
ඕනෑ ෙකෙනකුට රතන් ෙගෙනන්නට පුළුවන්; රතන් ෙගන 
යන්නට පුළුවන්.  

ෙලෝකෙය් ආර්ථික අර්බුදයක් තිෙබනෙකොට  හැම ෙදනාම 
කරන ෙදය තමයි,   තමන්ෙග් මුදල්වල වටිනාකම ෙඩොලර්වලින් 
සහ සල්ලිවලින් තියා ගන්ෙන් නැතිව දීර්ඝ කාලීනව වටිනාකම 
ඉහළ යන යම් යම් භාණ්ඩවලට ආෙයෝජනය කිරීම. ඒක 
ෙලෝකෙය් හැම තැනම ෙවනවා. ලංකාෙව්ත් ෙවනවා;  
ඉන්දියාෙව්ත් ෙවනවා. හැම තැනම ෙවනවා. එක්ෙකෝ රතන් 
එක්කාසු කරනවා; නැත්නම් රිදී  එක්කාසු කරනවා. නැත්නම්   
උසස්ම ගණෙය්  චිත මිලදී  ගන්නවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, 
ජපානෙය්, ඇෙමරිකාෙව් ෙකෝටිපතිෙයෝ පිකාෙසෝ වැනි චිත 
ශිල්පීන්ෙග්  චිත මිලදී ගන්නවා. ෙමොකද, -[බාධා කිරීමක්]  නැහැ. 
නැහැ. ෙඩොලර් සීමා කරලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  ෙම්කට අදාළව 
අප කථා කරන්නට ඕනෑ. අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා පිට රට ගිහින් 

දැන් ඇවිත් තිෙබනවා ෙන්.  රෙට් සාමාන  නීති  තිෙබනවා. ෙම් 
රටට smuggling  ෙහෝ ෙවන විධියකින්  බඩු  ෙගෙනෙකොට  ඒකට  
විරුද්ධව නීතිමය  කටයුතු කරන්නට  ඕනෑ. ඒකට Customs 
Departmentඑක තිෙබනවා. ෙනොෙයක් විධිෙය් ආයතන 
තිෙබනවා.  ඒක ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනක තිෙබනවා.   

අෙප් රෙට්  ආර්ථික පවණතාව තුළ සුරක්ෂිත අයිතියක් 
තිෙබන භාණ්ඩයක් හැටියට  අද කවුරුත්  රතන් සලකනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒෙක්   වටිනාකමක් ඇති වන්ෙන් ඒ ෙවලාෙව් 
තිෙබන  ෙඩොලර් එෙක් අනුපාතය අනුවයි. ෙමොකද, ෙම්ක 
ෙවළඳාම් කරන්ෙන් ෙඩොලර්වලින්ෙන්.  ෙඩොලර් එෙක් අනුපාතය 
ඉහළ යනෙකොට ගන්න පමාණය අඩුයි. ෙඩොලර් එෙක් වටිනාකම  
පල්ෙලහාට යනෙකොට  ගන්න පමාණය වැඩියි.  ඒක උච්චාවචනය 
ෙවනවා. අපට කියන්නට තිෙබන්ෙන් ෙමච්චරයි. අෙප් මහ බැංකුව 
ඉතාම ෙහොද  තීරණ අරෙගන - [බාධා කිරීමක්] ඒ IMF එෙකන්      
ලබා  දුන් මුදල් අප ලබා ෙගන ඒවා අපට ඕනෑ ෙවලාවක  ගන්න 
යම්  විධියකට තැන්පත් ෙකොට තබනවා. එය  ඒෙක් සුරක්ෂිත 
භාවය පිළිබඳව ෙහොඳ ලකුණක්.[බාධා කිරීමක්] 

නැහැ, ඒක එතුමාට ෙත්ෙරනවා. එතුමා ආර්ථික විද ා 
උපාධිධාරිෙයක්. රටකට - [බාධා කිරීමක්] ඉඳ ගන්න. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේ මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා පශ්න අහනවා නම් ඒවාට ෙදන උත්තරත් 
අහෙගන ඉන්න ඕනෑ. පශ්න විතරක් අහලා හරි යන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. උත්තරත් අහ ගන්න. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඒ කියන්ෙන් රත්තරන්වලින්ද තියා ගන්ෙන්? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්. අද විෙද්ශ රටවලින් ණය ෙදන ෙකොට, ඒ රෙට් ආර්ථික 

වටිනාකම බලන ෙකොට ෙඩොලර් සංචිත විතරක් ෙනොෙවයි, 
රත්තරන් සංචිතයත් බලනවා. එන්න එන්නම රත්තරන්වල 
වටිනාකම වැඩි ෙවනවා. අන්න ඒකයි උත්තරය.  

අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ අෙප් මධ ම බැංකුවට. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක විෙව්චනය කරනවා. නමුත් අෙප් මධ ම 
බැංකුව ඒ ෙවලාෙව් ෙහොඳ තීරණයක් අරෙගන අෙප් රත්තරන් 
සංචිතය වැඩි කළා. රත්තරන් සංචිත තිෙබනවාය කියන්ෙන් 
බැංකුෙව් සල්ලි තිෙබනවා වාෙග් තමයි.  
 

 මිල්ලනිය පා.ෙල්. ෙකොට්ඨාසෙය් මාර්ගවල කාපට් 
ඇතිරීම : ලබා දුන් මුදල 

மில்லனிய பி.ெச. பிாிவில் திக க்கு காப்பட் 
இடல்: வழங்கிய பணம் 

CARPETING OF ROADS OF MILLANIYA DS DIVISION: MONEY 
PROVIDED 

2024/’11 
4. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :   

(අ) (i) මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
මාර්ගවල කාපට් ඇතිරීම සඳහා ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත ාංශය විසින් 2011 වර්ෂය තුළ ලබා දී ඇති 
සම්පූර්ණ මුදල ෙකොපමණද; 

495 496 

[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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 (ii) එම  මුදල් ෙයොදා සකස ් ෙකොට ඇති මාර්ග 
කවෙර්ද; 

 (iii) එකී එක් එක් මාර්ගෙය් කාපට් අතුරා ඇති දුර 
 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම කාපට් ඇතිරීම සඳහා භාවිතා කළ කාපට් 
මිශණ කියුබ් ගණන ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත මාර්ග කාපට් ඇතිරීම සිදු කළ ෙකොන්තාත් 
සමාගම ෙහෝ සමාගම් කවෙර්ද; 

          (ii) එකී එක් එක් සමාගම ෙවත එම ෙකොන්තාත් ලබා 
දීමට අදාළව ගිවිසුම් අත්සන් කර තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එම ගිවිසුම් සභාගත කරන්ෙන්ද;  

 (iv) ගිවිසුම් අත්සන් කර   ෙනොමැති නම්,  ඊට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහත ෙකොන්තාත් ලබා දීෙම්දී විධිමත් ෙටන්ඩර් 
පටිපාටිය අනුගමනය කෙළේද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, ෙකොන්තාත් ලබා දීම සඳහා 
අනුගමනය කරන ලද කමෙව්දය කවෙර්ද;  

 (iii)  ඉහත කී ව ාපෘතිවලදී සිදු විය හැකි අකමිකතා 
වැළැක්වීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ)  ෙනොඑ ෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மில்லனிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் 
திக க்கு காப்பட் இ வதற்காக ெபா ளாதார 

அபிவி த்தி அைமச்சினால் 2011 ஆம் 
ஆண் ள் வழங்கப்பட் ள்ள ெமாத்தப் பணத் 
ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பணத்ெதாைகையப் பயன்ப த்தி 
அைமக்கப்பட் ள்ள திகள் யாைவ என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  தியி ம் காப்பட் 
இடப்பட் ள்ள ரம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  காப்பட் இ வதற்காக பயன்ப த்தப் 
பட்ட காப்பட் கலைவ எத்தைன கி ப்களாகும் 
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திகளில் காப்பட் இ வைத 
ேமற்ெகாண்ட ஒப்பந்த கம்பனி அல்ல  
கம்பனிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  கம்பனிக்கும் ேமற்ப  
ஒப்பந்தங்கைள ைகயளிப்ப  ெதாடர்பாக 
உடன்ப க்ைககள் ைகச்சாத்திடப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத்தைகய உடன்ப க்ைககைள 
சபாபீடத்தில் இ வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) உடன்ப க்ைககள் 
ைகச்சாத்திடப்படவில்ைலயாயின், அதற்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  ஒப்பந்தங்கைள ைகயளிக்கும்ேபா  
ைறயான ேகள்விப் பத்திர நைட ைறகள் 

பின்பற்றப்பட்டனவா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், ஒப்பந்தங்கைள ைகயளிப்பதற்காக 
பின்பற்றப்பட்ட ைறைம யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  க த்திட்டங்களின்ேபா  
இடம்ெபறத்தக்கதான ைறேக கைள 
த ப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked the Minister of Economic Development : 

(a) Will he state- 

 (i) the total amount of money provided by the 
Ministry of Economic Development in the 
year 2011 to carpet the roads in the 
Millaniya Divisional Secretary's Division; 

 (ii) the names of roads carpeted by using the 
aforesaid amount of money; 

 (iii) the lengths of the stretches of road that have 
been carpeted in relation to each of the 
aforesaid roads; and 

 (iv) the number of cubes of carpet mixture used 
to carpet the aforesaid roads? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) of the name/names of the contractor or 
contractors that undertook the carpeting of 
the aforesaid roads; 

 (ii) whether agreements have been signed with 
relevance to the contracts awarded to each 
of the aforesaid companies; 

 (iii) if so, whether those agreements will be 
tabled; and 

 (iv) if agreements have not been signed, the 
reasons for that? 

(c) Will he state- 

 (i) whether the proper tender procedure was 
followed when awarding the aforesaid 
contracts; 

 (ii) if not, the system followed for awarding the 
contracts; and 

 (iii) the steps taken to prevent the irregularities 
that may take place in the  aforesaid 
projects? 

(d) If not, why?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் யாப்பா அேபவர்தன - ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister 
of Economic Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් මිලියන එකසිය අනූ 
ෙදකයි දශම ෙදකයි. (රුපියල් මිලියන 
192,200,000/-) 

 (ii) එම මුදල් ෙයොදා සකස ්කර ඇති මාර්ග: 

  1. ෙගෝනදූව-ෙදල්කඳ-පරගසේතොට පාර 

  2. ඉඳිලන්ද-ෙලනවර පාර 

  3. ඉඳිලන්ද-අඟුරුවාෙතොට පාර 

  4. වැලිකල-ෙපොකුණුවිට පාර 

  5. ෙගෝනදූව-යාලගල පාර 

  6. රයිගම-අඟුරුවාෙතොට පාර 

 (iii) එක් එක් මාර්ගෙය් කාපට් අතුරා ඇති දුර පමාණය. 

  1. ෙගෝනදූව-ෙදල්කඳ-පරගසේතොට පාර - 
කිෙලෝමීටර් 3.7 

  2. ඉඳිලන්ද-ෙලනවර පාර - කිෙලෝමීටර් 3.75 

  3. ඉඳිලන්ද-අඟුරුවාෙතොට පාර- කිෙලෝමීටර් 1.8 

  4. වැලිකල-ෙපොකුණුවිට පාර - කිෙලෝමීටර් 2.4 

  5. ෙගෝනදූව-යාලගල පාර - කිෙලෝමීටර් 3.17 

  6. රයිගම-අඟුරුවාෙතොට පාර - කිෙලෝමීටර් 3.6 

 (iv) වර්ග මීටර් 8.4ක් සඳහා කාපට් මිශණය ෙමටික් 
ෙටොන් එකක් අවශ  ෙව්. 

(ආ) (i) පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - බසන්ාහිර 
පළාත 

 (ii) අමාත   මණ්ඩල තීරණයට අනුව අදාළ දිසත්ික් 
ෙල්කම් විසින් ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.     

 (iii) ආදර්ශයක් ඉදිරිපත් කරමි.  එය සභාගත* කරනවා.  

 (iv) අදාළ නැත. 

(ඇ) (i)  නැත.   

 (ii) අංක 11-1071-519-014 හා 2011.05.12 දිනැති 
අමාත  මණ්ඩල තීරණය මගින් වයඹ හා 
බසන්ාහිර පළාත්වල මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු 
බසන්ාහිර පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට 
පවරා ඇත.    

 (iii) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් 
ෙමම ඉදි කිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, මම අසා තිෙබන්ෙන් අදාළ 

ගිවිසුම සභාගත කරන්ෙන්ද කියායි. ඔබතුමා පිළිතුරු දුන්ෙන් 
ආදර්ශයක් සභාගත කරනවාය  කියායි.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙකොන්ෙද්සි ඇතුළත් ගිවිසුෙම් පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය හා සම්බන්ධ ෙවච්ච 

නිශ්චිත ගිවිසුම ඔබතුමා සභාගත කරනවාද? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සභාගත කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අද සභාගත කරනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
අද සභාගත කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ඉල්ලලා  නැහැ ෙන්.  

පශ්නය බලන්න. ඒ අනුව ඔබතුමා ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් - 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මම අහන්ෙන් එම ගිවිසුම ගැනයි. මම අහන්ෙන් ගරු 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි -   

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක 

සම්පූර්ණ පාරවල්වලට තමයි අපි ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරන්ෙන්. 
එතෙකොට දිස්තික් ෙල්කම් තමයි අනික් කටයුත්ත කරන්ෙන්. ඒ 
නිසා  ආදර්ශ  ගිවිසුමක් සභාගත කරන්න අපට පුළුවන්. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් පාරට අදාළ ගිවිසුම කියා ඔබතුමා ෙවනම 
ඉල්ලනවා නම් මම ඒක ෙදන්නම්. ඒ නිසා අපට පුළුවන් ආදර්ශ 
ගිවිසුමක් සභාගත කරන්න. ඔබතුමා මෙගන් ඒ පාරට අදාළ 
ගිවිසුම ෙවනම ඉල්ලනවා නම් මම ඒක ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම අහලා තිෙබන පශ්නයට 

ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ඒ පශ්නෙය් සඳහන් 
කරලා තිෙබන්ෙන්, "එෙසේ නම්, එම ගිවිසුම සභාගත කරන්ෙන්ද?" 
කියලායි. එතෙකොට ෙපෞද්ගලික සමාගමක් එක්ක වුණත්, 

499 500 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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බස්නාහිර පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය එක්ක වුණත් ඒ 
අදාළ නිශ්චිත ගිවිසුමයි සභාගත කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද අපට 
ගැටලුවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
නිශ්චිත ගිවිසුම කියන්ෙන් - 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, අපට ගැටලුවක් තිෙබනවා. 

 ෙමොකද ෙම් මාර්ගවල නිසි පමිතියක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
පමාණාත්මකව ඒ කටයුතු සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, ඒ 
අවශ  ඝන කියුබ් පමාණය පාරට ෙයෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා. 
පාෙර් දිග වශෙයන් කිෙලෝමීටර්  ගණන තිබුණාට එක එක පාෙර් 
ෙයොදලා තිෙබන කාපට් ඝනකම, ඒ වාෙග්ම ඒ කාපට් ෙයොදලා 
තිෙබන වර්ග මීටර් පමාණය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
එෙහම ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒ වාෙග්ම අවුරුද්දක් යන ෙකොට -ෙම් වන   ෙකොට- පාෙර් තැන් 

තැන්වල කැඩිලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමහි අධීක්ෂණ කටයුතු 

කරනවා, බස්නාහිර පළාත්  සභාෙව් ඉංජිෙන්රුවරිය. අධිකාරි 
කියලා ඉංජිෙන්රු ෙනෝනා ෙකෙනකුයි ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. 
එතුමිය ඒකට වග කියන්න ඕනෑ. ඒ ෙගවීම් කටයුතු කරන ෙකොට 
එතුමිය සම්පූර්ණෙයන් සහතිකයක් ෙදන්න ඕනෑ. ඔබතුමා DDC 
එෙක් ඉන්නවා. ෙමොනවා හරි තිෙබනවා නම් එතැනදී ඔබතුමාලාට 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ  ෙකොන්තාත්කරුෙග් රැඳවුම් ගාස්තු 
තිෙබනවා. මාස තුනකින් පස්ෙසේ තමයි ඒවා ෙගවන්ෙන්. කවුරු 
හරි ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ඉල්ලනවා නම් අපට පරීක්ෂණයක් 
කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ෙමතැනට ඇවිල්ලා  ඒ පාර ෙහොඳ නැහැ 
කියලා කිව්වාට, අපි ෙකොෙහොමද ඒ පාර ෙහොඳ නැහැ කියලා 
තාක්ෂණික වාර්තාවක් ෙදන්ෙන්? ඒ සම්බන්ධෙයන් එතැන 
තිෙබන අදාළ අංශවලට කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. පාෙද්ශීය සංවර්ධන 

කමිටු කියන අවස්ථාව පහු කරලායි අපි ෙම් ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. මම 
ඒ කමිටුවලට සහභාගි ෙවන ෙකෙනක්. ඒ පාෙද්ශීය සංවර්ධන 
කමිටුවලට ෙම් ගිවිසුම් ඉදිරිපත් වන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට 
ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි ඉටු ෙවලා තිෙබනවාද, ඒ ෙකොන්ෙද්සි 
ෙමොනවාද කියලා දන්ෙන් නැතුව අපට අභිෙයෝග කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  ඒ නිශ්චිත 
ගිවිසුම අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මාර්ගයක් සම්බන්ධව අපි අනුගමනය කරන කියා පිළිෙවත 

ෙම්කයි. ඒ මාර්ගයට වියදම් කරපු මුදල්, ඒ මාර්ගය ෙකොන්තාත් 
ගත්තු ආයතනය ආදිය පිළිබඳව දැන්වීම් පුවරුවක් දමනවා. 

ඒ දැන්වීම් පුවරු ෙව් තිෙබනවා, ගිවිසුමට වියදම් කරපු මුදලයි, 
ගිවිසුම අනුව ෙකොන්තාත්තුව කරන්ෙන් කවුද කියලායි. එම ඉදි 
කිරීම් කටයුතු ෙහොඳ නැත්නම් පෙද්ශ වාසින්ට පුළුවන් ඒ පිළිබඳ 
පැමිණිලි කරන්න, ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වන්න, ෙගවීම් 
නතර කරන්න. අපි සමහර තැන්වල ෙගවීම් නතර කරලා 
තිෙබනවා.  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. පාර ආරම්භෙය් ෙහෝ අවසානෙය් සවි කර තිෙබන 
ෙබෝර්ඩ් එෙක් තිෙබන්ෙන් මාර්ගෙය් දුර පමාණයත්, කළ වියදමත් 
පමණයි. අදාළ ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද, ඒ කටයුතු කළ යුතු 
පමිතිය ෙමොකක්ද කියන කාරණා ගැන නිශ්චිතව අභිෙයෝග 
කරන්නට, ඉංජිෙන්රුවරුන්ෙග් මතය සමඟ තර්ක කරන්නට නම් 
අදාළ සවිස්තර වාර්තා තිබිය යුතුයි. ඔබතුමා ෙම් සවිස්තර වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කවදාද?  
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු නි ෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ ගිවිසුෙම් තිෙබන කාරණා 

ඕනෑම ෙබෝර්ඩ් එකක සඳහන් කරන්න බැහැ. ඒක ඕනෑම 
ෙකනකුට ෙත්ෙරනවා. ඒකට අදාළ ෙද්ශපාලනඥ ෙයෝ ඉන්නවා. 
ඒ ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඉල්ලන්න පුළුවන්. පාෙද්ශීය 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුව තිෙබනවා. දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුව තිෙබනවා. ඉංජි ෙන්රුවරු ෙගන්වන්න පුළුවන්. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් පශ්න කරන්න පුළුවන්. ගිවිසුෙම් පිටපත එතැනදී 
ඉල්ලන්න පුළුවන්. එතැනදී ෙම් සියලු කාරණා සම්බන්ධෙයන් 
පශ්න කරන්න පුළුවන්. 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඉල්ලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
එතුමා ෙවනම ඉල්ලනවා නම් ඒ ගිවිසුෙම් පිටපතක් මා 

සභාගත කරන්නම්.  

 
ශී ලංකා ෙපොලිස ්ෙදපාර්තෙම්න්තු  නිලධාරින්: 

වැටුප් ඉහළ නැංවීම  
இலங்ைக ெபா ஸ் திைணக்கள 

உத்திேயாகத்தர்கள் : சம்பள அதிகாிப்  
OFFICERS OF SRI LANKA POLICE DEPARTMENT: INCREASE 

OF SALARIES 
2095/’11 

5. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
 (மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
 (The Hon.  Sajith Premadasa) 

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

501 502 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ  වර්ෂ 30ක් පුරා පැවති යුද්ධය නිමා 
කිරීමට තිවිධ හමුදාව හා සමානව ශී ලංකා 
ෙපොලීසියද විශාල ෙමෙහවරක් ඉටු කළ බවත්; 

 (ii) ශී ලංකා ෙපොලිස ් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  
නිලධාරින්ෙග් වැටුප් හා තිවිධ හමුදා 
නිලධාරින්ෙග් වැටුප් අතර ෙවනසක් පවතින 
බවත්;  

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙමම ෙපොලිස ්නිලධාරින්ෙග් වැටුප් තිවිධ හමුදාෙව් සමාන 
තනතුරු දරන නිලධාරින්ෙග් වැටුපට සමානව ඉහළ 
නැංවීමට අවශ  පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
  பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைகயில் 30 வ ட காலமாக நைடெபற்ற 
த்தத்ைத த் வதற்கு 
ப்பைடயின க்கு இைணயாக இலங்ைகப் 

ெபா ஸா ம் ெப ம் 
பணியாற்றி ள்ளனெரன்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைக ெபா ஸ் திைணக்களத்தின்் 
உத்திேயாகத்தர்கள  சம்பளத் க்கும் 

ப்பைடயினாின் சம்பளத் க்கும் இைடயில் 
ேவற் ைம உள்ளெதன்பைத ம் 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்க ைடய 
சம்பளத்ைத ப்பைடயில் சமமான பதவிகைள 
வகிக்கின்ற உத்திேயாகத்தர்களின் சம்பளத் க்கு 
இைணயாக அதிகாிப்பதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he admit that - 

 (i) Sri Lanka Police also rendered a great 
service equal to that of the three armed 
forces, to end the war which prevailed for 
30 years in Sri Lanka; and 

 (ii) a difference exists between the salaries of 
the officers of Sri Lanka Police Department 
and the salaries of the officers of the three 
armed forces? 

(b) Will he inform this House whether necessary 
action will be taken to increase the salaries of the 
aforesaid police officers in order to make them 
equal to the salaries of the officers of the three 
armed forces holding similar ranks? 

(c) If not, why?  

ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், 
வ காலைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் 

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නි ෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

(ආ) ශී ලංකා ෙපොලිස ් ෙසේවය හා තිවිධ හමුදා ෙසේවය 
එකිෙනකට සමාන්තරව දිව යන ෙසේවාවන් ෙදකක් 
ෙනොෙව්. තිවිධ හමුදාව විසින් ඉටු කරන ෙසේවය සැලකූ 
කල එය පැය 24 පුරාම දිෙවන දැඩි කැප වීමක් හා 
අවදානමක් ඇති ෙසේවාවක් ෙලස සලකනු ලැෙබ්.  

ඔවුන් සඳහා අතිකාල දීමනා ලබා දීමක් සිදු ෙනොෙකෙර්.         
ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙසේවය අෙනකුත් සිවිල් ෙසේවයන් සමඟ 
සංසන්දනාත්මකව සලකන අතර එය දවෙසේ නිශ්චිත කාල 
සීමාවකට ෙවන් වූ ෙසේවාවකි. එෙමන්ම නියමිත කාලෙයන් 
ඔබ්බට ෙසේවා ඉටු කරන ෙපොලිස් නිලධාරින්ට අතිකාල දීමනා ලබා 
දීමක්ද සිදු ෙකෙර්. ෙම් නිසා ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් වැටුප් තිවිධ 
හමුදාෙව් සමාන තනතුරු දරන නිලධාරින්ෙග් වැටුපට සමානව 
ඉහළ නැංවීම පිළිබඳ වැටුප් ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශයන් අනුව 
හැකියාවක් ෙනොමැතිව පවතී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු ඇමතිතුමනි. 

ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා, ෙකොටි තස්තවාදී කාල 
වකවානුව තුළ ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙසේවය  ෙලොකු පරිත ාගයක් සිදු 
කළ බව. විෙශේෂෙයන්ම යුද හමුදාෙව් 25,753ක් ජීවිත පරිත ාග 
කරනෙකොට ෙදවැන්නා හැටියට වැඩිම ජීවිත හානියක් -2583ක්- 
ෙපොලිස් ෙසේවයට සිදු වුණා.   

මා ෙම් පශ්නෙයන් ගම  කෙළේ ඇත්ත වශෙයන්ම නීතිය 
කියාත්මක කිරීෙම් සහ සාමය සුරැකීෙම් කියාවලිෙය් නියැෙලන 
ෙපොලිස් ෙසේවයට අද ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් සුළු වැටුප් තලයක් 
බවයි. ඒ වාෙග්ම ඒ අයෙග් උසස් වීෙම් කියාවලිය ෙලොකු 
අර්බුදයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් 
තුළ මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා, "ෙපොලිස් ෙසේවය ඉහළ වැටුප් 
තලයක පිහිටුවා සාධාරණ යුක්ති සහගත විනිවිදභා වෙයන් යුක්ත 
වූ උසස් වීෙම් කියා පටිපාටියක් ස්ථාපනය කරන්න වර්තමාන 
රජය කටයුතු කරනවාද?" කියා.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වර්තමාන රජය ෙපොලිස් ෙසේවයටත් දීමනා හා අතිෙර්ක 

සහෙයෝගයන් ලබා දී තිෙබනවා. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 
වශෙයන් ෙම් කාරණාව ගැඹුෙරන් අවෙබෝධ කර ගත යුතුයි.  

ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව රාජ  ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් 
ෙලසයි සලකන්ෙන්. ශී ලංකා තිවිධ හමුදාව ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් 
ෙලස සලකන්ෙන් නැහැ. ෙම් නිසා ආයතන සංගහයට අනුකූලව 
ෙදපාර්තෙම්න්තු කටයුතු කිරීෙම්දීත්, එෙසේ ෙනොවන අෙනකුත් අංශ 

503 504 

[ගරු සජිත් ෙපේමදාසමහතා] 
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කටයුතු කිරීෙම්දීත් විෂමතාවන් ඇති ෙවනවා. ඒ විෂමතාවන් ෙදක 
සකස් කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ ආයතන ෙදෙක් කටයුතු කර ෙගන 
යාමට හැකි වන පරිදියි. ෙම්ක ඔබතුමා ෙහොඳ ෙච්තනාෙවන් කියන 
කාරණාවක්. නමුත් එය විසඳීමට විශාල ෙවනස්කම් රාශියකට 
ගමන් කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. දැනට එවැනි කියා මාර්ගයක් ගැන 
සාකච්ඡා ෙවලා නැහැ. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්න අංක ෙදක. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශන්ය ෙම්කයි. එය රාජ  

ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් බවත්, විෂමතාවන් තිෙබනවාය කියන එකත් 
ඇමතිතුමා පිළිගත්තා. විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් සඳහා ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි.  

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම නිර්ෙද්ශ කළ ෙපොලිස්පති චකෙල්ඛ 
අංක 2048/2008 දරන චකෙල්ඛෙයන් සුදුසුකම් මුදුන් පත් කර 
ෙගන, සාධාරණ නිර්ණායකයන්, කමෙව්දයන් තුළින් මූලස්ථාන 
ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ට සහ ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට උසස් 
වීෙම් කියා පටිපාටියක් සහ ඒ අයව පත් කිරීෙම් කියා පටිපාටියක් 
එදා ඉදිරිපත් කළා. නමුත්, අද ඒ කියා පටිපාටිය සහමුලින්ම 
උල්ලංඝනය කරලා තිෙබනවා.  

මම අහන්න කැමැතියි, විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස් ෙසේවයට 
කරන්නා වූ යුක්ති සහගත ෙසේවාවක් හැටියට, ෙපොලිස් ෙසේවාවට 
කරන්නා වූ ඇගැයීමක් හැටියට ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් සහ 
මූලස්ථාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන් පත් කිරීෙම්දී සාධාරණ 
නිර්ණායකයන් අනුගමනය කරන කමෙව්දයක් කියාත්මක 
කරන්ෙන් කවදාද කියලා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි දැනට අනුමගමනය 

කරන්ෙන් සම්මත හා පිළිගත් නිර්ණායක. ඒ අනුව කටයුතු කර 
ෙගන යනවා. වඩාත් දියුණු සම්මතයක් ඇති කර ගැනීෙම් කියා 
මාර්ගය ගැනීම සඳහා  ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම ඇති කර 
තිෙබනවා. ඉදිරි කාලෙය් දී ෙපොලිස් ෙකොමිසම විසින් සැලකිල්ලට 
ෙගන කරන නිර්ෙද්ශ රජෙය් සැලකිල්ලට ගන්නවා ඇති.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කතානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය.  

දැන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරුවලින් ගම  වුණා, සාධාරණ 
කියාවලියක් කියාත්මක ෙවනවාය කියලා. මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි, 2009 සැප්තැම්බර් 24 දින 
කැබිනට් තීන්දුවට. 09/1646/305/062/2009වන  ඒ කැබිනට් 
තීන්දුෙවන්, 138 ෙදෙනක් සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරුන් හැටියට 
පත් කිරීෙම් කියාවලිය ෙබොෙහොම සර්ව සාධාරණව කියාත්මක 
කරන්නට එකඟ වුණා. නමුත් අද ෙද්ශපාලන ගජ මිතුරන් කිහිප 
ෙදෙනකු ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා ෙම් කියාවලිය සහමුලින්ම 
උල්ලංඝනය කිරීම නිසා - ඒ කැබිනට් තීන්දුව සම්පූර්ණෙයන්ම 
උල්ලංඝනය කිරීම - ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට නඩු අටක් වැටිලා 

තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි ඔබතුමා ෙකොච්චර සාධාරණත්වය ගැන කථා කළත්, අද 
ෙම්වා කියාවට නැංෙවන ෙකොට  යම් ෙද්ශපාලනීකරණයකට ෙම් 
උසස් වීෙම් කියාවලිය ලක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක.  ෙම් 
වරද නිවැරදි කරන්ෙන් කවදාද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අසා තිෙබන පශ්නයට 

සම්බන්ධයක් නැති අතුරු පශ්නයක් ෙම් ගරු මන්තීතුමා 
අහන්ෙන්. සියලු නීති කඩා ගජ මිතුරන්ට උසස්වීම් දීෙම් උරුමය 
හිමි වන්ෙන් ගරු මන්තීතුමාෙග් පක්ෂයට හා ඒ කාලෙය් 
ආණ්ඩුවටයි. ඒ වැරදි පූර්වාදර්ශය පළමුෙකොට ෙහළා දකින්න. 
[බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. පළමු ෙකොටම ඒක ෙහළා දකින්න. ඒ 
වැරැද්ද මුළු රටම දැන ගත්තා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විවියන් 
ගුණවර්ධන මැතිනිය ගාලු පාෙර් ඇද ෙගන ගියා. ෙමොකක්ද 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒ සම්බන්ධව දුන්න තීරණය? ආණ්ඩුව එදා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ ෙපොලිස් නිලධාරියාට උසස් වීමක් දුන්නා. අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරනවා, ගජ මිතුරන්ට සලකන ඒවා. 
[බාධා කිරීම්] ගජ මිතුෙරෝ ඉන්ෙන් ගජයන්ෙග් පැත්ෙත්. මට ඕනෑ 
තරම් ඒ ගැන උදාහරණ ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඒවා නැති කරන්න තමයි ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම ඇති 

කෙළේ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගජ මිතුරන් නිසා ෙපොලිස් ෙසේවයට විතරක් ෙනොෙවයි, 

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයටත් අපහාස කළා. ඒ වැරදි 
එකින් එක නිවැරදි කර ෙගන යන ගමනක තමයි අපට ගමන් 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
පශ්නයක් ඇහුවාම, ''ෙකොෙහද යන්ෙන් මල්ෙල් ෙපොල්'' 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පිළිතුර දීලා අවසානද ගරු ඇමතිතුමා? 

පශ්න අංක 6 -2110/'11 - (2), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ගැන කිව්වාම ආණ්ඩුෙව් 

ඇමතිවරු දුවනවා. ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න කීප සැරයක් 
කල් ගත්තා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා පශ්නය බලන්න. ඒකට උත්තර ෙදන්න මාසයක් කල් 

අවශ යි. 

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

 
විෙද්ශිකයන් මිල දී ගත් ඉඩම් හා ෙගොඩනැඟිලි  : බදු 

ெவளிநாட்டவர்களினால்  காணிகள் மற் ம் 
கட் டங்கள் ெகாள்வன : வாி 

LANDS AND BUILDINGS PURCHASED BY FOREIGNERS : 
TAXES 

1602/’11 

7. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
 (மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):  

(අ) (i) විෙද්ශිකයන් විසින් ශී ලංකාෙව් ඉඩම් හා 
ෙගොඩනැඟිලි මිලට ගැනීෙම්දී 100%ක බද්දක් 
පැනවීම සඳහා වූ පනත හඳුන්වා දුන් දිනය 
කවෙර්ද;  

 (ii) එබඳු නීතියක් හඳුන්වා දීෙම් අරමුණ කුමක්ද;  

 (iii) ඉහත කී පනෙත් විධිවිධාන යටෙත් එහි ආරම්භෙය් 
සිට ෙම් දක්වා එම බද්ද ෙගවා ඇති විෙද්ශීය 
සමාගම්/පුද්ගලයන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වාර්ෂික පදනමින් ඔවුන් ෙම් දක්වා ෙගවා ඇති 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත කී බද්ද ෙගවීෙමන් නිදහස ් කර ඇති 
සමාගම්/විෙද්ශීය පුද්ගලයන් සංඛ ාව සහ 
ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
 நிதி, திட்டமிடல்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைகயில் ெவளிநாட்டவர்கள் காணிகள் 
மற் ம் கட் டங்கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு 
100% வாி விதிப்பதற்கான சட்டம் எப்ேபா  
அறி கப்ப த்தப்பட்ட   என்பைத ம்; 

 (ii) அத்தைகய சட்டம் அறி கப்ப த்தப்பட்ட 
ேநாக்கத்ைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  சட்டம் அறி கப்ப த்தப்பட்ட  தல் 
இற்ைறவைர அதன் ஏற்பா களின்கீழ் வாி 
ெச த்திய ெவளிநாட்  கம்பனிகளின்/ஆட் 
களின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (iv) அவர்களால் இற்ைறவைர ெச த்தப்பட்ட 
ெதாைககைள வ டவாாியாக ம்; 

 (v) ேமற்ப  வாி ெச த் ைகயி ந்  விலக்களிக் 
கப்பட்ட ெவளிநாட்  கம்பனிகளின்/ நபர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம் அவர்களின் ெபயர் 
கைள ம்; 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state- 

 (i) as to when the Act to impose a 100 per cent  
tax  on purchasing of  lands and buildings in 
Sri Lanka by foreigners was introduced; 

 (ii) the intention of introducing such legislature; 

 (iii) the number of foreign companies/ 
individuals who have paid the tax under the 
provisions of the aforesaid Act from its 
induction to date;  

 (iv) the  amounts  paid by  them to date on per 
year basis; and 

 (v) the number of companies/ individual 
foreigners who were exempted  from 
paying aforesaid tax and their names? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු 

මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන් වැරැදි 
අමාත ාංශයකටයි.  අපට උපෙදස් ලැබුෙණ් ෙම් පශ්නය ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශයට ෙයොමු විය යුතුය කියලායි.  නමුත් මම 
සම්පූර්ණ උත්තරයක් ෙදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ අනුව මුදල් හා කම 
සම්පාදන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම  පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
  

(අ)    (i)    

• 1963 අංක 11 දරන මුදල් පනත යටෙත් ෙමම බදු 
පැනවීම කියාත්මකයි. ෙමම පනත 1963 
ඔක්ෙතෝබර් 01 දින සිට කියාත්මක වන ෙලස 
1963 ෙදසැම්බර් 21 දින හඳුන්වා දී ඇත. එහි VI 
ෙකොටෙසේ 58 වගන්තිය යටෙත් දක්වා ඇති 
විධිවිධානවලට අනුව විෙද්ශිකයන් විසින් අප 
රෙටහි ඉඩම් මිලදී ගැනීෙම්දී ඉඩෙම් වටිනාකමට 
සමාන බදු පමාණයක් ෙද්පළ පැවරීෙම් බද්ද 
වශෙයන් අය කරනු ලැෙබ්. අදාළ විසත්ර ඇමුණුම 
A හි දක්වා  ඇත.  

• 2002/07/08 දිනැති 2002 අංක 11 දරන මුදල් 
පනෙත් අංක 19 වගන්තිය මඟින් ෙමෙලස ෙද්පළ 
පැවරීෙම්දී විෙද්ශිකයන්ෙගන් බදු අය කිරීම 
සඳහන් 1963 අංක 11 දරන මුදල් පනෙත්  VI 
ෙකොටස ඉවත් කරන ලදී. අදාළ විසත්ර ඇමුණුම B 
හි දක්වාඇත. 
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• ඉන් පසු 2004 අංක 08 දරන මුදල් (සංෙශෝධිත) 
පනත මඟින් 1963 අංක 11 දරන මුදල් පනෙත්  VI 
ෙකොටස සංෙශෝධන සහිතව නැවත හඳුන්වා ෙදන 
ලදී. අදාළ විසත්ර ඇමුණුම C හි දක්වා ඇත.  

• ගරු මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා ෙවත 
1963 අංක 11 දරන මුදල් පනෙත් 58වන 
වගන්තිෙය් 4(උ) යටෙත් පැවරී ඇති බලතල 
පකාරව එහි 58වන වගන්තිය අනුව 
විෙද්ශිකයන්ෙගන් බදු අය කිරීෙම්දී එම බද්ෙදන් 
නිදහස ් කළ යුතු පාර්ශව්යන් කවෙර්ද යන්න 
පිළිබඳව සහ එෙසේ කිරීෙම්දී සලකා බැෙලන 
නිර්ණායක කවෙර්ද යන්න 2005/03/30 දිනැති 
අංක 1386/18 ගැසට් පතය මඟින් පකාශයට පත් 
කරන ලදී. අදාළ විසත්ර ඇමුණුම D හි දක්වා ඇත.  

• එම නිර්ණායක  2008/01/01 දිනැති අංක 1530/16 
දරන ගැසට් පතය මඟින් තව දුරටත් සංෙශෝධනය 
කරන ලදී. අදාළ විසත්ර ඇමුණුම E හි දක්වා ඇත. 

• ඇමුණුම් A, B, C, D සහ E සභාගත* කරමි. 
 (ii) ෙපෞද්ගලික අරමුණු මත විෙද්ශිකයන් ෙද්ශීය 

ඉඩම් මිලදී ගැනීම අෛධර්යමත් කිරීම. එනමුත් 
රෙට් සංවර්ධනයට අවශ  ආෙයෝජන පවර්ධනය 
දිරිමත් කිරීම සඳහා ෙමම බදු මුදල් ෙගවීෙමන් 
නිදහස ් කළ හැකි ආෙයෝජකයන් පිළිබඳ 
නිර්ණායක  2005.03.30 හා 2008.01.01 දිනැති 
ගැසට් නිෙව්දන මඟින් හඳුන්වා ෙදන ලදී. 

 (iii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙරජිසට්ාර් ජනරාල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විමසන ලදී. ඔවුන් සපයා ඇති 
ෙතොරතුරුවලට අනුව 2005 වර්ෂය දක්වා 
ෙතොරතුරු ලබා ගත ෙනොහැකි බව දක්වා ඇත. 
එනමුත් 2006 වසෙර් සිට 2011 වසර දක්වා අදාළ 
ෙතොරතුරු පහතින් දැක්ෙව්. 

 
 

  

 

 

 
 

 (iv)  වාර්ෂික පදනමින් ඔවුන් ෙම් දක්වා ෙගවා ඇති 
මුදල. 

 

 

 
 

 (v) පහත සඳහන් සමාගම් ඉහත කී බද්ද ෙගවීෙමන් 
නිදහස ්කර ඇත.  

 

Dimension - Polyant Lanka                       
(Pvt.)  Limited 
Globe Knitting (Pvt.) Limited 
Serendib Flour Mills (Pvt.) Limited 
Dabur Lanka (Pvt.) Limited 
Omega Line Limited 
Sun Tea (Pvt.) Limited 
Shangri-La (Colombo) 
Shangri-La (Hambantota) 
New Life Resort 
Premier Pacific Topaz (Pvt.) Limited 
Hotel 10 (Pvt.) Limited 
Indocean Developers (Pvt.) Limited 
Honors Club International Acadmy  
(Pvt.) Limited 
Auston Institute of Management Ceylon 
Limted 
Horizon College, Malabe. 

 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නයට පිළිතුරු දීම සම්බන්ධෙයන් 

ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමාෙග් අන්තිම 
උත්තරය තුළින් දැන ගන්න ලැබුණ ෙදයක් තමයි ෙමෙතක් කල් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඔබතුමන්ලා කිව්වා Shangri-La - 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙන්ද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්.  පළමුවන අතුරු පශ්නය.  

ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර් අන්තිම ෙකොටස තුළින් දැන 
ගන්නට ලැබුෙණ්, ෂැන්ගි-ලා ආයතනයට බදු විරාමයක් දී තිෙබන 
බවයි. ෙමෙතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට දී ඇති සියලුම පිළිතුරු තුළින් 
ෙමවැනි බදු විරාමයක් දුන්ෙන්  නැහැයි කියලා කිව්වා. ෙම් ෂැන්ගි
- ලා  ෙකොම්පැනිෙයන් බදු අය ෙනොකිරීම තුළින්  රුපියල් ෙකෝටි 
1,100ක් ෙම් රජයට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා.  කරුණාකරලා 
කියන්න පුළුවන්ද, ඇයි ෙමවැනි ආෙයෝජකෙයෝ ෙගන්වා ෙගන 
ෙමවැනි ෙද්වල් කරන්ෙන් කියලා? 

509 510 

වර්ෂය බද්ද ෙගවා ඇති විෙද්ශීය 
සමාගම්/පුද්ගලයින් 

සංඛ ාව 
2006 65 

2007 49 

2008 62 

2009 40 

2010 57 

2011 73 

එකතුව 346 

වර්ෂය බද්ද ෙගවා 
ඇතිවිෙද්ශීය සමාගම් / 
පුද්ගලයන් සංඛ ාව 

මුදල (රුපියල්) 

2006 65   67,420,028.00 

2007 49   49,069,050.00 
2008 62   96,905,927.00 

2009 40   36,639,100.00 
2010 57   74,466,250.00 

2011 73 130,782,025.00 

එකතුව 346 455,282,380,00 

———————————— 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම මන්තීතුමාට ඉතාම පැහැදිලි උත්තරයක් ෙදන්නම්.  

ඔබතුමා  අහෙගන ඉන්න.  

ෙම් පන ෙත් ඒ සංෙශෝධනෙය් පධාන අරමුණ ෙමයයි.  
ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ෙකොටස් අරෙගන ආර්ථික වාසියක් 
නැතුව නිවාස ආදිය ඉදි කිරීෙම්දී ඒ ෙගොල්ලන්ට සාමාන  
පුරවැසියන්ට වඩා යම්කිසි බද්දක්  ෙගවන්න ෙවනවා. සියයට 
100ක බද්දක් ගහනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මමයි මුදල් ඇමති 
හැටියට ඒ බද්ද ෙගනාෙව්. ෙමොකද, අපට  ඒ ෙවලාෙව් ෙගොඩක් 
ෙචෝදනා ආවා. විෙශේෂෙයන් දකුණු පළාෙත් ගාල්ල සහ අවට, ඒ 
වාෙග්ම  නැ ෙඟනහිර මුහුදු ආසන්නව, ඉඩම් විශාල පමාණයක්  
ෙකොම්පැනිවලින්  බදු අරෙගන,  නැවත විකුණන තත්ත්වයකට 
ආවායි කියලා. ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට, විෙද්ශ රටවල සිට ෙම් 
රටට ඇවිල්ලා ෙගයක් හදා ගන්න ඉන්න අයට ඒ තත්ත්වය මත ඒ 
කටයුතු කර ගන්න අමාරුයි  කියලා ෙචෝදනා ආවා.  

ගරු  නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නවා,  
ඔබතුමාෙග් ආසනෙය්, හබරාදූව  පෙද්ශෙය්, ගාල්ල පෙද්ශෙය් ඒ 
වාෙග් ඉඩම් අරෙගන විකුණුවා. එංගලන්තෙය්  සමහර පත්තරවල 
දැන්වීම් දාලා තිබුණා,  "you can buy a property for the value of 
a crate of beer"  කියලා.  ඒ කාලෙය් ෙලොකු  හැඟීමක් ආවා, අෙප් 
ෙද්ශීය අයට  යම්කිසි  අවස්ථාවක්  ෙදන්න ඕනෑ කියලා.  අපි 
ෙකොෙහත්ම  බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ,  ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට  
වැදගත් වන ෙවනත්  ආෙයෝජන සඳහා විෙශේෂ බද්දක් දමන්න.  
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට මම ලැයිස්තුවක් කිෙයව්වා ෙන්. ඒවා  
සඳහා penalty tax  එකක් දමන්න අපි ෙම් නීතිය  
ෙගෙනනෙකොටත් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ; එදාත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ, අදත්  බලාෙපොෙරොත්තු  වන්ෙන් 
නැහැ.  ඒක  ෂැන්ගි-ලාට  විතරක් ෙනොෙවයි ඕනෑම ෙකෙනක්   
ෙම් රෙට් ව වසායන් සඳහා ඉඩම් ගන්නවා නම්,  ආර්ථික 
සංවර්ධනයට වැදගත් විධියට ආෙයෝජනය කරනවා නම් ඒ සියලු 
ෙදනාටම අපි ඒ බද්ද ෙයොමු කරන්ෙන් නැහැ. ඒ  penalty tax  එක 
ගහන්ෙන් නැහැ.  දැන් පැහැදිලිද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පසු ගිය කාලෙය්  අපට ෙපනුණා- 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
පශ්න වශෙයන් අහන්න. උත්තර ෙදන්නම්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2004 ෙම්  පනත ෙගෙනන තාක් කල් අපට  ෙත්රුණා.  නමුත් 

ඔබතුමන්ලා ෙගනාෙව්  යූඑන්පියට  පහර ගහන්නයි,  ෙමන්න 
ෙමෙහම කළා කියලා ෙපන්වන්නයි.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නයද?  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
පිස්සු  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කථා කරන්න එපා ගරු මන්තීතුමා ෙමතැන. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අර්ථකථනය, පිස්සුද 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 නැද්ද කියන එක ජනතාවට තීන්දු කරන්න ඉඩ ෙදමු. 
ඔබතුමාෙගන් මා ඇහුවා- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ජනතාව තීන්දු කරලා ඉවරයි.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් රෙට් සමෘද්ධිවලට රුපියල් මිලියන 8,900ක් ෙවන් 

කරනෙකොට, ඔබතුමන්ලා ෂැන්ගි-ලා ෙකොම්පැනියට, ෙම් එක 
ෙකොම්පැනියකට  රුපියල් ෙකෝටි 1,120ක බදු විරාමයක් ෙදන එක 
ෙමොන විහිළුවක්ද? ඉතින් එෙහම නම් ෙම් පනත සංෙශෝධනය 
කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙම් ජම්බු කඩන පතිපත්තිය. ෙම්ක penalty tax එකක්. ෙම් 

රටට ආෙයෝජනය කරන අයට penalty tax එකක් ගහලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග්ත් විෙද්ශ යාළුෙවෝ ඉන්නවාෙන්, රාජ  
ආයතන අත හැරලා ඇවිල්ලා ෙමෙහේ ආෙයෝජනය කරපු. ඉතින් 
ෙහොඳ ආෙයෝජනයක් නම් ඒ ෙගොල්ලන්ටත් අපි නිදහසක් ෙදනවා. 
ඉතින් ඒක ඉතා පැහැදිලියිෙන්.  
 

This is a specific tax to prevent people from acquiring 
household lots particularly by the sea. At no time was 
there an intention to impose this tax on people who help 
the economic growth in this country. This was agreed to 
by you. You all voted for it when this was brought to 
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Parliament and we have subsequently brought the 
strategic investment law, which gives not only that but 
even more tax holidays for people who come and invest 
in this country.  It was brought before the House; we have 
discussed it and you have voted for it. Having done that, 
now you ask all sorts of questions. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහලා ඉවරයි. දැන් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am happy that even in this late stage you have 

realized what good things the United National Party has 
done, and now you are conquering the view from there 
onwards. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
But, people do not agree with it. These are all your 

tags told only for the media. You want to get them 
published. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Minister, let me pose the third Supplementary 

Question. - [Interruption.] Hon. Minister, please restrain 
yourself. Listen to the third Question that I am going to 
ask and then provide your Answer. You are mature 
enough to realize that.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is third Supplementary Question? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
My third Question is, at a time when the economy is 

stuck in this country, why do you not offer the same type 
of tax benefits that you are giving these foreigners to all 
the domestic companies like John Keells and Aitken 

Spence? Waive off the Ports and Airports Levy and the 
corporate taxes. Why do you give it to people who are 
coming to Hambantota  only for certain projects? 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Have you raised your third  Supplementary Question? 

Hon. Member, this is not the time for a debate or a 
discussion. You frame your Supplementary Question. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Mr. Deputy Speaker, it is very clear that my good 

Friend is on the wrong track because all these Sri Lankan 
companies, whether it is John Keells, any other company 
or your own company, are not subject to this tax. It is 
crystal clear if you just read a common-sense approach to 
this. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Minister, you do not give other tax benefits to 

Sri Lankan companies. There is the Ports and Airports 
Levy and other corporate taxes. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Now, you are on a fishing expedition. You asked the 

Question and I have given you the Answer. If you want to 
ask about any other subject, please bring it up as a 
different question. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
The question  was raised and answered. 

