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අ. භා.
භා. 1.30ට
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ය. කථානායකතුමා [ගරු චමල්
මහතා]] මූලාසනාරූඪ විය
විය..
රාජපක්ෂ මහතා

பாராமற பி. ப. 1.30 மணி ய. சபாநாயக அவக
[மாமி சம ராஜப"] தைலைம வகி'தாக.
The Parliament met at 1.30 p. m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

නිෙව්දන
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DIVINEGUMA BILL : PETITIONS TO THE SUPREME COURT

කථානායකතුමා

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

ආණ්ඩුකම වcවස්ථාෙව් 121(1) වන වcවස්ථාව පකාරව දිවි
නැගුම පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් තුනක පිටපත් මා ෙවත ලැබී ඇති බව
ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 50 (2) (අ) යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

CONSULTATIVE COMMITTEE ON WATER SUPPLY AND
DRAINAGE : SUBSTITUTION OF MEMBER

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமபிகப ட ப திரக
PAPERS PRESENTED

කථානායකතුමා
(

කටයුතු

III

(

I

මහජන

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝග 106(අ) පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් ෙසේවෙයන්
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී විදුර විකමනායක
මහතා එකී කාරක සභාෙව් ෙසේවය සඳහා පත් කර ඇති බව දන්වනු
කැමැත්ෙතමි.

II
උපෙද්ශක කාරක සභා:
සභා: සාමාජිකයකු පත් කිරීම
ஆேலாசைன க$: உ பின நியமன%
CONSULTATIVE COMMITTEES : NOMINATION OF MEMBER

2011 වර්ෂය සඳහා මුදල් හා කම සම්පාදන අමාතcාංශෙය් භාණ්ඩාගාර
ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [අගාමාතcතුමා සහ
බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාතc ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

ලදී..
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී
சபாடதி இ

க கடைளயிடபட.

Ordered to lie upon the Table.

2011 වර්ෂය සඳහා තිකුණාමලය දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය
සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්.- [රාජc පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතc
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
මහතා]

ලදී..
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී
சபாடதி இ

க கடைளயிடபட.

Ordered to lie upon the Table.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝග 121 පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය පහත
දැක්ෙවන උපෙද්ශක කාරක සභාවල ෙසේවය පිණිස පත් කර ඇති
බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම.
සමරසිංහ මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු මහින්ද

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக வால விைடக
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

පශ්න අංක 2 - 1881/'11 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

மாமி திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ජලාපවහන අමාතcතුමා
අමාතcතුමා සහ ආණ්ඩු
සංවිධායකතුමා)
සංවිධායකතුමා)

(ජලසම්පාදන හා
පාර්ශ්වෙය් පධාන
පධාන

(மாமி

திேன ணவதன - நீவழக,
வகாலைம! அைம"ச#$ அரசாக தர!பி%
&த'ேகாலாசா($)
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

ගරු කථානායකතුමනි, රාජc පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාතcතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සතියක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தினதி சமபி க கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා
(

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(Mr. Speaker)

(
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சபாநாயக அவக )

(மாமி திேன ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාතcතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தினதி சமபி க கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7 - 2300/'12 - (3), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா, காாியவச$)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(மாமி திேன ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අධcාපන අමාතcතුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

(Mr. Speaker)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

පශ්න අංක 3 - 2139/'11 - (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.

வினாைவ மெறா தினதி சமபி க கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කථානායකතුමා

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(Mr. Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(மாமி திேன ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(

சபாநாயக அவக )

පශ්න අංක 8 - 2383/'12 - (2), ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මහත්මිය.

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
(

மாமி (தி#மதி) அேனாமா கமேக)

ගරු කථානායකතුමනි, ජනමාධc හා පවෘත්ති අමාතcතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් කල්
ඉල්ලනවා.

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

வினாைவ மெறா தினதி சமபி க கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(மாமி திேன ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛc අමාතcතුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 4 - 2210/'12 - (2), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ලදී..
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.
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(iii)

කථානායකතුමා
(

490

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 9-1882/'11-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ඉතාමත් සීමිත වූ රක්ෂිත වනාන්තර
අත්තෙනෝමතික ආකාරයට භාවිත කිරීම
අනාගත පරපුරට කරන අසාධාරණයක්
ෙනොවන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

மாமி திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

றாட அைம சைர ேகட வினா:
அ) ( ெகா மாவடதி அைம ள விர
வி" எ$ண&'ய தா)நில மைழ
கா"களி ஒ.றாகிய இதிகட 0கலானவி
1ாிய நில2பர2 எ4வளெவ.பைத5;
ேமப' காடான வன ஒகமாக2
ெபயாிட2பட திகதி யாெத.பைத5;
அத1ாிய வ7தமானி அறிவிதைல இ
சைப1 சம72பி2பாரா எ.பைத5;
இ வன ஒகமாக க8த2ப"வ நீக2
ப" ளதா எ.பைத5;
ஆெமனி, அ ேமெகா ள2பட திகதி யா
எ.பைத5;
அ4வா< ேமெகா வதகான காரண=க
யாைவ எ.பைத5
அவ7 1றி2பி"வாரா?
ஆ) ( ேமப' ஒகதி. ஒ8 ப1தியி ெகா
நகரதி?8 அகற2ப"கி.ற 12ைபகைள
இ"வதகான திடெமா.< நைட0ைற2
ப"த2ப"கி.றதா எ.பைத5;
இதகாக
வி$ண2பித
அல
0.ெமாழிதவ7க யாவ7 எ.பைத5;
மிக@ வைரய<க2பட வன ஒக=கைள
தா.ேதா.றிதனமாக2
பய.ப"வ
எதி7கால சததியின81 இைழக2ப"
அநீதியலவா எ.பைத5
அவ7 இ சைப1 அறிவி2பாரா?

(

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(மாமி திேன ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාතcතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීමට සති ෙදකක කාලයක්
ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தினதி சமபி க கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

ඉදිකඩ මූකලාන රක්ෂිත වනාන්තරය : කැළි කසළ
දැමීම

இதிகட  கலான வன ஒ க : ைப
ேபாத

INDIKADA MOOKALANA FOREST RESERVE : GARBAGE
DISPOSAL

2140/’11

10. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

පරිසර අමාතcතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):
(අ)

(i)

ෙකොළඹ
දිස්තික්කෙයහි
පිහිටා
ඇති
අතෙළොස්සක් වූ පහතරට වැසි වනාන්තර
අතරින් එකක් වූ ඉදිකඩ මූකලානට අයත් භූමි
පම
 ාණය ෙකොපමණද;

(ii)

එම වනාන්තරය රක්ෂිතයක් ෙලස නම් කරන
ලද දිනය කවෙර්ද;

(iii)

එයට අදාළ ගැසට් නිෙව්දනය ෙමම සභාවට
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

(iv)

එය රක්ෂිත වනාන්තරයක් ෙලස සැලකීම ඉවත්
කර තිෙබ්ද;

(v)

එෙසේ නම්, එය සිදු කළ දිනය කවෙර්ද;

(vi)

එෙසේ කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙමම රක්ෂිතෙය් ෙකොටසක ෙකොළඹ නගරෙයන්
ඉවත් කරන කැළි කසළ දැමීෙම් සැලැස්මක්
කය
ි ාත්මක කරන්ෙන්ද;

(ii)

ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කළ ෙහෝ ෙයෝජනා කළ අය
කවුරුන්ද;

(vi)

(

i)

(ii)

(iii)

(

இ) இ.ேற, ஏ.?

asked the Minister of Environment:
(a) Will he state (i)

the extent of land that belongs to Indikada
Mookalana which is one of the handful of
low-country rain forests situated in
Colombo District;

(ii) the date on which the aforesaid forest was
declared as a reserve;
(iii) whether the Gazette notification relevant to
the aforesaid matter will be submitted to
this House;
(iv) whether it has been declared that the
aforesaid forest is not considered as a forest
reserve;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

(v) if so, the date on which that declaration was
made; and
(vi) the reasons for doing so?

whether a plan to dump garbage disposed
from the City of Colombo in a part of this
reserve will be implemented;

(ii) of the persons who requested or proposed to
dump garbage in a part of the reserve as
mentioned above; and

(c)

(மாமி அ.ர பிாியதஷன யா!பா)
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැවත පවරා ෙගන තිෙබනවාද?

ගරු අනුර පියදර්ශන
පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாமி அ.ர பிாியதஷன யா!பா)
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

If not, why?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி அ.ர பிாியதஷன யா!பா
அைம"ச)

-

0'றாட

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)
(i) ඉදිකඩ මූකලානට අයත් භූමි පමාණය
ෙහක්ටයාර 572.2712ක් ෙව්.
(ii)

ඔව්.

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Environment)

(ඇ)

ගරු අනුර පියදර්ශන
පියදර්ශන යාපා මහතා

(iii) whether using the very limited number of
forest reserves in an arbitrary manner is not
an injustice caused to the future generation?

ගරු අනුර පියදර්ශන
පියදර්ශන යාපා මහතා (පරිසර අමාතcතුමා
අමාතcතුමා)
තුමා)

(ආ)

රක්ෂිත තත්ත්වයට පත් කිරීමට ඔබතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවක්
නැද්ද කියලා. ෙමහි දැන් දිගින් දිගටම-

ෙමය දැන් රක්ෂිතයක් ෙලසට පකාශයට පත් කරලායි
තිෙබන්ෙන්.

(b) Will he inform this House (i)
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එම වනාන්තරය 2012.06.10 දින රක්ෂිතයක්
ෙලස නම් කර ඇත.

(iii)

අංක 1759/2 දරන ගැසට් පතය
රක්ෂිතයක් ෙලස නම් කර ඇත.

මඟින්

(iv)

ෙපර අවස්ථාවකදී එෙසේ සිදු කර ඇතත් ෙම් වන
විට රක්ෂිතයක් ෙලස පකාශයට පත් කර ඇත.

(v)

2009.01.21 දිනැති අංක 1585/14 දරන ගැසට්
පතය මඟින් රක්ෂිතභාවෙයන් ඉවත් කර ඇත.

(vi)

මධcම පරිසර අධිකාරිය මඟින් කියාත්මක
කිරීමට සැලසුම් කරන ලද වcාපෘතියක් සඳහා
වනාන්තරයට ඇතුළත්ව තිබූ වන වගා බිම්
ෙකොටසක් ෙයොදා ගැනීමට.

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

ෙමම
වනාන්තරය
රක්ෂිතයක්
ෙලසට
පකාශයට පත් කර ආරක්ෂා කරන බැවින් කිසිදු
අත්තෙනෝමතික භාවිතයක් සිදු ෙනොෙකෙර්.

පැන ෙනොනඟී.

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ෙක් තවත් පශ්න ගණනාවකුත්
තිෙබනවා. ෙම් වනාන්තරය රක්ෂිත පෙද්ශයක් ෙලස නම් කළාය
කියා විනාශ කිරීම් නතර කරලා නැහැ. ඔබතුමා ළඟ ෙතොරතුරු
නැති නිසායි මා කිව්ෙව්. ඔබතුමාෙගන් මා නැවතත් ෙගෞරවෙයන්
ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකර ෙම් සම්බන්ධව ෙසොයා බලා වන
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධcක්ෂ ජනරාල්වරයාට කියලා
ෙම් ඉදිකඩ මූකලාන රක්ෂිත පෙද්ශය සංරක්ෂණය කිරීම පිළිබඳව
යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියලා.

ගරු අනුර පියදර්ශන
පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாமி அ.ர பிாியதஷன யா!பா)
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

යම් පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, අපි ඒක ෙසොයා බලන්නම්.
ඇත්තටම ඒ අවස්ථාෙව් රක්ෂිතභාවෙයන් ඉවත් කරන්න සිද්ධ
වුෙණ්, ෙකොරියානු ආධාර යටෙත් සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනයක්
සඳහා ෙහක්ටයාර් 34.5ක් අවශc වුණ නිසායි. ඒකට පෙද්ශවාසින්
විරුද්ධ වුණ නිසා අපි ඒක අයින් ෙකරුවා. එම කසළ රඳවනය
දැන් ෙදොම්ෙප් පෙද්ශෙය් කියාත්මක ෙවනවා.

ගරු රනිල්
නායකතුමා))
නායකතුමා

විකමසිංහ
විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாமி ரணி வி2கிரமசிக
&தவ)

-

පාර්ශ්වෙය්

எதி2க4சி

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

ගරු කථානායකතුමනි, 10වැනි පශ්නයටවත් පිළිතුරු දීම ගැන
ගරු පරිසර අමාතcතුමාට මා පශංසා කරනවා.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇමතිතුමා, පරිසරයට කැමැති ඇමතිවරෙයක් වන
ඔබතුමාෙගන් මම අහන්න කැමැතියි, කැළි කසළ රැඳවීම සඳහා
රක්ෂිත තත්ත්වෙයන් ඉවත් කරන ෙමම බිම් ෙකොටස නැවත

පශ්න අංක 12 - 2223/'12 - (1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

තිවිධ
තිවිධ හමුදා : පතිලාභ

பைடயின : ந ைமக

(மாமி திேன ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාතcතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 13 - 2307/'12 - (2), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා.

ARMED FORCES : BENEFITS

’

1403/ 11

1. ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා (ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)
ෙවනුවට)
(மாமி அஜி 5. ெபேரரா - மாமி ரவி
க#ணாநாய2க சாபாக)
(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Ravi
Karunanayake)

අගාමාතcතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාතcතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ) 2004 ජුනි මස 01 දින සහ 2011 ජුනි මස 01 දින වන
විට,
(i)

තිවිධ හමුදාවන්හි සිටි මුළු සාමාජික සංඛcාව
ෙකොපමණද;
(ii) ඒකාබද්ධ වැටුප සහ විශාම වැටුප ෙලස තිවිධ
හමුදාවන්ට ෙගවනු ලබන මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
(iii) ඔවුන්ට හිමිකම් ඇති අෙනකුත් පතිලාභ
කවෙර්ද;
යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாமி அகில விரா, காாியவச$)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අධcාපන අමාතcතුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

(ආ) 2004 ජුනි මස 01වැනි දින වන විට හා 2011 ජුනි මස
01 දින වන විට තිවිධ හමුදාවලින් ෙනොදන්වා ෙසේවය
හැර ගිය සංඛcාව ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 15-2224/'12-(1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා
(

மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(

மாமி திேன ணவதன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාතcතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

பிரதம அைம ச
ெபளத சாசன, மத அவக
அைம ச மானவைர ேகட வினா:
(அ)
2004 ஜூ# 01 ம%& 2011 ஜூ# 01ஆ
திகதிகளிளவா&,
(i)
()பைடகளி
உளவ+களி# ெமாத
எ-ணிைக எ/வளெவ#பைத0 ;
(ii)
()பைடக23
திர4ய ச பளமாக6
ஓ89திய
உாி:ைடய
ச பளமாக6
ெசத)பட ெமாத ெதாைகைய0 ;
ம%&
(iii) அவ+க23
உாி:ைடய ஏைனய ந#ைம
கைள0
அவ+ இ சைபயி தனிதனியாக ெதாிவி)பாரா?
(ஆ) 2004
ஜூ# 01 ம%& 2011 ஜூ# 01ஆ
திகதியிளவா& ()பைடகளி? @:
த)பி
ேயா4யவ+கள: எ-ணிைகைய தனிதனியாக
A&வாரா?
(இ) இ#ேற, ஏ#?
asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs :
(a)

Will he inform this House as at 1st June 2004 and
1st June 2011, separately -

පාර්ලිෙම්න්තුව
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05. නිදහස් ගමන් බලපත්/දුම්රිය පෙව්ශ පත් හා සුභ සාධක
පවාහන පහසුකම් ලබා දීම.

(i)

the total strength of the three Forces;

(ii)

the total amount paid as consolidated salary
and pensionable salary to the three Forces;
and

06. යුද්ධ හමුදා නිලධාරි සහ ෙසසු නිලයින්ෙග් දරුවන් රජෙය්
පාසැල් ෙවත ඇතුළත් කිරීම.
07. යුද්ධ හමුදා ෙසේවා වනිතා ශාඛාව හරහා, මිය ගිය,, ආබාධිත
හා ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින රණ විරුවන්ෙග් දරුවන්හට
ශිෂcත්ව හා ශිෂcාධාර ලබා දීම.

(iii) the other benefits they are entitled to?

08. සියලු නිලධාරි ෙසසු නිලයන් සඳහා සහනදායී මිලට ගුවන්
පෙව්ශ පත් ලබා දීම.

(b) Will he state separately, the number of deserters
in the three Forces as at 1st June 2004 and 1st
June 2011 ?

09. අවශc පරිදි නිල ඇඳුම් හා ආහාර පාන ලබා දීම.
10. ජීවිත රක්ෂණ හා ෛවදcාධාර පහසුකම් ලබා දීම.

(c) If not, why?

11. රාජකාරියට අදාළ නීතිමය ගැටලු සඳහා මූලcමය නීති
ආධාර ලබා දීම.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(
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12. විවාහක නිලධාරි/ෙසසු නිලයින් සඳහා විවාහක නිවාස
පහසුකම් ලබා දීම.

மாமி திேன ணவதன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාතcතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාතcතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත*
සභාගත කරනවා.

13. යුද හමුදා සාමාජිකයන්ෙග් දරුවන් සඳහා යුද හමුදා ෙසේවා
වනිතා ශාඛාව මඟින් දීප වcාප්තව පවත්වාෙගන යනු ලබන
විරු කැකුළු ෙපර පාසැල් සහ දිවා සැරැකුම් මධcස්ථාන.
14. යුද හමුදා ෙගොවිපළවල නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සියලු
නිෂ්පාදනයන් (එළවලු වර්ග, මස්, බිත්තර) සහනදායී
මිලකට අෙළවි කිරීම.

පිළිතුර::
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර

சபாடதி ைவ கபட விைட :
* Answer tabled:
*

15. ආබාධිත රණ විරුවන් සඳහා වෘත්තීය පුහුණු
මධcස්ථානයක් වත්තල පෙද්ශෙය් ස්ථාපනය කර ඇත.

(අ) (i) ආරක්ෂක ෙහේතුන් මත පකාශ කළ ෙනොහැක.
16. විෙශේෂ ආබාධ සහිත රණ විරු දරුවන් සඳහා අධcාපන
කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ෙසෙනහස අධcාපන ෙක්න්දය
(නාරාෙහේන්පිට) වශෙයන් ආයතනයක් පවත්වාෙගන යනු
ලබයි.

(ii) 2004 ජුනි මස 01 දිනට තිවිධ හමුදා සාමාජිකයන්ට ඒකාබද්ධ
වැටුප් හා විශාම වැටුප් ෙලස රුපියල් මිලියන විසිදහස් හැටඑකක
පමණ මුදලක් ෙගවා ඇති අතර, 2011 ජුනි මස 01 දිනට රුපියල්
මිලියන පනස්පන්දහස් අටසිය හතළිස්හතරක පමණ මුදලක්
ෙගවා ඇත.

17. පූර්ණ ආබාධිත රණ විරුවන්ෙග් සුව දුක් ෙසොයා බැලීම
සඳහා සියලු පහසුකම් සහිතව අභිමංසල I - අනුරාධපුර,
අභිමංසල II - මාතර (නුදුෙර්දී විවෘත කිරීමට නියමිතව
ඇත.) මිහිඳු ෙසත් මැදුර - අත්තිඩිය, රණ විරු ෙසවණ රාගම වැනි ආයතන පවත්වාෙගන යනු ලබයි.

(iii) 01 යුද හමුදා සුභ සාධක අධcක්ෂ මණ්ඩලය ෙවතින් පහසු
ෙගවීෙම් පදනම මත විදුලි උපකරණ ලබාගැනීම සඳහා ණය
පහසුකම් රුපියල් ලක්ෂයකට යටත්ව සියයට 7ක ෙපොලී
අනුපාත යටෙත් ලබා දීම.
02. පහසු ෙගවීෙම් පදනම මත මයිෙකෝ ෙමෝටර් රථ ලබාගැනීම
සඳහා මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 05ක ණය පහසුකම් සියයට
7ක ෙපොලී අනුපාත යටෙත් ලබා දීම.
03. නිවාස ඉදි කිරීම ෙහෝ අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා මුදලින්
රුපියල් ලක්ෂ 03ක ණය මුදලක් සියයට 7ක ෙපොලී අනුපාත
යටෙත් ලබා දීම.
04. යුද හමුදා නිලධාරි/ෙසසු නිලයින්හට තම ෙපෞද්ගලික
අවශcතා සඳහා සහනදායි මිලකට ලබාගත හැකි නිවාඩු
නිෙක්තන පහසුකම් සපයා ඇත.

18. ෙරජිෙම්න්තු මධcස්ථාන මට්ටමින් ළඟම ඥාතින් මියගිය
පසු මරණාධාර මුදල් ලබා දීම.
19. ෙරජිෙම්න්තු හා ඒකක මට්ටමින් දියත් කර ඇති ණය
ෙයෝජනා කම.
20. මියගිය රණ විරුවන්ෙග් ළඟම ඥාතින්ට සහ ආබාධිත රණ
විරුවන් සඳහා රණ විරු ගම්මාන ෙවතින් ඉඩම්/නිවාස ලබා
දීම.

(ආ)
වර්ෂය
නිෙනොෙනො
2004

යුද්ධ හමුදාව
රෙපෝර්තු කිරීම්

හතළිස්තුන්දහස්
තුන්සිය තුන

විසිපන්දහස්
හත්සිය තිස්ෙදක

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

හැටපන්දහස්
හැත්තෑහතර

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

තිස්දහස් පන්සිය
හැටනවය

නිෙනොෙනො

නාවික හමුදාව
රෙපෝර්තු කිරීම්

නිෙනොෙනො

ගුවන් හමුදාව
රෙපෝර්තු කිරීම්

අටසිය විසිහතර

තුන්සිය අසූතුන

තුන්සිය පනස්ෙදක

එකසිය හය

එක්දහස් ෙදසිය
හැත්තෑපහ
ෙදදහස් තුන්සිය
තිස්අට
එක්දහස් හත්සිය
හතළිස්එක
ෙදදහස් හාරසිය
හැත්තෑඅට
ෙදදහස් පන්සිය
අසූෙදක
ෙදදහස් ෙදසියපහ

හාරසිය දහඅට

පන්සිය හතර

එකසිය අසූෙදක

හාරසිය හැත්තෑෙදක

පන්සිය අනූහය

ෙදසිය හය

එක්දහස් ෙදසිය
හැත්තෑනවය
එක්දහස් අටසිය විස්ස

පන්සිය හතළිස්එක

එකසිය පනස්හතර

එක්දහස් විසිනවය

ෙදසිය හැටඅට

හත්සිය හැත්තෑහතර

පන්සිය අසූඅට

හාරසිය හැත්තෑනවය

එක්දහස් තුන්සිය
විසිඑක
පන්සිය අනූනවය

නවසිය හැටෙදක

ෙදසිය අනූඑක

ෙදසිය පනස්ෙදක

හැත්තෑහත

ෙදසිය තිස්හතර
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(අ)

කථානායකතුමා
(

498

சபாநாயக அவக )

(i)

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ෙම් දක්වා ෙගවා
ෙනොමැති ණය මුදල් පමාණෙයහි එකතුව
කවෙර්ද;

(ii)

එම ණය මුදල් ආපසු ෙගවිය යුතු කාල සීමාව
කවෙර්ද;

(iii)

ණය මුදල් නැවත ෙගවීම මගින් එක් වර්ෂයකදී
ඇති වන බලපෑම කවෙර්ද;

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 5-2247/'12-(3), ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාතcතුමාෙගන් ඇසීමට.

ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා
(

மாமி அஜி 5. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු තිස්ස අත්තනායක මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.
(ආ)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(

(i)

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙයහි සමස්ත වාර්ෂික
ලාභය පසු ගිය වර්ෂ පහක කාලය සඳහා ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

පසු ගිය වර්ෂය සඳහා සහ මීළඟ වර්ෂ ෙදක
සඳහා සමූහ ඒකාබද්ධ ගිණුම, ලාභ ෙහෝ
අලාභවලට අදාළව, වාර්ෂික පදනමින් කවෙර්ද;

(iii)

ශී ලංකාෙව් පිහිටි වරායන්හි පාග්ධන
වcාපෘතීන්ට අදාළව සිදු ෙකෙරමින් පවතින
කාර්යයන් කවෙර්ද;

(iv)

එක් එක් වcාපෘතිය සඳහා දරන පිරිවැය
ෙකොපමණද;

(v)

එම වcාපෘතීන් නිම කරනු ලබන දිනයන්
කවෙර්ද;

மாமி திேன ணவதன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාතcතුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தினதி சமபி க கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

පශ්න අංක 6-2291/'12-(2), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා.
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාතcතුමාෙගන් ඇසීමට.

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා
(

மாமி அஜி 5. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(

மாமி திேன ணவதன)

ைறகக, ெந சாைலக அைமசைர ேகட
வினா:
அ) ( இ !ளவா!
இலைக
ைறக
அதிகாரசைபயினா& ெச'(த)படேவ*+ய
ெமா(த கட ெதாைக யாெத பைத,-;
அகட க எ)ேபா ெச'(த)பட&
ேவ* - எ பைத,-;
கட ெச'(வத 0ல- வ1டா2த- ஏ4பட
தாக(ைத,அவ5 6!வாரா?
ஆ) ( இலைக ைறக அதிகாரசைபயி கட2த 5
வ1டகளி ெமா(த வ1டா2த இலாப(திைன
ெவ:ேவறாக யாெத பைத,-;
கட2த வ1ட(தி4;- ம4!- எதி5வ1- 2
வ1ட(தி4;மான திர+ய ;=ம கணைக
வ1டா2த இலாப நட அ+)பைடயி&
யாெத பைத,-;
இலைகயி
ைறககளி& 0லதன
க1(திடக?காக நைடெப4! ெகா*+
1;- ேவைலக யாைவெய பைத,-;
ஒ:ெவா1 க1(திட(தி4;மான ெசலைவ,-;
அக1(திடக எ)ேபா +வைட,எ பைத,அவ5 6!வாரா?
இ) இ ேற&, ஏ ?
(

i)

(ii)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාතcතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ලදී..
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය : ෙනොෙගවූ ණය

இலைக ைற க அதிகாரசைப :
ெசதேவய கட

SRI LANKA PORTS AUTHORITY : OUTSTANDING LOANS

(iii)

(

i)

(ii)

(iii)

2193/’11

11. ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා (ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)
ෙවනුවට)
(மாமி அஜி 5. ெபேரரா - மாமி ரவி
க#ணாநாய2க சாபாக)
(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Ravi
Karunanayake)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාතcතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):

(iv)

(v)

(

පාර්ලිෙම්න්තුව

499
[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

asked the Minister of Ports and Highways:
(a)

Will he state (i) the total outstanding loans of the Sri Lanka
Ports Authority as at today;
(ii) as to when those loans have to be paid off; and
(iii) the impact per year caused by the repayment
of loans ?

(b) Will he also state (i) the total annual profit of the Sri Lanka Ports
Authority for the last 5 years separately;
(ii) the Group Consolidated Account for the last
year and for the next 2 years on per year
basis of profit or loss;
(iii) the work in progress for capital projects in
the ports of Sri Lanka;
(iv) the cost of each project; and
(v) as to when those projects will be completed?
(c) If not, why?
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජc අමාතcතුමා
අමාතcතුමා)
තුමා)

மா*Aமி; ேராஹித அேப;ணவ5தன ைறகக,
ெந சாைலக பிரதி அைமச5)

(

-

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of
Ports and Highways)

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග අමාතcතුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
සභාගත කරනවා.

පිළිතුර::
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර

சபாடதி ைவ கபட விைட :
* Answer tabled:
*

500
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501

502

ධීවර ෙක්ෂේතය : රජෙය් කියා
කියා මාර්ග

மீபி ைக ெதாழி : அரச ெசயபாக
FISHERIES INDUSTRY : ACTION BY GOVERNMENT

’
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14. ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා (ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)
ෙවනුවට)
(மாமி அஜி

. ெபேரரா -

மாமி ரவி

கணாநாயக சாபாக)

(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Ravi
Karunanayake)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතcතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)
(i) ධීවර කර්මාන්තෙයහි නියැෙළන පුද්ගලයන්
සංඛcාව ෙකොපමණද;
(ii)

ධීවර පජාව ෙවනුෙවන් රජය මඟින් ගනු ලබන
කියා මාර්ග කවෙර්ද;

(iii)

එක් ධීවර පවුලක් සඳහා එක් වර්ෂයකට දරන
වියදම කවෙර්ද;

(iv)

එක් ධීවර පවුලක් එක් වර්ෂයකදී ලබන පතිලාභ
කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ධීවර ෙක්ෂේතය සඳහා ණය ෙලස ලබා ෙදන
මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

ධීවර පජාව ෙවත ලබා ෙදන ලද ණය මුදල්
කිසිවක් කපා හැර තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, එම පිරිවැය අමාතcාංශය විසින් දරන
ලද්ෙද්ද;

(iv)

පසු ගිය වර්ෂ පහක කාලය තුළ එක් එක්
වර්ෂෙය්දී ඉහත සඳහන් ෙලස දැරීමට සිදු වූ
සමස්ත පිරිවැය කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

கடெறாழி ,
நீரகவளலக
அைமசைர ேக ட வினா:
(

அ) (i) மீ%பி& ைகெதாழி'
எ-ணிைகைய0*;
(ii)

(iii)

(iv)

இத விைட

நிைலயதி ைவகபள.]

[This answer is also placed in the Library.]

ஈ)ப)* நப+களி%

அ2நப+க
சா+பாக
அரசாகதினா
ேமெகாள3ப )ள ெசயபா)கைள0*;
ஒ மீனவ 5)*பதி% ஒ வட6கான
ெசலவினைத0*;
ஒ மீனவ 5)*பதினா ஒ வடதி
ெபற3ப ட ந%ைமகைள0*

அவ+ 78வாரா?

[ෙමම පිළිතුර පුස්තකාෙලෙය්ද තබා ඇත.]
ඇත.]
[

அபிவிதி

(

ஆ) (i) மீ%பி&6ைற5 கட%களாக வழக3ப ட
பணெதாைகைய0*;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

• ධීවර පජාවෙග් සමාජ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම
• ධීවර ෙපර පාසල් සංවර්ධන වැඩ සටහන් කියාත්මක කිරීම

மீனவ ச;தாய65 வழக3ப ட கட%க
ஏேத=*
மீள3
பதிவழிக3ப டதா
எ%பைத0* ;
(iii) அ>வாெறனி ,
அதகான
ெசலவின*
அைமசினா ஏக3ப )ளதா எ%பைத0*;
(iv) கட2த
ஐ26 வடகளி ஏக3ப )ள
ேமப& ெமாத ெசலவினைத0* ஆ-)
ாீதியாக@*
அவ+ 78வாரா?
(இ) இ%ேற , ஏ%?
(ii)

• තත්ත්ව හා අෙළවි පවර්ධන වැඩ සටහන් කියාත්මක කිරීම
• ධීවර ෙතොටු ෙපොළ සංවර්ධන වcාපෘති කියාත්මක කිරීම
• ධීවර වරායන්, නැංගුරම් පළවල් හා ෙතොටු පළ සංවර්ධනය
කිරීම
• මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය පවර්ධනය කිරීමට අදාළ යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම හා ජලජීවී වගාව පවර්ධනය කිරීම
• ධීවර කර්මාන්තෙය් පවර්ධනයට හා ධීවර
කළමනාකරණයට අදාළ පර්ෙය්ෂණ කටයුතු

• නව වcාපෘති සඳහා ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම හා නැවත පදිංචි
කිරීම
• ජාතික, ජාතcන්තර සාගර නීති හා සම්මුතීන්ට අනුකූලව ධීවර
කටයුතු කළමනාකරණය, විධිමත් කිරීම, සංරක්ෂණය හා
තිරසාර සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීම

asked
the Minister of Fisheries and Aquatic
Resources Development :

• ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජන දිරිගැන්වීම
• ෙද්ශීය හා ජාතcන්තර මුහුෙද් මත්සc සම්පත් ෙනළීම සඳහා
නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම

(a) Will he state (i)

සම්පත්

the number of persons working in the
fisheries industry;

(ii) the actions taken by the Government on
behalf of those people;
(iii) the cost per fishing family per year; and

(iii) ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතcාංශය හා ඒ යටෙත්
කියාත්මක වන ආයතන විසින් ඍජුවම ධීවර පජාවෙග්
අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂෙය් දරන වියදම රුපියල්
6,160,065,000.00 ෙහවත් රුපියල් මිලියන 6,160.065 (රුපියල්
මිලියන හයදහස් එකසියහැටක් හා දශම බිංදුවයි හයයි පහ)කි.
ෙමම මුදල තුළ අමාතcාංශෙය් සහ ආයතනවල පුනරාවර්තන
වියදම් ඇතුළත්ව නැත.

(iv) the benefits received by a fishing family per
year?

2012 වර්ෂෙය් ගණනය අනුව ලංකාෙව් ධීවර පවුල් සංඛcාව
227,480 (ෙදලක්ෂ විසිහත්දහස් හාරසිය අසූව) (කරදිය අංශෙය්
187,680ක් හා මිරිදිය අංශෙය් 39,800ක් වශෙයන්)ක් වන අතර, ඒ
අනුව එක් පවුලකට ආසන්න වශෙයන් රුපියල් 27,079.58
(විසිහත්දහස් හැත්තෑනවයක් හා ශත පනස්අට)ක මුදලක් රජය
විසින් වැය කරයි.

(b) Will he also state (i) the amount of money that is being given as
loans to the fisheries sector;

ෙකෙසේ ෙවතත්, අමාතcාංශය මඟින් ඍජුව පතිලාභ ලබා
ෙදන්ෙන් හඳුනාගත් දිළිඳු පජාව ෙවත පමණක් වන අතර ෙපොදුෙව්
ලබා ෙදන පහසුකම් සියලු පජාව භුක්ති විඳියි.

(ii) whether any loans given to fishing community
has been written off;
(iii) if so, whether the cost has been incurred by the
Ministry; and
(iv) the total cost incurred as above for the last
years on per year basis?
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(iv)
• එන්ජින්, දැල් ආම්පන්න ඇතුළු ධීවර කර්මාන්තයට අදාළ
ෙයදවුම්
• නිෂ්පාදනවලට සහතික කළ මිලක්
• රක්ෂණ පතිලාභ
• විශාම වැටුප් පතිලාභ

(c) If not, why?

• ධීවර ෙනොවන ෙවනත් ජීවෙනෝපායයන් සඳහා ණය හා ආධාර

ගරු (ෛවදc)
ෛවදc) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන අමාතcතුමා
අමාතcතුමා)
තුමා)
(மாமி
கட!ெறாழி$,

ைவ திய கலாநிதி
நீரக

ராஜித ேசனார ன -

வள(ல)க*

அபிவி

தி

அைம+ச)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
සභාගත
කරනවා.

පිළිතුර::
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර

சபாடதி ைவ கபட விைட :
* Answer tabled:
*

(අ) (i) 263,410 (ෙදලක්ෂ හැටතුන්දහස් හාරසිය දහයකි.)

• ධීවර වරාය, නැංගුරම් ෙපොළ, ෙතොටු ෙපොළ, ෙගොඩ බෑෙම්
මධcස්ථාන, ධීවර අෙළවි සැල්, අව් ආවරණ වැනි යටිතල
පහසුකම්
• මාවත්, පජාශාලා, ළදරු උදcාන වැනි ෙපොදු පහසුකම්
• ගුණාත්මකභාවෙයන් ඉහළ මත්සc නිෂ්පාදන සඳහා දැනුම හා
පහසුකම්
(ආ) (i) රාජc බැංකු හා මූලc ආයතන විසින් 2012 වර්ෂෙය් දී ධීවර
පජාව ෙවත ලබා දී ඇති ණය පමාණය රුපියල් මිලියන
5,168.301කි.
ලංකා බැංකුව විසින් දියවර දිරිය ණය ෙයෝජනා කමය සඳහා
මීට අමතරව තවත් රුපියල් බිලියන 2ක මුදලක් ෙවන් කර
ඇත.
(ii) පැන ෙනොනඟී.
(iii) පැන ෙනොනඟී.
(iv) පැන ෙනොනඟී.

(ii)
• ධීවර සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම
• යාතා, එන්ජින් හා දැල් ආම්පන්න ලබා දීම

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු
பாராமற அ

வ

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාතcතුමා
අමාතcතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා)
සභානායකතුමා)
(மாமி நிம

சிறிபால த சி

வா - நீபாசன, நீவள

காைமவ அைமச பாரா!ம"ற சைப த

வ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the
House of Parliament)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත්
කරනවා:
"නcාය 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."

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

මීළඟට, අද දින නcාය පතෙය් විෂයය අංක 1 සිට 4 දක්වා
ෙපෞද්ගලික මන්තීවරුන්ෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා. එතුමා නැහැ.ෙයෝජනාව
අෙහෝසිෙවනවා.
මීළඟට අංක 2 ෙයෝජනාව, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙයන් ඇති වූ ගැටලු
විසඳීම
னாமி அனததினா ஏபட
பிரசிைனக தீகாண

SOLVING THE PROBLEMS CREATED BY THE
TSUNAMI DISASTER
[අ.භා.
භා. 1.41]
41]
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(

மாமி திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"සුනාමි ෙඛ්දවාචකය ෙහේතුෙවන් කුමන ෙහෝ ආකාරෙය් ගැටලුවකට
මුහුණ දී ෙම් වන ෙතක් ෙනොවිසඳී පවතින ගැටලු තිෙබ් නම්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්,
දිස්තික් ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙසොයා බලා ඔවුන් මුහුණ දී ඇති හා
දැනටත් මුහුණ ෙදනු ලබන ගැටලු අවම කිරීම සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි."

