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2013 වර්ෂෙය් අය වැය ඇසත්ෙම්න්තුෙවන් ෙතෝරා ගත් 

අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 
වන විෙශේෂ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 

           
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
වරපසාද: 
 අධිකරණ කටයුතු අකර්මණ්ය කිරීම 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2013 - [දහනවවන ෙවන් කළ 

දිනය] 
 [ශීර්ෂය 3 (විෙශේෂ කාර්යයන් පිළිබඳ ෙල්කම් කාර්යාලය - 

ෙජ්යෂඨ් අමාත්යවරු); ශීර්ෂ 101, 201-205  (බුද්ධ 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

REPORT OF THE SELECT COMMITTEE TO 
DISCUSS THE HEADS OF EXPENDITURE OF 
THE MINISTRIES SELECTED FROM THE 
BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR 2013 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVILEGE: 
 Paralyzing of Court Proceedings 
 
APPROPRIATION BILL, 2013 – [Nineteenth Allotted 

Day] 
 Considered in Committee - [Head 3 ( Secretariat for 

Special Functions (Senior Ministers); Head 101, 

PRINCIPAL  CONTENTS 

2013ஆம் ஆண் க்கான வர -ெசல த்திட்ட மதிப்பீ களி ந்  
ெதாி ெசய்யப்பட்ட  அைமச்சுக்களின்   ெசல த் 
தைலப் க்கள் பற்றிக் கலந் ைரயா வதற்கான 
ெதாிகு வின் அறிக்ைக 

 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள்  
 
சிறப் ாிைம: 
 நீதிமன்ற நடவ க்ைககள் டக்கம் 
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2013 : [ஒ க்கப்பட்ட  பத்ெதான்பதாம் 

நாள்] 
 [தைலப்  3 (விேசட ெசயற்பா க க்கான பணியகம் 

(சிேரட்ட அைமச்சர்கள்); தைலப் கள் 101,       201-205 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු); ශීර්ෂය 143 
(පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු); ශීර්ෂ  108, 308 (තැපැල් 
ෙසේවා); ශීර්ෂ 124, 216  (සමාජ ෙසේවා); ශීර්ෂ  142, 
207-209  (ජාතික උරුමයන්); ශීර්ෂය 177, 206 
(සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු); ශීර්ෂය184 
(පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා); ශීර්ෂය 175 (රාජ්ය 
සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන)] - කාරක සභාෙව්දී 
සලකා බලන ලදී. 

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව :  
    පහසු මිලට අත්යවශ්ය පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ සැපයීම 

( த்த சாசன, மத அ வல்கள்); தைலப்  143 
(பாரா மன்ற அ வல்கள்); தைலப் கள் 108, 308 
(தபால் ேசைவகள்); தைலப் கள் 124, 216 (ச க 
ேசைவகள்); தைலப் கள் 142, 207-209 (ேதசிய 
மர ாிைமகள்); தைலப் கள் 177, 206 (கலாசார, கைல 
அ வல்கள்); தைலப்  184 (தனியார் ேபாக்குவரத் ச் 
ேசைவகள்); தைலப்  175 (அரச வளங்கள், 
ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி)] - கு வில் 
ஆராயப்பட்ட . 

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 அத்தியாவசிய கர் ப் ெபா ட்கைளச் சாதாரண விைலக்கு 

வழங்குதல் 

201-205 (Buddha Sasana and Religious 

Affairs);  Head 143 (Parliamentary Affairs); 
Heads 108, 308 (Postal Services); Heads 124, 
216 (Social Services); Heads 142, 207-209 

(National Heritage); Heads 177, 206 (Culture 

and the Arts); Head 184 (Private Transport 
Services); Head 175 (State Resources and 
Enterprise Development) ] 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Supply of Essential Consumer Items at affordable 

Prices 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. කථානායකතුමා [ගරු චමල් 

රාජපක්ෂ මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . சபாநாயகர்  

அவர்கள்  [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m., MR. SPEAKER [THE HON. 

CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 
 
 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
(437 වැනි අධිකාරය වූ) රබර් නැවත වගා කිරීෙම් සහනාධාර පනෙත් 8 
වැනි වගන්තිය ය ටෙත් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 
2012 ෙනොවැම්බර් 14 දිනැති අංක 1784/11 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නිෙයෝග.- [ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය ගරු මහින්ද 
සමරසිංහ මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

2013 වර්ෂෙය් අය වැය ඇසත්ෙම්න්තුෙවන් 
ෙතෝරා ගත් අමාත්යාංශවල  

වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම  
සඳහා වන  

 විෙශේෂ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 
2013ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட 

மதிப்பீ களி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் க்கள் 

பற்றிக் கலந் ைரயா வதற்கான 
ெதாிகு வின் அறிக்ைக 

REPORT OF THE SELECT COMMITTEE TO 
DISCUSS THE HEADS OF EXPENDITURE OF THE 

MINISTRIES SELECTED FROM THE BUDGET 
ESTIMATES OF THE YEAR 2013 

 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
2013 වර්ෂෙය් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ෙතෝරා ගත් 

අමාත්යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන  
විෙශේෂ කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන්, "එකී 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

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

 
 

 
 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (සංසක්ෘතික හා කලා කටයුතු  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - கலாசார, கைல அ வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the 
Arts) 
ගරු කථානායකතුමනි, නාෙගොල්ලාගම, හැෙලෝගම පදිංචි 

ඩී.එම්. කරුණාරත්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා - පැමිණ නැත.  

 
ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)  
(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාවතගම, උඩගම, බරන්දන පාෙරහි 

පදිංචි ඒ.එම්. ඒකනායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ෙමොනරාගල මහ ෙරෝහල : ෙභෞතික සම්පත් 
ெமானறாகைல ெபா  ம த் வமைன : ெபளதிக 

வளங்கள் 
MONARAGALA CENTRAL HOSPITAL : PHYSICAL 

RESOURCES 

1948/’11 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙමොනරාගල මහ ෙරෝහෙලහි පමාණවත් තරම් 
ෙගොඩනැඟිලි, ෙරෝහල් ඇඳන්  සහ අෙනකුත් 
ෙභෞතික සම්පත් ෙනොමැති බවත්; 

  (ii) එම තත්ත්වය නිසා පෙද්ශෙය් ෙරෝගී ජනතාව දැඩි 
පීඩාවට පත්ව සිටින බවත්; 

 එතුමා  පිළිගන්ෙනහිද?  

(ආ)   (i)  එම ෙරෝහලට අවශ්ය සම්පත් ලබා දීමට කඩිනමින් 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා  අවශ්ය පතිපාදන ෙම් වන විටත් ෙවන්කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;  

 (iv) අරමුදල් තිෙබ් නම්, ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු 
ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெமானறாகைல ெபா  ம த் வமைனயில் 
ேபாதியள  கட் டங்கள், ம த் வமைனக் 
கட் ல்கள் மற் ம் ஏைனய ெபளதிக வளங்கள் 
இல்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) இந்நிைலைம காரணமாக பிரேதசத்தி ள்ள 
ேநாயாளர்கள் க ம் இன்னல்க க்கு 
ஆளாகி ள்ளார்கள் என்பைத ம் 

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ம த் வமைனக்குத் ேதைவயான 
வளங்கைளப் ெபற் க்ெகா க்க ாிதமாக 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்குத் ேதைவயான நிதி ஏற்பா கள் 
ஏற்கனேவ ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) நிதியங்கள் இ ப்பின், கட் டங்கைள 
நிர்மாணிக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் ேததி 
யாெதன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Health: 

(a) Will he admit that - 

 (i) there is an inadequacy of buildings, hospital 
beds and other physical resources in 
Monaragala Central Hospital; and 

 (ii) patients of the area are severely affected due 
to this situation? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether speedy measures will be taken to 
provide necessary resources to the aforesaid 
hospital;  

 (ii) whether necessary allocations have already 
been made; 

 (iii) if so, the amount so allocated; and 

 (iv) the date on which the constructions of the 
buildings would commence if funds are 
available? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙරෝහල සඳහා අත්යවශ්ය වන ෙගොඩනැඟිලි ඉදි 
කිරීම් සම්බන්ධව පමුඛතාව ලබා දී 2009 වසර 
අවසානෙය් හදිසි අනතුරු ඒකකය හා වාට්ටු 
සංකීර්ණය ඉදි කිරීම් වැඩ ආරම්භ කර ඇත. 

  (ii) සැලකිය යුතු මට්ටමක ෙරෝගී සත්කාර ෙසේවාවක් 
ෙමම ෙරෝහල මඟින් පෙද්ශෙය් ජනතාවට ලබා 
ෙද්. 

 (ආ)   (i)  දැනටමත් එම ෙරෝහලට අවශ්ය සම්පත් ලබා දීමට 
කටයුතු කරමින් පවතී. 

   (ii) ඔව්. 
 (iii) ඉදි කිරීම් හා නඩත්තු සඳහා  

   - අමාත්යාංශෙයන් - රු. මිලියන 434 

   - ෙරෝහෙල් පසම්පාදනය මඟින්  
 -රු. මිලියන 18.51 

   ෛවද්ය උපකරණ - අමාත්යාංශෙය් ජීව  

     ෛවද්ය ඉංජිෙන්රු 
 ඒකකෙයන්  
  - රු. මිලියන 7.55   

     ෙරෝහෙල්  

    පසම්පාදනය  

    මඟින් - රු. මිලියන 3.5 

  රසායනාගාර උපකරණ සඳහා -රු. මිලියන 0.550 

  සාමාන්ය/ෙරෝහල්/ශල්යාගාර  

  උපකරණ සඳහා   -රු. මිලියන 8.938 

 (iv) ෙම් වන විට ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතින 
අතර 90%කට වැඩි ඉදි කිරීම් පගතියක් පධාන ඉදි 
කිරීම්වල දක්නට ඇත. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, ෙමොනරාගල මහ ෙරෝහල 
සඳහා ශල්යාගාරය සහ හදිසි අනතුරු ඒකකයත් ඒ වාෙග්ම නව 
වාට්ටු ගණනාවකුත් ඉදි කරනවාය කියලා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පිළිතුර කියවන්න අවශ්ය නැහැ. ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය 

අහන්න.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ අනුව, ජනතා අයිතියට පත් කිරීම සඳහා එහි ඉදි කිරීම් 

කටයුතු නිමා වන දවස කවදාද?  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
දැනටමත් සියයට 90ක පමණ වැඩ කටයුතු අවසන් ෙවලා 

තිෙබනවා.  ෙම් ෙගොඩනැඟිලි නැතත්, දැනට ෙමොනරාගල මහ 
ෙරෝහල සඳහා විෙශේෂඥ ෛවද්ය ෙසේවාව සහ අනිකුත් පහසුකම් 
ලබා ෙදනවා.  ඒ අතර, ෙම් ෙරෝහල් කටයුතු පුළුල් කරන්න තමයි 
ෙම් ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම් කරන්ෙන්. ඒ නිසා එහි වැඩ කටයුතු 
ඉතා ඉක්මනින් අවසන් කරලා ජනතා අයිතියට පත් කරන්න 
කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

දැනට ෙම්  ෙරෝහෙල් තිෙබන්ෙන් ඇඳන් 370ක් කියලා 
ෙරෝහෙලන් ලැෙබන වාර්තාවල සඳහන් ෙවනවා. සමහර 
වාට්ටුවල එක ඇ  ෙඳේ ෙරෝගීන් ෙදෙදෙනකුත්, සමහර තැන්වලට 
ඇඳන්වලට අමතරව බිමත් ෙරෝගීන්ට ඉන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇඳන් දුන්නත් ඒ ඇඳන් තියන්න වාට්ටු නැති පශ්නයයි 
තිෙබන්ෙන්. වාට්ටු පශ්නයට දැන් ඔබතුමා උත්තරයක් දුන්නා.   
ෙම් ෙවන් කරපු මුදල් අතර ඇඳන් සපයන්න යම් මුදලක් ෙවන් 
ෙවලා තිෙබනවාද?  

 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි,  නව ඉදි කිරීම් නිම වීමත් සමඟ වාට්ටු 

පහසුකම් ලැෙබනවා. එත ෙකොට ඒ ඇඳන් පශ්නය විස ෙඳනවා. 
ෙරෝහල  දියුණු ෙවනවාත් එක්කම පාෙද්ශීය ෙරෝහල්වල ඉන්න 
 ෙරෝගීනුත් ෙමතැනට තමයි වැඩිපුර එෙවන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි , ඒක තමයි පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
විධියට හදිසි සත්කාරය වැඩි ෙවන ෙකොට එන ෙරෝගීන්ෙග් 
සංඛ්යාව වැඩි ෙවනවා. ඉතින් ඒකට ක්ෂණිකව -එකවර- විසඳුම් 
ෙදන්න බැහැ. නමුත් ඒ සඳහා අමාත්යාංශෙයන් අවශ්ය ඉදි කිරීම් 
කටයුතු කරලා අවසන් වුණාම මා හිතන්ෙන් ඔය පශ්නය ඇති වන 
එකක් නැහැ.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහපු ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට ගරු 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දීපු උත්තරය ෙහේතුෙවන් පැන නැඟුණු 
පශ්නයක් තමයි මට තුන්වැනි අතුරු පශ්නය වශෙයන් විමසන්න 
තිෙබන්ෙන්. යම් කිසි මහ ෙරෝහලක් දියුණු කළාම පාෙද්ශීය 
ෙරෝහල්වලට ෙරෝගීන් යන්ෙන් නැතිව ඔවුන් මහ ෙරෝහලට 
පැමිණීෙම් පවණතාවක් ඇති වනවාය කියලා ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා කිව්වා. නමුත් විෙද්ශ රටවල එෙහම සෘජුවම මහ 
ෙරෝහලට එන්න බැහැ. ඒ තුළින් සියලු ෙරෝහල් අතර ෙරෝගීන් 
සමබර වීෙම් තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. ලංකාෙව් එවැනි කියා 
මාර්ගයකට යන්න අමාත්යාංශයට  පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
එවැනි කියා මාර්ගයකට යන්න විධියක් නැහැ. ෙමොකද, 

එෙහම කෙළොත්  තමුන්නාන්ෙසේලා කියයි මහින්ද චින්තනය 
යටෙත් ෙම්කද ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් තත්ත්වය කියලා. නිදහෙසේ අපට 
ඉස්පිරිතාලයකටවත් යන්න ෙදන්ෙන් නැද්ද කියලා  අහයි. ඒ නිසා 
මහින්ද චින්තනය යටෙත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙම් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව දැනට පවතින ආකාරයටම 
පවත්වා ෙගන යන්නයි.  

එයට නීති ෙරගුලාසි අපට දාන්න බැහැ. අද ෙම් රෙට් නිදහෙසේ 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට 
නිදහෙසේ ගාමීය ෙරෝහලකට යන්න පුළුවන්; ෙසෞඛ්ය 
මධ්යස්ථානයකට යන්න පුළුවන්; මහ ෙරෝහලට යන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමා අහපු පශ්නයට අදාළ ෙරෝහෙල් තට්ටු හතරකින් 
සමන්විත ෙගොඩනැඟිල්ලට ඇඳන් 208ක් දාන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසව වාට්ටුව ඉදිකිරීෙමන් පස්ෙසේ ඇඳන් 
34ක් දාන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ඉදිකිරීම් තුළ 
ඇඳන් පශ්නයට විසඳුම් ලැෙබනවා.   
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2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා 

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):   
(අ) (i) ෙලොව ෙබොෙහෝ රටවල සිදු කරන අයුරින්                   

ශී ලංකාව තුළ විද ත් ඡන්ද කමය කියාත්මක 
කිරීමට හැකියාව තිෙබ්ද;   

 (ii) අවම ෙදෝෂ සහිතව විද ත් ඡන්ද කමය සාර්ථකව 
කියාත්මක කිරීෙම්දී ඉන්දියාව සතු අත්දැකීම් 
සැලකිල්ලට ෙගන ශී ලංකාව තුළ එම ඡන්ද කමය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා ඔවුන්ෙග් සහය ලබාගත 
හැකිද;  

 (iii) අවුරුද්ෙද් එක් මාසයක් තුළ ඡන්ද හිමි 
ලියාපදිංචිය යාවත්කාලීන කිරීම ෙවනුවට විවෘත 
ඡන්ද හිමි ලියාපදිංචි කමයක් සථ්ාපනය කළ 
හැකිද;  

  (iv) පරිගණක ගත කරන ලද ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛනය 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙවත ලබා දිය හැකිද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2209 2210 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்தசாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) உலகி ள்ள பல நா களில் 
பயன்ப த்தப்ப கின்ற மின்னியல் வாக்ெக ப்  

ைறைமைய இலங்ைகயி ம் நைட ைறப் 
ப த் தல் சாத்தியமானதா என்பைத ம்; 

 (ii) மிகக் குைறந்தள  தவ க டன் மின்னியல் 
வாக்ெக ப்  ைறைமைய நைட ைறப் 
ப த்திய இந்தியாவின் அ பவத்ைதக் 
க த்திற்ெகாண்  இலங்ைகயில் இதைன 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு இந்தியாவின் 
உதவிையப் ெபற் க்ெகாள்ள மா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஒ  வ டத்தின் ஒ  மாதத்தில் குறிப்பிட்ட 
பதி கைள இற்ைறப்ப த் வதற்குப் பதிலாக 
ஒ  திறந்த ேத நர் பதி  ைறைய 
இலங்ைகயில் தாபிக்க மா என்பைத ம்; 

 (iv) கணினி மயப்ப த்தப்பட்ட ேத நர்கள் 
பதிவிடாப்ைப அரசியல் கட்சிக க்கு வழங்க 

மா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

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

(a) Will he inform this House  whether -  

 (i) the electronic voting system is possible to 
implement in Sri Lanka as it is done in 
many countries in the world; and 

 (ii) the assistance of India could be taken to 
implement the electronic voting system in 
Sri Lanka concerning their experience in 
implementing the same system successfully 
with minimum error factors; 

 (iii) an open elector registration system could be 
established instead of updating the said 
registration in one month of a year; and 

 (iv) the computerized register of electors could  
be given to political parties?  

(b) If not, why? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා.  

(අ) (i) විද ත් ඡන්ද කමය කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය 
නීති සම්පාදනය කිරීම හා එම වැඩපිළිෙවළ 
කියාත්මක කිරීම සඳහා මුදල් පතිපාදන ඇතුළු 
අෙනකුත් අවශ්යතා සම්පූර්ණ වන්ෙන් නම්                
ශී ලංකාව තුළ විද ත් ඡන්ද කමය කියාත්මක 
කිරීමට හැකියාව තිෙබ්. 

 (ii) ශී ලංකාව තුළ විද ත් ඡන්ද කමය කියාත්මක 
කිරීෙම්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉන්දියාව සතු 
අත්දැකීම් පෙයෝජනයට ගත හැකිය. 

 (iii) විවෘත ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් කමයක් 
සථ්ාපිත කිරීම සඳහා නව නීති සම්පාදනය කළ 
යුතු ය. 

 (iv) දැනටමත් පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙවත එම 
පක්ෂ ෙල්කම්වරුන්ෙග් ඉල්ලීම්වලට අනුව 
පරිගණක ගතකරන ලද ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛන 
පිටපත් සංයුක්ත තැටි වශෙයන් එකී ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලට ලබා දී ඒ කටයුතු සිදු කර ඇත. ඒ 
වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මැතිවරණ 
පතිසංසක්රණ පිළිබඳ විෙශේෂ ෙත්රීම් කාරක 
සභාව විසින් විද ත් ඡන්ද කමය සර්ව පාක්ෂික 
එකඟතාෙවන් නිර්ෙද්ශ කළ බවද සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන 

පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, මම අගය 
කරනවා ඔබතුමා මෙග් පශ්නයට උත්තර දීම පිළිබඳව. ෙමොකද, 
ඔබතුමායි ෙමයට උත්තර ෙදන්න තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමායි 
මැතිවරණ පතිසංස්කරණ පිළිබඳ විෙශේෂ කාරක සභාෙව් සභාපති 
ධුරය දැරුෙව්. ඔබතුමාත් ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාත් ඇතුළු එම 
කමිටුෙව් සාමාජිකයන් ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා දුන්නු නිර්ෙද්ශය 
නිසා වැදගත්භාවයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් එය කියාත්මක 
කිරීම පිළිබඳ පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා ගරු ඇමතිතුමනි.  
විපක්ෂනායක ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු අප ගිහින් 
ඡන්ද ෙකොමසාරිස්තුමා හමු වූ අවස්ථාෙව් එතුමා අගය කළා 
ඔබතුමන්ලා කරපු ඒ ෙසේවය. නමුත් ඒ සභාපති ධුරය යටෙත් 
තවත් කටයුතු ටිකක් කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියලා කිව්වා. 
ෙම් කමය පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට 
ෙගන එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා කරුණාකර කියන්න ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් පැවැති එකී කමිටුව 
මඟින් එම ඡන්ද කමය අනුමත කර තිෙබන නිසා එය ජනවාරි 
මාසෙය් කියාත්මක තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් මාර්ගයක් 
ඇති කරමුද ගරු ඇමතිතුමනි? Open Registry එක ගැනයි මා 
කථා කරන්ෙන්. ගතානුගතික විධියට යනවාට වඩා ඒ කමය 
ෙහොඳයි. අද ෙලෝකය ෙබොෙහෝ ෙසයින් computer age එකට 
ගිහිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ඕනෑම තැනකින් ඡන්දය ලියා පදිංචි 
කරන්න පුළුවන් තත්ත්වය ඇති කරන්න ඕනෑ. දැනට කරන්ෙන් 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවුරුද්දකට මාසයක් ෙවන් කරන එකයි. 
එෙහම වුණාම ඒකට මිනිසුන් අතර තිෙබන උනන්දුවත් නැති 
ෙවනවා. කරුණාකර ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නම් 
ඒක ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියලා, මම අගය කරනවා ගරු 
ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඡන්දය ලියා පදිංචි කිරීම හා අවලංගු කිරීම සඳහා මැතිවරණ 

නීතිය සංෙශෝධනය කිරීමට මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට අෙප් 
කමිටුව කළ නිර්ෙද්ශය අනුව අවශ්ය සංෙශෝධන ෙකටුම්පත් 
කරමින් තිෙබනවා. ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාත් අෙප් ඒ 
ෙකොමිටිෙය් හිටියා. අපි ඒ ෙකොමිටිෙය් එකට වැඩ කළා. ඒ වාෙග්ම, 
විද ත් ඡන්ද කමය ෙගන ඒම සඳහා ඉන්දියාෙවන් පවා විද ත් 
යන්ත ෙගනැල්ලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට දැක ගන්න 
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සූදානම් කරලා ඒ කටයුතු පිළිබඳ වාර්තාවක් සකස් කළා ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ පිළිබඳවද නීති සංෙශෝධන අවශ්ය බව 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා සඳහන් කර තිෙබනවා. ඡන්ද කමෙය් 
ෙවනසක්, එනම් අලුත් ඡන්ද කමයක් ඇති කිරීම සඳහා වූ නීති 
ෙගනාවා. ඒ වාෙග්ම, මීට අදාළ නීති මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා 
සම්පාදනය කිරීෙමන් අනතුරුව ඒවා කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ 
කටයුතු කිරීමට රජය මැදිහත් ෙවනවා.  

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

දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් ස්වාධීනත්වය නැති ෙවලා 
තිෙබන අවස්ථාවක ඔබතුමාෙග් වැදගත් සභාපති ධුරය තුළින් ඒ 
කටයුතු අනිවාර්යෙයන්ම කරන්න ඕනෑය කියලා ඡන්ද 
ෙකොමසාරිස් කිව්වා. ඡන්දයක් තියන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් 
ෙවනස්කම් ටික ෙගනැල්ලා අලුත් ගමනකට අපට යන්න 
පුළුවන්ද? අලුත් census and statistics දැන් ෙගනැල්ලා 
ති ෙබනවා. ඒ තුළින්  උතුරු ෙකොළඹ ඡන්ද දායක ෙයෝ 2,800ක් 
දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා.  ෙකෝට්ෙට් ආසනෙය් 1,733ක් අඩු 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් සංඛ්යාව වැඩි ෙවන්න ඕනෑ අවස්ථාවක 
ඡන්දදායකෙයෝ පමාණය අඩුෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක කූට කියාවක් 
මිසක් ෙවන විධියකින් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න 
විධියක් නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකෝට්ෙට් හා උතුරු ෙකොළඹ ෙදකම 

එතුමාෙග් සංවිධායක ධුරෙයන් පවතින එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ආසන ෙදකක්. Computer එක කියනවා, තුන් තැනක ලියා 
පදිංචියි කියලා. තුන් තැනකින් එක තැනක් ෙතෝරන්න කියලා 
ඡන්ද ෙකොමසාරිස්තුමා කියලා තිෙබනවා. ෙහෝමාගමත් ඡන්ද 
6,000ක් ඉවත් වුණා. ෙහොර ඡන්දවලට නම් ෙබොෙහොම අමාරුයි. 
Identity card එකයි, computer එකයි,  ෙහොර ඡන්ද කියන ෙද් 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ඉතාම වැදගත් ෙදයක් කිව්ෙව්.  
ඔබතුමායි, මමයි  හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමායි -අපි කවුරුත්- 
දන්නවා, ෙලොකු පාසල් වෙට් double ඡන්ද තිෙබනවාය කියන 
කාරණය. ඇත්ත වශෙයන් පදිංචිය පාසල් ළඟ ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.  ළමයින් ෙම් සීමාව තුළ 
ස්ෙකෝලවලට ඇතුළු කරනවා. බස ් එන්ෙන් ෙමොරටුෙව් ඉඳලා 
රාජකීය පාථමිකයට. ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා, ලියා පදිංචි සහතිකය 
අසත්යයයි කියලා.  

හැබැයි කම්පියුටරය විතරයි අපට දැන් සහතික ෙවන්ෙන්, 
අෙනක් සියලු ෙද්ට ඇඟිලි ගහන්න පටන් ෙගන තිෙබන නිසා. 
ඒකට බණින්න එපා. ෙම් ඡන්ද කමය, ඡන්ද ලැයිස්තුව ශුද්ධ 
ෙවමින් පවතිනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු දහ නවයක් රට පාලනය කළ ශී ලංකා 

නිදහස් පක්ෂය - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද ෙමතැනට -පාර්ලිෙම්න්තුවට- එන ෙකොටත්  අධි ආරක්ෂක 

කලාපයක් තිබුණා. ඒ වාෙග් ද්විත්ව ඡන්ද තිෙබන කට්ටියද 
එතැනට ඇවිල්ලා සිටින්ෙන්? ගරු කථානායකතුමනි, ඒක නිසා 
අද අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙවලාවට එන්න බැරි වුණා. ෙම් 
අවස්ථා ෙව්දී, ඇත්ත වශෙයන්ම - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම ෙදයක් තිබුණාද?  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ වාෙග් උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් - 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මන්තීවරුන්ට එන්න අපහසුතාවක් තිබුණාද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපහසුතාවක් තිබුණා. අපට ෙම් පැත්ෙතන් එන්න බැරි වුණා. 

අෙනක් පැත්ෙතන් එන්න තිබුෙණ්.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
බස්වලින් ෙගනැල්ලා මෙග් ෙගදර ළඟ 2,500ක් විතර සිටියා. 

මම ඒවා ඡායාරූපගත කරලා තිෙබනවා.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම එන ෙකොට සිටිෙය් නැහැ.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එෙහම නම් කථානායකතුමා පැයකට ඉස්ෙසල්ලා ඇවිල්ලා 

තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, හරියට 8.35 ඉඳන් පටන් ගත්ෙත්.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කිසි ෙකනකුට පාෙර් එන්න අපහසුතාවක් නැහැ. කාර් 

pavement එෙක් එන්න හදනවා නම් ඉතින් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
කාර් එන්න ඕනෑ, පාෙර්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙප් නායකතුමා එන්න විනාඩි 10ක් පරක්කු වුෙණ් ඒ නිසායි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඊළඟ පශ්නයට යමු.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් වාෙග් ද්විත්ව ඡන්ද 

තිෙබන ෙහොරු ටිකද එතැනින් පටවලා ෙම් වාෙග් ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්?  ඒ නිසා තමයි අපි කරුණාකරලා ඉල්ලන්ෙන්, ෙම් 
ඡන්ද කමය ෙවනස් කර  ජනතාව, රට, ෙලෝකය පිළිගන්න -[බාධා 
කිරීමක්] දැන් ඇමතිතුමා කිව්වා, හැම තැනම අභිෙයෝග කර 
අරෙගන තිෙබනවා කියලා. අධිකරණයත් බලය අරෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒවා අතුරු පශ්න ෙනොෙවයි.  

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අතුරු පශ්නයක් අහලා නැහැ.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කරුණාකරලා අපි කියන්ෙන් ඇමතිතුමා ඒ සභාපති ධුරය 

දරද්දී ඇති වුණු එක ගැන. අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා 
ඡන්ද ෙකොමසාරිස්තුමා හම්බ ෙවන්න ගිහින් ඉල්ලුවා එක ෙදයක්. 
ෙම් කමය ජනවාරි මාස ෙය් පළමුවන දා සිට කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් විධියට ඇති කරන්න කියලා, කරුණාකරලා ෙම්ෙක් 
statistics ටික අපට ෙදන්න කියලා ඉල්ලුවා. අලුත් කමය යටෙත් 
ඕනෑම තැනකට, ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ෙම් නම් ටික පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන් හැකියාව ඒකට ඇතුළත් කරන්න කියන ඉල්ලීම 
ඒ අවස්ථාෙව්දී කළා. ඒ ඉල්ලීම මමත් ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් කරනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමායි, ආණ්ඩුවයි සාකච්ඡා කරලා, 

අපි ඒ අවශ්ය ෙවනස්කම් එකින් එක ඇති කිරීමට කටයුතු 
කරනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. හැබැයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් electronic 

කමයත් පාවිච්චි කරලා පුරුදු වුෙණොත් ෙහොඳයි ජනතාව. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ෙමතැනින්ම පටන් ගනිමු, ෙන්ද ගරු කථානායකතුමනි? 

ඒ.ෙක්.ඒ. පියදාස ෙකොඩිතුවක්කු මහතා:  විශාම 
වැටුප් සහ දීමනා 

தி . ஏ.ேக.ஏ. பியதாச ெகா வக்கு : ஓய் தியம் 
மற் ம் ெகா ப்பன கள் 

MR. A.K.A. PIYADASA KODITHUWAKKU:  PENSION AND 
ALLOWANCES 
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3. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
 (மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
 (The Hon.  Sajith Premadasa) 

ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) හම්බන්ෙතොට මහ ෙරෝහෙල් ෙසෞඛ්ය ලිපිකරුවකු ෙලස 
ෙසේවය කර 2008.12.09 දින  විශාම ෙගොස ්ඇති මාතර, 
ෙකෝට්ටෙගොඩ, ෙපොෙහොසතුෙගොඩ,  "ෙසවන"  නිවෙසහි 
පදිංචි ඒ.ෙක්.ඒ. පියදාස ෙකොඩිතුවක්කු මහතාට විශාම 
වැටුප, විශාම වැටුප්  පාරිෙතෝෂික මුදල ෙහෝ ෙවනත් කිසිදු 
දීමනාවක් ෙමෙතක් ෙගවා ෙනොමැති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) ෙකොඩිතුවක්කු මහතාෙග් විශාම වැටුප ෙගවීම 
පමාද වීමට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (ii)  එම විශාම වැටුප් ෙගවීමට අදාළ කටයුතු පැහැර 
හරිනු ලබන නිලධාරින්ට එෙරහිව විනයානුකූලව 
කටයුතු කරන්ෙන්ද: 

 (iii) ෙකොඩිතුවක්කු මහතාෙග් විශාම වැටුප කඩිනමින් 
ෙගවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න  එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑ ෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) அம்பாந்ேதாட்ைட ைவத்தியசாைலயில் சுகாதார 
எ விைனஞராக ேசைவயாற்றி 2008.12.09 ஆம் 
திகதி ஓய் ெபற் ள்ள மாத்தைற, ேகாட்ேடெகாைட, 
ெபாெஹாசத் ெகாைட, "ெசவன" இல்லத்தில் வசிக் 
கின்ற தி . ஏ.ேக.ஏ. பியதாச ெகா வக்குவிற்கு 
ஓய் தியம், ஓய் தியப் பணிக்ெகாைட அல்ல  ேவ  
ெகா ப்பன கள் எ ம் இ வைர ெச த்தப்பட 
வில்ைல என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தி . ெகா வக்குவிற்கு ஓய் தியம் ெச த் 
தல் தாமதமைடவதற்கான காரணங்கள் 

யாைவ என்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  ஓய் தியத்ைதச் ெச த் தல் ெதாடர் 

பான நடவ க்ைககைள தவறவி கின்ற 
அ வலர் க்கு எதிராக ஒ க்காற்  
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) தி . ெகா வக்குவின் ஓய் தியத்ைதத் ாித 
மாகச் ெச த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப் 
ப மா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health: 
(a) Is he aware that Mr. A.K.A. Piyadasa 

Kodithuwakku of “Sevan”, Pohosathugoda, 
Kottagoda, Matara, who had retired on  

2215 2216 
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09.12.2008 after serving as a Health Clerk at 
Hambantota General Hospital has not been paid 
the pension, gratuity or any other allowance up to 
now? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) of the reason for the delay in paying Mr. 

Kodithuwakku’s pension; 
 (ii) whether disciplinary action will be taken 

against the officials who neglect the action 
relevant to payment of that pension; and 

 (iii) whether action will be taken to pay Mr. 
Kodithuwakku’s pension speedily ? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க ) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ), (ආ)(i),(ii)  ඒ.ෙක්.ඒ. පියදාස ෙකොඩිතුවක්කු මහතාෙග් 
ෙසේවය සථ්ිර කර ෙනොතිබීම නිසා විශාම වැටුප ෙහෝ විශාම 
වැටුප් පාරිෙතෝෂිකය ෙම් වන ෙතක් ෙගවීමට   ෙනොහැකි වී 
ඇත. එබැවින් අදාළ සථ්ිර කිරීම් කටයුතු කඩිනමින් සිදු 
කිරීෙමන් අනතුරුව විශාම වැටුප් සකස ්ෙකෙරනු ඇත. 

 (iii) ඔව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

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

ෙමයයි. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් විගණන අංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමාත් නිර්ෙද්ශ කරලා, නිෙයෝගයකුත් නිකුත් 
කරලා තිෙබනවා ෙමම විශාම වැටුප් පාරිෙතෝෂිකය ලබා ෙදන්න 
කියලා. ඒ නිෙයෝග අංකය  එෆඅ්යිබී 36/2009 හා 2009/11/24 
දරන ලිපිෙයන් එම නිෙයෝගය ලබා දී තිෙබනවා. එම විශාම වැටුප් 
පාරිෙතෝෂිකය ලබා ෙදන්න කියා එතුමා නිර්ෙද්ශ කර තිෙබද්දී,  
ඒක ලබා ෙනොෙදන්ෙන් ෙමොකද කියලා මා අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, විශාම වැටුපක් ලබා දීෙම්           

නිර්ෙද්ශය විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යැවූ පසු එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් තමයි අනුමැතිය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
නිර්ෙද්ශය තිෙබනවා නම් ලබා ෙනොදීමට කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. 
නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙසේවකයන්ෙග් විවිධ පශ්න 
තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ඔවුන් ෙසේවෙය් ස්ථිර කර නැහැ. 
ඔවුන් ෙසේවයට පැමිෙණනවා. නමුත් ඔවුන්ෙග් personal file එෙක් 
අඩු පාඩු සකස් කර ගන්ෙන් නැහැ. එවැනි යම් යම් පශ්න තිබුණාම 
විශාම ගියාට පසුව ඒවා නිරවුල් කර තමයි ඒ කටයුත්ත 
ෙකෙරන්ෙන්. ෙසේවකයාෙග් විශාම වැටුප නවත්වන්න අපට කිසිම 
අවශ්යතාවක් නැහැ. අවශ්ය ෙතොරතුරු ලැබුණ වහාම විශාම වැටුප් 
පාරිෙතෝෂිකය ෙගවීමට කටයුතු කරනවා.  

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

ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය තුළ ෙසේවය කර විශාම ගිය නිලධාරින්ෙග් 
විශාම වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරන්නට ඔබතුමා යම් කිසි 
පියවරක් ගන්නවාද? 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එය ෙම් පශ්නයට අදාළ නැහැ. ඒක 

ෙවනම පශ්නයක් විධියට අහන්න. ඒක සංකීර්ණ පශ්නයක්. 
 
 
 

ෙජ්යෂ්ඨ  පුරවැසියන්ට හිමි මාසික දීමනාව : 
සමෘද්ධි සහනාධාර 

மாதாந்தக் ெகா ப்பன  ெப ம் சிேரஷ்ட 
பிரைஜகள்: ச ர்த்தி நிவாரணம் 

SENIOR CITIZENS ENTITLED TO MONTHLY ALLOWANCE : 
SAMURDHI ASSISTANCE 
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5. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
 (மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
 (The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන වයස අවුරුදු 70ට වැඩි 
පුරවැසියන්ට රුපියල් 1,000ක මාසික දීමනාවක් ලබා දීම 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කර ඇති බැවින් ඔවුන්ට හිමි 
වූ සමෘද්ධි සහනාධාර අෙහෝසි කිරීමට සුදානමක් තිෙබන 
බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) වයස අවුරුදු 70ට වැඩි පුරවැසියන්ට සමෘද්ධි 
සහනාධාර ලබා දීම සඳහා මාසිකව රජය විසින් 
වැය කරනු ලැබූ මුළු මුදල  ෙකොපමණද;  

         (ii)  ඉහත සඳහන් රු.1000ක දීමනාව ලබා දීම 
ෙහේතුෙවන් දැනට ලබා ෙදන සමෘද්ධි සහනාධාර 
කපා දැමීමට අනුමැතිය ලබා දී තිෙබ්ද;  

 (iii) රුපියල් 1,000ක දීමනාව ලබා දීම ෙහේතුෙවන් 
දැනට ලැෙබන සමෘද්ධි සහනාධාර කපා දැමීම 
ෙවනුවට එම දීමනාව සමඟ  සමෘද්ධි සහනාධාරය 
ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?      
 

ெபா ளாதார அபிவி த்தி  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

( அ) ச ர்த்தி நிவாரணம் ெப கின்ற 70 வய க்கு 
ேமற்பட்ட  பிரைஜக க்கு பா 1,000/- மாதாந்தக் 
ெகா ப்பனெவான்ைறப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கான 
ேவைலத்திட்டெமான்  தயாாிக்கப்பட் ப்பதால் 
இவர்க க்கு உாித்தான ச ர்த்தி நிவாரணம் இரத் ச் 
ெசய்யப்ப வதற்கான ஆயத்தம் உள்ளெதன்பைத 
அவர் அறிவாரா? 

( ஆ) (i )  70 வய க்கு ேமற்பட்ட  பிரைஜக க்கு ச ர்த்தி 
நிவாரணம் வழங்குவதற்காக அரசாங்கத்தினால் 
மாதம்ேதா ம் ெசலவிடப்ப கின்ற ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ( i i )  ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட பா 1,000/- 
ெகா ப்பன  வழங்கப்ப வதன் காரணமாக 
தற்ேபா  வழங்கப்ப கின்ற ச ர்த்தி நிவார 
ணத்ைத நி த் வதற்கு அ மதி 
வழங்கப்பட் ள்்ளதா என்பைத ம்; 

 ( i ii )  பா. 1,000/- ெகா ப்பன  வழங்கப்ப வதன் 
காரணமாக தற்ேபா  வழங்கப்ப கின்ற 
ச ர்த்தி நிவாரணத்ைத நி த் வதற்குப் பதிலாக 
அக்ெகா ப்பன டன் ேசர்த்  ச ர்த்தி 
நிவாரணத்ைதப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Economic Development: 

(a) Is he aware that there is a plan to abolish the 
Samurdhi assistance to the present recipients who 
are above 70 years of age as a programme has 
been designed to provide them with a monthly 
allowance of  Rs. 1,000? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the total amount of money spent by the 
Government monthly on giving the 
Samurdhi assistance to citizens who are 
over 70 years of age; 

 (ii) whether approval has been granted to cut 
off the Samurdhi assistance given at present 
due to the payment of the aforesaid 
allowance of Rs. 1,000; and 

 (iii) whether action will be taken to provide the 
Samurdhi assistance and Public assistance 
together with the aforesaid allowance of  
Rs. 1,000 instead of cutting off the 
Samurdhi assistance due to the payment of 
the aforesaid allowance? 

(c) If not, why? 
 

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

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  සමෘද්ධි සහනාධාරය අෙහෝසි කිරීමක් කිසි ෙසේත්ම සිදු 
ෙනොෙව්. වයස අවුරුදු 70ට වැඩි තනි පුද්ගලයන් සඳහා 
ෙමෙතක් හිමිව තිබූ මුදල් සහනාධාරය හැර සියලුම 
පතිලාභ හිමි ෙව්. අෙහෝසි වන මුදල් සහනාධාරය (රුපියල් 
695/=) ෙවනුවට සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශය මඟින් මාසිකව 
රුපියල් 1,000/-ක දීමනාවක් දැනට ලබා ෙදනු ඇත. 

(ආ)  (i)   වයස අවුරුදු 70ට වැඩි පුරවැසියන්ට සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ලබා දීම සඳහා මාසිකව රජය විසින් 
වැය කරනු ලැබූ මුළු මුදල - පතිලාභින් 65,533ක් 
සඳහා රුපියල් මිලියන 49කි. 

 (ii)   සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබා ෙදන 
රුපියල් 1,000/-ක දීමනාව ලබා ගත් බවට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙපෞද්ගලිකව සෑහීමකට පත් වූ 
පසු අවුරුදු 70ට වැඩි තනි පුද්ගලයන් සඳහා හිමි 
මුදල් සහනාධාරය පමණක් අෙහෝසි කිරීමට 
අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, ඔවුන්ෙග් අනිකුත් 
පතිලාභ තවදුරටත් රඳවා ගත යුතු බවට උපෙදස ්දී 
ඇත. 

 (iii)  නැත. 

  රජය විසින් ලබා ෙදන සහනාධාර වැඩසටහන් 
ෙදකක පතිලාභ එකම පතිලාභිෙයකු ෙවත ලබා 
දීම ෙම් රජෙය් පතිපත්තිය ෙනොෙව්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 ගරු ඇමතිතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්න කැමැතියි, 

දැනට ලබා ෙදන අවම සමෘද්ධි දීමනාව කීයද කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
රුපියල් 140 තමයි සාමාන්යෙයන් සමෘද්ධි දීමනාෙව් අවමය 

වශෙයන් තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 140ක පතිලාභය කියලා කියන්ෙන් 
සමෘද්ධිය,- [බාධා කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පිළිතුර දීලා අවසන් කරන කල් 

ඉන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
සමෘද්ධි දීමනාෙව් උපරිමය රුපියල් රුපියල් 1,500 දක්වා වැඩි 

කර තිෙබනවා. එතෙකොට, රුපියල් 140 ලැෙබන අයට අෙනක් 
පතිලාභ සියල්ලම ලැෙබනවා. ඒසමෘද්ධිලාභියා ජීවෙනෝපායෙයන් 
උසස් තත්ත්වයකට පත් ෙවන ෙකොට එම දීමනාව අෙහෝසි 
කරන්ෙන් නැති නිසා තමයි රුපියල් 140ක සීමාෙව් තියන්ෙන්; 
ඔහුට අෙනකුත් පතිලාභ සියල්ලම ලබා ෙදන්ෙන්. රුපියල් 140ක් 
ෙදනවා කියන්ෙන්, සමෘද්ධියට අයිති ෙවනවා කියන තත්ත්වය 
රඳවා ගැනීම සඳහා පමණක් ෙදන දීමනාවක්. ඒක යැපීෙම් 
දීමනාවක් ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය හැටියට ආදායම් 
මාර්ගයක් ලැබිලා ඔහු ඒෙකන් සෑහීමකට පත් ෙවන ෙකොට ඔහුට 
අෙනකුත් පතිලාභ ලැෙබන්න ඕනෑ නිසා අපි සමෘද්ධිය අෙහෝසි 
කරන්ෙන් නැතිව රුපියල් 140 සීමාෙව් තබනවා. සමාජ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව රුපියල් 1,000ක ආධාරයක් ලබා ෙදනවා. ඒ 
රුපියල් 1,000 ලබා ෙදන්ෙන් තනි පුද්ගල පවුල්වලට සහ 
ආබාධිත පවුල්වලටයි. එම පවුල්වලට රුපියල් 1,000ක් ලබා 
දුන්නත්, ෙමෙතක් ඒ පවුල්වලට ලැබුෙණ් රුපියල් 695යි. ඒ 
රුපියල් 695 ෙවනුවට දැන් රුපියල් 1,000ක් ෙදනවා. එක් 
අෙයකුට පතිලාභ ෙදකක් ෙදන්ෙන් නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. 
ඒ නිසා රුපියල් 695 දීමනාව නවත්වලා ඒ දීමනා ෙදෙකන් වැඩි 
මුදල වන රුපියල් 1,000 ලබා ෙදනවා. ඒ රුපියල් 1,000 ලබා දීලා 
අෙනක් පතිලාභ අපි ලබා ෙදනවා. 
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා] 



2012  ෙදසැම්බර්  04 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමතැනයි. 

සමෘද්ධි දීමනාව වශෙයන් ලබා ෙදන මුදල පිළිබඳව ජනතාවට අද 
තිෙබන උද්ධමනයත් එක්ක කිසිෙසේත්ම සෑහීමකට පත් ෙවන්න 
බැහැ. 

අද ෙබෙහත් මිල ගත්තත්,  කිරිපිටි පැකට් එකක මිල ගත්තත් 
කීයද? අල කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 150ත්-200ත් අතර  
ෙවනවා.  එම නිසා  ෙම් සමෘද්ධි පතිලාභීන්  සඳහා ෙම්  මුදල මීට 
වඩා  වැඩි කරන්න ඕනෑය කියා  මම  ෙයෝජනා  කරනවා. ඒ  
වාෙග්ම  මා තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් කාරණයත් මතක් කර ෙදන්නට 
කැමතියි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 1000ක දීමනාව ෙදද්දී  ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් සමෘද්ධි දීමනාව කපා හරින්න තීරණය කර 
තිෙබනවා. ෙම් ෙදකම  ලබා ෙදන්නට පුළුවන්  නම් ෙම් 
ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය, ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ඇතුළු ෙද්වල්  
යහ මගට ගන්න  පුළුවන් ෙවනවා.  එම නිසා ෙම්  ෙකෙරහි 
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙමොකද? අවම බස ් ගාස්තුව රුපියල් 9යි.  බස ් එෙක් 
ගිහින් ෙම්ක ගන්න ගියාම-  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කථා පවත්වන අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි ෙම්. ෙකටිෙයන් පශ්න 

අහන අවස්ථාවක්. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙම් 

ෙකෙරහි ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 9යි. 
රුපියල් 150ක් ගන්න  යන්න ඕනෑ- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
විස්තර කරන්න ගියාම පශ්නය ෙමොකක් ද කියා දන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
.ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අප ෙම් ගැන 

සවිස්තරව කියා තිෙබනවා. තවමත් ෙම් කාරණය පටලවා 
ගන්නවා. සමෘද්ධි දීමනාව කියන ්ෙන් යැපීෙම් සියලු ෙද්වල් 
කරන්න පුළුවන් දීමනාවක් ෙනොෙවයි. සමෘද්ධියත් එක්ක බැඳුණු 
වැඩසටහන් රාශියක් තිෙබනවා. ෙම්  රුපියල් දාහ, එක්දහස් 
පන්සියය ෙනොෙවයි.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙකටිෙයන් කියන්න. තව පශ්න තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
දිරිය පියස ආධාර මුදල ආදී සියල්ලම සමෘද්ධිලාභියාට 

ලැෙබනවා. සමෘද්ධිලාභිෙයකුට රුපියල් දාහක් ෙහෝ එක්දහස් 
පන්සියයක් දීලා ජීවත් ෙවන්න  බැරි බව ඕනෑ ෙකෙනක් දන්නවා. 
නමුත්  අෙනක් සියලුම ෙද්වල් ෙම් පතිලාභියාට ලැෙබනවා. ඒකයි 
ෙම් සමෘද්ධිෙය් තිෙබන වටිනාකම. ෙම්ක බඩු මිලදී ගැනීමට ෙදන 

ගණනක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ෙදන්ෙන් මිනිෙහකුට දිරිය  ශක්තියක් 
ෙදන්නයි. ඒ දිරිය ශක්තිය ෙදන්ෙන් ඒ මිනිහාට නැඟිටින්නයි. 
ඒකයි ෙදන්ෙන්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
.ගරු කථානායකතුමනි, අප මීට අවුරුදු විසි ගණනකට 

ඉස්ෙසල්ලා  රුපියල් එක්දහස්  පන්සියයක බඩු  මල්ලක් දුන්නා.  
ෙම් දීමනාවත් එක්ක බැඳුණු ෙද්වල් ටිකක් තිෙබන බව අප 
දන්නවා.  නමුත් ෙම් දීමනාව තව වැඩි කරන්නය කියායි ඉල්ලීමක් 
කරන්ෙන්.    

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
2001 ඉඳන් අවුරුදු 2ක් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවක් 

තිබුණා ෙන්. ඒ කාලෙය්දී කීයක් වැඩි කළාද කියලා මට කියන්න. 
ශත පහක්වත් වැඩි කෙළේ නැතිව ෙම් සමෘද්ධි දීමනාව -[බාධා 
කිරීම්] 
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6.  ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
 (மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
 (The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

 පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :    

(අ) ගම්පහ දුම්රියපළ,  

 (i) ඉදිකළ දිනය කවෙර්ද;   

 (ii) ඉදිකළ දින සිට ෙම් දක්වා පතිසංසක්රණය කර 
ඇති වාර ගණන ෙකොපමණද; 

 (iii) අවසන් වරට පතිසංසක්රණය කළ දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ගම්පහ දුම්රියපෙළේ, 

 (i) මහනුවර ෙදසට සහ ෙකොළඹ ෙදසට ගමන් 
ගන්නා ෛදනික මගීන් සංඛ්යාව  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) දළ ෛදනික  ආදායම ෙකොපමණද;  

 (iii) මාසික ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv) මාසික වාර පෙව්ශපත ආදායම ෙකොපමණද; 

 (v) පාර්සල් ආදායම මාසිකව, දළ වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (vi) තිෙබන පෙව්ශපත කවුළු ගණන ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ගම්පහ ඉදිකර ඇති  දුම්රිය නිල නිවාස සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම නිවාසයන්හි ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණෙයන් 
අවසන් කර තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) கம்பஹா ைகயிரத நிைலயம், 

 (i) நிர்மாணிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) நிர்மாணிக்கப்பட்ட திகதியி ந்  இ வைர 
எத்தைன தடைவகள் 
ம சீரைமக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இ தியாக ம சீரைமக்கப்பட்ட திகதி யாெதன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) கம்பஹா ைகயிரத நிைலயத்தின், 

 (i) கண்  ேநாக்கி ம் ெகா ம்  ேநாக்கி ம் 
அன்றாடம் பயணிக்கும் பயணிகளின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) தினசாி ெமாத்த வ மானம் எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iii) மாதாந்த வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

  மாதாந்த ப வச்சீட்  வ மானம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) மாதாந்த சராசாி ெபாதிகள் லமான வ மானம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vi) பிரயாணச்சீட்  க மப்பீடங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கம்பஹாவில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள ைகயிரத 
உத்திேயாக ர்வ இல்லங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  இல்லங்களின் நிர்மாணப் பணிகள் 
ைமயாக நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ளதா 

என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Transport: 

(a) Will he state - 
 (i) the date on which the Gampaha Railway 

Station was constructed; 
 (ii) the number of times it has been renovated 

by now, since the date on which it was 
constructed; and 

 (iii) the date on which it was renovated last? 

(b) Will he inform this House with regard to the 
Gampaha Railway Station - 

 (i) the number of passengers travelling towards 
Kandy and Colombo from the aforesaid 
Railway Station per day; 

 (ii) the gross daily income; 
 (iii) the monthly income; 
 (iv) the monthly proceeds from the season 

tickets; 
 (v) the gross monthly income from parcels; and  
 (vi) the number of ticket counters available? 

(c) Will he also state - 
 (i) the number of official railway quarters 

constructed at Gampaha; and 

 (ii) whether the construction work of the 
aforesaid quarters has been completed? 

(d) If not, why ?  

 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்  பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 
Transport) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 
 

(අ) (i) 1864 වර්ෂෙය්දී. 

 (ii) සෑම දුම්රිය සථ්ානයක්ම වසර 02කට වරක් 
පතිසංසක්රණය කළ යුතු බැවින් ඒ අනුව කටයුතු 
කර ඇත. 

 (iii)  2012.04.10 

(ආ) (i)  මහනුවර ෙදසට 1681යි.  

  ෙකොළඹ ෙදසට 17,884යි. 

   නමුත්  දවසින් දවස යම් යම් ආකාරෙය් ෙවනස ්
වීම් ෙමහි  සිදු ෙවනවා. 

 (ii) රුපියල් 375,104යි. 

 (iii) රුපියල් 11,253,146.00යි. 

 (iv) රුපියල් 3,594,820.00යි. 

 (v) රුපියල් 58,604යි. 

 (vi) 05යි. 

(ඇ) (i) 09යි. 

 (ii) ඔව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. කවුළු 05ක් තිබුණාට දිනපතාම විවෘත ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
එක කවුළුවයි. ඒ නිසා සමහර ෙවලාවට අහිංසක ජනතාවට 
පැයක්, පැය එකහමාරක් තිස්ෙසේ ෙපෝලිෙම් ඉන්න ෙවනවා. 
විසිදහසකට අධික මගීන් පමාණයක් ගම්පහ දුම්රියෙපොළට 
පැමිෙණනවා. කවුළු 05ක් තිෙබනවා නම් ඇයි එක කවුළුවක් 
විතරක් විවෘත කර තිෙබන්ෙන්? 

2223 2224 

[ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය] 



2012  ෙදසැම්බර්  04 

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය මාස කිහිපය තුළ අවස්ථා 

ෙදකකදී මා ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානයට ගියා.  Peak hoursවලදී -
උෙද් පාසල් යන ෙවලාව,  මිනිසුන් ෙසේවයට පැමිෙණන ෙවලාව 
සහ ආපහු  යන ෙවලාව-  ඒ  counters පහම විවෘත කරනවා.  පැය 
24 පුරාම  counter එකක්  විවෘතව තිෙබනවා. අවශ්යතාව අනුව ඒ 
ඒ counters විවෘත කරන්න තමයි කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. එක කවුළුවක් විතරක් 

පැය විසිහතරක් විවෘතව තිෙබන්ෙන් ඇයි, ගරු කථානායකතුමනි? 
ඒකට ෙහේතුව ෙසේවකයන් නැතිකමද, නැත්නම් ෙමොකක්ද ඒකට 
ෙහේතුව? කවුළු පහක් තිෙබනවා නම් කවුළු පහම විවෘත කරන්න 
බැරි ඇයි? මහජනතාවෙගන් එන පැමිණිල්ල තමයි, වැඩිම 
වශෙයන් විවෘත ෙවලා තිෙබන්ෙන් කවුළු තුනයි කියන එක. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒකට පිළිතුරු දුන්නා. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ෙමෙහම කරන්ෙන් ෙසේවකයන්ෙග් හිඟකමක් නිසාද?  

 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
දුම්රිය එන විධියට තමයි counters විවෘත කරන්ෙන්. දුම්රිය 

එන්ෙන් නැති ෙව්ලාවට counters විවෘත කරලා වැඩක් නැහැෙන්. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ජනතාව රස්තියාදු ෙවනවා. 

 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
එෙහම රස්තියාදු වීමක් නැහැ. දැන්  ඉතාම සාර්ථකව දුම්රිය 

ෙසේවය පවත්වාෙගන යන්න අපිට හැකියාව ලැබිලා තිෙයනවා. 
ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානෙය් එෙහම queue එකක් ෙකොෙහොමටත් 
නැහැ. එපමණක් ෙනොෙවයි, දැන් ෙකොළඹ දුම්රිය ස්ථානෙය්ත් 
queue එකක් නැහැ.  

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

නිල නිවාස හදලා ඉවර කර තිෙබනවාය කියනවා. ඒවා 
අෙප්ක්ෂාෙවන් ෙසේවකයන් සිටිනවා. එෙහම අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටින 
ෙසේවකයන් පමාණය ෙකොපමණද? වැඩ අවසන් කර තිෙබන නිල 
නිවාස පමාණය ෙකොපමණද?  

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
ඔබතුමිය නිල නිවාස අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටින පමාණය අහලා 

නැහැ. නිල නිවාස පමාණය අහලා තිෙබනවා. අපි නිල නිවාස 
නවයක් හදලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී අවශ්යතාව අනුව නිල නිවාස 
ගණනාවක් හදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගම්පහ?  
 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க) 
(The Hon. Rohana Dissanayake) 
ගම්පහට තවම ඉල්ලා නැහැ.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 8 - 3139/'12- (1), ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා. 
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු 
දීම සඳහා මාස තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 

 
ගුවන්ෙතොටුපළ සහ ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා) 
සමාගම : සභාපති සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය   

விமான நிைலயங்கள் மற் ம் விமானச் ேசைவகள் 
(ஸ்ரீலங்கா) கம்பனி: தவிசாளர் மற் ம் பணிப்பாளர் 

சைப 
AIRPORT AND AVIATION SERVICES (SRI LANKA) COMPANY : 

CHAIRMAN AND BOARD OF DIRECTORS 
      

   2374/'12 
 

4.  ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு தயாசிறி 
ஜயேசகர சார்பாக)  

 (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Dayasiri 
Jayasekara) 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) ගුවන්ෙතොටුපළ සහ ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා) සමාගෙම් 
සභාපතිවරයාෙග් සහ අධ්යක්ෂවරුන්ෙග්, 

 (i) නම් කවෙර්ද; 

  (ii) අධ්යාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම් කවෙර්ද;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) වැටුප්, ෙව්තන සහ දීමනාවල අගය කවෙර්ද; 

 යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)  ඉහත සමාගෙම් සභාපතිවරයාෙග් සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකයන්ෙග් වැටුප්, ෙව්තන ෙහෝ දීමනා,  

 (i) පසු ගිය කාලවකවානුෙව්දී වැඩි කර තිෙබ්ද; 

 (ii) වැඩි කර තිෙබ් නම්, එය සිදු කර ඇති දිනය  
කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ වැඩි කිරීමට ෙපර පැවති ඒවාෙය් අගය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් ක රන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சிவில், விமான ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) விமான நிைலயங்கள் மற் ம் விமானச் ேசைவகள் 
(ஸ்ரீலங்கா) கம்பனியின் தவிசாள ம் பணிப்பாளர் 
களின ம், 

 (i) ெபயர்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) கல்வி மற் ம் ெதாழில்வாண்ைமத் தைகைமகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) சம்பளம், ஊதியம் மற் ம் ப களின் ெப மதிகள் 
யாைவ என்பைத ம் 

 அவர்  தனித்தனியாக குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  கம்பனியின் தவிசாள க்கும் பணிப்பாளர் 
சைபயின க்கும் சம்பளம், ஊதியம் அல்ல  ப கள் 

 (i) கடந்த காலப்பகுதியில் அதிகாிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அதிகாிக்கப்பட் ப்பின் அ  ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ட திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  அதிகாிக்க ன்னர் நிலவிய அவற்றின் 
ெப மதிகள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர்  குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of  Civil  Aviation:  

(a) Will he state, separately - 

 (i) the names; 

 (ii) educational and professional qualifications; 
and 

 (iii) the amounts of salaries, wages and the 
allowances; 

 of the Chairman and the directors of the Airport 
and Aviation Services ( Sri Lanka) Company ? 

(b) Will he state whether the salaries, wages or the 
allowances paid to the Chairman and the members 
of the Board of Directors of the above-mentioned 
company; 

 (i) have been increased in the recent past; 

 (ii) if they have been increased the date on 
which it was done; and 

 (iii) the amounts of salaries, wages and 
allowances paid to them prior to the 
aforesaid increase ? 

(c) If not, why ? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

 

(අ)  (i) සහ (ii)   
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(iii) 

  

(ආ)   (i)    සභාපති, උප සභාපති සහ විධායක අධ්යක්ෂෙග් 
පමණක් දීමනා වැඩි කර ඇත.  වැටුප් වැඩි කර 
ෙනොමැත. 

      (ii)     2012.01.01 දින සිට 

     (iii)     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(ඇ)   පැන ෙනොනඟී. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 7-3102/12-(1), පී. හැරිසන් මහතා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු පී. හැරිසන් මහතා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් 

කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරුදීම 
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

2229 2230 

   නම තනතුර 2012.01.01 දිනට  
ෙපර පැවති දීමනා 

(රු.) 

01 පසන්න  විකමසූරිය 
මහතා 

සභාපති 1,79,124.39 

02 කමල් එස්. 
රත්වත්ත මහතා 

උප සභාපති 1,73,981.39 

03 ෙයොහාන් ජයරත්න 
මහතා 

විධායක 
අධ්යක්ෂ 

1,59,103.39 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැදගත් පශ්නයක් තිෙබනවා මතු 

කරන්න. අද අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට එන අතරමඟදී විශාල පිරිසක් 
අෙප් පැමිණීම අවහිර කරන ආකාරයට හැසිරුණා. [බාධා කිරීම්] 
අසත්යය කියන්ෙන් ෙමොකටද? [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාට සිදු වුණ ෙදයක් කියන්න යන්ෙන්. කියන්න 

බලන්න. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ, මට සිදු වුණ ෙදයක්. ඒක නිසා අපට පාර්ලිෙම්න්තුවට 

එන්නත් යම්කිසි පමාදයක් ඇති වුණා. අෙප් ගරු රවි 
කරුණානායක මන්තීතුමා ඉන්ෙන්ත් ඒ කිට්ටුව. එතුමාටත් එන්න 
බැරිව ෙවන පාරකින් ආෙව්. [බාධා කිරීම්] ෙම්වා කෙළේ කවුරු 
අවහිර කරන්නද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපිත් ඒකට අහු 
වුණා. ඒ ගැන අෙප් විරුද්ධතාව පකාශ කරනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තමුන්නාන්ෙසේට සහ ගරු මන්තීතුමන්ලාට යම් බාධාවක් ඇති 

වුණා නම් මා ඒ ගැන ෙසොයලා බලන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) ප නෙත් 21 වන 

වගන්තිෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ ඒ අවට අවහිර කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම 
වැරදියි කියලා. ඒක මන්තීවරුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය 
කිරීමක්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම අවහිර ෙවලා තිෙබනවා නම්, වහාම ඒ පිරිස විසුරුවා 

හරින්න කටයුතු කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107 වැනි 

ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙමම ගරු සභාෙව් මන්තීතුමන්ලා 
අගවිනිශ්චයකාරතුමියට විරුද්ධව ෙදෝෂාභිෙයෝග ෙයෝජනාවක් 
ඔබතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසු, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර 
නිෙයෝග 78අ.(2)  යටෙත් ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක 
සභාවක් පත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එම කාරක සභාවට 
ඇතුළත්ව සිටින ගරු මන්තීතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා 
වරපසාද) පන ෙත් 9  වගන්තිෙයන් ආවරණය ෙවනවා. ඔබතුමා 
ෙම් උත්තරීතර සභාවට නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා, එම කමිටුව 
උත්තරීතරයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් පශ්න කරන්නට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙහෝ ෙවනත් ෙකෙනකුට බැහැ කියලා. නමුත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම මන්තීවරයකු වන අෙප් ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා, - එතුමා නීතිඥ සංගමෙය් සභාපතිවරයා 
වන්න  පුළුවන්- ඔබතුමාෙග් ඒ නිෙයෝගය අභිෙයෝගයට ලක් 
කරමින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කරුණු ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝගයට අත්සන් කළ මන්තීවරු 
කියා කර තිෙබන්ෙන් ව්යවස්ථා විෙරෝධී ෙලස ෙනොෙවයි. ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් ලබා දී තිෙබන බලතල අනුව තමයි 
එතුමන්ලා කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ස්ථාවර නිෙයෝග 
අනුවයි ඔබතුමා ෙම් විෙශේෂ කාරක සභාව පත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ 
කිසිවක් ෙම් රෙට් පවතින නීතියට පටහැනිව ෙහෝ නීතියට එෙරහිව 
කළ ෙද්වල් ෙනොෙවයි.   

ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කථානායක අනුර 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් නිෙයෝගය අනුව යමින් ෙම් ගරු 
සභාව තමයි උත්තරීතර කියන නිෙයෝගයක් ඔබතුමා නිකුත් කර 
ති බියදී, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ෙම් විධියට කටයුතු 
කර තිෙබනවා. එතුමාෙග් ෙම් කියා කලාපය නිසා ෙම් ගරු 
සභාෙව් උත්තරීතරභාවයට පලුද්දක් සිදු ෙවනවා. එතුමා              
මන්තී වරපසාදවලින් ආරක්ෂා ෙවමින්, නීතිඥ සංගමෙය් 
සාමාජිකයකු ෙලස ෙම් ගරු සභාව හෑල්ලුවට ලක් කිරීම සඳහා  
කටයුතු කර තිෙබනවා. මාත් නීතිඥ සංගමෙය් යාවජීව 
සාමාජිකෙයක්. ඒ නිසා මා මන්තීවරයකු හැටියට - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ගැන ෙසොයා බලා අවශ්ය කටයුතු කරන්නම්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු 

කණ්ඩායෙම් මන්තීවරයකු තමයි. නමුත් එතුමා නීතිඥ සංගමෙය් 
සභාපති. ඒ තනතුෙර් කටයුතු තමයි එතුමා කියාත්මක කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ මිසක් මන්තීවරයකු හැටියට ෙනොෙවයි.  

නීතිඥ සංගමෙය් සභාපතිවරයා හැටියයි ඔහු කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් වැරැද්දක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙකොෙහත්ම 
වැරැද්දක් නැහැ. එෙහම ෙචෝදනා කරන එක වැරදියි. එතුමා 
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්, නීතිඥ සංගමෙය් සභාපතිවරයා 
හැටියටයි. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා, ඒ කාරණය සම්බන්ධවද? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාට වැදගත් කාරණාවක්  

ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද 
ආරක්ෂා කරන පධානියා හැටියට ඔබතුමා  සතු වග කීමක් පිළිබඳ 
කාරණයක් මා ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ස්වාභාවික 
යුක්තිෙය් මූලධර්ම අනුගමනය කරමින් අපි හැම විටම කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. මා ඔබතුමාට පකාශ කරන්න කැමැතියි, "nemo 
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iudex in sua causa" කියන කාරණය ගැන. ඒ කියන්ෙන්, 
තමන්ෙග්ම නඩුවකට තමන්ම විනිශ්චය සභාෙව් ඉඳෙගන 
තමන්ටම තීන්දුවක් ෙදන්නට බැහැ. ෙදවැනි කාරණාව තමයි 
"audi alteram partem" කියන එක. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් මට  
සවන් ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් මට  සවන් ෙදන්න.[බාධා 
කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒවා අදාළ නැත. [බාධා කිරීම්]  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

කථානායකවරයා විසින් යම් තීන්දුවක් දුන්නා නම් ඒ තීන්දුව හරි 
ෙහෝ වැරදි ෙව්වා, පිළිගත යුතුව තිෙබනවා.  [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේ  ඒ පිළිබඳව Motion  එකක් ෙගෙනන්න.  [බාධා 
කිරීම්] නැහැ, නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙමතැනට අදාළ නැතිව, 
අවස්ථාෙවෝචිත නැතිව පශ්න කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. 
[බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් 
නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. එතුමාට කියන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේ මතු කළ පශ්නය ගැන එතුමාටත් අදහසක් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා සර්ව සාධාරණ පුද්ගලයකු 

හැටියට, මට කරුණාකර සවන් ෙදන්න.   ඔබතුමාට පුළුවන් ඒක 
පතික්ෙෂේප කරන්න.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමොකකටද සවන් ෙදන්ෙන්? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
අර ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට සවන් දුන්නා 

වාෙග් මටත් ෙපොඩ්ඩක් සවන් ෙදන්න. එච්චරයි මා ඉල්ලන්ෙන්.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමොකක්ද කාරණාව? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට ඉදිරිපත්  කෙළේ,  

principles of natural justice  කියන කාරණාව. ඒ කියන්ෙන්,  
ස්වාභාවික යුක්තිෙය් මූලධර්ම ගැන.  මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  ෙමහිදී,  "nemo iudex in sua causa" කියන කාරණාව 
අනුව තමන්ට, තමන් ඉදිරිපත් කරන නඩුවක විනිශ්චය සභාෙව් 
සිටිමින් විනිශ්චයක් ලබා ෙදන්නට බැහැ. ඒ වාෙග්ම ගරු 
කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] මම කථා කර ඉවර නැහැ. මට 
තව එක කාරණාවක් කියන්න තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
මට ෙපොඩ්ඩක් සවන් ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කියන ෙද් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කාරණාව තමයි "audi 

alteram partem" කියන එක. ඒ කියන්ෙන්,  "වැරදියි කියලා ඔප්පු 
කරනකම් තමන් නිර්ෙදෝෂියි. " කියන එකයි.   

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
ස්වාභාවික යුක්ති ධර්මෙය් මූලධර්ම - principles of natural 
justice -  අනුගමනය කරමින් සියලු කියාකාරකමක්ම කියාත්මක 
කරන්න කියලා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමාෙග් වරපසාද 

පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා වරපසාද පශ්නයක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා.  
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ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පුත්තලම දිස්තික්කෙය් 

ෙදවැනියට වැඩිම මනාප ලබා ෙගන සුවහසක් පුත්තලම් දිස්තික් 
ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැමිණිෙයමි. එම ජනතාව තමන්ෙග් අපහසුතාවලදී මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපෙග් සරණ පතන අතර, ඒ අයට 
පැහැදිලි පිළිතුරක් දීමට ෙනොහැකි වූ තැන හා පිළිසරණ වීමට බැරි 
අවස්ථාවලදී අපද ඉතා අපහසුතාවකට පත් ෙව්. එවන් අවස්ථා 
තුනකට, පසු ගිය දිනවලදී මා හට හා එම මහ ජනතාවට මුහුණ 
දීමට සිදු විණි. එනම්, පුත්තලම, හලාවත, මාරවිල දිස්තික් සහ 
මෙහස්තාත් අධිකරණවලට හා ෙකොළඹ වාණිජ අධිකරණයට, 
බැංකු අධිකරණයට නීතිමය කටයුතු සඳහා  ගිය ජනතාවෙගන් 
සමහරක් අය නඩුවල තීන්දු ලබා ගැනීමට ගිය අය ෙව්; සමහර අය 
නඩුවල සාක්ෂි විමසීෙම් අවස්ථාවට මුහුණ දීමට ගිය අය ෙව්; 
සමහර අය රිමාන්ඩ් භාරෙය් දුක් විඳින තමන්ෙග් ඥාතීන්ට ඇප 
ලබා ගැනීමට හා මුදා ගැනීමට ගිය අය ෙව්; සමහර අය නඩු 
කටයුතුවල මූලික අවස්ථාවලට මුහුණ දීමට ගිය අය ෙව්.  ෙම් අය 
ඒ කටයුතු සඳහා  අධිකරණයට ගිය විට අධිකරණෙය් යුක්තිය 
පසිඳලන විනිශ්චය ආසන හිස්ව පැවතීෙමන්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
රෙට් විනිසුරු මහත්ම මහත්මීන්ද, ඒ ජනතාවද ඉතාමත් අසරණ 
තත්ත්වයට පත් වී ඇත. ෙම් රෙට් අගවිනිසුරුතුමියෙග් සහ 
එතුමියෙග් උපෙදස් පිට, එතුමියෙග් ෙල්කම්ෙග් සහ අධිකරණ 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්ෙග් සෘජු බලපෑමට යටත්ව 
රැස්වීමක් පැවැත්වීමට රාජකාරි දිනයක්ම ෙයොදා ෙගන ඔවුන් 
ෙකොළඹට ෙගොස් සිටි නිසා එම ජනතාව ඉතාමත් අපහසුතාවකට 
පත් වී ඒ පිළිබඳව මා දැනුවත් කරන ලදී. තවද ෙකොළඹ තිෙබන 
අනිකුත් පධාන අධිකරණ හා ෙකොළඹ තිෙබන වාණිජ 
අධිකරණවල නඩු කටයුතු සඳහා ඉතාම දුර බැහැර ෙගවා ෙගන 
විශාල වියදමක් දරා  ෙගන  පැමිණි ජනතාව එෙලසම ඉතාමත්  
අසරණභාවයට පත් වී ඇත. ර ෙට් අනිකුත් පෙද්ශවල 
අධිකරණවල තත්ත්වය ඊට  ෙනොෙදෙවනි වූ අතර, අහිංසක මහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාවෙග් ෙමන්ම මාෙග් වරපසාද ද ෙමයින් කඩ වී ඇත. ෙමයට 
පිළියමක් ෙයොදන ෙලස ඉල්ලමින් ෙමම ගරු සභාවට මා ෙමම 
දුක්ගැනවිල්ල ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමයින් මුළු මහත් අධිකරණ පද්ධතියම මහා පාවාදීමකට හා 
කඩා වැටීමකට ලක් විය. 

එම ජනතාව පත් වූ ඒ අසරණ බවට වන්දි ෙගවන්ෙන් 
කවුරුන්ද? ඒ අය පත් වූ මානසික පීඩනයට වග කියන්ෙන් 
කවුරුන්ද? ඉහත කී නිෙයෝග ලබා දීෙමන් එම ජනතාව 
අසරණභාවයට පත් කර, එම ජනතාවෙග් හා මාෙග් වරපසාද කඩ 
කළා. එපමණක් ෙනොෙවයි.  මහජන නිෙයෝජිතයන් හැ ටියට අපවද 
අපහසුතාවට  පත් කළා. ගරු කථානායකතුමනි, තමන් විසින් 
වරදක් කළා නම් ෙහෝ ෙනොකළා නම් සාධාරණ, යුක්ති සහගත 
කමයට මුහුණ ෙනොදී රටක මුළු අධිකරණ පද්ධතියම අකර්මණ්ය 
ෙකොට රෙට් ෙපොදු මහ ජනතාවම අසරණ කළා වූ ෙම් අය හට ගරු 
කථානායකතුමනි, ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු ෙකොට ෙම් රෙට් පවතින නීති රීතිවලට අනුව, 
තරාතිරම ෙනොබලා දඬුවම් පමණුවා වග කිව යුතු රාජ්ය ෙසේවෙය් 
ෙගෞරවය ආරක්ෂා කර, ෙම් රෙට් අධිකරණෙය් ෙගෞරවය ආරක්ෂා 
කර, ෙම් රෙට් මන්තීවරෙයකු වූ මාෙග් හා මහ ජනතාවෙග් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා ෙදන ෙලස ජනතා පරමාධිපත්ය සුරකින 
ෙම් උත්තරීතර සභාෙවන් මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිමි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමය මා වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට ෙයොමු කරනවා.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙමය අධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්ට කරන ෙචෝදනාවක්. 

ඒක අපට පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒක ෙගෙනන කමයක් 
තිෙබනවා. අග විනිශ්චයකාර- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමතැන කියවුෙණ් ෙම් මන්තීතුමාට සහ එතුමාෙග්- 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඒක ෙගෙනන කමයක් 

තිෙබනවා. 78වැනි ස්ථාවර නිෙයෝගය අනුව- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි ඒක හරිද, වැරදිද කියලා බලා ගන්න වරපසාද 

පිළිබඳ කමිටුවට ෙයොමු කරනවා. [බාධා කිරීම්] ඒක අනුකූලද, 
නැද්ද කියලා ෙසොයා බලන්නම්. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් 
මන්තීතුමා. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Hon. Speaker, I am thankful to you for giving me this 

opportunity.  In support of the Hon. Lalith Dissanayake 

and the Hon. Arundika Fernando, I would like to quote 
Article 4 (c) of the Constitution, which states:   

“the judicial power of the People shall be exercised by 
Parliament through courts, tribunals and institutions created and 
established, or recognized, by the Constitution, or created and 
established by law, except in regard to matters relating to the 
privileges, immunities and powers of Parliament and of its 
Members, wherein the judicial power of the People may be 
exercised directly by Parliament according to law ;” 

Therefore, no other alien power can dictate terms to 
you or to the House. Sir, I can do nothing better than 
quote from "Erskine May", the greatest authority in this 
regard. Under "Introduction" in "Part 1- Constitution, 
Powers and Privileges of Parliament", it states, I quote: 

"But most Parliamentary procedure and usage derives from the 
admitted right of each House to regulate its own proceedings, a 
right which led a former Clerk of the Commons to observe, 
'What does it signify about precedents? The House can do what 
it likes. Who can stop it?' "   

That is your power, Hon. Speaker, and the supremacy 
of Parliament. Therefore, Sir, nobody has the right to 
dictate terms to you from outside. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ පිළිබඳව මම තීරණයක් දීලා තිෙබනවා. ඒක නැවත 

නැවතත් කියන්න අවශ්ය නැහැ. ඒ පිළිබඳ තීරණයක් දීලා 
තිෙබනවා.  

 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2013 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2013 
APPROPRIATION BILL,  2013 

 
කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදි.-  

[පගතිය: ෙදසැම්බර් 03] 
[කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. ] 

 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற . - [ேதர்ச்சி: சம்பர் 03 ] 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 
 

Considered further in Committee.- [Progress: 03rd December] 
[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
පළමුවැනි උපෙල්ඛනය, ශීර්ෂ අංක 3, 101, 201 සිට 205, 

143, 108, 308, 124, 216, 142, 207 සිට 209, 177, 206, 184 සහ 
175 සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 6.00 දක්වා.  

 
3 වන ශීර්ෂය.- විෙශේෂ කාර්යයන් පිළිබඳ ෙල්කම් කාර්යාලය 

(ෙජ්යෂඨ් අමාත්යවරු)  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 344,425,000 

 

தைலப்  3.- விேசட ெசயற்பா க க்கான பணியகம் (சிேரட்ட 
அைமச்சர்கள்) 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 344,425,000 

2235 2236 

[ගරු අරුන්දික පනාන්දු  මහතා] 
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HEAD 3. - SECRETARIAT FOR SPECIAL FUNCTIONS (SENIOR 
MINISTERS) 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 344,425,000 

 
101 වන ශීර්ෂය.-  බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු  

අමාත්යවරයා 
1 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම 

රු. 105,060,000 
 

தைலப்  101.-  ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்சர்      
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 105,060,000 
 

HEAD 101. -   MINISTER OF BUDDHA SASANA AND 

RELIGIOUS AFFAIRS 
Programme  01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs.105,060,000 
 
 

143  වන ශීර්ෂය.- පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු 373,000,000  
  

தைலப்  143. - பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 373,000,000 

 
HEAD  143. - MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS 

 

Programme  01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,              

Rs. 373,000,000 
 

108  වන ශීර්ෂය.- තැපැල් ෙසේවා  අමාත්යවරයා 
  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 83,030,000 

  

தைலப்  108.- தபால் ேசைவகள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா  83,030,000  

  
HEAD 108.- MINISTER  OF  POSTAL SERVICES 

  

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 83,030,000 

 
 

124 වන ශීර්ෂය.- සමාජ ෙසේවා අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 264,040,000 

 

தைலப்  124.- ச க ேசைவகள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 264,040,000 

 

HEAD 124. - MINISTER OF SOCIAL SERVICES 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.264,040,000 

 
 

142 වන ශීර්ෂය.- ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 123,390,000 

 

தைலப்  142.- ேதசிய மர ாிைமகள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா   123,390,000 

 

HEAD - 142. - MINISTER OF NATIONAL HERITAGE  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,              
Rs. 123,390,000 

 
177 වන ශීර්ෂය.- සංසක්ෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්යවරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,                    
රු. 141,815,000 

 
தைலப்  177.- கலாசார மற் ம் கைல அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 141,815,000 

 
HEAD 177. -  MINISTER OF CULTURE AND THE ARTS 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 141,815,000 

 
 

184 වන ශීර්ෂය.- පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 59,975,000 

 

தைலப்  184.- தனியார் ேபாக்குவரத்  ேசைவகள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 59,975,000 

 
HEAD 184. -  MINISTER OF  PRIVATE TRANSPORT SERVICES 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 59,975,000 

 
175 වන ශීර්ෂය.- රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන 

අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.115,000,000 

 

தைலப்  175. -  அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி 
அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 115,000,000 

 

HEAD 175. - MINISTER OF STATE RESOURCES AND 
ENTERPRISE DEVELOPMENT 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 115,000,000 

 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.   

 
[පූ භා. 10.13] 
 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2013 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් කාරක 

සභා අවස්ථාෙව්දී අද දින -2012.12.04වැනි අඟහරුවාදා- ඉදිරිපත් 
කරන අමාත්යාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු 
හා ආයතනවලට අදාළ අංක 3, 101, 201 සිට 205 දක්වා, 143, 
108, 308, 124, 216, 142, 207 සිට 209 දක්වා, 177, 206, 184 
සහ 175 දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් 
වැඩසටහන්හි සියලු පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් 
රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[පූ.භා. 10.14] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඊෙය් විවාදයට ඇහුම් කන් දුන් අවස්ථාෙව් 

මට එක කාරණයක් මතක් වුණා, ෙමතැනදී මතු කරන්න. ඒ, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107වැනි ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළාම මාධ්ය ගත යුතු කියා මාර්ගය පිළිබඳවයි. 
විනිශ්චයකාරවරෙයකුට එම ධුරය පිළිබඳ ෙචෝදනා තිෙබනවා නම් 
ඒ ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා අන්තිම තීරණය ගන්ෙන් 
ෙම් සභාවයි. ඒ තීරණය ගැනීම සඳහා වූ වැඩසටහනක් ෙම් වන 
විට ෙයොදා තිෙබනවා. එෙහම අවස්ථාවකදී අද සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද මාධ්යවලින් විනිශ්චයකාරවරුන් සියලු 
ෙදනාට විශාල ෙලස පහර ගහනවා. අපි අන්න ඒක නවත්තන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් එක පුද්ගලයකුෙග් කියා 
කලාපය පමණයි. එෙහත් සම්පූර්ණ විනිශ්චයකාරවරුන්ට පහර 
ගහන එක අපි නවත්වන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් රජෙය් මාධ්යෙයන් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අනික් 
මාධ්යවලත් තිෙබනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. ෙමම වැය ශීර්ෂවලට 

සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
මන්තීතුමා. නමුත් ඒ ෙවනුවට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කෙළේ ෙවනත් 
මන්තීතුෙමක්. ගරු කථානායකතුමාෙගන් අපි ඉල්ලනවා, එක්ෙකෝ 
ඒක නිවැරදි කරන්න කියලා. එෙහම නැත්නම්, we have to just 
pass all the Votes.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Hon. John Amaratunga, you can move the cut.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා. 
 
[පූ.භා. 10.16] 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
සමා ෙවන්න. නීත්යනුකූල තත්ත්වය අනුව මම එය ඉදිරිපත් 

කරන්නම්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 2013 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් කාරක 
සභා අවස්ථාෙව් දී අද දින -2012.12.04 වැනි අඟහරුවාදා- 
ඉදිරිපත් කරන අමාත්යාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ අංක 3, 101, 201 සිට 
205 දක්වා, 143, 108, 308, 124, 216, 142, 207 සිට 209 දක්වා,  
177, 206, 184, 175 දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් සාම්පදායානුකූලව 
එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන 
වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කර 
සිටිමි.  

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා. 

 
[පූ.භා. 10.17] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් කියාකලාපය 

ගැන අපිට ෙමතැන පශ්නයක් නැහැ. එක එක 
විනිශ්චයකාරවරෙයක් ගැන ෙහොයා බලන එක හැර අපට ෙවන 
කරන්න කාරණයක් නැහැ. ෙම් මාධ්යෙයන් ඒ අය ගැන 
විෙව්චනය කරන එක අපි නවත්වන්න ඕනෑ. ෙමොකද  
සාමාන්යෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සමහර විනිශ්චයකාරවරු 
කියන්ෙන් මෙහේස්තාත්වරු. දිස්තික්ක උසාවිවල ඉන්න 
විනිශ්චයකාරවරු. මහාධිකර ණෙය් විනිශ්චයකාරවරු. ඒ අයෙගන් 
ඒ තැන්වල දී පශ්න අහනවා, ෙමොකක්ද ෙම් ෙවන්ෙන් කියලා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය දිහා බලනවා 
නම් අපි ෙම් කටයුත්ත පාර්ලිෙම්න්තුවට සීමා කරමු. ඊට පස්ෙසේ 
එන වාර්තා හරි ද නැද්ද කියන එක ගැන අපි ඕනෑ තරම් වාද 
කරමු.  නමුත් ඒ විනිශ්චයකාරවරුන්ට මඩ ගහන එක, පහර ගහන 
එක අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙහළා දකින්න ඕනෑ. ෙමතැන 
පාර්ලිෙම්න්තුවයි, අධිකරණයයි අතර හැප්පීමක් නැහැ, 
ඝට්ටනයක් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි ඝට්ටනයක් 
ඉල්ලන්ෙන්ත් නැහැ. අපට වුවමනාත් නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
එක වැඩ කටයුත්තයි තිෙබන්ෙන්. ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්න 
කියලා අපි දැන්  වාද  කළා. ඒ ගැන මම ආපසු කරුණු කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ෙමෙහම පහර ගැහීම මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපටම 
විශාල පශ්නයක් බවට පත්  ෙවනවා. අගවිනිශ්චයකාරතුමිය 
ගැනත් එක එක කථා තිෙබනවා. මා හිතන්ෙන් නැහැ, ඒවා 
එකක්වත් අර ගන්න වුවමනාය කියලා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම සාමාන්ය නඩුවක එක පුද්ගලෙයක් ගැන 
ෙමෙහම මාධ්යවල දැම්මා නම්, -සාක්ෂිකාරෙයක් ෙවන්න 
පුළුවන්, විත්තිකාරෙයක් ෙවන්න පුළුවන්, නැත්නම් ෙකොමිසමක් 
ෙවන්න පුළුවන්. - ඒ පුද්ගලයාට අවාසියි.  ෙමෙහම පහර ගහන 
එෙකන්  විශාල පශ්නයක් ඇති වනවා. මම අද එන ෙකොට දැක්කා, 
"මැතිනිය ලැජ්ජායි" කියලා ෙබෝඩ් ගහලා තිෙබනවා. ඒවා වැඩක් 
නැහැ.  ඔබතුමාට  පුළුවන්, ඒ වැඩ කටයුතු ටික කරන්න. ඒ 
වාෙග්ම රජෙය් මාධ්යෙයන් ෙම්ක කරන එකත් විශාල පශ්නයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, හිතන්ෙන්,  ෙම් සියලු 
ෙදනාම පන්නලා දමන්න රජයට ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා        
කියලායි. මාධ්යය ෙමතැනට ඇවිල්ලා, දැන් විශාල යුද්ධයක්               
තිෙබනවා. රජෙය් මාධ්යය සම්පූර්ණෙයන්ම අධිකරණයට, 
විනිශ්චයකාරවරුනට පහර ගහනවා. ෙපෞද්ගලික මාධ්යය 
ලැප්ෙටොප් ගන්න එක වහන්න කියලා රජයට පහර ෙදනවා. 
අන්තිමට හැෙමෝම භයයි, රජයට බණින්න, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අඩු 
පාඩු තිෙබනව නිසා, මටයි බණින්ෙන්. ඉතින් මම ෙමොනවාද 
ෙමතැනදි කරලා තිෙබන්ෙන්? මම කරපු ෙද්කුත් නැහැ.  
ආණ්ඩුවට බණිනවා නම් ආණ්ඩුවට බණින්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව 
මට බණිනවා. මම කට ඇරලාත් නැහැ, මම කථා කරලාත් නැහැ. 
ඒත් මම හිතන්ෙන් ෙමෙහම කරන එක අසාධාරණයි කියලායි. ඒ 
නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට පුළුවන්, ස්ථාවර නිෙයෝග 
142 යටෙත්, මාධ්යය විෙශේෂෙයන්ම ෙම් විනිශ්චයකාරවරුනට 
ෙචෝදනා කරන එක නවත්වලා අපි ෙමතැන යුක්තිය ඉෂ්ට 
කරනවා කියලා පකාශ කරන්න.  
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අෙනක, විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ගැන ෙමතැන සඳහන් 
කළා. මම කියන්ෙන් එකක්. විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමා 
ඒකච්ඡන්දෙයන් නීති සංගමෙය් සභාපති හැටියට පත් වුණා. 
ෙදපැත්ෙතන්ම සහෙයෝගය ලැබුණා. එතුමාටත් වග කීමක් 
තිෙබනවා, නීති සංගමෙය් සභාපති හැටියට කියා කරන්න. මෙගන් 
ඇහුවා, ඒ අවස්ථාව අර ගන්න කියලා. මම කිව්වා, "නැහැ,  
ඔබතුමාට ෙවනම අදහස් පකාශ කරන්න ඒ අවස්ථාව ෙදන්නම්" 
කියලා. අෙප් පක්ෂෙය් ව්යවස්ථාෙව් ඒක සඳහන්ව තිෙබනවා,  ඒ 
අනුව කියා කරන්න කියලා කිව්වා. මම හිතන්ෙන් නැහැ, ඒ ගැන 
එතුමාට වරපසාද පශ්නයක් මතු කරන්න පුළුවන් කියලා. ෙමොකද, 
අෙප් අදහස් කුමක් වුණත් විටින් විට උසාවිවලට යනවා. දැනට 
එතුමාෙග් කියාකලාපය ඔබතුමාෙග් තීරණයට විරුද්ධ නැහැ. මම 
දන්නවා, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන ආ 
ෙවලාෙව්ත් උසාවිවලට ගිය බව. ඒ නිසා එතුමාට ඒ වැඩ කටයුත්ත 
කරන්න ෙදන්න. නැත්නම් ෙමතැන කියයි, අපි නීතිඥවරුන්ටත්  
පහර ගහනවායි කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුවට  අයිති වැඩ කටයුත්ත 
කරන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල, අධිකරණෙය් බලතල, අග 
විනිශ්චයකාරතුමියෙග් බලතල ඒ ෙමොකක් ගැනවත් මම ෙමතැන 
කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. වුවමනා වුෙණොත් ෙම් සභාෙව් මම 
කථා කරන්නම්. නැත්නම් මට ඒවා ගැන කථා කරන්න වුවමනා 
නැහැ. ඒත් මම කියන්ෙන් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් ෙගෞරවය  ෙම් 
සභාෙව් අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ බවයි. ඒ නිසා ඒ පියවර 
ඔබතුමා ගන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (මහජන සම්බන්ධතා 
හා මහජන කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா - மக்கள் ெதாடர் , 
மக்கள் அ வல்கள் அைமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations 
and Public Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩි ඉඩක් ෙදන්න කියලා මම 

ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා මතු කළ 
- 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙමොකක්ද පශ්නය?  

 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩි ඉඩක් ෙදන්න.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙමොකටද ඉඩ ෙදන්ෙන්? 

 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
විනිශ්චයකාරතුමන්ලාට රෙට් පාලනය භාර ගන්න බැහැ. 

විනිශ්චයකාරවරුන්ට රාජ්ය ෙසේවකයන් හැටියට ෙනොදන්වා, 
ජනතාව අමාරුෙව් දමලා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සාකච්ඡාවලට අග 
විනිශ්චයකාරතුමිය හමුවට, ෙකොළඹට එන්න අයිතියක් නැහැ; 
සදාචාරසම්පන්නකමක් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අග විනිශ්චයකාරතුමියව පත් කෙළේ 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා. ෙම් ෙබොෙහොම ෙහොඳට ගිය ගමනක්.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙමතුමා ෙමොන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්ද කථා කරන්ෙන්? 

