231 වන කාණ්ඩය - 14 වන කලාපය

2014 ෙනොවැම්බර් 19 වන බදාදා

ெதாகுதி 231 - இல. 14

2014 நவம்பர் 19, தன்கிழைம

Wednesday, 19th November, 2014

Volume 231 - No. 14

පාල
 ෙනත වාද
(හැනසා)

பாரா

மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)

PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)

ල වාතාව

அதிகார அறிக்ைக
OFFICIAL REPORT

(අෙශෝධිත පිටපත /பிைழ தி த்தப்படாத

/Uncorrected)

අන්තර්ගත පධාන කරුණු
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015 – [විසිඑක්වන ෙවන් කළ
දිනය]:
[ශීර්ෂ 101, 201-205 (බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු);
ශීර්ෂ 108, 308 (තැපැල් ෙසේවා); ශීර්ෂ 134, 236
(ජාතික භාෂා සහ සමාජ ඒකාබද්ධතා); ශීර්ෂය 175
(රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන); ශීර්ෂය
184 (පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා); ශීර්ෂය 183 (මහජන
සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු); ශීර්ෂය 173 (රාජ
කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ); ශීර්ෂ 142, 207-209
(ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ); ශීර්ෂය 133 (තාක්ෂණ හා
පර්ෙය්ෂණ); ශීර්ෂය 185 (විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු
තාක්ෂණ); ශීර්ෂ 177, 206 (සංස්කෘතික හා කලා
කටයුතු)]- කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී.
තැපැල් කාර්යාල ආඥාපනත:
ව වස්ථාව
ශී ලංකා ජාතික ඉංජිෙන්රු පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන
මධ ස්ථානය:
වාර්ෂික වාර්තාව (2011)
ජාතික විද ා පදනම:
වාර්ෂික වාර්තාව (2011)
ජාතික විද ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාව:
වාර්ෂික වාර්තාව (2011)

ශී ලංකා පමිති ආයතනය:
වාර්ෂික වාර්තාව (2011)
ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව:
වාර්ෂික වාර්තාව (2011)
මූලික අධ යන ආයතනය:
වාර්ෂික වාර්තාව (2011)
අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන මණ්ඩලය:
වාර්ෂික වාර්තාව (2011)
පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය:
වාර්ෂික වාර්තාව (2011)
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය:
වාර්ෂික වාර්තාව (2011)
ශී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් ෙකොමිසම:
වාර්ෂික වාර්තාව (2011)
නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනය:
වාර්ෂික වාර්තාව (2011)
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව:
නැණසල මධ ස්ථාන මඟින් NVQ හා උපාධි මට්ටෙම්
පරිගණක අධ ාපනය ලබා දීම

பிரதான உள்ளடக்கம்
வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2015 [ஒ க்கப்பட்ட
இ பத்ேதாராம் நாள்]:
[தைலப் கள் 101, 201-205 (ெபளத்த சாசன, மத
அ வல்கள்); தைலப் கள் 108, 308 (தபால்
ேசைவகள்); தைலப் கள் 134, 236 (ேதசிய
ெமாழிகள், ச க ஒ ைமப்பா ); தைலப் 175
(அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி);
தைலப்
184
(தனியார்
ேபாக்குவரத் ச்
ேசைவகள்); தைலப்
183 (மக்கள் ெதாடர் ,
மக்கள் அ வல்கள்); தைலப் 173 (அரசாங்க
காைமத் வ, ம சீரைமப் ); தைலப் கள் 142,
207-209 (ேதசிய மர ாிைமகள்); தைலப் 133
(ெதாழில் ட்பவியல், ஆராய்ச்சி); தைலப் 185
(ெதாைலத்ெதாடர் கள்,
தகவல்
ெதாழி ட்பவியல்); தைலப் கள் 177, 206
(கலாசார
மற் ம்
கைல)]
–
கு வில்
ஆராயப்பட்ட .
அஞ்சல் அ வலகக் கட்டைளச் சட்டம் :
விதிகள்
இலங்ைக ேதசிய எந்திரவியல் ஆராய்ச்சி அபிவி த்தி
நிைலயம் :
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)

ேதசிய விஞ்ஞான மன்றம் :
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)
ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப ஆைணக்கு :
ஆண்டறிக்ைக (2011)
இலங்ைக கட்டைளகள் நி வகம் :
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)
ேதசிய ஆராய்ச்சி மன்றம் :
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)
அ ப்பைடக் கற்ைககள் நி வகம் :
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)
ஒத்திைச மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக தராதர அங்கீகார
சைப :
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)
அ சக்தி அதிகாரசைப :
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)
ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகம் :
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)
இலங்ைக த்தாக்குநர் ஆைணக்கு :
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)
ந ன ெதாழில் ட்பவியல்க க்கான ஆர்தர் சீ. கிளார்க்
நி வனம் :
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:
ெநனசல நிைலயங்களில் NVQ மற் ம் பட்டப்ப ப்
தரத்திலான கணினிக் கல்விையக் கற்பித்தல்

PRINCIPAL CONTENTS
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
APPROPRIATION BILL, 2015 - [Twenty First Allotted
Day]
Considered in Committee – [Heads 101, 201-205
(Buddha Sasana and Religious Affairs); Heads
108, 308 (Postal Services); Heads 134, 236
(National Languages and Social Integration);
Head 175 (State Resources and Enterprise
Development); Head 184 (Private Transport
Services); Head 183 (Public Relations and
Public Affairs); Head 173 (Public Management
Reforms); Heads 142, 207-209 (National
Heritage); Head 133 (Technology and
Research); Head 185 (Telecommunication and
Information Technology); Heads 177, 206
(Culture and the Arts)]
POST OFFICE ORDINANCE:
Rules

SRI LANKA STANDARDS INSTITUTION:
Annual Report (2011)

SRI LANKA NATIONAL ENGINEERING
RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE:
Annual Report (2011)

SRI LANKA INVENTORS’ COMMISSION:
Annual Report (2011)

NATIONAL RESEARCH COUNCIL:
Annual Report (2011)
INSTITUTE OF FUNDAMENTAL STUDIES:
Annual Report (2011)
SRI LANKA ACCREDITATION BOARD FOR
CONFORMITY ASSESSMENT:
Annual Report (2011)
ATOMIC ENERGY AUTHORITY:
Annual Report (2011)
INDUSTRIAL TECHNOLOGY INSTITUTE:
Annual Report (2011)

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION:
Annual Report (2011)

ARTHUR C. CLARKE INSTITUTE FOR MODERN
TECHNOLOGIES:
Annual Report (2011)

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
COMMISSION:
Annual Report (2011)

ADJOURNMENT MOTION:
Provision of NVQ and Degree Level Computer
Education at Nenasala Centres
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம
வகித்தார்கள்.

The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] in the Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் கள்
ANNOUNCEMENTS
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සියලු ශී ලාංකික ළමුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පවර්ධනය කිරීම හා
ආරක්ෂා කිරීෙම් පරමාර්ථය ෙපරදැරි කර ෙගන පිහිටුවීමට
ෙයෝජිත පාර්ලිෙම්න්තු ළමා සංසදය නිල වශෙයන් ස්ථාපනය
කිරීම 2014 ෙනොවැම්බර් මස 20 වැනි බහස්පතින්දා ෙපර වරු
10.45ට කාරක සභා කාමර අංක 01 හිදී පැවැත්වීමට කටයුතු
ෙයොදා ඇති අතර ඒ සඳහා පැමිණ සහභාගී වන ෙමන් සියලුම ගරු
මන්තීවරුන්ට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි
වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත වරයා විසින්
නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව 2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති
අංක 1885/42 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද
නිෙයෝගය;
2011 අංක 17 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනතින් අවසන්
වරට සංෙශෝධිත 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන)
පනෙත් 3 ඇ වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත වරයා
විසින් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව 2014 ඔක්ෙතෝබර් 24
දිනැති අංක 1885/43 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද
නියමය;
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 වැනි ව වස්ථාෙව් (2) වැනි අනුව වස්ථාව
සහ 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනත් මගින් සංෙශෝධිත
1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි
වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමග
කියවිය යුතු එම පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය යටෙත්, ජනාධිපතිවරයා
විසින් සාදන ලදුව 2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති අංක 1885/50 දරන
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග;
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු,
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන්
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2014 අෙගෝස්තු 11 දිනැති අංක
1875/17 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;
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(v)

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු,
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන්
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2014 අෙගෝස්තු 14 දිනැති අංක
1875/30 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;
(vi) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු,
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන්
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2014 අෙගෝස්තු 22 දිනැති අංක
1876/42 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;
(vii) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු,
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන්
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2014 සැප්තැම්බර් 04 දිනැති අංක
1878/42 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;
(viii) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 (2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු,
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි
වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන්
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති අංක
1885/47 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;
(ix) (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය
යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන
ෙයෝජනාව (2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති අංක 1885/48 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතය); සහ
(x)
කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද පරිදි (52 වැනි අධිකාරය වන)
සුරාබදු ආඥාපනෙත් 22 වැනි වගන්තිෙයහි (1) වැනි උපවගන්තිය
යටෙත් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව 2014
ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති අංක 1885/44 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්
පළ කරන ලද නියමය (අංක 968, 969, 970, 971 සහ 972 දරන
සුරාබදු නිෙව්දන).- [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික
කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

(i)

1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14(1) වැනි
වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් කර්මාන්ත හා වාණිජ
කටයුතු අමාත වරයා විසින් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත වරයාෙග්
එකඟත්වය ඇතිව පනවන ලදුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති අංක
1885/45 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය;
සහ

(ii)

1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14(1) වැනි
වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් කර්මාන්ත හා වාණිජ
කටයුතු අමාත වරයා විසින් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත වරයාෙග්
එකඟත්වය ඇතිව පනවන ලදුව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 24 දිනැති අංක
1885/46 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය.[කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මහතා]

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

2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂ සඳහා පුරාවිද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය
සාධන වාර්තා.- [ ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත ගරු (ආචාර්ය) ජගත්
බාලසූරිය මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

ஆேலாசைனக் கு

அறிக்ைககள்

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, රාජ සම්පත් හා ව වසාය
සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා
ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධෙයන් රාජ

පාර්ලිෙම්න්තුව
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අධ ාපන විද ා පීඨ : අධ යන කාර්ය මණ්ඩල

සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

கல்வியியற் கல் ாிகள்: கல்விசார்
பணியாட்ெடாகுதி

COLLEGES OF EDUCATION: ACADEMIC STAFF

(i)

2007, 2008, 2009, 2010 සහ 2011 වර්ෂවල මාර්තු 31
වැනි දිෙනන් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රබර්
නිෂ්පාදන සහ අපනයන සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තා;

(ii)

2012 සහ 2013 වර්ෂවල මාර්තු 31 වැනි දිෙනන් අවසන්
වන වර්ෂය සඳහා සී/ස බී.සී.සී. ලංකා ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තා;

(iii)

2012/13 වර්ෂය සඳහා ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් සමාගෙම්
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ

(iv)

2012 වර්ෂය සඳහා පරන්තන් ෙකමිකල්ස් කම්පැනි
ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තාව.

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

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු
க்கு வாய்

4402/’13

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)
(i) දිවයින පුරා පිහිටි අධ ාපන විද ා පීඨ සඳහා
අනුමත අධ යන කාර්ය මණ්ඩල සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ෙම් වන විට එම කාර්ය මණ්ඩලවල පවතින්ෙන්
අතිරික්තයක්ද; නැතෙහොත්, ඌනතාවක්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) එම අධ යන කාර්ය මණ්ඩලවල එක් එක් තනතුර සඳහා
හිමි වැටුප් හා දීමනා කවෙර්දැයි ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)
நாெடங்கி
ள்ள கல்வியியற் கல் ாிக க்
ெகன அங்கீகாிக்கப்பட்ட கல்விசார் பணியாட்
ெடாகுதி எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii)
தற்ேபா
ேமற்ப
பணியாட்ெடாகுதிகளில்
மிைக அல்ல பற்றாக்குைற காணப்ப கிறதா
என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

வினாக்க

2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 1-3558/'13-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ஆ) ேமற்ப கல்விசார் பணியாட்ெடாகுதியில் ஒவ்ெவா
பதவிக்கு ாிய சம்பளங்கள் மற் ம் ெகா ப்பன கள்
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத அவர் இச்சைபயில்
சமர்ப்பிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a) Will he inform this House (i) the approved number of members of
academic staff for the Colleges of
Education situated throughout the island;
(ii) whether there is a shortage or else an excess
of the aforesaid staff at present; and
(b) Will he table the salaries and allowances which
each post of that academic staff is entitled to,
separately?
(c) If not, why?

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ආෙයෝජන පවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)
(i) ශී ලංකා ගුරු අධ ාපනඥ ෙසේවා ව වස්ථාව අනුව
විද ා පීඨ, ගුරු විදුහල් හා ගුරු මධ ස්ථාන සඳහා
අනුමත අධ යන කාර්ය මණ්ඩලය 1,123කි.
(ii) ශී ලංකා ගුරු අධ ාපනඥ ෙසේවෙය් ෙම් වන විට
අධ යන කාර්ය මණ්ඩලවල ඌනතාවක් පවතී.
එම පුරප්පාඩු පහත පරිදි සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු
ෙයොදා ඇත.
ශී ලංකා ගුරු අධ ාපනඥ ෙසේවෙය් III පන්තිෙය්
පවතින පුරප්පාඩු ෙවනුෙවන් පත්වීම් ලබා දීම
සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා අදාළ නිර්ෙද්ශ
රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතියට යවා
ඇත.
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ශී ලංකා ගුරු අධ ාපනඥ ෙසේවෙය් 2-II, 2-I හා I
පන්තිෙය් උසස්වීම් 2013 වර්ෂෙය්දී ලබා දී ඇත.
ඉතිරි පුරප්පාඩු සඳහා උසස්වීම් ලබා දීමට ගැසට්
නිෙව්දන සකස් කර අනුමැතිය සඳහා රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත.
(ආ) ජාතික අධ ාපන විද ා පීඨවල අධ යන කාර්ය මණ්ඩලෙය්
ෙසේවය කරනු ලබන්ෙන් ශී ලංකා ගුරු අධ ාපනඥ
ෙසේවෙය් නිලධාරින් ෙව්. එම එක් එක් තනතුර සඳහා හිමි
වැටුප් හා දීමනා පහත සඳහන් කරමි
පන්තිය හා ෙශේණිය

ආරම්භක
වැටුප

ජීවන
වියදම්
දීමනා

විෙශේෂ දීමනා
(20%)

ශී. ලං.ගු.අ.ෙසේ. - 1

36,755.00

7,800.00

7,351.00

ශී. ලං.ගු.අ.ෙසේ. - 2-1

32,545.00

7,800.00

6,509.00

ශී. ලං.ගු.අ.ෙසේ. - 2- II

30,175.00

7,800.00

6,035.00

ශී. ලං.ගු.අ.ෙසේ. - 3

22,935.00

7,800.00

4,587.00

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.]

[இந்த இைணப்
ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ]
[This annex is also placed in the Library.]

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය
ගරු අමාත තුමාෙගන් මම අසනවා. ශී ලංකා ගුරු අධ ාපනඥ
ෙසේවෙය් දැනට තිෙබන ඌනතාවන් පිළිබඳව ගරු අමාත තුමා
ෙම් ගරු සභාෙව්දී පිළිගැනීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ශී ලංකා ගුරු අධ ාපනඥ ෙසේවය, ශී ලංකා අධ ාපන
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ෙම් සියලු ජීවන වියදම් දීමනා දක්වා තිෙබන්ෙන් අය වැය
ෙයෝජනාවලට ෙපරදීයි.
රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය්
චකෙල්ඛ අංක 6/2006 අනුව ශී ලංකා ගුරු අධ ාපනඥ
ෙසේවෙය් වැටුප් ෙක්ත අංකය SLI - 2006 ෙව්. එම
චකෙල්ඛෙය් අදාළ වැටුප් පරිමාණය සඳහන් පිටුෙව් ඡායා
පිටපතක් ඇමුණුමක් ෙලස සභාගත* කරමි.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Annex tabled:

පරිපාලන ෙසේවය, ශී ලංකා ගුරු ෙසේවය සහ ශී ලංකා විදුහල්පති
ෙසේවය කියන ෙම් සියල්ෙල්ම වාර්ෂිකව අවශ සම්මුඛ පරීක්ෂණ
සහ විභාග පැවැත්වීම සිදු කිරීෙම් කාල රාමුවක් සහ දැක්මක්
අමාත ාංශයට නැති නිසා ෙන්ද, ෙම් ඌනතා ඇති වන්ෙන්? ඒ
වැරැද්ද 2015 අවුරුද්ෙද්වත් නිවැරැදි කරන්න අමාත ාංශය
කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් මන්ද?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

සියල්ල නිවැරැදි කර තිෙබනවා. 2008 සිට ඒ වැරැද්ද සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒ වැරැදි සියල්ල නිවැරැදි කර, අඛණ්ඩ
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා]

ෙලස වාර්ෂිකව විභාග පවත්වන්නටත්, ඒ සඳහා අවශ කරන
සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයින් පමණක් බඳවා ගැනීෙම් කටයුතුත්
අධ ාපන අමාත ාංශයට ෙහෝ අධ ාපන අමාත වරයාට අභිමත
පරිදි කරන්න බැහැ. ගැසට් නිෙව්දනයක් පවා සකස් කිරීෙමන්
පසුව අනුමැතිය සඳහා රාජ ෙසේවා ෙකොමිසමට යවන්න ඕනෑ.
මම ඔබතුමාට සඳහන් කළා, ෙම් කිසිම පුරප්පාඩුවක් 2015
වර්ෂෙය්දී පවතින්ෙන් නැහැ කියා. ෙමොකද, ඒ සියලුම පරණ
arrears අපි නිවැරැදි කර තිෙබනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් අලුත්
ව වස්ථා සංෙශෝධන මඟින් ගුරු ෙසේවෙය්, විදුහල්පති ෙසේවෙය්
සියලුම උසස් වීම් ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් 31 වැනිදාට ෙපර ලබා
ෙදන්නටත්, ඒ අනුව හිමි වැටුප් ලබා ෙදන්නටත් ෙම් දිනවල
කඩිනම් ජංගම ෙසේවාවක් පවත්වාෙගන යනවා. ඒ පිළිබඳව
ඔබතුමා දන්නවා ඇති කියා මම හිතනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් රෙට් විද ා පීඨ
ස්ථාපනය ෙවලා අවුරුදු 20කට ආසන්න කාලයක් ගත ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ කාලය තුළ දිගින් දිගටම කියාත්මක වුෙණ් ගුරු
ශිෂ යින්ට අවුරුදු ෙදකක පුහුණුවත්, තුන්වැනි අවුරුද්ද
පාෙයෝගික පුහුණුවත් සමඟ ජාතික ශික්ෂණෙව්දී ඩිප්ෙලෝමාවයි.
ෙමය අධ ාපනෙව්දී උපාධියක් ෙහෝ ඒ හා සමාන උපාධියක් දක්වා
වර්ධනය කිරීම පිළිබඳ කථාව ඇති ෙවනවා, නැති ෙවනවා. ෙමය
පූර්ණ කාලීන උපාධියක් බවට පත් කිරීෙම් කටයුත්ත සිද්ධ
කරන්ෙන් කවදාද, කුමන ආකාරෙයන්ද?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ෙම් කටයුත්ත ඇති ෙවන්ෙන් නැති ෙවන්ෙන් ෙපර කාලවල.
මම අධ ාපන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂෙය්දී පැහැදිලිව කිව්වා,
"ඓතිහාසික අසාධාරණයක් ෙම් විද ා පීඨ ආරම්භ කරපු අය කර
තිෙබන" බව. මක් නිසාද යත්, Z-scoreවලින් තමයි විද ා පීඨයට
ෙතෝරා ගන්ෙන්. Z-scoreවලින් සමහර දරුෙවෝ විශ්වවිද ාලය
අත්හැරලා විද ා පීඨයට ඇතුළත් ෙවනවා. ෙමොකද, අවශ ෙයන්ම
ගුරු රැකියාව ලැෙබන නිසා. එතෙකොට ඒ කාලෙය්ම උපාධියක්
ෙදන්න තිබුණා. ඒක දුන්ෙන් නැහැ. දැන් Z-scoreවලින්
විශ්වවිද ාලයට ෙත්රිලා අවුරුදු හතරක් ගියාම, අවුරුදු හතර
අවසානෙය්දී ඒ දරුවන්ට උපාධියක් ෙදනවා. අපි පාෙයෝගික
පුහුණුවකුත් දීලා අවුරුදු තුෙනන් ඩිප්ෙලෝමාවක් ෙදනවා. ඒක
සාධාරණ නැති නිසා මම අධ ාපන අමාත වරයා වශෙයන් ජාතික
අධ ාපන ආයතනය, ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසම හා අදාළ
ශාස්තීය සභාත් පටන් අරෙගන ෙම් අවුරුද්ෙද් ඉඳලා විද ා
පීඨවලට බඳවා ගන්නා සියලුම දරුෙවෝ උපාධිධාරින් ෙලස පත්
කරන අවුරුදු හතරක පාඨමාලාවක් බවට පත් කර තිෙබන බව
ෙබොෙහොම සතුටින් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ශී ලංකා ගුරු
අධ ාපනඥ ෙසේවය, ශී ලංකා ගුරු ෙසේවය, විදුහල්පති ෙසේවය සහ
ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවය ගැන කථා කරනවා. ඒ
වාෙග්ම ශී ලංකාෙව් ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවයක් ඇති කිරීම ගැන
අමාත ාංශෙය් පැහැදිලි, නිරවුල් ස්ථාවරයක් තිෙබනවාද කියන
එක මම පළමුව අහන්න කැමැතියි. ෙදවනුව, ඔබතුමා පළමුවැනි
උත්තරෙය්දී කියපු විධියට දැන් ඔය ෙසේවා ස්ථිර තත්ත්වයට පත්
කරනෙකොට විවිධ ෙහේතු මත -සමහර ෙවලාවට ෙද්ශපාලන
වුවමනාකම් මත- සමහර අය වැඩ බලන්න පත් කර තිෙබනවා.
ෙම් සියල්ල නැති ෙවනවාත් සමඟම ෙම් අයට අසාධාරණයක්
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ෙනොෙවන විධියට, අදාළ කලින් වැටුප්වල arrears ෙගවීම සිදු
ෙවනවාද කියන එකත් මම අහන්න කැමැතියි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය කියන්ෙන්, ඉගැන්වීෙම් කටයුතු සඳහා
ගුරුවරුන්ට උපෙදස් ලබා දීමට ඇති කළ ෙසේවයක්. ඒ සඳහා
ගුරුවරුන් අතරින්ම පිරිසක් පත් කර, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ
කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ගුරුවරුන්ෙග් වැටුපමයි ඔවුන්ට
ලැබුෙණ්. ඒ අයට ෙබොෙහෝ ෙවලාවට කිව්ෙව්, ගුරු උපෙද්ශක
ෙසේවය කරන්න අකැමැති නම් ආපසු පාසලට යන්න කියා. ඒක
සාධාරණ නැති නිසා අපි ඉල්ලා සිටියා, ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාවක්
ඇති කරන්න කියා. එතෙකොට ගුරු ෙසේවය තිෙබනවා; විදුහල්පති
ෙසේවය තිෙබනවා; ගුරු අධ ාපනඥ ෙසේවය තිෙබනවා; ගුරු
උපෙද්ශක ෙසේවය තිෙබනවා. එෙහම ෙසේවා ව වස්ථාවක්
අලුෙතන් හදන්න කියා ඉල්ලීමක් කළා. ඒ අනුව දීර්ඝ කාලයක්
අරගළ හා මැදිහත්වීමක් කර ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් දැන් පථම
වතාවට ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාවක් පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා
අවශ ව වස්ථාව සකස් කර එයත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිසමට
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් 31වැනි දිනට පථම සියලුම ගුරු
උපෙද්ශකවරු සුගතදාස ගෘහස්ථ කීඩාංගණය වාෙග් තැනකට
කැඳවලා, ඔබතුමාටත් එන්න කියලා ඒ ටික සාකච්ජා කරන්න මම
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මම උත්සාහ දරනවා ගුරු උපෙද්ශක
ෙසේවය-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 5 - 5415/'14- (1), ගරු අජිත් කුමාර මහතා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමා නැහැ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නෙයන් අහලා
තිෙබන්ෙන් පුද්ගලයන් ෙහෝ පුද්ගලික ආයතන ෙහෝ රජය මඟින්
පවත්වා ෙගන යන මහජන වැසිකිළි සංඛ ාව සම්බන්ධෙයන්. මම
දන්ෙන් නැහැ, ෙම් පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් පශ්නය ෙම්
අමාත ාංශයට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. වැසිකිළි පශ්නයක් නම්,
ඒක ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නම්
අහන්ෙන්, ඒක ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කරනවා. පළාත්
පාලනෙයන් අහනවා නම්, පළාත් පාලනෙය් කුමන නගර
සභාවක්ද, ෙමොකක්ද කියලා ගරු මන්තීතුමා යළිත් ෙම්ක සකස්
කරලා ඉදිරිපත් කරන්න.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මම හිතන්ෙන්, මුදල් අමාත ාංශයට ෙයොමු විය යුතු පශ්නයක්
කියලායි. ඒ පශ්නය ෙයොමු කරන්න.
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ගරු අජිත් කුමාර මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Ajith Kumara)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

මම පශ්නය ඇහුෙව්, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත තුමාෙගන්, ෙකොළඹ දිස්තික්කය තුළ පළාත් පාලන
ආයතන මට්ටමින් තිෙබන වැසිකිළි සම්බන්ධෙයන්. වැසිකිළි
පශ්නය ඇහුෙව්, ෙම් ආණ්ඩුව වැසිකිළිවලිනුත්, මලපහ කරන
පස්සා පැත්ෙතනුත් බදු අය කරන නිසා, ඒක දැන ගන්න. ඒකයි
පශ්නය.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ආෙයෝජන පවර්ධන
සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

කුඹල් කර්මාන්තය : විස්තර

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

மட்பாண்டக் ைகத்ெதாழில் : விபரம்

(The Deputy Speaker)

ෙපෞද්ගලික වැසිකිළි සම්බන්ධව අමාත වරුන්ට වග කිව
ෙනොහැකියි. පළාත් පාලන අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන වැසිකිළි
ගැන නම් අහන්න පුළුවන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙපෞද්ගලික වැසිකිළි ගැනයි අහලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] එෙහම අහලා නැහැ. ඒක යළිත් සකස් කරන්න. [බාධා
කිරීමක්] අස්වර් මන්තීතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. වැසිකිළි සම්බන්ධ
අයිතියක් ඔබතුමාට නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අස්වර් මන්තීතුමා, වැසිකිළි සම්බන්ධෙයන් කිසිම
අමාත වරෙයකුට අයිතියක් නැහැ. ඒක නිසා ඔබතුමා ඒක අයිති
කර ගන්න හදන්න එපා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා,-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

දැන් වැසිකිළි ගැන කථා කළා ඇති.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

යූඑන්පී එෙකන් තමයි ෙම් ඔක්ෙකෝම වැසිකිළි ෙපෞද්ගලික
අංශයට විකුණුෙව්. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

දැන් වැසිකිළි පශ්නය අවසානයි.

පශ්නය 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)

ෙදවන වටය.

POTTERY INDUSTRY : DETAILS

5348/'14
4. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මහත්මිය ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்கஅேனாமா கமேக சார்பாக)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු තිස්ස අත්තනායක
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නය අහනවා.

(தி மதி)

සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)
(i) කුඹල් කර්මාන්තෙයන් යැෙපන පිරිස් ජීවත් වන
ගම්මාන කවෙර්ද;
(ii) එම කර්මාන්තෙයන් යැෙපන පවුල් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) කුඹල් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ජනතාව ෙවෙසන
ගම්මානවලින්ම කුඹල් කර්මාන්තය සඳහා අවශ
මැටි සපයා ගනු ලබන්ෙන්ද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම කර්මාන්තය සඳහා අවශ
මැටි මිලදී ගනු ලබන්ෙන්ද;
(iii) මැටි ආශිත නිෂ්පාදන ෙවළඳ ෙපොළ පිළිබඳ
පවතින ගැටලු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)
(i) කුඹල් කර්මාන්තය, මැටි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය
කිරීමට අවශ යන්ත සූත ලබා ගැනීම සහ අවශ
මැටි සපයා ගැනීම ආදිය සඳහා රජෙයන්
ලබාෙදන සහාය කවෙර්ද;
(ii) මැටි භාණ්ඩ භාවිතය පිළිබඳව ජනතාව තුළ
උනන්දුවක් ඇති කිරීමට රජෙය් වැඩ පිළිෙවළක්
තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பாரம்பாிய
ைகத்ெதாழில்கள்,
சி
அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)
(ii)

ெதாழில் யற்சி

மட்பாண்டக் ைகத்ெதாழி ல் தங்கிவாழ்ேவார்
வசிக்கின்ற கிராமங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
ேமற்ப
ைகத்ெதாழி ல்
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா

தங்கிவா ம்
என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(The Hon. John Amaratunga)

மாண் மிகு

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.)
Anoma Gamage)

පශ්න අංක 3 - 5228/'14 -(1) ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා.
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(ii)

மட்பாண்டக் ைகத்ெதாழி க்குத் ேதைவயான
களிமண்,
மட்பாண்டக்
ைகத்ெதாழி ல்
தங்கிவாழ்ேவார்
வசிக்கின்ற
கிராமங்களி
ந்ேத
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
இன்ேறல்,
ேமற்ப
ைகத்ெதாழி க்குத்
ேதைவயான
களிமண்
ெகாள்வன
ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்;
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

(iii)

மட்பாண்ட உற்பத்திச் சந்ைத ெதாடர்பாக
காணப்ப கின்ற
பிரச்சிைனகள்
யாைவ
என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)
மட்பாண்டக் ைகத்ெதாழில், மட்பாண்டங்கைள
உற்பத்தி ெசய்வதற்குத் ேதைவயான இயந்திர
சாதனங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளல் மற் ம்
ேதைவயான களிமண்ைணப் ெபற் க்ெகாள்ளல்
ஆகியவற் க்காக
அரசாங்கம்
வழங்கும்
உதவிகள் யாைவ என்பைத ம்;
(ii)
மட்பாண்டங்கைளப்
பயன்ப த் தல்
ெதாடர்பாக மக்கள் மத்தியில் ஊக்கத்ைத
ஏற்ப த் வதற்காக
அரசாங்கத்திடம்
ேவைலத்திட்டெமான் உள்ளதா என்பைத ம்
(iii) ஆெமனில், ேமற்ப
ேவைலத்திட்டம் யா
என்பைத ம்
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

(ii)
(iii)

villages where those who are engaged in
that industry live;
if not, whether the clay that is required for
that industry is bought from outside; and
the nature of problems existing in relation to
the pottery market?

(c)

Will he state (i) the nature of the assistance provided by the
Government for the pottery industry in
obtaining machinery required for the
production of clay products and obtaining
the clay required for the industry;
(ii) whether the Government has developed
plans to encourage the use of clay products
by the people; and
(iii) if so, the nature of those plans?

(d)

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
asked the Minister of Traditional Industries and Small
Enterprise Development:
(a) Will he inform this House (i) the names of the villages of which the
people make their living by pottery
industry; and
(ii) the number of families that depend on the
aforesaid industry for their living?
(b) Will he also inform this House (i) whether the clay that is required for the
pottery industry is obtained from the same

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සම්පදායික කර්මාන්ත හා
කුඩා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:
(අ)
(i) දිවයිෙන් සියලුම දිස්තික්කයන්හි මැටි කර්මාන්තය
ජීවෙනෝපාය කර ගත් පිරිස් ජීවත් ෙවයි. අමාත ාංශය
යටෙත් කියාත්මක වන ආයතන මඟින් හඳුනාෙගන
සංවර්ධනය කරන ලද ගම්මාන පිළිබඳ ෙල්ඛනයක් පහත
දක්වා ඇත.
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]
(ii)

(ආ)

(i)

(ii)
(iii)

(ඇ)

(i)

අමාත ාංශය යටෙත් කියාත්මක වන ආයතන මඟින්
හඳුනාෙගන සංවර්ධනය කර ඇති ගම්මානයන්හි පවුල්
5,000කට ආසන්න පමාණයක් මැටි කර්මාන්තය
ජීවෙනෝපාය කරෙගන ඇති අතර, දිවයින පුරා විසිරී ඇති
ෙමම ගම්මාන හා පවුල් පමාණය මීට වඩා වැඩි ෙව්.
කුඹල් කර්මාන්තය, පධාන අමු දව වන මැටි ආශිතව
ස්ථානගත වී ඇති අතර මැටි කර්මාන්තය පවතින පෙද්ශෙය්
හා අවට ගම්මානයන්හි වැව්, කුඹුරු සහ මැටි නිධිවලින් මැටි
ලබා ගනී. අමු දව සංචිත අවසන්වීම හා ගුණාත්මක බවින්
යුතු මැටි ලබා ගැනීම සඳහා දුර බැහැර පෙද්ශවලින් මැටි
පවාහනය කර කර්මාන්තය පවත්වාෙගන යන ගම්මානද
ඇත.
අවශ මැටි මිලදී ගනු ලබයි.
ඇළුමිනියම්, ප්ලාස්ටික් වැනි අමු දව ෙයොදා ගනිමින්
නිෂ්පාදිත ආෙද්ශක භාණ්ඩ අඩු මිලක් යටෙත් ෙවෙළඳ
ෙපොළ සුලභවීම ෙහේතුෙවන් මැටි භාණ්ඩ සඳහා වන ඉල්ලුම
අඩු වී ඇත. ඒ අනුව තරගකාරී ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙමම
කර්මාන්තය සඳහා බලපෑම් සිදු කරනු ලබයි.

ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් ෙතන්ඩල් ෙසේවය :
අධ ක්ෂ සහ නිෙව්දකයන්
இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபன ெதன்றல் ேசைவ :
பணிப்பாளர் மற் ம் அறிவிப்பாளர்கள்
THENDRAL SERVICE OF SLBC : DIRECTOR AND
ANNOUNCERS
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6. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා (ගරු හුෙනයිස්
ෆාරුක් මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான்
பா க் சார்பாக)

2.