ගරු කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා, 2004 ෙදසැම්බර් මාසෙය්
26 වන ඉරිදා දවෙසේ සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙයන් ශී ලංකාෙව් විශාල
ෙවරළ තීරයකට හානි සිද්ධ වුණු බව. ඒ නිසා ජීවිත විශාල
සංඛcාවක්, ෙද්ෙපොළ විශාල පමාණයක් හානියට පත් වුණා.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සුනාමි ෙඛ්දවාචකය තුළ ජාති, ආගම්, කුල,
ෙගෝත සහ පන්ති ෙභ්දයක් තිබුෙණ් නැහැ. ශී ලාංකික
පුරවැසියන්ට වාෙග්ම ඒ වකවානුෙව් ශී ලංකාෙව් සංචාරය
කරන්නට පැමිණ හිටපු සංචාරකයන්ටත් සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙයන්
පීඩා ඇති වුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් සුනාමි ෙඛ්දවාචකයට මුහුණ
දුන් දිස්තික්ක අතෙර් ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කයට සිදු වුණු හානි අපට සුළුෙවන් තක්ෙසේරු කරන්න
බැහැ.
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය පමණක් ෙනොෙවයි, මාතර
දිස්තික්කය, ගාල්ල දිස්තික්කය, ෙකොළඹ දිස්තික්කය, කළුතර
දිස්තික්කය, ගම්පහ දිස්තික්කය ඇතුළු බටහිර, ගිනිෙකොන, නිරිත,
දකුණ සහ විෙශේෂෙයන්ම නැෙඟනහිර සහ උතුරු මුහුදු තීරය
සුනාමි ෙඛ්දවාචකය හරහා බරපතළ විධියට බැට කාපු බව අප
සියලු ෙදනාෙග්ම චිත්ත සන්තානෙය් ගැඹුරින්ම සටහන් ෙවලා
තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි.
සුනාමි
ෙඛ්දවාචකය සිදු ෙවලා දැන් - 2012 අවුරුද්ද - වන ෙකොට අවුරුදු
8ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ස්මාරක ෙගොඩ නැඟිලා
තිෙබනවා; සුනාමි අවදානම් හඟවන සංඥා පද්ධති සවි කරලා
තිෙබනවා. නමුත් ඒ ෙබොෙහෝ සංඥා කුලුනු, සංඥා පද්ධති
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. හරියටම ෙම් ෙගෙවමින් තිෙබන 2012
අවුරුද්ෙද් අවුරුදු ෙනොනගතයට ෙහෝරා කීපයකට කලින් නැවත
වරක් ලංකාෙව් සුනාමි අවදානම් තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න ගිහින්
නැති වුණා. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් සහෙයෝගය නිසා ඒ අවස්ථාෙව්දී
දකුණු කලාපයට පවාහන කටයුතු සිදු කර ගන්න ලැබුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහත් මාතර දිස්තික්කය තුළ අප ගම්
මට්ටමින් බිම් මට්ටමින් ඇවිද ෙගන යන ෙකොට ෙබොෙහෝ
අවස්ථාවලදී අපට දකින්න ලැබුණු ෙදයක් තමයි සුනාමි
ෙඛ්දවාචකෙයන් බැට කෑ ෙබොෙහෝ ෙදනකුට තවමත් ෙශේෂ වුණු
ගැටලු ගණනාවක් තිෙබනවාය කියන කාරණය. සමහර අයට
ලැබිය යුතු වන්දි මුදල් ලැබීෙම් පමාදයන් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
සමහර අයෙග් ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
සමහර තැන්වල අත් පත් කර ගැනීම් සිදු ෙවන්නට ගිහිල්ලා
අතරමඟ ඇන හිටලා තිෙබනවා.
අතුරුදන් වුණු පුද්ගලයන්ට තවමත් මරණ සහතික
ෙනොලැබීෙම් තත්ත්වයක් සමහර තැන්වල තිෙබනවා. අපි
කනගාටුෙවන් යුතුව එම තත්ත්වය වාර්ෂිකව සැමරීෙමන් ඔබ්බට
ගිහිල්ලා අවුරුදු අටක් නිමා වන ෙමොෙහොෙත්දී අපි ඉදිරි අවුරුදු
ෙදක තුළ සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙය් ඉතිරි ෙවලා තිෙබන පශ්න
පිළිබඳව ගැඹුරින් විශ්ෙල්ෂණය කරලා, ගෙව්ෂණය කරලා ඒ
පශ්න විසඳිය යුතු වනවා. සමහර විට පතිපාදන අවශc ෙවයි.
සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙයන් පසුව ෙම් රෙට් ආපදා කළමනාකරණ
අමාතcාංශයක් ස්ථාපිත වුණා, ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා, නිෙයෝජc
ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් නම් ඇමතිතුමාත්,
නිෙයෝජc ඇමතිතුමාත් සභා ගර්භෙය් දකින්න නැහැ. ඒත් මා
විශ්වාස කරනවා, පිළිතුරු කථාව අවස්ථාෙව්දීවත් ඇමතිතුමා ෙහෝ
නිෙයෝජc ඇමතිතුමා ෙම් සභා ගර්භය තුළ ඉඳීවි කියා. විපක්ෂය
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. සුනාමි ෙඛ්දවාචකයට දිවි දුන්, සුනාමි
ෙඛ්දවාචකෙයන් ෙද්ෙපොළ අහිමි වුණු ජනතාවට සාධාරණයක් වන
විධියට, ඒ ජනතාවට යුතුකමක් වන විධියට ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා
පිළිතුරු කථාව කරයි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

ගරු කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් සුනාමි ෙඛ්දවාචකයට හසු
වුණු දිස්තික්ක ෙමොනවාද කියා ෙම් රෙට් ආපදා කළමනාකරණ
අමාතcාංශය ෙහොඳින්ම දන්නවා. ඒ දිස්තික්ක හඳුනා ගැනීම තමයි
පළමුවැනි පියවර.
දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් සහ සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙය්
බලපෑමට ලක් වුණු අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින්
විධිමත්ව රාජc නිලධාරින්, ජනතා නිෙයෝජිතයන් ඇතුළත් වන
විධියට කමිටු පතිෂ්ඨාපනය කරලා ඒ කමිටු හරහා ජංගම ෙසේවා
පැවැත්වීම තුළින් ෙහෝ සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙය් ගැටලුවලට මුහුණු
දුන් අයව මුණ ගැහිලා ඒ ගැටලු හඳුනා ගැනීම ෙදවැනි පියවරයි.
2013 අවුරුද්ෙද්දී ඒ ගැටලු හඳුනා ෙගන, 2014 අවුරුද්ෙද් අය වැය
2013 ඉදිරිපත් කරන ෙකොට -ෙම් ෙහට අනිද්දා එන අය වැය ගැන
ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්- ඉතා ගැඹුරින් විදcානුකූල පදනමකින්
2013 ලබන්නා වු අවුරුද්ෙද්දී ෙම් ගැටලු ගැන විශ්ෙල්ෂණය
කරන්න, ගෙව්ෂණය කරන්න කියන එකයි මෙග් පළමුවැනි
ඉල්ලීම. දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් එෙහම කරලා 2013 අවුරුද්ෙද්දී ඒ හඳුනා
ගැනීම් කරලා 2013 අය වැය ෙල්ඛනයට ඒ අවශc මුදල් පතිපාදන
ඇතුළත් කෙළොත් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් 225 ෙදනාම ඒ
කාරණයට ෙමොනම ආකාරයකින්වත් විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ
කියලා මට ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 2014 දී සුනාමි
ෙඛ්දවාචකයට අවුරුදු දහයක් පිෙරනවා. සුනාමිය මුළු රටටම ආපු
ෙවලාවට siren එකක් ගහලා මාධc භාවිත කරලා මුළු රටම නිහඬ
ෙවලා සිටීෙම් කියා මාර්ගයකට එහා ගිය සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙය්
ඉතුරු වුණු පශ්නවලට මුහුණ දීලා ඉන්න අයට සැබෑ විසඳුමක්
ලැෙබන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් කියාවට නඟන්නට ෙම්
රජයටත්, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් ආපදා කළමනාකරණ
අමාතcාංශයටත් දැක්මක් ඇති ෙව්විය කියන අෙප්ක්ෂාෙවන් තමයි
මා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොටත්, මාතරත්,
ගාල්ෙල්ත් තවත් බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද? ෙම්
නිවාස ෙනොලැබිය යුත්තන් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිවාස ෙම්
ෙවනෙකොට සල්ලි ෙහොයන උල්පත් බවට පත් කරලා තිෙබනවා.
සමහරුන්ට ගංවතුර පිංවතුර ෙවනවා වාෙග් ෙම් සුනාමියත්
පිනක් බවට පත් කර ෙගන, සමහරු ඒ නිවාස බදු දීලා තිෙබනවා.
සමහර අය ඒ නිවාස ෙවනත් වcාපාරික කටයුතුවලට ෙයොදවා
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් ෙමොෙහොත වන විට සමහර
නිවාස ෙවනත් පුද්ගලයන්
පරිහරණය කරමින් සිටිනවා.
සුනාමියට සැබෑවටම මුහුණ දුන්න, සුනාමිෙයන් අෙන්ක විධ
දුක්ඛ ෙදෝමනස්සයන්ට මුහුණ දුන්න ෙබොෙහෝ පුද්ගලෙයෝ අදටත්
කාෙග්වත් හව්හරණක් නැතිව, නිවසක් නැතිව කුලියක් මලියක්,
ෙවෙළඳාමක් කරලා, වත්ෙත් පිටිෙය් කැත්ෙත් උදැල්ෙල් වැඩ
කරලා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ජීවත් ෙවද්දී සුනාමි වතුර ෙපොදක්,
වතුර කළඳක් කකුෙල් ගෑ වුෙණ් නැති, අඩුම ගණෙන් මුහුදු රැල්ල
පාගන්ෙන් නැති සමහර මිනිසුන් වංචනික විධියට ෙම් නිවාස
අරෙගන ඒ නිවාසවල පතිලාභ භුක්ති විඳිමින් සිටිනවා. ඒ නිසා
ෙම් ගැන විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් විය යුතුව තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසායි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කෙළේ. මෙග් ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් කළ කතාව අවසන්
කරන ෙමොෙහොෙත් මම ඉල්ලන්ෙන් දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල
මට්ටමින් සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් විධිමත් පසු
විපරම් සමාෙලෝචන කමිටු ඇති කරන්න; ආපදා කළමනාකරණ
අමාතcාංශය එයට මැදිහත් ෙවන්න කියලායි. රාජc නිලධාරින්,
ජනතා නිෙයෝජිතයින් මැදිහත් ෙවලා ෙම් පිළිබඳව පසිද්ධ කර
වැඩ පිළිෙවළක් හදා පීඩාවට පත් වුණ අය ෙවනුෙවන් කියාෙව්
ෙයොදවන්නට රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙව්වා කියලා පාර්ථනය
කරමින් මා නවතිනවා.
කථානායකතුමා
(

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා 2014 ෙදසැම්බර් මාසෙය්
26වැනි දා ඉලක්ක කර ෙගන දෑ අවුරුදු වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරලා, හුෙදක් රට පුරා මාධc සංදර්ශනයකින් සුනාමිය
පැමිණීෙම් ෙශෝකය සමරනවාට වඩා එහා ගිය වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරන්නට අවශcයි. ෙම් ෙගෙවන 2012 අවුරුද්ෙද්
අවසාන මාස කිහිපය තුළ ඒ සඳහා දැක්මක් හදා ගන්න, ඒ සඳහා
වැඩ පිළිෙවළක් හදා ගන්න අවශc අවධානය ෙයොමු කරන්නටයි
මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුෙණ් ගරු
කථානායකතුමනි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙයන් නිවාස ලබා
දුන්නා කියලා අපි දන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත්
දන්නවා, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, මාතර දිස්තික්කෙය්, ඒ
වාෙග්ම ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ෙම් නිවාස හැදුවාය කියන කාරණය.
ෙම්වා අපට තිෙබන ආසන්න උදාහරණ. සමහර නිවාස හැදුෙව්
රාජc ෙනොවන සංවිධානවලින්. සමහර නිවාස හදලා දුන්ෙන් විවිධ
වcාපාරික ආයතනවල ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සම්බන්ධතාවලින් සහ
ඒ වcාපාරික ආයතනවල ෙසේවකයන්ෙග් වැටුෙපන්. සමහර
නිවාසවල පමිතිය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ පමිතිය පිළිබඳ
පශ්න නිසා ඒ නිවාසවල පදිංචිකරුෙවෝ බැට කනවා.
ඒ
නිවාසවලට අදාළ ෙපොදු පහසුකම්වල බරපතළ ගැටලු තිෙබනවා.
එතෙකොට ඒ ෙපොදු පහසුකම් සපයලා ෙදන්ෙන් කවුද? ෙබොෙහෝ
නිවාසවලට විධිමත්ව ඒ ෙපොදු පහසුකම් නැහැ. ෙපොදු පහසුකම්
ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් නැහැ. ඒ නිසා ෙපොදු පහසුකම්
ලබා ෙදන්නට කරන්න ඕනෑ වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ඒ නිවාස
පතිසංස්කරණය කර ගත යුත්ෙත් ෙම් පුද්ගලයන් විසින්මද? ෙම්
ගැටලු තිෙබනවා.
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(Mr. Speaker)

ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.
[අ.භා.
භා. 1.53]
53]
ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා
(

மாமி அஜி . ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙගන
එන ලද එම වටිනා ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන ගමන් ඒ සම්බන්ධව
වචන කිහිපයක් පමණක් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. සුනාමි
ෙඛ්දවාචකය ඇති වුණ ෙවලාෙව් අෙප් සමාජයට ඉතාම බරපතළ
කම්පාවක් ඇති වුණා.
ඒ මහත් කම්පාව තුළින්, ඒ සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙයන් ජිවිත
හානියට පත් වුණු, තුවාල ලැබූ, ෙද්ෙපොළ හානියට පත් වුණු ෙම්
රෙට් -සමාජෙය්- ජනතාවට උදවු කළ යුතුය කියන හැඟීම ඇති
වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ෙමන්ම ජාතcන්තර ආධාර උපකාර අපට
ලැබුණා. ඒවායින් ජීවිත හැර අන් සියලු ෙද් අපට ලැබී තිෙබනවාය
කියා කල්පනා කළත්, අදටත් ඒ බිඳ වැටුණු පවුල්, විෙශේෂෙයන්ම
ෙද්ෙපොළ හානි නිසා තමන්ෙග් සුපුරුදු වාසස්ථාන අහිමි වුණු අය,
ඒ වාෙග්ම නිසි ඔප්පු තිරප්පු නැතිව දීර්ඝ කාලීනව ඒ ෙද්ෙපොළවල
රැඳී සිටීෙමන් භුක්තිය මත අයිතිය ලබා ෙගන තිබුණු තැනැත්තන්
ඉතාමත්ම දුෂ්කර තත්ත්වයට පත් ෙවලා සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ෙද්ෙපොළ අයිතිය පිළිබඳ පශ්නෙය්දී ඔවුන් භුක්ති විදිමින් සිටි
ෙගවල් ෙදොරවල් සුනාමි සැඩ පහරින් විනාශ වීමත් සමඟ ඒ
ෙද්ෙපොළ භුක්ති විඳීම පිළිබඳ සාධක අහිමි ෙවලා -මායිම් වැටවල්,
මායිම් තාප්ප, ෙගොඩනැඟිලි අහිමි ෙවලා- ඔවුන් විශාල
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දුෂ්කරතාවලට පත් වුණා. ෙම්වායින් සමහර පශ්න විසඳිලා
තිබුණත් සමහර පශ්න තවමත් විසඳිලා නැති බව සුනාමි
ෙඛ්දවාචකෙයන් විපතට පත් වුණු කළුතර දිස්තික්කෙය්
මන්තීවරෙයක් වශෙයන් මම දන්නවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙයන් පසුව
සෑෙහන කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙවලාෙව් ඒ සමස්ත
තත්ත්වය පිළිබඳව සමාෙලෝචනයක් කර විසඳී නැති පශ්න
තිෙබනවා නම් ඒ තිෙබන පශ්න පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට කාලය
ගත කිරීම, ඒ පිළිබඳව විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීම
අතcවශc ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු බුද්ධික පතිරණ
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා.

ලදී..
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී

வினா எதிய ப ெபற.
Question proposed.

பி.
பி.ப. 1.55]
55]

[

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාතcතුමා
අමාතcතුමා)
තුමා)
(

மாமி ற ஹகீ

-

நீதி அைம"ச)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

பிமிலாஹி ர மானி ரஹீ.

ெகளரவ சபாநாயக அவ கேள, ெகளரவ உபின
திக பதிரண அவ களினா "னாமி அன ததினா
ஏபட பிர!சிைனக#$% தீ 'காண" எ)* தைலபி
சம பி$கபட, "னாமி அன த* காரணமாக ஏேத)*
பிர!சிைன$% ,க* ெகா-. இ.வைர அபிர!சிைன$%
தீ ' கிைட$காம இ0பி1, பிரேதச ெசயலாள பிாி'
ம* மாவட! ெசயலாள பிாி' அ2பைடயி
ஆரா45., அவ க6 ,க* ெகா-.6ள அல. தேபா.
,க*ெகா-$%*
பிர!சிைனகைள$
%ைறபதகான
விைனதிற1மி$க ேவைலதிடெமா1ைற நைட,ைற
ப-த ேவ8-*" எ1ற தனிநப பிேரரைணைய
ஆேமாதி., அ. ச*ப5தமாக ஒ0 சில வா ைதகைள
ேபசலாெமன நிைன$கி1ேற1.
ெகளரவ சபாநாயக அவ கேள, எம. நா2 னாமி
அன தமான. 2004ஆ* ஆ8- 2ச*ப மாத* 26ஆ* திகதி
ஏபடத% பிபா-, ச வேதச நா-களின.* கவன*
எம. நா21மீ. தி0*பியைத நா?க6 பா ேதா*. இத1
விைளவாக ஏராளமான ெவளிநா- நிதி உதவிக6
னாமியினா பாதி$கபட ம$க#$காக வ5தைட5
தைத@*
நா?க6 எேலா0* அறிேவா*. இ5நிதி
உதவிகைள
அ2பைடயாக
ைவ.,
அரச
ெசயதிட?களி1Aல* அ,ப-திய ஒ0 சில
Bடைம திட?க6 இ1ன,* C தியைடயாத
நிைலயிேல, ஒ0 சில பிரேதச ெசயலாள பிாி'களி
னாமியா
பாதி$கபட
ம$க6
இ1ன,*
தகர$ெகா2களிேல வாDகி1ற ஓ
அவலநிைல
ெதாட கிற.. இதைனயி- நா1 வ0தேதா- ஒ0 சில
வா ைதகைள இ?% ேபசேவ82யி0$கிற.. னாமி
அன ததி1ெபாD., ,D நா2F* ஏறதாழ 38,000 ேப
உயிாிழ5தா க6. அதி A1றிெலா0 ப?கின அல.
ஏறதாழ 10,000 11,000 ேப உயிாிழ5த ஒ0 ப%திெய1றா,
அ. க,ைன மாநகர சைப எைல$%பட கடேலார
பிரேதச?க6 எ1பைத நா1 இ?% Kறியாகேவ8-*.
இLவாறான இழகைள$ெகா8ட க,ைன மாநகர
சைப$%பட சா45தம0. பிரேதச ெசயலக பிாிவி
-
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இ1ன,* ஏறதாழ 400 %-*ப?க6 B-களி1றி,
அவ க#$கான
னாமி
Bடைம
திட*
நைட,ைறப-தபடாத நிைலயி மிக'* அவல.ட1
வாM5.ெகா8- இ0$கி1றா க6. இLBடைம
திட.$ெகன ெபாNவியா நா- அரசா?கதினா
வழ?கபட நிதி இ1)* நிதி அைம!சிேல
,ட?கிேபாயி0$கி1ற நிைலைம காணப-கி1ற..
இதிட.$ெகன காணிகைள! Bகாி.$ெகா6வதிF*
ஏைனய வசதிகைள ஏப-.வதிF* ஏபட கால
தாமதமான., அ5த ம$கைள ெதாட 5.* மிக ேமாசமான
நிைலயிேல தகர$ெகா2களிேல வாழேவ82ய நிைல$%
த6ளியி0$கிற.. இ. ெதாட பாக நா?க6 அ2$க2 அரசி1
கவன.$%$
ெகா8-வ5தி0$கி1ேறா*.
எனேவ,
அரசா?கமான. ெபாNவியா அரசா?கதினா வழ?க
பட நிதிைய பய1ப-தி, இத% ேதைவப-கி1ற
ேமலதிக நிதிைய திைறேசாிOடாக ஏபா- ெச4.ெகா-.,
அ5த B-திடைத Cரணப-த ேவ8-ெம1
ேக-$ெகா6கி1ேற1. இ.வைர B-க6 கிைட$காம
கட5த எ- வ0ட?க#$% ேமலாக தகர$ெகா2களி
அவதி@ட1 வாM5.ெகா820$கி1ற சா45தம0. பிரேதச
ெசயலக
எைல$%6
வாDகி1ற
னாமியினா
பாதி$கபட ம$க#$% உடன2யாக நிவாரணைத
அரசா?க* வழ?கேவ8-ெம1 நா1 மிக'* பணிவாக$
ேக-$ெகா6ள வி0*கி1ேற1.
அேதேநர*, ஆர*பதிேல 200 மீறராக இ05த கட
வலய பா.கா பிரேதச* 60 மீறராக$ %ைற$கபட
நிைலயி க,ைன பிரேதச! ெசயலக பிாி'$%6ேள
வ0கி1ற ம0த,ைனயி அ5த 60 மீற கட வலய
பா.கா
பிரேதசதி%6
அகப-$ெகா8ட
%-*ப?க#$ெக1 கடபட B-களி எPசி
யி0$கி1ற B-கைள, அ?% B-க6 கிைட$க ேவ82ய
த%தி@6ளவ கைள அைடயாள?க8- ெகா-பதகான
நைட,ைற@*Kட
கட5த
பல
வ0ட?களாக
இDத2$கப- வ0கி1ற.. இ.%றி. அ?%6ள
ம$களினா பல தடைவ பாைதயிேல ேபா$%வர.
தைடெச4யப- ஹ தாக6 ம* ஆ பாட?க6
நடதபடன. அதைன கவனR  ேபாராட?களி1
ேபா.* மாவட! ெசயலாள உபட உய அதிகாாிக6
பல
%றித ேதைவைய நிைறேவறி த0வதாக
உதரவாத* ெகா-தேபா.* ஏறதாழ 70 B-க6
இ.வைர@*
அ5த
ம$க#$%
வழ?கபடாம
இDத2$கப- வ0கி1ற.. உ8ைமயிேல இ5த விடய*
க,ைன பிரேதச! ெசயலகதி இ0$கி1ற மிக
ெபாியெதா0 %ைறபாடா%*. அ?% ேமாச2 நைடெப
வி-* எ1கி1ற சில கா க6 இ05த ஒ0 பி1னணியிேல
தைடப20$கி1ற இ5த விடயைத ,1ென-$க$K2ய
வைகயி, ஏெகனேவ மாவட! ெசயலாள ப6ளிவாச
மதிய %D உபின கைள அைழ. நடதிய
ேப!வா ைதகளி1 பி1ன , அவ க6 அதியாவசியமாக
B-க6 ேதைவப-கி1ற %-*ப?க#$% வழ?கபட$
K2யதாக
மி%தியாக
இ0$கி1ற
B-க#$%
த%தியானவ கைள அைடயாளப-தி$ ெகா-தி0$கி1ற
நிைலயி, அ*பாைற மாவட! ெசயலாள அதகான
ேவைலதிட* ஒ1ைற அவசரமாக நைட,ைறப-த
ேவ8-* எ1 இ?% நா1 வT@த வி0*கி1ேற1.
அேதேபால AU பிரேதச ெசயலக பிாிவிF* B-க6
கிைட$க ேவ82ய ஒ0சில %-*ப?க6 இ0$கி1றன.
%றிபாக ஹV நக , வட* ேபா1ற பிரேதச?களிேல
பாதி$கபட ம$களி ஒ0சில0$% இ1ன,* B-க6
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கிைட$கவிைல எ1கி1ற ஆத?க,* அவல,*
ெதாட கி1ற ஒ0 நிைலைம %றி.* நா?க6 பல தடைவக6
ேபசியி0$கி1ேறா*. அ. ச*ப5தமாக தி0ேகாணமைல
மாவட! ெசயலாள0* AU பிரேதச! ெசயலாள0*
கவனெம-., அரசா?கதி1 அ?கீகாரைத ெப
அவ க#$% ேவ82ய %ைற5தபச B-கைளயாவ.
க2$ ெகா-பதகான வசதிகைள! ெச4. ெகா-$க
ேவ8-* எ1 நா?க6 ேக-$ெகா6ள வி0*கி1ேறா*.
நில?கைள! Bகாிபதி ஏபட காலதாமததினாF*,
ெவளிநா- நிதி@தவியாக வழ?கபட B- க-வதகான
%ைற5தபச ெதாைக நா#$%நா6 க-மான
ெபா0களி1
விைலக6
K2ய
காரணதி
ேபாதாைமயினாF* அ5த விடய* தைடப- நிகி1ற ஒ0
நிைலவர* ெதாட கி1ற.. எனேவ, இ.%றி. அரசா?க*
கவன* எ-., %றிபாக AU , க,ைன, சா45தம0.
ஆகிய A1 பிரேதச ெசயலக பிாி'களிF* னாமியினா
பாதி$கபட ம$க6 தகர$ ெகா2களிேல அவல
வாM$ைக வாM5. ெகா820$கி1ற நிைலைமைய
நீ2$கவிடாம இ.வைர@* அ?% கடபடாம
இ0$கி1ற அ5த B-கைள$ க2 ,2.$ ெகா-$க
ேவ8-* எ1 வT@தி, நலெதா0 ச5த பதி
இ5த பிேரரைணைய$ ெகா8-வ5த ெகளரவ உபின
திக பதிரன அவ க#$% ந1றி Kறி அைமகி1ேற1.
ந1றி.
කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

එම ෙයෝජනාව පිළිබඳව කථා කිරීමට
කැමැති තවත්
මන්තීවරුන් සිටිනවාද? ෙහොඳයි. මීළඟට පිළිතුරු කථාව, ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා.

[අ.භා.
භා. 2.04]
04]
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාතcතුමා
අමාතcතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
පධාන
සංවිධායකතුමා)
සංවිධායකතුමා)

மாமி
திேன$ ணவதன - நீவழ&க',
வ)காலைம அைம"ச+
அரசா&க தரபி,
-த.ேகாலாசா/ )

(

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා විසින්
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනාවක් ෙලස ඉතා වැදගත්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. සුනාමි වcසනෙයන් පීඩාවට
පත් වී සිටින ජනතාවෙග් ෙනොවිසඳුණු ගැටලු විසඳීම සඳහා
කටයුතු කිරීමට රජය හැටියට ආපදා කළමනාකරණ අමාතcාංශය
ෙගොඩනඟලා, විෙශේෂෙයන් ජාතික ආපදා කළමනාකරණ
අධිකාරියක් පිහිටුවා තිෙබනවා. සුනාමිෙයන් සිදු වූ හානිදායක
තත්ත්වයත්, මිනිස් ජීවිත විනාශයත්, ෙද්ෙපොළ විනාශයත්, ෙපොදු
ආර්ථික ෙසේවා විනාශයත් සැලකිල්ලට ෙගන විශාල ඉදිරි අඩියක්
තැබීම සඳහා පසු ගිය වසර කිහිපයක කාලයක් තුළ අප කටයුතු
කර තිෙබනවා. එෙසේ කටයුතු කෙළේ නැත කියා කිසිෙවකුටත්
කියන්නට බැහැ.
සුනාමි වcසනය සිදු වුණු අවස්ථාෙව් දී අෙප් රට ආදර්ශවත්
රටක් බවට පත් වුණු ආකාරය අපට මතකයි. ඒ අවස්ථාවට අෙප්
රෙට් රාජc අංශෙය් ඉහළම ස්ථානෙය් සිට පහළම ස්ථානය දක්වා
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මැදිහත් වුණා. ඒ අවස්ථාව ඒ සඳහා මැදිහත් වන්නට ජනතාවත්
එක්වුණු අවස්ථාවක්. මා ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්නට
කැමැතියි, ඈත එපිට ගම්වල ෙගදර ෙදොෙර් තිබුණු ෙද්වල් එකතු
කරෙගන ගෙම් තිබුණු වෑන් එකට නැඟලා සුනාමිෙයන් අනතුරට
පත් වුණු ජනතාවට උදවු ෙවන්න දහස් ගණන් ගම් නියම්
ගම්වලින් ජනතාව පැමිණියා.
එහි අෙනක් පැත්ත ගැනත් මා සිහිපත් කරන්න කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති ඔබතුමා
නිෙයෝජනය කරන ආසනයත් ඉතාම වcසනයකට පත් වුණු
අවස්ථාව ගැන. මෙග් මිත රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන
කථා කළා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය නැමැති ෙලෝකෙය් දියුණු
සහ ෙපොෙහොසත්ම රෙට් Mississippi Valley එෙක් ලූසියානා
නුවර සිදු වුණු විනාශය අද දක්වාත් යළි ස්ථාපිත කර ගන්නට බැරි
වී තිෙබනවා.
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙලෝකෙය් ෙපොෙහොසත්ම රට. ඒ
අතින් ඒ අයට පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු බුද්ධික පතිරණ
මන්තීතුමා සඳහන් කරපු වැදගත් කාරණයට මා ෙම් කරුණු ටිකත්
එකතු කරන්නයි හදන්ෙන්. මිනිස් ගුණාංගවලින් පිරුණු ශී ලංකා
සමාජය ඒ අවස්ථාෙව් බල බල හිටිෙය් නැහැ. ගෙම් ගස්වල
තිෙබන තැඹිලි වල්ල කපා ෙගන අරෙගන ගියා. ගෙම් තිෙබන
අෙනකුත් ෙද්වල් අරෙගන ගියා. උදවු වුණා; සහෙයෝගය දුන්නා.
නමුත් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් insurance එක
නැත්නම් එළියට බහින්ෙන් නැහැ. ෙම් අර්බුදය ගැන ක්ලින්ටන්
ජනාධිපතිතුමා පකාශ කළා. ඒ වාෙග්ම බුෂ් ජනාධිපතිතුමා
ලංකාවට ආපු අවස්ථාෙව්දී ෙද්ෙපොළ පිළිබඳව තිෙබන, මිනිස්
ජීවිත පිළිබඳව තිෙබන තත්ත්වය පැහැදිලි කළා. ඇෙමරිකාෙව්
ෙකනකු බස් එකකින්
වැටුෙණොත් -ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීතුමා මෙගත් එක්ක එකඟ ෙව්වි- ෙල්සිෙයන් කවුරුත් අත
තබන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, it is covered under insurance. ඒ
වාෙග් ගැටලුවක් තිෙබනවා.
නමුත් අපට එෙහම
නැහැ. මට මතකයි ඒ ෙවලාෙව්
අගමැතිතුමා හැටියට හිටිෙය් ගරු ජනාධිපතිතුමා. එතුමා උෙද්
පාන්දර ඇමතිවරු
යුද හමුදා මූලස්ථානයට කැඳවා වහා
කියාත්මක ෙවන්න පටන් ගත්තා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්
තානාපතිතුමාට පවා එතැනට ආරාධනා කර ෙගන්වා ෙගන අපට
ජාතcන්තර සහෙයෝගය ඉල්ලුවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපති
චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය එංගලන්තෙය් ඉඳලා දුරකථනෙයන්
කථා කරමින් ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කළා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වcවසනයට "සුනාමි" කියලා
කිව්වාට ඒක අෙප් රෙට් නමක් ෙනොෙවයි. "සුනාමි" කියන්ෙන්
ජපන් වචනෙයන් හැදුණු නමක්. ඒ නම පාවිච්චි වුෙණ් ඇයි? ඒ
දූපත්, ඒ පෙද්ශ නිතර ෙදෙව්ෙල් ෙමවැනි භූමි කම්පාවලින් විනාශ
වීමට ලක් වුණා. මුහුෙද් ඇති වන රැලිවලට හසු වී ඒ මිනිස් ජීවිත
හා ෙද්ෙපොළ විනාශ වීම් සිදු වුණා. ඒ නිසා ජාතcන්තරව ආපු ඒ
වචනය ඔවුන් සඳහන් කළ ෙයෝජනාවක් පරිදියි භාවිත වුෙණ්.
ෙමහිදී මා තවත් කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ඔබතුමන්ලා
කිව්වා, සමහර නිවාස ඉදි ෙවලා තිෙබන ස්ථාන පිළිබඳව. අපි ෙම්
වැඩසටහන තුළ විපත්වලට හසු වුණු මුලතිව්, තිකුණාමලය,
මඩකලපුව, අම්පාර, හම්බන්ෙතොට, මාතර, ගාල්ල, කළුතර සහ
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙදහිවල සිට ෙමොරටුව දක්වා වූ පෙද්ශ යළි
ස්ථාපිත කරලා ෙගවල්, පාරවල්, පාසල්, ආදායම් මාර්ග, ජලය,
ෙහෝටල් ක්ෙෂේතය, ධීවර කර්මාන්තය වැනි ක්ෙෂේත රාශියක් ඇති
කරලා ඒ ජීවිත කියාකාරී තත්ත්වයට ෙගන එන්නට අවශc
පහසුකම් හදා දීලා තිෙබනවා.
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සමහර අය කැමැතියි ගරු කථානායකතුමනි, සැතැප්මක් විතර
රට ඇතුෙළේ තමන්ට හදලා දුන්නු ෙගය අත ඇර මුහුද අයිෙන්
තිෙබන තමන්ෙග්
පරණ ෙගදරට යන්න. ඒක ඒ අයෙග්
තීරණයක්, බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි. එය බෙලන් කර තිෙබන
ෙදයක් ෙනොෙවයි. එය අතිෙර්ක ආදායමක් නම් -[බාධා කිරීමක්]
මම දන්නවා, ගරු කථානායකතුමාෙග් දකුණු පළාෙත් එවැනි
අයෙග් ළමයින් අලුත් නිෙවස්වල ඉන්නවා. නමුත් ෙදමව්පියන්
කැමැතියි, ෙමොන භය ආවත්, මුහුදු රැල්ල තමන්ෙග් ඉහට උඩින්
නැග්ගත් ඒකට ෙනොබියව මුහුද අහළ පහළ ජීවත් වන්න. ඒ සඳහා
ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි ෙයෝජනා කළා, buffer zone එකක්. ෙම් buffer
zone එක ෙයෝජනා කළ ෙවලාෙව් "buffer zone එකක් අවශc
නැහැ"යි කියලා දැවැන්ත විෙරෝධයක් තමුන්නාන්ෙසේලා
විපක්ෂෙය් සිට ෙගන ආවා. Buffer zone එකක් ඇති කෙළේ යළිත්
සුනාමියක් ආෙවොතින් කියලා. ආපහු නම් සුනාමි එන්ෙන් නැහැයි
කිව්වා. නමුත් දැන් බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට
කිව්වා, පසු ගිය සිංහල අවුරුද්ද ළං ෙවලාත් පුංචි සුනාමියක් ආවා
කියලා. ජාතcන්තරෙයන් පැමිෙණන ෙතොරතුරු මත, ජාතික වැඩ
පිළිෙවළක් අනුව රජයක් යමක් කරන ෙකොට අනාගතය දිහා
බලලා එකමුතුෙවන් ඒ වැඩ පිළිෙවළට සහෙයෝගය දීලා අපි
කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
මට මතකයි, ගරු කථානායකතුමාෙග් පධානත්වෙයන් තිබුණු
රැස්වීම්වලට මාත් සහභාගි වුණා. ඒ පළාෙත් ළිං ලුණු ජලෙයන්
පිරිලා තිබුණා. අපි හිතුවා, ෙපොම්පවලින් ඇද්දත් ෙම් ලුණු ජලය
ඉවත් කර ගන්න කාලයක් යයි කියලා. ඒ තරම් ලුණු ජලය. නමුත්
වර්ෂා ගණනාවකදී වර්ෂා ජලය මිශ වී ෙබොෙහොම ඉක්මනටම
පානය කරන්න පුළුවන් තරෙම් පිරිසිදු ජලය බවට ඒ ජලය ශුද්ධ
පවිත වුණා.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன$ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මා කියන්ෙන් ඒ චින්තනය ගැන. [බාධා කිරීමක්] ඔව් ඉතින්,
තමුන්නාන්ෙසේලා හැම ෙද්ටම විරුද්ධ ෙවන අය ෙන්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා
(மாமி அஜி மார)
(The Hon. Ajith Kumara)

ඒ ෙරෝහල හැදුවා කිව්වාට-

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன$ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගාල්ෙල් පාපන්දු පිට්ටනිය මා හදන්න යන එකටත්
තමුන්නාන්ෙසේ විරුද්ධ වුණා. ගාල්ල නගරෙය් පසිද්ධ ෙවලා
තිබුණු පාපන්දු පිට්ටනිය සුනාමියට ෙසෝදාෙගන ගියාට පස්ෙසේ මා
එය හදන්න උත්සාහ දැරුවා, ආපසු කඩ හදන්ෙන් නැතිව. ඒ
ෙවලාෙව්ත් ෙම් අය විරුද්ධ වුණා ගරු කථානායකතුමනි. සුන්දර
ෙවරළ-

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாமி அஜி மார)
(The Hon. Ajith Kumara)

තවම ඒ ෙරෝහල foundation මට්ටෙම් තිෙබන එකක්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

සුනාමිය පහුෙවලා අවුරුදු කීපයක් ගත ෙවලා තිෙබන ෙම්
ෙමොෙහොෙත් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා මතු කෙළේ වටිනා
අදහසක්. ඔප්පු තිරප්පු වාෙග්ම කච්ෙච්රිත් ෙම් සුනාමිෙය්දී මුහුදට
ගහ ෙගන ගියා. කිසිවක් ඉතුරු වුෙණ් නැහැ. මුලතිවු
සම්පූර්ණෙයන්, තිකුණාමලය සම්පූර්ණෙයන්, මඩකළපුව
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වුණා.
ගාල්ෙල් ෙල්ඛනාරක්ෂක
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පවා විනාශ වුණා. ෙම්වා කමානුකූලව,
නිවැරදිව සකස් කර ගැනීෙම් වැඩ කටයුතු දැන් ෙබොෙහොම
ඉදිරියට ඇවිත් තිෙබනවා. අපට පංශ රජය ලබා දුන්නා, GIS
විෙශේෂ facility එකක්. ඒ කියන්ෙන් සෑම භූමියක්ම යළි පැහැදිලි
සිතියම්වලට ෙගන ඒ තුළින් සිදු විය යුතු ෙබදීම් ඇති කරලා
මිනින්ෙදෝරු සැලසුම් සමඟ ඒකාබද්ධව ඒ කටයුතු සිදු කරන්න.
ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල ඒ කටයුතු හමාර වී තිෙබනවා. ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමාට මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න
ඕනෑ, විෙද්ශ රටවල් අපට උදවු වූ බව. විෙද්ශ සංවිධාන අපට උදවු
වුණා. ෙගවල් ෙදොරවල් හැදුණා. ෙම් රෙට් මහ ජන සංවිධාන ගිහින්
උදවු කළා. ඒ වාෙග්ම විවිධ අමාතcාංශ -ආපදා කළමනාකරණ
අමාතcාංශය, ආර්ථික සංවර්ධන අමාතcාංශය සහ අදාළ විවිධ
ෙර්ඛීය අමාතcාංශ- ආරක්ෂිත කියාවලි රාශියක් ඇති කළ නිසා
ජන ජීවිතය පමණක් ෙනොව ඒ පෙද්ශවල ආර්ථික තත්ත්වයත් යළි
හැදිලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ගාල්ෙල්දී ජර්මනිෙය් හිටපු චාන්සලර්
සුනාමියට ෙගොදුරු වුණා. ඔහුව ෙබ්රා ගත්තා. එෙහම ෙබ්රා ගත්තු
නිසා ඔහු ගිහින් ආපසු ඇවිල්ලා ෙරෝහලක් හැදුවා.