 

 
නිව් චැටල් වතු ෙරෝහල පතිසංසක්රණය කිරීම: 

ඇසත්ෙම්න්තු  
நி சட்ெடல் ேதாட்ட ம த் வமைன  னரைமப்  : 

மதிப்பீ கள் 
 RENOVATION OF NEW CHATTEL ESTATE HOSPITAL : 

ESTIMATES 

1637/’11 

8.   ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
      (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
    (The Hon. Buddhika Pathirana)   

  ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) කලුතර දිසත්ික්කෙය්, අගලවත්ත පෙද්ශෙය්, 
මදුරාවල ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරී 
ෙකොට්ඨාසෙය්, නිව් චැටල් වතු ෙරෝහෙල් 
ෙගොඩනැඟිලි  අබලන් වී ඇති බවත්; 

513 514 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ෙරෝහල පතිසංසක්රණය කිරීම සඳහා නිලධාරින් 
විසින් ඇසත්ෙම්න්තු සකස ්කර ඇති බවත්; 

 (iii) ෙමම ෙරෝහෙල් අත වශ  ෙබෙහත් වර්ග පවා 
ෙනොමැති වීෙමන් පෙද්ශෙය් ජනතාව දැඩි 
දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ පාන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ඉහත තත්ත්වය මඟ හැරවීම සඳහා ෙරෝහල 
කඩිනමින් පතිසංසක්රණය කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්,  ඒ සඳහා ගත වන කාලය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
 சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) க த் ைற மாவட்டத்தின் அகலவத்த பிரேதசத் 
தில் ம ராவல சுகாதார ம த் வ உத்தி 
ேயாகத்தர் பிாிவி ள்ள நி சட்ெடல் ேதாட்ட 
ம த் வமைனயின் கட் டங்கள் சிைதவைடந் 

ள்ளன என்பைத ம்; 

 (ii) ம த் வமைனைய னரைமப்பதற்காக உத்தி 
ேயாகத்தர்களால் மதிப்பீ கள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) இம்ம த் வமைனயில் அத்தியாவசிய ம ந்  
வைககள்கூட இல்லா ள்ளைமயால் பிரேதச 
மக்கள் ெப ம் சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கு 
கின்றார்கள் என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நிைலைமைய ேபாக்குவதற்காக 
ம த் வமைனைய ாிதமாக னரைமப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும் 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the buildings of the New Chattel Estate 
Hospital in the Madurawala Medical 
Officer of Health Division in Agalawatta 
area in Kalutara District are in a dilapidated 
condition; 

 (ii) estimates have been prepared by officers for 
the renovation of the hospital; and 

 (iii) even the essential drugs are not available at 
this hospital and as a result the people of the 
area face, immense difficulties? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether action will be taken to renovate the 
hospital soon in order to overcome the 
situation mentioned above;  and 

 (ii) if so, the period of time taken for it? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ  අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)    (i)  ඔව්.  ෙමම ෙසෞඛ  මධ සථ්ානය  2011 නැවත 
ආරම්භ  කරලා තිෙබනවා, නිව් චැටල් කියන 
වතු යාෙය්. 

         (ii)  ඔව්. ෙරෝහල අදියර ෙදකක් යටෙත් 
පතිසංසක්රණය කිරීමට පියවර ෙගන ඇත. ඒ 
අනුව, 2011 වසෙර් මිලියන 5ක් වියදම් කර බාහිර 
පතිකාර ඒකකය -OPD- සහ හදිසි පතිකාර 
ඒකකය - ETU -  සම්පූර්ණෙයන්ම 
පතිසංසක්රණය  කර අවසන් කර ඇත. 

        (iii) නැත. ෙම් සඳහා අවශ  ෙබෙහත් වර්ග 
ඇසත්ෙම්න්තුව  ඒ අදාළ නිලධාරින් විසින් 
යවන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා, වතු ෙරෝහලක් 
හැටියට රජයට පවරා ගැනීෙමන්  පසේසේ.  
කළුතර දිසත්ික්කෙය් මදුරාවල ෙසෞඛ  ෛවද  
නිලධාරින්ෙග් ඇසත්ෙම්න්තුවට අනුව තමයි ෙම් 
ෙබෙහත් යවන්ෙන්. ඒ නිසා මදුරාවල ෙරෝහෙල් 
ලියාපදිංචි  ෛවද  නිලධාරින්  විසින් ඒ අවශ  
ෙබෙහත්  සපයා  තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙබෙහත් හිඟයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. 

(ආ)    (i)  ෙරෝහෙල් 1 අදියෙර් පතිසංසක්රණ කටයුතු නිම 
කර ඇත. 

          (ii)  2011 වසරට නියමිත වැඩ නිම කර ඇති අතර 
2012 වසර  අවසන් වන විට එම කටයුතු නිම 
කිරීමට නියමිතය. ෙමය පතිසංසක්රණය සඳහා 
2012ත් රුපියල් ලක්ෂ 20ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව දැන් ඒ කටයුතු ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.             

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්න අංක 1. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් පළමු වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමාට කියන්න පුළුවන්ද ඒ ෙවන් කරපු මුදල් අනුව සමස්ත 
පතිසංස්කරණ කටයුතු අවසන් ෙවන්නට නියමිත කාල රාමුව සහ 
වකවානුව. 

515 516 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 



2012  ජුනි 08  

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ෙම් මුදල් අවස්ථා ෙදකකදී දීලා තිෙබනවා. 2011 වසෙර් 

රුපියල් මිලියන 5ක් දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒ කටයුතු අවසන් 
කර තිෙබනවා. 2012 දී නැවත රුපියල් මිලියන 10ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව 2012 අවසන් වන විට පතිසංස්කරණ වැඩ නිම 
කරන්න කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ෙම් නිව් චැටල් වතු ෙරෝහල පිහිටලා තිෙබන්ෙන් කළුතර 
දිස්තික්කෙය් බණ්ඩාරගම ආසනෙය්. ඒ මෙග් ආසනය. ෙමම 
ෙරෝහල දීර්ඝ කාලයක් වසා දමලා තිබිලා,  මම පළමුෙවනි වතාවට  
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් අවධානය ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු 
කරවීෙමන් පස්ෙසේ පළාත් සභාෙව් ෙසෞඛ  අමාත  ජගත් අංගෙග් 
මැතිතුමා ෙම් ගැන උනන්දු ෙවලා ෙමහි  මුල් අදියර සකස් කර 
තිෙබනවා. ඒ ගැන මම එතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඉතා 
විශාල ඉඩ පමාණයක් තිෙබන, ජනතාවට අත වශ ෙයන් වැදගත් 
වන ස්ථානයක පිහිටි ෙම් ෙරෝහෙල් ඉතා වටිනා ෛවද  නිල 
නිවාසයක් තිෙබනවා. එය තවම කිසි ෙසේත්ම අලුත්වැඩියා 
කිරීමක්වත් කරලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙරෝහෙල් එක ෙකොටසක් 
පමණයි අලුත්වැඩියා කර තිෙබන්ෙන්. අනික් ෙකොටෙසේ වහලය 
ගරා වැටිලා එෙහමම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මෘත ශරීරාගාරෙය් 
කිසිම අලුත්වැඩියා කිරීමක් කරලා නැහැ. ඒක පරණ විධියටම ගරා 
වැටිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමා ෙගන් අහන්න කැමැතියි, 
මධ ම රජෙයන් ෙහෝ මුදල් ලබා දීලා නිව් චැටල් වතු යාෙය් 
තිෙබන ෙම් ෙරෝහල අංග සම්පූර්ණව පතිසංස්කරණය කරලා 
අවසන් කරන්ෙන් කවදාද කියලා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායතුමනි, ෙම් සඳහා මුදල් ලබා දීලා 

තිෙබන්ෙන් මධ ම රජෙය් වතු සම්බන්ධ අංශෙයන්. දැනට 2012 
වර්ෂය සඳහා රුපියල් මිලියන 10ක් ෙවන් කර තිෙබනවා, වාට්ටුව 
හා නිල නිවාස පතිසංස්කරණය කිරීමට. ඒ කටයුතු අවසන් වුණාට 
පස්ෙසේ, ඉදිරිෙය්දී ලැෙබන තවත් පතිපාදන මත මෘත ශරීරාගාරය 
ඇතුළු ඒ අනිකුත් ස්ථානවල පතිසංස්කරණ කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්. දැනට අවශ  මුදල් පතිපාදන වශෙයන් රුපියල් මිලියන 
30ක් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් ඒ ෙරෝහල 

සම්පූර්ණෙයන්ම පතිසංස්කරණය කිරීමට අවශ  පතිපාදන 
සලසලා හමාරයි කියන එකද?  

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
සම්පූර්ණෙයන් ලබා දී නැහැ. මහ ජනතාවට පතිකා ර කිරීෙම්දී 

ෙරෝහලක බාහිර ෙරෝගී පතිකාර අංශය - OPD එක-  පධාන 
ෙවනවා.  අනික් වැදගත් අංශය තමයි හදිසි පතිකාර ඒකකය; ETU 
එක. ෙම් අංශ ෙදක තමයි පධාන වන්ෙන්. ඒ අංශ ෙදක මුලින් 
2011 වසෙර් හදලා අවසන් කර තිෙබනවා. ඊළඟට තිෙබන්ෙන් 
වාට්ටු පතිසංස්කරණය සහ ෙමතුමා කිව්ව නිල නිවාසය 
අලුත්වැඩියාව. ඒ විධියට පියවරින් පියවර අලුත්වැඩියා කටයුතු 
කිරීම සඳහා මුදල් පතිපාදන මධ ම රජෙයන් ලබා දී තිෙබනවා. 
එක පාරට සියල්ල වන්ෙන් නැහැ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 9-1903/'11-(1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ජනමාධ  හා පවෘත්ති 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සදහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 
පශු සම්පත් සංවර්ධනය : තෘණ භූමි 

கால்நைட வளர்ப்  அபிவி த்தி : ல்ெவளிகள் 
LIVESTOCK DEVELOPMENT : GRASSLANDS 
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10. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
       (மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
     (The Hon.  Sajith Premadasa) 

 පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළට අනුව ශී ලංකාෙව් 
පශු සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (ii) ගව සම්පත වර්ධනය කිරීමට ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ගවයින් සඳහා ෙවන් කර ඇති තෘණ බිම් සංඛ ාව  
ෙකොපමණද; 

  (ii) එම තෘණ බිම් අක්කර පමාණය ෙකොපමණද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ගාමීය මට්ටෙම් කුඩා පරිමාණ ෙගොවීන්ට තම 
ගවයින් ඇති කිරීමට තෘණ භූමි ෙවන් කර 
ෙදන්ෙන්ද; 

 (iv) කුඩා පරිමාණෙයන් ගාමීය මට්ටමින් කිරි ගවයින් 
ඇති කරන ෙගොවීන්ෙග් සුභ සිද්ධිය සඳහා ෙගන 
ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 கால்நைட  வளர்ப் , கிராமிய சனச க அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மஹிந்த சிந்தைன ேவைலத்திட்டத்தின்ப  
இலங்ைகயில் கால்நைட வளர்ப்  அபிவி த்திற் 
காக எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) மந்ைத வளர்ப்ைப அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக 
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
ெயன்பைத ம் 

 அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மா க க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள ல்ெவளி 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ல்ெவளிகளின் பரப்பள  எத்தைன 
ஏக்கர்கெளன்பைத ம்; 

 (iii) கிராமிய மட்டத்தின் சிறிய அளவிலான விவசாயி 
க க்கு தம  மா கைள வளர்ப்பதற்கு ல்ெவளி 
கைள ஒ க்கித் த வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) கிராமிய மட்டத்தில் சிறிய அளவில் பசுக்கைள 
வளர்க்கின்ற விவசாயிகளின் நன்ைமக்காக 
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
ெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Livestock and Rural Community 

Development: 
(a) Will he inform this House of- 
 (i) the measures taken to develop the livestock 

in Sri Lanka, in keeping with the Mahinda 
Chintana Programme ; and 

 (ii) the measures taken to increase the number 
of cattle? 

(b) Will he inform this House- 
 (i) of the number of grasslands that have been 

reserved for cattle ; 
 (ii) of the total acreage of such grasslands ;  
 (iii) whether grasslands are allotted for small-

scale rural farmers to rear their cattle ; and  
 (iv) the steps taken for the welfare of the 

farmers who rear milk cows at small-scale 
in rural areas? 

(c) If not, why?  

ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால - கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய 
சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 
and Rural Community Development)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා 

සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු 
ෙදනවා. 

ශී ලංකාෙව් පශු සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පස් අවුරුදු 
සැලැස්මක් පිළිෙයළ කර කියාත්මක කරමින් පවතී. ෙම් අනුව කිරි 
නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය සංවර්ධනය ෙවමින් පවතී. ෙම් ටික 
තමුන්නාන්ෙසේට කියවන්න ඕනෑද?  සභාගත කරන්නද? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
සාරාංශගතව කියන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
(අ) (i) මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළට අනුව ශී ලංකාෙව් 

පශු සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පස ්අවුරුදු 
පධාන සැලැසම්ක් පිළිෙයළ කර කියාත්මක 
කරමින් පවතී. ෙම් අනුව කිරි නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය 
සංවර්ධනය සඳහා  

• කුඩා පරිමාණ කිරි ෙගොවීන් 120,000ක් 
ෙතෝරාෙගන, සව්යංපාලිත කිරි සමිති 1,000ක් 
හරහා ඔවුන්ෙග් ෙගොවි පළ නිෂ්පාදනය 
වැඩිදියුණු කිරීම. 

• කුඩා පරිමාණ කිරි ෙගොවීන්ෙග් අභිජනන 
සතුන් අවශ තා ෙවනුෙවන් මධ  පරිමාණ 
කිරි   ෙගොවි ෙපොළ 11,000ක් වැඩිදියුණු කිරීම. 

• ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් 
ෙගොවි පළවල්වල තෘණ භූමි හා ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය්  ෙගොවි පළවල් සතු තෘණ භූමි 
සංවර්ධනය සඳහා උසස ්වර්ගෙය් තෘණ බීජ 
ෙමරටට ආනයනය කර  ෙබදා හැරීම. 

• අක්කර 4,000ක වැඩිදියුණු කරන ලද තෘණ 
වගා කිරීම. 

 (ii)  
• ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය 

ආශිතව යුෙරෝපීය, යුෙරෝපීය ෙදමුහුන්, 
සාහිවාල් සහ මූරා යන ගව වර්ග 4 සදහා 
න ෂ්ටික ගව රැළ පවත්වාෙගන යාම. ෙමම 
සතුන්ෙගන් ෙබෝවන පැටවුන්  සුළු පරිමාණ 
ෙගොවීන් ෙවත ෙබදා දීම.  

• කෘතිම සිංචන කටයුතු පවර්ධනය මඟින් 
වාර්ෂිකව වැඩිදියුණු කරන ලද වැසස්ි පැටවුන් 
100,000ක් ඇති කිරීම සඳහා වැඩසටහන් 
කියාත්මක කිරීම. 

• ජාතික පශු සම්පත් සංව ර්ධන මණ්ඩලය ෙවත 
අභිජනනය සඳහා සුදුසු ගවයන් ආනයනය 
කිරීම. 

• කෘතිම සිංචනය මඟින් ගැහැනු පැටවුන් 
පමණක් බිහි කිරීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම 
සඳහා ලිංග නිර්ණය කරන ලද ගව ශුක 
සාම්පල 30,000ක් ආනයනය කිරීම. 

519 520 

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා] 
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• වැසස්ි පැටවුන් ඇති කිරීෙම් වැඩසටහන 
යටෙත් වැසස්ි පැටවුන් 100,000ක් රැක බලා 
ගැනීම. 

• කලල බද්ධ තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා ව ාප්ත කිරීෙම් මධ සථ්ානයක් ඇති 
කිරීම. 

(ආ) (i)  දහතුනකි. 

  අනුරාධපුර දිසත්ික්කය   - 1 

  හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය  -   3 

  ෙමොනරාගල දිසත්ික්කය   -   9 

 (ii) අනුරාධපුර දිසත්ික්කය 

  පදවිය  -  අක්කර 500 

  හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය 

  අමරවැව  -  අක්කර 1,200 

  කඩවර වැව  -  අක්කර  500 

  සූරිය වැව  -  අක්කර 2,000 

   ෙමොනරාගල දිසත්ික්කය 

  උඩවලව  -  අක්කර 6,000 

  මාළිගාවිල හුණු කැටිය  - අක්කර 500 

  කිරිෙකෝළියපැලැසස් ඉලුක්පැලැසස් ෙදෙමෝදර  -  
අක්කර 1,500 

  කරුවලගසේදෝව දෙඹ්යාය  -  අක්කර 250 

  ආයකෙපොල්ල ඉලුක්පැලැසස්  -  අක්කර 2,000 

  ෙපොරමැඩිල්ල 20 ගම්මානය  -  අක්කර 2,000 

  පසේකම  -  අක්කර 250 

  කකුල් කටුව  -  අක්කර 90 

  රතඹලාගම  -  අක්කර 2,500 

 (iii) තෘණ භූමි ෙවන් කර දීම සඳහා එක් එක් 
පළාත්වලින් ඉඩම් හඳුනා ගැනීෙම් කටයුතු සිදු 
කරමින් පවතී. ෙමම ඉඩම්වල අයිතිය වන 
සංරක්ෂණ හා වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට අයත් 
බැවින් එම ඉඩම් තෘණ භූමි ෙලස ෙවන් කර 
ගැනීමට එම ආයතන සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කර 
ඇත. 

 (iv)   

∗ සහනදායී මිලට කෘතිම සිංචනය සඳහා 
අවශ  ෙයදවුම් ලබා දීම. 

∗ පාෙද්ශීය   පශූ  ෛවද  කාර්යාල මඟින් 
ෙරෝග නිර්ණය කටයුතු ෙනොමිෙල්  සිදු 
කරන  අතර  අවශ  පතිකර  කටයුතු 
සහනදායි  මිලට ලබා දීම. 

∗  වසංගත ෙරෝග මර්දනය හා පාලනය  සඳහා 
ෙනොමිෙල්  එන්නත් කිරීෙම් වැඩසටහන්  
පැවැත් වීම. 

∗ ජාතික  පශු සම්පත්  සංවර්ධන මණ්ඩලය 
මඟින් සහනදායි මිලකට කිරි ගවයින් ලබා  
දීම. 

∗ මිල්ෙකෝ සමාගමට අනුබද්ධිත  සව්යංපාලිත  
කිරි සමිතිවල සමාජික ෙගොවීන් හට  
විෙශේෂිත සුබසාධන වැඩසටහන්  කියාත්මක 
කිරීම. සාමාජික මරණවලදී ෙදන සහනාධාර 
වාෙග් හුඟක් ෙද්වල් තිෙබනවා.    

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග්  පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  ගරු  නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, අෙප් රෙට් කිරි 
පරිෙභෝජන ෙය් ඉල්ලුම  ලීටර් මිලියන දාහයි.  ඒ කියන්ෙන්, 
බිලියන එකයි.   හැබැයි, අෙප් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය  කිරි ලීටර්  
මිලියන  250යි.  ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සපයන්ෙන්  ඉල්ලුෙමන් 
සියයට 25ක් පමණයි.  මහින්ද චින්තනය තුළින් පුන පුනාම කියන 
විධියට  ෙද්ශීය කිරි කර්මාන්තය ඉහළ නංවා   සව්යංෙපෝෂිත  වූ 
කිරි නිෂ්පාදන  රටාවක්,  ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනෙයන් කිරි උතුරන  
රටක්, උතුරන ෙද්ශයක්  බිහි කරන්නට  ඒ සිහිනය   ජනතාවට 
ඉදිරිපත් කළාට අද ඒ සිහිනය සැබෑ ෙවලා නැහැ. මහින්ද 
චින්තනෙය් ඒ සිහිනය  සැබෑ   කර වන්ෙන්  කවදා ද කියා  මම  
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමාෙගන් අහන්නට කැමතියි.  
   

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ගරු  නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ඒ සංඛ ාෙල්ඛන වැරදියි.   

ලංකාෙව් කිරි  නිෂ්පාදනය  සියයට 40  ඉක්මවා  ගිහින් තිෙබනවා, 
ෙම් අවස්ථාව ෙවනෙකොට.  සියයට 20යි තිබුෙණ් මීට අවුරුදු 
තුනකට ඉස්ෙසල්ලා.  දැන් ඒක  සියයට 40 ඉක්මවා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකොම්පැනිය හැළුෙව්.  
ෙකොම්පැනිය ෙවනුෙවන් කථා කරන්නට තමයි  ඉන්ෙන්.  අප ඒක 
දන්නවා. 2015 වර්ෂය ෙවනෙකොට ස්වයංෙපෝෂිත ෙවනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු  නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  මෙග් ෙදවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. මම වගකීෙමන් කියනවා, මම ෙම් ඉදිරිපත් කෙළේ,                  
ශී ලංකා මහ බැංකු  වාර්ෂික වාර්තාෙව් ෙතොරතුරු බව.  
ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්  විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළා, කිරි  ෙගොවියාට  
විශාල සහන පමාණයක් ලබා ෙදනවාය කියා.  ෙම් සහන පමාණය 
වැඩි වුණු නිසා තමයි  කිරි ටික මහ පාෙර් විනාශ කරන්නට  කිරි  
ෙගොවීන් කටයුතු කෙළේ. කිරි ෙගොවියා සුරක්ෂිත කිරීෙම් අදහස 
මුදුන්පත් කර ෙගන නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය්  මන්දෙපෝෂණ 
තත්ත්වය දුර ලන්නට  කිරි වීදුරුවක් ලබා ෙදන්නට කටයුතු කළා.   

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මෙග් අතුරු පශ්නය  ෙමයයි.  ඒ කිරි වීදුරුව ලබා දුන්ෙන් දින 

ෙදකයි. [බාධා කිරීමක්]  කිරි වීදුරුව  ලබා දුන්ෙන් දින ෙදකයි. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speake 
කිරි ලබා දුන්ෙන් දින ෙදක ද? පිළිතුරු ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමා.  

කරුණාකරලා කථා පවත්වන්න එපා. 
 

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නව නායකතුමා- 

521 522 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා පිළිතුර ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාවක්ෙන් පවත්වන්ෙන්. කරුණාකර 
ෙකටිෙයන් පශ්නය පමණක් ෙයොමු කරන්න.  

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ෙමෙහම නායකෙයක් ෙවන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම වගකීෙමන් යුතුවයි ෙම් 

කියන්ෙන්. එක පැත්තකින් කිරි ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්නටත්, 
තවත් පැත්තකින් නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් මන්දෙපෝෂණෙයන් 
ෙපෙළන ඒ දූ දරුවන්ට ශක්තිය ලබා ෙදන්නටත් කිරි වීදුරුවක් 
ලබා දීෙම් වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා. දින ෙදකයි කියාත්මක 
කෙළේ. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ආරම්භ කළා, දින ෙදකද  දුන්ෙන්?  පිළිතුරක් ෙදන්න, ගරු 

නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා.  
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
නව නායකත්වය නිසා එතුමාට පිළිතුරක් ෙදන්නට ඕනෑ, ගරු 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්]  

  
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, පිළිතුර ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කිරි ලබා දීම සඳහා ආර්ථික 

සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ෙබදා හැරීෙම් යම් යම් අඩු පාඩුකම් සිදු වුණු නිසා 
නැවත ෙසෞඛ ානුකූල නීතිරීති අනුව ඒ සම්බන්ධව කටයුතු 
කරලා, අපි තව දවස් ෙදකක් ඇතුළත නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 
සෑම පාසල් දරුවකුටම කිරි වීදුරුවක් ලබා ෙදන්නට වැඩ පිළිෙවළ 
දැනට සකස ්කරලා ඉවරයි.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඊළඟට, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. ෙකටිෙයන් අහන්න, ගරු 

මන්තීතුමා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි 

අතුරු පශ්නය ෙමයයි. නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා පකාශ කළා, තව දින 
ෙදකකින් ෙම් වැඩසටහන නැවත පටන් ගන්නවා කියලා, ෙසෞඛ  

නීතිරීති ෙරගුලාසිවලට අනුකූලව. නමුත් ජාතික උත්සවයක් 
පවත්වා, ඇමතිවරුන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් ඒ කිරි වීදුරුව ලබා 
දීෙම් වැඩසටහන එතුමා දියත් කරනෙකොට,  ඒ ෙසෞඛ  නීතිරීති 
ෙරගුලාසි අනුගමනය කරලා ෙනොෙවයිද ඒක කියාත්මක කෙළේ? 

  
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  පාසල්වල ඒ සඳහා අවශ  

භාජන  සූදානම් කර ගැනීම වැනි ඒ තත්ත්වයන් සකස් කර ගැනීම 
සඳහා දවසක්, ෙදකක් ගතවුණා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා අවශ  උපකරණ පාසල්වල සුදුසු 
තත්ත්වයක තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් කිරි නැවත වරක් ෙසන්ටිෙගේඩ් 
අංශක 70කට රත් කරලා, එයට සීනි එකතු කරලා,  රසවත් 
පානයක් ෙලස ලබා දීම සඳහා අවශ  කටයුතු පිළිෙයල කර 
ගන්නට තමයි දවස් ෙදකක් ගත වුෙණ්. ඒ හැෙරන්නට ගරු 
මන්තීතුමා කියන ආකාරෙය් හානියක් සිදු ෙවලා නැහැ. දවස් 
ෙදකක පමාදයක් සිදු වුණා.  ඒ කටයුතු පිළිෙයල කර ගන්නට 
අපට දවස් ෙදකක් ගත වුණා. නමුත් ෙම් කටයුත්ත නවත්වලා 
නැහැ. තව දවස් ෙදකක් ඇතුළත අපි කිරි ලබා ෙදනවා.  

 
 

රජය විසින් පූර්ණ ෙහෝ අර්ධ වශෙයන් 
හිමිකාරිත්වය දරන අරමුදල් කළමනාකරණ 

සමාගම් : විසත්ර 

நிதி மற் ம் நிதி காைமத் வக் கம்பனிகள்: விபரம் 
FUND MANAGEMENT COMPANIES OWNED WHOLLY OR 

PARTLY BY GOVERNMENT : DETAILS 
2111/’11 

11. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
       (மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
  (The Hon.  John Amaratunga) 

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :  

(අ) (i) ශී ලංකා රජය විසින් සහ එහි කවර ෙහෝ 
නිෙයෝජිත ආයතනයක් විසින් පූර්ණ වශෙයන් 
ෙහෝ අර්ධ වශෙයන් ෙහෝ හිමිකාරිත්වය දරනු 
ලබන මූල  සහ/ෙහෝ අරමුදල් කළමනාකරණ 
සමාගම්වල නම් කවෙර්ද;  

 (ii) ෙමම එක් එක් සමාගෙමහි නිකුත් කළ පාග්ධනය 
කවෙර්ද;  

 (iii) අවසන් වරට නිකුත් වූ අදාළ සහතික කරන ලද 
ෙශේෂ පතයන්හි සඳහන් පරිදි ෙමම එක් එක් 
සමාගෙමහි සමසත් වත්කම් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත කී සමාගම්වල පවතින අධ ක්ෂ මණ්ඩල 
කීපෙයහි සිටින එක් එක් සාමාජිකයාෙග් නම, 
තනතුර සහ අධ ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?        

 (ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக அரசாங்கத்திற்கும் அதன் ஏதாவ  
கவர்க க்கும் ைமயாகேவா அல்ல  

பகுதியாகேவா ெசாந்தமான நிதி மற் ம்/ 
அல்ல  நிதி காைமத் வக் கம்பனிகளின் 
ெபயர்கைள ம்; 
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 (ii) இந்த ஒவ்ெவா  கம்பனிகளின ம் லதனத் 
ைத ம்; 

 (iii) இ தியாகச் சான் ப்ப த்தப்பட்ட சம்பந்தப் 
பட்ட ஐந்ெதாைகயின் பிரதிப க்கின்றவா  
அக்கம்பனிகள் ஒவ்ெவா ன்றின ம் ெமாத்தச் 
ெசாத் க்கைள ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கம்பனிகளின் பல்ேவ  வைகயான 
பணிப்பாளர் சைபகளில் உள்ள ஒவ்ெவா  
உ ப்பினர ம் ெபயர், பதவிகள் மற் ம் கல்வித் 
தைகைமகள் ஆகியவற்ைற ம் அவர் இச்சைப 
யில் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், என்? 

  
 asked the Minister of Finance and Planning : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the names of the Finance and/or Fund 
Management Companies owned wholly or 
partly by the Government of Sri Lanka and 
any of its agencies ; 

 (ii) the issued capital of each of these 
companies ; 

 (iii) the total assets of each of these companies 
as reflected in the respective last certified 
balance sheet ; and 

 (iv) the names, designations and academic 
qualifications of each of the members of the 
several Boards of Directors of aforesaid  
companies? 

(b)     If not, why? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (ii) ඇමුණුෙමහි (අ) (ii) තීරුෙව් දැක්ෙව්. ඇමුණුම 
සභාගත* කරමි. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Do you have a list of issued capital?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Yes. Do you want that? It is a long list. I have it and I 

will table it.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Okay, you can table it.  
  
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
(iii) ඇමුණුෙමහි  (අ)  iii තීරුෙව් දැක්ෙව්. I have it in the 

list .  

So, I will table* it.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Okay, you can table it.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 (iv)  It is indicated in (a) (iv) of the Annex. 
 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
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                        සමාගෙම් නම 

සී/ස මර්චන්ට් ෙකඩිට් ඔෆ් ශී ලංකා 

මර්චන්ට් බෑන්ක් ඔෆ් ශී ලංකා PLC 

සී/ස සිලීස් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විස් සමාගම 

සී/ස එම් බී එස් එල් ෙසේවින්ස් බෑන්ක් සමාගම 

සී/ස ලංකා බැංකුව UK සමාගම 

සී/ස ලංකා සිකියුරිටීස් ෙපෞද්ගලික සමාගම 

සී/ස සදර්න් ඩිවෙලොප්මන්ට් ෆිනෑන්ෂියල් සමාගම 

සී/ස සී බෑන්ක් ඇෙසට් මැෙන්ජ්මන්ට් සමාගම 

පීපල්ස් ලීසිං සමාගම 

පීපල්ස් ෆිනෑන්ස් සමාගම 

සී/ස පීපල්ස් මයිෙකො ෆිනෑන්ස් සමාගම 

සී/ස එන් එස් බී ෆන්ඩ් මැෙන්ජ්මන්ට් සමාගම 

———————————— 
* පිළිතුර අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  விைடயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of reply 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Yes, the first Supplementary Question, please. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
It will be asked by the Hon. Ravi Karunanayake. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Okay.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Regarding the National Savings Bank Fund 

Management Company Limited, you would know that the 
fiasco over the share issue in The Finance Company 
Limited has led to erosion of the confidence in the Stock 
Exchange. As a result, the Government so decided and 
withdrew the sale. The shares that were sold were taken 
back. But, do you know that Mr. Anura Fernando, who is 
a Director in The Finance Company Limited, has sold 
50,000 shares at Rs. 50 per share just one week before 
and that has not been taken back? This is part of the 
National Savings Bank Fund Management Company 
Limited and this has been at the expense of the general 
public, whose monies were invested there. Would you 
ensure that this is also corrected? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
The first thing I want to say is, as soon as this matter 

was brought to the notice of His Excellency the President, 
prompt action was taken. There was the resignation of the 
Chairman and the Board of Management. The SEC, the 
Securities and Exchange Commission, which has been 
asked to investigate, is now continuing to investigate this 
matter. They have taken certain actions; they have 
suspended one of the traders and as you rightly 
mentioned, the monies of the NSB have not been utilized 
under this transaction; some others may have, but that is a 
different matter.  

So, as far as your statement is concerned - we will 
look into that at the conclusion of the SEC inquiry and, I 
can assure you, that the Government would take the 
strongest possible measures on this matter.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
My second Supplementary Question is this. Was the 

Merchant Bank of Sri Lanka basically induced to buy 

shares of  Ceylinco Investment Company Limited which 
was the holding company? You know that the Chairman 
of EDB, Mr. Janaka Rathnayake has bought 35 per cent 
of shares of Ceylinco Investment Company Limited.  In 
that process, he wanted the Merchant Bank of Sri Lanka 
to buy shares and 50 per cent of shares was bought by 
him and 50 per cent was bought by the Merchant Bank of 
Sri Lanka. As a result, this individual is now controlling 
almost 22 per cent of the Ceylinco Group of Companies, 
which was held by the Ceylinco Investment Company 
Limited. I ask you, - the Government, that has been rather 
slow in acting but now basically moving forward - how 
are you going to ameliorate this situation where a person 
is holding the Chairmanship of EDB on this issue.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
As far as we are concerned, the Securities and 

Exchange Commission has been given wide powers. We 
have now, a Chairman in whom I believe all of us have 
great confidence since he has been - 

 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
And, the former Chairman - 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Yes, the former Chairman also.  

But, this is now under the ambit of the present 
Chairman. I think we all agree that he is an impartial 
person and he will look into this matter. So, once it is 
investigated, we will take necessary steps.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
You did not answer the Supplementary Question.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
That is the answer. That is the answer I can give you 

at this time.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That answer is granted. Next is, the third 

Supplementary Question.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
When matters are under investigation, we have to 

await the findings of that.  
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Minister, the third Supplementary Question is 

that the Government, in 2011, under the expropriation Act 
took back certain assets that were basically privatized. In 
the process, there was another Fund Management 
Company where the insurance fund was there, as you 
mentioned, and this company has a subsidiary which was 
proposed to be a subsidiary called Sino Lanka Hotels 
Holdings (Pvt.) Limited. Imagine a Rs. 9.2 billion 
company - the Ceylinco Celestial Residencies - has been 
given to a Rs. 40 capital-nominated registered company to 
go forward. Would you please ensure that this is 
corrected, where such a company that does not have a 
capital base, is permitted to buy a Rs. 9 billion company 
at Rs. 3.5 billion? Can you correct this situation as well? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I am very glad that you have given this information. 

We will take that also into consideration and if there are 
any mistakes made, we will certainly rectify it. We must 
go by the law. The law is there. So, that has to be invoked 
by any concerned party. You  never invoked the law 
earlier also. I do not want to go into that because  that will 
lead to another debate. But, our position is, if there are 
misdemeanours and if there are mistakes like this, there is 
sufficient provision in the law, which can be evoked. So, 
please look into that as well and in addition to that, you 
can present in the House whatever material that you have 
in a very responsible way. I must be thankful to you as 
you presented that in the House; it will be published in the 
Hansard and we will certainly take note of that. 

Thank you.  

  

කටුපිළදඹුව අධිබල විදුලි ෙයෝජනා කමය : ඉදිකිරීම් 
කටයුතු 

க பிலதம் வ உயர்வ  மின் விநிேயாகத்திட்டம் : 
நிர்மாணப் பணிகள் 

KATUPILADAMBUWA HIGH-TENSION ELECTRIFICATION 
SCHEME : CONSTRUCTION WORK  

1638/’11 
12.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
     (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
  (The Hon. Buddhika Pathirana)   

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය්, බිංගිරිය පෙද්ශෙය්, 
ක ටුපිළදඹුව අධිබල විදුලි ෙයෝජනා කමෙය් 
ඉදිකිරීම් කටයුතු වර්ෂ කිහිපයක සිට නවතා දමා 
ඇති බවත්;  

 (ii) එම පෙද්ශෙය් ගම්මානවලට පමාණවත් විදුලි 
ධාරිතාවක් ෙනොලැෙබන බැවින් පෙද්ශවාසීන් දැඩි 
දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ පාන බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද?   

(ආ) (i) එම විදුලි ෙයෝජනා කමෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු 
නැවත ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

மின்வ , எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கு நாகல் மாவட்டத்தின் பிங்கிாிய பிரேதசத்தில், 
க பிலதம் வ உயர்வ  மின் 
விநிேயாகத்திட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் பல 
வ டங்களாக இைடநி த்தப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதசத்தின் கிராமங்க க்குப் 
ேபாதியள  மின்சாரம் கிைடக்காைமயால், 
பிரேதச மக்கள் மிக ம் சிரமங்க க்கு கம் 
ெகா த் ள்ளார்கள் என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மின் விநிேயாகத் திட்டத்தின் 
நிர்மாணப் பணிகைள மீண் ம்  ஆரம்பிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power and Energy: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the construction work of the 
K a tup i l adamb u wa  h igh - t en s ion 
electrification scheme in the Bingiriya area 
in Kurunegala District has been stopped for 
several years; and 

 (ii) the people of the area face immense 
hardships as the villages in the aforesaid 
area do not get sufficient electricity supply ? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether action will be taken to re-
commence the construction work of that 
electrification scheme; and 

 (ii) if so, the date on which it will be done? 

(c) If not, why? 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is your  point of Order? 
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
The time allotted for Oral Questions is one hour. Now, 

it is eight minutes past the one hour. Therefore, Sir, you 
cannot allow any further Oral Questions to be asked. 
They are making a harangue. They are not asking 
supplementary questions. The Hon. Ravi Karunanayake is 
the victim.  ෙලෝ ෙක තිෙයන ඔක්ෙකොම කථාවල් කරනවා. 
පශ්නය අහන්ෙන් නැහැ.   
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
I am not here to answer anyone. Hon. Minister, you 

can answer.  Hon. Azwer, that is not a point of Order. 
You cannot question the Chair - [Interruption.] Order, 
please! ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සභාෙව් කටයුතු පටන් 

ෙගන ෙම් වන විට පැයයි විනාඩි දහයක් ගත ෙවලා තිෙබන නිසා 
12වන පශ්නයට පිළිතුර සභාගත  කරන්න මම ඔබතුමාෙගන් 
අවසර ඉල්ලනවා. ඒ අනුව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමා 
ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 

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

(අ) (i) කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය්, බිංගිරිය පෙද්ශෙය්, කටුපිලදඹුව 
අධිබල විදුලි ෙයෝජනා කමය ලංවිම පතිපාදන යටෙත් 
සැලසුම් කළ කාර්යයක් වන අතර, ෙමම කාර්යෙය් තැනීම් 
කටයුතු 2008.03.07 ෙවනි දින ආරම්භ කර ඇති අතර, ෙමම 
විදුලි ෙයෝජනා කමෙය් අධිසැර රැහැන් මාර්ගය ඉදි කිරීමට 
පෙද්ශවාසීන්ෙග් විෙරෝධතාවන් මතු වීම ෙහේතුෙවන් 
තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට සිදු වී තිබිණි. 

 (ii) එම පෙද්ශෙය් ගම්මානවලට පමාණවත් විදුලි ධාරිතාවක් 
ෙනොලැෙබන බැවින් ලංවිම පතිපාදන  ෙයොදා ෙමම කාර්යය 
කිරීමට සැලසුම් කර තිබිණි. 

(ආ) (i) ෙමම කාර්යය 2011.12.28 දිනට අවසන් කර ඇත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 13-1705/'11 - (1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන්  මම 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. 

ශී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ෙහලිෙකොප්ටර් යානා මිලදී 
ගැනීම : විසත්ර 

இலங்ைக விமானப்பைடக்கு உலங்குவா ர்திகள் 
ெகாள்வன  : விபரம் 

PURCHASE OF HELICOPTERS FOR SRI LANKA AIR FORCE: 
DETAILS 

1904/’11 

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

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i)  2011 වර්ෂෙය්දී  ශී ලංකා ගුවන් හමුදාවට  
ෙහලිෙකොප්ටර් යානා මිලදී ගැනීමට කටයුතු 
ෙයොදා තිබුෙණ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, මිලදී ගනු ලැබූ ෙහලිෙකොප්ටර් 
සංඛ ාව එක් එක් වර්ගය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එක් යානාවක් මිලදී  ගැනීම සදහා වැය වූ මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙහලිෙකොප්ටර් යානා මිලදී ගත් රට කුමක්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම ෙහලිෙකොප්ටර් යානා මිලදී ගත් පදනම 
කවෙර්ද; 

 (ii) ණය ෙහෝ ණය ආධාර පදනම යටෙත් ලබා 
ගත්ෙත් නම්, එය ෙගවා අවසන් කළ යුතු කාල 
සීමාව කවෙර්ද; 

 (iii) එම ගනුෙදනුවට අදාළ සියලු  ෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
 பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2011ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக விமானப்பைடக்கு 
உலங்குவா ர்திகைளக் ெகாள்வன  
ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட 
உலங்குவா ர்திகளின் எண்ணிக்ைக  
ஒவ்ெவா  வைகக்கு அைமய தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உலங்குவா ர்திெயான்ைற 
ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக ெசலவாகிய 
பணத்ெதாைக  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) உலங்குவா ர்திகள் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
நா கள் யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  உலங்குவா ர்திகள் எத்தைகய 
அ ப்பைடயில் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்டன 
என்பைத ம்; 

 (ii) கடன் அல்ல  கட தவி அ ப்பைடயில் 
ெபறப்பட்டைவயாயின் அைத மீளச்ெச த்த 
ேவண் ய கால எல்ைல யாெதன்பைத ம்; 
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 (iii) ேமற்ப  ெகா க்கல்வாங்கல்க டன் 
ெதாடர் ைடய அைனத்   ஆவணங்கைள ம் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

  

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether  helicopters have been purchased 
for the Sri Lanka Air Force in year 2011; 

 (ii) if so, the number of helicopters purchased, 
separately, on each type; 

 (iii) of the amount of money spent for 
purchasing each of those helicopters; and 

 (iv) the name of the country from which 
helicopters were purchased? 

(b) Will he State- 

 (i) the basis on which these helicopters were 
purchased; 

 (ii) the period of repayment of the loans, if they 
were purchased on loan or aid basis; 

 (iii) whether he will table all the documents 
pertaining to this transaction? 

(c) If not, why? 
 

  
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම ඒ 
පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ෙබල් 412 EP  වර්ගෙය් ෙහලිෙකොප්ටර් 2කි. 

 (iii)  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් දසමිලියන තුන්සිය විසිතුන්දහස ්
හයසිය අනූපහයි. 

 (iv) ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 

 

(ආ) (i) වාරික ෙගවීෙම් කමයට 

 (ii) ෙමම ෙහලිෙකොප්ටර් ණය ෙහෝ ණය ආධාර මත ලබා ෙගන 
ෙනොමැත. 

 (iii) උක්ත ගනුෙදනු පැහැදිලි විනිවිදභාවයකින් සිදු වූවකි. අවශ  
නම් ඉදිරිෙය්දී අදාළ සියලු ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ හැකිය.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 15-2097/'11 - (1), ගරු සජිත්  ෙපේමදාස මහතා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන්  මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

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

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්නයක් 

අහන්න තිෙබනවා.  
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, පශ්න ෙදකටම මාසයක් බැගින් කල් 

ඉල්ලුවා.  
 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, නැහැ.  එතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර සභාගත කළා.  මම 

file එක ෙදන්නම්. කරන්න ෙදයක් නැහැ.  සභාෙව් කරෙගන යා 
යුතු වැඩ කටයුතු රාශියක් තිෙබනවා 

  
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය. පශ්න අංක 1-0771/'10, ගරු රවි කරුණානායක 

මහතා, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට.   
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  මට අතුරු  පශ්න අහන්න  

පුළුවන්ද බැරිද කියා මම අහනවා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන්  පැයයි විනාඩි 15ක් ගත ෙවලා 

තිෙබනවා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එෙහම නම් මම පශ්නය අහන්ෙන් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්නය අසන්ෙන් නැත. [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, නීති රීති ෙදපැත්තටම 

සමාන විය යුතුයි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භ ෙය් ෙයෝජනා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම්ක හරි අසාධාරණයි. ෙම් 

හරක් ගැන කිය කියා හිටියා පැය ගණනක්ම.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒවා අහන්ෙන් නැතුව ඉන්නවා නම් ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්]  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය පිළිබඳ ෙයෝජනාව.  

                                   

 
                                       
ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය : ගරු ආර්. දුමින්ද 

සිල්වා මහතා 
வராதி க்க அ மதி: மாண் மிகு ஆர்.  

மிந்த சில்வா 
LEAVE OF ABSENCE : HON. R. DUMINDA SILVA 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජන රජෙය් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් 66 (ඊ) ව වස්ථාව යටෙත් ෙකොළඹ දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතාට 2012 ජුනි 
මස 24වැනි දින සිට මාස 3ක කාලයක් තුළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
රැස්වීම්වලට ෙනොපැමිණ සිටීමට අවසර දිය යුතු ය." 

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

 

ශික්ෂණ විද ා ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාව 
2009/2011 පතිඵල:  

අධ ාපන අමාත තුමාෙග් පකාශය 
2009/2011கல்வியியற் கல் ாி ப்ேளாமா 

பாடெநறிப் ெப ேப : கல்வி 
அைமச்சாின  கூற்  

NATIONAL DIPLOMA IN TEACHING 
EXAMINATION RESULTS 2009/2011 : STATEMENT 

BY MINISTER OF EDUCATION 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ජාතික අධ ාපන 

විද ාපීඨවලින් පවත්වනු ලබන ශික්ෂණ විද ා ඩිප්ෙලෝමා 
පාඨමාලාෙව් 2009/2011 පතිඵල විශාල වශෙයන් පමාද වූ බව ද, 
ඒ ෙහේතුෙවන් විද ාපීඨ ඩිප්ෙලෝමාධාරින් සඳහා ගුරු පත්වීම් ලබා 
දීම විශාල ගැටලුවක් වී ඇති බව ද පසු ගිය දා වරින් වර විද ත් හා 
පකාශිත මාධ යන් ඔස්ෙසේ පචාරය විය. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ජාතික අධ ාපන ආයතනය දැඩි ෙලස විෙව්චනයට භාජනය කර 
තිබුණු අතර ෙමහි සත  තත්ත්වය පැහැදිලි කර දීම මෙග් යුතුකම 
හා වගකීම යැයි සිතමි. 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා අධ ාපන ඇමති වශෙයන් සිටියදී 
විද ාපීඨ සංකල්පය ආරම්භ කළා. අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා, කිසිදු 
ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම්වලින් ෙතොරව ඉතාම සාධාරණ ෙලස 
බඳවා ගැනීම් කරනවා කියලා. අධ ාපන විද ාපීඨවල පතිඵල දීෙම් 
ඇගයීම් පටිපාටිය ෙම් ෙලසයි සකස් කර තිෙබන්ෙන්. 

ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨවල ඉෙගනුම ලබන ගුරු ශිෂ  
ශිෂ ාවන්ට අදාළ වන ඇගයීම් කමය පහත දක්වා ඇත.  

1. පළමු හා ෙදවන වසර පාඨමාලාව හැදෑරීෙම් කාලය තුළ 
පැවරුම්, ව ාපෘති, ඉදිරිපත් කිරීම් ආදි කමෙව්ද මඟින් 
අභ න්තර අඛණ්ඩ ඇගයීම් කිරීම. 

2. ෙදවන වසර අවසානෙය් දී ශී ලංකා විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ලිඛිත ඇගයීම් කිරීම. 

3. තුන්වන වසර තුළ සීමාවාසික ගුරු පුහුණුව සඳහා 
පාසල්වලට අනුයුක්ත කිරීම හා එම වර්ෂය තුළදී 
පාෙයෝගික ගුරු පුහුණුව ලබා ගැනීම හා කියාමූල 
පර්ෙය්ෂණයක නිරත වීම, තුන්වන වර්ෂය අවසානෙය් දී 
පාෙයෝගික පුහුණුවට, කියාමූල පර්ෙය්ෂණ වාර්තාවට, 
වෘත්තීය දායකත්වයට හා ෙපෞරුෂත්වයට අදාළ ඇගයීම් 
කිරීම. 

4.  ශික්ෂණ විද ා ඩිප්ෙලෝමා අවසන් පතිඵල නිකුත් කිරීෙම්දී 
මුළු ලකුණුවලින් සියයට 60ක් අභ න්තර ඇගැයීම්වලින්ද, 
ඉතිරි සියයට 40 ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
පවත්වන බාහිර ඇගැයීම් ලකුණුවලින්ද ලබා ෙද්. ෙදවන 
වසර අවසානෙය්දී ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
බාහිර පරීක්ෂණ පවත්වන නමුත් අභ න්තර ලකුණු 
සියයට 60 ලබා ෙදන්ෙන් අදාළ විද ාපීඨ මඟින් වසර තුන 
අවසාන වූ පසුවය. වසර ෙදකකින් විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පතිඵල දුන්නාට වසර තුන අවසානෙය්දී 
තමයි ඉතිරි ලකුණු සියයට 60 ලැෙබන්ෙන්. 

5.  ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පිරිනමන බාහිර 
විභාගෙය් ලකුණු හා විද ාපීඨවලින් ලැබිය යුතු අභ න්තර 
ලකුණු සියල්ලම ජාතික අධ ාපන ආයතනයට ලැබුණු පසු 
ජාතික අධ ාපන ආයතනය විසින් එම ලකුණු 
පරිගණකගත කිරීම සහ සමසත් ලකුණු සැකසීම කළ 
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යුතුය. එෙසේ ලකුණු වාර්තා සකස ් කළ පසු විද ාපීඨ 
පීඨාධිපතිවරුන් හා උප පීඨාධිපතිවරුන් සියල්ල ඇතුළත් 
වන විභාග මණ්ඩලයක් මඟින් එම පතිඵල පරීක්ෂා කර 
අනුමත කළ යුතුය. 

6.  විභාග මණ්ඩලය මඟින් අනුමත කළ පතිඵල ඉන් පසු 
ජාතික අධ ාපන ආයතනෙයහි ශාසත්ීය මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. අවසාන වශෙයන් 
ජාතික අධ ාපන ආයතනෙයහි ආයතන සභාෙව් අනුමැතිය 
ලබා ගැනීෙමන් පසු එම පතිඵල අධ ාපන අමාත ාංශයට 
හා අදාළ විද ාපීඨවලට නිකුත් කිරීම කරනු ලැෙබ්. 