3.

4.

ගම්මාන සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් විදුලිය ලබා
දීම, මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම, ෙපොදු පහසුකම්
මධ ස්ථාන ඉදි කිරීම, මැටි ගම්මාන සමුපකාර
සමිති යටෙත් ලියා පදිංචි කිරීම.
ෙපොදු ෙසේවා පහසුකම් මධ ස්ථාන සඳහා විදුලිය
ලබාදීම, මැටි අඹරන යන්ත, අත් සකෙපෝරු, විදුලි
සකෙපෝරු ලබාදීම, අත් ටැක්ටරය සමඟ ජංගම
මැටි අඹරන යන්ත ලබාදීම, අච්චු ලබාදීම.
පතිලාභීන් සඳහා විල්බැෙරෝ, උදලු, මැටි අච්චු, අත්
සකෙපෝරු, විදුලි සකෙපෝරු වැනි උපකරණ සහ
යන්ත සූත ලබාදීම, වැඩ මඩු සකසා ගැනීමට හා
ෙපෝරණු ඉදි කිරීමට අවශ සහය ලබාදීම.
පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම - නවීන තාක්ෂණය
සහ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආකර්ෂණයක් සහිත භාණ්ඩ
හඳුන්වාදීම, ගුරු ශිල්පීන් පුහුණු කිරීම, නව
ෙමෝස්තර හඳුන්වාදීෙම් වැඩසටහන් තුළින් පුහුණු
ලාභීන් සඳහා උපකරණ ලබාදීම, ස්වයං රැකියා
ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ පහසුකම් සැපයීම.

(ii)

වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබ්.

(iii)

පරිසර හිතකාමී මැටි බඳුන් සහ ගෑස් උදුන් සඳහා භාවිත කළ
හැකි බඳුන් නිෂ්පාදනයට ෙමන්ම අෙළවිය සඳහා පහසුකම්
සැපයීම.
*
අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරුව පළාත්වල ඇති වී
තිෙබන වකුගඩු ෙරෝගී තත්ත්වෙයන් මිදීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් ෙලස ආහාර පිසීම සඳහා මැටි වළන්
ෙයොදා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත් කර
ඇති අතර, ගෑස් ළිපට උචිත වළන් නිෂ්පාදනය
කිරීම සඳහා ෙමෝස්තර හා තාක්ෂණය හඳුන්වා දී
ඇත.
*
සංචාරක ආකර්ෂණය සහිත සමරු නිර්මාණ, තෑගි
භාණ්ඩ, මැටි ආශිත ෙක්ක් ෙපට්ටි සඳහා වන නව
ෙමෝස්තර හා තාක්ෂණය, නවීන උපකරණ මැටි
කාර්මිකයන්ට හඳුන්වා දී ඇති අතර ෙමම නිර්මාණ
රජෙය් හා ෙපෞද්ගලික ෙවෙළඳ ආයතනවලට
හඳුන්වා දී ඇත. එම වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථකව
කියාත්මක ෙව්.
*
ස්වයං රැකියා ආරම්භ කිරීම සඳහා පහසුකම්
සැලසීෙම් වැඩසටහන යටෙත් හස්ත කර්මාන්ත
ශිල්පීන්ෙග් ඉල්ලීම් මත අමු දව සහ උපකරණ
ලබාදීම, මතු පරපුර ෙවනුෙවන් සාම්පදායික කුඹල්
කර්මාන්ත කුසලතාවන් සංරක්ෂණය කිරීම.
*
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්
2014 වර්ෂෙය් මැටි ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීම
සඳහා රුපියල් මිලියන 40ක් දිස්තික්ක 10ක පිහිටි
ගම්මාන 13ක සම්පදායික මැටි කර්මාන්තෙය් නිරත
පතිලාභීන් 1,500කෙග් පමණ ජීවෙනෝපාය
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කාර්මික සංවර්ධන
මණ්ඩලය, ජාතික ශිල්ප සභාව, ජාතික ෙමෝස්තර
මධ ස්ථානය මඟින් කියාත්මක ෙව්.

අදාළ ෙනොෙව්.

அமர ங்க-

மாண் மிகு

ஹுைனஸ்

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon.
Hunais Farook)

ජනමාධ හා පවෘත්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙමම ගම්මාන සංවර්ධනය
කිරීම සඳහා වැඩසටහන් රාශියක් අමාත ාංශය මඟින් සිදු
කර ඇත.
1.

(ඈ)
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ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් ෙතන්ඩල් ෙසේවෙය්,
(i) අධ ක්ෂ සහ පාලක තනතුරු දරන නිලධාරින්ෙග්
නම් සහ ඔවුන්ෙග් අධ ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(ii) එම තනතුරුවල වැඩබලන නිලධාරින්ෙග් නම්
සහ අධ ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(iii) ෙතන්ඩල් ෙසේවෙය් සිටින ස්ථීර නිෙව්දකයන්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම එක් එක් නිෙව්දකයාෙග් නම හා අධ ාපන
සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ඉහත (අ)(i) හා (අ)(ii)හි සඳහන් තැනැත්තන් හට තනතුරු
ලබා දී ඇත්ෙත් නියමිත පටිපාටියට අනුකූලවද යන්නත්
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனத்தின் ெதன்றல்
ேசைவயின்,
(i )

பணிப்பாளர்
மற் ம்
கட் ப்பாட்டாளர்
பதவிகைள வகிக்கின்ற உத்திேயாகத்தர்களின்
ெபயர்கள்
மற் ம்
அவர்களின்
கல்வித்
தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii )

ேமற்ப
பதவிகளில் பதிற் கடைம
ாி ம்
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கல்வித்
தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii )

ெதன்றல்
ேசைவயி ள்ள
நிரந்தர
அறிவிப்பாளர்களின்
எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்

(iv ) அந்த ஒவ்ெவா
அறிவிப்பாளாின ம் ெபயர்
மற் ம் கல்வித்தைகைம யாைவ என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) ேமற்ப
(அ)
(i)
மற் ம்
(அ)
(i i)
இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ளவர்க க்கு குறிப்பிட்ட பதவிகள்
உாிய
ெசயன் ைறக்கு
அைமவாக
வழங்கப்பட் ள்ளன என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Mass Media and Information:
(a) Will he inform this House (i)

the names and educational qualifications of
the officers who hold the posts of the
Director and the Controller;
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(b)

(c)

(ii)

the names and the educational qualifications
of the officers who are serving on acting
basis covering the duties of the aforesaid
positions;

(iii)

the number of permanent announcers
serving; and

(iv)

separately, the name and educational
qualifications of each of such announcers;

(v)

in the Thendral Service of the Sri Lanka
Broadcasting Corporation?

Will he also inform this House whether
appointments to the positions mentioned in (a) (i)
and (a) (ii) above have been given in accordance
with the due procedure?
If not, why?

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා (ජනමාධ හා පවෘත්ති
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல - ெவகுசன ஊடக,
தகவல் அைமச்சர்)
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236, රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත ාංශය වැය ශීර්ෂ
අංක 175, පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත ාංශය වැය ශීර්ෂ අංක
184, මහජන සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු අමාත ාංශය වැය
ශීර්ෂ අංක 183, රාජ කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ අමාත ාංශය
වැය ශීර්ෂ අංක 173, ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත ාංශය වැය
ශීර්ෂ අංක 142 හා 207 සිට 209, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත ාංශය වැය ශීර්ෂ අංක 133, විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු
තාක්ෂණ අමාත ාංශය වැය ශීර්ෂ අංක 185, සංස්කෘතික හා කලා
කටයුතු අමාත ාංශය වැය ශීර්ෂ අංක 177 හා 206 සලකා බැලීම
ෙපර වරු 10.00 සිට පස් වරු 12.30 දක්වා සහ පස් වරු 1.00 සිට
පස් වරු ව. 6.30 දක්වා.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා.

101 වන ශීර්ෂය.- බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත වරයා
1 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම රු.
147,650,000
தைலப் 101.- ெபளத்த சாசன, மத அ

வல்கள் அைமச்சர்

Mass

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 147,650,000

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

HEAD 101.- MINISTER OF BUDDHA SASANA AND RELIGIOUS
AFFAIRS

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of
Media and Information)

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 147,650,000

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(ආ)
(ඇ)

(i)

ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් ෙතන්ඩල් ෙසේවය සඳහා
අධ ක්ෂවරෙයකු ෙහෝ පාලකවරෙයකු ස්ථිරව පත් කර
නැත.
(ii) වැඩ බලන නිලධාරින් පත් කර ෙනොමැත.
(iii) ස්ථිර නිෙව්දකයන් නැත.
(iv) පැන ෙනොනඟී.
පැන ෙනොනඟී.
පැන ෙනොනඟී.

108 වන ශීර්ෂය.- තැපැල් ෙසේවා අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 107,900,000
தைலப் 108.- தபால் ேசைவகள் அைமச்சர்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 107,900,000

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015
ஒ க்கீட் ச் சட்ட

லம், 2015

APPROPRIATION BILL, 2015.

HEAD 108.- MINISTER OF POSTAL SERVICES
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 107,900,000

කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදි.[පගතිය: ෙනොවැම්බර් 18]
[නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

134 වන ශීර්ෂය.- ජාතික භාෂා සහ සමාජ ඒකාබද්ධතා
අමාත වරයා

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற . - [ேதர்ச்சி : நவம்பர் 18]
[பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்]

01 වන වැඩසටහන - ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන වියදම,

Considered further in Committee.- [Progress: 18th November]
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

රු. 207,550,000
தைலப் 134.- ேதசிய ெமாழிகள், ச
அைமச்சர்

க ஒ ைமப்பாட்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 207,550,000

(The Chairman)

විෙශේෂ කාරක සභා වාර්තාව - බුද්ධශාසන හා ආගමික
කටයුතු අමාත ාංශය වැය ශීර්ෂ අංක 101 හා 201 සිට 205,
තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශය වැය ශීර්ෂ අංක 108 හා 308, ජාතික
භාෂා සහ සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත ාංශය වැය ශීර්ෂ අංක 134 හා

HEAD 134.- MINISTER OF NATIONAL LANGUAGES AND
SOCIAL INTEGRATION
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 207,550,000

පාර්ලිෙම්න්තුව
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175 වන ශීර්ෂය.- රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන
අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 93,400,000
தைலப் 175. - அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி
அைமச்சர்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 93,400,000
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142 වන ශීර්ෂය.- ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 124,750,000
தைலப் 142.- ேதசிய மர ாிைமகள் அைமச்சர்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 124,750,000
HEAD 142. - MINISTER OF NATIONAL HERITAGE

HEAD 175.- MINISTER OF STATE RESOURCES AND
ENTERPRISE DEVELOPMENT

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 124,750,000

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 93,400,000

133 වන ශීර්ෂය.- තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත වරයා

184 වන ශීර්ෂය.- පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත වරයා

01 වන වැඩසටහන - ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 155,460,000

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -පුනරාවර්තන වියදම,
රු.81 ,000,000
தைலப் 184.- தனியார் ேபாக்குவரத்

ேசைவகள் அைமச்சர்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 81,000,000
HEAD 184.- MINISTER OF PRIVATE TRANSPORT SERVICES
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
81,000,000

183 වන ශීර්ෂය.- මහජන සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු
අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -පුනරාවර්තන වියදම,
රු.76 ,830,000

தைலப் 133.- ெதாழி

ட்பவியல், ஆராய்ச்சி அைமச்சர்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 155,460,000
HEAD 133.- MINISTER OF TECHNOLOGY AND RESEARCH
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 155,460,000

185 වන ශීර්ෂය.- විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 119,000,000
தைலப் 185.- ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் தகவல்
ெதாழி ட்பவியல் அைமச்சர்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 119,000,000

தைலப் 183.- மக்கள் ெதாடர் , மக்கள் விவகார அைமச்சர்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 76,830,000
HEAD 183.- MINISTER OF PUBLIC RELATIONS AND PUBLIC
AFFAIRS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 76,830,000

173 වන ශීර්ෂය.- රාජ කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ
අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 136,500,000
தைலப் 173.- அரசாங்க

காைமத் வ ம சீரைமப்

அைமச்சர்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 136,500,000
HEAD 173.- MINISTER OF PUBLIC MANAGEMENT REFORMS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 136,500,000

HEAD 185.- MINISTER OF TELECOMMUNICATION AND
INFORMATION TECHNOLOGY

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 119,000,000

177 වන ශීර්ෂය.- සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත වරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 155,285,000
தைலப் 177.- கலாசார மற் ம் கைல அைமச்சர்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 155,285,000
HEAD 177.- MINISTER OF CULTURE AND THE ARTS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 155,285,000
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[පූ.භා. 9.53]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
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(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු සභාපතිතුමනි, "2015 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි
කාරක සභා අවස්ථාෙව් දී අද දින - 2014 ෙනොවැම්බර් මස 19වන
බදාදා - විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති
අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ අංක 101, 201
සිට 205, 108, 308, 134, 236, 175, 184, 183, 173, 142, 207 සිට
209, 133, 185, 177 සහ 206 දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන්
සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන
වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි මා
ෙයෝජනා කරනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද විෙශේෂ දවසක්. 1948 සිට ශී ලංකා
පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට ඇමතිවරයකු නැති
විෂයයක වැය ශීර්ෂයක් අපි අද සම්මත කරන්නයි ලැහැස්ති
වන්ෙන්. තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ ඇමතිතුමා අද නැහැ. එතුමා
ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් ෙවලා. නිෙයෝජ ඇමතිවරයකුවත් නැහැ. මට
ෙත්රුම් ගන්න බැහැ, ෙම් රජය ඉදිරියට ගමන් කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා. ෙම්ක විශාල පශ්නයක්. ෙකොෙහොමද ෙම් වැය
ශීර්ෂය සම්මත කරන්ෙන්?

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 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)

ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් කවුරු ෙහෝ එවන්න.

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. දන්ෙන් නැත්නම් මා උගන්වන්නම්. වැෙඩ්
වරද්දාෙගනයි තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාම පාරා වළල්ල
හදාෙගන. යම් කිසි විෂයකට ඇමතිවරයකු නැත්නම්, ඇමතිතුමා
ඉල්ලා අස් වුෙණොත්, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව, automatically
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඒ අමාත ාංශය පැවෙරනවා. [බාධා
කිරීම්]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

එතුමා එනවාද -[බාධා කිරීම්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඉන්නෙකෝ, ෙපොඩ්ඩක් කලබල ෙවන්ෙන් නැතිව. දැන් වැෙඩ්
වැරදිලාෙන්? දැන් වැෙඩ් වැරදිලා ඔබතුමාට. ඔබතුමා ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් ඒ ව වස්ථාව ගැන දන්ෙන් නැතිවයි ඇහුෙව්.
එතෙකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් අගමැතිතුමා ෙහෝ
සභානායකතුමා ෙහෝ මම අදාළ පිළිතුරු ෙදනවා. කලබල ෙවන්න
එපා. ෙවන වැදගත් ෙදයක් කියන්නෙකෝ. [බාධා කිරීම්] අෙන්!
කලබල ෙවන්න එපා. ෙවන වැදගත් ෙදයක් කියන්නෙකෝ.
ආගමික නායකෙයක් - [බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්
44.(2) ව වස්ථාව කියවන්න.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒක ගැන මා ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම්ක අෙප්
පාර්ලිෙම්න්තු -[බාධා කිරීම්] ගරු ආණ්ඩු පාර්ශවෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා ඒ ගැන ෙමොනවත් කියනවා ද?

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ෙබොෙහොම වැදගත් පශ්නයක්. ෙම්ක
ඉතිහාසගත වන පශ්නයක්. මා දන්නා තරමින් අද ඊෙය් ෙනොෙවයි,
ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙමෙහම ෙවලා නැහැ. මා වැරදි
ෙවන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
That is not a ඉතිහාසගත වන incident. If you go back

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ෙමොකක්ද?

in history - [Interruption.]
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත ාංශයට ඇමතිවරයකුත් නැහැ;
නිෙයෝජ ඇමතිවරයකුත් නැහැ. මා අහන්ෙන් ඒ වැය ශීර්ෂය
සම්මත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි.

(The Hon. John Amaratunga)

Where has it happened before? Can you cite one
incident?
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු සභාපතිතුමනි,
ෙමතුමන්ලායි.

ආණ්ඩුකම

ව වස්ථාව

හැදුෙව්

It has happened before. If you go through previous
Committee Stage Discussions, you can see that it has
happened before.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

සභාපතිතුමා

(The Hon. John Amaratunga)

(The Chairman)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

අපි හැදුවාට කමක් නැහැ. අද ෙවලා තිෙබන ෙද් ගැනයි අපි
කියන්ෙන්.

(தவிசாளர் அவர்கள்)

There is a Senior Minister, who is also a Cabinet
Minister, in charge of this subject.
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

I do not know about that. But, what I am saying is,
where is Parliamentary procedure heading for? This is my
question. That is the unfortunate thing. That is why I am
commenting on this. We do not know within the next two
or three days, what is going to happen in this House. That
is another matter.
ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

තව අමාත ාංශ කීයක් හිස් ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අද website එකක තිෙබනවා, තව
එක්ෙකෙනක්ද,
ෙදන්ෙනක්ද ඔය පැත්ෙතන් ෙමහාට එනවා කියලා. ඒක ඇත්තද,
නැත්තද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. මට වැඩිය ෙහොඳට ඒ ගැන
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඇති. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, අද රජයට
මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව අපි කනගාටු
ෙවනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි කෙතෝලික බැතිමතුන් හැටියට
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන්, ඒ වාෙග්ම භක්තිෙයන් පාප්තුමා ශී
ලංකාවට වැඩම කරවීම සඳහා කටයුතු සූදානම් කරෙගන යනවා.
එෙහම කරන අවස්ථාෙව්දී, විවිධ ආරංචි මාර්ගවලින් අපට
දැනගන්න ලැබී තිෙබනවා උන්වහන්ෙසේ එන දිනයට කිට්ටු
දිනයකදීම ජනාධිපතිවරණයත් පවත්වන්න යනවා කියලා. මම
දන්ෙන් නැහැ ඒක ඇත්තද, නැත්තද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාත්
ඒක දන්නවාද දන්ෙන් නැහැ. සමහර විට තමුන්නාන්ෙසේලා
කවුරුවත් දන්ෙන් නැතුව ඇති. නමුත්, ෙම් කියන විධියට අද රෑට
ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ ගැසට් පතය නිකුත් කෙළොත්, ජනවාරි
මාසෙය්දී ඒ කාර්ය කරන්න සූදානම් ෙවනවා කියන එක තමයි
ආරංචි මාර්ගවලින් අපට දැන ගන්න තිෙබන්ෙන්. එෙහම වුණාම
ෙමොකද ෙවන්ෙන්?
දැන් සමහරු කියනවා ජනාධිපතිවරණය ජනවාරි 3වැනි දා
කියලා; තවත් සමහරු කියනවා 8වැනි දා කියලා. ඒ ගැන මම
දන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුෙණොත් උන්වහන්ෙසේ ලංකාවට නෑවිත්
ඉඳියි. ෙමොකද, වතිකානුෙව් පතිපත්තියක් තිෙබනවා, යම් රටකට
පාප්තුමා සම්පාප්ත වනවා නම් එෙහම ෙවන්ෙන්, ඒ රෙට්
සාමකාමී වාතාවරණයක් තිෙබනවා නම් පමණයි කියලා.
මැතිවරණයක් පවත්වනෙකොට හදිසි නීතිය පනවන්න ෙවනවා,
ඇඳිරි නීතිය පනවන්න ෙවනවා, ඒ වාෙග්ම ඡන්ද ෙපොළවල නැවත
වරක් ෙවනම ඡන්ද පවත්වන්න සිද්ධ ෙවනවා. අපි දුටුවා ෙන්
ඌෙව්දී ඇති වූ පශ්න. එවැනි තත්ත්වයක් ෙගොඩ නැඟුෙනොත්, අර
වාසනාව අපට නැතිව යන්න පුළුවන්.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

හරියට ඡන්දය කෙළොත් එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සමස්ත කෙතෝලික
ජනතාවම බලාෙගන ඉන්නවා ෙම් උදාර අවස්ථාෙව් උන්වහන්ෙසේ
දැකබලා ගන්න. හැෙමෝටම ෙරෝමයට යන්න අවස්ථාව නැහැ. මට

2638

නම් අවස්ථාව ලැබුණා. නමුත් සාමාන පුද්ගලයන්ට ඒ අවස්ථාව
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ නිසා මම රජෙයන්
බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකර ජනාධිපතිවරණය ලබන
ජනවාරි මාසෙය් පවත්වන්න එපා, එය ඊට පසු දිනයක
පවත්වන්න කියලා. ගරු අගමැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ
ජනාධිපතිතුමාට ඒ බව කියන්න. අපි මැතිවරණය පවත්වනවාට
විරුද්ධත්වයක්
දක්වනවා
ෙනොෙවයි.
මැතිවරණය
පැවැත්වුවෙහොත් අපට අර වාසනාවන්ත අවස්ථාව නැතිව යන්න
පුළුවන්. ආෙය් ෙම් පාප්තුමා ලංකාවට පැමිෙණන්ෙන් නැහැ,
නියමිත දිනෙය් -ජනවාරි 13වැනි දා- උන්වහන්ෙසේට පැමිෙණන්න
අවස්ථාව ෙනොලැබුෙණොත්. ඒ කාල සීමාෙව් ඡන්දය පවත්වන්න
එපා කියන එක තමයි අෙප් කාරුණික ඉල්ලීම. මම හිතනවා ගරු
අගමැතිතුමා මාත් එක්ක එකඟ ෙව්වි කියලා. අගමැතිකම හැර
එතුමා බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු ඇමති ධුරයත් දරනවා.
ගරු අගමැතිතුමනි, එෙහම නම්, සාමකාමී වාතාවරණයක් යටෙත්
පාප්තුමාෙග් ශී ලංකා සම්පාප්තියට අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳ
වගකීම
තමුන්නාන්ෙසේට
තමයි
තිෙබන්ෙන්.
ෙම්ක
තමුන්නාන්ෙසේෙග් කාර්ය භාරෙය් ෙකොටසක්. ඔබතුමා ඒ කාර්යය
කරයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් III වැනි
පරිච්ෙඡ්දෙය් මූලික අයිතිවාසිකම් යටෙත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව
සඳහන් කරලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් සිටින සෑම තැනැත්ෙතකුටම
නිදහෙසේ ඕනෑම ආගමක් අදහන්න පුළුවන් කියලා. නමුත්, අද
තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව කියන්න කනගාටුයි. මම
අගමැතිතුමාට උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දීත් ඒ පිළිබඳව කිව්වා.
ස්ථාන කීපයකදී කෙතෝලික ජනතාවට විවිධාකාර හිරිහැර
කරදරවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එකක් තමයි,
කළුතර සිද්ධිය. ඒ පල්ලිෙය් පතිමාව තියන්න ලෑස්ති වුණාම යම්
කිසි පිරිසක් එතැනට කඩා පැනලා, ඒ පතිමාව කඩා බිඳ දමා
විනාශ කරලා, ඒ අවස්ථාව නැති කර දමා තිෙබනවා.
අනික් සිදුවීම වුෙණ් සීදූෙව්දී. සීදූෙව් සිද්ධියට අදාළ පල්ලියට
පිවිෙසන මාර්ගය ආරම්භ වන ස්ථානෙය් පතිමාව තියන්න
සූදානම් කරලා තිෙයද්දී යම් කිසි පිරිසක් නීතිය අතට අරෙගන ෙම්
හිරිහැරය සිදු කරනවා. අද ඒ මීසම භාර පියතුමා උසාවි ෙගනියලා.
එම පතිමාව තැන්පත් කරන්න ෙම් ස්ථානය ෙදන්න කියලා නගර
සභාව අනුමත කරලාත් තිෙබනවා. එෙහම ෙවලා තිබියදීත්
ෙමවැනි කඩාකප්පල්කාරී සිදුවීම් වනවා.
වයඹ පළාෙත් තිබුණු තවත් පල්ලියකට පහර දීලා තිෙබනවා.
ඒ පල්ලිෙය්ත් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙද්ව ෙමෙහයන්
පවත්වාෙගන ගිහින් තිබුණා. එතැනටත් යම් කිසි පිරිසක් කඩා
පැනලා ඒ පල්ලිය කඩා බිඳ දමා දැන් එතැන ආගමික කටයුතු
කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඇයි ෙමෙහම කරන්ෙන්? අෙප්
කෙතෝලික සභාවල විතරක් ෙනොෙවයි, අපි දකිනවා, ඇතැම්
සංවිධාන මුස්ලිම් පල්ලි කිහිපයක් පවා කඩා බිඳ දමා තිෙබන බව.
තමුන්නාන්ෙසේලා ජනාධිපතිවරණයක් තියන්න යනවා නම්,
ෙමෙහම ෙද්වලට ඉඩ තියන්ෙන් ඇයි? සෑම ආගමකටම ඔවුන්ෙග්
ආගමික කටයුතු හිරිහැරයක්, බාධාවක් නැතිව කර ෙගන යන්න ඒ
නිදහස ෙදන්න. ෙම්ක වැදගත් ෙදයක්; මූලික අයිතිවාසිකමක්.
අෙප් ව වස්ථාෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලිවම එය සඳහන් කරලා
තිෙබනවා. ෙමවැනි ෙද්වලට අනුබල දුන්ෙනොත්, ව වස්ථාව
උල්ලංඝනය කිරීමක් ෙවනවා.
ගරු අගමැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට ෙපොලීසියට කියන්න
පුළුවන්; අණ ෙදන්න පුළුවන්, ඒ පතිමාව තියාපු තැන ඒ විධියට
තියන්න ඔවුන්ට අවස්ථාව සලසලා ෙදන්න කියලා. ඇයි, එෙහම
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ගරු අගමැතිතුමනි? තමුන්නාන්ෙසේ ෙබොෙහොම
හයිෙයන්, සැරට කථා කරන, පළපුරුද්ද තිෙබන, ලංකාවට උදාර
ෙසේවාවක් කරපු ෙජ ෂ්ඨ අමාත වරෙයක්. ෙම් ටික කරන්න
තමුන්නාන්ෙසේට ශක්තියක් නැත්ෙත් ඇයි කියන එකයි අපට
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තිෙබන පෙහේලිකාව. මම ෙම් මතක් කෙළේ සිද්ධීන් තුනක් පමණයි.
කළුතර වුණු සිද්ධිය එකක්, සීදූෙව් සිද්ධිය එකක්, වයඹ සිද්ධිය
එකක්. තව හුඟාක් සිදුවීම් තිෙබනවා. මම ඒ සියල්ල කියන්න
යන්ෙන් නැහැ. රජෙය් ෙම් කියාදාම නිසා ෙම් සිදුවීම් උසාවි
මට්ටම දක්වා ගිහිල්ලා; අෙප් ස්වාමිලා උසාවියට ෙගන යන
තත්ත්වයට ඇවිල්ලා. [බාධා කිරීමක්] ටික ෙදෙනක් නීතිය අතට
අරෙගන කරන ෙම් වැෙඩ්ට තමුන්නාන්ෙසේලා උනන්දු කරවන්ෙන්
ඇයි? ඒක වැරැදියි. ඒ නිසා ෙම් කාරණය පිළිබඳව සලකා බලන්න
කියලා මම ෙබොෙහොම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.
අෙප් කෙතෝලික සභාවට පමණක් ෙනොෙවයි,
මුස්ලිම්
බැතිමතුන්ෙග් වන්දනා ස්ථාන කිහිපයකටත් පහර දීලා කියලා පසු
ගිය දවසක පුවත් පතක පළ ෙවලා තිෙබනවා මම දැක්කා. මම
දන්ෙන් නැහැ, ඇයි එෙහම ෙවන්න ඉඩ හරින්ෙන් කියලා. සියලු
ආගම්වලට පූර්ණ නිදහස පිළිබඳ අයිතිවාසිකම ෙම් රෙට්
තිෙබනවා. ඒ නීතිය, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් සම්මත කරලා
තිෙබන රෙට් ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු ෙවනවා නම්, මම දන්ෙන් නැහැ,
ෙමොන විධියකට තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණයකට මුහුණ ෙදන්න
යනවාද කියලා. ෙම්ක නරක පූර්වාදර්ශයක්. ඉදිරිෙය්දී තව තව
ෙමොනවා ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට
කමිටුව රැස්වුණු ෙවලාෙව් ඒ කමිටුවට ගරු අගමැතිතුමාත් ආවා.
මම අගමැතිතුමාට සියලුම ලියකියවිලි -ෙම් පිළිබඳව දැනුවත්
කරපු ලියකියවිලි, ෙපොලීසි ගිය ඒවා, උසාවි ගිය ඒවා පිළිබඳව
විස්තර- දුන්නා. නමුත් තවම ඒ පිළිබඳව විසඳුමක් ලැබිලා නැහැ
ගරු අගමැතිතුමනි. කරුණාකර ඒ පාර්ශ්වකරුවන් කැඳවලා, ෙම්
පිළිබඳව ෙහට අනිද්දාම විසඳුමක් ලබාෙදන්න. ෙම්ක වැදගත්
අවස්ථාවක්. ඒෙක් වාසිය තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට. එෙසේ
නැති වුෙණොත් විශාල පිරිසක් රජයට එෙරහිව-

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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ෙම් කමිටුව පිළිබඳ මම ෙයෝජනාවක් ෙකරුවා, ෙම් කමිටුවට
ජනමාධ ෙගන්වන්න අවසර ෙදන්න කියලා. ඒක නිසා තමයි
මන්තීවරුන්ෙග් සහභාගිත්වය අඩුෙවලා තිබුෙණ්. මම එදාත් කථා
කරලා ඒ ගැන කිව්වා. සභානායකතුමා අද ගරු සභාෙව් නැහැ.
එතුමා ෙහොඳ ෙයෝජනා කිහිපයකුත් කරලා තිබුණා. අවශ
පාර්ශ්වකරුවන් කැඳවීෙම් නිදහස, -ඒක අෙප් Standing Orders
වලත් තිෙබනවා.- ඕනෑම ෙකෙනක්ව කැඳවන්න අවස්ථාව අපට
තිෙබනවා කියලා සඳහන් ෙවනවා. නමුත්, මම ඒ ඉල්ලීම කළාම,
කෙතෝලික සභාෙව් පශ්නවලට ඉඩ ෙදන්න බැහැ කියලා
සභානායකතුමා කිව්වා. ඒක වැරැදියි. පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර
නිෙයෝගවල ඒකට වුවමනා කරන ෙරගුලාසි තිෙබනවා නම්, ඇයි
ඒකට ඉඩ ෙනොෙදන්ෙන්? ඒවාටත් ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට
තමයි ඒක අර්ථවත් කමිටුවක් බවට පත් වන්ෙන්. එතෙකොට ඒ
රාජකාරිෙය් යම්කිසි ඵලදායකත්වයක් ඇති ෙවනවා. අප
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් කරුණු මතක් කර ෙදනවා.
මීට අවුරුදු පහ හයකට කලින් ඔය කමය ආරම්භ කෙළේ අෙප්
නායකතුමායි. එතුමා ෙබොෙහොම දුරදිග කල්පනා කරලා
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කරන්න, මන්තීවරුන්ෙග් කියාදාමය
වඩාත් ඵලදායී කරන්න කරපු ෙයෝජනාවක් ඒක. අද අපට
ෙපෙනනවා ෙම් කමය දිගින් දිගටම කියාවට නැංවිලා රටට,
ජනතාවට පෙයෝජනවත් වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට කියාත්මක වන
ආකාරය. විෙශේෂෙයන්ම මන්තීවරුන්ෙග් සහභාගීත්වෙයන්,
නිලධාරින් කැඳවලා, ඒ නිලධාරින් ඉදිරිෙය් ඇතැම් පශ්න විසඳා
ගැනීෙම් අවස්ථාවක් තමයි අද අප ෙම් තුළින් දකින්ෙන්. ෙමවැනි
ෙබොෙහෝ කරුණු ඒ වාර්තාෙව් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා;
නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. නමුත්, අද ෙම් සඳහා අමාත ාංශයක්වත්,
ඇමතිවරෙයක්වත්, නිෙයෝජ ඇමතිවරෙයක්වත් නැතිව ෙම්
කාරණා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡාවට ගැනීම පිළිබඳව මට
ෙබොෙහොම කනගාටුයි. අපට පශ්නයක් වුණත් අහන්න ෙකෙනක්
නැහැ.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මට තව ෙපොඩි කාලයක් ලබා ෙදන්න. වැදගත් පශ්නයක්
අහන්න තිෙබනවා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට සෑෙහන ෙව්ලාවක් ලබා දුන්නා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මම එදාත් ඉල්ලීමක් ෙකරුවා, ෙම් කමිටු රැස්වීමට ජනමාධ
ෙගන්වන්න කියලා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

විරුද්ධ පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, අෙනක්
මන්තීතුමන්ලාට ෙවන් කර තිෙබන කාලෙයන් කාලය අරෙගන
ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඔව්. ඒ අයෙගන් විනාඩි ෙදක තුනක් ලබා ගන්න පුළුවන්.