(மாமி திேன$ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ ෙරෝහල හදනවා තමයි. ෙරෝහල හැදීෙම් ගැටලු තිෙබනවා.
ඉංජිෙන්රු සැලසුම්වල ගැටලු තිෙබනවා. මා කියන්න හැදුෙව්
ෙම්කයි. Helmut Schmidt Chancellorතුමාව ෙබ්රා ගත්තා අෙප්
රෙට්දි. එතුමා කවුද කියලා දන්ෙන් නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

Helmut Kohl.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன$ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I am sorry, Helmut Kohl. Thank you for the
correction. එතුමා ඒ ආකාරෙයන් ෙබ්රා ගැනීම නිසා අෙප් රටට
ඒ මහා පරිතcාගය ලැබුණා. ඒ වාෙග් රාශියක් පරිතcාග සිදු කළා
ජන ජීවිතය ෙබ්රීම නිසා.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමා,-

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாமி அஜி மார)
(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු ඇමතිතුමා, ඒ ෙරෝහල තවම- [බාධා කිරීමක්]

(மாமி திேன$ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඇයි ඔබතුමා කථා කෙළේ නැත්ෙත් දකුණු පළාත ෙවනුෙවන්?
කථා කරන්න එපායැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා කියපු කථාව
ඇත්ත. ඒ ෙහල්මුට් ෙකෝල් පදනෙමන් ලැබුණු මුදල්-
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කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

මීළඟට ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු ගරු මන්තීතුමා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා වැරැදි එක්ෙකනා ළඟට ෙවලා ඉඳෙගනයි කථා
කරන්ෙන්.

(

மாமி திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩි කීයක් තිෙබනවාද?

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன$ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒක තමයි ෙම් උනන්දුව වැඩි.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් අද වුණත් හදිසි
තත්ත්වයකදී අපට වහා මැදිහත් විය හැකි ආකාරයට නව කමෙව්ද
රාශියක් ලබා දී තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ කරුණු
මත දැනටමත් දිසාපති මට්ටමින්, උපදිසාපති මට්ටමින් අදාළ
කමිටු ඇති කර වැඩ කරෙගන යනවා.
මීට වඩා තවත් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් ගරු මන්තීතුමා කළා. ඒ
මට්ටෙමන් අඩු පාඩු සිද්ධ වූ තැන් යළි සකස් කරන්න රජය පියවර
ගනියි. බිත්තියක් පිපිරුණාම කියන්ෙන්, බිත්ති සියයක් පිපිරුණා
කියලායි. ඒකයි අෙප් සිරිත. නමුත් ඇවිල්ලා අපට ෙගවල්
ෙදොරවල් ටික, වහලක් හදලා දුන්නු මිනිසුන්ට ස්තුතියක් ෙනොෙවයි
අප කරන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කල්මුෙන්
නගරයට ෙබොලිවියා රජෙයන් ලැබී තිෙබන ආධාර පිළිබඳව
සඳහන් කළා. මට මතකයි, ජනාධිපතිතුමා සමඟ මාත් ගියා
කල්මුෙන්
නගරයට.
එවකට
නැෙඟනහිර
සංවර්ධන,
පුනරුත්ථාපන හා පතිසංස්කරණ සහ ගාමීය නිවාස සංවර්ධන
අමාතcවරිය හැටියට හිටිෙය් ගරු ෙෆරියල් අෂ්ෙරොෆ් මැතිනිය.
එතුමිය කල්මුෙන් නගරය යළි ෙගොඩ නැඟීම සඳහා ඇති කරපු වැඩ
පිළිෙවළ අද ෙබොෙහෝ නිම වී තිෙබනවා. මුහුද අයිෙන් හදපු ඒ
තට්ටු නිවාස ෙයෝජනා කමෙය් ජනයා පදිංචි ෙවලා සිටිනවා. ඒවාත්
අෙප් කීර්තියට සඳහන් කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මම ගරු රවුෆ්
හකීම් ඇමතිතුමාට සඳහන් කරමින්, එතුමා නඟපු අදහස් ගරු
අමාතcතුමාෙග් හා රජෙය් අවධානයට ෙගෙනන්නට බැඳී සිටිමින්
මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට මත්ෙතන් ගරු කථානායකතුමනි,
විෙශේෂෙයන් මා ෙම් කාරණය සඳහන් කරන්න කැමැතියි. අප
ජීවත් ෙවන්ෙන් ඉතාම අනතුරක් අපට දන්වා තිෙබන කාලයක. ඒ
ෙමොකක්ද? සුනාමිය පැමිෙණන ආකාරය දැන් කවුරුත්
විදcාත්මකව ෙසොයා ෙගන හමාරයි.
දැන් අෙප් ශී ලංකාව පිහිටා තිෙබන භූමිය, එෙහම නැත්නම්
plate එක shift ෙවලා තිෙබන බව කවුරුත් අද පිළිෙගන තිෙබන
ෙතොරතුරක්. පසු ගිය සතිෙය්ත් ඒ පිළිබඳව ලිපියක් ජාතcන්තර
සඟරාවලින් උපුටා ෙගන අෙප් සඟරාවක පළ ෙවලා තිබුණා. ඒ
නිසා අප නිතර ෙදෙව්ෙල් ගංවතුර, සුළිසුළංවලට ෙගොදුරු ෙවන්න
පුළුවන් රටක් වීමට ඉඩ කඩ තිෙබනවා. අපට පාලනය කර
ගන්නට බැරි ඒ සාධක ගැන කල්පනා කරමින් තමයි රජය
ජනතාවෙග් අවෙබෝධය වැඩි දියුණු ෙකොට මීට මැදිහත් වීෙම්
අවශcතාව නිරන්තරෙයන් පකාශ කරන්ෙන්.
ගරු බුද්ධික
පතිරණ මන්තීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. ඒ ෙයෝජනාව අදාළ අමාතcාංශයට ෙයොමු කර
අවධානයට ලක් කරන බව ආපදා කළමනාකරණ අමාතcතුමා
ෙවනුෙවන් මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි.

විනාඩි පහයි.

[අ
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(

மாமி திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්
රජෙය් පාර්ශ්වෙයන් දැක්වූ ධනාත්මක හා සාධනීය පතිචාරය
පිළිබඳව ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු මන්තීවරයා වශෙයන් මා
සතුටු වනවා. මෙග් ෙයෝජනාෙව් ඉලක්කගත කර තිබුණු මුඛc
කාරණය වුෙණ්, 2014 දී සුනාමි ෙඛ්දවාචකය සිදු ෙවලා දස
අවුරුදු පරිපූර්ණත්වයට පත් වනෙකොට ඒ සියලුම පශ්න විසඳා
ගන්නට, එෙහම නැත්නම් අවම කර ගන්නට පුළුවන් කමෙව්දයක්
සකස් කරන්නටය කියන කාරණයයි. ඒ සම්බන්ධෙයන්
විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාත්, රජෙය්
පාර්ශ්වය ෙවනුෙවන් කථා කළ ගරු රවුෆ් හකීම් අධිකරණ
අමාතcතුමාත් සඳහන් කළ කාරණා පිළිබඳව අපට සතුටු වන්නට
පුළුවන්. හැබැයි දිස්තික් මට්ටමින් සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් එවැනි යන්තණයක් සකස් කරනවාද කියන
කාරණය සම්බන්ධෙයන් ඒ පිළිතුරු කථාෙව් අදහස් දැක්වීම
තුළින් ඍජු පැහැදිලි කිරීමක් ලැබුෙණ් නැහැ. නමුත් මා හිතනවා,
මා විශ්වාස කරනවා, මෙග් කථාෙව්දී මා සඳහන් කළ ආකාරයට
ෙමදා අය වැය විවාදෙය්දී ෙහෝ ෙව්වා, ලබන වසර තුළ ෙහෝ ෙව්වා
රජෙය් පතිපත්තියක් විධියට ෙම් කටයුත්තට මැදිහත් ෙව්විය
කියලා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. අද වනෙකොට
හදිසි ආපදාවන් අපට වළක්වන්නට බැහැ. ආපදාවන් පූර්වව, සිදු
වන අවස්ථාෙව්දී සහ පශ්චාත් අවධිෙය්දී යම් මට්ටමකට
කළමනාකරණය කර ගන්නට අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. අපි
අද රටක් විධියට හදිසි ආපදාවන් -සුනාමි ෙඛ්දවාචකය, නියඟය,
ගංවතුර සහ ක්ෂණිකව ඇති වන අධික සුළං- සම්බන්ධෙයන්
ෙවන දාට වඩා මුහුණ ෙදනවා. ෙම් මෑත යුගෙය් තමයි ලංකාෙව්
අපි ඒ පවණතාව වැඩි-වැඩිෙයන් අත් දකින්නට පටන් ගත්ෙත්.
එම නිසා සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙයන් ඉතුරු ෙවලා තිෙබන යම් ගැටලු
විසඳන ගමන්ම, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වන අමාතcාංශය
සහ පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ජනතා නිෙයෝජිතයන්, ඒ
වාෙග්ම රාජc නිලධාරින් ඇතුළු සියලු ෙදනා ෙම් ඇති වන නව
ආපදා තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන්නට පුළුවන් ආකාරයට රාජc
ආයතනත්, ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධ සියලුම පුරවැසියනුත් සංෙව්දීව
සහ සුදානම්ව සිටින්නට පුළුවන් කමෙව්දයක් සකස් කිරීම කියන
කාරණයත් ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙග්
පිළිතුරු කථාව තුළ යම් මට්ටමකට ගැබ් ෙවලා තිබුණා.
ඒක මම හිතන්ෙන් ෙහොඳ පෙව්ශයක් කියලායි. ඒ ෙහොඳ
පෙව්ශය අද දවෙසේ අප ෙමතැන කථා කරලා ෙහට අනිද්දා දවස්
කීපෙය් මාධcවල පළ ෙවලා, හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් මුදණය ෙවලා
එළියට පැමිණීෙමන් එහා ගිය සාධනීය, කියාත්මක වන තලයක්
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දක්වා යන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද,
මෙග් මතකෙය් හැටියට ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා අතරින්
ෙමම ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත් කළ හතරවැනි ෙයෝජනාව. මීට
කලින් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාවලදීත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පිළිතුරු
කථාවලදී සමහර ෙයෝජනා ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙයෝජනා බවට
සඳහන් කරලා කියාත්මක වන බව සඳහන් කළා. මට මතකයි,
ආයුර්ෙව්ද ෛවදcවරුන්ට සාමදාන විනිශ්චයකාර ධුර ලබා දීමට
කටයුතු කරන්න කියන ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාෙව්
ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කිව්වා - ෙම් ෙමොෙහොෙත් එතුමා ෙම්
ගරු සභාෙව් නැහැ, එතුමා කලින් කථා කරලා ගියා- ඒක
පතිපත්තියක් විධියට කියාත්මක කරනවා කියලා. මම අද ෙම්
ෙයෝජනාව ගැන කථා කරන්න එන්න කලිනුත් ආයුර්ෙව්ද
ෛවදcවරු කීප ෙදෙනකුට කථා කරලා ඇහුවා, ඒ සම්බන්ධෙයන්
ලියමනක්වත් ලැබිලා තිෙබනවාද කියලා. නැහැ කිව්වා. ඒ නිසා
එවැනි තත්ත්වයක් ෙම් ෙයෝජනාවටත් අත් ෙනොෙව්වා කියලා මා
පාර්ථනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, 2014 ෙදසැම්බර් 26වැනි දා උදෑසන
නැඟිටලා නවය පසු ෙවලා විසිහයෙවනි කණිසමට අපි සුනාමිය
සමරන විට, රටක් විධියට ජාතියක් විධියට ඒ ආපදාෙවන් මිය ගිය
අය ස්මරණය කරන විට අප අවුරුදු ෙදකකට කලින්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරපු ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාෙව්
තිබුණු ෙද්වල්වලින් ෙකොපමණ ෙකරිලාද කියලා ඒ අවස්ථාෙව්
ආපස්සට කල්පනා කර බලන ෙකොට අප 225 ෙදනාෙග්ම හෘදය
සාක්ෂිවලට එකඟව සතුටු ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති
කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණොත් වග කිව යුතු ජනතා
නිෙයෝජිතයන් විධියට අපට අන්න ඒ ඇති. අන්න ඒ කණිසෙම්දී
කලකිෙරන්ෙන් නැතිව, පශ්චාත්තාප ෙවන්ෙන් නැතිව අෙප් හෘදය
සාක්ෂියට තට්ටු කළාම ඒ ගැන අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්
තත්ත්වයක් ඇති කරන්න හැකි ෙව්වායි කියා මා පාර්ථනා
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, අද දින ඔබතුමා ඉදිරිපත්
කරපු ෙම් ෙයෝජනාව අනුව මටත් මතක් ෙවනවා ෙම් සුනාමි
වcසනය නිසා හම්බන්ෙතොට අප විශාල පශ්නවලට මුහුණ පෑ බව.
මම සුනාමි කමිටුෙව් සභාපතිවරයා හැටියටයි කටයුතු කෙළේ.
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් සියලුම පශ්න විසඳන්න අපට
පුළුවන්කම ලැබුණා. නිවාස සහ නාගරික කටයුතු පිළිබඳ
ඇමතිවරයා විධියට කටයුතු කෙළේ ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
මැතිතුමායි. එතුමා ඇවිල්ලා ඉඩම් ලබා දීලා මා හිතන හැටියට
ෙපබරවාරි මාසය ෙවන ෙකොටම ඒ සියලුම කටයුතු කළා. සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමා එදා විපක්ෂෙය් හිටිෙය්. එතුමාත් අපට
සහෙයෝගය දැක්වූවා. ෙගවල් 200ක් හදන්න මුදල් දුන්නා. ඒ
අතෙර් හිතවතුන්ටත් එෙහේ ෙමෙහේ ෙදන කථා තිෙබනවා. ඒවා
වැඩක් නැහැ. මා හිතන හැටියට හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් නම්
ඒ පශ්නය විසඳලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අනික් දිස්තික්කත් ඒක
උදාහරණයට ගත්තා නම් ෙම් පශ්නය එන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க+ணாநாய1க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අතcවශc කාරණයක් නිසා මෙග්
ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට එන්න ලැබුෙණ්
නැහැ. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ෙපෞද්ගලික ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරන්න පුළුවන්ද?
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කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන්න
නියමිතව තිබූ ෙයෝජනාව ගන්නා අවස්ථාෙව්දී එතුමා සභා
ගර්භෙය් හිටිෙය් නැති නිසා මම ඒ ෙයෝජනාව අෙහෝසි කරනවා
කිව්වා. නමුත් දැන් එතුමා ෙමහි පැමිණ සිටිනවා. සභාෙව්
එකඟතාව අනුව ෙමය ගැනීමට බාධාවක් නැහැ. සභාව එකඟද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன$ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමා කියන විධියට සභාෙව් එකඟතාව පරිදි
එම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ හැකියි. එෙහම නැතුව ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කෙළේ නැත්නම් lapse ෙවනවා. සභාව එකඟ නම් අෙප්
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අපි පිළිතුරු ෙදන්න සූදානම්.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

ඔව්, සහෙයෝගෙයන් වැඩ කළ යුතුයි. ඒ නිසා ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න අවසර
ෙදනවා. වැඩි ෙව්ලාවක් ගන්ෙන් නැතිව ඉක්මනින් ඉදිරිපත්
කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க+ணாநாய1க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ස්තුතියි ගරු කථානායකතුමනි. මම ඒක අගය කරනවා.

වාණිජ අරමුණු සඳහා ආගමික
නායකයින්ෙග් රූප භාවිත කිරීම වැළැක්වීම
வதக ேநா க க
காக சமய
தைலவகளி உவ கைள
பயபவைத தைடெசத

PREVENTION OF USING IMAGES OF RELIGIOUS
LEADERS FOR COMMERCIAL PURPOSES
[2.25 p.m.]
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க+ணாநாய1க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

I move,
“That this Parliament resolves that all religions must equally be
respected and that images of Lord Buddha, Jesus Christ, Lord Shiva or
Prophet Mohammed should not be used on any commercial
advertisement or any other form of non religious items.”

Hon. Speaker, the reason why I basically moved this
Motion is for nothing else but because we are a
multiracial, multi-religious country. This is a Buddhist
country as enshrined in the Constitution. But, as much as
it is a Buddhist country, Christianity, Islam and
Hinduism also play a pivotal role. When we gained
Independence in 1948 and prior to gaining Independence,
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

one of the most important reasons for the Rt. Hon. D.S.
Senanayake to gain Independence was to ensure that what
we get from the British must be enshrined and used in a
better manner, so that we are able to respect all religions
and all communities and ensure that we have a better Sri
Lankan society.
With the same spirit, Sir, I bring in this Motion today,
at a time when everything is being commercialized, when
parents are being commercialized, religion being
commercialized is a very small matter. So, I thought it
was my bounden duty to look into this because innocent
people come and ask us as to why religion is being
politicized, commercialized et cetera. So, I thought I will
bring up this matter through a Private Members’ Motion
and I am sure we will get the support across the Divide to
ensure that we have a better moral value and good effect
that will be taken forward.
Hon. Speaker, as I said, we are a multi-religious,
multiracial country. In that spirit, every religion must be
respected. There was an article which appeared in the
“Lankadeepa” newspaper of 1st August, 2012, which
stated that in the recent past, some foreigners had gone
and tried to take photographs in front of the statue of Lord
Buddha. That had been highlighted by some people and it
was stopped. But, by that time it was commercialized and
finished; they had taken photographs, gone to the website
and done various things. I do not think this type of thing
should be permitted at all in a country. "ලංකාදීප" පත්තෙර්
තිෙබනවා, බුදු දහමට නිගා කරන පකාශනවලට තහංචි දැමීම
සඳහා බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාතcාංශය විසින්
පනතක් ෙග්න්න ඕනෑ කියලා. එෙහම ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත්
කරලා තිබුණා. නමුත් ඒ සම්බන්ධෙයන් තවම කිසිවක් කරලා
නැහැ. ගරු කථානායකතුමා මාර්ගෙයන් මා කාරුණිකව කියනවා,
ඒ වාෙග් ෙද්වල් නීතිගත කරන්න අවශcයි කියලා.
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Supper" - all this, once again tries to bring hatred into one
religion through another. So, as much as we condemn
activities which bring disrespect to Buddhism in this
country, it should be the same for even Christianity. So, I
request the Ministry of Buddha Sasana and Religious
Affairs to look into these types of things and ensure that
they bring in a permanent solution to this because I can
see that they basically make commercial sales out of
these.
Now, that websites are there and anybody can do
anything, you know taking a photograph in order to get
Rs. 50 or Rs. 100 is a major thing for the uneducated or
the unemployed young people. So, I guess these are
areas that we should bring some moral turpitude and
necessary legislation in order to ensure that such crimes
are punishable.
Then, Sir, as I mentioned before, in certain Chinese
restaurants in Sri Lanka, which are not owned by Sri
Lankans but BOI companies with Chinese, they have
printed "Laughing Buddha" on the menu card. But, these
are things that should not be permitted. I think not only
in Sri Lanka but nowhere should it be permitted. There is
no necessity for it at all.
Then, Sir, there are many other things, for example, in
Chinese restaurants, there is a soup named, “Buddha
jumps over the wall”. Sir, I am only trying to show that
these type of things are not good for the overall body and
the religious activities of this country.

Then, there was another article which appeared in
“The Island” newspaper in June, 2012, with regard to this.
I think with the assistance of certain important officials in
Beruwala, they have stopped the sale of shoes with Lord
Buddha's image. This is a despicable act. This should not
be allowed to happen. This is not something which you
gain a momentary thrill or some money out of it but this
basically impinges into the social behaviour of people.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පුවත් පෙත් සඳහන් ෙවලා
තිෙබනවා, “Stop sale of shoes with Buddha image”, කියලා.
This was something that had basically come to Sri Lanka
from a "Tibetan" style operation. ගරු කථානායකතුමනි, බහු
ජාතික, බහු ආගම් ඇති රටකට ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කිසිෙසේත්ම
අවශc නැහැ. මම ෙම්වා නිදසුන් වශෙයන් කියන්ෙන්. ආගම්
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාතcාංශෙයන් තමයි ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරන්න අවශc
වන්ෙන්.

Sir, recently throughout the world there was a huge
uproar on the film, “Innocence of Muslims” by Nakoula
Basseley - if I have pronounced it incorrectly, maybe
there are Muslim Members here to correct me - which
was an anti-Islamic film brought in to insult the religion.
There were certain DVDs also that were brought into this
country of these types of things and sales were done. So,
I think this should be stopped by the Customs and
necessary legislation should be brought in. This is not
like certain political parties breaking mosques and then
doing elections. That is a different matter. I am talking
from a religious point of view. When the mosque was
broken, a political party used that and made big posters in
order to get the fundamentalist factor vote on to that
problem. I do not condone those types of things. That has
nothing to do with this. This is only using religion from a
commercial point of view, not from a political point of
view. This is an area, I thought, which drew world
attention. As a matter of fact, even the producer of this
film, I think, is in custody at the moment. So, if a country
like that can do certain things, little Sri Lanka can also
very well attune itself in order to ensure that there is
religious tolerance in this country.

I take it from the Christian point of view. There again,
you have photographs of Jesus Christ like "Jesus Christ
Super Star" and various other things. Now, "The Last

Likewise, Sir, in Hinduism, I basically was unable to
find anything specific. But, I also see certain areas where
images of Lord Shiva, Lord Ganesh and Lord Vishnu
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have been done. So, ensure that those type of things are
also stopped. My entire exercise in bringing in this
Private Members' Motion, in a multi-religious, multiracial
society, is to ensure that people have the right to profess
any religion they want as well as respect every religion
that is there and ensure that we have a much cleaner
image and a much more tolerable religious atmosphere in
this country.
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ෙවනමම දණ්ඩන නීතියක් පැනවීමට අවශc සහ සුදුසු තත්ත්වයක්
මතු වී ඇති බව මා කියා සිටිනවා. ඒ නිසා ෙමවැනි නීතියක
අවශcතාව ගැන අපට වාදයක් නැහැ. හැබැයි ඉක්මනින්ම සුදුසු
නීති ෙකටුම්පත් කරලා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම විෂය භාර
අමාතcවරුන්ෙග් රාජකාරිය ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ලදී..
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී

வினா எதிய ப ெபற.
Question proposed.

Sir, and I look forward to the support of the entire
Parliament to ensure that this is legislated and passed on
to the Ministry of Buddha Sasana and Religious Affairs to
ensure that necessary legislations are put into place.
Thank you.
කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා.

[අ
අ.භා.
භා. 2.33]
33]
ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා
(

மாமி அஜி . ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා විසින් ෙගන එන ලද
ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් එතුමා විසින් සඳහන් කරන ලද කරුණු
නැවතත් මා සනාථ කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් මතක ඇති, මීට කලින්
සුවඳ විලවුන් දවටනයන් සඳහා ආගමික ශාස්තෘවරුන්ෙග්
ඡායාරූප ෙයොදා ගැනීම පිළිබඳව ඒ දවටනයන් ෙම් ගරු සභාෙව්
ෙපන්වමින් මම පශ්න කළ බව. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග්
අවධානය ඒ සඳහා ෙයොමු ෙවලා, විෙශේෂෙයන් ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා
ක්ෂණිකව කියා කරලා එම ආගමික සංෙක්ත, ඒ වාෙග්ම ඒ රූප
සුවඳ විලවුන් සඳහා භාවිත කරපු වcාපාරිකයන් අත් අඩංගුවට
ගත්තා කියන කාරණය මට දැන ගැනීමට ලැබුණා.
නමුත් නීතිඥෙයක් වශෙයන් මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරන තවත් කාරණයක් තමයි, ෙමවැනි අවස්ථාවලදී දඬුවම්
කිරීම සඳහා අවශc කරන පමාණවත් නීතිරීති අෙප් රෙට් නැහැයි
කියන කාරණය. ෙමොකද සමහර ෙවලාවට ඒ ආගමික සංෙක්ත,
ආගමික නායකයන්ෙග් රූප ෙවෙළඳ කටයුතු සඳහා භාවිත කරන
තැනැත්තන්ට තර්ක කරන්නට අවස්ථාවක් තිෙබනවා, ඔවුන්ට
එෙරහිව කටයුතු කිරීම සඳහා පමාණවත් නීති ෙම් රෙට් නැහැයි
කියන කාරණය ගැන. ෙමොකද දණ්ඩ නීති සංගහය යටෙත් ෙම්
ආගමික නායකයන් පිළිබඳ අර්ථ නිරූපණයක් කරලා නැහැ;
ආගමික සංෙක්ත ෙමොනවාද කියලා පිළිගැනීමක් ෙහෝ අර්ථ
නිරූපණයක් කරලා නැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ආගමික
සංෙක්ත වන්ෙන් කුමන සංෙක්තද, ආගමික නායකයන්ෙග්
ඡායාරූප වශෙයන් සැලෙකන්ෙන් කුමන ඡායාරූපද කියන
කාරණා ගැන වාද විවාද ඇති වන්නට පුළුවන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රට තුළ බහු ආගමික සමාජයක්
තිෙබනවා. ඒ නිසා රට තුළ සහ ඉන් පිටත සිදු වන්නා වූ ආගමික
සහෙයෝගිතාව මැඩලීමට ඉවහල් වන ෙම් පශ්න අවම කිරීමටත්,
ෙපොදුෙව් ආගමික නිදහස පිළිබඳ ආණ්ඩුකම වcවස්ථාෙව්
දැක්ෙවන අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමටත් ඉවහල් වන පරිදි
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ගරු ෙජ්.
ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(

மாமி ெஜ. 2 ற&கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

இைறய தின இ த சைபயிேல நைடெப
ெகா
இவிவாததி
கல !ெகா"
உைரயாவத ச த%&ப கிைடதைதயி'" மகி) சி
யைடகிேற. நம! நா' ப ேவ மத+கைளபிபேவா% வா)கிறா%க.. "ேகாயி இ லா ஊாி
யிக ேவடா " என எம! 2தாைதய% 3வ%.
ஆனா , இ எம! நா' க. இ லாத ஊ%களி6
சிைலக.
அைமக&ப"கிற
நிைலைமைய
காகிேறா . இத அ&பா நா "உ மத சிற த!
வழிப"; எ மத சிற த! வழிவி", வழிபட" எ
3கிேறா . ஆனா , அைமகால+களிேல இவ
மாறான பல ச பவ+க. நைடெப வ !.ளன.
ெபளத%கேளா, கிறி:தவ%கேளா, இ !கேளா அ ல!
இ:லாமிய%கேளா எ த மததினராக இ தா6 ஒெவா
மததின
பென"+காலமாக ததம! மத
அ<=டான+க>கைமய வழிப'" வ திகிறா%க..
ஆனா , இ இ த இபதா ?றா பிற தவ சில%
மக. ஆலய+களி எவித வழிபடேவ" , எதைகய
வழிபா'"@ைறைய& பிபற ேவ" எ 3வ!
மிகA ேவைகயான நிைலைமயாக இகிற!
எபதைன இ சைபயி ெசா ல வி Bகிேற. மத+க.
மனித%கைள வழிநடதேவ"ேமெயாழிய மனித%க.
மத+கைள வழிநடத3டா!. ஆனா , இ+
நைடெபெகா&ப! என? மனித%க. மத+கைள
வழிநடதிெகாகிறா%க.! தகாலதி மனித%க.
மத+கைள வழிநட!கிற நிைலைம, அ!A றி&பாக
சில அரசிய வாதிக. மத+கைள- ேகாவி கைளவழிநடத @ப"கிற நிைலைம காண&ப"கிற!.
இதைகய ெசயபா"க. எதி%காலதி மக>
கிைடயி6
மத+க>கிைடயி6
@ரபா"க.
ஏப"கிற நிைலைமைய உவா .
ஆர ப காலக'ட+களிேல இ சைபயிேல பல ந ல
க!க. ெதாிவிக&ப'டன. உதாரணமாக இ த
நா'ேல ஒ ெமாழி நைட@ைற&ப"த&படேவ"ெமன
ெதாிவிதெபாG!, இத விைளவாக இ த நா'ேல இ
நா"க. உவா எ கலாநிதி ெகா வி ஆ%.  சி வா
அவ%க. இ த
சைபயிேல ெதாிவிதி தா%.
அவிடயைத எ த தமிழ< 3றவி ைல; நா' ஒ
ெமாழிைய ம'" நைட@ைற&ப"! ெபாG! இ
நா"க. உவா என ஒ சி+களவரான கலாநிதி
ெகா வி ஆ%  சி வா அவ%கேள 3றியி தா%. அத
பின% நா கட த 30 வடகால ெகாய -தைத
கேடா . ஆனா , இ ஒ மத இெனா மதைத
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அபணிய ைவக @ய கிற நிைலைமைய& பா%கிேறா .
இத2ல மத+க>கிைடேய ஒைமைய ஏப"த
@யா!. எவ ஒவ உாிய @ைறயி த மதைத&
பிபகிறாேனா, அவ நி சயமாக ஏைனய மத+கைளமதி! நட&பவனாக காண&ப"வா. எவ ஒவ
அைரைறயாக தனல!காக, தன! அரசிய6காக,
வா)ைககாக ஒ மதைத பிபகிறாேனா, அவ
ஏைனய மத+கைள JபவனாகA தா)!பவனாகA
ெசயப"வா.
ெகளரவ ரவி கணாநாயக அவ%க. 3றிய!ேபா
சில "ெற:ேராற"களிேல நடராஜ&ெபமானி
சிைலைய ககிேற. சி+களதி 'கணெதMேயா'
எ தமிழி கணபதி எ அைழக&ப"கிற
ெதMவதி
பட+கைள
வியாபார!காகA
விள பர!காகA ைவதி&பைத ககிேற.
ஆனா , ஐேரா&பிய நா"களிேலா அ ல! ேவ ஐகிய
அெமாிக நா"களிேலா இ நிைலைம இ ைல. இ!
இல+ைகயி மாதிர நைட@ைறயி இகிற
நிைலைம. இ நிைலைம நா>நா. @ேனறி
ெச வைதேய அவதானிகிேறா . இதைன சில
அரசிய வாதிகேள @னி நட!கிறா%க.. தமிழிேல
"ப&ப! ேதவார இ&ப! சிவேகாவி " எ ஒ
பழெமாழி ெசா வா%க.. அதைகய நிைலைம இ
இல+ைகயி காண&ப"கிற!. அதாவ! சில% தா+க.
தம! மதைத& பிபவதாக& ேபாOயாக
கா'ெகா.கிறா%க.. சிசி பிர சிைனகைள3ட தீய
சதிக. ஊதி& ெபாிதாகி வி"கிறன. !ரதி=டவசமாக,
றித ஒ மதைத& பிபபவ%க. ஏைனய மத+கைள
மதிகாம நடகிறா%க.. அவ%களி நடவைககைள&
பா% ேபா! உைமயி அவ%க. தம! மதைத
சாியாக& பிபகிறா%களா எற ஓ% ஐய ஏப"கிற!.
ெகாைல ெசM! அதயி இற+! மற மததவைர
வழிபடவிடாேத! எ எ த மத@ேம 3றவி ைல. எ த
மததவ%கைள& பா%தா6 அவ%க. தான , த%ம ,
சம!வ எதா ேபRகிறா%க.. உாிய @ைறயி
பிரப ய ேதெகா.ள @யாதவ%க. மததிSடாக
ஆதிகைத
ெச6தி ஏைனய மததவ%கைள
அடவத2ல கியவழியி தம! அபிலாைஷகைள
நிைறேவறிெகா.ள @யசிகிறா%க.. த+க>ைடய
பிைழகைள
2மைற&பதகாக
இ&பயான
நடவைககளி அவ%க. ஈ"ப"வைத அைம காலமாக
நா+க. அவதானிக3யதாக இகிற!.
ஒவ தன! மதைத உாிய @ைறயி பிபவ!
சிற த!. ஆனா , அவ மைறய மத+கைள- மதிக
கெகா.ள ேவ" . ெபளத மதேமா, இ ! மதேமா,
இ:லா மதேமா, கிறி:தவ மதேமா எ த மதமாக
இ தா6 அைவ வ@ைறைய கபிகவி ைல;
வ@ைறைய& பிபறேவ"ெமன எ த மத@
3றவி ைல. ஆனா !ரதி=டவசமாக இ+ "நா+க. எம!
மதைத& பிபகிேறா ." எ 3பவ%க.
வ@ைறயிSடாக ஏைனய மத+கைள அடகி அத
2லமாக தம! மத+கைள நிைலநித நிைனகிறா%க..
ட Rகார%க. இல+ைகைய ைக&பறியெபாG! தம!
மதைத நைட@ைற&ப"தினா%க.. அேதேபா
ஆ+கிேலய% இல+ைகைய ைக&பறி ஆ'சிெசMத
காலதி6 தம! மதைத நைட@ைற&ப"தினா%க..
ஆ+கிேலய ட Rகார அவா நைட@ைற&
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ப"தியி தா6 அ இல+ைகயி ைசவ சமயேமா,
ெபளத சமயேமா அழி !விடவி ைல. எனேவ, ஏைனய
மத+கைள- மதி! நடகிற நிைலைம இ+ேக உவாக
ேவ" . அத நி சயமாக இ த சைப உாிய
நடவைக எ"க ேவ" . இ த விடய ச ப தமாக
இ+ உைரயாவேதா" மாதிர நிவிடாம , இ த
சைப அத உாிய நடவைக எ"க ேவ" . இ த நா"
@ேனற ேவ"ெமறா நி சயமாக அ த நிைலைமைய
மாற ேவ" . இ லாவி'டா மீ" பிேனாகி
ெச ல3ய ஒ நிைலைம எம ஏப" .
நா ஏெகனேவ றி&பி'ட!ேபால, "ேகாவி இ லா
ஊாி யிக ேவடா " எற @!ெமாழி மாறாக,
கேள இ லாத இட+களி சிைலகைள ைவகிறா%க..
அ த சிைலகைள வழிப"வத அ+ யா
இ ைலெயற ஒ நிைலைமதா இகிற!. அ த
சிைலக. காரணமாக அ+ேக ேயற @யாத ஒ
!%&பாகிய நிைலைம- ஏப'" வகிற!. எனேவ,
இத
நிைலைமைய
மாற
ேவ" .
மத+க>கிைடயிலான பிர சிைனக> அ ல!
மத+க>கிைடயிலான
அரசிய
வாதிகளி
தைலV"க> இனிவ கால+களிலாவ! இ த சைப
உாிய தீ%ைவ காண ேவ"ெம ேக'", ச த%&ப
வழ+கியத நறி 3றி, விைடெபகிேற.
[2.43 p.m.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

(மாமி அ'ஹா4 ஏ.எ".எ . அ7வ)
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
Bismillahir Rahmanir Raheem.

