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ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත:  
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු  චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00  மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] 

தைலைம வகித்தார்கள். 
 

The Parliament met at 1.00 p.m.  
MR. DEPUTY  SPEAKER [THE  HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 
 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට 
සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත : 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සම්  
குற்றச்ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் 

சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம் பா காப் ச் 
சட்ட லம் : உயர்நீதிமன் க்கு ம க்கள் 

ASSISTANCE TO AND PROTECTION OF VICTIMS OF CRIME 
AND WITNESSES BILL : PETITIONS TO THE SUPREME COURT 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 121(1) වන ව වස්ථාව පකාරව 

“අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම්             
සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත” සම්බන්ධෙයන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් හයක පිටපත් 
ගරු කථානායකතුමා ෙවත ලැබී ඇති බව ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 
50(2)(අ) යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

(i) 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් රාජ  
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(ii)  2013 වර්ෂය සඳහා රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශෙය් ෙවරළ සංරක්ෂණ සහ  ෙවරළ සම්පත් කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව; 

(iii) 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික කමසම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව; 

(iv) 2013 වර්ෂය සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරෙය් රාජ  මූල  පතිපත්ති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව; 

(v) 2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා; සහ 

(vi)  2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් 
අයවැය සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය මඟින් සිදු 
කරන ලද පරිපූරක ෙවන් කිරීම - 2014. - [ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ]   

 

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால 
ைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ  අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රාජ  ඖෂධ 
නිෂ්පාදන සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.   

ෙමම වාර්තාව ෙසෞඛ  කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

 

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

ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා 
ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනෙය් - SLIDA- වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2011/12 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත 
කළුෙබෝවිටියාන ෙත් කර්මාන්තශාලා සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව වැවිලි කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

 

 (i)   2013 වර්ෂය සඳහා වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව හා වාර්ෂික ගිණුම්; සහ  

 

 (ii)   2013 වර්ෂය සඳහා සමාගම් ෙරජිසට්ාර් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව හා වාර්ෂික ගිණුම්. -  [කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා]  

  

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

201 202 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2013 වර්ෂය සඳහා කීඩා අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.-  
[කීඩා අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රාජ  සම්පත් හා ව වසාය 

සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය සඳහා 
පරන්තන් ෙකමිකල්ස් කම්පැනි ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තාව  
ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව රාජ  සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන කටයුතු 
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

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

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

 

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

 

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - ெபளத்த சாசன, 
மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 
Buddha Sasana and Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ෙමොල්ලිෙපොතාන, 

ගල්මැටියාව දකුණ, අංක 98 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එල්.එච්. 
චන්දලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පානදුර, ශියා මාවත, 

31/ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අමරසිරි දළුවත්ත මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම මාතෙල්, මැලදුම්පත, 

අංක 34/12 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි බී.ජී. පියදාස 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. 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 2581/'12- (3), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කෘතහස්ත ඇමතිතුමියෙගන් 

තුන්වැනි වතාවටත් මම ෙම් පශ්නය අහනවා.  
 

ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා (විදුලිබල හා 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர - மின்வ , 
எாிசக்தி பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. H.L.Premalal Jayasekara - Deputy Minister of 
Power and Energy) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති 

අමාත තුමිය ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය : ලාභ අලාභ 
 ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைப : 

இலாப நட்டம் 
NATIONAL HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY: PROFIT/ 

LOSS 
3240/’12 

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

 ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3): 

(අ) ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අදාළව,  
 (i) 2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය ෙහෝ 

අලාභය ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 - 2016 වර්ෂ සඳහා අ ෙප්ක්ෂිත ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ෙකොපමණද;  

 (iii) අද වන විට පවතින පාග්ධන පමාණය සහ සංචිත 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයින් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (v) එහි ෙසේවක අතිරික්තයක් ෙහෝ ෙසේවක හිඟයක් 
තිෙබ්ද; 

 (vi) එම ආයතනය ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් දරන 
වියදම සහ ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන ලාභය 
ෙකොපමණද;  

 (vii) ෙකටි කාලීන ණය, බැංකු අයිරා, මධ  කාලීන සහ 
දිගු කාලීන ණය යනාදිෙයහි ෙම් වන විට පවතින 
මුළු එකතුව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

203 204 

[ගරු  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 



2014  සැප්තැම්බර් 23  

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைப 
ெதாடர்பாக, 

 (i) 2012ஆம் ஆண் க்கான மற் ம் இற்ைறவைரக் 
குமான இலாபம் அல்ல  நட்டத்ைத ம்; 

 (ii) 2015 - 2016ஆம் ஆண்  காலப் பகுதியில் 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் இலாபம் அல்ல  
நட்டத்ைத ம்; 

 (iii) இன் ள்ளவாறான லதனம் மற் ம் ஒ க்கங் 
கைள ம்; 

 (iv) இந் நி வனத்தில் ெதாழில் ாி ம் நபர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (v) இந்நி வனத்தில் மிைக ஊழியர்கைள ெகாண் 
ள்ளதா அல்ல  குைறவான ஊழியர்கைளக் 

ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஓர் ஊழிய க்கான ெசலவினம் மற் ம் ஊழியர் 
ஒ வ க்கான இலாபத்ைத ம்; 

 (vii) இன் ள்ளவா  வங்கி ேமலதிகப் பற் க டன் 
கு ங்கால ந த்தர மற் ம் நீண்டகாலக் 
கடன்கள் ஆகியவற்றின் ெமாத்தத்ைத ம்  

அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities:  

(a) Will he state, pertaining to the National Housing 
Development Authority - 

 (i) the profit or loss for the year 2012, and to 
date; 

 (ii) the profit or loss projected for the years 
2015-2016; 

 (iii) the capital and reserves as at today; 

 (iv) the number of people working in the 
institution; 

 (v) whether it is overstaffed or understaffed; 

 (vi) the cost per employee and profit per 
employee; and 

 (vii) the total of short term debt along with the 
bank overdrafts, medium and long term 
debts as at today? 

(b) If not, why? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු රවි 

කරුණානායක මන්තීතුමා අහලා තිෙබන්ෙන් ජාතික නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය 
ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද කියලායි. ෙම්ක හරියට සමාජ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලාභය ෙහෝ අලාභය අහනවා වාෙග් වැඩක්. 
ෙමොකද, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය කියන්ෙන් ලාභ 
ලැබීම අරමුණු කර ගත්තා වූ ආයතනයක් ෙනොෙවයි. ඒ කියන්ෙන් 
වාණිජ පරමාර්ථ මුදුන්පත් කර ගැනීම ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන 
ආයතනයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙමතුමාෙග් පශ්නය නුසුදුසු 
පශ්නයක් කියලායි මම හිතන්ෙන්. නුසුදුසු වුණත් එතුමා අහන 
නිසා මම ඒ පශන්යට  උත්තර ෙදනවා.  

 

(අ)  (i)   2012 වර්ෂෙය් අලාභය -     
    රුපියල් මිලියන   303.405කි.  

   2013 වර්ෂෙය් අලාභය -   
    රුපියල් මිලියන   229.930කි. 

  2014 වර්ෂෙය් ඇසත්ෙම්න්තුගත අලාභය  - 
    රුපියල් මිලියන  178.031කි. 
 

 (ii)   2015 වර්ෂෙය් අෙප්ක්ෂිත ලාභය - 
    රුපියල් මිලියන 1.710කි. 

  2016 වර්ෂෙය් අෙප්ක්ෂිත ලාභය - 
    රුපියල් මිලියන 61.260කි. 
 

 (iii)    2013.12.31 දිනට පාග්ධන මුදල   -  
    රුපියල් මිලියන 40.00කි.  

  ශුද්ධ සංචිත එකතුව    -      
    රුපියල් මිලියන    6,890.501කි. 

 (iv)   2014.05.31 දිනට 2,272කි.  

 (v)   2005 වර්ෂෙය් මිනිසබ්ල ඇසත්ෙම්න්තුව අනුව 
හිඟයක් ඇත. 

 (vi)   ෙසේවකයකුට දරන වියදම  -  2013 වර්ෂය සඳහා 
රුපියල් 415,964.97 

  ෙසේවකයකුෙගන් ලබන ලාභය -  අදාළ ෙනොෙව්.  

 (vii)  මුළු එකතුව රුපියල් මිලියන 7975.976කි. 
(2013.12.31 දිනට  

(ආ)  පැන  ෙනොනඟී. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමය ඔබතුමාට උදවු කරන්න අහපු 

පශ්නයක්. ඔබතුමා කිව්වා, මුදල් අමාත ාංශෙය් ආර්ථික 
ඝාතකෙයෝ ඉන්නවාය කියලා. දැන් ෙම් පිළිතුෙරන් ෙපෙනන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ලාභ ලබන්න පුළුවන් ෙම් ආයතනය පාඩු ලබා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා 2015 දී එමඟින් ලාභයක් අෙප්ක්ෂා කරනවා. 
ශීලන්කන් ආයතනෙය් අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 3,800යි. 

ඔබතුමාෙග් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අදාළව 
තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙපොඩි අලාභයක්. ඒෙක් වටිනාකමක් 
තිෙබනවා. ෙගවල් හදන්න අවශ  සල්ලි පමාණය ෙම්කට ෙවන් 
කරන්ෙන් නැතුව ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය වාෙග් බංෙකොෙලොත් 
වන ආයතනවලට මුදල් ෙවන් කරනවා. එදා ඔබතුමා කියපු ෙද් 
ෙම්ෙකන් සනාථ වනවා. අද මම ෙම් පශ්නය ඇහුෙව් ඔබතුමාට 
උදවු කරන්නයි. අපට ඕනෑ ෙගවල් හදන්න. ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවෙය් අලාභය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන මුදල් ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශය යටෙත් ෙගවල් හදන්න ෙයොදවන්න පුළුවන් නම් 
ෙකොපමණ ෙහොඳද? ඔන්න ෙම් පශ්නය දැන් ඒකට පාවිච්චි 
කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපෙනනවා, ඔබතුමා ෙබොෙහොම 

අභිලාෂෙයන් කටයුතු කරන බව.   

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය කියන්ෙන්, අෙප් ජාතික ගුවන් 
ෙසේවයයි. රටකට ජාතික ගුවන් ෙසේවයක් තිබිය යුතුයි. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. සාමාන ෙයන් ඕනෑම රටක් ජාතික ගුවන් 
ෙසේවයක් පවත්වා ෙගන යනවා. අද ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් 
පවත්වා ෙගන යන ගුවන් ෙසේවාවලින් කීපයක් හැෙරන්න අෙනක් 
හැම එකක්ම පාඩු ලබන මට්ටෙම්යි තිෙබන්ෙන්. පාඩු ලබන 
මට්ටෙම් තිබුණයි කියලා ඒවා විකුණා දමන්න කිසිම රටක රජයක් 
කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
කාලෙය් ෙමම ගුවන් ෙසේවා ආයතනය විකුණන්න හදන ෙකොට 
මට මතකයි ඔබතුමාත් ඒකට විරුද්ධ වුණ බව. එදා විකුණපු 
ආයතනය තමයි නැවත රජයට අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒක පවත්වා 
ෙගන යන්න මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් අතිෙර්ක පතිපාදන ෙදන්න 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. ඒ අලාභය ඉදිරි කාලෙය්දී පුළුවන් 
තරම් අඩු කර ගන්නත් ඕනෑ. ඒකත් හරි. හැබැයි ජාතික ගුවන් 
ෙසේවය පැත්තකට දමලා ඒ සල්ලි ඔක්ෙකෝම ෙවන ෙවන 
වැඩවලට ෙයොදවන්නය කියන තර්කය නම් මට පිළිගන්න බැහැ.  

රජෙයන් නිවාසකරණෙය් ෙයෙදන අෙප් අමාත ාංශයටත්, 
නිවාසකරණෙය් ෙයෙදන අෙනකුත් අමාත ාංශවලටත් මුදල් 
ෙවන් කරනවා. උදාහරණයක් හැටියට වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත ාංශය ගනිමු. අද ඒ අමාත ාංශය වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් 
නිවාසකරණ වැඩසටහන් ආරම්භ කරනවා. ඒ වාෙග් හැම 
අංශයකටම මුදල් පතිපාදන පමාණවත්ව ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. 
අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් අපි ඒවා කථා කරලා විසඳා ගන්නවා.  

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

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

ෙමයයි. 

මම ෙම්ෙකන් ෙපන්වන්න හදන්ෙන්, ආණ්ඩුෙව් තිෙබන 
පමුඛත්වය. මම කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ලංගමයට රුපියල් 
ෙකෝටි 3,800ක් දුන්නා නම් කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙදන්ෙන් 
සුද්ෙදෝ එක රටක ඉඳන් තව රටකට ෙගන යන ආයතනයකටයි. 
ඒෙක් අලාභය දරා ගන්ෙන් ඔබතුමාත් අපත්. ඒ විධියට අලාභ 
ලබන ආයතනයකට ෙදන්ෙන් නැතිව, ඒ රුපියල් ෙකෝටි 3,800න් 
රුපියල් ෙකෝටි 3,000ක් ඔබතුමාට දුන්නා නම් ෙගවල් ෙකොපමණ 
හදන්නට පුළුවන්ද? ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට ෙදන්ෙන් 
නැතිව, ඔබතුමාට මුදල් දුන්නා නම් මීට වැඩිය ෙගවල් හදන්න 
තිබුණා. මම දන්නවා, ඔබතුමා ඊට වැඩිය දක්ෂෙයක් බව. [බාධා 
කිරීමක්] try කරනවා? ඇමතිතුමනි දැන් ෙපෙනනවා, මම අහපු 
පශ්නෙය් වටිනාකම. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ ඇවිල්ලා ජන්මාන්තර ෛවරක්කාරෙයක් ෙන්. ෙගෙවන 

ෛවරයක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, ෙමවැනි ආයතන පාඩු 

ලබනවා කියන එක සාමාන  ෙදයක්ය කියලා. නමුත් 2015 දී 

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ලාභයක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා කියලා පිළිතුෙර් කියනවා ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 
කාලෙය්දී ෙම්ෙක් management එක නිසි විධියට හදලා අපි 
ලාභයක් ලැබුවා. ෙම්ෙකන් ෙපෙනනවා, මුදල් අමාත ාංශෙය් 
ඝාතකෙයෝ ඉන්නවා කියලා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුර ෙදන්න. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් මුදල් අමාත ාංශෙය් 

ඝාතකෙයෝ කවුරුවත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුර දුන්නාද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා හරි කථාවක් ෙන් කියන්ෙන්. මුදල් අමාත ාංශෙයන් 

මුදල් ෙදන්ෙන් නැත්නම් ෙගවල් හදන්න පුළුවන්ද? 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට මුදල් අරන් ෙදන්න ඔබතුමා දරන මහන්සිය ගැන මා 

ෙගොඩාක් සතුටු ෙවනවා.  ඒ ගැන මා හැම ෙවෙල්ම කෘතෙව්දිව 
සිහිපත් කරනවා. [බාධා කිරීම්] 

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

ඔබතුමාට කියන්නට පුළුවන්ද,  2014 වර්ෂෙය්දී ෙගවල් කීයක් 
හදලා තිෙබනවාද කියන එක ගැන. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒ සඳහා පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ, නැහැ. ඒක ඒ ගරු මන්තීතුමාට කරන නිගරුවක්. මා 

හිතන විධියට ඒක අහලා තිෙබන්ෙන් අෙප් ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
මන්තීතුමාද ෙකොෙහේද. ෙබොෙහෝම ස්තුතියි.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 3688/'13 - (4), ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සංස්කෘතික හා කලා 

කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
මා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් 

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

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 3919/'13 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා (සමුපකාර හා අභ න්තර 
ෙවළඳ නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர - கூட் ற , உள்நாட்  
வர்த்தக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Hemal Gunasekara - Deputy Minister of Co-
operatives and Internal Trade) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර 

ෙවළඳ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
මා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 5-4164/'13-(3), ගරු පී. හැරිසන් මහතා. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.   

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

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 6-4506/'13-(2), ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා. 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.    
 
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - சிவில் விமான 
ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of  
Civil  Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

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

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

 
 

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ සථ්ාන හා  
ෙපර පාසල් : විසත්ර 

ன்பிள்ைளப் ப வ அபிவி த்தி நிைலயங்கள் 
மற் ம் ன்பள்ளிகள் : விபரம் 

EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTRES AND PRE-
SCHOOLS: DETAILS 
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8.  ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
 (மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
 (The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක වන පූර්ව ළමා විය 
සංවර්ධන මධ සථ්ාන හා ෙපර පාසල් පිළිබඳව 
පවත්වා ෙගන යනු ලබන ෙල්ඛනයක් 
අමාත ාංශෙය් තිෙබ්ද; 

 (ii) ඒ අනුව දැනට ඇති පූර්ව ළමා විය සංවර්ධන 
මධ සථ්ාන හා ෙපර පාසල් සංඛ ාව දිසත්ික් 
අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) එම සියලු ආයතන මධ ම රජෙය්  ෙහෝ පළාත් 
සභා යටෙත් ලියා පදිංචි කර තිෙබ්ද; 

 (iv) ෙපර පාසල් ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී  ෙයොදා ගන්නා 
නිර්ණායක කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පූර්ව ළමා විය සංවර්ධන මධ සථ්ානවල 
ගුරුවරුන්ට සහ පාලිකාවන්ට තිබිය යුතු බවට 
අමාත ාංශය මගින් පිළිගත් අවම සුදුසුකම් 
කවෙර්ද; 

 (ii) එකී පාලිකාවන් සහ ගුරුවරුන් විසින් නියමිත 
සුදුසුකම් සපුරා තිෙබ්ද; 

 (iii) ෙපර පාසල් හා පූර්ව ළමා විය සංවර්ධන 
මධ සථ්ාන  වැඩි දියුණු කිරීමට හා ඒවා විධිමත් 
කිරීමට රජය ෙගන යන වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் இயங்கி வ ம் ன்பிள்ைளப் 
ப வ அபிவி த்தி நிைலயங்கள் மற் ம் 

ன்பள்ளிகள் ெதாடர்பாக ேபணி வரப்ப கின்ற 
பதிேவெடான்  அைமச்சில்  உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ப , தற்ேபா  காணப்ப ம் ன்பிள்ைளப் 
ப வ அபிவி த்தி நிைலயங்கள் மற் ம் 

ன்பள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக மாவட்ட 
வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அைனத் ப் பாடசாைலக ம் மத்திய 
அரசாங்கத்தின் அல்ல  மாகாண சைபயின்கீழ் 
பதி ெசய்யப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iv) ன்பள்ளிகைள பதி  ெசய்கின்றேபா  
பயன்ப த்தப்ப ம் பிரமாணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) ன்பிள்ைளப் ப வ அபிவி த்தி நிைலயங் 

களின் ஆசிாியர்கள் மற் ம் நி வாகிக க்கு 
இ க்க ேவண் யெதன அைமச்சு அங்கீகாித் 

ள்ள குைறந்தபட்ச தைகைமகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆசிாியர்கள் மற் ம் நி வாகிகள் உாிய 
தைகைமகைளப் ர்த்தி ெசய் ள்ளனரா என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ன்பள்ளிகைள மற் ம் ன்பிள்ைளப் ப வ 
அபிவி த்தி நிைலயங்கைள ேமம்ப த் வ 
தற்கும், அவற்ைற ஒ ங்கு ைறப் ப த் வ 
தற்கும் அரசாங்கம் ன்ென த் ள்ள ேவைலத் 
திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Child Development and 

Women’s Affairs:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether there is a register maintained at the 

Ministry, regarding early childhood 
development centres and pre-schools 
conducted in Sri Lanka; 

 (ii) separately, the number of early childhood 
development centres and pre-schools in 
existence at present in each of the districts 
accordingly; 

 (iii) whether all of the aforesaid institutions have 
been registered either under the Central 
Government or under Provincial Councils; 
and 

 (iv) the criteria used when registering pre-
schools? 

(b) Will he state - 
 (i) the minimum qualifications the teachers and 

matrons of the early childhood development 

centres should possess, as accepted by the 
Ministry; 

 (ii) whether the aforesaid teachers and matrons 
have fulfilled the required qualifications; 
and 

 (iii) the programme implemented by the 
Government to develop and regulate pre-
schools and early childhood development 
centres? 

(c) If not, why? 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் -  ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of 
Economic Development)  
On behalf of the Minister of Child Development and 

Women's Affairs, I table* the Answer. 
 

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

(a) (i) Yes. 

 (ii) 
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 (iii) No. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

See Annex * 
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ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමෙසේයි. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
නැ ෙඟනහිර පළාත නිෙයෝජනය කරන නිසා ඔබතුමාත් දන්නවා 
සමහර ෙපර පාසල්වල සිටින ගුරුවරුන්ට පඩි ෙගවන්ෙන් සිවිල් 
ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව බව. අනික් ෙපර පාසල්වල 
ගුරුවරුන් ෙබොෙහොම අමාරුෙවනුයි  ෙපර පාසල් පවත්වාෙගන   
යන්ෙන්.  අර පඩියට සමාන පඩියක් ඒ ෙගොල්ලන්ට ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  ඒ  නිසා සියලුම ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට එක හා සමාන   
පඩියක් ලබා ෙදන කමෙව්දයක් හදන්න බැරිද  කියා මම   
ඔබතුමාෙගන් අහනවා.  

 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙපර පාසල්වල ගුරුවරුන්ට 

පඩි ෙගවන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි, පළාත් සභාෙවනුයි. ඇත්ත 

වශ ෙයන්ම ඒවා පළාත් සභා යටෙත් තමයි  තිෙබන්ෙන්. පළාත් 
සභාවලින් තමයි ඒ අයට වැටුප් ෙගවිය යුත්ෙත්. අෙප් අමාත ාංශය  
හැම පළාත් සභාවක් සමඟම ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත ාංශය සියලුම පළාත් 
ඇමතිවරුන්ට උපෙදස් දී තිෙබනවා, ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට 
විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබා දීලා වැටුපක් ෙගවන්නටය කියා.  
ඔබතුමියෙග් ෙයෝජනාව පිළිෙගන අප එය පළාත් සභාවට ෙයොමු 
කරනවා.  

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

අහනවා. ගරු  නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවාද ෙම්  
රෙට් සියලුම  ෙපර පාසල්  ගුරුවරියන්ට අංග සම්පූර්ණ පුහුණුවක් 
ලබා දීලා, වැටුපක් ලබා ෙදන බවට මහින්ද චින්තනෙයන් 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවාය කියා. නමුත් චින්තන වාර 
ෙදකකට පසුවත්  තවමත් ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කරලා නැහැ. 
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ෙපර පාසල් ගුරුවරියන්ට රාජ  අනුගහය යටෙත් වැටුප් ලබා  
ෙදන්නට කටයුතු කරන්ෙන් කවදාද කියා මා අහනවා.  

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ගරු නිෙයෝජ   කථානායකතුමනි, දැනටමත් ඒ කටයුතු කර 

ෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙපර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා 
පුහුණුවක් ලබා ෙදනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් පළාත් සභා මට්ටෙමන් 
පුහුණු මධ ස්ථාන පිහිටුවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා 
හරහා ඒ ගුරුවරුන්ට ෙගවීමක් කරනවා. සමහර පළාත් සභා 
තවමත්  ඒ ෙගවීම් කරලා නැහැ. නමුත්  ඒ පළාත් සභාත් ෙගවීම් 
කටයුතු කිරීම සඳහා විෙශේෂ ව ාපෘති ආරම්භ  කර තිෙබනවා. 
මහින්ද චින්තනය යටෙත්  අපි ඒ ෙපර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා  
පුහුණුවක් ලබා දී පඩිත් ෙගවනවා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නයට ෙපර- 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ගාලු 

දිස්තික්කෙය් ෙපර පාසල් ගුරුවරියන්ට වැටුප් ෙගවන්ෙන් නැහැ 
කියලා. ෙමතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසත  පකාශ කරනවා.  
    

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
වැටුප් ෙගවනවා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ, නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට අසත  කියන්න එපා. 
 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
නැ ෙඟනහිර ෙගවන්ෙනත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඇවිල්ලා අසත  කියන්න එපා. ෙම්ක 

පච සභාවක් ෙනොෙවයි. 

 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. පළාත් සභාෙවන් ෙකොපමණ 

ෙගවනවාද, පාෙද්ශීය සභාෙවන් ෙකොපමණ ෙගවනවාද කියා අපි 

කියන්නම්. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් 
අමාත ාංශෙයන් ෙගවීම් කරන්ෙන් නැහැ. පළාත් සභා හරහා, 
පාෙද්ශීය සභා හරහා, පළාත් පාලන ආයතන හරහා අපි ඒ අයට 
පඩි ෙගවනවා. ඔබතුමා ඉල්ලුෙවොත් ෙකොපමණද ෙගවන්ෙන්, 
ෙකොෙහොමද ෙගවන්ෙන් කියන විස්තර අපි ෙදන්නම්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ෙමතුමාෙගන් ඇහුෙව් 

ෙම් කාරණයයි. 
 

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

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මට අහන්න දුන්ෙන් නැහැ. ගරු 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඇවිල්ලා 
අසත  කියන්න බැහැ. අෙප් රෙට් ෙපර පාසල් ගුරුවරියන්ට 
රජෙයන් වැටුපක් ෙගවන්ෙන් නැහැ. මම නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාෙගන් අහපු පශ්නයට එතුමා අසත  කිව්ෙව්. ෙම්ක පච 
සභාවක් ෙනොෙවයි.  

මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, දැන් පිළිතුරු ෙදන්න. 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා - 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ, නැහැ, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්න අහන්න ඉඩ 

ෙදන්න. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තවම ඇහුෙව් නැද්ද? 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
පළාත් සභා හරහා ෙගවනවා කියන්ෙනත් ආණ්ඩුවම තමයි 

ෙගවන්ෙන්. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර පශ්නය ෙකටිෙයන් අහන්න. 

කාලය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, තවම පශන්ය අහලා නැහැ. එතුමා තවම 
පශ්නය අහලා නැහැ, ෙකටිෙයන් පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න. 
තවම පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ ෙන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඇහුෙව් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, සන්සුන් ෙවන්න. 

ඔබතුමාෙගන් මම ෙබොෙහොම පිරිසිදුව තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 
අහනවා. ඔබතුමා වග කීෙමන් ෙම් සභාවට පිළිතුරු ෙදන්න. 
ඔබතුමා ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට ලබා දුන්ෙන් ෙබොරු උත්තරයක්. 
අෙප් රෙට් ෙපර පාසල්වල ගුරුවරියන් ඉතාමත්ම අතෙළොස්සකට 
පළාත් සභා සහ පාෙද්ශීය සභා හරහා වැටුප් සහ දීමනා ෙගවනවා. 
ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණා, ෙම් රෙට් සියලුම ෙපර පාසල් 
ගුරුවරියන්ට වැටුප් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපර පාසල් දරුවන්ට කිරි 
වීදුරුවකුත් ලබා ෙදනවාය කියලා. මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි, ලබා ෙදනවාය කිව්ව ඒ කිරි වීදුරුව සහ  වැටුප ෙකෝ 
කියලා. ෙකෝ කිරි වීදුරුව, ෙකෝ වැටුප? 

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

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් අමාත ාංශය හරහා 

ෙපර පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුව ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අසත  කියන්න එපා. 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
අපි ෙපර පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් ලබා ෙදනවා. අෙප් 

අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අෙප් අමාත ාංශයට 
විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා, ෙපර පාසල් දරුවන්ට කිරි 
වීදුරුවක් ලබා ෙදන්න. අපි ෙපර පාසල් දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් 
ලබා ෙදනවා. 

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

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
You cannot raise a point of Order when the Deputy 

Minister is on his feet. 
පිළිතුර ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
පිළිතුර දීලා අවසානයි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Now, you can raise your point of Order, Hon. Sajith 

Premadasa. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නි ෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා 

ෙම් ගරු සභාවට දැන් ෙදවැනි පචයත් කිව්වා. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order. 

 
 
ෙසෞන්දර්යය විෂයයන් උගන්වනු ලබන පාසල් : 

කුරුණෑගල දිසත්ික්කය 
அழகியற்கைல பாடங்கள் கற்பிக்கப்ப ம் 

பாடசாைலகள் : கு நாகல் மாவட்டம் 
SCHOOLS TEACHING AESTHETIC SUBJECTS : KURUNEGALA 

DISTRICT 
4741/’14 

9.  ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) දිවයිෙන් ඇති පාසල් අතරින් 6වැනි ෙශේණිෙය් සිට 
උසස ් ෙපළ දක්වා ෙසෞන්දර්යය විෂයයන් 
උගන්වනු ලබන  පාසල් කවෙර්ද; 

 (ii) කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය්  ඇති එවැනි පාසල් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය් පාසල්වල ෙසේවෙය් 
නියුතු සංගීත, නැටුම්, චිත හා නාට  හා රංග 
කලාව යන ෙසෞන්දර්යය විෂයයන් උගන්වනු 
ලබන ගුරුවරු සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම දිසත්ික්කෙය් ඇති ෙසෞන්දර්යය ගුරු 
අවශ තාව ඇති පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) நாட் ள்ள பாடசாைலகளில் 06 ஆவ  தரத்தி 
ந்  உயர்தரம்வைர அழகியற்கைல 

பாடங்கள் கற்பிக்கப்ப ம் பாடசாைலகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) கு நாகல் மாவட்டத்தி ள்ள அத்தைகய பாட 
சாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iii) கு நாகல் மாவட்டப் பாடசாைலகளில் ேசைவ 
யாற் கின்ற சங்கீதம், நடனம், சித்திரம் மற் ம் 
நாடக ம் அரங்கக் கைல ம் ஆகிய அழகியற் 
கைல பாடங்கைள கற்பிக்கும் ஆசிாியர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  மாவட்டத்தில் அழகியற்கைல ஆசிாியர் 
களின் ேதைவப்பா ள்ள பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the schools in which aesthetic subjects are 
taught from Grade Six up to Advanced 
Level out of the schools in the Island;  

 (ii) the number of such schools found in the 
Kurunegala District; 

 (iii) the number of teachers of aesthetic subjects 
of music, dancing, art and drama and theatre 
employed in the schools in the Kurunegala 
District; and 

 (iv) the number of schools in the district, which 
need teachers of aesthetic subjects?  

(b) If not, why?  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) 6වැනි ෙශේණිෙය් සිට උසස ් ෙපළ දක්වා 

ෙසෞන්දර්යය විෂයයන් උගන්වනු ලබන පාසල් 
සංඛ ාව 6593කි. ෙම් පාසල් 6593 සඳහාම 
ෙසෞන්දර්යය ගුරුවරු ෙසේවෙය් ෙයොදවා 
තිෙබනවා. 

  එම පාසල්වල නම් ඇතුළත් ඇමුණුම 
සභාගත*කරනවා. 

 (ii)  984කි. 

 (iii)  

 
 

 (iv) 453කි.  
 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ඊළඟට, 2005 සිට 2013 දක්වා බඳවා ගැනීම් ගැනත් 
කියන්නම්.  

 2005 දී චිත - සිංහල 107යි, ෙදමළ 19යි.  2013දී චිත - සිංහල 
15යි, ෙදමළ 09යි.  නැටුම් -  සිංහල 100යි, ෙදමළ 05යි. සංගීතය - 
සිංහල 95යි, ෙදමළ 10යි. නාට කරණය හා රංග කලාව - සිංහල 
39යි, ෙදමළ 07යි. 2013 දී නාට කරණය හා රංග කලාවට 
නැවතත් සිංහල 23යි, ෙදමළ 03යි.    

එකතුව 3606යි. ෙසෞන්දර්ය විෂයය උගන්වන සියලුම 
පාසල්වල නාම ෙල්ඛනයක් අවශ  නම් ඔබතුමාට  භාර ෙදන්න මා 
කැමැතියි. 
 

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

     විෂයය ගුරුවරුන්ෙග් 
සංඛ ාව 

    සංගීත           474 
    නැටුම්           535 

    චිත           364 

   නාට  හා රංග කලාව           139 

  එකතුව         1512 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් වුණා, කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් පාසල් 984ක ෙසෞන්දර්යය විෂයයන් උගන්වන 
ගුරුවරුන් 1,512ක් ඉන්නවා කියලා. ද්විතීයික පාසල් කමය 
යටෙත් සමහර පාසල් හය වසෙර් සිට උසස ්ෙපළ දක්වා යද්දී -
ද්විතීයික පාසල් බවට පත් කරද්දී- අර මුලින් තිබුණු පාසල්වල 
හිටපු ෙසෞන්දර්ය ගුරුවරු ඒ පාසලට අනුයුක්ත ෙනොකිරීම නිසා 
කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය් සමහර පාසල්වල ෙසෞන්දර්ය ගුරු 
හිඟයක් තිෙබනවා. සමහර විට ඔබතුමා ඒක ෙනොදන්නවා ඇති. 
විෙශේෂෙයන්ම එවැනි පාසල්වලට ෙසෞන්දර්ය ගුරුවරුන් ලබා දීම 
සඳහා ඔබතුමා යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවාද? 
ඔබතුමා කියලා තිෙබනවා, තව තුන්සිය ගණනක අඩුවක් 
තිෙබනවා කියලා. ඒ අඩුව ෙකොයි කාලෙය්දීද පුරවන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පාථමික පාසල් 6,500 හා ද්විතීයික පාසල් දහෙසේ ව ාපෘතිය 

නිම ෙවමින් පවතිනවා, ෙම් වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31වන 
විට. කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කරලා තිෙබනවා, ගුරු තුලනයක් 
ඇති කිරීෙමන් පසු සමහර විෂයයන්ට තිෙබන ගුරු හිඟය 
විෂයානුබද්ධව පියවීම සඳහා 50,000ක් ගුරු සහායකයන් ෙලස 
බඳවා ගැනීමට. අපි ඒ කටයුත්ත ළඟදීම ආරම්භ කරනවා. ඉංගීසි 
භාෂාව සඳහා දස දහසක්, ගණිතය සඳහා දස දහසක්, විද ාව සඳහා 
දස දහසක්, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා දස දහසක්, ෙසෞන්දර්යය 
සඳහා දස දහසක් වශෙයන් උසස ් ෙපළ සමත් අය ගුරු 
සහායකයන් ෙලස බඳවා ෙගන අවුරුදු තුනකින් පසු ශික්ෂණලාභී 
ඩිප්ෙලෝමාව ලබා ෙදන්නත්, තව අවුරුද්දකින් පසුව ඔවුන් 
උපාධිධාරින් බවට පත් කර සම්පූර්ණ පුහුණුව ලබා දීලා සමස්ත 
ලංකාෙව් ගුරු හිඟය සම්පූර්ණෙයන් විෂයානුබද්ධව ඉවත් කිරීම 
සඳහා අවශ  පියවර ගන්නත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් 
අමාත ාංශයට උපෙදස් ලබා දීලා ඒ අනුව ෙම් දිනවල සාකච්ඡා 
ෙකෙරමින් පවතිනවා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා, පිළිතුරට. මට තව අතුරු 

පශ්න තිෙබනවා. 2015 ජනාධිපතිවරණයට ඉස්සර ඕවා 
කරනවාද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්.  
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා දන්නවා, ෙසෞන්දර්යය විෂයය උපාධිය හමාර කරලා,  

උපාධිධාරින් ෙවලා, ෙම් ෙකොළඹ නගරය සහ ඒ අවටත්,  ෙකොටුව 
දුම්රිය නැවතුම් ෙපොළ ඉදිරිපිටත් අට්ටාල ගහෙගන උපවාසයක 
තමයි ෙම් අය හැම දාම සිටිෙය්. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ලංකාෙව් 
ෙසෞන්දර්යය ගුරුවරු  බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. ලංකාෙව් ආණ්ඩුවක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසෞන්දර්යය ගුරුවරු 3,606ක් එකවර බඳවා ගැනීම සිද්ධ කළා 
නම්, ඒ සිද්ධ කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විතරයි කියන 
එකත් ඔබතුමාෙග් හදවෙත් ගැඹුරුම තැන සටහන් කර ගන්න 
කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

අන්න, මෙග් සෙහෝදර මිත විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා කියනවා, 
එතුමාත් ෙම් ෙසෞන්දර්යය ගුරුවරු පත් කිරීම සඳහා වූ සටෙන් 
ෙපර ගමන්කරුවකු ෙලස අට්ටාල උඩ සිටියාය කියලා.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
බිංගිරිෙය් විද ා පීඨෙයන් ෙසෞන්දර්යය අංශය ඉවත් කරලා 

තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒ ගැන දැනුවත් ෙවලා සිටිනවාද? ඇයි, එෙසේ 
ඉවත් කෙළේ?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
විද ා පීඨ දැන් සම්පූර්ණෙයන්ම පතිසංවිධානය කරනවා. ඒ 

සඳහා විශාල මුදලක් ෙම් වර්ෂෙය් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
ලංකාෙව් අලුතින්ම විද ා පීඨ ෙදකක් ඉදි ෙවනවා. ඉතිහාසෙය් 
පළමුවන වතාවට කළමනාකරණය හා ව වසායක අධ යනය 
පිළිබඳ විද ා පීඨයක් මහරගම ඉදි ෙවනවා. තව විද ා පීඨයක් ඉදි 
ෙවනවා, තාක්ෂණය සඳහා. ඒ සඳහා අපට ඉඩමක් පරිත ාග 
කරන්න විමල් වීරවංශ අමාත තුමා සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ සඳහා ෙකොරියානු රජය විශාල ආධාර මුදලක් ලබා 
ෙදනවා.  South Asian Centre for Teacher Development   
කියලා, ලංකාවට විතරක් ෙනොෙවයි, දකුණු ආසියාවටම, - 
ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බංග්ලාෙද්ශය, ෙන්පාලය, බූතානය, 
ඇෆ්ගනිස්තානයටත්- ගුරු පුහුණුව දීම සඳහා  ආයතනයක් ෙම් 
දිනවල මීෙප් ඉදි කර ෙගන යනවා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 10 - 4871/'14 - (2), ගරු තිස්ස අත්තනායක 

මහතා. 

 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர)  
(The Hon. H.L.Premalal Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති 

අමාත තුමිය ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.   

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

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 12 - 4962/'14 - (2), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 

මහතා. 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.     

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

 
 

නවම්මහර ගාමෙය් අනවසර පදිංචිකරුවන්: ඔප්පු 
ලබා දීම 

நவம்மஹர கிராமத்தில் அத் மீறிக் கு ேயறிேயார் : 
காணி உ திகள் வழங்கல் 

 UNAUTHORIZED  SETTLERS IN NAWAMMAHARA VILLAGE : 
ISSUE OF DEEDS 

5167/’14 

13.ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) වත්තල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, අංක 
179 ඇලපිටිවල ගාම නිලධාරි වසෙම්, නවම්මහර 
ගාමෙය් ඇති රජෙය් ඉඩම්වල අනවසරෙයන් 
පදිංචිව සිටින පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අනවසර පදිංචිකරුවන්ෙග් පවුල්වල ගෘහ 
මූලිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත පවුල් අතරින් පවුල් වැඩි සංඛ ාවක් වසර 
20කට වැඩි කාලයක් ඉහත ගාමෙයහි පදිංචිව 
සිටියද, ෙමෙතක් ඔවුන්ෙග් ඉඩම් ෙවනුෙවන් සථ්ිර 
ඔප්පුවක් ෙහෝ තාවකාලික බලපතයක් ෙහෝ ලබා 
දීමට කටයුතු ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (ii) එම පිරිස පදිංචි ඉඩම් සඳහා  සථ්ිර ඔප්පු ලබා 
ෙදන්ෙන්ද; 

 (iii) එ ෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද; 

 (iv) සථ්ිර ඔප්පු ලබා ෙදන ෙතක් තාවකාලික බලපත 
ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வத்தைள பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், 179ஆம் 
இலக்கம், எலபிட் வல கிராம அ வலர் 
பிாிவின், நவம்மஹர கிராமத்தி ள்ள அரசாங்க 
காணிகளில் அத் மீறிக் கு ேயறி ள்ள 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

223 224 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 



2014  සැප්තැම්බර් 23  

 (ii) ேமற்ப  அத் மீறிக் கு ேயறிய கு ம்பங்களின் 
பிரதான கு யி ப்பாளர்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கு ம்பங்களில் அதிகள  கு ம்பங்கள் 
20 ஆண் க க்கும் ேமற்பட்ட காலம் ேமற்ப  
கிராமத்தில் வசித் வந்த ேபாதி ம், இற்ைற 
வைர இவர்கள  காணிக க்கு நிரந்தர காணி 
உ திேயா அல்ல  தற்கா க உாிமப்பத்திரேமா 
வழங்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் வசிக்கும் காணிக க்கு நிரந்தர காணி 
உ திகைளப் ெபற் க்ெகா ப்பாரா என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) நிரந்தர காணி உ திகைளப் ெபற் க் 
ெகா க்கும்வைர தற்கா க உாிமப்பத்திரம் 
ெபற் க்ெகா க்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Lands and Land Development:   

(a) Will he inform this House of - 
 (i) the number of families settled down without 

permission in State lands in Nawammahara 
Village at No 179, Elapitiwala Grama 
Niladhari Division in Wattala Divisional 
Secretary's Division; and 

 (ii) the names of the chief occupants of 
households of the aforesaid unauthorized 
settlers? 

(b) Will he state - 

 (i) the reasons for not taking action to issue 
them with permanent deeds or temporary 
permits to date despite that most of those 
families have been living in the aforesaid 
village for over 20 years; 

 (ii) whether permanent deeds will be issued to 
the aforesaid families for the lands they are 
living in; 

 (iii) if so, the action that has been taken with 
regard to that; 

 (iv) whether temporary permits will be issued 
until permanent deeds are issued; and 

 (v) if so, the date on which such permits will be 
issued? 

(c) 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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) දහහතරයි (14)  

   (ii) අමරසිංහෙග් සරත් කුමාර මහතා  

   කීරඹ ලියන කංකානමෙග් අජිත් පියන්ත මහතා   

  පක්කිය ෙද්වෙග් ෙසෙනවිරත්න මහතා   

  ලියනාදුර නිමල් ෙරෝහිත පනාන්දු මහතා  

            සට්ීවන් ෙකෝරලාෙග් ෙදොන් ජයන්ත මහතා  

             ෙතෝන්ඩමන් ආරච්චිෙග් රංජිත් ෙපේමලාල් මහතා  

            ෙතෝන්ඩමන් ආරච්චිෙග් මධුෂිකා රුවන් මාලී 
මහත්මිය   

            හීනටි මුල්ලෙග් ෙදොන් පියෙසේන මහතා   

            හීනටි මුල්ලෙග් ෙදොන් තුෂාර ඉන්දික මහතා  

            හීනටි මුල්ලෙග් ෙදොන් ගාමිණී මහතා  

            ඇතුගල් ෙප්ඩිෙග් විමල් මහතා   

            ෙකොන්ගනීෙග් දීපිකා දර්ශනි ඇන්තනී මහත්මිය  

            ෙකෝන්ගනීෙග් නිහාල් සමන්ත කුමාර ඇන්තනී 
මහතා  

            මිරිසස් පල්ලිය ගුරුෙග් සුෙද්ශ ්පියන්ත මහතා  

(ආ) (i)  1990.04.23 දිනැතිව 90/010 අංකය යටෙත් කට්ටි 
කැඩීෙම් සැලැසම්ක් පිළිෙයල කර තිබුණත්, ඉහත 
පුද්ගලයන් පදිංචි ඉඩම නවම්මහර කුඹුර ෙලස 
නම් කර තිබීම නිසා ඉහත සැලැසම්ට ඇතුළත් 
කර නැත.  

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඉඩම් ෙකොමසාරිස ් ජනරාල්ෙග් 2008/04  
චකෙල්ඛය අනුව කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

 (iv) ඔව්  

 (v) 2014 අවසානයට පථම  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ෙම් ඔප්පු ලබා ෙදන්ෙන් 2014 වසර අවසාන 
වන්නට පථමෙයන්ද? 

 
 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 
මුලින්ම බලපත ලබා ෙදනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
බලපතයක්ද, සින්නක්කර ඔප්පුවක්ද ලබා ෙදන්ෙන්? 
 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 
මුලින්ම බලපතයක් තමයි ලබා ෙදන්න ෙවන්ෙන්.   

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ෙම් හැම නිවසකම සාමාන ෙයන් පවුල් ෙදකක්, තුනක් 
ආදී වශෙයන් පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. ඒ  විස්තර මා ළඟ තිෙබනවා. 
අඩු තරමින් ඒ අයටවත්  අතිෙර්ක ඉඩම් පමාණයක් ෙදන්න 
සූදානම්ද කියන එක දැනගන්න කැමැතියි.   

 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 
ෙමම පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන, ඒ අදාළ ලැයිස්තුෙව් සඳහන් 

අයට ඉඩම් ෙදන්න සූදානම්.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඒ ලැයිස්තුෙව් ඉන්න අයට ඉඩම් ෙදනවාට.  

ඊට අතිෙර්කව තව කිහිප ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ අයටත් ඉඩම් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි ද කියන පශ්නය තමයි මම අහන්ෙන්.  

 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 
අපි ඉඩම් කච්ෙච්රි පවත්වනවා. ඒ අයටත් ඉඩම් කච්ෙච්රි 

පවත්වා සුදුසු අය   ෙතෝරා ෙගන ඉඩම්   ෙදනවා. මීට ඉස්සර ෙම් 
ඉඩම කුඹුරු ඉඩමක් විධියට තිබුණු නිසා තමයි මැනුම් කටයුතු කර 
නැත්ෙත්. ෙම් ඉඩම වගුරු බිමක් විධියටයි තිබුෙණ්.  දැන් ඒ ඉඩම් 
ෙගොඩ කර ෙගන ෙදවැනි පරපුර තමයි  පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන්.   ඊට 
යාබද ඉඩම් අයිති අය තමයි ෙම් ඉඩෙම්ත් පදිංචිව සිටින්ෙන්. ඉඩම් 
කච්ෙච්රි පවත්වා ඒ සියලු ෙදනාටම ඉඩම් ලබා දීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
[බාධා කිරීමක්] වගුරු බිම් විධියටයි තිබුෙණ්. 

 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 
දැන් ෙගොඩකරලා තිෙබන්ෙන්.   

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 15-2732/'12 -(1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා. 

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

ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත්  කළමනාකරණ නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க - நீர்ப்பாசன, நீர்வள 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. W.B. Ekanayake - Deputy Minister of Irrigation 
and Water Resources Management) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත්  

කළමනාකරණ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 
දීම සඳහා මාසයක කාලයක්  ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 
 "මරීනා කලම්බු" කැසිෙනෝ ආයතනය: ලියා පදිංචිය 

"ெமாினா ெகா ம் " கசிேனா : பதி  
"MARINA COLOMBO" CASINO: REGISTRATION 

 
7. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා 

මහතා  ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ 
த சில்வா சார்பாக )  
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. (Dr.) 
Harsha De Silva)                                                  
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසු පශ්නය- (3): 

(අ) (i) සූදු බදු සහ අෙනකුත් ආශිත බදු ෙගවීම පිණිස 
"මරීනා කලම්බු" ෙහෝ ෙවනත් සමාන නමකින් 
"කැසිෙනෝ" ආයතනයක් ලියාපදිංචි ෙකොට තිෙබ්ද;  

 (ii) එම ආයතනය පළමු වරට ලියාපදිංචි ෙකොට 
තිෙබන්ෙන් කවදාද;   

 (iii) ඉහත කී කැ සිෙනෝ ආයතනය ලියාපදිංචි ෙකොට 
තිෙබන්ෙන් කවර නාමයක් (පුද්ගලයකු ෙහෝ 
සමාගමක්) යටෙත්ද; 

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

 
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) சூதாட்ட விதிப்பன  மற் ம் பிற ெதாடர் ைடய 

வாிகளின் ெகா ப்பன க்காக "ெமாினா 
ெகா ம் " என்ற ெபயாில் அல்ல  இேத 
ேபான்ற ஒ  ெபயாில் ஒ  கசிேனா பதி  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;  

 (ii) அ  தல் ைறயாக எப்ேபா  பதி  
ெசய்யப்பட்ட  என்பைத ம்; மற் ம் 

 (iii) ேமற்ப  கசிேனா எந்தப் ெபயாின் (தனிநபர் 
அல்ல  நி வனம்) கீழ் பதி ெசய்யப்பட்ட  
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a casino under the name “Marina 
Colombo”  or a similar name was registered 
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for the payment of gaming levy and other 
related taxes; 

 (ii) as to when the same was registered for the 
first time; and 

 (iii) the name (individual or company) under 
which the aforesaid casino was registered? 

(b) If not, why? 
 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල  
සහෙයෝගිතා අමාත  සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)       
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන  

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා  එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  

 

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

 
(අ)  (i)   එක් එක්  ව ාපාරික ආයතන නම් සහ ලියාපදංචි ෙගොනු 

අංක පිළිබඳව නිශච්ිත ෙතොරතුර බාහිර  පාර්ශව්යන්ට ලබා 
දීම  2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත්  209 
වගන්තිෙය් විධි විධාන   මඟින් වළක්වනු ලැබ ඇති බැවින්  
එම ෙතොරතුරු ලබා දීමට ෙනොහැක. 

 (ii)     ඉහත  1 පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

    (iii)    ඉහත  1 පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  පැන  ෙනොනගී. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 11-4945/'14- (2), ගරු ආර්.එම්. රංජිත් 

මද්දුමබණ්ඩාර මහතා. 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු ආර්.එම්. රංජිත් 

මද්දුමබණ්ඩාර මහතා ෙවනුව ට මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,   වනජීවි සම්පත්  සංරක්ෂණ 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන්  එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් 
කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 14-5359/'14-(1), ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා  . 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ගරු ඒ. විනායගමූර්ති 

මහතා     ෙවනුව ට මා එම පශ්නය අහනවා.  

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

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා  සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තු  කටයුතු පිළිබඳ  කාරක සභා රැසව්ීම 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 
MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු  කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2014 

සැප්තැම්බර් 23 වන අඟහරුවාදා, එනම් අද දින, පස් වරු 3. 30ට 
ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත 
බැවින්, එයට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස සියලු ගරු සභික 
මන්තීවරුන්ට ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Sajith Premadasa, what is your point of 

Order? 
 

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

ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි; විෙශේෂෙයන් 
මැතිවරණයකින් පස්ෙසේ ෙම් වන විට බදුල්ල දිස්තික්ක ෙය්ත්, 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්ත් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින් 
රාශියකට- [බාධා කිරීමක්] නැහැ. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order.  I am sorry.  It is up to the 

Hon. Leader of the Opposition to raise that, if at all - 
පධාන කටයුතු -  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඇයි, කපලා දාන්ෙන් ? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අපි කපන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාව කපන්ෙන්  කවුද කියා 

ඔබතුමාම ෙහොයන්න.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට ෙපොඩ්ඩක් සවන් ෙදන්න. මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ළඟදීම අවස්ථාව ලැෙබ්වි. කලබල වන්න එපා. 

අද දින න ාය පතෙය් විෂයය අංක 1, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියවීම. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමාෙග් වැඩ 
ඔබතුමා දැන්ම කරන්න යන්න එපා. 

 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත් 

ෙකටුම්පත 
நிர்மாணத் ெதாழில் அபிவி த்திச் 

சட்ட லம் 
CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BILL  

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
 
[අ.භා. 1.33] 

 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 

සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, what is your point of 

Order? 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට සවන් 

ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි? 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග පකාරව ඔබතුමාට සවන් දීමට අවස්ථාවක් 

නැත. ෙම් අවස්ථාෙව් තිෙබන්ෙන් පධාන කටයුතු ආරම්භ කිරීමයි. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙම්කත් පධාන කටයුත්තක් තමයි. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
එය ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අදාළ ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අදාළයි. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අදාළත්වය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඌව පළාෙත් 

පාක්ෂිකයන්ට හිරිහැර කිරීම - 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒක අදාළ නැත. කරුණාකර විපක්ෂ නායකතුමාෙග් කාර්ය 

භාරය එතුමාට කරන්න හරින්න. Hon. Wimal Weerawansa, 
you may carry on.   

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අවුරුදු 18ක් තිස්ෙසේ දියත් 

වුණු උත්සාහයක පතිඵලයක් තමයි, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමතිය සඳහා අද 
ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබීම.  

අපි ෙම් පසු කරමින් යන්ෙන් අෙප් රෙට් ඉදි කිරීම් 
කර්මාන්තෙය් ස්වර්ණමය යුගයක් කියලා අපි දන්නවා. ෙම් රෙට් 
ඉදි කිරීම් කර්මාන්තෙය් වැඩිම වුෙණොත් දකින්නට තිබුෙණ් 
සියයට 5ක පමණ වර්ධන ෙව්ගයක්. නමුත්, පසු ගිය වසෙර් 
සියයට 21 ඉක්ම වූ වර්ධන ෙව්ගයක් ෙම් රෙට් ඉදි කිරීම් 
කර්මාන්තය තුළ සිදු වුණු බව ඒ අදාළ මූලාශ පරිශීලනය කරන 
ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂෙය්දී දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතයට සියයට 8.6ක දායකත්වයක් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය ලබා 
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දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2014 වර්ෂෙය් පළමුවැනි කාර්තුව තුළ 
පමණක් සියයට 9.7 දක්වා ඒ වර්ධනය ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
ඒෙකන් අපට ෙපෙනනවා, ෙම් රෙට් වර්තමාන ආර්ථිකය ඇතුෙළේ 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය ඉතා විශාල භූමිකාවක් ඉටු කරමින් තිෙබන 
බව.  

ඒ නිසාම, අවුරුදු 18ක් පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ඉදි 
කිරීම් කර්මාන්තය හා බැඳුණු වෘත්තිකයන්ෙග්, එම වෘත්තික 
සංවිධානවල, ඉදි කිරීම් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග්, ඉදි කිරීම් 
ෙකොන්තාත්කරුවන් සමන්විත වන සංවිධානවල, ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් ෙවනත් සැපයුම්කරුවන්, ශිල්පීන් වැනි බහුවිධ 
ෙකොටස් තුළ ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන විශාල උනන්දුවක් -උද්ෙයෝගයක්
- හා වුවමනාවක් තිබුණා. රජයක් හැටියට ෙම් ක්ෙෂේතය ෙම් 
පගතිය ලබන තත්ත්වය තුළම ෙමහි යම් නියාමනයක්, ඒ වාෙග්ම 
ෙමහි තත්ත්වයන් උසස් කිරීමක්, පමිතීන් ඉහළ දැමීමක්, ෙම් 
ක්ෙෂේතය නිසියාකාරව ඉදිරියට ෙගන යන්න රාජ  මැදිහත්වීමක් 
ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ෙබොෙහෝ විද්වතුන් හා ඊට අදාළ ෙබොෙහෝ ෙදනා 
විසින් ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව තමයි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අවුරුදු 
18ක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡා ෙවමින් ආෙව්. ගිය වර පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසුරුවා හැ ෙරන අවස්ථාෙව්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙකොට තිබුණා. ෙම් ක්ෙෂේතෙය් සිටින 
සියලුම වෘත්තික සංවිධානවල අදහස් උදහස්වලට ඇහුම්කන් දීලා, 
ඒ අයෙග් සාධනීය ෙයෝජනා සියල්ලම පිළිඅරෙගන, ඒ තිබුණු 
පනත් ෙකටුම්පතට වඩා තවත් ෙබොෙහෝ කරුණු එකතු කරලා -
ෙබොෙහෝ කරුණු අතින් සංවර්ධනය කරලා-  අද ෙම් පනත් 
ෙක ටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

අෙප් රෙට් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ ලක්ෂ ගණනාවක් 
වන ශිල්පීන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, වෘත්තිකයන්ට පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත් ආයතනවලට පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත් ආයතන බවට පත් ෙවන්න ෙවර දරන අයට 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ හැම ෙකෙනකුටම 
විශාල සහන සපයන, ඔවුන්ෙග් සුබසාධනය ෙවනුෙවන් කැප 
ෙවන පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතියක් ෙම් ක්ෙෂේතයට එකතු කරන්න 
පුළුවන්කම හදා ෙදන පනත් ෙකටුම්පතක් තමයි අද අප ෙම් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා කලින් සඳහන් කළා 
වාෙග්, අතීතෙය් අන් කවරදාටත් වඩා ෙහොඳින් අද ෙම් රෙට් ඉදි 
කිරීම් කර්මාන්තය විශාල වර්ධනයක් ලබා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම සාමය උදා වුණාට පසුව ෙම් රෙට් යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනයට පමුඛ අවධානය ෙයොමු කරන්න වීම, ෙපෞද්ගලික 
අංශය විවිධ ආ ෙයෝජන ව ාපෘති, විවිධ ඉදිකිරීම් සඳහා අවතීර්ණ 
වීම යනාදී කරුණු ෙබොෙහොමයක් නිසා සාමෙය් අතුරු ඵලයක් 
හැටියට අද ෙම් ක්ෙෂේතය විශාල දියුණුවක් ලබා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම සාමෙයන් පසුව උදා වුණු කාලය ෙම් රෙට් ෙනොසලකා 
හැරීමට ලක් වුණු සෑම ගම් පියසකම තිෙබන යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනයට පධාන අවධානයක් ෙයොමු කළ කාලයක් වීම මත ෙම් 
වර්ධනය අප අද ලබා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට විශාල වගකීමක් 
තිෙබනවා ෙම් වර්ධනය තුළ එය ස්ථාවර කර ගන්න. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් වර්ධනය විසින් ඉල්ලා සිටින ගුණාත්මක තත්ත්වය ෙම් 
ෙක්ෂේතයට ඇතුළත් කරන්න, ඒ ගුණාත්මක තත්ත්වය ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටිය හැකි බලසම්පන්න රාජ  ආයතනයක් නිර්මාණය 
කරන්න, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් සිටින විවිධ ආකාරෙය් ශිල්පීන්ෙග් -
ඉදිකිරීම් ශිල්පීන්, ෙපදෙර්රු ෙහෝ ෙවනත් ෙසේවා සපයන 
ශිල්පීන්ෙග්- තත්ත්වය උසස් කරන්න, ඔවුන්ට NVQ සහතිකය 
ලබා ෙදන්න, ඔවුන්ට හැඳුනුම් පතක් ෙදන්න, ඔවුන්ට ෙහට 
අභිමානවත්ව ෙසේවය කළ හැකි පරිසරයක්, පිළිගැනීමක් ඇති 
වාතාවරණයක් හදන්න අප ෙම් හරහා කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීෙමන් පසුව පිහිටුවන අරමුදලින්  
සියයට 5ක් පර්ෙය්ෂණ කිරීම සඳහා ෙයොදවන්නත් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය්  තිෙබන පධානතම අඩු පාඩුව තමයි ෙම් ක්ෙෂේතයට 
අදාළව පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතියක් නැතිකම. ඒ නිසා සමහර විට 
නුසුදුසු වුණත්, ෙනොගැළෙපනවා වුණත්, අෙප් ෙද්ශගුණික 
තත්ත්වයන්ට ෙනොගැළෙපනවා වුණත් අපි සමහර ඉදිකිරීම් 
කමෙව්ද පාවිච්චි කර ෙගන යනවා. ඒකට ෙහේතුව, ඒවා ෙවනස් 
කරන පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතියක් අෙප් රෙට් නැති නිසා. ඒ නිසා ඒ 
පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතිය නැවත ඇති කරන්න, පර්ෙය්ෂණ 
ෙවනුෙවන් අවශ  පතිපාදන ෙවන් කරන්න, ඒ වාෙග්ම ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් ශිල්පීන්, වෘත්තිකයන් හා නව ෙකොන්තාත් ආයතන 
ෙවනුෙවන් අවශ  සුභසාධන ෙසේවාවන් ඇති කර ඒ අය ඉහළට 
ඔසවාලන මැදිහත් වීම කරන්න අවශ  කරන සම්පූර්ණ ශක්තිය 
ෙම් පනත ස්ථාපිත වීම මඟින් හිමි වන බව රජයක් හැටියට අපි 
ඉතා ඕනෑකමින් කියන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත 
සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලි ෙම්න්තුෙව් සම්මත වීමත් 
සමඟම ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ ඉතාම වැදගත් ෙවනස්කම් රාශියක් සිදු 
ෙවන්න පටන් ගන්නවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් පධාන අරමුණු 
වන්ෙන් ඉදි කිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තියක් ඇති කරලා ඒක 
කියාත්මක තත්ත්වයට ෙගන ඒමයි. අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් 
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ෙමපමණ දුරක් ආවත්, ෙමපමණ වර්ධනයක් 
ලැබුවත් ෙම් ක්ෙෂේතයට අදාළ ජාතික පතිපත්තියක් රජයන් 
හැටියට අපි ෙම් වන ෙතක් සකස් කර ෙගන නැහැයි කියලා. එය 
සකස් කිරීම ෙකොෙහන් විය යුතුද කියන පශ්නයත් එක්තරා 
ආකාරයකට ව ාකූල තත්ත්වයකයි තිබුෙණ්. ෙම් පනත් 
ෙතටුම්පත මඟින් ඒ කාර්ය භාරය නිසියාකාරෙයන් පැවරිලා 
තිෙබනවා; අනිවාර්ය අවශ තාවක් හැටියට අවධාරණය කර 
තිෙබනවා. අපි ෙගන ඒ ෙම් පනතත් එක්ක  ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධ ජාතික  පතිපත්තියක් තීන්දු කරලා ඒ පතිපත්තියට අනුව 
අෙප් රෙට් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය ෙමෙහයවාලීෙම් අවශ තාව 
සැපිෙරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙමහිදී ඉදි 
කිරීම් සම්බන්ධ ජාතික උපෙද්ශක සභාවක්  පිහිටුවනවා. ඉදිකිරීම් 
සම්බන්ධ ජාතික උපෙද්ශක සභාව ෙම් රෙට් ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට 
සම්බන්ධ, ඒ වාෙග්ම ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට අදාළව විවිධ විද්වතුන්, 
වෘත්තිකයන්, වෘත්තිකයන්ෙග් සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන්, විවිධ 
ක්ෙෂේතවල වෘත්තිකයන්, සමහර ෙවලාවට ෙම් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය 
හා බැඳුණු ඒ හා සම්බන්ධ වන ශිල්පීන්ෙග් ෙසෞඛ  තත්ත්වය 
ගැන, රැකවරණය ගැන හිතන අය; ඒ ක්ෙෂේතෙය් පවීණයින් ආදී 
වශෙයන් විවිධ අංශවල පවීණයින් හා වෘත්තිකයන් එකතු කරලා 
ෙම් ඉදි කිරීම් සම්බන්ධ ජාතික උපෙද්ශක සභාව පිහිටුවනවා. ෙම් 
ජාතික උපෙද්ශක සභාව පිහිටුවන ෙකොට සමහර වෘත්තික 
සංවිධානවල නිෙයෝජනත්වයක් එයට ලැබිය යුතුය කියලා යම් යම් 
වෘත්තික සංවිධානවල ඉල්ලීම් තිබුණා. අපි ඒ වෘත්තික සංවිධාන 
සියල්ලම අෙප් අමාත ාංශයට  කැඳවලා එතුමන්ලාත් එක්ක ඒ 
ගැන කථා කළා. එතුමන්ලාෙග් ඉල්ලීම්වලින් සියයට 99ක් අද ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතට ඉදිරිපත් කරන සංෙශෝධන හැටියට  ඉදිරිපත් 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වෘත්තික සංවිධානවල 
අදහස් සියල්ල සැලකිල්ලට අර ෙගන තමයි ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ 
ජාතික උපෙද්ශක සභාෙව් සංයුතිය හැෙදන්ෙන්. එතැන් සිට ෙම් 
රෙට් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ගමන් මඟ පිළිබඳව රාජ යට අවශ  
කරන උපෙදස්, ඒ පිළිබඳව අවශ  කරන නිර්ණායක නිර්මාණය 
කරමින් ෙම් ක්ෙෂේතය ෙපෝෂණය කරන්න දායක වන්ෙන් පධාන 
වශෙයන්ම ෙම් ඉදි කිරීම් සම්බන්ධ ජාතික උපෙද්ශක සභාවයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් පනත  මඟින් ඉදි කිරීම් 
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය  පිහිටුවනු ලබනවා. ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය බවට පත් වන්ෙන් දැනට තිෙබන 
ඉදි කිරීම් අභ ාස හා සංවර්ධන ආයතනයයි. ඒ ආයතනය ගැසට් 
නිෙව්දනයකින් ස්ථාපිත කරපු ආයතනයක්. නියමිත, නීත නුකූල 
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බල රාමුවක් නිශ්චිතව සඳහන් ෙකොට නිර්මාණය වුණු ආයතනයක් 
ෙනොෙවයි. ICTAD ආයතනය  -ඉදි කිරීම් අභ ාස හා සංවර්ධන 
ආයතනය- ෙබොෙහොම සරල කාර්ය භාරයකට සීමා ෙවලා තිබුණා. 
ෙකොන්තාත්කරුවන් ලියා පදිංචි කිරීම සහ පුහුණු කිරීම ආදී 
සීමාසහිත වැඩ ෙකොටසකට ඒ ආයතනෙය් භූමිකාව පටු ෙවලා 
තිබුණා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීම මඟින් ඒ ආයතනය 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය බවට පරිවර්තනය වනවා; 
ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්ත සංවර්ධන අරමුදලක් නිර්මාණය වනවා. ඒ අරමුදල 
වියදම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳ කමෙව්ද පවා අප 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අන්තර්ගත කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සාමාන ෙයන් සමහර 
වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් අරමුදල් පිහිටු වූ විට විවිධ ෙකොටස් විසින් 
ඒ නියමිත පරමාර්ථවලට පටහැනිව එම අරමුදල් පාවිච්චි 
කරනවාය කියන විෙව්චන තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
අනුව ෙමහිදී අරමුදල් ෙදකක් හැෙදනවා. එකක්, ඉදි කිරීම් 
කර්මාන්ත සංවර්ධන අරමුදලයි. අනික් අරමුදල ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අරමුදලයි. වග වීමක් ඇතිව, ඒ 
වාෙග්ම වියදම් කළ යුතු කමෙව්ද පැහැදිලිව සටහන් කරලා තමයි 
ෙම් අරමුදල් ෙදකම හදලා තිෙබන්ෙන්. උදාහරණයක් හැටියට, ඉදි 
කිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අරමුදල සම්බන්ධෙයන් අපි කියනවා, 
වසරකදී එම අරමුදෙලන් සියයට 5ක පමාණයක් පර්ෙය්ෂණ සඳහා 
ෙයද විය යුතුයි කියලා. ඒ වාෙග්ම ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ශිල්පීන්, 
ඒ වාෙග්ම වෘත්තිකයන්, ෙකොන්තාත් සමාගම් සවි බල ගන්වා ඒ 
අයට වුවමනා කරන ශක්තිය ලබා දීමට ඒ අයෙග් ශුභ සාධනය 
සඳහා එම අරමුදෙලන් සියයට 50ක් ෙවන් කළ යුතුයි කියලා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත්ම සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් අරමුදල් 
ෙවනත් අරමුණු ෙවනුෙවන් අත්තෙනෝමතික ෙලස ෙයොදවා ගන්න 
තිෙබන හැකියාව අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් සීමා කරලා 
තිෙබනවා; වළක්වා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ෙම් පනත මඟින් අභියාචනා 
මණ්ඩලයක් පිහිටුවනවා. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ඇති වන ආරවුල් 
නිරාකරණය කරන්න ICTAD ආයතනයට ෛනතික බලයක් 
නැහැ. නමුත් පසු ගිය කාලෙය්දී ඒ අය සීමාසහිත මැදිහත් වීමක් 
කළා. එම නිසා හැම පශ්නයක් ගැනම උසාවි ගණෙන් රස්තියාදු 
වන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම පනත මඟින් 
අධිකරණමය ෙනොවන බලයක්, එක්තරා ආකාරයක ආරවුල් 
ෙබ්රුම් කිරීෙම් බලයක් ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන 
අධිකාරියට ලබා ෙදනවා. ඒ තුළින් අභියාචනා මණ්ඩලයක් සකස් 
වනවා. ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන පැමිණිලි විභාග කරලා, උසාවි 
ගණෙන් රස්තියාදු වන්ෙන් නැතුව ඒවා නිසි පරිදි සමථයකට පත් 
කරන්න අවශ  කරන අභියාචනා මණ්ඩලයක් ෙම් මඟින් 
නිර්මාණය වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
පනත යටෙත් ලියා පදිංචි කිරීෙම් කාර්යයත් ෙකෙරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම වෘත්තිකයන් ලියා පදිංචි ෙකෙරනවා. ඇතැම් 
වෘත්තීය සංවිධානවලට බියක් තිබුණා, ඔවුන්ට වෘත්තීමය ආයතන 
තිෙබනවා, ඒවාෙය් ලියා පදිංචිය සිදු වනවා, ඒ නිසා ෙමම 
ආයතනෙය් ලියා පදිංචි වීෙමන් ඒ ලියා පදිංචිය අවලංගු තත්ත්වයට 
එෙහම නැත්නම් වැදගත්කමක් ෙනොමැති තත්ත්වයට පත් ෙවයිද 
කියලා. කිසි ෙසේත්ම නැහැ. ඒ වෘත්තීය සංවිධානවල ලියා 
පදිංචියත්, ඒ ලියා පදිංචිෙයන් එම වෘත්තීය සංවිධානවලට හිමි වන 
එක්තරා ආකාරයක බලයටත් කිසිම ආකාරයක බලපෑමක් 
ෙම්ෙකන් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන ලියා පදිංචි ෙවන්ෙන් 
ආයතනෙය් අවෙබෝධය සඳහා පමණයි. අතන ලියා පදිංචි 
ෙවන්ෙන්, වෘත්තිකයකු හැටියට ඔහුට ෙසේවය කරන්න අවස්ථාව 
උදා කර දීෙම් කමෙව්දයක් හැටියටයි. අරමුණු ෙදකකටයි ඒ ලියා 