ඇයි මම ඉන්නවා ෙන්.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

අස්වර් මන්තීතුමා ඉන්නවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අහන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙගන්
අහලා ෙමොනවා කරන්නද? තමුන්නාන්ෙසේ මුස්ලිම් පල්ලි බලා
ගන්න.
ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.
[පූ.භා. 10.08]

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

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

ගරු සභාපතිතුමනි, පළමුෙවන්ම මම විපක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමාට
ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
එතුමා
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත්, ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලිකවත් විෙශේෂෙයන්ම
කෙතෝලික සභාෙව් පශ්න මට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ සෑම
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා]

අවස්ථාවකදීම එතුමන්ට ෙකළින්ම පිළිතුරු සපයන්නට කියලා
මම නිලධාරින්ට නියම කර තිෙබනවා. මාත් ඒ සම්බන්ධෙයන්
කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් සිද්ධීන් තුනක් තමයි
ලංකාෙව්ම ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තුන්වැනි සිද්ධිය විධියට යම්
ස්ථානයක කිස්තුන් වහන්ෙසේෙග් පතිමාව තබන්නට
ගිය
අවස්ථාෙව් දී තවත් පිරිසක් එහි අරගලයක් ඇති කරලා තිෙබනවා.
නමුත් මුළු ලංකාෙව්ම කෙතෝලික, කිස්තියානි, ෙබෞද්ධ, ඉස්ලාම්,
හින්දු ජනතාව ෙබොෙහොම මිතත්වෙයන්; සෙහෝදරත්වෙයන් සිටින
බව මා කියන්නට සන්ෙතෝෂයි. ෙබොෙහොම සුළු පිරිසක් තමයි
එවැනි අරගලකාරී ෙද්වල්වලට සහභාගි ෙවලා, ඒවා කියාත්මක
කරන්ෙන්.
ෙම් පිළිබඳව ගරු මන්තීතුමා උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් දීත්
දැන්වූ ආකාරයට, මා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙකොමිටියක් පත් කළා.
ෙපොලීසියත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාත්, ෙබෞද්ධ ජනතාවත්,
කෙතෝලික ජනතාවත් එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කරලා ෙම් පශ්නය
සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ෙගන, පසුව මටත් ඒ පිළිබඳව දැනුම්
ෙදන්න කියලා දන්වා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාටත් ඒ
තීරණය ෙකළින්ම දැනුම් ෙදන්න කියලා දන්වා තිෙබනවා. කිසිම
ආගමකට අබමල් ෙර්ණුවකවත් හානියක්, පාඩුවක්, අපහාසයක්
සිදු ෙවන ආකාරයට කියා කරනවාට අපි ෙකොෙහොමටවත් කැමැති
නැහැ. ඒක අපි හදවතින්ම කියන ෙදයක්. ෙමොකද, කිසිම
ආගමක් පහළට දමන්නටවත්, විනාශ කරන්නටවත් ෙබෞද්ධයන්ට
කිසිම අයිතිවාසිකමක් නැහැ. එෙහම තමයි බුදුන් වහන්ෙසේ
ෙද්ශනා කර තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව නිසියාකාරව කියාත්මක
වන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, මමත්, අෙප් ඇමතිවරුනුත්
සූදානමින් සිටිනවා . සුළු පිරිසක් තමයි ඔය වාෙග් හැප්පිලි ඇති
කරන්ෙන්. සෑම දාම, සෑම ෙදයකටම පශ්න ඇති කරන ඒ වාෙග්
ෙපොඩි ෙපොඩි පිරිස් ඉන්නවා.
ෙම් කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමා සඳහන් කිරීම ෙබොෙහොම හරි.
ව වස්ථානුකූලව සියලුම ආගම්වලට සාධාරණය සැලෙසන්නට
ඕනෑ. බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත ෙකොට ෙපෝෂණය කිරීම සිදු විය
යුතුයි. එෙහම වුණත්, සියලුම ආගම් ඇදහීමට සාධාරණව
අයිතිවාසිකම් තිෙබන්නට ඕනෑ කියන එකයි ව වස්ථාෙව්
තිෙබන්ෙන්. ඒක අපි හරියට කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. ෙපොඩි
සිද්ධීන් කිහිපයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව මා පිළි ගන්නවා. අප
ඒවා පිළිබඳව සාකච්ඡා කර කටයුතු කියාත්මක කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. තවදුරටත් එවැනි ෙද්වල් වැරැදි විධියට
කියාත්මක ෙවනවා නම්, නීතිෙයන් ෙහෝ ඒවා සමනය කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියලා මම ඔබතුමාට සන්ෙතෝෂෙයන්
කියන්න කැමැතියි.
ආගමානුකූල කටයුතුවලදී
ලංකාව අෙනක් රටවලට
වැඩිෙයන් ඉදිරිෙයන් සිටින බවයි මට කල්පනා වන්ෙන්. ගරු
සභාපතිතුමනි, හුඟක් රටවල එකම ආගෙම් අය ෙදකට ෙබදිලා
මරා ගන්නවා. සිය දහස් ගණනින් මැෙරනවා. නමුත් ශී ලංකාෙව්
ෙමවැනි ෙපොඩි ෙපොඩි සිද්ධීන් කිහිපයක් තමයි ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒවාෙග් සිද්ධීන් ඇති වීමත් නතර කරලා,
සාධාරණව කටයුතු කරන්නට අප උත්සාහ කරන්නට ඕනෑ. අප
අමාත ාංශය වශෙයනුත්, නිලධාරිනුත් ඒ කටයුතු කියාත්මක
කරනවා. හැම ආගමකම සිටින පූජකවරුන් සියලු ෙදනාම ෙහොඳයි.
ඒ අයෙගනුත් ෙබොෙහොම සුළු පිරිසක් තමයි වැරැදි ෙච්තනා තුළින්
කටයුතු කරන අය සිටින්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්වත් සමනයකට පත්
කරන්නට අපි කියා කරන්නට ඕනෑ. ලංකාෙව් ෙබෞද්ධ, හින්දු,
ඉස්ලාම් සහ කිස්තියානි යන ආගම් හතරක් තිෙබනවා. ෙම් ආගම්
හතෙර්ම දියුණුව සඳහා ඒ ඒ ආගමික ස්ථාන දියුණු තියුණු
කිරීමට, ඒ ආගම් ඉගැන්වීමට, ඒ ආගම්වලට වුවමනා කරන
ෙපොත්පත් සැපයීමට විශාල වියදමක් දරමින් අප පසු ගිය කාලෙය්
ඒ කටයුතු කර තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2015 වර්ෂය
සඳහා වන අය වැය ෙල්ඛනෙයනුත් ආගමික දියුණුව සඳහා විශාල
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.
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මනුෂ ජීවිතෙය් ඉතාම වැදගත් කටයුත්ත වන්ෙන් ආගම
ඇදහීමයි. මිනිසාට ආහාර හා නිෙරෝගීකම අවශ යි. අහාරවලින්
මිනිසා ෙපෝෂණය වන්නට පුළුවන්; නීෙරෝගී වන්නට පුළුවන්.
නමුත් ආගමානුකූලව බුද්ධිය ෙමෙහයවා කටයුතු කෙළේ නැත්නම්
ඔහු ෙශේෂ්ඨ මනුෂ යකු වන්ෙන් නැහැ. ඔහුෙග් තිරිසන් ගති
එෙලසම ඉතිරි වනවා.
මනුෂ යා කියන්ෙන් සෙතක්. ඒ සතා මනුෂ යකු බවට පත්
කරන්ෙන් ආගම තුළිනුයි. එම නිසා අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව,
වුවමනාෙවන් ෙම් ආගමික කටයුතු දියුණු තියුණු කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරනවා. වැඩිහිටියන්ට පමණක්
ෙනොෙවයි, පුංචි දරුවන්ටත් ඒ ඒ ආගම් අනුව ජීවත්වීම සඳහා
වුවමනා කරන දර්ශනයක්, හැඟීමක් හදවතට බුද්ධියට ලබා දී
ආගමානුකූලව කටයුතු කරන ෙශේෂ්ඨ ජනතාවක් බිහි කිරිම අෙප්
පරමාර්ථයයි. ආගමික දියුණුව සඳහා වාර්ෂිකව විශාල මුදලක්
ෙම් රජය වියදම් කරනවා. ෙමවර අය වැය මඟිනුත් එෙහම විශාල
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.
ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල් ගැන කල්පනා කර බැලුවාම,
ආගම්වල කටයුතු සඳහා රජෙය් මුදල්වලින් වියදම් කරන්ෙන්
නැහැ. ඒ ඒ ආගමික ආයතනවල කටයුතු කරන පුද්ගලයන්
විසින්ම තමයි ඒ අවශ සියලු මුදල් සපයා ගනු ලබන්ෙන්. එෙසේ
නැතිව රජෙය් මුදල් ඒ කටයුතු සඳහා ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත්
ශී ලංකාෙව් තමයි ෙම් විධියට සියලුම ආගම්වල කටයුතු සඳහා
රජෙය් මුදල් ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා දීමට කියා කරන්ෙන්.
ඒක අපි ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා අඩුයි. අපි ෙලෝකයත් එක්ක
සංසන්දනය කර බැලිය යුතුයි. ආගමික වශෙයන් පමණක්
ෙනෙවයි, අධ ාපනය ගැන බැලුවත්, ෙලඩ දුක් ගැන බැලුවත්,
ෙම් සියලු ෙද්වල් සඳහාම රජෙය් මුදල් ෙපොදු වශෙයන් ජනතාවට
ලබා ෙදනවා.
පන්සල හදන්න, ෙකෝවිල හදන්න, පල්ලිය හදන්න, රජෙය්
මුදල් ෙදනවා. ෙලෝකෙය් කිසිම රටක එෙහම ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ
ඒ ආගම්වල අය විසින් ඒවා කර ගන්න ඕනෑ. නමුත් අෙප් රජය
එෙහම කල්පනා කරන්ෙන් නැතිව ෙශේෂ්ඨ බුද්ධිමත් ජනතාවක්
ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. ෙශේෂ්ඨ මනුෂ යන් සිටින
සමාජයක් ෙගොඩනඟන්නට වුවමනා කරන නිසා රජෙය් ෙපොදු
මුදල් වියදම් කරලා ජනතාව ඒ තත්ත්වයට ෙගන එන්නට
උත්සාහ කර තිෙබනවා. ඒ කටයුත්ත ශී ලංකාව තුළ ඉතා උසස්
අන්දමින් කියාත්මක ෙවනවා.
සාමාන
ජනතාවෙග් ආගමික පෙබෝධයත්, සමාන
තත්ත්වයකින් ජීවත් වීමට ගන්නා වූ උත්සාහයත් සම්බන්ධව සෑම
ෙදනාම සතුටු විය යුතුයි. එෙහම වුණත්, මම ෙපර කී පරිදි "ඒ
මෙග් ආගම, ඒ මෙග් ජාතිය, ඒ මෙග් ෙද්වල්" කියලා කල්පනා
කරලා ඒක විතරක් උඩින් තියා ෙගන අෙනක් ඒවා පහළට දමන්න
සුළු පිරිසක් උත්සාහ කරන බව අපට ෙපෙනනවා. ඒ නිසා තමයි
ෙම් තැන් තැන්වල ෙපොඩි ෙපොඩි පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
එෙහම නැතුව ෙපොදු වශෙයන් බලනෙකොට ඒ වාෙග් තත්ත්වයක්
ගැන වැඩි පිරිසකෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවක්වත්, හැඟීමක්වත්
නැහැ. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ආගමානුකූල ජීවිතයක් ගත කරන
පරම්පරාවක්, ජාතියක් රට තුළ ෙගොඩනැඟීම තුළින් තමයි ඒ
තත්ත්වය සාර්ථක අන්දමින් කියාත්මක කර ගන්නට අපට පුළුවන්
ෙවන්ෙන්. විපක්ෂෙය් සිටින ඒ ඒ ආගම්වලට අයිති
මන්තීතුමන්ලාත්, රජෙය් මැති ඇමතිවරුනුත් ෙබොෙහොම
ඕනෑකමින්, ෙහොඳ හැඟීමකින් යුතුව ආගමානුකූල කියා
සාධාරණීකරණය කිරීමට කථා කරනවා; ඒවා කියාත්මක
කරනවා; ඒ සඳහා අපට උදව් උපකාර කරනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට්
ඒ වාෙග් ෙශේෂ්ඨ ජන සමාජයක්, බුද්ධිමත් පිරිසක්, සාධාරණ
සමාජයක් ෙගොඩනැඟීමට ගන්නා වූ උත්සාහය සම්බන්ධෙයන් මා
පක්ෂ විපක්ෂ සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. තවදුරටත් ඒ
විධියට කියාත්මක වීම තුළින් අනාගතෙය් දීත් ෙම් රෙට් ඒ හැඟීම්
සංවර්ධනය කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
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ආගමිකව බැලුෙවොත්, ෙබෞද්ධ ආගෙම් හැටියට නම්
ෙබෞද්ධයන් විසින් අෙනකුත් සියලුම ආගම්වලටත් සමානව
සලකන්නට ඕනෑ. කිසිම ආගමක් පහළට දමා කටයුතු කරන්න
ෙබෞද්ධයන්ට අයිතියක් නැහැ. හැබැයි එෙහම කරන සුළු පිරිසකුත්
ඉන්නවා. ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය ගත්තත්, හාමුදුරුවන්ට ෙකළින්ම
ෙද්ශපාලනය කරන්න බැහැ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ සුළු පිරිසට ෙද්ශපාලන ආවරණය තිෙබනවා. ඒකයි වැරැද්ද.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ෙකළින්ම ෙද්ශපාලනය කරන්න බැහැ. එෙහම අයිතියක්
නැහැ. සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට තිබුණා, සුද්ෙධෝදන රජ්ජුරුවන්ට
කියලා රජකම ගන්න. සුද්ෙධෝදන රජ්ජුරුවන් රජකම ෙදන්න
ලැහැස්ති වුණා. "රජකම ෙනොෙවයි මට උවමනා කරන්ෙන්,
බුද්ධත්වය" කියලා සිල් සමාදන් ෙවලා, බණ භාවනා කරලා
බුද්ධත්වයට පත් වුණා. රජකම ඉල්ලුෙව්වත්, ඒකට අත
ගැහුෙව්වත්, ඒ ගැන කථා කෙළේවත් නැහැ. ඒකයි බුද්ධාගෙම්
දර්ශනය. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවන්ෙග් දර්ශනය. හාමුදුරුවන්ටත්
අපමාණ විධියට ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලන කටයුතු
කරන්න අයිතිවාසිකමක් නැහැ. හාමුදුරුවන්ෙග් ෙද්වල් ගැන ෙම්
ගරු සභාෙව් කියන්න මම වැඩිය කැමැති නැහැ. ඒ වුණාට ෙම්වා
සම්පූර්ණෙයන් යටපත් ෙවලා යනෙකොට ආගම විනාශයට පත්
ෙවනවා.
හාමුදුරුනමක් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දය ඇතුව කියා කරන්න
පටන් ගත්ෙතොත්, අනවශ විධියට කියා කෙළොත්, ආගම
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන හැඟීම සම්පූර්ණෙයන්ම ජනතාවෙගන්
තුරන් ෙවනවා. ෙද්ශපාලනය පැත්තට වැෙටනවා. සාමාන ෙයන්
වැඩිහිටියන්, බුද්ධිමත් අය එෙහම ෙනොකළත් ෙපොඩි දරුවන්ටත්
හිෙතනවා "හාමුදුරුෙවොත් ඉතින් ෙද්ශපාලනය කරනවා,
හාමුදුරුෙවොත් රජ ෙවන්න තමයි යන්ෙන්, ඔටුනු පළන්දන්න තමයි
යන්ෙන්" කියලා. එෙහම හිතා ගත්තාම ආගම ගැන හිතන්ෙන්
නැහැ, ඔටුන්න ගැනයි ඒෙගොල්ෙලොත් කල්පනා කරන්ෙන්.
එතෙකොට ෙකොෙහොමද, බණ භාවනා කරන්ෙන්? ෙකොෙහොමද,
ආගමානුකූල ජීවිතයක් ගත කරන්ෙන්? ෙකොෙහොමද, හිතක් හදා
ගන්ෙන්? එෙහම බැරි ෙවනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා, මහා
සංඝරත්නෙය් සුළු පිරිසක්; සුළු හාමුදුරුවරු සංඛ ාවක් අපමාණ
විධියට ෙද්ශපාලනයට වැටිලා ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් පිහිනන්න
උත්සාහ කරන එක එච්චර ෙහොඳ නැහැයි කියලා. මම එෙහම
කියන්ෙන් තවදුරටත් ෙම් සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කර ගන්න
ඕනෑ කරන නිසායි. ඒ නිසා එවැනි තත්ත්වයන් ගැන කල්පනා
කරලා කියා කරනවා නම් අනාගතෙය් රටටත්, ජාතියටත්,
සංස්කෘතියටත් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි කියලා මම කියනවා. ඒ විධියට
කල්පනා කරන්න ඕනෑ, හිතන්න ඕනෑ. ආගම අනුව කටයුතු
කරන්න ඕනෑ. එක හාමුදුරු නමක් කියලා තිබුණා, ධම්මපදය
කියවන්න කියලා. ධම්මපදය කියවන්න ඕනෑ. කියා කළ යුතු
ආකාරය ධම්මපදෙය් තිෙබනවා. ඒ විධියට කියා කරන්ෙන් නැතිව
ෙවනත් ෙද්වල් කියාවට නංවන්ෙන් ඇයි කියන එකත් මම ෙම්
ගරු සභාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. මම එෙහම කියන්ෙන්
ලංකාෙව් එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීම තුළින් ෙභ්දයක් ඇති ෙවලා,
ජාති ෙභ්ද ඇතිෙවලා, ආගම් ෙභ්ද ඇති ෙවලා, එක ආගම ෙදකට
තුනට කැඩිලා විනාශයක් ෙවන්න පුළුවන් නිසායි. අද අරාබි
රටවල එකම ආගෙම් ජනතාව ෙදපැත්තට ෙබදිලා මරා ගන්නවා.
සම්බුද්ධ ශාසනය තිෙබන ෙම් රෙට්ත් ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති
ෙවන්න පුළුවන් ෙන්ද කියලා කල්පනා කර බලන්නය කියා මම
ඉල්ලා සිටිනවා.
හාමුදුරුවරුන්ට ආගමික නායකයන්ට අයිතියක් තිෙබනවා,
අවවාද අනුශාසනා කරන්න. "ෙම් විධියට රට පාලනය කරන්න,
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ෙම් විධියට කියා කරන්න, ෙම් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සකස්
කරන්න" කියලා කියන්න ඒ අයට අවසර තිෙබනවා. ඒක වරදක්
නැහැ. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. එෙහම තමයි අවුරුදු 2,258ක් කර
ෙගන ආෙව්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මම ඔබතුමාට ෙපොඩ්ඩක් බාධා කරන්නම්. ඔබතුමා කියන එක
හරියට හරි. ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ඉන්න ඕනෑ පන්සෙල්. නමුත්
ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න අවුරුදු හතරක් ගියාද කියන එක තමයි අපට
අහන්න තිෙබන පශ්නය. ඒ අය බඳවා ගන්න ඉස්ෙසල්ලා කල්පනා
කරන්න තිබුණා ෙන්.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

හැබැයි, ඔබතුමාෙග් පුස්තකෙය් - බයිබලෙය් - හැටියටත් ෙම්
වාෙග් වැඩ කරන්න බැහැ. මම බයිබලය කියවලා තිෙබනවා. ඒක
මමත් ඉෙගන ගත්තා. ඒ නිසා ආගම්වලට අයිතියක් නැහැ, ෙම්
විධියට පැනලා ජනතාව හැප්ෙපන හැටියට, ජනතාව ෙභ්ද වන
හැටියට කියා කරන්න. ඒ විධියට කිසිම ආගමික ෙපොතකපතක
සඳහන් ෙවලා නැහැ. ආගමික පූජකතුමන්ලා ඒ විධිෙය් ෙද්වල්
කියාත්මක කරලාත් නැහැ. එෙහම ෙද්ශනා කරලාත් නැහැ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

කෙතෝලික සභාෙව් අයට පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණවලට
ඉල්ලන්න බැහැ. ෙමොනම මහජන තනතුරකටවත් කෙතෝලික
සභාෙව් අයට ඉල්ලන්න බැහැ. ඒක අපි හරියට කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් තමයි ඕවා ඔක්ෙකොම තිෙබන්ෙන්.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

අවවාද අනුශාසනා කරනවා.
වැරැද්දක්, අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් ඒවා ෙපන්වා ෙදන්න
පුළුවන්, ෙමන්න ෙම් විධියයි හරි, ෙමෙහම කරන්නය කියා. ඒක
ෙහොඳයි. එෙහම තමයි කරන්න ඕනෑ. අවුරුදු 2258ක්ම එෙහම
තමයි ෙකරිලා තිෙබන්ෙන්. අනුරාධපුර යුගෙය්දී එළාර, පීඨිය,
දාඨිය කියලා 07 ෙදෙනක් ආපු ෙවලාෙව් හාමුදුරුවරුන් තමයි
රජ්ජුරුවන්ට අවවාද, අනුශාසනා කෙළේ. එෙහම කරලා තමයි
ආරක්ෂා කෙළේ. දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවන්ට, හාමුදුරුවරුන් අවවාද
අනුශාසනා කරලා තමයි එදා රට ආරක්ෂා කෙළේ.
ෙපොෙළොන්නරුවට කාලිංග මාඝ ආපු ෙවලාෙව් ඒත් ඒ වාෙග්
තත්ත්වයක් තමයි ඇති වුෙණ්. එෙහම තමයි ෙම් රට ආරක්ෂා
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙකළින්ම බැහැලා කියා කරන
තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. අන්න ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. ඒක,
වැඩිය ෙහොද නැහැ කියන එකයි මම කියන්ෙන්. ඒෙකන් ෙබදීමක්
ඇති ෙවනවා. අෙප් හිත් එකට එක් කරලා පඤ්ෙච්න්දියයන්
පාලනය කිරීම තමයි ආගමකින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. එෙහම
කරන්න බැහැ, ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයට ආවාම. දැන් අපි ෙම්
එෙහමද කථා කරන්ෙන්? ආගම ගැන කථා කළාට අපි හැප්ෙපන
හැටි ෙපෙනනවා ෙන්. එෙහම කරන්න ගිෙයොත් අතරමඟ නතර
ෙවන්න තමයි ෙවන්ෙන්. ඒෙකන් මහ විනාශයක් ෙවනවා. ඒ
නිසා ෙම් තත්ත්වය ගැන කල්පනා කර බලන්න කියලායි මම
කියන්ෙන්. ෙලොකු පිරිසක් නැහැ, හාමුදුරුවරුන් සුළු පිරිසක්
තමයි ෙම් තත්ත්වයට වැටිලා තිෙබන්ෙන්. විෙද්ශවලින් ෙඩොලර්
හම්බ ෙවනවාය කියා පංගුවක් අය කියනවා. මම නම් ඒක දන්ෙන්
නැහැ. එක එක අය කියන කථා තමයි මම කියන්ෙන්. ඒවා ගැනත්
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ආශාවන් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ෙසෝවාන්, සකෘදාගාමී, අනාගාමී,
අර්හත් කියන පියවර හතරක් තිෙබනවා. ෙසෝවාන් වුණත් ආශාව
නැති ෙවන්ෙන් නැහැ; සකෘදාගාමී වුණත් ආශාව නැති ෙවන්ෙන්
නැහැ; අනාගාමී වුණත් ආශාව නැති ෙවන්ෙන් නැහැ. ආශාව
නැති කරන්න නම් අර්හත් ඵලයට පත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒක නිසා
ෙපොඩි ෙපොඩි අඩු පාඩුකම් තිෙබන එක, තණ්හාව තිෙබන එක
වැරැද්දක්ය කියා මම කියන්ෙන් නැහැ. "තණ්හාය ජායතී ෙසොෙකො
- තණ්හාය ජායතී භයං" කියලා කියනවාෙන්. අධික තණ්හාව
ෙශෝකයටත්, අධික තණ්හාව භයටත් ෙහේතු ෙවනවාය කියන එක
අෙප් හාමුදුරුවන් ගැන වුණත් කිව්වාට වැරැද්දක් නැහැ කියන
එකයි මම කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන හිතා බලා, රට
ගැන හිතා බලා, ජාතිය ගැන හිතා බලා කියා කරන්න ඕනෑ.
තර්ජන ගර්ජනවලින් අද ෙම් රටට ෙනොෙයක් විධිෙය් ආපදා ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. තිස් අවුරුද්දක් ෙම් රට ෙබදන්න ගියා. ඒක
කරන්න බැරි වුණා. දැන් ආපහු ඩයස්ෙපෝරාවල් හදාෙගන ෙවනත්
රටවල් ලංකාව පාලනය කරන ආකාරයට කමිටු හදාෙගන කටයුතු
කරන්න පිළිෙයළ කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව්
ඒ වාෙග් ෙබදීම් ඇති වුෙණොත් බටහිර, යුෙරෝපීය රටවල
තත්ත්වය ෙම් රෙට්ත් ඇති ෙවලා විනාශ ෙවන්න පුළුවන්.
නායකයන් මරලා තමයි ඒ රටවල් විනාශ කරලා තිෙබන්ෙන්. ශී
ලංකාව තුළත් එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙනොෙවයිද කියා කල්පනා
කර බලන්න ඕනෑ. එෙහම බුද්ධිමත්ව කල්පනා කර කියා කරන
එකයි අපි සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීම ෙවන්ෙන්.
ඊළඟට, විපක්ෂෙයන් කිව්වා අති උත්තම පාප් වහන්ෙසේ
වැඩම කරනවාය; ඒ නිසා ෙම් මැතිවරණය කල් තියන්නය
කියා. මම නම් කියන්ෙන් මැතිවරණය තියන එක ෙහොඳයි
කියලායි. ෙමොකද, අපි දැන් ඉන්ෙන් පරණ තත්ත්වයක ෙන්.
මැතිවරණය තියලා අලුත් ෙවලා ආපුවාම පාප් වහන්ෙසේට අලුත්
ආණ්ඩුවක්, අලුත් ජනාධිපතිතුෙමක් තමයි හම්බ ෙවන්ෙන්. පරණ
ජනාධිපතිතුමා ෙනොෙවයි. පාප් වහන්ෙසේට අෙප් විශාල ෙගෞරවයක්
තිෙබනවා. මුළු ෙලෝකයම, හැම ආගමක්ම උන් වහන්ෙසේට
ෙගෞරව කරනවා. උන් වහන්ෙසේ ලංකාවට වඩින ෙවලාෙව්දී, අපි
අලුත් තත්ත්වයක් යටෙත් ඉන්ෙන්. පරණ ඒවා ෙනොෙවයි. අලුත්
තත්ත්වයක් යටෙත් අලුත් ජනාධිපතිතුමා පළමුවැනියාටම හම්බ
ෙවන්ෙන් ෙලෝකෙය් ෙශේෂ්ඨතම නායකෙයක් වන පාප් වහන්ෙසේය
කියලා අපි සියලු ෙදනාටම සතුටු ෙවන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු අගමැතිතුමනි, දැන් කථාව අවසන්
කරන්න.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පළමුෙවන්ම ලැෙබන්ෙන් උන්
වහන්ෙසේෙග් ආශිර්වාදයයි කියලා අපට කියන්න පුළුවන්. ගරු
සභාපතිතුමනි, තුන්ෙවනි වතාවටත් එතුමා දිනනවා කියලා
ඔබතුමාත් කියලා තිබුණා. එතුමා විශාල ඡන්ද සංඛ ාවකින්
දිනනවා. ෙහළ උරුමය ෙවනස් ෙවන එක ෙහොඳයි. ඒ කියන්ෙන්
අපිට ඉදිරියට යන්න ෙපොඩි point එකක් තිෙයන්න ඕනෑ. මෙග්
හැටිත් එෙහමයි. ෙපොඩි point එකක් තිබුෙණොත් තමයි ඉදිරියට
යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. එම නිසා ෙහළ උරුමය එෙහම වීමත්
වැරැදියි කියලා මම කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම ඉන්න
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් නිකන් පණ නැතිවා වාෙග්. ෙපොඩ්ඩක්
හයිය ෙවනවා තද විරුද්ධකාරෙයක් සිටියාම. ඒ සියල්ල පරාජය
කරෙගන, අතිවිශාල ඡන්ද සංඛ ාවකින් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ජයගහණය කරලා පාප් වහන්ෙසේ පළමුෙවනියාටම
හම්බ ෙවන ෙලෝකෙය් නායකයා අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
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ජනාධිපතිතුමායි කියන එක මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. ඕනෑම fight එකක්,
ඕනෑම විෙරෝධතාවක් දරා ෙගන අපි ඉදිරියට යන්න ලැහැස්තියි
කියන එකත් මම ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න කැමැතියි. ඒ
විෙරෝධතාවන් මධ ෙය් ජයගහණය කළාම තමයි අපට ආඩම්බර
ෙවන්න පුළුවන්. එම නිසා ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගයත් අපට
ලබා ෙදන්න. පාප් වහන්ෙසේව ඒ ආකාරෙයන් මුණ ගැහිලා,
වන්දනාමාන කරෙගන, උන් වහන්ෙසේෙග් ආශිර්වාදය ලබා ගන්න
මුළු ශී ලංකාවාසීන්ටම අවස්ථාව ලැෙබ්වායි කියලා අපි පාර්ථනා
කරනවා. සියලු ෙදනාටම ස්තුතියි.
[ .ப. 10.25]

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව
් රන් මහතා

(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ெபளத்த சாசன மத
அ வல்கள் அைமச்சு, ேதசிய மர ாிைமகள் அைமச்சு,
கலாசார, கைல அ வல்கள் அைமச்சு உட்பட 11
அைமச்சுக்களின்
நிதிெயா க்கீ
மீ
கு நிைலயில்
இடம்ெப ம் விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வைதயிட்
நான்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். உண்ைமயிேல இந்த நா
இந் ,
ெபளத்த, கிறிஸ்தவ, இஸ்லாமிய மக்கைளக் ெகாண்ட ஒ
நா . ஆனால், இந்த நாட் ேல இந் , கிறிஸ்தவ, இஸ்லாமிய
மதங்கைளச்
சார்ந்த
மக்க க்கான
உாிைமகள்
வழங்கப்ப வ
மிகக்குைறவாக
இ க்கின்ற .
பல
வைககளி ம்
அவர்கள
அ ப்பைட
உாிைமகள்
ம க்கப்ப கின்றன.
நாங்கள்
இதைன
உங்க க்குத்
ெதளிவாக எ த் க்காட்டலாம்.
குறிப்பாக, 2014ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த்
திட்டத்தின் நிதிெயா க்கீட் ேல ெபளத்த சாசன, மத
அ வல்கள் அைமச்சுக்கு கிட்டத்தட்ட 615 மில் யன் பாய்
ஒ க்கப்பட்
ந்த . அதிேல 442 மில் யன் பாய் இந் ,
கிறிஸ்தவ, இஸ்லாம், ெபளத்த ஆலயங்களின் தாபிப் மற் ம்
னரைமப் க்காக ஒ க்கப்பட்ட . ஆனால், அதில் ஒ சத த
நிதிையக்கூட
இந் ,
கிறிஸ்தவ,
இஸ்லாம்
ஆகிய
மதங்க க்குாிய
ஆலயங்க க்கு
ைமயாக
வழங்கவில்ைல. ஒ
சத தத் க்கும் குைறவான நிதிேய
அவற் க்கு வழங்கப்பட்ட . உதாரணமாக, ஒ க்கீ
100
சத தமாக இ ந்தால் அதில் 99 சத தம் ெபளத்த
ஆலயங்களின்
நடவ க்ைகக க்காகப்
பயன்ப த்தப்பட்
க்கின்ற . ஒ
சத தம்தான் ஏைனய
மதத்தவாின்
ஆலயங்களின்
நடவ க்ைகக க்குப்
பயன்ப த்தப்பட்
க்கின்ற .
442
மில் யன்
பாய்
ஒ க்கீட் ல்தான்
இந்த
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ந்த .
ஆகேவ,
இவ்வாறான
ெசயற்பா கள்
நைடெப வைத
நாங்கள்
ெதாடர்ந்
அ மதிக்க
யா .
இந் க்க க்கும் ெபளத்தர்க க்கும் ெந ங்கிய ெதாடர்
இ க்கின்ற . ெகளதம
த்தர்கூட பிறப்பால் ஓர் இந் .
இந் க்க ம்
ெபளத்தர்க ம்
மதத்தால்
மிக ம்
ெந க்கமானவர்கள். ஆனால், ஏன் இவ்வாறான நிைலைமைய
இவர்கள் ஏற்ப த் கின்றார்கள்? குறிப்பாக, இந்த நாட் ேல
2012ஆம் ஆண்
கு சன மதிப்பீட் ன் பிரகாரம் 70.2
சத தம் ெபளத்தர்கள் இ க்கிறார்கள்; 12.6 சத தம்
இந் க்கள் இ க்கிறார்கள்; 7.4 சத தம் இஸ்லாமியர்
இ க்கிறார்கள்; 9.7 சத தம் கிறிஸ்தவர்கள் இ க்கிறார்கள்.
இவ்வாறான நிைலயில் இ க்கும்ேபா
ஏன், ெபளத்த
மதத் க்கு மாத்திரம் நீங்கள் கூ தலான நிதிகைள ம்
ச ைககைள ம் வழங்குகின்றீர்கள்? ஆகேவ, ெகளரவ
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அைமச்சர் அவர்கேள, இனிவ ம் காலங்களிலாவ
இதில்
மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ேவண் ம். ஏைனய சமயத்தவர்களின்
ஆலயங்களின் நடவ க்ைகக க்கு நீங்கள் கட்டாயம் உதவ
ேவண் ம்.
கடந்த
த்த காலத்தின்ேபா
வடக்கு, கிழக்கிேல பல
ஆலயங்கள்
பாதிக்கப்பட்டன.
அந்த
ஆலயங்கள்
னரைமக்கப்பட ேவண் ய அவசியம் இ க்கின்ற . ஆகேவ,
அவ்வாறான நிைலைமயில் நீங்கள் தனிேய ெபளத்த
ஆலயங்க க்கு
மட் ம்
ெப ந்ெதாைக
நிதிகைளப்
பயன்ப த் கின்றீர்கள். குறிப்பாக, நான் இந்த இடத்திேல
ஒன்ைறக் கூறேவண் யவனாக இ க்கிேறன். 2012ஆம்
ஆண்
இலங்ைகயிேல
10,349 ெபளத்த விகாைரகள்
இ ந்தன.
ஆனால்,
2013ஆம்
ஆண் ேல
10,812
விகாைரகளாக
அைவ
அதிகாித்தி க்கின்றன.
எனேவ,
ேமலதிகமாக
463
ெபளத்த
விகாைரகள்
உ வாகியி க்கின்றன. இைவ வடக்கு, கிழக்கிேல திட்டமிட்
உ வாக்கப்பட்
க்கின்றன. ஆகேவ, நீங்கள் இவ்வா
உங்க ைடய ெபளத்த விகாைரகைள அதிகாித் , ஏைனய
மக்களின் வழிபாட் உாிைமகைள ம க்கின்றீர்கள்.
நான் இன் ெமான்ைற ம் இந்த இடத்திேல கூற
ேவண் ம். 1901ஆம் ஆண் ன் ள்ளிவிபரத்தின் பிரகாரம்,
இலங்ைகயிேல 60.5 சத தம் ெபளத்தர்கள் இ ந்தார்கள்;
2012ஆம் ஆண்
70.2 சத தம் இ ந்தார்கள். 1901ஆம்
ஆண் ேல
இலங்ைகயிேல
23
சத தம்
இந் க்கள்
இ ந்தார்கள்; ஆனால், 2012ஆம் ஆண் 12.6 சத தம்தான்
இ க்கிறார்கள். த்தம் காரணமாக மக்கள் ெவளிநா க க்கு
இடம்ெபயரேவண் ய சூழ்நிைல, மைலயக மக்கள் கட்டாயக்
க த்தைடக்கு உட்ப த்தப்பட்டைம மற் ம் மத மாற்றம்
என்பவற்றின்
காரணமாக
இந் க்கள்
குைறக்கப்பட்
க்கிறார்கள். ஆனால், இஸ்லாமியர் 7.4
சத தத்தில்
சமமாகச்
இ ந் ெகாண்
க்கிறார்கள்.
கிறிஸ்தவர்கள்
1901ஆம்
ஆண் ல்
6.9
சத தமாக
இ ந்தார்கள்; தற்ெபா
9.7 சத தமாக இ க்கிறார்கள்.
ஆகேவ,
இதிேல
மாற்றம்
ேவண் ம்.
ஏைனய
சமயத்தவர்கைள ம் மதிக்கின்ற நிைலைம உ வாக்கப்பட
ேவண் ம்.
கடந்த 2009ஆம் ஆண் க்குப் பின் இலங்ைகயின் வடக்கு,
கிழக்குப் பகுதியில் இந் க்கள் பலவா
அச்சு த்தப்
பட் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
இந்நாட் ன்
ர்விகக்
கு களான தமிழர்களின் சமயத்ைத அழிப்பதில் அரசாங்கம்
மைற கமாகத் திட்டமிட் ச் ெசயற்ப கின்ற . கிழக்கு
மாகாணத்தில் இரா வ அதிகாாிக ம் இரா வத்தின ம்
லனாய் ப் பிாிவின ம் இந்
- கிறிஸ்தவ ஸ் ம்
மக்களிைடேய மதாீதியான
கைல உ வாக்கும் ேநாக்கில்
பலவிதமான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண் வ கின்றனர்.
அண்ைமயில்கூட கிழக்கு மாகாணக் கட்டைளத் தளபதி
மட்டக்களப் , அம்பாைற, தி ேகாணமைல மாவட்டங்கைளச்
ேசர்ந்த சில இந்
ஆலயங்களின் நிர்வாகிகைள ம் இந்
அைமப் க்கைள ம் ெவ க்கந்ைதப் பகுதிக்கு அைழத் ஓர்
ஒன் கூடைல
நடத்தி ள்ளார்.
இைதப்
லனாய் ப்
பிாிவினேர ஒ ங்கு ெசய்தி ந்தனர். இந்த ஒன் கூட ேல ஓர்
இந் அரசியல் கட்சிையக் கிழக்கில் உ வாக்கேவண் ம் என
இவர்களிடம் ேவண் ேகாள் வி த் ள்ளார். அத் டன், இந்த
இந்
அரசியல்
கட்சி
அரசாங்கத் டன்
இைணந்
இயங்கேவண் ம்
என ம்
ேகட்கப்பட் ள்ள .
அ மட் மன்றி,
மட்டக்களப்
மாவட்டத்தில்
க ணா,
பிள்ைளயான் ேபான்ேறா க்கு எ வித ெசல்வாக்கும் இல்ைல
என்ப ம் இங்கு கூறப்பட்
க்கின்ற . ேம ம், இன்
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மட்டக்களப் மாவட்டத்தில் ஒ சில இந் அைமப் க்கைளப்
லனாய் ப்
பிாிவினேர
மைற கமாக
இயக்கிக்ெகாண்
க்கின்றனர். இந்நடவ க்ைக எதற்காக
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற என்ப மர்மமாக இ க்கின்ற .