 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
නමුත් එතුමියෙග් ආදර ස්වාමියා විසින් කරන ලද වැරැද්දක් 

ඉස්මතු වීම තුළ ෙම් අරගළය ඇති කළා මිසක්, -එතුමිය විසින් 
ඇති කළා මිසක්- ෙවන කිසිම ෙදයක් ෙමතැන ෙවලා නැහැ.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා සඳහන් කරපු කරුණ 

පිළිබඳව සහ අෙනක් කරුණු පිළිබඳව ෙසොයා බලා මම අවශ්ය- 

 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
එතුමියත්- 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙහොඳයි ඇති. 

 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)  
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  
පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි. එතුමියෙග් 

ස්වාමි පුරුෂයා - 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒ පශ්නය පිළිබඳව කාරක සභාවක් පත් කරලා තිෙබනවා. 

කාරක සභාවට පමණයි ඒ ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. මා 
හිතනවා අෙනක් සියලුම ෙදනා ඒ කථාවලින් වැළකී සිටීම තමයි 
සදාචාර සම්පන්න කියලා. පත්තරවලටත් තිෙබනවා සදාචාරයක්, 
ඒ විධියට කටයුතු කරන්න.  

ෙහොඳයි. ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. 
 

[පූ.භා. 10.23] 
 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද අපි විෙශේෂෙයන්ම සාකච්ඡා කරන්ෙන් 

ඉතා වැදගත් කරුණක් ගැන. [බාධා කිරීම්] 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු සභාෙව් මන්තීවරෙයකු කථා කරන අවස්ථාවකදී අෙනක් 

මන්තීවරු හැසිරිය යුතු කමයක් තිෙබනවා. එෙහන් ෙමෙහන් කථා 
කරන්න බැහැ. බාධා කරන්න බැහැ. එෙහම කථා කරනවා නම් 
ඒකට කමයක් තිෙබනවා. ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙවන් කරලා තිෙබනවා පැය භාගයක්. 

මා සතුටු ෙවනවා; ආඩම්බර ෙවනවා, අමාත්යාංශ කීපයක වැය 
ශීර්ෂ සලකා බැලීම සඳහා පත් කරන ලද විෙශේෂ කාරක සභාෙව් 
නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට ෙම් පිළිබඳව පළමුෙවන්ම මෙග් අදහස් 
පකාශ කරන්න ලැබීම ගැන. 

මා පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට කැමැතියි ගරු 
සභානායකතුමාට. එතුමා ෙම් කමිටුෙව් සභාපති හැටියට ඉතාම 
අපක්ෂපාතීව ඒ කටයුත්ත කළා. ඒ වැඩ කටයුතු සාර්ථකව කරලා, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එම විෙශේෂ කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරන්න අප සියලු ෙදනාටම සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
ඒ සඳහා සම්බන්ධ වුණු අෙප් නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් මෙග් 
විෙශේෂ ස්තුතිය මා පුද කරන්න කැමැතියි.  

ඊෙය් තමයි අපට ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන කරුණු ගැන සාකච්ඡා 
කරන්නට පුළුවන් වු ෙණ්. අපි ඒ කරුණු පිළිබඳව යම් යම් 
එකඟතාවන්ට ආවා. ගරු සභාපතිතුමනි, අපට ඒ ෙවලාෙව්දී පශ්න 
කිහිපයක් පැන නැගුණා. ෙම් summary එක තිෙබන්ෙන් 
ඉංගීසිෙයන්. ෙම් දැන් තමයි සිංහල පිටපත හම්බ වුෙණ්.  
ෙකොෙහොම වුණත් ෙමහිදී වැදගත් කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව 
සටහන් කරන්න තිෙබනවා. ෙම් සියලුම අමාත්යාංශ හා ඒ යටෙත් 
ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තු, සංස්ථා පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ෙගන 
යනෙකොට එක පධාන ෙදයක් අපට වැටහුණා. ඒක ඔබතුමාත් 
එකඟ වුණ ෙදයක්. ඒ තමයි අය වැයක් ඉදිරිපත් කළාම එය 
සියලුම අමාත්යාංශවල පූර්ණ කාරක සභාවක් විධියට සාකච්ඡා 
කරන්න අපට අවශ්යයි කියන එක. ඒක එෙහම විය යුතුයි කියන 
එක  කාරක සභාෙව්  සියලු ෙදනා විවාදෙයන් ෙතොරව පිළිගත්තා. 
අපි  ෙකොටසක් පමණයි කෙළේ. ෙම්ක ඉතා වැදගත්. එතෙකොට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  කථා කරන කමයට වඩා ඒ මන්තීවරුන්ට, 
කාරක සභාෙව් සභිකයින්ට ඒ නිලධාරින් ෙගන්වා සාකච්ඡා  
කරන්න ඉඩ තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නිලධාරින්ට උත්තර 
ෙදන්න බැහැ. ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී නිලධාරින්ට උත්තර  
ෙදන්න බැහැ, නිලධාරින් ෙගන්වන්නත් බැහැ. නමුත් ෙත්රීම් 
කාරක සභාවට ඒ නිලධාරින් සියලු ෙදනාම ෙගන්වා ඒ  
ඇමතිවරයා ඉදිරිපිටදීම ෙම් සාකච්ඡාව කරන්න පුළුවන්. මම නම් 
වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ, සමහර ඇමතිවරු සාකච්ඡාවට 
ආෙවත් නැති බව අපි දැක්කා. නිලධාරින් විතරක් ආවා. සමහර 
ඇමතිවරු ඇවිල්ලා ඒ තිෙබන කාරණා පිළිබඳව අපට ෙලොකු 
සහෙයෝගයක් දුන්නා. මම ඒ ගැන උදාහරණයක් ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්ම පටන් 
ගත්ෙතොත්,  අපි පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්ත  ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
පිළිබඳ කටයුතු -ICT- බාෙගට නතර කරලා තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඒකට ෙහේතුව හැටියට අපට වාර්තා  වුෙණ් මුදල් 
නැතිකමයි. මම ඒක ෙම් සභාවට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ.  

පළමුවැනි කථාව තමයි, මුදල් නැති නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ කටයුතු නතර ෙවලා තිෙබනවාය 
කියන එක. ෙම් ගැන දිගින් දිගට කියන්න ගිෙයොත් මෙග් ෙවලාව 
යනවා. ඔබතුමා ෙවලාව ෙදනවා නම් කමක්  නැහැ. මම ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවනවා.    

කාරක සභාව ෙසොයා ගත් තවත් කරුණක් තමයි, 
අමාත්යාංශවලට ෙවන් කරපු මුදල් භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදා 
හැරීෙම්දී තිෙබන බාධාව. සමහර අමාත්යාංශවලට ෙවන් ෙවච්ච 
මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් හරියාකාරව දීලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට ඒ අමාත්යාංශත් හරියට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපට 
වැටහුෙණ්, ෙකොයි තරම් ෙහොඳට කියා කළත් සමහර 
අමාත්යාංශවලට භාණ්ඩාගාර ය මුදල් නිදහස් කිරීෙම්දී 

වුවමනාෙවන් ෙහෝ නැත්නම් ෙවන ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ පමාදයක් 
තිෙබන බවයි. ඒ නිසා ඒවාෙය් වැඩ කටයුතු අසාර්ථක ෙවලා 
තිෙබනවා කියන එක තමයි එතැන සටහන් වුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් 
කාරණා ෙදක මම පළමුෙවන්ම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට 
කැමැතියි. ඒ නිසා දැන් අපි තීරණයක් ගත යුතුව තිෙබනවා, අය 
වැය විවාදෙයන් පස්ෙසේ -Budget එෙකන් පස්ෙසේ- 
නිරන්තරෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු ගැන ෙසොයා 
බලන Review Committee එකක් හැටියට ෙම් කාරක සභාව 
ඉදිරියට ගමන් කළ යුතුයි කියලා. ෙම්ක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන පධාන කාරණාවක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන බලතල අනුව 
අය වැය ඉදිරිපත් කළාම ඒ කමිටුෙව් සියලු ෙදනාෙග් 
එකඟතාවකින් තීන්දුවක් අරෙගන ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරන්න පුළුවන්, ෙම් කමිටුව -අපි ඒකට කියන්ෙන් Review 
Committee කියලා- අය වැය පිළිබඳව නිරන්තරෙයන් ෙසොයා 
බලන ෙකොමිටියක් හැටියට වැඩ කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න 
කියලා. ඒ පිළිබඳව අවශ්ය කටයුතු කරන ෙලස අපි ඔබතුමාට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 

එතැනින් එහාට ගියාම අපට පධාන කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව 
කථා කරන්න තිෙබනවා.  මම හිතන්ෙන් ෙම්ක ඉතාමත්ම වැදගත් 
කියායි. ෙමතැනදී අපට ෙසොයා ගන්න පුළුවන් වුණු කරුණු 
පිළිබඳව ඉංගීසි පිටපෙත් ෙම් විධියට සඳහන් වනවා: 

"The Committee also wishes to note that there were many 
suggestions made to have a permanent Budget Review Committee 
of Parliament to go into this matter." 

ෙම්ක තමයි මම සිංහෙලන් කිව්ෙව්. ඊට පස්ෙසේ තවත් වැදගත් 
කරුණු කිහිපයක් එනවා. එම වාර්තාෙව් 6 වන පිටුෙව් ෙමෙසේ 
සඳහන් වනවා: 

"The Committee instructed the Secretary to the Ministry to submit 
the action plan of the Ministry for 2013….” 

බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ආයතන 
කිහිපයක් ඒකට සම්බන්ධ ෙවනවා. The Department of 
Buddhist Affairs, the Department of Muslim Religious and 
Cultural Affairs, the Department of Christian Religious 
Affairs, ෙම් වාෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තු කිහිපයක් ඒකට අයත් 
ෙවනවා. 

ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරුන්ෙග් ෙවනම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්  
තිෙබනවා. ඒකට ෙවනම Consultative Committee එකක් 
ෙදන්නටය කියා අප ඉල්ලුවා. ෙමොකද, ඒ ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරුනුත් 
එතැන හිටියා. ඒ අයෙග්ත් එකඟත්වය ඇතිව තමයි ඉල්ලුෙව්.  ඒ 
අයටත් යම් කිසි  වැඩ ෙකොටසක්  තිෙබනවා. ඒ අය කර ෙගන 
යන වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව සමීක්ෂණයක් කරන්නට කමයක් 
නැහැ. අපටත්  ඒකට සම්බන්ධ  වන්නට කමෙව්දයක් නැහැ.  
ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරුන්ට ගරු කිරීමක් හැටියටත් එතුමන්ලා කරන 
වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව  සර්ව සාධාරණව වැඩ කර ෙගන යන්නට 
අවශ්ය  පතිපාදන සහ  ව්යවස්ථාපිත බලය  එතුමන්ලාට ලබා දීම  
පිණිසත් ෙවනම Consultative Committee එකක් ෙජ්යෂ්ඨ 
ඇමතිවරුන්  සඳහා  ඇති කරන්නටය කියා ඉල්ලුවා.  එතෙකොට ඒ 
අයට පුළුවන්,  මාස්පතා රැස් ෙවලා ඒ කටයුතු කරන්නට. [බාධා 
කිරීම්] පසු විපරමක් කරනවාට වඩා ෙමතැනට වාර්තා කරන්නට 
පුළුවන් වන විධියටයි මම කියන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙජ්යෂ්ඨ 
අමාත්යවරුන්ට පැවරිලා තිෙබන වැඩ  කටයුතු පිළිබඳව ෙමහි  
තිෙබනවා.  ඒ කටයුතු කරන්නට ව්යාවස්ථාපිත  බලයක් අවශ්යයි; 
පසු විපරමක් විතරක්  ෙනොෙවයි. යම් වැඩ කටයුත්තක් හරියට 
ෙකෙරන්ෙන් නැත්නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝග දීෙම් බලය 
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එතුමන්ලාට  දීලා තිෙබනවා.   ඒක කරන්න  නීත්යනුකූලව 
එතුමන්ලාට  ශක්තියක්   දීම ගැන තමයි මා කල්පනා  කෙළේ. මුදල් 
අතින් ෙනොෙවයි; මුදල් නැහැ.  

ෙම් පරමාර්ථ  ඇති තවත් අමාත්යාංශ තිෙබනවා.  මහජන 
පැමිණිලි එනවා නම්  ඒවා ගැන බලන්න පුළුවන්.  ගරු මර්වින් 
සිල්වා අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශයට එෙහම බලයකුත් 
තිෙබනවා.  ෙම් අමාත්යාංශ  කිහිපයක වැඩ කටයුතු කිරීෙම්දී   
පැටලිල්ලක් තිෙබන  බව  අපට ෙපනී ගියා.   

This Report also states on Page  9 under Head No. 3 of 
the Secretariat for Special Functions (Senior Ministers),   
I quote: 

“The Committee considered the Estimates for the Heads of 
Expenditure under the Secretariat for Special Purposes.   The 
Committee observed that this Committee already recommended 
allocation of more funds for the Ministry of Scientific Affairs in 
the previous year’s Report also. The Committee recommends 
that the required funds be allocated to the Ministry of Scientific 
Affairs. The Committee approved the Draft Estimates………” 

 
ගිය අවුරුද්ෙද්ත් ෙම් ෙයෝජනාව කළා. 

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙම් ෙයෝජනාව කෙළේ අෙප් ගරු මහාචාර්ය 
තිස්ස විතාරණ ඇමතිතුමායි. එදා එතුමා තමයි එහි ඇමතිවරයා 
හැටියට හිටිෙය්. දැන් එතුමා ෙනොෙවයි එහි ඇමතිවරයා. පසු ගිය 
වතාෙව්ත් ෙම් ෙකොමිටිෙය්දී අපි එය තීරණය කළා. ෙම් වතාෙව්ත් 
සිදු වී තිෙබන්ෙන් ඒකයි. අපිට වාර්තා කරන්න වන්ෙන් අවශ්ය 
මුදල් එතැනට දීලා නැහැ කියලායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ කාරක සභාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන විට ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් සහභාගිත්වය 
පිළිබඳව මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න කැමතියි. මට ෙත්ෙරන 
විධියට නම් එතරම් ෙහොඳ සහභාගිත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. සමහර 
ෙවලාවට කාරක සභාෙව් සාමාජිකයන්ෙග්ත් -Committee 
Membersලාෙග්ත්- එතරම් ෙහොඳ පැමිණීමක් අපි දැක්ෙක් නැහැ. 
සමහර ෙදෙනක් ෙම් ෙකොමිටියට ඇවිත් යම් යම් කරුණු සඳහන් 
කළා. ඒ කරුණුවලින් අපි ෙබොෙහෝ විට දැක්ෙක් උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දී ෙකෙරන වැඩ පිළිෙවළක් ගැනයි. ෙමතුමන්ලා 
ෙමතැනට ඇවිත් කථා කෙළත් ඒකමයි. අපි බලන්ෙන් ඒක 
ෙනොෙවයි. අපි බලන්ෙන් ඇස්තෙම්න්තු පිළිබඳවයි. 2012 ෙවන් 
කළ මුදල  වියදම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද; ඉතුරු ෙවලා 
තිෙබනවාද; මදි ෙවලා තිෙබනවාද කියලායි අපි බැලුෙව්. ඒ 
පිළිබඳවත් ඒ මන්තීතුමන්ලා දැනුවත් කිරීම සඳහා ෙවනම වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියා මම  ඔබතුමන්ෙගන් ඉල්ලනවා.  
එතෙකොට තමයි ෙම්ක අර්ථවත්ව ෙගන යන්න අපට පුළුවන් 
වන්ෙන්.  

The next is the Ministry of Labour and Labour 
Relations. අෙප් ගරු ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. එතැනදී පශ්නයක් 
මතු වුණා. Under that Ministry, on page 11 of the Report, it 
is stated, I quote: 

“It was pointed out that the Ministry has not submitted EPF 
Accounts for the years 2010 and 2011 on time. The Secretary to the 
Ministry stated that the Ministry has already submitted all their 
accounts to the Auditor-General. It was also pointed out that the 
duty of publishing the Cost of Living Allowance…..” 

ෙම්ක වැදගත්. ජීවන අංකය  නැවත සකස් කරලා අද පවතින 
බඩු මිල අනුව ජීවන අංකය ගැසට් කරන්න කියා  අද වෘත්තීය 
සමිති ඔක්ෙකොම ඉල්ලනවා. විටින් විට විටින් විට එය ගැසට් 

කරනවා. නමුත් දැන් ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ අනුව වැඩ 
කරන්න සමස්ත කම්කරු ජනතාව ෙවනුෙවන් සියලු ෙදනාම 
එකඟ වුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල 
පිළිබඳව අපිට ෙලොකු සැකයක් -පශ්නයක්- තිෙබනවා. ඒක 
වැදගත්. ගරු සභාපතිතුමනි, ආදායමට වඩා වැඩි මුදලක් ඒ 
අරමුදෙල් දැන් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, මම දන්නා ආකාරයට අද 
වන විට රුපියල් ටිලියන එකක් -රුපියල් බිලියන එක්දහස් 
ගණනක්- තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව වග කියන්ෙන් මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් පත් කරන නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනක් විතරයි. 
ෙම් කමිටුවට විෙශේෂෙයන්ම කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් එක් 
ෙකෙනක් පත් කරන්න කියලා වෘත්තීය සමිතිවලින් විෙශේෂ 
ඉල්ලීමක් කළා. ෙමොකද, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් එක් 
ෙකෙනක්වත් ඒ කමිටුෙව් නැහැ. ඒ වාෙග්ම වෘත්තීය සමිතිවලින් 
කිහිප ෙදෙනක් ෙම් කමිටුවට පත් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළා. 
ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලුවාම දැන ගන්න ලැබුණා, ගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත් ෙම් වෘත්තීය සමිතිවලින් ඒකාබද්ධ ඉල්ලීමක් 
කර තිෙබන බව. අපි ඒ ගැනත් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ෙම් කමිටුෙව් සියලු ෙදනාම ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයක් 
නැතිව ෙම් කාරණා පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. 

Then, under the Ministry of Civil Aviation, on page 
12, the Report states, I quote: 

“The Secretary to the Ministry informed that the SriLankan Airlines 
is functioning at a loss of Rs. 18 billion in this year and the total loss 
in Mihin Air is around Rs. 8 billion. The Chief Executive Officer of 
SriLankan Airlines assured that they have the confidence of making 
profits in a short period of time but explained that it would highly 
depend on the variation of fuel prices.”  

ඉතින් අපට කවදාවත් ෙම් පාඩුව මකා ගන්න බැහැ. ෙම් 
භයානක මුදල් පරිහානියට ෙගවන්න ඕනෑ කවුද? ෙගවන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් මහ ජනතාවටයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
එක්ෙකෝ ණය අර ෙගන ෙගවන්න ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් 
taxes වැඩි කරලා ෙම් මුදල් ෙගවන්න ෙවනවා.  දැනට තිෙබන 
මුදල් පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළා.  ෙම් පාඩුව පියවා 
ගන්න මුදල් ෙසොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද කියලා ෙමතැන 
සඳහනක් වුෙණ් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව උත්තරයක් ෙදන්න ඒ අයට 
බැරි වුණා.  

Under the Ministry of Technology and Research, on 
page 16, the Report states, I quote:  

“The Committee considered the Estimates for the Head 133 of the 
Ministry of Technology and Research. 

In reply to questions by Members, it was explained that the Sri 
Lanka Standards Institute, after issuing the SLS Certificates, 
continuously monitors the quality of goods sent to the market 
throughout the year by checking random samples.”  

ෙම් පිළිබඳව අෙප් කමිටුෙව් හිටපු  තවත් ගරු මන්තීවරුන් 
කථා කරයි. ඒ පිළිබඳව මා වැඩිපුර කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. 
It further states, I quote: 

“The Committee instructed the Treasury to release the funds 
allocated to the Ministry for 2013 very early, since the programs 
scheduled for 2012 could not be fully implemented due to delays in 
releasing funds.” 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මා ෙමතැන දී මතු කරන පශ්නය වන්ෙන්,  රජෙය් පතිපත්තිය 
අනුව යම් යම් කියාකාරකම් සම්බන්ධෙයන් මුදල් ෙවන් කිරීම 
සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ෙයෝජනා සම්මත කරෙගන, ඒ මුදල් 
අදාළ ආයතනවලට ලබා ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි කියන එකයි. ෙම් 
පිළිබඳව අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් ෙම් ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි.   

ගරු සභාපතිතුමනි, Ministry of Lands and Land 
Development, on which the Report on page 19 states, I 
quote: 

“The Committee recommended to take necessary steps to request 
armed forces to leave from any lands of the general public which 
they are occupying.”                                                                       

මට මතක හැටියට  රාජිත ෙසේනාරත්න ගරු ඇමතිතුමා තමයි 
ෙම් පශ්නය මතු කෙළේ. සාමාන්ය මිනිසුන් පාවිච්චි කළ, ඒ අයට 
අයිති ඉඩම් අද හමුදාව විසින් ලබා ෙගන පාවිච්චි කරනවා, ඒ 
මිනිසුන්ට පාවිච්චි කරන්නට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව 
ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. තමන්ට අයිති ඉඩම 
තමන්ට ලැබිලා නැහැ. ඒක හමුදාව තියාෙගන, හමුදාව විසින් 
පරිහරණය කරනවා. සමහර විට රජෙය් අවශ්යතාවක් නිසා 
ෙවන්නට ඇති. නමුත් වහාම ඒ ඉඩම් එම අයිතිකරුවන්ට release 
කරන්නය කියලා ඉල්ලා තිෙබනවා.  ෙම්ක ඉතාම වැදගත් කියලා 
මා හිතනවා. ෙමහි තව ෙකොටසක් තිෙබනවා, which states, I 
quote: 

“The Committee strongly recommended that the Secretary to the 
Ministry and the Department of Management Services of the 
Treasury should release sufficient allocations and take necessary 
steps early to train 100 more surveyors for the Surveyor General 
Department ……..”                         

ෙම්ක සිදු වුෙණ් රජෙය් ඉඩම්වලට ඔප්පු ලබා දීෙම්දීයි. දැන් 
විවිධ ඔප්පු තිෙබනවා. ෙම්වා තිබුණාට යම් කිසි  විධියකින් ණයක් 
ලබා ගන්නට ගිෙයොත්, පවරන්නට ගිෙයොත් විශාල  පශ්න ඇති 
ෙවනවා.  ෙමොකද, ෙම්වා හුඟාක් ඒවාට ඔප්පු නැහැ. ඔප්පු ෙදන්න 
විධියක් නැහැ. ඒවා මනින්න surveyorලා නැහැ. ඒක තමයි ඒ අය 
දුන් උත්තරය. ඒ නිසා surveyorලාෙග් අඩු පාඩුව පිරිමසන්නට,  
වහාම surveyorලා 100ක් train කරන්න මුදල් ෙවන් කරන්නය 
කියලා ඉල්ලා තිෙබනවා. ෙම්වා ෙකොෙහොම ෙකෙරයිද කියලා මා 
දන්ෙන් නැහැ. මා ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් වාර්තාව විතරයි. ෙම්ක 
රජෙය් වගකීම; පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපට කියන්නට තිෙබන පධාන කාරණා 
කිහිපයක් ගැනයි මා ෙම් කථා කෙළේ. ෙමතැන දී  තව විෙශේෂ 
කාරණාවක් ගැන සඳහන් කර තිෙබනවා. එනම් බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් දහම් පාසල් ෙපොත් ෙබදා දීම 
පිළිබඳවයි. ඒ දහම් පාසල් ෙපොත් ෙබදා ෙදනු ලබන්ෙන් ඒවා 
ලැබුණු විධියටයි. එතැන සිටි කාටවත් ඒ ගැන ෙලොකු 
අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ.  මමයි ඒ පශ්නය මතු කෙළේ.  ඒ 
ෙපොත් ලබා ෙදන්ෙන් ෙබෞද්ධ දහම් පාසල්වලට විතරයි. ඒ 
ෙකොමිටිය ටිකක් තදබල ෙලස ඉල්ලීමක් කළා, ඒ සඳහා මුදල් 
ෙවන් කරන්න; අෙනක් ආගම්වලත් ඒ දහම් පාසල්වලට අවශ්ය 
කරන මුදිත ෙපොත් ටික ලබා ෙදන්නය කියලා. දැනට ඒවා ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැයි  කියන එක තමයි වාර්තා වුෙණ්. මම  හිතන්ෙන් 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නිලධාරිෙයක් 
පැමිණ සිටියා. එතුමාත් ඒක හරියට දන්ෙන් නැහැ. එතුමා කුමන 
ආගමකට අයිතිද, ෙකොෙහොමද කියලා  මම දන්ෙන් නැහැ. මම ඒවා 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒකත් ඉතාම - 

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - ெபளத்த சாசன, 
மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්යයි. අෙප් 

ගරු මන්තීතුමා විසින් සඳහන් කළ පරිදි, අෙප්  බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය මඟින් සියලුම දහම් පාසල්වලට ඒ 
ෙපළ ෙපොත් ෙබදා ෙදනවා. හින්දු දහම් පාසල්වලට ෙදනවා;  
මුස්ලිම් ඒවාටත්  ෙදනවා. නමුත්, කෙතෝලික ආගෙම් දහම් පාසල් 
සම්බන්ධ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශ භාර රදගුරුවරුන් තමයි 
ඒවා ඉල්ලුම් කළ යුත්ෙත්. ඒ අය ඒ අයට අවශ්ය විධියට ඒ 
පහසුකම් සපයා ගන්නවා, අෙපන් ඉල්ලීමක් කරන්ෙන් නැතිව. 
මුළු ලංකාෙව්ම ඒ දහම් පාසල්වලටත් ඒ පහසුකම ෙදන්න කියලා 
ඉල්ලීමක් කරනවා නම් අපට   ෙබදා ෙදන්න පුළුවන්, බැරිකමක් 
නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ෙහොඳයි. අෙප් අය වැය කමිටුෙව් සාකච්ඡා වුෙණ් ඒ 

කටයුතුවලටත් මුදල් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව. රදගුරුතුමන්ලාෙග් 
ඉල්ලීම පිළිබඳව ෙහෝ ඔබතුමන්ලා එය ඉටු ෙනොකිරීම පිළිබඳ  
පශ්නයක් ෙනොෙවයි මා කිව්ෙව්.  ඒ ඉල්ලීම කෙළොත්- 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ඔබතුමන්ලා ඉල්ලුෙවොත් අපි ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් මුදල් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව. ඔබතුමා 
ෙනොකරනවාය කියන එකක් මා  කිව්ෙව් නැහැ. රදගුරුතුමන්ලා 
ඉල්ලුෙව් නැහැ කියන එකක් මා කිව්ෙව්ත් නැහැ. ඒ ගැන මා 
දන්ෙන් නැහැ. මා ඒ ගැන එතුමන්ලාෙගන් අහලා බලන්නම්. මා 
කිව්ෙව් ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් ෙවලා නැහැ කියන එකයි. මුදල් 
ෙවන් කිරීම පිළිබඳවයි ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් 
ඉල්ලන්ෙන් නැත්නම්,  ඒ අයට ඕනෑ නැත්නම් ඒ මුදල් ඉතිරි 
ෙව්වි. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. මා කිව්ෙව් ඒ අයට ඒ පහසුකම 
ෙනොලැබීෙම් කාරණය අසාධාරණයක් විධියට ෙපනුණු නිසායි.  

ෙම් වාෙග් කරුණු රාශියක් කියන්න තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම 
කියන්න ෙවලාවක් නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් අය වැය කමිටු 
කමය ඉතාම වැදගත් වැඩ පිළිෙවළක්. ෙම් කමිටුව ෙබොෙහොම 
සුහදව කථා කරන්න පුළුවන් තැනක්. ෙමොකද,  හුඟක් දුරට ෙම් 
සභාෙව්දී කථා කරන්ෙන් ෙද්ශපාලනය. ඒක තමයි ඇත්ත. 
ෙමතැනදී ෙහොඳ නිලධාරින්ටත් ෙදොස් කියනවා. ඒ නිලධාරින්ට 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා කථා කරන්න බැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත 
කතන්දරය. නමුත් ෙම් කමිටුෙව්දී නිලධාරින් එක්ක ෙබොෙහොම 
සුහදව කථා කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ නිලධාරින්ට තිෙබන 
පශ්න පිළිබඳවත් ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපිටම, ඒ කමිටුව ඉදිරිපිටම 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. පජාතන්තවාදය 
අනුව ජනතාවෙග් මුදල් වියදම් කිරීෙම් බලය අපි තියාෙගන ඉන්න 
නිසා, -ෙවන ෙද්වල් පිළිබඳව ෙනොෙවයි- ඒ නිලධාරි මහත්වරු 
එක්ක අපි කථා කරනවා නම්, Budget එක පිළිබඳව මීට වඩා 
ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් අපට සකස් කර ගන්න පුළුවන්.  
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[ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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තව විෙශේෂ කාරණයක් ඔබතුමාෙග් අවධානයට මා ෙයොමු 
කරනවා. එනම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අය වැය සම්මත ෙවලා එක් 
එක් අමාත්යාංශ යටෙත්, ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට ෙහෝ සංස්ථාවලට 
මුදල් ෙවන් කළාම ඒවාෙය් ෙකෙරන කටයුතුවල පගතිය  බලන්න 
අපට පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ. මා කලින් කිව්වා,  එයාර් ලංකා 
එකටයි,  මිහින් ලංකා එකටයි මුදල් ෙවන් කරලා ෙලොකු පාඩුවක් 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  ඒ නිසා ඒ ආයතනවල පගතිය බලන්න 
අපට පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ. අපි කියමු, අමාත්යාංශයකට 
ලක්ෂ 100ක් ෙවන් වුණාය කියලා. ඒ මුදල වියදම් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ෙමොන ආකාරයකටද කියලා බලන්න අපට පුළුවන් 
ෙවන්න ඕනෑ.  කලින් අවුරුදුවල වාෙග්ම  2013 වසර සඳහාත් 
ඒවාෙය් පගතිය ෙහොඳට ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා, ෙපොත්වලින්.  
නමුත්, ඒ ෙපොත්වලින් කියන ෙද් කියාත්මක වනවාද, නැද්ද 
කියලා බලා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් අය වැය කමිටුෙවන් එන ෙයෝජනාවක් හැටියට 
 ෙනොෙවයි, මෙග් ෙපෞද්ගලික ෙයෝජනාවක් මා ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ඇති කර තිෙබන ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ - Information Technology - අලුත් වැඩ පිළිෙවළ යම් 
කිසි විධියකින් නතර ෙවලා තිෙබනවා. ඒක හදා ගත්ෙතොත් ඒ ඒ 
අමාත්යාංශවලට පුළුවන් තමන්ෙග් programme එකක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්න. එතෙකොට අපිට ෙකොෙහේවත් යන්ෙන් 
නැතිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටම  ඒ විස්තර බලන්න  පුළුවන්.  ඊට 
පස්ෙසේ ඒ programme එක අනුව කටයුතු සිද්ධ වුණාද, නැද්ද 
කියලා  ඇමතිවරයා නැති වුණත් අපට බලන්න පුළුවන්. ඊට 
පස්ෙසේ අපට ෙහොයා ගන්න පුළුවන් ෙමොන ආකාරයටද ඒ 
කටයුතුවලට අපට උදව් ෙවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා 
ගරු  සභාපතිතුමනි, ඒ වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගැනීම 
අත්යවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම COPE එකට, Public 
Accounts Committee එකට  ෙතොරතුරු ෙසොයා ගැනීෙම්දී ෙලොකු 
පශ්නයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තිෙබනවා, Research Division එකක්. සමහර ෙදපාර්තෙම්න්තු— 
වලින්, අමාත්යාංශවලින් සමහර ෙතොරතුරු ඒ අංශයට ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ඒවා ෙදන්න බැහැ කියනවා. එෙහම නැත්නම් ඒ 
අමාත්යාංශවල, ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ඉන්න අය ඒ ෙතොරතුරු 
දන්ෙන් නැහැ. ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය තුළ අපි e-Parliament කියන එකත් e-Government 
කියන එකත් හරියට පෙයෝජනයට අරෙගන  සම්බන්ධීකරණයක් 
ඇති කර ගනිමු. පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිහිල්ලා මන්තීවරුන් හැටියට 
අපි ෙහොඳ වැඩ ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා නම්, ෙම් රෙට් ඉන්න 
ඕනෑම පුරවැසියකුට බලන්න පුළුවන්,  ඒ  සකස් වුණු, කමෙව්දය 
ෙමොකක්ද කියලා. උදාහරණයක් වශෙයන් අපි හිතමු යම් 
පාසලකට ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න යම් මුදල් පමාණයක් ෙවන් 
වුණා කියලා. 

නමුත් ඒ පාසෙල් විදුහල්පතිතුමාවත්, ඒ ළමයිවත්, ඒ 
ෙදමව්පියන්වත් ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. ෙතොරතුරු ලබා දීෙම් ෙම් 
කමය තුළින් අපට වාෙග්ම, ඒ ඉස්ෙකෝෙල් යන ළමයාටත් ෙහොයා 
ගන්න පුළුවන්, මෙග් ඉස්ෙකෝලයට ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න, 
නැත්නම් විද්යාගාරයක් හදන්න 2013 වර්ෂයට ෙමච්චර මුදලක් 
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  ඒ වාෙග්ම ඔය වැසිකිළි කැසිකිළි 
පශ්න, විද්යාගාර පශ්න තිෙබන පාසල් සඳහා  මුදල් ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ෙකොයි පෙද්ශවලටද, අත්යවශ්ය 
විධියටද, නැත්නම් ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් උඩද කියලා ෙසොයා 
බලන්න අර දරුවාටත් පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් 
කමෙව්දය පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඇති කෙළොත් කිසි කරදරයක් 
නැතිව අපටත් ෙතොරතුරු ෙහොයා ගන්න පුළුවන්.  

ෙම් රෙට් Ordinary Level කරන දරුෙවෝ ඉන්නවා. දැන් රජය 
සමහර පාසල්වල computer centres විවෘත කරලා තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා ගුරුවරු පුහුණු කරලාත් තිෙබනවා. නමුත් ඒ  පමාණය 
අවශ්යතාවට අනුව මදි. Computers දීලා තිෙබනවා; නමුත් අවශ්ය 
පමාණයට නැහැ. ඒවා ඇති ෙවන්න ෙදන්න ඕනෑ. ඒක තමයි 
පධාන ෙද්.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරද්දී අෙප් නිෙයෝජ්ය 
මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, "තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
ඉස්ෙකෝලවලට ඔක්ෙකෝම දැන් තාක්ෂණය ෙගනියලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා."  තාක්ෂණය ෙගනියලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
තාක්ෂණය දරුවන්ට ලබා ෙදන්න ගුරුවරු නැහැ. ගුරුවරු 
එක්ෙකෙනක් ඉන්නවා, ෙදන්ෙනක් ඉන්නවා; computers 25ක් 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා අත් හදා බැලීමක් විධියට වැඩ 
පිළිෙවළක් හැදුවා. රජෙය් මාධ්යයක -රූපවාහිනිෙය්- විකාශය 
වනවා, සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට තිෙබන විෂයන් පිළිබඳව පාඩම් 
මාලාවක්. ඒ පාඩම් මාලාව CD එකකට අරෙගන ෙම් ළමයින්ට 
ෙදන්න ඕනෑ. Ordinary Level  විභාගයට ෙපනී සිටින ජාඇල 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ළමයි හැම ෙදනාටම එවැනි CD එක 
ගණෙන් මා දුන්නා. විද්යාව, ගණිතය, ඉංගීසි  ඇතුළු subjects 
පහක් තිබුණා. අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උපෙදස් අනුව තමයි 
ෙම්  වැඩ පිළිෙවළ කෙළේ. මා ෙම් ගැන ළමයින්ෙගන් ඇහුවාම 
ඔවුන්ෙගන් ඉතාම ෙහොඳ පතිචාරයක් ලැබුණා. දැන් ආපහු TV 
එෙක්ත් ඒ වැඩ පිළිෙවළ විකාශය වනවා, revision කියලා. දැන් 
ළමයාට ෙගදර ඉඳෙගන ෙම් ෙද්වල් කරන්න පුළුවන්. ඒ විධියට 
හරි විධියට දරුවාට තාක්ෂණය ලබා දුන්ෙනොත් එෙහම අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකයම බලන්න 
පුළුවන්.  ඒ නිසා  අපි ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද්වල් සඳහා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් මුදල් ෙවන් කරන ෙකොට ඒ ෙවන් කිරීම 
හරියට සිද්ධ වුණාද කියලා බලන්න ඕනෑ.  

අපි සාමාන්යෙයන් කෑ ගහනවා, දවිඩ ජනතාවට පශ්නයක් 
තිෙබනවා කියලා. ඔවුන්ට පශ්නයක් තිෙබන එක ඇත්ත.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි බලන්න ඕනෑ, අෙනක් 
පළාත්වල දරුවන්ටත් ඒ අයිතිවාසිකමම තිෙබනවාද කියලා. අලුත් 
තාක්ෂණය එක්ක ෙමොෙහොතකින් ෙම් සිදුවන ෙද්වල් බලා ගන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයට අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව සකස් කරනවා නම් හරි 
වැදගත්. මම හිතන්ෙන්, ඒකට අවශ්ය වන මුදල් ෙදන එක ගැන 
ආණ්ඩුව සැලකිල්ලට ගත යුතුයි කියලායි. මම ෙම් කියන්ෙන් 
Budget එක ගැන විතරයි.     

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබන කාලය 

අවසානයි. 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම තව විනාඩි පහක කාලයක් වැඩි පුර 

ඉල්ලා ගන්නවා.  
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ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ කටයුත්ත කිරීම අෙප් වගකීම ෙවනවා. 
ෙමොකද අපි නිෙයෝජනය කරන්ෙන් මහ ජනතාවයි. ඒ මහ 
ජනතාවට වග කියන්න ෙවන්ෙන් අපටයි. අපි විරුද්ධ පැත්ෙත්ද, 
ආණ්ඩුව පැත්ෙත්ද කියන පශ්නය ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. අපි මහ 
ජනතාවට වග කියනවා නම් වග කියන්න පුළුවන් දැනුමක් අපට 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ දැනුම අපි අලුත් තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ ඕනෑ 
ෙකෙනකුට, - university එකට යන ළමයින්ට, අධ්යාපනය පිළිබඳ 
විෙශේෂඥයන්ට, නැත්නම් ෙවනත්, ෙවනත් අයට- ලබා දුන්ෙනොත් 
මහ ජනතාව පත් කරපු මන්තීවරුන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉතා 
උසස් ෙසේවයක් කරනවාය කියලා, ඔවුන්ෙග් අවශ්යතාවන් ගැන 
ෙසොයා බලනවාය කියලා මහ ජනතාවට ෙත්රුම් කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ ෙගෞරවය අපට ලැෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පත්තරයක පළ කර තිෙබනවා මම 
දැක්කා, පාර්ලිෙම්න්තුවට bacon ෙගෙනන්න කථා කළාය කියලා. 
අපට ෙබ්රිල්ලක් නැහැ, ඒ ගැන අහනවා. ඒක ෙලොකු පශ්නයක්. 
මම කිව්වා, අපි කන bacon එකක් නැහැ කියලා. නමුත් 
මන්තීවරුන්ට කන්න ඕනෑ ෙදයක් තිෙබන්න ඕනෑ. තිබුණාය 
කියලා ඔක්ෙකෝම කන්ෙනත් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඉතින් ඒ 
තහංචිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන්න බැහැ. මම හිතන්ෙන්, 
ඒක වැදගත්ය කියලායි. ෙමොකද  විවිධ ආගම්වල අය ඉන්නවා.  

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙබ්කන්, මී පැණි ඉල්ලුෙව් එක්සත් ජාතික 

පක්ෂයයි. 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
තමුන්නාන්ෙසේ පටලවන්න යනවා ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් ෙන්. යූඑන්පීෙය්ද, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය්ද කියන එක ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන පශ්නය.  
පාර්ලිෙම්න්තුව ජනතාවෙග් හදවතට විවෘත විය යුතුයි කියන 
කාරණයයි මම ෙම් කිව්ෙව්.  

ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම අප මාධ්ය පිළිබඳවත් සඳහන් කළයුතු 
ෙවනවා. ඒ සියලුම මාධ්යවලට මාෙග් ෙගෞරවය පුද කරනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන ෙමොකුත් 
මාධ්යවල යන්ෙන් නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් 
ෙතෝරා ගත් ෙකොටසක් ඉන්නවා. ඒ ටික ෙදනාෙග් කථා පමණයි 
මාධ්යවල විකාශය වන්ෙන්. ඉතින් ෙම්ක අසාධාරණයි. ජනතාවට 
ෙපෙනන්න ඕනෑ, අපි පත් කළ මන්තීවරුන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එනවා, කථා කරනවා, ඒ පශ්න අහනවා, ඒ පශ්නවලට උත්තර 
ලැෙබනවා කියලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව අපට ෙනොලැෙබන නිසා මම 
ඔබතුමාට නැවතත් ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ 
කටයුතුවලදී විවෘතභාවයකින් වැඩ කටයුතු කරන්න සියලුම 
මාධ්යවලට live telecast කරන්න අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න 
කියලා. එහි කිසිම වරදක් නැහැ. කවුරු හරි කියනවා නම් සල්ලි 
නැහැ කියලා, සල්ලි ෙසොයා ගන්නා ආකාරයත් -ඔබතුමන්ලා මාත් 
එක්ක එකතු වුෙණොත් මම දන්න ටික- මම කියලා ෙදන්නම්. ඒක 
ඉතාමත් වැදගත්. Live telecast කරන්න ෙයෝජනා කරමින් ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවය, ස්තුතිය පුද 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

[පූ.භා. 10.55] 
 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு   குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 
Resources) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද සාකච්ඡා කරන අමාත්යාංශවල වැය 

ශීර්ෂ ගැන කථා කිරීමට පථම ගරු විපක්ෂ නායකතුමා මතු කරපු 
පශ්නය ගැන නිරීක්ෂණයක් කරන්නත් මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝග ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ, ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු ෙසොයා 
බැලීම සඳහා විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළා. ඊට පසුව ඒ 
පශ්නය ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්ය නැති පශ්නයක්. 
ෙමොකද අෙප් අත් දැකීමක් තිෙබනවා, මින් ෙපර තිබුණු 
ෙදෝෂාභිෙයෝග ගැන. අවසාන වාර්තාව එන තුරු රෙට් අය 
ෙමොනවාවත් දැන  සිටිෙය් නැහැ. දැන් ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි. හැම දාම විපක්ෂෙයන් ෙම් පශ්නය මතු 
කරනවා. ඒකට ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් පතිකියාවක් දක්වනවා. එෙසේ 
දැක්වූවාම ජන මාධ්ය ඒක පළ කරනවා. අපට ජන මාධ්යවලට 
ෙදොස් කියන්න බැහැ. ඔවුනුත් පතිචාර දක්වනවා. අද එෙසේ ෙවලා 
එක පැත්තකින් ෙපොල් ගහනවා. අෙනක් පැත්ෙතනුත් ෙපොල් 
ගහනවා. එක පැත්තකින් ෙපළපාළි යනවා. ෙම්ක රටටම  
පශ්නයක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක තර්කානුකූලව අවසාන 
වන්ෙන් රට අරාජික තත්ත්වයට පත් ෙවලායි. මිනිස්සුන්ට 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකෙරහිත් විශ්වාසය නැති ෙවනවා. අධිකරණය 
ෙකෙරහිත් විශ්වාසය නැති ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 
කියාවලිය අවසාන වනතුරු විශාලම කාර්ය භාරයක් පැවෙරන්ෙන් 
ඔබතුමාටයි. ඔබතුමා ඒක හරියට කළමනාකරණය කරන්න 
කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක පළමුවැනි කාරණාවයි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙදවැනි කාරණව හැටියට පාර්ලිෙම්න්තු 
කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශය ගැන වචනයක් කථා කළ යුතුයි කියා 
මා කල්පනා කරනවා. ඒ අමාත්යාංශය ෙම් අවුරුද්ෙද් අලුත් 
වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය භාරයන් 
වශෙයන් ජනතාව නිෙයෝජනය කිරීම, නීති සම්පාදනය කිරීම, 
අෙනක් පැත්ෙතන් මූල්ය පාලනය පිළිබඳව අධීක්ෂණ කටයුතු 
කිරීම සිදු ෙවනවා.  පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශය 
විසින් පළමුවැනි වතාවට රජෙය් ඉහළ නිලධාරින් දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් පසු ගිය වර්ෂෙය් කියාත්මක කළා.  

අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු, දිස්තික් ෙල්කම්වරු, ෙදපාර්තෙම්න්තු 
පධානින් එයට සහභාගි ෙවනවා. එය ෙකොළඹ පමණක් ෙනොව 
යාපනය, බදුල්ල ආදී ෙනොෙයක් පෙද්ශවල පවත්වනවා. ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති හැටියට මමත් ඒවාට 
සහභාගි වූ නිසා මම ඒ ගැන දන්නවා. යාපනෙය් තිබුණු 
සාකච්ඡාවට සියලු නිලධාරින් -නිලධාරින් 500ක් පමණ- ඇවිත් 
සිටියා. මුළු දවස පුරාම ඉතාම වැදගත් සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. 
GAsලා ඇවිල්ලා සිටියා; ගරු ඇමතිවරු ඇවිල්ලා සිටියා; ගරු 
මන්තීවරු ඇවිල්ලා සිටියා. ෙමොකද, අය වැෙයන් තමයි අෙප් මූල්ය 
විනය, මූල්ය පාලනය පටන් ගන්ෙන්. ෙම් කියාවලිය ආරම්භ 
වන්ෙන් අය වැයත් සමඟයි. ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමා කිව්වා නිවැරැදියි. ඒ කියාවලිය අවසාන ෙවනවා, 
අවුරුද්දක් ගිහින් ආපසු Public Accounts Committee එෙක් 
වාර්තාව, ඒ වාෙග්ම COPE එෙක් වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආවාට පස්ෙසේ. මාස 12 තුළ කියාවලියක් යනවා. ෙමතැනදී මුදල් 
සම්මත කළාට පස්ෙසේ, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශය ෙවත 
පැවරුවාට පස්ෙසේ, ඒ ඒ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරුන් ඒ මුදල් 
වියදම් කරන ආකාරය, ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානින් ඒ මුදල් වියදම් 
කරන ආකාරය, ඒවා විගණනයට ලක් වන ආකාරය, 
අවසානෙය්දී, ඒ මුදල් සියල්ල නිසි ෙලස වියදම් කළාද නැද්ද 
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කියලා ෙසොයා බලා සකස් කරන වාර්තාව අවුරුද්දකට පස්ෙසේ 
ෙමතැනට එන ආකාරය ආදී වශෙයන් වූ කියාවලිය පිළිබඳ රජෙය් 
ඉහළ නිලධාරින් තුළ එතරම් අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් 
අවුරුද්ද තුළ සම්මන්තණ ගණනාවක් පැවැත්වූවා. මා හිතනවා 
ඒවා ඉතාම සාර්ථකයි කියලා. විෙශේෂෙයන් Attorney-General's 
Department එෙකන් ඇවිල්ලා සිටියා; නීති සම්පාදනය පිළිබඳ 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ෙනොෙයක් කාරණා සාකච්ඡා වුණා. 
විෙශේෂෙයන් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අෙප් ගරු සුෙම්ධා ජී. 
ජ යෙසේන ඇමතිතුමියට, එතුමිය පුෙරෝගාමි ෙලස ඒ කාර්ය භාරය 
ආරම්භ කිරීම ගැන. එය දිගින් දිගට යා යුතු කාර්යයක් කියලා මම 
කල්පනා කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  මෙග් අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් 
කාරණාවක් ෙකටිෙයන් කියන්න ඕනෑ, මට ලැබී තිෙබන ෙව්ලාව 
අනුව. ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය වර්ෂෙය් ෙමවැනි සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වූ අවස්ථාෙව් මම ගරු සභාවට පතිඥාවක් දුන්නා අෙප් 
රටට අවශ්ය වූ, වැදගත් වූ, එෙහත් අපට ෙමෙතක් කල් ෙනොතිබුණු 
මානව සම්පත් පතිපත්තියක් සම්පාදනය කර ඉදිරිපත් කරනවා 
කියා. මම ෙම් අවස්ථා ෙව් යළිත් ඒ පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාවට 
දන්වා සිටිනවා. අපි ඒ කාර්ය භාරය අවුරුද්දක් තුළ හමාර කරලා, 
ඒ වාර්තාව අමාත්ය මණ්ඩලෙයන් අනුමත කරවලා, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත් භාර දීලා අද රට හමුෙව් තබා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා හැම දාමත් කියන ආකාරයට අෙප් 
රෙට් තිෙබන්ෙන් පුංචි ආර්ථිකයක්. අෙප් රට ස්වාභාවික 
සම්පත්වලින් හීනයි. අෙප් රෙට් ස්වාභාවික සම්පත් අඩුයි. අපට 
ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ණය 
අරෙගනයි. ණයවලින් තමයි ඒක කරන්ෙන්. නමුත් අෙනක් 
පැත්ෙතන්, සාක්ෂරතාෙව් මට්ටම බලන ෙකොට දියුණු රටක 
තිෙබන සාක්ෂරතා මට්ටමක් අෙප් රෙට් තිෙබනවා. 
ෙගෝලීයකරණය වන ආර්ථිකයක් තුළ අෙප් රට වාෙග් පුංචි රටකට 
මානව සම්පත හැර අන් කිසි මඟක් නැහැ. මානව සම්පත 
සංවර්ධනය කිරීෙමන් හැර ෙවනත් මාර්ගයකින් රට ඉදිරියට ෙගන 
යෑමට අපට පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ශුද්ධ වූ සත්යයක්. 
ෙමතැන ඉඳලා තමයි ඉස්සරහට බලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි 
අමාත්ය මණ්ඩලය අපට ෙම් කාර්ය භාරය පැවරුෙව්. ෙමමඟින් 
අමාත්යාංශ 10ක් විතර ආවරණය ෙවනවා. අධ්යාපන අමාත්යාංශය, 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය, කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා 
අමාත්යාංශය, ඵලදායිතා පවර්ධන අමාත්යාංශය ආදි සියල්ල 
ආවරණය වන ආකාරයට අපි සැලසුමක් සකස් කළා. ඒ සැලසුෙම් 
ෙමෙහයුම් ෙකොමිටියක් තිබුණා. ආර්ථික විද්යාඥයන්, සමාජ 
විද්යාඥයන්, තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ විද්යාඥයන්, ෙසසු 
විද්යාඥයන්, ඒ වාෙග්ම අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්, 
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානින්, ෙපෞද්ගලික අංශය, Chamber of 
Commerce, කියන ෙම් ඔක්ෙකෝම සහභාගි කරෙගන ඒ කටයුත්ත 
කළා.  

විධිමත් පුද්ගලික අංශය, විධිමත් රාජ්ය අංශය පමණක් 
ෙනොෙවයි, අවිධිමත් ආර්ථික ක්ෙෂේතයකුත් තිෙබනවා. රෙට් ජන 
ගහනෙයන් සියයට 62ක් ඉන්ෙන් ඒ අවිධිමත් ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය්. 
එය ෙමෙතක් කල් කවුරුවත් ෙනොසලකපු ආර්ථිකයක් - informal 
sector of the economy - ඒ අවිධිමත් ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය් තමයි 
සියයට 62ක් ඉන්ෙන්. ඔවුන්ට කය ශක්තියක් ෙහවත් මිල දී 
ගැනීෙම් හැකියාවක් නැහැ. ඔවුන්ට වරපසාද ඇත්ෙත් නැහැ. 
ඔවුන්ට pension නැහැ. ඔවුන්ට අර්ථසාධක අරමුදල් ඇත්ෙත් 
නැහැ. රෙට් ජනතාවෙගන්, අඩුම ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් ඔවුන්ට 
තමයි ඒ පමාණය ජනතාවෙගන් සියයට 62ක්. විධිමත් ෙපෞද්ගලික 
අංශයට නම් ෙහට්ටු කරන්න පුළුවන්, strike කරන්න පුළුවන්, 

ෙපළපාළි යන්න පුළුවන්. ඒ මඟින් ඒ අය යම් යම්  ෙද් ලබා 
ගන්නවා. විධිමත් රාජ්ය අංශයටත් එෙහම කරන්න පුළුවන්. ෙම් 
අවිධිමත් ක්ෙෂේතය ෙමෙතක් පස්සට තල්ලු ෙවලායි තිබුෙණ්. අපි 
ඒක දැක්කා. ඒ නිසා අෙප් ආර්ථික විද්යාඥයන්, අෙනකුත් 
නිලධාරින් ඇතුළු අපි මුළු රට පුරා ගිහින්, ඇෙහන් දැකලා, පවතින 
යථාර්ථය ෙත්රුම් අරෙගන එකී යථාර්ථය ෙම් වාර්තාෙව් මතු කර 
ෙපන්නුවා.  

එය පදනම් කර ෙගන තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය 
වැය වාර්තාෙවන් informal economy, එෙහම නැත්නම් අවිධිමත් 
ආර්ථික ක්ෙෂේතයට අතිවිශාල ෙලස මුදල් වැය කරන්නට තීරණය 
කෙළේ. පතිපත්තිමය කාරණා වශෙයන් එය කියාත්මක කිරීමට 
කටයුතු කළා. ෙම් අවිධිමත් ආර්ථිකය තුළ විෙශේෂෙයන්ම micro-
finance කියන එක එනවා. ෙම්ක තවමත් අඩු මට්ටෙම්යි 
තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්වා අවුරුදු ගණනාවකට ෙපර 
ආරම්භ කළ ෙද්වල්. අද අවිධිමත් ආර්ථික ක්ෙෂේතයට අවශ්යම 
කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. ඔවුන් දිරිගැන්වීම් කරන්න ඕනෑ, 
ඔවුන්ට අභ්යාසයක් ෙදන්න ඕනෑ, පුහුණුවීම් ෙදන්න ඕනෑ ඒ 
වාෙග්ම මුදල් හසුරවන ආකාරය සහ කළමනාකරණය 
උගන්වන්නට ඕනෑ. පාසෙල් 8 ෙවනි පන්තිෙය් සිට හැෙලන 
ෙකොටසත්, O/Lවලින් පසු හැෙලන ෙකොටසත්, A/Lවලින් පසුව 
හැෙලන ෙකොටසත්, විශ්වවිද්යාලයට ගිහින් රක්ෂාවක් නැතිව 
ඉන්න ෙකොටසත්, ෙම් සමාජ තලෙය් විරැකියා ෙපෝලිමට, නැත්නම් 
ශම බලකායට ඇතුළු වන්නා සියලුම ෙකොටස් ආවරණය වන්නා වූ 
එක වැඩ පිළිෙවළක් යට ඉඳලා සවිමත් කිරීම අවශ්යයි. 
විෙශේෂෙයන්ම දැනුම ලබා ෙදන්න ඕනෑ අධ්යාපනෙයන්. 
විද්යාෙවන් ලබා ෙදන්න ඕනෑ තාක්ෂණය. ෙම් ෙදක හරියට 
සැලසුම් කරලා කියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් අපට කිසිම 
භයක් ෙවන්න අවශ්ය නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද පවතින යථාර්ථය අරෙගන බලන්න. 
අද අපට විෙද්ශ විනිමෙයන් බිලියන 6ක් ලැෙබන්ෙන් විෙද්ශ 
රැකියාවලින්. ඒක තමයි ඉහළම මට්ටම. ඊ ළඟට සංචාරක ෙසේවය. 
ඒ සඳහාත් මානව සම්පත් සංවර්ධනය අවශ්යයි. අද එය විශාල 
වශෙයන් මතු ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් 
අපනයන. අපි තවමත් වැඩි වශෙයන් අපනයන කරන්ෙන් අමු දව්ය 
වශෙයන්. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා අෙප් රෙට් පැඟිරිවලට 
තමයි ෙලෝකෙය් ඉහළම මිල තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපට නිෂ්පාදනය 
කරන්නට බැහැ. ඒ ගැන තකන්ෙන් නැහැ; බලන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම කුරුඳුවටලත් වැඩිම ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. අෙප් අෙනක් 
ක්ෙෂේතවල අපනයනයන් පහළ බහින අවස්ථාෙව් ලතින් 
ඇෙමරිකාෙවන් වැඩිම ඉල්ලුමක් තිෙබන්ෙන් අෙප් කුරුඳු හා 
පැඟිරිවලට.  Perfumes  වාෙග් ෙද්වල් නිෂ්පාදනය කරන්න ඒවා 
ඒ අයට අවශ්ය ෙවනවා. ඒ නිසා ඒවාට අලුත් වටිනාකමක් ලබා 
දීමට අවශ්යයි. ඒ සඳහාත් තාක්ෂණය අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා 
මානව සම්පත් සංවර්ධනය අවශ්යයි. ඒ නිසා ෙම් සියලු කාරණා 
ආවරණය වන්නා වූ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා 
Master Plan එකක් හදන්න අපි දැන් ඇමති මණ්ඩලයට පවරලා 
තිෙබනවා. දැන් ඒ සැලැස්ම හරිගස්වා ෙගන යනවා. ඒ අනුව ෙම් 
Line Ministries තුළින් එය කියාත්මක කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

පැහැදිලිවම අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට අලුත් විෂයන් ඇතුළත් 
කරන්නට ඕනෑ. පරණ විෂයන් අත් හරින්නට ඕනෑ. අපි ෙලෝක 
ආර්ථිකයට ගැළෙපන පිරිසක් හදන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම                 
O/L වලින් අනවශ්ය විෂයයන් අයින් කරලා අලුත් විෂයයන් 
ඇතුළත් කරන්නට ඕනෑ. විශ්වවිද්යාලෙය් අලුත් විෂයයන් 
උගන්වන්න ඕනෑ. ඉගැන්වී ෙම් කම ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. 
විශ්වවිද්යාල පද්ධතිෙය් විශ්වවිද්යාල 15ක් තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙව්ලාව අවසානයි. 

 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு  குணேசகர) 
(The Hon. DEW Gunasekara) 
ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය, ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය  කියන 

විශ්වවිද්යාල තුන, හතර හැරුණාම අනික් විශ්වවිද්යාල ඒ මට්ටෙම් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සියල්ලක්ම ආවරණය වන අයුරින් මානව 
සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා පතිපත්ති වැඩසටහන තමයි අපි දැන් 
ඉදිරිපත් කරලා කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
සභාපතිතුමනි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ස්තුතියි. ගරු ෙයෝෙග්ස්වරන් මන්තීතුමා. 
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ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  நைடெப கின்ற 

ெதாி க்கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட 22 அைமச்சுக்களின் 
நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் நான் சில 
விடயங்கைள எ த் க்கூறலாெமன விைழகின்ேறன். 
இலங்ைக ஆதிகாலம் தலாக பல் ன ச தாயங்களின் 
தாயகமாக விளங்குகிற .  உலக வழக்கான நான்கு ெப ம் 
ச கங்கைளச் ேசர்ந்தவர்க ம் இந்த நாட் ேல 
அைமதியாக ம் பரஸ்பர ாிந் ணர்ேவா ம் ெந ங்காலமாக 
வாழ்ந்  வந் ள்ளனர். இத்தைகய சூழ்நிைல யாட்சிக் 
காலத்தில் உ வாகியி ந்த . ஆனால்,  மக்கள் ஆட்சி என்  
ெசால்லப்ப ம் இக்காலத்தில் இதற்குப் பங்கம் ஏற்பட் ள்ள . 
எனேவ, இந்த நாட் ல் ஜனநாயக ைறைய 
வ ப்ப த் வ ம் அதைனப் பா காப்ப ம் எங்கள் 
எல்ேலா ைடய கடைமயாகும். ஒற் ைமைய ம் 
நல் ணக்கத்ைத ம் ஏற்ப த் ம் வைகயில் பாரா மன்றம் 
ெசயற்ப வ  அவசியமாகும். அைதேய நாட்  மக்கள் 
எதிர்பார்க்கின்றனர். 

இலங்ைகயில் நான்கு சமயங்கள் நில கின்றெபா தி ம் 
ெபளத்தம், இந்  சமயம் ஆகியவற் க்கிைடயிலான 
ெதாடர் கள் மிக ம் ெந க்கமானைவ. அந்தத் ெதாடர் கள் 
அரசியல் வழக்க ம் ச தாய பண்பாட்   வளர்ச்சிக ம் 
ேமன்ைம ெப வதற்கு லமானைவ. இந்நாட்  அரசர்கள் 
இந்  சமயத் க்கு ஆதர  ாிந்  அதன் காவலராக 
விளங்கினர். ஆதிகாலத்தில் தமிழர்கள் பலர் ெபளத்தர்களாக 
இ ந்தனர். ேவ  பலர் ெபளத்த சமயத் க்கு ஆதர  

ாிந்தனர். ப்ப  ஆண்  காலமாக உக்கிரமான ேபார் 
நைடெபற்ற ேவைளயில் வடக்கிேல நயினாதீவி ம் 
வ னியாவி ம் இ ந்த ெபளத்த விகாைரகள் இந் க்களின் 
ஆதர டன் நிைலெபற்றன. அங்குள்ள ெபளத்த கு மார் 
இரா வத்தினாின் ஆதரைவேயா, ெதாடர் கைளேயா 
நாடவில்ைல. சுற்றாட ல் உள்ள ைசவர்களின் ஆதரைவப் 

ெப ம்வைகயில் அவர்க டன் மிக ம் ெந க்கமான 
உற கைளப் ேபணிக்ெகாண்டனர். அ ேபாலேவ  
ெதன்னிலங்ைகயில் பல இந்  ஆலயங்கள் ெபளத்தர்கள் 
மத்தியில் அைமந்தி ப்பேதா  அவர்களின் ஆதரைவ ம் 
ெபற் வ கின்றன.  இந்த மனப்பான்ைம 2000 
ஆண் க க்கு ேமலாக நிலவி வந்த நல் ற கைள 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட . 

ராதன கால மன்னர்கள் இந்  சமயத் க்கும் ைவதிகப் 
பிராமண க்கும் ஆதர  ாிந்தனர் என்பைத இங்கு நான் 
வ த்த வி ம் கின்ேறன். எ த் க்காட்டாகச் சில 
உதாரணங்கைள இங்கு கூறலாம். விஜயன் தம்பபன்னியில் 
இராசதானி அைமத்தி ந்தெபா  அவன் பிராமணர் 
ஒ வைரப் ேராகிதராக நியமித்தான். விஜயன் இறந்த பின் 
அந்தப் ேராகிதேர சில காலம் அரசாங்கத்ைத 
நடத்தினாெரன்  மகாவம்சக் கைத கூ கின்ற . பின்  
அ லாேதவி இராணியாக இ ந்த காலத்தில் நீ ய என் ம் 
தமிழ்ப் பிராமணர் அரண்மைனயில் ேராகிதராக 
விளங்கினார்.  இராசதானியில் பிராமணப் ேராகிதைர 
நியமிப்ப  வழக்கமாகிவிட் ந்த . ேசாதிடம், வானியல், 
சமஸ்கி தம், இலக்கியம் ஆகிய ைறகளில் அறிவிைன 
ேமம்ப த் வதில் பிராமணப் ேராகிதாக்ள் 
ெப ம்பங்காற்றினர்.  பரக்கிரமபாகு தலாேனாாின் 
இளைமப் பராயத் ச் சடங்குகள் யா ம் இந்  ைறப்ப ேய 
ெசய்யப்பட்டன. இலங்ைக வரலாற்றின் பல்ேவ  
காலப்பகுதிகளி ம் மன்னர்கள் இந் க் ேகாயில்கைள 
நிர்மாணிப்பதி ம் அவற்ைறப் னர்நிர்மாணம் ெசய்வதி ம் 
கவனம் ெச த்தி ள்ளனர். அவற் க்கு நன்ெகாைட 
வழங்குவதி ம் ஈ பட்டனர்.  தலாம் பராக்கிரமபாகு 
ேமற்ெகாண்ட தி ப்பணிகைள மகாவம்சம் பதி ெசய் ள்ள . 
நிசங்க மல்லன் ஒ  தீவிரமான ெபளத்தனாக 
விளங்கியெபா ம் அவன் இந் க் ேகாயில்க க்குச் ெசன்  
வழிபா யற்றி அவற் க்கு ஆதர  ாிந்தான். ெபாலன ைவச் 
சிவாலயம் ஒன்றிேல வழிபா யற்றி நவக்கிரக சாந்தி 
ெசய்தான். உற்சவ காலத்திேல பிரமேதய 
ேகாயிெலான் க்குப் ேபாய் தானத மங்கள் ெசய்  இர  
ேவைளகளில் நைடெபற்ற ஆடல்பாடல்கைளக் ெகா வி ந்  
அவதானித்தான். அதற்கு ன்  இரண்டாம் கஜபாகு 
அரண்மைனயிேல குமாரக் கட க்கு இலட்ச ைச 
ெசய்வித்தான். ேகாேணசர் ேகாயி ன் னராக்கத்தில் அவன் 
ெகாண் ந்த பணிகள் ேகாேணசர் கல்ெவட்  என் ம் 

ல் விதந் ைரக்கப்பட் க்கின்றன. 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் ன்ேனஸ்வரம் ேகாவில் 
ெதாடர்பான சில க த் க்கைளக் கூறேவண் யவனாக 
இ க்கின்ேறன்.  இன்  ன்ேனஸ்வரம் ஆலயத்தில் 
ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களம் ேமற்ெகாண் ள்ள 
நடவ க்ைககள் இலங்ைகயி ள்ள இந் க்கள் மத்தியிேல 
ெப ம் விசனத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ள . ன்ேனஸ்வரம் 
இலங்ைகச் ைசவர்களின் ேதசத் க் ேகாயில். 
அ மாத்திரமன்றி, அ  பஞ்ச ஈஸ்வரங்களில் ஒன் . இராச 
பிரதானிகளின் அபிமானத் க்குாிய ேகாயில்! ேகாட்ைட 
மன்னரான 6ஆம் பராக்கிரபாகு த ேயா ம் கண் யரச ம் 
அக்ேகாயி க்கும் அதைனப் பாிபாலனம் பண்ணிய 
அந்தணர்க க்கும் அதிக அளவிலான மானியங்கைள வழங்கி 
ஆதர  ாிந் ள்ளனர். ேபார்த் க்ேகயரால் 
இ த்தழிக்கப்பட்ட ேகாயிைல கண்  அரசனாகிய கீர்த்தி ஸ்ரீ 
ராஜசிங்கன் 18ஆம் ற்றாண் ேல னர்நிர்மாணம் 
ெசய்தான். இத்தைகய ேகாயில் வளாகத்ைத இந் க்களின் 

2255 2256 



2012  ෙදසැම්බර්  04 

னித தலமாகப் பிரகடனப்ப த் வ  அரசாங்கத்தின் 
தைலயாய கடைமயாகும். ெதால்ெபா ள் திைணக்களம் அங்கு 
கட் மான ேவைலக க்குத் தைடவிதிப்ப  நாட்  
வழைமகைள உதாசீனஞ் ெசய்கின்ற ெசயலாகும். 
ஆலயங்கைள நிர்மாணிக்கின்றெபா ம் னரைமக் 
கின்றெபா ம் கிலமாகிவிட்ட கட் டங்களின் 
அழிபா கைளப் பல சமயங்களில் பயன்ப த்தி ள்ளனர். 
குறிப்பாக, கு நாகல் மாவட்டத்தில், த்தளம் பாைதயிேல 
மாகலான த்தாைனயில் நாயக்க மன்னர் காலத் 
தி ப்பணியான ரஜமகா விகாரத்தில் ெபாலன்ன ைவக் 
காலத்  விக்கிரமசலா ேமக ஈஸ்வரத்தின் கற் ண்கள் ெபளத்த 
விகாைர மண்டபத்தின் ண்களாகிவிட்டன. பைழய 
சிவாலயத்திற்குாிய சிவ ங்கம் விகாைரச் சுவாில் இைணத் க் 
கட்டப்பட் ள்ளைம ஒ  விேநாதமாகும். இ குறித்  
ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களம் யா  ெசய்த ? என்ன 
ெசால்லப்ேபாகின்ற ? எனேவ, இ ேபான்ற அரசாங்கத் 
திைணக்களங்கள் நிதானமாகச் சிந்தித்  ந நிைலேயா  
ெசயற்பட ேவண் ெமன்பைத விநயத் டன் இங்கு ெசால்ல 
வி ம் கின்ேறன். த்தாைன ரஜமகா விகாரம் பற்றி 
நாங்கள் பிரச்சிைன ஏற்ப த்தவில்ைல. அங்கு நடந்தவற்ைற 
எம்மால் ாிந் ெகாள்ள கின்ற . அதன்ெபா ட்  நாம் 
எவைர ம் குைறகூறவில்ைல. ஆனால், அேதேபான்ற நிைல 
காணப்ப ம் பிற சமயக் ேகாயில்கள் ெதாடர்பாக இத்தைகய 

ாிந் ணர்ைவேய ெதால்ெபா ள் திைணக்களத்திடமி ந் ம் 
ஏைனய அரச திைணக்களங்களிடமி ந் ம் நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.    

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  வடக்கு, கிழக்கிேல 
ெபளத்தர்கள் வாழாத பகுதிகளில் ெபளத்த விகாைரகைளத் 
தாபிக்கும் நடவ க்ைக தீவிரமைடந் ள்ள . அ மட் மன்றி, 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் உப் ெவளி பிரேதச 
சைபயின்கீழ் கடந்த பல வ டங்களாகப் பராமாிக்கப்பட்  
வந்த, இந் க்களின் இதிகாச வரலா டன் ெதாடர் பட்ட, 
இலங்ைகைய ஆண்ட அரசனான இராவணனால் தன  
தாய்க்கு பிதிர்க்கடன் தீர்ப்பதற்காக உ வாக்கப்பட்ட 
கன்னியா ெவந்நீ ற் க்கு மக்கள் ெசல்ல யாத 
சூழ்நிைலைய உ வாக்கியி க்கிறார்கள். இந் க்கள் அங்கு 
பிதிர்க க்கு பிதிர்க்கடன் ெசய்  வ ம் இடமாகேவ அைத 
ைவத்தி ந்தனர். அங்கு விநாயகர் ஆலய ம் சிவன் ஆலய ம் 
இ ந்த . த்த காலத்தில் அ  உைடக்கப்பட் ள்ள . 
ஆனால், த்தம் வைடந்த பின் அைதப் னரைமக்கச் 
ெசன்றேவைள ெபளத்த பிக்குகள் அவ்விடத்ைதத் 
தங்க க்குாிய இடமாகக் காட் , பின்னர் அைதத் 
ெதால்ெபா ள் பகுதியாகச் ேசா த் , ஆலயம் கட் வைதத் 
தைடெசய்த டன், திதாக அங்கு ெபளத்த விகாைரையக் 
கட்  அதற்கு நிதி ேகாாி விளம்பரப்பலைகயிட் ப் பணம் 
வசூ க்கின்றனர். கன்னியா ெவந்நீ ற்றில் குளிக்க 
வ பவர்களிடம் இரா வேம வசூல் ெசய்கின்ற . இ  என்ன 
நீதி?  

இேதேபான்  தி க்ேகாேணஸ்வர எல்ைலகளிெலல்லாம் 
விகாைரகைளக் கட்  சிங்கள மயமாக்கம் இடம்ெபற் ள்ள . 
ெவ கல் பிரேதசத்தின் இலங்ைகத் ைற கத் வாரத்தில் 

கன் ேகாயிைல ம் கல்ல யில் அம்மன் ேகாயிைல ம் 
இ த்  ெபளத்த விகாைரகள் கட்டப்பட் ள்ளன. 1820ஆம் 
ஆண்டளவில் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 81.8 தமான 
தமிழர்க ம் 1.3 தமான சிக்கள மக்க ம் 16.9 தமான 

ஸ் ம் மக்க ம் வாழ்ந்தனர். ஆனால், இன்  அங்கு 

தமிழர்கள் ன்றிெலா  பகுதியினராக ஆக்கப்பட்  சிங்கள 
மக்களின் ெதாைக அதிகாிக்கப்பட் க்கின்ற .  இ  
எதனால்? கந்தளாய், அல்ைலகந்த ேபான்ற இடங்களில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திட்டமிட்ட கு ேயற்றங்கேள இதற்குக் 
காரணமாகும். அத்ேதா , அங்கு குளக்ேகாட்டன் கட் ய 
கந்தளாய் குளத்ைத அக்ரேபாதி மன்னன் கட் யதாக ெபயர் 
மாற்றி, சிைல ம் ைவத் ள்ளனர். ேசாழர் ஆட்சிக் காலத்தில் 
கந்தளாயில் மிகப் பிரமாண்டமான சிவன் ேகாயில் 
இ ந் ள்ள . தற்ேபா  அ  உைடந்த நிைலயில் உள்ள . 
அதன் கல்ெவட் க்க ம் ஆவணங்க ம் இன் ம் அதற்குச் 
சான்  பகர்கின்றன. ஆனால், இன்  அங்கு தமிழ் மக்கள் 
மிக ம் குைறந்தளவிேலேய வாழ்கின்றனர். அவ்வா தான் 
1941ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் ஏற்ப த்தப்பட்ட 
கு ேயற்றத்தால் அம்பாைற மாவட்டத்தி ம் தமிழ் மக்கள் 
சி பான்ைமயினராக ஆக்கப்பட் ள்ளனர்.    

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, அம்பாைற மாவட்டத்தின் 
தி க்ேகாயில் பிரேதச சைபக்குட்பட்ட ெமாட்ைடயா 
விவசாயக் கண்டத்தில் 110 ஏக்கர் காணி உண் . 
இக்காணியில் 70 தம் ஸ் ம்க க்கும் 30 தம் தமிழ் 
மக்க க்கும் உாியதாகும். இங்கு சிங்கள மக்கள் 
எக்காலத்தி ம் வாழவில்ைல. ஆனா ம் தற்ேபா  ஒ வர் 
தம  உ திக் காணிையப் னரைமக்கும்ேபா  அங்கு பவளம், 

த் க்கள் உட்படச் சில ெபா ட்க ம் சில உ வங்க ம் 
கிைடத் ள்ளன. ஆனால், இைத ஒ  சாட்டாக ைவத்  
இரா வத்தின ம் ெபா ஸா ம் ேம ம் சில ெபா ட்கைள 
அத டன் ேசர்த் , அப்பகுதி ெபளத்தர்களின் வாழிடம் எனக் 
காட் , அதைனத் ெதால்ெபா ள் பகுதியாகப் 
பிரகடனப்ப த்தி, அங்கு ெபளத்த விகாைரையத் தாபிக்க 

ற்ப கின்றனர். அைதப் ' னித பகுதி' எனப் 
பிரகடனப்ப த்த ேவண் ம் என்  பிக்குகள் சிலர் 
ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்கின்றனர். இைத ஏற் க்ெகாள்ள யா . 
எனேவ, சி பான்ைம மக்களின் வாழிடங்கைள மதத்ைதக் 
காட் ச் சு காிப்பைத அரசாங்கம் உடன யாக நி த்த 
ேவண் ம்.  

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, பழங்காலத் தமிழ் 
அரசர்க ம் சிங்கள அரசர்க ம் இந் , ெபளத்தம் 
சம்பந்தப்பட்ட இ  ஆலயங்கைள ம் தாபித்தனர். ஆனால், 
அவர்கள் அம்மதம் சார்ந்த மக்கள் வா ம் பகுதியிேலேய 
இதைனப் ாிந்தனர். இதற்கு ஒேர வைகயான கற்கைளப் 
பயன்ப த்தினர். ஆனால், இன்  எங்கு ெதால்ெபா ள் 
இ ந்தா ம் அ  தம  இடம் எனப் ெபளத்த பிக்குகள் 
உ திப்ப த் வைத ம் அரசாங்கம் அதைனச் 
சு காிப்பைத ம் ஏற் க்ெகாள்ள யா . இ  இந்நாட் ல் 
எதிர்காலத்தில் ஒ  மதப் பிரச்சிைனைய உ வாக்குவதற்கு 
வழிவகுத் வி ம் என நான் அஞ்சுகின்ேறன்.   

அண்ைமயில் பாணைமயில் இந் க்கள் ர் கமாக 
வழிபட்  வந்த விநாயகர் சிைல கும்பாபிேஷகம் ெசய்யப்பட்  
ஆலயத்தில் அட்டபந்தனம் இட்  ைவக்கப்பட்ட . ஆனால், 
பின்னர் இ  ெபளத்த பிக்கு ஒ வாின் ஆேலாசைனயின் 
பிரகாரம் உைடக்கப்பட்  எ த் ச்ெசல்லப்பட்  ேவ  
இடத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . இ  இந்  சமயத்ைத 
அவமதிக்கும் ெசயல். இவ்விடயமாக மத அ வல்க க்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சின் ெசயலாளாிடம் ேநர யாகச் ெசன்  
கைதத் ம் க தம் வழங்கி ம் இ வைர எந்தப் பதி மில்ைல. 
அேதேநரம் தற்ேபா  அவ்வாலயப் பாிபாலன சைப அங்குள்ள 
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பாடசாைலயில் நடத்திய அறெநறிப் பாடசாைலைய ம் 
இவர்கள் தைடெசய் ள்ளனர். இதற்குப் பின்னணியில் 
இரா வ ம் ெபா ஸா ம் உள்ளனர். இதனால் அந்த மக்கள் 
பயந்த சுபாவத் டன் வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றனர். இ  
என்ன நீதி? எல்லாவற் க்கும் ஓர் அைமச்சு! ஆனால், 
ெபளத்தத்ைத வளர்ப்ப ம் இந்  சமயத்ைத அழிப்ப மா 
தங்கள் நடவ க்ைக?  

அம்பாைற மாவட்டத்தில் கதிர்காம யாத்திாிகர்கள் பல 
ற்றாண் களாக சங்கமான்கண்  மைலயில் வழிபட்  வந்த 

விநாயகர் ஆலயத்ைத அகில இலங்ைக இந்  
மாமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட பத்  இலட்சம் பாய் நிதி 
உதவி லம் னரைமப் ச் ெசய் ெகாண் ந்தேபா  
அதைன ேம ம் ெதாடரவிடாமல் தைடவிதிக்கப்பட் ள்ள .  
இந்நடவ க்ைகயில் இரா வத்தின ம் ஒ சில 
ெபா ஸா ேம ஈ பட் ள்ளனர். இவ்வாலயப் 

னரைமப் க்குப் பிரேதச ெசயலாளர், பிரேதச சைபத் 
தவிசாளர் ஆகிேயார் அ மதி வழங்கி ம் இ  ெதால்ெபா ள் 
பகுதி எனக் கூறி இரா வம் இைதத் த த்  வ கின்ற .  
ஆனால், அங்கு எந்தத் ெதால்ெபா ட் சான் ம் இல்ைல. 
அேதேநரம் அங்கு ெபளத்த கு யி ப் கள் எப்ேபா ேம 
இ ந்ததில்ைல. ஆகேவ, மத அ வல்க க்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சு இந்தத் தைடைய நீக்கி, இவ்வாலயத்ைத விைரவாகக் 
கட்  க்க உதவ ேவண் ம் என்  நான் இச்சைபயில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அக்கைரப்பற்  ம த  மாணிக்கப் பிள்ைளயார் ஆலயம் 
மிக ம் பிரசித்தமான . ன்  ஆைலய ேவம் ப் பிரேதச 
நிர்வாகத் க்கு உட்பட் ந்த ; தற்ேபா  அக்கைரப்பற்  
மாநகர சைபக்கு உட்பட் ள்ள . இதன் அ கில் மங்களராம 
விகாைர மற் ம் பள்ளிவாசல் ேபான்றைவ உண் . கதிர்காம 
யாத்திாிகர்கள் இங்கு தங்கிச் ெசல்வர். ஆனால், இன்  
அக்கைரப்பற்  நகரச் சந்ைதப் னரைமப்  என்ற ாீதியில் மீன் 
சந்ைதெயான்  ஆலயத்தின் அ கில் - பத்  யார் ரத் க்குள் 
- அைமக்கப்பட் ள்ள . இ  இவ்வாலயத் ய்ைமையப் 
பாதிக்கின்ற . அ கி க்கும் மீன் ெவட் ம் மதைக 
நீக்கேவண் ெமன்ற அங்குள்ள மக்களின் 
ேவண் த க்கிணங்க, தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி இம்மதைக 
அகற் மா  உத்தர  வழங்கி ம் இன் ம் அ  
நிைறேவற்றப்படவில்ைல. இவ்விடயமாக மத அ வல்கள் 
அைமச்சும் உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சும் 
கவனம் ெச த்தி மீன் சந்ைதைய ம் மீன் மதைக ம் 
அதி ந்  அகற்ற ேவண் ம் என்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், அதன் அ கி ள்ள 
பத்திரகாளி அம்மன் ஆலயம் 1985ஆம் ஆண்  
இனக்கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்  இ வைர 

னரைமக்கப்படாமல் உள்ள . இவ்விடயமாக ம் அைமச்சர் 
அவர்கள் கவனத்திற்ெகாண்  உதவ ன்வர ேவண் ம்.  

காைரதீவில் சித்தி விநாயகர் ஆலயம் விேசட அதிர ப் 
பைடயினாின் காமாக இ ந்தேபா , அங்கு அவர்களின் 
வழிபாட் க்காகத் தற்கா கமாகத் தாபிக்கப்பட்ட ெபளத்த 
வழிபாட் த்தலம் இன்  அவர்கள் அவ்விடத்ைத 
விட் ச்ெசன்றேபா ம் அகற்றப்படாத நிைலயில் உள்ள . 
காைரதீ  100 தம் இந்  மக்கைளக் ெகாண்ட பகுதியாகும். 
அவ்வாேற வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் அரச பைடகள் 
இ ந்த இடங்களில் எல்லாம் ெபளத்த வழிபாட் த் தலங்கள் 
இ க்கின்றன. இ  சம்பந்தமாக ம் கவனம் ெச த்த 

ேவண் ம். ஏெனனில், இங்ெகல்லாம் திட்டமிட்ட வைகயிேல 
ெபளத்த ஆலயங்கைளத் தாபிக்கும் நடவ க்ைகயாக அ  
அைம ெமன இந்  மக்கள் க கின்றனர்.  

இன்  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் பட் ப்பைளப் 
பிரேதசத்தில் ெக ளியாம  என்ற இடத்தில் திட்டமிட்ட 
சிங்களக் கு ேயற்ற ம் அதன் அ காைமயில் க்குணாவ 
என் ம் இடத்தில் ெபளத்த விகாைர அைமக்கும் பணி ம் 
நைடெப கின்றன. இவ்விகாைரக்குச் ெசல்வதற்காக 
"ேதசத் க்கு மகுடம்" என்ற திட்டத்தின்கீழ் அம்பாைற - 
மகாஓயா தி இரண்டைரக் கிேலாமீற்றர் நீட்டப்பட் , 
'கார்பட்' இடப்ப கின்ற . இவ் தி மட்டக்களப்  எல்ைலயில் 
அைமந் ள்ள . ஆனால், இந்த தி பட் ப்பைள பிரேதச 
சைப ெசயலாளர், தவிசாளர் ேபான்ேறா க்குத் 
ெதாியப்ப த்தாம ம் அவர்களின் அ மதியில்லாம ம் 100 
ேகா  பாய் ெசலவில் அைமக்கப்ப கின்ற . குறிப்பிட்ட 
ெபளத்த விகாைரயான , தாந்தாமைல கன் 
ஆலயத்தி ந்  ன்  கிேலாமீற்றர் ரத்தில் உள்ள . 
இச்ெசயற்பாட் ன் ேநாக்கம் சிங்களக் கு ேயற்றத்ைத 
மட்டக்களப்பில் ஏற்ப த் வதாகும். இைத அ மதிக்க 

யா . அேதேபான்  தாந்தாமைல கன் 
ஆலயத்தி ள்ள த்ைதயா னிவாின் குைகப் பகுதிைய 
உைடத் , அங்கு ெபளத்த விகாைர கட்ட நடவ க்ைக 
எ க்கின்றனர். இச்ெசயற்பா கைள மத அ வல்கள் 
அைமச்சு த த்  நி த்தேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அ ேபான்  மட்டக்களப்  கிரான் 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள கு ம்பிமைலயி ள்ள 

கன் ஆலயத்ைத அழித் , அங்கு விகாைர கட் ம் 
யற்சியில் தற்ேபா  பா காப்  பைடயினர் 

ஈ பட் ள்ளனர். இதைன ம் த க்கேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இவ்வாறான ெசயற்பாட்ைடத் 
ெதாடர்ந் ம் அரசு ேமற்ெகாள்ள ய மானால், இந்  
மக்களின் பாாிய எதிர்ப் க்கைள அ  எதிர்ெகாள்ள 
ேவண் வ ம் என்பைத ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இன்  ெசங்கல ப் பிரேதசத்தி ள்ள ஈரளக்குளம், 
கர யனா , ெவ க்காக்கண்  ேபான்ற இந்  ஆலயங்கள் 
அைமந் ள்ள மைலப்பகுதிகைள இரா வத்தினர் 
ெதால்ெபா ள் ஆய் ப் பகுதிக்கு உட்ப த்தி, ெபளத்த 
விகாைர அைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கின்றனர். இதற்கு 
ஒ ேபா ம் இடமளிக்க யா . இந்தப் பகுதிகளில் 
ெபளத்தர்கள் வாழ்ந்ததாகச் சாித்திரம் இல்ைல.  

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  இலங்ைகத் 
தி நாட் ல் கிட்டத்தட்ட 5,050 பதியப்பட்ட இந்  
ஆலயங்கள் உள்ளன. இவற்றிேல கடந்த த்த சூழ னால் 
வடக்கு, கிழக்கில் 1,471 ஆலயங்க க்குேமல் 
பாதிக்கப்பட்டன. ஆனால், இவற்றில் ெப ம்பாலான 
ஆலயங்கள் னரைமக்கப்படவில்ைல. மத அ வல்கள் 
அைமச்சு வ டாந்தம் சில ஆலயங்க க்கு ஓாிலட்சம் பாய் 
நிதிைய வழங்கினா ம் அ  ேபா மானதாக இல்ைல. 
அ மட் மல்ல, அ  பிரேதச ெசயலகம் லம் 
வழங்கப்ப வதால், அதில் சி ெதாைக குைறக்கப்பட் , உாிய 
காலத்திற்கு வழங்கப்படாத நிைல ம் உள்ள . எனேவ, 
இவ்வாலயங்க க்கான நிதிைய அைமச்சு ேநர யாக 
ஆலயங்க க்கு வழங்க ன்வரேவண் ம். குைறந்த  ஓர் 
ஆலயத் க்கு பத்  இலட்சம் பாய் தா ம் வழங்க 

ன்வரேவண் ம். இவ்வ டம் ஆலயங்க க்கு நிதியிைனப் 
ெபற்ற தாம்கர்த்தா சைபத் தைலவர், ெசயலாளர், 
ெபா ளாளர், மதகு  ேபான்ேறாைர - 
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Member, what is the point of Order?  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ெகளரவ சுவாமி அவர்கேள, நீங்கள் மட்டக்களப் க்கு 

சிங்களவர்கள் வரக்கூடா  என்  ெசால்கின்றீர்கள். ஆனால், 
இங்ேக தமிழர்கள் வா கின்றார்கள்.[இைடயீ ] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, that is not a point of Order.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Sumanthiran, allow him to raise the point of 

Order.   
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ஆலயத் க்கு வழங்கப்ப ம் 

நிதிைய [இைடயீ ] 
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු අස්වර් මන්තීතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, அவர் அங்கு சிங்களவர்கள் 

வரேவண்டாெமன்  ெசால்கின்றார். இதைனத்தான் அவர்கள் 
அன் ம் ெசான்னார்கள். ெகா ம்பிேல தமிழர்கள் அைமதியாக 
வா கின்றார்கள். ஏன், நீங்கள் இந்த நிைலைமையக் 
குழப்பேவண் ம்? இந்த நாட் ேல எதிர்காலத்தில் தமிழர்க ம் 
சிங்களவர்க ம் ஸ் ம்க ம் ஒன்றாக ஒற் ைம டன் 
வாழ்ேவாம்.  அைதத்தான் மஹிந்த சிந்தைன ம் 
ெசால்கின்ற . ஆகேவ, நீங்கள் - [இைடயீ ] 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ජාතීන් අතර සහ ආගම් අතර පශ්න ඇති ෙනොෙවන විධියට 

කථා කරන්න. ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා කථා කරන්න.   

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, நான் சகல இன 

மக்கைள ம் மதிப்பவன்; அவர்கள் ஒற் ைமயாக 

வாழேவண் ம் என்  வி ம் கின்றவன். அதற்காக 
திட்டமிட்ட கு ேயற்றம் நைடெப வைத ற்றாகக் 
கண் க்கின்ேறன். இவ்வ டம் ஆலயங்க க்கு நிதிையப் 
ெபற்ற தா்மகர்த்தா சைபத் தைலவர், ெசயலாளர், ெபா ளாளர், 
மதகு  ேபான்ேறாைர ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் எதிர்வ ம் 
10ஆம் திகதி அலாி மாளிைகயில் சந்திக்க அைழத் ள்ளார். 
குறிப்பாக, வட மாகாணத்தி ள்ள மாவட்டங்களி ந் ம் 
மட்டக்களப் , அம்பாைற, தி ேகாணமைல ஆகிய 
மாவட்டங்களி ந் ம் அவர்கள் வர ள்ளனர். அவர்கள் 
இங்கு வந்  ெசல்வதற்கு கிட்டத்தட்ட15,000 பாய் 
ெசலவாகும். இந்நிைலயில், வழங்கப்ப ம் ஓாிலட்சம் பாயில் 
ஜனாதிபதி சந்திப் ச் ெசல , பிரேதச ெசயலக நி வாகச் 
ெசல  உட்பட   கிட்டத்தட்ட 25,000 பாய் ெசலவாகிவி ம். 
மிகுதி 75,000 பாய்தான் ேகாயி க்குக் கிைடக்கின்ற . 
இன்ைறய விைலேயற்ற நிைலைமயில் இதன் லமாக 
எவ்வா  ேகாயிைலப் னரைமக்க ம்? எனேவ, 
ேகாயி க்கு வழங்கப்ப ம் நிதிைய அதிகாிக்க ம் இந்நிதி 
வழங்கப்படாத ஏைனய ஆலயங்க க்கு நிதிைய வழங்க ம் 
அரசு ன்வரேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இலங்ைகயிேல இந்  மாணவர்களின் நலன்க தி, 
ன்னாள் இந்  கலாசார இராஜாங்க அைமச்சினால் இந்  

அறெநறிப் பாடசாைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. ஆனால், 
இைவ ஆரம்பிக்கப்பட்  25 வ டங்கள் ஆகின்றேபாதி ம் 
இன் ம் அங்ேக கற்பிக்கும் ஆசிாியர்க க்கு அரசாங்க 
நியமனம் எ ம் வழங்கப்படவில்ைல. கிட்டத்தட்ட 1,550 
அறெநறிப் பாடசாைலகளில் 8,250 ஆசிாியர்கள் 1,65,000 
மாணவர்க க்கு அறக்கல்வி ஊட் க்ெகாண் க்கிறார்கள். 
இவ்விடயம் சம்பந்தமாக நான் பல தடைவகள் இச்சைபயிேல 
ேபசி ள்ேளன். ெசன்ற வ டம் நைடெபற்ற கல்வியைமச்சின் 
விேசட ஆேலாசைனக் கு க் கூட்டத்தில் இவர்க க்கு சமய 
பாட ஆசிாியர் நியமனம் வழங்குவதற்கு அ மதிக்கப்பட்ட . 
இவ்விடயம் ெதாடர்பாக ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்சின் ஆேலாசைனக் கு க் கூட்டத்தி ம் ஆராயப்பட் , 

ெவ க்கப்பட்ட . ெபளத்த அறக்கல்வி ேபாதிக்கும் 
ஆசிாியர்க க்கும் இஸ்லாமிய அறக்கல்வி ேபாதிக்கும் 
ஆசிாியர்க க்கும் ஆசிாிய நியமனங்கள் வழங்கப் 
பட்டநிைலயில், இந்  அறெநறிப்பாட ஆசிாியர் நியமனம் 
வழங்குவ  ெதாடர்பாக இன் வைர இ த்த ப் ச் 
ெசய்யப்ப வ  ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். எனேவ, கல்வி 
அைமச்சும் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்சும் இதில் 
விைரவாகக் கவனஞ்ெச த்தி, அவர்க க்கு நிரந்தர 
நியமனத்ைத வழங்க ன்வரேவண் ம். பாீட்ைசத் 
திைணக்களத்தின் லம் நடத்தப்பட்ட தர்ம ஆசிாியர் 
பாீட்ைசயி ம் அவர்களில் பலர் சித்திெபற் ள்ளைம இங்கு 
குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இன் வைர அவர்கள் ேசைவ 
அ ப்பைடயிேலேய தங்கள் கடைமைய ேமற்ெகாள்கின்றனர். 
அறெநறிப் பாடசாைலக க்குாிய நிரந்தரக் கட் டங்கள் 
இல்லாததால் பாடசாைலக் கட் டங்கைள ம் ஆலயங் 
கைள ம் ெபா க் கட் டங்கைள ம் பயன்ப த் கின்றனர். 
இதனால் அறெநறிப் பாடசாைல நி வாகம் ெப ம் 
சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்ற . எனேவ, மத அ வல்கள் 
அைமச்சும் கலாசார, கைல அ வல்கள் அைமச்சும் இைணந்  
கிராமத் க்கு ஒ  கலாசார மண்டபம் அைமக்கும் திட்டத்ைத 
அ ல்ப த்தி, அதன் லம் அறெநறிப் பாடசாைலக க்கான 
கட் டத் ேதைவையப் ர்த்திெசய்ய ன்வரேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் ேகா கிேறன். 