ඉහත කියාවලිය ෙදස බැලූ විට පැහැදිලිවම ෙපනී යන කරුණ 
වන්ෙන් විද ාපීඨ ෙදවන වසර විභාගය පදනම් ෙකොට ෙගන 
ශික්ෂණ විද ා ඩිප්ෙලෝමා අවසන් පතිඵල කිසි ෙසේත්ම නිකුත් කළ 
ෙනොහැකි බවය. විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පතිඵලය මත අවසාන 
පතිඵල නිකුත් කරනවාය කියන්ෙන්, ෙනොදැනුවත්කම තුළින් හා 
ෙම් පිළිබඳ කිසිදු අවෙබෝධයක් ෙනොලැබීම තුළින් විද ාපීඨ 
පද්ධතිය පිළිබඳව අබ මල් ෙර්ණුවකවත් අවෙබෝධයක් නැතුවයි 
කියන ටික මා ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි.  

2009/2011 විද ාපීඨ පතිඵල පිළිබඳ කාල වකවානු 

1.  2009/2011 විද ාපීඨ ෙදවන වසර විභාගය ශී ලංකා විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පවත්වා ඇත්ෙත් 2011 ෙපබරවාරි 
මස 21වන දින හා 28වන දින අතර තුරය.  

2.  ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලබා දිය යුතු 
ලිඛිත විභාග පතිඵල ජාතික අධ ාපන ආයතනයට ලබා දී 
ඇත්ෙත් 2011 ජූලි මස අවසානෙය්දීය. 

3.  2009/2011 ශික්ෂණ විද ා ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාව අවසන් 
වූෙය් 2011 ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී වන අතර විද ාපීඨවලින් 
ලබා දිය යුතු වන අභ න්තර ඇගැයීම් ලකුණු සියල්ල 
ජාතික අධ ාපන ආයතනයට ලැබී ඇත්ෙත් 2012 
ෙපබරවාරි හා මාර්තු මාසවලදීය. 

4.  පතිඵල සකසා අවශ  අනුමැතීන් ලබා ෙගන අවසන් 
පතිඵල අධ ාපන අමාත ාංශයට 2012 මැයි 20 දින වන 
විට ලබා දී ඇත. 

5  පසු ගිය වසරවලදීද පතිඵල ලබා දී ඇත්ෙත් ෙමම කාල 
රාමුවට අනුකූලවය. 

ඉහත කරුණු සලකා බැලීෙම්දී ෙමම වර්ෂෙයහි පතිඵලවල 
කිසිදු පමාවක් සිදු වී ෙනොමැති බව සඳහන් කරමි.  

ෙම් ආයතනවලට ඉතා විශාල අපහාසයක් හා ෙනොදැනුවත්කම 
තුළ ෙචෝදනාවක් එල්ල කළත් මම ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්න 
කැමැතියි, සුදුසුකම් ලැබූ විද්වතුන් විසින් ගුරුවරුන්ෙග් පතිඵල 
තීන්දු කරනු ලබන බව. ජාතික අධ ාපන ආයතනෙය්  ආයතන 
සභා සාමාජිකයින් ෙලස කටයුතු කරන්ෙන් අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් එච්.එම්. ගුණෙසේකර මහතා, මහාචාර්ය 
ඩබ්ලිව්.එම් අෙබ්රත්න බණ්ඩාර මහතා, මහාචාර්ය එස්. 
චන්දෙසේකරම් මහතා, මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මහතා, 
මහාචාර්ය මුදියන්ෙසේ දිසානායක මහතා, මහාචාර්ය ෙරෝලන්ඩ් 
අෙබ්පාල මහතා,  ආචාර්ය ටී.ඒ. පියසිරි මහතා, අධිනීතිඥ මංජුල 
මාකුඹුර මහතා ඇතුළු පිරිසක්. එම සභාෙව් සංයුතිය ඇතුළත් 
ෙල්ඛනය මා සභාගත* කරනවා.  

මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ආරියදාස ද සිල්වා මහතා, මහාචාර්ය 
ඩබ්ලිව්.එම්. අෙබ්රත්න බණ්ඩාර මහතා, මහාචාර්ය එස්. 
විදානපතිරණ මහතා, මහාචාර්ය පී.සී.පී. ජවුෆර් මහතා,  ආචාර්ය 
ජී. ෙකොඩිතුවක්කු මහතා, ආචාර්ය ටී.ඒ.ආර්.ෙජ්. ගුණෙසේකර මිය 
වැනි ශාස්තීය හා විද්වත් සභාවක් විසින් තමයි ෙම් 
ඩිප්ෙලෝමාධාරින්ෙග් පතිඵල නිකුත් කිරීෙම් කාර්ය භාරය සිද්ධ 
කරන්ෙන්. ඒ අනුව මීට ෙපර  පත්වීම් ලබා දී තිෙබන වර්ෂ මම  
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 2007 වර්ෂෙය් මැයි මාසෙය් අග, 2008 
වර්ෂෙය් ජූනි අග, 2009 වර්ෂෙය් ජූනි අග, 2010 වර්ෂෙය් ජූනි අග 
එම පත්වීම් ලබා දී තිෙබනවා. 2011 වර්ෂෙය් ජූනි අග ෙකොටසක් 
ලබා දී තිෙබනවා. අසමත් අයෙග් පතිඵල 11වන මාසෙය් තමයි 
ලබා දී තිෙබන්ෙන්. ෙමවර 2749ක පතිඵල ලැබිලා තිෙයනවා. ඒ 
2749න් අති විශිෂ්ට පතිඵල ලබලා තිෙයන්ෙන් එක් ෙකනායි. 600 
ෙදෙනක් සම්මාන ලබලා තිෙබනවා. සමත් අය 2705 ෙදෙනක් 
සිටිනවා. Referred 399 ෙදෙනක් සිටිනවා. 44 ෙදෙනක් අසමත්. 
ඒ 2749ම ස්ථානගත කිරීෙම් කටයුතු පළාත් සභා මට්ටමින් සහ 
අෙනක් පුරප්පාඩු අනුව කරලා ෙම් මාසෙය් අවසාන වන විට 
අෙනක් සෑම අවුරුද්ෙද්ම වා ෙග්ම කිසිදු පමාවකින් ෙතොරව 
සියලුම විද ා පීඨවලට පත්වීම් ලබා දීෙම් කටයුතු සියල්ල අවසන් 
කර තිෙබන නිසා සම්පූර්ණෙයන්ම සාවද  පකාශයක් මත විද ත් 
සහ ෙවනත් මාධ වලින් පචාරයක් ලබා දීම අනාගතය තීන්දු 
කරන ගුරු පරම්පරාවට කරන අපහාසයක් බව මා සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  

විපක්ෂ නායකතුමා පිළිගන්නවා ඇති, මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්. 
අෙබ්රත්න බණ්ඩාර මහතා -ජාතික අධ ාපන ආයතනෙය් සභාපති 
මහාචාර්යතුමා- තමන්ෙග් වැටුප ගන්ෙන් නැති බව. 

විශ්වවිද ාලෙය් වැටුප විතරයි ගන්ෙන්. හුඟක් විශ්වවිද ාලවල 
හිටපු උප කුලපතිවරු හා අෙනක් ආචාර්යවරු  පතිඵල ෙදන 
ශාස්තීය සභාවලට එන්ෙන් කිසිදු ගාස්තු අය කිරීමකින් ෙතොරව 
ෙම් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් කරන ෙසේවයක් ෙලස සලකායි. ඒ 
නිසා ඔවුන්ට උත්තර දිය ෙනොහැකි නිසායි මම ෙම් ටික ඔවුන්ට 
ෙගෞරවයක් ෙලස සඳහන් කරන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් රාජකාරිය ඔවුන් 
නිසි ෙලස ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. 

 
සභාෙම්සය  මත තබන ලද ලියවිල්ල : 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is the point of Order? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇමතිවරෙයක් නිෙව්දනයක් 

නිකුත් කිරීෙම් මුවාෙවන් සභාව ෙනොමඟ යවන්නට බැහැ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි,- 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. - [Interruption.] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is the point of Order? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)    
(The Hon.  Bandula Gunawardane) 
ඇමතිවරෙයක් පකාශයක් නිකුත් කළාම ඒ පිළිබඳව විවාදයක් 

ඉල්ලන්න පුළුවන්. නමුත්, ඒ පිළිබඳව තවත් විවාදයක් පවත්වන්න 
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත්,- 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා විසින් ගරු කථානායකතුමාෙග් අවසරය මත 

අමාත ාංශ නිෙව්දනයක් හැටියට තමයි ඒ පකාශය කෙළේ. ඒ සඳහා 
එතුමාට අවසර ඇත. ඒ පිළිබඳව පශ්න කිරීමට ෙහෝ විවාදයකට 
ගැනීමට ගරු මන්තීවරයකුට අවසර ෙහෝ අවස්ථාව නැත. 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
විවාදයක් ගැන ෙනෙමයි මම කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

"න ාය පතෙය් පධාන කටයුතුවල අංක 1, 2, 3 සහ 4 දරන විෂයයන් 
පිළිබඳ වැඩ අද දින රැස්වීෙම්දී අංක 20 (7) දරන ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි 
විධිවිධානයන්ෙගන් නිදහස් විය යුතු ය." 
 

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

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is the point of Order? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඊෙය් දවෙසේ මම පශ්නයක් 

අහපු ෙවලාෙව් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක් රීති 
පශ්නයක් මතු කරලා ෙම් සභාව ෙනොමඟ යැව්වා. ආපහු මට ඒ 
පශ්නය අහන්නට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
මෙග් point of Order එක ෙම්කයි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔව්, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
කිසිම මන්තීවරෙයකුට ෙම් සභාව ෙනොමඟ යවන්න බැහැ. අද 

වන විට විද ා පීඨ ඩිප්ෙලෝමාධාරින් 3,500ක් තමන්ෙග් පත්වීම් 
නැතිව ඉන්නවා. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ෙම් විධියට සභාව ෙනොමඟ යවන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සභාව ෙනොමඟ යවා තිෙබ්ද, නැද්ද කියන එක ජනතාව විසින් 

තීරණය කරනු ලැෙබ්. That is not a point of Order. 
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් ෙම් රෙට් ඇමතිවරුන්ෙග් හා 

මන්තීවරුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඊෙය් අපි පවෘත්තියක් දැක්කා, ගරු 
ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් ඇමතිවරයාව ඉන්දියාෙවන් පිටුවහල් කරලා 
තිෙබනවා. ඒක වැරැදියි. ආරාධනයක් කරලා,- [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තිතුමා, ඔබතුමා අවසර ඇතිව ඒ පශ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්න. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
SAARC Visa එකක් අර ෙගන,-[බාධා කිරීම්]  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker)  
 Order, please! ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා 

ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවාද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is the point of Order?   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
මන්තීවරයකු ලබා ගත්ත SAARC Visa  එකක්  කිසියම් 

රටකට අෙහෝසි කරන්න පුළුවන්ද? 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker)ග 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක විහිළු කරන අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි.   

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
කරුණාකරලා ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව පියවරක් ගන්න. ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරන්න.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරන කමයක් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
SAARC Visa  එකක් තිෙබන ෙකෙනක් එෙහම රටකින් 

එළියට දමන්න පුළුවන්ද?  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව.  Mega Star  

තරගයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා ෙම් ගැන බලන්න. ඔබතුමාටත් ෙමෙහම ෙවන්න 

පුළුවන්.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. නිශ්ශබ්දතාව රැකලා දුන්ෙනොත් මම 

ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
හරි. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා වැදගත් පශ්නයක් අහනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් මන්තීවරුන් 

ගැන බලා ගන්න. ෙම් පශ්නය ඔබතුමන්ලාටත් ඇති ෙවන්න 
පුළුවන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒක බලා ගන්නම්. කරුණාකරලා ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව බව 

මතක තියා ගන්න. ෙම්ක "Mega Star"  තරගය  ෙනොෙවයි.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා හිතුවාද ෙවන තැනක් කියලා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔව්. ඔබතුමා ඒ විධියට තමයි ෙමතැන කථා කරන්න 

හදන්ෙන්.  
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Sir, I  rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is the point of Order? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ෙම් උත්තරීතර සභා ගර්භය ෙනොමඟ යවන්න පුළුවන්ද? මට 

ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මූලාසනය හැටියට මම ඔබතුමා අහන පශ්නවලට උත්තර 

දීමට බැඳී ෙනොමැත. ඒක ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඔබතුමාට එය ඇසිය ෙනොහැක. කරුණාකර 
වාඩි ෙවන්න.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ඔබතුමා  ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන්න.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් සගයන්ෙග් ඊට වඩා ෙහොඳ පශ්නත් තිෙබනවා. [බාධා 

කිරීම්] ඒවාට ඇහුම්කන් ෙදන්නත් ඕනෑ. මෙග් සගයන්ෙග් 
පශ්නවලට සාධාරණීකරණයක් කළ යුතුයි.  
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකරලා ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 

අවස්ථාෙව් දී ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන මෙග් ස්තුතිය,-[බාධා කිරීම්] ඔන්න බලන්න නිශ්ශබ්දතාව 
රකින්න බැරි - 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමා ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැන් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ඇහුවා ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුව- 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකරලා ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න.  

 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා 
කියාත්මක කිරීම  

 தனியார் உ ப்பினர்களின் 
பிேரரைணகைளச் ெசயற்ப த்தல்  

IMPLEMENTATION OF PRIVATE MEMBERS' 
MOTIONS 

 
[අ.භා. 2.54] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  
 
“That this Parliament resolves that Private Members’ Motions 
moved in Parliament shall be debated within one year and, if 
approved by Parliament, the Cabinet of Ministers shall sanction 
them within six months, so that the Private Members’ Motions 
would be an effective contribution by Parliamentarians.” 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු මන්තීවරයකු පත් කරන්ෙන් ජනතාවට 
ෙසේවයක් කරන්නයි කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැති පිටස්තර 
පුද්ගලයන් සිතනවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් කරන්න බැරි ෙදයක් 
නැහැ කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අපට ෙබොෙහොම ෙලොකු කාර්ය 
භාරයක් කරන්න පුළුවන්.  

එකක් තමයි ජනතාව ෙවනුෙවන් පශ්න ඇසීම. ෙදවැනි එක 
තමයි ජනතාවෙග් පශ්න සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කිරීම. තුන්වැනි එක තමයි වාද විවාද ඇති කරලා ජනතාව ෙග් 
දැෙවන පශ්න සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීම. 
හතරවැනි එක තමයි, ජනතාවෙග් පශ්නවලට ඇහුම්කන් දීලා ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම. ෙම් ඔක්ෙකොම කරන්ෙන් 
ජනතාවෙග් සුබ සාධනය ෙවනුෙවන් මිසක් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්  ෙග් කාලය නිකම් ගත කරන්න ෙනොෙවයි. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තමයි මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

මා තුන්වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිට  හතරවන, පස්වන, හයවන, 
හත්වන පාර්ලිෙම්න්තු තුළින් ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා 
300කට වඩා ඉදිරිපත් කර තිෙබන මන්තීවරෙයක්. නමුත් අපට 
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ෙපෙනනවා, ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළත් ඒ සම්බන්ධෙයන් කල් 
ගත කිරීමක් විතරයි සිදු වන්ෙන් කියලා. මම තවම දැකලා නැහැ, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා, ඒ 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අංග සම්පූර්ණ ෙලස කියා කිරීමක්            
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් ඇති ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් ෙපෞද්ගලික 
මන්තී ෙයෝජනාවලට ඇහුම්කන් දීලා  ඒවා කියාත්මක කරන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩක් 
කරන්න  ලැෙබන අවස්ථාවක් ෙලස සලකා තමයි අපි ෙම් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.   දැන් තිෙබන ෙම් හත්වන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මම ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා 78ක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. එයින් අටක් විවාද කරලා තිෙබනවා. එයින් 
හතරකට ආණ්ඩුෙව් පතිචාර ලැබිලා තිෙබනවා.  

සම්පූර්ණෙයන්ම ඒක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්, අපි ඔක්ෙකොම 
එකට වැඩ කරන්න ඕනෑ කිව්වා. ඒත් දැන් වන තුරු ෙමෙලෝ 
ෙදයක් ෙවලා නැහැ.  

ඊට  උදාහරණ  තමයි දීර්ඝ ෙව්ලාවක් බැංකු විවෘත කරලා 
තැබීම සම්බන්ධෙයන් මම ෙගන ආ ෙයෝජනාව, ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව වැනි 
කාරක සභාවල රැස්වීම්වලට සහභාගී වීමට මාධ ෙව්දීන්ට අවසර 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ෙගන ආ ෙයෝජනාව, අෙප් ෙගොවියාට 
ඉතාම  අඩු ෙපොලී පමාණයකට ණය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙගන ආ ෙයෝජනාව, ෙම් රෙට් අද පරිසර හානියක් වී ෙගන යන 
අවස්ථාවක ඒක නිවැරැදි කරන්න පුළුවන් කටයුත්තක් 
සම්බන්ධෙයන් ෙගන ආ ෙයෝජනාව සහ පාර්ලිෙම්න්තුවට අය වැය 
ඉදිරිපත් කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ඊට සම්බන්ධ ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත් 
කරලා ඒ ගැන වාද විවාද කරලා ඒ අනුව සාරාංශයක් වශෙයන් අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියන ෙයෝජනාව. එවැනි අදහස් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනා 
සම්මත කරන්න ආණ්ඩුවත් උදව් කරලා, "ඔව්, අපි ෙම්ක සම්මත 
කරන්න ඕනෑ"ය  කිව්වත් අද වන තුරු ඒ ගැන ෙමෙලෝ ෙදයක්  
ෙවලා නැහැ. ඉතින්  ෙම් අවසථ්ාෙව්දී අපි අහන්ෙන්, ෙම් 
ආණ්ඩුවට ෙම් ෙයෝජනා කියාත්මක කරන්න බැරි නම්, ඒ  
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දීම  පරාජයට පත් කරන්න 
බැරි ඇයි කියලායි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනා සම්මත වුණා නම් ඇයි 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට උදව් කරන්න බැරි වන්ෙන්? ඇයි ෙම් 
ෙයෝජනා කියාත්මක කරන්න බැරි වන්ෙන්? 

තව උදාහරණයක් තමයි, හයවන පාර්ලිෙම්න්තුවට මම 
ඉදිරිපත් කරලා තිබුණු දහම් පාසල්වලට ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් උදව් 
කරන ගුරුවරුන්ට වැටුපක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් වූ ෙයෝජනාව. 
ෙම් ෙයෝජනාවත් ඒකමතිකව සම්මත වුණා. නමුත් ෙම් වන තුරු ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි විද ත් 
ඡන්ද කමය. අද අෙප් පවතින ෙම් මැතිවරණ කමෙය් ෙනොෙයක් 
දූෂණ වංචා ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් ෙම් පශ්නය 
නිරාකරණය කරලා තිබුණා, විද ත් ඡන්ද කමයක් ඇති කිරීම 
තුළින්. ඒ නිසා අද ඉන්දියාෙව් මැතිවරණ කමය ෙකෙරහි යම් 
විධියකට විශ්වාසය තබන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉතින් අපි ලංකාවට  -ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට- ෙම් අදහස 
ඉදිරිපත් කළාම ආණ්ඩු පක්ෂයත් උදව් කළා, "ඔව්, ෙම්ක ෙහොඳ 
අදහසක්" කියලා. නමුත් දැන් වන තුරුත් ගතානුගතික කම තුළින් 
මැතිවරණ  පවත්වන නිසා, ෙනොෙයක් ෙහොර වංචාවලට ඉස්මතු 
ෙවන්න පුළුවන් අවස්ථා ඇති ෙවලා ෙම්  මැතිවරණ  කමය පිළිබඳ 
විශ්වාසය නැති වී ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒ ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයනුත් කටයුතු කරලා නැහැ.  

එ තෙකොට "ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා විසින් අමාත  
ධුරයන් දැරීම ෙයෝග  ෙනොවීම" සම්බන්ධෙයන් මා ෙගනා 
ෙයෝජනාව ආණ්ඩුව පතික්ෙෂේප කළා. ඒ ෙයෝජනාවට ආණ්ඩුව 
යහපත් පතිචාරයක් දැක්වූෙය් නැති නිසාත්,  මෙග්ම තර්කය බිඳ 
දමන්න අවශ තාවක් නැති නිසාත් මම කියනවා, ඒ වාෙග් 
ෙයෝජනාවක් අපට අයින් කරන්න පුළුවන් කියලා.  

නමුත් මම අදහස් කරන්ෙන් ෙම් වැදගත් ෙයෝජනා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුද්දක කාලයක් තුළ වාද විවාද කරන්න  
අපට ඉඩ පස්ථාව ලබා ෙදන්න අවශ  බවයි. සාමාන ෙයන් 
මාසයකට දවස් අටක් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් ෙවනවා.  අවුරුද්දකට 
දවස් අනූවක් විතර රැස් ෙවනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් ඒ දවස් අනූෙවන් 
දවස් 71යි පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවා තිබුෙණ්. ඒ අනුව දවස් 19ක් 
කිසිම වැඩක් නැතිව ගත ෙවලා තිබුණා.  

මම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා වාෙග්ම, තව දක්ෂ 
මන්තීවරු ගණනාවක් ෙපෞද්ගලික ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ 
පස්ථාව ඉල්ලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒ මන්තීවරුන්ටත් ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දුන්නා නම් ෙහොඳයි. නමුත් අපට ෙපෙනනවා, ෙම් ආණ්ඩුවට 
ඒ කටයුතු කර ෙගන යන්න කිසිම අවශ තාවක් නැහැ කියලා. ඒ 
අයෙග් වැඩ කරන්නවත් ඒ අයට අවස්ථාවක් නැහැ.  අපට ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න තිෙබන නිසා කරුණාකර ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් අපි ඉල්ලනවා, ෙම් ෙපෞද්ගලික ෙයෝජනා අවුරුද්දක් 
තුළ වාද විවාද කරලා, ඒ ෙයෝජනා පිළිගත්තා නම්, මාස හයකින් ඒ 
ෙයෝජනා කියාත්මක කරන්න පුළුවන් හැකියාව ඇති කරන්න 
කියලා. හයවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී, හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  
මෙග්ම ෙයෝජනා 14කින් 7ක් ඒකමතිකව සම්මත ෙවලා 
තිෙබනවා. අද වනෙකොට ඒවා කියාත්මක කරන්න   
වචනයකින්වත් කටයුතු කරලා නැහැ. 

අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් එක් මන්තීවරෙයකුට 
විමධ ගත අරමුදල් වශෙයන් අය වැෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 50ක් 
ලබා දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ ඒක ෙවනස් කරලා නැහැ.  එදා දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.5ක්ව තිබුණු  කය ශක්තිය අද දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 00.2යි. ඉතින් ෙකොච්චර කය 
ශක්තිය නැති ෙවලා තිෙබනවාද? ෙම් විධියට කාලයට උචිතව  ෙම් 
කරුණු ෙවනස් වී ෙගන යනෙකොට, ෙම් නව අදහස් 
සම්බන්ධෙයනුත් කටයුතු කර ෙගන යන්න කියලා අපි කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම  ගරු ෙජෝන් 
අමරතුංග මන්තීතුමාත් තව කරුණක් මතක් කළා. ඒ තමයි, 
ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මැතිතුමා ඉන්දියාවට ගිය අවස්ථාවක එතුමාට 
ඒ ගිය උත්සවයට සහභාගි ෙවන්න බැරි වුණ එක. මම 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා, ෙම් රටට හානි ෙනොවන 
විධියකට කටයුතු කරන්න අෙප් තානාපති කාර්යාල කටයුතු කර 
ෙගන යන්න ඕනෑ කියලා. ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මැතිතුමාට 
ඉන්දියාෙව්දී විතරක් ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිට එංගලන්තෙය්දීවත් ඒ 
කටයුතුවලට  ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.   එෙහේ ඉන්න තානාපති එෙහට 
එන්න කියලා  ආරාධනා කරලා,  ඊට පස්ෙසේ අෙනක් පැත්ෙතන් 
Scotland Yardවලට කියලා තිබුණා ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න 
බැහැයි කියලා.  

ඉතින් ෙමවැනි කටයුතු සම්බන්ධෙයන් කවුරු ෙහෝ වග 
කියන්නට අවශ යි. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් එදා 
ෙයෝජනා සම්මත කරලා තිබුණා නම් එෙහේ ඉන්න 
තානාපතිවරුන්ට ෙම් වාෙග් විහිළු වැඩ කරන්න බැහැ. ඉන්දියාෙව් 
ඉන්න අෙප් ශී ලංකා තානාපතිවරයා කියන්න අවශ යි, 
ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් ඇමතිතුමාට ඒ වාෙග් උත්සවයකට ගිහින් 
ඒකට සහභාගි ෙවන්න බැරි වුෙණ් ඇයි කියන එක. එතුමාට 
පමණක් ෙනොෙවයි මීට ඉස්ෙසල්ලා නිෙයෝජ  ඇමතිවරු 
ගණනාවකට ඉන්දියාවට ගියාම ඒ වාෙග් පශ්න ඇති වුණා. [බාධා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීමක්] වැඩිය ඕනෑ නැහැ, ජනාධිපතිතුමාට  එංගලන්තෙය්දි- 
[බාධා කිරීමක්] අර හිසබ්ුල්ලා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කියනවා 
එතුමාෙග් සගයාටත් -ෆයිසාල් කාසීම් මැතිතුමාටත්- බැරි වුණා 
කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ඡන්දය අරෙගන  විපක්ෂෙය් 
හිටියා නම් ඊට වඩා ගරුත්වයක් ලැෙබනවා, ඒ පැත්තට පැනලා 
ගිහින් ආණ්ඩුෙවන් ෙටොක්කක් ඇන ගන්නවාට වඩා. ඒකත් අපි 
කියන්නට ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට ඔය පැත්ෙත් ඉන්න ඇමතිවරු 
කියනවා ඇති, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් ෙවනවාට වඩා   
විපක්ෂෙය් පසු ෙපළ මන්තීවරෙයක් ෙවන එක ෙහොඳයි කියලා. 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමාත් හිනා ෙවනවා. එතුමාත් ඒ වාෙග්ම 
හිතනවාද දන්ෙන් නැහැ. කමක් නැහැ. මූලාසනෙය් ඉන්න නිසා 
අපි වැඩිය අභිෙයෝග කෙළොත් කට වහ ෙගන ඉඳ ගන්න කියාවි. අපි 
ෙම් කියන්ෙන් ෙයෝජනා ටික ගැන. [බාධා කිරීම්] මනුෂ 
නානායක්කාර මන්තීතුමා ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමාත් පිස්සු 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙකළින්න හදනවා ෙන්. ඔබතුමා අඩු තරමින් ගරුත්වයක් ඇතිව 
වැඩ කරන්න හදනවා. ෙම් පැත්ෙතන්, -එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
- අලියාෙගන් ඡන්දය කරලා ඉන් පසුව ඒ පැත්තට ගිහින් වැඩ 
කටයුතු කරන්න හදනවා. [බාධා කිරීමක්] මම ෙපෞද්ගලික 
මන්තීවරුන්ෙග් ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා, ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුවට යම් ෙද්ශපාලන පක්ෂයකින් 
ආවා නම් ඒ පක්ෂෙය්ම සිටින්න ඕනෑ කියලා; ෙවනින් පක්ෂයකට 
පනින්න අවශ  නම් ඉල්ලා අස් ෙවලා, by-election එකකින් ෙහෝ 
ෙවනින් පක්ෂයකට ගිහින් කටයුතු කරලා එන්න ඕනෑ කියලා. 
බලන්න ඔබතුමාටත් වාසියි ෙන් ඒ වාෙග් ෙයෝජනාවක් සම්මත 
ෙවලා තිබුණා නම්. එතෙකොට අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න අය  ඔය 
පැත්තට ඇවිල්ලා ඔබතුමාෙගන් පශ්න කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
ඔන්න බලන්න,  ෙම් ෙයෝජනා ෙගන එන එෙක් තිෙබන 
වටිනාකම. ඒ වටිනාකම ඒෙකන් ෙත්ෙරනවා ෙන්. මූලාසනෙය් 
සිටින ඔබතුමාෙග් පශ්නයට විපක්ෂෙය් අපි උත්තරයක් සපයනවා. 
මම දන්නවා ඔබතුමා අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව අනුමත 
කරනවාය කියලා. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුවටත් ෙපන්වලා ෙදන්න. අපි 
උදවු කරනවා. අද ආර්ථිකය කඩා ෙගන වැටිලා තිෙබනවා. අපි 
 එදා ෙපන්වූවා, රජෙය් බැංකුවල ෙද්ශපාලනීකරණය නිසා, ෙම් 
රෙට් බැංකු පද්ධතිය අනවශ  ෙලස ණය දීලා- 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 

 
අනතුරුව  නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்   [மாண் மிகு  

ேகசு சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  [THE HON.  
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනයට 

පැමිණීම ගැන ෙබොෙහොම සතුටුයි. දැන් මම නිෙයෝජ  
කථානායකතුමාට ෙපන්වා ෙදමින් සිටිෙය් මෙග් ෙයෝජනාව 
තුළින් එතුමාට ෙකොතරම් උදවු ෙවනවාද කියලායි. ඒ වාෙග්ම මම 
ඔබතුමාටත් ගරු කරනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන LLRC 
වාර්තාව කියාත්මක කරන්න ඕනෑ කියලා ඉල්ලා සිටීම ගැන.  

මම හත්ෙවනි පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාව පළමුවන ෙපෞද්ගලික 
ෙයෝජනාව තමයි අවි ආයුධ තිෙබන පුද්ගලයින්ව ලියා පදිංචි 
කරන්න අවශ යි කියන එක. ඔබතුමාටත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් 
තිෙබන නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ වාෙග් ෙයෝජනාවක් සම්මත 
කරලා තිෙබන විට, -ඔබතුමන්ලාත් ෙම් වාෙග් ෙද්වලට උදවු 
දුන්නා නම්- ඔබතුමන්ලාට තිෙබන අභිෙයෝගත් නැති ෙවනවා. 
ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉඳ ෙගන අපට සහෙයෝගය ෙදන්න. අද අපි 
විපක්ෂෙය් ඉන්නවා. ෙහට ඔබතුමන්ලා විපක්ෂයට එන්න 
පුළුවන්. නමුත්, අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී- 
 

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
නැහැ. ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඇෙහන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා දැන්මම 

ලෑස්ති ෙවනවා ෙම් පැත්තට එන්න. ඒක අපි දන්නවා. ඔෙහොම 
තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ කාලෙය්ත්. මාෙග් ෙජ ෂ්ඨ ෙජෝන් 
අමරතුංග මන්තීතුමා ෙම් කාරණය ගැන මාව දැනුවත් කළා.  
1977 ඉඳන් 1994 ෙවනකම් ඔබතුමන්ලා වාෙග්ම අපිත් හිතුවා, 
අපි කවදාවත් විපක්ෂයට යන්ෙන් නැහැයි කියලා. ෙජෝන් 
අමරතුංග මන්තීතුමා අපට ෙපන්වලා දුන්නා, ෙම්ක 
ඔබතුමන්ලාෙග් අන්තිම කාලය  නිසා ඔබතුමන්ලා පිස්සු 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

නටනවා කියලා. පිට රට ගියාම ඇමතිවරුන්ට ඒ උත්සවවලට 
සහභාගි ෙවන්න බැහැ. මට ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා කිව්වා, 
ඔබතුමන්ලාෙග් වැෙටන කල දසාව බලලා චුට්ටක් අවුස්සලා 
තිබ්බා නම් ඉක්මනට ෙම් පැත්තට එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවනවා කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධෙයන් තමයි- [බාධා 
කිරීමක්] We have a small dream but it realizes to be big. You 
all have a big dream that realizes to be a daydream. That is 
the only problem.  ඔබතුමන්ලා  දවල් හීන දකින්න එපා.  
අහිංසක විපක්ෂයක් වශෙයන් අපි රෙට් ජනතාවට ෙසේවය කරන්න 
පුළුවන් අදහස් කියාත්මක කරන ෙයෝජනා ෙගෙනන විට ඒවාට 
ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමන්ලා ෙම් ෙයෝජනා සම්මත කරන්න අවස්ථාව 
ලබා දුන්නා නම්, ඒකමතිකව කටයුතු කරන්න ඉඩ ලබා දුන්නා 
නම් ඒ ෙයෝජනා තවත් අර්ථවත් කරන්න. නැත්නම් පතික්ෙෂේප 
කරන්න.  

ෙගනා ෙපෞද්ගලික  ෙයෝජනාව හරි නැහැයි කියලා ආණ්ඩුව 
හිතනවා නම් ඒ ෙයෝජනාව පරාජය කරන්න. ඒෙක පශ්නයක් 
නැහැ. පරාජය කළාට පස්ෙසේ  ඒ ගැන කථා කරන්න අවශ තාවක් 
නැහැ. නමුත් අනුර පියදර්ශන යාපා  ඇමතිතුමා වාෙග් ඉතාමත් 
හිමින් සීරුෙව් වැඩ කරන ඇමතිවරෙයක් දන්නවා ෙහොඳ ෙද් 
ෙමොකක්ද කියලා. අත් උදවු ෙදමින් කටයුතු කරන්ෙන්  ඒකයි. 
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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ඉතින් ෙම් වාෙග් ෙද්වලින් අපට උදවු කිරීම මම හිතන හැටියට 
ඔබතුමන්ලාට වාසිදායකයි. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා දැන් කන්ද උඩ 
සිට ශීඝෙයන් පහළට කඩා ෙගන වැෙටනවා. ඔබතුමන්ලා 
අනුගමනය කළ ෙද් අපි කරන්න පටන් ගත්තා නම් ෙමොනවාද 
ෙවන්ෙන්? ඒ සම්බන්ධෙයන් තමයි මම කියන්ෙන්. මට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න අවශ යි, අපි ෙම් ෙයෝජනාව තුළින් 
ෛනතිකභාවයක් ඇති කරන්න හදන්ෙන්  දූෂණය, වංචාව, 
අකමිකතා නැති කරන්නයි; ඒෙකන් ෙහොඳ පරිපාලනයක් ඇති 
කරලා, එයින් රටට යහ පාලනයක්, ඉංගීසිෙයන් කියනවා නම් 
good governance ඇති කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
කරන්නයි කියන එක. 

ෙමම ගරු සභාෙව් අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා සිටිනවා. එතුමා 
හැම ෙව්ලාෙව්ම ෙම් ෙද්වල් ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. එතුමා 
කිකට් කීඩාෙවන් අෙප් රටට කීර්ති නාමයක් ලබා දුන්නා. අද 
ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? අද හරිම  අපරාධයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද 
ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ෙල්කම් වශෙයන් එතුමාෙග්ම 
සෙහෝදරෙයක් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී- 
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමා 15 minutes  ගත්තා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් ගරු ෙජෝන් 

අමරතුංග මන්තීතුමාට ෙම් ෙයෝජනාව second කරන්න අවසථ්ාව 
ලබා දීලා මම දැන් නිශ්ශබ්ද වන්න අවශ ද? මම දැන් කථාව 
නවත්වන්න ඕනෑද? නැත්නම් තව විනාඩි ෙදක තුනක් ලබා 
ෙදනවාද? 
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
No. You have already taken 15 minutes.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
How many more minutes left, Mr. Deputy Chairman 

of Committees? 
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
It was decided to give half an hour for the - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Okay. එෙහම නම් මම මිනිත්තු ෙදකකින් කථාව 

නවත්වන්නම්.  

මම කියන්ෙන් දූෂණය නවත්වන්න ඕනෑ කියලායි. Carlton 
Sports Network  එකට ශී ලංකා කිකට් ෙබෝඩ් එෙකන් කිසිම 
ෙටන්ඩරයක් නැතුව ෙදනවා. දුන්නාට පස්ෙසේ පශ්න කරලා 
තිෙබනවා, "ඊට වැඩි අගයක් ඇති ෙටන්ඩරයකට ෙදන්න පුළුවන් 
නම් ඇවිල්ලා අෙපන් අහන්න" කියලා. එය ෙපෞද්ගලික 
මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනාවක් හැටියට  සම්මත ෙවලා  තිබුණා නම් 
කිසිම පශ්නයක් නැහැ.  

මෑතකදී සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාට නිදහස ලබා දුන්නා. 
අපිට ෙබොෙහොම සතුටුයි. ෙමොකද, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ටත්, අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාටත් වඩා 
කවුරුවත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කෑ ගහලා  නැහැ. නමුත් එක 
පාරටම වැඩි ආදරයක් ඇති ෙවලා තිෙබන යම් අය -ෙකොටින්ට 
අල්ලස් දුන්න  අය  වාෙග් කටිටිය- ගිහිල්ලා පාවාදීලා, අන්තිමට  
අර්ථවත් විධියට පූර්ණ නිදහසක් ලබා ෙදන්ෙන් නැති විධියට 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් සිද්ධීන්වලට අදාළ ෙයෝජනාත් 
අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනා ෙගෙනන්න එපායි 
කියනවා. අපි ෙයෝජනා ෙගනාවත්, ඒවා කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් වන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න අවශ යි. 
කරුණාකරලා ෙම් ෙයෝජනාවට පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න 
කියලා ෙම් අවසථ්ාෙව්දී මම ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් 
ෙයෝජනාව ස්ථීර කරන්න ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් වනවායි කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර 
සිටිනවා.  

අවසාන වශෙයන්  මම ෙම් ෙයෝජනාව සම්පිණ්ඩනය 
කරන්නම්. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න ඔබතුමන්ලා අනාගතෙය්දී 
විපක්ෂයට ආවාම ෙම් ෙගෙනන ෙයෝජනාව අපටත් වඩා 
ඔබතුමන්ලාට උදවු වනවා  කියන එක මතක් කරමින් මම නිහඬ 
වනවා.  
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. John Amaratunga will second the Motion. 

 
[අ.භා. 3.10] 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක 

මන්තීතුමා ෙබොෙහොම වැදගත් ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ඒ 
ෙයෝජනාෙව් ගැබ් ෙවලා තිෙබන්ෙන් මන්තීවරුන්ෙග් සහ 
ඇමතිවරු න්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳවයි. ෙම් ෙයෝජනාව 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්.  

මම මීට කලිනුත්, අද දවෙසේදී ෙම් කාරණාව ගැන කථා 
කරන්නට හැදුවාට  අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. අපි දන්නවා, 
අෙප් අමාත  ෙරජිෙනෝල්ඩ්  කුෙර් ඇමතිතුමා ඉන්දියාවට ගිහින් 
ඉන්දියාෙව් නිල උත්සවයකට සහභාගි ෙවන්නට සූදානම් ෙවලා 
ඉන්දැද්දී එතුමාට ඒ රෙට් ඉන්න ෙනොදී  පිටුවහල් ෙක රූ බව.  ඒක 
වැරදි පූර්වාදර්ශයක්. ඒ ෙද්  ඔබතුමාට ෙවන්නත් පුළුවන්, ෙම් 
ඉන්න අෙනකුත් මැති ඇමතිවරුන්ට ෙවන්නත් පුළුවන්. 
ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාට ඒ පිළිබඳව පළපුරුද්දක් තිෙබනවා. ආ! 
මම හිතුෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්ෙන් ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා 
කියලායි. මට වැරදුණා. ෆයිසාල් කාසිම් මැතිතුමායි, ෙතොණ්ඩමන් 
මැතිතුමායි ෙදන්නාම එක වාෙග්.  

ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමතැන තිෙබන භයානකකම ෙම්කයි. සාර්ක් 
රටවලට අයත් රටක් තමයි අෙප් ශී ලංකාවත්. වීසා බලපතයක් 
අරෙගන තමයි ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් ඇමතිතුමා ඒ රටට ගිෙය්. ඒ 
වාෙග් සිද්ධීන් වුෙණොත්  අෙප් මැති ඇමතිවරුන්ට ඒ රටවලට 
යන්න බැරි ෙවනවා ෙන්. එෙහම නම් අපටත් සිද්ධ වනවා, 
ඉන්දියාෙව් සිට එන අයට එවැනි සංගහයක් ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙමය 
කථානායකතුමාට දැනුම් ෙදන්න. ෙම් පිළිබඳව කථානායකතුමා 
නිල මට්ටෙමන්  අෙප් මහ ෙකොමසාරිස්වරුන්ට දැනුම් දීලා, ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාෙග්ම ෙම් රෙට් ඉන්න ඉන්දියන් මහ ෙකොමසාරිස්වරයාටත් 
දැනුම් දීලා අෙප් විරුද්ධත්වය පකාශ කරන්න ඕනෑ.  එතුමා  
සාමාන  පුරවැසිෙයක් නම් කමක් නැහැ.  එතුමා ෙම් රෙට් 
ඇමතිවරෙයක්.  එතුමා ගිෙය් ෙපෞද්ගලික සංචාරයකට ෙනොෙවයි. 
එතුමා නිල වශෙයන් ගිෙය් ෙකෝයිම්බතූර්  නගරෙය් තිබුණ  
සාකච්ඡාවකට සහභාගි ෙවන්නයි.   

ඒ නිසා  අපි එම සිද්ධිය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙහළා දකිනවා.  අද 
පත්තෙර්ත් ෙම් ගැන දමලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙසල්ලම් වැඩක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් අෙනක් මැති ඇමතිවරුන්ටත් ෙම්ක ෙවන්න 
පුළුවන්. අෙප් ජනාධිපතිතුමාටත් ෙකරුෙව්  ඒකෙන්. එතුමා          
ගියා එංගලන්තෙය් මහ රැජිණ ෙග් උත්සවයට. එතැන 
ආෙයෝජකයින්ෙග් සම්ෙම්ලනයක් කැඳවා තිබුණා. ඒකට යන්න 
බැරිව ගියා.  මුළු සම්ෙම්ලනයම අවලංගු කරලා දැම්මා. ගියා නම් 
එෙහම එතුමාෙග් ජීවිතයත් අන්තරාදායක තත්ත්වයකට පත් වන 
තත්ත්වයක් පැන නැඟලායි තිබුෙණ්.   
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කථාව කෙළේත් නැහැ. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
කථා කරන්න සම්ෙම්ලනය තිබ්ෙබ් නැහැෙන්. සම්ෙම්ලනය 

අවලංගු කරලා දැම්මා. අෙප් රටට කරපු අවනම්බුවක් හැටියටයි 
අපි ෙම්ක කල්පනා කරන්ෙන්. එක පැත්තකින් බලන ෙකොට 
එතුමා අෙප් රෙට් ජනාධිපතිතුමා. අෙනක් පැත්ෙතන්                   
ශී ලාංකිකයින් හැටියට අපි කනගාටු ෙවනවා,  ශී ලංකාෙව් මහ 
ෙකොමසාරිස්තුමා ඇතුළු ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලෙය් ෙල්ඛන 
අධිකාරිය ෙමවැනි සම්ෙම්ලනයක් ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක 
සංවිධානය කරලා අෙප් රෙට් ජනාධිපතිතුමාව අපහසු 
තත්ත්වයකට පත් කිරීම ගැන. ෙම්ක ගැන අපි ඊෙය් කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා කථා කරන්න හැදුවා. නමුත් ඒකට 
අවස්ථාව දුන්ෙන් නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ ඇයි කියලා. ගරු 
කථානායකතුමාට හුඟක් තරහා ගිහිල්ලා බැණ වැදුණා. අෙප්  
මන්තීවරුන් සභාෙවන් එළියට දමන්නත් හැදුවා. ඉතින් එෙහම 
කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. අපි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන් 
ජනාධිපතිතුමාට අවනම්බුවක් කරන්නවත්, අෙගෞරවයක් 
කරන්නවත් ෙනොෙවයි. නමුත් ෙමවැනි තත්ත්වයන් ඇති ෙනොවන 
විධියට අෙප් මහ ෙකොමසාරිස්තුමන්ලා වග බලා ගන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් ඇමතිතුමාට 
ෙවච්ච ෙද් ගැන අපි අතිශයින්ම කනගාටු ෙවනවා.   
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු, ඇමතිවරයකු  හැටියට එතුමාට 
ෙම් සිදු වූ ෙද් ගැන මා හිතනවා අපි මීට වඩා ගැඹුරින් කල්පනා 
කර බලා සුදුසු පියවරක් ගත යුතුයි කියලා. ෙම්ක නිකම් අරින්න 
ෙහොඳ නැහැ. නිහඬව ඉන්න ෙහොඳ නැහැ. අපි විපක්ෂය ෙවන්න 
පුළුවන්. නමුත් අපි කල්පනා කරනවා, ෙම් කාර්යය අතිශයින්ම 
වැරදියි කියලා. ඉන්දියන් රජය දැන ගන්න ඕනෑ අෙප් 
මන්තීවරෙයක්, ඇමතිවරෙයක් ඒ රටට ගියාම ඔහුට  ආරක්ෂාව 
ලබා දීලා ඒ ගිය කාර්යය ඉටු කරන්න අවස්ථාවක් සලස්වා 
ෙදන්න.  දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ගියත්  ෙම් තත්ත්වය තමයි ඇති 
ෙවන්ෙන්. යන්න එෙහම එපා. මම කියනවා ෙම්ක හරියට 
පිළිෙවළක් ෙවනකම් බැරි ෙවලාවත් යන්න එපා කියලා.  
ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාටත් ෙම් තත්ත්වය ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් රෙට් ව ාපාරිකයින් ෙදතුන් ෙදනකු වන්දනාෙව් ගිය 
ෙවලාෙව්ත් ෙම් තත්ත්වය ඇති වුණා. ගායකයකුටත් ෙම් පශ්නය 
ඇති වුණා. ඒ නිසා ෙම්ක ගැන කථා කරන්න ෙහොඳ අවස්ථාවකුයි 

දැන් අපට ලැබී තිෙබන්ෙන්. ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් ෙකරුවා. මම ඒවා 
ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ෙම් 
ෙයෝජනාව කාෙලෝචිතව නියම ෙවලාවට ෙගනාපු එක ගැන; ෙම් 
කරුණු ටික අපට ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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

 
[අ.භා. 3.16] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. ෙම්ක එක පැත්තකින් 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව සම්බන්ධව තිෙබන පශ්නයක්. ෙමොකද, 
සමහර ෙද්වල් කියාත්මක කරන්නය කියලා ෙගෙනනවා; 
කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. දහඅටවන අණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය වාෙග් ඕනෑ නැති ඒවා සති ෙදෙකන් තුෙනන්  කිසිම 
කථාවක් බහක් නැතිව ෙගෙනනවා. හැබැයි අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරුන් විධියට ෙපෞද්ගලික ෙයෝජනා ෙගෙනන්ෙන් ෙහොඳට 
හිතලා බලලා කල්පනා කරලායි.  ඇත්තටම අපි ෙම්වා ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් ෙබොෙහොම වැදගත් ෙයෝජනා විධියට.   