Hon. Speaker, my good Friend, the Hon. Ravi
Karunanayake states in his Motion that images of Lord
Buddha, Jesus Christ, Lord Shiva or Prophet Mohammed
should not be used on any commercial advertisement or
any other form of non religious items. As far as Islam is
concerned, it forbids the use of any figures or images of
the Holy Prophet of Islam, Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam.
Therefore, if anybody cites a figure or an image as being
of Prophet Mohammed, it is bogus.
Sir, this is a timely Motion moved by my good
Friend. I must also place on record that it is due to the
generosity of the Government, at your request, that this
Motion is now debated in the House. Otherwise,
normally, according to the Standing Orders, when the
Mover of the Motion does not turn up, the Motion lapses.
My Friend is so much used to doing this in the mornings,
during Question Time and perhaps, he wants to follow
the same this time also.
Anyway, that apart, as far as Sri Lanka is concerned, I
should say that we profess in various faiths: Buddhism,
Hinduism, Islam, Christianity, certain Jainism and other
religions. So, we totally disagree and vehemently oppose
these religious leaders being brought to ridicule. This is
the pastime of the Western world fully backed by the
Zionists’ movement, which is anti-human in its origin
and nature.
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Sir, the other day when I walked into the Library, our
Librarian, Mr. C. Kuruppu, told me that somebody has
told him that presently in the "YouTube " - I do not know
whether you have seen it, Hon. Ravi Karunanayake there are certain naked and half-naked women embracing
the statues of Lord Buddha. I do not know whether the
Ministry of Buddha Sasana and Religious Affairs has
taken action on that. If not, forthwith you should go into
that and protest against it. The whole world, even the
American President Barrack Obama rightly or wrongly
has asked the "YouTube" to remove these things. The
"YouTube" has become part and parcel of their blood
vessels. Without the "YouTube", they cannot exist.
Sir, we must also recall that in 1977, when the late
Hon. A.C.S. Hameed was the Minister of Foreign Affairs,
he went to the United Nations. Somebody there had
brought him a mug from a pub with the picture of Lord
Buddha. He straightaway took up the matter with the
Secretary-General of the United Nations and sent his
report to Sri Lanka. There was a mass protest and that
was withdrawn.
Sir, likewise, there is this movie, “Innocence of
Muslims” also in the "YouTube," their blood vessel or
their oxygen, I should say. If that oxygen is not there,
they will not live for a moment, perhaps they will die.
“Innocence of Muslims” is also a part and parcel of the
vilification of religions. Sir, we respect our Prophet,
Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam, more than our life. The
Quran says that. We are asked to say:
"Sallallahu Ala Muhammad,
Sallallahu 'Alaihi Wasallam
Sallallahu Ala Muhammad,
Ya' Rabbi Salli Alaihi Wasallim"

I should tell you about another incident. When Dr.
T.B. Jayah, as the Leader of the All-Ceylon Muslim
League -you know him very well and his life story also was presiding at the Working Committee Meeting of the
All- Ceylon Muslim League and I was a teenage Member
of the Working Committee at that time, a Muslim
pavement hawker brought a basin from the Pettah
pavement and said, “There is a picture like this. I do not
know what to do". He was frightened to sell it. Dr. T.B.
Jayah straightaway ran up to the Hon. A.P. Jayasuriya,
who was the Minister of Home Affairs at that time,
discussed the matter and got the basin withdrawn from all
the pavement hawkers. That is the way people who
respect religion behave. The Zionists in the West have no
concern for religions at all and they stand condemned in
the eyes of humanity and the civilized world.
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We must carefully analyse this and see why one
should not get provoked by others. If somebody
blackguards me and I look the other side and say, "That
fellow is only capable of that", it ends there. If I go to
fight with him, that never ends.
Here it states, I quote:
"Innocence of Muslims" எ திைரபடதி வகிற ஒ

சில கா சிகைள ச"க வைலதளமான "You Tube" இ
பதிேவ&றியைமைய ெதாட() அத&ெகதிரான ெப
எதி(பைலக+ அர, - -./ உலகதி1 -./க+
சி2பாைமயாக வா3கிற இல4ைக, இதியா ேபாற
நா7களி1 ேதாறி+ளன.
பதி"2 நிமிட அளவிலான அத -ேனா ட (Trailer)
கா சிகைள ஒ -./மா மாதிரமறி மனிதாபிமான-
ஒ8க-
உ+ள
சாதாரண
ெபா)மகனா:ட
சகி)ெகா+ள - யா). அத அள;< நபியவ(க+ மிக
ேமாசமாக அதி சிதிாிகப 7+ளா(க+.

நபியவ(க+ எம) -மாதிாி; எம) உயிாி1 ேமலானவ(;
எம) தா>, தைத, உ&றா( உறவின( அைனவைர விட
அ, ைவகேவ
யவ(; -./க?< மாதிரமறி,
அகிலதா< அ ெகாைடயாக வதவ(க+; -8 மனித
ச"கைத
அ ைம)வதி/)
வி7வி),
ெப க?<ாிய @ததிரைத அத.ைத வழ4கி
சி2வ(க?<ாிய அைன) உாிைமகைள உதரவாத
ப7தி, -தியவ(க?< வழ4கேவ
ய உாிைமகைள
கடைமைய க ணியைத உதரவாதப7தி -8
மனித ச-தாயதிமீ) ேநச ெகா 7 வழிகா ட
வதவ(.

They make a remark that we must not get caught to
these types of things. We have to use our intelligence.
Do not provoke them to do more.

So, nobody can erase from our mind the respect that
we give to our Prophet, Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam.

There is a fine article written in the "

"Innocence of Muslims" "சிதிக ேவ

தவறியைவ".
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எ+க. ேதச "

இ:த விவகாரைத உாிய-ைறயி' அ<கி உாிய
பதில)
ெகா=1காம'
அவக
எதிபா1கி,ற
பதில)ையேய ெகா=1கி,ேறா . இலவசமாக விள பர
ெச?@
அவகள@
எதிபாைப
நிைறேவ.றி1
ெகா=1கி,ேறா .
Therefore, all right-thinking people in the civilized
world - we are so - the Asians and particularly the Sri
Lankans are a proud nation and we respect our religious
leaders and our religions; we follow the religious precepts
of all religions; we send a message, a warning to the
Western world to stop this nonsense.
Otherwise,
humanity will turn against you.
Thank you, Sir.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[අ
අ.භා.
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාතcතුමා
අමාතcතුමා)
තුමා)

ගරු ෙජ්.
ෙජ්.ආර්.
ආර්.පී.
පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாமி வாCேதவ நாணாய1கார ெமாழிக , சDக ஒ+ைமபாF= அைம"ச)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

(மாமி ேஜ. ஆ. . Bாியெப+ம)
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව ඇත්ත වශෙයන්ම
සමස්ත සමාජයම අනුමත කළ යුතු වැදගත් ෙයෝජනාවක්. ෙම්
ෙලෝකෙය් සියලුම පැතිවලින් ආපු ජනතාව දැන් ආගම යන්න
පිළිබඳව එක අරමුණකට එනවා. ආගම කියන වස්තුව ඇෙඟ් නැති
මිනිහා වඳ බැහැපු ෙකෙහල් ගහක් හා සමානයි. ආගම තමයි
හදවත තුළ විශිෂ්ටත්වයක් ඇති කරලා මිනිසා මිනිස් මාවෙත්
යවන්න පටන් ගන්ෙන්. ෙම් ෙලෝකෙය් සියලුම ආගම් පහළ වීමට
ෙපර චර්යාවක් තිබුණා. ඒක තමයි ලජ්ජා-භය; හිරි ඔතප්. ඒ
වචන ෙදක තමයි ඉස්ෙසල්ලාම ෙලෝකෙය් පහළ වුෙණ්. ඒකට
කර්තෘවරෙයක් නැහැ. හිරි ඔතප් -ලජ්ජා-භය- ෙදක ඇති වුණාට
පස්ෙසේ තමයි මහජනයා සමාජයට ඇවිල්ලා යහපත් ආගමික
ශිෂ්ටාචාරයක්, එකිෙනකාට සලකන, වැඩිහිටියන්ට බුහුමන්
දක්වන ශිෂ්ටාචාරයක් ඕනෑය කිව්ෙව්. අෙප් ආගම වන බුද්ධාගෙම්
ලජ්ජා-භය ෙදකට ෙද්ව ධර්මය කියලා කියනවා. සෑම අම්මා
ෙකෙනක්ම, සෑම ළමෙයකුටම කිරි දත් වැෙටන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒ
වාෙග්ම පාසලකට යවන්න ඉස්ෙසල්ලා ලජ්ජා-භය කියන එක
උගන්වන්න ඕනෑ. ඒක සම්පිණ්ඩනය කරලා තමයි සියලුම
ආගම්වල තිෙබන්ෙන්. මම බයිබලය 14 වතාවක් කියවලා
තිෙබනවා. ආගම ගැන ෙනොෙවයි. සීනායි කන්ද තිබුෙණ් ෙකොෙහේද
කියලා ෙහොයන්න මම map එකකුත් අරෙගන බයිබලෙය් මුල
ඉඳලා අගටත්, අග ඉඳලා මුලටත් බලමින් හය මාසයක් විතර
මහන්සි වුණා. ඒ සෑම එකකදීම මට ෙත්රුණා, ඉතා පුරාණෙය්
ෙහොඳ වැදගත්, ගුණධර්ම සලකන, යහ ජීවිතය අගය කරන මිනිස්සු
ඉඳලා තිෙබනවාය කියලා. අද තත්ත්වය කනගාටුදායකයි. 21වන
ශතවර්ෂෙය් ලංකාව මුළු ෙලෝකෙය් පුදුමාකාර විෂම හැසිරීමකට
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.
ඒක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. අපි රජතුමන්ලාට සලකනවා.
අෙප් සියලුම භාෂාවල, එංගලන්තෙය් ඉංගීසි, ඉන්දියාෙව්
සංස්කෘත, අෙප් රෙට් සිංහල, මුස්ලිම් ආගෙම් අරාබි සෑම ආගමකම
භාෂාව ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. පන්සලකට ගියාම අපට ෙගදර
කථා කරන භාෂාව කථා කරන්න තහනම්. පන්සෙල් භාෂාවක්
තිෙබනවා. කමතට ගියාම කමෙත් භාෂාවක් තිෙබනවා. රජ
වාසලට ගියාම රජ වාසෙල් භාෂාවක් තිෙබනවා. ඒ විධියට තමයි
ශිෂ්ටාචාරය හදලා තිෙබන්ෙන්; හැඩගස්වලා තිෙබන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා අර ෙගන බලන්න, සෑම ආගමික ෙපොතකම ෙම්
උත්කෘෂ්ට වචනය තිෙබනවා; වැදගත් අයට වැදගත් ෙලස කථා
කිරීෙම් සම්පදාය ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒක මම තමුන්නාන්ෙසේට
අවංකව කියන්න ඕනෑ. අපි කුඩා කාලෙය් ඉඳලාම පන්සල පූජනීය
ස්ථානයක් වශෙයන් සැලකුවා. කිසිම ෙවලාවක ෙකෝවිල්වලට,
ෙද්වාලවලට, පල්ලිවලට අෙගෞරවයක් කරන්න අෙප් ෙදමවුපිෙයෝ
ෙහෝ ගුරුවරු ෙහෝ අපට උගන්වලා නැහැ. අපි ඒවාට ගරු කළා.
අෙප් පළාතට තිබුෙණ් එක පල්ලියයි. පාදිලි උන්නාන්ෙසේ
ෙකෙනක් පාෙර් යනවා නම් අපි බයිසිකලෙයන් බැහැලා එතුමාට
ආචාර කරලායි යන්ෙන්. ඒ වාෙග් ශිෂ්ටාචාරයක් තිබුණා.
කරුණාකරලා වාණිජ ශිෂ්ටාචාරෙයන් ෙම් කුහකකම් ඈත්
කරන්න. වාණිජ වcාපාරය සඳහා ආගම දඩමීමා කර ගන්න එපා.
ඒක හරි ෙඛ්දවාචකයක්. බලන්න, ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙශේෂ්ඨ ආගම්
කතුවරයකු වන -ඉස්ලාම් ආගෙම් කර්තෘවරයා වන- නබි
නායකතුමාෙග් චරිතය අර ෙගන හදපු චිතපටියක් television
එෙකත්, internet එෙකත් ෙපන්නුවා. ඒක ඉවත් කරන්න බැහැයි
කියලා ඇෙමරිකාව කිව්වා. නිදහස් කථනය කියන වචනය උඩ
ෙම්ක ෙදන්න ඕනෑය කිව්වා. ඒ නිසා තමයි රටින් රට, ගමින් ගම
මිනිස්සුන්ෙග් හිත්වල-

ேதசிய

Wikileaks ලාට Julian Assangeට ඒ අයිතිය නැහැ.

ගරු ෙජ්.
ෙජ්.ආර්.
ආර්.පී.
පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாமி ேஜ. ஆ. . Bாியெப+ம)
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

සත්තකින්ම, සත්තකින්ම. නිදහස් කථනය එතැන නැහැ. ෙම්
මුළු ෙලෝකෙය් ෙකෝටි 125ක් වන්දනාමාන කරන ෙකෙනක් තමයි
නබි නායකතුමා. එතුමාට යමක් කියන ෙකොට, එතුමාෙග් චරිතය
ඝාතනය කරමින් චිතපටියක් හදලා ජාතcන්තර වශෙයන්
ෙපන්වන ෙකොට කිසිම කථාවක් නැහැ.
නිදහස් කථනයට ඉඩ දිය යුතුයි කියලා කියනවා. ඒක වැරදියි.
ෙම් වැඩ වැරදියි. අෙප් සිංහල රජවරු මුහුදුබඩ පළාත්වල හිටපු
කිස්තියානි අයට කිව්වා, "උඹලාට පෘතුගීසිකාරෙයෝ හිරිහැර
කරනවා නම්, ලන්ෙද්සිකාරෙයෝ හිරිහැර කරනවා නම් ඇවිල්ලා
රහතුන්ෙගොඩ, හඟුරන්ෙකත පදිංචි ෙවයල්ලා" කියා. පෘතුගීසීන්
හා ලන්ෙද්සීන් මුස්ලිම්වරුන්ට හිරිහැර කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ
ගමන සිංහල රජ්ජුරුෙවෝ කිව්වා, "රට මැද්ෙදන් සියලුම
මුස්ලිම්වරුන් මෙග් රට ඇතුළට එන්න" කියා. රට ඇතුළට
ඇවිල්ලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ මහනුවර ඔස්ෙසේ බදුල්ල ඔස්ෙසේ අරෙගන
ගිහින් රෙට් ෙකළවර අක්කරපත්තුෙව් පදිංචි කළා. අද එහි මුස්ලිම්
ජනතාව ඉන්ෙන් එෙහම පදංචි කරවීම නිසයි. සිංහල රජ්ජුරුෙවෝ
පුදුම ෛමතීභාවයකින් සෙහෝදරත්වයකින් ජාතcන්තරව බලපු
බැල්ම නිසා තමයි ඔෙහේ ඉන්න බැරි නම් මෙග් රාජc තුළ
හිටපල්ලායි කියලා සියලුම ආගම්වල අයට
කිව්ෙව්.
පෘතුගීසීන්ෙග් ෙහොඳම වැදගත් පූජකතුමකු වන ෙගොන්සාල්ෙව්ස්
පියතුමාට කිව්වා, මහනුවරට ඇවිත් පල්ලියක් හදාෙගන
වන්දනාමාන කරන්න කියා. රජ්ජුරුෙවෝ හවසට ඇවිත්, "ඔයාෙග්
ආගම මට කියන්න." කියලා කියනවා. ඒ තරම් මිත දහමක් තිබුණු
යුගයක්. මට හරි කනගාටුයි. අධcාපනය දියුණු වූ, ෙපොත්පත්
දියුණු වූ ෙම් 21වන ශත වර්ෂෙය්
ෙම් ශිෂ්ටාචාරය දියුණුයි
කියන ෙවලාෙව් ආගමික නායකයින්ට -ආගමිකවාදය තිබුණාෙව්.ගරහන්න එපා. එතෙකොට මනුෂcත්වෙය් වැදගත්කම පිරිහුණුබව
ෙපෙනනවා. පල්ලියකට ගලක් ගැහීෙමන්, ෙද්ව පූජාවකට
අපහාස කිරීෙමන් ෙපන්වන්ෙන් ඒක කරන මිනිහාෙග් චරිතය
පිරිහුණු ලකුණක් මිස අර පතිමාවට අෙගෞරව කිරීමක් ෙනොෙවයි.
අෙප් ශිෂ්ටාචාරය අනුව කියැෙවන්ෙන් සියලු ෙදනාටම ගරු
කරපල්ලා, වැඩිහිටියන්ට රජවරුන්ට සියලු ෙදනාටම ගරු
කරපල්ලා කියලයි. "හාමුදුරුෙවෝ" කියලා අපි නැමිලා වඳිනවා. ඒ
වඳින වැඳිල්ෙල්, ගිහිෙයක් ස්වාමීන් වහන්ෙසේ නමකට වඳිනෙකොට
ඒ වැඳිල්ෙල් යටත් වීමක් තිෙබනවා. අපි යටත් වන්ෙන් ගුණ
ධර්මයකට. අෙප් ගිහියන් කරන හුඟක් නරක වැඩ හාමුදුරුෙවෝ
කරන්ෙන් නැහැ කියන උත්තමාචාරය තමයි හාමුදුරුවන්ට අපි
ෙදන්ෙන්. ඒ අනුසාරෙයන් තමයි අපි ෙම් ශිෂ්ටාචාරය හදලා
තිෙබන්ෙන්. මම ෙම් ෙයෝජනාවට පක්ෂයි; ෙම් ෙයෝජනාව
ෙහොඳයි. කරුණාකර, ෙමය කියාත්මක කරන්න. එක්සත්
ජාතීන්ෙග් මණ්ඩලයට ෙලොකු වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්
moral responsibility එකට බැඳිලා තිෙබනවා. ශිෂ්ටාචාරයක්
ඇති කිරීෙම්දී ආගම්වල ගුණධර්මතා රැකීමට බැඳිලා තිෙබනවා.
මම ෙම් ෙයෝජනාවට සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙමය පිළිපදින ෙලස රජෙය් සියලුම ආයතනවලට,
උගත් අයට කියනවා.
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ගරු කථානායකතුමනි, "දහම් පාසල" කියා ඉතාම සාර්ථක
ෙදයක් ලංකාෙව් පටන් අරෙගන තිෙබනවා. සෑම ආගමකම දහම්
පාසලක් පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ලක්ෂ 24ක් ෙබෞද්ධ දහම්
පාසල්වල ඉන්නවා. ෙබෞද්ධ දහම් පාසල් 10,000ක් ලංකාෙව්
තිෙබනවා. සෑම මුස්ලිම් ගමකම ඉස්ලාම් දහම් පාසලක් තිෙබනවා.
කිස්තියානි දහම් පාසල් තිෙබනවා. අන්න ඒ දහම් පාසෙලන් තමයි
අනාගත සමාජය හදන්ෙන්; අනාගත වැදගත් ළමයා හදන්ෙන්;
අනාගත පුරවැසියා හදන්ෙන්. මෙග් තිෙබන ෙලොකුම
බලාෙපොෙරොත්තුව ළමයා හදලා රට හදමුයි කියන එක. ළමයා
හදද්දී අවුරුදු 15 ෙවන්න ඉස්සර ළමයාෙග් ඇඟට කාරණා ෙදකක්
කාවද්දන්න ඕනෑ. උගත්කම, බුද්ධිය, දැනුම ඔළුවට ෙදන්න ඕනෑ.
අවුරුදු පහෙළොව ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා පපුවට ෙදන්න ඕනෑ
ශද්ධාව; සැදැහැවත් භාවය. පපුවට සැදැහැවත් භාවයත්, ඔළුවට
දැනුමත් දීලා ඒ ෙදක ඇනුවාම තමයි පඥා සම්පන්න ළමෙයක්
පහළ ෙවන්ෙන්. ඒ ළමයා පහළ ෙව්වා; ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන
අර්ථය කියාත්මක කරමින් තමුන්නාන්ෙසේලා යහ ජීවිතයකට
එළෙඹත්වා කියා මම ආශිර්වාද කරනවා.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

මී ළඟට, ගරු නිෙයෝජc අමාතcතුමාෙග් පිළිතුරු කථාව.

[අ
අ.භා.
භා. 3.02]
02]
ගරු එම්.
එම්.ෙක්.
ෙක්.ඒ.ඩී.
ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු නිෙයෝජc අමාතcතුමා
අමාතcතුමා)
තුමා)

(மாமி எ .ேக.ஏ.).எ7. ணவதன
சாசன, மத அGவ'க பிரதி அைம"ச)

-

ெபளத

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙග්
ෙයෝජනාව අනුව සියලුම ආගම්වලට අෙගෞරව කිරීම නැවැත්විය
යුතුයි කියන එකයි මුඛc පරමාර්ථය ෙවන්ෙන්. ඒ අතරතුෙර් ෙකටි
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට ෙවනවා. ෙම් ෙයෝජනාෙව් එක තැනක
ෙපොඩි අඩුවක් තිෙබනවා. ෙමහි සඳහන් ෙවනවා බුදු රජාණන්
වහන්ෙසේෙග්, ශිව ෙදවියන්ෙග්, ෙජ්සුස් කිස්තුස් වහන්ෙසේෙග් සහ
මුහම්මද්තුමාෙග් රූප ෙවෙළඳ භාණ්ඩ සඳහා ෙයදවීම ෙනොකළ
යුතුය කියලා. නමුත් මුහම්මද්තුමාෙග් රූපයක් නැහැයි කියන
එකයි ඉස්ලාම් ආගෙම් සඳහන් වන්ෙන්; විශ්වාසය වන්ෙන්.
ඒෙකන් ඉස්ලාම් ආගමට ෙපොඩි නිගරුවක් වුණාද කියන්න
දන්ෙනත් නැහැ. ඒ නිසා ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙබොෙහොම ෙහොඳට
ෙහොයලා බලලා කථා කරන්න ඕනෑ කියන එක මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාතcාංශෙය්
වැඩ බලන ඇමතිවරයා හැටියට මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දන්වා
සිටිනවා, කාෙග් ෙහෝ ආගමකට විරුද්ධව කවුරුන් ෙහෝ කටයුතු
කරනවා නම් අපි ඒකට විරුද්ධයි කියලා. ආණ්ඩුකම වcවස්ථාෙව්
10වන සහ 14වන වcවස්ථා අනුව, ඕනෑම ෙකනකුට තමන්ෙග්
ආගම ඇදහීෙම් නිදහසට සහ ආගම ෙකෙරහි ඇති විශ්වාසය ඇති
කර ගැනීෙම් නිදහසට ඉඩ දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යම් කිසි
ෙකෙනක් ඒ නිදහසට පටහැනිව කියා කරනවා නම්, ඊට විරුද්ධව
කටයුතු කරනවා නම් ඒ මඟින් ආණ්ඩුකම වcවස්ථාවට පටහැනිව
මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමකුත් සිද්ධ ෙවනවා
කියන එක කියන්නට ඕනෑ.
පසු ගිය දවස්වල මුහම්මද්තුමාට නිගහ ෙවන විධියට සකස්
කරලා තිබුණ චිතපටය සම්බන්ධව අපි දැඩි ෙසේ විෙරෝධය පකාශ
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කරනවා කියලා අපි අෙප් අමාතcාංශෙයන් පකාශයක් නිකුත්
කළා. ඒ වාෙග්ම බංග්ලාෙද්ශෙය් ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන විනාශ
කිරීම සම්බන්ධව අෙප් විරුද්ධත්වය පකාශ කරලා, එය ෙහළා
දකින බව සඳහන් කරලා අෙප් විෙරෝධතාව සහ මීට පසුව ඒ වාෙග්
ෙද්වල් සිදු ෙවන්නට ඉඩ තබන්න එපා කියන ඉල්ලීම අෙප් විෙද්ශ
කටයුතු අමාතcාංශය මඟින් ඒ රටට දැනුම් දුන්නා.
අද ෙලෝකෙය් තිෙබන විෂමතාවන් උඩ ෙබොෙහෝ විට ෙලෝක
සමඟිය නැති කරන්නට, මානුෂිකත්වය නැති කරන්නට,
ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයක් පටලවා ගන්නට උන්මත්තකයින් විසින්
යම් යම් ෙද්වල්
සිද්ධ කරනවා. ඒක හිතාමතාම
සංවිධානාත්මකව කරනවා. එක්ෙකෝ පතිකා මඟින්, චිතපට මඟින්
ආගමික නායකයන්ට නිගහ වන විධිෙය් ෙද්වල් පචාරය කරනවා,
කටකථා පතුරුවා හරිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙවෙළඳ භාණ්ඩ මඟිනුත් ඒ
කියාව කරනවා.
පසු ගිය කාලෙය් විෙද්ශීය කාන්තාවන් අඳින කාන්තා
ඇඳුම්වල බුද්ධ පතිමාව මුදණය කරලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම
පිරිමින්ෙග් ඇඳුම් සඳහා, සපත්තු ෙසෙරප්පු දමන ෙපට්ටිවල ඒ
ලාඤ්ඡනය ඇතුළත් කරලා තිබුණා. එවැනි අවස්ථාවල අෙප් රෙට්
පවතින නීතිය අනුව අපි ඒවාට නඩු පවරන්න කටයුතු කළා. දණ්ඩ
නීති සංගහෙය් 290 (අ) වගන්තිය යටෙත් ෙකෙනක් විශ්වාස
කරන ආගමට අෙගෞරවයක් වන විධියට කටයුතු කරනවා නම් ඒ
සම්බන්ධෙයන් යම් අෙයකු වෙරන්තුවක් ෙනොමැතිව අත්
අඩංගුවට ගැනීෙම් නීතcනුකූල බලයක් ෙපොලීසිෙය් බලධාරින්ට
තිෙබනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී වෙරන්තුවක් ෙනොමැතිව වුවත්
ෙකෙනකු අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම නඩුෙවන්
වැරදිකාරයා වුණාම බරපතළ වැඩ ඇතුව ෙහෝ නැතුව යන
ෙදආකාරෙයන් එක් ආකාරයකට වසරක කාලයක් සිරගත
කරන්නට පුළුවන් බවත්, ඒ එක්කම මෙහේස්තාත්වරයාෙග්
අභිමතය පරිදි දඩයක් නියම කරන්න පුළුවන් බවත් නීතිෙය්
සඳහන් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම යම්කිසි විධියකින් සිද්ධස්ථානයකට
අලාභ කෙළොත්, ෙකෙනකුෙග් ෙසොෙහොන් ෙකොතක් විනාශ
කෙළොත් ඒ ෙවනුෙවන් අවුරුදු ෙදක දක්වා වූ කාලයක් සිරදඬුවම්
ෙදන්නට නඩුව
විභාග කරන මෙහේස්තාත්වරයාට බලය
තිෙබනවා. මෙහේස්තාත්වරයාෙග් අභිමතය පරිදි දඩයක් නියම
කරන්නත් පුළුවන්කම තිෙබනවා. දඩය ෙකොෙතක්ද කියා සඳහන්
ෙවලා නැහැ. විනිශ්චයකාරතුමාෙග් අභිමතය පරිදි එය කළ
හැකියි. ෙම් විධියට නීතිරීති හදා තිෙබන්ෙන් ෙලෝකෙය්
ජනතාවෙග් යහපත සඳහායි. ෙබොෙහෝ විට ෙනොෙයක් අවස්ථාවලදී
එක් එක් ජාතීන් ෙනොෙයක් පශ්න සම්බන්ධෙයන් යුද වදින
අවස්ථා තිෙබනවා.
අෙප් රට ගැන කල්පනා කරනෙකොට වුණත්, හරියට ආගම
දහම අදහන අය හිටියා නම් පහු ගිය අවුරුදු තිහ තිස්ෙසේ ඇති
ෙවච්ච ඒ කාලකණ්ණි යුද්ධය ෙම් රෙට් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ
යුද්ධය ආරම්භ කරපු ෙකොටි හින්දු ආගෙම් අය සම්බන්ධ
කරෙගන ඒ අයටත් බාධා වන විධියට, අරන්තලාෙව් ස්වාමීන්
වහන්ෙසේලා තිස්හත් නමක්
ෙපති පිට ෙපති කපා ෙල්
ගංගාවල්වල පා කළා. රුහුණු ෙසෝමාවතිෙය්
ස්වාමීන්
වහන්ෙසේලා හත් නමක් ඝාතනය කළා. පදවි ශීපුර මහානායක
හාමුදුරුවන්ට ෙවඩි තියා, ෙබෝම්බ ගහලා ඝාතනය කර දැම්මා. ශී
මහා ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ ළඟට ඇවිල්ලා, ෙබෝධි ශාඛාවටත් ෙවඩි
තියා ෙබෝධිය ළඟ ආගමික කටයුතුවල ෙයදී හිටපු ෙගෞරවනීය
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා, දසසිල් මෑණිවරුන්, උපාසක උපාසිකාවන්
ඇතුළු එකසිය හැට ෙදෙදනක් ඝාතනය කළා. සකල ෙලෝකවාසී
ෙබෞද්ධ ජනතාවෙග් මුදුන්වල කඩ වාෙග් අදහන, ගරු කරන ශී
දන්ත ධාතුන් වහන්ෙසේ වැඩ සිටින දළ දා මාලිගාව පිපිෙරව්වා.
ෙම් විධියට ජනජීවිතය, ඒ ඒ ආගම්, ඒ ඒ ජාතීන්ට ආෙව්නික
සියලු සිරිත් විරිත් විනාශ කළා.
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ෙම් සියල්ලටම මුල තමන්ෙග් ආගම ගැන වැටහීමක්
නැතිකම, ඒ ආගම නිසියාකාරව අදහන්ෙන් නැතිකම, ඒ අනුව
පිළිපදින්ෙන් නැතිකම සහ ඒ අනුව ජීවත් ෙවන්ෙන් නැතිකමයි.
තවත් අතකින් නිහඬව
ඉන්න ෙකොටසක් ෙමොකක් හරි
ආරාවුලකට ඇතුළු කර ගන්න, ඈඳා ගන්න හිතාමතාම
සංවිධානාත්මනව කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම්ක. ඒ නිසා ෙකොයි
ආගමක වුණත් අපි හැෙමෝම ෙම්කට තරෙය්ම විරුද්ධ විය යුතුයි
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා.
සෑම
ආගමකින්ම කරන්ෙන් පුද්ගලයකු තුළ හික්මීම, හැදියාව ඇති
කරන එකයි. ෙකෙනක් ආගම අදහන්ෙන් නැත්නම් මනුෂc
ආත්මයක් ලැබුවත් තිරිසෙනක් මිස මනුෂcෙයක් ෙවන්න බැහැ.
ආගමකින් තමයි ෙකෙනකුට ෙහොඳ නරක, ගති ගුණ, සිරිත් විරිත්
සියල්ල, ජීවත් ෙවන හැටි කියා ෙදන්ෙන්.
ෙකොයි ආගමකින් වුණත් කියලා ෙදන්ෙන් ජනතාවෙග් යහපත
සඳහා කටයුතු කරන ආකාරයයි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආගෙම්
හැටියට සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ අෙප් ආත්මය ෙකටි කර
ගන්න හැටි, නිවැරදි මාර්ගෙය් ගමන් කරන හැටි අපට ෙපන්වලා
තිෙබනවා. අෙනක් ආගම්වලත් ඒ විධියටම ඒ තත්ත්වය පැහැදිලි
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඊට විරුද්ධව කවුරුන් ෙහෝ කටයුතු
කරනවා නම් අෙප් අමාතcාංශය ෙවත ඒ ගැන දැන ගන්නට
ලැබුෙණොත් අපි නීතcනුකූලව ඊට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න
බලධාරින්ට භාර ෙදන බව සඳහන් කරමින් එවැනි කටයුතු මින්
ඉදිරියට ෙනොෙව්වාය කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් පිළිතුරු කථාව
අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.
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would lead to a religious war like what is going on in
Syria and Bahrain, where an incalculable amount of
damage is being done. Therefore, we must step forward
in the right direction.
Let me also state this. While commercialization is
bad, politicization is even worse. As I mentioned before Hon. Vasudeva Nanayakkara is present here - take for
instance, the situation that arose during the election time
in the Eastern Province. A Mosque was damaged in some
other area and certain political parties took advantage of
it. I must say that the Government should be very firm on
such incidents. Certain Government MPs stood up and
fought against such fundamental political parties but after
everything was over, they resorted back to the same old
game. These are matters which are bad for the body
politics of a country and it is worse, taking religion into
the body politics. That is what should be eradicated from
our society. As it was stated by the Hon. Sri Ranga, the
late Hon. (Dr.) Colvin R. de Silva once stated, “Two
languages - one country; one language - two countries”.
That should be the basis on which we should act upon.
Buddhism is given the foremost place in the country and
it is enshrined in the Constitution but that does not mean
that you preclude any other religion. So, I hope you
would fortify the relevant areas by embracing all these
facts.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

ස්තුතියි. ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி க+ணாநாய1க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් මීට
ෙපර කථා කරපු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාටත්, ශී රංගා
මැතිතුමාටත්, අස්වර් මැතිතුමාටත්, අෙප් නිෙයෝජc ඇමතිතුමාටත්
මෙග් ස්තුතිය පකාශ කරන්න කැමැතියි. සමස්තයක් හැටියට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතරයක් ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීෙම්
අවශcතාව පිළි අරෙගන තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජc ඇමතිතුමනි,
කරුණාකරලා අමාතcාංශයක් වශෙයන් ඔබතුමන්ලා අවශc නීති
රීති පනවලා ෙම්ක නිසියාකාරව කියාත්මක කරන්න කටයුතු
කරන්න කියන එක තමයි මෙග් තිෙබන එකම ඉල්ලීම සහ
අභිලාෂය. ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීමට මෙග් අවශcතාවක්
තිෙබනවා නම් ඔබතුමා කාරුණිකව මට දැනුම් ෙදන්න, මම
එන්නම් උදවු කරන්න.

I must accept the fact that was mentioned by the Hon.
Azwer. He mentioned about - I am sorry; it was an
oversight on my part - a photograph that should not be
used in an Islamic area, which I should know better
because my wife is also a Muslim. Irrespective of that, I
am saying this in good spirit, that all religions must be
treated alike. That was what was expected of it and I did
not want to leave any religion out of it.
The most important fact mentioned by the Hon. Sri
Ranga was that we have just finished the ethnic war and
we should not, in any way, trespass into an area which

ගරු කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම
සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙවන් මට විෙශේෂ
ආරංචියක් දැන ගන්න ලැබුණා, ෙලෝක ෙතල් මිල අඩු ෙවලා
තිෙබන අවස්ථාවක ආණ්ඩුව එන සුමාෙන් ඩීසලුත්, ෙපට්රලුත්
රුපියල් 10කින් වැඩි කරන්න අදහස් කරලා තිෙබනවාය කියලා.
ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම් ෙව්ලාෙව් ඇමතිවරු තුන් ෙදෙනකු ඉන්නවා.
ඒක ෙම් මාතෘකාවට අදාළ වන්ෙන් නැති ෙවන්න පුළුවන්. අපි
ආගමක් සිහි කරන අවස්ථාෙව්දී, ඒ ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව්දී
ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු වන ෙකොට, අෙප් රෙට් ෙතල් මිල වැඩි
ෙවනවාය කියලා දැන ගන්න ලැබුණාම සම්පූර්ණෙයන්ම සිහි
නැති ෙවනවා. සාමානcෙයන් ආණ්ඩුෙව් සිරිත තමයි ලබන
සුමාෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වන්ෙන් නැති නිසා ෙම් වාෙග්
ෙද්වල් රිංගවන එක. මම ෙම්ක මතක් කෙළේ, ඔබ සියලු ෙදනාම
ෙතල් මිල වැඩි වීමට අකමැති නිසයි. අපි ෙදයියන්ෙගනුත්
ආශිර්වාදය ඉල්ලනවා, ඔබතුමන්ලාට සිහි බුද්ධිය ලැබී, ෙම් ෙතල්
මිල වැඩි කරන්ෙන් නැතුව ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු
වන ෙකොට ඒක අඩු කරලා අෙප් ජන ජීවිතය ෙලෙහසි කරන්න
උදවු කරන්න කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මන්තීවරුන්ෙග්
උදවු උපකාර ෙම් සඳහා නිසියාකාරව ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා
කරමින් ගරු කථානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ
ෙවනවා.

කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

ඉතාමත් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් නිසා අපි ඉඩ දුන්නා. ඒක ඒ
විධියටම කියාත්මක ෙවයි කියා විශ්වාස කරනවා.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.
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තීභාෂා
තීභාෂා ශී ලංකාවක් සඳහා "සෙහෝදර පාසල්
වැඩසටහනක්"
වැඩසටහනක්" ස්ථාපනය කිරීම

වුෙයන්,,
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්
චන්දකුමාර්
මහතා]]
නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්ද
කුමාර් මහතා
විය..
මුලාසනාරූඪ විය

ESTABLISHMENT OF A “SISTER SCHOOL
PROGRAMME” FOR A TRILINGUAL SRI LANKA

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES
[THE HON.
MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ெமாழி ேபச ப  இலைககாக
"சேகாதர பாடசாைல நிகசிதிட"
ஒைற தாபித

அதபிற, சபாநாயக அவக அகிராசன தினி
அகலேவ, #களி பிரதி தவிசாள அவக [மா&'மி
()ேக* ச+திரமா] தைலைம வகி தாக.

ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා
[3.15 p.m.]

(

மாமி அ'ஹா4 ஏ.எ".எ . அ7வ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

(மாமி அ'ஹா4 ஏ.எ".எ . அ7வ)
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
Bismillahir Rahmanir Raheem.

I move,
“That this Parliament resolves that developing a ten year National
Strategic Framework for a Trilingual Sri Lanka is a landmark measure
for national integration and social harmony, steps be taken by the
Ministry of Education and the Ministry of National Languages and
Social Integration to link individual schools in majority Sinhala
speaking areas with Tamil medium schools in a “Sister School
Programme” for the exchange of students and teachers on short-term
exposure programmes.”

Since we are talking about three languages, Sir, I
would like to table* this Motion in the Sinhala and Tamil
languages so that this will benefit all communities living
in the country.
Today, there is a Presidential Task Force for a
Trilingual Sri Lanka, established under the guidance and
leadership of His Excellency President Mahinda
Rajapaksa. The Chairman of this Presidential Task Force
for a Trilingual Sri Lanka is the Secretary to the
President, Mr. Lalith Weeratunga and the Vice-Chairman
is Mr. Sunimal Fernando. They have drawn up a
comprehensive programme for this.
Sir, today we are on the threshold of becoming an
advanced nation in the world, linguistically and
intellectually. I should stress upon that fact because
linguistically, we are bound together and intellectually,
our country is about 99 per cent literate.
කථානායකතුමා
(

சபாநாயக அவக )

(Mr. Speaker)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජc කාරක
සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.
ඇත.
*

உைரயினிதியி/ தர ப ள.

* Produced at end of speech.

Sir, we are marching forward in every sphere. On the
one hand, economically we are advancing, the country is
developing, and on the other, linguistically and in other
fields of academic sphere, we are advancing to a great
extent, so much so, we are an example to most other
countries not only in Asia but to the whole world.
Sir, this Trilingual scheme was inaugurated by none
less a person of the calibre of Dr. Abdul Kalam, former
President of India. Dr. Kalam is one of the most
distinguished scientists of India with the unique honour
of receiving honorary doctorates from 30 universities and
institutions. He has been awarded the coveted civilian
award - Padma Bhushan in 1981 and Padma Vibhushan
in 1990 and the highest civilian award Bharat Ratna in
1997. He is the recipient of several other awards and a
Fellow of many professional institutions.
It is such a distinguished, globally-accepted figure
who came and inaugurated this trilingual policy of Sri
Lanka at the function held at "Temple Trees" under the
Presidentship of His Excellency Mahinda Rajapaksa.
There, he said so many things about Sri Lanka. He has
given many interviews to the newspapers and said that
he came to Sri Lanka in order to promote a great State.
"The Sunday Observer” of 22nd January, 2012 states
under the heading “Trilingual initiative will lead to peace
and harmony”. He expounded that thought. This article
states, I quote:
“The former President, A.P.J. Abdul Kalam, will embark on a
mission to promote peace, harmony and prosperity for all societal
constituents in Sri Lanka and propagate an agenda for an inclusively
developed nation.”

