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சிறப் ாிைம: 2013

අ.භා.1.00 ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වීය.
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 1.00 p.m,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
சனாதிபதியிடமி ந்

වරපසාද : 2013 ජූලි 26 වන දින "සුඩර් ඔළි"
වාර්තාව

வந்த ெசய்தி

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

PRIVILEGE: “SUDAR OLI” REPORT OF 26TH JULY, 2013

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා
විසින් තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2013 අෙගෝස්තු මස
07 වන දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු වරපසාද
පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත්
කළ හැකිය.

II

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்

சபாநாயகர

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

சான் ைர

SPEAKER'S CERTIFICATE

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

පහත දැක්ෙවන සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා
ෙවත ලැබී තිෙබනවා.

ைல 26ஆந் திகதிய "சுடர் ஒளி"
அறிக்ைக

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 79 වැනි ව වස්ථාව අනුව, 2014 මාර්තු මස 04 වැනි
දින මවිසින් පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත්වල සහතිකය සටහන්
කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි:ශී ලංකා භූ විද ා ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)

“ශ



පිලිප් ගුණවර්ධන ගුණානුස්මරණ සංගමය (සංස්ථාගත
කිරීෙම්)

ලංකා ජනාප

චන්දිම වීරක්ෙකොඩි පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)

இலங்ைக சனாதிபதி
President of Sri Lanka
අංකය : ජීෙජ්එල්/308
2014 මාර්තු මස 03 වන දින
ෙකොළඹ දී ය.
ගරු කථානායකතුමනි,

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின

அறிக்ைக

AUDITOR-GENERAL'S REPORT
කථානායකතුමා

(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය
යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මවිසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ සකීය
ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී.
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන
කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.

මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති"

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 154(6) ව වස්ථාව පකාර·

2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග්
වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් VIII වැනි ෙකොටස
සහ හයවැනි කාණ්ඩෙය් XXI, XXII සහ XXIII වැනි
ෙකොටස්; සහ

·

2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග්
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් IV සහ V වැනි ෙකොටස්
සහ හතරවැනි කාණ්ඩෙය් III වැනි ෙකොටස මම
ඉදිරිපත් කරමි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

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

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා)

2012 වර්ෂය සඳහා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික
කාර්ය සාධන වාර්තාව. - [ කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත ගරු
රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන්, මම 2011 වර්ෂය සඳහා
ඉදිකිරීම් අභ ාස සහ සංවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු
පහසුකම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

ෙපත්සම්

ம

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, මම 2012 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත ශී
ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කමසම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

2012 වර්ෂය සඳහා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය
සාධන වාර්තාව. - [වැවිලි කර්මාන්ත අමාත 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.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මම කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත තුමා ෙවනුෙවන්, 2010.04.01 සිට 2011.03.31 දක්වා
වන වර්ෂය සහ 2011.04.01 සිට 2012.03.31 දක්වා වන වර්ෂය
සඳහා මාන්තායි ෙසෝල්ට් ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තා සහ ගිණුම්
ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

146

க்கள்

PETITIONS
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කම්කරු හා කම්කරු
සබඳතා අමාත තුමා)

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக - ெதாழில், ெதாழில் உற கள்
அைமச்சர்)

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour
Relations)

ගරු
කථානායකතුමනි,
ෙපොල්ගස්ඕවිට,
හල්පිට,
මල්කැකුණලන්ද වත්ත, අංක 40/4 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
පී.එන්. හිංස්ලි රත්න සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම
පිළිගන්වමි.

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ
සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்)

-

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක
පිළිගන්වමි.
(1)
(2)

ෙබ්රුවල, මුල්ලපිටිය, අංක 51/ඩී දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
එන්.ෙක්. සුජිත් සමන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
වැලිගම, ගුරුබැවිල, පාසල් වත්ත, අංක 12 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ධනපාල විජයෙහේවා මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා
(மாண் மிகு அ. விநாயக

ர்த்தி)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

Hon. Speaker, I present a petition received from Mr.
Sinnavan Thangarasa of Valaramathy, Karaveddi East,
Jaffna.
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அனர்த்த

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண)

(அ)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ගරු
කථානායකතුමනි,
මම
ගාල්ල,
මහෙමෝදර,
ෙගොෙඩ්කැෙල්වත්ත, අංක 288/4 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්.එච්.
සමන්ත නීල් කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් 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.

2012 சம்பர் மற் ம் 2013 சனவாி காலப் பகுதியில்
ஏற்பட்ட ெவள்ளப் ெப க்கு காரணமாக அ ராத ர
மாவட்டத்தில் மத்திய
வரகம்பலாத்த பிரேதச
ெசயலாளர் பிாிவில்
(i)

பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்களின்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

ைமயாக
மற் ம்
ஒ
பகுதி
ேசதமைடந்ததால்
இழப்பீ
வழங்கப்பட்ட
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

இழப்பீ வழங்கப்படாத
ஒ பகுதி ேசதமைடந்த
எவ்வளெவன்பைத ம்

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

(ஆ) (i)

මධ ම නුවරගම්පළාෙත් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය: ගංවතුර විපත්

வரகம்பலாத்த பிரேதச ெசயலாளர் பிாி :
ெவள்ளப் பாதிப்

NUWARAGAMPALATHA CENTRAL DIVISIONAL
SECRETARY'S DIVISION: DAMAGE BY FLOODS

3. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(ii)

இப் பயிர்ச்ெசய்ைக
யா என்பைத ம்;

(iii)

ைமயாகச் ேசதமைடந்த மற் ம் ஒ பகுதி
ேசதமைடந்த வயல் ஏக்கர்களின் எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்;

(iv)

ைமயாகச்
ேசதமைடந்த
ஏைனய
பயிர்ச்ெசய்ைகக்
காணி
ஏக்கர்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;

(v)

ைமயாகச் ேசதமைடந்த மற் ம் ஒ பகுதி
ேசதமைடந்த ஒ
ஏக்கர்வயல் காணிக்கு
வழங்கப்ப ம்
இழப்பீட் த்
ெதாைக
ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்;

(vi)

ைமயாக மற் ம் ஒ பகுதி ேசதமைடந்த
ஏைனய ேமலதிக பயிர்ச் ெசய்ைகக க்கு
இழப்பீ வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(vii)

அவ்வாறாயின் வழங்கப்பட் ள்ள இழப்பீட் த்
ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்;

(The Hon. P. Harrison)

ආපදා කළමනාකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ) 2012 ෙදසැම්බර් සහ 2013 ජනවාරි කාල සීමාෙව් දී හට ගත්
ගංවතුර ෙහේතුෙවන් අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්, මධ ම
නුවරගම්පළාත පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
(i) විපතට පත් පවුල් සංඛ ාව;
(ii) පූර්ණ හා අර්ධ හානියට පත් වීම නිසා වන්දි ෙගවූ
නිවාස සංඛ ාව;
(iii) වන්දි ෙනොෙගවූ පූර්ණ හා අර්ධ හානියට පත් වූ
නිවාස සංඛ ාව;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i) ඉහත ගංවතුර තත්ත්වයන් ෙහේතුෙවන් එම
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් හානියට පත්
වගාවන් කවෙර්ද;
(ii) එම වගාබිම්වල වපසරිය ෙකොපමණද;
(iii) පූර්ණ හානියට හා අර්ධ හානියට පත් කුඹුරු
අක්කර සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) පූර්ණ හානියට පත් අෙනකුත් ෙබෝග වගා බිම්
අක්කර සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(v) පූර්ණ හානි සිදු වූ සහ අර්ධ හානි සිදු වූ කුඹුරු
අක්කරයක් ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන වන්දි මුදල
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(vi) පූර්ණ හා අර්ධ හානි සිදු වූ අෙනකුත් අතිෙර්ක
ෙබෝග වගා ෙවනුෙවන් වන්දි ලබා දී තිෙබ්ද;
(vii) එෙසේ නම්, ලබා දී ඇති වන්දි මුදල් පමාණයන්
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(viii) ඉහත සඳහන් පරිදි වන්දි ලබා ෙනොෙදන්ෙන් නම්,
එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ைமயாக மற் ம்
களின் எண்ணிக்ைக

ேமற்ப
ெவள்ளப்ெப க்கு காரணமாக இப்
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் ேசதமைடந்த
பயிர்ச்ெசய்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;

3607/’13

(ආ)

எண்ணிக்ைக

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

மத்திய

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

காணிகளின்

(viii) ேமேல
குறிப்பிட்டவா
வழங்கப்படாவி ன் அதற்கான
யாைவ என்பைத ம்

பரப்பள

இழப்பீ
காரணங்கள்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல் ஏன்?

asked the Minister of Disaster Management:
(a)

Will he inform this House (i)

the number of families that were affected
by the floods which occurred in the
Nuwaragampalatha Central Divisional
Secretary's Division of the Anuradhapura
District during the period from December
2012 to January 2013;

(ii)

the number of houses in the aforesaid
Division for which compensation was paid
for been completely destroyed or partly
damaged due to the aforesaid floods;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(v)

[ගරු පී. හැරිසන් මහතා]

(iii)

(b)

the number of houses in the aforesaid
Division that were completely destroyed or
partly damaged due to the aforesaid floods,
but compensation has not been paid for?
the types of cultivations that were destroyed
due to the aforesaid floods in the aforesaid
Divisional Secretary's Division;

(ii)

the area of cultivated lands that were
destroyed due to the aforesaid floods;

(iii)

separately, of the acreage of paddy lands
that were completely destroyed and that
were partly damaged;

(iv)

the acreage of lands that had been cultivated
with other crops and that were completely
destroyed;

(v)

separately, of the amount of the
compensation that is paid for an acre of
paddy land that was completely destroyed
and for an acre that was partly damaged;

(vi)

whether compensation has been paid for
lands with other supplementary crops that
were either completely damaged or partly
destroyed;

(vii)

if so, separately of the amounts of
compensation that has been paid in the
aforesaid manner; and

(viii)

if compensation is not paid in the aforesaid
manner, the reasons for not paying
compensation?

If not, why?

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த

காைமத் வ

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster
Management)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

පවුල් සංඛ ාව 876යි.

(ii)

වන්දි ෙගවන ලද පූර්ණ හානි නිවාස සංඛ ාව -14

(iii)

වන්දි ෙනොෙගවූ පූර්ණ හානි නිවාස සංඛ ාව - 02

වන්දි ෙගවන ලද අර්ධ හානි නිවාස සංඛ ාව - 08
වන්දි ෙනොෙගවූ අර්ධ හානි නිවාස සංඛ ාව - 04
(ආ)

(i)

වී, උඳු, කුරක්කන්, බඩ ඉරිඟු, රට කජු, කව්පි

(ii)

අක්කර 1,770යි.

(iii)

පූර්ණ හානියට පත් කුඹුරු අක්කර පමාණය අක්කර 630

(iv)

පූර්ණ හානියට පත් අෙනකුත් ෙබෝග වගා බිම්
පමාණය - අක්කර 230

පූර්ණ හානි සඳහා රු. 25,000කි. අර්ධ හානි සඳහා
රු. 12,500 කි.

(vi)

වන්දි ලබා දී නැත.

(vii)

වන්දි ලබා දී නැත.

(viii)

ෙම් වන ෙතක් තක්ෙසේරු කරන ලද හානි පිළිබඳ
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට වාර්තා වී
ෙනොමැති බැවින් වන්දි ෙගවීමක් සිදු කර
ෙනොමැත.

Will he also inform this House (i)

(c)
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(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයට පිළිතුරු දීම සම්බන්ධෙයන්
අප ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. හැබැයි ෙම්ක 2012 දී වුණු
හානියක්. ෙම් වන ෙතක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට ෙම්
සම්බන්ධෙයන් වාර්තා ෙනොවීම ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා.
ෙමොකද, ෙම් හානිය සිදු ෙවලා අවුරුදු ෙදකකට ආසන්න කාලයක්
ගත ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා අසන ලද පශ්නෙය් ෙදවන ෙකොටසට
අදාළ පසු බිම් වාර්තාෙව් ෙකොටසක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
2012 ෙදසැම්බර් සිට 2013 ජනවාරි අතර කාලෙය් තමයි ෙම්
ගංවතුර තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පසු බිම් වාර්තාව
කිෙයව්ෙවොත් ෙම්ක වඩාත් පැහැදිලි ෙව්වි. ඒ අවස්ථාව වනෙකොට
ෙම්ක අපට අයිති කාර්ය භාරයක් වුෙණ් නැහැ. පසු බිම්
වාර්තාෙව්, "පූර්ණ වශෙයන් හානියට පත් වගාවන් ෙවනුෙවන්
ෙදනු ලබන වන්දි මුදල රුපියල් 25,000කි. අර්ධ වශෙයන්
හානියට පත් වගාවන් සඳහා රුපියල් 12,500කි. හානියට පත්
කුඹුරු අක්කරයකට රුපියල් 25,000 බැගින් ෙහෝ ඉඩම් පමාණයට
සමානුපාතික ෙලස වන්දි ලබා දීම සිදු කරයි. ෙමම සහනාධාර
ලබා ෙදනුෙය් 2013.07.04 දිනැති ජාතික අය වැය චකෙල්ඛ
අංක 152(1) අනුව වන අතර 2013.07.04 දිනට ෙපර ෙමම
කටයුතු සිදු කරන ලද්ෙද් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය මගිනි.
එබැවින් 2013 වර්ෂෙය්
සිදු වූ
හානි ෙවනුෙවන් ෙමම
අමාත ාංශයට පතිපාදන ෙවන් ෙනොවුණු අතර....." යනුෙවන්
සඳහන් වනවා. 2014 වර්ෂෙය්දී අදාළ ෙගවීම් කිරීම සඳහා දැනට
අපි මුදල් ඉල්ලා තිෙබනවා. මුදල් ලැබුණු විගස අවශ වන්දි
ෙගවීම සිදු කරනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිරිෙය්දී ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල
ෙම් වන්දි ෙගවනවාය කියන එක තමයි ගරු ඇමතිතුමාෙග්
පිළිතුෙරන් මට පැහැදිලි වුෙණ්. ගංවතුර හානිය නිසා විපතට පත්
වුණු අයට අසාධාරණයක් වුණා. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය
කියන්ෙන්ත් ආණ්ඩුවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශය තිෙබන්ෙන්ත් ආණ්ඩුෙව්යි.
එෙහම නම්
ආණ්ඩුෙවන්.

ෙම්කට

ෙගවීම්

කටයුතු

කරන්න

ඕනෑ,

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)
ගරු කථානායකතුමනි, රක්ෂණ භාර අරමුදලක් සම්බන්ධව
ෙනොෙවයි මම කිව්ෙව්. ඔබතුමාත් දන්නා පරිදි අලුත්
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චකෙල්ඛෙයන් නිවාස සහ වන්දි ලබා දීෙම් කටයුත්තට 2013 අග
භාගෙය්දී තමයි පෙව්ශ වුෙණ්. නිවාස ආධාර ලබා දීම සඳහා අපට
මුදල් පමාණයක් ලැබුණා. ඒ කටයුත්ත අපි ආරම්භ කරලා මුදල්
ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමතැන තිෙබන අෙනක් පශ්නවලට මට
ෙවනම උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන් අනවසර සහ
ආදායම් සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් මත නතර වුණු ෙගවීම් හැර
අෙනක් ඒවා ලබා දුන්නා. 2013 අග කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී තමයි
අපට ෙම් මුදල ලැබුෙණ්. අපි 2014 වර්ෂය සඳහා සල්ලි ඉල්ලා
තිෙබනවා. ඒවා ලැබුණු විගස ෙමම වන්දි ලබා දීමට අපි කටයුතු
කරනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

කඳවුරුවල දුක් විඳිමින් සිටියදී, ඔවුන් ෙබ්රා ෙගන
කඩිනමින් ශී ලංකාවට ෙගන්වා ගැනීමට
පමුඛත්වය ෙනොදී, එම මුදල් ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව
වැනි ෙවනත් අරමුණු සඳහා වැය කිරීම අසාධාරණ
බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவளிநாட்
ேவைலவாய்ப்
ைக அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙගවල් ෙදොරවල් අහිමි ෙවලා පවුල් අටසිය ගණනක් විපතට පත්
වුණා. හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත ාංශෙයන් සල්ලි ෙගව්වා කිව්වාට ෙගවල් 14කට විතරයි
වන්දි මුදල් ෙගවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතිරි ෙගවල් සඳහා ෙගවලා
නැහැ.
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(ஆ) (i)

ெவளிநா
ெசல்கின்ற இலங்ைக ஊழியர்களி
டமி ந்
அறவிடப்ப கின்ற பணத்தி
ந்
இலங்ைக
ெவளிநாட்
ேவைலவாய்ப் ப்
பணியகம் பிரதானமாக வ மானம் ெப
கின்ற என்பைத ம்;

(ii)

கஷ்டங்கள்,
ன்
த்தல்க க்கு
ஆளான
இலங்ைக ஊழியர்கள் ெப ந்ெதாைகயாேனார்
மத்திய கிழக்கு நா களில் த ப்
காம்களில்
கஷ்டப்பட் வ கின்றேபா ,
அவர்கைள
வி வித்
ாிதமாக இலங்ைகக்கு அைழத்
வ வதற்கு
ன் ாிைம வழங்கா , அப்
பணத்ைத கரப்பந்தாட்டம் ேபான்ற ேவ
ேநாக்கங்க க்கு ெசலவி வ
அநீதியாகும்
என்பைத ம்

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව පවර්ධනය සඳහා මූල පදාන:
ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය
கரப்பந்தாட்ட ேமம்பா க்கு வழங்கிய பணம்:
ெவளிநாட் ேவைலவாய்ப் ப் பணியகம்

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(இ)

4. ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Foreign Employment Promotion
and Welfare:
(a)

Will he state the amount of money donated to the
Sri Lanka Volleyball Federation by the Sri Lanka
Bureau of Foreign Employment separately in the
years 2012/2013 for the promotion of the game of
volleyball?

(b)

Will he admit that -

MONEY DONATED FOR PROMOTION OF GAME OF
VOLLEYBALL: SRI LANKA BUREAU OF FOREIGN
EMPLOYMENT

3687/’13
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(i)

the Sri Lanka Bureau of Foreign
Employment generates income
predominantly from the money charged
from the Sri Lankan workers going abroad;
and

(ii)

when a large number of Sri Lankans are
languishing in camps of Middle East, it is
unfair to spend such money on other
purposes such as the promotion of the game
of volleyball without giving priority to
rescue and bring them back to Sri Lanka
expeditiously?

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2):
(අ)

(ආ)

ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින්
ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව පවර්ධනය කිරීම සඳහා ශී ලංකා
ෙවොලිෙබෝල් සම්ෙම්ලනයට 2012/2013 වර්ෂවලදී ලබා දී
ඇති මුදල ෙකොපමණද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

විෙද්ශගත වන ශී ලාංකික ශමිකයින්ෙගන් අය කර
ගන්නා මුදලින් ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති
කාර්යාංශය පධාන වශෙයන් ආදායම් ලබන බවත්;

(ii)

කරදර හිරිහැරවලට පත් ශී ලාංකික ශමිකයින්
විශාල පිරිසක් මැද ෙපරදිග රටවල රැඳවුම්

நலேனாம்

இலங்ைக ெவளிநாட்
ேவைலவாய்ப் ப் பணிய
கத்தினால் கரப்பந்தாட்டத்தின் ேமம்பாட் க்காக,
இலங்ைக கரப்பந்தாட்ட சம்ேமளனத்திற்கு 2012/2013
ஆம்
ஆண் களில்
வழங்கப்பட் ள்ள
பணத்
ெதாைககள் தனித்தனிேய எவ்வள என்பைத அவர்
குறிப்பி வாரா?

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු හැරිසන් මන්තීතුමා ෙම්ක පටලවා
ෙගන. ෙගවල් අටසිය ගණනක් කැඩිලා නැහැ. කැඩුණු නිවාස
ගැන ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ආපදාවට ලක් වූ පමාණය
තමයි ෙගවල් 876ක් විධියට තිෙබන්ෙන්. නිවාස කැඩිලා තිෙබන
පමාණෙයන් අපි වන්දි මුදල් ෙගවලා නැතුව තිෙබන්ෙන් පූර්ණ
නිවාස හානි වුණු ෙදෙදෙනකුටයි, අර්ධ හානි වුණු
හතරෙදෙනකුටයි විතරයි. අෙනක් අයට ෙගවලා තිෙබනවා. අපි
ලබා ගත් ෙතොරතුරු අනුව ෙපොඩි ගැටලු ටිකක් තිෙබනවා. ඒ
හයෙදනාටත් අපි වන්දි මුදල් ලබා ෙදනවා. රක්ෂිතවල ඉන්න
අයටයි, රජෙය් ෙසේවෙය් ෙයදී ඉන්න අයටයි තමයි ෙම් ගැටලුව
තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි ඒ පශ්නත් විසඳන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.

ஊக்குவிப் ,

(c)

If not, why?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்)

ேவைலவாய்ப்

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින්
ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව පවර්ධනය කිරීෙම් ඍජු අරමුණ සඳහා
ශී ලංකා ෙවොලිෙබෝල් සම්ෙම්ලනය ෙවත ෙගවීම් කර
ෙනොමැත. එෙහත් කාර්යාංශෙය් කීඩිකාවන් ශී ලංකා
ජාතික කාන්තා ෙවොලිෙබෝල් කණ්ඩායම නිෙයෝජනය
කරමින් ජාත න්තර තරගවලට සහභාගී වීෙම් දී ඒ සඳහා වූ
වීසා, ගුවන් ගමන් හා යැපීම් දීමනා පහත සඳහන්
ආකාරයට ෙගවීම් සිදු කර ඇත. ජාතික ෙවොලිෙබෝල්
කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන කාර්යාංශ කීඩිකාවන් පහත
පරිදි ෙව්.
* පී.පී.එල්.එස්. ෙසෝමරත්න ෙමනවිය
*

ෙජ්.ඒ.ෙක්. ජිනාදරී ෙමනවිය

*

ෙක්.වී.ටී.පී. විතානෙග් ෙමනවිය

*

පී.බී.එන්. නිලක්ෂි ෙමනවිය

*

එල්.ෙක්.ඩී. විෙජ්ෙකෝන් ෙමනවිය

*

යූ.ජී.එස්. රංගනී ෙමනවිය

*

පී.ඩබ්ලිව්.එච්. ඉසංකා ෙමනවිය

*

ඒ.එම්.පී.එස්. අධිකාරි ෙමනවිය

*

ඒ.ටී.ටී.එම්. රත්නසිරි ෙමනවිය

2012 වර්ෂය
01. ඔවුන් 2012 වර්ෂෙය් ශී ලංකා ජාතික කාන්තා
ෙවොලිෙබෝල් ශූරතාවය දිනා ගත් බැවින් ආසියානු
කාන්තා කිඩා සමාජ ශූරතාවයට සුදුසුකම් ලැබූ
අතර ඒ අනුව 2012.04.21 - 2012.04.29
දිනයන්හි තායිලන්තෙය් පැවැති ආසියානු කාන්තා
කීඩා සමාජ ෙවොලිෙබෝල් ශූරතාවයට සහභාගී වූ
කාර්යාංශ ගුවන් ටිකට් පත් ගාස්තුව රුපියල්
643,671.00
02. ඉහත කීඩා සංචාරයට සහභාගී වූ කණ්ඩායෙම්
යැපීම් දීමනා රුපියල් 1,339,260.00
2013 වර්ෂය
01. 2013.09.13 සිට 2013.09.21 දක්වා තායිලන්තෙය්
පැවැති 17වන ආසියානු ෙජ ෂ්ඨ කාන්තා තරග
මාලාවට සහභාගී වූ කණ්ඩායමට ඇතුළත් වූ ශී
ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය්
නිලධාරිනියන්ෙග් ගුවන් ටිකට් පත්, වීසා ගාස්තු
හා යැපීම් දීමනා රුපියල් 540,000.00

(ආ)

02. එම තරගාවලියට සහභාගී වු කාර්යාංශ
නිලධාරිනියන්ෙග් ගමන් වියදම් රුපියල් 373,
573.75
(i) ඔව්.
(ii)

නැත.

(ඈ) කරදර හිරිහැරවලට පත් ශී ලාංකික ශමිකයින් ශී ලංකාවට
ෙගන්වා ගැනීම සඳහා ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති
කාර්යාංශය විසින් පමුඛත්වය දී කටයුතු කරයි. කීඩාවන්හි
ෙහෝ කීඩාවලට සම්බන්ධ ෙවනත් කටයුතුවල නිරත වන
රාජ නිලධාරිනට ශී ලංකාෙව් දී ෙහෝ විෙද්ශයකදී ෙහෝ
ඕනෑම කීඩාවක් සඳහා කීඩකයකු වශෙයන් ශී ලංකාව
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නිෙයෝජනය කිරීමට ෙතෝරා ගත්විට සම්පුර්ණ වැටුප් සහිත
නිවාඩු ලබා දිය යුතු බවට ආයතන සංගහෙය් XIIවැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් 12.5 ෙඡ්දෙය් සඳහන් ෙව්.
කීඩාව සඳහා දක්ෂතාවක් ෙහෝ උනන්දුවක් දක්වන ෙමන්ම
අන්තර් ජාතික මට්ටමින් ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කරන
රාජ නිලධාරින් ඒ සඳහා දිරිගැන්වීම ෙමහි මූලික අරමුණ
ෙව්.
ෙමහි නිෙයෝජනය රටට කීර්තිනාමයක් අත් වනවා ෙසේම,
ආයතනික මට්ටමින්ද පසිද්ධියට පත් ෙව්. රාජ ෙමන්ම
ෙපෞද්ගලික ආයතන උක්ත අරමුණ ෙපරදැරිව එවැනි
කීඩක කීඩිකාවන් සඳහා ආයතනික මට්ටමින් අනුගහය
දැක්වීම සුලභව සිදු ෙකෙර්.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, "ජනතාවෙග් මුදල්වලින් තමුන්ෙග් නම ගහ
ගන්න කිසිම ෙද්ශපාලනඥෙයකුට අයිතියක් නැත" කියා ගරු
ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමා -ඔබතුමාෙග් මිතයා- ළඟදී පකාශ
කරලා තිබුණා. නමුත් ඔබතුමාෙග් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති
කාර්යාංශය-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථා නැතිව පශ්නය අහන්න. එෙහම තිබුණා ද කියලා
අහන්න.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
ගරු කථානායකතුමනි, රුපියල් ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරලා
තමුන්ෙග් පතිරූපය නංවා ගන්න reality shows කරනවා;
පත්තරවල advertisements පළ කරනවා; පත්තරෙය් ෙවනම
ෙපොත් පිංචකුත් පළ කරනවා. ෙමච්චර රුපියල් ෙකෝටි ගණන්
වියදම් කරන්ෙන් අෙප් අහිංසක අම්මලා, අක්කලා, නංගිලා පිට රට
වහල් ෙසේවෙය් -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මම ඔය පශ්නය අහන එක නවත්වනවා. තමුන්නාන්ෙසේට
කියන ෙද් ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? පශ්නය අහන්න. මට ෙමතැන
කථා වැඩක් නැහැ. නිවැරදි කමෙව්දය අනුගමනය කරන්න.
ෙකටිෙයන් පශ්නය අහන්න.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

තමුන්ෙග් පතිරූපය නංවන්න රුපියල් ෙකෝටි ගණන් වියදම්
කරන්ෙන් ඇයි?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අන්න ඒ විධියට පශ්න අහන්න.
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එකක්. ෙම් පිළිබඳව එතුමා ෙවනම පශ්නයක් අහනවා නම් මට
පිළිතුරු දිය හැකියි.

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පතිරූපය නංවන්න වියදමක්
කරලා නැහැ. ෙම් කීඩිකාවන් සියල්ලම අෙප් ජාතික කණ්ඩායම
නිෙයෝජනය කරන කීඩිකාවන්. අෙප් ආයතනය පමණක්
ෙනොෙවයි, වරාය අධිකාරිය, ගුවන් හමුදාව ආදී ෙවන ඕනෑම
ආයතනයක වුවත් ජාතික කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන කීඩක
කීඩිකාවන් තමුන්ෙග් ආයතනෙය් සිටිනවා නම්, ඒ අයට උදව්
කරනවා. තමුන්ෙග් ආයතනෙය් ෙසේවය කරන කීඩක කීඩිකාවන්
ජාතික කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරනවා නම්, ඒ ආයතනය එවැනි
අයට උදව් කරන්ෙන් නැතිව ෙවන කාටද උදව් කරන්ෙන්? ඒ නිසා
ෙමතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන් මාෙග් පතිරූපය නැංවීමක් ෙනොෙවයි,
ජාතික ෙවොලිෙබෝල් කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන කීඩිකාවන්ට
උදවු කිරීමයි.

ශීලන්කන් එයාර්ලයින් : ගුවන් යානා මිල දී ගැනීම්/
බදු ගැනීම්

லங்கன் எயார் ைலன்ஸ் : விமானக் ெகாள்வன /
குத்தைக

SRILANKAN AIRLINES : PURCHASE/ LEASE OF AIRCRAFT

4094/’13

5. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(i)

2013 වර්ෂය තුළ දී සී/ස ශී ලන්කන් එයාර්ලයින්
සමාගම විසින් කවර ෙහෝ වර්ගයක ගුවන් යානා
මිල දී ෙගන ෙහෝ බදු පදනම මත ලබා ෙගන
තිෙබ්ද;

(ii)

එම ගුවන් යානා මිල දී ගැනීම් ෙහෝ බදු ගැනීම්
සඳහා අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;

(iii)

මිල දී ගැනීම් ෙහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම් සිදු
කරනු ලැබූෙය් ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් නම්, ඒ
සඳහා ඉල්ලුම් කළ ආයතන හා මිල ගණන්
කවෙර්ද;

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(iv)

ඉල්ලුම් කළ ආයතන අතරින් ෙතෝරා ගනු ලැබූ
ආයතන කවෙර්ද;

(The Hon. Dilan Perera)

(v)

එම ආයතන ෙතෝරා ගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(අ)

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
කීඩක කීඩිකාවන්ෙග් ෙද්වල්වලට වියදම් කරන්න කීඩා
අමාත ාංශයක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, වහල් ෙසේවෙය් ෙයදී
සිටින අෙප් අම්මලා, අක්කලා, නංගිලා හම්බ කරන ෙද් ඔබතුමා
හිතුමෙත් ෙම් සඳහා වියදම් කරන එෙක් අරමුණ ෙමොකක්ද? ෙම්ක
ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික මුදලක් ෙනොෙවයි.
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් කීඩාව සංවර්ධනය කිරීම
සඳහා කීඩා අමාත ාංශය සෑම රාජ
ආයතනයකින්ම
ෙපෞද්ගලිකව ඉල්ලීම් කර තිබුණා ජාතික මට්ටෙම් කීඩා කරන
අයට රැකියා ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ අනුව අෙප්
අමාත ාංශය ෙවොලිෙබෝල් කීඩා කරන අයට විතරක් ෙනොෙවයි
ෙලෝක කැරම් ශූරයාටත් රැකියාව දුන්නා. ඉදිරිෙය්දී අපි ලංකාව
නිෙයෝජනය කරන පාපන්දු කීඩකයන්ටත් රක්ෂා ෙදනවා. ඒ නිසා
කීඩා අමාත ාංශය කීඩාව දියුණු කරනවා වාෙග්ම ජාතික මට්ටෙම්
කීඩා කරන අයට රැකියා ෙදන්න කියලා කළ ඉල්ලීමට අපි ෙහොඳ
පතිචාරයක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ ෙහොඳ පතිචාරය ගරු මන්තීතුමාට
ෙම් විධියට ෙපෙනන එක ගැන මට කනගාටුයි.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, විෙද්ශ රැකියා ඒජන්සිකරුවන්ෙග් සංගමෙය්
ගිණුෙම් තිබුණ මුදල්, හිටපු ඇමතිවරයාෙග් අත්තෙනෝමතික කියා
කලාපය ෙහේතුෙවන් අතුරුදහන් ෙවලා කියලා මාධ වාර්තා
කරනවා. ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවාද? ෙමොකද, ඔබතුමාෙග්-

කථානායකතුමා

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් ගුවන් යානා මිල දී ගැනීම ෙහෝ බදු
පදනම මත ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් වැය වූ මුළු
මුදල ෙකොපමණද;

(ii)

එම මුදල සපයා ගනු ලැබූ ආකාරය කවෙර්ද;

(iii)

එම මුදල් ණය මගින් සපයා ගනු ලැබුෙව් නම්, එම
ණය පමාණයන්,ෙපොලී අනුපාතයන් සහ ණය
ආපසු ෙගවිය යුතු කාලය කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சிவில் விமான ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2013ஆம் ஆண் ல் வ/ப
லங்கன் எயார்
ைலன்ஸ் நி வனத்தினால் யாேத ெமா
வைக விமானங்கள் ெகாள்வன ெசய்யப்பட்
அல்ல
குத்தைக அ ப்பைடயில் ெபறப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
விமானக் ெகாள்வன
அல்ல
குத்தைகக்கு ெப தல் ெதாடர்பில் பின்பற்றப்
பட்ட ைறைம யாெதன்பைத ம்;

(iii)

ெகாள்வன கள் அல்ல குத்தைக அ ப்பைட
யிலான
ெப ைககள்
ேகள்விப்பத்திரங்கள்
ேகாரப்பட்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ப்பின்,
அதற்காக விண்ணப்பித்தி ந்த நி வனங்கள்
மற் ம் விைலகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iv)

விண்ணப்பித்தி ந்த நி வனங்களில் ெதாி
ெசய்யப்பட்ட நி வனங்கள் யாைவெயன்ப
ைத ம்;

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ඇති. දන්නවා ද කියලා ඇහුවාම ඇති. කථා පවත්වන්න
බැහැ.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මූලික පශ්නය තිෙබන්ෙන් අෙප්
කාර්යාංශෙය් කීඩක කීඩිකාවන් ගැනයි. ෙම් අහන පශ්නය ෙවනත්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(v)

ேமற்ப
நி வனங்கள் ெதாி
ெசய்யப்பட்ட
ைமக்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்

(ආ)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்குறிப்பிட்ட விமானக் ெகாள்வன அல்ல
குத்தைக
அ ப்பைடயிலான
ெப ைககள்
சார்பில் ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

அப்பணத்ெதாைக எவ்வா
ைத ம்;

ெபறப்பட்டெதன்ப

(iii)

ேமற்ப பணத்ெதாைக கடனாகப் ெபறப்பட்
ப்பின், கடன் ெதாைகயின் அள கள், வட்
தங்கள் மற் ம் கடைன தி ப்பிச் ெச த்த
ேவண் ய காலம் யாைவெயன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(v)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.
ෙමොකද, එක ගුවන් යානාවක්වත් මිල දී ෙගන නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම අහලා තිෙබන්ෙන්, "මිල දී ෙගන ෙහෝ
බදු පදනම මත ලබා ෙගන තිෙබනවා ද?" කියලායි.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

asked the Minister of Civil Aviation:
(a)

Will he inform this House (i)

(b)

(ii)

the methodology followed for purchasing or
obtaining on lease basis such aircraft;

(iii)

if the purchase or lease was effected
through a calling of tender, the names of the
institutions that tendered their quotations
and the prices they quoted;

(iv)

which institutions were selected out of
them; and

(v)

the reasons for selecting these institutions?

Will he also inform this House (i)

(c)

whether the SriLankan Airlines Limited has
purchased or obtained on lease basis,
aircraft of any type in the year 2013;

the total amount of money spent for
purchasing or leasing aircraft mentioned
above;

(ii)

as to how this amount of money was
financed; and

(iii)

if the amount of money was acquired
through loans, what the loan amounts,
interest rates and repayment periods are?

If not, why?

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சர்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne - Minister of Civil Aviation)

ගරු කථානායකතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
නායකතුමාට සුභ පතමින් මම එතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)
(ii)

නැත.
අදාළ ෙනොෙව්.

ෙම් කියන කාලසීමාව තුළ බදු පදනම මත ලබා ගැනීමක් ෙහෝ
මිල දී ගැනීමක් කර නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට ශීලංකන් එයාර්ලයින් සමාගම ගුවන්
යානා බදු පදනම මත ලබා ෙගන ෙහෝ මිල දී ෙගන තිෙබනවා ද
කියලා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන් ද?

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

දැනට කියන්න බැහැ.
ෙකොට කියන්නම්.

ඔබතුමා

ඒ ගැන පශ්නයක් අහන

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු තුෙන් ශීලංකන් එයාර්ලයින්
සමාගෙම් පාඩුව ආසන්න වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 7,000යි.
ෙගොවීන්ෙග් විශාම වැටුප ෙවනුෙවන් අය වැෙයන් ෙවන් වුෙණ්
රුපියල් ෙකෝටි 100යි. රාජ ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි වීම
ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 1,600යි. ෙම්
ආයතනෙය් අවුරුදු තුනට රුපියල් ෙකෝටි 7,000ක පාඩුවක් සිදු
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පාඩුව අවම කර ගැනීම සඳහා
තමුන්නාන්ෙසේ සකස් කර තිෙබන්ෙන් කවර කියා මාර්ගද කියලා
කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි පස් අවුරුදු සැලැස්මක් කියාත්මක
කර තිෙබනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒත් පාඩුවටම ෙන් තිෙබන්ෙන්.
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ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

ෙම් පාඩුව අවම කරමින් ලාභ ලබන්න සැලැස්මක් කියාත්මක
කරනවා. ඒ කටයුතු අපි කරෙගන යනවා.

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

මිල දී ෙගන නැත.

දැවිෙතල් ජාවාරම : විස්තර

කථානායකතුමා

எாி எண்ெணய் ேமாச

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා ෙදවැනි
අතුරු පශ්නයත් අහන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ගිය වසරට -2013 වසරටඇස්තෙම්න්තු කරන ලද පාඩුව මැයි මාසය වන විට සම්පූර්ණ වී
ඉවරයි. ඒ අවුරුද්ෙද් පාඩුව මැයි මාසෙය්දීම ලැබුවා. ඒ අනුව,
තමුන්නාන්ෙසේලා ඇස්තෙම්න්තු කළ පාඩුව වාෙග් ෙදගුණයක
පාඩුවක් ගිය අවුරුද්ෙද් ශී ලංකන් එයාර්ලයින් සමාගම ලබාෙගන
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අඩුම තරමින් ෙමම ආයතනෙය්
පාඩුවවත් ඇස්තෙම්න්තු කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 2013
වසර සඳහා ගණනය කරන ලද පාඩුව ෙදගුණයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙමම ආයතනය එවැනි අකාර්යක්ෂමතාවකට මුහුණ දී
තිෙබන්ෙන් කවර ෙහේතු නිසාද?

4102/’13

6. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

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

"නැව්වලින් පිට කරන ෙතල්" ගබඩා කිරීමට හා පවාහනය
සඳහා අවසර ෙදමින් මධ ම පරිසර අධිකාරිය විසින්
නිකුත් කර ඇති වාර්ෂික බලපතයක් ෙයොදා ෙගන සිදු
කරනු ලැබූ "දැවිෙතල්" ගබඩා කිරීෙම් ජාවාරමක්
මුල්ෙල්රියාව හා ෙදකටන ෙමෝරගල පෙද්ශෙය් දී
ෙපොලීසිය විසින් අනාවරණය කර ෙගන ඇති බව එතුමා
දන්ෙනහිද?

(ආ) එම වැටලීම්වලට අනුව,
(i)

එම දැවිෙතල් පවාහනය කර ඇති ස්ථානය
කවෙර්ද;

(ii)

ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව එම සිද්ධිය
පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වා තිෙබ්ද;

(iii)

එහිදී අත්අඩංගුවට ගත් පිරිසට ලබා දුන් දඬුවම
කවෙර්ද;

(iv)

පවාහනය කර
ෙකොපමණද;

ඇති

දැවිෙතල්

පමාණය

(v)

ගබඩා ෙකොට
ෙකොපමණද;

තිබූ

දැවිෙතල්

පමාණය

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(The Hon. Piyankara Jayaratne)
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා දැන් අහන කාරණය මුල්
පශ්නයට අදාළ නැහැ. එතුමා මුල් පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන්
2013 වර්ෂෙය් ගුවන් යානා මිල දී ගත්තා ද, බදු පදනම මත ලබා
ෙගන තිෙබනවා ද කියලායි. පාඩු ලාභ ගැන අහලා නැහැ. එතුමා
ෙහට මට පශ්නයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙහට ඒ සඳහා පිළිතුරු
ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, 2013 දී ගුවන් යානා මිල දී ගත්ෙත් නැති
එක ඇත්ත. නමුත් ඊට ෙපර බදු පදනමින් ගත්ත ඒවා, මිලදී ගත්ත
ඒවා තිෙබනවා ද? නැවත ගන්න යන ඒවා එෙහමත් තිෙබනවා
ෙන්ද?

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)
2013 දී ඒ ගැන සාකච්ඡා කර තිෙබනවා විතරයි, අරෙගන
නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නැවත ගන්න යන ඒවා තිෙබනවා. ෙම්වා හරහා විශාල
ෙකොමිස් ෙගන තිෙබනවා; පාඩු සිදු වී තිෙබනවා. ඔබතුමාෙගන්
මට දැන ගන්න ඕනෑකම තිබුෙණ්, ෙමන්න ෙම් මිල දී ගැනීෙම්
කියාවලිය ෙම් ආයතනෙය් පාඩුවට බලපා තිෙබනවා ද කියන
එකයි. ෙමොකද, රුපියල් ෙකෝටි 7,000ක් කියන්ෙන් ස්වල්ප මුදලක්
ෙනොෙවයි ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මිල දී ෙගන නැති ලු.

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

: விபரம்

BURNT OIL RACKET : DETAILS

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

வல்கள்

"கப்பல்களி
ந்
ெவளிேயற்றப்ப கின்ற
எண்ெணய்ைய" களஞ்சியப்ப த் வதற்கும் ஏற்றிச்
ெசல்வதற்கும் அ மதியளிக்கும் வைகயில் மத்திய
சுற்றாடல் அதிகாரசைபயினால் வழங்கப்பட் ள்ள
வ டாந்த
உாிமப்பத்திரெமான்ைற
பயன்ப த்தி
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
"எாி
எண்ெணய்ைய"
களஞ்சியப்ப த் ம் ேமாச ச் ெசயைல ல்ேலாியா
மற் ம்
ெதக்கட்டன
ேமாரகல
பிரேதசத்தில்
ெபா சார் கண் பி த் ள்ளார்கள் என்பைத அவர்
அறிவாரா?

(ஆ) ேமற்ப

சுற்றிவைளப் க

க்கு அைமய,

(i)

ேமற்ப எாி எண்ெணய் ஏற்றிச் ெசல்லப்பட்ட
இடம் யாெதன்பைத ம்;

(ii)

இலங்ைக
ெபற்ேறா யக்
கூட் த்தாபனம்
ேமற்ப சம்பவம் ெதாடர்பாக விசாரைணகைள
ேமற்ெகாண்டதா என்பைத ம்;

(iii)

அதன்ேபா
ைக
ெசய்யப்பட்டவர்க க்கு
வழங்கப்பட்ட
தண்டைனகள்
யாைவெயன்பைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iv)

ஏற்றிச்ெசல்லப்பட்ட எண்ெணய்யின்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(v)

களஞ்சியப்ப த்தப்பட்
ந்த
அள எவ்வளெவன்பைத ம்

அள

எாிஎண்ெணயின்

அவர் அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කරන
දැවිෙතල් ජාවාරම ෙහේතුෙකොටෙගන මිල්ෙකෝ ආයතනය හා
පුත්තලම සිෙමන්ති සමාගම විශාල ෙලස පාඩු ලබනවා. ඒ
පාඩුවත් අහිංසක ජනතාව මත තමයි පැටෙවන්ෙන්. ඔබතුමා
කිව්වා ෙන්, අධිකරණෙයන් වරදකරුවන්ට දඬුවම් දීලා
තිෙබනවාය කියලා. ෙමය වළක්වන්න සංස්ථාව ෙගන තිෙබන
පියවර ෙමොකක්ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

(b)

(c)

Is he aware that a racket of storing burnt oil by
using an annual permit issued by the Central
Environment Authority granting permission to
store and transport oil discharged by ships has
been busted by the Police in Mulleriyawa and
Dekatana Moragala areas?
Will he state in response to the said raid (i) the venue to which such burnt oil has been
transported;
(ii) whether the Ceylon Petroleum Corporation
has conducted an inquiry into this incident;
(iii) the punishment meted out to the people
arrested therein;
(vi) the volume of burnt oil transported; and
(v) the volume of burnt oil that had been
stored?
If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.
(අ)

ඔව්.
නමුත් නිසි බලපතයක් ෙනොමැත.

(ආ)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු මන්තීතුමියනි, පශ්නය ෙකටිෙයන් අහන්න. ගරු
මන්තීතුමියට අපි උත්තර ෙදනවා. ෙකටිෙයන් අහන්න. අතුරු
පශ්න තුනක් අහන්න අවස්ථාව තිෙබනවා ෙන්.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙකටිෙයන් තමයි ඇහුෙව්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙකටිෙයන් දැන් අතුරු පශ්න පහක් ඇහුවා. ඒ අතුරු පශ්න
තුන ෙවනුෙවන් ඔබතුමියට කථාවක් කරන්න ඕනෑ නම් මා එයට
ඉඩ ෙදන්නම්.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙම් ජාවාරම නිසා ජනතාවට තමයි පාඩුවක් සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක වළක්වන්න සංස්ථාව ෙගන ඇති පියවර
ෙමොනවාද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාඩුවක් වනවා ද කියලා අහන්න. ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
හැටියට "ඒක වැළැක්වීම සඳහා ගන්නා පියවර ෙමොනවාද?"
කියලා අහන්න.

(i)

ෙමෝරගල, ෙදකටන.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(iii)

අධිකරණය විසින් දඩ මුදලකට යටත් කර ඇත.

(iv)

ලීටර් 13,500කි.

(v)

ලීටර් 2,23,600කි.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු කථානායකතුමනි, අර්ථ නිරූපණය කරන ආකාරයට
ෙම්වා අෙප් ගාස්තුවලට අයත් වන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා පිට කරන
ලද, මුහුදට දමන ලද ෙදයක්. ඒ නිසා ෙම්වා අෙප් ගාස්තුවලට
අයිති වන්ෙන් නැහැ.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ඇමතිතුමා කිව්වා, පවාහනය කර ඇති දැවිෙතල් පමාණය හා
ගබඩා ෙකොට තිබූ දැවිෙතල් පමාණය ලීටර් 13,500ක් හා ලීටර්
2,23,000ක් කියලා. ෙම් සියල්ලම අහිංසක පාරිෙභෝගිකයා වන
අෙප් ජනතාවෙග් විදුලි බිෙලන් ෙහෝ ඉන්ධන බිෙලන් අය කර
ගන්නවා.

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඇයි ගාස්තුවලට අයත් ෙවන්ෙන් නැත්ෙත්?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමිය අහපු පශ්නය නැවත කියවා බලනවා නම් පිළිතුර
පැහැදිලි ෙවයි. නැව්වලින් පිට කරන ඒවා ගැන ෙන් ෙම්
අහන්ෙන්.
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ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

කථානායකතුමා

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

අහන්ෙන් නැව්වලින් පිට කරන එක ගැන විතරක් ෙනොෙවයි
ෙන්. ෙම් ජාවාරම ගැනත් අහනවා ෙන්.

164

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

තුන්වන අතුරු පශ්නය.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ජාවාරම ෙවනම පශ්නයක්. ජාවාරම ගැන ෙවනම පශ්නයක්
අහන්න.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙදවන අතුරු පශ්නය.
පළමුවන අතුරු පශ්නෙය්දී තමයි වාදයක් වුෙණ්. මෙග් ෙදවන
අතුරු පශ්නය විධියට අහන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම්වා ගබඩා කරමින්
ජාවාරම් කරපු, දඬුවම් ලබපු පුද්ගලයන්ෙග් නම් ටික කියන්න
ෙකෝ.

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙම් ජාවාරම ෙවනවා. නැව්වලින් පිට වුණු ෙතල් එක්ක දැවි
ෙතල් කලවම් කරලා තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් සංස්ථාෙවන් මිල්ෙකෝ
ආයතනයට-

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කලවම් කරන පශ්නයක් ෙම්කට අදාළ නැහැ.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමිය ඒ පශ්නය අහලා නැහැ.
ඔබතුමා කියනවා නම් මා පිළිතුර ෙදන්නම්. ගරු මන්තීතුමියට ෙම්
ගරු සභාෙව් විෙශේෂ වරපසාදයක් තිෙබන බවයි මට ෙත්ෙරන්ෙන්.
එෙහම නම් මම ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් නම් කියන්නම්. උසාවියට ගිෙය්,
ෙහේවාෙදදිෙග් දිෙන්ෂ් සුරංග, අංක 55, උඩුපිල, ෙදල්ෙගොඩ;
මුතුමිණ ධම්මික වසන්ත සිල්වා, උඩුපිල, ෙදල්ෙගොඩ; සහ
කාරියවසම් ෙද්වා රාෙපොට්ටෙග් සජිත් විෙජ්වර්ධන, ෙමෝරගල,
ෙදකටන යන අයයි.

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඒක අදාළ පශ්නයක් ෙන්.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම තුන් වන අතුරු පශ්නය අහනවා.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

සංස්ථාව ෙතල් කලවම් කරන කථාවක් ෙම්කට අදාළ නැහැ.
ඔබතුමිය අහලා තිෙබන කාරණය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි-

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අතුරු පශ්න කීයක් අහනවා ද?

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙම් ජාවාරම ෙමොකක්ද කියන්න ෙකෝ.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ජාවාරම ගැන තමයි කිව්ෙව්. ඔබතුමිය ෙම් පශ්නය අහපු එක
ෙහොඳයි. ෙම් කියන ජාවාරමට සම්බන්ධ අය අල්ලා ෙගන
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා, අධිකරණෙයන් වැරදිකරුවන්ට දඩ
නියම කර දඬුවම් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඔබතුමිය පශ්නය හරියට
ඇහුවා නම් මා ඒ විස්තර ෙදනවා.

ඒ නම් කිව්ෙව්, ෙදවන අතුරු පශ්නයටයි.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන් වන අතුරු පශ්නයට
පිළිතුරු ලබා ෙදන්න කියා කාරුණිකව ඉල්ලනවා. ෙතල්
ලංකාවට ෙගන ඒමටත්, ගබඩා කිරීමටත්, ෙබදා හැරීමටත් බලය
තිෙබන්ෙන් සංස්ථාවටයි. එෙහම නම් ෙම්වා ෙහොර රහෙසන්
සංස්ථාෙවන් එළියට යන්නත් ෙම් ජාවාරමට -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමිය කථාවක් කරනවා ෙන්. පශ්න ෙගොඩයි.

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙදවන අතුරු පශ්නය අහලා ඉවරයි. තුන්වන අතුරු පශ්නය.

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන් ෙමම ලැයිස්තුවට
සංස්ථාෙව් පුද්ගලයින්ෙග් නම් ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා ද කියායි.
ඒක තමයි මෙග් තුන් වන අතුරු පශ්නය.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(v)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමිය පශ්නෙය් (අ) ෙකොටස කියවන්න.
"නැව්වලින් පිට කරන ෙතල්" කියලායි එහි කියන්ෙන්. දැන්
ඔබතුමිය කියනවා, සංස්ථාව ඇතුළත කථාවක්. ඔබතුමිය අහලා
තිෙබන පශ්නයට පිළිතුරු දීලා තිෙබනවා. සංස්ථාව මැදිහත් ෙවලා
ෙම්ක අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. අධිකරණය විසින්
දඬුවම් කර තිෙබනවා. බියගම, ෙදකටන තමයි ෙම් පයිප්ප සමඟ
හරියට ෙසල්ලම් කර තිෙබන්ෙන්.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ேதசிய மர ாிைமகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ෙගොවිතැන ජීවිකාව කර ගත් ඉහත අනතුරට
පත්වූවන් අයත් පවුල්වලට එම අනතුර නිසා ඇති
වූ අපහසුතා මඟහැරවීම සම්බන්ධෙයන් රජය
අවධානය ෙයොමු කර ඇති ආකාරය කවෙර්ද;

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මම ඒක ෙනොෙවයි ඇහුෙව්.

(ii)

தனசாைலயின்
இ ந்
ழ்ந்ததன்
விபத்ெதான்ைற
என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
விபத்
காரணமாக பாடசாைல
மாணவர்க ம்
ஆசிாியர்க ம்
காயமைடந் ள்ளார்கள் என்பைத ம்

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම උත්තර ෙදනවා. ඒ කාලෙය් ඉඳන් මට මතකයි. ඒ
කාලෙය් සංස්ථාෙව් අධ ක්ෂතුමන්ලා කවුද කියා මට මතකයි.
වැරදි වැඩ කරන පුද්ගලයන්ට අධිකරණය දඬුවම් කරනවා.

2013 மார்ச் மாதம் 26ஆம் திகதி ெவ மட
அம்பகஸ்ேதாவ
சுமனேஜாதி
வித்தியாலயத்தின்
மாணவர்கள்
ெகா ம்
தனசாைலையப்
பார்ைவயிட
வ ைக
தந்தார்கள் என்பைத ம்;
ப க்கட் கள்
காரணமாக
அவர்கள்
எதிர்ேநாக்கினார்கள்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නම් ගම් අහන විට පශ්නයට පිළිතුරක් නැහැ ෙන්.

ேமற்ப
விபத்தினால்
மாணவர்கள், ஆசிாியர்கள்,
எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யா

காயமைடந்த
தியவர்களின்
என்பைத ம்;

(ii)

ජාතික ෙකෞතුකාගාරය තුළ අනතුරට පත්වූවන් :
විස්තර

விபத் க்குள்ளான ேமற்ப சி வர்கள் மற் ம்
ஆசிாியர்களின் தற்ேபாைதய நிைலைம யா
என்பைத ம்;

(iii)

விபத் க்குள்ளான
ேமற்ப
சி வர்கள்
ெதாடர்பாக
அரசாங்கம்
ேமற்ெகாண்ட
நடவ க்ைககள் யா என்பைத ம்;

PERSONS INJURED IN NATIONAL MUSEUM: DETAILS

(iv)

விபத் க்குள்ளான ேமற்ப சி வர்களின் கல்வி
நடவ க்ைக க்கு
ஏற்பட் ள்ள
தைடகள்
ெதாடர்பாக
ைறயாக
ஆராய்ந்
அத்தைடக க்கு
பாிகாரங்கள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;

(v)

கமத்ெதாழிைல வாழ்வாதாரமாக ெகாண் ள்ள
ேமற்ப
விபத் க்குள்ளானவர்கள் உாித்தான
கு ம்பங்க க்கு குறித்த விபத்
காரணமாக
ஏற்பட் ள்ள அெசளகாியங்கைளத் தவிர்ப்ப
ெதாடர்பாக அரசாங்கம் கவனம் ெச த்தி ள்ள
விதம் யா என்பைத ம்

ேதசிய

தனசாைலயில் விபத் க்குள்ளாேனார் :
விபரம்
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7. ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ජාතික උරුමයන් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) 2013 මාර්තු මස 26 වැනි දින වැලිමඩ,
අඹගස්ෙදෝව ශී සුමනෙජෝති විද ාලෙය් දරුවන්
ෙකොළඹ ජාතික ෙකෞතුකාගාරය නැරඹීමට පැමිණි
බවත්;
(ii) ෙකෞතුකාගාරෙය් පඩිෙපළ කඩා වැටීම නිසා
ඔවුන් අනතුරකට මුහුණ දුන් බවත්;
(iii) එම අනතුර නිසා පාසල් දරුවන් සහ ගුරුවරුන්
තුවාල ලැබූ බවත්;
(ආ)

එතුමා දන්ෙනහිද?
(i) ඉහත අනතුරින් තුවාල ලැබූ සිසුන්, ගුරුවරුන් හා
වැඩිහිටියන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) අනතුරට පත්වූ එම දරු දැරියන් හා ගුරුවරුන්ෙග්
වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද;
(iii) අනතුරට පත් එම දරු දැරියන් ෙවනුෙවන් රජය
ගනු ලැබූ කියා මාර්ගය කවෙර්ද;
(iv) අනතුරට පත්වූ ෙමම දරුවන්ෙග් අධ ාපන
කටයුතුවලට සිදු වූ බාධා පිළිබඳව නිසි විමසීමක්
කර එම බාධාවලට පිළියම් ෙයොදා තිෙබ්ද;

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of National Heritage:
(a)

Is he aware that (i) the students of Ambagasdowa Sri
Sumanajothi Vidyalaya of Welimada
visited the National Museum in Colombo
on 26th March, 2013;
(ii) they faced an accident as a result of the
collapse of the staircase of the museum; and
(iii) school children and teachers suffered
injuries as a result of that accident?
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(b)

(c)

Will he state (i) separately, the number of students, teachers
and adults who were injured in that
accident;
(ii) the current condition of those children and
teachers injured in that accident;
(iii) the measures taken by the Government for
those children injured in the said accident;
(iv) whether an inquiry has been made
regarding the disruption caused to the
education of those children involved in that
accident and whether remedial measures
have been taken; and
(v) the manner in which the Government has
paid attention to alleviate the difficulties
faced by the families of those involved in
that accident whose livelihood is farming?
If not, why?

168

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annexs tabled:

ඇමුණුම් අංක 01

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා (ජාතික උරුමයන්
පිළිබඳ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய - ேதசிய மர ாிைமகள்
அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya - Minister of National
Heritage)

10
11
12

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

13

(අ)

(ආ)

(i)

ඔව්.

14

(ii)

ඔව්.

15

(iii)

ඔව්.

(i)

(ii)

(iii)

16

සිසුන්

-18

ගුරුවරුන්

- 01

වැඩිහිටියන්

- තුවාල ලබා නැත.

සිසුන් පහෙළොස් ෙදෙනකු සම්පූර්ණ සුවය ලබා
ඇත. සිසුන් තිෙදෙනකු සම්පූර්ණ වශෙයන් සුවය
ලබමින් සිටින අතර, දැනට සුළු වශෙයන් ෙද්ශීය
ෛවද පතිකාර ලබා ගනී. සිසුන් සියලු ෙදනාම
සාමාන පරිදි ෛදනික කටයුතුවල නිරත ෙවති.
ගුරුවරිය තවදුරටත් පතිකාර ලබමින් සිටින්නීය.
ඇමුණුම් අංක 01හි සඳහන් වන ආකාරයට
ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
මුදල් පදානයන් සිදු කර ඇත.
ඉහත සඳහන් මුදල් පදානයන්ට අමතරව, විෙශේෂ
පතිකාර ලැබූ 09 ෙදෙනකු සඳහා ඌව පළාත්
පධාන අමාත තුමාෙග් අරමුදලින් එක් අෙයකුට
රුපියල් 15,000.00 බැගින් ඇමුණුම් 02 හි සඳහන්
පරිදි පදානයන් කර තිෙබ්.
ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත ාංශය විසින්
පාසල් පුස්තකාලයට පුස්තකාල ෙපොත් ලබා දී
තිෙබ්.

(iv)

පාසල් යාමට ෙනොහැකි වූ දිනවලට අදාළ සටහන්
ෙපොත් අදාළ සිසුන් ෙවත ඌව පළාත් පධාන
අධ ාපන කාර්යාලය මගින් ලබා දී තිෙබ්.

(v)

ඉහත අංක (iii) හි පිළිතුර අදාළ ෙව්.

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

17
18

ශිෂ /ශිෂ ාවෙග්
නම
ඩබ්ලිව්.ඩී.
ෙර්ණුකා දමයන්ති
ඊ.ෙක්.නාලිකා
පියදර්ශනී
ඩබ්ලිව්.එම්.බුද්ධි
ක චතුර පියදර්ශන
එස්.එම්.එන්.හසිනි
කා තිලකරත්න
ඊ.ඩී.දමයන්ති
එල්.ෙක්.එස්.
සචිනි දීපමාලි
එස්.එච්.ශානිකා
නිර්මාලි
ෙජ්.එම්.ජයසිරි
බණ්ඩාර
ඩබ්.එම්.නිෙම්ෂි
පියලක්ෂිකා
පී.ෙක්.සඳුනි
අප්සරා
ආර්.ඩී.නවාංජන
ලක්ෂාන්
එස්.එම්. ධම්මික
බණ්ඩාර
බී.ජී.උදාරි
වෙමෝදනි
වයි.එම්.සවිනි
ෙසව්වන්දි
ෙකෞෂල ා
කාවින්දි
එස්.එම්. දිනුක
මධුමාල්
ටී.ජී.නිරංජලා
පියදර්ශනී
ඩබ්.එම්.නදුමාල්
බණ්ඩාර

වන්දි මුදල
රු. 4000.00

නිල
ඇඳුම්
කට්ටල 01

පාසල්
පාවහන්
යුගල 01

රු. 4000.00

කට්ටල 01

යුගල 01

රු. 4000.00

කට්ටල 01

යුගල 01

රු. 4000.00

කට්ටල 01

යුගල 01

රු. 4000.00

කට්ටල 01

යුගල 01

රු. 4000.00

කට්ටල 01

යුගල 01

රු.12,000.0
0
රු.16,000.0
0
රු
8000.00
රු. 4000.00

කට්ටල 01

යුගල 01

කට්ටල 01

යුගල 01

කට්ටල 01

යුගල 01

කට්ටල 01

යුගල 01

රු. 4000.00

කට්ටල 01

යුගල 01

රු.12,000.0
0
රු. 4000.00

කට්ටල 01

යුගල 01

කට්ටල 01

යුගල 01

කට්ටල 01

යුගල 01

කට්ටල 01

යුගල 01

කට්ටල 01

යුගල 01

කට්ටල 01

යුගල 01

කට්ටල 01

යුගල 01

රු.12,000.0
0
රු.8000.00
රු.
4000.00
රු.16,000.0
0
රු. 4000.00

ඇමුණුම් අංක 02
රුපිල් 15,000.00 බැගින් පදානය කරන ලද සිසුන්ෙග් නාම ෙල්ඛනය
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

ෙජ්.එම්.ජයසිරි බණ්ඩාර
වයි.එම්.සවිනි ෙසව්වන්දි
ඉෙම්ෂි පියලක්ෂිකා වීරසුන්දර
පී.ෙක්.සඳුනි අප්සරා පියතිස්ස
එම්.ඩී. ශාලිකා නිර්මලි
නවාංජන ලක්ෂාන්
ටී.ජී.නිරංජලා පියදර්ශනී
බී.ජී.උදාරි වෙමෝදනි
එස්.එම්.ධම්මික බණ්ඩාර

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු
කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. පඩි ෙපළ කඩා වැටීමට ෙහේතුව කුමක්ද කියා ෙම් වන
විට හඳුනාෙගන තිෙබනවා ද?

ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)

ඒ පිළිබඳව හඳුනා ෙගන තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ඇ)

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(i)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමා පඩි ෙපළ කඩා වැටීමට ෙහේතුව කිව්ෙව් නැහැ.
ෙනොසැලකිලිමත්කමද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි,
ෙමවැනි ෙදයක් යළිත් ඇති ෙනොවීමට ඔබතුමා අර ෙගන තිෙබන
කියා මාර්ගය කුමක්ද?

(ii)

තස්තවාදීන්ට අයත්ව තිබූ පෙද්ශ ශුද්ධකරණය
කිරීෙම්
මුවාෙවන්
අම්පාර
දිස්තික්කෙය්
ෙවරළාශිත
ඉඩම්
ඒවාෙය්
නීත නුකූල
හිමිකරුවන්ෙගන්
බලහත්කාරෙයන්
ෙහෝ
තර්ජනය කිරීෙමන් අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ
ෙචෝදනාව කරුණු සහගතද;
ෙනොඑෙසේ නම්, එවන් ෙචෝදනා එල්ල වන්ෙන්
ෙකෙසේද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)

එම පඩි ෙපළ අලුෙතන් සම්පූර්ණෙයන් පතිසංස්කරණය කර
තිෙබනවා. එම නිසා නිසි කියා මාර්ගයක් අප අර ෙගන තිෙබනවා.

காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් නිලධාරින් වග කිව යුතු නම්, ෙමවැනි
ෙදයක් යළිත් ඇති ෙනොවීමට ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් ගත් කියා
මාර්ගය කුමක් ද?

2010
சனவாி
மாதத்தி
ந்
அம்பாைற
மாவட்டத்தி ள்ள
சில
காணிகள்
அரசியல்வாதிகளா ம்
அரசியல்
ாீதியாகத்
ெதாடர் ைடய
அ வலர்களா ம்
பறி தல்
ெசய்யப்பட்
ப்ப பற்றி அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

2 0 1 0ஆம்
ஆண்
ந்
அம்பாைற
மாவட்டத்தில் உைடைம மாற்றப்பட்
க்கின்ற,
குத்தைகக்கு
விடப்பட்
க்கின்ற
மற் ம்
அ மதிப் பத்திரம் அல்ல
`சுவர்ண மி'
உ திகளின்
பிரகாரம்
பராதீனப்ப த்தப்
பட்
க்கின்ற
அரசாங்கக்
காணிகளின்
ெபயர்கள், ஏக்கர் அள கள், ெப மதிகள்
ஆகியவற்ைற காணி வாாியாக ம்;

(ii)

ேமற்ெசான்ன காணிகைள மாற்றிக்ெகா த்தல்
அல்ல
ஒப்பைடத்தல்
மற் ம்
அதில்
ேகள்விப்பத்திர
நைட ைறகைளப்
பின்பற்றாைம
ஆகியவற் க்கான
காரணங்கைள ம்;

(iii)

(அ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள மற் ம் ஏைனய
பகுதிகளி ம் தசாப்த காலங்களாக வாழ்ந்
ெகாண்
க்கும் மக்கள் ேமற்ப காணிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு வாய்ப் கள் அல்ல
வசதிகள்
வழங்கப்பட்
க்கின்றனவா
என்பைத ம்

ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමයයි. ඉදිරි
කාලෙය්දී ෙමවැනි තත්ත්වයක් උද්ගත වුෙණොත් ඒ සම්බන්ධෙයන්
විනයානුකූලව කියා කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එම අතුරු පශ්න අහපු විධිය ෙබොෙහොම
ෙහොඳයි. එම අතුරු පශ්න අහපු විධිය ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක
මන්තීතුමියත් ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන හිටියා නම් ෙහොඳයි.