විෙශේෂෙයන් මම කියන්න කැමැතියි, රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා අද ඉදිරිපත් කෙළේ ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් බව. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමාත් කිව්වා, පසු 
ගිය කාල වකවානුෙව් දකුණු ඉන්දියාවට ගිය අෙප් ඇමතිවරුන්ට, 
මන්තීවරුන්ට අත් වුණු ඉරණම ගැන. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් නායකතුමාටත් -ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද 
ඇමතිතුමාටත්-  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙම් ඉරණමම තමයි අත් වුෙණ්. එතුමාටත් ඒ airport එෙකන්ම 
ගහලා එළවන තත්ත්වයක් උදා වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කියාදාමය අප 
දකිනවා අනික් පැත්ෙතන්-  
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Alhaj A.H.M. Azwer, what is your point of 

Order?  
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, the Hon. member must know how to speak 

according to the Standing Orders. His statement is a 
reference to the conduct of a Member who is also a 
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Minister. That must be expunged from the Hansard. He 
must not be allowed to speak like this, Sir.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
හරි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට මම කියන්න කැමැතියි, අෙප් නිෙයෝජ  ඇමතිනී 
නිරූපමා රාජපක්ෂ මැතිනියෙග් ස්වාමිපුරුෂයා වන තිරුනෙඩ්ෂන් 
මැතිතුමා -ජනාධිපතිතුමාෙග් මස්සිනා. එතුමාෙග් උපෙද්ශකතුමා- 
ගැන. එතුමාටත් විශාල පශ්නයක් ඇති වුණා. එතුමාටත් 
ඉන්දියාෙව්දී පසු ගිය දා ෙම් වාෙග්ම කරදරයකට මුහුණ පාන්න 
සිද්ධ වුණා. එතැනින් නතර වන්ෙන් නැතිව අෙප් ෆයිසාල් කාසිම් 
මන්තීතුමා, ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් ඇමතිතුමා, ෙතොණ්ඩමන් 
ඇමතිතුමා වැනි අය ගණනාවකට -එක් ෙකෙනකුට ෙදන්ෙනකුට 
ෙනොෙවයි- ෙම් වාෙග් සිද්ධිවලට මුහුණ පාන්න සිදු වුණා. ෙම්කට 
විරුද්ධව ආණ්ඩුව ගන්න කියාදාමය ෙමොකක්ද කියලා අප අහන්න 
කැමැතියි. ෙමය ෙම් රාජපක්ෂ නම හින්දා එන පශ්නයක්ද, 
නැත්නම් ශී ලාංකිකෙයෝ විධියට අපට එන පශ්නයක්ද? ෙමය 
ඉතාම වැදගත් කාරණාවක් විධියට මා සලකනවා. අෙප් 
අගාමාත තුමා ගියාම, ජනාධිපතිතුමා ගියාම සමහර ෙවලාවට 
ෙමය සිද්ධ වන්න පුළුවන්. අෙප් රාජ  නායකෙයෝ විධියට, අෙප් 
ඇමතිවරු විධියට, අෙප් මන්තීවරු විධියට එතුමන්ලා කිසි යම් 
රටකට යන ෙකොට, ඒ රෙට් තානාපති කාර්යාලයට කථා කරලා, ඒ 
රාජ යට කථා කරලා ඒ අයට යම් කිසි ආරක්ෂාවක් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙමෙහම එක එක්ෙකනාට ඕනෑ විධියට නීතිය අතට 
අරෙගන දකුණු ඉන්දියාවට එන අෙප් ෙද්ශපාලනඥයන්ට 
විරුද්ධව කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් අෙප් රෙට් තිෙබන 
ස්ෛවරීත්වය ෙමොකක්ද කියලායි මම අහන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන් 
කියන්න කැමැතියි ෙම් සම්බන්ධව අවශ  කරන පියවර වහාම 
ගන්න කියලා. ෙමොකද ෙමය රටවල් අතර පශ්නයක් බවට පත් 
ෙවන තත්ත්වයක් දැන් ඇවිත් තිෙබනවා. අෙප් මන්තීවරු, අෙප් 
ඇමතිවරු ඡන්දෙයන් පත් වුණු අය ෙම් යන්ෙන් . ෙම් නිකම් 
ෙවනත් අය ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලික business කරන කට්ටිය 
 ෙනොෙවයි ෙම් යන්ෙන්. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ගැන තිෙබන 
ගැටලු ෙවනම පශ්නයක්. ඒවා අපට පශ්නයක් නැහැ. මම 
අහන්ෙන් ෙම්කයි. ෙමය රාජපක්ෂවරුන්ට තිෙබන විරුද්ධතාවකට 
අෙප් මන්තීවරුන්ට කරන ෙදයක්ද?  අෙප් ශී ලාංකිකයන්ට කරන 
අවමානයක් විධියට තමයි අපි ෙමය දකින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
රජෙයන් වාෙග්ම ඉන්දීය රජෙයනුත් අප ඉල්ලා සිටිනවා, 
කරුණාකරලා ෙමයට මැදිහත් ෙවන්න කියලා. අෙප් රෙටන් යන 
පභූවරුන්ට එක එක පුද්ගලයන් ෙමෙහම හිරිහැර කෙළොත් මා 
හිතන හැටියට  ඒ සම්බන්ධව විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවයි.  එෙහම 
වුෙණොත්  ෙමය රටවල් ෙදකක් අතර ඇති වන පශ්නයක් ෙලස  
දුරදිග යන්නත් පුළුවන්. එතෙකොට ඉදිරිෙය්දී ෙමය එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය පවා මැදිහත් විය යුතු කාරණයක් ෙවයි. 
ෙමොකද රටවල් අතර  ෙලොකු පශ්නයකට ෙම් තත්ත්වය තුඩු 
ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබන නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2012 ජුනි මස 07වැනි 
දින පළ වූ "දිනමිණ" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 
 "කිකට් කීඩකයා ඝාතනය බිරියෙග් ෙකොන්තාත්තුවක්.  
 අනියම් ෙපම්වතා ඇතුළු ෙදෙදෙනක් අත් අඩංගුෙව්.  
 රජයට එල්ල කළ ෙචෝදනා ෙබොරු ෙවයි" 

තිකුණාමලය, අයියනාර්ෙකෝනි වීදිෙය්දී පසු ගිය අෙපේල් 18 
වැනිදා කපලා ෙකොටලා මරා දමා තිබුණු කිකට් කීඩක 
ඊශ්වරදාසන් ෙක්තීස්වරන් මහතාෙග් මරණය සම්බන්ධව  තමයි 

ෙම් කියන්ෙන්. ෙමය ඔහුෙග් බිරිය විසින් දුන්න ෙකොන්තාත්තුවක් 
විධියට තමයි  ෙම් පුවත් පෙත් එළි දක්වලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
සම්බන්ධව ෙදෙදෙනකු අත් අඩංගුවට අරෙගන ලංකාවට  ෙග්න්න 
හදනවා කියලා ෙමහි පළ කර තිෙබනවා. දැන් ලංකාෙව්ත් ෙම් 
වාෙග්ම තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  

අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ෙම් වාෙග්ම ඉන්නවා.  ඒ 
දුමින්ද සිල්වා මැතිතුමා.    

මා කියන්ෙන් කරුණාකරලා එතුමාත් ඒ වාෙග් ෙගන්වන්න 
කියලායි. එතුමාටත් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් නිවාඩු දුන්නා. අර උදවිය 
මිනී මැරුම්වලට සම්බන්ධයි කියලා ලංකාවට ෙගන්වන්න පුළුවන් 
නම් අප කියනවා, ගරු භාරත ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද මැතිතුමා 
ෙවනුෙවනුත් සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න කියලා. 

ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් දිනෙය්දී අෙප් ගරු භාරත 
ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙශෝක 
පකාශය ගැනීමට තිෙබනවා. මාස ගණනාවකට පස්ෙසේ  
ෙකොෙහොම හරි බලහත්කාරෙයන් වාෙග් අප ඒක ලබා ගත්තා. 
අෙප් සටෙන් පතිඵලයක් විධියට තමයි ඒ අවස්ථාව ලැබුෙණ්. 
නැත්නම් එතුමා ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
දුමින්ද සිල්වා මැතිතුමාට විරුද්ධව වෙරන්තුවක් නිකුත් කරලා ෙම් 
විධියටම ෙගන්වන්න තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ "දිනමිණ" පතෙය් 
ෙලොකුවටම ඒ පුවත දමන්න තිබුණා. ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම 
නායකෙයක් තමයි ගරු භාරත ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද මැතිතුමා. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වෘත්තීය සමිති අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමාටත් නීතිය 
කියාත්මක වන්ෙන් නැත්නම් රෙට් - 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (පරිසර අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - சுற்றாடல் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Environment)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරනවා. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙම්ක. මා කියන්ෙන් එතුමාවත් 

ෙගන්වා ගන්න කියලායි.  
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Anura Priyadharshana Yapa. 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
Sir, this particular matter is being discussed in the 

courts at the moment. I do not think the Hon. Member has 
a right to refer to that. ඒක කරන්න බැහැ. ඔබතුමාට ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න බැහැ කියලායි මා කියන්ෙන්. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders, that 

will be expunged from Hansard.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමාට ෙබො ෙහොම ස්තුතිවන්ත වනවා, නීතිඥෙයක් හැටියට 

මැදිහත් වුණාට. කමක් නැහැ. නමුත් පශ්නය තිෙයන්ෙන් ෙම්කයි. 
ෙම් ෙකන් අසාධාරණයක් ෙවන්ෙන් කාටවත් ෙනොෙවයි, භාරත 
ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද මැතිතුමාටයි. එතුමාට විරුද්ධවද ෙම් 
ඇමතිවරු නැඟිටින්ෙන්? මා අහනවා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ඇමතිවරු නැඟිටලා විරුද්ධ ෙවන්ෙන් ෙම් භාරත ලක්ෂ්මන් 
ෙපේමචන්ද මැතිතුමාටද කියලා. - [බාධා කිරීමක්] අධිකරණය  
වැෙඩ් හරියට ෙනොකරන නිසා තමයි අප ෙමතැන ඒ ගැන කථා 
කරන්ෙන්. අධිකරණය හරියට නීතිය කියාත්මක කරනවා නම් අප 
හරියට කථා කරනවා.  ඒ නිසා මා කියන්න කැමැතියි - [බාධා 
කිරීම්] 
 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 

Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. What is your point of Order?  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, the Hon. Member is violating the Standing Orders 

over and over again. He made a very serious statement. 
He said that the Ministers are raising these in order to 
save somebody’s name who is already dead. He cannot 
make such a general statement against all the Ministers. 
ෙමොන පිස්සුවක්ද හැදිලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙගොල්ලන්ට? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
ඒකට විරුද්ධව වැඩිය කථා කරන්න යන්න එපා. 

ඔබතුමන්ලාත් අනවශ  ඒවාට පැ ටෙළන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. 
නමුත් මා කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් විධියටම ෙම් "කිකට් කීඩකයා 
ඝාතනය බිරියෙග් ෙකොන්තාත්තුවක් - අනියම් ෙපම්වතා ඇතුළු 
ෙදෙදෙනක් අත් අඩංගුෙව්" කියලා "දිනමිණ" පුවත් පෙත් දාලා 
තිෙයනවා. සැකකරුවන් ෙගන්වන්න හදනවා කියලාත් දාලා 
තිෙයනවා. වෙරන්තුවක් තිෙයනවා නම්  දුමින්ද සිල්වා මැතිතුමාත් 
ෙගන්වන්න. ෙගන්වලා නීතිය කියාත්මක කරන්න. වරදක් 
නැත්නම් ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්න. කිසි පශ්නයක් නැහැ. එච්චරයි 
මා කියන්ෙන්. මා කියන්න කැමැතියි -   
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, what he said must be expunged from  Hansard. He 

must be ordered out of the Chamber.  
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dayasiri Jayasekara, speak on the subject under 

Debate and do not deviate from the subject.  

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon.  Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, ෙම් එක එක ඒවා කියන ෙකොට  subject එෙකන් පිට 

යනවා. මට ෙත්ෙරනවා.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. You have already 

taken more than 10 minutes. Please wind up now. 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Mr. Chairman, what he said must be expunged from 

Hansard. Sir, you must give the order to do that. 
 

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

ෙදන්ෙනක් කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
ඉන්න, ෙම් කථාව කියන කල්. විෙශේෂෙයන් ෙම් සම්බන්ධව කියා 
කරන්න අවශ  කරන කටයුතු ටික කරන්න කියලා මා කියන්න 
කැමැතියි. ඒකත් මතක් කරන ගමන් මා ෙම් කාරණයත් කියන්න 
කැමැතියි.  

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා ෙගනාපු ෙයෝජනාෙවන් 
ෙබො ෙහොම පැහැදිලිව එතුමා ඉල්ලන්ෙන් ෙම් අප ගත්තු තීන්දු 
තීරණ කියාත්මක කරන්න කියලායි. අප ෙම්ෙකදී තීන්දු තීරණ 
ගණනාවක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ තීන්දු තීරණ කියාත්මක 
ෙනොකරන ෙකොට තමයි ෙම් මන්තීවරුන් ෙගෙනන ෙයෝජනා 
කුණු කූඩයට යන්ෙන්. මාස ගණනාවක් තිස්ෙසේ, අවුරුදු 
ගණනාවක්  තිස්ෙසේ  න ාය  පුස්තකෙය් ෙම්වා පල් ෙවවී තිබුණා. 
ෙමොනවාද කෙළේ? ඒවා ගැන කථා කළාද? අපට ඒ ගැන කථා 
කරන්න දිනයක් දුන්නාද? නැහැ. ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් කථා 
කරලා කථා කරලා තමයි ෙම් අවස්ථාව ලබා ගත්ෙත්.  ෙම්වා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරලා වැඩක් නැහැ. එක දවසකට රුපියල් 
ලක්ෂ 30, 40, 50 වැය කරමින් ලයිට් දමා ෙගන, මාධ ෙව්දීන්  
ෙගන්වා ෙගන ෙමතැන කරන කියාදාමය විහිළුවක් බවට පත් 
ෙවනවා. ඒ නිසා මා කියන්ෙන් ෙම් ෙගෙනන මන්තී  ෙයෝජනා 
සම්මත වුණා නම්, ෙකොමිටියක් පත් කරලා කරුණාකරලා අඩුම 
තරමින් මාස හයක් හතක් ඇතුළත ඒවා කියාත්මක කිරීම සඳහා 
යම් කිසි කියා මාර්ගයක් ගන්න කියලායි.   

අෙප් ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා, තමන්ෙග් හදවත වාෙග් හිටපු සහෘදයා ෙවනුෙවන් 
නැඟිටීම සම්බන්ධව. එතුමන්ලා ඒ වාෙග් හැසිරුණාම 
අනාගතෙය්ත් අපට ෙම් රෙට් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර ගන්න 
බැහැයි කියන එක මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 
 

[3.27 p.m.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Sir, for providing me some time to speak 

on this Motion moved by the Hon. Ravi Karunanayake.  
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This is a timely Motion that has been brought before 
Parliament reminding us that all Private Members’ 
Motions which are debated and approved, must be taken 
seriously. Once it is approved by Parliament, it ceases to 
be labelled as a "Private Members’ Motion" because it is 
something that Parliament agrees with. Therefore, from 
that point onwards, there must be some seriousness 
attached to it and the Hon. Member has suggested that the 
Cabinet of Ministers must sanction them within six 
months and implement those, so that Members of 
Parliament contribute constructively to various matters 
that are brought to this Parliament and this Parliament 
itself agrees and approves them as being relevant.  

It is not only Private Members’ Motions that are 
debated and approved and then forgotten about but there 
is a general tendency for Ministers to give various 
undertakings on the Floor of this House and then, matters 
deteriorate. Those assurances are not respected and I like 
to mention two examples of this happening right at this 
moment.  

On the 16th of December last year, the Hon. Leader of 
this House presented to this House, the Report of the 
Lessons Learnt and Reconciliation Commission and at the 
time of placing that before this House, he made an 
important statement highlighting the recommendation of 
demilitarization that was made in the LLRC Report. He 
said that action will be taken immediately to ensure that 
the military engages only in security-related matters and 
not involve themselves in any civilian affairs. That was an 
assurance given by no less a person than the Leader of the 
House, not in answer to a question, not prompted by the 
Opposition but all, on his own accord.  

I can state in this House with responsibility that 
contrary to that undertaking given last week and this 
week, the military in Jaffna particularly is involved in 
large-scale land grabbing. We have read this in the 
newspapers and I am personally aware that in areas like 
Nallur, Kondavil and many other places, the military has 
been visiting people’s private residences asking for their 
deeds and telling them to come to the army camp. This 
happened two days ago; that is, on Wednesday. They 
summoned people to an army camp. Then, took them in 
their own vehicle to the Divisional Secretary’s office and 
told them that the military has decided to take over some 
of those lands and that they are not to step into their own 
land. Fortunately, the officers of the Divisional 
Secretary’s office did not go along with that suggestion 
and they have said that these are private lands and they 
cannot survey them and hand them over to the military. 
But, this is happening. This is happening in broad 
daylight. This is happening in a way that grates the 
feelings of the people there. This is happening contrary to 
the undertaking given in this House by the Hon. Leader of 
the House. 

The second example that I want to draw your attention 
is to the assurance given in this House on the 21st of 
October last year, by the Minister of Economic 
Development with regard to persons who have been 
displaced from the village of Sampur. When this issue 
was raised at an Adjournment debate by my Party Leader, 
the Hon. Minister rose and gave an undertaking, saying 
that apart from the land that is required for the coal power 
plant, people will be resettled in the rest of the lands. 
Now, the area has been demarcated and agreed upon as to 
where the coal power plant will be situated. That is about 
500 acres of land. Not even one house falls within that 
area, we have examined the maps. So, nobody will be 
displaced as a result of that Indian coal power plant 
coming up there.  

But, on the 17th of May this month, action has been 
taken to demarcate another 508 acres as BOI land and to 
exclude people from entering that area. This is wholly 
contrary to the assurance given to this House by a 
responsible Minister on the 21st of October, last year. 
Even after the Minister gave that undertaking, a question 
was asked of him, "Why then, are the people being forced 
to go to alternate places?" His reply was, “No, they do not 
have to go to alternate places, they can remain there”. 
But, by December last year, pressure was brought on 
them. They were told that if they did not go to alternate 
places, their food supply will be cut short and from 
December last year, no dry rations have been given to 
them in the various welfare centres that they are located 
in now.  

So, enormous pressure is being brought by officials 
despite assurances to the contrary that are given in this 
House. Similar to the Private Members’ Motions being 
approved by Parliament, which are not implemented, I 
wish to draw the Government’s attention to the fact that 
when Ministers give assurances in this House, those must 
be taken very seriously. There is a general decay; 
Parliament is increasingly becoming irrelevant. We must 
stop that tide. We cannot allow that to happen. If 
Ministers who are responsible for subjects stand up and 
give an assurance, we take that assurance; we take their 
word for it because those assurances are not just made on 
public platforms or election platforms, those are given in 
this House and there is sanctity attached to that.  

Therefore, I would like to urge the Hon. Ministers that 
when they give those assurances, they should also follow 
it up and see that no countermanding orders are given by 
other persons that the Government must be theirs. If a 
subject has been assigned to them, they must be in full 
control of that subject. They must not allow brothers and 
sisters and family members, whoever they maybe, to 
countermand the orders of the Hon. Ministers and the 
assurances they give in this House.  

Thank you very much.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Are there any other Hon. Members from the 

Government side who wish to speak? - [Interruption.] 
The Hon. Anura Priyadharshana Yapa. 

 
[අ.භා. 3.36] 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (පරිසර අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - சுற்றாடல் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Environment)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා පිළිබඳව ෙම් රෙට් දිගින් දිගටම 
කියාත්මක වුණු පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායක් තිෙබනවා. ඒ සම්පදාය 
අනුව තමයි කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. රජයක් හැටියට අපි සෑම 
අවස්ථාවකදීම මහජන යහපත ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා. අපි 
ෙම් කාලය තුළ ඉතා විශාල වශෙයන් මහජනතාවට වඩාත් ළං වන 
ආකාරෙයන්, මහජනතාවට වඩාත් වාසි සැලෙසන ආකාරෙයන් 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපි ඔවුන්ෙග් අධ ාපන කටයුතු 
ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ෙග් කෘෂිකාර්මික කටයුතු ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ෙග් 
ව ාපාරික කටයුතු ෙවනුෙවන්, විවිධ අංශ ෙවනුෙවන් අපි 
විවිධාකාර කටයුතු කියාත්මක කරනවා. රජයක් හැටියට එෙලස 
කටයුතු කිරීෙම් කමයක් තිෙබනවා. එම කමෙව්දය අනුව අපි 
කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා 
කියාත්මක කිරීෙම්දීත් රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට අනුකූලව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අවශ  කටයුතු කිරීමට හැම ෙවලාවකම රජය 
කියා කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, මා කලිනුත් කිව්ව ආකාරයට වැරැදි මතයක් 
ෙමහිදී ඉදිරිපත් වුණා. මන්තීවරුන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්නට ඇවිල්ලා, සමහර ෙවලාවට තමන්ෙග් කථාව 
රූපවාහිනිෙය් පළ කර ගැනීෙම් අදහසින් ඒ විධියට කථා කරන්නට 
පටන් ගන්නවා.  නමුත් මා කිව්ව ආකාරයට  අධිකරණෙය් විභාග 
ෙවමින්  පවතින යම් නඩුවකට අදාළ කාරණයක් ගැන  පශ්නයක් 
මතු වුෙණොත්,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්   සාමාන  සම්පදාය ඒ ගැන කථා 
ෙනොකර සිටීමයි. ෙමොකද, අධිකරණයට එම නඩුව සම්බන්ධෙයන් 
ලැෙබන සාක්ෂි මත උද්ගත වන කරුණු අනුව අධිකරණ තීන්දුව 
ලබා ෙදනවා මිසක්, පාර්ලිෙම්න්තුවටවත්, එෙහම නැත්නම් අපි 
කාටවත්, ආණ්ඩුවටවත් ඒ පිළිබඳ තීන්දු ෙදන්නට බලයකුත් 
නැහැ;  ඒ ගැන යම් කිසි කරුණු කියන්නට බලයකුත් නැහැ. ඉතින් 
ඒ නිසා ඒ කාරණාව තමයි මා උපුටා දැක්වුෙව්. යම් කිසි 
ආකාරයකින් අධිකරණෙය් විභාගයට ගන්නා කරුණක් 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කරනවා නම් ඒක සුදුසු 
නැහැයි කියන එක තමයි මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී කිව්ෙව්. එය ස්ථාවර 
නිෙයෝගවලටත් පටහැනියි, ඒ වාෙග්ම ඒක සදාචාරයටත් 
පටහැනියි. මාධ වල ෙහොරණෑ බවට පත් වන්න සමහරුන්ට 
වුවමනා නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට ගිහිල්ලා, television 
channel එකකට  කථා කළාට කමක් නැහැ. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තු 
සභා ගර්භය තුළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනි 
ෙලස දැන දැන කියා කිරීම  ඉතාමත්ම වැරැදි සහගත කියාවක් 
හැටියටයි මට හඳුන්වන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, 
පාර්ලිෙම්න්තුවක ෙගෞරවය ආරක්ෂා කිරීම, පාර්ලිෙම්න්තුවක 
සම්පදාය රැකීම අප කළ යුතු වන්ෙන්, එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කමය 
ආරක්ෂා කිරීමට  අප තුළ  තිෙබන  විශ්වාසය ෙකොයි තරම් දුරට 
ඕනෑද, නැද්ද කියන එක මතයි. ඒ නිසා සාමාන ෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ අෙප් කවුරු හරි යම් පකාශයක් කළා නම්, 
එම පකාශය හැම විටම ආරක්ෂා කිරීමටත් ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට 
අප වග බලාෙගන තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමනි. ඒ අනුව රජය විසින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් 
අපට දීලා තිෙබන කමෙව්දය අනුව අපි සැම විටම කියා කරනවා.  
ඉතාමත්ම ෙහොඳ ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා රජය විසින් සමහර 
අවස්ථාවල පිළිෙගන කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, do you want to speak? 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
No, Sir.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Then, the Hon. Ravi Karunanayake please.  

 
 

[අ.භා. 3.40] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, first let me thank 

all the Hon. Members who participated in the Debate. ෙම් 
ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කථා කරපු ෙජෝන් 
අමරතුංග මන්තීතුමා, දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා, සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමා සහ අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත 
වනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීෙම් මූලික හරය වන්ෙන්,  
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් නැති, නමුත් විපක්ෂෙය් සිටින පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු වශෙයන් ජනතාවට උදවු කරන්න ෙකොෙහොමද අපි 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන් කියන කාරණයයි. මට ඒ ගැන 
ආණ්ඩුෙවන් පතිචාරයක් ෙනොලැබීම සම්බන්ධෙයන් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී මෙග් අපසාදය පකාශ කරන්නට කැමැතියි. නමුත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාවක් 
සම්බන්ධෙයන්වත් අඩු ගණෙන් ආණ්ඩුෙවන් එයට පතිචාර ලබා 
ෙදන්නට බැරි නම්, තව ෙමොනවාද ෙම් ගැන කථා කරන්නට 
තිෙබන්ෙන්?  ඇමතිවරුන් හැටහුටහමාරක් ඉන්නවා. නමුත් 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඒකට හරියාකාරව උත්තර ෙදන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මෙග් මිත -  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගැළෙපන වචන ෙනොෙවයි ඔබතුමා කථා 

කරන්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හරි, හරි. ඔබතුමන්ලාට අපි කථා කරන වචන ගැළෙපන්ෙන් 

නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් කියාවන් සම්පදායටත් ගැළෙපන්ෙන් 
නැහැ කියලා කියන්නට ඕනෑ. කියාව ගැළෙපන්ෙනත් නැහැ. 
ඉතින් ඔබතුමන්ලා ෙම් විහිළු සපයන්නන් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  මා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ඡන්ද ෙපොෙරොන්දු පකාශයක්.   බලයට පත් 
වුණු ඔබතුමන්ලාෙග් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය  එම ෙපොෙරොන්දු 
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පකාශෙය්  කියලා තිෙබනවා,  පාන් ෙගඩිය  රුපියල් තුනයි 
පනහට ෙදනවා කියලා.  පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට රුපියල් 2500කින් වැටුප් වැඩි කරනවා කියලා කියා 
තිෙබනවා. මා  ඒ ෙපොෙරොන්දු පකාශය ෙගනැත් තිෙබනවා.  මා 
කියන්ෙන්, කරුණාකරලා එවැනි අසත  පකාශ ජනතාව ඉදිරිෙය් 
තබන්නට එපා කියලායි. ඔබතුමන්ලා තාවකාලික තෘප්තියක් ලබා 
ගන්න ඕනෑ ෙදයක් කියලා ෙමතැනින් ගැලවිලා යාෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් තමයි කියාත්මක කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් නිසා තමයි මා 
කිව්ෙව්, ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වන්නට පුළුවන්, ෙම් 
ෙගෙනන ෙයෝජනාව ඔබතුමන්ලාට අපිට වඩා වටිනවා කියලා.  
ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා වැඩි කල් යන්නට ඉස්සර ෙවලා විපක්ෂයට 
එන නිසා. එතෙකොට අපි ෙම් ෙගෙනන අදහස ඔබතුමාට උදවු 
ෙවනවා කියන එක තමයි මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට 
කැමැති වන්ෙන්. 

ෙම් අවස්ථාෙව් ස්වාධීන මාධ  ගැන කථා කරනෙකොට අපිට 
ෙනොෙයක් ෙද්වල් මතක් ෙවනවා.   මා දන්නවා අනුර පියදර්ශන 
යාපා ඇමතිතුමා මාධ  ස්වාධීන කිරීම සම්බන්ධෙයන් සුදු වෑන් 
සංකල්පය නවත්වන්න ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් බැලුවාය කියන 
එක.  

ඊළඟ කාරණය වශෙයන් කිකට් පාලක මණ්ඩලය ගැන බලමු. 
ෙම් ස්වාධීන මාධ  යටෙත්යි මා කථා කරන්ෙන්. ෙමොකද, 
ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් මා ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ස්වාධීන මාධ  තිෙබනතාක් කල් අපට, රටට පජාතන්තවාදය 
රකින්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ ස්වාධීන මාධ  නැතිවී ෙගන 
යනෙකොට  පශ්නයක් එනවා. කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් ෙල්කම් 
පධාන විධායක නිලධාරි වශෙයන් කටයුතු කරන Carlton Sports 
Network එකට  කිකට් ආයතනෙය් විකාශන අයිතිය ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් විධියට මාධ ෙය් ස්වාධීනත්වය නැති වුණාම 
තවත් ෙමොනවාද අපි ෙම් කථා කරන්න හදන්ෙන්? ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි යහ පාලනය සම්බන්ධව, ෙහොඳ පතිඵල 
ගැන, ෙම් සියලු ෙද් ගැනම ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරන්නට 
තිෙබන එකම ආයතනය.  ඒ ඔක්ෙකොම කරන්නට තිෙබන එකම 
අවස්ථාව ෙමය නිසා කරුණාකරලා ෙම් අවස්ථාව අපි පාවිච්චි 
කරමු, ජනතාවට වඩා ෙහොඳ ෙසේවයක් කරන්න; හැම ෙදනාටම 
පාර්ලිෙම්න්තුව වඩාත් ෙහොඳ ස්ථානයක් ෙලස සලකන්නට  
පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති කර දීම සඳහා  කටයුතු කරන්න.  

ෙම් අවස්ථාෙව් දී  විෙද්ශ පතිපත්ති ගැන කථා කරන්නට 
අවශ තාවක් නැහැ.  නමුත් මා එකක් කියන්නට කැමැතියි. අපට  
සිටින ෙහොඳම මිතයා තමයි අෙප් ඉන්දියාව. එදා සිටන්ම පශ්නයක් 
තිෙබන සෑම අවස්ථාවකදීම ළඟින්ම සිටි ෙහොඳම මිතයා.  

අපි ආණ්ඩු කරපු 1977 සිට 1994 සහ 2002 සිට 2004 දක්වා 
කාල ෙය්, පශ්න තිබුණ හැම අවස්ථාෙව්දීම ඉන්දියාව ඇවිල්ලා 
අපට උදව් දුන්නා. නමුත් අද ඉන්දියාව අපට විරුද්ධව සිටිනවා. 
ලංකාවට විරුද්ධව ඇෙමරිකාව ෙයෝජනාවක් ෙගනාපු අවස්ථාෙව්දී 
පළමුවැනි වතාවට ඉන්දියාවත් අපට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. 
ෙමොකද ඒ? අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය දවසින් දවස ෙවනස ්ෙවනවා. 
අපි එක දවසක ගිහිල්ලා චීනයත් එක්ක සාකච්ඡා පවත්වනවා. ඊට 
පස්ෙසේ ඉරානය එක්ක සාකච්ඡා පවත්වනවා. ඊට පස්ෙසේ 
යුෙරෝපයට බනිනවා; ඇෙමරිකාවට මුකුළු කරනවා.  

රෙට් යහපාලනයක් ඇති කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
ෙගනාෙව් ඒ නිසායි. අපි නැවත කියන්ෙන්, ආණ්ඩුවට ෙම් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වුණාම, ඒවා ස්ථිර වුණා නම්, කැබිනට් මණ්ඩල 
අනුමැතියක් තුළින් අවුරුද්දක් ඇතුළත ඒවා කියාත්මක කරන්න 
කියලායි. ඒවා කියාත්මක කරන්න හැකියාව ඇති කරන්න කියලා 
තමයි මම කරුණාෙවන් ඉල්ලන්ෙන්. මම මෑතකදී ෙපෞද්ගලික 

මන්තී ෙයෝජනා 220ක් විතර ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒවායින් 
25ක් විතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
එකක්වත් තවම කියාත්මක කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඒක තමයි ෙවලා තිෙබන ෙද්. අෙප් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් නම් ෙමවැනි ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වුණාම, 
ඒවා වහාම කියාත්මක කරලා, ඔප්පු කරලා ෙපන්වලා තිෙබනවා. 
ඒක තමයි අද තිෙබන ෙවනස.  

මට මීට වැඩිය ෙවලාව ගන්න අවශ තාවක් නැහැ. මම අගය 
කරනවා, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව. ආණ්ඩුව ෙම් 
සම්බන්ධව කටයුතු කරනු ඇතැයි කියන විශ්වාසෙයන්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු සියලු ෙදනාම ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත 
කරන්න  සහාය ෙදන්න කියලා ඉල්ලමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

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

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
මිළඟට,  ෙයෝජනා අංක 2  -පා.50/’10- ඉදිරිපත් කිරීම ගරු 

අජිත් කුමාර මහතා.  එතුමා නැහැ. ඊළඟට ෙයෝජනා අංක 3 - 
පා.56/’10- ඉදිරිපත් කිරීම ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා. 

 

කීඩාව තුළින් නිෙරෝගිමත් සමාජයක් 
නිර්මාණය කිරීම 

விைளயாட் ன் லம் ேநாயற்ற 
ச தாயெமான்ைற உ வாக்குதல் 

CREATING A HEALTHY SOCIETY THROUGH 
SPORTS  

[අ.භා. 3.45] 
 

ගරු තිලංග සුමතිපාල  මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
නෙමෝ බුද්ධාය! 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමි. 

"ළමා අවධිෙය්දීම දරුවන් කීඩාවට ෙයොමු කිරීම තුළින් නිෙරෝගිමත් 
සමාජයක් බිහිකිරීමටත්, සහජ කුසලතා ඇති දරුවන් ජාත න්තර තලයට 
ෙයොමු කිරීමටත්, ෙලොව සුපතල කීඩකයින් බිහි කර  රටට කීර්තියක් ලබා 
ගැනීමටත් හැකිවන පරිදි ජාති ෙභ්දෙයන් පන්ති ෙභ්දෙයන් ෙතොරවූ  
සාධාරණ කමෙව්දයක් රාජ  මට්ටමින් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම ෙපෞද්ගලික  
මන්තී ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම 
පථමෙයන් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ 
මීට වසර ෙදකකට කලින්. විවාදය සඳහා අද ඒ ෙයෝජනාව ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
ෙමහි අරමුණ තමයි, "කීඩාව තුළින් නිෙරෝගිමත් සමාජයක් 
නිර්මාණය කිරීම."  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම 
සඳහා ෙහේතු රාශියක් මූලික ෙවනවා. ජාතික කීඩා සැලැස්මක් 
අධ ාපන ක්ෙෂේතයටත්, කීඩා ක්ෙෂේතයටත් සමව ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළක් හැටියට කියාත්මක විය යුතුයි කියලා මා විශ්වාස 

565 566 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරනවා. 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනත සම්මත වීෙමන් පසුව 
අපෙග් කීඩා අමාත ාංශෙයන් ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා අනුමැතියක් ලබා ෙගන නැහැ. 
වරින් වර පනතට සංෙශෝධන ඇවිල්ලා තිෙබනවා; ෙරගුලාසි 
ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් 
ඉදිරිපත් වීමක් තවම සිද්ධ ෙවලා නැහැ. හැබැයි, අ පෙග් අධ ාපන 
අමාත ාංශය තුළින් අෙප් දරුවන්ෙග් පාසල් පද්ධතිය තුළ කීඩාව 
සඳහා ෙවන් ෙවච්ච විධිමත් වැඩසටහනක්, හඳුනා ගත්ත 
වැඩසටහනක්, සම අවස්ථාවක් එක්ක රට පුරාම යන 
වැඩසටහනක් ෙම් අවස්ථාෙව් කියාත්මක ෙවනවා. මම ඒ 
ෙතොරතුරු අධ ාපාන අමාත ාංශෙයන් ලබා ගත්තා. අධ ාපන 
අමාත ාංශය තුළින් මුළු පාසල් පද්ධතිෙය්ම -පාසල් 9,000ම- 
එකඟතාවක් මත කීඩා 39ක් කියාත්මක කිරීෙම් අනුමැතියක්, 
තීරණයක්  පතිපත්තිමය වශෙයන් තිෙබනවා. එය එෙසේ වුණත් ඒ 
පාසල්වල තිෙබන ෙභෞතික සම්පත්, තාක්ෂණ පහසුකම්, ඒ 
වාෙග්ම බාහිර කටයුතු සඳහා තිෙබන උනන්දුව මත ෙතෝරා ගත්ත 
කීඩා කීපයක් පමණයි ෙපොදුෙව් ඒ හැම පාසලකම කියාත්මක 
ෙවන්ෙන්.  

මලල කීඩා අංශය ගත්ෙතොත්, හැම දරුෙවකුටම සහභාගි විය 
හැකි ෙමොකක්  ෙහෝ කීඩාවක් තිෙබනවාය කියලා අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙනට්ෙබෝල් කීඩාවට තමයි පාසල් විශාල 
පමාණයක් සහභාගි ෙවන්ෙන්. ෙම් වසර වන ෙකොට ලංකාව පුරාම 
තිෙබන පාසල් 2,778ක් ෙනට්ෙබෝල් කීඩාව කරනවා. නමුත් 
කිකට් කීඩාව ගත්ෙතොත් වයස අවුරුදු 13න් පහළ කීඩා කරන්ෙන් 
පාසල් 625ක් වාෙග් පමාණයක් තමයි. එතෙකොට මුළු ලංකාෙව්ම 
පාසල් පද්ධතිය ගත්ෙතොත් දැනට කිකට් කීඩාෙව් නියැෙළන 
පාසල් තිෙබන්ෙන් සියයට 7ක වාෙග් පමාණයක්. රගර් කීඩාව 
ගත්ෙතොත්, දැනට පාසල් 82ක තමයි රගර් කීඩාව ආරම්භ කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක කම කමෙයන් පාසල් 200 දක්වා වැඩි කරන්න 
වැඩ කටයුතු කරලා තිෙබනවාය කියලා අධ ාපන අමාත ාංශය 
අපව දැනුවත් කරලා තිෙබනවා.  

අපි කීඩාෙව් තවත් පැතිකඩක් වන පිහිනුම් කීඩාව ගනිමු. 
ලංකාෙව් ෙමපමණ පාසල් සංඛ ාවක් තිෙබනවා. ෙකොළඹ 
දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් මධ ම රජෙය් ජාතික පාසල් සහ පළාත් 
සභා පාසල් 403ක් තිබුණත්, ඒ පාසල්වලින් පාසල් 9ක තමයි 
පිහිනුම් තටාක තිෙබන්ෙන්. ඒ පාසල් නවය තමයි, ආනන්ද 
විද ාලය, රාජකීය විද ාලය, තර්ස්ටන් විද ාලය, 
ඩී.එස්.ෙසේනානායක විද ාලය, විශාඛා විද ාලය, සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක විද ාලය, පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද ාලය, අනුලා 
විද ාලය හා නාලන්ද විද ාලය. 

මුළු රට වෙට්ටම මුහුදක් තිෙබන දූපතක් - island  එකක්  - 
නිසා අෙප් රටට ජල කීඩාව සම්බන්ධෙයන් විශාල ආකර්ෂණයක් 
තිෙබනවා.  එෙසේ වුවත්, කලාප වශෙයන්,  දිස්තික් මට්ටමින්, 
පාෙද්ශීය මට්මින් ජල කීඩා සම්බන්ධ ෙපොදු පහසුකම් සංවර්ධනය 
අෙප් රෙට් පමාණවත් කියා අපට හිතන්න බැහැ. අෙප් රෙට් ජීවත් 
ෙවන ජනතාවෙග් කුසලතාවන් හැකියාවන් අනුව කීඩා ෙතෝරා 
ෙගන, ඒවා ෙශේණිගත කරලා, ඒ ෙශේණිගත කරන ලද කීඩාවලට ඒ 
පෙද්ශවල පහසුකම් ඇති කරන සහ උනන්දු කරවන විධිෙය් 
වැඩසටහන් තිබිය යුතුයි.   

දැනට මුළු ලංකාෙව්ම අධ ාපන අමාත ාංශය යටෙත් ශාරීරික 
අධ ාපන ගුරුවරු 3933 ෙදෙනක් ඉන්නවා. බස්නාහිර පළාෙත් 
596 ෙදෙනක්, සබරගමුව පළාෙත් 340 ෙදෙනක් යනාදී වශෙයන් 
ඉන්නවා. බස්නාහිර පළාෙත් සිංහල මාධ  ශාරීරික අධ ාපන 
ගුරුවරු -  physical  education  teachers -  580 ෙදෙනක් 
ඉන්නවා, ෙදමළ මාධ  ගුරුවරු  12 ෙදෙනක් ඉන්නවා, ඉංගීසි 
මාධ   ගුරුවරු  4 ෙදෙනක් ඉන්නවා. නමුත් එතැනත් කිසියම් 

විෂමතාවක් තිෙබනවා.  දවිඩ භාෂාෙවන් උගන්වන පාසල්වල, ඒ 
වාෙග්ම ඉංගීසි  භාෂාෙවන් විතරක් වැඩ කරන පාසල්වල ශාරීරික 
අධ ාපනය විෂයය උගන්වන ගුරුවරුන්ෙග්  සංඛ ාෙව් අඩු 
පාඩුවක් තිෙබනවා. එතැනදී අපට ෙපෙනන ෙදයක් තමයි,  
කීඩාෙව් අත වශ තාව  ගැන ෙසොයා බලා ජාතික  වැඩසටහනක් 
තුළින් ඒ අයෙග් තාක්ෂණ දැනුම වැඩිදියුණු කරන වැඩසටහනක් 
තිබිය යුතුයි කියන එක. ඒ කටයුත්ත  අධ ාපන අමාත ාංශයට 
පමණක් කරන්න බැහැ.  අධ ාපන අමාත ාංශයත්, කීඩා 
අමාත ාංශයත් ඒකාබද්ධ ෙවලා ඒ කර්තව ෙය් නියැෙලන්න 
ඕනෑ.  

පසු ගිය අවුරුදු 20ක, 30ක පමණ කාලයක් තුළ අෙප් රට 
ගැන බැලුෙවොත්, ෙලොව පිළිගත් ජත න්තර තලයට ගිය කීඩා සහ 
කීඩකයන් රාශියක් අෙප් රට සතුයි.  හැබයි ඒ  අය එක ගමකින්, 
එක නගරයකින්, එක පෙද්ශයකින් ආපු අය ෙනොෙවයි.  ඒ අය  
ලංකාව පුරාම  විහිදිලා ගිය දිස්තික්කවලින්, ෙනොෙයකුත් 
පාසල්වලින් රට  නිෙයෝජනය  කරන්න ආපු දක්ෂතාවන් ඇති  
කීඩක කීඩිකාවන්.  ස්වභාවෙයන්ම සහජ හැකියාවන් ඇති  
කීඩකයන් රට පුරාම සාධාරණව ෙබදීලා යනවා. නමුත් ඒ 
දරුවන්ෙග් හැකියාව, නිපුණතාව පවර්ධනය කිරීමට  හැකියාවක් 
නැති  වුෙණොත්, ඒ අයෙග්  දක්ෂතා  උකහා ගන්න හැකියාවක් 
නැති  වුෙණොත් ඒ දරුවන් කැෙල් පිපිලා කැෙල්ම පර ෙවලා යන 
මල් වාෙග් ෙවනවා. ඒ නිසා  කීඩා  හඳුනා ගන්නවා වාෙග්ම,  
දිස්තික්ක 22  පුරාම පචලිත ෙවලා සිටින ඒ දරුවන් යම් කිසි 
කමෙව්දයකට අනුව හඳුනා ගත යුතු ෙවනවා.  සමහර විට ඒ 
පාසෙල් පවතින ඉතාම අඩු පහසුකම් නිසා, ඒ දරුවන් නියැලී 
සිටින්ෙන් පළමුවන ෙශේණිෙය් කීඩාවක ෙනොවන්න පුළුවන්.  
උදාහරණයක් වශෙයන් ඒ අය ෙහොකී ගහනවා ෙවන්න පුළුවන්. 
එෙහම නැත්නම් ෙවනත් කීඩාවක් කරනවා ෙවන්න පුළුවන්.   

දුෂ්කරතාවන්  තිෙබන පාසල්වල දරුවන් ෙසල්ලම් කරන්ෙන් 
පළමුවන ෙශේණිෙය්  කණ්ඩායමක ෙනොෙවයි.  ඒ නිසා  ඒ 
දරුවන්ට උඩට එන්න බැහැ.  නමුත් අපි  පාසල් මට්ටමින් පසු,  
දිස්තික් කණ්ඩායම් අතර කීඩා කරලා ෙහොඳම දිස්තික් කණ්ඩායම  
ෙතෝරනවා නම්, පළාත් අතර කීඩා කරලා ෙහොඳම අන්තර් පළාත් 
කණ්ඩායම ෙතෝරනවා නම්, ඒ සහජ හැකියාව ඇති දරුවන් 
ෙකොච්චර දුෂ්කරතා ඇති පාසලක ඉෙගන ගත්තත්, ඒ කීඩා  
කණ්ඩායම දුර්වල වුණත් ඒ දරුවාට ඒ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරලා, ඒ දිස්තික්කෙයන් පළාත  නිෙයෝජනය  කරලා ජාතික 
සංචිතයකට ඒෙම්  හැකියාව තිෙබනවා. ඒ  පිරමීඩය අනුව  අප 
ෙතෝරා ගත් කීඩා ෙකොටස් ෙදකකට, එෙහම නැත්නම් තුනකට 
ෙබදන්න පුළුවන්. පධාන කීඩාවලට පමුඛතාව දීලා, ජාතික තලය 
නිෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් කීඩා, රට පුරාම ව ාප්ත කළ හැකි 
කීඩා, ජාත න්තරයට යන්න  පුළුවන්  කීඩා සහ පසිද්ධ කීඩා ආදී 
වශෙයන් ෙකොටස් කළ හැකි ෙවනවා. සමහර විට ඒවා  
ඉතිහාසෙය් ලංකාෙව් ෙනොතිබුණු කීඩා ෙවන්න පුළුවන්. ඒවා අෙප් 
ආෙව්ණික කීඩා ෙනොෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා ෙලොකු 
ආකර්ෂණයක් තිෙබන පසිද්ධ කීඩා ෙවන්න  පුළුවන්. අපි ෙම්වා 
ෙවන් කරලා හඳුනා ෙගන  ඒ  ෙවනුෙවන් කියාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑ ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන වැඩසටහනකට යෑෙමන් තමයි 
යම් කිසි කමෙව්දයකට අනුව ඒ කීඩකයන් උනන්දු කරලා, 
උද්ෙයෝගිමත් කරලා ඉදිරියට ගන්න  පුළුවන් වන්ෙන්. 

කීඩාෙව් තවත් පැතිකඩ කිහිපයක්  තිෙබනවා. කීඩාවට ෙයොමු 
වීම තුළින් ශාරීරික වශෙයන්, ෙසෞඛ මය වශෙයන් යහපතක් 
වනවා ෙමන්ම,  මානසික  වශෙයන්ද ඒ දරුවා බුද්ධිමත් දරුවකු 
බවට පත්  ෙවනවා. ෙපෝෂණය කියන එක දරුෙවකුට ඉතාමත්ම 
වැදගත් ෙදයක්. ඒ තුළින් දරුවාෙග් කායික, මානසික වර්ධනයක් 
ඇති වී රෙට් ෙහොඳ පුරවැසිෙයකු බවට පත් ෙවන්න පුළුවන්. 
සමහර දරුවන් අධ ාපනයට දුර්වල ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම 
අධ ාපනයට උනන්දුවක් නැති ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් දරුෙවකු 
කීඩාවට ෙයොමු වීම තුළින්, කීඩාවට ෙයොමු කිරීම තුළින්, ඒ සඳහා 
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යම් කිසි අවස්ථාවක් ලබා දීම තුළින් ඔහුට සමාජගත වීෙම්දී විශාල 
අභිමානයක් එක්ක ඉදිරියට ඒෙම් හැකියාව තිෙබනවා. පන්තියක 
ටිකක් දඩබ්බර දරුෙවකු ඉන්න පුළුවන්. ඔහු ඉෙගන ගන්නවා අඩු 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු පාසෙල් තිෙබන වැදගත් කීඩාවකින් 
දක්ෂෙයකු වී ඒ පාසෙල් කීර්තියට පත් වුණාම සමහර විට ඔහු ඒ 
පාසෙලන් ජාතික කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරලා රට නිෙයෝජනය 
කරන තත්ත්වයට යනවා. ඒ නිසා ඒ සියලු ෙද්වල් පිටුපස 
සමාජයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ඒ සමාජෙය් අධ ාත්මික 
වටිනාකම එෙහම නැත්නම් දරුවන්ෙග් ඒ තිෙබන ගුණාත්මක 
වටිනාකම වැඩි දියුණු වීම තුළින් දරුවන් ෙහොඳ පුරවැසියන් බවට 
පත් කිරීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපට කීඩා 
අමාත ාංශයක් තිෙබනවා. අධ ාපන අමාත ාංශයක් තිෙබනවා. ඒ 
අය ෛදනිකව වැඩ කටයුතු කරෙගන යන බව අපි දන්නවා. ඒ 
අමාත ාංශවල වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. නමුත් මීට වඩා එහා 
ගිය ජාතිකමය වැඩ සටහනක් තුළින් මීට වඩා වැඩි කීඩකයන් 
පමාණයක් ජාත න්තරය නිෙයෝජනය කරලා, ජයගාහී කණ්ඩායම් 
බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ජයගාහී මට්ටම ෙලොව පචලිත 
කරමින් ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වෙය් තිෙබන කණ්ඩායම් ෙලස 
පවත්වාෙගන යාෙම් හැකියාව - sustainability - ෙම් වැඩසටහන 
තුළින් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ තුළින් අපට හඳුනා ගන්න 
ෙලෙහසි ෙවනවා, ෙමොන වාෙග් ෙද්වල්ද අෙප් දරුවන්ට අඩු පාඩු 
කියලා. සමහර දරුවන්ට තාක්ෂණ දැනුම මදි. අද ජාත න්තර 
තලෙය්දී කීඩාව ෙගොඩක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
අෙප්  රෙට් තිෙබන තාක්ෂණ දැනුම මදි. එෙහම නැත්නම් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් කමෙව්දය, උපකමශීලිභාවය සහ ඒ පුහුණු 
කටයුතුවල තිෙබන කමවත්භාවය හුඟාක් යල්  පැන ගිහිල්ලා. ඒ 
නිසා අපට ෙගොඩක් ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා ෙසසු කීඩාවන් 
උගන්වන්න ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට අලුත් තාක්ෂණය ගැන 
අවෙබෝධයක් නැති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ පුහුණුකරුවන්ට 
අවශ  යන්ෙතෝපකරණ එෙහම නැත්නම් ඒ අවශ  පහසුකම් ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. එයට සමගාමීව ඒ කීඩාවල නියැලී සිටින 
විනිශ්චයකරුවන්ට එෙහම නැත්නම් ඒ නීතිරීති ගැන අවෙබෝධය 
තිෙබන පුද්ගලයන්ට ජාතික සහ ජාත න්තර දැනුම සහසම්බන්ධ 
කිරීෙම් අත වශ තාවක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම හරි පරිපාලන 
පද්ධතියක් නැත්නම් ෙම් ෙදකම කර ෙගන යන්න බැහැ. ඒ 
පරිපාලන ක්ෙෂේතෙය් නියැෙලන අය පාසල් අඩවිෙයන් සහ 
පාසෙලන් පසු සමාජගත ෙවලා, සමාජෙය් තිෙබන කීඩා සමාජ 
ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් ඒ වගකීම ගන්න ඒ ආයතන 
ෙවන්න පුළුවන්, ඒ ආයතන සහසම්බන්ධතාව වීම තුළ ඉදිරියට 
යාෙම්දී ජාතික වැඩසටහන කියාත්මක කිරීෙම් හැකියාවක් 
තිෙබනවා. ෙමොවුන් පිළිබඳව වරින්වර -අවුරුදු ෙදක, තුනකට 
සැරයක්- යම් කිසි සමාෙලෝචනයක් කරලා, යම් කිසි අධ යනයක් 
කරලා ෙම් කීඩාව ආසියානු කලාපෙය්, ජාත න්තර තලෙය් ෙකොයි 
තත්ත්වෙය්ද පවතින්ෙන්, ඊ ළඟ පස් අවුරුදු සැලැස්ම ෙමොකක්ද, ඒ 
සැලැස්මට සමගාමීව ලංකාව ෙකොෙහේද ඉන්ෙන් කියන එක ගැන  
යම් කිසි විගහයක් කිරීෙම් වැඩසටහනක් තිබිය යුතු      ෙවනවා.  