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, the Hon. Prime Minister informed that 193
temples in the North alone has been given financial
assistance.
සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

That is not a point of Order.
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව
් රන් මහතා

(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

என் ைடய
ேநரத்ைதத்
தய ெசய்
ண க்க
ேவண்டாம் என்
இச்சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ஆனால், மா ரர் தினக் காலம் என்றால் இந் க் ேகாயில்
ைசகைள
இரா வத்தின ம்
லனாய் ப்பிாிவின ம்
த க்கின்றனர்.
ஆகம
விதியின்ப
கும்பாபிேஷகம்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ஆலயங்களில்
ஒ நாள்
ைச
தைடப்பட்டா ம் அ
சார்பாக இந் க்கள் பாிகாரக்
கிாிையகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.
இந்நிைலயில்
ெதாடர்ந்
இந்
ஆலயங்களில்
நைடெபற் வ ம்
ைசகைளப் பா காப் ப் பிாி ம்
லனாய் ப் பிாி ம்
த ப்பைத மத விவகார அைமச்சு த த் நி த்தேவண் ம்.
அவ்வா
த க்கப்பட்டால்
இதற்காக
ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ய
பாிகாரக்
கிாிையக க்கான
ெசல கைள வழங்குவ டன் ஒ மத வழிபாட்ைடத் த த்த
ெசயற்பா காரணமாக எ ம் அத்தைன நடவ க்ைகக க்கும்
அரசாங்கத்தின் சார்பாக மத விவகார அைமச்சு ெபா ப்பாக
இ க்கேவண் ம்.
இன்
ெபளத்த மதவாத அைமப்பாக உள்ள ெபா பல
ேசனா ம்
அரசாங்கத்தின்
பின் லத்தில்
இயங்கிக்
ெகாண்
க்கும் அகில இலங்ைக இந் அைமப் க்கள் எனப்
ெபயர்
சூட் க்ெகாண்
திாி ம்
ஒ
சில
இந்
அைமப் க்க ம்
இந்
மக்களிைடேய
பிளைவ
ஏற்ப த் ம்வைகயில்
ெசயற்பட் க்ெகாண்
க்கின்றன.
எம
இந்
மக்கள் கடந்த பல சகாப்தங்களாகப் பல
ன்பங்கைள அ பவித்தேபா
இந்த இந் ப் பிரதிநிதிகள்
எங்கி ந்தார்கள்? இவர்கள் அரசாங்கத்தின் லம் வடக்கு,
கிழக்குத் தமிழ் மக்களின் அரசியல் தீர் க் ேகாாிக்ைகைய
றிய க்கும் வைகயில் உ வாக்கப்பட்டவர்கள். இந் ,
கிறிஸ்தவ, இஸ்லாமிய மக்களிைடேய பிளைவ ஏற்ப த்தி,
எம
தமிழ் மக்களின் தியாகங்களின் எதிர்பார்ப்ைப
றிய த் ப் ெப ம்பான்ைம அரசாங்கத்தின் அ ைமகளாக
அவர்கைள வாழச் ெசய்வேத இவர்களின் ேநாக்கமாக
இ க்கின்ற .
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා]

இன்
வடக்கு,
கிழக்கு
மண்ணி ள்ள
இந்
ஆலயங்களிேல ேநர்த்திக்கடன் என்ற ேபாில் பல உயிர்கள்
ப யிடப்ப கின்றன. இைதக்கண்
நாங்கள் ேவதைன
அைடகின்ேறாம். ஆலயங்களில் உயிர்கள் ப யிடப்ப வைத
நி த்தேவண் ம். இவ்வ டம்
ன் மாதத்தில் வ காமம்
வடக்கி ள்ள ெதல் ப்பைளப் பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில்
கீாிமைலக்கு
அ காைமயில்
க ணாவத்ைத
எ ம்
பகுதியி ள்ள ைவரவர் ஆலயத்தில் 600 ஆ கள் உயிர்ப்ப
ெகா க்கப்பட்
க்கின்றன. அ மட் மன்றி, அேத பிரேதச
ெசயலகப்
பிாிவில்
ர்க்ைக
அம்மன்
ஆலயத் க்கு
அ காைமயி ள்ள
ர்க்கா ரம்,
ேபரம்பலம்
ைவரவர்
ஆலயத்தில் 150 ஆ க ம் அளெவட்
இலந்ைதக்கட்
ைவரவர் ஆலயத்தில் 50 ஆ க ம் ப யிடப்பட் ள்ளன.
அத் டன், அேத பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் மல்லாகம்
நாியிட்டான் ைவரவர் ஆலயத்தில் தீபாவளி தினம், கந்தசஷ்
விரத இ தி நாள் ஆகிய தினங்களில் உயிர்ப்ப கள்
ெகா க்கப்பட
இ ந்தன.
அதைன
நாங்கள்
த த்
நி த்திேனாம். ேம ம், சண்
ப்பாய் பிரேதச ெசயலாளர்
பிாிவில் கிரான்பற்
பகுதியி ள்ள ஓர் ஆலயத்தில் 300
ஆ க ம் நவா யி ள்ள தில்ைலக்காளி ேகாயி ல் 100
ஆ க ம் ப யிடப்பட் ள்ளன.
சங்காைன பிரேதச
ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள ன்னாைல ைவரவர் ேகாயி ல் 50
ஆ க ம் சுளி ரம் ைவரவர் ஆலயத்தில் 25 ஆ க ம்
ப யிடப்பட் ள்ளன.
ேகாப்பாய்
பிரேதச
ெசயலாளர்
பிாிவி ள்ள நீர்ேவ
ைவரவர் ஆலயத்தில் 50 ஆ கள்
ப யிடப்பட்
க்கின்றன. இந்த உயிர்ப் ப யி தைல
இந் க்கள்,
ெபளத்தர்கள்
ஏற்கமாட்டார்கள்.
ஆகேவ,
தய ெசய்
ஆலயங்களில் உயிர்ப் ப யி தைல இந்த
அைமச்சு த த்
நி த்தேவண் ம். அதற்கான சட்டத்ைதக்
ெகாண் வர ேவண் ம்.
ேவதகாலத்தில் இந்
மக்களிைடேய உயிர்ப்ப யிடல்
இ ந் ள்ள . ஆனால், அதன்பின் வந்த ஆகம காலத்தில்
இந்
ஆலயங்களின்
ேதாற்ற ம்
உ வ
வழிபா ம்
உ வானதால் இதற்குப் பதிலாக நீற் ப்
சனிக்காய்
ேபான்றவற்ைற ஆலயங்களில் ப யி ம் ைற ஏற்பாடான .
இந் க்கள் என்றால், ஹிம்ைச ெசய்யாதவர்கள். இம்மக்களின்
னித வழிபாட் த் தலங்களில் இவ் யிர் ெகாைலகள்
நடத்தப்ப வைத அ மதிக்க
யா . இ
எங்கள்
சமயத்ைத இழி ப த் ம் ெசயற்பாடாகும்.
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மதத்ைத மாத்திரேம அ ப்பைடயாகக்ெகாண்
ெசயற்பட்
வ கின்ற . ஆனால், இந்த நாட் ேல 4 சமயங்கள்
இ க்கின்றன.
ஆகேவ,
இந்த
நான்கு
சமயங்களின்
நிைலகைள ம் நீங்கள் மதிக்கேவண் ம். ெபளத்த சாசன, மத
அ வல்கள்
அைமச்சு
மதங்க க்குப்
ெபா ப்பாக
இ ந்தா ம்,
ஒவ்ெவா
மதத் க்கும்
பிரதி
அைமச்சர்கைளயாவ
நியமிக்கேவண் ம். அந்த மதத்தின்
ெசயற்பா கைள
அந்தப்
பிரதி
அைமச்சர்கள்
கவனிக்கக்கூ யதாக ஏற்பா ெசய்யேவண் ம். இதிேல மத
அ வல்கள் அைமச்சு கவனம் ெச த்த ேவண் ெமன் நான்
இந்த இடத்திேல ேகட் க்ெகாள்கிேறன். குறிப்பாக, ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்சின் காாியாலயத்தில்கூட,
அதற்கான
பிரதிப்
பணிப்பாளாேரா
உதவிப்
பணிப்பாளர்கேளா
ஏைனய
மதம்
சார்ந்தவர்களாக
நியமிக்கப்படவில்ைல. ெபா வாக இந்
சமய ாீதியாக
எவ ம் இல்லாதைத நாங்கள் காண்கின்ேறாம். ஆகேவ, இந்த
நிைலயில்
மாற்றம்
ேவண் ெமன்
இச்சைபயிேல
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இன் மத அ வல்கள் அைமச்சு இலங்ைகயி ள்ள பல
இந் ஆலயங்கைளத் தம கட் ப்பாட் ன்கீழ் ெகாண் வர
மைற கமாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் வ கின்ற . ன்
இந்நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்ள
ைனந்தேபா
நான்
இதில்
தைலயிட் த்
த த்ேதன்.
தற்ேபா
அைத
ேவ விதமாக மாற்றி, இந்
ஆலயங்கள் அைனத்ைத ம்
இந்
கலாசாரத் திைணக்களத்தின் கட் ப்பாட் ன்கீழ்
ெகாண் வந் ,
அைத
மத
அ வல்கள்
அைமச்சின்
கட் ப்பாட் ல் ைவத்தி க்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்
ப கின்ற . இ சார்பாக சட்டத் தயாாிப் க்கள் மைற கமாக
நைடெப கின்றன. இச்ெசயற்பாட்ைட உடன யாக மத
அ வல்கள் அைமச்சு
நி த்தேவண் ம். இதற்கு இந்
கலாசாரத்
திைணக்களம்
ைணேபாகுமானால்
அ
இலங்ைகயி ள்ள இந் க்க க்கு அவர்கள் ெசய் ம் பாாிய
ேராகச்
ெசயலாகும்.
இக்குற்றத் க்காக
இந் க்கள்
எப்ேபா ம் அவர்கைளத் ேராகிகளாகேவ க
வார்கள்.

இவ்வ டம் யாழ்ப்பாணப் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட, நான்
ஏற்ெகனேவ கூறிய இந்
ஆலயங்களின் உயிர்ப்ப
நடவ க்ைகக்கு பிரேதச சைபச் சட்டத்தி ள்ள கால்நைட
வைதச் சட்ட நைட ைற காரணமாக இ ந் ள்ள . பிரேதச
சைபகள் இச்சட்டங்கைள ஆலயங்களில் பயன்ப த் வைதத்
த ப்பதற்கான சட்டத்ைத மத விவகார அைமச்சு உ வாக்க
ேவண் ம்.
அ மட் மன்றி
இந்
ஆலயங்களில்
உயிர்ப்ப யி தைலத் த க்கும் சட்ட லம் உ வாக்கப்பட
ேவண் ம். இ
சார்ந்த சட்ட லம் ஒன்ைற சைபயின்
கவனத் க்கு ெகாண் வ வதற்கு அ ேயன் நடவ க்ைக
ேமற்ெகாண் வ கின்ேறன். இதற்கு ஆ ம்கட்சி, எதிர்க்கட்சி
என்ற ேபதமின்றி அைனவ ம் ஆதர
தரேவண் ெமன
இச்சைபயில் ேவண் கிேறன்.

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இலங்ைகயி ள்ள இந் க்
ேகாயில்களில்
பிரச்சிைனகள் ஏற்ப வ , அவர்கள் நிதி
வளத்ைத ைவத் க்ெகாண் ச க ேசைவ நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள்ளாதி ப்ப ,
சில
ஆலயங்கள்
தனியார்
ஆலயங்களாக
இ ப்ப
ேபான்ற
காரணங்களால்
இந்நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள்ள
ைனவதாக
மத
அ வல்கள்
அைமச்சு
இதற்கு
விளக்கம்
த கிற .
இக்குைறபா கள் சில இந் ஆலயங்களில் ஏற்பட்
ப்பைத
நான் ம க்கவில்ைல. நீதிமன்றங்களி ம் சில ஆலயங்கள்
சம்பந்தமான வழக்குகள் உள்ளன. ஆனால், இவற் க்கு ஒ
பாிகாரம் உண் . அதாவ , இந் ஆலயங்களில் ஏற்ப ம்
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு ஒவ்ெவா மாவட்டத்தி ம் ஓர்
ஆைணக்கு ைவ
நி வி,
அவர்கள்
நீதிமன்றத்தின்கீழ்
ெசயற்ப ம்
வைகயில்
ெகாண் வந்தால்
இைத
மிக
இலகுவாகத் தீர்க்கலாம். ஒ
காலத்திேல மாவட்டங்களில்
அவ்வாறான
ஆைணக்கு க்கள்
நீதிமன்றத்தின்கீேழ
இயங்கி ள்ளன. இல்லாவி ன் ஒவ்ெவா
மாவட்டத்தி ம்
இந் ஆலயங்கள், இந் சமய நடவ க்ைகக க்கான சிறப்
நீதிமன்றம் அைமத்
அதற்கு அ பவம் மிக்க இந்
சமய
நீதிபதிெயா வர் நியமிக்கப்படேவண் ம்.

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, தற்ேபாைதய ஐக்கிய
மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டைமப்
அரசாங்கத்தில் எல்லாச்
சமயங்க க்கும் ெபா வாக ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்
அைமச்சு உ வாக்கப்பட் ள்ள . இவ்வைமச்சு ெபளத்த

இன்
ஸ் ம் மக்களின் சமயப் பிரச்சிைன அவர்கள
மத சார்பான சைபெயான்றால் தீர்க்கப்ப கின்ற . ஏன், இந்
மக்க க்கு அவ்வா
ேமற்ெகாள்ள
யா ? என நான்
இச்சைபயிேல ேகள்வி எ ப் கிேறன். ன் மட்டக்களப்பில்
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ஆைணக்கு க்கள் சிறப்பாக இயங்கி, இவ்வாறான ஆலயப்
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் ைவத்த வரலா
நிைறய உண் .
அைதவி த்
சுயமாக மக்களின் அதிகாரத்தில் இயங்கும்
இந்
ஆலயங்கைள அரசாங்கம் அதன் அதிகாரத்தின்கீழ்
ெகாண் வ வதற்கு இலங்ைகயி ள்ள எந்த இந் க்க ம்
அ மதிக்கமாட்டார்கள். இதன் அ ப்பைடயில் இந் க்கள்
கஷ்டப்பட் த் ேத ய ெசாத் க்கைளச் சு காிக்கும் திட்ட ம்
அரசாங்கத்திடம்
உள்ள .
அ மட் மின்றி,
இந்
ஆலயங்கைளத் தம
கட் ப்பாட் ல் ெகாண் வந்தால்
தங்கள
ெப ம்பான்ைமையக் காட் , இந்
ஆலயங்களில்
ெபளத்த விகாைரகைளத் தாபித்தா ம் யா ம் ேகட்க
யாத
நிைல ஏற்ப ம்.
இவ்வள கால ம் இன ாீதியாக இலங்ைகயில் ெபளத்தம்
தவிர்ந்த ஏைனய ேதசிய இனங்களின் உாிைமகைளப் பறித்த
இவ்வரசாங்கம், தற்ேபா மத ாீதியாக இத்ேதசிய இனங்கைள
அடக்க
ற்ப கிற . இைத ஒ ேபா ம் அ மதிக்க
யா .
இன்
இந்
ஆலயங்களில்
பிரச்சிைன
ஏற்ப ம்ேபா நீதிமன்றத் க்குச் ெசல்கின்றனர். அங்கு இந்
சமயத்ைதச் சார்ந்த நீதிபதிகள் இல்லாததால் இந்
ஆலய
பாரம்பாியப் பண்பா கள் சார்பாக ஆராய்ந் தீர்ப் வழங்கும்
நிைல பாதிக்கப்ப கின்ற . எனேவ, இந்
ஆலயங்களின்
வழக்குகைள இந்
நீதிபதிகேள விசாாிப்பதற்கு ஏற்பா
ெசய்யேவண் ம். இதற்காகேவ சிறப் நீதிமன்றம் ஒன்ைற
உ வாக்குமா ேகா கின்ேறாம்.
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இலங்ைகயில் இன் 1,800
இற்கும்
ேமற்பட்ட
இந்
அறெநறிப்
பாடசாைலகள்
இயங்குகின்றன. ஆனால், இவற்றில் கடந்த 25 வ டங்க க்கு
ேமலாக இந்
சமயம் ேபாதிக்கும் அறெநறி ஆசிாியர்கள்
எ வித
ஊதிய மற்ற
நிைலயில்
ேசைவயாற்றிக்
ெகாண்
க்கின்றனர்.
அரசாங்கத்தின்
தர்ம
ஆசிாியர்
பாீட்ைசயி ம் ேதாற்றிச் சித்தி ெபற் ள்ளனர். எனேவ,
ஏைனய சமயத்தின க்கு அவர்கள சமய ேபாதைன வகுப்
சார்பாக
அரச
நியமனம்
வழங்கிய
ேபான்
இவ்வாசிாியர்கைள ம்
சமய
ஆசிாியர்களாகப்
பாடசாைலகளில் நியமித் , கட்டாயமாக இவர்கள் ஞாயிற் க்
கிழைமகளில் அறெநறிப் பாடசாைலகளி்ல் இந்
ஆன்மீகம்
ேபாதிக்கும்
திட்டத்ைத
ஏற்பா
ெசய் மா
ேவண் கின்ேறன். இவ்விடயமாக பல தடைவகள் ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள்
அைமச்சின் ஆேலாசைனக்
கூட்டத்தி ம்
இப்பாரா மன்றத்தி ம்
எ த் க்
கூறி ள்ேளன். ஆனால், "ெசவிடன் காதில்
ஊதிய
சங்குேபால" இச்ெசயற்பா
இன் வைர இ ந் ெகாண்
க்கின்ற . இதிேல இவ்வைமச்சு கவனம் ெச த் வதாகத்
ெதாியவில்ைல. இனியாவ கவனம் ெச த் மா
ேகட் க்
ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், அறெநறிப் பாடசாைலக க்கான
கட் டம்
தாபித்தல்,
அப்பாடசாைலகள்
நைடெப ம்
ஞாயிற் க்கிழைம காைலேவைள 6 மணி ெதாடக்கம் மதியம்
12 மணிவைர பிரத்திேயக வகுப் க்கள் நைடெப வைதத்
தைடெசய்தல் மற் ம் அவற் க்கான இதர உதவிகைள
வழங்குதல்
உட்பட
அைனத்
நடவ க்ைககைள ம்
ேமற்ெகாள்ள
ன்வ மா
மத அ வல்கள் அைமச்ைச
அன்பாக ேவண் கிேறன்.
இலங்ைகயிேல ஆயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட இந் க் கு மார்
உள்ளனர். இவர்க க்கான காப்
தித் திட்டம், மாதாந்த சி
ெகா ப்பன , இந் க் கு மார் பயிற்சிக் கல் ாி, இந் க்
கு மார் பல்கைலக்கழகம் ேபான்றவற்ைற ம் ஏற்ப த்த
இவ்வைமச்சு ன்வர ேவண் ம். இந்தியாவிேல தமிழ்நாட் ல்
ெப ம்பான்ைம மக்கைளக் ெகாண்ட இந் சமயத் தலங்களில்,
ராதன
ஆலயங்கள்
அரச
கட் ப்பாட் ல்
உள்ளன.
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ஆயிரக்கணக்கான
ஆண் க க்கும்
ற்பட்ட
இந்த
ஆலயங்களில் ெப ம்பாலானைவ அரசர்களால் தாபிக்கப்
பட்டைவயாகும்.
இைவ
ெதால்ெபா ள்
பகுதிக்குள்
அடங்குகின்றன. இப்பிரமாண்டமான ஆலயங்கைள மக்களால்
கட் க்காக்க
யாெதன்ற காரணத்தினால் அரசாங்கேம
அதைனப் ெபா ப்ெப த்
நடத் கின்ற . எனேவதான்
அரசாங்கம் அதன அறநிைலயப் பகுதியின்கீழ் அவற்ைறக்
ெகாண் வந் ள்ள . ஆனால், சி பான்ைமச் சமயங்க க்கு
இந்நிைல இல்ைல. அ
மக்களின் கட் ப்பாட் ேலேய
இயங்குகின்ற . அரசாங்கம் ேதைவயான உதவிகைள
இச்சி பான்ைம
மதங்க க்கு
வழங்குகின்ற .
இன்
கிராமப் ற ஆலயங்களில் அதாவ
அரச கட் ப்பாட் ல்
இல்லாத ஆலயங்களில் கடைம
ாி ம்
சகர்க க்கு
மாதாந்தக் ெகா ப்பனவாக சி ெதாைகப் பணம் தமிழ்நாட்
அரசாங்கத்தால் வழங்கப்ப கின்ற . இேதேபான்
ஏன்,
இங்கு வழங்க
யா ? இைத ம் சிந்திக்குமா
ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ைசக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இங்கு பல இந்
அைமப் க்கள் இயங்குகின்றன. இந்த
அைமப் க்க க்கும் இயன்ற உதவிகைள வழங்கி மக்கைள
ஆன்மீக வழியி ம் அறப்பணியி ம் ஈ படக்கூ யதாக
உ வாக்கி
நற்பண்
ெகாண்ட
ச தாயத்ைத
ஏற்ப த் வதற்கு
வழிவகுக்க
ேவண் ெமன்
இந்தச்
சைபயிேல
ேவண் ேகாள்
வி க்கின்ேறன்.
இந்
ஆலயங்க க்குத் ேதைவயான இந்
விக்கிரகங்கைளக்
குைறந்த விைலயில் இந்தியாவி
ந்
ஆலயங்க க்கு
ஏற்றவைகயில் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு இந்
கலாசாரத்
திைணக்களம்
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ம்.
இேதேவைள,
இலங்ைகயி
ந்
சபாிமைல
ேபான்ற
ஆன்மீகத் தல யாத்திைரக்கு விரதமி ந் ெசல்பவர்க க்கு,
எவ்வா
ஸ் ம்கள் மக்கா ேபான்ற னித தலங்க க்கு
யாத்திைர ெசல் ம்ேபா
உதவிகள் வழங்கப்ப கின்றேதா,
அேதேபான்ற
அைனத்
உதவிக ம்
இவர்க க்கும்
வழங்கப்பட ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அத்ேதா ,
இன் ெமான்ைற ம்
நான்
கூறேவண்
யவனாக இ க்கின்ேறன். இலங்ைகயிேல நான்கு மதங்கள்
இ க்கின்றன. அேதேபான்
மதம்சார் திைணக்களங்க ம்
இ க்கின்றன. ஆனால், 1984ஆம் ஆண்
ன்னாள்
அைமச்சர்
ெசல்ைலயா
இராச ைர
அவர்களினால்
தாபிக்கப்பட்ட இந்
சமய, கலாசாரத் திைணக்களம் 30
வ டங்களாகி ம் இன் ம் வாடைகக் கட் டத்தில்தான்
இயங்குகின்ற . அதற்கான நிைலயான கட் டேமா அல்ல
காணிேயா இல்ைல. ஆகேவ, மத அ வல்கள் அைமச்சு
இதிேல கவனம் ெச த்த ேவண் ம். இந்த அைமச்சுக்கும்
அதன் திைணக்களத் க்கும் நிைலயான கட் ட ம் காணி ம்
உண் . அேதேபான்
ஸ் ம் சமய, கலாசார திைணக்
களத் க்கு
தற்ேபா
கட் டம்
கட்டப்பட் க்ெகாண்
க்கின்ற . ஏன், நீங்கள் இந் சமய,
கலாசாரத்
திைணக்களத் க்கு
இந்தப்
பாகுபாட்ைடக்
காட் கின்றீர்கள்?
ஆகேவ,
இந்
சமய,
கலாசாரத்
திைணக்களத் க்கு நிைலயான கட் டத்ைதத் தாபிப்பதற்கும்
அதற்கான காணிையப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும் இவ்வைமச்சு
விைரவாக
நடவ க்ைகெய க்க
ேவண் ெமன்
இச்சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
விேசடமாக, இந்தப் பாரா மன்ற வளாகத் க்குள்ேள
ெபளத்த மதத்தவ க்ெகன ஒ
வழிபாட் த்தலம் உள்ள .
நான் ெசன்ற ைற ம் ெசான்ேனன், ஏைனய மதத்தின க்கும்
இங்கு
உாிய
இடமளிக்கப்பட
ேவண் ம்
என் .
பாரா மன்றம்
என்ப
சகல
மக்க க்கும்
சகல
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා]

சமயத்தவ க்கும் உாித்தான . அந்த வைகயில் இந்தப்
பாரா மன்ற வளாகத் க்குள்ேள இந்
ஆலயெமான்ைறத்
தாபிப்பதற்கு விைரவாக ஏற்பா ெசய் தர ேவண் ெமன்
ெகளரவ
தவிசாளாிடம்
இச்சைபயிேல
ேவண் ேகாள்
வி க்கின்ேறன்.
இன்
ேதசிய மர ாிைமகள் அைமச்சின் கு நிைல
விவாத ம்
இடம்ெப வதால்
அ பற்றி ம்
சில
விடயங்கைளக் கூறேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். வடக்கு,
கிழக்கிேல இன்
ெப ம்பாலான இந்
ஆலயங்கைளத்
ெதால்ெபா ள் என்ற ாீதியிேல ேதசிய மர ாிைமகள் அைமச்சு
அடக்கியி க்கின்ற . ெதால்ெபா ள் பகுதி என்
கூறி,
இன்
இந்
ஆலயங்கள்
கட் வ ம்
அங்கு
த க்கப்பட்
க்கின்ற . இ
அரசாங்கத்தின் திட்டமிட்ட
நடவ க்ைக. எம வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்திேல கடந்த
2009ஆம் ஆண் க்குப் பின் மைலகளில் உள்ள ர் க இந்
ஆலயங்களின்
இடங்கள்,
ர் க
இந்
சமயத்ைத
நிைலப்ப த் ம் பகுதிகள் ேபான்றவற்ைறத் ெதால்ெபா ள்
திைணக்களம் தன
கட் ப்பாட் ன்கீழ் ெகாண் வ வதால்
இந் சமய நடவ க்ைககைளப் ேப வ
தைடப்ப த்
தப்ப கின்ற . ஆனால், இவ்விடங்களில் திதாகப் ெபளத்த
ஆலயம் தாபிக்கப்ப கின்ற ; ெபளத்த நடவ க்ைககைளப்
ேப வதற்கும் அ மதிக்கப்ப கின்ற . ெதால்ெபா ள் பகுதி
என்
பிரகடனப்ப த்தினால்
ெபளத்த
ஆலயம்
அைமப்பதற்கும் ெபளத்த நடவ க்ைகக க்கும் இடமளிக்
கப்ப வ
ஏன்?
அதைனச் சிந்தி ங்கள்!
இ
நியாயமானதா? ஏன் வடக்கு, கிழக்கு மக்களின் ஆன்மீக
உாிைமையப் பறிக்கின்றீர்கள்? இ , ெதால்ெபா ள் என்ற
ாீதியில் இந்நாட் ன் இந் க்களின்
ர் கத் தன்ைமைய
அழித்
இந்த
நா
ஒ
ர் க
ெபளத்த
நா
எனக்காட் வதற்கு ேமற்ெகாள் ம்
யற்சி என்பைத இந்த
இடத்திேல கூற வி ம் கின்ேறன்.
ெதால்ெபா ள் திைணக்களத்தில் கூட 150இற்கு ேமற்பட்ட
தமிழ் பிராமிய எ த் க்கள், கல்ெவட் க்கள் கிடக்கின்றன.
இன் ம் அதைன வாசிப்ப ம் இல்ைல, அதற்கு நடவ க்ைக
எ ப்ப மில்ைல.
ஏெனன்றால், தமிழர்களின்
ர் கம்
ெதாிந் வி ம் என்பதற்காக இவ்வாறான நடவ க்ைககள்
இங்கு
நைடெப கின்றன.
ஆகேவ,
ெதால்ெபா ள்
திைணக்களம்
நீதியாக ம்
நியாயமாக ம்
ெசயற்பட
ேவண் ெமன் ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.
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காட் மிராண் த்தனமாகச்
ெசயற்ப கின்றனர்.
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் கல்ல
மைல நீ யம்மன்
ஆலயம் 500 வ டங்க க்கு ற்பட்ட .
த்தம்
ந்தபின்
அங்கு வந்த பிக்குகள் அ
தங்க ைடய பகுதி என்
அவ்வாலயத்ைத இ த் விட் த் தம விகாைரைய
தியில்
பாவிக்கப்பட்ட பைழய கற்கைளக் ெகாண் அைமத் விட்
1990ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் அப்பகுதியில் இயங்கி வந்த
பாலர்
பாடசாைலக்
கட் டத்திைன ம்
சு காித் க்
ெகாண்
க்கின்றனர்.
அந்தப்
பாலர்
பாடசாைலயில்
பிள்ைளகள் கல்வி கற்க
யாதவைகயில் ெவளிேயற்றப்
பட்
க்கின்றனர். இ
நியாயமானதா?
சிந்தி ங்கள்!
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த அநீதி ெதாடர்ந் நீ க்க
நாங்கள்
அ மதிக்க
யா
என்பதைன ம் இந்த
இடத்திேல ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம். இதன் பின்னணியில்
இரா வத்தின ம்
ெசயற்ப வைத
இங்கு
நான்
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
அேதேவைளயில், மட்டக்களப்பில் உள்ள மங்களராம
விகாைரயின்
பிக்கு
ஒ
பயங்கரவாதி
ேபான்
ெசயற்ப கின்றார். அவர் அண்ைமயில் சட்டவிேராத மின்சாரச்
ெசயற்பாட்ைட
விகாைரயில்
ஏற்ப த்தியைத
மின்சார
அதிகாாிகேள த க்கச் ெசன்றேவைள பிக்கு மிக ேமாசமான
வார்த்ைதகைளப் பிரேயாகித்த டன் அதிகாாி ஒ வைரத்
தாக்கி
ள்ளார்.
அந்த ேநரம் அ கில் ெபா சா ம்
இ ந் ள்ளனர்.
அவர
நடவ க்ைக சார்பாக இவர்கள்
அவர ெபா ஸ் பா காப்ைபத் தைட ெசய்தனர். அதனால்
தற்ேபா
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பால்
தனக்கு
உயிராபத்
எனப் ெபா ஸ் தைலைமயகத்தில் பதி
ெசய்ததாகத் தகவல் கிைடத் ள்ள . தங்கள
ேதைவைய
நிைறேவற்றத் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் ெபயைரப்
பிைழயான ைறயில் பயன்ப த் ம் இப்பிக்குவின் ெசயைல
இச்சைபயிேல வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறன். மிக ம்
ஒ க்கச் சீர்ெகட்ட
ைறயில் இப்பிக்கு மட்டக்களப்பில்
ெசயற்பட் க்ெகாண்
க்கின்றார்.
வாைழச்ேசைனயி ம்
அங்குள்ள விகாைரயில் ஒ
பிக்கு உள்ளார். அவர்
ன்
இரா வத்தில் இ ந்தவர்-

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Member, you have one more minute.
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව
් රන් මහතා

(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்)

ன்
தமிழ்
அரசர்கள்
ெபளத்தத்திற்கு
ஆதர
வழங்கியி ந்தார்கள். ெபளத்த அரசர்கள் இந்
சமயத் க்கு
ஆதர வழங்கினர். இவர்களில் தமிழ் ெபளத்தர்கள் சில ம்
இ ந் ள்ளனர். அக்கால மக்கள் ஒேர வைகச் ெசங்கல், ஒேர
வைக ஓ கள் ேபான்றவற்ைறத்தான் பயன்ப த்தினார்கள்.
ஆனால், இன்
ெசங்கல்ைல ம் ஓ கைள ம் ைவத்
வடக்கு, கிழக்கில் இ
ெபளத்த ஆலயம், இ
ெபளத்த
ஆலயம் இ ந்த இடம், இ ெபளத்தர்க க்குாிய இடம் என்
கூறிச் சண்ைட பி த் ெபளத்த மக்கள் ஒ கால ம் வாழாத
பகுதிகைளப்
பி க்கின்றார்கள்.
ெபளத்த
பிக்குக ம்
இரா வத்தின ம் இதற்குப் பின்னணியாக இ க்கின்றனர்.
இச்ெசயற்பாட்ைட நி த்த மத அ வல்கள் அைமச்சு
நடவ க்ைக
எ க்கேவண் ெமன்
இந்த
இடத்திேல
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.