බලහත්කාරෙයන් අල්ලා ගත් ඉඩම් :අම්පාර
දිස්තික්කය
பலவந்தமாகக் ைகப்பற்றப்பட்ட காணிகள் :
அம்பாைற மாவட்டம்

அவர் கூ வாரா?
(இ) (i)

GRABBED LANDS: AMPARA DISTRICT
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8. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2):
(අ) ෙද්ශපාලනඥයින් සහ ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ
නිලධාරින් විසින් අම්පාර දිස්තික්කෙය් සමහර ඉඩම් 2010
ජනවාරි මස සිට බලහත්කාරෙයන් අල්ලාෙගන ඇති බව
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) 2010 වර්ෂෙය් සිට බලපත ෙහෝ ස්වර්ණභූමි ඔප්පු
මත අයිතිය පවරනු ලැබූ, බදු දුන් ෙහෝ අන්සතු කළ
අම්පාර දිස්තික්කෙය් රජෙය් ඉඩම්වල නම්,
අක්කර පමාණය සහ වටිනාකම ෙකොපමණද;
(ii) ඉහත ඉඩම් පැවරීමට ෙහෝ ලබාදීමට ෙහේතු සහ
එහිදී ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය ෙනොකිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) ඉහත (අ) හි සඳහන් පෙද්ශවල දශක ගණනාවක්
තිස්ෙසේ ජීවත්වන පුද්ගලයන්ට සහ අන් අයටත්
ඉහත ආකාරයට ඉඩම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සහ
පහසුකම් ලබා දී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ii)

பயங்கரவாதிகளின்
உைடைமயாக
இ ந்த
பகுதிகைளச் சுத்திகாித்தல் எ ம் ெபயாின் கீழ்
அம்பாைற
மாவட்டத்தி ள்ள
கடற்கைரக்
காணிகைளச்
சட்டாீதியான
உாிைமயாளர்களிடமி ந்
பலவந்தமாக
அல்ல
வ க்கட்டாயத் டன் சு காித்தல்
ெதாடர்பான
சார்த் ைர
உண்ைமயானதா
என்பைத ம்;
இன்ேறல், அத்தைகய சார்த் ைர
எ கின்ற என்பைத ம்

எவ்வா

அவர் கூ வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Lands and Land Development:
(a) Is he aware that since January 2010, certain lands
in the Ampara District have been grabbed by
politicians and politically affiliated officials?
(b)

Will he state (i) the names, acreages and values of the
Government lands in the Ampara District of
which ownerships have been transferred,
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leased out, alienated on permit or
“Swarnabumi” deeds, on per land basis
since 2010;
(ii)

(iii)

(c)

whether the opportunities and facilities have
been given to the people living for decades
in the areas referred to in (a) and others to
obtain lands as per above?

Will he also state (i)

(ii)
(d)

the reasons for transferring or handing over
the aforesaid lands and not following the
tender procedure therein; and

whether the allegation of taking over the
beach lands in the Ampara District from the
lawful owners forcibly or with duress under
the pretext of cleansing the terrorists owned
areas is factual; and
if not, as to how such allegation comes
about?

If not, why ?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා (ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத் - காணி, காணி அபிவி த்தி பிரதி
அைமச்சர்)

(The Hon. Siripala Gamalath - Deputy Minister of Lands
and Land Development)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.
(අ)
(ආ)

අල්ලා ෙගන ෙනොමැත.
(i)

(ii)

බලපත/ ස්වර්ණභූමි ඔප්පු මත අයිතිය පවරනු ලැබූ,
බදු දුන් අන්සතු කළ ඉඩම් ෙකොටස් 10,549ක්
තිෙබන අතර, පමාණය ෙහක්ෙටයාර් 392.84කි.
(අක්කර 970.31)
ඉහත ඉඩම් ෙන්වාසික, කෘෂිකාර්මික සහ වාණිජ
කටයුතු සඳහා පවරා තිෙබ්.
ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත, රජෙය් ඉඩම් ආඥා
පනත හා ඉඩම් පදාන විෙශේෂ විධිවිධාන පනෙතහි
විධිවිධාන අනුව ෙමම පැවරීම් කර ඇත.

(iii)
(ඇ)

ඔව්. 2008/4 හා 2013/1 චකෙල්ඛවල විධිවිධාන
අනුව කියාත්මක කිරීම මඟින් ලබා දී ඇත.

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමනි, ලබා ගන්නා ලද ඉඩම්, ඒ
කියන්ෙන් පුද්ගලික අංශෙයන් ෙහෝ කාෙගන් ෙහෝ අරෙගන ඒ
ඉඩම් නැවත ෙවනත් අයට විකුණනවාද, නැත්නම් රජය ඒ වැඩ
කටයුතු කරනවාද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විකුණනවා ද? රජය ඒ කටයුතු කරනවා ද? පශ්න ෙදකයි.
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හැම ෙදනාම ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මන්තීතුමිය පශ්න අහන විධිය
ඉෙගන ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩ කටයුතු
ඉක්මනින් කර ෙගන යෑමට පුළුවන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙමොකක්ද හදිසිය?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම ඉඩම් අරෙගන නැත.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

දැන් උත්තර ලබා ෙදන්ෙනත් ගරු කථානායකතුමා කිව්ව
විධියට ෙන්ද?
"අරෙගන නැත" කියලා කියන්ෙන්, ෙම් ලබා ගන්නා ඉඩම්
නැවතත් ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙහෝ ෙවනින් කටයුතුවලට ෙහෝ
රජය පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ කියන එකද?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

නැහැ, එෙහම නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එෙහම තිෙබනවා නම් ෙමොනවාද කරන්ෙන්?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

එෙහම නැහැ ෙන්. එෙහම දීලා නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් එවැනි කරුණක් සම්බන්ධෙයන්
"ඇත" ෙහෝ "නැත" කියලා කිව්වාම ඒ සම්බන්ධෙයන් අතුරු
පශ්න අහන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මට කියන්න.
අපි ඒ විස්තර ලබා දුන්ෙනොත් නිෙයෝජ අමාත තුමනි,
ඔබතුමා ෙමොනවාද කරන්ෙන්? එෙසේ ඉඩම් ලබා දීලා තිෙබනවා
නම් නිෙයෝජ අමාත තුමා වශෙයන් ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන්
කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

අපි අම්පාර පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් ලබා ගත්
ෙතොරතුරු අනුව, උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරනවා.
ඒ වාෙග්ම අෙප් 2008 අංක 4 හා 2013 අංක 1 චකෙල්ඛ
අනුව සහ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත, රජෙය් ඉඩම් ආඥා පනත
සහ ඉඩම් පධාන (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත අනුව පමණයි ෙම්
කාර්ය කරලා තිෙබන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙහොෙරොව්පතාන පෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය :
ගංවතුර හානි
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(ஆ) (i)

ெஹாரவப்பத்தாைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாி :
ெவள்ளப் பாதிப்

HORAWPATANA DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION:
DAMAGE BY FLOODS

3608/’13

ேமற்ப
ெவள்ளப்ெப க்கு காரணமாக இப்
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் ேசதமைடந்த
பயிர்ச்ெசய்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

இப் பயிர்ச்ெசய்ைக
யா என்பைத ம்;

(iii)

ைமயாகச் ேசதமைடந்த மற் ம் ஒ பகுதி
ேசதமைடந்த வயல் ஏக்கர்களின் எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்;

(iv)

ைமயாகச்
ேசதமைடந்த
ஏைனய
பயிர்ச்ெசய்ைகக்
காணி
ஏக்கர்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;

(v)

ைமயாகச் ேசதமைடந்த மற் ம் ஒ பகுதி
ேசதமைடந்த ஓர் ஏக்கர் வயல் காணிக்கு
வழங்கப்ப ம்
இழப்பீட் த்
ெதாைக
ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்;

(vi)

ைமயாக மற் ம் ஒ பகுதி ேசதமைடந்த
ஏைனய ேமலதிக பயிர்ச் ெசய்ைகக க்கு
இழப்பீ வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(vii)

அவ்வாறாயின் வழங்கப்பட் ள்ள இழப்பீட் த்
ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்;

10. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ආපදා කළමනාකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1) :
(අ) 2012 ෙදසැම්බර් සහ 2013 ජනවාරි කාල සීමාෙව් දී හටගත්
ගංවතුර
ෙහේතුෙවන්
අනුරාධපුර
දිස්තික්කෙය්,
ෙහොෙරොව්පතාන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
(i) විපතට පත් පවුල් සංඛ ාව;
(ii) පූර්ණ හා අර්ධ හානියට පත්වීම නිසා වන්දි ෙගවූ
නිවාස සංඛ ාව;
(iii) වන්දි ෙනොෙගවූ පූර්ණ හා අර්ධ හානියට පත් වූ
නිවාස සංඛ ාව;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) ඉහත ගංවතුර තත්ත්වයන් ෙහේතුෙවන් එම
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් හානියට පත්
වගාවන් කවෙර්ද;
(ii) එම වගා බිම්වල වපසරිය ෙකොපමණද;
(iii) පූර්ණ හානියට හා අර්ධ හානියට පත් කුඹුරු
අක්කර සංඛ ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iv) පූර්ණ හානියට පත් අෙනකුත් ෙබෝග වගා බිම්
අක්කර සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(v) පූර්ණ හානි සිදුවූ සහ අර්ධ හානි සිදුවූ කුඹුරු
අක්කරයක් ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන වන්දි මුදල
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(vi) පූර්ණ හා අර්ධ හානි සිදුවූ අෙනකුත් අතිෙර්ක
ෙබෝග වගා ෙවනුෙවන් වන්දි ලබා දී තිෙබ්ද;
(vii) එෙසේ නම්, ලබා දී ඇති වන්දි මුදල් පමාණයන්
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(viii) ඉහත සඳහන් පරිදි වන්දි ලබා ෙනොෙදන්ෙන් නම්,
එයට ෙහේතු කවෙර්ද;

(viii) ேமேல
குறிப்பிட்டவா
வழங்கப்படாவி ன் அதற்கான
யாைவ என்பைத ம்
(இ)

asked the Minister of Disaster Management:
(a)

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

Will he inform this House (i)

the number of families that were affected
by the floods which occurred in
Horawpatana Divisional Secretary's
Division of the Anuradhapura District
during the period from December 2012 to
January 2013;

(ii)

the number of houses in the aforesaid
Division for which compensation was paid
for been either completely destroyed or
partly damaged due to the aforesaid floods;
and

(iii)

the number of houses in the aforesaid
Division that were either completely
destroyed or partly damaged due to the
aforesaid floods, but compensation has not
been paid for?

2012 சம்பர் மற் ம் 2013 சனவாி காலப் பகுதியில்
ஏற்பட்ட ெவள்ளப் ெப க்கு காரணமாக அ ராத ர
மாவட்டத்தில்
ெஹாரவப்பத்தாைன
பிரேதச
ெசயலாளர் பிாிவில்
(i)

பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்களின்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

ைமயாக
மற் ம்
ஒ
பகுதி
ேசதமைடந்ததால்
இழப்பீ
வழங்கப்பட்ட
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

இழப்பீ
வழங்கப்படாத
ஒ பகுதி ேசதமைடந்த
எவ்வளெவன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

எண்ணிக்ைக

ைமயாக மற் ம்
களின் எண்ணிக்ைக

இழப்பீ
காரணங்கள்

இன்ேறல், ஏன்?

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(அ)

பரப்பள

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
அனர்த்த

காணிகளின்

(b)

Will he also inform this House (i) the types of cultivations that were destroyed
due to the aforesaid floods in the aforesaid
Divisional Secretary's Division;
(ii)

the area of cultivated lands that were
destroyed due to the aforesaid floods;

(iii)

separately, the acreage of paddy lands that
were completely destroyed and those that
were partly damaged;
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(c)

(iv)

the acreage of lands that had been cultivated
with other crops and that were completely
destroyed due to the aforesaid floods;

(v)

separately, the amount of the compensation
that is paid for an acre of paddy land that
was completely destroyed and for an acre
that was partly damaged;

(vi)

whether compensation has been paid for
lands with other supplementary crops that
were either completely damaged or partly
destroyed;

(vii)

if so, separately the amounts of
compensation that has been paid in the
aforesaid manner; and

(viii)

if compensation is not paid in the aforesaid
manner, the reasons for not paying
compensation?

If not, why?

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)
(i) 293කි.
(ii) හානියට පත් නිවාස සංඛ ාව 21කි. (පූර්ණ හානි
05, අර්ධ හානි 18)
(iii) වන්දි ෙනොෙගවූ හානියට පත් නිවාස සංඛ ාව
24කි.(පූර්ණ හානි 06, අර්ධ හානි 16)
(ආ)
(i) වී, බඩ ඉරිඟු, උඳු, ෙසෝයා, ෙවනත්.
(ii) අක්කර - 3962.75යි.
(iii) පූර්ණ හානි - අක්කර 3006.25යි.
(iv) පූර්ණ හානි - අක්කර 956.6යි.
(v) පූර්ණ හානි සඳහා රුපියල් 25,000කි. අර්ධ හානි
සඳහා රුපියල් 12,500කි.
(vi) නැත.
(vii) අදාළ ෙනොෙව්.
(viii) 2014 වර්ෂෙය්දී ෙගවීම් කිරීමට අවශ කටයුතු සිදු
කිරීමට අෙප්ක්ෂා කර ඇත.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ෙම් දවස්වල රජ රට පෙද්ශෙය් දැඩි නියඟයක් පවතිනවා.
ඒ නිසා එක පැත්තකින් වගාවන් හානි ෙවලා තිෙබනවා; විශාල
පිරිසකට ජීවත් වීම පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස 12ක්-15ක් අතර සංඛ ාවක ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ අසරණ වුණු පවුල් සඳහා නියං සහනාධාර ෙදන්නට
වැඩ පිළිෙවළක් දැන් කියාත්මක කර තිෙබනවා ද කියලා මම
ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාෙගන් අහන්නට කැමැතියි.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට අපට අනුරාධපුර දිස්තික්කය
ඇතුළු දිස්තික්ක 6ක නියං තත්ත්වයක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.
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මූලිකවම ඒ දිසාපතිවරුන් අෙපන් ඉල්ලීම් කරලා තිෙබන්ෙන්
පානීය ජලය ලබා ෙදන්න කියලායි. ඒ අනුව අපි අලුෙතනුත්
බවුසර් රථ ලබා දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් දිස්තික්කයටත් එක
බවුසර් රථයක් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අපි අවශ මූල පතිපාදන
දිසාපතිවරුන් ෙවත ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි
උපෙදස් ලබා දීලා තිෙබනවා, හයර් කරලා ෙහෝ බවුසර් අරෙගන
පානීය ජලය ලබා ෙදන්න කියලා. ෙවනත් සහනාධාරයක් පිළිබඳව
තවම අපට වාර්තා ෙවලා නැහැ; ඉල්ලීම් ලැබිලා නැහැ. එෙහම
ඉල්ලීම් ලැබුෙණොත් අපි ඒවා පරීක්ෂා කරලා බලනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා කිව්වා පානීය ජලය විතරයි
ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් කියලා. හැබැයි, ඒ පෙද්ශෙය් සමහර අයට
කන්න නැතිව කරවිල තම්බා ෙගන දවස් පහක්, හයක් කාලා
තිෙබනවාය කියන කාරණය ඔබතුමා පසු ගිය දවස්වල මාධ ය
හරහා දකින්න ඇති. ආණ්ඩුෙව් ගරු මැති ඇමතිවරු ඒ පෙද්ශයට
ගිහිල්ලා ඒ පවුලට බල කරලා තිබුණා, කරවිල කෑෙව් කිරි
එෙරන්න කියලා කියන්න කියලා.
ගරු කථානායකතුමනි, අම්මා නම් කිරි එෙරන්න කරවිල
කෑවා කියමු ෙකෝ. දරුෙවෝ කෑෙව් ෙමොකටද? දරුෙවෝ කිරි
එෙරන්නද ෙම් කරවිල කෑෙව්?

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු කථානායකතුමනි, මම දන්න විධියට නම් අෙප් ඇමතිවරු
ගිහිල්ලා එෙහම බලපෑමක් කරලා නැහැ. ඒ ෙතොරතුෙර් සත
බවක් ෙපෙනන්නත් නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත් අපට ෙම්කට
අදාළව කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. දිසාපතිවරු ෙහෝ පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරු පැහැදිලිවම ෙම් වන විට අෙපන් ආධාර ඉල්ලීමක්
කරලා නැහැ. එෙහම ඉල්ලීමක් ලැබුෙණොත් අප ඒ පිළිබඳවත්
සැලකිලිමත් වනවා. අප ජනතාවට එෙහම කරවිල කන්න
තත්ත්වයක් ඇති කරලා නැහැ. කෑම ෙව්ලක් කන්න පුළුවන්
තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. සෑම ෙකෙනකුටම
ආහාර ෙව්ලක් ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නිර්මාණය ෙවලා
තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරවිලත් ෙහොඳයි දියවැඩියාවට. ඒ නිසා කෑවාට කමක් නැහැ.
ඒ අම්මාට දියවැඩියාව ඇති.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, කරවිල කෑම අදාළ නැහැයි කියලා.
හැබැයි, ෙහට අනිද්දා නියඟලා අල කාලා මැරුණාට පස්ෙසේත්
කියයි, ඒකත් අපට අදාළ නැහැ කියලා.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු කථානායකතුමනි, නියඟලා අල කාලා මැෙරන්ෙන් ෙම්
ඡන්දෙයන් පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වැඩ කරපු කට්ටියයි,
ඡන්දය ඉල්ලපු කට්ටියයි තමයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒකත් අදාළ නැත.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii)

the warranty period of those Power-sets;

(iv)

the cost incurred to import those Powersets; and

(v)

the number out of those Power-sets that
have been taken off the tracks owing to
various defects?

S-II TYPE POWER-SETS : DETAILS

4103/’13
11. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

2011 අෙපේල් මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා අවස්ථා
ගණනාවක දී ෙමරටට ආනයනය කර ඇති S - 11
(S11) වර්ගෙය් බලෙව්ග කට්ටල සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

If not, why?

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்)

பிரதி

(ii)

එම බලෙව්ග කට්ටලවලින් ෙම් වන විට ධාවනෙය්
පවතින සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එම බලෙව්ග කට්ටල සඳහා ලබා දී ඇති වගකීෙම්
කාල සීමාව ෙකොපමණද;

ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.

(iv)

එම බලෙව්ග කට්ටල ආනයනය කිරීම ෙවනුෙවන්
වැය වූ මුදල ෙකොපමණද;

(v)

ඉහත සඳහන් බලෙව්ග කට්ටලවලින් දැනට විවිධ
ෙදෝෂ මත ධාවනෙයන් ඉවත් කර ඇති සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

අෙප් ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය බලෙව්ග කට්ටල
ගැනම අවධානය ෙයොමු කිරීම
ඉතා වැදගත්, ගරු
කථානායකතුමනි.
(අ)
(i) 20කි.
(ii) 19කි.
(iii) යාන්තික උපාංග සඳහා වසර 02කි.
විදුලි උපාංග සඳහා වසර 05කි.
(iv) ඇ.ෙඩො. 71,800,800.00.
(v) 01කි.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ேபாக்குவரத்
(அ) (i)

(ii)

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ேமற்ப
ைகயிரத வ ப்ெபாறித் ெதாகுதி
களில் இன்றளவில் பாவைனயில் உள்ளவற்றின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(iv)

ேமற்ப
ைகயிரத வ ப்ெபாறித் ெதாகுதி
கைள இறக்குமதி ெசய்வதற்காக ெசலவிடப்
பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
ேமற்கூறப்பட்ட
ைகயிரத
வ ப்ெபாறித்
ெதாகுதிகளில் தற்ேபா
பல்ேவ
குைறபா
களின் காரணமாக பாவைனயி
ந் அப் றப்
ப த்தப்பட் ள்ள எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்ப
ைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Transport:
Will he inform this House -

(ii)

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

ேமற்ப
ைகயிரத வ ப்ெபாறித் ெதாகுதிக
க்காக
வழங்கப்பட் ள்ள
உத்தரவாதக்
காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்;

(i)

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of
Transport)

2011ஆம் ஆண்
ஏப்பிரல் மாதம்
தல்
இற்ைறவைர பல சந்தர்ப்பங்களில் இலங்ைகக்கு
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட S - 11 (S11)வைக
ைகயிரத
வ ப்ெபாறித்
ெதாகுதிகளின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

(v)

(a)

(b)

the number of Power-sets of S-II (SII) type
that has been imported to this country at a
number of occasions from April 2011;
the number out of such Power-sets that are
in operation at present;

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

අදාළ ෙනොෙවයි කිව්ෙව්, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා?
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)
ඒ කියන්ෙන් (අ) (v) වැනි පශ්නයට උත්තර දීලා තිෙබනවා.
ඒ නිසා (ආ) පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න අවශ නැහැ.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඇයි අවශ නැත්ෙත්?

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඔබතුමිය කියන්න, "ෙමොකක්ද කාරණය?" කියලා.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
මම අහන්ෙන්, "ෙදෝෂ මත ෙම්වා අකමිකතාවන්ට පත් ෙවලා
තිෙබනවා ද?" කියලායි.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ෙදෝෂ මත ඉවත් කරලා ෙනොමැති නිසා තමයි "අදාළ ෙනොෙව්"
කියලා කිව්ෙව්.
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ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාමත් ෙකටිෙයන් මා ෙමම අතුරු
පශ්නය අහන්ෙන්. දැන් මා අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මියව
අනුගමනය කරනවා. ෙම් S - 11 වර්ගෙය් බලෙව්ග කට්ටල
ෙගන්වන්ෙන් ෙමොන සමාගෙමන්ද? ඒ සමාගෙම් නම කියන්න
පුළුවන් ද?

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වා ඉන්දියාෙවන් ලබා ෙදන ලද
බලෙව්ග කට්ටල. ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්ෙම්න්තුවත්, ශී ලංකා
රජයත්, ඉන්දීය රජයත් සාකච්ඡා කර ලබා ගත්තු ඒවා.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සමාගෙම් නමයි මම ඇහුෙව්.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා
(மா
ராஹண சாநாய க)
(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඔබතුමිය ඒ මුල් පශ්නෙයන් ඒ සමාගෙම් නම අහලා නැහැ.

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය තමයි ගරු කථානායකතුමනි,
එතුමා කියන පරිදි අලුතින් ගත්තු බලෙව්ග කට්ටල අවුරුදු 5ක්,
8ක් යනෙතක් කිසිම පශ්නයක් නැතිව ධාවනය කරන්න පුළුවන්ලු.
නමුත් අවුරුද්දකට අඩු කාලයක් ඇතුළතදී අකමිකතාවන් සිදු
වුණ අවස්ථාවන් තිෙබනවාද නැද්ද කියා මම අහනවා.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමිය අහන පශ්න ගැන මට
වැටහීමක් නැහැ. ෙමොකද, එස් - 1, එස් - 2, එස් - 3, එස් - 5
කියන්ෙන් 1970 ගණන්වල ෙගනාපු බලෙව්ග කට්ටල විශාල
පමාණයක් අදත් ඉතා ෙහොඳින් ධාවනය ෙවනවා. එස් - 10ත්
එෙහමයි. 2000 දී ගත්තු ඒවාත් ඒ විධියට ධාවනය ෙවනවා.
[බාධා කිරීමක්] ෙමම බලෙව්ග කට්ටල ෙගන්වීම ෙවනුෙවන්
ෙඩොලර් මිලියන 78.1ක් තමයි වැය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මා කලින් අහපු පශ්නයට ඔබතුමා තවම පිළිතුරු දුන්ෙන්
නැහැ.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

නිෙයෝජ අමාත තුමනි, දැන් ඔබතුමා කිව්වා ෙන් ෙඩොලර්
මිලියන ෙමච්චරක් ගියා කියලා. ෙඩොලර් මිලියන ෙමච්චරක්
ෙගව්වා කිව්ෙව් සමාගෙම් නම දන්ෙන් නැතිවද? ෙමච්චර මුදලක්
ෙගව්ෙව් කාටද?

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

මුල් පශ්නෙයන් අහලා තිබුෙණ් නැති නිසා ඒ ගැන -

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

එෙහම කියන්න බැහැ ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. මිල දී
ගත්තු මුදල කිව්වා. ෙගව්ෙව් කාටද කියන එක ෙන් ෙමතුමාට
කියා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)
ඒ ගැන මා අවධානය ෙයොමු කෙළේ නැහැ, ගරු
කථානායකතුමනි. මම ඒක පසුව ගරු මන්තීතුමියට දැනුම්
ෙදන්නම්.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
ඒවා ෙගන්වූෙය් කවදාද කියා මම
කථානායකතුමනි?

අහනවා,

ගරු

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කවදාද ෙගන්වූෙය් කියන එකයි එතුමිය අහන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(Mr. Speaker)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා එයට සූදානම් නැතිව ඇති, ඉඟියක්
ෙනොකරපු නිසා.

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

2012 ෙපබරවාරි මාසෙය්.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

විවිධ ෙදෝෂ නිසා ධාවනෙයන් ඉවත් කළ බලෙව්ග කට්ටල
නැහැ කියන එකත් වැරදියි, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

අලව්ෙව්දී ඇති වුණු අනතුර නිසා ඉවත් කරපු බලෙව්ග
කට්ටලය හැෙරන්න අනික් බලෙව්ග කට්ටල
සියල්ල අද
වනෙකොට නිසි පරිදි ධාවනය ෙකෙරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 12 - 4129/'13-(1), ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මහත්මිය.

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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( v ) குத்தைக அ ப்பைடயில் ெபற் க் ெகாள்ளப்
பட்
ப்பின், ேமற்ப
CCTV நிழற்படக்
க விகைள வழங்கிய நி வனம் யா ;

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාස
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா
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தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(vi)

ேமற்ப நிழற்படக் க வி ைறைமைய ெகாள்
வன
ெசய்வதற்கு அல்ல
குத்தைகக்குப்
ெப ம் ெபா ட்
கைடப்பி த்த நைட ைற
யா ;

(vii)

CCTV நிழற்படக் க வி
ைறைமெயான்
ெபா த்தப்பட்
க்ைகயில் 2012.04.03 ஆந்
திகதி அல்ல அதற்கு அண்மிய தினெமான்றில்
தம்மன்னாவ காணியி
ந்
ப ம மண்
இரகசியமாக ஏற்றிச்ெசல்லப்பட் ள்ளதா;

Question ordered to stand down.

කතරගම - තම්මැන්නාව මැණික් ඉඩම් ෙවන්ෙද්සි
භූමිය : CCTV කැමරා පද්ධතියක්
கதிர்காமம் - தம்மன்னாவ இரத்தினக்கல்
ஏலவிற்பைனக் காணி : CCTV நிழற்படக்க வி
ைறைம

THAMMANNEWA-KATARAGAMA GEM MINING AUCTION
SITE: CCTV CAMERA SYSTEM

4149/’13

13. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Environment and Renewable
Energy:

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

පරිසර සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)

(viii) அவ்வாெறனின், அந்த ப ம மண் ஏற்றிச்
ெசல்லப்பட்டைம CCTV நிழற்படக் க வி
ைறைமயில் பதிவாகி ள்ளதா

(i)

කතරගම - තම්මැන්නාව මැණික් ඉඩම් ෙවන්ෙද්සි
භූමිෙය් CCTV කැමරා පද්ධතියක් සවිකරනු
ලැබුෙව්ද;

(ii)

CCTV කැමරා සවිකර තිබූ කාල සීමාව කවෙර්ද;

(iii)

එම CCTV කැමරා මිලට ගනු ලැබුෙව්ද;

(iv)

(a)

Will he inform this House (i)

whether a CCTV camera system was
installed at gem mining land auction site at
Thammennawa-Kataragama;

(ii)

the period during which the CCTV camera
system was in operation;

ෙනොඑෙසේ නම්, එම කැමරා ලබා ගත්ෙත් බදු
පදනම මතද;

(iii)

whether those
purchased;

(v)

බදු පදනම මත ගත්ෙත් නම්, එම CCTV කැමරා
ලබා දුන් ආයතනය කවෙර්ද;

(iv)

if not, whether they were obtained on lease;

(vi)

එම කැමරා පද්ධතිය මිලදී ගැනීම ෙහෝ බදු ගැනීම
සඳහා අනුගමනය කරනු ලැබූ කියා පටිපාටිය
කවෙර්ද;

(v)

if obtained under lease, the institute which
provided the CCTV cameras;

(vi)

the procedure adopted either for purchasing
or leasing the said camera system;

(vii)

whether pay gravel was transported on the
sly from the Tammennawa site on or about
03rd April, 2012 despite the installation of a
CCTV camera system; and

(viii)

if so, whether the transport of pay gravel is
recorded in the CCTV camera system?

(vii)

(viii)

CCTV කැමරා පද්ධතියක් සවි කර තිබියදී
2012.04.03 දින ෙහෝ ආසන්න දිනකදී තම්මැන්නා
භූමිෙය් ඉල්ලම් පස් රහසිගතව පවාහනය කර
තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම ඉල්ලම් පස් පවාහනය කිරීම
CCTV කැමරා පද්ධතිෙය් පටිගත වී තිෙබ්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுற்றாடல்,
வினா:
( அ) (i )

CCTV

cameras

were

(b) If not, why?

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட
கதிர்காமம் - தம்மன்னாவ இரத்தினக்கல் ஏல
விற்பைனக் காணியில் CCTV நிழற்படக் க வி
ைறைமெயான் ெபா த்தப்பட்டதா;

( i i ) CCTV நிழற்படக் க விகள் ெபா த்தப்பட்
ந்த கால எல்ைல யா ;
( i ii ) ேமற்ப
CCTV
நிழற்படக்
ெகாள்வன ெசய்யப்பட்டனவா;

க விகள்

( i v ) இன்ேறல்,
ேமற்ப
நிழற்படக்
க விகள்
குத்தைக அ ப்பைடயில் ெபற் க் ெகாள்ளப்
பட்டதா;

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்)

-

சுற்றாடல்,

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Environment and Renewable Energy)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

අත්හදා බැලීෙම් පදනම මත කැමරා පද්ධතියක්
සවි කරන ලදී. ෙමහිදී dongle මඟින් ෙකොළඹ
පධාන කාර්යාලෙය් සිට පරීක්ෂා කිරීෙම් හැකියාව
අත්හදා බලන ලදී.
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(ii)

2012 මාර්තු මස සිට අෙපේල් මස 18 දින දක්වා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(iii)

මිලට ගැනීමක් සිදු කර නැත. අත්හදා බැලීෙම්
පදනම මත සවි කර ඇත.

(The Hon. Anura Dissanayake)

(iv)

නැත.

(v)

ඉහත (iv) පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(vi)

ඉහත (iv) පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(vii)

2012.04.11 දින ෙහෝ ඊට ආසන්න දිනකදී ඉල්ලම්
පස් රහසිගතව පවාහනය කිරීමක් සිදුව ඇත. ෙමම
සිද්ධියට අදාළව තිස්සමහාරාම මෙහේසත
් ාත්
අධිකරණෙය් නඩු අංක 17433/K යටෙත් නඩුවක්
විභාග ෙවමින් පවතී.

(viii)

2012.04.18 වන දින කතරගමදී පැවැති මූලික
පරීක්ෂණය සඳහා අදාළ දත්ත, අත්හදා බැලීෙම්
පදනම මත සවි කළ CCTV කැමරා පද්ධතිෙය්
සටහන්ව තිෙබ්ද යන්න පරීක්ෂා කරන ලදී. ෙමම
ෙතොරතුරු පටිගතව ෙනොතිබූ බව එහිදී නිරීක්ෂණය
වූ බැවින් වහාම CCTV පද්ධතිය ඉවත් කිරීමට
කටයුතු කර ඇත.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අමුතු ජාතිෙය් CCTV කැමරා
පද්ධතියක් තමයි සවි කරලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙන්ද
ඇමතිතුමා?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒ ගැන මට අවෙබෝධයක් නැහැ. ෙම්ක 2012 දී වුණ සිද්ධියක්.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ඒක ෙවන්න බැහැ ෙන්.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒක මම දන්ෙන් නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒක හරි අපූරු වැඩක් ෙන්. මෙග්
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමතැන
තමයි වංචාව තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ඒ පුද්ගලයන් හිතාමතාම
ෙමම කැමරා පද්ධතිය අකිය ෙකොට එම ඉල්ලම් පස් පටවාෙගන
ෙගොස් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා කරලා තිෙබන
පරීක්ෂණවල පතිඵල කියන්න පුළුවන් ද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සිද්ධිය සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්
2012 මාර්තු සිට අෙපේල් දක්වා. පළමුවැනි වතාවට තමයි ෙම්ක
මෙග් අවධානයට ආෙව්. ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු
කර තිෙබන නිසා මම පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ පරීක්ෂණෙය්
වාර්තාව සභාගත කරන්නම් ඔබතුමාෙග් දැනුවත් වීම සඳහා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. ෙම්ක
අත්හදා බැලීම සඳහා සවි කරන ලද පද්ධතියක්ෙන්. අත්හදා බලලා
අපට ලැබිලා තිෙබන්ෙන් නරක පතිඵල. ඒ කියන්ෙන් දත්ත
සටහන් ෙවලා නැහැ. ඒ පද්ධතිය මිල දී ගත්තා ද?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, ටැක්ටර්වලින් ගිහිල්ලා ඉල්ලම් පස්
පටවාෙගන යනවා. CCTV කැමරා පද්ධතියක් සවි කරලා
තිෙබනවා. හැබැයි, CCTV කැමරා පද්ධතිෙය් ඒවා සටහන්
ෙවන්ෙන් නැහැ.

නැහැ, මිල දී ෙගන නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාෙග් අදහස ඔය කියවන්ෙන්. ඒක පශ්නයක් හැටියට
අහන්න.

බලහත්කාරෙයන් අල්ලා ගත් ඉඩම් : තිකුණාමලය
දිස්තික්කය
பலவந்தமாகக் ைகப்பற்றப்பட்ட காணிகள் :
தி ேகாணமைல மாவட்டம்
GRABBED LANDS: TRINCOMALEE DISTRICT

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

3134/’12

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඒවා CCTV කැමරා පද්ධතිෙය් සටහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ
නිසා ඒක CCTV ද, ෙවනත් TV වර්ගයක්ද?

14. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, මට එවලා තිෙබන පිළිතුර අනුව
CCTV යනුෙවන් තමයි සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

(2):
(අ)

ෙද්ශපාලනඥයින් සහ ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ
නිලධාරින් විසින් තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් සමහර ඉඩම්
2010 ජනවාරි මස සිට බලහත්කාරෙයන් අල්ලා ෙගන ඇති
බව එතුමා දන්ෙනහිද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

(ආ)

(i)

(ii)

(iii)

2010 වර්ෂෙය් සිට බලපත ෙහෝ ස්වර්ණභූමි ඔප්පු
මත අයිතිය පවරනු ලැබූ, බදු දුන් ෙහෝ අන්සතු කළ
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් රජෙය් ඉඩම්වල නම්,
අක්කර පමාණය සහ වටිනාකම ෙකොපමණද;
ඉහත ඉඩම් පැවරීමට ෙහෝ ලබා දීමට ෙහේතු සහ
එහිදී ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය ෙනොකිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;
ඉහත (අ) හි සඳහන් පෙද්ශවල දශක ගණනාවක්
තිස්ෙසේ ජීවත් වන පුද්ගලයන්ට සහ අන් අයටත්
ඉහත ආකාරයට ඉඩම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සහ
පහසුකම් ලබා දී තිෙබ්ද;

(i)

(ii)

இன்ேறல், அத்தைகய சார்த் ைர
எ கின்ற என்பைத ம்

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Lands and Land Development:
(a)

Is he aware that since January 2010, certain lands
in the Trincomalee District have been grabbed by
politicians and politically affiliated officials?

(b)

Will he state -

තස්තවාදීන්ට අයත්ව තිබූ පෙද්ශ ශුද්ධකරණය
කිරීෙම් මුවාෙවන් තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය්
ෙවරළාශිත
ඉඩම්
ඒවාෙය්
නීත නුකූල
හිමිකරුවන්ෙගන්
බලහත්කාරෙයන්
ෙහෝ
තර්ජනය කිරීෙමන් අත් පත් කර ගැනීම පිළිබඳ
ෙචෝදනාව කරුණු සහගතද;

(i)

the names, acreages and values of the
Government lands in the Trincomalee
District of which ownerships have been
transferred, leased out, alienated on permit
or “Swarnabumi” deeds, on per land basis
since 2010;

(ii)

the reasons for transferring or handing over
the aforesaid lands and not following the
tender procedure therein; and

(iii)

whether the opportunities and facilities
have been given to the people living for
decades in the areas referred to in (a) and
others to obtain lands as per above?

ෙනොඑෙසේ නම්, එවන් ෙචෝදනා එල්ල වන්ෙන්
ෙකෙසේද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

2010 சனவாி மாதத்தி
ந்
தி ேகாணமைல
மாவட்டத்தி ள்ள சில காணிகள் அரசியல்வாதிக
ளா ம் அரசியல் ாீதியாகத் ெதாடர் ைடய அ வலர்
களா ம் பறி தல் ெசய்யப்பட்
ப்ப பற்றி அவர்
அறிவாரா?

(ஆ) (i)

(ii)

(iii)

2 0 1 0ஆம் ஆண்
ந்
தி ேகாணமைல
மாவட்டத்தில் உைடைம மாற்றப்பட்
க்கின்ற,
குத்தைகக்கு
விடப்பட்
க்கின்ற
மற் ம்
அ மதிப் பத்திரம் அல்ல
`சுவர்ண மி'
உ திகளின்
பிரகாரம்
பராதீனப்ப த்தப்
பட்
க்கின்ற
அரசாங்கக்
காணிகளின்
ெபயர்கள், ஏக்கர் அள கள், ெப மதிகள்
ஆகியவற்ைற காணி வாாியாக ம்;
ேமற்ெசான்ன காணிகைள மாற்றிக்ெகா த்தல்
அல்ல
ஒப்பைடத்தல்
மற் ம்
அதில்
ேகள்விப்பத்திர
நைட ைறகைளப்
பின்
பற்றாைம ஆகியவற் க்கான காரணங்கைள
ம்;

(c)

(d)

Will he also state (i)

whether the allegation of taking over the
beach lands in the Trincomalee District
from the lawful owners forcibly or with
duress under the pretext of cleansing the
terrorists owned areas is factual; and

(ii)

if not, as to how such allegations come
about?

If not, why?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)
(ආ)

(அ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள மற் ம் ஏைனய
பகுதிகளி ம் தசாப்த காலங்களாக வாழ்ந்
ெகாண்
க்கும் மக்கள் ேமற்ப காணிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு
வாய்ப் கள்
அல்ல
வசதிகள் வழங்கப்பட்
க்கின்றனவா

අල්ලාෙගන ෙනොමැත.
(i)

බලපත ෙහෝ ස්වර්ණභූමි ඔප්පු මත අයිතිය පවරනු
ලැබූ, බදු දුන්, අන්සතු කළ ඉඩම් ෙකොටස් 1069ක්
තිෙබන අතර, පමාණය ෙහක්ටයාර් 249.09කි.
අක්කර 615.252කි.

(ii)

ඉහත ඉඩම් ෙන්වාසික, කෘෂිකර්ම හා වාණිජ
කටයුතු සඳහා පවරා තිෙබ්. ඉඩම් සංවර්ධන
ආඥාපනත, රජෙය් ඉඩම් ආඥාපනත හා ඉඩම්
පදාන විෙශේෂ විධි විධාන පනෙතහි විධි විධාන
අනුව ෙමම පැවරීම් කර ඇත.

(iii)

ඔව්. 208(4) හා 213 (1) චක ෙල්ඛන විධිවිධාන
කියාත්මක කිරීම මඟින් ලබා දී ඇත.

என்பைத ம் அவர் கூ வாரா?
(இ) (i)

பயங்கரவாதிகளின்
உைடைமயாக
இ ந்த
பகுதிகைளச் சுத்திகாித்தல் எ ம் ெபயாின் கீழ்
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள கடற்கைரக்
காணிகைளச் சட்டாீதியான உாிைமயாளர்க
ளிடமி ந் பலவந்தமாக அல்ல வ க்கட்டா
யத் டன் சு காித்தல் ெதாடர்பான சார்த் ைர
உண்ைமயானதா என்பைத ம்;

எவ்வா

அவர் கூ வாரா?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

186

(ඇ)

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

188

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු කථානායකතුමනි, මීට ෙපර ලබා දුන් උත්තර තුළින්
ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ෙම් පාසිකුඩා පෙද්ශෙය් ෙහෝටල්
15ක් හදන්න අරෙගන තිෙබනවා. එතුමා කියා තිෙබනවා, ෙම්
ඉඩම් මුකුත් දීලා නැහැයි කියලා. එෙහනම් ඇමතිස්ට් ෙහෝටලය,
මාළු මාළු ෙහෝටලය, අනිලානා ෙහෝටලය, උගා ෙබ් යන ෙම්
ෙහෝටල් ඇති කර තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද?

ඒ හදපු ෙහෝටල්වල නම් තිෙබනවා ෙන්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේ
අහන්න, ඒ ගම්වල එෙහම ෙහෝටල් හදලා තිෙබනවා ද කියලා.
එතෙකොට එම දිස්තික්කයට අදාළ නැත්නම් -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)
ඔබතුමා අහන්ෙන් තිකුණාමලය දිස්තික්කය ගැන ෙන්?

ඒවා රජෙයන් තමයි පවරා දීලා තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 50 බදු
කමය යටෙත් එක අක්කරයක් දීලා තිෙබනවා, රුපියල් ලක්ෂ
40කට. මා අහලා තිෙබන පශ්නයට ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
ෙදන උත්තරය තුළින් ෙලොකු ගැටලුවක් මතු ෙවනවා.
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තිකුණාමලය දිස්තික්කය ගැන තමයි.
තිෙබන්ෙන් -

(The Hon. Siripala Gamalath)

ඉතින් පාසිකුඩා

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)
පාසිකුඩා තිෙබන්ෙන් මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
පාසිකුඩා තිෙබන්ෙන් මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කනගාටුයි. අරිලානා ෙහෝටලය තිෙබනවා, වාකෙර්.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත, රජෙය් ඉඩම් ආඥාපනත හා ඉඩම්
පදාන විෙශේෂ විධිවිධාන පනත අනුව තමයි අපි ෙම් ඉඩම් පවරා
තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මා ෙබොෙහොම ඍජුව ෙම් පශ්නය
අහනවා. ICC Company එක තුළින් Jungle Beach Resort සඳහා
අක්කර 15ක් දීලා තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඔය කී වැනි අතුරු පශ්නය ද? මටත් ගණන් කර ගන්න බැහැ.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉතින් ෙමතැන කියනවා නම් එෙහම දීලා නැහැ යි කියලා, ඒ
තුළින් පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ෙමොකද, බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමා 2012 දී ගිහිල්ලා ෙම්ක විවෘත කළා. මම ෙම්
පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන් - [බාධා කිරීම්]

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

වාකෙර් තිෙබන්ෙනත් මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්.

කථානායකතුමා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(Mr. Speaker)
දැන් ඔබතුමා ෙමොකක්ද ෙකොම්පැනියක නමක් කිව්වා ෙන්ද?

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අලුෙතන් හදපු පාලෙම් ඉඳලා කිෙලෝ මීටර් 10ක් විතර ඇති.
එතැන දූපතක් අරෙගන තිෙබනවා. එතෙකොට තිකුණාමලය උගා
ෙබ් තිෙබන්ෙන් වාලච්ෙච්ෙන් ඉඳලා කිෙලෝ මීටර් 11ක් විතර
ඈතින්.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ICC Company.

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Siripala Gamalath)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

එෙහම පශ්නයක් ෙමතැන අහලා නැහැ ෙන්.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ICC Company එකට දීලා තිෙබනවා ද කියලා අහන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඉතින් මම පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් ඒකට ෙන්.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඒක තමයි මම ඇහුෙව්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

190

පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. LRC එෙක් ෙරගුලාසි අනුව තමයි ෙම්
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්.

(Mr. Speaker)

නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ළඟ ෙතොරතුරු නැද්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

එෙහම පශ්නයක් අහලා නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම අහලා තිෙබන ෙදවැනි පශ්නය ඒක ෙන්. මම ඒ පශ්නය
නැවත කියවන්නම්. "2010 වර්ෂෙය් සිට බලපත ෙහෝ ස්වර්ණභූමි
ඔප්පු මත අයිතිය පවරනු ලැබූ, බදු දුන් ෙහෝ අන්සතු කළ
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් රජෙය් ඉඩම්වල නම්, අක්කර පමාණය
සහ වටිනාකම ෙකොපමණද;"

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)
අක්කර පමාණය මම පැහැදිලිව කිව්වා, අක්කර 615.252යි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ස්වර්ණභූමි ඔප්පු මත ෙහෝ ඒ ඉඩම්වල අයිතිය රජයට තිෙබන
බව කියලා තිෙබනවා.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ඔබතුමන්ලාට ඒ ෙරගුලාසි කියාත්මක
කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ෙනොෙවයි අහන්ෙන්. ඒෙක් පශ්නයක්
නැහැ. මධ ම ආණ්ඩුවට ඒ හැකියාව තිෙබනවා. ෙම්ක LRC
එෙක් පශ්නයක් ෙනොෙවයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

රජෙය් ඉඩම්වල නම් ටික දුන්නා නම් හරි.

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)
ෙම්ක සංචාරක අමාත ාංශෙයන් අහන්න ඕනෑ පශ්නයක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිළිතුර සම්පූර්ණ නැති නිසා අපි ෙවන දවසක පශ්නය අහමු.
ඒ පශ්නය ෙවන දවසක අහන්න. ෙම් ෙතොරතුරු නිවැරදිව නැහැ
ෙන්?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් ඒ පශ්නයට අදාළ ෙතොරතුරු
හරියට දීලා නැති බවයි ෙපෙනන්ෙන්.

ෙම් ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්ෙන් තිකුණාමලය දිස්තික්කයට.
දැන් මෙගන් අහන්ෙන් මඩකලපුව ගැන.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)
කරුණු ෙසොයා බලා පසුව පිළිතුර ඉදිරිපත් කරන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.
ඔබතුමා ආණ්ඩුෙව් සිටින නිෙයෝජ ඇමති ෙකෙනක් ෙන්. Clerk
ෙකෙනක් ෙදන උත්තර ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙදන්න එපා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
(Mr. Speaker)

වග කිව යුතු නිලධාරි තමයි පිළිතුරු සකස් කරන්ෙන්. පශ්නය
ෙත්රුම් ෙනොෙගන පිළිතුරු දී තිෙබනවා වාෙග්යි ෙපෙනන්ෙන්.
ෙවන දවසක පශ්නයට සම්පූර්ණ පිළිතුරක් දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි.
පවරනු ලැබූ සංඛ ාව, කාටද කියන පශ්න පැහැදිලිව අහලා
තිෙබනවා ෙන්. ඒ ඔක්ෙකෝම ෙතොරතුරු table කළා නම් හරි.

ෙම් වාෙග්ම යාපනය දිස්තික්කය ගැනත් මම අහලා තිෙබනවා
ෙන්?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඒ පශ්නය දැන් අවසානයි. එකම පිළිතුර ෙන් ෙදන්ෙන්.
අෙනක් එක ෙදන පිළිතුරත් පැහැදිලි නැහැ. දිස්තික්කවල තිෙබන
රජෙය් ඉඩම්වල නම් ඇහුවාම, කල් අරෙගන නම් සියල්ල සඳහන්
ලැයිස්තුවක් table කරන්න. එතෙකොට හරි ෙන්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒක තමයි ඉල්ලන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒකට මාස 6ක් පමණ කල් යයි. තමුන්නාන්ෙසේ ඒක කරන්න.

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

අෙප් අමාත ාංශය කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් ඉතාම
පැහැදිලිව ෙම් පනත්වලට අනුකූලවයි. ඒ වාෙග්ම මම තව ෙදයක්

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් පශ්නය අහලා අවුරුද්දක් ෙවනවා.
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(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)
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(ஆ) (i)

2010ஆம்
ஆண்
ந்
மட்டக்களப்
மாவட்டத்தில் உைடைம மாற்றப்பட்
க்கின்ற,
குத்தைகக்கு
விடப்பட்
க்கின்ற
மற் ம்
அ மதிப் பத்திரம் அல்ல `சுவர்ண மி' உ தி
களின்
பிரகாரம்
பராதீனப்ப த்தப்பட்
க்
கின்ற அரசாங்கக் காணிகளின் ெபயர்கள், ஏக்கர்
அள கள், ெப மதிகள் ஆகியவற்ைற காணி
வாாியாக ம்;

(ii)

ேமற்ெசான்ன காணிகைள மாற்றிக்ெகா த்தல்
அல்ல
ஒப்பைடத்தல்
மற் ம்
அதில்
ேகள்விப்பத்திர
நைட ைறகைளப்
பின்பற்றாைம ஆகியவற் க்கான காரணங்க
ைள ம்;

(iii)

(அ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள மற் ம் ஏைனய
பகுதிகளி ம் தசாப்த காலங்களாக வாழ்ந்
ெகாண்
க்கும் மக்கள் ேமற்ப காணிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு வாய்ப் கள் அல்ல
வசதிகள் வழங்கப்பட்
க்கின்றனவா என்ப
ைத ம்

(The Hon. Siripala Gamalath)
ගරු කථානායකතුමනි, අපි එකඟ ෙවනවා. මාස තුනක්,
හතරක් කල් දුන්ෙනොත් විස්තර සහිතව පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවන වටය. පශ්න අංක 1 ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

බලහත්කාරෙයන් අල්ලා ගත් ඉඩම් : මඩකලපුව
දිස්තික්කය
பலவந்தமாகக் ைகப்பற்றப்பட்ட காணிகள் :
மட்டக்களப் மாவட்டம்
GRABBED LANDS: BATTICALOA DISTRICT

3132/’12

1. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

அவர் கூ வாரா?
(இ) (i)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(ආ)

ෙද්ශපාලනඥයින් සහ ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ
නිලධාරින් විසින් මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් සමහර ඉඩම්
2010 ජනවාරි මස සිට බලහත්කාරෙයන් අල්ලා ෙගන ඇති
බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

(ii)

(iii)

2010 වර්ෂෙය් සිට බලපත ෙහෝ ස්වර්ණභූමි ඔප්පු
මත අයිතිය පවරනු ලැබූ, බදු දුන්, අන්සතු කළ
මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් රජෙය් ඉඩම්වල නම්,
අක්කර පමාණය සහ වටිනාකම කවෙර්ද;
ඉහත ඉඩම් පැවරීමට ෙහෝ ලබා දීමට ෙහේතු සහ
එහිදී ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය ෙනොකිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;
ඉහත (අ) හි සඳහන් පෙද්ශවල දශක ගණනාවක්
තිස්ෙසේ ජීවත්වන පුද්ගලයන්ට සහ අන් අයටත්
ඉහත ආකාරයට ඉඩම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සහ
පහසුකම් ලබා දී තිෙබ්ද;

(ii)

(i)

තස්තවාදීන්ට අයත්ව තිබූ පෙද්ශ ශුද්ධකරණය
කිරීෙම් මුවාෙවන් මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්
ෙවරළාශිත
ඉඩම්
ඒවාෙය්
නීත ානුකූල
හිමිකරුවන්ෙගන්
බලහත්කාරෙයන්
ෙහෝ
තර්ජනය කිරීෙමන් අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳව
ෙචෝදනාව කරුණු සහගතද;

(ii)

ෙනොඑෙසේ නම්, එවන් ෙචෝදනා එල්ල වන්ෙන්
ෙකෙසේද;

(ஈ)

2010
சனவாி
மாதத்தி
ந்
மட்டக்களப்
மாவட்டத்தி ள்ள சில காணிகள் அரசியல்வாதிகளா
ம் அரசியல் ாீதியாகத் ெதாடர் ைடய அ வலர்
களா ம் பறி தல் ெசய்யப்பட்
ப்ப பற்றி அவர்
அறிவாரா?

இன்ேறல், ஏன்?

(a)

Is he aware that since January 2010, certain lands
in the Batticaloa District have been grabbed by
politicians and politically affiliated officials?

(b)

Will he state (i) the names, acreages and values of the
Government lands in the Batticaloa District
of which ownerships have been transferred,
leased out, alienated on permit or
“Swarnabhoomi” deeds, on per land basis
since 2010;
(ii) the reasons for transferring or handing over
the aforesaid lands and not following the
tender procedures therein ; and
(iii) whether the opportunities and facilities have
been given to the people living for decades
in the areas referred to in (a) and others to
obtain lands as per above?

(c)

Will he also state (i) whether the allegation of taking over the
beach lands in the Batticaloa District from
the lawful owners forcibly or with duress
under the pretext of cleansing the terroristowned areas is factual; and

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(அ)

எவ்வா

asked the Minister of Lands and Land Development:

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

இன்ேறல், அத்தைகய சார்த் ைர
எ கின்ற என்பைத ம்

அவர் கூ வாரா?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

பயங்கரவாதிகளின்
உைடைமயாக
இ ந்த
பகுதிகைளச் சுத்திகாித்தல் எ ம் ெபயாின் கீழ்
மட்டக்களப்
மாவட்டத்தி ள்ள கடற்கைரக்
காணிகைளச் சட்டாீதியான உாிைமயாளர்களிட
மி ந்
பலவந்தமாக அல்ல
வ க்கட்டாயத்
டன் சு காித்தல் ெதாடர்பான சார்த் ைர
உண்ைமயானதா என்பைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(ii)
(d)

if not, as to how such allegation comes
about?

If not, why?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් ඒ පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ) අල්ලා ෙගන ෙනොමැත.
(ආ)
(i) බලපත/ ස්වර්ණභූමි ඔප්පු මත අයිතිය පවරනු
ලැබූ, බදු දුන්, අන්සතු කළ ඉඩම් ෙකොටස් 1,597ක්
තිෙබන අතර, පමාණය ෙහක්ෙටයාර් 410.04කි.
(අක්කර 1,012.798)
(ii) ඉහත ඉඩම් ෙන්වාසික, කෘෂිකාර්මික සහ වාණිජ
කටයුතු සඳහා පවරා දී තිෙබ්.
ඉ ඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත, රජෙය් ඉඩම් ආඥා
පනත හා ඉඩම් පදාන විෙශේෂ විධිවිධාන පනෙතහි
විධිවිධාන අනුව ෙමම පැවරීම් කර ඇත.
(iii) ඔව්. 2008/ 4 හා 2013/1 චකෙල්ඛවල විධිවිධාන
කියාත්මක කිරීම මඟින් ලබා දී ඇත.
(ඇ)
(i) නැත.
(ii) අදාළ ෙනොෙව්.
(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමයට අදාළ කර ෙගන තමයි මම
පාසිකුඩා ගැන ඇහුෙව්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම් ෙදවන වටය. අතුරු පශ්න ෙකටිෙයන් අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙකටිෙයන් අහන්නම්. Hotels 18ක්
හදන්න තිෙබනවා. දැන් hotels 15ක් හදනවා. ෙවනම ඉඩම්
තුනකුත් තිෙබනවා. කරුණාකර මට කියන්න, ෙම් අයට
ආණ්ඩුෙව් ඉඩම් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.
ඒෙගොල්ෙලෝ කියලා තිෙබනවා අවුරුදු 50-

(Mr. Speaker)

ඔව්. එතෙකොට ඒක එතුමාට උදව්වක් ෙවයි.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ඉඩම් ගැන මම පැහැදිලි
කරන්නම්. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා සංචාරක ව ාපාරය
ආරම්භ කළ ෙවලාෙව් පාසිකුඩා පෙද්ශය සංචාරක කලාපයක්
හැටියට හඳුනා ෙගන ඒ ඉඩම් රජයට පවරා ගත්තා. පවරා ෙගන ඒ
කාලෙය්ත් ෙහෝටල් ෙදකකට -ඉම්පීරියල් ෙහෝටලයටත්, රනිල්
විකමසිංහ මහත්මයාලාෙග් සන් ඇන්ඩ් ෆන් ෙහෝටලයටත්- අවුරුදු
තිෙහේ බද්දට දුන්නා. ෙම් රජය ඇවිල්ලා ඒ ඉතිරි ඉඩම් ඒ කමයටම
අවුරුදු තිෙහේ බද්දට දීලා තිෙබනවා. එෙහම නැතිව ෙම්ක ෙම්
රජෙයන් කරපු වැඩක් ෙනොෙවයි. ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැත්නම් අහගන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමාෙග් ෙහෝටලයක් එතැන තිබුණා
ද කියලා මම ඇහුෙව් නැහැ ෙන්.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

මමත් ෙහෝටලයක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසායි මම
කියන්ෙන්. අවුරුදු තිෙහේ-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. සාමූහික වගකීම පැහැදිලි කිරීමක් කළාම -

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විපක්ෂ නායකතුමාෙග්ත් නම කියැවුණා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)
ඒ ගැන ෙවනම පශ්නයක් අහන්න. අපි ෙමතැන පැහැදිලි
උත්තරයක් දීලා තිෙබනවා ෙම් ඉඩම් ෙන්වාසික, කෘෂිකර්ම හා
වාණිජ කටයුතු සඳහා තමයි දීලා තිෙබන්ෙන් කියලා. එෙහම නම්
අපට ෙම් ෙහෝටල් ලැයිස්තුව ෙවනම ගන්න ෙවනවා. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge )

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ගැන ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක්
කරන්නද?

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් නම කියැවුණු නිසා මම
කරුණක් පැහැදිලි කරන්නම්. ෙම් ඉඩම්
සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් කලුගල්ල
ඇමතිතුමා විසින් හඳුනාෙගන, ඒවා අරෙගන අෙප් ධර්මසිරි
ෙසේනානායක මැතිතුමා සභාපති හැටියට ඉඩම් තුනක් දුන්නා.
එකක් සන් ඇන්ඩ් ෆන් ෙහෝටලයට දුන්නා. ඒක මෙග් පියාට
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම අනික් අයට තිබුණා. ඉම්පීරියල් ඕෂනික්
ෙහෝටලයට දුන්නා. අනික් ෙකොෙන් ඉඩම සන්ටෑන් ෙහෝටලයට
දුන්නා. 1978 දී ෙම්වා තව දියුණු කරන්න තීරණය කළා.
තස්තවාදය ආපු නිසා ඒවා දියුණු වුෙණ් නැහැ. 1983-1984
කාලය වන විට ඒවා කඩා දැම්මා. යුද්ධෙයන් පසුව තමයි සංචාරක
මණ්ඩලය අලුතින් ඒවා දුන්ෙන්. ඒ ෙවන ෙකොට සන්ටෑන්
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ෙහෝටලයයි, ඉම්පීරියල් ඕෂනික් ෙහෝටලයයි තිබුෙණ් නැහැ. ඊට
අමතරව ෙගොඩනැඟිලි හදපු නැති තව ඉඩම් වගයක් තිබුණා. ඒවා
යළිත් දුන්නා. සන් ඇන්ඩ් ෆන් ෙහෝටලෙය් ෙකොටසක් විතරයි
ඉතිරි ෙවලා තිබුෙණ්. ඒකටත් කල් දීලා තිබුණා යම් කිසි
දිනයකින් දියුණු කරන්ෙන් නැත්නම් ආපසු ගන්නවාය කියලා.
ෙම්වා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් කලුගල්ල
ඇමතිතුමා විසින් දියුණු කළා. ඒ permit එක හම්බ වුණු එක්
ෙකෙනකුෙග් ෙකොටස් අරෙගන අපි කෙළේ. ඊට පසුව දියුණු
කරන්න බැරි වුෙණ් තස්තවාදය තිබුණු නිසායි.
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(අ)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(i)

මාතර මහ නගර සභාව මගින් තම බල පෙද්ශය
අලංකාර කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටියද
නගරෙය් පධාන ෙපෙළේ රජෙය් පාසල් හා රාජ
ආයතන පිහිටි පෙද්ශවල සහ අෙනකුත් පෙද්ශවල
පිහිටි අතුරු මාර්ග වසර 20කින් පමණ
පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීම නිසා දැඩි ෙලස
අබලන් වී ඇති බවත්;

(ii)

අතුරු මාර්ග ෙදපස තැනින් තැන කැළි කසළ
දැමීම මහ ජනතාවෙග් ෙසෞඛ යට තර්ජනයක් වී
ඇති බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(ආ)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(i)

මාතර මහ නගර සීමාව තුළ අබලන් මාර්ග
කඩිනමින් පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

(ii)

කැළි කසළ බැහැර කිරීම සඳහා විධිමත්
කමෙව්දයක් අනුගමනය කරන්ෙන්ද;

ගරු කථානායකතුමනි, -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
දැන් ඇති. තව මිනිත්තු පහයි තිෙබන්ෙන්. තව ෙගොඩක් වැඩ
තිෙබනවා. දැන් ෙම් පශ්නය ෙමතැනින් නවත්වන්න ෙවනවා. දැන්
ෙහොඳ පැහැදිලි කිරීමකුත් කළා ෙන්.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உள்
வினா:

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහපු පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න
කියන්න. ඇමතිතුමා
ෙනොෙවයි. නිකරුෙණ් මඩ ගහන්න
ගිහිල්ලා, -

ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

(அ) (i)

மாத்தைற மாநகர சைப தன
ஆ ைகப்
பிரேதசத்ைத அழகுப த் ம் நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாண்
வ கின்றேபாதி ம் நகரத்தின்
பிரதானமான அரச பாடசாைலகள் மற் ம் அரச
நி வனங்கள் அைமந் ள்ள பிரேதசங்களி ம்
ஏைனய
பிரேதசங்களி ம்
அைமந் ள்ள
உள் திகள் 20 வ டங்களாகப் னரைமக்கப்ப
டாைமயால் மிக ம் ேமாசமாகப் ப தைடந்
ள்ளன என்பைத ம்;

(ii)

உள் திகளின் இ ம ங்கி ம் ஆங்காங்ேக
குப்ைபகூளங்கள்
ேபாடப்பட் ள்ளைம
ெபா மக்களின்
சுகாதாரத்திற்குப்
ெப ம்
அச்சு த்தைல ஏற்ப த்தி ள்ளெதன்பைத ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
මඩ ගහන්න ගිහින් ෙනොෙවයි, ඉතිහාසය පැහැදිලිව කළා.
විපක්ෂ නායකතුමා ඊටත් වඩා ෙහොදින් පැහැදිලි කළා.
පශ්න අංක 02, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

அவர் அறிவாரா?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

(ஆ) (i)

மாத்தைற
மாநகர
சைப
எல்ைலக்குள்
ப தைடந் ள்ள பாைதகைளத்
ாிதமாகப்
னரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;

(ii)

குப்ைபகூளங்கைள அகற் வதற்கு ஒ ங்கான
ைறைமெயான்
பின்பற்றப்ப மா
என்பைத ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
Point of Order එකක් නැහැ. මම දැන් තීරණයක් දුන්නා.
ෙදවැනි වටෙය්දී මින් පසුව කිසිම ඇමතිවරෙයක් ෙහෝ නිෙයෝජ
ඇමතිවරෙයක් පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න යන්න එපා.
කරුණාකර පිළිතුර සභාගත කරන්න.

මාතර මහ නගර සීමා බල පෙද්ශය : අබලන් මාර්ග
மாத்தைற மாநகர சைப ஆ ைகப் பிரேதசம்:
ப தைடந்த பாைதகள்
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2. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மாண் மிகு
சார்பாக)

த்திக பதிரண

(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Buddhika
Pathirana)

පළාත් පාලන
පශ්නය - (2) :

හා

පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:
(a)

Is he aware that (i)

by-roads in areas where major schools and
public institutions are located and in other
areas within the Matara Municipal Council
limits are in a severely dilapidated state
owing to non-repair for nearly 20 years,
though the Council is in the process of
beautifying its area; and

පාර්ලිෙම්න්තුව
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තිෙරෝද රථ සහ යතුරුපැදි : බදු සහන

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

(ii)

(b)

Will he inform this House (i)

(ii)
(c)

ச்சக்கர வண் கள் மற் ம் ேமாட்டார்
ைசக்கிள்கள் : வாிச் ச ைக

the health of the public is threatened owing
to garbage being strewn on either sides of
by-roads?
whether arrangements will be made to
repair the dilapidated roads within the
Matara Municipal Council limits,
expeditiously; and
whether a proper system of garbage
disposal will be adopted?

If not, why?

THREE-WHEELERS AND MOTOR BICYCLES: TAX RELIEF

9.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
මහතා ෙවනුවට)

3419/’13
(ගරු බුද්ධික පතිරණ

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மாண் மிகு
சார்பாக)

த்திக பதிரண

(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Buddhika
Pathirana)

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

(i)

ශී ලංකාෙව් පසු ගිය වර්ෂ 10ක කාලසීමාව තුළ
ලියා පදිංචි වී ඇති තිෙරෝද රථ හා යතුරුපැදි
සංඛ ාව වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(ii)

තිෙරෝද රථ සහ යතුරුපැදි සඳහා රජය ලබා දී ඇති
සහන කවෙර්ද;

(iii)

තිෙරෝද රථ සහ යතුරුපැදි ආශිත කර්මාන්තවල
ෙයෙදන අය දිරිමත් කිරීම සඳහා එම රථවල
අමතර ෙකොටස් සඳහා බදු සහන ලබා දීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(iv)

දැනටමත් එෙලස සහන ලබාදී ඇත්නම්, ඒවාෙය්
පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(අ)

(i)

එවැනි තත්ත්වයක් නැත.
2011.10.20 වන දිනට ෙපරාතුව මාතර මහා නගර සභා
පරිපාලන බල සීමාෙව් පාසල් ආශිතව පළමු තැන දරුවන්ට
යන ෙත්මාව සාක්ෂාත් කරමින් මාර්ග ගණනාවක් කාපට්
ෙයොදා සංවර්ධනය කර ඇත.
2012 වර්ෂෙය් ගම නැඟුම මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘතිය මගින්
එක් ගමකට එක් වැඩක් වැඩසටහන යටෙත් මාතර මහා
නගර සභා පරිපාලන සීමාෙව් ඇති ගාම ෙසේවා වසම් 23ක
පධාන මාර්ග හා අභ න්තර මාර්ග සංවර්ධනය කර ඇත.
2013 වර්ෂෙය් ගම නැඟුම මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘතිය මගින්
නාගරික අභ න්තර මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම යටෙත් පධාන
මාර්ග හා අභ න්තර මාර්ග 86ක් සංවර්ධනය කර ඇත.
එෙමන්ම මාතර මහා නගර සභාෙව් සෘජු මැදිහත්වීම මත
තාර බැරල් 100ක් සපයා ගනිමින් නගරෙය් මාර්ග 23ක්
නඩත්තු කටයුතු කර ඇත.
පළාත් සභා මන්තීවරුන්ෙග් විමධ ගත පතිපාදන යටෙත්
හා ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් පතිපාදන යටෙත්ද
නගරෙය් අභ න්තර මාර්ග සංවර්ධනය කර ඇත.
ඒ අනුව සමස්ත මාර්ග 216ක් ෙම් වන විට විවිධ ක්ෙෂේතයන්
ඔස්ෙසේ සංවර්ධනය කර ඇති අතර, ඒ තුළින් අභ න්තර
මාර්ග 80කට වැඩි පමාණයක් සකස් කර පතිසංස්කරණය
කර ඇත.

(ii)
(ආ)

(i)

එවැනි තත්ත්වයක් සිදු ෙනොෙව්.

ඔව්.
විධිමත් කාර්ය පටිපාටියකට අනුව කැළි කසළ එකතු කිරීම
කරනු ලබන අතර, ෙකොටවිල පිහිටි අපදව කළමනාකරණ
මධ ස්ථානෙය්දී කැළි කසළ ෙත්රීමකට ලක් කරනු ලබයි.
එෙසේම දිරාපත් වන දව ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර
නිෂ්පාදනය සඳහා ෙයොදා ගන්නා අතර පතිචකීකරණය කළ
හැකි දව ප්ලාස්ටික්, ෙපොලිතීන්) අවශ කටයුතු සිදු
කරමින් පවතී.

(ඇ)

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)
இலங்ைகயில் கடந்த 10 வ ட காலத்தி ள்
பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள
ச்சக்கரவண் கள்
மற் ம் ேமாட்டார் ைசக்கிள்களின் எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;
(ii)
ச்சக்கர
வண் கள்
மற் ம்
ேமாட்டார்
ைசக்கிள்க க்கு அரசு வழங்கி ள்ள நிவார
ணங்கள் யாைவ;
(iii)
ச்சக்கரவண் கள் மற் ம் ேமாட்டார் ைசக்
கிள்கள் சார்ந்த ைகத்ெதாழில்களில் ஈ ப கின்ற
வர்கைள ஊக்குவிப்பதற்காக அந்த வாகனங்
களின் உதிாிப்பாகங்க க்கு வாிச் ச ைககள்
வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா;
(iv) ஏற்ெகனேவ அவ்வாறான ச ைககள் வழங்கப்
பட்
ப்பின் அவற்றின் அள
ெவவ்ேவறாக
எவ்வள

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ඔව්.
ෙම් වන විටත් මාර්ග 216ක් විවිධ ක්ෙෂේතයන් ඔස්ෙසේ
පතිසංස්කරණය කර ඇත.