පදිංචිය සිදු ෙවන්ෙන්. එම නිසා කිසි ෙලසකින්වත් ඒ වෘත්තීය 
සංවිධාන බියක් තබා ගත යුතු නැහැ, ෙම් ලියා පදිංචි කිරීම මඟින් 
ඔවුන්ෙග් තත්ත්වයට හානියක් වනවා කියලා. එෙලස සැකයක් 
තබා ගත යුතු නැහැ. ඒක එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ශිල්පීන්ව 
ලියා පදිංචි කරනවා. ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ ශිල්පීන් 
සංඛ ාව ගත්ෙතොත් දළ වශෙයන්  ලක්ෂ 5ක් පමණ ඉන්නවා. 
ඉදිකිරී ම් ක්ෙෂේතෙය් ශිල්පීන් කියලා කියන්ෙන්, ඉතාම අවිධිමත් 
පිරිසක්. ඔවුන්ට නිසි පුහුණුවක් නැහැ. සමහර විට ඔවුන් කරන 
ඉදිකිරීම් සම්බන්ධෙයන්  පසු කාලීනව පශ්න ෙගොඩක් නිර්මාණය 
වනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙකෙනක් අවිධිමත් ශිල්පීන් ෙයොදා ෙගන 
ෙගයක් සෑදුෙවොත් ටික කාලයක් යන ෙකොට ෙගයි බිත්ති 
පිපිෙරනවා; තව ෙවන ෙවන පශ්න එනවා. ඊට පස්ෙසේ දුක් 
ගැනවිලි ෙගොඩක් ඉතුරු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒකට ෙමොකක්ද තිෙබන 
පිළියම? ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න ශිල්පීන් NVQ සහතිකය 
ලබපු පිරිසක් බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕනෑ. ඒ අයව ලියා පදිංචි 
කර ගන්ෙන් ඒකටයි. ෙම්ෙකදී කවුරුවත් අනියත බියක් ඇති කර 
ගත යුතු නැහැ. ලියා පදිංචි ෙනොවුණු ෙකෙනකුට ඒ ක්ෙෂේතෙය් 
වෘත්තීය කරන්න අවස්ථාව නැති ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
ෙම්ෙකන් පස්ෙසේ මහ ජනතාව උනන්දු ෙවයි ඒ ලියා පදිංචිය 
ලබපු, NVQ සහතිකය තිෙබන ශිල්පීන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගන්න. 
රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ ඔවුන්ට බලපෑමක් එල්ල ෙවයි. එෙහම 
නැතුව නීතියකින් ඔවුන ්ෙග් අවස්ථාව වැළැක්වීමක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. අපි කරන්ෙන් ඒ බලපෑම ඔවුන්ට ඇති කරවන එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි ඒ අයට ෙනොමිෙල් 
පුහුණුව දීලා, NVQ සහතිකය දීලා, හැඳුනුම්පතක් දීලා, 
"බාසඋ්න්නැෙහේ" එෙහම නැත්නම් "බාස්" කියන වචනය හලලා,  
ඒ හැඳුනුම්පතට "ඉදිකිරීම් ශිල්පී ෙපදෙර්රු" කියන විධියට ඔහුෙග් 
අනන තාව එකතු කරනවා. ඔහුට භය නැතුව තමන්ෙග් නිවෙසේ 
ෙග්ට්ටුෙව්  ෙබෝඩ් එකක් ගහ ෙගන ඉන්න පුළුවන්, මම ඉදිකිරීම් 
ශිල්පී ෙපදෙර්රු ඔබට ෙසේවය අවශ  නම් විමසන්න කියලා. 
නීතිඥෙයකුෙග් නිවස ඉස්සරහා ෙබෝඩ් එකක් ගහලා තිෙබනවා 
වාෙග් ෙම් ශිල්පීන්ටත් තමන්ෙග් නිවස ඉස්සරහා ෙබෝඩ් එකක් 
ගහ ෙගන ඉන්න පුළුවන්. ඒ විධිෙය් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න, 
එෙහම ඉල්ලුමක්, එෙහම අවස්ථාවක් ඔවුන් ෙවනුෙවන් ඇති 
කරන්න ෙම් පනත ඉවහල් ෙවනවා. ඒ නිසා ශිල්පීන්ෙග් තත්ත්වය 
උසස් ෙවනවා. තත්ත්වය උසස් වනවා කියන්ෙන්, ඔවුන් අතින් 
ෙකෙරන ඉදිකිරීම් නිසි පමිතියකට සිදු වනවා කියන එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත මඟින් 
අවස්ථාවක් ලැෙබනවා යම් ෙපොදු ෙගොඩනැඟිලිවල ඒ කියන්ෙන් 
මහජන පරිෙභෝජනය සඳහා ෙයොදා ගන්නා ෙපොදු ෙගොඩනැඟිලිවල 
ඉදි කිරීම් සම්බන්ධ පමිතීන් පිළිබඳව පශ්න පැන නැඟුෙණොත් ඒ 
පැමිණිලි අනුව ඒ ස්ථානවල පරීක්ෂණයක් කරලා, ඒ පිළිබඳව වග 
විභාග කරලා, ඒ අවශ  මැදිහත්වීම කරන්නට.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් දැනට නම් ඒ 
ෙචෝදනාව ෙබොෙහොම අඩුයි. නමුත් එක කාලයක රජය හැටියට 
කරන ඉදිකිරීම්වල පමිතිය පිළිබඳව විශාල පශ්න තිබුණා. අද 
මාධ වල එෙහම පවෘත්තියක් යන්ෙන් ඉතාම කලාතුරකින් එකක් 
ෙදකක් පමණයි. නමුත් එක කාලයක ඒ විධිෙය් පශ්න ෙගොඩාක් 
තිබුණා. ඒ පශ්න නිරාකරණය කරන්න - රාජ  මැදිහත්වීමක් 
කරන්න - ආයතනයක් තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම පැමිණිල්ලක් 
ආෙවොත් ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න, ඒ සඳහා උපෙදස් ෙදන්න, 
නිෙයෝග නිකුත් කරන්න ආයතනයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙපොදු 
ෙගොඩනැඟිලිවලට අදාළව - ෙපෞද්ගලික ෙගොඩනැඟිලිවලට ෙම්ක 
අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ - ඒ කියන්ෙන් මහ ජනනතාව ෙපොදුෙව් 
පරිශීලනය කරන ෙගොඩනැඟිලි සම්බන්ධ ඉදිකිරීම්වලදී පමිතීන් 
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පිළිබඳ පශ්නයක් ආෙවොත්, ඒවාට ෙයොදා ගන්නා අමු දව  පිළිබඳව 
ගැටළු ආෙවොත්, නිසි පමිතිෙයන් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ කියලා 
ෙචෝදනාවක් එල්ල වුෙණොත්, පැමිණිල්ලක් ආෙවොත් ඒ 
අවස්ථාෙව්දීම ඒ පශ්නය නිරාකරණය කිරීෙම් සහ ඒ සඳහා 
මැදිහත්වීෙම් බලය ෙම් පනත මඟින් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
සංවර්ධන අධිකාරියට ලැෙබනවා. ෙම් ක්ෙෂේතයට ඕනෑ කරන 
නියාමනය, ෙම් ක්ෙෂේතය පමිතිෙයන් උසස් තත්ත්වයට  ෙගන 
ඒම, ඒ වාෙග්ම ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න වෘත්තිකයින්, ශිල්පීන්, 
ෙකොන්තාත්කරුවන් සහ සැපයුම්කරුවන් යන සෑම අංශයකටම 
අවශ  කරන රැකවරණය, ඒ හැම අංශයකටම අවශ  කරන රාජ  
මැදිහත්වීම, ඒ හැම අංශයකටම අවශ  කරන රාජ  සුබ සාධනය  
ඇති කිරීම සඳහා ඉතා විශාල වශෙයන් ෙම් පනත මඟින් අවස්ථාව 
විවෘත කර ෙදනවාය කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීෙමන් අනතුරුව අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන කාරණා කිහිපයක්ම තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ඉදිකිරීම් 
ෙකොන්තාත් සමාගම් විශාල සංඛ ාවක් ලියා පදිංචි ෙවලා 
තිබුණාට, සමාගම් 2,300ක් වාෙග් පමාණයක් තමයි සජීවීව ෙම් 
රෙට් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් නියුතු වන්ෙන්. ඉදි කිරීම් ෙකොන්තාත් 
සමාගමක නිෙයෝජිතෙයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවාද කියලා 
මා ෙසොයා බැලුවා, ෙම් පිළිබඳව කථාවක් කරන ෙලස ඉල්ලීමක් 
කරන්නට. [බාධා කිරීමක්] ෙම් පැත්ෙත් නැහැ. ඔය පැත්ෙත් 
ඉන්නවා, දයා ගමෙග් මහත්මයාෙග් ෙනෝනා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙනෝනා ෙනොකරන්ෙන් ෙමොකද? ෙනෝනා ෙමොෙකෝ 
ෙනොකරන්ෙන්? දයා ගමෙග් මහත්මයාෙග් ෙනෝනා විතරයි 
හිටිෙය්. ෙකෙසේ නමුත් 2,300ක් පමණ සුළු පිරිසක් තමයි ඉදි කිරීම් 
කර්මාන්තෙය් ෙම් අවස්ථාවන් ගන්ෙන්. ඒ නිසා  ෙමතැන් සිට නව 
පරපුරක් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය තුළට අරෙගන එන්න, අලුත් 
ෙකොන්තාත් ආයතන හදන්න, ඒවාට අවශ  කරන තාක්ෂණික 
සහෙයෝගය ෙදන්න සහ ඒවාට උඩට එන්න තිෙබන බාධා ඉවත් 
කරලා ඒවාට අවශ  කරන දිරි ගැන්වීම කරන්නට අපි උත්සාහ 
කරනවා. ඒ මඟින් සුළු පමාණයකට සීමා ෙවලා තිෙබන ඉදි කිරීම් 
කර්මාන්තෙය් ෙකොන්තාත්කාර අවස්ථාව තවත් විශාල පිරිසකට 
විවෘත කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත වීම මඟින් ඒ මැදිහත්වීම කරන්නට ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියට හැකියාව ලැෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීමත් එක්ක අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, ඉදි කිරීම් සම්බන්ධව- 
   

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔය පනතින් ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව- 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමා කථා 

කරන්න.  

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
එතුමාට ඒ point of Order  එක ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එය ෙටන්ඩර් කැඳවීම ෙහෝ අමාත  මණ්ඩල අනුමැතියකින් 

දීම පවතින නීතිය අනුව සාමාන  ආකාරයට සිදු ෙවනවා. 
පමිතියට බලපාන පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. ෙමොකද, කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය දීපු ව ාපෘති ඔක්ෙකෝම බාලද? එෙහම 
එකක් ෙවලා නැහැ. ඔබතුමා  ෙම් ෙටන්ඩර් ගැන උනන්දු වන්ෙන් 
ඇයි කියලා මම දන්නවා. ඔබතුමා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්, අරෙහේ 
ෙමෙහේ ෙගොඩක් ව ාපෘතිවල ඉන්නවා. ෙම් දවස්වල ෙටන්ඩර් 
නැතිව ෙකෙරන නිසා ඔබතුමාට පශ්නයක් ඇති ෙවලා ඇති. [බාධා 
කිරීමක්] මට ෙපෙනනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා තමයි. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොඩ්ඩක් සන්සුන් ෙවලා ඉන්න. අප කාටවත් 
වරදක් වන පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි ෙමය. අෙප් ගරු 
රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා ෙම් කාරණයට උදවු කරන්න 
ඕනෑ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන මැද ෙපරදිග අය 
අතර ඉන්නවා, ලංකාෙවන් ගිය ෙපදෙර්රුවන් ආදි ෙබොෙහොමයක් 
අය. ගෘහ ෙසේවිකාවන්ට විතරක් ෙනොෙවයි ෙන්ද, ඔබතුමා ආදෙර්? 
ඔබතුමා ගෘහ ෙසේවිකාවන් විතරක් ෙනොෙවයි ඒ අයවත් බලා 
ගන්නවා ෙන්ද?  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අනිවාර්යෙයන්ම. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ නිසා ෙපොඩ්ඩක් ෙම් කාරණයට උදවු කරන්න.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපට ඉතාම පැහැදිලිව 
කියන්න පුළුවන් ෙම් පනත මඟින් ෙම් ක්ෙෂේතයට ඕනෑ කරන 
විනය, පමිතිය ඇති කරන්න පුළුවන් බව. ඒ වාෙග්ම, ශිල්පීන්ෙග් 
තත්ත්වය උසස් කරන්න, අෙනක් ක්ෙෂේතවල වර්ධනයක් ඇති 
කරන්න ෙම් පනත ඉතා ඍජුව ඉවහල් ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙනක් අතට, ෙම් අධිකාරිය 
පිහිටුවීම මඟින් අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා -ෙම් පනතින් ලබා 
ෙදන සීමාව තුළ- ඉදි කිරීම් කර්මාන්තෙය් සංවර්ධනය සඳහා යම් 
යම් විධිවිධාන කලින් කලට පනවන්න. අපි උදාහරණයක් ගනිමු. 
බංග්ලාෙද්ශෙය් මහා ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවක ෙගොඩනැඟිල්ල 
කඩාෙගන වැටුණා. පසු ගිය කාලෙය් ඉන්දියාෙව් නිවාස 
සංකීර්ණයක් කඩාෙගන වැටුණා. ඒ වාෙග්ම, ෙලෝක කුසලාන 
පාපන්දු තරගාවලිය තිබුණු රට වන බසීලෙය් අලුතින් හදපු -ඒ 
පාපන්දු සැණෙකළියටම හදපු- පාලමක්  පාපන්දු සැණෙකළිය 
කාලෙය්දීම කඩාෙගන වැටුණා.  වැරැදිලාවත් ඒක ෙමෙහේ වුණා 
නම් ෙමතැන සිටින මන්තීතුමන්ලා ෙමොනවා කියාවිද කියලා මට 
ඒ ෙවලාෙව් හිතුණා. ලංකාෙව් එෙහම ෙවලා නැහැ; එෙහම 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඒ අත් දැකීම් අනුව අපට 
ෙත්ෙරනවා පමිතිෙයන් බාල යම් යම් අමු දව  ෙම්වාට ෙයොදවා 
ගත්ෙතොත් ඒ ඉරණමට අපටත් මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා කියලා. 
ෙම් දී තිෙබන බලතලවල සීමාව ඇතුෙළේ ෙම් අධිකාරියට පුළුවන් 
ඒ ක්ෙෂේතෙය් කලින් කලට විධිවිධාන සලස්වන්න. අවශ  
විධිවිධාන සලස්වමින් ඒ ක්ෙෂේතෙය් තත්ත්වය උසස ් කර තබා 
ගැනීම සඳහා මැදිහත් වීෙම් හැකියාව ෙම් පනත මඟින් ඉතා 
ඉහළින් ලැෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අධිකාරිෙය් 
කළමනාකරණ මණ්ඩලය හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක මම 
නැවතත් අවධාරණය කරන්න ඕනෑ. කළමනාකරණ මණ්ඩලය 
සාමාජිකයන් 14 ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත ෙවනවා. ඔවුන්ෙගන් 
ෙදෙදෙනක් නිල බලෙයන් පත් වන සාමාජිකයනුයි. ඉතිරි අය 
ඇමතිවරයා විසින් පත් කරනවා. නිල බලෙයන් පත් වන 
සාමාජිකයන් ෙදෙදනා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ඉදිකිරීම් හා මුදල් 
අමාත ාංශවල ෙල්කම්වරුනුයි. ඉංජිෙන්රු, වාස්තු විද ා සහ  
පමාණ සමීක්ෂණ වෘත්තීය ආයතන උපෙද්ශක ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් 
සංගමය, ශී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමය, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
මණ්ඩලය ඇතුළු පමුඛ වෘත්තිකයන් 6 ෙදෙනක් තමයි  
අමාත වරයා විසින් පත් කරනු ලබන සාමාජික සංඛ ාවට ඇතුළත් 
ෙවන්ෙන්. ඒ අනුව අධිකාරිෙය් කළමනාකරණය ඉතා පබුද්ධ 
ෙකොටසකෙගන් නිර්මාණය ෙවනවා. එතෙකොට කාටවත් ෙම් 
අධිකාරිය එෙහේ ෙමෙහේ යන ෙද්ශපාලන අධිකාරියක් බවට පත් 
කරන්න බැහැ. ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න වෘත්තිකයන්ට, 
පබුද්ධයන්ට,  ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන උනන්දුවක් තිෙබන ෙකොටසට 
අවස්ථාව ලැෙබනවා, අධිකාරිෙය් කළමනාකරණ මණ්ඩලය තුළට  
එන්න. එක පැත්තකින් ඉදිකිරීම් උපෙද්ශක සභාව තුළ ඔවුන්ට 
අවස්ථාව විවෘත ෙවනවා, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් උන්නතිය ෙවනුෙවන් 
ගත යුතු තීරණ සහ නිර්ෙද්ශ ලබා ෙදන්න. අනික් අතට අධිකාරිෙය් 
කළමනාකරණ මණ්ඩලය තුළ ෙම් පුළුල්  සංයුතිය, පුළුල් 
නිෙයෝජනය ඇති ෙවනවා. ෙම් සංයුතිය ෙහේතුෙකොටෙගන 
අධිකාරිය බලාෙපොෙරොත්තු වන පරමාර්ථවලට අනුව ෙම් කටයුතු 
ෙමෙහයවීෙම් හැකියාව වැඩිෙයන් ලැෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමහිදී 
"හඳුනාගත් ඉදිකිරීම් වැඩ" යන්න ෙම් විධියට අර්ථ දක්වා  
තිෙබනවා.  

(අ) "රුපියල් මිලියන දහය ෙහෝ  අමාත වරයා විසින් කලින් කල  නියම  
කරනු ලැබිය හැකි ඊට වඩා  යම් වැඩි වටිනාකමකින් යුක්ත වන්නා වූ 
සියලු  ෙගොඩනැගිලි,  

 නිර්මිතයන් ෙහෝ මහජනයාෙග් පාවිච්චිය සඳහා වන යම් 
ෙගොඩනැගිල්ලක් ෙහෝ නිර්මිතයක්  ෙහෝ බිම් සැකසුමක්;  

 සහ 

(ආ)    පාරිසරික, භූවිද ාත්මක  සහ සංසක්ෘතික උරුම නියාමන  ආයතනවල 
අනුමතය අවශ වන්නා වූ සියලු  ෙගොඩනැගිලි, නිර්මිත  බිම් සැකසීම්  

   අදහස ් ෙව්." 

ඒ කියන්ෙන් ෙම් කියන හඳුනා ගත් ඉදිකිරීම් වැඩ කියන 
එෙකන් ෙමන්න ෙමවැනි ඉදි කිරීම් තමයි අපි අදහස් කරන්ෙන්. 
"හඳුනා ගත් ඉදිකිරීම් වැඩ" කියන එකට අර්ථ  නිරූපණයක් 
ෙනොකෙළොත් ෙම්ක විශාල  පරාසයකට විහිෙදන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා පනතින්ම  "හඳුනා ගත් ඉදිකිරීම්  වැඩ" කියන එක  ෙමන්න  
ෙම් අර්ථ  නිරූපණයට සීමා කර තිෙබනවා. ඒ නිසා කාටවත් සැක 
ඇති කර ගන්න අවශ  නැහැ. සෑම ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් 
කටයුත්තකදීම අනවශ  ආකාරෙය් බලපෑමක් ඇති කිරීෙම් 
හැකියාවක් ෙම් අධිකාරියට හිමි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා   කිසියම්  
පාර්ශ්වයක් විසින් අනියත ආකාරෙය්  බියක් ඇති කර ගත යුතු 
නැහැ. කිසියම් ෙපෞද්ගලික අයිතිකරුෙවකුෙග් පාවිච්චිය සඳහා ඉදි 
කරන ලද යම් ෙපෞද්ගලික ෙන්වාසික ෙගොඩනැගිල්ලක් "හඳුනා 
ගත් ඉදිකිරීම් වැඩ" යන  ෙයදුෙම් අර්ථ  නිරූපණයට අයිති 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ, ඉංජිෙන්රු, වාස්තුවිද ා, පමාණ සමීක්ෂණ, 
පාරිසරික සහ මහජන ෙසෞඛ  ෙහෝ වෘත්තීය ෙසෞඛ  යන 
ෙක්ෂේතවල සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයන්  පිළිබඳ  නාමාවලීන් 
අධිකාරිය විසින් පවත්වාෙගන යන බව. ඒ නාමාවලීන් අපි 
පසිද්ධියට පත් කරනවා. ඒ අයෙග් ෙසේවාව ලබා ගන්නා උදවියට 

ෙම් නාමාවලිය බලලා සුදුසුකම් අනුව තමන් කැමති 
වෘත්තිකෙයක් තමන්ෙග් ෙසේවාව සඳහා ෙතෝරා ගැනීමට අවස්ථාව 
සැලසීම තමයි ඒෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ෙමොකද, එම 
නාමාවලිය ඉදි කිරීම් සම්බන්ධ පධාන  රාජ  නියාමන ආයතනය 
සතුව තිබිය යුතුයි. ඒකට තමයි ඒ ලියා පදිංචිය ගන්ෙන්. ඒ ලියා 
පදිංචි නාම ෙල්ඛනය කමානුකූලව මහජනයා අතරට යනවා. ඒ 
අය ෙම්ක පරිශීලනය කරනවා. ඒ අය අතරින් සුදුසු ෙකෙනක් 
ෙතෝරා ගන්නවා. අන්න ඒ අවස්ථාව ඇති කරන්න, ඒ පාලම 
හදන්න සුදුසු සහසම්බන්ධය නිර්මාණය කරන්න තමයි  ෙම් 
කාරණය අපි ෙම්කට ඇතුළත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සැලසුම් කිරීම, ෙකොන්තාත් පිළිබඳ 
පෙල්ඛන කටයුතු කිරීම, ඒ වාෙග්ම හඳුනා ගත් කවර ෙහෝ 
ඉදිකිරීම් කාර්යයක් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා පත් කරනු ලබන්ෙන් 
කලින් කිව්ව නාමාවලියට නම ඇතුළත්ව තිෙබන සුදුසුකම් ලත් 
තැනැත්ෙතක් පමණයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙමතැන ලියා පදිංචි වන 
අයට වෘත්තීය ආයතනෙය් ලියා පදිංචිය අනිවාර්යෙයන්ම 
තිෙබනවා. වෘත්තීය ආයතනෙය් ලියා පදිංචිය නැති ෙකෙනක් 
ෙමතැන ලියා පදිංචි වු ණත් වෘත්තීය ආයතනය මඟින් ලැෙබන 
පිළිගැනීම ඔහුට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් පනත මඟින් 
මහජනතාවත්, ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න විවිධ වෘත්තිකයිනුත් 
අතර ෙහොඳ සම්බන්ධයක්, ෙහොඳ පාලමක් ෙගොඩනඟන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම 
ෙකොන්තාත්කරුවන් සම්බන්ධ තත්ත්වය ගත්ෙතොත් දැනට CIDA 
ආයතනෙයහි ලියා පදිංචි වුණු ෙකොන්තාත්කරුවන්ට පමණක් 
හඳුනාගත් ඉදිකිරීම් වැඩ භාර ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවනවා. CIDA කියලා කියන්ෙන් ඉදිකිරීම් සංවර්ධන අධිකාරිය. 
ඒ අධිකාරිෙය් ලියා පදිංචි වුණු ෙකොන්තාත්කරුවන්ට පමණයි 
හඳුනාගත් ඉදිකිරීම් වැඩ කරන්න භාර ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
හඳුනාගත් ඉදිකිරීම් වැඩ කියන එක මම කලින් අර්ථ නිරූපණය 
කළා. එතෙකොට පුද්ගලෙයක් ෙහෝ ෙවෙළඳ සමාගමක් ලියා පදිංචි 
කිරීම විෙශේෂඥ ක්ෙෂේතයට හා ෙශේණියට අනුකූලව සිද්ධ ෙවන්න 
ඕනෑ. අධිකාරිය විසින් ලියා පදිංචි කිරීෙම් නිර්ණායක නියම 
ෙකෙරනවා. සමහරු අතර මතයක් තිෙබනවා, ෙම් මඟින් ඉදිකිරීම් 
ෙකොන්තාත් ආයතනවලට අසීරුතා ඇති වන විධිෙය් නිර්ණායක 
ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා. නැහැ, ඒක කිසිෙසේත්ම ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ සහතිකය විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට මම ෙදනවා. 
ෙම්ෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් තවත් පිරිසක් සුදුසුකම් ලත් 
පිරිසක් බවට ඉක්මනින් පරිවර්තනය කිරීමයි. ෙකොන්තාත්කරුවන් 
මීට වඩා වැඩි සංඛ ාවක් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කටයුතු කරන 
තත්ත්වයක් ඇති කිරීම තමයි අෙප් මූලික පරමාර්ථය හා අරමුණ 
බවට පත් ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉදිකිරීම්වලදී 
ඉහළ පමිතීන් පවත්වාෙගන යන්න, ෙහොඳ තත්ත්වෙය් දව  
පමණක් භාවිත වන බව සහතික කරන්න, එය ලියා පදිංචි වූ 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් වග කීමක් බවට පරිවර්තනය කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා සුදුසු විධිවිධාන 
සලස්වන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒෙකන් කිසිෙසේත්ම 
ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න ෙකොන්තාත්කරුවන්ට අගතියක් ෙහෝ හානියක් 
වන ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ෙග් ෙසේවාව ලබා ගත් 
ෙසේවාදායකයා තෘප්තිමත් වන තත්ත්වයකට පරිවර්තනය කරන්න 
අවශ  මැදිහත් වීමයි අපි ෙම් මඟින් ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්. 

අනික් අතට ෙද්පළ සංවර්ධකයින් ලියා පදිංචි කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. නිෂ්පාදකයින් හා ඉදිකිරීම් දව  
සපයන්නන් ලියා පදිංචි කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
තීරකවරුන් ලියා පදිංචි කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ඉදිකිරීම් වැඩ බිම් අධීක්ෂකවරුන්, මධ ම මට්ටෙම් කාර්මික 
නිලධරයන්, තත්ත්ව කළමනාකරණ විගණකවරුන්, නිපුණ 
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ඉදිකිරීම් වැඩකරුවන් සහ බර ඉදි කිරීම් යන්ත හා උපකරණ 
පිළිබඳ ෙල්ඛන අධිකාරිය විසින් පවත්වාෙගන යන්න අප ෙම් 
මඟින් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් 
ඉදිකිරීම් ෙක්ෂේතෙය් ෙකොපමණ සංඛ ාවක් නිශ්චිතව ෙසේවාවන් 
සපයනවා ද කියන කාරණය පිළිබඳව පූර්ණ අවෙබෝධයක් එක 
තැනකට ෙගොනු ෙවලා නැහැ. මහ බැංකු වාර්තාෙව් ෙහෝ ෙවනත් 
කිසියම් ෙල්ඛනයක තිෙබන ෙතොරතුරක් හැෙරන්න ඒ පිළිබඳව 
සජීවීව ෙතොරතුරු යාවත්කාලීන කරමින් ෙතොරතුරු පද්ධතියක් 
පවත්වාෙගන යන ආයතනයක් දැනට අෙප් රෙට් නැහැ. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත වීමත් එක්ක එක පැත්තකින් ලියා පදිංචි කිරීම් 
මඟින් ෙම් ෙතොරතුරු අංග සම්පූර්ණව එකට එකතු කර ගත්ත 
ආයතනයක් හැටියට ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය - 
CIDA - පත් වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශීය 
උපෙද්ශකයින් සහ ෙකොන්තාත්කරුවන් ශී ලංකාෙව් ෙසේවෙය් 
ෙයදවීම සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා. අධිකාරිෙය් පූර්ව 
ලියා පදිංචි වීමකින් ෙතොරව කිසිදු විෙද්ශීය උපෙද්ශකෙයකු 
ඉදිකිරීම් කටයුතුවල ෙසේවෙය් ෙයොදා ෙනොගත යුතුයි කියන 
වගන්තියක් අප ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරලා 
තිෙබනවා. ඇතැම් වෘත්තික සංවිධානවලින් මතයක් ආවා, ෙම් 
අයව ලියා පදිංචි කිරීෙමන් ඒ අයට අනවශ  පිළිගැනීමක්, 
වලංගුභාවයක් ලැෙබයි ෙන්ද කියලා. වලංගුභාවයක් ඒ අයට ඕනෑ 
නැහැ. ඒ අය දැනටත්  කිසිදු වග විභාගයකින් ෙතොරව සහ රාජ  
අවෙබෝධයකින් ෙතොරව ඒ ෙසේවාවන් සපයනවා.  

ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට අදාළව විෙද්ශීය වෘත්තිකයින් ෙහෝ එබඳු 
අය ෙමපමණ සංඛ ාවක්  රට ඇතුෙළේ ෙම් ෙවලාෙව් ඒ කටයුතුවල 
නියැෙළනවාය කියන කාරණය අඩු ගණෙන් අප ෙම් තුළින් දැන 
ගන්නවා. දත්ත මඟින් අපට යම් කිසි අනතුරු ඇඟවීමක් 
ෙපන්වනවා නම් ඒවාට අවශ  කරන විධිවිධාන හා තීරණ ගැනීෙම් 
බලය එක්තරා ආකාරයකට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් 
සීමාසහිතව ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අධිකාරිෙය් කලින් ලියා 
පදිංචි ෙනොවී කිසිදු විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුෙවකු ඉදිකිරීම් 
කටයුතුවල ෙසේවෙය් ෙයොදා ගන්න බැහැ. ඒ වුණත් ශී ලංකා රජය 
සමඟ රාජ  මට්ටෙම් ගිවිසුමකට එළැඹි ඕනෑම විෙද්ශීය 
උපෙද්ශකවරෙයකු ෙහෝ ෙකොන්තාත්කරුවකු ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
අවශ තාවෙයන් නිදහස් කිරීමට අධිකාරියට පුළුවන්. රාජ  
මට්ටමින් එකඟතාවක් ඇති වී තිෙබනවා නම් ෙම් ෙකොන්ෙද්සිය 
එතැනදී අපිට ලිහිල් කරන්න පුළුවන්. එෙසේ ෙනොවනවා නම් 
අනිවාර්යය වශෙයන් ලියා පදිංචි විය යුතුයි. ඒ ලියා පදිංචිය 
අනිවාර්යෙයන් අවශ  වනවා, ඔහුට රට ඇතුෙළේ ෙසේවා සපයන්න. 
ලියා පදිංචිය මඟින්  ෙතොරතුරු හා දත්ත අප ෙවත ලැෙබනවා. 
තත්ත්වය අවෙබෝධ කර ගැනීෙම් හැකියාව අපට ලැෙබනවා. 
ක්ෙෂේතයට ෙවන්ෙන් අගතියක් ද, සුගතියක් ද කියන කාරණය 
ෙත්රුම් ගැනීෙම් හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ අනුව තීරණ ගැනීෙම් 
හැකියාව ලැෙබනවා.  

ඒ විත රක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා 
කලිනුත් සඳහන් කළා ඉදි කිරීම් සම්බන්ධ ආරාවුල් ෙබ්රුම් 
කරන්න ෙමයින් අවස්ථාවක් උදා වන බව.  පාර්ශ්වයන්ෙග් 
එකඟත්වය ඇතිව මැදිහත් වීම මඟින් සහ සමඟි කිරීම මඟින් 
ගිවිසුම් සම්බන්ධ ආරාවුල් ෙබ්රුම් කිරීෙම් බලය අධිකාරියට 
පැවෙරනවා. එෙසේම ආරාවුල් විසඳීෙම් කමය සඳහා වඩා ෙහොඳ 
ෛනතික රාමුවක් සකස් වන පරිදි ගිවිසුම් සම්බන්ධ ආරාවුල් 
විසඳීම සඳහා ෙරගුලාසි නියම කිරීෙම් විධිවිධාන සඳහා ද ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත විසින් පතිපාදන සලසා දී තිෙබනවා. ගිවිසුම් ගත 

කාර්යයන් බාධාවකින් ෙතොරව  කරෙගන යාමට ෙමය ඉවහල් 
වනවා. ෙමය අෙප් ඉදි කිරීම් ෙකොන්තාත්කරුවන්ට තිබූ ෙලොකුම 
පශ්නයක්. ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා රජෙය් කිසියම් 
ආයතනයක් ෙම් මැදිහත් වීම කරාවි, ෙම් ෙබ්රුම්කරණයට 
මැදිහත් ෙව්වි, ෙම්වාෙය් ගිවිසුම් ෙකෙසේ සකස් විය යුතුද කියන 
එක සම්බන්ධෙයන් ෙපොදු කමෙව්දයක් හදලා ෙද්වි, එවිට ෙම් 
ගිවිසුම් අත්සන් කිරීෙම් ව ාකූලතාවක් පැන නඟින්ෙන් නැති ෙව්වි 
කියා. ෙම් බලාෙපොෙරොත්තුව ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත් ආයතන තුළ 
තිබුණා. අන්න ඒ අවශ තාව තමයි ෙමතැනින් සම්පූර්ණ 
ෙවන්ෙන්. මා කලින් සඳහන් කළා වාෙග් උසාවි ගාෙන් රස්තියාදු 
ෙනොවී,  ඒ ගිවිසුම්වලින් ෙහෝ ෙවනත් ආකාරෙයන් ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතයට අදාළව මතු වන ආරාවුල් ෙබ්රුම් කරන්න ෙම් මඟින් 
අවස්ථාව හිමි වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තාක්ෂණික 
විගණනය කියන එක ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. හඳුනා ගත් 
ඉදිකිරීම් කාර්යයක් පිළිබඳ තාක්ෂණික විගණනයක් කරන්න 
කියලා අයිතිකරුවා ෙහෝ රාජ  ආයතනයක් ෙහෝ ඉල්ලීමක් 
කෙළොත් අධිකාරියට ඒ බලය තිෙබනවා. ඒ ඉදි කිරීම් කටයුතු 
ෙකෙරන අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කෙළොත්, අධිකාරියට පුළුවන් 
තාක්ෂණික විගණනයක් කරන්න. ඉදි කිරීම කිරීෙමන් පසුව වුවත් 
තාක්ෂණික විගණනයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ මඟින් එක්තරා 
ෙතරපුමක් ක්ෙෂේතයට ඇති වනවා.  වඩා ගුණාත්මකව, නිසි 
පමිතිෙයන් යුතුව ෙම්වා කිරීම සඳහා වූ ෙතරපුමක්, අනියම් 
පීඩනයක් ක්ෙෂේතයට ඇති වනවා. ඒක ඉතාම වැදගත්. අපි හඳුනා 
ගත් ෙගොඩනැඟිලිවල අයිතිකරුවා ෙහෝ රාජ  ආයතනයක් ෙහෝ 
ඉල්ලීමක් කෙළොත් අපට පුළුවන් අනිවාර්යෙයන් ඒ තාක්ෂණික 
විගණනය කරන්න. තාක්ෂණික විගණනය කරලා ඉදි කිරීම් වැඩ 
සඳහා වැය කරනු ලබන මුදෙල් වටිනාකම සහතික කිරීම සඳහා 
අපට ෙම් මඟින් අවස්ථාව උදා කර ෙදන්න පුළුවන්. එවිට ෙබොෙහෝ 
දුරට ෙම්වාෙය් සිදු වන අනවශ  වියදම් ෙහෝ අනවශ  නාස්තිය 
වළක්වා ගන්න ඕනෑ කරන තාක්ෂණික විගණනය ඒ වෘත්තීය 
මැදිහත් වීම  ෙම් මඟින් නිර්මාණය වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා 
කලින් සඳහන් කළා අෙප් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සඳහා ජාතික 
දත්ත මූලාශයක් පවත්වා ෙගන යන බව. දැනටමත් අපි ඒ කටයුතු 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. අද වන විට සියයට 50ක් පමණ ඒ කටයුතු 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඉදි කිරීම් කර්මාන්තය සඳහා ජාතික දත්ත 
මූලාශයක් පවත්වාෙගන යාම ඉතාම වැදගත් කාර්යයක්. ඒ 
ෙතොරතුරු අපි අෙත් තිබුෙණොත් තමයි ෙම් ක්ෙෂේතෙය් නාඩි 
වැෙටන විධිය  අපට ෙත්ෙරන්ෙන්. දැන් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් නාඩි 
අල්ලා බලන්න විධියක් නැහැ. නාඩි  අහු ෙවන්ෙන් නැහැ. දත්ත 
නැහැ, ෙතොරතුරු නැහැ, නිසි පරිදි නැහැ. ඒ නිසා ඒ ෙතොරතුරු, 
දත්ත අපි එක ආයතනයක් තුළට ෙගනාවාම අපට පුළුවන් 
කෙෂේතෙය් නාඩි වැෙටන විධිය ෙත්රුම් ගන්න; ක්ෙෂේතෙය් සුළඟ 
හමන්ෙන් ෙමොන අතටද කියන එක ෙත්රුම් ගන්න; ඒ අ ඩු පාඩු 
ෙමොනවාද කියලා බලන්න; ඒවාට පිළියම් ෙයොදන්න. අන්න ඒ  
හැකියාව ෙම් දත්ත ගබඩාව පවත්වාෙගන යාම මඟින් නිර්මාණය 
වනවා.  

ඒ අනුව බැලුවාම ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් 
ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ඉතා විශාල වුවමනාවක්, ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් ඉතා විශාල අවශ තාවක්, රාජ ෙය් නියාමනයක්, 
රජෙය් මඟ ෙපන්වීමක් ඒ වාෙග්ම රජයක් හැටියට ඒ අවශ  කරන 
මැදිහත් වීමක් යන ෙම් සියල්ල ඉටු කරන්න ලැෙබන අවස්ථාවක් 
හැටියට මම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත දකිනවා. අෙප් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමන්ට, ෛවද  වසන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමන්ට,  ඉදිකිරීම් 
අභ ාස හා සංවර්ධන ආයතනෙය් සභාපතිතුමන්ට, එහි අධ ක්ෂ 
ජනරාල්තුමන්ට, එම ආයතනෙය් සියලුම නිලධාරි මහත්ම 
මහත්මීන්ට, ඉංජිෙන්රු විෂයට අදාළ අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමියට, 
අෙප් විවිධ වෘත්තික සංවිධානවලට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඉදි කිරීම් ෙකොන්තාත් සංවිධාන, වෘත්තික 
සංවිධාන ෙම් හැෙමෝම විශාල උද්ෙයෝගයක්, උනන්දුවක් දක්වලා 
ඔවුන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. සමහර විට අපි ෙනොදුටු පැති ඔවුන් 
අපට ෙපන්වලා දුන්නා. අපි ෙනොදුටු අඩු පාඩු ඔවුන් අපට 
ෙපන්වලා දුන්නා. අපි ඒවා නිවැරැදි කළා. ඒ නිසා අද විශාල 
සංෙශෝධන පමාණයක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා ඒ හැම 
ෙදනාටම මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. මම වෘත්තික ආයතනවල නම් 
සියල්ලම කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම 
දායකත්වය ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ලැබුණා.  
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙකොන්තාත්කරුවන් ලියා පදිංචි කරන 

ෙකොට ඒ ලියා පදිංචි ගාස්තුව වශෙයන් එක් ආයතනයකින් කීයක් 
අය කරනවාද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අෙන් රත්තරෙන්, තවම නම් ඒ ගණන් තීරණය කර  නැහැ. 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ඒ අනුව අනියමින් ෙකොච්චර මුදලක් හම්බ කරන්න උත්සාහ 

කරනවාද? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙපොඩි ගණනක්. ඒ අයට දරන්න පුළුවන් ගණනක්. බය 

ෙවන්න එපා. 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
කීයක් හම්බ කර ගැනීෙම් ෙච්තනාෙවන්ද ෙම්ක ෙගනාෙව්? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කාට හම්බ කරන්නද? මටද? 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙම් දුවන්න බැරි ආණ්ඩුවට. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමෙහම එකක් ඕනෑ නැද්ද? ඔබතුමාෙග් ඔළුෙව් ෙතොප්පිය 

ෙගොඩක් කල් තිබුණා ෙන්. දැන් ෙකොණ්ෙඩත් ගිහිල්ලා; ෙමොළයත් 
බැහැලා. ෙමොළය බඩට ඇවිල්ලා. ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
වාෙග් පනත්  ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන එෙක් වැදගත්කම 
ඔබතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් 
කරන එෙක් වැදගත්කම; ෙම් වාෙග් ආයතනික රාමුවක් ස්ථාපිත 
ෙවන එෙක් වැදගත්කම. ඔන්න ඉතින් වලිගය ඉස්සුවා. [බාධා 
කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි ඉතා ඕනෑකමින් 
කියන්න කැමතියි, අද ඉදිරිපත් කරන පනත් ෙකටුම්පත මීට 
කලින් ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පතක්ය කියන එක. මම 
නිවැරැදි නම් 2005 දී විතර ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආවා. ඒ අවස්ථාෙව් තිබුණු පනත් ෙකටුම්පතට අතිෙර්කව අපි 
ෙමන්න ෙම් අංග එකතු කර තිෙබනවා. ඒකත් මම ෙම් ගරු 
සභාෙව් දැන ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ඉදි කිරීම් 
කර්මාන්තය සඳහා ෙතොරතුරු පද්ධතියක් සහ ෙතොරතුරු ෙල්කම් 
කාර්යාලයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් ස්ථාපිත ෙවනවා. ඒක 
කලින් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිබුෙණ් නැහැ. ඉදි කිරීම් ශිල්පීන් 
විධිමත්ව ලියා පදිංචි කිරීම, නිල හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම සහ 
සහතික ෙනොලත් පිරිස් පුහුණු ෙකොට සහතික ලබා දීෙම් අවස්ථාව 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් ඇති ෙවනවා. ඒක කලින් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තිබුෙණ් නැහැ. ඉදි කිරීම් ශිල්පීන් සඳහා රක්ෂණ සහ 
විශාම අරමුදලක් පිහිටුවන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් අවස්ථාව 
ලැෙබනවා. ඒක කලින් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිබුෙණ් නැහැ. 
මධ ම මට්ටෙම් ඉදි කිරීම් තාක්ෂණ නිලධාරින් සහ 
කළමනාකරුවන් ලියා පදිංචි කිරීම සහ ඔවුන්ට වැඩිදුර අධ ාපන 
අවස්ථා ලබා ෙදන්න ෙම් මඟින් අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒක කලින් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් තිබුෙණ් නැහැ. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් විද්වත් 
වෘත්තිකයන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් පවත්වා ෙගන යාම ෙවනුවට 
ඔවුන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් යාන්තණයක් හඳුන්වාදීම මඟින් 
ක්ෙෂේතයට ඔවුන්ෙග් දායකත්වය විධිමත්ව ලබා ගැනීම සහ ගැටලු 
විසඳීම සඳහා යාන්තණයක් හඳුන්වලා ෙදන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක ඒ ආකාරයට කලින් පනත් ෙකටුම්ප ෙත් තිබුෙණ් 
නැහැ. ෙකොන්තාත්කරුවන් සහ උපෙද්ශකයන් අතර 
පතිවිෙරෝධතා ඇති වීම අවම කිරීම සහ ඒවා සමනය කිරීම සඳහා 
පමිතීන් සහ කමෙව්ද හඳුන්වා ෙදන්නත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් 
අපි ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒවා කලින් පනෙත් තිබුෙණ් නැහැ.  

පාරිසරික හා සමාජ වගකීමට අදාළ පමිතීන් සහ නිර්ණායක 
ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට හඳුන්වා ෙදන්න අලුත් විධිවිධාන අපි ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතින් සලස්වා තිෙබනවා. ඒවා කලින් පනෙත් 
තිබුෙණ් නැහැ. මානව සම්පත දියුණු කිරීම සඳහා විෙශේෂ 
විධිවිධාන අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් පනවලා තිෙබනවා, කලින් 
පනෙත් තිබුණාට වඩා.  

ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට අයත් සියලුම මට්ටම්වල වෘත්තිකයන්, 
තාක්ෂණික නිලධාරින් සහ ශිල්පීන්ෙග් වෘත්තීය මට්ටම් සහ 
සුදුසුකම් පිළිබඳව ජාතික මට්ටෙම් නිර්ණායක පැනවීම සඳහා 
පතිපාදන ඇති කරලා තිෙබනවා. කිසිෙසේත් ෙම් නිර්ණායක 
වෘත්තීය ආයතනවල නිර්ණායක සමඟ ගැටීමක් ඇති කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ සහතිකය මම ෙදනවා. අපි ඒ තත්ත්වය ඇති කරලා 
තිෙබනවා.  

ඉදි කිරීම්, අඩු වියදම් තාක්ෂණය හා නිර්මාණශීලී සහ පරිසර 
හිතවාදී තාක්ෂණික කමෙව්ද පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ දිරිමත් කිරීම 
සඳහා විධිවිධාන පනවලා තිෙබනවා. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් 
වෘත්තිකයන් සහ ශිල්පීන් ඇගයීමට සහ දිරිමත් කිරීමට අවශ  
යන්තණ, මඟ ෙපන්වීම සහ අරමුදල් ෙවන් කිරීම සඳහා පතිපාදන 
ඇති කරලා තිෙබනවා. ඉදිකිරීම් සංවර්ධන අරමුදල වැය කළ යුතු 
ආකාරය පිළිබඳ නිශ්චිත නිර්ණායක කලින් තිබුෙණ් නැහැ. 
අරමුදල ෙකොෙහොමද වැය කරන්ෙන් කියලා කලින් කියා තිබුෙණ් 
නැහැ. නිශච්ිත නිර්ණායක පනවලා ඒ මඟින් අරමුදල පනෙත් 
අරමුණු සඳහා නිවැරදිව ෙයෙදෙවන බව සහතික කරලා 
තිෙබනවා.  ෙමන්න ෙම් කියන අලුත් කරුණු ටික අපි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් දක්වලා තිෙබනවා, කලින් තිබුණු පනෙත් කරුණු 
ෙවනුවට.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අපි ඕනෑකමින් 
ඉල්ලනවා, ඉතා සැලකිය යුතු කාලයක් - අවුරුදු 18ක්- ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් හැම ෙකෙනකුම උද්ෙයෝගෙයන්, උනන්දුෙවන් 
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බලාෙගන සිටි, ෙම් නව පරිසරය, නව ආයතනික රාමුව, නව 
ෛනතික පදනම ඇති  කිරීම සඳහා ෙමම ගරු සභාෙව් -ආණ්ඩු 
පාර්ශ්වෙය්ත් විරුද්ධ  පාර්ශ්වෙය්ත් සියලුම  මන්තීවරුන්ෙග්- 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියා. එෙසේ සහෙයෝගය ලැෙබයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් මම මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

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

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Palitha Range Bandara. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
Janaka Bandara to take the Chair? 

 
 

ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා (සමාජ සුබසාධන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்  - ச க நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare) 
I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ   කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
  அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

      Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 
 
 

[අ.භා. 2.10] 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට  ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමා දිය ෙව්ෙගන යන ෙකොට පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැත් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, එතුමාෙග් කතන්දරය අපි අහෙගන සිටියා. පද 
රචනයත් ෙබොෙහොම ලස්සනයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
තිර රචනයත් එෙහමයි. රඟ පෑමත් නියමයි. ගායනයත් ෙබොෙහොම 
ෙහොඳයි. හැබැයි බල්ටිත් නැහැ; විසිලුත් නැහැ. නිකම්ම නිකම්. 
ෙම්ෙකනුත් ෙවන්ෙන්  එච්චරයි. එතුමාෙග්  ෙපේක්ෂකෙයෝත් නැහැ, 
ෙමතුමාෙග් තිර රචනය බලන්න. ෙමතුමාෙග් රඟපෑම් බලන්න 
ෙපේක්ෂකෙයෝ ඉන්නවා නම් ඌෙව් මැතිවරණෙය්දී පංචායුධයට 
ෙකළෙවලා හතර ගාෙතන් දමන්ෙන් නැහැ ෙන්,  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අලියා ෙගොඩද? 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
අලියා ෙගොඩ ෙන්න්නම්. සියයට 107කින් නඟිනවා කියන්ෙන් 

ෙගොඩ නැත්නම් මඩද? ෙගොඩ දන්ෙනත් නැහැ, මඩ දන්ෙනත් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගනැල්ලා ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය්  අලුත් නැම්මක් ඇති කරන්න 
හදනවා. ෙමතුමාෙග් ෙකරුවාව ෙකොච්චරද කියලා ෙපන්වන්න 
ඕනෑ නිසා, අමාත ාංශෙය් සියලුම ෙදනාට ටයි ෙපොලු ගහෙගන 
ඇවිත් ගැලරිෙය් ඉඳෙගන ඉන්න කියලා තිෙබනවා. දැන් ඒ 
නිලධාරි මණ්ඩලය ගැලරිෙය් වාඩි ෙවලා බලා ෙගන ඉන්නවා, 
ඇමතිතුමා ෙලොකු ෙකළියක් කරන්න හදනවා කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙමොකක්ද, නුසුදුසු වචනය?  තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන 
ඒවා විතරයි ෙබොෙහොම සුදුසු. [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ක්ෙෂේතයට අදාළව විවිධ 
ෙද්වල්  කථා කළා. තාක්ෂණෙව්දීන්, ෙකොන්තාත්කරුවන් ඒ 
වාෙග්ම අධීක්ෂණ ශිල්පීන් සියලු ෙදනාම ලියා පදිංචි කිරීම 
සම්බන්ධව කථා කළා. ෙම් පනත ෙගනැල්ලා කරන ෙසේවයට 
වඩා, විවිධ ක්ෙෂේතවල උදවිය ලියා පදිංචි කරවමින්, ලියා පදිංචි 
කිරීෙම් ගාස්තුව වශෙයන් වර්ෂයකට කීයක් හම්බ කරන්න 
හදනවාද? ඒක ගැන කියන්න ඇමතිවරයාට බැහැ. ඒක සාධාරණ 
මුදලක් කියනවා. ෙම් කිසි මුදලක් ෙනොෙගවා හිටපු මිනිසුන් ලියා 
පදිංචි කරනවාය කියලා  මුදලක්  නියම කරලා, ඒ මිනිසුන්ෙගන් 
ගසා කන්න තමයි ෙම් හදන්ෙන්.  අද ෙම් රෙට් කර ෙගන යන 
සියලු ඉදි කිරීම්  චීනෙයන් සියයට 5 සිට 12 දක්වා වැල් ෙපොලියට 
සල්ලි අරෙගන කරන්ෙන්. වැල් ෙපොලියට සල්ලි අරෙගන කරන 
ජාවාරම නිසා, හිතුමනාපෙය් වියදම් කරන මුදල් ටික උපයා 
ගැනීමට විධියක් නැතුව  අද ෙම් ආණ්ඩුව හිරෙවලා ඉන්නවා. 
තමන්ෙග් මනාපයට වියදම් කරන්න හදා ගන්නා මුදල, තමන්ෙග් 
පැවැත්ම ෙවනුෙවන් උප ෙයෝගි කර ගන්නා මුදල හම්බ කර ගන්න 
බැරි නිසා, ෙමන්න ෙම් විධියට විවිධ උපකම ෙගනැල්ලා 
ජනතාවෙග් මුදල් ටික උදුරා ගැනීෙම් ව ාපාරයක් තමයි ෙම් පනත 
ෙගනැල්ලා  කරන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙම් පනෙතන් ෙවන කරන 
ෙදයක්, ඇති වන ෙදයක් නැහැ,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් කටයුතු අධීක්ෂණය කරන්න ඕනෑ තරම් කමිටු තිෙබනවා. 
ෙම් කටයුතු අධීක්ෂණය කරන්න ඕනෑ තරම් ආයතන තිෙබනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැන් උදාහරණයක් ගනිමු. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ට වගකිව යුතු රජෙය් ආයතනවල මුදල් ගනුෙදනු 
සම්බන්ධව අධීක්ෂණය කරන්න ෙමොන තරම් අවස්ථා තිෙබනවාද?  
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ෙගන් සැදුම්ලත් COPE එක  
තිෙබනවා.  COPE එක අධීක්ෂණය කරනු ලබන එක් කාරණයක් 
සම්බන්ධවවත් ෙම් ර ෙට් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ ෙම් රෙට් 
අධිකරණය කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවාද? ෙම් රෙට් නීති 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවාද? ඒ නිසා  නීතිය කියාත්මක ෙනොවන 
රටක, විනය කියාත්මක ෙනොවන රටක, පනත් හා ගිවිසුම් 
නිසියාකාරව කියාත්මක ෙනොවන රටක, තව ෙකොච්චර පනත්  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා  ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මුදල් 
කාබාසීනියා කරමින් වියදම් කළාට ඇති වන පතිඵලයක් නැහැ 
කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකටි ෙවලාවක් තිෙබන 
නිසා ඌව පළාත් සභා පෙද්ශය මම උදාහරණයකට ගන්නම්.  
ඌව පළාෙත් ජනතාවෙග් ඉදි කිරීම් සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් 
ෙම් වසෙර් මැයි මාසෙය් රුපියල් ලක්ෂ 2000ක් ෙවන් කර දී 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ජූනි මාසෙය්  රුපියල් ලක්ෂ 2000ක් ෙවන් 
කර දී තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ මට අවස්ථාව 
දුන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ අමාත තුමා රීති පශ්නයක් මතු කරනවා.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා ෙම් ගරු සභාව 

ෙනොමඟ යැව්වා.  මා එය නිවැරදි කරන්නට ඕනෑ. ෙකොන්තාත් 
ආයතන ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා දැනට අය කරන මුදල විතරයි 
ගන්ෙන්. අෙනකුත් වෘත්තිකයන් ලියා පදිංචි කරන්න සත 
පහක්වත් අය කරන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට, ෙම් මන්තීතුමාෙග් 
තර්කය එතැනින්ම ඉවරයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා 

කථා කරන්න.  
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු අමාත තුමා කථාව 

කරමින් ඉන්න අවස්ථාෙව්  මා ඔය පශ්නය ඇහුවා. ඉතින් ඒ 
ෙවලාෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව උත්තර ෙදන්න තිබුණා ෙන්. 
නමුත් එතුමා ඒ ෙවලාෙව් කිව්ෙව්, මෙග් තට්ටය පෑදුන හැටි, 
ෙමොෙළේ බැහැපු හැටි.  ෙමතුමා සිංහල ෙවද මහත්තෙයක්ද? 
ෙමතුමා  ඔළුව ජෑම් ෙවනකන් ෙජල් තවරාෙගන නටන- [බාධා 
කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව කර ෙගන යන්න. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියා ෙගන ආෙව් ෙම් 

කාරණයයි. ෙම් 2014 අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය් දී භාණ්ඩාගාරෙයන් 
රුපියල් ලක්ෂ 2,000ක් ඌව පළාත් සභාවට ෙවන් කරලා දුන්නා. 
ඒ වාෙග්ම ජූනි මාසෙය් රුපියල් ලක්ෂ 2,000ක් ෙවන් කර දුන්නා,  
ඉදි කිරීම් සඳහා. ඒ වාෙග්ම ජූලි මාසෙය් රුපියල් ලක්ෂ 3,400ක් ඒ 
පළාත් සභාවට ෙවන් කරලා දුන්නා. ඌව පළාෙත් ඉදි කිරීම්  
සඳහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා දුන් ඒ සමස්ත මුදල් පමාණෙය් 
එකතුව රුපියල් ලක්ෂ 7400ක්,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ 
මුදලින් ෙමොකක්ද කෙළේ?   

ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය එනෙකොට ෙමන්න කරපු 
ෙද්වල්. "පිබිෙදන නව ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ නිෙරෝගිමත් ජනතාවක් 
බිහි කිරීම උෙදසා ෙරෝග 15ක් සඳහා අත් ෙබෙහත් 15ක්"  
ෙමොනවාද ෙම්? බඩ රිදුමට, උදුෙගොව්වා කනවාට, කැරකිල්ලට, 
ෙසමට, කිරි පණුගායට, - දැන් ෙමතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන් කිරි 
පණුගාය තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි- අධික රුධිර 
පීඩනයට, පිළිස්සුමට, කුරුළෑවලට, කකුෙල් කැක්කුමට, පීනසට,  
     

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නියම ඉදි කිරීම්.  

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
බලන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ක්ෂණික 

ෙමෝචනයටත් ෙබෙහත් ලියලා. දියවැඩියාවට, ඉරුවාරදයට, 
ඉක්කාවට,  කක්කල් කැස්සට. ෙම් පිබිෙදන ඌව ෙවල්ලස්ස රජ 
පරපුෙරන් එන ශෂින්ද රාජපක්ෂ ෙවද මහතාෙග් ෙබෙහත් 
වට්ෙටෝරුවක්. ඒක මා අෙත් තිෙබන ෙම් මල්ෙල් දමා ෙබදනවා.  
ෙම්වා ඉදි කිරීම් කරන්න දුන්න සල්ලි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් මල්ල බලන්න. "කී ෙද් ඉටු කරන - අංක 15 -  
අෙප් නායක ශෂින්ද රාජපක්ෂ, එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය"  ෙම්  ඔක්ෙකොම විස්තර දාලා දුන්නු ෙම් මල්ල 
බලන්න. ඌව පළාෙත් ඉදි කිරීම් කටයුතු කරන්න දීපු රුපියල් 
ලක්ෂ 7,400න් ෙමන්න  කරපු ෙද්වල්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතලුල්ල, ෙබෝධිරාජාරාමයට 
මම ගියා. ෙතලුල්ල ෙබෝධිරාජාරාමෙය් නායක හාමුදුරුවන් 
වහන්ෙසේ මට ෙම් මල්ල දුන්නා, "ෙම් බලන්න ෙකෝ මහත්තෙයෝ" 
කියලා. මම මල්ල බැලුවා. එකක් ෙබෙහත් තුණ්ඩුවක්. ෙම් 
අෙනක් එක. හාමුදුරුවන්ට දීලා තිෙබන්ෙන් කාන්තාවන් අඳින  
තනපටයක්. ෙමන්න ලැබුණු සල්ලිවලින්  ඉදි කිරීම් කරපු හැටි! 
ෙමන්න විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් ඉදි කිරීම්! ෙමන්න පන්සෙල් 
හාමුදුරුවන්ට දීපු එක! ෙමන්න ෙතලුල්ල ෙබෝධිරාජාරාම  
විහාරෙය් හාමුදුරුවන්ට දීපු එක!  ෙමෙහම සංවර්ධනයක් තමයි  
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

දැන් බලන්න මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,-[බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා කෙඩ් යන බව කවුරුත් දන්නවා. නමුත් 
හාමුදුරුෙවෝ කෙඩ් යන්ෙන් නැහැ, ෙම්වා ෙග්න්න.  හාමුදුරුෙවෝ 
වැදගත් විධියට ජීවත් ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන්  ඉදි කිරීම් ගැන කථා 
කළා. ඉදි කිරීම්වල පමිතිය  පරීක්ෂණ කරනවාය කිව්වා. ෙපොදු 
ෙගොඩනැඟිලිවල පමිතිය පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් කිව්වා. දක්ෂිණ 
අධිෙව්ගී මාර්ගය හදාෙගන යන ෙකො ට, විවෘත කරන්නත් 
ඉස්ෙසල්ලා හදන පාලම කඩාෙගන වැටිලා, ඒක යටින් ගිය 
තරුණෙයක් මරණයට පත් වුණා. එතෙකොට ෙකොෙහේද ඔය පමිතිය 
තිබුෙණ්? එතෙකොට ඉදි කිරීම් ඇමති හැටියට හිටිෙය් විමල් 
වීරවංශ මහත්මයා ෙනොෙවයි ද? එතෙකො ට ඉදි කිරීම් ඇමති 
හැටියට හි ටිෙය් ෙවන ෙකෙනක් ද? එතුමාට ඒවා පරීක්ෂා 
කරන්නට බැරි ද?  [බාධා කිරීම්] ඇයි කලබල ෙවන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමා වාඩිෙවන්න ෙකො. ෙමච්චර කාලයක් - දැන් අවුරුදු 
11ක්- පාර්ලිෙමන්තුෙව් ඉන්නවා. අවුරුදු 11ක් ඇමතිවරෙයක් 
විධියට ඉන්නවා. දැන් තමයි නීතිය කියාත්මක කරන්න යන්ෙන්. 
ෙහට අනිද්දා යන්න ලෑස්ති ෙවලා ඉන්ෙන්. නාඩි බලනවා ලු දැන්.  
දැන් නාඩි වැ ෙටනවා; නාඩි දැනුණා, ඌව මැතිවරණෙය්දී. 
වැල්ලවාෙය්  සියයට එකසිය හතකින්  නැග්ගා; බදුල්ෙල් නැග්ගා. 
දැන් ෙම් ෙගොල්ලන්ට නාඩි වැෙටන හැ ටි ෙත්රිලා තිෙබනවා. 
ෙහට අනිද්දා ෙවනෙකොට ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් නාඩි තියා 
ෙමොනවාවත් වැඩ කරන්ෙන් නැතිව යනවා. ෙමොළය වැඩ 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. දැන් ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග්  බහින කලාව ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙමොනවා ගහලාවත් ආපසු ඒක නග්ගන්න හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීම්] 
ෙමෝඩ චූන් ද, හැබෑ චූන්ද  කියලා බලා ගන්න පුළුවන්, ජනවාරි 
මාසෙය්. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා  පම්ෙපෝරි ගහපු- 

 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි 

ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ජනවාරි මාසෙය් ෙග්නවාය කියපු ජනාධිපතිවරණය  ෙග්න්න. 

ඒ ජනාධිපතිවරණය ෙගනාවාම, වීරවංශ ඇමතිතුමාෙග් ෙමෝඩ 
චූන්ද, අෙප් ෙමෝඩ චූන්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්.  

 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙකොළඹ  වරාය කිට්ටුව 

නගරයක් හදන්න  රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක්  ගත්තා. ෙසල්ලම් 
මුදලක් ෙනොෙවයි.  සියයට 12 ෙපොලියට රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක් 
චීන රෙටන් ගත්තා. ෙම් සල්ලි අරෙගන ලංකාෙව් සිතියම ෙවනස් 
කරන්න හදනවා.  ලංකාව තුළ  ඕනෑ තරම් ඉඩකඩ තිෙබනවා, 
ෙම්වා හදන්න. රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂක්  වියදම් කරලා, ලංකා 
සිතියම ෙවනස් කරලා නගරයක් හදනවා. [බාධා කිරීමක්]  ෙම් ඉදි 
කිරීෙමන් අනතුරුව  ඒෙකන් තුෙනන්  එකක් චීනයට සන්තකයට  
ලියලා ෙදනවා. අපි විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් ෙදන්ෙන් නැහැ, ඒ  සුදු 
ජාතීන්, පරෙද්ශීන්, අපි  ෙද්ශ හිෛතෂීන්, අපි ෙද්ශමාමකෙයෝ 
කිය කියා, අෙන් මම දන්ෙන් නැහැ රට කනවා. ෙම් ෙවනෙකොට 
ෙද්ශෙය් විනාශකාරින් බවට පත් ෙවලා ඉවරයි.  දැන් චීනයට ඒ 
ඉඩම් ෙදනෙකොට ඉදි කිරීම් ඇමතිතුමා ෙමොකද කියන්ෙන්? 
 තමුන්නාන්ෙසේ ෙද්ශ හිෛතෂියා; ෙද්ශ ෙපේමියා. ෙමෙහම 
ෙද්ශෙපේමිෙයක් ෙම් ෙලෝකෙය් අපි දැක්ෙක් නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අහෙගන ඉන්නවාද, විස්තර කියන්නම්.    
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
අ හෙගන ඉන්න තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙවලා ව අරෙගන කියන්න.  

තුෙනන් එකක් චීන බූදලයට, චීන සන්තකයට ලියලා ෙදනවා. 
ෙමන්න  ෙමෙහමයි ෙද්ශෙපේමී ආණ්ඩුව, ෙද්ශෙපේමී ඇමතිවරයා 
කටයුතු කරන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දැන් කීයක් හරි 
ගහගන්න  පනතක් ෙගනැල්ලා - 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක්. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ  අමාත තුමා.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන්ෙන් පාලිත රංෙග 

බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්ෙන් 

අනවෙබෝධෙයන්. ඉදි කිරීම් පිළිබඳ වගකීම අෙප් අමාත ාංශයට 
තිබුණාට, ෙම් රෙට් ඉදි කිරීම් ෙකෙරන්ෙන් අෙප් අමාත ාංශය 
හරහා ෙනොෙවයි.  

අෙනක් කරුණ, ෙමයයි. චීනය ෙම් ඉදි කිරීම් කරන්ෙන් මුහුද 
ෙගොඩ කරලා මිසක්, තිෙබන භූමිය පාවිච්චි කරලා ෙනොෙවයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කටයුතු කරන්ෙන් 

අනවෙබෝධෙයන්. හැබැයි, ෙම් රෙට් ජනතාව කටයුතු කරන්ෙන් 
අවෙබෝධෙයන්. අන්න ඒක නිසා තමයි පංචායුධය ෙගදරත් නැතිව 
අගු පිළට යන ෙතක් යැව්ෙව්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. V.S. Radhakrishnan. You 

have 10 minutes.  
 

 
[பி.ப. 2.21] 
 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා 
(மாண் மிகு .எஸ்.  இராதாகி ஷ்ணன்) 
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

நிர்மாணத் ைற, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப்  மற் ம் 
ெபா  வசதிகள் அைமச்சாினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிர்மாணத் 
ெதாழில் அபிவி த்திச் சட்ட லத்ைத வரேவற்கின்ற அேத 
ேவைளயில், நான் ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகைளப் பிரதிநிதித் 

வப்ப த் கின்ற ஓர் உ ப்பினர் என்ற வைகயில், அ  
ெதாடர்பான விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  சில விடயங்கைளக் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் வாழ்க்ைக நிைலைய நன்கு 
அறிந்தவன் என்ற வைகயில், எம  யற்சியின் பயனாக 
கடந்த 29.11.2012ஆம் திகதியன்  ெப ந்ேதாட்ட டைமப்  
சம்பந்தமாக நிர்மாணத் ைற, ெபாறியியல் ேசைவகள், 

டைமப்  மற் ம் ெபா வசதிகள் அைமச்சில் ேபச்சு 
வார்த்ைதெயான்  இடம்ெபற்ற . அதில், ெகளரவ அைமச்சர் 
விமல் ரவங்ச, அைமச்சின் ேமலதிக ெசயலாளர் ஜீ.எல்.எஸ். 
ேசனாதீர, இலங்ைக வங்கியின் பிரதிப் ெபா காைமயாளர் 
தி . சமிந்த ெவலெகதர, இலங்ைக வங்கியின் பிரதான 

காைமயாளர் தி மதி எல்.ஏ.எஸ். சமரவிக்கிரம, ேதசிய 
டைமப்  அதிகார சைபயின் சிேரஷ்ட பிரதி காைமயாளர் 

தி .காமினி பன்னிலவிதான, சல்லாவ ெப ந்ேதாட்டக் 
கம்பனியின் ெபா  காைமயாளர் மற் ம் ஏைனய ெப ந் 
ேதாட்ட நி வனங்களின் உ ப்பினர்கள் கலந்  ெகாண்டனர்.   

இப்ேபச்சுவார்த்ைதயின்ேபா , தீர்மானிக்கப்பட்ட விடயங் 
கைளக் குறிப்பிட வி ம் கிேறன்.   

  

• 2013ஆம் ஆண் ல் 2,000 க ம் 2014ஆம் 
ஆண்  5,000 க ம் நிர்மாணிக்கப்ப தல்;  

• டைமப் ச் ெசலவினங்க க்கான கடன் ெதாைக 
யாக பாய் 300,000 ெபற் க்ெகா த்தல்;  
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• கடைன மீளச் ெச த் ம் கால எல்ைல 10 
வ டங்கள் ஆகும்;  

• கட க்கான வட்  தம் 12 தமாகும்;  

• கட க்கான மாதாந்த அற ட் த் ெதாைக பாய் 
4,440 ஆகும்;  

• டைமப் க்கான 07 ேபர்ச்சஸ் காணியிைன 
ெப ந்ேதாட்ட அைமச்சின்கீழ் இயங்கும் golden 
shareholders அைமப்பிடமி ந்  ெபற் க் 
ெகா ப்ப  ேதாட்ட காைமத் வத்தின ம் 
ேதாட்டக்கம்பனியின ம் ெபா ப்பாகும்;  

• NBRO அறிக்ைக மற் ம் அள ட் த்திட்டம் 
ஆகியன ேதாட்ட நிர்வாக அ மதி டன் பயன் 
ெப நரால் ெபற் க்ெகா க்கப்படேவண் ம்;  

• கட்சி மற் ம் அரசியல் ேவ பா ன்றி டற்ற 
வர்கைளத் ெதாி ெசய்தல் ேதாட்ட நி வாகத்தின் 
ெபா ப்பாகும்;  

• பயன்ெப நாின் ஊழியர் ேசமலாப நிதியிைன 
உத்தரவாதமாகக்ெகாண்ேட இக்கடன் வழங்கப்ப  
கின்ற ;  

• இ  சம்பந்தமான சுற்றறிக்ைகயிைன இலங்ைக 
வங்கி அைனத் க் கிைளக் காாியாலயங்க க்கும் 
அ ப்பி ைவத்தல்;  

• இலங்ைக வங்கியான  இக்கடன் ெதாைகயிைன 
குறித்த ேதாட்டத்தின் கூட் ற ச் சங்கத்திற்ேக 
வழங்கும்;  

•  நிர்மாணத்திற்கான உத்ேதச ெசல த் ெதாைக 
பாய் 467,745 ஆகும்;  

•  நிர்மாணத்திற்கான கடன்ெதாைக பாய் 
300,000 என்பதனால், மிகுதித் ெதாைகயிைன 
ஈ ெசய்வதற்காக பயன்ெப நர் ேதாட்ட 

காைமத் வம் மற் ம் டைமப்  அைமச்சின் 
உதவிகைள ெபற் க்ெகாள்வ டன், நிர்மாண 
ேவைலகளின்ேபா  சிரமதானத்தில் ஈ ப தல் 
ேவண் ம்;  

• நிர்மாணிக்கப்ப ம் ட் ன் பரப்பள  493 ச ர 
அ களாகும்;  

• NHDA, இலங்ைக வங்கி மற் ம் ெப ந்ேதாட்டக் 
கம்பனிகள் ஆகியன இவ் டைமப் த் திட்டத் 
திைன அ ல்ப த் கின்றன;  

• NHDA திட்டத் க்கு அைமவாக கூட் ற ச் 
சங்கத்தின் வழியாக ேதாட்ட நி வாகம் டைமப் 
பிைன ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.  