அவர் தமிழர்க க்குக் 'கஞ்சா' உட்படப் ேபாைதப்
ெபா ட்கைள விற்பதாக அறிந்ேதன். இவ்விடயமாக ன்னர்
வாைழச்ேசைனப் ெபா ஸ் பிாிவில் ASP ஆகக் கடைம ாிந்த
ஒ வாிடம் ெசன்
ைறயிட்ேடன். அவர் தனக்கு இவ்விடயம்
ெதாி ம் என்பதால்தான், தான் இங்கு வழிபடச் ெசல்லா
ெஜயந்தி ரம் விகாைரக்குச் ெசல்வதாக என்னிடம் கூறினார்.
இப்பிக்கு க்கு எதிராக நடவ க்ைக எ ப்பதற்கு அவர்
பயப்ப கின்றார். இ
என்ன நியாயம்?
ெபா சாேர
இவர்க க்ெகதிராக
நடவ க்ைக
எ க்காத
நிைலைம
காணப்ப கின்ற .

ேமைல நாட்டாாின் ஆட்சிக்கு
ன் ம் ெபளத்தர்கள்
வாழாத
பகுதிகளிேல
இன்
ெபளத்த
விகாைரகள்
உ வாக்கப்ப கின்றன. சில இடங்களில் ெபளத்த பிக்குகள்

ேம ம், தமிழ் மக்களிடம் ெசன் ெபளத்த நிகழ் க க்கு
நிதிகைளக் கடனாகக் ேகட் ப்ெப ம் பிக்கு மீள அந்தப்
பணத்ைதத் த மா
ேகட்டால், ஒளித் க்ெகாள் கின்றார்.

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)
இரண்

நிமிடங்கள் தா ங்கள்!
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அவ்வா
ேகட்பவர்க க்கு ஏசுகின்றார். இந்த நிைலைம
மாறேவண் ம். ெபளத்த பிக்குகள் உண்ைமயாகேவ ெபளத்த
பிக்குகளாக ஒ ங்காக இயங்குவதற்கு மத அ வல்கள்
அைமச்சு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.
இன்
கைல, கலாசார அைமச்சின்கீழ் வடக்கு, கிழக்கு
மாகாணங்களில் ெசயற்பா கள் எ
ம் நைடெப வதாகத்
ெதாியவில்ைல. நான் ன் பல தடைவகள் ேகட்
ந்ேதன்,
எங்க க்குக் கலாசார மண்டபம் ஒன்ைற அைமத் த் த மா .

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව
් රන් මහතා

(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ஒ

நிமிடம் தா ங்கள்!

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

I am sorry, there is no time left. The next speaker is
the Hon. Ranjith Siyambalapitiya.
[පූ.භා. 10.50]

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
ரஞ்ஜித்
சியம்பலாபிட் ய
ெதாைலத்
ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் அைமச்சர்)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister
Telecommunication and Information Technology)

of

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද මම කථා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සමාගම සහ ඒ
යටෙත් අනුබද්ධිත සංවිධාන වන ශී ලංකා ෙමොබිෙටල් ඇතුළු
ආයතන රාශියක් ගැන. ඊට අමතරව ශී ලංකා ෙතොරතුරු හා
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ආයතනය ගැන.
"මහින්ද චින්තන" පතිපත්ති පකාශනයත් සමඟ අපට ඉතා
පැහැදිලි ඉලක්ක ගණනාවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ලබා දීලා
තිෙබනවා. අපි ජාතියක් හැටියට, අසීරු ඉලක්ක පැහැදිලිව ළඟා
කර ගැනීමට ගමන් ගන්නා යුගයක් තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්.
"මහින්ද චින්තන" පතිපත්ති පකාශනයත් සමඟ අෙප්
අමාත ාංශයට එතුමා ඉලක්කයක් ලබා දීලා තිෙබනවා, 2015
ෙවද්දී ෙම් රෙට් ෙතොරතුරු සාක්ෂරතාව සියයට 75ක් බවට පත්
කරන්නත්, 2020 ෙවද්දී එය සියයට 100ක් දක්වා වර්ධනය
කරන්නත්. ඒ වාෙග්ම තමයි, නව රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීම.
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය මතම පදනම් වූ අභිනව රැකියා අවස්ථා
2016 ෙවද්දී ලක්ෂයක් ඇති කිරීමටත්, 2020 ෙවද්දී රැකියා ඒ
අවස්ථා 250,000ක් ඇති කිරීමටත් අපට වගකීමක් පැවැරී
තිෙබනවා. ඒ වගකීම අෙප් අමාත ාංශය මත පැවරිලා තිෙබනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, විෙද්ශ ආදායම.
ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙයන් උපයන විෙද්ශ ආදායම 2016 ෙවද්දී
ෙඩොලර් බිලියන එකක් දක්වා වර්ධනය කිරීමටත්, 2020 ෙවද්දී එය
ෙඩොලර් බිලියන 5ක් දක්වා වර්ධනය කිරීමටත් අප ෙවත පැවරී
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, රාජ අංශෙය් යහපාලනය සඳහා ෙතොරතුරු
තාක්ෂණය උපරිම වශෙයන් දිෙනන් දින ෙයොදා ගැනීම, එය
වර්ධනය කිරීෙම් වගකීමත් අප ෙවත පැවරී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම,
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය, විදුලි සංෙද්ශ ක්ෙෂේතය ෙකෙරහි නව
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ආෙයෝජකයන් කැඳවා ගැනීමත්, ඒ ආෙයෝජන පවර්ධනය කිරීමත්
වගකීමක් හැටියට අප ෙවත පැවරී තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.
අද අපි ෙබොෙහොම සතුටින් ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන්ෙන්.
අෙප් අමාත ාංශයට අයත් ක්ෙෂේතය, "මහින්ද චින්තන" පතිපත්ති
පකාශනෙය් ඉදිරි ගමන, ජයගාහී ගමන පිළිබඳ කැඩපතක්
වාෙග්යි. අෙනකුත් ක්ෙෂේත ඉතා පැහැදිලිව ෙම් රටට, "මහින්ද
චින්තන" පතිපත්ති පකාශනයට ජයගහණ ලබා දුන්නා වාෙග්ම,
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේතයත් ඒ ජයගහණ පිළිබඳ ඉතා පැහැදිලි
නිදර්ශනයක් ෙම් රටට, ජාතියට, ෙලොවට ෙගන එන්න සූදානම්
ක්ෙෂේතයක් හැටියට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවාව ගත්ෙතොත්, 2005
ෙවද්දී ෙම් රෙට් ජංගම දුරකථන තිබුෙණ්, විසිෙදලක්ෂ
එෙකොෙළොස්දහසයි. 2014 ෙවද්දී ජංගම දුරකථන පමාණය
ෙදෙකෝටි තුන්ලක්ෂ පහෙළොස්දහසක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා
තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 2005 ෙවද්දී ෙම් රෙට් ස්ථාවර
දුරකථන තිබුෙණ් නවලක්ෂ අනූඑක්දහසයි. අද එය විසිහත්ලක්ෂ
හත්දහසක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් සිටින
පුරවැසියන් පමාණයට වැඩිය දුරකථන සංඛ ාව වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් නගරවලට පමණක් ෙනොෙවයි, ඈත ගම්
දනව්වලට වාෙග්ම වතුකරයටත් - ෙම් රෙට් අස්සක් මුල්ලක් නෑරෙම් විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවාව රැෙගන යන්නට "මහින්ද චින්තනය"
ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා අපට
ආඩම්බරෙයන් කථා කරන්න පුළුවන් ක්ෙෂේතයක් බවට අද ෙම්
ක්ෙෂේතය පරිවර්තනය ෙවලා.
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සාක්ෂරතාව ගත්ෙතොත්, 2004 ෙවද්දී ෙම්
රෙට් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සාක්ෂරතාව තිබුෙණ් සියයට හතරයි. ඒ
වකවානුව ෙවද්දී ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සාක්ෂරතාව ගැන අපි
කවුරුවත් අවධානය ෙයොමු කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ සියයට
හතෙරනුත් තුන් ෙදෙනකු හිටිෙය් නාගරිකයන්. සිය ෙදෙනකු
ගත්ෙතොත්, හතර ෙදනාටයි ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ මූලික
දැනුම තිබුෙණ්, ගරු සභාපතිතුමනි. එයින් තුන් ෙදෙනක්
නාගරිකයන්. 2004 ෙවද්දී ගාමීය පෙද්ශවල මිනිසුන් සියයක්
ගත්ෙතොත්, ඉන් එක්ෙකනායි ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සාක්ෂරතාව
ලබපු අය හිටිෙය්.
හැබැයි, විපක්ෂෙය්වත්, ෙම් සමාජය ගැන කථා කරන ෙවනත්
කණ්ඩායම්වලවත් අවධානය ෙම් පසු බැස්ම පිළිබඳව ෙයොමු
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ යුගෙය් කවුරුවත් ''ෙතොරතුරු තාක්ෂණය
අපිට ෙදන්න, එය වර්ධනය කරන්න'' කියලා ෙබෝඩ් උස්සාෙගන
හිටිෙය් නැහැ. එදා ෙම් රෙට් තිබුෙණ් ජීවත්වීෙම් අයිතිය පිළිබඳ
ඉල්ලීමක් විතරයි. අපි ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධෙයන්
ෙව්ගෙයන් දීර්ඝ කාලීන ගමනක් ෙනොගියා නම්, අෙප් නව පරපුරට
ෙලෝකයත් එක්ක ගනුෙදනු කරන්න ෙවන්ෙන් ඇස්
ෙනොෙපෙනනා මිනිසුන් හැටියටයි, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම් තිබුණු
පසු බැස්ම එක්තරා සුවිෙශේෂී නායකත්වයක් දැක්කා. අපි කියනවා,
එතුමාෙග් නායකත්වය තුන් කල් දක්නා නායකත්වයක් කියලා.
කවුරුවත් ඒ ගැන කථා කෙළේත් නැහැ. 2005 ජනවාරි මාසෙය් 01
වැනි දා එවකට අගාමාත තුමා වශෙයන් කටයුතු කරපු මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා "නැණසල" කියන ව ාපෘතිය කිරි
ෙවෙහෙරන් ආරම්භ කරලා, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ගමට
ෙගනයන මහා වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කළා, ගරු සභාපතිතුමනි.
අපි සන්ෙතෝෂ වනවා, සියයට හතරක් හැටියට තිබුණු ෙතොරතුරු
තාක්ෂණ සාක්ෂරතාව අද සියයට පණහත් පසු කරමින් සිටීම
පිළිබඳව. ෙලෝකෙය් රටවල් ගත් විට, ඉතාම වැඩි ෙව්ගයකින්
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සාමාන සමාජයට ෙගන ගිය රටක්
හැටියට අද අෙප් රට සම්මානයට පාත ෙවලා තිෙබනවා, ගරු
සභාපතිතුමනි.
2005 ෙවද්දී අෙප් රෙට් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා තිබුෙණ්
අනූතුන්දාහයි. අද විසිලක්ෂ ෙදොෙළොස්දහසක් දක්වා එය වර්ධනය
ෙවලා තිෙබනවා. හැම ගමක් කරාම, හැම දුරස්ථ පෙද්ශයක්
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කරාම තරගකාරීව අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ෙගනයන්න අෙප්
ආයතන අද කටයුතු කරලා තිෙබනවාය කියන කාරණයත් අපට
සතුටින් පකාශ කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා, ගරු
සභාපතිතුමනි.
ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනය රාජ සමාගමක් ෙලස
ආදර්ශවත් ආකාරෙයන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳවත් අපට
තිෙබන්ෙන් විශාල සතුටක්. මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අෙප් ෙජෝන්
අමරතුංග මන්තීතුමාට. එතුමා අෙප් කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා
හැටියට ඉතාම සතුටින් පකාශ කළා, රාජ සමාගමක් ෙලස
ආදර්ශවත් ආයතනයක් හැටියට ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනය
සහ ඊට අනුබද්ධිත ආයතන ගැන. මම ආඩම්බරෙයන් කථා
කරනවා කියලා කිව්ෙව් ඒ නිසායි ගරු සභාපතිතුමනි. ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් දැඩි තරගකාරිත්වයට මුහුණ ෙදන ආයතන තමයි, ශී
ලංකා ෙටලිෙකොම්, ෙමොබිෙටල් සහ අනිකුත් ආයතන. ෙම්
ෙලෝකෙය් දැවැන්ත, ශක්තිමත් ආයතනත් එක්ක තමයි රාජ
සමාගමක් හැටියට අපි තරග කරන්ෙන්. හැබැයි, ඒ සුවිෙශේෂී
තරගයට මුහුණ ෙදමින්, මහා භාණ්ඩාගාරයටත් හැම වර්ෂයකම
රුපියල් බිලියන ගණනින් බදු ආදායම ලබා ෙදමින් ඉතා ශක්තිමත්
ආයතනයක් ෙලස ඉදිරියට යන්න ශී ලංකා ෙටලිෙකොම්,
ෙමොබිෙටල් ඇතුළු ඒ අනුබද්ධ ආයතන අද සමත් ෙවලා තිෙබනවා
කියන කාරණාව ෙම් ගරු සභාවට අපි ඉතා සතුටින් පකාශ
කරන්න කැමැතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.
මට මතකයි, එක් කාලයක ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය්
පධාන විධායක නිලධාරියා ෙලස කටයුතු කෙළේ, විෙද්ශිකෙයක්
බව. ෙම් ගරු සභාෙව්දී මෙගන් පශ්නයක් අහලා තිබුණා, ඔහුෙග්
වැටුප පිළිබඳව. ඒ සම්බන්ධව පිළිතුරු ෙදන ගමන්ම මම ෙම් ගරු
සභාවට පතිඥාවක් දුන්නා, ඔහුෙග් ධුර කාලය අවසන් වූ වහාම ශී
ලාංකිකෙයකු එම තනතුරට ෙගෙනන්න අපි සූදානම් ෙවලා
ඉන්නවා කියලා. අපි ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කළා. අද ලලිත් ද
සිල්වා මහත්මයා තමයි, අෙප් පධාන විධායක නිලධාරියා හැටියට
කටයුතු කරන්ෙන්. මම ඒ ගැන ෙබොෙහොම සතුටින් සඳහන්
කරනවා. එතුමා අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා වශෙයන් සියලු
නිලධාරින් සමඟ ඉතාම ශක්තිමත්ව එම කටයුතු කර ෙගන යනවා.
සිහිනයක්
ෙවලා
තිබුණා,
කාලයක්
සමහරුන්ෙග්
විෙද්ශිකෙයකුෙග් කළමනාකරණයක් නැතුව ෙම්ක ෙගන යන්න
බැහැ කියලා. හැබැයි, ඒ සියලු වැරදි මත බිඳ ෙහළමින් අද ෙමම
ආයතනය ඉතා ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යන්න එතුමාටත්,
එතුමාට සහාය ෙදන සියලු ෙදනාටත් හැකියාව ලැබී තිෙබනවා
කියන එකත්, එය ෙම් ගරු සභාවට මම දුන්න පතිඥාවක් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ඉෂ්ට කරන්න ලැබුණු
අවස්ථාවක් හැටියටත් මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි, ගරු
සභාපතිතුමනි.
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පැත්ෙතන් ෙලෝකෙය් ඉතා ඉහළ
සම්මානයක් ලබා ගැනීමට අපට පසු ගිය දා වාසනාව ලැබුණා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
சந்திரகுமார்
ேகசு] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.
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(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම කියන්න උත්සාහ කෙළේ,
ෙම් රට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පැත්ෙතන් ලත් විෙශේෂ සම්මානයක්
පිළිබඳවයි. බිල් ඇන්ඩ් ෙමලින්ඩා ෙග්ට්ස් පදනම විසින් පිරිනමන
අන්තර්ජාතික බිල්ෙග්ට්ස් අධ යන පෙව්ශ සම්මානය 2014
වර්ෂෙය්දී රටවල් 110ක ආයතන 199ක තරගකාරිත්වයක් තුළින්
අපට දිනා ගැනීමට හැකි වුණා. ගමට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ෙගන
යන්න වැඩිම ෙසේවාව කළ ආයතනය හැටියට “නැණසල” ඔවුන්
ෙතෝරා ගනු ලැබුවා.
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් සංකල්පයක්
අනුව බිහි වුණු, එතුමා විසින්ම සුවිෙශේෂී ෙසොයා බැලීමක් ඇතිව
ඉදිරියට ෙගනා ෙමම ආයතනය අන්තර්ජාතික බිල්ෙග්ට්ස්
අධ යන පෙව්ශ සම්මානය ලබා ගත්තා. ඒ සම්මානයත් සමඟ
මූල මය වශෙයන් ඍජුව රුපියල් ෙකෝටි 14කුත්, දව මය
වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 15ක් වටිනා මෘදුකාංගත් ෙම් රටට ෙගන
එන්න වාසනාව අපට ලැබුණා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම
ඒක දකින්ෙන් ෙම් රෙට් රාජ ආයතනයක් තැබූ වාර්තාවක්
හැටියටයි. එවැනි දැවැන්ත මුදලක් අපි තෑග්ගක් හැටියට දිනා
ගත්තා. අපි ඒ රුපියල් ෙකෝටි 29ක මුදල ෙම් රෙට් ගාමීය
පෙද්ශවල ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පහසුකම් තවදුරටත් වැඩිදියුණු
කිරීම සඳහා ෙයොදවන්න සැලසුම් කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, පළමුවැනි නැණසල
කිරිෙවෙහරින් පටන් ගත්ත අපට ඊෙය් දවෙසේ නාරාෙහේන්පිට
අභයාරාම පුරාණ විහාරස්ථානෙය් දී 900වැනි නැණසල එහි
නිර්මාතෘවරයා අතින් විවෘත කරන්න වාසනාව ලැබුණා. අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි එහි නිර්මාතෘවරයා.
එතුමාෙග් ජන්ම දිනය ෙවනුෙවන් ඊෙය් දවෙසේ පමණක් රට පුරා
නැණසල ආයතන 100ක් විවෘත කරන්න අපට පුළුවන් වුණා.
මීටත් අමතරව, ෙම් ගමන තවත් ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට ෙගන යන්න
ගාමීය පාසල්වලට "මිස්සක ඉ-නැණ පියස" කියන ව ාපෘතිය අපි
හඳුන්වා දුන්නා. 2012 අනුරාධපුරෙය් පැවැති "දැයට කිරුළ"
වැඩසටහනට සමගාමීව ඈත එපිට මැදවච්චිය, පදවිය වාෙග්
දුෂ්කර කුඩා පාසල්වලට ෙතොරතුරු තාක්ෂණාගාර ලබා ෙදමින්
"මිස්සක ඉ-නැණ පියස" මධ ස්ථාන අපි ආරම්භ කළා. ඊෙය්
දවෙසේ අභිනවෙයන් 119වන මධ ස්ථානය අපට විවෘත කරන්න
අවස්ථාව ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය පාසල්වල දරුවන්ට අද
මහා සම්පතක් බවට "මිස්සක ඉ-නැණ පියස" පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි අලුතින් හඳුන්වා දුන්නා, දිස්තික්
ෙතොරතුරු මධ ස්ථාන. 2014 අය වැය ෙයෝජනාවලිය සමඟ, මුදල්
අමාත වරයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දිස්තික් ෙතොරතුරු
මධ ස්ථාන ෙවනුෙවන් අපට මුදල් ලබා දුන්නා. දිස්තික්කෙය් ඇති
රාජ අංශය, ෙපෞද්ගලික අංශය සම්බන්ධ කර ෙගන දිසාපතිවරයා
සභාපතිත්වය දරන ෙපොදු කමිටුවක් තුළ ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය්
සියලුම අංශ සම්බන්ධීකරණය කරගත් ආයතනයක් හැටියට
දිස්තික් මධ ස්ථාන කියාත්මක කරන්න අපි කටයුතු කළා.
දැනටමත් යාපනය, මන්නාරම, අම්පාර වාෙග් දිස්තික්කවල ෙම්වා
ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු වන අතරම, අෙප්
ඉලක්කය තමයි ෙම් වර්ෂය නිමා වන ෙකොට පළමුවැනි වටය
හැටියට හැම පළාතකම දිස්තික් මධ ස්ථාන විවෘත කරලා ජනතා
අයිතියට පැවරීම. ෙම් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්නට 2015 අය
වැය ෙල්ඛනෙයනුත් රුපියල් දස ලක්ෂ 2,000කට වැඩි මුදලක්
ලබා දීම පිළිබඳව මුදල් අමාත වරයා හැටියට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට අෙප් අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් ස්තුතිය පකාශ
කරන්න මා කැමැතියි ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.
අෙප් අමාත ාංශය කියාත්මක කරන සුවිෙශේෂී ව ාපෘතියක්
වන්ෙන් දැයට කිරුළ ජාතික සංවර්ධන පදර්ශනයයි. අපි ෙම්
පදර්ශනය 2007 දීයි, ආරම්භ කෙළේ. 2007 දී මම මුදල්
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අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ අමාත වරයා හැටියට ඉන්න විට, මුදල්
අමාත ාංශය යටෙත් තමයි ෙම් ව ාපෘතිය කියාත්මක වුෙණ්.
2010 දී විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත ාංශය
අලුතින් පිහිටුවලා, මම එහි ඇමතිවරයා වන විට, අපි ෙම් සුවිෙශේෂී
ව ාපෘතිය එෙතක් ෙගනාපු තත්ත්වය සැලකිල්ලට අරෙගන, අෙප්
අමාත ාංශය යටතට ෙම් ව ාපෘතිය පත් කිරීම අපට ලැබුණු
ෙගෞරවයක් හැටියට අපි කල්පනා කරනවා.
2007 දී දැයට කිරුළ වැඩසටහන පදර්ශනයක් හැටියට
ආරම්භ ෙවලා, තුන් වතාවක් ෙකොළඹදී ෙපන්වලා 2010 දී
මහනුවරට රැෙගන ගියා. මහනුවරට රැෙගන යාමත් සමඟ ෙම්
පදර්ශනය ෙම් රෙට් පධාන සංවර්ධන ව ාපෘතියක් බවට
පරිවර්තනය කරන්න අපි කටයුතු කළා, දැයට කිරුළ නිර්මාතෘ
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පූර්ණ මඟ ෙපන්වීම
මත.
මට තව ෙවලාව තිෙබනවාද ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි?

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

මම නවත්වන්නම් ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.
අපි සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්නට අවශ යි, ෙමවර 2015
දැයට කිරුළත් සමඟ රුපියල් බිලියන 5කට වැඩි, -රුපියල්
දශලක්ෂ පන්දහසකට වැඩි- සංවර්ධනයක් මාතර නගරයට සහ
අවට පෙද්ශවලට ෙගන යන්න අපි සූදානම් බව. ඒ වාෙග්ම දැයට
කිරුළ හරහා ගාල්ල, මාතර, රත්නපුර, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කවල
හැම වර්ග කිෙලෝමීටරයකටම, -විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය් සුවිෙශේෂී නායකත්වය සහ දායකත්වය ඇතිවරුපියල් 2,50,000ක මුදලක් සංවර්ධනය සඳහා ලබා ෙදන්නත්,
තාවකාලික පියසි තිෙබන හැම නිවසකටම ස්ථිර වහලක් ලබාදීෙම්
සුවිෙශේෂී ව ාපෘතියක් 2015 දැයට කිරුළ සමඟ කියාත්මක
කරන්නටත් අප සුදානම් කියන කාරණයත් සඳහන් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි භාගයක්
ෙදන්න.
අපි පළමුවන දැයට කිරුළ පදර්ශනය ෙකොළඹදී ආරම්භ කරන
විට ඒ සඳහා අනුගාහකෙයෝ කැඳවූවා. එදා ඒ අනුගාහකයින්
මෙගන් ඇසූ පශ්නය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් විය යුතුයි
කියලා මම හිතනවා. එදා ඔවුන් මෙගන් ඇහුෙව්, "ඇමතිතුමා
පදර්ශන කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, දහ ෙදෙනක් එකතු කර ගන්න
බැරි රටක?" කියලායි. ෙම්, 2007 දී ෙම් පදර්ශනය ගැන මෙගන්
ඔවුන් අහපු පශ්නය. අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ෙම්වා මතක නැහැ.
දහෙදනකු එකතු කර ගන්න බැහැයි කියපු රටක තමයි අද වන
ෙකොට අපි මහින්ද චින්තනයත් එක්ක දැවැන්ත ගමනක් ආෙව්;
ජයගාහී ගමනක් ආෙව්. ඒ ගමන එදා භීතියට පත් ෙවලා තිබුණු
සමාජයක් ෙවනස් කරලා, ෙම් රට සංවර්ධනය කරා ෙගන ගිය
ගමනක්. අන්න ඒ කාරණාවත් ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානයට
ෙයොමු කරවමින් මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින්
මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[පූ.භා. 11.05]

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, විෙශේෂ කාරක සභා අවස්ථාවට
ෙයොමු කරන ලද අමාත ාංශ අතරින් බුද්ධ ශාසන හා ආගමික
කටයුතු අමාත ාංශය, තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශය සහ රාජ
සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් ඊට අදාළව
අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මා කැමැතියි.
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ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන්
සියයට 70ක් ඉන්ෙන් ෙබෞද්ධ ජනතාව. නමුත් බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත ාංශයට ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කර
තිෙබන මුදල පමාණවත් නැහැ. ගාමීය පළාත්වල විහාරස්ථාන
තිෙබනවා; ආගමික සිද්ධස්ථාන තිෙබනවා. ෙම් සිද්ධස්ථාන
සංවර්ධනය කිරීමට පමාණවත් මුදලක් ඒ විහාරස්ථානවලට
ලැෙබන්ෙන් නැති නිසා, අද ඒවා සංවර්ධනය කරන්න බැරි
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත ාංශයට ෙවන් කර
තිෙබන පාග්ධන වියදම ආගමික සිද්ධස්ථාන සංඛ ාෙවන්
ෙබදීෙමන් එක් ආගමික ස්ථානයකට ෙවන් වී ඇති මුදල් පමාණය
පැහැදිලි වනවා. 2015 අය වැය ඇස්තෙම්න්තුව අනුව ආගමික
ස්ථාන සංවර්ධනය හා වැඩිදියුණු කිරීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කර
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 74ක මුදලක් පමණයි. ෙවන් කර
තිෙබන එම මුදල අනුව එක් ආගමික සිද්ධස්ථානයකට
සංවර්ධනය කිරීම ෙහෝ වැඩි දියුණු කිරීමට 2015 වර්ෂෙය් ෙවන්
වන්ෙන් රුපියල් 3,646.75ක් පමණයි. ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලිව
ෙපෙනනවා ඇති, ෙමම ආගමික සිද්ධස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමට
රුපියල් 3,646.75ක මුදලක් ඇත්තටම පමාණවත් නැහැ කියන
එක. විෂයභාර ඇමතිවරයා හැටියට ගරු අගමැතිතුමාෙග්
අවධානය ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි. මීට වඩා
වැඩි මුදලක් ෙම් අමාත ාංශයට ලබා ෙගන විෙශේෂෙයන් ෙම්
ආගමික සිද්ධස්ථාන සහ දහම් පාසල් සංවර්ධනය කිරීමට
පමුඛතාව ලබා ෙදන්නය කියා මා ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, 2014 අය වැෙයන්
ජනාධිපතිතුමා පකාශ කළා, පිරිෙවන් අධ ාපනය සඳහා රුපියල්
ලක්ෂ 05ක මුදලක් ලබා ෙදනවා කියා. ෙම් රුපියල් ලක්ෂ 05ක
මුදල පිරිෙවන් අධ ාපනය උසස් මට්ටමකට ෙගන ඒම සඳහා
අවශ
ෙගොඩනැඟිලි පතිසංස්කරණය, පරිගණක පහසුකම්
වැඩිදියුණු කිරීම හා පාසල් භාණ්ඩ හා උපකරණ මිලදී ගැනීමට
ලබා ෙදන බව එතුමා අය වැය කථාෙව්දී පකාශ කළා.
ඒත් එක්කම, රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලැෙබන ආපදා ණය,
ෙද්පළ ණය, අගහාර රක්ෂණය, දුම්රිය වාර පෙව්ශපත ආදිය
පිරිෙවන් ගුරුවරුන්ටද ලබා දීම ගැන කියනවා. 2014 දී ඉදිරිපත්
කළ ෙයෝජනා සඳහා මුදල් ලැබී තිෙබනවාද කියා මම පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙහොයලා බැලුවා. රුපියල්
160,000ක විතර මුදලක් සමහර පිරිෙවන්වලට ලැබී තිෙබනවා.
නමුත් ඉතිරි මුදල් ෙම් වන ෙතක් ලැබිලා නැහැ. ෙම් 2014
වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් මාසය. එතෙකොට තව එක මාසයයි
තිෙබන්ෙන්. ඒ මාසය තුළ ෙම් මුදල් ලැෙබනවාද නැද්ද කියන
එක පිළිබඳව මම පශ්න කරන්න කැමැතියි. මුදල් ලැෙබනවා නම්
ඒ පිළිබඳව පකාශයක් කරන්න කියලා මම අගමැතිතුමාට
ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒත් එක්කම දහම් පාසල්
පිළිබඳවත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ. දහම් පාසල් 15,413ක්
තිෙබනවා; ශිෂ ශිෂ ාවන් 2,568,965ක් ඉන්නවා; ගුරුවරුන්
157,359ක් ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, එතෙකොට ෙම්
රෙට් දහම් පාසල්වලට විශාල පිරිසක් -ගුරුවරුන් පිරිසක් සහ
ශිෂ යන් පිරිසක්- එකතු ෙවනවා. දරුවන්ට දහම් දැනුම ලබා
ගන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ දරුවන්ට පහසුකම් තිබිය යුතුයි.
නමුත් අද ඒ අයට ඒ පහසුකම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, මම
දන්නවා, මධ ම පළාත ගත්ෙතොත් දහම් පාසල් පඥප්තිය අද වන
ෙතක් කියාත්මක කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන
බව. දිවංගත ඩබ්ලිව්.පී.බී. දිසානායක මහ ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම
දිවංගත ෙමොන්ටි ෙගොපල්ලව මහ ඇමතිතුමාත් ඉන්න කාලෙය්
පළාත් සභාව තුළ එම පඥප්තිය සම්මත කළා. මම පසු ගිය අය
වැෙය්දීත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අගමැතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කළා. ඒ වාෙග්ම උත්සව අවස්ථාවලදී හමු වුණාමත් මම ඉල්ලීම්
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[ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා]