அறெநறிப் பாடசாைலகள் ஞாயிற் க்கிழைமகளில் காைல 
ேவைளயில் நைடெப கின்ற காரணத்தினால், 
அவ்ேவைளயில் பிரத்திேயகக் கல்வி நிைலயங்கள் 
இயங்காதவைகயில் அதைன தைடெசய்ய ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், ெபளத்த சாசன, மத 
அ வல்கள் அைமச்சுக்கு ஒ க்கப்ப கின்ற நிதி  ெபளத்த மத 
அ வல்க க்கு மாத்திரம் பயன்ப த்தப்ப கின்ற . ஏைனய 
மத அ வல்க க்குப் பயன்ப த்தப்ப வதில்ைல. இனிவ ம் 
காலங்களில் ஏைனய மத அ வல்க க்கும் அவற்ைறப் 
பயன்ப த்த நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා  
மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, තනිකරම ජනතාව ෙනොමඟ යවන 

පකාශයක් ෙමතුමා කෙළේ. ගරු මන්තීතුමනි, අප අමාත්යාංශෙය් 
සංවර්ධනය දක්වලා ඔබතුමන්ලාට ෙබදා දීලා තිෙබන ෙපොෙත් ඒ 
ඒ ආගම්වලට, ඒ ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට අදාළව ෙවන් කර 
තිෙබන මුදල් පමාණ පිළිබඳව පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා.  

 
[පූ.භා. 11.30] 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරුන්ෙග්  අමාත්යාංශවල 

වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන ෙමොෙහොෙත්දී යහ පාලනය 
හා යටිතල පහසුකම් කියන විෂයය ෙකෙරහි මා ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා සමාජය තුළ ආර්ථික පද්ධතීන්ෙග් 
උන්නතිය සඳහාත්, ඒ වාෙග්ම රජෙය් කාර්ය භාරය තුළදීත් 
යහපාලනය හා යටිතල පහසුකම් කියන එක ඉතාම වැදගත් 
ෙදයක්. ෙමම අමාත්යාංශය භාරව ඉන්න ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්ය ගරු 
රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමාට ෙමම විෂයය ඉතාම 
ගැළෙපනවා. ෙමොකද එතුමාෙග් දීර්ඝ කාලීන ෙද්ශපාලන 
ජීවිතෙය්දී එතුමාට ඇඟිල්ල දිගු කරලා කිසිෙවකුට ෙචෝදනාවක් 
නඟන්න බැහැ. එතුමා සැබැවින්ම යහ පාලනයක් ෙගන ගිය ගරු 
අමාත්යවරෙයක් බව අප කියන්න ඕනෑ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලි ෙම්න්තු 
කාරක සභාව එතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුතුව ඒ කටයුතු 
කරෙගන යනවා.  මට ලැබුණු  ෙතොරතුරක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අනාවරණය කරන්නයි සූදානම් වන්ෙන් ගරු සභාපතිතුමනි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් යහ පාලනෙය්දී රජෙය් ඉහළ තනතුරු දරන 
නිලධාරින්ෙග් විනිවිදභාවය සහ අවංකකම ඉතා වැදගත් ෙවනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද යටෙත් මට ෙම් ලැබී තිෙබන ෙම් 
ෙතොරතුෙර් නම් ගම් ෙහළි කරන්න පුළුවන් වුණත් මම ඒවා ෙහළි 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් නිලධාරියා National Development Bank 
එෙක් එතුමාෙග් ෙම් ගිණුම ආරම්භ කර තිෙබනවා. මම ෙම් 
කාරණය කියන්ෙන් යහ පාලනෙය් විනිවිදභාවය වහලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කියලා ෙපන්වන්නයි. ඒ අනුව 
ගිණුම් අංක 101110002058 සහ පැරැණි ගිණුම් අංකය වන 10000 
2001360 යටෙත් ෙම් නිලධාරියා ජාතික සංවර්ධන බැංකුෙව්  

පවත්වාෙගන ගිය ගිණුම තුළ ඔහුෙග් නමින් 2007-2008 
කාලෙය්දී  රුපියල්  5,524,875.25ක මුදලක් තිබුණා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, 2008 ෙපබරවාරි මාසය ෙවන ෙකොට ෙම් ගිණුෙම් 
ගිණුම් operations -හර බැර ගිණුම්- කටයුතු 12ක් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙසේ සිදු ෙවලා ෙම් නිලධාරියා 2009 වසෙර් වත්කම් 
පකාශයට ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න තිෙබන  ෙමොෙහොෙත්දී ෙම් 
ගිණුමට ෙමොකද කරන්ෙන්? ඔහු 2008 ෙපබරවාරි 8වැනි දා 
රුපියල් 6,74, 323.52ක් -ඔහුෙග් ගිණුෙම් තිෙබන මුදල් ටික- 
අයින් කර ගන්නවා.   ගරු සභාපතිතුමනි, එතෙකොට ෙමොකක්ද 
සිද්ධ වන්ෙන්? ඔබතුමාත්, මමත් ඇතුළු රාජ්ය නිලධාරින් 
පකාශයට පත් කරන්න ඕනෑ අර මාර්තු මාසෙය් 31වැනි දාට 
ෙදන්න තිෙබන වාර්තාවට ෙම් ගිණුම යන ්ෙන් නැහැ. ෙමොකද 
එතෙකොට ෙම් ගිණුම බින්දුවට ගිය ගිණුමක් - zero balance 
account එකක්.  ෙම් මුළු මුදලම අයින් කරලා ඔහු තමන්ෙග් 
ගිණුම බින්දුව දක්වා පරිවර්තනය කරනවා.  

ඊළඟ  ට ෙමොකක්ද සිද්ධ වන්ෙන්? ෙම් ගිණුමටම - 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
රජෙය් නිලධාරිෙයක් නම් ඔය ෙතොරතුරු ඒ අදාළ 

ආයතනවලට ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය ෙවනවා. 

ෙමොකද, මට ෙම් ෙතොරතුරු ලබා දී තිෙබනවා. ඊළඟට ඔහු 2008 
මැයි මාසෙය් ෙම් ගිණුමටම නැවත වතාවක් රුපියල් 
31,860,754.47ක්  තැන්පත් කර තිෙබනවා. 

වහලා තිබුණ ඒ ගිණුම නැවත විවෘත කරලා operate කරනවා.  
2009 මාර්තු මාසෙය් 30 වන දා වන ෙකොට ඔහුෙග් ගිණුෙම් 
තිෙබන රුපියල් 6,16,895.75ක මුදල ෙදවන වතාවටත් ඉවත් කර 
ෙගන 2008/2009 වත්කම් පකාශයට කරුණු කාරණා කියන ඒ 
අවස්ථාවත් මඟ හරිනවා. ඒ අනුව ෙදවන වතාවටත් ඔහුෙග් ගිණුම 
zero balance account  එකක් බවට පත් කරනවා.  

තුන්වන අවස්ථාෙව්දී, 2009 මාර්තු 31 වන දා ගිණුෙමන් මුදල් 
ඉවත් කර ගන්නා ඔහු, 2009 ජූලි 03 වන දා  නැවත වතාවක් 
ගිණුම සකිය කරලා ලක්ෂ පහක මුදලක් තැන්පත් කරනවා. 
ඊළඟට ඔහු කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] ගරු  
මන්තීතුමා ෙම්ක ෙහොඳට අහගන්න.  

2010 ජනවාරි 13 වන දින රුපියල් 7,00,078.18ක් ෙම් 
ගිණුෙමන් ෙම් නිලධාරියා අරෙගන, 2009/2010 වර්ෂ ෙවනුෙවන් 
මාර්තු 31 ෙවනි දිනට ඉදිරිපත් කරන්නට තිෙබන වත්කම් 
පකාශෙයන් ගැලෙවන්න නැවත වතාවක් ගිණුම  zero balance 
account  එකක් බවට,  'බිංදුවක්' බවට පත් කර ගන්නවා. ෙම්ෙක් 
නරකම තත්ත්වය ෙම්කයි ගරු සභාපතිතුමනි.  2011.05.05 වන 
දා නැවත ෙමම  ගිණුම ආරම්භ කරනවා. ඒ වන ෙකොට රුපියල් 
256,416,639.42ක් ෙමම ගිණුෙම් තිෙබනවා. ඒකයි මා කියන්ෙන් 
යහ පාලනෙය්දී විනිවිදභාවය අවශ්යයි කියලා. අදාළ නිලධාරියා 
ෙකොයි තරම් සූක්ෂ්ම විධියට ෙම් කටයුතු කළා ද කියනවා නම්, 
පස්වන අවස්ථාෙව් ඔහුෙග් ගිණුෙම් රුපියල් මිලියන 256ක් - 
රුපියල් මිලියන 256ක් කියන්ෙන් ඉතාම සුවිෙශේෂී වූ මුදලක්- 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගිණුෙමන් නිතර ගනුෙදනු සිද්ධ 
ෙවනවා. නැවත වතාවක් 2011/2012 වර්ෂය සඳහා වත්කම් 
බැරකම් පකාශ කරන්න තිෙබන ෙමොෙහොත වන ෙකොට -2012 

2263 2264 



2012  ෙදසැම්බර්  04 

මාර්තු මාසෙය් 30 වන දා වන ෙකොට- ෙම් ගිණුෙම් තිෙබන 
රුපියල් 10,047,779.95ක මුදලක් ඉවත් කර ෙගන  2012 මාර්තු 
31 වන දා වන ෙකොට ෙමම ගිණුෙම් අගය බිංදුවක්- zero balance 
account - එකක් බවට  බවට පත් කර ගන්නවා. ෙම් නිලධාරියා 
ෙකොයි තරම් ෛකරාටික පුද්ගලෙයක්ද කියනවා නම් නැවත 
වතාවක් 2012 අෙපේල් මාසෙය් 05 වන දා රුපියල් 
10,047,779.95ක් දාලා ෙම් ගිණුම operate  කරනවා; සකිය 
කරනවා.  

ෙම් නිලධාරින්ෙග් නම් ගම් මෙග් වරපසාද යටෙත් මට 
කියන්න පුළුවන්. නමුත් මා  කියන්ෙන් නැහැ.  ෙම් විධියට ජාතික 
සංවර්ධන බැංකුව සමඟ සුවිශාල  ගනුෙදනුවක් කරමින්  මාර්තු 
මාසෙය්  31 ෙවනි දිනට වත්කම් බැරකම් පකාශනවලට ෙතොරතුරු 
ෙනොදී, ඒ නීතියට පිටුපාන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  
විනිවිදභාවෙයන් යහ පාලනෙයන් කටයුතු කරන ෙම් ෙව්ලාෙව්දී 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට බලයක් තිෙබන්න ඕනෑ, ෙම්වා ගැන 
ෙසොයන්න. ෙම්වා උසාවිවලින් විසඳන්න ඕනෑ ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 
ඒ නිලධාරින් පත් කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා නම් ඒ නිලධාරින් 
අයින් කරන්නත් ෙම් උත්තරීතර ව්යවස්ථාදායකයට පුළුවන්. 
එෙහම නම් ෙම් ව්යවස්ථාදායකෙයන් කමිටුවක් දාලා ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා කිරීම, ෙමවැනි නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කිරීම වැදගත් වනවා. ෙමොකද, මහජනතාව ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් විය යුතු නිසා.  

අද අභිෙයෝග තිෙබනවා. අද විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා 
කථා කරන ෙකොට කිව්වා, විනිසුරුවරුන් ගැන රජෙය් මාධ්ය කථා 
කරනවා කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, අද රජෙය් මාධ්ය ෙදකයි 
තිෙබන්ෙන්. මා ඒ ගැන කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ෙපෞද්ගලික ආයතනයක නිලධාරියකුට වුවත් 
ෙචෝදනා පතයක් දුන්නාට පස්ෙසේ නීතියට අනුව ඔහුට එම නිලෙය් 
කටයුතු කරන්න බැහැ කියලා නීතියක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම          
ඔහු යටෙත් ඉන්න අෙනකුත් අය පාලනය කරන්න එෙහමත් 
නැත්නම් ඔවුන් කැඳවන්න අයිතියක් නැති ෙවනවා, යම් 
ෙචෝදනාවකට ඔහු මුහුණ ෙදන අවධියකදී. මහත්මෙයක් හැටියට 
කටයුතු කිරීම, ෙචෝදනාවට මුහුණ දීලා කටයුතු කිරීම වැදගත් 
වනවා. නමුත් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා මාධ්ය ගැන කථා 
කරන නිසායි  මා  ෙම් ගැන කියන්ෙන්.  

අද  'මව්බිම' පුවත් පෙත් ශීර්ෂ පාඨය ෙලස ෙමෙසේ සඳහන්ව 
තිෙබනවා: 

"ෙදෝෂාභිෙයෝගෙයන් නඟන එක් ෙචෝදනාවක් ෙහෝ ඔප්පු කෙළොත් මා 
ඉල්ලා අස්ෙවනවා" 

ඒක පශ්නයක් නැහැ. එතුමියට එෙහම කියන්න පුළුවන්. 
නමුත් එතුමිය එය කියන්ෙන් මහාධිකරණ සහ දිසා අධිකරණ 
විනිශ්චයකරුවන්, මෙහේස්තාත්වරුන් සහ කම්කරු 
විනිශ්චයකාරවරුන් හමුෙව්යි.  ඒත් ෙම් කියාව වැදගත් නැහැ,  ගරු 
සභාපතිතුමනි. ෙමොකද, ෙචෝදනාවකට මුහුණ දීලා තිෙබන 
ෙවලාවක මුළු අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය්ම ෙසේවාව  ලබා ගන්නට යන 
අහිංසක ජනතාව ෙග්-  [බාධා කිරීමක්]  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
අද තිෙබන මාතෘකාවලට අදාළ නැත්නම්, ඒවා සඳහන් 

කරන්න එපා.  

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
එෙහම නම් අපත් ඒ ගැන කථා කරනවා. 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)   
මා යහ පාලනය ගැනයි කථා කෙළේ.  ගරු සභාපතිතුමනි, යහ 

පාලනෙය්දී නිලධාරින් ඉතා වැදගත් ෙවනවා.  යහ පාලනෙය්දී 
නිලධාරින් ආදර්ශවත් වීම  ඉතා වැදගත් ෙවනවා.   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙම් කථාව අධිකරණයට අපහාස කිරීමක්. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake 
ගරු ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීතුමනි, යහ පාලනය  ගැනයි අද කථා 

කරන්ෙන්. ඔබතුමාට ෙහෝ මට යහ පාලනය  ගැන ෙචෝදනාවක් 
ආවාට පසුව පහළ නිලධාරින් කැඳවා කථා කරන්න බැහැ; 
බලපෑම් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා යහ පාලනෙය්දී  තමන් ආදර්ශවත් 
වීම  වැදගත් ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මා කියන්ෙන් මට ලැබී 
තිෙබන ෙතොරතුරු ඉතා වැදගත් කියන එකයි. [ [බාධා කිරීමක්]  
මෙග් කථාෙව්දී ගරු සභාපතිතුමාට ෙපන්නුම් කෙළේ,- [බාධා 
කිරීමක්]   

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
යහ පාලනය ගැන කථා කරන ෙකොට වර්තමාන කරුණු 

ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)   
ෙම් රෙට් පවත්වාෙගන යන වත්කම් හා බැරකම් ඉදිරිපත් කළ 

යුතු නීතිෙයන් ෙකොයි ආකාරෙයන් ගැළවී තිෙබනවාද  කියන  
කාරණයයි මා ගරු ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරුන්ට ෙපන්නුම් කෙළේ. 
COPE එෙක් සභාපති අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්ය ඩිව් ගුණෙසේකර 
මැතිතුමායි. ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්ය ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් අවධානය  ෙම් සඳහා ෙයොමු කරන්න. ෙම්  නිලධාරියා 
වත්කම් ෙහළි කරන්න ඕනෑ අවස්ථා පහකදී තමන්ෙග් බැංකු 
ගිණුෙම් අගය  බින්දුවට ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් නීතිෙයන් රිංගා 
ගිහින් තිෙබනවා නම් ඒවා පරීක්ෂා කරන්න ෙම් උත්තරීතර 
ව්යවස්ථාදායකයකට  අයිතියක් තිෙබන බව පකාශ කරනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන  
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඊළඟට ගරු අතාවුද  ෙසෙනවිරත්න මහතා.  

ෙම් කථික ලැයිස්තුෙව් කථිකයන් 20ක් ඉන්නවා. ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් හැම කථිකෙයකුටම  විනාඩි 10 බැගින් ලැෙබනවා. ඊට 
වඩා කාලය ගන්න එපා.  
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ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා (ගාමීය කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன - கிராமிய அ வல்கள் 
அைமச்சர் ) 
(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 
ගරු සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්මයට අදාළ අමාත්යාංශ, 

ෙදපාර්තෙම්න්තු, සංස්ථා ආදිය එක්රැස් කර ෙගන ෙම් රෙට් වී 
ෙගොවිතැන හා ෙවනත් ෙගොවිතැන් දියුණු කිරීම සඳහා පමණක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් ඒ  නිෂ්පාදන ඇතුළු අෙනකුත් නිෂ්පාදන දියුණු 
කරලා ඒවා හැකිතාක් පිට රට යවන්න, ඒ අංශ කාර්යක්ෂම 
කරන්න, ඒ අංශ වැඩිදියුණු කරන්න සැලසුම් කරලා මා 
නිෙයෝජනය කරන අමාත්යාංශය කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි ආර්ථීක සංවර්ධන අමාත්යාංශයත්  සමඟ සම්බන්ධ 
ෙවලා ඒ වැඩ  පිළිෙවළ තවත් ව්යාප්ත කරන්න කටයුතු කරනවා. 
ඒ අනුව, ෙම් අවස්ථාෙව් දිවි නැගුම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
කරන්න අලුත් පනත් ෙකටුම්පතක්  ෙගනැල්ලා අලුත් සැලැස්මක් 
ඉදිරිපත් කරලා කටයුතු  කර ෙගන යනවා.  

අෙප්  රෙට් ගාමීය ආර්ථිකය ෙකොච්චර දියුණු වුණත්, මුළු 
රෙට්ම ආර්ථිකය ෙකොච්චර  දියුණු වුණත් අඩු ආදායම් ලබන පවුල් 
එක්තරා පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරන්ෙන් ඒ 
අඩු ආදායම් ලබන අය, වැඩි ආදායම් ලබන අය බවට පත් 
කරන්නයි. ඒ සඳහා ගමින් ගමට සමෘද්ධි නිලධාරින්, කෘෂි 
නිලධාරින්, ගාම නිලධාරින්, ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාවන්, අලුත් 
උපාධිධාරි නිලධාරින්  පත් කරලා  ''ගම නැගුම'' වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කිරීමට  ''දිවි නැගුම'' වැඩ පිළිෙවළ මඟින් සැලසුම්  
කර තිෙබනවා. එමගින් ආර්ථිකෙය් මහා පරිවර්තනයක් ඇති 
කරලා, නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය වැඩි දියුණු කිරීමට අවුරුදු කිහිපයක් 
තුළ මහා ෙවනසක් ඇති කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. මාෙග් 
අමාත්යාංශය තුළින් උත්සාහ කරන්ෙන්ත් ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
සම්බන්ධීකරණය කරලා කටයුතු කරෙගන යෑමටයි. ෙම් රෙට් 
සියලු ෙදනා ෙග්ම සහෙයෝගය ඒ සඳහා ලැෙබන්න ඕනෑ.  

අපට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙගන යන්න දක්ෂ ඇමති ෙකනකු වන 
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉන්නවා. එතුමා ෙබොෙහොම දක්ෂ 
ෙලස ඒ කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ ශක්කිය තුළ ගාමීය 
ආර්ථිකෙය් දියුණුවක් ඇති කරන්න විශාල වශෙයන් පුළුවන්කමක් 
ලැෙබනවා.  

අවසාන වශෙයන් මා අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා මතු 
කරනු ලැබූ කරුණක් පිළිබඳව මතක් කරන්න කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙදෝෂාභිෙයෝග 
ෙයෝජනාව ගැන වග කීම භාර ගන්නය කියලා, විපක්ෂ නායකතුමා 
ගරු කථානායකතුමාට කරුණක් ෙයොමු කළා. ඒ ගැන ෙනොෙයක් 
ෙදනා ෙනොෙයක් ෙද්වල් පත්තරවල පළ කරනවා. ඒ වාෙග්ම දැන් 
සමහර නීතිඥ මහත්වරු ෙපොල් ගහන්නත් යනවා. ඒක ඔවුන්ෙග් 
තත්ත්වයට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ඒක මහා ලජ්ජා නැති වැඩක්.  

අෙනක් පැත්ෙතන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපෙනනවා ඇති, 
තමන් යටෙත් සිටින -තමන්ෙග් පරිපාලනෙය් සිටින- 
නඩුකාරතුමන්ලා ෙගන්වලා, එතුමන්ලාට යම් යම් ෙද්වල් පකාශ 
කර තිෙබන බව. චූදිතෙයක් ඒ විධිෙය් තත්ත්වයකට පත් වන එක 
සම්පදායට, සාර ධර්මවලට, ගුණ ධර්මවලට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ.  
එවැනි තත්ත්වයකට අෙනක් අය ෙනොවැටී ඉන්නවා නම් ෙහොඳයි. 
ෙම්වා පත්තරවල පළ වුණාම ඇත්තටම එක එක්ෙකනා එක එක 
ආකාරයට බලනවා.  

ෙම් රැස්වීමට නඩුකාරතුමන්ලා ඔක්ෙකොම කැ ෙඳව්වත්, 
ඔක්ෙකොම ඇවිල්ලා නැහැ. ආණ්ඩුකාරතුමන්ලා ඔක්ෙකොම 

කැ ෙඳව්වත්, ඔක්ෙකොම ඇවිල්ලා නැහැ. සමහර අය යම් යම් 
බලපෑම්වලින් එනවා. එතැනත් ෙබදීමක් ඇති ෙවලා. පැමිණි අයත් 
කැමැත්ෙතන් ෙනොෙවයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග් වැඩ 
කටයුතු කරන එක ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. අනියම් බලපෑම් කරන 
එක සාධාරණ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ෙම්වා පිළිබඳව මනා 
පාලනයක් ඇති කරන්න කටයුතු කිරීම- [බාධා කිරීම්] ඔව්. අපි 
කවුරුත් ෙම් ආයතනයට- [බාධා කිරීම්]  

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

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරු බලහත්කාරෙයන් ෙගනාවාය 

කියන එක සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. ඊෙය් අග විනිසුරුතුමියෙග් 
පධානත්වෙයන් තිබුෙණ් නීත්යනුකූල රැස්වීමක්. [බාධා කිරීම්] මම 
දැක්කා, දැන් ෙගනැල්ලා සිටින ෙසනඟ. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
මට ෙපෙනන්ෙන් ෙම් පශ්නෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා 

ෙදෙගොල්ලන්ම වරද්දා ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් පශ්නය පිළිබඳව 
විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන විභාග කිරීම 
ඒ කාරක සභාවට භාර දීලා ෙදෙගොල්ලන්ම සද්ද නැතිව ඉන්නවා 
නම් ෙම් කිසි පශ්නයක් නැහැ. එතෙකොට කාෙගත් වරපසාද 
රැෙකනවා.  

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමනි, මමත් ෙයෝජනා 

කරන්ෙන් ෙම් කාරණය ෙම් ෙකොමිටියට භාර දීලා පිළිෙවළක් ඇති 
කරන්න කටයුතු කරන්න කියලායි. [බාධා කිරීම්] ඒක කරන්න 
තමයි කියා කර ෙගන යන්ෙන්. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
අදාළ කරුණු සාකච්ඡා ෙනොකර ෙවනත් ඒවා සාකච්ඡා 

කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
අෙනක් කාරණය තමයි, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්- 

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 84ට මම 

ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 84 ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ඔබතුමා ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝගය සම්බන්ධව විමර්ශනය කිරීමට 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරන්න කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් පවතිද්දී, ෙවනත් 
විෂයයක් ගැන සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙවලාෙව් එක එක අමාත්යවරු, 
එක එක මන්තීවරු ෙදෝෂාභිෙයෝගය පිළිබඳව විවිධ අන්දමින්  
සාකච්ඡා කිරීම යුක්තිසහගතද? ගරු සභාපතිතුමනි, එතෙකොට 
ඔබතුමා පත් කරන ලද කමිටුව හෑල්ලුවට ලක් කිරීමක්, එෙහම 
නැත්නම් අපහසුතාවට පත් කිරීමක් ෙන්ද ෙමතැනදී සිදු 
කරන්ෙන්? ඒ නිසා විෂයයට අදාළව කථා කරනවා මිස, විෂයයට 
පරිබාහිරව ඒ ගැන කථා කරන එක වැරැදියි කියලා මම කියා 
සිටිනවා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්ෙන් පුවත් පත්වල 

වාර්තා ගැනද? එෙහම නැත්නම් විෙශේෂ කාරක සභාෙව් කරුණු 
පිළිබඳවද? අද දිනෙය් පුවත් පතක තිබුණු කරුණක් ගැනද ඔබතුමා 
කථා කරන්ෙන්? 

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 

ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කරනවා, ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝග ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව විමර්ශනය කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට බලයක් නැහැ 
කියලා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
දැන් ඒක ඉවරයි ෙන්. ඒ ගැන මම තීන්දුවක් දීලා ඉවරයි. 

ඔබතුමා ඔතැන ඉඳෙගන ෙවන එකක් කථා කරනවා. 
 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
ඒ මන්තීවරයා  ෙමතැන ෙදබිඩි ගමනක් යනවා. පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලු කරන එක තමයි ෙමතැන 
කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
එෙහනම් හැෙමෝම කථා කරන්න. මම අහෙගන ඉන්නම්. 

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
අද වාසියක් ගන්න - [බාධා කිරීම්] ඒ  මන්තීතුමා ෙම් පැත්ෙත් 

ඉන්න ෙකොට ජනාධිපති නීතිඥ කියලා - 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට බලයක් නැත්නම් අපි 

කථා කරලා වැඩක් නැහැ. නමුත් අෙප් මන්තීවරෙයක් උසාවියට 
යනවා, ෙදෝෂාභිෙයෝගය පිළිබඳව විමර්ශනය කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලයක් නැහැයි කියලා හිතලා. එතුමා අෙප් 
පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට ජනාධිපති නීතිඥකමක් එෙහම අරෙගන 
එහා පැත්තට ගිහිල්ලා double game එකක් ගහනවා. උසාවිෙය්ත් 
දැන් double game එකක් ගහනවා. අග විනිශ්චයකාරතුමියෙග් 
පැත්තට වැෙටනවා; ෙම් පැත්තට වැෙටනවා; අර පැත්තට 
වැෙටනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
දැන් කාලය අවසානයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල, වරපසාද 

ගැන අවෙබෝධෙයන් කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි. 
 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
ෙදපැත්ත, ෙදපැත්ත- [බාධා කිරීම්] ෙම්ක මන්තීවරයකුට 

ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලු කරන්න එපාය 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා විජයදාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට උපෙදස් 
ෙදන්න. ෙම්ක ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගැන පත්තෙර් මහා 
ෙලොකුවට දාලා තිෙබනවා. ඒක ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
සභාපති හැටියට ගියාට කමක් නැහැ. මන්තීවරයකු විධියට නැතිව 
- [බාධා කිරීම්]  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.51] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම යහපාලනය හා යටිතල 

පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව කරුණු කීපයක් 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම යහපාලනය 
ෙගොඩ නැඟීෙම් දී ඒ සංකල්පය පිළිබඳව වර්තමානෙය් පවතින්ෙන් 
ඊට අදාළ විවිධ ආයතනයන් ෙගොඩ නඟමින්. එය අපි 
පිළිගන්නවාද, නැද්ද කියන එක ෙවනම සාධකයක්. ඒ 
ආයතනවල ගරුත්වය, ඒ ආයතනවල තිෙබන වටිනාකම් සහ ඒ 
ආයතනවල තිෙබන හර පද්ධතීන් ආරක්ෂා කිරීෙමන් පමණයි 
යහපාලනය ෙගොඩ නැඟිය හැකි වන්ෙන්. වර්තමාන සමාජ කමය 
ඇතුෙළේ අපි පිළිගත්තත්, ෙනොපිළිගත්තත් යහපාලනය ෙගොඩ 
නැඟීම පිළිබඳව කාරණා පධාන අධිකාරින් කීපයකට පැවරිලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා. ඒ අධිකාරින්වලින් වැදගත් ආයතනයක් තමයි 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පමුඛ අධිකරණ පද්ධතිය. දැන් ෙම් යහපාලනය 
පිළිබඳව ගරු අමාත්යතුමා කරුණු දැක්වූවා. එහි පවතින මූලික මූල 
ධර්මයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සහාය දීම සහ දායකත්වය 
සැපයීම අපි ඉතාමත් වැදගත් ෙකොට සලකනවා. නමුත් 
වර්තමානෙය් සිදු ෙවමින් පවතින්ෙන් ඊට හාත්පසින් ෙවනස් 
ෙදයක්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ආයතන මහා ගරු ගාම්භීර, උත්තරීතර 
නීතිය සහ සාධාරණත්වය පසිඳලන මහා බලගතු ආයතන ෙලස මා 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒවා ඉතාමත් ව්යාජත්වෙයන්, නීති ෙනොවන 
කටයුතුවලින් ආවරණය කරලා තිෙබන ආයතන. ඒවා සුදු 
පිරුවටවලින් ෙපොරවා තිෙබන ආයතන. ඒ නිසා ඒ ආයතනවලට 
කිසිෙසේත්ම පබුද්ධත්වයක් ෙහෝ උත්තුංගත්වයක් ආෙරෝපණය 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

එෙසේ වුවත්, වර්තමානෙය් එම ආයතන මත තමයි ෙම් යහ 
පාලන සමාජ පැවැත්ම රඳා පවතින්ෙන්. එම මුළු පැවැත්මම 
ෙඩෝසර් කර ෙගන යන, ෙපොඩි පට්ටම් කර ෙගන යන ගමනකට 
තමයි දැන් අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. Three-wheeler 
ධාවකයින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වටලමින් එහි සිටින වැදගත් තනතුරු 
දරන පුද්ගලයන්ට විවිධ වචන ආෙරෝපණය කරමින් කරන 
පකාශයන් මඟින් ඒක ෙපන්නුම් ෙකරනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, 
ෙකොළඹ නගරෙය්ත්, රෙට් නගරවලත් තාප්ප පුරවලා අලවා 
තිෙබන ඉතාමත් පහත්, නින්දිත පන්නෙය් සටන් පාඨ. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අපි එෙහම තත්ත්වයක් අෙප්ක්ෂා කරනවාද? එය 
සාධාරණ තත්ත්වයක්ද? ඒක ඉතාමත් පහත්, පිළිකුල් දනවන 
කියාවක්. ඔබතුමන්ලා තමයි කිව්ෙව්, ෙම්වා උත්තරීතර, 
ගරුගාම්භීර, වැඳ නමස්කාර කළ යුතු ආයතන කියලා. හැබැයි, 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ආයතන පත් කරලා තිෙබන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද? ඒ ආයතන ඉතාමත් පහත්, නින්දිත සටන් පාඨවලින් 
පුරවන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. එතැනින් නතර ෙනොවී 
තමන්ට තිෙබන ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් හරි, තමන් ඇප පිට එළිෙය් 
ඉන්නවා කියලා හරි, තමන්ෙග් ෙනෝනාට දඬුවමක් දුන්නා කියලා 
හරි, තමන්ෙග් නඩුව පතික්ෙෂේප කළා කියලා හරි ඒ වුවමනා 
ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පාවිච්චි කරන්න බැහැ. එම 
ආයතනයන් පිළිබඳව කටයුතු කිරීෙම්දී තමන්ෙග් තිබුණු 
ෙපෞද්ගලික සිතැඟියාවන්, ෙපෞද්ගලික ෛවරයන්, තමන්ට එල්ල 
වී තිෙබන ෙපෞද්ගලික තීරණ, තීන්දු කිසිෙසේත්ම අපි ඉවහල් 
ෙනොකර ගත යුතුයි. ගරු සභාපතිතුමනි, නමුත් දැන් ෙපන්නුම් 
කරමින් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? එම ආයතන හරහා නීත්යනුකූලව 
ලබා ෙදන ලද යම් යම් තීරණ තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ජීවිතෙය් 
පැවැත්මට බාධා කරලා තිෙබන බව දකින ෙකොට, තමන්ෙග් 
අනාචාර හැසිරීම්, තමන්ෙග් අනීතික කියාවලිවලට බාධාවන් - 
barrier - හැටියට සලකන ෙකොට ඔවුන් දැන් ෙමොකක්ද කල්පනා 
කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒ ආයතන ෙපොඩි පට්ටම් කර, ඒවා සුනු විසුනු 
ෙකොට විනාශ කිරීෙම් ඉතාමත් නින්දිත, පහත් කියාවලියකට 
තමුන්නාන්ෙසේලා අවතීරණ ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, තාප්පවලවල posters අලවන එක හරියි 
කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? අඩුම තරමින් වග කීමක් ඇතුව 
ඒවා අලවන්න ඕනෑ. අපි posters ගැහුෙවොත්, JVP එක තමයි ඒක 
අලවන්ෙන් කියලා සඳහන් කරනවා. අඩුම තරමින් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ ෛධර්යවත් නැහැ. එෙහම ෛධර්යයක් 
තිෙබනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒෙක් සඳහන් කරන්න එපායැ 
"බැසිල් රාජපක්ෂ ගරු අමාත්යතුමාෙග් අණ පරිදි සමෘද්ධි 
බලකාය" කියලා. එෙහම ගහන්න පුළුවන්. එතෙකොට වගකීමක් 
තිෙබනවා. ෙකොතැනකවත් එෙහම සඳහන් කරලා නැහැෙන්. 
එෙහම නැත්නම්, "පිට ෙකොටුෙව් ස්වයං ෙවෙළඳ සංගමය" කියලා 
වගකීම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. වගකීමක් නැති, කිසිදු භාර 

ගැනීමක් නැති posters ගහනවා. ෙමොකක්ද ෙම්? Posters ගහනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි ගරු සභාපතිතුමනි, මඩ ෙපොත් ෙබදනවා. පසු 
ගිය දා සුදු වෑන් රථයකින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ භූමියට ගිහිල්ලා පිටු 
20ක්, 30ක් සහිත ෙපොතක් ෙබදලා තිෙබනවා. මම ෙමෙහම කිව්වා 
කියලා මෙග් නමත් ඒ ෙපොෙත් සඳහන් කරලා තිබුණා. ඒවා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම කියපු නැති ෙද්වල්. ඒ වාෙග්ම මම 
දැක්කා, තවත් මන්තීවරු කියපු පකාශ උපුටා දක්වමින්, වැරැදි 
අර්ථ කථන ෙදමින්, කිසි වගකීමක් නැති පකාශන ෙබදලා 
තිබුණා. ෙබ දන ෙකෙනක් නැහැ, වග කීමක් ගන්න නමක් සඳහන් 
කරලා නැහැ, වගකීමක් ගන්න ෙකෙනක් නැහැ, සුදු වෑන් 
රථෙයන් එනවා, ඔෙහේ වීසි කරනවා, පනිනවා. ඒ අයට 
පිටුපස්ෙසන් නිල ෙනොලත් හමුදාවක් ආරක්ෂාව ෙදනවා. 
ෙම්කෙන් කරලා තිෙබන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, posters අලවන 
අය අපි දන්නවා. හැබැයි, පිටුපස්ෙසන් ෙනොනිල හමුදාවක් 
ආරක්ෂාව ෙදනවා. එතෙකොට, කවුද ෙම් හස්තය 
ෙමෙහයවන්ෙන්? කවුද ෙම් ෙපොත් ෙබදන්ෙන්? කවුද ෙම් මඩ 
පතිකා ගහන්ෙන්? යහ පාලනය පිළිබඳව අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථා කිරීෙම්දී මුළු යහ පාලන පැවැත්ෙම් මූලික සාධක ෙපොඩි 
පට්ටන් කරමින් යන ගමනකට ආණ්ඩුව අවතීර්ණ ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම්ක ඒ තරම් ෙහොඳ 
තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන උත්තරීතරභාවය පිළිබඳව 
ඔබතුමා නිෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. එක එක්ෙකනා එය පිළිගැනීම, 
ෙනොපිළිගැනීම අපි කාටවත් අදාළ නැහැ. ඒ එක එක්ෙකනාෙග් 
අදහස. හැබැයි අපි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගන්නා එක සාධකයක් 
තිෙබනවා. "ව්යවස්ථාව අර්ථ නිරූපණය කිරීෙම් බලය 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට තිෙබනවා" ය කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. 
එය අපි කාටවත් පතික්ෙෂේප කරන්න බැහැ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මට මතකයි ඔබතුමා දිවිනැගුම පනත 
පිළිබඳ නිෙයෝගය ලබා දීෙම්දී මතු වූ පශ්නෙය්දී, ඒ 
පරස්පරතාවෙය්දී ඔබතුමා ලබා දුන් තීරණය. ඒ තීරණය ඉතා 
වැදගත් ෙකොට සටහන් කරලා තිබුණා,- 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
මම ලබා දුන් ඒ තීරණය සම්පූර්ණෙයන්ම කියවන්න. 

එතෙකොට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා ඒ තීරණෙය් පැහැදිලිව සටහන් ෙකොට තිබුණා, ඒ 

ෙමොෙහොෙත් අධිකරණය ගත් කියාමාර්ගයට ඔබතුමාෙග් තිෙබන 
විෙව්චනයත්, ඒ වාෙග්ම අධිකරණයට ව්යවස්ථාව අර්ථ කථනය 
කිරීමට තිෙබන බලයත්, ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුව සහ 
අධිකරණය අතර සුහදතාවෙයන් කටයුතු කළ යුතු ස්වභාවයත්. 
ඔබතුමා ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මැනවින් දක්වලා තිබුණා. ඒ 
නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අධිකරණය පිළිබඳවත්, අධිකරණයට 
ව්යවස්ථාව අර්ථ කථනය කිරීෙම් තිෙබන බලයත්, අධිකරණය සහ 
පාර්ලිෙම්න්තුව අතර තිබිය යුතු සුහදතාව පිළිබඳවත් ඔබතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නිෙයෝගයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එෙසේ නිෙයෝගයක් ලබා දී තිබියදී තමයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙමවැනි හැසිරීම් ෙපන්වන්ෙන්. 

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
There is a point of Order being raised. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ඇප පිට ෙන්ද ඉන්ෙන්? 

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා මහා බුදුවරෙයක් වාෙග් කථා 

කරනවා. ඒ කාලෙය් උසාවි ගිනි තිබ්බා. ෙකොල්ෙලෝ දාලා නඩු 
ඇහුවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, නැහැ. ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒක  point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ෙහොඳයි, ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමා, ඔබතුමා කථා කර ෙගන යන්න. [බාධා 
කිරීම්] ගරු මන්තීතුමා කථා කරනවා.[බාධා කිරීම්] ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමායි කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා නිරන්තරෙයන් උපුටා දක්වන්නට 

හදන්ෙන්-  [බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් සිංහල  භාෂාෙව් 
ෙම් ෙජ්යෂ්ඨ කියන වචනයට- [බාධා කිරීම්] ඉතාම ෙහොඳ අර්ථ 
නිරූපනයක් ලබා දී ති ෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙජ්යෂ්ඨ කියන 
වචනෙය් අර්ථ නිරූපනයන් ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීම්] ඔවුන්ෙග් උත්තුංගභාවය, ඔවුන්ෙග් හැසිරීම ඔවුන්ෙග් 
අදාළත්වය, ඔවුන්ෙග් තිෙබන අත් දැකීම්, ඔවුන්ෙග් තිෙබන 
පරිනතභාවය- [බාධා කිරීම්] -ෙම් සියලු ෙදය එකතු කර තමයි 
ෙජ්යෂ්ඨත්වය කියන වචනය හැදිලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා 
ෙජ්යෂ්ඨත්වය කින වචනය ඇතුෙළේ ෙබොෙහෝ ෙද්වල් අඩංගුව 
තිෙබනවා. හැබැයි මට හිෙතනවා, ඒ සිංහල භාෂාව  සංෙශෝධනය 
කරන්නට  ඕනෑය කියා, ෙම් ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිතුමා හැසිෙරන විධිය 
දැක්කාම. [බාධා කිරීම්] එම නිසා සිංහල භාෂාෙව් ෙජ්යෂ්ඨත්වය 
කියන වචනයට දී තිෙබන අර්ථ නිරූපනය මුළුමනින්ම ෙවනස් 
කරන්න ෙවන තත්ත්වයට තමයි ෙමතුමා දැන් හැසිෙරමින් 
තිෙබන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි. එතුමා ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරෙයක්. 
ෙසල්ලම් නැහැ. සාමාන්ය අමාත්යවරෙයක් ෙනොෙවයි. අෙප් ගරු 
මහින්දානන්ද ඇමතිතුමා කිව්වා නම් මම ඕක වැඩිෙය ගණන් 
ගන්ෙන්ත් නැහැ. ගරු මර්වින් සිල්වා අමාත්යතුමා කිව්වා නම් ඒත් 
වැඩිෙය ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙම් කියන්ෙන් ෙජ්යෂ්ඨ 
අමාත්යවරයා. ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරෙයක් හැසිෙරන විධිය? ෙම් 
අෙනක් අයට ආදර්ශයක් ද ෙම්?  පසල් ළමුන්ට, ෙම්  නිලධාරින්ට  
ආදර්ශයක් විධියට ද?  

ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා ඇප පිට ඉන්න එක පුදුමයක් 
ෙනොෙවයි. රාජ්ය කාර්යාලවලට ගහලා, ගිනි තියලා අධිකරණයට 
ගිහින් දඬුවම් දුන්නාට පසේසේ   

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

දැන් ෙව්දනාෙවන් කෑ ෙමොර ෙදනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. ඒක 
ෙමොකක් ද? එම නිසා මා කියන්ෙන්, තමන්ෙග් පුද්ගලික 
වුවමනාවන්, පුද්ගලික අවශ්යතාවන්  පිරිමසා ගැනීම සඳහා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව කිසි ෙසේත් උපෙයෝගී කර  ෙනොගත යුතුයි. තමන් ට 
ලැබී තිෙබන මන්තී ධුරය, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා   කරන්නට  
ලැබී තිෙබන අවස්ථාව, අෙප් රෙට් ඉතිහාසයට ඇතුළු ෙවන 
හැන්සාඩ් වාර්තාව; ඒ වාර්තාවට තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික  
වුවමනාවන් මත අධිකරණයත් එක්ක ඇති වී තිෙබන  
ෙහට්ටුකිරීම්, අධිකරණයත් එක්ක ඇති වී තිෙබන ගැටීම්, 
අධිකරණයත් එක්ක ඇති වී තිෙබන පරස්පරතාවයන් 
උපෙයෝගීෙකොට ෙනොගත යුතුයි. එවැනි උපෙයෝගී  කර ගැනීමක් 
තමයි ෙම් ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් කියන්ෙන්, යහපාලනය 
අතිශය වැදගත්. ෙම් ආයතන අපි පිළිගන්නවා ද,  ෙනොපිළිගන්නවා 
ද කියන එක ෙවනම කථාවක්. පාර්ලිෙම්න්තුව, අධිකරණය 
පිළිබඳව  අපට ෙවනම අර්ථකථනයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙය් කාර්ය 
භාරය පිළිබඳ අපට ෙවනම අර්ථකථනයක් තිෙබනවා. ෙමම 
ආයතන ෙගොඩ නැඟුෙව් ඇයි ද කියන එක පිළිබඳව අපට ෙවනම 
අර්ථකථනයක් තිෙබනවා. ඒ ආයතනවල මූලික, මුක්ත  
වුවමනාවන්  පිළිබඳ අපට අර්ථකථනයක් තිෙබනවා. එෙසේ තිබියදී 
වුවත්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සමාජය ආරක්ෂා කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා උත්තුංගත්වයට ෙගන එන ලද 
ආයතන ෙම්වා. එම නිසා ෙම් ආයතනවල ඇති වී තිෙබන 
ෙඛ්දවාචකය, ෙම් ආයතනවල ඇති වී තිෙබන ෙදදරවීම ෙම්  
සමාජයත් ෙදදරවා තමයි නතර වන්ෙන්. එම නිසා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් අප තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත්  ෙම්  
සමාජය ෙම් විධියට ෙදදරවමින්,  කඩා වට්ටමින්,  ෙඩෝසර් කරමින් 
යන ගමනකට එක්ෙකෙනකුට, ෙදන්ෙනකුට, තුන් ෙදෙනකුට  මුළු 
ආධිපත්යයක් යටත් කරන; මුළු මානව හිමිකම්, පජාතන්තවාදය, 
නීතිෙය් පැවැත්ම, සමාජෙය් පැවැත්ම මුළුමනින්ම ෙඩෝසර්  කර 
ෙගන යන්නට ඉඩ දිය යුතුද නැද්ද කියන කාරණය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කර ගත යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එම නිසා ෙම් යහ පාලනය පිළිබඳව කථා  
කරන අවස්ථාෙව්දී සමාජයක්  හැටියට  ෙම් සමාජය මත  එල්ල  
කර තිෙබන පීඩනය, ෙම් සමාජය මත එල්ල  කර තිෙබන මහා 
දැවැන්ත අභිෙයෝගය, සමාජය ෙඩෝසර් කරමින් යන ෙම් ගමන,  
අෙප් අනාගත උපන් නූපන් පරම්පරාවෙග් හිස ගසා දමන ගමනක් 
බවට පරිවර්තනය වන එක වළක්වන්නට විධියක් නැහැ. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය -අධිකරණය- ෙකෙරහි  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙබොෙහෝ මන්තීවරු දක්වන ආකල්ප බිඳ වැට්ටවීමට අද බිත්ති  
පුරවා අලවා තිෙබන ෙපෝස් ටර්, ෙබදමින් තිෙබන මඩ පතිකා,  
තීවිල් හිමිකරුවන් ලවා කර උද්ෙඝෝෂණ මඟින් හැකි වන්ෙන් 
නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, මා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන විට මට 
හිතුෙණ් මම නන්දිකඩාල් කලපුවට එනවාද කියලා යි. ඒ තරමට 
හැම තැනම බැරියර් දාලා. හතර පස් තැනක බැරියර් දාලා. 
පැලවත්ෙත් සිට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ආරක්ෂක වැටවල් පහක්  
පසු කරන්නට තිබුණා. මම පැලවත්ෙත් කාර්යාලෙය් සිට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. ආරක්ෂක වැටවල් පහක් තිබුණා.   
ෙපොලීසිෙයන් එක තැනක, එස්ටීඑෆ් එෙකන් එක තැනක, 
හමුදාවන් තව තැනක.  තව තැනක මැර ෙපොළු ගත් හමුදා. තව  
පැත්තකින්  පාතාලෙය් මිනිස්සු ෙගනල්ලා " හූ " කියන තැනට  
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙගනැවිත් තිෙබනවා. එය තමුන්නාන්ෙසේලා කියන 
විධියට උත්තරීතරයි ; පජාතන්තවාදීයි; ජාත්යන්තර ජනතාවෙග්  
උත්තුංග ආයතනය යි.  
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හැබැයි අද එම ආයතනයට නිදහෙසේ මන්තීවරුන්ට එන්නට 
පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරලා නැහැ. එම නිසා මුළු සමාජයම  
ෙදදරා, ෙපොඩි පට්ටම්ෙකොට පජාතන්ත විෙරෝධී, ඒකාධිපති 
වියරුවක් ෙවනුෙවන් යන ෙම් ගමන  පරාජයට පත් කළ යුතුයි. ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය අගයන ජනයා  ඒකරාශී විය 
යුතුය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
සභාපතිතුමනි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, දුන් කාලය තුළ කථාව නැවැත්වූවාට.   

ගරු පී. දයාරත්න මහතා 

 
[අ.භා. 12.02] 

 
ගරු පී. දයාරත්න මහතා (ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ.  தயாரத்ன - உண ப் பா காப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද අපෙග් අමාත්යාංශය පිළිබඳව 

සාකච්ඡාවට ගන්නා අවස්ථාෙව්දී මුලින්ම අප අමාත්යාංශෙය් 
කියාකාරකම් පිළිබඳව යම් කිසි අවෙබෝධයක් ලබා දීම සුදුසුයි 
කියා මා හිතනවා. ආහාර සුරක්ෂිතතාව තුළින් අප විෙශේෂෙයන්ම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් සෑම ජන  ෙකොටසකටම ෙහොඳ 
පමිතියකින් යුත් ආහාර අවශ්ය පමාණෙයන්, සාධාරණ මිලකට 
ලබා දීෙම් හැකියාව ඇති කර ගැනීමයි. ෙම් සඳහා අෙප් 
අමාත්යාංශය විසින් කෘෂිකර්ම, සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ, 
පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන සහ ධීවර වැනි අමාත්යාංශ 
සම්බන්ධීකරණය කරනවා. ෙම් සියලුම අමාත්යාංශ ආහාර 
නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධයි. 

විෙශේෂෙයන්ම අද ආහාර නිෂ්පාදනයට තිෙබන පධාන බාධක 
වශෙයන් අපි කාරණා කිහිපයක් දකිනවා. දැනට අවුරුදු 30කට 
40කට ෙපර ෙම් වාෙග් පශ්න ගැන කථා ෙනොකළ ෙලෝකයක  අද 
අපි ඒවා සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද 
ෙලෝකෙය් ෙද්ශගුණ විපර්යාස, බලශක්ති අර්බුදය, ස්වාභාවික 
ආපදා - global warming, energy crisis, natural disasters - ඒ 
වාෙග්ම ෙලෝක තස්තවාදය තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය් රටවල් 15ක 
20ක පමණ බරපතළ ආකාරෙයන් ෙම් තස්තවාදය පවතිනවා. 
තස්තවාදය ඇති වුණු අවස්ථාවලදී සාමාන්ය සමාජෙය් අහාර 
නිෂ්පාදන වැඩ පිළිෙවළවල් සම්පූර්ණෙයන් කඩාකප්පල් වනවා. 
ආහාර නිෂ්පාදනයට ෙම්වා බලපාන අයුරු කථා කරන්න ගිෙයොත්, 
විශ්ෙල්ෂණය කරන්න ගිෙයොත් විශාල කාලයක් ගත ෙවනවා 
කියලා මම හිතනවා.  ඍජුව හා වකව ෙලෝකෙය් හැම රටකම 
ආහාර නිෂ්පාදනයට ෙම් හැම කාරණයක්ම බලපාන බව අපට 
දකින්නට ලැෙබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් ෙදමසකට වරක් 
ආහාර නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ අමාත්යාංශවල නිලධාරින් කැඳවා, 
ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ ජනාධිපති කමිටුව රැස් වී සාකච්ඡා 
කරනවා. ඒ ඒ අවස්ථාවලදී ඒ ඒ අමාත්යාංශවලින් සිදු වන 
කියාකාරකම් පිළිබඳව අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් එතුමාෙග් නිෙයෝග 
අනුව විසඳුම් ලබා දී  ඒවා නැවත සකස් කිරීමට, සාමාන්ය 
තත්ත්වයට ෙගන ඒමට කටයුතු කරන බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරන්නට ඕනෑ. මට කරුණු රාශියක් සම්බන්ධව කථා 
කරන්නට තිෙබනවා. නමුත් කාලය සීමිත බැවින් මා සකස් කර 
ෙගන පැමිණි කථාව ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු සභාපතිතුමාෙග් 
අවසරය පතනවා.  

මිනිසා ඇතුළු සියලු ජීවීන්ෙග් පැවැත්ම ආහාර මත රඳා 
පවතින ෙහයින් රට තුළ ආහාර සුරක්ෂිතතාවක් ඇති කිරීම 
ඉසුරුමත් බෙව් මූලික අවශ්යතාවක් ෙලස අපි පිළිගන්නවා. ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව රට තුළ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අය වැෙයන් විෙශේෂ සැලකිල්ලක් 
ලබා දී තිෙබන බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්නට ඕනෑ. 
රජය විසින් විවිධ පිළිෙවත් අනුගමනය කරමින්  ෙහොඳ පමිතිෙයන් 
යුතුව, විවිධත්වෙයන් යුතුව, සාධාරණ මිලකට ෙලොකු කුඩා සැමට 
සරිලන පරිදි ආහාර  සැපයීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමමඟින් 
ළදරුවාෙග් සිට මහලු විය දක්වා ශී ලාංකික සැම ෙදනාෙග් යහ 
පැවැත්මට මහත් රැකුළක් සැලෙසනවා. ආහාර නිෂ්පාදනය, ෙබදා 
හැරීම හා ඒ සම්බන්ධ ෙව ළඳාම් කටයුතු විවිධ අමාත්යාංශ යටෙත් 
සිදු ෙකෙරන අතර, ඒවා සම්බන්ධීකරණය කිරීෙම් කටයුතු අපෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් සිදු ෙවනවා. 

ෙලෝක ජනගහනය බිලියන 7ක් පමණ ෙවනවා. එයින් 1/7ක් 
දිනපතාම සාගින්ෙනන් ෙපෙළන බව වාර්තා ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙලෝක ජනගහනෙයන් මිලියන 3 1/2ක් පමණ දරුවන් 
නීරක්තිෙයන් හා මන්දෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන බව වාර්තා 
ෙවනවා. සංවර්ධනය වන රටවල් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 3ක් පමණ මන්දෙපෝෂණය තුරන් කිරීම සඳහා වැය 
කරනවා. ඉදිරි  වසර 20 තුළ ආහාර සඳහා ඉල්ලුම සියයට 40කින් 
වැඩි ෙව්යැයි ගණන් බලා තිෙබනවා. ෙලෝක ආහාර නිෂ්පාදනය 
වැඩි වන ෙලෝක ජනගහනයට සරිලන ආකාරයට නිෂ්පාදනය 
කරන්නට අසමත් වූ හැඩක් ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. ෙලොව 
සම්පත් මිනිසාෙග් අවශ්යතාවන්ට පමාණවත් වුවත් 
අෙප්ක්ෂාවන්ට පමාණවත් ෙනොවිය හැකි බව අප විසින් ෙත්රුම් 
ගත යුතු ෙවනවා.  

ශී ලංකාව තුළ ආහාර සැපයීම ෙහොඳ තත්ත්වයක පවතිනවා. 
ඒ අතින් අද අපි වාසනාවන්තයි. එම තත්ත්වය වඩා ස්ථාවර 
මට්ටමකට ෙගන ඒම සඳහා ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩ පිළිෙවළක් 
අපි අනුගමනය කරමින් සිටිනවා. එම සංකීර්ණ වැඩ පිළිෙවෙළන් 
රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් සියලු ජනතාවට සෑම කල්හිම 
ඔවුන්ෙග් රුචි අරුචිකම් අනුව ෛදනික ජීව පදාර්ථ අවශ්යතා 
සැලෙසන පරිදි ආරක්ෂා සහිත ෙපෝෂ්යදායක ආහාර ලබා දීම 
සඳහා ෙභෞතික, සමාජයීය හා ආර්ථික පසුබිමක් සකස් කර 
දීමටයි. දිවි නැගුම කියාදාමය යටෙත් ෙම් සඳහා අති විශාල 
සහායක් දැන් ලැෙබනවා. ෙම් කියාමාර්ග දියත් කිරීම තුළ ජාතික 
මට්ටෙමන් ෙමන්ම ගෘහ මට්ටෙමන් ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති වී, 
ජාතිෙය් සංවර්ධනයට මනා දායකත්වයක් ලබා දිය හැකි 
ජනතාවක් රට තුළ ඇති වීෙමන් ඉසුරුමත් ෙද්ශයක් ෙගොඩ 
නැඟීමට පසුතලය නිර්මාණය වන බව මා පකාශ කරනවා.                
ශී ලංකාව තුළ ජාතික මට්ටමින් ආහාර හිඟයක් නැති බව 
පැහැදිලියි. එෙහත් කාලගුණ විෂමතා, අඩු අස්වැන්න, කෘමි 
උවදුරු හා පාරිසරික ගැටලු මඟින් ෙකටි කාලීන වශෙයන් ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව ෙකෙරහි අහිතකර බලපෑම් එල්ල වුණා. පධාන 
ෙභෝග වගාවට අමතරව මුං, කුරහන්, බඩ ඉරිඟු, තල වැනි ධාන්ය 
වාර්ගවලින් සහ ෙකොස්, ෙදල් ඇතුළු ෙගවතු වගාවලින්ද පලතුරු, 
කිරි හා මත්ස්ය සම්පත් ෙනළා ගැනීෙමන්ද ජනතාවට අවශ්ය 
අතිෙර්ක ආහාර සැපෙයනවා. ෙද්ශීය ආහාර නිෂ්පාදනය ස්ථාවර 
කිරීම සඳහා කෘෂි ඵලදායිතාවය වැඩි දියුණු කිරීෙමන් අස්වැන්න 
වැඩි කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් යුද්ධෙයන් පසු 
උතුරු නැ ෙඟනහිර පුරන්ව ගිය ෙගොඩ මඩ ඉඩම් නැවත වගා 
කිරීමට අත හිත දීෙමන් කෘෂි නිෂ්පාදනය වැඩි වී තිෙබනවා. "අපි 
වවමු රට නඟමු" වැඩසටහන යටෙත් ඉතා සාර්ථක පතිඵල ෙනළා 
ගැනීමට හැකි වී තිෙබනවා.  

වගා සංවර්ධනය සඳහා කෘෂි ව්යාප්ති ෙසේවා  නැවතත් ගමට 
ෙගන ඒම, ෙගොවි පවුල්වලට ඉඩම් ලබා දීම, ෙපොෙහොර 
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[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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සහනාධාරයක් ලබා දීම, බීජ නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම මඟින් ෙගොවි 
ජනතාවට සහනයක් සලසා දී තිෙබනවා. වීවලට සහතික මිලක් 
ලබා දීම, ෙගොවි සමුපකාර සමිති පිහිටුවීම, කෘෂි නිෂ්පාදන 
අෙළවිය සඳහා ෙවෙළඳ ෙපොළ සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කිරීම 
මඟින් ආයතනික පහසුකම් සලසා දී තිෙබනවා. ෙබෝග 
විවිධාංගිකරණය, එළවලු හා පලතුරු වගාව වැඩි දියුණු කිරීම, පැළ 
හා බීජ ෙබදා දීම මඟින් ෙගොවි ජනතාවට නව පණක් ලබා දී 
තිෙබනවා. එළවලු හා පලතුරු ඇසුරුම් තාක්ෂණය වැඩිදියුණු 
කිරීම මඟින් නාස්තිය අවම කිරීෙමන් නිෂ්පාදනෙය් උපරිම ඵල 
ලබා ගැනීමට ෙවර දරා තිෙබනවා. අතිෙර්ක ෙභෝග වගාව යටෙත් 
මුං, කව්පි, උඳු, තල, කුරහන්, මිරිස්, ලූනු, අර්තාපල් ආදිය සඳහා 
ෙහොඳ මිලක් ෙගොවීන්ට ලබා දී තිෙබනවා. ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය 
වැඩි කිරීම සඳහා  කිරි ෙගොවියාට පහසුකම් රැසක් ලබා දී 
තිෙබනවා. තස්තවාදය පරාජය කිරීම ෙහේතුෙවන් රට වටා ඇති මුළු 
මුහුදු තීරෙය් මත්ස්ය සම්පත ෙනළා ගැනීම සඳහාත් ධීවර 
ජනතාවට පහසුකම් රැසක් සලසා දී තිෙබනවා. 

ශී ලංකාව කුඩා දිවයිනක් වුවත් පහත රට හා උඩරට 
වශෙයන්ද, ෙතත් කලාපීය හා වියළි කලාපීය වශෙයන්ද වගා කළ 
හැකි ෙභෝග පමාණය විශාලයි. එෙසේ කළ හැකි වුවත් කාලගුණික 
විපර්යාස, පස ෙසෝදා යාම හා පාරිසරික අහිතකර බලපෑම්වලට 
අපි මුහුණ දිය යුතුයි. ආහාර හිඟයක් වැළැක්වීම සඳහා අවශ්ය 
පමාණෙයන් ආහාර නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි සැපයුම නැති අවස්ථාවලදී මිල ඉහළ යාෙම් 
පවණතාවක් දකින්නට තිෙබනවා. එෙසේ  මිල ඉහළ යාෙමන් වැඩි 
බලපෑමක් ඇති වන්ෙන් දුප්පත් ජනතාවටයි. ෙගොවි නිෂ්පාදන 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ලැෙබන කාලවලදී ෙහොඳ මිලක් ෙගොවි ජනතාවට 
ලබා දීමටත්, නිෂ්පාදනය අඩු වන කාලවලදී අවශ්ය ආහාර 
ආනයනය කිරීමටත් රජය කටයුතු කරනවා. ආහාර සුරක්ෂිතතාව 
සඳහා ආහාර අසුරා තැබීමට ගබඩා පහසුකම් සලසා දීමටත් රජය 
කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. 

 
ගරු පී. දයාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன) 
(The Hon.  P. Dayaratna) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න.  

2010 වසර වන විට ෙලෝකෙය් බලපවත්නා මන්ද ෙපෝෂණ 
තත්ත්වය මඳක් අඩු වී තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව පසු ගිය වසර තුළ 
ආර්ථික වර්ධනෙය් හිතකර ෙවනසක් ඇති කිරීම සඳහා ආහාර 
සුරක්ෂිතතා මට්ටම ඉහළ යාමයි. 

එෙහත් සමහර රටවල්වලට එම තත්ත්වෙයන් මිදීමට 
ෙනොහැකිව ඇත්ෙත් යුද අරගලවලට මැදිහත් වීම, ආහාර පශ්නයට 
මුහුණ දීමට තරම් ආයතන පහසුකම් ෙනොමැතිකම වැනි කරුණු 
නිසාය. එෙහත් අෙප් වාසනාවට තිස් අවුරුදු යුද්ධයකට පසුව වුවද 
එබඳු තත්ත්වයකට අප රට මුහුණ දී නැත්ෙත් ශී ලංකාව තුළ 
ආහාර සුරක්ෂිතතාව අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යා හැකි මට්ටමක 
අප සිටින නිසාය. එෙහත් ජාතියක් වශෙයන් ආහාර සුරක්ෂිතතාව 
පිළිබඳව අප සුළුෙවන් තැකීම කළ යුතු ෙනොෙව්. ඉහත සඳහන් 
කරුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා අදාළ රාජ්ය හා  රාජ්ය ෙනොවන 
ආයතන හා සංවිධාන අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් 
පවත්වාෙගන යාමට මෙග් කාර්යාලය උත්සාහයක ෙයෙදමින් සිටී. 
ස්තුතියි. 

[අ.භා. 12.14] 

 
ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා (සමාජ සුබසාධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்  - ச க நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන් වචන 

ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව සැලසීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  විෙශේෂෙයන්ම සමාජ සුබසාධන 
ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්ය කාර්යාලෙය් අපි  පසු ගිය කාල සීමාෙව් දී අෙප් 
ගම්වල, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආසනවල ජනතාවට විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී සමාජ ෙසේවා අමාත්ය ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා 
මැතිතුමාටත් අපි ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම වයඹ 
පළාත් සභාෙව් ගරු ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. 
ෙමොකද,  අපට ජංගම ෙසේවාවන්වලට අවශ්ය කරන ඇස් 
කණ්ණාඩි, ඒ වාෙග්ම  ෙරෝද පුටු ලබා ෙදන්නට එතුමා කටයුතු 
කළා. ඒ වාෙග්ම අපි ෛවද්ය සායනයකුත් පවත්වාෙගන ගියා. එම 
ෛවද්ය සායනයට විෙශේෂෙයන්ම ෙවන්නප්පුව පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමිය මැදිහත් ෙවලා, අපට රාගම ෙරෝහෙල්  පුහුණු වන 
ෛවද්යවරුන් විශාල පිරිසක් ලබා දීම නිසා ෙහොඳ ෛවද්ය 
සායනයක් පවත්වන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ඒ අයට අෙප් ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ.  අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කණ්ඩායම අපට ලබා දුන්නා වූ 
සහෙයෝගය තුළින්, අපව බලයට පත් කළ ජනතාවට යම් කිසි 
ෙසේවයක් කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.    

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය ගරු 
බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවැත්ෙවන "දිවි 
නැඟුම" වැඩසටහෙන් ධීවර සහ පශු සම්පත් අංශය භාරව අපව 
පත් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ධීවර අංශෙයන් අද අපි 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනු ලබනවා. සුරතල් මසුන් ඇති කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය  රෙට් නව ව්යාපාරයක් හැටියට තිබුණත්, ෙගවල්වල 
රැකියාවක් ෙනොමැතිව සිටින තරුණ තරුණියන්ට ෙමය ඉතාමත්ම 
ෙහොඳ රැකියාවක් හැටියට හඳුන්වා ෙදන්නට අපට පුළුවන්කම 
ලැබිලා තිෙබනවා, ෙම් "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත්. 
විෙශේෂෙයන්ම නව ව්යාපාරයක් හැටියට ෙම් සුරතල් මසුන් ඇති 
කිරීම  සම්බන්ධෙයන් ඒ අයට පුහුණුවක් ලබා දීලා, අවශ්ය කරන 
මාළු පැටවුන් ටික, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් භාණ්ඩත් ලබා දීමට අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. එය ස්වයං රැකියාවක් වාෙග්ම, ෙම් රටට 
විශාල සම්පතක් -විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්නට පුළුවන් 
ව්යාපාරයක්- හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ව්යාපාරය අපි 
ඉතාමත්ම සාර්ථක විධියට  කරෙගන යන්න කටයුතු කළා. ඒ 
වාෙග්ම එය අද සාර්ථක විධියට ෙකරීෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙබල්ලන් ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් -මුතු ෙබල්ලන් ෙනොෙවයි, 
සාමාන්ය ෙබල්ලන්- නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් ධීවර අමාත්යාංශයත් 
එක්ක එකතු ෙවලා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට යම් කිසි ආදායමක් 
ලබා ගැනීමට කටයුතු සලස්වා ෙදන්න අද අපට හැකියාව ලැබිලා 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පශු සම්පත් අමාත්යාංශය මඟින් 
දියර කිරි පචලිත කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන කිරි ගවයන්, ඒ 
වාෙග්ම ගව මඩු ලබා ෙදන්නට "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කුකුළු පැටවුන් විශාල 
සංඛ්යාවක් ෙබදා හරින්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙම් තුළින් 
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ෙදයක් තිෙබනවා.  ෙමොකක්ද? ෙම්ෙකන් ආදායම් උපයන්නට 
ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් දරුවන්ට ෙහොඳ ස්වයංෙපෝෂිත ආහාරයක්, 
අඩුම තරෙම් බිත්තරයක්වත් ලබා දීමයි. එෙහම නැතිව ෙම්ක 
ව්යාපාරයක් හැටියට පවත්වාෙගන යන්නට ෙනොෙවයි. ඒ 
පුහුණුෙවන් පසුව එය ව්යාපාරයක් හැටියට වුණත් පවත්වාෙගන 
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යන්නට පුළුවන්. නැතිව කුකුළු පැටවුන් 10ක් ලබා දීලා ෙලොකු 
ආර්ථිකයක් ෙගොඩනඟන්නට බැහැ. 

නමුත් ඒ අය ෙම්කට පුරුදු ෙවලා  ෙම් ගැන උනන්දුවක් ඇති 
වුණාම තවත් පැටවුන් ටිකක් අරෙගන ඒ කර්මාන්තය වැඩිදියුණු 
කර ගන්නත් දරුවන්ට ෙහොඳ ස්වයංෙපෝෂිත ආහාරයක් ලබා 
ෙදන්නත් තමයි ඒ කටයුත්ත කෙළේ. අද ඒක ඉතාමත් දියුණු 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද දවෙසේ බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය ගැනත් සාකච්ඡා ෙකෙරනවා. 
විෙශේෂෙයන් ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් ඉදිරිපත් කළ ගරු 
මන්තීතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් කටයුතුවලදී අෙප් 
ෙමොකක් ෙහෝ සැලැස්මක් තිෙබන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට 
ෙද්වස්ථානයක් ෙහෝ ආගමික ස්ථානයක් හදන්න ගියාම 
කෙතෝලිකයින් හැටියට අපට ෙලොකු පශ්නවලට මුහුණ පාන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. එදා මහවැව හන්දිෙය් අපට අයිති ඉඩෙම් සුරුවමක් 
තැබුවට පස්ෙසේ, ෙබෞද්ධ සංඝයා වහන්ෙසේලා ඇවිල්ලා එතැන 
උපවාස කළා.  ඒක අෙප් ඉඩම.  අදත් ඒෙක් කුරුසයක් තිෙබනවා. 
අදත් ෙකොඩි ගහක් තිෙබනවා. නමුත් අද අපට ඒෙක් සුරුවමක් 
තියා ගන්න බැහැ. නමුත් ලංකාෙව් මඩු පල්ලියත් එක්කම 
තිෙබන්ෙන් තලවිල පල්ලිය. තලවිල ෙද්වස්ථානයට යන පාෙර්  
ෙබෞද්ධෙයෝ විශාල පිරිසක් නැහැ. ඕනෑ නම් ෙදෙදනකු, තුන් 
ෙදෙදනකු ඇති. අද ඒ පෙද්ශෙය් ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථානයක් හදනවා. 
අපි කාෙග්වත් කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම   පන්නල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකට්ඨාසෙය් ෙහණ්ඩියගලත් අපට ඉඩම 
තිෙබනවා; ඒෙක් මඩුවක් ගහලා තිෙබනවා.  තුන් හතර වතාවක් ඒ 
මඩුවට ගින්දර තිබ්බා. නමුත් ඒ මඩුව නැවත ගහලා තිෙබනවා. ඒ 
සුරුවම අරෙගන ගිහිල්ලා වැවකට දැම්මා. ඒකත් අපි ෙගනැල්ලා 
තියා තිෙබනවා. නමුත් අද අපට එතැනට විදුලිය ගන්න පන්නල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය අවසර ෙදන්ෙන් නැහැ.  ඒ  ඉඩෙම් අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් කුරුණෑගල බිෙෂොප්තුමාටයි.  ඒ අයිතිය තිබුණත් ඒ 
ස්ථානයට  විදුලිය ලබා ෙදන්න  කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ඉතින් 
ෙම් වාෙග් පශ්න තිෙබනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ආගම් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී 
තිෙබන යම් කිසි ගැටලු -පශ්න- විසඳා ගන්න යම් කිසි කමිටුවක් 
පත් කරලා ඒකට අවශ්ය කරන ෙද්වල් ලබා ෙදන්න කියලා මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්වායින් ෙලොකු 
පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
කෙතෝලිකයින්  හැටියට අපට ෙලොකු පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  
ඒ නිසා අපට ඒ සඳහා යම් කිසි පිළිෙවළක් ඇති කරන්නය කියා 
විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම  නත්තල් දවසට මත් පැන් 
විකිණීම රජෙයන් තහනම් කර තිෙබනවා.  නමුත් මහ සිකුරාදා 
දිනය කියන්ෙන්, ෙජ්සු ස්වාමි දරුවන් කුරුසෙය් තබා ඇණ ගහපු 
දවසයි.  එදාට අපි කෙතෝලිකයින් සියලුම ෙදනා දුක් ෙවන දවසක්. 
ඒ වාෙග්ම දින 40ක් තුළ, සමහර අය අරක්කු ෙබොන්ෙන් නැහැ; 
සමහර අය මස ් කන්ෙන් නැහැ. නමුත් මහ සිකුරාදා දිනට 
තැබෑරුම් අරින්නත්, නත්තල් දාට තැබෑරුම් වහන්නත් නියම කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙයෝජනා කර සිටිනවා, මහ 
සිකුරාදාට තැබෑරුම් වහන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 
විෙශේෂෙයන්ම කෙතෝලික සභාෙව් නායකතුමා -අෙප් කාදිනල්තුමා
- එක්ක සාකච්ඡා කරලා නත්තල් දා තැබෑරුම් අරින්න තීරණයක් 
ගනිමු. -එදිනට තැබෑරුම් ඇරියත්, නැතත් හැම ෙගදරකම -[බාධා 
කිරීමක්] ඔව්.  ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නය කියා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි කියලා අපි 
හැම අවස්ථාෙව්ම කථා කරනවා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 

ඔබතුමාට විෙශේෂ කාරණයක් සඳහන් කරන්න තිෙබනවා. ඔබතුමා 
මූලාසනෙය් ඉන්න ෙවලාෙව් මට කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා 
දීම ගැනත් මා සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. මීට දින ෙදක තුනකට කලින් 
radio channel එකක  -රජෙය් එකක ෙනොෙවයි- සඳහන් වුණු 
කාරණාවක් ගැනයි මා කියන්ෙන්. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
මන්තීතුමා -විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා- ආහාර කමිටුෙව්දී 
ෙයෝජනා කර තිබුණා, ඌරු මස ් සහ හරක් මස් අෙප් ෙභෝජන 
ශාලාවට ෙගෙනන්නය කියලා. ඒ සම්බන්ධව ඉතාමත් කැත 
විධියට ඒ radio channel එෙක් සඳහන් කළා. ඌරන් හැටියට 
සලකමිනුයි සඳහන් කෙළේ. එවැනි ෙදයක් අෙප් කෑම වට්ෙටෝරුවට 
ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන්. අපි කියන්ෙන් නැහැ, මුස්ලිම් අයට 
ඌරු මස් අවශ්යයි කියා. නමුත් කෙතෝලිකයන් සිටින පෙද්ශ 
හැටියට විෙශේෂෙයන්ම ඉරිදා දිනවලට අෙප් පෙද්ශවලට ඇවිත් 
බැලුෙවොත් වත්තල සිට ජාඇල දක්වාත්, මීගමුව, ෙවන්නප්පුව, 
නාත්තණ්ඩිය, හලාවතට යන තුරුත්  විශාල වශෙයන් මස් කඩ 
දකින්න තිෙබනවා. ඌරු මස් සහ හරක් මස් අනිවාර්යෙයන්ම 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම කුකුළු මස් අධික විධියට 
විකුණනවා. ඉරිදා දවසට අෙප් පෙද්ශෙය්  හැම ෙගදරකම 
බැලුෙවොත් ෙම් මස් ජාති තුන හතරම ලිෙප් ඉෙදනවා. ඒ නිසා  
කන්න කැමැති අය කයි.  අකැමැති අය ෙනොකා ඉඳියි.  නමුත් ඒක   
radio channel එකක් තුළින් ඉතාමත්ම කැත විධියට විෙව්චනය 
 කළා.  ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ අයව ෙගන්වා  ඒ 
සම්බන්ධව අවවාද කරන්න. අනික,  මන්තීවරුන්  නිකම් ඇවිල්ලා 
කනවා කියලායි කියන්ෙන්. නමුත් එෙහම ෙනොෙවයි. ෙම් ගරු 
මන්තීවරුන්-  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
කමිටුෙව්දී ගත්ත තීරණයක් ගැන ෙමොනවා ෙහෝ එවැනි ෙදයක් 

සිදු වී  තිෙබනවා නම් මම ඒක ගැන ෙසොයා බලා අවශ්ය කටයුතු 
කරන්නම්. මම ඒක ගැන දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ.  

 

ගරු මිල්ෙරෝයි  පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் ) 
(The Hon.  Milroy Fernando) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතාමත්ම කැත විධියටයි ඒක විෙව්චනය 

කෙළේ. ෙම් ගරු මන්තීවරුන් 225 ෙදනාම ගම්වලින්,  පෙද්ශවලින් 
ඉතාමත්ම වැදගත් විධියට ඇවිල්ලායි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  වාඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපිව තුට්ටුවට දමලා කන්න නැති 
මිනිස්සු ගානට සලකායි ඒ අය කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් නම්බුව ආරක්ෂා වන පරිදි, කටයුතු කරන 
ෙලස ඒ අයට උපෙදස් ෙදන්නය කියා පකාශ කරමින් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. මීළඟට ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි 

ඇමතිතුමා. 
 
[12.23 p.m.] 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (නාගරික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. எச். எம். ெபள  - நகர அ வல்கள் 
அைமச்சர் ) 
(The Hon. A.H.M. Fowzie - Minister of Urban Affairs) 
Hon. Chairman, thank you very much for granting me 

an opportunity to speak a few words on the work carried 
out by the Secretariat for Senior Ministers. 
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[ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු  මහතා] 
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Sir, with the expansion of urban activities, the 
Colombo Metropolitan region has the highest spatial 
boundary as a region which is a classic example of 
development as well as the complexity of urban form. 
The Hambantota Harbour and the Mattala Airport create 
more urban areas in the southern area and the Southern 
Expressway linking Hambantota and Colombo-
Katunayake Expressway will develop the suburbs, 
specially based on 11 major interchanges. 

In the same way, the "Eastern Revival", and the 
Northern area development will create more urban centres 
within the next decade. Sri Lanka has a definite trend of 
urbanization and urban development all over the country. 
In this situation, it can easily convert this development 
into an ad hoc situation if there is no proper management 
of land uses through promotional and controlling 
mechanism. 

Urban area related issues are common to any country. 
Every country faces similar problems with the 
achievement of developed levels, but the continuation of 
the same problems shows the management issues and 
negative attention to the ground level situation. Sri Lanka 
has been facing this problem for a long time especially 
with the commercial capital, Colombo. The urbanization 
trend and increase of services within the core areas of the 
town, create lots of congestion, pollution and many socio-
economic issues such as those related to haphazard 
development and management issues with the 
institutional setup. But, when we analyse the informal 
developments in Colombo and other urban areas, 
integration of all these factors, institutional deficiency, 
loopholes in the legal system as well as attitudinal 
problems of the people can be seen. This happens with the 
land use changes in urban areas. Unless corrective action 
is taken on a systematically planned basis, the following 
can be expected to manifest in several ways:  

1. Encroachment on available state lands which will 
include environmentally sensitive areas by causing 
severe adverse effects; 

2. Encroachment on the urban periphery, which is 
extending even to available private lands;  

3. Further fragmentation of agricultural land, either 
by private-sector developers or by the state sector, 
where  necessary, through procedures by the 
enforcement of the Land Acquisition Act 
irrespective of appropriate urban development in 
terms of plans which deal with the ad hoc land 
development;  

4. Unplanned urban expansion - urban sprawl. 

Traffic congestion in main arteries, road accidents, 
insufficient road width for increasing vehicle population, 
poor traffic management systems are some problems 
related to road infrastructure. Also vehicular emissions, 
Green House Gases - GHGs - create air pollution and 
urban heat islands which has a heavy impact on urban 
areas. 

The Colombo City is facing this problem and this has 
made Colombo the fourth worst city to stay in the 
international arena. High density population is one reason 
for this problem. Average population density in Sri Lanka 
is about 300 persons per square kilometre, but it is 2,000 
persons per square kilometre in the Colombo City. This 
very high population density not only creates transport 
and other infrastructure issues, but also socio-economic 
problems  related  to health and education.  

The problem of solid waste which has developed to 
crisis proportions in the City of Colombo and its suburbs, 
and traffic congestion coupled with an alarming rate of 
accidents within and outside the City need appropriate 
planning solutions on a priority basis. The other problems 
that need planning solutions comprise unauthorized 
constructions which lead to noise, air and water pollution; 
slums, shanties and poor housing conditions and 
unemployment, poverty and environmental degradation.  

With the increase of the population in Sri Lanka, 
congestion in the urban areas increased which resulted in 
the increase of slums and unauthorized occupants, 
pollution of the environment, blocked drainage systems 
and low standard roads,  which have been identified as 
weak infrastructure facilities. In addition, bringing the 
North and the East areas, which were subjected to 30 
years of terrorism, towards a rapid economic development 
has become a special function of the Government. For 
this purpose, providing basic infrastructure facilities, 
constructing houses, building proper rain water drain 
systems, developing a proper strategy for disposing of 
garbage which has created numerous problems et cetera 
constitute main investment programmes.  

As the Chairman of the Subcommittee on Urban 
Industry under the Divineguma Programme of the 
Ministry of Economic Development, I was able to extend 
a valuable contribution participating in various 
exhibitions and programmes organized jointly by the 
Ministry of Economic Development and the Ministry of 
Traditional Industries and Small Enterprise Development, 
islandwide.  

We have conducted awareness exhibitions at district 
level on various cottage industries, technology pertaining 
to them, market and training opportunities with a view to 
implement model programmes of establishing domestic 
industries under the Divineguma National Programme. 
These programmes and exhibitions were conducted in 24 
districts.  

Those exhibitions were held with a view to eradicate 
poverty among those living in the urban areas, through 
the development of entrepreneurship among them and 
motivate them to start their own enterprises or small 
industries and contribute to the development of the 
country. The exhibitions also provided them opportunities 
to market their products and create a network among 
them so that they can help each other to develop the 
business. 
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A large amount of females participated in these 
programmes and they were immensely benefited by the 
services provided for their development. Microfinance 
facilities were provided through local banks to develop 
their projects. Under this programme, 26,577 persons 
were recommended to receive training in 
entrepreneurship  development and they were provided 
with basic raw materials and tools to enable them to start 
new business ventures. For the proper review of the 
Divineguma National Programme conducted by the 
Ministry of Economic Development, 25 National 
Operational Subcommittee meetings were held.  

Hon. Chairman, as the Senior Minister for Urban 
Affairs, I would like to state that I am committed to solve 
the urban problems that I mentioned earlier in my speech 
in collaboration with all the relevant Government 
organizations, local authorities, et cetera. 

My special attention is always paid to the urban poor 
in order to improve their quality of life. I work with 
“Divineguma” to achieve the objective of developing an 
entrepreneurial culture among the young people living in 
urban areas. 

All the other Senior Ministers and myself are always 
committed to work along with all other Ministries for the 
realization of the vision of "Mahinda Chintana" that is 
making Sri Lanka the "Wonder of Asia”. 

Thank you. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
දිවා ආහාර විෙව්කය සඳහා සභාෙව් කටයුතු පස් වරු 1.00 

ෙතක් අත් හිටවනු ලබනවා.  
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]ෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් අ. භා. 1.00ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார்] தைலைம வகித்தார்கள்.  

Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m. and then resumed, 
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] in the Chair.   

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Sir, how many minutes, do I have? Is it 25 or 35 

minutes?  

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
You have 22 minutes because the Debate started late.  

 
[අ.භා. 1.01] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Okay.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද දින අමාත්යාංශ රාශියක 
වැය ශීර්ෂයන් -විෙශේෂ කාර්යයන් පිළිබඳ ෙල්කම් කාර්යාලය 
යටෙත් ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරුන්ට අයත් අමාත්යාංශ 10ක වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව-   සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිෙබනවා. විෙශේෂ කාරක 
සභා අවස්ථාවට ෙයොමු කරන ලද තවත් අමාත්යාංශ 22ක් 
තිෙබනවා. ඔක්ෙකොම අමාත්යාංශ 32ක වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා 
කරන්නට තිෙබනවා. ෙම්වා රෙට් ඉතාමත් වැදගත් අමාත්යාංශ. 
ඒවාෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාද කරන්න දීලා තිෙබන්ෙන් දින 
ෙදකයි. ෙම්ක අච්චාරුවක්. අර ආඬි හත්  ෙදනාෙග් කැඳ හැළිය 
වාෙගයි. කථිකෙයෝ ටික ෙදනකුට කථා කරන්න අවස්ථාව දීලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා වැදගත් අමාත්යාංශ. ෙමතැන කථා කරන ෙදයක් 
නැහැ. "නටපු නැටුමකුත් නැහැ, ෙබෙර් පලුවකුත් නැහැ" වාෙග් 
වැඩක් තමයි ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විපක්ෂ නායක කාර්යාලෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
  විපක්ෂ නායක කාර්යාලෙයන් ෙනොෙවයි, 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් හදලා අඩු කරලා තිෙබන්ෙන්. 
අපි දින ෙදන්න ලැහැස්තියි. අපට ඕනෑ දිනයි.  මම වැඩිපුර කාලය 
ගන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම් ]ඇමතිවරු හරි ආශයි තමන්ෙග් 
විෂයය ගැන කථා කරන එක අඩු ෙවනවා නම්. අමාත්යාංශ 32කට 
අදාළව සාකච්ඡා කිරීම දවස් ෙදකකින් අවසන් ෙවනවා කියන්ෙන් 
නිකම් කුණු බක්කියට දමනවා වාෙග් වැඩක්. අර ලිංගුස් හදනවා 
වාෙග්. අර කුකුළන්ෙගන් ලිංගුස් හදනවා වාෙග් වැඩක් තමයි ෙම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් යටෙත් 
තමයි, මට කථා කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමවැනි වැදගත් 
අමාත්යාංශ රාශියක තිෙබන ෙද්වල් ගැන අපි කථා කරන්න ඕනෑ. 
ෙමතැන කළ කථාවලට මම සවන් දී ෙගන සිටියා. හිටපු 
අගමැතිතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුව ඉහඳෙයෝ වහන, ගඳ ගහන 
තත්ත්වයකට පත් වී ෙගන එනවා. ඒ ගැන හරි කනගාටුයි. මම 
1977 ඉඳලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ඔබතුමාත් ෙජ්යෂ්ඨ 
ඇමතිවරෙයක්. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් අපි ඉතිහාසෙය් දැක 
නැහැ. ෙමතැන ගහ ගන්න තිෙබන මඩ ඔක්ෙකොම ගහ ගන්නවා. 
කුණු ෙගොඩවල් අවුස්සනවා. අනාගතෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අසූචි 
ගහ ගන්නා තත්ත්වයකටත් පත් ෙවන්න පුළුවන්. අද ෙමහි 
උත්තරීතරභාවය නැති කර තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද?  

අද අග විනිශ්චයකාරතුමියට විරුද්ධව ෙගනා ෙදෝෂාභිෙයෝගය 
ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඊෙය් හවස  National Savings Bank  
එෙක් ෙකෙනක් මට call කරලා කිව්වා, "ඔන්න කාන්තාවක් 
කඩදාසි ටික ඔක්ෙකොම අර ෙගන එනවා, ඒ ඔක්ෙකොම 
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[ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි  මහතා] 
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තිෙබන්ෙන් මඩ ගහන්න" කියලා. ඒක අර ෙගන එක කථිකෙයක් 
ෙමතැන කථා කළා. සදාචාරය කියන්ෙන් ෙම්කද කියලා මම 
අහනවා. ඊෙය් හවස call එකකින් මට ඒ ආරංචි ඔක්ෙකොම ආවා. 
ෙම්ක සදාචාරයද? ඔක්ෙකොම කණපිට ගහලා, ඒ පාර්ශ්වයට  
උත්තර ෙදන්න බැරි තත්ත්වයට පත් කරලා. මන්තී කියන 
වරපසාදය ඇතිව ඉන්නවා.  කළු  ෙලෝගුව ඇඳ ෙගන උසාවියට 
යන්න පුළුවන්. ඒ ෙලෝගුව ඇඳ ෙගන කාටවත් උත්තර ෙදන්න 
බැහැ. ෙමතැන  රජෙය් ෙසේවකයාට -ඒ පාර්ශ්වයට- නින්දා අපහාස 
කරනවා. පුරවැසියාට අපහාස කරනවා. අධිකරණයට යන්න බැහැ. 
අර වයසක අම්මල තාත්තලා ඇවිල්ලා ෙමතැන ඉන්නවා. ඒ අය 
අපට ඡන්දය දීලා මහත්වරු විධියට අපිව ෙම් සභාවට එවන්ෙන් 
ඒකට ෙනොෙවයි. මට හරි කනගාටුයි. මම කලින් දවසකත් කිව්වා 
ඇයි ෙම් විධියට මඩ ගහන්ෙන් කියලා. ඒවා තිබුණාෙව්. වි ෙශේෂ  
කාරක සභාවට ෙහෝ අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒ ෙචෝදනා ඔප්පු 
ෙවනවා නම් ඔප්පු වුණාෙව්.  නමුත් ෙමතැන මඩ ගහන එක 
ඉල්ලන් කනවා වාෙග් වැඩක්. දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය කර්මය  වාෙග් 
තමුන්නාන්ෙසේලා පිටම නැවත කැරෙකන්න පුළුවන්. එෙහන් 
අධිකරණෙය් ඔක්ෙකොම එක පැත්තකට ෙවනවා. ෙම් පැත්ෙතන් 
ෙම් විධියට ෙවනවා. ෙම් ෙදක තුළ තිෙබන සබඳතාව ෙමොකක්ද?  

අධිකරණය කියන්ෙන් බලවත් තැනක්. අහිංසක ජනතාවට  
ෙද්ශපාලනඥයකුෙගන් හරි, රජයකින් හරි, ෙවනත් 
පුරවැසියකුෙගන් හරි, ෙපොලීසිෙයන් හරි හිරිහැරයක් වුෙණොත් 
යන්න තිෙබන තැන තමයි අධිකරණය. අධිකරණය නැත්නම් 
ෙවනත් පිහිටක් නැහැ. රෙට් පජාතන්තවාදය නැහැ. 
මානුෂිකත්වයක් නැති, සදාචාරයක් නැති තිරිසන් සමාජයක් තමයි 
ඇති වන්ෙන්. පාකිස්තානෙය්, ඊජිප්තුෙව් වුණා වාෙග් අද පිල් 
ෙබදිලා. ඉතා භයංකාර තත්ත්වකටයි යන්ෙන්. ගරු රත්නසිරි 
විකමනායක මැතිතුමා ෙම්ක දන්නවා.  කට වහ ෙගන හිටියාට 
එතුමාත් ෙජ්යෂ්ඨ නීතිඥෙයක්. හිටපු අගමැතිවරයකු විධියටත්,  
ෙමහි තිෙබන භයංකාරත්වය එතුමා දන්නවා. ඒ නිසා ෙම් 
තත්ත්වයට වගකිව යුතු අය ඉන්නවා.   

1998 වයඹ මැතිවරණෙය්දී නිර්වස්ත කරලා මිනිස්සුන්ට 
ගැහුවා. ඒ ෙවලාෙව් ඉදිරිපත් කරපු ඡන්ද ෙපත්සම කණ පිට 
හරවපු හිටපු අග විනිශ්චයකාර සරත් එන්. සිල්වා කියන 
තැනැත්තා කථා කරන්ෙන් ඇඳුමක් ඇඳ ෙගන ද කියලා මම 
අහනවා. ඔහු ජනාධිපතිතුමාට අපහාස කරලා ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්?  

ඔහු "Helping Hambantota"  නඩුෙව්  තීන්දුව දුන්ෙන් 
නැතිනම් අද මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති ෙවන්ෙන් 
නැතිලු. ඔහු ෙමොන තරම් නින්දිත පුද්ගලෙයක්ද?  Sir, I table* 
his statement which appeared in the "Daily Mirror" of 16th 
October,  2012.  