(ii)

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

අදාළ ෙනොෙව්.

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Will he state (i)

separately, the number of three-wheelers
and motor bicycles that have been
registered annually during the past 10 years
in Sri Lanka;

(ii)

the relief that has been provided by the
Government with regard to the threewheelers and motor bicycles;
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(iii)

(iv)
(b)

whether action will be taken to grant tax
relief for the spare parts of those vehicles in
order to motivate the persons involved in
industries related to three-wheelers and
motor bicycles; and
separately, the amounts, if such relief has
already been provided?
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(iii)

එම නිවාස ව ාපෘතිය සඳහා වැය කරන ලද මුළු
මුදල ෙකොපමණද;

(iv)

ඒ සඳහා අරමුදල් සපයනු ලැබූ මූලාශ කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙම් වන විට ඉහත නිවාස සංකීර්ණෙයන් පදිංචිය
සඳහා ලබා දී ඇති නිවාස සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම ව ාපෘතිය ෙමෙතක් මහජනතාවෙග්
පෙයෝජනය සඳහා ලබා දී ෙනොමැති නම්, එය
ජාතික ධනය විනාශ කිරීමක් බව පිළිගන්ෙන්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, සංචාරක කර්මාන්තෙය් පවර්ධනය
සඳහා ෙහෝ ෙවනත් ඵලදායි කටයුත්තකට එම
නිවාස ව ාපෘතිය ෙයොදා ගැනීමට සැලසුම්
කරන්ෙන්ද;

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබා ගත්
ෙතොරතුරු අනුව 2003 සිට 2012 දක්වා අලුතින් ලියා පදිංචි
කර ඇති තිෙරෝද රථ හා යතුරුපැදි සංඛ ාව පහත පරිදි ෙව්.
මූලාශය: ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

(ii)

ෙමම වාහන ෙදවර්ගයට පිළිෙවළින් 15%ක් සහ 5%ක්
ෙලස අඩු බදු පතිශතයක් ආනයන තීරු බදු වශෙයන් පනවා
ඇත.

(iii)

යතුරුපැදි අමතර ෙකොටස් සඳහා අඩු තීරු බදු පතිශතයක්
පවත්වා ෙගන යනු ලබන්ෙන් සහනයක් ලබා දීෙම්
අරමුණින් යුතුවය. ඒ හැෙරන්නට ෙවනත් විෙශේෂ සහන
සලසා ෙනොමැත.

(iv)

යතුරුපැදි අමතර ෙකොටස් සඳහා ආනයන තීරු බද්ද 5% 15% අතර පහළ බදු පතිශතයක තබා ඇත.
2013.11.21 දින සිට අය වැය මඟින් බදු ව හෙය්
ව හාත්මක ෙවනසක් ඇති කරන ලද අතර ෙම් අනුව
ෙමරටට ආනයන කරනු ලබන භාණ්ඩ වර්ගය අනුව ෙර්ගු
බදුවල අවම අගය 7.5%ක් ෙව්. ෙම් අනුව යතුරුපැදි අමතර
ෙකොටස් සඳහා ආනයන තීරු බද්ෙදහි අවම අගය 7.5%වී
ඇති අතර උපරිමය 15% වී ඇත.

(ඇ)

ெபா
வினா:

நிர்வாக, உள்நாட்ட

(அ) (i)

ெகாக்கல விமானப்பைட
காம கில் ெபா
நிர்வாக,
உள்நாட்ட வல்கள்
அைமச்சுக்கு
ெசாந்தமான
டைமப் த் ெதாகுதிெயான்
அைமந் ள்ள என்பைத அறிவாரா;

(ii )

ேமற்ப
டைமப் த் ெதாகுதியில்
களின் எண்ணிக்ைக யா ;

(iii)

அவ் டைமப் க்
க த்திட்டத்திற்காக
ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக யா ;

(iv )

அதற்கான நிதியங்கள் ெபறப்பட்ட
யாைவ

இன்றளவில் ேமற்ப
ட்ைமப் த் ெதாகுதியில்
கு யமர்வதற்காக வழங்கப்பட் ள்ள
களின்
எண்ணிக்ைக யா ;

(ii )

ேமற்ப
க த்திட்டம்
இற்ைறவைர
ெபா மக்களின்
பாவைனக்காக
ஒப்பைடக்கப்பட் ராவி ன்
அ
ேதசிய
ெசல்வத்ைத
நாசமாக்குவதாகும்
என்பைத
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;

(iii )

ஆெமனில்,
சுற் லாக்
ைகத்ெதாழி ன்
ேமம்பாட் க்காக
அல்ல
ேவேறேத ம்
பய
திமிக்க
நடவ க்ைகக்காக
அவ் டைமப் க் க த்திட்டத்ைத ஈ ப த்த
திட்டமி வாரா

நிர்வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சுக்குாிய
டைமப் த் ெதாகுதி: விபரம்

HOUSING COMPLEX OWNED BY MINISTRY OF PUBLIC
ADMINISTRATION AND HOME AFFAIRS: DETAILS
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15.ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ෙවනුවට)
த்திக பதிரண

(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Buddhika
Pathirana)

රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

(ii)

ෙකොග්ගල ගුවන් හමුදා කඳවුර අසල රාජ
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට
අයත් නිවාස සංකීර්ණයක් පිහිටා ඇති බව
දන්ෙන්ද;
එම නිවාස සංකීර්ණෙය් ඇති නිවාස සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

லங்கள்

(ஆ) (i )

පැන ෙනොනඟී.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மாண் மிகு
சார்பாக)

உள்ள

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට
අයත් නිවාස සංකීර්ණය : විස්තර

ெபா

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Public Administration and
Home Affairs:
(i)

Will he state (i)

whether he is aware that, near the Koggala
Air Force Camp, a housing complex owned
by the Ministry of Public Administration
and Home Affairs is situated;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

(b)

(ii)

the number of houses in that housing
complex;

(iii)

the total amount of money spent for the
housing project; and

(iv)

the funding sources of this project?

(c)

(ii)

whether it is a waste of national wealth if
the aforesaid project has not been given for
the use of the people; and

(iii)

if so, whether arrangements will be made to
use the aforesaid housing complex to
promote tourism or for any other productive
activity?

If not, why?

(மாண் மிகு
விஜய
தஹநாயக்கஉள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

ெபா

நி வாக,

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public
Administration and Home Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(ආ)

(ඇ)

(i)

ඔව්.

(ii)

අඩු පිරිවැය නිවාස

ல வினா

රජෙය් ෙසේවකයන්ට විශාම පාරිෙතෝෂික ෙගවීෙම්
පමාදය
DELAY IN PAYMENT OF GRATUITY TO PUBLIC SERVANTS

of the number of houses in the aforesaid
housing scheme that have been given for
occupation;

ගරු විජය දහනායක මහතා (රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ
කටයුතු නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(අ)

தனி அறிவித்தல்

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

அரச ஓய் தியர்க க்கான பணிக்ெகாைட
வழங்க ல் தாமதம்

Will he inform this House (i)
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192

මධ ම පිරිවැය නිවාස

384

මුළු නිවාස සංඛ ාව

576

(iii)

ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය රු.1,536,968,329.89

(iv)

ව ාපෘතිය කියාත්මක කරන ෛතපාර්ශ්වීය ගිවිසුෙම් එක්
පාර්ශ්වයක් වන වින්ෙකොන් ඩිවෙලොප්මන්ට් (පුද්ගලික)
සමාගම විසින් අරමුදල් සපයනු ලැෙබ්.

(i)

පදිංචිය සඳහා ෙමෙතක් නිවාස ලබා දී ෙනොමැත.

(ii)

නැත.

(iii)

රාජ ෙසේවකයන්ෙග් නිවාස අවශ තාවය සපුරාලීම සඳහා
ෙමම නිවාස ව ාපෘතිය ඉදි කර ඇති බැවින් ෙවනත්
කටයුත්තක් සඳහා ෙමම නිවාස භාවිතා කිරීමට අදහස්
ෙනොකරයි.

දැනට ෙමම නිවාස මහජන ඉල්ලීම් මත ලබා දීෙම් මූලික කටයුතු ෙම්
වන විටත් කරෙගන යනු ලබයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර දිසානායක
මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් ෙමම
පශ්නය ඇසීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් විශාම පාරිෙතෝෂිකය
ෙගවීම අත් හිටුවීෙම් ෙයෝජනාව ආශිතව රජෙය් ෙසේවකයන් තුළ
වර්ධනය ෙවමින් පවතින ගැටලුකාරි තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම
ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි.
රජෙය් ෙසේවෙය් නියුතු වැඩ කරන ජනතාවෙග් පධානතම
වරපසාදයක් වූෙය් විශාම ගැනීෙම්දී විශාම වැටුප් ලැබීෙම්
හිමිකමට අමතර වශෙයන් විශාමිකයාෙග් කැමැත්ත පරිදි වසර
ෙදකක වැටුප එකවර පාරිෙතෝෂිකයක් ෙලස ඔහු ෙහෝ ඇය අතට
ලබා දීමයි. ෙමෙසේ ලබා ෙදනු ලබන මුදල ෙපොලී රහිතව වසර
10කදී අයකර ගැනීමට කටයුතු ෙකෙරනවා. ෙමම ලබා ෙදන
පාරිෙතෝෂිකයන් විශාම ගිය විගසම ෙහෝ මාසයක පමණ කාලයක්
ඇතුළත ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබුණා. ෙමම පාරිෙතෝෂික
දීමනාව විශාම සුව විඳීමට අෙප්ක්ෂා කළ ඔවුන්ෙග් ජීවිතවලට
විශාල අස්වැසිල්ලක්ව තිබුණා.
එෙහත් වර්තමානෙය්දී එම පාරිෙතෝෂිකයන් අවුරුදු 2ක්
ඉක්මවා ෙගොස් තිබියදී ද ෙමෙතක් ෙබොෙහෝ පිරිසකට ලබා
ගැනීමට ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුෙවන් විශාමිකයන් විශාල
දුෂ්කරතාවකට පත්ව සිටිනවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ ආණ්ඩුව ෙමම
පාරිෙතෝෂිකය බැංකු ණයක් ෙලස ලබාදීෙම් සූදානමක් පිළිබඳව ද
-ඒ පිළිබඳව කරන ලද සාකච්ඡා පතිකාව මා ළඟ තිෙබනවාරජෙය් ෙසේවකයන් තුළ විශාල ආන්ෙදෝලනයක් පවතිනවා. කලින්
පැවති ඔවුන්ෙග් ෙද්පළ ණය සම්බන්ධෙයන් ද ආණ්ඩුව
අනුගමනය කරන ලද්ෙද් ෙමවැනි පිළිෙවතක්මයි. ෙමම බැංකු
ණය කමය මඟින් ද ඔවුන් විශාල පීඩනයකට ලක්ව තිෙබනවා.
ඒ නිසා ගරු අමාත තුමා වගකීෙමන් යුතුව අෙප් රෙට් රාජ
ෙසේවකයන් පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරනු ඇතැයි
කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු
අදාළ අමාත වරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා
කරනවා.
1.

ෙම් වන විට රජෙය් ෙසේවකයන් ෙකොපමණ සංඛ ාවකට
විශාම වැටුප් පාරිෙතෝෂිකය ෙගවීම පමා වී තිෙබ් ද?

2.

ෙමෙසේ විශාම වැටුප් පාරිෙතෝෂිකය ෙගවීම පමා වීමට
බලපා ඇති ෙහේතුව කුමක්ද?

3.

විශාම වැටුප් පාරිෙතෝෂිකය බැංකු මඟින් ලබා දීෙම්
කමෙව්දයක් කියාත්මක කරන්නට යන්ෙන් ද?
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විශාම පාරිෙතෝෂිකය බැංකු මඟින් ලබා ෙදන කමෙව්දයකට
යන්න සූදානම්ද කියන කරුණ පිළිබඳව ගරු අමාත තුමා විසින්
ෙමම ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු විජය දහනායක මහතා

(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ පශ්නයට
සවිස්තර පිළිතුරක් සිකුරාදා සපයනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට සිකුරාදා පිළිතුරු
ලැෙබයි.
ඊළඟට අමාත ාංශ නිෙව්දනයක් තිෙබනවා. අධිකරණ අමාත
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා.

අධිකරණ හා නීති ක්ෙෂේතෙය් මතු වී තිෙබන
ගැටලු : අධිකරණ අමාත තුමාෙග් පකාශය
நீதி மற் ம் சட்டத் ைறயில் எ ந் ள்ள
பிரச்சிைனகள்: நீதி அைமச்சாின கூற்

PROBLEMS ARISEN IN JUDICIAL AND LEGAL
FIELDS: STATEMENT BY MINISTER OF JUSTICE
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்)
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පකාරව අයදුම්කරුවන්ෙග් නම් ඇතුළත් ලැයිස්තුවක් විභාග
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් විද ාලෙය් විදුහල්පතිවරයාට
ඉදිරිපත් කළ යුතු බවටත්, සමත් නව සිසුන් ලියා පදිංචි කිරීම ෙමම
ෙදවන ලැයිස්තුව ලැබීෙමන් පසුව පමණක් සිදුවන බවටත් ඔවුන්
ෙවත පැහැදිලි කරන ලදී. ඒ අනුව නීති විද ාලයට ඇතුළත් වීම
පිණිස සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා සලකා බැලිය යුතු කඩඉම්
ලකුණ 66 විය යුතු බවට නීති අධ ාපන සභාෙව් සාමාජිකයන්
විසින් ඒකමතිකව තීරණය කරන ලද අතර, අප විසින් එම කඩඉම්
ලකුෙණ්දී සිසුන් 177ෙදනකු ඇතුළත් ෙකෙරනු ඇත. ෙමම
සංඛ ාවට වඩා යම් සිසුන් සංඛ ාවක් ඇතුළත් කරගනු
ලැබුවෙහොත් නීති විද ාලයට මුහුණ පෑමට සිදු වන සෙහේතුක
ගැටලු මැනවින් සැලකිල්ලට භාජනය කරමින්, අදාළ කඩඉම්
ලකුණ පිළිබඳව දැඩි සුපරීක්ෂාකාරී අධ යනයකින් පසුව ෙමම
තීරණයට එළඹී ඇත. ඊළඟ කඩඉම් ලකුණ වන 65 ලකුණ ද
සලකා බලන ලද නමුත්, එම ලකුෙණ්දී සිසුන් 46 ෙදනකු
අතිෙර්කව එක්වීෙමන් විද ාලයට ඇතුළත් කර ගන්නා සිසුන්
ගණන 223 දක්වා ඉහළ යෑමත්, ඒ අනුව ඇතුළත් කර ගැනීමට
සිදු වන සිසුන් සංඛ ාව 220 ඉක්මවා යෑමත් නිසා, එෙලස ඇතුළත්
කර ගැනීම නීති විද ාලෙය් වර්තමාන තත්ත්වය සලකා බැලීෙම්දී
පාෙයෝගික ෙනොවන බවටත් අධ ාපන සභාෙව් සාමාජිකයන්
විසින් එකඟතාවට එළැෙඹන ලදී.
පවතින තත්ත්වය අපට ලබා දිය හැකි අධ ාපනෙය්
ගුණාත්මකභාවය අනතුරට ලක් වීමට සහ සිසුන්ෙග් නිපුණතාව
එක්තරා දුරකට දුර්වල වීමට ෙහේතුපාදක වී ඇති බව සඳහන් කළ
යුතු කරුණක් වී ඇත. සිසුන්ෙගන් ෙබොෙහොමයක් ෙද්ශනවලට
සහභාගී වීම කැප ෙකොට රැකියාවල නිරතව සිටින බවටත්, ඒ
ෙහේතුෙවන් ෙද්ශනවල සහ විද ාලය විසින් සපයන අෙනකුත්
පහසුකම්වල පතිලාභය අහිමි කර ගන්නා බවටත් අනාවරණ
කරෙගන ඇත. ෙම් නිසා විද ාලෙයන් බිහි වන අවසානාත්මක
නිමැවුම පමණක් ෙනොව,
එම නීතිඥවරුන්ෙග් වෘත්තීය
ඒකාගතාව විශාල වශෙයන් බලපෑමට නතු ෙව්.

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් 2014
ෙපබරවාරි මස 21වන දින ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා විසින්
නඟන ලද ශී ලංකා නීති විද ාලයට අදාළ පශ්න සම්බන්ධෙයන්
කරුණු කිහිපයක් මා මුලින් සඳහන් කරන්නම්.
ශී ලංකා නීති විද ාලෙය් ෙමම වර්ෂෙය් අධ ාපන වර්ෂය 2014
ජනවාරි මස 15වන දින ආරම්භ කරන ලදී. නීති විද ාලයට
ඇතුළත් කර ගැනීෙම් කඩඉම් ලකුණු මට්ටම විභාග ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්වරයා විසින් 2014 ජනවාරි මස 23 දින නීති විද ාලය
ෙවත ලබා ෙදන ලදී.
නීති විද ාලෙය් සැබෑ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ලක් කරමින්
අෙප්ක්ෂිත කඩඉම් ලකුණු මට්ටම හඳුනා ගන්නා ලදුව, එම
කඩඉම් ලකුණු මට්ටම සංස්ථාගත නීති අධ ාපන සභාෙව් සභාපති
ධුරය ෙහොබවන ගරු අගවිනිශ්චයකාරතුමා ෙවත ෙයොමු කරන ලදී.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට නීතිඥවරුන් හා අධිනීතිඥවරුන් ඇතුළත්
කිරීමට නියම කරන වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබා ගැනීම
සම්බන්ධෙයන් නීති අධ ාපනය සැලකීම පිණිස නීත නුකූලව
පිහිටුවා ඇති ෙමම සංස්ථාගත නීති අධ ාපන සභාව, සංස්ථාගත
නීති අධ ාපන සභා ආඥා පනත (276 වන අධිකාරය) මඟින්
සංස්ථාගත කරන ලද්දකි.
සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා අදාළ කර ගත යුතු කඩඉම්
ලකුණු මට්ටම සංස්ථාගත නීති අධ ාපන සභාෙව් සාමාජිකයන්
විසින් තීරණය ෙකොට ඉක්බිතිව එකී තීරණය ශී ලංකා නීති
විද ාලෙය්
විදුහල්පතිතුමා
විසින්
ශී
ලංකා
විභාග
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත්
කළ
යුතු
බවට
ගරු
අගවිනිශ්චයකාරතුමා විසින් සභාෙව් සාමාජිකයන් ෙවත පැහැදිලි
කරන ලදී. එෙමන්ම ශී ලංකා නීති විද ාලෙය් විදුහල්පතිතුමාෙගන්
එම තීරණය ලැබීෙමන් පසුව පමණක් කඩඉම් ලකුණු මට්ටම

නීති අධ ාපන සභාෙව් ඒකායන අෙප්ක්ෂාව බවට පත්ව
තිෙබන්ෙන් මහජන හිතකාමී නීති ෙසේවාවක් පිළිගැන්වීම පිණිස
අතීතෙය්දී අහිමි වූ මාහැඟි වෘත්තීය පරිචයන් ෙමන්ම විෙව්චනයට
විෂය වී ඇති නීති වෘත්තිෙය් ඒකාබද්ධතාව සමබල ගැන්වීම
නිතැතින්ම පතිෂ්ඨාපනය කිරීමයි.
ගරු ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුවකට අනුව, ගිය වසෙර්දී
අතිෙර්ක වශෙයන් සිසුන් 241ෙදනකු ඇතුළත් කර ගැනීමට නීති
අධ ාපන සභාවට නියම කර තිබූ බව ෙමහිදී සඳහන් කළ යුතුව
ඇත. ඒ අනුව කඩඉම් ලකුණ 69දී මුලින්ම ඇතුළත් කරගන්නා ලද
සිසුන් සංඛ ාව 309ක් විය. කඩඉම් ලකුණ 66 දක්වා අඩු කිරීමත්
සමඟ තවත් සිසුන් 241 ෙදනකු ඇතුළත් කර ගන්නා ලදී.
ෙම් අනුව, නීති විද ාල පෙව්ශ විභාගය හරහා පමණක් සෘජුවම
නීති විද ාලය සිසුන් 551ෙදනකු ඇතුළත් කරෙගන ඇත. මීට
අමතරව වකාකාරව ද නීති විද ාලයට සිසුන් ඇතුළත් කර
ගැනීමක් සිදු ෙව්. ඒ අනුව ෙකොළඹ, යාපනය, ෙප්රාෙදණිය යන
විශ්වවිද ාල සහ ශී ලංකා විවෘත විශ්වවිද ාලෙයන් නීතිෙව්දී
උපාධිය දිනාගත් සිසුන්ද, පිළිගත් විෙද්ශීය අධ ාපන
ආයතනවලින් නීතිෙව්දී උපාධි සුදුසුකම් ලත් සිසුන්ද නීති විද ාල
පෙව්ශ විභාගයට පරිබාහිර වශෙයන් නීති විද ාලයට ඇතුළත්
කර ගනු ලැෙබ්. ඒ අනුව, පසු ගිය වසෙර් ඇතුළත් කර ගත් සිසු
කණ්ඩායමට සිසුන් 700 ෙදෙනකුට අධික සංඛ ාවක් ඇතුළත් විය.
ෙමවැනි විශාල සිසු කණ්ඩායමකට අවශ පහසුකම් සැලසීම නීති
විද ාලයට අතිශය අපසන්න අත්දැකීමක් වූවා ෙසේම, පන්තිය
කණ්ඩායම් ෙදකකට ෙබදීමට සිදුවීම ෙමන්ම ෙමම සිසුනට මූලික
ෙද්ශන පැවැත්වීම පිණිස ෙද්ශන සැසි වාර සංඛ ාව ෙදගුණ
කිරීමටද
සිදු විය. ෙම් හැෙරන්නට ෙමම අතිෙර්ක සිසු
කණ්ඩයාමට
අමතර ෙද්ශකවරුන් ෙසොයා ගැනීම ඉමහත්
පරිශමයක් දැරිය යුතු වූ ගැටලුවක් විය.

205

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා]

206

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙමම ගැටලුවට සිසුන් වර්තමාන සිය අතරමැදි අධ යන
වර්ෂෙය්දී මුහුණ ෙදමින් සිටියි. එකී සිසු කණ්ඩයම් ෙදකම දැනට
ෙදවන වර්ෂෙය් ඉෙගනුම ලබයි. ෙද්ශන ශාලාවල ඉඩකඩ හිඟය
නිසා ෙමම සිසුන් ෙවනුෙවන් ෙපරවරුෙව් සහ පස්වරුෙව්
වශෙයන් ෛවකල්පිත ෙද්ශන පැවැත්ෙවන අතර, ෙමම
කණ්ඩායම් සඳහා පමණක් අදාළ ෙද්ශන පස්වරු 5.00 දක්වා
පැවැත්වීමට විද ාලෙය් බලධාරින් ෙපළැඹී ඇත. එම සිසුන්ෙග්
අවසන් අධ යන වසර වන ලබන වසර ෙතක් ෙමම ගැටලුව
උත්තර සැපයිය යුතුව තිෙබන උරුමයක් බවට පත්වනු ඇත.
ෙමම අත්දැකීම් නව පෙව්ශකයන්ටද හානි කරන්නක් වන බවට
නීති අධ ාපන සභාවට අවෙබෝධ වී ඇත. ෙමම වසෙර් ඇතුළත්
කර ගන්නා සිසුන් සංඛ ාව 177 ෙදෙනකුට සීමාෙකොට නීති
අධ ාපන සභාව විසින් තීරණය කළ ආකාරයටම සිය තීරණය
සම්බන්ධෙයන් ඒකමතික එකඟතාවක සිටිය ද, අසමත් සිසුන්,
ෙවනත් අධ ාපන ආයතනවලින් විද ාලයට ෙයොමු කරන සිසුන්
හා පන්තිවලට සහභාගි වී පසු ගිය වසෙර් විභාගය ෙනොගත්
සිසුන්ද ගත්විට සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙරජිස්ටරයට දැනටමත්
198 ෙදෙනක් ඇතුළත් ෙව්. එෙමන්ම විෙද්ශීය නීතිෙව්දී උපාධිය
සහිතව නීති විද ාලයට ඇතුළත් වීමට සිටින යටත් පිරිෙසයින්
සිසුන් 150 ෙදෙනකු ෙහෝ ඊට වැඩි අෙප්ක්ෂිත සිසුන් සංඛ ාවක්ද
ගත් කල ෙමම සංඛ ාව තවදුරටත් ඉහළ යනු ඇත.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් පශ්න කිහිපයක්
අහලා තිෙබනවා. ඒවාට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.
*
2004 වසෙර්දී බඳවා ගත් සිසුන් පමණය 212යි, 2005
වර්ෂෙය් 269යි, 2006 වර්ෂෙය් 249යි, 2007 වර්ෂෙය්
247යි, 2008 වර්ෂෙය් 261යි, 2009 වර්ෂෙය් 242යි, 2010
වර්ෂෙය් 240යි, 2011 වර්ෂෙය් 238යි, 2012 වර්ෂෙය්
551යි, 2013 වර්ෂෙය් 177යි.
*
නීති විද ාලය සඳහා බඳවා ගන්නා සිසුන් පමාණය අඩු
කිරීමට තීරණයක් ෙගන ෙනොමැත. සිදු වී ඇත්ෙත් අඩුම
ලකුණු පමාණය - cut-off point - තීරණය කිරීම පමණකි.
එයට පදනම වනුෙය් නීති සිසුන්ෙග් අධ ාපන තත්ත්වය,
ඉඩ පමාණය වැනි කරුණුය.
*
ගරු මන්තීතුමා කියන පරිදි ෙමවර බඳවා ගැනීෙම්දී
සිසුන්ට අසාධාරණයක් සිදු වී ෙනොමැත.
*
නීති විද ාලයට නව විදුහල්පතිවරයකු පත් කර ඇත.
විදුහල්පතිවරයාෙග් නම ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය
ජයතිස්ස ද ෙකොස්තා.
*
විදුහල්පති තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීෙම්දී පුවත් පත්
දැන්වීමක් පළ කර නැත.
එම ධුරයට පත් කර ගනු ලබන්ෙන් නීති සම්බන්ධෙයන්
විශාරද දැනීමක් ඇති, නීති වෘත්තිෙය් මනා පළපුරුද්දක් ඇති
විශිෂ්ට චරිතයකින් යුත් පිළිගත් පුද්ගලෙයකි. ෙමවරද එම කියා
පටිපාටිය අනුගමනය කර ඇත. [බාධා කිරීමක්] නීති අධ ාපන
සභාව -[බාධා කිරීමක්]
ඇත්ත
වශෙයන්ම
විදුහල්පති
රත්නායක
මහතා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හිටපු විනිසුරුවරෙයක්. එතුමා මට ලිඛිතව
දන්වා තිබුණා, එතුමා සිය කැමැත්ෙතන් අස්වී යෑමට කැමැති
වුණායි කියලා. මම ඒ ලිපිය අරෙගන ඇවිත් නැහැ. නමුත් එහි
එතුමා විස්තරාත්මකව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඕනෑ නම් ෙවන
දවසක ඒ ලිපිය කියවන්නම්.

(Mr. Speaker)

ඇමතිතුමාෙග් පකාශය ඉදිරිපත් කළා.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

තව ෙකොටසක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. අධිකරණ
ෙසේවා ෙකොමිසම පිළිබඳව පශ්න රාශියක් තිබුණා. සංක්ෂිප්ත
වශෙයන් ඒවාට ෙමෙහම පිළිතුරක්
මට ලැබී තිෙබනවා,
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම් කාර්යාලෙයන්.
"ගරු අගවිනිශ්චයකාරතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් සහ
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
ගරු
විනිසුරුවරයන්
ෙදෙදනකුෙග්
සාමාජිකත්වෙයන් සමන්විත අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන්ම ස්ථාපිත ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවක්
බව අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කරන ලද
බවත්, ෙකෙසේ වුවද, 2014 ෙපබරවාරි මස අධිකරණ නිලධාරින්
හා කම්කරු විනිශ්චය සභා සභාපතිවරුන් බඳවා ගැනීම
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 111H (1)(b), (2)(a) වගන්ති මඟින්
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත පැවරී ඇති බලතල අනුව
ලිඛිත පරීක්ෂණයකින් සමත් වූ අෙප්ක්ෂකයන් සම්මුඛ
පරීක්ෂණයකට භාජනය ෙකොට ඔවුන් දැක් වූ කුසලතාවන් මත
ෙතෝරා ගන්නා ලද බවත්, ලිඛිත පරීක්ෂණයට ෙපනී ෙනොසිටි
කිසිදු අෙප්ක්ෂකයකු එෙසේ ෙතෝරා ෙගන ෙනොමැති බවත්, ඒ අනුව
ඉතාමත්ම ස්වාධීනව හා සාධාරණව, විනිවිදභාවයකින් යුක්තව
අදාළ කියාදාමය සිදු කර ඇති බවත් දැනුම් දීමට මට නියම කර
ඇත." කියා මට ෙම් පිළිතුර ලබා දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]
ඔව්, ඉතින් ඒ පිළිබඳව කියලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මට
ලබා දී තිෙබන පිළිතුර ෙම්කයි. ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ.
ෙමතැන ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අමාත ාංශ නිෙව්දනයක් විවාදයක් කර ගන්න බැහැ.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

මම හිතන්ෙන් නැහැ, ෙම්ෙක්-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, ඔබතුමා එදා නඟපු
පශ්නවලට පිළිතුරු ලැබිලා තිෙබනවාද?[බාධා කිරීමක්]

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත පැවරී ඇති බලතල
අනුව ලිඛිත පරීක්ෂණයකින් සමත් වූ අෙප්ක්ෂකයන් සම්මුඛ
පරීක්ෂණයකට භාජන ෙකොට ඔවුන් දැක්වූ කුසලතාවන් මත
ෙතෝරා ගන්නා ලද බවත් කියා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

කැමැත්ෙතන් පත්වීම අරෙගන, මාස කීපයකින් කැමැත්ෙතන්
අයින් ෙවන්ෙන් නැහැ.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, ඔබතුමාට පිළිතුරු
ෙනොලැබුණු පශ්නය ෙමොකක්ද?[බාධා කිරීමක්]
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ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(The Hon. Rauff Hakeem)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

සභාෙව් ෙකොමසාරිස්වරුන් තුන්ෙදනාම ඒකට සිටියාද කියන
එක ෙන්ද අහන්ෙන්?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔව්, ගරු අමාත තුමනි, -

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

සාමාන ෙයන් පිළිතුරක් දුන්නාම ඒ ගැන තවත් පශ්න අහන
සිරිතක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. අවශ නම් ෙවනම
විවාදයක් ඉල්ලන්න පුළුවන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නයකට පිළිතුර මඟ හැරුණා නම් එය සඳහන් කළා නම්
ඇති. එච්චරයි. ඊට වඩා යමක් අහන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අහපු පශ්නයකට පිළිතුර ලැබිලා
නැතිලු. ඒ පශ්නය අහන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මෙග් පශ්නය, "ඉහත නිලධාරින් පත් කිරීම සඳහා පැවැති
සම්මුඛ
පරීක්ෂණයට
අධිකරණ
ෙසේවා
ෙකොමිසෙම්
ෙකොමසාරිස්වරු තිෙදනාම සහභාගි වූෙය්ද? එෙසේ ෙනොමැති නම්
සහභාගි වූ ෙකොමසාරිස්වරුන් කවුද? එෙසේ සහභාගි ෙනොවූෙය් නම්
ෙහේතුව කුමක්ද?" යන්නයි. ෙමොකද, -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ඇති.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් මට ලබා දුන් පිළිතුර
තමයි මම ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙමොකද, මම පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න
විනාඩි ෙදක තුනකට කලින් තමයි මට ෙම් පිළිතුර ලැබුෙණ්.
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසෙමන් ෙම් පිළිතුර ලබා ගන්න ෙපොඩි
පමාදයක් තිබුණා. එහි විස්තරයක් අඩුෙවන් තිබුණා නම් මම ඒ
ගැන අහලා බලලා මන්තීතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න. නැත්නම් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා
වග කියන්න ඕනෑ, ඔය පිළිතුරු හදලා ෙදනවාට.
ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා මා ෙවත ඉදිරිපත් කළ
වරපසාද පශ්නය මම අධ යනය කළා. ඒක ඇමතිවරෙයක් දීපු
පිළිතුරක් පිළිබඳවයි. ඒ කරුණු සත ෙවන්නත් පුළුවන්, අසත
ෙවන්නත් පුළුවන්. පශ්නයකට දීපු පිළිතුරකින් වරපසාදයක් කඩ
ෙවන්ෙන් නැහැ.
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ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්න කැමැතියි, කවුරු ෙහෝ
මන්තීවරෙයකුට ඇත්ත වශෙයන්ම සත පකාශයක් කරන්න
තිෙබනවා.

Sir, the House of Commons also treats the making of
a deliberately misleading statement, as a contempt. In
1963, the House resolved that in making a statement
which contained words that he later admitted not to be
true, a Member had breached Parliamentary privilege.
ෙමතැනදී විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්ෙන්, අගමැතිතුමායි
සභානායකතුමායි වාර්තා ෙදකක් කිෙයව්වා. ඒක එතුමන්ලා
දැනුවත්ව කළ ෙදයක් ෙනොෙවයි. අෙප් රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා කිව්ව විධියට යම් කිසි නිලධාරිෙයක් දැනුවත්ව ෙම්වා
දුන්නා. ෙමොකද, එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියපු එකයි ෙම්කයි අතර
ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලා දැනුවත්ව කළා නම්, මම
ෙකළින්ම නම් කරලා කියනවා. මම දන්නවා සභානායකතුමා
ලිස්සලා යනවා මිසක් දැනුවත්ව කියන්ෙන් නැහැ කියලා.
එතුමාෙග් අමාත ාංශයත් ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා එදා
වාර්තාවක් කිෙයව්වා. අගමැතිතුමාත් ඊෙය් වාර්තාවක් කිෙයව්වා.
මම දැක්කා, ඒක background note එකක් කියලා . නිලධාරින්
ෙම්වා සකස් කරන විට, ඒ නිලධාරිනුත් වග කියන්නට ඕනෑ.
මන්තීවරෙයක් කළත්, අසත පකාශයක් කියලා අපට දැන ගන්න
පුළුවන්. එංගලන්තෙය් හිටපු ෙපොෆියුෙමෝ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්
ඉඳන්, ඒ කරපු පකාශය වැරදි නම්, සභාව ෙනොමඟ යැවීමක් නම්
ඇත්ත වශෙයන්ම අපිට ඒ පිළිබඳව කියා කරන්නට පුළුවන්. මම
ළඟ දැන් තිෙබනවා- [Interruption.] I am not saying that the
Hon. Leader of the House did so. That was the report given
to him. ඒ අනුව තමයි බලය තිෙබන්ෙන් වරපසාද පශ්නයක් මතු
කරන්නට. ඕනෑ නම් මට House of Commons Journals
සියල්ලම කියවන්නට පුළුවන්. මට වුවමනා නැහැ ඒක කරන්නට.
ෙම්ක ඔබතුමාට දැනුම් දුන්ෙන් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර
තිෙබන එකයි මා ළඟ තිෙබන එකයි අතර ෙවනසක් තිෙබන
නිසායි. ෙමතැන පශ්න හතරක් පහක් තිෙබනවා. ඕනෑ නම්
ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීමට මා එය කියවන්නම්. නමුත් මම
හිතන්ෙන් නැහැ,-[බාධා කිරීමක්] ෙම් නිලධාරින්ට කියන්නට
පුළුවන්, "අපි ෙම්වාට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. ඒක
ෙවනම කාරණයක්. නමුත් පිළිතුරක් ෙදනවා නම්, නියම පිළිතුරක්
ෙම් සභාවට ෙදන්නට ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතුමා අසත
පකාශයක් බව දැන ෙගන කළා නම් අපට එතුමා ගැන විවිධ
පියවර ගන්නට පුළුවන්. මම කියන්ෙන් නැහැ එතුමා එෙහම කළා
කියලා. සභාවට ආෙව් වැරදි වාර්තාවක්. ෙම් ගරු සභාවට ඒ
විස්තර නිල වශෙයන් ඉදිරිපත් කරන්නට බැරි නම් අපි ෙම් පශ්න
මතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකයි මම අහලා තිෙබන පශ්නය.
මම ෙම් ගැන ෙසොයලා බලලා තමයි අද උෙද් ඔබතුමාට ලිව්ෙව්.
මම ආපසු බැලුවා, ෙම්ක යටෙත් ඒ පකාශය සත ද අසත ද
කියලා අහන්න. ස්ථාවර නිෙයෝග (23)2 යටෙත් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන් පශ්නයක්. ඒකට ෙදන පිළිතුර සත එකක් ෙවන්නට
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඇමතිතුමාට කියන්නට පුළුවන්; ආණ්ඩුවට
කියන්නට පුළුවන්, "අපි පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැහැ."යි කියලා. ඒ
අවස්ථාව තිෙබනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා )
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා
අප විසින් ලබා දුන් පිළිතුරු සම්බන්ධෙයන් එතුමාෙග් නිගමනයන්
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

මත තමයි කියන්ෙන් අසත යක් පකාශ කරලා තිෙබනවා කියලා.
යම් පශ්නයකට පිළිතුරක් දුන්නාට පසුව එහි සත අසත තාව
ෙසොයන්නට කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ ෙදන පිළිතුර බාර ගන්නට
ඕනෑ. ෙම් සෑම පශ්නයකටම විපක්ෂය කියන ඒවා හරිද, ආණ්ඩු
පක්ෂය කියන ඒවා හරිද කියන එක ජනතාව තීරණය කරයි. නමුත්
එතුමාට ඒ මත වරපසාද කඩවීමක් පිළිබඳව යමක් කිරීමට
පුළුවන්කමක් නැහැ. එතුමා යම් පකාශයක් කළා නම්, රජෙයන්
යම් පකාශයක් කළා නම්, ඒ කරන ලද පකාශයන් පිළිබඳව යම්
පරස්පර විෙරෝධතාවන් මතු ෙවලා තිෙබනවා නම් ජනතාව
ෙත්රුම් ගනීවි ෙමොකක්ද හරි, ෙමොකක්ද වැරදි කියන කාරණය.
ඒක තර්කයක් පමණයි. නමුත්, ෙකොමිෂන් සභාවක් වාෙග් එතුමාට
ෙම් ගරු සභාෙව් වාඩි ෙවලා ෙම් කියන කරුණුවල සත
අසත තාව
ෙසොයන්නට
පුළුවන්කමක්
නැහැ.
ගරු
කථානායකතුමනි, ඒක පාෙයෝගික ෙවන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ විවාදයක් ඉල්ලන්නට පුළුවන්.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔව්. ඒ පිළිබඳව විවාදයක් ඉල්ලලා එතැනදී එතුමාට කරුණු
දක්වන්නට පුළුවන්, ෙම් කරන ලද පකාශ අතර පරස්පර
විෙරෝධීතාවක් තිෙබනවා; ඒ නිසා ෙම්ක වැරදියි කියලා. එතෙකොට
අපට ඒකට පිළිතුරු ෙදන්නට පුළුවන් ෙමොන පදනමක් මතද ඒ
පකාශය කෙළේ; එතුමා කියන ආකාරයට එවැනි විශාල වැරැද්දක්
කරලා තිෙබනවාද; අපි අසත යමක් පකාශ කරලා තිෙබනවාද
කියලා. ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් යම් පකාශයක් කළාට
පසුව විපක්ෂයට අයිතිවාසිකමක් තිෙබනවා ඒ පිළිබඳව විවාදයක්
අරෙගන එහි තිෙබන කරුණු පිළිබඳව සභා ගර්භෙය්දී තව දුරටත්
සාකච්ඡා කරන්නට. නමුත් ඒ පිළිබඳව වරපසාද පශ්න ෙගන ඒමට
පුළුවන්කමක් නැහැ.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම උදාහරණයක් ෙදන්නම්. ෙම්
වාර්තාෙව් තිෙයන කාරණයයි, කැබිනට් පතිකාවයි, ඒ සමාගෙම්
තිෙබන පකාශයයි අතර විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙමතැනදී
කියනවා, ෙම් සමාගමට දුන්ෙන් ෙහක්ෙටයාර් 20යි කියලා.
එෙහත් කැබිනට් පතිකාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙහක්ෙටයාර් 108ක්
දුන්නාය කියලායි. ඒ, ෙහක්ෙටයාර් 88ක් අවුරුදු 99ක බද්දට හා
ෙහක්ෙටයාර් 20ක් සින්නක්කරවයි. ෙමය ලැබුණ සමාගමත්
කියනවා, ''අපට ලැබුෙණ් ෙහක්ෙටයාර් 108යි කියලා. ඒක ෙහොඳ
උදාහරණයක්.
ෙම් වාර්තාෙව් කියනවා, සමාගමට දුන්ෙන්
ෙහක්ෙටයාර 20යි කියලා. කැබිනට් පතිකාව එදා ඉදිරිපත් කළා.
ඊට පස්ෙසේ ෙම්කට පිළිතුරු ෙදන්න ඒ චීන ෙකොම්පැනිය - CCCC
එක - නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා. ඒෙකත් කියනවා, ෙහක්ෙටයාර
108යි කියලා. ෙම්ක මම ෙහොයාෙගන යන එකක් ෙනොෙවයි.
එක්ෙකෝ කැබිනට් පතිකාව අසත යි. නැත්නම් සමාගම කියන
කාරණය අසත යි. ඒ ෙදකම එකක් විය යුතුයි.
මම ඔබතුමාට තව උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙම් වාර්තාෙව්
කියලා තිෙබනවා, ෙකොළඹ නගරෙය් මුහුද ෙගොඩ කරන්න කිසිම
සැලැස්මක් මීට ඉස්ෙසල්ලා ලැබුෙණ් නැහැ කියලා. මම ඔබතුමාට
ඒ ගැන ෙතොරතුරු ෙදන්නම්. Western Region Megapolis Plan
එෙක් සමහර පිටුවල පිටපත් මම ෙගනාවා. ෙම් සැලැස්ම
සම්පූර්ණෙයන්ම තිෙබනවා, ෙකොතැනටද දාන්ෙන් කියලා. ඒ අය
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කිව්වා, ෙම් කටයුත්ත සඳහා අවුරුදු පහක් ගත ෙවනවා; ෙම්
සැලැස්ම පිළිගන්නවා නම් වාර්තා ලබා ෙගන- මුහුදු රළ යන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා බලා පරිසර වාර්තා අරෙගන- 2010 පටන්
ගන්න කියලා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කරුණාකර බලන්න,
ෙමන්න ෙමෙහම කාරණා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඇත්ත
වශෙයන්ම ඔය වාර්තාව ෙදනවා ද නැද්ද කියලා කියන්න. මම
අහපු එක පශ්නයක්වත් ඉවත දමන්න බැහැ. ෙදනවා නම්
කියන්න. අපට ගන්න පුළුවන් එක නිගමනයක් විතරයි. කවුරුත්
ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ කියලා ෙමතැන කිව්වාට ඒ වාර්තා
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, දැන් මා අත ඒ සැලැස්ෙම් පිටු
ගණනාවක්ම තිෙබනවා. ෙකොතැනද පුරවන්ෙන්, ෙමොකක්ද
සැලැස්ම, ෙහක්ෙටයාර් 108ක්ද කීයද, ෙමොනවාද පාරවල් කියලා
ඔක්ෙකොම විස්තර ෙම් වාර්තාෙව් ඇතුළත්ව තිෙබනවා. ෙම් වාෙග්
කාරණා කීපයක් තිෙබනවා. මම මෙග් නිගමනය -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම් පිළිබඳව විවාදයක් ඉල්ලුවා නම් ෙහොඳයි. මම හිතන්ෙන්
හුඟක් කරුණුත් තිෙබනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

අපි අහන්ෙන් ඇයි ෙම්ක ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් කියලායි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්, ෙම්වා සියල්ලමත් ඉදිරිපත්
කරලා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

එෙහනම් අපට තව දිනයක් අර ගන්න ෙවයි; වැඩිපුර දිනයක්
ගන්න ෙවයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සාමාන
පශ්න අහන ෙවලාෙව්දීත් මන්තීවරු නඟන
ෙචෝදනාවක් තමයි පිළිතුර අසත යි කියන එක.
වරපසාද කඩ වීමකට යටත් වන්න විධියක් නැහැ, ඇමතිවරයා
ෙදන පිළිතුර. ඒ නිසා විෙශේෂ වූ කරුණක් තිෙබනවා නම් අපි -

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, පක්ෂ නායකෙයකු හැටියට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විෙශේෂ පකාශයක් කරන්න මට පුළුවන්.
ආණ්ඩුව පිළිතුරු ෙදන්න වැඩක් නැහැ. මම ෙහට ඒ විෙශේෂ
පකාශය කරන්නම්. ආණ්ඩුවට ඕනෑ නම් පිළිතුර ෙදන්න පුළුවන්,
නැත්නම් පිළිතුරු ෙනොෙදන්න පුළුවන්. ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත්
මටත් පකාශයක් කරන්න පුළුවන්.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ෙදසැරයක්ම ෙම් පශ්නය ඇහුවා ෙන්. ෙම් පශ්නය අහලා
ෙම්වාෙය් සත අසත තාව පිළිබඳව අප විවාදයකට එන්නයි
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හදන්ෙන්. පක්ෂ නායක රැස්වීම ෙහට තිෙබනවා. එහිදී අප දිනයක්
ෙයොදා ගනිමු. විපක්ෂයට අවශ නම් සම්පූර්ණ දිනයක විවාදයක්
අප ෙදන්නම්. එතැනදී ෙම් ඔක්ෙකොම කාරණා කියන්න. අපිත් ඒ
පිළිබඳව පිළිතුරු ෙදන්නම්ෙකෝ, ගරු කථානායකතුමනි. මම
කියන්ෙන්, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා, you may have some
grievances. නමුත්-

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔව්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම්කට විෙශේෂ විවාදයක් කෙළොත් වඩා ෙහොඳයි.
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ඒ නිසා නිලධාරිනුත් වග කියන්න ඕනෑ. එතුමන්ලා තමයි ෙම්
-

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙම්
පශ්න ගැන තීරණයක් ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. දවසකට අහන
පශ්න සියල්ලටම වරපසාද කඩ කළා කියලා වරපසාද පශ්න මතු
කරන්න ගිෙයොත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
වරපසාද පිළිබඳ
කමිටුෙවන් ෙවන වැඩක් කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙමතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිවරෙයකු සහ
අගමැතිතුමා දීපු පිළිතුර අසත යයි, සභාව ෙනොමඟ යවන සුළුයි
කියලා විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කියනවා. ඒ එතුමාෙග්
නිගමනය සහ එතුමා විශ්වාස කරන හැටි. ආණ්ඩුව පැත්ෙතන්
විශ්වාස කරනවා, දීපු පිළිතුර සත යි කියලා. ෙම්ෙක් වරපසාද කඩ
වීමක් ෙපෙනන්න නැහැ. නමුත් ෙම්
පිළිබඳව තවදුරටත්
පැහැදිලිව සාකච්ඡා කර ගන්න ඕනෑ නම් ෙහොඳම ෙද් තමයි
විවාදයක් ඉල්ලා ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම.

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විවාදෙය්දී එවැනි කරුණක් මතු
වුෙණොත් ඒ පිළිබඳව නීත නුකූල පියවරක් ගන්න ඕනෑ නම්
එෙහම කරන්න පුළුවන්. නමුත් එෙහම නැතිව ෙම්ක
ඒකපාක්ෂිකව තීන්දු කරන්න බැහැ. එතුමා කියනවා, චීන
සමාගෙමන් ලියුමක් යැව්වාය කියා. ඒවා පත්තරවල තිෙබන
ෙද්වල්. ඒ මත ෙමතැනදී අපට තීන්දු කරන්න බැහැ ෙන්, ගරු
කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මම ෙම් පිටපත ෙදන්නම්.
කිරීම්]

ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔය නැඟිටලා ඉන්න අනිකුත් මන්තීවරුන්ට වඩා ඉතා
ෙහොඳින්ම ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න
පුළුවන්. ඒ නිසා එතුමාට ඉඩ ෙදන්න.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ඒකට කල් යනවා. මම කැමැතියි, ෙම් කාරණය ඇමතිතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරන්න. එතෙකොට ඒ නිලධාරින්ෙගන් අහන්න
පුළුවන්ෙන්, ඇයි ෙම්ක ෙමෙහම දැම්ෙම් කියා. කැබිනට් පතිකාෙව්
තිබුෙණ් ෙහක්ෙටයාර් 108යි කියලා. චීන සමාගමත් කියනවා
ෙහක්ෙටයාර් 108යි කියලා.
ඇයි ෙම් වාර්තාෙව් 20 තිබුෙණ් කියලා අහලා අපට කියන්න
ඕනෑ.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එතුමා ඒ කියන පශ්න පිළිබඳව නිලධාරින්ෙගන් හරියට
අහලා, ඒ නිලධාරින් ෙගන්වා අපට ෙම් විවාදය පවත්වන්න
පුළුවන්. එතෙකොට අපි ඒ පිළිබඳ අවශ කරුණු ඉදිරිපත්
කරන්නම්. ඒ මිසක් අප ෙදෙදනා ෙම්ක කථා කළාට ෙමහි හරි
වැරදිභාවයක් ගැන නිගමනයකට එන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නිලධාරිෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට වැරදි ෙතොරතුරු සපයනවා
නම්, ඊළඟට නිලධාරියාට විරුද්ධව ගන්න කියා මාර්ගයකුත්
තිෙබන්න එපා යැ.

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක මම පත්තෙරන් ගත්ෙත් නැහැ.
ෙම්ක මම ගත්ෙත් ඇත්ත වශෙයන්ම CHEC Port City Colombo
(Pvt.) Limited එෙක් ලිපිෙයන්. It carries the heading “A
clarification on the Colombo Port City Project”. ඒ ලිපිෙය්
අවසානෙය් “For further information, please contact:
Houliang Jay ........ or Eric Ou ....” යනුෙවන් සඳහන්ව
තිෙබනවා. කථා කරන්න ඕනෑ නම් ෙනොම්මරත් දීලා තිෙබනවා.
මම ආණ්ඩුව ගැන කියන්ෙන් නැහැ. මම සාක්ෂි ෙලස පදනම් කර
ගත්ෙත් ෙමොනවාද කියා මම ෙහට කියන්නම්. එච්චරයි මට
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුව කියන ඒවා ගැන මට කියන්න
වැඩක් නැහැ. ඇයි මම ෙම් ගැන කථා කෙළේ කියලා මම ෙහට
කියන්නම්. එතෙකොට රෙට් ජනතාවට පුළුවන් ඒක පිළිගන්න,
එෙහම නැත්නම් පිළි ෙනොගන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, වරපසාද කඩවීමක් පිළිබඳව
බැලුබැල්මට ෙපෙනනවාද නැද්ද කිය එක ඔබතුමා තීරණය කරලා
තමයි වරපසාද කමිටුව ඉදිරියට ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒමට අවසර
දිය යුතු ෙවන්ෙන්. මම ඔබතුමාට ෙගෞරවෙයන් කියන්ෙන් එවැනි
වරපසාද කඩවීමක් පිළිබඳව ෙම්ෙකන් ෙහළිදරවු ෙවන්ෙන් නැහැ
කියන එකයි. ෙම් හැම පශ්නයක් ගැනම වරපසාද කමිටුවට
දමන්න ගිෙයොත් ඒක නරක පූර්වාදර්ශයක් බවට පත් ෙවනවා. ඒ
නිසා ඔබතුමාට ෙගෞරවෙයන් කියන්ෙන් ෙමහිදී
වරපසාද
කඩවීමක් නැති බව තීන්දු කරන්නය කියායි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(Mr. Speaker)
ඒක මම පළමුෙවන්ම කිව්වා, වරපසාද කඩ වීමක් පිළිබඳව
මට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ කියා. ඒ නිසා ෙමහිදී එතුමාට පුළුවන්
විෙශේෂ විවාදයක් ඉල්ලාෙගන ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
Sir, I am on my feet. ගරු කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාව
ෙදන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට දැනුම් දුන්නා, ෙම්
සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරනවාය කියා. කරුණු ටික ඒ ලියවිල්ෙල්
දැම්ෙම් නැහැ. ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඒ කරුණු ටික ෙමතැන මා
සතුව තිෙබනවා. I can make a personal explanation, saying
why I said all this. I would not refer to whatever the
Government has said. I can make a personal explanation on
what I have said. That is all. I would not refer to what the
Government has said. On the facts that I have with me, I
will make a personal explanation.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඔබතුමාට නැවත ඒ සියලු කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්කට මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික
අමාත ාංශයත් සම්බන්ධ ෙවන නිසා අපි ගරු විපක්ෂ
නායකතුමාට කියනවා, 23(2) යටෙත් එතුමා ඉදිරිපත් කරපු
පශ්නය විවාදයකට භාජනය කරන්නය කියා. අපි ලෑස්තියි.
එතුමා අසා තිෙබන ෙම් පශ්න නිවැරදිය කියනවා නම් -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මම හිතන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේ මම කියපු ෙද්වල් අහෙගන
ඉන්න ඇති.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
ඔව්.

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

විවාදයකට අපි ලෑස්තියි, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
ගරු කථානායකතුමනි, මම ලෑස්තියි. මමයි ෙම් කරුණ
කිව්ෙව්. ඒත් ආණ්ඩුව විවාදයකට යනවා නම් කරුණාකර අපට
ෙහට CCCC වාර්තාව ෙදන්න. ඒ ෙගොල්ලන් ඉදිරිපත් කරපු ඒ
වාර්තාවයි, Cabinet-Appointed Standing Review Committee
එෙකන් දුන්නු වාර්තාවයි අපට ෙදන්න. එතෙකොට අපි විවාදයකට
එන්නම්.
මට කියන්න තිෙබන්ෙන්
මම ෙම්වා පදනම්
කරෙගනයි කිව්ෙව් කියන එකයි.
ආණ්ඩුවට ඒකට පිළිතුරු
ෙදන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ඒක අමතක කරන්න පුළුවන්.
ඒකට කමක් නැහැ.
මම ආණ්ඩුව ගැන කිව්ව ටිකයි,
ඇමතිතුමන්ලා කිව්ව එකයි ඉවත් කරලා, I can make a personal
explanation on what I have said in Parliament. එච්චරයි
තිෙබන්ෙන්. But, if you all are willing to give us tomorrow,
the Project Report of the CCCC and the Report of the
Cabinet-Appointed Standing Review Committee, then we
can have a debate. We are presenting facts; they are not
willing to disclose the reports. I, of course, have some of
those documents. But, I will, at the correct time, [Interruption.] But, you give us the official report.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

If you have the documents in your possession, why
should you ask us for those?
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Okay. Then, I am prepared to make a personal
explanation as to why I have stated those things. That is
all. If the House thinks that I am lying, then you can take
action against me. මම කියන එක වැරැදි නම් මට විරුද්ධව කියා
කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණානයක මන්තීතුමා point of Order එකක්
ඉදිරිපත් කරනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
සභානායකතුමා කිව්වා, ෙම්ක වරපසාද පිළිබඳ ෙකොමිටියට
ඉදිරිපත් කෙළොත් එය වැරැදි පූර්වාදර්ශයක් ෙවනවා කියලා. මීට
ඉස්සර ෙවලා අර ඉඩම් පශ්නය -

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

ඒ ෙද්වල් ෙහොඳට ඇහුණා නම්
කරන්න අවශ තාවක් නැහැ.
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නැවත කරුණු ඉදිරිපත්

මම තීන්දුවක් දුන්නා ෙන්. එතුමා ෙනොෙවයි ඒක තීන්දු
කරන්ෙන් මමයි.

215

2014 මාර්තු 05

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අර ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් පශ්නය
අහද්දීත් ඔය ගැටලුවම ඇති වුණා. ඉතින් ඒක ගැනත් විවාදයක්
කරන්න සිදු වුෙණොත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරන්න
වන්ෙන් පශ්නවලට ෙදන උත්තර ගැන ෙන්. ඒ කියන්ෙන් මීට
ඉස්සර ෙවලාත් රජෙය් නිලධාරින් හරියට උත්තර දීලා නැහැ.
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1948 පැටික් ඇබෙකොම්ඩි වාර්තාව, 1978 UNDP වාර්තාව, 1985
වාර්තාව, 1996 වාර්තාව, 2004 වාර්තාව ෙම් ඔක්ෙකොම පසිද්ධ [බාධා කිරීම්] ෙලොරියක් ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ,
ෙලොරියක් ඕනෑ නැහැ. 1996 වාර්තාෙව් ෙවළුම් 12යි, පිටු 2,000යි.
ෙලොරියක් අවශ නැහැ. 2004 වාර්තාෙව් ෙවළුම් 03යි, පිටු 212යි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක හැමදාමත් ඇති වන පශ්නයක්
නිසා මා ඔබතුමාට විකල්පයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.
ජනතාවට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත්
ෙකටුම්පත අපි ෙදවතාවක්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න
උත්සාහ කළත් ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ඒකට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.
එතෙකොට ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ජනතාවට ෙතොරතුරු ලබා
ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒ අයිතිය තමයි ෙමතැනින්
නැති කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මා ඔබතුමාෙගන් කාරුණිකව
නැවතත් ඉල්ලනවා, ජනතාවට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අයිතිය
සම්බන්ධෙයන් වන එම පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරලා ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනිමට අපට
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම
වුෙණොත් ෙම් පශ්න ෙගොඩාක් දුරට විසඳා ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විවාදයක් ලබා ගත්ෙතොත් ඔය කරුණු ඔක්ෙකොම ඉදිරිපත්
කරන්න පුළුවන් ෙන්.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාර්තා ලබා ෙදනවා නම් අපි
විවාදයකට ලෑස්තියි. ෙමොකද, ෙමතැන තිබුණු ෙචෝදනාව ෙඩොලර්
මිලියන 300ක් සම්බන්ධෙයන් වන ෙචෝදනාවක්. ඇත්ත නැත්ත
දැන ගන්න නම් ආණ්ඩුවත් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ.
ආණ්ඩුව එය කරන්න ලෑස්ති නැත්නම් -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාෙග් පශ්නයට ආණ්ඩුව පිළිතුරක් දීලා තිෙබනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

නැහැ, නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මට පිළිතුර ෙදන්න
තිබුෙණ් එය සභාගත කරලායි. එය සභාගත ෙනොකර ආණ්ඩුව
දුන්නු පිළිතුර අසත යි. ඇත්ත වශෙයන්ම 1921 දී -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙචෝදනා පතයක් ඉදිරිපත් කරන්න එපා යැ. ඔබතුමා ෙචෝදනා
පතයක් ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

නැහැ, නැහැ, ෙචෝදනා පතයක් ෙනොෙවයි. ගරු
කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන් 1921 දී පැටික් ෙගඩිස් වාර්තාව,

රට ෙවනුෙවන් විශාල ව ාපෘති කරනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව
සහ ජනතාව ඒ පිළිබඳව සියලු ෙතොරතුරු දැන ගත යුතුයි.
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවැනි ෙද්වල් ඉදිරිපත් කරනවා නම් කිසිම
සැකයක්, අවිශ්වාසයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. ඒ ආකාරෙයන් ෙම්
පශ්නය සම්බන්ධෙයන් වන විවාදෙය් දී ඔබතුමා කරුණු ඉදිරිපත්
කළාම, ආණ්ඩු පක්ෂයටත් ඒවා ගැන තමන්ෙග් මත පකාශ
කරන්න අවස්ථාව තිෙබනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මා ෙපෞද්ගලික පකාශයක් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ෙම් පශ්නයට පිළිතුර දීම ගරු
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා පිළිගත්තා. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා. ඔබතුමාට ෙවන පශ්න ඇති. එම
පිළිතුෙර් සඳහන් වුණා, තවත් විස්තර සැපයීම සඳහා ෙව්ලාව ඕනෑ
කියන එක. අපි කලින් කියලා තිෙබනවා, එක පශ්නයක් තුළ
පශ්න 25ක් අහන්න එපාය කියා. අදාළ නිලධාරින්ෙගන් ඒ
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට කාල ෙව්ලාවක් අවශ යි. ඒකයි
පාර්ලිෙම්න්තුව අනුගමනය කර තිෙබන සම්පදාය. එය 23(2)
යටෙත්ත් අනුගමනය කරන්නට තිෙබන සම්පදායක්. ඊෙය් the
Hon. Leader of the Opposition conceded and accepted that
we need more time. So, I just want to remind the Hon.
Leader of the Opposition that he conceded that point
yesterday to the Hon. Prime Minister. So, it should not be re
-canvassed now. Otherwise, we cannot conduct the affairs of
the House. We should support the Hon. Speaker

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු
කථානායකතුමනි,
ආණ්ඩු
පක්ෂෙය්
පධාන
සංවිධායකතුමාට ෙම් කාරණය ගැනත් මා මතක් කරන්නට
කැමැතියි. ඊෙය් පිළිතුර මා ළඟ තිෙබනවා. මා එය පිළිගත්ෙත්
නැහැ. මා ඔබතුමාට දැනුම් දුන්නා, ඇත්ත වශෙයන්ම මට ෙම්
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් මතු කරන්නට තිෙබනවා කියන එක.
මම ඊෙය් කිව්ෙව් ෙමෙහමයි. "......මම ෙහට වරපසාද පශ්නයක්
මතු කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් වාර්තා ෙදෙකන්ම ෙම් ගරු
සභාවට කරුණු කියලා නැහැ. අපව ෙනොමඟ යවන්න ෙමතැන
ෙම්වා කියනවා. ඔබතුමා ෙමතැන ඇවිල්ලා
කිව්වාට අපි
ඔබතුමාට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. ෙලොරියක් වුවමනා නැහැ. මම
ෙපන්වන්නම්, ෙම් සමහර වාර්තාඊට පස්ෙසේ අගමැතිතුමා කිව්වා. "ෙඩොලර් මිලියන 300ක
වංචාවක් කියන එක අයින් කරන්න" කියලා. ගරු
කථානායකතුමනි, එතෙකොට ඔබතුමා කිව්වා, "අපි ඒ ගැන
ෙසොයලා බලලා කපා හරින ඒවා කපා හරිනවා" කියලා. ඊට
පස්ෙසේ මම කිව්වා, "ගරු කථානායකතුමනි, මම දැන ගන්න
කැමැතියි ෙඩොලර් මිලියන 300ක් ෙගනි යන්න ෙලොරි කීයක් ඕනෑද

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්

කියලා." එච්චරයි වුෙණ්. ඒ ෙවලාෙව් මම එය පිළිගැනීමක් කෙළේ
නැහැ. මම ෙමතැනට එදා සිදු වූ සිද්ධියට අදාළ ෙකොටස් ටික
ෙගනාෙව් කියවන්නයි.

தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

ශී ලංකා වෘත්තීයෙව්දී බැංකුකරුවන්ෙග් සංගමය
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ෙවලාෙව් දීපු පිළිතුර විපක්ෂ නායකතුමා පිළිගත්ෙත් නැහැ.
අෙනක් එක ෙමතැන තිෙබන්ෙන් වරපසාද කඩවීමක් ෙනොෙවයි.
පිළිතුර පිළිගත්තා ෙහෝ ෙනොගත්තා ෙහෝ වරපසාද කඩවීමක් නැහැ.
විවාදයක් තුළින් තිෙබන ඒ සියලු ෙතොරතුරු ෙම් ගරු සභාවට
ඉදිරිපත් කරලා ෙම් පශ්නයට වඩාත් ෙහොඳ පිළිතුර ෙමොකක්ද
කියලා අපි බලමු.

இலங்ைக ெதாழில்சார் வங்கியாளர் சங்கம்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்

ASSOCIATION OF PROFESSIONAL BANKERS-SRI LANKA
(INCORPORATION) BILL

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

අපි විවාදය ඉල්ලන්නම්. ඒ වාෙග්ම සභාවට ෙම් ෙද්වල්
කියන්න මට යුතුකමක් තිෙබනවා. මම කථා කරන්ෙන් යම් කිසි
පදනමක සිට; on a personal explanation basis. I will not refer
to anything said by the Hon. Ministers. I will give a personal
explanation on the basis of which it has been done. That is
all.

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත්
කරනවා:
"ශී ලංකා වෘත්තීයෙව්දී බැංකුකරුවන්ෙග් සංගමය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා
වු පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මිලියන 300ක් ෙපොඩි ගණනක්ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப
நிதி,
அைமச்ச க்கு
அறிக்ைக
ெசய்யப்ப தற்காகச்
திட்டமிடல்
சாட்டப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Finance and Planning for report.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
පධාන කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 01, ෙමෝටර්
වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග. ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා.

ෙමෝටර් වාහන පනත: නිෙයෝග
ேமாட்டார் வாகனச் சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள்
MOTOR TRAFFIC ACT: REGULATIONS

"ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 දින
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව
තිබුණ ද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ.භා. 1.00 සිට අ.භා.
6.30 දක්වා විය යුතුය. අ.භා. 3.30ට ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7(5)
කියාත්මක විය යුතු ය."

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත තුමා)

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

[අ.භා.2.39 ]
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்

அைமச்சர்)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත්
කරනවා:
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"(203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 21, 22, 23, 24 සහ 24 අ
වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, එම පනෙත් 237 වැනි වගන්තිය යටෙත්
පවාහන අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති
අංක 1833/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2014.02.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතුය."