කළා. නමුත් අද වන ෙතක් ෙම් පඥප්තිය සම්මත කරගන්න බැරි
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අගමැතිතුමා ඒ දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලන්නය කියා මා
එතුමාට ෙයෝජනා කරනවා. අගමැතිතුමා හැටියටත්, විෂය භාර
ඇමතිවරයා හැටියටත් ෙම් සම්බන්ධව ෙසොයා බලා ඒ පළාත තුළ
එම පඥප්තිය ඉක්මනින්ම කියාත්මක කරන්න එතුමාට විශාල වග
කීමක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒත් එක්කම භික්ෂු ශිෂ ෙයකුට
දිනකට ලබා ෙදන රුපියල් 15ක ආධාරය ගිහි ශිෂ යන්ටද ලබා
දීම සහ එම ආධාර මුදල රුපියල් 15 සිට රුපියල් 20 දක්වා
රුපියල් 5කින් ඉහළ දැමීම ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන්
එම ආධාරය රුපියල් 15 සිට 20 දක්වා රුපියල් 5කින් ඉහළ දමා
තිෙබනවා. නමුත් අද වන ෙතක් ශිෂ යන්ට ඒ මුදල ලැබී නැති බව
සමහර ස්ථානවලින් පකාශ වුණා. ඒ වාෙග්ම සමහර පාෙද්ශීය
ෙකොට්ඨාස මට්ටමිනුත් සඳහන් වුණා. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධවත්
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා මම කියන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒත් එක්කම රාජ සම්පත් හා
ව වසාය සංවර්ධන අමාත ාංශයට ෙවන් කර තිෙබන මුදල
පිළිබඳව කියන්න ඕනෑ. පාග්ධන වියදම් වශෙයන් 2014 වර්ෂෙය්
රුපියල් බිලියන 1.7කුත්, 2015 වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 1.6කුත්
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 2015 වර්ෂයට රුපියල්
ෙකෝටියක මුදලක් අඩුෙවන් තමයි ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. මම
නම් දකින්ෙන් ශී ලංකා රාජ වැවිලි සංස්ථාවත්, ඇල්කඩුව වැවිලි
සමාගමත්, ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයත් වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත ාංශය යටතට ගිෙයොත් ඒ ආයතන සැලසුම්ගතව කියාත්මක
කරන්න පුළුවන් වන බවයි. අද ෙම් වතු තුනම - ශී ලංකා රාජ
වැවිලි සංස්ථාවත්, ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමත්, ජනතා වතු
සංවර්ධන මණ්ඩලයත් - විශාල වශෙයන් පාඩු ලබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම තවත් කාරණයක් මතක්
කරන්න ඕනෑ. ෙමම වතුවල ෙසේවය කරන ෙසේවකයන් 12,000ක්
ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු පාරිෙතෝෂික දීමනා මුදල වන රුපියල්
මිලියන 1,888ක් ෙමෙතක් ෙගවා තිබුෙණ් නැහැ. අපි උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව්දී ඇමතිතුමා එක්ක ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන
ෙකොට ඉන් ෙකොටසක් ෙගවා තිෙබන බව කිව්වා. නමුත්, තවත්
විශාල මුදලක් ෙගවන්න තිෙබනවා. වතු කම්කරුවන්ෙග්
අර්ථසාධක අරමුදල් ෙගවීම ෙවනුෙවන් මුදලක් ෙවන් කරලා
තිෙබනවාය කියන කරුණ සම්බන්ධව ෙමවර අය වැෙයන්
කියැවුෙණ් නැහැ. ඒ කම්කරුවන්ට එම මුදල් ෙගවීමට රජය
ඉදිරිපත් ෙනොවීම නිසා අද එය පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ අනුව ජනතා වතු සංවර්ධන
මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 885ක්, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා රාජ
වැවිලි සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 664ක්, ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම
රුපියල් මිලියන 339ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. පාරිෙතෝෂික දීමනා
ෙගවන්න ෙම් වැවිලි සමාගම්වල තිබුණු ගස් 67,132ක් කපන්න
කටයුතු කළා. ඒත් පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙගවා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, එතැනදි අපි කල්පනා කළ යුත්ෙත් ෙමම ගස් කපා
ඉවත් කරලා අර්ථසාධක අරමුදල් ෙගවන එක පිළිබඳව ෙනොෙවයි.
අපි බලන්න ඕනෑ, ඒෙකන් ඒ වත්ත සංවර්ධනය කරන්න වැඩ
පිළිෙවළක් සංවිධානය කර ගන්න එක පිළිබඳවයි. නමුත්, එෙහම
සැලැස්මක් කියාත්මක ෙවලා නැහැ. ෙටන්ඩර් කරන්ෙන් නැතිව
ෙමම ගස් ටික රාජ දැව සංස්ථාවට ෙදන්න කියලා ෙමතැනදි
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, ඒකත් හරියට
කියාත්මක ෙවලා නැහැ. රාජ දැව සංස්ථාවත් සම්පූර්ණෙයන් ඒ
මුදල් ෙගවා නැහැ. ඒ අමාත ාංශයට රාජ දැව සංස්ථාෙවන්
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සියයට 50ක පමණ මුදලක් ෙගවා තිෙබනවා. තවත් සියයට 50ක
පමණ මුදලක් ලබා ගන්න තිෙබනවා. නමුත්, ඒෙකන් ෙකොටසක්
අරෙගන තමයි මම ඉහතින් සඳහන් කළ ආයතනවල
කම්කරුවන්ෙග් අර්ථසාධක අරමුදල් ෙගවා තිෙබන්ෙන්.
මාතෙල් දිස්තික්කෙය් වතුයායවල් 10කින් සමන්විත
ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගෙම් තත්ත්වය ෙදස බැලීෙම්දී රජෙය්
වතුවල තත්ත්වය පැහැදිලි වනවා. ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමට
අයත් වතුවල තිබූ ගස් කැපීෙම්දී, ෙත් වගාව මධ ෙය් තිබූ ගස් ෙත්
වගාව මතට කපා දමා දැව කඳන් ඒක රාශි කිරීම නිසා ෙත් වගාවට
විශාල වශෙයන් හානි සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
ෙසෝදාපාළුව
වැළැක්වීමට ෙයොදා තිබූ ආරක්ෂිත ගල් වැටි කැඩී ෙගොස් විශාල
පාරිසරික හානියක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එක් අවස්ථාවකදී
රත්වත්ත වතුයාෙය් ගස් 109ක් ද, තවත් අවස්ථාවක ගස් 99ක් ද
වශෙයන් ගස් 208ක් කිසිදු ෙටන්ඩර් කමයකින් ෙතොරව විකුණා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ ෙම්
ෙවන ෙකොට ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම සම්පූර්ණෙයන්ම පාඩු
ලබනවා. ෙම් අමාත ාංශයට අඩුෙවන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්
පාඩු ලබන නිසාද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. එෙහම තත්ත්වයක්
තිෙබන ෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමත්,
රාජ වැවිලි සංස්ථාවත් ඒ වාෙග්ම ජනතා වතු සංවර්ධන
මණ්ඩලයත් විශාල වශෙයන් පාඩු ලබන නිසා අද ඒ වතු ටික
සංවර්ධනය කර ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යන්නට බැරි තත්ත්වයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා,
අඩුම තරමින් කම්කරු වතු ෙසේවකයින් සඳහා පර්චස් 4 බැගින්වත්
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා. අඩු ගණෙන් ඒ වතු ෙකොටස්
කර ෙබදලා සංවර්ධනය කරන වැඩ පිළිෙවළවත් කියාත්මක
කෙළොත් මම හිතනවා අපිට ඒ නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගන්න
පුළුවන්කමක් ඇති ෙවයි කියලා. එෙහම නැත්නම් ෙම් වතු
විනාශයට පත් වනවා වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී පශ්නයක් හැටියට මතු
ෙවනවාය කියන එකත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමට
අයත් නාලන්ද වතු යාය, ඒ9 මාර්ගය අසල පිහිටා ඇති වටිනා
සම්පතක් බව මම කියන්න කැමතියි. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමට අයත් එම වතු යාය
පිහිටා ඇති ඒ9 මාර්ගය ආසන්නෙය් "නිල්අරඹ" කියලා
අවන්හලක් ලක්ෂ 30ක වියදමින් එම වැවිලි සමාගම ආරම්භ කළා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ලක්ෂ 30ක් වැය කරලා එය ආරම්භ
කළා. නමුත් අද "නිල්අරඹ අවන්හල" සමඟ නාලන්ද වතු යාෙය්
අක්කර 100ක් යුධ හමුදාවට දීලා තිෙබනවා.
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, වැවිලි සමාගෙමන් ලක්ෂ
30ක් වියදම් කරලා ආරම්භ කරපු "නිල්අරඹ" අවන්හල සමඟ
නාලන්ද වතු යාෙය් අක්කර 100ක් යුධ හමුදාවට ලබා දී තිෙබන
බව මා මතක් කරන්න ඕනෑ. හමුදාවට දීලා එහි පාඩුව තවමත්
ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම විඳිනවා. අමාත ාංශය ෙම්
සම්බන්ධෙයන් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළත්, හමුදාවට දීලා
තිෙබන නිසා නැවත ඒක ලබා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා
තිෙබනවා. සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් පාර අයිෙන් තිෙබන
අක්කර 100ක ඉඩමක් ෙම් ආකාරෙයන් ලබා දීම විශාල පාඩුවක්
හැටියටයි මම දකින්ෙන්.
විෙශේෂෙයන් රබර් වගාව, ඒ වාෙග්ම ෙකෝපි, ගම්මිරිස් ආදි ෙම්
සියලු ෙද්වල් වගා කරන්න පුළුවන්කම තිෙයද්දී ඒ අක්කර 100ක
පමාණය හමුදාවට දීලා තිෙබනවා. ෙමයින් වැවිලි සමාගමට කිසිදු
ආදායමක් ලැබී නැහැ. මීට අමතරව, පන්සල්තැන්න වතු යාෙය්
බංගලාව යුද හමුදාවට පවරාෙගන තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ
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සභාපතිතුමනි, පන්සල්තැන්න වතු යාෙය් බංගලාව කියන්ෙන්
ෙහොඳම බංගලාවක්. ඒකත් යුද හමුදාවට පවරා දී තිෙබනවා. ඊට
පහළින් කර්මාන්තශාලාවක් තිෙබනවා. ඒ කර්මාන්තශාලාව A-9
පාෙර්මයි තිෙබන්ෙන්. එහි තිබුණු යන්ෙතෝපකරණ ඇතුළු සියල්ල
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා යටි නුවරට ෙගන්වාෙගන තිෙබනවා. නමුත්
යටි නුවරට ෙගන ගිය ඒ යන්ෙතෝපකරණ කාට දුන්නාද කියලා
අද වනතුරුත් කිසි ෙකෙනක් දන්ෙන් නැහැ. ෙම් වනෙකොට ඒවා
පන්සල්තැන්නටත් නැහැ; යටි නුවරටත් නැහැ. කාෙග් ළඟ ඒ
යන්ෙතෝපකරණ ටික තිෙබනවාද කියන පශ්නය දැන් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. A-9 පාෙර් පිහිටි එවැනි
කර්මාන්තශාලා සංවර්ධනය කරලා සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා
ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
ෙනොවීම නිසා විෙශේෂෙයන් ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමට විශාල
පාඩුවක් විඳින්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒත් එක්කම ඇල්කඩුව වැවිලි
සමාගම යටෙත් පවතින මිල්ලවාන වතු යාය පිළිබඳවත් කියන්න
ඕනෑ. එහි විශාල වශෙයන් දූෂණ, අකමිකතා සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
එම වතු යාය මාතෙල් දිස්තික්කෙය් තිෙබන විශාල ලාභයක් ලබපු
වතු යායක්. නමුත් අද ඒ වතු යාෙය් දූෂණ, අකමිකතා සිදු වන බව
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මහින්ද
චින්තනෙය් වැවිලි ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරන බව සඳහන්
ෙවනවා. එෙහත් ෙමම වැවිලි සමාගම සංවර්ධනය කරන්න ෙම්
දක්වා කටයුතු කර නැහැ. ඒ සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු
ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියන එක අද පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා,
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.
ඒත් එක්කම තවත් කාරණයක් පිළිබඳව මතක් කරන්නට
ඕනෑ. ෙමම අමාත ාංශය යටෙත් පාලනය වන ආයතන 19හි
දූෂණ, අකමිකතා පවතින බව 2013 ජූලි 23වන දින ඉදිරිපත් කර
ඇති COPE එක වාර්තාෙවන් ෙපන්වා දී තිෙබනවා. නමුත් ෙම්
දක්වා ඒ සම්බන්ධෙයන් විධිමත් කියා මාර්ගයක් ෙගන නැහැ.
ෙමය ඉතා කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ෙම් ආයතනයන්හි, ෙම් වැවිලි සමාගම්හි පාඩු
ලබන තත්ත්වයක් ඉදිරිෙය්දීත් අනිවාර්යෙයන් ඇති වන්නට ඉඩ
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු
කරලා, ඒවා ලාභ ලබන තත්ත්වයට ෙගන ඒමට යම්කිසි වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක විය යුතුයි. එෙහම නැති වුෙණොත් ෙම් රෙට්
ජනතාවට ඒ පාඩුව දරන්න සිදු ෙවනවා,
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි. ඒ පීඩනය විඳින්නට සිදු වන්ෙන් කාටද? ෙම් රෙට්
ජනතාවටයි. පාඩු ලබන ආයතන ෙවනුෙවන් ජනතාව
අනිවාර්යෙයන්ම ණයගැතිෙයෝ ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්
සම්බන්ධෙයනුත් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා මතක්
කරන්න කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.
ඒත් එක්කම තවත් කාරණයක් පිළිබඳව සඳහන් කරන්නට
ඕනෑ. "වතු කම්කරුවන් 12,000කට අර්ථසාධක 13 වසරක් ෙගවා
නැහැ" කියලා පවෘත්තියක් පුවත් පතක පළ ෙවලා තිෙබනවා මා
දැක්කා. ඒ අය තමන්ෙග් සංගම් හරහා පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. මානව හිමිකම් ෙකොමිසමටත් ඔවුන් පැමිණිලි කර
තිෙබනවා. ඒ කම්කරුෙවෝ, වතු අධිකාරිවරු ඇවිල්ලා අපට ෙම්
සම්බන්ධෙයන් කියනවා. ඒ අයට ලැෙබන්න තිෙබන, ඒ අයෙග්
වැටුෙපන් කපා ගත් අර්ථ සාධක අරමුදල් ටික ලබා ෙදන්ෙන්
නැත්ෙත් ඇයි කියලා අහනවා. ඒ කාරණය පිළිබඳවත් මා ගරු
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. අර්ථ
සාධක අරමුදෙලන් ෙකොටසක් ෙගවලා තිෙබන බව මට දැන
ගන්න ලැබුණා. නමුත් ඉතිරි ෙකොටසත් ලබා දීමට කටයුතු කරන
ෙලස මම එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, වතු කර්මාන්තශාලා 19ක්
විකිණීෙම් සැලසුමක් තිෙබන බව තවත් පුවත්පතක සඳහන්ව
තිබුණා. එවැනි සැලසුමක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක අපි
දන්ෙන් නැහැ. එෙහම විකිණීමට සැලසුමක් තිෙබනවා නම්,
ෙමොන විධියටද ෙම්වා විකිණීමට සැලසුම් කරලා තිෙබන්ෙන්,
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ෙම්වා ෙටන්ඩර් කරනවාද, ෙමොන ආකාරයටද ඒ වතු ෙතෝරා ෙගන
තිෙබන්ෙන් කියන කාරණා පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා
අනිවාර්යෙයන්ම පකාශයක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ ගැන අපි දැනුවත්
ෙවන්න කැමැතියි කියන එකත් මම මතක් කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මාතෙල් දිස්තික්කෙය් තිෙබන
ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමට අයිති වතු සම්බන්ධව ගරු ඇමතිතුමා
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කෙළේ නැත්නම්, ඉදිරිෙය් දීත් ඒ වතු විකිණීම
තව දුරටත් සිද්ධ ෙවයි. ෙමොකද ෙනොෙයක් පුද්ගලයන් ඒවා ලබා
ගන්න කටයුතු කරන බව අපට දැන ගන්නට ලැබිලා තිෙබනවා.
ඒ නිසා මම ඉස්ෙසල්ලාත් කියපු විධියට ඒෙකන් පාඩු සිදු වන්ෙන්
ජනතාවටයි. ෙම් රෙට් ජනතාවට තමයි කවදා හරි ඒවාෙය් වන්දිය
ෙගවන්න සිදු වන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම ඉස්ෙසල්ලා සඳහන් කරපු
ඒ පන්සල්තැන්න වතු යාෙය් තිෙබන කර්මාන්ත ශාලාව
සංචාරකයින් සඳහා පෙයෝජනයට ගන්න යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක්
අමාත ාංශය තුළින් සංවිධානය කරනවා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද ඒ
කර්මාන්තශාලාව ෙම් වනෙකොටත් වැසී ගිහින් තිෙබනවා. ෙම්
වනෙකොට ඒ කර්මාන්ත ශාලාෙවන් කිසිම පෙයෝජනයක් ගන්න
බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධවත්
යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කෙළොත් අපිට සංචාරකයන්ෙගන්
ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබයි, ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි.
ඊළඟට,
පුද්ගලික
පවාහන
ෙසේවා
අමාත ාංශය
සම්බන්ධෙයනුත් මා වචන කිහිපයක් කථා කරන්න කැමැතියි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ෙම් පුද්ගලික
පවාහන ෙසේවය ආරම්භ කෙළේ.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

එදා ඒ ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවය ආරම්භ කරලා, ලාභයක්
ලැෙබන විධියට ඒ අමාත ාංශය තුළින් ෙහොඳ ෙසේවාවක් කරන්න
පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ ෙසේවය
පාඩු ලැබීමට ෙහේතු වුණු කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. පළාත්
සභාවත්, ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාවත් විසින් දඩ මුදල්
අය කර ගනු ලැබීම, වාහන අමතර ෙකොටස්වල මිල අධික ෙලස
ඉහළ යාම, බලපත අයිතිය සංෙශෝධනය කිරීෙම් ගාස්තු වැඩි වීම,
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම වැනි කරුණු නිසා ඇත්තටම අද ඒ ෙසේවය
පාඩු ලබන්න ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙම් කටයුතු පළාත් සභාවලටත්
අයිතියි. පළාත් සභා ෙර්ඛීය අමාත ාංශයත් එක්ක, විෂයය භාර
ඇමතිවරයා එක්ක සාකච්ඡා කරන්ෙන් නැතිවද ෙම් ගාස්තු වැඩි
කරන්ෙන් කියන එක ඇත්තටම පශ්නයක්. ෙම් තත්ත්වය හරි
කනගාටුදායකයි. නව වාහන බලපත හා අයිතිය සංෙශෝධනය
කිරීෙම් ගාස්තුව රුපියල් 7,960ක් ෙලස තමයි තිබුෙණ්. අද වන
විට එම ගාස්තුව රුපියල් 150,000 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
එය විශාල මුදලක්. මාසික ධාවන සටහන් පතය සඳහා අය කළ
ගාස්තුව රුපියල් 300යි. අද වන විට ධාවන සටහන් පතෙය්
ගාස්තුව රුපියල් 1,000ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ෙකොන්ෙදොස්තර බලපතය සඳහා
ගාස්තුව රුපියල් 100 සිට 2,500 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ෙම්
ගාස්තු වැඩි කිරීෙමන් අද පවාහන ෙසේවය තුළ ෙපෞද්ගලික බස්
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[ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා]

හිමියන්ට අසාධාරණයක් සිදුෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අසාධාරණය
පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා
කැමැතියි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඒ අයට යම් සහනයක් ලබා ෙදන්න
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Vasudeva Nanayakkara.
You have 14 minutes.
[පූ.භා. 11.25]

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 සභාපතිතුමනි, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර්
මන්තීතුමා මෙග් අමාත ාංශය ගැන කිසිවක් කියන්න ෙයදුෙණ්
නැහැ. ඒ නිසා මට එතුමාට පිළිතුරක් දී ගන්න විධියක් නැහැ.
නමුත්, ෙම් වැඩි කර තිෙබන ගාස්තු සියල්ලම බස් හිමියන් විසින්
මගීන්ෙගන් අය කර ගන්නා බව මා කිව යුතුයි. ෙම් වැඩි කර
තිෙබන ගාස්තුවල බර පැටෙවන්ෙන් මගීන්ටයි. ඒ නිසා ගාස්තු
වැඩිවීම පිළිබඳ ෙව්දනාෙව් හඬ මගීන්ෙග් පැත්ෙතන් නැඟිය යුතුයි
කියන එකයි මෙග් අදහස.
මෙග් අමාත ාංශය ගැන කථා කරනවා නම්, අප ජාතික භාෂා
පතිපත්ති කියාත්මක කරන, ජාතික සමගිය ඇති කරන, සමාජෙය්
ඒකාබද්ධතාව ඇති කරන අමාත ාංශයක්. ෙම් කාරණාවලින්
මෙග් කාලය වැඩිපුරම ෙයොදවන්ෙන් භාෂා පතිපත්තිය ගැන කථා
කරන්නටයි. 2014 වසෙර් ෙම් මාස කිහිපය වන විට අෙප් ඉලක්ක
සපුරා ගැනීෙමහි ලා විශාල ඉදිරි පිම්මක් පැනලා තිෙබනවා.
සංඛ ා ෙල්ඛන ඇතිව ඒ විස්තර කීමට මට ලැබී තිෙබන ෙවලාව
මදි.
අෙප් ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සම්බන්ධව මම ෙකටිෙයන්
කියන්නම්. ජාතික භාෂා පතිපත්තිය ගත්තාම, නිලධාරින් හා
පජාෙව් සාමාජිකයින් 49,000කට පමණ භාෂා ෙදකම උගන්වා
තිෙබනවා. එයින් අති විශාල බහුතරය ෙදමළ ඉෙගන ගත් සිංහල
ජනතාව. ඒ අතර සිංහල උගත් ෙදමළ ජනතාව 5,000ක් පමණ
සිටිනවා. ෙම් අතර අප පුනරුත්ථාපනය කරනු ලැබූ, ෙපර සිටි
එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන්ටත් සිංහල භාෂාව උගන්වා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙදමළ භාෂාව කථා කරන පළාත්වලට වෘත්තීය වශෙයන්
පත්වීම් ලබා යන ෛවද වරුන් 1,000කට පමණ ෙදමළ භාෂාව
උගන්වා වෘත්තීය කටයුතු පහසු කර ගන්නට ඔවුන්ට ඒ හැකියාව
ලබා දී තිෙබනවා. ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා
අමාත ාංශෙයන්, භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම ෙවනුෙවන්
ගනු ලැබූ උත්සාහයන් පිළිබඳව බිඳක් මා දැක්වුෙය්.
භාෂා සංගම් ව ාපාරය ගැන කියනවා නම්, ජනතාව අතර
භාෂාවන් ඉෙගන ගන්නට විශාල උෙද ෝගයක්, උනන්දුවක්
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඔවුන් සංගම් හදා ෙගන ඒ ඉල්ලීම් කරන විට,
ඒ අයට අප ෙනොමිලෙය් උපෙද්ශකයන් ලබා ෙදනවා. භාෂාව
ඉෙගන ගැනීමට පමණක් ෙනොව, ඔවුෙනොවුන්ෙග් සංස්කෘතීන්ෙග්
රසය හඳුනා ගැනීමටත්, ඒ සංගම් මඟින් ඔවුන්ට අනුබල දී
තිෙබනවා. නමුත් මා කිව යුතුයි,ෙම් මුළු ව ායාමෙය්ම පතිඵල
ගැන අවසාන වශෙයන් අපට සතුටු ෙවන්නට බැරි බව. එයට

2666

ෙහේතුව භාෂාව ඉෙගන ගත් නිලධාරින්, රාජකාරිෙය්දී එම දැනුම
ෙයොදා ගන්ෙන් ඉතා සුළු වශෙයන් බව මා කිව යුතුයි.
පුරවැසියාෙග් මව් භාෂාෙවන් ඔහුට ෙහෝ ඇයට ෙසේවය ඉටු
කිරීම තමන්ෙග් වගකීමක්ය; තමන්ට තිෙබන බැඳීමක්ය; එය
යුක්ති සහගත කාර්ය භාරයක්ය කියන හැඟීම ෙම් නිලධාරින් අතර
නැතිකම එයට ෙහේතුවයි. ෙම් නිසා නිලධාරින් ඉෙගන ගත් භාෂාව
රාජකාරිෙය්දී ඇත්තටම ෙයොදා ගන්නවාද කියා බලන්නට; විපරම්
කරන්නට ෙහෝ ඔවුන්ට බල කරන්නට කමයක්; විධියක් නැහැ.
එම නිසා ෙසේවාලාභී පුරවැසියන් තම භාෂාෙවන්ම රාජකාරිය කර
දිය යුතු යැයි, ඉල්ලා සිටින්ෙන්ත් නැහැ. ඔවුන් ඒවාට විරුද්ධව
පැමිණිලි කරන්නට ඉදිරිපත් වන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක අප කවුරුත්
දන්නවා. එවැනි පැමිණිලි කරන්නට ගිෙයොත්; එෙසේ තමන්ෙග්
භාෂාෙවන්ම තමන්ට අවශ ෙසේවය ලබා ෙදන්නය කියා
ඉල්ලන්නට ගිෙයොත්; ෙසේවය ලැබීෙම් පශ්නය, ගැටලුවක් බවට
පත් ෙවනවා. එෙහම නැත්නම්, ඒ ගැන පැමිණිලි කරන්නට
ගිෙයොත්, අන්තිෙම්දී තමන්ෙග් රාජකාරිය ඉටු කරවා ගැනීමට
ෙනොහැකි ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය ගැන අප යම් පියවරක්
ගත යුතුව තිෙබනවා. එය ආකල්පමය වශෙයන්ම ලබා ෙදන
දියුණුවක් තුළින් කළ යුතු ෙදයක්.
ෙම්
තත්ත්වය
බලපාන්ෙන්
ෙමොන
පෙද්ශවලටද?
විෙශේෂෙයන්ම බලපාන්ෙන් ද්වි භාෂා පෙද්ශවලට. එම පෙද්ශවල
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හැත්තෑ ගණනක් විතර තිෙබනවා.
ඒවා අප නම් කර තිෙබනවා "ද්වි භාෂා පෙද්ශ" හැටියට. එය ජන
අනුපාතය සැලකිල්ලට ෙගන ගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින්
පකාශයට පත් කර තිෙබන්ෙන්.
ෙම් පෙද්ශවල සිංහල හා ෙදමළ භාෂා ෙදකම දන්නා වූ
නිලධාරින් සංඛ ාෙව් මඳභාවය ෙම් පිළිබඳව එක ෙහේතුවක් ෙවලා
තිෙබනවා. සිංහල භාෂාව කථා කරන පෙද්ශවල සිටින සෑම
ෙදනාම වාෙග්, ඒ භාෂාෙවන් කටයුතු කර ගන්නට පුළුවන්කම
ලබා ෙගන සිටිනවා. එෙහම බැරි වුණත්, පාෙයෝගිකව එය යම්
ආකාරයකට ඉටු කරවා ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. මම
සිංහල භාෂා පෙද්ශ කියන්ෙන්, බහුතරයක් සිංහල ජනතාව සිටින
පෙද්ශ. ඒ වාෙග්ම ෙදමළ ජනයා බහුතරයක් සිටින පෙද්ශවල,
සෑම ෙදනාටම ෙදමළ භාෂාෙවන් කටයුතු කර ගන්නට පුළුවන්කම
තිෙබනවා. ඒ නිසා එවැනි තැන්වල යම් ගැටලුවක් පැන
නැඟුෙණොත්, එය පාෙයෝගිකව විසඳා ගන්නට පුළුවන්.
ෙදමළ භාෂාව පමණක් තිෙබන පෙද්ශවල ෙපොලිස් ස්ථාන,
රජෙය් ෙරෝහල් ආදිෙය් සිංහල භාෂාව පමණක් දන්නා නිලධාරින්
වැඩි ෙදෙනක් ඉඳීම ෙලොකු පශ්නයක් වී තිෙබනවා. ෙමය විසඳීම
සඳහා අප ඔවුන්ට ෙදමළ භාෂාව උගන්වනවා. ෙපොලිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් අෙනක් භාෂාව උගන්වනවා, ෙදමළ භාෂාව
කථා කරන පෙද්ශවල නැත්නම්, බහුතරයක් ෙදමළ ජනයා සිටින
පෙද්ශවල ෙපොලිස් ස්ථානවලට. ඒ ඉගැන්වීම මඟින් ෙපොලිස්
නිලධාරින්ෙග් රාජකාරිය සම්පූර්ණ ෙලස, පරිපූර්ණ ෙලස කිරීමට
හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් නිසා සිංහල භාෂාව දන්නා
නිලධාරින්ට ෙදමළ භාෂාව ඉගැන්වීම වඩාත් පරිපූර්ණ
පාඨමාලාවක් හරහා ඉටු කරන්නට සිදුවී තිෙබනවා. නමුත් එය
ෙබොෙහොම දීර්ඝ කාර්ය භාරයක්. එම නිසා අපට කරන්නට
තිෙබන්ෙන්, ෙදමළ භාෂාව දන්නා වු නිලධාරින් බඳවා ගැනීමයි. ඒ
ෙදමළ භාෂා පෙද්ශවල ෙපොලීසිවලට පමණක් ෙදමළ භාෂාෙවන්
කියා කළ හැකි නිලධාරීන් 3000ක් පමණ අවශ වී තිෙබනවා. එම
නිසා ඒ සඳහා ෙදමළ භාෂා නිලධාරින් බඳවා ගැනීමයි කරන්නට
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙදමළ භාෂා නිලධාරින් කියන්ෙන්, ෙදමළ
ජාතික නිලධාරින් කියන එක ෙනොෙවයි. ෙදමළ ෙව්වා, මුස්ලිම්
ෙව්වා, සිංහල ෙව්වා ඔවුන් ෙදමළ භාෂාව දන්නා අය- ෙදමළ
භාෂා තමන්ෙග් මව් භාෂාව තරම් දන්නා අය, එෙසේ නැත්නම්
ෙදමළ භාෂාව මව් භාෂාව වූ අය බඳවා ගැනීම තමයි ෙමයට
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තිෙබන පිළිතුර. ද්විභාෂා පෙද්ශවල සිංහල භාෂා නිලධාරින්ෙග්
අඩුවක් නැහැ. ඒත් ෙදමළ භාෂා නිලධාරින් හිඟයි. ඒ තැන්වලටත්
ෙදමළ භාෂා නිලධාරින්ව බඳවා ගත යුතුයි. ඒ වාෙග්ම රජෙය්
අමාත ාංශ ඇතුළු විවිධ පධාන කාර්යාලවලටත් ෙදමළ භාෂා
දැනුම ඇති නිලධාරින් හිඟයි. ෙදමළ හා සිංහල භාෂා ෙදකම
දන්නා නිලධාරින් ඊටත් වඩා හිඟයි. අෙප්ම ජාතික භාෂා
අමාත ාංශයටත් ෙදමළ භාෂාව දන්නා නිලධාරින් 10ක් පමණ
හිඟයි.
ඉගැන්වීෙමන් ම පමණක් සිංහල භාෂා නිලධාරින්ට ෙදමළ
භාෂාෙවන් රාජකාරි කරන්නට සම්පුර්ණ වශෙයන් බැහැ. එම
නිසා රජෙය් පධාන කාර්යාලවලටත්, ද්විභාෂා පෙද්ශවලටත්
ෙදමළ භාෂා නිලධාරින් අවශ පමාණය බඳවා ගත යුතු ෙවනවා.
ෙම් සංඛ ාව තවම තක්ෙසේරු කර නැහැ. ඒ තක්ෙසේරු කිරීමත්
අෙප් අමාත ාංශය විසින් කර ෙගන යන කටයුත්තක්. ෙදමළ,
සිංහල ෙදකම දන්නා නිලධාරින් ෙකොච්චර බඳවා ගැනීම වුවමනා
ද,
ෙදමළ භාෂා දන්නා නිලධාරින් ෙකොච්චර බඳවා ගැනීම
වුවමනා ද, යන ෙම් කාරණා ගැන සංඛ ාත්මක තක්ෙසේරුවක් අපි
කර ෙගන යනවා. එෙහම නැතිව ෙම් භාෂා පතිපත්තිය කවදාවත්
සාර්ථකව
කියාත්මක කරන්නට බැහැ. භාෂා පතිපත්තිය
සාර්ථකව කියාත්මක කිරීම අෙප් රජෙය් එක පධාන අරමුණක්.
භාෂා පතිපත්තිය යනුෙවන් අපි හඳුන්වන්ෙන්, සිංහල ෙදමළ ,
භාෂා ෙදක භාවිත කරන ජනතාවට අවශ පරිදි රාජකාරි ඉටු
කිරිෙම් කාර්යෙය්දී ඒ භාෂා ෙදක භාවිතෙය් ෙයොදවා ගැනීම. රාජ
ෙසේවය සඳහා බඳවා ගැනීෙම්දී ද්විභාෂා හැකියාව අනිවාර්ය
කරනවා නම්, ෙමය එක්තරා විධියකට අපිට අතිකමණය කළ
හැකියි. ඒ අය ෙමොන ජාතිකයින් වුණත්, ඔවුන් භාෂා ෙදෙකහිම
සම්පූර්ණ පරිණතභාවයක් ඇතිව බඳවා ගැනීෙමන් ෙම් පශ්නය
විසඳාගත හැකි වීම එක විධියක්. ෙදමළ භාෂා දැනුම තිබීමට
ෙදමළ ජාතිකෙයක්ම වන්නට වුවමනා නැහැ. එෙහම නැත්නම්
සිංහල ජාතිකෙයක් වුණත් ෙදමළ භාෂාව ඉෙගන ෙගන ෙදමළ
භාෂාෙවන් කටයුතු කළ හැකි තත්ත්වෙය් ඉන්නවා නම් ඒ
හැකියාව මත ඔවුන් බඳවා ගැනීමට කිසිම බාධාවක් නැහැ.
ජනවර්ග වශෙයන් පුද්ගලයන් ඒ ඒ පළාත්වලට ෙවන ෙවනම
ෙබදා ෙවන් කිරීෙමන් කවදාවත් ෙම් පශ්නය විසෙදන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, එම නිසාම තමයි සියලු
ජනවර්ගයන් ෙම් භාෂා ෙදකම ඉෙගන ගැනිෙමහිලා ඔවුන්ව
ෙපොළඹවන හා එය අනිවාර්ය කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සි ඔවුන් බඳවා
ගැනීෙම්දී අපි පැන විය යුතුව තිෙබන්ෙන්. ෙම් අනුව ජනවාර්ගික
සංහිඳියාව නැත්නම් ජාතික එක්සත්කම- ජාතික සමගිය- ඇති
කිරීම අෙප් රජෙය් අෙනක් අරමුණයි. ඒ සඳහා සියලුම
ජනවර්ගයන් අවම වශෙයන් ජන අනුපාතය අනුව රජෙය්
රැකියාවන් සඳහා බදවා ගත යුතුයි. ඒ සඳහා දිස්තික් පදනමින්
කුසලතාවය අනුව
බඳවා ගැනීම් කළෙහොත්, ජනවාර්ගික
අනුපාතය අනුව, ඒ ඒ පෙද්ශවල රජෙය් ෙසේවය සඳහා බඳවා
ගැනීෙම් කටයුතු ෙකෙරන්නට පුළුවන්. පරිපාලන ෙසේවයට ඒ
වාෙග් ෙදමළ භාෂාව දත් නිලධාරින්ෙග් අවශ තාවය සපුරා
ගැනීෙම් වුවමනාවට ෙවනම ම විභාගයක් පවත්වන්නට පවා
සිද්ධ වුණා. ෙමොකද, ජාතික වශෙයන් පැවැත් වූ විභාගෙය්
කුසලතා අනුපිළිෙවළ අනුව වුවමනා ෙදමළ නිලධාරින් සංඛ ාව
ෙනොසිටීම නිසා. ෙමය රාජ භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීමට
සම්බන්ධ කාරණයක්. නමුත් ෙම්ක පශ්න ෙදකක් හැටියට
සලකන්නට ඕනෑ. ජනවර්ගයන්ට ඔවුන්ෙග් අනුපාතය අනුව රජය
රැකියා අවස්ථා ලබාදීම. ඒක එකක්. අෙනක රාජ භාෂා
පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීෙම්දී භාෂා දැනුම අනිවාර්ය කිරීමද්විභාෂා දැනුම අනිවාර්ය කිරීම- තුළින් ෙම් බඳවා ගන්නා
නිලධාරින්ට භාෂා ෙදෙකන්ම කටයුතු කරන්නට හැකි වීමට
සැලැස්වීම. ඒ වාෙග්ම අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සිංහල
මන්තීතුමන්ලාට ෙදමළ භාෂාව උගන්වන්නත්, ෙදමළ
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මන්තීතුමන්ලාට
සිංහල
භාෂාව
උගන්වන්නත්
අෙප්
අමාත ාංශෙය් ජාතික භාෂා පුහුණු ආයතනය ඉදිරිපත් ෙවලා
තිෙබනවා.
රාජ භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීෙම්දී ඒ ආයතන හා
ආයතන පධානීන් දරන ආකල්පය හරිම වැදගත්; තීරණාත්මක
කාරණයක්. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම්, ෙම් මෑතකදී
රාජ භාෂා ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා කළ විමසීමකට යුද
හමුදාපතිතුමා අපට ලිපියක් මඟින් පිළිතුරක් එවා තිබුණා. මම ඒ
ලිපිය ෙගෙනන්න හිටියා. නමුත් ෙගෙනන්න බැරි වුණා. ඒ ලිපිෙය්
සඳහන් කරලා තිබුණා, සියලුම හමුදා කඳවුරුවල නාම පුවරුත්,
සියලුම හමුදා ස්ථානවල තිෙබන කාර්යාලවල ලිපි ෙල්ඛන
සෑදීෙම් කටයුතු සියල්ලක්මත් භාෂා ෙදෙකන්ම සම්පූර්ණ කරන්න
යුද හමුදාපතිතුමා කටයුතු කරන බව. එතුමා ඒ බව අපට ලියා
දන්වා තිබුණා. අපට ගියාම දකින්න පුළුවන්, ෙබොෙහෝ යුද හමුදා
ස්ථානවල නාම පුවරු තිෙබන්ෙන් සිංහල භාෂාෙවන් පමණක් බව.
ෙම් කාරණය එතුමාට ෙයොමු කිරීෙමන් පසුව එතුමා ඒ පිළිබඳව
දැරූ ආකල්පය නිසා අද ෙම් පරිවර්තනය සිදු කිරීමට පුළුවන්කම
ලැබී තිෙබනවා.
ෙම් එක්කම අපි අෙනක් පැත්ෙතන් සැසඳීමක් කළ යුතුව
තිෙබනවා. ඒ තමයි ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය. අපි ෙබොෙහෝ
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙකොතරම් උත්සාහ ගත්තත් ශී ලංකා
ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් බස්රථවල ගමනාන්ත පුවරු ටික භාෂා
තුෙනන්ම සටහන් කරවීම ඉතාමත්ම අසීරු කාර්යයක් ෙවලා
තිෙබනවා.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Minister, you have one minute left.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