"රාවය" පුවත් පෙත් කර්තෘ වික්ටර් අයිවන් නඩුවලට තනියම 
මුහුණ දිදී, ඒ කරපු කථා ඇතුළත් ෙපොතත් මම දවසක ෙගනැල්ලා 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී සභාගත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද 
මම එය ෙගනාෙව් නැහැ. ෙමොකද ඒක ඉතිහාසගත ෙවලා 
තිෙබන්න ඕනෑ. කවදා හරි සරත් එන්. සිල්වා අධිකරණයට කරපු 
විනාශය ගැන දැන ගන්න ඕනෑ.  අෙපන් පැනලා ගියා, 40ක් විතර. 
අල්ලස් ගැනීම් කුට්ටි ගණන්. එක් ෙකෙනක් සීෙකෝ. ෙම් වාෙග් 
මිනිස්සුන්ට ෙමොන තීන්දුවක්වත් දුන්ෙන් නැහැ, පජාතන්තවාදය 
ආරක්ෂා කරන්න. ඒ නිසා දැන් සදාචාරය ගැන කථා කරන්න  
එතුමාට අයිතියක් නැහැ. TNL එකට ගිහිල්ලා බුද්ධ ධර්මය ගැන 
කථා කරන්න එතුමාට අයිතියක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ෙදසැරයක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් වුණා.  මම එෙහම අස් වුෙණ් ෙමොකටද? 
මම විශ්වාස කළා, බලය විමධ්යගත කි රීම ගැන. අද සාකච්ඡා වන  
අමාත්යාංශ ගැන කථා කරන්න මට තරම් ෙවන කාටවත් අයිතියක් 
නැහැ; ෙදපාර්ශ්වෙය් කාටවත් -ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය  
කාටවත්- අයිතියක් නැහැ. ෙමොකද ඒ? මම 1988 දී -දකුෙණ් 
භීෂණය පැවති කාලෙය්- පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් ෙවලා ගිහින් 
පධාන ඇමති හැටියට අවුරුදු ෙදකහමාරක්  පළාත් සභා ෙව් සිටියා. 
දකුෙණ් භීෂණයත් එක්ක අවුරුදු ෙදකහමාරක් මම වැඩ කරලා 
ෙපන්නුවා. වයඹ බැබලුවා. ආෙයත් 1999 දී  මෙග් මිත නාවින්න 
ඇමතිතුමා ඒ පැත්ෙතන් තරග කළා. මට බල කළා, පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් එන්න කියලා. මම තීරණය කළා, එන්න. "කමක් 
නැහැ, මම එන්නම්" කියලා ආවා. ඒ ආෙව් පක්ෂය ෙවනුෙවන්. 
එදා වුණු සිද්ධීන් නිසා මම අවුරුදු එකහමාරක් පළාත් සභාවට 
ගිෙය් නැහැ. මම අවුරුදු එකහමාරක් ෙගදර හිටියා.  
ෙද්ශපාලනෙය්දී ෙම් වාෙග් තනතුරුවලට වඩා මෙග් ආත්ම 
ගරුත්වය, මෙග් පතිපත්ති මට ෙලොකුයි. මම මෙග් තනතුර පූජා 
කරලා ආපු ෙකෙනක් මිස, තනතුර බබලවන්න ආපු ෙකෙනක්. 
මම කවදාවත් තනතුර කිලුටු කරලා නැහැ.  මම කැඩපතක් වාෙග් 
තනතුරු බබලවපු ෙකෙනක් නිසා මට කාටත් ඇඟිල්ල දිගු කරලා 
කථා කරන්න පුළුවන්. නාලන්ෙද් ඉන්න කාලෙය් 
ජනාධිපතිතුමායි, මමයි එක ෙබෝඩි ෙම් හිටිෙය්. මටත් ඕනෑ තරම් 
ආරාධනා ආවා. කිරි ෙවෙහෙර් නායක හාමුදුරුෙවෝ මට කථා 
කරලා කිව්වා, එන්න කියලා. නමුත් මම කිව්වා, "මෙග් ආත්ම 
ගරුත්වය, මෙග් පතිපත්තිය මට ෙලොකුයි" කියලා. ඒ නිසා ෙම් 
වාෙග් තැනක ෙම් ෙවන සිද්ධීන් දිහා බලද්දී ෙම්ක 
 පාර්ලිෙම්න්තුවක්ද කියලා හිෙතනවා. හරිම ලජ්ජා හිෙතනවා. ඒ 
ගැනයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. උත්තරීතර තැනක් ෙම් වාෙග් 
පහත් තත්ත්වයකට පත් වීම ගැන මම හරි කනගාටු ෙවනවා.  

අෙප් හිටපු අගමැතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව  ඉස්සර තිබුෙණ් 
ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙනොෙවයි. අපි මනුස්සෙයෝ විධියට අනාගත 
පරපුර ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හරි විධියට හදමු. අනාගත 
පරම්පරාව කුඩුවලටයි, අරවාටයි, ෙම්වාටයි ඡන්දය ෙදනවා නම්  
ඒ අයත් ශාපකාරයන් ෙවනවා. ෙම් සමාජය විනාශ ෙවනවා. 
ෙමොන පජාතන්තවාදයක්ද ඇති වන්ෙන්? ඡන්දය ෙදන ෙකොට 
බලන්න ඕනෑ ඒ පුද්ගලයා දිහා ෙනොෙවයි; ඔහුෙග් ෙපෞරුෂත්වය 
දිහා ෙනොෙවයි. පතිපත්ති දිහා බලලා පක්ෂවලට ඡන්දය ෙදන 
එකයි ෙකෙරන්න ඕනැ. එෙහම නැතිනම් රටක් හදන්න බැහැ. මා 
විශ්වාස කරන්ෙන් බුද්ධ ධර්මයයි.  මට හුඟක් ෙද්වල්වල අත් 
දැකීම් රාශියක් තිෙබනවා. ඒ තුළිනුයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. මම 
ඒ පතිපත්ති තුළයි ජීවත් වන්ෙන්. ෙද්ශපාලනෙය්දී මම කටයුතු 
කරන්ෙන් මෙග් ආගම අනුවයි. නමුත් අද ෙම් වාෙග් 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

මම හැම ෙවලාෙව්ම චරිත කථා බලන්න, ඒවා කියවන්න 
ආසයි. මෑත යුගවල පහළ වූ ෙශේෂ්ඨ පුරුෂයන් තුන් ෙදෙනකුට මම 
ගරු කරනවා. එයින් එක්ෙකෙනක් තමයි ඒබහම් ලින්කන් 
මැතිතුමා. එතුමා එදා  ඇෙමරිකාෙව් ජාතිවාදය නැති කරලා ඒ රට 
එක්ෙසේසත් කළා. ඒබහම් ලින්කන් කියන්ෙන් මම ගරු කරන මහා 
ෙශේෂ්ඨ උත්තමෙයක්. අනික් ෙකනා තමයි මහත්මා ගාන්ධිතුමා. 
එතුමා අවිහිංසාවාදෙයන්, බුද්ධ ධර්මෙයන් ෙලෝකයට ඇස් 
ඇරවලා සුදු ජාතික බල ෙව්ග සුනු විසුනු කළා. තුන්වැනි ෙකනා 
තමයි මහාමාන්ය ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා. එතුමාත් ඒ 
වාෙග්ම වැඩ ක රපු ෙකෙනක්.  හිටපු ගරු අගමැතිතුමනි, හරිම 
පුදුමයි.  ඒබහම් ලින්කන් මැතිතුමාත් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා ඒ තුළින් ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය එක්ෙසේසත් කරන රාජ්ය කමයක් -පළාත් කමයක්- 
ෙගනැල්ලා, ඒ අනුව කටයුතු කළා.  

සමහර අය කියනවා, ෙම් “දහතුන” කියන ඉලක්කම නරකයි 
කියලා. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි 
කරන්න කියනවා. නමුත් ඒබහම් ලින්කන් මැතිතුමා එදා  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් තමයි 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය එක්ෙසේසත් කෙළේ. ඒබහම් ලින්කන් 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඒ විධියට හදද්දී අද අෙප් පිස්ෙසෝ 
ටිකක්, ඔල්මාද වුණු භූතෙයෝ  

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

ටිකක් ඉඳෙගන ෙම් රට අවුල් කරනවා. පධාන වශෙයන් එදා 
නාවින්න මැතිතුමා හිටියා. මම හිටියා. එතුමා  දැන් ෙමතැන 
ඉන්නවා. අද ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හකුළා දමලා, විනාශ කරන්න කියනවා.  

මම එදාත් කිව්වා, අදත් කියනවා ෙම් බහුබූතයන්ට,  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

එක එක්ෙකනාෙග් ලණු කාලා පිස්සු ෙදොඩවන්න එපා කියලා. 
එෙහම වුෙණොත් -බලය මධ්යගත වුෙණොත්- අස්වර්ලා ඉල්ලාවි 
ෙවනම මුස්ලිම් රාජ්යයක්. 

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

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
No. Do not disturb me. I just said it. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් නම කියපු නිසා ෙම් 

කාරණය කියන්න ඕනෑ. අපි කවදාවත් එවැන්නක් ඉල්ලන්ෙන් 
නැහැ.   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
හරි, ඔබතුමා ඉල්ලන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා 

යූඑන්පීකාරෙයක් ෙන්. Sit down, my Friend. දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි කරලා බලය මධ්යගත 
කිරීම තුළ සිද්ධ වන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

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

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එෙහම නම් ෙදමළ රාජ්යයකුයි, දකුෙණ් සිංහල රාජ්යයකුයි 

ඇති වන්න- 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 

Hon. Azwer, what is your point of Order?  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
This must be properly recorded. My Friend, we will 

never, as Muslims, ask for a separate Raj. We will live in 
the united Sri Lanka under one flag. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Okay. Sit down now. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 

ෙමොනවාද අද සිද්ධ වන්ෙන්? හරි කනගාටුදායක තත්ත්වයක් අද 
තිෙබන්ෙන්. රාජ්ය ෙසේවෙය් තිෙබන උත්තමකම අද නැති කරලා. 
පහත් තත්ත්වයට දමලා ෙමතැනදී කථා කරනවා; අපහාස 
කරනවා. ඇමතිතුමා තමන්ට වැඩ කරන්න බැරි ෙවද්දී 
නිලධාරින්ට බණිනවා; නිලධාරින්ට අපහාස කරනවා. ඇමති පියුම් 
ෙවනවා. නිලධාරින් ඇමති ෙවනවා. ඒක ෙනොෙවයි පතිපත්තිය 
ෙවන්න ඕනෑ. අපි නිලධාරින්ෙගන් වැඩ ගත්තු මිනිස්සු. වැඩ 
ගන්න දන්නවා. වැඩ කරන්නත් දන්නවා. ඉලක්කයකට වැඩ 
කරන්නත් දන්නවා. අද තිෙබන ෙම් තත්ත්වය හරි යන්න නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔක්ෙකෝම ඉස්සර ෙවලා මහාමාන්ය ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමා නිදහස් දිනෙය් කළ කථාව, එනම්, නිදහස 
ලැබීෙමන් පසු පළමුවැනි සංවත්සරෙය්දී කළ කථාව කියවන්න. ඒ 
කථාව ෙමතැන කියවන්න මම කාලය ගන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
රාජ්ය ෙසේවය ගැන, ඒ උත්තම ෙසේවය ගැන එදා ෙහොඳ කථාවක් 
කළා. ඒක ආදර්ශයට අරෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩ කරන්න 
ඉෙගනගන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම ඒ කථාව 
සභාගත* කරනවා කාලය පිළිබඳ පශ්නය නිසා. ඒ ගැන කියන්න 
මම ඊට වඩා කාලය ගන්ෙන් නැහැ. එතුමා ඉතා උත්තම 
කථාවකුයි එදා කෙළේ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාට 
මම ෙබෙහවින් ගරු කරනවා. එතුමා රාජ්ය ආයතනවල දූෂණ, 
වංචා, ගසා කෑම් ආදි ඔක්ෙකෝම COPE එෙක්දී එඩිතරව ඉදිරිපත් 
කළා. එෙහම කරලා එතුමා නිකම් ඉන්ෙන් නැහැ. එතුමා ෙජ්යේෂ්ඨ 
ඇමතිවරයකු විධියට තදින් කටයුතු කරලා එම ආයතන 
ඉලක්කයකට වැඩ කරන, නිසි පරිදි audit කරන ආයතන 
තත්ත්වයට අද ෙගන ඒම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ජනතාවෙග් 
බදුවලින් ලැෙබන සල්ලියි අද කා දමන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, හැම රුපියලකින්ම ශත 85ක්, 90ක් බදු ගන්නවා. 
අම්මලා, තාත්තලා ඇතුළු රෙට් ජනතාව ගන්නා සීනි ටිකට, 
ෙත්ෙකොළ ටිකට, සබන් කෑල්ලට, අමුඩයට, ෙපොෙහොර ටිකට 
ෙගවන මුදලින් බදු ගන්නවා. හැම රුපියලකින්ම ශත 85ක්, 90ක් 
ගණෙන් බදු ගන්නවා. එෙහම අරෙගන ෙමොකද කරන්ෙන්? රාජ්ය 
ආයතනවල සමහර අය ෙම්වා වංචා කරනවා; ගසා කනවා; 
commission ගන්නවා. වැඩකට නැති වියදම් කරනවා. දැන් 
ෙගෙනනවා racing cars එෙහම. ගණන කීයද? රුපියල් ලක්ෂ 
600යි. ෙදවියෙන්, ෙව්ලක් කන්න නැතිව ඉන්න ෙවලාවක ෙම්වා 

2287 2288 

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා  මහතා] 

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



2012  ෙදසැම්බර්  04 

කරනවාද? මහ බැංකුව ගීසියට දුන්නු සල්ලි ගන්න බැහැ. ෙම්වායි 
අද සිද්ධ ෙවන්ෙන්? බාල ෙතල් ෙගෙනනවා. ෙම්වායි අද සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සංවර්ධනය කරනවා කියලා 
කියනවා. අර පාර හදන බව කියනවා, ෙම් ජලාශය හදන බව 
කියනවා, සියයට 7 ෙපොලියට ණය ෙගනැල්ලා. ගරු එස්.බී. 
දිසානායක මැතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙන්ද එදා -ඔබතුමාත් අප 
එක්ක හිටපු කාලෙය්- අර ව්යාපෘති 62 සඳහා ජපන් සාම ගිවිසුම 
යටෙත් සියයට එකකුත් නැති ෙපොලියටයි අප ණය ගත්ෙත් කියා? 
එදා අප කටයුතු කළ හැටි ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. අවුරුදු 20කින් 
ෙගවන විධියටයි ගත්ෙත්. දැදුරු ඔය, උමා ඔය, යාන් ඔය, මී ඔය, 
මල්වතු ඔය ව්යාපෘතිත්, වැව් ගැඹුරු කිරීම, විශව්විද්යාල දියුණු 
කිරීම, පාරවල් හැදීම කියන හැම  ෙද්ටම පමුඛත්වය දුන්නා. ගරු 
අස්වර් මැතිතුමාත් අප එක්ක සිටියා එදා. එෙහමයි අපි එදා කටයුතු 
කෙළේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කටයුතු කෙළේ එෙහමයි. 
ඔබතුමන්ලායි අපයි අතර තිෙබන ෙවනස ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලා 
චීනෙයන් සියයට 7 ෙපොලියට ණය ගන්නවා. ෙදවියෙන්, කවුරු 
ෙගවන්නද ෙම්වා? දරු පරම්පරාවට ද ෙගවන්න සිද්ධ වන්ෙන් 
කියලා මම අහනවා. ෙමහි පතිඵලය ෙමොකක්ද ආර්ථික වශෙයන්? 
ආර්ථික වශෙයන් කිසිම පතිඵලයක්, කිසිම ෙදයක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, යහ පාලනය ගැන කියනවා. අද 
යහ පාලනය කියන එක නැති කරෙගන, අධර්ම පාලනයක් ඇති 
කරෙගන, අධර්ම ගසා කෑම් ඇති කරෙගන තිෙබනවා. නීතිය 
අධර්මයට අනුව කරකවනවා. අධර්මය තුළ කටයුතු කරන 
තත්ත්වයකුයි ඇති කර තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
අපි විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, අද ඉතාම කනගාටුදායක 
තත්ත්වයකටයි ෙම් රට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා. අධර්ම 
පාලනයක් ඇති, යහ පාලනයක් නැති කනගාටුදායක 
තත්ත්වයකුයි අද තිෙබන්ෙන්. බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ 
යහපත් පාලනය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැහැමි පාලනයක්. දැහැමි 
පාලනයක් ඇති වන්න නම් මුදුෙන් ඉන්න ෙකනාට මිසක් පහළ 
ඉන්න ෙකනාට අවවාද කරලා වැඩක් නැහැ. ෙපොලිස් රාළහාමි අත 
යට රුපියල් 100ක් ගත්තාම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
   ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරනවා; පත්තෙර් දමනවා.   බිලියන 
ගණන් ගහලා ස්විස් බැංකුෙව් ෆෑන්ක් මිලියන 80ක් දාලා 
තිෙබනවා. ෙකොෙහන්ද ෙම් සල්ලි ආෙව්? ෙමන්න ෙම්කයි 
තත්ත්වය. හැබැයි යහ පාලනය ගැනයි කථා කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම දැන් ෙබෞද්ධ කටයුතු ගැන 
ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්නම්. ගරු හිටපු අගමැතිතුමනි, බුද්ධ ධර්මය 
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් අවුරුදු 5,000ක් පවතින ධර්මයක්. ෙම් අවුරුදු 
5,000 තුළ මහා රජවරු නිධන් තැන්පත් කරලා ආරක්ෂා කළා. 
මහා වංශෙය් කියලා තිෙබන ආකාරයට මහා පරාකමබාහු රජතුමා 
කියලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? එතුමා අගාමාත්යවරුන්ට, 
අමාත්යවරුන්ට කිව්වා, "ෙතොපි මා කියන ෙද් විශ්වාස කරව්" 
කියලා. ඉලක්කයට වැඩ කරලා වැව් 3,000 ගණනක් හදපු, මහා 
පරාකම සමුදය වාෙග් ඒවා හදපු ඒ මහා ෙශේෂ්ඨයා තම 
නිලධාරින්ට, පුරවැසියන්ට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? යම් තැනක වගා 
කරන්න බැරි නම් මල් ගස් හිටවන්න කියලා කිව්වා. යම් තැනක 
ෙපොෙළොෙව් වස්තු තිෙබනවා නම් එතැන වගා කිරීම ෙහෝ ෙවනත් 
කිසිවක් කිරීම තහනම් කළා. එෙහම අවුරුදු දහස් ගණනක් ෙම් 
රටට ඉතුරු කරපු සම්පත් ෙම් අවුරුදු කිහිපය තුළදී පුදුම විධියට 
විනාශ කරනවා; පුදුම විධියට ගසා කනවා; පුදුම විධියට නැති 
කරනවා.  

දැදුරු ඔය ජලාශය හදනවා. ජලාශෙය් තිෙබන නිධානයක් 
ගන්න ගිහිල්ලා පහුවැනි දා ඉංජිෙන්රු ෙනෝනා ෙඩෝසරයට 
අහුෙවලා මරණයට පත් වුණා. ෙම් කනගාටුදායක තත්ත්වය තුළ 
අපත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ෙබෞද්ධාගම 
අදහන අයට විතරක් ෙනොෙවයි, ඉස්ලාම් ආගම අදහන අයටත්, 
කෙතෝලික ආගම අදහන අයටත්, හින්දු ආගම අදහන අයටත් මම 
ආරාධනා කරනවා, අපි ලාංකිකෙයෝ විධියට කටයුතු කරමු කියලා. 
මහාමාන්ය ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා කියපු විධියට ලාංකික 

කියන මනසකින් අපි වැඩ කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව කල්ලි 
හැදිලා, ෙභ්ද ෙවලා, කුළල් කාෙගන කටයුතු කරන්න ෙහොඳ 
නැහැ.  

සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් යුද නායකත්වෙයන් 2009 දී 
යුද්ධය දිනපු ජනාධිපතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවය පිරිනමනවා. නමුත් 
දැන් අවුරුදු ෙදකහමාරකට වැඩි කාලයක් ගිහිල්ලත් උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර ජනතාවට ෙද්ශපාලන විසඳුමක් දීලා නැහැ. එන 
අවුරුද්ෙද් ජූනි මාසෙය් ජිනීවාවල මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය්දී 
ෙම් ගැන සාකච්ඡා ෙවනවා. අපි අපනයනය කරන භාණ්ඩවලින් -
කෑම, බීමවලින්- සියයට 85ක් යවන්ෙන්, ඇෙමරිකාවටයි; 
යුෙරෝපයටයි. ඉන්දියාවටයි, චීනයටයි සියයට පහක්වත් යවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ රටවල් අෙප් භාණ්ඩ ගත්ෙත් නැති වුෙණොත් අපි තණ 
ෙකොළ කන්නද? රබර් ටික අපි කන්නද? ෙත් ටික අපි ෙබොන්නද? 
ඡන්දය දිලා කකා බිබී ඉඳපල්ලා කියලාද කියන්ෙන්. ඉල්ලන් 
කන්න කියලාද කියන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, දැන්වත් 
ඔළුවක් ඇති මිනිස්සු විධියට බුද්ධිමත්ව වැඩ කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, බයිලා කිය කියා අපහාස 
කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන පාෙර් කට්ටියක් හිටියා. මටත් 
එන්න දුන්ෙන් නැහැ. මම රාළහාමිලාට බැන්නා, ඔයෙගොල්ලන් 
ෙකොෙහොමද අපි ෙමතැනට එන එක නවත්වන්ෙන් කියලා. ෙම් 
තත්ත්වයට ෙගෙනන්න එපා.  අපි ෙමෙහේ ඒ වාෙග් වැඩ කෙළොත් 
අපිටම ඒවා වදිනවා. ෙම් ෙලෝකෙය් අපට තනියම ජීවත් ෙවන්න 
බැහැ. ඉන්දියාව තරහා කර ගන්නවා. ෙපොලියට සල්ලි ගන්න 
චංචල, නිශ්චල ෙද්පළ චීනයට ෙදනවා. ජාත්යන්තර තත්ත්වය තුළ 
ඉන්දියන් සාගරෙය් බලය පතුරවන්න චීනය ෙමහාට එන්න 
හදනවා. ජාත්යන්තර වශෙයන් අපි ෙම් කරන වැඩ ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. මම ෙම් කියන 
ෙද්වල් වැරදිද කියලා තමන්ෙග් හදවතට තට්ටු කරලා අහන්න. 
බලය සදාකාලික නැහැ. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාම 
කිව්වා ෙන් අනුර බණ්ඩාරනායක මහතා, Darley Road එෙක් 
තිබුණු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කාර්යාලය ඉවත් කළාට පස්ෙසේ 
සිරිමාෙවෝ මැතිනිය පුංචි ෙබොරැල්ෙල්  ෙපොඩි කාර්යාලයකට                
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කාර්යාලය ෙගන ගියා කියලා. මම පධාන 
ඇමතිවරයා විධියට ඉන්න කාලෙය් එදා අට ෙදෙනක් මාව හම්බ 
ෙවන්න ආවා. මම කියන්ෙන් නැහැ, ඒ කවුද කියලා. ඒ 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා පක්ෂය සුනු විසුනු ෙවලා ඉන්න කාලෙය් 
තමයි බල තන්හාවට "රාජ අලියා" කියලා පක්ෂයක් හදා ෙගන 
කටයුතු කෙළේ.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Member, you have one more 

minute. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්න 

ඉන්න ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා සිවුරු අරිනවා. ෙම්කට ගන්න පියවර 
ෙමොකක්ද? ගරු විපක්ෂය නායකතුමා ෙවනුෙවන් බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් බුද්ධ ශාසන අරමුදෙල් පාලක 
මණ්ඩලයට මාවත් පත් කළා. මට ලියුම ආෙව් 7වැනි මාෙසේ 
30වැනි දා. ලියුම ආවට පස්ෙසේ තවම කැඳවීමක් නැහැ. ෙම්වා 
හමස් ෙපට්ටියට දාලා පුස්කනවා. ඔන්න ඔය වාෙග් වැඩ තමයි අද 
ෙකෙරන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම විනාඩිෙයන් 
අවසන් කරන්නම්. අද ෙමතැන  බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
ඇමතිතුමා නැහැ. එතුමා ෙමතැන හිටියා නම් ෙහොඳයි. අෙප් 
ගැමියන් කියන මුඛ පරම්පරාෙවන් එන ෙද්වල්වලින් -නිධානයක් 
ගැන හරි, ෙවන ෙමොනවා ගැන හරි- සියයට 95ක් හරි ඇත්තයි. 
ෙමොකද ෙපොතක ලියන ෙදයකදී කර්තෘවරයාට ඔහුට අවශ්ය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදයක් ලියන්න පුළුවන්. මහා වංශෙය් පවා ෙවනස් ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් කර්තෘවරයාට හිෙතන ෙදයක් වුණත් ලියන්න 
පුළුවන්. නමුත් මුඛ පරම්පරාෙවන් එන ෙද්වල්වලත් 
 කනගාටුදායක තත්ත්වයන් ඇති වී තිෙබනවා.  

සුළු අපනයන ගැනත් මම කථා කරන්න කැමැතියි. සුළු 
අපනයන කියන්ෙන් අපිට විශාල ආදායමක් ලබා ෙදන ෙදයක්. ෙම් 
සුළු අපනයනවලට ෙලෝකෙය් විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් මුදල් නිදහස් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොපමණද? ගරු 
නාවින්න ඇමතිතුමා දන්නවා, මම දිසා ඇමති විධියට ඒ ඉඩම්වල 
ෙකෝපි, ගම්මිරිස්, සාදික්කා, කරාබු නැටි හැම ෙදයක්ම වැව්වාය 
කියන කාරණය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙවලාව පිළිබඳ පශ්නයක් 
තිෙබනවා. මම මූලාසනයට ගරු කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. S.B. Nawinne. ඔබතුමාට 

විනාඩි  දහයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 1.22] 

 
ගරු එස.් බී. නාවින්න මහතා (පාරිෙභෝගික සුබ සාධනය 
පිළිබඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. நாவின்ன - கர்ேவார் நலன் ாி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of Consumer Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  අෙප් හිටපු මහ ඇමතිතුමා වන 

හිතවත් ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙගන් පසුව ආපු මහ 
ඇමතිතුමා මමයි. එතුමාෙග් විශාල ශබ්දෙයන් පසුව පාරිෙභෝගික 
සුබසාධන අමාත්යාංශය පිළිබඳව වචන කීපයක් කථා කිරීමට 
ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. පාරිෙභෝගික සුබසාධන 
අමාත්යාංශයට අමතරව, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙග් ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්ත්, දිවි නැඟුම ජාතික ව්යාපාර නිෂ්පාදන 
අෙළවිය සම්බන්ධවත් මම කටයුතු කරනවා. ෙම් රෙට් සංවර්ධන 
ඉලක්කය සඳහා කටයුතු කරන ෙමවන් ෙමොෙහොතක ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදනය සහ අෙළවිය සම්බන්ධව අපි කටයුතු කරනවා. පිට 
රටින් ෙගෙනන  නිෂ්පාදන හා ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන අතර ඇති 
ෙවනස ෙසොයා බලමින් ෙම් නිෂ්පාදන ඇති කිරීම සඳහා අවශ්ය 
ශක්තිය ලබා දීමටත් අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
අමාත්යාංශය තුළින් ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා ජීවන වියදම් 
අනුකාරක සභාව නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් රෙට් තිෙබන ආහාර 
සුරක්ෂිතභාවය ගැනත් ජීවන වියදම ගැනත් මම කටයුතු කරනවා. 
ඊට අමතරව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික පනත් 
ෙකටුම්පත් සම්බන්ධෙයන් වාෙග්ම, ඒ ෙයෝජනා පිළිබඳ කැබිනට් 
අනුකාරක සභාෙව්ත් මා කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අද මට 
පාරිෙභෝගික සුබසාධන අමාත්යාංශය ගැන ෙම් පුංචි කාලය තුළ 
දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න පුළුවන්කමක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙගන යන 
වැඩ පිළිෙවෙළේදී, ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීම සඳහාත් 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීමට මම  බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ 
සඳහා ෙම් අවුරුද්ෙද් ආරම්භ කරපු වැඩ පිළිෙවළ 2013 වන 
ෙකොට නීතිගත කරලා ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය 
ලබා ෙගන කටයුතු කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

පාරිෙභෝගික ශුභසාධනය ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල දක්නට 
ලැෙබන ඉතාමත් වැදගත් ක්ෙෂේතයක්. පාරිෙභෝගික ශුභසාධනය 
තුළින් නිෂ්පාදනෙය් පතිලාභ ජනතාවට ලබා දීම සඳහා 
පාරිෙභෝගික රැකවරණය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම අවශ්යයි. අපි 
හැෙමෝම පාරිෙභෝගිකෙයෝ. විවිධ අවස්ථාවල විවිධාකාරෙය් 
පාරිෙභෝගිකයන් බවට අප පත් ෙවනවා. පාරිෙභෝගිකයා 
කියන්ෙන් තමන්ෙග් සෘජු පරිෙභෝජනය සඳහා භාණ්ඩ ෙසේවා මිල 
දී ගැනීම කරනු ලබන ෙහෝ මිල දී ගැනීමට ගිවිස ගනු ලබන 
පුද්ගලයින්. පාරිෙභෝගිකයින් පිළිබඳව අද සෑම අමාත්යාංශයක්ම, 
ෙදපාර්ත ෙම්න්තුවක්ම කටයුතු කරනවා. එය හුෙදක් අභ්යන්තර 
ෙවෙළඳ කටයුතු අමාත්යාංශයට පමණක් සීමා ෙවනවාය කියලායි 
ෙබොෙහෝ විට සිතන්ෙන්. නමුත් ෙසෞඛ්ය, ධීවර, අධ්යාපන ආදී 
වශෙයන් විවිධ විෂය ක්ෙෂේතය පුරා එය පැතිරී යනවා. එක් 
අෙතකින් රජෙය් ෙසේවය ලබන සෑම පුරවැසිෙයකුම, රජයට බදු 
ෙගවන්නන් වශෙයන් තවත් විධියකට පාරිෙභෝගිකයන් ෙවනවා.  

එදා අෙප් ගමට, රටට සීමා වූ ෙවෙළඳාම අෙප් ෙද්ශ 
සීමාවලින්, කරදිය වළල්ෙලන් එපිටට ගිය ෙගෝලීය වාණිජ්යයක්, 
ෙගෝලීය ආර්ථිකයක් දක්වා ව්යාප්ත ෙවනවා. ෙම් පිළිබඳව 
බුද්ධිමත්ව කල්පනා කරපු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා දියුණු ආර්ථිකයක් තිෙබන ශී ලංකාවක් නිර්මාණය 
කිරීමත්, මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ශී ලංකාව 
ආසියාෙව් ආශ්චර්යය බවට පත් කිරීමත් කියන ෙශේෂ්ඨ 
පරමාර්ථෙයන් වැඩ කරනවා. පාරිෙභෝගිකයා ඉතාමත් වැදගත්. 
අපි එහිදී ජාත්යන්තර මට්ටෙම් දියුණු පාරිෙභෝගිකෙයකු 
නිර්මාණය කළ යුතු ෙවනවා. ෙම් කරුණු විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
ෙහොඳට අහ ගන්න. 

පාරිෙභෝගික ශුභසාධනය පිළිබඳ ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්ය කාර්යාලය 
ස්ථාපිත කරලා ෙම් පිළිබඳව ජාතික පතිපත්ති රාමුවක් සකස් 
කරන්න, ඒ සඳහා අදාළ වූ අමාත්යාංශ සම්බන්ධීකරණය කරන්න 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ කටයුතු දැනට සිදු 
කරමින් යනවා. පසු ගිය අවුරුදු කීපය තුළ පාරිෙභෝගික 
රැකවරණය පිළිබඳ විවිධ කියාමාර්ග අෙප් රජය අරෙගන 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම "ආහාර පනත" ඇතුළු ෙවනත් 
අණපනත් ෙගන ඒමට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ෙමම උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කටයුතු කර තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් යටෙත් පාරිෙභෝගික ශුභසාධන 
කටයුතු පිළිබඳ ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්ය කාර්යාලය ෙම් පිළිබඳව ජාතික 
හා ජාත්යන්තර වශෙයන් වූ තත්ත්වයන් අධ්යයනය කරලා අෙප් 
රටට ගැළෙපන අෙප්ම වූ ජාතික පතිපත්ති රාමුවක් හා වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න මුල පුරා තිෙබනවා. සියලුම අමාත්යාංශ 
සම්බන්ධීකරණය කිරීමටත්, අනතුරුව ෙමම වැඩ පිළිෙවළ ඊට 
අදාළ අමාත්යාංශ යටෙත් කියාත්මක කිරීමටත්, එය ෙජ්යෂ්ඨ 
අමාත්ය කාර්යාලය යට ෙත් අධීක්ෂණය කිරීමටත්, අමාත්යාංශ 
මට්ටමින් දැනුවත් වීම ආරම්භ වී තිෙබනවා. ෙමම වැඩ පිළිෙවළ 
සඳහා අපි ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම සහාය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ඒකයි කියන්ෙන්, අහ ෙගන ඉන්න. ෙම් පිළිබඳව සකස් කළ වැඩ 
පිළිෙවළට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා දී තිෙබනවා. ඒ 
අනුව ෙමම වැඩ පිළිෙවළ ජාතික වැඩසටහනක් ෙලස අපි 
කියාත්මක කරනවා.  

අපි මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ශක්තිමත්, දියුණු ශී ලාංකිකෙයකු නිර්මාණය කරන්නයි. 
එහිදී ශක්තිමත්, තාර්කික, බුද්ධිමත්, දැනුවත් පාරිෙභෝගිකෙයකු 
නිර්මාණය කිරීම අත්යවශ්ය ෙවනවා. ෙගෝලීයකරණයට විරුද්ධ 
ෙවලා අපිට  ඉන් ඉවත් ෙවන්න බැහැ. අපි ෙගෝලීයකරණයට 
සාර්ථකව මුහුණ ෙදන්න නම් ඒකට ශක්තිමත් පාරිෙභෝගිකෙයකු 
නිර්මාණය කරන්න ෙවනවා. ෙවෙළඳ දැන්වීම්, අෙළවිකරණය 
පිළිබඳ තාර්කිකව හිතන්න පුළුවන් බුද්ධිමත්, එෙමන්ම ෙතොරතුරු 
ලබා ෙගන දැනුවත් වූ පාරිෙභෝගිකයකු බිහි කිරීම අවශ්යයි. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රට දියුණු කිරීෙම්දී ෙමම සංකීර්ණ සමාජ තත්ත්වය 
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තුළ අවදානමකට ලක් වන  පජාව ආරක්ෂා කරන පාරිෙභෝගික 
ශුභසාධන වැඩ පිළිෙවළක්  කියාත්මක කරන්න අවශ්ය ෙවනවා. ඒ 
පතිපත්ති රාමුව හා වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ඒ සඳහා අත්තිවාරමක් 
දමන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

රෙට් සමස්ත ජනතාවම පාරිෙභෝගිකයන් ෙලස  සලකා 
ඔවුන්ෙග් රැකවරණය සලසා දීම පිණිස නිවැරදිව නිසි පියවර ගත 
යුතු ෙවනවා. අද නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීෙම්දී හා ෙසේවාවලට පෙව්ශ 
වීෙම්දී දැනුම ෙමන්ම ආරක්ෂාවත් අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම 
පාරිෙභෝගික අවශ්යතා සඳහා නිෂ්පාදන කටයුතුවල හා ෙබදා 
හැරීෙම් කටයුතුවල ෙයදී සිටින සියලු ෙදනාට ෙලොකු සමාජ 
වගකීමක් තිෙබනවා. නිෂ්පාදනය කිරීෙම් හා ෙබදා හැරීෙම් 
කියාවලිය කමවත්ව පවත්වා ෙගන යා යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
ආචාර ධර්මවලින් යුක්ත පිරිසක් බවට ඔවුන් පත් කළ යුතු 
ෙවනවා. පාරිෙභෝගික ආරක්ෂාවට එක එල්ෙල්ම බලපාන සාවද්ය 
හා අකටයුතු ව්යාපාරික භාවිතයන්, පචාරක හා දැන්වීම් නැවැත්වීම 
පිණිස කටයුතු කිරීමට එය පිටුවහලක් ෙවනවා.  

පාරිෙභෝගිකයාෙග් ෙසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව ෙකෙරහි බලපාන 
ෙද්වලින් ඔවුන් මුදා ගැනීමත් අවශ්යයි. ෙම් සියල්ල සඳහා 
පාරිෙභෝගික ශුභසාධන පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තියක් අද අප රටට 
අත්යවශ්ය වී තිෙබනවා. ජාතික පතිපත්තියක් තිෙබන ෙකොට 
පාරිෙභෝගිකයාට තමන්ෙග් අවශ්යතාවලට අනුව නිවැරදි 
ෙතොරතුරු මත පදනම්ව තම පාරිෙභෝගික අභිලාෂයන් ඉටු කර 
ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම අනතුරුදායක ෙනොවන 
ගුණාත්මක ෙසේවාවලට පෙව්ශ වීමට අයිතිය ලැෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
පාරිෙභෝගික ශුභසාධනය සඳහා ජාතික පතිපත්තියක් සෑදීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීමට අපට මතක් කෙළේ ෙම් නිසායි. අපි 
බඩුවක් ගන්න ගියත් සාධාරණ මිලක් නැහැ; ඒ බඩුෙව් 
ගුණාත්මකභාවයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් අපි ෙකොතැනකට 
ගියත් අමාත්යාංශයකට ගියත්, ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට ගියත්, අපට 
ෙපෙනන ෙදයක් තමයි පමාණවත් නිලධාරින් නැහැ කියන එක. 
මා පසු ගිය කාලය තුළ සියලුම අමාත්යාංශවල ෙල්කම්තුමන්ලා 
කැ ෙඳව්වා.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ෙපෞද්ගලික අංශය ඇතුළු සෑම නිෙයෝජනයක්ම ලබා ගන්න 

අපි කටයුතු කළා.  

 

[අ.භා. 1.31] 
 
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා (ජාතික සම්පත් පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பியேசன கமேக - ேதசிய வளங்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyasena Gamage- Minister of National 
Resources) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී අද දවස මුළුල්ෙල්  විවාදයට ගැෙනන මාතෘකා අතර 
තිෙබන ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරුන් නිෙයෝජනය කරන අමාත්යාංශ 
අතරින් මා නිෙයෝජනය  කරන ජාතික සම්පත් අමාත්යාංශෙයන් 
ෙකෙරන  කාර්යයන් පිළිබඳව  ෙකටි හැඳින්වීමක් කිරීමටයි මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ජාතික සම්පත් රෙට් ආර්ථික 

සංවර්ධනෙයහි ලා උපරිම වශෙයන් දායක කර ගැනීමට හා  වැඩි 
දියුණු කිරීමට අවශ්ය පියවර  ගැනීම තමයි අෙප් අමාත්යාංශයට 
පැවරී තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන් සකස් කරන ලද 
වාර්තාවක් අපි පසු ගිය දවසක කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්  
කරලා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය  ලබා ගත්තා. ඒ අනුව 
ජාතික සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, වැඩි දියුණු කර 
ගැනීමටත්, ඒ වාෙග්ම  ඒවා කාර්යක්ෂමව පවත්වාෙගන යාම 
සඳහාත් ජාතික පතිපත්තියක් සකස් කිරීෙම් අවශ්යතාව එමඟින් 
අපි හඳුනාෙගන තිෙබනවා. පතිපත්තිමය වශෙයන් එය  අනුමත 
වුණු නිසා එය සකස් කිරීම සඳහා අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන් හා 
නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පවත්වා ජාතික 
පතිපත්තියක් සැකසීම සඳහා  අවශ්ය කටයුතු ෙම් වනෙකොට  සිදු 
කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා විෙශේෂෙයන්ම 
මතක් කරන්න  ඕනෑ, මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ මල් පල 
ගැන්වීම සඳහාත්, ආර්ථික අතින් අෙප් රට අග්නිදිග ආසියාෙව් 
ආශ්චර්යවත් රට බවට පත් කිරීම සඳහාත් ගන්නා වූ පයත්නෙය්දී 
විෙශේෂෙයන් ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා අවශ්ය වන  කෘෂිකර්ම  
ක්ෙෂේතය නඟා සිටුවීමට පසු ගිය කාලෙය්දී විශාල පයත්නයක් 
දැරුවාය කියන එක. ඒ අනුව දැනට අෙප් රට තුළ සාර්ථක වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. කෘෂිකර්මය නංවා ලීම සඳහා, 
ෙගොවිතැන  වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා, ෙගොවීන් දිරි ගැන්වීම සඳහා  
තමයි ෙපොෙහොර සහනාධාරය කියාත්මක කෙළේ. ඒ සඳහා  
සහනාධාර වශෙයන් රජය  විශාල මුදල් පමාණයක් වැය කරනවා.  

ෙම් රෙට් ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය සිදුෙවන්ෙන් නැහැ. 
ආනයනය  කරලා තමයි ෙගොවීන්ට අපි ෙපොෙහොර ලබා ෙදන්ෙන්. 
ඒ ගැන කල්පනා කළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් අනු 
කමිටුවක් පත් කළා, අෙප් රෙට් ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කරන්න 
පුළුවන්ද කියා  විමර්ශනය කර වාර්තාවක් ඉදිරිපත්  කරන්නය 
කියා. ඒ අනුව විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු, 
විද්යාඥයන්, තාක්ෂණ නිලධාරින් සම්බන්ධ කර ෙගන ඒ 
අනුකමිටුවට අයත් ෙවන කෘෂිකර්ම, වන සම්පත්, ෙගොවිජන 
ෙසේවා, ආර්ථික සංවර්ධන,  කර්මාන්ත, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
යන අමාත්යාංශවලට අදාළ අමාත්යවරු සහ ෙල්කම්වරුන්ෙග් 
සහභාගිත්වෙයන් ඒ පිළිබඳ විමර්ශනයක ෙයදී ඒ පිළිබඳව 
ශක්යතා අධ්යයනයක් කර ෙම් රෙට් රසායනික ෙපොෙහොර 
කර්මාන්ත ශාලාවක් ස්ථාපිත කළ හැකිද  කියන කාරණය  
පිළිබඳව නිරීක්ෂණ වාර්තාවක් සකස් කර තිෙබනවා. මහා  
භාණ්ඩාගාරෙය් සංෙශෝධනයට  යටත්වයි  අපි ඒ වාර්තාව සකස් 
කර තිෙබන්ෙන්. එය සකස් කර ජනාධිපතිතුමා ෙග් -කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්- අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරලා, ඉදිරි කාලය තුළ ෙම් 
රෙට් රසායනික  ෙපොෙහොර කර්මාන්තශාලාවක්  ස්ථාපිත කිරීමට 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ෙපොෙහොර ආනයනය 
සඳහා අෙප් රටට විශාල පිරිවැයක් දරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ 
පිරිවැය එන්ට එන්ටම වැඩි ෙවනවා. වාර්ෂිකව බැලුෙවොත්  
නිරන්තරෙයන්ම ඒ පිරිවැය වැඩි ෙවන බව ෙපෙනනවා.  අපි  වගා 
කරන සෑම ෙභෝගයක් සඳහාම -ෙගොවිතැනට පමණක් ෙනොෙවයි 
එළවළු ආදී හැම වගාවකටම- රසායනික ෙපොෙහොර පාවිච්චි 
කරනවා. රජයට ඒ සඳහා වන  සියලු වියදම් දරන්නට  සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඒ රසායනික ෙපොෙහොර සියල්ලම ආනයනය කරන  
නිසායි. 

ෙපොෙහොර සඳහා වාර්ෂිකව වැය කරන පිරිවැය ගැන කල්පනා 
කළාම  යූරියා අපනයනය සඳහා පමණක් වර්ෂයකට ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 256ක් පමණ වියදම් කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන 
බව ෙපෙනනවා. ඒ වාෙග්ම TSP සඳහා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන 63ක්, SSP සඳහා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 5.2ක් සහ 
ඇෙමෝනියම් සල්ෙෆේට් සඳහා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 21ක් 
වශෙයන් විශාල  මුදල් පමාණයක් විෙද්ශ රටවලට යවන්න අපට 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් අත්යවශ්යම ෙදයක් තමයි 
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ෙපොෙහොර. ඒ නිසා ෙපොෙහොර සඳහා වන ෙම් වියදම අවම කර 
ගැනීම -අඩු කර ගැනීම- සඳහා විකල්ප කමයක් සකස් කිරීමට 
ජනාධිපතිතුමා අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා තමයි කමිටුවක් පත් 
කරලා, අෙප් රෙට් රසායනික ෙපොෙහොර කර්මාන්තශාලාවක් 
පිහිටුවිය හැකිද යන්න පිළිබඳව  නිරීක්ෂණය කරන්න අවස්ථාව 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් යූරියා 
කර්මාන්තශාලාවක් සපුගස්කන්ෙද් ආරම්භ කරලා තිබුණා. 
සපුගස්කන්ෙද් ෙපොෙහොර සංකීර්ණෙය් පළමු පියවර ආරම්භ කර 
තිබුණා. ඒක සාර්ථක වුණා. ඒ සඳහා අවශ්ය අමුදව්ය ලබා ගත්ෙත් 
සපුගස්කන්ද පිරිපහදුෙවන්. නැප්තා උපෙයෝගී කර ෙගන තමයි ඒ 
කර්මාන්තශාලාව පටන් ෙගන තිබුෙණ්. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් ඒ 
කර්මාන්තශාලාව වහලා දැම්මා. ඒ නිසා අපට දැන් එෙහම එකක් 
ඇත්ෙත් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් ර ෙට් මූලික සම්පත් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම එප්පාවල ෙපොස්ෙප්ට් නිධිය තිෙබනවා. 
ඒක තමයි අපට තිෙබන ෙලොකුම සම්පත. අෙප් රටට අවුරුදු 
ගණනාවකට අවශ්ය ෙපොෙහොර සඳහා අමුදව්ය ලබා ගන්න පුළුවන් 
නිධියක් අපට ලැබිලා තිෙබනවා.  දැනට ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් සමාගම 
මඟින් තමයි ෙම්වා නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්ෙන්. ලංකාෙව් ඇති 
පධානතම සම්පත තමයි ෙම් ෙපොස්ෙප්ට් නිධිය. අපට තිෙබන ෙම් 
සම්පත්, අමුදව්ය උපෙයෝගි කර ෙගන රසායනික ෙපොෙහොර 
කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කිරීෙම් හැකියාව අපට තිෙබනවා.  

එප්පාවල තිෙබන ෙපොස්ෙප්ට් නිධිෙයන් අපි දැනටමත් 
පෙයෝජනයට ෙගන තිෙබන්ෙන් මතුපිටින් ගන්නා ෙපොස්ෙප්ට් 
පමණයි. ඒ නිධිය එෙහමම තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් උත්සාහ 
ගත්තා, Single Super Phosphate, ඒ වාෙග්ම Triple Super 
Phosphate නිපදවන්න. එය වැඩිදියුණු කිරීමට පියවර ගනිද්දී 
විශාල උද්ෙඝෝෂණ, ඒ වාෙග්ම විවිධ වි ෙරෝධතා, විවිධ බල ෙව්ග 
කියාත්මක වීම නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණ ෙද්, ඒ  කියා මාර්ග 
කිසිවක් සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. ඒවා කියාත්මක කරන්න බැරි 
වුණා. ඒ කියා මාර්ග අතරමඟ නතර වුණ නිසා අපි කල්පනා 
කරනවා, අෙප් තිෙබන සම්පත් උපෙයෝගි කර ෙගන, අෙප් රටින් 
පිටරටට ඇදී යන විශාල මුදලක්  නතර කර ගැනීම සඳහා, අඩු 
ගණෙන් එම මුදලින් ෙකොටසක් ෙහෝ අෙප් රෙට් රඳවා ගැනීම 
සඳහා රසායනික ෙපොෙහොර කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කිරීමට. 
මූලිකව අවශ්ය අමුදව්ය ලබා ගැනීෙම් පහසුකම් අපට තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඇත්තටම ෙපොෙහොර ආනයනය ෙවනුෙවන් ලංකාෙව් මුදල් 
විශාල වශෙයන් පිට රටවලට ගලා ෙගන යෑම වළක්වා ගැනීමට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now.  
 
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு பியேசன கமேக) 
(The Hon. Piyasena Gamage) 
ලංකාෙව් ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීමට ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් දිගු 

ගමනක් යන්නට පුළුවන්, ෙම් කර්මාන්තශාලාවත් එක්ක. මූලික 
අමුදව්ය බහුලව ඇති බැවින් ෙමම කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කිරීම 
වඩාත් ෙයෝග්ය බවයි, ෙමය නිරීක්ෂණය කළ අය සඳහන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, කරුණාකරලා  අවසාන කරන්න.  

ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு பியேசன கமேக) 
(The Hon. Piyasena Gamage) 
අෙප් ෙම් නිරීක්ෂණ වාර්තා අනුව අනුරාධපුර තිෙබන 

ෙපොස්ෙප්ට් නිධිය උපෙයෝගි කර ෙගන හබරණ පෙද්ශය සම්බන්ධ 
කර ෙගන රසායනික ෙපොෙහොර කර්මාන්තශාලාවක් සථාපිත 
කිරීම සුදුසුයි කියලා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එය ඉදිරි කාලය 
තුළ ෙම් රෙට් කියාත්මක වනවා කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මා 
ඔබට මතක් කරන්න කැමැතියි.  

 
[අ.භා. 1.41] 
 

ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා  
(மாண் மிகு ஜயந்த ெகடெகாட) 
(The Hon. Jayantha Ketagoda)  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් වචන කීපයක් කථා කරන්නට 
මම ෙයොමු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම 2012 අය වැය ෙල්ඛනෙයනුත්, 2013 ෙම් අය 
වැය ෙල්ඛනෙයනුත් කලාකරුවන් ගැන කථා කරන ෙකොට 
කලාකරුවන්ට වාහනයක් ගන්න ෙපොලී රහිත ණයක් ෙදනවායි 
කියන කාරණය තමයි මාධ්ය මඟින් රට පුරාම පචාරය කෙළේ. 
විෙශේෂෙයන්ම ගිය අවුරුද්ෙද් කියපු ෙම් කථාව, ෙම් අවුරුද්ෙද් අය 
වැය  ඉදිරිපත් කිරීමට දින පහකට ෙපර නැවත කියමින්, -ඒ 
කියන්ෙන් ෙනොවැම්බර් අටවැනිදා- කලාකරුෙවෝ 150 ෙදෙනකුට 
ෙම් මුදල ෙදනවා කියලා මහා පචාරයක් දුන්නා. අපි සංස්කෘතික 
හා කලා කටයුතු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, කී ෙදෙනක් 
ෙම් ණය ඉල්ලා තිෙබනවාද,  දැනට කී ෙදෙනකුට ෙම් ණය 
දුන්නාද, ඒ කවුද කියලා. මට ආරංචි වුණු හැටියට  කලාකරුවන්ට  
තිෙබන සුදුසුකම් සහ අවුරුදු 18ක් තුළ  ඔවුන් කලාවට කරපු 
ෙසේවය  පිළිබඳ විස්තර සහිත විශාල ෙපොත් තමයි  සංස්කෘතික හා 
කලා කටයුතු අමාත්යාංශයට එවා තිෙබන්ෙන්, ෙම් රුපියල් ලක්ෂ 
12ක ණය මුදල ගන්න. මා හිතන හැටියට 1,000කට, 2,000කට 
ආසන්න පිරිසක් ෙම් විධියට ෙතොරතුරු එවා තිෙබනවා. ඒ 
අයෙගනුත් 500 ෙදෙනක් ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා. ඒ 500 
ෙදනාෙගනුත් 60 ෙදෙනකු තමයි ෙම් වටෙය්දී ෙම් ණය ලබා 
ගැනීම සඳහා මූලික සුදුසුකම් ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා හිතන හැටියට ෙම් රුපියල් 
මිලියන 1.2ට ගන්න වාහනයක් නැහැ. එක්ෙකෝ Nano කාර් 
එකක් ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් three-wheeler එකක් තමයි 
ගන්න ෙවන්ෙන්.  අද අඩුම ගණෙන්  සාමාන්ය වාහනයක් ගන්න  
වුණත්  රුපියල් ලක්ෂ 18ක් ෙහෝ 20ක් ඕනෑ.   ලියා පදිංචි කරපු 
වාහනයක් ගන්නවා නම්, ඒ වාහනෙය් වටිනාකෙමන් සියයට 60යි 
ෙදන්ෙන්. එතෙකොට, රුපියල් ලක්ෂ 24ක වාහනයක් ගන්න ඕනෑ, 
ෙම් රුපියල් ලක්ෂ 12ක ණය මුදල ගන්න නම්.  පාවිච්චි කරපු 
වාහනයක් ගන්නවා නම්, එහි වටිනාකෙමන් සියයට 50යි 
ෙදන්ෙන්. ඒත් රුපියල් ලක්ෂ 24ක වාහනයක් ගන්න ඕනෑ, ෙම් 
රුපියල් ලක්ෂ 12ක ණය මුදල ගන්න නම්. ඒ කියන්ෙන් එකට 
එකක් අතින් දමලා තමයි අද ෙම් කමය යටෙත් වාහනයක් ගන්න 
ෙවන්ෙන්. ෙපොලී රහිත ණය මුදලක සහනයක් ෙදනවාය කිව්වාට, 
කලාකරුවන්ට දැන් ෙම් ණය මුදල අසහනයක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් කලාකරුෙවෝ වෙට් දුවනවා, වාහනයක් ගන්න 
ඉතිරි සල්ලි ෙහොයා ගන්න. රුපියල් ලක්ෂ 12ක ණයක් හම්බ 
වුණාට, වාරික ෙදකක් බැංකුවට දමන්න ඕනෑ, වාහනය රක්ෂණය 
කරන්න ඕනෑ. අද කලාකරුවා අන්දමන්ද ෙවලා ඉන්නවා, ෙපොලී 
රහිතව ෙදන ෙම් ණය පිළිබඳව නිසි කමෙව්දයක් නැති  නිසා. එක 
එක බැංකුවලට ගියාම එක එක ආකාරෙයන් තමයි 
කලාකරුවන්ට ඒ ණය පිළිබඳව පකාශ කරන්ෙන්.  

2295 2296 

[ගරු පියෙසේන ගමෙග්  මහතා] 
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ගරු ඇමතිතුමනි, කලාකරුවන් 1,000 ෙදෙනකුට ෙම් ණය 
ෙදනවා කියලා ෙම් ෙපොෙත් තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට  
කලාකරුවන් 1,000 ෙදෙනකුට ෙම් මුදල ලැෙබන ෙකොට තව 
අවුරුදු හයක් විතර ගත ෙව්වි. ෙමොකද, ගිය අවුරුද්ෙද් ෙදන්න 
තිබුණු මුදල තමයි ෙම් අවුරුද්ෙද්  ෙදන්න දැන් පටන් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් අවුරුද්ෙද් අන්තිමට ෙම් ෙදන්ෙන් ගිය අවුරුද්ෙද් 
ෙදන්න තිබුණු ණය මුදලයි.  

ගරු සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම ෙම් 
සත්කාරය ෙහොඳයි. ඒ ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි 
ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් ණය මුදල 
සම්බන්ධ කමෙව්දයක් හදන්න. අහිංසක කලාකරුවන්ට රුපියල් 
ලක්ෂ 12ක් දීලා එය අවුරුදු 10කින් කපනවා කිව්වාට, ජපන් 
වාහනයක් ගන්නවා නම්, අවුරුදු හතකින් ඒ ණය මුදල ෙගවන්න 
ඕනෑ. ඉන්දියාෙවන් හරි ෙකොරියාෙවන් හරි  වාහනයක් ෙග්නවා 
නම් ඒ කාලය අවුරුදු පහකට අඩු ෙවනවා. බැංකුවලින් ඒ විධිෙය් 
ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් අහිංසක කලාකරුවන්ට 
"බුල්ෙටෝ" ෙදන්න එපා. ''බුල්ෙටෝ'' තල්ෙල්යි,  දිෙව්යි ෙදෙක්ම 
ඇෙලනවා.  

ඡන්දයක් තිෙබන කාලෙය්දී ෙම් අහිංසක කලාකරුවන් ෙවළඳ 
භාණ්ඩයක් වනවා. ඒ කාලයට කලාකරුවන්ෙගන් උපරිම 
පෙයෝජන ගන්නවා. ඒ කලාකරුවන් ෙව්දිකාවල, මහ පාෙර් 
ඇවිදිමින් ඡන්ද පචාරක කටයුතුවල නියැෙලනවා. ෙම් ෙද්වල් 
කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලා විතරක් කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
රෙට් පාලන බලය ලබා ගත් සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙම් 
කටයුත්ත කළා. ඒ අහිංසක කලාකරුවන්ෙගන් ඒ පෙයෝජනය 
ගත්තා. නමුත් ඊට පසුව ෙම් කලාකරුවන් ''කරපිංචා''  වාෙග් අයින් 
කරලා දමනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙබොරුව කරන්න එපා. වාහනයක් 
නියම කරලා, ඒ වාහනෙය් බද්ද සියයට 20කින්, 25කින් අඩු 
කරලා ෙම් රුපියල් ලක්ෂ 12 ෙදන්න. Duty-free කරන්න බැරි 
නම්, අඩුම ගණෙන් බද්ද අඩු කරන්න. ඒ බද්ද අඩු කරලා රුපියල් 
6,000ක් 7,000ක් මාසයකට ෙගවන්න පුළුවන් වන ආකාරයට ෙම් 
ණය මුදල ෙදන්න. ෙමොකද, ෙම් අයත් විදුලි බිල් ෙගවනවා; 
දුරකථන බිල් ෙගවනවා; ෙවනත් වියදම් කරනවා. ෙම් 
කලාකරුවන් ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන්. නමුත්  
අතෙළොස්සක් කලාකරුවන් නම් ෙබොෙහොම සුර සැප විඳිනවා. 
උපෙද්ශකවරු හැටියට ඉන්න අය, රාජපක්ෂ පරම්පරාව බුදු 
හාමුදුරුවන්ෙග්ත් නෑෙයෝ කියා ෙගන jack ගහෙගන සිටින 
sonsලා, ෙබොරු පූච්චානම් කියලා  එක එක ව්යාපෘති ෙපන්වලා 
මහා පරිමාණෙයන් මුදල් ෙකොල්ල කනවා. 

ඒෙකන් අහිංසක කලාකරුවන්ට පෙයෝජනයක් නැහැ. අපි 
දැක්කා හම්බන්ෙතොට වරාය, ඒ වාෙග්ම කාටවත් නාට්යයක් 
ෙපන්වන්න බැරි ෙනළුම් ෙපොකුණ, රන්මිණිතැන්න වාෙග් මහා 
ව්යාපෘතිවලට මුදල් නාස්ති කළ හැටි. ෙටලි නාට්යකරුවන් 
ආරක්ෂා කරන්න කියලා විෙද්ශ චිතපට ෙපන්වීම ෙවනුෙවන් 
television channelsවලට බදු ගහමින්, කලාකරුවන්ට ලැබිය යුතු 
මුදල් රන්මිණිතැන්න වාෙග් ස්ථානවලට ගිහිල්ලා වළලා දැම්මා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, එම ව්යාපෘතිවල ඉන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙව්ම 
උපෙද්ශකවරු. ෙම් කාරණාවලදී තමුන්නාන්ෙසේ අසරණ ෙවන්න 
පුළුවන්; තමුන්නාන්ෙසේට බලතල නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේටත් එහා  
ඉන්න කණ්ඩායමක් තමයි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
තමුන්නාන්ෙසේටත් එහා ඉන්ෙන්. ෙබොරු පූච්චානම් කියමින්, 
ෙබොරු වර්ණනා කරමින් ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
පරම්පරාව බුදු හාමුදුරුවන් සමඟ, සුද්ෙදෝධන රජතුමා සමඟ  
නෑකම් තිෙබනවාය කියමින් විශාල ව්යාපෘති  හරහා කලාකරුවන් 
කීප ෙදෙනක් ෙම් රෙට් ධනය ෙකොල්ල කනවා. නමුත් අහිංසක 
කලාකරුවන්ට ඒෙකන් පෙයෝජනයක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
නිසා මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, කලාකරුවන්ට 
ලබා ෙදන ෙම් ණය ඔවුන්ට අසහනයක් කරන්ෙන් නැතුව, 
වාහනයක් ගන්න අවශ්ය කරන පතිපාදන ෙවන් කරලා, අවශ්ය  

වාහනය ෙමොකක්ද කියලා ෙහොයලා බලලා, ඒ සඳහා වන බදු අඩු 
කරලා, මාසිකව ඒ මුදල ෙගවන්න පුළුවන්  විධියට ලබා ෙදන්න 
කටයුතු සූදානම් කරන්න කියලා. ෙම් ණය මුදලට ගන්නා වාහනය 
බැංකුවට අයිති නිසා මාසයක්, ෙදකක්, තුනක් ණය වාරික 
ෙනොගවා හිටපු ගමන් බැංකුෙව් seize කරන අය ඇවිල්ලා වාහනය 
උස්සාෙගන යයි. කලාකරුවන් ආපහු පාෙර් ඉඳීවි. කාර් එෙකන් 
ගිය කලාකරුවා three-wheeler එකක් හරි ෙහොයා ෙගන ෙගදර 
යනවා කියලා හිතාෙගන පාරට ෙවලා ඉඳීවි. අහිංසක 
කලාකරුවන්ට එවැනි තත්ත්වයක් ඇති කරන්න එපා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, ෙටලිනාට්යත් පසිද්ධ 
රැඟුම් පාලක මණ්ඩලයට යටත් කරන්න කියලා ඔබතුමා 
ෙටලිනිස සංසදෙයන් ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා. මට ආරංචි  විධියට 
ෙම් ෙවන ෙකොට ඒකට කැබිනට් අනුමැතියකුත් ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා නීති ෙකටුම්පත් කරන්න කියලා දීලා 
තිෙබනවා. ඒක දීලා මාස ගණනක් ෙවනවා, නමුත් ඒ  ගැන තවම 
ආරංචියක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, අද ෙටලිනාට්ය නිර්මාණය 
කරන්ෙන් නැහැ, ෙටලිනාට්යය ''ගහනවා." "පත්තරයක් ගහමුද" 
කියලා අහනවා වාෙග් "ෙටලිනාට්යයක් ගහමුද" කියලා කියනවා. 
''නිර්මාණයක්'' ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. අද ඒ වාෙග් තත්ත්වයකට 
ෙටලිනාට්ය පත් ෙවලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ෙටලිනාට්ය 
විකුණා ගන්නත් බැහැ. එක ෙටලිනාට්යයක් විකාශය කර ගන්න 
යම් කිසි ගණනක් ෙදන්න ඕනෑ. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇමතිලාට. 
 
ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා  
(மாண் மிகு ஜயந்த ெகடெகாட) 
(The Hon. Jayantha Ketagoda)  
ඔව්, ඇමතිලාට ගණනක් ෙදන්න ඕනෑය කියනවා.  අත යට 

මුදල්, විෙද්ශ සංචාර, එෙහමත් නැත්නම්  ලිංගික අල්ලස් ෙදන්න 
ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හරියට හරි. 
 
ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා  
(மாண் மிகு ஜயந்த ெகடெகாட) 
(The Hon. Jayantha Ketagoda)  
ලිංගික අල්ලස් ෙදන්න ෙවලා තිෙබනවා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ටී.බී. ඒකනායක ඇමතිතුමාට ෙනොෙවයි. 
 
ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා  
(மாண் மிகு ஜயந்த ெகடெகாட) 
(The Hon. Jayantha Ketagoda)  
එතෙකොට තමයි belt එක හම්බ ෙවන්ෙන්. අන්න එවැනි 

තත්ත්වයකට අද ෙටලිනාට්ය පත් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] එවැනි තත්ත්වයකට තමයි අද ෙම් ෙටලිනාට්ය කලාව 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා ෙම් ගැන 
විමර්ශනය කරන්න. විපක්ෂයක් හැටියට අපි ඒ අවශ්ය ශක්තිය 
ඔබතුමාට ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ෙටලි නාට්ය පිළිබඳවත්  
පසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලෙය් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා 
ඔබතුමා ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. ශාලාවක, ෙව්දිකාවක 
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ෙපන්වන යම් කිසි නිර්මාණයක් පිළිබඳව පසිද්ධ රැඟුම් පාලක 
මණ්ඩලය කටයුතු කරනවා නම්, ෙගදර සාලයට එන ෙටලිනාට්ය 
පිළිබඳවත් විෙශේෂෙයන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ෙමොකද, කුඩා 
දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් එකට ඉඳෙගන නරඹන ෙව්දිකාවක් 
ෙවලා තිෙබනවා නිවස. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා  
(மாண் மிகு ஜயந்த ெகடெகாட) 
(The Hon. Jayantha Ketagoda)  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

 ලබා ෙදන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා ඒ ගැනත් බලන්න කියලා. මට තව 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කියන්න තිෙබනවා. 

මට ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා, කලාපුෙර් පදිංචිව ඉන්න 
කලාකරුවන්ට තමන්ෙග් නිවස විකුණා ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ 
කියලා. තමන්ෙග් දරුෙවෝ ෙලොකු වුණාම ඒ නිවස ෙබදලා ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ නිවස විකුණලා හරි තමන්ෙග් දරුවන්ට යමක් ෙදන්න 
ඕනෑ. තවම ඒ නිවාසවලට ඔප්පු දීලා නැහැ. ඒ නිවස විකුණනවා 
නම්, ඒ විකුණන මුදලින් සියයට 40ක් ටවර් ෙහෝල් පදනමට 
ෙගවන්න කියන නීතියක් සැකෙසමින් පවතිනවා කියලා මට 
ආරංචියක් තිෙබනවා. ඒක ඇත්තද, නැත්තද කියන්න මා දන්ෙන් 
නැහැ. ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. 
අහිංසක කලාකරුවන් ෙගොඩනඟා ගත් ෙගවල් ෙදොරවල් ඒ අයට 
අවශ්ය විධියට බුක්ති විඳින්න ඉඩ සලසන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana. - [Pause.] Not  here.   

The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama. - [Pause.] Not  here. 

ගරු ටී. බී. ඒකනායක  අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10 ක් 
තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 1.51] 
 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (සංසක්ෘතික හා කලා කටයුතු  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - கலாசார, கைல அ வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the 
Arts) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ 

මන්තීතුමා පකාශ කළ වාහන බලපත  ගැන  මම කථා කළ යුතුයි. 
ෙමොකද,  කලාකරුවන්ට අත දීමක් අප ෙම් කර තිෙබන්ෙන්.  ගරු 
මන්තීතුමනි,  කලාකරුවන්ට   වාහනයක් ගන්න  රුපියල් ලක්ෂ 
12 පමාණවත් නැහැ. ෙමෙතක් කල් කිසිම රජයක්   
කලාකරුවකුට push bicycle එකක්වත් ලබා දී නැහැ. ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්දී විෙශේෂෙයන් ෙම් මුදල  ලබා දීම සඳහා බැංකු 
කිහිපයකට සම්බන්ධ කර  අප කමෙව්දයක් සකස් කර තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් මා ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා  ෙම් පිළිබඳව  ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය්ත්   

පකාශයක්  ඇතුළත් කර තිෙබනවා. එතුමා සඳහන් කර 
තිෙබනවා, " පසු ගිය අය වැෙයන් මා කළ ෙයෝජනාව අනුව 
මාධ්යෙව්දීන්  හා කලාකරුවන්ට  ඔවුන්ෙග් සමාජ  ෙමෙහවර 
ඇගයීමක්  වශෙයන්  වාහන  මිලදී ගැනීම සඳහා දිගුකාලීනව 
ආපසු ෙගවිය හැකි ෙපොලී රහිත ණය ෙයෝජනා කමයක් ෙයෝජනා 
කළා" කියා. "ෙමම ෙයෝජනා කමෙයන් මාධ්යෙව්දීන් හා 
කලාකරුවන් 1,000ක් පමණ පතිලාභ ලැබීමට නියමිත  බැවින්  
එම ණය ෙයෝජනා කමෙය් සමසත් ෙපොලී වියදම  සඳහා  රුපියල් 
මිලියන 200ක  පතිපාදන ෙවන් කිරීමට  මා  ෙයෝජනා කරනවා " 
කියා එතුමා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිෙබනවා.   

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙයෝජනා කරන යම් යම්  කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් කථා කර  යම් සංෙශෝධනයන් කියාත්මක කරන්න 
අපට පුළුවන්. රුපියල් ලක්ෂ 12කින් වාහනයක් ගන්නට බැහැ 
කියන එක අප දන්නවා. නමුත් ඒ සඳහා අවශ්ය අත දීමක්  
විධියටයි ෙම් කටයුත්ත කර තිෙබන්ෙන්.  ඔබතුමා කිව්වා, ටවර් 
එ ෙක් නිවාස  ව්යාපෘතිය  කියාත්මක කිරීෙම්දී   මුදලක් ගන්නවා 
කියා.  නමුත් අද වනතුරු  ඒවාට ඔප්පු ලබා දීමට  ෙනොහැකි වූ  
නිසා අප  පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා ලවා ඉඩම් මැනලා ඒ අයට ඔප්පු 
ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. පසු ගිය  කාලෙය් ඉඩම් ලබා දුන් 
විශාල පිරිසක් ඒ ෙගවල් විකුණා තිෙබනවාය කියන කාරණය 
ඔබතුමා දන්නවා. හැබැයි ෙගවල් විකුණා තිෙබන්ෙන්, ඔබතුමා 
කියන විධියට දරුවන්ට ෙනොෙවයි. පවුෙල් අයට ෙනොෙවයි. 
අතිවිශාල මුදල්වලටයි විකුණා තිෙබන්ෙන්. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව කාලෙය් දුන් ඒවා, අෙප් රජය කාලෙය් දුන් ඒවා 
විකුණා තිෙබනවා. මා නම් වශෙයන් කියන්න යන්ෙන් නැහැ. 
සමහර කලාකරුවන් ෙගවල් විකුණලා පත්තරයට කියනවා,  
“අපට නිවාසක් නැහැ.” කියා. එම නිසා එම කමෙව්දය නැවත 
ඇති ෙනොවන්නට තමයි අප ඒ  සඳහා  වගන්ති කිහිපයක් ඇතුළත් 
කර  තිෙබන්ෙන්. එම නිවාස පවුෙල්  දරුවන්ට ලබා ෙදනවා හැර, 
ආර්ථික වාසි ලබා ෙගන; මූල්ය වාසි ලබා ෙගන  ෙවනත් බාහිර 
පුද්ගලයන්ට  විකිණීම සිදු ෙනොකරන්නටයි අප ෙම් කටයුත්ත කර 
තිෙබන්ෙන්.  

අප කියන්නට ඕනෑ, ෙම් වැඩසටහෙන්දී විෙශේෂෙයන් 
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්යාංශය ය ටෙත් සංස්කෘතික  
කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදල,  
ටවර්ෙහෝල් රඟහල පදනම,  පසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලය හා 
ජාතික කලා මණ්ඩලය පවතින බව;  ඒ වාෙග්ම ඒ යට ෙත් අනු 
මණ්ඩල කියාත්මක වන බව. ෙම් වනවිට  ලංකාෙව්  සංස්කෘතික  
මධ්යස්ථාන 160ක් විවෘත කර තිෙබනවා. තවත් සංස්කෘතික 
මධ්යස්ථාන 88ක්  ඉදි ෙවමින් පවතිනවා. ඉදිරිෙය්දී  යාපනය සහ  
උතුරු නැෙඟනහිර සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන වැඩි පමාණයක්  ඇති 
කිරීමයි අෙප් අරමුණ.  ෙබෞද්ධ, හින්දු   යන ෙම් ආගම්  අදහන අය  
ඒකාබද්ධව ෙගොඩ නැඟීම තමයි අෙප් මූලික අරමුණ වන්ෙන්.  ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, අප කියාත්මක කරන විවිධ  වැඩසටහන්වලදී  
විෙශේෂෙයන් සංස්කෘතික පුනර්ජීවනෙය් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක්  
විධියට ෙම් දිනවල  සුනාමි සංස්කෘතික පරීක්ෂණ මධ්යස්ථානය 
පැ ලෑෙන් ඉදිෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව්  පරීක්ෂණ 
කරන්න, නිර්මාණ කරන්න, ඇගයීම් කරන්න [බාධා කිරීමක්] මම 
ඒකට උත්තර ෙදන්නම්. ඒ සඳහා මුළු ඇස්තෙම්න්තු වියදම  
රුපියල් මිලියන 353ක් රජෙයන් ලැබී තිෙබනවා. ෙම් වනවිට 
2012 වර්ෂය සඳහා මිලියන 41.56ක් වියදම් කර තිෙබනවා. 
හික්කඩුවට පැමිෙණන සංචාරකයින්ට මුහුදු ෙව රළ පමණක් 
ෙනෙවයි ලංකාෙව් පත ෙපොත, නිර්මාණශීලි කාර්ය භාරය ඒ 
වාෙග්ම යම් යම් පරීක්ෂණ කියාත්මක කරන්න අවස්ථාව  
ලැහැස්ති කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මාතර නාවිමන  
මධ්යස්ථානෙය් සාර්ක්  සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 500ක් වියදම් කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් වසෙර් 
මිලියන 80.49ක් වියදම් කර තිෙබනවා. සාර්ක් කලාපෙය් විවිධ 
රටවලට ගැළෙපන සංස්කෘතික හැඩතලයන් -ඒ රටවල තිෙබන 
ෙද්වල්- ලංකාෙව් අයට අධ්යයනය කරන්නත්, සාර්ක් කලාපෙය් 

2299 2300 

[ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ  මහතා] 



2012  ෙදසැම්බර්  04 

අයට ලංකාවට ඇවිත්, ලංකාෙව් දකුණ ඒ වාෙග්ම උතුර  සහ 
ෙවනත් පෙද්ශවල කාර්යයන් අධ්යයනය කිරීම සඳහාත් අප  
අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා.   

ෙව්යන්ෙගොඩ පුහුණු මධ්යස්ථානය දුම්රිය ෙසේවාවත් සමඟ 
සමගාමීව ඕනෑම ෙකෙනකුට පහසුෙවන් ළඟා ෙවන්න පුළුවන් 
විධියට අපි ස්ථාපනය කරලා තිෙබනවා. එම වැඩ සටහන් 
ෙන්වාසිකව කියාත්මක කරන්න ඇවැසි පසු බිම අපි නිර්මාණය 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට ලංකාව පුරා කියාත්මක කරන 
විවිධ වැඩ සටහන් ෙලස, කලා මණ්ඩලය, සාහිත්ය අනුමණ්ඩලය, 
නර්තන අනුමණ්ඩලය, සංගීත අනුමණ්ඩලය, චිත අනුමණ්ඩලය 
සහ නාට්ය අනුමණ්ඩලය යටෙත් විවිධ ක්ෙෂේතවලට හැකියාව, 
නිර්මාණශීලී දක්ෂතාව ඇති අයෙග් දක්ෂතාව රාජ්ය මට්ටමින් 
ඇගැයීමට ලක් කිරීම සඳහා රාජ්ය සම්මාන පදානයක් කිරීම, 
වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීම, විෙද්ශ ශිෂ්යත්ව ලබා දීම සහ 
වැඩමුළු පැවැත්වීම කරන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අපි 
සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විධියට කියාත්මක කරලා 
තිෙබන විෙශේෂ වූ වැඩ සටහනක් තමයි කුණ්ඩසාෙල් කලා 
නිෙක්තනය ආරම්භ කිරීම. ලංකාෙව් නාට්ය ලියන අයට, චිතපට 
ලියන අයට, ගීත ලියන අයට ඒ නිර්මාණකරණය සඳහා 
ස්ථානයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක 
නිර්මාණකරණයට ස්ථානයක් තිෙබනවා. අෙප් රටට යාබද 
ඉන්දියාෙව් විශාල වශෙයන් එවැනි ස්ථාන තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
ෙම් සඳහා කියාත්මක කරන වැඩ සටහෙන්දී, -රාජ්ය ආයතනයක් 
විධියට, රජයට සම්බන්ධ ආයතනයක් විධියට- ගැළෙපන භූමියක 
ෙමම මධ්යස්ථානය ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.  ෙමම වැඩසටහන යටෙත් සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ලංකාෙව් විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟ හල සහ කලා 
භවන නව පද්ධතියකින් පතිස්ථාපනය -නවීන ආකාරයට 
පතිසංස්කරණය- කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රුපියල් 
මිලියන 400ක් අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. "ෙනළුම් ෙපොකුණ" 
මධ්යස්ථානයට සමගාමීව එම කලාපය ලංකාෙව් කලාව පවර්ධනය 
කිරීෙම් මධ්යස්ථානයක් විධියට පවර්ධනය කිරීමට අවශ්ය වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම තමයි එයින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමහිදී අපි විෙශේෂෙයන් කිවයුතු 
කරුණක් තිෙබනවා. ෙමම වැඩසටහන්වලට අමතරව ලංකාෙව් 
නව පෙව්ශයක් විධියට අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන 
ෙජ්යෝතිශෙව්දීන්ෙග් විෙශේෂ කමිටුව පිහිටු වීෙම් වැඩසටහන 
කියාත්මක කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ෙදසැම්බර් 
මස 15 ෙවනි දා ලංකාෙව් ෙජ්යෝතිශෙව්දීන් ෙවනුෙවන් "ෙජ්යෝතිශ 
පද්ම" නමින් රාජ්ය සම්මානයක් පදානය කරන්න කටයුතු කර 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ලංකාෙව් අංගම්ෙපොර කලාව 
ඉතිහාසෙය් වැළලී ෙගොස්  තිබුණා. ඒ සඳහා විෙශේෂ වූ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නත් කටයුතු කරනවා. විෙද්ශ 
සම්බන්ධතා අංශය පවර්ධන කරලා රටවල් 40ක් සමඟ 
අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙම් වන විට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි පධාන 
රටවල් කිහිපයක් සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කර තිෙබනවා. ෙම් වන 
විට ඒ කටයුතු නිම ෙවමින් පවතිනවා.  

මධ්යම සංසාකෘතික අරමුදල යටෙත් ෙම් වන විට අපි අභයගිරි 
ව්යාපෘතිය, -අනුරාධපුර ව්යාපෘතිය- ෙපොෙළොන්නරු ව්යාපෘතිය, 
සීගිරි ව්යාපෘතිය, ගාල්ල විෙශේෂ ව්යාපෘතිය, වයඹ සංස්කෘතික 
චතුරශය ඇතුළු වැඩ සටහන්වලදී යාපහුව, දඹෙදනිය, 
පඬුවස්නුවර, රිදී විහාරය ඇතුළු කලාප ගණනාවක නව 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න කටයුතු කාරණා කියාත්මක කර 
තිෙබනවා. අභයගිරි ව්යාපෘතියට අක්කර 500ක් ඇතුළත් වන අතර 
එහි වියදම රුපියල් මිලියන 6,708ක් ෙවනවා. ෙම් වන විට එහි 

පගතිය සියයට 99ක් ලබලා තිෙබනවා. ගාල්ල නගරය ව්යාපෘතිය 
පදනම් කරන ෙගන කියාත්මක කරන වැඩ සටහෙන්දී සංචාරක 
ව්යාපාරය පවර්ධනය සඳහා අපි ෙම් වැඩ සටහන අලුත් ආරකට 
කියාත්මක කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම පුරා විද්යාව පිළිබඳව මුහුදු ගෙව්ෂණය පිළිබඳව 
අලුත් වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්නට කටයුතු කරනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට අදහස් දක්වන්නට කාලය මදි නිසා 
මෙග් සටහන් කිහිපයක් සභාගත* කරනවා. 

අෙප් ජයන්ත කැටෙගොඩ මන්තීතුමා ඉල්ලා හිටපු 
රන්මිහිතැන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ජාතික ෙටලි - සිනමා උද්යානය 
අෙප් අමාත්යාංශය යටතට ගැෙනන ආයතනයක් ෙනොෙවයි. එය 
ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යාංශය යටතට ගැෙනන ආයතනයක් 
නිසා ඔබතුමාට පුළුවන් ඒ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය සාකච්ඡා 
කරන ෙකොට ඒ පිළිබඳව වඩා නිවැරදි විධියට ෙතොරතුරු ලබා 
ගන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙමම 
අමාත්යාංශෙය් පවර්ධන කාර්ය භාරය ෙවනුෙවන් කළ ෙමෙහවර 
උෙදසා මා සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාටත්,  ෙමම අමාත්යාංශය යටතට ගැෙනන සියලුම 
ආයතනවල පධානීන්ටත්, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු සියලු 
ෙදනාටත්  මෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  2013 වසෙර් අෙප් 
ඉලක්කගත කාර්යයන් හඹා යන්නට අප හැම ෙදනාටම ශක්තිය 
ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
 

[2.02 p.m.] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා (විද්යාත්මක 
කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்)  திஸ்ஸ விதாரண - விஞ்ஞான 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific 
Affairs) 
Thank you, Mr. Deputy Chairman. As the Senior 

Minister of Scientific Affairs, I have been entrusted with 
the task of coordinating and monitoring the scientific 
activities carried out by the various line ministries as well 
as the institutions within those line ministries and 
coordinating them with the private sector and the 
industrial sector to achieve maximum economic 
development. I am happy to say that the Cabinet has 
approved the National Strategy for Science, Technology 
and Innovation and also given me the power to 
implement that strategy using the mandate that I have as 
Senior Minister of Scientific Affairs.  

Accordingly, the objective is to try to mobilize 
science, technology and innovation to achieve maximum 
economic development through the application of 
advanced technology, which is a shortcoming in our 
country. Countries that have forged ahead have been able 
to do so by incorporating advanced technology. For 
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instance, in Japan more than 85 per cent of exports are 
advanced high-tech products, the same with Korea - 70 
per cent and Singapore - 60 per cent. In Sri Lanka, 
actually only 1.5 per cent of our exports include high-
tech. Therefore, the emphasis should be on generating 
high technology within our country by promoting the 
effective coordination and monitoring the various 
scientific establishments to do the necessary research, 
which is focused on adding maximum value to our 
available raw materials and also  providing the human 
resources, such as the researchers, the PhD holders who 
are required to develop the technology for this task. 

So, in order to do that, I have developed a three-year 
project. This project has been approved by the 
Department of National Planning and by the Treasury. 
The required staff of 41 persons for this project has been 
approved by the Salaries and Cadre Commission and also 
by the DMS. Accordingly, I have worked out the estimate 
of the required funding and it amounts close to Rs. 100 
million for each year for the three-year project. Now, I 
find in the Budget Proposals, only Rs. 25 million has been 
allocated for the next year, while Rs. 100 million each has 
been allocated for 2014 and for 2015. When we brought 
this matter up during the meeting of the Select Committee 
headed by the Hon. Nimal Siripala de Silva, the Treasury 
Representative said that they were unaware that 41 
appointments had been approved by the Salaries and 
Cadre Commission at that time.    

Therefore, at the time that they made the provision, 
they only allocated Rs. 25 million, expecting  only 10 
persons to be employed. But, subsequently, when they 
found that there will be 41 persons employed, the 
Treasury agreed to provide the required amount, which is 
Rs. 100 million per year.  

Now, as the 41 appointments have already been 
approved and they are now in the process of being 
recruited, I would request that the full allocation of Rs. 
100 million be given for next year. This was accepted by 
the  Select Committee appointed to discuss the Heads of 
Expenditure of Ministries selected from the Budget 
Estimates of 2013 and I hope that this would be included 
in the Budget, so that we can not only just recruit the 
people and they will be idling, but, we can go ahead with 
the programme that we have worked out. That programme 
involves setting up a suitable computerized setup for data 
collection, the recruitment of high-quality scientific 
personnel  with experience, who can command the respect 
of the scientific community in various branches of 
activity in different Ministries, different institutions and 
coordinate their efforts, so that we get the maximum 
utilization of our limited resources to benefit our 
economy to identify the different value changes of our 
raw materials in terms of exports and accordingly develop 
the necessary technology  and support our industrialists, 
so that we can have rapid economic development.  

Therefore, Mr. Deputy Chairman,  I request that this 
amount of Rs. 100 million for the year 2013 be included 
in the Budget for this year, so that we can go ahead with 
the programme of work that has been mapped out as part 
of this project, which has been approved by the Treasury 
as well as by the Department of National Planning. If this 
is done, then, I am sure that we can bring about the type 
of rapid economic development that the Budget envisages 
and the “Mahinda Chintana” envisages, where we 
become a country that adds maximum value to our raw 
materials and become a high-tech industrialized country 
and where we become a real generator of knowledge that 
will benefit our industry and make us the hub of 
economic development in the Region.  
Thank you.  

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Thank you very much.  The next speaker is the Hon. 

Selvam Adaikkalanathan. You have 12 minutes.  Before 
that, the Hon. Janaka Bandara will take the Chair. 

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්,  ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத் தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
[பி.ப. 2.10] 

 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இலங்ைக அரசாங்கம் எங்க ைடய பகுதிகளில் பல்ேவ  
அபிவி த்திக ம் நைடெப வதாகத் தன் ைடய ெபாய்ப் 
பிரசாரங்கைள ேமற்ெகாண்டா ம்கூட, எங்க ைடய வன்னி 
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தமட் ேல, அபிவி த்தி என்ற 
ேபார்ைவயிேல பாைதகைளச் ெசப்பனி வைதத் தவிர 
ேவெறான் ம் அங்கு நைடெப வதில்ைலெயன்ற குைறைய 
நாங்கள் ெதாடர்ச்சியாகக் கூறிவ கின்ேறாம். அேதேபால, 
இனப் பிரச்சிைன எந்தள க்குத் தீர்க்க யாத பிரச்சிைன 
யாக இ க்கின்றேதா அந்தள க்கு இன்  மதப் பிரச்சிைன ம் 
ேமேலாங்கி இ க்கின்ற . ஏற்ெகனேவ ேபசிய சிேரஷ்ட 
அைமச்சர் அவர்கள் மிகத் ெதளிவாக ெசான்னார், ெஹந்தைள, 
வத்தைள ேபான்ற இடங்களிேல கிறிஸ்தவ ேதவாலயங்கள் 
அைமக்கப்ப கின்றேபா  ெபளத்த கு மார் அைதத் த ப்ப 
தாக. இங்ேகேய இப்ப ெயன்றால் எங்க ைடய பிரேதசங் 
களிேல நிைலைம எப்ப  இ க்குெமன்பைதச் சற் ச் 
சிந்தித் ப் பா ங்கள்! கிறிஸ்தவ ேதவாலய மற் ம் இந்  
ஆலயங்களின் பகுதிக க்குள் த்த ேகாவில்கைள 
நிர்மாணிப்ப , பள்ளிவாசல்கைளத் தாக்குவ , அவற்ைற 
அகற்றி அவ்விடத்தில் த்த ேகாவில்கைள அைமப்ப  
ேபான்ற மதம் சம்பந்தமான பிரச்சிைனகள் இன்  மிக 
ேமாசமான வன் ைறயாக மாறிவ கின்ற .  

எங்க ைடய வன்னி மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தமட் ேல 
15க்கும் ேமற்பட்ட கிறிஸ்தவ ேதவாலயங்கள் அழிக்கப் 
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பட் க்கின்றன; 20க்கும் ேமற்பட்ட இந்  ஆலயங்கள் 
அழிக்கப்பட் க்கின்றன. அேதேபால அங்கு பள்ளிவாசல் 
க ம் அழிக்கப்பட் க்கின்றன. அவற்ைற அந்தந்த மதங் 
கைளச் ேசர்ந்தவர்யகள்தாம் ெசப்பனிட ேவண் ம் என்ற 
ெகாள்ைகேயா  அரசு இ ப்ப ேபால ெதாிகின்ற . நிச்சய 
மாக அந்த மத ஸ்தலங்கைளக் கட் க்ெகா ப்ப  அரசின் 
கடைம. அைதவி த் , அங்கு திதாகப் த்த ேகாவில்கைள 
அைமப்பதில் எந்த வித நியாயம் இ க்கின்றெதன்பைத நான் 
இங்கு ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இன ாீதியாக 
பிரச்சிைனகைளத் ண் வைதவிட மத ாீதியாகப் பிரச்சிைன 
ையத் ண் வதன் லம் ச கங்க க்கிைடயிேல ெவகு 
விைரவிேல சண்ைடகைள ட் விடலாம். அவ்வாறான ஒ  
நிைலைமைய ஏற்ப த்திப் பிரச்சிைனையப் தாகரமாக 
ெவ க்கச்ெசய்யக்கூ ய ஒ  நிைல இந்த சமய விவகாரங் 
க க்குள் இ க்கின்ற . ஆகேவ, சண்ைடைய ட்டேவண்  
ெமன்றால் ேவெறான் ம் கைதக்கத் ேதைவயில்ைல; இனப் 
பிரச்சிைனையவிட சமயப் பிரச்சிைனையத் ண் விட்டாேல 
இந்த நா  பற்றி எாி ம். ஆகேவ, இந்த நாட் ேல எல்லாச் 
சமயங்க ம் சமமாகப் ேபணப்பட ேவண் ெமன்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அப்ப  அைவ சமமாகப் 
ேபணப்ப கின்றேபா தான் இனங்க க்குள் உற  ஏற்ப  
வதற்கான வாய்ப் க்கள் ேமேலாங்கி இ க்கும். எல்லா 
மதங்கைள ம் சமமாக ேநசிக்கின்றேபா தான் இனங்க க் 
கிைடேய ஒற் ைம உ வாகும்.  

இலங்ைகயி ள்ள பாடல்ெபற்ற தலங்களில் தி க்ேகதீஸ் 
வர ம் ஒன் . இந்தியாவின் உதவிேயா  இன்  தி க் 
ேகதீஸ்வரம் ெசப்பனிடப்ப கின்ற . அதற்காக இந்தியா 

க்கு நாங்கள் நன்றி ெசால்ல ேவண் ம். அந்தத் தலத்தின் 
னித மிப் பிரேதசத்தி ள் இன்  த்த ேகாவிைலக் 

கட் கின்றார்கள். உண்ைமயிேல இ  உங்க க்கு நியாய 
மாகத் ெதாிகிறதா? அைத உடன யாக நி த்த ேவண் ம். 
இேதேநரத்தில், ம  ேதவாலயத்ைத னித மியாகப் 
பிரகடனப்ப த்த ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய ம் இந்தச் 
சைபயிேல நான் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.   

தனியார் ேபாக்குவரத் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள் 
இங்ேக அமர்ந்தி க்கிறார். அவர் என  நல்ல நண்பர். நான் 
அவாிடம் ஒ  ேவண் ேகாள் வி க்க வி ம் கின்ேறன். எம  
பிரேதசங்களில் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயின க்கும் 
தனியார் ேபாக்குவரத்  நி வனங்க க்குமிைடயில் நிைறய 
பிரச்சிைனகள் தைல க்கப் பார்க்கின்றன. அதி ம் மன்னார், 
வ னியா ேபான்ற இடங்களில் அ  மிக ம் ேமாசமாக 
உள்ள . இ தரப்பின ம் அவர்க க்குள் அ பட் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
அதற்கான கு ெவான்ைற நியமித் , அக்கு வி டாக 
இப்பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கான வழிவைககைள 
உ வாக்குவ  நல்லெதன நான் நிைனக்கிேறன். அைதவிட 
எம  வன்னிப் பிரேதசத்திேல இ.ேபா.ச. பஸ்கள் ேசைவயில் 
இல்லாத இடங்களிேல தனியார் ேபாக்குவரத்  பஸ்கைளச் 
ேசைவயில் ஈ ப த்த ேவண் ம். உதாரணமாக மன்னாாி 

ந்  விடத்தல்தீ , நகாி, ெபாியம  ஆகிய இடங்க க்கு  
இ.ேபா.ச.வினால் காைலயில் ஒ  ேசைவ ம் மாைலயில் ஒ  
ேசைவ ேம நடத்தப்ப கிற . இதனால் அப்பிரேதசங்களி 

ள்ள பாடசாைலச் சி வர்கள் மிக ம் கஷ்டப்பட்  நடந்ேத 
பாடசாைலக்குச் ெசல்கின்றார்கள். மீள்கு ேயற்றக் கிராமங் 
களிேல இேதேபான்ற பல பிரச்சிைனகள் ெதாடர்ந்த வண்ண 
மி க்கின்றன. ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இவ் 
விடயத்தில் கவனம் ெச த்தேவண் ெமன இச்சந்தர்ப்பத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இைதவிட, இன்  மன்னார் மாவட்டத்திேல இந்தியாவின் 
உதவி டன் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ட் த்திட்டம் ெதாடர்பாக 

ைறேக கள் நடந் ள்ளதாக, அதற்கு எதிர்ப் த் ெதாிவிக்கும் 
வைகயில் ஓர் உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டம் நைடெப  
கின்ற . நாம் அப்ேபாராட்டத் க்கு எம  ஆதரைவத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம். அங்கு, தன் ைறயாக அந்த 

கைளக் ைகயளிப்பதற்கு 124 தமிழ்க் கு ம்பங்க ம் 256 
ஸ் ம் கு ம்பங்க மாக ெமாத்தம் 380 கு ம்பங்கள் 

ெதாி ெசய்யப்பட் ந்தன. இந்த கைளக் ைகயளிக்கும் 
விடயத்தில் சமநிைல ேபணப்படவில்ைல என்ற காரணத் க் 
காகேவ அங்கு உண்ணாவிரதம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கிற . 