ෙම් පිළිබඳව ජාතික වශෙයන් මුළු රටම දැනුවත් වුණාම ඉතාම 
දුෂ්කරතාවන් තිෙබන පාසලක ඉන්න දරුෙවකුට යම් කිසි 
කීඩාවකට ෙහොඳ හැකියාවක් තිෙබනවාය කියලා ගුරුවරයකු 
හඳුනා ගත්ෙතොත් ඒ ගුරුවරයා දන්නවා ඒ දරුවාට උගන්වා ෙගන 
ආෙවොත් ඒ කීඩාෙවන් ආසියානු තලයට ගිහිල්ලා, ජාත න්තර 
තලයට ගිහිල්ලා ජාත න්තර කීඩකෙයක් බවට පත් වීෙම් 
හැකියාව තිෙබනවා කියලා. ෙම් විශ්වාසය, ෙම් කමෙව්දය මුළු රට 
පුරාම තිබීම, රට පුරා දැනුවත් කිරීම සහ ඒ සඳහා සහභාගි කර 
ගැනීම අෙප් රටට අතිශය වැදගත්. අෙප් රට කීඩාව සම්බන්ධව 
විශාල කීර්තිනාමයක් තිෙබන රටක්. එදා ෙමදා තුර අෙප් රට 
කීඩාව තුළින් විශාල වශෙයන් ජාත න්තරෙය් ෙපනී ඉඳලා, ඉතාම 

ෙගෞරවණීය ෙලස  ජාත න්තර මට්ටෙම්දී කීඩා කරපු කීඩකයින් 
හිටපු රටක්. ඒ නිසා ජාත න්තරය අෙපන් අෙප්ක්ෂා කරනවා, 
අෙපන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අෙප් රෙට් ඒ කීඩාව ඉදිරියට 
යන එක. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ ෙකෞශල යන්ෙගන් යුත් ඉතාමත් 
වැදගත් කමෙව්දයක් එක්ක පුහුණු ෙවච්ච, ෙහොඳ දක්ෂ තලෙය් 
කීඩකෙයක් හැටියට ෙපනී සිටින  ෙකොට ඒ කීඩකයා කීඩා කරන 
ෙකෞශල යන් සහ ඒ කීඩාවට ෙයොමු වන කමෙව්දය මත රටට 
අභිමානයක් ලැෙබනවා. රෙට් කීර්තිනාමයට එය පාත  ෙවනවා.  

ජයගාහී කීඩා කණ්ඩායමක් රට තුළට ආවාම ඒ රෙට් සිටින 
සියලුම පුරවැසියන්ට ඒක  විශාල ෙගෞරවයක්. අපි ඒක ඇෙහන් 
දැකලා තිෙබනවා. අපි ඒ අත් දැකීම ලබලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
කමවත් වැඩසටහනකට යන්න කියලා ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්දී 
මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒකට අවශ  සහෙයෝගය අධ ාපන 
අමාත ාංශයත් ඒ වාෙග්ම කීඩා අමාත ාංශයත් සහසම්බන්ධ 
ෙවලා ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 

මම නැවතත් කියා සිටින්ෙන්, ෙම් රෙට් ඉපෙදන හැම 
දරුෙවකුටම කීඩාවට සහජ හැකියාවක් තිෙබනවාය කියන එකයි. 
ඒ හැකියාවට සාධාරණ අවස්ථාවක් හදලා, ඒ අවස්ථාව තුළින් 
ඔහුට ෙම් රට නිෙයෝජනය කරන්න අවශ  පසු බිම හැදීමට ජාතික 
වැඩ සටහනක් කියාත්මක කරන්න කියලා ෙයෝජනා කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, you can second the Motion now. 

 
 

[3.59 p.m.] 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, my Friend, the 

Hon. Thilanga Sumathipala, through his Motion, calls for 
a healthy mind in a healthy body. That is the crux of the 
whole issue.  

If the children are brought up in a proper way with 
high moral aptitude and discipline, then, the society will 
be made safe; the country will be safe and the future of 
the nation will be secured. This is what "Mahinda 
Chintana: Vision for a New Sri Lanka" envisages. We 
want to build up sports bodies, clubs and also give 
facilities to schools throughout the island. 

Sir, the Hon. Member has also very correctly 
mentioned a fair system devoid of racism and class 
divisions. That is very important. Sports are sports; 
children are children; schools are schools. You cannot 
divide them on the basis of caste, creed or racism. Now, if 
such a society could be built from the beginning, we will 
have a bright future and this country will really be the 
“Wonder of Asia”. We have already achieved that goal 
and we will be moving forward and forward.  

Today, Sir, as I speak here, our President is meeting 
His Holiness Pope Benedict XVI at the Vatican. Last 
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night, he had a dinner with the Cardinals of Vatican and 
they were happy about today’s position in Sri Lanka. His 
Eminence Archbishop Cardinal Malcolm Ranjith has also 
accompanied him. Mr. Hudson Samarasinghe, a veteran 
journalist and Chairman of the SLBC made mention in 
the famous morning programme "Dasa Desin"  as to how 
happy his Holiness the Pope is. The Vatican is overjoyed 
by the visit of President Mahinda Rajapaksa. 

Sir, during the younger days, President Rajapaksa was 
a sportsman. That is why he is promoting sports. දැන් 
සමහර අය ඒකට ඊර්ෂ ා කරනවා. ඒ දවස්වල කිව්ෙව් කිකට් 
ගැහුෙව් colleges like St. Thomas', Royal, Ananda, 
Nalanda, St. Benedict’s, St. Joseph’s and Zahira.  
ඔක්ෙකොම ෙකොළඹ ෙලොකු ඉස්ෙකෝල.   

I see here our good Friend, the Hon. Salinda 
Dissanayake who studied at Maliyadeva, Kurunegala, was 
a very good wicketkeeper/batsman. I think he can do that 
even now because he is in robust health. This is what is 
required by us. Therefore, when you take schools 
throughout the Island, especially in the Eastern and 
Northern Provinces, a large number of children take part 
in sports particularly cricket, football and volleyball. 

Sir, through a Motion the other day, I urged this 
House that the Football Federation must give more 
thought and pay concentration at school level. I have got 
certain letters from the people of the Kalutara District. 
They complain that even the area which was represented 
by the Chairman had not been looked after well. They are 
making various types of complaints which I do not want 
to mention in this House at this moment. In the Eastern 
Province, where they have not seen a red cherry, a willow 
or two pads, they have taken seriously to cricket now. 
They are playing cricket in Kalmunai, Nintavur, 
Samanthurai, Sainthamaruthu and in all those Maha 
Vidyalayas like Al-Azhar Maha Vidylaya, Kalmunai 
Zahira, Pottuvil Maha Vidyalaya, Akkaraipattu Central 
College and even in Oddamavadi. M.M. Jasmin and M. 
M. C. Riyaz are two well-known promoters of the game.  

As envisaged by my good Friend, the Hon. Thilanga 
Sumathipala, I think help and assistance must go to those 
far-flung areas that we will be able to produce great 
sportsmen in future.  

Today, we remember in this House, Sir, with nostalgic 
memory that the first world champion was Mr. M.J.M. 
Lafir of the Moors' Sports Clubs. He was the person who 
brought the World Amateur Billiards Championship. He 
was the first champion produced by Sri Lanka in any 
sport. After my good Friend, the Hon. Arjuna Ranatunga 
brought the Cricket World Cup, I too went round the 
Galle Face in a van waiving a flag together with my other 
cricket friends expressing our joy and happiness of this 
great moment. They were shouting everywhere in Sri 
Lanka, Jaya Wewa. That was how Sri Lanka hailed this 
historic moment. 

I would also like to say that there are a large number 
of  Sports Clubs in the Dehiwala-Mount Lavinia area - in 
Kohuwala, Kalubowila, Kawdana and in other areas of 
the Dehiwala-Mount Lavinia Municipal Council. There 
are a large number of sports clubs where they play even 
softball. That is the nursery of a larger game. So, you 
must help them. Sir, here is a report which is alarming. 
When I speak about Dehiwala regarding sports, I should 
quote the headline from the first page of “The Island” 
newspaper on Wednesday, 6th  June, 2012 :  

“Attempt to expel 23,000 Muslims from Dehiwela - UNP” 

This is a very serious and an inflammable statement 
that incite the people. It states, I quote: 

“The UNP yesterday questioned if the latest project of an extremist 
group in the government issuing ultimatums to religious 
institutions, including mosques and churches, to shut down, was to 
evict over 23,000 Muslims from Dehiwela”. 

What is happening there is, Dehiwala had been the 
bastion of the United National Party right along from Mr. 
S. De S. Jayasinghe’s time. Now, the whole character has 
been changed. In Dehiwala, a large majority and also the 
Muslims had thrown in their lot with the majority 
community, which was evident at the last election. Sir, 
that Mayor Danasiri Amaratunga romped home to victory 
with all the Muslims helping there, because of the 
leadership given by the President. Now, the UNP has no 
place there. Therefore, Sir, they are creating this type of 
communal disharmony. It further states, I quote: 

“......... that there were over 23,000 Muslims residing in Dehiwela 
and it had been their home for generations, but a constituent 
political party in the Mahinda Rajapaksa regime, had gone berserk 
and was on a mission to close down places of religious worship that 
did not conform to its ideals and beliefs”. 

This was told by the Hon. Ravi Karunanayake. This 
type of responsible Members should not make statements 
of this nature. I totally deny and vehemently condemn the 
statement made by the Hon. Ravi Karunanayake. Then, 
Sir, the Mayor of Dehiwala-Mount Lavinia on the 
following day has denied that statement. That also 
appears on the first page of "The Island" newspaper on 
Thursday, 7th June, 2012 and I must thank them for it. 
The headline states, I quote: 

"Dehiwala-Mt. Lavinia Mayor denies Karunanayake's assertion"             

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  
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නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Azwer, there is a point of Order 

being raised by the Hon. Ajith P. Perera. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I am only trying to say that this is not sports, this 

is not cricket. 
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Give the mike to the Hon. Ajith P. Perera, please. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 

පුවත් පතක් විවාදෙය් මාතෘකාවට අදාළ නම් පමණයි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියවන්න පුළුවන්. ෙම් විවාදය තිෙබන්ෙන් 
කීඩාව සම්බන්ධවයි. ෙම්ක පත්තර කියවන ෙවලාව ෙනොෙවයි. 
පත්තර කියවනවා නම් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
ඒකට උදෑසන ෙවලාවක් තිෙබනවා. ඒක TV එෙකන් කර ගන්න 
ඕනෑ.   

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, please come to the subject. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, even sports is disturbed by such statements. I have 

a right and I must also say this, Sir. Do not incite people. 
Do not incite the Muslims against the Sinhalese and the 
Sinhalese against the Muslims. This is the latest tactic 
adopted by the bankrupt politician of the United National 
Party. According to this article in "The Island" 
newspaper, it states, I quote: 

“Dehiwala -  Mt. Lavinia Mayor denies Karunanayake’s assertion.  

Dehiwala - Mt. Lavinia Mayor, Danasiri Amaratunga, referring to 
our news report, headlined ‘Attempt to expel  23,000 Muslims from 
Dehiwala - UNP’, published yesterday, says that it is factually 
incorrect, misleading and may cause racial disunity between the 
Mulsim and Sinhala communities.” 
 
Hear! Hear! ඒ නගරාධිපතිතුමාට ජයෙව්වා! කියා අපි ෙම් 

සභාෙව් කියනවා.  

You have to tame your own Member. Ask him to be 
very watchful and to close his mouth. The fact is, a few 
weeks ago, a few persons organized a protest against 
illegal cattle slaughter at a place in Dehiwala. When I was 
informed of that protest, I informed the Dehiwala Police 
Station and the Secretary - [Interruption.]  

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, now wind up, please. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  I will finish my speech, Sir. These 

people talk about international issues on the Motions 
passed in the - 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, you have already taken the 10 minutes 

allotted to you.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Okay, Sir. I will finish my speech. According to the 

article, the Police have given adequate protection to the 
place in question and any major problem was averted. 
Later it was found that there was no cattle slaughter at 
this juncture. On the instructions of the Defence 
Secretary, a discussion was held at the Dehiwala-Mt. 
Lavinia Municipal Council because they were inciting the 
people at every turn and also the children who are taking 
up to sports. Last night, I met them at the Sri Saranankara 
Road Playground. They also want that playground to be 
built and modernized.  

Sir, According to today’s "Daily Mirror", I would 
only say that here is a person whose passport has been 
impounded for getting  US Dollars 3 million from Ray 
Rajaratnam and  depositing it in the Standard Chartered 
Bank by violating all the Regulations of the Exchange 
Control Act. This is what I want to say. Now, you are 
throwing stones at others while being in a glass house. 
Do not do that. You are standing exposed. You have no 
place in Colombo. The Hon. Ravi Karunanayake is 
working against the Colombo Mayor, Mr. A.J.M. 
Muzammil, and he is also not allowing the Mayor to 
carry on with sports activities and do his job.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, please wind up now. You have already 

taken the 10 minutes.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
I am winding up, Sir.-[Interruption.]  I am telling you 

that this is not cricket.  
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නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
According to the time allotted, each Member can 

speak only for 10 minutes, but you have almost taken 13 
minutes. So, please come to she subject.  
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
I thank you very much for that.  

I would say that all assistance must be given to 
schools so that a healthy society will be created in the 
country. Our worthy Deputy Minister of Education, the 
Hon. Wijith Wijayamuni De Zoysa, is beside me to make 
a good speech. Play cricket in the proper sense; hold the 
bat straight. I would say to people like the Hon. Ravi 
Karunanayake, "Do not play foul in the cricket field and 
also in the political cricket field".  

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

 
[අ.භා. 4.12] 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට කාලය ලබා දීම 

ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. තිලංග සුමතිපාල 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව සම්බන්ධව අස්වර් 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසු කාරණා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි. ඕනෑම කීඩාවක් ළමා අවධිෙය් පටන් ගැනීම ඉතාමත් 
අවශ යි. ඒක පාසල් හරහා අද සිදු ෙවමින් යනවා. ෙමොකද, ෙම් 
රට නිෙයෝජනය කරන සියලුම කීඩකයන්ෙග් -කිකට් ෙවන්න 
පුළුවන්, මලල කීඩා ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් අෙනකුත් 
කීඩා ෙවන්න පුළුවන්- අඩිතාලම, එෙහම නැත්නම් foundation 
එක දැම්ෙම් ෙම් පාසල් පද්ධතිෙයන්. අද ජාතික තලෙය් කීඩකයන් 
බිහි වන එක අඩු ෙවලා තිබුණත් පාසල් පද්ධතිෙය් දක්ෂතාව නිසා 
එය නැති ෙවලා ගිහින් නැහැ කියන එක මම ඉතාමත් වග කීමකින් 
කියනවා.  

කීඩාවට ජාතිවාදී ආගම්වාදී ෙභ්දයක් ෙනොතිබිය යුතුයි කියා 
ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා. අෙප් රෙට්  කීඩාවට ආගම් සහ 
ජාතිවාදී තත්ත්වයක් ඇති වුණාය කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. මෙග් 
අත් දැකීම් සමඟ කියනවා නම් මම ජාතික කිකට් කණ්ඩායෙම් 
නායකත්වය දරන ෙවලාෙව් කීඩකයන් සිංහලද මුස්ලිම්ද ෙදමළද 
කියා ෙසව්ෙව් බැලුෙව් නැහැ.  

අස්වර් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් පැලැන්තිවලට සීමා වුණු 
සමහර කීඩා අද ගමට ගිහින් තිෙබනවා. ඒකට පධාන ෙහේතුව 
වුෙණ් ඒ කාලෙය් කීඩාව ෙවනුෙවන් හරි විධියට ආෙයෝජනය 
කිරීමයි. නමුත් අද අවාසනාවකට වාෙග් එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ.  
ෙම් මුදල් හරි තැන්වලට යනවාද කියන එක පශ්නයක්.  ඒක ෙම් 
රෙට් සෑම ෙදනාම දන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, පසු ගිය 
කාලෙය් ෙලෝක ශූරතා කිකට් තරගාවලිය ෙවනුෙවන් කීඩාංගන 

තුනක් හැදූ බව. ෙම් කීඩාංගන තුන ෙවනුෙවන් ලක්ෂ 80,000ක් 
අපි වියදම් කර තිෙබනවා. ෙම්  කීඩා පිටිවල කීඩා කරන්ෙන් 
ෙමොන තරම් අඩු පමාණයක්ද කියන එක අපි හැම ෙදනාම ෙහොයා 
බලන්න ඕනෑ.  

අද පධාන කී ඩාංගන 8ක් නැත්නම් 9ක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
ජාත න්තර කීඩා කරන්ෙන් අවුරුද්දකට වැඩිම වුෙණොත් දින 
60යි. හුඟක් ෙවලාවට කීඩාංගනයක කීඩා කරන්ෙන් දින 10ක් 
වාෙග් අඩු කාලයක්. ෙම් වාෙග් ආෙයෝජන ඉදිරිෙය්දී ෙමොන තරම් 
ඵල දරනවාද කියන එක පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්ෙක් නැහැ. 
අන්න ඒ නිසා තමයි කිකට් ආයතනය බංෙකොෙලොත් වුෙණ්; කිකට් 
ආයතනෙය් මුදල් ෙහොරකම්වලට ලක් ෙවලා එළියට ගිෙය්. 
ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය ඇති වුෙණ් කිසිම දැක්මක් නැති වැඩ 
ෙකොටසක් කර ෙගන ගිය නිසායි.  

පාසල්වලට ෙම් ආ ෙයෝජන කළා නම්, පාසල්වල 
කීඩාංගනයක් හදන්න ෙම් මුදල් ෙයෙදව්වා නම්, අස්වර් මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් යුද්ධෙයන් ෙමච්චර කල් බැට කෑ උතුරු 
නැ ෙඟනහිර සිටින දූ දරුවන් ෙවනුෙවන් කීඩාව නංවන්න තිබුණා.  
ඒ දරුවන්ට බැට් එකකුයි ෙබෝලයකුයි දීලා තුවක්කුවයි 
ෙබෝම්බයයි අයින් කළා නම් අද මීට වඩා ලස්සනට ෙම් රට යන්න 
තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් එක එක්ෙකනාෙග් නම හදා 
ගන්න, එක එක්ෙකනාෙග් තානාන්තර ෙපන්වන්න 
ජාත න්තරයට ණය ෙවලා හරි ෙම් තත්ත්වයට යන්න පසු ගිය 
කාලෙය් අපට සිද්ධ වුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමාට 
මතක් කරන්න ඕනෑ, පසු ගිය කාලෙය් තරම් කීඩාවට 
ෙද්ශපාලනීකරණය ඇතුළත් වුණු ෙවනත් කාලයක් නැහැ කියන 
එක. අන්න ඒ නිසා ෙද්ශපාලනය කීඩාෙවන් ඉවත් කිරීමට 
කටයුතු කෙළොත් ඉදිරි කාලෙය්දීවත් ෙම්  ෙද්ශපාලනඥයින්  
ඒෙකන් ලාභ පෙයෝජන  ගැනීම නතර ෙව්වි. එෙහම වුෙණොත්  
කීඩාව ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා සිතනවා. 

අපි දැක්කා පසු ගිය මැතිවරණවලදී තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
පචාරක කටයුතු සඳහාත් කීඩකයන් ෙයොදා ගන්නවා. ඒ හරහා 
සමහර කීඩකයන්ට ෙම් රටට කීඩා කරන්ෙන් නැතිව ෙපෞද්ගලික 
තරගාවලිවලට වුණත් කීඩා කරන්න අවසර ෙදන්න අෙප් හිටපු 
කීඩා ඇමතිවරයාට සිද්ධ වුණා. ඉතින් අපට ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් 
උදා වුෙණ් අපි කිසිම ෙදයක් හරි විධියට සැලසුම් කර ගත්ෙත් 
නැති නිසායි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද 
කීඩාව දිහා බලන විට ෙහොඳ උත්තරයක් අපට ලැබිලා තිෙබනවා. 
ඔලිම්පික් තරගාවලියට අෙප් කීඩකයන් යනවා. නමුත් යන්ෙන් 
හතර ෙදනයි. ෙම් රෙට් කීඩා ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම ෙම් 
තරගාවලියට යන්න අඩුම පිරිසක් යන්ෙන් ෙම් වසෙර්ය කියන 
එක අප ඉතාමත් කනගාටුෙවන් සහ ලජ්ජාෙවන් කිව යුතුයි. ෙම් 
තත්ත්වය ඇති වුෙණ් ඇයි කියලා අපි ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ම ට 
මතකයි, මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් කීඩාව 
ගැන කථා කළ හැම අවස්ථාවකම කිකට් ආයතනය විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඔලිම්පික් කමිටුව, කීඩා අමාත ාංශය, අෙනකුත් කීඩා 
ආයතනවල සිදු වන ෙහොරකම් සම්බන්ධෙයන්  දැනුවත් කළ බව. 
මම කියන්න සන්ෙතෝෂයි, දැන් ඉන්න කීඩා අමාත  මෙග් මිත 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා පසු ගිය කාලෙය් ඒ 
ගැන පරීක්ෂණත් කළා. ඒ පරීක්ෂණවලින් දූෂිතයන් කවුද කියලා 
ෙහළිදරවු වී තිෙබනවා. නමුත් ෙම් රජය ඒ දූෂිතයන්ට දඬුවම් 
කරන්ෙන් නැහැ.  එක් දූෂිතයකු අමාත ාංශයක ෙල්කම් ෙකෙනකු 
බවට  පත් කර තිෙබනවා. ඉතින් අපි ෙකොෙහේද යන්ෙන්?  
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ඉන්දියාව දිහා බැලුවාම ඉන්දියාෙව් Commonwealth Games 
භාරව හිටපු කල්මාඩි කියන පුද්ගලයා දූෂිත ෙචෝදනාවලට අවුරුදු 
ගණනාවකට හිෙර් ගියා. අපි ෙම් රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා අඩු 
ගණෙන් එක් දූෂිත  පුද්ගලෙයකුටවත් ; එක ෙහොරකුටවත් දඬුවම් 
කරන්න කියලා. එක ෙහොරකුට දඬුවම් කරලා ෙපන්වන්න. 
එතෙකොට අෙනක් මිනිස්සු භය ෙවනවා. අද ෙහොරු ආරක්ෂා 
කරමින්, හරි ෙද් කරන මිනිස්සු එලවන රජ යක් බවට ෙම් රජය 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් වුෙණ් නැත්නම් 
ඉදිරිෙය්දී අපට අහිමි වන්ෙන් කීඩකයන් විතරක් ෙනොෙවයි. අද 
ෙලෝකය පුරාම ඉතාමත්ම නරක තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න පුළුවන්  එක අංශයක් 
තමයි කීඩාව කියන එක.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් 
තව එක කාරණාවක් කියන්න කැමැතියි. මම දැක්කා පසු ගිය 
දවස්වල කිකට් තරග විකාශන අයිතිය Carlton Sports Network 
ආයතනයට ලබා දීලා තිෙබනවා. මට මතකයි, චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියෙග් කාලෙය්, -මමත් ඒ 
කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්- අපි ඒ ආණ්ඩුව පවත්වා 
ෙගන යන කාලෙය් එක විකාශන අයිතියක් "සිරස" මාධ  
ආයතනය ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින් ලබා ගත්තා. නමුත් කැබිනට් 
එක තීරණය කළා රජෙය් ආයතනවලට මුදල් එන කිකට් තරග 
පදර්ශනය කිරීෙම් අයිතිය රූපවාහිනී ආයතනයට ලබා ෙදන්න. ඒ 
අනුව ඒක ෙවනස් කළා. නමුත් "සිරස" ආයතනය නඩු දමන්න 
ගිෙය් නැහැ. "සිරස" ආයතනය ඒක පිළිගත්තා. නමුත් අද ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා.  Carlton Sports Network  ආයතනය 
කාෙග්ද කියලා අපි දන්නවා. අපට පශ්නයක් නැහැ.  

ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතාලා ෙහෝ ඕනෑම ෙකෙනක් ව ාපාර 
කළාට අපට පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙම්වා රජයට එන්න තිෙබන 
මුදල්. රූපවාහිනී ආයතනය පසු ගිය කාලෙය්ම පවත්වා ෙගන 
ගිෙය් ෙම් කිකට්  තරග විකාශය කිරීෙම් අයිතිය ෙපන්වලායි. 
නමුත් අද ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරලා, සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? තමන්ෙග් ආයතනයකට; තමන්ෙග් ෙකනකුට මුදල් 
යන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා වැරදියි.  ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් කළ යුතුයි.  අඩු ගණෙන් කැබිනට් එෙක් ඉන්න 
එක ඇමති ෙකෙනක් ෙහෝ ෙකළින් කථා කර ෙම්වා සිදු ෙනොවිය 
යුතුයි කියලා දැනුවත් කරන ෙලස මම ඉල්ලා සිටිනවා. අද කිකට් 
විකාශන අයිතිය ගැන ෙලොකු පශ්න තිෙබනවා. ෙටන්ඩර් 
පටිපාටියක් නැහැ. ඒවා ගැන කථා කරන්නත් බැහැ. ඇමතිවරයා 
කථා කෙළොත් ෙගදර යන්න ෙවනවා. සී.බී. රත්නායක ඇමතිතුමා 
කිව්වා කිකට් ආයතනය තරම් දූෂිත ආයතනයක් නැහැයි කියලා.  
එෙහම කියලා මාස තුනයි, සීබී ඇමතිතුමාට ඒ ඇමති ධුරය අහිමි 
වුණා. අද ෙම් රජය ඒ ත්ත්තවයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මම එක පැත්තකින් හිතනවා ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා 
ෙම් ෙයෝජනාව ෙග්න්න ඇත්ෙත්ත් - එතුමාත් මන්තීවරෙයක් 
හැටියට සෑෙහන කාලයක් හිටියා-  ෙම් ආණ්ඩුෙව් වැරදි ෙද්වල් 
තිෙබනවා, අඩු ගණෙන් ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් මඟින්වත් ෙම් 
කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා කියලා හිතා ෙගන ෙවන්න ඇති කියලා. 
ඒ ගැන මම  එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, ෙමවැනි 
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවාම ඒ හරහා රජය දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ 
ෙකොටස අපට කරන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි පසු ගිය 
කාලෙය් අපි දැක්කා ෙකොළඹ නගරෙය් ලයිට් දමා ෙගන වාහන 
ෙර්ස් ෙපන්නුවා. අද අපි හැම ෙදනාම දන්නවා ෙම් රෙට් විදුලිබල 
අර්බුදයක් තිෙබනවා කියලා. ෙම්වාට යන්ෙන් රජෙය් මුදල්. 
විෙනෝද වුණාට අපට කමක් නැහැ. නමුත් ෙම් මුදල් ආෙයෝජනය 
කරන්න ඕනෑ, අර  උතුරු නැ ෙඟනහිර යුද්ධය කරපු දූ දරුවන් 
ෙවනුෙවන්, එෙහම නැත්නම් කිසිම ෙදයක් ලබා දුන්ෙන් නැති  
දකුෙණ් ඉන්න දූදරුවන් ෙවනුෙවන්. අන්න, ෙලෝකය ජයගහණය 

කරන්නට පුළුවන්  එතැනයි.  එෙහම නැතිව කීඩාංගන හැදුවාය 
කියා  ෙහෝ එෙහම නැත්නම් Carlton Super Sevens කියා ගැහුවාය 
කියා ෙහෝ රගර් කීඩාව දියුණු කරන්නට  බැහැ. රගර් කීඩාව දියුණු 
කරන්නට පාසල්වලට සම්පත් ලබා දිය යුතුයි.  මා ෙම් කාරණය 
ඉතා  ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා.  පසු ගිය කාලෙය් ෙවච්ච  වැරදි 
දැන්වත්  හදා ෙගන  ඉදිරියට යන්නට ඕනෑ. ගරු අධ ාපන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා ෙම් අවසථ්ාෙව් ෙමම  සභාෙව් ඉන්නවා.  
එතුමාටත් අප ෙම් ගැන ඕනෑකමින් කියා සිටිනවා.  පාසල්වලත් 
පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා.  මුදල් නැති පශ්න ෙගොඩක් තිෙබන බව 
මම දන්නවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සමහර කිකට් කණ්ඩායම් පිට රටවලට 
යනවා,  එක එක ඇමතිවරයාෙග්  නම් වියදම්  කර ෙගන.  මම 
දැක්කා, තමුන්නාන්ෙසේත් ඒෙක් හිටියා. තමුන්නාන්ෙසේ ඒක 
නවත්වන්නට හැදුවා.  නමුත් ෙමවැනි තත්ත්වයන් ඇති ෙනොවිය 
යුතුයි. එෙහම වුෙණොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  ෙම් රෙට් කීඩාව  
අද ව ාපාරයක් බවට පත් ෙවලා.  ව ාපාර හරහා  කීඩාව විනාශ වී 
යන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up your speech now. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා 

කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙමම  ෙයෝජනාව 
කියවන ෙකොට හරි ලස්සන ෙයෝජනාවක්; ඉතාමත්ම ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක්.  ෙම්ක මහින්ද චින්තනෙය් තිබුණාට ෙවන්ෙන් නැති 
ෙයෝජනාවක්.  එම නිසා මා ඉල්ලා සිටිනවා,  ෙම් ෙයෝජනාව 
කථාවට පමණක්, එෙහම නැත්නම් ෙයෝජනාවකට පමණක්  සීමා 
ෙනොකර  කියාත්මක  කරන්නය කියා.  ෙද්ශපාලන බලපෑම ඉවත් 
කර   කීඩාව ඉදිරියට ෙගන  යන්නට  ශක්තිය ලැෙබ්වා  කියා  
පතමින්   මට  අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Ajith P. Perera. Before 

he starts, will an Hon. Member propose the Hon. Alhaj 
A.H.M. Azwer to take the Chair? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now 

take the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். 
அஸ்வர்  அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER  took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.22]  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු තිලංග සුමතිපාල 

මන්තීතුමා  කීඩාව හරහා ජීවිතය ෙගොඩ නඟා ගත් ෙකෙනක් 
හැටියට ෙම් රෙට් කීඩාව ගැන විෙශේෂ  උනන්දුවක් දක්වන බව අප 
දන්නවා.  ඒ වාෙග්ම  එතුමාෙග් විෙශේෂඥතාව තිෙබන කිකට් 
කීඩාෙවන් ඔබ්බට ගිහින් -වඩාත් පුළුල් පරාසයකට අරෙගන 
ගිහිල්ලා- සමස්ත කීඩාවම දියුණු කිරීෙම් වැදගත්කම  අවධාරණය 
කරන ෙමම ෙයෝජනාව කදිම -අනර්ඝ- ෙයෝජනාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරමින්  සඳහන් කළා, ෙම්  රටට  කීඩාව පිළිබඳ ජාතික 
පතිපත්තියක් තිබිය යුතුය  කියා. කිකට් කීඩාව පමණක් ෙනොෙවයි, 
රගර් කීඩාව පමණක් ෙනොෙවයි,  ෙමෝටර් රථ කීඩාව පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්  ෙසෞඛ  තත්ත්වය දියුණු 
කරන්නට ශාරීරික හා  මානසික ෙයෝග තාව  දියුණු කරන්නට 
ඉවහල් වන සියලුම ආකාරෙය් කීඩා දියුණු කිරීමට වැඩ 
පිළිෙවළක් අවශ යි කියන එක අප  කවුරුත් පිළිගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාව පිළිබඳව 
ෙදයාකාරයකට හිතන්නට පුළුවන්.  එකක් තමයි රෙට්  
පුරවැසියන්  සියලු ෙදනාටම  තමන්ෙග් ජීවිත ෙගොඩ නගා ගන්නට  
ඉවහල් වන  ශාරීරික  සහ මානසික ෙයෝග තාව වර්ධනය කර 
ගැනීමට අවශ  වන  කීඩාවන්හි ෙයදීමට ඇති අවකාශය  හා  
පහසුකම්  වැඩිදියුණු කිරීම.  අෙනක්  අවශ තාව තමයි,  
රැකියාවක් විධියට,  රටට  ෙගෞරවයක් ලබා ෙදන අකාරයට, රටට 
ආදායමක් ලබා ෙදන ආකාරයට,  රට  තුළ රැකියා අවස්ථා  
නිර්මාණය  කරන ආකාරයට  එක් එක් කීඩාවන් වෘත්තීයමය 
තත්ත්වයකට ෙගන  ඒ ම. එම නිසා රටක පාසල් මට්ටෙමන්, විශ්ව 
විද ාල මට්ටෙමන් සහ  ෙපොදුෙව් සමාජය තුළ  ශාරීරික හා  
මානසික  ෙයෝග තාව  වර්ධනය කර ගැනීමට  කීඩාව  දියුණු  
කිරීම අවශ යි.   ඒ එක්කම  රට  ආර්ථික  වශෙයන්  දියුණු කිරීෙම්  
එක උපාය මාර්ගයක් හැටියට වෘත්තීයමය මට්ටමට කීඩාව 
ෙයදවීම අවශ යි.  කීඩාව පිළිබඳව  ජාතික පතිපත්තියක් දැන් 
ෙකටුම්පත් කර තිෙබනවා.  පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් හැටියට 
එහි පිටපත් අපටත් ලබා දුන්නා. නමුත් ෙම් ජාතික පතිපත්තිය  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයකට භාජනය කර, ඒ ජාතික  පතිපත්තිෙය් 
තිෙබන ගුණ,  අගුණ  පිළිබඳව දියුණු  සංවාදයක් ඇති කරන්නට 
තවමත්  කටයුතු  කර  නැහැ. 

එම නිසා කීඩා අමාත ාංශෙය් මූලික සහ පමුඛ වග කීමක් 
වනවා, ෙම් ජාතික පතිපත්තිය පිළිබඳව ඉක්මනින් ෙම් ගරු 
සභාෙව් විෙශේෂිත අවධානයට ෙයොමු කර, ෙම් ගරු සභාෙව් 
විවාදයට ඉදිරිපත් කර ඒ පිළිබඳව අවසානාත්මක එකඟතාවකට 
පැමිණීම. ෙයෝජිත කීඩාව පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තිෙය් බැලූ 
බැල්මට ෙපෙනන පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ එක් එක් 
කරුණ ගැන විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කිරීමට ෙමය අවස්ථාව 
ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1994 ඉඳලා 2012 දක්වා දශක 
ෙදකකට ආසන්න ඉතා අධික කාලයක්, අවුරුදු ෙදකක සීමිත 
කාලයක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය හැෙරන්නට, -ඒ කාලය තුළත් 
විධායක බලය තිබුණා. ජනාධිපතිවරෙයක් සිටියා- ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය පමුඛ විවිධාකාර සන්ධාන තමයි ෙමරට පාලනය කරලා 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි 2012 වන ෙකොට ෙම් රෙට් කීඩාව පිළිබඳ 
තිෙබන තත්ත්වය කුමක්ද? පසු ගිය ආසියානු කීඩා උෙළෙල්දී 
කිසිම පදක්කමක්, අඩුම ගණෙන් ෙලෝකඩ පදක්කමක්වත් දිනා 

ගන්න අෙපොෙහොසත් වුණා. එෙහම නම් පසු ගිය දශක ෙදකක 
කාලය තුළ ෙම් රෙට් මලල කීඩා සම්බන්ධෙයන් පමණක් 
ෙනොෙවයි, අනිකුත් සියලුම තරගකාරි කීඩා සම්බන්ධෙයන් 
බරපතළ පිරිහීමක් තිෙබනවා. 1956 ආසියානු කීඩා තරගාවලිෙය් 
රන් පදක්කම් දිනුෙව් නාගලිංගම්, එදිරි වීරසිංහම්. ලූෂන් ෙබනඩික් 
ෙරෝසා අවස්ථා ෙදකකදී ආසියානු කීඩා තරගාවලිෙය් රන් 
පදක්කම දිනුවා; ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය කීඩා තරගාවලිෙය් රන් 
පදක්කම් දිනුවා. 1948 ලන්ඩන් ඔලිම්පික් උළෙල්දී ඩන්කන් වයිට් 
ඔලිම්පික් රිදී පදක්කමක් දිනා ගත්තා.  

ෙම් රෙට් මලල කීඩාව කමානුකූලව ලබා ගත් වර්ධනය අද 
වන ෙකොට සම්පූර්ණෙයන්ම පසු පසට ගිහින් තිෙබනවා. අද මලල 
කීඩාෙව් අඩු ගණෙන් ඔලිම්පික් නිෙයෝජනය කරන්න අවශ  
කරන අවම සුදුසුකම ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
මැරතන් කීඩාෙව් ෙයෙදන එක් කීඩකයකුට පමණයි. ෙමය ඉතාම 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ෙම් රෙට් මලල කීඩාව සහ අනිකුත් 
කීඩා ෙම් තරම් පහළට ෙගන ඒෙම් වගකීම වර්තමාන සන්ධාන 
ආණ්ඩුව  භාර ගත යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් හීෙනන් අවදි වුණා 
වාෙග් ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් තරුණ පුතුන් ෙබොෙහොම 
උනන්දුෙවෙන් ම් කීඩා කටයුතුවලට සම්බන්ධ වනවා. ඒක 
ෙබොෙහොම වටිනවා. ෙමොකක්ද පමුඛතාව? ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් 
අපි ජාත න්තර පදක්කම් දිනා ගත්ෙත් මලල කීඩාවලින්. මලල 
කීඩා පිළිබඳව දක්වා තිෙබන උනන්දුව ෙකොපමණද? ඒ සඳහා කර 
තිෙබන ආෙයෝජනය ෙකොපමණද? ඒ සඳහා පාෙයෝගික 
යථාර්ථවාදි වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන ජනාධිපති ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005 සිට 2012 දක්වා අවුරුදු 7ක් 
ෙමරට පාලනය කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු 7ක එතුමාෙග් 
පාලන කාලය තුළ ෙම් රෙට් මලල කීඩාව බින්දුව දක්වා ෙනොෙවයි 
ඍණ දක්වා පිරිහිලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් වගකීම භාර 
ගන්නවාද? භාර ගන්න ෙකෙනක් නැහැ. ඇමතිවරු ෙවනස් 
වනවා. එක නායකෙයක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ පරිපාලනය 
අකාර්යක්ෂම කිරීෙම් වගකීම ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා භාර ගත යුතුයි.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. අද පමුඛතාව ලැබී තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාටද? ෙම් රෙට් කිකට් කීඩාෙව් දූෂණ ගැන, ෙම් රෙට් 
කිකට් කීඩාෙව් පජාතන්තවාදය වළ පල්ලට යැවීම ගැන, ෙම් රෙට් 
කිකට් කීඩාෙව් තිෙබන අකමිකතා ගැන අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත්, ඉන් පිටතදීත් කථා කරලා තිෙබනවා. අතුරු 
කමිටු මඟින් දිගින් දිගටම කිකට් පාලක මණ්ඩලය පාලනය කිරීම 
පිළිබඳ විෙව්චන එල්ල වන ෙකොට අතුරු කමිටු විසුරුවා, තරග 
කළ හැකි විරුද්ධවාදින්ට තරග කිරීමට ෙනොහැකි වන ෙසේ අත් 
බැඳලා, කූඩු කරලා ඔවුන්ව මානසික වශෙයන් පීඩනයට පත් 
කරලා, ආණ්ඩුෙව් පාර්ථනය පරිදි නාමික නිලවරණයක් පවත්වා 
අද ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට නිලධාරින් ෙතෝරා ෙගන 
තිෙබනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමාත් වැඩි කාලයක් ගත්ත නිසා මටත් ෙපොඩි ෙවලාවක් 

ෙදන්න. 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒ අෙප් time එක. ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න මිනිත්තු 10යි, 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ මන්තීතුමාට මිනිත්තු 5යි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමාත් වැඩිපුර විනාඩි 3ක් ගත්තා. මටත් විනාඩි 3ක් 

ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් කිකට් කීඩාව දියුණු 
කිරීෙම් මුවාෙවන් බලය අරෙගන, ෙම් වන විට ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනෙය් ෙල්කම් ධුරය දරන නිශාන්ත රණතුංග මහත්මයා අද 
CSN Channel එෙක් පධාන විධායක නිලධාරියා වශෙයන් 
කටයුතු කරනවා. ෙම්ක අයිතිවාසිකම් අතර පරස්පරතාවක්; 
conflict of interest. ෙවන රටක ෙම් තනතුරු ෙදකම එක වර 
දරනවා නම්, රජය මැදිහත් ෙවලා ඔහුව ෙම් තනතුරු ෙදෙකන්ම 
අයින් කරනවා. අද ඒ තනතුරු දැරීෙම් පතිඵලය අපට ෙපෙනනවා. 
ෙම් රෙට් කිකට් කීඩාවට ආදායම අරෙගන ආපු අර්ජුන රණතුංග 
මන්තීතුමා සඳහන් කරපු ආකාරයට, ෙම් රෙට් කිකට් කීඩාව 
ෙපෝෂණය කෙළේ ආණ්ඩුෙව් සල්ලිවලින් ෙනොෙවයි, කීඩකෙයෝ දුක් 
මහන්සිෙයන් හම්බ කරපු සල්ලිවලින්. ඒ සල්ලි ආණ්ඩුවට 
ෙනොලැෙබන ආකාරයට ෙපෞද්ගලික channel එකක් වන CSN 
Channel එකට ලැෙබන ආකාරයට අද ව ාජ ගනුෙදනු සිද්ධ 
ෙවමින් තිෙබනවා. ඒක ඉතාම නරක, පසුගාමී තත්ත්වයක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්මයි ෙමෝටර් රථ 
කීඩාව අෙප් රටට ගැළෙපන කීඩාවක් ෙනොෙවයි. ඒක වර්ධනය 
වීම ෙහොඳයි, ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඒ අදාළ ක්ෙෂේතවල අය උනන්දු වීම 
තුළින්. ඒවා රාතී කාලෙය් පැවැත්ෙවන කීඩා. නමුත් අද රාජ  
අනුගහය තිෙබන්ෙන්, ජාතික ධනය වැය කරන්ෙන් ෙමොකටද? 
රාතී කාලෙය් තිෙබන ඒ කීඩා සඳහා.  ඒවා තරගකාරී මට්ටෙමන් 
පවත්වන  තරග ෙනොෙවයි, සංදර්ශන.  

අද ෙම් රෙට් කිකට් කීඩාවට වාෙග්ම අෙනක් කීඩා සඳහාත් 
පමාණවත් ආෙයෝජනයක් තිෙබන්නට අවශ යි. ඒ වාෙග්ම 
පමුඛතා හඳුනා ගැනීමත් අවශ යි. ගරු අධ ාපන නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට වග කීෙමන් කියනවා, පාසල් සඳහා 
අවශ  කීඩා භාණ්ඩ සැපයීෙම් ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබන බව. අපි 
පාසලකට ගිහින් ෙමොනවාද ඕනෑ කියලා ඇහුවාම, අපට දැනුම් 
ෙදන්ෙන් කීඩා භාණ්ඩ අවශ යි; විශාල පමාණයක් අවශ යි කියන 
කාරණය. ඒ නිසා පමාණවත් තරම් කීඩා භාණ්ඩත්, සුදුසු පුහුණුව 
ලත් උපෙද්ශකවරුනුත් පාසල්වලට ලබා දීෙම් විෙශේෂ යුතුකමක් 
තිෙබනවා. පමුඛතාව දිය යුතු කරුණක් ෙලස ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශයට ෙමම කරුණ වැදගත් ෙවනවා.  

ෙම්වා සඳහා පිළිතුරු දීමට කීඩා ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් නැතත්, ෙම් රෙට් ජනතාව ඉදිරි පිම්මක් යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්න ෙමොෙහොෙත්, යුද්ධය ජයගහණය 
කරලා ෙම් රට සශීක කරන්න කදිම අවස්ථාවක් එළැඹිලා තිෙබන 
ෙමොෙහොෙත්, ඒ  මාර්ගයට අවශ  කරන එක් වැදගත් මාර්ගයක් 
වන කීඩාෙව් සංවර්ධනය සඳහා මීට වඩා තර්කානුකූල, 
පෙයෝජනවත් ආෙයෝජනයක් ඇති කිරීමටත්, අල්ලස හා දූෂණය 
පිටු දැකලා පජාතන්තවාදීව ඒ සෑම කීඩාවක්ම සංවර්ධනය කිරීමට 
අවශ  පහසුකම සැපයීමටත් රජය විසින් කටයුතු කළ යුතුයි කියන 
කාරණය ඉදිරිපත් කරමින් ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ තිලංග 
සුමතිපාල මන්තීතුමාට නැවතත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 4.34] 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා ( අධ ාපන 
නිෙයෝජ   අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி  த ெசாய்சா - கல்வி 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Deputy 
Minister of Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් 

හිටපු සභාපති, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු තිලංග සුමතිපාල 
මැතිතුමා ඉතා කාලීන සහ වැදගත් ෙයෝජනාවක් ෙගන ආවා. එම 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායෙම් හිටපු 
නායකයා වාෙග්ම ෙලෝක කිකට් ශූරතාව ශී ලංකාවට ෙගන ආ 
අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා කථා කළා; ෙනොෙයකුත් අදහස් 
දැක්වූවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් ඉතා 
වැදගත් අදහස් දැක්වූවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වූවා. ඒ තුළ ඉතා ෙහොඳ, 
ඉතා වැදගත් ෙයෝජනා රාශියක් දකින්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. 

අපි ඔලිම්පික් තරග පිළිබඳව කථා කරනෙකොට, ගීසිෙය් 
ඇතැන්ස් නුවරින් ආරම්භ වුණු ඔලිම්පික්  තරග  එදා ඒ රෙට් හිටපු 
සවි බල ඇති දක්ෂයන් ෙතෝරා ගැනීම සඳහා පවත්වලා, ඔලිව් 
රිකිල්ලක් තෑගි වශෙයන් ලබා දුන්නා. ඒ අනුව යම් ෙගෞරවයක් 
හා පශංසාවක් ලබා ගැනීම සඳහා තමයි කීඩාව තිබුෙණ්. නමුත්, 
ෙගෝලීයකරණය තුළ මුළු ෙලෝකයම ආර්ථිකකරණය වීම නිසා 
කීඩා ක්ෙෂේතය අද අතිවිශාල ආර්ථික වටිනාකමක් ඇති 
ක්ෙෂේතයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සංචාරක 
ව ාපාරය වැනි තවත් ෙනොෙයකුත් කාරණා රාශියකුත් කීඩාව 
සමඟ එකට ඈඳිලා තිෙබනවා. 

අපි ෙම් අලුත් ෙලෝකෙය් අලුත් පවණතාවට මුහුණ ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණාව ගැන බලමු. අපට කීඩකෙයක් බිහි 
කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන් පාසල් කාලෙය්දී. ඒ සඳහා 
අධ ාපන අමාත ාංශය දීර්ඝ කාලීනව පවත්වා ෙගන ආපු යම් 
කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි පාසල්වල කීඩා තරග 
පවත්වනවා. විෙශේෂෙයන්ම නිවාසාන්තර කීඩා තරග. ඒ කීඩා 
තරගයට දරුවන් ෙතෝරා ගන්නවා, 15න් පහළ, 17න් පහළ, 19න් 
පහළ සහ 21න් පහළ වශෙයන්. ෙම් දරුවන්ට නියමිත වූ, 
අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් අනුමත වූ කීඩා 39ක් දැනට  පවත්වා 
ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එක අවුරුද්දක එක පාථමික 
පාසලක ෙහෝ නිවාසාන්තර කීඩා තරගයක් පැවැත්වූෙය් නැත්නම් 
ෙහෝ ඒ දරුවන්ට යම් අවුරුද්දකදී ඒ කීඩා තරග මඟ හැෙරනවා 
නම් ෙහෝ මම හිතන හැටියට ඒ ළමයාට ඒ වයස් කාණ්ඩෙය්දී 
තමන්ෙග් දක්ෂකම් ෙපන්වන්න තිබුණු අවස්ථාව අහිමි ෙවලා යන 
බවයි. මට මතකයි, මම ඌව පළාෙත් පධාන ඇමති හැටියට 
කටයුතු කරපු කාලෙය් සෑම පාසලකම කීඩා උත්සව පැවැත්වීම 
අනිවාර්යය කළා. එෙසේ අනිවාර්ය කළාම ෙලොකු ගැටලුවක් මතු 
වුණා. ෙමොකද, සෑම පාසලකටම කීඩා පිට්ටනි තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ සඳහා අහළ පහළ පිට්ටනිත්, සමහර තැන්වල මහා 
මාර්ගය පවා ෙයොදා ගන්නත් සිද්ධ වුණා. නමුත් සාර්ථකව ඒ තරග 
පවත්වන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කීඩා ගුරුවරුන්ෙග් 
හිඟයක් තිබුණා. ඒ සඳහා මම කමෙව්දයක් ෙයදුවා, පාසල් 
කාලෙය් කීඩා කරලා දක්ෂකම් තිෙබන ගුරුවරුන්ට කීඩා ගුරුවරු 
හැටියට කටයුතු කරන්න කැමැති නම් ඉදිරිපත් ෙවන්න කියලා. ඒ 
අයට කඳවුරු පවත්වලා, පුහුණුවක් ලබා දීලා බිබිල අධ ාපන 
කලාපෙය් කීඩා ගුරු හිඟය  සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් කරන්න 
අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ඒ වාෙග් 
පාෙයෝගික වැඩ විශාල පමාණයක් මම සිදු කළා. ෙමොකද, 
අධ ාපන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් විශාල වග කීමක් තිෙබන්ෙන් 
පළාත් පධාන ඇමතිවරුන්ටයි. ඔවුන් පාෙයෝගිකව ෙම් 
කටයුතුවලට නිරන්තරෙයන් සම්බන්ධ වනවා. එෙසේ සම්බන්ධ 

581 582 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වීෙමන් යම් යම් ව ාපෘති මඟින් 15න් පහළ, 19න් පහළ, 21න් 
පහළ කීඩක ෙයෝ එළි දක්වා ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 
මම ෙම් කථා කෙළේ ජවන හා පිටිය කීඩා ගැනයි.  