இதன்பிறகு, ெப ந்ேதாட்ட டைமப் த் திட்டம் சம்பந்த 
மாக 13 சுற் ப் ேபச்சுவார்த்ைதகள் இடம்ெபற்றன. அவற்றில் 
சில ேபச்சுவார்த்ைதகள் நிர்மாணத் ைற, ெபாறி யியல் 
ேசைவகள், டைமப்  மற் ம் ெபா வசதிகள் அைமச்சி ம், 
இன் ம் சில, காணிைய அதிகார ர்வமாகப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காக ெப ந்ேதாட்ட ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் 
மஹிந்த சமரசிங்க மற் ம் அதிகாாிக ட ம், இலங்ைக வங்கி 
பிரதான காாியாலயத்தில் ெபா  காைமயாளர் மற் ம் 
அதிகாாிக ட ம் இடம்ெபற்றன. இலங்ைக வங்கியின் 

இணக்கப்பாட் டன், சல்லாவ ெப ந் ேதாட்டக் கம்பனியின் 
ேசாகம ேதாட்டத்தில் 25 கைள ம், ேககாைல ெப ந் 
ேதாட்டக் கம்பனியின் லக்கிேலண்ட் ேதாட்டத்தில் 30  
கைள ம் நிர்மாணிப்பதற்கு சகல ஏற்பா க ம் 
ெசய்யப்பட்ட டன், ஆரம்ப விழாவிற்கான திகதி 05.07.2014 
என் ம் குறிக்கப்பட்ட . ேம ம், இந்நிகழ்  ேசாகம 
ேதாட்டத்தில் காைல 11 மணிக்கும், லக்கிேலண்ட் 
ேதாட்டத்தில் மாைல 03 மணிக்கும் நைடெப  ெமன ேநர ம் 
குறிக்கப்பட்ட . ேசாகம ேதாட்டத் க்கான மின்சாரம், நீர், 
பாைத ேபான்ற உட்கட்டைமப் த் ேதைவகைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதாக மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள் ெபா ப்ேபற் க் 
ெகாண்டார்; லக்கிேலண்ட் டேலாஸ் ேதாட்டத் க்கு ெபற் க் 
ெகா க்கும் ெபா ப்ைப நான் ஏற் க்ெகாண்ேடன். ேபச்சு 
வார்த்ைதகளில் மனித வள அபிவி த்திச் சைப அதிகாாிக ம் 
கலந்  ெகாண்டார்கள். அவர்கள் த ல் இதற்கு  எவ்வித 
ஆட்ேசபைன ம் ெதாிவிக்கவில்ைல.  

பிறகு, தற்கட்ட டைமப்  ெதாடங்க எத்தனித்த 
ேவைளயில் கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச க 
அபிவி த்தி அைமச்சி டாக நிர்மாணிக்கப்ப ம் க க்கு 
மட் ேம தம்மால் அ மதி வழங்க ெமன்  க த லம் 
ெதாிவிக்கப்பட் ந்த . அத் டன், அைனத் ப் ேபச்சு 
வார்த்ைதகளி ம் இைணந்  ெசயற்பட்ட சல்லாவ 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனி மற் ம் ேககாைல ெப ந்ேதாட்டக் 
கம்பனி ஆகியன ம் golden shareholders அ மதியின்றி  
ேதாட்டங்களில் கைள நிர்மாணிக்க ம த் விட்டன. 
ெகளரவ ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் மஹிந்த 
சமரசிங்க அவர்கள் பின்னர் இதற்கு அ மதி வழங்கினார். 
இ ந்தேபா ம், கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச க 
அபிவி த்தி அைமச்சு மீண் ம் ட் க்கட்ைட இட் ள்ள . 
இதனால் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு கள் அைமத் க் 
ெகா ப்பெதன்ப  ஒ  கனவாக அைமந் ள்ள .  

எம  மைறந்த தைலவர் ெபாியசாமி சந்திரேசகரன் 
அவர்கள் டைமப் ப் பிரதி அைமச்சராக இ ந்த காலத்தில் 
அவாின் யற்சியின் பலனாக ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கு 7 
ேபர்ச்சஸ் காணி வழங்கப்பட்  அைமக்கப்பட்ட 

ப்பத்ைதயாயிரம் க க்கு இ வைர காணி உ தி 
வழங்கப்படாமல் இ ப்ப  மிக ம் கவைலக்குாிய 
விடயமாகும். எனேவ, இவர்க க்கு காணி உ திப் 
பத்திரத்ைத வழங்க உடன் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் 
என்பைத இந்த அைமச்சின் கவனத் க்குக் ெகாண்  
வ கின்ேறன். எதிர்வ ம் காலப்பகுதியில் ெப ந்ேதாட்டப் 
பகுதிகளில் அைமக்கப்ப ம் க க்கு காணி 
உ திப்பத்திரம் வழங்கப்பட ேவண் ெமன்பைத ம் நான் 
இந்தச் சைபயிேல ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

நிர்மாணத் ைற, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப்  
மற் ம் ெபா  வசதிகள் அைமச்சு நகரங்கள் மற் ம் 
கிராமங்களில் வா ம் மக்க க்கு டைமப் த் திட்டத்திைன 
உ வாக்குவ ேபால் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கும் 

டைமப் த் திட்டத்திைன உ வாக்க ேவண் ம். ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் ெதாடர்ச்சியாக 200 வ டங்களாக 'லயன்' 
அைறகளிேலேய வசிக்கின்றார்கள். இனிேம ம் அவ்வா  
வசிக்க யா . எனேவ, அரசாங்கத்தின் பங்காளிகள் என்ற 
வைகயில் எங்க ைடய நல்ல திட்டங்க க்கு அரசாங்கம் 

ரண ஒத் ைழப்ைபக் ெகா த்  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
களின் ல்லாப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு ன்வர 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அவர்க க்கு 
ஐம்பதாயிரம் கைளக் கட் க்ெகா ப்பதற்கு அரசாங்க ம், 
நாலாயிரம் கைளக் கட் க்ெகா ப்பதற்கு இந்திய 
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அரசாங்க ம் ஒத் க்ெகாண் ந்தா ம் இ வைரக்கும் எந்த 
விதமான நிர்மாணப் பணி ம் அங்கு ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம் இந்தச் சைபயிேல சுட் க்காட்ட வி ம்  
கின்ேறன்.  

 ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගැන අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 
වතු නිවාසවල ජීවත් වන ජනතාවට යම් කිසි මුදලක් ලබා දීලා වතු 
නිවාස හදන්න ඔබතුමා කීප සැරයක් උත්සාහ කළා. නමුත්, ඒ 
කිසිම අවස්ථාවකවත් අපට ෙම්ක කරන්න බැරි වුණා. [බාධා 
කිරීම්] එතුමා උත්සාහ කළා. නමුත්, පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා 
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්  ලියුමක් එවා ෙම්ක නවත්වන්න 
කිව්වා. ඒ සඳහා ඒ ෙල්කම්තුමාට තිෙබන අයිතිය ෙමොකක්ද? වතු 
නිවාස හදන එක නතර කරන්න එතුමාට තිෙබන අයිතිය 
ෙමොකක්ද? ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තමයි ෙම් 
රෙට් නිවාස ඉදි කරන අමාත ාංශය භාර. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා 
තමයි ෙම්ක තීරණය කරන්න ඕනෑ. ෙවනත් අමාත ාංශයක 
ෙල්කම් ෙකෙනකු ලියුමක් එව්වා කියලා ඔබතුමාට ෙම්ක නතර 
කරන්න අවශ තාවක් නැහැ; වුවමනාවක් නැහැ. ඒක නිසා ෙම් ෙද් 
ඔබතුමා ඉටු කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ සඳහා 
2013 දී ඔබතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා. ෙම් නිවාස හදන්න අපි පටන් 
ගත්ෙත් 2012 දී. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති, 2012 දී 
අපි ෙමය පටන් ගත්තා. 2012 වර්ෂෙයන් පටන් අරෙගන 2013 
වර්ෂෙය් ෙගවල් 2,000ක් හදන්නත්, 2014 වර්ෂෙය්දී ෙගවල් 
5,000ක් හදන්නත් අපි ෙපොෙරොන්දු වුණා. නමුත්, පශු සම්පත් හා 
ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත ාංශය ෙම්ක block කරපු නිසා අද 
වන ෙතක් ඒ ෙගවල් එකක්වත් අපට හදන්න බැරි වුණා. ඒක 
හින්දා- [බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමාෙග් කිසි පශ්නයක් නැහැ. ෙම් 
සඳහා එතුමා උනන්දු වුණා. අවස්ථා කීපයකදී ෙම්ක ෙකොෙහොම 
හරි කරන්න ඕනෑය කියලා එතුමා උත්සාහ කළා. ගිය වර අය 
වැෙය්දීත් අපි ෙම් ගැන කථා කළා. නමුත්,- [බාධා කිරීම්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා. මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. 
 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා 
(மாண் மிகு .எஸ்.  இராதாகி ஷ்ணன்) 
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
ආණ්ඩුෙව් හිටියත්, එළියට ගියත් ඒක ෙවනම ෙදයක්. නමුත්, 

වතුකරෙය් මිනිසුන්ෙග් ෙගවල් හදපු නැති එක මට ෙලොකු 
පශ්නයක්. අපි එන්ෙන් වතුකරෙය් ඉඳලා. වතුකරෙය් මිනිස්සුන්ට 
ෙගවල් ටික හදලා ෙදන්න බැරි නම්, අපි ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න 
එෙක් ෙත්රුමකුත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒක ෙකොතැනකට වුණත් 
ගිහිල්ලා මට කියන්න පුළුවන්. ඒක මට පශ්නයක් නැහැ. ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ඉන්නවා කියලා ෙවන ෙද්වල් බලාෙගන අපට නිකම් 
ඉන්න බැහැ. අපි කියන්න ඕනෑ එක කියන්න ඕනෑ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්] කරුණාකර 

ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] වැදගත් විධියට 
හැසිෙරන්න ෙකෝ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] ගරු 

අමාත තුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, ගරු රාධකිෂ්නන් මන්තීතුමා 

සඳහන් කළා වාෙග් එතුමාෙග් දායකත්වයත් අරෙගන අපි උත්සාහ 
කළා,- [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ෙම්ක ෙපොලීසිය 
ෙනොෙවයි ෙන්. ෙමතැන OIC සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා 
ෙනොෙවයි ෙන්. ගරු රාධකිෂ්නන් මන්තීතුමාට කරුණු පැහැදිලි 
කරන්න මට අයිතිය තිෙබනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නයක්, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඉස්ෙසල්ලාම මෙග් රීති පශ්නය අහන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඇමතිතුමාට කථා 
කරන්න අවසර දුන්ෙන් කථා කරන මන්තීතුමාෙග් අවසරය 
අරෙගන ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ඇමතිතුමාට කියනවා, කරුණු 
පැහැදිලි කරන්න කියලා. [බාධා කිරීම්] ගරු රාධකිෂ්නන් 
මන්තීතුමා ඒ සඳහා අවසර දුන්ෙන් නැහැ. එතුමා කිව්ෙව් නැහැ, 
ඇමතිතුමාට අවස්ථාවක් ෙදනවා කියලා. ඇමතිතුමාට අවස්ථාව 
දුන්ෙන් මූලාසනෙයන්. ගරු රාධකිෂ්නන් මන්තීතුමා අවස්ථාව 
ෙදන්ෙන් නැතිව මූලාසනයට අවස්ථාව ෙදන්න බැහැ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් බලාෙපොෙරොත්තු 

වුණා.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
රාධකිෂ්නන් මන්තීතුමා අවස්ථාව දුන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා 
(மாண் மிகு .எஸ்.  இராதாகி ஷ்ணன்) 
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] සුජීව 

ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා 
කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා 
(மாண் மிகு .எஸ்.  இராதாகி ஷ்ணன்) 
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
ෙම්කට අපි ඇමතිතුමාට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 

නවත්වා තිෙබන්ෙන් පශු සම්පත් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයායි. 
ඒ ෙල්කම්තුමාට තිෙබන අයිතිය ෙමොකක්ද කියලා තමයි අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අහන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා අපට උදවු කළා; ඒ ගැන උනන්දු වුණා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට බලය තිෙබනවා. මම ඒකයි 
කියන්ෙන්. ඔබතුමා බලය පාවිච්චි කරලා එය ඉදි කරන්න අවශ  
කටයුතු ක රයි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නයක්. ගරු විමල් වීරවංශ අමාත තුමා.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෂයය භාර අමාත වරයා 

හැටියට එතුමා කියන කාරණය ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 
මට අයිතිය තිෙබනවා. එතුමා සහ අපි සාකච්ඡා කරලා, - 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එෙහම අයිතියක් නැහැ. ෙකොෙහේද එෙහම අයිතියක් 

තිෙබන්ෙන්?  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමන්ලා වාෙග් අය ඉන්න තුරු ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩ 

කරන්න බැහැ. විෂයය භාර ඇමතිවරයා හැටියට ඒ ගැන පැහැදිලි 
කරන්න මට අයිතිය තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීවරෙයක් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන 

ඇමතිතුමාෙගන් යමක් ඇහුෙවොත්, ඒ ෙවලාෙව්ම නැඟිටලා ඒකට 
උත්තර ෙදන්න ඒ ඇමතිතුමාට අයිතිය තිෙබනවා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එෙහම අයිතියක් නැහැ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අයිතියක් නැත්ෙත් ෙමොකද? ඒක තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

procedure එක. ඔබතුමා නිකම් ෙබොරුවට කෑ ගහන්න එපා. ගරු 
ඇමතිතුමාට ඒ අයිතිය තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රාධකිෂ්නන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  

මීළඟට  ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා විසින් රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරනු ලබනවා.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වැවිලි නිවාස 

ඉදිකිරීම වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශය මඟින් සිදු ෙකෙරනවා. 
අද පුවත් පත්වල ඒ ගැන දැන්වීම් පළ කර තිෙබනවා.  වැවිලි 
කර්මාන්ත අමාත ාංශෙයන් නිවාස වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ 
කරනවා. ඒ කාර්යය සිදු වන්ෙන් වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත ාංශෙයන්. අෙප් අමාත ාංශෙයන් ෙනොෙවයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි. පැහැදිලි කිරීම සම්පූර්ණයි. 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා කථා 
කරන්න.  

 

[අ.භා. 2.33] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

අපට ඇත්තටම සතුටුයි, ෙබොෙහෝ කාලයකට පසුව අෙප් විමල් 
වීරවංශ ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා පනත් ෙකටුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කරලා, ෙම් වාෙග් කථාවක් කරලා රටට යම් කිසි කාර්ය 
භාරයක් කරන්න ඉදිරිපත් වීම ගැන. අපට ආරංචි වුණා, ඡන්ද 
කාලෙය් නම් එතුමාට රැස්වීමකටවත් යන්න බැරිව, ජනාධිපතිතුමා 
එතුමා ෙහලිෙකොප්ටරෙයන් අරෙගන ගිහින් ෙකොෙහේද තියාෙගන 
දවස් ෙදක තුනක් කන්න ෙබො න්න එෙහම දුන්නාය කියලා. එතුමා 
මෙග් පරණ යාළුෙවක්; අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ මාත් එක්ක 
ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ ෙවලා සිටි මෙග් මිතෙයක්.  

එතුමා  විෙශේෂෙයන්ම ඉදි කිරීම් සම්බන්ධෙයන් රටට  
හිතන්න අදහස් කීපයක් ඉතුරු කළා. ආණ්ඩුවට ඉදි කිරීම් කර 
ගන්න බැරි වන විට නිවාස ඇමති වශෙයන්  එතුමාට කාර්ය 
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භාරයක් කර ගන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ. මා හිතන හැටියට 
මීට කලින් කථා කළ ගරු මන්තීතුමා කිව්ව කාරණය හරි. 
ආණ්ඩුෙවන් එතුමාට ෙලොකු කැපිල්ලකුත් තිෙබනවා. එතුමාට ඒ 
කාර්ය භාරය කර ගන්න අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්ෙනත් නැහැ. මා 
හිතන්ෙන් ඒ කණස්සල්ලට ෙවන්න ඇති එතුමා කිව්ෙව් ෙම් රට 
පාලනය කරන්ෙන් පුද්ගලයන් තුන් ෙදෙනක්ය කියලා.  
පුද්ගලයන් තුන් ෙදෙනකුට රට භාර කර දීලා, යුද්ධය අවසන් 
කරලා රට බංෙකොෙලොත් කිරීමක් ෙවනවා කියන එකත් එතුමා 
පැහැදිලිව සඳහන් කළා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම ෙකොෙහේද එෙහම කිව්ෙව්?  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා හැම තැනම කිව්වා. පුවත් පත් ඔබතුමාෙගන් ඇහුවා, 

ඒ තුන් ෙදනා කවුද කියලා. එක පවුෙල් තුන් ෙදෙනක් ෙම් රට 
කනවා කියලා කිව්වා. ඔබතුමාෙගන් ඇහුවා. ඔබතුමා කිව්වා, - 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
 ගරු විමල් වීරවංශ අමාත තුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනු 

ලබනවා.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා මෙග් නම සඳහන් 

කරමින් මම කිව්වා කියලා එක එක ෙද්වල් කියනවා. එෙහම ඒවා 
අපි කියලා නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ඔළුෙව් තිෙබන 
විකාර මම කිව්වාය කියලා කියන්ෙන් නැතිව ඔබතුමා කියන 
විධියට කියන්න. අපි කිව්වා කියලා කියනවා නම් කරුණාකරලා 
හරියට කියවලා බලලා කියන්න. ඔබතුමාට හිෙතන හිෙතන වචන 
පාවිච්චි කරන්න ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2014.09.10 දින පළ වු 

"මව්බිම" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:   
 
"තාත්තා-අම්මාට පස්ෙසේ පුතා 
ර  ට නිදහස් කර ගත්ෙත්... 
ආණ්ඩුවත් එක්ක අපට ෙගෝරියක් තිෙයනවා"  

[බාධා කිරීම්] කෑ ගහන්න එපා. ෙමන්න, ඔබතුමා කියපු ඒ 
ෙද්වල් සඳහන් ලිපිය. 2014.09.10 දින පළ වූ "මව්බිම" පුවත් 
පෙත් පළවී ඇති එම ලිපිය මා සභාගත* කරනවා.  පුළුවන් නම් 
නඩු දමන්න. එම පුවත ෙපන්වලා මම ෙම්  කියන්ෙන්.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔය අසත .  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාෙග් කාලය, -  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ 

ඇමතිතුමාට මා ආදරය කරන්ෙන් ඒකයි. එතුමා පුදුම විධියට 
රඟපෑම් කරන්න පුළුවන්, ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන් පුද්ගලෙයක්. 
ඒකයි මම එතුමාට ඒ කාලෙය් ඉඳන්ම ආදෙර්. ෙමතුමා අද කියන 
ෙදය ෙනොෙවයි ෙහට කියන්ෙන්. ෙමතුමාට ඒ ගැන සහජ 
හැකියාවක් තිෙබනවා. ෙමතුමා ෙද්ශපාලනයට ආෙව් ෙකොෙහන්ද 
බලන්න.   "සාදුකින් ෙපෙළන උන් දැන් ඉතින් නැඟිටියව්" කියලා 
තමයි ෙමතුමා ෙද්ශපාලනයට ආෙව්. මම එතුමා අගය කරන්ෙන් 
ඒකයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියා තිෙබනවා, "ෙලෝකෙය් 
ෙවනස් ෙනොවන එකම ෙදය ෙවනස් වීමයි" කියලා. ෙමතුමා වාෙග් 
ෙවනස් වන පුද්ගලෙයක් මෙග් ජීවිෙත්ටම දැකලා නැහැ. හැබැයි, 
අපි එතුමා අගය කරනවා.  අපි එතුමාට තෑග්ගකුත් ෙදනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම බැලුවා ඔබතුමා අද ඇවිල්ලා ෙම් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. මුලින්ම ආණ්ඩුවට 
බැණෙගන බැණෙගන ගියා. ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික ඝාතකෙයක් 
ඉන්නවාය කිව්වා. මුදල් අමාත ාංශෙය් ඉහළම ඉන්ෙන් ඒ ආර්ථික 
ඝාතකයා නම් ෙම් රට බංෙකොෙලොත් කරන පුද්ගලයා ඒ 
තැනැත්තායි. ඒ පුද්ගලයා පත් කර තිෙබන්ෙන් කවුද? මට කථා 
කරන්න බැහැ, රෙට් ඉහළම තැනැත්තා තමයි ඒ පුද්ගලයා පත් 
කරන්ෙන්. එතෙකොට ආර්ථික ඝාතකයා කවුද? රෙට් ඉහළම 
තැනැත්තා. රට විනාශ කරන්ෙන් කවුද? රෙට් ඉහළම තැනැත්තා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කවුද? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

කවුද කියලා මම කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා 
නහෙයන් ෙපන්වන්නම් කියලා. කිව්වාම ඕනෑ දරුවකුට 
ෙත්ෙරනවා කියලා ඔබතුමා කිව්වා. ඉතින් ඔබතුමාට එච්චර 
රැවුලක් තිබිලත් - [බාධා කිරීමක්] 

කාටුන්වල මම දැක්කා, අර ලස්සනට ෙපොඩි බබ්බුන්ට 
අන්දවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ විධියට රැවුලත් එක්ක ඔබතුමාට 
ඇන්දුවාට පස්ෙසේ ඉතාමත් ලස්සනයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න, "...පරම්පරාවන් තර 
කර ගන්න ෙනෙමයි" කියලා ෙමතුමා කියන කථාව ඇත්ත. ෙම් 
රෙට් සියලුම ජනතාව කියන්ෙන් ඕකයි. ෙම් ඡන්ද පතිඵලෙයන් 
කියන්ෙන්ත් ඕකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට කා 
එක්කවත් ෙපෞද්ගලික තරහක් නැහැ. අපි කියන්ෙන් ෙම් රට එක 
පවුලකට, එක පිරිසකට ලියලා ෙදන්න බැහැයි කියන එකයි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එදා ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා  ඉඩමක් ෙගොඩ කර ගත්ෙත්. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අෙන් බලන්න ෙකෝ, අපට ඉඩම් ෙගොඩ කර ගන්න ඕනෑ නම් 

ජනාධිපතිතුමාට කථා කරන්න ඕනෑ ද? [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න 
ඕනෑ නැහැ ෙන්, අපට ජනාධිපතිතුමාට කථා කරන්න ඕනෑකම 
තිබුණා නම්. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් - ඉහළම අධිකරණෙයන්- අපි 
නඩු තීන්දු ගන්ෙන් ෙමොකද? විපක්ෂෙය් ඉන්න පිරිසිදු මන්තීවරු 
වශෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න අපි බය නැහැ. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා අවසර ගන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්, 
ජනාධිපතිතුමාට කථා කරන්න ඕනෑකම තිබුණා නම්.  කථා කරලා 
අහන්න ජනාධිපතිතුමාෙගන්. අපි කිව්ෙව් නීතිය කියාත්මක 
කරන්න කියලායි. හිරිහැර කරන්න එපා කියලායි ජනාධිපතිතුමාට 
කිව්ෙව්. අපට හිරිහැර කරන්න එපා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
ෙද්ශපාලනය කළාට අපි රටට ආදෙරයි. ඒ වාෙග්ම පක්ෂයටත් 
ආදෙරයි. අපි ෙකළින් ෙද්ශපාලනය කරනවා. අහගන්න. [බාධා 
කිරීමක්] මට බාධා කරන්න එපා. බාධා කරන්න එපා.  
ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "ජනාධිපතිතුමනි,  
විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනය කරන අපට හිරිහැර කරන්න 
එපා"යි කිව්වා. ඊෙය්ත් කථා කළා: ෙහටත් කථා කරනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමා වාෙග් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා වාෙග් 
ෙහලිෙකොප්ටරෙයන් ගිහිල්ලා අපි -  [බාධා කිරීම්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

[බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය්ත් කථා කරලා අපි කිව්වා 

"ඌෙව් අහිංසක මිනිස්සුන්ට ගහන්න එපා, ෙම් වාෙග් ෙබසියර් 
ෙබදන්න එපා, ඔබතුමන්ලා - ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව - ෙමච්චර 
බංෙකොෙලොත් ෙවන්න එපා" කියලා. ෙමතුමන්ලා වාෙග් ඇමතිවරු 
ඉන්න ෙකොට ෙම් වාෙග් ආණ්ඩුවක්  බංෙකොෙලොත් ෙවන්න ෙහොඳ 
නැහැ.  යුද්ධය අවසන් කරලා අවුරුදු කීයද ගිෙය්?  අපි ගිහිල්ලා ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාවෙගන් ඇහුවා රත්රන් බඩුවක් මිල දී අරෙගන 
තිෙබන කාන්තාවක් ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න කියලා. අත 
උස්සන්න කාන්තාවක් හිටිෙය් නැහැ. රත්රන් බඩු උකස් කරලා 
තිෙබන කාන්තාවන් ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න කිව්වා. සියයට 
98ක් අත ඉස්සුවා. ෙමන්න ෙම් විධියට ඔබතුමන්ලා කරන 
බංෙකොෙලොත් වැඩ නිසා තමයි ෙම්වා සිදු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ඇමතිතුමා කියනවා, 
ෙපදෙර්රුවන්ෙග් සහතික ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. 
ෙමතුමන්ලා එච්චරට බැහැලා. නිවාස ඇමති වශෙයන් අද ෙගයක් 
හදා ගන්න බැහැ; හුණු ගාගන්න බැහැ. ෙමතුමා ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? එක ෙවලාවකට ආණ්ඩුවට බණිනවා; ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්න ඔක්ෙකොම ෙහොරු කියලා කියනවා. පවුෙල් ඉන්න තුන් 
ෙදනාම ෙහොරු කියලා කියනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙමතුමා ආණ්ඩුවට 
ෙයෝජනා වගයක් ඉදිරිපත් කළා. ෙමතුමා එක පත්තරයකට  
කියනවා "අෙප් කියාකාරී සැලැස්මට ආණ්ඩුෙව් පූර්ණ සහාය 
ලැබුණා" කියලා. ඊට පස්ෙසේ තවත් පතයකට ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? "විමල්ෙග් ෙයෝජනා 12ට රජය එකඟ වුෙණ් නැහැ, 
පරාජය වුණා" කියලා කියනවා. 

දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙමතුමා ෙන්. 
ඉස්සරෙවලා ෙමතුමාෙග් සහතිකත් අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ 

ෙන්.   රෙට් නිවාස ඉදි කිරීම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද,  ඇමතිතුමනි?  ෙම් රෙට් ව ාපෘති සඳහා 
රුපියල් ෙකෝටි 3500ක් ෙවන් කරනවා. ඒෙකන් රටට රැකියා 
කීයක් ලැබිලා තිෙබනවාද? හම්බන්ෙතොට වරායට රුපියල් 
බිලියන 250ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඇති වුණු රැකියා ෙමොනවාද?  
ඉදි කිරීම්වල වර්ධනයක් ගැන ඔබතුමා සඳහන් කළා. වර්ධනය 
සියයට 20යි, සියයට 06යි කිව්වා. ඒ වර්ධනෙයන් රටට ලැෙබන 
පතිලාභ ෙමොනවාද? රෙට් ජනතාව දුක් විඳිනවා. ෙම් රට චීන 
සමූහාණ්ඩුවක් බවට පත් කර තිෙබනවා. ෙම් ඉදි කිරීම් 
ෙමොනවාද? රාජ  අංශෙය් ඉදි කිරීම් කියලා සියයට 70ක් 
තිෙබනවා. ෙමොනවාද, ෙම් කරන ඉදි කිරීම්? හම්බන්ෙතොට 
කීඩාංගණය. ගැහුෙව් matches කීයද? රුපියල් බිලියන 5.8යි;  
රුපියල් ෙකෝටි 5,800යි. හම්බන්ෙතොට වරායට ඇවිල්ලා තිෙබන 
නැව් ෙමොනවාද? අපි පශ්නයක් ඇහුවාම ඇමතිතුමාට උත්තර 
ෙදන්න බැහැ. ෙකොළඹට එන වාහන ටික එහාට හැෙරව්ෙව් 
නැත්නම් ලාභය රුපියල් මිලියන 20යි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. රුපියල් මිලියන 20ක් ලාභ ගන්නවා, ෙම් රෙට් 
ෙපට්ටි කඩ. ෙම් වන විට අවුරුදු හතරහමාරක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
යට කළ මුදල් පමාණය රුපියල් ෙකෝටි 25,000ක්. ඊට එහා 
පැත්ෙතන් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ. එන ප්ෙල්න් ෙකෝ?  

අපට ඔබතුමාත් එක්ක තරහක් නැහැ, ඇමතිතුමනි. ෙම් රෙට් 
ජනතාව දුක් විඳිනවා. ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද කරන්ෙන්? 
ෙටන්ඩර් දමන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා එක  සමාගමකට ෙදනවා. 
ඒෙකන් ගහන කට්ටිය ඒෙකන් සියයට 20ක් 30ක් ගහනවා.  
ෙපොලී අනුපාතය සියයට 8.2යි. එතෙකොට රුපියල්වලට  
හැෙරව්ෙවොත් ෙපොලී අනුපාතය සියයට 30යි. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා අර ෙකෙහල් ෙකොෙළේ - [බාධා කිරීමක්]  ඒ වුණාට 
ඇමතිතුමනි, හරි නැහැ ෙන්. ෙකෙහල් ෙකොළයක් ගහන්න 
රුපියල් ලක්ෂ 28ක්? [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමනි, ඔය ටින් 
කෑල්ල රුපියල් ලක්ෂ පෙහන් ගහන්න පුළුවන් ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ඇමතිතුමනි, ඔන්න ඕකට තමයි අපි කියන්ෙන් 
ෙහොරකම කියලා. ෙහොරකම ඉහවහා ගිහිල්ලා. ෙලොකු එකා - මහ 
එකා- ගහන ෙකොට ෙපොඩි එකාත් ගහනවා. ගෙම් එකාට "ෙතෝ 
නැඟපන්" කියලා "ගම නැඟුම" ෙදනවා. "මඟ නැඟුම" කියලා ෙම් 
ෙගොල්ලන් ගහගන්නවා. ෙම්කයි ෙම් රෙට් සිද්ධ වන්ෙන්. 
ඇමතිතුමනි, එෙහම නැතිව ඔබතුමන්ලා කියන ෙද්වල් ඇත්ත 
නම් ජනතාව ඔබතුමන්ලා බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් කරන්ෙන් 
නැහැ. ඡන්ද තිබුෙණ් කීයද? ඔබතුමන්ලා ෙකොපමණ ෙබදුවාද? 
ෙම් රෙට් උසාවිය පගාවක් දුන්නා. ෙම් රෙට් උසාවිෙයන් 
තීන්දුවක් දුන්නා, "ගිහිල්ලා ෙබදපන්" කියලා. ෙමොන රටකවත් 
මැතිවරණයට ඉස්ෙසල්ලා සල්ලි ෙබදලා නැහැ. ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය් අපි වැඩ කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අන්තිම දවස වන විට පන්සල් ගාෙන්, ඉස්ෙකෝල ගාෙන් මිනිස්සු 
ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා, සල්ලි ගන්න; රුපියල් 3,000ක්, රුපියල් 
4,000ක් ගන්න. ඇයි, එෙහම ඉන්ෙන්? පැය  4කට, පැය 5කට 
වැඩි කාලයක් ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා, රුපියල් 2,500ක් ගන්න. 
මිනිස්සු දුක් විඳිනවා. ඒක පුද්ගල ආදායම කීයද? රුපියල් 
35,000යි ලු. අද ෙම් රෙට් රුපියල් 35,000ක් ලබන ෙසේවකයන් 
කවුද ඉන්ෙන්? පඩි ගණන් ගැන කියන්න මට ෙවලාව නැහැ. මට 
ෙකොපමණ ෙවලාව තිෙබනවාද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම 
රුපියල් 35,000යි. ෙම් රෙට් රුපියල් 35,000ක ආදායමක් ලබා 
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ගන්ෙන් කවුද? කවුරුත් නැහැ. රෙට් දුප්පත් ජනතාව, සියයට 60ක් 
ජනතාව ගන්ෙන් රුපියල් 17,000යි. ෙපොලිස් නිලධාරියකුෙග් 
පඩිය කීයද කියලා ඔබතුමන්ලා හිතලා බලන්න. රුපියල් 
17,000යි, එෙහම නැත්නම් රුපියල් 18,000යි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආරක්ෂක භටෙයෝ ඉන්නවා. ඔවුන්ෙග් පඩිය 
කීයද කියලා අහලා බලන්න. හැබැයි ෙමතුමන්ලා කථා කරනවා, 
රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම රුපියල් 35,000යි කියලා. ඇයි එෙහම 
ෙපන්වන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරය, සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය, 
තිකුණාමලෙය් ජැටිය, ෙනළුම් ෙපොකුණ, ෙනළුම් කුලුන යන ෙම් 
ඔක්ෙකොම හැදුවත් රෙට් රැකියා නිර්මාණය වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි 
ෙමොනවාද වන්ෙන්? ආර්ථික වර්ධනය සඳහා ෙම්වා ෙපන්නුම් 
කරනවා. සිෙමන්ති ෙකොට්ට 25,000ක් පාවිච්චි කරලා ෙකොන්කීට් 
කන්දක් හැදුවත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයක් කියලා ෙපන්නුම් කරනවා. හැබැයි එයින් රටට 
ලැෙබන ආදායමක් නැහැ, රෙට් ජනතාවට ලැෙබන රැකියා 
පමාණයක් නැහැ. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් ඇමති වශෙයන් එතුමාෙගන් අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි දන්නවා, එතුමාට අමාරුකම් තිෙබනවාය 
කියලා. එතුමාට කිසිම මුදලක් ලබා ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් තමයි 
ෙබොෙහොමයක් නිවාස ඉදි ෙකෙරන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම නීතියට සම්බන්ධ ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් ෙමොනවාද සිද්ධ වන්ෙන් කියලා 
එතුමාෙගන් අපි අහනවා. ෙම් රෙට් කමයක් තිෙබන්න ඕනෑ, 
ඇමතිතුමනි. අපි කියන්ෙන් ඒකයි. ඔබතුමන්ලා නිවාස ඉදි 
කරනවා. වර්ග අඩි 600ක ෙගවල් සඳහා සින්නක්කර ඔප්පු 
තිෙබන ජනතාව එළියට දමලා කියනවා, වර්ග අඩි 300ක 
ෙගදරකට යන්න කියලා. ඔබතුමන්ලා ඉදි කිරීම් කියලා කියන්ෙන් 
ඒකටද? එෙහම ෙනොෙවයි, ඇමතිතුමනි. හරියට කමයක් තිෙබනවා 
නම් ඔබතුමන්ලා ඒ කමයට කටයුතු කරන්න. ෙකොළඹ ලස්සනයි 
කියලා අපි පිළිගන්නවා. නැහැයි කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. 
ෙකොළඹ පෙද්ශය ලස්සන ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. 
අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටියාය කියලා අපි ඒක නැහැයි කියලා 
කියන්ෙන් නැහැ.  

හැබැයි ෙකොළඹ නගරෙය් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අධිකරණ 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් මිනිසුන් -මුස්ලිම් ජනතාව- විශාල 
පිරිසක් ඉන්න ෙකොම්පඤ්ඤ වීදියට මා ගියා. ඒ පෙද්ශවල 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඇමතිතුමනි, ඔවුන්ට සින්නක්කර ඔප්පු 
තිෙබනවා, පර්චස් 20 ලස්සන ෙගවල්වලට. ෙමොකක්ද ඇවිල්ලා 
කියන්ෙන්? එහා පැත්ෙත් බිල්ඩිම නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයන් අරෙගන තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි ගණනකට ඒක 
විකුණා තිෙබනවා. උඩ suite එකක් විකුණන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 
ෙදකකටයි ඇමතිතුමනි. රුපියල් ලක්ෂ කීයද? රුපියල් ලක්ෂ 
1,300 ඒවා ෙදකක්. රුපියල් ලක්ෂ 2,600යි. එතෙකොට 
සින්නක්කර ඔප්පුව තිෙබන මනුෂ යාට ෙලෝකෙය් කිසිම නීතියක් 
නැහැ. ෙලෝකෙය් තිෙබන සාමාන  නීතිය අනුව රෙට් වැඩි 
පිරිසකෙග් යහපත සඳහා ෙපොදු කටයුත්තකට යම් කිසි භූමියක් 
පවරා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශෙයන් ඔබතුමාෙග් ෙගදර 
ගන්න. ඒ භූමිය යටින් ෙතල් හම්බ වුණාය කියලා හිතන්න. රෙට් 
වැඩි ෙදනාෙග් යහපත සඳහා ඒ භූමිය පවරා ගන්න පුළුවන්. කාෙග් 
ෙහෝ ෙගයක් අවලස්සනයි කියලා, කාෙග් ෙහෝ ෙගයක් ෙහොඳ 
නැහැයි කියලා සින්නක්කර ඔප්පු තිෙබන ඒ පිරිසට ඒ භූමිෙයන් 
ඉවත් ෙවන්නය කියන්න රෙට් තිෙබන නීතිය ෙමොකක්ද? ෙම්කද 
ඉදි කිරීම් කියලා කියන්ෙන්? ඒ අහිංසක මනුෂ යන් 
බලපුළුවන්කාරෙයෝ ෙනොෙවයි; ෙද්ශපාලන බලපෑම් තිෙබන අය 
ෙනොෙවයි; සල්ලිකාරෙයෝ ෙනොවයි, අහිංසක ජනතාවයි. 
විෙශේෂෙයන් ෙබොරැල්ල පෙද්ශෙය් ඉන්න අහිංසක ජනතාව, 

අක්කර ෙදකක මුළු පෙද්ශයටම සින්නක්කර ඔප්පු තිෙබන 
ජනතාව මට කථා කරලා කියනවා, "සර්, ෙම් ආයතනෙයන් 
ඇවිල්ලා මැන්නා, ෙම් ආයතනෙයන් ඇවිල්ලා අයින් ෙවන්න 
කිව්වා"යි කියලා. ෙමොකක්ද ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියන්ෙන්? "ෙපොදු 
කටයුත්තක් සඳහා පවරා ගන්නවා"යි කියනවා. ෙමොකටද පවරා 
ගන්ෙන්? තට්ටු 20ක condominium එකක් හදනවා. තට්ටු 20ක් 
කාටද විකුණන්ෙන්? ඉන්දියාෙව් ටාටා ආයතනයට, එෙහම 
නැත්නම් ෂැන්ගි-ලා ආයතනයට. ෙමතුමා කිව්වා ෙන් මා 
පගාවකුත් ගත්තාය කියලා. ඔප්පු කරනවාය කියලාත් කිව්වා ෙන්. 
ෙකෝ ඔප්පු කිරීම්? ඇමතිතුමනි, යන්න එපා. එන්න. යන්න එපා. 
ෙලොක්කා එන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් අපරාධ කරලා 
ෙමතුමන්ලාට කථා කරන්න පුළුවන්. හිටපු ජනාධිපති ෙපේමදාස 
මහත්මයා ෙමොනවාද කෙළේ? ෙගවල් ලක්ෂ 25ක් හැදුවා. ආසියාව 
බඩ ගාද්දී එතුමා කරපු කාර්ය භාරය ඒකයි. අපි ෙමොනරාගල 
පෙද්ශයට ගියා. අපි ඌව පළාතට ගියා. ඒ ගිය හැම ගමකම 
 ෙගවල් 50ක් හදලා තිෙබනවා, ෙපේමදාස මහත්මයා. ඒ ෙගවල් 
හදන කාලෙය් චීනෙය්, ඉන්දියාෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 
2.1යි, සියයට 1.3යි. අද කීයද? අද ආසියාව දියුණු ෙවලා 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. හැබැයි ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ෙම් පිරිසට ෙම් රට දියුණු කරන්න බැහැ. 
ෙම් රට චීනයට උකස් කරලා. රෙට් ජනතාව දැන් "චීන සරණං 
ගච්ඡාමි" කියලායි කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට ඉතිහාසයක් තිෙබන 
රටක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපයි ෙම් රට දියුණු කෙළේ. 
මහවැලිය, ගම් උදාව, ඇඟලුම් කර්මාන්ත ඇති කෙළේ ආසියාව බඩ 
ගාද්දී. අපි ෙගවල් ලක්ෂ 25ක් හැදුවා. මහවැලිය ගැන ඔබතුමාට 
මතක ඇති. අන්න එෙහමයි සංවර්ධනය කරන්ෙන්. ඒවාටයි ඉදි 
කිරීම් කියලා කියන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙඩොලර් 
මිලියන 750යි අපි මහවැලියට වියදම් කෙළේ. ෙමගා ෙවොට් 780ක 
විදුලි ධාරිතාවක් අපි නිෂ්පාදනය කළා. පාකිස්තානය, ඉන්දියාව ඒ 
ගැන හිතලාවත් නැහැ. අද ජල විදුලි බලෙයන් නිෂ්පාදනය කරන 
විදුලිය පමාණය සියයට 90ක් ඉක්මවා තිෙබනවා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට පින් සිද්ධ ෙවන්න. අද ඒවා කාන්දු වනවාද ? අද ඒවා 
ඇන හිටිනවාද? නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ කාර්ය 
භාරය කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හැකියාවක් තිෙබනවා. 
අපි කියන්ෙන් ෙමතුමන්ලා ෙම් යන ගමන ගිෙයොත් රට විනාශ 
වනවාය කියලායි. [බාධා කිරීමක්] එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙනොෙවයි, රට විනාශ වනවා. ඒ පණිවුඩය ඌව පළාෙත් ජනතාව 
දුන්නා. සියයට 46ක ඡන්ද පතිශතයක් -දිස්තික්ක අනුව සියයට 
44ක් හා සියයට තිස් ගණනක්- ලබා දුන්ෙන් අනිවාර්යෙයන්          
ඉදිරි අනාගතෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සංවර්ධනයක් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙපදෙර්රුවන්ට සහතිකයක් ලබා ෙදනවා නම්, 
අගයක් ලබා ෙදනවා නම් අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. හැබැයි ඒවා 
ෙද්ශපාලනය පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතුව හරියාකාරව සිදු ෙවන්න 
ඕනෑ. අෙප් විරුද්ධත්වය තිෙබන්ෙන්, ඔක්ෙකෝම ෙද්ශපාලන 
අරමුණු මත කරන නිසායි. ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ සහතිකය 
ෙදන ගමන්ම කියනවා, ඊළඟ ඡන්දයට අපි ෙවනුෙවන් වැඩ 
කරපල්ලා කියලා. ඌෙව් කෙළේ ඒකයි. ඌව පළාෙත් ඉන්න හැම 
ගාම නිලධාරිෙයක්ම, හැම රජෙය් නිලධාරිෙයක්ම ආණ්ඩුෙව් 
වාහන  ෙගනැල්ලා ඒ ඡන්ද ව ාපාරය කළා. හැබැයි රෙට් ජනතාව 
දන්නවා, ෙම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පක්ෂෙය් පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයකු වන මංජුල පනාන්දු මහතාට ඇමතිවරෙයකු පහර 
දුන්නා; කනට ගැහුවා. එතුමාෙග් කන පුපුරලා ඉස්පිරිතාෙල්. 
ආරක්ෂක භටෙයෝ හයෙදෙනකු දම්මලා ආපහු ගැස්ෙසව්වා. මම 
ඇමතිවරයාෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
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මන්තීතුමනි, බලය තමන්ෙග් අතට ගන්න බැහැ. ෙම් රට සියලු 
ෙදනාටම අයිතියි. යුද්ධය අවසන් කෙළේ අෙප් පවුල්වල 
සෙහෝදරෙයෝ ෙනොෙවයි. ඔය කයිය ගැහුවාට පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරු කාෙග්වත් සෙහෝදරෙයෝ යුද්ධයට ගිෙය් නැහැ. සමහර 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් තස්තවාදිෙයකුට 
ෙකොළ ෙබෝලයකින්වත් ගහලා නැහැ. අඩුම ගණෙන් ෙකොළයක් 
ගුළි කරලා ගැහුවද? එෙහම ගහලාත් නැහැ. යුද්ධය ෙවනුෙවන් 
ජීවිත පරිත ාග කෙළේ අපි ගිය ඌව පෙද්ශෙය් අහිංසක ෙගොවි 
ජනතාවෙග් දරුෙවෝ. ඒ අයෙග් දරුෙවෝ තමයි 25,000ක් මිය ගිෙය්; 
29,000ක් අබ්බගාත වුෙණ්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා සුද්දන්ට ඉඩම් විකුණන්ෙන් නැහැ කියනවා. 
නමුත් ෂැන්ගි-ලා එකට ඉඩම් ෙමෙහන් ෙදනවා; ෙෂරටන් එකට 
එෙහන් ෙදනවා; තව ඉඩම් තවත් සමාගම්වලට ෙදනවා. රෙට් 
තිෙබන ඉඩම් ටික සුද්දන්ට පංගාර්තු කරනවා. ආණ්ඩුව ෙකොමිස්  
ෙබදා ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා අවුරුදු 99ක 
බද්දකටයි ඉඩම් ලබා ෙදන්ෙන්. අවුරුදු 99ක බද්දට ඉඩම ලබා 
දුන්නාට පස්ෙසේ නීතිය අනුව ඒ හදන condominium එෙක් flat 
එකක් ෙඩොලර් මිලියන ෙදකකට ෙහෝ තුනකට විකුණන්න 
පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ඒ නීතිය? 
ඔබතුමා නීතිඥවරෙයක් ෙන්. ඒ condominium එෙක් හදන flat 
එකක් විකුණන්න පුළුවන් සින්නක්කර ඔප්පුවකින්. එතෙකොට 
සුද්දන්ට විකුණලා ෙන්. ඒ ඉඩම ෙදන්ෙන් බහු ජාතික 
සමාගමකටයි. දැන් ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් දීලා තිෙබනවා අක්කර 
7ක, 8ක පමාණයක්. ඒ වාෙග්ම ෙබොරැල්ල පෙද්ශෙය්ත් ඉඩම් එළි 
කර ෙගන යනවා. එළි කරලා ෙදන්ෙන් බහු ජාතික සමාගමකටයි. 
බහු ජාතික සමාගමකට අවුරුදු 99ක lease එකටයි ඒ ඉඩම හම්බ 
ෙවන්ෙන්. ඒ ඉඩෙම් ඉදි කරන condominium එක විකුණන්න 
පුළුවන් සින්නක්කර අයිතියට. ඒෙක් බද්දක් සඳහන් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙමන්න ෙම් කාර්ය භාරය සිදු කරන්ෙන් බහු ජාතික 
සමාගම් ෙවනුෙවනුයි. විෙශේෂෙයන්ම විශාල ෙකොමිස් මුදල් 
ෙම්වාට ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද බලන්න ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවය ගැන. ෙම් අවුරුද්ෙද් අලාභය ෙකෝටි 3,500යි. පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් ෙකෝටි 3,000ක් පාඩුයි. [බාධා කිරීමක්] විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාවට එනවා. ෙමතුමන්ලා තමයි ඒ 
aeroplanesවල යන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක 80ක්, 90ක් 
ගිහිල්ලා aeroplane එක නවත්වලා තබනවා, එක රටක. යන්ෙන් 
බජව් දා ෙගන. ෙකොෙහේද යන්ෙන්? ඇෙමරිකාවට. ෙමතුමා ඒ 
කාලෙය් ඇෙමරිකාවට බැන්නා. මම දැක්කා ෙමතුමාෙග් ලස්සන 
පින්තූරයක් තිෙබනවා එංගලන්තෙය්ද,  Disney Worldද ෙකොෙහේද 
ගිහින් -ෙමතුමයි, ෙනෝනයි, ළමයයි- සුද්ෙදකුට කඩුවක් අල්ලා 
ෙගන ඉන්න. ඒවා ෙහොඳයි. අපි ඒවාට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි ඔබතුමා ඒ කාලෙය් රටට කිව්ව ෙද්වල්- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඉතාලිෙය්. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඉතාලිෙය්. ඔබතුමා ගිෙය් එංගලන්තයට ෙනොෙවයිද, 

Italyවලටද? සමා ෙවන්න. ඔබතුමා ඒ කාලෙය් ඒ රටවල්වලට 
විරුද්ධව කථා කළා. දැනුත් කථා කරන්ෙන් විරුද්ධවයි. බටහිර 
ආකමණ කියමින් බෑන් කී මූන්ටත් බැන්නා; ඉතාලියටත් බැන්නා; 

උපවාස කළා. එෙහම නම් ඇයි ඔබතුමා ඉතාලියට යන්ෙන්? 
වැෙඩ් හරි නැහැ ෙන්. ෙම් රෙට් කී ෙදෙනකුට ඉතාලියට යන්න 
බැරිව ඉන්නවාද ගරු ඇමතිතුමනි? ඔබතුමා බටහිරට බණිනවා 
නම්, මාරාන්තික උපවාසයක් කළා නම්,  බටහිර ෙම් වාෙග් විශාල
- 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා පනත් ෙකටුම්පත ගැනත් ෙමොනවා ෙහෝ කථා 

කරන්න ෙකෝ. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඔබතුමා ෙප දෙර්රුවන්ට අගයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙපදෙර්රුෙවෝ ලව්වා ෙගවල් 
හදලා හරි යන්ෙන් නැහැ. රජෙය් නිවාස ඇමති වශෙයන් 
ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් ෙමොකක් ෙහෝ ෙගෝරියක් දාලා මුදල් ටිකක් 
ගන්න එකයි. ෙපේමදාස මහත්තයාට මඩ ගහන්න එපා. එතුමා කළ 
කාර්ය භාරය බලන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. එතුමා ෙගවල් ලක්ෂ 
25ක් හැදුෙව් ෙම් රට අඳුරු යුගයක තිෙබද්දීයි; ආසියාව අඳුරු 
යුගයක තිෙබද්දීයි. අපි ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ගරු නිමල් සිරිපාල 
ද සිල්වා ඇමතිතුමා Habitat එකට ගිහින් ඒවා ඉදිරිපත් කළා. 
ඔබතුමා ෙම්කට හබ කරනවා කියන්න ෙකෝ. හැදුෙව් ෙගවල් 
ලක්ෂ 20ක් කියන්න ෙකෝ. ලක්ෂ 18ක් කියන්න ෙකෝ. ලක්ෂ 
15ක් කියන්න ෙකෝ. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ෙම්ක හදවතට 
එකඟවයි කථා කරන්ෙන්. යන යන තැන්වල එතුමා හදපු ෙගවල් 
තිබුෙණ්.  ඌව ෙවල්ලස්සට අපි ගියා. එතුමා හදපු ෙගවල් ඒ 
ගම්මානෙය් එක පැත්තක තිෙබනවා. බිබිෙල් හදපු තව 
ගම්මානයක් තිෙබනවා, කියනවා. යන යන තැන්වල එතුමා හදපු 
ෙගවල් 50කට, 100කට වඩා තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, රෙට් ජනතාව දුක් විඳිනවා. ඒ අයට  
ෙපදෙර්රුෙවක් ගන්න තියා ෙගදරට මැටි ටිකක් ගා ගන්න සල්ලි 
නැහැ. ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඒ පැත්ෙත් ඇවිල්ලා බලන්න. ඔබතුමා 
හිටිෙය් ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක ෙහෝටලයක ෙන්. එෙහම නැතුව 
ෙපොඩ්ඩක් ඇවිද්දා නම් ඇත්තටම ඔබතුමාටත් ෙත්ෙරයි ජනතාව  
විඳින දුක. අපි ඒවා දැක්කා. ඇත්තටම ඒ ගිය පෙද්ශවල රැස්වීම් 
තියන ෙකොට ෙගවල් 5ක් විතර වෙට්ට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 
ඔක්ෙකෝම ගෙඩොල් අල්ලලා කපරාරු කර ගන්න බැරිවයි 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ෙපදෙර්රුවන්ට සහතික දීලා ෙකොයි 
ෙගවල්ද හදන්න කියන්ෙන්? ඔබතුමා දන්නවා ඇති ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ණය ගැනීම සියයට 7ට, සියයට 8ට අඩු ෙවලා කියලා. 
මිනිසුන්ට ණයක් අරෙගන ෙහෝ ෙගයක් හදා ගන්න හැකියාවක් 
නැහැ. ඔබතුමාෙග් සටන ෙහොඳයි.  ඔබතුමා ෙම් පණිවුඩය ෙදන්න. 
මම දන්නවා, ඔබතුමා අමාරුෙවන් ෙහෝ සටනක් කරන බව. 
ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් යන මාර්ගය හරි නැහැ කියලා. ඔබතුමාෙග් 
යටි හිෙතන් ඔබතුමාට කියනවා, "අපි කරන වැෙඩ් හරි නැහැ. ෙම් 
යන මඟට අපි සහෙයෝගය ෙනොදිය යුතුයි" කියලා. නමුත් 
ඔබතුමාට ෙවනත් බලපෑම් තිෙබනවා. ඔබතුමා යම්තාක් දුරකට 
පකාශ කරනවා, "ෙම් යන විධිය හරි නැහැ" කියලා. නමුත් 
බලපෑම් නිසා ඔබතුමා U-turn එකක් ගහලා ඇවිත් ෙම් වාෙග් 
පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා  "හුණු ගෑ ඇමති" වශෙයන්  වාර්තාවක් තියා 
ගන්ෙන් නැතිව අඩුම ගණනින් දිස්තික්කයකට ෙගවල් 20ක් 
30ක්වත් හදන්න කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් අවධානයට මම ෙම් කාරණය 
ෙයොමු කරනවා. යුද්ධය නිසා හමුදාෙව් 25,000ක් මිය ගියා; 
29,000ක් අබ්බගාත වුණා. [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට 
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නැවත අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. යුද්ධය නිසා හමුදාෙව් 25,000ක් 
මිය ගියා; 29,000ක් අබ්බගාත වුණා. අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් ෙමයයි. ඔබතුමා රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට කථා කරලා ෙම් ගැන කියන්න. 
යුද්ධය නිසා මිය ගිය හමුදාෙව් සාමාජිකයින් 25,000ක් සිටිනවා. 
මම ඒ මිය ගිය හමුදා සාමාජිකයිෙග් සමහර පවුල්වලින් ඇහුවා, ඒ 
අයට කුඹුරු ඉඩම් කෑල්ලක්වත් දුන්නාද කියලා. ඇමතිතුමනි, 
හමුදාෙව්දී මිය ගිය අයෙග් පවුල්වලට කුඹුරු ඉඩම් කෑල්ලක්වත් 
දීලා නැහැ. ඔබතුමා ෙහොඳටම දන්නවා. ඔබතුමාෙග් හිෙත් තිෙබන 
ෙද්ත් මම දන්නවා. ඕනෑ නම් දැන් මම ඔබතුමාෙග් හිෙත් තිෙබන 
ෙද් කියන්නම්. ඔබතුමා නිසා, ඔබතුමා මෙග් යාළුවා නිසා මම 
කියන්ෙන් නැහැ.  "මූ කියන කථාව හරියටම හරි. අපි අහෙගන 
ඉන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙම් වාෙග් අපරාධයක් ෙවනවා " කියලා 
ඔබතුමාෙග් යටි හිෙත් තිෙබන බව මම දන්නවා. හැබැයි, ෙජ ෂ්ඨ 
ඇමතිවරු වශෙයන් ඒක ඔබතුමන්ලාට කියා ගන්න බැහැ.  

ඇමතිතුමනි, හමුදාෙව් 25,000ක් මිය ගියා. අපි අහනවා, අඩුම 
ගණෙන් ඒ අයෙග් පවුල්වල කී ෙදෙනකුට ෙගවල් දීලා තිෙබනවාද 
කියලා. ඇමතිතුමනි, ඒ ජනතාව තමන්ෙග් දරුවා, තමන්ෙග් 
සෙහෝදරයා හමුදාවට පරිත ාග කළා. ඒ අය ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද 
කරලා තිෙබන්ෙන්? 25,000ක් මිය ගියා, 29,000ක් අබ්බගාත 
වුණා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ ඇමතිතුමා. ඔබතුමා එන්න, 
රැස්වීමකට ඇවිල්ලා අහන්න. ඔබතුමායි මමයි යමු. අපි ෙදන්නා 
යමු. ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙහලිෙකොප්ටර් එක සයිඩ් එෙකන් 
තියන්න. මෙග්  ෙපොඩි, කබල් ජීප් එකක් -ලෑන්ඩ් ෙරෝවර් එකක්- 
තිෙබනවා. ඒෙක් නැඟලා ඔබතුමායි මමයි යමු. අපි ෙදන්නා යමු. 
ගමකට ගිහින් ඒ ෙගොවි ජනතාවෙගන් අහමු, හමුදාවට බැඳිලා 
යුද්ධය නිසා ඒ පවුල්වල කී ෙදෙනක් මිය ගියාද කියා.  
ඇමතිතුමනි, රැසව්ීමකට ගියාම අඩුම තරමින් එක ගමක හමුදාෙව් 
ඉඳලා මිය ගිය 7ක් 8ක් ඉන්නවා. අපි කයිය ගැහුවාට ඔබතුමාෙග් 
කවුරුවත්  හමුදාෙව් නැහැ; අෙප් කවුරුවත් හමුදාෙව් නැහැ. 
ඔබතුමා ඔච්චර ශබ්දය දාලා කථා කළාට ඔබතුමා හමුදාවට 
ගිහිල්ලාත් නැහැ. අඩුම තරමින් ඔබතුමා ෙකොළ කෑල්ලක් ගුළි 
කරලාවත් එල්ටීටීඊ එකට ගහලා නැහැ ෙන්? ඒ නිසා ඇමතිතුමනි, 
අපට එච්චර අයිතියක් නැහැ ඔය ගැන කථා කරන්න. ඒෙක් 
අයිතිය තිෙබන්ෙන් ගෙම් සිටින ෙගොවි ජනතාවට. තමන්ෙග් දරුවා 
හමුදාවට පරිත ාග කරලා, තමන්ෙග් දරුවා මිය ගිහින්. ඒ 
අම්මලාෙග් තාත්තලාෙග් ඇස්වලින් කඳුළු එනවා. මම ඇහුවා, 
අම්ෙම්, -ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න ෙනොෙවයි ඇමතිතුමනි-  
දරුවා මිය ගියාට පසුව අඩුම තරමින් ඔබලාට කුඹුරු ඉඩම් 
කෑල්ලක්වත් හම්බ වුණාද කියලා. නැහැ, එෙහම හම්බ ෙවලා 
නැහැ. කිසිම ෙදයක් හම්බ ෙවලා නැහැ, ඇමතිතුමනි. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ඕනෑ නම් තව මාස හයක්, අවුරුද්දක් 
තිෙයයි. ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ කාලෙය්වත් 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාර්ය භාරය ඉටු කරන්න කියලා. අඩුම තරමින් 
හමුදාෙව්දී මිය ගිය 25,000ට, අබ්බගාත වුණු 29,000ට ඔබතුමා 
ෙගවල් හදලා ඉවර කරන්න. මම දන්නවා, ඔබතුමාට ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් මුදල් හම්බ ෙවන්ෙන් නැති බව. ඔබතුමාත් ඒක 
දන්නවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙමොනවා ෙහෝ දන්න විච්චූරණයක් දාලා 
ඒ කටයුත්ත කරන්න. 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා රටකට ජාතික ගුවන් ෙසේවයක් 
අවශ යි කියලා. අවශ යි. නමුත් එයාර්ලංකා ගුවන් ෙසේවය ගැන 
1980 ගණන්වල සිට බැලුෙවොත්, ලබා ගත් ලාභය ෙප්නවා. එෙහම 
නැත්නම් අලාභයක් නැති තරමයි. අලාභය පටන් ගත්ෙත් 
විෙශේෂෙයන්ම 2007, 2008, 2009 කාලෙය් සිටයි. පළමුෙවන්ම 
අලාභය තිබුෙණ් බිලියන 1යි. ඉන් පසුව බිලියන 3යි. ඉන් පසුව 
බිලියන 7යි. ඉන් පසුව බිලියන 10යි. ඉන් පසුව බිලියන 20යි. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් බිලියන 29යි. ලබන අවුරුද්ෙද් බිලියන 35ක් ෙවනවා. 
ඕනෑ නම් මම ඔබතුමාට ෙවනත් රටවල airlines  ලබා ගන්නා 
ලාභය ෙපන්වන්නම්. Japan Airlines එෙක් ලාභය ගැන මම 
කියන්නම්. ඔබතුමා ඒ කාරණය ගැන කිව්ව නිසා මම ඔබතුමාට 
ඉදිරිපත් කරන්නම්. Emirates ආයතනෙය් ලාභය ෙකෝටි 

845,000යි. Cathay Pacific එෙක් - ෙම්වා ෙතල් තිෙබන 
රටවල්වල airlines ෙනොෙවයි - ලාභය ෙකෝටි 337,000යි. 
Singapore Airlines එෙක් ලාභය ෙකෝටි 288,000යි. Qantas 
Airways එකත් ලාභ ලබනවා. ෙම්වා ෙතල් තිෙබන රටවල්වල 
airlines ෙනොෙවයි.  

ෙම් ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් එක පාඩු ලබන්ෙන් ෙමොකද? 
චන්දිකා කුමාරතුංග මහත්මිය රට යන ෙකොට, -ෙපේමදාස 
මහත්මයා රට ගිෙය් නැහැ- ෙකොෙහොමද ගිෙය්? දූතෙයෝ පස් 
ෙදනාට ticket  එක ගණෙන් ගන්නවා. ඒ රටට යන සාමාන   
aeroplane එෙක් ගිහින් එන්ෙන්. ඒ විධියට කළා නම් පාඩුව අවම 
කර ගන්න පුළුවන්. දැන් නායකෙයෝ රට යන aeroplane එකක 
කීයක් යනවාද? 80ක් 95ක් පමණ යනවා. බජව් දාෙගන යන්ෙන්, 
ඇමතිතුමනි. රෙට් දුප්පත් ජනතාව දුක් විඳින විට ඒ විධියට 
කරන්නට අයිතියක් නැහැ. ඔබතුමා කළත් අයිතියක් නැහැ, මම 
කළත් අයිතියක් නැහැ. කවුරු කළත් අයිතියක් නැහැ. Aeroplane 
එක දවස් 5ක් නවත්වලා තියනවා. ඉන් පසුව ඒකට නඟිනවා. ඉන් 
පසුව කට්ටිය ගිහින් එෙහේ බැස්සුවාම තව දවස් 5ක් ඒ රෙට් 
නවත්වලා තියනවා. ඇමතිතුමනි, ෙම් වාෙග් දුප්පත් රටකට ඒ 
වාෙග් ධනයක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඇෙමරිකාෙව් Air Force 
One එකටවත් එෙහම යන්න හැකියාවක් නැහැ, එපමණ ධනවත් 
රටක් ෙවලාත්. ඔබතුමා අඩුම ගණනින් ෙම් ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් පාඩුව නවත්වන්න කියන්න.   

ඊළඟ ට, මිහින් එයාර් එක ගැන බලන්න. ෙමොනවාද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ඒක රටට අවශ  නැහැ ෙන්? ඒ මඟින් දඹදිව ගිය කී 
ෙදනා ද ඉන්ෙන්? මිහින් එයාර් එෙකන් දඹදිව ගිය අම්මලා කවුද 
ඉන්ෙන්, ඇමතිතුමනි? අපි දන්නවා, ඔබතුමාට අපහසුතාවක් 
තිෙබනවා කියලා. ඔබතුමාට මුදල් ෙදන්ෙනත් නැහැ කියලා අපි 
දන්නවා. ඒ බව අපි සහතිකෙයන්ම දන්නවා. [බාධා කිරීමක්]  
නැහැ, ඔබතුමාට ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙදනවා නම් ඔබතුමා ෙගවල් 
හදන්ෙන් නැතිව, මුදල් ටික  ෙගදර තියා ගන්නවාද? ෙගවල් 
හදන්ෙනත් නැත්නම්, මුදලුත් ෙදනවා නම් ෙමතැන ෙමොකක් ෙහෝ 
පශ්නයක් තිෙබනවා, ඇමතිතුමනි. ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් 
එන අවුරුද්ෙද් පාඩුව බිලියන 36යි. ෙකෝටි 3,600යි. ෙමොනවා 
කරලාද?  

පිට රට යන මිනිසුන්ට පිට රට ගිහිල්ලා එන්න නිකම් ටිකට් 
දුන්නත් ඔතරම් පාඩුවක් ෙවන්න බැහැ ෙන්. මිහින් එයාර් එෙක් 
පාඩුව රුපියල් බිලියන 10යි. -රුපියල් ෙකෝටි 10,000යි-. ඒ, 
ෙමොනවා කරලාද? ෙකොෙහේෙදෝ යන ෙකෙනකුට aeroplanes 
ගන්න, helicopters ගන්න මිහින් එයාර් එක හැදුවා. කවුද මිහින් 
එයාර් එෙක් යන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ඔබතුමාෙග් 
අම්මා මිහින් එයාර් එෙකන් දඹදිව ගියාද? අෙප් අම්මලා මිහින් 
එයාර් එෙක් නැඟලා දඹදිව ගියාද? නැහැ. එෙහම ගිය 
මනුස්සෙයක් නැහැ. දඹදිව යන්න කියලායි ඒක හැදුෙව්. ඒ නිසා 
අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් විනාශය නවත්වන්න 
කියලා. ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කරන්ෙන් නැහැ. Business කරන 
පවුල්වලට business කරන්න ෙදනවා. ඒක නවත්වන්න. 
ඒවාෙයන් ෙකොතරම් කාලයක්ද කන්න පුළුවන්? දවසට බුරියානි 
තුන ගණෙන් කෑවත් අවුරුදු දහයකට පහෙළොවකට බුරියානි කීයද 
කන්න පුළුවන්? කුකුළන් හයෙදනා ගණෙන් ගිල්ලත් අවුරුදු 
හයකට දහයකට ෙකොතරම් පමාණයක්ද ගිලින්න පුළුවන්? 
පරම්පරා ගණනකට හම්බ කරන එක නවත්වලා ඔබතුමන්ලා 
දැන්වත් ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය සඳහා වැඩ කරන්න. ෙම් රට 
දියුණු කරන්න පුළුවන්. සිංගප්පූරුෙව්, මැෙල්සියාෙව් තත්ත්වයට 
ෙම් රට පත් කරන්න පුළුවන්. කවුරු ෙමොනවා කළත් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අපි ඔක්ෙකෝම කවදා හරි වග කියන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
ජනතාව ඉදිරි අනාගතෙය් පැහැදිලි තීන්දුවක් ෙදනවා. ජනවාරි 
ෙනොෙවයි, මාර්තු ෙනොෙවයි, අෙපේල්වල ෙගනාවත් අපි 
ජනාධිපතිවරණය ජයගහණය කරනවා කියන එක කියමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරන්න ඔබතුමාෙග් අවසරය ගන්නවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.          
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ගරු  ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා 
(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர) 
(The Hon. Perumal Rajathurai) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இலங்ைகயின் நிர்மாணக் ைகத்ெதாழிைல அபிவி த்தி ெசய் , 
அதைன உலகத்தரம் வாய்ந்ததாக மாற்றியைமக்க ேவண் ம் 
என்பதற்காக நிர்மாணத் ெதாழில் அபிவி த்திச் சட்ட லம் 
இங்ேக சமர்ப்பிக்கப்பட்  விவாதம் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற . இந்தேவைளயிேல எனக்கும் இந்த 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்த 
உங்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன்.  

நிர்மாணத் ைற ைகத்ெதாழில் அபிவி த்தி அதிகார 
சைபைய நி வி அைதச் ெசயற்ப த் ம்ேபா  பல சிக்கல்கள் 
எழ வாய்ப்பி க்கின்ற . அரசாங்கம் ஒ  திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் கின்றெபா  பல்ேவ  ப ைறகைளப் 
பின்பற்ற ேவண் யி க்கின்ற . மக்க க்கு அல்ல  
கிராமத் க்கு என்ன ேதைவ என்பைத அைடயாளம் கண்  
அதற்கான நிதி ஒ க்கீ கைள ேமற்ெகாள்ளல், ெதாழில் ட்ப 
அதிகாாிகளால் ெசல  ெதாடர்பான மதிப்பீ  ேமற்ெகாள்ளல், 
திட்டத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்காக ஒப்பந்தம் ெசய் ெகாள்ளல் 
ேபான்ற ப ைறகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  உாிய திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம்.  