Then, the correspondent posed a question, which the
article further states as follows, I quote:
“How significant is the ‘Trilingual Initiative’ and what kind of a
change do you think it can bring about in Sri Lanka?
Abdul Kalam: This initiative has to be a start for inclusive growth
in Sri Lanka.
This initiative will enable the students to learn their subjects better
in their mother tongue.
For example, I learnt in my mother tongue, Tamil up to tenth class.”
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

He was born in South India. It further states:
“Also, it can bring cultural and civilisational unity. Above all, the
individual languages can enrich each other.”

That is the idea that he propounded in Sri Lanka and I
think the President and others who were involved in the
project have given the correct lead, Sir.
As I said, Mr. Lalith Weeratunga was a very
distinguished old boy of Royal College of the 90th batch
and one of his batchmates, my good Friend, A.F. Sameer
Effendi - according to his ancestry, he relates himself to
the Ottoman Empire - said, Mr. Lalith Weeratunga has
been very consistent from his school days and was very
talented and able in whatever subject he tackled. අල්ලපු
සියලු ෙදයක්ම, අත ගාපු සියලු ෙදයක්ම රත්තරන් වනවාය කියලා
ෙදමළ භාෂාෙවන් ලස්සනට කියනවා.

அவா ெதா டெத லா ெபானா பாவ
ெகாட ஒ மனிதராக ல ரக அவகைள"
காகிேறா . இ'த நா ) * ெமாழிகளி, பி-ைளகபயி/சியளி"க1பட ேவ2 . உலக அரகிேல அவகஉ4வி"க1பட ேவ2 . அவக5" ஒ ெபானான
காலைத உவா" *ய/சியிேல இ'த ெபானான
மனித இறகியி1ப எ மைனவ" மிக7
ச'ேதாசைத தகிற.
The “Daily News” of 20th April, 2012 under the
caption “President responding to people’s wishes through
Trilingual SL” states, I quote:
“…….according to the school census data shown in it, there were
only 1562 teachers teaching Tamil as a second language and 536
teachers teaching Sinhala as a second language in the whole public
school system, even though the system would need 23,000 trained
teachers to teach Tamil to Sinhala students and Sinhala to Tamil
students in the country.”

That is what is being found out now.
The article reports as Mr. Fernando having further
said, I quote:
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This type of trilingual schools are not found even in
India. They may have separate mediums of instructions,
but now there are Sinhala schools in most parts of the
villages, to which Tamils and Muslims also attend. If
Sinhalese schools separately teach English, the Tamils
and the Muslims would not be benefited and vice versa.
Therefore, I think these schools must be brought together
in certain areas. Cluster them together and teach all three
languages, so that in future you would have a fullfledged citizen who would understand the aspirations of
the other communities and would respect other
communities unlike the Zionists and the Western world as I told you earlier in the Motion - where they vilify
religion and culture. They do not have any culture at all.
So, these schools must be clustered together and all three
languages must be taught.
Now, look at our Parliament. We are a model unto all
Parliaments in the world. I speak in all three languages
simultaneously. Sometimes, I feel sorry for our good
interpreters because I switch, as the occasion demands,
from Sinhala to Tamil and from Tamil to English. They
are doing a very efficient service. Similarly, the Hansard
Reporters write in all three languages and the script is
ready the following day for printing. They both are the
best in the world! In Lok Sabha, it is not so. It takes
months and months. Nowhere, not
in any State
Assembly in India, do you find this arrangement.
Therefore, we are a model unto Asia; we are a model
unto the great Bharatha Nadu, as far as the use of
languages and the assimilation of culture are concerned.
I must pay tribute to the Hon. Vasudeva Nanayakkara,
an original Trotskyite and a progressive Socialist, who
propounded this idea much earlier in his political life and
is carrying on a vigorous campaign. He has started, even
in Parliament, classes in Tamil. I think soon - we have
got notice from the Secretary-General - a class will be
conducted in English as well. In other countries, people
are in darkness without knowing the other person's
linguistic skills and they, therefore, know not how to
respect other cultures and the religious feelings of others.
Even in this respect, we can give a lead to the whole
world: follow Sri Lanka in trilingualism; you would be a
developed nation!

" 'The task of the Public Administration Ministry would be to evolve
a Trilingual public service at all levels of administration while it
would be the responsibility of National Languages and Social
Integration Ministry to provide language learning facilities for
public servants, judiciary, the security services and the
general public throughout the country. In this daunting task, state-of
-the-art teaching skills, curricular, training and translation skills and
material resources must be accessed and provided'......"

Sir, the other day, from your area, Jaffna, the
Parameswara College cricketers came to the Ananda
College, Colombo. They stayed in Colombo for three
days and played a cricket match. Mind you, Sir, I think
this must be told aloud: after 30 years, a Tamil boy has
come into interaction with a Sinhalese boy.

" 'The broad objective of the 10 year national plan was to spur the
country within the next 10 years towards a Trilingual society in
which all people would be conversant in Sinhala, Tamil and
English. Sinhala and Tamil would be the languages of discourse
and discussion and English would be a life skill for accessing
information and technology from the outside world and for
qualifying our people for employment in the global society' .......”

இ'த1 பாவைத இனிேம, ெச4ய"8டா
ெத தமி9 ேதசிய" 8 டைம1பினைர" ேக 2"
ெகா-கிேற. அ-ள தமி91 பி-ைளக5" இ-ள
சிகள1 பி-ைளக- ேபகிற பாைஷ விளகா.
ெகா; < ஸாஹிரா" க ?ாியி நா ப)த காலதி
அ கிாி"ெக
;, Aசைட" ;,

All these days, ෙම් පාපය කෙළේ ටීඑන්ඒ එක. ෙම්ක

කරන්න එපා.
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உைத1ப'தா ட" ; ேபாறவ/றி
இனகைளB ேச'தவக- இ'தாக-.

அைன

அப)யான

ஒ+ BHநிைல மீ= உ+வாகினா' - We would not be

an isolated community in time to come. Therefore, Sir, I
once again would like to tell the Hon. Vasudeva
Nanayakkara to pursue this policy vigorously. Hon.
Minister, you are doing one of the greatest services in
modern Sri Lanka.
The other day, Mr. Sunimal Fernando had a workshop
at the Sirimavo Bandaranaike International Hall, and I too
happened to be there. Even Dr. (Mrs.) Nirmala
Chandrahasan, the daughter of the late Tamil leader, Dr.
E.M.V. Naganathan, came all the way from Geneva and
attended that. She is the wife of Mr. Chandrahasan, the
son of the late "Thanthai", the Hon. S.J.V.
Chelvanayakam. This is the way that we are going to
progress. But, what do the Tamil leaders do? I am very
sorry that they are not here even to say something about
the Tamil Language when we are discussing about it. The
Tamil Language is flourishing in Sri Lanka more than
anywhere else, even more than in Tamil Nadu, I should
say. All the Tamil books that are published in Tamil Nadu
are brought to the Colombo Tamil Sangam in Wellawatta
and they had been released on several occasions.

தமி9A சகதின பல விழா"கைள நடகிறன.
தமி9 நா 2"1 ேபானா அ தமி9 ெம ல ெம லA
சாவைத" காணலா . தமி9 ேதசிய" 8 டைம1<
உ1பினக- இ1ெபா; அ ெசறி"கிறாக-.
ஆனா , இலைகயி தமி9 ெமாழி ளிவி 2
வளகிறெதபைத நாக- மிக7 ந பி"ைகேயா2
மகி9Aசிேயா2 ெசா கிேறா . இ'தA ெச4திைய நாகதமி9 நா 2"A ெசா ல ேவ2 . ஆகேவ, நாகஎ ேலா ஒ ேசேவா . எதிவ ப ஆ2களி
இ'த நா ) இ"கிற தமி9 மாணவ அழகாக சிகள
மாணவேனா2 ேபவா; ஒறாக கிாி"ெக
விைளயா2வா. என அைமயான ெகா-ைக! எக5"
ஒ *ைதயா *ரளிதர இ'தா. இ'த" கிாி"ெக
விைளயா ைட சாதி ஒ/ைம"காக7
சGக
இைண1<"காக7 அபிவிதி ெச4ய ேவ2ெம
ஜனாதிபதி அவக- ெசா கிறா. எதிகாலதி
யா91பாணதி' *ைதயா *ரளிதர ேபாேறா
உவாகேவ2ெமற ந ல ேநா"ேகா2 ெச;ைமமி"க
சி'தைனேயா2தா
ஜனாதிபதி மஹி'த ராஜபI
அவக5
கிாி"ெக
விைளயா 2ைறயி
ஈ2ப2பவக5 *ய/சிெச4 வகிறாக-.
-

-

I know the Motion that I am moving will be accepted
by the whole House and I commend the actions taken by
the President who is closely supported by Mr. Lalith
Weeratunga, his Secretary, Mr. Sunimal Fernando and
others. I must also say that Mr. Sunimal Fernando’s wife
is also playing a leading role in organizing this seminar. I
think we have to give this message to the country. We are
moving this Motion in order to build up a healthy and
united Sri Lanka where one will understand the others
much more than earlier.
Thank you very much.

538

ෙයෝජනා::
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙයෝජනා

சபா0ட தி/ ைவக ப ட பிேரரைணக:
Motions tabled:

"තීභාෂා ශී ලංකාවක් සඳහා වන දස අවුරුදු ජාතික සැලැස්මක් ඇති කිරීම
ජාතික ඒකාබද්ධතාව සහ සමාජ සංහිඳියාව සඳහා ඉතා වැදගත් කියා
මාර්ගයක් බැවින්, ෙකටි කාලීන නිරාවරණ වැඩ සටහන් යටෙත් ශිෂcයන් සහ
ගුරුවරුන් හුවමාරුව සඳහා "සෙහෝදර පාසල් වැඩසටහනක්" මගින්
බහුතරයක් සිංහල භාෂාව කථා කරන පෙද්ශවල තිෙබන එක් එක් පාසල්,
ෙදමළ මාධc පාසල් සමග සම්බන්ධ කිරීමට අධcාපන අමාතcාංශය සහ
ජාතික භාෂා සහ සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාතcාංශය පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි."
"ெமாழி ேபச ப  இலைககான பதா
ேதசிய
ேலாபாய சடக ஒைற வ தலான!, ேதசிய
ஒ"கிைண $  சக ஒ%&ைம மான ஒ"
தி" $ைன நடவ(ைகயாக அைம*ெமபதா+, சிகள
ெமாழிேப-
மக.
ெப"பாைமயாக
உ.ள
பிரேதசகளி+
&கியகால வளமளித+ நிக1சி
திடகளி வாயிலாக தமி1 ெமாழில பாடசாைலக3ட
"சேகாதர
பாடசாைல நிக1சிதிட" ஒறில
மாணவ4கைள* ஆசிாிய4கைள* பாிமாறிெகா.வத%காக
ஒ6ெவா" பாடசாைலகளிைடேய ெதாட4ைப ஏ%ப !வத%
க+வி அைம- ேதசிய ெமாழிக., சக ஒ"கிைண $
அைம- நடவ(ைககைள ேம%ெகா.ள ேவ ெமன
இ பாரா3மற தீ4மானிகிற!."

නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමා
(

I1களி, பிரதி தவிசாள அவக )

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Now, the Hon. J.R.P. Sooriyapperuma will second the
Motion.
[අ
අ.භා.
භා. 3.30]
30]
ගරු ෙජ්.
ෙජ්.ආර්.
ආර්.පී.
පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாமி ேஜ. ஆ. . Bாியெப+ம)
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව දිහා
උඩින් මත්ෙතන් බලන්න එපා. ෙම් ෙයෝජනාව මන්තීවරයකුෙග්
ෙයෝජනාවක් වුණාට, ෙමය රටක සමාජය විසින් බරපතළ ෙකොට
සැලකිය යුතු මූලික නීතිෙය් පදනමක් හැටියටයි මා සලකන්ෙන්.
තමාෙග් මවු භාෂාව පමණක් භාවිත කරන උගතුන් ෙලෝකෙය්
පහළ ෙවනවා. නමුත් උගතකු වුණාම ඒ ෙකනාෙග් ඔළුවට
ෙලෝකෙය් සියලුම භාෂාවල තිෙබන දැනුම ගලා ෙගන එන්න
ඕනෑ. ඒ නිසා සිංහල රජ කාලෙය් උගත්කම මනින්න විභාගයක්
තිබුණා. ඒ තමයි ෂඩ් භාෂා පරෙම්ෂ්වර විභාගය. ඒ විභාගය සමත්
ෙවන්න භාෂා හයක් ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. ඒ භාෂා හය තමයි
සංස්කෘත භාෂාව, පාලි භාෂාව, පාකෘත භාෂාව, ෙශෞරෙසේනි
භාෂාව, අපභංශ භාෂාව, ෛපශාචි භාෂාව. ෙම් භාෂා හයම දැන
ගන්න ඕනෑ. "ෂඩ් භාෂා පරෙම්ෂ්වර" කියන උතුම් නාමය ලැබූ
අෙප් සිංහල භාෂා වංශෙය් අන්තිම උගතා තමයි ශී රාහුල
හාමුදුරුෙවෝ කියන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ ෙම් භාෂා පිරිෙවන්වලින් ටික
ටික හැලිලා ගියා. අන්තිෙම්දී සිංහල භාෂාව පවා පන්සල්වල
හාමුදුරුවරු ළඟ විතරයි ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඉතිරි වුෙණ්.

ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් තිබුණු
යුද්ෙදන් පස්ෙසේ, යුද්ධයට ගිහිල්ලා ආපු ෙසබළුන් සහ
ෙසෙනවිවරුන් හුඟ ෙදනකු මට හමු වුණා. මා ඒ අයෙගන්
ඇහුවා, යුද්ධයට ගිහින් ඒ පෙද්ශවලදී ලබා ගත්ත අත් දැකීම්,
ඉෙගන ගත්ත පාඩම් ෙමොනවාද කියලා. කීප ෙදනකු මට
කිව්වා, "මහත්තයා ෙම්ක සිංහල ෙදමළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි.
අෙප් සිංහල ජාතිය සියල්ල නතර කරලා ඉස්සර ෙවලාම
ෙදමළ භාෂාව ඉෙගන ගත යුතුයි. ෙම්ක ගිහිං මහත්තයාෙග්
කටින්ම ගම්වල වැසියන්ට කියන්න. අපි එෙහේ ගිහිං ෙපොල් ගස්
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වාෙග් හිටෙගන ඉන්නවා. ඒ අය කථා කරන ඒවා අපට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. අපි කථා කරන ඒවා ඒ වැසියන්ට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකරලා, අෙප් සිංහල
වැසියන්ට කියන්න ෙම් භාෂාව ඉෙගන ගන්න කියන්න. ඒ
ෙගොල්ලන් පාලනය කරන්න ඒක අවශcයි. ඊටත් වැඩිය, ඒ
භාෂාව දැන ගත්තාට පසෙසේ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මානසිකත්වය
ෙමොකක්ද කියලා දැන ගත්තාම ෙනොහිතපු, ෙනොපැතූ
සෙහෝදරත්වයක් අප අතර ඇති වනවා" කිව්වා. මා ඒක
විශ්වාස කරනවා.
ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ෙම් භාෂා
ඒකාගතාව ඇති කිරීම පිළිබඳ නcාය හැකි පමණින් කියාත්මක
කරන්න ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා දැඩි පරිශමයක්
දරනවා. ඒ සම්බන්ධව මා එතුමාට ෙගෞරව කරනවා. ෙම්ක ෙහොඳ
වැඩක්; ෙම්ක යහපත් වැඩක්. ෙමොකද, ගම්බද ඉඳලා ෙකොළඹට
එන අය තවමත් වීදියක තිෙබන දැන්වීමක්වත් කියවන්න දන්ෙන්
නැහැ; අෙප් දරුවන් දන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක මහා කනගාටුදායක
ෙදයක්. මුළු එංගලන්ත ජනගහනෙයන් සියයට 26කට බස් ෙබෝඩ්
එක කියවා ගන්න බැරිලු, 21 වැනි ශත වර්ෂෙය්ත්! අෙප්ත් සිටිනවා
ඒ වාෙග් අය. උඩ බලලා කියනවා, "අකුරු ලියලා තිෙබනවා.
පුෙත්, කියවාපන් ෙමොකක්ද ලියලා තිෙබන්ෙන් කියලා" එෙහමයි
අහන්ෙන්. ඉස්ෙකොෙල් ගියාය කියලා දැනුම ගැන තෘප්තිමත්
ෙවන්න එපා. අපට පිළිසඳර, දැනුම, ෙපොත් පත් කියැවීම ආදිය
තිෙබනවා.
ඒෙකන් මම දැන් වටහා ෙගන තිෙබනවා, අප ෙවනත්
භාෂාවලට පිවිසිය යුතු යුගය දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියලා.
ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, මම විශ්වවිදcාලෙය්දී
ඉෙගන ගත්ෙත් ඉන්දියාෙවන් ආපු මහාචාර්යවරුන්ෙගන්.
මහාචාර්යවරුන් පස් හය ෙදෙනක් මට ඉගැන්නුවා. ඒ අතර හිටිෙය්
සිංහල මහාචාර්යවරුන් එක්ෙකනයි ෙදන්නයි. අෙනක් ඔක්ෙකොම
ඉන්දියාෙවන් ආපු අතිපූජනීය තත්ත්වෙය් හිටපු උතුම් මහත්වරු.
ඇත්ත වශෙයන්ම අද පවා ඒ ෙගොල්ලන්ට මම සලකන්ෙන්
ගුරුවරුන් වශෙයන් ෙනොෙවයි, ඍෂිවරුන් වශෙයන්. ඒ අය ගැන
පුදුම භක්තියක් ඇති කරනවා. හැසිරීම, කථා කිරීම ඒ ඔක්ෙකෝම
ෙද්වල් උසස්. Library එකට ගිහින් අසවල් ෙපොත කියවන්න
කියලා අපට නියම කරනවා. ඒ ෙපොත බැලුවාම, ඒක ෙපොතක්
ෙනොෙවයි
මැණික් ඉල්ලමක්. ඒ වාෙගයි අපට ඒ ෙපොත
ෙපෙනන්ෙන්. සෑම මාස ෙදකකටම විතර පස්ෙසේ අපට හිෙතනවා,
දැන් අපි ෙගදර ඉදලා ආපු ළමයා ෙනොෙවයි, සැතැප්ම ෙදකක්
ඉස්සරහට ගිය ෙකනකු බව. ඒ ඔක්ෙකොම දැනුම අපට ආෙව්
භාෂාෙවන්.
ෙමතැන ඉන්න අෙප් ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, සිංහල ෙහොඳට
පරෙතරට දන්නවා; ෙදමළ භාෂාව දන්නවා; ඉංගිසි භාෂාව
දන්නවා. ලංකාෙව් ඉන්න ෛතභාෂික උගතුන් අතර පධාන තැන
මා එතුමා තබනවා. අවුරුදු තිහක කාලයක ඉඳලා ෙම් රෙට්
පධානීන් ඕනෑම ෙවලාවක කථාවත් පැවැත්වුෙවොත් ඒක භාෂා
තුනකින් ජනතාවට කියන්න පුළුවන් ෙකෙනක් එතුමා.
ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, Erskine May කියලා
එංගලන්තෙය් හිටියා, පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය දන්න ඉතාම උගත්
වැදගත් මහත්මෙයක්. එතුමා ෙපොතක් ලියලා තිෙබනවා
''පාර්ලිෙම්න්තු අත් ෙපොත'' කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමන්න ෙම්
විධියට හැසිරිය යුතුයි, වචන ෙමෙසේ පාවිච්චි කළ යුතුයි කියලා
කථානායකතුමන්ලාට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙල්කම්තුමන්ලාට,
මන්තීවරුන්ට කියලා ෙදන්න අත් ෙපොතක් ලිව්ව මහත්මෙයක්
එතුමා. මාත් ෙම් ෙපොත තියා ෙගන හිටියා. දැන් නම් මෙග් ෙගදර
ඒ ෙපොත නැහැ. කවුරු ෙහෝ ඒක උස්සා ෙගන ගිහින්. ඒ දවස්වල
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ඒ ෙපොත ගුරු තනතුෙර් තියාෙගනයි මම හැසිරුෙණ්. Erskine
May ෙග් අවතාරය තමයි අස්වරු මන්තීතුමා. එතුමා කට
පාඩෙමන් ඒ ෙපොත දන්නවා.
ගරු මන්තීවරුනි, මම ෙම් ෙයෝජනාව ගැන වැඩිදුර කථා
කරන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් ෙයෝජනාවට පක්ෂයි. ෙම් ෙයෝජනාව මා
අනුමත කරනවා. මා ෙම් ෙයෝජනාවට ආධාර ෙදනවා. මක්නිසාද,
අපි ලංකාෙව් ෙලොකුම තැනකට අද ඇවිත් තිෙබන නිසා. අද
ෙකොළඹ නගරෙය්
ඇවිදලා බැලුෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙපෙනයි, ඉංගිසි භාෂාවට අමතරව, පංශ භාෂාව, ජර්මන් භාෂාව,
ජපන් භාෂාව, චීන භාෂාව ඉෙගන ගන්නා වූ ළමයින් ඉන්න බව.[බාධා කිරීමක්] ඔව්, ෙකොරියන් භාෂාව රජය විසින් උගන්වනවා.
දරුවන් ෙම් භාෂා ඔක්ෙකොම ඉෙගන ගන්නවා. ඉන්දියාෙව් පධාන
භාෂා විස්සක් විතර තිෙබනවා. කුඩා භාෂා හැටක් හැත්තෑවක්
තිෙබනවා. ෙම් භාෂා අතර ඒකාගතාවක් ඇති කර ගැනීම සඳහා
ඉන්දියාව පුදුම මහන්සියක් ගන්නවා. පාන්තෙයන් පාන්තයට
යන මිනිසුන්ට කථා කරන්න පුළුවන් භාෂාවක් ෙහොයන්න මහන්සි
ගන්නවා. දැනට පිළිසඳර භාෂාව භාෂා හැටියට ඒ ෙගොල්ෙලෝ දාලා
තිෙබන්ෙන් හින්දි භාෂාවයි, ඉංගීසි භාෂාවයි. නමුත් අෙනක් භාෂා
හැසිරවීමත් ඉතාම ෙව්ගෙයන් දියුණු ෙවලා තිෙබනවා.
එංගලන්තෙය්ත් ඔය වැෙඩ් වුණා. එංගලන්තය ආරම්භ වන
කාලෙය් කෑලි හතරක්
තිබුණා,
එංගලන්තය, ෙව්ල්සය,
ස්ෙකොට්ලන්තය සහ අයර්ලන්තය කියලා. ඒවාට ෙකොඩි හතරක්
තිබුණා. ඒ භාෂා හතරයි, ෙකොඩි හතරයි අරෙගන එකිෙනකා මිශ
ෙවලා තනි ෙකොඩියක් හදලා "Union Jack" කිව්වා. ඒෙක්
කුරුස හතරක් තිෙබනවා. ෙම් කුරුස හතරම තියලා - ඒකාබද්ධ
කරලා- එකක් හැදුවා. ඉන්දියාවත් ඒ වැෙඩ් කළා. ඇෙමරිකානු
ෙකොඩිෙය්
ජනපදවලට තාරකා ලකුණ දැම්මා. ඇෙමරිකා
ෙකොඩිෙය් තාරකා පනහක්
තිෙබනවා, සෑම ජනපදයක්ම
නිෙයෝජනය කරන්න. ආරම්භක අවස්ථාෙව්දී ඇෙමරිකාෙව්
තිබුෙණ් ජනපද දහතුනයි. ඒ ජනපද දහතුනම ෙවනුෙවන් ඉරි
දහතුනක් තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව් රාජc ලාංඡනෙය් විශාල
ගිජුලිහිණිෙයක් සිටිනවා. ඒ ගිජුලිහිණියාෙග් කකුෙලන් ඊතල
දහතුනක් අල්ලා ෙගන සිටිනවා. ඒ වාෙග් සංෙක්තාත්මකව ඒ
ෙකොඩිය හදලා තිෙබනවා. ෙම්වා අෙප් ළමයින්ට කියා ෙදන්න
ඕනෑ. ෙම් ඔක්ෙකොම අරෙගන, එක මිටියකට එකතු කරලා අලුත්
වර්ගයක් -ජාතියක්- අප හදාෙගන යන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, මම වැඩි දුර කථා
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් එකක් කියන්න ඕනෑ.
අෙප් වාසුෙද්ව නානායක්කාර අමාතcතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්
ගරු සභාෙව් සිටිනවා. එතුමා ෙබොෙහොම ඇප කැප වීෙමන් ෙම්
ගමන යන්ෙන්. එතුමාට ෙම් ගමන යන්න ලැෙබ්වා කියා මා
පාර්ථනා කරනවා. මෙග් සෑම සහෙයෝගයක්ම එතුමාට ෙදනවා.
අද වයස අවුරුදු දහෙයන් පහළ ළමයින්ට - අර ගැලරිෙය් වාඩි
ෙවලා සිටින ෙපොඩි දරුවන්ට - ෙම් ලංකාෙව් රහතන්
වහන්ෙසේලාට කරන සැලකිල්ල, රජ දරුවන්ට කරන සැලකිල්ල
කරන්නට ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් ළමයින් තමයි අෙප් රෙට්
අනාගතය ෙගොඩනඟන්ෙන්. ඒ නිසා ළමයා හදලා රට හදමු. අපි
ඉස්සර ගංගාවල් හරහා බැමි බැන්දා; ෙව්ලි බැන්දා. "ෙව්ලි හදලා
රට හදමු" කිව්වා. දැන් ඇති. ළමයා හදලා රට හදමු. ඒ ළමයා
හැදීෙම් දී එක කාරණයක් අමතක කරන්නට එපා. ළමයාෙග් දිවට
භාෂා ෙදකක්, තුනක් ෙදන්න. භාෂාවලින් ළමයා හපෙනකු
කරන්න. ළමයා විවිධ භාෂාවලින් හපෙනකු කරන්න. පන්සෙල්
හාමුදුරුවන්ට සංස්කෘත, පාලි, ෙසොෙලෝක දන්ෙන් නැත්නම්
හාමුදුරුවන්ෙග් වටිනාකමක් නැහැ. කිස්තියානි පූජකතුමකු ලතින්
භාෂාව දන්ෙන් නැත්නම් වටිනාකමක් නැහැ. හින්දු ආගෙම්
ෙකෙනකු සංස්කෘත භාෂාව, ගාථා දන්ෙන් නැත්නම් වටිනාකමක්
නැහැ. ඉස්ලාම් ආගෙම් ෙකෙනකුට අරාබි භාෂාෙවන් ෙහෝඩිය
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දන්ෙන් නැත්නම් වටිනාකමක් නැහැ. ෙම් ඔක්ෙකොම දැන් එක
තැනකට ගලාෙගන එනවා. ෙම්ක පුදුම උතුම් යුගයක්. අපිට වඩා
ළමයින් දක්ෂයි. අවුරුදු දහෙය් දී ඒ අය හුඟාක් ෙද්වල් ඉෙගන
ගන්නවා. අපි වයස අවුරුදු 15 දී දැනෙගන හිටපු ෙද් අද වයස
අවුරුදු 10න් පහළ ළමයා
දන්නවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම
පළමුෙවන් අපි ෙම් රෙට් ළමා පරම්පරාව හැදිය යුතුයි කියලා මම
විශ්වාස කරනවා. අපි ෙම් ළමයින්ෙග් හදවෙත් ඒකාගතාවයක්
ඇති කරමු. ඒ විධියට ඒකාගතාවෙයන් අනූන ළමයින් හදලා අපි
අලුත් රටක් හදමු.
ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙයෝජනාව
කාෙලෝචිතයි. ඒ සඳහා මෙග්ත් සහෙයෝගය ලබා ෙදන අතර, ගරු
වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමාට මා කියනවා, තමුන්නාන්ෙසේ
අෛධර්යවත් ෙනොවී ෙම් වcාපාරය එකෙහළාම ඉස්සරහට ෙගන
යන්නය කියලා. ඒ සඳහා එතුමාට සුබ පතමින් මෙග් කථාව
සමාප්ත කරනවා.

ලදී..
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී

வினா எதிய ப ெபற.
Question proposed.

[අ
අ.භා.
භා. 3.42]
42]
ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා
(

மாமி அஜி . ெபேரரா)

542

පාසල් සංවර්ධන සමිතිවලින් මුදල් ෙගවලා ස්ෙව්ච්ඡා
පදනමක් මත තමයි ෙම් ගුරුවරුන්ව ෙයොදා ෙගන තිෙබන්ෙන්.
බණ්ඩාරගම, පානදුර, ෙහොරණ වාෙග් පෙද්ශවල තිෙබන පධාන
පාසල්වලත් ෙදමළ භාෂාව ඉගැන්වීමට රජෙය් ස්ථීර ගුරුවරුන්
ෙනොමැති බව මම දන්නවා. ඒ නිසා මට හිතා ගන්න පුළුවන්,
අෙනක් කුඩා පාසල්වල ෙකොෙහොමටත් ඒ පහසුව නැහැයි කියන
කාරණය. ඒ නිසා සමාජය තුළ ෙදමළ භාෂාව ඉෙගනීම අතcවශc
වූ, පාෙයෝගික වශෙයන් වැදගත් වූ කටයුත්තක් වනවා ෙසේම ඒ
ෙදමළ භාෂාව දැන ගැනීම තුළ අපට ෙදමළ භාෂාව කථා කරන
අයෙග් අදහස් සංනිෙව්දනය කිරීමට හැකියාවක් ලැෙබනවා.
මම සතුටු වුණා, ආනන්ද විදcාලයට යාපනෙය් පාසලක
කිකට් කණ්ඩායමක් පැමිණීම පිළිබඳව අෙප් අස්වර් මන්තීතුමා
සඳහන් කළාම. මාත් ඉෙගන ගත්ත පාසල ආනන්ද විදcාලයයි.
ෙදමළ පමණක් දන්නා දරුවකු අපට අද මුණ ගැසුෙණොත් අෙප්
අදහස් සංනිෙව්දනය කර ගැනීම ඉතාම අමාරුයි. අපි මුස්ලිම්
ජනතාව සමඟ ඇසුරු කරන නිසා ෙදමළ වචන කීපයක්
ෙත්ෙරනවා. ඒත් අපට ෙදමෙළන් කථා කිරීමට හැකියාවක් නැහැ.
අපි ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට ඉංගීසි භාෂාව භාවිත කරමින් තමයි ඔවුන්
සමඟ අදහස් සංනිෙව්දනය කරන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ට
ෙත්ෙරන පමාණයට සිංහල කථා කරනවා. නමුත් ෙදමළ භාෂාව
පිළිබඳ කාරණය වැඩිහිටි අපටත් දරුවන්ටත් ඉතා වැදගත්. අපි
දරුවන්ට ඉගැන්වීම තමයි පහසු. දරුවන්ට ඉගැන්වීම තමයි කළ
යුතු වැදගත්ම ෙද්. ඒ නිසා සුදුසුකම් ලත් ෙදමළ භාෂා ගුරුවරුන්
පමාණවත් තරම් සිංහල පාසල්වලට ලබා දීම පිළිබඳව
ඉක්මනින්ම අවධානය ෙයොමු කිරීම අතcවශc කාරණයක්.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, මා දීර්ඝව කථා කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් තීභාෂා පතිපත්තිය අගය
කරන ෙකනකු විධියට භාෂාව ඉෙගනීම පිළිබඳව සහ භාෂාව
භාවිතය පිළිබඳව තිෙබන වැදගත් බාධක ෙදකක් ගැන අවධානය
ෙයොමු කරවන්නට මා කැමැතියි.
පළමුවැනි කාරණාව තමයි, -ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
ඇමතිතුමාත් ෙම් කාරණය ගැන සමහරවිට දන්නවා ඇති. - ෙදමළ
භාෂාෙවන් අපරාධ නඩු විධාන සංගහය, සිවිල් නඩු විධාන සංගහය
සහ සාක්ෂි ආඥාපනත කියන අධිකරණෙය් ෙදමළ භාෂාව භාවිත
කිරීමට අදාළ එම ෙපොත් පත් තවමත් මුදණය වී ෙනොතිබීම. එෙහම
නැත්නම් ඒවා කාලයකට ෙපර මුදණය ෙවලා දැන් ඒවා මිලදී
ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙදමළ භාෂාව කථා
කරන පෙද්ශවල අධිකරණයන් හි ෙදමළ භාෂාෙවන් කටයුතු
කිරීමට ආණ්ඩුකම වcවස්ථාව පකාරව අයිතියක් තිබුණත්, එම
අයිතිය කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශc කරන ෙදමළ භාෂාෙවන් වූ
පධාන නීති ගන්ථ ෙනොමැතිකම ඉතාම බලවත් පාෙයෝගික
පශ්නයක්. එම නිසාම ෙදමළ භාෂාෙවන් නඩු තීන්දු ලබා දීම
පිළිබඳවත් පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. එම පශ්නය ඉතාම වැදගත්
කාලීන පශ්නයක් හැටියට සලකා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා
එම ගැටලුව විසඳීම සඳහා විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු යයි
අපි කල්පනා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි
අද සිංහල සමාජය තුළ ෙදමළ භාෂාව ඉෙගන ගැනීම සඳහා විෙශේෂ
උනන්දුවක් පැවතීම. පාසල්වල ෙදමළ භාෂාව ඉගැන්වීම සඳහා
ඔවුන්ෙග් කාල සටහන් අනුව ෙව්ලාවක් ෙවන් කරනවා. නමුත්
ෙදමළ භාෂාව ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරුන් සිටින්ෙන් ෙම් සිංහල
පෙද්ශවල පාසල්වලින් කිහිපයක පමණයි. එම පාසල්වලත් සිටින
ගුරුවරුන්ෙගන් වැඩි ෙදෙනකු ස්ෙව්ච්ඡා පදනම මත කටයුතු
කරන අයයි. ඒ අයෙග් භාෂා දැනුෙම් පමාණය, ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම්
සහ ඔවුන්ෙග් ඉගැන්වීෙම් දක්ෂතාව පිළිබඳව කිසිම සහතිකයක්
නැහැ.
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සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාතcතුමා
අමාතcතුමා)
තුමා)

மாமி வாCேதவ நாணாய1கார
ெமாழிக , சDக ஒ+ைமபாF= அைம"ச)

(

-

ேதசிய

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අස්වර් මන්තීතුමා
විසින් ෙගන එන ලද ෙයෝජනාව අපි ඉතාමත්ම අගය කරනවා
විතරක් ෙනොෙවයි අභිනන්දනය කරනවා. ෙමවැනි සංයුක්ත
ෙයෝජනා ෙම් රෙට් ද්විභාෂා දැනුම වcාප්ත කිරීම සඳහා
අතcවශcයි. දැන් එය ෛතභාෂා දැනුම දක්වා විහිදුවා ගැනීමට
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් දස අවුරුදු සැලැස්මට එකතු ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් සංයුක්ත ෙයෝජනා අපට වැදගත්. අෙප් ගරු
අස්වර් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්
ෙම් පාසල් නිවුන් සම්බන්ධයකට ෙගෙනන්න. එතුමා එය
වචනෙයන් සඳහන් කර තිෙබන්ෙන් "සෙහෝදර පාසල්
වැඩසටහනක්" කියලා. එයින් අදහස් කරන්ෙන් පාසල් එකිෙනක
සම්බන්ධ කරලා ඒ පාසල් අතෙර් සංවාදයක්, සම්බන්ධතාවක්,
සම්භාෂණයක් ඇති වන ආකාරයට වැඩසටහන් සම්පාදනය
කරන්න කියලායි.
ෙම් රෙට් බහුතරයක් සිංහල භාෂාව භාවිත කරනවා. ෙදමළ
භාෂාව භාවිත කරන්ෙන් සුළුතරයක්. නමුත් පෙද්ශගතව,
පළාත්බදව වඩා පහසු විධියට දුර පමාණයන් සලකලා ෙම් නිවුන්
සම්බන්ධය ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් වුෙණොත් සංනිෙව්දනෙය් හා
සම්මුඛ වීෙම් පහසුකම් වැඩි කරන්න අපට පුළුවන්. නමුත් ඒ
අතර, ඈත දුරස්ථව ජීවත් වන මුලතිවු පාසලක දරුවන් අෙප්
ගාල්ෙල්, හබරාදූෙව් පාසලක දරුවන් හමු වී ඔවුෙනොවුන් සමඟ
දින කීපයක් එකට ගත කරමින් ඔවුෙනොවුන්ෙග් භාෂාව හැකි
විධියට ඔවුෙනොවුන් ඉෙගන ගනිමින්, උදවුකාරීන් ඒ සඳහා
ෙයොදවමින් ඇති කරන්නා වූ එබඳු කඳවුරු හමුවීම් ඒ වාෙග්ම
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වැදගත්. නමුත් ෙම් කාරණාෙව්දී පෙද්ශෙය් සමීපතාව තුළ ෙම්
විධිෙය් භාෂා ෙදක භාවිත කරන පාසල්වල දරුවන් ශිෂc
ශිෂcාවන් ඔවුෙනොවුන් මුණ ගස්සන්නට තිෙබන පහසුකම් තුළ
එකතු කරනවා වාෙග්ම, දුරස්ථර වශෙයන් ඉන්නා වූ ෙම් දරු
දැරියන්ද ඒ වාෙග් එකතු කරමින් සම්මුඛ කරමින් ඔවුෙනොවුන්ට
හඳුනා ගැනීමට ඉඩ පහසුකම් ලබා ෙදමින් අපි ඇති කරන ඒ
උත්සාහය ෙම් රෙට් එකම ජාතියක් හැටියට ෙගොඩනැෙඟන්නට
අපට තිෙබන අරමුණට විශාල රුකුලක් ෙවනවා.
අපි ෙමොකටද දැන් ෙම් භාෂා ෙදකම ඉෙගන ගන්ෙන්? ඒ එකම
ජාතියක් හැටියට ෙගොඩනැෙඟන්න. අෙප් අමාතcාංශෙය් දැක්ෙම්
ෙමය තිෙබන්ෙන් ෙම් ආකාරයටයි:
" ... ද්විභාෂාෙවන් හෘදයාංගමව බැඳුනු සියළු ජන සංස්කෘතික
අනනcතාවයන් සුරකින සමගි සම්පන්න ශී ලාංෙක්ය ජාතියක්"

මා මීට ෙපරත් කියලා තිෙබනවා, එකම ශී ලාංකීය ජාතියක්
ෙගොඩ නැඟීමට නම් සෑම ජන වර්ගයකටම සමානත්වයක්, සමාන
ෙගෞරවයක්, සමාන අවස්ථා, සමාන ආරක්ෂාව තිෙබන්න ඕනෑ
කියා. ඒ අතර ඔවුෙනොවුන් ඒ භාෂා ෙදකතුනම දැනගැනීෙම් හැකි
තත්ත්වයකට පැමිෙණන්න ඕනෑ. එෙසේ පැමිණීමත් සමඟ තමයි
එකම ජාතියක් බවට අප විකාශනය වන්ෙන්. එකම ජාතියක් වීෙම්
කාර්යය ෙම් රෙට් කාලයක් තිස්ෙසේ පසු බැස තිෙබන්නා වූ ෙදයක්.
එය එන්න එන්නම අර්බුදයට ගිහින්, අවසානෙය්දී යුද්ධයක් දක්වා
ගියා. ෙම් රජය ඒ යුද්ධය අවසන් කිරීෙමන් පසු අද අපට නැවත
විවෘත වී තිෙබනවා රජ මාවතක්, එකම ජාතියක් හැටියට අත් වැල්
බැඳෙගන ඉදිරියට ගමන් කරන්න. ඊට වුවමනා කරන ෙභෞතික
පදනම තමයි අප ෙම් සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ඒ ෙභෞතික පදනම
සකස් වී තිෙබන්ෙන් භාෂා පිළිබඳ අෙනcෝනcව දැනුම ෙත්රුම
ලබා ගැනීම තුළයි.
ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතැනදී මතු කරපු
පශ්න කීපයකටත් මා දැන් පිළිතුරු දීෙගන යන්න ඕනෑ. එකක්
තමයි, ඉගැන්වීමට අවශc ගුරුවරුන්ෙග් හිඟය. ගරු අස්වර්
මන්තීතුමාත්, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් ඒ ගැන
ෙපන්නුවා. අවශc ගුරු සංඛcාව නැතිව ෙකොෙහොමද
උගන්වන්ෙන්? ෙම්ක තමයි අද අප ඉදිරිෙය් තිෙබන විශාලම
පශ්නය. ඉස්සර ෙවලා ගුරුවරුන්ට උගන්වන්න ඕනෑ භාෂාව
ඉගැන්වීම සඳහා. සිංහල ළමයින්ට ෙදමළ උගන්වනවා නම් ඒ
උගන්වන ගුරුවරයා දැනෙගන ඉන්න ඕනෑ භාෂා ෙදකම. ෙදමළ
ළමයින්ට සිංහල උගන්වනවා නම් ඒ ගුරුවරයා ගුරුවරිය
දැනෙගන ඉන්න ඕනෑ භාෂා ෙදකම. නැත්නම් උගන්වන්න බැහැ.
එතෙකොට අපට තිෙබන ෙලොකුම අභිෙයෝගය ෙමොකක්ද? ෙම් භාෂා
ෙදකම දන්නා වූ ගුරුවරුන් අවශc පමාණය පුහුණු කර ගැනීමයි.
ෙම් සඳහා අවශc පමාණය ෙකොපමණද කියලා ඔබතුමා කිව්වා,
ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි. 26,000ක් පමණ ගුරුවරුන් ඕනෑ. අපට
තිෙබන්නා වූ සම්පත් පමාණයත්, ඒ ඒ විෂයයන් ෙවනුෙවන් අපට
වැය කරන්න පුළුවන් මුදලත්, අෙප් සමස්ත අය වැයත් ආදි
වශෙයන් ෙම් කියන්නා වූ සීමා තුළ තමයි ෙම් අභිෙයෝග ජයගැන්ම
සඳහා අපට කළ හැකි ෙබොෙහෝ ෙද් තීන්දු වන්ෙන්. ඒ ගුරුවරුන්
පුහුණු කරගැනීෙම්දී අපට නව කෙමෝපායයන් ෙසොයාගන්නට
ෙවනවා. දැනට භාෂා ෙදකම දන්නා වූ, එෙහත් ගුරු වෘත්තියට
පැමිණීමට තරම් සුදුසුකම් නැති, එෙහත් ඉගැන්වීෙම් කටයුත්තට
හදාගන්න පුළුවන් අය ෙම් රෙට් ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. ෙකොෙහොමද
අප ඒ උදවිය ඉගැන්වීෙම් කටයුත්තට පුහුණු කර ගන්ෙන්, ඒ අය
භාෂා ෙදකම දැන ගත්තත්? ඉගැන්වීෙම් කටයුත්ත දන්නා අයට
භාෂා ෙදකම උගන්වාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක අතිවිශාල දැවැන්ත- අභිෙයෝගයක්. ෙම් අභිෙයෝගය ජයගැනීම සඳහා අද
අධcාපන අමාතcාංශය කටයුතු කරෙගන යනවා.