අපි දන්නවා, අද අෙප් රෙට් පාසල්වලින් සියයට 75ක කීඩා 
තරග පවත්වන බව. වි ෙශේෂෙයන්ම ජවන හා පිටිය කීඩා, ෙනට් 
ෙබෝල්, ෙවොලි ෙබෝල්, එල්ෙල්, කිකට් සහ පා පන්දු   කීඩා 
කරනවා. ඒ තරග සමාජගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
පාසල්වලින් දක්ෂකම් ෙපන්වන දරුවන් ෙකොට්ඨාස තරගයට 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඒෙකන් ඉදිරියට එන අය කලාප තරගයට 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ  දරුවන් පළාත් තරගයට ඉදිරිපත් 
කරලා  ජාතික මට්ටමට එන්න අවශ  පාර අධ ාපන අමාත ාංශය 
තුළින් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.  

සමස්තයක් වශෙයන් ගත්තාම ෙම් කටයුතුවල අඩු පාඩු 
රාශියක් තිෙබනවා. අපට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ඉතා 
ෙහොඳ කථාවක් කිව්වා. ඒ තමයි, "අලුත් පිම්මක් පනින්න 
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ෙම් රට සූදානම්" කියන කථාව. ඔබතුමා 
කිව්ෙව් ඉතා වැදගත් කථාවක්. ෙමොකද වසර තිහක් තිස්ෙසේ තිබුණු 
යුද්ධය අවසන් ෙවලා අපි ෙම් අලුත් පිම්මක් පනින්න හදන 
ෙවලාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ යුද්ධය සමඟ සම කාලීනව 
පැවතුණු ආර්ථික දුෂ්කරතා සහ අනිකුත් තත්ත්වය  තුළ අෙප් රෙට් 
හැම ක්ෙෂේතයකම ඉතා විශාල පසු බෑමක් සිද්ධ වුණා. ඒ පසු බෑම 
නිවැරැදි කර ෙගන දැන් අපට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එක 
වසෙර්දී පන්ති කාමරයට ඇතුළු ෙවලා අවුරුදු විසි ගණනකින් 
විශ්වවිද ාලයට යනවා වාෙග්, ජාතික මට්ටෙම්, ජාත න්තර 
මට්ටෙම් කීඩකෙයක් බිහි කරවන්නත් අපට යම් කාලයක් ගත 
වනවා. ෙම්ක ෙලෙහසි පහසු  වැඩක් ෙනොෙවයි. කීඩාව කියන්ෙන් 
දීර්ඝ කාලීන ආෙයෝජනයක්. අධ ාපනයත් ඒ හා සමානයි. නමුත් 
අද ෙම් කටයුතු ගැන අපට සතුටු වන්න පුළුවන්.  

ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු ගරු මන්තීතුමා දන්නවා, 
අධ ාපන අමාත ාංශෙය් විෙශේෂ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී  අපි 
ඔක්ෙකොම -ආණ්ඩු පක්ෂය හා විපක්ෂය- එකතු ෙවලා තීන්දුවක් 
ගත්තා ශාරීරික අධ ාපනය අනිවාර්යය කිරීමටත්, ඒ වාෙග්ම එක 
කීඩාවක  -කීඩා ෙදකක් කියන  තීරණයට ආවාම අඩු ගණෙන් 
ෙමොකක් හරි එක කීඩාවකවත්- දරුෙවකු නියැලීමත් අනිවාර්යය 
විය යුතුයි කියලා. ඒ සඳහා ඒ  දරුවාෙග් අධ ාපනය ෙපරට ගමන් 
කරවන ආකාරෙය් යම් කිසි පසාද ලකුණු පමාණයක් ලබා ෙදන 
තැනට අධ ාපනය සකස් කරන්න මෙග් ගරු අමාත  බන්දුල 
ගුණවර්ධන අමාත තුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවැත්වුණු- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලබා දී ඇති කාලය 

අවසානද? මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න. වැඩිය 
ගන්ෙන් නැහැ. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා විනාඩියක කාලයක් ලබා ගන්න.  
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 
රෙට් ජාතික වශෙයන් කීඩා පාසල් 18ක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම 
තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න ඕනෑ, කිකට් කීඩාව ගැන. මට 
මතකයි අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා ෙද්ශපාලනය සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් එතුමාව කිකට් 
කණ්ඩායෙමන් අස් කළා. එතුමා සම්බන්ධෙයන් මතු වුණ ගැටලු 
ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි විවාදයකුත් පැවැත්වූවා. මම දකින 
ෙදයක් තමයි ෙම් රෙට් කිකට් කීඩාව ෙවනුෙවන් ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමා Cricket Board  එෙක් සභාපතිවරයා හැටියට 
ඉන්න කාලෙය් විශාල ෙසේවයක් කළා කියන එක. එතුමා ෙම් රෙට් 
ඉන්න ව ාපාරිකෙයෝ එකතු කරලා අරමුදලක් ඇති කළා. එල්.සී. 
ද සිල්වා මැතිතුමා ඒ කාලෙය් රුපියල් ලක්ෂයක් දුන්නා. එතුමා 
ෙම් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ඒ වාෙග් ඉතා වැදගත් පියවරයන් 
රාශියක් ගත්තා. 

 අපට ෙටස්ට් වරම් ලැබුෙණ් අෙප් ගාමිණී දිසානායක 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය්යි. මම ඌව පළාෙත් කිකට් සංගමෙය් 
සභාපති. ඒ වාෙග්ම ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් කිකට් සංගමෙය් 
සභාපති. හැබැයි අපිට Cricket Board  එෙකන් ලැබුණු ෙදයක් 
නැහැ. අවුරුදු 5ක් මම ඒ තනතුර දරනවා. අපි අතින් වියදම් කර 
ෙගන clubsවලට බඩු ටික දීෙගන තමයි ෙම් වැෙඩ් කරන්ෙන්. ඒ 
නිසා කිකට්වලට සහ කීඩාවට ආදරය කරන අපි හැම ෙදනාම 
මැදිහත් ෙවලා අෙප් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් යම් 
ෙමෙහවරක් කරන්න සූදානම් විය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් අෙප් 
ෙද්ශපාලනය ගැන කථා කරන විට, කිකට් කීඩකෙයක් වන  
අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරයකු හැටියට 
ඉන්නවා. ජනපියම කිකට් කීඩකෙයක් වන සනත් ජයසූරිය 
මැතිතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු හැටියට ඉන්නවා.  ඒ 
නිසා ෙද්ශපාලනයද, අරකද, ෙම්කද, Carlton Sports Network 
එකද කියලා බලන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම්වා පටන් ගන්න ෙකොට 
විෙව්චන තිෙබනවා.  

තව එක කරුණක් ගැන මම මතක් කරන්නම්. පර්සි සමරවීර 
මැතිතුමා ෙමෝටර් රථ ධාවන තරග සඳහා ෙෆොක්ස්හිල් කීඩාංගනය 
හැදුවා. මෙග් කාලෙය් මම ඒක නවීකරණය කළා. සමහරු  
කියනවා ෙමෝටර් රථ ධාවන තරග පවත්වන්න එපා කියලා. නමුත් 
ෙම් හැම ෙදයක්ම පැවැත්විය යුතුයි. හැම ෙද්ටම සුදුසුකම් තිෙබන 
අය ෙම් රෙට් ඉන්නවා. අපි එයට අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතුයි. 
ෙම්වා තහනම් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙනොවයි. අපි සමස්ත 
කීඩාව සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොත් රාශියක් ලියවිලා තිෙබනවා. ෙම් ෙපොත් 
පෙයෝජනයට ගන්නවා අඩුයි. අෙප් අමාත ාංශෙය් වග කීමක් 
ෙවනවා ෙම් ෙපොත් පෙයෝජනයට ගන්න එක. ලලිත් ගුණවර්ධන 
මහතා කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ෙපොත් රාශියක් ලියලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙපොත්වල  නිවැරදි කීඩා කම ගැන සඳහන් ෙවනවා. ක්ෙෂේතෙය් 
පුහුණුව වාෙග්ම ෙපොත පෙත් දැනුමත්, ජාත න්තර කීඩකයින් 
පිළිබඳ අවෙබෝධයත් කීඩා පිළිබඳ උපෙද්ශකවරු විසින් 
කීඩකයන්ට ලබා දිය යුතුයි කියන මතය පකාශ කරමින් මාෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා නැවත වරක් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Thilanga Sumathipala, you can close up the 

innings.  
 

[අ.භා. 4.44] 
 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විජයමුණි ද ෙසොයිසා 

නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්නට 

583 584 

[ගරු ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා] 
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ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙම් 
මාතෘකාවට විශාල හරයක් ලබා දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම ගරු අස්වර් මන්තීතුමා ෙම් කථිකාවතට එකතු වුණා. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙම් විවාදෙය්දී ෙබොෙහොම 
සද්භාවෙයන් අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් ඉතාම වැදගත් කරුණු 
රාශියක් ඉදිරිපත් කළා. අපි එය ඇගැයීමට ලක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම පුදුමයකට වාෙග් ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමාත් 
කාලයකට පස්ෙසේ ෙම් ෙයෝජනාව ගැන ෙහොඳක් කිව්වා. මම ඒ 
ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම කීඩාව ගැන සාකච්ඡා කරන 
ෙම් ෙවලාෙව් ගරු සනත් ජයසූරිය මන්තීතුමාත් ෙම් සභාවට 
පැමිණීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ෙමහිදී කරුණු කිහිපයක් මතු වුණා. එක ෙදයක් ගැන කිව 
යුතුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
සමඟ revolution  එකක්, එෙහම නැත්නම් විශාල ෙවනසක් 
ෙලෝකෙය් සිදු ෙවනවා. රටවල්වල තිෙබන සම්පදායානුකූල 
කීඩාවලට පරිබාහිරව මාධ  තුළින් දැකලා ලබා ගන්නා දැනුම මත 
අලුෙතන් අවතීර්ණ වන කීඩාවන් ෙලෝකෙය් පචලිත ෙවමින් 
තිෙබනවා. සමහර රටවල, සීත අධික රටවල  අයිස් ෙහොකී වාෙග් 
කීඩාවන් තිෙබනවා.   අෙනක් රටවල කෘතිම අයිස් පාවිච්චි කරලා 
ඒ කීඩාවන් පවා කරනවා. ඒ වාෙග් තමන්ෙග් පෙද්ශයට, 
තමන්ෙග් රටට ආෙව්ණික ෙනොවුණ කීඩාවන්, ෙම් ජාත න්තරෙය් 
අෙප් ෙගෝලීයකරණෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් වැඩි දියුණුව නිසා 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙනොෙයකුත් රූපවාහිනී නාලිකා හරහා සහ 
ෙක්බල් හරහා දැන ගැනීමට ලැෙබන ෙතොරතුරු නිසා කීඩාවට 
අලුතින් influence එකක් එෙහම නැත්නම් බලපෑමක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. 

ඒ තුළින් අපි ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ, අපට කළ හැකි ෙද්, අපට 
සුදුසු ෙද් ෙමොකක්ද කියලා. ඒ තුළින් අෙළවිය සඳහා අලුත් market  
එකක් එෙහමත් නැත්නම් විෙශේෂ අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. 
අෙළවිකරණය තුළ කීඩාව ෙනොෙයකුත් පැතිකඩවලට ෙබදිලා 
යනවා. ඒ ගැන සඳහන් කිරීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙමොකද, 
අප ෙම් ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාෙව් සම්පූර්ණ අදහසත් එයයි.  
එනම් අපට, අෙප් රටට ආෙව්ණික ෙද් අවෙබෝධ  කර ගැනීම,  ඒ 
වාෙග්ම හැම ෙකනකුටම සම අවස්ථාවක් ලබා දීමට රෙට් ජාතික 
වැඩසටහනක් තිබිය යුතු වීම. ෙම් හැම ෙකනකුම සද්භාවෙයන්  
ෙහොඳ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙම් 
විවාදෙය් අෙප් අරමුණ,  කීඩා අමාත ාංශය ඒ වාෙග්ම අධ ාපන 
අමාත ාංශය ඒකාබද්ධව ෙම් රෙට් හැම පුරවැසියකුටම කීඩාව 
තුළින් අෙප්ක්ෂා කරන සහෙයෝගය ලබා දීලා, ඒ තුළින් ඔවුන්ෙග් 
කීඩා ෙකෞශල යන් වැඩි දියුණු කිරීම වාෙග්ම ඔවුන් නි ෙයෝජනය 
කරන පාසලට ෙහෝ දිස්තික්කයට ඔවුන්ට අවශ  ෙගෞරවය ලබා 
ෙදන්න අවස්ථාවක් සලසා දීමයි.   

තව කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. අධ ාපන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා 
කිව්වා, ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කීඩා සංවිධානය කරනවායි කියලා.  
අෙප් රෙට් යන්තණය තිෙබන්ෙන් පාෙද්ශීය මට්ටමින්, දිස්තික්ක 
මට්ටමින් සහ පළාත් මට්ටමින්.  දැනට  දිස්තික්ක මට්ටෙම් කීඩා 
තරගාවලි  අපට නැහැ.  ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් තරග තිබුණාම ඒකට 
 පාෙද්ශීය මට්ටමින් සම්බන්ධතාවක් නැහැ. ඒ නිසා පරිපාලන 
ව හෙය් පශ්නයකුත් තිෙබනවා. ඒ ගැනත් මම සඳහන් කළ යුතුයි.  

අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා ෙම් ගැන අදහස් දක්වමින් කීඩාව 
ෙද්ශපාලනීකරණය වීම ගැන කථා කළා. ඒක සත යක්. 
ෙද්ශපාලනීකරණය කියන එක පුළුල් අදහසක් ඇති වචනයක්. 
කීඩාෙව් නියැලුණු අෙයකුට ඒ කීඩාව ගැන අවෙබෝධයක් 
තිෙබනවා. පරිපාලන  ක්ෙෂේතයට පැමිණීම වරදක් කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීම ගැන ඒ කියූ අදහස 
ගැන මම එකඟ ෙවනවා. පතිපත්තිමය තීන්දුවලදී පමණක් 
ෙද්ශපාලන නායකත්වය ඉඳලා,  ෛදනිකව කියාත්මක කරන 

කර්තව යන්වලදී පරිපාලනයට ඇඟිලි ෙනොගසා, ෙද්ශපාලන 
බලපෑමකින් ෙතොරව කීඩාව නිදහෙසේ කර ගන්න අවස්ථාව 
ෙදනවා නම් වඩාත් සුදුසුයි. රස්සාවක් නැත්නම් වෘත්තියක් 
හැටියට කීඩාව කරන අයට අවශ  පරිපාලන ශක්තිය ලබා දීලා 
පතිපත්ති රාමුවක ෙද්ශපාලන බල අධිකාරිය ඕනෑම තලයක 
සිටිනවා නම් කීඩාවට එයින් විශාල වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
වනවා. එෙහම තමයි ෙම් කීඩා නීතිය 1973 දී නිර්මාණය වන්ෙන්. 
ඒ, ගරු  ෙක්.බී. රත්නායක මැතිතුමා කීඩා හා පාර්ලිෙම්න්තු 
කටයුතු ඇමති වශෙයන් සිටි යුගෙය්දීයි. එතුමා  ෙම් රෙට් විශාල 
ෙගෞරවයකට පාත වුණු අංවක ෙද්ශපාලන නායකත්වයක්.  
එතුමාෙග් යුගෙය්දී කීඩා නීති හදන ෙකොට  හැදුෙව් යන්තණය 
තුනකට  කඩලා.  ඒ පතිපත්ති රාමුව, කීඩකයින්  හා කීඩාව සහ  
සංවර්ධනය හා පුහුණුව  කියන  අංශ  ෙවන් කරලා.  ඒ මුඛ  
පරමාර්ථ මත පදනම් ෙවලා තමයි  කීඩා නීතිය ලංකාෙව් ඇති 
වන්ෙන්. ඒ රාමුව තිෙබන්ෙන් ලිප් ගල් තුන වාෙග්. එහි යම් කිසි 
විධියකින් ෙවනසක් ඇති වුෙණොත් යම් පිපිරීමක් තව පැත්තකින් 
සිදු වනවා. ඒ ගැන අවෙබෝධයක් අපට  තිෙබනවා.  

අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, අලුතින් කීඩා පනතක් ඇති 
කරලා,  කීඩාව අධ ාපනයත් එක්ක ඒකාබද්ධ කරලා ජාතික 
වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කිරීමට.  ඒ සඳහා මෙග් ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරියට ෙගනැල්ලා  ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත ෙවලා එය 
කියාත්මක කරන්නට ලැෙබ්වා කියලා  මම පාර්ථනා කරනවා.  
මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබ සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව  අවසන් කරනවා.    
 

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙයෝජනා  අංක 4, -පා.71/'10- ගරු බුද්ධික 

පතිරණ මහතා.  

 
ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන් සඳහා 

සාමවිනිසුරු පත්වීම් ලබා දීම 
சுேதச ஆ ர்ேவத ம த் வர்க க்கு 

சமாதான நீதவான் நியமனங்கைள வழங்கல் 
GRANTING JUSTICE OF THE PEACE 

APPOINTMENTS TO INDIGENOUS AYURVEDIC 
DOCTORS  

  
[අ. භා. 4.50] 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා.  
 
"ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන් මුදල් සහ වරපසාද 
අෙප්ක්ෂාෙවන් ෙතොරව ඔවුන්ෙගන් සමාජයට ඉටුවිය යුතු සමාජ 
වගකීමක් ෙලස සලකා විෙශේෂෙයන් ගාමීය ජනතාවට විශාල 
ෙසේවාවක් ඉටු කරනු ලබන බැවින් එම ෙසේවාවට ගරු කිරීමක් 
ෙලස ආයුර්ෙව්ද ෛවද  සභාෙව් ලියපදිංචි වී ඇති සියලුම ෙදනාට 
සාම විනිසුරු පදවි ලබා දිය යුතුය"  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන එක්සත් ජනතා 
නිදහස ්සන්ධාන ආණ්ඩුව පධාන වශෙයන්ම සංයුක්ත වන්ෙන් ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය මුල් කර ගත්ත සන්ධාන ආණ්ඩුවක් විධියට. 
ඒ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 1956  බලයට පත් වන්ෙන් මහජන 
එක්සත් ෙපරමුණ විධියට නිතරග ගිවිසුම් හරහා සභාගයකින්.   

එදා ඒ මහජන එක්සත් ෙපරමුණු ආණ්ඩුව බලයට පත් වන්නට 
මුල් වුණු බලෙව්ග 05ක් තිෙයනවා. සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, 
කම්කරු කියන පංච මහා බලෙව්ගෙය් ශක්තිෙයන් තමයි 1956 අද 
ෙම් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිෙයෝජනය කරන පධාන 
පක්ෂය වූ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සමාරම්භක පක්ෂ නායක 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ලංකාෙව් හතර වැනි 
අගාමාත වරයා විධියට බලයට පත් වුෙණ්. නමුත්, 1959 වන 
ෙකොට බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඝාතනයට ලක් වුණා. අර සඟ, 
ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන මහා බලෙව්ග පෙහන් හතරක්ම 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාට ෙවඩි තියන්නට මුල් වුණු චීවර දාරී 
ෙසෝමාරාම පිටුපස හිටෙගන සිටියා. ඇයි, මම එෙහම කියන්ෙන්? 
පළමුවැනි බලෙව්ගය තමයි සඟ.  එනම්, ෙසෝමාරාම චීවර 
දාරිෙයක්. ඊළඟට ෙවද. ඒ කියන්ෙන්, ඔහු ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද වරෙයක්. ඊළඟට ගුරු. ඔහු ආයුර්ෙව්ද ෛවද  විද ාලෙය් 
කථිකාචාර්යවරෙයක් විධියට කටයුතු කරපු අෙයක්. ඒ වාෙග්ම 
ඔහු නිෙයෝජනය කෙළේ පාරම්පරික ෙගොවි පවුලක්. එෙහනම් ෙම් 
බලෙව්ග පෙහන් බලෙව්ග හතරක්ම නිෙයෝජනය කළ 
පුද්ගලෙයක් තමයි එදා බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමාව ඝාතනය 
කෙළේ. ඒක ෙනොෙවයි, අෙප් පස්තුත කාරණය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා -ඔබතුමාත් 
ෙහොඳටම දන්නවා- ෙම් රෙට්  ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරු ඉන්න බව.  
ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරු ගත්තාම පාරම්පරික ෛවද වරු ඉන්නවා; 
රාජගිරිය ආයුර්ෙව්ද පීඨෙයන් සමු අරෙගන ආයුර්ෙව්ද ෛවද  
ක්ෙෂේතයට එකතු වුණු අය ඉන්නවා; ගම්පහ විකමාරච්චි ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද  පීඨෙයන් එළියට ආපු ෛවද වරු ඉන්නවා.  ඒ වාෙග්ම 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිද්ධ ෛවද වරු සහ යුනානී 
ෛවද වරු ඉන්නවා. දැන් මෙග් ෙම් ෙයෝජනාව තුළ, ඉන්දියානු 
සහ සිංහල කමෙය් උදවියට පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් සාමදාන 
විනිශ්චයකාර තනතුරු ෙදන්නය කියලා   ෙයෝජනා කරන්ෙන්. 
යුනානී ෛවද වරුන්ටත්, සිද්ධ ෛවදවරුන්ටත් ෙම් සාමදාන 
විනිශ්චයකාර තනතුර නිල බලෙයන්  ලබා ෙදන ආකාරයට 
කටයුතු කිරීම වැදගත් කියන ෙයෝජනාවයි මම  කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිද්ධ ෛවද  ෙරෝහල 
තිෙයන්ෙන් යාපනෙය් කයිතඩිවල.  එෙහන් සමු ගන්නා අය 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම පාරම්පරිකව ආපු පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම යුනානී ෛවද වරු පාරම්පරිකව ආපු ෙකොටසක් 
ඉන්නවා; රාජගිරිය ෙද්ශීය ෛවද  විද ායතනය හරහා එළියට 
ආපු ෙකොටසකුත් ඉන්නවා. ඔබතුමාත්  ෙබ්ත්ෙහේත් අරෙගන ෙම් 
ගැන අවෙබෝධයක් ඇති.  ඒ නිසා මම පැහැදිලිව කියන්ෙන්, 
ෙමන්න ෙම් පිරිෙසන් ෛවද  සභාෙව් ලියා පදිංචි වුණු අයට 
ෙමෙහම ෙදයක් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා කියන එකයි.  

හැබැයි ඒ එක්කම අපි දන්නවා, තමුන්ට "ෛවද " කියන නම 
පාවිච්චි කර ගැනීම සඳහා  සමහර ෙවලාවට  නීතිෙයන් රිංගලා 
යන අය ඉන්නට පුළුවන් බව. ඒ අයට කමෙව්ද සකස් ෙවන්නට 
ඕනෑ. මා ඒෙකන් බැහැර ෙවන්ෙන් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. නැත්නම් ෙම් "ෙඩොක්ටර්" කියන නම පාවිච්චි 
කරන්න විවිධ උප්පරවැට්ටි, කමෙව්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා ෙම් කාරණය වාෙග්ම ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද ෛවද  සභා ෙව් 
 ෙම් ලියා පදිංචි කිරීෙම් කමෙව්දයත් ෙම්ෙකදී යාවත්කාලීන 
ෙවන්න ඕනෑය කියන කාරණය බැහැර කරන්න මා සූදානම් නැහැ. 
හැබැයි ඒක තුළින් ෙම් අයට ෙවන්න යන ෙම් සහනය 
වළක්වන්නට කටයුතු කරන්නට එපාය කියලා මා ෙම් ගරු 
සභාෙවන් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටින්නට කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇයි අපි ෙමෙහම ෙදයක්වත් 
ෙම් අයට දිය යුතුව තිෙබන්ෙන්? ෙම් අයට විවිධාකාර ගැටලු 
තිෙබනවා. ලියා පදිංචි වීෙම් ගැටලු තිෙබනවා. සමහර අයට 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද  සභාෙව් ලියා පදිංචි වීෙම්දී දුෂ්කරතාවලට 
මුහුණ ෙදන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ගුණාත්මක ඖෂධ අමු දව  
වශෙයන් ලබා ගැනීෙම්දී, ආයුර්ෙව්ද සිද්ධ සහ යුනානී 
ෛවද වරුන්ට ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් ඇති වී තිෙබනවා. 
දැන් ඔවුන්ට ස්වාභාවික කැලෑවලට ඇතුළු ෙවලා ඉස්සර වාෙග් 
ෙල්සිෙයන් ඖෂධ ලබා ගන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් අයට යම් 
බලපත ලැබුණත්, කංසා සහ ගංජා ෙම් අයෙග් ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ 
සඳහා භාවිත කරන්න ෙම් අයට නීතිමය ව තිෙර්ක, අවසරය 
තිබුණත් ෙම්වා  සපයා ගැනීෙම් යම් යම් බාධක තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් අය ට ෙගවීම -දීමනා ලැබීම- පිළිබඳ පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙම් අයෙග් අර පාරම්පරික දැනුම නිතර නිතර අලුත් 
කර ගන්නට අවශ  ෙපොත් පත්වල බරපතළ හිඟතාවක ් තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම ආයුර්ෙව්ද, සිද්ධ සහ යුනානී උපාධිධාරින් බඳවා 
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ විධිමත් තත්ත්වයක නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්න 
අවශ යි, විශ්වවිද ාලෙයන් සමු අරෙගන එන ෙම් සිද්ධ 
ෛවද වරුන්ට,      විෙශේෂෙයන්ම යුනානී ෛවද වරුන්ට ඒ වාෙග්ම 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන්ට මූලික වැටුපට අමතරව අනික් දීමනා 
ලැෙබන්ෙන් නැති බව. දැන් ෙම් අය බටහිර ෛවද වරෙයකුට 
සමානයි කියලා පිළිගත්තත්, එෙහම සමානතාවක් ඇත්ත 
වශෙයන්ම නැහැ. ඔවුන්ට ඉන්ධන දීමනාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
Risk Allowance එක ඔවුන්ට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෛවද  
ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කරනවා කියන්ෙන් risk එකක්. ඔහුට ෙහෝ ඇයට 
ෙරෝග වැළඳීෙම් සම්භාවිතාවක් තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ෙදන 
Risk Allowance එක ෙම් සිද්ධ, යුනානී ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද වරුන්ට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාෙග් ගැටලු සහගත 
තත්ත්ව විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අයට බලපාලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපෞද්ගලික ෛවද  වෘත්තිෙය් ෙයෙද න්න ෙම් 
අයට නීතිෙයන්ම හැකියාවක් නැහැ කියලා ඒ අයෙග් පත්වීෙම් 
ලිපිවල වගන්ති ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ඉවත් කරන්න 
පුළුවන් නම් ඒ අයට අමතර ආදායම් මාර්ගයක් ලබන්න වාෙග්ම 
විවිධ පර්ෙය්ෂණ කියාවල ෙයෙදන්නත් ශක්තිය ලැෙබනවා.  

ගරු ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමනි, ෙබොෙහෝ ආයුර්ෙව්ද 
ෙරෝහල්වල ෛවද  හිඟයක් තිෙබනවා. රාජගිරිෙය් තිෙබන 
ආයුර්ෙව්ද  ෙරෝහෙල් වාට්ටු දහයකටම ෙහදියන් ෙදොෙළොස් 
ෙදනායි ඉන්ෙන්. Shift එක අනුව ඒ ෙගොල්ෙලෝ මාරු ෙවන්න 
ගියාම සාමාන ෙයන් වාට්ටු ෙදකක් එක් ෙකෙනකුට බලා ගන්න 
වන බව මම ඊෙය්-ෙපෙර්දා සියැසින්ම දැක්කා. ඒ නිසා ෙම් 
ෙසේවක හිඟය නැති කරන්නත් පියවර ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
ෙබොරැල්ෙල් ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහෙල් නිවාඩු දිනවල වැඩ කළාය 
කියලා වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙවනත් ආයුර්ෙව්ද 
ෙරෝහල්වල එෙහම ෙගවනවා . නමුත් ෙබොරැල්ල ආයුර්ෙව්ද 
ෙරෝහෙල් එෙහම ෙගවන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ෙම්ක ආකාර 
ෙදකක සැලකීමක්. ඒ වාෙග්ම O/T පැය 40ක් ෙකොෙහේවත් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් බටහිර ෛවද වරුන්ට එය ලැෙබනවා. 
ෙම් අයට දුරකථන දීමනාවක් ෙගවන්ෙන් නැහැ. සාමාන ෙයන් 
බටහිර ෛවද වරුන්ට රුපියල් 6,000ක දුරකථන දීමනාවක් 
ලැෙබනවා. ෙම් ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන්ෙග් ස්ථාන මාරු 
පතිපත්තිය විධිමත්ව නැහැ. මම දැකලා තිෙබනවා සමහර 
තැන්වල අවුරුදු 15ක් එක දිගට ඉන්න සමහ ර අයට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන ආකාරය.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම කනගාටුෙවන් යුතුව 
ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ යුනානී ෛවද වරුන්ට, සිද්ධ 
ෛවද වරුන්ට වාෙග්ම ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන්ට ත් සමහර 
ෙවලාවට උපාධි අරෙගන මාස ගණනක්, අවුරුදු ගණනක් 
පුරප්පාඩු නැතිව ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව. ෙම් වාෙග් 
දුෂ්කරකම් මැද්ෙද් ෙම් ෙසේවය සිදු කරන්න ඔවුන් මහන්සි 

587 588 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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ෙවනවා. ෙම්ක ජනතාව හූරා කන ෙවදකමක් ෙනොෙවයි. ඒ 
නිසා ෙම් අයට ෙම් සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුරු ලබා දීම 
සාධාරණයි කියන කාරණයයි මම මතු කරන්ෙන්. එතැනදී එය 
ලැබිය යුතු නියම සුදුස්සන් අප ෙතෝරා ගත යුතුයි. ආයුර්ෙව්ද 
ෛවද  සභාෙව් ලියා පදිංචිය ලබා ෙගන තිබුණත් ෙනොගැළෙපන 
අය ඉන්නවා නම් ඒ පිළිබඳ කමෙව්ද හදන්න පුළුවන්. දැන් අප 
දන්නවා, නීතීඥෙයක් බවට පත් ෙවන ෙකොට ඔහුට 
ෙනොතාරිස්වරෙයකුෙග් වගකීම නිල බලෙයන් ලැෙබන බව. ඉතින් 
නීතීඥවරෙයක් ෙවන ෙකොට ෙනොතාරිස්වරෙයකුෙග් බලය නිල 
බලෙයන් ලැෙබනවා වාෙග්ම, ආයුර්ෙව්ද ෛවද  සභාෙව් ලියා 
පදිංචි ෙවනවාත් එක්කම පමිතියක් සහිතව ඒ ලියා පදිංචිය සිද්ධ 
කරලා ඒ අයට ෙම් සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුරු ලබා දීම 
සුදුසුයි කියලා මා හිතනවා. ෙබොෙහෝම අඩු දීමනා, අඩු පහසුකම් 
ලබන ෙම් අයට බටහිර ෛවද වරෙයකුෙග් තැන  ලැෙබන්න 
ඕනෑය කියලා අප පාර්ථනා කළත්, සමහර ෙදෙනක් එෙහම 
තත්ත්වයකින් ෙම් අය දිහා බලන්ෙන් නැහැ.   

  

ජාතිෙය් හිතසුව පිණිස අෙප් පාරම්පරික යුනානි ෛවද  කමය, 
සිද්ධ ෛවද  කමය, ආයුර්ෙව්ද ෛවද  කමය පරම්පරාෙවන් 
පරම්පරාවට පවත්වා ෙගන යන්නට, එෙහම නැත්නම් 
විශ්වවිද ාලෙයන් දැනුම ලබා ෙගන -උපාධිය  ලබා ෙගන- 
පවත්වා ෙගන යන්නට ෙම් කරන කැප වීම අනුව ඔවුන්ට නිල 
බලෙයන් සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුරු ලබා දීම උචිතයි කියන 
කාරණය  මා ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් ඉදිරිපත් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය අමාත ාංශ ෙදකක 
ඒකාබද්ධතාවකින් කළ යුතුව තිෙබන කාරණයක්. අප දන්නවා, 
ෙද්ශීය ෛවද  ඇමතිතුමා ෙද්ශීය ෛවද  ක්ෙෂේතෙය් පුනරුදයක් 
ඇති කරන්නත්, මා අර සඳහන් කරපු ගැටලු විසඳන්නත් අවංකවම 
උත්සාහයක්, වුවමනාවක් ගන්නා බව. නමුත් එතුමාට ෙවන් කරන 
මුදල් පතිපාදන පිළිබඳව අපට සතුටු වන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. 
එතුමාට වැඩ කරන්න වුවමනාව තිබුණත් ඒ සඳහා  ෙවන් කරන 
මුදල් පතිපාදන පමාණවත් නැහැ. අප දැකලා තිෙබනවා, එතුමා 
මීට කලින් විවිධ අමාත ාංශවලදී වැඩ කරපු ෛශලිය, කමෙව්දය, 
රටාව. අවශ  පතිපාදන ලබා දීම තුළින් එතුමාට අත පය දිග 
හැරලා වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනික් 
පැත්ෙතන්  අර සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු යන පංච මහා 
බලෙව්ගයට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තිෙබන ඇල්ම බැල්ම, 
කැපවීම ෙපන්නුම් කරන කැඩපතක් බවට ෙම් කාරණය පත් 
වනවාය කියන කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව් බැහැර ෙනොකළ යුතුයි 
කියා මා සඳහන් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණ අමාත ාංශයත්, 
ෙද්ශීය ෛවද  අමාත ාංශයත් ෙම් කටයුත්ෙත්දී ඒකාබද්ධ විය 
යුතුයි. හැබැයි එය මුල පුරන්න හැකියාව තිෙබන්ෙන් ෙද්ශීය 
ෛවද  අමාත ාංශයටයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මා 
ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙම් ඇමතිතුමන්ලා ෙදෙදනාත්, ෙම් 
අමාත ාංශ ෙදෙක් ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලයත් 
එකතු ෙවලා ෙම්කට ඒකාබද්ධ කමෙව්දයක් හදා ගන්න ඕනෑය 
කියලායි. ෙද්ශීය ෛවද  අමාත ාංශෙයන් තමයි අධිකරණ 
අමාත ාංශයට ෙම් ලැයිස්තුව දිය යුතුව තිෙබන්ෙන්. ෙම් ලැයිස්තුව 
දුන්නාම තමයි අධිකරණ අමාත ාංශයට සාමදාන විනිශ්චයකාර 
තනතුරු ලබා දීෙම් හැකියාව ලැෙබන්ෙන්. අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද, 
කණ්ඩාය ෙමන් කණ්ඩායම විශ්වවිද ාලෙයන් එළියට එන ෙකොට 
නැත්නම් ෛවද  සභාෙව් ලියා පදිංචි වන ෙකොට ෙනොෙවයි 
තනතුරු ලබා  ෙදන්ෙන්. ෛවද  සභාෙවන් ෙම් ලැයිස්තුව ෙද්ශීය 
ෛවද  අමාත ාංශයට ඇවිල්ලා, ෙද්ශීය ෛවද  අමාත ාංශෙයන් 
අධිකරණ අමාත ාංශයට සුමුදු විධියට නැත්නම් smoothly ගලා  
ෙගන යන්න පුළුවන් system එකක් -කමෙව්දයක්- නිර්මාණය 
කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙද්ශීය ෛවද  අමාත ාංශය මඟින්  නිර්ෙද්ශ කළ යුතුයි 

කියන එක ෙන්ද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පැහැදිලිවම. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිර්ෙද්ශ කිරීම  

විතරක් මදි. ඔබතුමාට ෙම් කාරණය ෙත්රුණා. නිර්ෙද්ශ කිරීම 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා කමෙව්දයකුත් හැෙදන්න ඕනෑ. ඒක   
ෙබොෙහොම සුමුදුව ගලා ෙගන යන කමෙව්දයක් වන්නට ඕනෑ. 
එෙහම කමෙව්දයක් සකස්  කෙළේ නැත්නම්  තව ටික දවසක් යද්දී 
පළමුවැනි කණ්ඩායමට දුන්නා, ෙදවැනි කණ්ඩායමට දුන්නා, 
තුන්වැනි කණ්ඩායමට ලැබුෙණ් නැහැ කියලා අරගල කරයි. ඒ 
නිසා ස්වයංකීයව කියාත්මක වන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් වීම 
උචිත බව මා කියනවා.   

සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුරු ෙදන්න ආණ්ඩුවට වියදමක් 
යන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ෙසේවය කරන පාරම්පරික සහ 
විශ්වවිද ාලවලින් සමත් වුණු  සියලුම ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන් 
ෙවනුෙවන්, සිද්ධ ෛවද වරුන් ෙවනුෙවන්, යුනානි 
ෛවද වරුන් ෙවනුෙවන් සමාජය තුළ ෙදන්න තිෙබන 
උත්කෘෂ්ට, ඉහළම සැලකීමක් විධියට ඔවුන්ට ෙම් සාමදාන 
විනිශ්චයකාර තනතුරු ලබා ෙදන්නට කටයුතු සම්පාදනය කරන 
ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් ෙම් ෙයෝජනාව 
ගරු සභාවට මා ඉදිරිපත් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා විසින් 

ෙම්  ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් ෙයෝජනාව 

ඉතාම අනර්ඝ ෙයෝජනාවක්. ඒ නිසා  මා ෙබොෙහොම සතුටින් ෙම් 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කරනවා. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 
සමාජෙය් තිෙබන සමහර සංෙව්දී කාරණා ගැන උනන්දුවක් 
දක්වන මන්තීතුෙමක්. සාම විනිසුරු පදවි ලබා ගැනීම පිළිබඳව 
ෙම් රෙට් ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන් දක්වන උනන්දුවත්, සුදුසු 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන්ට ඒ පත්වීම් ෙනොලැබීමත් කියන 
බරපතළ පශ්නය ෙදස අවධානය ෙයොමු කරලා එතුමා ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ෙද්ශීය 
ෛවද වරුන්, ෙපොදුෙව් ආයුර්ෙව්ද ෛවද  සභාෙව් ලියා පදිංචි 
ෙවච්ච ෛවද වරුන් ෙම් රටට කරන  ෙසේවය ඉතාම වැදගත් 
වනවා. 

ෙම් රෙට් ෙසෞඛ  ෙසේවාව පවත්වා ෙගන යාම සඳහා, ඒ 
වාෙග්ම  ෙම් රෙට් ජාතික සම්පදායන් පවත්වා ෙගන යාම සඳහා 
සහ අෙප් රටට අනන  වූ ජාත ාලය ෙවනුෙවන්  ගම් මට්ටෙමන්, 
පාෙද්ශීය මට්ටෙමන්, ඇතැම් විට ජාතික මට්ටෙමන් ඔවුන් කරන 
ෙමෙහය ඉතාම විශිෂ්ටයි. අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය තුළ පන්සලට  
මූලිකත්වය ලැබුණා වාෙග්ම, සමාජය එකට බැඳ තබා ගන්නට, 
සදාචාරය, ගුණධර්ම රැක ගන්නට, ගෙම් ෙසෞඛ  තත්ත්වයත්  
ඉහළ මට්ටමක තබා ගන්නට ගෙම් ෙව ද මහතා -ආයුර්ෙව්ද  
ෛවද වරුන්- ඉතාම ඉහළ වගකීමක් ඉෂ්ට කළා. ඒ නිසා එම 
ෛවද වරුන් අගයන, එම ෛවද වරුන්ෙග් ෙගෞරවය ඉහළ 
නංවන  ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත විශිෂ්ට ෙයෝජනාවක් 
හැටියට මා සලකනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම ෙයෝජනාව අනුමත කරන ගමන්ම සාම විනිසුරු පත්වීම් 
ලබා දීම පිළිබඳව ෙම් රෙට් තිෙබන කමෙව්දය සම්බන්ධෙයන් 
කථා කිරීමටත් ෙම් ෙගෞරවණීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වටිනා ෙව්ලාව 
තුළ  ලැෙබන ෙම් අවස්ථාව මා පාවිච්චි කරන්නට අවශ යි. එෙසේ 
කිරීම ෙම් ෙයෝජනාෙව් වටිනාකම අඩු කිරීමක්වත්, ෙමම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග් 
අෙප්ක්ෂාවන්ට එෙරහිවීමක්වත් ෙනොෙවයි.  සාම විනිසුරු පත්වීම් 
ලබා දීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව ෙම් වටිනා කාලය තුළ සාකච්ඡා 
කිරීම වටිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් රෙට් සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙම් රෙට් අද වන තුරු සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා දී තිෙබන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන බලාධිකාරිෙය් නිර්ෙද්ශ මතයි. ආණ්ඩු පක්ෂයට 
වැඩිෙයනුත්, විපක්ෂයට අඩුෙවනුත් ෙම් අවස්ථාව සලසා දී 
තිෙබනවා. සෑම ආණ්ඩුවක්ම ෙම් වැෙඩ් කළා. වර්තමාන 
ආණ්ඩුවත් එෙහම කරනවා. එතෙකොට අද ෙලෝකෙය් තිෙබන 
තත්ත්වයන්ට සාෙප්ක්ෂව ෙම් රෙට් සාම විනිසුරුවරයකුෙග් 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? එහි තිෙබන පමිතිය ෙමොකක්ද?  යුෙරෝපෙය් 
සාමවිනිසුරුවරෙයක් කියලා කිව්වාම ඒක බරපතළ තනතුරක්. 
නමුත් අද අෙප් රෙට් එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබනවාද, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඉතාම 
වටිනා, සුදුසු තැනැත්තන්ට ෙම් තනතුර ෙදනවා වාෙග්ම, හුදු 
ෙද්ශපාලනික නිර්ෙද්ශ මතත් දස දහස් ගණනකට ෙම් තනතුර 
ලබා දී තිෙබනවා. එක්තරා කාලයක මට මතකයි,  ෙමොරටුෙව්  
සෑම ගමකටම සාම විනිසුරුවරුන් විශාල පමාණයක් -එක ගමකට 
50ක් 100ක් වාෙග් පමාණයක්-  පත් කළ බව.  

මම රාජකාරි කරන්ෙන් ෙමොරටුවට ආසන්න පානදුර අධිකරණ 
සංකීර්ණෙය්. මට දිනක් ආරංචි වුණා ෙමොරටුව දිසා විනිසුරුතුමා 
ඉදිරිපිට සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුෙර් දිවුරුම් ෙදන්න සිය 
ගණනක් ෙපෝලිෙම් ඉන්නවාය කියලා. ෙම්ක ෙබොෙහොම හාස යට 
ලක් ෙවච්ච කාරණයක්. ෙමොකද, ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන 
ගරු මන්තීතුමාට අධිකරණ අමාත  ධුරය ලැබුණාම ඇති පදමට 
ෙමොරටුෙව් ජනතාවට සාම විනිසුරු පත්වීම් දුන්නා. ඒ මම දන්නා 
කාලෙය්. [බාධා කිරීමක්] මම කියන්ෙන් ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා 
ගැන. ඊට කලින් එෙහම ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒකත් වැරදියි. ඒ 
නිසා ෙම්කට අපි ෙමොකක්ද කරන්නට ඕනෑ? මෙග් ෙපෞද්ගලික 
අදහස නම් blanket විධියට, සියලු ෙදනාටම ෙපොදුෙව් ලබා දීම 
ෙවනුවට ඉතාම බරපතළ පමිතීන් පාවිච්චි කරලා සෑම වෘත්තියකම 
ෙශේෂ්ඨත්වයට පත් ෙවච්ච, විශිෂ්ටත්වයට පත් ෙවච්ච, ගම්වල 
මූලිකත්වය දරන නායකයන්ට සාම විනිසුරුකම ලබා දිය යුතුයි 
කියන එකයි.  

ෙද්ශීය ෛවද වරුන් විසින් කරන අතිවිශාල වූ ෙශේෂ්ඨ ෙසේවය 
අගය කරන ගමන් මම අහන්න කැමැතියි, ෙම් රෙට් ඉන්න බටහිර 
ෛවද වරු ඒ ෙශේෂ්ඨ ෙසේවය කරන්ෙන් නැද්ද කියා. දැන් ෙම් 
තර්කය අපි ඉදිරියට අරෙගන ගිෙයොත්, ෙම් රෙට් ෛවද  සභාෙව් 
ලියාපදිංචි ෙවලා ඉන්න සියලුම බටහිර ෛවද වරුන්ටත් සාම 
විනිසුරුකම ලබා දිය යුතුයි. ෙම් රටට ඉංජිෙන්රුවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොච්චර ෙශේෂ්ඨ ෙසේවයක්ද? වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබා 
තිෙබන ෙම් රෙට් සියලුම ඉංජිෙන්රුවන්ටත් ෙම් තනතුර ලබා දිය 
යුතුයි. ෙම් රට ෙවනුෙවන් ගණකාධිකාරිවරුන් කරලා තිෙබන 
ෙසේවය ෙකොච්චරක්ද? ෙම් රෙට් සියලුම ගණකාධිකාරිවරුන්ටත් 
ෙම් තනතුර ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්න, 
ෙම් රෙට් දරුෙවෝ යහ මඟට ගන්න, අපිව ෙම් තැනට අරෙගන 
එන්න කැප ෙවච්ච, මහන්සි ෙවච්ච, ජීවිත පරිත ාගෙයන් කටයුතු 
කරපු සියලුම ගුරුවරුන්ට ෙම් තනතුර ලැබිය යුතුයි; ෙම් ෙගෞරව 
නාමය ලැබිය යුතුයි. අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා පංච 
මහා බලෙව්ගය ගැනත් කිව්වා. පංච මහා බලෙව්ගයටම ෙම් 
තනතුර ලැබිය යුතුයි කියා මා කියනවා. සියලුම ෙගෞරවණීය 

භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාට, සියලුම කිස්තියානි පූජක උතුමන්ලාට, 
සියලුම හින්දු පූජක උතුමන්ලාට, සියලුම මුස්ලිම් පූජක 
උතුමන්ලාට ඒ කරන ෙශේෂ්ඨ ෙසේවය ෙවනුෙවන් ෙම් තනතුර 
ලැබිය යුතුයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔක්ෙකෝම මවුලවි පූජකවරුන්ටත් ෙදනවාද? 
 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියපු නැති තවත් වැදගත් 

ෙශේෂ්ඨ ෙසේවාවන් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. රටක සමාජෙය් පැවැත්ම 
උෙදසා ෙම් එක් ෙසේවයක් පමණක් පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෙගෞරවණීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන නිලධාරින් දරන 
වගකීම්වල ෙශේෂ්ඨත්වය ෙකොපමණද? ඒ නිලධාරින්ටත් සාම 
විනිසුරුකම ලැබිය යුතුයි. නමුත් මම කියන්න යන්ෙන් එෙහම විය 
යුතුයි කියලා ෙනොෙවයි. මම කියන්න යන්ෙන්, ෙම් රෙට් සාමදාන 
විනිශ්චයකාරවරු පත් කිරීෙම් සමස්ත කියාදාමයම නැවත සලකා 
බැලිය යුතුයි කියලායි. ඒ ෙගෞරවාන්විත, ෙශේෂ්ඨ ධුරය දරන 
තැනැත්ෙතකු ෙමන්න ෙම් පමිතීන්වලින් යුක්ත විශිෂ්ට 
පුද්ගලයකුය කියලා සමාජයට ෙපෙනන ආකාරයට ඒ පත් කිරීෙම් 
කමෙව්දය නැවත පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුතුයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
During the Dominion Rule, for a district only one JP 

post was conferred and that practice was continued even 
after 1947. For your information, I must state that now 
they are asking for GCE. (O/L) and GCE (A/L) 
qualifications and also the police report.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස නම් 

සාමදාන විනිශ්චයකාර ධුරය ලබා දීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් 
අධිකරණ අමාත ාංශයට බවයි. නීතිඥ වෘත්තියට ෙම් පශ්නය 
නැහැ. ෙමොකද, නීතිඥවරු අයදුම් කෙළොත් සෑම ෙකෙනකුම 
දිවුරුම් ෙකොමසාරිස් ධුරය සඳහා නිල වශෙයන්ම අයිතිවාසිකම් 
ලබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් ඉල්ලුම් ෙකොට දිවුරුම් ෙකොමසාරිස් ධුරය 
ලබා ගත යුතුයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
They are ex officio Commissioners for Oaths.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Yes. 