இன்  கச்ேசாி, பிரேதச ெசயலகம் ேபான்ற பல்ேவ  அரச 
நி வனங்களிேல ஒேர ெதாழில் ட்ப அதிகாாிதான் பல்ேவ  
ெசயற்பா கைள ம் ேமற்ெகாள்கின்றார். இதனால், அங்கு 
ஊழல் இடம்ெபறக்கூ ய நிைல காணப்ப கின்ற . ெபா ளா 
தார அபிவி த்தி அைமச்சின் ஆரம்பகாலத் திட்டங்களில், 

த ல் கிராமங்களில் காணப்ப கின்ற 'ஜனசபா' என்ற 
மக்களின் கு ேவ கிராமத் க்கான ேவைலத்திட்டத்ைத 
அைடயாளங்கண்  ெசயற்ப த்த ேவண் ெமன்  
கூறப்பட்ட . இ ந்தெபா தி ம் இன்  அரசியல்வாதிகள் 
அந்தத் திட்டங்கைளத் ெதாி ெசய்  நைட ைறப்ப த்  
கின்ற நிைல காணப்ப கின்ற . ஒ  கிராமத் க்கு ஒ  
ேவைலத்திட்டம் என்ற வைகயில் கமெநகும  கிராமிய 
எ ச்சித்திட்டம் மற் ம் ெகமிதிாிய, திவிெநகும ேபான்ற 
அபிவி த்தித் திட்டங்கள் பல குைறபா க டன்தான் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றன. இவ்வாறான அபிவி த்தித் 
திட்டங்களின்ேபா  கிராமிய மக்களின் மற் ம் சிவில் 
ச கத்தினாின் பங்களிப்  மிகக் குைறவாகக் காணப் 
ப வதற்கு இ ம் ஒ  காரணமாகும். எனேவ, எதிர்காலத்தில் 
இவ்வாறான திட்டங்கைள ேமற்ெகாள் ம் ேபா  மக்களின் 
மற் ம் சிவில் ச கத்தினாின் ரண பங்களிப்ைபப் ெபற் க் 
ெகாண்  ைறயான திட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் என்ற 
எதிர்பார்ப் டன்தான் இந்தச் சைபயில் இன்  நாங்கள் 
உைரயாற்றிக் ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

அரசாங்கம் இவ்வாறான பல்ேவ  அபிவி த்திச் 
ெசயற்றிட்டங்கைள ேமற்ெகாண்டா ம்கூட எம  மைலயக 
மக்கள் இன் ம் அரசியல் அநாைதகளாகேவ  காணப்ப  
கின்றனர். அரசாங்கத் தரப்பின் ஓர் உ ப்பினராக இ ந்தா ம் 
கூட அவர்களின் இந்த அவல நிைலைமையக் கூறேவண் ய 
கடப்பா  எனக்கு இ க்கின்ற . எம  மைலயக மக்கள் இந்த 
நாட் க்கு வந்  இன்  230 வ டங்க க்கும் ேமலாகின்ற . 
நீண்டெதா  வரலாற்ைற அவர்கள் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
தங்க ைடய க ைமயான உைழப்பின் காரணமாக அவர்கள் 
இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்தின் ெக ம்பாகத் 
திகழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

ஆனால், இன் ம்கூட நாடற்றவர்களாக, டற்றவர்களாக 
மிக ம் குைறந்த வாழ்க்ைக நிைலைமையக் ெகாண்ட ஒ  
ச கமாகத்தான் மைலயக மக்கள் என் ம் எம் ச கத்தினர் -
எம  மக்கள் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித உாிைமகள் 
பிரகடனத்தின் 25வ  உ ப் ைரயான , "ஒவ்ெவா வ ம் 
உண , உைட, ட்  வசதி, ம த் வக் கவனிப் , 
அவசியமான ச க ேசைவகள் என்பன உட்பட தம ம் தம  
கு ம்பத்தினர ம் உடல் நலத் க்கும் நல்வாழ் க்கும் 
ேபா மான வாழ்க்ைகத் தரத் க்கும் உாிைம ைடயவராவர்; 
அத் டன் ேவைலயின்ைம, இயலாைம, விதைவ, ைம 
காரணமாக ம் அைவ ேபான்ற அவரவர  கட் ப்பாட் க்கு 
அப்பாற்பட்ட பிற சூழ்நிைல காரணமாக ம் வாழ்க்ைகக்கு 
வழியில்லாைம ஏற்ப ம் சந்தர்ப்பங்களி ம் பா காப் க்கு 
உாிைம ைடயவர்" எனக் கூ கின்ற . இந்தச் சர்வேதசப் 
பிரகடனத்ைத உலகம் க்க ஏற் க்ெகாண்டா ம்கூட 
எங்க ைடய மக்களின் வாழ்க்ைக டன் ஒப்பி கின்றேபா  
நைட ைறயிேல எைத ேம காண யாமல் இ க்கின்ற .  

ஒ  மனிதனின் அ ப்பைடத் ேதைவகளில் பிரதானமான  
அவ க்ெகன ஒ  ெசாந்த  இ க்க ேவண் ம் 
என்பதாகும். ஆயி ம் எம்மக்க க்கு மாத்திரம் இ  அ ப் 
பைடயானெதான்றல்ல என்ப ேபாலத்தான் அவர்கள் 
நடத்தப்ப கின்றார்கள். எம்மக்கைள 230 ஆண் க க்கு 

ன்  ெதாழில் நிமித்தமாக இந்தியாவி ந்  அைழத்  
வந்தி ந்தா ம்கூட, பிாித்தானியர் அவர்க க்குக் குதிைரகள் 
கட்டப்ப கின்ற இடம்ேபான்  பத்  அ  நீள அகலம் 
ெகாண்ட 'லயன் காம்பரா'க்கைளேய கட் க் ெகா த்தனர். 
அந்த நிைலைமயான , இன்ைறய நாகாிகமான 
உலகத்தி ம்கூட இன்ன ம் மாறவில்ைல என்ப  மிக ம் 
கவைலக்குாிய விடயம். பிாித்தானியர் சுதந்திரத்ைதக் 
ெகா த் ச் ெசன்  66 வ டங்கள் ெசன்றா ம்கூட 
இன்ன ம் அேத 'லயன் காம்பரா'க்களிேல அந்த மக்கள் 
அடங்கிப்ேபாய் வா ம் நிைலைம இ க்கின்ற .  

சுதந்திரத் க்குப் பின்னரான இலங்ைகயிேல ஆட்சிய 
ைமத்த அரசாங்கங்கள் 1990கள் வைர மைலயக மக்க க்கான 
எந்தெவா  டைமப் த் திட்டத்ைத ம் நைட ைறப் 
ப த்தவில்ைல. 1992ஆம் ஆண் ன் பின்னர் ெப ந்ேதாட்ட 

டைமப்  மற் ம் ச க நலன் ாி நம்பிக்ைக நிதியம் 
உ வாக்கப்பட்ட . குறித்த நி வனத்தின்கீழ் 1992ஆம் 
ஆண்  தல் 2010ஆம் ஆண் வைர ெவ மேன 7000 

கள்தான் கட் க் ெகா க்கப்பட் க்கின்றன. இன்  
மைலயக மக்களின் ட் ப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதாக 
இ ந்தால் ஏறத்தாழ இரண்டைர இலட்சம் கைளயாவ  
அவர்க க்கு அைமத் க்ெகா க்க ேவண் ம். 1994களில் 

ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமார ங்க 
அம்ைமயார் அவர்கள் அந்த மக்க க்கு 54 ஆயிரம் தனித்தனி 

கள் அைமக்கப்பட ேவண் ம் என்  கூறியி ந்தார். 
அந்தத் திட்டம்கூட நைட ைறயிேல ேமற்ெகாள்ளப் 
படவில்ைல. எனேவ, இன்  மைலயக மக்கள் ெதாடர்பிேல 
எவ ம் பாாிய காிசைன ெகாள்ளாத நிைலைம காணப் 
ப கின்ற .  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் கடந்த வ டம் இேத 
சைபயிேல வர  ெசல த்திட்டம் ெதாடர்பான தன  
உைரயிேல மைலயகப் பகுதிகளிேல - ெப ந்ேதாட்டப் 
பகுதிகளிேல அ க்கு மா கைளக்ெகாண்ட 50 ஆயிரம் 

கைளக் கட் வதற்கான ஒ  திட்டத்ைத அறிவித்தார். 
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அந்த அறிவித்தல் வி க்கப்பட்  இன்  கிட்டத்தட்ட ஒ  
வ டம் ெசன் ள்ள நிைலயில் அ த்த வ டத் க்கான வர  
ெசல த்திட்டம் இன் ம் இரண்  மாதங்களில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட இ ந்தேபாதி ம், இந்தத் திட்டத் க்கு 
அ க்கல் நாட்டப்பட்டதா? அல்ல  அதற்காக உத்திேயாக 

ர்வமாக ஏதாவ  ர்வாங்க நடவ க்ைககள் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்டனவா என்றால் இ வைரயில் எ ம் 
நைடெபறவில்ைல. இவ்வா  காலத் க்குக்காலம் 
ேபசப்ப கின்றேத தவிர, அந்த மக்க க்கான பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்ந் ெகாண் தான் இ க்கின்றன.  

வடக்கு, கிழக்கிேல இந்திய அரசாங்கத்தின் உதவி டன் 45 
ஆயிரம் கள் கட்  க்கப்பட் ள்ளன. இந்நிைலயில் 
மைலயகப் பகுதிக க்கு ஏறத்தாழ நாலாயிரம் கைள 
இந்திய அரசாங்கம் கட் க் ெகா ப்பதாகக் கூறி, இன்  
நான்கு வ டங்களாகின்றன. அந்தத் திட்டத்தின்ப  இந்திய 
அரசாங்கம் ஏறத்தாழ பத்  இலட்சம் பாய் நிதிைய ஒ க்கித் 
த ம். இலங்ைக அரசாங்கம் அதற்கான காணி உாிைமைய 
வழங்க ேவண் ம். அதில் கைளக் கட் க் ெகா ப்ப தான் 
ஆரம்பத்திட்டம். ஆனால், இ வைரயில் ெப ந்ேதாட்டப் 
பகுதிகளிேல எந்தேவாாிடத்தி ம் இதற்கான காணிகள் 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட மில்ைல; ஒ  ட் க்காவ  அ க்கல் 
நாட்டப்பட மில்ைல.  

இந்த நிைலயில், நடந்  ந்த ஊவா மாகாண சைபத் 
ேதர்தல் அரசுக்கு ஒ  பாடமாக இ க்க ேவண் ம். இந்தத் 
ேதர்தல் களின்ப  ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் 
வாக்குகளால்தான் அரசாங்கம் ெவற்றியைடந்தி க்கின்ற  
என்பைத யா ேம ம த் க்கூற யா . கணிசமான 
வாக்குகள் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிக்குக் கிைடத்தி ந்தா ம் 
ப ைள மாவட்டத்தில் ஏறத்தாழ பத்தாயிரம் வாக்குகளால் 
அரசு ன்னிைல வகித்த . அந்தவைகயில், மைலயக 
மக்களின் நாற்பதாயிரம் வைரயான வாக்குகளினாேலேய 
அரசாங்கம் ெவற்றியைடந்தி க்கின்ற . எனேவ, இதற்கான 
ஒ  ைகம்மாறாகவாவ  மைலயக மக்களின் ட் ப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் அக்கைற டன் 
ெசயற்பட ேவண் ம். இல்ைலேயல், எம  மக்கள் அ ப்பைட 
உாிைமகைளக்கூட அ பவிக்க யாத நாதியற்றவர்களாக 
வாழேவண் ய நிைலைமதான் இந்த நாட் ல் 
ெதாடர்ந் ெகாண் க்கும்.  

இன்  ட்  உாிைம இல்லாத நிைலயிேல அவர்கள் 
'லயன்'களிேல வாழ்கின்றெபா  பல்ேவ  ச தாயச் 
சிக்கல்கள் எழக்கூ ய சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன. ஒ  

ட் க்குள்ேள பல கு ம்பங்கள் வாழ்கின்றைமயால் கலாசார 
சீர்ேக  ேபான்ற பல்ேவ  பிரச்சிைனகளால் அந்த மக்கள் 
ெதாடர்ந் ம் பாதிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கிறார்கள். இந்த 
நாட் க்கின்ற ெபண்களிேல அதிகமாக உைழப்பவர்கள் 
மைலயகப் ெபண்கள். அவர்கள் இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத் 

க்காக காைல 8 மணி தல் மாைல 5 மணிவைர 
ெவய்யி ம் மைழயி ம் அதி ச்சப் பணிைய ஆற்றிக் 
ெகாண் க்கிறார்கள். இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற ஏைனய 
ெபண்க டன் ஒப்பி ம்ேபா  அவர்க ைடய ச தாயச் 
சிக்கல்கள், சுகாதார வசதிகள் ேபான்றவற் டன் இைணந்த 
விடயமான இந்த டைமப்  என்ப ம் மிக ம் ஒ  பாாிய 
பிரச்சிைனயாக இ ந் வ கின்ற .  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කඳුරට ජනතාව ෙම් රටට 
ඇවිල්ලා දැනට අවුරුදු 230කට වැඩි කාලයක් ෙවනවා. අපි මහ 
ජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට වරින් වර ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම් පශ්නය 
කථා කර තිෙබනවා. කඳුරට ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය අවසන් 

කරන්න ඕනෑ නම් 250,000ක් පමණ නිවාස ඉදි කිරීමට අවශ යි. 
අපි දන්නවා, අවුරුදු 200කට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ ඒ ජනතාව ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය ෙවනුෙවන් ෙලොකු කැපවීමකින් වැඩ කරන බව. 
එය කවුරුත් පිළිගන්නවා. නමුත් අදත් -දැනට අවුරුදු 200කට වැඩි 
කාලයක්- සුද්ෙදෝ හදපු අශ්ව ගාල් වාෙග් නිවාසවල තමයි ඒ 
මිනිස්සු ජීවත් වන්ෙන්. දිග අඩි 10ක,  පළල අඩි 10ක  කුඩා 
කාමරයක තමයි ඒ මිනිස්සු ජීවත් වන්ෙන්. ෙම් රෙට් වරින් වර 
හිටපු රජයන් විවිධ පතිපත්ති  කිව්වත් ඒ මිනිසුන්ෙග් නිවාස 
පශ්නය තවම තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එකක් මතක් කරනවා. 
2013 ෙදසැම්බර් මාසෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට 
අය වැය වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන ෙකොට අපි සවන් දුන්නා. කඳුරට 
ජනතාවට තට්ටු නිවාස 50,000ක් හදලා ෙදනවා කියලා එදා 
පකාශ කළා. දැන් ඊළඟ 2014 අය වැයත් ළං ෙවනවා. ඒත් තවම ඒ 
නිවාස හදන ස්ථාන හඳුනාෙගනත් නැහැ; මුල් ගල් තියලාත් නැහැ; 
තාක්ෂණ වාර්තා ආදි කිසිම ෙදයක් හදලාත් නැහැ. ඉන්දියානු 
රජෙයන් නිවාස 4,000ක් ෙදනවා කියලා කිව්වා. ඉන්දියානු රජය 
එක නිවාසයකට අෙප් රුපියල්වලින් ලක්ෂ 10ක් ෙගවනවා. 
ඉඩෙම් අයිතිය ලංකාෙව් රජෙයන් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ ගැනවත් තවම 
කිසිම පියවරක් නැහැ. අපත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී නිතරම ෙම් ගැන 
කථා කරන එක විතරයි කරන්ෙන්. අපි ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කරන ෙද්වල් ෙම් රාජ  නායකයන්ට, අදාළ ඇමතිවරුන්ට ෙමොන 
විධියට ඇෙහනවාද කියලා මා නම් කියන්න දන්ෙන් නැහැ. ඉතින් 
හැමදාම ඒ  පශන්ය පශ්නයක් විධියට තමයි තිෙබන්ෙන්.  

මෙග් මිත පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී රාධකිෂ්නන් මැතිතුමා වතු 
නිවාස සෑදීම ගැන අෙප් ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාත් එක්ක 
දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කළා. අවුරුදු ෙදකක් විතර ඒ සාකච්ඡාව ගියා. 
අන්තිෙම්දී මුල් ගල් තියන්න ආරාධනා පත ඔක්ෙකෝම හදලාත් 
ඉවර කළා. ඒත් මුල් ගල් තියන්න හදන ෙකොට ෙවනත් 
අමාත ාංශයක ෙල්කම්වරෙයක් ඒක නතර කරන්න කියලා,  ඒ 
කටයුත්ත කරන්න එපා කියලා නිෙයෝගයක් දුන්නා. ෙම් නිවාස 
ඇමතිතුමාට පවා නිෙයෝග ෙදන්න රාජ  බලයක් තිෙබන 
ෙල්කම්වරු ෙම් රෙට් ඉන්නවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්න. ඒවා කඳුකරය නිෙයෝජනය කරන 

පක්ෂ අතර ෙගෝරි. ඒවා මට ෙබ්රන්න බැහැ. මට ෙබ්රන්න බැහැ 
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂ අතෙර් තිෙබන ෙගෝරිය. ඒකට ඉතින් අපි 
ෙමොකද කරන්ෙන්?  

 
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා 
(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர) 
(The Hon. Perumal Rajathurai) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඒක කිව්වාට. ඒ වුණාට ඇමතිතුමනි, 

නිවාස ඇමති විධියට ඔබතුමා ඔෙහොම කියන එක තමයි මට 
කනගාටු. නිවාස ඇමතිෙග් වගකීම තමයි පක්ෂ අතර ෙගෝරි 
තිබුණත් රාජ  පතිපත්තිය කියාත්මක කරන එක.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමනි ඔබතුමා දන්නවා ඇති,  වතුකරෙය් ජනතාව 

ෙවනුෙවන්  අප  ෙගවල් 200ක නිවාස ෙයෝජනා කමයක් ආරම්භ 
කළ බව. මට මතක හැටියට නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පැවති 
කලින් විවෘත කිරීමකදී ඔබතුමාත් ආවා.   පුළුවන් උපරිමෙයන් අපි 
කටයුතු කරනවා. දැනටත් වතුවල ජනතාව සඳහා දිය හැකි සහන 
ෙදනවා. විශාල ව ාපෘතියක් හැටියට  එතුමාෙග් උනන්දුවත් ඇතිව 
තමයි  අපි  ඒක සැලසුම් කෙළේ. නමුත් ඔබතුමන්ලාෙග්ම පජාව  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජනය කරන ෙවනත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ආධිපත යට 
බාධාවක් ෙව් යයි හිතා ෙහෝ  ෙමොකක් හරි නිසා ඔය පශ්නය ආවා. 
පාෙද්ශීය ආරවුල් මැද්ෙද් ඒ කටයුත්ත  කරන්න මට පුළුවන්කමක්  
නැහැ.   ෙහට ඔබතුමන්ලා ඒ ආරවුල විසඳා ගත්ෙතොත්  කිසි 
බාධාවක් නැතිව අපට ඒක පටන් ගන්න පුළුවන්.  

      
ගරු  ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා 
(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர) 
(The Hon. Perumal Rajathurai) 
ගරු ඇමතිතුමනි, 2012  ෛතෙපොංගල් උත්සවයට ඔබතුමා 

පැමිණි ෙවලාෙව්දී අපි දික්ඔය වතු නිවාස කිහිපයකට ගිහින් 
බැලුවා. ඇත්ෙතන්ම ෙම් මිනිස්සු ෙම්වා ඇතුෙළේ ජීවත් ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා එදා ඔබතුමා කනගාටුවට පත් වුණා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන ෙලොකු උනන්දුවක් ගත්තා. නමුත් 
තවමත් ඒ පශ්නය, පශ්නයක් හැටියටම තිෙබනවා. රාජ    
පතිපත්ති හදනෙකොට අපට  ෙම් ගැන  වගකීමක් තිෙබනවා. අෙප් 
ජනතාවෙග් ෙම් නිවාස  පශ්නය අවුරුදු 230ක් පැරණියි. 1992 දී  
නිවාස භාරකාර අරමුදලක් හැදුවා, ෙම් වතු නිවාස පශ්නය 
විසඳන්න ඕනෑය කියා. නමුත් ඒ යටෙත් 2010 වනෙතක් අඩුම 
ගණෙන් නිවාස 7,000ක්වත් හදා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ.  පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලනය කරන අය ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ශපාලන තත්ත්වය 
රඳවා ගන්න ඕනෑ නිසා මිනිස්සු ඒ තත්ත්වෙය්ම තියන්න ෙලොකු 
උනන්දුවක් දක්වනවා. මනුෂ යන්  හැටියට අපට ඒක පිළිගන්න 
බැහැ;  අපට ඒක අනුමත කරන්න බැහැ.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු  ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා 
(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர) 
(The Hon. Perumal Rajathurai) 
 අවසන් වශෙයන්, ඉදිරි අවුරුදු කිහිපය තුළ හරි විෙශේෂ 

ෙයෝජනාවක් මඟින් ෙහෝ ජාතික මට්ටෙම් නිවාස ඇමති හැටියට 
ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට  විසඳුමක් ෙදන්න උත්සාහ කරන්නය  කියා 
ඉල්ලමින්, ඔබතුමාට ඕනෑම සහෙයෝගයක් ලබා ෙදන්න අපි 
සූදානම් බවත් සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 3.12] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 

සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඒ ගැන කථා කිරීමට කලින් යම් කරුණක් සඳහන්  
කරන්නට කැමැතියි.  

මීට කලින් රජය ෙවනුෙවන් කථා කළ මන්තීවරුන් 
ෙදෙදෙනක් විෙශේෂෙයන්ම උඩරට කඳුකරෙය් ජනතාවෙග් නිවාස  
පශ්නය ගැන අද කථා කළා.  ඔවුන් සඳහන් කළ කරුණු ගැන අපි 

එකඟ ෙවනවා.  ෙමොකද, කඳුකරෙය්  ජනතාවෙග් නිවාස පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරනෙකොට අප සඳහන් කරන්න ඕනෑ, පරම්පරාෙවන් 
පරම්පරාවට අවුරුදු 200කට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ තවමත් ඒ අය 
ලයින් කාමරවල ජීවත් ෙවන බව. ඒ වාෙග්ම ෙම් රජය 
ෙපොෙරොන්දු වුණා,  එහි ජීවත් වන ජනතාවට  මීට  වැඩිය ෙහොඳ 
නිවාස ෙගොඩ නඟා ෙදනවාය කියා. ඒ බව   මහින්ද චින්තනෙය්ත් 
සඳහන් කර තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු නවය තුළදී ෙම් රජය වතු 
නිවාස 4,000ක් පමණ තමයි හදා තිෙබන්ෙන්. අපි සියලු ෙදනාම 
දන්නවා, ඒ අයට නිවාස ලක්ෂ ෙදකක් විතර අවශ යි කියා.  
නමුත් පසු ගිය අවුරුදු නවය තුළ දී නිවාස 4,000ක් පමණ තමයි 
හදා තිෙබන්ෙන්. දළ වශෙයන්  බැලුෙවොත්  අවුරුද්දකට  නිවාස 
500ක් පමණ  තමයි හදා තිෙබන්ෙන්.  එෙහම වුෙණොත්  මහින්ද 
චින්තනෙය් තිෙබන ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කරන්න තව අවුරුදු 
400ක් විතර ගත ෙවනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නයක්.  ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa)  
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන සංඛ ා   ෙල්ඛන 

සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි.  සත  තත්ත්වය ඉතා අඩු ෙකො ට තමයි  
ඔබතුමා ඔය  ෙපන්නුම් කරන්ෙන්.  මෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී මම 
ඔබතුමාට නියම සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදන්නම්. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
වතුකරෙය් ෙගොඩ නඟා තිෙබන නිවාස පමාණය පිළිබඳ 

සංඛ ා  ෙල්ඛන ෙපන්වන්නය කියා මමත් ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලනවා. දැන් මම ෙම් ෙවලාෙව්දී කථා කරන්ෙන් වතුකරය 
ගැනයි. ඒ ගරු මන්තීතුමා කියපු කරුණු පිළිබඳව සංඛ ා ෙල්ඛන 
මා සතුව තිෙබනවා. ඒ සංඛ ා ෙල්ඛනවලට අනුව තමයි මම  ෙම් 
කථා කරන්ෙන්.  මම  කියන්ෙන් ඒ කමයට ගිෙයොත් අවුරුද්දකට 
නිවාස 500ක් විතර ෙගොඩ නැඟුෙවොත්  වතුකරෙය් ජනතාවට  
අවශ  නිවාස ටික  ෙගොඩ නඟන්න අවුරුදු 400ක් විතර ගත 
ෙවනවාය කියන එකයි.  

මම අහන්න කැමැතියි ඇත්තටම ෙම්කද රජෙය් කමෙව්දය 
කියලා; ඇත්තටම ෙම්කද රජෙය් සැලැසම් කියලා. වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය විසඳන්න පමුඛත්වය ෙදන්න ඕනෑ 
කියන කාරණයට අපි සම්පූර්ණෙයන් එකඟයි. 

අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත් 
ෙකටුම්පෙත් මට ෙපෙනන විශාලම අඩු පාඩුව තමයි ඒ මඟින් 
ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන්ට කමෙව්දයක් ෙයොදන්න කටයුතු 
කිරීම. නමුත් ඇත්තටම විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ෙම් 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පෙත් ඔවුන්ෙග් 
කමෙව්දය ගැනවත්, ඔවුන්ෙග් ෙශේණිගත වීම පිළිබඳවවත්, 
ඔවුන්ෙග් කියාදායම පිළිබඳවවත්, ඒක අධීක්ෂණය කිරීම 
පිළිබඳවවත් කිසි ෙදයක් නැහැ කියන එක මම ෙමතැනදී සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. 

ෙම්ෙක් තිෙබන අෙනක් අඩු පාඩුව තමයි, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ව අධීක්ෂණය කිරීෙම්, පාලනය කිරීෙම් 
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කියාදාමයක් ෙම් මඟින් ඉදිරිපත් වීම. නමුත් අපි දන්නවා, ඉදි 
කිරීම් ගැන කථා කරන ෙකොට අද හුඟක් ෙවලාවට විෙද්ශීය 
ෙකොන්තාත්කරුවන් තමයි ෙම් ඉදිකිරීම් කරන්ෙන් කියලා. අපි 
විශාල ආකෘති ගැන කල්පනා කෙළොත්, වරායක් ෙවන්න පුළුවන්, 
ගුවන් ෙතොටුපළක් ෙවන්න පුළුවන්, පාරවල් ෙවන්න පුළුවන්, 
නිවාස ෙවන්න පුළුවන්, එකක් තමයි ඒවා ෙටන්ඩර් ෙනොමැතිව සිදු 
වීම. ඒ කියන්ෙන් තරගකාරී පටිපාටියකින් ෙතොරව හුඟක් ඒවා 
unsolicited proposals, ඒ කියන්ෙන් ඉල්ලුමක් ෙනොමැතිව රජය 
ඒකමතිකව තීරණය කරලා ෙදන ව ාපෘති තමයි තිෙබන්ෙන්. 
සංචාරක ක්ෙෂේතයට සහ ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට තමයි ෙම් රජය 
වැඩිෙයන්ම බර ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් කිසිම අධීක්ෂණයක් 
නැතිව ඒ ෙද් සිදු වීෙගන යනවා. හරියටම අපි ඉදි කිරීම් ගැන කථා 
කෙළොත්, ඉදි කිරීම්වල ආර්ථික දායකත්වය ගැන කථා කෙළොත්, 
අද සිදු වන ඉදි කිරීම්වල ආර්ථික දායකත්වෙයන් සියයට 20කට 
පමණයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සීමා ෙවන්ෙන්. ඉතිරි සියයට 80ටම 
ෙම් පනත අදාළ නැහැ කියන එක මා මුලින්ම සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. 

අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන හිතන ෙකොට ෙම් රජයම -
මහින්ද රාජපක්ෂ රජයම- 2009 ෙනොවැම්බර් මස 13වැනි දින 
ගැසට් පතයක් ඉදිරිපත් කළා. "ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන" 
කියන නමින්ම ගැසට් පතයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැසට් පතෙයයි, 
ෙම් පනත් පනත් ෙකටුම්පෙතයි තිෙබන  ෙවනස ෙමොකක්ද කියලා 
මම බැලුවා. ෙම් ෙදක අතර විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙම් එකම 
රජය; චින්තනෙය් රජය; මහින්ද චින්තනෙය් රජය. මහින්ද 
චින්තන ඉදිරි දැක්මට එන ෙකොට පසු දැක්ම බලා නැහැ. ෙම් ෙදක 
අතර විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා. අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් 
ෙකටුම්පතත එක්ක බලන ෙකොට 2009 දී ඒ නමින්ම ඉදිරිපත් කළ 
ගැසට් පතය පගතිශීලී එකක් කියලා අපට කියන්න පුළුවන්. අපි 
මීට කලින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ගැසට් පතය අරෙගන බැලුෙවොත්, 
එහි 45වැනි වගන්තිෙය් පැහැදිලිවම කියනවා, "කිසිම තැනැත් තකු 
විසින් අධිකාරිෙය් පූර්ව අනුමතය නැතිව විෙද්ශීය 
ෙකොන්තාත්කරුවකු නියමිත ඉදිකිරීම් වැඩවල ෙනොෙයදවිය යුතු 
ය" කියලා. ෙම් ගැසට් පතෙයන් මූලධර්මයක් විධියට පිළිඅරෙගන 
තිෙබනවා, ෙද්ශීය ෙවන්න පුළුවන්, විෙද්ශීය ෙවන්න පුළුවන් ඒ 
අය සියලු ෙදනාම පනතට යටත් ෙවන්න ඕනෑ, ඒ අය සියලු 
ෙදනාම අනුමැතිය ලබා ගන්න ඕනෑ, ඒ අය සියලු ෙදනාම ෙම් 
රෙට් අපි නියම කරන ෙශේණියට වැඩ කරන්න ඕනෑ කියන එක. 
ෙම්ක ෙබොෙහොම වැදගත්. සමහර අය හිතනවා ඇති පිට රටින් 
ෙකොන්තාත්කරුෙවක් ආවා කියලා ඉෙබ්ටම අපට අවශ  ෙශේණියට 
ෙහෝ ජාත න්තර ෙශේණියට වැඩ කරයි කියලා. එෙහම ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒක අපි නියම කරන්න ඕනෑ.  

ෙමොෙහොතකට හිතලා බලන්න, අෙප් ෙකොන්තාත්කරුෙවකුට 
හිතූ පරිදි ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ෙගොඩනැඟිලි හදන්න පුළුවන්ද, 
 චීනයට ගිහිල්ලා ෙගොඩනැඟිලි හදන්න පුළුවන්ද, යුෙරෝපයට 
ගිහිල්ලා හිතූ පරිදි ෙගොඩනැඟිලි හදන්න පුළුවන්ද? ඒවා කරන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒවා කරන්න ඒ රටවල නීති රීති තිෙබනවා. 
ඕස්ෙට්ලියාවට ගියත් නීති-රීති තිෙබනවා. ඒ රටවල්වල ෙශේණිගත 
කිරීම් තිෙබනවා. ජාත න්තර ෙශේණිගත කිරීම් තිෙබනවා. ඒවාට 
ඕනෑම ෙකොන්තාත්කරුෙවකු යටත් ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් 
එෙහම ෙනොෙවයි. රජය ෙකොන්තාත්තුවක ෙයෙදනවා නම් - ඒ 
රටවල් අතර - ඒ ෙකොන්තාත්කරුවන් පිළිබඳව  අපි ෙහොයලා 
බලන්න ඕනෑ නැහැ කියන එකයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින්  
ඇත්තටම - නිහඬව -කියන්ෙන්. අපි නම් ඒකට සම්පූර්ණෙයන්ම 
විරුද්ධයි. ෙමොකද, රජයන් අතර වුණත් ගිවිසුම් ගැහුවාට අපට 
අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ, ෙකොන්තාත්කරු කවුද, ඒ අයෙග් 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද, අප වැනි රටවල්වලට ඇවිල්ලා ෙම් වාෙග් 
වැඩ කරන්න ඒ අයට අත් දැකීම් තිෙබනවා ද කියන කාරණා 
පිළිබඳව  ෙහොයලා බලන්න. නමුත් ඒ කාරණය ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින් සම්පූර්ණෙයන් අයින් කරලා තිෙබනවා. ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පෙත් 2009 ෙනොවැම්බර් මස 
13 වන දින ගැසට් පතෙය් සඳහන් කරුණු පිළිබඳවයි  මම ෙම් 
කියන්ෙන්.  

 එම  පනත් ෙකටුම්පෙත්  45 (2)  උප වගන්තිය යටෙත් 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

(2) නියමිත ඉදිකිරීම් වැඩ සිදු කිරීම සඳහා විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවකු 
ෙයොදවා ගැනීමට කැමති යම් තැනැත්තකු විසින් එෙසේ ෙයොදවා ගැනීම 
සඳහා අධිකාරිෙය් අනුමතය ලබාගැනීම පිණිස, එම විෙද්ශීය 
ෙකොන්තාත්කරු සම්බන්ධ   පසුගිය ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ කාර්ය 
සාධනය සහ ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක වන ෙශේණිගත කිරීම පිළිබඳ 
ජාත න්තර විගණක ආයතනයක් විසින් සහතික කරන ලද මූල  
විස්තරයක් ද සමග අධිකාරිය ෙවත ඉල්ලීමක් කළ යුතු ය." 

ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙම් කරුණු සඳහන්ව තිබුණා. ඒ  
ෙකටුම්පෙත් ඒ තිබුණු කරුණු අයින් කෙළේ ඇයි කියලා කියන්න 
මා දන්ෙන් නැහැ. ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 
පහසුකම් ඇමතිතුමාෙග් වුවමනාවට ද, බැසිල් රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමාෙග් වුවමනාවට ද නැත්නම් ෙම්කට ෙවන බලපෑම් 
තිබුණු නිසා ෙම් කාරණා අයින් කළාද කියලා කියන්න මා දන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් රජය හුඟක් ආර්ථික ඝාතකයින් ගැන කථා කරලා 
තිෙබනවා. ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් වුවමනාවට ද දන්ෙන් 
නැහැ; ෙලෝක බැංකුෙව් වුවමනාවට ද කියන එක දන්ෙන්ත් නැහැ. 
ෙමොකක් ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා අර පරණ පනත් ෙකටුම්පෙත් තිබුණු 
පගතිශීලී කරුණු අයින් කරලා තමයි අලුත් පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරියට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන සඳහන් කරනවා - 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

 අවසර ලබා ෙදන්න. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මන්තීතුමා කියන විධියට පරණ පනත් ෙකටුම්පෙත් තිබුණු 

සමහර ෙකොටස් සංෙශෝධනය ෙවලා තිෙබනවා. අලුතින් ෙකොටස් 
අපි එකතු කරලා තිෙබනවා. පරණ පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙනොතිබුණු 
අලුත් අංග කීපයක්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා පනත් ෙකටුම්පත බැලුෙවොත් ඒ කාරණය 
ෙත්ෙර්වි. හැබැයි, ඔබතුමා සඳහන් කරන කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
ඇත්ත වශෙයන්ම කිව්ෙවොත් පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත 
කරනවාය කියන්ෙන් මෙග් ෙපෞද්ගලික අභිලාෂයම ෙනොෙවයි. 
ඒක අමාත  අනුකමිටුවකට යනවා. මෙග් මතකය අනුව නම් 
අවුරුද්දක් විතර ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  අමාත  අනුකමිටුව තුළ 
සාකච්ඡාවට භාජනය වුණා. ෙම් ගැන විවිධ වාද විවාද ආවා; මත 
ඉදිරිපත් වුණා. අවුරුදු ෙදකක විතර විවාදාත්මක කියාවලියකින් 
අනතුරුවයි අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියැවීම සඳහා 
ඉදිරිපත් වුෙණ්. එතැනදී යම් යම් කරුණු සංෙශෝධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන්  මට ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්න 
පුළුවන් එපමණයි. මම හිතනවා ෙපෞද්ගලිකව - 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, පැහැදිලි කිරීමට. ඇමතිතුමාෙග් 

වුවමනාවට ෙහෝ අනික් අයෙග් වුවමනාවට ෙහෝ සමහර විට ෙම් 
කාරණා අයින් කරන්න ඇතැයි කියලා ඇමතිතුමා සඳහන් 
කරනවා. කාෙග් ෙහෝ වුවමනාවට ෙම්වා අයින් වුණා. ඇමතිතුමා 
ෙද්ශපාලනය පටන් ගන්න ෙකොට -ෙකොළඹ නගර සභාව හරහා 
එන ෙකොට- ෙබොෙහොම පගතිශීලී පුද්ගලෙයක්. හැබැයි, ඉදිකිරීම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත  සම්බන්ධෙයන් එදා ඉදිරිපත් කර 
තිබුණු ෙයෝජිත ෙකටුම්පතයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතයි ගත්තාම එදා 
ඉදිරිපත් කර තිබුණ පනත් ෙකටුම්පත  තමයි පගතිශීලී කියලා 
නැවත කියන්න ඕනෑ. ෙමොකක් ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් අඩියක් ආපස්සට  අරෙගන තිෙබනවා.  

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  එදා ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පෙත් 
45 (4) උප වගන්තිය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන්ව තිෙබනවා: 

(4) විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවකු ෙයොදා ගැනීම සඳහා අධිකාරිෙය් 
අනුමතය ලැබුණු විට, එම විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරු විසින් නියම 
කරනු ලැබිය හැකි වූ ආකෘතියට අනුව ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවකු 
සමග ගිවිසුමකට එළඹිය යුතු අතර විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරු විසින් 
ඉටුකල යුතු ඉදිකිරීම් වැඩ ෙකොටස සහ ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුට 
පවරනු ලබන ඉදිකිරීම් වැඩ ෙකොටස පිළිබඳ විස්තරයක් එම ගිවිසුෙම් 
ඇතුළත් විය යුතු ය." 

ෙමයින් අදහස් කෙළේ ෙම්කයි. ෙම් රෙට් ඉන්න ෙද්ශීය 
ෙකොන්තාත්කරුවන් අපි ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ කියන අදහස එම 
ෙකටුම්පතට  ඇතුළු වුණා. ෙම් කාරණය තව විධියකට කිව්ෙවොත් 
රෙට් පාරවල්වල ෙබන්ස් කාර් තිෙබනවා කියලා රටක් දියුණු 
වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙබන්ස් කාර්  තිබුණා කියලා රටක් දියුණු 
වන්ෙන් නැහැ ෙන්. රටක දියුණුව එෙහම බලන්නට බැහැ. ඔය 
ෙබන්ස් කාර් එෙක් අෙප් රබර්වලින් හදපු ෙරෝද නැත්නම්, අෙප් 
ර බර්වලින් හදපු ෙවන ෙවන ආම්පන්න නැත්නම්, අෙප් 
තාක්ෂණෙයන් හදපු තහඩු නැත්නම්, ඒ ෙබන්ස් කාර් එක පාෙර් 
තිබුණු පළියට රටක් දියුණුයි කියලා කියන්නට බැහැ. නමුත් අෙප් 
දායකත්වය තිෙබනවා නම්, අෙප් තාක්ෂණය තිෙබනවා නම්, අෙප් 
අමු දව  භාවිතා කරලා නිෂ්පාදනය කර  තිෙබනවා නම් අපි 
කියනවා අෙප් රට දියුණු වන රටක් කියලා. 

ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ වෙට් තිෙබන අෙප් පරණ ෙගොඩනැඟිලි 
අලුත් කළාය කියලා ඒවාෙය් අලුතින් තීන්ත ගෑවාය කියලා ඒ 
පළියටම රටක් සංවර්ධනය වනවා කියලා අපට නිගමනයකට 
එන්නට බැහැ. අපි එන්නට ඕනෑ නිගමනය ෙමොකක්ද? අපි යම් 
කිසි කාර්යයක් කරන ෙකොට ඒ කාර්යයට අපි රටක් හැටියට  ෙදන 
ෙද්ශීය දායකත්වය ෙමොකක්ද කියන එක අපි මනින්න අවශ යි.  
ෙම්ක මා  තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා කියන්නම්. ෙමොකක් ෙහෝ ඉදි 
කරන ෙකොට ඒෙක් වටිනාකම 100 නම් පිට රටින් ෙගෙනන  
සිෙමන්ති, යකඩ, උපකරණ, උපෙද්ශක ෙසේවාවන්වල වටිනාකම 
සියයට 70ක් වනවා නම්  ඉතිරි වන්ෙන් සියයට 30යි.  ඒ සියයට 
30නුත් සියයට 20ක්ම  ඒ කියන්ෙන්, ශම බල කායට වැය වන 
මුදල සියයට 30ක් නම් ඒෙකන් සියයට 20ක්ම වැය වන්ෙන් 
විෙද්ශිකයන්ට නම් සියයට 10යි, ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒ මුළු 
ව ාපෘතිෙයන්ම ලැෙබන්ෙන්. නමුත් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට 
සියයට සියයක් එකතු කරනවා. ඒ වුණත් ෙම් රෙට් සාමාන  
ජනතාවට ලැබිලා තිෙබන්ෙන් සියයට 10යි. ඒ නිසා දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය, සියයට සියයකින් ඒක පුද්ගල 
ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියලා ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
ෙකොච්චර පම්ෙපෝරි ගැහැව්වත්  සියයට 10ක පමාණයක් පමණයි 
ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  ෙම්කයි ෙම් රජෙය් 
ආර්ථික පතිපත්තිෙය් තිෙබන විශාලම ගැටලුව.  විෙද්ශිකයන්ට 
ඕනෑ එකක් කරන්න පුළුවන්. පරණ පනත් ෙකටුම්පෙත් තිබුණා 
විෙද්ශික ෙකොන්තාත්කරුවන් එකතු කර ගන්නවා නම්, ඔවුන්ෙග් 
දායකත්වය ගන්නවා නම් ඔවුන්ට සියයට 50ක දායකත්වයක් 
ෙදන්න ඕනෑ කියලා. ඒ කියන්ෙන් වටිනාකමින් සියයට 50ක් 
ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවාට යන්න ඕනෑය කියලා පරණ පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තිබුණා. ෙම්වා සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවාට දැන් නීතිය මාර්ගෙයන් 
නිදහෙසේ ඕනෑ එකක් කරන්න පුළුවන්. රජය ගිවිසුමක් ගැහුවා.  ඊට 
පස්ෙසේ ඕනෑ ෙකොන්තාත්කරුවකු ෙමෙහට ෙගෙනන්න පුළුවන්. 
ඔහුට ඕනෑ එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක එක උදාහරණයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දී හුඟක් කථා කර 
තිෙබනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය සම්බන්ධ කාරණෙය්දී  
CMEC සමාගම ගැන හුඟාක් පශ්න තිබුණා. ඒ, ඇත්තටම ඒ අයට 
ෙම් බලාගාරය තනන්න සුදුසුකම් තිබුණාද කියන එක ගැනයි.  
චීන රජය අෙප් රට එක්ක තිෙබන ගිවිසුම ගැන අපට පශ්නයක් 
නැහැ. ෙමොකද,  රටවල් අතර ගිවිසුම් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ වුණාට 
ගන්න ණය ගැන කථා කරන ෙකොට - ඒ ගිවිසුම ගැන කථා කරන 
ෙකොට - ෙගවන්න ඕනෑ ෙපොලී පමාණය ගැන,  අවුරුදු කීයක් තුළ 
ෙගවන්න ඕනෑද කියන ඒවා ගැන අපට වාද විවාද කරන්න ඉඩ 
තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒක රජයකට  ගිවිසුමක්  අත්සන් කිරීම මඟින් 
පමණක් සනාථ කර ගන්නට බැහැ. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා 
එන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මූල  අංශය හැරුණාම ඉදි 
කිරීම්වල ෙභෞතික අංශ තිෙබනවා. ඒ ෙභෞතික අංශවලටත් ෙම් 
රෙට් අධිකාරි තුළින් විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන් එන්න ඕනෑය 
කියන එක මා නැවතත් සඳහන් කරනවා. CEB එෙක්              
අතිෙර්ක පධාන කළමනාකරු එම්.සී. විකමෙසේකර මහතා  
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ගැන ෙමෙසේ සඳහන් කළා: “The 
plant we got is not the best plant we could have got. But, at a 
time it became politically acceptable to have this plant, 
Chinese was the best solution available to us”.  

ඔහු  ෙමොනවාද  කියන්ෙන්? ඔහු කියන්ෙන්  ෙහොඳම ෙශේණිය 
තිෙබන  යන්ෙතෝපකරණ අපට ලැබුෙණ් නැහැ කියන එකයි.  
නමුත් ෙම්ක එච්චර ෙහොඳ නැහැ, ෙම්ෙක් ෙවනසක් ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා නිලධාරින් - අපි - දැන ෙගන හිටියා වුණත්, ෙම්ක 
ෙද්ශපාලනිකව අෙප් රජයට අවශ  වූ නිසා,  රජය පිළිගත්ත නිසා  
අපටත් පිළිගන්න වුණා කියන එක තමයි එතුමාත් ෙමතැන 
සඳහන් කරන්ෙන්. ඒ නිසා  විෙද්ශික සමාගම්වලට ෙම් ෙදන 
අවස්ථාව තමයි ෙම්ෙක් තිෙබන විශාලම අඩු පාඩුව කියලා මා 
නැවත කියනවා.  ෙම් පනත් ෙකටුම් පෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා, 
ඔහුට ෙකළින්ම තාවකාලික ලියා පදිංචි කිරීමක් ෙදනවා කියලා. 

මට තිෙබන කාලය ෙකටි නිසා මම කැමැතියි විෙශේෂෙයන්ම 
VIII වන ෙකොටස ගැනත් කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කරන්න. 
අලුත් පනත් ෙකටුම්පෙත් VIII වන ෙකොටෙසේ සඳහන් කරනවා, 
පමිති ෙල්ඛන සහ මානව සම්පත් සංවර්ධනය ගැන. මට ෙම්ක 
කියන්නත් දුකයි. ඒ ෙකොටෙසේ ෙම් රෙට් ඉන්න ෙසේවකයන් ගැන 
කිසිම සඳහනක් නැහැ කියලා කියන්නට ඕනෑ. අපි ඔක්ෙකෝම 
දන්නවා, ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් කම්කරු ජනතාව වැඩ කරන්ෙන් 
දවෙසේ පඩියට, සතිෙය් පඩියට කියලා. ෙම් ජනතාව නගරෙයන් 
නගරයට යන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ස්වාමියාෙගන් ස්වාමියාට 
ගිහිල්ලා ඒ අය ෙසේවය කරන්න ඕනෑ. ෙම් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් 
වැඩි දායකත්වයක් තිෙබන්න ඕනෑ කම්කරුවාටයි. දැන් ෙම් අලුත් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් හුඟක් ෙද්වල් සඳහන් කරනවා කියලා 
කියනවා. පුහුණු කරනවා කියලා කියනවා. තාක්ෂණය ෙදනවා 
කියලා කියනවා.  එක එක ෙද්වල් තිෙබනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 47 ඌ උප වගන්තිෙය් කියනවා, 
"ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් මානව සම්පත් අවශ තා වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා ඉදිකිරීම් ෙසේවකයන් සඳහා වූ රැකියා මාර්ගයක් වර්ධනය 
කිරීම සුබසාධනය කළ යුතුය" කියලා. ඉංගීසිෙයන් කියනවා, ඒක- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්. 

275 276 

[ගරු  ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මට ඊට වැඩිය ෙපොඩ්ඩක් ෙවලාව ගන්න පුළුවන්ද? 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
විපක්ෂෙය් ෙවලාව ෙදනවා නම් පුළුවන්. 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා සඳහන් කරලා ගියා, මට 

කාලය ගන්න පුළුවන් කියලා. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
විනාඩි පහක කාලයක් ඔබතුමාට ෙදනවා. 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
විනාඩි පහකින් අවසන් කරන්න බලන්නම්. මම ෙමතැන 

සඳහන් කරන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. ෙමහි ඉංගීසි ෙකොටෙසේ 
කියනවා, ෙම් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කරන අයට career එකක්, 
ඒ කියන්ෙන් අර බැංකු රස්සාවක් කරනවා වාෙග් නැත්නම් 
ගණකාධිකරණය කරනවා වාෙග් නැත්නම් නීතිඥ මහත්මෙයක් 
වාෙග් දීර්ඝ රැකියාවක් හදන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ෙමතැන 
නිර්මාණය කරනවා කියලා. අද ඇත්ත කථාව කථා කෙළොත් අපි 
දන්නවා, සම්පූර්ණෙයන්ම අෙනක් පැත්ත තමයි ෙම්ෙක් ඇත්ත 
කියලා. ෙම් කම්කරුවන් නගරෙයන් නගරයට, ගමින් ගමට 
යනවා. ස්වාමියාෙගන් ස්වාමියාට වැඩ කරනවා. අපි බැලුෙවොත් ඒ 
අයෙගන් -ෙම් වැඩ කරන ජනතාවෙගන්- අර්ථ සාධක අරමුදලට 
දායක ෙවන පතිශතය ගත්ෙතොත් අඩුම අඩු පතිශතයකුයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් හුඟක් ෙවලාවට ශම 
උපෙකොන්තාත්තු - labour subcontract - කියලා තිෙබනවා. ඉතින් 
 විෙද්ශ ෙකොම්පැනිය ඒෙක් ෙලොකු ෙකොටස ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
උපෙද්ශකෙයෝ පිට රටවලින් ෙග්නවා. අෙප් ෙලොකු 
ෙකොම්පැනිවලට උ පෙකොන්තාත්තු ෙදනවා. ඒ ෙලොකු ෙකොම්පැනි 
සමහර ෙවලාවට ෙම් ශම උපෙකොන්තාත් ෙදනවා. ඉතින් 
ෙසේවකයා ඉන්ෙන් ඒ මට්ටෙම්. මම කිව්වා ෙන්, අන්තිමට සියයට 
දහයයි එන්ෙන් කියලා. ඒ දහෙයනුත් ෙකොටසක් තමයි අන්තිමට 
ඔතැනට යන්ෙන්. නමුත් අර්ථ සාධක අරමුදල ගැනවත් ඒ 
ෙසේවකයන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳවවත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
කිසිවක් සඳහන් ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ අමාත තුමා. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මන්තීතුමා ෙමොන කරුණු කිව්වත් ඒක පනත් ෙකටුම්පතට 

අදාළව කියන නිසා මම හරිම සතුටුයි. ඔය කාරණය කම්කරු 

අමාත ාංශයට අයිති විෂයක්. ඒ කියන්ෙන් EPF, ETF අරමුදල්, 
එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ෙග් ෙවනත් වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පශ්න ඒ පනත් තුළින් ෙකෙරන ෙදයක්. ෙමතැනින් ෙකෙරන්ෙන් 
ඔවුන්ෙග් තත්ත්වය උසස් කිරීම, ඔවුන්ෙග් සුබසාධනය සඳහා 
පියවර ගැනීම හා පමිතිෙයන් උසස් කිරීමයි. ඒක තමයි ෙම්ෙක් 
කාර්ය භාරය. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මම එකඟයි, කම්කරු අමාත ාංශෙයන් කරන්න තිබුණා 

කියන එකට. ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන ෙකොට ඉදිකිරීම් 
 ක්ෙෂේතයට විශාලම දායකත්වය දක්වන ෙම් රෙට් කම්කරු 
ජනතාව ගැන හිතලා ඔබතුමාට තිබුණා- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ නිසා තමයි පමිතිකරණය ෙදන්ෙන්. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔව්. පමිතිකරණය ගැන තිෙබනවා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ ෙවනුෙවන් තමයි හැඳුනුම් පත ෙදන්ෙන්, රක්ෂණය 

ෙදන්ෙන්. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඇත්තටම ෙමතුමා කියන එක ඇත්ත. ෙමතුමා ෙම් පනත් 

ෙකටුම්පෙතන් ඒ කම්කරුවන්ට ෙදන්න යන්ෙන් ෙමොනවාද 
දන්නවාද? Identity card එකක් ෙදන්ෙන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
මඟින් ඔවුන්ට identity card එකක් ෙදනවා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින් සාමාන  ෙසේවකයාට ලැෙබන්ෙන් identity card 
එක විතරයි. නමුත් දායකත්වය නැහැ ෙන්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Identity card එකක් ෙදනවා. රක්ෂණයකුත් ලැෙබනවා. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
දායකත්වයක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සුබ සාධනය ගැන 

හිතලා නැහැ. ෙසෞඛ  ගැනවත් හිතලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ක්ෙෂේතය  අනාරක්ෂිත ක්ෙෂේතයක්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
පනත් ෙකටුම්පත බලලා කථා කරන්න. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
බලලා තමයි කථා කරන්ෙන් ඇමතිතුමනි. ඒ විතරක් 

ෙනොෙවයි. විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවාට ෙම් රටට ඇවිල්ලා ඉදි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීම් කටයුතු කරන්න දුන්නාම ඒ අය ෙසේවකයනුත් ෙගෙනනවා. 
දැන් ඒ උපෙද්ශකයන්, ෙසේවකයන් ලියා පදිංචි කරන්න ඕනෑත් 
නැහැ. නිකම්ම ඒ අයට එන්න පුළුවන්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ දැන් තත්ත්වය. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙසේවකයනුත් ෙගෙනනවා ෙන්. 2011 වන ෙතක් ඒ 

සම්බන්ධෙයන් අදාළ ෙල්ඛන  මා ළඟ තිෙබනවා. 2011වන ෙතක් 
චීනයට විතරක් වීසා දීලා තිෙබනවා, 25,000ක් විතර.  ඉන්දියාවට 
වීසා 33,000ක් විතර දීලා තිෙබනවා. සියල්ලම බැලුෙවොත් 
60,000කට කිට්ටු ෙවන්න වීසා දීලා තිෙබනවා, 2011 වන ෙතක් 
පමණක්. 2014 වන ෙකොට ලක්ෂයකට වැඩිය චීන්නුයි, 
ඉන්දියාෙවන් පැමිණි අයයි ෙම් ක්ෙෂේතවල වැඩ කරනවා. අපි 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? අපි අෙප් නංගිලා, අෙප් අම්මලා වහල්කමට  
මැද ෙපරදිගට යවනවා. ෙම්ක තමයි ෙම් රජෙය් පතිපත්තිය. ඉන්න 
ෙසේවකෙයෝ ආරක්ෂා කර ගන්න එපා යැ, ඉස්සර ෙවලා. පිට 
රටවල ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න අවශ  ඇයි? ඉන්න ෙසේවකයා 
ආරක්ෂා කර ගන්නයි  ඕනෑ.  

ෙම් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් තමයි වැඩිෙයන්ම ආෙයෝජනය 
තිෙබන්ෙන්ත්; වැඩිෙයන්ම වියදම තිෙබන්ෙන්ත්. වැඩිෙයන්ම 
දූෂණය තිෙබන්ෙන්ත් ඉදි කිරීම්වලයි, යටිතල පහසුකම්වලයි. ෙම් 
රෙට් කම්කරුවන්ට මීට වැඩිය යමක් ෙදන්න තිබුණු අවස්ථාවක් 
අපි නැති කර ගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යන 
විධියට ගිෙයොත්, තව අවුරුදු ෙදකක් යන ෙකොට ෙම් ලක්ෂය ලක්ෂ 
තුන හතරක් ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත දිහා බලන 
ෙකොට මීට වැඩිය අවස්ථාවක්  ඒ ෙසේවකයන්ට ලැෙබන්නට 
පුළුවන්. ඒක කරන අතෙර්දීම  ෙමොනවාද කරන්ෙන්?  විෙද්ශීය 
ෙසේවකයන්ට ෙදන වරපසාද ෙමොනවාද? විෙද්ශීය ෙසේවකයන්ට 
පුද්ගලික වරපසාද ගණනාවක්ම  ෙදනවා.  

මට ෙම් ඉදිකිරීම් ලැයිස්තුගත කරන්නත් පුළුවන්. මම 
ෙම්වාෙය් නම් විතරයි කියවන්ෙන්. Iconic Integrated Resort 
එෙක  ් ෙගොඩනැඟිලි කිහිපයක්,  Hotel Shangri-La which is a 
luxury hotel, as Hotel Mitsui; a luxury hotel and 
residential villas in Hambantota, development of South 
Container Terminal under the Colombo Port Expansion 
Project, mixed-development tower complex in the 
Transworks House land,  and a refinery for raw sugar. 
ෙම්ක හම්බන්ෙතොට Port  එෙක් කරනවා. ඒකට දීලා තිෙබනවා.  
ඒ වාෙග්ම, Sinolanka Hotels & Spa (Pvt.)Limited,  Shangri
-La Hambantota Resort  එක. එතැන ෙදකක් දීලා තිෙබනවා.   
ඒ වාෙග්ම,  a special zone for  heavy industries at Sampur 
and the Trincomalee Coal Power Station. අපට ෙම් විස්තර 
කියා ෙගන, කියා ෙගන යන්න පුළුවන්. මම ෙමතැන ෙගොඩ 
නඟන්ෙන් එක තර්කයයි. මම ෙදන්න එපා කියලා කියන්ෙන් 
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් නැති හැකියාවක්, ෙම් රෙට් නැති 
දැනුමක් ෙගෙනන්න තිෙබනවා නම් මම විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
මම කියන්න හදන්ෙන් අෙප් ෙසේවකයන් ගැන ෙමොනවත් 
ෙනොකියා ෙම් ගැන විතරයි කථා කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, තරග 
පටිපාටිෙයන් පිට -ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් පිට- ෙඩොලර් ෙකෝටි 

03යි, ෙඩොලර් ෙකෝටි10යි අතර unsolicited proposals  
තිෙබනවා කියලා. රුපියල් ෙකෝටිවලින් ගත්ෙතොත් 400යි, 
1400යි. මා ළඟ ලැයිස්තුවම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තිෙබනවා, 
රුපියල් ෙකෝටි 1400ට වැඩි unsolicited proposals. ෙම්වාෙය් 
හුඟක්ම තිෙබන්ෙන් ඉදි කිරීම්. ෙම්වා ඉල්ලීමක් නැතිව, 
සම්පූර්ණෙයන්ම තරග පටිපාටිෙයන් පිට කටයුතු කරන්ෙන්. 
ඇයි? ෙම්කට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. දූෂණය නිසා තමයි                 
තරග පටිපාටිෙයන්, ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් පිට ෙම් ෙද්වල් 
කරන්ෙන්. රජෙයන් ෙකොන්තාත්තු  ගහලා ෙම්ක කරන්ෙන්. 
රජයට වාසියක් තිෙබනවා. මම අහන්න කැමැතියි, 
ෙද්ශපාලනඥයාට, ඇමතිතුමාට හැකියාවක් තිෙබනවාද කියලා, 
ෙම්  ෙකොන්තාත්කරුට ෙම් වැඩය කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන 
එක ෙතෝරා ගන්න. ඒ අයට ඒ හැකියාව නැහැ. ඒ හැකියාව 
තිෙබන අය ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් විෙද්ශීය 
ෙකොන්තාත්කරුත් ෙම් අධිකාරියට යටත් කරන්න තිබුෙණ් කියලා 
මම සඳහන් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

 
[අ.භා. 3.39] 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
නෙමෝ බුද්ධාය! පථමෙයන්ම අෙප් අමාත  විමල් වීරවංශ 

මහතාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අද අප ඉදිරිෙය් තිෙබන 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. 

ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. අෙප් රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ඉදිකිරීම් හා ඉංජිෙන්රු ෙසේවා ඇමතිතුමා 
හැටියට කටයුතු කළ කාලෙය් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් 
උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ඊට පසුව 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරිය නිසා එය විවාදයට ගන්න බැරි 
වුණා.  ඊට වඩා එහා ගිහින් ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අලුත් 
අරුතක්, අලුත් අදහසක් ඉදිරිපත් කරමින් විශාල අංගයන් රාශියක් 
එකතු කරමින් අද අප ඉදිරියට නැවත ෙගනැවිත් තිෙබනවා. එම 
නිසා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීම පිළිබඳව ඇමතිතුමා හැටියට විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට අප 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා; සුබ පතනවා.  ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 
වැදගත්කම, අවශ තාව කවුරුවත් නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. 
විපක්ෂය වුණත් තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ, ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත නුසුදුසුයි කියා.  විපක්ෂය කියන්ෙන් ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙත් යම් යම් අංශ සම්බන්ධව මීට වඩා උනන්දුෙවන් කියා 
කළා නම් ෙහොඳයි කියලායි.   

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙකොටස් වශෙයන් බැලුෙවොත් ඉදි 
කිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය සහ එය කියාත්මක කිරීම,  
ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික උපෙද්ශක සභාව පිහිටුවීම,  ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවීම, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
සංවර්ධන අරමුදල වාෙග්ම අධිකාරිෙය් අරමුදල පිහිටුවීම ගැන 
ඇතුළත් ෙවනවා. යම් කිසි ගැටලුවක් ඇති වුෙණොත් අභියාචනා 
මණ්ඩලයක් හැටියට ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කටයුතු කිරීෙම් ඉඩ 
කඩ ෙම් පනතින් තිෙබනවා.   

279 280 

[ගරු  ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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ෙම් පනෙත් ස්වභාවය බැලුවත් ෙම්ෙක් අවශ තාව හැෙමෝටම 
වඩා රජයක් හැටියට අපට දැෙනනවා. ෙහේතුව, ෙම් රෙට් ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තය සම්බන්ධව අද විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා වාෙග්ම 
කර්මාන්ත නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි ෙවලා තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනන නිසායි. 2009න් පසු ධාරිතාව වැඩිවීෙම් ෙව්ගය 
සම්බන්ධව බලමු. අෙප් රෙට් ඉංජිෙන්රුවන්ට වෘත්තිකයන් 
හැටියට ඒ අයෙග් අවශ තාවයත් දිෙනන් දින වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව විපක්ෂය යම් යම් තර්කයන් ෙගොඩ 
නඟන්න හැදුවා. විෙද්ශ දැනුම තිෙබන අය ලංකාවට ආෙවොත් 
අෙප් අයට ඒ අවස්ථාව නැති ෙවනවා කියා කිව්වා.  එෙහම ෙදයක් 
තිබුණත් ඒ  ෙද් ෙම් පනතින් වැළෙකනවාය කියන එක තමයි අෙප් 
අදහස වන්ෙන්. ලංකාෙව් ඉදිකිරීම් පුහුණු හා සංවර්ධන ආයතනය 
- ICTAD - තිෙබනවා.  ඒක ස්ථාපිත කෙළේ 1986 දීයි.  ඊට කලින් 
ලංකා ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත පුහුණු ව ාපෘතිය - CITP එක- තිබුණා. 
ෙම්වා සියල්ල සමඟ ඇවිත් ෙම් පනතට කලින් 1957 අංක 49 දරන 
රාජ  කර්මාන්ත සංස්ථා පනත යටෙත් අප වැඩ ක ළා. ඒක 1992 දී 
තමයි නැවත ෙවනස් වන්ෙන්. ඒ ෙවනස්වීෙමන් පසු 1996 දී 
ICTAD එක ආවාට පසු ෙම් සඳහා යන ගමන් මාර්ගයට 
සහෙයෝගය දක්වන්න අපට පුළුවන් වුණා. ෙම් සියල්ල මත 2014 
දී ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත  "අසුබවාදියි, ෙමය 
ෙනොකළ යුතු ෙදයක්, ෙමයින් අෙප් ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට අසුබවාදී 
ෙදයක් ෙවනවා" කියා කාටවත් කියන්න පුළුවන් කියා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාවාම එහි ෙමොනවා හරි 
අඩුපාඩුවක් තිෙබනවා නම් ඉදිරිපත් කිරීම, අලුෙතන් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කිරීම ඉතාම සාධාරණයි. විපක්ෂයක් ඉන්න ඕනෑ ඒකට 
තමයි. නමුත් අපට තිෙබන ගැටලුව ෙම්කයි. අෙප් නිෂ්පාදන 
ධාරිතාවට, ඉදි කිරීම් කර්මාන්තයට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන තරමට 
ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. 1980 ඉඳන් 2000 දක්වා තිබුණු තට්ටු අටට 
වඩා  උස ෙගොඩනැඟිලි පමාණය බැලුෙවොත්, 2010 සිට 2014 දක්වා 
වූ අන්තිම අවුරුදු හතෙර් තට්ටු අටට වඩා වැඩි ෙගොඩනැඟිලි - 
multistoreyed buildings - හැදීෙම් පවණතාවය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒෙකන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එක කරුණක් තමයි,  
අෙප් ඉඩම්වල වටිනාකම වැඩි ෙව්ගන යනවාය කියන කාරණය.  
ඒ වැඩි වීම තුළ තමයි තට්ටු ෙගොඩනැඟිලි - high-rise buildings - 
එන්ෙන්.   

උදාහරණයක් වශෙයන් භූමිෙය් වටිනාකම   පර්චසයක් රුපියල් 
මිලියන ෙදකක් නම්, මිලියන තුනක් නම් ඒ භූමිෙයන් උපරිම 
පෙයෝජන ගන්න මහල් නිවාස - multistoreyed buildings - 
හදන්න ඕනෑ.  තට්ටු උඩට ගහන්න ඕනෑ.  දුපතක්  හැටියට අලුත් 
තාක්ෂණයත් එක්ක විශාල අභිෙයෝගයක් අපට තිෙබනවා. 
ෙමොකද, අපට තිෙබන ඉඩම් පමාණය වැඩි වන්ෙන් නැහැ. 
ශක්තිමත් ෙහොඳ ෙගොඩනැඟිලි හදන්න නම් අපට ෙහොඳ 
තාක්ෂණයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙකොතරම් ශක්තිමත් ෙගොඩනැඟිලි 
හැදුවත් ඉස්සර තිබුණු තාක්ෂණයත් එක්ක එහි ෙමවලම්වලට 
විශාල බරක් දරන්න වුණා. දැන් ෙදොර ජෙනල්වලටත් ඇලුමිනියම් 
පාවිච්චි කරනවා. ඉස්සර නම් ලීවලින්, ෙකොන්කීට්වලින් තමයි 
හැදුෙව්. අෙනකුත් ෙද්වල් බැලුවත් ඒ හැම ෙදයක්ම බෙරන් අඩු 
කරලා, ඒ සඳහා තාක්ෂණය වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් 
නවීන කමෙව්ද අනුව හදන ෙගොඩනැඟිලිවලට අලුත් පවණතාවක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම energy සඳහා තාපය ෙවන්න 
පුළුවන්,  විදුලි බලය ෙවන්න පුළුවන්, -විදුලි ෙසෝපාන වැනි 
ෙද්වල් කියාත්මක කිරීම සඳහා- ඒ සියලු ෙද්වල් ඉතිරි කර ගන්නා 
කමෙව්දයන් ෙලෝකෙය් ඇති වනවා. ෙම් පවණතාවන් ජාත න්තර 
මට්ටමට එන්න එන්න, අෙප් පමිතිෙය් සාමාන  මට්ටම වනෙකොට 
අෙප් ආයතනවල පමිතියත් ජාත න්තර තලය එක්ක සැසඳිය හැකි 
මට්ටමක තිබිය යුතුයි. ඒ පමිති මට්ටම තිෙබන්නට නම් ෙම් 
පනෙත් සුවිෙශේෂී අවශ තාවක් තිෙබන බව  අපි දකිනවා.  