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙකොමසාරිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වාහනවලට අංක ගන්න ෙකොට අපට ඕනෑ
නම් මුදලක් ෙගවා ඉදිරියට තිෙබන අංක ෙවන් කර ගන්න
පුළුවන්. ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. ඒ විධියට අංක ලබා ගන්නා
සෑම වාහනයකටම අපි ඒ සඳහා ගාස්තුවක් නියම කරලා
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් පළමුවැනි අංක 10,000 යටෙත් තිෙබන
ෙනොම්මරයක් ගන්නවා නම්, රුපියල් 50,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ.
පළමුවැනි අංක 20,000 යටෙත් තිෙබන ෙනොම්මරයක් ගන්නවා
නම්, රුපියල් 60,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. පළමුවැනි අංක 30,000
යටෙත් තිෙබන ෙනොම්මරයක් ගන්නවා නම්, රුපියල් 70,000ක්
ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම්ක සියලුම වාහනවලට වලංගුයි. සියලුම
වාහනවලට කිව්වාම ෙලොරි, බස්, කාර්, ජීප්, ඒ වාෙග්ම ෙමෝටර්
සයිකල්, තී වීලර් කියන ෙම් ඔක්ෙකෝටම ෙම් ගාස්තුව අයත්
වනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් ගාස්තුෙව් යම්කිසි අසාධාරණයක් දැක්කා.
තී වීලර් සහ ෙමෝටර් සයිකල්වලට විෙශේෂ ෙනොම්මරයක් ගන්නවා
නම්, ඒ අයට ෙම් මුදල ෙගවන්න බැහැ. ඒක හරි අසාධාරණයි. ඒ
කියන්ෙන් එම වාහන සඳහා ඉදිරි අංකවලට රුපියල් 50,000ක්,
60,000ක්, 70,000ක් නියම කරන එක අසාධාරණයි. එෙහම
වුණාම ඒක විකිෙණන්ෙන්ත් නැහැ. එතෙකොට ඒ ව ාපෘතියත්
වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, ෙමෝටර් සයිකල් සහ තී වීලර් හිමියන්
එපමණ මුදලක් දීලා ඒ අංක ගන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි අද
ෙම් නිෙයෝගය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙමෝටර් සයිකල් සහ ෙමෝටර්
ටයිසිකල් පළමුවැනි අංක 10,000ට රුපියල් 50,000 ෙවනුවට
රුපියල් 6,000ක් අය කරන්නත්, ඊළඟට පළමුවැනි අංක 20,000ට
ෙමෝටර් සයිකල් සහ ෙමෝටර් ටයිසිකල්වලට, ඒ කියන්ෙන් තී
වීලර්වලට රුපියල් 60,000 ෙවනුවට රුපියල් 8,000ක් අය
කරන්නත්, ෙමෝටර් සයිකල් සහ ෙමෝටර් ටයිසිකල් සඳහා පමණක්
පළමුවැනි අංක 30,000 දක්වා විෙශේෂ අංක ෙවන් කිරීම සඳහා
රුපියල් 70,000 ෙවනුවට රුපියල් 10,000ක් අය කරන්නත් තමයි
අපි අද ෙම් නිෙයෝගය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙම්
ගාස්තුව ෙවනස් කරන්න කැමැත්ත ෙදන්න කියලා තමයි අපි අද
ෙම් නිෙයෝගය ඉදිරිපත් කරලා කියන්ෙන්. සාමාන ෙයන් අපි
ෙම්වා ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
කරනවා. තවත් ෙද්වල් කරන්න අපි සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා.
විෙශේෂ ෙනොම්මරයක් ගන්න ඕනෑ කියලා අපි හිතමු. ගරු
කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් නම කිව්වාට කමක් නැද්ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මෙග් නම නැතිව ෙහොඳ එකක් කිව්වාට කමක් නැහැ.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)
ෙහොඳ එකක්, ෙහොඳ එකක්. උදාහරණයක් වශෙයන් අපි හිතමු
ඔබතුමා Mercedes-Benz 350SL car එකක් - hood එක ගලවා
ෙගන යන එකක්- ෙගෙනනවා කියලා. Hood එක ගලවා ෙගන
ඔබතුමා එළවා ෙගන යනවා. එතෙකොට ඒකට විෙශේෂ
ෙනොම්මරයක් ගන්න ඔබතුමා ආසයි ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා යන එක ගැන කිව්වා නම් ෙහොඳයි ෙන්.
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ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

නැහැ, අෙප් ගරු කථානායකතුමාට ඕනෑ මෙග් වාහනයට
වැඩිය ෙලොකු එකක් ෙන්. මම යන්ෙන් ෙපොඩි වාහනවල ෙන්.
එතුමා මට වඩා හුඟක් ඉහළ, විෙශේෂ, සුවිෙශේෂ පුද්ගලෙයක්. ගරු
කථානායකතුමනි, අෙප් පක්ෂෙය් අංක එකට ඉන්න පුද්ගලයා
තමයි ඔබතුමා. ඔබතුමා දැන් ෙම් Mercedes-Benz 350SL car
එකක hood එක පහළට දමා ෙගන එළවා ෙගන යන ෙකොට
ඉස්සරහින් ලස්සන ෙනොම්මරයක් ගහෙගන යන්නත් ඔබතුමා
කැමැතියි ෙන්. ඒකට කවුරුත් කැමැතියි. අපි නිකම් එෙහම
හිතනවා. ෙම්ක නිකම් ඉදිරිපත් කිරීමක් පමණයි. තවම ෙම්ක
කියාත්මක කරන්න අපි හිතලාවත් නැහැ. එතෙකොට අපි ගහනවා ඔබතුමාෙග් නම කිව්වාට කමක් නැහැ ෙන්- "චමල් 007" කියලා.
ෙජ්ම්ස් ෙබොන්ඩ් ෙග් තිෙබනවා වාෙග් "චමල් 007" කියලා
දමනවා. දැන් එෙහම ෙනොම්මර ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළකුත්
අපි සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. මම හිතන හැටියට ඔබතුමාත්
ඒකට කැමැති ඇති.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

හැබැයි, ඔබතුමා යන පාරවල ෙනොයන නිසා මම කැමැතියි.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඒක තමයි. ඔබතුමා දැන් ෙනොගියාට, එක කාලයක් නම් මම
ගිය පාෙර් ගියා. දැන් ඒවා කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමාත්
මමත් පරණ යහළුෙවෝ. මම කියන්ෙන් අන්න ඒ වාෙග් ඒවාත් අපි
දැන් කල්පනා කර ෙගන යනවා කියලායි.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් ඉදිරිපත්
කර තිෙබන ෙම් නිෙයෝග කාටත් වැදගත් ෙවනවා. ෙමොකද, ෙපොඩි
මිනිහාෙග් වාහන තමයි motorcycle එකයි, three-wheeler එකයි.
Motorcycle
එකක් තිෙබන ෙකනකුට රුපියල් 50,000ක්,
60,000ක් 70,000ක් දීලා ඒ විධියට විෙශේෂ අංකයක් ෙවන් කර
ගන්න බැහැ ෙන්. ඒක වැඩකුත් නැහැ. ඒවා විකිෙණන්ෙන්ත්
නැහැ. අෙනක් ඒවාටත් එෙහමයි. පළමුවැනි අංක 10,000,
20,000, 30,000 යටෙත් ෙනොම්මරයක් ගන්න ඒ ෙගොල්ලන් ඒ
වාෙග් මුදලක් යට කරන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද්ත් -ෙනොම්මරය විකිණීමත්- හරියට සිද්ධ
වන්ෙන් නැහැ ෙන්. අන්න ඒක නිසා තමයි ෙම් ගාස්තුව අඩු
කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටින්ෙන්. එතෙකොට ඒ මනුස්සයාට
ඕනෑ නම් විෙශේෂ ෙනොම්මරයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ගාස්තුව රුපියල්
6000යි, 8000යි, 10,000යි. ෙම් විධියට ගාස්තු අඩු කරලා ඒ අයට
තමන් කැමැති ෙනොම්මරයක් ගන්න පුළුවන් වන විධිෙය් නිෙයෝග
තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
ඔබතුමන්ලාෙග් පූර්ණ සහෙයෝගය ෙම් සඳහා ලබා ෙදන්න කියලා
මම ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන මට මීට වඩා කථා කරන්න
ෙදයක් නැහැ. ඊෙය් අපි කිලිෙනොච්චිෙය් සිට පෙලයි දක්වා දුම්රිය
මාර්ගය විවෘත කළා. එහි දුර කිෙලෝ මීටර් 28යි. Elephant Pass
පසු කර ෙගන ගිෙය් ගරු කථානායකතුමනි. දැන් ෙකෝච්චිය
Elephant Pass පසු කර ෙගන පෙලයි දක්වා යනවා. මම හිතන
හැටියට ෙම්කත් පාර්ලිෙම්න්තුවට විෙශේෂ සිද්ධියක්. ෙම් අවුරුද්ෙද්
ජුනි මාසය ෙවන ෙකොට යාල්ෙද්වී දුම්රිය අපි යාපනයට අර ෙගන
යනවා. කන්කසන්තුෙර්ට යන්ෙන් සැප්තැම්බර් මාසෙය්යි. මම
ඔබතුමන්ලාට ඒ කාරණයත් දැනුම් ෙදමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඊළඟට ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක්
තිෙබනවා.
ඊට ෙපර ගරු නිෙයෝජ
ගන්නවා ඇති.

කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]

මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.

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

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Eran Wickramaratne, you may start your speech
now.
[අ.භා. 2.45]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත
යටෙත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාෙව්දී පවාහනය ගැන
වචනයක් කියන්න මා කැමැතියි. ෙමොකද, සාමාන ෙයන් රජෙය්
අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන් රථ වාහනයි, අධිෙව්ගී මාර්ග
ගැනයි පමණයි. ඇත්තටම රජෙය් වගකීම වන්ෙන් පවාහනය
අධීක්ෂණය කිරීම හා පවාහනය සම්බන්ධ පතිපත්ති හැදීමයි.
නමුත් ෙම් රජය කර තිෙබන්ෙන් පවාහන සැපයුම්කරු වීම
පමණයි. ජනවාරි මාසෙය්දී ටාජ් සමුදා ෙහෝටලෙය් පැවැති සම්මුඛ
සාකච්ඡාෙව්දී පවාහනය සම්බන්ධෙයන් විසඳුමක් තිෙයන්න ඕනෑ
කියලා කුමාර ෙවල්ගම ඇමතිතුමා සඳහන් කළා. එතුමා එෙහම
සඳහන් කළාට, අද ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන් ෙවනත් කමයක්.
පවාහන ඇමති ෙකෙනක් ඉන්නවා. නමුත් මාර්ග හදන්ෙන් ෙවන
ඇමති ෙකෙනක්; පාලම් හදන්ෙන් තව ඇමති ෙකෙනක්. ෙම්
විධියට එක එක ෙද්වල් කරන්න එක එක ඇමතිවරු ඉන්නවා.
ෙම්ෙකන් ඇත්තටම ෙවලා තිෙබන්ෙන් පවාහනය පිළිබඳව
පශ්නයක් මතු ෙවලා තිබීමයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද අධ ාපන කටයුතු
ෙවනුෙවන්, රැකියා ෙවනුෙවන් මිලියන ෙදකක පමණ ජනතාවක්
ෙකොළඹ නගරයට ඇතුළු ෙවනවා. වාහන ලක්ෂ හයක් විතර
දවසකට නගරයට එනවා. ෙපෞද්ගලික පවාහනය සියයට 40ක්
විතර ෙවනවා. අප ගාල්ල පැත්ෙතන් එනවා නම් සාමාන ෙව්ගය
පැයට කිෙලෝමීටර් 13යි. මීගමුෙවන් එනවා නම් අපට යන්න
වන්ෙන් පැයට කිෙලෝමීටර් 16ක ෙව්ගෙයනුයි. මාලෙබ් පැත්ෙතන්
එනවා නම් පැයට කිෙලෝමීටර් 14ක ෙව්ගෙයන් තමයි එන්න
වන්ෙන්. හයිෙලවල් පාෙරන් එනවා නම් පැයට කිෙලෝමීටර් 16ක
පමණ ෙව්ගෙයන් තමයි එන්න වන්ෙන්. නමුත් ෙම් ෙපෞද්ගලික
පවාහනෙයන් සාමාන ෙපොදු ජනතාවට කිසිම සහනයක් නැහැ.
රුපියල් 40,000කට වඩා අඩුෙවන් ආදායම් ලබන ජනගහනෙයන්
සියයට 4ක් විතර තමයි ෙපෞද්ගලික වාහනයක එන්ෙන්. අප අද
කථා කරන්ෙන් ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් වූ නිෙයෝග ගැන
ෙන්. ඒකයි මම ෙම් කාරණය සඳහන් කරන්ෙන්. නමුත් වැඩි
ජනතාවක් -සියයට 64ක්ම- එන්ෙන් බස්වල ෙහෝ දුම්රිෙය්යි.
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රුපියල් 40,000-80,000 අතර ආදායමක් තිෙබන පවුල්වලින්
සියයට 14ක් වැනි පමාණයක් තමයි ෙපෞද්ගලික වාහනයක
එන්ෙන්. සියයට 57ක්ම එන්ෙන් බස් එෙක් ෙහෝ දුම්රිෙය්යි.
ෙකොළඹ ජීවත් වන ජනතාව ගැන ෙනොෙවයි, ෙකොළඹින් පිට සිට
නගරයට එන ජනතාව ගැන තමයි මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී අද කථා
කරන්ෙන්. ෙපොදු පවාහනය පැත්තටද, නැත්නම් ෙපෞද්ගලික
පවාහනය පැත්තට ද අප දිගින් දිගටම යන්ෙන් කියන පශ්නය
ෙමහිදී පැන නඟිනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ලන්ඩන් නුවර,
ෙටෝකිෙයෝ නුවර තත්ත්වය බැලුෙවොත් පසු ගිය අවුරුදු දහෙය්දී
ලන්ඩන් නුවර ෙපොදු පවාහනය සියයට 24 සිට සියයට 34කට
ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. ෙටෝකිෙයෝ නුවර එය සියයට 43 සිට
51කට ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. 2004 දී සිංගප්පූරුෙව් ෙපොදු
පවාහනය සියයට 33යි. නමුත් දැන් සිංගප්පූරුෙව් සියයට 65ක්
ෙපොදු පවාහනය භාවිත කරනවා. දිල්ලි නුවරත් 2001 දී ෙපොදු
පවාහනය සියයට 64යි. නමුත් 2013 වන විට දිල්ලි නුවරත්
සියයට 80ක්ම ෙපොදු පවාහනය තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලා හුඟක්
ෙවලාවට අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන කථා කරනවා. ඇත්තටම අද
බස්නාහිර පළාෙත් ජීවත් ෙවනවා නම් ඔබතුමන්ලාට ෙපෙනනවා
ඇති බස්නාහිර පළාෙත් තදබදය වැඩි ෙවලා තිෙබන බව.
බස්නාහිර පළාෙත් වාහන තදබදයත් වැඩියි. අවුරුද්දකට සාමාන
ෙව්ගය කිෙලෝමීටරයකින් අඩු ෙවනවා. අප මාලෙබ් පැත්ෙතන්
එනවා නම් දැනට පැයකට කිෙලෝමීටර් 13ක ෙව්ගෙයන් එන්න
ඕනෑ. තව අවුරුදු 3කින් අපට ඒ පැත්ෙතන් පැයකට කිෙලෝමීටර්
10ක ෙව්ගෙයන් තමයි එන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ තරමට වාහන
තදබදය වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. වාහන එළවන අයට වාහන
තදබදය වැඩි ෙවන ෙකොට, අෙප් අසරණ අම්මලාට, අක්කලාට,
නංගිලාට බස් එක ඇතුෙළේයි, දුම්රිය ඇතුෙළේයි ෙවන තදබදයක්
තිෙබනවා. ෙමොකද ෙම් පවාහන පශ්නය රජය විසඳලා නැති නිසා.
මා දන්නවා ෙම් ගැන පවාහන අමාත ාංශය මැදිහත්වී නිවාස
31,000කට ගිහින් යම් කිසි සමීක්ෂණයක් කර තිෙබන බව.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

JICA එෙකන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔව්. JICA එෙක් පමුඛත්වෙයන් සමීක්ෂණයක් කර
තිෙබනවා. නමුත් ෙම්වා ෙකොයි තරම් කළත්, මම කිව්වා වාෙග්
ගරු ඇමතිතුමනි ෙමහි විසඳුම තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග් අෙත්
ෙනොෙවයි. ඒක තමයි අවාසනාවන්ත ෙදය. දවසක් මට
ඇමතිවරෙයක් කිව්වා, අප කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී විනාඩි 45කින්
තීරණ 45ක් ගත්තාය කියලා. එතෙකොට කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
ඇමතිවරු 50ක් විතර හිටියා. එතුමා එය කිව්ෙව් ආඩම්බරෙයන්
ෙනොෙවයි, ඔච්චම් කරන ආකාරෙයනුයි. ඇත්තටම ෙම් බලය
රැඳිලා තිෙබන්ෙන් ෙදතුන් ෙදෙනක් මතයි. ෙම් ෙද් ගැන කථා
කරන ෙකොට පවාහන ඇමතිතුමාත් අසරණ ෙවලා ඉන්න බව මට
ෙපෙනනවා. මා හිතන හැටියට ෙම්කට ඇත්තටම එතුමාට
පිළිතුරක් ෙදන්න විධියක් නැහැ.
අෙප් පළමු අධිෙව්ගී මාර්ගය වන දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය
ෙගොඩනඟන විට අප රුපියල් ෙකෝටි,-

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

මට විනාඩියක් ෙදන්න. පවාහන ඇමති කියන්ෙන් මම ෙන්,
ගරු මන්තීතුමනි. ෙන්ද? ෙකෝ, ඒකට ඔබතුමාෙගන් උත්තරයක්
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නැහැ ෙන්. අෙන්, මම ෙනොෙවයි නම් මම ෙමතැනින් එළියට
යන්නම්.
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඇයි කියන එකට පිළිතුරක් ෙදන්න මා ෙම් ගරු සභාවට ආෙව්
නැහැ. ඒකට ඔබතුමාම පිළිතුරක් ෙදන්න. අපි අද විෂය ගැන කථා
කරමු.

කියන්න. මම අහෙගන ඉන්ෙන්.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)
මම තවම අසරණ ෙවලා නැහැ. තවමත් ෙහොඳට ෙකළින්
ඉන්නවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. තදබදෙය් පශ්නයක් නම් විසඳා ගන්න
පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතනවා.
දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටරයක් තනන්න රුපියල්
ෙකෝටි 90ක් ගියා. නමුත් කටුනායක-ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
කිෙලෝමීටරයක් තනන්න ෙකෝටි 180ක් ගියා. දැන් පිටත වටරවුම්
පාර - Outer Circular Highway - තනා ෙගන යනවා. ඒෙක්
කඩුෙවල-කඩවත ෙකොටස තිෙබනවා. ඊට පසු කඩවතෙකරවලපිටිය ෙකොටස තිෙබනවා. එදා කිෙලෝමීටරයක් රුපියල්
ෙකෝටි 90ට හැදුවාට, දැන් කිෙලෝමීටරයක් තනන්න රුපියල්
ෙකෝටි 5,000ක්! අවසාන ෙකොටසට එන විට කිෙලෝමීටරයක්
තනන්න රුපියල් ෙකෝටි 6,000ක් යනවා. දැන් ඒක
සාධාරණීකරණය කරන්න කරුණු කියනවා. ෙවල් යායකින්
යන්න ඕනෑ, සමහර තැන්වල උඩින් columns දමලා හදන්න ඕනෑ
කියලා දැන් එක එක කථා කියනවා. ඔය ෙමොන කථා කිව්වත් වැය
වන සාමාන මිලක් තිෙබනවා ෙන්.
අපි www.engineeringcivil.com කියන website එකට ගිහින්
බැලුෙවොත්, ඉන්දියාෙව් අධිෙව්ගී මාර්ගවල විස්තර සියල්ල එහි දමා
තිෙබනවා. ඒවාෙය් මිල ගණනුත් දමලා තිෙබනවා. අපි website
එකට ගිහින් බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, සාමාන ෙයන් අධිෙව්ගී
මාර්ගයක කිෙලෝමීටරයක් තනන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන
2ත්-8ත් අතර මුදලක් වැය ෙවන බව. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියන 2ත්-8ත් අතර කිව්වාමත් ෙලොකු පරතරයක් තිෙබනවා.
නමුත් ෙඩොලර් මිලියන 8කට හදපු ඒ super expressway එෙක්
මංතීරු පහක් තිෙබනවා. අෙප් වාෙග් මංතීරු හතෙර් මාර්ගයක්
ෙනොෙවයි, පහක් තිෙබනවා. සමහර intersectionsවල මංතීරු
32ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම flyovers 11ක් තිෙබනවා. ඒ නිසා
තමයි මිල අධික ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි විෙශේෂඥයන්ෙගන්
ඇහුවාම කියනවා, ෙකොළඹ වටරවුම් පාෙර් - Outer Circular
Highway - කිෙලෝමීටරයක් තනන්න ෙඩොලර් මිලියන 2ත්-3ත්
අතර වැය ෙවන්න ඕනෑ කියලා. නමුත් ෙම් රෙට් සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. විෙශේෂඥයනුත් අපට කථා කරන්න භයයි.
ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලෙය්, ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලෙය් ඉන්න
ආචාර්යවරුත් කථා කරන්න භයයි. අපි ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලෙය්
හිටපු උපකුලපති හඳුනනවා; දැන් ඉන්න උපකුලපති හඳුනනවා;
පීඨවල පධානීන් හඳුනනවා. එෙහම හඳුනන්ෙන් වෘත්තීය
මට්ටෙමන්. එෙහම නැතුව ෙද්ශපාලන මට්ටෙමන් ෙනොෙවයි.
නමුත් ඒ අය වුණත් ෙම්වා ගැන කථා කරන්න භයයි. අප
දන්නවා, -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඇයි?

උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්න ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලෙයනුත්
consultancy එකක් කළා. ඒකට රුපියල් මිලියන 10ක් විතර
ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලයට දුන්නා. අන්තිමට ඕස්ෙට්ලියාෙව්
SMEC - Snowy Mountains Engineering Corporation - එකට
දුන්නා. ඒ අයට කිෙලෝමීටර් 42.5කට -එෙඬ්රමුල්ෙල් සිට මීරීගම
දක්වා ෙකොටසට - රුපියල් මිලියන 414ක් දුන්නා. තව විධියකට
කිව්ෙවොත්, උපෙද්ශන ෙසේවා - consultancy service - සඳහා
කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් මිලියන 10ක් දුන්නා. පුත්තලම අනුරාධපුර මාර්ගය, උඩතැන්න - මහියංගනය මාර්ගය, නුවරඑළිය
- බදුල්ල පාර, හබරණ - කන්තෙල් මාර්ගය කියන ෙම් මාර්ගවල
උපෙද්ශන ෙසේවාවලට ඒ ෙකොම්පැනියට විතරක් රුපියල් මිලියන
860ක් දීලා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් ඔය උපෙද්ශන ෙසේවා ඉවර ෙවන
විට විතරක් බිලියන 3ක් වියදම් කරන්න ෙවනවා. මම සඳහන්
කරන්න යන්ෙන් ෙමතැන ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබන බවයි. ඇයි?
ෙම් SMEC එකට වුණත් ෙම් වැඩ තරගකාරී පදනමකට දීලා
නැහැ. ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්නය තමයි, SMEC එකට වුණත්
තරගකාරී පදනමක් නැතිව ඒ වැඩ භාර ෙදන එකයි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Azwer.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා බුද්ධිමෙතක්
කියලා හිතාෙගන ද පීලි පැනලා කථා කරන්ෙන්? එතුමා subject
එකට -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Please carry on with your
speech, Hon. Eran Wickramaratne.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
මන්තීතුමනි, point of Order කියලා හැම ෙවලාෙව්ම කරදර
කරන්න එපා. point of Order කියලා ඔබතුමා කී වතාවක් මා
නතර කර තිෙබනවා ද? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට ඉඳගන්න
කියලායි කිව්ෙව්. ෙම් ගරු සභාව පාලනය කරන්න පුළුවන්
කථානායකතුමාට විතරයි. ෙවන ෙකෙනකුට ෙම් ගරු සභාව
පාලනය කරන්න බැහැ. කථානායකතුමාට විතරයි ෙම් ගරු සභාව
පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අස්වර් මන්තීතුමා වාඩි
ෙවන්න. ඔබතුමා කථා කරන්න එපා. එතැන point of Order
එකක් තිබුෙණ් නැහැ. Point of Order එකක් නැති කාරණයක්
කථා කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is the point of Order?
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට පැහැදිලිව
ෙපෙනනවා, එතුමාට ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන්
නැහැ කියලා. ඔබතුමාෙග් වගකීමක් එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ
ලබා ෙදන එක.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, රජෙයන්ම - මුදල් හා
කමසම්පාදන අමාත ාංශෙයන් - කියලා තිෙබනවා, unsolicited
proposals තිෙබනවා නම් අනුගමනය කළ යුතු -

නිර්මල ෙකොතලාවල ඇමතිතුමා කිව්වා, කැලණිය හරහා
අලුත් පාලමක් හදන්න ඕනෑ කියලා. කැලණිය හරහා පාලමක්
හදන්න ෙවනවා. ඒක මට ෙත්ෙරනවා. ඒ සඳහා අවශ තාවක්
තිෙබන්න පුළුවන්. අවිස්සාෙව්ල්ෙලන් එනවා නම්, කැස්බෑෙවන්
එනවා නම්, මහරගම, කඩුෙවල, මාලෙබ් යන පෙද්ශවලින් එනවා
නම් නගරය ඇතුළට එන්නම විධියක් නැහැ. නමුත් ෙමහි තිෙබන
පශ්නය තමයි පතිපත්තියක් නැති එක. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් වැඩි
පිරිසක් ඉන්න නිසා එක් ඇමතිවරෙයක් කරන ෙද් සමහර
ෙවලාවට අනික් ඇමතිවරයා දන්ෙන් නැහැ. අෙන්! අපි ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්න
ඕනෑ. එතුමා පළාත් සභා පනත ෙගෙනන ෙකොට එක් පළාත්
සභාවක් ඇමතිවරු හතරෙදනකුට සීමා කළා. එෙහම නැත්නම් අද
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් ඇමතිවරු 40ෙදෙනක් ඉඳියි.
ඉස්සර රජ කාලෙය් නම්, "මහ රජාණනි, අවසරයි" කියලා
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී කථා කරන්න පුළුවන්. අද ඇමතිවරු
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටියාට ෙම් වාෙග් අකමිකතා සිදු වන
ෙකොට කට වහෙගනයි ඉන්ෙන්. කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
ඇමතිවරුන් කීෙදනකු සිටියත්, අධිෙව්ගී මාර්ගවලට යන වියදම
ගැන අහලා නැහැ. කිෙලෝමීටරයක් රුපියල් ෙකෝටි 90කට සාදන
අධිෙව්ගී මාර්ගයක කිෙලෝමීටරයක් රුපියල් ෙකෝටි 6,200කට
දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක මා අහන්න කැමැතියි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

Please wind up now.

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Rohana Dissanayake.
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවනවා. එතුමා කියනවා,
ෙලෝකෙය් තිෙබනවා ලු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Eran Wickramaratne, you may carry on.
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(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා අවසන් කරනවා. ෙම්
රජය බදු ආදායම් වැඩි කරගන්නට වාහනයක් ගන්නෙකොට
රුපියල් මිලියන ෙදකක, රුපියල් මිලියන තුනක බදු පනවනවා.
කිෙලෝමීටරයක් සඳහා වාහනයකට රුපියල් 10ක් බදු පනවනවා.
ෙපටල් -ඉන්ධන- විකුණලා තව රුපියල්
5ක ලාභයක්
ෙසොයනවා. එක වාහනයකින් කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 15ක
ලාභයක් තිෙබනවා. ඒ ලාභය අද පනවන බලපත ගාස්තු නැතුව
රජයට තිෙබන ලාභයයි. ඒ ලාභය නිසා රජය කවදාවත් පවාහන
පශ්නය විසඳන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙපොදු ජනතාවට විශාල
පශ්නයක් තිෙබනවා, කාන්තාවන්ට විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම බස්නාහිර පළාෙත් ජීවත් වන ජනතාවට ෙබොෙහොම
දුක් විඳින්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා, පවාහනය සඳහා වූ වැඩ
පිළිෙවළක් නැති නිසා. ෙම් ෙහොරකම, ෙම් ෙකොල්ලය නතර
කරන්න ඕනෑය කියලා රජෙයන් ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ වනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙම් ෙහොරකම, වංචාව දිගින් දිගටම වහගන්න තමයි රජය
බලන්ෙන්. Ministry of Finance and Planning එෙකන් නිකුත්
කරන ලද රාජ මුදල් චකෙල්ඛ අංක 444හි සඳහන් කර
තිෙබනවා, "… no decision should be taken solely on the basis
of unsolicited offers unless with Cabinet approval to deviate
in exceptional circumstances" කියලා. මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමායි සඳහන් කරන්ෙන් exceptional
circumstances තිෙබන්න ඕනෑය කියලා. අද එෙහම exceptional
circumstances නැහැ. හැම එකම unsolicited. ෙම් කිසිම
චකෙල්ඛයක් ගැන කල්පනා කරන්ෙන් නැතිව තරගකාරි
පතිපත්තියක් නැතිවයි ෙම් රජය ෙම් හැම එකක්ම දීෙගන- දීෙගන
යන්ෙන්.

The next speaker is the Hon.
Abeygunawardana. You have five minutes.

Rohitha

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)

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

No, I have 15 minutes.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

We started 14 minutes late. Hence, the time allotted
to you has been reduced to five minutes.

227

2014 මාර්තු 05

[අ.භා. 3.01]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම කථාව පටන් ගන්න
හදන ෙකොටම ඔබතුමා මෙග් ෙවලාව කපලා දැම්මා.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පවාහන අමාත තුමාෙග් -මා නිෙයෝජනය
කරන කළුතර දිස්තික්කෙය් නායකතුමාෙග්- අමාත ාංශයට
අදාළව, ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන
නිෙයෝග පිළිබඳ විවාදයට එක්වීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා
සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා විෙශේෂෙයන්ම වාහන ලියා
පදිංචිය සම්බන්ධෙයන් වන කාරණා ගැනත්, ෙමොන වාෙග් සහන
ඒ පුද්ගලයින්ට ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක සම්බන්ධවත්, ඒ
පුද්ගලයින්ට අවශ
කරන අංක තහඩු ලබා ගැනීම
සම්බන්ධෙයනුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කළා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විපක්ෂ නායක රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා ඊෙය් දවෙසේ ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත්
එතුමා ඉදිරිපත් කළ පශ්නය සම්බන්ධෙයන් අදත් එතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද පශ්නයක් මතු කළා. දැන් හුඟක්
ෙවලාවට රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැති
යක්කු මවා ෙපන්වන්න හදනවා. එල්ෙලන්න ෙකොෙහේවත් වැලක්
නැති නිසා ෙමොකක් ෙහෝ වැලක එල්ලිලා නව රකුෙසක් මවා
පාන්න හදනවා. ළඟදී බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණය
පැවැත්ෙවනවා. ඉතින් ෙම් මැතිවරණය ෙවලාෙව් ෙමොනවා ෙහෝ
රටට කියන්න ඕනෑ නිසා එතුමා දැන් ෙම් ෙකොළඹ වරාය, නගරය
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයක් පකාශ කරනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, අපි එතුමාට පැහැදිලිව කියනවා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ඉල්ලන්නය කියලා. අපි ඉල්ලන්ෙන්
විවාදයක්. එතුමාට කරුණු කියන්න තිෙබනවා නම්, ඔය ලැබිලා
තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයකට එන්න
පුළුවන්. අපි ලෑස්තියි විවාද කරන්න. අපි ලෑස්තියි, ඒ විවාදයට
ඕනෑ විධියට උත්තර ෙදන්න. ඊෙය් දවෙසේ සභානායකතුමා
වාෙග්ම අගමැතිතුමා එතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරු දුන්නාම එතුමා
කියනවා එතුමාට ගැළෙපන පිළිතුරක් ෙදන්න කියලා. ඒක පුදුම
කථාවක් ෙන්, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. අපි ෙනොෙවයි,
එතුමාෙග් පක්ෂෙය් අයවත් දැන් එතුමාට ගැළෙපන පිළිතුරු
ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඉතින් එතුමාට ගැළෙපන පිළිතුරු අපි
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පසු ගිය දිනවල පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
එතුමාෙග් පක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායෙම් අයම
එතුමාට ගැළෙපන පිළිතුරු දුන්නා. දැන් එතුමා ෙකොළඹ වරාය,
නගරය ගැන ෙගෝනි බිල්ෙලක් මවන්න හදනවා. ෙගෝනි බිල්ෙලක්
ෙම් මවන්න හදන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දකුණු ෙකොළඹ වරාය
දිය කඩනයට සමගාමීව මුහුද ෙගොඩ කරමින් ෙම් කරන
කටයුත්ෙත්දී ෙහක්ටයාර් 233ක නව භූමියක් එකතු ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ව ාපෘතිය
සම්බන්ධෙයන් අෙප් ආණ්ඩුවවත්, ශී ලංකා වරාය අධිකාරියවත්
එක රුපියලක්වත් වියදම් කරන්ෙන් නැහැ නමුත් විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කියනවා, ෙඩොලර් මිලියන 300ක වංචාවක්
තිෙබනවා කියලා. අපි රජයක් හැටියට එක රුපියලක්වත් වියදම්
කරන්ෙන් නැතිව මහ මුහුෙදන් ෙකොටසක් ෙගොඩ කරලා, එහි
නගරයක් නිර්මාණය කරන ෙකොට, එතුමා කියනවා ෙම්ෙකන්
ෙහොරකම් කර තිෙබනවා කියලා. ෙම්ක තමයි අද එතුමන්ලාට
තිෙබන එකම ෙද්ශපාලන න ාය පතය. අද ඒ අයට ෙවන කිසිම
න ාය පතයක් නැහැ.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please wind up.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ෙරෝහණ
දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග් ෙවලාෙවන් මට විනාඩි පහක්
ලබා ෙදනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

එතුමාට තිෙබන්ෙන්ත් විනාඩි පහක කාලයක් පමණයි. The
problem is that we have to finish this Debate by 3.30 p.m.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් එතුමා ෙලෝකයට
වැරදි චිතයක් ෙපන්වන්න යනවා. වැරදිලාවත් රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා රුවන්මැලි මහා සෑය හදන කාලෙය් හිටියා නම්, අද
අපට රුවන්මැලි මහා සෑයක් නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, එතුමා ඒ
කාලෙය් සිටියා නම්, රුවන්මැලි මහ සෑය හදන්න යනෙකොට
අහනවා, ඒක ෙටන්ඩර් කළා ද කියා. රුවන්මැලි මහ සෑය හැදීමට
ෙටන්ඩර් කළා ද, ඒෙක් ෙටන්ඩර් පරිපාටිය හරිද කියා අහනවා.
එෙහම වුණා නම්, අපට අද රුවන්මැලි මහ සෑයක් නැහැ. ෙමෙහම
කථා කරන රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙගන් අප ෙම් කාරණය
අහනවා. එතුමා අද වාර්තාවක් ෙගනාවා. එතුමා ෙගනාපු "යළි
පුබුදමු ශී ලංකා" - "Regaining
Sri Lanka" - කියන
වැඩසටහෙන් තමයි ෙගෝල් ෙෆේස් පිටිය විකුණන්නට තිබුෙණ්.
[බාධා කිරීම්] කථා කරන්න, ගරු අස්වර් මන්තීතුමා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ලජ්ජයි.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

එදා ෙගෝල් ෙෆේස් පිටිය විකුණන්නටයි හැදුෙව්.[බාධා කිරීම්]
ගාලු මුවෙදොර පිටිය ජාත න්තර සමාගම්වලට විකුණන්නටයි
හැදුෙව්. [බාධා කිරීම්] මා වගකීමකින් ෙමය කියනවා, ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. [බාධා කිරීමක්] ගරු අකිල විරාජ්
මන්තීතුමනි, ෙම් තුළ ෙහක්ටයාර් 125ක් පැහැදිලිවම ෙම් රටට
අයිති ෙවනවා. අප ෙම්ක සමාගමකට භාර ෙදන්ෙන් ෙගොඩ
කරන්නයි. මුහුදු පතුලයි අප භාර ෙදන්ෙන්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now. Your time is
over. - [Interruption.] The Hon. Rohana Dissanayake also
has five minutes.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ෙරෝහණ
දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා
කිරීම්] දැන් බලන්න, ෙම් ෙගොල්ලන් ෙවලාව ඉවරයි කියලා
කියන්ෙන් ඇත්ත කියනවාට කැමැති නැති නිසයි. අප කියන ෙම්
ඇත්ත අහන්න ෙම් ෙගොල්ලන් කැමති නැහැ. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, පිට රට සමාගමක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
මිලියන 1400ක් වියදම් කරලා, ෙම් මුහුදු පතුල ෙගොඩ කරලා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා]

අපට වරායක් හදලා ෙදන එෙක් පතිලාභය ලැෙබන්ෙන් ෙම්
රෙට් ජනතාවටයි. [බාධා කිරීමක්] මට තවඑක කාරණයක්
කියන්න තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. [බාධා
කිරීමක්] මට විනාඩියක් ෙදන්න. ඔබතුමාත් ෙම්ක අහගන්න.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up. - [Interruption.] Do not
worry; I will reduce the time allotted to the other
Members also.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

2001 ඉඳන් - [බාධා කිරීම්] ඇයි, ඔබතුමන්ලාට ඇඟට
අමාරුද? අහෙගන ඉන්න බැරිද? [බාධා කිරීමක්] ගරු අකිල විරාජ්
මන්තීතුමා, එෙහමනම් ඔබතුමා යන්න මූලාසනයට. ඇයි, ඔතැන
ඉන්ෙන්? යන්න මූලාසනයට. [බාධා කිරීම්] ෙම් ෙගොල්ෙලෝ තමයි
යුඇන්පීය කෑෙව්. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ තමයි ෙලොක්කාට පන්දම්
අල්ලලා යූඇන්පීය කෑෙව්. යූඑන්පීය කාලා දැන් එනවා ලජ්ජා
නැතිව කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙමතුමා ඒ කාලෙය්
හිටිෙය් නැහැ. මා එතුමාට කියා ෙදන්නම්. 2001ඉඳලා 2004 ගැන
කථා කරන රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙගන් අප අහනවා, බදු
සහනවලට -[බාධා කිරීමක්] වැට් බද්දට අයින් කරපු - [බාධා
කිරීම්] එදා ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා අපි අහනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. P. Dayaratna. You have
four minutes.
[අ.භා.3.10]

ගරු පී. දයාරත්න මහතා (ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன - உண ப் பா காப் அைமச்சர்)

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් අප
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරයට කථා කරන්න වැඩි ෙවලාවක්
නැහැ. ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන
ෙම් නිෙයෝග තුළින් දැක්ෙවන වැඩ පිළිෙවළ ෙහොඳයි.
විෙශේෂෙයන්ම, ෙමය රජෙය් ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා වූ
වැඩ පිළිෙවළක්. නමුත්, හැම ෙකෙනක්ම ෙම් ආකාරයට කටයුතු
කරාවිය කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ. විශාල මුදලක් වියදම් කරලා
කාර් එකක් මිල දී ෙගන, ෙමහි දැක්ෙවන අංක තහඩුවක් ගහ
ගන්න තවත් විශාල මුදලක් වියදම් කරන ටික ෙදෙනක් ඉන්නවා.
ෙකොෙහොම වුණත්, ෙම්ක ෙහොඳ කමයක්.
පසු ගිය කාලෙය්දී
වාහන වර්ග 13ක් විතර තිබුණා. ඒවාට එක එක ආකාරෙය්
අකුරු මුලට ෙයොදා අංක ලියා පදිංචි කර තිබුණා. ඉදිරි
අනාගතෙය්දී ඊට වඩා පැහැදිලි ආකාරයකට ෙම් කමය ආරම්භ
කරන්නට යන මඟයි අපට දැන ගන්නට ලැබුෙණ්. එම නිසා
ඒක කාටත් ෙත්රුම් ගන්නට පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක්
කියා මා හිතනවා.
නමුත් ෙමතැනදී එකම ෙදයයි සිදු වන්ෙන්. විසි දාහක් තිස්
දාහක් වාහන එන්නට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් විධියට අනාගත අංකයක්
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ගහ ගත්තාම ෙබොෙහොම ෙදෙනක් රැවෙටනවා, ෙම්ක ඊෙය්
ෙපෙර්දා ලියා පදිංචි කළ වාහනයක්ය කියා. නමුත් ලියා පදිංචි
කළ ලියකියවිලි බැලුවාම, ෙමොන අවුරුද්ෙද්ද ලියා පදිංචි කර
තිෙබන්ෙන් කියා ෙත්රුම් ගන්නට පුළුවන්. ෙකෙසේ වුවත් ෙමයින්
විශාල ආදායමක් ලැෙබන බව අපට දැන ගන්නට ලැබුණා. ෙමය
රජෙය් ආදායම වැඩි කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්. සල්ලි තිෙබන
අය ඉන්නවා නම්, ෙමහි කිසි වරදක් නැහැ.
ෙමම අවස්ථාෙව්දී මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමාෙගන්
ඉල්ලීමක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි පැරණි ෙමෝටර්
රථ ෙගන්වනවා. 1908 විතර සිට ෙම් රටට වාහන ෙගන්වලා
තිෙබනවා. ඒ ෙගන්වපු වාහන ලියා පදිංචි කරලා තිෙබනවා. ඒ
කාලෙය් වාහන ලියා පදිංචි කෙළේ “A” අකුෙරන් ආරම්භ කරලා
“Z” අකුර දක්වා ඇවිල්ලා, ඊට පස්ෙසේ “CE”, “CY” කියලා ඒ
විධියට එක්තරා series එකකට අනුව.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම එක ඉල්ලීමක් කරනවා. පසු ගිය
කාලෙය් දී තිබුණු පැරණි වාහන අදත් ආරක්ෂාකර ෙගන සිටින
අය ඉන්නවා. මතු පරපුර සඳහා තමයි අපි හුඟක් ෙද්වල් ආරක්ෂා
කරන්ෙන්. ෙම් වාෙග් පැරණි වාහන පමණක් ෙනොෙවයි, පැරණි ලී
බඩු වාෙග් හැම ෙදයක්ම ආරක්ෂා කරනවා, මතු පරපුර සඳහා. ඒ
වාෙග් පැරණි වාහන හුගක් තිෙබනවා. ඒ වාහනවල අංක නම්
ෙමොන ෙහේතුවක් නිසාවත් ෙවනස් කරන්න එපා කියලා මම
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ ෙමොකද, ඒ වාහනෙය් තිෙබන
අගය සම්පූර්ණෙයන්ම නැතිව යනවා. 'X' අකුර තිෙබන
වාහනයක් නම් ඒ වාහනෙය් අංකය ෙවනස් කරලා හැදුවායින්
පස්ෙසේ වාහනෙය් පැරණි බව, ඒ වටිනාකම සම්පූර්ණෙයන්ම
නැති ෙවලා යනවා. ඒක නිසා ඒ වාෙග් අංක විෙශේෂෙයන්ම
තිෙයන්නට ඕනෑ; මතු පරපුර සඳහා අපි ඒවා ආරක්ෂා කර
ගන්නට ඕනෑ කියන එක විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කළ යුතුයි.
දැනට වාහන වර්ග කීපයක් ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා ෙමෙලස
ෙවනත් අංක ලබා දී, ෙනොෙයකුත් ගාස්තු අය කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. වාහන වර්ග තවත් වැඩි ෙවන්නට
පුළුවන්. මට ආරංචියි, ළඟදීම ෙරෝද හතෙර් බජාජ් ස්කූටරයක්
වාෙග් එකකුත් එනවා, දැනටමත් ඒවායින් කීපයක් ලංකාවට
ෙගනැවිත් තිෙබනවායි කියලා.
ඒවාටත් ෙවනම අංකයක්
ෙයොදන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ විධියට සිද්ධ වුණාට පස්ෙසේ
සමහර විට ඒවාෙය් ගාස්තු ෙවනස් කිරීමක් නැවතත් සිදු වන්නට
පුළුවන්. ෙකෙසේ වුවත් රජෙය් ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා
එවැනි කටයුත්තක් සිදු කිරීෙමන් මට දැන ගන්නට ලැබුණා,
අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන සිය ගණනක් ලබා ගන්නට පුළුවන්
බව.
ෙමම අවස්ථාෙව්දී තවත් එක කාරණයක් මතක් කරන්නට
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම පැරණි ෙමෝටර් රථ හිමි උදවිය කීප
ෙදෙනක්ම මට කථා කරලා ෙම් ගැන කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම
එංගලන්තෙය් හදන කාර් අයිති අය ඉන්නවා. ෙවොක්ස්වැගන් කාර්
සංගම් කියලා තිෙබනවා. හැම කාර් එකක්ම කලවෙම් පදර්ශනය
කරන අවස්ථා තිෙබනවා. ෙම් වාහන පදර්ශනය සඳහා ෙගන එන
අවස්ථාෙව්දී පාෙර් ෙගන එන්නට ඉඩ කඩ නැහැ. ඒ ෙමොකද, ඒවා
වර්ෂයක් පාසා ලයිසන් කරලා ඒ ආකාරයට මුදල් ෙගවලා නැති
නිසා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක වරදක් ෙවන්නට පුළුවන්. එවැනි
වාහන අයිතිකරුෙවකුට, දඬුවම් කරන්නට ෙපොලීසියට පුළුවන්, ඒ
වාහනය නතර කරලා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම මම
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, අපෙග් අනාගත පරපුරක්
සඳහා ආරක්ෂා කර ෙගන තිෙබන එවැනි වාහනවලට විෙශේෂ
අවසර පතයක් ෙදන්න කියලා, දිගටම ඒ වාහනයට පාවිච්චි
කරන්න. ඒ වාහනය පාවිච්චි කරන්න ෙනොෙවයි, එවැනි පදර්ශන
සඳහා ඒ වාහන ෙගන යෑමට පාර පාවිච්චි කරන්නට ඕනෑ. පාෙර්දී
යම් කිසි අනතුරක් සිද්ධ වුෙණොත් ඒ ආකාරයට පශ්නයක් මතු
ෙවන්නට පුළුවන් නිසායි මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමාෙගන්
ඒ ඉල්ලීම කරන්ෙන්. ස්තුතියි.
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවැනි විෙශේෂිත අංක
නිකුත් කිරීම පිළිබඳව යම් ගැටලුවක් තිෙබනවා. අංකයක් පාෙර්
ඉන්න ෙකෙනකුට, මහ ජනතාවට පැහැදිලිව දැක ගන්නට පුළුවන්
ෙවන්නට ඕනෑ; මතක තියා ගන්නට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම යම් රිය අනතුරක් සිද්ධ වුෙණොත් ඒ අනතුෙරන් පසු
ඒ රථය ඒ ස්ථානෙයන් පලා යනවා නම්, අදාළ පෙද්ශෙය් ඉන්න
ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුට ෙහෝ සාමාන පුරවැසිෙයකුට ෙහෝ අදාළ
අංකය ෙලෙහසිෙයන් මතක තබා ගැනීමට හැකි ෙවන්නට ඕනෑ.
එක එක ෙපෞද්ගලික විශ්වාස අනුව, -ඒවා ගුප්ත විශ්වාස
වන්නට පුළුවන්, විවිධ අලංකාර ෙයදුම් වන්නට පුළුවන්, තමන්ෙග්
නෙම් අකුරු ෙවන්නට පුළුවන්- තමන්ෙග් හිතු මනාපයට,
ඇමතිතුමා කියපු ආකාරයට පුද්ගලයන්ෙග් නාම සහ තමන් ආශා
කරන අංක, ඉලක්කම් සහ සංෙක්ත ෙයොදලා ෙනොම්මර සකස්
කෙළොත්, අනතුරකින් පස්ෙසේ ෙම් රථය හඳුනා ගැනීමට තිෙබන
මූලික අවශ තාව පිළිබඳ බැරෑරුම් පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ඒ නිසා
ෙම් ඕනෑම සලකුණක්, ඕනෑම අංකයක් ෙදනවා කියන කාරණය
බැරෑරුම්ව සිතිය යුතු පශ්නයක්. ඒ නිසා ෙම් ෙයොදන අංක පිළිබඳව
යම් ආකාරයක පමිතියක් තිෙබන්නට ඕනෑ; යම් ආකාරයක ආචාර
ධර්ම තිෙබන්නට ඕනෑ. අපි දන්නවා, පසු ගිය දවස්වල උප්පැන්න
සහතිකවල නම් ෙවනස් කිරීෙම්දී නම මුළට, 'අ' යනු 'ආ' යනු දාලා
ෙලොකු අවුලක් වුණු බව. ඔන්න දැන් ෙරජිස්ටාර් ෙජනරාල්වරයා
විෙශේෂ උපෙදස් මාලාවක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙමම නිෙයෝගවලින්
පසුව එවැනි විෙශේෂිත අංක ෙයොදනවා නම් ඒ අදාළ අංකය
පහසුෙවන් පාෙර් සිටින පුද්ගලෙයකුට දැක ගැනීමට, හඳුනා
ගැනීමට සහ මතක තබා ගැනීමට හැකි වන ආකාරෙය් අංකයක්
වීම මූලික, -අවම- අවශ තාවක් විය යුතුයි කියලා මම ෙයෝජනා
කරනවා. ඒ පිළිබදව ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් අවධානයට ලක් විය
යුතුයි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඒ නාමය එපා කියන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි ෙදනවා නම් එය හඳුනා ගැනීමට හැකි ෙවන්නට ඕනෑ.
මතක තියා ගන්නට හැකි ෙවන්නට ඕනෑ. අනවශ
සංකීර්ණතාවක් නැති, ඒ වාෙග්ම පුද්ගලයකුට ක්ෂණිකව, තත්පර
ගණනක් තුළ ඇසට දර්ශනය වීෙමන් මතකෙය් රඳවා ගත හැකි
අංකයක් වන්නට ඕනෑ. එෙසේ ෙනොමැති නම් අනන තා අංක
ෙයදීෙම් පතිපත්තිෙයන්ම බැහැර ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දැන් රථ
වාහන අනතුරු ෙබොෙහොමයි. ෙම් රථ වාහන විශාල පමාණයක්
තිෙබනවා. හැබැයි රථ වාහන අනතුරු නිසා විපතට පත් වන
තුන්වන පාර්ශ්වයන්ට අදාළව වන්දි ෙගවීම් පිළිබදව ෙම් රෙට්
තිෙබන නීතිය ඉතාමත්ම අසාධාරණයි; ඉතාමත්ම පමාදයි;
ඉතාමත්ම දුෂිතයි. තුන්ෙවනි පාර්ශ්ව රක්ෂණ වන්දි ෙගවීම
පිළිබඳව ෙම් රෙට් රක්ෂණ සමාගම් අතිශයින් අසාධාරණ විධියට
වැඩ කරනවා. තුන්ෙවනි පාර්ශ්වයන්වලට බරපතළ අනතුරු නිසා
සිදු වන වන්දි ලබා ගන්නට, මරණය නිසා වන වන්දි ලබා ගන්නට
තුවාල සඳහා වන්දි ලබා ගන්නට, තමන්ෙග් ආදායම අහිමි වීම
ෙවනුෙවන් වන්දි ලබා ගන්නට අවුරුදු හය, හත, අට, දහය නඩු
කියන්නට ෙවනවා.

ගරු පී. දයාරත්න මහතා

(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன)

(The Hon. P. Dayaratna)

ෙම් පිළිබඳව අපි ෙත්රීම් කාරක සභාෙව්දී දැනටමත් සාකච්ඡා
කරලා තිෙබනවා.
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම කාරණය වළක්වා ගැනීම සඳහා ෙම්
ක්ෙෂේතෙය් පළපුරුදු නීතිඥවරෙයක් වශෙයන් මම විෙශේෂෙයන්ම
කියන්නට කැමැතියි, සිවිල් නඩු විධාන සංගහෙය් ලඝු කාර්ය
පාටිය - summary proceedings - භාවිත කළ යුතුයි; කළ හැකියි
කියලා. ඒ වාෙග්ම අධිකරණමය කටයුතු සඳහා විෙශේෂඥ ෛවද
වාර්තාවන් ලබා ගැනීම පිළිබඳව පහසු කමෙව්දයකුත්, ඒවා
අධිකරණමය කටයුතු සඳහා ඔප්පු කිරීෙම් කාර්ය පටිපාටියකුත්
සකස් කළ යුතුයි කියලා. එෙසේ ෙනොමැති නම් තුන්ෙවනි
පාර්ශ්වවලට වන්දි ෙගවීම පමාද කිරීම මඟින් සහ වැළැකීම මඟින්
රක්ෂණ සමාගම් අධික ෙලස ලාභ ලබනවා. ෙම් රෙට් අධික ෙලස
ලාභ ලබන ව ාපාර ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. එකක් බැංකු. අෙනක
රක්ෂණ සමාගම්. දැන් රක්ෂණ සමාගම් තුන්වන පාර්ශ්ව සඳහා
වන්දි ෙගවන්ෙන් නැහැ මූලික පතිපත්තිය විධියට.

ගරු පී. දයාරත්න මහතා

(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன)

(The Hon. P. Dayaratna)

අධික ලාභයි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔවුන්ට අධික ලාභයි. සියයට 100ක්ම ලාභයි. ඔවුන්
අභ න්තරෙය් කරන පරීක්ෂණ සඳහා වන්දි ෙගවීම සඳහා නියම
කරන්ෙන් ඉතාම අල්ප වන්දි පමාණයක්. දුප්පත්ම අසරණ
මිනිසුන් ඒ ෙසොච්චම ගන්නවා. ඊට පසුව නීති ආධාර කම යටෙත්
දිසා අධිකරණයක් ෙවත ආවත්, මුදල් ෙගවලා දිසා අධිකරණයක්
ෙවත ආවත් රක්ෂණ සමාගම්වල ශක්තිවන්තකම අනුව දීර්ඝ
කාලීනව නඩු තරග කරනවා. නඩු තීන්දුව ලබා දුන්නාට පසුව
අභියාචනා කරනවා. නීතිෙය් කියාදාමය තුළ පරක්කු කරනවා. අද
ලැෙබන්නට තිෙබන රුපියල් ලක්ෂය තව අවුරුදු 10කින් 12කින්
ලැබුණාම එහි වටිනාකමක් නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි. අද ෙම්
තත්ත්වය මම ඉතාම පාෙයෝගිකව දන්නවා. ඒ නිසා මම
බලධාරින්ෙග් අවධානය ෙම් පිළිබඳව ෙයොමු කරනවා. මම
පළමුෙවනි වතාවට ෙනොෙවයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් පශ්නය
මතු කරන්ෙන්, සෑම වසරකම ෙදවතාවක්වත් මතු කරනවා. ෙම්
රෙට් මාර්ග අනතුරු පිළිබඳව තුන්වන පාර්ශ්ව වන්දි ලබා ගැනීෙම්
අධිකරණමය කියාදාමය සරල සහ ෙව්ගවත් කිරීම සඳහා වූ කාර්ය
පටිපාටියක් ඉක්මනින්ම හඳුන්වා දීම සඳහා ෙයෝජනා කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.21]

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்)

பிரதி

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of
Transport)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් තීෙරෝද රථ
සහ යතුරු පැදි සඳහා වූ අංක ලබා ගැනීෙම්දී ෙමෙතක් ඔවුන්ට
විශාල මුදලක් වියදම් කරන්නට වුණා, තමන්ට කැමැති අංකය ඒ
ආකාරෙයන් ලබා ගන්නට. අද ෙම් නිෙයෝග පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගනාවට පසුව තව ටික දවසකදී රුපියල් 6,000ක් ෙගවලා
පළමුෙවනි අංක 10,000 දක්වා වූ අංක ලබා ගැනීමටත්, රුපියල්
8,000ත් ෙගවලා ඊළඟ -ෙදවැනි - අංක 10,000 දක්වා වූ අංක ලබා
ගැනීමටත්, රුපියල් 10,000ක් ෙගවලා තුන්ෙවනි අංක 10,000
දක්වා, එනම් අංක 30,000 දක්වා වූ අංක ලබා ගැනීමටත් පුළුවන්.
ඒ අනුව තමන්ට කැමැති අංකය ලබා ගැනීෙම් වරපසාදෙය්
අයිතිය, උරුමය ඒ අයට ලබා ෙදනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට් පුංචි
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[ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා]

වාහන පාවිච්චි කරන අයට, අඩු වියදම් වාහන පාවිච්චි කරන අයට
ඒ වරපසාදය ලබා දීම මා හිතන්ෙන් වැදගත් වනවා.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහෝ කරුණු කාරණා කියන්න
ෙවලාවක් නැහැ. අද විපක්ෂෙය් ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා ෙම්
ගැන කථා කළා. ෙම් රෙට් අපට පවාහන පතිපත්තියක් සැබෑ
ෙලසම තිෙබනවා. "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" තුළින් ෙම් රෙට්
හැම අමාත ාංශයක්ම එකතු කරෙගන සමගාමී සංවර්ධනයක් සිදු
කරනවා. ඒ සංවර්ධනයට මහාමාර්ග අමාත ාංශය, පවාහන
අමාත ාංශය වාෙග්ම අනිකුත් ෙර්ඛීය අමාත ාංශ සියල්ලම එකට
එකතු ෙවලා දම්වැලක පුරුක් වාෙග් කටයුතු කරෙගන යනවා.
විෙශේෂෙයන්ම පවාහනයට සම්බන්ධ වන ලංගම බස් රථ,
ෙපෞද්ගලික බස් රථ, දුම්රිය, ෙපෞද්ගලික වාහන පමාණය ලක්ෂ
50 ඉක්මවා ගිහිල්ලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. පරිසර හිතකාමී
පවාහන පද්ධතියක් - environmentally-sustainable transport ෙම් රෙට් ඇති කරන්න අප අවශ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කර
තිෙබනවා. අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් රථවාහන
අනතුරු නිසා විපතට පත් වන අයට සහන ලබා ෙදන්න අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය යුගෙය්දී මාර්ග ආරක්ෂණ කමිටුවක්
පිහිෙටව්වා. පී. දයාරත්න ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතු
විෙශේෂ කාරක සභාවක් මඟින් අද ඒ කටයුතු ෙකෙරනවා. හදිසි
අනතුරක් සිදු වුණාම එයින් විපතට පත් වන තුන්වැනි
පාර්ශ්වයන්ට National Council for Road Safety හරහා වන්දි
මුදල් ලබා ෙදන්න අද පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වායු
විෙමෝචන වැඩ පිළිෙවළවල් අද අප ෙම් රෙට් කියාත්මක කර
තිෙබනවා. තාක්ෂණෙය් උපරිම පතිඵල ලබා ෙදන GPS/GPRS
system, pre-paid card system කියන ඒවා අද බස්නාහිර පළාත
ඇතුළු මුළු රට පුරාම කියාත්මක කරන්න අප අවශ වැඩ
පිළිෙවළවල් කියාත්මක කර තිෙබනවා. යුද්ධය පැවතුණු
කාලෙය්දී පමණක් ෙනොෙවයි අදත් තිවිධ හමුදාවට, ෙපොලීසියට,
පාසල් ශිෂ යින්ට නිදහස් ගමන් බලපත - season ticket එක ලබා ෙදන්න අවශ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කර තිෙබනවා. මම
හිතනවා, රටක් ඉස්සරහට යනෙකොට රජයක් වශෙයන් ෙම් රෙට්
පවාහන පද්ධතිය සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑය කියලා. ෙලෝකෙය්
තිෙබන උසස්ම කමෙව්දයන් අද ෙම් රෙට්දී කියාත්මක කරන්න
පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශ වැඩ පිළිෙවළ ෙමෝටර් රථ පවාහන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය
මණ්ඩලය අද කියාත්මක කර තිෙබනවා. ෙමය ඉතාම කාර්යක්ෂම
වැඩ පිළිෙවළක්.
අද ජාතික පවාහන ෛවද ආයතනය මගින් මුළු රෙට්ම
ෛවද ඒකක පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යාපනයට ගිහිල්ලා
රියදුරු බලපත ලබා ෙදන්න පුළුවන් වන විධිෙය් කාර්යක්ෂම වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. මාසයකට වැඩ කරන දින
22 තුළ දී රියදුරු බලපත 45,000ක් පමණ අප නිකුත් කරනවා. අද
රට විශාල වශෙයන් සංවර්ධනය වනවා. පධාන ෙර්ඛීය
අමාත ාංශයක් වශෙයන් ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙම් සෑම කටයුත්තකදීම සංවර්ධනයට දායක වනවා. ශී ලංකා
ගමනාගමන මණ්ඩලයත්, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ඒ
වාෙග්මයි.
අද උතුරු දුම්රිය මාර්ගය පෙලයි දක්වා ෙගන ගිහිල්ලා
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා
නිෙයෝජනය කරන පෙලයි පෙද්ශයට ඊෙය් ඔබතුමා ගියා. අප
දැක්කා, ෙම් දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධනයත් එක්ක ඒ පෙද්ශෙය්
ජනතාව ෙබොෙහොම සතුටින් ඉන්නවාය කියලා. යාල් ෙද්වී දුම්රිය
ෙම් රෙට් තල් රුප්පාවත් ෙපොල් රුප්පාවත් සම්බන්ධ ෙකෙරන ඒ
සංස්කෘතිය නැවත නිර්මාණය කිරීම ඔබතුමන්ලාෙග් සිහිනයක්
ඉෂ්ට වුණා වාෙග් තමයි අප දැක්ෙක්. ෙම් පැත්ෙතන් කතරගම
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දක්වා දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කරන්න "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම"
තුළින් අවශ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කර තිෙබනවා. රෙට්
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඒකයි.
ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා, මං තීරු 32ක් තිෙබන
අධිෙව්ගී මාර්ග ෙලෝකෙය් තිෙබනවාය කියලා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, මං තීරු 32ක් ෙනොෙවයි, මං තීරු 18ක්
තිෙබන රටවල් නම් ෙලෝකෙය් තිෙබනවා. අපිත් ෙලෝකෙය් හැම
තැනම ගිහිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, මං තීරු 32ක් තිෙබන රටවල්
ෙලෝකෙය් නැහැ. එෙහම මං තීරු තිෙබන්න අවශ ත් නැහැ. ෙම්
රෙට් සමගාමී සංවර්ධනයක් වන ෙකොට අද ඔවුන් පශ්න කරනවා,
ෙම්වාට වියදම් වැඩියි කියලා. කඳු, ෙහල්, බෑවුම් තිෙබන කන්ද
උඩ රට පෙද්ශවලට වියදම් වන මුදල් පමාණයත්, පහත රට
පෙද්ශවලට වියදම් වන මුදල් පමාණයත් එකිෙනකට ෙවනස්.
1864 දී පළමුවැනි ෙකෝච්චි පාර හදන්න ගිය මුදලින් අද ෙකෝච්චි
පාරක් හදන්න බැහැ. පළමු දුම්රිය මාර්ගය හදලා අද වන ෙකොට
අවුරුදු 150ක්, 200ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. අද හැම ෙදකයම මිල
ගණන් වැඩියි. ෙසේවක මහත්මෙයකුට ෙදන්න ඕනෑ වැටුප
පිළිබඳව අද නීති-රීති ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂණය
පිළිබඳ කටයුතු තිෙබනවා. ඒ ෙද්වල් ඔක්ෙකොම තිෙබනවා. ඒ
අනුව බැලුවාම වියදම් වැඩියි තමයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඔවුන්ෙග් වචනෙයන්ම
ගත්ෙතොත් ෙහොරකම් කරපු ෙකනා තමයි ෙහොරකම් ගැන දන්ෙන්.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් ෙද්වල් කරන්න
ගිහිල්ලා ෙම් මන්තීවරුන්ට ෙහොඳ අත් දැකීම් තිෙබනවා. ඒ අත්
දැකීම් එක්ක තමයි ඔවුන් කථා කරන්ෙන්. ඔවුන්ට ඒ පිළිබඳව
වැටහීමක් තිෙබනවා. හැබැයි අපට අවශ ඊට වඩා ෙවනසක්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා මාර theoryෙන් දාන්ෙන්.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඔබතුමා ඒක ගැටලුවක් කර ගන්න එපා. ඔබතුමන්ලාෙග්
"Regaining Sri Lanka" කියන වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙම් රට
විකුණන්න හැදුවාෙන්. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා කුලියාපිටිෙය්
ෙමතුමන්ලාෙග් ෙකොළ පාට සමාජය මාතෙල් දිස්තික්කෙය්
තිෙබන සීගිරියත් විකුණන්න උත්සාහ කළා. ෙබොරුද මම
කියන්ෙන්? කුරුටු ගී, අරවා ෙම්වා පිට රටට විකුණන්න හැදුවා.
සීගිරිය විකුණන්න හැදුවා. හැබැයි, ජනාධිපතිතුමා පත්
ෙනොෙවන්න අද ෙම් අය සීගිරි ගලත් විකුණලා. රෙට් ජාතිෙය්
වාසනාවට ඒක කරන්න හම්බ වුෙණ් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා
හැදුෙව් ඒක කරන්නයි. ෙකොළ පාට සමාජෙයන් - "Regaining Sri
Lanka"
එෙකන්- තමුන්නාන්ෙසේ කරන්න හැදුෙව් ඒකයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක අමතක කරන්න එපා. ඩබ්ලිව්.බී.
ඒකනායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත් එදා ඒ පැත්ෙත් සිටියා. ඒ
පැත්ෙත් ඉඳෙගන- [බාධා කිරීමක්] ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තිබුෙණ්.
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමනි, ගහ දන්නා අපට ෙකොළ
කඩා පාන්න හදන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් න ාය පතය
තමයි ෙම්වා විෙව්චනය කිරීම. එළුවාෙග් ෙමොකක්ද එක වැෙටයි,
වැෙටයි කියලා නරියා පිටුපසින් ගියා වාෙග් තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලාත් ෙම් ආණ්ඩුව වැෙටයි වැෙටයි කියලා බලා
ෙගන ඉන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව වැෙටන්ෙන් නැහැ. බය ෙවන්න එපා,
ෙම් ආණ්ඩුව කවදාවත් වැෙටන්ෙන් නැහැ. වැෙටන්ෙන් නැති
ෙවන්න අද ජනාධිපතිතුමා ජනතාව ආකර්ෂණය කරෙගන
තිෙබනවා. අද වයඹට ගියාම බලන්න ෙකෝ, දැයට කිරුළත් එක්ක
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ෙකොයි තරම් පාරවල් හැෙදනවා ද කියලා. ගෙම් පාරවල්
හැෙදනවා. අද අධිෙව්ගී මාර්ග හැෙදනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙටන්ඩර් නැහැ.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

අද පාසල් දරුවන්ට වැස්ස දවසට මඩ ගාෙගන ආපහු ෙගදරට
එන්න ඕනෑ නැහැ. විශ්වවිද ාල ශිෂ යාටත් එෙහමයි. එවැනි
තත්ත්වයක් අද ෙම් රෙට් ඇති කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, දැයට කිරුළත් එක්ක පමණක් ෙනොෙවයි,
ෙම් රෙට් සමගාමී සංවර්ධනයත් එක්ක රට ඉදිරියට යනවා.
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව නව තාක්ෂණයත් එක්ක
අද ෙම් රෙට් පවාහන කටයුතු සම්බන්ධෙයන් විශාල වැඩ
ෙකොටසක් කරෙගන යනවා. රෙට් හැම ෙදනාටම අවශ වැඩ
පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරන්න අපි අවශ කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන්
කල් තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon.
Akila Viraj Kariyawasam.

උසස් අධ ාපනය රැක ගැනීම

உயர் கல்விையப் பா காத்தல்
SAFEGUARDING OF HIGHER EDUCATION

[අ.භා. 3.29]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින සභාව කල්
තබන අවස්ථාෙව්දී මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
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"උපාධියක් පිරිනැමීම සඳහා රජය විසින් පිළිගත් වෘත්තීය සභාවක
අනුමැතිය ලබා ගැනීෙම් අවශ තාව ඉවත් කිරීමට උත්සාහයක් පවතී.
මුදලට උපාධි විකිණීමට ෙමමඟින් අවස්ථාව සැලෙසන අතර, එමඟින්
ෙමරට උසස් අධ ාපනය බරපතළ කඩා වැටීමකට ලක් වීමට ඉඩ තිෙබ්.
එබැවින් ෙමම තත්ත්වය වළක්වා උසස් අධ ාපනය ෙබ්රා ගත යුතු බවට
ෙමම සභාව ෙයෝජනා කරයි."