ඒ අනුව  ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
ෙශේෂ්ඨ අදහෙසේ ඉදිරි පියවරක් විධියට මම ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා දීෙම් කමය නැවත සම්පූර්ණෙයන් 
සලකා බැලිය යුතුයි කියන එකයි. ෙපෞද්ගලික ෙද්ශපාලන  
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා] 
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හිතවත්කම්  මත පදනම් ෙවලා හිත  සන්ෙතෝෂ කිරීෙම් උපකමයක් 
විධියට සාම විනිසුරු පත් වීම් ලබා දීම නතර  ෙකොට  ඒ ෙවනුවට 
ෙම් රටට සැබෑ ෙලස ෙසේවය කරපු විවිධ  ක්ෙෂේතයන්හි 
ෙශේෂ්ඨත්වයට පත් ෙවච්ච පුද්ගලයන්ට ෙම් තනතුරු දිය යුතුයි. 
බටහිර ෛවද වරෙයක් ෙවන්න පුළුවන්, ෙද්ශීය ෛවද වරෙයක් 
ෙවන්න පුළුවන්, ඉංජිෙන්රුවරෙයක් ෙවන්න පුළුවන්, 
ගණකාධිකාරිවරෙයක් ෙවන්න පුළුවන්, ගුරුවරෙයක් ෙවන්න 
පුළුවන්, ලිපිකරුෙවක් ෙවන්න පුළුවන්, ෙගොවිෙයක් ෙවන්න 
පුළුවන්, කම්කරුෙවක් ෙවන්න පුළුවන් ඒ පුද්ගලයන් ජීවිතෙය් 
ළඟා කර ෙගන තිෙබන ෙශේෂ්ඨත්වයන්, ළගා කර ෙගන  තිෙබන 
විශිෂ් ටත්වයන්, ඔවුන් සමාජයට කර තිෙබන ෙසේවය පදනම් කර 
ෙගන ෙම් තනතුරු ලබා දිය යුතුයි කියන එකයි මෙග්  අදහස. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ. භා. 5.15] 
 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා (ෙද්ශීය ෛවද   
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க - சுேதச ம த் வத் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous 
Medicine) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක් ෙම් සභාවට ඉදිරිපත්  කර 
තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන්  අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.ෙද්ශීය 
ෛවද වරුන් ගැන  එතුමා  දරන මතය පිළිබඳව අපි එතුමාට  
ෙබොෙහොමත්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ලියා පදිංචි ෙද්ශීය 
ෛවද වරුන්ට සාම විනිසුරු  පත්වීම් ලබා  ෙදන්නට අවශ  බව 
තමයි ෙම් පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී එතුමා කියන්ෙන්. 
ආයුර්ෙව්දයට අදාළව ෙද්ශීය ෛවද  අමාත ාංශය යටෙත් ෛවද   
කම 5ක්  කියාත්මක ෙවනවා. එකක් තමයි  අෙප් පාරම්පරික 
ෙවදකම. -ෙහළ ෙවදකම-  එය රාවණා රජ සමෙය් ඉඳලා පැවත 
එන එකක්.  ඉන්දු-ගංගා මහා තැනිතලාෙව්  බිහි ෙවච්ච ආර්ය 
ශිෂ්ඨාචාරය සමඟ උත්තර භාරතෙයන් ආපු ආයුර්ෙව්දය අපට 
තිෙබනවා. දක්ෂිණ භාර තෙයන් ආපු  සිද්ධ ෙවදකම අපට 
තිෙබනවා. අරාබිකරෙයන් ආපු යුනානි ෙවදකම අපට තිෙබනවා. 
ෙද්ශීය ෛවද  අමාත ාංශය යටෙත් ජර්මනිෙයන් ආපු 
ෙහෝමිෙයෝපති ෙවදකම අපට තිෙබනවා.  

අද ආයුර්ෙව්ද  ෛවද වරුන්ට උපාධියක්  ලබා ෙගන කටයුතු 
කරන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සිද්ධ ෙවදකම 
ගත්තත්, යුනානි ෙවදකම ගත්තත්,  ෙහෝමිෙයෝපති ෙවදකම 
ගත්තත් ඒ කුමන අංශයකින් ෙහෝ උපාධියක්  ලබා ගන්නට 
පුළුවන්කම අද අෙප් රෙට් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්  
ෛවද  සභාෙව් ලියා පදිංචි වුණු ෛවද වරු ෙමන්ම  ලියාපදිංචි 
ෙනොවුණු  පාරම්පරික ෛවද වරුත්  අද අෙප් රෙට් ඉන්නවා. අෙප් 
රෙට්  තිෙබන ෙම් පාරම්පරික ෙවදකම  වැඩිදියුණු කරන්න, 
ඔවුන්ෙග් ෛවද  ඥානය පුළුල් කරන්න විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම්  වනෙකොට අපි  මිහින්තෙල් ස්වෙද්ශීය 
ෛවද  විශ්වවිද ාලයක් ආරම්භ කරන්න යනවා. ඒෙකන් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් පාරම්පරික ෙවදකම  
සංරක්ෂණය කරන්නයි; ආරක්ෂා කරන්නයි. අෙප් අනාගත 
පරම්පරාවට ෙම් ෙවදකම පිළිබඳව ඉතා පුළුල් ෛවද  ඥානයක් 
ලබා ෙදනවා වාෙග්ම අෙප් පාරම්පරික ෛවද වරුන්ට උපාධියක් 
ලබා ගත හැකි වන පරිදි ෙම් ස්වෙද්ශීය ෛවද  විශ්වවිද ාලය 
ආරම්භ කරන්න අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සුව කිරීෙම් වැඩිම 
සම්භාවිතාවක් තිෙබන්ෙන් පාරම්පරික ෛවද වරයාටයි. හැබැයි  
පාරම්පරික ෛවද වරුන්ෙගන් සියයට 80ක්ම ලියා පදිංචි ෙවලා 

නැහැ. සංගණනය කිරීම් තුළින් ෙම් වනෙකොට අපි දැන ෙගන  
තිෙබනවා, හෘද ෙරෝග සුව කරන පාරම්පරික ෛවද වරු ගැන. 
එතෙකොට bypass කරන්න අවශ   නැහැ. ඒ සඳහා ඉතා පකට  
පාරම්පරික ෛවද වරු  අපට ඉන්නවා. වකුගඩු කපා අයින් 
කරන්නය කියා බටහිර ෙවදකෙමන් කියනෙකොට දින 20ක  තරම් 
කාලයක් ෙන්වාසිකව තබා ෙගන වකුගඩු ෙරෝග සුව කරන 
ෙවදමහත්වරුත් අෙප් රෙට් ඉන්නවා.  හන්දි ෙවද මහත්වරු, 
වෑල්ඩින් ෙවද මහත්වරු අපට ඉන්නවා.   

ඇස් පිළිබඳ විෙශේෂඥ ෛවද වරු ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
දියවැඩියාව නිට්ඨාවට ෙහොඳ කරන්න බැහැ කියලා තමයි ෙලෝක 
ෙසෞඛ  සංවිධානෙය්  - WHO එෙක් - ෙරෝග ලැයිස්තුව අතර 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් අෙප් පාරම්පරික පුස්ෙකොළ ෙපොත් වට්ෙටෝරු 
අනුව දියවැඩියාව නිට්ඨාවට සුව කරන ෛවද වරු අපි ළඟ 
ඉන්නවා. ෙමයින් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ලියා පදිංචි නැහැ. අෙප් 
ෙද්ශීය ෛවද  අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ෙම් ෛවද  කම 
පහටම අදාළ ෛවද වරුන්ට මන්තීතුමා අද ෙයෝජනා කරන ෙම් 
ෙයෝජනාව වැදගත් ෙවනවා. ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන් සාම 
විනිසුරුවරුන් බවට පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම විෙශේෂෙයන් 
කරුණු කිහිපයක් අනාවරණය කරන්න කැමැතියි.  

ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරු ෙලස අපි අදහස ් කරන්ෙන්, 
අෙප් පාරම්පරික ෛවද වරුනුයි; තම පරම්පරාෙවන් පැවත එන 
ෙවදකම අතිශය ගරු කටයුතු ෙලස කරෙගන අයයි; කිසිදු අය 
කිරීමක් ෙනොකර හුෙදක් පරාර්ථකාමිත්වෙයන් හා ඉතා උසස ්
මානව ගුණෙයන් යුතුව ෙවදකෙමහි ෙයෙදන අයයි; තම 
පාරම්පරික ෛවද  ඖෂධ වට්ෙටෝරුවලට අනුව තම පවුෙල් 
ෙනොෙහොත් ගුරුකුලෙය් ෙවදකම කර ෙගන යන අයයි. 

විවිධ ක්ෙෂේතවල විෙශේෂ දක්ෂතා, විෙශේෂඥතා පකට කරන 
ෛවද වරු රාශියක් අපට ඉන්නවා. මා මුලින් සඳහන් කරපු 
සර්වාංග ෙවදකම ඒ වාෙග්ම ෙගඩි ෙවදකම, පිළිකා ෙවදකම, 
කැඩුම් බිඳුම් ෙනොෙහොත් හන්දි  ෙවදකම, ඇස් ෙවදකම, විෂ 
ෛවද  ෙවදකම, සත්ව ෙවදකම ආදී වූ විෂය ක්ෙෂේත රාශියක ඒ 
ඒ විෂය ක්ෙෂේතයට පවීණයන් වූ අති දක්ෂ ෛවද වරු අද අෙප් 
රෙට් ඉන්නවා. සුව කළ ෙනොහැකියි ෙබොෙහෝ ෙදනා කියන 
පිළිකා, වකුගඩු, දියවැඩියා, ෙකොලස්ටෙරොල් ආදියට ද පිළියම් 
කරලා නිට්ඨාවට සුව කරන ෛවද වරු අපි ළඟ ඉන්නවා.  

ෙමම ෛවද වරුන ්ෙගන් සමහරු ෛවද  සභාෙව් ලියා පදිංචි 
වී තිෙබනවා. සමහරු ලියා පදිංචි වී නැහැ. මුදල් අය ෙනොකර 
පරාර්ථ චර්යාෙවන් ෙවදකම් කරන ෛවද වරුන්ට ලියා පදිංචි 
ෙනොවී ෙවදකම් කිරීෙම් ඉඩකඩකුත් තිෙබනවා. 

එනිසා ෙමහිදී ලියා පදිංචි ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන් පමණක් 
කීමද රෙට් පවත්නා ස්වභාවය තුළින් යම් ගැටලුවක් ඇති කරන 
කාරණාවක් බවට පත් ෙවනවා. ෙමම ෛවද වරුන්ෙගන් සියයට 
සියයක්ම අය කිරීමකින් ෙතොරව ෙවදකම් කරන ගෙම් ෙවද 
මහත්වරු. එෙහම නැත්නම් ෙවද හාමුදුරුවන්. ෙරෝගීන් ෙහෝ 
ඔවුන්ෙග් භාරකරුවන්ෙග් බුලත් ෙකොළයට තබා ෙදන ගුරු පඬුරු 
හැර ඔවුන් ලබන කිසි ෙදයක් නැහැ. නමුත් ගෙම් ඔවුනට විශාල 
සමාජ පිළිගැනීමක් තිෙබනවා. ෙමය සංඝයාට පමණක් ෙදවැනි 
වන බලෙව්ගයක්. මන්තීතුමා පැහැදිලි කළා වාෙග් සඟ, ෙවද, 
ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන  බලෙව්ගෙය් ෙදවැනි බලෙව්ගයයි. 
ඔවුන් තමන්ෙග් පතිකාර කම සඳහා ඖෂධ ෙසවීමට, එවායින් 
ෙබෙහත් නිෂ්පාදනයට විශාල මහන්සියක් ගන්නා බව 
ෙපෙනනවා. ෙමම සමහර ෛවද වරුන්ට ඇති ෛවද  අත් දැකීම් 
සහ ෛවද  ඥානය විෙශේෂඥ ෛවද වරුන්ට හා 
මහාචාර්යවරුන්ටත් සමහර ෙවලාවට නැහැ. ෙමම පාරම්පරික 
ඥානය අතිශය ගරු කටයුතු ෙදයක්. පාරම්පරික ඥානය ගරු 
කරන  ඓතිහාසික පසුබිමක් ඇති රටවල නම් ඒ අය ආචාර්ය, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහාචාර්ය පදවිවලින් පිදුම් ලබනවා.  නමුත් අ ෙප් රෙට් එෙහම 
ෙදයක් තවම නැහැ. ඒ නිසා ෙමම  ෛවද වරුන්ට සාමදාන 
විනිශ්චයකාරකමක් ෙහෝ ලබා සමාජ පිළිගැනීමට ලක් කිරීම අෙප් 
රෙට් අත වශ  කාරණයක් බව පිළිගනිමින් ඔබතුමාෙග් 
ෙයෝජනාව අපි ෙබොෙහොම ෙගෞවරෙයන් පිළිගන්නවා. එය 
පාරම්පරික ෛවද වරයාටත්, පාරම්පරික ෛවද  ඥානයටත් 
කරන ගරු කිරීමක්; අති විශාල පිළිගැනීමක්.  

ෙද්ශීය ෛවද වරුන්ට සාමදාන විනිශ්චයකාර පත්වීම් ලබා 
දීෙම්දී අපි අවධානය ෙයොමු කළ යුතු පැතිකඩ කිහිපයකුත් 
තිෙබනවා. අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් සාම 
විනිසුරු පදවිය යනු අතිශය ගරු කටයුතු පදවියක්. එය ලබා දිය 
යුත්ෙත් සාම විනිසුරු පදවියට හානියක් හා අෙගෞරවයක් ඇති 
ෙනොවන විධියටයි. මෑත ඉතිහාසෙය් ලබා දුන් සාම විනිසුරු 
පත්වීම්වලින් අතෙළොස්සක් ලබා දී ඇත්ෙත් සුදුස්සන්ට ෙනොවන 
බවට පසු ගිය කාලෙය් ඉතා පකට කාරණයක්ව තිබුණා. සාම 
විනිසුරු පදවි ලැබූ යම් යම් අයට අකුරු ලිවීෙම් හැකියාව පවා 
ෙනොමැති තත්ත්වයක් තිබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා සාම විනිසුරු 
පත්වීම් ලබා දීෙම්දී වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි කියා මා 
ෙයෝජනා කරනවා.   සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා දීෙම්දී පාරම්පරික 
ෛවද  කමය හා පාරම්පරික ෛවද  ඥානය පමණක් ෙනොව 
තවත් සමාජමය කරුණු ද සැලකිල්ලට ගත යුතු බව යම් යම් 
කරුණුවලින් සහ අෙප් අත් දැකීම් තුළින් අපට පසක් කර ෙදනවා. 

අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්ව විධියට සාම විනිසුරු පදවි 
පිරිනැමීම සිදු කරනු ලබන්ෙන් අධිකරණ අමාත ාංශෙයනුයි. 
අධිකරණ අමාත ාංශය සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා දීෙම්දී සලකා 
බලන නිර්ණායක පමාණයක් ෙහෝ කමෙව්ද කිහිපයක් තිෙබනවා. 
එම කමෙව්දයන්ද මනාව සැලකිල්ලට ෙගන, පාරම්පරික 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන්ෙග් ෙසේවා කාලයද, ෛවද  ඥානය හා 
කරනු ලබන ෛවද  ෙසේවයද සැලකිල්ලට ෙගන සාමදාන විනිසුරු 
පත්වීම් ලබා දීම සුදුසු බවට කරන ලද ෙයෝජනාව අපි පිළිගන්න 
කැමැතියි. අධිකරණ අමාත ාංශය සාම විනිසුරු පදවි ලබා දීෙම්දී 
සලකා බලන නිර්ණායක දැඩි ෙසේ සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර, 
සාම විනිසුරු පදවිය හෑල්ලුවාට හා අවතක්ෙසේරුවට ලක් 
ෙනොවීමට කටයුතු කළ යුතු බවයි අෙප් මතය වන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන් අධිකරණ අමාත තුමා හා ඒ අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ෙම් වන ෙකොටත් අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුම් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ කාරණය පිළිබඳව මා අධිකරණ අමාත තුමා සමඟ 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ෙද්ශීය ෛවද  අමාත ාංශෙය් නිර්ෙද්ශ 
මත, අධිකරණ අමාත ාංශෙය් දැනට තිෙබන නිර්ණායක ලිහිල් 
කිරීමටත් අධිකරණ අමාත තුමා මා සමඟ සාකච්ඡා කළා.  අද 
සාමදාන විනිශ්චයකාර පදවියක් ලබා ගන්න උසස් ෙපළ විෂයයන් 
3ක් සමත් විය යුතුව තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට පසු ගිය දවසක 
අෙප් එච්.ආර්. මිතපාල නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දීත් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඒ සාකච්ඡාෙවන් පස්ෙසේ 
ෙම් කරුණු ලිහිල් කරන්නට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා පමණක් 
ෙනොෙවයි, ගරු අධිකරණ අමාත තුමා මා ෙවත දැනුම් දීමකුත් 
කරලා තිෙබනවා. එතුමා අද ෙම් සභාෙව්  නැහැ, අත වශ  
කාරණයක් සඳහා එතුමාට ගමනක් යන්නට සිදු වී තිෙබන නිසා. 
එතුමා  මා ෙවත ලියවිල්ලකින් දැනුම් දීලා තිෙබනවා, ෙම් කරුණු 
එතුමා ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.  

ෙද්ශීය ෛවද වරුන් සඳහා සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා දීම 
පිළිබඳ ෙයෝජනාවට අදාළව ගරු අධිකරණ අමාත තුමාෙග් 
පකාශය ද මා ෙවත ලැබී තිෙබනවා. ගරු අධිකරණ අමාත තුමා 
සමඟ සාකච්ඡා කර ගත් ආකාරයට සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා 
දීෙම්දී අධිකරණ අමාත ාංශය කියා කරන පිළිෙවත ෙම් සමඟ 
පකාශ කර තිෙබනවා. අධිකරණ අමාත ාංශය හා ෙද්ශීය ෛවද  

අමාත ාංශය සාකච්ඡා ෙකොට ෙම් සඳහා ෙයෝග තම වැඩ 
පිළිෙවළක් සකසන බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාවට 
මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ෙද්ශීය ෛවද වරුන් සඳහා සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා විසින් කරන ලද විමසීමට පහත කරුණු අධිකරණ 
අමාත ාංශෙයන් අප ෙවත  එවා තිෙබනවා. 

ෙමවැනි සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා ෙදන ආකාර ෙදකක් 
තිෙබනවා. පළමුවන කමය, නිල බලෙයන් සාම විනිසුරු පත්වීම් 
ලබා දීමයි.  ගරු අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
නීතිඥවරයකුට වාෙග් නිල බලෙයන් සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා 
ෙදන කමය. ඒ පිළිබඳව ෙමන්න ෙමෙහමයි තිෙබන්ෙන්.  

1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනෙතහි පස්වන 
උපෙල්ඛනෙය් ශී ලංකාව තුළ නිල බලෙයන් සාමදාන 
විනිශ්චයකාර ධුරය දරන තැනැත්තන් නම් කර තිෙබනවා. ගරු 
අධිකරණ අමාත වරයාට ගැසට් ෙරගුලාසියක් මඟින් එම 
උපෙල්ඛනයට එබඳු නිල බලෙයන් සාමදාන විනිශ්චයකාර 
පත්වීම් ලැබිය යුතු අයෙග් තනතුර ඇතුළත් කිරීමට  පතිපාදන 
ලබා දී තිෙබනවා. නමුත් එම උපෙල්ඛනෙයහි ඇතුළත් සියලු 
තනතුරු රජෙය් ඒකාබද්ධ ෙසේවෙයන් වැටුප් ලබන ස්ථිර තනතුරු 
විය යුතුව තිෙබනවා. නමුත් ෙද්ශීය ෛවද වරුන් සියලු ෙදනාම 
රාජ  ෙසේවෙයහි තනතුරක් දරන අය ෙනොවන බැවින් ඉහත දක්වා 
ඇති කමයට නිල බලෙයන් සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා දීම අපහසු 
වී තිෙබනවා. 

ෙදවන කමය, සාමාන  ආකාරයට සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා 
දීමයි. ෙමහිදී සිදු වන්ෙන්, ගරු අධිකරණ අමාත තුමා ෙවත 
සාමදාන විනිශ්චයකාර ඉල්ලුම් පතයක් මඟින් ඕනෑම 
පුරවැසියකුට ඉල්ලීමක් සිදු කළ හැකි අතර, අධිකරණ 
අමාත තුමා විසින් ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර බැලීෙමන් 
අනතුරුව එකී පුද්ගලයන්ට එම පත්වීම් ලබා දීමයි. එයද ඔවුන් 
තනතුරින් පහ ෙනොකළෙහොත් ජීවිත කාලය පුරාම වලංගුව 
පවතිනවා. දැනට ෙම් ආකාරයට සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයකු 
ෙලස ඉල්ලුම් කිරීමට අෙපොස උසස් ෙපළ සමත් වීම අවම 
අධ ාපන සුදුසුකම ෙලස සලකා බලනවා. දැන් ෙම් කාරණය 
පිළිබඳව මා අධිකරණ අමාත තුමා සමඟ සාකච්ඡා කිරී ෙමන් පසු 
අෙපොස උසස් ෙපළ සමත් වීම කියන කාරණය පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඊට වඩා ඔවුන්ෙග් පවීණතාවන්, හැකියාවන්, 
වැදගත්කම සලකා කටයුතු කරන්න අධිකරණ අමාත තුමා එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමම කියාවලිෙය්දී 1961 අංක 31 දරන පනතින් සම්මත 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද  සභාෙව් ලියාපදිංචි ෛවද වරුන් සඳහා 
පමණක් සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබා දීම සුදුසු බව ෙයෝජනා කරමි 
යනුෙවන් කියලා තිෙබනවා. ඒ කරුණ ඊට වඩා ෙවනස් වන්න 
ඕනෑ කියන එක තමයි මා පැහැදිලි කෙළේ. මාෙග් දැනීෙම් හැටියට 
ෙම් වන විට 21000කට ආසන්න පිරිසක් ආයුර්ෙව්ද ෛවද  
සභාෙව් ලියාපදිංචිව ඇති බැවින්, ඔවුන් සියලු ෙදනාටම එකවර 
පත්වීම් ලබා දීම අපහසු  බවත් අපි වටහා ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා සුදුසු මිනුම් දඬු සකස් ෙකොට, සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් ෙද්ශීය 
ෛවද  අමාත තුමා සමඟ සාකච්ඡා ෙකොට සකස් කිරීම සුදුසු බව 
ගරු අධිකරණ අමාත තුමා වැඩිදුරටත් ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් 
අනුව අෙප් බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව 
- 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අධිකරණ අමාත තුමාෙග් ලියවිල්ල සභාගත කරන්න 

පුළුවන්ද? 

595 596 

[ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා] 
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ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
ඒ ලියවිල්ල මා සභාගත* කරනවා.  

 
ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව ඉතා වැදගත් 

ෙයෝජනාවක් හැටියට පිළිගනිමින්, අධිකරණ අමාත ාංශයත් මාත් 
ෙද්ශීය ෛවද  අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමන්ලා සමඟ සාකච්ඡා 
කර සාමදාන විනිශ්චයකාර පදවි ලබා දීෙම් කමෙව්දය සාර්ථක 
කිරීමට කටයුතු කරන බව ඉතා සතුටින් දැනුම් ෙදනවා. 

 
 
[අ. භා. 5.30] 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මූලාසනෙය් ඉන්න 

ඔබතුමාටත් සතුටු ෙවන්න පුළුවන්; ආණ්ඩු පක්ෂයටත් 
විපක්ෂයටත්, අපි කාටත් සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. අද ෙමතැනදී 
පැහැදිලිවම මෙග් ෙයෝජනාව ගැන ''ෙකොළ සංඥාවක්'' දැල්වුණා.  
ධනාත්මක ෙකොළ සංඥාවක් දැල්වුණා, ෙම් කටයුත්ත ෙකෙරහි 
අවධානය ෙයොමු ෙවනවා කියලා. ඒක ෙද්ශපාලන ෙකොළ 
සංඥාවක් ෙනොෙවයි.  නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද ෙම් 
කටයුත්තට නීති රාමුවක් හදා ගන්ෙන් කියන කාරණෙය්යි. ඒ 
කාරණෙය්දීත් ඉදිරිගාමී දැක්මක් ඇතුව අධිකරණ අමාත ාංශය 
සහ ෙද්ශීය ෛවද  අමාත ාංශය ඒකාබද්ධ ගමනකට සූදානම් වන 
ආකාරය  මට ෙපෙනනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ඉක්මනට කියාත්මක 
කෙළොත් ආණ්ඩු පක්ෂයටත්, විපක්ෂයටත්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාටත් අපි කාටත් සතුටු වන්න පුළුවන් වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන්ටත් සතුටු වන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවනවා. ෙහෝමිෙයෝපති ෙව්වා, සිද්ධායුර්ෙව්ද ෙව්වා, යුනානි 
ෙව්වා, පාරම්පරික ෙව්වා ෙම් සියලු ෙදනාට සතුටු වන්න පුළුවන් 
තීරණයකට ෙම් ගරු සභාව ඒකමතිකත්වෙයන් එකඟ වුණාය 
කියනවා වාෙග්ම, විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ඉදිරිපත් කරන 
ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂය දක්වන 
පහන් හැඟීමත්, ඒක රටට පදර්ශනය වීමත්, මුළු ෙලෝකයම වට 
කරලා ආණ්ඩුවට ගහන ෙවලාවක, මුළු ෙලෝකයම ආණ්ඩුව තනි 
කරන්න හදන ෙවලාවක ආණ්ඩුවට ෙහොඳ අවස්ථාවක් බව මා 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමාට කියන්න කැමැතියි, එතුමා සඳහන් කරපු 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් හැකි ඉක්මනින් අවශ  අමාත  මණ්ඩල 
පතිකා, වාර්තා හදලා ෙම් කටයුත්තට මුල පුරන්න කියලා.  ඒ 
අනුව ඉදිරි අය වැය කාරක සභා  අවස්ථාෙව්දී ඔබෙග් අමාත ාංශ 
වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කරද්දි මීට වඩා ෙබොෙහෝ ඉදිරියට ගිය 
තත්ත්වයක් දකින්න ලැෙබයි කියා මම විශ්වාස කරනවා.   

ඒ වාෙග්ම සාමදාන විනිශ්චයකාරවරුන් ෙතෝරා ගැනීෙම් 
නිර්ණායක මාලාව පාෙයෝගික සහ යථාර්ථවාදී තත්ත්වයකට පත් 
කරන්න. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා සඳහන් කරපු 
ආකාරයට ෙම් සමාජය තුළ ෙම් අවස්ථාව ලැබිය යුත්තන්ට ලබා 
ෙදන්න අවශ  තත්ත්වය නිර්මාණය කරන්න කටයුතු සිද්ධ ෙවයි 
කියන විශ්වාසයකුත් අපට ඇති ෙවනවා.  

ආයුර්ෙව්ද ෙව්වා, සිද්ධායුර්ෙව්ද ෙව්වා, ෙහෝමිෙයෝපති ෙව්වා 
එෙහම නැත්නම් යුනානි ෙව්වා මුලින්ම ආයුර්ෙව්ද ෛවද  
සභාෙව් ලියාපදිංචි වුණ අයට ෙම් අවස්ථාව සලසන ෙකොට ගරු 
ඇමතිතුමනි, ලියාපදිංචි ෙනොවුණු අයත් පැමිණ  ෙම් සඳහා 
ඉදිරිපත් ෙවයි. සමහර අය  ආයුර්ෙව්ද ෛවද  සභාෙව් ලියාපදිංචි 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ එක්ෙකෝ ෙනොදැනුවත්කම නිසා. එෙහම 
නැත්නම් වැඩක් නැහැ කියා හිතන නිසා. නමුත් එෙසේ ලියාපදිංචි 
ෙනොවීම අපිට අභිෙයෝගයක්; ආයුර්ෙව්ද ක්ෙෂේතයටත් 
අභිෙයෝගයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, අවංකවම  
නිස්සරණාධ ාශෙයන් කටයුතු කරන, අර තුටු පඬුර නැත්නම් 
බුලත් ෙකොළෙය්  ඔතලා ෙදන රිදී කාසිය, පඬුර ගන්න  
ෛවද වරුන්ට වාෙග්ම, ආයුර්ෙව්ද ෛවද  සභාෙව් ලියාපදිංචි 
ෙනොවී  ඒ තුළ විවිධ පෙයෝජන ගන්නා ෙචෞරයන්ටත් ෙමයින් යම් 
අවස්ථාවක් සැලෙසන්න පුළුවන්.  

හැබැයි ලියා පදිංචි අයට ෙමෙහම අවස්ථාවක් ෙදනවා කියන 
ෙකොට, ඒ වාෙග්ම ලියා පදිංචි වීම අත වශ  වන විට මම කියනවා 
ආයුර්ෙව්ද ෛවද  සභාව තුළ ලියා පදිංචි වන ගෙම් සැබෑ 
ෛවද වරුන්ෙග් සංඛ ාවත් වැඩි ෙවයි කියා. ඒක ඒ අයට ලියා 
පදිංචි වීමට ලබා ෙදන උපස්ථම්භනයක් බවට පත් ෙවනවා; ඒ 
අයව දිරි ගැන්වීමක් බවට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්ක ෙහොඳ 
අවස්ථාවක්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නට කැමැතියි, ලියා පදිංචි ෙනොවුණු අය සම්බන්ධෙයන් පුවත් 
පත් නිෙව්දන මඟින්, ගාම නිලධාරින් හරහා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන් හරහා දැනුවත් කිරීෙම් දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කර සියලුම ෛවද වරු ලියා පදිංචි කරන්න ඕනෑය 
කියන එක මතක් කරන්නට. බටහිර ෛවද වරුන්ට ලියා පදිංචි 
ෙනොවී ෙසේවය කරන්න බැහැ ෙන්. එෙහම ෙසේවය කෙළොත්, ඒක 
දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක්. ඒ තලයට ෙම් ක්ෙෂේතය ෙගන යා යුතුව 
තිෙබනවා. ෙමෙහම කියන්ෙන් ගෙම් ඉන්න අහිංසක ෙවද 
මහත්මයා තළන්න ෙනොෙවයි, ෙහොර තක්කඩි නිසා ගෙම් ඉන්න 
අහිංසක ෙවද මහත්මයා තැෙළන නිසායි. ෙවද මහත්මයා තළන්න 
ෙනොෙවයි, අර ෙචෞරයන්ෙගන් ඔහු තැෙළන නිසායි කියන්ෙන්. ඒ 
ෙචෞරයන්ෙගන් ඒ අය ෙබ්රා ගන්න ලියා පදිංචි කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ අත වශ යි. ෙමොකද, සෑම ක්ෙෂේතයකම ලියා පදිංචිය 
අත වශ යි. ඒ නිසා එක පැත්තකින් ලියා පදිංචිය, ෙදවැනි 
කාරණය අමාත ාංශ ෙදක අතර සම්බන්ධතාව, තුන්වැනි 
කාරණය ඉක්මනින් කැබිනට් මණ්ඩල පතිකා සකස් කරලා ෙම් 
කටයුත්ත සිදු කිරීම, හතරවැනි කාරණය ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ 
අපට ෙබොෙහෝ ඉදිරියට ගිය ගමනක් ෙලස අය වැය කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙවන් දකින්නට 
අවස්ථාව සැලසීම සිදු වනවා. 21,000කට ආසන්න ෙම් පිරිසට 
එක වර සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුර ලබා ෙදන්න බැරි නම්,  ඒ 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනත යටෙත් රජෙය් 
වැටුප් ලබන අයට විතරයි සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුර ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්. මන්තීවරු ලබන්ෙන් යම් දීමනාවක්. හැබැයි, 
මන්තීවරුන්ට ඒ අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා එම පන ෙත් 
ෙවනස්කම් කරන්න අවශ  නම් ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
සංෙශෝධන ෙග්න්න අපට කල් තිෙබනවා. ඒ විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙගනැල්ලා සියලුම ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන්ට 
සාමදාන විනිශ්චයකාර පත්වීම් ලබා දීලා, ආයුර්ෙව්ද, සිද්ධ, 
යුනානි, ෙහෝමිෙයෝපති ඇතුළු ෙම් ක්ෙෂේතයට අදාළ අංශ පෙහේම 
සියලු ෙදනාට සහන ෙදන්න අවශ  කටයුතු සම්පාදනය කරමු 
කියන ඉල්ලීම කරන ගමන් ඒ සඳහා ධනාත්මකව දායක ෙවලා 
කඩිනම් පියවර ගන්න අමාත ාංශයටත්, රජයටත් හැකියාව 
ලැෙබ්වා, අවස්ථාව ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් අදහස් 
ස්වල්පය සමාප්ත කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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———————————- 
*  පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලන බුද්ධ පතිමා නිර්මාණ සංවිධානය 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
பலன த்தர் சிைல அைமப் ச் சைப 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
ORGANIZATION FOR THE CREATION OF BALANA 

BUDDHA STATUE (INCORPORATION) BILL 
 

පනත් ෙකටුම්පත (ස්ථාවර කාරක සභාෙවහි  දී) සංෙශෝධනය කළ  
ආකාරෙයන් සලකා බැලීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 

[நிைலக் கு வில்] தி த்தப்பட்டவா , சட்ட லத்ைதப் பாிசீ த் 
தற்கான   கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .   

Order for consideration of Bill, as amended (in the Standing 
Committee), read. 
 

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க)  
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,"බලන බුද්ධ පතිමා නිර්මාණ 

සංවිධානය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ "ඒ" 
ස්ථාවර කාරක සභාෙව් වාර්තාව පිළිගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
"පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර 

කියැවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන්වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and 

passed. 

 
ද.මු. දසනායක සමාජ සත්කාරක හා 
පුණ ාධාර පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
த. .தசநாயக்க ச க ேசைவக ம் 
அறக்கட்டைள தர்ம ஸ்தாபன ம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
D.M. DASSANAYAKE SOCIAL SERVICES AND 

CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 

පනත් ෙකටුම්පත (ස්ථාවර කාරක සභාෙවහි  දී) සංෙශෝධනය කළ 
ආකාරෙයන් සලකා බැලීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 

 [நிைலக் கு வில்] தி த்தப்பட்டவா , சட்ட லத்ைதப் 
பாிசீ த்தற்கான  கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .   

Order for consideration of Bill, as amended (in the Standing 
Committee), read. 

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ද.මු. දසනායක සමාජ 

සත්කාරක හා පුණ ාධාර පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳ "ඒ" ස්ථාවර කාරක සභාෙව් වාර්තාව පිළිගත 
යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
"පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර 

කියැවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන්වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
  Question put, and agreed to.  
 Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

 
ද ඉන්සට්ිටියුට් ඔෆ ්සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් 

එකවුන්ටන්ට්ස ්(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

த இன்ஸ்ாிாி ட் ஒவ் ேசர் ைபட் பப்ளிக் 
எக்க ன்டன்ஸ் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC 

ACCOUNTANTS (INCORPORATION) BILL 
 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
"ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් 

(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය 
යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙදවන වර කියවන ලදින්, 48(3) 
වන  සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත්, මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා විසින් එය 
''බී'' සථ්ාවර   කාරක සභාවට පවරන ලදී. 

இதன்ப  சட்ட லம், இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  நிைலக் 
கட்டைள  48(3) இன்ப  நிைலக்கு  " பி" க்கு  தைலைமதாங்கும்  
உ ப்பினர்  அவர்களால் சாட்டப்பட்ட . 

Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR. 
PRESIDING MEMBER to Standing Committee "B" under  Standing 
Order 48(3). 
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කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 

නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පාසල් දරුවන්ට 
කිරි වීදුරුවක් ලබා දීෙම් වැඩසටහන 

வெர யா மாவட்டப்  பாடசாைல மாணவர்க க்கு 
ஒ  ேகாப்ைப பால் வழங்கும் ேவைலத்திட்டம் 

PROGRAMME TO PROVIDE A GLASS OF MILK TO SCHOOL 
CHILDREN OF NUWARA ELIYA DISTRICT  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා 

ඉදිරිපත් කරනවා.  

"නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් පසු ගියදා උත්සවශීෙයන් ආරම්භ කරන ලදී. 
එෙහත් එම වැඩ පිළිෙවළ දින කිහිපයක් ඇතුළතදීම නතර වීම 
ෙහේතුෙවන් නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පාසල් දරුවන් හා ෙදමාපියන් 
අෙප්ක්ෂා භංගත්වයට පත් වී ඇත. රජය මහත් පසිද්ධියක් ලබා 
ෙදමින් අරඹන ලද ෙම් වැඩ පිළිෙවළ වහාම යළි ආරම්භ කිරීමට 
කටයුතු කරන ෙමන් ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට ටික දවසකට ඉස්ෙසල්ලා 
අපි දැක්කා නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් කිරි ෙගොවීන්ෙග් කිරි නියම 
මිලට විකුණා ගන්න බැරිව ඒ කිරි මහ පාරට හළා දමනවා. ඒ 
ෙගොවීන් විෙරෝධය පළ කෙළේ ඒ අයෙග් කිරි මහ පාරට හළා දමලා. 
ඒ කිරි නුවරඑළිය නගරය මධ ෙයන් කානු දිෙග් ගලා ෙගන ගියා. 
කිරි ලීටර් දහස් ගණනක් ෙම් විධියට මහ පාරට හළා දමමින් ඔවුන් 
විෙරෝධය පෑ හැටි අපි ෙහොඳින් දැක්කා. ආණ්ඩුව ෙම් විෙරෝධයට 
බය ෙවලා ක්ෂණිකව කිරි ෙගොවීන්ට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, 
ඔවුන්ෙග් කිරි පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් ලබා ෙගන 
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පාසල් ළමුන්ට ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන බවට. ඊට පස්ෙසේ ටික දවසකින් අඬ 
ෙබර ගහලා, උත්සව තියලා ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා එෙහම ගිහිල්ලා, ෙබොෙහොම උජාරුවට කථා එෙහම 
පවත්වලා, ආණ්ඩුෙව් සුපුරුදු මාධ  සන්දර්ශනත් පවත්වලා 
නුවරඑළිෙය් පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් ෙදන වැඩ සටහනක් 
රටටම ෙපෙනන්න ආරම්භ කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කනගාටුෙවන් වුවත් කිව 
යුතුව තිෙබනවා, ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක වුෙණ් දවස් ෙදකයි 
කියලා. ඒ  දවස් ෙදක ඇතුළත නුවරඑළිෙය් පාසල් දරුෙවෝ පාසල් 
ආෙව් ෙවනදාට වඩා උද්ෙයෝගෙයන් කියලා අපට ආචාර්ය 
මණ්ඩලවල උදවිය පකාශ කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිරි වීදුරුවක් දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ගැන,"ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙකොෙහොමද" කියලා පාසල් 
දරුවන්ෙගන් ඇහුවාම  ඒ දරුෙවෝ අත් ඔසවලා, හඩ නඟලා "ෙම් 
වැෙඩ් නම් එළකිරි" කියලා පකාශ කළා. එෙහත් ඒ දරුවන්ට කිරි 
වීදුරුව ලැබුෙණ් දවස් ෙදකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම 
කරන්ෙන් ෙම් වාෙග් ඇස්බැන්දුම් වැඩ කියන එක අපට දැන් 
ෙහොඳට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අෙනකුත් දිස්තික්කවලට 
සාෙප්ක්ෂව ගත්තාම නුවරඑළිය දිස්තික්කය අඩු ෙපෝෂණ 
මට්ටමක් ලබන දරුවන් බහුතරයක් සිටින දිස්තික්කයක්ය කියන 
එක අපි දන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් බහුතරයක් පාසල් දරුෙවෝත්, ඒ ෙදමවුපිෙයෝත් 
දරිදතාවෙයන් ෙපෙළනවාය කිව්ෙවොත් ඒක නිවැරදියි. අෙනක් 
පැත්ෙතන් නුවරඑළිය දිස්තික්කය ෙම් රෙට් අෙනකුත් දිස්තික්ක 
සමඟ සන්සන්දනය කර බැලුවාම අෙප් රෙට් ජාතික ආර්ථිකය 
ශක්තිමක් කරන්නට ලබා ෙදන දායකත්වය සුළු පටු නැහැ.  

අෙප් රෙට් පධානම අපනයන ෙභෝගය ෙත්. ෙත් වගාෙවන් 
වැඩිම ආදායමක් ලබන දිස්තික්කය තමයි නුවරඑළි ය දිස්තික්කය. 
ඒ නිසා ඒ දිස්තික්කෙය් පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් ලබා  දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කිරීම ගැන අපි සතුටු වුණා. ෙම් ආණ්ඩුව 
දිගින් දිගටම කරන්ෙන් "අටුව කඩා පුටුව හදනවා වාෙග්" වැඩ. 
රෙට් උහුලන්න බැරි ජීවන බරක්, දහසකුත් එකක් පශ්න සෑම දරු 
පවුලකටම බලපාන තත්ත්වයක් අද දකින්නට තිෙබනවා. අද 
ෙවද්දී ෙම් පශ්න ෙකොච්චර උග ෙවලාද කියනවා නම් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  තමන්ෙග් දරු පවුල නඩත්තු කර 
ගන්නට බැරිව සමහර මව්වරු තමන්ෙග් දරුෙවොත් එක්ක ගඟට 
පනින්න හැදූ අවස්ථා ගැන පවා ෙම් රෙට් සමහර පෙද්ශවලින් 
වාර්තා ෙවනවා; සමහර මාධ වලින් අපට දැන ගන්නට 
ලැෙබනවා. ෙම්ක එෙහම රටක් ෙවලා. ෙබොරු පුරාෙජ්රුවලින් 
ඇස්බැන්දුම් වැඩවලින් ගසා කෑම් බහුලව දක්නට ලැෙබන ඊනියා 
සංවර්ධන වැඩවලින් ජනතාවෙග් සැබෑ පශ්න යටපත් කරන්නට 
බැහැයි කියන එක අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට සිහිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බලන්න නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් ලබා ෙදන එක විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් ආණ්ඩුව හරියට ෙනොකළ වැඩ ෙකොච්චර 
තිෙබනවාද කියලා. ෙම් ආණ්ඩුව හඳුන්වා දුන් වැඩ පිළිෙවළවලුත් 
එෙහමයි. ආණ්ඩුව ෙගනාපු නීතිත් එෙහමයි. අපට මතකයි ෙම් 
ආණ්ඩුව පසු ගිය කාලෙය් කිසිම විධිමත් ෙසොයා බැලීමකින් 
ෙතොරව එළවලු පවාහනය කරන්නට කූඩ අනිවාර්යයයි කියලා 
නීතියක් හඳුන්වා දුන්නා. ආණ්ඩුව ඒ තීරණයට ආෙව් ෙගොවීන් 
එක්කවත්, එළවලු පවාහනය කරන ෙවෙළන්දන් එක්කවත් කථා 
කරලාවත්, ඔවුන් හරිහැටි දැනුවත් කරලාවත් ෙනොෙවයි. ඒ 
තීරණයත් ගත්ෙත් ෙබොෙහොම කඩිමුඩිෙය්. බලන්න, දවස් කීයද 
ඒක කියාත්මක වුෙණ් කියලා.  ෙගොවීන්ෙග් විෙරෝධතා සහ 
උද්ෙඝෝෂණ නිසා  දවස් කිහිපයක් ෙම් රෙට් එළවලු හිඟයක්  පවා 
ඇති වන තත්ත්වයක් අපට දැක ගන්න ලැබුණා. අන්තිමට රජය 
ෙගනාපු ඒ වැඩ පිළිෙවළ එෙහමම ෙකළවර වුණා. ඒ වාෙග්ම  
මහා විශාල දැවැන්ත පසිද්ධියක් දීලා රජෙය් මැදිහත් වීෙමන් 
ෙපෞද්ගලික බස් රථ රියදුරන්ට සහ ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්ට නිල 
ඇඳුම් ලබා දීෙම්  වැඩ සටහනක් ආරම්භ කරපු හැටිත් අපට 
මතකයි. ඒ රියදුරන්ට සහ ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්ට නිල ඇඳුම් 
එකක් ෙදකක් විතරයි ලැබුෙණ්. දැන් ඒකත් හරියට කියාත්මක 
වන්ෙන් නැහැ, ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා ෙම් ෙවන ෙකොට හැම 
ක්ෙෂේතයකින්ම ෙපෙනන්ෙන් ආණ් ඩුෙව් අකාර්යක්ෂමතාව හා 
විනයක් නැතිකමයි. ඒක තමයි රට පුරාම අද අපට පදර්ශනය 
වන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශපාලනඥෙයෝ විධියට 
ආණ්ඩුෙව් වාෙග්ම විපක්ෂෙය් අයත් පාසල් දරුවන් ඉදිරිෙය් 
අදාර්ශවත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද දරුෙවෝ තමයි අනාගතෙය් ෙම් 
රට භාර ගන්න ඉන්ෙන්. දැන් බලන්න, ෙම් රජය පසු ගිය කාලෙය් 
පාසල් දරුවන්ට ලබා ෙදන ෙපළ ෙපොත්වල කරුණු පවා වැරැදියට 
මුදණය කරලා තමයි දරුවන් අතට පත් කෙළේ. ඒ ෙපළ ෙපොත් 
ඇතුෙළේ සමහර වචනවල අසභ  ෙද්වලුත් තිබුණා. විභාග 
පතිඵලත් අවුල් ෙවලා පාසල් දරුෙවෝ බරපතළ ගැටලුවලට මුහුණ 
දුන්නා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ලබා ෙදන්න පටන් ගත් පාසල් 
නිල ඇඳුම පවා පසු ගිය කාලෙය් නිසි කලට ෙව්ලාවට දරුවන්ට 
ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුවට බැරි වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම්වා නිසි පරිදි ෙදන්න බැරි වුණාට, ආණ්ඩුව තමන්ෙග් අවශ තා 
ෙවනුෙවන් එකක්වත් අතපසු ෙනොකර නාස්තිකාර වියදම් දරමින් 
ෙබොරු ආෙටෝප සාෙටෝප දමමින් ඉන්න බව නම් අපට ෙහොඳට 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් අ.ෙපො.ස. (සාමාන  ෙපළ) සමත් ෙවච්ච 
දරුවන්ට තමන්ට කැමැති පරිදි උසස් අධ ාපනය කරන්න -උසස් 
ෙපළ හදාරන්න- පාසලක් ෙතෝරා ගන්න තිබුණු නිදහසටත් වැට 
කඩුලු දමන්න ෙම් ආණ්ඩුව විසින් උත්සාහ කරපු හැටිත් අපට දැක 
ගන්න ලැබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙහොඳම ෙද් 
දරුවන්ට" කියලා කියමනක් අපි අහලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
රජය යටෙත් වර්තමානෙය්දී නරකම ෙද් ලැෙබන්ෙනත් 
දරුවන්ටයි කියන එක අපට දකින්න තිෙබනවා. ඒ ගැන උදාහරණ 
අනන්ත අපමාණ පමාණයක් අපට කියන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.  

දැන් බලන්න, රට පුරාම වාර්තා වන ළමා හිංසන ගැන, ළමා 
අපචාර ගැන, ළමුන් පැහැර ගැනීම් ගැන. ෙම්වා ශීඝ ෙලස අද 
ෙවන ෙකොට -තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලනය කාලෙය්- වර්ධනය 
ෙවලා තිෙබනවා. පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් ලබා ෙදන එක, 
නිල ඇඳුම ෙදන එක, ෙපළ ෙපොත ෙදන එක කලට ෙව්ලාවට 
කිරීම  කාෙලෝචිත වැඩක්. ඒක නිසි පරිදි ලබා ෙදන එක රජයක 
වග කීමක්.  

ඒ වාෙග්ම, යම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරනවා නම් ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ නිසි සැලැස්මකින් කියාත්මක කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අත් දැකීම් ඇති අයෙගන් ඒකට අවශ  උපෙදස්, 
මඟ ෙපන්වීම් ලබා ෙගන කියාත්මක කිරීම අත වශ  කාරණයක්. 
නමුත් ෙම් සන්ධාන රජය ෙම්වා ගැන කිසිම තැකීමක් නැති බව 
තමයි ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළවල් හැම එකකින්ම අපට දකින්න 
තිෙබන්ෙන්. ක්ෂණික නූඩ්ලස් වාෙග් විසඳුම් ෙදන්න ගිහිල්ලා ෙම් 
ෙවන ෙකොට ෙම් ආණ්ඩුව හැම තැනම වැඩ අනා ෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්. අද වන විට ෙම් ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළවල් හරියට 
"පිස්සෙග් පලා මල්ල වාෙගයි" කියලා පාසල් දරුවන්ට ෙත්රුම් 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් විකාරරූපී වැඩ වහාම නතර 
කරන්න කියලායි අපි තමුන්නාන  ්ෙසේලාට කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අඩු ආදායම්ලාභින්, දුගී 
බෙවන් ෙපෙළන අඩු ෙපෝෂණ මට්ටම් ලැෙබන පවුල් අද ෙවන 
ෙකොට රට පුරාම ශීඝෙයන් වර්ධනය ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාව නුවරඑළියට පමණක් අදාළ වන්නක් 
ෙනොවුණත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නුවරඑළිෙයන් පටන් ෙගන දවස් 
ෙදෙකන් නතර කරපු නිසායි ෙම් විධියට අපට කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව නුවර එළියට සීමා කරන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම නුවරඑළිෙය් පාසල් දරුවන්ට ෙම් ආණ්ඩුව ෙදනවා 
කිව්ෙව් කිරි වීදුරුවක් පමණක් ෙනොෙවයි, ආහාරයට බිත්තරයකුත් 
ෙදනවා කියලා තමයි පුරසාරම් ෙදෙඩව්ෙව්. නමුත් ෙම්  ෙයෝජනා 
සියල්ලම ලත් තැනම ෙලොප් ෙවලා කියලා අද අපට පැහැදිලිව 
දකින්න තිෙබනවා. වතු ආර්ථිකෙය් සුළු ෙව්තනයක් ලබන 

බහුතරයක් ජනතාව තමයි නුවරඑළිෙය් ඉන්ෙන්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම කිව්ෙවොත් ඒ අයට කුස පිෙරන්න හරියට 
ආහාරයක්වත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. වතුකෙර් තමයි වැඩිපුරම තිරිඟු 
පිටි පරිෙභෝජනය ෙවන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දැන් 
ෙම් රජය යටෙත් අද ෙවද්දි තිරිඟු පිටි මිලත් අහට උසට නග්ගලා 
තිෙබනවා. 
 