එෙසේ නම් ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මාෙග් කථාෙව් ඉතුරු
ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඔබතුමාෙගන්
අවසර ඉල්ලමින් මම එය සභාගත* කරනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙම් කටයුතු සපුරා ගැනීම සඳහා රාජ භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු නිලධාරි
මණ්ඩලයත්, රාජ භාෂා ෙකොමිසෙම්, ජාතික භාෂා පුහුණු
ආයතනෙය් හා රාජ
භාෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලුම
නිලධාරිනුත් ඒ ඒ ආයතන ෙවනුෙවන් ඉටු කරන ලද ෙමෙහවර
ෙවනුෙවන් ඒ අයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අප සමඟ එක්
වී අපෙග් අත් දැකීම් ෙබදා හදා ගනිමින් අපට සම්පත් ලබා ෙදමින්
කටයුතු කළ ජර්මනිෙය් GIZ කණ්ඩායම, එක්සත් ජාතීන්ෙග්
සංවර්ධන වැඩසටහන, කැනඩාෙව් ජාතික භාෂා ව ාපෘතිය ආධාර
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට වඩා අප අතර ඇති අත් දැකීම් ෙබදා
හදා ගනිමින්, සම්පත්වලිනුත් දායක ෙවමින් ඉටු කරන ලද ඒ
ෙමෙහවර විෙශේෂෙයන්ම මා කෘතඥතා පූර්වකව සිහිපත් කළ
යුතුයි. එෙසේ කියමින්, ද්වි භාෂාෙවන් හෘදයාංගමව බැඳුණු
සමානත්වය සපිරි ශී ලාංකීය ජාතියක් ෙගොඩනැඟීම සඳහා අප
ෙගන යන උත්සාහය ජාතික භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම
අතිනුත්, සමාජ ඒකාබද්ධතාව ඇති කිරීෙම් කියාදාමය හරහාත්,
ජාතික සමගිය ඇති කිරීම සඳහා කියාත්මක වැඩසටහන් හරහාත්
ඉටු කර ගැනීමට හැකි වී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අෙප්ක්ෂාවන්
ඉටු කරමින් ඉදිරි අවුරුදු කිහිපය තුළ ෙම් රෙට් ලාංකීය ජාතිය
ෙගොඩනැඟීමට අවශ පසු බිම ඇති කිරීමට අෙප් අමාත ාංශයට
හැකි ෙවනු ඇතැයි කියමින් මෙග් කථාව ෙමයින් අවසන් කරනවා.

————————————
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.
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[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා]

සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி::
Rest of the speech tabled:

භාෂා පතිපත්තිය අවෙශේෂ, අතිෙර්ක ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා සෑම රාජ
ආයතනයක්ම තමන්ෙග් වියදම් ඇස්තෙම්න්තුවලට භාෂා පතිපත්තිය
කියාත්මක කිරීෙම් වියදමත් ඇතුළත් කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ඒ මුදල් ඒ
සඳහා පමණක් ෙයදවිය යුතුයි. ආගමන විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාෂා
පතිපත්තිය පශංසා කටයුතු ෙලස කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්
තවත් ආයතන තිෙබනවා. භාෂා පතිපත්තිය ෙම් විධියට නියමාකාරයට
කියාත්මක වුෙණොත් ෙදමළ සන්ධානය සමඟ ආණ්ඩුවට සමීප විය හැකියි.
ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙදමළ ජනයා උසි ගැන්වීමට සමහර ෙදමළ
සන්ධාන මන්තීවරුන් දරන උත්සාහය නිෂ්ඵල ෙවනවා.
උසස් අධ ාපන විෂයයන් ඉංගීසි භාෂාෙවන් ඉගැන්විය යුතුයි. නමුත්
ඉංගීසිෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි. අපිකාෙව් හා ඉන්දියාෙව් එෙහම
කරන්නට ගිහින් දැන් අලුත් පරම්පරාව අතෙර් ෙද්ශීය භාෂාවන්ෙග් දැනුම
වඳ ෙව් ෙගන යනවා. ෙද්ශීය භාෂාවන් ෙපොෙහොසත් වීමත් එයින් වැළකී
තිෙබනවා. ලංකාෙව් අපි ෙම් වැරැද්ද අෙනක් විධියට කර ගත්තා. උසස්
අධ ාපනය සිංහෙලන්, ෙදමෙළන් පමණක් ඉගැන්වූවා. ඉංගීසි අත් හැරියා.
ඉංගීසි හා ෙද්ශීය මාධ ෙදෙකන්ම උසස් අධ ාපන විෂයයන් හා
විශ්වවිද ාල අධ ාපනය ලබා දිය හැකි බව ආචාර්යවරුන් අත් දැකීෙමන්
ඔප්පු කර තිෙබනවා. සමහර උසස් අධ ාපන ආයතනවල, ෛවද
විද ාලවල හා විශ්වවිද ාල තුළ සමහර විෂයයන් ඉංගීසිෙයන් පමණක්
ඉගැන්වීම අපෙග් ජාතික භාෂාවන්ට හානිදායකයි. සියලුම ෙදනාට
අනිවාර්යෙයන්ම ඉංගීසි කථා කිරීමට හා කියවීමට ෙහොඳින්ම ඉගැන්විය
යුතුයි. නමුත් ඒ සඳහා අපෙග් ජාතික භාෂාවන් කම්බස් කළ යුතු නැහැ.
පාසල් කාලය අවසන් වන විට සියලු පාසල් දරු දැරියන්ෙග් ඉංගීසි භාෂා
හැකියාව සහතික කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ඉංගීසි ඉගැන්විය හැකි ගුරුවරුන්
දහස් ගණනක් අවශ යි. ඔවුන් බඳවා ගැනීම හා පුහුණු කිරීමත්, ඒ සඳහා
රාජ හා රාජ ෙනොවන, ෙපෞද්ගලික සියලුම ආයතනවල ශක්තිය,
ධාරිතාව ෙයොදා ගැනීමත් කළ යුතුයි. ෙම් රෙට් සියලුම ෙදනා අඩුම
වශෙයන් ඉංගීසි කථා කිරීමටවත් දැන ගන්නා තුරු ෙම් රෙට් නියම
පජාතන්තවාදයක් නැහැ. ඉංගීසි දන්නා හා ෙනොදන්නා බාධකයකින් ෙම්
සමාජය ෙබදලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් බාධකය ෙපරළාෙගන සමාජෙය්
සමානත්වය දිනා ගැනීම සඳහා අලුත් පරපුර ෙව්ගෙයන් ඉදිරිපත් ෙවනවා.
රජය ෙමම භාෂා විප්ලවයට අත හිත ෙදනවා. අපෙග් අමාත ාංශය ෙදමළ,
සිංහල භාෂා ඉගැන්වීෙමන් පසු ඉංගීසි භාෂාවද ඉගැන්වීමට සූදානම්
ෙවනවා. ෙම් අයුරින් අප ජනාධිපතිතුමාෙග් ෛතභාෂා සිහිනය 2020ට
ෙපර සපුරාලීමට කැප විය යුතුයි. ෙම් සඳහා අධ ාපන අමාත ාංශය හා
අෙප් අමාත ාංශය අත් වැල් බැඳ ගත යුතුයි. සියලුම ජනයා සිංහල, ෙදමළ
භාෂා ෙදකම කථා කිරීමට හා එම සාහිත ය හා සංස්කෘතිය රස විඳීමට දැන
ගන්නවාත් සමඟම ජාතික එක්සත්කමට පාලම් බැෙඳනවා. නමුත්
ෙද්ශපාලන විසඳුමත් අවශ යි. ෙද්ශපාලන විසඳුමට යන මාර්ගය
තිෙබන්ෙන්ද සියලු ජනවර්ගයාෙග් ද්වි භාෂාවත් එකිෙනකාෙග්
සංස්කෘතීන් අගය කරන විඥානයන් ඔස්ෙසේයි. ඒ නිසා ද්විභාෂාෙවන්
හෘදයාංගම බව, සමානත්වය සපිරි එක්සත් ලාංකීය ජාතියක් අනාගතෙය්
ෙගොඩනැඟීම අපි අද ආරම්භ කළ යුතුයි. සමාජෙය් සමානාත්මතාව,
සාධාරණත්වය ෙගොඩනැඟීම සඳහා කියාත්මක විය යුතුයි. මනුෂ ත්වය
සඳහා කියාත්මක විය යුතුයි. සමාජ ඒකාබද්ධතාව යනු සමාජය තුළ ඇති
සමාජමය වූ අයහපත් පරතරයන් අඩු කිරීමයි. එකමුතුකම ඇති කිරීම
සඳහා වූ පතිපත්ති රාමුව අද කියාකාරි සැලැස්මක් බවට පත් වී තිෙබනවා.
සමජය තුළ ජනතාවට සමානත්වෙයන් සැලකීම, එකිෙනකාට පිහිට වීම
වැදගත් ෙවනවා. ඔබ අෙනකාට සමානත්වෙයන් සැලකුවෙහොත් පමණක්
සමාජය ඔබටද සමානත්වෙයන් සලකනවා. රාජ පරිපාලනය තුළ සෑම
පුරවැසියාටම සමානව සැලකීම ඉතාම වැදගත්. එක් එක් පෙද්ශවල ඇති
මරණාධාර සමිති අපෙග් සමාජෙය් එකමුතුකමට මනා ආදර්ශයක් ෙවනවා.

[පූ.භා. 11.40]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන
මම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට විනාඩි 20ක කාලයක්
තිෙබනවා. කාරණා කිහිපයක් මතක් කරන්න තිෙබනවා. මම හැම
තිස්ෙසේම ෙම් කාරණය මතක් කරනවා. ඒ තමයි, බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු මීට වඩා ෙවනස්
මගකට ෙයොමු විය යුතුයි කියන එක. පල්ලි, පන්සල්, දහම් පාසල්
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සියල්ෙල්ම විස්තර මෙග් ළඟ තිෙබනවා. මම ඒවා කියන්න
යන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් මඟින් ඇති ෙවන පතිඵලය ඉතාම
ස්වල්පයි. පල්ලි, පන්සල්, ෙකෝවිල්, හින්දු ආගමික ස්ථාන, දහම්
පාසල් තිබුණත් එන්න එන්නම ෙම් රෙට් අපරාධ වැඩි වීම
පිළිබඳව අෙප් දැඩි අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.
අෙප් රට ෙබෞද්ධ රටක්. ඒ වාෙග්ම කිස්තියානි, කෙතෝලික,
ෙවනත් ආගම්වල මූලධර්ම අනුව ෙපොඩි කාලෙය් සිටම දරුවන්
හැදුණු, ඒ අනුව ඉදිරියටම ගමන් කළ රටක් විධියටයි අපි දන්ෙන්.
ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමාත්
ඉන්න නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් එතුමාෙග් අවධානයත් මම ෙයොමු
කරවනවා. අපට විශ්වවිද ාලයට ගිහිල්ලා ආගම උගන්වන්න
බැහැ; පරිසරය උගන්වන්නත් බැහැ. ආගමයි, පරිසරයයි
කියන්ෙන් ෙදකක්. ඒ වාෙග්ම පාසෙල්දී ෙම්ක කරන්නත් බැහැ.
ඒක අමාරුයි. ඒ පිළිබඳව එතරම් අවෙබෝධයක් නැති වුණාට,
සමහරවිට O/L කරන ළමයි විෂයයක් හැටියට ඒක ඉෙගන ගනීවි.
නමුත් ෙපොඩි කාලෙය් ඉඳලා ආගමික පරිසරයක් ඇතිව ඒ දරුවන්
හැඩගස්වන්නට අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා
අෙප් අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
ඇමතිතුමා කියාවිය කියලා මම හිතුවා. නමුත් එවැනි පකාශයක්
එතුමාෙගන් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ෙම් අමාත ාංශයට ෙවන් කර
තිෙබන මුදල් පමාණය බලන ෙකොට ඒ තුළත් ඒ සඳහා මුදලක්
ෙවන් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා අපිට දකින්න අමාරුයි. දහම්
පාසල් තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි. ඒවාට මුදල් තිෙබනවා. දහම්
පාසල් ගුරුවරුන්ට යම්කිසි මුදලක් ෙදනවා; ඇඳුම් ෙදනවා. මම
කියන්ෙන් ඒ ටික ෙනොෙවයි.
අෙප් රෙට් ඉතිහාසය අරෙගන බැලුෙවොත් අෙප් රෙට්
අධ ාපනය ආරම්භ වුෙණ් පන්සෙලන්. පසු කාලෙය් ඒක ෙවනස්
ෙවලා වැඩි වශෙයන් ආගමික ධර්මය ඇති වුෙණ් පන්සෙලන්;
පල්ලිෙයන්. පල්ලියට සම්බන්ධ වුණු තැන තමයි ඉස්ෙකෝලය
තිබුෙණ්. පන්සලට සම්බන්ධ වුණු තැන තමයි ඉස්ෙකෝලය
තිබුෙණ්. ඒ, ආගමික නායකයන්ෙග් ෙසවන යටෙත්. -මම
ෙබොෙහොම පෙව්ශෙමන් වචන පාවිච්චි කරන්ෙන්. නැත්නම්
අනවශ පශ්න ඇති ෙවනවා.- ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, දැන්
ඒ ෙදකම අධ ාපනෙයන් ඉවත් ෙවලා. අධ ාපනය පන්සෙලත්
නැහැ; පල්ලිෙය්ත් නැහැ. ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි,
ෙම්ක ඔබතුමාට කියනවා ෙනොෙවයි. ෙම්ක ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශයට අයිති නැහැ. නමුත් ඔබතුමාටත් යම්කිසි කාර්ය
භාරයක් තිෙබනවා. ඒ ආගමික පරිසරය යටෙත් කුඩා කාලෙය්
සිටම දරුවන් හදන්න වැඩ පිළිෙවළක් අපට අවශ යි. හරියට
දරුවන්ට කන්න ෙබොන්න ෙදනවා වාෙගයි. ෙපොඩි කාලෙය් හරියට
කන්න දුන්ෙන් නැත්නම් අවශ ෙද්වල් දුන්ෙන් නැත්නම් ෙලොකු
වුණාට පස්ෙසේ ෙමොනවා කළත් හරියන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙම්
ගැන අලුතින් හිතන්න ඕනෑ. විෙශේෂ කාරක සභාෙව්
සාකච්ඡාෙව්දීත් මම ෙම් ගැන පකාශ කළා. සමහර අයට ඒක
ෙත්රුෙණ් නැහැ. එතැන වැඩිය විගහ කරන්නත් බැහැ. කා
එක්කවත් හැප්ෙපන්නත් මම කැමැති නැහැ. දැන් අලුතින් හිතන්න
ඕනෑ. ඒකයි මම කිව්ෙව් ෙම් වාර්තාවටත් ඇතුළත් කරන්න
කියලා. පන්සලට මීට වඩා, ෙබෞද්ධ ධර්මයට මීට වඩා සම්බන්ධ
කරමින් ඒ පරිසරය තුළ ෙබෞද්ධ දරුවන් ෙගොඩනැඟීෙම්
අවශ තාවක් තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත්. ඒක උසස්
අධ ාපනය දක්වා යයි. දැන් උසස් අධ ාපනය ගැන උනන්දු
ෙවනවා. නමුත් එයින් බිහි වන ෙකොටස් ෙම් සමාජයට ෙකොච්චර
පෙයෝජනවත් වුණාද, ෙම් රට ගැන ෙකොච්චර හැඟීමකින් කටයුතු
කළාද කියලා අපි හිතන්න ඕනෑ.
අද ෙම් සාකච්ඡාව කරන ෙවලාෙව් අපි පරිසරය ගැනත්
බලන්න ඕනෑ. දැන් අෙප් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාත් ඒ
ගැන කථා කළා. පල්ලි, පන්සල්, සුරුවම්, බුද්ධ රූප බහුලව
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒවා උඩ කාක්ෙකෝ ලගිනවා; ෙනොෙයක්
සතුන් ලගිනවා. සමහර ෙවලාවට කුඩු විකුණන මිනිෙහක් තමයි
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ඒක හදන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. අපි ඊට වඩා ෙවනස්
මඟක ගමන් කළ යුතුද කියන එක අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා
කළ යුතු වැදගත් කාරණයක්. දරුවන්ට අලුත් තාක්ෂණය ෙදන්න
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ යන ගමන්, දරුවකු
හැඩගැහීෙම් ආගමික පරිසරය ගැන මීට වඩා වැඩි අවධානයක්
ෙයොමු විය යුතුය කියන එක අද ෙලෝකෙය් මතය ෙවලා තිෙබනවා.
ඒක ෙවන්න ඕනෑ ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා හරහායි. ඒ ස්වාමීන්
වහන්ෙසේලාත් ඒ තත්ත්වෙයන් ඉන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් පල්ලි
හරහායි. උන්වහන්ෙසේලාත් ඒ තත්ත්වෙයන් ඉන්න ඕනෑ. සියලුම
ආගමික නායකයන් ඒ තත්ත්වෙයන් ඉන්න ඕනෑ. ඒ ආගමික
නායකයන්ෙග් හැසිරීමත් එක්ක තමයි ෙම් සමාජය පිරිසිදු වුෙණ්.
ඒ ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා දිහා බලලා තමයි ෙබෞද්ධ පරිසරයත්
ආරක්ෂා වුෙණ්. ඒ පියතුමන්ලා දිහා බලලා තමයි ඒ පරිසරය
ආරක්ෂා වුෙණ්. ඒ ෙගොල්ලන් ෙවන මාර්ගවල යනවා නම්
දරුෙවෝත් ඒ මාර්ගවල යයි. ගරු උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමනි,
ගරු අගමැතිතුමා ෙම් සභාෙව් නැති නිසා ඒ ගැන මම
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඒ ගැන හිතන්න පුළුවන්
ෙහොඳම ෙකනා තමුන්නාන්ෙසේයි. අපි ඔබතුමා සමඟ ෙහොඳ
සම්බන්ධකම් තිබුණා. අපි ඔබතුමා ඇසුරු කරලා තිෙබනවා. අලුත්
අදහසක් රටට අවශ යි. සංවර්ධනය කියනෙකොට පාර හැදීම
විතරක් ෙනොෙවයි ෙන් අයිති වන්ෙන්. ඒ පාෙර් යන්න පුළුවන්
ෙහොඳ ධාර්මික මනුෂ ෙයක් ඉන්න ඕනෑෙන්. එෙහම නැත්නම්
වැඩක් නැහැ. පාෙර් යන්න පුළුවන්, ධර්මය අනුව වාහනය
එළවන්න පුළුවන් මිනිෙහක් ඉන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඒ
පාෙරන් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට, රටක්
හැටියට අපට නැවතත් ඒ ගැන අලුතින් හිතන්න ෙවනවා. ෙම්ක
ෙබෞද්ධ රටක් කියලා අපි ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත්, ෙබෞද්ධ රටක්
විධියට ව වස්ථාවට ඇතුළු කරලා තිබුණත්, ඒ ආගම් අදහන්න,
උගන්වන්න ෙබෞද්ධ ජනතාවට තිෙබන අයිතිය, අෙනක්
ආගම්වලට තිෙබන අයිතිය පිළිබඳව සටන් කරනවාට වඩා මම
නම් කල්පනා කරන්ෙන්, -දැන් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙසොයනවා
වාෙග්- අපි ඔක්ෙකොම එක්කහු ෙවලා ෙම් රට ෙපොදු මඟකට
ෙගනයන්න ඕනෑය කියන එකයි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඒකත් අවිශ්වාසද?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අද රෑට ජනාධිපතිවරණය නිෙව්දනය කරනවාද කියලා අපට
තවම විශ්වාස නැහැ. ඊට පස්ෙසේ මම ඒ ගැන කියන්නම්. කලබල
ෙවන්න එපා, ඉන්නෙකෝ. මැතිවරණයක් ගැන අපට කියන්ෙන්
නැතිව, අවුරුදු ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා මැතිවරණයක් තියනෙකොට,
ෙම් කරන වැඩ ගැන විශ්වාසයකුත් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ
ෙවලාවට අපි කියන්නම්. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් ආගම ගැන. අපි
ෙදන්නාෙග් කථාවට තමුන්නාන්ෙසේ - [බාධා කිරීමක්] මම ෙම්
කරන කථාව තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරනවා ෙන්. ෙම්ක
පිස්ෙසෝත් එක්ක කරන්න පුළුවන් කථාවක් ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම්ක
ඉතා වැදගත් සාකච්ඡාවක්.
අලුත් සමාජයක් ෙගොඩ නඟන්න නම්, ෙම් රට ධාර්මික රටක්
කරන්න නම් අපි ෙලොකු ෙවනසක් කරන්න ඕනෑ. එතැනදී අපට
ෙපොදු මතයකට යන්න ෙවනවා; ෙපොදු එකඟතාවකට යන්න
ෙවනවා. ඒක ඉතාම වැදගත්. එහි පධාන අංශයක් හැටියට මම
දකින්ෙන් අධ ාපනෙය් මුල් අදියෙර්දී ඒක පටන් ගන්න ඕනෑ
කියන එකයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා විශ්වවිද ාලයට
යනෙකොට ෙවනත්, ෙවනත් අය තමයි දකින්න හම්බ ෙවන්ෙන්.
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ෙවනස් දරුවන් තමයි දකින්න හම්බ ෙවන්ෙන්. ගරු උසස්
අධ ාපන ඇමතිතුමනි, අද ඔබතුමා මහන්සි ගන්ෙන්, දරුවන්
විශ්වවිද ාලයට ගියාට පස්ෙසේ හදන්නයි. නමුත් මම කියන්ෙන්,
විශ්වවිද ාලයට යන්න ඉස්සරෙවලා, ෙපොඩි කාලෙය් ඉඳලාම
හදන්න කියන එකයි. ඒ නිසාම අපි ෙම් කාරක සභාවට අපි
ෙයෝජනා කළා, දහම් පාසල් යන
දරුවන්ට උගන්වන
ගුරුවරුන්ට විෙශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න කියලා. ඒ අය
ගුරුවරු හැටියට සුදුසුකම් ලබලා තිෙබනවා නම්, ඒ අය
රැකියාවකට යනෙකොට - ගුරු වෘත්තියට. එෙහම තමයි අපි
සඳහන් කෙළේ- අර සුදුසුකම් තිෙබනවා නම් විෙශේෂ ලකුණු
පමාණයක් ෙදන්න කියලා තමයි අපි කිව්ෙව්. නිකම් අයට
ෙනොෙවයි, සුදුසුකම් තිෙබන පුද්ගලයන්ට ෙදන්න කියන එකයි
මම කියන්ෙන්. එතෙකොට අපට කාර්යාලය, පාසල කියන හැම
තැනකදීම අපට ෙහොඳ පුරවැසියන් හැටියට ජීවත් වීෙම් අතියියට
ළං ෙවන්න පුළුවන්.
මම ඊෙය්ත් ෙම් ගැන මතක් කළා. මම ඒක නැවත වරක්
මතක් කරනවා. ඒක අෙප් වගකීම. අපි ඒ වගකීම ආණ්ඩුවට බාර
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක විපක්ෂෙය් අපි ඔක්ෙකොෙග්ම වගකීම. ෙම්
අලුත් සමාජය හදන්න අපට පුළුවන්. එෙහම නැති වුෙණොත්,
ෙමොන ෙද් කළත් ෙවන්ෙන් විනාශයක්. ෙබෞද්ධ ධර්මෙය් කියන
හැටියට, මනුෂ ත්වය ලැබීම තමයි උතුම්ම ෙද්. අෙප් ආගෙම්
හැටියට කියනවා, "ෙදවියන්ට සමාන කරලා මනුෂ යා මැව්වා"
කියලා. එතැනින් නතර ෙවන්න බැහැ. ඒ ගමන් මෙඟ් අෙප් ෙම්
දරුවන් අරෙගන යන්න ඕනෑ. එතෙකොටයි, ඒ අය සමාජයට
යන්ෙන්. එතෙකොටයි, අලුත් තරුණ පරපුරකට යන්ෙන්. එවැනි
අධ ාපනයකට අපි ෙයොමු වීම ඉතා වැදගත්. ඒකට ෙදන
incentive එකක් හැටියට තමයි මම කිව්ෙව්, යම්කිසි ලකුණු
පමාණයක් ෙදන්න කියලා. මීට ෙපරත් ෙම් කමිටුෙව්දී මම ඒ
ෙයෝජනාව කළා. නමුත් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. දැන්වත් අපි
ෙම් ගැන හිතමු. ඒ පිළිබඳව මම මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ.
මම තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් කථා
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. දින 180කට වැඩිෙයන්
වැඩ කරලා තිෙබන ෙසේවකයන් විශාල පිරිසක් ෙම් තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. මම කියන්ෙන්, ඒ අය ස්ථිර කරන
ෙකොට ඔවුන්ට විෙශේෂ සැලකිල්ලක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියලායි.
ජනාධිපතිතුමා අය වැය කථාෙව් දී කිව්වාට වඩා ෙවනස් පිරිසකුත්
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ඔවුන් තමයි, "ආෙද්ශක"
ෙසේවකයන්. කඩින් කඩ, අවුරුදු ගණනක් ඉන්න කට්ටිය ආෙද්ශක
ෙසේවකයන් වශෙයන් හඳුන්වනවා. හැබැයි, ඔවුන් දිගටම වැඩ
කරනවා. ඔවුන්ට ෙකොන්තාත් කමය ෙනොෙවයි අදාළ වන්ෙන්.
ආෙද්ශක කියන්ෙන් අලුත්ම තනතුරක්. දිගටම වැඩ කරලා
තිෙබනවා නම්, ෙසේවෙය් කඩ වීමක් පිළිබඳව බලන්ෙන් නැතිව ඒ
අය ස්ථිර කරන්න.
ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් රජය යටෙත් තරුණයන් පිළිබඳ
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කළා. ඒ ෙකොමිෂන් සභා
වාර්තාෙව් කියලා තිෙබනවා, එවැනි අය ස්ථිර කරන්න කියලා.
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් කරනවා කියනවා වාෙග්,
ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරනවා කියනවා වාෙග්, ෙම් අයත් ස්ථිර
කරනවා කිය කියා ෙම් කාරණයත් දිගටම සිදු ෙවනවා. තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තමයි ෙමවැනි අය හුඟක් ඉන්ෙන්. ජීවන්
කුමාරණතුංග මැතිතුමා ඒ කාරණය දන්නවා. කරුණාකරලා
ඔවුන් ස්ථිර කරන්න. තිෙබන පුරප්පාඩු පමාණය පුරවන ෙකොටත්
ඒ කාටවත් ෙවනසක් කරන්න එපා. ෙම් කාරණය මම ඉතාම
අවධාරණෙයන් තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරනවා. අපි ඔක්ෙකොම
මනුෂ යින්. ෙම් ෙසේවකයින් අවුරුදු 10ක්, අවුරුදු 15ක් තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කරලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත ාංශයට ෙබොෙහොම ෙහොඳ සහතිකයක්
ලබා දුන්නා. ඒ පිළිබඳව අපට පශ්නයක් නැහැ. අපට ඕනෑ
පශ්නයක් ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් ඇමතිවරෙයක්, ෙල්කම්වරෙයක්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා]

ඉන්නවා. එතුමන්ලා එක්ක අපට ඕනෑම ෙදයක් සාකච්ඡා කරන්න
පුළුවන්. ඒ පිළිබදව අපි සතුටු ෙවනවා වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේට
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ඊළඟට මම ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවය පිළිබඳව කථා කරන්න
කැමැතියි. අද වැඩිෙයන්ම මහජන ෙසේවයට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්
කවුද? රජෙය් බස්ද, ෙපෞද්ගලික බස්ද? මම හිතන විධියට රජෙය්
බස් ඇණිය එන්න එන්න අඩු ෙවනවා. රජෙය් බස් රථ ධාවනය
වන පමාණයත් අඩු ෙවනවා. රජෙය් බස් රථ ධාවනය අඩු ෙවන
ෙකොට, පවාහන ක්ෙෂේතෙයන් ඉදිරියට යන්න අපිට උදව් වුෙණ්
ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවය. ඒ කාරණය තමුන්නාන්ෙසේත් පිළිගන්නා
ෙදයක්; අපිත් පිළිගත්තා; අෙප් ආණ්ඩුව තිෙබන ෙකොටත්
පිළිගත්තා. ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවය ඉතාම ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළකට
ගියා. දැනට බස් 18,000ක් විතර තිෙබනවා. ෙම් බස්වලින් වන
ෙසේවය ඉතා වැදගත්. මම කියන්ෙන්, ෙම්ක සාමාන තත්ත්වයකට
ෙගෙනන්න කියලායි. ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවෙය් හා CTB එෙක්
වැඩ කරන අයට ෙහොඳ ෙව්තනයක් ෙදන්න. ඒක වැදගත්. අද CTB
එෙක් ෙසේවය කරන ෙබොෙහෝ අයට ඩිෙපෝවලින් ෙගවන්ෙන්
රුපියල් 11,000ක විතර පඩියක්. ඉතිරි හරිය ඒවා තමන් හම්බ
කරලා ගන්න ඕනෑ. සමහර ඩිෙපෝවලින් එෙහම මුදල් හම්බ
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා ඒවා strike කරනවා . ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් එෙහම ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලික අංශය ඊට වඩා ෙවනස්.
නමුත් ෙම් ෙදෙකන්ම ෙවන්ෙන් එකම ෙසේවාවක්. ඒ තමයි,
පවාහනය. CTB එකට වියදම් කරන මුදල් පමාණය වාෙග් මුදලක්
ෙපෞද්ගලික අංශයටත් ලබා ෙදන්න. ෙමවර අය වැෙයන් පකාශ
කළා, ඒ බස්වල එන්ජින්, ගියර් ෙබොක්ස් ගැනීෙම්දී සහනයක්
ෙදන්න. ඒක ඉතා ෙහොඳයි. නමුත් ඒ මදි. පවාහනය කියන්ෙන්
ෙපෞද්ගලික බස් එකවත්, CTB බස් එකවත් ෙනොෙවයි. පවාහනය
කියන්ෙන් මහ ජනතාවෙග් ගමන් පහසුව. ඒකට ෙදන ආධාරය
ඉතාම වැදගත් වනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙම්
කාරණයට ෙයොමු කරන්න. මම කියන්ෙන් CTB එක නැති
කරන්න කියලා ෙනොෙවයි. ඒ හා සමානව, රජයට බරක් ෙනොවී
ෙපෞද්ගලික ෙසේවයත් හරියට සකස් කරන්න. ඒක අත වශ යි.
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ඕනෑ කරන්ෙන්ත්, එක මතයක් - පතිපත්තිමය මතයක් - එක
පතිපත්තියක් රෙට් හැෙදන්නයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්න ෙකොට
එක විධියකුත්, UNP ආණ්ඩුව ඉන්න ෙකොට තව විධියකුත්
ෙනොෙවයි. එක විධියකට ෙම් රට ගමන් කරන්න නම් ෙපොදු අදහස්,
ගැළෙපන අදහස් අපි එකට අරෙගන ඒ මතය ඔස්ෙසේ යන්න ඕනෑ.
ෙපොදු මතයක ඉන්න ඕනෑ. මම පිළිගන්ෙන් “ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා”
කියන එක ඒ විධියටයි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් නැහැ. ෙසොයන්න ඕනෑ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

හරිම කරච්චලයක්ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙමොකක්ද කරච්චෙල්?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙපොදු මතයක් ආණ්ඩුෙව්වත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අද අෙප් රෙට් three-wheelers 850,000ක් විතර තිෙබනවා.
හිතලා බලන්න, ෙකොතරම් ෙසේවයක් ඒ රියැදුරන් හැටියට ඉන්නා
අය ලබනවාද, එහි යන අය ෙකොතරම් ෙසේවයක් ලබනවාද කියලා.
දුප්පත් මිනිස්සු. දැන් මට කිව්ෙවොත් එෙහම, කවුරු හරි පවාහනය
භාර ඇමතිතුෙමක් -

අර කෑ ගහන එක නතර කරලා ෙදන්නෙකෝ.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Azwer, please allow the Hon. Member to wind
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබන්ෙන්.

up.
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙහොඳමයි, නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි. තීවීලර් එකක ඇත්තටම
cost එක ෙකොපමණ ද? ෙකොපමණ බදු පමාණයක් ගන්නවා ද?
ඇයි, ඒක ඉවත් කරන්න බැරි? ඒ සහනය යන්ෙන් කාට ද? ඒ
තීවීලර් එෙක් යන මනුෂ යාට. එෙහම නැත්නම් ඒ තීවීලර් එක
පදවන මනුෂ යාට. රක්ෂණයක් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. මම
එය එපා කියනවා ෙනොෙවයි. නමුත් ඊට වඩා වැදගත් ෙවන්ෙන් එම
තීවීලර් එෙක් යන මනුෂ යායි. රක්ෂණය අවශ ෙවන්ෙන්, ඒ
ෙකනාටයි. මුදෙල් පාලනයක් ඕනෑ ෙවන්ෙන්, ඒ ෙකනාටයි.
සහනාධාරයක් ෙනොෙවයි, cost එකටවත් යන්න පුළුවන් නම්
පමාණවත්. තීවීලර් රියැදුරන් 850,000ක් ඉන්නවා.