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද අපි
ෙමම කල් තැබීෙම් විවාදය ලබා ගන්න තීරණය කෙළේ එය
අධ ාපන ක්ෙෂේතයට වැදගත් නිසයි. ෙම් රෙට් විශ්වවිද ාල
පද්ධතිෙයන් තමයි උගතුන්, බුද්ධිමතුන් බිහි කරන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් තිෙබන වැදගත්ම සම්පත වන ශම
සම්පත නිවැරදිව පාවිච්චි කළ යුතුයි. කථාවක් තිෙබනවා
"දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම් එකම මාර්ගය උගත්කම ලබා දීමයි"
කියලා. එම උගත්කම ලබා දීෙම්දී රජයට විශාල වගකීමක්
තිෙබනවා. විශ්වවිද ාල පද්ධතිය තුළ දරුවන්ට දැනුම ලබා
ෙදන්න, උගත්කම ලබා ෙදන්න, ඒ වාෙග්ම අවශ පහසුකම්
ෙදන්න රජයට විශාල කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශයටත් විශාල කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා.
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල සංකල්පයට අපි විරුද්ධ නැහැ. පසු
ගිය දවස්වල -පසු ගිය අවුරුද්දක් වෙග් කාලය ඇතුළතෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල ආයතන 30කට වැඩිය ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ෙමතැන
තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද ාල
පනෙතහි සඳහන් වන ආකාරයට ෙමෙතක් කල් විශ්විද ාල
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට - UGC එකට -බලය හිමි ෙවලා
තිබුණා, රාජ ආයතන ෙවන්න පුළුවන්, ෙපෞද්ගලික ආයතන
ෙවන්න පුළුවන් විශ්වවිද ාල ආයතන පටන් ගැනීෙම්දී අවශ
අනුමැතිය - approval එක - ලබා ෙදන්න; එෙහම නැත්නම්
ඒවාෙය් quality එක පිළිබඳව quality assurance එක ලබා
ෙදන්න. එවැනි බලයක් විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට
තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම පනෙත් 25.
(අ) යටෙත් තමයි එම ආයතනවලට අනුමැතිය ලබා ෙදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා තීරණය කරන්ෙන්.
Quality Assurance Board එකකින් තමයි ඒ අනුමැතිය ලබා
ෙදන්න කියා තීරණය කරන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ස්වාධීන body එකක් විධියට -බලපෑම්වලින්
ෙතොරව- සෑෙහන දුරට ෙම් ආයතනය කියාත්මක වුණා. ෙමතැනදී
මතු ෙවන පශ්නය තමයි ඒක ෙවනස් කරලා, කැබිනට් පතිකා
දමලා කටයුතු කිරීම. ඊට අදාළ ගැසට්, කැබිනට් පතිකා ආදී
සියල්ල මා සතුව තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
ඒ වාෙග්ම කනගාටුෙවන් වුණත් මා ඔබතුමාට මතක් කරනවා,
අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තෙව් වරපසාද පවා උල්ලංඝනය කර
තිෙබනවාය කියන එක. කරුණු ෙසොයා ෙදන්නය කියා අපි
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Research Unit එකට දැනුම් ෙදනවා. මම ෙම්
ගැන දැනුම් දීලා සති එක හමාරක් විතර ෙවනවා. හැබැයි UGC
එෙකන් පත් කර තිෙබන කමිටු පිළිබඳව අවශ විස්තර කිසිවක්
ගන්න බැරි වුණා. කියන්නත් කනගාටුයි, මන්තීවරුන් විධියට
එළියට ගිහිල්ලා අපට ඒ විස්තර ෙසොයන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. Research Unit එෙක් අයත් සෑෙහන කැප කිරීමක් කර
කරුණු ෙසොයනවා. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්
UGC එෙකන්,
උසස් අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් විස්තර
ඉල්ලුවාම -මා ඒ නිලධාරියාෙග් නම සඳහන් කරනවා. ඩග්ලස්
නමැති නිලධාරියා- "එතුමා නැහැ, එතුමා එළිෙය් ඉන්නවා,
පස්ෙසදි කථා කරන්න, දැනුම් ෙදන්නම්" ආදී වශෙයන් කියා
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවන්ෙන්?
මන්තීවරුන් විධියට
ඉදිරිෙය්දී අපි කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එක තැනකදී
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙගොඩක් තැන්වල එෙහමයි. ඒ ගැන මා
ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්
සම්බන්ධෙයන් මා ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයත් ෙයොමු
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කරවනවා. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්වාධීනත්වයට, ෙම් සභා
ගර්භෙය් අනන තාවයට ෙම් තත්ත්වය ඉතාම නරක ෙදයක්. ඒ
ගැන කුමන ෙහෝ පියවරක් ගත යුතුය කියා මා විශ්වාස කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමෙතක් තිබුණු කමය
ෙවනස් කරලා UGC එෙකන් -විශ්වවිද ාල පතිපාදන
ෙකොමිසෙමන්- ෙවන් කරලා ෙවනම ආයතනයක් විධියට,
විශ්වවිද ාල ආයතන ලබා දීෙම් කමෙව්දය පවත්වාෙගන යාමට
තීරණය කර තිෙබනවා. සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මැතිතුමා එහි
බලධාරියා බවට පත් කරනවා. එතුමා
ෙබොෙහොම ෙහොඳ
පුද්ගලෙයක්. පුද්ගලෙයක් විධියට අපි එතුමාට ගරු කරනවා.
එතුමා පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම්
කමෙව්දෙය් විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. එතුමා නිශ්චිත
බලධාරිෙයක් විධියට පත් කරලා committee එකක් පත් කරනවා.
ඒ committee එෙක් කවුරු හිටියත් එහි protocol එක අනුව,
rank එක අනුව අනිවාර්යෙයන්ම Chairperson ෙවන්ෙන් එතුමායි.
ඒ committee එෙක් ෙල්කම් විධියට අමාත තුමාෙග් පුතා
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම සණස කියන ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාලෙය්
Board එෙක් Director ෙකෙනක් ඉන්නවා ආර්.එම්.ආර්.
රත්නායක කියා. එතුමාත් ඒ committee එෙක් ඉන්නවා. ෙම්ක
ස්වාධීන එකක්ද? මම Internet එෙකන් බැලුවා ඉන්දියාෙව්
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිසෙමන් ෙම් වාෙග් ඒවා ෙදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද, ෙකොච්චර ෙද්වල් සපුරන්න ඕනෑද කියා.
විශ්වවිද ාලයක් බවට පත් කරන්න නම් අවුරුදු 15ක් විතර
ආයතනයක් විධියට ඉන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒක ලාබ ලැබීෙම්
පරමාර්ථෙයන් කරන්න බැහැ. ඒ විස්තර සියල්ලම මා සතුව
තිෙබනවා. රට ෙවනුෙවන්, රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් හිතා ඒ
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එෙහම නම් අපි ෙම් ෙකොතැනටද
යන්ෙන්? ඒ විධියට තමයි ෙම් committee එක කටයුතු
කරන්ෙන්. ෙම් committee එෙක් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාලවල
boardsවල directorsලාත් ඉන්නවා. ආයතන තිස් ගණනක් දැන්
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. මම කනගාටු ෙවනවා, උසස් අධ ාපන
ඇමතිවරයා ෙම් අවස්ථාෙව් සභාෙව් ෙනොසිටීම ගැන. ෙම් ආයතන
විශ්වවිද ාල බවට පත් කරන්න approval එක දුන්ෙන් කවුද කියා
මම නිෙයෝජ ඇමතිවරයාෙගන් අහනවා. කරුණාකර ඒක
කියන්න. කවදාද approval එක දුන්ෙන්? ෙකොෙහොමද quality
assurance එක ගත්ෙත්? කවුද ඒෙක් ඉන්න නිලධාරින්?
කරුණාකර ඒවා ෙම් ගරු සභාවට ෙහළි කරන්න. කවුද ඒෙක්
හිටපු විෙශේෂඥෙයෝ? කවුද ඒ පිළිබඳව තීරණ ගන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඊට පසුව ෙම්ක
අමාත වරයාෙග් නිර්ෙද්ශයට - approval එකට - යවනවා.
අමාත වරයා තමයි අවසානෙය්දී තීරණය කරන්ෙන් අනුමැතිය
ෙදනවාද නැද්ද කියා. Dummy එකක් දමලා, committee එකක්
දමලා ඊට පසුව අමාත වරයාෙග් නිර්ෙද්ශය මත තමයි ෙදන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ඉතාම නරක
තත්ත්වයක්.
පහු ගිය දවසක මම මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද විද ාලය
සම්බන්ධෙයන් Adjournment Motion එකක් ෙගනාවා. ඒ
ෙමොකක් නිසාද ෙගනාෙව්? අෙප් රෙට් අධ ාපනය ආරක්ෂා කර
ගන්නයි; උපාධිය ආරක්ෂා කර ගන්නයි. උපාධිය බාල්දු කරන්න
බැහැ; හෑල්ලු කරන්න බැහැ. මාලෙබ් ශික්ෂණ ෙරෝහලක් හැදුවත්
MBBS උපාධියට ඉෙගන ගන්න ඒ ළමයින්ට තවමත් surgeries
කරන්න අවශ
පහසුකම් නැහැ. එතෙකොට ෙකොෙහොමද
ෛවද වරු ෙවන්ෙන්? පාෙයෝගික පුහුණු වීම් නැතිව ඒ අය
ගිහින් කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ සම්බන්ධෙයන් පශ්න
තිෙබනවා. නිකම් ආවාට ගියාට උපාධි කඩ දමන්න බැහැ.
ෙපෞද්ගලික විශ්ව විද ාල ආරම්භ කළාට කමක් නැහැ. ඒවාෙය්
quality එක, ඒවාෙය් lecturersලාෙග් හැකියාව, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
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සුදුසුකම් ආදී ෙම් සියලු ෙද්වල් පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ. එෙහම
නැතුව ෙම්ක ආවාට ගියාට කිරීෙමන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙම්ක
business එකක් ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
දැන් බලන්න ෛවද උපාධිය ෙදන ෙකොට ෛවද සභාෙවන් SLMC එෙකන්- අනුමැතිය ගන්න ඕනෑ. ඉංජිෙන්රු උපාධිය ෙදන
ෙකොට Institution of Engineers, Sri Lanka එෙකන් අනුමැතිය
ගන්න ඕනෑ. ඒ විධියට quality එක ආරක්ෂා කරන්න body එකක්
තිෙබනවා. ඒෙකන් තමයි අවසාන වශෙයන් අනුමැතිය ෙදන්ෙන්.
සුදුසුකම් පිළිබඳව නැත්නම් තත්ත්ව පරීක්ෂණය පිළිබඳව -පමිතිය
පිළිබඳව- ෙසොයා බලන කමිටුවක් තිෙබනවා. දැන් ෙම් ඔක්ෙකෝම
අෙහෝසියි ෙන්. “Shall” කියන එකට ගැසට් එෙක් “may” කියලා
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. “Shall” කියන එකට “may” කියලා
දැම්මාම ඕනෑ නම් ඒක කරන්න පුළුවන් නැත්නම් නිකම් ඉන්න
පුළුවන්. ෙවලාව මදි නිසා මම ෙම් ඔක්ෙකෝම කියවන්න යන්ෙන්
නැහැ. අන්තිමට ෙම්ෙකන් ෙවන්ෙන් ඔක්ෙකෝම ආයතන කිසිම
වැඩක් නැති ආයතන බවට පත් වීමයි. ඊට පස්ෙසේ එක
එක්ෙකනාට ඕනෑ විධියට කටයුතු කරන්න යනවා.
දැන් බලන්න, පසු ගිය දවස්වල ෙම් සම්බන්ධෙයන් අර්බුදයක්
ඇවිල්ලා විවාදයට තුඩු දුන්නාම -මාධ ෙව්දීන්ටත් ෙම්ක ෙහොඳ
news එකක්- එක පාරටම කිව්වා, ජනාධිපතිතුමා ෙම්ක අෙහෝසි
කළා කියලා. ෙම් තීරණය අෙහෝසි කරන්න කටයුතු කළා කියලා
කිව්වා. හැබැයි, බැලුවාම අසත යක්ෙන් කියලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

අත්හිෙටව්වා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙකෝ, ගැසට් එක? ගැසට් එක ෙපන්වන්න. ඒක අෙහෝසි
කරන්න ඕනෑ ගැසට් එකකින්ෙන්. ඒක ගැසට් එකකින් පකාශයට
පත් කළා නම්, ගැසට් එකකින්ම ෙනෙමයිද අෙහෝසි කරන්ෙන්?

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා (උසස් අධ ාපන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க - உயர் கல்வி பிரதி
அைமச்சர்)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of
Higher Education)

අෙහෝසි කළා ෙනොෙවයි, අත්හිෙටව්වා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

එෙහම නම් කරලා නැහැ ෙන් ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා.
එෙහම නම් ඒක තවම කරලා නැහැ. හැබැයි ෙම්ක අෙහෝසි කළා
කියලා රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ යැව්වා. බලන්න ෙම් රෙට්
ජනතාව, ෙම් රෙට් මාධ ෙව්දීන්, ෙම් රෙට් බුද්ධිමතුන්, උගතුන්
කියන අය ෙමෝඩයන් කරන හැටි; කෙඩ් යවන හැටි. ඒ නිසා අපි
කියනවා, ෙම්වා කරන්න එපා කියලා. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි,
ෙම්වා වැරැදියි. ෙම්වාෙයහි භයානක පතිඵල අනාගතෙය්දීයි
එන්ෙන්.
අද අෙප් රෙට් ෙහොර ෙදොස්තරලා ඉන්නවා. බලන්න,
ෙකොපමණ ෙහොර ෙදොස්තරලා ඉන්නවාද කියලා. තවම අල්ලා
ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. විශාල පමාණයක් ඉන්නවා කියලා
කියනවා. ෙම්වා කිසි ෙදයක් නැතුව සියල්ල රජෙයන් කරලා,
රජෙයන් තත්ත්ව පරීක්ෂණය -පමිතිය- බලලා, රජෙය්
විශ්වවිද ාලවලින් ෛවද උපාධිය දීලාත් ෙහොර ෙදොස්තරලා
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ඉන්නවා. හැබැයි අපට ඒකවත් තවම හරියට ඉවත් කර ගන්න
පුළුවන් වුණාද? ඒවාට ෙමොකක්ද ගත්ත කියා මාර්ගය? ඕක ෙපොඩි
වැඩක්ෙන්. ඕනෑ නම් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට තමන්ෙග් ගාම
නිලධාරින් හරහා තමන්ෙග් පෙද්ශෙය් ඉන්න ෛවද වරුන්ෙග්
සහතික check කරන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ෙග්
සුදුසුකම් සහිත සහතිකය ඔවුන්ෙග් ෛවද ායතනෙය් එල්ලා
තියන්න කියන්න පුළුවන්. ෙම්වා අමාරු වැඩ ෙනොෙවයි ෙන්.
ෙම්වා ෙපොඩි technical වැඩ ෙන්. නමුත් ඒවා කරන්ෙන් නැහැ.
සුදුසුකම් නැති ෛවද වරු අද ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. සුදුසුකම් නැති
ෛවද වරු පතිකාර කිරීම නිසා ෙලඩ්ඩු ෙකොපමණ මැරුණාද?
ෙමෙහම තත්ත්වයකුත් තිෙබනවා. අර ෙමොකක්ද කථාවක්
තිෙබනවා ෙන්, "පනින රිළවුන්ට ඉනිමං තියනවා වාෙග්" කියලා.
ඒ වාෙග් තමයි ෙම්කත්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ඇති ෙවලා
තිෙබන තත්ත්වය අපි බැරෑරුම්ව කල්පනා කරන්න ඕනෑ. එෙසේ
ෙනොවුෙණොත් ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙම් රෙට් අනාගතයට,
අනාගතෙය් බිහිවන උගතුන් බුද්ධිමතුන් කියන පිරිසට විශාල
බලපෑමක් ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම්
විශ්වවිද ාල ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව විවිධ පශ්න තිෙබනවා. පසු ගිය
කාලෙය් අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දී දිගින් දිගටම කිව්වා,
විශ්වවිද ාලවලට ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න ඉඩ ෙදන්නත්, ඒ
වාෙග්ම විශ්වවිද ාලවලට මුදල් ෙවන් කරන්නත් කියලා. මම
දැක්කා පසු ගිය වසෙර් ෙවන් කරපු මුදල්වලිනුත් සෑෙහන
පමාණයක් කපා හැරලා තිෙබන බව. කපා හැරලා ෙනොෙවයි, මම
හිතන හැටියට භාණ්ඩාගාරෙයන් නිදහස් කරලා නැහැ. ෙම් වාෙග්
පශ්න තිෙබනවා. ෙම්වා තුළින් ශී ලංකාෙව් රාජ විශ්වවිද ාල
පද්ධතිය අකර්මන කරලා, ඒවාට මුදල් ෙවන් කරන එක එන්න
එන්නම අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙවන් කරන මුදල් ටිකත් කපා
හැරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද ජීවන
වියදම දරා ගන්න බැරි ෙමොෙහොතක මහ ෙපොළ ශිෂ ත්ව, ඒ
වාෙග්ම ශිෂ ාධාර වැඩි කළ යුතුව තිෙයද්දී ඒවා එන්න එන්න
අකිය කරලා ෙම් හදන්ෙන් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල කඩ දාලා
ඒවාට පමුඛත්වය ෙදන්නද, ඒවා promote කරන්නද කියලා මම
අහනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සමහර
තැන්වල ෙහදි පුහුණු ආයතන විධියට යම් යම් ආයතන තිෙබනවා
අපි දකිනවා. ඒවාෙය් සුදු ඇඳෙගන සිටින අය අපි දකිනවා. සුදු
ඇඳගත්තාම, ඒ විධිෙය් බාහිර ෙපනුම දැක්කාම අපි හිතනවා nurse
ෙකෙනක් කියලා. හැබැයි ෙමොනවාද ඒ අය සම්බන්ධෙයන්
කරන්ෙන්? සමහර අයට එක එක උපාධි ෙදනවා, එෙහම නැත්නම්
ඩිප්ෙලෝමා ෙදනවා. ෙම් වාෙග් ආයතන පිළිබඳව ෙමොකක්ද
තිෙබන තත්ත්ව පරීක්ෂණය? මිනිස් ජීවිත එක්ක ෙනොෙවයිද ෙම්
ෙසල්ලම් කරන්ෙන්? Human body එක එක්කෙන් ෙම් ෙසල්ලම්
කරන්ෙන්. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා නිර්ණායක ෙමොනවාද?
ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබනවා.
අෙප් ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්නවා. මා එතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ඔබතුමන්ලා
ඇත්තටම ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය අෙහෝසි කරනවාද, එය අෙහෝසි
කිරීෙම් ගැසට් පතය පළ කරනවාද, එෙහම නැත්නම් තවදුරටත්
ෙමෙහම ඉඳලා ''ෙෂේප්'' ෙවන්න වැඩ කටයුතු කරනවාද කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා දන්නා විධියට
නැෙඟනහිර, අග්නිදිග විශ්වවිද ාලෙය් සිටින උපකුලපතිවරයා ශී
ලාංකිකෙයක් ෙනොෙවයි. එතුමා කැෙන්ඩියන් ජාතිකෙයක්. ඇයි
ෙමෙහම උපකුලපතිවරුන් පත් කරන්ෙන්? එක ෙවලාවකට
ජනාධිපතිවරණය ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටපු, පකාශ නිකුත් කරපු අය
උප කුලපතිවරුන් හැටියට පත් කරනවා. අග්නිදිග විශ්වවිද ාලෙය්
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උපකුලපතිතුමාෙග් තිෙබන විෙශේෂත්වය ෙමොකක්ද කියලා මා
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් මා අහන්ෙන් ඒ සඳහා ලංකාෙව් අය
සිටිෙය්ම නැද්ද කියන එකයි. ලංකාෙව් කාලයක් හිටපු ෙකෙනක්
ඒ තනතුරට පත් කරනවා නම් රටක් වශෙයන් ඊට වඩා ෙහොඳයි
කියලා මා හිතනවා.
ඊළඟට, ෙම් කාරණයත් මා අහන්න කැමැතියි. අපි ඉෙගන
ගත්ෙත් ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලෙය්. දැන් ඒ ස්ථානය සම්බන්ධවත්
ෙමෙහම ආරංචියක් යනවා. ඒක ෙබොරුවක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද,
එක සාකච්ඡාවකදී ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙගන් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් අහපුවාම එතුමා නිහඬව ඉඳලා තිෙබනවා.
ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය දැන් තිෙබන ස්ථානෙයන් ෙවනත්
ස්ථානයකට ෙගන යන්න හදනවාද කියලා මා ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාෙගන්
අහන්න කැමැතියි. එෙහම නැත්නම් එහි
faculties කිහිපයක් ෙහෝ ෙවනත් තැනකට ෙගන යන්න
හදනවාද? අෙප් ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය කියන්ෙන් ඉතාම සුන්දර
පරිසරයක පිහිටා තිෙබන එකක්. ඒක ෙගොඩක් ෙලොකු ඉතිහාසයක්
තිෙබන තැනක්. ෙකොළඹින් ෙවන තැනකට ෙගන යනවා නම්
ෙගන යන්න ඕනෑ හිර ෙග් වාෙග් ඒවා ෙන්. ෙමවැනි ඒවා ෙගන
යන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. භූමිය ගන්නවා නම් ඔය හිර ෙග් තිෙබන
භූමිය ගන්න පුළුවන් ෙන්, ෙම් විශ්වවිද ාලය ෙමතැනින් ඉවත්
කරන්ෙන් නැතිව. මම දන්ෙන් නැහැ, එෙහම කථාවක් යනවා. ඒ
ගැනත් ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමා ෙහොඳ පකාශයක් කරයි කියලා
මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය ළඟත් ඇවිදින්න මං තීරුවක් හදලා
තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි, වරදක් නැහැ. දැන් ඒවා ෙහොඳයි කියන
නිසාද දන්ෙන් නැහැ, ෙගවල් ගාෙන්ත් හදනවාද දන්ෙන් නැහැ.
දැන් ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය අසලත් ඇවිදින්න මං තීරුවක් හදලා
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ ඇවිදින්න එන අය සඳහා public toilets
හදලා තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය ඇතුෙළේයි. ශාරීරික
සුවතාෙව් ෙයෙදන අයට විශ්වවිද ාලය ඇතුෙළේ තිෙබන
toiletsවලට ගිහිල්ලා තමයි අවශ කටයුතු කර ගන්න සලස්වා
තිෙබන්ෙන්. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන් කියලා.
ඒ සඳහා ෙවනත් තැනක් තිබුෙණ් නැද්ද, එෙහම නැත්නම්
විශ්වවිද ාලය හෑල්ලුවට පත් කරන්න ද ෙම්වා විශ්වවිද ාල
ෙගොඩනැඟිල්ල ඇතුෙළේ හදලා තිෙබන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අංශ පිළිබඳව
අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ කියන එකයි මම කියන්ෙන්. ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙම් විශ්වවිද ාලවල පමිතිය - quality එක නැති කරන්නට නම් ඉඩ ෙදන්න එපා. මා ඉතාම
ෙගෞරවෙයන් එෙහම ඉල්ලන්ෙන්.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

කිසිෙසේත් නැහැ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමන්ලා කිසිෙසේත් නැහැ කියලා කිව්වාට, ෙම් තත්ත්වය
තුළ ඒක සිදු වනවා; ඒක සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා දකින්න
ඇති ෙන් මාලෙබ් ෛවද විද ාලය සම්බන්ධෙයන් ඇති වුණු
තත්ත්වය. ඒකට රුසියාෙව් Nizhny Novgorod State Medical
Academy එකත් එක්ක affiliation එකක් තිෙබනවාය කිව්වා.
ඊට පසු, අපි එෙහන් check කරලා බැලුවා. බැලුවාම, එෙහේ
rector ෙකෙනකු එක්ක තමයි agreement එකක් ගහලා
තිෙබන්ෙන්!
Rectorsලා එක්ක agreements ගහලා,
විශ්වවිද ාලයක affiliation එකක් ගන්න පුළුවන් නම් තව
ෙමොනවාද? ඒ වාෙග් ෙම් අපිවත් ෙනොමඟ යවනවාෙන්. අපි
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා]

ෙහොඳින් ෙම්වා ගැන ෙසොයා බලන නිසා ෙහොඳයි. ඒ Nizhny
Novgorod State Medical Academy එෙක් affiliation එක
ගන්නවා නම් එෙහේ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා පනත්
ෙකටුම්පතක් සම්මත කර ගන්න ඕනෑ. එෙහම ආවාට ගියාට ඒ
අනුමැතිය ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත් මාලෙබ් ඒ ආයතනෙය් පධානීන්
අප ෙනොමඟ යැවුවා. අපි ෙහොඳ ෙවලාවටයි ෙසයා බැලුෙව්.
බලන්න, ෙම් ෙවනෙකොට ඒ ආයතනෙය් batches කීයක් out
වුණා ද? ෙම් විධියට කටයුතු කිරීෙමන් ෙකොෙහොමද ෙම්
ආයතනවල පමිතිය ෙහොඳ ෙවන්ෙන්? ඒ වාෙග්ම සංගීත අංශෙය්
හිටපු අයත් ෛවද උපාධිය ලබා ගැනීමට ඒ ආයතනයට ගිහින්
තිෙබනවා ෙන්. Advanced Level විභාගය සඳහා music කරපු
අය, පසිද්ධ ගායිකාවන් පවා - මම ඒ අයෙග් නම් කියන්ෙන් නැහැ
- මාලෙබ් ෛවද විද ාලයට ඇතුළත් ෙවලා ෛවද වරුන්
ෙවන්න හැදුවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ අය අයින් කර ගත්තා. තවත්
ඉන්නවා, උසස් ෙපළ විභාගෙය්දී එස්1, එස්2, එස්3 වාෙග් පතිඵල
ගත්ත අයත්. එතෙකොට ෙමොනවාටද ෙම් උසස් ෙපළ වාෙග් විභාග
පවත්වන්ෙන්? ෙවනත් විෂයක් සම්බන්ධෙයන් නම් පශ්නයක්
නැහැ. හැබැයි ෛවද වරුන් බිහි කරන්න නම්, අඩුම ගණෙන්
උසස් ෙපළ විභාගෙයන් ගන්න පුළුවන් ඉහළම ලකුණු ඒ
විෂයයන්ට ලබාෙගන තිෙබනවා නම් අපිට අදහසක් ගන්න
පුළුවන් ෙම් අය තමයි ෙම් සඳහා සුදුසු කියලා. ඒකට ෙන් විභාග
පවත්වන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් අර ඉස්සර Law College එකට
බඳවා ගත්තා වාෙග් පාෙර් යන අයත් අඬගහලා ගන්න තිබුණා
ෙන්. දැන් ඒ ආයතනෙය්ත් පශ්න ඇති ෙවලා ෙන්.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ඔබතුමාත් එෙහමද ගිෙය්? නැහැ ෙන්?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

නැහැ, මම හරි මාර්ගෙයන් ගිෙය්. ඒකයි මම ෙම් කථා
කරන්ෙන්. හරි මාර්ගෙයන් ගියාමත් අපිට කරදර කරනවා. ඒකයි
වැෙඩ් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. හරි
මාර්ගෙයන් ගිය අය කවුද, වැරදි මාර්ගෙයන් ගිය අය කවුද, කරදර
කරන්ෙන් කාටද කියලා ඒ ඔක්ෙකොම අපි දන්නවා. ෙනොදන්නවා
ෙනොෙවයි.
ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්
විශ්වවිද ාලවල පමිතිය ආරක්ෂා කිරීම - quality assurance එක
තියා ගැනීම - ආදී ෙම් සියලු ෙද්වල් සඳහා අවශ පියවර ගත
යුතුව තිෙබනවා. අද එස්.බී. දිසානායක අමාත තුමා ෙම් ගරු
සභාෙව් නැහැ. අපට එතුමා එක්ක ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් නැහැ.
නමුත් ෙම් කරන කටයුතු සම්බන්ධෙයන්, ෙම් කියා මාර්ග
සම්බන්ධෙයන් අපට විශාල විෙව්චනයක් තිෙබනවා. අපට වඩා
ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ විශාල විෙව්චන තිෙබනවා. අප හමු වන්නට
විවිධ අය එනවා.
අප හමු වන්න උගතුන් එනවා, බුද්ධිමතුන් එනවා,
කථිකාචාර්යවරුන් එනවා, ෙදමව්පියන් එනවා. ඔවුන් අෙපන්
අහනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවත් ෙනොකරන්ෙන් ඇයි
කියලා. ෙම් ව හය කඩා ෙගන වැෙටන්නයි යන්ෙන්, එක එක්
ෙකනාට ඕනෑ විධියට ෙම් ෙද්වල් නීතිගත කරලා, ව ාපාර විධියට
ෙම් විශ්වවිද ාල පවත්වා ෙගන යන්නයි හදන්ෙන් කියලා ඔවුන්
අපට කියනවා. ඒ නිසා අපට අද ඇස් කන් පියා ෙගන ඉන්න බැහැ.
විපක්ෂය විධියට අපි ෙම් ෙද්වල් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන්න ඕනෑ. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත් කරන්න
ඕනෑ. ඒ අනුව අෙප් යුතුකම අපි ඉෂ්ට කරනවා. අෙප් duty එක
අපි කරනවා.
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ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ෙද්ශපාලන කථාවක් කරන්ෙන් නැතිව, එෙහමත් නැත්නම් අෙප්
කාලෙය් තිබුණු අඩු පාඩුවක් අරෙගන ඒකට ගහන්ෙන් නැතිව,
මම
අහපු ෙම් පශ්නවලට හරියට උත්තරයක් ෙදනවා නම්
ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කිව්වා, නැවත ගැසට් ෙනොකළත් කලින් නිකුත් කළ ගැසට් එක
අෙහෝසි කළා කියලා. එෙහම ෙන්ද ඔබතුමා කිව්ෙව්?

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

අෙහෝසි කළා කියන එක වැරදියි. අත්හිෙටව්වා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ආ! අත්හිෙටව්වා. අෙහෝසි කරලා දමන්න ෙකෝ. අත් හිටවන
එක එකක්, අෙහෝසි කරන එක තව එකක් ෙන්. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? ෙම්
ගැසට් නිෙව්දනය අෙහෝසි කරනවාද?

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල එපා ද?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මම කිව්වා ෙන්, ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල ෙගෙනන එක
ෙනොෙවයි පශ්නය කියලා. [බාධා කිරීමක්]
ගරු නිෙයෝජ
ෙමොකටද කියන්න?

අමාත තුමනි, UGC එක තිෙබන්ෙන්

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

UGC එක තමයි රාජ
කරන්ෙන්.

විශ්වවිද ාල පිළිබඳව කටයුතු

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, එතෙකොට විශ්වවිද ාල පතිපාදන
ෙකොමිෂන් සභාව කරන්න ඕනෑ, A/L pass වන ළමයි ටික
විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් කරන එක විතරද? එෙහම නම්, ඒක
වහලා දමන්න. ස්ටැන්ලි කල්පෙග් මැතිතුමා වාෙග් සභාපතිවරු
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සිටියා. ඔවුන් පාඥෙයෝ.
ඔවුන් ෙම් ආයතනෙය් තත්ත්වය ආරක්ෂා කළා. ඒ කාලෙය්
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙලොකු ගැඹුරක් තිබුණා.
ඒ ආයතනයට ෙම් වාෙග් වැදගත් ෙද්වල් තීරණය කරන්න දීලා
තිබුෙණ් ඒ නිසායි. ඒ ආයතනය ස්වාධීනව තබන්න ඕනෑ.
ඉන්දියාෙව් ෙමවැනි ආයතන ඒ quality එක ආරක්ෂා කරන්න
කටයුතු කරනවා. ෙම්වාට සම්බන්ධ ඔක්ෙකෝම reports මා ළඟ
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමනි, ෙම්වා විහිළුවට අරෙගන
කටයුතු කරන්න එපා. විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට
ෙම් ෙපෞද්ගලික ආයතන ගැන ෙසොයා බලන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා
තවත් එක එක කමිටු පිටතින් දමන්න ඕනෑ නැහැ. එෙහම
කරන්න වුවමනාවකුත් නැහැ. ෙමපමණ කල් කර ෙගන ගිය
කමයක් තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණි දවසක ෙම්වා
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් වැරදි ඔක්ෙකෝම නිවැරදි
කරනවා. නිවැරදි කරලා අපි ෙගෙනනවා,-
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ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

කවදාද?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොටත් ඔෙහොම
හිත හිතා හිටියා ෙන්. ෙද්ශපාලනය හැම දාම එක විධියට
තිෙබන්ෙන් නැහැ. රෑ නිදා ෙගන ඉඳලා නැඟිටින ෙකොට
ෙද්ශපාලන තත්ත්වය ෙවනස් වනවා, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි.
ඔබතුමාට ඒකත් මතක් කරමින් මා ඉදිරිපත් කළ කරුණු
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින්,
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Ajith P. Perera to second the Motion, please.
[අ.භා. 3.50]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතාම වැදගත් වූ ෙමම
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීමට ලැබීම මහත්
සතුටක් ෙසේ සලකනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට අප ෙම්
රෙට් විශ්වවිද ාල අධ ාපනයට ෙපෞද්ගලික අංශය සම්බන්ධ කර
ගැනීම ගැන විෙරෝධයක් නැහැ. දැන් රජයත් ෙකොතලාවල
ආරක්ෂක විද ාපීඨය හරහා මුදල් අය කිරීෙම් පදනමින් ෛවද
විද ා, නීතිෙව්දී, ඉංජිෙන්රු උපාධි ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උසස් ෙපළ පතිඵල මත බඳවා ගැනීම් කරන
සම්පදායානුකූල විශ්වවිද ාල පද්ධතියත් අෙප් රෙට් තිෙබනවා.
රට තුළ තිෙබන විෙශේෂ ඉල්ලුම නිසාත්, අනාගතෙය්දී විෙද්ශ
රටවලින් පවා ශිෂ ශිෂ ාවන් ලංකාවට පැමිෙණනවාය කියන ඒ
බලාෙපොෙරොත්තුව ඇති නිසාත් ශී ලංකාව තුළ ඉහළ පමිතියක්
සහිත ජාත න්තර විශ්වවිද ාල පිහිටුවීම ගැන එක්සත් ජාතික
පක්ෂය විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි, අපට ගැටලුව තිෙබන්ෙන් උපාධිය
ලබා දීම සඳහා රට තුළ පිහිටුවන ෙමම ආයතනවල පමිතිය
පිළිබඳවයි. ෙමම පමිතිය කිසි ෙලසකින්වත් අඩු කරනවාට එක්සත්
ජාතික පක්ෂය විරුද්ධයි. ෙමම ආයතන ඉහළම පමිතියක් සහිතව
-ජාත න්තර පමිතියක්- පවත්වා ෙගන යා යුතු බවයි එක්සත්
ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන්. එම පමිතීන් හෑල්ලු කරන ෙමොන යම්
ෙහෝ පියවරක් තිෙබනවා නම්, -ෛවද වෘත්තිය වන්නට පුළුවන්,
ඉංජිෙන්රු වෘත්තිය වන්නට පුළුවන්, නීති වෘත්තිය වන්නට
පුළුවන්- එයට අපි විරුද්ධයි. ෙමම කාරණය ගැනයි අෙප්
අවධානය ෙයොමු වන්ෙන්.
මම ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත්
කරපු අදහස් සියල්ලම එෙලසින්ම අනුමත කරන අතර, වැඩිමනත්
කාරණා කීපයක් සඳහන් කිරීමට කැමැතියි. අෙප් රෙට් උසස්
අධ ාපනය තුළ පළමුවන අවස්ථාව අහිමි වූවන් සඳහා වෘත්තීයමය
පෙව්ශයක් ලබා ගැනීමට හදපු; ඒ වාෙග්ම ශාස්තීය අධ ාපනය
ලබා ගැනීමට හදපු ආයතනය තමයි ශී ලංකා විවෘත විශ්වවිද ාලය.
ශී ලංකා විවෘත විශ්වවිද ාලෙය් තිෙබන ඉතාමත්ම සාර්ථක
පාඨමාලාව, ඒ වාෙග්ම වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගි වන
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පාඨමාලාව, දැනට එක් වසරකට දහසකට වැඩි පිරිසක් බඳවා
ගන්නා පාඨමාලාව තමයි නීතිෙව්දී උපාධි පාඨමාලාව. ෙම්
නීතිෙව්දී උපාධිය ලබා ගන්නා අය ඉන් පසුව ශී ලංකා නීති
විද ාලෙය් අවසන් වසරට ඇතුළත් ෙවලා නීතිඥයන් වශෙයන්
කටයුතු කරනවා. ෙම් ගරු සභාෙව්ත් එෙලස නීතිඥ වෘත්තියට
පිවිසුණු, ඒ වාෙග්ම පිවිසීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන අය සිටිනවා.
එය ඉතාම වැදගත් ෙදයක්. ෙමොකද, නීතිඥ වෘත්තිය වැනි ෙශේෂ්ඨ
වෘත්තියකට පිවිසීමට වයස් සීමාවක් ෙනොමැතිව අවස්ථාව තිබිය
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ජීවිතෙය් ඕනෑම ෙවලාවක තමන්ෙග්
වෘත්තීයමය ෙවනසක් කිරීමට කිසිෙවක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා
නම් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. එෙලස තමන්ෙග්
ජීවිතෙය් වෘත්තීයමය ෙවනස්කම් කළ, ශී ලංකා විවෘත
විශ්වවිද ාලය හරහා නීතිඥවරුන් බවට පත් වුණ විශාල පිරිසක්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඉන්නවා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, අද ඔබතුමාට කියන්න තිෙබන පණිවිඩය ෙම්කයි.
විවෘත විශ්වවිද ාලෙයන් පිට වන වයස අවුරුදු තිහට වැඩි
උපාධිධාරින් කිසිවකුට ලංකාෙව් නීතිඥයකු වීමට මින්පසු වරම්
නැහැ. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමනි, වර්තමාන ශී
ලංකා නීති අධ ාපන සභාෙව් හිතුවක්කාර, අධ යනයකින් ෙතොර
තීරණය ෙහේතුෙවන් ඉදිරිෙය්දී වයස අවුරුදු තිහට වැඩි කිසිවකුට,
එල්එල්බී උපාධියක් තිබුණාට ලංකාෙව් නීති විද ාලයට ඇතුළු
ෙවලා නීති විද ාලෙය් අවසාන විභාගය කිරීමට ෙනොහැකියි.
ෙමෙහම කිරීම අසාධාරණයි. ෙමෙහම තීරණයකට ඒමට කිසිම
පදනමක් නැහැ. ෙමම කාරණය පිළිබඳව මීට කලින් කළ
අධ යනයන්වලදී ෙම් ෙයෝජනාව විවිධ ආකාරවලින් ඉදිරිපත්
වුණ අවස්ථාවලදී ෙම් විධියට වයස් සීමාවක් පැනවීම නුසුදුසු බව
තීරණය ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ තිබියදී හිතුවක්කාර විධියට
අලුතින් ශී ලංකා නීති විද ාලයට පරිපාලනය ඇතුළු වීමත් එක්ක
ෙම් තහනම ආවා. ඒ නිසා ශී ලංකා විවෘත විශ්වවිද ාලෙය් දැනට
ඉෙගන ගන්නා, ගිය වසෙර් උපාධිය සම්පූර්ණ කළ, ඒ වාෙග්ම
ඉදිරිෙය්දී උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන දහස්
ගණනක් ශිෂ ශිෂ ාවන්ට ෙම් වයස් සීමාව බලපානවා. ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් ඉතා තරුණයි. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් වයස අවුරුදු තිහ,
තිස්පහ වුණ අය. අවුරුදු තිහ, තිස්පහ කියන්ෙන් මහළු වයසක්
ෙනොෙවයි. ජීවිතය නැවත පටන් ගැනීමට පුළුවන් වයසක්. ඊට වඩා
වැඩි වයස්වල අයත් ඉන්නවා. ඒ සියලු ෙදනාටම නීති විද ාලයට
ඇතුළු වී නීතිඥයකු වීෙම් වරම වර්තමාන නීති අධ ාපන සභාව
විසින් අහිමි කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාම බැරෑරුම් කාරණයක්. ෙම්
ගැන කවුරුවත් නිශ්චිතව කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ෙම් පශ්නය පිළිබඳව මතුපිටින් කථා කරන්ෙන්, ශී ලංකා නීති
විද ාල පෙව්ශ විභාගය සඳහා ඇතුළත් වීෙම් වයස අවුරුදු තිහ
දක්වා සීමාවක් පැෙනව්වා කියන සරල කාරණය පමණයි. නමුත්
එයත් වැරදියි. මීට කලින් වයස අවුරුදු තිස්පෙහේ සීමාවක්
පැනවීමට අවශ යි කියා පූර්වගාමී අග විනිශ්චයකාර සරත් එන්.
සිල්වා මැතිතුමා එතුමාෙග් සුපුරුදු හිතුවක්කාර ආකාරයට
තීරණයක් පකාශයට පත් කළ ෙවලාෙව් ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය
ඒකට එෙරහි වුණා. මමත් සාමාජිකත්වය දරපු, හිටපු නීතිපති
ජනාධිපති නීතිඥ ශිබ්ලි අසීස් මැතිතුමා සභාපතිත්වය දරපු
කමිටුවක් විසින් තීරණයක් ගත්තා, වයස් සීමා පැනවීම
අසාධාරණයි කියලා. එය 2005- 2006 ශී ලංකා නීතිඥ සංගමෙය්
වාර්ෂික වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඉන්පසුව 2006 වසෙර්දී නීති
අධ ාපන සභාව තීරණය කළා, ෙමෙසේ වයස් සීමාවක් පැනවීමට
අවශ නැහැයි කියලා. ඉන්පසුව ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
අග විනිශ්චයකාර ධුරයට පත් වුණ අවස්ථාෙව් දී නැවත ෙම්
විධියටම හිතුවක්කාර ආකාරයට වයස් සීමාවක් පැනවීමට තීරණය
කළා. ඊට පසුව ඒ පිළිබඳව විෙරෝධතා මතු වුණාම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, අධිකරණ අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක
සභාෙව්ත් කරුණු කියා සිටීෙමන් පස්ෙසේ එතුමිය ඒ වයස පිළිබඳ
සීමාව අයින් කර ගත්තා. ෙමොකද, ෙපනී ගිය කරුණක් තිබුණා.
නීති විද ාලයට වසරකට 225ක් ෙහෝ ආසන්න ගණනක් ගන්න
ෙකොට වයස අවුරුදු තිස්පහට වැඩි සිසුන් බඳවා ෙගන තිබුෙණ්
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

පස්ෙදනායි, හයෙදනායි, හත්ෙදනායි, අටෙදනායි. එකම එක
වසරක පමණයි ෙදොෙළොස් ෙදෙනක් බඳවා ෙගන තිබුෙණ්. ඒක
වුෙණ්ත් 2005 වසෙර් ෙම් වයස් සීමාවක් පනවනවාය කියන
කාරණය මතු වුණාම ඉතා විෙශේෂ පිරිසක් අයදුම් කළ නිසායි. ඒ
නිසා වයස අවුරුදු තිස්පහට වැඩි අය ඇතුළු වන්ෙන් සියයට
5කටත් වඩා අඩුෙවන් නම් තරුණයන්ට අවස්ථාව අහිමි ෙවනවාය
කියන කථාව මිථ ාවක්. ඒ වාෙග්ම වයස අවුරුදු 35ට වැඩි අය
වෘත්තියට පැමිණියාම වෘත්තීය අපචාරවලට ෙයොමු ෙවනවාය
කියන කථාව මිථ ාවක්. ඒ පිළිබඳ කිසිම ෙතොරතුරක්, දත්තයක්
ඇත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් විධියට වයස් සීමාවක් පැනවීම අන්තිම
අසාධාරණයි. මීට කලින් ෙම් ගැන විධිමත් ෙලස සාකච්ඡාවට
භාජන ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් කිසිම තැනක නීතිඥ
වෘත්තියට අදාළව වයස් සීමා පනවලා නැහැ. ෙම් රෙට් නීති
අධ ාපනය පිළිබඳව වග කිව යුතු පුද්ගලයන්, ෙම් රෙට් නීති
ක්ෙෂේතෙය් ඉතාම ඉහළ ධුර දරන පුද්ගලයන් ෙම් වාෙග්
හිතුවක්කාර විධියට වැඩ කරනවා නම් ඔවුන්ෙග් විශ්වාසනීයභාවය
පිළිබඳව, ඒ අයෙග් පඥාවන්තභාවය පිළිබඳව අපට නැවත සිතා
බලන්න ෙවනවා. ඒ අය ෙම් රෙට් නීති අධ ාපනය සහ නීති
වෘත්තිය ගැන ඇත්තටම දන්නවා ද, ඔවුන් සංඛ ා ෙල්ඛන
අධ යනය කර තිෙබනවා ද කියන කාරණය පිළිබඳව බැරෑරුම්
ෙලස අභිෙයෝග කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. මෙග් ෙපෞද්ගලික
විශ්වාසය නම් නීති අධ ාපන සභාෙව් ඒ ධුර දරන මහත්වරුන්
ෙහෝ ෙනෝනාවරුන් කිසි ෙකෙනක් ෙම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු
ෙනොදන්නා අය බවයි. ඔවුන් ෙම් පිළිබඳව අධ යනය කරලා නැහැ.
ඒ සම්බන්ධෙයන් කලින් කරපු අධ යනයන් පිළිබඳව, නීතිඥ
සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තා පිළිබඳව දන්නවා නම්
ඔවුන් ෙමෙහම කරන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අධිකරණ ඇමති ගරු
රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා ශී ලංකා නීති විද ාලෙය් මතු ෙවලා තිෙබන
ෙම් සුවිෙශේෂී පශ්නය පිළිබඳව අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු
කීපයක් ෙගනහැර දැක්වූවා. අප දන්නවා, ශිෂ ශිෂ ාවන් පසු ගිය
සති කීපය මුළුල්ෙල් පාරට බැහැලා, උද්ෙඝෝෂණ කරලා, උපවාස
තියලා තමන්ෙග් ෙව්දනාව පිට කළ බව. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඉතාම හද
කකියවන දසුනක් මා දැක්කා. ගාලු පාෙර් ඒ ශිෂ ෙයක් බිම
වැටිලා සිටියා. එතැන සිටි ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් ෙමොකක්ද
කෙළේ? මා හිතන්ෙන් එම නිලධාරියා විශ්වවිද ාලයට ෙනොෙවයි,
උසස් ෙපළ පන්තියටවත් ගිහින් නැතිව ඇති. හැම නිලධාරිෙයක්ම
එෙහම නැහැ. ඒ ෙපොලිස් නිලධාරියා ෙම් ශිෂ යාට පයින් පහරක්
ගහනවා මා දැක්කා. ෙම් රෙට් නීති අධ ාපනය ලබන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන, ඉතාම සාධාරණ පශ්නයක් ෙවනුෙවන් දුකට
පත් ෙවලා ජනාධිපතිතුමා ෙවත තමන්ෙග් ෙව්දනාව කියන්න ගිය
මිනිසුන් බිම දමලා පයින් ගහනවා නම් අද ෙම් රෙට් තිෙබන
තත්ත්වය ගැන අපට බලවත් කම්පාවක් ඇති ෙවනවා.
ෙම් ශිෂ යන් සටන් කරන්ෙන් ඇයි? ශී ලංකා නීති විද ාලය
පළමු වසර සදහා නීති විද ාල පෙව්ශ විභාගෙයන් වසරකට බඳවා
ගන්නා සිසුන් පමාණය 225ක් ෙහෝ ඊට ආසන්න සංඛ ාවක්. ඒ
පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික වාර්තාෙව් දැනුම් දීලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නීති විද ාලය විසින් ඔවුන්ෙග් අයදුම්පත්
කැඳවීෙම්දී දිගින් දිගටම පකාශ කරනවා, නීති විද ාල පෙව්ශ
විභාගෙයන් වසරකට බඳවා ගන්ෙන් 225ක් බව. හරියටම 225ක්
ගන්න බැහැ. ෙමොකද අන්තිම ලකුෙණ් - cut-off ලකුෙණ්- කීප
ෙදෙනක් ඉන්න ෙකොට, සෑම විටම තීරණය ගන්ෙන් ළමයාෙග්
වාසියටයි. 2004 වසෙර් දී නීති විද ාලයට ළමයින් 221ක් බඳවා
ගත්තා. 2005 දී 269ක්, 2006 දී 249ක්, 2007 දී 247ක්, 2008 දී
261ක්, 2009 දී 242ක්, 2010 දී 240ක්, 2011 දී 238ක් ශී ලංකා
නීති විද ාලයට බඳවා ගත්තා. ගිය වසෙර් නීති විද ාලෙය් සහ
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පරිපාලන වරද නිසා, පරිවර්තන ෙදෝෂ
ෙහේතුෙවන් සිදු වුණු බැරෑරුම් ගැටලුවකට පිළියමක් විධියට
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සාධාරණයක් ඉටු කිරීම සඳහා ශිෂ කණ්ඩායම් ෙදකක් බඳවා
ගත්තා. ඒක නිසා 253ක් බඳවා ගත්තා. ෙමහිදී සෑම විටම තීරණය
කර තිෙබන්ෙන් ශිෂ යන් 225ක් ෙහෝ ඊට වැඩි සංඛ ාවක් බඳවා
ගන්නවාය කියන පදනමයි. අවසාන ලකුෙණ් වැඩි පිරිසක්
ඉන්නවා නම් ළමයින්ෙග් වාසියට තමයි ඒ තීරණය ෙදන්ෙන්.
මමත් ඉෙගන ගත්ත ශී ලංකා නීති විද ාලෙය් පළමු වසෙර් ෙද්ශන
ශාලාෙව් කිසිම ගැටලුවක් නැතිව ළමයි 300ක් දමන්න පුළුවන්. ඒ
ළමයි 300ට ඉගැන්වීම පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කණ්ඩායම්
ෙදකක් වශෙයන් පන්ති පැවැත්වීෙම් අවශ තාවක් ඇත්ෙත් නැහැ.
ඒ නිසා කිසිම පශ්නයක් නැතිව ෙම් cut-off mark එක තවත්
ලකුණු ෙදක තුනකින් අඩු කරන්න පුළුවන්. එෙහම කළාය කියලා
නීති විද ාලෙය් පරිපාලනෙය් කිසිම ගැටලුවක් මතු වන්ෙන්
නැහැ.
අද රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කිව්වා සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳව
සලකා බලලා ළමයින් 177ක් ගත්තාය කියලා. ෙමොකක්ද ෙම්
සැබෑ තත්ත්වය? ෙමොනවාද කියපු ෙහේතු? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙහේතුවක් කියන්න බැරි ඇයි? එතුමා නීති අධ ාපන සභාව ලියා
ෙදන ලියවිල්ල ගිරෙවක් වාෙග් කියවනවා. අපට එෙහම
ඇමතිවරු ෙමොකටද? එතුමා මහජන නිෙයෝජිතෙයක් නම්, වග
කිව යුතු ධුරයක් දරනවා නම් එක්ෙකෝ ඒ ෙල්ඛන විශ්වාස
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඒ ෙල්ඛන මත තමන්ෙග් මතය
කියන්න ඕනෑ. මම ෙම්කට එකඟයි, මම ෙම්කට එකඟ නැහැ, මම
ෙම් ගැන ෙසොය බලනවාය කියලා කියන්න ඕනෑ. නීති අධ ාපන
සභාව කියන ෙදය ගිරෙවක් වාෙග් කියවන්න ෙම් රටට ඇමතිවරු
ෙමොකටද? එතුමා ෙහොඳටම දැන ගන්න ඕනෑ එතුමාත් නීති
විද ාලය හරහා බිහි වුණු නීතීඥවරෙයක් බව. ඒ නිසා ගිරව් වාෙග්
ඇමතිවරු අපට අවශ නැහැ. අපට අවශ වග කිව යුතු
ඇමතිවරුයි. වෘත්තිකෙයක් විධියට, ඇමතිවරෙයක් විධියට ෙම්
වුණු ෙද් හරිද, වැරැදිද කියලා, ඇමතිවරයා හැටියට තමන්ෙග්
මතය එතුමා කියන්න ඕනෑ.
නීති අධ ාපන සභා ආඥාපනෙත් 7A වගන්තිය අනුව නීති
අධ ාපන සභාවට පතිපත්තිමය කාරණා ගැන නිෙයෝග නිකුත්
කරන්න අධිකරණ ඇමතිවරයාට පුළුවන්. නීති අධ ාපන සභාෙව්
සභාපති අග විනිශ්චයකාර වුණාට ෙම් කාරණෙය්දී අග
විනිශ්චයකාරවරයාට උඩින් ඉන්ෙන් අධිකරණ ඇමතිවරයා. නීති
අධ ාපන සභාෙව් සාමාජිකෙයෝ 14 ෙදෙනක් සිටිනවා. එයින් 6
ෙදෙනක් ෙකළින්ම පත් කරන්ෙන් අධිකරණ ඇමතිවරයා.
අධිකරණ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා නිල බලෙයන් එහි
සාමාජිකෙයක්. එතෙකොට 7 ෙදෙනක්ම අධිකරණ ඇමතිවරයාෙග්
අධීක්ෂණය යටෙත් සිටින පුද්ගලෙයෝ. ඒ සියලුම මත ෙවනස්
වුණත් අධිකරණ ඇමතිවරයාට පුළුවන්කම තිෙබනවා, නීති
අධ ාපන සභාෙව් කටයුතු පිළිබඳව පතිපත්තිමය කාරණා ගැන
හරි වැරැද්ද කියන්න, නියමයන් නිකුත් කරන්න, විධාන නිකුත්
කරන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මෙග් පශ්නවලට පිළිතුරු දීලා
ඇමතිවරයා ඒ තත්ත්වය පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ බලය තිෙබන
බව පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය දිගින් දිගට එනවා. ෙම් රෙට්
නීති අධ ාපනය පිළිබඳව හිතුවක්කාර වන්නට කිසිවකුට බැහැ.
ෙම් රෙට් අග විනිශ්චයකාර ධුරය දරන්ෙන් කවුරු වුණත්, ෙම්
රෙට් නීති අධ ාපන සභාෙව් සාමාජිකත්වය දරන්ෙන් කවුරු
වුණත්, ඔවුන්ෙග් තීරණ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකියා තිෙබනවා.
පතිපත්තිමය ෙවනසක් එනවා නම් නීති අධ ාපන සභා පනත
යටෙත් ෙරගුලාසි හදන්නට ඕනෑ. ඒ ෙරගුලාසි ගැසට් කරන්න
ඕනෑ. ඒ ෙරගුලාසි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා අනුමත කර
ගන්න ඕනෑ. නීතිෙය් ආකෘතිය අනුවම නීති අධ ාපන සභාව
පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකියන ආයතනයක්. ඒ නිසා මට ඕනෑ ෙද්
කරනවා, මම ෙම් රෙට් අහවල් ධුරය දරන්ෙන් කියා කථා
කරන්නට, කටයුතු කරන්න කිසිම ධුරයක් දරන ෙකෙනකුට
අයිතියක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අධිකරණ ඇමතිවරයා දැන ගන්න
ඕනෑ අමාත වරයා හැටියට තමන්ෙග් වගකීම ෙමොකක්ද කියා.
එෙහම නැතුව ගිරා ෙපෝතකෙයක් වන එක ෙනොෙවයි. එතුමා
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කිව්වා, "උත්තර ෙදන විට මෙගන් පශ්න අහන්න බැහැ" කියා.
ඇත්ත. අමාත වරයාෙග් පකාශවලට පශ්න අහන්න බැහැ. නමුත්
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිනවා නම් අප අහන කාරණාවලට
උත්තර ෙදන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. ෙමවර
225 ෙදෙනක් ෙහෝ වැඩිෙයන් ගන්න නියමිතව තිෙයද්දි, සාධාරණ
ෙවද්දි 177 ෙදෙනක් විතරක් අරෙගන ඒක සාධාරණිකරණය
කරන්න කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නීති විද ාල
පෙව්ශ විභාගයට අදාළව "නීතිෙය් පසු බිම" කියන පැරණි විෂය
නිර්ෙද්ශය ෙම් වතාෙව් ෙවනස් වුණා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
கு க்களின்
பிரதித்
தவிசாளர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් මමත්
සමකාලීනව ඉෙගන ගත්ත නීති විද ාලෙය් මතු ෙවලා තිෙබන
බරපතළ පශ්නය ගැනයි මා කථා කරමින් සිටිෙය්. නීති විද ාල
පෙව්ශ විභාගයට අදාළ විෂය නිර්ෙද්ශය පසු ගිය වසෙර් ෙවනස්
වුණා. ඒ ෙවනස ගැසට් පතෙය් පළ කළා. තවම පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කර නැහැ. නමුත් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඒ ගැන අපට
ගැටලුවක් නැහැ. විෂය නිර්ෙද්ශය ෙවනස් වන ෙමොෙහොතක, අලුත්
විෂය නිර්ෙද්ශයකට මාරු ෙවන ෙමොෙහොතක ඒ පැරණි විෂය
නිර්ෙද්ශය යටෙත් අවසන් වතාවට විභාගයට මුහුණ දුන් සිසුන්ට
අදාළව සිසුන්ෙග් වාසියටයි හිතන්න ඕනෑ. පැරණි syllabus එක
යටෙත් ඉෙගන ගත් ෙද් එතැනින් එහාට පෙයෝජනයක් නැහැ.
අවසාන වතාවට ෙම් විභාගය පවත්වනවා නම් පුළුවන් තරම්
වැඩිපුර සිසුන් පමාණයක් ගන්න ඕනෑ. ඒක කප්පාදු කරන
ෙවලාවක් ෙනොෙවයි ෙම්ක. ළමයාෙග් පැත්තට වාසිය ෙදන්න
ඕනෑ. ෙම් ළමයි පාරට බහින්ෙන්, උද්ෙඝෝෂණ කරන්ෙන් ඒ
සම්බන්ධව තමන්ට ඇති වී තිෙබන ෙව්දනාව නිසයි. අලුත් විෂය
නිර්ෙද්ශයක් යටෙත් බින්දුෙවන් පටන් ගන්න ඕනෑ. අලුෙතන්ම
හිතන්න ඕනෑ. අලුෙතන් ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. ළමයින්ෙග්
වාසියටයි ෙම්වා තීරණය කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් කාරණයට මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. එතුමාත්
නීති විද ාලෙය් ඉෙගන ගත්තා. එතුමාත් ජීවිතෙය් පසු කාලයක
නීතිඥෙයක් වුණු ෙකෙනක්. එතුමාට එතුමාෙග් ඉතිහාසය අමතක
ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ. එතුමාත් ජීවිතෙය් පළමු වන අවස්ථාෙව්
විශ්වවිද ාලෙය් රැකියාවක් කරලා ඉන් පසු පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඇවිත්, ඉන් පසුව තමයි නීති විද ාලයට ඇතුළු ෙවලා නීතිඥෙයක්
වුෙණ්. ඒ නිසා ජීවිතෙය් ෙදවන, තුන්වන අවස්ථා අරෙගන
ජීවිතෙය් ඉහළ මට්ටම්වලට පත් ෙවන අවස්ථාව අහිමි කරන්න
එපා. ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ට පළමු වන අවස්ථාෙව්දී
විශ්වවිද ාලයට යන්න ෙනොහැකි ෙවන්න පුළුවන්. තමන්ෙග් ජීවත්
වීම, තමන්ෙග් පවුෙල් නඩත්තුව, තමන්ෙග් බඩගින්න, තමන්ෙග්
නංගිලා මල්ලිලා ජීවත් කරවීම පළමු වන පශ්නය වන්නට පුළුවන්.
ඔවුන් ජීවිතෙය් පසු අවස්ථාවක, ජීවිතෙය් ශක්තිමත්භාවයක් ඇති
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කර ෙගන තමන්ෙග් සිහින සැබෑ කර ගන්න උත්සාහ කරන විට,
නීතිඥ වෘත්තියට පිවිෙසන්න උත්සාහ කරන විට එයට වළ කපන,
එයට බාධා කරන ෙම් චින්තනය පරාජයට පත් කළ යුතුයි. ෙම්ක
ආණ්ඩුවට ෙහොඳ නැහැ. ෙම් සිද්ධ ෙවන ෙද් -ගරු ෙසෞඛ
නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් නීතිඥවරෙයක්.- ආණ්ඩුවට
ෙහොඳ නැහැ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க )
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Cut-off point එක අඩු කරන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අඩු කරන්න පුළුවන්. කිසි පශ්නයක් නැහැ. නීති විද ාලෙය්
පළමු වසෙර් ෙද්ශන ශාලාෙව් ඉඩ තිෙබනවා. තව ලකුණු ෙදකක්
තුනක් පහළට ගත්තාම කිසි පශ්නයක් නැතුව ළමයි 300ක් ගන්න
පුළුවන්. ෙමොකක්ද එයට තිෙබන බාධාව? වැඩිපුර වියදමක් යනවා
ද? විවෘත විශ්වවිද ාලය හරහා සිය ගණනක් ළමයි නීති විද ාලයට
එනවා. විෙද්ශීය විශ්වවිද ාල හරහා සිය ගණනක් ළමයි නීති
විද ාලයට ඇතුළත් වනවා. නීති විද ාල පෙව්ශ විභාගෙය් මාර්ගය
විතරක් සීමා කරන්ෙන් ඇයි? ඒෙකන් ලැෙබන පෙයෝජනය
ෙමොකක්ද? ගිය සතිෙය් තිබුණු උත්සවයකදී නීතිපති පාලිත
පනාන්දු මහත්මයා සඳහන් කළා, "ෙම් රෙට් නීති වෘත්තීය තුළ
සිටින නීතිඥවරුන් වැඩියි, overcrowded " කියන මතය එතුමා
පිළිගන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඒක ඇත්ත. ෙම් රෙට් නීතිඥවරුන්ට
අධිකරණෙය් ෙපනී සිටීම කියන සරල කාරණය විතරක්
ෙනොෙවයි, එතැනින් එහා ගිය රට තුළ සහ රටින් පිටත විශාල
ෙලෝකයක් විවෘත වනවා. එම නිසා ෙම් රෙට් නීතිඥවරුන්ට වැඩ
තිෙබනවා. ඔවුන්ට වැඩ නැහැයි කියලා කියන්න ඒ පිළිබඳව
කවුරුත් අධ යනයක් කරලාත් නැහැ. එම නිසා නීති විද ාලයට
වැඩිපුර ළමයින් හැත්තෑපස්ෙදනකු, සියෙදනකු බඳවා ගැනීම,
ෙද්ශන ශාලා පිෙරන්න බඳවා ගැනීම ෙනොකර ඉන්න කිසිම
ෙහේතුවක් නැහැ. එම නිසා ළමයින්ෙග් වාසියට ෙම් තීරණය ලැබිය
යුතුයි; වැඩිපුර සිසුන් පමාණයක් බඳවා ගත යුතුයි. ජනාධිපතිතුමා
ෙම් කාරණයට මැදිහත් ෙවලා, විෂයය භාර අමාත වරයාට ෙම්
පිළිබඳව දැෙනන්ෙන් ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් එතුමාට මතක්
කරලා දීලා අදාළ කටයුතු කරවා ගත යුතුව තිෙබනවා. එෙහම
නැත්නම් ෙම් ආණ්ඩුවටයි ෙහොඳ නැත්ෙත්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. ෙම්
රෙට් නීති අධ ාපනය පිළිබඳව බැරෑරුම් පශ්න කිහිපයක්
තිෙබනවා. විෙද්ශීය විශ්වවිද ාලවල උපාධි රට තුළදී ලබා ගන්න
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ලන්ඩන් විශ්වවිද ාලය ෙලෝකෙය් පිළිගත්
විශ්වවිද ාලයක්. ලන්ඩන් විශ්වවිද ාලය හරහා ඉතාම ඉහළ
පමිතියකින් යුතු එල්එල්බී උපාධිය රට තුළදී ලබා ගන්න පුළුවන්.
හැබැයි ෙම් රෙට් තවත් විශ්වවිද ාල ෙදකක් තිෙබනවා. එකක්
Woolhampton University එක, අනික් එක Staffordshire
University එක. ෙම් විශ්වවිද ාල ෙදෙකන් එල්එල්බී පාඨමාලා
ඉතා පහසුෙවන්, ලාභ කමයට රට තුළදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒවා
පිළිබඳව සිදු වන සුපරීක්ෂාකාරිත්වය ඉතා අල්පයි. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් විශ්වවිද ාලවල මට්ටම් හා සැලකුවාම ඒ
විශ්වවිද ාල ඉතාම පහළින් තිෙබන්ෙන්. ෙම් අලුතින් ඇති ෙවලා
තිෙබන පශ්නයට ෙහේතුව කුමක්ද කියලා අධිකරණ කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී අප විමසුවාම, විභාග මත
පදනම් ෙනොවන, assignmentsවලින් පමණක් ලබා ගන්න පුළුවන්
එල්එල්බී උපාධිය නිසා ගුණාත්මකභාවය පහළ යනවාය කියලා
තමයි කියන්ෙන්. ඒ පශ්නය හඳුනා ගන්නවා නම් ඒ පශ්නයට
විසඳුම ෙදන්න ඕනෑ ෙන්. ශී ලංකා නීති විද ාලය විසින් ඒ බාල
උපාධි ෙනොපිළිගත්තා නම් ඒ පශ්නය ඉවරයි. නමුත් අවසානෙය්
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අවසානෙය් පශ්නය එකක්, විසඳුම තවත්
එකක්.
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විෙද්ශීය එල්එල්බී උපාධිවල තිෙබන ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ
පශ්නය ලන්ඩන් විශ්වවිද ාලයට ෙනොෙවයි අදාළ වන්ෙන්. වයස
අවුරුදු 30ක සීමාවක් හඳුන්වා ෙදන එක ඒ පිළිබඳ පශ්නයට
උත්තරයක්ද? ෙම් විධියට ළමයින් එකසිය හැත්තෑහත්ෙදනකු
විතරක් බඳවා ගන්න එක ඒ පිළිබඳ පශ්නයට උත්තරයක්ද? නැහැ.
එම නිසා ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් රජය ශී ලංකා නීති
විද ාලෙය් පරිපාලනය පිළිබඳව මතු ෙවලා තිෙබන බැරෑරුම්
පශ්නයට විසඳුම් දිය යුතුයි. නීති අධ ාපන සභා ආඥා පනෙත් 7A
වගන්තිය පකාරව පතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳව මැදිහත් වන්න
විෂයය භාර ඇමතිවරයාට බලය තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්
ආණ්ඩුවට බලය තිෙබනවා, කැබිනට් මණ්ඩලයට බලය
තිෙබනවා. මීට කලින් ෙමවැනි පශ්න මතු වුණාම කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් ෙම් කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා,
වයස පිළිබඳ පශ්නයත් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්
පිළිබඳව ඍජු මැදිහත් වීමක් ෙවලා, පාෙයෝගික මැදිහත් වීමක්
ෙවලා ෙම් ළමයින්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න. ෙමොකද, ඊෙය්
වාෙග් ෙපොලිස් පහර දීමක් සිද්ධ ෙවලා ළමයකුෙග් ජීවිතයක් නැති
වුෙණොත් ෙලොකු ගැටලුවක් මතු වනවා. එම නිසා ෙම් කාරණය
පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවමින්, අකිල විරාජ්
කාරියවසම් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මා
නතර වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ඊළඟට ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ අමාත තුමා.
[අ.භා. 4.11]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, උසස් අධ ාපනය
සම්බන්ධෙයන් අද දින ෙමම ගරු සභාවට කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ මන්තීතුමා ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන
ෙතක්වත් සිටිෙය් නැහැ. එතුමා දැනට ෙම් ගරු සභාෙව්ත් නැහැ.
එතුමා නැතත් ෙම් ෙයෝජනාව - [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙවනයි. ෙම්
ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් එතුමා. නමුත් එතුමාත් නැහැ.
ෙකෙසේ ෙවතත්, උසස් අධ ාපනය ගැන කථා කරන ෙකොට
එක්සත් ජාතික පක්ෂය දන්නවා, 1988 - 1989 කාලෙය්
විශ්වවිද ාලවල ශිෂ අරගළ සම්බන්ධෙයන් ෙකොයි ආකාරෙයන්ද
කටයුතු කෙළේ කියන එක. එදා ශිෂ අරගළ කළ තිමාවිතාන වැනි
ශිෂ යන් මැරුවා. ඒ ගැන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් ෙහොඳට
දන්නවා ඇති. තමන්ෙග් මතයට ගරු කරන්ෙන් නැති අයට කිසිම
ගරුත්වයක් දක්වන්න අවශ නැහැ, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන
දර්ශනය පමණක් විශ්වවිද ාල තුළ තිෙබන්න ඕනෑය කියන
මතයන් එදා තිබුණා. එවැනි මත ෙවනස් කරලා විශ්වවිද ාලය තුළ
කාටත් නිදහස්ව අධ ාපනය ලැබීෙම් හැකියාව, ශක්තිය තිෙබන
යුගයක් ආරම්භ කිරීම ගැන අපි ගරු එස්.බී. දිසානායක
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා 1973 වසෙර් නවක
ශිෂ යකු හැටියට ශී ජයවර්ධනපුර විෙද ෝදය විශ්වවිද ාලයට යන
කාලෙය් ශිෂ සංගමෙය් සභාපති හැටියට එස්.බී. දිසානායක
මැතිතුමා විශ්වවිද ාල නවක වදය නවත්වන්න ෙලොකු සටනක්
කරෙගන ගියා මට මතකයි. එදා නවකයන් හැටියට අපි ඒක
දැක්කා. ඒ වාෙග්ම අපි විද ාෙව්දී ව ාපාර පරිපාලන උපාධිය ලබා
ගත් කාලෙය් එතුමා ජාතික ශිෂ සංගමෙය් සහ අන්තර් ශිෂ බල
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මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා හැටියට විශ්වවිද ාල බලධාරින් සමඟ
කථා කරලා වාණිජ අංශෙයන් අධ ාපනය හදාරපු අය ලබා
ගන්නා ව ාපාර පරිපාලන උපාධිය, විද ාෙව්දී ව ාපාර පරිපාලන
උපාධිය ෙලස පරිවර්තනය කර ගන්නට කටයුතු කළා. ඒක තමයි
අවශ තාව වුෙණ්. ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු කළ ෙකෙනක් උසස්
අධ ාපන අමාත වරයා වී සිටීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 1978 අංක 16 දරන
විශ්වවිද ාල පනෙත් 25(අ) වගන්තිය පකාරව, උපාධි පදානය
කිරීෙම් ආයතනයකට ඒ සඳහා අවසරය ලබා දීෙම් බලය උසස්
අධ ාපන ඇමතිවරයාට තිෙබනවා. ෙම් ගරු සභාව උත්තරීතරයි
නම්, ෙම් ගරු සභාවට ඡන්දෙයන් පත් වන ඇමතිවරයාට බලය
තිෙබනවා ඒ පතිපත්ති තීන්දු කරන්න. ඒ බලය ෙම් පනත යටෙත්
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 1988 සිට උපාධි පදානය කිරීෙම්
බලය ලබා දුන් ආයතන 13ක් තිෙබනවා. අෙප් ඇමතිතුමා අවසර
දීලා තිෙබන්ෙන් ආයතන 05කටයි. එතුමා එන්න කලින් අවසර
දීපු ආයතන 08ක් තිෙබනවා. Institute of Technological
Studies, Institute of Surveying and Mapping, Sri Lanka
Institute of Information Technology, Sri Lanka Institute of
Development Administration, National Institute of Fisheries
and Nautical Engineering, National Institute of Social
Development, Aquinas College of Higher Studies, National
Institute of Business Management කියන ආයතන 08ට කලින්
අවසර දීලා තිෙබනවා. South Asian Institute of Technology
and Medicine, Sri Lanka International Buddhist Academy,
Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka, Colombo
International Nautical and Engineering College සහ Sanasa
Campus එක ගරු ඇමතිතුමා අවසර දීපු ආයතනයි. ෙම් සණස
විශ්වවිද ාලය ඊෙය් ෙපෙර්දා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කෑගල්ෙල්
ගිහිල්ලා ජනතා අයිතියට පත් කළා.
ෙම් විධියට උපාධි පිරිනැමීෙම් පහසුකම ලබා දීම ඉතාම
වැදගත් ෙවනවා. ෛවද විද ාව හදාරන අයට උපාධි පිරිනැමීම
සඳහා South Asian Institute of Technology and Medicine SAITM -ආයතනයට බලය ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අද
අෙප් අය ෛවද උපාධිය ලබා ගන්නට පිට රටවලට යනවා. එහිදී
රුපියල් ලක්ෂ අසූවකටත් වඩා වැඩි වියදමක් දරන්න ෙවනවා.
ඉතින් ඒ වියදම ෙම් රෙට් රඳවා ගත්තාම ෙමොකක්ද තිෙබන වරද?
විශ්වවිද ාල පනත අනුව ගරු ඇමතිතුමාට ලැබී ඇති බලතල
යටෙත් ෛවද උපාධිය පිරිනැමීම සඳහා එම ආයතනයට අවසර
ලබා දී තිෙබනවා. පිට රටවලට ෙගොස් උපාධි ලබා ෙගන ඒෙම්දී,
ඒවාෙය් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳවත් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු
කර තිෙබනවා. කළුතර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අෙප් ගරු
මන්තීතුමා කිව්වා, පිට රටවලින් ලබා ෙගන එන උපාධිවල අඩු
පාඩුකම් තිෙබනවා කියලා. අපිත් කියන්ෙන් ඒකයි.
ගුණාත්මකභාවය අඩුයි.
අද ෙන්පාලය, බංග්ලා ෙද්ශය වැනි රටවලටත් ෛවද විද ාව
හදාරන්න යනවා. ඉතින් ෙන්පාලයට පුළුවන් නම්, බංග්ලා
ෙද්ශයට පුළුවන් නම් ශී ලංකාව වාෙග් ෛවද වෘත්තිය ඉහළ
තත්ත්වෙය් තිෙබන රටකට, උසස් අධ ාපනයක් තිෙබන
පුද්ගලයින් ඉන්න රටකට ඇයි ෙම්ක කරන්න බැරි? ඇයි අපි
ෙම්කට අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒ අවස්ථාව දීම තුළින් එක
පැත්තකින් අෙප් රෙට් ෙදමාපියන්ට දරුවන් පිට රටවල යවා ඒ
අධ ාපනය ලබා ෙදන්න යන මුදල ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන්
වනවා. ඔවුන්ෙග් දරුවන්ටත් ෙම් රෙට්දී ඒ ෛවද උපාධිය ලබා
ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෛවද
උපාධිය විතරක්
ෙනොෙවයි, ඉංජිෙන්රු උපාධිය, නාවික ක්ෙෂේතෙය් උපාධි, ෙහද
උපාධි, අතුරු ෛවද ෙසේවා වෘත්තීන්ට අදාළ උපාධි ෙම් සියල්ල
ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒක අවශ යි. ෙකනකු
අධ ාපනය ලබා ගැනීම අපි නවත්වන්න ෙහොඳ නැහැ. සම
ෙසෞඛ
උපාධි පාඨමාලා සම්බන්ධෙයන් සුපිම් උසාවිෙය්
තීන්දුවක් අනුව - [බාධා කිරීමක්]
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියනවා ෙකනකුෙග්
අධ ාපනය නවත්වන්න ෙහොඳ නැහැ කියලා. ඇයි, එෙහම නම් ෙම්
වතාෙව් Law College එකට ගන්නා ළමයින් පමාණය අඩු කර
තිෙබන්ෙන්? ගිය වතාෙව් වැරදුණාම පන්සිය ගණනක් ගත්තා.
ඇයි, ෙම් වතාෙව් එකසිය ගණනට අඩු කෙළේ? ඒක අධ ාපනය
ලැබීෙම් අයිතිය වැළැක්වීමක් ෙන්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒ කඩඉෙම්දී අවශ ලකුණු ගණන ගන්න ඕනෑ. ඇයි ඒ
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා තර්ක කරන්ෙන්? දහ පාරක් විභාගය
ලියලා පාස් ෙවන ෙකනා වහළට නග්ගවන්න ඕනෑ ද?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඇයි, ඒ වහළට නඟින්ෙන්? අන්න ඔබතුමාට වැරදුණු තැන.
වහළට නඟින්ෙන් ඇයි? ඒ අයට අසාධාරණයක් වුණු හින්දා ෙන්.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