544

ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම ෙම්
ෙයෝජනාව ෙකළින්ම අදාළ වන්ෙන් මෙග් අමාතcාංශයට
ෙනොෙවයි. නමුත් මෙග් අමාතcාංශයට ෙමය ඉතාම වැදගත්
වලංගුතාවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙමය අප උත්සාහ කරන, එකම
ජාතියක් ෙගොඩනැඟීමට ඉතා වැදගත් ෙවනවා. සියලු ජන
වර්ගයන්ෙග් අනනcතාව සුරක්ෂිත කරන භාෂා ෙදෙකහිම දැනුම
සියලු ෙදනාට තිෙබන්නා වූ ලංකාවක් තුළ තමයි ෙම් අනාගතය
ෙගොඩ නැෙඟන්ෙන්. ඒ අනුව ෙමහි වලංගුතාව අෙප්
අමාතcාංශයට තිෙබන නිසා මා භාර ගත්තා අද ෙම් විවාදයට
එකතු ෙවන්න. නමුත් ෙමය අධcාපන අමාතcාංශය විසින්
ෙමෙහය විය යුතු වැඩ සටහනක්. යම් යම් පාසල් ෙතෝරාෙගන,
පිහිටීම, පහසුකම්, අවශcතාව අනුව බලලා, ඒවා අතර තිෙබන
සමානත්වයන් සැලකීමට අරෙගන ඒ පාසල් නිවුන්
සම්බන්ධතාවකට ෙගෙනන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්, අෙප් ගරු
අස්වර් මන්තීතුමාෙග් වචනෙයන් කියනවා නම් සෙහෝදර
සම්බන්ධයකට ෙගෙනන්න ඕනෑ.
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සමස්ත වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට අඛණ්ඩව
කරෙගන යෑම ෙවනුෙවන් අධcාපන අමාතcාංශය සැලසුම් වැඩ
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම කාර්යාංශයක්
ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. අප අද ෙම් පවත්වන විවාදෙය්
ෙතොරතුරුත්, ඒ කරුණු කාරණාත් අධcාපන ඇමතිතුමා සමඟ
සාකච්ඡා කරන්න මම භාර ගන්නවා. සාකච්ඡා කරමින් එතුමාෙග්
අමාතcාංශය හරහා මීට අවශc කරන පසු බිම, සැලසුම, ඊට
අවශc කරන කාර්ය සාධන හැකියා ඒ අමාතcාංශය තුළ ෙගොඩ
නඟන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය් ෙපොලිස්පතිතුමා
මා එක්ක කථා කළා ෙම් භාෂා ෙදකම දන්නා වූ ෙපොලිස්
නිලධාරින්ෙග් සංඛcාව සහ අවශcතාව ගැන. ඇත්තටම එතුමා ඒ
ගැන උනන්දු ෙවනවා. ෙම් භාෂා ෙදකම පිළිබඳව ෙපොලිස්
නිලධාරින්ට තිබිය යුතු දැනුම හා හැකියාව ගැන උනන්දු වන
ෙපොලිස්පතිතුෙමකුයි අද අපට සිටින්ෙන්. මා ඒ ගැන ෙබොෙහොම
සතුටු ෙවනවා. එතුමා කියන හැටියට, ෙපොලිස් නිලධාරින් තවත්
1,500ක් විතර ඕනෑ. ෙදමළ භාෂාව දන්නා අයව අප බඳවා
ගන්නවා. හැබැයි ඒ තරම් සංඛcාවක් ඉක්මනින් බඳවා ගන්න බැරි
සීමා අද සම්පත්වල තිෙබන නිසා, එක අතකින් ඒ බඳවා ගැනීෙම්
කියාවලිය ෙගන යන අතර, අෙනක් අතින් අපි ෙම් සිටින්නා වූ
නිලධාරින්ට භාෂා ෙදකම පුහුණු කිරීෙම් කටයුත්ත කරනවා.
ෙපොලිස්පතිතුමා ෙපොලිස් මධcස්ථාන 6ක දැන් ෙම් භාෂා
පුහුණුව ලබා ෙදනවා. නමුත් එතුමා මට කිව්ව හැටියට, ඒ පුහුණුව
මදි. මක්නිසාද, පැමිණිල්ලක් ලියා ගන්න දැනුම තිෙබන්න ඕනෑ.
ෙත්රුම් ගැනීෙම් දැනුම තිෙබන්න ඕනෑ. ඊට පස්ෙසේ ඒ පරීක්ෂණය
කිරීමට ඊටත් වඩා දැනුමක් තිෙබන්නට ඕනෑ. අප දන්නවා
භාෂාවක් ඉෙගන ගැනීම වඩාත් සාර්ථකව කරන්න පුළුවන්
විෂයයන් අනුබද්ධ කර ගැනීෙමන් කියලා.
අපි ගනිමු අවන් හලක ෙසේවය කරන ෙසේවකෙයකු. ඔහු දැන
ගත යුතු වචන මාලාව, ඇති කර ගත යුතු දැනුම ෙවනයි. ෙපොලිස්
නිලධාරියකු ඒ භාෂාෙව් දැන ගත යුතු වචන සමූහය ෙවනයි. ඒ අය
දැන ගත යුතු ෛශලිය ෙවනයි. ඒ නිසා අප කථා කර ගත්තා,
ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙවනුෙවන් විෙශේෂ පාඨමාලාවක් හදන්න;
ඔවුන්ට ඒ ෙපොලිස් මධcස්ථාන 6න් ඒ පාඨමාලාව පගුණ කර
වන්නට ඉඩ පස්තාව ලබා ෙදන්න. එමඟින් ඔවුන්ට පැමිණිල්ලක්
ලියා ගැනීමට වාෙග්ම, පැමිණිල්ලක් විභාග කිරීමට පුළුවන්
හැකියාෙව් මූලික -පාථමික- අවස්ථාවටවත් පැමීණීමට හැකි
වන්න සලස්වන්න පුළුවන්. මා දීර්ඝව ඒ ෙතොරතුරු කියා ෙගන
යන්ෙන් නැහැ. මා ඒක කිව්ෙව් උදාහරණයකට. අද භාෂා පුහුණුව
පිළිබඳව උනන්දුවකුත්, වුවමනාවකුත් රජෙය් හැම අංශයකින්ම
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ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒෙක් තිෙබන බරපතළකම,
දැවැන්තකම නිසා අප කාටත් සිද්ධ වනවා, අපට පුළුපුළුවන්
හැටියට ඒ කටයුත්තට දායක වන්න.

ගන්නා දැනුමත් එක්ක ඔවුන් අතර ෙගොඩ නැෙඟන සුහදතාව
එකම ජාතියක් ලංකාෙව් ෙගොඩ නැඟීෙම් ඒ උත්තුංග කාර්යයට
මහත් ෙසේ පිටුබලයක් ෙවනවා.

රජෙය් නිලධාරින්ට භාෂා පුහුණුව ලබා දීම අප දිගටම කර
ෙගන යමින් තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් 35,000කට භාෂා පුහුණුව
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. ඒ අතර සිංහල භාෂාව දන්නා අයට
ෙදමළ භාෂා පුහුණුවද, ෙදමළ භාෂාව දන්නා අයට සිංහල භාෂා
පුහුණුවද ලබා ෙදනවා. දැන් ෙම් භාෂා පුහුණුව ලබා දුන්නත් ඒ අය
ඒ භාෂාව භාවිත කරනවාද කියන එක තවත් පශ්නයක්ව
තිෙබනවා. ඒ භාෂා භාවිතය නිසියාකාරව ෙනොකරනවා නම්
ඉෙගන ගත්ත එෙකන් ඵලක් නැහැ. එතෙකොට ඒක තමන්ෙග්
පඩිය වැඩි කර ගන්නයි, උසස්වීම් ලබා ගන්නයි පමණක් ලබන
පුහුණුවක් වාෙගයි. ඒ නිසා පසු විපරම් කියාවලියක පශ්නයක්
තිෙබනවා.

අෙප් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා සභාෙවන් පිටව
යන්න ඉස්සර ෙවලා මම එතුමාට උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. එතුමා
කියපු නීති සංගහයන් තවමත් මුදණය ෙවලා නැහැ. ඒවා
පරිවර්තනය කරලා දැනට නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබනවා. ඒවා මුදණය කරන්න නීති
ෙකටුම්පත් අංශෙයන් අපට අනුමැතියක් ඕනෑ. මුදණය කරවීෙම්
කටයුත්ත, පකාශයට පත් කිරීෙම් කටයුත්ත භාර ගන්න අෙප්
අමාතcාංශය මුදල් සූදානම් කර ෙගන ඉන්නවා. අපි පරිවර්තනය
කරපු ඒ නීති සංගහයන් සමූහය -සාක්ෂි ආඥාපනත, අපරාධ නඩු
විධාන සංගහයදැනට නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්යි තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් දැනට ඒෙක් අඩු පාඩු
බලා ෙගන යන බවත්, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ඒවා අපට ලබා ෙදන
බවත් දන්වා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් අනුමැතිය ලැබුණු පසු අප එය
මුදණයට ලබා ෙදනවා.

දැන් කළමනාකරණ සහකාරවරුන් බඳවා ගැනීෙම් විභාගයට
ඉල්ලුම් පත කැඳවලා තිෙබනවා. ෙදමළ භාෂාව දන්නා, ෙදමළ
මාධcෙයන් කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්
විභාගෙයන් සමත්වන්නා වූ ෙකොපමණ සංඛcාවක් කුමන
දිස්තික්ක සඳහා බඳවා ගන්නවාද කියලා ඒ ඒ දිස්තික්කවල ජන
අනුපාතය අනුව බලලා, බඳවා ගැනීෙම් කටයුතු කරන්න රාජc
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතcාංශයත් එක්ක අපට කථා
කර ගන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තවත් ෙලොකු පිම්මක්.
දැන් ෙපොලීසියට ෙදමළ භාෂා මාධc දන්නා අය බඳවා
ගන්නවා වාෙග්, කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයටත් දිස්තික්ක
අනුව බඳවා ගන්නා නිසා ඒ ඒ දිස්තික්කවල තිෙබන භාෂා
අවශcතා අනුව බඳවා ගන්නා සංඛcාව තීරණය කරන්නට රාජc
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතcාංශය එකඟ වී තිබීම ෙම්
පිළිබඳව තවත් වැදගත් පියවරක්. ෙම් සෑම අවස්ථාවකදීම අෙප්
අමාතcාංශය මැදිහත්වන්නා ෙලස කියාත්මක වනවා. නමුත් ෙමය
ඉටු කරන්නා ෙලස කියාත්මක වන්න සිදුවන්ෙන් ෙවනත්
අමාතcාංශයක්. දැන් සෙහෝදර සබඳතා ඇති වූ පාසල් එකට
සම්බන්ධ කිරීම කරන්ෙන්ත් අධcාපනය අමාතcාංශය. නමුත් අපි
ඒෙක් මැදිහත්කරුවා ෙලස කියා කරන්න සූදානම්. හැම
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකම භාෂා භාවිතය පිළිබඳව අප මැදිහත්කරුවා
ෙලස කියාත්මක වන්න ලෑස්තියි. ෙමතැනදී අෙප් අමාතcාංශය
ඉන්ෙන් ෙබොෙහෝ විට මැදිහත්කරුවා වීෙම් කියාදාමයක. ඒ
කියාදාමය අෙප් වගකීම හැටියට ෙත්රුම් අරෙගන අප කටයුතු කර
ෙගන යනවා. ඒ නිසා අපට හැම රාජc ආයතනයක් සමඟ, රාජc
නිෙයෝජිත ආයතනයක් සමඟ, ඒ වාෙග්ම අමාතcාංශයක් සමඟ
ගනුෙදනු කරන්න නිරන්තරෙයන්ම සිද්ධ වනවා.
අප පටන් ගත්තු ඒ භාෂා ඉෙගන ගැනීමට ජනතාවෙග්
උනන්දුව තිෙබනවා නම් අෙපන් ඉල්ලන්න. ඒ අයට අප භාෂා
පුහුණුව ලබා ෙදනවා. දැනට සිංහල, ෙදමළ භාෂා පුහුණුව ලබා
ගැනීමට 1,000කට වඩා භාෂා සංගම් -සිංහල, ෙදමළ හා ඉස්ලාමීය
යන කණ්ඩායම්- ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා ඔවුන්ෙග්
වුවමනාෙවන්ම.

භාෂා සංගම් පන්සිය අසූ ගණනකට අපි ගුරු උපෙද්ශකයින්
යවනවා. ෙම් අවුරුද්ද අවසන් ෙවන්න ඉස්සර ෙවලා ඉතිරි
ඒවාටත් භාෂා උපෙද්ශකයින් යවලා ෙනොමිෙළේ භාෂාව
ඉගැන්වීෙම් කියාදාමයක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ භාෂා
සංගම් එක්තරා විධියකට ජන වර්ග අතර සුහදතාව වර්ධනය
කර ගැනීෙම් ෙක්න්ද වශෙයන් ෙයොදා ගැනීමටත් අෙප්
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. රට පුරා විහිදුණු භාෂා සංගම්
දහස් ගණනක් තුළින් භාෂාව ඉෙගන ගැනීෙම් ෙම් කියාවලිය
සිය උනන්දුෙවන්ම ඉටු වන අතර, ඒ භාෂා පිළිබඳ දැනුම සහ
එම ජන වර්ගයන්ෙග් සංස්කෘතික පසුබිම් පිළිබඳව ඔවුන් ලබා

ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, අනික් වැදගත්ම අත්
ෙපොත තමයි ආයතනය සංගහය. එය ෙම් රෙට් රාජc පරිපාලනෙය්
පධානම අත් ෙපොතයි. එය තවම ෙදමළට පරිවර්තනය කර
පකාශයට පත් ෙවලා නැහැ. එම අත් ෙපොතත් දැනට පරිවර්තනය
ෙවමින් තිෙබනවා. එයත් ඉදිරි කාලෙය් මුදණයට යැවීමට
පුළුවන්කමක් ලැෙබයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. ඒ පකාශන
අංශයත් අෙප් අමාතcාංශය ෙයොමු වූ තවත් පැත්තක් හැටියට මා
ඔබතුමන්ලාට මතක් කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම උගත් පාඩම්
හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව්
ඉංගීසි පිටපත පමණයි තවමත් එළි දැක්වී තිෙබන්ෙන්. එහි සිංහල
පරිවර්තනය දැනට සිදු කර තිෙබනවා. ෙදමළ පරිවර්තනයත්
දැනට සිදු කර තිෙබනවා. නමුත් ෙදමළ පරිවර්තනෙය් අඩු පාඩු
කීපයක් ගැන නැවතත් විමසමින් තිෙබනවා. ෙමොකද ඒවා
පරිවර්තනය කරලා පකාශයට පත් කරන ෙකොට අඩු පාඩුවක් නැති
විධියට අපට ඒවා පළ කරන්න බැරි වුෙණොත් ඊට වඩා ෙලොකු
ෙදෝෂාෙරෝපණයක් එනවා. ඒ පිළිබඳවත් යම් කිසි පමාදයක්
තිබුණත් ඒවා ඉදිරි කාලෙය්දී පළ කරවීමට කටයුතු කර ෙගන
යනවා.
ගරු නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමනි, ශිෂc ශිෂcාවන්
ඔවුෙනොවුන් සම්බන්ධ කරලීෙම් කියාවලිය දැනුත් සිදු ෙවමින්
තිෙබනවා. දැන් සිදු වන්ෙන් ෙතෝරා ගත් පාසල් අතෙර් හුවමාරු
වැඩසටහන් කියාත්මක වීමයි. එෙසේ කියාත්මක වන්ෙන් අෙප්
අමාතcාංශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි. එය තවත් රාජc නිෙයෝජිත
ආයතන මඟිනුත් ෙකෙරනවා. අරලියගහ මැදුෙර් ස්ථාපිත කරන
ලද එබඳු ජන සම්බන්ධතා අංශයක් තිෙබනවා. එතැනින් ෙම්
කාර්යයන් ඉටු ෙකෙරනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ කාර්ය සාධන
බලකායට අමතරව අරලියගහ මැදුෙර් ෙම් ජන වර්ග අතර විෙශේෂෙයන්ම ශිෂc ශිෂcාවන් අතර- සම්බන්ධකම් ෙගොඩ
නැඟීෙම් කාර්යාංශයක්
තිෙබනවා. එමඟිනුත් ෙම් කාර්යය
කරනවා. ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන රාශියක් ෙම් කටයුත්ත කරනවා.
ෙනොවැම්බර් 02වැනි දා අෙප් අමාතcාංශය යටෙත් සමාජ
ඒකාබද්ධතා වැඩසටහනක් පවත්වනවා . මුලතිව් පෙද්ශෙය්
විදුහලක ශිෂc ශිෂcාවන් සහ ගාල්ල, තල්ෙප් කහවැන්නගම
විදුහෙල් ශිෂc ශිෂcාවන් සමූහයක් සම්බන්ධ කරලීෙම් දින පහක
කඳවුරක් පැවැත්වීමට අප කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙම් විධියට
විවිධ ආයතන, විවිධ සංවිධාන ෙම් කටයුත්ත කරෙගන යනවා.
නමුත් අස්වර් මන්තීතුමා ෙපන්වන්ෙන් එෙහම කරෙගන යන
එකට අමතරව ස්ථාවර ෙලස, අඛණ්ඩ ෙලස යම් යම් පාසල්
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එකින් එකට සම්බන්ධ කරලීෙමන් ඒවා අතර මැදිහත්කරුවන්
නැතිවම, නිරායාසෙයන් සිදු වන අන්තර් සම්බන්ධයක් දිගට
පවතින කියාදාමයකට විවෘත වන මාවතක් ඇති ෙවයි කියන
අදහසයි. ඒ අදහස අප අගය කරනවා. අධcාපන අමාතcාංශයත්
එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඊට මැදිහත්කරුවා හැටියට ඉදිරිපත්
ෙවමින් ඒ අදහස කියාවට නංවා ගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.
අනික් කාරණය තමයි පතිඵලදායකත්වය. ඒ ගැන බලන
ෙකොට
එහි මතුපිටින් කරන ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා.
ෙමෝස්තරයට කරන ෙද්වල් තිෙබනවා. නිකම් ආකෘතික
අර්ථෙයන් කරන ෙද්වල් තිෙබනවා. ඊට වඩා සාරානුකූල ෙලස,
නැත්නම් සාරගර්භ ෙලස, හෘදයංගම ෙලස ෙම් සම්බන්ධතාවන්
ෙගොඩ නඟන්ෙන් ෙකෙසේද කියන එක ගැන පර්ෙය්ෂණාත්මක
විමර්ශනයක් කිරීමට දැන් අෙප් අමාතcාංශය ෙයොමු ෙවලා
තිෙබනවා. ළමයින් සමූහයක්, තවත් ළමයින් සමූහයක් හමු ෙවලා,
පැය ගණනක් ෙහෝ දින කිහිපයක් එකට ගත කරලා, ඔවුෙනොවුන්
හඳුනා ගැනීමට සහ ඔවුෙනොවුන් අතර මිතුරුදමක් බැඳීමක් ඇති
වීමට පසු බිමක් හදලා, ඊට අනුකූල විධියට, පිටුබලයක් වන
විධියට වැඩසටහන් කිහිපයක් සම්පාදනය කරනවා. නමුත් ඒක
එතැනින් ඉවර ෙවනවා. නැවත නැවතත් මතකයට එන, වඩාත්
ගැඹුරු ෙලස තමන්ෙග් සිත්හි ධාරණය වන, වඩාත් හෘදයංගම
ෙලස ඒ බැඳීම් ඉතිරි වන ආකාරෙය් කියාවලියකට අපි ෙමය
හරවන්ෙන් ෙකෙසේද කියලා අපි බලන්නට ඕනෑ. ඔවුෙනොවුන් මුණ
ගස්වලා, ඔවුෙනොවුන් හඳුන්වා දීලා මතු පිටින් ෙකෙරන
කටයුතුවලට අමතරව ඔවුෙනොවුන්ෙග් සංස්කෘතියට එබිකම්
කරන්නට, ඒ සංස්කෘතිෙයන් වහනය වන රසය විඳින්නට ඔවුන්ට
ලබා ෙදන්නා වූ හැකියාවත් එක්ක තමයි වඩාත් හෘදයංගම
බැඳීමකට ඒ ශිෂc ශිෂcාවන් ෙගන යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙම්
සඳහා අපට විවෘත වන නව මාර්ග ෙමොනවාද, නව කමෙව්දයන්
ෙමොනවාද කියලා පර්ෙය්ෂණාත්මකව විමර්ශනය කරන්න අපි
කල්පනා කරනවා. විවිධ ජන වර්ගවලට අයත් වන, විවිධ ආගම්
අදහන, විවිධ භාෂාවන් කථා කරන දරු දැරියන් අතර හෘදයංගම
බැඳීමක් ඇති කරවන සම්බන්ධතාවකට ෙකබඳු වූ කමෙව්දයක්
වුවමනාද යන්න ෙසොයා බැලීමත් අපි කරමින් සිටිනවා.
නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමා
(

I1களி, பிரதி தவிசாள அவக )

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා
(

மாமி வாCேதவ நாணாய1கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම් ගරු නිෙයෝජc කාරක
සභාපතිතුමනි.
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාතcාංශයත් ෙම්කට ඇතුළත්
වනවා. ෙමොකද, විවිධ සංස්කෘතීන්ෙග් සම්බන්ධතාව ඇති කිරීම
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාතcාංශය කර ෙගන යන වැඩ
පිළිෙවළට අයත් ෙකොටසක්. ඒ නිසා සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
අමාතcාංශයත්, අධcාපන අමාතcාංශයත්, අෙප් අමාතcාංශයත්
ෙම් ෙවනුෙවන් ෙයොමු කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පළාත් සභා එක තලයක තිෙබනවා,
ෙර්ඛීය අමාතcාංශ එක තලයක තිෙබනවා, ජාතික පාසල් පද්ධතිය
ෙවනම තිෙබනවා, පළාත් පාසල් පද්ධතිය ෙවනම තිෙබනවා. ඒ
නිසා පළාත් සභා සමඟත් අපට ෙම් සඳහා මැදිහත් වීම් කරන්න
ෙවනවා කියන එක අවසාන වශෙයන් කියන්න ඕනෑ. ජාතික
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පාසල් සම්බන්ධෙයන් ෙර්ඛීය අමාතcාංශ සමඟත්, පළාත් පාසල්
සම්බන්ධෙයන් පළාත් සභා සමඟත් සාකච්ඡා කරමින්, තවත්
පැත්තකින් සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාතcාංශයත් ෙම් වැඩ
පිළිෙවළට ඒකාබද්ධ කර ගනිමින් අපි ඉටු කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙම් ෙමෙහවර ෙකොයි තරම් දැවැන්ත
අභිෙයෝගයක්ද කියන එක ෙමයට වඩවඩාත් ළං වන ෙකොට තමයි
වඩවඩාත් පැහැදිලිව ෙපෙනන්න පටන් ගන්ෙන්. ෙමයට වුවමනා
කරන ෙභෞතික සම්පත් පමාණය අති විශාලයි; සම්පත්
දායකයින්ෙග් පමාණය අති විශාලයි. ෙකෙසේ නමුත් ගරු
ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මන්තීතුමාෙගන්, ගරු අල්හාජ්
ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමාෙගන්, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමාෙගන් ෙම් පිළිබඳව ලැබුණු අදහස් උදහස් අපි මහත් ෙසේ
අගය කරමින්, ෙමම ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීම සඳහා අධcාපන
අමාතcාංශයත්, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාතcාංශයත්,
පළාත් අමාතcාංශත් සමඟ වැඩ කිරීෙම් සැලසුමක් ඇති කරලා එය
අෙප් අමාතcාංශ උපෙද්ශක කාරක සභාවට වාර්තා කරන බව
මතක් කරමින් ෙමයට සහභාගි වූ සියලු ෙදනාට ස්තුති කරමින්
මෙග් වචන ස්වල්පය හමාර කරනවා.
නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමා
(

I1களி, பிரதி தவிசாள அவக )

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, you have only three minutes.
ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

(மாமி அ'ஹா4 ஏ.எ".எ . அ7வ)
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

பிமிலாஹி ர மானி ரஹீ.

இத ெபாமாைலெபா தி இேக பாராமற
கலாியி
வாிைசயாக
அமதிகிறாக
அபாேதாைட ஸாஹிரா க#ாி மாணவ,
மாணவியக. மாணவக இ'லாமிய (ைறப)
ெவைள+ ெதாபி அணி, மாணவிக 'பதா' அணி,
வதிகிறாக. இகாசிைய பா.ெபா ,,
மன மகி01சியா ெபாகிவழிகிற,. ஏெனறா, நல
எதிகால+ைத உவாக7)ய நல பிரைஜகளாக நா
அவகைள இத உயாிய சைபயி9, கா:கிேற.
அவகட ஆசிாிய, ஆசிாிையக வதிகிறாக.
அவக தமி0ெமாழி<ல க=கிற மாணவ, மாணவிய
எறா> சிகள+ைத? க=@ெகாகிறாக;
ஆகில+ைத? க=@ெகாகிறாக. ஆகேவ, அவக
இ+தண+தி இேக வதிபைதயிB நா
மகி01சியைடவேதாB, அவகைள வரேவ=கிேற;
(கம 7@கிேற.
When marching forward into the future as a single
people, it is my view that the Sinhala and Tamil-speaking
people should engage with one another in each other’s
language. That was the sterling call by His Excellency
Mahinda Rajapaksa when he launched the Ten-year
National Plan on 14th Februar, 2009. Now, Sir, there is a
comprehensive Ten-year National Plan for a Trilingual
Sri Lanka which was presented to the nation. I am
privileged to obtain a copy of it from Mr. Lalith
Weeratunga, the Secretary to the President and also the
President of the Task Force. Sir, it behoves me to
mention my good friend, Lalith Weeratunga, who hailed
from the Royal College, Colombo “61-Group” and
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presently, the Secretary to His Excellency the President
Mahinda Rajapaksa. My good friend, M.F. Sameer
Efendi, who was a batchmate of Mr. Weeratunga, opines
that Mr. Weeratunga has been consistent in his sustained
efforts to uphold and establish the National Strategic
Framework for a Trilingual Sri Lanka. When such a
sublime concept, with the passage of time, turns into
reality, it is the country as a whole, which would integrate
its citizens to a closer understanding and harmony
amongst those very individuals who are now recovering
and emerging from the aftermath of the terrible conflict of
civil war. Lalith has been a bulwark in this vitally
important ten-year national project, which in fruition, will
dawn on a nation that the Sinhala and Tamil youths will
integrate in perfect consonance with what is envisaged in
this isle, transforming it into the Wonder of Asia.
ආශ්චර්යවත් ලංකාවක් උදා කිරීෙම් පරමාර්ථෙයන් තමයි ෙම්
ෙයෝජනාව හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ෙමම ෙයෝජනාව අද මට
ෙගෙනන්න ලැබීම මෙග් විසි අවුරුදු පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතෙය්
ඉතාමත් අනගි අවස්ථාවක් බව මම පකාශ කරන්නට සතුටුයි.

Implementing the “Sister School Programme” for a
Trilingual Sri Lanka shaped to exchange teachers and
students on short-term exposure by linking individual
schools in majority Sinhala-speaking areas with Tamilmedium schools should be seriously addressed by the
Ministry of Education, the Ministry of National
Languages and Social Integration and also, as the Hon.
Vasudeva Nanayakkara said, by the Ministry of Culture
and the Arts.
Now, Sir, I must place on record my deep appreciation
of the brilliant speech made by one of our greatest,
distinguished scholars, the Hon. J.R.P. Sooriyapperuma නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමා
(

I1களி, பிரதி தவிசாள அவக )

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, please wind up now.
ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

(மாமி அ'ஹா4 ஏ.எ".எ . அ7வ)
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Give me five minutes, Sir.
නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමා
(

I1களி, பிரதி தவிசாள அவக )

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
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The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma has a deep
knowledge of Buddhism. Also at the same time, we must
listen to him as he ventures out to wax eloquent on
Islamic civilization and history. Sir, I also must thank the
Hon. Ajith P. Perera for the valuable suggestions made.
The Hon. Vasudeva Nanayakkara's reply was
comprehensive and very encouraging. I think we are
forging ahead with him as the Minister of National
Languages and Social Integration to build a united Sri
Lanka.
Then, before I conclude, Sir, I must tell you
something as it is my duty. Yesterday, when you were
presiding - it is reported in today's “Thinakkural”
newspaper - a death threat was issued to me in this
House. The newspaper states, I quote:
சில ெகாைலக
ஜ.ேத.. எ.பி."
"

ஏ

நடகவிைல?

கவைலப

வரலாறி பல ெகாைலக
இடெப! நாக"
# ேனறியி&கி ற நிைலயி, சில ெகாைலக
ஏ
நடகவிைல எ ! தேபா( கவைலபவதாக ஜனநாயக
ேதசிய )டணி எ.பி. அ,ர-மார திசாநாயக ேந!
வியாழகிழைம சைபயி ெதாிவி0தா1"
"

எ@ 'தின.ர' ப+திாிைகயி (த பக+தி ஒ கட
ேபாடபட ெசDதி ெவளியாகியிகிற,.
If that is a threat, Sir - I consider it not as a veiled
threat - it is against another Parliamentarian, a citizen of
this country.
Sir, if such a thing happens, I think I must warn
Parliament as to who should be held responsible. I will
bring this to the notice of the security forces and the Hon.
Speaker as well. And, Sir, you also must take action.
All in all, today has been a very happy day in my life,
as I told you, because I was able to promote national
unity, integration and harmony and to express my opinion
on how we can live in a united Sri Lanka happily
hereafter.
Thank you.
ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

The one hour allotted to your Motion is over. So,
please wind up.
නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමා
ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

(மாமி அ'ஹா4 ஏ.எ".எ . அ7வ)
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

I will wind up soon, Sir.

(

I1களி, பிரதி தவிசாள அவக )

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next Motion will be moved by the Hon. Ajith
Kumara. Before he starts, will an Hon. Member propose
the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair?
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ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාතcතුමා
අමාතcතුමා)
තුමා)

දැරිය යුතුයි කියලා අප සියලු ෙදනාම පිළිගන්නවා. නමුත්
දවසින් දවස එහි වගකීම පුරවැසියන්ෙග් පිට පැවෙරන
තත්ත්වයක් තුළ නැවත වතාවක් අපට අවධාරණය කරන්න සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා, එහි වගකීම රජය දැරිය යුතුයි කියන කථාව.

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

අද ෙම් රෙට් පාසල් පද්ධතිය, විශ්වවිදcාල හා අෙනකුත් උසස්
අධcාපන ආයතන කඩා වැෙටමින් එහි අධcාපන කියාවලිෙය් අඩු
පාඩුකම් ෙබොෙහෝ පමාණයක් සිදු වනවා. ෙමොකද ෙම් තිෙබන
පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගන්න, එය වර්ධනය කර ගන්න බැරිව එහි
වග කීමත් දරුවන්ට සහ ෙදමව්පියන්ට පැවෙරන තත්ත්වයක් තුළ
එම අධcාපන ආයතන පිළිබඳව රජෙය් වගකීම ඉටු ෙනොවී මඟ
හැෙරමින් තිෙබද්දී පූර්ව ළමා විය අධcාපනයට රජෙය් මැදිහත්වීම
සහ එහි කාර්ය සාධනය, එහි බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටි, එහි වැටුප්
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන එක ඵලදායී ෙව්ද කියන සැකයත් එක
පැත්තකින් තිෙබනවා. නමුත් ෙම්ක ජාතික අවශcතාවක්.