රටක් හැටියට, දූපතක් හැටියට අපට තනිවම ජීවත් වන්නට 
බැරි බව අපි දන්නවා. ආසියාෙව් කලාපයක් හැටියට ගත්තත්, මුළු 
ෙලෝකයත් එක්ක බැලුවත්, අපි ෙමොන නිපැයුමක් කළත්, 

ෙලෝකෙය් අෙනකුත් පමිතීන් එක්ක සසඳලා තමයි අෙප් තත්ත්වය 
ගැන විගහයක් කරන්ෙන්. අෙප් දුප්පත්කම ගැන කථා කළත්, 
අෙප්  දළ ජාතික නිෂ්පාදනය ගැන කථා කළත්, අෙප් රෙට් 
අපනයනය, ආනයනය ගැන කථා කළත්, අන්තිමට එහි පමිතිය 
සසඳනු ලබන්ෙන් ජාත න්තර මට්ටෙම් පමිතීන්වලට - 
international standards - අනුවයි. ජාත න්තර පමිතීන්වලට අනුව  
යන ඒ ගමෙන් දී  ඍජු විෙද්ශ  ආෙයෝජනයන් -  Foreign Direct 
Investments or FDIs - අපි  බලාෙපොෙරොත්තු වනවා නම් අපට 
ෙම් ක්ෙෂේතෙය්, විෙශේෂෙයන්ම ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් ෙහොඳ 
පමිතියක් තිබිය යුතුයි.  ඒ සඳහා  නීති රීති රාමුවක් ඇතුළත් ෙහොඳ 
පනතක් - Act එකක් - නැත්නම් අපට  එවැනි පමිතියකට යන්නට 
බැහැ.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත, හැම ක්ෙෂේතයක් ගැනම ෙහොඳට 
කල්පනා කරලා, සංවාදශීලී ෙවලා,  අෙප් ෙසසු අදාළ අංශවල 
නායකයින්, ව ාපාර පජාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඉංජිෙන්රු 
අංශයත් එක්ක කථා කරලා, අවුරුදු හතරකට වඩා කාලයක් 
තිස්ෙසේ සැලසුම් කර සකස් කරන ලද  පනත් ෙකටුම්පතක්. ෙමහි  
යම් යම් තැන් ගැන එම ක්ෙෂේතවල  අයට තව ටිකක්   ෙසොයා 
බලන්න අවශ තාවක් ඇති. ඒක අපි නැහැයි කියලා කියන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්  ආරම්භයක් හැටියට ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන ධාරිතාව 
වැඩි කිරීෙම් හැකියාව ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් හදා තිෙබනවා. 
අපි ෙම් construction sector  එෙක් වර්ධනය - growth එක- 
comparatively  බැලුෙවොත් 2009 දී එය තිබුෙණ් සියයට 6ක, 
සියයට 5ක මට්ටමකයි. දැන් ඒක සියයට 21ක් දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. The value of construction work රුපියල් 
මිලියනවලින් බැලුෙවොත් එෙහම රුපියල් මිලියන 50කට වඩා වැඩි 
ව ාපෘති රාශියක් දැන් 2013 වසර වනෙකොට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
2014 දී එය තවත් වැඩි වනවා.  අප ෙමහිදී  පැහැදිලිව කියන්නට 
ඕනෑ ෙදයක් තමයි, රට සංවර්ධනය සඳහා ජයගාහී ගමනක් 
යනෙකොට ඒකට සාෙප්ක්ෂිතව අමාත ාංශ සහ ෙරගුලාසි, නීති රීති 
සකස් වන්නට ඕනෑ බව. ඒ නිසා ෙමය යුගෙය් අවශ තාවක්        
සඳහා ෙමම අමාත ාංශෙයන් ගත් ෙහොඳ තීරණයක් ෙවනවා.                       
"ශී ලංකාෙව් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් සංවර්ධනය සඳහා විධිවිධාන 
සැලැස්වීම පිණිස ද; ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් කටයුතු නියාමනය 
කිරීම, ලියා පදිංචි කිරීම, විධිමත් කිරීම සහ පමිතිකරණය කිරීම 
සඳහා ද; ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික උපෙද්ශක සභාව පිහිටුවීම 
සඳහා ද; ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවීම සඳහා 
ද; ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අරමුදල සහ ඉදිකිරීම්         
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අරමුදල පිහිටුවීම                       
සඳහා ද; කර්මාන්තයට අදාළ වෘත්තිකයන්, නිෂ්පාදකයන්, 
සැපයුම්කරුවන්, ෙකොන්තාත්කරුවන් සහ ශිල්පීන්ෙග් දියුණුව සහ 
සුභසාධනය සඳහා විධිවිධාන සැලසීම පිණිස ද; ඉදිකිරීම් 
කටයුතුවලට අදාළ ආරවුල් නිරවුල් කිරීම සහ ඒ හා සම්බන්ධිත 
ෙහෝ ඊට ආනුෂාංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස 
වූ පනත් ෙක ටුම්පතකි" යනුෙවන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් 
වනවා. ෙමය වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම ඉතාම සාර්ථක 
පනත් ෙකටුම්පතක් බව කියන්න කැමැතියි. අපි එයට සහෙයෝගය 
දක්වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තව  එක 
කාරණයක් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්න  බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙතන් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් අවශ තාව සලකා බලා තිෙබනවා. ඒ හරහා 
ෙසේවකයන්ෙග් ශක්තිය, ෙසේවකයන්ෙග් වෘත්තීයමය අයිතිය 
රැකිලා තිෙබනවා.  ඒ රැකවරණය  එන්ෙන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මතවීෙමන් පස්ෙසේ. ෙමය ෙම්  ක්ෙෂේතෙය් වෘත්තිකයන් ගැන 
බලන පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි.  ෙම්ක professional bill  
එකක්. ෙම්ක  වෘත්තිකත්වය ගැන සඳහන් වන පනත් 
ෙකටුම්පතක්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අවශ  විධිවිධාන සැලසුම් 
කර තිෙබනවා, ඒ පුද්ගලයා ෙවත යන්න. එතෙකොට පුද්ගලයාෙග් 
අයිතිවාසිකම් එෙසේ නැත්නම් ෙසේවකයාෙග් අයිතිවාසිකම්   
රැෙකනවා. රාජකාරි කරන කම්කරුවාෙග් සිට ඉංජිෙන්රුවා දක්වා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වූ සියලුම ෙදනා ෙවත යා යුතු  පසු බිම හැෙදන්ෙන් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මතවීෙමන් පස්ෙසේ. ඒ කාරණය සඳහන් කරන 
අතර,  මට ෙම් අවස්ථා ව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා 
නිහඬ වනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

30ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 3.50] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත  යටෙත් කථා  
කරන්නට ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. විෂයභාර ගරු 
ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි, එතුමා කළ පකාශ 
ගැන ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු  වන  නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ අෙප් ගරු ඇමතිතුමා පසු ගිය 
යුගෙය්  ජනතාව හමුෙව්  විවිධ භූමිකා රඟපෑවා. එතුමා මාරාන්තික 
උපවාස කළා; ෙලමන් පෆ්  කෑවා; තැඹිලි වතුර බිව්වා; නැගිට්ටා.  
එතුමා ෙගෙනන  පනත් ෙකටුම්පත් කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
වාතාවරණයක් අද එතුමා නිර්මාණය කර ෙගන තිෙබනවාද කියන 
පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අපට ෙම් අවස්ථාෙව් සිතට 
නැ  ෙඟනවා.   

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප දකින්ෙන් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ ගරු ඇමතිතුමා ෙසේවයක් කරන්න 
උත්සාහ කරන බවයි. එතුමා තුළ ෙච් ගුෙව්රාත් ඉන්නවා, 
බැටිස් ටාත් ඉන්නවා. එතුමා විෙටක ෙච් ගුෙව්රා ෙවනවා. විෙටක  
බැටිස්ටා ෙවනවා. එතුමා තුළ ෙච් ගුෙව්රා ඉන්න කාලෙය් ෙම් 
වාෙග් පනත් ෙකටුම්පත් ෙග්නවා.  එතුමා විෙටක රජයට විරුද්ධව  
විවිධ කථා පතුරුවනවා. ෙම්  රෙට් නායකෙයෝ ෙහොරු, ෙම් රෙට් 
නායකයන්ෙග් පවුල්වල ඉන්ෙන් ෙහොරු කියලා ෙලොකු කථා 
කියනවා. එෙහම කියමින් එතුමා තුළ ඉන්න වීරයා නැඟිට එද්දීම,  
ආණ්ඩුෙව් audit එෙකන්  එතුමාෙග් කාර්යාලවලට පනිනවා. ඒ 
කාර්යාලවලට පැනලා, එතුමාෙග් දූෂණ ගැන අධ යනය කරලා 
ඒවා  පුවත් පත්වල  දානවා. එෙහම කරද්දී එතුමා නැවත බැටිස්ටා 
ෙවනවා. එතෙකොට එතුමා ආෙයත්  අර පරණ චරිතයටම යනවා.  

එතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙයෝජනාවල 
තිෙබනවා, බාස් උන්නැෙහේ  -ෙපදෙර්රුවා-  කියන නම ෙවනස් 
කරලා  අලුත් identity card එකක් හදලා ෙදනවා කියලා. ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය්  ඉන්න අයට ෙගෞරවනීය නාමයක් සහිත identity card   
එකක්  දීලා, ඔවුන්ට පශංසාවක් -credit එකක්- ෙදන කථාවක් 
තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්ප ෙත් ඇති ෙයෝජනා පුරාම  
කියැෙවන්ෙන්.  

විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු හැ ටියට, ජනතාවත්  එක්ක ඉන්න 
මන්තීවරයකු හැටියට මා දන්නා විධියට මූලාසනාරුඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 'කුඩුවලට' පස්ෙසේ  වැඩිම ලාභය තිෙබන්ෙන්, ෙම් 
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය්. ඒක පක්ෂ ෙභ්දෙයන්, වර්ණ ෙභ්දෙයන්, 
ෙගෝත ෙභ්දෙයන්, භාෂා ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ලංකාෙව් සියලුම 
ජනතාව අද පිළිගන්නවා ඇති. ෙමොකද, ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් 
ඉන්න ඇමතිවරුන් සහ ෙකොන්තාත්කරුවන් අතර තිෙබන 

සංහිඳියාව තුළ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට, පළාත් සභාවට, නගර 
සභාවට, පාෙද්ශීය සභාවට ආපු ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ 
සියලු ෙදනා අද බිලියනවරුන්, ටිලියනවරුන් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන නිසා. මා නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ දිස්තික්කෙය්, මීගමුව 
පෙද්ශෙය් ඉන්න අධිෙව්ගී  මාර්ග හදන අය, ෙගොඩනැඟිලි  ඉදි 
කිරීම් ක්ෙෂේතවල  ඉන්න අය අද  පුදුම විධියට ධනපතියන් බවට 
පත් ෙවලා සිටිනවා. ගෙම් පුද්ගලයකු හැටියට මා ෙම් අයෙග් 
ඉතිහාසය ඇස් ෙදෙකන් දැකලා තිෙබනවා. එදා ඒ අය  පා පැදි - 
push bicycles - පාවිච්චි කරපු අය. අද ඒ අයට නැව් තිෙබනවා. 
සමහර අයට ගුවන් යානා තිෙබනවා. සමහර අයට ෙකෝටි,  
පෙකෝටි ගණන් වටිනා  ෙගවල් තිෙබනවා.  

දැන් ගරු ඇමතිතුමා කියනවා, ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් පමිතියක් 
ඇති කරනවා කියලා. නමුත්, පසු ගිය කාලෙය් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් 
විදුහෙල් ශිෂ ෙයකුෙග් ඔළුවට දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පාලමක් 
කඩා වැටිලා ඒ ශිෂ යා එතැනම මිය ගිය හැටි අපි දැක්කා.  
පමිතිය ගැන ඒ එක උදාහරණයක් පමණයි. අධිෙව්ගී මාර්ගවල 
පමිතිය ගැන අද ෙනොෙයකුත් ගැටලු තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම්වාෙය් පමිතිය අඩු කරන්න ෙකොන්තාත්කරුවන්ට 
සිද්ධ වන්ෙන් ඇයි? එෙහම කරන්න සිද්ධ වන්ෙන්, ඒ 
ෙකොන්තාත්තුව ලබා දුන් ඇමතිවරයාට අල්ලසක් ෙදන්න සිද්ධ 
වන හින්දා. ෙම් ඉදිකිරීම්වලට පාවිච්චි කරන සිෙමන්ති ෙකොට්ට 
ගණන, වැලි ෙකොට්ට ගණන, තාර ඇතුළු සියලුම දව වල 
පමාණය අඩු කරලා ඒ ෙකොන්තාත් එක දුන් ඇමතිවරයාට, 
නැත්නම් ඒ ෙද්ශපාළුවාට අල්ලසක් ෙදන්න ඒ ෙකොන්තාත්කරුට 
අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

සබරගමුව පළාෙත් මම දන්නා මහ ඇමතිවරෙයකු ඉන්නවා. 
ෙම් පුද්ගලයා ෙද්ශපාලනයට එද්දී සාමාන  පන්තිෙය් 
පුද්ගලෙයක්. නමුත්, මම ෙහොඳටම දන්නවා, ඔහු ඉදි කිරීම් 
ෙකොන්තාත්කරුවාට ෙකොන්තාත්තුව දීලා තිෙබන්ෙන්, "මට 
පිහිනුම් තටාකයක් එක්ක ෙගයක් හදලා දුන්ෙනොත් පමණයි  මම 
ෙම් ෙකොන්තාත්තුව ෙදන්ෙන්" කියලා. ඕනෑ නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් පිළිබඳව ෙහොයලා බලන්න පුළුවන්. ෙම් 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් පුද්ගලෙයක්. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් 
කවුරු ගැනද කියලා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාත් දන්නවා. 
ඔබතුමාත් මට පක්ෂව, මෙග් ඉල්ලීම් ලබා ෙදන්න මාත් එක්ක 
සටන් කරපු පුද්ගලෙයක්. ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමා මූලාසනෙය් 
ඉන්න එක ගැන මට සන්ෙතෝෂයි. ඔබතුමා පුළුවන් නම්  ෙම් 
පිළිබඳව ෙහොයලා බලන්න. ෙම් මහ ඇමතිවරයාට පිහිනුම් තටාක 
සහිත ෙගවල් තිෙබනවා. ෙම්වා ෙසේරම ෙහව්ෙව් කුඩුවලට 
අමතරව, ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙයන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලා 
කිව්වා වාෙග්,  බාස්සුන්නැෙහේ ෙකෙනකුට ඊට වඩා ෙහොඳ නමක්, 
ඒ කියන්ෙන් "Construction Officer" වාෙග් නමක් අද දමන්න 
හදනවා. ඒක අෙප් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා රට විරුවන්ට 
"ගෘහ පාලිකාව" කියලා තව ෙගෞරවනීය නාමයක් දුන්නා වාෙග්යි. 
ෙදවියෙන්! ෙගදරක ගෘහ පාලිකාව කියන්ෙන් ඒ ෙගදර 
අයිතිකාරයා ෙන්? සවුදි අරාබිෙය් හාම්පුෙතක් අෙප් රෙටන් ගිය 
අහිංසක අම්මා ෙකෙනකුට, අක්කා ෙකෙනකුට, නංගී ෙකෙනකුට 
"ගෘහ පාලිකා" තනතුර ෙදයිද? අන්න ඒ වාෙග් තමයි ෙම් 
ඇමතිතුමාත් "බාස්සුන්නැෙහේ" කියන නම ඉවත් කරලා 
"Assistant Engineer" වාෙග් නමක් දමනවා ලු. එතුමා දමනවා 
කිව්ව නම මට හරියට මතක නැහැ. ඔවුන්ට ඒ වාෙග් ID එකක් 
දුන් පමණින් කවදාවත් ෙම් බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද් ෙවන්ෙන් 
නැහැ.   

අෙප් ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කියපු විධියට අද චීන 
කම්කරුවන්ට, ඉන්දියානු කම්කරුවන්ට සහ පාකිස්තාන 
කම්කරුවන්ට  අෙප් කම්කරුවන්ට වඩා facilities තිෙබනවා. ඒ 
අයට අෙප් කම්කරුවන්ට වඩා වරපසාද, වරදාන තිෙබනවා. ඒ ෙද් 
අද ෙවලා තිෙබනවා.  
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අද අධිෙව්ගී මාර්ගවලට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද 
අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් මුළු ආදායෙමන් සියයට 
75ක් යන්ෙන් චීනයට. ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න  කම්කරුවන් 
ෙග්න්ෙන් චීනෙයන්, ඉංජිෙන්රුවන් ෙග්න්ෙන් චීනෙයන්, 
පරිගණක සැලසුම්කරුවන් ෙග්න්ෙන් චීනෙයන්. අවුරුදු පහකට 
පස්ෙසේ අධිෙව්ගී මාර්ග අලුත්වැඩියා කරන්න වුණාම, ඒ 
ෙකොන්තාත් එෙක් තිෙබන විධියට ඒ සඳහා අවශ   අය නැවත  
ෙග්න්ෙන්ත් චීනෙයන්. අපි අ ධිෙව්ගී මාර්ගවල යන වාරයක් පාසා 
රුපියල් 300ක්, 400ක් වාෙග් මුදලක් ෙදනවා. නමුත්, ඇත්තටම 
ලංකාෙව් ජනතාව ඒ සල්ලි ෙදන ෙකොට දන්නවාද, ඒ රුපියල් 
400න්, සියයට 75ක් යන්ෙන් චීනයට කියලා? ෙම්වා ජාතික 
අපරාධ.  

විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා සමහර ෙවලාවට  ෙලොකු සද්ද 
දැම්මාට,  ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට ෙම් සියලු ෙදනා යටත්. 
එතුමාෙග් ඒ රාජ ඌෂ්ණෙයන් එතුමාෙග් නිලධාරින් විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශයට ඇවිල්ලා පරීක්ෂණයක් කරන්න ගිය 
ගමන්ම ෙමතුමා සලිත ෙවලා, "නැහැ, මම එෙහම ෙදයක් කිව්ෙව් 
නැහැ. මම ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට පක්ෂයි, එතුමා 
අනාගත ජනාධිපති වන්න ඕනෑ"ය කියලා ෙපොඩි වර්ණනාවක් 
කරලා ෙබ්ෙරන තත්ත්වයට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට 
 විමල් වීරවංශ මහත්මයා ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා කිව්ව ෙහොරු 
තුන් ෙදනා කවුද? ආර්ථික ඝාතකයා කවුද? මම ළඟදී,  
"Confessions of an Economic Hit Man" - "ආර්ථික 
ඝාතකෙයකුෙග් පාෙපොච්චාරණය"- නැමැති ෙපොත කිෙයව්වා. ඒ 
ෙපොෙත් තිෙබනවා, තුන්වන ෙලෝකෙය් රටවලට ණය ෙදන්න ෙම් 
රටවල් ෙපොරකනවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් ඉන්න 
ෙලොකුම ණය ෙපොලීකාරයා තමයි, චීනා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, චීනා කිසිම ෙදයක් නිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ. චීනාෙගන් 
තමයි කවදා හරි ෙම් ආණ්ඩුව ඇණ ගන්ෙන්. දැනටමත් ඇනෙගන 
තිෙබන්ෙන්. 

බලන්න, ෙම් චීනා පසු ගිය ටිෙක් අෙප් රටට ඇවිත් ෙමොකක්ද 
කෙළේ කියලා. මා හිතන හැටියට ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
ඇමතිතුමාත් ඔය ෙද්වල්වලට කැමැති නැහැ. ලංකාෙව් සිතියමත් 
ෙවනස් කරලා, දැන් අලුත්ම දූපතක් හදන්න යනවා. තුෙනන් 
එකක් සින්නක්කර ලියා දීලා. ඒවාෙය් ගයන්ෙන් චීන ජාතික ගීය. 
අෙප් කට්ටිය චීන්නුන්ට බෙය් වැඳ වැටිලා අද චීනාෙග් පස්ෙසන් 
ගිහින්, ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු ඇටය අද  ඉන්දියන් සාගරෙය් 
චීනාෙග් ඇටය කරලා තිෙබනවා. ඒක හරිම ෙශෝකාන්තයක්. ෙම් 
ෙශෝකාන්තය දැක දැක, තමුන්ට එන මුදල් ගැන හිතලා, තමුන්ට 
එන ෙකොමිස් ගැන හිතලා ෙම් ෙද්ශ ෙපේමීන් ෙම් රටම අද පාවා දීලා 
තිෙබනවා. ෙච් - ගුෙව්රා හැටියට ජීවත් ෙවන, කථිකත්වෙයන් 
පරිපූර්ණ මෙග් මිතයා ගැන මම ෙම් කියන්ෙන්.  

මම කුහකකමක් ඊර්ෂ ාවක් නැතිව කියන්න ඕනෑ, ලංකාෙව් 
ජනතාව විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට, එතුමාෙග් කථිකත්වයට ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙපේම කරන බව. එතුමා ශූර කථිකෙයක්. විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමාට ස්වභාව ධර්මෙයන් ශූර කථිකත්වයක් දීලා තිෙබනවා. 
නමුත් එතුමා ඒ කථිකත්වය පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙමොකටද? 
ලංකාෙව් ඉන්න ෙහොරුන්ව ආරක්ෂා කරන්නයි. අද එතුමා 
රඟපාන්ෙන්, "ෙහොරු සමඟ ෙහළුෙවන්" කියන චිතපටියයි. ඉස්සර 
අපි එතුමාෙග් කථා  අහන්න හරි ආසයි. අද ඌෙව් ජනතාවත් 
එතුමාෙග් කථා පතික්ෙෂේප කර තිෙබනවා. ඌෙව් ජනතාවත් අද 
එතුමාෙග් පංචායුධයට දුවන්න ගහලා තිෙබනවා. "අෙන්, මම 
මෙග් කථිකත්වය පාවිච්චි කෙළේ ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මුදල් ගසා 
කන්නවුන්ෙග් ආරක්ෂාවට ෙන්ද?" කියලා හිතලා එතුමා කරපු 
වැරදි පිළිඅරෙගන දැන්වත් ෙවනස් ෙවලා, නිවැරදි ෙද්ශපාලනයට 
ආෙවොත්, -[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා විපක්ෂයත් එක්ක ඉතිරි පරාජයත් ලබන්න සූදානම් 

ෙවලා ඉන්න.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔබතුමා කථා කරන්ෙන් ඌෙව් පරාජය ගැනද? එෙහන් 

පංචායුධයට එක ඡන්දයක්වත් හම්බ වුෙණ් නැති එක ගැනද කථා 
කරන්ෙන්?  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 29 වැනි වරටත් පරාදයි ෙන්. 

ඊළඟට 30, -  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔබතුමා ඔය වාෙග් කථා ෙබොෙහොමයක් කියපු නිසා ජනතාව 

ඔබතුමාට කැමැත්ෙතන් හිටියා. ඔබතුමා ඇත්තටම හිටපු වීරෙයක්. 
නමුත් අද  joker 

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

ෙකෙනක් බවට පත් ෙවලා ඉන්නවා. මට ඒ ගැන  කියන්න දුකයි. 
ඔබතුමාෙග් උපවාස කවුරුවත් පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ඔබතුමාෙග් උපවාසය පිටිපස්ෙසේ ෙලමන් පෆ් බෑග් එකක් 
තිෙබනවා. Script එකට අනුව, උපවාසය යද්දි රෙට් ෙලොක්ෙකක් 
ඇවිත් තැඹිලි එකක් ෙදනවා.  

ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමනි, මම Lobby එකට ගිය 
ෙවලාෙව් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා මට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද 
දන්නවාද? ''අෙන්, මෙග් කාලය ඔබතුමා ගන්න, අෙප් පක්ෂෙය් 
හිටපු ශූර කථිකයාට ගහන්න එපා''ය කියලා එතුමාෙගන් 
ආයාචනයක් ආවා. "මෙග් පක්ෂෙය් හිටපු ෙම් කථිකයාට මට 
ගහන්න බැහැ, ඒ නිසා මෙග් කාලයත් ඔබතුමා ගන්න" කියලා 
ඔබතුමාෙග් මිතයාෙග් කාලයත් මට  දුන්නා. ඇත්ෙතන්ම ඒ 
කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේ කියපු කථා ජනතාව විශ්වාස කළා. නමුත් 
දැන්වත් තමුන්නාන්ෙසේ නිෙයෝජනය කරන පීඩිත පන්තිෙය් 
ජනතාව ගැන හිතලා තමුන්නාන්ෙසේ වැරදි නිවැරැදි කර ෙගන ෙම් 
දූෂණයට, භීෂණයට එෙරහිව නැගී සිටිෙයොත්, තමුන්නාන්ෙසේ 
ජනතාවට දැක්වූ ඒ ආදරය නැවතත් දැක්වූෙවොත්, 
තමුන්නාන්ෙසේටත් නැවත ඒ ආදරය ලැබිලා පංචායුධයට අඩු 
ගණෙන් ආසනයක්වත් ලබා ෙදයි කියන මතෙය් මම ඉන්නවා.  

එතුමා පසු ගිය කාලෙය් bus halt එකක් හැදුවා. ඒකට ගිය 
වියදම ගැන websitesවල ෙලොකු කථා පළ වුණා. අන්තිමට එතුමා 
යම් යම් කාරණා පිළිගත්තා. පසු ගිය දිනවල එතුමා විපක්ෂෙය් 
හඬට කන් දීලා තමුන්ෙග් ලයිට් බිලත් අඩු කර ගන්නවාය කියලා 
කිව්වා. එතුමා අපට ස්තුති කළා, තමුන්ෙග් electricity bill එක 
ගැන කිව්ව එකට. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් 
තිෙබන දූෂණ ගැනත් ෙහොයන්න යම්කිසි කමිටුවක් පත් කිරීෙම් 
අදහසක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අඩංගු කර තිබුණා නම් මා 
හිතන්ෙන් අද අපට කථා කරන්න ෙදයක් නැතිව යනවා. ෙමොකද, 
මම කිව්වා වාෙග්, කුඩුවලට පසුව ෙලොකුම දූෂණය තිෙබන්ෙන් 
ෙම් ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය්යි.  

285 286 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ෙක්ෂේතෙය් තිෙබන දූෂණයක් ගැන කථා කරන්න ගිහින් 
"The Sunday Leader" පුවත් පෙත් මන්දනා කියන කතුවරියට 
තව ෙපොඩ්ෙඩන් තමන්ෙග් ජීවිතය දන් ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් දන්නවා ඇති, ඒකට සම්බන්ධ ෙම් 
රජෙය් නායකෙයකුෙග් පුෙතක් බව. ඉදි කිරීම් ෙක්ෂේතෙය් ෙලොකු 
කුලුනකට තිෙබන ෙකොමිස් ගණනක් යම්කිසි ගිණුමකට වැටුණා 
කියලා කියපු නිසා තමයි මන්දනා කියන ඒ පුවත් පත් කතුවරියෙග් 
ෙගදරට පැනලා, එක්ෙකෙනකුෙග් ෙබල්ලට මන්නෙයන් 
ෙකොටලා ෙම් සිද්ධිය වුෙණ්.  

ඉතින් දැන් හිතාගන්න පුළුවන්  Facebook හරහා ෙහෝ 
YouTube  හරහා ෙම් කථාව අහෙගන ඉන්න සියලුම ජනතාවට- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමන්ලාෙග් දයා ගමෙග් මහත්තයා රජෙය් ෙකොන්තාත් 

විශාල වශෙයන් කරනවා ෙන්.  
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන්ෙන් ඇයි? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඊෙය්-ෙපෙර්දා එතුමාෙග් මූල ායතනයට මුදල් 

අමාත ාංශෙයන් රුපියල් මිලියන ගණනක් දීලා තිෙබනවා. මුදල් 
අමාත ාංශෙයන් ලබා ෙදන මුදල් එතුමා ගන්නවා ෙන්.   
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එතුමා දූෂණයක් කරලා තිෙබනවා නම්- [බාධා කිරීමක්] ඉතින් 

ෙලොකු වංචාවක් ෙන්. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
වැරදි නම් ඒක නවත්වන්න.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
වංචාවක් ෙන්ද?  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
වැරදි නම් ඒක නවත්වන්න. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඉතින් හිෙර් දමන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
දයා ගමෙග්? 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔව්. ඉතින් වංචාවක් ෙන්, කරලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

අපි ඔබතුමන්ලා වාෙග් ෙහොරුන්ට කෙඩ් යන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
දයා ගමෙග් ෙහොරා? 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
දයා ගමෙග් ෙහොෙරක් නම් හිෙර් දමන්න කියලායි 

තමුන්නාන්ෙසේට කියන්ෙන්. දයා ගමෙග් හිෙර් දමන්ෙන් නැත්ෙත් 
සමහර විට ඒ වංචාෙවන් ෙකොමිස් එකක් තමුන්නාන්ෙසේටත් එන 
නිසා ෙවන්න ඇති.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
දයා ගමෙග් ෙකොන්තාත් කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේ ෙන් 

කියන්ෙන් දයා ගමෙග් වංචාකාරෙයක් කියලා.  දයා ගමෙග් 
රජෙය් ෙකොන්තාත් කරනවා, ඔයෙගොල්ෙලොත් එක්ක ඉන්න 
ගමන්.  

 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒක ෙහොඳද? නරකද? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක එයාෙගන් අහන්න.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
හා, නරක නම් තමුන්නාන්ෙසේලා එතුමා නීතිය ඉදිරියට 

ෙග්න්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ඉදිරිෙය් ඇමතිවරු සහ 
මන්තීවරු 121 ෙදනකුට නඩු තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ඔය 
වාෙග්ම ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් හිටපු ඇමතිවරයකුට  රුපියල් 
ෙකෝටි 45කට නඩුවක් තිබුණා. ඔය ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය්මයි. 
අන්තිමට ඒ ඇමතිතුමා උසාවිෙය්දී කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? උසාවියට 
එන්න තිබුණු දිනෙය් මට නෙයක් ගැහුවා කිව්වා, අෙප් ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි. මම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට දුරකථන ඇමතුමක් දීලා 
කථා කරලා ඇහුවා, ෙම් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ඇමතිතුමාෙග් 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ නඩුවට ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. අද වන 
තුරු පිළිතුරක් නැහැ. එතුමියත් කියනවා "ඇමතිතුමාට කථා කළා, 
එතුමා කිව්වා නෙයක් ගැහුවා කියලා, අද වන තුරු සිදු වුණු ෙදයක් 
නැහැ"යි කියලා. 

ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේ 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සියලුම ෙද්වල් ගැන කථා කළාට 
ෙකොන්තාත්වලින් ගහන අය ගැන; ගල්වලින්, වැලිවලින්, 
තාරවලින්, ෙකොන්කීට්වලින් ගහන ඒවා ගැන ෙසොයන්න කිසිම 
විමර්ශන කණ්ඩායමක් පත් කිරීමට ෙයෝජනා කර නැහැ කියලායි. 
ෙයෝජනා කර නැත්ෙත් ඇයි? ෙම්ෙකන් වැඩිෙයන්ම ගහන්ෙන් 
ෙම් රෙට් නායකයන් ඇතුළු පවුෙල් උදවිය සහ අෙනක් අය. ඒක 
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[ගරු  රන්ජන් රාමනායක  මහතා] 
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තමයි තිත්ත ඇත්ත. ඒ ගැන කථා කරනවා නම්, වචනයක් කිව්ව 
නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත ාංශයට audit  එෙකන් 
පැන්ෙන්. පැන්නා විතරයි ෙච් ගුෙව්රා -  බැටිස්ටා බවට පත් ෙවලා 
අෙයත් කෙඩ් යන්න පටන් ගත්තා. එතුමා තුළ වීරෙයක් ඉන්නවා. 
නමුත් එක එක අවස්ථාවලට අනුකූලව ඒ වීරයා නැඟිටිනවා, 
ආෙයත් බුදියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් 
දූෂණ සහ ෙම් ෙහොර රජයට විරුද්ධව ඌව ජනතාව ගත්ත තීරණය 
ගැන මල් මිටක් පුදන්න; ඒ අයට පශංසා කරන්න මම ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සන්ධානය දිනවපු එකටද? 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
නැහැ.  ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ඇතුළු කැබිනට් ඇමතිවරු 

ෙදෙදෙනක් පරාජය කළ එකටත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද 
1,49,000ක් වැඩි කළ එකටත්, තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්ද 69,000ක් 
අඩු කළ එකටත්, තමුන්නාන්ෙසේව නන්නත්තාර කරලා එළවපු 
එකටත්.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
පස්සරින් ෙමොකද වුෙණ්? පස්සරින් පැරදුණා ෙන්.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
පස්සරින් පැරදුණා. දිනපු ඒවා කියන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඡන්දය කියන්ෙන් අවුරුදු 20ක් පැරදිලා ඉඳලා පතිශතය ගැන 

කථා කරන එක ෙනොෙවයි.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමා කථා 

කරන්න එපා. ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. දැන් ෙම්ක දරා ගන්න බැහැ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි,  ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අවස්ථාව. ෙම්ක  point 

of Order  එකක් ෙනොෙවයි.  [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි,  ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
දැන් ඔය මරු විකෙලන් කෑ ගහනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් අය 

මරු විකෙලන් කෑ ගහනවා. ළඟදිම ගුටි කන්න නියමිතයි. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න.  

[බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, බාධා කරන්න එපා. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ගුටි කෑමට නියමිතයි.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඌව යූඑන්පී එක දිනුම්ද? උත්තර ෙදන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, කරුණාකර 

වාඩි ෙවන්න.  
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 අර ෙජ්වීපී එෙක් සෙහෝදරයාට පින් සිද්ධ ෙවන්න යන්තම් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. ෙජ්වීපී එක්ෙකනා අස් වුණු නිසා යන්තම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා. ෙමතුමාට ඇති 
ජනපසාදයක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් 
කාලය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු 
ගුටි කෑමට නියමිතයි. හිෙර් යාමට නියමිතයි. දැන් පිස්සු හැදිලා 
ඉන්ෙන්. ෙම් පතිඵලය දැකලා උණුසුම්ෙවලා, අද පිස්සු හැදිලා 
ඉන්ෙන්. ඉතින් අපි ඒ අයට අනුකම්පා කරනවා. ෙමොකද, ඌෙව් 
ජනතාවට සාරි ෙබදලා, phone ෙබදලා iron ෙබදලා රුපියල් 
2,500 ගණෙන් සල්ලි දීලා, ජනාධිපතිතුමා පපුවට ගහ ෙගන සුදු 
කැස්බෑෙවක් වාෙග් ලංකාව වෙට් ඉස්ෙකෝල ගාෙන් ඇවිදලා, 
ෙගයක් ෙගයක් ගාෙන් ගිහිල්ලා ෙම්ක තමයි ලබා ගත් පතිඵලය. 
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගරු මන්තීවරයකු Lobby 
එෙක්දී අපට හම්බ වුණා. ඒ මන්තීවරයා පවා කියනවා, "ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් කන මිරිකුවාට, ෙම් ආණ්ඩුවට රතු එළියක් දුන්නාට අපි 
පවා සන්ෙතෝෂයි" කියලා. නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ 
අර ෙජ්වීපී මන්තීවරයාෙග්  ෙෆොෙටෝ එකක් ගහෙගන හැම දාම 
වඳින්න. තමුන්නාන්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් ඒ මනුෂ යා 
ෙජ්වීපී එෙකන් අස් වුණු නිසායි. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ෙජ්වීපීකාරෙයෝ සන්ධානෙය් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එතුමා අස් වුණු නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේට අවස්ථාව හම්බ 

වුෙණ්.  
 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
විසිනව වතාවක් පැරදුණා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අපි දිනුවාට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා විසිනව වතාවක් 

පරදිනවා.  
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
පරාදයි. තමුන්නාන්ෙසේලා පරාදයි. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔව්. ඊළඟ වතාෙව් අපි දිනනවා. ඊට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා 

විසිනව වතාවක් පරදිනවා. [බාධා කිරීමක්] පනස් වතාවක් 
පරදිනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, 

එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද කථා කරන්ෙන් ඉදි 

කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ෙද්වල් ගැනයි. එතුමාට එක විටම ෙක්න්ති ගියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නැවත වරක් කියන්ෙන්, 
ෙම් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය සහ ෙමතුමා දරන අමාත  ධුරය ඉතාම 
වටිනා අමාත  ධුරයක් බවයි. අෙප් හිටපු ජනාධිපති ෙපේමදාස 
මැතිතුමා ෙම් ක්ෙෂේතය සහ ෙම් විෂය යටෙත් මහා ෙසේවයක් කළා. 
ඊර්ෂ ාෙවන්, ෙකෝධෙයන්, ෛවරෙයන් ෙතොරව අපට ඒක 
පිළිගන්න ෙවනවා. මා හිතන හැටියට විමල් වීරවංශ මැතිතුමාත් 
ඒක පිළිගත්තා; පිළිගන්නවා සහ යම් යම් අවස්ථාවලදී  විෙව්චනය 
කරලා තිෙබනවා.  ෙගවල් අහිමි ලක්ෂ ගණනක් අද ෙම් රෙට් 
ඉන්නවා, එෙසේ තිබියදී රට විරුවන්ට ෙගවල් ලබා ෙදනවාය 
කියලා පසු ගිය කාලෙය් අෙප් ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත් 
කිව්වා. නමුත් හිටපු ගමන් "විමල් ෙකොස්තාට ෙගයක් ෙදයි", 
"විමල් චිතා වාකිස්ටට ෙගයක් ෙදයි" යන පුවත් පත් සිරස්තල අපි 
දකිනවා. මා හිතනවා, ෙම්ක publicity campaign එකක් කියලා. 
යම් නිමිත්තක් එළියට ආපුවහම විමල් වීරවංශ මැතිතුමා තමන්ෙග් 
අතින් ෙදනවා වාෙග් වෙයෝවෘද්ධ කලාකරුවකුට යතුරක් දීලා 
ඔන්න ෙගයක් ෙදනවා; හැම පතයකම ෙෆොෙටෝ එක පළ ෙවනවා. 
අපි අහන්ෙන්, ෙම්ක එක්තරා කමයකට ෙදන්ෙන් ඇයි  කියලායි. 
ෙගවල් නැති සියලුම කලාකරුවන්ට ෙගවල් ෙදන්න ඇමතිතුමාට 
බැරි ඇයි? ඒවා ගැන හිතලා, ජාතික පතිපත්තියත් ය ටෙත් ෙහෝ 
චක   ෙල්ඛයක් අනුව ෙම් කටයුත්ත කරන්න බැරි ඇයි? ෙම් 
සියල්ලම කරන්ෙන් publicity එකටයි. මට මතකයි, ෙකොස්ගම 
ෙසොනාලි කියන රට විරු කාන්තාවක් මරණයට පත් වුණු 
අවස්ථාෙව්දී ඇය ෙවනුෙවන් ෙගයක් ලබා ෙදනවාය කියලා අෙප් 

ඇමතිතුමා කිව්වා. නමුත් ඒ පවුෙල් අය ඇවිල්ලා කියනවා, ෙම් 
වන තුරු ඒ අයට ෙගයක් ලැබුෙණ් නැහැයි කියලා. ෙම් වාෙග් 
දූෂණ ෙකොෙතක් තිබුණත්, ෙම්වා ගැන කථා කරන්න ඉදිරිපත් 
ෙවලා චණ්ඩියා වාෙග් කථා කළත්, audit එෙකන් එක වරක් 
පැන්න ගමන් ෙම්වා ෙවනස් වන එක ගැන දුකයි. මා තවම 
හිතනවා, විමල් වීරවංශ කියන්ෙන් ශූර කථිකෙයක්, අප ආදරය 
කරපු ෙද්ශ ෙපේමිෙයක් කියලා. ඒ ෙද්ශ ෙපේමියා පුනර්ජීවනය ලබා 
-නැවත උපද්දවා- ගන්න එක එතුමාටම භාරයි. එෙසේ ෙවයි කියලා 
මා හිතනවා. එෙසේ වනෙතක් ලංකාෙව් ජනතාව බලා ෙගන 
ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් විෂය -ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතය- ගැන කථා කරද්දී මහවැලි ව ාපෘතිය ගැන කථා 
ෙනොකරම බැහැ. අෙප් ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමා පවා ඒ 
ගැන දන්නවා ඇති. මහවැලි ව ාපෘතිය සියයට 100ක තෑග්ගක්. 
අපි අද ෙම් කථා කරන පාර්ලිෙම්න්තුව පවා තෑග්ගක්. නමුත් අද 
ෙම් රෙට් නායකෙයෝ ෙකොමිස් මුදලට කෑදර ෙවලා චීනෙයන් ලබා 
ගන්ෙන් ෙමොනවාද? [බාධා කිරීමක්] ෙනළුම් ෙපොකුණ - [බාධා 
කිරීමක්] ෙනළුම් ෙපොකුෙණ් ආදායම ෙකොෙහේටද යන්ෙන්? [බාධා 
කිරීමක්] ෙනළුම් ෙපොකුෙණ් ආදායම ෙකොෙහේටද යන්ෙන් කියලා 
ඔබතුමාම කියන්න. ඒ සඳහා ඔබතුමාට අවසරයක් ෙදනවා. 
කලාකරුෙවක් හැටියට මා  ෙනළුම් ෙපොකුණ ගැන දන්නවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් මහ ෙලොකු රට ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 

දීපු තෑග්ගක් කියන්න. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙනළුම් ෙපොකුෙණ් show එකක් ෙපන්වන්න රුපියල් ලක්ෂ 

5ක් ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ෙනළුම් ෙපොකුෙණ් show එකක් 
ෙපන්වන්න රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අහිංසක නාට කරුවකුෙග් show 
එකක් ෙනළුම් ෙපොකුෙණ් ෙපන්වන්න රුපියල් ලක්ෂ 5ක් 
ගන්නවා. ඒ රුපියල් ලක්ෂ 5න් කීයක් චීනයට යනවාද කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවාද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ අහිංසක කලාකරුවන්ෙග් නාට  ෙපන්වනවා, ඔබතුමා 

දන්ෙන් නැති වුණාට. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
කීයක් චීනයට යනවාද? [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ මා 

අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන් මහත්තෙයෝ. [බාධා 
කිරීමක්] රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ගන්නවා, show එකක් ෙපන්වන්න.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා රීති පශ්නයක් 

ඉදිරිපත් කරනවා. 
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මහත්වරු ෙනොෙවයි, මන්තීවරු, ඇමතිවරු ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන්.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙනළුම් ෙපොකුෙණ් show එකක් ෙපන්වන්න රුපියල් ලක්ෂ 

5ක් ගන්නවා. ඒෙකන් කීයක් චීනයට යනවාද? කථා කරන්න 
බැහැ. එතුමා නිරුත්තරයි. කථා කෙළොත්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේ අසත  පකාශ කරන්න එපා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මම ඇහුව පශ්නයට උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙනළුම් ෙපොකුණ අයිති මෙග් අමාත ාංශයට ෙනොෙවයි.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එෙහම නම් කියන්න එපා. දන්ෙන් නැත්නම් කට වහෙගන 

වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] කලාකාරෙයක් හැටියට මම 
දන්නවා, ෙනළුම් ෙපොකුෙණන් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ගන්න බව.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒෙකන් ෙකොෙහොමද, චීනයට සල්ලි යන්ෙන්? ෙමොනවාද, ෙම් 

කරන අසත  පකාශ? 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
චීනයට සල්ලි යන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්?  පට්ටපල් අසත  කියන්න එපා. 

තමුන්නාන්ෙසේ කලාකරුෙවක් ෙන්ද? අපට බලන්න අමාරු වුණාට  
චිත පටිවල ෙමොනවා ෙහෝ රඟපානවා ෙන්. අපට වැඩක් නැති 
ෙවලාවට ඒ වාෙග් චිත පටි බලන්න ආශයි. ඒ ආශාව නැති 
කරන්න එපා.  

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේට නම් වැඩක් නැතුව ඇති. නමුත් අපට වැඩ 

තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමතුමන්ලා ෙම් සියලු ෙද් දන්නවා. 
නමුත් කථා කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම් අයට ඒවාවලින් ෙකොමිස් 
තිෙබනවා. මත්තල, හම්බන්ෙතොට, ෙනළුම් ෙපොකුණ, 
රන්මිණිතැන්න සහ අධිෙව්ගී මාර්ග කියන ෙම් සියලුම ව ාපෘති 
චීනයට දීලා චීනෙයන් ෙකොමිස් අරෙගන ෙම් අය යට ෙවලා නිසා 
තමයි කථා කරන්න බැරි. පසු ගිය කාලෙය් කළ ඉදි කිරීම් ගැන 
කථා කරද්දි අපට ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ගැන කථා 
ෙනොකර බැහැ.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා (ජනමාධ  හා 
පවෘත්ති අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல - ெவகுசன ஊடக, 
தகவல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 
Media and  Information) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල අමාත තුමා. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
රන්මිණිතැන්න ෙවනුෙවන් චීනෙය් ආධාර ශතයක්වත් 

අරෙගන නැහැ.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මහරාජා එෙක්- 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නැහැ.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මහරාජා එෙක් ෙටලි නාට  ෙපන්වද්දි- [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මහරාජා විතරක් ෙනොෙවයි ෙකොයි ෙටලි නාට ටත්- [බාධා 

කිරීමක්] එෙකන් ගත්ත එකක්. චීනෙයන් ගත්ත ඒවා ෙනොෙවයි.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔබතුමා කළ නිවැරැදි කිරීමට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදි කිරීම් ගැන කථා කරද්දි 
අපි බලමු ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ගැන. සියලු ෙදනා කිව්වා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හම්පඩ ගැහුණු පරණ බලාගාර යක් තමයි ෙම් රටට ෙගනැල්ලා සවි 
කෙළේ කියලා. ඒක හිටපු විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිවරයා වූ ගරු 
පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දිත් කිව්වා; 
එතුමාෙග් ෙපොෙතත් ඒක තිෙබනවා. එතුමා ඒක කිව්වයි කියලා 
එතුමාව එම අමාත ාංශෙයන් ඉවත් කළා. දැනට 32වතාවක් 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය කැඩිලා තිෙබනවා. කැඩුනාට 
පස්ෙසේ චීනෙයන් ගන්නවා. කැෙඩනවා. කැඩුනාට පස්ෙසේ මුළු 
බලය චීනයට පවරනවා. ෙම්වා ජාතික අපරාධ. ෙම්වා ෙවනුෙවන් 
ෙපනී ඉන්න උන්ටත් ෙහණ ගහන්න ඕනෑ. ෙම් වාෙග් කථාවක් 
ජනතාවට කියද්දී ඒකට බාධා කරන උන්ටත් ෙහණ ගහන්න ඕනෑ. 
ඒ බාධා කරන උන්ට ෙම්වායින් යම් කිසි මුදලක් ලැෙබනවා ඇති. 
ෙදවියෙන්-   

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)   
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මම ඔබතුමාට ෙහණ ගහන්න කිව්ෙව් නැහැ. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නයක්, ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ  අමාත තුමා. 
 
 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාව තුළ චිත 

පටවල භාෂාව කථා කරන්න බැහැ. උන්ට, මුන්ට කියන වචන 
භාවිත කරන්න බැහැ. ගරු මන්තීතුමා මීට කලිනුත් අම්මාට ෙහොඳ 
කථාවක් කිව්වා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී. මම ගරු මන්තීතුමාට 
පැහැදිලිව කියනවා- 

 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
කවුද කිව්ෙව්? 
 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ගැළෙපන ආකාරයට කථා 

කරන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කථාව කිව්ෙව් 

සූරියප්ෙපරුම මැතිතුමා. මම කිව්ෙව් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ ඒකට 
සාක්ෂි. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඒක හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙමතුමා බීලා එන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුවට බීලා එන පිසස්ු ඇමතිවරෙයක්. 
 

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, එම ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් 

කරනවා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)   
Sir, I rise to a point of Order.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට ගැළෙපන 

වචන කථා කරන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මන්තීවරෙයකු තවත් මන්තීවරෙයකුට අපහාසාත්මක 

අන්දමින් ගරු සභාව තුළදී ෙචෝදනා කරන්න එපා.  
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ නළුෙවක් වුණාට නළුකමට 

කථා කරන්න බැහැ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ  අමාත තුමා, එම ෙකොටස 

හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කළා.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෂයභාර අමාත වරයා 

විනීතව කථාව අහෙගන ඉන්නවා. එතුමා කථා කරද්දි අපි කථාව 
අහෙගන හිටියා. එතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා පිළිගන්නවා ෙන්ද? අපි ඔබතුමා කථා කරද්දී බාධා කෙළේ 
නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමාෙග් කථාව අවිනීත වුණත් මම විනීතව අහෙගන 

ඉන්නවාය කියන එක මම පිළිගන්නවා. 
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[ගරු  රන්ජන් රාමනායක  මහතා] 
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේ විනීතද, අවිනීතද කියලා ජනතාව ඌෙව්දී 

තීරණය කළා ෙන්. ෙකොච්චර විනීතද කියලා ජනතාව තීරණය 
කළා. මම ඒ ගැන කථා කරලා තමුන්නාන්ෙසේෙග් හිත රිද්දන්ෙන් 
නැහැ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 

තුනක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් විනීතකම ගැන අපි 

දන්නවා."ෙල්ක්හවුස්" එෙක් දුරකථන ඇමතුම් අපි ළඟ තිෙබනවා. 
අපි විනීතකම්, අවිනීතකම් ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත් ෙම් කථාව 
දුර දිග යනවා. ඒ නිසා අපි විෂයය ගැන කථා කරමු. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම් 
කාරණයයි. අපි කථාවක් කරද්දි ෙම් ෙකොෙහේද ඉන්න, විෂයට 
සම්බන්ධ නැති ෙකෙනක් TV එෙක් ෙපොඩි කෑල්ලක් දමා ගන්න, 
වීරෙයක් ෙවන්න කථා කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒවාට ඉඩ 
තියන්න එපා. ෙම්ක ජාතික පශ්නයක්. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය යුගෙය්- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு  சந்திரகுமார் ேகசு]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

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

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමාෙග් චිත පටය 

utter failure එකක්. එතුමාෙග් චිත පටයට නියම පිළිතුර ඌෙවන් 
ලැබුණා. එතුමා ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා, තනියම ඉල්ලනවා කියලා. 
ඊට පස්ෙසේ කිව්වා, එක දිස්තික්කයකට පමණක් ඉල්ලනවා 
කියලා. 

මට හිෙතනවා පළමුෙවන් කියපු කමයට ඉල්ලලාත් ෙගදර 
යන්න වුණ එෙක් ෙදවන කමයට ඉල්ලුවා නම් ෙකොෙහොම ෙව්විද 
කියලා. ජනතාව බැෙට් ෙදන්න තමයි බලා ෙගන සිටිෙය්. 
එතුමාෙග් චිත පටය utter failure එකක්. අන්තිම අසාර්ථකයි. එහි 
බල්ටි තිෙබනවා; විසිල් තිෙබනවා. නමුත් ෙසනඟ නැහැ. 
සම්මානත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මම තරහා නැහැ. ඔබතුමා 
එක්ක ෙපෞද්ගලික ෛවරයක් නැහැ. මම හිතනවා ඔබතුමා පරණ 
විමල් වීරවංශ වන කල් ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා කියලා.  

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

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I was given 30 minutes.   

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, but your 30 minutes is over. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
I think I have five more minutes.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
No, please wind up now. Your time is over. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Okay, Sir, thank you.  

 
[අ.භා. 4.20] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා 
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள், 
ச க ஒ ைமப்பாட்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 
Languages and Social Integration) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විරල අවස්ථාවකුයි ලැබී 

තිෙබන්ෙන්. ඒ, හිතවත් ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමාෙග් 
කථාෙවන් පසුව ෙම් ගරු සභාව අමතන්න ලැබීමයි.  

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත දිගු කලක් 
ගත වීෙමන් පසුව වුවද ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් ෙකොට සම්මත කර 
ගැනීමට යුහුසුලුව කටයුතු කරපු අෙප් ගරු අමාත තුමාට මම 
පළමුෙවන් මෙග් පශංසාව හිමි කළ යුතුයි. ෙමොකද, ෙම්ක 
ෙබොෙහෝ කාලයක්  -මා හිතන විධියට විසි අවුරුද්දක්- දිග ඇදුණු 
පනත් ෙකටුම්පතක්.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒ කියන්ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආපු කාලෙය් ඉඳලාම.   
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙසේ කල් ගතවීමට ෙහේතුව, ෙමය ෙබොෙහොම සංකීර්ණ 

ක්ෙෂේතයක් වීමයි. ෙම්කට අයිති පාර්ශ්වකරුෙවෝ ගණනාවක් 
ඉන්නවා. ඔවුන් අතර විවිධාකාර පතිවිෙරෝධි වුවමනාකම් 
තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල සමනය කරලා, එකට ෙගොනු කරලා ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පනත් ෙකටුම්පත ෙගන එන්නට දැරූ වෑයම අපි ෙපෞද්ගලිකවම 
දන්නවා. ෙකෙසේ නමුත් අවසානෙය්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් 
ගරු සභාවට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ෙමය ඇත්තටම මීට ෙබොෙහෝ 
කලකට ෙපර ෙගන එන්න තිබුණු පනත් ෙකටුම්පතක්. අෙප් 
සාමාන  භාෂාෙවන් කියනවා නම්, ෙම් පනතින් අදහස් කරන්ෙන් 
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය පිළිෙවළක් කිරීමයි. එය අපිළිෙවළටයි 
තිෙබන්ෙන්; අරාජිකවයි තිෙබන්ෙන්. විසිරී ගිය ආකාරයට, 
ෙනොෙයකුත් පතිවිෙරෝධයන්ෙගන් ගහනව, එකිෙනකට කිසිදු 
සම්බන්ධතාවක්, ගැළපීමක් නැතිව ඉෙබ්ම ෙකරීෙගන යන 
පිළිෙවළටයි තිෙබන්ෙන්. එය යම් ආකාරයකට ෙගොනු කරලා, 
සම්බන්ධ කරලා කියා කරන්න පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒමට 
පුළුවන් වීම නිසා දැන් අපට එය නියාමනය කළ හැකි ෙවනවා. 
නියාමනය කියන එකට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙබොෙහොම බයයි. 
රජයයි නියාමනය කිරීමට නිතරම මැදිහත් වන්ෙන්. නමුත් රජය 
නියාමනය කිරීමට එනෙකොටම අර නිර්බාධක ෙවළඳ ෙපොළ 
පිළිබඳ ෙරෝගයකින් ෙපෙළන දක්ෂිණාංශික ෙද්ශපාලනයට ෙමය 
ෙල්සිෙයන්ම දිරවන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඊෙය් කිෙයව්වා 
ෙපොඩි පතිකාවක්. එහි තිබුණා ෙමොෙහන්ජදාෙරෝ කියන ආදි 
ශිෂ්ටාචාරෙය් බිඳ වැටීමට එක් ෙහේතුවක් වුෙණ් පිළිෙවළක් නැතිව 
කරනු ලැබූ ඉදි කිරීම්ය කියලා. ඉදි කිරීම්වල පමාණයත්, එය 
පිහිටුවා තිෙබන්නා වූ භූමි පමාණයත්, එහි තිෙබන අෙනකුත් ගස් 
ෙකොළන් ඇතුළු ස්වාභාවිකත්වයත් අතර නිසි තුලනයක් පැවතුෙණ් 
නැතිනම් මා හිතන්ෙන් ශිෂ්ටාචාරයක් වුණත් බිඳ වැටීම පුදුමයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් පනත මඟින් කරනු ලබන නියාමනය හරහා ඉදි 
කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් තුලනාත්මක සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමට අපට 
පුළුවන් ෙව්වි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පුද්ගලික නිවාස ෙම් 
පනෙත් නියාමනෙයන් පිටතයි තිෙබන්ෙන් කියලා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙතහි කියා තිෙබනවා. නමුත් මම හිතනවා එක්තරා වර්ග 
අඩි පමාණයකට වැඩි මහා නිවාස ෙම් පනෙත් නියාමනයට යටත් 
කිරීම ෙහොඳයි කියලා. ඒවා පුද්ගලික නිවාස වුණත් සහාධිපත යන් 
හැටියට, මහා මහල් නිවාස හැටියට ඉදි වන ඒවා ෙම් නියාමනයට 
යටත් ෙව්වි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, නිවාස ඉදි කිරීම පිළිබඳ 
පශ්නෙය්දී අපට එක පාරටම මතු වන්ෙන් නිවාස පිළිබඳ අදහසයි. 
නමුත් ඉදි කිරීම් කිව්වාම අතිවිශාල  ක්ෙෂේතයක් මීට අයත් 
ෙවනවා. ෙමහි කියැෙවන ආකාරයට සියලු ආකාර ෙය් ඉදි කිරීම් හා 
භූමි  සැකසුම් පවා  ෙම් නියාමනයට, ඉදි කිරීම්වලට  අයත් 
ෙවනවා. නමුත්  පුළුල් ජනතාවකට නිවාස පිළිබඳව තමයි  වැඩිම 
උනන්දුව තිෙබන්ෙන්.  ෙම්ක අෙප් මව්බිම. ෙම් මව්බිෙම්  ජීවත් 
වන හැෙමෝම ෙම් රෙට් දරුෙවෝ. එෙහම නම් ෙම් මව්බිෙම් 
දරුවන්ට ෙගපැලක් හදා ගන්න  බිම්කඩක අයිතිය නැත්ෙත් ඇයි? 
අන්න එබඳු වූ  විශාල  පිරිසක් ෙම් රෙට් ඉන්නවා.  ෙගපැලකට 
බිම්කඩක් නැති මව්බිෙම් දරුෙවෝ ෙවනුෙවන් අ ෙප් ගරු ඇමතිතුමා 
සිත ෙයොමු කර  තිෙබනවා. එවැනි අඩු ආදායම්ලාභීන්  ෙවනුෙවන් 
නිවාස  ඉදි කිරීෙම් වගකීම එතුමා භාර ෙගන තිෙබනවා.  ඒ 
ෙවනුෙවන්  අරමුදලක් ෙගොඩනැගීෙම් අදහස තිෙබනවා. ඒක  
සංවර්ධන අරමුදලක්. ඒ අරමුදලට මහා නිවාස ඉදිකිරීම්වලින්  -
එක්තරා වර්ග අඩි පමාණයකට වැඩි  නිවාසවලින්-  ෙසස ්බද්දක් 
ගැනීම  සුදුසුය කියා මා හිතනවා.  එෙසේ ගන්නා වූ මුදල්වලින් අපට 
අඩු ආදායම්ලාභීන්ෙග් හා දුප්පතුන්ෙග් නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා  ඒ 
සංවර්ධන අරමුදල තර කර ගැනීමට හැකි ෙව්විය කියා  මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වාස්තු  
විද ාඥයන් මීට අයත් ෙවනවා. ව හාත්මක ඉංජිෙන්රුවන් අයත් 
ෙවනවා.  ෙනොෙයක් කාර්මික ශිල්පීන්, පමාණාත්මක ගණනය 

කරන්නන්  මීට අයත් ෙවනවා. ඒ සියලු ෙදනාෙගන්ම සමන්විත 
ක්ෙෂේතයක් වූ  ෙමය එක්තරා ජාතික පතිපත්තියක් අනුව  
හැසිරවීමට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් අදහස් කරන නිසා  ඒ 
හැසිරවීම  තුළ අඩංගු විය යුත්ෙත් කුමන දැක්මක් ද කියන එක  
ගැන වචනයක්  කිව යුතුව තිෙබනවා. 

මා හිතන හැටියට අෙප් රට ඉතාම ෙහොඳින් අව් රශ්මිය 
තිෙබන, හිරු එළිය  පායන, එළිමහන් පහසුකම් හැකි තරම්  
පෙයෝජනයට ගත හැකි  රටක්. ඒ නිසා අෙප් වාසත්ු විද ාව, නිවාස 
ඉංජිෙන්රු  කියාකාරිත්වය, අෙප් රෙට් තිෙබන්නා වූ පරිසරයට 
වුවමනා විධියට, ඊට ගැළෙපන ආකාරයට සැකසුණු 
නිර්මාණාත්මක, පර්ෙය්ෂණාත්මක වාස්තු විද ාවක් බවට  පත් 
ෙව්විය කියා  අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  මෙග් අමාත ාංශ 
කාර්යාලයට ගියාම වුණත් ඔක්ෙකොම ජෙනල් වහලා, ආවරණය 
කරලා. හුළඟක් එන්න කිසිම තැනක් නැහැ.  වායු සමීකරණයට 
යටත් කරලා. අපට අවශ  නැති ෙවලාවටත් වායු සමීකරණය 
කියාත්මක ෙවනවා.  හිරු එළිය තිෙබන ෙවලාවටත් අපි   ජෙනල්, 
ෙදොරවල්   ඔක්ෙකොම වහෙගන ඉන්නවා.  හිරු එළිය  තිෙබන 
රටක් ෙවලාත් අපි  ජෙනල්, ෙදොරවල් ඔක්ෙකොම වහෙගන  විදුලි 
බුබුළු දල්වාෙගන ඉන්නවා.  විදුලිය සඳහා ෙකොච්චර වියදමක් 
යනවාද  කියන එක අපි දන්නවා.  රජෙය්  ආදායෙමන් විශාල  
පමාණයක් විදුලිය සඳහා වියදම් කරන බවයි මෙග් අදහස. 
ඇත්ෙතන්ම  අෙප් ගෘහ   නිර්මාණය, වාස්තු විද ාව, ඉංජි ෙන්රු 
ශිල්පය ෙම් ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් අලුත් පවණතාවකට, අලුත් 
පෙව්ශයකට යනවා නම්  අපට විදුලිය ඉතිරි  කර ගන්න පුළුවන් 
විධියට, ඒ සඳහා වන පිරිවැය ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන් විධියට 
අෙප් ඉදිකිරීම් අංශය  පර්ෙය්ෂණාත්මකව ඉදිරියට ෙගන යන්නට 
හැකි ෙව් යයි  අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඊළඟට, ෙනොකැඳවූ අර්පණයන් - unsolicited offers -  ගැන 
කිව්වා.  ඒ ගැන  රන්ජන් රාමනායක  ගරු මන්තීතුමාට වඩා  
ඉරාන් විකමරත්න ගරු මන්තීතුමා ෙබොෙහෝ  ෙද් කථා කළා.  ඇයි 
ෙම් ෙනොකැඳවූ අර්පණයන් ෙම් තරම් භාර ගන්ෙන්?  ඒකට 
ෙහේතුව ඒ තුළ  තිෙබන්නා   වූ  විශාල ෙකොමිස්  කුට්ටි බව එතුමා 
කිව්වා.  නමුත් ඇත්ෙතන්ම ඒ  ෙනොකැඳවූ අර්පණයක මූලික ෙද් 
තරග පටිපාටිෙයන් බැහැර කිරීම ෙනොෙවයි. ෙනොකැඳවූ 
අර්පණයක තිෙබන මූලික ෙදය තමයි, ෙකොන්ෙද්සිවල තිෙබන 
ද්විපාර්ශ්වීය පහසුව. ද්විපාර්ශ්වීය වශෙයන් ඇති  කර ගන්නා වූ 
අවෙබෝධය තුළ, ඒ එකඟත්වය තුළ අෙප් වියදම, අෙප් තක්ෙසේරු 
කිරීම්  තමයි ඇතුළත් කරන්ෙන්.  

ඒ ෙනොකැඳවූ අර්පණෙයන් ඉදිරිපත් කරන්නා වූ ෙයෝජනාෙව් 
යම් වියදමක් සඳහන් කරනවා නම්, ඒ වියදම ඒ කාර්යය 
ෙවනුෙවන් ෙකොයි තරම් දුරට අපට සාධාරණ කළ හැකිද, සනාථ 
කළ හැකි ද කියන කාරණය ෙනොබලා ෙනොකැඳවූ අර්පණයන් 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. අප හිතමු, ෙනොකැඳවූ අර්පණයක් එනවාය 
කියලා. ඒ අර්පණෙයන් කියන්ෙන් අපට පාරක් හදලා ෙදන්නම් 
කියලා. ඒ පාර හැදීමට රුපියල් ලක්ෂ ෙමච්චර ගණනක් 
වුවමනායි කියලා කියනවා. ඇත්තටම එබඳු පාරක් හදන්නට වැය 
වන මුදල පිළිබඳව අන්ධෙයෝ වාෙග් -ෙනොදැක- අප අර්පණයක් 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. අෙප් රජෙය් තක්ෙසේරුකරුෙවක් ඉන්නවා. 
රජෙය් තක්ෙසේරුකරුවාෙග් තක්ෙසේරුවත් සැලකිල්ලට අරෙගන 
තමයි ෙනොකැඳවූ අර්පණයක මිල ගණන් අප බාර ගන්ෙන්.  

විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් දූෂණය ගැන ෙබොෙහෝ ෙසේ කථා කළා. 
ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. දූෂණය ගැන හැකි තරම් වැඩි වැඩිෙයන් කථා 
කරන්න ඕනෑ. මම විපක්ෂයට ආරාධනා කරනවා, ඔය විධියට 
නිකම් වාචාලකමට කථා ෙනොකර, කරුණු කාරණා සහිතව, 
ඉලක්කම් සහිතව තමන් දන්නා ෙතොරතුරු නම්, ගම් සහිතව ෙම් 
සභාව ඉදිරිෙය් තියන්න කියලා. ඇයි  එෙහම ෙනොකරන්ෙන්? 
ෙම්ක ෙනොකරන්න ෙහේතුව විපක්ෂයත් ෙම් කටයුතුවල 
හවුල්කාරයින් හැටියට ඉන්න නිසා කියන එකයි මෙග් නම් 
අදහස. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් කරුණු කාරණා දිවුරුම් ෙපත්සම් 

299 300 
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මඟින්  අල්ලස් ෙකොමසාරිස්ට ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි. අල්ලස ්
ෙකොමසාරිස් ඒ ගැන කියා කරන්ෙන් නැත්නම්  අධිකරණයට 
ගිහිල්ලා අල්ලස් ෙකොමසාරිස්ට විරුද්ධව රිට් ආඥාවක්  -
මැන්ඩාමුස් ආඥාවක්- ඉල්ලන්න. "ෙමන්න මම  ෙම් ෙතොරතුරු 
ඉදිරිපත් කළා, ෙමන්න මෙග් දිවුරුම් ෙපත්සම්, ඒ දිවුරුම් 
ෙපත්සම් අනුව ෙමන්න මම  විශාල දූෂණයක් නිරාවරණය කරලා 
තිෙබනවා. ඒ දූෂණය පිළිබඳව ඔබතුමා කියා කරන්ෙන් නැත්නම් 
මම අධිකරණෙයන් ආඥාවක් ඉල්ලනවා කියා කරන්නය කියලා" 
රිට් ආඥාවක් ඉල්ලන්න. 

රක්ෂණය පිළිබඳව දූෂණය එළිදරව් වුණු ෙවලාෙව් මම 
ෙමොකද කෙළේ? නිහාල් ශී අමරෙසේකර මහතා රාජ  ගනුෙදනු 
සම්බන්ධ වූ විවිධ ගිවිසුම්වල දූෂණ ගණනාවක් එළිදරව් කර 
ගත්තා. එයින් එකක් තමයි රක්ෂණය ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම. 
අනික් එක වරාෙය් අක්කර 12ක් ෙනොමිෙල් ෙජෝන් කීල්ස්ලාට දීපු 
මැරයින් සමාගම ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම. ඒ ෙදෙක් දී මම සුපිම් 
උසාවියට ගිහිල්ලා මෙග් නමින් නඩු ෙදකක් පැවරුවා. හැබැයි, ඒ 
සියල්ලටම පසු බිෙම් කියාත්මක වුෙණ් අෙප් නිහාල්                             
ශී අමරෙසේකර ශීමතාණන්. එතුමා ඒ ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කළා. ෙම් දූෂණය එළිදරව් කරන්න එතුමා විශාල 
මහන්සියක් ගත්තා; වියදමක් දැරුවා. අන්තිමට අප ඒ දූෂණය 
එළිදරව් කළා. සුපිම් උසාවිෙයන් ඒ ෙපෞද්ගලීකරණ ගිවිසුම් 
ෙදකම අවළංගු  කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම කරන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි? නිකම් වාචාලකමට දූෂණය ගැන කථා කරන්ෙන් 
ඇයි? එෙහම බලගතු දූෂණයක් තිෙබනවා නම්, අඩු ගණෙන් ඒ 
දූෂණය පිළිබඳ ෙතොරතුරු නම් ගම් සහිතව, ෙතොරතුරු ඉලක්කම් 
සහිතව, පර්ෙය්ෂණාත්මකව ෙම් සභාව ඉදිරිෙය්  කියනවා නම්  එය 
ඔබතුමන්ලා ෙම් රටට කරන ෙලොකු උදව්වක්. එෙහම නැතිව 
ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න නිකම්ම ගල් ගහන්න එපා. ඒෙක් ඇති 
අර්ථයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට අර්ථයක් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
රටට අර්ථයක් නැහැ. පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමන් පිළිබඳව පරීක්ෂණය තවමත්   අවසන් ෙවලා නැහැ. 

අද දින ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළ හැම මන්තීවරෙයකු 
වාෙග්ම ඌව ගැන කථා කළා. ඌව ගැන කියන්න තිෙබන්ෙන්, 
බහුතර ජනතාවක් ඉතාමත්ම අසීරු තත්ත්වයන් හා ආණ්ඩුවට 
අවාසි තත්ත්වයන් යටෙත්ත් ඌව පළාත් සභා ඡන්දෙයන් 
සන්ධානයට ජයගහණය අත් කර දී තිෙබන බවයි. ෙමොකද, 
තමන්ට තිෙබන ආරක්ෂක බල ෙකොටුවත්, තමන්ෙග් උරුමයත් 
සන්ධානය හැටියට  ඌෙව් ජනතාව පිළිෙගන තිෙබන නිසායි. 
ලැබුණු ඡන්ද පමාණෙය් අඩු වීම්, වැඩි වීම් තිෙබන්න පුළුවන්. 
නමුත් අවසාන තීරණය තිෙබන්ෙන් බහුතර ජනතාවෙග් තීරණය 
කුමක්ද කියන එක අනුවයි.  

දැන් පළාත් සභා ඡන්ද නවයක්ම පවත්වලා ඉවරයි. ඒ පළාත් 
සභා ඡන්ද සියල්ලකම ඉලක්කම් එකතු කරලා බැලුවාම, 
සන්ධානය ඉන්ෙන් සියයට 51.33ක මට්ටෙම් කියලා ෙපෙනන්න 
තිෙබනවා. ඒ, පළාත් සභා ඡන්ද. ඊට වඩා තීරණාත්මක ඡන්දයකට 
ආවාම  විශාල වශෙයන් ඒ ඡන්ද පමාණය  වැඩි -වර්ධනය- වීමට 
ඉඩ තිෙබනවාය කියලා අප කල්පනා කරනවා.  

පළාත් සභා වශෙයනුත් ලැබී තිෙබන ඡන්ද පතිශතය ෙවන 
ෙවනම අරෙගන එකට එකතු කළත් අපට 51.33ක පතිශතයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට කිසිම භයක් ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ; 
අපට පිස්සු හැෙදන්න ෙහේතුවක් නැහැ; අපට කලබල ෙවන්න 
ෙහේතුවක් නැහැ. ඌව පළාත් සභා මැතිවරණෙයන් පසු අපි අද 
ඉතාම පහසුෙවනුයි ෙමතැන ඉන්ෙන්. ඌව පළාත් සභාෙව් 
ජයගහණයත් මා ඒකට එකතු කළා.  