තමුන්නාන්ෙසේලා හරි දක්ෂයි කබර ෙගොයා තල ෙගොයා කර
ගන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒ තීන්දුව ඉදිරිෙය්දී ගනිමු. Picket කළාට
හරි යන්ෙන් නැහැ. අදාළ සාකච්ඡා කරලා යම් කිසි දැනුවත් වීමක්
ලබා ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව ඕක දුන්නා නම් කියාවි, ඔන්න
රවුෆ් හකීම් මහත්මයා, මුස්ලිම් අය වැඩිපුර ගන්න ඕනෑකමට
දුන්නාය කියා. එෙහම කථාවක් ඇහුණාෙන් ගිය වර. මුස්ලිම් අය
වැඩිපුර ගන්න යනවාය කිව්වා.
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30 වන දින අංක 1721/19 දරන ගැසට් නිෙව්දනෙයන් ෛවද
උපාධිය පිරිනැමීෙම් බලය උසස් අධ ාපන අමාත තුමා විසින්
එම ආයතනයට පිරිනමා තිෙබනවා. එතෙකොට පිළිගැනීමක්
තිෙබනවා. ෙම් බලය ෙදන්නට කලින්, එම පිළිගැනීම සඳහා
පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ. අමාත තුමා ෙම් බලය තනිවම
ගත්තා ෙනොෙවයි.
ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු ගිහින් ඒ
ආයතනෙය් අදාළ නිර්ණායකයන් සුදුසු තත්ත්වෙයන් තිෙබනවා
ද කියා බලන්න ඕනෑ. එෙහම පරීක්ෂා කර බලා වාර්තාවක්
ෙදනවා. ෙම් සියලුම නිෙයෝජිතයන් එකතු ෙවලා ලබා ෙදන
වාර්තාව අනුව තමයි ගරු ඇමතිතුමා ෙම් උපාධිය පිරිනැමීෙම්
බලය ෙදන්නට කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.
ඒ වාෙග්ම රාජ
විශ්වවිද ාල හා රාජ ෙනොවන උසස්
අධ ාපන ආයතන සම්බන්ධෙයන් උසස් අධ ාපන අමාත වරයා
යම් පතිපත්තියක් අනුගමනය කරනවා. ෙම්ක අප අගය කරන්නට
ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ පතිපත්තිය තමයි
රාජ ෙනොවන උසස් අධ ාපන ආයතන පරිපාලනය සඳහා උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශෙය් ෙවනම අංශයක් ඇති කර තිබීම. රාජ
විශ්වවිද ාල පරිපාලනය සහ අධීක්ෂණය සඳහා විශ්වවිද ාල
පතිපාදන ෙකොමිසමට බලය ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් කාරණය
ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා. රාජ ෙනොවන උසස් අධ ාපන
ආයතනවලට උපාධි පදානය කිරීම සඳහා බලය ලබා දීෙම්දී 1978
අංක 16 දරන විශ්වවිද ාල පනෙත් 70(අ) වගන්තිය යටෙත්
උසස් අධ ාපන අමාත තුමා ඒ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා
නිශ්චිත බලධරයා හැටියට 2012 ෙපබරවාරි 22 අංක 1746/11
දරන ගැසට් නිෙව්දනෙයන් පත් කර තිෙබනවා. පනෙත් 131
වන වගන්තිය යටෙත් සාදන ලද රීති යටෙත් 2013 අෙගෝස්තු 22
වන දින 1824/21 දරන ගැසට් නිෙව්දනය මගින් නිශ්චිත
බලධරයා පකාශයට පත් කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම්ක තනිව ආ ගමනක්
ෙනොෙවයි. රෙට් තිෙබන නීතිය අනුව ඒ නීතිෙයන් ලැෙබන
පතිපාදන අනුව තමයි ගරු ඇමතිතුමා කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ඒ
අදාළ රීති පද්ධතිෙය් 31 වන රීතිෙය් විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා.
එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පුතාත් ඔය නීති
පෙව්ශ විභාගය කර තිෙබනවා. නමුත් අප ෙම් ගැන ෙමොනවාවත්
කියන්ෙන් නැහැ. අප ෙමහි ගුණාත්මකභාවය අගය කිරීෙම්දී යම්
කිසි කමෙව්දයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම්ක එක පාරටම කළා නම්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ෙක්දී අෙනක් පැත්ෙත් ඉන්ෙන්. එෙහම නම්
කියන්ෙන් ෙවනත් ෙදයක්. ඕනෑ අය ගන්න, ෙද්ශපාලන
ෙහංචයියලා ගන්න, cut-off point එක අඩු කරලා පසුව වැඩි
කළාය කියාවි. ෙදපැත්තටම කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා අප දන්නවා.

"31. පනෙත් 70 ඇ වගන්තිය යටෙත් නිශ්චිත බලධරයා
විසින් අමාත වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව පකාරව,
උපාධි පදානය කිරීෙම් ආයතනයක් වශෙයන් පිළිගනු ලැබ ඇති
සහ ෛවද විද ාව, ඉංජිෙන්රු විද ාව, වාස්තු විද ාව සහ ෙවනත්
සමාන වෘත්තීමය උපාධි දක්වා උගන්වනු ලබන සියලු රාජ
ෙනොවන ආයතන විසින් අදාළ නිශ්චිත වෘත්තීමය මණ්ඩලෙයන්
අනුකූලතා සහතිකයක් ලබා ගත යුතු අතර, එම සහතිකය
නිශ්චිත බලධරයා ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතුය."

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාලවලින් ඉංජිෙන්රු අංශෙය් උපාධි
පිරිනැමීම ෙහොඳ නම්, කලා අංශෙය් උපාධි පිරිනැමීම ෙහොඳ නම්,
නාවික අංශෙය් උපාධි පිරිනැමීම ෙහොඳ නම්, ෛවද අංශයටත්
උපාධිය පිරිනැමීමට බලය තිබුණාට පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද
ෙම්ක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි ෙන්. ඒකයි මම කියන්ෙන්. සම
ෙසෞඛ යටත් ෙම් අයිතිය ෙදන්න ඕනෑය කියා යි මා කියන්ෙන්.
අද අෙප් රජය ෙසෞඛ අමාත ාංශය යටෙත් ෙහද උපාධි ලබා
ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා. අතුරු ෛවද ෙසේවෙය්
උපාධි තිෙබනවා. අවුරුදු හතරක් අධ ාපනය ලැබුවාම පරිපාලන
ෙසේවයට යන්නට යම් කිසි තත්ත්වයක් ඇති ෙව්ය කියලායි හුඟ
ෙදෙනක් එයට විරුද්ධ ෙවන්ෙන්. මා කියන්ෙන් ඒක වැරදිය
කියායි. පුද්ගලෙයකුට අධ ාපනය ලැබීෙම් අයිතිය තිෙබන්නට
ඕනෑ. අද අප දරුවන්ට දිය යුතු පධාන ෙදය තමයි අධ ාපනය.
අෙප් දරුවන්ට අද ෙම් රෙට්ම ෛවද විද ාව හදාරන්නට පුළුවන්
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කරන්න තමයි
ෙද්ශීය ෛවද විද ාලයටත් ෛවද උපාධිය පිරිනැමීෙම් අයිතිය
ලබා දී තිෙබන්ෙන්. ඒක රජෙය් පතිපත්තිය. 2011 අෙගෝස්තු මස

ෙමන්න ෙම් වෘත්තීමය මණ්ඩලෙයන් අනුකූලතා සහතිකයක්
ලබා ගත යුතුය කියන එක තමයි පශ්නයකට තිෙබන්ෙන්. ඒ
සම්බන්ධෙයන් නීතිපතිෙග් උපෙදස් ලබා ෙගන නැවත ගැසට්
පතෙය් පළ කරන්නට උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය කටයුතු කර
ෙගන යනවා. [බාධා කිරීම්] ඒවා එනවා. භය ෙවන්නට එපා.
හැංෙගන්ෙන් නැහැ.
අප වගකීෙමන් කියන්ෙන්. කළුතර
දිස්තික්කෙය් අෙප් හිතවත් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් දරුවන් පිට
රට ගිහින් උපාධිය කරලා එනවා. ෛවද විද ා උපාධියක් කරලා
එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ හැම ශිෂ ෙයක්ම ෛවදවරෙයක්
ෙවන්න නම් Medical Ordinance එෙක් Chapter 105 අනුව
ෙම් රෙට්දී Act 16 විභාගය කරන්නට ඕනෑ. නීතිය
සම්බන්ධෙයන් නම් නීති විද ාලෙය් දී ඒ විභාග ටික කරන්න
ඕනෑ. ඉස්සර ඒ විභාග එකටම කරන්න ඉඩ දුන්නා. දැන් එකටම
කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. මම නම් දකින්ෙන් ඒක ෙහොඳ නැහැ
කියලායි. ෙමොකද, එකම අවුරුද්ෙද් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට
අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. අවුරුදු හතරක්, පහක් අධ ාපනය ලබලා
ෙම් වෘත්තීයමය තත්ත්වය ගන්න එක අවුරුද්දකින් ඔවුන්ට
හැකියාව තිෙබනවා නම් ඒ අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද,
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

ෙහේතුව? අවුරුදු හතරක් පහක් කාලය සහ මුදල් වැය කරලායි
ඔවුන් එන්ෙන්. ඒ ඔවුන්ෙග් තරුණ ජීවිතෙය් කාලය. අවුරුදු
විසිහයක්, විසිහතක් ගිහින් තවත් අවුරුදු තුනක් නීති විද ාලෙය්
ඉෙගන ගන්නත් කාලය වැය වුෙණොත් ඔවුන්ට අවුරුදු විසිනවයක්,
තිහක් ෙවනවා. අද රෙට් තත්ත්වය අනුව ඒක එතරම් ෙහොඳ ෙදයක්
ෙනොෙවයි. මම නම් කියන්ෙන් උසස් අධ ාපන අමාත ාංශෙයන්
පිළිගත් උපාධියක් තිෙබනවා නම් ඒ උපාධිය ගත්තාට පසුව ඔහුට
වසරකින් ෙහෝ ෙදකකින් අවසන් අධ ාපනය ලබා ගන්නට
අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ කියලායි. අෙප් කළුතර දිස්තික්කෙය්
මන්තීතුමාට අපි කියනවා, ඒ ගැනත් කථා කරන්න කියලා.
ෙමොකද, ලන්ඩන් නීති උපාධිය කරන අය ඉන්න පන්තිවලට
එතුමාත් ෙද්ශන කරනවා. අෙප් දරුෙවොත් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ
තත්ත්වයත් කථා කරන්න. නමුත් එතුමා ඒ පැත්ත ගැන කථා
කෙළේ නැහැ ෙන්. එතුමා කථා කෙළේ එක පැත්තයි. එතුමා කථා
කෙළේ cut-off point එක ගැනයි. ඒ තමයි ඒෙක් ගැලරිය. අද
තිෙබන තත්ත්වය තමයි ඒක. ඒ පැත්තට ෙපොඩ්ඩක් කථා කළා.
නමුත් එෙහම ෙනොෙවයි ෙවන්න ඕනෑ. අපි ෙපොදුෙව් කථා කරන්න
ඕනෑ. Act 16 කියන විභාගයත් හුඟක් අය ෙෆේල් ෙවලා තිෙබනවා.
මම හිතන හැටියට අටසිය ගණනක් ඉන්නවා, පිට රට ගිහින්
අධ ාපනය ලබලා ඇවිත් ෙම් රෙට් අවසාන අධ ාපනය කර
ගන්න බැරිව; ෛවද වරෙයක් ෙවන්න බැරිව. ෙමතැනදී අපි මස්
රාත්තලම ගන්න ඉන්ෙන් නැතිව, ෙම් දරුවන් දිහා බලලා, ඔවුන්ට
අධ ාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය - quality එක - නඩත්තු කරන්න
පුළුවන් විධිෙය් කමෙව්ද අපි ඇති කරන්න ඕනෑ. අද ෛවද වරු
හිඟයි. අලුෙතන් ෛවද වරු ගන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් දැනුමත්,
තත්ත්වයත් ආරක්ෂා කරන ගමන්ම ෙම් කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ.
ෙදමාපිෙයෝ විශාල මුදලක් වැය කරලා විෙද්ශීය විශ්වවිද ාලවලට
යවලා ඉෙගනෙගන එන දරුවන් නැවතත් පාණ ඇපකරුවන්
හැටියට තියා ගැනීම එතරම් සුදුසු ෙදයක් ෙනොවන බවයි මා කියා
සිටින්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
1988 ෛවද ආඥාපනෙත් 19(අ) යටෙත් තිෙබන ෛවද
සභාෙව් බලතලවල පැහැදිලිවම නිර්වචනය කර තිෙබනවා,
ඕනෑම විශ්වවිද ාලයකට ෙහෝ ආයතනයකට ඇතුළු වී ඕනෑම
නිරීක්ෂණයකට එම ආයතනය ලක් කළ හැකි බව. ඒ වාෙග්ම ෙම්
ආයතන විශ්වවිද ාල හැටියට පිළිගත්තාට, ඒ ආයතනවලට
ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරලා ඒවාෙය් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම්
ෙසොයා බැලිය හැකියි. SAITM ආයතනය ගත්ෙතොත්,
විශ්වවිද ාලවල නිවාඩු ලබා ෙගන එන ආචාර්යවරු එහි ඉන්නවා.
එයට ආෙරෝග ශාලාවක් නැහැයි කියලා කිව්වා. දැන් එහි
ආෙරෝග ශාලාවක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ ආෙරෝග ශාලාෙව්
විෙශේෂඥ ෛවද වරු ඉන්නවා. ළඟදි දවසක මමත් ගියා, බලන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෛවද ශිෂ ෙයෝ practicals කරනවා ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Practicals කරනවා. ඔබතුමා යන්න ෙකෝ, ගිහිල්ලා බලන්න.
ෙමොකද, මම දන්නා ෙදයක් තමයි, මැෙල්සියාෙව් -ෙම්ක ඇත්තද
නැත්තද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ- මිය ගිය ෙකෙනක් එෙහේ
ආගමට අනුව පැය විසි හතරක් ඇතුළත වළලන්න ඕනෑ ලු.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඔව්, ඔව්.
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒක අස්වර් මන්තීතුමාත් දන්නවා.
එෙහේ මිනී කපන්ෙන් නැහැයි කියලා කියනවා. එෙහම නම් ඒ
ෙවනුවට ප්ලාස්ටික් ශරීරයක් වැනි ෙදයක් පාවිච්චි කරන්න
ෙවනවා. අෙප් එෙහම ෙනොෙවයි. ෙම් දැනුම තිෙබනවා. ඒ නිසා
ෙම් දැනුම ලබා ගැනීමට අපි විෙද්ශීය රටවලට යන්න ඕනෑ නැහැ.
ෙම් රෙට් අෙප් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් අපි හදා ගනිමු, ගරු
මන්තීතුමනි. 'එන්න එපා' කියන තත්ත්වය ගන්න ෙහොඳ නැහැ.
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හදන කාලෙය්
අපි එපා කියලා කිව්වා, ඒක වැරදියි. දඹුල්ලට ෙපළපාළි ගියා,
ඒක වැරදියි. ෙම්වා ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ කාලය දැන් ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. ෙම්වා ෙදස අපි සැබෑ ෙලසින් බලන්න ඕනෑ. නගරයට
ෙක්න්දගතවීම ෙවනස් විය යුතුයි. ඒවා ෙවනස් කරන තත්ත්වයට
අපි පත් ෙවන්න ඕනෑ.
මුහුදක් ෙගොඩ කරලා අක්කර හයසිය ගණනක් ඇති ෙවනවා
නම් එය අෙප් රටටයි ඉතුරු ෙවන්ෙන්. ඒ ඉඩම් ෙකොටස චීනය
අරෙගන යන්ෙන් නැහැ. අවසානෙය්දී අපිටයි ඒ ඉඩම් ඉතුරු
ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, ෙහේතුව? ඒ ගිවිසුම් සාධාරණයි.
මම ඊෙය් මැෙල්සියාෙව් ෙසෞඛ
අමාත තුමාත් එක්ක
සාකච්ඡා කළා. මම ඇහුවා, "ඉන්දියන් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හැදීම
අවලංගු කෙළේ ඇයි?" කියලා. ඒෙක් සියලුම ගිවිසුම්, ගිවිසුම්ගත
කරලා තිෙබන්ෙන් රහසිතගතවයි. අඩු ගණෙන් තමන්ෙග් රෙට්
ෙකෙනකුටවත් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ඇතුෙළේ duty-free සාප්පුවක්
තියා ගන්න බැරි විධියට, ඒවා ඉන්දියාෙව් විධියට ගිවිසුම්ගත
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම කිසිම ෙද්ශීය පුරවැසිෙයකුට එන
මගිෙයකුෙගන් කිසි මුදලක් අය කරන්න බැහැ. ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව්, ව වස්ථාත් කඩ කරලා තමයි ෙම් අය ගිවිසුම්ගත
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙම් අයව ආපහු යැව්වා, අෙප්
රටම ඒක භාර ගත්තා කියලා කිව්වා. එෙහම ෙදයක් ෙම් රජය
යටෙත් ඇති කරලා තිෙබන ගිවිසුමකින් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ
නිසා අපි ෙම්වා ෙදස සැබෑ තත්ත්වෙයන් බලන්න ඕනෑ. ෙම්
ෙගොඩ කිරීම තුළ, නගරයක් ඉදි ෙවලා, ඒ සමාගෙම් මුදලින් ඒ
කටයුත්ත කරලා එය අපට ලබා ෙදනවා නම් ඒක අපට ලැෙබන
වාසියක්. එයින් ෙම් රටට පෙයෝජනයක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ
පැත්ත ගන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම නගර ඉදි ෙවන
ෙකොට අපි කියනවා, ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන පැල්පත් ටික
අයින් කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ අවශ ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කරන්න ඒ
ස්ථානෙය් තිෙබන පැල්පත් කඩන ෙකොට ජනතාව ෙපළ ගස්වලා
කියනවා, ෙම් කියාව හරි නැහැයි කියලා. ඒ නිවාස හැදුවාට
පස්ෙසේ කියනවා, ඒ නිවාස ඉඩ මදි කියලා. ඒ වාෙග් මත ඉදිරිපත්
කරනවා, අර ෙහොඳ වැෙඩ්ට විරුද්ධව. ඒක ෙනොෙවයි ෙවන්න
ඕනෑ. ෙම් මතයට, ෙම් ෙහොඳ වැඩවලට අපි එකතු ෙවන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් නව ෙරගුලාසි යටෙත්
ගරු ඇමතිතුමා කරලා තිෙබන්ෙන් අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි.
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ෙමම ධුරයට පත් ෙවන්න කලින්
ආයතන ගණනාවක් අනුමත කරලා තිෙබනවා. එතුමා ෙමම
ධුරයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ආයතන ගණනාවක් එතුමාත් අනුමත
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා
කළ ෙදයක් ෙනොෙවයි. එතුමා රෙට් තිබුණු නීතිය අනුව අෙප්
දරුවන්ට ෛවද අංශෙය් උපාධියක් ලබා ගැනීමට අවශ
සුදුසුකම ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දුන්නා. තමන්ෙග් දරුවා
ෛවද වරෙයක් කර ගන්නට අෙප් ෙගොඩක් අම්මලා තාත්තලා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මුදල් ටිකක් වියදම් කරලා ෙහෝ ඒක
කර ගන්නට ඕනෑ කියලා ඒ අය හිතනවා, පිට රට යවලා විශාල

255

2014 මාර්තු 05

ගණනක් වියදම් කරනවාට වඩා. ෙම් රෙට්ම ෛවද වරෙයක් -පිට
රට ෙකෙනක් ෙනොෙවයි- මුදල් අෙයෝජනය කරලා ඇති කර
තිෙබන ආයතනය තුළින් උපාධියක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා
දීම අපි කවුරුත් අගය කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ෙමය අෙප් රෙට්
ආෙයෝජකෙයක් විසින් අෙප් රෙට් ඇති කර තිෙබන ආයතනයක්.
අෙප් රෙට් විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන් තමයි ඒ ආයතනෙය්
උගන්වන්ෙන්. ඒ ආයතනෙය් ෙහොඳ පුස්තකාල හදලා තිෙබනවා.
අපි ඒ ගැන සතුටු වන්නට ඕනෑ. අෙප් දරුෙවෝ තමයි ඒ ආයතනෙය්
අධ ාපනය ලබන්ෙන්.
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නිලධාරින්ට කරන්න ෙදයකුත් නැහැ. මම සති ෙදකක් තිස්ෙසේ
පාර්ලිෙම්න්තු
research
නිලධාරින්ෙගන් ඉල්ලනවා ෙම්
කමිටුෙව් ඉන්ෙන් කවුද කියන ෙතොරතුරු ටික ලබා ෙදන්න
කියලා. ඒ ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්නට ඒ අයට පුළුවන් වුෙණ් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙම්ක ඉතාම නරක
තත්ත්වයක්. ෙමොකද, ෙම් රාජ ආයතනවල රාජ නිලධාරින්-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මම අෙප් උසස් අධ ාපන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙගන්
ඇහුවා, ෙම් ආයතනෙය් උසස් ෙපළ සමත් නැති අයත් ඉන්නවාද
කියලා. නැහැ එෙහම නැහැ කිව්වා. ඒ අයෙග් සුදුසුකම් පරීක්ෂා
කරලා තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම උසස් ෙපළ සමත් අයයි. ෙම්
විශ්වවිද ාලයට යන්නට නම් අවශ සුදුසුකම් තිෙබන්නට ඕනෑ.
ෙකෙනකුට කියන්නට පුළුවන් එෙහම ෙදයක් නැහැ කියලා.
නමුත් එෙහම ෙනොෙවයි. සුදුසුකම් තිෙබන අය තමයි ඇතුළත්
කරෙගන තිෙබන්ෙන්. ව වස්ථාව - Medical Ordinance එකකඩ වන ආකාරයට කටයුතු කරලා නැහැ කියලා අපි කියන්නට
ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තවත් එක කාරණයක්
කියන්නට ඕනෑ. අෙප් අමාත ාංශෙය් සහකාර ෙල්කම්තුමා
telephone callsවලට answer කරන්ෙන් නැහැ කියලා එක
මන්තීවරෙයක් කිව්වා. සහකාර ෙල්කම්තුමා නිලධාරින් සඳහා
ෙවන්වූ කාමරෙය් ඉඳන් මට කථා කරලා ෙබොෙහොම කනගාටුෙවන්
කිව්වා, මම සියලුම දුරකථන ඇමතුම්වලට answer කරනවා
කියලා. එතුමාට උත්තර ෙදන්නට ෙම් ගරු සභාවට එන්න විධියක්
නැහැ. ඒ නිසා අපි ජනතා නිෙයෝජිතයින් වශෙයන් ඒ ගැන
පැහැදිලි කරන්නට ඕනෑ. උත්තර ෙදන්න බැරි ෙකෙනකු ගැන
සඳහන් කරන්න එපා. අපි ඒවා නිවැරදි කරන්නට ඕනෑ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නය
ෙමොකක්ද?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාද පිළිබඳ පශ්නයක්.
මම ෙනොෙවයි-

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

මම ඔබතුමා කියලා කිව්ෙව් නැහැ ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඉන්න, ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මූලාසනාරූඪ ෙවලා ඉන්න එක ෙහොඳයි. ෙමොකද,
අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදවලට සහභාගි වීෙම්දී එක එක
ආයතනවලින් ෙතොරතුරු ලබා ගන්නට අවශ ෙවනවා. උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශෙයනුත් අප ෙතොරතුරු ලබා ගන්නවා. මම
විතරක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තු පුස්තකාලෙය්
research

That is not a point of Order. ගරු මන්තීතුමා, රීති පශ්නයක්
විධියට ෙනොෙවයි ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව ෙවනමම දැනුම් දීමක්
කරන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාව දැනුවත්
කරන්ෙන්, ෙම් ගරු සභාෙව්දී අපට ඒ අයිතිය තිෙබන්නට ඕනෑ
නිසායි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මම ඒ පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු
කරන්නම්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අපට ඒ අයිතිය තිෙබන්නට ඕනෑ. දැන් ඒ අයිතිය උල්ලංඝනය
කරලා තිෙබනවා. රාජ නිලධාරින්ට එෙහම කරන්න බැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු නිෙයෝජ
කරන්න.

ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන්

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තව එක කාරණයක්
කියන්නට ඕනෑ. ෙම් රජය යටෙත් අෙප් උසස් අධ ාපන
ඇමතිතුමා විශ්වවිද ාල අධ ාපනය ෙවනුෙවන් නිවැරදි, දිගු
කාලීන දැක්මක් සහිත කෙමෝපාය සැලැස්මක් සකස් කරලා
තිෙබනවා. 2010 දී රුපියල් බිලියන 20ක් වූ උසස් අධ ාපනය
සඳහා වූ රජෙය් ආෙයෝජනය 2013 වන විට රුපියල් බිලියන 32
දක්වාත්, 2014 වන විට රුපියල් බිලියන 40 දක්වාත් වැඩි කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විශ්වවිද ාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කර
ගැනීම 22,000 සිට 25,000 දක්වා උසස් අධ ාපන අමාත වරයා
විසින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, නව ඉංජිෙන්රු පීඨ 3ක්
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අග්නිදිග, යාපනය සහ ශී ජයවර්ධනපුර
විශ්වවිද ාලවල ඉංජිෙන්රු පීඨ 3ක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම නව අධ යන අංශ 15ක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.
උපාධිධාරි රැකියා නියුක්තිභාවය වාර්ෂිකව ගණන් කිරීම සිදු
කරනවා. වසරින් වසර රැකියා නියුක්තිභාවය වර්ධනය ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නායකත්ව සහ ධනාත්මක ආකල්ප
වර්ධනය කිරීමට අදාළ පුහුණු වැඩසටහන අඛණ්ඩව වසර 3ක්
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ෙම්කට විවිධ අභිෙයෝගයන් ආවා;
විවිධ ෙචෝදනාවන් ආවා. නමුත් ඇත්තටම ෙපෞරුෂත්වයක් ඇති
කර ගැනීමට එය ඉතාම පෙයෝජනවත් කියන කාරණය අද ඒ
ශිෂ යින්ම පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අන්තර් විශ්වවිද ාල
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

සිසුන්ෙග් කුසලතා ඇගැයීම සඳහා "කවිතා" කියන රූපවාහිනී
වැඩසටහන ආරම්භ කරලා, අද ක්ෙෂේත 26කින් සිසුන්ෙග් දක්ෂතා
ඇගැයීමක් කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත්. එදා අපි
විශ්වවිද ාලයට ගිය කාලෙය් ඕවා තිබුෙණ් නැහැ. විශ්වවිද ාල
තුළ ඒවා තිබුණා. නමුත් අපට ජාතික තලයට යන්නට හැකියාවක්
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අද ඒ අවස්ථාව අෙප් දරුවන්ට ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒක අපි අගය කරන්නට ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන් අපි උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශයට ස්තුති කරන්නට ඕනෑ. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.30]

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් සංවර්ධනෙය්
මූෙලෝපාය විධියට අපි දකින්ෙන් අධ ාපනයයි; උසස් මානව
සම්පතක් ෙගොඩ නැඟීමයි. ගුණාත්මක අධ ාපනයක්, ගුණාත්මක
ෙසෞඛ ෙසේවයක්, ගුණාත්මක කීඩා ෙකෞශල යන් නඟා සිටුවීම
සහ නවීන ෙතොරතුරු තාක්ෂණය එකතු කිරීම උසස් මානව
සම්පතක් ෙගොඩ නැඟීෙම් පධාන මූලිකාංග ෙවනවා. එතැනදී තමයි
විශ්වවිද ාල උපාධිය කියන එක ඉතාම වැදගත් වන්ෙන්. නමුත් අද
ආණ්ඩුව ලංකාව, දැනුෙම් ෙක්න්දය කියලා ෙකොයි තරම් පුරාෙජ්රු
ගැහුවත් අධ ාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය දවසින් දවස බිඳ වට්ටමින්
තිෙබනවා. පාසල් අධ ාපනය, විශ්වවිද ාල අධ ාපනය, පශ්චාත්
උපාධි ආයතනවල අධ ාපනය කියන සියල්ල අද මුදලාලිලාෙග්
ඕනෑ එපාකම් මත තීරණය ෙවන, උපාධි ෙදන ආයතන බවට පත්
කරලා තිෙබනවා.
ෙසෞඛ නිෙයෝජ ඇමතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී මාලෙබ්
ෙපෞද්ගලික ෛවද විද ාලය පිළිබඳව අදහස් දක්වලා, ඒ
ආයතනය ෙහොඳයි කියලා ඒෙක් ගුණ වර්ණනා කළා. හැබැයි, මට
තිෙබන පුදුමය තමයි ෙම් මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද විද ාලය
පිළිගන්න බැහැ කියලා ෙසෞඛ අමාත ාංශෙයන් යවා තිෙබන
ලිපිය ෙසෞඛ නිෙයෝජ ඇමතිතුමා දැක්ෙක් නැති එක. ඔබතුමා
ඒක දැක්ෙක් නැද්ද? ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් ලිපියක් නිකුත්
කරලා තිෙබනවා, මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද
විද ාලය
පිළිගන්න පුළුවන් ආයතනයක් ෙනොෙවයි කියලා. නමුත් අද
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඔබතුමා කථා කරනවා, ෙම් ආයතනෙය්
තිෙබන ගුණාත්මකභාවය සහ එහි තිෙබන වටිනාකම් පිළිබඳව.
ඒෙකන්ම පැහැදිලි වනවා නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග් දැනුෙම්
පමාණය. ෙකොෙහොම වුණත් ගරු -

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය තමයි උසස් අධ ාපනය ගැන
තීන්දු කරන්න ඕනෑ.
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2.8ක් අධ ාපනයට ෙවන් කළා. හැබැයි, පසු ගිය අය වැෙය්දී ඒ
පමාණය සියයට 1.45 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙක්
වුවමනාව තමයි ෙම් රජය මගින් පවත්වාෙගන යන පාසල්,
විශ්වවිද ාල සම්පූර්ණෙයන්ම උපාධි පිරිනමන කඩ බවට පත්
කිරීම; එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික ආයතන බවට පත් කිරීම.
අද විවාදයකට ලක් ෙවලා තිෙබන ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත්
ෙවන්ෙන්ත් අන්න ඒ අරමුණින් තමයි. ෙමොන ෙමොන ෙහේතු
දැක්වූවත්, ආෙටෝප සාෙටෝපවලින් ඔතලා, සීනී තවරලා ෙදන්න
හැදුවත් මතු පිටින් ෙපෙනන කාරණය දැන් හරි පැහැදිලියි.
ෙමතුමන්ලා කියනවා, ෛවද , ඉංජිෙන්රු, කළමනාකරණ, නීතිය
කියන ඒ සියලු ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිදි තමයි ෙපෞද්ගලික
උපාධි පිළිබඳ ෙම් අලුත් ගැසට් නිෙව්දනය එන්ෙන් කියලා. නමුත්
ගරු උසස් අධ ාපන නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය
එන්ෙන් ෙවන ෙමොකටවත් ෙනොෙවයි, මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික
ෛවද විද ාලෙය් ෙපෞද්ගලික උපාධිය පිරිනැමීම ඉලක්ක
කරෙගනම තමයි කියන කාරණය හරි පැහැදිලියි. ඒකට විෙශේෂ
උනන්දුවක් එස්.බී. දිසානායක උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමාට
තිෙබනවා. ඒ උනන්දුව ආරම්භෙය් ඉඳලාම තිබුණු බව ෙම් රෙට්
ජනතාව දැක්කා. අදත් ඒ උනන්දුව එතුමාට තිෙබනවා. ඒ නිසා
එතුමා ෙමොනවා ෙහෝ කරලා, ෙහොඳින් ෙහෝ නරකින් ෙහෝ
බලනවා, ෙමොනවා හරි වචන ෙවනස් කරලා ෙහෝ මාලෙබ්
ෙපෞද්ගලික ෛවද විද ාලය
උපාධි පිරිනමන පිළිගත්ත
ආයතනයක් බවට පත් කරන්න. ඒ ඉතිහාස කථාව කියන්න මට
ෙව්ලාව මදි. ඒ ඉතිහාස කථාව දන්න අය දන්නවා, එතුමාට
තිෙබන ෙම් ෙපෞද්ගලික වුවමනාව ෙමොකක්ද කියලා. එක එක්
ෙකනාෙග් ෙපෞද්ගලික වුවමනාවට තමයි අද ෙම් රෙට්
අධ ාපනෙය් පතිපත්තිමය තීන්දු ගන්ෙන්.
දැන් තිෙබන ෙලොකුම විහිළුව තමයි, ෙපෞද්ගලික
ආයතනවලින් ෙදන උපාධිය පිළිබඳව, එහි ගුණාත්මකභාවය
පිළිබඳව තීරණය කරන කමිටුවට උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමාෙග්
පුතා පත් කරන එක.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

නැහැ.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

එෙහම නම් ෙමොකටද පත් කෙළේ?

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ඒ පිළිබඳව වාර්තා කරන්න.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔබතුමා ඒක ෙහොඳයි කියනවා නම් ඇයි එෙහම ලිපියක්
යැව්ෙව්? එෙහම නම්, ඒ ලිපිය යවන්න එපායැ ''ෙහොඳයි, කමක්
නැහැ, අප පිළිගන්නවා" කියලා. නමුත් ඒ ලිපිය යවලා
තිෙබන්ෙන්, ''ෙම් ආයතනය පිළිගන්න බැහැ, ෙම්ක එෙහම
ආයතනයක් ෙනොෙවයි'' කියලායි.

පුතාම පත් කළා?

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

එයා ඒ Committee Member ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

දැන් දිගින් දිගටම ආණ්ඩුව අධ ාපනයට දක්වන්ෙන්
කුඩම්මාෙග් සැලකිල්ල. එදා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට

ආ! Committee Member ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. එයා ඉන්ෙන්
වාර්තා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද ඒ සඳහා එයාට
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තිෙබන සුදුසුකම? [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමාෙග් පුතාම ෙම්
වාර්තාකරණයට දැම්මා. ශී ලංකාෙව් පිළිගත්ත විශ්වවිද ාලවලින්
උපාධි ගත්ත, අධ ාපන සුදුසුකම් තිෙබන කිසි ෙකෙනකු නැද්ද
ෙම් වාර්තාකරණයට දාන්න. ඒකට ඇමතිතුමාෙග් පුතාම දාන්න
ඕනෑ ද? ඒ ඇමතිතුමන්ලාෙග් පුතාලාෙග් කථාව ෙම්ක ඇතුෙළේ
තිෙබනවා. ෙම් මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද විද ාලෙය් ඇතුෙළේ
තිෙබන රහසත් ඒකයි. බලන්න, මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද
විද ාලෙය් ඉෙගන ගන්න කට්ටිය කවුද, උපාධි ෙදන්න හදන්ෙන්
කාටද කියලා. අෙලවි මවුලානා ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් මිනිපිරිය,
දි.මු. ජයරත්න අගමැතිතුමාෙග් ෙල්ලිය, අෙප් අධ ාපන නිෙයෝජ
ඇමති ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මැතිතුමාෙග් මල්ලිෙග් දුව, රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙග් පුතාෙග් බිරිඳ. ඒ අය තමයි ඉන්ෙන්.
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙග්ත් කවුද ෙකෙනක්
ඉන්නවා. ෙම් කට්ටිය තමයි ෙම් ආයතනෙය් උපාධිය ගන්න
උත්සාහ කරන්ෙන්. ෙම් ආයතනයට බඳවා ගන්න සුදුසුකම
ෙමොකක්ද? ඒ ආයතනෙය් උපාධිය ගන්න ඇතුළත් වීෙම්
සුදුසුකම -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

I rise to a point of Order.
ආණ්ඩුකාරතුමාෙග් ෙල්ලියට ෙහෝ අනික් ඇමතිවරුන්ෙග්
පුතාලාට ෙහෝ දූවරුන්ට උපාධියක් ගන්න බැරිද? ඔවුන්ට
ගිහිල්ලා ඉෙගන ගන්න බැරිද? ඇයි ඒ තහංචිය දමන්න හදන්ෙන්?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා
කථා කරන්න.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

උපාධියක් ගන්න පුළුවන් ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
ෙම් රෙට් අධ ාපනෙය් පිළිගත් විධියට, උසස් ෙපළ විභාගය සමත්
වුෙණොත් විශ්වවිද ාලයකට ඇතුළත් ෙවලා උපාධියක් ගන්න
පුළුවන්. හැබැයි, S සාමාර්ථ 3ක් අරෙගන සමත් වුෙණොත්, ඒත්
බැහැ. නමුත් S සාමාර්ථ 3ක් ගත්ෙතොත් මාලෙබ් ෙම් ෙපෞද්ගලික
ආයතනයට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන් උසස් ෙපළ සමත් නැති
අය. ෙම් රෙට් A සාමාර්ථ 3ක් ගත්ත ළමයින් ඉන්නවා, රජෙය්
විශ්වවිද ාලයකට යන්න බැරිව. නමුත් මාලෙබ් ෙම් ආයතනයට
බඳවා ගන්න මූලික සුදුසුකම තමයි S සාමාර්ථ 3ක් ලබා ගැනීම. ඒ
කියන්ෙන් උසස් ෙපළ සමත් නැති අය. අඩුම ගණෙන් පිට රට
විශ්වවිද ාලයකට යන්නත් S සාමාර්ථ 3ක් පමාණවත් නැහැ. පිට
රට විශ්වවිද ාලයකට යන්නත් C සාමාර්ථ 3ක් ඉල්ලනවා. ඒක
තමයි මූලික සුදුසුකම. ඉතින්, පිට රට විශ්වවිද ාලයකටවත් යන්න
සුදුසුකම් නැති අය මාලෙබ් ෙම් ෙපෞද්ගලික ආයතනයට දාලා,
ෙකොෙහොම හරි සල්ලිවලට උපාධියක් ෙදන්න හදනවා. ඉතින්,
ඇමතිවරුන්ෙග්, ආණ්ඩුකාරවරුන්ෙග් බිරින්දෑවරු, මිනිබිරියන්,
ෙල්ලිලා ඔක්ෙකෝම ඒෙක් ඉන්නවා. ඒ අයට තමයි දැන් උපාධි
ෙදන්න හදන්ෙන්. ෙම්ක තමයි රහස. ඒ සඳහා ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් දූ දරුවන්ෙග් නිදහස් අධ ාපනය පාවිච්චි කරන්න
එපා. ඒ යටි අරමුණ ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් දුප්පත් දරුවන්ෙග්
නිදහස් අධ ාපනය නැති කරන විධියට ගැසට් නිෙව්දන නිකුත්
කරන්න එපා. ඔබතුමන්ලා කපටි කයිරාටික විධියට ෙම් ගැසට්
නිෙව්දනය නිකුත් කළා. කලින් දිනයක් සඳහන් කරලා -backdate
කරලා- පළමුවැනි ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කළා. ඒෙක්
බලධාරිෙයක් ගැන සඳහන් කරලා තිබුෙණ්ත් නැහැ. බලධාරිෙයක්
නැතුව තමයි ඒ ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ නිකුත්
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කළ ගැසට් නිෙව්දනෙය් බලධාරියා විධියට සුනිල් ජයන්ත
නවරත්න මහත්මයා
නම් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැසට්
නිෙව්දනවල ෙකොන්ෙද්සි තිබුණා. ෙම් මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික
ආයතනය ඒ ෙකොන්ෙද්සි කැඩුවා. හැබැයි, ෙකොන්ෙද්සි කඩද්දීත්
ෙකොෙහොම හරි ඒ ආයතනයට උපාධිය ලබා දීෙම් බලය ෙදන්න
හදනවා.
දැන් ඒ ආයතනයට batches 4ක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ෙම්
ෙවන ෙකොට ළමයි 183 ෙදෙනක් ෙම් ඇති වුණ අර්බුදකාරී
තත්ත්වයත් එක්ක ඒ ආයතනය අතහැරලා ගියා. ඒ ආයතනය
ආරම්භ කරන ෙකොට ඒ ළමයින්ට කිව්ෙව්, "විශ්වවිද ාල පතිපාදන
ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් ආයතනය පිළිඅරෙගනයි තිෙබන්ෙන්,
රුසියාෙව් ෛවද උපාධියක් තමයි ෙදන්ෙන්" කියලා. පත්තරවල
දැන්වීම් දැම්ෙම් එෙහමයි; නිෙව්දන නිකුත් කෙළේ එෙහමයි. ඒවා
ගැන හිතපු ෙදමව්පිෙයෝ තමන්ට තිෙබන සල්ලි ටික ඔක්ෙකෝම
වියදම් කරලා ඒ ආයතනයට දරුවා ඇතුළු කළා. හැබැයි, ටික
කාලයක් යන ෙකොට ෙත්රුණා ඒක පට්ටපල් ෙබොරු කරන -වංචා
කරන- ආයතනයක් කියලා.
පසු ගිය මාර්තු 3වැනි දා තමයි කඩුෙවල උසාවිෙය්දී ඊට
සම්බන්ධ නඩුව ඇහුෙව්. ඔබතුමා ඒ නඩු වාර්තා අරෙගන
බලන්න. කඩුෙවල උසාවිෙය්දී නීතිඥවරු අහපු පශ්න හමුෙව් ෙම්
ආයතනය කරපු ෙබොරු, වංචා සියල්ල ෙහළිදරවු වුණා. උසාවිය
ඉදිරිෙය් ඇත්ත පිළිගන්න ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා. ඒවා මාධ වලින්
පළ කෙළේ නැහැ. පත්තරවල තිබුෙණ් ඒවා ෙනොෙවයි. පත්තරවල
තිබුෙණ් සම්පූර්ණෙයන් ඊට ෙවනස් ෙද්වල්. ඒ ආයනයට කිසිම
සුදුසුකමක් නැහැයි කියන එක ෙපෙර්දා විභාග කළ නඩුෙව්දී
ෙහළිදරවු වුණා. තව ඉදිරියටත් ඒ නඩුව තිෙබනවා. එතෙකොට තව
විස්තර දැන ගන්න පුළුවන්. නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට අවශ නම්
පහසුව සඳහා මම ඒ නඩු අංකයත් කියන්නම්. ෙගන්වාෙගන හරි
බලන්න. ෙමොකද, උසාවිෙය්දී ෙම් ෙබොරු වංචාකාරයන්ෙග් ඇත්ත
තත්ත්වය ෙහළිදරවු වුණ නිසා.
අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඇත්තටම නිකුත් කළ ඒ
ගැසට් නිෙව්දනෙයන් ෙමොකක්ද කෙළේ? කපටි කයිරාටික විධියට
"shall" කියන වචනය ෙවනස් කරලා "may" කියන වචනය
දැම්මා. "Shall" කියන එක "may" කියලා ෙවනස් කරලා,
සුදුසුකම් නැති, "S" සාමාර්ථ 3ක් ගත්ත, A/Level සමත් ෙනොවුණු,
සල්ලි තිෙබන අයට, ෙම් ආණ්ඩුෙව් හිතවතුන්ෙග් පුතාලාට,
මිනිබිරියන්ට, ෙල්ලිලාට සල්ලිවලට උපාධිය ෙදන්න පුළුවන්
පිළිගත් ආයතනයක් බවට ෙම් ආයතනය පත් කරනවා. ඒක තමයි
ඔබතුමන්ලා ෙම් කරන්න හදන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන් ගත්ෙතොත්,
UGC එකට තිබුණු බලතල අමාත ාංශයට පවරාෙගන
අමාත ාංශය මඟින් තම තමන්ෙග් වුවමනා මත උපාධිය
සල්ලිවලට පිරිනමන්න වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන කූට
උපකමයක් ෙම්ක. ඒක ඉතා පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. ෙම්
පිළිබඳව පිළිගත හැකි කරුණු, සාක්ෂි ඕනෑ තරම් තිෙබනවා.
දැන් ෙසෞඛ නිෙයෝජ ඇමතිතුමාම කිව්වා, පිට රටවලින්
උපාධි අරෙගන එන අයට සුදුසුකම් නැහැ, ඒවා හරි බාලයි කියලා.
බංග්ලා ෙද්ශෙය්, පිලිපීනෙය් සහ තවත් විවිධ රටවලින් ලබා
ගන්නා උපාධිවල ගුණාත්මක තත්ත්වය පිළිබඳව පශ්නයක්
තිෙබනවා කියලා කිව්වා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ඒවා බාලයි කියලා
කිව්ෙව් නැහැ. ඒ කථාව වැරැදියි.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

එෙහම නම් ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

බාලයි කියලා මම කිව්ෙව් නැහැ.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

බාලයි කිව්ෙව් නැත්නම්, ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ෙවන මන්තීවරෙයක් කිව්ෙව්. කළුතර දිස්තික්කෙය් මන්තීතුමා
කිව්ෙව්.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

බාලයි ෙනෙමයි, ෙගොඩක් බාලයි. එතුමා කිව්ෙව් ෙගොඩක්
බාලයි කියලා. ෙගොඩක් බාලයි නම්, ඒ බාල තත්ත්වය ෙවනස්
කරන්න තමයි ලංකාෙව් ෛවද සභාව කියන එක පිහිටුවලා
තිෙබන්ෙන්. පිට රටවල විශ්වවිද ාලවලින් ලබා ෙදන උපාධි
ඇත්ත උපාධිද, ඒ සුදුසුකම් තිෙබනවාද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව
ලංකාෙව්දී අවසාන තීන්දුව ෙදන්ෙන් ෛවද සභාව කියන
එෙකන් තමයි. එතෙකොට ෛවද සභාවට තිබුණු බලය, ෛවද
සභාවට තිබුණු බලතල පවරා ගන්න හදන්ෙන් ඇයි? [බාධා
කිරීමක්] ෛවද සභාවට තිබුණු බලතල පවරා ගන්න හදන්ෙන්
ඇයි? ඒ පවරා ගැනීම ඇතුෙළේ තමයි මුදලාලිලාට ඕනෑ විධියට
උපාධි පිරිනමන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.
මාලෙබ්
විශ්වවිද ාලය ඔය ඉදිරිපත් කරන ෙබොරු ෙල්ඛන කිසිවක් ෛවද
සභාව පිළිගත්ෙත් නැහැ. ඒ කිසිවක් පිළිගත්ෙත් නැහැ. ෙමොකද,
ෛවද සභාවට ෙකොන්දක් තිබුණා, ආත්ම ෛධර්යයක් තිබුණා,
ෙම් ෙමොන බලෙව්ග ආවත් ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ඒවා
වැරැදියි කියලා කියන්න. ඊට පසුව තමයි උසස් අධ ාපන
අමාත ාංශය තිරණය කෙළේ, ෛවද සභාවත් එක්ක හැප්ෙපන්නට
බැහැ, එතැන කට්ටිය හරි ෙකළින් ඉන්නවා, ඒ නිසා ෙම් බලතල
උසස් අධ ාපන අමාත ාංශයට පවරා ගත යුතුයි කියලා. උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් ඒවා ෙවනස් කරලා, වචන මාරු කරලා
ෙකොෙළේ වහලා ගහන්නයි දැන් හදන්ෙන්.
බලන්න, මාලෙබ් විශ්වවිද ාලෙය් තත්ත්වය. එහි වර්ග අඩි
90,000යි තිෙබන්ෙන්. ළමයින් 2,500ක් ඉන්නවා. ෙම් ගණන
හරියට ෙබදලා බැලුෙවොත් එක ළමෙයකුට වර්ග අඩි 36ක පුංචි භූමි
පමාණයක් තමයි ලැෙබන්ෙන්. හැබැයි, වර්ග අඩි 36ක්
කියන්ෙනත් ඒ ළමයාට තිෙබන ෙද්ශන ශාලාව ෙනොෙවයි. ආපන
ශාලා, ෙද්ශන ශාලා, අෙනකුත් විද ාගාර පහසුකම්, ඒ සියල්ලත්
එක්ක තමයි වර්ග අඩි 36ක් එන්ෙන්. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ඒ
කියන ආයතනෙය් පමිතිගත පහසුකම් නැහැ. එෙහම ආයතනයක්
තමයි අද ෙමතුමන්ලා ෙම් උපාධි ෙදන ආයතනයක් කරන්න
යන්ෙන්.
නීති විද ාලය පිළිබඳවත් දැන් පශ්නයක් මතු කළා, පිටරට
ඉෙගන ගත් ශිෂ යන් 150 ෙදෙනකුටත් එහි ඉඩ පහසුකම් -

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මා අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
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පිට රට ඉෙගන ගත් ශිෂ යන් 150 ෙදෙනකුටත් නීති
විද ාලයට ඇතුළත් ෙවන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්නට ඕනෑය
කියනවා. ලංකාෙව් ඉෙගන ගත්, ඒ දුප්පත් අම්මලා තාත්තලාෙග්
දරුෙවෝ 177යි නීති විද ාලයට ගන්ෙන්. එතෙකොට පිට රට ගිහින්
ඉෙගන ගත් ඒ සල්ලිකාර ළමයින් 150ක් නීති විද ාලයට
ගන්නවා. ෙම්ක සාධාරණද? ෙම්ක සාධාරණ නැහැ. අන්න එතැන
තමයි උපාධිය සල්ලිවලට විකුණන්න හදන එක තිෙබන්ෙන්. ඒ
නිසා ෙම් පතිපත්තිය වැරැදියි. ෙම්ක ෙවනස් කරලා ෙම් රෙට්
ඉෙගන ගත්, උසස් ෙපළ විභාගය සමත්, ඇත්ත දුප්පත් අම්මලා
තාත්තලාෙග් දරුවන්ට ඒ නිදහස් අධ ාපනෙය් අයිතිය ආරක්ෂා
කර ෙදන්න කියලා ඉල්ලමින් මා නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[பி.ப. 4.44]

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා (නිෙයෝජ
සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு
தவிசாளர்)

කාරක

ேகசு சந்திரகுமார் - கு க்களின் பிரதித்

(The Hon. Murugesu Chandrakumar ‐ Deputy Chairman of
Committees)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ அகில
விராஜ்
காாியவசம்
அவர்களினால்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
உயர்கல்வி ெதாடர்பான இன்ைறய ஒத்திைவப் ப் பிேரைண
மீ உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்தைமக்காக நான்
உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். உண்ைம
யிேலேய கல்வி என்ப
அரசிய க்கு அப்பாற்பட்டதாக
இ க்க ேவண் ெமன்பைத நான் இங்கு வ
த்திப் ேபச
வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், கல்வியில் அரசியல் குந்தால்
அல்ல
கல்விக் ெகாள்ைகத் திட்டங்களில் அரசியல்
ெசயற்பா க க்கு - க த் க்க க்கு
ன் ாிைம வழங்கப்
பட்டால், அந்தக் கல்வி பாழைடந் வி ம். இைத நாங்கள்
வரலாற் ாீதியாக அ பவித்தி க்கின்ேறாம் என்ற வைகயில்
கல்வியில் அரசியல் ெசல்வாக்கு ெச த்தப்படக்கூடா
என்பைத நான் இங்கு மீண் ம் வ
த்த வி ம் கின்ேறன்.
அரசியல்வாதிகள், அறிவார்ந்த ச கத்தினர் எல்ேலா ம்
இைணந் இந்த நாட் க்கு ஏற் ைடய, இந்த நாட் ன் கல்வி
வளர்ச்சிைய ேமம்ப த்தக்கூ ய ெகாள்ைகத் திட்டெமான்ைற
வகுப்ப தான்
இந்த
நாட் க்கு
உகந்ததாக
இ க்க
ெமன்ப என க த்தாகும்.
கல்வி அபிவி த்திக்காக - ேமம்பாட் க்காக எல்ேலா ம்
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய
ஒ
ெபா வான
ெகாள்ைகத்
திட்டத்ைத வகுத் , அைத ஆரம்பக் கல்வியி
ந்
உயர்
கல்விவைர ெசயற்ப த் ம்ேபா இந்த நாட் ல் அறிவார்ந்த
ச கத்ைத உ வாக்க
ெமன்
நான் நம் கின்ேறன்.
எங்கள
நாட்
ள்ள பல்கைலக்கழகங்கள் சர்வேதச தர
நிர்ணயத்தில் மிக ம் பின்தங்கிய நிைலயில் இ ப்பைத
நாங்கள் எல்ேலா ம் அறிேவாம். உண்ைமயில் இந்தப்
பல்கைலக்கழகங்களின் தரத்ைத,
கழ்ெபற்ற சர்வேதச
பல்கைலக்கழகங்க க்கு நிகரானதாக ேமம்ப த் வெதன்ப
ஒ கு கியகால ேவைலத்திட்டத்தின் லம் சாத்தியப்படாத
ஒ காாியமாகும். இதற்கு அர்ப்பணம் நிைறந்த உைழப் த்
ேதைவ.
இந்த
நாட்
க்கின்ற
அரசியலாளர்க ம்
அறிவார்ந்த ச கத்தின ம் ஓரணியில் திரண்
தம்ைம
அர்ப்பணித்
உைழத்தால் இைதச் சாத்தியப்ப த்தலாம்
என்பைத நான் இங்கு வ
த்த வி ம் கின்ேறன். அந்த
வைகயில், உயர் கல்வி அைமச்சர் மாண் மிகு எஸ்.பி.
திசாநாயக்க அவர்கள் இந்த உயர் கல்விைய ேமம்ப த்
வதற்காக கடந்த 2010ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் பல்ேவ
திட்டங்கைள அ ல்ப த்தி வ கின்றார்.
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இன் எங்கள பட்டப்ப ப்பின் தர ம் ேகள்விக்குறியாக
இ க்கின்ற . குறிப்பாக கைல, வர்த்தகப் பிாி களி
ந்
ெப ந்ெதாைகயான மாணவர்கள் பல்கைலக்கழகங்க க்கு
உள்வாங்கப்ப கின்றார்கள். அதாவ , பட்டப்ப ப்ைப ேமற்
ெகாள் ம் கிட்டத்தட்ட 60 சத தமான மாணவர்கள் கைல,
வர்த்தகப் பிாி கைளச் சார்ந்தவர்களாகத்தான் இ க்கின்
றார்கள். இவர்களில் அதிகள
தமாேனார் இன்ைறய
ெதாழில்வாய்ப் ச் சந்ைதயில் இடம்பி க்க
யாதவர்களாக,
ேவைலயற்றவர்களாக இ க்கின்றார்கள். ெதாழில் வாய்ப் க்
களில் தங்கைள உட்ப த்திக்ெகாள்ள
யாத அள க்குத்
தான் இவர்கள
விைனத்திறன் இ க்கின்ற . ஆகேவ,
இவர்களின் பட்டப்ப ப்
ஓர் அர்த்த ள்ளதாக, எல்லாத்
ெதாழிற் ைறகளி ம் அவர்கள் உட் கக்கூ ய ஒ சூழைல
உ வாக்கும்வைகயில் அைமயேவண் மாயின், பல்கைலக்
கழகங்களில் அவர்கள
கல்விைய ேமம்ப த் வதற்குாிய
திட்டங்கைளத் தயாாித்
அவற்ைற ேமம்ப த்த ேவண் ம்.
இைத ேமம்ப த் வதற்கான திட்டம் பல்கைலக்கழகங்களி
ந்ேத உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.
இவர்கள skill development என்ப ம் ேகள்விக்குறியாக
இ க்கின்ற . அதன ப்பைடயில், கைலப்பிாிவில் உள்வாங்
கப்ப பவர்க க்காக technology stream என்ற திய ஒ
ெதாழில் ட்பப் பாடத்திட்டத்திைன அரசாங்கம் அண்ைம
யிேல உயர் வகுப் க்களில் அறி கப்ப த்திய . கடந்த
வ டம் - 2013ஆம் ஆண்
க.ெபா.த. உயர்தரத்தில் திய
ெதாழில் ட்ப பாடப் பிாிவான நா த விய ாீதியில் 250
பாடசாைலகளில்
அறி கப்ப த்தப்பட்ட .
வடக்கிேல
20க்கும் ேமற்பட்ட பாடசாைலகள் இதற்காகத் ெதாி ெசய்யப்
பட்
க்கின்றன. ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட மாணவர்கள்
இப் திய பாடப் பிாிவில் உள்வாங்கப்பட்
க்கின்றார்கள்.
க.ெபா.த. சாதாரண தரப் பாீட்ைசயில் கணிதம் மற் ம்
விஞ்ஞான பாடங்களில் திறைமச் சித்திையப் ெபற
யாத
மாணவர்கள்
இப்பிாி க்குள்
இைணக்கப்பட்
க்கின்
றார்கள். இன்ேறல், இவர்கள் கைல, வர்த்தகப் பிாி
கைளத்தான் ெதாி ெசய்ய ேவண் ய கட்டாய நிைல
இவ்வள
கால ம் இ ந் வந்த . ஆனால், தற்ேபா
இந்நிைலைம மாற்றியைமக்கப்பட்
க்கின்ற . 2016ஆம்
ஆண் ல் இவர்கள்
ப்ேளாமா மற் ம் பட்டப்ப ப்ைபப்
ெப வதற்குாிய
தைகைமைய
அைடவார்கெளன
நான்
நிைனக்கின்ேறன். இதன் லம் கைலப் பிாிவில் கற்ேபாாின்
தம் குைறக்கப்பட இ க்கின்ற . உண்ைமயிேல நாங்கள்
இதைன ஒ சந்ேதாஷமான விடயமாகக் ெகாள்ளேவண் ம்.
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ெபாறியியல் பீடம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள . இவற் ள் யாழ்.
பல்கைலக்கழகத்தி ம்
ெபாறியியல்
பீட
ெமான்
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள என்பைத நான் இச்சைபயிேல மிக ம்
சந்ேதாஷத் டன் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
உண்ைமயிேல யாழ். பல்கைலக் கழகத்திற்குப் ெபாறியியல்
பீடெமான்
ேதைவெயன 1978ஆம் ஆண்
ந்ேத தமிழ்
கல்விச் ச கத்தினர் ேகாாிக்ைக வி த் வந்தி க்கின்றனர்.
கிட்டத்தட்ட 36 வ டங்களாகத் தமிழ் மக்களின் கனவாக
இ ந் வந்த
ெபாறியியல்
பீடமான ,
கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்தி ள்ள
அறிவியல்
நகாில்
பிரமாண்டமான
நிலப்பரப்பில் - 560 ஏக்காில் - அைமக்கப்பட் , கடந்த
ெபப் வாி
மாதம்
6ஆம்
திகதி
அங்குரார்ப்பணம்
ெசய் ைவக்கப்பட்ட . இ
தமிழ் கல்விச் ச கத்ைதப்
ெபா த்தவைரயில் மகிழ்ச்சிகரமான ஒ
விடயமாகும். தமிழ்
மக்களின்
36
வ டகாலக்
கன
தற்ேபா
நிைறேவறியி க்கின்ற . இப்பல்கைலக்கழகத்தின் கட் ட
நிர்மாணப் பணிக க்காக 2,400 மில் யன் பாைய அரசு
ஒ க்கியி க்கின்ற . தற்ெபா
, கட் ட நிர்மாணப் பணிகள்
ாிதகதியில்
நைடெபற் க்ெகாண்
க்கின்றன.
அந்த
வைகயில் இந்த அரசாங்கமான உயர் கல்வி நி வனங்கள்
ெதாடர்பில் பாரபட்சமற்ற ெகாள்ைகையக் கைடப்பி ப்பைத
யிட்
நான் சந்ேதாஷமைடவேதா , அதற்காக இவ்வரைச
இச்சந்தர்ப்பத்திேல பாராட்ட ம் கடைமப்பட்
க்கின்ேறன்.