(மாமி தி7ஸ கர'Jயத - சிKவ அபிவி+தி,
மகளி அGவ'க அைம"ச)

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now
take the Chair.
ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජc කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්,, ගරු අල්හාජ් ඒ
ඒ..එච්
එච්..එම්
එම්.. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය
විය..
වුෙයන්

அத பிற,  களி பிரதி தவிசாள அவக
அ கிராசனதினி அகலேவ, மாமி அஹா ஏ.எ".எ#.
அ$வ அவக தைலைம வகிதாக.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

පූව ළමා විය අධcාපනය
අධcාපනය පිළිබඳව ජාතික
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීම

 பிைள ப வ கவி ெதாடபி
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ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாமி அஜி மார)
(The Hon. Ajith Kumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ අනුව මා
පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"අප රට තුළ දරුවන්ෙග් අධcාපනෙය් ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක් වන පූව
ළමා විය අධcාපනය ලබා දීම (ෙපර පාසල් අධcාපනය) පිළිබඳව ජාතික වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතු අතර, ෙපර පාසල් පාලිකාවන්ට විධිමත් පුහුණුවක්
හා බඳවා ගැනීෙම් කමයක් සමඟින් වැටුප් කමයක් ද සකස් කළ යුතු යැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පූර්ව ළමා විය
අධcාපනය -ෙපර පාසල් අධcාපනය- පිළිබඳව විශාල උනන්දුවක්,
විශාල මැදිහත්වීමක් අෙප් රෙට් පුරවැසියන් -ෙදමව්පියන්- තුළ අද
අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අධcාපනයට අද ඉතා
විශාල තරගයක්, ඒ වාෙග්ම ඉල්ලුමක් පැන නැඟිලා තිෙබනවා.
අතීතෙය් පූර්ව ළමා විය අධcාපනයට උනන්දු ෙනොවුණු විශාල
පමාණයක් අද ෙම් ෙපර පාසල් අධcාපනය සඳහා තමන්ෙග්
දරුවන් ෙයොමු කරමින් සිටිනවා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් රජය නිදහස්
අධcාපනය පිළිබඳව වගකීම භාර ගන්නවා නම්, ෙම් පූර්ව ළමා
විය අධcාපන කියාවලියටත් රජෙය් මූලික හා විශාල මැදිහත්වීමක්
තිබිය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අධcාපනය පිළිබඳව විශාල
සංවාදයක් අෙප් රට තුළ ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබනවා. ෙම් ඒ පිළිබඳව
කථා කරන අවස්ථාව ෙනොවුණත්, අධcාපනෙය් වගකීම රජය

විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා, අද පාසල් අධcාපනයට මුලින්
එන්ෙන් ෙම් ෙපර පාසල් අධcාපනය කියලා. එහිදී ඒ දරුවන්ට
නියමිත කමෙව්දයකට අනුව නියමිත අධcාපනයක් ලැබුෙණ්
නැත්නම්, ඔවුන් නියමිතව ෙපළ ගැස්වූෙය් නැත්නම් එතැන් පටන්
අධcාපනය කඩාකප්පල්වීමක් වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම
අධcාපනය එපා වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අධcාපනය තුළ අපි
අෙප්ක්ෂා කරන දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනෙය්දී විවිධ
බාධාවන් එන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඒක
අපි ෙපර පාසල් අධcාපනෙය්ත් දකිනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රට පුරාම ෙපර පාසල් අධcාපනය -පූර්ව
ළමා විය අධcාපනය- ඒක මතිකව කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ.
විවිධ පෙද්ශ තුළ, විවිධ ගුරුවරුන්ෙග් රුචි අරුචිකම් මත,
ඔවුන්ෙග් හැකියාවන් සහ දැනුෙම් සීමා මත, එෙහම නැත්නම්
විවිධ පළාත් පාලන ආයතන ෙහෝ ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසවල ඒවාට මැදිහත්වන නිලධාරින්ෙග් තිෙබන
හැකියාවන් සහ රුචි අරුචිකම් මත පූර්ව ළමා විය අධcාපනය
ෙවනස් ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් අනාගතය
නිර්මාණය කිරීෙම් අවශcතාවට ගැළෙපන විධියට ජාතික
සැලැස්මක් ෙපර පාසල් අධcාපනයට සකස් කිරීම අද පධාන
අවශcතාවක් ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් අනාගත
ඉලක්කයන්, අනාගත සංවර්ධනය අරමුණු කර ෙගන අද ෙම් පූර්ව
ළමා විය අධcාපනයට ජාතික සැලැස්මක් ඇති වන්ෙන් නැහැ
වාෙග්ම, එෙහම කියාවලියකුත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙනොමිලෙය්
අධcාපනය ලබා දීම කියන සංකල්පයත් අද ෙමහිදී බරපතළ
අර්බුදයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අධcාපනය ෙවෙළඳ
භාණ්ඩයක්, අධcාපනය අෙළවි කරන භාණ්ඩයක් කියන එක අද
පාසල් පද්ධතිය තුළත්, උසස් අධcාපන ආයතන සහ විශ්වවිදcාල
තුළත් කියාත්මක ෙවද්දි, එය ආරම්භ කරන තැන බවට ෙපර
පාසල් අධcාපනය පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමතැනින් තමයි ෙම්
වැෙඩ් පටන් ගන්ෙන්.
සල්ලි දීලා ඉෙගන ගන්න කියාවලියට ආරම්භය තියන්ෙන්,
අත ෙපොත් තියන්ෙන් අධcාපනයට අත ෙපොත් තියන තැනින්මයි.
ඒ අනුව මුදලට අධcාපනය ලබා දීම කියන එක අද අෙප් රෙට්
ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්. ෙනොමිෙල්
අධcාපනය ලබා ෙදනවාය කියන සංකල්පය, අධcාපනය
ආරම්භෙය්දීම අෙහෝසි කිරීම බරපතළ තත්ත්වයක්. ඒ තුළින් පුරුදු
කරනවා, ෙනොමිෙල් අධcාපනය කියලා එකක් නැහැ, සල්ලි දීලා
ඉෙගන ගන්න ඕනෑය කියන එක. ඒ පුරුදු කිරීම, ආරම්භ කිරීම අද
පටන් අරෙගන තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ෙපර පාසල්
අධcාපනෙය් සිට උසස් අධcාපනය දක්වා, අඩුම තරමින් පළමු
උපාධිය දක්වා ෙනොමිෙල් අධcාපනය ලැෙබන්න ඕනෑය කියන
සංකල්පය ෙමතැනදී බිෙඳනවා. කල්පනා කරලා බලන්න.
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ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරු ඒකකෙයන් විමසුවාම, අද ෙම්
රෙට් ලියා පදිංචි ෙපර පාසල් 16,318ක් තිෙබනවාය කියලා
ෙතොරතුරු ලැබුණා. ඊට වඩා වැඩි පමාණයක් අනිවාර්යෙයන්
තිෙබනවා. අපි දන්නවා අෙප් පෙද්ශවල ලියා පදිංචි ෙපර
පාසල්වලට වඩා වැඩි පමාණයක් තිෙබන්ෙන් ලියා පදිංචි ෙනොවූ
ඒවා බව. ෙපර පාසල් ගුරුවරියන් 27,408 ෙදෙනක් ෙසේවය
කරනවා. සෑම වර්ෂයකටම 250,000කට ආසන්න දරුවන්
පමාණයක් ෙපර පාසල්වලට බැෙඳනවා; ඉෙගන ගන්න ඇතුළු
ෙවනවා. ඒක විශාල පමාණයක්. එතෙකොට, වැඩිම පමාණයක් ෙම්
ෙපර පාසල් පද්ධතිෙයන් අද අධcාපනය ලබන්ෙන් මුදල් ෙගවලා.
ඒක ඉතා පැහැදිලියි. ඒ නිසා ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? නිදහස්
අධcාපනය පිළිගන්නා රටක, නිදහස් අධcාපනය තිෙබනවාය
කියන රටක අද ඉතාම වැදගත් අවශcතාවක් වුණ පූර්ව ළමාවිය
අධcාපනය -ෙපර පාසල් අධcාපනය- අතිශය බහුතරයකට
ලැෙබන්ෙන් මුදලට. ඒෙකන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අද ෙම් රෙට්
නිදහස් අධcාපනයක් කියලා එකක් නැහැ කියන පණිවුඩය
ඉස්ෙසල්ලාම ෙපර පාසල් අධcාපනෙය්දී ලබා ෙදනවාය කියන
එක තමයි කියන්ෙන්. ඒ නිසා රජෙය් වගකීමක් තමයි, පූර්ව
ළමාවිය අධcාපනයක් කියලා එකක් තිෙබනවා නම්, ඒක ෙම් රෙට්
සෑම දරුෙවකුටම ෙනොමිෙල් ලබා දීමට, ෙනොමිෙල් ලබා ගැනීමට
හැකියාව ආරම්භ කිරීම. ඒක ඉතා වැදගත්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් සමස්ත
දරුවන්ට ෙනොමිෙල් අධcාපනය, නිදහස් අධcාපනය කියන ෙම්
මාතෘකාව එතැනින් එහාටත් ෙගන යා යුතුයි. එනම්, සියලු ෙදනාට
සමාන ෙලස අධcාපනය ලබා දිය යුතුයි. ෙම් රෙට් සියලු දරුවන්ට
සමාන ෙලස අධcාපනය ලබා දිය යුතුයි. අධcාපනය ලබන්න එන
අයට ෙනොමිෙල් උගන්වන එක ෙනොෙවයි අෙප් වගකීම
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් රෙට් ඉෙගන ගත යුතු සියලු
ෙදනාට සමානව අධcාපනය ලබා දීමයි වගකීම. ඒක තමයි
අධcාපනෙය් සම අයිතිය කියන්ෙන්.
ෙපර පාසල කියලා එකක් තිෙබනවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන්
නීතිරීති තිෙබනවා නම්, ෙපර පාසල් පද්ධතියට වර්ෂයකට
250,000ට අධික පිරිසක් ඉෙගන ගන්න එනවා නම්, ෙපර
පාසලකට යා යුතු වයෙසේ සිටින සියලු ළමයින්ට ෙපර පාසල්
අධcාපනය සහ ෙනොමිෙල් ෙපර පාසල් අධcාපනය කියන එක
සමානව ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියන එක සංකල්පයක් විධියට
පිළිෙගන ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි කියලා අපි
විශ්වාස කරනවා. නමුත් අද සමානව හැෙමෝටම ෙපර පාසල්
අධcාපනය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ලැෙබන අයටත්, ලබා ගන්නා
අයටත් ඒක ෙනොමිෙල් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා වහාම ෙම්
පිළිබඳව ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑය කියලා අපි
ෙයෝජනා කරනවා. ඒක කළ යුත්ෙත් තැනින් තැන, විටින් විට
ෙනොෙවයි. අෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක් ගත්ෙතොත් ෙපර
පාසල් පිළිබඳ වගකීම පළාත් සභාව දරනවා. ඒ වාෙග්ම පළාත්
පාලන ආයතනයත් දරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් පළාත් සභාවල
විවිධ පඥප්ති සම්මත කරලා තිෙබනවා. පළාත් පාලන
ආයතනයකින් පාලනය ෙවන්ෙන් ෙපර පාසල් හතක්, අටක්
පමණයි. නමුත් එක පළාත් පාලන ආයතනයක ෙපර පාසල් හැට,
හැත්තෑවක් තිෙබනවා.
හැබැයි රජෙයන් පාලනය වන්ෙන් ෙපර පාසල් 7යි, 8යි. එම
නිසා සැමට සමානව ෙනොමිෙල් අධcාපනය ලැෙබනවාය කියන
සංකල්පය ෙමතැනදී බිඳිලා තිෙබනවා. එම නිසා තමයි අපි
ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ෙම් ෙපර පාසල් පද්ධතිය අධcාපන
අමාතcාංශෙය් සහ අනිකුත් ළමා කටයුතු පිළිබඳ අමාතcාංශවල
අධීක්ෂණය හා මඟ ෙපන්වීම මත ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් ඇතිව
කියාත්මක වන්න ඕනෑය කියලා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙනොමිෙල් අධcාපනය දීෙම්දී
පධානම කාරණයක් තමයි ඒ සඳහා බඳවා ගත් ගුරුවරුන්ට
වැටුපක් ලබා දීම. අද ඒ ගුරුවරුන්ට ෙනොමිෙල් අධcාපනය ලබා
ෙදන්න බැරිව තිෙබන්ෙන් ඇයි? අපි දන්නවා, අද ෙපර පාසලක්
කරන ගුරුවරෙයක් ඒක ස්වාධීනව වcාපාරයක් විධියට කරන්න
පටන් ෙගන තිෙබන බව. රැකියා වියුක්තිය පිළිබඳ පශ්නය නිසා
ඉෙගන ගත් ළමයින් -විෙශේෂෙයන් කාන්තාවන්- ෙපෞද්ගලිකව
ෙපර පාසලක් පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ ඔවුන්ට ෙනොමිෙල්
උගන්වන්න බැහැ. ඔවුන්ට ෙනොමිෙල් උගන්වන්න බැරි ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ඒ සඳහා දීමනාවක්, වැටුපක් ඔවුන්ට ෙනොලැෙබන
නිසායි. එම නිසා තමයි අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ෙනොමිෙල් ෙපර
පාසල් අධcාපනය දීෙම් ඉඩකඩ විවර කිරීම සඳහා අනිවාර්යෙයන්
රජෙය් මැදිහත් වීෙමන් ෙම් රෙට් සියලුම ෙපර පාසල්
පාලිකාවන්ට වැටුප් ලබා ෙදන කමයක් සකස් කළ යුතුයි කියලා.
මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැටුප් හා දීමනා ලබා ෙදන
කමයක් සකස් කරද්දීම, විධිමත් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත්
විධිමත් ජාතික පුහුණුවක්, ගුණාත්මක අධcාපනයක් දීෙම්
පුහුණුවක් ඔවුන්ට ලබා දිය යුතුයි. විෙශේෂෙයන් අපි දන්නා විධියට
ෙපර පාසෙල්දී ළමයින්ට මහා හරඹ උගන්වන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්
සමාජයට හුරු කරන්න, ඔවුන්ට මූලික ආකල්ප හුරු කරන්න,
පරිසරය හුරු කරන්න, විවිධ චාරිත වාරිත හුරු කරන්න, සමාජ
ඇසුර පිළිබඳව හුරු කරන්න ආදී මූලික මඟ ෙපන්වීමක් තමයි
ෙපර පාසෙල්දී කරන්ෙන්. එම නිසා ෙපර පාසල් අධcාපනය
විධිමත් පුහුණුවක් සහිතව කළ යුතු ෙදයක්. අපි විශ්වාස කරනවා,
වඩාම අමාරුකම තිෙබන්ෙන් දරුවන්ට උගන්වන එක කියලා.
එයිනුත් අමාරුම වැෙඩ් තමයි පූර්ව ළමා විෙය් දරුවන්ට උගන්වන
එක. එෙහම නම් ඒ සඳහා අනිවාර්යෙයන් විධිමත් පුහුණුවක් ලබා
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ විධිමත් පුහුණුවක් ෙදන අතෙර්ම ඒ විධිමත්
පුහුණුවක් ලබා ගත් ගුරුවරුන්ට ඒ කටයුත්ත ෙහොඳ මානසික
තත්ත්වයකින් ස්ථිරව කරන්න, ඉලක්කසහගතව කරන්න නම්
ඔවුන්ට වැටුපක් සහ දීමනාවක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දයකුත්
තිෙබන්න ඕනෑ. දැන් මුළු රෙට්ම වැඩිපුරම ෙපර පාසල් පද්ධතියට
එන්ෙන් ෙපෞද්ගලිකව ආදායමක් උපදවන අයයි. රජය මැදිහත්
වීෙමන් එන අය ෙනොෙවයි. එම නිසා රජයට පුළුවන්කම
තිෙබනවා, ඔවුන් රජෙය් වැඩ පිළිෙවළකට අනුයුක්ත කරලා,
පුහුණුවකට, බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දයකට සැලැස්මක් හදලා
ඔවුන්ට වැටුපක්, දීමනාවක් ලබා දීලා ෙම් රෙට් අනාගතය
නිර්මාණය කරන දරුවන්ට විධිමත් අධcාපනයක් ෙදන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, අද ෙපෞද්ගලික
ෙපර පාසල් සඳහා විශාල ගාස්තු ෙගවන්න ෙදමවුපියන්ට සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන බව. ඒවාෙය් තිෙබන, ෙම් දරුවන්ට ගැළෙපන,
ෙනොගැළෙපන සියලු ෙද්වල්වලට අතිවිශාල මුදලක් වියදම්
කරන්න ෙදමවුපියන්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දුර
බැහැර ෙපර පාසල්වලට දරුවන් ඇද ෙගන යන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. අද බස් රථවල, වෑන් රථවල, කුලී රථවල නංවා ෙගන
දුර බැහැර ෙපර පාසල්වලට දරුවන් -ඉතාම පුංචි දරුවන්- ෙගන
යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා හැම පෙද්ශයකම -ඉතා
කුඩා පෙද්ශයක ෙහෝ- ෙපර පාසලක් තිෙබන්න ඕනෑ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දරුවන්ට පයින් යා හැකි ළඟ
දුරක ෙපර පාසලක් තිෙබන්න ඕනෑ, ඔවුන්ට පහසුෙවන් ගිහින්
ඉෙගන ගන්න. එම නිසා ඒ සඳහා වූ ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් සකස්
කරන්න ඕනෑය කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙපර පාසල් දරුවන්ට
ෙනොමිෙල් අධcාපනය දීෙම් මූලික පියවරක් විධියට සියලු ෙපර
පාසල් පාලිකාවන්ට වැටුප් සහ දීමනා රජෙයන් ෙගවීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් සහ ඔවුන් පුහුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කළ යුතුයි කියන ෙම් ෙයෝජනාව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු
සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.
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ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
(

மாமி (தி+மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා
අද දිනෙය් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරන
ගමන්ම, ෙපර පාසල් අධcාපනය හා ෙපර පාසල් ගුරුවරියන් ගැන
යමක් කීමට කැමැතියි. මා ඇත්තටම කථා කරන්ෙන් ෙම් ෙකොළඹ
පෙද්ශෙය්, එෙහම නැත්නම් නාගරික පෙද්ශවල තිෙබන ෙපර
පාසල් ගැන ෙනොෙවයි, මා නිෙයෝජනය කරන අම්පාර
දිස්තික්කෙය් දුප්පත් පෙද්ශවල තිෙබන ෙපර පාසල් ගැනයි. මා
දන්නවා, අෙප් ඇමතිතුමා ෙපර පාසල් ගුරුවරියන් ගැන යම් කිසි
වැඩසටහන් කමයක් හඳුන්වා ෙදමින් යන බව. නමුත් මා දැකපු
විධියට ඒ වැඩසටහන් තවමත් කමවත්ව සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ.
අෙප් පෙද්ශය ගත්ෙතොත්, ඒ පෙද්ශෙය් ෙපර පාසලක
සාමානcෙයන් අඩුම වශෙයන් ළමයි විසිපස් ෙදනකු සිටිනවා. ඒ
ළමයි විසිපස් ෙදනා ගත්ෙතොත් එක් ළමෙයකුෙගන් රුපියල් 200ක්
වාෙග් මුදලක් තමයි ඒ ෙගොල්ලන් අය කරන්ෙන්. ඊට වඩා වැඩි
මුදලක් ෙගවන්න ඒ ෙදමවුපියන්ට බැහැ. ඒ වාෙග්ම මුදල්
ෙනොෙගවන ෙදමවුපිෙයෝත් ඉන්නවා. එක ළමෙයකුට රුපියල් 200
ගණෙන් ෙගව්ෙවොත් ළමයි විසිපස් ෙදෙනක් හිටිෙයොත් රුපියල්
5,000ක් තමයි ෙම් ගුරුවරියට ආදායම හැටියට ලැෙබන්ෙන්. ෙම්
ගුරුවරියට ඒ රුපියල් 5,000න් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්ද කියන එක
ෙලොකු පශ්නයක්.
අෙප් පෙද්ශෙය් නම් පජා ශාලාෙව්, ෙපොඩි කඩ කාමරයක
එෙහම නැත්නම් ගුරුවරියෙග් ෙගදර ෙකොටසක තමයි ෙපර පාසල්
පවත්වාෙගන යන්ෙන්. ඉතාමත් අඩු පහසුකම් මධcෙය් තමයි ඒවා
පවත්වාෙගන යන්ෙන්. ඒ තැන්වලට ජලය, විදුලිය නැහැ. රුපියල්
5,000ක් වාෙග් මුදලක් දරුවන්ෙගන් එකතු කර ෙගන, ඇත්තටම
ඒ ගුරුවරිය ෙබොෙහොම ලස්සනට ඇඳලා ලස්සනට සපත්තු දමා
ෙගන හෑන්ඩ් බෑග් එකක් අරෙගන ඇවිත් ඒ පෙද්ශෙය් අයට
ෙපෙනන්න මම ෙලොකු ෙසේවාවක් කරනවා කියා ෙපනුමට කළාට
ඒ ගුරුවරිය එක්ක කථා කර බැලුවාම අපට ෙත්ෙරනවා ඉතාමත්
දුෂ්කර ජීවිතයක් තමයි ඇය ගත කරන්ෙන් කියලා. ඇත්තටම
තමන්ෙග් වග කීමක් විධියට කාන්තා පක්ෂය ස්වයං රැකියාවක්
උත්පාදනය කරෙගන ජීවත් ෙවනවා. ඒ නිසා මා හිතනවා,
රජෙයන් ෙමයට ෙලොකු අනුගහයක් ලැෙබන්න ඕනෑ කියලා;
පළාත් සභාෙවන් එෙහම නැත්නම් පාෙද්ශීය සභාෙවන් ෙපර
පාසල් ගුරුවරියකට අවම වශෙයන් රුපියල් 5,000කවත්
දීමනාවක් ෙගවන්න ඕනෑ කියලා.
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කරන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ෙපර පාසල් ගුරුවරියන්
ගැන ඒ වාෙග්ම ෙපර පාසල් ගුරුවරියන්ෙග් වැටුප ගැන විෙශේෂ
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙපර පාසල තමයි
අෙප් දරුවන්ෙග් අධcාපනයට මූලික අඩිතාලම දමන්ෙන්;
අත්තිවාරම දමන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මහන්සිෙයන් කීයක් හරි
හම්බ කර ෙගන යන එක ගැන අපි ආඩම්බර වන ගමන් ඒ
ෙගොල්ලන්ට අපි උදව්වක් කරන්න අවශcයි කියා මම හිතනවා.
අෙප් ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම්
ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. ෙපර පාසල් ගුරුවරිය
ගැන පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණය ෙවලාෙව් කථා කළා. ෙම්
අයට uniform එකක් ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ඒ ෙගොල්ලන්ට
ඇඳුමකට වුණත් මුදල් වැය කරන එක ෙලොකු පශ්නයක්. අඩුම
වශෙයන් uniform එකක්වත්, ඇමතිතුමා මාර්ගෙයන් ෙහෝ සකස්
කර ෙදන්න පුළුවන් නම්, ඒ සඳහා දීමනාවක් ෙදන්න පුළුවන් නම්
ෙබොෙහොම කාෙලෝචිතයි කියා මා හිතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විවිධ පෙද්ශවල
ෙපර පාසල්වල තිෙබන පශ්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් අපි සලකා
බැලිය යුතුයි. ෙබොෙහෝ ෙපර පාසල් ගත්ෙතොත් ඒවාෙය් අඩු පාඩු
තිෙබනවා. ළමයින්ට ෙසල්ලම් කරන්න මිදුලක් නැහැ. එක්ෙකෝ
ජලය නැහැ. අෙප් පෙද්ශෙය් නම් ෙගොඩක් දුරට ජල පශ්නය
තිෙබනවා. ෙදමවුපිෙයෝ උෙද්ට ඇවිත් කළවලින් ජලය ෙගනල්ලා
තැබුවාම තමයි පන්තිය පටන් ගන්ෙන්. ඇමතිතුමා ෙම් ෙවලාෙව්
ෙමහි සිටීම ගැන මම ෙගොඩක් සතුටු ෙවනවා. රෙට් අෙනක්
පෙද්ශවල ෙපර පාසල් ෙකොෙහොම තිෙබනවාද කියන්න මම
දන්ෙන් නැහැ. අෙප් පෙද්ශෙය් නම් සුපිරි ෙපර පාසල් නැහැ. ෙම්
ගැනත් සලකා බලන්න. අජිත් කුමාර මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව
ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. ඒ ගැන කියා කරන්න කියා
ඉල්ලමින් ෙමම ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා.

ලදී..
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී

வினா எதிய ப ெபற.
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(

தைலைமதா&

உKபின அவக )

(The Presiding Member)

ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා.

[අ
අ.භා.
භා. 4.35]
35]
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා

(மாமி விஜித ேப+ெகாட)
(The Hon. Vijitha Berugoda)

ෙම් අවස්ථාෙව් මට තවත් කාරණයක් කියන්න අවශcයි.
අම්පාර, ෙපොෙළොන්නරුව පෙද්ශවලත් ෙපර පාසල් කියාත්මක
ෙවනවා. ෙතෝරා ගත් පිරිසක් විතරක් සිවිල් ආරක්ෂක
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපර පාසල් ගුරුවරියන් විධියට බඳවා ෙගන
තිෙබනවා.
මා
හිතන
විධියට
සිවිල්
ආරක්ෂක
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් අයට රුපියල් 18,500ක පඩියක්
ෙගවනවා. ෙම් ෙගවීමත් එක්ක අෙනක් ෙපර පාසල් ගුරුවරිෙයෝ
සම්පූර්ණෙයන්ම අසරණ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙපර පාසල්වලට
යන ළමයින්ෙගන් මුදල් අය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අමාරුෙවන්
ෙපර පාසල් පවත්වාෙගන යන ගුරුවරියන්ට ඒවා පවත්වාෙගන
යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සිවිල් ආරක්ෂක
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපර පාසල් ගුරුවරිය උෙද්ට ෙපර පාසෙල්
උගන්වලා හැන්දෑවට ගාමාරක්ෂක ඇඳුම ඇඳලා T56 කෙර්
එල්ලා ෙගන checkpoint එෙක් සිටිනවා. අපි හිතනවා, ඒක ෙම්
දරුවන්ෙග් මානසිකත්වයට ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවාය
කියා. නමුත් ඒ අයට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ අය රැකියාවක්

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපර පාසල් අධcාපනය
පිළිබඳව ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීම පිළිබඳවත්, ෙපර
පාසල් පාලිකාවන්ට විධිමත් පුහුණුවක් හා බඳවා ගැනීෙම් කමයක්
සමගින් වැටුප් කමයක් සකස් කිරීම පිළිබඳවත් ගරු අජිත් කුමාර
මන්තීතුමා ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඇත්තටම
මුල් ළමා විය අවධිය කියලා කියන්ෙන් මිනිසුන්ෙග් ජීවිතෙය්
ඉතාම වැදගත් අවධියයි. ෙම් අවධිෙය් තමයි දරුවන්ෙග් මානසික,
බුද්ධිමය, සමාජමය සියලු අංගවල විශාල වර්ධනයක් ඇති
ෙවන්ෙන්. ෙම් අවධිය තමයි දරුවන්ට ආරක්ෂාව, රැකවරණය,
මූලික සමාජ කුසලතාව හා හසුරු ෙකෞශලcය ලැබිය යුතු අවධිය.
හැබැයි පතිපත්තියක් විධියට මුල් ළමා විය අවධිය පිළිබඳව රජය
කටයුතු කරන්ෙන් නැති වුණත් ෙම් මුල් ළමා විය අවධිය ගත
කරන දරුවන් ෙවනුෙවන් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් කරලා
තිෙබනවා.
අපි දන්නවා, "අනාගතය ඔෙබ් අෙත් - රට භාරයි ඔබට පුෙත්"
කියලා කියනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් රෙට් අනාගතය තමයි දරුෙවෝ.
අනාගත ආෙයෝජනය තමයි දරුෙවෝ. ෙම් දරුෙවෝ හරියට
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හැදුෙණොත්, නිවැරදි අධcාපනයක් ලැබුෙවොත් ෙම් දරුවන්ට සම
අධcාපන අවස්ථාව ලැබිලා ඒ අයෙග් නිර්මාණ හැකියාවන් සහ
කුසලතාවන් එළි දැක්වීමට අවස්ථාව ලැෙබනවා. එය ඉතා
වැදගත්.
අෙප්
අධcාපන
පතිපත්තිය
තුළ
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම අනුව අධcාපන අමාතcතුමා
ද්විතීයික පාසල් සහ පාථමික පාසල් දියුණු කිරීම සඳහා
අධcාපනය නව නැම්මකට අරෙගන යනවා, අපි දකිනවා. ඊට
සමගාමීව ඇත්තටම මුල් ළමා විය අවධිය ගැන විෙශේෂ අවධානයක්
ෙයොමු විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
පසු ගිය කාලෙය් තමන්ෙග් ඉල්ලීම් සහ ජාතික මට්ටෙම්
අවශcතාවන් පිළිබඳව විශ්වවිදcාල මහාචාර්යවරුන් පා ගමන්
ගිහිල්ලා, පුවත් පත් සාකච්ඡා පවත්වලා, උද්ෙඝෝෂණ කරලා ඒ
අයෙග් ඉල්ලීම් දිනා ගැනීම සඳහා ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක්
අරෙගන ගිය ආකාරය අපි දැක්කා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම රෙට්
විශාල පශ්නයක් බවට පත් වුණා. දැන් නම් ඒ පශ්නය විසඳිලා
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. හැබැයි ෙම් මුල් ළමා විය
අවධිය ගත කරන දරුවන් ෙවනුෙවන් කැප ෙවන්ෙන් ෙපර පාසල්
ගුරුවරිය නැත්නම් පාලිකාවයි. හැබැයි ඒ පාලිකාවන් කිසිම
උද්ෙඝෝෂණයක්, අරගලයක්, ඉල්ලීමක් කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ
අය පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස
කරනවා. ඒ අය තමයි ෙම් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන්, අනාගතය
භාර ගන්න ඉන්න දරුවන් ෙවනුෙවන් විශාල කැපවීමක්,
මහන්සියක් දරලා ෙම් දරුවන්ට නිවැරදිව මඟ ෙපන්වන්න කටයුතු
කරන්ෙන්.
හැබැයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ
එතුමා මුල් වරටම දරුෙවෝ ගැන හිතලා ළමා සංවර්ධන
අමාතcාංශයක් ආරම්භ කළා. ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු
පිළිබඳ වර්තමාන ඇමතිතුමා වන තිස්ස කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමා
ෙබොෙහොම කියාශීලිව, නිර්මාණශීලිව යමක් කරන්න උත්සාහ
ගත්තා. ජනාධිපතිතුමා ෙම් දරුෙවෝ ගැන හිතලා ෙම් වාෙග්
අමාතcාංශයක් රටට දායාද කළා. ඒ එක්කම මුල් ළමා විය අවධිය
ගත කරන දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙසොයලා බලන්න මුල් ළමා විය
සංවර්ධන නිලධාරින් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් පත්
කරලා තිෙබනවා.
ඊට අමතරව ළමා හිමිකම් පවර්ධන නිලධාරින් පත් කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දරුෙවෝ ආරක්ෂා කර ගන්න විෙශේෂෙයන්
නීතිරීති සකස් කරලා තිෙබනවා. මුල් ළමා විය අවධිය පිළිබඳව
රජය සැලකිලිමත් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම හැම පළාත්
සභාවකම වාෙග් දැනට ෙපර පාසල් ගුරුවරියන් සම්බන්ධව,
දරුවන් සම්බන්ධව කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙපර පාසල්
පඥප්තිය සම්මත කරෙගන තිෙබනවා. ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට
පුහුණුවක් සහ දීමනාවක් ලබා දීම සඳහා අවධානය ෙයොමු ෙවලා
තිෙබනවා. මා දන්නා විධියට ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ඌව
පළාත් සභාව ඒ අයට ඩිප්ෙලෝමාවක්, පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න
කටයුතු කරෙගන යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු සුෙම්ධා
ජයෙසේන ඇමතිතුමිය ළමා සංවර්ධන ඇමතිතුමිය විධියට කටයුතු
කළ කාලෙය් රාජc ෙනොවන සංවිධාන සම්බන්ධ කරෙගන ඒ
අයට පුහුණුවක්, ඩිප්ෙලෝමාවක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා.
වර්තමානෙය් පළාත් සභාව ෙම් වැඩ පිළිෙවළට අතගහලා
තිෙබනවා. ෙම් රජය විතරක් ෙනොෙවයි, පළාත් සභාවත්, ඒ
වාෙග්ම පාෙද්ශීය සභාවත් යම් යම් ෙපර පාසල්වලට අතහිත
ෙදනවා; උදවු කරනවා. හැබැයි සමස්තයක් විධියට බැලුවාම ඒ
තත්ත්වය නැහැ. ඒ එක්කම Plan International USA ආයතනය,
Room to Read ආයතනය, World Vision වාෙග් ආයතන ෙපර
පාසල් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරලා දරුවන් ෙවනුෙවන්
ෙගොඩනැඟිලි හදා දී ළමා උදcාන, ෙසල්ලම් මිදුල් වැනි දෑ හදා
ෙදන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. හැබැයි ෙම්ක සමස්තයම
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ආවරණය වන විධියට කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙපර පාසල්
ගුරුවරියන්ෙග්ත් සුදුසුකම් ෙවනස් බව අපි දකිනවා. සමහර විට
සාමානc ෙපළ සමත් අය ඉන්නවා, උසස් ෙපළ සමත් අය
ඉන්නවා, උපාධිධාරින් සිටිනවා, ඩිප්ෙලෝමාධාරින් සිටිනවා,
හැබැයි සාමානc ෙපළවත් සමත් නැති අයත් සිටිනවා. ෙම් අය
විෂය නිර්ෙද්ශයකට අනුව ෙපර පාසල් දරුවන් සඳහා අවශc
ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ.
සාමානcෙයන් ෙපර පාසල් දරුවන්ට උගන්වන්ෙන් නැහැ,
ඉෙගන ගන්නට මඟ ෙපන්වනවා විතරයි. අර කිව්වා වාෙග් ජාතික
මට්ටෙම් විෂය නිර්ෙද්ශයක් තිෙබනවා නම් ඒක වැදගත් ෙවනවා.
හැම දරුෙවකුටම සම අධcාපන අවස්ථා ලැෙබන්න ඕනෑ. ඒක
එෙහම ෙනොලැබීම පශ්නයක්. ඒ එක්කම ෙම් ගුරුවරියන් සියලු
ෙදනාම එක කමයකට පුහුණු කරලා, ඩිප්ෙලෝමාවක් සහ ඒ අයට
අවශc සුදුසුකම් තීරණය කරලා, ෙම් අයට ෙමන්න ෙම් සුදුසුකම්
තිෙබන්න ඕනෑය කියා තීරණය කරනවා නම් ෙහොඳයි. ඒ එක්කම
සමහර මුල් ළමා විය සංවර්ධන මධcස්ථාන තිබුණත් ඒවාෙය්
කිසිම පහසුකමක් නැහැ, ආරක්ෂාවක් නැහැ. එවැනි තැන්
තිෙබනවා.
හැබැයි ෙමොනරාගල දිස්තිකෙය් සමහර ගම්බද පෙද්ශවල
රජය මැදිහත් ෙවලා ෙගොඩනැඟිලි හදා දී තිෙබනවා. රාජc
ෙනොවන සංවිධාන මැදිහත් ෙවලා ෙගොඩනැඟිලි හදා දී තිෙබනවා.
පළාත් සභාව මැදිහත් ෙවලා, පාෙද්ශීය සභාව මැදිහත් ෙවලා
ෙගොඩනැඟිලි හදා දී තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට සමස්තය තීරණය
කරන්න බැහැ. නමුත් අපි දකිනවා, ෙපර පාසල් පිළිබඳ රජෙය්
අවධානය ෙයොමු ෙවලා ෙම්ක කමවත් කරෙගන යනවාය කියා.
ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා පකාශ කළ විධියට ෙමහි යම්
යම් ගැටලු තිෙබනවා. ඒක අපි පිළිගත යුතුයි. පුංචි දරුවන් ගැන
තමයි අෙප් අවධානය වඩාත් ෙයොමු විය යුතු වන්ෙන්. ගහක්
වුණත් පුංචි පැළය කාලෙය්දී තමයි හසුරුවන්න පුළුවන් වන්ෙන්.
ෙලොකු ගහක් බවට පත් වුණායින් පසුව අපට ඒක හසුරුවන්න
බැහැ. ඒ නිසා පුංචි කාලෙය්දී තමයි ෙමය කරන්න ඕනෑ.
දරුවන්ෙග් මානසික, බුද්ධිමය, සමාජීය යන සියලු වර්ධනයන්
සිදු වන අවධිෙය් දරුවන්ට අවශc පහසුකම් දිය යුතු ෙවනවා.
දරුවන්ට අවශc මඟ ෙපන්වීමට අවශc පරිසරයක් නිර්මාණය
කරන්න ෙවනවා.
ෙම් සංකල්පය ෙගනාෙව් ඉතාලි ජාතික ෛවදcවරියක වූ
මාරියා ෙමොන්ටිෙසෝරි මැතිනියයි. ඇය තමයි ෙලෝකයට ෙම්
සංකල්පය හඳුන්වා දුන්ෙන්. 1907 ජනවාරි මාසෙය්දී තමයි පළමු
වරට මුල් ළමා විය සංවර්ධන මධcස්ථානයක් ආරම්භ කෙළේ.
ඊළඟට අෙපේල් මාසෙය්දී තමයි ෙදවැනි එක පටන් ගත්ෙත්. ඇයට
ඒ අදහස ආෙව් 1906 දීයි. 1907 සිට 1952 වන ෙතක්
ෛවදcවරියක් හැටියට ජීවත් වුණු ඇය පුංචි දරුවන්ෙග් මුල් ළමා
විය ගැන කල්පනා කරලා ෙම් සංකල්පය ෙලෝකයට ෙගනැවිත්
තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය් සෑම රටකම ෙමය කියාත්මක ෙවනවා.
ශී ලංකාෙව්ත් ෙමය කියාත්මක ෙවනවා.
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරයට විධිමත් අධcාපන
කමයක් කියාත්මක කරෙගන යනවා. රජෙය් මැදිහත් වීම තුළ
විශ්වවිදcාලය දක්වා ළමයින්ට ෙනොමිෙල් අධcාපනය ලබා
ෙදනවා; නිදහස් අධcාපනය අධcාපනය ලබා ෙදනවා. පාසල්
දරුවන්ට නිල ඇඳුම් ෙදනවා, ෙපළ ෙපොත් ෙදනවා, ඒ වාෙග්ම
සමහර පාථමික පන්තිවල දරුවන්ට දිවා ආහාර ෙව්ලක් ෙදනවා,
රජය මැදිහත් ෙවලා, පළාත් සභාව මැදිහත්ෙවලා උපකාරක
පන්ති පවත්වනවා. පශ්න පත සාකච්ඡා කරනවා. ඒ විධියට
අධcාපනෙය් පමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක දියුණුව ෙවනුෙවන්
රජය විශාල වියදමක් දරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම 1990 ගණන්වල
සියයට 20ක් වාෙග් පමාණයක් තමයි සාමානc ෙපළ විභාගය
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සමත් වුෙණ්. ෙම් වනෙකොට සාමානc ෙපළ පතිඵල සියයට 50
දක්වා ෙහොඳ මට්ටමක පවතිනවා. අප විශ්වාස කරනවා, ෙම් ෙගන
යන අධcාපන වැඩ පිළිෙවළ අනුව තව අවුරුදු ගණනක් යනෙකොට
සියයට සියයක්ම සාමානc ෙපළ පතිඵලත්, උසස් ෙපළ පතිඵලත්
ෙහොඳ මට්ටමකට ඒවිය කියා. ඒ අය ඔක්ෙකොටම විශ්වවිදcාලයට
යන්න බැරි ෙව්වි. හැබැයි අපට පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ, රජයක් විධියට ඒ වගකීම දරනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
මැදිහත් වීම තිෙබනවා.නිදහස් අධcාපනය ලබන හැම
දරුෙවක්ම අවසානෙය් නිපුණතා සහතිකයක් සහිතව පරිපූර්ණ
දරුෙවක් විධියට සමාජයට බිහි කරන්න. ඉදිරියට ඇෙදන,
සංවර්ධනය වන, මැදි ආදායම් ලබන රටක් හැටියට අෙප් රෙට්
අධcාපන පද්ධතිය දියුණු කරන්න සුවිශාල වැඩ පිළිෙවළක් ෙම්
රජය ෙගන යනවා.
ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාතcතුමා විධියට අෙප්
ගරු අමාතc තිස්ස කරල්ලියද්ද මැතිතුමාටත් සුවිෙශේෂ වගකීමක්
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා
මැදිහත් ෙවලා මුල් ළමා විය සංවර්ධනය ගැන විෙශේෂ අවධානය
ෙයොමු කරන්න පුළුවන්. ෙම් දරුවන් තමයි විධිමත් අධcාපනයට
පිවිෙසන්ෙන්. ඒ නිසා විධිමත් අධcාපනයට පිවිෙසන ෙම්
දරුවන්ට කුසලතා, සමාජ අත් දැකීම් සම්බන්ධ මූලික පුහුණුව
ලැබිය යුතුයි. ඒ සඳහා සුදුසු පරිසරයක්, සුදුසු වාතාවරණයක්
නිර්මාණය විය යුතුයි. ඒ නිසා ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා
ෙගනාෙව් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. එක පාරටම බැරි වුණත් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කිරීම වැදගත්
ෙවනවා. දැනට රජය කරෙගන යන විධියට ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා
පෙව්ශ ෙවයි කියා අප හිතනවා. පාලිකාවන්ට පුහුණුව ලබා දීම,
බඳවා ගැනීම සහ දීමනා කමයක් සකස් කිරීම වඩාත් සුදුසුයි. ඒ
අය එවැන්නක් ඉල්ලුෙව් නැති වුණත් ඒ අයෙග් හැඟීම අපට
දැෙනනවා.
ඒ නිසා ෙමය ෙම් රට ෙවනුෙවන්, ජනතාව
ෙවනුෙවන්, දැෙය් දරුවන් ෙවනුෙවන් කරන වැඩ පිළිෙවළක්.
ෙම් වසෙර් ෙලෝක ළමා දිනෙය් ෙත්මාව වුෙණ්ත් ළමා
ෙලෝකය ඔවුන්ට ෙදමු කියන එකයි. මීට කලින් තිබුණා දරුවන්ට
සවන් දීෙමන් ඔවුන්ෙග් ෙලෝකය සුන්දර කරමු කියලා. ඒ නිසා අපි
දරුවන් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරනවා නම් විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
ෙයෝජනාව ගැන සලකා බලන ෙලස ගරු අමාතcතුමාෙගන්
ඉල්ලා සිටිමින් ෙයෝජනාව ෙගනා ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாமி (தி+மதி) அேனாமா கமேக)
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට එක කාරණාවක් කියන්න
අවසර ෙදන්න. අම්පාර දිස්තික්කෙය් තිෙබනවා, දයා ගමෙග්
මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පවත්වා ෙගන යන දයා සරණ ෙපර
පාසල් පදනම. අපි හැම අවුරුද්ෙද්ම ළමයින්ෙග් මුල් ෙපොත ඒ
පදනෙමන් ලබා ෙදනවා. මුළු අම්පාර දිස්තික්කෙය් සිංහල, ෙදමළ,
මුස්ලිම් දරුවන්ට ෙපොත් දහදාහක් විතර ෙදනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි
සාමානcෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 12ක් විතර වියදම් කරනවා. දැන්
අවුරුදු අටක, නවයක විතර සිට හැම අවුරුද්ෙද්ම ඒක කරනවාය
කියන එක මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි. මට ඒක කලින්
කියන්න අමතක වුණා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(