ஸ் ம் மக்க க்கு கைளக் ெகா க்கேவண்டாம் என 
நான் கூற வரவில்ைல. த்தகாலத்தில் தமிழ் மக்க ம் 

ஸ் ம் மக்க ம் இடம் ெபயர்ந்தி ந்தார்கள். 
இடப்ெபயர்வின் ேவதைன எப்ப  என்ப  எங்க க்கு 
நன்றாகத் ெதாி ம். இ  இடம்ெபயர்ந்த அப்பாவி 
மக்க ைடய பிரச்சிைன. ஆனால், இவ்விடயத்தில் அரசாங்க 
அைமச்சர்கள் தைலயிடக்கூடா  என்பேத என  
ேவண் ேகாள். ஆகேவ, இந்தியா அன்பளிப் ச் ெசய்ய ள்ள 

கைள ஏற்றத்தாழ்வற்ற ம் நியாயமான  மான ைறயில் 
சமநிைலயாக உகந்த கு ம்பங்கைளத் ெதாி ெசய்  
ைகயளிக்க ன்வரேவண் ம் என்பேத என  க த் .   

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (ළමා සංවර්ධන හා 
කාන්තා කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் -  சி வர் 
அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of Child 
Development and Women’s Affairs)  

ஸ் ம் மக்க ம் இடம்ெபயர்ந்தி க்கிறார்கள்தாேன!   
 

 ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
எனக்கு ேநரமில்ைல ஐயா. என  ேநரத்ைத எ க்கா 

தீர்கள்.  [இைடயீ ] 

ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் நான் 
கூறியைதத் தவறாகப் ாிந் விட்டீர்கள். நான் அம் 
மக்க க்குக் ெகா க்க ேவண்டாெமனக் கூறவில்ைல. தமிழ், 

ஸ் ம் மக்கள் இ பகுதியின ம் இடம்ெபயர்ந் ள்ளார்கள். 
இ  பகுதியின க்கும் கள் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். 
ஆனால், அைமச்சர்களின் தைலயீ கள் எ மின்றி இ  
பகுதியின க்கும் சாிசமமாக கைளக் ைகயளிக்க ேவண் ம் 
என்ேற கூ கின்ேறன். அதற்காகேவ உண்ணாவிரதப் 
ேபாராட்டம் நைடெபற் க்ெகாண் க்கிற . நான் இன்  
ெமா  பிரச்சிைன பற்றி ம் உங்களிடம் கூற ேவண் ம். 
அதாவ , தமிழ் ேபசுகின்ற தமிழ், ஸ் ம் 
இனங்க க்கிைடயில் சண்ைட உ வாகின்ற வாய்ப்  
எவ்வா  ஏற்ப த்தப்ப கின்ற  என்பைதப் பா ங்கள்! 
இன்  வன்னி மாவட்டத்திேல உள்ள 42 பாடசாைலகள் 
ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளன. அவற் ள் 29 பாடசாைலகள் 
சிங்களப் பாடசாைலகள். அங்கு இடம்ெபயர்ந்த சிங்களக் 
கிராமங்கள் எத்தைன இ க்கிறெதன எனக்குத் ெதாிய 
வில்ைல. ஆனால், 11 ஸ் ம் பாடசாைலக ம் இரண்ேட 
யிரண்  தமிழ் பாடசாைலக ம்தான் அவற்றில் அடங்கு 
கின்றன. இச்ெசயற்பாட் ல் சமநிைல   ேபணப்ப கிறதா?    

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
அந்த 42 பாடசாைலக ம் எதற்காகத் ெதாி ெசய்யப் 

பட் ள்ளன? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
வன்னி மாவட்டத்தி ள்ள அந்தப் பாடசாைலகள் ெதாி  

ெசய்யப்பட் , கட் டங்கள், toilet மற் ம் தண்ணீர் வசதிகள் 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கான ேவைலக க்காக அைவ tender 
க்குக் ெகா க்கப்பட் க்கின்றன. நாங்கள் இவ் விடயத்ைதப் 
பற்றிக் கைதத்தால் ஸ் ம் மக்க க்கு எதிராகக் கைதப்பதாக 
நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள். இனத் ேவசம் ேபசுவதாகச் சிங்கள 
மக்கள் நிைனக்கிறார்கள். அப்ப யல்ல. இவ்வாெறல்லாம் 
அநீதியான ைறயில் ெசயற் பா கள் நைடெப ம்ெபா  
நாங்கள் எப்ப ப் ேபசாம ப்ப ? எம  மக்களின் சார்பாக 
நியாயம் ேகட்க ேவண் ய கடைம எங்க க்கு இ க்கிற . 
இதிேல மிகமிக ேமாசமான குள ப  இடம்ெப கின்ற . 
ஆகேவ, Governor அவர்கள் இதிேல சாியாக நடக்க 
ேவண் ம். அதாவ , இ  விடயத்தில் அவர் 
அைமச்சர்க க்குத் தைலயாட்டக்கூடா . அைமச்சர் 
ெசால்கின்றார் அல்ல  அரசாங்கம் ெசால்  கின்ற  என்ற 
ாீதியிேல நியாயம் தவறி நடந்  ெகாள்ளாமல் சாியான 

ைறயிேல நடந் ெகாள்ள ேவண் ம். இந்தப் பிரச்சிைன 
உடன யாக நிவர்த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். ஆகேவ, இந்த 
விடயத்ைத நான் ெபாியெதா  குற்றச்சாட்டாக இந்தச் 
சைபயிேல ன்ைவக்கின்ேறன்.  

அைதவிட, தபால் ேசைவைய எ த் க் ெகாண்டால், 
இன்ைறக்கு வன்னிப் பிரேதசத்தில் எத்தைன தபால் 
நிைலயங்கள் உ வாக்கப்பட் க்கின்றன? ஒன் மில்ைல! 
இன்ைறக்கும் அங்குள்ள தபால் ஊழியர்கள் அதிக ரம் 
ைசக்கிள்களிேல ெசன் தான் தபால் ெபாதிகைள வாகனத்தில் 
ஏற் கின்றார்கள். ஆனால், அவர்க க்கான ஊதியத் ெதாைக 
மற் ம் ைசக்கிள் த ய அத்தியாவசியத் ேதைவகள் குறித்த 
எ ம் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் அறிவிக்கப் 
படவில்ைல. ஆகேவ, வன்னி மாவட்டத்ைதப் ெபா த்த 
மட் ேல அங்கு குறிப்பிட்ட அத்தைன விடயங்கைள ம் 
ெசய்  ெகா க்க ேவண் ய கடைம அரசாங்கத் க்கு உண் .  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you have two minutes more. 
 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
ஆகேவ, "நாங்கள் நாட் ல் ன்ேனற்றம் காண்கின்ேறாம்; 

நாட்ைட அபிவி த்தி ெசய்கின்ேறாம்" என்  கிக் 
ெகாண் க்க ேவண்டாம்! சாியான விடயத்ைதச் ெசய் ங்கள்! 
இன்ைறக்கு நீங்கள் பாைதகைள அைமக்கின்றீர்கள்; 
அபிவி த்தி என்ப  அ மட் மல்ல. அதாவ  மின்சாரம், 
தண்ணீர், கல்வி,  த ய அ ப்பைடத் ேதைவகள் 
அைனத் ம் ர்த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். அைதவி த் , 
பாைதைய மட் ம் அைமத் விட்  அபிவி த்தி என்  

கிக்ெகாண் ப்பதில் பிரேயாசனம் இல்ைல. எனேவ, 
நீங்கள் எங்க ைடய கிராமப் றங்களிேல இந்த விடயங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப வ  குறித் க் கவனம் எ க்க ேவண் ம். 
ஒவ்ெவா  தனிமனித ம் தன  வாழ்க்ைகையச் சுயமாக 
நிர்ணயிக்கின்ற நிைல உ வாகின்றேபா தான் உண்ைமயான 
அபிவி த்தி ஏற்ப ம்.  

இன்  விவாதிக்கப்ப கின்ற அைமச்சுக்களிேல பாரா  
மன்ற அ வல்கள் அைமச்சும் உள்ளடங்குகின்ற . இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் நான் ஒ  க்கியமான விடயத்ைதக் குறிப்பிட 

வி ம் கின்ேறன். அதாவ  இந்தப் பாரா மன்றத்தில் ஐம்ப  
வ டங்க க்கு ேமல் உைரெபயர்ப்பாளராகக் கடைமயாற்றிய 
ெசல்ைலயா குமாரசுவாமி ஐயா அவர்களின் உன்னதமான 
ேசைவ உண்ைமயிேல பாராட்டத்தக்க . அவர் சபாநாயகர் 
அவர்களா ம் பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தினா ம் 
பாராட் க் ெகளரவிக்கப்பட் க்கிறார். அவ ைடய ேசைவ 
எங்களால் ெபாிய அளவில் பாராட்டப்படேவண் ய . 
எனேவ, அவாின் ேசைவ பற்றிய *குறிப்ைப இந்த உயாிய 
சைபயிேல ஆவணப்ப த்தி ைவக்குமா  இந்தச் சந்தர்ப் 
பத்திேல தங்களிடம் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.   

இன்  யாழ்ப்பாணத்திேல மாணவர்கள் ைக  ெசய்யப் 
பட்ட நிகழ்வான  கண் க்கத்தக்கதாகும். அந்த மாணவர்கள் 
தங்கள் கல்விையத் ெதாடர்ச்சியாக ேமற்ெகாள்கின்ற 
வைகயிேல அரசு அவர்கைள வி தைல ெசய்ய ேவண் ம். 
அேதேநரம் சிறிய, சிறிய நிகழ் க க்காக அவர்களின் 
தனிமனித சுதந்திரத்திேல க்ைக ைழக்க ேவண்டாம் என்  
அரைசக் ேகட் க்ெகாண்  விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.  
வணக்கம்.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා.  ඔබතුමාට 

විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

[2.22 p.m.] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත්යන්තර මූල්ය 
සහෙයෝගිතා අමාත්ය සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)                
Mr. Presiding Member, I want to say a few words 

about our activities, as the Minister of International 
Monetary Co-operation. As you know, today we live in a 
highly interrelated global environment. Our economy is 
very largely interconnected with the outside world.  On 
the one hand, our exports are to developed countries, 
particularly in Europe and in America.  On the other, a 
large number of our Sri Lankan citizens, now estimated 
to be 1.3 million, are working abroad and remitting in the 
region of US Dollars 6.5 billion a year. In addition to 
that, we have many regional economic co-operation 
activities. So, as Minister of International Monetary Co-
operation, I would like to say that we have been able to 
link with all these multifarious organizations and to see 
that Sri Lanka benefits from these associations.  

I will try to describe a few of those important 
relationships. We refer to the Bretton Woods Institutions. 
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That is, after the Second World War, the victorious 
nations set up two financial institutions because they 
believed that the conflict which led to the Second World 
War was largely caused by monetary difficulties.  We all 
know that after the Treaty of Versailles, the German 
economy collapsed because they had to pay huge 
reparations to the victorious powers. With the collapse of 
the German economy with rampant inflation, we saw the 
rise of Hitler and of fascism.  

So, after the War, the victorious powers decided to set 
up financial mechanisms, firstly, to supervise the global 
financial arrangements and secondly, to see whatever 
assistance could be provided in case of difficulties of 
some economies, which would have otherwise slid into 
balance of payments problems, inflation and thereby, 
destabilized the global economy. The two institutions that 
were set up were the International Monetary Fund and the 
World Bank.  

The International Monetary Fund has two major 
purposes. The first is to have a surveillance of the global 
economy and you have an Annual Report issued by the 
IMF, particularly by its economic research staff , which 
summarizes the global scenario in economic terms and 
also makes projections as to how these countries, these 
regions, these alliances will fare in the immediate future. I 
want to say that many of these reports highlighted well in 
time the impending economic downturn that we are 
facing today.  So, one is surveillance. The other, of 
course, is to come to the assistance of countries which 
have balance of payments difficulties by making standby 
arrangements and providing financial assistance so that 
countries which face a dire balance of payments problem 
can emerge from that.  There is also a certain amount of 
selfishness involved because if one economy collapses, 
particularly a large economy - for example, you can take 
the Greek economy, the Italian economy, the Spanish 
economy or now, they are talking of the French economy 
- then, of course, it will have wide ramifications for the 
whole global system.     

So, the IMF has a surveillance mechanism, a 
predictive mechanism and also an assistance mechanism 
to keep a stable financial world. It works through central 
banks, the reserve banks and through the ministries of 
finance of the region. We, in particular, have benefited 
from that because Sri Lanka has had a standby 
arrangement with the IMF and we have received, over a 
period of time, US Dollars 2.6 billion worth of standby 
credit. It is one of the best programmes that the IMF has 
undertaken in recent times. Many other programmes of 
this nature, standby arrangements, have collapsed on the 
way. For example, Pakistan, the Maldives, Ireland, 
Greece, Iceland and many of these countries that had 
SBAs and special programmes with the IMF have not 
been able to go through the several steps because there is 
an understanding between the IMF and the countries that 
receive assistance.  

Sri Lanka is a success. Very often there is a 
misunderstanding - this is very important that I must 
address this issue - that we are giving in to the IMF, that 
we are giving in to the World Bank. Sir, nothing can be 
further from the truth because the stance of these two 
institutions today is to give ownership to the countries 
concerned. Maybe 20  or even 10 years ago, the IMF and 
the World Bank had strong policy prescriptions; they had 
to impose conditionalities. If a country was not willing to 
accept those conditionalities, then they would not get that 
assistance. But, Sri Lanka has never had to go through 
that type of strong subjugation to conditionality though 
our Friends of the JVP and now, our Friends of the UNP 
have been saying that we are subject to conditions. That 
is not so. We have had discussions. Whether they are 
economists of the IMF, of the Central Bank of Sri Lanka 
or the Ministry of Finance, they all agree on a diagnosis 
of our economic problems. There is not very much 
variation regarding how you diagnose this problem. If 
you have an illness, you can go to four specialists. But, 
they all will probably tell you the illness which is 
diagnosed together by all of them. So, in Sri Lanka also, I 
think we must realize that these international institutions 
are only working together with us. So, we have got this 
relationship or we had this relationship while the SBA 
was on, and we have successfully completed that 
programme. US Dollars 2.6 billion came to our Central 
Bank and I must also clarify that we are not using that for 
budgetary support. It is being used as a confidence-
building measure. The money is given to us and it is 
parked in international banks from which we get a fairly 
substantial interest. The most favourable terms - this is 
very important because as a country, we must try to get 
the most favourable terms - of course, are the grants. 
Some countries give outright grants, but those are very 
small in number. Maybe, the maximum was when China 
gave us something like US Dollars 5 to 10 million. So, 
there are grants, but they do not figure very much now in 
the assistance schemes. Therefore, we try to get 
concessionary credit. Most of it comes from multilateral 
institutions like the IMF, the World Bank, the ADB and 
so on, which give concessionary credit. So, as far as the 
IMF is concerned, we have successfully concluded that 
programme. Soon after this Budget, we will begin 
discussions with them to see what further relationships 
we will forge with them. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Minister, you have two more minutes. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Sir, give me five minutes please.  

So, that is with the IMF.  

With the World Bank, I want to go very rapidly and 
say that, this time, the allocation has been doubled as far 
as Sri Lanka is concerned. 
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We are investing money in education, health and 
particularly a new programme A US Dollar-200 million 
programme has been undertaken for the improvement of 
the City of Colombo and other cities in the country. I also 
want to say that we have had good relations with the 
Asian Development Bank, which has funded many of the 
infrastructure projects and one cannot think of 
international monetary assistance without thinking of 
large-scale investment for infrastructure projects. Many of 
our infrastructure projects have been funded not by the 
IMF - they do not fund projects - but by  the World Bank 
and  the ADB and they have given us concessionary 
credit.  

Finally, of course, I have to refer to bilateral relations. 
We have very strong bilateral economic relations. We 
cannot confine the discussion only to the IMF, the World 
Bank or the ADB, we have very good relations with other 
countries. For example, now our trade with Iran, with 
Russia, with the tea-buying countries and oil-exporting 
countries are all on a mutual bilateral basis. And, I would 
say, that a great success which is often not recognized in 
this House is that we have had very, very sound relations 
with the Middle East. For example, we have got very 
concessionary rates when it comes to import of oil. We 
have got very good cooperation when it comes to export 
of our tea. So, one of the great factors of  Mahinda 
Rajapaksa administration, I would say, is our strong 
relationship with the Middle-East which has not only 
political but economic implications. So, if you look at the 
Bretton Woods Institutions, regional banks like the Asian 
Development Bank and the multi-lateral relationships that 
we have forged, on behalf of the  people who are dealing 
with international monetary co-operation,  I must say that 
we have been quite successful. 

 I would like to mention two officials specifically, one 
is the Governor of the Central Bank and the other is the 
Secretary to the Treasury, and particularly the officials of 
the External Relations Department - ERD - of the 
Treasury. We have all worked together and I think we can 
be happy that in the past year we have done well by this 
country when it comes to our economic relations.  

Thank you very much, Sir.  

  
[අ.භා. 2.34] 
 
ගරු  ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா - ச க ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමාජ ෙසේවා අමාත්යවරයා 

වශෙයන් මෙග් විෂයට අනුව කථා කිරීමට තමයි අද මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

මහින්ද චින්තනය අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් හඳුන්වා තිෙබන්ෙන්, සමාජ අත් දැකීම් බහුල 
වියපත් සමාජ ගුරුවරුන් ෙලසයි.  මා අමාත්යාංශය භාර ගත්තාට 

පසුව ෙම් අය පිළිබඳව විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කර තිෙබනවාය 
කියන එක අද ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්නට කැමැතියි.  
අපි ෙම් වනෙකොට රුපියල් 1,000ක දීමනාවක් 1,89,000 
ෙදෙනකුට - ඒ කියන්ෙන් මහජන ආධාර  ලබන අයට - ලබා  
ෙදන්න තීන්දු කරලා වැඩ කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒකට පුංචි 
බාධාවක් ඇති වුණා. ඒ ගැනත් මා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අපි 
ෙම් සඳහා පාවිච්චි කරපු කමෙව්දය වුෙණ්, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකු ජාලය හරහා ඒ මුදල ලබා දීමයි. නමුත් එතැනදී පශ්නයක් 
ඇති වුණා. අන්තර් ජාලයට සම්බන්ධ ෙවච්ච - network  එකක් 
තිෙබන - බැංකු 23යි තිබුෙණ්. ඒ නිසා අපි දැන් post offices  
3600ක් හරහා ඒ කටයුත්ත කියාත්මක කරන්න කටයුතු කර 
ෙගන යනවා. ඒ අනුව එම වැඩ පිළිෙවළ අපට සාර්ථකව කර 
ගන්නට පුළුවන් ෙවයි  කියලා විශ්වාස කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම වැඩිහිටි ජනගහනය එන්න එන්නම වැඩි 
වනවා. ඒ දවස්වල අපි "පුංචි පවුල රත්තරන්" කියලා ෙගන ගිය  ඒ 
කමෙව්දය නිසා  අද ෙම් තත්ත්වයට පත් වන්නට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෙසේ ෙවතත්  
ජනාධිපතිතුමා 2013 වර්ෂය සඳහා වන අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
රුපියල් මිලියන 1100ක් ෙම් වැඩිහිටි අය ෙවනුෙවන් ආයු ර්ෙව්ද 
ෙරෝහල් නවීකරණය කරන්නටත්, ඒවා යාවත්කාලීන කරන්නටත් 
ෙවන් කර තිෙබනවාය කියන එකත් පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

අෙනක් කාරණය, අෙප් භූමිකාව විය යුත්ෙත් වැඩිහිටියන්, ඒ 
වාෙග්ම ආබාධිත අයට සමානාත්මතාෙවන් සැලකීම මිසක් 
අනුකම්පාව ලබා දීම ෙනොෙවයි. අපි ඒක නිතරම කිව්වා. අෙප් 
ෙත්මාව වුෙණ් ඒකයි. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අනුකම්පා කරලා, 
අෙන්! අෙපොයි  කිව්වාට, අපි මැදිහත් ෙවලා සමාජෙය් අෙනකුත් 
පුරවැසියන්ට හා සමාන වැඩ පිළිෙවළක් ඒ අය ෙවනුෙවන් දියත් 
කරන්නට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ ආබාධිත අය 
ෙවනුෙවන් ජාත්යන්තර convention  එකට අත්සන් ෙකරුවා. 
නමුත් protocol එකට අත්සන් කෙළේ නැහැ. ඒකට ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. රුසියාව, ඇෙමරිකාව, පංශය වාෙග් සමහර රටවලුත් 
ඒ protocol එකට අත්සන් කරලා නැහැ. අෙප් රටට උචිත වන 
විධියට ඒ protocol   එක අෙප් නීති පද්ධතියට ඇතුළත් කර ගත 
යුතුයි.  නැත්නම් වරදින ෙපොඩි ෙදයක් ෙහෝ  අරෙගන ජාත්යන්තර 
අධිකරණයට ගිහිල්ලා  අෙප් රටට මඩ ගසන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ 
protocol එක අෙප් රටට උචිත වන විධියට සකස් කරන්නට 
දැනටමත්  කියා කරෙගන යනවා. ඒ අවසාන පතිඵල ලද විගස අපි 
එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා අනුමැතිය ලබා ගන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම්ක තමයි වැඩිහිටි අය ෙවනුෙවන්, 
ආබාධිත අය ෙවනුෙවන් අපට කරන්නට තිෙබන ෙලොකුම සමාජ 
සත්කාරය.  

2011 දී ෙහෝ 2012 දී කරපු සමීක්ෂණෙය් දී ෙමවැනි 
පුද්ගලයන් සියයට 7ක් සිටිනවාය කියලා අපි ගණන් බලා 
තිෙබනවා. 2001 දී කරපු සමීක්ෂණෙය් දී එවැනි අය සියයට 1.8ක් 
සිටිනවාය කියලා කිව්වාට, නිල ෙනොවන මට්ටෙමන් කරපු 
සමීක්ෂණෙය් දී අපට පිළිගන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා, සියයට 
7ක් සිටින බව. ඉතින් ඒ අය ෙවනුෙවන් අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන්? 
ඒක තමයි පධානම කාරණාව.  

අෙප් රෙට් ෙගොඩනැඟිලි හදද්දී ඒවාට  අවතීර්ණ වන්නට හැකි 
මාර්ගයක් අපි ඒ අය ෙවනුෙවන් හදලා තිෙබනවා. ඒ අයට  අවශ්ය 
වන්ෙන් තමන්ෙග් ආබාධිත බව  යටපත්  කරෙගන වැඩ කටයුතු 
කරන්නට අවශ්ය පෙව්ශයක් ලබා ගැනීමයි. ඒ සඳහා අවශ්ය 
යටිතල පහසුකම් ටික අපි සලසා ෙදන්නට ඕනෑ. එෙසේ  
ෙනොවුෙණොත් හැම දාමත් ඒ අය එතැනම සිටියි.  
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[ගරු ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ හැකියා 
තිෙබන අබාධිත අය සිටිනවා. ජාත්යන්තරව බැලුෙවොත්  අයිෙසක් 
නිව්ටන් කියන්ෙන්ත් ආබාධිත ෙකෙනක්. ඇෙමරිකාෙව් හිටපු 
ජනාධිපතිවරෙයක් වන රූස්ෙවල්ට්, ෙපෝලිෙයෝ ෙරෝගෙයන් 
ෙපළුණු ෙකෙනක්. නමුත් අවසානෙය් දී එතුමාට පුළුවන් වුණා 
ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපති ෙවන්න.  ෙම් ආදී කරුණු කාරණා රැසක් 
තිබුණත්, විනාඩි 10කදී ඒ හැම ෙදයක්ම විගහ කරන්න  බැහැ.  
නමුත් අෙප් භූමිකාව අතිවිශාලයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
අද අපි බිහිරි අයෙග් භාෂාව පිළිගත් භාෂාවක් බවට පත් කරන්න 
කැබිනට් පතිකාවක් දමා කටයුතු සූදානම් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස මුල් කර ෙගන  ආබාධිත 34 ෙදෙනකුට රුපියල් 3,000 
බැගින් දුන්නා. දැන් ඒ පිරිස 50 ෙදෙනකු දක්වා වැඩි කරන්න 
කටයුතු සූදානම් කර තිෙබනවා. ඒ අයට ජීවිතාන්තය දක්වා අපි 
රුපියල් 3,000ක් ලබා ෙදනවා. ඊටත් අමතරව කැබිනට් පතිකාවක් 
මාර්ගෙයන් "ශම වාසනා" ෙලොතරැයිෙයන් සියයට 8.5ක් අරෙගන  
ෙම් වන විට ෙගවල් 1076ක් ආබාධිතයන් ෙවනුෙවන් හදලා 
තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන ජනාධිපතිතුමාට ස්තුති කරන්න ඕනෑ. 
එතුමා කිව්වා, කමක් නැහැ. ඒ මුදල ගන්න කියලා.  ඒක ෙපොඩි 
වැඩක් ෙනොෙවයි.  කිසිම ෙකෙනකුට ෙකොන්තාත්  ෙදන්ෙන් 
නැතුව, ඒ පවුලට අවශ්ය පතිපාදන ලබා දීලා අපි ගිහින් ඒ කටයුතු 
supervise  කළා.  රෙට් සාමාන්ය ජනතාවත් එකතු කර ෙගන ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ශම දායකත්වය ලබා දීලා, වටිනාකම එකතු කළ 
ෙගයක් විධියට  ඒ ෙගවල් ෙගොඩ නගන්නට අපට පුළුවන් වුණා. ඒ 
කමය ඉතා සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. තවත් ඒ විධියට ෙගවල් හදා 
ෙදන්න පුළුවන්.  

ඊටත් අමතරව අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට තිෙබන පශ්න ගැන අහන්න 
ඒ ෙගොල්ලන් ළඟට ගියා. ෙම් අවුරුද්ද තුළ  ඒ විධියට 155 
ෙදෙනකු ළඟට ගියා. මා ෙම් ඉරිදාත් ගාල්ලට ගිහින් ඒ වාෙග්  
ජංගම ෙසේවයකට - mobile service එකකට-  සහභාගි වුණා. ඉරිදා 
දවෙසේ වත්තලත් ඒ වාෙග් එකක් තිබුණා. මා ඒකටත්  සහභාගි 
වුණා. ඒ හැම එකක්ම  මාත් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් එකතු ෙවලායි 
කරන්ෙන්. අපි එෙහම කරන්ෙන් ෙම් සමාජෙය්  සිටින එවැනි අයට 
අවශ්ය අනුකම්පාව ෙනොව, මැදිහත් වීමය කියන පුළුල් පරම පවිත 
ෙච්තනාව මතයි.  

වැඩිහිටියන්ට සහනය සලසන්න අපි පිරිසක් train කරනවා.  
හදිසිෙය් ෙකෙනකු බලා ගන්න සිද්ධ වුෙණොත් ඒ බලා ගන්නා 
පුද්ගලයාට රුපියල් 500ක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා උෙද්ට call 
එකක් දීලා ෙගන්වා ෙගන, වගකීමක් සහිතව හැන්දෑවට ආපහු 
යවන්න පුළුවන් ආකාරයට පිරිසක් train  කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
අපි සකස් කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම  වැඩිහිටියන්ට identity card එකක් ලබා ෙදනවා. 
බැංකුවකට ගියාම, ෙබෙහත් ටිකක් ගන්න ගියාම, pharmacy  
එකට ගියාම, ඖෂධ සංස්ථාවට ගියාම ඒ වැඩ ඉක්මනින් කර 
ගන්න ඒක පෙයෝජනවත් ෙවනවා. ඒ  වාෙග් හුඟක් ෙද්වල් අපි ෙම් 
සුළු කාලය තුළ ඉෂ්ට කර තිෙබනවා. මා විතරක් ෙනොෙවයි.  
අමාත්යාංශෙය් අපි සියලු ෙදනා තමයි ඒ වැඩ  කරන්ෙන්. “මම” 
කියන වචනයත් ශබ්ද ෙකෝෂෙයන් අයින් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
“අපි” කිව්වාම මාත් ඇමතිතුමාත් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය මණ්ඩලයත් අයිති ෙවනවා. අෙප් සංකල්පය 
වන්ෙන් ''අපි'' කියන එක. ''මම'' කියා ලකුණු දමා ගන්න අපට 
ඕනෑකමක් නැහැ. ෙම් වැඩ කිරීම අපි හැෙමෝෙග්ම යුතුකමක්. ෙම් 
යුතුකම් ඉෂ්ට කරනවාය කියන්ෙන් ආගමානුකූලව අපි ෙලොකු 
පිනක් කර ගන්නවාය කියන එකයි. ඔබතුමන්ලා ඒක පිළිගන්නවා 
ෙන්. ඒක තමයි අෙප් පරමාර්ථය.  

ෙම් අවුරුද්ෙද් අය වැය විවාදෙය්දී අපට ෙකොෙහන්වත් 
විෙව්චන ආෙව් නැහැ. ෙයෝජනා විතරයි ආෙව්.  හුඟක් දුරට 
ෙචෝදනා අඩු වුණා.  

ෙම් කරුණු කාරණා කියද්දී CBR වැඩසටහන ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. දැන් අපි පිළිගන්නවා,  විෂාදය  ෙලෝකෙය් මිලියන 
320කට තිෙබන බව.  විෂාදය විගහ කරනවා නම් මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, cricket match එකක් ගහලා පැරදුෙණොත්, ඒ 
සම්බන්ධවත් දවස් හතක් විතර  විෂාදය  තිෙබනවා.  හැබැයි, ඒක 
සදාකාලිකව ෙනොවුෙණොත් විෂාදයක් ෙනොෙවයි. සදාකාලිකව 
තිෙබනවා නම්  තමයි විෂාදය කියන්ෙන්.  තාවකාලිකව පවතින 
තත්ත්වය විෂාදයක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා පැරදුණාම 
ෙපොඩි විෂාදයක් තිෙබනවා. ඒක තාවකාලිකද, ස්ථිරද කියන එක 
මම දන්ෙන් නැහැ.  

දැන් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා යටෙත් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය පැරදිලා තිෙබනවා. ඒෙකන් ඇති වන්ෙන් විෂාදයක්ද 
නැද්ද කියන එක මානසික ෛවද්යවරෙයක් ලවා පරීක්ෂා කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් වාෙග් කතන්දර රාශියක් අපට කියන්න පුළුවන්.  අපි 
කරපු වැඩසටහන් ගැන අෙප් මහ ජනතාවත්, පාර්ලිෙම්න්තුවත් ඒ 
වාෙග්ම ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුත් දැනුවත් 
කරමින් කථා කරනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් අපි තවත් ෙදයක් 
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා හමු වුණාම අපි අහන්ෙන් අපි කරලා 
ෙදන්න ඕනෑ ෙමොනවාද කියලයි. ඇස් කණ්ණාඩි, ෙරෝද පුටු, 
කිහිලිකරු ආදී සියල්ලම අපට පුළුවන් මට්ටමින් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඊටත් අමතරව අපි අෙනක් අයෙග් ආධාර උපකාර ලබා 
ෙගන තිෙබනවා. දැන් මවු පිය කැපකරු කමය වාෙග්, වැඩිහිටි 
කැපකරු කමයකට රුපියල් 250ක් දීලා දායකත්වය ලබා ගන්න 
ඕනෑම ෙකනකුට  පුළුවන්. එතෙකොට අවුරුද්දකට වැය වන්ෙන් 
රුපියල් 3,000යි. ඇයි, ඉතින් ඒවා පිංකැටවලට ගිහින් දමන්ෙන්? 
ටක් ගාන ශබ්දය එන්න පිංකැටවලට දමන්ෙන් ෙමොකටද? ඒවා 
අපට ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සීබීආර් වැඩසටහනත් 
කියාත්මක වන බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. මම ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. පන්සල්වලට, පල්ලිවලට, 
ෙකෝවිල්වලට, ෙද්වාලවලට ගිහිල්ලා මිථ්යා විශ්වාස තුළ ඉඳ 
ෙගන පුද පූජා පවත්වලා රත්තරන් පළඳවනවා. ඒවා අෙප් 
වැඩිහිටියන්ට ෙදන්නෙකෝ. අප ෙම් සමාජ ආකල්ප ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනස් කිරීෙම් කමෙව්දය හැටියට අපි 
දකින්ෙන්, උපෙද්ශනයයි - counseling. උපෙද්ශනය කියන එක 
අපි ෙබොෙහොම ලස්සනට හැම තැනකම කරනවා. අපි හමුදාවට 
උපෙද්ශනය කරනවා. අවුරුදු තිහක් තිස්ෙසේ යුද්ධ කරලා කරලා  
ඉන්න අෙප් හමුදාෙව් අයෙග් යුද මානසිකත්වය ෙවනස් කරලා 
සමාජශීලී වාතාවරණයක් හදන්න අෙප් අමාත්යාංශය මඟින් 
උපෙද්ශනය ලබා දී තිෙබනවා. ඊට අමතරව අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන් ඉටු කරන තව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කියන්න 
තිෙබනවා. අපි අක්ෂි කාච ලබා ෙදනවා. අපි අක්ෂි කාච  
ෙනොමිලෙය්  ලබා ෙදනවා.     

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි  ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් තුනක් ලබා ෙදන්න බැරිද? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
තව විනාඩි ෙදකක් ලබා ගන්න, ගරු අමාත්යතුමා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ෙහොඳයි. අපි  සමාජ සංවර්ධන පිළිබඳ ජාතික ආයතනෙයන් 

ඩිප්ෙලෝමා ලබා දුන්නා. අද ෙමොනවා ඉෙගන ගත්තත්, ෙමොනවා 
කළත් සමාජයත් එක්ක බද්ධ ෙවන්න බැරි මිනිහාට කරන්න 
පුළුවන් ෙමොනවාද? හැම ෙදයක්ම අසාර්ථක ෙවනවා ෙන්. 
ව්යාපාරයක් කළත් අසාර්ථකයි. ෙද්ශපාලනය කළත් අසාර්ථක 
ෙවනවා. අපි ඉන්න ඕනෑ කවුරු එක්කද? අපි සමාජ ව හය 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. සමාජය හැදිලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ඔබතුමාට මම උදාහරණයක් කියන්නම්. වැඩිහිටි ජනගහනය 
ෙකොපමණකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද කියලා බලන්න. ෙම් වන 
විට වැඩිහිටි ජනගහනය විශාල පමාණයකින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒක ෙම් රටට පශ්නයක් ෙවනවා. ඒ පශ්නය 
ගැන කල්පනා කරන විට අපට ෙපෙනනවා, රෙට් ආර්ථික 
කමෙව්දය පවා ෙවනස් කරන්න සිදු වන බව. නිෂ්පාදන 
කියාවලිෙය් සම්පූර්ණ ෙවනසක් සිදු කරන්න ෙවනවා. ඇදුම් 
පැළඳුම්, ෆැෂන් ඒ සියල්ලම අපට ෙවනස් කරන්න ෙවනවා. දැන් 
අවුරුදු 60ට වැඩි ජනගහනය 1,910,000ක් ඉන්නවා. පතිශතය  
9.2යි. නමුත් ඇත්ත පතිශතය 11යි. අවුරුදු 70ට වැඩි ජනගහනය 
816,000ක් ඉන්නවා. පතිශතය 3.95යි. අවුරුදු 75ට වැඩි 
ජනගහනය 444,000ක් ඉන්නවා. පතිශතය 2.14යි. වයස අවුරුදු 
80ට වැඩි අයත් සියයට 1ක් ඉන්නවා. එන්න එන්නම ජීවිත 
අෙප්ක්ෂාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඉස්සර ෙබෝ වන ෙරෝගවලින් 
මිනිස්සු මැරුණා. දැන් මැෙරන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලින්.  
අෙප් රෙට් සාක්ෂරතාව සියයට 99ක් තිෙබන නිසාත්, ෙනොමිලෙය් 
අධ්යාපනය ලබා ෙදන නිසාත් දැනුවත්වීම තුළින්  ෙරෝග වළක්වා 
ගන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි ගරු අමාත්යතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මට කථාව අවසන් කරන්න ෙවනවා. කරන්න ෙදයක්  නැහැ. 

ෙමොනවා කරන්නද?  අපි පාෙද්ශීය බල මණ්ඩලයකට රුපියල් 
750ක් ෙදනවා, ගාමීය සංවිධානවලට  රුපියල් 5,000ක් ෙදනවා. 
දිස්තික් බල මණ්ඩලයට රුපියල් 1,000ක් ෙදනවා.  

අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කරුණත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
දවස්වල රට වෙට්ම සංවර්ධන කියා දාමයන් කියාත්මක වන බව 
අපි දන්නවා. ගම නැගුම, මඟ නැගුම, දිවි නැගුම ආදී වශෙයන් 
විවිධ සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක වනවා. නමුත්  රුපියල් 
ලක්ෂ 10ට, 15ට, 20ට වැඩි ෙකොන්තාත් අත්සන් කිරීෙම් බලය 
තිබු ෙණ් ගාම සංවර්ධන සමිති, පාසල් සංවර්ධන සමිති, සණස 
වාෙග් සමිතිවලටයි. ෙමවර වැඩිහිටි සමිතිවලට ඒවා ලබා ෙදනවා.  
ඒ නිසා වැඩිහිටියන්ට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා ස්වයං 
මූලකරණයක් මඟින් රුපියල් 10,000ක් තිෙබන වැඩිහිටි 
සමිතිවලට ස්ව ශක්තියක් ඇති කර ගන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු අමාත්යතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ෙහොඳයි, එෙහම නම් ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා 

ඉස්සර දක්ෂ විනිශ්චයකාරවරෙයක් ෙන්. ඔබතුමා කියන එක අපි 
අහන්න ඕනෑ ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.47] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අධිකරණ 

කියාදාමය ගැන අත් දැකීම් තිෙබන, ඒ වාෙග්ම ඒ හරහා ජීවිතෙය් 
විවිධ අත් දැකීම් ලබාපු, යුක්තිය ඉටු කිරීම වාෙග්ම අයුක්තියට 
ලක් වුණාම තමන්ට මුහුණ පාන්න සිදු වන දුෂ්කර ජීවිතය ගැන 
ෙබොෙහොම අත් දැකීම් තිෙබන ඔබතුමා මුලසුෙන් සිටින ෙවලාෙව් 
මට ෙම් සභාව අමතන්න ලැබීම සතුටක්. ඔබතුමා වාෙග් අත්දැකීම් 
තිෙබන, ගුණ යහපත්, වැදගත් මන්තීවරයකු, අපක්ෂපාතීව 
කටයුතු කරන්න දක්ෂතාව තිෙබන මන්තීවරයකු, ඒ පිළිබඳ 
පරිචය තිෙබන මන්තීවරයකු මුලසුෙන් සිටීම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙගෞරවයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මෙග් කථාව තුළ 
මූලිකවම අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ කරුණක් තමයි                   
ශී ලංකා පමිති ආයතනය. ශී ලංකා පමිති ආයතනය ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය පිළිබඳව ඉතාම බරපතළ වගකීමක් දරන 
ආයතනයක්. මක් නිසාද, රටක දියුණුව රඳා පවතින්ෙන් නිෂ්පාදන 
සහ ෙසේවා ක්ෙෂේතයන් තුළයි. ඒෙකනුත් රටක් තවත් රටකට 
එෙරහිව තරගයක් කරන්න පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම රට තුළ ෙභෞතික 
සම්පත් දියුණුව, විද්යාත්මක දියුණුව, කර්මාන්ත දියුණුව, කෘෂි 
කර්මාන්ත දියුණුව ඇති කරන්න ඉවහල් වන විවිධාකාර නිර්මාණ, 
යන්තසූත, අමුදව්ය  රට තුළ නිෂ්පාදනය කිරීමත්, ඒවා අපි 
ජාත්යන්තර මට්ටමට නිෂ්පාදනය කරලා  ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ විකිණීමත් කියන කාරණා රටක දියුණුවට ඉතාම වැදගත් 
ෙවනවා.  

රෙට් සිටින පාරිෙභෝගිකයන් යම් භාණ්ඩයක 
ගුණාත්මකභාවය හඳුනා ගන්ෙන් එක්ෙකෝ ඒ භාණ්ඩ භාවිතා 
කිරීෙමන්, එෙහම නැත්නම් ඒ භාණ්ඩ පිළිබඳව පිළිගත් 
ආයතනයක් විසින් ලබා ෙදනු ලබන පමිති සහතික පිළිබඳව 
සැලකිලිමත් වීෙමන්. අත් දැකීෙමන් භාණ්ඩයක ගුණ අගුණ 
හඳුනා ගන්න අෙප් පාරිෙභෝගිකයන්ට පුළුවන් වුණත්, අෙප් රෙට් 
තිෙබන ආර්ථික තත්ත්වය අනුව එෙහම අත් දැකීම් ලබා ඒ 
අත්දැකීම් හරහා ඒ ෙද්වල්වල ගුණ අගුණ හඳුනා ගන්න එක 
සුදුසුත් නැහැ.  එෙහම කරන්න අවශ්යත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි 
ෙද්ශීය පමිතිකරණ කියාදාමයකට යන්ෙන්. ඒ නිසාම තමයි අපි 
ජාත්යන්තර පමිතිකරණ ආයතන හරහා විවිධ පමිතීන් හඳුන්වා 
දීමට උත්සාහ කරන්ෙන්. නිෂ්පාදනවලට වාෙග්ම ඇතැම් 
ෙසේවාවන් සඳහාත් ෙම් පමිතීන් ෙයදීම කරනු ලබනවා.  
පාරිෙභෝගිකයාට පුළුවන්කම තිෙබනවා, ෙම් පමිතීන් හරහා 
තමන්ට අවශ්ය නිෂ්පාදනය ෙහෝ ෙසේවාව ෙතෝරා ගැනීමට. ෙම් 
ෙශේෂ්ඨ පරමාර්ථය ඇතිව තමයි ෙම් රෙට් සංවර්ධන  කියාදාමයට 
ඉවහල් වන ෙම් ශී ලංකා පමිති ආයතනය පිහිටවනු ලැබුෙව්. ෙම් 
අය වැය විෙශේෂ කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී විෂයභාර අමාත්යාංශ 
ෙල්කම්වරිය ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කිව්වා, ශී ලංකා පමිති 
ආයතනය නම් රජෙය් මුදල් වියදම් කරන්ෙන් නැහැ; ඔවුන් 
උපයන මුදල්වලින්ම තමයි ඔවුන්ෙග් කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන් 
කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක එක මිම්මක්. තමන් 
උපයන මුදල්වලින් තමන්ෙග් කටයුතු කර ෙගන ගිහිල්ලා 
ආණ්ඩුවට බරක් ෙනොෙවනවා කියන එක,  එක මිම්මක් පමණයි. 
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හැබැයි යම් ආයතනයක ශක්තිමත්භාවය පිළිබඳව, යම් 
ආයතනයක් තමන්ෙග් වගකීම් හරියාකාරව ඉටු කරනවාද කියන 
එක පිළිබඳව එතැනින් එහාට වග කීමක් තිෙබනවා. ෙමොනවාද ෙම් 
වගකීම්? එකක් තමයි  විවිධ පමිතීන් පිළිබඳව ගැටලු තිෙබන නිසා 
පාරිෙභෝගිකයාට අවශ්ය භාණ්ඩවල තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීමට 
දුෂ්කර වන අවස්ථාවලදී, ඒ සඳහා අවශ්ය වන  පමිතීන් පමාණවත් 
විධියට ලබා ෙදන එක.  

සංඛ්යාත්මකව බැලුෙවොත් ශී ලංකා පමිති ආයතනය භාණ්ඩ 
විශාල පමාණයක් සඳහා පමිති සහතික නිකුත් කරලා තිෙබනවා. 
හැබැයි ගැටලුවකට තිෙබන්ෙන්, ෙම් SLS පමිතිය ශී ලංකාව තුළ 
ෙකොපමණ ඇගයීමකට ලක් ෙවනවාද, ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර 
වශෙයන් අෙප් SLS පමිතිය පිළිගැනීමට ලක් ෙවනවාද කියන 
කාරණයයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී  ලංකා පමිති 
ආයතනය පිළිබඳව මාෙග් තිෙබන සාමාන්ය දැනුම ඉක්මවා යන 
අධ්යයනයක් කරන්නට මට පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් නිෙයෝජනය කරන, 
මමත් නිෙයෝජනය කරන බණ්ඩාරගම, රඹුක්කන ගෙම් එක්තරා 
මහත්මෙයකුට සිදු වුණු සිද්ධියක් ගැනයි මම ෙම් කියන්ෙන්. 
ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමාෙග් පක්ෂපාතිත්වය අනුව නම් එතුමා 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ඡන්දය පකාශ කරන 
ෙකෙනක්. මෙග් අසල්වැසිෙයක්. එතුමා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් 
නිවසක් ඉදිකිරීෙම් කටයුතු කරෙගන ගිහිල්ලා ඒ නිවෙසේ වහලය 
සඳහා "අලියා" ලකුණ දරන ඇස්බැස්ෙටෝස් තහඩු මිලදී ගත්තා. 
සමහර විට ඔබතුමාත් ෙම් කාරණය දන්නවා ඇති. ෙම් 
ඇස්බැස්ෙටෝස් තහඩු මිලදී අරෙගන, ඒ ඇස්බැස්ෙටෝස් තහඩු 
වහලයට ෙයොදන අවස්ථාෙව්දී -එක්තරා තරගකාරී තවත් 
ආයතනයක රූපවාහිනී දැන්වීමක තිෙබන ආකාරයටම- ඒ 
ඇස්බැස්ෙටෝස් තහඩු මැද්ෙදන් කඩා ෙගන ඒ නිවස හිමිකරුෙග් 
දරුවා -ඔහු තරුණෙයක්.- බිමට වැටුණා. ඒ වැටීම නිසා ඇති  වුණු 
තුවාල මත ඔහු ෙරෝහල් ගත කරන්න සිදු වුණා. ඔහුෙග් අභ්යන්තර 
ඉන්දීන්ට හානි වුණා. ඒ නිසා ෙකොළඹ දකුණ ශික්ෂණ ෙරෝහලට 
ඇතුළත් කරලා බරපතළ තත්ත්වෙයන් සැලකිය යුතු දවසක් 
පතිකාර ගන්න සිදු වුණා. ෙම් පිළිබඳව විකුණපු ආයතනයට -
ෙහොරණ පෙද්ශෙය් ඒ ෙතොග ෙවෙළඳ සැලට- පැමිණිලි කළාට 
පස්ෙසේ ඒ නිෂ්පාදන සමාගෙමන් කණ්ඩායමක් ආවා. ඔවුන් 
ඇවිල්ලා වහලයට ෙනොතබපු ඇස්බැස්ෙටෝස් තහඩු  පරීක්ෂා කරලා 
 කිව්වා, "ෙම් තහඩුවල ගැටලුවක් තිෙබන බව අපට ෙප්නවා, ඒ 
තහඩුවල සමහර ස්ථානවල ඝනකම අඩුයි, ඒ නිසා අපි ෙම් තහඩු 
පමාණයට අලුෙතන් තහඩු ෙදන්නම්." කියලා. ඒ අවස්ථාෙව්ම 
වහලයට ෙනොදමපු තහඩු පමාණයට තහඩු දුන්නා.   

හැබැයි පශ්නය ඉවර වුෙණ් නැහැ. වහලෙය් තිෙබන 
තහඩුවලට තහඩු ෙදන්නත් අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම තුවාල ලබපු අර 
තරුණයාට වන්දියක් ෙගවන්නත් අවශ්යයි. ෙමොකද  ෙම් 
ඇස්බැස්ෙටෝස් තහඩුවල තිෙබන ගුණාත්මකභාවෙය් - SLS 
ලකුණ තිෙබන ඇස්බැස්ෙටෝස් තහඩුවල තිෙබන 
ගුණාත්මකභාවෙය්- අඩුව නිසා තමයි ෙම් තරුණයා තුවාල වුෙණ්. 
ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔවුන් මා හමුෙවන්න ආවාම මම ඒ සමාගමට 
ලිඛිතව දැනුම්දීමක් කළා, "ෙමයට නඩු යන්න අවශ්ය වන්ෙන් 
නැහැ, ෙම් පශ්නය ෙබොෙහොම සාමකාමීව විසඳා ගැනීමට අවශ්යයි, 
ඒ නිසා වහලෙය් තිෙබන ඇස්බැස්ෙටෝස් තහඩු ෙවනුවට තහඩු 
ලබා ෙදන්න, ඒ වාෙග්ම ෙම් තහඩුවල තත්ත්වෙයන් බාලකම 
නිසා තුවාල වුණු ෙම් තරුණයා ෙවනුෙවන් වන්දියක් ෙගවන්න" 
කියලා. ඒ අදාළ සමාගෙම් නිලධාරිෙයක් මට දුරකථනෙයන් කථා 
කළා. කථා කරන ෙකොට ඔහු දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ, මම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් කියලා. නීතිඥවරෙයකු වශෙයනුයි 
මම ඒ ලිපිය ෙයොමු කෙළේ. මට ඔහු සඳහන් කරනවා, "ෙපොඩි 
පශ්නයක් තිෙබනවා, ෙමොකද ඒ වහලයට තහඩු ෙයොදන්න  ගිය 
බාසුන්නැෙහේලා සුදුසුකම්ලත් බාසුන්නැෙහේලා ෙනොෙවයි. ඒ 
වාෙග්ම ඒ අයිතිකරුෙග් පුතාත් තහඩු ෙයදීම සඳහා වෘත්තිය 
සුදුසුකමක් නැති ෙකෙනක්. ඒක නිසා වන්දියක් ෙගවන්න බැහැ" 
කියලා. මම ෙබොෙහොම කාරුණිකව කිව්වා, “කරුණාකරලා මීට 

වඩා සානුකම්පිතව බලන්න, ඔබතුමන්ලාෙග් ආයතනය 
ෙබොෙහොම පසිද්ධ ආයතනයක්, සමහර ෙව්ලාවට නිෂ්පාදන 
කියාවලිෙය් යම් යම් ගැටලු මතු ෙවන්න පුළුවන්, ඒක අපට 
ෙත්ෙරනවා, ඒ නිසා ෙම් ෙවලා තිෙබන පාඩුව පියවන්න 
කරුණාකරලා අවංකව උත්සාහ කරන්න." කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම  ඉන් පසුව නැවත වරක් 
දුරකථනෙයන් කථා කළා. තවත් ලිපියක් යැව්වා. නමුත් පිළිතුරක් 
නැහැ. ඉන් පසුව මම පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට 
පැමිණිල්ලක් කළා. ඔවුන්ෙගන් කිසිම පිළිසරණක් නැහැ. ඔවුන් 
කියනවා, "අපට විද්යාත්මක පරීක්ෂණ කිරීමට හැකියාවක් 
නැහැ"යි කියලා. ෙමොකද ෙම් කාරක සභාෙව් දී මතු වුණු 
කාරණයක් තමයි, එවැනි  ෙව්ලාවක  පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 
අධිකාරියට යන්න කියන කාරණය.  මම එෙහම පැමිණිල්ලක් 
කළා. ඔවුන් කියනවා, "විද්යාත්මක පරීක්ෂණයක් කරන්න අපට 
හැකියාවක් නැහැ"යි කියලා. ෙම් තහඩු තවම වහෙල් තිෙබනවා, 
ෙම් පිළිබඳව කරුණාකරලා විද්යාත්මක පරීක්ෂණයක් කරලා යම් 
සහනයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා  තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට මම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් හැටියට නැවත ලිපියක් යැව්වා. 
ෙබොෙහොම කාරුණිකවයි ෙම් ආයාචනයන් කෙළේ. ෙමොකද, 
අසල්වැසි අෙප් මිතයාට  ඒ අවශ්ය කරන සහනය ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ නිසා. හැබැයි මට පිළිතුරක් ලැෙබනවා, විෂයය භාර පවිතා 
වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමියෙග් ලිපි ශීර්ෂෙයන්. ඒ ලිපිෙය් 
තිෙබන්ෙන් අර නිෂ්පාදන සමාගම ඊට කලින් මටත් පිටපතක් 
එක්ක එවපු උපුටා දැක්වීම. අර කලින් කියපු කාරණා.  ෙම් 
වහලයට නැඟලා තිෙබන්ෙන් සුදුසුකම්ලත් බාස්ලා ෙනොෙවයි ලු, 
අයිතිකරුෙග් පුතා ෙම්කට උදවු කරපු එකට ඔහුට වුණු හානියට 
වන්දි ෙගවන්න බැරි ලු, නඩු දැම්ෙමොත් බලා ගනිමු ලු. ඕවා තමයි 
ඒ ෙක් තිෙබන්ෙන්.  

කරුණාකරලා ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් නිලධාරින් යවලා 
තවමත් ෙම් ස්ථානෙය් තිෙබන ෙම් තහඩුවල ගුණාත්මකභාවය 
පරීක්ෂා කරන්න කියලා මම තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු 
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට පැමිණිලි කළාම, අවසාන ෙය් 
මට විෂයය භාර අමාත්යතුමියෙගන් ලැෙබන්ෙන් අර සමාගම 
විසින් එවපු ලිපිෙය් උපුටා දැක්වීම. ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් 
මතය එතැන නැහැ. අමාත්යාංශෙය් මතය එතැන නැහැ. මට 
කියනවා, අර සමාගෙම් මතය භාර ගන්න කියලා. මම ෙම් ගැන 
ෙහොයලා බැලුවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒක තමයි කනගාටුදායක 
තත්ත්වය. ශී ලංකා පමිති ආයතනය පමිතීන් සකස් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ පමිතීන්වල ගුණ අගුණ ගැන කියන්න මම දන්ෙන් 
නැහැ. ශී ලංකා පමිති ආයතනය පමිති සහතික ලබා දීෙමන් පසුව, 
ඒ නිෂ්පාදන කියාදාමය තුළ ඒ පමිතීන් නිරතුරුව -අඛණ්ඩව- 
පවත්වාෙගන යනවා ද කියලා බලන්න විටින් විට කරනු ලබන 
පරීක්ෂණ ඇත්ෙත්ම නැහැ. පරීක්ෂණ තිබුණත් ඒවා ආයතනයට 
කල් තියලා දැනුම් දීලා තිෙබන ඒවා. "අපි එනවා ඔබතුමාව 
බලන්න, හරියට වැෙඩ් ලෑස්ති කරලා තියන්න" කියලා කියන 
ජාතිෙය් සුබදායී පතිඵලයක්ම අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉඳහිට කරන 
පරීක්ෂණ විනා සත්ය වශෙයන්ම ෙම් සමාගම අඛණ්ඩව ෙම් 
පමිතීන් පවත්වාෙගන යනවා ද කියලා බලන්න කරන නිසි 
ගෙව්ෂණාත්මක පරීක්ෂණයක් ෙනොෙවයි එතැන තිෙබන්ෙන්.  

මම තවත් ෙම් ගැන ෙහොයලා බැලුවා. ෙම්ක තමයි 
කනගාටුදායක තත්ත්වය. මම ෙම් ෙචෝදනාව තදින්ම පකාශ 
කරනවා. පධාන ෙපෙළේ නිෂ්පාදන සමාගම් හැම එකක් ගැනම මා 
එෙහම කියන්ෙන් නැහැ. ෙගෞරවාන්විතව තමන්ෙග් ආයතනෙය් 
පමිතීන් අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යෑම ගැන ආඩම්බර වන, ෙම් මව් 
බිමට ඉතාම ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන සමාගම් අෙප් 
ර ෙට් තිෙබනවා. SLS සහතිකය ඉක්මවලා ජාත්යන්තර 
පමිතීන්වලට භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදන සමාගම් අෙප් 
රෙට් තිෙබනවා. ඒ සමාගම්වලට  අෙගෞරවයක් ෙනොෙවන පරිදි 
මම ෙම් කාරණා කියනවා. සමහරක් සමාගම් තමන්ෙග් පමිතීන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අඛණ්ඩව පවත්වා ගන්නවා ෙවනුවට, තමන්ෙග් පමිතීන් 
ජාත්යන්තර මට්ටමට අරෙගන යනවා ෙවනුවට, ලබා ෙගන 
තිෙබන SLS පමිතිෙය් වාසිය ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ලබා ගනිමින්, ඒ 
පමිතිය අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා අභ්යන්තරික 
කියාදාමයන් අනුගමනය කරන්ෙන් නැහැ. නිෂ්පාදන කියාදාමය 
තුළ  පමිතිය පවත්වාෙගන යන්න අභ්යන්තර කියාමාර්ග තිෙබන්න 
ඕනෑ. නමුත් ඒවා  පවත්වාෙගන යන්ෙන් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, SLS සහතිකය පිළිබඳව යම් ආකාරයක 
අභිෙයෝගයක් එන එක වළක්වන්න විටින් විට ෙමවැනි පැමිණිලි 
ලැබුණාම තමයි ෙම්වා ගැන ෙහොයලා බලන්න  ෙවන්ෙන්. යම් යම් 
පාරිෙභෝගිකයින් ෙම් පිළිබඳව පැමිණිලි කරන විටයි ෙම් ෙසොයා 
බැලීම් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙම් පැමිණිලි පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම 
වැළැක්වීම සඳහා වාර්ෂිකව ෙහෝ විටින් විට යම් අවස්ථාවලදීත්, ඒ 
වාෙග්ම විෙශේෂිත අවස්ථාවලදීත් අල්ලස් ලබා දීම් සිදු ෙවනවාය 
කියන කාරණය පිළිබඳව මට ඉතාමත්ම විශ්වාසවන්ත ෙතොරතුරු 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව  මා කාරක සභා අවස්ථාෙව් සාකච්ඡා 
කරද්දී විෂයය භාර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා සඳහන් කළා, ෙම් 
පිළිබඳව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට 
පැමිණිලි කරන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කමය පිළිබඳව මෙග් 
විෙව්චන මිසක්, ෙම් කමය ෙවනස් කරන්න විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක් හැටියට මට කරන්න පුළුවන් දායක වීම ගැන 
මිසක්, ෙම් සමාජය ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
හැටියට, ෙපොදුෙව් ගත්ෙතොත් පුරවැසිෙයකු හැ ටියට මෙගන් 
ෙදන්න පුළුවන් දායකත්වය ගැන මිසක්, එක එක පුද්ගලයින් 
පස්ෙසේ එලවා ෙගන ගිහිල්ලා ඒ එක එක පුද්ගලයා දුෂ්කරතාවට 
පත් කරන්න, ඔහුව හිෙර් දාන්න, ඔහුව අපහසුතාවට පත් කරන්න,  
"අෙන් එෙහම කරන්න එපා" කියලා මෙග් ගාවට වැඳ වැටීෙගන 
එන්න සලස්වන එක, ඒ ආකාරයට හැ සිෙරන එක මෙග් අදහස 
ෙනොෙවයි. නමුත් මම ෙම් කාරණය කියනවා. මෙග් පළපුරුද්දත්, 
එක සිද්ධියක් පිළිබඳව කරපු ගෙව්ෂණය හරහා මට ෙහොයා ගන්න 
ලැබුණු ෙම් විසත්රත්, පමිති ආයතනය තුළ සිටින ෙම් කාරණා 
ගැන ඉතා ෙහොඳින් දන්නා නිලධාරින්ෙගන් ලැබුණු ෙතොරතුරුත් 
මතයි මම ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. ෙමොකද, මමත් 
විශ්වවිද්යාලෙය්දී විද්යා විෂයය හදාරපු ෙකෙනක්. මෙග් වයසට 
ගැළෙපන නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනක් අද ඔය ආයතනෙය් ෙජ්යෂ්ඨ 
ධුර දරනවා.  

මා ඉතා වග කීෙමන් කියනවා, ෙම් රෙට් කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතෙය් ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ෙගන යාම උෙදසා ඉතා 
අනර්ඝ ෙමෙහයක් කළ හැකි,  රට තුළ විතරක් ෙනොෙවයි රටින් 
පිටතත් ෙශේෂ්ඨ වග කීමක් සහිතව පමිතීන් පවත්වා ෙගන යාම 
සඳහා දායක විය හැකි ශී ලංකා පමිති ආයතනය, අද ඒ නිකුත් 
කරන පමිති සහතිකවල ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ෙගන යාමට 
වගකීමක් ෙනොදරන, දිගු කාලීන දැක්මක් සහිත නිසි කියාදාමයක් 
ෙනොදරන, ඉතාම බරපතළ විධියට දූෂණය වුණු අකාර්යක්ෂම 
ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව. ෙම් කාරණය පිළිබඳව 
අද ෙම් ආකාරෙයන් අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී කථා 
කරලා නිහඬ වීමට මෙග් කල්පනාවක් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

රෙට් තිෙබන පශ්නයක් ගැන රෙට් තිෙබන උත්තරීතරම 
ස්ථානෙය් ඉඳෙගන මම ෙම් කථා කරන්ෙන්  ජගත්චන්ද ෙපෙර්රා 
මහත්මයාට ඒ සිදු වුණු හානිය පියවීම සඳහා විතරක්  ෙනොෙවයි. 
මුල් අවස්ථාෙව්දීම විවිධාකාර බලපෑම් සහ ෙවනත් ෙහේතු නිසා, 
අසරණකම නිසා, ආර්ථික දුෂ්කරතා නිසා ෙම් තරම් හඬක් 
නඟන්න බැරි, තමන්ෙග් පශ්නය ෙම් තරම් දුරට අරෙගන යන්න 
බැරි මිනිස්සු දස දහස් ගණනක් ෙම් රෙට් සිටින බව මම දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරන්න 

සූදානම් වන ෙමොෙහොෙත් ඔබතුමාටත්, රජෙය් සහ විපක්ෂෙය් 
අනිකුත් මන්තීවරුන්ටත් මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ශී ලංකා පමිති 
ආයතනය අෙප් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයට අතිශයින් වැදගත් 
ආයතනයක්. ෙම් ෙදන පමිතීන් අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යාම 
උෙදසා වූ නිශ්චිත කියාදාමයක් ශී ලංකා පමිති ආයතනය තුළ 
ආරම්භ කළ යුතුයි. නිසි කාර්ය පටිපාටියක්, නිසි යහපාලන 
කියාදාමයක් එම ආයතනය තුළ පවත්වා ෙගන යා යුතුයි. ඒ නිසා 
ඒ කාරණය ගැන විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා රෙට් යහපත 
ෙවනුෙවන් අවශ්ය පියවර ගන්නා හැටියට විෂය භාර 
අමාත්යවරුන්ෙගන් සහ අදාළ නිලධාරින්ෙගන් මම ඉල්ලා 
සිටිනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.05] 
 
ගරු  සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஐயேசன - பாரா மன்ற 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 
Parliamentary Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට පැවරිලා තිෙබන්ෙන් 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යාංශයයි. ෙම් අමාත්යාංශය ගැන 
කියන ෙකොට හැම අවස්ථාවකම ඕනෑම ෙකෙනක් අහන්ෙන්, 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් කරන්න පුළුවන් 
ෙමොනවාද කියලායි. ෙමම අමාත්යාංශෙයන් ඇත්තටම ගමට, අෙප් 
පෙද්ශයට, ජනතාවට වැඩක් කරන්න බැරි වුණත් සියලුම ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරු 225 
ෙදනාෙග් වැඩ කටයුතු  ෙම් අමාත්යාංශය හරහා කරන්න ලැබීම 
ගැන මම සතුටු ෙවනවා. විවිධ ජාතීන්, විවිධ ආගම්වලට අයත් අය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් හා අමාත්යවරුන් 225 ෙදනා 
ෙවනුෙවන් ෙම් අමාත්යාංශෙයන් විශාල කාර්ය භාරයක් 
ෙකෙරනවා. එම නිසා ෙම් අමාත්යාංශෙයන් ගමට වැඩක් කරන්න 
බැරි වුණත් රටට වැඩක් කිරීමට දායක වීමට හැකි වීම පිළිබඳව මා 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන අෙප් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා 225ෙදනා රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් කරන කාර්ය 
භාරෙය්දී ඒ ජනතාවට අවශ්ය ෙසේවා සපයන්න ඕනෑ කරන සියලුම 
සම්පත් ෙමම අමාත්යාංශය මඟින් එම මන්තීවරුන්ට ලබා දීම 
අෙප් මූලික අරමුණක් ෙවනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, අවශ්ය මානව සම්පත් සම්පාදනය කිරීම, 
ඒ වාෙග්ම ෙභෞතික සම්පත් සැපයීම, පතිපත්ති සම්පාදනය සහ 
අදාළ පාර්ශ්ව සම්බන්ධීකරණය තුළින් සමස්ත සංවර්ධන 
කියාවලියටම දායක වීම විෙශේෂෙයන් ෙමම අමාත්යාංශය හරහා 
කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළවල් අතර ෙවනවා. ඒ අනුව ෙමම 
අමාත්යාංශෙය් ෙසේවාලාභීන් හැටියට අපි සලකන්ෙන් මම මුලින් 
සඳහන් කළ ආකාරයට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරුන් 225 ෙදනායි.  

ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩල පත් 
කිරීමත් ෙමම අමාත්යාංශය මඟින් ෙකෙරනවා. මහජනතාවට 
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා  මහතා] 
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ෙසේවය ලබා දීමට එක් මන්තීවරයකුට තම කාර්යාලය පවත්වා 
ෙගන යෑම සඳහා නිලධාරින් පස් ෙදෙනක් පත් කරනවා. ඔවුන්ට 
වැටුප් ලබා දීම වාෙග්ම ෙමම කාර්ය මණ්ඩලවලට ෙභෞතික 
සම්පත් වශෙයන් ඒ අයට අවශ්ය කරන කාර්යාලීය උපකරණත් 
ලබා ෙදනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ කාර්යාල උපකරණ ලබා දීෙම්දී 
විද ත් මාධ්යවලින් සහ ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් මාධ්යවලින් කටයුතු 
කිරීම සඳහා අදාළ උපකරණ, ඒ කියන්ෙන්  ෙකොම්පියුටර්, ඒ 
වාෙග්ම ෙෆොෙටෝ ෙකොපි මැෂින්ස්, ලිපි හුවමාරු කිරීම සඳහා අවශ්ය 
උපකරණ ලබා දීම ෙමම අමාත්යාංශය මඟින් සිදු කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම මහජනතාවට ෙසේවාවන් සැපයීමට ඉතා ඉක්මනින් 
ජනතාව ෙවත ළඟා වීම සඳහා, තමුන්ෙග් ගම් පෙද්ශවලට යෑම 
සඳහා තීරු බදු රහිත වාහන ලබා ගැනීමට බලපත නිකුත් කිරීමත් 
ෙමම අමාත්යාංශය මඟින් සිදු කරන පධාන කාර්යයක් වනවා. 

මන්තීවරුන් සඳහා කාර්ය මණ්ඩල පත් කිරීෙම්දී ඒ 
මන්තීවරයාෙග් අභිමතය පරිදි නිලධාරින් පත් කිරීම සඳහා අපි 
කටයුතු කර තිෙබනවා. එක මන්තීවරයකුට ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්, 
ලිපිකරු, කාර්යාල කාර්ය සහායක, රියැදුරු සහ පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරි යන අයෙගන් සමන්විත කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. 
සමහර මන්තීවරුන්ට අවශ්ය පරිදි ෙම් පත්වීම් සිදු කරනවා. සමහර 
විට සතියකට වරක් ඒ අය පත් කරන්න ට සිදු වන අවස්ථාත් 
තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අවශ්ය අවස්ථාවලදී, 
ඉන්න ෙකෙනක් සතියක් තුළ ඉවත් කරලා තවත් ෙකෙනක් පත් 
කර ගැනීෙම් අවස්ථාව වුවත් ඒ අයට ලබා දීලා තිෙබනවා. 
එපමණක් ෙනොෙවයි, ඒ ඉවත් කරන අය මාස හයක් වැඩ කළා 
නම්, පාරිෙතෝෂික දීමනාව වැනි දීමනා ලබා දීමද විෙශේෂෙයන්ම 
අපි ඉටු කරනවා. ෙමෙතක් කාලයක් ෙමම අමාත්යාංශය මඟින් ඒ 
කාර්ය මණ්ඩල ෙවනුෙවන් පුහුණු  වැඩසටහන් කියාත්මක කළා.  

මෙග් අමාත්යාංශය කාලයක් තිස්ෙසේම පුහුණු වැඩසටහන් 
කියාත්මක කළත්, අපි පසු ගිය වර්ෂෙය් ඉඳලා ඉන් ඔබ්බට ගිය 
වැඩසටහන් කීපයක් කියාත්මක කරන්න කටයුතු කළා. මම 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන අණපනත් සකස් ෙවන්ෙන් ෙකොයි ආකාරෙයන්ද, ඒ වාෙග්ම 
පනතක් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉදිරිපත් කිරීම දක්වා වන කියාවලිය 
ෙකෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩ මුළු සහ විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 
ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලිපි ෙල්ඛන සහ සියලුම අමාත්යාංශවල 
උපෙද්ශක කාරක සභා සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලිපි ෙල්ඛන 
නිවැරදිව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවශ්ය උපෙදස් ලබා දීම සඳහා 
රජෙය් උසස් නිලධාරින් පුහුණු කිරීෙම් වැඩසටහන් ගණනාවකුත් 
-ගිය වර්ෂය තුළ 10ක් පමණ- කියාත්මක කළ බව. විෙශේෂෙයන්ම 
බස්නාහිර පළාත තුළ රජෙය් නිලධාරින්,  අමාත්යාංශවල උසස් 
නිලධාරින් සහ දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් 
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් රාශියක් කියාත්මක කළා. ෙම්වා අපි 
පළාත් මට්ටමින්, දිස්තික්ක මට්ටමින් පසු ගිය වර්ෂය තුළ 
කියාත්මක කළා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශ නිලධාරින් සමඟ අවශ්ය 
සියලුම සම්පත් දායකයින් ෙසොයා ෙගන යාපනය පෙද්ශයට 
ගිහිල්ලා ඒ වැඩසටහන් කියාත්මක කරන අවස්ථාෙව්දී උතුරු 
පළාෙත් යාපනය දිස්තික්කය ඇතුළු දිස්තික්ක පෙහේම දිස්තික් 
ෙල්කම්වරුන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ඒ වාෙග්ම පළාත් ගිණුම් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන නිලධාරින් ෙබොෙහෝ පිරිසක් ඊට 
සහභාගි වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි  ෙම් කරන වැඩසටහන ඉතා වැදගත් 
අවස්ථාවක් වූ බවට අවසානෙය්දී ඊට සහභාගි වූ සියලු ෙදනාම  
ෙබොෙහෝ  පශංසාවට ලක් කළා.  ෙම් සඳහා පළාත් මට්ටෙමන්  
ඌව පළාෙත් දිස්තික්ක  කිහිපයක් සම්බන්ධ කර ගත්තත් තවම 
අපට  දකුණු පළාත සම්බන්ධ කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ වාෙග්ම 

තවත් පළාත් කිහිපයක අපි ෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කර ෙගන 
යනවා. ඒ වැඩසටහෙන් නියම පතිඵල බුක්ති විඳීම සඳහා  ඒ 
නිලධාරින් සියලුම ෙදනා ඉතා කැමැත්ෙතන් ඒ වැඩසටහන්වලට 
සම්බන්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු අමාත්යවරුන් සහ 
මන්තීවරුන් සඳහා පත් කර  තිෙබන මන්තී කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු 
කිරීම් අවස්ථාවලදී තවත් විෙශේෂ වැඩසටහනක් හැටියට රියැදුරන් 
පුහුණු කිරීෙම් වැඩසටහන් මාලාවක් කියාත්මක කළා. ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවලදී සමහර අමාත්යවරුන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩල ෙම්වාට 
සහභාගි ෙනොවුණත් සහභාගි වුණු සුළු පිරිස  ෙනොදන්නා යමක්  
ඉෙගන ගැනීම සම්බන්ධෙයන්  සතුට පළ කරලා ඉතාමත්ම 
සතුටින් තමයි අවසානෙය්දී නික්ම ගිෙය්. ඉදිරිෙය්දීත් ෙමවැනි 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීමට අෙප් අමාත්යාංශය කටයුතු 
කරමින් යනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩසටහන්වලදී, නීතිය 
සම්බන්ධෙයන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන නිලධාරින්, 
අණපනත් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනත් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන  ජගත් ගජවීර  ආරච්චිෙග් මහතා, 
උපෙද්ශක  කාරක සභාවල කටයුතු කරන නිලධාරින් සම්පත් 
දායකයින්  හැටියට සම්බන්ධ කර ෙගන ෙම් කටයුතු කරෙගන 
යනවා.  

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභෙව් ගරු සභාපතිවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කරන ඩිව් ගුණෙසේකර  මැතිතුමා සියලුම පුහුණු 
කිරීෙම් වැඩසටහන්වලදී අප ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවාවක් ඉටු 
කරනවා. එතුමා අෙප් රෙට් රජෙය් ආයතන සහ අනිකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු, අමාත්යාංශ ආදී ඒ සියල්ලකෙගන්ම සහ 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන්, විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් සහ  අනිකුත් අය ඉදිරිපත් කරන  සියලුම  ලිපි 
ෙල්ඛනවලට, එෙහම නැත්නම් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන සියලුම ලිපිවලට  නිවැරදිව ෙතොරතුරු 
සපයන්නට  දැඩි උත්සාහයක් ගන්නවා. ඒ ෙතො රතුරු සැපයීෙම්දී, 
යම් කිසි  වංචාවන්, ෙහොර  ෙබොරු ෙවලා තිෙබන ආයතන තිෙබ් 
නම්,  ෙබොෙහෝ අවස්ථා වලදී ඒ ආයතනවලට එතුමාම ගිහිල්ලා, ඒ 
නිලධාරින්ට ඒවා ෙපන්වා ෙදමින් ඒවා නිවැරදි කරන්නට කටයුතු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොදු  ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක  කාරක 
සභාෙව්දී එතුමා පසිද්ධිෙය්ම ඒවා ෙහළි කිරීම නිසා ෙම් වනෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  විවිධ අමාත්යාංශවලින් වසර  අටක්, දහයක්  
වැනි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඉදිරිපත් ෙනොවුණු ගිණුම් වාර්තා  
සියල්ලක්ම දැන් ඉදිරිපත් කර ෙගන යනවා.  

අෙප් ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව්දී කරන කාර්යභාරය විෙශේෂෙයන්ම අගය කරමින් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඉදිරිෙය්දීත් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් මත අෙප් අමාත්යාංශෙයන් 
ෙකෙරන  කාර්යභාරය ඉටු කරන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ආරාධනයක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අෙප් අමාත්යාංශය තුළින් කටයුතු කිරීෙම්දී යහ පාලනය 
පිළිබඳව  විද්වතුන්  කිහිප ෙදෙනකු ෙග් ලිපි එකතුෙවන් සකස් 
වුණු ෙපොතක් මුදණය කර තිෙබනවා. ෙම් මස 14වැනි දා පදනම් 
ආයතනෙය්දී මන්තීවරුන්ට සහ අනිකුත් රාජ්ය  නිලධාරින්ට ඒ  
ෙපොත පදානය කරන්නටත්, ෙපොත එළිදක්වන්නටත් කටයුතු 
සූදානම් කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා සහභාගි ෙවලා අපට සහෙයෝගය 
දක්වන්නටය කියා සියලු ෙදනාටම මම ඇරයුම් කරනවා.  රෙට් 
යහපත ෙවනුෙවන්, ජනතාවෙග් යහපත ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරන 
උත්තරීතර සභාව පාර්ලිෙම්න්තුවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන ඔබ සියලු ෙදනාටම  එය වැදගත් ෙව්විය කියා 
මා  විශ්වාස  කරනවා.  ඒ නිසා ඒ සඳහා සහභාගි වන ෙලස මතක් 
කරනවා. මෙග් අමාත්යාංශෙය්  සියලුම වැඩසටහන් සඳහා ශක්තිය 
ෙදන, සහෙයෝගය දක්වන මෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය, 
අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමිය, ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම්තුමා, 
අධ්යක්ෂතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාටත් ඔබ සියලු ෙදනාටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 3.17] 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க -  தனியார் ேபாக்குவரத் ச் 
ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport 
Services)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෂය ගණනාවක් කාරක සභා  

අවස්ථාවට ෙයොමු කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ෙපෞද්ගලික පවාහන 
ෙසේවා අමාත්යාංශය යටෙත්,  ඒ විෂයය භාර අමාත්යවරයා හැටියට  
වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට  අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම 
සතුටු ෙවනවා.  

ෙම් විෂය පිළිබඳව විෙශේෂ අධ්යයනයක් කරමින් ඒ පිළිබඳව 
පැහැදිලි කිරීම මෙග් යුතුකමක් හා වග කීමක්ය කියන එක මා 
පකාශ කළ යුතු වනවා. ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවාෙව් 
කියාදාමය පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් විෙව්චන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
එය හරියාකාරව ඉටු ෙනොවන කරුණු කාරණා පිළිබඳවත් කථා 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පවාහන 
ක්ෙෂේතෙය්දී බස් මගීන්ට අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට යට ෙවන්නත් සිද්ධ 
ෙවනවා. දරුවන්ට නිසියාකාරව පාසල්වලට යන්න විධියක් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම බස් හිමියන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියන කථාවත් අහන්න ලැෙබන එක ෙදයක්. නමුත් ෙමහි 
ආරම්භය පිළිබඳව අපි කථා කෙළොත්, ෙම් විෂය පථය පළාත් 
විෂයක් හැටියට ෙබදුණු කාර්යයක්. ෙම් විෂය දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් එක්ක ෙබදුණු කාර්යයක් 
නිසාම ෙපෞද්ගලික පවාහන ක්ෙෂේතය තුළ බස් රථ 23,800ක් 
තිෙබනවා. එයින් බස් 3,100ක් දුර ගමන් වාර සඳහා තිෙබනවා. 
ගාස්තු නියාමනය කිරීෙම් වගකීම ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් අප 
ෙවත පැවරී තිෙබනවා. ඒ තුළදී අපි ෙසොයා බැලූ කාරණා දිහා 
ෙහොඳ අධ්යයනයක් කරමින් විසිඑක්වැනි සිය වසට ගැළෙපන 
ආකාරයට ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න ඕනෑය කියන හැඟීමත් 
එක්ක තමයි ෙම් විෂය පථය මා ෙවත භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.  

අද ෙම් මුළු රෙට්ම මාර්ග පද්ධතිය නවීකරණය ෙවනවා. 
අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි වනවා. ඒ වාෙග්ම ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළදී 
නගරයකින් තවත් නගරයකට, පළාතකින් තවත් පළාතකට යන්න 
පුළුවන් අවකාශය අද සැලසිලා තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමසත් රට වැසියා ෙවනුෙවන්ම වසර 
තිස් ගණනක් තිබුණු යුද්ධය නිමා කරලා,  නිදහස් වූ රටක් හැටියට 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියන සියලුම ජාතීන්ට ශී ලාංකිකෙයෝ 
හැටියට ෙගොඩ නැ ෙඟන්න අවකාශය හා අවස්ථාව ෙම් කාර්යය 
තුළින් සලසා දුන්නා. එදා ෙම් පවාහන ෙසේවය කියාත්මක කරද්දි, 
උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් ෙකොළඹ සිට යාපනයට, 
ෙකොළඹ සිට කතරගමට යනෙකොට අතර මඟ ෙකොෙතක් වාරයක් 
මගීන්ෙග් ශරීරය පරීක්ෂාවට ලක් කරනවාද? අද ෙම් බාධා සියල්ල 
ඉවත් ෙවලා තිෙබන ෙමොෙහොතක, මාර්ග නවීකරණය ෙවලා 
තිෙබන ෙමොෙහොතක ගුණාත්මක ෙසේවාවක් ලබා දීෙම් වගකීම 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළ රාශියක් අපි සකස් කරලා තිෙබනවා. අලුත් 
තාක්ෂණයට බද්ධ කරලා විසිඑක්වැනි සිය වසට අනුව කටයුතු 
කරන්න අණපනත් සංෙශෝධනය කරලා පවාහන ක්ෙෂේතය අද අපි 
ඉස්සරහට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රියැදුරන්ට, 
ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්ට  පුහුණුව ලබා දීලා ජාතික ගමනාගමන 
ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් ඔවුන්ට හැඳුනුම්පතක් ලබා ෙදන්නත් 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගමෙන් වාරාන්තය දක්වා 
කියාත්මක කිරීම- 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  ஜானக பண்டார அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the Chair. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් රියැදුරන් සහ 

ෙකොන ්ෙදොස්තරවරුන්  පුහුණු කරලා ඔවුන්ට හැඳුනුම්පතක් ලබා 
දීලා, ඒ හැඳුනුම්පත තුළින් ඔවුන්ෙග් ෙසේවාෙව් සුරක්ෂිතභාවය සහ 
ඔවුන්ෙග් ෙසේවාව ගුණාත්මක ෙසේවාවක් බවට පරිවර්තනය 
කරන්න උපෙදස් මාලාවන් අපි සකසා දීලා තිෙබනවා. ඒ සකසා 
දීමත් එක්කම ඔවුන්ෙගන් සිදු වන ෙද්වල් වැරැද්දක් හැටියට 
දකිනවා නම්, ඔවුන් වැරැද්දක් හැටියට යම් ෙදයක් කියාත්මක 
කරනවා නම් ඔවුන්ට ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවය තුළ රැ ෙඳන්න 
අවස්ථාව, අවකාශය සලසා දීම අපි අවම කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දන්නා තවත් 
කාරණයක් තිෙබනවා. එනම් බස් රථ නිසියාකාරව, නිසි 
පිළිෙවළට ධාවනය වන්ෙන් නැහැ. රියැදුරන් නීතිරීති උල්ලංඝනය 
කරමින් කියාත්මක වනවා. අදටත් ඒක කියාත්මක වනවා. ඒ 
සඳහා GPS තාක්ෂණය වැනි නව තාක්ෂණය බද්ධ කරලා රට තුළ 
ධාවනය වන සමස්ත දුර ගමන් ෙසේවාවන් පිළිබඳව අධීක්ෂණය 
කරමින් වැරැදි කරන අයට දඬුවම් දීම සඳහා කියාත්මක කර ෙගන 
යන වැඩ පිළි ෙවළක් අපි සකසා දීලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙව්ලා 
සටහන්කරුවන්ෙගන් ෙව්ලාව ලබා ගන්න බැරි නිසා අත යටින් 
මුදල් මිට ෙමොළවලා ෙව්ලාව ලබා ගන්න උත්සාහ ගන්නා අය 
එතැනින් බැහැර කරන්නත්, ඒ විධියට කප්පම් ලබා දීමට කටයුතු 
කරන අය, කප්පම් ලබා ගන්නා අය පිළිබඳව වැටලීම් කරන්නත් 
අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ විෙශේෂ කැමරා මඟින්  
අධීක්ෂණ්ය කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපට ඒ කරුණු 
ෙහළි කිරීමට දායක වන සියලු මාධ්යවලට මෙග් ස්තුතිය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්නට ඕනෑ. ෙම් වැඩ පිළිෙවළත් සමඟ 
ඝට්ටන  අවම කර ගැනීමට අපට අවශ්ය ෙවනවා.   

ෙම් රෙට් මගී ජනතාවට  රාජ්ය පවාහන ෙසේවාව මඟින් සියයට 
40ක ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්නත්, ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවාව 
තුළින් සියයට 70ක ෙසේවාවක් ලබා දීමටත් කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒකාබද්ධ ධාවන කාල සටහන කියාත්මක කිරීම  
සඳහා රෙට් සියලු පළාත්වලදී සාකච්ඡා පවත්වලා,                     
පධාන අමාත්යතුමන්ලා, පවාහන අමාත්යතුමන්ලා, පවාහන 
ෙල්කම්තුමන්ලා සහ මාර්ගසථ් මගී පවාහන අධිකාරිවල 
සභාපතිවරුන් කැඳවලා  සාකච්ඡා කරලා  තිෙබනවා. ඒ නිසා මා 
හිතනවා ඒ කාර්ය කරන්න  අවස්ථාව ලැෙබයි කියා. ඒ වාෙග්ම 
පාඩු ෙනොලබා ආදායම් උත්පාදනය කර ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව 
ඔවුන්ට සලසා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා හිතනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Parliamentary Delegation from 
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Thailand led by Mr. Thira Suwankul, Senator, President 
of the Thailand-Sri Lanka Parliamentary Friendship 
Group, now present in the Speaker’s Gallery. 

Hon. C.B. Rathnayake, you can continue with your 
speech. 
  

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, හරියට private bus එක අතර 

මඟ නතර කරනවා වාෙග් තමයි මෙග් කථාවත් නතර කරන්නට 
සිදු වුෙණ්. ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇත්ෙත් නැහැ. ෙමොකද, විෙද්ශ 
රටක මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙම් රටට පැමිණ සිටින තිෙබන 
ෙවලාවක ඒ අයට ශුභාශිංසන ෙගන ඒම අෙප් යුතුකමක් හා වග 
කීමක් වන නිසා. ඒ සඳහා අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව අෙප් 
ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ.   

ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒකාබද්ධ ධාවන කාල සටහන් කමය ෙගන 
ඒමට කටයුතු කරනු ලැබුෙව් පාඩු ෙනොලබා ලංගමයටත්, 
ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවයටත් කටයුතු කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා 
ගැනීමටයි. ෙමහි යම් යම් ගැටලු තිෙබනවා. අපි ඒ ගැටලු පිළිබඳව 
නිරන්තරෙයන්ම සාකච්ඡා කරනවා. ඒ අනුව  ගුණාත්මක පවාහන 
ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්න සූදානම් ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  මඟී ජනතාව දුර ගමන්වල 
ෙයෙදද්දී ඔවුන්ට බස ් නැවතුම් ෙපොළවලදී කෑම, බීම පිරිසිදු 
විධියට ලබා ගන්න අවශ්ය ෙවනවා. ඒ සඳහා තිෙබන අෙළවි සල් 
ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු අෙළවි සල් බවට පත් කරලා, ඒවා 
අධීක්ෂණය හා නිරීක්ෂණය කරමින්  කටයුතු කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගාමීය මට්ටෙම් බස ්නැවතුම් ෙපොළවල් 
පිළිෙවළකට, ගුණාත්මකව නැති නිසා ඒ බස ්නැවතුම් ෙපොළවල් 
පතිසංවිධානය කරලා ඒ තුළින් ජනතාවට ෙහොඳ ෙසේවාවක් සලසා 
දීමත් අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු අෛඩක්ලනාදන් මන්තීතුමා සඳහන් කළා -එතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාෙව් නැහැ- උතුරු පෙද්ශෙය් පවාහන පද්ධතිය 
පිළිබඳව. ෙපෞද්ගලික බස් රථ සහ ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් 
බස් රථ අතර ගැටුමක් පවතිනවාය  කිව්වා. ඒකාබද්ධ ධාවන කාල 
සටහනත් සමඟ එවැනි ගැටම් පවතින්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ 
පිළිබඳව ෙසොයා බලා කියා කරන්න අවශ්ය පියවර ගන්නවාය 
කියන එකත් මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා පකාශ කළා, 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත් සහ උතුරු පළාෙත් කියාත්මක වන සමහර 
නිවාස ෙයෝජනා කම ගැන. මෙග් විෂයයට අදාළ ෙනොවුණත් මා 
ගරු අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමාට ෙම් කාරණය විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කරනවා. එතුමන්ලා diaspora එක සමඟ එකතු ෙවලා 
ජාත්යන්තර වශෙයන් සමුළු තියන්න සූදානම් ෙවනවා ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ඒ සමුළුවල hall එක book කරන්න 
විතරක් රුපියල් ෙකෝටි ෙදකක මුදලක් වැය කරනවා. ඒ ගරු 
මන්තීතුමාටත් ඒ සඳහා ටිකට් එක  ලැෙබනවා; නවාතැන් 
පහසුකම් හම්බ ෙවනවා; ඉතින් එතුමාත් යනවා. ෙම් විධියට 
diaspora එක දිගින් දිගටම සමුළු පවත්වමින් යනවා. ඒ සඳහා 
diaspora එක hall එකකට වියදම් කරන රුපියල් ෙකෝටි ෙදකක 
මුදල් පමාණෙයන් ෙගවල් නැති මිනිසුන් ෙවනුෙවන් ෙගවල් 
කීපයක් හදන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අය එක ෙගයක්වත් හදලා 
ෙදනවාද? තමන්ෙග් වගකීම හරිහැටි ඉටු ෙනොකර පුහු ආෙටෝපය 
ෙපන්වමින් ෙම් රට අකර්මණ්ය කරන්න, ෙම් රට අඳුරට  ඇදෙගන 
යන්න කටයුතු කිරීම හා ජාත්යන්තරයට අසත්ය පකාශ කිරීම 
කනගාටුවට කරුණක් හැටියට මා දකිනවා. අප ෙම් රෙට් 

පුරවැසියන් හැටියට, ශී ලාංකික ජාතිය හැටියට එකට එකතු 
ෙවලා එකම ගමන් මාර්ග  ෙය් යා යුතු ෙවනවා. ෙකොෙහේවත් 
තිෙබන රටවල් මත යැෙපන්න අපට අවශ්ය නැහැ. අපි අපට 
තිෙබන භූමි භාගය සශීකව ඉස්සරහට ෙගන යන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් ජනතාව ෙකොයි විධියටද තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය කරෙගන 
ආෙව් කියලා. ආඬි ළි ෙඳන් වතුර ඇදලා, රතු ලූනු වගා කළා; 
එළවලු වගා කළා. ෙම් සියල්ල ෙගොඩනැඟුෙණ් ඔවුන්ෙග් ශමයත් 
සමඟයි, ඔවුන්ෙග් කැපවීමත් සමඟයි. ඒ ජනතාව කැපවීෙමන් 
කියා කරන ෙකොට ඒ කටයුතු සියල්ල අකර්මණ්ය කරමින් ඒ 
මන්තීතුමන්ලා ෙම් රට ෙවන පැත්තකට ෙගන යන්න, ෙවන 
පැත්තකට අදින්න සූදානම් වීම ඉතාම කනගාටුදායක කරුණක් 
හැටියටයි මා දකින්ෙන්. මා ෙමතැනදී ඒ කාරණා ෙකෙරහිත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශය වන 
පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් විෂය පථය යටෙත් කියා 
කිරීෙම්දී අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය, ඒ 
වාෙග්ම ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමා 
ඇතුළු අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය අඩු ෙසේවක පිරිසක් සිටින තත්ත්වයක් 
යටෙත් වුණත් විශාල කැප වීමකින් කටයුතු කරනවා. ෙසේවක 
පිරිස් බඳවාගැනීම සඳහා වූ නිර්ෙද්ශය කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබාගැනීෙම්දී පමා වීම්ද සමහර ෙවලාවට 
සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා වැටලීම් කිරීෙම් කාර්යය නිසි පරිදි කරන්න 
බැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමා දන්නවා, යාපනෙය් 
යන බස් රථ අතර බලපත සහිතව යන බස් රථ වාෙග්ම බලපත 
රහිතව යන බස් රථත් තිෙබනවා කියා. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් 
කරපු වැටලීම් තුළින් අපි දැකපු ෙදයක් තිෙබනවා. සමහර 
ෙවලාවට ඒ සමහර බස් රථවල පමිතියක් නැහැ, 
ගුණාත්මකභාවයක් නැහැ. පමිතිය, ගුණාත්මකභාවය සහිතව යන 
බස් රථවලටත් ෙචෝදනා එන්ෙන් පමිතියක් නැති, 
ගුණාත්මකභාවයක් නැති එවැනි බස් රථ නිසායි. ඒ නිසා ඒවාත් 
නි ෙදොස් කිරීම සඳහා  ඉදිරිෙය්දී අණ පනත් සම්පාදනය කරන්න 
කටයුතු කරනවා.  

අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අවවාද අනුශාසනා ලබා 
ෙදමින් කටයුතු කරන ගරු සභාපතිතුමාට, නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමාට වාෙග්ම අෙප් හිටපු කථානායකතුමාටත් මා 
විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. "සිසු සැරිය", "ගැමි සැරිය" සහ 
"නිසි සැරිය" කියාත්මක කරමින් ගුණාත්මක පවාහන ෙසේවාවක් 
ලබා දීෙමන් ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවය ඉදිරියට ෙගන යන්නත්, 
ඒ වාෙග්ම, ඒකාබද්ධ කාල සටහනක් යටෙත් සැමට නිසි 
ෙව්ලාවට, නිසි කලට, නිසි තැනට යන්න අවශ්ය පසු බිම සකස් 
කරන්නත් අපි කටයුතු කරනවා.  "සිසු සැරිය" වැනි වැඩසටහන් 
මඟින් අධ්යාපනය ලබන දරුවන්ට නිසි කලට අධ්යාපන 
කාර්යයන් සඳහා යෑමට අවස්ථාව සලසා ෙදන්නත් අපි කටයුතු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම බස් රථයක් නැති පෙද්ශවල පාසල් දරුවන්ට, 
බයිසිකල් ලබා දීලා ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු නිසි පරිදි ෙගන 
යෑමට ඉඩ සැලසීම මඟින් අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට විශාල 
දායකත්වයක් අපත් ලබා ෙදන බව පකාශ කරනවා. මට කථා 
කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 3.31] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ ්ය සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී සාකච්ඡා කරන වැය ශීර්ෂවලට අදාළ විවිධ 
අමාත්යාංශ සමඟ  අපි අය වැය කමිටුෙව්දී සම්බන්ධ වුණා. ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අතර වන  එක අමාත්යාංශයක් සම්බන්ධෙයන් මා ඉස්සර ෙවලාම 
කථා කරන්නම්. ඒ, ජාතික උරුමයන්   අමාත්යාංශය පිළිබඳවයි. 
අෙප් ඒ ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. අෙප් ජාතික 
උරුමය අද විශාල පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එතුමා 
ගිය සතිෙය් ෙබොදු බල ෙසේනා සංවිධානෙය් පීඩනයට යටත් වුණා;   
යටත් ෙවන්න සිද්ධ වුණා.  

බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශයත් ෙම් යටෙත් 
තිෙබන නිසා, අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ඉන්න නිසා, මා 
කැමැතියි ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, අද  පාරට බැහැලා තමයි හාමුදුරුවරුන්ට පශ්න විසඳා 
ගන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හාමුදුරුවරුන්ට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා, බල ෙසේනා හදන්න. ෙහේතුව ෙමොකද? සාමාන්යෙයන් 
සිද්ධ විය යුතු කාරණා ටික සිදු ෙනොවන නිසා.  

එදා ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ ඇමතිතුමාව තියාෙගන  අෙප් 
කිරම විමලෙජෝති හාමුදුරුෙවොත්, නාමල්වැෙව් රතනසාර 
හාමුදුරුෙවොත් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ලබන සතිය ෙවන ෙකොට 
"ෙබෝඩ්" ටික ගැහුෙව් නැත්නම් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ 
කියන්ෙන්, හාමුදුරුවරුන්ට බුදු බණ පැත්තක තියලා, පාරට 
බැහැලා, ඇමතිවරුන්ට තර්ජනය කරන්න සිදු වන තැනට අද ෙම් 
රට තල්ලු ෙවලා ඉවරයි. බුද්ධ ශාසනය එෙහම ශාසනයක් 
ෙනොෙවයි. නමුත් අෙප් හාමුදුරුවරුන්ට අද ඒක කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. උන්වහන්ෙසේලාට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ශමණ 
ෙව්ශෙයන් ඉන්නා ෙහොරුන්ෙග් ෙගවල් වටලන්න. ඒ ෙගවල් 
වටලලා, ඒ ෙගවල්වල ශමණ ෙව්ශෙයන් ඉන්නා ෙහොරුන්ව 
එළියට දමන්න.  

ජාතික උරුමයන් පිළිබඳව නැෙඟනහිර පළාෙත් boards ටික 
ගැහුෙව් නැත්නම් අද හාමුදුරුවරුන්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, 
අමාත්යාංශය වටලලා, ෙකොමසාරිස්තුමාව ෙබල්ෙලන් අල්ලා ෙගන 
තල්ලු කර ෙගන ගිහිල්ලා, පුවත් පත් සාකච්ඡා පවත්වන්න. ඒක 
තමයි අද ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. මා දැක්කා පසු ගිය 
සතිෙය් තවත් තැනක, හාමුදුරුවරුන්ට විරුද්ධව තව  ෙසේනාවක් 
කියාත්මක ෙවනවා. "ෙබොදු බල ෙසේනා" කියලා තමයි ඒකට 
කියන්ෙන්. ෙබොදු බල ෙසේනා වුණත් සමහර ෙවලාවට ඒ කරන 
වැෙඩ් අෙප් ෙබෞද්ධාගමටත් ෙහොඳ නැති තැනට තමයි පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි උන්වහන්ෙසේලාට ඒක කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. නැත්නම් බල ෙසේනාවක් හදන්න ඕනෑ නැහැ. බුදු 
හාමුදුරුවන්ෙග් බල ෙසේනාව, එක බල ෙසේනාවක්. බුදු 
හාමුදුරුවන්ෙග්  බල ෙසේනාව තමයි අෙප් ෙගෞරවනීය හාමුදුරුවරු. 
හැබැයි දැන් සිදු ෙවලා තිෙබනවා ඒ හාමුදුරුවරු අතරිනුත් "ෙබොදු 
බල ෙසේනා" කියලා තව ෙසේනාවක් හදන්න. ඒ ෙසේනාව දැන් තැන් 
තැන්වලට ගිහිල්ලා තමන්ට වුවමනා විධියට ඕනෑ ෙදයක් කරන්න 
පුළුවන් තැනට තල්ලු ෙවලා තිෙබනවා.  

රෙට් නීතිය බල්ලාට ගිහිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. මා ෙමය සිහිපත් 
කරන්ෙන් ෙබොෙහොම කනගාටුෙවන්. ෙමොකද, හාමුදුරුවරුන්ට අපි 
ෙබොෙහොම ෙගෞරව කරනවා. අෙප් ආගෙම් හැටියට අපි 
උන්වහන්ෙසේලාට ෙගෞරව කරනවා. අපි උන්වහන්ෙසේලා 
ෙවනුෙවන් කරන්න තිෙබන හැම ෙදයක්ම, හැම ෙවලාෙව්ම ඉටු 
කරනවා. අපි උන්වහන්ෙසේලා ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. ඒ නිසා 
අද මා කනගාටු ෙවනවා, මන්තීවරුන් හැටියට අපිට ඒවා දකින්න 
ලැබීම ගැන.  

දැන් කටුෙගය බිඳීම සම්බන්ධව ගනිමු. ගරු ඇමතිතුමනි, 
කටුෙගයි අධිකාරි බංගලාවක් තිෙබනවා. අද ඒ අධිකාරි බංගලාව  
පාවිච්චි කරන කටුෙගයි අධිකාරිවරයා, එෙහම නැත්නම් අද ඒෙක් 
ඉන්න පුද්ගලයා ෙවනුෙවන් ඒ බංගලාව ෙලොකුවට හදා ෙගන 
යනවා. ඔබතුමා ගිහිල්ලා බලන්න. ඒක අධිකාරිවරයාටයි අයිති. 
ඇත්තටම අධිකාරිවරයකුට තමයි ඒ බංගලාව පාවිච්චි කරන්න 

තිබුෙණ්. දැන් ඉන්න Director-General තමයි ඒක පාවිච්චි 
කරන්ෙන්. මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා, එතෙකොට කටුෙගය 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. කටුෙගය ආරක්ෂා 
කරන්න තමයි ඒ අධිකාරි බංගලාව තිබුෙණ්. ෙකොළඹ කටුෙගයි 
අධිකාරිවරයා තමයි ඒ බංගලාෙව් පදිංචි ෙවලා හිටිෙය්. හැබැයි අද 
ඒක අධ්යක්ෂ ජනරාල්ෙග් බංගලාව බවට පත් ෙවමින් තිෙබනවා. 
එතෙකොට එදා- 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා (ජාතික උරුමයන් 
පිළිබඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய - ேதசிய மர ாிைமகள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya - Minister of National 
Heritage) 
ඒක අසත්යයක්. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අසත්යයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ගිහිල්ලා බලන්න.  
 
ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய) 
(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya) 
අද අෙප් ෙල්කම් හැටියට පත් ෙවලා ඉන්ෙන්, හිටපු අධ්යක්ෂ 

ජනරාල්තුමියයි. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතුමිය ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්.  දැන් ඉන්ෙන් කවුද 

කියා බලන්න. දැන්  අධ්යක්ෂ ජනරාල් හැටියට ඉන්ෙන් කවුද? 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய) 
(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya) 
හිටපු අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමිය ෙල්කම්තුමිය හැටියට පත් වුණා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ගරු කරනවා. මා ඔබතුමාට 

ෙගෞරවෙයන් කියනවා, ඒ බංගලාව අධිකාරිවරයාට භාර 
දුන්ෙනොත් කටුෙගය මීට වඩා රැෙකයි කියලා.  

අපට මතකයි ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් කටුෙගයි 
තිබුණු රජ පුටුව සමහර තැන්වලට අරෙගන යන්න ඉල්ලුවා. 
හැබැයි අධිකාරිවරයා -අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා- ෙමොකද කෙළේ? 
ඒකට කැමැති වුෙණ් නැහැ. ඒ කාලෙය් හිටපු අධිකාරිවරයා 
එවකට සිටි ජනාධිපතිතුමාටත් කිව්වා, ඒක ෙදන්න බැහැ කියලා. 
අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද කටුෙගය, කන්ගැට්ටන්ට 
ෙනොෙවයි, ඕනෑම ගැට්ෙටකුට රිංගන්න පුළුවන් තැනක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. 

ඇත්තටම  ඒ  කන්ගැට්ටා දැක්කාම  එෙහම එකක් කළාය 
කියලා හිතන්නවත් පුළුවන්ද? [බාධා කිරීමක්] හිතන්නට බැරි 
අයයි කරන්ෙන්. ඒකයි වැෙඩ්. ඒක නාටකයක්.  ඕමල්ෙප් ෙසෝභිත 
හාමුදුරුෙවෝත් කිව්වා, ෙම්ක නාටකයක් කියා. කන්ගැට්ටාෙග් 
නාටකය. කන්ගැට්ටා  ගැන විතරක් ෙනොෙවයි. පශ්න ගණනාවක් 
තිෙබන කාරණා  එතැන තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා ඇති, එතැන 
හිටපු  ලසන්ත කියන ආරක්ෂක  නිලධාරියා  පැහැර ෙගන ගිය 
බව. දවස් විස්සක් ඔහුව තියා ෙගන  හිටියා. දවස් විස්සකින් පස්ෙසේ 
තමයි ඔහුව ආපසු ෙගනැවිත් දැම්ෙම්. ඔහුෙගන් ඇහුෙවොත් කියාවි, 

2327 2328 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 
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කවුද ෙම්කට වග කියන්නට  ඕනෑ කියලා. හැබැයි ඔහුෙග් ජීවිතය 
ෙබ්ෙර්විද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙම්ක ෙපොලීසිය විසින් 
හදපු රංගනයක් බවට පත් වී තිෙබනවා. කන්ගැට්ටාෙග් රංගනය.
[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. කන්ගැට්ටාට වුවමනාවක් නැහැ ෙන්. 
පුදුම කථාවක් ෙන් කියන්ෙන්,  ඇමතිතුමා. ඒ කඩුවල තිබුණු  
මිටවල් කුණු  කූඩයක තිබිලා හම්බ ෙවලා. [බාධා කිරීමක්]  අප 
ඒකයි කිව්ෙව්. ෙම්වා ගත්ත කට්ටිය -සපුමල් කුමාරයාෙග් කඩුව 
ෙහොයපු කට්ටිය- ෙහොඳ කඩුව අර ෙගන, ඉතිරි කඩු ටික 
ෙගනැල්ලා දාන්න  එපායැ.  දැන් බලන්න,- 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய) 
(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya) 
මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී  ඒ සියල්ලම ඉදිරිපත් කරනවා. නැති 

ෙවච්ච බඩුයි, ලබා ගත්ත බඩුයි.  
 

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

අප කියන්ෙන් ෙමයයි.  කඩු  14ක් අර ෙගන ගියා නම්, ඕනෑ  
කඩුව ෙසොයා ගත්තා නම්  ඉතිරි  කඩු ටික ෙගනැවිත් දාන්න 
තිබුණාෙන්. කඩු දහතුනත් නැහැ. දහහතරවන කඩුවත් නැහැ. 
ෙමොකුත් නැහැ.  

ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි,  ඔබතුමන්ලා දන්නවා,  පසු ගිය දවස්වල 
අර ෙකෝට්ෙට් රජමහා විහාරෙය්  හාමුදුරුවරු ෙදනමක් -නායක 
හාමුදුරුෙවොත් ඇතුළුව- ඝාතනය කළ බව; ඒ ඝාතකයා මංජු කියන  
පුද්ගලයා බව.  ඒ ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් තිබුණු සාක්ෂි ටිකත් 
නැතිව ගියා. බන්ධනාගාරයට ගැහුවා විතරයි ; බන්ධනාගාරෙය් 
ඇතුළට ගිහින් තිබ්බ ෙවඩි තැබීම්වලින් ඒ මංජු කියන පුද්ගලයා 
මැරුණා. [බාධා කිරීමක්] දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය කර්මය ෙනොෙවයි. 
බඩු අහුෙවයි කියලායි මරා දැම්ෙම්. ෙවන ෙහේතුවක් නිසා 
ෙනොෙවයි. දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය කර්මය පඩිසන් ෙදන්ෙන් ඔෙහොම 
ෙනොෙවයි. මංජු කිය කියා හිටියා, වැඩි කල් යන්නට කලින් ඔහු  
එළියට එනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඔහු බලන්නට ගිය 
කට්ටියයි මට එය කිව්ෙව්. ඔහු එෙහම බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියා 
ෙගන හිටියා. ඇයි? ෙමහිදී ඔහුව  වරදකාරයා බවට පත් කළායින් 
පස්ෙසේ  ඔහුට  යම්කිසි සමාවක් ලැෙබ්විය කියා ඔහු සිතුවා.  මංජුට 
වුවමනා වුෙණ් නැහැ, weapon අර ෙගන බන්ධනාගාරෙය් 
වහලයට නැඟලා   STF එකට ෙවඩි තියන්න. හැබැයි ඔහුට  ෙවඩි 
තියලා  මරා දැම්මා. එතෙකොට ෙකෝට්ෙට්  හාමුදුරුවරු ඝාතනය 
කළ ඝාතකයාත් ඉවරයි. සපුමල් කුමාරයාෙග් කඩුව ෙකොෙහේද 
තිෙයන්ෙන් කියන එකත් ෙසොයලා ඉවරයි. ඒක ගන්නට  හැදුෙව් 
ෙකොෙහොමද කියන එකත්  ෙසොයලා ඉවරයි. ඒ ඉතිහාස කථාවම 
මකා දැම්මා.  [බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් ඔක්ෙකොටම කලින් 
සහායකයා විධියට හිටපු  මනුෂ්යයාත් මරන්න එපායැ. සහායකයා 
විධියට හිටපු මිනිහා මැරුෙව් නැත්ෙත් ඇයි? [බාධා කිරීම්] 
කාරණය දන්න මිනිහා තමයි මැරුෙව්. ඝාතනය කළ මිනිහා - 
වැඩය කළ මිනිහා-  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමා ෙකොෙහොමද  ඒක දන්ෙන්?  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ කට්ටිය තමයි අපට කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අහන්න 

කියලා. [බාධා කිරීමක්] සමහරු කිව්වා, වාසුෙද්ව නානානයක්කාර 
මහත්මයාෙගන්ම අහන්නය  කියා. [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමාෙගන් 

අහන්න කිව්වා. ඒ තැනට  වැටිලා තිෙබන්ෙන්. ඒකයි මම කිව්ෙව්? 
ෙම් කාරණා පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා යම් කිසි විධියකට කථා 
කරන්නට දැන ගන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්නෙකෝ.  ෙම්ක අහගන්නෙකෝ. රසවත් කථාවක් කියනෙකොට 
අහෙගන ඉන්න  එපායැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්. ෙම් මරා දැමීම අප 
ෙසොයා බැලුෙවොත්, ෙම් රෙට් සපුමල් කුමාරෙයොෙග් කඩුව ෙහොයපු 
කතන්දරය  සම්පූර්ණෙයන්ම දැන් අවසන්  කර තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ. නැහැ. ඒක ෙවනයි. ෙම්ක ෙවනයි. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ. නැහැ. තර්කය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? කියන්න 
ෙමොකක්ද කියලා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. නැහැ. මම කිව්ෙව්, 
සපුමල් කුමාරයාෙග් කඩුව අර ගන්න ගිය මංජු - ඒක plan  කළ 
මනුෂ්යයා- දියවඩන නිළෙම් ෙකෙනක් කියලායි කියන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ කැ 
ගහන්ෙන් නැතිව. රැඩිකල් ෙවනසත් එක්ක අප කථා කරන්ෙන්. 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  [බාධා කිරීම්] ඒ රැඩිකල් ෙවනසත් එක්ක  කථා 
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙපොඩ්ඩක් ඇත්ත කියනෙකොට අමාරුයි; රිෙදනවා. ෙපොඩ්ඩක් 
අහෙගන ඉන්න.  දැන් ෙම් මරා දැමීම  තුළ  සපුමල්  කුමාරයාෙග් 
කඩුව ෙහොරකම් කිරීෙම් සිද්ධිය  ඉවරයටම ඉවර ෙවලා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
අත්වලට මාංචු දමලා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔව්. මම අහන්ෙන් ඒකයි. අත්වලට මාංචු දමලා මරලා 

තිෙබන්ෙන්. නිකම් ෙනොෙවයි. හිරකාරයන්ට අත්වලට මාංචු දමලා 
ඉන්ෙන් නැහැ ෙන්. අච්චු කළ මිනිසුන්ට මාංචු දමා සිටින රටක් 
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. යහපාලනය ගැන 
කථා කරන්න පුළුවන් නිසා කිව්ෙව්. අද මම පාර්ලිෙම්න්තුවට එන 
විට මඟ ෙදපස - 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
යකඩ වැටවල්. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
යකඩ වැටවල් ති ෙබනවා. මම ඔබතුමා ගැනත් කියන්න 

ඉන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම එන විට පාර අයිෙන් 
උද්ෙඝෝෂකෙයෝ හිටියා. අද  අග විනිසුරුතුමිය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිත් ෙකොමි ටිෙය් රැස්වීම යනවා. ඒ පාර ෙදපසට ඇවිත් ඉන්ෙන් 
කවුද? කවුරුවත් ෙනොෙවයි ආෙව්. පෑලියෙගොඩ පැල්පත් 
නිවාසවල ඉන්න අහිංසක මිනිස්සු ටික තමයි උස්සා ෙගන ආෙව්. 
උස්සාෙගන ඇවිත්- [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් තමයි දවල්ට බත් පැකට් ටික කන්න 
දුන්ෙන්. ඒකයි මම ෙම් කියන්න හැදුෙව්. ඔබතුමාෙග් කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙයන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ. 
අමාත්යාංශයට ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා එනවා. මම ඇතුළට ගිහින් 
බැලුවා. බැලුවාම කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් බත් පැකට් ටික 
ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] කවුද අරෙගන ආෙව්? අග 
විනිශ්චයකාරතුමියට විරුද්ධව කෑ ගහන්න අය අරෙගන ආෙව් 
ෙකොෙහන්ද? පෑලියෙගොඩ පැල්පත්වාසින් අ රෙගන ආෙව්. එෙහම 
අරෙගන ආෙව් කවුද? නගර සභාෙව් නගරාධිපති, කෙන් මයිල්. 
එයාට කෙන් මයිල් කියලා කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] පෑලියෙගොඩ 
නගර සභාෙව් නගරාධිපති. [බාධා කිරීමක්] එතුමා තමයි ඒ 
මිනිස්සු ටික අරෙගන ආෙව්. ඊළඟට මම ඔබතුමාට ෙපන්වන්නම්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තමන්ෙග් පජාතන්තවාදී අයිතිය. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පජාතන්තවාදී අයිතිය තිෙබනවා කියා අග 

විනිශ්චයකාරතුමියට පාර දිෙග් "හූ" කිය කියා කෑ ගහනවා. ඒකත් 
පජාතන්තවාදයද? [බාධා කිරීමක්] මම ෙපන්වන්නම්. ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. ඕනෑම කුඩුකාරෙයෝ ටිකක්, ගංජාකාරෙයෝ ටිකක් අරෙගන 
ඇවිත් පාරවල් දිෙග් තියලා එතුමියට අපහාස කිරීම- [බාධා 
කිරීමක්] මම තවත් ෙපන්වන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ගිය සතිෙය්ත් 
ඔය වාෙග්ම උද්ෙඝෝෂණයක් තිබුණා. මා ළඟ තිෙබනවා, එතැනදී 
ගත්ත "ෙෆොෙටෝ" එකක්. ෙම් තිෙයන්ෙන්. ආපු උද්ෙඝෝෂකයින්ට 
සල්ලි ෙදන හැටි ෙම් "ෙෆොෙටෝ" එෙක් තිෙබනවා.  රුපියල් 500 
ෙකොළ ෙබදන හැටි තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමනි, ෙම් බලන්න. ෙගනැවිත් සල්ලි 
ෙබදනවා. කවුද ෙම්? ෙම් ආණ්ඩුෙව්ම නගරාධිපතිවරුන්ට 
කියනවා, ෙසනඟ අරෙගන එන්න කියා. ඇවිත් අග 
විනිශ්චයකාරතුමියට "හූ" කියන්න කියනවා.  තීවිලර් රථ හිමිෙයෝ, 
Nano cabs අයිතිකරුෙවෝ බලහත්කාරෙයන් අරෙගන ඇවිත් අග 
විනිසුරුතුමියට විරුද්ධව මඩ ෙපෝස්ටර්ස් හදා ෙගන ඒවත් 
අරෙගන ෙකොළඹ නගරෙය් පාර දිෙග් අරෙගන යනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් රෙට් තීවිලර්කරුෙවෝ. [බාධා කිරීමක්] ෙම් 
තීවිලර්කරුවන්ට යන එන මං නැහැ.  

 
ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා 
(மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா வக்கு) 
(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku) 
තමුන්නාන්ෙසේට විතරයි ඒක - 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මන්තීතුමා ඉඳගන්න. අෙප් 

අහිංසක ජයතිස්ස රණවීර මහත්මයාටත් දුන්න එක්ෙකනා ෙන්. 
මෙගන් ඊට වැඩිය අහන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] මට කියන්න 
වුවමනා ෙවලා තිබුෙණ් ෙවන එකක් ෙනොෙවයි.  

යහපාලනය සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලා කථා කරනවා. අද ෙදමළ 
පත්තරෙය් සම්පූර්ණෙයන් දමා තිෙබනවා, අග විනිශ්චයකාරතුමිය 
වැරදිකරු කියා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙපොල් ගැහුවා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපිට යහපාලනය ඉල්ලා ෙපොල් ගහන්න පුළුවන්. අපිට 

සාධාරණත්වය ඉල්ලා ෙපොල් ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි 
කවදාවත් අග විනිසුරුතුමිය නිදහස් කරන්න කියා ෙපොල් ගහලා 
නැහැ. අපි කිව්ෙව්, එතුමියට සාධාරණය ඉටු කරන්න කියා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නායකතුමාට විරුද්ධව ෙපොල් ගැහුවා. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නායකතුමාට විරුද්ධව අපි ෙපොල් ගහලා නැහැ. අද ඔය කථා 

කරන මන්තීවරුම කල්පනා කරනවා, ෙම්කට ෙකොෙහොමද ෙපොල් 
ගහන්ෙන් කියා. අග විනිශ්චයකාරතුමියට කරන හිරිහැරයට.  
අඩුම තරෙම් ෙචෝදනා පත ටිකවත් තියලා නැහැ, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
ෙකොළ කෑලි ෙගොෙඩ් අත්සන් කරන විට. 117 ෙදෙනක් අත්සන් 
ෙකරුවා. අඩුම තරෙම් ෙචෝදනා පතවල ලිඛිත සාක්ෂි තිෙයන්න 
ඕනෑ. ඒ ලිඛිත සාක්ෂි මත තමයි අත්සන් කරන්න ඕනෑ. ඒ ටිකවත් 
ෙම්ෙක් ඇතුළත තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම නැතුව හිස් ෙකොළවලට 
අත්සන් කර තමයි දැන් කථා කරන්ෙන්. Ministry of State 
Resources and Enterprise Development   එෙක් ඇමතිවරු 
ෙදෙදනාම ඉන්නවා. ඒ ගැන මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
දැන් ශබ්දය නතර වුණා. ඒකට ෙපොඩ්ඩක් භය වුණා. දැන් 
නැවතත් කථා කරන්න පටන් ගත්තා.  

එතුමන්ලාට ෙහොඳ අමාත්යාංශයක් ලැබිලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම අවංක මනුස්සෙයක්. එතුමා 
ෙසොරකම් කරන්න, මං ෙකොල්ල කන්න හදන ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි. අෙප් සරත් ගුණරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් 
එෙහමයි. කටුනායක Airport එක පැත්ෙත් three-wheeler එකක් 
hire එකට දමා ගත්තාට ෙවන ෙමොකක්වත් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග් තත්ත්වයක තිෙබන අමාත්යාංශයක්. [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොස්ෙප්ට් එක තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. මම සභාපතිවරයා 
හැටියට හිටපු එක.  [බාධා කිරීමක්] නැහැ. ෙපොස්ෙප්ට් එකට 
ෙගනැවිත් තිබුණ යන්තය පිළිබඳ ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக -  
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  
Sports ) 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒක ඉවරම කළා.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ඉවර කෙළේ නැහැ. අහලා බලන්න. ඔක්ෙකොම කට්ටිය 

ඉන්නවා. පාඩු ලබමින් තිබුණ ෙපොස්ෙප්ට් එක හදලා තමයි අපි 
එළියට ආෙව්. එෙහම නැත්නම් මට ෙමෙහම ඉන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. අපි ෙපොස්ෙප්ට් එෙකන් ෙසොරකම් කළා නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙවන ෙකොට මට ෙපොදු  ෙද්පළ විෂෙයහි ලා 
සිදු කරනු ලබන වැරදි පිළිබඳ  පනත යටෙත් විරුද්ධව නඩු දමලා 
එක්ෙකෝ මාව හිෙර්, එෙහම නැත්නම් ඔය පැත්ෙත්. ඒ ෙදෙකන් 
එකක් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ඇයි, නඩු දමපු ගමන් ඔය 
පැත්තට යනවා.  

අපි එෙහම ෙහොරකම් කෙළේ  නැහැ. මම ඔබතුමන්ලාට 
කියන්ෙන් දැන් අවුරුදු ගණනාවක ඉඳලා ඔබතුමන්ලා SSP 
හදන්න projects හදනවා කිව්වා. අරවා හදනවා කිව්වා. ෙම්වා 
හදනවා කිව්වා. ඔන්න දැන් කරනවා කිව්වා. පසු  වැනිදා උෙද් 
පත්තරවල ෙපොල් ෙගඩි අකුෙරන් දමනවා. නමුත් ෙම් වන තුරු 
ෙමොකක්වත් හදලා  නැහැ. මම ගිහිල්ලා හදපු high-grade 
Eppawala Rock Phosphate එක විතරයි තිෙබන්ෙන්. ERP එක 
තිෙබනවා. ඊළඟට HERP එක තිෙබනවා. ඒක විතරයි 
තිෙබන්ෙන්. Value-added project එකක් විධියට ෙම් ආයතනය 
සංවර්ධනය කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට  තව අවුරුදු කීයක් යයිද? 
ඒකයි මම අහන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා උත්සාහ කරනවා. විශාල 
වියදමකුත් යනවා. ඒක කරන්න. ඒකට සහෙයෝගය ෙදන්න 
සූදානම් කියන එක මම කියන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම  ඒක කරන 
ෙකොට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්ත් නඩුවක් තිෙබන බව මතක තියා 
ගන්න.  
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ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙමහාට ඇවිල්ලා ඇමතිකම භාර ගන්න. එතෙකොට පශ්නය 

ඉවරයි.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමාට බීජ ටිකවත් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් 

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ෙම් තැනට වැටිලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද? 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් මදය ඔක්ෙකොම ගළවලා බැසිල් 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා අර ෙගන. ෙචොකලට් එෙක් මද කෑලි ටික 
ඔක්ෙකොම අර ෙගන ඉවරයි. ඒක ඔතන ෙකොළ කෑල්ල විතරයි 
ඔබතුමාෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන්. ඉස්සර කෘෂිකර්ම ඇමති කිව්වාම 
ෙමෙහම ෙනොෙවයි. ඔබතුමා හරියට අර අලියා කාපු දිවුල් ෙගඩිය 
වෙගයි. මදය ඔක්ෙකොම තිෙබන්ෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා 
ළඟ. මම එක දවසක්  කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක 
සභාවට ගියා. උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් හිටිෙය් නිලධාරින්  හතර 
ෙදනායි. ඉතින් ඔබතුමාට ඔය කරලා තිෙබන නවනිංගිරාවම ඇති. 
ඇයි, කෘෂිකාර්මික රටක් විධියට ලංකාෙව් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය 
කියන්ෙන් සමස්ත ආර්ථිකෙයන් හතෙරන් තුනක්. හැබැයි 
ඔබතුමාට අඩුම තරමින් බීජ ටික නිෂ්පාදනය කර ගන්න විධියක් 
නැහැ. ෙපොෙහොර ටික ෙදන්න විධියක් නැහැ. ඒ සඳහා අවශ්ය මුදල් 
නැහැ. අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාත් තවත් තුන් හතර ෙදෙනකුත් 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට එනවා. ෙවනදා කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාව මිනිසස්ු පිරිලා ඉන්න, 
නිලධාරින් පිරිලා ඉන්න, මන්තීවරුන්ට පශ්න තිෙබන තැනක් 
ෙවලා තිබුණා. අද ඒ පශ්න ඉදිරිපත් කරන්න කවුරුවත් නැහැ.  

ෙම් තත්ත්වයට තමයි අද පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
තවදුරටත් ෙම් අමාත්යාංශවල ඉන්න අෙප් ඇමතිවරු ඉතාම 
ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරු. සමහර අය ජීවිතය ගැන කල්පනා කරමින් 
ඉන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා දැන්මම ඒ අය විශාම යවලයි තිෙබන්ෙන්. 
ඒ අයට දැන්ම විශාම යන්න කටයුතු හදලා පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් 
නැතිව ඒ අය තියලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාත් ඒ වාෙග් 
පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැති බඩු බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා ඒ අයට යම්කිසි සහනයක් ෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 3.51] 
 
ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා (රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය 
සංවර්ධන  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  தயாசிறித திேசரா - அரச வளங்கள், 
ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasritha Thissera - Minister of State Resources 
and Enterprise Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් ගරු 

දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ  දයාශිත 
තිෙසේරාට කථා කරන්න ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අෙප් 
අමාත්යාංශය ගැනත් එතුමා යමක් පකාශ කළා. හැබැයි, නරකක් 
නම් කිව්ෙව් නැහැ වාෙගයි ෙපනුෙණ්. අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් 
යම් යුගයක ෙම් රට තුළ තිබුණ ෙබොෙහොම ශක්තිමත් ආයතන පසු 
කාලීනව යම් මට්ටමකට වැටුණු ආයතන බවට පත් ෙවලා, රාජ්ය 
සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශය හැටියට ෙම් 
අමාත්යාංශය පිහිටුවලා ඒ ආයතන අප අමාත්යාංශයට ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

මම හිතන හැටියට අෙප් අමාත්යාංශෙය් තිෙබන පධානම 
ආයතනය හැටියට ඛනිජ වැලි ආයතනය අපට හඳුන්වන්න 
පුළුවන්. ෙමම ආයතනය අපට ලැෙබද්දී  උපයා ෙගන තිබුෙණ් 

රුපියල් මිලියන 325ක පමණ ලාභයක් වුණත්, අපි ෙම් වනෙකොට 
රුපියල් මිලියන 2,000ක ආදායමක් උපයා ෙගන භාණ්ඩාගාරයට 
ලබා ෙදන්නට සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මීට පථමෙයන් 
කථා කරපු මන්තීවරයකු කිව්වා, අගය නිම කළ භාණ්ඩ නිපදවීම 
කළ යුතුයි කියලා. අපි එය පිළිගන්නවා. ෙම් වනෙකොට  අපි ඒ 
සඳහා ඉලක්ක සැලසුම් පිළිෙයළ කර තිෙබනවා. ෙම් වනෙකොටත්  
අපි ඛනිජ වැලි ආයතනය තුළින් පුල්මුෙඩ්ට ඔබ්ෙබන් 
ෙකෝකිලායිවල නැවත කැණීම් කටයුතු කිරීම සඳහා 
යන්තාගාරයක් ඉදි කිරීමට  සැලසුම්  කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් සඳහා අවශ්ය භූමි පමාණයකුත් අපි ෙවන් කර ෙගන 
තිෙබනවා. එෙමන්ම ඉදිරිෙය් දී  කැණීම් කටයුතු කරන්නටත්,  
අගය නිම කළ භාණ්ඩ ආෙයෝජනය සඳහා ආෙයෝජන කලාපයක් 
නිර්මාණය කිරීමටත් ඛනිජ වැලි ආයතනය තුළ අපි ෙම් වනෙකොට  
සැලසුම් සකස ්කර තිෙබනවාය කියන එකත් ඔබතුමාට සිහිපත් 
කරන්නට ඕනෑ. ෙම් වනෙකොට  ඛනිජ වැලි ආයතනය තුළින් අප 
ලැබූ එම ලාභෙයන් රුපියල් මිලියන 500ක් ලබා ෙගන, ලංකා 
පිඟන් සංස්ථාෙව් තිබුණු පශ්න නිරාකරණය කරන්නට කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා.  එම ෙසේවකයන්ට වන්දි මුදල් ලබා දීලා, ඒ 
අවශ්ය කටයුතු කිරීමට අපි සමත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකත් 
ඔබතුමාට සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ.  

ඔබතුමා සඳහන් කළා, ලංකා ෙෆොස්ෙප්ට් ආයතනය ගැන.  එම 
ආයතනය  පසු ගිය වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 125ක් ලාභ උපයා 
ෙගන තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් වර්ෂෙය්දී  උපයා ගත් ලාභය 
රුපියල් මිලියන 200ක්  දක්වා  ඉහළ නංවන්නටත් අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එහි අගය නිම කළ භාණ්ඩ 
නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහාත්, එෙහම නැත්නම් SSP, TSP, DAP 
ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහාත්  ෙම් වනෙකොට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින් කැබිනට් අනු කමිටුවක් පත් කරලා 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම  ඒ සම්බන්ධෙයන් විද්වත් කමිටුවකුත් පත් 
කරලා තිෙබනවා. එෙමන්ම අදාළ ආයතනවල නිලධාරින්ෙගන් 
සමන්විත වූ කමිටුවකුත් පත් කරලා තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉලක්කයක් අනුව අපට උපෙදස් දීලා 
තිෙබනවා,  පරිසර හිතකාමී කාබනික සහ රසායනික ෙපොෙහොර 
නිෂ්පාදනය කිරීමට ෙෆොස්ෙප්ට් ආයතනය තුළින් ඉදිරිෙය්දී 
කටයුතු කරන්නය කියලා. ෙම් ව නෙකොට විවිධ ආෙයෝජකයන් 
සමඟ අපි සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. ඉදිරිෙය් දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් සඳහන් කළ ආකාරයට ෙම් රට තුළ 
 ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කරලා, ෙම් රටට ආනයනය කරන 
ෙපොෙහොර පමාණය අඩු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා අපි ෙමම 
ලංකා ෙෆොස්ෙප්ට් ආයතනය තුළින් කටයුතු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

"ලක්සල" ආයතනය ගත්ෙතොත් එම ආයතනයත් යම් 
පගතියක් ලබා තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 6ක පමණ ශුද්ධ 
අලාභයක් තිබුණු ෙමම ආයතනය  පසුගිය වර්ෂය තුළ රුපියල් 
මිලියන 49ක ආදායමක් දක්වා ඉදිරියට ෙගෙනන්න අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙමන්ම ෙම් වර්ෂය තුළ ෙම් වනෙකොට අපි 
රුපියල් මිලියන 55ක් දක්වා ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම "සළුසල" ආයතනය තුළත් අපට යම් යම් පශ්න ගැටලු 
රාශියක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් වනෙකොට ආයතනය 
පතිව හගත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට ෙගොස් තිෙබනවා. එහි 
ෙසේවකයන් 200ක් පමණ සිටිනවා. එම ෙසේවකයන් සඳහා ඉදිරිෙය් 
දී ස්ෙව්ච්ඡා වන්දි ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමට 
අෙප් සැලැස්මක් තිෙබනවාය කියන එකත් පකාශ කරන්නට 
ඕනෑ.  

වාලච්ෙච්ෙන් කඩදාසි කම්හල ගැන කථා කරනවා නම්, පසු 
ගිය වර්ෂය තුළ තිබුණු ෙමටික් ෙටොන් 35ක නිෂ්පාදනය ෙම් 
වනෙකොට ෙටොන් 280ක් දක්වා ඉදිරියට ෙගන එන්නට අපට හැකි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පරන්තන් ෙකමිකල් ආයතනය 
ගත්තාම, ඒ තුළ අපි ඉලක්ක සහගතව ගමනක් යනවා. 2015 දී 

2333 2334 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරන්තන් ෙකමිකල් ආයතනය ඒ පෙද්ශය තුළ පිහිටුවීමට 
සැලැස්මක් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. එම පරන්තන් ෙකමිකල් 
ආයතනෙය් තිබුණු ඉඩම් නිරවුල් කර ෙගන, එම පශ්න නිරවුල් 
කර ෙගන තිෙබනවාය කියන එකත් පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම පරන්තන් ෙකමිකල් ආයතනය තුළින්  2012 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් මිලියන 35ක ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සිෙමන්ති සංස්ථාව ගැන කියනවා නම්, 
සිෙමන්ති සංස්ථාව තුළ පසු ගිය කාලය තුළ යම් කිසි අර්බුදයක් 
ඇති වුණා. එම අර්බුදය නිවැරදි කර ෙගන ඉදිරි මාස 06ක කාලය 
තුළ එයත් නිවැරදි ගමන් මාර්ගයක් ඔස්ෙසේ ෙගන ඒමට කටයුතු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම කන්කසන්තුෙර් සිෙමන්ති කර්මාන්තශාලාෙව්  
පළමු අදියර කියාත්මක කිරීම හැටියට   සිෙමන්ති ෙගනැවිත්  
සයිෙලෝ යන්ත සවි කරලා packing plant එකක් ඇති කිරීමට 
තමයි  අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ෙදවන සහ තුන්වන අදියර සඳහා යාෙම්දී තමයි සිෙමන්ති 
කර්මාන්තශාලාව සම්පූර්ණෙයන් ආරම්භ කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ නිසා කන්කසන්තුෙර් තිෙබන ඒ 
සිෙමන්ති කර්මාන්තශාලාවත්,  යාපනය දිස්තික්කය තුළ තිෙබන 
පරන්තන් ෙක මිකල් ආයතනයත් ඒ පෙද්ශය තුළ ශක්තිමත් 
කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට ෙම් ෙවද්දී උපෙදස් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉදිරිෙය්දී  අෙප් අමාත්යාංශය ඒ ආයතන 
ෙදකම ඒ පෙද්ශය තුළ ශක්තිමත් කිරීම වගකීමක් සහ යුතුකමක් 
හැටියට භාර අරෙගන කටයුතු කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වැවිලි සමාගම් 
සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත් රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව,  ජනතා වතු 
සංවර්ධන මණ්ඩලය -ජනවසම-,  ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම යන 
ආයතන තුළ විශාල වශෙයන් EPF, ETF, Gratuity  පශ්න 
තිෙබනවා. ඒ පශ්න විසඳීම සඳහාත් ෙම් ෙවද්දී භාණ්ඩාගාරය 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ඒ වතුවල ඉවත් කළ යුතු ගස් 
ඉවත් කරලා එයින් ලැෙබන ආදායමින් සියයට 70ක් ඒ EPF, 
ETF, Gratuity  සඳහාත් සියයට 30ක් නැවත වගා කිරීම් සහ 
ෙපොෙහොර දැමීම් සඳහාත් ෙයොදවා ඒ ආයතන සම්බන්ධෙයනුත් 
ඉදිරි වර්ෂ තුනක කාලය තුළ ඉලක්ක සහගත වැඩ පිළිෙවළක් 
නිර්මාණය කිරීමට අපි කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශය තුළ අපට භාර 
දුන්නු කාර්ය භාරයන් එක්ක අෙප් ආයතන සියයට 50කින් පමණ 
ඉදිරියට ෙගන ඒමට අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
බීසීසී ලංකා සමාගමත් සියයට 7.5ක ඉලක්කයක් කරා ෙගන ඒමට 
අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකා පිඟන් සංස්ථාෙව් 
ලාභය ෙම් ෙවද්දී මසකට මිලියන 4 දක්වා ඉදිරියට ෙගන ඒමට 
අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල  කිරීමට හැකියාව 
ලැබුෙණ්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තස්තවාදය තුරන් කරලා  අද 
හැම පැත්ෙතන්ම ෙම් රට තුළ ෙගන යන සංවර්ධනය නිසයි. 
එතුමා අවුරුදු 7ක් ෙම් රට තුළ නායකත්වය දරමින්, අවුරුදු 100ක 
කාලයක් තුළ ඉටු කරන්න තිෙබන සංවර්ධනය ඒ අවුරුදු 7 තුළ 
ඉටු කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. රට තුළ තිබුණු තස්තවාදය 
තුරන් වී අද ඇති ෙවලා තිෙබන සාමකාමී වාතාවරණය තුළ,  උතුර 
දකුණ යා කරන පාලම වැටිලා අද ෙම් රට තුළ දැවැන්ත 
සංවර්ධනයක් කිරීෙම් හැකියාව ලැබී තිෙබනවාය කියන එක  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී නැවත පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

අප අමාත්යාංශෙය් ෙම් කටයුතු කිරීෙම්දී, සෙහෝදර ඇමතිතුමකු 
හැටියට ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් විශාල දායකත්වයක් මට 
ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙල්කම්තුමා, නිලධාරින් ඒ වාෙග්ම 
ආයතනවල සභාපතිවරු සහ පධානීන් සියලු ෙදනාෙගන්ම ලැබුණු 
ශක්තිය, සහෙයෝගය ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කිරීම මෙග් වග 
කීමක් සහ යුතුකමක් වනවා. ඒ වාෙග්ම නවක අමාත්යාංශයක් 

හැටියට රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශයට 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා භාර දුන්නු කාර්ය භාරෙයන් සියයට 50ක්, 
55ක් ඉක්මවා ඉටු කිරීමට  පසු ගිය වර්ෂ ෙදකක කාලය තුළ අපට 
හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ඉතිරි කාර්ය භාරයත් ඉටු 
කරලා ෙමම අමාත්යාංශෙයන් ෙම් රෙට් අනාගතයට ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් උපරිම සහෙයෝගය ශක්තිය ලබා ෙදනවා කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Ranjan Ramanayake - 

[Pause].  Not here. The Hon. R. Yogarajan - [Pause]. Not 
here.  The Hon.Sujeewa Senasinghe - [Pause].   Not here. 
The Hon. P. Harrison - [Pause].  Not here. Then, I call 
upon the Hon. C.A. Suriyaarachchi.  

 
[අ.භා. 4.00] 
 
ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා (සමාජ ෙසේවා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி - ச கேசைவகள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. C.A. Suriyaarachchi -  Deputy Minister of Social 
Services) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්, සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව 
අදහස් කිහිපයක් පකාශ කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  මට 
ඒ ෙවනුෙවන් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා පළමුව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

2013 වර්ෂෙය් අෙප් අමාත්යාංශ වැඩ කටයුතුවලට  මිලියන 
3,000ක් ලබා දීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට  මාෙග් ෙගෞවරණීය ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි.  
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ආබාධිත 
සහිත පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් රුපියල් 3,000ක් ලබා දීම 
සම්බන්ධව.  අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන් වනවා, ෙම් රෙට් අහිංසක, ආබාධිත 
සහිත පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් රුපියල් 3,000ක දීමනාවක් ලබා 
දීමට කටයුතු කරනවා කියලා. 

මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ අප ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ 
කටයුත්ත ආරම්භ කරලා පවුල් 11,216කට රුපියල් මිලියන 
403ක මුදලක් ෙම් ෙවන ෙකොට ලබා දී තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම 
ගරු අමාත්යතුමා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදි රිපත් කරලා ෙම් 
පමාණය වැඩි කරන්න කටයුතු කරනවා. ලබන අවුරුද්ද ෙවන 
 ෙකොට හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකින්ම වැඩිපුර පවුල් 
16කට -ඒ කියන්ෙන් පවුල් 34 තිෙබන එක 50 කරලා-  අප එය 
ලබා දීමට කටයුතු කරනවාය කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
මතක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් 
කාරණය කිව්වා. ඒ තමයි ජංගම ෙසේවා පිළිබඳව. ෙම් රෙට් -උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශත් ඇතුළුව- ජංගම ෙසේවා පමණක් 155ක් 
පවත්වමින් අෙප් ඇමතිතුමාත්, මමත්, අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා 
ඇතුළු සියලු නිලධාරින් ගිහිල්ලා ඒ කටයුතු කර තිෙබනවා. 
හැබැයි ෙම් සියලුම ජංගම ෙසේවා තියන්න -විෙශේෂ ෙයන්ම උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර ජංගම ෙසේවා පවත්වන්න- අපට ඒ ශක්තිය, ෛධර්යය 
ලබා දුන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි. ෙසේනාධි නායක අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතුව 
ෙපොලීසිය හා තිවිධ හමුදාව ෙම් රෙට් අවුරුදු 30ක් තිස ්ෙසේ තිබුණු 

2335 2336 

[ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා] 
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යුද්ධය අවසන් කළාට පස ්ෙසේ අපට ඒ පෙද්ශවලත් ෙම් ජංගම 
ෙසේවා පවත්වන්න හැකියාව ලැබුණා. එපමණක් ෙනොෙවයි, අවුරුදු 
තුනක කාලයක් තුළ ඒ පෙද්ශවල විශාල සංවර්ධනයක් කරන්නත් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට හැකියාවක් ලැබුණා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අවුරුදු 70ට වැඩි  1,90,000ක් 
පමණ පිරිසකට අප දැනට රුපියල් 1,000ක දීමනාවක් ලබා 
ෙදනවා. ෙම්ක විශාල මුදලක්. පසු ගිය කාලෙය් පැවති රජයන් 
ෙදස බැලුෙවොත්, ඒ කිසිම රජයකින් කෙළේ නැති කාර්යයක් 
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉටු කරනවාය 
කියන කාරණයත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ.   ෙදසැම්බර් 03වැනි 
දා -ඊෙය්- ෙලෝකෙය්ම සිටින ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් 
ජාත්යන්තර ආබාධිත දිනය පැවැත්වුණා. අප ඊෙය් පදනම් 
ආයතනෙය්දී එය සැමරුවා. මට මතක් ෙවනවා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඒ අවස්ථාවට ඇවිල්ලා අපට  
සුබ පතලා එය අගය කරලා ගිය ආකාරය. ෙම්කට ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? අද අෙප් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු ආණ්ඩු පක්ෂයත්, 
විපක්ෂයත් ෙබොෙහොම අගය කරලා කථා කරනවා. මට මතකයි, 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී වුණත් ඒ අය එෙහම කථා කරන 
ආකාරය. එදා ෙම්ක හැංගිලා තිබුණු අමාත්යාංශයක්. අෙප් ගරු 
අමාත්යතුමාත්, මමත්, ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු ඒ නිලධාරින් සියලු 
ෙදනාත් එකතු ෙවලා අද සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශෙයන් ෙගන යන 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙකෙරහි ලංකාෙව් ඉන්න සියලු ෙදනාම තුළම 
ෙලො කු පිබිදීමක් තිෙබනවා. ආබාධ සහිත පුද්ගලයා කියන්ෙන් ෙම් 
රටට වැඩක් කරන්න පුළුවන් පුද්ගලෙයක් බව මම විෙශේෂෙයන් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අප ඔවුන්ට ස්වයං රැකියාවක් 
කිරීම සඳහා රුපියල්  25,000ක් ලබා ෙදන්ෙන්.  ෛවද්ය පතිකාර 
සඳහා රුපියල් 20,000ක් ලබා ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි පුහුණු 
මධ්යස්ථාන, විෙශේෂෙයන්ම-  

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර 

ගන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி) 
(The Hon.  C.A. Suriyaarachchi) 
කියන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
දැන් ආබාධිත පුද්ගලයන්ට රුපියල් 3,000 ගණෙන් ෙදනවා 

ෙන්. දැනට රෙට් ආබාධිත පුද්ගලයන් ෙකොච්චර ඉන්නවාද?  

 
ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி) 
(The Hon.  C.A. Suriyaarachchi) 
දැනට රෙට් ආබාධිත පුද්ගලයන් සියයට 5ක්, සියයට 7ක් 

පමණ ඉන්නවා.  

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ආබාධිත පුද්ගලයන් ෙම් රෙට් 

ෙකොතරම් ඉන්නවාද කියන පශ්නයට එදා උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දීත් අපට උත්තරයක් හම්බ වුෙණ් නැහැ. දැන් එක්තරා 
ෙකොටසකට ෙම් මුදල ෙදනවා. ආබාධිත සියලුම අයට  ෙම් රුපියල් 
3,000 ෙදන්ෙන් කවදාද?  

ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி) 
(The Hon.  C.A. Suriyaarachchi) 
ගරු මන්තීතුමනි, අප දැනට 11,216කට ෙදනවා. ඇත්ත 

වශෙයන්ම  ඔබතුමා ඔය පශ්නය එදා උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දීත් ඇහුවා.  අෙප් ගරු ඇමතිතුමාත්, මමත් ඉතා වග 
කීෙමන් කියනවා ලබන මාසෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාව 
පැවැත්ෙවන ෙකොට අප ඒ නියම ගණන් ටික ලබා දීමට කටයුතු 
කරන බව.  

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
 ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ අය ළඟ ඒ විස්තර 

ටික තිබුෙණත් නැහැ.  
 
ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி) 
(The Hon.  C.A. Suriyaarachchi) 
අෙප් අමාත්යාංශෙයන් ෙම් කටයුතු කරනවා වාෙග්ම, 

ෙපෞද්ගලික ආයතනත් අපට සහෙයෝගය ලබා ෙදමින් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරනවා. සිංගප්පූරුෙව් ලංකාරාමෙය් වැඩ ෙවෙසන 
ගරු ගුරණරතන නායක හාමුදුරුෙවෝ අෙප් අමාත්යාංශයට 
උපකරණ විශාල ෙතොගයක් ලබා දුන්නා. අපි ඒවා විශාල වශෙයන් 
උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශයට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද එම 
පුහුණු මධ්යස්ථානවලින් විශාල පිරිසක් පුහුණුව ලබනවාය කියන 
එකත් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. සමාජ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කැටවල ෙලවුල, වත්ෙත්ගම සහ අමුණුකුඹුර 
වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානවලින් ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට 
පුහුණුව ලබා දීලා  රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික ආයතනවල රැකියා 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් සකස් කරලා තිෙබනවාය කියන එක 
මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මාධ්ය 
ගත්ෙතොත්, මාධ්ය මඟින් පකාශ කරලා ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් 
සහ වැඩිහිටියන් අෙප් සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශයට ෙයොමු කළාම 
ඔවුන් සඳහා වන වැඩ කටයුතු අපි කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
මාධ්යයටත් ස්තුති කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද ෙහේතුව, ආබාධ සහිත 
පුද්ගලෙයෝ ගැන මාධ්ය පැත්ෙතනුත් බලන්න ඕනෑ කියන එක 
ඔවුන් විෙශේෂෙයන් මතක් කරලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ආබාධ 
සහිත පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් රක්ෂණ කමයක් ඇති කරන්න අපි 
අමාත්යාංශයක් හැටියට අෙප් ගරු ඇමතිතුමාත්, මමත් ජාතික 
සභාව මඟින් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒකත් 
කියන්න ඕනෑ. ජාතික සභාව ගත්ෙතොත් විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය, අධ්යාපන අමාත්යාංශය, මුදල් අමාත්යාංශය 
නිෙයෝජනය වනවා. ජාතික සභාවට නිෙයෝජිතෙයෝ පත් කරන්ෙන් 
අෙප් ගරු අමාත්යතුමාෙග් නිර්ෙද්ශය මත අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමායි. ජාතික සභාව මාසයකට වතාවක් රැස් ෙවලා 
තීරණ ගන්නවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, ආබාධ සහිත 
පුද්ගලෙයකුෙග් නිවසක් හදන්න මුදල් ලබා දිය යුතුව තිබුෙණ් 
රුපියල් එක්ලක්ෂ පනස්දහසයි. ඉන් පස්ෙසේ අපි තීරණයක් ගත්තා 
රුපියල් ෙදලක්ෂ පනස්දහසක් දිය යුතුයි කියලා. ඒ අනුව අපි 
දැනට ලංකාෙව් නිවාස දහසකට මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
රුපියල් ෙදලක්ෂ පනස්දහසත් සමඟ ගෙම් සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා ශම දායකත්වයත් ලබා දීලා ආබාධ සහිත පුද්ගලෙයෝ 
ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 5ක්, ලක්ෂ 7ක් පමණ වටිනා නිවාස 
හදලා තිෙබනවාය කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් අපි දැයට 
කිරුළ වැඩසටහන පවත්වනවා. 2012 අනුරාධපුරෙය් තිබුණු දැයට 
කිරුළ වැඩසටහනට සමගාමීව අෙප් ගරු අමාත්යතුමාෙග් මඟ 

2337 2338 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපන්වීම යටෙත් අපි නිවාස 50ක් හදලා තිෙබනවා. ලබන 
අවුරුද්ෙද් දැයට කිරුළ වැඩසටහන යටෙත් ෙපොෙළොන්නරුව, 
අම්පාර, තිකුණාමලය, මඩකලපුව පෙද්ශවල ආබාධ සහිත 
පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් නිවාස හදන වැඩ පිළිෙවළක් දැනටමත් 
සකස් කරලා තිෙබනවාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් අමාත්යාංශෙය් වැඩ 
කටයුතුවලදී ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා අමාත්යතුමාත්, ඒ වාෙග්ම 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු ෙදපළ, 
අධ්යක්ෂවරු, ඒ වාෙග්ම දිස්තික්ක පුරා සිටින සමාජ ෙසේවා 
නිලධාරින්, විෙශේෂෙයන්ම ගණකාධිකාරිතුමිය ඇතුළු ඒ සියලු 
ෙදනාම අපට ෙලොකු ශක්තියක් ලබා ෙදනවා. එෙසේ ශක්තිය ලබා 
දීලා වැඩ කටයුතු කිරීෙමන් අප සියලු ෙදනාටම පිනක් අයිති 
ෙවනවා කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම "ආබාධ සහිත 
තැනැත්තන්ෙග් ජාත්යන්තර දිනය" ඊෙය්ට ෙයදී තිබුණු නිසා මට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ය ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මැතිතුමාට මම අද විෙශේෂ ස්තුතියක් කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය 
දවස්වල ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කයට බලපෑ නියඟය නිසා අපට 
කුඹුරු වැඩ කර ගන්න ෙනොලැබුණත්, විෙශේෂෙයන්ම එතුමා 
ඇලහැර පෙද්ශෙය් ගම්මානවලටම ගිහිල්ලා වැව් ටික හදලා දීලා 
ඒ කටයුතු කළා. ඒ පිළිබඳව ඇමතිතුමාටත්, අපට පතිපාදන ලබා 
දුන් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් 
ෙපොෙළො න්නරුව දිස්තික්කෙය් ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් මාෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන ගමන් ෙම් සභාෙව් සියලු ෙදනාටත් 
ස්තුති කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 

Then, the Hon. Jagath Balasuriya. You have ten minutes. 

 
[අ.භා. 4.11] 
 
ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා (ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய - ேதசிய மர ாிைமகள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Jagath Balasuriya - Minister of National Heritage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙප් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 

ගැන කථා කරන ෙකොට කියන්න ඕනෑ අෙප් අමාත්යාංශෙය් දැක්ම, 
"අෙප් උරුමය අෙප් අනාගතයයි" කියන එක. ෙමෙහවර, දැෙය් 
උරුමය උෙදසා ශී ලාංකික උරුමයන් හඳුනා ගැනීම, සංරක්ෂණය 
කිරීම, කළමනාකරණය හා පවර්ධනය කිරීමයි. අපි අද ඉදිරිපත් 
කරන සංයුක්ත තැටිෙය් ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් 
2012 කාර්ය භාරයත්, කර තිෙබන කටයුතුත්, 2013 දී අපි කිරීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන කටයුතු පිළිබඳවත් ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන නිසා 
මම ඒ පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් කථා කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් 
නැහැ. 

විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීවරුන් -විෙශේෂෙයන්ම ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් - TNA සංවිධානෙය්- මන්තීවරුන්  වාෙග්ම දයාසිරි 
ජයෙසේකර මන්තීතුමාත්- ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්යාංශය 
පිළිබඳව විවිධ මත ඉදිරිපත් කළා. මා ඉස්ෙසල්ලාම ඒ මතවලට 
පිළිතුරු දීලා මෙග් කථාව කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශෙය්ත්, ජාතික උරුමයන් පිළිබද 
අමාත්යාංශෙය්ත් කාර්ය භාරය පටලවා ගත්තා. නිරවුල්, පැහැදිලි 
අවෙබෝධයක් නැතුවයි එතුමා කථා කෙළේ. ඊට අමතරව එතුමා 
කඩුවක් ගැන කථා කළා. එතුමන්ලා මීට කලින් කථා කෙළේ, 
දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවන්ෙග් කඩුව ගැන. දයාසිරි ජයෙසේකර 
මහත්මයා අද කථා කළා, සපුමල් කුමාරයාෙග් කඩුව ගැන. තව 
ටිකක් කල් යන ෙකොට බුවෙනකබාහු රජ්ජුරුවන්ෙග්, පරාකමබාහු 
රජ්ජුරුවන්ෙග් කඩු ගැනත් කථා කරන්න පුළුවන්. අද ෙම් 
සභාෙව්දී මා පැහැදිලිව තමුන්නාන්ෙසේලාට කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්න කැමැතියි, ෙකෞතුකාගාරෙය් සිදු වුණු අවාසනාවන්ත 
සිද්ධිය නිසා -ෙසොරකම නිසා-  නැති වුණු භාණ්ඩවල විස්තරත්, 
ඒවාෙය් තක්ෙසේරු වටිනාකමත්, ෙකොපමණ භාණ්ඩ තිබුණාද 
කියන එකත්.  ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම්ක දීර්ඝ 
ෙල්ඛනයක්. ඒ ෙල්ඛන ය කියවීමට අවකාශයක් ෙනොමැතිකම 
නිසා මා ඒ  ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා 
සභාගත* කරනවා.  

ෙම් ෙල්ඛනය කිෙයව්වාට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලාට 
අවෙබෝධයක් එයි, ෙමොනවාද තිබුණු භාණ්ඩ, ඒවාෙය් වටිනාකම 
ෙකොච්චරද, එයින් දැනට ෙහොයාෙගන තිෙබන භාණ්ඩ ෙමොනවාද 
කියලා. ෙහොරකම් කරපු සමහර රත්රන්, රිදී දිය කරලා.  

අෙනක් කාරණය ෙමයයි. අෙප් නුගෙවල අධිකාරම්තුමාෙග් 
බස්තෙමහි එතුමාෙග් නමත් ගහලා තිෙබද්දී ෙම් අය කියනවා, 
ෙම්වා අලුතින් දමපු භාණ්ඩ කියලා. ෙම් ෙල්ඛනෙය් ඒ සියලුම 
විස්තර තිෙබනවා. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලිව 
අවෙබෝධ කරෙගන නිගමනයකට එන්න පුළුවන්, ෙමහි 
සත්යතාවක් ඇත්ද, නැද්ද කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  අෙනක් කාරණය ෙමයයි. ගරු 
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ඉතාම සාවද්ය ෙචෝදනාවක් කළා. ඒ 
කාලෙය් හිටපු පුරාවිද්යා ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමිය තමයි දැන් 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය. ෙකෞතුකාගාර  නිල නිවාසෙය් 
එතුමිය ෙකදිනකවත් -ඒ තනතුර දරද්දී ෙහෝ- පදිංචි ෙවලා හිටිය 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. එහි දැනට පදිංචි ෙවලා සිටින්ෙන්, රංජිත් 
ෙහේවෙග් කියන ෙකෞතුකාගාර අධිකාරිතුමායි. ඒ නිසා එවැනි 
අස්ථාන ෙචෝදනාවක් කිරීම සුදුසු නැහැ.  

ඊට අමතරව දවිඩ  මන්තීවරු ඉදිරිපත් කළ ෙදයක් තමයි, 
උතුරු, නැ ෙඟනහිර දවිඩ පිරිසට අෙප් ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ 
අමාත්යාංශෙයන් අසාධාරණයක් ෙවනවා කියලා. ෙම්ක සම්පූර්ණ 
සාවද්ය කථාවක්. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, යුද්ධය අවසන් 
ෙවලා දැනට අවුරුදු හතරකට කිට්ටුයි කියලා. පසු ගිය කාලෙය් 
පැවැති යුද්ධය නිසා උතුරු, නැ ෙඟනහිර උරුමයන් රැකීමට යෑමට 
ෙහෝ පුරාවිද්යා ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීමට ෙහෝ අපට අවකාශයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. අද මඩකළපුවට ගිෙයොත් තමුන්නාන්ෙසේලාට දැක 
ගන්න පුළුවන්, ෙම් අවුරුදු තුන ඇතුළතදී අපි මඩකළපුව 
ෙකෞතුකාගාරය ආරම්භ කර තිෙබන ආකාරය. එහි මුස්ලිම් 
සංස්කෘතිය විදහා පෑමට ෙවනම ශාලා සමූහයක් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම යාපනයට ගිෙයොත් තමුන්නාන්ෙසේලාට දැක ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි යාපනය ෙකොටුව. යාපනය ෙකොටුව ලබන වර්ෂය 
වන විට සම්පූර්ණෙයන් සකස් කරලා අවසන් ෙවනවා. ගාලු 
ෙකොටුව වාෙග් ඉතාම රමණීය ෙලස යාපනය ෙකොටුව සකස් 
කිරීෙම් කටයුත්තත් කරෙගන යනවා.  
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*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 

[ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි  මහතා] 
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ඉතින් ෙම් ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්යාංශය සිංහල 
ෙබෞද්ධයන්ට පමණක් තිෙබන අමාත්යාංශයක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
රෙට් සියලුම පුරවැසියන්ට ෙම් අමාත්යාංශෙයන් නියත වශෙයන්ම 
ෙසේවයක් සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙපෞරාණික ෙද් ආරක්ෂා 
කිරීමට අපි ඒ ආකාරෙයන්ම කියා කරනවා. එතැනදී අපට 
ෙබෞද්ධ, හින්දු, මුස්ලිම් කියලා කිසිදු ෙභ්දයක් ඇත්ෙත් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මෑතදී ඉතාම අභාග්යසම්පන්න 
සිදුවීම් ෙදකක් වුණා. ෙමොනවාද ඒ අභාග්යසම්පන්න සිදුවීම් ෙදක? 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඒ සිදුවීම් වුෙණ් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් 
ඉපැරැණි ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන ෙදකක බව. එක සිද්ධියක් තමයි, 
අක්කරපත්තුෙව් අලයාඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
ෙමොට්ටාගල කන්ද පාමුල පිහිටි දා ගැබක් ෙඩෝසර් කිරීම. අෙනක් 
එක තමයි, තිරුක්ෙකෝවිල් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් සාගම 
ඌරක්ෙකයි පෙද්ශෙය් පිහිටි ඉපැරැණි සුවිෙශේෂ දා ගැබක් ෙඩෝසර් 
කිරීම. ෙම් සිද්ධි ෙදෙකන් පළමුවැනි එෙක්දී වුෙණ් එක්තරා 
කුඹුරක් ෙගොඩ කිරීමට පස්වලින් පමණක් නිර්මාණය වුණ පැරැණි 
දා ගැබක පස් ගැනීමයි. ඒ පස් අරෙගන ඒ කුඹුර ෙගොඩ කරලා. ඒක 
කළ පුද්ගලයන් දැන් අල්ලාෙගන තිෙබනවා. පධාන විත්තිකරු 
මුස්ලිම් ජාතිකෙයක්. ෙදවැනි සිද්ධිය එෙහමපිටින්ම නිධන් 
ෙසොරකම් කිරීමක්. දවිඩ කණ්ඩායමක් ඒ දා ගැබ ෙඩෝසර් කරලා 
එහි තිබූ යම් යම් වටිනා ෙද්පළ, වටිනා වස්තු  අරෙගන තිෙබනවා. 
දැන් ඒ සිද්ධියට අදාළ පස්ෙදෙනකු අත් අඩංගුවට ෙගන උසාවියට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  පළමුවැනි සිද්ධිය ෙපෞද්ගලික 
අවශ්යතාවක් මත පස් ගැනීමට ගත් කියා මාර්ගයක්.  ෙදවැනි 
සිද්ධිය, මූලික වශෙයන් නිධන් ෙසොරකමක්.  

ගරු මන්තීවරුනි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාරණය අමතක 
කරන්න එපා. ෙම් රෙට් ෙපෞරාණික වටිනාකමක් ඇති, පුරා විද්යා 
වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන ෙදලක්ෂ පනස්දහසකට වඩා තිෙබනවා. 
ඒ ෙදලක්ෂ පනස්දහසට අමතරව, උතුර නැ ෙඟනහිර පැවැති 
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පුරා විද්යා ගණයට අයිති 
වටිනා යම් යම් ෙද්පළ සහ වටිනා ආගමික ස්ථාන අලුතින් ෙසොයා 
ෙගන යනවා. අප ෙමතැනදී පාෙයෝගිකව කල්පනා කරන්න ඕනෑ 
කාරණය තමයි, ෙදලක්ෂ පනසද්හසකට අධික  පුරා විද්යා 
වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන ආරක්ෂා කරන්න ෙකොපමණ ශම 
බලකායක්, ෙකොපමණ ආරක්ෂක කණ්ඩායමක්, ෙකොපමණ 
නිලධාරින් පිරිසක් ෙයොදාගත යුතුද කියන එක. මෑතකදී වූ සිද්ධි 
ෙදක ගැන කථා කරන ෙකොට භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා අෙපන් අහපු 
එක පශ්නයක් තමයි, ඇයි උතුර නැ ෙඟනහිර තිෙබන ෙපෞරාණික 
වටිනාකමක් ඇති පුරා විද්යා ස්ථානවල අඩු ගණෙන් දැන්වීම් 
පුවරුවත් ගහන්ෙන් නැත්ෙත් කියන එක. පළමුවැනි පශ්නය 
ඒකයි. ෙදවනුව උන්වහන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කරපු කාරණය වුෙණ්, 
පුරා විද්යා ආඥා පනත නූතන යුගයට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ, ඒක 
සුද්දන්ෙග් කාලෙය් ඇති කරපු ෙදයක්, ඒ නිසා එය සංෙශෝධනය 
කළ යුතුයි කියන එකයි.  

දැයට කිරුළ ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් 2013 මුල් මාසය වන 
ෙකොට උතුර සහ නැ ෙඟනහිර සියලු පෙද්ශවල පුරා විද්යා 
වටිනාකමක් ඇති ස්ථානවල ඒ දැන්වීම් පුවරු ගහන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හැබැයි පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම්කයි. ෙම්ක පාෙයෝගිකව කල්පනා කළ යුතු කාරණයක්. 
සියයට 90කට වඩා සිංහල ෙබෞද්ධයන් ෙනොමැති පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ගණනාවක් තිෙබනවා උතුර පළාෙත්ත්, 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත්ත්. අපි ඒ දැන්වීම් පුවරු ගැහුවත්, 
අන්තවාදින්ට, මූලධර්මවාදින්ට අවශ්ය නම් රාති කාලෙය් ඒවා 
කඩා බිඳ දමන්න පුළුවන්. ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ඒකයි. අපට 
දැන්වීම් පුවරු ගහලා එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා ආරක්ෂා කිරීම 
පිළිබඳ පශ්නය තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන් වැඩිෙයන් සිංහල 
ෙබෞද්ධයන් ෙනොමැති උතුර සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල. ඒ නිසා 
ෙමතැනදී අප කල්පනා කළ යුත්ෙත් කුමක්ද? අප ආගමික 
සංහිඳියාවක් ඇති කරගත යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි අනික් අයෙග් 
වටිනා ආගමික ස්ථානවලට ගරු කිරීෙම් මානුෂික මට්ටමත් ඇති 
කර ගත යුතුයි. ඒ සඳහා ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන, ආගමික නායකයින්, 

පළාත් පාලන ආයතන, පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලනඥයින් මැදිහත් කර 
ෙගන කියා කිරීම වඩාත් ෙයෝග්යයයි. ෙමොකද, වර්තමාන 
තත්ත්වය යටෙත් අපිට ෙමය බෙලන් කිරීෙම්  වාතාවරණයක් 
නැහැ. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up your speech now. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා 
(மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய) 
(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya) 
ස්තුතියි. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙල්ඛන: 
    சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணங்கள்: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Buddhika Pathirana. You 

have 20 minutes. 

 

[අ.භා. 4.22] 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි,  මට ලැබී තිෙබන ෙම් සීමිත 

කාලය තුළ විෙශේෂ අවශ්යතා ඇති පුද්ගලයන් -විෙශේෂ හැකියාවන්  
තිෙබන පුද්ගලයන්- පිළිබඳව කථා කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඇත්තටම අද ෙලෝකය තුළ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් 
කියලා පුද්ගලයන් ෙකොන් කරන, ෙවන් කරන, ෙල්බල් ගහන, 
seal කරන යුගය නිමා ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් අය හඳුන්වන්ෙන් 
විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන පුද්ගලයන් -විෙශේෂ හැකියාවන් තිෙබන 
පුද්ගලයන්- කියලායි. අපට කකුෙලන් චිත අඳින්න බැහැ. 
කකුෙලන් අකුරු ලියන්න බැහැ. කටින් පෑන හසුරුවන්න බැහැ. 
හැබැයි අපට අෙප් වම් අත නැත්නම් දකුණු අතින් ලියන්න 
කියන්න, පෑන හසුරුවන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. එෙහත් අත 
පෑනක් ෙවනුෙවන් ෙයොමු කරන්න බැරි ෙකනකු කටින් චිත 
අඳින්න, කකුල භාවිත කරලා චිත අඳින්න උත්සාහ ගන්නවා. ඒ 
නිසා තමයි ෙමවැනි පුද්ගලයන්ට "විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන 
පුද්ගලෙයෝ" කියලා කියන්ෙන්. සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශයට අදාළ 
වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව කථා කරද්දී ෙම් පුද්ගලයන්ෙග් 
අවශ්යතාවන් පිළිබඳව අපි අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් නැතිව ෙම් 
සභාව තුළ ෙවන ෙදයක් ගැන කථා කර වැඩක් නැහැයි කියන 
එකයි මෙග් විශ්වාසය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් 
කාරණයත් සඳහන් කරන්න අවශ්යයි. අතීතයත් එක්ක බලන 
ෙකොට ෙම් විෙශේෂ හැකියාවන් තිෙබන පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් අද 
ෙවනමම පාසල් ඇති කර තිෙබනවා. එෙහම ෙවනම පාසල් ඇති 
කරනවාට වඩා, ෙවනම අධ්යාපන ඒකක ඇති කරනවාට වඩා,  
සාමාන්ය ආකාරෙයන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන් සමඟ හැකි සෑම 
අවස්ථාවකදීම එක්ව කටයුතු කරන්න ෙම් අයට අවස්ථාව සැලසීම 
ජාත්යන්තර හා ෙද්ශීය වශෙයන් අපට ගන්න තිෙබන නූතන 
පවණතාවක්, නූතන මාර්ෙගෝපෙද්ශකත්වයක්. ෙමොකද ඒ අය  
ෙවන් කරලා, ෙකොන් කරලා අධ්යාපනය ලබා දීම, ඔවුන්ට 
සමාජය තුළ හැසිෙරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම, ඒ අයෙග් මූලික 
මිනිස් අයිතිවාසිකම් සහ මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය 

2343 2344 

[ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය  මහතා] 
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කිරීමක් කියන කාරණෙයන් අපට බැහැර ෙවන්න බැහැ. ඒ 
වාෙග්ම සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශය, ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් 
සඳහා වන ජාතික මහ ෙල්කම් කාර්යාලය, වැඩිහිටියන් සඳහා වූ 
මහ ෙල්කම් කාර්යාලය, සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, පළාත් 
සභා යටෙත් තිෙබන සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙම් 
පුද්ගලයන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් දැනට ෙගනි යන කියා 
මාර්ගයන් ෙවනුෙවන් මීට වඩා වැඩි පතිපාදන පමාණයක් ෙවන් 
කළ යුතුයි කියන කාරණය මම - 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Udith Lokubandara will now 

take the Chair. 
 

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්,  ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு உதித் 
ெலாக்குபண்டார அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන ෙමකී අමාත්යාංශ 

සහ ෙදපාර්තෙම්න්තු, මහ ෙල්කම් කාර්යාල සඳහා වැඩි මුදල් 
පතිපාදන පමාණයක් ෙවන් කළ යුතුව තිෙබනවාය කියන 
කාරණය මම සඳහන් කළ යුතුයි. ෙම් පුද්ගලෙයෝ ෙවනුෙවන් විවිධ 
ෙසේවාවන් කියාත්මක කර ෙගන යනවා. ජංගම ෙසේවාවන් ෙවන්න 
පුළුවන්, ෙවනත් සුබසාධන ෙසේවාවන් ෙවන්න පුළුවන්, ස්වයං 
රැකියා ආධාර ලබා දීම් ෙවන්න පුළුවන්, නිවාස ෙගොඩ නඟා ගන්න 
ෙදන ණය ආධාර ෙවන්න පුළුවන්, ෙරෝද පුටු, කිහිලිකරු, අත් වාරු 
ලබා දීම ෙවන්න පුළුවන්. ඒ සියලු බඩු භාණ්ඩ ලබා දීමට අමතරව 
ෙම් අයෙග් උපෙද්ශන හා මාර්ෙගෝපෙද්ශන වැඩ පිළිෙවළ වඩාත් 
ශක්තිමත් කිරීම කාලීන අවශ්යතාවක් කියලා මා සඳහන් කරන්න 
අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්න ෙදයක් තමයි දැන් 
ෙම් රෙට් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් පතිශතය ෙව්ගෙයන් වැඩි 
ෙවමින් යනවාය කියන කාරණය. 2050 වන ෙකොට ලංකාෙව් 
තාරුණ්යෙය් ජනගහනයට වඩා ලංකාෙව් වෘද්ධ ජනගහනෙය් 
පතිශතය සැලකිය යුතු මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්න 
ෙදයක් තමයි දැන් ෙම් රෙට් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් පතිශතය 
ෙව්ගෙයන් වැඩි ෙවමින් යනවාය කියන කාරණය. 2050 වන 
ෙකොට ලංකාෙව් තාරුණ ්යෙය් ජනගහනයට වඩා ලංකාෙව් වෘද්ධ 
ජනගහනෙය් පතිශතය සැලකිය යුතු මට්ටමක් දක්වා වැඩි 
ෙවනවා.  

ඒකට ෙහේතු ෙමොනවාද? ඒකට ෙහේතු වශෙයන් පධාන කාරණා 
හතරක් දැක තිෙබනවා. පළමුවැනි කාරණය, රෙට් උපත් 
සංඛ්යාෙව් අඩු වීම. රෙට් උපත් සංඛ්යාෙව් අඩු වීම ඒකට එක 
ෙහේතුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙදවැනි කාරණය, උපෙත්දී 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආයූ අෙප්ක්ෂණය වැඩි වී තිබීම. එය 
නිදහෙසන් පස්ෙසේ අෙප් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ ඇති ෙවලා තිෙබන 
වර්ධනෙය් පතිඵලයක්. එතෙකොට මරණ සංඛ්යාව අඩු ෙවනවා. 
වයස් සීමාව, ආයූ අෙප්ක්ෂණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. උපත් 
සංඛ්යාව අඩු ෙවලා තිෙබනවා. තුන්වන කාරණය, තරුණ 
පරම්පරාව ෙව්ගෙයන් රට හැර යෑෙම් පවණතාවක් තිබීම. පසු ගිය 
වකවානුෙව් අපි දැක්කා අනවසරෙයන් ෙබෝට්ටුවල, ෙටෝලර් 
යාතාවල එල්ලිලා රටින් යන්නට ගන්නා උත්සාහයන්. 

ෙකොරියාවට, ජපානයට, යුෙරෝපයට, ඇෙමරිකාවට යන්න 
උත්සාහ කරන පමාණය විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒක තමයි ෙම් රෙට් වෘද්ධ ජනගහනය, නැත්නම් වැඩිහිටි 
ජනගහනය වැඩි ෙවන්නට බලපා තිෙබන තුන්වැනි කාරණය. 
හතරවැනි කාරණය, දකුෙණ් ඇති වුණු සිවිල් අරගළ ෙදක සහ 
උතුෙර් ඇති ෙවලා තිබුණු තිස ්අවුරුදු යුද්ධය.  

ඒ සටනට සම්බන්ධ වුණු ශී ලංකාෙව් නිල හමුදාවන්වල 
කටයුතු කළ පිරිස පමණක් ෙනොෙවයි, අෙනක් පැත්ෙතන් 
බැලුෙවොත් විවිධ සටන්කාමී කණ්ඩායම්වල කටයුතු කරපු 
පුද්ගලයනුත් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. එයින් බහුතරයක් තරුණ 
අය. ඉතින් ෙම් රෙට් තරුණ ජනගහනය අඩු ෙවන්නත්, වැඩිහිටි 
ජනගහනය වැඩි ෙවන්නත්  ඒ කාරණා හතර බලපාලා තිෙබනවා.  

දැන් ෙමොකක්ද ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය? අපි දන්න 
ෙදයක් තමයි, සාමාන්යෙයන් විශාම යෑෙම් වයස අවුරුදු 55යි 
කියන කාරණය. දැන් එය අවුරුදු 60ක් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් 
බලන්න සාමාන්යෙයන් ආයු අෙප්ක්ෂාව අවුරුදු 80ක් වන ෙකොට, 
අවුරුදු 60න් විශාම යන පුද්ගලයකු විශාම ගිහිල්ලා අවුරුදු 20ක් 
ඔහුෙග් ජීවිත කාලය ගත කරන්න ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් රජෙය් 
ෙසේවකෙයකුෙග් ෙව්වා, -ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙව්වා, අෙනකුත් 
රජෙය් ආයතනවල ෙව්වා.- ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකෙයකුෙග් 
ෙසේවා කාලය දළ වශෙයන් අවුරුදු 30යි. දැන් විශාම යන 
පුද්ගලයාට අවුරුදු 20ක්; තමුන්ෙග් ෙසේවා කාලෙයන් තව තුෙනන් 
ෙදකක් නිස්කාරණෙය් ගත කරන්න සිදු වන තත්ත්වයක් උදා 
ෙවලා තිෙබනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. තව අවුරුදු 20ක්, 25ක් යන ෙකොට 
ජනගහන පතිශතය රෙට් සමස්ත ජනගහනෙයන් සැලකිය යුතු 
පමාණයක් දක්වා වැඩි ෙවනවා. එතෙකොට විෙශේෂෙයන්ම 2040න් 
පසුව ෙම් රට භාර ගන්නා ආණ්ඩුත්, වයස අවුරුදු 25, 30, 35 
පුද්ගලයන්ට රැකියා ෙසොයා දීෙම් අභිෙයෝගයට අමතරව, අවුරුදු 
55න්  60න් විශාම යන සැලකිය යුතු පිරිසකටත් රැකියා ෙසොයා 
දීෙම් අභිෙයෝගයටත් මුහුණ ෙදන්නට සිදු වනවා. ඒ නිසා දැන් ඒ 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ලබා ෙදන ආධාර, උපකාරවලට අමතරව ඒ 
අයෙග් හැකියාවන් අනුව, ඒ අයෙග් අසනීප තත්ත්වයන්, ඒ 
අයෙග් කායික තත්ත්වයන් සලකමින් ඒ අයට කරන්න පුළුවන් 
රැකියා සඳහා යම් දායකත්වයක් ලබා දීමට සමාජ ෙසේවා 
අමාත්යාංශෙය් මැදිහත් වීම අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙම් රෙට් 
අපිට තව අවුරුදු 25කින් මුහුණ ෙදන්න සිදු වන බරපතළම 
අභිෙයෝගයයි. වෘද්ධ ජනගහනයට රැකියා ෙසොයා දීෙම් 
අභිෙයෝගයට අද ඉඳලා සූදානම් වීෙම්දී සමාජ ෙසේවා 
අමාත්යාංශයටත් යම් වග කීමක් තිෙබයි කියන කාරණය මා මතක් 
කරන්න අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කල්පනා කර බැලුෙවොත් 
විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන, නැත්නම් විෙශේෂ හැකියාවන් තිෙබන 
පුද්ගලයන් ඉපදුණු ෙමොෙහොෙත් සිට තරුණ වයස දක්වා ගත 
කරන කාලය තුළ විෙශේෂෙයන්ම ළමා වයෙසේදී, ඒ විෙශේෂ 
අවශ්යතාවන් තිෙබන පුද්ගලයන්ෙග් අම්මලා, තාත්තලා විඳින්ෙන් 
ඉතා දැඩි කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඇයි? තමන්ෙග් දරුවා 
ෙසල්ලම් කරන්න ගියාම අෙනක් දරුෙවෝ ඒ දරුවාව පතික්ෙෂේප 
කරනවා. ඒ දරුවාට තාඩන පීඩන එල්ල කරනවා. සමහර විට ඒ 
දරුවා හඬා ෙගන අවිල්ලා, "මට කෙණක් කිව්වා; මට බීෙරක් 
කිව්වා; මට කථා කරන්න බැහැ කිව්වා; මට ඇවිදින්න බැහැ 
කිව්වා." කියලා අම්මාට, තාත්තාට කියන ෙකොට ඒ අම්මා, තාත්තා 
සිය දහස් වාරයක් ෙව්දනා විඳිනවා. ගිනිදැල්වලින් පපුව 
දවාලන්නා වාෙග් දැඩි පීඩාවකට ඔවුන් පත් ෙවනවා. එවැනි 
අම්ෙමක්, තාත්ෙතක් අතින් සමාජයට සිදු ෙවන්න පුළුවන් හානිය 
ගැන සලකමින් මා සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශයට ෙයෝජනා 
කරනවා, විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන දරුවන්ෙග් ෙදමවුපිෙයෝ 
ෙවනුෙවනුත් විෙශේෂණ උපෙද්ශන ෙසේවා වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළ යුතුව තිෙබන බව. මූලාසනාරූඪ ගරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීතුමනි, ඒ ෙදමවුපියන් ෙවනුෙවන් විතරක් ෙනොෙවයි. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා ඒ 
දරුෙවෝ ෙවනුෙවනුත්, එවැනි විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන තරුණ 
තරුණියන් ෙවනුෙවනුත්, වැඩිහිටිෙයෝ ෙවනුෙවනුත් අඛණ්ඩ 
උපෙද්ශන ෙසේවා කියාත්මක කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබන බව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන, 
විෙශේෂ හැකියා තිෙබන පුද්ගලෙයෝ සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශයට 
පමණක් ෙගොනු කර අපට කථා කරන්න බැහැ කියන කාරණයත් 
මා මතක් කරන්න අවශ්යයි. එවැනි පුද්ගලෙයෝ අෙනක් අමාත්යාංශ 
සමඟ සෙමෝධානිකව බද්ධ කරපු වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කිරීෙම් හැකියාව අපට තිෙබනවා.  ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙමතැන ඉන්නවා. ඒ නිසා විෙශේෂ 
අවශ්යතා, විෙශේෂ හැකියා තිෙබන පුද්ගලෙයෝ ෙවනුෙවන් යම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයත්, සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශයත් ඒකාබද්ධව 
කියාත්මක කිරීෙම් අවධානය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයොමු කරන්න 
කැමැතියි. අධ්යාපන අමාත්යාංශය ෙවන්න පුළුවන්, ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙවන්න පුළුවන්, එකී අමාත්යාංශ සමඟ 
ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළකට සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශය ගමන් කළ 
යුතුව තිෙබනවාය කියන කාරණය මා සඳහන් කරන්න අවශ්යයි.  

විෙශේෂෙයන්ම සමාජ ෙසේවා ඇමතිතුමාෙග් අවධානය සඳහා මා 
ෙම් කාරණය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. මා දන්නවා ෙම් 
ෙමොෙහොත වන ෙකොට සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශය විවිධ ක්ෙෂේත 
ඉලක්ක කර ගනිමින් විෙශේෂ හැකියාවන් තිෙබන පුද්ගලෙයෝ, 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසිෙයෝ සහ එවැනි අය ෙවනුෙවන් පළාත් මට්ටෙමන් 
හා ජාතික මට්ටෙමන් වැඩසටහන් ගණනාවක් ෙගන යන බව. ඒ 
අතෙර් යැපුම් මානසිකත්වෙයන් ඒ අයව මුදවා ගන්න අවශ්යයි 
ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමොකද, ෙම් පුද්ගලයන්ට හැම ෙද්ම අපි ලබා 
ෙදන ෙකොට ''මට බැහැ, මට ආධාර ලැබිය යුතුයි; මට  කාෙගන් 
හරි අනුගහය ලැබිය යුතුයි'' කියන  යැපුම් මානසිකත්වෙයන් ඒ 
අයව  මුදා ෙගන ඒ අයව ෛධර්යවත් කරන්නට,  ස්වයං රැකියා 
ආධාර ලබා දීමට  අමතරව මම ඔබතුමාට  ෙම් ෙයෝජනාව  කරන්න 
කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, එවැනි අය නිෂ්පාදකයන් විධියට  
නැඟිටිනෙකොට  ඒ අයට අවශ්ය අමු දව්ය සඳහා බදු සහනයක් ලබා 
ෙදන්න, ආදායම් බදු ෙගවන  සාමාන්ය පුද්ගලන්ට වඩා  ඒ අයට 
සහනයක් ලබා ෙදන්න ඔබතුමාට  පුළුවන් නම්  ෙහොඳයි. මාතර 
දිස්තික්කෙය්, වැලිගම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් මා දන්නා එවැනි  
පුද්ගලෙයක් ඉන්නවා. බෑග්, සපත්තු  ආදිය මසන ඔහු මධ්ය 
පරිමාණෙය් ව්යවසායකෙයක් විධියට කටයුතු කරනවා. ඊෙය් 
ෙපෙර්දා ඔහු සමඟ කථා කළ අවස්ථාවක ඔහු කිව්ෙව්, ඔහු 
ආබාධිත පුද්ගලයකු වුවත්,  රෙට් සාමාන්ය පුද්ගලෙයකුෙගන් අය 
කරන ආදායම් බද්දම ඔහුෙගනුත් අය කරන බවයි.  

ඒ නිසා මම ගරු සමාජ ෙසේවා  අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරනවා,  යම්කිසි ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්, සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යවසායකයන් විධියට කටයුතු කරනවා නම්, එවැනි 
අයට ව්යාපාර කිරීමට අත දීමක් වශෙයන් ඔවුන්ෙගන් ආදායම් බදු 
අය කර ගැනීෙම්දී,  ඒ අය  කරන ආදායම් බද්ෙදන් යම් පතිශතයක් 
කපා හරින ෙහෝ අඩු කරන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම ගැන  
රජයට ෙයෝජනා කරන්නය කියා.  ඒ වාෙග්ම ඔහු සඳහන් කළා,  
විස්සකට, තිහකට වුණත් රැකියා ෙදන්න ඔහුට පුළුවන්ය කියා. 
''මම ආබාධ සහිත පුද්ගලෙයක්, මම යන්ෙනත් විෙශේෂෙයන් සකස් 
කළ තිෙරෝද රථයකින්, හැබැයි ෙහොඳින් ඇවිදින,  ෙහොඳින් කථා 
කරන, ෙහොඳින් ලියන්න, කියන්න පුළුවන් විස්සකට, තිහකට 
වුණත් රක්ෂා ෙදන්න මට පුළුවන්. මට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ම ෙග් නිෂ්පාදන විකුණා ගන්න පුළුවන් ස්ථාන, ඒ සඳහා 
ෙගොඩනැඟිලි පහසුකම් විතරයි.'' කියා ඔහු සඳහන් කළා. ඒ නිසා 
මම  ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි,  
යම් ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 

ව්යවසායකයන් වශෙයන් නැඟී  සිටිනෙකොට  ඒ අයට  ඉඩමක් 
ගැනීමට ෙහෝ, ව්යාපාරික ස්ථානයක් හදා ගන්න දීර්ඝකාලීන 
ණයක්, අමු  දව්ය මිල දී  ගැනීෙම්දී යම් සහන, ඒ අයෙග් නිෂ්පාදන  
පිට රටකට අෙළවි කරනවා නම් එතැනදීත් බදු සහන ලබා ෙදනවා 
වා ෙග්ම ඒ අයට ආදායම් බදු සහනයක් ලබා ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළකට අදාළ නිර්ෙද්ශ රජයට ඉදිරිපත්  කර අනුමැතිය ලබා 
ගන්න  කටයුතු කරනවා නම් ඒක  අලුත් මානයක් ෙවනවාය 
කියන එක ගැන. ඒක ඒ අයව යැපුම් මානසිකත්වෙයන්  මුදා 
ගැනීම සඳහා අපට ගත හැකි  කියා  මාර්ගයක්ය කියා මම  විශ්වාස 
කරනවා.  ඒ නිසා ඒ කාරණය පිළිබඳවත් අෙප් අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දන්නා ෙදයක් 
තමයි විෙශේෂ අවශ්යතා සහිත  පුද්ගලයන්ට පාර්ලිෙම්න්තුව  වැනි 
ආයතනවල රැකියාවලට ඇතුළු ෙවන්න  බැරිකමක්  තිෙබනවාද? 
නැහැ. රාජ්ය අංශෙය් රැකියාවලට ඇතුළු ෙවන්න බැරිකමක් 
තිෙබනවාද? නැහැ. සමහර  ෙකෙනකුෙග් කකුල්වල ආබාධ 
තිෙබන්න පුළුවන්; එක අතක ආබාධයක්  තිෙබන්න පුළුවන්. 
හැබැයි ඔහුට ෙහොඳ කටහඬක්  තිෙබනවා නම් දුරකථන 
ඇමතුම්වලට  පිළිතුරු   ෙදන  පිළිගැනීෙම් නිලධාරිෙයක් විධියට, 
එෙහම   නැත්නම් දුරකථන පණිවුඩ ලබා ගන්නා පුද්ගලෙයක්  
විධියට  කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව තිෙබන්න පුළුවන්. ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් රැකියාවලදීත් ඒ අයට ඒ කටයුතු කර ගන්න හැකියාව 
තිෙබන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ අය සම්බන්ධෙයන් උපෙද්ශන හා 
මාර්ෙගෝපෙද්ශන ෙසේවාවන් කියාත්මක කරන  ගමන්  ඒ අයෙග් 
පරිගණක සාක්ෂරතාවත්, ඉංගීසි භාෂාව  පිළිබඳ දැනුමත් වර්ධනය 
කරන්නට  යම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුයි කියන 
කාරණය ෙකෙරහි මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා විෙශේෂ  අවශ්යතා   
තිෙබන දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙබොෙහෝ පාසල්වල ඒකක  
කියාත්මක ෙවනවා.  හැබැයි ඒ ඒකක සඳහා ලැෙබන සම්පත් 
පමාණෙය් අඩුවක් තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන්  සමාජ ෙසේවා  
ඇමතිතුමාට මැදිහත් ෙවන්න   තිෙබන ඉඩකඩ අඩුයි. අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය තමයි ඒ වගකීම ගත යුතුව තිෙබන්ෙන්. සෑම 
අධ්යාපන කලාපයකම විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන දරුවන් 
ෙවනුෙවන්   පන්තියක් ෙහෝ ෙදකක් ෙවන් කළ පාසල්  තිෙබනවා. 
හැබැයි ඒ පාසල්වලට  ඉඩපස්ථා වැඩි වැඩිෙයන් ලබා දීම, ඒ  
සඳහා අවශ්ය ෙභෞතික සම්පත් වැඩි වැඩිෙයන් ලබා දීම, විද්යා පීඨ 
ඉලක්ක කර ගනිමින් විෙශේෂ  හැකියාවන් සහ විෙශේෂ අවශ්යතා  
තිෙබන  පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන්, විෙශේෂෙයන් පුහුණු කළ ගුරු 
පිරිසක් නිර්මාණය කර ගන්නට වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  ෙම් ෙවලාෙව් උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමාත්  ෙම් 
සභා ගර්භය  තුළ  සිටින නිසා මා තවත් කරුණක් කියන්න ඕනෑ.  
විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන  පුද්ග ලෙයක්,  විෙශේෂ  හැකියාවක් 
තිෙබන පුද්ගලෙයක් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් විශ්වවිද්යාලයට 
ඇතුළු ෙවනවා.  