2010ஆம் ஆண் உயர் கல்வி அைமச்சுக்கு 20 பில் யன்
பாய் ஒ க்கீ ெசய்யப்பட்ட . 2010 ஆண் க்குப் பின் ,
அதாவ , மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க அவர்கள் உயர்
கல்வி அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்ற பின்னர், 2014ஆம் ஆண்
40 பில் யன்
பாயாக இவ்ெவா க்கீ
அதிகாித்தி க்
கின்ற . இ , இந்த நாட்
அரசாங்கம் உயர் கல்விக்குக்
ெகா க்கும்
க்கியத் வத்ைத
எ த் க்காட் கின்ற .
இவ்வா
உயர் கல்விக்காகப் ெப ந்ெதாைக நிதிைய
இவ்வரசாங்கம் ஒ க்கியி ப்ப
உண்ைமயிேல பாராட்டக்
கூ யதாகும். கடந்த வ டத்ைதவிட, இவ்வ டம் 8 பில் யன்
பாய் ேமலதிகமாக ஒ க்கப்பட்
க்கின்ற . அ மட்
மல்ல, அரச பல்கைலக்கழகத் க்கு உள்வாங்கப்ப கின்ற
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகயான , 22,000 இ
ந்
25,000ஆக அதிகாிக்கப்பட்
க்கின்ற . ேமலதிகமாக 3,000
மாணவர்கள் பல்கைலக்கழங்க க்கு உள்வாங்கப்ப கின்
றார்கள். இவ்வா
இன்
நிைலைமகள் மாறியி க்கின்ற ;
இ உண்ைமயிேல வரேவற்கக்கூ ய .

கடந்த ப்ப வ டகால த்தம் தமிழர்களின் கல்வியில்
மிகப்
ெபாிய
பாதிப்ைப
பாதகமான
தாக்கத்ைத
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . அந்தக் காலப்பகுதியில் அங்கு கல்வி
நி வனங்கள் சீராக இயங்க
யவில்ைல. யாழ். பல்கைலக்
கழகம்கூடச்
சிறப்பாக
இயங்கக்கூ ய
ஒ
சூழல்
இ க்கவில்ைல. அந்த நிைலயில் மாணவர்கள் தம பட்டப்
ப ப்ைப நிைற ெசய்வெதன்ப ேகள்விக்குறியாக இ ந்த .
பலர் பட்டப்ப ப்ைப
க்க
யாத நிைலைமயில்
இைடயிேலேய பல்கைலக்கழகத்தி
ந்
ெவளிேயறியி க்
கின்றார்கள்.
அேதேநரம்
த்த
சூழல்
காரணமாக,
இடப்ெபயர்
காரணமாக பலர் பல்கைலக்கழகத் க்குள்
ைழய
யாத நிைலைம இ ந்த . ஆனால், இன்
எம
கல்விச் ச கம் அந்த நிைலைமயி
ந் மீண்
க்கின்ற ;
இன்
யாழ். பல்கைலக்கழகம் திறம்பட இயங்குகின்ற .
அந்த
வைகயில்
இன்
பல்கைலக்கழகங்க க்கு
அ மதிக்கப்ப ம் மாணவர்கள் குறித்த காலப்பகுதியில்
தங்கள
பட்டப்ப ப்ைப
த் க்ெகாண்
ெவளிேயறக்கூ ய
ஒ
சூழ ல்
கல்வி
கற் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
த்தம்
நிைற க்குக்
ெகாண்
வரப்பட்
ஓர்
இயல்பான,
சு கமான,
சமாதானமான நிைலைம நில வதால்தான் இன் கல்வியில்
ேமம்பாடைடய
ந்தி க்கின்ற .
இந்த
ேமம்பா
ெதாடர்ந் ம் ேபணப்பட ேவண் ம். அந்த வைகயில் இன் ம்
யாழ். பல்கைலக் கழகத் க்குத் ேதைவயான பல்ேவ
விடயங்கள் நிைற ெசய் ெகா க்கப்பட ேவண் ம் என்பைத
நான் இங்கு வ
த் கின்ேறன். அங்கு வி தி வசதிகள்
அவசியமாக இ க்கின்றன. கடந்த வ ட ம்கூட அதற்காக
உயர் கல்வி அைமச்சர் நிதிெயா க்கீ ெசய்தி ந்தார். இன்
அந்த நிதி வளங்கைளக் ெகாண்
அதற்கான கட் டங்கள்
நிர்மாணிக்கப் பட்
வ கின்றன. அங்கு ேம ம் கட் ட
வசதிகைள ேமம்ப த் வதற்காக ம் மற் ம் உபகரணங்கள்,
தளபாடங்கள் ேபான்றவற்ைறக் ெகாள்வன
ெசய்வதற்
காக ம்
பல்கைலக்கழக
மானிய
ஆைணக்கு
நிதி
ஒ க்கீ கைள வழங்க ன்வர ேவண் ம் என் நான் இங்கு
வ
த் கின்ேறன்.

அவ்வாேற, பல பல்கைலக்கழகங்களில் பல திய பீடங்கள்
ஆரம்பிக்கப்பட்
க்கின்றன.
ன்
பல்கைலக் கழங்களில்

இன்ெனா
க்கியமான
குறிப்பிட ேவண் ம். அதாவ

விடயத்ைத நான் இங்கு
அரசாங்கம் அண்ைமயிேல
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அறி கப்ப த்திய University Township Project - பல்கைலக்
கழக நகரமயமாக்கல் திட்டத்தில் யாழ். பல்கைலக்கழகத்தின்
கிளிெநாச்சி வளாக ம் உள்வாங்கப்பட்
ப்ப
உண்ைம
யிேல மகிழ்ச்சியான விடயம். இலங்ைகயிேல இந்தத்
திட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட
ன்
பல்கைலக்கழகங்களில்
யாழ். பல்கைலக்கழக ம் ஒன்றாகும். இதற்காக 2,270
மில் யன் பாய் பாிந் ைர ெசய்யப்பட்
க்கின்ற . இந்தத்
திட்டத்தின் first stage இன் அ லாக்கத் க்காக யாழ்.
பல்கைலக்கழகம் 500 மில் யன்
பாய்க்கான
ன்ெமாழி
கைளச் சமர்ப்பித்தி க்கின்ற . இந்தத் திட்டத்தின் லம்
கிளிெநாச்சியிேல அறிவியல் நகாி ள்ள ெபாறியியல் மற் ம்
விவசாய பீடங்களின் உட்கட் மானங்கள் அபிவி த்தி
ெசய்யப்ப ம்ேபா
அந்தப்
பல்கைலக்கழகம்
மிக ம்
வளர்ச்சியைடந்ததாக
மாறக்கூ ய
நிைலைம
ஏற்ப ம்.
ஆகேவ, இவற்ைறக் க த்திற்ெகாண் உடன யாக அந்த நிதி
ஒ க்கீட்ைடச் ெசய் அந்தத் திட்டத்ைத அ ல்ப த் வதற்கு
ன்வர ேவண் ெமன் நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இலங்ைகயிேல அதிக பீடங்கைளக்ெகாண்ட பல்கைலக்
கழகங்களில்
தலாவதாக ேபராதைன பல்கைலக்கழக ம்
இரண்டாவதாக யாழ். பல்கைலக்கழக ம் விளங்குகின்றன.
இ
உண்ைமயிேல எங்க க்குப் ெப ைம ேசர்க்கின்ற
விடயம். யாழ். பல்கைலக்கழகத்திேல இவ்வள
கால ம்
விைளயாட் விஞ்ஞான ப்ேளாமா பயிற்சிெநறி ெதாடர்ந்
ன்ென க்கப்பட் வந் ள்ள . இந்தப் பயிற்சிெநறிைய ஒ
பட்டப்ப ப் க்
கற்ைகெநறியாக
மாற்றேவண் ெமன்
பாிந் ைர ெசய்யப்பட் ள்ள . இவ்விடயத்ைதக் க த்திற்
ெகாண்
நடவ க்ைக
எ க்கேவண் ெமன
நான்
இச்சந்தர்ப்பத்திேல வ
த் கின்ேறன்.
அேதேபான்
கடந்த 5-6 வ ட காலமாக அங்கு கடற்ெறாழில் ப்ேளாமா
பயிற்சிெநறி ேமற்ெகாள்ளப்பட் வந் ள்ள . அந்தப் பயிற்சி
ெநறிைய ம் கடற்ெறாழில் பட்டப்ப ப் க் கற்ைகெநறியாக
மாற்றியைமக்க ேவண் ெமன வ
த் கின்ேறன். வடக்கு,
கிழக்கிேல
ஆயிரக்கணக்கான
கு ம்பங்கைளச்
ேசர்ந்த
ெப ந்ெதாைகயான மக்கள் கடற்ெறாழிைல ஜீவேனாபாய
மாகக்ெகாண்
வாழ்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்கள் ந ன
ெதாழில் ட்ப ைறயில் கடற்ெறாழிைல ேமற்ெகாள்வதற்கு
உதவியாக
யாழ்.
பல்கைலக்கழகத்திேல
கடற்ெறாழில்
பட்டப்ப ப் க்கான பீடெமான்
அைமவ
ெபா த்தமாக
இ க்குெமன்பைத
நான்
இங்கு
வ
த் கின்ேறன்.
தமிழ்நாட் ன்
த் க்கு க் கைரேயாரப்பகுதியி ள்ள பல
பல்கைலக்கழகங்களில் கடற்ெறாழில் விஞ்ஞான பட்டப்ப ப்
கற்ைகெநறி ேமற்ெகாள்ளப்பட்
வ கின்றைமைய நாங்கள்
உதாரணமாகக் ெகாள்ளலாம்.
ேம ம், யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்திேல சுற் லாத்
ைறக்கான கற்ைகெநறிெயான்ைற ஆரம்பிக்க ேவண்
ெமன்
யாழ்.
பல்கைலக்கழகத்தி
ந்
உயர்கல்வி
அைமச்சுக்குப் பாிந் ைரெசய்
ேவண் ேகாள் வி க்கப்
பட் ள்ள . அதைன ம் க த்திற்ெகாண்
ெசயற்ப த்த
ேவண் ெமன நான் இங்கு வ
த் கின்ேறன். உண்ைம
யிேலேய இலங்ைகக்குப் ெப ைமேசர்க்கும் வைகயில் பல
அறிவார்ந்த
ச கத்தினர்
இங்கு
உ வாக்கப்பட்
க்
கிறார்கள். அவர்க ைடய வளங்கள் யா ம் ஒ
கப்
ப த்தப்பட்
இந்த நாட் ல் உயர் கல்விைய ேமம்ப த்
வதற்கும் அரசியல் பாகுபாடற்ற வைகயில் ஒ ெகாள்ைகைய
வகுத் ச்
ெசயற்ப த் வதற்கும்
நாம்
அைனவ ம்
ஒன்றிைணய ேவண் ெமன நான் இங்கு வ
த்
கின்ேறன். ஏெனனில், கடந்த காலங்களில் வடக்கி ம்
ெதற்கி ம் உள்ள பல்கைலக்கழகங்களில் அரசியல் தைலயீ
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காரணமாக உயர் கல்வி மிகேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் ப்
ப பாதாளத்ைத ேநாக்கிச் ெசன் ள்ள ைமைய வரலா
எ த் க்காட் கின்ற . ஆகேவ, அரசியல் இலாபத் க்காகப்
பல்கைலக்கழகங்களில்
தய ெசய்
அரசியைலப்
குத்தாதீர்கள் என ம் அரசியல் நடவ க்ைகக க்காக
பல்கைலக்கழக மாணவர்களின் எதிர்காலத்ைதப் பாழ க்
காதீர்கள் என ம் அரசியல்வாதிகளிடம் நான் ேவண் ேகாள்
வி க்கின்ேறன். ஏெனனில் இலங்ைக ேபான்ற
ன்றாம்
உலக
வறிய
நா களின்
லதனமாக
கல்விேய
இ ந்தி க்கிற . இன்
இலங்ைக பல அறிவார்ந்த
ச கத்தினைர ெவளிநா
க க்கு அ ப்பியி க்கின்ற .
ஆகேவ, இலங்ைகயில் கல்வி ெதாடர்ந் ம் வளர்ச்சியைடய
ேவண் மாயின் தய ெசய்
அரசியல்வாதிகள் எவ ம்
பல்கைலக்கழகக் கல்விக்குள் அரசியல் ெசய்ய ேவண்டாம்
எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நாங்கள் வரலாற்
ாீதியாக
அதன் பாதிப் க்கைள உணர்ந்தி க்கிேறாம்.
நாங்கள் பாரா மன்றத்திேல ைறசார்ந்த அைமச்சுக்கள்
ெதாடர்பான கு நிைல விவாதங்கைள நடத்திவ கின்ேறாம்.
அங்கு அைனத் க் கட்சிகைளச் ேசர்ந்த அரசியல்வாதிகளின்
க த் க்க ம் உள்வாங்கப்ப கின்றன. ஆகேவ, எங்கள்
அைனவ ைடய க த் க்க ம் ஒ மித்த ஒேர க த்தாக
அைமந் ,
அதற்ேகற்ப
திட்டங்க ம்
தீர்மானங்க ம்
நிைறேவற்றப்பட்டால் இந்த நாட் ன் கல்வித் ைற வளர்ந்
ெசல்லக்கூ ய
வாய்ப்
உ வாகும்.
ஆகேவ,
இச்சந்தர்ப்பத்தில்
அைனவ ம்
அதற்காக
ஒத் ைழக்க
ேவண் ெமன வ
த்தி, எனக்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத
அளித்தைமக்காக
மீண் ம்
நன்றி
ெதாிவித் ,
விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.

[අ.භා. 5.04]
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(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ
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සිටිනවා. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා නිශ්චිතවම
එතුමාෙග් කථාෙව්දී පැහැදිලි කළා, ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාලවලට
එතුමාෙග් පක්ෂය ෙහෝ එතුමා විරුද්ධ නැහැයි කියලා. ඒක
පැහැදිලියි. එතුමා ඒක පසිද්ධිෙය් කිව්වා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙගනුත් දැන ගන්න කැමැතියි, පතිපත්තියක්
විධියට ඔබතුමන්ලා ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල පිළිගන්නවාද කියන
කාරණය. එතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී නිශ්චිතවම ෙම් පශ්නයට
උත්තරයක් දිය යුතුයි.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

The Hon. Nandimithra Ekanayake )
පිළිෙගන ඉවරයි.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒක නැවත වරක් කියවා ගන්නයි මට
ඕනෑ වුෙණ්. එතෙකොට එතුමන්ලා පතිපත්තිය ෙවනස් කරලා
තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ පතිපත්තිෙය්ම ඉන්නවා.
ෙමතුමන්ලා ඊට කලින් හිටපු පතිපත්තිය ෙවනස් කරලා
තිෙබනවා.
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ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් නව
ලිබරල් ආර්ථික කියාවලිෙය්දී සියල්ල විකිණීම සඳහායි
තිෙබන්ෙන් කියන එක ඉතා පැහැදිලියි. ධෙන්ශ්වර සම්භාව
ආර්ථික විද ාඥයන් මුල් කාලෙය්දී ආර්ථික භාණ්ඩ අනාර්ථික
භාණ්ඩ කියලා වර්ග ෙදකක් පැහැදිලි කළා. ධනවාදී ආර්ථිකෙය්
මුල් කාලෙය්දී විකුණන්ෙන් නැති ෙද්වලුත් ඔවුන් පැහැදිලි කළා.
ජලය, වනාන්තර, අධ ාපනය කියන ඒවා විකුණන ෙද්වල්
ෙනොෙවයි. නමුත් අද ෙම් සියලු ෙද්වල් - අධ ාපනය, වැසි
වනාන්තර, ස්වභාවික සම්පත් විතරක් ෙනොෙවයි, ආදරය,
කරුණාව, හුදකලාව කියන සියලු හැඟීම් දැනීම් පවා- විකුණන
ආර්ථික කියාවලියක් තමයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ඒක ෙවෙළඳ භාණ්ඩයක්. මිනිස් හැඟීම්වලට පවා වටිනාකමක්
ෙදනවා. අස්වර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට හැඟීම් නැති නිසා ඒක
පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපනය විකුණනවා
කියන එක පුදුමයක් ෙනොෙවයි. ඒක තමයි අද රාජ පතිපත්තිය.
අධ ාපනය විකුණන එක රාජ පතිපත්තිය කියන එක ඉතා
පැහැදිලියි. මට කලින් කථා කළ ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමාත් කිව්වා, ෙම්ක ආෙයෝජනයක් සඳහා තිෙබන ෙදයක්
කියලා. අධ ාපනයට ෙද්ශපාලනයක් ගන්න එපා. අධ ාපනෙය්
ෙද්ශපාලනය තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනය නැති ෙදයක් නැහැ.
එතුමාත් කිව්වා අධ ාපනය ආෙයෝජනයක් කියලා. ආෙයෝජනය
තමයි ලාභ ගැනීම. අද එය ලාභය පදනම් කර ගත් කර්මාන්තයක්
බවට පත් කරමින් තිෙබනවා. මිනිස් සමාජෙය්, මිනිස් සංහතිෙය්
සංවර්ධනය සඳහා, අනාගතෙය් මීටත් වඩා දියුණු මිනිසකු
ෙගොඩනැඟීම සඳහා, දියුණු මිනිස් සමාජයක් ෙගොඩනැඟීම සඳහා
ෙනොෙවයි අද ඔවුන් අධ ාපනය භාවිත කරන්ෙන්. ලාභය පදනම්
කර ගත් ආර්ථික කියාවලියක් තුළ ෙම් සියල්ල ෙමෙහයවන
පාලකයන්ෙගන් "අෙන් ෙම්ක ෙමෙහම කරන්න එපා" කියලා
ඉල්ලන එකම අද ෙත්රුමක් නැති ෙදයක්. නමුත් ෙම් රෙට්
ජනතාව ෙවනුෙවන් යමක් කියන්න ඕනෑ.
අද ෙම් අධ ාපනෙය් මූලික අරමුණු ගණනාවක් තිෙබනවා.
එකක් තමයි ඔවුන්ෙග් කමයට ශික්ෂිත මිනිස්සු හදන එක. අෙනක,
ඔවුන්ෙග් ලාභය අෙප්ක්ෂා කර ෙගන මිනිස්සු කණ්ඩායමක් හදන
එක. ෙම්ක පටන් ගත්ෙත් ෙම් අය ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන් ෙම්
සඳහා මූලික පදනම් හදා ගත්ෙත්, අද අපි කථා කරන නව ලිබරල්
ආර්ථික පතිපත්තිෙය් මූලික පදනම හදා ගත්ෙත්, මූලික පෙව්ශය
ගත්ෙත් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා. ඒ ෙවනුෙවන් එතුමා 1978
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හැදුවා. 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හදලා
ඒකට ආනුෂංගිකව අෙනකුත් නීති පද්ධති හැදුවා. ඒකට අවශ
මර්දන යන්තණය හැදුවා. මතවාද හැදුවා. මාධ ෙව්දීන්,
ෙද්ශපාලන ව ාපාර, ශිෂ ව ාපාර මර්දනය කළා. 1978 අංක 16
දරන විශ්වවිද ාල සංෙශෝධන පනත හැදුවා. ඒෙක් හිලක් හැදුවා,
අධ ාපනය විකිණීම සඳහා ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල ආරම්භ
කරන්න. 1988 අංක 25 දරන ෛවද සංෙශෝධන පනත හැදුවා. ඒ
නිසා සියලු නීති පද්ධති, ව වස්ථාව, ඒකට අවශ පාර්ලිෙම්න්තුව,
ඒකට අවශ අධිකරණය, ඒකට අවශ අෙනක් ආනුෂංගික
අණපනත් ටික, මර්දන යන්තණ ආදී ෙම් සියල්ල නව ලිබරල්
ආර්ථිකය තුළ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා පටන් ගත්තා. ඒක
කර ෙගන යන්න බැරි වුණා. පිමි ගගහා ඒක කර ෙගන යන්න
එතුමාට බැරි වුණා; එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට බැරි වුණා.
දැන් "ෙජ්ආර්" ෙවනුවට "එම්ආර්" -මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාඒක පටන් අර ෙගන තිෙබනවා. පුදුම ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. දැන්
එතුමාෙග් පක්ෂෙය් ෙගෝලයන්, නිෙයෝජිතයන්, මැති ඇමතිවරු
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාෙග් පතිපත්තිය පුනරුච්ඡාරණය
කරනවා. ඒ ගැන පුදුම ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. එදා උතුරු ෙකොළඹ
ෛවද විද ාලය ආරම්භ කෙළේ 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද ාල
සංෙශෝධන පනත යටෙත්යි. එදා තිමාවිතාරණ සෙහෝදරයා ඇතුළු
විශ්වවිද ාල ශිෂ ෙයෝ දැවැන්ත කැප කිරීමක් කරලා ෛවද
උපාධිය විතරක් ෙනොෙවයි, ජීවිතය පවා පරිත ාග කරලා ෛවද
විද ාල පනත හකුළා ගැනීම ෙවනුෙවන් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම්
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අධ ාපන කමෙව්දයත්, ෙම් පාලන කමෙව්දයත් ෙවනස් කර
ගැනීම ෙවනුෙවන් අරගළයක් කළා. එහි පතිඵලයක් හැටියට
තමයි අදටත් නිදහස් අධ ාපනෙය් යම් අංශුවක් හරි ඉතිරි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. දැන් ආපහු ඒක එනවා. ඒක එන එක වළක්වන්න
බැහැ, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. අද එන්ෙන් "ෙජ්ආර්"
ෙවනුවට "එම්ආර්". ඒක තමයි ෙවනස.
1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් එදා තිබුණු බලය තවත්
තුෙනන් ෙදකක බලයකුත් හදා ෙගන අද එය තවත් ඉස්සරහට
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒකට ෙද්ශ
ෙපේමීත්වය ඇතුළු කරලා, සංදර්ශන ෙගොඩ ගහලා, ඒ වාෙග්ම
මර්දනය ෙගොඩ ගහලා අවශ වටපිටාව හදා ෙගන තිෙබනවා.
අදත් සියල්ල සිදු වන්ෙන් ලාභය පදනම් කර ෙගනයි.
අද ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අද ජලය නැවත විකිණීෙම්
කියාවලිය එනවා. ජල මූලාශ සංදර්ශනය පිළිබඳ ජාතික
පතිපත්තිය ගැන ෙපබරවාරි මාසෙය් 9වැනි දා සියලු පුවත් පත්වල
දැන්වීමක් දැම්මා. ඒ අනුව ආර්ථික භාණ්ඩයක් ෙසේ සලකා ජලය
විකිණීෙම් කියාවලිය එනවා.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ගාල්ල දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු විධියට ඔබතුමාත් දන්නවා,
KBN Complex එක ගැන. කන්එළිය, ෙබදියගල, නාකියාෙදනිය
පධානතම පාථමික වනාන්තර පද්ධතිය; යුෙනස්ෙකෝව ෙලෝක
උරුමයක් විධියට නම් කළ එම පද්ධතිය අද තිෙබන්ෙන්
අනතුරකයි. සංචාරක ව ාපාරය කියලා ෙපන්නුම් කරලා, ඒ
ෛජව විවිධත්වය තිෙබන වනාන්තර පද්ධතිෙය් ජලාශයක් ඉදි
කරන්න ලාභය පදනම් කර ගත් ව ාපෘතියක් අද එනවා. දැන්
නැවත සියල්ලම සිදු වන්ෙන් ලාභය පදනම් කර ෙගනයි.
අධ ාපනයත් අද එතැනට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 2010 වර්ෂෙය්දී
නැවත ඒකටම ගැළෙපන ඇමති ෙකෙනක් දමා ෙගන ෙමොකක්ද
කෙළේ? අධ ාපනය ෙවළඳ ෙපොළ වුවමනා ෙවනුෙවන් හැසිරවීෙම්
ව ාපෘතිය පටන් ගත්තා. ඒ කියාවලිය පටන් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද?
එක පැත්තකින් ශිෂ යින්ට විශ්වවිද ාලය එපා කළා.
විශ්වවිද ාලවලට ෙදන පහසුකම්, සුභසාධනය, ෙන්වාසිකාගාර
පහසුකම් කප්පාදු කළා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු අකිල
විරාජ් කාරියවසම් මහතාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා
කරන්න.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා
මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

විසින් ස්ථිර කරන ලදී
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம் அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. AKILA VIRAJ KARIYAWASAM took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා කථාව කර ෙගන යන්න.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2010 වර්ෂෙය් සිට නැවත
අධ ාපනය විකිණීෙම් පයත්නය බරපතළ විධියට ෙම් පාලකෙයෝ ෙම් ආණ්ඩුව- ෙගනාවා. ශිෂ ශිෂ ාවන්ට විශ්වවිද ාල එපා
කරවන්න පටන් ගත්තා. විශ්වවිද ාලවලට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ
කියන මතය සමාජෙය් හැදුවා. අෙනක් පැත්ෙතන් මර්දනය
ෙගනාවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජරට විශ්වවිද ාලය,
සබරගමුව
විශ්වවිද ාලය,
ජයවර්ධනපුර
විශ්වවිද ාලය,
බුද්ධශාවක භික්ෂු විශ්වවිද ාලය කියන ෙම් විශ්වවිද ාල
පද්ධතිෙය් ෙම් අවුරුදු 4ට ශිෂ ශිෂ ාවන් 1,450කෙග් පන්ති
තහනම් කරලා තිෙබනවා. අද දැවැන්තම මර්දන කියාවලිය
ම්ෙල්ච්ඡ විධියට ෙම් පාලකෙයෝ කියාත්මක කර ෙගන යනවා.
ඔවුන් ඒකට ගැළෙපන කණ්ඩායම් හදා ෙගන ඉන්නවා; ඒකට
ගැළෙපන උපකුලපතිවරු හදා ෙගන ඉන්නවා; ඒකට ගැළෙපන
රක්නා ලංකා ආරක්ෂක ෙසේවය විශ්වවිද ාල පද්ධතිය ඇතුෙළේ වැඩි
මිල ගණනක් ෙගවා ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. ෙම් පාලකෙයෝ ෙම්කට ගැළෙපන නීති පද්ධතිය
ෙග්න්නත් ලෑස්ති වුණා.
2011 වර්ෂෙය්දී නැවත වතාවක් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල
පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවා. ඔබතුමන්ලාත් අනුමත කරන,
ෙමතුමන්ලාත් අනුමත කරන ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල පනත්
ෙකටුම්පත නැවත වතාවක් 2011 වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් සහ 2012
ජනවාරිවල ෙගනාවා. විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්ෙග්, වෘත්තීය
සමිතිවල සහ ආචාර්යවරුන්ෙග් විෙරෝධය මැද නැවත ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත පස්සට ගත්තා.
එස්.බී. දිසානායක අමාත වරයා අද ආෙව් නැත්ෙත් ෙමොකද
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ගරු නන්දිමිත ඒකනායක නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒකටත් ෙමොනවා හරි උත්තරයක් කියනවා
නම් ෙහොඳයි. එතුමා විෙද්ශගත ෙවලා ද, ඉඳලා එන්ෙන් නැද්ද
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙම්ක එතුමා ෙපෞද්ගලිකව ෙපනී
සිටින ව ාපෘතියක්. ෙම් පාලකයින්ෙග් අධ ාපනය විකිණීෙම්
වුවමනාවට වාෙග්ම එතුමා ෙපෞද්ගලිකවත් ෙපනී සිටින project
එකක් ෙම්ක. ඒ නිසා ෙන් එතුමාෙග් පුතාත් එතැනට දමා ගන්ෙන්.
ඔබතුමාෙගන් ඒ ගැනත් දැන ගන්න කැමැතියි. එතුමා
ෙපෞද්ගලිකව ෙපනී සිටින ව ාපෘතියක් ෙවනුෙවන් කථා කරන්න
එන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා දැන ගන්න කැමැතියි. එතුමා
ලංකාෙව් නැත්නම් ඒක ෙවන කථාවක්. එතුමා ෙපෞද්ගලිකව
ඒකට මැදිහත් වුණා. ඒ නිසා ශිෂ යන්ෙග් අරගළ, වෘත්තීය සමිති
ආචාර්යවරුන්ෙග් මැදිහත් වීම, අධ ාපනය ෙවනුෙවන් කරපු
මැදිහත් වීම එක්ක 2011-2012 වර්ෂෙය් ෙගනාපු ෙපෞද්ගලික
විශ්වවිද ාල පනත් ෙකටුම්පත -අධ ාපනය ෙපෞද්ගලීකරණය
කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත- නැවත පස්සට ගත්තා. දැන් ඒක ආපහු
පියවර තුනකින් ෙවන විධියකට එනවා. ෙකොෙහොමද ඒක දැන්
එන්ෙන්?
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 ෙපබරවාරි 22වැනි දා
ගැසට් පතයක් ආවා. ඒ ගැසට් පතය අනුව නිශ්චිත බලධාරියා පත්
කළා. නිශ්චිත බලධාරියා තමයි අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයා. 2013
අෙගෝස්තු 22 වැනිදා ගැසට් පතෙයන් අර පනෙත් තිෙබන සියලු
ෙද්වල් ටික වගන්ති ගණනකින් ආවා. ඒක එන්ෙන්ත් 1978 අංක
16 දරන පනතත් සම්බන්ධ කර ෙගන. මම ඒකත් මතක් කරන්න
ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒක පශ්නයක් නැහැ. ඊට පසුව
2014.01.31 වැනිදා ගැසට් පතයක් ආවා. ෙම්ක ෙම් ගරු සභාෙව්
නිශ්චිතව කියන්න ඕනෑ. 2014.01.31 වැනිදා ගැසට් පතෙය්
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 2013 අෙගෝස්තු මස 22 දින දරන ගැසට්
පතෙය් සඳහන් වන 31ෙවනි වගන්තිය ෙමොකක්ද? ෙවලාව මදි
නිසා මම ඒෙක් අවශ ම ෙකොටස කියවන්නම්.
"ආයතනික සමාෙලෝචන මූල මණ්ඩලය සහ විෂය
සමාෙලෝචන මූල මණ්ඩලවලට අමතරව අමාත වරයාෙග්
අනුමැතිය ඇතිව නිශ්චිත බලධරයා විසින් -ඒ කියන්ෙන් ෙල්කම්
විසින්- අවශ යයි සලකනු ලබන ස්ථාවර කමිටු පමාණයක් පත්
කරනු ලැබිය යුතුය." මට සමාෙවන්න. 3වන වගන්තියයි මම
කිෙයව්ෙව්. 31වන වගන්තිෙය් ෙම් විධියට තිෙබනවා:
"31. .....................වෘත්තිමය මණ්ඩලෙයන් අනුකූලතා සහතිකයක්
ලබා ගත යුතු අතර, එම සහතිකය නිශ්චිත බලධරයා ෙවත ඉදිරිපත්
කරනු ලැබිය යුතු ය."

ඒක අනිවාර්යයි. ඒක තමයි "shall" කියා ෙයොදා තිෙබන්ෙන්.
"ලැබිය යුතු ය" කියායි තිෙබන්ෙන්. පියවර තුනකින් තමයි ෙමය
එන්ෙන්. පළමුවැනි පාර මුට්ටිය දමනවා. ෙදවන පාර පනතින්
ෙගෙනන්න හදපු එක අෙගෝස්තු 22වැනි දා ෙගෙනනවා. තුන්වැනි
පියවර ෙවන විධියකටයි එන්ෙන්. ෙම් "එම්ආර්" ආණ්ඩුව එෙහම
තමයි. ෙවන විධියකටයි වැෙඩ් එන්ෙන්. "ෙජ්ආර් " ආණ්ඩුව ෙඩෝං
ගාලා එක පාරට දැම්මා. ෙම්ක ෙවන කථා අස්ෙසේ පියවෙරන්
පියවර එනවා. දැන් ඇවිල්ලා තිෙබන සංෙශෝධනෙය් ෙම් විධියට
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා:
" ..........අදාළ වෘත්තිය මණ්ඩලෙයන් අනුකූලතා සහතිකයක් ලබා ගත
හැකිය."

කලින් සඳහන් කර තිබුෙණ් "ලබා ගත යුතුය" කියායි. 2014
ජනවාරි 31 වැනි දා ඒක සංෙශෝධනය වුණා. "ලබාගත යුතුය"
කියන එක "ලබා ගත හැකිය" කියා සංෙශෝධනය වුණා. දැන්
එතෙකොට ෙනොගන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි ෙම්ෙක් ෙවනස. දැන්
ෙම් විෙරෝධතා ආවායින් පසුව ෙමොකක්ද කෙළේ? ජනාධිපතිවරයා
කිව්වා, ෙම්ක අයින් කරනවාය කියා; අකුළනවාය කියා. පුවත්
පතක -මට මතක විධියට "ලංකාදීප" පුවත් පෙත්- කාටූන් එකක්
පළ වුණා, ජනාධිපතිතුමා එස්.බී. දිසානායක මහත්මයාටයි,
බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයාටයි ෙටොකු අනිනවා. ෙටොකු ඇනලා
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ශිෂ ත්වය අයින් කරනවාය කිව්වාම
බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයාට ෙටොක්කක් අනිනවා. ෙපෞද්ගලික
විශ්වවිද ාල පනත ෙගෙනනවාට එස්.බී. දිසානායක මහත්මයාට
ෙටොක්කක් අනිනවා. ෙටොකු ඇනලා ෙම්ක හරියන්ෙන් නැහැ. ඒ
සඳහා ගැසට් එකක් ෙගනාවා නම් ඒ ගැසට් එක අයින් කරන්න
ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා නීතිය දන්නවා. එෙහම නම් ෙම් ගරු
සභාෙව්දී අපි නිශ්චිතව කියනවා, ෙම් ඡන්ද අස්ෙසේ විජ්ජා දමන්න
එපා; ඡන්ද අස්ෙසේ ෙසප්පඩවිජ්ජා දමන්න එපා කියලා. 2014
ජනවාරි මාසෙය් 31වැනි දා නිකුත් කළ ගැසට් එක අෙහෝසි
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? හදිසි පනත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දවස්
ෙදෙකන්, තුෙනන් ෙගනාවා. ඇයි ෙම්කට ෙමච්චර ෙතපර
බාන්ෙන්? ඇයි එෙහන් ෙමෙහන් කැරෙකන්ෙන්? නිශ්චිතව ෙම්
ගැසට් එක දවසින් ගහන්න
පුළුවන්. ඇයි එෙහේ ෙමෙහේ
කරකවන්ෙන්? කරකවන්න ෙදයක් නැහැ. එස්.බී. දිසානායක
මහත්මයාෙග් පුතා දමා ගත් එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ෙම් ගැසට්
ෙදකටම අපි විරුද්ධයි. ඇයි විරුද්ධ? අෙගෝස්තු මාසෙය් 22වැනි
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දා ගැසට් එකටත් අපි විරුද්ධයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය විරුද්ධ
ෙවන්ෙන් 2014 ජනවාරි 31 ගැසට් එකටයි. නැහැ. ෙම්
කියාවලියටම අපි විරුද්ධයි. එස්.බී. දිසානායක මහත්මයාෙග් පුතා
ෙම්කට දමා ගන්න එකට ෙනොෙවයි, අපි ෙම් කියාවලියටම
විරුද්ධයි. එස්.බී. දිසානායක මහත්මයාෙග් පුතා ෙම්කට දමා
ගන්න වැෙඩ් හරියට "ෙහොරාෙග අම්මාෙගන් ෙප්න අහනවා"
වාෙග් වැඩක්. ෙහොරාෙග අම්මාෙගන් ෙනොෙවයි, ෙහොරාෙග
ෙනෝනාෙග පුතාෙගන් කියා තමයි දැන් සාමාන ජනතාව
කියන්ෙන්. ෙහොරාෙග ෙනෝනාෙග පුතාෙගන් ෙප්න අහනවා.
එතෙකොට ෙත්රුම් ගන්න. ෙමොකද අපි දන්ෙන් නැහැ කාෙග්
පුතාද කියලා. එහි අරමුණ හරි පැහැදිලියි. ඒ නිසා කරුණාකර
කියන්නෙකෝ -තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කියාවලිය අකුළන්ෙන්
නැහැ. ඒක ෙකොෙහොම හරි ෙගෙනන්න හදනවා- දැන් ෙම් ගැසට්
එක අෙහෝසි කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා. "හැකි ය" කියන
එක අයින් කරලා "යුතු ය" කියන එක දමන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?
කවදාද ඒක ෙගෙනන්ෙන්? ඡන්ෙද ඉවර වුණාම වැෙඩ් අකුළන්නද
ඉන්ෙන්? උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතයට ෙම් තිෙබන ෙදය හරි රැක
ගන්න අරගළයක් කරන විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්, ෙදමව්පියන්,
ආචාර්යවරුන්, බුද්ධිමතුන් වංචා කරලා, ෙෂේප් කරලා තියන්න
ෙන්ද, ෙම් රෙට් ඡන්ද ෙදකක් තිෙබද්දි ෙම්ක ෙගනාෙව්?
නිශ්චිතව අපට ඒක කියන්න. ඇයි ගැසට් එකක් ෙගෙනන්න
ෙමච්චර අදින්ෙන්? ඇයි ෙගෙනන්න බැරි? ඒ වාෙග්ම එස්.බී.
දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් පුතා ඉන්න තනතුරත් කියන්න. ඒ
ෙමොකක්ද කියා පැහැදිලිව කියන්න. එතුමා පත් කරපු පදනමත්
දැන ගැනීම සඳහා නිකම් කියන්න. හැබැයි මම ඒ ෙටොෆියත්
එක්ක හැෙපන්න යන්ෙන් නැහැ කවුරු ෙගනාවත් ෙම්
ෙගෙනන්ෙන් වැෙඩ්ට. තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙමොකක්ද කරන්න
යන්ෙන්? උසස් අධ ාපනයත් සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ කරනවා.
අද බලන්න රජරට විශ්වවිද ාලය, සබරගමුව විශ්වවිද ාලය,
අනුරාධපුර බුද්ධ ශාවක පීඨය, සමෙසෞඛ උපාධි පාඨමාලාව
හදාරන ශිෂ යන් පාෙර් ඉන්නවා. ඒ අය පාෙර් ඉන්ෙන් ආශාවටද?
දැන් කියාවි ෙද්ශපාලන පක්ෂ ඒවා ෙමෙහයවනවාය කියලා.
ගිහින් බලන්න. ගාල්ෙල් bus stand එක ඉස්සරහා වාඩි ෙවලා
ඉන්න දරුවන් ෙජ්වීපීද? එෙහම නැත්නම් ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය්ද?
එෙහම නැත්නම් යූඑන්පීද? ගිහින් අහලා බලන්න.
තමුන්නන්ෙසේලා දන්නවා, පහු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ජනතාව
වැඩිපුරම ඡන්දය දුන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයටයි
කියලා. ඒ ඉන්න දරුවන් කාෙග්ද? ඒ දරුවන් ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්
ඇෙඟ් අමාරුවටද? නැහැ. විශ්වවිද ාල ශිෂ යන් හැම තැනම
පාෙර් ලගිනවා; උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. ඊට පසුව ඒ ශිෂ යන්ෙග්
ෙගවල්වලට තර්ජන, ගර්ජන එනවා. පැහැර ගන්නවා. සමහරුන්
හදිසිෙය්ම වාහනවල හැප්පිලා මැෙරනවා. ෙමොනවාද ෙම්
ෙවන්ෙන්? ඒ ආශාවට ෙනොෙවයි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ. පහු ගිය කාලෙය් දී විශ්වවිද ාල තුළ
දිගටම කප්පාදු කිරීම් කළා. මාලෙබ්
ෙපෞද්ගලික ෛවද
විද ාලයට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ? රජරට
විශ්වවිද ාලෙය් ෛවද පීඨෙය් ශිෂ යන් අරගළ කෙළේ ෙමොකක්
නිසාද? අවසාන වසරට පහසුකම් ඉල්ලලායි; මහාචාර්ය ඒකකයක්
ඉල්ලලායි. ඒකට පතිපාදන ෙවන් කෙළේ නැහැ කියලායි ඔවුන්
අරගළ කෙළේ. සමහර ශිෂ යන් උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ වතුර නැහැ
කියලායි;
ෙන්වාසිකාගාර
නැහැ
කියලායි.
හැබැයි
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒවාට ෙදන්න මුදල් පතිපාදන නැහැ. ෙම්ෙක්
අරමුණ -ඉලක්කය- අපට පැහැදිලියි. ඒවාට ෙදන්න මුදල්
පතිපාදන නැහැ. නමුත් මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද විද ාලයට
ලංකා බැංකුෙවන් රුපියල් මිලියන 600ක loan එකක් ගන්න
ගැසට් පතිකා ගහනවා. ෙමොකක්ද තිෙබන අමාරුව? රජෙය්
විශ්වවිද ාලවලට ඒ පහසුකම් ෙදන්න බැහැ. එෙහනම් ෙම්ෙක්
අරමුණ -ඉලක්කය- පැහැදිලියි. ඒ ෙමොකක්ද? අධ ාපනය ලාභය
සඳහා අෙළවි කිරීම. ඒ හරහා තමන්ටම ශික්ෂිත, ෙම් පාලන
කමයට අනුගත වුණු, තමන්ට ඕනෑ මිනිෙහක් හදා ගැනීමයි ඒ
අරමුණ. ඒ නිසා ඒ කියාවලියටයි අප විරුද්ධ වන්න ඕනෑ.
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අද ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද ාලෙය් කළමනාකරණ පීඨෙය්
උපාධිය කප්පාදු කර තිෙබනවා. මුල දී එම පීඨයට ශිෂ යන්
150ක් බඳවා ගත්තා. නමුත් අද ශිෂ යන් 50යි අරෙගන
තිෙබන්ෙන්. ෙම් උපාධිය online හරහා 200කට සල්ලිවලට
ෙදනවා. විශ්වවිද ාල ඇතුෙළේ හැම තැනම ෙපෞද්ගලික පාඨමාලා
පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් නැති කරන්ෙන් ෙම් රෙට් සමස්ත
ජනතාවට තිබුණු මූලික අයිතිවාසිකමක්. අධ ාපනෙය් අයිතිය
සියලු ෙදනාට සමානව ලැබිය යුතුයි. ඒ සමානව ලැබිය යුතු
අයිතිය මුදලට තක්ෙසේරු කරන්න බැහැ. ඒ නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අරමුණ පැහැදිලියි. ෙම් ෙවනුෙවන් අරගළ
කරන බුද්ධිමතුන්ෙගන්, විද්වතුන්ෙගන්, වෘත්තිය සමිතිවලින්,
ආචාර්ය සංගම්වලින්, විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්ෙගන් මම එක ෙදයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෙහොඳයි.
මම ඒ අයෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් සඳහා පුළුල් ෙලස අරගළ
කරන්න කියලා. ෙම් එක ගැසට් පතයක් අෙහෝසි කර ගන්න
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමොවුන්ෙග් අරමුණ පරාජය කිරීම සඳහා, ඒ
ඉලක්ක පරාජය කිරීම සඳහා ෙපළ ගැෙහන්න. පුළුවන් නම්
තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්දයට ෙපර ගැසට් නිෙව්දනය ඉදිරිපත්
කරන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ඉදිරිපත් කරන්ෙනත් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අරමුණ ඒක ෙනොෙවයි. රවටලා ඉස්සරහට
යාමයි ඔබතුමන්ලාෙග් අරමුණ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.20]

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

නෙමෝ බුද්ධාය!
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා විසින් ෙගන එන ලද
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ගැන ඔබතුමාම
මූලාසනෙය් ඉන්න විට කථා කරන්න ලැබීම ශිරානි
බණ්ඩාරනායක හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමිය සිටි කාලෙය්
එතුමියට විරුද්ධව නඩුවක් කථා කරනවා වාෙග් වැඩක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, මූලාසනෙය් සිටින නිසා මට ඔබතුමා
සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් කරන්න බැහැ.

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපනය සම්බන්ධෙයන්
දිගටම කථා කළ, ඒ ෙකෙරහි උනන්දුවක් දැක්වූ මන්තීවරෙයක්
හැටියට මා විශ්වාස කරනවා ඔබතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන එන්න
ඇත්ෙත් අවංක ෙච්තනාෙවන් කියලා. නමුත් ඔබතුමාෙග්
කරුණුවල අපට එකඟ ෙවන්න බැරි යම් යම් තැන් තිෙබනවා.
ඒකට ෙහේතු මම කියන්නම්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]

පළමුෙවන්ම
අපි
කැඩපතකින්
බලනවා
වාෙග්
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතය ෙදස බලමු. අද
උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතය භාරව සිටින්ෙන් උපාධිධාරී
අමාත වරෙයක් සහ උපාධිධාරී නිෙයෝජ අමාත වරෙයක්. අෙප්
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාටත්, නන්දිමිත ඒකනායක නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාටත් ෙබෙහවින් අත් දැකීම් තිෙබනවා. එතුමන්ලා 1988
කාල වකවානුෙව් සිටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ
අයයි. ෙම් දරුවන්ෙග් පශ්නවලදී වීදි බැහැලා කථා කරලා, අවංකව
ෙම් රෙට් ජනතාව නිෙයෝජනය කරන නායකයන් ෙදන්ෙනක්
තමයි අෙප් උසස් අධ ාපන අමාත තුමා සහ නිෙයෝජ
අමාත තුමා. උසස් අධ ාපන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ආචාර්ය
සුනිල් ජයන්ත නවරත්ත මහත්මයාත් ආයතන විශාල සංඛ ාවක
සභාපති ධුර දරලා අද ෙම් කියාදාමෙය් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ඒ
ඇත්තන්ට උපෙදස් ෙදන කණ්ඩායම ගත්තත් අපට සන්ෙතෝෂ
ෙවන්න පුළුවන්. ෙබොෙහොම පරිණත, අත් දැකීම් බහුලව සිටින
කණ්ඩායමක් එක්ක තමයි එතුමන්ලා ෙම් ගමන යන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය වසර කීපය තුළ අෙප්
රජය උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් කළ වැඩ කටයුතු ගැන
කියන්න මම ටිකක් ෙවලාව ගන්නවා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ෙම්
අමාත ාංශය භාර ගත්ත ගමන් පස් අවුරුදු කෙමෝපාය සැලැස්මක්
සකස් කළා. මධ ම කාලීනව අවුරුදු තුනක සැලැස්මකුත් හැදුවා.
2010 දී රුපියල් බිලියන 20ක් වූ උසස් අධ ාපනය සඳහා වූ රජෙය්
ආෙයෝජනය 2013 වන විට රුපියල් බිලියන 32.2 දක්වාත්, 2014
අය වැෙය් දී රුපියල් බිලියන 40 දක්වාත් වැඩි කළා. මුලින්
විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් කර ගත්ෙත් ශිෂ යන් 22,000ක් වැනි
සංඛ ාවක්. දැන් එය 25,000ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. අප
දන්නවා උසස් ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටින දරුවන්ෙගන්
130,000ක් පමණ ඒ විභාගය සමත් වන බව. එයින් 25,000ක්
පමණ සිසුන් සංඛ ාවක් තමයි අපට රජෙය් විශ්වවිද ාලවලට
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. කලින් ගත්ත 22,000ක සිසුන් පමාණය
25,000 දක්වා වැඩි කරලා දැන් තවත් දරුවන් 3,000කට අප උසස්
අධ ාපන වරම් ලබා දී තිෙබනවා.
නව ඉංජිෙන්රු පීඨ තුනක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරලා
ඒවා අග්නිදිග, යාපනය හා ශී ජයවර්ධනපුර කියන
විශ්වවිද ාලවලට එකතු කර ෙගන යනවා. නව අධ ාපන අංශ
15ක් ආරම්භ කළා. උපාධිධාරින්ෙග් රැකියා නියුක්තභාවය
වාර්ෂිකව ගණනය කිරීම හා වසරින් වසර එය වර්ධනය කිරීෙම්
සැලැස්මක් හැදුවා. නායකත්ව හා ධනාත්මක ආකල්ප වර්ධනය
පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් අඛණ්ඩව වසර තුනක් කියාත්මක කළා.
අන්තර් විශ්වවිද ාල සිසුන්ෙග් කුසලතා ඇගැයීම සඳහා ''කවිතා''
රූපවාහිනි වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම සහ ක්ෙෂේත 26කින්
සිසුන්ෙග් දක්ෂතා ඇගැයීම සිදු කළා. සිසුන්ෙග් කුසලතා ඇගැයීම
සඳහා Solutions, Ideas, Inventions, Innovations and Products
- SIIIP - යටෙත් අලුෙතන් වැඩසටහනක් හඳුන්වා දුන්නා.
ඉගැන්වීම් සහ ඉගැන්වීෙම් කියාවලි සංවර්ධනය සඳහා නිමැවුම්
පාදක අධ ාපනය හඳුන්වා දුන්නා. ඒ කියන්ෙන් outcome-based
education. ඒ
පතිලාභ පදනම් කර ෙගන ශිෂ ෙක්න්ද
අධ ාපනය එෙහම නැත්නම් student-centred learning කියන ඒ
අලුත් කම හඳුන්වා දුන්නා. විශ්වවිද ාල නගර සංකල්පය හඳුන්වා
දුන්නා. විශ්වවිද ාලය ෙගොඩනැඟිල්ලකට පමණක් සීමා ෙනොකර,
ෙප්රාෙදණිෙය් ෙගෞරවනීය විශ්වවිද ාල පද්ධතිය වාෙග්
විශ්වවිද ාල නගර සංකල්පයක් හඳුන්වා දුන්නා. දැන් ඒවා අලුතින්
නිර්මාණය ෙවනවා.
විෙද්ශ සිසුන් ශී ලංකාවට ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා
University of Central Lancashire සහ තවත් විශ්වවිද ාල සමඟ
එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න අවෙබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කළා. ශී
ලංකාවට පැමිෙණන විෙද්ශ සිසුන්ට අධ ාපනය ලබා ගැනීම
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සඳහා වැඩසටහන් හඳුන්වා දුන්නා. ඉස්සර යුද්ධය පැවැති නිසා
විෙද්ශ සිසුන්ට ලංකාවට එනවා තියා හිතන්නවත් බැරි වුණා.
නමුත් අද විෙද්ශ රටවල සිසුන් ලංකාෙව් විශ්වවිද ාලවල ඉෙගන
ගැනීමට එන්න තරම් ආකර්ෂණයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
අන්තර් ජාතික විශ්වවිද ාල හා සම්බන්ධතා සංවර්ධනය කළා. ඒ
වාෙග්ම ෙලෝක විශ්වවිද ාල ෙශේණිගත කිරීම තුළ ශී ලංකා
විශ්වවිද ාල ඉදිරියට ෙගනාවා. මම ඒ ගැන ෙවනම කථා
කරන්න කැමැතියි. අෙප් විශ්වවිද ාල 2400 වැනි ස්ථානයක
තිබුෙණ්. අද අප ෙබොෙහොම ෙහොඳට ඊට වඩා ඉදිරියට ඇවිත්
තිෙබනවා. ෙම් පස් අවුරුදු සැලැස්මත් එක්ක බැලුවාම ඒ
ෙශේණිගත කිරීෙම්දී අපට සන්ෙතෝෂ විය හැකි පමාණයට ඉදිරියට
ඇවිත් තිෙබනවා.
විශ්වවිද ාල පද්ධතිෙය් ෙන්වාසිකාගාර ගැටලුව විසඳීම සඳහා
රුපියල් බිලියන 9ක් -රුපියල් මිලියන 9000ක්- ෙවන් කර
තිෙබනවා. සිසුන් 24,000කට පමාණවත් වන අන්දමින්
ෙන්වාසිකාගාර 60ක් විශ්වවිද ාල 15 තුළ හදන්න සැලසුම් කර
තිෙබනවා. අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමා, ෙම් ඇමතිතුමාටත් නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාටත් ෙම් ක්ෙෂේතය භාර දීම ඉතාම බුද්ධිමත්ව ගත්ත
තීන්දුවක්. ඒ ෙදෙදනා ෙබොෙහොම සෙහෝදරත්වෙයන් ෙබොෙහොම
බුද්ධිමත්ව කියා කරනවා.
මට වාසනාව තිබුණා, උසස් අධ ාපනය ලබන්න
එංගලන්තෙය් හාවඩ් විශ්වවිද ාලයට යන්න; ජපානෙය්
ෙයොෙකොහාමා විශ්වවිද ාලයට යන්න. මම වෘත්තිමය වශෙයන්
මුදණකරුෙවක්. ඒ ක්ෙෂේතෙයන් මට ලංකාෙව් උපාධියක් ගන්න
පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා මුදණ ශිල්පිෙයක්
ෙවන්න මට එංගලන්තයට යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම
වර්තමානෙය් මා ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලෙය් පශ්චාත් උපාධිය
හදාරන ශිෂ ෙයක්.
එදා සහ ෙමදා සියලු ෙද්වල් දිහා බැලුවාම, අෙප් ඊළඟ
පරම්පරාව ලංකාෙව් විශ්වවිද ාලයකට ඇවිත් උපාධියක් ගන්න
පුදුම උනන්දුවකින් සිටින බව ෙපෙනනවා. ඒ තුළින් තමන්ෙග්
දැනුම පවර්ධනය කරෙගන, qualifications සපුරාෙගන,
විෙශේෂඥ දැනුමක් ලබා ෙගන, වෘත්තිකයකු බවට පත් වීෙම්
ආශාව, කැමැත්ත හා ඕනෑකම ඔවුන්ට තිෙබනවා. පසු ගිය
අවුරුද්ෙද් විතරක් අෙප් රෙට් දරුෙවෝ 12,000ක් විෙද්ශ රටවල
විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් ෙවලා සිටිනවා. ඒ අයට ඒ සාමාන
විශ්වවිද ාලයකට ෙගවන්න අඩුම ගණෙන් අවුරුද්දකට ෙඩොලර්
5000ක්වත් ඕනෑ. ඒ අය එෙහේ නවතින්න ඕනෑ, කන්න ඕනෑ,
ගමන් බිමන් යන්න ඕනෑ. ඒ අනුව බැලුවාම අවුරුද්දකට ෙඩොලර්
හත් අටදාහක් නැතුව ෙලෝකෙය් කිසි රටක විශ්වවිද ාලයකට
යන්න බැහැ. ෙමෙහම බැලුවාම ෙකොපමණ විෙද්ශ විනිමයක් අෙප්
රටින් පිට රටට යනවා ද? ඒ නිසා අෙප් විශ්වවිද ාල පද්ධතිය
පුළුල් ක්ෙෂේත ගණනාවකට විවෘත කරන අවස්ථාවක අප අද
සිටිනවා.
ඉස්සර අෙප් සම්පත් ෙදස බැලුෙවොත්, අෙප් පහසුකම් ෙදස
බැලුෙවොත් ඒවා ෙබොෙහොම සීමිතයි. අෙප් විශ්වවිද ාල ෙහොඳයි.
නමුත් අෙප් විශ්වවිද ාලවල තිෙබන පහසුකම් මදි නිසා
ජාත න්තර විශ්වවිද ාල සමඟ එකතු ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා
තිබුණා. 2011 දී ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය ෙලෝකෙය් විශ්වවිද ාල
අතර 2185 වන තැන තමයි තිබුෙණ්.
අපට සන්ෙතෝෂයි, අද එය 1,400වන ස්ථානය දක්වා අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ සිදු වුෙණ් අවුරුදු ෙදකක් තුළදීයි. ඇයි ඒ?
ජාත න්තර පමිතීන් අනුව ෙහමින්-ෙහමින් අෙප් තත්ත්වය
වැඩිදියුණු කළාම අෙප් තත්ත්වය දියුණු වුණා. ඒ කියන්ෙන්
ආසියාෙව් ෙදොෙළොස්වන ස්ථානයට පත් වුණා. ෙමොරටුව
විශ්වවිද ාලය ආසියාෙව් දහහතරවන ස්ථානයට පත් වුණා.
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලය ආසියාෙව් විසිහත්වන ස්ථානයට පත්
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වුණා; ෙලෝකෙය් තුන්දහස්වන ස්ථානයට ෙමහා ස්ථානයකට
පත්වුණා. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද ාලය ආසියාෙව් තිස්අටවන
ස්ථානයට පත් වුණා; ෙලෝකෙය් පන්දහස් තුන්වන ස්ථානයට පත්
වුණා. ෙම් අනුව බැලුවාම ෙම් පස් අවුරුදු සැලැස්ෙම් උත්සාහයක්
තිෙබනවා, ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලෙය් ෙහෝ ෙව්වා, ෙප්රාෙදණිය
විශ්වවිද ාලෙය් ෙහෝ ෙව්වා යම් යම් විෂයයන් ෙතෝරා ෙගන ඒවාට
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
උපරිම සහාය දීලා ඉහළට ගන්න.
විශ්වවිද ාල තිෙබනවා නම්, ඒ අය පමිතියක් අනුව කියාත්මක
වනවා නම්, ඒ පමිතිය විගණනය කරන්න, එෙහම නැත්නම්
ෙසොයා බලන්න ලංකාෙව් නීත නුකූල ආයතන තිෙබනවා නම්
ඒෙක්
වැරැද්ද
ෙමොකක්ද?
ලංකාෙව්
ෛවද වරුන්
විශ්වවිද ාලෙයන් එළියට එන ෙකොට ලංකාෙව් ෛවද සභාෙව්
අනුමැතියක් පිටයි එන්ෙන්. ඒක කාටවත් ෙවනස් කරන්න බැහැ.
අපි දැන් එය නීතිගත කරලායි තිෙබන්ෙන්. අපට Medical
Colleges 100ක් තිබුණත් ඒ අයට ලංකාෙව් ෛවද වරයකු
හැටියට practise කරන්න බැහැ. එෙහම නම් අපි දැන්
ලුමුම්බාවලට ගිහින්, එෙහම නැත්නම් ෙලෝකෙය් කුමන ෙහෝ
රටකට ගිහින් ෛවද උපාධියක් රැෙගන ආවා නම් අවුරුද්දකට
ෛවද වරුන් 40,000ක්, 50,000ක් ඉන්න ඕනෑ. නමුත් ඒක
එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එස්.බී. දිසානායක
මැතිතුමාෙග් පුතාෙග් නම කියපු එක ගැන වචනයක් කියන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මැතිතුමාෙග් පවුල් පැළැන්තිෙය් ෙකෙනක් ෙනොෙවයි ෙන්. එස්.බී.
දිසානායක මැතිතුමාෙග් දයාබර පුතා නාරද ෙබොෙහොම දක්ෂයකු
බව මට මතකයි. ඔහු, ෙහොඳට ඉෙගන ෙගන, විශ්වවිද ාලයට
ඇතුළත් ෙවලා Master's උපාධියක්, පශ්චාත් උපාධියක් අරෙගන
තාත්තාට උදවු කරන තරුණෙයක්. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මැතිතුමාෙග් පුතාට පුළුවන් වුණා අෙප් ලංකාෙව් ආරක්ෂක
උපෙද්ශක ෙවන්න. අෙප් එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමාෙග් පුතාට
එෙහම ෙවන්න බැරි ද? ෙමන්න ෙම්කයි ෙවනස. එස්.බී.
දිසානායක මැතිතුමාෙග් පුතාට අමාත ාංශයක ෙල්කම්වරෙයක්
ෙවන්න බැරි ද? ඔහුත් උපාධිධාරිෙයක් ෙන්. එම නිසා ඒ ෙදස
කුහකත්වෙයන් බලන්න නරකයි.
අෙප් සමහර ෙද්ශපාලනඥයන්ට ළමයින් නැහැ. එම නිසා ඒ
අයට ෙමවැනි තනතුරක් සඳහා කවුරුවත් පත් කරන්න බැහැ.
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා දන්නවා, අෙප් විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාට ළමයින් නැහැ කියලා. එතුමාට ෙම්වා
පශ්න ෙනොෙවයි. එතුමාට ඕනෑ ෙවලාවක කියන්න පුළුවන්, පවුල්
බලයක් නැහැ -
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විශ්වවිද ාලවල ඉෙගන ගන්නවා. ඒ අය දක්ෂයි. ඉතින් නැති බැරි
වුණත් හැකි මනුෂ යාට තිෙබන අවස්ථාව කප්පාදු කිරීමත් මානව
අයිතිවාසිකමක් නැති කිරීමක්. එම නිසා අධ ාපන සුදුසුකම්
ලබන, උගත්, බුද්ධිමත් ඇමතිවරුන්ෙග් පුතාලා ඉන්නවා නම්, ඒ
අයට සමාජෙය් උසස් තැනකට යන්න අවස්ථාවක් තිෙබනවා නම්,
පියා ෙද්ශපාලනඥයකු වුණු පළියට එය නවත්වන්න කිසිම
සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග්
පුතා STF එක පටන් ගත්තා. ෙමොකක්ද, ඔහුට තිබුණු සුදුසුකම?
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතාට පුළුවන් නම්
ෙම් රෙට් ආරක්ෂක අංශෙය් උපෙද්ශක තනතුරක් ලබා ගන්න,
හඟුරන්ෙකත ඉෙගන ෙගන, ශිෂ අරගළ කරලා ෙබොෙහොම
අමාරුෙවන් විශ්වවිද ාල අධ ාපනය හදාරා ෙද්ශපාලනයට ආපු
ජන නායකයකුෙග් පුෙතකුට එන්න බැරි ඇයි? අෙප් පුතාලාට
වාසනාවක් තිෙබනවා; කැමැත්තක් තිෙබනවා, ජනතා ෙසේවෙය්
වැඩ කරන්න, සම්බන්ධීකරණය කරන්න, ජාත න්තරෙයන් ලබා
ගත් දැනුම, අවෙබෝධය ෙම් රටට ලබා ෙදන්න. ඒ විධියට කථා
කිරීම ගැන මා කනගාටු වනවා. ඒ නිසා ඒ පරම්පරාවට අත
තබන්න එපා, ඒ අහිංසක පරම්පරාෙව් තිෙබන මුවහත නැති
කරන්න එපා. ඒ අය ෙම් සමාජයට දමන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට
හැලහැප්පීම්වලට යන්න ෙදන්න ඕනෑ; ඉෙගන ගන්න අවස්ථාවක්
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ ෙමොෙහොත නැති කෙළොත් සිද්ධ වන්ෙන්,
ජාත න්තර සමාජයට ගියාම අපට ඉන්ෙන් එෙහම අත් දැකීම්
නැති අය නම් අපට ඒ ගනුෙදනු කරන්න බැරි වන එකයි.
ෙමම අමාත ාංශෙය් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව ෙගනාපු ෙම්
ෙයෝජනාව, අෙප් රෙට් විශ්වවිද ාල පද්ධතිය තුළ ෙබදීමක් ඇති
කරන, එෙහම නැත්නම් විශ්වවිද ාල පද්ධතිය තුළ
අවෙබෝධයකින් වැඩ කරන සියලුම නිලධාරින් සමඟ ෙබදීමක්,
හැප්පීමක් ඇති කරන ෙච්තනාෙවන් ෙගනාවා ෙදෝ කියා මට
සැකයක් ඇති වනවා.
මා විශ්වාස කරනවා, ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගෙනනවා නම්
එයට සමාන්තරව සාධාරණ වැඩ පිළිෙවළකුත් ඉදිරිපත් කරන්න
ඕනෑය කියා. අපි හදන්ෙන්, ෙම් රෙට් උසස් ෙපළ විභාගය සමත්
වන එක්ලක්ෂ තිස්දහසක් පමණ ෙදනාට විශ්වවිද ාල හදන
කමෙව්දය සෘජුව ෙහෝ වකව පුළුල් කරන්න ද, එෙහම නැත්නම්
දිෙනන් දින, දිෙනන් දින ෙම් කමෙව්දය පටු කරලා තවදුරටත්
සමාජ අර්බුදයකට යන්න ද? 1971 කැරැල්ලට ෙහේතුව ෙසොයන්න.
1988 ඇති වූ භීෂණයට ෙහේතුව ෙහොයන්න. ඒවාට මූලික වුෙණ්
තරුණ අසහනයයි. එයට එක ෙහේතුවක් තමයි අවස්ථාව නැතිකම.
නමුත් උසස් අධ ාපනය තුළින් ඒ තත්ත්වය ඇති ෙනොවන නිසා
ෙම් ගැන බුද්ධිමත්ව, පැහැදිලි අවෙබෝධෙයන් වැඩ කරන්නය
කියමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, මා මූලාසනෙය් ඉන්ෙන්. ඔබතුමා මෙග් නම
කීෙමන් වළකින ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා කියන ඒවාට මට
උත්තර ෙදන්න බැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් නිෙයෝජ අමාත තුමා.

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

සමා වන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සමහර ෙවලාවට
ඔය වාෙග් උපකම ඔබතුමාෙග් පක්ෂ නායකතුමාත් කරනවා.
අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාට දරුවකු නැහැ,
සම්බන්ධීකරණ තනතුරකට පත් කරන්න. එතෙකොට කුරුණෑගල
වාෙග් දිස්තික්ක නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් ඒ සඳහා පත්
කරනවා. එෙහම පත් කරලා, සම්බන්ධීකරණය කරලා,
අධ ාපනය ගැන කථා කරන්න කියනවා, අධ ාපනය ගැන
ෙනොෙයකුත් උපෙදස් ගන්න කියනවා. ඒ වුණාට අෙප් දරුෙවෝ

[பி.ப. 5.35]

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා (නැවත පදිංචිකිරීෙම්
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு விநாயக
அைமச்சர்)

ர்த்தி

ரளிதரன் - மீள்கு ேயற்ற பிரதி

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister
of Resettlement)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, I
really appreciate that it is you, the Mover of this
Adjournment Motion, who is presiding over this House
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා]

and I hope you will listen to my speech carefully. தனியார்
நி வனங்களி டாகப் பட்டம் வழங்குதல் சம்பந்தமான
இன்ைறய ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண மீதான விவாதத்தில்
உயர் கல்வி நி வனங்கள் பற்றிப் பல ம் ேபசினார்கள். நான்
எம நாட் ன் கல்வி வரலாற்ைறச் சு க்கமாகக் கூறலாெமன
நிைனக்கின்ேறன்.
பிாிட் ஷ்
ஆட்சியாளர்க ைடய
காலனித் வ ஆட்சி
வைடந்த பின் , ஆட்சிக்கு வந்த
அரசாங்கத்தில் கல்வி அைமச்சராகப் பதவிேயற்ற ெகளரவ
சி.டபிள் .டபிள் . கன்னங்கர அவர்கள் இலவசக் கல்வித்
திட்டத்ைத அறி கப்ப த்தினார். இ இலங்ைகத் தி நாட் ல்
வா கின்ற மக்க க்குக் கிைடத்த ஒ வரப்பிரசாதம் என்ேற
கூறேவண் ம். அதன்பிற்பா , ஏைனய கல்வித் திட்டங்கள்
இலவசக் கல்வித் திட்டத்தில் இைணக்கப்பட்டன.