தைலைமதா&

உKபின அவக )

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. පිළිතුරු කථාව ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමා.
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ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාතcතුමා
අමාතcතුමා)
තුමා)
(மாமி தி7ஸ கர'Jயத

மகளி அGவ'க

அைம"ச)

-

சிKவ அபிவி+தி,

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුව මම ෙම් ෙයෝජනාව
ෙගනාපු අෙප් ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමාටත්, ෙම් ෙයෝජනාව
සම්බන්ධෙයන් අදහස් දක්වපු ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මන්තීතුමියටත්, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමාටත් ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු
අමාතcාංශය යටෙත් ඇති ළමා ෙල්කම් කාර්යාලය මුල් ළමාවිය
රැකවරණය හා සංවර්ධනයට අදාළ ජාතික පතිපත්තිය ෙපන්වීම,
සකස් කිරීම සිදු කරනවා. ෙම් වන විට මුල් ළමාවිය රැකවරණ හා
සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තියක් සකස් ෙකොට කියාත්මක
කරමින් පවතිනවා. මුල් ළමාවිය අධcාපනය යන්නද ෙම්
පතිපත්තිය තුළ අන්තර්ගතව තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් වන විට මුල්
ළමාවිය සංවර්ධන මධcස්ථාන ෙපර පාසල් සඳහා අවම පමිතීන්
හඳුන්වා දී ඇති අතර පළාත් සභා හා එම පමිතීන්ට අනුකූලව මුල්
ළමාවිය සංවර්ධන මධcස්ථාන, ෙපර පාසල් ලියා පදිංචිය සිදු
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම මඟ ෙපන්වීම යටෙත් ෙපර පාසෙල්
ෙභෞතික පරිසරය, ගුරුවරියන්ෙග් අධcාපනය හා වෘත්තීය
සුදුසුකම්, දරුවන්ෙග් කියාකාරකම් ආදී වශෙයන් සියලුම
ක්ෙෂේතයන් ආවරණය වන පරිදි අවම පමිතීන් හඳුන්වා දී
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපර පාසල් ලියා පදිංචි කිරීම සහ
අධීක්ෂණය ඍජුවම ඒ ඒ පළාත් සභා විසින් සිදු කරනු ලබනවා.
ෙම් සඳහා ෙබොෙහෝ පළාත්වල පඥප්ති සම්මත කර ෙගන ඇති
අතර, ඒ සඳහා ෙවනම අධිකාරි, ඒකක ස්ථාපිත කර තිෙබනවා.
මුල් ළමාවිය අධcාපනය ෙවනුෙවන් ජාතික වශෙයන් පහත
වැඩසටහන් ළමා ෙල්කම් කාර්යාලය හරහා ෙම් වන විට
කියාත්මක කරමින් පවතිනවා. මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා
සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික සම්බන්ධීකරණ කමිටු පිහිටුවා ඒ
යටෙත් ෙපර පාසල් ගුරු පුහුණුව ලබා ෙදනවා. ඩිප්ෙලෝමා
පාඨමාලා ලියා පදිංචි කරනු ලබනවා. ඒ යටෙත් ෙම් වන විට
පාඨමාලා 31ක් ලියා පදිංචි කර තිෙබනවා. මුල් ළමාවිය සංවර්ධන
මධcස්ථාන, ෙපර පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්
කියාත්මක කිරීම සහ එම මධcස්ථාන සඳහා අවශc ෙභෞතික
පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම ෙම් යටෙත් සිදු කරනවා. ඔබතුමන්ලා
පකාශ කරපු ආකාරයට ෙසල්ලම් මිදුල සකස් කර දීම, ඉෙගනුමට
අවශc උපකරණ ආදී මූලික පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, මුල්
ළමාවිය සංවර්ධන පමිතීන් සකස් කිරීම, දරුවාෙග් සංවර්ධනෙය්
සෑම අංශයක්ම ඒ ඒ වයසට ගැළෙපන අයුරින් පවතීද යන්න
පිළිබඳව අඛණ්ඩ තක්ෙසේරුවක් ෙකොට අවශc පරිදි ඒ දරුවාට
සහාය ලබා දීම ෙමහි අරමුණයි. වයස අවුරුදු පහ දක්වා වන
දරුවන් සඳහා ෙමම පමිතීන් සකස් ෙකොට අවසන් අතර,
ෙදසැම්බර් මාසය තුළදී එය එළිදැක්වීමට අපි සැලසුම් කර
තිෙබනවා. ඊට අමතරව ෙදමවුපියන්, රාජc නිලධාරින්, ගුරුවරුන්
ඇතුළු සමස්ත පජාවම මුල් ළමාවිය අධcාපනය පිළිබඳව දැනුවත්
කිරීෙම් වැඩසටහන් දීප වcාප්තව සිදු කරමින් පවතිනවා. ෙම් වන
විට ෙකටුම්පත් කරමින් පවතින මුල් ළමාවිය රැකවරණ හා
සංවර්ධන පනත තුළින්, ඒකාබද්ධ පෙව්ශයක් තුළ තවදුරටත්
පුළුල්ව ජාතික වැඩසටහන් ඉටු කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා.
ඒකට ෙම් අදහස් ටිකත් ඇතුළත් කර ගන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් සියලු
වැඩසටහන් පාෙද්ශීය මට්ටමින් කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙම්
දක්වා අපට සිටිෙය් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර නිලධාරින්
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අනූපස් ෙදනයි. එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත
කර තිබුෙණ් ඒ පමාණයයි. ඒ අයෙගන් තමයි ඉතිරි ෙකොට්ඨාස අප
ආවරණය කර ගත්ෙත්. දැන් අලුෙතන් බදවා ගැනීම් කළායින්
පස්ෙසේ අපට ඒ හිඩැස සම්පූර්ණ කර ගන්නට පුළුවන්.
ෙමහිදි
ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් අපට ඉතා වැදගත්. ගරු
අෙනෝමා ගමෙග් මන්තීතුමිය දුෂ්කර පෙද්ශවල තිෙබන ෙපර
පාසල් ගැන කිව්වා. එම ෙපර පාසල් තිෙබන ගම්වල පිහිටීම අනුව
පාසල් හා සමාන ඉලක්කයකට ක්ෂණිකව ෙගන යන්නට බැහැ.
යමක් කමක් තිෙබන අය ෙපර පාසල් පවත්වා ෙගන යනවා.
දරුවන්ෙගන් මාසිකව යම් කිසි මුදලක් අය කර අධcාපනය ලබා
ෙදන තැනුත් තිෙබනවා. ඊට අමතරව අපත් අෙප් ශක්තිෙය්
පමාණෙයන් අමාතcාංශයක් හැටියට යටිතල පහසුකම් සපයා දීම
සඳහා කටයුතු කරනවා. මෑතකදී ගරු ජනාධිපතිතුමා, ආර්ථික
සංවර්ධන අමාතc ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතමාෙග් අනුදැනුම
මත මිලියන සියයක් අපට ලබා දුන්නා. ඒ මුදල් ෙබදා දීෙම්දී
උතුරු නැෙඟනහිර යුදමය වාතාවරණය තිබුණු ගම්මානවලට
පමුඛතාව ෙදමින් කටයුතු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙම් ෙපර පාසල් ගුරුවරියන්ට අප විටින්විට පුහුණුව ලබා දී
තිෙබනවා. ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මන්තීතුමිය පකාශ කළා සිවිල්
ආරක්ෂක කාන්තා බල කාය ගැන. ඒ බල කාෙය් සිටි කාන්තාවන්
ෙපර පාසල් ගුරුවරියන් හැටියට බඳවා ගත්තා. ගරු සරත්
වීරෙසේකර මන්තීතුමා ඒ සඳහා විශාල කැපවීමක් කළා. ඒවා අෙප්
පෙද්ශය වාෙග් යුදමය වාතාවරණය තිබුණු දුෂ්කර පෙද්ශ;
කවුරුවත් යන්ෙන් එන්ෙන් නැති ගම්මාන. එම නිසා තමයි ඒ
රාජකාරි කටයුත්තට සිවිල් ආරක්ෂක බල කාෙය් අය බඳවා
ගත්ෙත්. අඩු පාඩු තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙම් අඩු පාඩුකම් මකා
ෙගන ෙම් කටයුතු කරන්නට අප සෑෙහන උත්සාහයක ෙයෙදනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම යුදමය වාතාවරණෙයන් ෙම් රට නිදහස්
වුණායින් පස්ෙසේ තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපර
පාසල් දරුවා ගැනත්, ළමයින් ගැනත්, කාන්තාවන් ගැනත්
වැඩිෙයන් කථා කරන්නට පටන් අර ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් විෂය
භාර අමාතcවරයා හැටියට
මම මෙග් මුළු උත්සාහයන්
ෙයොදනවා. අෙනෝමා ගමෙග් මන්තීතුමියෙග් ආශිර්වාදයත් ෙම්
සඳහා ලැබීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

[අ
අ.භා.
භා. 4.52]
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ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாமி அஜி மார)
(The Hon. Ajith Kumara

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙයෝජනාව ස්ථිර කළ
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මන්තීතුමියටත්, ඒ වාෙග්ම ඒ ගැන අදහස්
දැක්වූ ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමාටත්, විෙශේෂෙයන් විෂය
භාර අමාතc ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද අමාතcතුමාටත් මම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පකාශ කළා ෙම් සඳහා යටිතල
පහසුකම් ලබා ෙදන්න, ෙභෞතික සම්පත් හදන්න මැදිහත්
වනවාය කියා. නමුත් ඒක මුළු රෙට්ම පද්ධතියක් විධියට
ෙකෙරන එකක් ෙනොෙවයි. එම නිසා තමයි මම ෙම් සඳහා ජාතික
වැඩ පිළිෙවළක් අවශcයි කියා ෙයෝජනා කෙළේ.
අෙනක් කාරණය
පුහුණු වීම්
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ
පශ්නයක් තිෙබනවා. පළාත් සභාවල පඥප්ති සම්මත කරනවා
තමයි. පළාත් සභාවල ෙම් පඥප්ති සම්මත කළාට පස්ෙසේ දැන්
අතිෙර්ක පශ්නයක් ඇවිත් තිෙබනවා. පමිතියකට කරන්න ඕනෑ
යයි කිව්වාට අමාරුෙවන් පවත්වා ෙගන යන සමහර ෙපර
පාසල්වලට ඒ යටිතල පහසුකම් හදා ගන්නට බැහැ. ළමා උයන
ෙහෝ ෙසල්ලම් මිදුල ෙහෝ හදා ගන්න බැහැ. ඒෙකන් ෙවන්ෙන්
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ෙමොකක්ද? ඒ ෙපර පාසල්වල දක්ෂ ගුරුවරියන් ඉන්නවා. හැබැයි,
ෙපර පාසල් පමිතිකරණෙය්දී ඔවුන්ට ඒ කටයුතු කර ගන්නට
බැහැ. එම නිසා ඔවුන් මානසිකවත් බිඳ වැෙටනවා. ඔවුන්ෙග්
ෙපර පාසල්වල පමිතිය නැහැ කියන මට්ටමට එන නිසා
අනිවාර්යෙයන් රජෙය් මැදිහත් වීමක් අවශcයි. ඒ වාෙග්ම
පුහුණු වීම් සම්බන්ධෙයන් බැලුෙවොත් ඩිප්ෙලෝමා තිෙබනවාද
නැද්ද කියන එක අද ෙදමව්පිෙයෝත් පශ්න කරනවා. ඒ වාෙග්ම
ඩිප්ෙලෝමා තිෙබනවාද නැද්ද කියන එක පාලිකාවන්ටත්
මානසිකව බලපානවා. ඩිප්ෙලෝමා නැත්නම් හීනමානයකුත් ඇති
වන්නට පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආයතන
ගණනාවක් ෙම් ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාව කරනවා.
අද ෙම්
ඩිප්ෙලෝමාව සඳහා අය කරන ගාස්තු ගැන බැලුෙවොත් ෙම්
පාලිකාවන්ට අඩු වැටුපක් අර ෙගන ඒ ගාස්තු ෙගවා ගන්නට
බැහැ. සමහර තැන්වල මන්තීවරුන් හැටියට අපි පතිපාදන ෙවන්
කරනවා.

ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා

(மாமி கலாநிதி சர Mரேசகர)
(The

Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකටි පැහැදිලි කිරීමකට
අවසර ෙදනවාද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(

தைலைமதா&

உKபின அவக )

(The Presiding Member)

ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා ෙපොඩ්ඩක් අවස්ථාව ෙදන්න
පුළුවන් ෙන්ද? ගරු සරත් වීරෙසේකර මන්තීතුමා ෙකටිෙයන්
පැහැදිලි කරන්න.

ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා

(மாமி கலாநிதி சர Mரேசகர)
(The

Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකටි පැහැදිලි කිරීමක්
කරන්න අවශcයි. ෙමොකද, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මන්තීතුමිය
සිවිල් ෙසේවා බල කාෙය් ෙපර පාසල් ගුරුවරියන් ගැන සඳහන්
කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ වාෙග් ෙපර පාසල් ගුරුවරියන් බඳවා
ගත්ෙත් ෙමන්න ෙම් නිසායි. යුද්ධය තිෙබන කාලෙය්දී තර්ජිත
ගම්මානවල කිසිම ෙපර පාසලක් පවත්වා ෙගන ගිෙය් නැහැ. ඒ
වාෙග්ම පාසල් පවා හරියට පවත්වා ෙගන යන්නට කටයුතු
කෙළේ නැහැ.
එම නිසා ගාම ආරක්ෂක හමුදාවට අප
උපාධිධාරින් බඳවා ගත්තා. උසස් ෙපළ සමත් ෙහොඳ තරුණියන්
අර ෙගන තමයි ෙපර පාසල් පැවැත්වූෙය්.
ඒක නිසා තමයි ඒ ගම්මානවලට ෙලොකු ෙසේවාවක් වුෙණ්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔවුන්ට දහඅට දාහක් පඩි
ලැබුණාට තවමත් ඒ ළමයින්ෙගන් රුපියල් සියයක් නැත්නම්
එකසිය පනහක් වාෙග් මුදලක් අය කරනවා. ඒ නිසා දැනට සිවිල්
පිට ෙසේවය කරන ෙපර පාසල් ගුරුවරියන්ට කිසිම අසාධාරණයක්
වන්ෙන් නැහැ. ඒ අසාධාරණය ෙවන්ෙන් මුදල් අය කර ගත්ෙත්
නැත්නම් පමණයි. ඒ අය කර ගන්නා මුදල් ගාම ආරක්ෂක
ෙසේවෙය් සිටින අයට ෙබෙදන්ෙන් නැතුව අෙනක් අයට
ෙබෙදනවා. ඒ අය ෙලොකු ෙසේවයක් කළාය කියන පැහැදිලි කිරීම
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරන්න අවශcයි.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாமி தி7ஸ கர'Jயத)
(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඔබතුමා
සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධcක්ෂ ජනරාල්වරයා
වශෙයන් යුදමය වාතාවරණය තුළ ඒ බඳවා ගැනීම් කරපු එක
ගැන.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(

தைலைமதா&

உKபின அவக )

(The Presiding Member)

ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாமி அஜி மார)
(The Hon. Ajith Kumara)

අෙප් අෙනෝමා මැතිනිය මතු කරපු, සරත් වීරෙසේකර මැතිතුමා
පිළිතුරු දුන්නු කාරණය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. එතුමිය මතු කළා,
විෙශේෂ කාරණයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, සිවිල් ආරක්ෂක බල කාය
ෙපර පාසල් පාලිකාවන් විධියට බඳවා ගත්තු එක නරක ෙදයක්
ෙනොෙවයි. ඒකට කමක් නැහැ. ඒ කාලය අනුව එෙහම කළා
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඔවුන් උෙද් වරුෙව් ෙපර පාසෙල්
උගන්වලා හවස ආයුධ සන්නද්ධ කාර්යයක් කරනවා. ඒ ගැනත්
සැලකිලිමත් ෙවන්න. ඒක ළමයින්ෙග් අධcාපනයට, විෙශේෂෙයන්
දරුවන්ෙග් මානසිකත්වයට යම් බලපෑමක් ෙවන්න පුළුවන්. මම
ඒකත් කරුණක් විධියට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතු කරනවා.
පුහුණුවීම් සඳහා ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාවලට ෙගවීම් කරන්න
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ටයි. ඉතාම දුෂ්කර පෙද්ශවල ජීවත්
ෙවන, ඇඳුමක් අලුෙතන් අර ගන්න බැරි, ෙපර පාසලක් නඩත්තු
කරන්න බැරි -

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாமி தி7ஸ கர'Jயத)
(The Hon. Tissa Karalliyadde)

අපි ෙපර පාසල්වල පුහුණුවීම් කටයුතුවලට අය කිරීමක්
කරන්ෙන් නැහැ.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாமி அஜி மார)
(The Hon. Ajith Kumara)

ඔබතුමන්ලා ෙනොෙවයි. විවිධ ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලා තිෙබනවා.
සමහර අයට රජෙය් පුහුණුව ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් ඔවුන්ට සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා සල්ලි ෙගවලා ඩිප්ෙලෝමාවක් ලබා ගන්න. අපි
මන්තීවරුන් විධියට මන්තී පතිපාදන ෙවන් ෙකරුෙව් නැත්නම්,
NGOවලින් මුදල් ෙවන් ෙකරුෙව් නැත්නම් ඔවුන්ට ඒක
ෙපෞද්ගලිකව දරන්න සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙමයට ජාතික වැඩ
පිළිෙවළක් සැදිය යුතුයි.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாமி தி7ஸ கர'Jயத)
(The Hon. Tissa Karalliyadde)

සුදුසුකම් තිෙබන අයට අපි පුහුණුව ලබා ෙදනවා. සුදුසුකම්
නැති අය ෙවන තැනකින් පුහුණුව ගන්නවාද කියලා කියන්න
දන්ෙන් නැහැ. අපි පුහුණුව ෙදන්ෙන් සුදුසුකම් තිෙබන
ගුරුවරියන්ටයි.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாமி அஜி மார)
(The Hon. Ajith Kumara)

ඒ කියන්ෙන්, සියලුම ෙදනාට ලබා ෙදනවා කියන එකද?

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாமி தி7ஸ கர'Jயத)
(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ඔව්, ෙදනවා. තුන් මාසික පුහුණුවක් තිෙබනවා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாமி அஜி மார)
(The Hon. Ajith Kumara)

වැටුප් පිළිබඳ කාරණය මම මතු කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපර
පාසල් දරුවන්ට උගන්වනවා වාෙග්ම, පාලිකාවන්ට පුහුණුව
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ෙදනවා වාෙග්ම ඒ දරුවන්ෙග් ෙදමවුපියන්ට උගන්වන වැෙඩත්
සිද්ධ කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමාත් ෙම් කාරණය මතු කළා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙපර පාසල් ළමයින්ෙග් ෙදමවුපියන්ට, ළමයින්
හදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ළමයිනෙ
් ග් ආකල්ප හදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන ඉගැන්විය යුතුයි. ෙමොකද, අද ෙම්
අධcාපන රටාව තුළ ඔවුන් ෙවන තැනකට යමින් තිෙබනවා. ෙම්
ජීවන රටාවන් පිළිබඳව ෙදමවුපියන්ව දැනුවත් කළ යුතුයි. ඒ
ළමයින්ට බැරි බරක් පටවමින් ඔවුන්ව ෙවන ෙලෝකයකට තල්ලු
කරන්න හදනවා. ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ආයතන
සම්බන්ධ කර ෙගන ෙසෞඛc පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන්ම දරුවන්ෙග්
ෙසෞඛc පුරුදු පිළිබඳව සායන වැනි වැඩසටහන් සෑම ෙපර
පාසලකම කියාත්මක වන විධිෙය් වcාපෘතියක් රජය කියාත්මක
කළ යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා
ළමා හිමිකම් පවර්ධන නිලධාරින්, කාන්තා කාර්යාංශය සහ
අමාතcාංශ ගණනාවක නිලධාරින් ඒ සඳහා විශාල කැප කිරීමක්
කරන බව. නමුත් ඔවුන්ටත් ෙම් ෙපර පාසල්වල පශ්නවලට මුහුණ
ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. සමහර ෙභෞතික සම්පත් ෙහෝ ෙවනත්
පශ්න සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ට උත්තර නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ජාතික සැලැස්මක් හැදුෙණොත් ඔවුන්ට මීට වඩා ෙහොඳින් ඒවාට
උත්තර ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි. ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ගරු
විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී පිළිගත්තා, දරුවන්ෙග්
අධcාපනෙය් සම අයිතිය ගැන. අධcාපනෙය් සමාන අයිතිය
පිළිගැනීම ගැන මා එතුමාට විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් විෂයට අදාළ ෙනොවුණත් මම අවසාන
වශෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා ෙම් කාරණය
ගැන. ෙලෝක ළමා දිනය සැමරීම සඳහා "නිදහස උෙදසා කාන්තා
වcාපාරය" යාපනෙය් වැඩසටහන් ගණනාවක් සංවිධානය කළා.
රජෙය් ආරක්ෂක අංශවල ආරක්ෂාව, රැකවරණය සහ ඔවුන්ෙග්
බලය යටෙත් තිෙබන පෙද්ශෙය්දී "නිදහස උෙදසා කාන්තා
වcාපාරය" සංවිධානෙයහි සංවිධායිකා දිමුතු ආටිගල සෙහෝදරියට
පහාරයක් එල්ල වුණා. ඒ වාෙග්ම තර්ජන එල්ල වුණා.
ෙපොලීසිෙය්දී පවා ඔවුන් වීඩිෙයෝ ගත කළා. ඒ නිසා මම
විෙශේෂෙයන්ම ළමා හා කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ අමාතcවරයා වන
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ අත්තෙනෝමතික කියාවලිය
පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න කියලා. ඔවුන් එහි ගිෙය් දරුවන් සමඟ
ෙද්ශපාලනය කරන්න ෙනොෙවයි. කාන්තාවන්, වැන්දඹුවන් සහ
දරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කර ඔවුන්ට යම් සහනයක්, අවස්ථාවක්
හදා ෙදන්නයි ඔවුන් ගිෙය්. ෙද්ශපාලනය කිරීම තබා ඊට ෙමහා
ගිය ළමයින් සම්බන්ධ කාරණයකදීත් ෙමවැනි පහාර එල්ල
ෙවනවා නම් ඒක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. විෙශේෂෙයන්ම ඒ
පහාරය එල්ල කෙළේ ආරක්ෂක අංශ කියලා සැක කරනවා. ඒ
පිළිබඳව අද පැමිණිලි කරලා තිෙබනවා. මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා
සිටිනවා, ඒ පිළිබඳවත් පරීක්ෂණයක් කරන්න ඔබතුමාෙග්
අමාතcාංශයත් විෙශේෂ මැදිහත් වීමක් කරන්න කියලා. එය ඉතාම
ෙඛ්දනීය තත්ත්වයක්. ඒක ෙහළා දකිනවාට වඩා එහා ගිහින් අපි ඒ
ගැන කටයුතු කළ යුතුයි. උතුෙර් ජාතික සමඟිය ඇති කරන්න අපි
සෙහෝදරාත්මක මැදිහත් වීමක් ෙවද්දී ඒකට බාධා කිරීම
ෙනොගැළෙපන කියාවක් කියලායි මම හිතන්ෙන්.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாமி தி7ஸ கர'Jயத)
(The Hon. Tissa Karalliyadde)

යුදමය වාතාවරණය නිම වුණාට පස්ෙසේ ළමා සංවර්ධන හා
කාන්තා කටයුතු අමාතcතුමා වශෙයන් මම නිරන්තරවම
යාපනෙය් ෙම් වැඩසටහන්වලට සහභාගි ෙවනවා. ෙම් සිද්ධියට
ආරක්ෂක හමුදා සම්බන්ධ වීමක් ගැන කියනවා නම් ඒක
ෙබොෙහොම කනගාටුයි. ෙමොකද ආරක්ෂක හමුදාව තමයි අපට
වුණත් ෙම් වැඩසටහන්වලට විශාල සහෙයෝගයක් යාපනෙය් දමිළ
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ජනතාවක් එක්ක ලබා ෙදන්ෙන්. ෙහට රෑ මම යාපනයට යනවා.
"ගැහැනු දරුවාෙග් ජාතcන්තර දිනය" අනිද්දා යාපනෙය්
පවත්වනවා. ඒක යාපනෙය්ම ජනතාව සංවිධානය කරලා කරන
ෙදයක්. ෙම් ගැනත් අපට අවධානය ෙයොමු කරන්න පුළුවන්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாமி அஜி மார)
(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව කරන විමර්ශන
කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු කරන්න
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, යාපනෙය් තැනින් තැන
ආරක්ෂක අංශෙය් checkpoints තිබියදී, සියලු පරීක්ෂා කිරීම්
කරද්දී ඔය කියන විධිෙය් තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියා අපි
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් ආරක්ෂක හමුදාෙව්
track bottom එක ඇඳෙගනයි ආෙව්. ඒ ගැන පැමිණිලි කරලා
තිෙබනවා. එවැනි ආකාරෙයන් ඉතාම නිර්භයව ඉදිරියට ඇවිල්ලා
ෙවන කවුරුවත් තර්ජනයක් කළා කියා අපි විශ්වාස කරන්ෙන්
නැහැ. ඔබතුමා පිළිගත්ෙත් නැතත් ඒක අෙප් අදහසයි. ඒ නිසා ඒ
ගැන පරීක්ෂා කරන්න-

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாமி தி7ஸ கர'Jயத)
(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම අපහාස කරන්න බැහැ. ආරක්ෂක
හමුදාව කවදාකවත් ඒ වාෙග් ෙදයක් කරන්ෙන් නැහැ. ආරක්ෂක
හමුදාව දමිළ ජනතාවට විශාල සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා.
විෙශේෂෙයන්ම දරුවන්ෙග් සහ කාන්තාවන්ෙග් වැඩසටහන්වලට
විශාල සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා සමහරු ආරක්ෂක
හමුදාවට අපහාසයක් කරන්න ෙම්වා කරනවාද දන්ෙන් නැහැ.
තවමත් අළු යට ගිනි තැන් තැන්වල ඇති ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා
එක පාරටම ආරක්ෂක අංශවලට ඇඟිල්ල දිගු කිරීම ගැන අපට
කිසිෙසේත්ම එකඟ ෙවන්න බැහැ.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாமி அஜி மார)
(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම්කට වග කියන්න බැහැ. නමුත්
විෙශේෂෙයන්ම ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ විෂය
භාර අමාතcවරයා විධියට ෙම් පිළිබඳව කරපු පැමිණිලි ගැන
ඔබතුමා අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ
පරීක්ෂණ කරන්න ඔබතුමාට බැහැ. නමුත් ඒ පිළිබඳව අවධානය
ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අපි කවුරුත්
මැදිහත් ෙවලා අධcාපනෙය් සමාන අයිතිය, නිදහස් අධcාපනය
ඇතුළු ෙම් සමස්ත ෙයෝජනා සැලකිල්ලට අරෙගන ජාතිෙය්
අනාගතය භාර ගන්නට ඉන්න ෙම් ෙපර පාසල් ළමුන් සඳහා හදන
වැඩ පිළිෙවළකට සැලැස්මක් හදමුයි කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாமி தி7ஸ கர'Jயத)
(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ඔබතුමන්ලාට විමධcගත මුදල් ලැෙබන අවස්ථාවල ෙවනත්
වcාපෘතිවලට මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරනවාට වඩා ෙපර
පාසල්වල
යටිතල පහසුකම්වලට සුළු මුදලක් ෙහෝ ෙවන්
කරන්නය කියා මා ඉල්ලීමක් කරන්නම්.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.
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කාසිමි පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත

காசிமி மற (

ைணத)
ைணத) ச டல

CASIMI FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.
ලදී.

இரடா மதி பி கான கடைள வாசிக பட.
Order for Second Reading read.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாமி தி7ஸ கர'Jயத)
(The Hon. Tissa Karalliyadde)

"කාසිමි පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත දැන්
ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ලදින්,, 48
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදින්
(3)වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්,
යටෙත්, මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා විසින්
ලදී..
එය ''''ඒ
ඒ' ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී

இதப, சடல இரடாைற மதி பிட ப நிைல
கடைள 48(3)இப நிைல&' “ஏ"& தைலைமதா+&
உ- பின. அவ.களா0 சாட பட.
Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR.
PRESIDNG MEMBER.to Standing Committee "A" under Standing
Order 48(3).

ෙරොෂාන් රණසිංහ ජනසහන පදනම
(සංස්ථාගත කිරීෙම්)
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත

ெராசா ரணசி க ஜனசஹன மற
(ைணத) சடல
ROSHAN RANASINGHE JANASAHANA
FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.
ලදී.

இரடா மதி பி கான கடைள வாசிக பட.
Order for Second Reading read.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாமி தி7ஸ கர'Jயத)
(The Hon. Tissa Karalliyadde)

"ෙරොෂාන් රණසිංහ ජනසහන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப ஏ -ெகா2ள பட.
Question put, and agreed to.

ලදින්,, 48
48((3)
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදින්
යටෙත්,, මූලාසනාරූඪ මන්තී
මන්තීතුමා
වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්
තුමා විසින් එය
ලදී..
''''ඒ
ඒ' ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී

இதப, சடல இரடாைற மதி பிட ப நிைல
கடைள 48(3)இப நிைல&' “ஏ"& தைலைமதா+&
உ- பின. அவ.களா0 சாட பட.

Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR.
PRESIDING MEMBER to Standing Committee "A" under Standing
Order 48(3).

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ලංකා ශාන්ත ෙජෝසප් ෙසොෙහොයුරන්ෙග්
සංගමය (සංෙශෝධන)
සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
இல ைக னித ைசயப சேகாதர
சைப (தித) சடல

SOCIETY OF THE CEYLONESE BROTHERS OF ST.
JOSEPH (AMENDMENT) BILL

568

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாமி தி7ஸ கர'Jயத)
(The Hon. Tissa Karalliyadde)

"රංජිත් අලුවිහාෙර් පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්,
ලදින්, සභා සම්මත විය.
විය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.
ලදී.

இரடா மதி பி கான க டைள வாசிக ப ட.
Order for Second Reading read.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாமி தி7ஸ கர'Jயத)
(The Hon. Tissa Karalliyadde)

"ලංකා ශාන්ත ෙජෝසප් ෙසොෙහොයුරන්ෙග් සංගමය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි
මා ෙයෝජනා කරනවා.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

ලදින්,, 48
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදින්
යටෙත්,, මූලාසනාරූඪ මන්තී
මන්තීතුමා
(3)වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්
තුමා විසින්
ලදී..
එය ''''ඒ
ඒ' ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී

இதப, ச டல இரடா ைற மதி பிட ப 
நிைலக டைள 48(3)இப நிைல*+ “ஏ"* தைலைம
தா.* உ பின0 அவ0களா2 சா ட ப ட.
Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR.
PRESIDING MEMBER to Standing Committee "A" under
Standing Order 48(3).

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ලදින්,, 48
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදින්
යටෙත්,, මූලාසනාරූඪ මන්තී
මන්තීතුමා
(3)වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්
තුමා විසින්
එය ''බී
''බී
බී'' ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී.
ලදී.

இதப, ச டல இரடா ைற மதி பிட ப 
நிைல க டைள 48(3)இப நிைல*+ “பி" *
தைலைமதா.* உ பின0 அவ0களா2 சா ட ப ட.
Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR.
PRESIDING MEMBER to Standing Committee "B" under Standing
Order 48(3).

රංජිත් අලුවිහාෙර් පදනම (සංස්ථාගත
කිරීෙම්)
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්ත
ரஜி அ!விஹாேர மற
(%&ைணத() சடல

RANJITH ALUVIHARE FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL

කල්තැබීම

ஒதிைவ

ADJOURNMENT

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා
(மாமி தி7ஸ கர'Jயத)
(The Hon. Tissa Karalliyadde)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 5.05 ට, 2012
ඔක්ෙතෝබර් මස 23 වන අඟහරුවාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක්
කල් ගිෙය්ය.

ලදී..
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී

அதப பி.ப. 5.05 மணி* பாரா4மற, 2012 ஒேராப0
23, ெச:வா;கிழைம பி.ப.1.00 மணிவைர ஒ=திைவக ப ட.

Order for Second Reading read.

Adjourned accordingly at 5.05 p.m. until 1.00 p.m. on
Tuesday, 23rd October, 2012.

இரடா மதி பி கான க டைள வாசிக ப ட.

සැ.
සැ.යු.
යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

றி
றி

உKபின இKதி பதிபி. ெச?யவி+  பிைழ தி+த&கைள தம@ பிரதியி' ெதளிவாக1 றி@ அதைன பிைழ
தி+தபடாத பிரதி கிைடத இ+ வார&கN ஹசா பதிபாசிாிய+1 அ/த' ேவ= .
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු.
රු. 2178කි
2178කි.
කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශc
නම් ගාස්තුව රු.
රු. 18.
18.15කි
15කි.
කි. තැපැල් ගාස්තුව රු.
රු. 2.50කි
50කි.
කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන,
කිරුළපන, පාමංකඩ පාර,
පාර, අංක 102,
102,
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන
පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
30 දාට පථම
හැකිය..
පථම දායක මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය
නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.
ෙනොලැෙබ්.

ஹசா அதிகார அறி ைகயி வடாத சதா பா 2,178. ஹசா தனிபிரதி பா 18.15. தபா
ெசல" பா 2.50. வடாத சதா $பணமாக அதிய சக , அரசாக ெவளி டவலக,
டவலக, இல.
இல. 102,
102,
பியசிறி க ட,
ட, பாம"கைட $தி,
$தி, கி%ள&பைன,
கி%ள&பைன, ெகா() 6 எற விலாச(தி) அ*பி பிரதிகைள
ெப, ெகா-ளலா.. ஒ0ேவாரா23. நவ.ப5 30 ஆ ேததி ) $ சதாபண.
அ*பபட ேவ23.. பிதி கிைட ). சதா வி2ணப8கஏ, ெகா-ளபடமாடா.

சதா ;

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.
Late applications for subscriptions will not be accepted.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.