ඒ අයට මහෙපොළ ශිෂ්යාධාරය ෙහෝ ෙවනත්  ශිෂ්යාධාරයක්  
ලැෙබනවා. හැබැයි සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශයටත්, උසස ්
අධ්යාපන අමාත්යාංශයටත් එක්කාසු ෙවලා ෙමෙහම එන 
පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් විෙශේෂ සහායක් දක්වන්නට පුළුවන්.  
සමහරවිට ඇස් ෙපෙනන්ෙන් නැති අය  වන්නට පුළුවන්.  කථා 
කරන්නට බැරි අය වන්නට පුළුවන්. ඇවිදින්නට අමාරු අය 
වන්නට පුළුවන්. පසු ගිය දවසව්ල ඇවිදින්නට අමාරු විශ්ව 
විද්යාල  ශිෂ්යෙයක් ෙවනුෙවන් උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය යම් 
මැදිහත් වීමක් කළ ආකාරය ජායාරූපයක් සහිත පුවත්පත්  
වාර්තාවක්  තුළින් අප  දැක්කා. 

උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට එෙසේ නැත්නම්  තෘතීයික  
අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට අදාළ  කාර්මික  විද්යාලයකට වන්නට 
පුළුවන්, ෙවනත් එවැනි ආයතනයකට වන්නට පුළුවන්, ඒ 

2347 2348 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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පැමිෙණන පුද්ගලයකුට වැඩි අවස්ථා, ඉඩ පස්ථා හා 
උපස්ථම්භනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම ෙම් 
විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන පුද්ගලයන්  දිරිමත් කිරීමට  ෙහේතුවක් 
ෙවනවාය කියන  කාරණය මතක්  කරන්නට ඕනෑ.   

ෙලෝක ආබාධිත පුද්ගලයන්ෙග් ජාතික දිනය ඊෙය් අප  
අභිමානෙයන් සැමරුවා. ඒ දිනය ෙවනුෙවන් අමාත්යාංශෙය් 
පැවැති උත්සවයකට මාත් සහභාගි වුණා. ෙම් අමාත්යාංශය ෙම් 
පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් අවංකවම යම් මහන්සි වීමක් සිදු  කරන 
බව මා සියැසින් දැක්කා. ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා අමාත්යතුමාත්,  ඒ 
වාෙග්ම ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් ෙම් 
අමාත්යාංශය තුළ  සාධනීය කාර්ය භාරයක්  කරන බව ෙද්ශපාලන 
කුහකත්වයකින් ෙතොරව ෙබොෙහොම නිහතමානීව අවංකව අප  
ඔබතුමාට ෙගෞරවයක් විධියට ෙම් ගරු සභාෙව්දී සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. එෙහම ෙනොකරනවා නම් අප ෙද්ශපාලන 
කුහකයන් බවට  පත් ෙවනවා. එම නිසා සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශය 
මුල් කර ගනිමින් ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා ෙම් පුද්ගලයන්  ෙවනුෙවන් කරන වැඩ පිළිෙවළ  
විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු වුවත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී    ඉහළම 
පශංසාවට ලක් කරනවා.  

එෙසේ පශංසාවට  ලක් කරන අතර, ගරු ඇමතිතුමනි,  මා දැඩිව 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් අය යැපුම්  මානසිකත්වෙයන්- 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ඊළඟට,   Asia Bike  ආයතනෙය් ඔය වාෙග් 600කට  පුදුම 

විධියට රක්ෂා අප හදා ෙදනවා. Outsource   කරන ව්යාපාර ෙසේරම 
අප  හදා ෙදනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමාට අප කියන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  රැකියා ගැනයි. 

රාජ්ය අංශය ෙව්ගෙයන් හැකිෙළන යුගයක් ෙමය.  ෙපෞද්ගලික 
අංශය පසාරණය වන යුගයකයි අප ජීවත් ෙවන්ෙන්.  එම නිසා 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  රැකියා තුළට ෙම් අය ෙයොමු කරන්න. 
අමාත්යාංශ මට්  ටෙම් රැකියා සංචිතයත් එක්ක ෙපෞද්ගලික අංශෙය්  
ආයතනත් එක්ක බද්ධ වුණු වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට 
අමාත්යාංශය මැදිහත් ෙවන්න; දායකත්වය ගන්න. ඒක වැදගත් 
ෙවනවා. අවසාන වශෙයන්  මා කියන්ෙන් ෙමයයි. 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්  මන්තීවරෙයකු වශෙයන්  ඔබතුමා ෙගන 

එන  ෙයෝජනා ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනා. අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒවා 
සද්භාවෙයන්   භාර ගන්නවා.  

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

ෙම් විෙශේෂ අවශ්යතා තිෙබන පුද්ගලයන්, විෙශේෂ හැකියාව 
තිෙබන පුද්ගලයන් සමාජ ෙසේවා අමාත්යංශ යට, සමාජ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා වූ ජාතික ෙල්කම් 
කාර්යාලයට, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා වූ ජාතික වැඩිහිටි  
ෙල්කම්  කාර්යාලය කියන ෙම් ස්ථානවලට පමණක් ෙකොටු 
කරන්ෙන් නැතිව ෙම් අය අසරණයන්ය කියන ආකල්පෙයන් 
මිදිලා, ෙම් අයත් අෙප් සමාජය තුළ  අපත් සමඟ එකට උෙරනුර 
ගැටී අ පට ෙනොෙදෙවනිව  කටයුතු කරන්නට පුළුවන් පුද්ගලයන් 

බවට පත් කරන්නට සියලුම අමාත්යාංශ ඒකාබද්ධ සෙමෝධානික 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට  රජෙය් අවධානය  ෙයොමු 
කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින්, ෙම් අයට තම හැකියාව ෙලෝකයට, 
රටට, තමන්ට ආභරණයක් හැටියට ෙපන්නුම් කරමින්  කටයුතු 
කරන්නට පුළුවන් වාතාවරණයක් ෙගොඩ නඟන්නට අෙනක් සියලු 
ෙදනාත් ඒක රාශී කරමින් මූලිකත්වය ෙගන කටයුතු කරන්නටය 
කියා සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් අදහස් 
ස්වල්පය සමාප්ත කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු  ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා 
(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர) 
(The Hon. Perumal Rajathurai) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

2013ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்திேல ெதாி க் 
கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட பல்ேவ  அைமச்சுக்கள் 
ெதாடர்பாக உைரயாற் வதற்கு வாய்ப்பளித்தைமக்கு 

தற்கண் உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அந்த வைகயிேல இன்  நல்லாட்சி மற் ம் 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள், கிராமிய அ வல்கள், நகர 
அ வல்கள், த்தசாசன மத அ வல்கள், அனர்த்த காைமத் 

வம், ெதாழில் -ெதாழில் உற கள், ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில், காணி, காணி அபிவி த்தி, ேதசிய மர ாிைம, 
கலாசாரம் மற் ம் கைல அ வல்கள் ஆகிய க்கியமான 
தைலப் க்கள் ெதாடர்பாக இங்கு விவாதிக்கப்ப கின்ற .   

 

2013 ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
அ த்த ஆண் க்குாிய அரசாங்கத்தின் திட்டங்க க்கான 
ெசலவாக 2.52 ாில் யன் பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப் 
பட் ள்ள . அதன ப்பைடயில் ேமற்கூறப்பட்ட அைமச் 
சுக்களி டாகச் ெசய்யப்பட்ட மற் ம் எத்தைகய 
ேவைலத்திட்டங்கள் ெசய்யப்படேவண் யி க்கின்றன 
என்ப  ெதாடர்பில் கவனம் ெச த்தேவண் ய ேதைவ 
காணப்ப கின்ற . நல்லாட்சி மற் ம் உட்கட்டைமப்ைப 
எ த் க்ெகாண்டால், நல்லாட்சியின் பிரதான ெவளிப் 
பாடாகத் ேதசிய நல் ணக்கம் காணப்ப கின்ற . 2011-
2015ஆம் ஆண்  வைரயான அபிவி த்தி ேவைலத் 
திட்டமான  சமாதானத்திைன ஒ ங் கிைணப்பைத 
ேநாக்காகக் ெகாண் ள்ள . ேதசிய நல் ணக்கத்ைத 

ன்ென ப்பதற்காக 2013ஆம் ஆண் க்கான வர  
ெசல த் திட்டத்தில்  763 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள . இச்ெசயன் ைறயிைனத் ாிதப் 
ப த் வதற்ெகன ேம ம் 500 மில் யன் பாய் 
குைறநிரப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ளைம வரேவற்கத்தக்க 
விடயமாகும். எனி ம், நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 

வெர யா மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு 
அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கள் ன்ென க்கப்ப கின்ற 
ேபாதி ம் அதன் பிரதான ேநாக்கமாகிய ேதசிய 
நல் ணக்கத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான ேவைலத் 
திட்டம் மிக ெம வாகேவ ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
ெதன்பைதக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.      

வெர யா மாவட்டத்திேல ஏறத்தாழ 57 தம் தமிழ் 
ேபசும் மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். எனேவ, இம்மாவட்டத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில் ெமாழி ாீதியான ஒ ங்கிைணப் ப் ேபணப் 
ப வ  மிக ம் அத்தியாவசியமானதாக உள்ளேபாதி ம் 
இன் ம் அச்ெசயற்றிட்டம் ர்த்தியாக்கப் படாமல் உள்ள . 
இதனால் ெப ம்பாலான அபிவி த்தி திட்டங்கைளப் 
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ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் மத்தியில் ெகாண் ெசல்வதில் பல 
நைட ைறச் சிக்கல்கள் இ க்கின்றன. ெப ம்பாலான ெப ந் 
ேதாட்ட மக்கள் வா ம் கிராம ேசைவயாளர் பிாி களில் 
அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கைளக் ெகாண் ெசல் ம் அரச 
அதிகாாிகள் தமிழ் ெமாழி அறியாதவர்களாக இ ப்ப , மற் ம் 
இவ்வி  ச கத்தவாிைடேய ஒ ங்கிைணப்ைப ஏற்ப த்  
வதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ைறயாக ேமற்ெகாள்ளப் 
படாைம ஆகியவற்ைற இதற்கான பிரதான காரணங்களாக 
நான் காண்கின்ேறன். இதனால் அரசாங்கத்தின்மீ ம் அதன  
அபிவி த்தி ேவைலகள் ெதாடர்பாக ம் பிைழயான ாிதல் 
மக்கள் மத்தியில் உ வாகலாம். கிராமப் றங்களில் இவ் 
ேவைலத்திட்டங்கள் சிறப்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப வதற்கு அரச 
உத்திேயாகத்தர்கள் மிக ம் ஆதரவாக இ க்கிறார்கள். 
ஆனால், ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளில் அத்தைகய சாதகமான 
தன்ைம காணப்படாைமயால் அங்கு நல்லாட்சி ஏற்ப வதற்கு 
இச்ெசயல் ைற பாாிய அச்சு த்தலாக இ க்கின்ற 
ெதன்பைதக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். எனேவ, 2013ஆம் 
ஆண் ல் வெர யா மாவட்டத்திேல ேதசிய நல் 

ணக்கத்ைத ஏற்ப த் வதற்கான ேவைலத்திட்டங்க க்கு 
அதிக ன் ாிைம அளிக்கப்படேவண் ம் என்ப டன் 
அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கள் ெதாடர்பான 
அறி த்தல்கள் யா ம் தமிழ், சிங்களம் ஆகிய இ  
ெமாழிகளி ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என்பைத ம் 
நான் குறிப்பிட் க் கூற வி ம் கின்ேறன்.  

நல்லாட்சியில் அ த்த க்கிய பண்பாக ெபா மக்கள் 
பங்ேகற் , ெவளிப்பைடயான தன்ைம என்பன மிக மிக 
அவசியமாகின்றன. அதாவ , அரச ெகாள்ைகத் தீர்மானங் 
களி ம் அ லாக்கத்தி ம் மக்கள் பங்ேகற்பான  கிராமப் 

றங்க டன் ஒப்பி ைகயில் ேதாட்டப் றங்களில் மந்த 
மாகேவ காணப்ப கின்ற . அத் டன், பாைத அபிவி த்தி 
ேபான்ற க்கியமான அபிவி த்தித் திட்டங்கைள ேமற் 
ெகாள் ம்ேபா  அதற்ெகனச் ெசலவிடப்ப கின்ற நிதி 
ெதாடர்பாகப் ெபா மக்க க்கு ைறயான ெதளி ப த்தல் 
இன்ைமயால் அவர்க ைடய ரண பங்களிப்ைபப் ெபற் க் 
ெகாள்வ  க னமாக இ க்கின்ற . இதனால், எதிர் 
காலத்திேல மக்க க்கு இந்தத் திட்டங்கள் ெதாடர்பாகத்  
ெதளி ப த்தி அவர்களின் ரண பங்களிப்ைபப் ெபற் க் 
ெகாள்ள யற்சிக்க  ேவண் ம். எனேவ, அபிவி த்தித் 
திட்டங்கைள ேமற்ெகாள் ம்ேபா  மக்களின் க த் க்க க்கு 

ன் ாிைம வழங்கப்ப வேதா , அவர்களின் பங்குபற்றல் 
ெதாடர்பி ம் அதிக அக்கைற காட்டப்படல் ேவண் ம்.  

எம  நாட் ல் கடந்த காலங்க டன் ஒப்பி ம்ேபா  
இன்  வ ைம தமான  8.9 தத்தினால் ழ்ச்சியைடந் 

ள்ளைம ெப ைமக்குாிய விடயமாகும். ஆனால், இன் ம் 
ேதாட்டப் றங்களில் மந்த ேபாசைண நிைலைம காணப் 
ப கின்ற  என்பைத நான் இங்கு கூறித்தான் ஆகேவண் ம். 
அத் டன், இன் ம் குைறந்த வ மானத்ைதப் ெப ம் 
ேதாட்ட ற மக்கள் மத்தியில் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
பாாியளவில் ர்த்திெசய்யப்படாமல் உள்ளைம கவைலக்குாிய 
விடயமாகும். இ  வெர யா மாவட்டத்தில் கிராமங்கள், 
ேதாட்டங்கள் என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் பரவலாகக் 
காணப்ப கின்ற . இங்கு அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் 
மந்தகதியில் நைடெபற்றா ம்கூட, கடந்தகாலங்களில் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர்கள் இ  ெதாடர்பில் பல்ேவ  

கைள எ த் , வெர யா மாவட்டத்தில் சிறந்த 

அபிவி த்தி நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்  
வ கின்றார்கள். அதற்காக ஒத் ைழத்த அைமச்சர்கைள ம் 
அரச அதிகாாி கைள ம் நான் இந்த இடத்தில் 
பாராட் கின்ேறன்.  

ேம ம், 2006ஆம் ஆண் ன் ள்ளிவிபர அறிக்ைகயின் 
பிரகாரம் வெர யா மாவட்டமான , தாய், ேசய் மரண 

தத்தில் த டத்ைதப் ெப கின்ற . அதாவ , 1000 உயிர் 
பிறப் க்கான தாய்மாாின் மரணம் 53 தமாகக் காணப் 
ப கின்ற . அவ்வாேற, 1000 உயிர் பிறப் க்களின் ேபா  சிசு 
மரண ம் 2007ஆம் ஆண்  அறிக்ைகயின்ப  14.8 தமாகக் 
காணப்ப கின்ற . ேதசிய ாீதியில் பார்க்கின்ற ேபா  

வெர யா மாவட்டமான  தாய், ேசய் மரண தத்தில் ஓர் 
உயாிய இடத்ைதக் வகிப்பதனால், இதைனக் குைறப்பதற்குச் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கள் லம் நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாள்வ  உசிதமானெதன நிைனக்கின்ேறன். இன்  

வெர யா ேபான்ற மாவட்டங்களில் சில கிராமங்கள், 
ேதாட்டப் றங்கள் என்பன நகரங்களி ந்  ெதாைலவில் 
அைமந்தி ப்பதனால் அங்குள்ள மக்கள் தங்க க்கு ஏேத ம் 
அவசர ேநாய் ஏற்பட்டால், உடன யாக நகரங்க க்குச் 
ெசல்வதில் பல்ேவ  சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றார்கள். 
எனேவ, இந்த மக்கள் தங்க ைடய ேதைவகைள இலகுவாகப் 

ர்த்திெசய் ெகாள்வதற்கு ஏற்றவைகயில், அவர்கள் வா  
கின்ற பிரேதசங்களில் ைவத்தியசாைலகள், ம ந்தகங்கள், 
தாய்-ேசய் பராமாிப்  நிைலயங்கள் என்பன அைமக்கப்ப வ  
கட்டாயமான ேதைவயாக உள்ள .  

இன்  கிராம அ வல்கைள எ த் க்ெகாண்டால், 
குைறந்த வ மானம் ெப ம் உள் ராட்சிப் பிரேதசங்களில் 
அைமந் ள்ள பிரேதச சைபகளின் வ மானத்திைன 
அதிகாிப்பதற்ெகன ேநர யாகப் பண உதவி வழங்குவதற்கு 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . 
இ  பாராட்டத்தக்க ஒ  விடயமாகும். இ  ேநர யாக 
பாைதகள், வாராந்த சந்ைதகள், மகப்ேபற்  நிைலயங்கள், 
சிறிய ம ந்தகங்கள், ச்சக்கர வண் த் தாிப்பிடங்கள் 
ேபான்றவற்றிைனத் தர யா்த் வதற்குச் ெசலவிடப்பட 
ேவண் ெமனக் கூறப்பட் ள்ளைம வரேவற்கத்தக்கதாகும். 
உள் ராட்சி அதிகாரசைப எல்ைலக்குள் அைமந் ள்ள 
ெப ந்ேதாட்டங்களில் அபிவி த்திச் ெசயற்பா கைள ேமற் 
ெகாள் வதற்கு ைமயான அதிகாரம் வழங்கப் 
படாைமயினால், ெப ம்பாலான பிரேதச சைபகள், மாநகர 
சைபகள், நகர சைபகள் ேபான்ற உள் ராட்சி நி வனங்கள் 
ேதாட்டப்பகுதிகளில் தங்க ைடய அபிவி த்திச் 
ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்வதற்குப் பின்னிற்கின்றன. 
நாங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தி ந்  நிதியிைனப் ெபற் , 
அவ்வாறான அபிவி த்திகைளச் ெசய்தா ம்கூட, குறிப்பிட்ட 
சில பிரேதச சைப எல்ைலக்குள் இ க்கின்ற ேதாட்டங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு யாமல் இ க்கின்ற . 
நைடெப கின்ற ஒவ்ெவா  பிரேதச சைபத் ேதர்தல்களி ம் 
அந்த மக்கள் எந்தவித தங்குதைட மின்றித் தங்க ைடய 
வாக்குகைள அளிக்கின்றார்கள். பிரேதச சைபகைள 
உ வாக்குவதற்கு அவர்க ைடய வாக்குகள் பயன்ப த்தப் 
ப கின்றன. எனி ம், அவர்க க்கான அபிவி த்தி என்  
வ கின்றெபா , இந்தப் பிரேதச சைபகள் பின்னிற்ப  
கவைலக்குாிய ஒ  விடயம். எனேவ, எதிர்காலத்தில் 
ேதாட்டப்பகுதிகைள ம் உள்ளடக்கி, அப்பிரேதசங்க க்கும் 

ரணமான ேசைவைய ஆற்றக்கூ ய வைகயில், பிரேதச 
சைபகள் சட்டத்தில் இ க்கின்ற 33ஆம் பிாிைவத் தி த்  
வதற்கான நடவ க்ைககைள இந்த அரசாங்கம் நிச்சயமாகச் 
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ெசய்யேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ேதாட்டப்பகுதிகளி ள்ள சிறிய நகரங்களில் இன் ம் 

ச்சக்கரவண் த் தாிப்பிடங்கள், வாராந்தச் சந்ைதகள் என்பன 
இல்லாமல் இ க்கின்ற . எனேவ, இந்த உள் ராட்சி 
சைபக க்கு ஒ க்கப்ப கின்ற நிதியின் லம் இந்த 
மக்க க்குத்  ேதைவயான மிக க்கியமான ேதைவகைளப்  

ர்த்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.  

இன்ைறய கு நிைல விவாதத்தில் ச க ேசைவகள் 
அைமச்சி ைடய நிதிெயா க்கீ ம் உள்ளடங்கியி ப்பதால், 
அ  ெதாடர்பாக ம் சில விடயங்கைளக் கூறவி ம்  
கின்ேறன். ஒ  ச கத்தின் அ ப்பைடத் ேதைவகைளப் 
பகுப்பாய்  ெசய்  ர்த்திெசய்வ  ச க ேசைவகள் 
அைமச்சின் ெபா ப் வாய்ந்த கடைமயாகும். ஒ  கு மகனின் 
பிரதான அைடயாளத் ேதைவகளில் அ ப்பைட ஆவணங் 
களான பிறப் , இறப் , தி மணப் பதி ப் பத்திரங்கள், 
அைடயாள அட்ைட, கட ச்சீட் , கிராம ேசவகாின் 
அத்தாட்சிப் பத்திரம் ேபான்றன அதி க்கியம் வாய்ந்தைவ. 
மக்கள் இந்த ஆவணங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
நாளாந்தம் அரச காாியாலயங்கைள நாடேவண் ய நிைல 
இ க்கின்ற . ஆனால், ேதாட்டப் றங்களில் உள்ள மக்கள் 
நாளாந்தம் ேதாட்ட ேவைலக க்குச் ெசல்லேவண்  
இ ப்பதனால், இவ்வாறான ஆவணங்கைளப் ெப வதற்குத் 
தினம்ேதா ம் அரச காாியாலயங்க க்குச் ெசல்ல யாத 
நிைலைம இ க்கின்ற . ஏெனனில், ெப ம்பாலான அரச 
காாியாலயங்கள் அந்த மக்கள் வா ம் பிரேதசங்களி ந்  
ெதாைலவில் இ க்கின்றன. உதாரணமாக, வெர யா 
மாவட்டத்தில் அப்ெகாட் சாமி மைலயி ள்ள ஒ வர் 
அம்பக ைவ பிரேதச ெசயலகத் க்கும், உலகத்தின்  
என்  கூறப்ப கின்ற இடத் க்கு அண்ைமயி ள்ள டயகம 
ெதற்குப் பகுதிையச் ேசர்ந்த ஒ வர் வெர யா பிரேதச 
ெசயலகத் க்கும், நாவலப்பிட்  ெகட்டப் லாவில் உள்ள 
ஒ வர் ெகாத்மைல பிரேதச ெசயலகத் க்கும் ெசல்ல 
ேவண் ள்ள . இவ்வா  அதிகேநரப் பயணம், பிரயாணச் 
ெசல , ேவைல இழப்  ேபான்ற பல்ேவ  சிக்கல்கைளத் 
தாங்கிக் ெகாண் தான் அவர்கள் அங்கு வந்  ெசல்கின் 
றார்கள். இதற்காக அந்தந்தப் பிரேதசங்களில் குறித்த 
காாியாலயங்கைள உடன யாக அைமக்கும்ப  நாங்கள் 
கூறவில்ைல. ஆனால், ஆகக்குைறந்த  குறிப்பிட்ட அைமச்சுக் 
களி டாக நடமா ம் ேசைவகைளேயா அல்ல  அந்தந்தப் 
பகுதியிேல குறிப்பிட்ட அைமச்சுக்களின் ேசைவகைளப் 
ெபற் க்ெகா க்கு கமாக வாரத்தில் ஒ  நாளாவ  நடமா ம் 
காாியாலயத்ைதேயா இயங்கைவக்கலாம். அரசாங்கம் அந்த 

யற்சிைய எ க்குமானால், வெர யா மாவட்டத்ைதப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற உ ப்பினர்களான நாங்கள் 
நிச்சயமாகப் பாராட் ேவாம்.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාව අවසානයි.   

  
ගරු  ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා 
(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர) 
(The Hon. Perumal Rajathurai) 
ஆகேவ, ச க ேசைவகள் அைமச்சி டாக ேமற் 

ெகாள்ளப்ப ம் ேசைவகள் உாிய வைகயில் இந்த மக்கைள ம் 
ெசன்றைடய ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண் , என் ைடய 
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி. 

[අ.භා. 4.53] 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අද මමත් ෙම් විවාදයට 

කරුණු කීපයක් එකතු කරන්නට කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම සමාජ 
ෙසේවා ඇමතිතුමාත් ෙම්  ගරු සභාෙව් ඉන්නා අතෙර්දී, අපි මීට 
ෙපර සාකච්ඡා කළ කරුණක් නැවතත් කියන්න කැමැතියි. ඊෙය් 
ෙලෝක ආබාධිත දිනයයි. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් එය සඳහන් 
කරන්නටත්, ෙම් රෙට් ආබාධිත පුද්ගලයන් ගැනත් ඔවුන්ෙග් 
අයිතිය ගැනත් වචනයක් කියන්නටත් ඕනෑ.  

පුද්ගලෙයක් ස්වභාවික ෙහේතුවක් නිසා උපතින් ආබාධිත 
ෙවන්න පුළුවන්; නැත්නම් මිනිස් ගැටුමක් නිසා, යුද්ධයක් වාෙග් 
ෙහේතුවක් නිසා ආබාධිත ෙවන්නට පුළුවන්. ෙකොයි ෙහේතුවක් 
වුණත් සාමාන්ය පුද්ගලයකුට වාෙග්ම අයිතිවාසිකම් ආබාධිත 
පුද්ගලයකුටත් තිෙබන්නට ඕනෑ. ආබාධිත පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධෙයන් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සම්මුතියක් තිෙබනවා, ඒ තුළ 
යම් අයිතිවාසිකම් සඳහන් කරලා තිෙබනවා කියලා අපි දන්නවා. 
නමුත් අෙප් රෙට් නීතිය ගත්ෙතොත් ඒ නීතිය ඒකට සාෙප්ක්ෂ 
නැහැ. තවත් හුඟක් අඩු පාඩු තිෙබනවා. නමුත් ෙම් රජය 2006 දී 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැන ෙසොයලා බලලා, අඩු පාඩු දැකලා, 
සමාජෙය් සෑම ෙකොටසක් සමඟම වාෙග් සාකච්ඡා කරලා ෙහොඳ 
පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් අවාසනාවකට ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත තවම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා අපට 
ඒක තවම නීතියක් හැටියට පිළිගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
අපි පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එක්සත් 

ජාතීන්ෙග් ගිවිසුමට අපි අත්සන් කර තිෙබනවා. නමුත් protocol 
එකට අපි අත්සන් කරලා නැහැ. ඒ පශ්නයත් ඔබතුමා මෙගන් 
ඇහුවා ෙන්. Protocol  එකට අත්සන් කරලා නැත්ෙත් ලංකාෙව් 
නීතිය හැටියට වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ඒක සම්මත කර ගන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් කවුරු ෙහෝ පිට රටට ගිහිල්ලා ෙබොරුවට 
ආබාධිතයි කියලා නඩුවක් දාලා රෙට් නම කැත කරන්න පුළුවන්. 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට සංෙශෝධන ෙබොෙහොමයක් ෙගනැත් 
තිෙබනවා. දැනට ඒක සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. රුසියාව, පංශය 
වැනි රටවල් හතක් අටක් තවමත් protocol එක අත්සන් කර 
නැහැ. ඔබතුමා සාමාන්යෙයන් සමාජ ෙසේවා වැනි ෙනොෙයකුත් 
වැඩ පිළිෙවළවළ ඉන්න නිසා, මම කියන ෙද් පිළිගන්න ඔබතුමාට 
ෙහොඳ අවෙබෝධයක් ඇති කියා මා හිතනවා.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔව්. ඉතින් ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙමයයි. ජාත්යන්තර 

සම්මුතියක් අත්සන් කළ හැම තිස්ෙසේම protocol එක අත්සන් 
කරලා නැහැ. ෙම් සම්මුතිය විතරක් ෙනොෙවයි, එෙහම අත්සන් 
කර නැති ෙවනත් සම්මුතීත් තිෙබනවා. ඒවා අත්සන් කරන්න 
ෙහෝ නැති ෙවන්න හුඟක් ෙහේතු තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒ 
ෙකෝණෙයන් බලන්න නරකයි. ආබාධිතයන් ගැන අපි හිතන 
ෙකොට අෙප් රට ලජ්ජා වන්නවත්, ලජ්ජා ෙනොවන්නවත් කියන 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ෙම් අයත් අෙප්ම 
සෙහෝදර සෙහෝදරියන්. සමහර ෙවලාවට අෙප්ම ළමෙයක් 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, උපතින් එවැනි ආබාධිත දරුෙවක් 
අපටම ලැෙබන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කථා කරන්ෙන් අෙප්ම 
දරුෙවකුෙග්, අෙප්ම ෙකෙනකුෙග් අයිතිවාසිකම පිළිබඳවයි. අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ජාත්යන්තර සම්මුති ගැන කථා කරන ෙකොට - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි,- 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඉක්මන් කරන්න. ෙමොකද, මට ෙබොෙහොම ෙකටි ෙව්ලාවකුයි 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
උත්පත්තිෙයන්ම ආබාධිත ෙවන්න මූලික ෙහේතුව  ෙම්කයි. 

ගබ්සාව අෙප් රෙට් තවම නීතිගත ක ර නැහැ. එවන් කලලයක් 
හඳුනා ෙගන එෙසේ ආබාධිත දරුවන් පිට රටවල නම් බිහි ෙවන්න 
ඉඩ ෙනොෙදන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා එවන් රටවල 
ආබාධිත දරුවන්ෙග් පතිශතය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් එෙහම 
කමයක් නැති නිසා ඉපදුණාට පස්ෙසේ තමයි ඒ තත්ත්වයට 
එන්ෙන්. එතෙකොට ඔහු ෙවනුෙවන් තව ෙකනකුට ඇෙරන්න 
ෙවනවා. ෙම් සමාජ පශ්නය ගැන ෙබොෙහොම පළල්ව බලන්න 
ඕනෑයි කියන එක ඔබතුමාට මම ආදරෙයන් මතක් කරනවා.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
දරුවකු ආබාධිත වීම ගැන මම ඇමතිතුමා එක්ක විද්යාත්මකව 

තර්ක කරන්නට  යන්ෙන් නැහැ.  මම ඒ ගැන තර්ක කරන්ෙන් 
නැත්ෙත් ෙමොකද? ෙම් රෙට් එෙහම ෙදමව්පියන් ඉන්නවා. 
ආබාධිත දරුෙවක් සිටිනවා නම් ඒ අයට ඒක නිගහයක් ෙවන්න 
පුළුවන් කියලා මම හිතන නිසායි. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් 
ෙපොදුෙව්යි. මෙග් විවාදයට පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ. මම කථා 
කරන්ෙන් ඒ දරුවන් ෙවනුෙවන්; ඒ පවුල් ෙවනුෙවන්. ඒ අයට යම් 
කිසි අයිතියක් අපි ෙදන්නට ඕනෑ.  

සමහර අයෙග් කල්පනා ශක්තිය උපතින්ම සාමාන්ය 
ෙකෙනකුට වැඩිය අඩුයි. ෙපොදු වචනයක් හැටියට autism කියලා 
කියනවා. දැන් ෙම් autism කියන ෙරෝගය ගත්ෙතොත්, එම ෙරෝගය 
එක එක මට්ටමින් තිෙබනවා. සමහර අයට එම ෙරෝගය ෙබොෙහොම 
අධිකයි. සමහර අයට ඒක ෙබොෙහොම අඩු මට්ටමින් තිෙබනවා. 
සමහර ෙවලාවට ඒක පැහැදිලියි, සමහර ෙවලාවට ඒක 
අපැහැදිලියි. නමුත් ඒ වාෙග් දරුවන් සිටිනවා. ෙම් වාෙග් අය 
ඉන්න ෙකොට ෙබොෙහෝ ෙවලාවට සමාජෙයන් යම් කිසි ෙකොන් 
කිරීමක් සිදු ෙවනවා. දැනමුතුකම අඩු නිසා තමයි ඒ වාෙග් ෙකොන් 
කිරීමක් සිදු ෙවන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අයට අධ්යාපනයක් 
ෙදනවා නම් ෙම් අයට අධ්යාපනය ෙදන සාමාන්ය කමය නම් 
ෙවනස් ආකාරෙය් පාසල්, ෙවනස් ආයතන ඉදි කරලා ඒ අය එම 
ආයතනවලට ෙයොමු කරලා ෙවනම අධ්යාපනය ෙදන්න කටයුතු 
කිරීමයි. නමුත් අද ෙලෝකෙය් තිෙබන මතය ඊට වැඩිය ෙවනස්. අද 
ෙලෝකෙය් තිෙබන මතය තමයි, ඒ වාෙග් අය සාමාන්යෙයන් 
සමාජයක් තුළ ඉන්න එක, පවුලක් තුළ ඉන්න එක සාමාන්ය 
ෙදයක්; අපි ඒ අයව සාමාන්ය පරිසරය තුළ තබා ෙගන තමයි ඒ 
අයට අධ්යාපන අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියන එක. නිදසුනක් 
හැටියට අෙප් පාසල් කමය ගත්ෙතොත්, දරුවකු පාසලකට ඇතුළත් 
කරන ෙකොට ෙදමව්පියන් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝ පාසල්වල 
දරුවාත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ෙයොමු කරනවා. ෙමොකද, ෙතෝරා 
ගැනීමක් තිෙබනවා. ෙමවැනි අසාමාන්ය තත්ත්වෙය් දරුෙවක් 
සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ෙයොමු කෙළොත් ඒ දරුවාට කවදාවත් 

සාමාන්ය තත්ත්වෙය් දරුෙවක් එක්ක තරග කරලා සම්මුඛ 
පරීක්ෂණෙයන් සමත් ෙවන්න බැහැ. ෙමය සාමාන්ය ෙදයක් 
නිසාත්, ෙම් වාෙග් අය සියයට 5ක්, 10ක් වාෙග් පමාණයක් 
සමාජෙය් සිටින නිසාත් එම දරුවන්ට නීතිය මාර්ගෙයන් අයිතියක් 
ෙදන්න කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. ඒ කියන්ෙන් පාසලක් 
ගත්ෙතොත්, පන්තියක් ගත්ෙතොත් ඒ පන්තිෙය් ෙම් වාෙග් ආබාධිත 
දරුවන් එක්ෙකෙනක් ෙහෝ ෙදන්ෙනක් ඉන්නට පුළුවන්. ඒ අයට 
සාමාන්ය පරිසරෙය් ඉෙගන ගන්න අයිතියක් ෙදන්න. ඒ අයිතිය 
ෙදන ෙකොට එය රජෙය් පාසල්වලට විතරක් සීමා කරන්නට එපා. 
ෙපෞද්ගලික පාසල්වලටත් ෙම් වාෙග් දරුවන් ඇතුළත් කර ගන්න 
ඕනෑ කියන එක නීතිෙයන්ම බල කරන්න අවශ්යයි. ඒ අයට 
විෙශේෂ පන්ති පවත්වන්නට ෙවයි. නමුත් එවැනි දරුවන් සාමාන්ය 
පරිසරයක් තුළ ඉන්නවා නම් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඔවුන් සාමාන්ය 
පුද්ගලයන් බවට පත් ෙවන්න පුළුවන්. අපි නැවතත් ෙම් නීතිය 
දිහා බලන්න ඕනෑ. දැනට තිෙබන නීතිය කියාත්මක කරන්න 
කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.  අවශ්ය නම් අලුත් නීතියක් ෙහෝ 
ෙග්න්න කියලා මම කියනවා. ඒක නැවතත් සමාජෙය් සෑම 
ෙකොටසකටම ෙයොමු කරලා ඒ අයෙග් අදහස් ගන්න කියලා මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී රජෙයන් ඉල්ලනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙතොරතුරු 
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය ගැනත් වචනයක් ෙදකක් කියන්න මම 
කැමැතියි. අපි දන්නවා, ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය පසු 
ගිය අවුරුදු 10 තුළ දී ෙම් රට තුළ ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. අද computers පාවිච්චි කරන පමාණය,  අන්තර්ජාලය 
පාවිච්චි කරන පමාණය, ඒ වාෙග්ම ජංගම දුරකථනය පාවිච්චි 
කරන පමාණය ශීඝෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීෙම් අයිතිය ගැන වචනයක් කියන්නට ඕනෑ. ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීෙම් අයිතිය අපට සෘජුවම නැහැ. නමුත් වකව තිෙබනවා. 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය වකවයි තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, 
මාර්ක් පනාන්දු හිටපු විනිශ්චයකාරතුමා  තීන්දුවක් දුන්නා අපට 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය, නිදහස් අදහස් පකාශ කිරීෙම් 
අයිතිය තිෙබනවා කියලා. අපට අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතිය තුළ 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය තිෙබනවා කියලා ඒ විනිසුරුතුමා 
නඩු තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. නමුත් මම රජයට කියන්ෙන් ඊට 
වැඩිය ඉදිරියට යන්න කියලායි. ඇත්තටම ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් අයිතිය ෙදන්න ඕනෑ උසාවිය හරහා -අධිකරණය හරහා- 
ෙනොෙවයි. අපට අද ඒ අයිතිය ලැබිලා තිෙබන්ෙන් අධිකරණය 
හරහායි. නමුත් ඒ අයිතිය ෙකළින්ම -සෘජුවම- ෙදන්න කියලා අපි 
රජයට කියනවා. ෙමොකද, රජය ෙම්ක ගැන අනුමානයක් තියා 
ගන්න ඕනෑ නැහැ. 

අද ෙලෝකය දිහා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා,  හුඟක් රටවල ෙම් 
අයිතිය ෙකළින්ම නීතිය හරහා දීලා තිෙබනවාය කියලා. අෙප්ම 
කලාපෙය් රටවල් බැලුෙවොත් ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, 
බංගලාෙද්ශය, වාෙග්ම මෑතකදී මාලදිවයින සහ ෙන්පාලෙය්ත්  
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය පනතක් මඟින් නීතිමය හැටියට 
දීලා තිෙබනවා. අපි ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳව 
ෙපෞද්ගලික මන්තීවරෙයකුෙග්  පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාවාම 
ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙයන් ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා ඒක සලකන්ෙන් නැහැ, 
ඒ පිළිබඳව පනත් ෙකටුම්පතක් රජෙයන් ෙග්න්න යනවා කියලා. 
එෙහම කිව්ෙව් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ෙවන්න ඇති 
කියලා මට හිෙතනවා. මා ඒක හරියටම දන්ෙන් නැහැ. මා වැරැදි 
නම් එතුමා නිවැරැදි කරයි. නමුත් තවම අපට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
න්යාය පතය තුළ දකින්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ, රජය මඟින් ෙගන 
එන එවැනි පනත් ෙකටුම්පතක්  පිළිබඳව. ඉතින්  මා නැවත මතක් 
කිරීමක් කරනවා, ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කෙළොත් ෙහොඳයි 
කියලා.  

ඊට අමතරව විෙශේෂෙයන්ම තාක්ෂණය සම්බන්ධව තව 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඉස්සර වාෙග් ෙනොෙවයි, අද එක් එක් 
පුද්ගලයන්ට අයිති හුඟක් ෙතොරතුරු තිෙබනවා. හුඟක් ෙවලාවට 
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තමන්ෙග් සමහර ෙපෞද්ගලික ෙතොරතුරු අෙනක් අය දැන 
ගන්නවාට අපි අකැමැතියි. සමහර ෙතොරතුරු දැන ගත්තාට කමක් 
නැහැ. නමුත් සමහර  ෙතොරතුරු ආරක්ෂා කරන්නට ඕනැ. අද  
තාක්ෂණය  හරහා අෙප් සියලු ෙතොරතුරු එක තැනකින් එකතු 
කෙළොත්, අන්තර්ජාලය හරහා ඒ ෙතොරතුරු හැම තැනටම 
ෙබදන්න  පුළුවන්. ඒ ෙතොරතුරු ෙබදා හැරීම පිළිබඳව  ෙම් රෙට් 
නීතියක් නැහැ. පුද්ගලෙයකුෙග් ෙතොරතුරු වැරැදි ෙලස ෙබදා 
හැරිෙයොත් ඒ ෙතොරතුරු අනවශ්ය ෙලස ෙවන කවුරු හරි භාවිත 
කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ෙමතැන ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා මා තව ෙයෝජනාවක් කරනවා, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිය ෙදනවා වාෙග්ම පුද්ගලෙයකුෙග් ෙපෞද්ගලිකත්වය - 
privacy -  ආරක්ෂා වන නීතියකුත් තිෙබන්න ඕනෑය කියලා. අද 
අපි ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන 
නිසා  ඒ පිළිබඳ නීති රාමුව දිහා අපි විෙශේෂෙයන්ම බලන්න ඕනෑ.  

උපෙත්දී අපට උප්පැන්න සහතිකයක් ලැෙබනවා. එහිදී අෙප් 
ෙතොරතුරක් එකතු වනවා. අපි මිය ගියාම නැවතත් අපට 
සහතිකයක් ෙදනවා. එතැනින් අෙප් අවසාන ෙතොරතුර ලැෙබනවා. 
ෙම් අතර තුෙර්දී, ජීවිත කාලය තුළ එක එක අවස්ථාවලදී අෙප් 
ෙතොරතුරු එකතු වනවා. අපි බලපතයක් ගන්න ට ගිෙයොත්, වාහන 
බලපතයක් ෙවන්නට පුළුවන්, ගමන් බලපතයක් ෙවන්නට 
පුළුවන්, නැත්නම් ෙමොකක් හරි අවසරපතයක්  ෙවන්න පුළුවන්, 
විවාහයක් ලියා පදිංචි කරන්න ගිෙයොත් ඒ එක එක තැන්වලදී අෙප්  
ෙම් ෙතොරතුරු එකතු වනවා. ෙම් ෙතොරතුරු එකතු වුණාට කමක් 
නැහැ. ඒවාට ෙවන ෙවන databases තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් 
එකතු වන ෙතොරතුරු පිළිබඳ නීති රාමුව ෙමොකක්ද? ෙම් 
ෙතොරතුරුවලට ඇති ආරක්ෂාව ෙමොකක්ද? ෙවනත් ෙකෙනකුට 
ෙම් ෙතොරතුරු එකතු කර ගන්න පුළුවන්. එකතු කරෙගන වැරැදි 
ෙලස පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. ෙපෞද්ගලික  ෙකෙනකුට ෙම් 
ඔක්ෙකෝම ෙතොරතුරු එකතු කර ෙගන  ඒ ෙතොරතුරු වැරැදි ෙලස 
භාවිත කරන්න  පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය අංශයටත් පුළුවන් ෙම් 
  ෙතොරතුරු වැරැදියට පාවිච්චි කරන්න. අද තිෙබන්ෙන් එක රජයක්, 
ෙහට තිෙබන්ෙන් තව රජයක්, අනිද්දාට තිෙබන්ෙන් ෙවන රජයක් 
ෙවන්නට පුළුවන්. ඒ ෙකොයි රජය හිටියත් පුද්ගලයාෙග් 
අයිතිවාසිකම, පුද්ගලයාෙග් ගරුත්වය, ෙපෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා 
කරන විධියට අපි නීති ෙග්න්න ඕනෑය කියලා  මා මතක් කරනවා. 
මා ඒ  ඉල්ලීම කරනවා.  

අපි යම් කිසි ඡන්දයක් දමන්න යනෙකොට ඊට පථම අවුරුද්ෙද් 
ඡන්ද නාම ෙල්ඛනය තමයි  බලන්ෙන්.  ඒ ඡන්ද නාම ෙල්ඛනය 
අෙප් සංවිධායකවරුන්ට අපි ෙබදනවා. අපි තවම කියාත්මක 
කරන්ෙන් අවුරුදු 50කට ෙපර තිබුණු ඒ පරණ කමයමයි. ඒ ඡන්ද 
නාම ෙල්ඛනය අරෙගන වීදිෙයන් වීදිය ගිහිල්ලා බලන්න ඕනෑ, ඒ 
මිනිස්සු තවම එතැන ඉන්නවාද, ජීවතුන් අතර ඉන්නවාද, නැති 
ෙවලාද, නැත්නම්  පිට රට ගිහිල්ලාද කියලා. ෙම්ක අවුරුදු 50කට 
කලින් කරපු කමයයි. අද ෙතොරතුරු තාක්ෂණය එක්ක ෙම් කමය 
අවශ්ය නැහැ. 

ෙම්ක මුදල් නාස්තියක් වාෙග්ම කාලයත් නාස්තියක්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි අප අතින් සිදු වන වැරදි අවම කරන්නත් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය මඟින් පුළුවන්.  පුද්ගලෙයක් උපදින විට 
රජයට ඒ ෙතොරතුරු ලැෙබනවා. ඒ ෙතොරතුරු දැන් තිෙබන්ෙන් ෙම් 
cyberspace එෙක්. ෙම් ෙතොරතුර අපට දිගින් දිගටම,  ඔහු ජීවත් 
වන කාලය තුළම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, නිවැරදි නීති රාමුවක් 
තිෙබනවා නම්. ඒ අනුව අවුරුදු 18ක් වන විට ෙකෙනකුට ඉෙබ්ටම 
ඡන්ද අයිතිය ෙදන්න පුළුවන්. අපට open register එකක් 
තිෙබනවා නම්, database එකක් තිෙබනවා නම් ඉෙබ්ටම ඒ ඡන්ද 
අයිතිය ෙදන්න පුළුවන්. අපට ෙව්ලාසනින්ම ඔහුට දැනුම්  ෙදන්න 
පුළුවන්, "ඔබට දැන් වයස 18යි. ඔබට දැන් ඡන්ද අයිතිය 
තිෙබනවා. ඔෙබ් විස්තර නිවැරදිද කියලා සනාථ කරන්න" කියලා. 
ඉන් පසුව, අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න වුවමනා 
නැහැ. හැම අවුරුද්ෙද්ම ඔහුට ඡන්ද අයිතිය ලැෙබනවා. ඔහුට 

කැමැති අවුරුද්දක ඇවිල්ලා ඡන්දය දාන්න පුළුවන්. මා ෙම් 
සභාෙව්දී අහන්ෙන් ඇයි අපි ඒ කමයට ෙනොයන්ෙන්?  ඇයි අපි ඒ 
කමයට ෙනොයන්ෙන්?  ෙකෙනක් මැරුණාම ඒ මරණෙය් කටයුතු 
කරන්න අනිවාර්යෙයන්ම මරණ සහතිකය ගන්න ඕනෑ. එහිදී 
ඉෙබ්ටම ඡන්ද දැයිස්තුෙවන් ඒ නම අයින් ෙවනවා. අපි ගිහින් ඒ 
ගැන අහන්න අවශ්ය නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාවක් 
ආරම්භ කරලා අපට ෙම් නව කමයට යන්න පුළුවන් කියන අදහස 
තමයි මා පකාශ කරන්ෙන්. එවිට මීට වැඩිය මුදල් හා කාලය ඉතිරි 
කර ගන්නත්, කාර්යක්ෂමව ෙම් කටයුතු කරන්නත් පුළුවන් 
ෙවනවාය කියන කාරණය මා ෙම් සභාෙව්දී කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුනි, මට පථමෙයන් කථා කළ 
මන්තීවරුන් තවත් අදහසක් ඉදිරිපත් කළා අෙප් අය වැය විවාදය 
පිළිබඳව.  Budget ෙකොමිටියට සහභාගි ෙවන මන්තීවරුන් සමඟ 
මා සාකච්ඡා කළාම එතුමන්ලා පකාශ කළා, ඒ කමිටුව තුළ  
ෙකෙරන සාකච්ඡාව ෙබොෙහොම ඵලදායී සාකච්ඡාවක් කියලා. ඒ 
අය කිව්වා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය තුළ අපි කරන ෙම් 
සාකච්ඡාවට වැඩිය ඒක ඵලදායී සාකච්ඡාවක් බව ඔවුන්ට 
වැටහුණා කියලා.  එතැනදී නිදහෙසේ අදහස් හුවමාරු කර ගන්නට 
පුළුවන්, සුහදත්වෙයන් කථා කරලා, අදහස් පකාශ කරලා, අවශ්ය 
නම් නිලධාරින්ෙග් සහ විෙශේෂඥයන්ෙගන් පශ්න කරලා ඔවුන්ෙග් 
අදහස් එකතු කර ගන්නට පුළුවන් බව කිව්වා. හිටපු කථානායක 
අෙප් ෙජෝශප් මයිකල් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් ඒ අදහස 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ අදහස මා ස්ථිර කරනවා. අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් වන ෙම් විධිෙය්  විෙශේෂ කාරක සභාවකදී  සියලුම 
විෂයයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන් නම් ඒක ඵලදායී 
වනවාය  කියන අදහස සමඟ මා එකඟ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
review and monitoring එකකුත් අවශ්යයි කියන අදහසටත් 
එකඟ ෙවනවා. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - ெபளத்த சாசன, 
மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 

කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව විවාද කරන ෙම්  
ෙවලාෙව් අෙප් අමාත්යාංශය ගැන කරුණු කීපයක් සඳහන් 
කරන්න  ඕනෑ. පළමුෙවන්ම බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත්ය ගරු දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමාෙග් ෙමෙහයවීම  යටෙත් 
අෙප් රෙට් පධාන ආගම්  හතර වන ෙබෞද්ධ ආගම, හින්දු ආගම, 
ඉස්ලාම් ආගම සහ කෙතෝලික ආගම සම්බන්ධව වැඩ කටයුතු කර 
ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් අමාත්යාංශවලට වඩා වැඩි  
විෙශේෂත්වයකින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අෙප් අමාත්යාංශය ගැන 
අධීක්ෂණයක ෙයෙදනවා. 

කවුරු ෙකොෙහොම ෙමොනවා කිව්වත් ෙමොනම ආගමකටවත් 
අඩුපාඩුවක් ෙනොවන්නට අසාධාරණයක් ෙනොවන්නට වැඩ 
කටයුතු කරන්නට ඕනෑය කියන මතෙය් එතුමා -අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා- ඉඳිමින් නිතරම අෙප් අමාත්යාංශය දැනුවත් 
කරනවා; අෙප් අමාත්යාංශයට උපෙදස් ෙදනවා; අපිව එකතු කර 
ෙගන ෙනොෙයකුත් සාකච්ඡා වැඩ පිළිෙවළවල් ෙයෝජනා කරනවා. 
ඒ ඇයි? එතුමාට ඕනෑ කරන්ෙන් ෙම් රෙට් සිටින සියලුම ජාතීන්, 
සියලුම ආගම්වල භක්තිමතුන් බැතිමතුන් සන්ෙතෝෂ කරන්නට. 
කිසි ෙකෙනකුටවත් අඩුෙවන් සලකන්නට, ෙකෙනකුට වැඩිෙයන් 
සලකන්නට ඒ ආදී වශෙයන් ඉඩ ෙනොතබා එතුමා කටයුතු 
කරනවා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙනොෙයක් ෙද්වල් කියනවා.  
ෙබෞද්ධයින්ට විෙශේෂ සැලකිලි දක්වනවාය කියනවා. එෙහම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදයක් අෙප් අමාත්යාංශෙය් නැහැ. නමුත් ෙබෞද්ධෙයෝ වැඩිපුර 
ජීවත් වන පෙද්ශවල අපි ඒ අවශ්යතාවන් ඉටු කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
උතුරු නැෙඟනහිර හින්දු භක්තිකයින් වැඩිපුර ඉන්න පෙද්ශවල 
අෙනක් ආගම්වලට වැඩිය අපි ඒ අයෙග් අවශ්යතාවන්  ඉෂ්ට 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඉස්ලාම් භක්තිකයින් වැඩිපුර ඉන්න 
පෙද්ශවල අපි ඒ අයෙග් අවශ්යතාවනුත් ඉෂ්ට කරනවා. අෙප් 
කෙතෝලික භක්තිකයින් ඉන්න පෙද්ශවලත් එෙහමයි. ඒ නිසා 
කවුරු ෙහෝ කාට ෙහෝ ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කරනවා නම් ඒක 
වැරදියි කියන එක මම ෙම් ෙවලාෙව් කියනවා. අපි විෙශේෂෙයන් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අෙප් අමාත්යාංශය හැටියට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විශාල මුදල් සම්භාරයක් ෙවන් කරලා ආගම් 
හතෙර් දියුණුව ෙවනුෙවන් කටයුතු කර තිබීම ගැන.  අෙප් 
අමාත්යාංශය, ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව -ෙබෞද්ධ කටයුතු 
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්-  ඒ වාෙග්ම හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික 
කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික 
කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ කිස්තියානි ආගමික කටයුතු  
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හැටියට ෙවන් කරලා ඒවා ෙවනම 
අධ්යක්ෂවරුන්, අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරුන් යටතට පත් කරලා ෙම් 
රට පුරාම ආගමික වශෙයන් විශාල පෙබෝධයක් ඇති කරන්නට 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි විශාල මුදලක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා.  පසු ගිය වසරට වඩා ෙමවර විශාල මුදල් සම්භාරයක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් මුදල් හා කමසම්පාදන 
ඇමතිවරයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට තමුන්නාන්ෙසේලා 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. අගමැතිතුමාෙග් ඉල්ලීම මත, අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් නිර්ෙද්ශයන් මත අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ සා 
විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් ආගම් හතරටම කිසිම 
ෙභ්දයක් ෙනොමැතිව ෙම් ස්ථාන දියුණු කර ෙගන යන්නයි.  

ඒ එක්කම මම කනගාටුෙවන් ෙම් කාරණයත් මතක් කර 
සිටිනවා.  TNA එෙක්  මඩකලපු දිස්තික්කෙය් සීනිතම්බි 
ෙයෝෙහේස්වරන් මන්තීවරයා කථා කෙළේ අෙප් රටට ෙනොෙවයි.  ඔහු 
කථා කෙළේ ෙකොටි diaspora  එකටයි. ෙමොකද, ෙකොටින්ට උදව් 
කරන කවුරු ෙහෝ ඉන්නවා නම් ඒ රටවලට ඒ සංවිධානවලටයි 
කථා කර කිව්ෙව්. අෙප් රෙට් හින්දු භක්තිකයන්ට සලකන්ෙන් 
නැහැ; හින්දු සිද්ධස්ථාන කඩලා ඒවාෙය් පන්සල් හරි ගස්සා 
තිෙබනවාය කිව්වා. මම ෙබොෙහොම වගකීමකින් කියනවා, 
ලංකාෙව් එකම හින්දු සිද්ධස්ථානයක්වත් කඩලා විනාශ කර ඒ 
මත ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන ආරම්භ කරලා නැහැ කියා. ඒක මම 
ෙබොෙහොම වගකීමකින් කියනවා.  

තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් ඓතිහාසික සිද්ධස්ථානයක් වූ ශී දළ 
දා වහන්ෙසේ වැඩමවලා ෙගොඩ බැස්සූ ලංකාපටුෙන් සමුදගිරි 
විහාරය කාවන්තිස්ස රජතුමාෙග් කාලෙය් සකස් කර තිබුෙණ්. 
නමුත් පසු ගිය ෙකොටි සමය තුළ TNA එෙක් නායක අෙප් 
සම්පන්දන් මන්තීතුමා කට්ටිය ෙයොදවා ඒ විහාරස්ථානය විනාශ 
කර එතැන බුදු පිළිම කඩලා ඒවාෙය් දනිස්ෙසන් පහළට රතු 
සාටක ඔතලා ශිව ෙද්වාලය කියා නම් කර පිට රට සුදු ජාතික 
පූසාරිෙයක් ෙගනැවිත් ඒක ශිව ෙද්වාලයක් කියා විවෘත කළා. 
ඒවාෙග් වැඩ සිද්ධ වුණා මිසක් කිසිම තැනක ෙබෞද්ධෙයෝ හින්දු 
ෙද්වස්ථාන, අෙනකුත් ආගම්වල ෙද්වස්ථාන කඩලා ඒ මත 
අෙනක් ආගම්වල සිද්ධස්ථාන හරි ගැස්සුෙව් නැහැ. එතුමා එෙහම 
ෙචෝදනා කළාට අෙප් මුස්ලිම් බැතිමතුන්, කෙතෝලික බැතිමතුන් 
එෙහම ෙචෝදනා කරන්ෙන් නැහැ.  

සමහර අවස්ථාවල පෙද්ශ අනුව, ගම්මාන අනුව ෙපොඩි ෙපොඩි 
ආරවුල් ඇති ෙවනවා. නමුත් ඒවා ෙබොෙහොම සාමකාමීව විසඳා 
ගන්නවා. අෙප් ෙබෞද්ධයිනුයි, මුස්ලිම් භක්තිකයිනුයි, කෙතෝලික 
භක්තිකයිනුයි ඉතාමත් සාමකාමීව තමන්ෙග් ආගම්වල කටයුතු 
කරනවා. වැඩිපුර කෙතෝලික ජනතාව ඉන්න මුහුදුකරය ගත්තාම 
ඒ පෙද්ශවල පන්සල්වල දියුණුවට ඒ අය විශාල වශෙයන් උදවු 

කරන බව මම ඉතාමත් සන්ෙතෝෂෙයන් සඳහන් කරනවා.  
පන්සෙල් පින්කම්වලට සහභාගි ෙවනවා. ඒ සංවිධාන කටයුතු 
කරනවා. ඒක මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා. ඒ වාෙග්ම තමයි 
පල්ලියක යම්කිසි අවශ්යතාවක් ඇති වුෙණොත් ෙබෞද්ධ අයත් 
ආගම් ෙභ්දයකින් ෙතොරව එම කටයුතු ඉටු කරනවා. මුස්ලිම් 
ජනතාවට වුණත් එෙහමයි. ෙදන්න පුළුවන් හැම සහෙයෝගයක්ම 
අපි ෙදනවා. හින්දු ආගෙම්ත් හින්දු  පූජකයින් තුළ ෙම් ගතිය 
නැහැ. නමුත් සමහර ෙකොටි අදහස් තිෙබන ෙකොටින්ට උදවු 
කරන,ෙකොටින්ෙග් අනු දැනුම ඇතිව වැඩ කරන අය හින්දු ආගමට 
ෙවනස්කම් කරනවාය කියන එක ෙලෝකයට ෙපන්වන්න, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉඳ ෙගන ෙලෝකයට කථා කරනවා. ඒක 
ඉතාමත් කනගාටුදායක කාරණයක් කියන එක මම කියන්න 
ඕනෑ. තමන්ෙග් ආගම්වලට යම්කිසි දියුණුවක් කර ගන්න ඕනෑ 
නම්, සමහරවිට අපට ෙනොෙපනුණ තැනක් තිෙබනවා නම්, අපට 
ඒක ෙපන්වා දීලා ඒවාට අවශ්ය කරන ආධාර උපකාර ලබා ෙගන 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අෙප් රටට නිදහස ලැබුණ දවෙසේ සිට 
ෙනොෙවයි, අපි දන්නා ඉතිහාසෙය් සිට රජ කාලෙයන් පස්ෙසේ 
ෙමොනම ජනාධිපතිවරෙයක්වත්, ෙමොනම පාලකෙයක්වත් ආගම් 
දියුණු කරන්නට ෙම් විධියට වැඩ කරලා නැහැ. ඒක දැක දැක ෙම් 
විධිෙය් පකාශ කරන්ෙන් ඇයි කියලා මම අහනවා. අෙප් ආගෙම් 
හැටියට නම් ෙම් වාෙග් ෙබොරු කියන අයට පව් සිද්ධ ෙවනවා. 
ඔවුන් අපාෙය් යනවා.  

මම කියන්ෙන් ෙම් වාෙග් පචාරයන් කරන්න ෙහොඳ නැහැ 
කියලායි. මනුෂ්යෙයෝ හැටියට අපි ෙහොඳ ෙද්ට ෙහොඳයි කියන්නත්, 
නරක ෙද්ට නරකයි කියන්නත් පුරුදු ෙවන්න  කියලා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඉල්ලීමක් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන ආගම් හතෙර්ම කාටවත් අපට ෙදෝෂාෙරෝපණයක් 
කරන්න ෙදයක් නැහැ. අපි ආගම් හතරටම ඉතාම සාධාරණව 
කටයුතු කර ෙගන යනවා. අපි ඒ සිද්ධස්ථාන දියුණු කරන්නට 
කටයුතු කර ෙගන යනවා.  නමුත් සමහරු කථා කරන්ෙන් පසු ගිය 
අතීතය අමතක ෙවලා වෙග්. අවුරුදු තිහක් තිස්ෙසේ ලංකාෙව් 
ෙබෞද්ධ බැතිෙමතකුට නාගදීපයට, ෙසේරුවාවිලට යන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. හින්දු භක්තිකයකුට යාපනෙය් 
ඉඳන් කතරගම ෙද්වාලයට එන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. 
මුස්ලිම් භක්තිකයකුට මඩකලපුෙව් ඉඳන් ෙකොළඹ දවටගහ 
පල්ලියට, පුත්තලමට එන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. 
කෙතෝලික බැතිමතකුට ශුද්ධ වූ මඩු මාතාවෙග් ෙද්වස්ථානයට 
යන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අද පැය 24ක් ඇතුළත 
ඕනෑම ආගමික භක්තිකයකුට ඕනෑම තැනකට වන්දනාමාන කර 
ගැනීම සඳහා යන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල සිද්ධ කරලා දුන්ෙන් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව  
ෙදෝහී සිතින් ෙම් වාෙග් කථා කරන්න ෙහොඳ නැහැයි කියන එක 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා.  ෙම් කටයුතු සාර්ථකව කර 
ෙගන යන්නට සහෙයෝගය දුන් අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, 
අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමියන්ලා,  බුද්ධ ශාසන අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා, 
හින්දු හා සංස්කෘතික   කටයුතු, මුස්ලිම් හා සංසක්ෘතික කටයුතු, 
කිස්තියානි කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ෙල්කම්තුමන්ලා           
ඇතුළු ෙසේවක මණ්ඩලවලටත්, ඒ වාෙග්ම සියලුම ආගම්වල 
නායකයින්ටත්, පධානීන්ටත් මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.   

 

[අ.භා. 5.22] 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය විෙශේෂ කාරක 

සභාෙව් සාකච්ඡා වුණු අමාත්යාංශ ගණනාවක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව 
විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව වචන කිහිපයක් 
කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

2359 2360 

[ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු 
අමාත්යතුමා කිව්වා, “ෙදෝහීන්” කියලා. හැම ෙවලාෙව්ම හැම 
අමාත්යාංශයක් ගැනම කථා කරන ෙකොට යුද්ධය ජයගහණය 
කිරීම ගැන කියනවා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. යුද්ධය අවසන් කිරීම 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙදයක්. යුද්ධය  කළ,  ඍජුව සහ වකව එයට 
සම්මාදම් වුණු හැෙමෝටම ජාතිෙය් පණාමය පුද කරලා ඉවරයි.  

ෙමතැන පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ඒක දැන් අවසන්  වුණු එකක්. ඒක අතීතයට ගිය 
ෙදයක්.  දැන් තිෙබන්ෙන් අනාගතය හදන වැඩ පිළිෙවළ. ෙවනත් 
පශ්න, බාහිර උපදව ෙමොකක්වත් ෙනොමැති නිසා, රෙට් අනාගතය 
හදන වැඩ පිළිෙවළ දැන් ෙහොඳට කරෙගන යන්නට පුළුවන්.  
ඉතින් ෙම් කාරණය කරන්ෙන් නැති එක ගැන ෙපන්වා ෙදන්න  
විපක්ෂය විධියට අපට වගකීමක් තිෙබනවා.  

දැන් බලන්න, ෙමහි තිෙබනවා පාරිෙභෝගික සුබ සාධනය 
ගැන. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය කළමනාකරණය ගැන තිෙබනවා. 
අමාත්යාංශ ගණනාවක් ගැන කථා කරන අද අපිට ඒ ඕනෑ එකක් 
ගැන කථා කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මා කල්පනා කළා, 
පාරිෙභෝගික සුබ සාධනය ගැන ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න කියලා. 
පාරිෙභෝගිකෙයෝ කියන්ෙන් කවුද?  ජනතාව. එතෙකොට ජනතාව 
තමයි ෙම් පාරිෙභෝගිකයන් වශෙයන් ෙපනී සිටින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
පාරිෙභෝගික සුබ සාධනය ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඇත්ත 
වශෙයන්ම හරියාකාර පියවර ෙගන තිෙබනවාද කියලා අපි 
ෙදපාරක් කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් පාරිෙභෝගික සුබ සාධනය තිෙබනවා නම් 
පාරිෙභෝගිකයන්ට පුළුවන්, තමන්ට ලැෙබන වැටුප අනුව 
සාධාරණ විධියට ෙද්වල් මිලදී ගන්න. විෙශේෂෙයන්ම අත්යවශ්ය 
කෑම බීම, බඩු මුට්ටු මිල දී ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වස්ත මිල දී 
ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම විදුලි බිල් ෙගවන්නට තිෙබනවා, ජල 
බිල් ෙගවන්නට තිෙබනවා, පවාහනෙය් දී බස් ගාස්තු ෙගවන්නට 
තිෙබනවා. වග කිවයුතු රජයක් ෙම් සියලුම ෙද්වල් ෙකෙරහි 
අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. මම අහන්න කැමැතියි, අෙනක් 
ඔක්ෙකොම කරන්නට ඉස්සරෙවලා ෙම් මනුෂ්ය ජීවිතවලට -අෙප් 
බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කියනවා වාෙග්-  ඇති ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වය ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරන්ෙන් 
නැද්ද කියලා.  අද අය වැෙයන් වැටුප් වැඩි කිරීමකුත් නැත. වැටුප් 
වැඩි කළා නම්, දවසකට රුපියල් 25ක්, 30ක් තමයි වැටුප් වැඩි 
කරලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් පසු ගිය කාලය පුරාම - 
ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය අනුව වන්නට පුළුවන්-  
උද්ධමනය අඩු වුණා කියලා කියනවා.  

අපි Research Unit  එකට ගිහිල්ලා  ෙසොයා බලද්දී   ෙකොළඹ 
පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය හදන පාදක වර්ෂ 1952 ඉඳලා 
වර්තමානය වනෙතක් ෙදපාරක් ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ඒවා 
ෙවනස් වන්නට ඕනෑ. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. සමහර භාණ්ඩ 
ඒෙකන් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් සංඛ්යා එෙහට ෙමෙහට 
කරලා උද්ධමනය අඩු වුණාය කියන එක ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ට බලපාන ඊට වැඩිෙය් පශ්න තිෙබනවා. කන්න ෙබොන්න 
විධියක් නැති පශ්න තිෙබනවා. ලැෙබන තුට්ටු ෙදෙකන් ජීවත් 
වන්නට බැරි පශ්න තිෙබනවා. අද අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 9යි. 
අද අම්මයි, තාත්තයි, පුතයි, දුවයි බස් එෙකන් රවුමක් ගිහිල්ලා 
එනෙකොට බස ් ගාස්තුවලටම රුපියල් 500ක් විතර ඉවරයි. ෙම් 
වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. අද කිරි පිටි පැකට් එකක් කීයද? "රත්ති" 
කිෙලෝ එෙක් කිරිපිටි පැකට් එකක් රුපියල් 810යි. එතෙකොට ෙම් 
පවුල් සංස්ථාවට උෙද්ට කිරි ෙත් එකක් ෙබොන්න පුළුවන් 
වාතාවරණයක් අෙප් රෙට්  තිෙබනවාද? ඒ වාෙග්ම අෙප් ගම්වල 
අහිංසක ෙදමවුපිෙයෝ ඒ කිරි ෙත් එක හදන්ෙනත් උකුවට 
ෙනොෙවයි. කිරි ෙත් එකක් ෙබොන්න ඕනෑ නිසා  ලාවට කිරි ෙත් 
එකක් හදලා ෙදනවා, දරුවන්ට. ෙම්කයි යථාර්ථය.  
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඕවා ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි. මිනිසුන්ට අමාරුයි. ගණන් හදලා 

බලන්න, ෙම් වියදම එකතු කරලා බලපුවාම කීයද කියලා. තවම 
අෙප් රෙට් මිනිසුන්ෙගන් භාගයක් විතර මාසික වැටුප වශෙයන් 
ලබන්ෙන් රුපියල් 10,000යි, නැත්නම් 15,000යි. සමහර විට 
රුපියල් 20,000යි. ඒ රුපියල් 10,000න්, 15,000න්, 20,000න් 
මිනිසුන්ට ජීවත් වන්නට බැහැ. මම ෙමතැන සිටිද්දී නිකම් ගණන් 
හදලා බැලුවා.  අල කිෙලෝ එකක් රුපියල් 150යි, 200යි. 
එතෙකොට සීනි ගත්තාම, කිරි පිටි ගත්තාම, විදුලි බිල, වතුර බිල, 
ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙගව්වාම, බස් ගාස්තු ෙගව්වාම කීයක් ෙවනවාද?  

 දැන් ඉස්පිරිතාෙලට ගිහිල්ලා නිකම් ෙබෙහත් ටිකක් ගන්න 
පුළුවන්ද? නැහැ. ඒකත් තුණ්ඩුව අරෙගන ගිහිල්ලා ෆාමසිෙයන් 
ලබා ගන්න ඕනෑ. අද ෙබෙහත් මිලත් අහස උසට නැඟලා. අද 
ෙබෙහත් මිල මිනිසුන්ට දරා ගන්න බැහැ. ඉස්සර තිබුණා නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක්.  අද ඒක නැහැ. නිදහස් අධ්යාපනය අද නැහැ.   
අද ෙම් අය වැය ගත්ෙතොත්, අය වැෙයන් අධ්යාපනයට කරන 
ෙවන් කිරීම, අර ෙපෞද්ගලිකව ෙදමව්පිෙයොත් කරන වැය කිරීමත් 
එකක් එකතු කර තමයි හදලා තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. එතෙකොට ෙම් පාරිෙභෝගිකයා කියන මනුෂ්යයාට 
ෙකොතරම් බරක්ද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙගොඩනැඟිල්ෙල් සිටින මාධ්යයට සම්බන්ධ අය 
වන්නට පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් එළිෙය් සිටින ෙවනත් රාජ්ය 
ෙසේවකයන් වන්නට පුළුවන්, ඒ අයට ජීවත් ෙවන්න ෙකොච්චර 
අමාරුද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවාද? ඒ අය අද ගන්න 
පුළුවන් ණය - loans - ඔක්ෙකොම අරෙගන ඉවරයි. අර ණය, 
ආපදා ණය, ඔක්ෙකොම අරෙගන ඉවරයි. ඒ වාෙග්ම අදත් ගුරු 
උද්ෙඝෝෂණයක් තිෙබනවා, ගුරුවරුන්ට ඒ ණය ලබා ෙදන්න 
කියලා. ඒ අය කසනවාට ෙනොෙවයි ෙම් පාරට බහින්ෙන්. ෙම් 
token strike එකක් වන්නට පුළුවන්, ෙම් ඔක්ෙකොම කරන්ෙන් 
ඇ ෙඟ් අමාරුවට ෙනොෙවයි, මිනිසුන්ට පශ්න තිෙබන නිසායි. 
මිනිසුන් ජීවත් වීෙම් අරගලයක ෙයෙදනවා. එක ෙකොටසකට 
පශ්න නැත. ඒ ෙකොටස සුඛිත මුදිත ෙවලා ෙහොඳින්ම ඉන්නවා. 
හැබැයි, බහුතරෙය් ෙකොටසකට පශ්න තිෙබනවා. අර පුලන්නන් 
කියලා කියන ෙකොටසක් සිටිනවා. ඒ පුලන්නන් කියන මැද සිටින 
මිනිසුන්ට තමයි අමාරුව තිෙබන්ෙන්. දුප්පත්ම මනුෂ්යයාට 
ඉල්ලාෙගන හරි කන්න පුළුවන්. ෙලොකුම මිනිහාට සල්ලි 
තිෙබනවා. මැද සිටින මිනිසුන්ට ඉල්ලාෙගන කන්නත් බැහැ.  

සල්ලිත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් තත්ත්වය ෙබ්රා ගන්නත් 
ඕනෑ. දරුවන් ඉන්නවා, ඒ අයෙග් අනාගතය ගැන හිතන්න ඕනෑ. 
ඒ  ඔක්ෙකෝම රැක ෙගන ජීවත් ෙවන එක ෙකොච්චර අමාරු වැඩක්ද 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවාද?  ඒ නිසා ෙම්වා ෙකෙරහි 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. රාජ්ය කළමනාකරණය ගැනත්  
ෙම් ෙක් සඳහන් කර තිෙබනවා. අෙප් රෙට් රාජ්ය කළමනාකරණය 
කරනවා ද?   අෙප් රෙට් මුදල් කළමනාකරණය කරනවා ද? ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තමයි ෙම් සියලු මුදල් pass කරන්ෙන්.  

හැබැයි ෙම් මුදල් හරියාකාරව කළමනාකරණය කරනවාද 
කියලා මා අහනවා. ෙම්වා කළමනාකරණය කරනවා නම් අර 
SriLankan Airlines  සමාගම වාෙග් ඒවා ෙවනුෙවන් ෙකෝටි 
1900ක් විනාශ කරනවා ද? ඒක එමිෙර්ට්ස්ලාට දුන්නා නම් 
ඉවරයි. කළමනාකරණය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ව්යාපාරයක් 
කරන  ෙකොට  ඒෙකන් ලාභ උපයන්න බැරි නම් අපි  පාඩුව අවම 
කර ගන්නවා. ඒකයි කළමනාකරණය කියන්ෙන්. ඒක කළාද? 
කවුරු ෙහෝ ලණුවක් දුන්නා. ෙම්ක ගත්තා එමිෙර්ට්ස්ලාෙගන්. 
අෙප් වීරකම ෙපන්වන්න,  අභිමානය ෙපන්වන්න  අපි ෙම්ෙක් 
යන්න ඕනෑය කියලා ගත්තා.  දැන් ෙකෝටි 1900ක් අවුරුද්දකට 
පාඩුයි. ෙම්ෙකන්  පුංචි දරුවන්ෙග් අධ්යාපනයට, ෙසෞඛ්යයට 
ෙකොතරම් මුදලක්  ෙවන් කරන්න තිබුණාද? එකකින් පාඩු වුණා 
මදිවාට Mihin Lanka එකත් පටන් ගත්තා. Mihin Lanka එකත් 
ඇන ගත්තා. ඒෙකනුත් මට මතක හැටියට ෙකෝටි එක්දහස් 
හත්සිය ගණනක් පමණ පාඩුයි. ෙම්කයි යථාර්ථය.  ෙදයියෙන්! 
කාෙග් සල්ලි ද  ෙම්? ෙම්වා  තුන් ෙව්ලට බඩට හරියට ආහාරයක්  
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නැතිව දුක් විඳින, බඩගින්ෙන් නින්ද යන්ෙන් නැති, අහිංසක 
මිනිස්සුන්ෙගන් අය කරන බදු සල්ලි ෙන්ද කියලා                            
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. ඒ නිසා "රාජ්ය 
කළමනාකරණය", "පාරිෙභෝගික සුභසාධනය"  ෙම්වා ෙබෝඩ් ලෑලි 
විතරයි. ෙම්වා නිකම් ෙපොත්වලට සීමා වුණු, විවාද කරන නිකම්ම 
නිකම් වචන මාලා විතරයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙසේ 
ෙනොවිය යුතුයි. අෙප් රෙට් වැදගත්ම සම්පත මානව සම්පත.  
ජනතාව ෙකෝටි ෙදකයි, ෙදලක්ෂ ගණනක්  අෙප් රෙට් ජීවත් 
ෙවනවා. ෙම් මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිත ගැන ඉස්ෙසල්ලා අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් අහිංසක ෙපොඩි එවුන්ෙගන් 
සියයට 25ත්-30ත් අතර පමාණයකට මන්ද ෙපෝෂණය. ඇයි, මන්ද 
ෙපෝෂණය හැෙදන්ෙන්? හරියට ආහාර ෙව්ලක් ගන්න බැහැ. කිරි 
ටිකක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ මාළු පිනි ෙදක තුනක් එක්ක 
කන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙපෝය දවසට කලින් දවෙසේ 
මම කුරුණෑගල ඉඳලා කුලියාපිටියට එනෙකොට අතරමඟදී මට 
ආච්චි ෙකනකු හමු වුණා. ඒ ආච්චි මෙග් වාහනයට අත දැම්මා.  
සත්ය සිද්ධියක් මම ෙම් කියන්ෙන්. මම ඉස්සරහට ගිහිල්ලාත් 
ආපසු  ඇවිල්ලා "ඇයි, ආච්චි?" කියලා ඇහුවා. "මහත්තෙයෝ අර 
ඉස්සරහා පන්සල ගාවින් මාව දාෙගන යන්නෙකෝ" කියලා කිව්වා. 
මම ඇහුවා," ෙම් හවස ්ෙවලා ෙකොෙහේද යන්ෙන්?" කියලා. "ෙහට 
ෙපෝය දවෙසේ මම සිල් ගන්නවා මහත්තෙයෝ" කියලා කිව්වා. මම 
ඇහුවා, "ඔය අමාරු පිට ෙකොෙහොමද සිල් ගන්ෙන්" කියලා. 
"මහත්තෙයෝ මම සිල් ගන්ෙන් මට ෙහට ෙහොඳට ෙව්ල් ෙදකක් 
කන්න හම්බ ෙවන නිසා" කියලා කිව්වා. ෙම්ක සත්යම කථාවක්. 
"මෙග් පුතාත් අසනීපෙයන් ඉන්ෙන්. දුවයි, ළමයි තුන් ෙදනකුයි 
ඉන්නවා. උන්ටත් හරියට කෑමක් නැහැ. පැෂන් ෙකොළ වගයක් 
මැල්ලුම හදලා බත් ටිකක් එක්ක කෑවා" කිව්වා. ෙම්ක අසත්යයක් 
ෙනොෙවයි. අසත්යයක් නම් සහගහනවා. ෙම් සත්යයක්         
කියන්ෙන්. හිතන්නෙකෝ, ෙම් රෙට් එෙහම මිනිස්සු ෙකොච්චර                  
ඉන්නවාද කියලා. ෙම් අපට අහම්ෙබන් හම්බ ෙවන අය.  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වාහන නම් ෙව්ගෙයන්ම යන නිසා නවත්වා 
ගන්නත් බැරිව ඇති.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් අමාරුකම් තිෙබන 
මිනිස්සු ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවනවා. ඒ මිනිස්සුන්ෙග් හීල්ලීම  
දැෙනනවා නම් ෙම් වාෙග් වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ෙහොරකම් 
කරන්ෙන් නැහැ; පගා ගහන්ෙන් නැහැ; ෙකොමිස් ගහන්ෙන් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් විධියට සල්ලි නාස්ති කරන්ෙන් නැහැ.  බලන්න,  
SriLankan Airlines එෙකනුයි, Mihin Lanka  එෙකනුයි තවත්  
කරන විනාශ.  ඒ වාෙග්ම  බලන්න, අනුරාධපුර පෙද්ශෙය් මිනිස්සු 
ෙකොච්චර අසනීප ෙවලා තිෙබනවා ද කියලා. ආසනික් විෂ ෙවලා 
තිෙබනවා;  ඒ වාෙග්ම  එහි පිළිකා උවදුරක් තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම 
වකුගඩු පශ්න තිෙබනවා. කාෙග්ද වරද? අෙප් රට පධාන  වශෙයන් 
ෙගොවිතැන් බත් කරන රටක්. හැබැයි, අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් එක් 
එක් පුද්ගලයින්, එක් එක් ආයතන පත් කර, ඒ කෘෂි රසායනික  
දව්යවල පමිතිය පිළිබඳ පරීක්ෂා කරලා, ඒවා ෙබෝගවලට ෙයදුවාම  
මනුෂ්ය ශරීරයට ඒවා උරාෙගන වන හානිය පිළිබඳව හරියාකාරව  
තක්ෙසේරු කරෙගන තිෙබනවාද? අද අපි සහභාගි වන මළ 
ෙගවල්වලින් භාගයක්ම  පිළිකා ෙහේතුෙවන්. එෙහම නැත්නම්  
වකුගඩු අමාරු ෙහේතුෙවන්. යුද්ධෙයන් මැරුණාට වැඩිය පිරිසක් 
මැෙරනවා ෙම් දවස්වල පිළිකා හැ දීෙමන්, ආසනික් පශ්න 
ෙහේතුෙවන් සහ වකුගඩු පශ්න නිසා. ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙලඩ ෙමොකක් 
නිසාද? අපට ෙම් වැඩ කටයුතුවලදී  හරියට කමෙව්ද - systems - 
සකස් කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබන නිසයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම්වාට නිසි මිනිස්සු පත් කරලා, නිසි උත්තර ෙදන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය මම ෙපන්වා ෙදන්න 
කැමැතියි. 

රාජ්ය කළමනාකරණය ගැන කථා කරන ෙකොට, ෙමන්න ෙම් 
කාරණය ගැන මම කියන්නම ඕනෑ. අෙප් රට බදු ආදායම්වලින් 
තමයි දුවන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් වක බදු හා සෘජු බදු පනවලා 
ලැෙබන මුදල්වලින්. වක බදු පැෙනව්වාම ටිකක් අමාරුයි, 
සාමාන්ය මිනිස්සුන්ට ඒක බලපාන නිසා. සෘජු බදු පනවන්ෙන් 
ව්යාපාරිකයන්ටයි. නමුත් අද අපට අය කර ගන්න පුළුවන් ෙද්වල් 
ෙකොයි තරම් පමාණයක් අප නැති කරෙගන තිෙබනවාද කියලා 
බලන්න. මම දැන් කියන්න යන්ෙන් ශී ලංකා ෙර්ගුව ගැනයි. ෙම් 
ෙර්ගුව ගැන අප ඔක්ෙකොම දන්නවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා 
ඇති මම අලුතින් කියන්න ඕනෑ නැහැ, ෙම් ෙර්ගුෙව් ඉන්න 
පුද්ගලයන්ෙගන් බහුතරයක් අද ෙකෝටිපතියන් බව. ඒ 
ෙකොෙහොමද? ෙම්වා ෙම් රටට අයිති විය යුතු මුදල්. නිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවා නම්, නිසි කමෙව්ද තිෙබනවා නම් ෙම් මුදල් 
අපෙත් යන්ෙන් නැහැ. එෙහම නැතිකමින් වන්ෙන් ඒ මුදල්වලින් 
භාගයක් ඒ නිලධාරින්ටත්, ඉතුරු භාගය ඒවා ෙගන්වන 
පුද්ගලයන් අතටත් යන එකයි. බලන්න- [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොකක්ද?  
 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ෙකොයි නිලධාරින්ටද යන්ෙන්?  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. මම 

ෙම් කියන ෙදය ගැන අලුතින් දැන ගන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. 
ෙර්ගුෙව් ෙවන ෙම්  ෙසල්ලම ගැන ඔබතුමා දන්නවා ෙන්.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
රාජ්ය ෙසේවෙය් අවංකව වැඩ කරන අය ෙගොඩක් ඉන්නවා.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම කියන්ෙන් හැම පුද්ගලයාම ෙනොෙවයි.  
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
අවංකව වැඩ කරන අය ෙගොඩක් ඉන්නවා ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම ඒක නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි මට එතැන ඉන්න 

නිලධාරින්ම කිව්වා - [බාධා කිරීමක්] මම කියන්නම්. [බාධා 
කිරීමක්] ඉන්න. මම ඔක්ෙකොම අය කියලා කිව්වාද? ඔබතුමා ඒක 
ෙත්රුම් ගත්ෙත් නැහැ ෙන්. මම ඔක්ෙකොම අය කියලා කිව්ෙව් 
නැහැ.   

ගරු  නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම  මෙග් 
මිතෙයකුෙග් ෙගදරකදී මට ෙර්ගුෙව් වැඩ කරන නිලධාරිෙයක් 
හම්බ වුණා. එයා මට කිව්වා ෙම්ෙක් ෙවන ෙසල්ලම් ටික.  ඒවා 
ඇහුවාම අප ඇත්තටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා ෙමොකටද 
කියලා හිෙතනවා. ඒ තරම් මුදල් පමාණයක් තමයි ෙම් පිට 
යන්ෙන්. ඔය එන වාහන,  containersවල එන ඒවා සම්තින් එකක් 
දීලා එළියට ගන්නවා; ඒක තමයි ඇමතිවරුත් කරන්ෙන්. "අර 
ඇමතිවරු ෙමන්න ෙමෙහමයි කෙළේ" කියලාත් කියනවා. 
ෙපෞද්ගලිකව ඒ ඇමතිවරු ගැන කියන්න මට වැඩක් නැහැ. 
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 
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ෙද්ශපාලනඥෙයෝත් එෙහම කරනවා නම් අප  ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්?  ඒ වාහන එළියට ගන්න, business කරන ෙකොට 
containersවලින් එන තව තව ඒවා එළියට දමා ගන්න ෙම් 
ඇමතිකම්, මන්තීකම් පාවිච්චි කරන්න එපා. තමන්ෙග් ව්යාපාර 
ශක්තිමත් කර ගන්න ෙම්ක පාවිච්චි කරන්න එපා. අෙප් ශක්තිය 
වැඩි කර ගන්න ෙම්වා පාවිච්චි කර ගන්න එපා. එෙහම ෙද්වලුත් 
ෙවනවා. මට කිව්වා, ෙමෙහමයි ෙමෙහමයි ෙවන්ෙන් කියලා. අප 
මහජන නි ෙයෝජිතයන් වශෙයන් ෙම්වා ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 
මිනිස්සුන්ෙග් පශ්න ගැන අප ෙම් කියන්ෙන්, මිනිස්සුන්ෙග් හඬ 
අප ෙම් ෙගන යන්ෙන්. ඔවුන් අමාරු කාලවලදී අපට ඡන්දය දීලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට යන්න අවශ්ය පමාණය වාෙග් ෙදතුන් ගුණයක් 
ඡන්දය දීලා එවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්වා ගැන කථා කරන්නයි. ඒ 
නිසායි අප ෙම්වා කථා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැඩිය කියන්න ඕනෑ නැහැ, 
ෙම් කාරණය අහන්න. මම තව එකක් කියන්නම්ෙකෝ. ඒ ෙමෙහේ 
ෙවන ෙදයක්. පාෙයෝගික සිද්ධි ඇසුරින් මම ෙම් ඔක්ෙකොම 
කියන්ෙන්. කුරුණෑගල තිෙබනවා වයඹ බස් සමාගම මඟින් 
රියැදුරු බලපත ලබා ෙදනවා.  ඉස්සර ෙවලාම 2004 දී මම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් වශෙයන් අපට ලැෙබන විමධ්යගත 
අරමුදල්වලින් යම් පමාණයක් ෙයෙදව්වා රියැදුරන් පුහුණු 
කරන්න. ඒෙක් category එකක් තිෙබනවා "රැකියා පුහුණු" 
කියලා. ඉස්සර නම් driving licence ලබා ෙදන්න බැහැ කිව්වා.  
නමුත් අප තරුණයන් ෙවනුෙවන් ෙමොනවා හරි කරන්න ඕනෑ 
නිසා, දුප්පත් තරුණයන්ට රියැදුරු බලපතයක්වත් ගන්න බැරි 
විධියට මුදල් අමාරුකම් තිෙබන නිසා අප ෙකොෙහොම හරි ෙම් 
කටයුත්ත කරන්න බැලුවා. මම ගිහින් ෙම් ගැන කථා කළාම, ඒ 
කාලෙය් හිටපු දිසාපතිනිය -බුළුමුල්ල මැතිනිය- එකඟ වුණා ෙම් 
රියැදුරු බලපත අෙප් විමධ්යගත මුදල්වලින් ලබා ෙදන්න, අර 
රැකියා පුහුණු කියන category එක යටෙත්.  අප හැම අවුරුද්දකම 
රුපියල් ලක්ෂ තුන හතරක් ඒ සඳහා ෙයොදනවා, ෙම් නිකම් ඉන්න 
තරුණයන්ට රියැදුරු බලපත ලබා ෙදන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ෙහොයා බලන්න. සාමාන්යෙයන් බර වාහන එක එක 
විධියට වර්ග කර තිෙබනවා. ෙම් ෙමොනවත් කර ගන්න බැරි 
ළමයින්ට වයඹ බස් සමාගෙමන් ෙනොමිෙල් රියැදුරු බලපත ලබා 
ෙදන්නයි අප විමධ්යගත අරමුදලින් සල්ලි දමන්ෙන්. අප ෙල්ඛන 
යවනවා, ඔවුන් පුහුණු කරනවා. ෙම් සඳහා රුපියල් පන්දහස් 
ගණනක් පගාව ගන්නවාය කියා  ඒ අය මට ඇවිල්ලා කියනවා. 
මම පසු ගිය කාලය පුරා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ ගැන කථා කළා. 
ෙම්ක ෙවනස් කරන්න ෙකෙනක් නැහැ. ඇත්තටම අෙප් රජයක් 
තිබුණා නම් මම දන්නවා ෙම්ක කරන හැටි. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, 
ෙම්ක මහා අපරාධයක්. තමුන්නාන්ෙසේ හිනා ෙවන්න එපා. ෙම්ක 
තමයි යථාර්ථය. තමුන්නාන්ෙසේ මම කියන එක අහෙගන 
ඉන්නෙකෝ.  [බාධා කිරීමක්] ඕක ෙන්, කියන්ෙන්.  

ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ 
ඉස්සර ෙවලා ෙම් කියන සිද්ධිය අහෙගන ඉන්නෙකෝ. ෙම්ක 
ඇහුවාම අප වයඹ බස ්සමාගෙම් සභාපතිවරයාට කථා කළා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම්ක අහගන්න. මෙග් ෙල්කම්වරයා ඔහුට 
කථා කළාම කියා තිෙබනවා, "ෙම්ක pass කර ගන්න සල්ලි 
ෙදන්න ඕනෑ තමයි" කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මීට වඩා 
ෙහොඳයි පගාව නීතිගත කළා නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
රියැදුරු බලපතයක් ගන්න බැරි අහිංසක තරුණයන්ට ඒ 
ෙවනුෙවන් අප මුදල් දීලා තිෙයද්දිත්, ඒ රියැදුරු බලපතයක් pass 
කරන්න රුපියල් පන්දහස් ගණනක් ගන්නවා. එෙහම ගන්ෙන් 
ඇයි කියලා ඇහුවාම කියනවා, හරියට licence එක ගන්න නම් 
එෙහම ෙදන්න ෙවනවා ලු. එතෙකොට මම කිව්වා, එෙහම නම් 
හරියට පුහුණු කරලා නැහැ ෙන් කියලා. ඒ licence  එක ගන්න 
බැරි ෙවන්න ෙහේතුව ඒ බස ්සමාගම හරියට පුහුණු කරන වැෙඩ් 
කරලා නැහැ කියන එක ෙන්.  ෙමතැන දැන් වයඹ පළාෙත් මැති 
ඇමතිවරු ඉන්නවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගැන ෙහොයලා 
බලන්න. ෙම් licence එක ෙදන්න රුපියල් පන්දහස් ගණනක් 
පගාව ගන්නවා. සභාපතිවරයා ෙකළින්ම කියලා තිෙබනවා, "ඔව්, 
ගන්නවා" කියලා.  

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
අල්ලලා ෙදන්න ෙකෝ. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අල්ලලා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙන් ඒක 

අල්ලලා ෙදන්න ඕනෑ. ඒක ගන්ෙන් අමුතු කමයකටයි. ඒක 
ෙකළින්ම සභාපතිවරයා ගන්ෙන් නැහැ. පුහුණුව කරන ෙකොට 
කියනවා ලු, ඔයා ෙම් විධියට ෙදන්න කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් ඒකත් 
ෙබොෙහොම සැලැස්මකටයි කරන්ෙන්. හැබැයි ඒක ආණ්ඩුවට 
නවත්වන්න පුළුවන්. මෙග් යුතුකමක් ෙපන්වලා ෙදන එක. [බාධා 
කිරීමක්] අන්න හරි.  ඔබතුමා වැදගත් විධියට ෙමොකක් හරි 
කරන්න. එෙහම මුදල් අය කර ගන්න එක මහා පාපයක්. අපි හැම 
දාම ලක්ෂ තුන හතරක් දානවා. ඒවාට දැන් ළමයි යන්ෙන් නැහැ. 
ළමයින්ට සල්ලි  නැති නිසා ෙන් අෙප් ළඟට ඇවිල්ලා ෙකඳිරි 
ගාන්ෙන්, රියදුරු බලපතයක් අරෙගන ෙදන්න කියලා. එක එක 
වර්ගෙය් වාහන එළවන්න අවශ්ය පුහුණුවට 2004 ඉඳන් මම ළමයි 
දානවා. ඔවුන් අද ෙමොනවා හරි කර ෙගන ජීවත් ෙවනවා. ඒ නිසා 
ෙම් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට දියුණු කරන්න අපි 
මීට වඩා ෙවනස් විධියකට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ මම දකින 
ෙද්යි. ෙමොකද ෙම් රෙට් ආණ්ඩුවක් හරි, නායකෙයෝ හරි කරන්න 
ඕනෑ, ෙම් රටට ආදායම් උපයන වැඩ පිළිෙවළක් හදන එකයි; 
තරුණයන්ට රැකියා බිහි කරන වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න කටයුතු 
කරන එකයි; ෙතොරතුරු තාක්ෂණය වාෙග් ෙද්වල් දියුණු කරන්න 
කටයුතු කරන එකයි. මම අහනවා, ෙම් රෙට් පාසල්වලින් සියයට 
50කට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය  ඉෙගන ගන්න ෙකොම්පියුටර් 
තිෙබනවාද කියලා. අපට අනවශ්ය වියදම් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. 
පාරවල් හදන එක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒක පමිතියට ෙනොහදන 
එක සම්බන්ධෙයන් අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒවායින් ෙලොකු 
ෙකොටසක් ෙවන ෙවන ආකාරෙයන් පිල්ලි ගහන එකත් අපි 
දන්නවා. ඒෙකත් පශ්නයක් තිෙබනවා. නමුත් පාරවල් හදන එක 
ෙහොඳයි. ඊට වැඩිය අපි ෙම් ඔළු ටික හදමු ෙකෝ. අත්යවශ්යම 
පාරවල් ටික හදලා, ඔළු ටික හදන්න කටයුතු කරන්න. අෙප් ලක්ෂ 
40ක් වන දරු පරපුරට හරියට පරිගණක තාක්ෂණය ෙදන්න. 

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය - Information Technology - උගන්වන්න. 

ඒ ෙගොල්ලන් ඉෙගන ගත්ෙතොත් ඕනෑ තරම් රැකියා අවස්ථා 
තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් බැංගෙලෝර්වල IT Centres තිෙබනවා. 
ෙලෝකයටම IT engineersලා සපයන්ෙන් ඉන්දියාව වාෙග් 
රටවල්. ඇයි, අපට ඒ ශක්තිය ෙගොඩ නඟන්න බැරි? තරුණයන් 
පුහුණු කරලා එවැනි තත්ත්වයකට ෙගනාෙවොත් ඔවුන් ෙලෝකෙය් 
රටවලට යවලා ෙඩොලර්වලින්, යුෙරෝවලින්, පවුම්වලින් ෙම් රටට 
විෙද්ශ විනිමය ෙගෙනන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එතෙකොට 
විෙද්ශ විනිමය පශ්නයත් නැති ෙවනවා; ෙගවුම් ෙශේෂ පශ්නත් 
නැති ෙවනවා. ඒ ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් දැනටත් BPOs 
තිෙබනවා. Business Process Outsourcing කියන Centres 
තිෙබනවා. ෙම්වා හරියට රාජගිරිෙය් තිෙබන HSBC එක වාෙග්යි. 
යුෙරෝපය, ඇෙමරිකාව සහ ෙවනත් රටවල් සාමාන්යෙයන් මානව 
සම්පතට කරන ෙගවීම වැඩි නිසා -ඒවාෙය් data entry 
operatorsලාට කරන ෙගවීම වැඩි නිසා- ඒ ෙගොල්ලන් internet 
එක හරහා ඒ files ඔක්ෙකෝම ලංකාව වාෙග් ශමයට අඩු වැටුපක් 
ෙගවන -ඒ රටවල් එක්ක සාෙප්ක්ෂව බලන ෙකොට අඩු වැටුපක් 
ෙගවන- රටවලට දීලා ඒ   files හදා ෙගන ආපහු එහාට  ෙගන්වා 
ගන්නවා. සමහර තැන්වල ඒවාට රුපියල් 60,000, 70,000, 

2365 2366 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

80,000, 100,000, 200,000, 300,000 ෙගවනවා. අන්න ඒ වාෙග් 
අලුත් රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අපට ෙගොඩාක් කාලය තිබුණා. කමක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා අපි ඒවා ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
"Regaining Sri Lanka"  එකට බැන්නා. අඩු පාඩු තිෙබන්න 
පුළුවන්. නමුත් ඒෙක් එක ව්යාපෘතියක් තිබුණා, මන්නාරෙම් ඉඳලා 
තමිල්නාඩුව යා කරන -අතීතෙය් ආදම්ෙග් පාලම කියලා සඳහන් 
කරපු- කිෙලෝමීටර් 26ක් දිග පාලමක් දාන්න. ඉස්සර ඔය භූමි 
පමාණෙයන් එහාට ෙමහාට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඉස්සර 
වාහනවලිනුත් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒෙක් පාලමක් දාන්න - land 
bridge එකක් දාන්න- අපි සැලසුම් කරලා තිබුණා. ඒ කාලෙය් 
හිටපු අගමැති වජ්පායි මැතිතුමා කැමති වුණා. ඒ කාලෙය් හිටපු 
මහ ඇමතිනී ජයලලිතා මහත්මිය කැමති වුණා. අෙප් ආණ්ඩුව 
ෙපරළුණු නිසා අපට ඒක කර ගන්න බැරි වුණා. බලන්න ඒ වාෙග් 
එකක් දැම්මා නම් ෙගොඩ බිම් මාර්ගෙයන් රටවල් හතළිස ්
ගණනකට යන්න පුළුවන්. අපි සැලසුම් කරලා තිබුෙණ් ෙදවැනි 
ජාත්යන්තර airport එක එතැන හදන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් ගැන වැඩි පුර කථා 
කරන්න ෙව්ලාව නැහැ. අපි එතැන airport එක දැම්මා නම් 
මන්නාරමට ආසන්න තමිල්නාන්ඩුෙව් ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඇතුළට 
ෙවන්න තිෙබන airport  එකට යන්ෙන් නැතුව ෙම් පාලම දිෙග් 
ඇවිල්ලා අෙප් airport එෙකන් ගුවන්ගත ෙවන්න තිබුණා. ඒ 
විධියටයි අපි සැලසුම් කරලා තිබුෙණ්. ඒ අයෙගන් රුපියල් දා හ 
ගණෙන් එකතු කළත් අෙප් රටට සල්ලි එනවා. ඒ වාෙග් සල්ලි 
එන, සල්ලි ෙපොම්ප කරන ආර්ථික සැලසුමක් අෙප් රෙට් හදන්න 
ඕනෑ. අපි ඒකට අලුත් විධියට හිතන්න ඕනෑ. 

ෙපොලීසිවල විතරක් ෙනොෙවයි, අද හැම තැනම අවුලක් ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඔක්ෙකෝටම කමෙව්ද හඳුන්වා ෙදන්න. මම මීට 
වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි 
ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් නිකම්ම නිකම් ඇවිල්ලා, කරන්නම් 
වාෙල් කරන්ෙන් නැතුව මීට වඩා නිර්මාණශීලීව රට ගැන හිතලා, 
මිනිස්සු ගැන හිතලා කටයුතු කරමු කියලා පකාශ කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා.   

 
[අ.භා. 5.42] 

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා (රාජ්ය සම්පත් හා 
ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன - அரச வளங்கள், 
ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of  
State Resources and Enterprise Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසානයට ෙහෝ අද කථා 

කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ෙබෙහවින් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අලුත් අමාත්යාංශයක් හැටියට අෙප් 

අමාත්යාංශය බිහි කරලා රෙට් විකුණන්න තිබුණු ආයතන, ඒ 
වාෙග්ම රකින්න ඕනෑ ආයතන 23ක් පමණ අපට භාර දුන්නා. 
ගරු පී. දයාරත්න ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අපි ඒ ගමන 
ආරම්භ කළා. දැනට මෙග් ගරු අමාත්යව සිටින සෙහෝදර ගරු 
දයාශිත තිෙසේරා ඇමතිතුමා, ෙල්කම්තුමා ඇතුළු අෙප් කාර්ය 
මණ්ඩලයත් එක්ක අපි ඒ ගමන යනවා. ඒ යුතුකම අපි හරියට ඉටු 
කළා කියලා අද අපට හරි ආඩම්බරෙයන් කථා කරන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. එතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ඉටු කරමින්, 
භාණ්ඩාගාරයට බරක් වන්ෙන් නැතිව, භාණ්ඩාගාරෙයන් 
යැෙපන්ෙන් නැතිව අපි ඒ ගමන යනවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ආයතන ගණනාවක් එකතු කරලා, රුපියල් මිලියන 2,900කට 
කිට්ටු වන මුදල් පමාණයක් භාණ්ඩාගාරයට ලබා දීලා අපි 
වාර්තාවක් තබා තිෙබනවා කියා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්  ෙම් 
අවස්ථාෙව් මම කියනවා. ඒක අපට කරන්න පුළුවන් වුෙණ් අප 
අතර තිෙබන සුහදතාව, විමසිලිමත්භාවය හා පරිත්යාගය නිසායි. 
ඒ ආයතන විනාශ ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැතිව, ඒ ආයතනවල 
තිෙබන සැලසුම් තවතවත් ශක්තිමත් කරමින්, ආදායම් වැඩි 
කරගන්න පුළුවන් ඒවාෙය් ආදායම් ඉතා ඉහළ මට්ටමට වැඩි 
කරගනිමින්, අෙනකුත් ඒවාෙය් පාඩු මකා ගනිමින් අපි ෙම් වන 
ෙකොට ආඩම්බර ගමනක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අෙප් 
ෙල්කම්තුමා සභාපතිවරුන් ඇතුළු අෙප් මුළු නිලධාරි 
මණ්ඩලයටම ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂ ස්තුතියක් මම පිරිනමනවා. 
ඒ අය අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට හයිය ශක්තිය දුන්නා. අෙප් ශක්තිය 
අපි ඒ අයට ලබා දුන්නා. ඒ සුහදතාෙවන් අපි කටයුතු කර 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය විවාදය අවසාන 
වන දින කීපය තුළ මම දැක්ක ෙදයක් තිෙබනවා. පැහැදිලිවම 
ෙම්ක නිදි වරන පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ගරු මන්තීවරු නැඟිටිනවා; යනවා; එනවා. හිස් පුටු විශාල 
පමාණයක් තමයි ෙම් ගරු සභාෙව් දකින්න තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂ 
අමුත්තන් බලනවා ඇති, අය වැය පිළිබඳව විපක්ෂය මහා හඬක් 
නඟන ෙවලාෙව් අඩු තරමින් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්වත් ගරු 
සභාවට ඇවිල්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා. ඒ නිසා 
ෙම්ක නිකම් හඬ නඟන, මාධ්යයට වචන සපයන ආයතනයක් 
ෙවලා කියන හැඟීම මට තිෙබනවා. දුක් විඳලා, ජනතාවෙග්         
පශ්න හඳුනාෙගන, ජනතාවෙග් හදවත්වල ආශිර්වාදෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි මන්තීවරුන් හැටියටයි අද අපි ෙම් 
අමාත්ය ධුර, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුර ලබලා තිෙබන්ෙන්. අපි අෙප් 
යුතුකම් ෙකොටස ඉටු කළා. ඒකයි මා කිව්ෙව් අෙප් අමාත්යාංශය 
ගැන අප හරි ආඩම්බරෙයන් කථා කරනවා කියලා. අපි අෙප් 
අමාත්යාංශය මඟින් ඒ යුතුකම් ෙකොටස ඉටු කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා, අත් ෙදක කිළිටි කරගත්ෙත් නැති 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකු සහ ඇමතිවරයකු හැටියට අපව 
හැඳින්නුවා. විපක්ෂෙය් ඒ ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාව ගැන අපි හරි 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එදා ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමා අය වැය විෙශේෂ කාරක සභා අවස්ථාෙව් සාකච්ඡාෙවන් 
පස්ෙසේ, අෙප් අමාත්යාංශය ලබා තිෙබන පගතිය පිළිබඳව විෙශේෂ 
ස්තුතියක් පුද ෙකරුවා. එතැනදී යම් යම් අදහස් ගණනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. අෙප් ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා මම අද 
කථා කරන්න ආව අදහස ෙමතැනදී ඉදිරිපත් කළා කියලා මම 
හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙම් කරන්ෙන් ෙබොරුවක් 
ෙන්ද, ෙම් කථා කරන ඒවාෙයන් පලක් තිෙබනවාද කියලා මට 
ෙවලාවකට හිෙතනවා. අපි උපෙද්ශක කාරක සභා පත් කරලා 
තිෙබනවා. අමාත්යතුමා, නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඇතුළු නිලධාරින් 
සියලුෙදනා ඒ උපෙද්ශක කාරක සභාවට සම්බන්ධ ෙවනවා. 
නමුත් කනගාටුයි කියන්න, ඒ උපෙද්ශක කාරක සභාවට සමහර 
ෙවලාවට ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් කියන ෙදපැත්ෙතන්ම 
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සහභාගිත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. නිකම් ෙම් ෙපොඩි පශ්නයක් අහන 
එකක් ෙනොෙවයි උපෙද්ශක කාරක සභාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මුලසුනට පැමිෙණනවා ඇති.  
 
 

අනතුරුව ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair, 
and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මෑතක ඉඳලා අය වැය විෙශේෂ කාරක 

සභාව පටන් ගත්තා. ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්ව 
අදහස මම ෙදොෙහොත් නඟා අනුමත කරනවා. ඒ අය වැය විෙශේෂ 
කාරක සභාව තුළ අපි දැක්ක විෙශේෂත්වයක් තමයි එතැනට 
නිලධාරින් සමූහයක් සහභාගි වීම. අෙප් අමාත්යාංශයට අයිති සියලු 
නිලධාරින් එතැනට සම්බන්ධ ෙවනවා. විපක්ෂෙය් සහ ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සියලු මන්තීවරු සම්බන්ධ ෙවනවා. ඒ අය අතරින් 
ෙනොෙයකුත් කාරණා සහ ෙයෝජනා ඉදිරියට එනවා. ඒ ෙයෝජනා 
ඔක්ෙකෝම එකතු කරලා ෙමවර ෙපොත් පිංචක් නිකුත් කර 
තිෙබනවා. ඒ ෙපොත් පිංචට එන්ෙන් ෙදපැත්ෙතන්ම පැන නැඟුණු 
කරුණුයි. ෙමන්න ෙම්කයි අද රෙට් අවශ්යතාව ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ගම ෙගොඩ නඟලා, ගම 
තුළින් රට ෙගොඩ නඟලා, රට තුළින් ජාත්යන්තරය දිනන්නයි. ඒ 
සඳහා එතුමා එතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. 
එතැනදී එතුමාෙග් මූලික අභිෙයෝගය වුෙණ් ෙම් රෙට් සම්පත් අපි  
ඉතිරි කරගන්ෙන් ෙකොයි ආකාරයටද, ෙම් රෙට් සම්පත්වලින් 
විෙද්ශයට ඇදී යන ඒ මහා මුදල් සම්භාරය ඉතිරි කර ගන්ෙන් 
ෙකොයි ආකාරයටද කියන එකයි. ෙගොවිතැන ෙව්වා, ධීවර අංශය 
ෙව්වා ෙමවැනි කර්මාන්ත විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. 
උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව් 
දී කිව්වා, ඛනිජ වැලි සමාගම අද සියයට 150කට වඩා ඉදිරියට 
ගිෙය් ෙකොයි ආකාරයට ද කියලා. දක්ෂ නිලධාරින් සහ අෙප් 
තිෙබන සුහදතාව නිසා ඒ ෙද් සිදු වු ණාය කියලායි මම එතැන දී 
කිව්ෙව්. ගරු ඇමතිතුමාත්, මමත් ඔය කියන එක ආයතනයකටවත් 
ගිහිල්ලා රැකියා පිෙරව්ෙව් නැහැ කියන කාරණය මම හරි 
ආඩම්බරෙයන් කියනවා. අපිට ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු 
කනගාටුවකුත් තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට අෙප් ආසනවල 
සෙහෝදරෙයෝ අහනවා, "ෙමොකක්ද ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් අපට එක රැකියාවක්වත් ලැෙබන්ෙන් නැද්ද, අර 
ඇමතිවරයා 50ක් අතැනට එවනවා, අතැනට 50ක් එවනවා, ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළට ෙමෙහම එවනවා, නමුත් අෙප් පෙද්ශවල එකම 
තරුණෙයකුටවත්, තරුණිෙයකුටවත් ෙම් වාසනාව නැත්ෙත් ඇයි" 
කියලා. ෙම්ක අපිටත් ෙලොකු පශ්නයක්. ෙමොකද  අෙප් 
ඇමතිතුමන්ලා අපි අෙප් අමාත්යාංශය හරහා මහා විශාල ධන 
සම්භාරයක් රට ෙවනුෙවන් ඉතිරි  කරනවා. ඇත්තටම මම 
කනගාටුෙවන් වුණත් ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ, ඒ රැකියා 
පශ්නය පිළිබඳව අපිටත් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවාය කියලා. 
නමුත් අපි ඉතාම ආඩම්බරෙයන් කියනවා, අපි ඒ කැප කිරීම, ඒ 

පරිත්යාගය කළ බව.  ෙම් ආයතනවලට 20, 30, 35 ගණෙන් 
ෙසේවකයින් අරෙගන අතිරික්තයක් තිෙබන ෙසේවක සංඛ්යාවට තව 
විශාල පමාණයක් එක්කාසු  කරන්න අපිටත් තිබුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාත්, මමත්, අෙප් 
ෙල්කම්තුමන්ලාත් පුල්මුෙඩ් සමාගමට ගිහිල්ලා ගිය වතාෙව් 
රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් පසාද දීමනා දුන්නා. එතැන දී ගරු 
ඇමතිතුමා කිව්වා, "කරුණාකරලා පුත්තලම් දිස්තික්කෙයන් හරි, 
ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් හරි  කවුරු හරි  ෙකෙනක් ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න" කියලා. නමුත් කිසිම 
ෙකෙනක් අත ඉස්සුෙව් නැහැ. අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ තිබුණු 
ඛනිජ  වැලි සමාගම කීර්තිමත් තත්ත්වයට ෙගෙනන්න අපි 
ෙදෙදනාට පුළුවන් වුණා. ඒ සඳහා පරිත්යාගයක් කරලා 
ෙපන්වන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙම්ක ෙසේවකයින්ෙග් 
අයිතියක්, ෙසේවකෙයෝ දමන ආයතනයක් ෙනොෙවයි, එය ධනය 
උපදවන ආයතනයක් බවට පත් කරන්න ඕනෑය කියන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අපිට දුන් ඒ පතිපත්තිමය හැඟීම, අෙප් ආඩම්බර 
හැඟීම අපි ඉෂ්ට කරලා ෙපන්නුවා. ඒක අපි තවමත් කරෙගන 
යනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ අපි කරන්ෙන්, රෙට් උන්නතිය 
ෙවනුෙවන් දහඩිය බින්දු ෙහළලා, මැයි ෙපළපාළි ගිහිල්ලා, 
posters ගහලා, දුක් විඳලා,  හිර බත් කාලා, අපි පිහිටුවූ ආණ්ඩුව 
රැකෙගන, ෙම් රෙට් සම්පත් ෙම් ආකාරයට ජනතාව ෙවනුෙවන්, 
රට ෙවනුෙවන් ඉතුරු කරලා ෙදන්න ඕනෑය කියන හැඟීම තුළයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් වන ෙකොට වාලච්ෙච්ෙනයි 
කඩදාසි කර්මාන්ත ශාලාව දියුණු තත්ත්වයට ෙගෙනමින් 
පවතිනවා. සියලුම රාජ්ය ආයතනවල කඩදාසි අෙප් කඩදාසි 
සංස්ථාවට ලබා දිය යුතුයි කියලා අද කැබිනට් අනුමැතියක් දීලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක වනවා නම් අපට  ෙම් 
ලාභය ෙදගුණ කර ගන්න පුළුවන්. ඉවත දමන කඩදාසි ටික ගන්න 
තිෙබන චකෙල්ඛය ෙකොයි ආකාරයට ද කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. මම ෙමතැන දී කියන්ෙන් 
සම්බන්ධීකරණය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබන බවයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තවත් උදාහරණයක් විධියට අපි වතු 
ක්ෙෂේතය ගනිමු. අපිට දුන්ෙන් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් - 
EPF - ෙගවලා නැති, මහා පාඩු ලබන තත්ත්වෙය් තිබුණු වතු 
ගණනාවකුයි. අපි බඩගින්නට කෑම කන්ෙන් නැහැ වාෙග් ගහකට 
ෙපොෙහොර ටිකක්  ෙනොදැම්ෙමොත් ඒ ගහ ඉහළට වැෙඩන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් අද තිෙබන ෙම් චකෙල්ඛ තුළ, ෙම් ආයතනවල 
තිෙබන සම්බන්ධීකරණය තුළ ඒ කටයුතු නිසි අයුරින් සිදු වන්ෙන් 
නැහැ. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් අපි සිටුවා තිෙබන ගස් 
ටික කපා ගන්න ෙමතුමන්ලා විශාල උත්සාහයක් ගත්තා. ෙම් 
වතුවල ලක්ෂ, ෙකෝටි ගණනක් වටිනා ගස් අපි  දැව සඳහා හිටවලා 
තිෙබනවා. නමුත් මම හිතන හැටියට අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
ගරු ඇමතිතුමන්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු උත්සාහයක 
ෙයදුණා. ආයතන අතර තිෙබන සම්බන්ධීකරණය සහ චකෙල්ඛ 
පශ්න නිසා ෙම් ගස් ටික කපාෙගන නැවත ගස් හිටුවන්න අවශ්ය 
කරන නි ර්ෙද්ශ ටික ලබා ගන්න අපිට අවුරුදු ගණනක් ගත 
ෙවලාත් තවමත් එය ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමන්න ෙමතැන දී මම දකින්ෙන් ආයතන සම්බන්ධීකරණය 
පිළිබඳව තිෙබන පශ්නයයි. ආයතනවලට තිෙබන චකෙල්ඛ එක 
එක නිලධාරින් ෙගනැල්ලා ෙපන්වනවා. File එකක් ඉස්සරහට 
ෙගනැල්ලා ෙපන්වලා කියනවා, "ෙමන්න ෙම් චකෙල්ඛය උඩ 
ෙම්ක කරන්න බැහැ" කියලා. එක්ෙකෝ අර උරුමය කියයි, 
නැත්නම් අර පරිසර පශ්නය කියයි. නමුත් පතිපත්තිමය වශෙයන් 
ෙම් ගස්  හිටවලා තිෙබන්ෙන් දැව සඳහා කපා ගන්නයි. ෙමන්න 
ෙම් ආයතනවල සම්බන්ධීකරණය නැතිකම නිසා තව කාලයක් 
ගිහිල්ලා ෙම් ගස ්ටික දිරලා ගිෙයොත් ලක්ෂ ගණනක් වටිනා දැව 
සම්පත අෙප් තිෙබන ධන සම්භාරයට ඒකරාශී කර ගන්න බැරිව 
යනවා.  

2369 2370 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සළුසල ආයතනය වාෙග්ම 
ලක්සල ආයතනය තිබුෙණ් පාඩු ලබන ආයතන හැටියටයි. ෙම් 
වාෙග් සම්බන්ධීකරණයක් තුළ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා 
ෙගොඩනගලා අද භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ගන්ෙන් නැතිව 
ෙසේවකයින්ට පඩි ෙගවන තත්ත්වයකට අපි පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
දැන් සළුසල ආයතනයට පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙදන්න කියලා 
කැබිනට් අනුමැතියක් ලැබිලා තිෙබනවා. අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ අපි ෙම් සඳහා උත්සාහ කළා. අපි අමාත්යවරු හැටියට 
ෙකොපමණ ෙවෙහස වුණත් වැඩක් නැහැ, අපිට අවශ්ය කරන 
සහෙයෝගය අනික් අමාත්යාංශවලින් සහ ඒ අවශ්ය ආයතනවලින් 
ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්. ඒ ආයතනවලින් සහෙයෝගය ලැෙබනවා 
නම්  අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙයෝජනා හමස් ෙපට්ටියට 
දමන්ෙන් නැතිව, ගරු ඇමතිතුමන්ලා පගති සමාෙලෝචන ගැන 
කථා කරලා ෙම් ආයතන මීට වඩා ඉදිරියට ෙගනයන්න           
පුළුවන්. නිලධාරින්ෙග්, අෙප් ෙසේවක සෙහෝදරයින්ෙග් ඉඳලා, 
කම්කරුවාෙග් ඉඳලා, ඉහළ හැම ෙශේණියකම සෙහෝදරයින්ෙගන් 
ලැෙබන සහෙයෝගය මත ඒ ෙයෝජනාවලිය කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් වුණත් සමහර ආයතනවල සම්බන්ධීකරණය හා චකෙල්ඛ 
මත ඒවා පහළට යනවා.  

මා කලින් කිව්වා වාෙග්, ෙම් වන ෙකොට අපි මහා 
භාණ්ඩාගාරයට ඒ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. රුපියල් 
මිලියන ගණනක් ලාභ ෙසොයලා දුන්නාට අපි භාණ්ඩාගාරෙයන් 
මුදලක් ලබා ගන්න ගියාම සමහර විට පමා ෙවනවා.  
උදාහරණයක් කියනවා නම් වත්තකට ෙපොෙහොර දමන්න 
ක්ෂණිකව අවශ්ය ඒ මුදල ලබා ගැනීම අවුරුදු ගණනක් පමා 
කරලා හරි යන්ෙන් නැහැෙන්. ඒ ෙපොෙහොර ඒ අවස්ථාෙව්දී 
ෙයදුෙව් නැත්නම් ඒ  ගෙහන් නියම ඵල ලබා ගන්න බැහැ.  ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළවල් ගැන ඒ අය වැය විෙශේෂ කාරක සභාව තුළ 
සාකච්ඡා කරනවා; ඒවාට අවශ්ය කරන ෙහොඳ ෙයෝජනා එනවා. ඒ 
ෙයෝජනා ඉදිරියට ෙගන යන්න ඒ අදාළ නිලධාරින් හරියට  
කියාත්මක වුෙණොත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සංකල්පය වන 
ගම  ඇතුළු මුළු රටම ෙගොඩ නඟන මහා සංවර්ධනය සහ කුඩා 
සංවර්ධනය  ඇති කර ගන්න පුළුවන්. ඒ මඟින් ගෙම් දියුණුව,  'දිවි 
නැඟුම' ආදී ෙම් සියල්ල ෙවනුෙවන්ම අපට ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක්  
කරන්න පුළුවන්.    

ගරු ඇමතිතුමාටයි, මටයි ඊෙය් ඓතිහාසික සිද්ධියකට මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ වුණා. අෙප් ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා, මාතෙල් 
ගරු මන්තීතුමා ඊෙය් සවස 3.00ට අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු අපි සියලු ෙදනාම සහභාගි කර ෙගන අෙප් වතු 
ක්ෙෂේතෙය් ඇති  සමාගම්වල  වෘත්තීය සමිති සියල්ලම ඒක රාශී 
කරලා කාරක සභා කාමර අංක 8හි සුහද සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ඇති 
ෙකෙරව්වා. සටන් පාඨ කිය කියා, ආණ්ඩුව ෙපරළන්න උත්සාහ 
ෙනොකර ඒ වෘත්තීය සමිති කිව්වා, "අපි අරගලවලට යන්ෙන් නැහැ 
ගරු ඇමතිතුමනි. අපි සූදානම් ඔබතුමන්ලා සමඟ සාකච්ඡා  
කරන්න" කියලා. ඔවුන් ඊට අදාළ ෙයෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කළ 
අන්දමත් මා දැක්කා. ගරු ඇමතිතුමා ඒ ෙවලාෙව්ම ඒ අයෙගන් 
කමිටුවක් පත් කරලා,  ඉදිරිෙය්දී වරින් වර ඒ අයත් සමඟ සාකච්ඡා  
කරන්න එකඟ වුණා. වතු ක්ෙෂේතය තුළ තිෙබන දූෂණ ගැන  
අහලා, ඒ දූෂණවලට විරුද්ධව පියවර ගන්නවාය කියලා 
ඇමතිතුමා එඩිතරව ඒ අයට පිළිතුරු දීලා ඒ සෙහෝදරත්ව ෙගොඩ 
නැඟුවා. මා හිතන හැටියට ඒක සියලු ෙදනාටම පාඩමක්. වෘත්තීය 
සමිති තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න ෙනොෙවයි කියන එක ඒ 
අය තුළින් අපි දැක්කා. ඒ අනුව තමන්ෙග් ආයතන රැක ගන්න 
රටක් හැටියට සෙහෝදරත්වෙයන් එකතු ෙවන්න අවශ්යයි කියන 
පකාශය මා කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා සටන් පාඨ කියමින්, අග විනිසුරු 
ෙවනුෙවන් ෙපොල් ගහන්ෙන් නැතුව, නියඟයක්, ගංවතුරක් එන 
ෙකොට ගිහිල්ලා සටන් පාඨ සහිත ෙබෝඩ් අල්ලන්ෙන් නැතුව,  

ඔබලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවලා තිෙබන ජනතාව ෙවනුෙවන් 
යුතුකම ඉටු කරමින්, තමන්ෙග් පෙද්ශෙය් දියුණුව ෙවනුෙවන්, 
රෙට් දියුණුව ෙවනුෙවන් අවශ්ය කරන පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක්  
සාකච්ඡා මාර්ගය තුළින් ඇති කරෙගන කියාත්මක කරන්න 
කටයුතු කරන්න. අවුරුදු ගණනකින්වත් මහින්ද රාජපක්ෂ කියන 
ජනාධිපතිතුමා ෙවනස් කරන්න බැරි බව ඉතිහාස ෙපොෙත් රන් 
අකුරින් ලියැවිලා තිෙබන ෙවලාෙව් ඒ ගමනට එක්කහු ෙවන්න 
කියන ආරාධනය කරමින් මා නිහඬ වනවා.  ස්තුතියි.  

 
"3 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා  

රු. 344,425,000ක  
  

මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
3 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
 රු. 51,000,000 

 

"3 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා            
රු. 51,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
3 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தைலப்  3, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 344,425,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  3, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 51,000,000 

 

“தைலப்  3, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 51,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  3, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 344,425,000, for Head 3, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 3, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                
Rs. 51,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 51,000,000, for Head 3, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

  
Head 3, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

“101 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා 
රු. 105,060,000ක 

 

මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය.  

        
101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

2371 2372 

[ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න  මහතා] 
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01 වන වැඩසටහන. -  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන  - මූලධන වියදම,  
රු. 230,950,000 

 
“101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 230,950,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතු”ය යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

  
101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන. -  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 265,000,000 

 

“101 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 265,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

  
101 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

201 වන ශීර්ෂය .- ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන. -  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 32,325,000 

 

“201 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 32,325,000 ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන. -  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 116,600,000 

 

“201 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 116,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  

201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

02  වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 560,645,000 

 

“201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 560,645,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුය යි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

202 වන ශීර්ෂය.- මුසල්ිම් ආගමික සහ සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 58,620,000 

 

“202 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 58,620,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

  
202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන. -  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 122,300,000 
 

“ 202 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 122,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

203 වන ශීර්ෂය.- කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 

වියදම, රු.81,400,000 
 

“203 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 81,400,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
203 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

 
“தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 105,060,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட .  

  

தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 

ெசல  பா 230,950,000 
 

“தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 230,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள்  - லதனச் 
ெசல  பா 265,000,000 

 

“தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 265,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  201.- ெபளத்த அ வல்கள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 32,325,000 

 

“தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 32,325,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

  
தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 116,600,000 

 
“தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 116,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

2373 2374 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல   பா 560,645,000 
  

“தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 560,645,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  202.- ஸ் ம் சமய, கலாசார அ வல்கள்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 58,620,000 

  

“தைலப்  202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 58,620,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 122,300,000 
 

“தைலப்  202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 122,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  203.- கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 81,400,000 

 
“தைலப்  203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 81,400,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of Rs. 105,060,000 for Head 101, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 101, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 230,950,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 230,950,000, for Head 101, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 101, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 265,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 265,000,000, for Head 101, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 101, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

HEAD 201. - DEPARTMENT OF BUDDHIST AFFAIRS  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,              
Rs. 32,325,000 

Question, "That the sum of Rs. 32,325,000, for Head 201, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule"  put 
and agreed to.  

 
Head 201, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                  

Rs. 116,600,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 116,600,000, for Head 201, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 201, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,              

Rs. 560,645,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 560,645,000, for Head 201, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 201, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
HEAD 202. - DEPARTMENT OF MUSLIM RELIGIOUS AND 

CULTURAL AFFAIRS 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 58,620,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 58,620,000, for Head 202, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 202, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 122,300,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 122,300,000, for Head 202, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 202, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 203.- DEPARTMENT OF CHRISTIAN RELIGIOUS 

AFFAIRS  
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,   
Rs. 81,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 81,400,000, for Head 203, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 203, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
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02 වන වැඩසටහන. -  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු. 30,000,000 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 30,000,000 
 

PROGRAMME 02.- DEVELOPMENT ACTIVITIES - CAPITAL 
EXPENDITURE, RS. 30,000,000 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, බුද්ධශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 2013 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 203 වැය ශීර්ෂෙය් 2වන වැඩ සටහන 
සඳහා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒ පිළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட : 
Resolved: 

"වැඩ සටහන 02 - සංවර්ධන වැඩසටහන .-  ව්යාපෘතිය  01 - 
කිස්තියානි ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු වර්ධනය කිරීම - උප 
ව්යාපෘතිය 09 - බයිබල් දහම් දැනුම පිළිබඳ පැන විසඳුම් තරගය - 
වැය විෂයය 1508 - ෙවනත් යටෙත් රුපියල්  3,000,000 ෙලස 
සංෙශෝධනය විය යුතුය." [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා.] 

(බුද්ධශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් ෙමම 
සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් උප ව්යාපෘති 9- බයිබල් දහම් 
දැනුම පිළිබඳ පැන විසඳුම් තරගය යටෙත් ඇස්තෙම්න්තු කළ 
යුතුව තිබූ රු.3,000,000 පතිපාදන වැරදීමකින් වාර්ෂික මංගල්යය 
සඳහා මරදමඩු ෙද්වස්ථානයට පැමිෙණන බැතිමතුන්ට අවශ්ය 
යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීෙම් උප ව්යාපෘති 8 යටෙත් 
ඇතුළත්ව තිබීම නිවැරදි කිරීමයි.)  

ව්යාපෘතිය 01 - කිස්තියානි ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු 
වර්ධනය කිරීම  

උප ව්යාපෘතිය 09 - බයිබල් දහම් දැනුම පිළිබඳ පැන විසඳුම් 
තරගය  

වැය විෂයය 1508 - ෙවනත් යටෙත් රුපියල් 3,000,000  ෙලස 
සංෙශෝධනය විය යුතුය" 

 
ශීර්ෂ 203, වැඩ සටහන 02,  සංවර්ධන වැඩසටහන, 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“203 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 3,000,000ක අඩු කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
203 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

“தைலப்  203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
குைறக்கப்பட்ட பா 3,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமன கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of  Rs. 3,000,000, for Head 203, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 203, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.  
 

204 වන ශීර්ෂය.- හින්දු ආගමික සහ සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 77,650,000 

 
“204 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.77,650,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

  
204 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
02 වන වැඩසටහන. -  සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 110,900,000 
 
“204 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 110,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
204 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

205 වන ශීර්ෂය.- මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන. -  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 34,300,000 

 

“205 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 34,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

  
205 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන. -  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු.2,250,000 

 
“205 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.2,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

  
205 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

தைலப்  204.- இந்  சமய, கலாசார அ வல்கள்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 77,650,000 

  

2377 2378 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

“தைலப்  204, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 77,650,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

  
தைலப்  204, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 110,900,000 
 
“தைலப்  204, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 110,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  204, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  205.-   ெபா  நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பாளர்  திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 34,300,000 
 
“தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 34,300,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட  

  
தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,250,000 

 
“தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
HEAD 204. - DEPARTMENT OF HINDU RELIGIOUS AND 

CULTURAL AFFAIRS 
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 77,650,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 77,650,000, for Head 204, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 204, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 110,900,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 110,900,000, for Head 204, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 204, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

HEAD 205. - DEPARTMENT OF PUBLIC TRUSTEE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 34,300,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 34,300,000, for Head 205, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 205, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 2,250,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 2,250,000, for Head 205, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Scheduleput and 
agreed to. 

  
Head 205, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
“143  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 373,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
143 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.  44 ,000,000  

 

“143 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.  44 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
143 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தைலப்  143, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 373,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 

தைலப்  143, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 44,000,000 
 

“தைலப்  143, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 44,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  143, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 373,000,000 for Head 143,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 143, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01- Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 44,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 44,000,000, for Head 143, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

2379 2380 
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Head 143, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
“108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 83,030,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   
රු. 8,000,000 

  
“108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 8,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
  

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 4,000,000 

  

“108 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 4,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
108 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   
රු. 165,000,000 

  

“108 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 165,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
108 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

 

308 වන ශීර්ෂය.-  තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 8,412,900,000 

  
“308 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 8,412,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
308 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   
රු. 141,800,000 

  
“308 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 141,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
308 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 83,030,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 8,000,000 

 

“தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 8,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 4,000,000 
 
“தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 4,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 165,000,000 

 

“தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா  165,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  308.- அஞ்சல் திைணக்களம்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 8,412,900,000 

 
“தைலப்  308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 8,412,900,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

  
தைலப்  308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 141,800,000 

 
“தைலப்  308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 141,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 83,030,000 for Head 108,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 108, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 8,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,000,000, for Head 108, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 108, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,           
Rs. 4,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 4,000,000 for Head 108,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 108, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Capital Expenditure,         
Rs. 165,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 165,000,000 for Head 108,  
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 108, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

HEAD 308. -  DEPARTMENT OF POSTS 
 

Programme 01. -  Operational Activities - Recurrent Expenditure             
Rs. 8,412,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,412,900,000 for Head 308,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 308, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 141,800,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 141,800,000 for Head 308, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 308, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
"124 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 264,040,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
124 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 16,200,000 

 

"124 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 16,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
124 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 2,988,550,000 

 
"124 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 2,988,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
124 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 219,470,000 

 
"124 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 219,470,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

124 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

216 වන ශීර්ෂය.- සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 99,530,000 

 

"216 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 99,530,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
216 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,   

රු. 20,950,000 
 
"216 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 20,950,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
216 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 230,390,000 
 

"216 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 230,390,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
216 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 12,975,000 

 
"216 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 12,975,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
216 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 264,040,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

  
தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 16,200,000 

 

“தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 16,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

2383 2384 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 2,988,550,000 

 
“தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 2,988,550,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

  

தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 219,470,000 

 
“தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 219,470,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

  
தைலப்  124, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  216.- ச க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா   99,530,000 

 

“தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 99,530,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா   20,950,000 

 

“தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 20,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
   
தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா   230,390,000 

 

“தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 230,390,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

  
தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா   12,975,000 

 

“தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 12,975,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
  
தைலப்  216, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of Rs. 264,040,000, for Head 124,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 124, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure, 

Rs.16,200,000 
 
Question, "That the sum of Rs.16,200,000, for Head 124, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

   
Head 124, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 2,988,550,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,988,550,000, for Head 124,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 124, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the  Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities  - Capital Expenditure,          
Rs. 219,470,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 219,470,000, for Head 124, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

   
Head 124, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 216. -  DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,             
Rs. 99,530,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 99,530,000, for Head 216,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 216, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                
Rs. 20,950,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 20,950,000, for Head 216, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

   
Head 216, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.230,390,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 230,390,000, for Head 216,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 216, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                
Rs. 12,975,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,975,000, for Head 216, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

   
Head 216, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

2385 2386 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

"142 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 123,390,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
142 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 12,250,000 
 

"142 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 12,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
142 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම,  

රු. 28,920,000 
 

"142 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 28,920,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
142 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 164,700,000 

 

"142 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 164,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
142 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
207 වන ශීර්ෂය.- පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 73,890,000 
 

"207 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.73,890,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
207 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 13,800,000 

 

"207 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 13,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

207 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 444,090,000 
 

"207 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 444,090,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
207 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 147,650,000 

 

"207 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 147,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
207 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
208 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 17,445,000 
 

"208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 17,445,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 3,100,000 

 
"208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 3,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 91,825,000 
 

"208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 91,825,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 89,300,000 

 

"208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 89,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
209 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 26,060,000 
 

"209 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 26,060,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
209 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2387 2388 
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01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 19,800,000 

  
"209 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 19,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
209 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 44,380,000 

 

"209 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 44,380,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
209 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 274,400,000 

 

"209 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 274,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
209 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
“தைலப்  142, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 123,390,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  142, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 12,250,000 

 

“தைலப்  142,  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 12,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  142,  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 28,920,000 

 

“தைலப்  142,  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 28,920,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

  
தைலப்  142,  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  164, 700,000 
 

“தைலப்  142, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா  164,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  142, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  207.-  ெதால்ெபா ளியல்  திைணக்களம்    
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 73,890,000 

 

“தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 73,890,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 

 
தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 13,800,000 
 

“தைலப்  207,  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 13,800,000  அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 444,090,000 

 
“தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 444,090,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  207,  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 147,650,000 

 
“தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 147,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”   எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  208.- ேதசிய தனசாைலகள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 17,445,000 

 
“தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 17,445,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 3,100,000 

 
“தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 3,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

2389 2390 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 91,825,000 

 
“தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 91,825,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 89,300,000 

 
“தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 89,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  209.- ேதசிய சுவ க்கூடத் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 26,060,000 

 
“தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 26,060,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 19,800,000 
 

“தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 19,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 44,380,000 
 

“தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 44,380,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 274,400,000 
 

“தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 274,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Question, "That the sum of Rs. 123,390,000, for Head 142, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 142, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 12,250,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 12,250,000, for Head 142, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 142, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 28,920,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 28,920,000, for Head 142, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 142, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                
Rs. 164,700,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 164,700,000, for Head 142, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 142, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

HEAD 207. -  DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 73,890,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 73,890,000, for Head 207,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 207, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 13,800,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 13,800,000, for Head 207, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 207, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,      

Rs. 444,090,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 444,090,000, for Head 207,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 207, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 147,650,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 147,650,000, for Head 207, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 207, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

2391 2392 
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HEAD 208. -  DEPARTMENT OF NATIONAL MUSEUMS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 17,445,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 17,445,000, for Head 208,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 208, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 3,100,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 3,100,000, for Head 208, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 208, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 91,825,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 91,825,000, for Head 208,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 208, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 89,300,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 89,300,000, for Head 208, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 208, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 209. -  DEPARTMENT OF NATIONAL ARCHIVES 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 26,060,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 26,060,000, for Head 209,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 209, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 19,800,000 

Question, "That the sum of Rs. 19,800,000, for Head 209, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 209, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 44,380,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 44,380,000, for Head 209,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 209, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 274,400,000 

Question, "That the sum of Rs. 274,400,000, for Head 209, 
Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 209, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

"177 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 141,815,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

177 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       
රු. 15,700,000 

 

"177 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 15,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
177 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු. 492,665,000 
 

"177 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 492,665,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
177 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 507,000,000 

 
"177 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 507,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
177 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

206 වන ශීර්ෂය.- සංසක්ෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන  වියදම,  
රු. 79,150,000 

 
"206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 79,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       
රු. 7,500,000 

 

"206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 7,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

2393 2394 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 236,370,000 

  
"206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 236,370,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 144,800,000 

 

"206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 144,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

“தைலப்  177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 141,815,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 15,700,000 

 

“தைலப்  177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 15,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 492,665,000 

 
“தைலப்  177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 492,665,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 507,000,000 

 
“தைலப்  177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 507,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  206.-  கலாசார அ வல்கள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 79,150,000 

 
“தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 79,150,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 7,500,000 

 
“தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 7,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 236,370,000 

 
“தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 236,370,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 144,800,000 

 
“தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 144,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 141,815,000, for Head 177, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 177,  Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 15,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 15,700,000, for Head 177, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 177, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
  

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 492,665,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 492,665,000, for Head 177, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 177, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 507,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 507,000,000, for Head 177, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 177, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

2395 2396 
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Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 79,150,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 79,150,000, for Head 206, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 7,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 7,500,000, for Head 206, 
Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 236,370,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 236,370,000, for Head 206, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 144,800,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 144,800,000, for Head 206, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

"184 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා          
රු. 59,975,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
184 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 44,800,000 

 

"184 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා රු. 
44,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන පශ්නය විමසන 
ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
184 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 500,500,000 

  

"184 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 500,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
184 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 162,000,000 

 

"184 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 162,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

184 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

“தைலப்  184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 59,975,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 44,800,000 

 

“தைலப்  184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 44,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 500,500,000 

 

“தைலப்  184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 500,500,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 162,000,000 

 

 “தைலப்  184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 162,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of Rs. 59,975,000, for Head 184, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 184, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 44,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 44,800,000, for Head 184, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 184, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs 500,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 500,500,000, for Head 184, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 184, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 162,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 162,000,000, for Head 184, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 184, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
“175 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 115,000,000 මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
175 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 48,000,000 

 

“175 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 48,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
175 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 267,000,000 

 

“175 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 267,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
175 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

 
“தைலப்  175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 115,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 48,000,000 

 

“தைலப்  175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 48,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 267,000,000 
 

“தைலப்  175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 267,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Question, "That the sum of Rs. 115,000,000, for Head 175,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the  Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 175, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 48,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 48,000,000, for Head 175, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 175, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 267,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 267,000,000, for Head 175, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 175 Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

 

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.00 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 
වාර්තා කරනු පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 

 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2012 
ෙදසැම්බර් 05වන බදාදා. 

 
அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 6.00 மணியாகிவிடேவ, கு வின் 

பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள்.  

 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  2012 
சம்பர் 05, தன்கிழைம. 

 
It being 6.00 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress. 
 

Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 05th 
December 2012. 

 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

බුද්ධික පතිරණ මහතා. Order, please! Will an Hon. Member 
propose the Hon. Janaka Bandara to take the Chair? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
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ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
පහසු මිලට අත්යවශ්ය පාරිෙභෝගික  භාණ්ඩ සැපයීම 

அத்தியாவசிய கர் ப் ெபா ட்கைளச் சாதாரண 
விைலக்கு வழங்குதல் 

 SUPPLY OF ESSENTIAL CONSUMER ITEMS AT AFFORDABLE 
PRICES 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"පාරිෙභෝගික දව්ය මිල ඉහළ යාමත් සමඟ, ඔක්ෙතෝබර් මාසයට 
සාෙප්ක්ෂව ෙම් දිනවල එළවලු මිල ද 100%කින් පමණ ඉහළ යාම 
ෙහේතුෙවන් මහ ජනතාව ඔවුන්ෙග් ෛදනික ආහාර ෙව්ල පිරිමසා ගැනීමට 
ෙනොහැකිව දුෂ්කර තත්ත්වයකට පත්ව ඇත. 

දැනටමත් දැඩි ජීවන බරින් පීඩා විඳින මහ ජනතාවට දැරිය හැකි මිලකට 
ෙපෝෂණ තත්ත්වෙයන් යුත් ෙසෞඛ්යාරක්ෂිත ආහාර ෙව්ලක් සකසා 
ගැනීමට හැකිවන පරිදි පාරිෙභෝගික දව්ය ලබා ගැනීමට හැකිවන සුදුසු 
වැඩ පිළිෙවළක් සකසා දීමට කටයුතු කරන ෙලස ෙමම ගරු සභාවට 
ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙහම ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්නට ෙහේතු සාධක වුෙණ් ඇයි? අෙප් ර ෙට් 
ෙපොෙහොසත්ම සියයට 20ක පිරිස අෙප් රෙට් මුළු ආදායම් 
පමාණෙයන් සියයට 54.1ක් භුක්ති විඳිනවා. අෙප් රෙට් දුප්පත්ම 
සියයට 20ට හිමි ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට්  ආදායෙමන් සියයට 4.5යි. 
මධ්යම ආදායම් ලබන සියයට 60ක් අෙප් රෙට් සමස්ත ආදායෙමන් 
සියයට 41.4ටයි උරුමකම්  කියන්ෙන්. ඉතින් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි ෙම් තුළින් ඉතා පැහැදිලි ෙවනවා, අෙප් රෙට්  
ජනතාවෙග් සාමාන්ය ජීවන තත්ත්වය. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ජන ෙල්ඛන             
හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සහ ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙයන් ලබා ගත් ෙතොරතුරු අනුව, 
පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර්  සහ ෙනොවැම්බර් මාස ෙදක අතර අත්යවශ්ය 
එළවලු වර්ග ගණනාවක මිෙලහි පැහැදිලි ෙවනසක් තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා.  

අළුෙකෙසල්, අළුපුහුල්, බණ්ඩක්කා, වම්බටු, කරවිල, 
පිපිඤ්ඤා, පෙතෝල, ෙකොහිල අල, වැටෙකොළු, අමු මිරිස්, මාලු 
මිරිස්, ලීක්ස්, අල, -ෙද්ශීය සහ ආනයනික අල - බටර් ෙබෝංචි, 

ෙකොළ ෙබෝංචි, මෑකරල්, බීට්රූට්, ෙගෝවා, කැරට්, මුරුංගා, 
ෙනෝෙකෝල්, තක්කාලි, වියළි මිරිස්, රතු ලූනු, බී ලූනු යනාදිෙය්  
පවතින මිල ගණන් පිළිබඳ ෙල්ඛනය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඔබතුමාෙග් අනුමැතියට යටත්ව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. එහි පිටපතක් ගරු ඇමතිතුමාට 
මා ලැෙබන්නට සලස්වන්නම්. 

2012 ඔක්ෙතෝබර් හා 2012 ෙනොවැම්බර් යන මාස ෙදෙකහි  
ෙම් සෑම  වර්ගයකම මිල  සියයට 14 සිට සියයට  113 දක්වා  වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඔක්ෙතෝබර් මාසයට වඩා ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
අමු මිරිස්  මිල වැඩි වීම සියයට 113.7යි; ෙකොළ ෙබෝංචි සියයට 
68ක වැඩි වීමක් ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා, ෙම් සති කිහිපය තුළ. 
මෑ  කරල් මිල සියයට 110.8කින්, කැරට් මිල  සියයට 116.8කින් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අනික් ඒවාෙය්  මිල  සියයට 30ත්, සියයට 
50ත් අතර පමාණයකින් විශාල ෙලස වැඩි වී තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා. ඉතින් ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති  වුෙණ් ෙකොෙහොමද? 
ෙම් මිල වැඩිවීම වර්ෂාව නිසා සිදු වුණු තත්ත්වයක් නම් ෙම් ගැන 
රජයට මැදිහත්  ෙවන්නට බැහැ. එෙහම විෙව්චනය කරන්න  
තරම් ෙද්ශපාලන කුහකත්වයක් අපට නැහැ. අධික නියඟයක් බල 
පා තිෙබ් නම් ඒකත් අපට වළක්වන්න බැහැ. ගංවතුර ෙහෝ ෙවනත් 
ස්වාභාවික උපදවයක් වැනි කළමනාකරණය කරන්න බැරි  
පශ්නයක්  නම් අපට ඒවා වළක්වන්නට බැහැ.   

 ෙගොවි ජනතාවට අසාධාරණයක් වන විධියට අතරමැදියන් 
ෙහෝ යම් ජාවාරම්කරුවන් පිරිසක් ෙම් මිල වැඩි කිරීම හිතාමතාම 
සිදු කර තිෙබනවා  නම් ආණ්ඩු  පක්ෂෙය් ෙව්වා, විපක්ෂෙය් ෙව්වා 
අපි ෙදපාර්ශ්වෙය්ම මන්තීතුමන්ලා ගමට යනෙකොට ගෙම් ෙගොවි 
නිෂ්පාදකයා  කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔවුන් කරන වියදෙම් හැටියට 
ඔවුන්ට ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. 
පාරිෙභෝගිකයා  කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? තමන්ට ලැෙබන ආදායෙම් 
හැටියට වියදම කළමනාකරණය කර ගන්න බැහැ කියන එකයි.  

එෙහම නම් ෙගොවි නිෂ්පාදකයා කරන  වියදමට සරිලන  
සාධාරණ  ආදායමක් ඔහුට ලබා ගන්න  බැරි ෙවලා තිෙබනවා 
නම්, ඒ වාෙග්ම පුද්ගලයන් ලබන ආදායෙම් හැටියට වියදම 
කළමනාකරණය කර ගන්න බැරි  වන තරමට එළවලු මිල  වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, කිරි පිටි මිල වැඩි ෙවලා  තිෙබනවා නම් 
ඒක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. එෙහම නම් ෙම් වැරැද්ද සිද්ධ 
වුෙණ් ෙකොෙහන්ද කියා ෙසොයා බැලීෙම් අවධානය ෙම් සභාව 
හරහා රටට  ෙයොමු කරන එකයි  ෙම් ෙයෝජනාෙව් අෙප්ක්ෂාව. ඒ 
නිසා ගරු සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යාතුමාෙගන් 
අපි අහන්ෙන් ෙම් ෙදය සිද්ධ වන්ෙන්  ෙකොතැනින්ද, ෙම් ගැටලුව 
ඇති වන්ෙන් ෙකොතැනින්ද  කියන පශ්නයයි.  

ෙම් කාරණෙය්දී  තැලීම, ෙපොඩි වීම නිසා සිදුවන අෙප් 
නිෂ්පාදන පමාණයන් විශාල වශෙයන් අපෙත් යාම අපට අමතක  
කරන්න බැහැ. ඒ අපෙත් යාම් වළක්වා ගන්නා කමෙව්ද එතුමා 
ෙයෝජනා කළා. ෙවනත් කමෙව්ද ෙමොනවාද? ෙගොවියා 
අතරමැදියන්ෙගන් ගලවා  ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ෙතල් මිල වැඩි 
වීම නිසා සිදුවන වියදම් වැඩි වීම කියන ෙම් කාරණා අතරමැදියාට 
බලපා තිෙබනවාද ආදී කරුණු  ගැන අපි  ගැඹුරින් අධ්යයනය කළ 
යුතුව තිෙබනවා. අවසාන විගහෙය්දී අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් 
කිසිම ආණ්ඩුවකට පාෙයෝගිකව දිගු කාලයක් බඩු මිල අඩු 
කරමින්  රටක ජනතාව තෘප්තිමත් කර ෙගන යන්න පුළුවන්ය  
කියනවා නම් ඒක  විහිළුවක් කියලා.  ඒක කරන්න පුළුවන් 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. හැම තිස්ෙසේම බඩු මිල අඩු කරන්න බැහැ. අපි 
ඒ යථාර්ථය පිළිගන්න ඕනෑ. හැබැයි අඩු කළ හැකි ෙවලාවන් 
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———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙල්ඛන: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணங்கள்: 
 Documents tabled: 

තිෙබනවා; වැඩි කළ යුතු ෙවලාවන් තිෙබනවා.  මිල  වැඩි කරන්න 
සිදු වුෙණ් ෙමොන ෙහේතුවක් නිසාද; අඩු කරන්න සිදු  වුෙණ් ෙමොන 
ෙහේතුවක් නිසාද කියන එක විද්යානුකූලව අපි විමසා බැලිය යුතුව 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එවැනි තත්ත්වයක් තුළ අපි 
කියන්ෙන් ෙම් කාරණය ගැන සලකා බැලිය යුතුය කියන එකයි. 
පාරිෙභෝගිකයාෙග් අතට වැඩි වැඩිෙයන් මුදල් ලැෙබන 
කමෙව්දයකුයි අපි නිර්මාණය කර ගත යුතුව තිෙබන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම යම්කිසි කණ්ඩායමකින් ෙහෝ කල්ලියකින්, ජාවාරමකින්  
ෙම් කියන බරපතළ මිල වැඩි වීම - [බාධා කිරීමක්] ෙම් ලියවිල්ල 
පතික්ෙෂේප කරන්න පුළුවන් ලියවිල්ලක් ෙනොෙවයි. ජන හා  

සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන්ත් රජෙය් ෙකොටසක්. 
ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙයන් ගත් 
ෙම් ලියවිල්ල වග කිව යුතු ලියවිල්ලක්. ෙමොකද, ගෙම් ජීවත් වන 
මන්තීවරුන් විධියට අපට පාරිෙභෝගිකයන් ෙම් ෙදය කිව්වාම මම 
ෙම් ගැන විද්යානුකූල පදනමකින් ෙසොයා බැලුවා. එෙහම 
බැලුවාම පාරිෙභෝගිකයන් කියන ෙදෙයහි සත්යයක් තිෙබන බව           
සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුවත් ෙපෙනනවා. එෙහම නැතිව මා                 
සංඛ්යා ෙල්ඛන මුල් කරෙගනම කථා කරනවා ෙනොෙවයි. ගරු 
ඇමතිතුමාෙග්  අවධානය ෙයොමු කිරීම සඳහායි මම ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් සුවහසක් ෙගොවි නිෂ්පාදකයන්ට,   
පාරිෙභෝගිකයන්ට වාෙග්ම අතරමැදියන්ටත් යම් අසාධාරණයක් 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒවා නිවැරදි කිරීමට ෙම් සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු ෙව්වායි කියා පාර්ථනා කරමින් මා ෙම්  
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා.  
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ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Thank you, Sir, for giving me the opportunity to 

second this very valuable and timely Motion.  

I am sure the Minister is present here to listen to us 
and give us a reply finding ways and means of controlling 
this so that the consumer does not have to suffer too 
much.  

During the past, we saw tomatoes being thrown away. 
They were unable to be sold even at Rs. 5. But, prices are 
going up. Look at other items like potatoes and bombay 
onions. With regard to these two items, there is a big 
difference in the price of local production and the 
imported ones.  As far as potatoes are concerned, you are 
imposing a duty of Rs. 50 on all imported potatoes. Still, 
they are unable to be sold even at Rs. 86 whereas local 
potatoes are sold at Rs.117.  

If there is a move to impose a tax or a duty on 
imported potatoes in order to protect the local farmer, it 
should reach the farmer. Otherwise, it is useless making it 
a tax or a revenue measure by the Government so that the 
Government becomes richer and the people become 
poorer.  

Further, all these details are taken from the 
Department of Census and Statistics. The Department of 
Census and Statistics itself is giving us the monthly Cost 
of Living Index. The Cost of Living Index is moving up 
according to the Government in a single digit. It is around 
7 per cent. But, we see that the vegetable prices are going 
up by, as much as, 100 per cent in some cases and on an 
average, it is about 60 per cent. Prices have gone up 
compared to last month as well as to 2011. So, what does 
this show? This shows that the cost of living is moving 
up. However, it is not reflected in the Cost of Living 
Index and there is no published Cost of Living Index for 
those who are in certain trades where the Cost of Living 
Allowance is paid. So, on one side, prices are going up 
but it is not reflected in the Cost of Living Index. At the 
same time, you do not publish the Cost of Living Index 
for those who are entitled to a Cost of Living Allowance 
in order for them to draw that allowance. So, while prices 
go up, wages do not go up. So, what is the solution for the 
consumer? We expect an answer for this from the 
Minister.  

You have to protect the farmer and at the same time, 
you have to give a fair price to the consumer. Balancing 
between these two is your task. I am sure that it is not an 
easy task but at the same time, as a Government, you have 
a responsibility to provide the farmer fair prices for their 
produce. I do not know whether some of these items go 
up in price on a seasonal basis. So, is your department or 
ministry having any system to study these movements of 
prices during the year and to find ways and means of 

addressing a stable price to the consumer while protecting 
the farmer? This is what we want to know from you, 
Hon. Minister. Thank you. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මන්තීතුමා. 

 
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)  
(The Hon. Udith Lokubandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ ෙමම 
ෙයෝජනාවට සම්බන්ධ වීමට හැකියාව ලැබීම ගැන ඇත්තටම මම 
සතුටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම බදුල්ල දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්. විෙශේෂෙයන්ම 
ලංකාෙව් එළවලු නිෂ්පාදනය කරන දිස් තික්ක අතරින් විශාල 
ෙගොවි ජනතාවක් ජීවත් වන දිස්තික්කයක් වන බදුල්ල දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට ෙගොවියාෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උපන් දා පටන් දැකපු මම හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කථා 
කරනවා නම්, මහින්ද චින්තනය යටෙත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව තරම් ෙගොවියා පිළිබඳව හිතලා 
ආණ්ඩුවක් හැටියට කියාමාර්ග ගත් ආණ්ඩුවක් පත් ෙවලා නැහැ 
කියලා මම කියනවා. හැබැයි ඒ වාෙග්ම එක අතකට අපි 
පිළිගන්නවා, පාරිෙභෝගිකයාෙග් පැත්ෙතන් බැලුවාම ෙම් දිනවල 
යම් කිසි මට්ටමකින් එළවලු මිෙලහි අධිකභාවයක්ද තිෙබන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙලෝකය දිහා බැලුවාම 
ආහාර අර්බුදයක් තිෙබනවා. අපි දන්නවා, මුළු ෙලෝකයම ආහාර 
අර්බුදයකට මුහුණ පාන අවස්ථාෙව් ෙලෝකෙය් ඉතාමත්ම සුළු 
රටවල් සංඛ්යාවක් තමයි ඒ ආහාර අර්බුදෙයන් මිදුෙණ් කියලා. 
ඉන් එක් රටක් වන්ෙන් ශී ලංකාවයි. ලංකාෙව් කිසිම තැනක 
කන්න නැතිව මිනිස්සු මැරිලා වැටුෙණ් නැහැ. ඒක අපි පිළිගන්න 
ඕනෑ. හරි ආකාරයට කියාමාර්ග අරෙගන කෘෂි කාර්මික 
ක්ෙෂේතෙය් නියැළී ඉන්න ෙගොවියාවත් රැක ෙගන, ඒ සමඟම 
පාරිෙභෝගිකයාටත් අසාධාරණයක් ෙනොෙවන ආකාරයට අෙප් 
රජය විසින් ෙම් කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම නිසා තමයි 
ඇත්තටම ෙම් තත්ත්වය ඇති වුෙණ්.  

අද අපි බලන්න ඕනෑ තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. 
ජාවාරම්කරුෙවෝ ගැන අපි කථා කරනවා. කළු කඩ 
ජාවාරම්කරුෙවෝ ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඔව්, අපට ඒක 
පැහැදිලියි. හැබැයි ඒ කළු කඩවලට පහර දීමට, ඒ කළු කඩ 
සම්බන්ධව සෘජු වශෙයන් කියාමාර්ග ගන්න මීට ෙපර කිසිම 
ආණ්ඩුවක් කිසිම ආකාරයට වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෙදව්ෙව් නැහැ. 
හැබැයි ඒ පිළිබඳව අද මම ස්තුතිවන්ත වනවා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් 
පනාන්දු ඇමතිතුමාට. සෙතොස සහ සමුපකාර ව්යාපාරය අද එතුමා 
ඉතාමත්ම දියුණු මට්ටමකට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අද සෙතොස 
සහ සමුපකාර ව්යාපාරය තුළින් පාරිෙභෝගිකයාට ඉතාමත්ම 
සාධාරණ මිලට ඔවුන්ෙග් බඩුමුට්ටු ලබා ගැනීම වාෙග්ම, අෙප් 
ෙගොවියාට ස්ථිර මිලක් සමඟ ඔහුෙග් නිෂ්පාදන විකුණන්න 
අවස්ථාවකුත් ෙම් අමාත්යාංශය මාර්ගෙයන් ඇති කරලා දීලා 
තිෙබනවා. හැබැයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට කරන්න තවත් 
ෙද්වල් තිෙබනවා කියන එකත් අපි කවදාවත් අමතක කරන්ෙන් 
නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාෙග්ම ෙමොන ෙහේතුවකින් හරි නිෂ්පාදනය විනාශ වුවෙහොත් ෙහෝ 
නිෂ්පාදනය අඩු වුවෙහොත් ෙහෝ ඉතාම ශීඝෙයන් මිල ඉහළ යාමක් 
ඇති ෙවනවා. හැබැයි, ලංකාෙව් තිෙබන එක ලක්ෂණයක් තමයි 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අතර මැදිෙයෝ ඉඳෙගන අධික ලාභ ලබන්නට 
සැලසුම් කරනවා. ඒ අය ඒවා කියාත්මක කරනවා. ඒ සැලසුම් 
සාර්ථක ෙවන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම එය ෙගොවියාටත්, ඒ වාෙග්ම 
පාරිෙභෝගිකයාටත් ෙදෙදනාටම එක ෙසේ වදිනවා. ඒ සඳහා හැම 
අවස්ථාෙව්දීම රජෙය් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙමොකද, ඒ 
විධියට අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් නැත්නම්, ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව -
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙයන් තමයි එතුමාට එම            
සංඛ්යා ෙල්ඛන ලබා දී තිෙබන්ෙන්- පංගුවක් අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල 
මිල ෙබොෙහෝ ෙවලාවට සියයට 100කින් විතර වැඩි ෙවන්නට 
පුළුවන්. එෙහම ෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා විෙශේෂෙයන් ෙම් 
වාෙග් වැඩි වීමක් වැටුප්වල ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාෙග් පීඩනයක් 
ඇති වුණාම ඒක අෙප් ජනතාවට විශාල ෙලස බලපානවා. 
පංගුවක් ෙවලාවට දවසකට එක ෙව්ලක් පමණක් කන ෙකොට හරි 
හැටි ආහාර ගන්ෙන් නැති නිසා ළමයි ෙලඩ ෙවන අවස්ථා අපි 
දැකලා තිෙබනවා. අපි එළවලු නිෂ්පාදනය කරන ෙකොට ඒ ඒ 
කාලවලට ෙමොන වාෙග් එළවලුද නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෑ 
කියලා අපි ක මෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒවාට තිෙබන 
ඉල්ලුම ෙමොකක්ද කියලා මනා අධ්යයනයක් කරලා, නිෂ්පාදනය 
හා ඉල්ලුම පාලනය කරලා සමබරතාවක් තිෙබන වැඩ පිළිෙවළක් 
ලංකාව තුළ හදන්න ඕනෑ. ෙමොකද අප දැක තිෙබනවා, සමහර 
ෙවලාවට එළවලු මිල  වැඩි වුණාම සියලු ෙදනාම ඒ  එළවලු 
සිටුවන්නට පටන් ගන්නවා. අන්තිම  ට ෙවන්ෙන් පමාණය වැඩි 
ෙවලා මිළ පහත වැෙටන එකයි.  එතෙකොට සියලු ෙදනාම එළවලු 
සිටුවන එක නවත්වනවා. ඊට පස්ෙසේ ශීඝෙයන් මිල ඉහළ යනවා. 
යම් කිසි පාලනයක්, යම් කිසි උපෙදසක් අෙප් ෙගොවියාට ලබා 
ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග් ම   සමහර ෙවලාවට ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙවන් යම් යම් පතිපත්ති කියාත්මක කිරීම නිසා රුපියල 
විශාල වශෙයන් කඩා ෙගන  වැටුණා.  ඒවා ආනයනයට 
බලපානවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා 

කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්වායිනුත් අපට බලපෑම් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
මන්දෙපෝෂණය දුරලීමටත් ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය සම්පන්න  
ජනතාවක් බිහි කිරීමටත් විෙශේෂෙයන් ෙම් මිල පාලනය කර,   
සාධාරණ මිලකට ජනතාවට ෙම් දව්ය ලබා ගැනීමට හැකි වන 
ෙලස කටයුතු කරන ෙලස ඉල්ලමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට පිළිතුරු කථාව කිරිමට ගරු  

ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු  අමාත්යතුමා. 
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විපක්ෂය විසින් ඉතාමත්ම සුන්දර ෙද්ශපාලනික ෙචෝදනාවක් 
හැටියට අරෙගන තිෙබන තව ෙදයක් තමයි, කිරි පිටි මිල. හැබැයි 
කිරි පිටි මිල ගැන කෑ ගහන විපක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනික නායකෙයෝ 
කවදාවත් කිරි මිල ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මෙග් දිස්තික්කය පමණක් ගත්ෙතොත් කිරි ලීටර් 
28,000ක් වාෙග් පමාණයක් මාසයකට නිෂ්පාදනය වනවා. කිරි 
ෙබෝතලයක් ඉස්සර තිබුෙණ් රුපියල් 30ක් වාෙග් මිලකටයි. 
හැබැයි අද රුපියල් 55 වැනි මිලකට කිරි ෙබෝතලයක් විකුණනවා. 
ෙම් වාෙග්ම කිරි පිටිවල පාවිච්චියත් අඩුෙවලා තිෙබනවා. අපට 
ඒක පිළිගන්න ෙවනවා. හැබැයි ගෙම් මනුස්සයා දියර කිරි පාවිච්චි 
කිරීම දැන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. දියර කිරි පාවිච්චිය වැඩි කිරීමට 
අෙප් රජය විසින් දැන් ෙනොෙයක් කියා මාර්ගත් අරෙගන 
තිෙබනවා.  

අෙප් රජය කියා කරන යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. 
ෙද්ශීය චින්තනයක් හදවත තුළ තියාෙගන, ෙද්ශීයත්වයට 
මූලිකත්වය ෙදමින්, ෙද්ශීය ෙගොවියා සහ ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා රැක 
ගනිමින් සහ ෙද්ශීයත්වය ඉස්සරහට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක 
තමයි අපි ඉන්ෙන්. 

අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමම කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට කලින් 
ශීලංකන් එයාර් ලයින්ස් ගුවන් සමාගම වාෙග් ආයතන ගැන 
සඳහන් කරමින් සමහර මන්තීවරු පකාශ කළා "ඕක එමිෙර්ට්ස් 
ගුවන් සමාගමට දීලා දැම්මා නම් ඊට වැඩිය ෙහොඳයි" කියලා. ඒ 
ගැන මම කනගාටුවට පත් ෙවනවා. අපි ෙම් විධිෙය් කුහක 
ෙද්ශපාලනික අදහස්වලින් බැහැර ෙවලා, අපි අෙප් ජනතාව ගැන 
හිතලා වැඩ කරමු කියන කාරණය කියන්න කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත්යතුමා අවශ්ය කාලයට බදු පනත් 
ඉදිරිපත් කරමින් අෙප් ෙගොවීන්ට, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අල 
ෙගොවියන්ෙග් නිෂ්පාදන සඳහා සාධාරණ මිල මට්ටමක් තබා 
ගැනීමට ගන්නා කියාමාර්ග පිළිබඳව එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, 
ඉදිරියටත් කළු කඩකාරයන් අෙප් ෙගොවියාට කරන පහර දීම්වලින් 
ඒ ෙගොවීන් මුදා ගැනීමට ගරු අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
මාර්ගෙයන් කියා කරන්නය කියන ඉල්ලීමත් කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාවට අදහස් කිහිපයක් එකතු කිරීමට ලැබීම 
ගැන මා පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
එතුමාෙග් ඒ ෙයෝජනාව ගැන සලකා බැලුෙවොත්, ඔක්ෙතෝබර් 
මාසයට වඩා ෙම් කාලෙය්දී එළවලු මිල ඉතා ශීඝෙයන් වැඩි වීම 
ගැන එතුමා ෙම් සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කළා. මා හිතන්ෙන් ඒක 
ඉතාමත් ෙහොඳ කාලීන මාතෘකාවක්. ෙමොකද, එය ෙම් රෙට් සිටින 
 බහුතර ජනතාවට බලපාන පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ඇති 
නැති පරතරය වැඩි ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙවලාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් දුගී දුප්පත් ජනතාවට ෙපෝෂ්යදායී ආහාර ෙව්ලක් ලබා දීම අප 
කාෙග්ත් යුතුකමක්. එම ෙපෝෂ්යදායී ආහාර ෙව්ල ලබා දීමට නම්, 
විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට අපත්, ඒ වාෙග්ම ගරු 
ඇමතිතුමාත් යම් කිසි මැදිහත් වීමක් කරලා ඒකට ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද කියලා ෙසොයා බලා විසඳුම් ෙදන්නට මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපි බැඳී සිටිනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම එළවලු මිල කියන්ෙන් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
අස්වැන්න අඩු වැඩි වීම මත, ඒ වාෙග්ම කාලගුණික ෙහේතූන් නිසා, 
ඒ වාෙග්ම විවිධ ෙහේතූන් නිසා ෙබොෙහෝ දුරට පාලනය කරන්න 
ටිකක් අපහසු ෙදයක් බව අපි පිළිගන්නවා. පංගුවක් ෙවලාවට 
නිෂ්පාදනය වැඩි වූ විට ඒවාෙය් මිල ශීඝෙයන් පහත වැෙටනවා. ඒ 
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ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ්යන්තර 
ෙවළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்  - கூட் ற , உள்நாட்  
வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Johnston Fernando -  Minister of Co-operatives 
and Internal Trade) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා  විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාෙවන් කියැෙවනවා,  
ඔක්ෙතෝබර් මාසයට සාෙප්ක්ෂව ෙම් දිනවල  එළවලු මිල  සියයට 
සියයකින් ඉහළ  යාමක් ගැන. ඒක  මම පිළිගන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්. ෙම් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්, ජනෙල්ඛන  
හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංඛ්යා ෙල්ඛන. මා ඒවා 
පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අප ඉන්ෙන් ෙදසැම්බර් 
මාසෙය්. අප කවුරුත් දන්නවා, ශී ලංකාෙව් අෙප් නිෂ්පාදනවලට  
වාර තිෙබනවා, අවාර තිෙබනවා කියලා. ඒක අප කවුරුත් දන්නා 
ෙදයක්. ෙමොන ආණ්ඩුවක් බලෙය් හිටි යත් නිෂ්පාදන 
ෙවළඳෙපොළට එන ෙකොට ෙවළඳෙපොළ මිල පහළ වැෙටනවා.  
අවාරයට මිල ඉහළ යනවා. ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව 
කාලෙය්ත් තිබුණා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් 
තිබුණා. ඒක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 1977 සිට මිල ගණන් මා 
 ෙගනැවිත් තිෙබනවා.  ෙකොෙහොමද අඩු වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
ෙමොන කාලයටද ෙම් එළවලු නිෂ්පාදන ෙවළඳෙපොළට එන්ෙන්, 
ෙමොන කාලවල ද වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා දැන ගන්න 
පුළුවන්. 

අප කවුරුත් දන්නවා, අවුරුදු 30කට විතර පස්ෙසේ ෙම් පසු ගිය  
මාස කිහිපය තුළ වර්ෂාව නැතිව මහා නියඟයකට අප මුහුණ දුන් 
බව. ඒ නියඟය පාවිච්චි කරලා තමයි විපක්ෂය පළාත් සභා 
මැතිවරණය දිනන්නට හැදුෙව්. ඒෙකනුත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
පැරදුණා. ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාව පැරද්දුවා. ඒකට පධාන 
ෙහේතුව මහින්ද රාජපක්ෂ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්තියි. 
ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ට දී තිෙබන සහන, ෙගොවීන් ආරක්ෂා කරන්නට 
අරෙගන තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ජනතාව පිළිගන්නා නිසා මහා  
නියඟයක් හරහා වුණත් ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලා ට ඡන්දය 
දුන්ෙන් නැහැ. මහ ෙගොවි පෙද්ශවල ජනතාව එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ඇතුළු  සමස්ත විපක්ෂයම අතු ගා දැම්මා.  

අප කවුරුත් දන්නා ෙදයක්, ගිය අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝබර් මාසය, 
ෙනොවැම්බර් මාස ය වනෙකොට එළවලු මිල වැඩි වී තිබුණාය කියන 
එක. සමහර එළවලුවල මිල 2011 ඔක්ෙතෝබර්වලට වඩා වැඩි වී 
තිෙබනවා. සමහර එළවලුවල මිල අඩු වී තිෙබනවා. ඔක්ෙතෝබර් 
සහ ෙදසැම්බර් මාසෙය් අද වන විට - තමුන්නාන්ෙසේ අද මිල අර 
ෙගන තිෙබනවා ද කියා මා දන්ෙන් නැහැ- ලංකාෙව් හැම 
දිස්තික්කයකම එළවලු මිල ගණන් මා ළඟ තිෙබනවා. උෙද් 
අටහමාර නවය වනෙකොට අෙප් අමාත්යාංශය හැම දිස්තික්කයකම  
මිල ගණන් ගන්නවා. ඒ සඳහා ෙවනම  unit එකක් හදා තිෙබනවා. 
ඔක්ෙතෝබර්, ෙනොවැම්බර්වලට වඩා වට්ටක්කා මිල රුපියල් 
35කින්, පිපිඤ්ඤා රුපියල් 20කින්, වම්බටු රුපියල් 60කින්, තළන 
බටු රුපියල් 40කින්, රාබු රුපියල් 20කින්, පෙතෝල රුපියල් 
20කින්, වැටෙකොළු රුපියල් 40කින් පහත වැටී තිෙබනවා. ෙබෝංචි 
රුපියල් 100ට වඩා පහළ  වැෙටනවාට අකමැති පුද්ගලෙයක් මම. 
ෙහේතුව, ෙම් රෙට් ෙගොවිෙයෝ ආරක්ෂා ෙවන්නටත් ඕනෑ. අනවශ්ය 
ෙලස මිල අඩු වුෙණොත් විපක්ෂයට ෙහොඳක් ෙවනවා. එතෙකොට  
විපක්ෂයට පුළුවන් ෙගොවිෙයෝ ටික අර ෙගන පාරට බහින්න. මිල 
අධික ෙවන්නටත් ෙහොඳ නැහැ.  මිල ඕනෑවට වඩා ඉහළ ගිෙයොත් 
ඒත් විපක්ෂය පාරිෙභෝගිකෙයෝ අර ෙගන පාරට බහිනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුව ඉතාමත් සමබරතාවකින් ෙම් ෙදපැත්තම රැක ෙගන යන 
ආණ්ඩුවක්. 

දිවි නැඟුම වැඩසටහන හරහා බීජ ලබා දුන්නා. විපක්ෂෙය් 
සමහර මන්තීවරුන් ඒ බීජ ඇට ගණන් කරලා ෙමොන තරම් මඩ 
ගැහුවත් ඒක ඉතාමත්ම සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක්. ඒක අපි 

පිළිගන්නට ඕනෑ. සමහර අය කියනවා ෙවෙළඳ ෙපොළට ඒ එළවලු 
එන විට අධික ෙලස එළවලු මිල පහළ වැෙටනවා කියලා. නැහැ. 
අෙප් ජනතාව එක පැත්තකින් අවුරුදු 30ක යුද්ධයකට හිර ෙවලා, 
ෙවනත් ෙලෝකයකයි හිටිෙය්. ඒ ෙලෝකෙයන් අෙප් ජනතාව 
එළියට අරන් ඉතිහාසෙය් විධියට තමන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කර ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ගෘහ ඒකක හරහා අපි 
කියාත්මක කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. එක පැත්තකින් 
නිෂ්පාදනය ෙවෙළඳ ෙපොළට එද්දී -අල සහ බීලූනු ෙවෙළඳ 
ෙපොළට එද්දී- ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවලා පිට රටින් එන 
නිෂ්පාදනවලට බදු ගහනවා. බදු දැම්ෙම් නැත්නම් මහා විනාශයක් 
ෙවනවා.  

පාකිස්තානෙයන් සහ ඉන්දියාෙවන් එන අල කිෙලෝව අද වන 
විට රුපියල් 86ක් සහ රුපියල් 135ක් වී තිෙබනවා. 
පාකිස්තානෙයන් එන අලවලට ෙවනම මිලක් තිෙබනවා. 
ඉන්දියාෙව් අලවලට ෙවනම මිලක් තිෙබන්ෙන්. ඒ අෙප් 
පාරිෙභෝගිකෙයෝ පුරුදු ෙවලා තිෙබන හැටි. ඒ අය කල්පනා 
කරනවා පාකිස්තානෙය් අලවලට වඩා ඉන්දියානු අල ෙහොඳයි 
කියලා. සමහර අය කියනවා පාකිස්තානෙය් අල ෙහොඳයි කියලා. 
ඒ එක එක්ෙකනා සිතන හැටි. ඒ ෙවෙළඳ ෙපොළ හරහා ඇති ෙවලා 
තිෙබන මතයන් අනුව ෙද්ශීය පාරිෙභෝගිකයින්ෙග් ඔළුව ෙවනස් 
ෙවලා තිෙබන ආකාරය. ඒක අපට ෙවනස් කරන්න බැහැ. 
ඉන්දියානු අල ෙහොඳයි කියලා හිතන අය වැඩි මිලක් දීලා ඒවා 
ගන්නවා. පාකිස්තානු අල ෙහොඳයි කියලා හිතන අය ඒවා 
ගන්නවා.  

නමුත් ෙවෙළඳ ෙපොළට ඒ අල එන විට අපි රුපියල් 50ක 
බද්දක් දැම්මා. ඒ විධියට කෙළේ පිට රටින් එන අල මිල ඉහළ 
ගියාම ෙද්ශීය අලවලට ස්ථාවර මිලක් එන නිසායි. දැන් මිල වැඩි 
ෙවලා. අද වන විට රුපියල් 150යි, රුපියල් 160යි. සමහර 
ෙගොවිෙයෝ තවම අල ෙතොග ෙගවල්වල තියා ෙගන විකුණනවා. 
සමහර ෙවෙළඳ ව්යාපාරිකෙයෝ ෙතොගයට අරන් සල්ලි උපයා 
ගන්නවා. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ කථා කරලා අපි 
තීන්දුවක් අරන් තිෙබනවා, ඉදිරිෙය්දී අල සඳහා තිෙබන බද්ද 
ඉවත් කරන්නට. මිල වැඩියි.  

ඒ වාෙග්ම, අපට බීලූනුවල මහා නිෂ්පාදනයක් ආවා. දරා 
ගන්න බැරි, උහුලා ගන්න බැරි නිෂ්පාදනයක්. ඒක ඉතාමත්ම 
ෙහොඳයි. අපි ඒවාට අවශ්ය ෙතොග ගබඩාවන් හදලා ෙම්වා ගබඩා 
කරලා තියා ගන්න පුළුවන් නවීන කම ෙසොයා ගත්තා. ෙම්වා 
ගබඩා කරලා තියා ගන්න පුළුවන් කම. ඒවා තමයි ආණ්ඩුවකට 
තිෙබන අභිෙයෝග. යුද්ධය තිබුණා, ඒ අභිෙයෝගයට ආණ්ඩුව 
මුහුණ දුන්නා. දැන් තිෙබන අභිෙයෝගය තමයි ඒ බීලූනු ටික 
ෙවෙළඳ ෙපොළට එද්දී ඒවා ගබඩා කර ෙගන, ෙගොවියාව ආරක්ෂා 
කරන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක. අපි අල ෙගොවියා ආරක්ෂා කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙහොඳ 
බීජ ෙගනත් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්වා තමයි ආණ්ඩුවට 
තිෙබන අභිෙයෝග. අපි ෙම්වා අභිෙයෝග හැටියට දකිනවා. 
අනිවාර්යෙයන්ම අපි ඒවාට විසඳුම් ලබා ෙදනවා. අපි ඒවායින් 
පැනලා යන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මාළු ගැන බලමු. 
අෙප් හිටපු ෙෆස්ටස් ෙප ෙර්රා ඇමතිතුමාෙග් පුතා, අෙප් නවක 
මන්තී ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා මාළු මිල ගැන කථා 
කළා. මාළු මිලත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අපි එළවලු ගැන කථා 
කෙළොත් රුපියල් 10 - 100 දක්වා මිලට ගන්න පුළුවන් එළවලු 
වර්ග 10ක් තිෙබනවා. රුපියල් 100 - 200 දක්වා මිලට ගන්න 
පුළුවන් එළවලු වර්ග 3ක් තිෙබනවා. රුපියල් 200 - 300 දක්වා 
මිලට ගන්න පුළුවන් එළවලු වර්ග 3ක් විතර තිෙබනවා. විවිධ 
කාණ්ඩවලට, කැමැති ආකාරයට ඒ එළවලු මිලදී ගන්න පුළුවන්. 
අෙප් පාරිෙභෝගිකෙයෝත් ෙනොෙයක් කමවලට හුරු ෙවලායි 
ඉන්ෙන්. ෙබෝංචි ගණන් ගියාම මෑ ගන්නවා. කැරට් ගණන් ගියාම 
ඒ ෙවනුවට ෙවනත් ෙදයක් ආෙද්ශ කර ගන්න අෙප් 
පා රිෙභෝගිකෙයෝ දක්ෂයි. ඒ තරම් නූගත් පාරිෙභෝගිකයින් 
ෙනොෙවයි ශී ලංකාෙව් ඉන්ෙන්.  
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මාළු මිල ගැන කථා කරනවා නම් රුපියල් 100ට අඩුෙවන් 
මාළු වර්ග 6ක් ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 100 - 200යි අතෙර් වර්ග 
12ක් ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 200 - 300 අතර වර්ග  9ක් 
තිෙබනවා. රුපියල් 300ට වැඩි මිලක් දීලා ගන්න පුළුවන් ඒවාත් 
තිෙබනවා. ඒවා සුපිරි පැළැන්තියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැම 
ෙකොටසකටම අවශ්ය කරන මාළු වර්ග තිෙබනවා. මා ළඟ විස්තර 
තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට ෙදන්නම්. ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා හුඟක් අධ්යයනය කරන පුද්ගලෙයක්. මම හරිම 
සතුටුයි, ඔබතුමා ෙහොඳට කියවනවා, ෙසොයනවා, බලනවා. [බාධා 
කිරීමක්] මන්ද බුද්ධික නැහැ එතුමා බුද්ධිමත්. ඔබතුමාට මම 
ෙදන්නම් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නිකුත් කළ, එළවලු 
වර්ග කුමන කාලයටද ෙවෙළඳ ෙපොළට එන්ෙන් කියන කාරණය 
සඳහන් chart එක. ඒක දිහා බැලුවාම ඔබතුමාට  ෙසොයා ගන්න 
පුළුවන් මිල ඉහළ යෑම් සහ පහළ යෑම්වලට ෙහේතුව  ෙමොකක්ද 
කියලා. ඔබතුමාට අද ෙප්නවා අද රට ඉන්ෙන් ඔබතුමාෙග් මතෙය් 
ෙනොෙවයි කියන එක. මාධ්ය ඉන්ෙනත් ඔබතුමා ඉන්න තැන 
ෙනොෙවයි. අද ඔබතුමා ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් 
ෙගනාවා. ඔබතුමන්ලාෙග් මන්තීවරු ෙදෙපොළක් විතරයි ඉන්ෙන්. 
හැබැයි මාධ්යෙව්දීන් කවුරුත් නැහැ. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයාත් ෙම් සභාෙව් නැහැ. රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා තියා ඔබතුමාෙග් නායකයා සජිත් ෙපේමදාස 
මහත්මයාත් නැහැ.  

අපි ඉතාමත්ම උපකමශීලීව තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙමෙහම සිදු වී තිෙබන්ෙන් උද්ධමනය 
නිසයි. උද්ධමනය තනි ඉලක්කෙමන් එක දිගට අවුරුදු හතරක් 
තියා ගත්ත ආණ්ඩුව හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ආණ්ඩුව ඉතිහාසගත ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේ  ඒක මතක තියා 
ගන්න.  

ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් කාලෙය් උද්ධමනය සියයට 15යි, 
14යි. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් කාලෙය්ත් උද්ධමනය 
සියයට 15ට 16ට නැගපු කාලයක් තිබුණා. එක දිගටම අවුරුදු 

හතරක් උද්ධමනය තනි ඉලක්කමකින් තියා ෙගන ගිෙය් මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තනි ඇෙහන් අඬන්න තමයි අෙප් ආණ්ඩුව වැඩ කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන් කියා මම කියනවා. ඒ නිසා ෙම්වා ෙනොෙවයි, මීට 
වැඩිය ෙද්වල් ගැන ෙහොයන්න. දැන් නායකයා අවුරුදු හයකට 
ස්ථිර ෙවලා. ෙම්වා ෙහොයනවාට වැඩිය ඔබතුමා බලන්ෙන් එන 
වතාවට nomination ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියායි. සජිත් ෙපේමදාස 
මහත්මයායි, ඔබතුමායි වීඩිෙයෝ කැමරා දමා ෙම්වා ඔක්ෙකොම 
ෙහොයලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා පජාතන්තවාදය 
ගැන කථා කරන්න එපා. පජාතන්තවාදය තිෙයන්න ඕනෑ 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය ඇතුළතයි. ෙම් ආණ්ඩුව 
ජනතාවෙග් ආණ්ඩුවක්. අපි ෙගොවියාත් රකිනවා, 
පාරිෙභෝගිකයාත් රකිනවා. ඒ පතිපත්තිය මත තමයි අපි කටයුතු 
කරන්ෙන් කියා  මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2012 ෙනොවැම්බර් 15 වන දින 

සභා සම්මුතිය අනුව, 2012  ෙදසැම්බර් 05 වන බදාදා පූ. භා. 9.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அப்ெபா , பி.ப 6.30 மணியாகிவிடேவ  தைலைமதாங்கும் 

உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  2012 நவம்பர் 15 ஆந் திகதிய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2012 சம்பர் 05, தன்கிழைம .ப.9.30 
மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 
It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER  adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Wednesday, 05th 

December, 2012, pursuant to the Resolution of Parliament of 15th 
November, 2012. 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 
receipt of the uncorrected copy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Contents of  Proceedings :  
       
 Final set of manuscripts  
     Received from Parliament :  
 
 Printed copies dispatched :  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය  
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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