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
කිරි පිටි මිල වැඩි ෙවනවා, බස්නාහිර පළාෙත්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී 

කථා කරන්න. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුකෙර් ජනතාවෙග් 
පරිෙභෝජන රටාව අවුරුදු සියයක වාෙග් කාලයක් තිස්ෙසේම තිරිඟු 
පිටි පරිෙභෝජනයත් එක්ක තමයි සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රජය 
අනුකම්පා විරහිතව තිරිඟු පිටි මිල වැඩි කිරීම නිසා එයිනුත් 
පබලම පහර වැදිලා තිෙබන්ෙන් නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 
වතුකෙර් ජනී ජනයාටයි කියන එක අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මිනිස්සු දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
හුරුව තිෙබන පරිෙභෝජන රටාව එක රැයකින් ෙදකකින් ෙවනස් 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එෙහම කරනවා නම් ඒක 
සාධාරණත් නැහැ. නමුත් ආණ්ඩුව කිව්ෙව් වී ෙගොවියා රකින්නට 
තිරිඟු පිටි මිල වැඩි කරපු බවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඒත් වර්තමාන රජය යටෙත් වී ෙගොවියාත් අද විශාල ෙලස අසරණ 
තත්ත්වයට ඇද වැටිලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම කියනවා 
නම් නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් ලබා ෙදනවා 
කියන ෙයෝජනාව ෙබොෙහොම පශස්ත ෙයෝජනාවක් හැටියටයි අපි 
දකින්ෙන්. ඒ නිසායි එම වැඩ පිළිෙවළ වහාම ආරම්භ කරන්න 
කියලා සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව හැටියට අද අපි ෙම් 
සභාවට ෙගන එන්න කල්පනා කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අඩු ෙපෝෂණයක් තිෙබන 
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් ලබා 
ෙදනවා කියන එක ජාතියටම කරන ෙහොඳ ආෙයෝජනයක්. 
ආණ්ඩුව ඒක අමතර වියදමක් කියලා හිතලා දවස් ෙදෙකන් නතර 
කළාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් අද වන විට එය 
නවත්වලා තිෙබනවා. ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමා මාධ වල ගිය 
වාර්තාවලට සවන් දුන්නා නම්, නුවරඑළියට කථා කරලා 
නුවරඑළිෙය් ජනතාවෙගන් විමසුවා නම් දැන ගන්න තිබුණා. 
ඔබතුමාට ෙකොළඹට ෙවලා, අමාත ාංශය ඇතුළට ෙවලා හිටියාට 
ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, නුවරඑළිෙයන් 
ෙසොයලා බලන්න, පාසල් දරුවන්ෙගන් අහලා බලන්න අද කිරි 
වීදුරුව ලැෙබනවාද කියලා. ඒක කියාත්මක වුෙණ් දවස් 2යි 
කියලා මම වග කීමකින් යුතුව ෙම් සභාව ට පකාශ කරනවා. අපට 
තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. එක විෂයකට හැටහුටහමාරක් ඇමතිවරු 
ඉන්නවා. අඬ ෙබර ගහලා, රූපවාහිනිෙය් ෙපන්වලා නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුව ෙදන්න පටන් ගත්තා. 
නමුත් ඒක දවස් ෙදෙකන් නවත්වපු බව ෙම් ඉන්න ඇමතිවරු 
දන්ෙන් නැහැ. ෙම් විධියට ආණ්ඩුවක් ෙගන යන්න පුළුවන්ද 
කියන එක අපට පශ්නයක්. ෙමතැන නුවරඑළිය දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන, ඒ පළාත් නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරු, 
මන්තීවරු ඉන්නවා. අපි කියන්ෙන් ෙම්ක වහාම නැවත පටන් 
ගන්න කියලායි. වර්තමාන රජෙය් නාස්තිකාර වියදම් ෙකොච්චර 
තිෙබනවාද? ඒවා අඩු කරලා හරි ෙම් වැෙඩ් යළිත් පටන් ගන්න 
කියන එකයි අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්.  

603 604 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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නුවරඑළිෙය් විතරක් ෙනොෙවයි රෙට්ම දරුවන්ට ෙපෝෂ දායී 
ආහාර ෙව්ලක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියා සුරක්ෂිත 
කරන ගමන් රෙට්ම දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
නම් ඒක ෙහොඳයි. 

ආණ්ඩුව රජෙය් ෙසේවකයින්ට රුපියල් 2,500ක වැටුප් වැඩි 
වීමක් ෙදනවා කියලා මැතිවරණ 2කදීම ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඉන් 
පසුව අය වැයවල් ගණනාවක් ෙගනාවත් අද ෙවනතුරු ඒක ඉෂ්ට 
කරලා නැහැ. රුපියල් 2,500ක වැටුප් වැඩි වීමක් ගැන කියලා අද 
වැඩ කරන ජනතාව රවටලා තිෙබනවා. විශ්වවිද ාල 
ආචාර්යවරුන්ව අෙනක් පැත්ෙතන් රැවැට්ටුවා. කිරි වීදුරුව දින 
ෙදකක් දීලා නතර කරලා පාසල් දරුවන්වත් රැවැට්ටුවා. මුළු රටම 
රවට්ටමින් යන ඊනියා ආශ්චර්යවත් ගමනක් තමයි වර්තමාන 
ආණ්ඩුව තුළ අපට දකින්නට තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිරි ෙගොවියාට සාධාරණයක් 
ඉටු වන පරිදි නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පාසල් දරුවන්ට යළිත් කිරි 
වීදුරුව ලබා ෙදන්න කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එෙහම කරන්න 
රජය අෙපොෙහොසත් වුෙණොත් ආණ්ඩුව ෙපන්වමින් යන ෙබොරු 
අතරට අලුතින්ම එකතු වුණ ෙබොරුව බවට නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් දුන්නා කියන එකත් 
එකතු ෙවයි කියලා මම ඇමතිතුමාට කියන්න කැමැතියි.  පාසල් 
දරුෙවෝ රවටන එක ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි ඇමතිතුමනි. ඒ 
වාෙග්ම රෙට් මහ ජනතාව රවටන එකත් ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් ෙදන්න 
පටන් ගත්ත එක ෙහොඳ වැඩක්. එය දවස් ෙදෙකන්  නතර කළ එක 
ෙබොෙහොම කනගාටුදායක වැඩක්. ඒ නිසා දරුවන් රවටමින්  රටට 
ෙපන්වන්න ෙසෝබන වැඩ කරන එක නතර කරලා ෙම් ෙහොඳ 
වැෙඩ් යළිත් ඒ දිස්තික්කෙය් දරුවන් ෙවනුෙවන් ආරම්භ කරන්න 
කියන එකයි අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්. ඒක යළි වහාම ආරම්භ 
කරන්න. ෙම්ක කරන්න ආණ්ඩුව අෙපොෙහොසත් වුෙණොත් 
ඉදිරිෙය්දී අෙප් ජන වහරට අලුතින් උපහැරණයක් එකතු ෙව්වි, 
"හරියට නුවරඑළිෙය් පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් දුන්නා 
වාෙගයි" කියලා. 

 ආණ්ඩුව නුවරඑළිෙය් කිරි ෙගොවීන්ට භය ෙවලා, ඔවුන්ෙග් 
උද්ෙඝෝෂණවලට භය ෙවලා ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ පටන් ගන්න හිතුවා. දවස් ෙදකක් ඒක කියාත්මක කළා. 
අද වන ෙකොට ඒක සම්පූර්ණෙයන් නතර කරලා තිෙබනවා. ඒ 
දරුෙවෝ සහ ෙදමවුපිෙයෝ අෙප්ක්ෂා භංගත්වයට පත් ෙවලා සිටින 
නිසා ෙම් කිරි වීදුරුව ෙදන වැඩ පිළිෙවළ වහාම යළිත් ආරම්භ 
කරන්න කියලා මම ෙම් සභාවට ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා. එම ෙයෝජනාව ස්ථිර 

කරන්ෙන් ගරු ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා. ඊට පථම ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 

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 අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වූෙයන්, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்ப ,   மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்  அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ,  மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon  THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER  left th Chair, 
and THE  HON. AJITH P. PERERA  took the Chair. 

  
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Hon. Presiding Member, I thank you for giving me 

this opportunity to second the Motion brought by the 
Hon. Gayantha Karunatileka. As a Member of Parliament 
from Nuwara Eliya, I am most grateful to the Hon. 
Gayantha Karunatileka, my Colleague, for bringing this 
Motion. It is also nice to see at least the Deputy Minister 
of   Livestock and Rural Community Development 
available here, to answer this query. Like all the 
programmes of this Government, from "Mahinda 
Chintana" - I and II - which was proposed and abandoned 
half way; like the 50,000 houses they promised the 
plantation people out of which even 4,000 have not been 
completed even after seven years of "Mahinda Chintana" 
- I; we are looking at new proposals which are being 
brought and abandoned prematurely.  

When the Hon. Sajith Premadasa raised the issue this 
afternoon, the Hon. Deputy Minister replied that this 
programme is now being implemented. He may not be 
knowing that this programme has come to a stop. It is 
very unfortunate that one Deputy Minister held a major 
function with TV, radio and everybody present to 
announce this programme but the Government had 
abandoned it within two days. It was as a result of milk 
being thrown on the streets of Hatton.  So, immediately 
you brought a proposal, which I think is very amateurish, 
to collect this milk and supply to the students of schools. 
A programme to give a glass of milk to students in 
schools is a very welcome decision. But, it should have 
been done after studying the whole issue in such a 
manner that it can be sustained. It should not have been 
introduced in a hurry and abandoned in a hurry. The 
students of schools in  Nuwara Eliya have been given a 
hope that they are going to be given a glass of milk 
everyday. But, so soon this has come to an end. Two days 
after starting the project, you abandoned it and the media 
reported your abandoning it also. The reason given was 
that those people who supplied milk to the Divisional 
Secretary were not paid the amount that was promised. 
The Ministry of Livestock and Rural Community 
Development has a basic guaranteed price or farm gate  
price of  Rs. 50 per  litre  for the purchase of milk.   The 
persons who supplied milk to the Divisional Secretary 
also were given only Rs. 50 whereas they demanded Rs. 
65 for collecting at the farm gate price of Rs. 50 and 
supplying the milk to the Divisional  Secretary.  

So, this Rs. 15 had to be paid for the collection and 
delivery which the Government refused or the Divisional 
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Secretary refused because the Ministry of Economic 
Development was willing to pay only Rs. 50.  Because of 
this Rs. 15, the programme has been abandoned and not 
implemented. But, look at the other side. The Ministry of 
Livestock and Rural Community Development has two 
institutions which are processing milk - Milco (Pvt.) 
Limited and NLDB. Milco and NLDB are buying the 
milk from the farmer at Rs. 50 but how are they selling 
that? The NLDB is selling 500 millilitres of milk at Rs. 
55. This works out to Rs. 110 per litre of fresh milk. This 
pasteurized milk which goes through only one process of 
boiling and then cooling, is packetted into polythene bags. 
For this, the value addition the NLDB  claims is Rs. 60 
because they are selling at Rs. 110. Similarly, Milco is 
selling 450 millilitres of milk at Rs. 55. So, if you 
calculate, it works out to Rs. 121 per litre of milk. You 
are buying at Rs. 50, at farm gate price and selling at Rs. 
120 with Rs. 70 additional profit for delivering it in a 
polythene bag.  That maybe the value addition you are 
claiming from the people. You are charging Rs. 70 to 
deliver Rs. 50 worth milk to the doorstep or to the outlet 
of Milco. So, by doing this, you are gaining Rs. 70 or a 
contribution of Rs. 70 which is exorbitant. But, you are 
expecting the man who collects milk from the farm gate 
to deliver to the Divisional Secretary without addition of 
even one rupee or one cent, whereas he is asking only for 
Rs. 15. So, this is where you have failed to think of the 
consequences of the economy of buying this milk and 
supplying a glass of milk to the students in the Nuwara 
Eliya District.  

When you consider all these, we feel that the Ministry 
of Livestock and Rural Community Development has no 
idea about how to cost liquid milk. You have a slogan, 
“Drink more liquid milk!” But, to bring that slogan to life, 
you have to supply liquid milk at a fair price. If you buy 
at Rs. 50 and sell at Rs. 120 making a value addition of 
Rs. 70, it is unfair. You have to compare that with 
powdered milk. When milk was flowing down the streets 
of Hatton, the Government thought this is the best time to 
increase its own revenue. They added Rs. 91 as duty or 
taxes on powdered milk that was imported to this country. 
So, you took advantage of the protest of the dairy farmers 
of Nuwara Eliya to gain revenue for the Government. 
Look at the economics of powdered milk. On a 400-gram 
packet of powdered milk itself, it is stated that you can 
make 3.2 litres of liquid milk from it. Earlier, the price of 
powdered milk was Rs. 244. So,dividing that price by 3.2 
litres, you get Rs. 76. 25 per litre of liquid milk produced 
from powdered milk. So, by increasing your duty and 
allowing the milk powder companies to increase the price 
in addition to the duty factor, you increased the price of a 
packet of powdered milk to Rs. 312. If you divide Rs. 
312, the current price of a 400-gram packet of milk 
powder by 3.2. litres, you get Rs. 97.50 per litre of liquid 
milk produced from  powdered milk.  

So, look at the economics. When you sell fresh milk 
at Rs. 120 a litre and powdered milk which can produce 
one litre of liquid milk at Rs. 97.50, why should anybody 
pay Rs. 22.50 more for the fresh milk supplied by you? 
Fresh milk is more cumbersome to use. You cannot store 
it; you cannot use it as and when required and keep the 
balance preserved. So, the desire of the people for more 
convenience is to use powdered milk not only because it 
is convenient but also because it is Rs. 22.50 cheaper to 
use liquid milk made from powdered milk than fresh 
milk. So, your slogans about using fresh milk in this 
country are all false.  

How is powdered milk made? It is made from pure 
milk. The milk is bought, spray-dried and the powder is 
collected. Then, it is packed into an airtight aluminum 
package and put into a cardboard box. In addition to all 
that, the milk powder companies are indulging in heavy 
expenditure on advertising, distribution and on retailer 
commissions. With all that, they are supplying one litre 
of liquid milk made out of powdered milk at Rs. 97.50 
after paying a duty of Rs. 91 to the Government. With all 
that, if they can supply a litre of liquid milk made from 
powdered milk at Rs. 97.50, why can the NLDB or Milco 
not give fresh milk they buy at Rs. 50 from the dairy 
farmer at about Rs. 70 to the public? Only if you provide 
fresh milk at that type of price, can the consumption of 
fresh milk be encouraged in this country. If you are going 
to shut your eyes and allow Milco and NLDB to indulge 
in all the corruptions and due to that, add high costs to 
deliver a litre of milk worth Rs. 50 at Rs. 120 to the 
people, then you will continue to suffer and that would 
have a serious impact on the public.  

The Hon. Gayantha Karunatileka regretted that you 
started this process in Nuwara Eliya and stopped it in 
Nuwara Eliya itself. The hope of the people and the 
students of this country was that, as the "Mahinda 
Chintana" stated, you would supply a glass of milk to 
every child, that this process would expand to the rest of 
the country where every child in every school will get a 
glass of milk everyday.  

But, in two days, you have abandoned the pledge in 
the “Mahinda Chintana” and the delivery of a glass of 
milk to the students. That is very unfortunate. We hope 
your conscience would be touched by the Motion my 
Colleague has moved today and you would resume the 
supply of a glass of milk to every child, not only in the 
Nuwara Eliya District but all over the country. 

Thank you. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, I believe that milk is one of 
the most essential ingredients for the development of 
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man, and even animals. It is now being very much spoken 
all over the world that breast milk is better than any other 
form of milk for an infant. It is the scientists' conclusion 
all over the world. There is no doubt about it. From the 
time of the creation of man - it started with Adam and 
Eve - two children grew up by drinking milk from the 
mother. There is no other way. So, right along the human 
history, it has been continuing.  

Sir, I feel a little bit disappointed that in Sri Lanka, the 
consumption of cow milk is not taken seriously 
throughout the Island. Take, for instance, India. I 
remember very well that when I first went there 
immediately after my wedding, my uncle Mr. M.M.A. 
Nawaz at Harleys Road in Madras - I still remember the 
address - said, “The cow will come home”. I said, “We 
both have already come to your home”. “No, no, the real 
cow will come”, he said. The next day, when we got up 
early in the morning, a cow was really there in front of his 
door. A lady was milking the cow and the milk was 
straightaway given to us. Such pure milk! That is the way 
India used to adept itself to the drinking of milk. 

In Sri Lanka, that pattern or style or habit is not seen 
among all communities, I should say. But, I must say, 
particularly the Tamil community drinks more cow's milk 
- in Madras, India - the Hon. Yogarajan knows it very 
well. I was in the same flight when he flew back from 
Madras - there are what is called “Amul Centres” 
organized by the State. Amul milk is available aplenty to 
the people. In India, although it is a very large country, 
there is poverty in all the States. There, an ordinary 
family who does not have the means to have breakfast, 
carry only a "tiffin" - they call "tiffin" a light meal 
between breakfast and lunch - to work. In the tiffin of 
every school child, men and women who go to work, 
there is milk. So, they are a nourished community.  

While participating in the Debate on this Motion 
brought in by my good Friend, the Hon. Gayantha 
Karunatileka, I must also recommend to the Hon. 
Minister and the Government that there must be a 
concerted effort made in order to have milk selling 
centres in our country like the "Amul Centres". Earlier, 
from Polonnaruwa, the then National Milk Board started 
distributing milk throughout the country and there were 
milk-selling centres, in Colombo and the suburbs. Mr. 
M.B. Salman, Chairman of the National Milk Board, did 
that very well. 

That was abandoned over the years due to so many 
reasons. Now, we have to start that all over again because 
as you said, the primary aim is the child. A child must be 
fed initially, up to the age of about two or two and a half 
years, with mother’s milk; they must be breastfed. 
Thereafter, instead of all this milk powder from abroad, 
we must have pure cow's milk fed to the children. 

As far as this matter in Nuwara Eliya is concerned, I 
do not think it is a problem. It was stopped for only two 
days due to certain practical difficulties. I hope the Hon. 
H.R. Mithrapala, Deputy Minister of Livestock and Rural 
Community Development, would give you details about 
it. Now, it is not to be stopped. Within the next couple of 
days, they will start giving the milk. I think the Hon. 
Gayantha Karunatileka has jumped the gun. You must 
wait until the gun is loaded. The gun is now being loaded 
and bullets would not come from that gun in Nuwara 
Eliya, but milk will flow from it. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක පිටු පස්ෙසේ ෙලොකු 
කුමන්තණයකුත් තිෙබනවා. ඒක අපි කියන්න ඕනෑ. 
ජාත න්තරය, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙදපිෙළේ අය, විපක්ෂෙය් 
ඉස්සරහින් ඉන්න සමහර මන්තීවරුන්ෙගන් පිට රටට ගිහිල්ලා 
ෙක්ලාම් කියන අය, රට පාවා ෙදන අය -ෙම් ඔක්ෙකෝම- එකතු 
ෙවලා කිරි පිටි පශ්නය සම්බන්ධෙයන් කුමන්තණයක් කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන්ද ඒක 

ෙමොන වාෙග් කුමන්තණයක්ද කියලා.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඔව්, විස්තර කරන්න පුළුවන්. Thank you very much. You 

are very accommodative and inviting.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012.05.04 දින "රිවිර" පුවත් 
පෙත් 05 වැනි පිටුෙව් මිල්ෙකෝ සමාගෙම් සභාපතිවරයාෙග් 
පකාශෙය් සඳහන් ෙවනවා, "2016 වන විට කිරිවලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත වූ රටක් තමයි ෙම් රජය හදන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්" කියලා. ඒක මම පථමෙයන් කියන්නට ඕනෑ. අපි පසු 
බසින්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් රට කිරිෙයන් පැණිෙයන්  උතුරවනවා.  
ඒක හැම තැනම ෙවනවා දැන්. ඒ නිසා ඒ ගැන භයක්  ඇති කර 
ගන්නට උවමනා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් කථා  කරන 
අවස්ථාෙව්දීත් ගැලරිය පිෙරන්න ෙපොඩි ළමයි  ඉන්නවා. ඒ 
ෙබ්බිලා කිරි බීලා ආවාද දන්ෙන්ත් නැහැ. අෙප් රජෙයන් ෙම් 
ළමයින්ට කිරි ෙදනවා. ගුරුවරුන්ට සහ මව්වරුන්ට කියන්න, 
ඉන්දියාෙව් ළමයින්ට ෙදනවා වාෙග් හැම දාම වාෙග් කිරි 
වීදුරුවක් ෙදන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට එතුමා තව දුරටත් 
කියනවා, "ඒ සංකල්පයට අනුව 'උඩ්ඊ' මැෂින් ෙදකක් ෙම් වන විට 
ෙගනැවිත් තිෙබනවා. එහි ධාරිතාව අනුව දිනකට 120,000ක 
පමණ දියර කිරි පැකට් නිෂ්පාදනය කළ හැකියි. 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙමය දැනට කියාත්මක ෙවනවා" කියලා. ඒ 
වාෙග්ම "අෙනක් යන්තයත් පෙයෝජනයට ගැෙනනවා. ඒ අනුව 
දියර කිරි පැකට් වාෙග්ම ෙයෝගට්, අයිස්කීම්, චීස් වාෙග්ම කිරි පිටි 
නිපදවීමටත් හැකියාව ලැෙබනවා" කියලාත් පකාශ කර 
තිෙබනවා. When you go to the Ambewela Farm, - I think 
Mr. Harry Jayawardena has now taken a portion of it - 
you can see what a flourishing farm is it! I do not call it a 
trade for his own benefit because he is a man of means. 
He has taken great effort in order to give the children 
vitamins through yoghurt, cheese and milk. I went there 
with some  foreigners and witnessed for myself  how very 
well it is organized and carried out. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ෙම් අනුව දියර කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
එහි පමිතිය උසස් තැනක තිබිය යුතුයි. ෙම් ෙගොවීන්ටත් පුළුවන් 
ෙගොවි සමිති හරහා තම දියර කිරි නිෂ්පාදන මිලට ෙදන්න."  ඒ 
වාෙග්ම  "...ෙමම කිරි ෙගොවීන්ට මිල්ෙකෝ ආයතනෙය් ෙගොවි 
සමිති ෙවත කිරි නිෂ්පාදන ලබා දිය හැකි බවත්, එහිදී කිරි එකතු 
කර කරන්නන් මඟින් එය සිදු ෙනොවිය යුතු බවත්" එතුමා 
වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිෙබනවා.  

ෙම්කට දැන් අත ගහලා තිෙයන්ෙන් කවුද? සියලු ෙද්ම 
රත්තරන් ෙවනවා හා සමානව ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
හස්තය තමයි දැන් ෙම්කට ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් 
බලන්න, කිරිත් සමඟ රත්තරන් ලැෙබනවා. මල්වාෙන්, පූෙගොඩ 
පෙද්ශවලින් දැන් රත්තරන් ලැෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වය, රාජ  පාලනය යටෙත් 
තිෙබන ෙම් රට ඉතාම පිංවත් රටක්. මීට ෙපර මල්වාන ගැන අපි 
අහලා තිෙබන්ෙන්, අපි කන්න ආසා කරන පැණි රඹුටන් හැෙදන 
පෙද්ශයක් හැටියටයි. දැන් එෙහන් රත්තරන් හම්බ ෙවනවා. 
මහින්ද චින්තනය කියාත්මක කරමින් යන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, ෙම් 
වාෙග් පිංවත් ෙපොෙළොවක් තිෙබන රටක් තවත් තිෙබනවාද, කියන 
එක මම ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාෙගන් අහනවා.  

2012.05.04 දින "ලක්බිම" පුවත් පෙත් 05 වැනි පිටුව අනුව, 
''පාසල් සිසු දරුවන්ෙග් ෙපෝෂණ තත්ත්වය නැංවීම සඳහා දියර 
කිරි දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අරඹන්ෙන් නම්, ඒ සඳහා අවශ  
පතිපාදන දීමට සිය අමාත ාංශය සූදානම්'' බව ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත  ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසා තිෙබනවා.  
ජනාධිපතිවරයාෙග් සංකල්පයක් මත රට දියර කිරිවලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත කිරීම සඳහා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ෙමය 
කළ හැකි බව එතුමාෙග් අදහස වී තිෙබනවා.  

ෙම් සඳහා එම පෙද්ශෙය්ම කිරි ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන ෙයොදා 
ගත යුතු බවත්,  කිරි මිලදී ගැනීෙම් ඇතැම් සමාගම් ෙම් වන විට 
සිය අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා කිරි මිලදී ගැනීම අත් හිටුවා 
ඇති බවත්, ෙම් වැඩ සටහන සඳහා එම පෙද්ශෙය්ම කිරි 
ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන ෙයොදා ගැනීෙමන් ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියා 
රැකගත හැකි බවත් ඇමතිතුමා සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  
දැනට රට පුරා සාර්ථකව කියාත්මක වන දිවි නැඟුම වැඩසටහන 
දිවයින පුරා පාසල් සිසු දරුවන් අතර පචලිත කිරීමට අධ ාපන 
අමාත ාංශය සමඟ විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළවල් රැසක් ආරම්භ  
කිරීමට නියමිත බවත් එතුමා පවසා තිෙබනවා. ඒ යටෙත් සෑම 
පාසලකම ෙගවතු වගාව ආරම්භ කිරීමට අවශ  සහාය දීමටත්, 
අවශ  පාසල් සඳහා කිරි ගව පාලනය  හා කුකුළු පාලනයට අවශ  
පහසුකම් සැලසීමටත් පියවර ගන්නා බවත් බැසිල් රාජපක්ෂ අෙප් 
ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමා පවසා තිෙබනවා.  

බලන්න, සමහර ෙගවල්වල මල්ෙපෝච්චිවල ඒ කාලෙය් 
වැව්ෙව් මල්.  දැන් ගම්වල ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා බලන්න. ෙම් 
ගැලරිෙය් ළමයි ඉන්නවා. ඒ ළමයින්ෙගන් අහලා බලන්න. ඒ 
ෙගොල්ලන්, ෙබෝංචි, කරවිල, බණ්ඩක්කා වැනි ෙද්වල් සෑම බිම් 
අඟලකම -මල් ෙපෝච්චිෙය් පවා-  වවාෙගන තිෙබනවා. තමන්ෙග් 
ෙගවල්වලට පෙයෝජනවත් තරමට  නිෂ්පාදනය  කර ගන්නවා. 
එවන්  අනගි අවස්ථාවක් ෙම් චින්තනය මඟින් ෙන්ද  ලබා 
දුන්ෙන්? ඒ අවස්ථාව ෙම් සංකල්පය මඟින් ෙන්ද ලබා දුන්ෙන්? 
ෙම්වා තමයි innovations  කියන්ෙන්. ෙම්වා තමයි new things 
that have been introduced to  Sri Lanka. ඒ නිසා ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට ගරහන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වැඩ පිළිෙවළට 
උදවු කරන්න; පිහිට ෙවන්න.  

“ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් උපෙදස් මත, ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශය මඟින් පසු ගිය වසෙර් ආරම්භ කළ පාසල් 
වැසිකිළි, කැසිකිළි ඉදි කිරීෙම් වැඩසටහන මඟින් දිවයින පුරා 
වැසිකිළි, කැසිකිළි 8,968ක් ඉදි කරලා තිෙබනවා. අවශ  පාසල් 
සඳහා ෙමම වසෙර්ද ෙම්වා ඉදි කිරීමට  ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත ාංශය පියවර ගන්නා බවත්, කෘෂිකර්මාන්තය නැංවීමට 
රජය ආරම්භ කළ දිවි නැඟුම ඇතුළු  වැඩසටහන් ෙහේතුෙවන් අද 
වන විට ශී ලංකාවට සහල් ඇතුළු දව වලින් ස්වයං ෙපෝෂිත වී 
ඇති බවත්, ඉදිරිෙය්දී ෙමරටින් බඩ ඉරිඟු ෙටොන්  5,000ක් - දැන්  
එය අපනයනය කරලාත් ඉවරයි- අපනයනය කරන්නට පියවර 
ෙගන ඇති බවත්'' ආර්ථීක සංවර්ධන අමාත තුමා කියා තිෙබනවා. 
ඉස්සර හාල් ආෙව් පිට රටින්. බඩ ඉරිඟු  පිට රට  යැව්වායි  කියන 
ඉතිහාසයක් පථමවරට ඇති කෙළේ කවුද? ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් රජය ෙනොවන්ෙන්ද කියා මම අහනවා. ෙම්වා ගැන 
ෙහොඳට හිතා බලන්න. 

ෙමම රැස්වීමට ෙජ ෂ්ඨ අමාත වරුන් වන අතාවුද 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා, ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මැතිතුමා, අධ ාපන 
අමාත  බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, පළාත් අධ ාපන 
අමාත ාංශ ෙල්කම්වරු, අධ ාපන අධ ක්ෂවරු ඇතුළු  රාජ  
නිලධාරින් පිරිසක් සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි කියන්නට ඕනෑ, ඇමතිවරයකු වශෙයන් හිටපු අෙප් 
දිවංගත එස්. ෙතොණ්ඩමන් මැතිතුමා තමයි පාසල් ළමුන්ට ෙම් කිරි 
වීදුරුව ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේ කියන එක. ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ එතුමා හිතට අරෙගන ෙකරුවා. ඒ ආකාරෙයන්ම 
එතුමාෙග් මුණුබුරා වන ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන්  ඇමතිතුමාත් 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළට අත ගහලා ඒ  වැඩ කටයුතු කරනවා. එතුමා 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කරන්න  අවසර ඉල්ලුවා.  ඒ අනුව තමයි ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නට අවස්ථාව හම්බ වුෙණ්. එතුමා 
ෙහොඳ හිතින් රෙට් ජනතාවෙග්, විෙශේෂෙයන්ම ළමා පරපුෙර් 
පෙයෝජනය පිණිස ෙම් කිරි ෙබදා හැරීෙම්  වැඩසටහන දැන් 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. දැන්  ඒ කටයුතු ෙකරී ෙගන යනවා. 
නමුත් ෙපොඩ්ඩක් එහාට ෙමහාට ෙවලා ඒ වැඩ පිළිෙවළ නැවතිලා 
තිෙබනවා. නුවරඑළිෙය් දිස්තික්කෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, අෙනක් 
දිස්තික්කවලත් පාසල් ළමුන්ට කිරි වීදුරුවක් ඉදිරිෙය්දී ලැෙබන 
බව අපට කියන්නට පුළුවන්.  

දහනායක මහත්තයාට අපි කිව්වා, "බනිස් මාමා" කියලා. 
එෙහම නම් අපි කාටද, "කිරි මාමා" කියලා කියන්ෙන්? අන්න 
හඳුනා ගන්න සූදානම් ෙවන්න, ඒ නායකතුමා කවුද කියන එක. ඒ 
අෙප් රට කිරිෙයන් පැණිෙයන් නාවන අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමායි.   

පශු සම්පත් සම්බන්ධෙයන් අපට ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක් 
ලැබිලා  ඉන්නවා. ඒ ඇමතිවරයාත් ෙම් ගැන විෙශේෂ ඇල්මක් 
දක්වලා කියා කර ෙගන යනවා. මම ෙම් අවස්ථාව එතුමාට භාර 
ෙදනවා ෙම් කිරි වීදුරුව පිළිබඳව තවත් විස්තර කරන්න කියලා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால  -  கால்நைடவளர்ப் , 
கிராமிய சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 
and Rural Community Development)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා විසින්  
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද 
කළ යුතු කාරණයක්ද කියන පශ්නයත් තිෙබනවා. එතුමා මට  
දුරකථන ඇමතුමක් දීලා ඇහුවා නම් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා මම කියනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ඕස්ෙට්ලියාෙවන් සහ නවසීලන්තෙයන් අප ලංකාවට කිරි පිටි 
ආනයනය කරනවා. ෙම් ෙගෙනන කිරි පිටිවල තිෙබන ෙපෝෂණ 
තත්ත්වය පිළිබඳව මම ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්න කැමැතියි. අෙප් 
රූපවාහිනී වැඩසටහන් බලනෙකොට, ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්වලට 
සවන් ෙදනෙකොට ෙම් කිරි පානය කිරීෙමන් ෙරෝග විශාල 
පමාණයක් සනීප ෙවන බව තමයි කියන්ෙන්; කිරි පානය 
කිරීෙමන් නිෙරෝගිකම ලැෙබන බව තමයි කියන්ෙන්; දරුවන් 
ශක්තිමත් ෙවන බව තමයි කියන්ෙන්. නමුත් කනගාටුයි කියන්න, 
අද විරුද්ධ පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා අර කිරි පිටි ෙගෙනන 
සමාගම් ගැන කථා කරනවා. ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ෙගෙනන කිරි පිටි 
ගැන කථා කරනවා. නවසීලන්තෙයන් ෙගෙනන කිරි පිටි ගැන 
කථා කරනවා. මම අහනවා තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒවාෙය්  ෙපෝෂණ 
ගුණය ගැන වග කියන්න පුළුවන්ද කියලා. ඕස්ෙට්ලියාෙව් සහ 
නවසීලන්තෙය් පධාන කර්මාන්තය චීස් සහ බටර් සෑදීම. ෙම් 
කිරිවල ෙම්දය සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් කරලා චීස් සහ බටර් හදන්න 
ගන්නවා.  ෙම්දය ඉවත් කරපු කිරි පිටි තමයි ලංකාවට එන්ෙන්. 
ෙම් නිසා තමයි ෙද්ශීය වශෙයන් දියර කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරන්න අප අද උත්සාහ ගන්ෙන්.  

අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙම් ගැන කථා කරන්න තිෙබන 
අයිතිය ෙමොකක්ද?  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ තමයි ෙම් රෙට් සියයට 
75ක්ව තිබුණු කිරි නිෂ්පාදනය සියයට 15ට බැස්සුෙව්. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අයිතියක් නැහැ ෙම් කිරි නිෂ්පාදනය ගැන 
කථා කරන්න. ෙම් රෙට්  ෙකොම්පැනිවලට, විෙද්ශික සමාගම්වලට 
ෙම් රෙට් ධනය ඇද ෙගන යන්න ෙදොර හැරිෙය් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ෙනොෙවයිද? ආර්ථික වශෙයන් ෙම් රට විෙද්ශ විනිමය 
පශ්නයකට තල්ලු කරලා දැම්ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙනොෙවයිද?  

අද ෙම් රෙට් ෙද්ශීය ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි ෙව්ෙගන යනවා. 
අද සහල් නිෂ්පාදනය ෙදස බලන්න. එදා නැව වරායට එනකල් 
බලා හිටියා බත් කන්න. අද අප ෙම් රටට සහල්  ආනයනය 
කරන්ෙන් නැහැ. බඩ ඉරිඟු ආනයනය කරන්ෙන් නැහැ. අද අප 
උඳු ආනයනය කරන්  ෙනත් නැහැ. ෙම් විධියට තව අවුරුදු තුන 
හතරක් යන ෙකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
මහින්ද චින්තනය යටෙත් අප කිරි පිටි ආනයනයත් නවත්වනවා 
කියලා මම කියනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා දවල් හීන බලන්න එපා .  
[බාධා කිරීමක්] ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේට  දැන ගන්න තිබුණා, නුවරඑළිෙය් ෙමොකද වුෙණ් 
කියලා.  

අප ගිය වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 30,000ක් වටිනා කිරි පිටි 
ලංකාවට ෙගනැත් තිෙබනවා. අෙප් අහිංසක මිනිසුන් උෙද් ඉඳන් 
රෑ ෙවනකම් වැඩ කරලා හම්බ කරන සල්ලි ටික කාටද යන ්ෙන්? 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් කිරි ෙගොවියාට යන්ෙන්. නැත්නම් නවසීලන්තෙය් 
කිරි ෙගොවියාට යන්ෙන්.  ඒක නවත්වලා ෙදන්න හදන ෙකොට, 
හරෙකක් හදලා කීයක් හරි තුට්ටු ෙදකක් ෙහොයා ගන්න ෙම් රෙට් 
මිනිෙහකුට පාර කැෙපන ෙකොට ඒකට වළ කපන්න එපා 
 ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමනි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් 
හැටියට, දවිඩ ජනතාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට 
ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නවා ෙම් පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා.  
ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ෙහොඳ වර්ගෙය් කිරි එළෙදනුන් 2,000ක් 
ලංකාවට ෙග්න්න ලෑස්ති ෙකරුවාම ලංකාෙව් සමාගම් ෙමොකක්ද 
ෙකරුෙව්? කිරි පිටි නිෂ්පාදනය නැවැත්තුවා. ඒ අපට රිද්දන්න. 
ආණ්ඩුවට රිද්දන්න. කිරි පිටි නිෂ්පාදනය නැවැත්තුවා, බහුජාතික 
සමාගම්වල ෙම් ලංකාෙව් ඉන්න ඒජන්තවරු. ඔවුන් නුවරඑළිෙය් 
කිරි ෙගොවියාෙග් කිරි ගැනීම නැවැත්තුවා. ෙමෙහේ කිරි නාලා, 
කානුවලට කිරි හළලා ෙපන්නුවා විශාල කිරි අතිරික්තයක් 
තිෙබනවා කියලා, ෙම් නිෂ්පාදනය නවත්වන්න; ෙම් දියර කිරි 
නිෂ්පාදනයට වළ කපන්න. ෙකොම්පැනිවල උගුල්වලට අප අහු 
වන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් රෙට් ජනතාව සූරා කන්න,  විෙද්ශික ෙකොම්පැනිවලට ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් මුදල් ෙගනියන්න අප ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ 
කියන එක අප පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහින්ද චින්තනය තුළ 
ෙම් රට  කිරිෙයන් ස්වයංෙපෝෂිත කිරී ෙම් පතිපත්තියක ඉන්නවාය 
කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
බලයට පත් ෙවන ෙකොට සියයට විස්සටත් වඩා පහළ මට්ටමක 
තිබුණු ෙම් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය අවශ තාව අනුව අද සියයට 
හතළිහකට වඩා  වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඕස්ෙට්ලියාෙවන් 
ෙගනාපු ෙහොඳ කිරි ෙදනුන් 500ක් අද ෙබෝපත්තලාව ෙගොවි 
ෙපොෙළේ ඉන්නවා. ඒ හැම කිරි ෙදනක්ම ගැබ්බරයි. ඒ නිසා තව 
මාස හයක් යන ෙකොට නුවරඑළිය පෙද්ශෙය් ෙහොඳ කිරි තවත් 
නිෂ්පාදනය ෙවනවා. ඒ නිසා අපට දැන් නිෂ්පාදන ආයතන 
අවශ යි. අප ෙපෞද්ගලික අංශයට ආරාධනා කරනවා කිරි පිටි 
කම්හල් අරින්න කියලා    චීස් හදන්න; ෙචොක්ලට් හදන්න; 
අයිස්කීම් හදන්න; බටර් හදන්න කියලා.  

ෙම් රෙට් අලුත් චින්තනය තුළ -මහින්ද චින්තනය තුළ-  
ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගනි යන වැඩ 
පිළිෙවළත් එක්ක එකතු ෙවන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් ෙම් 
කර්මාන්තවලට ඇතුළු වන්න. බාධාවක් නැහැ. කිසි බාධාවක් 
නැහැ. ෙම් කර්මාන්තවලට ෙපෞද්ගලික අංශයට ඇතුළු වන්න කිසි 
බාධාවක් නැහැ. අෙප් කිරිවලින් ෙචොක්ලට් හැදුෙවොත් නරකද? 
අයිස්කීම් හැදුෙවොත් නරකද? බටර් හැදුෙවොත් නරකද? චීස් 
හැදුෙවොත් නරකද? තව ෙකොච්චර කෑම වර්ග හදන්න පුළුවන්ද? 
අද ගම්බද පෙද්ශවල අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තු ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. අද ගම්බද පෙද්ශවල ජනතාවට බටර් හදන්න; චීස් 
හදන්න අපි පාඨමාලා ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. නිකම්ම කිරි 
වීදුරුව ෙබොන්න විතරක් ෙනොෙවයි. චීස් හදන්න, බටර් හදන්න 
පාඨමාලා ආරම්භ කරලා අපි ගම්බද ජනතාව දැනුවත් කර ෙගන 
යනවා. ෙසෞඛ  ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ෙසෞඛ  අමාත ාංශයත් 
ෛවද  උපෙදස් අනුව නුවරඑළිෙය් සෑම පාසල් දරුෙවකුටම 
දවසකට මිලිලීටර් 150ක කිරි වීදුරුවක් ෙදන්න කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. මිලිලීටර් 150ක් ෙදන්න ඕනෑ.  

අද අපි නුවරඑළිෙය් ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කළා. අප ඒ 
කටයුතු නවත්වලා නැහැ. පවාහනය පිළිබඳව පශ්නයක් ආවා. ඒ 
පශ්නය සාකච්ඡා කරලා විසඳලා තිෙබනවා. නැවත සැරයක් ෙම් 
සඳුදා ඉඳලා අපි නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් සෑම පාසල් දරුෙවකුටම 
කිරි ලබා ෙදනවා. 40,000ක් වන නුවරඑළිෙය් පාසල් දරුවන්ට 
කිරි ලබා ෙදන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේලාට 
මතක් කරන්න කැමැතියි.  ෙම් ෙබොරු විකාර ෙගනැල්ලා, ෙම් 
ආණ්ඩුව ගැන ෙබොරු බියක් ඇති කරලා, ෙබොරු කතන්දර කියලා 
ෙම් රෙට් ජනතාව රවට්ටන්න බැරි වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා කී 
සැරයක් ඡන්දය පරාදයිද? කී සැරයක් ඡන්දය ඉල්ලුවාද? 
මහජනතාව ඒ ගැන දන්නවා. පපුවට තට්ටු කරලා අහන්න. 
මහජනයා දන්නවා, තමන්ෙග් පපුවට තට්ටු කරලා අහන ෙකොට 
ෙම්ක  ෙහොඳ ගමනක් යන ෙව්ලාවක්ය කියලා. යුද්ධය නැවැත්වූවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, සහල්වලින් රට ස් වයංෙපෝෂිත කළා.  ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් අවුරුද්ද අවසාන වන විට ලංකාෙව් සෑම 
නිවසකටම විදුලිය දීලා අවසාන කරන්න අවශ   සියලු ෙද් ෙම් 
ආණ්ඩුව කරලා තිෙබනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි 
බලාගාරය හැදුෙව් නැද්ද?  ෙකොත්මෙල් ජලවිදුලි බලාගාරය 
හැදුෙව් නැද්ද? ෙකරවලපිටිෙය් තාප විදුලි බලාගාරය හැදුෙව් 
නැද්ද? ඇයි ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි වැරැද්ද 
විතරක් දකින්ෙන්? 

 එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමනි, 
සර්ව සුබවාදී දෘෂ්ටියක් මත ඉඳෙගන කථා කරන්න බැරි ඇයි?  
ෙමොකද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද තමුන්නාන්ෙසේලාට 
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දර්ශනයක් නැහැ. විෙව්චනය කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙකොෙහේවත් 
යන ෙබොරුවක් අල්ලාෙගන නිකම් කාලය නාස්ති කරනවා. 
ඔබතුමා මෙගන් ඇහුවා නම්, ඊෙය්  නුවර එළිෙය් ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා මම කියලා ෙදනවා. අද අපි "මිල්ෙකෝ" 
සමාගම හරහා කිරි රත් කරලා pasteurize කරලා සීනි ටිකකුත් 
දාලා නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පාසල් ළමයි සියලු ෙදනාටම ලබා 
ෙදනවා. අප එතැනින් නවතින්ෙන් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අදහස තමයි ෙමය ලංකාව පුරාම ව ාප්ත කරන එක. බබා ඉපදුණු 
ගමන් ඇවිදින්ෙන් නැහැ. පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්. ෙමය ගිය 
සතිෙය් ආරම්භ කළ වැඩක්. ඔබතුමන්ලා හිතන්න එපා, අප ෙම් 
කටයුත්ත අත් හැර දාලා තිෙබනවාය කියලා. කිසිෙසේත් අපි ෙම් 
කිරි වීදුරුව ලබා ෙදන එක අත් හැරලා නැහැ. අත් හරින්ෙන්ත්  
නැහැ. බලන්න, අප ෙම් කිරි ෙදන්න ෙකොච්චර වියදමක් 
කරනවාද? දවසකට කිරි ලීටර් 6,000ක් අවශ  වනවා. රුපියල් 60 
ගණෙන් 3,60,000ක් ඕනෑ. දවස් 20ක්වත් දුන්ෙනොත් ෙම් කිරි ලබා 
ෙදන්න නුවරඑළිය දිස්තික්කයට විතරක් රුපියල් 7,200,000ක්  
මාසයකට අවශ  වනවා. ආණ්ඩුවට ආදායමක් බලාෙගන 
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් බාල පරපුෙර්; ෙම් රෙට් පාසල් දරුවන්ෙග් 
නීෙරෝගීකම, ශරීර ෙසෞඛ  වර්ධනය කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව ගත්ත 
දැවැන්ත පියවරක් හැටියට වාෙග්ම ආරම්භයක් හැටියටයි ෙම් 
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුව ලබා 
ෙදන්ෙන් කියන එක  ෙහොඳට මතක තියා ගන්න කියලා මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න කැමැතියි.  අපි ෙම් යන ගමන 
දිහා බලන්න. රට කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, පැහැදිලි කිරීමක්. ගරු නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා පැහැදිලි කළා, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 
පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ වාෙග් 
ලංකාෙව් අෙනක් පෙද්ශවලත් ඒ කමයම අනුගමනය කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද? 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
අනිවාර්යෙයන්ම. සෑම පාසල් දරුෙවකුටම කිරි වීදුරුවක් ලබා 

ෙදන්න කටයුතු කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, බැසිල් රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමා  ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, බිත්තරයකුත් ලබා ෙදන්න 
කියලා. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ජයෙව්වා! 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
අෙප් දරුවන්ෙග් -ෙම් රෙට් අනාගත උරුමක්කාරයන්ෙග්- 

ශරීර ෙසෞඛ ය විතරක් ෙනොෙවයි, නීෙරෝගීකම විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඒ අෙයෝමය ශක්තිය වර්ධනය කරන්න අවශ  ෙද්වල් කරන්න ෙම් 
ආණ්ඩුව -අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, ගරු 
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාත්-  සුදානම් ෙවලා ඉන්නවා කියන 
එකත්  මා ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.  ෙම් දැවැන්ත 
ආර්ථික වර්ධනයත් එක්ක අද විරුද්ධ පක්ෂයට කියන්න ෙදයක් 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙමොනවා කියන්නද?  ගමට ගිහිල්ලා ලයිට් 

ෙදනවා කියන්නද? ගමට ගිහිල්ලා පාර කාපට් කරනවාය 
කියන්නද? අද කියන්න ෙදයක් නැහැ. ඡන්දයට කී සැරයක් 
ඉල්ලුවාද? ඒකට ෙහේතුව තමයි ෙම් ආණ්ඩුව. ෙම් ආණ්ඩුව 
ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක්; ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් හඳුනාෙගන වැඩ 
කරන ආණ්ඩුවක්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ෙව්ලාව අවසාන ෙව්ෙගනයි 

යන්ෙන්. 
 

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
මට තව විනාඩි කීපයක් අවශ යි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
විනාඩි කීපයක් ෙදනවා. 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
අපි උත්සාහ කරනවා,  ෙහොඳ වර්ගෙය් සතුන් 2,000ක් 

ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ආනයනය කරන්න. එතැනින් නවතින්ෙන් 
නැහැ. අපි තවත් එළෙදනුන් 10,000ක් ආනයනය කරනවා. ඉතාම 
ෙහොඳ වර්ගෙය් එළෙදනුන්10,000ක්  ලංකාවට ආනයනය 
කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  එළෙදනුන් විතරක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් විධියට කෘතිම සිංචනය කරන්නට අවශ  උපකරණ, 
ෙබෙහත් වර්ග, ආනයනය කරන්නටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ෙබෞද්ධ චින්තනය අනුව අපිට පිරිමි 
සතාව මරන්න තහනම් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඉතින් පිරිමි සතුන් 
අවශ  නැහැ. ඒ නිසා ගැහැණු සතුන් විතරක් උපදවන්නට පුළුවන් 
විධිෙය් sexed semen එකක් ආනයනය කරන්නටත් අපි වැඩ 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  අපි ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් ලංකාව පුරාම සත්ව ආහාර නිෂ්පාදන දිනයක් පකාශයට 
පත් කරලා, ෙම් රෙට්  දියුණු කරපු  තෘණ වර්ග පැළ දස ලක්ෂ 
10ක් සිටුවන්නටත්  වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා, ෙම්  
සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව ෙම් 
ෙහොඳ ගමනක් යන්න ලෑස්ති ෙවලා සිටින ෙවලාවක්. ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත්  කිරි කර්මාන්තෙයන් ෙම් රට ස්වයං ෙපෝෂිත කරන්නට, 
කිරිෙයන් ෙම් රට නාවන්නට ෙම් ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ දිහා 
බලන්න.  

කිරි විතරක් ෙනොෙවයි, මට පැණි ගැනත් කියන්නට පුළුවන්. 
සුරාබදු ආඥාපනත -  Excise Ordinance  -  යටෙත් කිතුල් ගහක් 
මදින්න, තල් ගහක් මදින්න, පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග් බලපතය 
වුවමනා කරලා තිබුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අපි ෙයෝජනා කළා, 
සුරාබදු පනත සංෙශෝධනය කරන්න කියලා. අද සුරාබදු පනත 
සංෙශෝධනය කරලා ඉවරයි. කිතුල් රා සහ තල් රා අද excisable 
articles  ෙනොෙවයි. සුරාබදු ආඥා පනත යටෙත් ගැෙනන ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අද කිතුල් මදින්න පුළුවන්; තල් මදින්න 
පුළුවන්; හකුරු නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. කිරි විතරක් 
ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට පැණිත් ෙදන්නට මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා වැඩ කරලා තිෙබනවායි  කියන එක මා ෙම් 
ෙව්ලාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙමය ආරම්භයක් 
විතරයි. ෙම්  transitional period එක. ෙම් සංකාන්තිය අවසථ්ාෙව් 
පශ්න තිෙබන්නට පුළුවන්. කිරි නිෂ්පාදනය එකපාරටම වැඩි 
වුණාම සමහර ෙවලාවට බලාෙපොෙරොත්තු නැති විධියට පශ්න ඇති 
වන්නට පුළුවන්. 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා. 

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.33ට, 2012 ජූනි මස 19 
වන   අඟහරුවාදා  අ.භා. 1.00   වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப. 6.33 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2012 ன் 19, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at  6.33 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday,19th June, 2012. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 



 

සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 
receipt of the uncorrected copy. 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ   
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  
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