ඊළඟට, අෙප් ඉදි කිරීම් දක්ෂතා වැඩි කරෙගන අපෙග් අතීත 
ඉදි කිරීම් හැකියාවන් නැවත පුබුදුවා ගැනීමට ජාතික පතිපත්තිෙය් 
අරමුණක් තිබිය යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. අෙප් ෙද්ශීය 
වෘත්තිකයන් හා ෙද්ශීය ශිල්පීන් උරුම කරගත් ඒ අතීත 

හැකියාවන් නැවත අෙප් පතුලින් අවදි කරවා ගැනීමට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත යටෙත් විවිධ ෙලස කරන ෙමෙහයුම් අපට උපකාර 
ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

විෙද්ශික පුද්ගලයන් ෙම් රටට නිල ඉදි කිරීම් සඳහා පැමිණීම 
ගැන අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා.  අෙප් ශිල්පීන්,  ෙනොෙයකුත් 
විධිෙය් කාර්මික දක්ෂතා ඇති අය, අෙප් ඉංජිෙන්රුවන්, අෙප් 
quantity surveyorsලා ෙකොච්චර ඉන්නවාද ෙවනත් විෙද්ශ 
රටවල රැකියාවලට ගිහිල්ලා?  ඇයි, අපි ඒ අය ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැත්ෙත්? අද අපට ෙම් රෙට්  දක්ෂතා ඇති ශිල්පීන් 
ෙහෝ කාර්මිකයින් ෙසොයා ගැනීම අපහසු ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒ 
නිසායි.  අෙනක, අර ෙනොකැඳවූ අර්පණයක් - unsolicited offer 
එකක් - අපි භාර ගත්තාම ෙහෝ ද්විපාර්ශ්වීය එකඟත්වයකින්, 
ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙහෝ අපි  ගිවිසුමක් පිළිගත්තත් ඒ ගිවිසුෙම් 
ෙකොන්ෙද්සි අතර අනිවාර්යෙයන්ම තිෙබනවා ඒ රටවල්වලින් 
ෙසේවකයන්, ශිල්පීන්, කාර්මිකයන් ඒ කර්මාන්ත සඳහා ෙම් රටට 
ෙගන්වීමට. ඒ අයට වීසා ලබා ෙදන්නට අපි බැඳී තිෙබනවා. ඒ 
ගණන අද තිෙබන දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධනයත් එක්ක 
බැලුෙවොත්, ඊට ගැළෙපනවා. පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ අෙප් රෙට් 
මුළු දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධනය, විෙද්ශවලින් ඇවිත් 
තිෙබන්නා වූ ඒ ජන සංඛ ාව එක්ක ගණන් බැලුෙවොත්, ඒ විෙදස්  
සමාගම් අෙප් රෙට් ඉදි කිරීම් අංශෙය් භාර ෙගන තිෙබන 
ෙකොන්තාත් පමාණය එක්ක ගණන් බැලුෙවොත් ඊට ගැළෙපනවායි 
කියන එකයි මෙග් අදහස.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට ලැබී තිෙබන කාලය 
අවසන්  වී තිෙබන නිසා මා වැඩිදුර කථා කරන්ෙන් නැහැ.  
අවසාන වශෙයන් තව එක් කාරණයක් මතක් කරන්නම්. ෙම් ඉදි 
කිරීම් අංශය අෙප් සමස්ත ආර්ථිකෙය් සැලසුමක් තුළට ගන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් හදිසිෙය්ම ඇෙමරිකාෙව් නිවාස බුබුළක් 
ඇති වුණා වාෙග් හදිසි අර්බුදයක් අපට මතු ෙවන්න පුළුවන්. අෙප් 
ආර්ථික සැලසුමක් තුළ තමයි අෙප් ඉදි කිරීම් සැලසුම ඇතුළත් 
කරන්න ඕනෑ. ඉදි කිරීම් අතර නිවාස පධාන අංගයක් ගන්නවා. අද 
වන ෙකොට අෙප් ඉදි කිරීම් අංශෙය් ෙම් සියලු ෙද්වල්වල 
දායකත්වය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 8ක් පමණ ෙවලා 
තිෙබන බව කියැෙවනවා. එය සතුටට කාරණයක්;  දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතෙය් විශාල වර්ධනයක්. සියයට 8ක වර්ධනයක් 
කියන්ෙන් අති දැවැන්ත වර්ධනයක් හැටියට අපි සැලකිල්ලට ගත 
යුතුයි. නමුත් ෙමය ජාතික සංවර්ධන සැලැස්මක් තුළ ඇතුළත් කර 
අපි ෙම් ඉදි කිරීම් අංශය ෙමෙහය වූෙව් නැත්නම් අපට සමහර විට 
සමහර රටවල්වල සිදු වුණා වාෙග් අතිරික්තයක් මතු වීමට 
ෙහේතුවක්  ෙවන්නට පුළුවන්. එෙහම වුෙණොත් අපි අනවශ  
අර්බුදයකට යනවා. අපි අද ඉන්ෙන් ඉදි කිරීම් වැඩි ෙව්ෙගන යන 
කාලයකයි. අෙප් රෙට් අවශ තාවන්, අෙප් ආර්ථිකෙය් 
අවශ තාවන් හා ෙම් ඉදි කිරීම් කියන ඒවා එකට ගැළපූ මහා 
සැලැස්මක් තුළ ඇතුළත් කරන ෙම් කටයුත්තට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙබොෙහෝ ෙසේ ඉවහල් වන බව මතක් කරමින් ෙමය 
ඉදිරිපත් කළ ඇමතිතුමාට ස්තුති කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. KaruppaiahVelayudam, please. You have 10 

minutes.  
 
[பி.ப. 4.39] 
 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම්   මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம் ) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam ) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

நிர்மாணத் ெதாழில் அபிவி த்திச் சட்ட லம் சம்பந்தமாக 
இந்தச் சைபயிேல விவாதிக்கப்ப கின்ற இவ்ேவைளயில் 

301 302 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

நா ம் அ  பற்றிய சில க த் க்கைள ன்ைவக்க 
ஆைசப்ப கின்ேறன். இந்த விவாதத்திேல எனக்கு ன்னர் 
ேபசிய அைமச்சர்க ம் உ ப்பினர்க ம் குறிப்பிட்டார்கள், 
ஒ  நாட் ல் வாழ்கின்ற ஒவ்ெவா  கு மக க்கும் நாட் ாி 
ைம ம் வாக்குாிைம ம் ட் ாிைம ம் இ க்க ேவண் ம் 
என் . ஆனால், இந்த நாட் ல் நான்கு சகாப்தங்க க்கு 
ேமலாக வாழ்ந் வ கின்ற நான்கு இலட்சத் க்கும் அதிகமான 
ெப ந்ேதாட்டத் ைற மக்கள் - கிட்டத்தட்ட இரண்  இலட்சம் 
கு ம்பங்கள் - இன் ம் உாிைமயற்றவர்களாக, நாட் ாிைம 
ெபற் ம் ட் ாிைம அற்றவர்களாக வாழ்ந் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். அவர்க க்ெகனச் ெசாந்த  இல்ைல; ெசாந்த 
நிலமில்ைல. அவர்கள் இ ட்டைறகளிேல அகப்பட்  
வாழ்கின்ற சிைறக்ைகதிகளாகத் ெதாடர் 'லயன்'களில் அ ைம 
வாழ்க்ைக வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். இவர்க ைடய 
வாழ்விேல மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வதற்காக இ ப  ஆண்  
க க்கு ன்னர் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசு ஒவ்ெவா  
கு ம்பத் க்கும் ஏ  ேபர்ச் காணிைய ம் இலகு கடன் லம் 
அங்கு டைமப்பதற்கான உாிைமைய ம் வழங்கிய . 
ஆனால், பின்னர் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்தின் லம் 
பதவிக்குவந்த இந்த அரசு, இ வைர ம் ஒ  ெதாழிலாளர் 
கு ம்பத் க்ேக ம் ட் ாிைமைய வழங்கவில்ைல. இன் ம் 
அவர்கைள ெசாந்த டற்றவர்களாக, ெசாந்த கவாியற்றவர் 
களாகேவ ைவத் க்ெகாண் க்கின்ற . இைதப்ேபான்  
நகர்ப் றங்களி ம் ேசாிப் றங்களி ம் வாழ்கின்ற மக்களில் 
அேனகமாேனார் ெசாந்த ல்லா  இ க்கின்றார்கள். இன்  

க்கியமான விடயம் பற்றிப் ேபசப்ப கின்றேபாதி ம் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் அவர்கள் இப்ெபா  இங்கு 
இல்ைல.  

விேசடமாக ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் டைமப் க்ெகன ஒ  
ேதசிய ாீதியான ெகாள்ைக உ வாக்கப்பட் க்க ேவண் ம். 
ஆனால், இைத இந்த அரசு ெசய்யவில்ைல. இந்த அரசு கடந்த 
வர  ெசல த்திட்டத்திேல ேதாட்டப் றங்களில் 50 ஆயிரம் 
ெதாடர்மா  கள் அைமக்கப்ப ம் என்  கூறிய . 
ஆனால், ஒ  ட் க்ேக ம், ஓர் அ  காணியாவ  இ வைர 
அைடயாளம் காணப்பட் க்கின்றதா? இந்தியா இலவச 
மாகத் த கின்ற ட் க்ேக ம் அந்த இடங்கள் அைடயாளம் 
காணப்பட்  ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்றனவா? 
எனேவ, கடந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல ஜனாதிபதி 
அவர்கள் இங்கு கூறிய , ெவ மேன ைகதட்ட க்காக ம் 
ெவ மேன பிரச்சாரத் க்காக ம்தானா? ேதாட்டத் ெதாழிலா 
ளர்கள் என்ற டன் அவர்கைள ஓரம் கட் விட்  - ஒ க்கி 
ைவத் விட் - அவர்க ைடய வாக்குகைள மட் ம் ெபற 
ேவண் ம் என்  க்கின்ற இந்த மஹிந்த சிந்தைனகைளக் 
ெகாண்ட அரசு, இ வைர ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குப் 
ெபாிய பாதகமான விைளைவேய ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . 
அத் டன் நாட் ன் கு ாிைம மற் ம் நாட் ன் சட்டவாக் 
கங்க க்கு விேராதமாகச் ெசயற்பட் க்கின்ற . எனேவ, 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  டைமப் க்ெகனத் தனியான 
ேதசியக் ெகாள்ைக ஒன்  உ வாக்கப்பட ேவண் ம் என் ம் 
ேதாட்டத் ெதாழிைல ம் கு ம்பங்கைள ம் ஒன்றாக ைவத் 
தி ப்பைதவிட ேதாட்டப் ற மக்க க்ெகனக் கிராமங்கைள 
உ வாக்குவதற்கான ெசயற்றிட்டம் உ வாக்கப்படேவண் ம் 
என் ம் இந்தச் சைபயிேல நான் அ த்தமாகக் கூற 
வி ம் கின்ேறன்,  

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  ட் ாிைமயிேல ைக ைவப்ப 
தற்குத் ேதாட்ட நிர்வாகங்க க்கு இடமளிக்க யா . 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் விைலேபாகின்ற பண்டங்கள் 

அல்லர். அவர்க ம் மனிதர்கள்தாம். அவர்க க்குச் சுய 
ெகளரவம் உண் . ஆனால், இன்  அந்தச் ச கத்தின் 
ெகளரவத்ைத உயர்த்தேவண் ய கடப்பாட்ைட இந்த அரசு 
தவிர்த்தி க்கின்ற . ெப ந்ேதாட்ட மனிதவள அபிவி த்தி 
நிதியம் என்ற ஓர் அைமப்பி டாக கடந்த இ ப  
வ டங்களில் 26 ஆயிரம் கள்தான் அந்த மக்க க்காகக் 
கட்டப்பட்டன. இந்த ேவகத்தில் ேதாட்ட டைமப்  ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்டால், இந்த இரண்  இலட்சம் கு ம்பங்க க் 
குாிய கைள அைமப்பதற்கு இன் ம் 180 ஆண் கள் 
ெசல் ம். ෙම් විධිෙය් ගමනක් ගිෙයොත් තවත් අවුරුදු 180ක් යයි. 
எனேவ, அவர்க க்கு இந்த ட் ாிைமைய விைரவாக 
வழங்க ேவண் ய  அரசாங்கத்தின் பாாிய ஒ  
ெபா ப்பாகும்.  

இன்  அரசாங்கத்ேதா  இைணந்  ெசயற்ப கின்ற 
ெகளரவ உ ப்பினர்களான இராதாகி ஷ்ணன் அவர்க ம் 
இராஜ ைர அவர்க ம்கூட இ  சம்பந்தமான அரசாங் 
கத்தின் ேபாக்ைகப் பற்றி எ த் ைரத்தார்கள்; ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் ஓரம்கட்டப்ப வைதப் பற்றிக் கூறினார்கள். 
இவ்வா  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குச் ெசய்யேவண் ய 
ேசைவைய இந்த அரசினால் ெசய்ய யவில்ைல என்  
பங்காளிகளாக இ க்கின்ற உ ப்பினர்கேள கூ கின்ற 
ெபா , அரசு ெவட்கித் தைலகுனிய ேவண் ம். "உங்களிட 
மி க்கின்ற அைமப் க்களின் க த்ெதாற் ைமயின்ைமதான் 
பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற ; அதனால்தான் இதைனச் 
ெசய்ய யவில்ைல" என்  அைமச்சர் விமல் ரவங்ச 
அவர்கள் அதற்குக் காரணம் கூ வாேரயானால், அவர் இந்த 
அைமச்சுப் பதவிையவிட்  விலகேவண் ம். தன  
அைமச்சின் ெபா ப்ைப நிைறேவற் வதற்குத் ேதாட்டத் 

ைறயி ள்ள அைமப் களின் பிள தான் தைடயாக 
இ க்கின்ற ெதன்றால், அதற்கு அவர் தகுதியானவர்                        
அல்ல    என்பைதத்            ெதாிந்          ெகாள்ள   ேவண் ம்.  
තමන්ෙග් පක්ෂෙය් ඉන්න කණ්ඩායම් ඇතුෙළේ පශ්නයක් 
තිෙබනවා කියලා වතු කම්කරුවන්ෙග් නිවාස පශ්නයට යම් කිසි 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්න බැහැ කියලා ඇමති ෙකෙනක් කියනවා 
නම්, ඒ ඇමති ධුරය දරන්න ඔහුට කිසිම සුදුසුකමක් නැහැ කියලා 
අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

இங்கு இந்்தச் சட்ட லம் சம்பந்தமாகப் பல ம் 
பலவிதமாகப் ேபசினார்கள். இந்த சட்ட லத்தில் ெதாழிலாளர் 
சம்பளம் சம்பந்தமாகேவா அவர்கள  ெதாழில் பா காப்  
சம்பந்தமாகேவா  எந்தெவா  வார்த்ைத ம் கூறப்படவில்ைல.  
කම්කරුවන්ෙග් සුබ සාධනය පිළිබඳව, කම්කරුවන්ෙග් වෘත්තිය 
අයිතිය පිළිබඳව, ෙගෞරවනීය ෙසේවය පිළිබඳව, ඒ කම්කරුවන් 
පිළිබඳව කිසිම ෙදයක් කියලා නැහැ.  

இன்  கட் ட நிர்மாணத் ைறயில் ேவைல ெசய்கின்ற 
ஒ  ெதாழிலாளியின் அ ப் பைடச் சம்பளம் எவ்வள ? சம்பள 
நிர்ணய சைபயின் பிரகாரம், சாதாரண ெதாழிலாளிக்கு 455 

பாய்; ட்ப அறி  ெபற்றவர்க க்கு 530 பாய். 
இவ்வா தான் அரசாங்கம் அறிவித்தி க்கிற  - சட்டத்தின் 
அரவைணப்  இவ்வா தான் இ க்கின்ற . ஆனால், 
இைதவிட ெவளியில் ேவைலெசய் ம் ேபா  கூ தலான 
சம்பளத்ைத அவர்கள் ெப கின்றார்கள்.  

இந்தியாவிேல கட் ட நிர்மாணத் ைற டன் சம்பந்தப் 
பட்ட Welfare Board என்  ஒன்  அைமக்கப்பட் க்கின்ற . 
அதற்கு ஒவ்ெவா  கட் டத்திற்கும் தீர்மானிக்கப்ப கின்ற 
ெசல த் ெதாைகயி ந்  குறிப்பிட்ட சத த பங்களிப்  
ஒ க்கப்பட் , அந்த நிதியி ந்  கட் ட நிர்மாணத் 

ைறயி ள்ள ெதாழிலாளர்களின் ேசமநலன், குழந்ைதகளின் 
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உயர் ப ப் க்கான நிதிப்பங்களிப் , ச கநலன் ெதாடர்பான 
நடவ க்ைககள் அைனத் ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 
ஆனால், இங்கு கட் ட நிர்மாணத் ைறயில் ேவைல 
ெசய்கின்ற பல இலட்சம் ெதாழிலாளர்கள் எதிர்காலமற்றவர் 
களாக, எந்தவிதமான ேசமலாப நிதிக ம் அற்றவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள். அவர்கள  ச க நலன் பற்றி இந்தச் 
சட்ட லத்திேல எ ம் உள்ளடக்கப்படவில்ைல. எனேவ, 
இந்தச் சட்ட லம் உயர்மட்டத்தில் இ க்கின்ற உத்திேயாகத் 
தர்க க் கானதாக ம் எவ்வா  commission ெபறலாம் 
என்பதற்காக ம் உ வாக்கப்பட் க்கின்றேத தவிர, 
அ மட்டத்தி ள்ள உைழப்பாளிக க்குாிய எந்தவிதமான 
ஏற்பா கைள ம் ெகாண் க்கவில்ைல என்ேற நான் க  
கின்ேறன். எனேவ, இந்தச் சட்ட ல ம் அர்த்தமற்ற .  

அண்ைமயிேல ஊவா மாகாண சைபத் ேதர்தல் 
நைடெபற்ற . அங்குள்ள மக்க க்கு அற்ப ெசாற்ப 
ச ைககைள வழங்கி - ெதாி ெசய்யப்பட்ட பல கு ம்பங் 
க க்கு 5,000 பாய் தம் பணம், மற் ம் உலர் உண ப் 
ெபாதி, ஸ்திாிக்ைகப்ெபட் கள், சைமயல் பாத்திரங்கள் 
ேபான்றவற்ைற வழங்கி - 2,000 பாய் தல் 5,000 பாய் 
வைர பணம் வழங்கி அவர்கள  அைடயாள அட்ைடகைளப் 
ெபற் , அவர்கைள வாக்களிக்கவிடா  த த் , அவர்கள் 
ேபாரா ப்ெபற்ற வாக்குாிைமையப் பயன்ப த்தவிடாமல் கபட 
நாடகமா , பசைறத் ெதாகுதிைய ெவன்றார்கள். அ மட்  
மல்ல, பசைறத் ெதாகுதிைய நாங்கள் ெவன் வி ேவாம் 
என்  அஞ்சி 'கு 'க்காரர்கைள ைவத்  'கு ' இராச்சியம் 
நடத்தி எங்க ைடய ெவற்றிைய தி ப் ெபற்றி க்கிறார்கள். 
அ  அவர்க ைடய உண்ைமயான ெவற்றியல்ல; அைத 
ெவற்றிெயன்  கூற யா ; அவ்வா  கூ வதற்கு அவர்கள் 
ெவட்கப்படேவண் ம்.  அவர்கள் உண்ைமயான வாக்குகளால் 
ெவல்லவில்ைல. எங்க ைடய மக்களின் வாக்குகைளக் 
ெகாள்ைளய த்  ெவன்றார்கள். இ ந்தேபா ம், அந்த 
மாகாண மக்கள் அவர்க க்கு நல்ல தீர்ப்ெபான்றிைன 
வழங்கியி க்கிறார்கள். பாரா மன்ற உ ப்பினர் பதவிைய 
இராஜினாமாச் ெசய் விட்  ஊவா மாகாண சைபத் ேதர்த ல் 
தைலைம ேவட்பாளராகப் ேபாட் யிட்ட ன்னாள் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் ஹாின் ெபர்னாந்  அவர்க க்கு, 
ப ைள மாவட்டத்தில் எம  கட்சிக்குக் கிைடத்த 198,000 
வாக்குகளில் 174,000 வி ப்  வாக்குகைள அளித்  அந்த 
மக்கள் அரசாங்கத் க்குத் தங்களின் எதிர்ப்ைபத் ெதாிவித் 
தி க்கிறார்கள். இதனால் அரசாங்கம் ஊவா மாகாணத்திேல 
ப ேதால்வியைடந்தி க்கின்ற .  

"පස්සර" ඒ ලබා ගත්තු ජයගහණ "ජයගහණයක්" කියලා 
කියන්න ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. සල්ලි දීලා, බඩු ෙබදලා, මීගමුෙව් 
කුඩුකාරෙයෝ ෙගනැල්ලා ඡන්දය කළා. ඡන්දය ගණන් කරන 
අවස්ථාෙව් මට කිව්වා, අපි ඡන්ද හත්දාහකින් දිනනවා කියලා. මම 
ඇහුවා, ඔබතුමා ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන් කියලා. ''ඒවා 
සැලසුම් කරලා ඉවරයි'' කිව්වා. ෙම් ආකාරෙයන් තමයි දිනුෙව්. 
එෙහම කරලා වුණත් අපි වැඩි ඡන්ද පමාණයක් අරෙගන 
තිෙබනවා. ලබන ඕනෑම මැතිවරණයකින් ආණ්ඩුවට පාඩමක් 
උගන්වන්න බදුල්ෙල් ජනතාව ඉන්නවා. ඒ නිසා නිකම් ෙබොරුවට 
කෑ ගහලා ෙම් ඡන්දය දිනා ගත්තා කියලා කයිය ගහන්න බැහැ. 
බදුල්ෙල් ජනතාව ෙහොඳ තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා.  

ෙම් ෙහොරකම් කරපු ඡන්ද අත්හරින්න. ඔබතුමන්ලා දන්නවා 
ද, කිරි පිටි අරන් ෙදන්න බැරුව මාස හයක ළමයින්ට "ප්ෙල්න්ටී" 
දීලා  ජීවත්   කරවන  ජන  ෙකොටසක්  බදුල්ෙල්  ඉන්ෙන්  කියලා? 
 பால்மா வாங்கிக் ெகா ப்பதற்கு யாத நிைலைமயில் 
பச்சிளங் குழந்ைத க க்குப் "பிெளயின் ாீ"ையக் ெகா த்  

வளர்க்கின்ற அவல நிைலக்குப் ப ைள மக்கள் தள்ளப் 
பட் க்கிறார்கள். அரசாங்கத்தில் தமிழ் உ ப்பினர்கள் 
எத்தைனேபர் இ ந்தா ம்கூட எங்க ைடய மக்களின் 
வாழ்க்ைக நிைல மிக ேமாசமாகேவ இ க்கின்ற . எனேவ, 
இந்த அரசு ெசான்னவற்ைறச் ெசய்யவில்ைல. කියපු ෙද්වල් 
කෙළේ නැහැ. 50,000ක් ෙගවල් ෙදනවා කිව්වාට ඒවා miss ෙවලා 
ගියා.  
 

 
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Velayudam, please wind up now. 
 
 
ගරු ෙව්ලායුදම් කරුපයියා  මහතා 
(மாண் மிகு ேவலா தம் க ப்ைபயா) 
(The Hon. Velayudam Karuppaiah) 
Sir, I will wind up in one minute.  

எனேவ, இந்தத் ேதர்த ல் தங்க க்கு ெவற்றிெயன்  
கூ வதற்கு     அரசாங்கம்    ெவட்கித் தைலகுனிய ேவண் ம். 
ෙමෙහම ජයගහණයක් "ජයගහණයක්" කියලා කීමට රජය 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. රජය දැන් ෙහල්ලිලා ඉන්ෙන්. ඊ ළඟ 
මැතිවරණවලින් රජය ෙගදර යන්න සූදානම් ෙවන තත්ත්වයකට 
පත් ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක් උදා ෙවලා තිෙබනවා කියමින් මට 
අවස්ථාව ලබා දීපු ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා.  
 
 
 

[අ.භා. 4.49] 

 

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

මන්තීතුමා  පස්සර  ගැන කිව්වා. මාත් පසු ගිය දවස්වල පස්සර  
හිටිෙය්. පස්සර තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බලය තිෙබන -
යූඑන්පී- පාෙද්ශීය සභාවක්.  ලුණුගල පාෙද්ශීය සභාෙව් බලය 
අපට තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සම්ෙම්ලනයත් මහ 
ෙලොකුවට පස්සරදී තිබ්බා. හැබැයි, අපි ඡන්ද හයදහස් ගණනකින් 
පස්සර  දිනුවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, බඩු ෙබදුවා ලු. මට 
මතක් ෙවනවා, ධර්මසිරි ෙසේනානායක අෙප් හිටපු ඇමතිතුමා 
කියපු කථාවක්. එතුමා කිව්වා, "මැතිවරණයකදී බලන්ෙන් 
ජයගහණය" කියලා. අපි ෙහොර ඡන්ද දැම්ෙම් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] Iron එක අරෙගන යූඑන්පීයට ඡන්දය දාන්න තිබුණා 
ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, iron එක අරෙගන 
යූඑන්පී එකට ඡන්දය දාන්න තිබුණා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙම් ටයි 
ෙකෝට් දාන මන්තීවරෙයක් තමයි වතුකරෙය් කම්කරුවන් ගැන 
කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  හරින් පනාන්දු අයින් වුණ නිසා 
ෙමතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. තමුන්නාන්ෙසේට බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය් දවිඩ ජනතාව නිෙයෝජනය කරලා ඡන්දෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න බැරි වුණා. හරින් මන්තීතුමා ගිය නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. දැන් ඉතින් හරින් ෙදොයි. 
හරින් ෙදොයි.  එතුමා බැලුවා,- [බාධා කිරීමක්] මන්තීතුමා, හරින් 
ෙදොයි. හරින් ෙදොයි. අපි මීගමුෙවන් කුඩුකාරෙයෝ ෙගන්වූෙව් 
නැහැ.  මීගමුෙව් කුඩුකාරෙයෝ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අපි 
අරණායකින් ගියා. අරණායකින් අපි ගියා. අපි සල්ලි ෙබදුෙව් 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අපි ජනතාවට කථා කළා. වතුකම්කරුෙවෝ 
අද ෙහොඳට ජීවත් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] අද වත්තට යන පාර  
ෙකොන්කීට් කරලා. [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Hon. Velayudam, please sit down.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
වතු කම්කරුවන්ට ෙහොඳ වැටුපක් දීලා තිෙබනවා. ෙසන්දිල් 

ෙතොන්ඩමන් ඡන්දෙයන් තුන්වැනි තැනට ආෙව්. දවිඩ ජනතාව 
අෙප් නායකතුමා ෙහොඳට ෙත්රුම් අරෙගන ඉන්නවා. ඔබතුමා 
පිනට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ටයි ෙකෝට් දාෙගන වතු 
කම්කරුවන් ගැන කථා කරනවා. ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ, වතු 
කම්කරුවන් ගැන. නමුත් අපි දන්නවා, වතු කම්කරුවන් ගැන. වතු 
කම්කරු වන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කළා. ඒ නිසා 
ඡන්දෙය්දී ෙසන්දිල් ෙතොන්ඩමන් මහත්මයා  තුන්වන තැනට ආවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ ටයි ෙකෝට් ගලවලා, ෙව්ට්ටිය ඇඳෙගන ගිහින් 
කම්කරු ජනතාවට කථා කරන්න. එදා වතු කම්කරුවන්ට ටවුමට 
එන්න බැහැ, පභාකරන්ෙග් තස්තවාදය නිසා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා 
තමයි පභාකරන් ඉවර කරලා වතු කම්කරුවාට ටවුමට එන්න 
අවස්ථාව හැදුෙව්. එදා එන්න බැහැ. Identity card එක නැත්නම් 
ෙපොලීසිෙයන් අල්ලනවා. අද එෙහම ෙනොෙවයි, වතු කම්කරුවාට 
ෙම් රෙට් ඕනෑම තැනකට යන්න පුළුවන්.  

කරුණා අම්මාන් කියන්ෙන් ඒ කාලෙය් තස්තවා දී 
කණ්ඩායෙම් හිටපු ෙකෙනක්. අද එතුමා අෙප් නායකතුමා ළඟට 
ඇවිල්ලා පජාතන්තවාදයට ගරු කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ෙම්ක තමයි සමාජෙය් ෙවනස. ඒ ෙවනස ඇති 
කෙළේ ජනාධිපතිතුමා.  

ෙම් අය කියනවා, ඌව දිනුවා කියලා. හරින් පනාන්දු 
මන්තීතුමා ෙමොනවාද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්ෙව්. එතුමා 
කිව්වා, මම අයින් ෙවලා යන්ෙන් ඌව දිනන්න කියලා. හැබැයි, 
ඔය කථාව දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා යූඑන්පී එෙකන් 
ඇවිල්ලා අෙප් සන්ධානෙය් ජනාධිපතිතුමා ළඟ හිට ෙගන කිව්වා. 
අන්න, වයඹ පළාත් සභාව දිනුවා. තුන්ලක්ෂ ගණනක් මනාප 
ගත්තා. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභාවත් ජයගහණය කළා. අද එතුමා 
වයඹ මහ ඇමති. හරින් ෙමොකක් කරන්නද ගිෙය්? පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීකම දාලා සැබෑ ෙවනසක් ඇති කරනවා කියලා ගියා. නමුත් 
යූඑන්පීය 29 වතාවටත් පැරදියි. මැතිවරණයකදී බලන්ෙන් 
ජයගහණය. 

ෙනෝනායි මහත්තයායි අවුරුදු ගණනක් එකට දීග කන ෙකොට 
ෙපොඩි ෙපොඩි පශ්න එනවා. "චුට්ටක් හිටපන්", "ෙපොඩ්ඩක් 
රිදවන්නම්" ආදී ෙද්වල් කියනවා. ඒ  නිසා ෙපොඩි රිදවිලි ඇති 
ෙවන්න ඇති. හැබැයි අමරසිරි ෙදොඩන්ෙගොඩ මැතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා අස් ෙවලා ඇවිල්ලා, අපි විපක්ෂෙය් ඉඳ  
ෙගන, අපි එදා යූඑන්පී එකට පාඩම ඉගැන්නුවා. අපි දකුණට 
ගිහිල්ලා තංගල්ෙල්, කුඩාවැල්ෙල් සිටිෙය්. යූඑන්පී ඇමතිවරු 
ඇවිල්ලා අපව  එළියට දමන්න හැදුවා. අපි පන්සල්වල ඉන්න 
ෙකොට ෙපොලීසිවල OIC  මහත්වරුන්ව ෙගන්වලා අපව එළියට 
දාලා අපව පිටමං කරන්න හැදුවා. ඒ විධියටයි  එදා දකුණු පළාත් 
සභා මැතිවරණය ෙවලාෙව්දී ඒ යූඑන්පී කාරෙයෝ කටයුතු කෙළේ.  
එදා, දකුණු පළාත් සභාවට ෙදොඩන්ෙගොඩ ඇමතිතුමා ඉල්ලන 
ෙකොට,  identity card එක ෙපන්නලා ඡන්දය භාවිත කරන්න 
තිබුෙණ් නැහැ. දැන් පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා. ෙමවර  
මැතිවරණ පචණ්ඩත්වය ගැන පැමිණිලි 32යි තිෙබන්ෙන්. අෙනක් 
ඒවා, ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් පිට කහන NGOකාරයන්ෙග් පැමිණිලි.  

එදා, ෙහොර ඡන්ද දැම්මා. දිනපු අමරසිරි ෙදොඩන්ෙගොඩ 
ඇමතිතුමාට දිවුරුම් ෙදන්න දුන්ෙන් නැහැ. අෙප් ජනාධිපතිතුමා 
ගිහිල්ලා තමයි,  හිටපු  ආණ්ඩුකාරතුමාව ෙගන්වලා දිවුරුම් 

දුන්ෙන්. දැන් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා. 
එදා දිනපු ෙදොඩන්ෙගොඩ ඇමතිතුමා දිවුරුම් දීලා එන ෙකොට 
ගාල්ෙල් ෙද න්ෙනක් මරලා තිබුණා. ෙමදා ඌව පළාත් සභා 
මැතිවරණය තියන ෙකොට එෙහ කිසිම මනුෂ  ඝාතනයක් සිදු 
වුෙණ් නැහැ. ෙම් පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී අෙප් සීනි 
කර්මාන්ත සංවර්ධන ඇමතිතුමාටත්  හැඳුනුම්පත නැතිව ගිහිල්ලා 
ඡන්දය දාන්න බැරි වුණා. එදා ෙකො ෙහොමද? එදා සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක අගමැතිනිය ඉන්න කාලෙය් ජනාධිපතිවරණයට 
ෙකොබ්බෑකඩුව මහත්තයා ඉල්ලන ෙකොට, ජනාධිපති අෙප්ක්ෂක 
ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමාෙග්ත් ඡන්දය දාපු මිනිස්සු අද 
පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා. අද  ජනාධිපතිතුමාටවත් 
බැහැ, ගරු නිෙයෝජ   කාරක සභාපතිතුමනි, හැඳුනුම්පත නැතිව 
ඡන්දය භාවිත කරන්න. ඒක තමයි පජාතන්තවාදය.  

1989 දී අපි ඡන්දය ඉල්ලුවා. මම කෑගල්ල දිස්තික්කෙයන් 
අරණායකට ඉල්ලුවා. දැරණියගල සංවිධායක ෙහක්ටර් ජයසිංහ 
මහත්තයා මැරුවා. අෙප් මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමාෙග් මස්සිනා, 
සෙහෝදරයා මැරුවා. අෙප් සංවිධායකවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
මැරුවා. මාතෙල්, වෑෙගොඩෙපොළ "ඡන්දය පාවිච්චි කළ පළමුවන 
දහ ෙදනාට මරණය" කිව්වා, අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමන්ලා.  එෙහම කියලා තමයි ඡන්ද කෙළේ. අපි ඒ ඡන්දයට  
මුහුණ දුන්නා, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. අපි ඒ අත් 
දැකීම දන්නවා, ෙකොෙහොමද යූඑන්පී එක ඡන්දය කෙළේ කියලා 
දන්නවා. 

දැන් බැටළු හම ෙපොරවා ගත්තාට,  ඒ බැටළු හම යට ඉන්න 
ෙකනා කවුද කියන එක අපි දන්නවා. ෙමවර ඡන්දවල යම් කිසි 
පසු බෑමක්, අඩුවක් ෙවන්න ඇති. එෙහම නම් අද ෙමොනරාගල 
පැත්ත බලන්න.  ෙමොනරාගල විෙශේෂ ජයගහණයක්. බදුල්ෙල් 
ෙපොඩි අඩුවක් ෙවන්න ඇති. නමුත් අපි පැහැදිලිව කියනවා, 
ෙකොෙහේවත් විපක්ෂය දිනුෙව් නැහැයි  කියලා. විසි නවවන 
වතාවටත් පරාදයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 
විපක්ෂයක් නම් දිනන්න ඕනෑ. 93 දී යූඑන්පී එක එළවන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා අස් ෙවලා ගිය අමරසිරි ෙදොඩන්ෙගොඩ 
ඇමතිතුමා ජයගහණය කරලා තමයි අපි එදා සටන ආරම්භ කෙළේ. 
හැබැයි යූඑන්පී එකට එෙහම ආරම්භ කරන්න බැහැ. අද ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ පැරදිලා ඉන්ෙන්. හරින් අද ෙගදර. එතුමා ෙහොඳ 
wicket  එකක්. ජාතික  කිකට් ටීම් එකට ෙසල්ලම් කරපු  
එක්ෙකනා අද බදුල්ෙල් ෙසල්ලම් කරනවා. යූඑන්පී එෙක් ජාතික 
මට්ටමට  ගහපු එක්ෙකනා අද fail.  දැන් ගිහිල්ලා බදුල්ෙල් 
ගහනවා. ඉතින් ෙමොකක්ද, promotion එක? ෙමොකක්ද 
ජයගහණය? "Percentage" කියනවා. සූදුව ගහනවා නම් ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, සරම විකුණලා හරි ගහන්න 
ඕනෑ. හැට වතාවක් සූදු ගහලා රුපියල් ලක්ෂයක් දිනලා, අන්තිම  
එක පැරදුෙණොත් ඒ රුපියල් ලක්ෂයම ඉවරයි. එතෙකොට පනස් 
නව වතාවක් දිනුවා කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
විසි නව වතාවක් පැරදිලා percentage එක ගැන -පතිශතය ගැන - 
කථා කරනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා, අද යූඑන්පී එකට 
ජයගහණයක් නැහැ කියලා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
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. Sujeewa Senasinghe. Hon. Sujeewa 
Senasinghe, what is your point of Order? 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලා කථා 

කරන්ෙන් කැසිෙනෝ ගැන, සූදුව ගැනමයි. ෙම්වා ගැන කථා කරන 
එක අත හැරලා  වගකීම් දරන නිෙයෝජ  අමාත වරෙයක් වාෙග්- 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
Sir, that is not a point of Order.   
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Sorry, that is not a point of Order. Hon. Lalith 

Dissanayake, please carry on with your speech.  
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත තුමා ඉතාම ෙහොඳ පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ෙමොකද,  සමාජය ෙවනස් ෙවන ෙකොට, ඒ ෙවනස් වන 
සමාජයට ගැළෙපන ආකාරයට  අපි ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය හදන්න 
ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමා කිව්ව ආකාරයට ඉන්දියාව, බංග්ලාෙද්ශය වාෙග් 
රටවල හදන ෙගොඩනැඟිලි කඩා වැෙටනවා. ෙමොකද, ඒවාෙය් නිසි 
පමිතියක් නැහැ.  නමුත් ලංකාෙව් ඉදි කිරීම්වල ඉතා ෙහොඳ 
පමිතියක් තිෙබනවා. ඒ පමිතියට අනුව වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒක 
නියමාකාරව කරන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් අරමුදලක් හදලා 
තිෙබනවා. 

ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත සවර්ධන පනත් ෙකටුම්පෙත් 38 වන 
පිටුෙව්  පැහැදිලිව සඳහන්  ෙවනවා, අරමුදලින් සියයට 50ක් ෙම් 
වෘත්තිකයන් ෙවනුවන් ෙවන් ෙවන බව.  ෙපදෙර්රු ශිල්පීන් 
ෙවන්න පුළුවන්, අත් උදවුකරුවන් ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් මුදලින් 
ඔවුන් ෙවනුෙවන් රක්ෂණයක් ඇති කරලා, ඒ රක්ෂණය යටෙත් 
ඔවුන්ට සහන ලබා ෙදනවා. ෙමොකද, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කරන 
අය ගැන කවුරුත් බලන්ෙන් නැහැ. ඇ ෙඟ් හයිය තිෙයන කාලයට 
හම්බ කරන එක ඇත්ත. නමුත් ඔවුන්ෙග් සැදෑ කාලෙය්දී,  -ඔවුන් 
මහලු වුණාට පස්ෙසේ-  ඔවුන් ගැන බලන්න කමයක් නැහැ.  අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 
පහසුකම් අමාත  ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට.   

එතුමා යම් කමෙව්දයක් සකස් කරලා ෙම් වෘත්තිකයන් ෙපළ 
ගස්වා ඔවුන්ට ආරක්ෂණයක් හදන්න ෙම් නව පනත් ෙකටුම්පත 
යට ෙත් උත්සාහ කරනවා.  එදා සමාජ නාමය හැටියට අප කිව්ෙව්, 
"ෙහඩ් බාස්",  "බාසුන්නැෙහේ'' කියායි.  අද ඒක ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා.   ඔවුන් වෘත්තීය ශිල්පීන් -වඩු කාර්මික ශිල්පියා ආදී 
වශෙයන්- බවට පත් කර තිෙබනවා.  ඒක ෙහොඳයි.  සමාජය 
ෙවනස් වීමත් සමඟ අප ඒ තත්ත්වය ඇති කරන්න ඕනෑ.  බැංකු 
ණය ඉල්ලුම්පතයක් දමන විටත්, උප්පැන්න සහතිකයට පියාෙග් 
රැකියාව  දමන්න පුළුවන්.  ෙම්ක අවශ යි.  ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් 
සනීපාරක්ෂක කම්කරු කියා තනතුරක් තිබුණා.  අප ඒක ෙවනස ්
කළා.  ඒ ෙවනස් කිරීම තුළ  ඔවුන්ට ෙහොඳ සමාජ තත්ත්වයක් ඇති 
වුණා.  ඒවා අප ඇති කරන්න ඕනෑ.  සමාජය ෙවනස් වන විට අප 
එතැනට යන්න ඕනෑ.  ගරු ඇමතිතුමනි, සමාජ  නාමෙයන් ඒ අය 
ශිල්පීන් තත්ත්වයට පත් කිරීම මා ඉතාම අගය කරනවා.  ෙම් 
අධිකාරිය යටෙත් ලියා පදිංචි වීමක් කරනවා.  අද ෙම් ශිල්පීන් 
හිටියාට ඒ අය ගැන සංඛ ා ෙල්ඛන, ෙතොරතුරු නැහැ.  ලියා 
පදිංචිය ගාම නිලධාරිෙයක් හරහා කළාම ගෙම් ෙකෙනක් නිවසක් 

හදන්න ණයක් ගන්න ගියාම ඔහුට අදාළ නිවාස අධිකාරිෙයන් 
විස්තර ගන්න පුළුවන්, කවුද තමන්ෙග් පෙද්ශෙය් ඉන්න 
වෘත්තිකයන් කියා.  වඩු අංශෙය් වඩු කාර්මිකයා ෙවන්න පුළුවන්. 
ෙපදෙර්රු නැත්නම් ෙවනත් අංශවල ශිල්පීන් ෙවන්න පුළුවන්.  
ලියා පදිංචිය හරහා ඔවුන් ෙතෝරා ගන්න හැකියාවක් ඇති ෙවනවා.   

අද ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමාෙග් නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාත ාංශය යටෙත් ෙමොවුන්  පුහුණු කරවනවා.  පුහුණු වුණු අය 
අමාත ාංශය යටෙත් ලියා පදිංචි වුණාම ෙම් රැකියාවලට යන්න 
ඔවුන්ට අවස්ථාවක් සැලෙසනවා.  ඒක ඉතාම වැදගත්.  සමාජ 
පිළිගැනීමක් ඇති ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම පුහුණුව ඇති ෙවනවා.  ඔහු 
වෘත්තිකෙයක් හැටියට පුහුණු ෙවනවා.  ඔහු රැකියාව කරන 
අතරතුර ෙම් යටෙත් ඔහුට පුහුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්.  ෙමම 
අධිකාරිය යටෙත් දැනට ජාතික ඉදිකිරීම් පතිපත්තියක් හැෙදනවා.  
ෙම්ක ඉතාම වැදගත්.  ෙම් අවුරුද්ද ඉවර ෙවන්න ඉස්සර ෙම් 
පතිපත්තිය සකස් කරලා කියාවට නැංෙවනවා. ඒක වැදගත්.  
ෙමොන ආණ්ඩුවක් කවර ෙද් කළත් අපට ජාතික පතිපත්තියක් 
අවශ යි.  ජාතික පතිපත්තිය තුළ අපට ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන්.   පාරිෙභෝගිකයාට විවිධ පශ්න තිෙබනවා.  
ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ ෙම්ක දමා යනවා.   නමුත් අලුත් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් 40 වන පිටුෙව් 53 වන වගන්තිය යටෙත් අභියාචනා 
මණ්ඩලය පිහිටුවන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. අභියාචනා මණ්ඩල 
හරහා ෙදපැත්තටම -පාරිෙභෝගිකයාට වාෙග්ම වෘත්තිකයාට- 
යම්කිසි පශ්නයක් ආෙවොත්, ඔහුෙග් ෙසේවාෙවන් පසු මුදල් 
ෙගව්ෙව් නැත්නම් අභියාචනා මණ්ඩලයට ගිහින් මෙහස්තාත් 
අධිකරණය දක්වා යන්න පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම ICTAD එකට යම් 
ඉදි කිරීමකට ෙමෙතක් මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් 
නැහැ.  නමුත් ෙම් යටෙත් මෙහස්තාත් අධිකරණයට යන්න 
පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම ICTAD එකට මැදිහත් වීම් කරන්න පුළුවන්. 
ඒ තුළින් ගුණාත්මක ඉදිකිරීම් ව ාපෘතියක් ඇති කරන්න පුළුවන්.  
ඒ  වාෙග්ම ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ සංඛ ාන පද්ධතියක් ඇති කර 
තිෙබනවා. පනත් ෙකටුම්පෙත් 40 වන පිටුෙව් පැහැදිලිව සඳහන් 
කර තිෙබනවා.  ඒක ඉතාම ෙවනවා.  එවැනි දත්ත සමුහයක් අපට 
තිෙබන්න ඕනෑ.   

හිටපු ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙගවල් හදද්දි 
බිත්තිෙය් හුණු ගෑවත් ඒකත් නිවසක් හැටියට තමයි ගැනුෙණ්. 
ටකරන් ටිකක් දැම්මත් ඒකත් නිවාසයක් හැටියට තමයි ගණන් 
ගැනුෙණ්.  ඒ වාෙග් සංඛ ා ෙල්ඛන විජ්ජා ෙපන්වූ කාලයක් 
තිබුණා.  නමුත් අද එෙහම  ෙනොෙවයි.   අද ගරු ඇමතිතුමා  සැබෑ 
වශෙයන්  ෙකොළඹ නගරෙය් ඉදි කිරීම් කරන්න යන විට "ඉඩම් 
අහිමි ෙවනවා. ඉඩම් නැති කරන්න යනවා" කියා සමහර 
පුද්ගලයන් විවිධාකාරෙයන් කුලප්පු කළා.  නිවසක් හදන්න ඉඩම 
ශුද්ධ කර යම් පරිසරයක් ඇති කරන්න ඕනෑ.  විපක්ෂය හදන්ෙන් 
ෙවන පැත්තකට ජනතාව ෙපොළඹවා උද්ෙඝෝෂණය කරන්න.  ඒක 
වැරදියි.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Lalith Dissanayake, now please wind up. 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, තවත් එක ෙදයක් 

කියලා මෙග් කථාව අවසාන කරන්නම්.  

ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය ගත්තාම, ශී රාජ  ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව 
ගැන විෙව්චනය කරනවා.  නමුත් අප කියන්න ඕනෑ,  එදා අප 
ෙමය පිහිටුවුවත් රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් කාලෙය් 
ෙසේවකයන්ට විශාම යන්න කියා ෙම්ක අයින් කරන්න හැදුවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නමුත් 2011 පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 5423යි.  2012 දී පිරිවැටුම 
රුපියල් මිලියන 7951යි.    2013 දී පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 
8300යි.  2014 දී පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 9500යි.  ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් ඉංජිෙන්රුවන්ට එෙහම නැත්නම් technical section  
එෙක් අයට රාජ  අනුගහය යටෙත් රැකියා අවස්ථා ලබා දී 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම "දැයට කිරුළ" වැඩසටහන යටෙත් වයඹ 
විශ්වවිද ාලෙය්  රුපියල් මිලියන 250ක ශවණාගාරය  මාස 
හතෙරන් ඉදි කළා.  ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් වී ෙමටික් ෙටොන් 
60,000ක් දමන්න පුළුවන් ෙලොකුම සහල් ගබඩාව  ශී ලංකා රාජ  
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව යටෙත් මාස පහක් ඇතුළත හැදුවා.  ඒ 
වාෙග්ම ෙවෝටර්ස් එජ් ෙහෝටලය හදිසිෙය් පතිසංස්කරණය කළ 
යුතුව තිබුණා.  ඒක කරන්න හැම ෙකෙනක්ම බැහැ කිව්වත්                  
ශී ලංකා රාජ  ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව තමයි භාර  අරෙගන කෙළේ.    
2011 දී පධාන ව ාපෘති 60ක් කර තිෙබනවා.  2012 දී පධාන 
ව ාපෘති 42ක් කර තිෙබනවා.  2013 දී පධාන ව ාපෘති 193ක් කර 
තිෙබනවා.  ෙමහි ෙසේවකයන් 3150ක් විතර සිටිනවා.  රාජ  
අංශෙය් ශක්තිමත්භාවයක් ෙදමින් රාජ  අංශෙය් ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතයට  ශී ලංකා රාජ  ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව ඉතා ෙහොඳ ෙදයක් 
කරනවා.  ෙවන්නප්පුව පැත්ෙත් එක building එකක් කඩාෙගන 
වැටුණා කියා -ශී ලංකා රාජ  ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් අධික්ෂණය 
යටෙත් ෙනොෙවයි ඒක ඉදිෙක රුෙණ්.-   ෙම් ආයතනය විෙව්චනය 
කරන එක  වැරදියි.  අද  ශී ලංකා රාජ  ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව ඉතා 
ෙහොඳ ෙසේවාවක් ඉටු කරන බවත්, ෙමය ඉතාම කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනාවක් බවත් පකාශ කරනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  
සම්පාදනය ෙකොට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

  
[අ.භා. 5.01] 
 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 

ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමාටත්, එම නිෙයෝජ  
අමාත තුමාටත්, එම අමාත ාංශෙය් සියලුම නිලධාරින්ටත් මා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙමය ඉදි 
කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ෙනොෙයකුත් අංශවල නියැලී සිටින පුද්ගලයන් 
දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ කරන ලද ඉල්ලීමක්. වසර ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ෙම් ක්ෙෂේතෙය් නියැලී සිටින අය ෙම් ෙවනුෙවන්  ඉල්ලීම් 
රාශියක් කර තිෙබනවා. නමුත් ෙම් පනතට සංෙශෝධන 
ෙගනැල්ලා, ෙම් පනත ෙවනස් කරන්න,  රටට ගැළෙපන 
පාෙයෝගික තත්ත්වයට ෙගන එන්න මම හිතන විධියට කිසිදු 
ෙකෙනකුට අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. එවැනි අවස්ථාවක තමයි, 
ගරු විමල් වීරවංශ අමාත තුමාත්, නිෙයෝජ  අමාත තුමාත්, එම 
අමාත ාංශෙය් නිලධාරිනුත් විසින්  අද ෙම් පනතට සංෙශෝධන 
ෙගන එමින්  ෙම් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු ඉතාමත් යහපත් 
ආකාරයට කරෙගන යන්න උත්සාහ දරන්ෙන්.  

ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලුවාම අපට ෙපනී ගියා, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත වීමත් එක්ක ෙම් අරමුදල් ෙවනුෙවන් යම් 
යාන්තණයක් නිර්මාණය කරන්න, ඒ වාෙග්ම නියාමනය පිළිබඳව, 
පුහුණුව පිළිබඳව, සංවර්ධනය පිළිබඳව - විෙශේෂෙයන්ම ජාතික 
පතිපත්තියක් සකස් කිරීම සඳහා - ඇත්ෙතන්ම  විශාල කාර්ය 
භාරයක් සිදු ෙකෙරන බව.  අෙප් ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ  
අමාත තුමාත් කිව්ව විධියට ඕනෑම ක්ෙෂේතයකට ජාතික 
පතිපත්තියක් සැකසිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ ජාතික පතිපත්ති 
ආණ්ඩු මාරු ෙවන ෙකොට ෙවනස් වන්ෙන් නැති, දිගටම පවත්වා 
ෙගන යන, ර ෙට් උන්නතිය ෙවනුෙවන් සකස් වන පතිපත්ති බවට 
පත්වන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අද ෙමය ෙම් උත්තරීතර 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා, පක්ෂ විපක්ෂ මන්තීවරුන්ෙග් 
අදහස් විමසලා, ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් - විවාදයක් - කරලා 
ෙම් සංෙශෝධනය සඳහා ලැෙබන අදහස් සියල්ල එකතු කරෙගන 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීෙමන් පසුව ඉදිරි කටයුතු 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ජාතික 
උපෙද්ශක සභාව ඉතාමත් වැදගත් වනවා. ඒ වාෙග්ම අභියාචනා 
මණ්ඩලය පිහිටුවීම, ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අරමුදල 
පිහිටුවීම, ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවීම, 
වි ෙශේෂෙයන්ම ICTAD කියන ආයතනය යළි ස්ථාපිත කිරීම ඉදි 
කිරීම් ක්ෙෂේතය ලබන විශාල ජයගහණයක් කියන එක  අපි   ෙම් 
ෙවලාෙව් දී මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඉදි කිරීම් 
සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය වසර 30ක කාලය තුළදී රෙට් අවධානය 
ෙයොමු ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් රෙට් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් 
කටයුතු ඉතාම මන්දගාමීවයි සිදු වුෙණ්. ෙමොකද, ඊට වඩා එහාට 
ගිය විශාල පශ්නයක් අෙප් රෙට් ජනතාවට තිබුණා. මාර්ග පද්ධති 
ගත්තත් ඒවාෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු සිදු වුෙණ් නැහැ. පාලම්, 
ෙබෝක්කු ගත්තත් එෙහමයි. නිවාස සම්බන්ධෙයන් ගත්තත් ඒත් 
එෙහමයි. ෙවනත් ෙගොඩනැගිලි සම්බන්ධෙයන් ගත්තත් ඒ 
ආකාරයමයි. හැබැයි,  ෙම් රට තස්තවාදෙයන් මුදා ගත්තාට පසුව 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ඉදි කිරීම් රාශියක් 
සිදුෙවලා තිෙබනවා.  අද අපි සාමාන  මාර්ගයක ඇවිදෙගන යන 
ෙකොට ඒ ෙදපැත්ත බැලුෙවොත් විශාල වශෙයන් නිවාස ඉදි කිරීම් 
සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල වශෙයන් ව ාපාරික ස්ථාන 
ඉදිෙවමින් තිෙබනවා. ඊළඟට ජාතික සංවර්ධන ව ාපෘති 
ගත්ෙතොත් අලුෙතන් වරායක් හැෙදනවා; තිෙබන වරාය පුළුල් 
ෙවනවා; තිෙබන ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පුළුල් ෙවනවා; අ ලුෙතන් 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හැෙදනවා; අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධති 
හැෙදනවා. ෙම්වා දිහා බැලුවාම විෙශේෂෙයන්ම අද රෙට් විශාල 
ආශ්චර්යයක් ඇතිෙවමින් පවතින කාලයක්. මා ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් කියන්නට කැමැතියි, මා නිෙයෝජනය කරන 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්  දැදුරු ඔය ෙයෝධ වාරි ව ාපෘතියක් අද 
කියාත්මක ෙවමින් පවතින බව. එම ව ාපෘතිය සඳහා කිසිදු 
විෙද්ශීය ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණයක් අපි ලබා ගන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
රෙට් අෙප් ෙද්ශීය ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් තාක්ෂණය, දැනුම  මත 
තමයි එම ෙයෝධ ව ාපෘතිය කියාත්මක වන්ෙන්. හැබැයි අපට 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අද ෙද්ශීය වශෙයන් සිටින 
ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් විශාල හිඟයක් ඇති ෙවලා තිෙබන එකයි. 
පාෙද්ශීය වශෙයන්  කාර්මික නිලධාරි මට්ටෙම් සිටින අයෙගත් 
විශාල හිඟයක් තිෙබනවා. ඉතින් ෙමවැනි අඩු පාඩුකම් සම්පූර්ණ 
කර වෘත්තීය වශෙයන් ඔවුන්ට ගරුත්වයක් දීලා, ජාතික 
පතිපත්තියක් හදලා, රටට ගැළෙපන විධියට ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය 
දියුණු කරන්නට තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැවිත් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එයට අෙප් පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා දිය යුතුව 
තිෙබනවා.  

මා ඉතාම කනගාටු වන කරුණක් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි.  ෙම් ඉතාම වැදගත් පනත් ෙක ටුම්පතක් 
පිළිබඳව විවාද කරන අවස්ථාෙව් පුත්තලම් දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා  කාන්තාවන් 
පාවිච්චි කරන යට ඇඳුමක් ෙම් ගරු සභාවට අරෙගන ඇවිත් 
ෙපන්නුවා. ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට කාන්තාවන් පාවිච්චි 
කරන යට ඇඳුමක් ෙගනල්ලා එය මල්ලකින් එළියට අරෙගන 
ෙපන්නලා "ෙම්වා ෙබදලා තමයි ඌව ජයගහණය කෙළේ" කියලා 
කිව්වා.  ශෂින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙබදපු බඩු මල්ලකයි ෙමය 
තිබුෙණ් කියලා කිව්වා.  මා කනගාටුෙවන් යුතුව කියන්න 
කැමැතියි,  එතුමාෙග් ෙනෝනා මහත්මියෙග් යට ඇඳුමක් - 
brassiere එකක් - ෙමතැනට ෙගනැල්ලා ෙපන්වීම  එතුමාෙග් 
ලජ්ජා නැතිකම පිළිබඳව කාරණාවක්  බව.  හැබැයි අපි ෙබොෙහොම 
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පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත් ඌව පළාත ජයගහණය කරන්න බඩු ෙබදා 
දීෙම් අවශ තාවක් අපට තිබුෙණ් නැති බව.  අපි පැහැදිලිව -[බාධා 
කිරීම්]  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබදපු ඒවා ගැනත් අපි දන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන තරම් මානසික අල්ලස් දුන්නාද? ඒ සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා  පුළුවන් හැම උත්සාහයක්ම දැරුවා. හැම 
උත්සාහයක්ම දරලත් ජයගහණය කර ගන්න බැරි වුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ඌව පළාත් සභාව විසුරුවා 
හැරියාට පසුව කිව්වා, ඌව පළාත දුප්පත් කෙළේ අපි කියලා. 
දුප්පත්කම ගැන අහගන්න.  අපි 1994 දී ෙම් ආණ්ඩුව භාර ගනිද්දි 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් දුප්පත්කම සියයට 56ක්ව තිබුණා. ඒ 
සියයට 56ක් තිබුණු දුප්පත්කම තමයි අපි සියයට 20 දක්වා අඩු 
කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැවැති රජෙය් පාලන කාලය අවසන් 
වන ෙකොට  බදුල්ල දිස්තික්කෙය් දුප්පත්කම සියයට 42ක්ව 
තිබුණා.  ඒක සියයට 12ක් දක්වා ෙගනාෙව්  අතිගරු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් යුගෙය්දීයි.  ඒක මතක තියා ගන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද ගිහින් බලන්න,  ෙකොයි ආකාරෙයන් ද 
නිවාස ඉදි වන්ෙන් කියලා. ඒ පෙද්ශවල  තිබුණු පැල්පත් නිවාස, 
ෙපොල් අතු ෙසවිළි කළ නිවාස  ඔක්ෙකොම අද ස්ථිර නිවාස බවට  
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. වැඩිය ඕනෑ  නැහැ, ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ  මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා දන්නවා. කුරුණෑගල හිටපු අපි 
එදා සිතා ෙගන සිටිෙය් ෙකොළඹ කියන්ෙන් මහ  ෙපොෙහොසත්තු 
ඉන්න දිස්තික්කයක්ය කියායි.   හැබැයි ඒ ෙකොළඹ හෙත් විතරයි. 
ඒ දුප්පත් පැල්පත් වාසීන්ට අඩුම තරමින්  ස්ථිර නිවාසවලට  
යන්න තමුන්නාන්ෙසේලා  අදවත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අද  අපට  
"පැල්පතකින් මැදුරට යන්න අපට ඉඩ ෙදන්න" කියා   දැන්වීම් - 
advertisements -  දමන්න සිද්ධ ෙවලා  තිෙබනවා.  එෙහමවත් 
යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.  

එම නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි කියන්න  ඕනෑ,  2015 වර්ෂය 
වන විට  ෙකොළඹ නගරෙය් විතරක් නිවාස  12,000ක්  සාදා 
අවසාන කරන්නට අතිගරු  ජනාධිපතිතුමාත්,  ඒ වාෙග්ම නිවාස 
ඇමතිතුමාත් ඇතුළු සියලු අංශ  ෙම් වන විට කටයුතු කර 
තිෙබනවාය කියන එක.   ඒවාට ඊර්ෂ යායි.    හැම දාම ෙකොළඹ 
නගර සභාව දිනුෙව්  එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි.  එක නිවසක් සාදා 
දුන්නා  ද?  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමච්චර නිවාස  හැදුවා, ෙමච්චර 
නිවාස හදුවා කියා කෑ ගහනවා. එෙහත් පැල්පත්වලින්  ජනතාව  
එළියට ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා ද? එෙහම තිබුෙණ් නැහැ.  
එම නිසා ෙකොළඹ නගර සභාව  එච්චර කාලයක් පාලනය කළත්, 
ජනතාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට  හැම දාම ඡන්දය දුන්නත්  ඒ 
නිවාස පශ්නය විසඳුෙව් නැහැ. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් තමයි ඒ අයෙග් නිවාස 
පශ්නයට විසඳුම් ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරන්ෙන් කියන එකත් 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මතක් කරන්නට කැමතියි.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා,  ජනතාව හැම 
දාම දුක් විඳිනවාය කියා. හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කථා කළා; 
ණය ගැන කථා කළා. ෙම්වා තමුන්නාන්ෙසේලා හැම දාම කියනවා. 
අපි  ෙම් කාරණය  කියනවා.  අප ණය ගන්නවා තමයි. හැබැයි  ෙම් 
ණය අර  ෙගන ජනතාවට කන්න දීලා නැහැ. ණය අරෙගන අපි 
කෙළේ  ඒවා ෙම් රෙට් ආෙයෝජන බවට පත් කිරීමයි. හම්බන්ෙතොට 
වරාය හැදුවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක් ද කිව්ෙව්?  "වරාය  
හැදුවාට වැඩක් නැහැ, ඔය  වරායට වතුර ගන්න බැහැ"කිව්වා. අපි 
වතුර  ටික ගත්තා. වතුර ටික ගත්තාට පස්ෙසේ කිව්වා, " ඕකට  
නැව් ගන්න බැහැ" කියලා.  නැව් ගත්තාට  පස්ෙසේ කිව්වා,  "නැව් 
එන පමාණය මදි, නැව්වලට එන්න බැහැ, ගල් තිෙබනවා" කියලා. 
ගල් තිෙබනවාය කිව්ව අයත් අද අෙප් පැත්ෙත්යි ඉන්ෙන්, ගරු 
මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්]  ඒක තමයි.   තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පක්ෂය ගල් ගැන ෙහොඳට දන්නවා ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

එෙහම  අසත  පකාශ කරලා සම්පූර්ණෙයන් ඒවා කණපිට 
හරවන්නට හැදුවා. අද අපි කියනවා, හම්බන්ෙතොට  වරාය අද ලාභ 
ලබන ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව. අද වාහන 
පතිඅපනයනය කරන රටක් බවට ශී ලංකාව පත් වී  තිෙබන්ෙන්, 
හම්බන්ෙතොට වරාය නිසායි. අප ඒවා පිළිබඳව අගය කරන්නට  
ඕනෑ. අද භාණ්ඩ  පතිඅපනයනය කරන රටක් බවට  ශී ලංකාව 
පත් වී තිෙබනවා.  අද විෙද්ශ රටවලින්  එන නැව්වලට  
සිංගප්පූරුව ගහපු   ෙතල්  අද ගහන්ෙන් අෙප්  රට. අද නැව්වලට 
ෙතල් ගහන්ෙන් අෙප්  රෙට්.  අද විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් 
රට ඇතුළට ගන්නවා, මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි.   ඒ විෙද්ශ 
මුදල්වලින් අද අෙප් රට සංවර්ධනය කරනවා.  

ෙම් වන විට සෑම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකටම ලක්ෂ 
4000කට වඩා  වැඩි මුදලක්  ගාමිය සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ලබා දී   
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහින් බලන්න. එම නිසා අපි 
පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ඌව පළාෙත්, බදුල්ල 
දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් බලෙකොටුවක්.  
2005 වර්ෂෙය්දී  එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිනපු දිස්තික්කය. 
අමතක කරන්නට එපා. ඒක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
බලෙකොටුවක් ෙනොෙවයි. බදුල්ල දිස්තික්කය කියන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ෙය් බලෙකොටුවක්. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ෙම් 
මැතිවරණෙය්දී ඇත්ත පරාජය අත් වින්  ෙඳේ.  බදුල්ල දිස්තික්කය 
තමුන්නාන්ෙසේලාට දිනා ගන්න  ඕනෑ නිසා තමයි, හිටපු හරින් 
පනාන්දු මන්තීතුමා, තරුණ ජනපිය මන්තවරෙයක්  හැටියට  
එහාට ෙගනිච්ෙච්.  ඒ වුණත්  ඒ ජයගහණය තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ලබා ගන්නට බැරි වුණා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ජයගහණය ලබා ගන්නට බැරි වුණා.   

යම් යම් අඩු පාඩුකම් තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ ජනතාව  
අප ෙකෙරහි නැවත විශ්වාසය තියලා කටයුතු කරනවා. ඌෙව්  
ජයගහණය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය වර්ධනය කර 
ගන්නවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය උෙව් 
මැතිවරණෙයන් දිනලා නැහැ වාෙගයි හරියට  කථා කරන්ෙන්.  
සංසන්දනය කරන්ෙන් ෙමොන පතිඵල එක්ක ද? සංසන්දනය 
කරන්ෙන් අෙප්ම පතිඵල එක්කයි. අපි 2009 දී ගත්ත පතිඵල 
එක්ක සංසන්දනය කරනවා.  එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා ගත් 
පතිඵල  එක්ක ෙනොෙවයි, සංසන්දනය කරන්ෙන්.  අෙප්ම පතිඵල 
එක්කයි සංසන්දනය කරන්ෙන්. ෙමොකක් ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? එම 
නිසා අපි ෙම් මැතිවරණය ජයගහණය කරලා ඉවරයි. ඉදිරිෙය් 
පවත්වන  ඕනෑම ජාතික මැතිවරණයක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් අපි  ජයගහණය කරනවාය කියන එක 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කර ෙදන්නට  කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විවිධාකාර ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් වුණා. ගරු රන්ජන්  රාමනායක මන්තීතුමා පුළුවන් තරම්  
චීනයට බැන්නා. ඇයි, ෙම්? ඊර්ෂ ාවට. අද තමුන්නාන්ෙසේලා අපි 
සන්ෙතෝෂ ෙවන්නට  ඕනෑ. ගරු සුජීව ෙසේනාසිංහ මන්තීතුමා, ගරු 
නලීන් බණ්ඩාර මන්තීතුමා අපි තරුණ මන්තීවරු හැටියට  
සන්ෙතෝෂ  වන්නට  ඕනෑ. අද බලන්න, අෙප් රෙට් ජල විදුලි බලය 
- hydropower - නැති වුණත්, එක ජල බිංදුවක්වත් වැෙටන්ෙන් 
නැති වුණත්, වතුර ෙපොඩ්ඩක්වත් නැති වුණත් අද විනාඩියක් වත් 
අඳුෙර් තියන්ෙන් නැතිව  මුළු රටටම විදුලිය ලබා ෙදන්නට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ, දුර දැක්මක් ඇතිව අතිගරු  
ජනාධිපතිතුමා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්  විදුලි බලා ගාරය ආරම්භ කළ 
නිසායි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒක ආරම්භ කරන්න බැරි වුණා; 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය භය වුණා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඔවුන්ෙග් ඡන්ද අඩු ෙවයි කියලා ෙම් 
රෙට් ජාතික සංවර්ධන ව ාපෘති වළ දැම්මා. එෙහම වළ දමපු 
ව ාපෘති අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ආරම්භ කළා. එදා එතුමා 
දුන් ෙපොෙරොන්දුව අද පැහැදිලිව ඉටු කරලා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරයත් එක්ක ජනතාවට 
පැහැදිලි සහනයක් ෙදනවා කියලා එදා අපි ෙම් සභාෙව්දී කිව්වා 
වාෙග් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළිෙය්දීත් කියලා  සියයට 25කින් විදුලි බිල 
අඩු කරලා ඔප්පු කරලා ෙපන්වූවා. ඔබතුමන්ලා ඒවා ගැන සතුටු 
වන්න ඕනෑ. ඒවා ගැන කිසිම අගය කිරීමක් ඔබතුමන්ලා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා අද කියනවා, අෙප් ආර්ථිකය වැටිලා 
කියලා. අෙප් ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ කියලා. අෙප් ආණ්ඩුවට 
සල්ලි නැත්නම් ෙම් වාෙග් පාෙද්ශීය සංවර්ධනයක්; ජාතික 
සංවර්ධනයක් දියත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? භාණ්ඩාගාරයට 
එවැනි ශක්තියක් නැත්නම් අපි ෙකොෙහොමද ෙපටල් ලීටරයක මිල 
රුපියල් පහකින් අඩු කරන්ෙන්? ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 
තුනකින් අඩු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපට එෙහම ආර්ථික 
ශක්තියක් නැත්නම් ධීවර පජාවට දැවැන්ත ශක්තියක් වන 
ආකාරයට භූමිෙතල් ලීටරයක මිල රුපියල් විස්සකින් අඩු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒවාට ඊර්ෂ ා කරන්න එපා. ෙහොඳ ෙද් 
අගය කරන්න කියලා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට අපි කියන්න 
කැමැතියි.  