இன்
ஐேராப்பிய நா க டன் ஒப்பி ைகயில், எம
நாடான
சிறந்த
கல்வித்
திட்டங்கைள
நைட ைறப்ப த்தியி க்கின்ற
என் தான் கூறேவண் ம்.
ஏெனனில், ஐேராப்பா, அெமாிக்கா, அ ஸ்திேர யா ேபான்ற
நா களி ள்ள
பல்கைலக்கழகங்களில்
கற்கின்ற
ஒ
மாணவன்
பட்டம்
ெபற்
ெவளிேய கின்றேபா
கடனாளியாகேவ
ெவளிேய கின்றான்.
உதாரணமாக,
லண்டனி ள்ள
பல்கைலக்கழகத்தில்
ஒ
மாணவன்
ம த் வப் பட்டப்ப ப்ைப
க்கேவண் மானால், இலங்ைக
பாயில் குைறந்த 60 இலட்சம் பாய் - 30,000 ப ண் ேதைவப்ப கின்ற . இதற்காக அங்குள்ள வங்கிகள் கடன்
வழங்குகின்றன. அவ்வாேற அெமாிக்காவி ள்ள சிறந்தெதா
பல்கைலக்கழகத்தில் பட்டம் ெபறேவண் ெமனில், இலங்ைக
பாயில் குைறந்த 20 இலட்சம் பாய் - 20,000 ெடாலர் ேதைவப்ப கின்ற . இவ்வாறான நிைலைமதான் அங்கு
காணப்ப கின்ற .
எனி ம்,
எம
நாட்ைடப்
ெபா த்தவைரயில், ஒ
மாணவன் பல்கைலக்கழகத்தில்
இலவசமாகப் ப த் , பட்டப்ப ப்ைப
த் ம த் வராக
அல்ல
ெபாறியியலாளராக அல்ல
ஏைனய
ைறசார்ந்த
பட்டதாாியாக
ெவளிேய கின்றான்.
இ
ெதாடர்பில்
குைறகூ வதற்கு எ
மில்ைல. அந்தவைகயில், எம
நாட் ன்
கல்வித்
திட்டமான
சிறந்தெதா
திட்டம்
என் தான் கூறேவண் ம்.
அரசாங்கங்கள்
மாறியேபாதி ம்,
நா க்குநாள்
கல்வித் ைறயில் பல ன்ேனற்றங்கைளக் கண் வ கின்ற .
அந்த வைகயிேல, ேமதகு
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்க ைடய ஆட்சிக் காலத்தில் உயர் கல்வித் ைறயான
சிறந்த வளர்ச்சிையக் கண் ள்ள என் தான் கூறேவண் ம்.
எங்க ைடய உயர் கல்வி அைமச்சர் மாண் மிகு எஸ்.பி.
திசாநாயக்க, பிரதி அைமச்சரான மாண் மிகு நந்திமித்ர
ஏக்கநாயக்க, மிக ம் அ பவமிக்க ஒ வரான உயர் கல்வி
அைமச்சின் ெசயலாளர் தி . சுனில் ஜயந்த நவரட்ன ஆகிய
வ ம் இைணந்
உயர் கல்வித்
ைறயில் சிறந்த
மாற்றங்கைளக்
ெகாண் வந்தி க்கின்றார்கள்.
இந்த
நாட் ேல கடந்த 30 வ டகால
த்தத்தினால் வடக்கு,
கிழக்கிேல உயர் கல்வியான பாாியளவில் பாதிக்கப்பட்ட .
அதி ம் குறிப்பாக, கிழக்குப் பல்கைலக்கழகமான
மிக
ேமாசமாகப்
பாதிக்கப்பட்
இலங்ைகப்
பல்கைலக்கழகங்களின் தரவாிைசயில் கைடசி இடத்ைதப்
ெபற்ற . இதைன நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ளத்தான் ேவண் ம்.
ஆனால், மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க அவர்க ம் பிரதி
அைமச்சர் அவர்க ம் இவ்வைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்றதன்
பிற்பா , இப்பல்கைலக்கழகமான
பல மாற்றங்கைளக்
கண் வ கின்ற .
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கிழக்குப்
பல்கைலக்கழகமான
1981ஆம்
ஆண்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட .
இ
University
College
என்ற
அ ப்பைடயில்
ஆரம்பிக்கப்பட் ,
1986ஆம்
ஆண்
University - பல்கைலக்கழகமாகத் தர யர்த்தப்பட்ட .
இப்பல்கைலக்கழகத்தில்
6
பீடங்கள்
இ க்கின்றன.
அைவயாவன: Faculty of Science, Faculty of Agriculture,
Faculty of Commerce and Management, Faculty of Arts and
Culture, Faculty of Healthcare Sciences, Faculty of Medicine.
இதில் கிட்டத்தட்ட 5,300 மாணவர்கள் கல்வி கற்
வ கின்றார்கள். இந்த மாணவர்கள் கடந்த காலங்களில்
பல்ேவ
சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி வந்தார்கள். ஏெனனில்,
அங்குள்ள
வளங்களில்
பாாிய
பற்றாக்குைறகள்
காணப்பட்டன. மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்கள் அங்கு பல
தடைவகள்
ெசன்
அவற்ைறப்
பார்ைவயிட்ட டன்,
அங்குள்ள
பீடங்கைள
அபிவி த்தி
ெசய்வதற்காக
ெப ந்ெதாைக
நிதிைய
ஒ க்கிக்
ெகா த்தி க்கிறார்.
அந்தவைகயில்
விஞ்ஞான
பீடத்ைத
அபிவி த்தி
ெசய்வதற்காக 199 மில் யன்
பா ம் கைல, கலாசாரப்
பீடத்ைத அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக 121 மில் யன் பா ம்
ல்நிைலயக் கட் டம் அைமப்பதற்கு 171 மில் யன்
பா ம் Commerce and Management Faculty ஐ அபிவி த்தி
ெசய்வதற்காக 230 மில் யன் பா ம் Medical Faculty ஐ
அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக 360 மில் யன் பா ம் ேபாதனா
ைவத்தியசாைலைய - Teaching Hospital -அபிவி த்தி
ெசய்வதற்காக
299
மில் யன்
பா ம்
ஒ க்கப்பட்
க்கின்ற .
ேம ம், விாி ைரயாளர் மண்டபங்கள் - lecture hall
அைமப்பதற்காக 30 மில் யன் பா ம் மாணவர்க ைடய
உடல் நலத்ைத ேமம்ப த் ம் gymnasium
க்கு 19.5
மில் யன்
பா ம், அேதேபான்
300 க்கும் ேமற்பட்ட
மாணவர்கள் தங்கக்கூ ய வசதிகைள ைடய hostel க்காக
கிட்டத்தட்ட 242 மில் யன்
பா ம் ஒ க்கப்பட் ள்ள .
உண்ைமயிேலேய இ
ெபாியெதா
சாதைன என்ேற
குறிப்பிட ேவண் ம். ேம ம், பாீட்ைச மண்டபம் - exam hall
அைமப்பதற்காக
19 மில் யன்
பா ம் auditorium
அைமப்பதற்காக
44.6
மில் யன்
பா ம்
பைழய
கட் டங்கைளப் னரைமப்பதற்காக 178 மில் யன் பா ம்
ஒ க்கப்பட் ள்ள . இதைனச் சிறந்த நிதி ஒ க்கீடாகேவ
நாங்கள் பார்க்கிேறாம். தற்ெபா
கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம்
நா க்குநாள் அழகிய கட் டத்ெதாகுதிகைள உள்ளடக்கிய
பல்கைலக்கழகமாக
மாற்றமைடந் ,
பார்ப்பதற்கு
மிக
அழகாகக் காட்சியளிக்கின்ற .
இன்
வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ்
வாழ்கின்ற
மாணவர்க க்கு சிறந்த வரப்பிரசாதமாக இந்தக் கிழக்குப்
பல்கைலக்கழகம் அைமந் ள்ள .
குறிப்பாக
வடக்கு,
கிழக்குப்
பிரேதசத்ைத
எ த் க்ெகாண்டால்,
அங்கு
யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகம், கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம்,
South Eastern University ஆகிய
ன் பல்கைலக்கழகங்கள்
உள்ளன.
கடந்த வ டம் South Eastern University இல்
எம உயர் கல்வி அைமச்சர் மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க
அவர்களா ம் உயர் கல்விப் பிரதி அைமச்சர் மாண் மிகு
நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க அவர்களா ம் Engineering Faculty
உ வாக்கப்பட் ள்ள . இ
கிழக்கு மாகாணத்தி ள்ள
மாணவர்க க்கு
நல்ல
வாய்ப்ைப
ஏற்ப த்தி ள்ள .
கிழக்குப்
பல்கைலக்கழகத்திேல
Medical
Faculty
அைமக்கப்பட்
ப்பதால்
அம்பாைற
மாவட்டத்தி ள்ள
South Eastern University யில்
Engineering Faculty
ஏற்ப த்தியைத நாம் வரேவற்கின்ேறாம் ஏெனனில் இதன்
விைளவாக அைனத்
மாணவர்க ம் பரஸ்பர உற டன்
தம கல்விையத் ெதாடரக்கூ ய வாய்ப் கள் ஏற்பட் ள்ளன.
நாம் இதைன வரேவற்க ேவண் ம்.
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I really appreciate the work done by the Hon.
Nandimithra Ekanayake, Deputy Minister of Higher
Education who is here. You have allocated billions of
rupees for the infrastructure development of the Eastern
University, which is going on very well and you have
given your fullest moral support to the University as well.
I really appreciate all that.
But, as a Parliamentarian from Batticaloa, I got some
complaints about the administration of the Eastern
University. I do not blame the Minister or the staff of the
Ministry for that, because they are giving all the support.
We really appreciate that and there is no question about
that. But, after we appointed the new Vice-Chancellor
two years ago, more than six lecturers have resigned so
far and I do not know why. There are some issues taking
place in the Eastern University and I have already given a
complaint to the Hon. Minister of Higher Education. At
the same time, some are taking revenge on some lecturers
and I do not know whether they are doing it on personal
grounds or academic-wise. But, the academic staff is fed
up with the administration. These are some small issues
that we have at this University and if you correct those
issues, I think within a short period of time you can uplift
the standard of the Eastern University in Batticaloa to a
very good level.
For example, I would like to draw your attention to
one such case: Mr. Thillainathan Sathaananthan is a
Lecturer in the Department of Medical Education and
Research, Faculty of Healthcare Sciences, Eastern
University. He got the appointment as a Lecturer eight
years ago. He was appointed as Lecturer in Medical
Education and Research at the Faculty of Healthcare
Sciences, Eastern University on 3rd of July, 2006. The
interview was held at the Faculty of Medicine, University
of Peradeniya as he is one of the pioneer members of the
Faculty. He was interviewed by a panel of experts from
the Faculty of Medicine, University of Peradeniya, such
as Professor C.D.A. Goonasekera, Dean of the Faculty of
Medicine, University of Peradeniya; Professor
N.Athuraliya, Director, Medical Education Unit and
Professor T.Varagunam, Professor in Medical Education
and the most senior Medical Educationist.
Then, if you take his confirmation and promotion, he
was confirmed in the post by letter dated 30th March,
2011. During the period when the Competent Authority
functioned, by letter dated 30th April, 2011, he was placed
on a transitional provision from 18th July, 2009 until the
completion of his five-year experience for promotion in
terms of Circular 721.07(1)(i) of the University Grants
Commission. The evaluation was made by two Professors
in the relevant field, namely, Professor P.T.
Jayawickramarajah, Professor in Medical Education and
Professor M. Selvarajah, Professor in Education. Then, he
has many other relevant qualifications also. He has
dedicated his life as a Lecturer in Medical Education and
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Research for more than eight years and is reading for
MPhil in Medical Education at the Faculty of Medicine,
University of Peradeniya. He has published more than 12
research articles in the area of Medical Education and
completed the Postgraduate Diploma in Medical
Education at PGIM, University of Colombo. He has also
completed the Master of Education at the Eastern
University and completed Postgraduate Diploma in
Education at the Open University. I do not know why
they are taking revenge from him. For example, his
opportunity for postgraduate foreign training funded by
the HETC was blocked.
He was denied his routine
promotion arbitrarily by the Vice-Chancellor of the
Eastern University. A case was filed with the USAB in
that regard.
The third issue is sending his personal file
purposefully to an irrelevant person in order to get a
report on him, one Prof. Susrith Mendis, Professor in
Physiology who is not even in the field of Medical
Education or in the field of Education. I do not know
why they sent it to him.
Then the fourth issue is attaching Mr. Sathaananthan
to the Department of Chemistry, Faculty of Science,
Eastern University, without giving any reason or a time
period. As per the University Act, a post of a lecturer is
not a transferable post. That is another important fact.
So, he has appealed against the transfer. But, without
giving any reply, the Council of the Eastern University
called for explanation from him. This is not a simple
issue, because he is mentally affected by all this. He was
appointed and confirmed in the post eight years ago. Dr.
Devarajah and Dr. Pathmanathan were there in the
Council then. They confirmed him in the post. I do not
know why they are taking revenge from him. Two days
ago, a press conference was held by the UTA - University
Teachers’ Association. We do not want to encourage
such acts. If you take necessary action against these
incidents, I think we can make the Eastern University of
Sri Lanka the best university, because all the facilities are
there.
I would like to earnestly request the introduction of a
Marine Course for this University, especially because
most of the people in the district are engaged in the
fishing industry. They are doing traditional fishing. They
do not know how to increase the catch using modern
methods. If we introduce a Marine Course, we can
upgrade the fishing industry and also uplift the living
standards of the fishing population in the district.
The other thing that we need for this University is a
Faculty of Law. It is very easy to establish a Law Faculty
as we do not need many buildings or infrastructure. Also,
we need a Hotel Management Course to be introduced in
this University. His Excellency the President encourages
the tourism industry. Today, a lot of tourists are coming
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to the Eastern coast, especially to Pasikudah, Arugam Bay
and Nilaveli. Also, there are many hotels run by Sri
Lankan businessmen. We really appreciate all that. But,
management-wise, there are some issues in the hotel field
since they do not have a proper knowledge of hotel
management. If you can make arrangements to introduce
a Hotel Management Course also to this University, we
will really appreciate it. A lot of money has been
allocated for the other faculties to construct buildings et
cetera. Everything is going on very well in all those
aspects. I think in two or three months’ time, they will
finish constructing the hostel also. Thereafter, all students
who are staying outside can enjoy that facility as well.
I must also say that I appreciate the work done by the
Hon. S.B. Dissanayake, Minister of Higher Education, the
Hon. Nandimithra Ekanayake, Deputy Minister, and in
the same way I appreciate the work done by the very
experienced Secretary. Whenever I call him, he answers.
But, some people complain that their calls are never
answered. Even our Minister and the Deputy Minister
immediately answer whenever we call them, so that, we
have been able to solve a lot of problems not only in the
Eastern University of Sri Lanka but also in the North and
the East.
Therefore, nobody should blame them
unnecessarily.
Education is an important sector. If the students are
talented enough they can enter a university. Whether he
is a Minister’s son or the President’s son, it does not
matter. Anybody can enter a university if they are
eligible. Even a lot of poor students are now able to have
a university education.
ஆகேவ,
இவற்ைறப்
பார்க்கும்ெபா
கல்வித்திட்டம்
மிக ம்
சிறந்த
ன்ென க்கப்ப வதைனக் க த்திற்ெகாள்ள
தற்ெபா

பல்கைலக்கழகங்கள்

மாவட்டங்கள்

அைனத் ம்

மாவட்டங்களாக
மட்டக்களப்
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மிக ம்

மாற்றமைடந் ள்ளன.

உயர்
ைறயில்
கிற .
அைமந் ள்ள

நாகாிகமைடந்த
அந்தவைகயில்

மாவட்டம் அைனத் க் கல்வி வளங்கைள ம்

உள்ளடக்கிய மாவட்டமாகத் திகழ்கின்ற . We have a
University and an Open University there. Then, we have a
vocational training centre, a technical college and the SLIATE. I
appreciate the Minister, the Hon. Nandimithra Ekanayake, because
he allocated nearly Rs. 80 million for the new building of the
SLIATE for HNDA Course. They are going to complete the
construction work of that building within 2-3 months. Many
students will get the benefit of it. Not only that, two years ago, we
gave more than 3,000 graduate appointments in the Batticaloa
District alone and I really appreciate His Excellency President
Mahinda Rajapaksa and Minister of Higher Education for that.
எனேவ, நாம் உயர் கல்வித்தரத்ைத ேமம்ப த்திக்ெகாள்ள
ேவண் ம் எனக் ேகட் , எனக்குப் ேபச வாய்ப்பளித்தைமக்கு
நன்றி ெதாிவித் , உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். வணக்கம்.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Sir, it is a new experience for me to speak when you
are in the Chair. You are creating history because the
Member who moved the Motion has taken the Chair. This
is a new experience in my long career as a
Parliamentarian. For whatever expressions you have
made from your Seat, you have to give substance to that,
while you are presiding. We are very happy about you.
As somebody said, whatever the differences we may have
politically, I am one person who admired you from the
time of the Youth Leagues of the United National Party.
You came up the hard way and you always dedicated
your services to promote the cause of education.
So, all in all, it is a good day for us. Today we are
discussing Education. I am reminded of a saying of our
Holy Prophet. He said, I quote:
“Talabul ilmi farilathan ala kulli Musliman wa-Muslima”

It means, "It is incumbent upon Muslim males and
females to educate themselves." He said it is
"incumbent". That is what the Holy Prophet said. These
Hadees were quoted by no less a person than His
Excellency President Mahinda Rajapaksa recently when
he was the Chief Guest at the Khairiya Muslim Girls'
School in Dematagoda and Fathima Muslim Girls' School
in Bandaranaike Mawatha, Hulftsdorp. He quoted this.
How nice it is! Whenever the President finds a good
saying, maybe from Dhamma Pada, maybe from the
Hindu scriptures, maybe from the Holy Quran or Hadees,
he does not lose sight to quote them in assemblies when
he addresses various communities. The Muslims were
very happy about it.
So, Sir, education is a part of our life. As Muslims, we
have to educate ourselves. Even the Holy Prophet once
said, "Thalbul ilmi ala bisseen" - “Go even unto China
and gain knowledge". Those days in Arabia, Sir, they did
not know how to go to China. Later the Silk Route was
opened up. The Holy Prophet meant, “Even go up to that
place. Go to China and get yourself educated”. This is
what this Government is attempting to do. In keeping
with the great teachers: Lord Buddha, Jesus Christ,
Prophet Muhammed, Ramakrishna Paramahamsa and
others, this Government is developing education as never
done before.
ගරු අජිත් කුමාර මැතිතුමා කථා කළා. එතුමා ෙපරටුගාමී
පක්ෂය දැන් නිෙයෝජනය කරන්ෙන්; ෙජ්වීපී පක්ෂෙයන් කැඩිලා
බිඳිලා ගිහින් ෙපරටුගාමී පක්ෂය
නිෙයෝජනය කරනවා.
ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් වුණත්, එතුමා "පරටුගාමී"
කථාවක් කෙළේ. එතුමා කිව්වා, අධ ාපනය ෙවළඳ භාණ්ඩයක් කර
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ෙගන ඉන්නවාය කියා. ෙමොන තරම් අශික්ෂිත කථාවක් ද? ෙමොන
තරම් අමෙනෝඥ කථාවක් ද? අධ ාපනය පාරිශුද්ධයි. එවැනි
අධ ාපනයකට එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී ගැරහුවා. එතුමාට ආධාර
කරන, අධ ාපනය ලැබූ කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක් ඉන්නවා නම්
ලජ්ජා වන්නට ඕනෑ. අධ ාපනය ෙවළඳ භාණ්ඩයක් වශෙයන්
සැලකීම ෙමොන තරම් අඩු තක්ෙසේරු කිරීමක් ද?
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් මිනිස්සු ඒ
දවස්වලත් -වර්ෂ 1935 කාලෙය්දීත්, වර්ෂ 1943 කාලෙය්දීත්හිටියා. ආචාර්ය සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා නිදහස්
අධ ාපනය හඳුන්වා දුන් අවස්ථාෙව්දී එදා රාජ සභාෙව් සිටි
සමහර මන්තීවරු ඒකට ගැරහුවා. ෙම් වාෙග් පරටුගාමී කථා
තමයි එදාත් කිව්ෙව්. අෙප් ගම්වල ළමුන්ට නිදහස් අධ ාපනය free education - දුන්නාම අපට ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියා ඒ
ෙගොල්ලන් ඇහුවා. "අෙප් ෙපොල් ගස්වල ෙපොල් කඩන්ෙන් කවුද,
අෙප් පුවක් ගස් බඩගාන්ෙන් කවුද, මීට පස්ෙසේ කුස්සිය මුල්ෙල්
වහල් ෙසේවය කරන්ෙන් කවුද?" කියා එදා ඇහුවා. එදාත් ෙම්කට
විරුද්ධ වුණා. ගරු නන්දිමිත ඒකනායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
ෙම් ගැන ෙහොඳාකාරව දන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිදහස් අධ ාපනය දුන්නු
නිසා තමයි අද ගම් නියම්ගම් පුරා පාසල් ඇති වී තිෙබන්ෙන්. මහා
විද ාල, මධ මහා විද ාල, අධ ාපන පීඨ රට පුරා ඇති වී
තිෙබනවා. Technical Colleges තිෙබනවා. සියලුම ජාතීන්
ආවරණය කරන විධියට ෙම් රජය අධ ාපනෙය් උන්නතිය සිදු
කර තිෙබනවාය කියන එක මා අනිවාර්යෙයන්ම සඳහන්
කරන්නට ඕනෑ. සිංහල අයට සිංහල පාසල්, මුස්ලිම් අයට මුස්ලිම්
පාසල්, දවිඩ අයට දවිඩ පාසල් ඇති කර තිෙබනවා. මුස්ලිම්
පාඨශාලා වැඩිපුරම පවත්වන්ෙන් සිංහල මාධ ෙයනුයි. දැන්
නැෙඟනහිර
පෙද්ශෙය් පාසල්වලට Sinhala teachersලා
ෙදන්නය කියා ෙඝෝෂාවක් තිෙබනවා; ඉල්ලීම් තිෙබනවා.

Sir, once, lord Nelson Mandela, the great man who
revived the self-respect of the African Black people - he
was almost an avatar of a great Saint - said, “Education is
the most powerful weapon which you can use to change
the world”. He said, “You can change the world; the
destiny; the future; the fate of the world by giving
education”. This is exactly what this Government under
“Mahinda Chintana” is promoting. Now, look at the
objectives of the “Mahinda Chintana”. One of the
objectives of the “Mahinda Chintana” is to produce
educated men and women, and intellectuals.
Here, in my hand is a fine book titled, “National
Higher Education Strategic Management Plan of Sri
Lanka,” prepared by the Ministry of Higher Education. I
would ask our Friends in the Opposition to read it. The
Vision of this is, I quote:
“Sri Lanka to be an international hub of excellence in higher
education by 2020”.

අන්න! ආගමික නායකයින් එදා පකාශ කළ විධියට
අධ ාපනෙය් පුනර්ජීවය සඳහා -උන්නතිය සඳහා - මහින්ද
චින්තනෙයන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙම් ගරු සභාවට අපි ඉදිරිපත්
කරනවා. Then, what is the Mission? The Mission is, I quote:
“To delight students, the industry, staff and other stakeholders of the
Higher Education System of Sri Lanka by formulating and
implementing results-oriented policies & strategies and to deliver
results in an effective and efficient manner through a participatory
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process to produce the best intellectuals, professionals, researchers
and entrepreneurs to produce innovative solutions to make Sri
Lanka ‘The Wonder of Asia’ ”.

To achieve this, what are the goals that have been
explained? The first is, “Increased opportunities and
access to Higher Education”. That is why we are having
so many higher educational institutions. There have been
international schools and private schools. Are they not
producing good students? My children went to a private
school and my granddaughter is also going to a private
school. I know, Sir, because there are no facilities
afforded for higher education in this country, several
members of our community are going abroad. They need
Rs. 15 - 25 lakhs in order to educate themselves. My
Friend, the Hon. Dumindha Silva is here; he used to go
right round the town, to all the “මුඩුක්කු”, and all the
shanties. He meets the shanty dwellers and helps them
for their children's education by giving them books.
These are the good services that the Parliamentarians, the
people’s Representatives should do. Then, the second
goal is, “Converted and new world class universities”.
The third is, “Improved employability and quality of
graduates.” This is what this Government is doing. How
can anybody be against this? If anybody be against these
missions and objectives, I should say that they are
enemies of Sri Lankan educated class or educating class.
The other goals mentioned here are, "Improved
satisfaction
of
stakeholders;
Improved
global
compatibility, global links and exchanges; Enhanced
research, publications and commercialization; Converted
Higher Education for attracting investments and foreign
exchange".
When you open more universities, you can attract
foreign exchange; entrepreneurs will can come and invest
here. They can start big industries like in the Eastern
Province. See the miracle that is happening there! Earlier,
during the day, there were Questions asked about
Pasikuda, Nilaveli, and Kuchchaveli. Hotels are coming
up there. Even the Hon. Leader of the Opposition agreed
that there was a hotel in Pasikuda owned by his father "Sun & Fun Hotel". We also have gone to that. During
the time of the war, like the JVP, they destroyed all those
hotels. The other day, we went there to attend the
wedding of the daughter of our good Friend, the Hon.
Basheer Segu Dawood, the Cabinet Minister. Along with
His Excellency the President, we also went to the Golden
Lagoon in Batticaloa. How nice it is to visit those areas
where vast developments are taking place, as never
before in the history of the East.
I know a family who faced much difficulties in
sending their daughter to be educated abroad. I think she
had to go to Karachi. A lot of our Muslim girls are going
to universities in Dhaka. Those days we said, "ෙගෝනි
හදපු මිනිස්සු ෙකොට්ඨාසයක් ඉන්න රාජ ය." නමුත් බංග්ලා
ෙද්ශය දැන් ෙහොඳට කිකට් ෙසල්ලම් කරනවා. කිකට්වලින්
පවා ඒ ෙගොල්ෙලෝ දැන් උසස් මට්ටමකට පැමිණ සිටිනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

ආර්ථික අතින් පහළට බැහැලා තිබුණු බංග්ලා ෙද්ශය දැන්
educationවලට හුඟක් තැන ෙදන නිසා අෙප් දූ දරුවන් ඒ රටට
යනවා.
එදා කරච්චියට ගියා අෙප් ළමෙයක්. ඇයෙග් නම ෆාතිමා
සාරා. Fathima Sarah is the daughter of His Excellency
Shah Marikar Bawa who is designated as the first
Ambassador to the Islamic Republic of Afghanistan. She
had to go to Karachi and Mr. Bawa had to bring her back
home. With much expenses again, he had to take her to
Dubai for the internship. Now, all these difficulties faced
by the parents of දුප්පත් මව්වරු, පියවරු can be avoided, if
we have established universities here. This is the great
service that our Minister, the Hon. S.B. Dissanayake is
doing. He is a clever man; a hard working man and a
man of intellect. I went with him to the South Eastern
University in Oluvil and to the Eastern University and the
Trincomalee University. We saw how much they liked
him. There were problems that were brought to their
notice by the students. Our friend, the Secretary, Dr.
Sunil Jayantha Nawaratne also came with us. He is a
capable person who does the best for higher education in
this country. Dr. Nawaratne would certainly help the
Government and the Ministers to create a “Wonder of
Asia” by uplifting the educational standards of this
country. Then, I should not forget my good Friend, the
Hon. Nandimithra Ekanayake who is seated in front of
me. ෙමතුමා ෙහොඳ කවිෙයක්. එදා ඒ පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට
මම කවි ලියනවා. ෙමතුමාත් මට කවි ලියනවා. අෙප් සමහර
කාන්තා මන්තීවරියන් ෙවනුෙවනුත් ෙමතුමා කවි ලියලා මට
එවනවා. ඒවා සියල්ලම මම දැන් පරිස්සෙමන් තියා ෙගන
ඉන්නවා, දවසක මෙග් ෙපොත ලියන ෙකොට මම ඒවා පසිද්ධ
කරනවා කියන එක මම එතුමාට කියන්ෙන් සන්ෙතෝෂෙයන්.
The Peratugami MP is talking about “selling”. What is
this “selling of education"? I cannot understand. ෙමොළයක්
නැති මිනිස්සු තමයි එෙහම කියන්ෙන්.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කථා කරන ෙකොට මම හිතුවා, මද සාරෙයන් භාෙගට මත්
ෙවලා ඇවිත් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරනවාද කියලා. අරයාෙග්
ළමයා ඉන්නවාලු, ෙමයාෙග් නෑනා ඉන්නවාලු. The Governor of
the Western Province, As-Seyed Alavi Moulana, what a nice
man, what a harmless man, what a good man he is! එයාෙග්
මිනිපිරී - granddaughter - has been enrolled. She has all the
qualifications. If they have all completed the qualifications
according to the Act, then what is the problem for anybody?
What do they say? These are the people - ෙම් ෙගොල්ලන් තමයි
education ලබා ගන්නවා ෙනොෙවයි. පාථමික පාඨශාලාවලට,
ෙමොන්ටිෙසෝරිවලට ගියා ෙනොෙවයි, පාඨශාලා කැඩුවා, විනාශ
කළා. They destroyed the education and educational
buildings in this country in the past.
ඒකයි ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙම් රුදාව. ෙමොකද, ෙම් රෙට්
ළමයි ඉෙගන ගන්ෙන් නැත්නම්, පරපුටුකාමීන්ට තමන්ෙග්
පක්ෂෙය් වැඩ කටයුතු ඕනෑ තරම් කර ගන්නට, නැත්නම්
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තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන කටයුතු කර ගන්නට වාතාවරණයක්
ලැෙබනවා.
ඒ කාලෙය්
මහාචාර්ය
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.
කන්නන්ගර මැතිතුමාට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "ගම්වල ඉන්න
ළමයින්ට, දුප්පත් ළමයින්ට අධ ාපනය ෙදන්න එපා. ෙපොෙහොසත්
අපි ඉවරයි, Colombo 07 එක ඉවරයි" කියලායි කිව්ෙව්. ඒ
පිළිෙවත තමයි අදත්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අනුගමනය
කරන්ෙන්. ෙම් පිළිබදව අෙප් අපසාදය ෙම් සභාෙව්දී පළ
කරන්නට ඕනෑ.
'මහින්ද චින්තන' අනුව දැන් ෙකොයි තරම් universities ආරම්භ
කරලා තිෙබනවා ද කියලා බලන්න. මම තමුන්නාන්ෙසේට කිව්වා,
university townships හදලා තිෙබනවා කියලා. ගියවර අය වැය
කථාෙව්දීත් ගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ ගැන පකාශ කළා. ෙමොනවාද,
ඒ townships? ශී ජයවර්ධනපුර, රුහුණ, Jaffna, ෙමොරටුව. For
that purpose, Rs. 5,000 million had been allocated for the
years 2013 - 2015. Then, a special intake of 5,600 students
had been proposed for the academic year 2012/2013 and for
that, Rs. 4,000 million had been allocated in the Budget,
2013. In that Budget Speech, it was also proposed to provide
suitable lands free of charge to well-wishers who wish to
build hostel facility for university students.
ෙජ්වීපී භීෂණ කාලෙය් ෙම් විශ්වවිද ාල විනාශ
ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා, ෙම් ළමයි උසස් අධ
ගැනීම පිළිබඳව තමන් විරුද්ධ වන බව පකාශ කිරීම
ජාති ෙදෝහී, සමූහ ෙදෝහී වැඩක්ද කියන
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්නට කැමැතියි.

කළ අය අද
ාපනය ලබා
ෙමොන තරම්
එක මම

After the Hon. S.B. Dissanayake assumed duties at
the Ministry of Higher Education, a policy decision was
taken to establish a separate division to administer State
universities and to regulate non-State universities.
Moving forward accordingly, the entire administration of
the State universities was assigned to the University
Grants Commission and a separate Additional Secretary
was appointed to the Ministry of Higher Education to
administrate and regularize non-State universities.
ෙම්ෙගොල්ලන් සෑම ෙදයකටම විශ්වවිද ාලවල ෙඝෝෂා
ෙකරුවා; විෙරෝධතා පළ කළා.
අෙප් උසස් අධ ාපන
අමාත තුමායි, නිෙයෝජ අමාත තුමායි ඒවායින් පසුබට වුෙණ්
නැහැ. ඒ පශ්නවලට එතුමන්ලා නිර්භීතව මුහුණ දුන්නා. ඒ
උද්ෙඝෝෂණ කළ අය දැන් ෙකෝ? Universities වහන්නයි ඒ
ෙගොල්ලන් එදා ෙජ්වීපී භීෂණ කාලෙය් හැදුෙව්. ඒකයි ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් සූත්තරය. දැන් කියනවා, පජාතන්තවාදී කියලා.
නමුත් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ශපාලන සූත්තරය ඒකයි.

I will tell you one thing, Sir. I went to Kerala. In those
days and even now, Kerala has a communist regime.
There are several universities in Kerala and it is one of
the most intellectual States in India. At the fall of a leaf,
there was a strike in that State. Then, what happened? As
the years passed by, Kerala became very poor in
education and higher education. The intelligentsia or the
educated class of Kerala decided, "We will not to have
any strikes in our State hereafter as we will be the second,
the third, the fourth or the last State among the States
which are backward in education in the Indian Union".
Today, there is no strike at all. In Kerala, whatever the
university students would say, whatever they would do,
they would settle those issues with their Ministry of
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Higher Education, the Minister of Higher Education, the
University Grants Commission, the State Government or
the Indian Government. They would not fall victim to the
communist people, who wanted a rebellion in their State
through destruction of education; the students would not
permit those people to act in that manner anymore.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

Sir, there is a cry or demand for a Muslim university
also in Sri Lanka. Sir Ivor Jennings came here and
established a beautiful university in Peradeniya. His
daughter came here recently and stayed at the house
where Sir Ivor Jennings got married. She said that she
wanted to come here more and more and that Peradeniya
is a beautiful site, one of the most picturesque sites for a
university.

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. දැන් කථාව
අවසන් කරන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මම අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
පරපුටුකාමීන් දැන් ඇවිත් සිටිනවා. ඒ අයට කියන්න ඕනෑ,
කවදාකවත්
අධ ාපනය
විකුණන්ෙන්
නැහැ
කියලා.
එංගලන්තෙය් "Dinner Barrister" කියා කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ අය
dinner එකක් සංවිධානය කරනවා; certificate එකක් ෙදනවා. ඒ
වාෙග් මිනිස්සු ෙමහාට ආවා. ඒ වාෙග් අඩු තක්ෙසේරු කරලා
අධ ාපනය විකුණන මහින්ද චින්තනයක් ෙනොෙවයි ෙම්. ආකාශය
දක්වා යන්නට පුළුවන් නම් ඒ තරම් උඩට යෑෙම් සියලු ෛධර්යය
හා සම්පත් ලබා ෙදන රජයක් තමයි
මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් රජය. අෙප් උසස් අධ ාපන අමාත එස්.බී.
දිසානායක මැතිතුමාට,
උසස් අධ ාපන නිෙයෝජ අමාත
නන්දිමිත ඒකනායක මැතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම ආචාර්ය සුනිල්
ජයන්ත නවරත්න මැතිතුමා ඇතුළු අෙනකුත් සියලු ෙදනාටම
ආශීර්වාදය පතමින් මම සමු ගන්නවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 6.10]

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා (උසස් අධ ාපන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க - உயர் கல்வி பிரதி
அைமச்சர்)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of
Higher Education)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා -විපක්ෂෙය් ගරු
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා- ඉදිරිපත් කරපු ෙම් සභාව
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් පිළිතුරු කථාව කිරීමයි මට පැවරිලා
තිෙබන්ෙන්. අෙප් ෙපරටුගාමී-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකර, නිශ්ශබ්ද වන්න. දැන් ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

කාරක

අනතුරුව ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. AKILA VIRAJ KARIYAWASAM left the
Chair and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the
Chair.

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Nandimithra Ekanayake, please carry on.
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු අජිත් කුමාර
මන්තීතුමා වැදගත් පශ්නයක් ඇහුවා. එතුමා හිතුවා, ගරු එස්.බී.
දිසානායක ඇමතිතුමා ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න බැරිව පැනලා
ගිහිල්ලා කියලා. එතුමාට ෙමොකද වුෙණ් කියලා මට පිළිතුරු
ෙදන්න කිව්වා. අද ඇෆ්ගනිස්තාන ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකාවට
සැපත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා තමයි
එතුමාෙග් පරිවාර ඇමතිතුමා වශෙයන් යන්ෙන්. ඒ නිසායි එතුමා
අද ෙම් ස්ථානයට ආෙව් නැත්ෙත්. එස්බීලා, නන්දිමිතලා
ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම -1989 ඉඳලාම- කවදාකවත් පශ්නවලට භෙය්
පැනලා ගිය අය ෙනොෙවයි කියන එකත් මම එතුමාට මතක් කර
ෙදන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු අකිල
විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී යම් යම් කාරණාවලට
පිළිතුරු ඉල්ලුවා. හැබැයි, මම පිළිතුරු කථාව කරන්න පථම
ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් කථා කළ සියලු ගරු මන්තීවරුන් ඉතා වැදගත්
විධියට, හරවත් විධියට ඒවාට පිළිතුරු ෙදනු ලැබුවා. අපි
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ,
උපාධි ලබා දීෙම්
කටයුත්ෙත්දී තමයි අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන UGC
එකත්, ස්ථාවර කමිටුවත් මැදිහත් ෙවන්ෙන් කියන එක. ඒ
හැරුණු ෙකොට වෘත්තීය ආයතන තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්
කරන්ෙන් පාඨමාලාවලට පිළිගැනීමක් ලබා දීමයි. බලතල
කියන එක සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලා කළ විගහය
වැරැදියි. ෙමොකද, ෙම් පත් කරලා තිෙබන Standing Committee
එෙක් -අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට තිෙබන බලතල අනුව, ගැසට්
නිෙව්දනය මඟින් පත් කරලා තිෙබන ඒ ෙකොමිටිෙය්- ඉන්ෙන් ඒ
විෂය ධාරාවන් පිළිබඳ දැනුමක් තිෙබන අයයි. ඒ අය පත් කරලා ඒ
අයට සහාය ෙදන්න තවත් කමිටු ෙදකක් පත් ෙවනවා. ඉන් එකක්
තමයි ආයතනික සමාෙලෝචන මූල මණ්ඩලය. අනික, විෂය
සමාෙලෝචන මූල මණ්ඩලය. [බාධා කිරීමක්]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ
කියලාත් කියන්න.

ඇමතිතුමනි, කමිටුවට ඉන්න අය කවුද

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ඔව්, මම කියන්නම්. ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න
මැතිතුමා තමයි අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්. එතුමා එහි නිසි
බලධාරියා වාෙග්ම සභාපති. ඒ වාෙග්ම විශ්වවිද ාල පතිපාදන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් උප සභාපති, මහාචාර්ය රංජිත් ෙසේනාරත්න
මහතා එම කමිටුෙව් සිටිනවා. ඊළඟට රුහුණු විශ්වවිද ාලෙය්
ෙජ ෂ්ඨ මහාචාර්ය ෙරොහාන් රාජපක්ෂ මහතා - ෙම් ෙසේරම
academicsලා - NCAS එෙක් අධ ක්ෂ, ආචාර්ය ආර්.එම්.ෙක්
රත්නායක මහතා, උසස් අධ ාපන අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක
ෙල්කම්, ඩග්ලස් නානායක්කාර මහතා, විශ්වවිද ාල පතිපාදන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙජ ෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම් (නීති), පෙමෝදරා
රාජකීය මහත්මිය ෙමම කමිටුෙව් කටයුතු කරනවා.
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් ෙදෙදනකුම මතු කළ වැදගත්
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ, ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමාෙග් පුතා
නාරද දිසානායක මහතා ගැනයි. හැබැයි, එතුමා ෙම් ෙකොමිටිෙය්
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Member ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ඕනෑම ෙකොමිටියක් පත් කිරීෙම්දී
එයට ෙල්කම් ෙකනකු පත් කරනවා. එතුමා පරිපාලන ෙල්කම්
වශෙයන් පත් කරලා තිෙබනවා. එතුමා සත පහක්වත් ගන්ෙන්
නැහැ. පඩියක් ගන්ෙන් නැහැ. එතුමාෙග් සුදුසුකම් ෙමොනවාද
කියලා ඇහුවා. ෙමන්න මම කියන්නම්, අහගන්න. එතුමා රාජකීය
විද ාලෙය් ඉෙගන ගත්ෙත්. මෙග් පුතා ඉෙගන ගත්ෙත්ත් රාජකීය
විද ාලෙය්. ඊළඟට, 2001 සිට 2006 වර්ෂය දක්වා ඕස්ෙට්ලියාෙව්
ෙමොනෑෂ් විශ්වවිද ාලෙය් ආර්ථික විද ාව පිළිබඳව විෙශේෂ ෙගෞරව
උපාධිය ලබා ගත්තා. 2007 වර්ෂෙය් සිට 2008 වර්ෂය දක්වා
ආර්ථික සංඛ ාන විද ාව පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධිය සම්පූර්ණ
කළා. 2008 වර්ෂෙය් සිට 2010 වර්ෂය දක්වා ඕස්ෙට්ලියාෙව්
ඩීකින් විශ්වවිද ාලෙය් ආර්ථික විද ාව හා මූල විෂය පිළිබඳව
කථිකාචාර්යවරයකු ෙලස ෙසේවය කළා. 2010 වර්ෂෙය් සිට 2013
වර්ෂය දක්වා Melbourn Prosec ආයතනෙය් ව ාපාරික
විශ්ෙල්ෂක - Business Analyst - තනතුරක් දැරුවා. ෙම් එතුමාෙග්
සුදුසුකම්. ඉතින්, ෙම් වාෙග් ෙකෙනක් රට ෙවනුෙවන් වැඩ
කරන්න ඕනෑ නිසා තමයි ෙම් ෙකොමිටිෙය් ෙල්කම්වරයා වශෙයන්
කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් තිෙබන සුදුසුකම් අනුව ෙම් රෙට් වන්නට
පුළුවන්, විෙද්ශ රටක වන්නට පුළුවන් විශාල වැටුපක රැකියාවක්
කරන්න පුළුවන්කම තියාෙගන තමයි, උපන් රටට තමන්ෙග්
දැනුෙම් සහාය ලබා දීෙම් අදහසින් එතුමා ෙම් ෙකොමිටිෙය්
ෙල්කම්වරයා වශෙයන් කටයුතු කරන්ෙන්. මඩ ගහන්න හිතුණාම
මිනිස්සු ඔය විධියට ෙනොෙයකුත් මඩ ගහනවා.
ඊළඟට, මම ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්නවලට ෙකටිෙයන් හරි
උත්තර
ෙදන්න
ඕනෑ.
ෙප්රාෙදණිෙය්
විශ්වවිද ාලෙය්
කළමනාකරණ පීඨය ගැන කථා කළා. ඇත්තටම ෙප්රාෙදණිය
විශ්වවිද ාලෙය් කළමනාකරණ පීඨයට ෙමවරත් 150 ෙදෙනක්
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ බව අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව
තමුන්නාන්ෙසේලාට පකාශ කරන්න ඕනෑ.
ඊළඟට, ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය ගැන කිව්වා. ෙකොළඹ
විශ්වවිද ාලය ෙවනත් තැනකට ෙගන යන්න හදනවා, එෙහම
නැත්නම් එහි පීඨ කිහිපයක් ෙවනත් තැනකට ෙගන යන්න
හදනවා කියලා කිව්වා. එය සම්පූර්ණ අසත යක්. එෙහම ෙදයක් -

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් පුතාෙග් සුදුසුකම් ඔබතුමා
කිව්වා. ෙමවැනි බරපතළ විෂයයකට මීට වඩා සුදුසුකම් තිෙබන
ෙකෙනක් -

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

නැහැ, නැහැ, ෙමතුමා record කරන එක තමයි කරන්ෙන්.
ෙල්කම්වරයා කරන්ෙන් record කරන එක. සාකච්ඡා, තීන්දු,
නිගමනවලට එළැඹීම ෙකොමිටිෙය් කාරණයක්. ෙකොමිටිෙය්
ඉන්ෙන් විත්වතුන්. ඒ විද්වතුන් තීන්දු ගත්තාම ඒ තීන්දු, නිගමන,
සාකච්ඡාවල සටහන් තබා ගැනීම තමයි ෙල්කම්වරයාෙග්
කාර්යභාරය. ඒ සඳහා ඕනෑ තරම් පමාණවත් සුදුසුකම් එතුමාට
තිෙබනවා. එතුමා තරුණෙයක්. ඒ නිසා ඒ ගැන කථා කරන්න
එපා.
ඊළඟට, තවත් පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා, මාලෙබ් ෛවද
විද ාලය ගැන. මාලෙබ් ෛවද විද ාලයට උසස් ෙපළ වැඩ 3යි
සම්මාන 2ක් ෙනොමැති කිසිම දරුෙවකු බඳවා ෙගන ෙනොමැති බව
තමයි වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මාලෙබ් ෛවද විද ාලයට ෙම්
වන විට සුදුසුකම් ෙනොමැති කිසිම ෙකෙනකු බඳවා ෙගන නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] "S" තුනට රජෙය් විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ෙගන
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තිෙබනවා. ඒ ආයතනය ආරම්භ වුෙණ් Companies Act එක
යටෙත්. ෙම් වන විට අපි පනවා තිෙබන අණපනත් සහ නීති-රීති
යටෙත් ඒ ගුණාත්මකභාවයට සරිලන සුදුසුකම් සපුරන්න ඕනෑ. ඒ
අනුව ඒ ෛවද විද ාලයට සුදුසුකම් අඩු කවුරුවත් බඳවා
ගන්ෙන් නැහැ. ෙපෞද්ගලිකවත් මම ඒ ගැන දන්නවා, මාත්
ෙකෙනකු ඇතුළත් කර ගන්නට උත්සාහ කළ නිසා. උසස් ෙපළ
"S" තුනක් තිෙබන නිසා ගත්ෙත් නැහැ. නමුත්, රජෙය්
විශ්වවිද ාලවල අඩු සුදුසුකම් තිෙබන අය ඉන්නවා.
කිලිෙනොච්චිය, මන්නාරම වාෙග් දිස්තික්කවලින් හැම දාම රජෙය්
ෛවද විද ාලවලට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා, උසස් ෙපළ "S"
තුන පමණක් තිෙබන අය.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ෙකොළඹ
විශ්වවිද ාලය ෙවනත් තැනකට ෙගන යෑෙම් කිසිම තීන්දුවට
එළැඹිලා නැහැ. ඒ බව තමුන්නාන්ෙසේට පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.
ඊළඟට,
තමුන්නාන්ෙසේලා
කිව්වා,
ෙපෞද්ගලික
විශ්වවිද ාලවලට තමුන්නාන්ෙසේලා පක්ෂයක් වශෙයන් විරුද්ධ
නැහැ කියලා. ඒ ගැන මම පසංශා කරනවා. අපිත් විරුද්ධ නැහැ.
ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය සහ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ
පමණයි ඒකට විරුද්ධ. ඒ සමඟම තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, ''අපි
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාලවලට විරුද්ධ නැහැ, නමුත් ෙම්
විශ්වවිද ාලවල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව සැලකිල්ලක් නැතිව
උපාධිය විකුණන්න උත්සාහ දරනවාට විරුද්ධයි'' කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ඒ සියලු
කටයුතු අතර රාජ විශ්වවිද ාල අඩ පණ කරන්න යනවාය
කියන කාරණයත් විපක්ෂෙයන් කියැවුණා. සමහරු කිව්වා,
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල ඇති කිරීම රාජ විශ්වවිද ාල අඩ පණ
කරෙගන යෑෙම් උපකමයක් කියලා. නමුත් එය, එවැනි
උපකමයක් ෙනොවන බවට අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කරුණු
ඉදිරිපත් කරන්නම්. ෙම් ගැන අෙප් කථික මන්තීවරුන් කිහිප
ෙදෙනකුත් කිව්වා. රජෙය් විශ්වවිද ාල ෙවනුෙවන් අප ෙවන්
කරලා තිෙබන මුදල් සහ කරලා තිෙබන වැඩ පමාණය බලන්න.
කාලය මදි නිසා මම එක කාරණයක් පමණක් පැහැදිලි කරන්නම්.
විශ්වවිද ාලවල තිබුණු ෙනොෙයකුත් පශ්න අතර විශාල දැෙවන
පශ්නයක් විධියට ෙන්වාසිකාගාර පශ්නය ඉදිරිපත් කරලා, ගරු
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායමත්, ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කණ්ඩායමත් ශිෂ යන් පාරට බැස්සුවා. අදත්
කැළණිය විශ්වවිද ාලෙය් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්
වන විට සිසුන් 24,000කට ෙන්වාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දීෙම්
ව ාපෘතිය කියාත්මක ෙවනවා. ඒ සඳහා ශිෂ ෙන්වාසිකාගාර
60ක් ඉදි ෙවනවා. ඒවා සතර මහල් ෙසේවාසිකාගාර. ෙකෙසේ
ෙවතත්, කඩිමුඩිෙය් ෙම් සියල්ල කර ගන්න බැහැ. ෙම් පශ්නය
ඇති වුෙණ් අපි උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය භාර ගත්තාට
පස්ෙසේද? මීට ඉස්සර, තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩු කරන කාලෙය්
විශ්වවිද ාලවල ෙන්වාසිකාගාර පශ්න තිබුෙණ් නැද්ද? ආචාර්ය
සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මහත්මයලා විශ්වවිද ාලෙය් ඉන්න
කාලෙය් ෙන්වාසිකාගාර පශ්න තිබුෙණ් නැද්ද? සකලාංග
සම්පූර්ණ විශ්වවිද ාලවලින්ද ෙම් රෙට් හැම දාම උගතුන් බිහි
වුෙණ්? ඒකයි මම අහන්ෙන්. මීට වඩා හුඟක් අඩු පහසුකම්
මධ ෙය් ෙන්ද ෙම් රෙට් හුඟක් උගතුන්, බුද්ධිමතුන් බිහි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ෙම්ක ෙහොඳට ෙත්රුම් ගන්න. අද සියයට ගණනින්
ඒ පහසුකම්වල විශාල වර්ධනයක් තිෙබනවා; එදාට වඩා විශාල
ෙවනසකට ගිහින් තිෙබනවා. අද අපි විශාල වශෙයන් විශ්වවිද ාල
පද්ධතිය තුළ ෙභෞතික සම්පත් වර්ධනය කරලා තිෙබනවා. ඒවා
සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විස්තර මම සතුව තිෙබනවා. ෙවලාව ගත වන
නිසා මම ඒ සම්බන්ධ විස්තර සඳහන් ෙල්ඛනයක් සභාගත*
කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නීති විද ාලය ගැන ගරු
අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කථා කළා. එතුමා නීතිඥෙයක්. ගරු
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් නීතිඥෙයක්.
අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් අදහසට මම විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ.
වෘත්තිකයන්ට නීතිඥයකු වීෙම් අවස්ථාවක් ෙමෙතක් කල්
තිබුණා. ඒක තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමොකද, යම් යම් වෘත්තිකෙයෝ යම්
යම් වෘත්තීන්වල නියැලී සිටින විට, ඒ අයෙග් වයස ගැන
හිතන්ෙන් නැතිව, ඒ අයට පුළුවන් විධියට, පුළුවන් කාලයක නීති
විද ාලයට ඇතුළත් වන්නට අවස්ථාව තිබිය යුතුයි. නීති අධ ාපන
සභාව අපට අදාළ විෂයයක් ෙනොෙවයි. අෙප් අමාත ාංශෙය් විෂය
පථයට ඒක අයිති ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් නීති අධ ාපන සභාව
ෙම් ගැන සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. පතිපත්තියක් විධියට මම
ෙපෞද්ගලිකව පිළිගන්නවා, විවෘත විශ්වවිද ාලෙය් නීති
පාඨමාලාව හදාරලා, අවසාන වර්ෂෙය් නීති විද ාලයට ගිහින්
නීතිඥයකු හැටියට කටයුතු කරන්නට අවශ සුදුසුකම ලබා
ගැනීමට ඉඩ තිෙබන්න ඕනෑය කියලා. ඒ සඳහා වයස් සීමාවක්
තිබීම සුදුසු නැහැයි කියන කාරණය මම පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම,
නීති විද ාලයට ඇතුළත් වීෙම්දී ෙමෙතක් කල් තිබුණු වයස් සීමාව
ඒ ආකාරෙයන් තිබිය යුතුයි කියලා අපි අනිවාර්යෙයන්ම
පිළිගන්නවා. අපි ඒකට විරුද්ධ-.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒක කියාත්මක කරන්න.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ඒක කියාත්මක කිරීම අෙප් අමාත ාංශෙය් වග කීමක්
ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේ එය ෙහොඳටම දන්නවා. අෙප්
අමාත ාංශයත් සමඟ අපට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්, අදහස්
පකාශ කරන්න පුළුවන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා කථා කරන්ෙන් ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන්.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ඔව්, අපි ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව්ම
තවත් අමාත ාංශයක් යටෙත් තමයි ඒක තිෙබන්ෙන්. උෙද් වරුෙව්
තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳට අහෙගන හිටියා. අධිකරණ අමාත ගරු
රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අහලා තිබුණු
පශ්නයකට දීර්ඝ පිළිතුරක් දුන්නා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒ පිළිතුර ගැන සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැහැ.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ඔබතුමන්ලා ඒ පිළිතුර ගැන සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන්
නැත්නම්, ඔබතුමන්ලාට ඒ පිළිබඳව නැවතත් විවාදයක් ඉල්ලන්න
පුළුවන්. Adjournment Motion එකක් දාලා, ඒ සම්බන්ධෙයන්
දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න පුළුවන්. එෙහමයි කරන්න ඕනෑ.
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තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබොෙහොම පැහැදිලිවම අහෙගන හිටියා,
දැන් මූලාසනෙය් ඉන්න අෙප් ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමාෙග් කථාව. එතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා, යාපනය
විශ්වවිද ාලෙය් අද ඇති ෙවලා තිෙබන දියුණුව පිළිබඳව. ඒ
වාෙග්ම අෙප් ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් නිෙයෝජ ඇමතිතුමා -

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අපි නැහැයි කියලා කිව්ෙව් නැහැ.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

නැහැයි කිව්ෙව් නැහැ. ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය් ගරු
මන්තීතුමන්ලා ෙචෝදනා කරනවා, ෙම් ආණ්ඩුව අධ ාපනය
විකුණන්න; උසස් අධ ාපනය නැති කරන්න; රාජ විශ්වවිද ාල
පද්ධතිය විනාශ කරන්න; කමකමෙයන් උපකමශීලීව අධ ාපනය
ෙවෙළඳ භාණ්ඩයක් බවට පත් කරන්න යනවාය කියලා. ඒ
ෙචෝදනාව හරිද කියලා බලන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
විශ්වවිද ාලවල දියුණුව පිළිබඳව ඒ ඒ පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ගරු මැති ඇමතිවරු කියන ෙද් අහ ෙගන
ඉන්න. විනායගමූර්ති මුරලිදරන් නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව කිව්වා, විශ්වවිද ාලවල ඇති ෙවලා තිෙබන දියුණුව
ගැන. ඒ වාෙග්ම අඩු පාඩුකම් ගැනත් කිව්වා. අඩු පාඩුකම් නැති
තැනක් නැහැ. හැම තැනම අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. ඒවා සපුරාලීම
සඳහා අපි පයත්න දරනවා. ඒකයි අෙප් ඉලක්කය. අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ජාත න්තර විශ්වවිද ාල පද්ධතිෙය්
තිෙබන තත්ත්වයටම අෙප් විශ්වවිද ාල ටිකත් 2020 වර්ෂය ෙවන
ෙකොටවත් ෙගෙනන්න. එවැනි හඳුනා ගත් විශ්වවිද ාල
කිහිපයකට අපි ෙම් ෙවන ෙකොටත් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු
කරලා, වැඩි මුදල් පතිපාදන පමාණයක් ෙවන් කරලා ඒ සඳහා
කටයුතු කරෙගන යනවා. ඕනෑම ෙකෙනකුට විෙව්චනයන්
කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ විෙව්චනයන් කරන්න ඕනෑ ෙබොෙහොම
ෙහොඳට ෙසොයා බලායි. ඔය කිසිම ෙකෙනක් ෙම් විශ්වවිද ාල
පද්ධතිය නිරීක්ෂණයට ගිෙය් නැහැ.
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා,
පර්ෙය්ෂණයක්
-research
එකක්කරන්න
ගිහිල්ලා,
අමාත ාංශෙයන් ඒ අවශ ෙතොරතුරු ලබා ගන්න බැරි වුණාය
කියලා. ඔබතුමා ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක
ෙල්කම්තුමා වන ඩග්ලස් නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් නම සඳහන්
කළා. එතුමාට එෙහම හිතුමෙත් යම් යම් ෙතොරතුරු ෙදන්න බැහැ.
සමහර ෙතොරතුරු ලබා දීෙම් දී අවසර ගන්න ඕනෑ. ඒ අවසරය
නැතුව එතුමාට ඒ ෙතොරතුරු ෙදන්න බැහැ.
ෙදවැනි කාරණය මම පැහැදිලි කරන්නම්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Research Unit එකක් තිෙබනවා ෙන්.
[බාධා කිරීමක්] කවුද ෙම් Board එෙක් ඉන්ෙන්, ඒ ආදී විස්තර
ටික අපට ලබා ෙදන්නය කියලා දැනට සති එකහමාරකට,
ෙදකකට විතර කලින් මම ඉල්ලුවා. අද වන තුරු මට ඒ ෙතොරතුරු
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා, ෙතොරතුරු ෙදන්ෙන්
නැහැයි කියලා.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

Board එෙක් ෙතොරතුරු ටික දැන් දුන්නා. අතිෙර්ක
ෙල්කම්තුමාට එෙහම ෙතොරතුරු ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා]

ගැන උසස් නිලධාරින්ෙගන් අහන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට
ඇමතිවරයාෙගන් අනුමැතිය ගන්න ඕනෑ. එෙහම නම්
තමුන්නාන්ෙසේලාට Research Unit එෙකන්-

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට ෙදන්න බැරි නම් -

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙනොෙවයි ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේ ෙන්
telephone කරලා අහලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ ෙන්
telephone කරලා ඒක අහලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව නිල
වශෙයන් ඒ ඉල්ලීම ලිඛිතව කෙළොත්- [බාධා කිරීමක්] ඒ ඉල්ලීම
ලිඛිතව කෙළොත් ෙතොරතුරු එවයි. සමහර විට නිවාඩු දවස් අරවා
ෙම්වා ඇවිල්ලා අතපසුවීම් සිදු ෙවන්න ඇති. නමුත් ඉල්ලන
ක්ෂණයකින් - [බාධා කිරීමක්] දැන් ඒ ෙතොරතුරු හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළත් ෙවනවා. ඔන්න බලාගන්න ෙකෝ. ෙම් ගරු
සභාෙව් උත්තර ෙදන්න බැරි නිලධාරින්ෙග් නම් කියලා එෙහම
ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන එක නම් සදාචාර සම්පන්න නැහැ. අපට
ෙදෝෂාෙරෝපණය කෙළොත් අපට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි
රජෙය් නිලධාරින්ව - [බාධා කිරීමක්] ඒ procedure එක
ඔබතුමන්ලාට අනුගමනය කරන්න පුළුවන්; ඒ ආකාරයට කටයුතු
කරන්න පුළුවන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලය ඒ යවපු
ඉල්ලීමට පිළිතුරු ෙනොලැබුණා නම් නැවත සිහි කැඳවීම් කරනවා;
ඒ අවශ කටයුතු කරනවා. ඔබතුමා රෙට් පසිද්ධිය ගන්න ෙම් ගරු
සභාව තුළ ඒ නිලධාරින්ෙග් -

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මට විනාඩියක් ෙදන්න. අපි සමහර අය හමු ෙවනවා,
ෙතොරතුරු ලබා ගන්න. උසස් අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් විතරක්
ෙනොෙවයි, Foreign Employment Bureau එෙකනුත් මම
ෙතොරතුරු ඉල්ලලා තිෙබනවා. තවම ඒ ෙතොරතුරු ලැබුෙණ් නැහැ.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

එෙහම ෙපෞද්ගලිකවම කරන කාර්යයන් තිෙබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් ෙතොරතුරු ලබා ගන්න විධියක්
නැහැ. ෙතොරතුරු නැතිව අපි ෙකොෙහොමද ෙම්වා ගැන ෙමතැන
විවාද කරන්ෙන්?

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

හැබැයි, නිල වශෙයන් බැඳිලා ඉන්නවා,- [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමන්ලා වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න භාර ෙදනවා
ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන
පශ්නයක් ඇහුවාම- [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. ඒ
වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නය භාර ෙදන්ෙන් පුද්ගලිකව
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අපට ෙනොෙවයි ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඇහුම්කන් ෙදන්න. ෙහොඳ
ඇහුම්කන් ෙදන්ෙනක් ෙවන්නත් පුරුදු ෙවන්න ෙකෝ.
ඔබතුමන්ලාට වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නයක් අහන්න
ඕනෑ වුණාම ඒ පශ්නය භාර ෙදන්ෙන් කාටද? පාර්ලිෙම්න්තුවට.
හැබැයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා ඒ පශ්නය අදාළ
අමාත ාංශයට යවනවා, පිළිතුරු සපයන්න. ඒක ෙන් කමෙව්දය.
ඒ කමෙව්දය අනුගමනය කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ඒ
කමෙව්දය තමයි අනුගමනය කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] එෙහම
බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ නම් ෙපෞද්ගලික මට්ටෙමන්
ගිහින් යම් යම් ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්]
යන්න ෙනොෙවයි. ගිහිල්ලා ෙහෝ දුරකථනෙයන් ෙහෝ -[බාධා
කිරීම්] අහෙගන ඉන්න. මට උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා
කිරීම්] ඔබතුමාට ෙවලාව ෙදන්න බැහැ. මට ෙවලාව නැහැ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
What is your point of Order?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාතිතුමනි, නිෙයෝජ ඇමතිවරෙයක්
විධියට ෙමතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් පකාශ කරනවා, අපට ෙතොරතුරු
ඕනෑ නම් ඒ තැන්වලට අපි යන්න ඕනෑය කියා. ඒ තැන්වලට
අප යන්න ඕනෑ ලු. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙම් ගරු සභාෙව් තිෙබන ඒවා- [බාධා කිරීම්] හැම තැනම
ගිහින් ෙසොයා ෙගන එන්නලු. [බාධා කිරීම්] මන්තීවරුන්ට
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අයිතිය හරියට තිෙබන්නට ඕනෑ. [බාධා
කිරීම්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Deputy Minister, you have one more minute. [Interruption.]
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ෙපෞද්ගලිකව තමුන්නාන්ෙසේට - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න. කෑගහන්න එපා. [බාධා කිරීම්] අපි ෙදෙදනාම කෑ ගහලා
වැඩක් නැහැ ෙන්. අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] අයිතිය
තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලිකවත් තිෙබනවා. ෙපොදුෙව්ත් තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතොරතුරු ලබා ෙගන තමයි පශ්න අහන්ෙන්.
එෙහම ෙන්. පශ්න අහන්ෙන් ෙතොරතුරු ලබාෙගන ෙන්. ඒ ලබා
ගන්නා කමෙව්දය අනුගමනය කරන්න. [බාධා කිරීමක්] වාඩි
ෙවන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාව මම ෙබොෙහොම
සාවධානව අහෙගන හිටියා ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ උගත්, බුද්ධිමත්
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මන්තීවරෙයක්. ඇයි, ෙම්
විධියට හැසිෙරන්ෙන්? එෙහම
හැසිෙරන්න එපා. අපි වැඩිය කථා කරන්ෙනත් නැහැ, කාෙලකට
සැරයයි ෙන් කථා කරන්ෙන්. ෙතොරතුරු ෙසොයන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපෞද්ගලිකවත් අයිතියක් තිෙබනවා;
රාජකාරිමය වශෙයනුත් අයිතියක් තිෙබනවා. එතැනට යන්නම
ඕෙනත් නැහැ. දුරකථන පහසුකම් තිෙබනවා, fax පහසුකම්
තිෙබනවා. e-mail මඟින් ෙතොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඇයි,
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් තරම් ෙම් ගැන කිෙපන්ෙන්. එෙහම
කිෙපන්න එපා. නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක තමුන්නාන්ෙසේලාට
ඕනෑ තරම් පහසුකම් තිෙබනවා. ඒ පහසුකම් පාවිච්චි කරන්න.

කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙම් ශිෂ සංගම් සංදර්ශන පවත්වන
යුගයක් ෙන්. ෙපරටුගාමී පක්ෂයයි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණයි
තමයි ඒෙක් පධාන නළුෙවො ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා නම්
ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාත් යටින් ඉන්නවා. ඒ ශිෂ සංගම්
සංදර්ශන පවත්වන යුගය තමයි ෙම්. නවක ශිෂ ෙයො
විශ්වවිද ාලවලට ඇතුඵ වන කාලයට ෙබොෙහෝ විට ෙම්
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක ශිෂ සංගම් සංදර්ශන පවත්වන්නට
ලෑස්ති ෙවන්ෙන්, ඒ ශිෂ යන්ව බිලි බා ගන්නයි. ඒකට අපි සලිත
ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, යථාර්ථය ෙමොකක්ද, යටි අරමුණ
ෙමොකක්ද කියලා.

ඊළඟ පශ්නය තමයි ගැසට් නිෙව්දනය. ගැසට් නිෙව්දනය ගැන
තමුන්නාන්ෙසේලා අහපු ෙදය ගැන අපි පැහැදිලිවම කිව්වා. නීති
උපෙදස් ලබා ගැනීමට එය ෙයොමු කර තිෙබනවා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා තවම 31 වැනි දා ගැසට් නිෙව්දනය කැන්සල්
කෙළේ නැහැ. ඒක අත්හිෙටව්වා. [බාධා කිරීමක්] ආෙයත් කෑ
ගහනවා. ඒක අෙහෝසි කරන්න, නීති උපෙදස් අරෙගන ඒ ෙවනුවට
ෙවනත් ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරන්න ෙවනවා. සම්පදාය හා
නීතිමය රාමුවක් තුළ තමයි ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න
ඕනෑ. ඒ නීතිමය රාමුව තුළ ෙල්කම්වරයාට හිතුමෙත් ගැසට්
නිෙව්දන නිකුත් කරන්නවත්, අෙහෝසි කරන්නවත් බලයක් නැහැ.
ඒ නිසා අපි හැමතිස්ෙසේම නීති පද්ධතිය තුළදී, නීතිපතිවරයාෙග්,
නීති සම්පාදන කමිටුෙව්, නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
උපෙදස් පතනවා. ඒක සාමාන ෙයන් හැම රජෙය් ආයතනයකම,
හැම අමාත ාංශයකම සිදු වන කටයුත්තක්.

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා
දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් විවාදයට
සහභාගි වුණු, අපව විෙව්චනය කරපු, අපට සුබ පැතූ සියලු
ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.

ෙකොෙහොම වුණත් මම ස්තුති ෙවනවා, ගරු මන්තීතමන්ලා
ෙබොෙහොම ෙහොඳ විවාදයකට සහභාගි වුණු එක ගැන. ෙනොදන්නා
කරුණු ගැන අපිත් යමක් ඉෙගන ගත්තා. ඒ
වුණත්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අපි ෙබොෙහොම බැගෑපත්ව ඉල්ලීමක්

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන් නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා
විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2014 මාර්තු මස 06 වන බහස්පතින්දා
අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය.
அப்ெபா
, பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ கு க்களின் பிரதித்
தவிசாளர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத
ஒத்திைவத்தார்.
அதன்ப பாரா மன்றம், 2014 மார்ச் 06, வியாழக்கிழைம பி.ப.
1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
adjourned Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Thursday, 06th March,
2014.

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 සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
receipt of the uncorrected copy.
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ
නම් ගාස්තුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාස්තුව 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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