ෙම්ක ඉතාම ෙහොඳ පනත් ෙකටුම්පතක්. ෙම්ක මීට කලින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා සාකච්ඡා කරලා, අඩු පාඩු තිෙබනවා 
නම්, විසඳා ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය ෙයෝධ පිම්මකට ෙගන යන්න 
තිබුණු අවස්ථාවක්. විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා දක්ෂ, කාර්යශූර 
ඇමතිවරෙයකු විධියට එතුමාෙග් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් එක්ක, 
අමාත ාංශෙය් නිලධාරිනුත් එක්ක අද ෙම් කාර්යය ඉටු කරලා 
තිෙබනවා. අද විපක්ෂෙයන් පුළුවන් තරම් එතුමාට මඩ ගැහුවා. අද 
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් වංචා සිදු වනවා, දූෂණ සිදු වනවා කිව්වා. 
එෙහම කරන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් නාරම්මල පෙද්ශෙය් සති ෙපොළ ෙම් 
දිනවල හදමින් පවතිනවා. ඒ සති ෙපොළ හදන්න රුපියල් ලක්ෂ 
938ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒක හදන්ෙන් CECB ආයතනය. 
ඒ ආයතනයට මම කිව්වා, මට ෙලොකු දැන්වීම් පුවරුවක් ඕනෑය 
කියලා. ඔවුන් මට කිව්වා, "බැහැ, බැහැ, මන්තීතුමා අපට ෙදන්න 
පුළුවන් අටයි හෙය් එකක් පමණයි" කියලා. ඔන්න අපට ලැබුණු 
තෑග්ග. ඔන්න අපට ලැබුණු පසාදය. ඔන්න අපට ලැබුණු 
පතිලාභය. අටයි හයට වඩා ෙලොකු board එකක්වත් අපට ගහලා 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒවා රාජ  ආයතන.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි රාජ  
ඉන්ජිෙන්රු සංස්ථාව අද වයඹ පළාෙත් ඉදි කිරීම් ගණනාවක් 
කරනවා. ඒවා දැයට කිරුළ වැඩසටහනට සමගාමීව කරන ඉදි 
කිරීම්. ඒවා ඉතා සාර්ථකව කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග් විශාල 
ආදායමක්; ඒ වාෙග් ලාභයක් තිෙබනවා නම්, ඒ මුදල් රාජ  
ඉන්ජිෙන්රු සංස්ථාවට ලැබිලා ඒ සංස්ථාව ශක්තිමත් ෙවලා ඒ 
තුළින් තව දුරටත් ව ාපෘති කරන්න සහ ඒ ආයතනෙය් 
උන්නතියට තමයි ඒ මුදල් පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒවා විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමාෙග් අතට යන්ෙන් නැහැ. ඒවා ලසන්ත අලගියවන්න 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙග් අතට යන්ෙන් නැහැ. ඒවා ෙවනත් 
නිලධාරිෙයකුෙග් අතට යන්ෙන් නැහැ. විපක්ෂෙය් අය හිතා ෙගන 
ඉන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්දී වාෙග් ඒ මුදල් 
අදාළ ඇමතිවරුන්ෙග් අතට යනවාය කියලායි. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.   

ෙමතුමන්ලා කිව්වා, රැකියා උත්පාදනය පිළිබඳව. ඒ පිළිබඳව 
අපි කනගාටු වනවා. රැකියා උත්පාදනය පිළිබඳව කථා කරන්න 
එතුමන්ලාට කිසිම අයිතියක් නැහැ. අද අපි ෙදන්න පුළුවන් රැකියා 
ඔක්ෙකොම ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. උපාධිධාරි තරුණ තරුණියන් 
ඔක්ෙකොටම අපි රැකියා ලබා දුන්නා. අපි ෙහද ෙහදියන් බඳවා 
ගන්නවා. ලිපිකරුවන් බඳවා ගන්නවා. ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නවා. 
හැබැයි, රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛ 16/2001 නිකුත් කරලා එක 
රැකියාවක්වත් තරුණෙයකුට ෙදන්න බැරි වුණු රනිල් විකමසිංහ 
මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුෙව් සිටි අය අද ඒ පිළිබඳව කථා කරන එක 
විහිළුවක් බව මතක් කරමින්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීම 
තුළින් අෙප් රෙට් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය තව දුරටත් ශක්තිමත්ව 
ඉදිරියට ෙගන යන්න ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[අ.භා. 5.15] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතාම වැදගත් පනත් 

ෙකටුම්පතක් සම්මත කරන්න යන ෙවලාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු වනවා. විෙශේෂෙයන් අෙප් විමල් 
වීරවංශ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙහොඳ 
ෙද්වල් ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
ඇතුළත් විය යුතු තව ෙගොඩක් ෙද්වල් තිෙබනවා කියලාත් මට 
හිෙතනවා.  

විෙශේෂෙයන් අපි දන්නවා, ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් අද ෙලොකු 
මාෆියාවක් තිෙබනවා කියලා. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ශිල්පීන් 
ලැයිස්තුගත කිරීම වැදගත්. ඒ වාෙග්ම ශමිකයන්ට NVQ 
සහතිකය දීමත් වැදගත්. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ෙමොකද, අද ඒ 
සම්බන්ධෙයන් බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු ශාන්ත 
බණ්ඩාර මන්තීතුමා කිව්වා, ඉදි කිරීම් සම්බන්ධව ජාතික 
පතිපත්තියක් අවශ යි කියලා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, 
අවුරුදු විස්සක් ගිහිල්ලාත් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට තවම ඒක 
කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා 
ජාතික පතිපත්තියක අවශ තාව ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ කියන එක 
තමයි මට ෙපෙනන්ෙන්. 1994 වර්ෂෙය් ඉඳලායි අපි ෙම්ක 
කියන්ෙන්. චන්දිකාෙග් ආණ්ඩුව ඔබතුමන්ලාෙග් ෙනොෙවයිද 
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ අතර මැද කාලෙය් අවුරුදු ෙදකක් 
අෙප් ආණ්ඩුවත් තිබුණා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ජාතික 
පතිපත්තියක අවශ තාව ඉටු වනවා කියන එක අපට 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අද  ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් බරපතළ 
ගැටලු තිෙබන බව අපි දන්නවා. විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ සමාගම්වලට 
ඉදි කිරීම් සම්බන්ධ ෙකොන්තාත් පදානය කිරීෙම්දී කිසිම ෙටන්ඩර් 
කැඳවීමක් ෙනොකරන බව අපි දකිනවා. එම ෙකොන්තාත් පදානය 
කරන සමාගම් ෙකොන්තාත් එක එෙහම පිටින්ම ෙද්ශීය 
සමාගම්වලට පවරනවා. ෙම්වාෙය් කිසිම නියාමනයක් නැහැ. මට 
ඕනෑ තරම් උදාහරණ කියන්න පුළුවන්.  

බලන්න, "Priority Roads Project 3" කියන එෙක් 
බුලත්සිංහල, ඈගල්ල හරහා අයගම මාර්ගය තැනීම. එහි දිග 
කිෙලෝමීටර් 21ක්.  රුපියල් මිලියන 4,000කට ෙම් ෙකොන්තාත් 
එක පදානය කර තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි.  කැටික්  සමාගම ෙම් ෙකොන්තාත් එක භාරෙගන 
ඒෙකන් කිෙලෝමීටර් 10ක්; ආසන්න වශෙයන් හරි අඩක් 
subcontract  එකක් විධියට ෙද්ශීය සමාගමට ෙදනවා, රුපියල් 
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මිලියන 1,100කට. රුපියල් මිලියන 4,000න් භාගයක් කියන්ෙන් 
මිලියන 2,000යි. අර පධාන ෙකොන්තාත් සමාගම ඉංජිෙන්රුවන් 
හතර පස් ෙදෙනක් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම්ක රුපියල් මිලියන 
1,100කට දුන්නා. එතැන ලියකියවිලි වැඩ විතරයි කරන්ෙන්. 
බලන්න, අර පධාන ෙකොන්තාත් සමාගම  ෙම් කිෙලෝමීටර් 
දහෙයන් රුපියල් මිලියන 900ක ආදායමක් ලබනවා. අර සියලු 
ෙදනාෙග් වැටුප් ෙගවන්න එයින් රුපියල් මිලියන 10ක් වියදම් 
ෙවයි. ඉතිරි මිලියන 890 ෙකොෙහේටද යන්ෙන්? අප කීයටවත් 
හිතන්ෙන් නැහැ ෙන්, ෙම් කැටික් සමාගම ෙම් ගණන ලාභයක් 
විධියට ලබනවාය කියලා. ෙමවැනි විශාල උප ෙකොන් තාත් ලබා 
දීෙම්දී ඇත්තටම ෙද්ශීය සමාගම්වලට ෙලොකු අසාධාරණයක් 
වන්ෙන්. ඇත්තම කියනවා නම් ෙමහි සත  මිල තමයි රුපියල් 
1,100 කියන්ෙන්. කිසිම පශ්නයක් නැතිව, අර විෙද්ශීය සමාගම 
ගාවා ගන්ෙන් නැතිව, ෙද්ශීය සමාගමට ෙමයින් ෙලොකු ලාභයක් 
ලබන්න පුළුවන්.  

 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා කියන කාරණය මට ෙත්රුණා. ඕක අද ඊෙය් 

ෙනොෙවයි,  ඔය ADB  එෙකන්, අෙරෙහන් ෙමෙහන් - 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා වැරදියි. ෙම් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් 

ඔෙහොම සියයට අනූව, සියයට සියය ආදායම් ලබන උප 
ෙකොන්තාත් -[බාධා කිරීමක්] උපරිම, ගරු ඇමතිතුමනි. ඉන්න, 
ඔබතුමාට මම කියන්නම්.  

ඔබතුමන්ලාෙග් ඔය ආණ්ඩුෙවන් හදපු ඉහළ ෙකොත්මෙල් 
ජලවිදුලි ව ාපෘතිෙය් ඉදි කිරීම් සමාගම උප ෙකොන්තාත් ෙදන විට 
සියයට 15ක ලාභයක් තියාෙගන තමයි දුන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාම 
හදපු ව ාපෘතියක් එක්ක මම ෙම් සංසන්දනය කරන්ෙන්. ඒකට 
ෙහේතුව ෙමයයි. ෙම්කට පධානම කාරණය තමයි, unsolicited 
ගිවිසුම්.   

ෙදවැනි කාරණය තමයි, කිසිම විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව චීන 
ගිවිසුම්වලට යටත් ෙවලා, ඒ ගිවිසුම්වල  ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත් 
ෙවලා කරන ෙහොර මැරකම්. ෙමොකද,  ෙද්ශීය සමාගම්වලටත් 
ෙබොෙහොම පහසුෙවන් කරන්න පුළුවන් ව ාපෘති ෙම්වා. ඒ වාෙග්ම 
ඒ ෙකොන්ෙද්සි හරහා ෙගෙනන - 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
විෙද්ශ ණය ව ාපෘතිවල ෙම් විධිෙය් යම් යම් කරුණු තිෙබන 

බව රජය දකින නිසා තමයි ජනාධිපතිතුමා තීරණය කෙළේ ෙද්ශීය 
බැංකුවලින් ණය අරෙගන, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය   හරහා 
ෙම්වා ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ෙදන්න.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මම දන්නවා. එතෙකොට ෙද්ශීය බැංකු ෙයොදා ෙගන, ෙද්ශීය 

ෙකොන්තාත්කරුවන්ටත් ෙටන්ඩර් නැතිව අර විධියට ෙකෝටි 
ගණන්වල ෙකොන්තාත් පදානය කර තිෙබනවා. ඒවාෙය් ලාභය 
යන්ෙන් අර ෙකොන් තාත්කරුවන්ට ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. 
අප කියන්ෙන් ඒකයි. ඔබතුමා කියන විධියට ෙද්ශීය බැංකු ණය 
ෙයෝජනා කමය යටෙත් ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව ෙද්ශීය 
සමාගම්වලට  ඔය වාෙග් විශාල මාර්ග ව ාපෘති,  ෙනොෙයක් 

ව ාපෘති ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත් ඔබතුමා කියන විධියට ඒෙක් 
ලාභය යන්ෙන් ෙද්ශීය සමාගමට ෙනොෙවයි. අප කියන්ෙන් ඒකයි. 
ඒකයි තිෙබන පශ්නය.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එෙහම නම් ඔබතුමා ඒක ඔප්පු කරන්න.  

       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔප්පු කරන්න ෙදයක් නැහැ. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා අසත  පකාශ කරන්න එපා. ඔය කථාව ඇස් 

පියාෙගන ඕනෑ ෙකෙනකුට කියන්න පුළුවන්.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔප්පු කරන්න ෙදයක් නැහැ. අප අභිෙයෝග කර තිෙබනවා 

ඔබතුමාට, මහා මාර්ග ඇමතිතුමාට. මම අභිෙයෝග කළා, ඔප්පු 
කරන්න කියලා. නමුත් ඔප්පු කෙළේ නැහැ. ඔබතුමා පිළිගන්නවා 
ෙන් එෙහමයි වන්ෙන් කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මම කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ජාතික 
පතිපත්තිය හදන්න ඕනෑ ෙම් සියලු ෙද්වල් ආවරණය වන පරිදියි.   

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හැදුවා ෙන්.  මම ඒක 
ඉහළ ෙකොත්මෙල් විදුලි බලාගාරයත් සමඟ සංසන්දනය කරනවා. 
[බාධා කිරීමක්]  ගරු ඇමතිතුමනි, මට ඔබතුමාට අවස්ථාව 
ෙදන්න බැහැ. ෙම් කථාෙවන් පසුව විනාඩි ෙදකක් මෙගන් 
ෙදන්නම්. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් කම්කරුවන් 
4,000කට වඩා වැඩ කළා. කම්කරුවන්, ෙම්සන් බාස්වරු සහ 
අෙප් ලංකාෙව් ශමිකයන්ට- [බාධා කිරීමක්] මම ඔබතුමාට 
ෙවලාව ෙදන්නම්. ෙපොඩ්ඩක් ඉවසන්න. අෙප් ලංකාෙව් ඉන්න 
ශමිකයන් ෙයොදා ෙගන කරන්න පුළුවන් ෙද්වල්වලට ඒ වර්ගෙය් 
ශමිකයන් 4,000ක් විතර එෙහන් ෙගනාවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
බලාගාරය හදන ෙකොට චීනෙයන් එෙහම කරද්දි, ජපානෙය් ණය 
ආධාරවලින් කරපු ෙකොත්මෙල් ව ාපෘතියට එක කම්කරුෙවක් 
එෙහන් ෙගනාෙව් නැහැ. සියල්ලටම ලංකාෙව් කම්කරුවන් තමයි 
ෙයොදා ගත්ෙත්. බලන්න, ෙම් ව ාපෘති ෙදෙක් ෙවනස. ෙම් 
ඔබතුමන්ලා කරපු ව ාපෘති. ඔබතුමන්ලා චීනයත් එක්ක ෙම් 
ගිවිසුම් ගහද්දි ලංකාෙව් ශමිකයන්ට අංක එක ෙදන්න කියලා 
ෙකොන්ෙද්සි දමන්න බැරි ඇයි?  ෙමොකද, ලංකාෙව් ශමිකෙයක් - 
labourer  ෙකෙනක්- මාසයකට රුපියල් 30,000ක් පඩි ගන්න 
ෙකොට,  චීෙනකුට පඩි සහ කෑම් බීම්වලට රුපියල් ලක්ෂයකට 
වැඩි මුදලක් වියදම් කරනවා. බලන්න, ෙකොතරම් මුදලක් නාස්ති 
ෙවනවාද? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට මම ෙවලාව ෙදනවා. අෙප් 
ෙදයිෙයෝ. ඔබතුමාට ෙවලාව ෙදනවා.  

 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමනි, අද ඇත්තටම ගත්ෙතොත් රෙට් ඉදි කිරීම් 

ක්ෙෂේතෙය් සිදු ෙවලා තිෙබන වර්ධනය නිසා ක්ෙෂේතයට වුවමනා 
කරන ශිල්පීන්ෙග්, ශමිකයන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha) 
ඔබතුමා කියන ෙද් මට ෙත්ෙරනවා. මෙග් ෙවලාව ෙදන්න 

බැහැ. කිසිම හිඟයක් නැහැ. ඔබතුමා එන්න අෙප් ගම්වලට. 
ෙකොච්චර ෙම්සන් බාස ් උන්නැෙහේලා, ෙකොච්චර වඩු බාස ්
උන්නැෙහේලා -[බාධා කිරීමක්] මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
ඔබතුමා ඉඳගන්න. කම්බි නවන අය, සිෙමන්ති අනන අය, අත් 
උදව්කරුවන් රැකියා නැතිව ෙකොතරම් පමාණයක් ඉන්නවාද 
බලන්න. ඊෙය් ෙපෙර්දා අපි ඌව පළාෙත් ඇවිද්දා. වැල්ලවාය 
ආසනෙය් බුත්තල පෙද්ශෙය්, බිබිල ආසනෙය්  ගම්වල බාස ්
උන්නැෙහේලා ඕනෑ තරම් ෙව්ලි ෙව්ලි ඉන්නවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
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. Wimal Weerawansa.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා කියනවා -[බාධා 

කිරීමක්] රීති පශ්නයක්. කරුණාකර ඉඩ ෙදන්න. විනාඩියයි 
ගන්ෙන්. ඔෙහොම ගිෙයොත් පැයක් යනවා. ෙකොන්තාත් දීලා ගසා 
කනවාය කියනවා ෙන්. දැන් දයා ගමෙග්ට ෙකොන්තාත් ෙදනවා.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඉන්න, ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම 

කියන කාරණය ෙම්කයි. ෙමතුමා කියන්ෙන් ලංකාෙව් ශමිකයන් 
නැතිව -.[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට වඩා හයිෙයන් මටත් කථා 
කරන්න පුළුවන්. ලංකාෙව් ශමිකයන් නැතිව චීනෙයන් ආනයනය 
කරනවාය කියලායි ෙමතුමා කියන්ෙන්. එෙහම නැහැ. අෙප් 
ගම්වල මිනිස්සු ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. කම්කරුෙවෝ ඉන්නවා.  
ශමිකෙයෝ ඕනෑ තරම් ෙගවල්වලට ෙවලා ෙව්ලි ෙව්ලි ඉන්නවා. 
ෙමතුමා කියන විධියට ලංකාවට ශමිකයන් චීනෙයන්  ෙග්න්න  
ඕනෑ ෙවලා නැහැ; ඉන්දියාෙවන් ෙග්න්න ඕනෑ ෙවලා නැහැ; 
ෙන්පාලෙයන් ෙග්න්න ඕනෑ ෙවලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා කට වහෙගන ඉන්න. ඔබතුමා ඉස්සර මහ ෙලොකුවට 
වීරයා වාෙග් පුම්බාෙගන අෙප් කම්කරු ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා 
කළා. අද ඔබතුමා කම්කරුවන් ෙනොෙවයි, ධනපතින් රකින්ෙන්. 
ඔබතුමා ඒ ගැන කථා කරන්න එපා. ඒ ගැන කථා කරන්න 
ඔබතුමාට අයිතියක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කියන්ෙන් ෙබොරු. 
ෙම් ෙබොරුව වහ ගන්න ෙමතුමා කළ ෙබොරු ඕනෑ තරම් අපි 
දැක්කා.  ඔබතුමන්ලාෙග් ෙබොරු අපි දැක්කා. ඔබතුමා 2005 දී 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සියලුම අනියම් කම්කරුවන් ස්ථිර 
කරනවාය කියලා ෙපොෙරොන්දු දීලා -[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා මුළු 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ආසනයක් ආසනයක් ගාෙන්ම ඇවිද්දුවා. 
[බාධා කිරීමක්] 4,000ක පමණ පිරිසක් ඔබතුමා ෙවනුෙවන් 
ෙකොළඹට ෙගන්වලා- 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, what is your point of 

Order?  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඉතාම වැදගත් රීති පශ්නයක්, ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමනි. ෙමතුමාත් රජෙය් ෙකොන්තාත් කරන මහත්තෙයක්. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees)    
I am sorry, that is not a point of Order.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
නැහැ, නැහැ. මම ඉස්සර කළා. ඔබතුමා මාවරමණ්ඩිෙය් 

communication centre එක කරන ෙකොට මම රජෙය් 
ෙකොන්තාත් කළා. එතෙකොට මම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] හැබැයි, අද මම ෙකොන්තාත් කරන්ෙන් 
නැහැ. අද ඔබතුමා මාවරමණ්ඩිෙය් communication  centre එක 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. හැබැයි, අද අපි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 
විධියට ෙකළින් ඉන්නවා.  ඔබතුමා අද ආණ්ඩුෙව් ෙකොන්තාත් 
ෙහොෙරන් කරනවා. ඔබතුමන්ලා ෙහොෙරන් හම්බ කරනවා. 
ඔබතුමා ෙවලන්ෙගොල්ල නිවාස ෙයෝජනා කමය හදනවා. 
ඔබතුමන්ලා  ඕනෑ තරම් ෙහොරකම් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමාෙග් රීති පශ්න අපට වැඩක් නැහැ. මට බාධා කරන්න එපා. 
ඔබතුමා ඉඳගන්න. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ඉඳගන්න. ඔබතුමා 
ඉඳගන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වැඩ කරන 7,000කට වඩා - [බාධා 
කිරීම්] කරුණාකර මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Wimal Weerawansa, please allow 

the Hon. Member to speak.  
 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
වාඩිෙවන්න, වාඩිෙවන්න. කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. [බාධා 

කිරීම්] වාඩි ෙවන්න ලජ්ජාද? ඔබතුමාට ඉතිහාසය කියන ෙකොට 
ලජ්ජාද? අට පාස්  ඉතිහාසය කියන ෙකොට ඔබතුමාට ලජ්ජාද? මම 
ගුරුවරෙයක්. ඒක දැන ගන්න. මම ඉස්ෙකෝල මහත්තෙයක්. 
[බාධා කිරීම්]  මම ගණන් ගුරුවරෙයක්. ඔබතුමා වාෙග් 
ෙමෝඩෙයක් 

 

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

319 320 



2014  සැප්තැම්බර් 23  

ෙනොෙවයි මම. [බාධා කිරීම්] මම ඔබතුමා වාෙග් ෙමෝඩෙයක්  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙනොෙවයි.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කියන්ෙන් ඇත්තද? [බාධා කිරීම්]  
       
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  

කාරක සභාපතිතුමනි, 2005 වර්ෂෙය් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
4500කට වැඩි ශමිකයන් ෙගනැල්ලා ස්ථිර කරනවාය කියලා 
ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. මා ළඟ ඒ CD  එක තිෙබනවා.  විශාල 
උත්සවයක් පවත්වලා ඒ මිනිස්සුන්ට බලාෙපොෙරොත්තු දුන්නා. 
ඕනෑ නම් ඊළඟ දවෙසේ මට ඒ කථාව සභාගත කරන්න පුළුවන්. අද 
මම ෙගනැල්ලා නැහැ. ඒ වාෙග් ෙපොෙරොන්දු දීලාත් එක 
ශමිකෙයක්වත් ස්ථිර කරන්න බැරි වුණා. ඔන්න, කම්කරුවන් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි මන්තීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා කියා කළ 
හැටි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් එක ශමිකෙයක්වත් ස්ථිර 
කරන්න බැරි වුණා.  

මම ෙමතුමාෙග් ෙහොඳ කියලායි කථාව පටන් ගත්ෙත්. නමුත් 
ෙමතුමාෙග් ඒ ෙහොඳ කිව්ව එක දැන් අෙනක් පැත්ත හරවලා 
තිෙබනවා. SD&CC කියන්ෙන් ෙමතුමාෙග් ආයතනයක්. 
උලපෙන් පාලම හදන්න පටන් ෙගන දැන් අවුරුදු 10කට වැඩියි. 
තවම ඒක හදනවා. ඔන්න ෙමතුමාෙග් වැඩ. ෙමතුමාෙග් තව වැඩ 
ෙදකක්, තුනක් කියන්නම්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු 10කට කලින් මම ඇමති ෙකෙනක්. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒක තමයි. ඔබතුමා ඇමති ධුරය ලබා ෙගන දැන් අවුරුදු කීයක් 

ෙවනවාද? 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අවුරුදු තුනයි.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අවුරුදු තුෙනන් ඉවර කරන්න එපා යැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අවුරුදු තුනක බෙබක්.  

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අවුරුදු තුෙනන් ඉවර කරන්න එපා යැ. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වැල්ලවාය ආසනෙය් 
බුත්තල පෙද්ශය තමයි ෙමවර මැතිවරණ කටයුතු සඳහා මට භාර 
දීලා තිබුෙණ්. ඊෙය් ෙපෙර්දා අපි ඒ පෙද්ශයට ගියා. 2011 දැයට 
කිරුළ වැඩසටහනට සම්බන්ධ ෙල්ඛනයක් මා ළඟ තිෙබනවා. 
දැයට කිරුළ වැඩසටහන යටෙත් ෙමතුමා ෙලොකු උත්සවයක් 
පවත්වා තිබුණා. ෙමම ෙල්ඛනෙය් ෙමතුමාෙග් ෙෆොෙටෝ එක 
තිෙබනවා; ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙෆොෙටෝ එක තිෙබනවා. එහි "අපි 
හදමු නව ෙවල්ලස්සක්" යනුෙවන් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් ෙල්ඛනෙය් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා: 

"බුත්තල ෙකෝවිල්පැලැස්ස - එඬරුගලයාය  නිවාස හිමිකම් පදාන 
පතය 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනර ජෙය්  ජනාධිපති අතිගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ෙග් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට 
අනුකූලව කියාත්මක  ජනෙසවණ නිවාස දසලක්ෂය  නිවාස හා 
ජනාවාස සංවර්ධන ෙමෙහයුම  යටෙත් ෙමොණරාගල දිස්තික් හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් කියාකාරි 
අධ ක්ෂ ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මැතිතුමන්ෙග් ඉල්ලීමකට 
අනුව ගරු ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත  විමල් වීරවංශ මැතිතුමන්ෙග් මඟෙපන්වීෙමන්  ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කියාවට නංවනු ලබන දැයට කිරුළ 2011  
ෙමොණරාගල දිස්තික් නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහනට අනුකූලව ගරු 
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත  ජගත් පුෂ්පකුමාර 
මැතිතුමන්ෙග් ඇරයුෙමන් සංවර්ධනය ෙකෙරන බුත්තල, 
ෙකෝවිල්පැලැස්ස - එඬරුගලයාය ගාමෙය් නිවාස හා ජනාවාස 
සංවර්ධන කියාදාම දායකත්වෙය් නිවාසලාභිෙයකු වශෙයන් ෙක්.එම්. 
සුගතපාල මහතා  ෙතෝරා ෙගන ඇති බව සතුටින් දන්වමි. ජයන්ත 
සමරවීර  සභාපති ජාතික නිවාස සංවර්ධන  අධිකාරිය  -  2011 ජනවාරි 
10 දින" 

මා ෙමම ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා. 

ෙමය 2011 ජනවාරි 10 දින නිවාස 20ක ෙයෝජනා කමයක් 
සඳහා පැවැත්වූ උත්සවයක්. ෙම් කියන සුගතපාල මහත්මයා 
තමන්ෙග් කුඹුර උකස් කරලා රුපියල් 40,000ක් අරෙගන, 
ෙගවල්වලින් රුපියල් 500 බැගින් අරෙගන රුපියල් 50,000කට 
වැඩි මුදලක් වියදම් කරලා, සමරු ඵලකයක් හදලා, ෙමතුමාව 
ෙගන්වා මුල්ගල තබා ෙබොෙහොම උත්සවශීෙයන් තමයි 
වැඩසටහන කරලා තිබුෙණ්. හැබැයි ඊෙය් ෙපෙර්දා මා ඒ 
පෙද්ශෙය් ඇවිදින්න යන ෙකොට ෙමන්න සුගතපාල මහත්මයා 
තවම ෙගදර ඉන්නවා. ඔබතුමාට ශාප කළා, ඒ ගෙම් සුගතපාල 
කියන මනුෂ යා. රුපියල් 40,000ට උකස් කරපු කුඹුර තවම 
ෙබ්රා ෙගන නැහැ. ඔබතුමාට ශාප කළා, ෙම් සුගතපාල 
මහත්මයා. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් මමත් සමඟ එන්න ෙම් නිවාස 
ෙයෝජනා කමයට යන්න. ඒ ගෙම් මිනිසුන් ඔබතුමාට ගහලා 
එෙළව්ෙව් නැත්නම් මා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා 
අස්ෙවනවා. පුළුවන් නම් එන්න මමත් එක්ක ෙකෝවිල්පැලැස්ස 
පෙද්ශයට යන්න. ඔබතුමාට ඒ ගෙම් මිනිසුන් ගහලා එෙළව්ෙව් 
නැත්නම් මා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්ෙවනවා. 
අන්න ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 4ක් තුළ කරපු ෙකරුවාවල්.  

ඊට අමතරව දැන් අපි දන්නවා, ඊෙය්-ෙපෙර්දා මැතිවරණය - 

321 322 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නිකම් ඉන්න එෙක් communication centre එකක් දමා 

ගන්න. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මම communication centre එකක් මාවරමණ්ඩිෙය් දමා 

ගන්නම්. ඔබතුමා ඉවසලා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] 
ෙජ්වීපී එෙක් ඉන්න කාලෙය්. ආ, ඔබතුමා ෙජ්වීපී එෙක් සිටියාද? 
ෙජ්වීපී එෙක් සිටියා ලු. ෙමතුමා ෙජ්වීපී එෙක්ත් ඉඳලා තිෙබනවා. 
ෙමතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ෙජ්වීපී එකට අවුරුදු හතළිස් 
ගණනයි, ෙමතුමාට අවුරුදු 6යි, එම නිසා එතුමා ෙපොඩි දරුෙවක් 
කියලා. එතෙකොට ඔබතුමා අවුරුදු හෙය් ෙපොඩි එකා. එතෙකොට 
ඔබතුමා ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙයන් තනිවම මැතිවරණයට 
ඉදිරිපත් වුණා. ඔබතුමා ඡන්ද ලබා ගත්තා - 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට සන්ධානෙයන් ඉදිරිපත් වුෙණ්. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
සමා ෙවන්න. ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට සන්ධානෙයන් 

ඉදිරිපත් වුණා. බදුල්ල දිස්තික්කයට ස්වාධීනව ඉදිරිපත් වුණා. 
[බාධා කිරීමක්] පැටිකිරිය කියන කල් ඉන්න. ඔබතුමා බදුල්ල 
දිස්තික්කෙයන් ලබා ගත්තා, 1.16ක ඡන්ද පතිශතයක්. [බාධා 
කිරීමක්] එතෙකොට ඔබතුමා අවුරුදු හෙය් පැටියා,  1.16ක ඡන්ද 
පතිශතයක් ලබා ගත්තා. ඔබතුමා දන්නවා, ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් 
පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට 
ස්වාධීනව ඉදිරිපත් වුණාය කියලා. ඔබතුමා ෙබල්ල කපලා විසි 
කරලා දමපු, ඔබතුමා ෙයෝජනා 12ක් ෙගනැවිත්, ඒ ෙයෝජනා 12ට 
මුවා ෙවලා, හිටපු මන්තීතුමාව අයින් කරලා, සන්ධානයත් එක්ක 
ෙබොරු ගිවිසුම් ගහලා, ෙම් නිවාස ෙයෝජනා කමවලින් ෙහොරකම් 
කරපු, ෙම් වාෙග් ෙබොරු කරපු, බදුල්ල දිස්තික්කෙය් මිනිසුන් 
රවටපු මනුෂ යා පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහත්මයා දමා 
ගන්න ස්වාධීනව ඡන්දය ඉල්ලුවා.  

ස්වාධීනව ඡන්දය ඉල්ලපු ඔබතුමාෙග් හතුරා ෙමොනරාල 
දිස්තික්කෙයන් ගන්නවා, 1.57ක ඡන්ද පතිශතයක්. එතෙකොට, අර 
අවුරුදු හෙය් ඔබතුමාෙග් පැටියාට වඩා දවස් 13ක්, 14ක් වූ කිරි 
සප්පයා ඉදිරිෙයන් හිටියා ෙන්. ලජ්ජයි. ලජ්ජාෙව් බැහැ. ලජ්ජාෙව් 
බැහැ. ඔබතුමා අපත් එක්ක මැතිවරණ පතිඵල විශ්ෙල්ෂණය 
කරන්න එන්න එපා. මම ගණිත ගුරුවරෙයක්. මෙග්ත් එක්ක 
ගණන් ගැන කථා කරන්න එන්න එපා. ඔබතුමන්ලා කියනවා- 
[බාධා කිරීම්] මම ගණිත විද ා ගුරුවරෙයක්. ඊට පස්ෙසේ 
ෙකොන්තාත් කළා. දැන් කරන්ෙන් ෙද්ශපාලනය. ඔබතුමා මාත් 
එක්ක හැප්ෙපන්න එන්න එපා. ඌෙව් මැතිවරණ පතිඵල මම 
විශ්ෙල්ෂණය කරලා ෙදන්නම්. ෙම්ක රජෙය් පරාජයක්. ඌව 
මැතිවරණය රජෙය් පරාජයක්. [බාධා කිරීම්] අපි පගා ගහන්ෙන් 
නැහැ. අපි කාලයක් ඉස්ෙකෝලවල ඉගැන්වූවා; කාලයක් ව ාපාර 
කළා. අපි ෙබොෙහොම- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ෙමොනවාද කරන්ෙන්? 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා කියනවා ෙම්ක ජයගහණයක් 
කියලා. ඔබතුමන්ලා ෙපන්වනවා, ෙම්ක ජයගහණයක් කරලා. 
16වැනි දා ෙමොනරාගල ජනතාවට ෙබදුවා රුපියල් 2,500 ගණෙන්. 
ෙමොනරාගලට විතරද නියඟය බලපෑෙව්? ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා සැබැවින්ම පිළිගන්වාද ඒක? ෙමොනරාගල විතරද නියඟය 

තිබුෙණ්? හම්බන්ෙතොට නියඟය තිබුෙණ් නැද්ද? 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් නියඟය තිබුෙණ් නැද්ද? අනුරාධපුරෙය් 
නියඟය තිබුෙණ් නැද්ද? අෙනක් පළාත්වල  නියඟය තිබුෙණ් 
නැද්ද? එෙහම නම් ෙමොනරාගලට විතරක් ඇයි රුපියල් 2,500ක් 
ෙබදුෙව්. ඒක තනිකර ඔබතුමන්ලා දුන්නු අල්ලසක්; පගාවක්. 
ෙමොනරාගලට විතරයි ආධාර දුන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

ෙමොනරාගලට විතරක් ආධාර දුන්න එකයි පශ්නය. අද අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අභිෙයෝග කරනවා, පුළුවන් නම් ලංකාෙව් 
අෙනකුත් දිස්තික්කවල ඉන්න සියලුම ජනතාවට නියං 
සහනාධාරය ෙදන්න කියලා. දැන් ඡන්දය ඉවරයි. දැන් පුළුවන් 
නම් ඒ අයටත් ෙදන්න. ඔබතුමා හිතන්න එපා ෙම්ක ජයගහණයක් 
කියලා. ෙම්ක නිකම් පරාජයක් ෙනොෙවයි, අන්ත පරාජයක්. මීට 
ඉස්සර හැම ෙවලාෙව්ම ඡන්දයක් ඉවර වුණාම ඔබතුමන්ලා 
කිව්ෙව්, ''විශිෂ්ට ජයගහණයක්'' කියලා. අතිවිශිෂ්ට ජයගහණයක් 
කියලා තමයි කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is the Hon. P. 

Dayaratna. 
 
  

[5.33 p.m.] 
 

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) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I am happy to 

speak about the Construction Industry Development Bill 
at a time it is presented in Parliament by the Hon. Wimal 
Weerawansa, the Minister of Construction, Engineering 
Services, Housing and Common Amenities to be passed 
into law - amidst so many representations that were made 
by so many institutions - a situation that we all have been 
anxiously waiting for. As we all know, the formulation of 
the Construction Industry Development Bill commenced 
as early as 1995. Its intended purpose was the conversion 
of the apex body, the Institute for Construction Training 
and Development - ICTAD - to a statutory authority. 
ICTAD was established under the Industrial Corporation 
Act, No. 49 of 1957 to attend, inter alia, to functions 
relating to development and regulation of construction 
industry, development of the status of contractors, 
consultants, human resource personnel, and the 
construction process itself as well as improvement in 
technology. However, unfortunately, it did not have the 
necessary legal authority to implement some of the more 
important activities.  
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Projects, it is said, are the cutting edge of 
development. Projects are undertaken on a results-
oriented basis to achieve planned results within allocated 
budgeted resources and within fixed targets and time 
frames. Success of projects depends largely on carrying 
out the constituent task in a proper sequence and 
deploying resources to the best advantage. However, 
many projects appear to suffer from inadequacies, both 
with regard to project formulation as well as 
implementation, resulting in large overruns in cost and 
time, affecting the very viability of projects and acting as 
a drag on the economy. It is true that time and cost 
overruns in projects, in an environment of uncertainty, 
inadequate funding, delays in land acquisition, problems 
arising out of legal issues and general escalation of costs 
cannot be eliminated altogether. But, true enough these 
can be contained, controlled or minimized by adopting 
suitable corrective measures.  However, the absence of a 
national policy, a national advisory council and a 
construction development authority to direct, guide and 
regulate the industry was felt strongly. These issues will 
be overcome by passing this Bill into law in this House 
today. The creation of a development fund for the 
construction industry, among other things, will strengthen 
the industry and also extend a helping hand to the small-
scale contractors, the self-employed, the technicians and 
the craftsmen.  

The Bill will introduce several system improvements 
and create awareness among ministries, departments and 
public-sector enterprises about the need to complete 
projects within fixed times and approved costs. These 
changes would provide a far more effective and 
transparent system in good governance. It will also result 
in large savings to the nation by reducing the incidents of 
disputes in contracts and enhancing better cooperation 
among the participating parties. It will also inculcate a 
greater sense of responsibility leading to speedy execution 
of projects. The management of contracts with sound 
planning and good networking of the related inter-linked 
activities would help the owner as well as the contractor 
in keeping a good control of the implementation of 
projects on a day-to-day basis and keeping the project 
always on track. The maintenance of a register or a 
directory of professionals, contractors, property 
developers, importers, and suppliers of building materials 
and heavy construction equipment will be a boon to all 
industry-involved personnel as well as the general public 
in a big way. 

The Bill has been discussed in depth and in various 
fora and has been submitted for the approval of the 
Cabinet of Ministers on several occasions.  On each such 
occasion, either it was returned to the subject Minister  to 
make         

suitable amendments or it could not be proceeded with 
due to dissolution of Parliament.  However, the present 
Bill, which is before the House now, has been approved 

by the Cabinet of Ministers with only two amendments, 
and those were submitted by me.  With these 
amendments, all stakeholders in the construction industry 
will be included and it will fulfil all the requirements of 
the construction industry.  I am happy that the Bill is 
before the House for approval even at this late juncture, 
when all stakeholders in the construction industry are 
eagerly awaiting the speedy implementation of the Act by 
the Government.  In a salutary stance, all relevant 
professionals who are stakeholders of the construction 
industry have been included in the National Advisory 
Council on Construction and they will, in turn, look into 
construction-related matters and draw up suitable policies 
to address any issue in the future. 

The inclusion of the Institute of Incorporated 
Engineers Sri Lanka as a Member in the Board of 
Management of the Construction Industry Development 
Authority will make a valuable contribution to the 
development of the construction industry.  It will also 
provide measures to improve the well-being of industry-
related professionals, manufacturers, suppliers, 
contractors and craftsmen.  Some of their members hold 
high positions of responsibility even as successful 
entrepreneurs in manufacturing, supplying, construction 
and in training of craftsmen.  As a Chartered Engineer 
cum Senior Minister myself, who has been in charge of 
many engineering-related Ministries including Mahaweli 
Development, Irrigation, Power and Energy, Petroleum 
Industries, I am glad to witness that key engineering 
institutions led by the Institution of Incorporated 
Engineers, Sri Lanka Institute of Architects and so on, 
handle different roles and responsibilities and are all 
included in the Board of Management of the Construction 
Industry Development Authority. 

This situation developed as an outcome of various 
discussions held with several Ministers of construction to 
justify the inclusion of all these institutions in the Board 
of Management of the Construction Industry 
Development Authority.  The subject was taken up at a 
Parliamentary Consultative Committee Meeting held as 
early as 21st of October, 2009 by the Hon. Dinesh 
Gunawardena, the then Minister in charge of Urban 
Development and Sacred Area Development.    

The Construction Industry Development Bill fills a 
long-standing vacuum and is a sine quo non in today’s 
context for the development of the construction industry 
in Sri Lanka.  The Act will assist in the regulation, 
formulation and standardization of activities of the 
construction industry.  The Act will also protect the local 
construction industry by registering contractors, property 
developers and by maintaining a directory of importers, 
manufacturers of construction material and heavy 
construction machinery and equipment and by registering 
qualified personnel.  Among the salient features of the 
Authority, is the adoption of a mechanism for settlement 
of disputes through conciliation, mediation and through 
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the right to refer for adjudication, when necessary, 
thereby saving unnecessary expenditure on litigation and 
avoiding delays in implementation.  In short, the Act 
creates a national policy, introduces a National Advisory 
Council, sets up a Construction Industry Development 
Authority and creates a Construction Industry 
Development Fund and an Appeal Board to dispense 
matters expeditiously.  Since the Construction Industry 
Development Bill fulfils all aspects of development of the 
construction industry in Sri Lanka, I request all Members 
of this House to give your fullest support and consent to 
pass this Bill in Parliament today. 

Thank you.  

 
 

[අ.භා. 5.44] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Construction, Engineering Services, Housing and Common 
Amenities) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රට ට ඉතාමත් 

වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙදවන වර කියැවීම සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාෙව්දී ෙමම විවාදයට 
සහභාගි වීමට ලැබීම ගැන මම ඉතාමත්ම සතුටු  ෙවනවා.  අෙප් 
රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒෙම් 
කටයුත්ෙත්දී වැඩිම කාලයක් ගත වී ඉදිරිපත් ෙක රුණ  පනත් 
ෙකටුම්පත විධියට ෙමම ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත් 
ෙකටුම්පත ඉතිහාසගත වන බවයි මම ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්. 
1996 රෙට් පැවති අවශ තාව මත ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කර විවිධ වකවානුවලදී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වූ විවිධ කියා මාර්ග අරෙගන තිබුණත් ෙමහි 
තිෙබන වැදගත්කම සහ සංකීර්ණ බව නිසා ෙමහි අවසාන 
පතිඵලය ළඟා කර ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ 
අනුව 1996 සිට ෙම් දක්වා විවිධ මට්ටම්වලින් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳව කටයුතු  කළ -ෙකටුම්පත් කරලා, ආරම්භ 
කරලා ඒ කටයුතු කළ- සියලුම විෂය භාර අමාත තුමන්ලා අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා.  

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත ාංශෙය් අමාත වරයා හැටියට ගරු විමල් වීරවංශ 
අමාත තුමා සිය වගකීම් භාර ගත් අවස්ථාෙව් සිට ෙම් දක්වාම, ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත  ෙම් මට්ටම දක්වා ෙගන ඒම ෙවනුෙවන් ෙම් 
ක්ෙෂේතයට අදාළ සියලුම වෘත්තිකයින් සහ අෙනකුත් විවිධ 
අංශයන් සමඟ සාකච්ඡා පවත්වමින්, අමාත ාංශෙය්, ආයතනෙය් 
නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා විශාල පමාණයක් පවත්වමින් විශාල 
කාලයක් කැප කරමින් ෙවෙහස මහන්සියක් ගනු ලැබූ බව මම 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා.  එහි පතිඵලයක් විධියට තමයි, අද රටක් 
විධියට අපිට කාෙලෝචිත අවශ තාවක්ව පවතින ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ්.  

1989 -1990 වන විට අෙප් රෙට් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් 
වර්ධනය සියයට දශම 6යි. අද එය සියයට 15 දක්වා වූ වර්ධන 
තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට  සියයට 9කට ආසන්න 

පමාණයකින් දායක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම , ඉදිරි අනාගතය දිහා 
බලපුවාම ෙම් පවණතාව තව තවත් වැඩි ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ඉදි 
කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් වාර්ෂිකව ඇති වන වර්ධනය වාෙග්ම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙයන් ලබා ෙදන දායකත්වය ඉදිරි 
දශක එකහමාර තුළ සැලකිය යුතු පමාණයකින් වැඩි ෙවන බවයි 
අපට බැලූ බැල්මට ෙපනී යන්ෙන්.  

ෙමය ඉතාමත් වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් බව කිව්ෙව් 
වර්තමානය ෙමන්ම අනාගතය සඳහාත් රටක් විධියට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත මඟින් ඉතාමත් වැදගත් නීති-රීති පමාණයක් හඳුන්වා දී 
තිෙබන නිසායි. ඒ වාෙග්ම, ඉදි කිරීම් සම්බන්ධ ජාතික උපෙද්ශක 
සභාවට ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව ජාතික පතිපත්තියක් සකස් කිරීෙම් 
මූලික වගකීම පැවෙරනවා. එම නිසා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ඒ පත් 
වන ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික උපෙද්ශක සභාවට සුභ පතන්නට 
ඕනෑ, ෙමවැනි වැදගත් අංශයක ජාතික පතිපත්තිය සහ එය 
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තණය සකස් කිරීමට දායක වීම 
ෙවනුෙවන්. ඒ වාෙග්ම, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ඇති කරන 
අරමුදල මඟින් අෙප් ක්ෙෂේතෙය් පවතින විශාල අඩු පාඩුකම් 
රාශියකට විසඳුම් ලබා ගන්නට පුළුවන්.  

අද ෙලෝකෙය්ම ෙම් ක්ෙෂේතෙය් සිටින කාර්මිකයන් ගත්තාම - 
වඩු කාර්මිකයන් ෙවන්න පුළුවන්, විදුලි කාර්මිකයන් ෙවන්නත් 
පුළුවන් - ඒ  අතුරින් අෙප් රෙට් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් සිටින අයෙග් 
කුසලතාව ඉතාම ඉහළයි. නමුත් අපි දන්නවා, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් 
නියැළී සිටින අයට ඒ අයෙග් වෘත්තීමයභාවය පිළිබඳව තිෙබන 
ගැටලුකාරි තත්ත්වයන් නිසා ඒ අයට සුරක්ෂිතභාවයක් නැති බව. 
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් ඒ අයට උපයාගත හැකි මුදල් 
පමාණය යම්කිසි ආකාරයකට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් 
අෙප් රෙට් ෙම්සන්වරුන්, වඩු කාර්මිකයන් විෙද්ශ රටවලට ගියාම 
ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල ශමිකයන් ෛදනිකව, මාසිකව ලබන 
වැටුප් ලබා ගන්න ඒ අයට පුළුවන්කමක් නැහැ කියා අපි දන්නවා. 
එයට ෙහේතුව, ඒ අයෙග් කුසලතාව ඉදිරිෙයන් තිබුණත් ඒ අයට 
වෘත්තීමය වශෙයන් සහතිකයක් ෙනොමැතිකමයි. එම නිසා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත ාංශය ෙම් සඳහා කියා මාර්ග ෙගන තිබුණා. 
විෂයය භාර අමාත ාංශය විධියට අෙප් අමාත ාංශය ෙම් ක්ෙෂේතය 
තුළ නියැලී සිටින අය ෙවනුෙවන් ෙම් ආකාරෙයන් කටයුතු කිරීම 
පිළිබඳව අප සියලු ෙදනා සතුටු විය යුතුය කියලායි මා හිතන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් නව ෙසොයා ගැනීම්ද ෙකෙරනවා. ෙම් 
ඇති ෙවලා තිෙබන දියුණුවත් එක්ක අපි වර්තමානෙය් පාරිසරික 
වශෙයන් විවිධ අභිෙයෝගවලට මුහුණ පා සිටිනවා. ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතය තුළ එවැනි අභිෙයෝගවලට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා 
නව ෙසොයා ගැනීම් කරන අයට සහ විවිධාකාරෙයන් අලුත් ෙද්වල් 
ඉදිරිපත් කරන අයට දිරිගැන්වීමකුත් අද ඉදිරිපත් කළ ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් ඇති වන අරමුදල මඟින් ලැබීමට නියමිතව 
තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමා මුලින් සඳහන් කළ ආකාරයට අද ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත නීතිගත වීමත් සමඟම එය අෙප් රෙට් ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් විශාල වර්ධනයක් ඇති වීම සඳහා පිටිවහල් වන බවයි 
ෙම් පිළිබඳව අධ යනය කිරීෙම්දී අපට අවෙබෝධ වන්ෙන්. ෙම් 
ක්ෙෂේතයට අදාළ විවිධ වෘත්තිකයන් අද ෙම් ගරු සභාව තුළත් 
සිටිනවා. ෙමවැනි ඉතාම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්  
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විවාදයට ගැෙනද්දී කථා කළ යුතුව තිබුෙණ් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව වුණත්, ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
වුණත් විෙශේෂෙයන් විපක්ෂය ඉදිරිපත් කළ අදහස්, ෙයෝජනා 
ගත්තාම විපක්ෂය කථා කෙළේ නැත්ෙත්ම ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
සහ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳවයි. ෙම්ක තමයි ඉතිහාසෙය්ත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිද්ධ වූ ෙද්. ෙම්ක විශාල පශ්නයක්. 
රටක් විධියට අපි සියලු ෙදනා බුද්ධිමත්ව ෙම් පිළිබඳව සිතිය යුතුව 
තිෙබනවා. උපෙද්ශක සභා පිහිෙටව්වත්, ඒ වාෙග්ම විවිධ 
වෘත්තිකයන්ෙගන් ෙම් සඳහා විවිධ උපෙදස් ලබා ගැනීම සිදු විය 
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යුතුව තිබුණත් මා හිතන විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි ෙහොඳම 
උපෙද්ශක සභාව විය යුත්ෙත්. ආණ්ඩු පක්ෂය විධියට ෙම්වා 
පිළිබඳව අපි දකින්ෙන් නැති කරුණු කාරණා විපක්ෂය පැත්ෙතන් 
ඉදිරිපත් කිරීම තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කමය තුළ සිදු විය යුතු 
වන්ෙන්. රටක් විධියට අපි ඒ පිළිබඳව සිතන ෙකොට විපක්ෂෙය් 
කාර්ය භාරය ඉතාම ෙශෝචනීයයි කියන එකයි මා ෙපෞද්ගලිකව 
සිතන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, කරුණු ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී ෙම් විවාදය ආරම්භෙය් සිට අවසානය දක්වාම විපක්ෂෙය් 
පධානතම අරමුණ වුෙණ් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව, ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් වෘත්තිකයන් පිළිබඳව, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව 
පිළිබඳව කථා කිරීම ෙනොෙවයි. ෙම් රටට වැඩිෙයන්ම වැඩක් 
කරන අයට මඩ පහාර  එල්ල කිරීම තමයි එතුමන්ලාෙග් පධානතම 

අවශ තාව; අරමුණ වුෙණ්. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 
විමල් වීරවංශ අමාත තුමා ෙම් රට ෙවනුෙවන් කරන ලද 
ෙසේවාවන් පිළිබඳව කථා කරනවා ෙවනුවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
පමුඛ පවුෙල් අයට, ගරු විමල් වීරවංශ අමාත තුමා ඇතුළු අයට -
රට ෙවනුෙවන් වැඩිෙයන්ම වැඩ කරන අයට- මඩ පහාර එල්ල 
කිරීම තමයි අද විපක්ෂෙය් පධානතම කාර්ය භාරය බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම විපක්ෂය  මැතිවරණයකට ෙපර එම 
මැතිවරණය ජයගහණය කරනවා කියලා විවිධ ආකාරෙය් මත වාද 
රටට ඉදිරිපත් කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව උපෙයෝගි කර 
ගන්නවා.              

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මැතිවරණයට පසුව බඩු ෙබදුවාය  රාජ  
බලය ෙයදුවාය කියා පරාජෙයන් ෙබ්රීම සඳහාත්, පරාජයට ෙහේතු 
කීම සඳහාත් පාර්ලිෙම්න්තුව පාවිච්චි කරනවාය කියන එකයි අපට 
අවෙබෝධ ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මැතිවරණෙයන් පසු ඒ  
මැතිවරණෙය් ජයගහණය පිළිබඳව විවිධාකාර මත ඉදිරිපත් 
කරනවා.   

අෙප් රෙට් සමානුපාත මැතිවරණ කමය කියාත්මක  වුණායින් 
පසුව,  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නායකත්වයට පැමිණීමට ෙපර, 
පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් ෙමොනම ආකාරයකින්වත් පළාත් සභා 
මන්තීවරුන් විශාල සංඛ ාවක්  ආණ්ඩු  පක්ෂයට  ෙත්රී පත් වුෙණ් 
නැහැ. මා  බසන්ාහිර පළාත් සභාෙව් අමාත වරෙයක් විධියට 
සිටියා. අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂය සුළුතරයක් විධියට තමයි  පළාත් 
සභාව ෙගන ගිෙය්. ඒ වාෙග්ම පැවති සියලුම පළාත් සභා 
මැතිවරණවලදී ආසන එෙකන්, ෙදෙකන් තමයි  ඒ පළාත් 
සභාවලට ෙත්රී පත් වුෙණ්. නමුත් අද ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඌව  
පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
වැඩිපුර ආසන හතරක් අර ෙගන, බහුතර මන්තී  ආසන සංඛ ාවක් 
හිමි කර ෙගන  අෙප් පක්ෂෙය් නිෙයෝජිතෙයක්  පධාන අමාත  
ධූරය සඳහා  ෙත්රී පත් ෙවලා,  ශක්තිමත් පළාත් සභාවක් පිහිටුවා 
ගන්න අපට පුළුවන්කම  ලැබී තිෙබනවා.  ෙම්වා තමයි, අෙප් 
ජයගහණ.  

විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව සහ ෙම් 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳව කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණු  විට ෙමවැනි 
ෙද්වල්වලට යම්කිසි ආකාරයකින් පිළිතුරු ලබා දිය යුතුයි.  ඒ 
නිසා මින් ඉදිරියට ෙහෝ  වගකීමකින් යුතුව  ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුව  
තුළදී අෙප් රෙට්  සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් අදහස්  හා ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත්  කරන්නටය කියා  විපක්ෂෙයන් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  
අවසාන වශෙයන් විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත තුමාටත්, 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, ICTAD  ආයතනය ඇතුළු ඒ සියලුම 
ෙදනාට අෙප් ස්තුතිය, පණාමය  පළ  කරමින්, අද දින ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීම තුළ ෙම් ක්ෙෂේතෙය්  
පුළුල් සංවර්ධනයට, දියුණුවට මඟ පෑදීමට  අවස්ථාව උදා ෙව්වාය 
කියා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  ස්තුතියි. 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Wimal Weerawansa to make the reply 

speech.  Before that, the Hon. Deputy Speaker will take 
the Chair.  

 

අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 5.57] 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද ඉතාමත් වැදගත් දවසක්. 

අවුරුදු 18ක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡාවට භා ජනය වුණු ඉදිකිරීම්  
කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත  අද දින ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
සම්මත වීමට නියමිතව තිෙබනවා.  ඒ එක්කම පසු ගිය අමාත  
මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී  ජාතික  නිවාස පතිපත්තිය අනුමත කර ගන්න 
අපට පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම අපි දැනටමත් සහාධිපත  
කළමනාකරණ අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත ඇතුළු පනත් 
ෙකටුම්පත් කිහිපයක් සංෙශෝධනය   කරමින් ඉන්නවා.  ඒ වාෙග්ම 
තව ෙනොෙබෝ දිනකින් ජාතික ඉංජිෙන්රු සභාව ස්ථාපිත කිරීෙම් 
පනත්  ෙකටුම්පත අපි  ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.  එෙහම 
බැලුවාම එක අතකින්  ඒ මඟින් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් උන්නතියට 
ඕනෑ කරන ආයතනික ව හය ෙවනස් ෙකෙරනවා.   ඒ  වාෙග්ම ඒ 
ආයතන ව හයට නව ෛනතික බලයක් ලැෙබනවා. ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් පගතිය ෙවනුෙවන් වෘත්තිකයන්ෙග් හා අනිකුත් 
අංශවල  සහෙයෝගය හා දායකත්වය ලබා ෙගන ෙම් ක්ෙෂේතය 
ප ෙබෝධමත්ව ඉදිරියට ෙගන යන්නට අවස්ථාව නිර්මාණය 
ෙවනවා.  

 ෙමවැනි වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් සාකච්ඡා වන 
අවස්ථාෙව්දී විරුද්ධ පක්ෂෙය්  ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා හැර 
- එතුමා  සඳහන් කළ කරුණු සම්බන්ධෙයන් මා  එකඟ වන හා 
එකඟ ෙනොවන  කරුණු තිබුණත් - පනතට අදාළව ෙවනත් කිසිම 
මන්තීවරෙයක් කථා කෙළේ නැහැ. එතුමන්ලා ෙවන ෙවන ෙද්වල් 
තමයි කථා කෙළේ. චීන්නුන්ට බැන්නා; ඒ වාෙග්ම හදන 
පාරවල්වලට බැන්නා; රෙට් ෙකෙරන  වැඩවලට බැන්නා. ඒවා 
ගැන විකාර  ෙදොඩව ෙදොඩවා ඉඳලා ඒ මහත්වරු යන්න ගියා.  ෙම් 
පනතට අදාළ වෘත්තිකයන්ෙග් සංවිධානවලින් අද ෙමහි පැමිණ  
තිෙබනවා. ෙම් පනෙත් යම් යම්  සංෙශෝධන කර ගන්න ඒ අයට 
අවශ  ෙවලා තිබුණා. අඩුම තරමින් විපක්ෂ ෙය් මන්තීවරු ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී එවැනි ඉල්ලීමක්වත්   කෙළේ නැහැ. ඒ අයෙග් අදහසක්වත් 
ෙමතැනදී නිෙයෝජනය වුෙණ් නැහැ. ඒ ෙවනුවට කෙළේ අහු ෙවච්ච 
අහු ෙවච්ච අවලාදවලින් හතර වෙට්ට ගහපු එකයි; කාලය කා 
දමපු එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව ඔවුන්ට අවෙබෝධයක් නැහැ කියන එක අපට ඒෙකන් 
පැහැදිලියි. මම ඒ ගැන නැවත නැවතත් කියන්න යන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ෙමතැන කියැවුණු කරුණු කිහිපයකට පිළිතුරු දිය යුතුයි. 

චීනය ෙම් රජයත් එක්ක තිෙබන සම්බන්ධය ගැන, මිතත්වය 
ගැන ෙම් අය ඉතාම පෙකෝප ෙවලා ඉන්න බව අපට ෙපෙනනවා. 
එක්සත් ජනපදය, මහා බිතාන  වෙග් පරණ කසිකබල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අධිරාජ වාදී බලෙව්ගත් එක්ක ෙම් රට හිටගන්නවා නම්, ඒ 
අයෙග් ෙදපතුල් ෙලවකනවා නම්, ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියන විධියට 
බලය ෙබදනවා නම්, ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියන විධියට රට ෙෆඩරල් 
කරනවා නම් ෙම් අය කැමැතියි. අන්න ඒකටයි ෙම් අය කැමැති. 
චීන රජය කවදාවත් කිසියම් රටක ස්වාධීනත්වයට, 
ස්ෛවරීභාවයට බලපාන ෙකොන්ෙද්සි දාලා නැහැ. ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හදන හැටි අපට උගන්වන්න එන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන කමය ෙවනස් විය යුතු ආකාරය ගැන 
අපට උගන්වන්න එන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් අරක නරකයි, ෙම්ක 
නරකයි කියලා ෙටොකු අනින්න එන්ෙන් නැහැ. "ඒවා කෙළොත් 
තමයි ෙම්වා ෙදන්ෙන්" කියලා බලපෑම් කරන්න එන්ෙන් නැහැ. 
එක්සත් ජනපදය, මහා බිතාන  අපට ෙදන ණයකුත් නැහැ. නමුත් 
කරන බලපෑම්වල ඉවරයකුත් නැහැ. ඉතින් විරුද්ධ පක්ෂෙය් අය 
කියන්ෙන් බලපෑම් කරන, රෙට්  ස්ෛවරීභාවය උකසට තියන්න 
කියන රටවල් එක්ක ගනුෙදනු කරන්න, රෙට් ස්ෛවරීභාවය 
උකසට ෙනොගන්නා රටක් එක්ක ගනුෙදනු කරන්න එපා කියන 
එකයි. ඒ ෙව්දනාව තමයි ෙම් පළ කරන්ෙන්. ෙම්ක තමයි 
විකමසිංහ චින්තනය. ෙම්ක රනිලුන්ෙග් චින්තනය. රනිලුන්ෙග් 
චින්තනයට අනුව ෙනොෙවයි ෙම් රජය ෙම් රට ෙලෝකෙය් ෙකොයි 
රටවල් එක්කද ගනුෙදනු කරන්ෙන් කියලා තීන්දු කරන්ෙන්. 

අද ෙම්  රෙට් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් සිදු වන මහා විශාල 
වර්ධනය අනුව ඒ සඳහා අවශ  කරන මානව සම්පත 
සම්පූර්ණෙයන් රට ඇතුෙළන්ම ෙසොයා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක 
ෙහොඳයි. නමුත් සමහර අංශවල -ෙබොෙහෝ අංශවල එෙහම 
ෙනොෙවයි- යම් යම් හිඟයන්, අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. ඒ අංශ 
සම්පූර්ණ  ෙවනකල් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් සිදු වන වර්ධනය 
නවත්වාෙගන ඉන්න බැහැ. ෙම් විපක්ෂය අද ඒ පාෙයෝගික 
ගැටලුවලට ලබා ෙදන පිළිතුර තමයි විවිධ අර්ථ කථන ෙදමින්, 
ෙබොරු චීන විෙරෝධයක් හදමින් චීනය ෙම් රට ගිල ගන්න එනවා 
කියලා අඬන එක. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තිබියදී ෙම් රෙට් 
ඉඩම් විෙද්ශිකයන්ට සින්නක්කරව ගන්න පුළුවන් වන විධියට 
නීතිය හදලා දුන්නා. ඒ නීතිය ෙවනස් කෙළේ ෙම් රජය. එෙහම 
රජයකට ඕනෑ නැහැ චීනයටවත්, ෙකොහාටවත් ෙම් රෙට් ඉඩම් 
සින්නක්කරව ෙදන්න. හැබැයි ෙම් රට උපත ලබන ෙකොට 
ෙනොතිබුණු භූමියක් අද නිර්මාණය ෙවනවා; ෙම් රට උපත ලබන 
ෙකොට ෙනොතිබුණු භූමියක් හැෙදනවා. ඒ භූමිය හදන්ෙන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම චීන ආෙයෝජකයන්ෙග් මුදලින්. ඒක ණයක් 
ෙනොෙවයි, ආෙයෝජනයක්. ඔවුන් එෙහම ආෙයෝජනයක් කරන්ෙන් 
යම් කිසි ලාභයක් ෙහොයන්න. 

වරාෙය් විශාල ජැටි හදන්න අපට සල්ලි නැහැ. ෙමොකද 
කරන්ෙන්? ෙකොළඹ වරාෙය් ජැටිය ජපනා හැදුවා. තව අවුරුදු 
20ක්, 30ක් ගියාට පස්ෙසේ ඒක ලංකාවට අයිති ෙවනවා. ජපනා 
හදපු ඒ වරාය පර්යන්තය අද ශී ලංකා රජයට අයිතියි. ඒ වාෙග් 
ආෙයෝජනය කරන්න තමන්ට පාග්ධනය නැත්නම්, පාග්ධනය 
තිෙබන අංශත් එක්ක පනහට පනහ ලාභ ලැෙබන ආකාරයට 
ගනුෙදනු ෙකෙරනවා. අද සමාජවාදී රටවල පවා විවිධ අංශත් 
එක්ක ඒ විධිෙය් එකඟතාවන් අනුව වැඩ ෙකෙරනවා. ඒක 
සාමාන  ෙදයක්. අද විරුද්ධ පක්ෂෙය් අයට ඉවසාෙගන ඉන්න 
බැහැ. බටහිර රටවල් ෙකොන්ෙද්සි දාලා, බලපෑම් කරලා ෙම් රට 
ආර්ථික වශෙයන් හිර කරලා යටත් කරන්න හැදුවා. ඒක බැරි 
වුණා. චීනය ඇතුළු ෙපරදිග ආර්ථික බලවතුන් -ඉදිරි දශකය තුළ 
ෙම් ෙලෝකෙය් පධාන සහ පමුඛ බලවතා- ෙම් රෙට් ජාත න්තර 
වශෙයනුත්, ජාතික වශෙයනුත් තිෙබන අභිෙයෝග ජය ගන්න අද 
ලංකාවත් එක්ක හිටෙගන ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් 
හීන සැබෑ කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙව්දනාවට 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා චීනයට බණිනවා. චීනයට බැණලා මදි නම් 
අපටත් බණිනවා. අපට බැණලා මදි නම් ජනාධිපතිතුමාට 
බණිනවා. ජනාධිපතිතුමාට බැණලා මදි නම් එතුමාෙග් දරුවන්ට 
බණිනවා. එෙහමත් බැණලා මදි නම් එතුමාෙග් සෙහෝදරයන්ට 

බණිනවා. ෙම් ෙගොල්ලන්ට තිෙබන්ෙන් එවැනි ෙව්දනාවක්. ෙවන 
ෙව්දනාවක් ෙනොෙවයි. "බල ෙපරළියට ෙකොළ එළියක්" 
කියාෙගන ගියා. ෙකොළ එළියක් ෙනොෙවයි අන්තිමට රතු එළියක් 
තමයි බල ෙපරළියට ලැබුෙණ්. ෙවච්ච බල ෙපරළියක් නැහැ. 
හැදිච්ච සභාග ආණ්ඩුවක් නැහැ. කාටවත් ලැබුණු තීරක බලයකුත් 
නැහැ. බලාෙපොෙරොත්තු සියල්ලම ග ෙඟ් මුහුෙද් ගහෙගන ගියා. ඒ 
නිසා තමයි ෙව්දනාව. ෙම් වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත සාකච්ඡාවට 
ගන්න ෙවලාෙව් ඒ ෙව්දනාව ෙමතැන පළ කරනවා. අඩු ගාෙන් 
ඒකට ෙහොඳ අදහසක් දුන්නාද? අඩු ගාෙන් ෙම්ෙක් තිෙබන සැබෑ 
අඩු පාඩුවක් ෙපන්නුවාද? අඩු ගාෙන් ෙම්ක තව දියුණු ෙවන්න 
ඕනෑ ෙකොෙහොමද කියලා ෙපන්නුවාද?  ෙම් රෙට් ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් ශිල්පීන් ෙවනුෙවන්, කර්මාන්තකරුවන් ෙවනුෙවන්, 
වෘත්තිකයන් ෙවනුෙවන් තව කළ යුතු ෙද්වල් තිෙබනවා, ඒවා 
ෙමන්න ෙම්වා කියලා ෙපන්නුවාද? ෙමොනවත් නැහැ. එක 
මන්තීවරෙයක් ඇවිල්ලා "රංෙගොන්ජා" චිතපටය ෙපන්නලා 
බයිස්ෙකෝප් පාට් එකක් දාලා ගියා. තව එක්ෙකෙනක් ෙකොන්තාත් 
ෙනොලැබීම නිසා කෑ ගහනවා මම දැක්කා. ඒ මන්තීතුමා 
කුරුණෑගලින් ආෙව්. කවුද ඒ මන්තීතුමා? දයාසිරි ජයෙසේකර 
මන්තීතුමා ෙවනුවට ආපු මන්තීතුමා. ෙකොන්තාත් හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියලා ඒ මන්තීතුමා අඬ අඬා ඉඳලා ගියා. එතුමාට දැන් 
ෙකොන්තාත් හම්බ ෙවන්ෙන් නැති නිසා එතුමාෙග් ෙගය බැංකුෙව් 
උකසට වැටිලා. එෙහම ෙන්ද බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා? 

ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා, නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 
මන්තීතුමාෙග් ෙගය උගසට ගිහිල්ලා ෙන්? ඒ ෙව්දනාව ෙන් 
 එතුමා පළ කෙළේ?    ෙකොන්තාත් ෙනොලැබීම නිසා එතුමාෙග් ෙගය 
බැංකුවට සින්න ෙවන්නයි යන්ෙන්. ඒ ෙව්ද නාව එතුමා ෙමතැන 
පළ කළා. බැංකුවලට ෙපොලු තියලා, ෙගවන්න තිෙබන මුදල් 
ෙගවන්ෙන් නැතිව,  දැන් උන්නැෙහේෙග් ෙග්ත් බැංකුවට සින්න 
ෙවන්නයි යන්ෙන්. ඒ ෙව්දනාව ෙමතැන පළ කරලා හරි යනවාද? 
වංචාකාරී කමවලට එක එක ඒවාට මුදල් දාලා, ඒවාෙය් පැටලිලා, 
හිර ෙවලා. බැංකුෙවන් දැන් ෙග් ඉල්ලනවා. ෙග් සින්න කර ගන්න 
යනවා. ඒකට මට බැණලා හරි යනවාද? ජනාධිපතිතුමාට බැණලා 
හරි යනවාද? ආණ්ඩුවට බැණලා හරි යනවාද? ෙම් වාෙග් 
ෙව්දනාවන් පිට කරන මණ්ඩපයක්, සභාවක් බවට ෙම් ගරු සභාව 
පත් කර ගන්න එපා. 

එකම පශස්ත ෙයෝජනාවක්වත් ෙනොමැති විවාදයක් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ඇතුළු විරුද්ධ පක්ෂය අද  සිදු කළා. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලා නම් ෙම් විවාදයට සහභාගි 
වුෙණ් නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙමොකද කියලා.  

තව කියැවුණා, උලපෙන් පාලමක් හැදීම ගැන. ඒ සඳහා 
SD&CC ආයතනයට අවුරුදු දහයක් ගියාය කියලා කිව්වා. ෙමය 
මහවැලි ගඟ හරහා ඉදි වුණු වකාකාර පාලමක්. ෙම් ෙක් මුල් 
design එක කෙළේ RDA එක. ඒෙක් ඇති ෙවච්ච ෙදෝෂයක් නිසා 
අර්බුද ගණනාවක් ඇති වුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙනො වැම්බර් මාසය 
වන ෙකොට ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
SD&CC ආයතනයට පමණක් ඒකට ෙචෝදනා කරන්න බැහැ. ඒ 
මුල් designsවල ඇති ෙවච්ච පාෙයෝගික පශ්න සහ එතැන තිබුණු 
පාෙයෝගික කරුණු මතයි ඒ තත්ත්වය ඇති වුෙණ්. ඒ තත්ත්වය අද 
අප ෙවනස් කරෙගන යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ඉතාම 
ඕනෑකමින් ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් ගරු සභාෙව්දී එක 
මන්තීතුෙමක් කිව්වා, ශිල්පීන් ෙවනුෙවන් කිසිම ෙදයක් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. මම මෙග් කථාෙව්දී  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු පැහැදිලි කළා. ඔවුන්ට හැඳුනුම්පතක් 
ලැෙබනවා. ඔවුන්ට රක්ෂණ ආවරණයක් ලැෙබනවා. ඒ වා ෙග්ම 
ඔවුන්ෙග් සුබසාධනයට අරමුදලින් සියයට 50ක් ෙවන් ෙවනවා. 
ඔවුන්ට NVQ සහතිකයක් ෙදනවා. ඔවුන්ෙග් තත්ත්වය උසස් 
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කරනවා. ඒ වාෙග්ම අරමුදලින් ෙකෙරන සුබසාධන කටයුතුවලදී 
තව තව ෙද්වල්වලට යන්න ඉඩ  තිෙබනවා. තව තව ෙද්වල් 
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒවා ෙමොනවාද කියලා ෙම්ෙක් 
ලියලා නැහැ. කවුරු හරි ෙපන්වන්න හදනවා නම් ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් ශිල්පීන්ට ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් සුගතියක් ෙවලා 
නැහැ කියලා ඒක පට්ටපල් ෙබොරුවක්. ඉදි කිරීම් ශිල්පීන්ට අදයි 
සුගතිය  නැති ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ තත්ත්වය ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
තුළින් ෙවනස් ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි ඉතාම ඕනෑකමින් 
කියන්න කැමැතියි, විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන් සම්බන්ධෙයන් 
අපි නිහඬ පතිපත්තියක නැහැයි කියලා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
අනුව ඔවුන් ලියා පදිංචි කිරීම අනිවාර්ය වනවා. දැනට එෙහම 
තත්ත්වයක් නැහැ. දැනට ලියා පදිංචියක්  ෙමොකක්වත් ඕනෑ නැහැ, 
ඒෙගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ඕනෑ විධියකට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. 
ලියා පදිංචි කිරීම අනිවාර්යය වන අතෙර්, තිෙබන තත්ත්වය ගැන 
අපට පැහැදිලි චිතයක් -පින්තූරයක්- නිර්මාණය කර ගන්න 
පුළුවන්. ඒ අනුව අපට අවශ  තීරණවලට එන්න පුළුවන්; රජයක් 
හැටියට අවශ  තීරණවලට එන්න පුළුවන්. පනතකින්  බැහැ, 
රජයක් හැටියට ගන්න ඕනෑ හැම තීරණයම කියන්න. ලියා පදිංචිය 
මගින් අපට පැහැදිලි චිතයක් ලැෙබන ෙකොට, ෙම් පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු ටික එකතු කරෙගන  විෂයය භාර ඇමතිවරයා හැටියට 
ෙම් ගැන අමාත  මණ්ඩලෙය් සාකච්ඡාවට ගන්න, තිෙබන බලතල 
සීමාවට අනුව ෙරගුලාසි නිකුත් කරන්න අපට අවස්ථාව 
ලැෙබනවා. ෙද්ශීය වෘත්තිකයින්ට හා ෙද්ශීය 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට විෙද්ශීය ආෙයෝජන ව ාපෘතිවල නියැළීමට 
තිෙබන අවස්ථාව මීට වඩා වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. ඒ මූලික අදහෙසේ 
අප ඉන්නවා. හැබැයි, ඒක දරදඬු ආකාරෙයන් කරනවාට වඩා 
සැබෑ තත්ත්වය හරියට හඳුනා ෙගන, තිෙබන ගැටලු ෙමොනවාද 
කියලා හඳුනා ෙගන, විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන් හා ශිල්පීන් 
ෙකොච්චර ෙම් රෙට් ඉන්නවාද කියලා හරියට කරුණු අවෙබෝධ 
කරෙගන ඒ අනුව තමයි අපි ඒ ගැන තීන්දුවකට එන්න ඕනෑ. ඒකට 
ඉඩ තිෙබනවාය කියන කාරණය  මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී අවධාරණය 
කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අප 
තවත් සංෙශෝධන ගණනාවක් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම විවිධ වෘත්තීය 
ආයතනවලින් අපට ඉදිරිපත් ෙවච්ච සංෙශෝධන තිෙබනවා. අප 
දැන් ටිකකට කලිනුත් ඒ ආයතන සමග සාකච්ඡා කළා. මම හිතන 
හැටියට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තරම් ඊට අදාළ වෘත්තිකයින් එක්ක 
සාකච්ඡා, සංවාද පවත්වපු ෙවනත් පනතක් ලංකා ඉතිහාසෙය් 
නැතිව ඇති. ඒ තරමට නැවත නැවතත් නැවත නැවතත්  ඒ අදහස ් 
අප අවෙශෝෂණය කර ගත්තා. අප ඒ ගැන සතුටු වනවා. ෙම් 
විධිෙය් පනත් ෙකටුම්පතක් අප ෙකොයි අරමුණකින් හැදුවත්, 
සද්භාවෙයන් හැදුවත් ඒ ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න ෙකොටස්වල තෘප්තියක් 
නැත්නම්, ඒ ඇති වන අලුත් වටපිටාව ගැන සුබවාදී ආකල්පයක් 
නැත්නම් ඒෙකන් නියම පතිඵලය ගන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි අප 
ඒ අයට හැම විටම ඇහුම් කන් දීලා, ඒ සාධාරණ අදහස්වලට 
පිළි ගැනීමක්  ලබා දීලා, ඒ සාධාරණ ඉල්ලීම් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් සංෙශෝධන හැටියට ඇතුළත් කරන්න කටයුතු කෙළේ. 
අපට අවශ  නැහැ, ෙම් ක්ෙෂේතය දරදඬු විධියට පාලනය කරන 
එෙහම නැත්නම් වෘත්තිකයන්ට බලපෑම් කරන ආකාරෙය්  
ආයතන ව හයක් හදා ගන්න. වෘත්තිකයන්, ශිල්පීන්, 
ෙකොන්තාත්කරුවන්, සැපයුම්කරුවන් කියන ෙම් සියලු 
ෙදනාෙග්ම ගරුත්වය, අභිමානය, ආරක්ෂාව සහිතව ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් පගතිය, උන්නතිය හඹා යන අරමුණ පමණයි අපට 
තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ  අමාත  ලසන්ත අලගියවන්න 
මැතිතුමාට වාෙග්ම ෙම් විවාදෙය්දී ඵලදායී අදහස් දැක්වූ ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සියලුම ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලාට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 

ස්තුතිවන්ත වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු පී. දයාරත්න ඇමතිතුමා  
ඒ වෘත්තික සංවිධානත්  එක්ක කිහිප වතාවක් ඇවිල්ලා අපව මුණ 
ගැහිලා සමහර සංෙශෝධන ගැන කථා කළා. එතුමා විශාල 
උනන්දුවක් දැක්වූවා. ඒ නිසා එතුමා ගැන මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමන් 
වාෙග්ම ICTAD ආයතනෙය් වර්තමාන සභාපතිතුමන්, අධ ක්ෂ 
ජනරාල්තුමන් සහ ඒ ආයතනෙය් අෙනකුත් නිලධාරින් ද,  අෙප් 
අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරුන් ද, ICTAD ආයතනෙය් හිටපු සභාපති උදුල 
බණ්ඩාර මහතා ඇතුළු ෙබොෙහෝ ෙදනකු ද ෙම් කාර්යෙය්දී විශාල 
ෙසේවාවක් කළා. විෙශේෂෙයන්ම අමාත  අනු කමිටුෙව්දී ෙබොෙහෝ 
ඇමතිවරු ෙම් කටයුත්ත සාර්ථක කර ගන්න සහය දැක්වූවා. ඒ 
වාෙග්ම අද ෙම් විවාදය සම්බන්ධෙයනුත්  අෙප් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් 
ඉන්න වෘත්තිකයන්ෙගන් ලැබුණු සහෙයෝගය, ඒ අය ෙම් දිහා 
ධනාත්මකව බලපු ආකාරය, ෙම් කාර්යය වඩාත් ෙව්ගවත් 
කරන්න, ඉක්මන් කරන්න, අපව දිරිමත් කරපු ආකාරය අපි 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ.  හැම අවුරුද්දකම අහනවා 
ෙකෝ, අර පනත් ෙකටුම්පත තවම ඇවිල්ලා නැද්ද කියලා.  ඒ 
අහන අහන ෙමොෙහොතක් පාසා හිෙතනවා ෙම්ක ෙකොෙහොම හරි 
ඉක්මනින් ෙගෙනන්න ඕනෑ කියලා. ඒ සියලු දිරි ගැන්වීම් 
පිළිබඳව මා ඒ හැම අංශයකටම විෂය භාර අමාත වරයා හැටියට 
මෙග් කෘතෙව්දීත්වය පිරිනමනවා. අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත ෙවලා නීතියක් බවට පත් වීෙමන් පසුව ෙම් රෙට් ඉදි කිරීම් 
කර්මාන්තෙය් නව පරිච්ෙඡ්ද යක් ආරම්භ ෙවනවා; නව යුගයක් 
ආරම්භ වනවා. අද ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ඇති වී තිෙබන 
ස්වර්ණමය යුගය දිදුලන අභිමානවත් යුගයක් කරා ෙමෙහය 
වන්න ෙම් ඇති කරන නීතිමය තත්ත්වය හා ආයතනික ව හය 
ඉතා විශාල ෙලස ඉවහල් වනවා. ඉදි කිරීම් ශිල්පීන්ෙග් 
අභිමානවත් අනාගතය ෙගොඩ නඟන්න ෙම් ක්ෙෂේතෙය් හැම 
ෙකොටසකෙග්ම අනාගත සුරක්ෂිත  භාවය හදන්න ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉවහල් වනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ට ඒ වාෙග්ම 
අෙප් රජෙය් සියලුම මැතිඇමතිතුමන්ලාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා 
අමාත  මණ්ඩලෙය්දී ෙමය ඵලදායීව ෙත්රුම් අරෙගන ඒ අවශ  
සහෙයෝගය දීම ගැන.  එෙසේ කියමින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් 
 අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු මුදුන්පත් කර ගන්න ඉදිරිෙය්දීත් 
අපි සියලු ෙදනාම,  හැම අංශයක්ම එක්ව, සමඟිව අදහස් උදහස් 
හුවමාරු කර ගනිමින් කටයුතු කරමුයි කියන ආරාධනාව කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙදවන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 

යුතු ය.'' -[ ගරු විමල් වීරවංශ මහතා ] 
 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக" [ மாண் மிகு விமல் ரவங்ச] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Wimal Weerawansa.] 
 
 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[ MR. DEPUTY SPEAKER  in the Chair.] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

1 සිට 4 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வாசகத்தி ந்   4ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
5 වන වගන්තිය.- (සභාෙව් සංයුතිය.) 
வாசகம் 5.- (ேபரைவயின் அைமப் .) 

CLAUSE 5.- (Constitution of the Council) 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා : 

"5 වන පිටුෙව්,  10 සිට 13 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) 
  ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
  ඇතුළත් කරන්න: 

'(vii) 1992 අංක 64 දරන ශී ලංකා සංස්ථාගත 
ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් ආයතනය (සංස්ථාගත 
කිරීෙම්) පනත යටෙත් පිහිටුවන ලද ශී   ලංකා 
සංස්ථාගත ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් ආයතනෙය්' "  

  
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
6 සිට 8 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
6ஆம் வாசகத்தி ந்  8ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 6 to 8 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

9 වන වගන්තිය.- (අධිකාරිෙය් කටයුතු 
කළමනාකරණය සහ පරිපාලනය කිරීම.) 

வாசகம் 9.- (அதிகார சைபயின் அ வல்களின் 
காைம ம் நி வாக ம்.)  

CLAUSE 9.- (Management and administration of the affairs of the 
Authority) 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා : 

"11 වන පිටුෙව්,  3 සිට 5 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) 
  ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
  ඇතුළත් කරන්න:  

'(අ)  ශී ලංකාෙව් ඉදි කිරීම් කර්මාන්තෙය් සංවර්ධනය 
සඳහා කැපී ෙපෙනන ෙලස දායක වූ 
තැනැත්තන් තිෙදෙනකු; මින් එක් තැනැත්තකු 

1992 අංක 64 දරන ශී ලංකා සංස්ථාගත 
ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් ආයතනය (සංස්ථාගත 
කිරීෙම්) පනත යටෙත් පිහිටුවන ලද ශී ලංකා 
සංස්ථාගත ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් ආයතනෙය් 
සභාපතිවරයාෙග් ඉල්ලීම මත ඇතුළත් වන 
පරිදි විය යුතු ය; සහ' "   

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
9 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
9ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
10 සිට 25 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
10ஆம் வாசகத்தி ந்  25ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 10 to 25 ordered to stand part of the Bill. 

 
 
26 වන වගන්තිය.- (සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන්ෙග් 

නාමෙල්ඛනය.) 
வாசகம் 26.- (தைகைமெபற்ற ஆட்கள் பற்றிய 

இடாப் .) 
CLAUSE 26.- (Register of Qualified Persons) 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

(1) "26 වන පිටුෙව්, 27 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:  

 'වාස්තු විද ා ආයතනය සහ වාස්තු විද ාඥයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් මණ්ඩලය විමසා, වාස්තු 
විද ාව' "; 

(2) "27 වන පිටුෙව්, 8 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 'ෙනොමැති, එෙහත් (අ), (ආ), (ඇ) සහ (ඈ) 
ෙඡ්දවල දක්වා ඇති ක්ෙෂේතවලට සම්බන්ධ සහ 
අදාළ අධ යන ෙහෝ වෘත්තීය මණ්ඩලවල ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් මගින් පිහිටුවනු 
ලබන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාළ යම් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් මණ්ඩලයක නිර්ෙද්ශය          
මත,' " ; 

(3) “27 වන පිටු ෙව්, 11 සිට 15 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදකද 
ඇතුළත්ව) ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 '(2) (අ) අමාත වරයා විසින්, අවස්ථාෙවෝචිත 
පරිදි, අදාළ වෘත්තීය ෙහෝ අධ යන මණ්ඩලය 
ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් මගින් පිහිටුවනු 
ලබන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාළ යම් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් මණ්ඩලයක් විමසා (1) වන 
උපවගන්තිෙය් (අ), (ආ), (ඇ)  ෙඡ්දවල 
නිශ්චිතව දක්වා ඇති යම් වෘත්තීය මණ්ඩලයක 
සාමාජිකයන් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් 
මගින් පිහිටුවනු ලබන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට 
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[ගරු  විමල් වීරවංශ  මහතා] 
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අදාළ යම් ලියාපදිංචි කිරීෙම් මණ්ඩලයක 
ලියාපදිංචි වූ තැනැත්ෙතක් ෙනොවන තැනැත්තන් 
සහ (1) වන උපවගන්තිෙය් (ඈ) සහ (ඉ) 
ෙඡ්දවල නිශ්චිතව දක්වා ඇති ක්ෙෂේතවලට 
අයත්වන තැනැත්තන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
නිර්නායක නියම කරනු ලැබිය යුතු ය.' ";   

(4) “27 වන පිටු ෙව්, 16 සිට 19 දක්වා ෙප්ළි ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට 
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:  

 '(ආ) (1) වන උපවගන්ති ෙය් (අ), (ආ) ෙහෝ (ඇ) 
ෙඡ්දවල නිශ්චිතව දක්වා ඇති වෘත්තීය 
මණ්ඩලයක සාමාජිකයන් ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් මගින් පිහිටුවනු ලබන 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාළ යම් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් මණ්ඩලයක් යටෙත් ලියාපදිංචි වූ 
තැනැත්ෙතකු සුදුසුකම් ලත් තැනැත්ෙතකු 
වන්ෙන් ය.'"; 

(5) “27 වන පිටු ෙව්, 23 සිට 25 දක්වා ෙප්ළි ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට 
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 '(අ)  (1) වන උපවගන්තිෙය් (අ), (ආ) ෙහෝ (ඇ) 
ෙඡ්දවල නිශ්චිතව දක්වා ඇති වෘත්තීය 
මණ්ඩලයක සාමාජිකෙයකු ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් මගින් පිහිටුවනු ලබන 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාළ යම් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් මණ්ඩලයක ලියාපදිංචි වූ තැනැත්ෙතකු 
ෙවනුෙවන් එවැනි වෘත්තීය මණ්ඩලයකින් ෙහෝ 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් මණ්ඩලයකින් ලැබුණු' " ; 

(6) "28 වන පිටුෙව්,   3 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
 දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

'සාමාජිකයකු ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් 
මගින් පිහිටුවනු ලබන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට 
අදාළ, යම් ලියාපදිංචි කිරීෙම් මණ්ඩලයක් 
යටෙත් ලියාපදිංචි වූ තැනැත්ෙතකු ෙනොවන යම් 
තැනැත්ෙතකු සහ (1) වන' "; 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
26 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
26ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 26, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
27 වන වගන්තිය.- (සහතික ලත් කමිටු සහ එහි 

කර්තව .) 
வாசகம் 27.- (நம்பிக்ைகசார் கு க்கள் மற் ம் 

அவர்க ைடய பணிகள்.) 
CLAUSE 27.- (Credential Committees and their function)  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"28 වන පිටුෙව්,  22 සිට 25 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) 
  ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
  ඇතුළත් කරන්න: 

 27. (1) අධිකාරිය විසින්, පහෙළොස්  ෙදෙනකුට 
ෙනොවැඩි සාමාජිකයන් සංඛ ාවකින් සමන්විත 
සහතිකලත් කමිටුවක් පත් කරනු ලැබිය යුතු 

අතර, ඔවුන් අතරින් ෙදෙදෙනකු බැගින් වන 
පරිදි, 26 වන වගන්තිෙය් (1) වන 
උපවගන්තිෙය් (අ), (ආ), (ඇ) සහ (ඈ) ෙඡ්දවල 
නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි, අදාළ අධ යන සහ 
වෘත්තීය  මණ්ඩල විසින් සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පනතක් මගින් පිහිටුවනු ලබන ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තයට අදාළ යම් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
මණ්ඩලයක් සහ 2009 අංක 40 දරන ශී ලංකා 
ව හාත්මක ඉංජිෙන්රු සංගමය (සංස්ථාගත 
කිරීෙම්) පනත යටෙත් පිහිටුවන ලද ශී ලංකා 
ව හාත්මක ඉංජිෙන්රු සංගමය විසින් නම් 
කරනු ලැබිය  යුතු ය.' " 

 
 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
27 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
27ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 27, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
28  සහ 29 වන වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.    
28ஆம் 29ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 28 and 29 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

30 වන වගන්තිය.- (සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන් 
පමිතිවලට අනුකූල විය යුතු බව.) 

வாசகம் 30.- (தைகைமெபற்ற ஆட்கள் 
நியமங்க க்கு இணங்கிெயா குதல்.) 

CLAUSE 30.- (Qualified persons to adhere to standards) 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"29 වන පිටුෙව්,  8 සිට 12 දක්වා ෙප්ළි ( එම වගන්ති ෙදක ද ඇතුළත්ව) 
  ඉවත් ෙකොට පහත සඳහන් ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 30. සුදුසුකම්ලත් සෑම තැනැත්ෙතකු ම අදාළ 
මණ්ඩල ෙහෝ ලියාපදිංචි කිරීෙම් මණ්ඩල ෙහෝ 
සංවිධාන මගින් පවත්වාෙගන යන නිර්මාණ 
සහ පෙල්ඛන පමිතීන් හා අනුකූල විය යුතු 
අතර, අදාළ මණ්ඩල ෙහෝ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
මණ්ඩල ෙහෝ සංවිධාන මගින් එවැනි පමිතීන් 
පවත්වාෙගන යනු ෙනොලබන අවස්ථාවක, එම 
මණ්ඩල ෙහෝ ලියාපදිංචි කිරීෙම් මණ්ඩල ෙහෝ 
සංවිධානවල සාමාජිකයන් වන සුදුසුකම්ලත්' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

30 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

30ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 30, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

31වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

31ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 31 ordered to stand part of the Bill. 
 
 

 32  වන වගන්තිය.- (සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන්ට 
එෙරහිව විමර්ශන පැවැත්වීම.) 

வாசகம் 32.- (தைகைமெபற்ற ஆட்க க்ெகதிரான 
ண்ணாய் கைள நடாத் தல்.) 

CLAUSE 32.- (Conduct of investigations against qualified persons) 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

(1) "30 වන පිටුෙව්,  8 සිට 10 දක්වා ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) 
ඉවත් ෙකොට පහත සඳහන් ෙකොටස ඇතුළත් 
කරන්න: 

 '(ඇ) ෙඡ්දවල නිශ්චිතව දක්වා ඇති යම් 
වෘත්තීයමය මණ්ඩලයක සාමාජිකයකු ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් මගින් පිහිටුවනු ලබන 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාළ යම් ලියාපදිංචි 
මණ්ඩලයක් යටෙත් ලියාපදිංචි වූ තැනැත්ෙතකු 
වන අවස්ථාවක දී, අධිකාරිය විසින් එම 
පැමිණිල්ල, අදාළ වෘත්තීයමය මණ්ඩලයට ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් පිහිටුවනු  ලබන ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තයට අදාළ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
මණ්ඩලයට ෙයොමු කළ යුතු ය.' ";  

(2) "30 වන පිටුෙව්,  11 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 '(3) අදාළ වෘත්තීයමය  මණ්ඩලය ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  පනතක් මගින් පිහිටුවනු 
ලබන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාළ යම් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් මණ්ඩලයක් විසින්, 
පැමිණිල්ලක් ලැබුණු' "; 

(3) "30 වන පිටුෙව්,  17 වන ෙප්ළියඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 '(4) (3) වන උපවගන්තිය යටෙත් අදාළ 
වෘත්තීයමය මණ්ඩලය ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව 
මගින් පිහිටුවනු ලබන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට 
අදාළ යම් ලියාපදිංචි කිරීෙම් මණ්ඩලයක් විසින්' 
"; 

(4) "30 වන පිටුෙව්, 21 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට  ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 '(5) යම් වෘත්තීයමය මණ්ඩලයක සාමාජිකයකු 
ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව මගින් පිහිටුවනු ලබන 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාළ යම් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් මණ්ඩලයක් යටෙත් ලියාපදිංචි වූ 
තැනැත්ෙතකු ෙනොවන යම්' "  

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
32 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
32ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 32,  as amended, ordered to stand part of the Bill. 

  
33  වන වගන්තිය.- (විෙද්ශීය උපෙද්ශකයන් 

ෙයදවීම.) 
வாசகம் 33.- (ெவளிநாட்  ஆேலாசகர்கைள 

ஈ ப த் தல்) 
CLAUSE 33.- (Engagement of foreign consultants) 

 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු  සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ය දිරිපත් 

කරනවා: 

" 30 වන පිටුෙව්,  30 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 
 දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 'වශෙයන් ශී ලංකාෙව් යම් හඳුනාගත් ඉදිකිරීම් 
වැඩක නියුතු වීමට ෙපරාතුව' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 

33 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

33ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 33, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

34 සිට 48 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

34ஆம் வாசகத்தி ந்  48ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 34 to 48  ordered to stand part of the Bill. 
 
49  වන වගන්තිය.- (නිපුන ඉදිකිරීම් වැඩකරුවන්, 
ඉදි කිරීම් වැඩ බිම් අධීක්ෂකවරුන් සහ මධ ම 

මට්ටෙම් කාර්මික නිලධරයන්ෙග් නාම ෙල්ඛනය.) 
வாசகம் 49.- (ேதர்ச்சிெபற்ற நிர்மாண 

ேவைலயாட்கள், நிர்மாண அைமவிட ேமற்பார்ைவ 
யாளர்கள் மற் ம் ந த்தர மட்டத் ெதாழி ட்ப 

அ வலர்கள் என்ேபார் பற்றிய இடாப் .) 
CLAUSE 49.- (Register of skilled construction workers, construction 

site supervisors and middle level technical officers) 
 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු  සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

339 340 

[ගරු  විමල් වීරවංශ  මහතා] 
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"(1) 39 වන පිටුෙව්, 6 වන සහ 7 වන ෙප්ළි ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට 
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

'49. (1) අධිකාරිය විසින්, නිපුන ඉදිකිරීම් 
වැඩකරුවන්, ඉදිකිරීම් වැඩබිම් අධීක්ෂකයන්, 
මධ ම මට්ටෙම් කාර්මික නිලධරයන් සහ 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් නියුතු ෙවනත් 
වෘත්තිකයන්' ": 

"(2) 39 වන පිටුෙව්, 49 වන වගන්තිෙය් පැති සටහන ඉවත් ෙකොට ඒ 
ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන පැති සටහන ඇතුළත් 
කරන්න: 

'නිපුන ඉදිකිරීම්  වැඩකරුවන්, ඉදිකිරීම් වැඩබිම්  
අධීක්ෂකවරුන්, මධ ම මට්ටෙම් කාර්මික 
නිලධරයන් සහ ඉදිකිරීම්  කර්මාන්තෙය්  නියුතු 
ෙවනත්  වෘත්තිකයන්ෙග්  නාම ෙල්ඛනය.' ": 

"(3) 39 වන පිටුෙව්, 11 සිට 13 දක්වා වන ෙප්ළි ඉවත් ෙකොට (එම ෙප්ළි 
ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:  

'(2) නිපුන ඉදිකිරීම් වැඩකරුවන්, ඉදිකිරීම් 
වැඩබිම් අධීක්ෂකවරුන්, මධ ම මට්ටෙම් 
කාර්මික නිලධරයන් සහ ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තෙය් නියුතු ෙවනත් වෘත්තිකයන් 
ලියාපදිංචි කිරීම, විවිධ නිපුණතා සහ සුදුසුකම් 
අනුව සිදුකළ යුතු අතර, ලියාපදිංචි කිරීෙම් සහ 
එම' ".  

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட  
Amendments ut, and agreed to. 

 
49 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
49ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 49, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

50 සිට 66 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

50ஆம் வாசகத்தி ந்  66ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 50 to 66  ordered to stand part of the Bill. 
 

67  වන වගන්තිය.- (අර්ථ නිරූපණය.) 
வாசகம் 67.- (ெபா ள்ேகாடல்.) 

CLAUSE 67.- (Interpretation) 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"50 වන පිටුෙව්, 26 සිට  32 දක්වා  ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව)  
  ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
  ඇතුළත් කරන්න: 

'අගතියක් ෙනොවන පරිදි)  ආදී  වශෙයන්  
තාප්ප.' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

67 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

67ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
 

 

 

දීර්ඝ නාමය 
விாி ப் ெபயர் 
LONG TITLE 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"කිරීම සහ ඒ හා සම්බන්ධිත ෙහෝ ඊට ආනුෂංගික කාරණා" 
යන වචන ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් වචන 
ආෙද්ශ කරන්න : 

"කිරීම සඳහා ද; ශී ලංකාෙව් ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තය තුළ මහජන ආරක්ෂාව තහවුරු 
කිරීම සහ ඒ හා සම්බන්ධිත ෙහෝ ඊට 
ආනුෂංගික කාරණා"  

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
දීර්ඝ නාමය සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
விாி ப் ெபயர் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Long Title, as amended, ordered to stand part of the Bill.  
 
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
Bill reported with Amendments. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
Question put, and agreed to.  
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා.  

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Janaka Bandara to take the Chair? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள்.    

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 
 
 
පධාන නගරවල සිට බත්තරමුල්ල දක්වා නව බස ්

ෙසේවා 
பிரதான நகரங்களி ந்  பத்தர ல்ைலக்கு திய 

பஸ் ேசைவகள் 
NEW BUS SERVICES FROM KEY CITIES TO BATTARAMULLA 

 
 

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

ශී ලංකාව තුළ සෑම පෙද්ශයකම පාෙහේ ජනතාවෙග් ගමන් පහසුව 
සලසාලමින් ෙම් වන විට ශී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පශංසනීය 
ෙසේවාවක් ඉටු කරමින් සිටියි.  ඒ පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, 
විෙශේෂෙයන්ම පවාහන අමාත තුමාටත් අෙප් පවාහන නිෙයෝජ  
අමාත තුමාටත් ෙමම සභාෙව් ෙගෞරවය හිමි විය යුතුය. 

ෙම් වන විට බත්තරමුල්ල පෙද්ශය ආශිතව පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළු රාජ  
ආයතන ගණනාවක් ස්ථාන ගත කර තිෙබ්.  එෙහත් ඒ සඳහා පමාණවත් 
පවාහන පද්ධතියක් කියාත්මක ෙනොවන බැවින්, එකී ආයතනවල ෙසේවෙය් 

නියුක්ත නිලධාරී මණ්ඩලවලටත්, එමඟින් ෙසේවාව සලසා ගැනීමට 
පැමිෙණන මහජනතාවටත් කරදරයකින් ෙතොරව ගමන් කිරීම සඳහා 
දිවයිෙන් පධාන නගරවල සිට බත්තරමුල්ල දක්වා ශී ලංකා ගමනා ගමන 
මණ්ඩලය මඟින් නව බස් රථ ෙසේවාවන් කිහිපයක් ෙයදවීමට අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුයයි ෙමම ගරු සභාව ෙයෝජනා කර සිටියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
"මහින්ද චින්තන" වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් එතුමා පසු ගිය අය 
වැෙය්දී පකාශ කළා, නව බස් රථ 2200ක් ලංගම හරහා ලබා 
ෙදනවා කියලා.  ෙම් වන විට ඒ බස් රථ වැඩි සංඛ ාවක්  ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඊෙය් අෙප් ගරු අමාත තුමා පැමිණ රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් හා කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ඩිෙපෝ 9කට බස ්රථ 56ක් 
ලබා දුන්නා. ඒ අවස්ථාෙව්දීත් එතුමා පකාශ කළා, ලංකාෙව් 
තිෙබන සෑම ඩිෙපෝවකටම අඩුම තරමින් බස් රථ 15 ගණෙන් 
ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ අනුව, ෙපොදු පවාහන ෙසේවාව ශක්තිමත් 
කරන්න ෙම් රජය විශාල කටයුත්තක් කරලා තිෙබනවා.   

2005දී  ජනාධිපතිතුමා  ෙම් ආණ්ඩුව භාර ගන්නා විට මා 
දන්නා තරමට ලංගම බස ් රථ 3000ක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. 
සාමාන ෙයන් බස් රථ 2500ක් විතර තමයි තිබුෙණ්. ඒවාත් 
පැරණි බස් රථ. අද වන විට පැරණි බස් රථ ඉවත් කරලා ලංගමට 
අලුත් බස් රථ ලබා ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ෙම් වන විට බත්තරමුල්ල පෙද්ශෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළු 
රාජ  ආයතන ගණනාවක් පිහිටා තිෙබනවා.  ඒ රාජ  
ආයතනවලට එන අයට පිටෙකොටුවට යන්ෙන් නැතුව තමන් 
පැමිෙණන නගරවල ඉඳලා බත්තරමුල්ල දක්වා යන්න  හැකි වන 
ෙසේ නව බස් රථ ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්න කියලා තමයි මම 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්. එතෙකොට, ජනතාවට පහසුෙවන් ෙම් 
ආයතනවලට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් කටයුතු කර ෙගන යන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා වාෙග්ම, රාජ  ෙසේවකයන්ට පහසුෙවන් 
තමන් රාජකාරි කරන ස්ථානයට යන්න පුළුවන්කමත් ලැෙබනවා.  
නැත්නම් පිටෙකොටුවට ඇවිත් බත්තරමුල්ල පෙද්ශයට තවත් බස් 
රථයකින් තමයි යන්න වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් නව බස් රථ ලබා 
ෙදන ගමන් පධාන නගරවල සිට බත්තරමුල්ල දක්වා  බස ් රථ 
ෙසේවා  ලබා ෙදන්න කියලා තමයි මම ගරු ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා 
කරන්ෙන්.   

 අධිෙව්ගී මාර්ගය හරහා යන බස් රථ ෙම් පෙද්ශෙයන් 
ධාවනය වන්ෙන් නැහැ.  අඩුම තරෙම් කාර්යාල කටයුතු  ආරම්භ 
 වන උෙද් වරුවට සහ  කාර්යාල කටයුතු අවසන් වන සවස් 
වරුවට පමණක්වත් අධිෙව්ගී මාර්ගය හරහා ධාවනය කරන බස් 
රථ කීපයක් බත්තරමුල්ල පෙද්ශෙයන් ආරම්භ කර  ධාවනය 
කරවන්න කියා මා  ඉල්ලා සිටිනවා. එතෙකොට ඒ පෙද්ශෙය්  
ෙසේවය සඳහා පැමි ෙණන අයට එය පහසු වක් ෙවයි. ඒ අයෙගන් 
ෙසේවය ලබා ගන්නට එන අයටත් ඒ මඟින් ෙලොකු පහසුවක් 
ලැෙබයි.   

අද ලංගම ලාභ ලබන ආයතනයක්  බවට පත් කර තිෙබනවා. 
ඒ ගැන අපි සතුටු වනවා. ඒකට ෙහේතු ගණනාවක් තිෙබනවා. 
ලංගම පාඩු ලබන්නට ෙහේතු වන ගැටලු රාශියක් තිබුණා. එකක් 
තමයි, ෙම් රෙට් ෙහොඳ මාර්ග පද්ධතියක් ෙනොතිබුණු නිසා ලංගම 
බස් රථ එන්න එන්නම දිරා පත් වුණා.  අපි ලංගම ඩිෙපෝ එකකට 
ගිහිල්ලා බැලුවාම දැක්කා,  මාස ෙදකකට විතර සැරයක් දුනු 
ෙකොළ ෙලොරියක් විතර විකුණනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, බස් රථයකට ෙම් දුනු ෙකොළ දමන්න විතරක් විශාල 
මුදලක් වැය කළා. නමුත් අද ලංගම බස් රථවලට එෙහම වියදමක් 
දරන්න සිදුවන්ෙන් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව තමයි, ෙහොඳ මාර්ග 
පද්ධතියක් ෙම් රට තුළ ස්ථාපිත කර තිබීම. මා ෙපෞද්ගලික බස් 
රථ හිමිෙයකුෙගනුත් ඇහුවා, "දැන් ඕෙගොල්ලන්ට ලාභ ඇති 
ෙන්ද?" කියලා. ඒ අයත් කිව්වා, "අපට ෙගොඩාක් ලාභයි, දැන් 
ෙහොඳ මාර්ග පද්ධතියක් තිෙබන නිසා" කියලා. එතෙකොට අද 
ෙහොඳ මාර්ග පද්ධතියක්  හදලා තිෙබන නිසා,  ලංගමය  ලාභ 
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ලබන්නත් එය ෙහේතුවක් වී තිෙබනවා. එම නිසා අද ලංගමෙය් 
වියදම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙහොඳ මාර්ග පද්ධතියක් තිෙබන නිසා 
දුර  බස් රථ ෙසේවාවන් ෙයොදවන්නත් අද පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබනවා.  

අපි කියනවා, ලංගමය පාඩුවටත් දුවනවා කියලා. ෙමොකද, 
ගෙම් සිටින ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩි ලාභයක් ලැෙබන්ෙන් නැති 
මාර්ගවල දුව න්ෙනත් ලංගම බස් රථයි. ෙපෞද්ගලික බස් රථ එම 
මාර්ගවල දුවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම උෙද් පාන්දර ගමන් වාරය 
දුවන්ෙනත් ලංගම බස් රථයයි. ඒ වාෙග්ම අවසන් ගමන් වාරය 
දුවන්ෙනත් ලංගම බස් රථයයි. ඒක නිසා ලංගමය ලාභ ලබනවාට 
වඩා ජනතා ෙසේවයක් ඉෂ්ට කරනවා.  ජනතාවට  ෙසේවය කරන ෙම් 
ආයතනෙයන් ඉටු වන ෙසේවය තවත් වැඩි කරන්න තමයි අපි ෙම් 
ඉල්ලීම කරන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමාත් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, අඩුම තරෙම් ලංගම  
බස් රථ 7,000ක් මාර්ගවල දුවවන්න. එතෙකොට ෙපොදු පවාහන 
ෙසේවය ශක්තිමත් වුණාම ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාටම එයින් ෙසතක් 
සැලෙසනවා.  මා දන්නා හැටියට දැන්නම් පාසල් බස් රථවලට 
වඩා පාසල් වෑන් රථ විශාල සංඛ ාවක් තිෙබනවා. අපි ඉස්ෙකෝෙල් 
යන කාලෙය් අෙප් වයෙසේ අය සියයට 99ක්ම ගිෙය්  පාසල් බස් 
රථවලින්. දැනට අවුරුදු 10කට ඉස්සර ෙවලා ෙම් රෙට් සියයට 
99ක්ම  පාසල් ගිෙය් රතුපාට තීන්ත ගාපු ලංගම බස් රථෙයන්. ඒ 
නිසා ලංගම බස් රථෙයන් පාසලට ගිහින් ඉෙගන ගත් අය තමයි 
ෙම් රෙට් සියයට 99ක් සිටින්ෙන්. අදට වඩා එදා වාහන නැති 
කාලෙය් ලංගමය තමයි අප කාටත් පිහිට වුෙණ්. ඒ නිසා ලංගමය 
කියන්ෙන් ෙම් රටට ෙලොකු දායකත්වයක් ලබා දුන් ආයතනයක්. 
අද සමහර ලංගම ආයතනවල පුංචි ගැටලු තිබුණත්, ඒ අයෙග් පඩි 
නඩි ෙගවන්න දැන් කටයුතු කරෙගන යනවා. මෙග් ආසනෙය් 
කලවාන ඩිෙපෝව තිෙබනවා. එහි වැටුප් ෙගවීමට නියමිත දිනෙය්ම 
සියලු ෙදනාටම වැටුප් ෙගවනවා. ඒ ආයතනෙය් ෙසේවක යන් 
ආදරෙයන් කටයුතු කරනවා. ලංකාෙව් හැම නගරයකටම අෙප් 
කලවාන ඩිෙපෝෙවන් බස් රථ ධාවනය කරනවා.  ඒ වාෙග්ම අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් හැම පෙද්ශයකින්ම ෙම් බත්තරමුල්ල  
දක්වා බස් රථ ධාවනය කරවීමයි. ඒ හරහා එම පෙද්ශයට එන 
ජනතාවට වැඩි ෙසේවාවක් ලබා ගන්නට පුළුවන්කමක් ලැෙබයි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

දැන් ෙකොළඹ නගරය ෙබොෙහොම ලස්සනයි. ෙම් ෙකොළඹ 
නගරය ලස්සන කළාට පසුව නගරයට ගැළෙපන බස් රථ 
ෙයෙදවුෙවොත් තමයි එය තවත් ලස්සන වන්ෙන්. ෙලෝකෙය් 
ෙබොෙහෝ රටවල්වල   පවාහන පද්ධතිය නගරවල  කියාත්මක 
වන්ෙන් ඒ ආකාරයටයි. මා දැක තිෙබනවා, ගරු අමාත තුමාෙග් 
අමාත ාංශය යටෙත් ලංගම හරහා අලුත් අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී, 
සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ ෙකොළඹ නගරය තුළ ධාවනය කරන 
ආකාරය.  එම නිසා  ෙකොළඹ නගරෙය් ඒ ධාවනය කරන  බස් රථ 
පමාණය වැඩි කර ෙහෝ- බත්තරමුල්ලට ආපු  ෙකෙනකුට  ආපසු 
ෙවන ෙකොතැනකට ෙහෝ යන්නට  ඕනෑ  නම්  යාෙම් පහසුව සඳහා
- තවත් බස් රථ  ෙසේවයක් ධාවනය කර වුවෙහොත් මගී ජනතාවට 
පහසුවක් ඇති ෙවනවා. අෙනක් රටවල වාෙග් අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී   
බස් රථ වැඩි පමාණයක් - නගරෙය්  ලස්සනට ගැලෙපන ලස්සන 
බස් රථ පමාණයකුත් - ධාවනයට ෙයෙදව්ෙවොත් ෙකොළඹ පෙද්ශය  
තවත් ලස්සන ෙවයි. ඒ ගැන කටයුතු කරන්නටය කියා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින අතර තවත් ඉල්ලීමක් කරන්නට 
තිෙබනවා.   

අෙප් ගම්වල තිෙබන්ෙන් පුංචි පාරවල්.  ඒ පුංචි පාරවල ෙලොකු 
බස්රථ ධාවනය කරන්නට අමාරුයි.  ඒවාට ආසන  හතළිස ්ෙදෙක් 
ෙපොඩි  බස්රථ අවශ යි. ඒ ෙපොඩි  බස ්රථත් ෙගෙනන්නට  ගරු 
ඇමතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ඒ වාෙග්  ෙපොඩි බස ් රථ  
වැඩි පමාණයක් ෙගනැල්ලා ඒ අවශ  කරන  පමාණයට  ඒ 
මාර්ගවල ධාවනයට කඩිනමින්  ලබා ෙදන්නටය කියා    

ඉල්ලන වා. ෙපොදු පවාහන ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්න  ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් එතුමා 
කටයුතු කළා.  

මීට ඉස්සර ෙම්වා පාලනය  කළ අය කෙළේ   ලංගමයට තිබුණු 
දුවන්න පුළුවන් බස් ටික කුණු ෙකොල්ලයට  විකුණා දැමූ  එකයි.  
බස්රථ ටික විකුණලා ලංගමයට එක  බස ් එකක්වත් ෙගනාෙව් 
නැහැ. ලංගම ඩිෙපෝ එෙකන් බස්රථය වික්කාට   පස්ෙසේ  බස්රථය 
එළියට ඇදෙගන ඇවිත් එළිෙය්දී  start  කරලා,  එදා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඒ  ෙගොල්ලන්ෙග්  
ෙහන්චයියලා  අරෙගන ගියා. හැබැයි අද එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. 
ලංගමයට අයත්ව තිෙබන යකඩ කෑල්ලක්වත් එෙහම 
ෙගනියන්නට ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒකත් ෙටන්ඩර් පටිපාටියට අනුවයි 
ලබා ෙදන්ෙන්.  එම නිසා අෙප්  රජය ෙපොදු පවාහන ෙසේවය  
ශක්තිමත් කරන්න  දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක්  කළා.  ඒ  වාෙග්ම 
අලුත් ෙසේවකයන්  දහස ් ගණනක් ඉන්නවා. ඒ අයෙග් රැකියා  
ස්ථිර තත්ත්වයට ෙගන එන්නට කටයුතු කළා. ඉතිහාසෙය් 
පළමුවන වතාවටයි ෙම් බස් රථ 2200 ක්  ලංගමයට දායාද කෙළේ.  
පළමු වන  වතාවට  බස ් රථ 2200ක් ලංගමයට දායාද කිරීම 
පිළිබඳව  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අෙප් ගරු ඇමතිතුමාටත්, 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාටත් නැවත වරක් මෙග් ස්තුතිය  පුද 
කරමින්  ෙම් කටයුත්ත සාර්ථක කර ගන්න ඔබතුමන්ලාෙග් 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ස්තුතියි.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම,  ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලී 

මන්තීතුමිය.  
 

ගරු උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா ) 
(The. Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali) 
මූලාසනාරුඪ ගරු  මන්තීතුමනි,  එම සභාව  කල්තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව මා සථ්ිර කරනවා.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
පිළිතුරු කථාව, ගරු ෙරෝහණ දිසානායක  නිෙයෝජ  

අමාත තුමා. 

 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்  பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 
Transport) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ජානක වක්කුඹුර 

මන්තීතුමාෙග් හා ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මන්තීතුමියෙග් 
ෙයෝජනා ස්ථිරත්වෙයන් අද ෙමම උත්තරීතර  සභාව තුළ 
සාකච්ඡා කරන  සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්  
පිළිතුරු කථාව කරන්නට ලැබීම  ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 

ෙමවැනි වැදගත්,   කාෙලෝචිත සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් 
ෙමම ගරු සභාවට  ඉදිරිපත්  කිරීම ගැන මම ගරු ජානක 
වක්කුඹුර මන්තීතුමාට  පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමම  
ෙයෝජනාව පාෙයෝගිකයි. ඒවාෙග්ම කියාත්මක කළ හැකි 
ෙයෝජනාවක්. රාජ   ෙසේවකයන් ඇතුළු  මුළු සමස්ත ජනතාවට 
ෙහොඳින් බලපාන පාෙයෝගික  ෙයෝජනාවක්  වශෙයන්  අප ෙම් 
ෙයෝජනාව දකිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහින්ද චින්තනය සහ මහින්ද චින්තනය ඉදිරි දැක්ම තුළ  ෙම් 
රෙට් පවාහන පද්ධතිය ඉතාම කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා, ඉතාම 
විධිමත් කිරීම සඳහා කටයුතු කර තිෙබනවා. ගමනාන්තයක්  සඳහා 
මාර්ගට එන   මගියාට ඉතාම  ෙලෙහසිෙයන් පහසුෙවන්, කලට 
ෙව්ලාවට තම ගමනාන්තයට ළඟා වීම සඳහා තිරසාර පවාහන 
පද්ධතියක්  අද ෙම් රෙට් ඉතාම ෙව්ගෙයන්  කියාත්මක කරමින් 
පවතිනවා.  

ගරු  ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්  එක යුගයක 
ෙම් රෙට් ෙව්රහැර වාෙග් ඩිෙපෝ -ෙව්රහැර වාෙග් ලංගම  වැඩ 
ෙපොළවල්- රාජ  පවාහන ෙසේවය  ෙපෞද්ගලික අංශයට විකුණා 
දාපු යුගයක් තිබුණා. ෙකෝටි ගණන් වටිනා තැන් ඉතාම ෙසොච්චම්  
මුදලකට විකුණා දැමු අවස්ථා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම රාජ  පවාහන 
ෙසේවය  ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා, ෙසේවකෙයෝ බලෙයන්  ෙදොට්ට 
දාලා කටයුතු කළ යුගයක් තිබුණා. අද රාජ  ෙසේවකයන්ෙග් 
අයිතීන් උරුමයන් ගැන කථා කරන අයෙග්  ආණ්ඩු කාලෙය් ඒ 
ආකාරෙයන් කටයුතු කළා. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
බලයට පත්වුණා ට පස්ෙසේ ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම සම්පූර්ණෙයන් 
නවතා දැම්මා. ඒකට තිතක් තිබ්බා.  ලංකා බැංකුව, මහජන 
බැංකුව, ලංගම පමණක් ෙනොෙවයි, දුම්රියත් ෙපෞද්ගලීකරණය 
කරන්නට තිබුණු ආයතන.  

අෙප් රජය ඒ ආයතන ආරක්ෂා කර ගනිමින්, ජානක වක්කුඹුර 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ශීලංගම කියන ෙපොදු පවාහන ෙසේවය 
වඩාත් ශක්තිමත් කරමින්, පරිසර හිතකාමී, ජනතාවට හිතකර 
තිරසාර පවාහන පද්ධතියක් ෙම් රෙට් ඇති කරන්න අතිගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය කාලෙය්දි ආරම්භ කළ 
කියා මාර්ග අද සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙක් එක පතිඵලයක් 
තමයි, පසු ගිය දවස්වල ශීලංගමයට බස් රථ 2,200ක් අලුෙතන් 
ෙගන එන්න අපට පුළුවන්කම ලැබීම. එය ඉතිහාසෙය් ශීලංගමයට 
වැඩිම බස් රථ සංඛ ාවක් ෙගන ඒම වශෙයන් සලකන්න පුළුවන්. 
ඊෙය් සබරගමුව පළාෙත් කෑගල්ල සහ රත්නපුර ඩිෙපෝවලට ඒ 
බස් රථවලින් බස් රථ 56ක් ලබා දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් බස් රථ 2,200 ෙබදා හැරීෙම්දී හැම  ඩිෙපෝවකටම  
බස් රථ ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා. එහිදී අවම වශෙයන් 
එක ඩිෙපෝවකට බස් රථ 15ක් ෙහෝ ඊට වැඩි පමාණයක් ලබා 
ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව ඩිෙපෝ 113කට සහ 
උපඩිෙපෝ 10කට පමණ ෙම් බස් රථ අපි ලබා ෙදනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා තවත් 
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ගාමීය මාර්ගවල පවාහන කටයුතු 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා "C" type කියන ආසන 42 කුඩා බස ්රථ 
ලබා ෙදන්න කියලා එතුමා ෙයෝජනාවක් කළා. දැන් කන්ද උඩරට 
පෙද්ශවල විෙශේෂෙයන් රත්නපුරය, මාතෙල්, මහනුවර, 
නුවරඑළිය, තලවකැෙල්, ලිඳුල, හැටන් වැනි පෙද්ශවල ධාවනය 
කරන්ෙන් "C" type එෙක් බස්. ඒ බස ්රථ ලබා ගැනීම සඳහා ගරු 
ඇමතිතුමා ෙම් වන විට කැබිනට් පතිකාවක් සකස් කරමින් 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි මාසය වන 
ෙකොට තවත් එවැනි බස් රථ 400ක් ලබා ගන්න අවශ  කටයුතු 
දැන් අපි සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි "මහින්ද චින්තන 
ඉදිරි දැක්ම".  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ජුනි මාසෙය් 30 ෙවනි 
දා ෙවන ෙකොට ශීලංගම ෙසේවක සංඛ ාව 33,400 ඉක්මවා 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ශීලංගමයට තවත් ෙසේවකයින් බඳවා 
ගන්නවා. ෙම් බස් රථ 2,200 එනෙකොට තවත් ෙසේවකෙයෝ විශාල 
පිරිසක් අවශ යි. ඒ වාෙග්ම දැනට රුපියල් ලක්ෂ 630ත්-650ත් 
අතර ආදායමක් ශීලංගමය දිනකට උපයනවා. ඒ වාෙග්ම ශීලංගම 
බස් රථ දිනකට ධාවනය කරන කිෙලෝමීටර් පමාණය ලක්ෂ 10ක්. 
ෙම් බස් රථ 2,200 එනෙකොට ෙම් ධාවනය කරන කිෙලෝමීටර් 

පමාණය මීට වඩා වැඩි වනවා. ඒ වාෙග්ම දිනකට පවාහනය 
කරන මගීන් පමාණය ලක්ෂ 24ක් ෙවනවා. අෙප් ඉලක්කය තමයි, 
2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසය වන ෙකොට ඒ පමාණය ලක්ෂ 30 
දක්වා වැඩි කිරීම. ඒ කියන්ෙන් රාජ  පවාහන ෙසේවෙයන් අපි 
දැනට සියයට 24ක් මගීන් පවාහනය කරනවා. අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඒක සියයට 30 ඉක්මවා යෑමයි. ෙම් බස් රථ 
2,200 ලබා ගැනීම තුළින් ඒ කටයුත්ත සාර්ථක කර ගන්න අපට 
පුළුවන් ෙවයි කියලා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම ශීලංගම බස් 
රථවලට දිනකට ඩීසල් ලීටර් 270,000ක් අවශ  වනවා. ඒ අනුව 
දළ වශෙයන් අවුරුද්දකට ලීටර් මිලියන 100ක් පමණ අවශ  
වනවා. ඒ වාෙග්ම 2015 වර්ෂය වන ෙකොට ශීලංගමෙය් ෛදනික 
ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 800 දක්වා වැඩි කරන්නත් අපි 
බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා. ඉතා පැහැදිලිව ඒක අපට කරන්න 
පුළුවන්.  

ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් එදා පාඩුවට දුවපු 
ශීලංගම, ෙසේවකයින් ෙදොට්ට දමපු ශීලංගම, ෙපෞද්ගලීකරණය 
කරපු ශීලංගම, රාජ  පවාහන ෙසේවය විනාශ කරපු ශීලංගම 
යථාවත් කරලා වඩා සාර්ථක පවාහන පද්ධතියක් ෙම් රෙට් ඇති 
කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ රජයට පසු ගිය අවුරුදු 
කීපය තුළ පුළුවන් වුණා. හැබැයි, අපි රාජ  පවාහන පද්ධතිය 
සංවර්ධනය කරන ගමන් ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවය  විනාශ 
කෙළේ නැහැ. අපි ඒකටත් සහනාධාර දුන්නා. අධිෙව්ගී මාර්ග 
හැෙදන ෙකොට, මාර්ග කාපට් වන ෙකොට ඒෙක් නිරන්තර ලාභය, 
වාසිය ෙපෞද්ගලික පවාහන පද්ධතියටත් ලැබුණා. ඒක තමයි ඉතා 
වැදගත් වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2012 - 2013 
වර්ෂය තුළදී ශීලංගමෙය් ආදායම සියයට 5.6කින් වැඩි වුණා. ඒ 
වාෙග්ම 2013 - 2014 වර්ෂය තුළදී ඒ පමාණය සියයට 12කින් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එක්තරා යුගයක ෙම් ආයතන පාඩුවට ගියා. 
හැබැයි, අද ලාභයක් ලබනවා. තවත් බස් රථ 2,200ක් අලුෙතන් 
ෙගන ඒම තුළින් අෙප් රාජ  පවාහන ෙසේවය වඩාත් ශක්තිමත් 
කරන්න පුළුවන් ෙව්විය කියලා අපට පූර්ණ විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා.  

ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා කිව්ව විධියට පරිපාලන අග 
නගරයක් වශෙයන් පත් ෙවමින් තිෙබන බත්තරමුල්ල අවට 
පෙද්ශෙය් තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුව පමුඛ ෙසත්සිරිපාය, ඉසුරුපාය 
වැනි ආයතනවලට දුම්රිෙයන්, ඒ වාෙග්ම සෘජු බස ් රථ වලින් 
දිනකට විශාල රාජ  ෙසේවකයන් පමාණයක් පැමිෙණනවා. අන්න 
ඒ කාරණය තමයි වැදගත් වන්ෙන්. ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා 
කිව්ව විධියට, ශීලංගමය මඟින් ෙම් හැම රාජ  කාර්යාල 
සංකීර්ණයකම සමීක්ෂණයක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
ඒ ඒ ස්ථානවලට, අගනගරවලට, නගරවලට යන රාජ  
ෙසේවකයන් ෙකොපමණ ඉන්නවාද කියලා ෙසොයා බලන්න; ඒ 
වාෙග්ම මරදාන දුම්රිය ස්ථානෙයන් බහින දුම්රිය මගීන් පමාණය 
ෙකොපමණද බලන්න. ඒ කියන්ෙන්, දුම්රිය ඒකාබද්ධ  ෙසේවය 
කියාත්මක කරන්න. ඒකාබද්ධ ෙසේවය සිදු ෙනොවුණත්, දුම්රිය 
ඇවිත් Maradana Station එෙක් නතර කරන ෙකොට, ඒ 
ස්ථානෙයන් බස් රථයක් පිටත් ෙවනවා තමන්ෙග් රාජකාරී 
ස්ථානයට එන්න. රාජ  ෙසේවකයාට ආපසු පහසුෙවන් තමන්ෙග් 
ගමනාන්තයට යන්නත් ඒ විධියටම ඒ ෙසේවය කියාත්මක 
කරනවා. උෙද්ට රාජකාරියට එන විට සහ සවසට යන විට ඒ 
ෙසේවාව  සපයන්න අවශ  වැඩ පිළිෙවළ අප කියාත්මක කරනවා. 
ඒ නිසා තමයි ෙමය කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් කියලා මම කිව්ෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපර වරුෙව් කාර්යාල 
ආරම්භෙය්දීත්, කාර්යාල අවසන් වන පස් වරුෙව්ත් බත්තරමුල්ල 
කාර්යාල සංකීර්ණ පෙද්ශයට විෙශේෂ බස් රථ ෙසේවාවන් 
කියාත්මක කරන්න අප කටයුතු කරනවා. නිට්ටඹුව-බත්තරමුල්ල, 
අවිස්සාෙව්ල්ල-බත්තරමුල්ල, ගම්පහ-බත්තරමුල්ල, කිරිඳිවැල-
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බත්තරමුල්ල, ෙහෝමාගම-බත්තරමුල්ල, කැස්බෑව, ෙහොරණ, 
කළුතර, ලබුගම සිට බත්තරමුල්ල දක්වා බස ්රථ ධාවනය කරන්න 
අවශ  වැඩ පිළිෙවළ දැනට අප කියාත්මක කර තිෙබනවා.  

මීගමුව, මතුගම, කිරිඳිවැල, නිට්ටඹුව, ෙහොරණ, කළුතර, 
ෙහෝමාගම සිට පාර්ලිෙම්න්තුව දක්වා එන්නත්, නැවත යන්නත් 
පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණෙය් බස් රථ ෙයොදවා තිෙබනවා. ගරු 
ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් තවත් බස ්
රථ අවශ  ෙකොයි ෙකොයි නගරවලටද කියා ෙසොයා බලලා ඒ සඳහා 
බස් රථ ලබා ෙදන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමෙතක් 
කල්  බස් රථ ඇණිෙය් - bus fleet එෙක් -  මදිකමක් තිබුණා. 
නමුත් ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31වැනි දා වන විට තවත් බස් රථ 
2,275ක් ෙම් රටට ෙගන්වන්න අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ බස් 
රථ සියල්ලම අෙප් රටට ලැෙබනවා. අද අෙප් මාර්ග පද්ධතිය 
දියුණු ෙවලා තිෙබන නිසා ෙම් බස් රථ ෙයොදවලා රාජ  
ෙසේවකයින් සහ මගී ජනතාවට වඩාත් පහසුෙවන්, කලට ෙව්ලාවට 
යාෙම් හැකියාව ඇති කරන්න අපට අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

ෙමම ෙසේවාවන් බත්තරමුල්ල ෙක්න්ද කරෙගන විනාඩි 15කට 
වරක්, අඛණ්ඩව ධාවනයට ෙයොදවා ඇති අතර, ඉදිරිෙය්දී ඇති වන 
ඉල්ලුමට අනුව නව ෙසේවා ආරම්භ කිරීමටත්, ෙසේවා වැඩිදියුණු 
කිරීමටත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 171 - බත්තරමුල්ල, 
පිටෙකොටුව මාර්ගය, 174 -  ෙකොට් ටාව, ෙබොරැල්ල මාර්ගය, 170 - 
අතුරුගිරිය, පිටෙකොටුව මාර්ගය, 190 - ෙගොඩගම, පිටෙකොටුව 
මාර්ගය, 177 - කඩුෙවල, පිටෙකොටුව මාර්ගය ආදී වශෙයන් 
බත්තරමුල්ල නගරය ආවරණය වන පරිදි ඒ බස් ෙසේවාවන් 
සපයන්නත් අවශ  කටයුතු කරනවා.  

ෙම් වන විට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්ත් බස් රථ විශාල සංඛ ාවක් 
ධාවනයට ෙයොදවා තිෙබනවා. අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කළ 
පරිදි එතුමාෙග් ෙයෝජනාව එන ෙකොටත් අපි අසා බැලුවා, මා 
හිතන්ෙන් අද අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ ෙකොට්ටාව 
මංසන්ධිෙය් සිට ධාවනය වන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහාත් අපි අධිෙව්ගී 
මාර්ගයට බස ්රථ කීපයක් ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පහතම විධියට තිෙබන බස් 
රථ, ඒ කියන්ෙන් ආබාධිත තැනැත්ෙතකුට වුණත් ඉතාම 
ෙලෙහසිෙයන්, පහසුෙවන් නඟින්න පුළුවන් වන විධියට  low-
floor buses  වැඩ පිළිෙවළත් අපි අද  කියාත්මක කර තිෙබනවා. 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල  අද එම කමය කියාත්මක ෙවනවා. 
ලංකාෙව්ත් ඒ හැම පහසුකමක්ම ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු 
කරනවා. වායු සමීකරණය කරන ලද බස් රථ ෙසේවාව හැම 
පෙද්ශයක්ම ආවරණය  වන පරිදි කියාත්මක කරන්න අපි◌ ි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මයිෙකෝ, ෙවොල්ෙවෝ, ෙල්ලන්ඩ් වැනි 
ෙපෞද්ගලික සමාගම් සමඟ එකතු ෙවලා Public-Private 
Partnership කියන සංකල්පය යටෙත්  අෙප් පවාහන පද්ධතිය 
කියාත්මක කරන්න අවශ  කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම 
ජනපියයි, ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව විධියට 
ජනවාරි මාසය වන විට නගරාන්තරව සහ ෙකොළඹ නගරය 
ආශිතව පහසුකම් සහිත බස් රථ -A/C buses -  400ක් අලුතින් 
ධාවනයට ෙයොදවන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හැබැයි, 
සමහර බස ්රථවල ගාස්තුවල වැඩි වීමක් තිෙබනවා. ඒ වුණාට ඒ 
කමය ඉතාම සාර්ථකයි. අද ඒක පුද්ගල ආදායම - per capita 
income එක - වැඩි ෙවලා තිෙබන නිසා තිෙරෝද රථයක ෙහෝ 
ෙවනත් වාහනයක යනවාට වඩා බස් රථෙය් ඉඳෙගන සුව 
පහසුෙවන් යන්න ජනතාව ෙපළඹිලා ඉන්නවා. ෙමම කමය 
කවුරුත් අතර ජනපියයි. එම නිසා ෙම් ව ාපෘතිය කියාත්මක 
කරන්න අවශ  කටයුතු කරනවා. මීගමුව-ෙමොරටුව, මහරගම-
පිටෙකොටුව, කඩවත-පිටෙකොටුව වැනි ඉතාම ජනාකීර්ණ 
මාර්ගවලට ඒ බස් රථ ෙයොදවන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

ශීලංගමය ඉදිරි කාලෙය්දී තව බස් රථ 200ක් ෙගන්වන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් එකකටවත් අපි රජෙය් -
භාණ්ඩාගාරෙය්- සල්ලි ෙයොදවන්ෙන් නැහැ. ගරු ජානක වක්කුඹුර 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව විධියට එෙහේ ඩිෙපෝ එෙක් අයත් -
ඩිෙපෝ කළමනාකරු ඇතුළු පිරිස- බස් රථ leasing කමයකට 
ගන්න කැමැත්ත පකාශ කර තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් උපයලා 
ෙගවන කමයට - earn and pay credit system එකට- බස ් රථ 
ලබා ගන්නවා. මම හිතන හැටියට ඒ කමයත් ඉතාම සාර්ථකයි. 
Leasing  කමයත් සාර්ථකයි. ඒක වඩාත් ලාභදායී තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. අද මිනිස්සු නිකම් ඉන්ෙන් නැහැ. ඒ ජනපිය 
තත්ත්වයන් එක්ක අපට තිෙබන පාෙයෝගික අත්දැකීම්වලට අනුව 
ඒ ෙසේවාවන් දියුණු කරන්නත් අවශ  වැඩ පිළිෙවළ අද කියාත්මක 
ෙවමින් පවතිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සංචාරක ව ාපාරය 
එක්කත් අද ලංගම බස ් රථ කියාත්මක ෙවනවා. පුත්තලම, 
කල්පිටිය, අරුගම්ෙබ්, පාසිකුඩා ආදී වශෙයන් ලංකාෙව් සංචාරක 
ස්ථාන තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී හික්කඩුව, ගාල්ල, මාතර coastal 
line  එකට; මුහුදුබඩ  පෙද්ශයට  බස ්රථ ලබා ෙදන්නත් අවශ  
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දැනට                
ශී ලංගමය මඟින් ධාවනය වන සුෙඛෝපෙභෝගි බස් රථ 112ක් 
තිෙබනවා. මම කලින් කිව්ව විධියට  බස ් රථ 300ක් බදුල්ල, 
තිකුණාමලය, හලාවත ෙක්න්ද කර ෙගන ධාවනය කරන්නත් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් වසර අවසාන වන විට බස් රථ 
2200ම එනවා. ලබන සතිෙය් බස් රථ 272ක් එනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව තමයි අවසානෙය් බස් රථ 
ඇණිය 7000ක් බවට පත් කිරීම.    අලුත් බස් රථ එන ෙකොට  පරණ 
බස් රථ  ඇණිෙයන් ඉවත් ෙවනවා. ඒ ඇණිෙයන් ඉවත් වන බස් 
රථ පමාණය වැඩි කර ගන්න බස් රථ 7000ක fleet එකක් 
තිබුෙණොත් ෙපෞද්ගලික අංශයත්, රාජ  අංශයත් එකට එකතු 
ෙවලා, ටිකට් එෙක් ගණන අඩු කරමින් ඒ වාසිය මඟී ජනතාවට 
ලබා ෙදන්නට අවශ  වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අපට 
පුළුවන්. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහ රාජ  අංශෙය් තරගකාරී 
තත්ත්වය නිසා ඒ වාසිය ලැෙබන්ෙන් මඟී ජනතාවටයි. ඒ නිසා 
ඒක ඉතා ෙහොඳින් කියාත්මක කරන්න අපි අවශ  කටයුතු  කර 
තිෙබනවා. එතුමා කිව්වා වාෙග් ශී ලංගමයට හැමදාම තිෙබන 
මළකඩ කාපු, දිරච්ච, අව්වට ෙව්ෙළන, වැස්සට ෙතෙමන බස් රථ 
ෙනොෙවයි,  අනාගතෙය්දී ෙකොළඹ නගරය සහ මුළු රටම ලස්සන 
ෙවන ෙකොට මඟී ජනතාවට ඉතා සුව පහසුෙවන් ගමන් කරන්නට 
පුළුවන් බස් රථ ලබා ෙදන්නත් ලංගම කටයුතු කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් 
පවාහන අමාත  ගරු කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමාෙග් පාෙයෝගික 
වැඩ පිළිෙවළ යථාර්ථයක් බවට පත් කරනවා. ෙම්ක සුරංගනා 
කථාවක් ෙනොෙවයි; සිහිනයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක යථාර්ථයක්. ඒ 
යථාර්ථය සාර්ථක කර ගන්න අවශ  වැඩ පිළිෙවළ අපි 
කියාත්මක කරනවා. ඒ සඳහා අවශ  සියලුම කටයුතු ෙම් වන විට 
කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමෙතක් පාඩුවට ෙගන ගිය  
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 2015 වසර වන විට රුපියල් 
මිලියන 1240ක ලාභයක් එක්ක බස් රථ ගමනාගමනය ශක්තිමත් 
කරන්න අවශ  කටයුතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දුම්රිය ෙසේවයත් එෙහමයි. 
එතුමා කිව්වා වාෙග් electric දුම්රිය, hydraulic, බලෙව්ග කට්ටල 
දුම්රිය ෙසේවයට එකතු කරනවා. ගරු ජානක වක්කුඹුර 
මන්තීතුමනි, අවුරුදු 26කට පස්ෙසේ ඊෙය් යාපනයට ෙකෝච්චිය අර 
ෙගන ගියා. ඊෙය් ගිෙය් trial run එකක්. මම හිතන විධියට තව 
දවස් කිහිපයක් යන ෙකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් ෙවලාවක් 
අර ෙගන එතුමාත් එක්ක ෙම් යාල්ෙද්විය මඟින් තල්රුප්පාවත්, 
ෙපොල්රුප්පාවත් එකට එකතු කරන්න, අලුත් සංස්කෘතියක් බිහි 
කරන්න කටයුතු කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්  

349 350 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ අයට ෙද්ශපාලන බලය තිෙබන ෙකොට ඒ සංස්කෘතිය විනාශ 
කළා. ඒ විනාශ කළ සංස්කෘතිය අලුතින් ඇති කරන යුගය 
නිර්මාණය කරන්න අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
කටයුතු කරනවා. 

මම හිතන හැටියට "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" තුළ  
ගමනාගමන ෙසේවෙය් ස්වර්ණමය යුගය ඇති කරන්න අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් ගරු කුමාර ෙවල්ගම ඇමතිතුමාෙග්ත් 
නායකත්වය යටෙත් අෙප් රජය කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම දැන් 
අලුත් තාක්ෂණය ෙම් රටට ගලා ෙගන එනවා. ඒ හැම 
තාක්ෂණයක්ම - GPRS එක සහ prepaid card system එක - ෙම් 
රෙට් කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් හැම තාක්ෂණයක්ම ෙගනැල්ලා 
අෙප් රෙට් මඟී පවාහනය ශක්තිමක් කරන්න, ජනතාවෙග් ෙහට 
දවස යහපත් කරන්න අවශ  සියලු වැඩ පිළිෙවළවල් ෙම් වන විට 
සකස් කරලා අවසන්. ෙහට දවෙසේ ඒවා කියාත්මක කිරීමයි 
වැදගත් වන්ෙන්.  

අවසාන වශෙයන්, ෙම් වාෙග් ෙයෝජනාවක් අද ෙම් ගරු 
සභාවට ෙගනැල්ලා අෙප් ශී ලංගම වැඩ පිළිෙවළ ශක්තිමත් 
කරන්න; පවාහනය ශක්තිමත් කරන්න  කටයුතු කළ ගරු ජානක 
වක්කුඹුර මන්තීතුමාටත්, ෙයෝජනාව ස්ථිර කළ ගරු උෙප්ක්ෂා 
ස්වර්ණමාලී මන්තීතුමියටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා.  6.55 ට, 2014   සැප්තැම්බර් 

24 වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி.ப. 6.55  மணிக்கு பாரா மன்றம், 2014 ெசப்ெரம்பர் 

24, தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 6.55 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 

24th September, 2014. 
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[ගරු  ෙරෝහණ දිසානායක  මහතා] 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ   
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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