ආණ්ඩුෙව්වත් ෙපොදු එකඟතාවක් තිෙබනවාද? නැහැ. [බාධා
කිරීම්] ෙපොදු මතයක් තිෙබනවාද? නැහැ. එක එක ඇමතිවරයා
එක එක වැඩ කරනවා. ඒකෙන් ෙවන්ෙන්. විරුද්ධ පක්ෂ විතරක්
එක්ව ෙත්රුවාට ෙපොදු මතයක් නැහැ, රෙට්. යම් යම් කාරණාවලදී
ෙපොදු මතයක් ඇති කර ගත යුතුයි. ඒක තමයි, වඩාත්ම වැදගත්
ෙදය ෙවන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් අපි හැම දාම රණ්ඩු කර කර
ඉඳියි.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, හරි ෙද් ෙමොකක්ද, වැරදි ෙද්
ෙමොකක්ද කියන එක රජය ෙත්රුම් ගත යුතුයි. ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මහත්මයාෙගන් පසුව-

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

අපි ෙම් අය වැය ගැන කථා කරන ෙකොට එක මතයක
ඉඳෙගනයි කථා කළ යුත්ෙත්. ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙගෙනන්න

(The Deputy Chairman)

Please wind up, Hon. Member.
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ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක්
ලබා ෙදන්න. මට ෙවලාවක් ඉල්ලා ගන්න පුළුවන්. මම අනිත්
අයෙගන් විනාඩියක් ඉල්ලා ගන්නම්.
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙගන් පසුව බලයට පත් වුණු
හැම ෙකෙනක්ම කියලා තිෙබනවා, ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය
ෙවනස් කරනවා කියලා. නමුත් කවුරුවත් කෙළේ නැහැ. ෙපොදු
එකඟතාවකට ආෙව් නැහැ. 2000 වර්ෂෙය් චන්දිකා කුමාරණතුංග
ජනාධිපතිතුමිය සිටි කාලෙය් ෙම් ආණ්ඩු කමය ෙවනස් කිරීමට,
ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය ෙදන්න
ෙවනම පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාවා; ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක්
ෙගනාවා. ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමනි, ඔබතුමා
දන්නවාෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය ඒකට විරුද්ධ වුෙණ්,
යම් කිසි පධාන ෙහේතුවක් නිසායි. නමුත් පතිපත්තියක් වශෙයන්
ඒකට එකඟ වුණා. ෙම් විධියට පතිපත්තිමය වශෙයන් එකඟ
ෙවන්න පුළුවන්. මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනයට එකඟ වුණා. පතිපත්තිමය වශෙයන්
එකඟ වුණා. ෙම්වා එකඟ ෙවන්න පුළුවන් ෙද්වල්. විවිධ
ෙද්ශපාලන
අදහස්
තිබුණත්
රෙට්
යහපතට,
රෙට්
පජාතන්තවාදයට එක මඟක යන්න එකට එක්කාසු ෙවන්න
පුළුවන් කාරණා තිෙබනවා. අන්න ඒවාෙය්දී මුළු රෙට් ජනතාවම
එකට එකතු කර ගන්න තමුන්නාන්ෙසේට විෙශේෂෙයන් මැදිහත්
ෙවන්න පුළුවන් කියන එක සඳහන් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Thank you very much, Hon. Member. You have
already taken two more minutes. The next speaker is the
Hon. (Dr.) Mervyn Silva.
[මධ ාහ්න 12.00]

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

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations
and Public Affairs)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මෙග් අමාත ාංශය මහජන
සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු අමාත ාංශයයි. විපක්ෂය දිහා
බැලුවාම, මෙග් මිත ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමා
ඉන්නවා. අෙප් හිටපු ඇමතිතුමා. අෙප් අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා
සිටිනවා. ෙපරටුගාමි පක්ෂෙය් නායක, - මෙග් මිතයා - අජිත්
කුමාර මහතා ඉන්නවා. එතුමා නීතිඥවරෙයක්. එතුමා ගාල්ෙල්.
මම රුහුෙණ්. අපි කවුරුත් දකුෙණ්. තව දවිඩ මන්තීවරෙයකුත්
ඉන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම ආසයි, ෙමතුමන්ලා මෙගන්
ෙදයක් අහනවා නම්. මම ඒකට කැමැතියි.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මට නම් අහන්න ෙදයක් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ෙමොනවා හරි තිෙබනවා නම් අහන්න. ෙමොකද, එෙහම අහන්න
කියලා මම කිව්ෙව් -
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ෙහොඳයි, කියලා එකඟ වුණා ෙන්, කාරක සභාෙව්දී.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

කාරක සභාෙව්දී "ෙහොඳයි" කියලා එකඟ වුණා නම්, ඇයි ෙම්
ෙපටල් පුච්චන්ෙන්? වැඩක් නැති වැඩක්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තව අමාත ාංශ තිෙබනවා ෙන්. ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය
විතරක් ෙනොෙවයි, තව අමාත ාංශ ෙගොඩක් තිෙබනවා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඇයි, ඔබතුමාෙග් පුතාව නිතරම ආණ්ඩුෙවන් තද කරන්ෙන්
ෙම් ෙවලාෙව්?

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

මෙග් පුතා ආණ්ඩුෙවන්-

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඇයි ෙම් තරම් හිර කරන්ෙන්?

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

විපක්ෂයට පශ්න නැති නිසා ඒ ගැන අහන එක ගැන මම
සන්ෙතෝෂයි. මම තද ඒවා බුරුල් කරන්නත් දන්නවා, බුරුල් ඒවා
තද කරන්නත් දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ ගැන ඊට එහා කථා
කරන්න ඕනෑ නැහැ.
ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා -අෙප් හිටපු
ඇමතිතුමා- තීවිලර් ගැන කථා කළා. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම මම විශ්වාස කරනවා තීවිලර්
එකක් එළවන ෙකනාට තීවිලර් එකක් ගන්න කමයක් තිෙබනවා
නම් ඔබතුමාෙග් කමය හරි කියලා. අද වැඩ කරන හුඟාක්
තීවිලර්වල අයිතිකාරයා ෙවනයි, driver ෙවනයි. ඒ විධිෙය්
සහනයක් ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. තීවිලර් රථ රියැදුරන්
840,000ක් පමණ, -900,000කට කිට්ටු ගණනක්- ඉන්නවා. අන්න
බලන්න ෙහොඳ ෙදයක් කිව්වාම අපි ෙහොඳයි කියනවා.
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා අපට කියනවා, "ෙපොදු මතයකට
එන්න" කියලා. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තරම් වටිනා
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් ඉන්නවාද? කරුණාකර කියන්න. එක්සත්
ජාතික පක්ෂයත් දැන් අෙප් පක්ෂෙය් ඉන්ෙන්; සන්ධාන
ආණ්ඩුෙව්. වැඩිම පක්ෂ ගණනක් සිටින, වැඩිම ෙදෙනක්
නිෙයෝජනය කරන, -සිංහල ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වාසියලුම ෙදනා ඒක රාශී වුණු ආණ්ඩුවක ජනාධිපතිවරෙයක් රට
පාලනය කරන්ෙන් ෙම් ෙවලාෙව්. ෙමොකක්ද, මීට වැඩිය ෙපොදු
අෙප්ක්ෂකෙයක්? ෙපොදු අරමුණක්; ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක්; ෙපොදු
පතිපත්ති මාලාවක්. සමහර ෙවලාවට එෙහම යන විට පශ්න ඇති
ෙවනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා]

සිද්ධාර්ථ කුමාරයා බුදු වුණු ගමන්ම විනය කටයුතු පිළිබඳ
ෙද්ශනා කෙළේ නැහැ; බහ්ම දණ්ඩනය ගැන ෙද්ශනා කෙළේ නැහැ.
බුද්ධත්වයට ලබලා කාලයට යන්න ඉඩ දුන්නා. එෙහම ඉඩ දීලා
යන විට, පශ්න පැන නඟින විට සාරාසංඛ කල්ප ලක්ෂයක්
ෙපරුම් පිරූ තථාගතයන් වහන්ෙසේටත් අවශ වුණා විනය කටයුතු
පනවන්නට; බහ්ම දණ්ඩනය පනවන්නට. එක වරක් බුදු
හාමුදුරුෙවෝ ෙජ්තවනාරාමෙයන් පාරෙලයිය වනයට වැඩියා,
බුද්ධත්වය ලබලා. ඒ වාෙග් පශ්න එනවා.
ආගමික පරිසරය පිළිබඳව ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා කථා කළා. ෙදොන් ස්ටීවන් ෙසේනානායක
මැතිතුමාෙගන් පසු ආගමික පරිසරය ඇති වුෙණ් ෙම් අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පියා සිටි කාලය තුළයි. ෙම්
රෙට් අවුරුදු 30ක් ඝණ්ටාරයක් වැදුෙණ් නැහැ; අවුරුදු 30ක් ෙබෝධි
පූජාවන් තිබ්ෙබ් නැහැ, භෙයන්. මතක වස්තයක් පමණයි වට පිට
බල බල පූජා කෙළේ. ෙම්ක තමයි ඉතිහාසය. ෙදොන් ස්ටීවන්
ෙසේනානායක මැතිතුමාෙගන් පසුව, 1956 බණ්ඩාරනායක
අගමැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව්දී තමයි ආගමික පෙබෝධය ඇති වුෙණ්.
ඒ ආගමික පෙබෝධය ඇති කරන්න මුල් වුෙණ් වර්තමාන
ජනාධිපතිතුමාෙග් පියා, ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මැතිතුමා. අපි ඒකට එකතු
වුණා.
කැලණිය ෙගොඩ නැඟුෙව් යඨාලතිස්ස කියන දුටුගැමුණු
රජ්ජුරුවන්ෙග් මී මුත්තා ෙකෙනක්. ෙම්කයි ඉතිහාසය.
වර්තමානෙය් ඇති වී තිෙබන ආගමික පරිසරය සහ ආගමට
නැඹුරු කිරීම සිදු වුෙණ් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්යි. අද
ඕනෑම මාධ යක් බැලුෙවොත්, -විද ත් මාධ බැලුවත්- නිතර බණ
පිරිත් ඇෙහනවා. මීට ෙපර ෙමෙහම කාලයක් තිබුණාද ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි? නැහැ. ඒ නිසා මම ගරු ෙජෝශප් මයිකල්
මැතිතුමාෙග් කථාවට පිළිතුරක් හැටියට කියන්ෙන්, මීට ෙපර
ෙමවැනි පරිසරයක් ඇති වුෙණ් නැති බවයි. මහවිජයබාහු
රජ්ජුරුෙවෝ උපන්ෙන් රන්මෙල් කන්ෙද්, රුහුෙණ්. මහවිජයබාහු
තමයි අවුරුදු 43ක් ෙම් රට පාලනය කෙළේ, දුටුගැමුණු මහ රජතුමා
වාෙග්ම. නමුත් අධ ාපනය ලැබුෙව් කැලෑෙවන්, පන්සෙලන්.
අකුරු කිව්ෙව් ගල් ෙපොත්ත උඩ. රජ මාළිගාවක් තිබුෙණ් නැහැ.
රාජකීය ෙල් තිබුණා, රජ මාළිගාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම්කයි
ඉතිහාසය. ෙම්වා කාටවත් ෙබොරු කරන්නට බැහැ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මෙග් අමාත ාංශය ගැන මා
දැන් කථා කරන්න ඕනෑ. මට විනාඩි 14කින් ඒ ගැන කථා කරන්න
බැහැ. සින්දුවක් කියන්නත් අඩු ගණෙන් විනාඩි හතරක් විතර
යනවා. ගායකෙයකු ෙව්දිකාවකට නැග්ෙගොත් සින්දු පහක් විතර
කියන්න ෙවනවා. ෙම් වාෙග් කාලයක් ෙදනවාට වඩා ෙහොඳයි,
කථාව table කරලා අපට යන්න කියනවා නම්. එෙහම කරන්න
කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. මම ඕවා කියන්න බය නැහැ. මම
ණයත් නැහැ; බයත් නැහැ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙමොකක්ද, ණය නැහැ, බය නැහැ කථාව?

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

මම කියන්ෙන්, අෙප් ෙවලාව-

මාර්ග ගන්නවා. ඒ ආණ්ඩු බලය ඔබතුමාට තිෙබන නිසායි.
ඔබතුමා අර යඨාලතිස්සෙග් මීමුත්තාෙගන් පස්ෙසේ, කැලණිය
ෙගොඩ නඟන්න මැදිහත් වුණා කියලාත් අපට හිතුණා, එෙහම
බලන ෙකොට. හැබැයි එෙහම තිෙබද්දී ෙම් ඇප දිය හැකි නඩු
නිමිත්තකට -ඇප දිය හැකි කාරණයකට- ඇයි, ඔබතුමාෙග්ම
ආණ්ඩුවක් තිබිලා ඔබතුමාෙග් පුතාට ඇප ගන්න බැරි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමාට ඒ තරම් ඉක්මනට ගිහිල්ලා -පැය 24න්කැලණිෙය් restaurant එකක් වැහුවාට පුතාට ඇප ගන්න බැහැ
ෙන්?

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

තමුන්නාන්ෙසේ ෙබලිඅත්තට ගිහිල්ලා අහන්න, මට රාජ
බලය නැති කාලෙය් මම වහපු ඒවායි, ඇරපු ඒවායි, කඩාපු ඒවායි
ෙකොච්චර තිෙබනවාද කියලා. ගිහිල්ලා අහන්න.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

කඩාපු ඒවා ගැන නම් දන්නවා.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ෙම්ක මෙග් අමාත ාංශයට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ගරු
මන්තීතුමනි. නමුත් අධිකරණෙය් තිෙබන කටයුත්තක් පිළිබඳව අධිකරණෙය් තිෙබන කටයුත්තක් නිසා - පිළිතුරු දිය ෙනොහැක;
ඇඟිලි ගැසිය ෙනොහැක. එම නිසා අවස්ථාවක් ආෙවොත් ඔබතුමා
මාව හමු වන්න. මම සියලු ෙතොරතුරු කණට ෙකොඳුරලා
කියන්නම්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මෙග් අමාත ාංශෙය් 2014
කාර්ය සාධන වාර්තාව මා සභාගත* කරනවා.
මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා -කැෂියන් ෙහේරත් මැතිතුමාඇතුළු මෙග් කාර්ය මණ්ඩලය ඉතාම දක්ෂ ෙලස වැඩ කර ෙගන
යන කාර්ය මණ්ඩලයක්. විශාල වැඩ ෙකොටසක් අපි කරලා
තිෙබනවා. මම එකක් විතරක් කියන්නම්. මහජන කටයුතු කිව්වාම
මට ෙගොඩක් එන්ෙන් ඇරිච්ච පවුල් හදන්න. ඇත්ෙතන්ම, ගරු
අර්ජුන මන්තීතුමනි. එක්ෙකෝ, මිනිහාට ෙවන ගෑණු ඉන්නවා.
නැත්නම්, ගෑණිට ෙවන මිනිස්සු ඉන්නවා. ෙමොනවා හරි
අනවෙබෝධයක්. හරි කරදරයක් ෙම්ක. අමාත ාංශය පිරිලා, ඒ
වාෙග් ඒවාෙයන්. ඊළඟට එනවා, ළමයි නැති අම්මලා. එෙහමත්
එනවා. ඉතින්, මහජන කටයුතු ෙන්. ඉතින් මම ඒ අයට කියනවා,
"අහවල් ෙද්වාලයට යන්න" කියලා. "නැහැ, එෙහම ෙනොෙවයි,
ෙවනත් කම නැද්ද?" කියලා අහන කට්ටියත් ඉන්නවා. ෙම්ක
හරිම අමාරු විෂයයක් තිෙබන අමාත ාංශයක්. නමුත් මම ෙම්ක
ඉතාමත් සන්ෙතෝෂෙයන් කරන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා මට ඒක භාර
දුන්ෙන්, මහජන සුවඳ දන්න, - මිනිස් පවුෙල් සුවඳ දන්න - මිනිස්සු
එක්ක ජීවත් ෙවන, දහඩිය සුවඳ ගැන අවෙබෝධයක් තිෙබන
රුහුෙණන් එතුමාත් එක්කම ෙකොළඹ ආපු ෙකෙනක් හින්දයි.
ෙමොනවා නැති වුණත් මම ෙම් ගැන කල්පනා කළා, ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි.
සල්ලි ඇත්තන්ට Five-star, Four-star, Three-star hotels
තිෙබනවා. මම ඒ ගැන කල්පනා කළා. මෙග් ෙල්කම්තුමාත්,

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම දැක්කා ඔබතුමා කැලණියට ගිහිල්ලා
විෙශේෂ මැදිහත්වීමක් කරලා අර බාර් එකක් වහලා, අවශ කියා
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මමත්, අෙප් Accountant මහත්තයාත් ෙම් ගැන කල්පනා කළා.
අපට ඉන්ෙන් Chartered Accountant ෙකෙනක්, සුබසිංහ කියලා.
අපි කවුරුත් ඒක රාශි ෙවලා ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් කළා. මමත්
ෙගොෙඩ් මිනිෙහක් හැටියට ඒ ෙයෝජනාව කළා. [බාධා කිරීමක්]
නැහැ. රුහුෙණ්, "බයියා" කියන කථාවක් නැහැ ෙන්. ඒක
තිෙබන්ෙන් අනුරාධපුර පැත්ෙත්. "බයිෙයෝ" කියලා කථාවක්
නැහැ. මම අවිවාදෙයන් කියනවා, අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්
ඉන්ෙන් දුටුගැමුණුත් එක්ක රුහුෙණන් ආපු පිරිසෙග් ළමයි
කියලා. ඒ මීමුත්තන්ෙග් ළමයි තමයි අනුරාධපුරෙය් ඉන්ෙන්.
රුහුෙණන් විශාල පිරිසක් ආවා, එළාර එක්ක සටන් කරන්න. ඒක
කාටවත් නැහැ කියන්න බැහැ. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මෙග්
මිතයාෙග් ගම් පළාෙතනුත් -බිබිෙලනුත්- ආවා. ඉතිහාසය එෙහමයි
තිෙබන්ෙන්.
මම කල්පනා කළා, නිවාඩු නිෙක්තන හදන්න. අපි නිවාඩු
නිෙක්තන හැදුවා, මහියංගණෙය්, ෙපොෙලොන්නරුෙව්, මුලතිව්වල,
යාපනෙය්, කතරගම, අනුරාධපුරෙය්. කාමර 25ක් සහිත නිවාඩු
නිෙක්තනයක් හදන්න පධාන ෙහේතුව වුෙණ් නැති බැරි මිනිස්සුන්ට
ඉතාම සුළු මුදලකට ගිහිල්ලා ඉන්නයි. ඒකයි, එකම පරමාර්ථය
වුෙණ්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් ෙයෝජනාව කරපු ගමන්
එතුමා කිව්ෙව්, "ඉතාම ෙහොඳ වැඩක්, රට වෙට්ම පුළුවන් නම්
හදන්න, ඕනෑ මුදලක් අපි ලැහැස්ති කරලා ෙදන්නම්." කියලායි. ඒ
වාෙග් ෙගවල් හදපුවා, වතුර දීපුවා, පාරවල් හදපුවා ගැන ෙගොඩක්
කියන්න පුළුවන්. ඊෙය්, ෙපෙර්දාත් ෙදොම්ෙප් ආසනෙය් ළමයි 10
ෙදෙනක් ෙම් ෙලෝකයට බිහි කරපු කාන්තාවකට අපි ෙගයක්
හදලා දුන්නා. අෙප් මුදලුත් දුන්නා. මැලිබන් එෙකන් තමයි කිරි
පිටි ෙදන්ෙන්. අපි කියන්ෙන් පුළුවන් තරම් සිංහල ෙව්වා, මුස්ලිම්වරුන්ට නම් කියන්න ෙදයක් නැහැ, ඇත්ත වශෙයන්ම
ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, ඒ අය ෙබොෙහොම දක්ෂ විධියට ඒ
නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, දරුවන් ෙම් ෙලෝකයට බිහි
කරනවා.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලෙයන් විනාඩි
ෙදකක් තිෙබනවා.
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ෙනොෙවයි. මා ෙම් කියන ඒවා විරුද්ධ පක්ෂයටත් ෙහොඳයි. ෙම්වා
පිළිගන්න.
"අලුත් බාල්දියක් ගත්ත ගමන් පරණ බාල්දිය විසි කරන්න
එපා." කියලා වැදගත් කියමනක් තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට
අලුත් බාල්දිෙය් හිලක් තිබුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? බාල්දියක්
ෙගෙනන තුරු කරදයක් වනවා. පරණ බාල්දිය තියාෙගන තමයි
අලුත් බාල්දිය පෙයෝජනයට ගත යුත්ෙත්. ඒ නිසා මා-

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

දැන් ඒක ගන්න ඕනෑ කාලය ඇවිල්ලා.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ මෙග් ෙනෝනාෙග් ගෙම් නිසා මා
ෙමොනවාවත් කියන්ෙන් නැහැ. තවම ඔබතුමා පුරුදු ෙවන
ෙකෙනක් නිසා ඔබතුමා තව ටිකක් අත් දැකීම් ලබා ගන්න කියලා
මා ෙගෞරවෙයන් කියනවා. ඔබතුමා සුදු මහත්තයාෙග් ආසනෙයන්
පත් වුණු මන්තීවරයා. තරුණ මන්තීවරෙයක්. මා ඔබතුමාට සුබ
පතනවා. ඕනෑ නම් disturb කරන හැටි, කරදර කරන හැටි මා
උගන්වන්නම්. තවම ඔබතුමා ෙපොඩියි. ඔබතුමාට මා සුබ පතනවා.
ඔබතුමා ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න උත්සාහ කරන එක ෙහොඳයි.
මා මීට වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ. මෙගන් කවුරුවත් පශ්න
අහන්ෙනත් නැහැ. මට කරදර කරන්ෙනත් නැහැ. ඒකත් මෙග
හිතට හරි මදිකමක්. මට ඕනෑ නිතර කරදර ෙවන්නයි. ෙමොකද,
අභිෙයෝග නැත්නම් මර්වින් සිල්වා, මර්වින් සිල්වා ෙවන්ෙන්
නැහැ. මම පුවත් පත්වලට, විද ත් මාධ වලට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා, ෙපෝස්ටර් ගහලා සල්ලි වියදම් කරලා ගන්න බැරි වුණු
පචාරයක් පසු ගිය දවස්වල මෙග් ආදරණීය මාධ ෙව්දීන් සහ
විද ත් මාධ වලින් මට ලබා දීම ගැන. ඒක ෙනොකඩවාම
තවදුරටත් ලබා ෙදන්න කියලා මා හැෙමෝෙගන්ම ඉල්ලනවා. ඊට
අමතරව ස්වාධීනව ෙම් කටයුතු ඉදිරිපත් කරපු මාධ වලටත් මා
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

විනාඩි ෙදකක් තිබුෙණොත් ඇති. ඒ වාෙග්ම පැරණි කියමන්
ටිකක් කියලා මෙග් කථාව මා නවත්වනවා. ඇෙමරිකාෙව්
පළමුවැනි ජනාධිපතිවරයා කියලා තිෙබනවා, "කළ ෙනොහැකි ෙද්
භාර ෙනොගන්න. භාර ගත් ෙදය කරන්න." කියලා. මෙග්
පතිපත්තියත් ඒකයි. මා කරන්න බැරි ෙද්වල් භාර ගන්ෙන් නැහැ.
ඊළඟට ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, වැඩ ෙනොකරන
උදවියෙගන් වැරදි ෙවන්ෙන් නැහැ. වැඩ ෙනොකර ඉන්නවා නම්
වැරැද්දක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙජෝන් ෙපල්ෂස් කියන දාර්ශනිකයා
කියලා තිෙබනවා, "වැඩ කරන හින්දා තමයි වැරදි ෙවන්ෙන්. වැඩ
ෙනොකරනවා නම් වැරදි ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඉතින් අෙප්
අතිනුත් සුළු සුළු වැරදි ෙවනවා.
ඊළඟට ෙජෝන් විස්නර් කියන දාර්ශනිකයා කියලා තිෙබනවා, ෙමය සියලු ෙදනාටම වැදගත් වනවා.- "ඔබ ඉහළට නඟින විට
අතරමගදී හමු වන පුද්ගලයින් අමතක කරන්න එපා. ඊට ෙහේතුව,
ඔබ පහළට බසින විට නැවතත් ඔවුන් මුණ ගැසිය හැකියි" කියලා.
ගරු අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කවදාවත් එෙහම
කරලා නැහැ. එෙහම කරන්න එපා. ෙම්වා නිකම් කියමන්

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Eran Wickramaratne.
You have 20 minutes.
[12.14 p.m.]
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Hon. Deputy Chairman, I am pleased to contribute to
this Discussion and make some comments, particularly
on the Ministry of National Languages and Social
Integration.
We know that this country has been divided on many
matters and one important matter on which it has been
divided is the issue of language. We have, to some extent
after a long history of disunity, been able to correct that
position constitutionally by recognizing both the Sinhala
and the Tamil languages as National Languages. I think
that is something laudable this Assembly has done over a
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period of time. During the colonial period, because of the
acceptance of the English Language, the Sinhala-speaking
people were terribly disadvantaged. After Independence
or in the post-Independent era, with the adoption of the
Sinhala Only language policy, the Tamil people were
terribly disadvantaged. We went from one mistake made
by our colonial masters to making another by our national
leaders at that time, as a result of which this country has
been kept divided in many ways. We have now
constitutionally corrected that position. But, on the
ground, there is little visible evidence of an improvement.
Even if we check a small thing like the name board of a
CTB bus, which carries the name of the route it plys on,
sometimes we find that it is not given in all three
languages, complying with the Official Languages policy.
Even when we go to police stations to make complaints,
the Tamil-speaking people, particularly, cannot lodge
their complaints in the Tamil Language for want of Tamil
-speaking officers in our police stations.
I go to the Thimbirigasyaya Divisional Secretariat for
District Development Committee Meetings and those are
conducted completely in the Sinhala Language. There is
an assumption that everybody needs to understand the
Sinhala Language, but I think we have a Constitutional
duty to provide the Tamil-speaking people, who are in
considerable numbers in the City of Colombo, the
privilege of being catered to in their mother tongue.
Parliament is a good example of equality, where any
Member of Parliament could listen to whatever that is
being said in any language he or she wishes to. Therefore,
even in the conduct of meetings of the Government, we
should provide simultaneous interpretation in the Tamil
Language.
To collect its revenue from all the citizens, whether it
be from telephones, mobile phones or electricity bills, the
Government has found a way to communicate with them.
Our electricity bill comes to us in English, Sinhala, and
Tamil. When it comes to collection of revenue, we treat
everybody equally, but when it comes to exercising the
rights of the citizens, the Government fails in its duty to
fulfil the obligations it has under the Constitution and
through the Official Languages policy. So, what is it
down to? It is down to a lack of political will to
implement this. It is the political will that is needed to
fully implement the National Languages policy.
There are 19 Recommendations in the LLRC Report
pertaining to National Languages, to Social Integration
and to Reconciliation. There are 19 different, separate and
distinct Recommendations in the LLRC Report. Out of
those 19, we find that there is poor progress on 53 per
cent, and it has been recognized as something that needs
to be dealt with, but there is poor progress. There is 16 per
cent on which there is no progress and there is about 31
per cent with partial progress.
If I were to give you an example, we see that as of
January 2014, - the statistics have not been updated -
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there were 2,326 Tamil-speaking officers in the Police
Service. Out of the many thousands and thousands, as a
percentage it is still a very small fraction. We know that
the Government in 2014 recruited 150 Tamil-speaking
police officers. That is a right step and a progressive step
that was announced. We know that out of 408 police
stations, only 157 have a Tamil-speaking ability, which
is less than one-third. The police stations must have this
ability. The police station is a place where you have
access to the executive in seeing that your rights are
safeguarded. I know that there have been dominant Tamil
-speaking areas in which police stations have not had a
Tamil-speaking ability. There were as much as nine at the
beginning of the year and I must state that there has been
some improvement in that. But, I would like the Hon.
Minister of National Languages and Social Integration to
address this problem, particularly in Thandikulam in the
Vavuniya District, Sampur in Trincomalee District and
Bogawantalawa in the Nuwara Eliya District, to ensure
that there is a Tamil-speaking ability within the police
station, so that the needs of the citizens could be met in
the language of requirement.
I would have been really pleased if the Hon. Minister
of National Languages and Social Integration was in the
House because I have a question to pose to him. The
Constitution provides for the singing of the National
Anthem both in Sinhala and Tamil Languages. But, we
observe that even to date, the National Anthem of this
country is not being sung in the Tamil Language at
Government functions or even at national events. I want
to know if the Hon. Minister of National Languages and
Social Integration supports this view of his Government.
If he does not support this view, I want to know what he
is doing to fully implement the Constitution of the
country where the Tamil-speaking people will be able to,
with pride, sing our National Anthem in Tamil. One verse
in our National Anthem states, I quote:
"එක මවකෙග දරු කැල බැවිනා
යමු යමු වී ෙනොපමා"

It speaks about all of us being the children of one
mother. What is nationality after all? Today, you get a
sperm from Europe, you get an egg from Africa, you rent
a womb in Asia and a child is born. I would like to know
what the nationality of that child is. Is that child a
European? Is that child an African? Is that child an Asian
or is that child a Sinhalese or a Tamil? Science has
advanced and we call that child a test tube baby.
Nationality is created by our environment and our
National Anthem is absolutely right when it says that we
are the children of one mother. That is why I would like
to know from the Hon. Minister why this Government is
not implementing the policy on the National Anthem, so
that every Sri Lankan can sing the National Anthem with
great pride and with great emotion because this is the land
of our birth. Mother Lanka is the land of our birth and
everybody must be able to stand up and with pride sing
our National Anthem. Why are we depriving part of our
citizens in doing that?
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South Africa, after a long history of fighting white
rule and apartheid; when Nelson Mandela walked out of
the prison that day, he said “I have forgiven my captors
for we are one people; when the new South African
National Anthem was adopted, it was adopted in a
manner that it could be sung in the four main languages
of South Africa every time it is sung so that the Zulu
people could sing it in the other languages and others of
those languages could sing it in Zulu.
What a day it will be when the Sinhala people are able
to sing one verse of the National Anthem in the Tamil
Language and the Tamil people are able to sing one verse
of the National Anthem in the Sinhala Language. That is
the Sri Lanka that we want to build. We want to build a
united Sri Lanka. That is why the United National Party
was born. It was born so that every section of this country
could march forward under one banner as Sri Lankans so
that the world we have to gain, we will gain as Sri
Lankans; that everybody born to this soil belongs to this
soil. That was the vision of the founding father of this
country, the Hon. D.S. Senanayake, when he brought all
the different communities of this country together, and the
name of our Party was proposed by a Tamil-speaking
gentleman and seconded by a Muslim gentleman. That is
the heritage that the United National Party has. That is the
Sri Lanka that we want to continue to build in the future.
Hon. Deputy Chairman, the Recommendation 9.257 of
the LLRC Report states that public universities must have
ethnically-mixed populations and have access to courses
in all three languages. Now, I am glad that the Hon.
Minister of Higher Education is also in the Chamber. I
know that it is practically not possible for us to provide
every course in all three languages. It is not a practical
possibility. But, today with the advancement of
Information and Communications Technology, and
because we are discussing in this House, Information and
Communications Technology as well, it is now possible
that these courses are all available to people in the
language of their request. It is possible to do so through
simultaneous translation even though every course cannot
be in all three languages. So, I would draw your attention
to this because these are all little steps in building a
common, strong edifice; in building a common, strong,
one country.
Recommendation 9.241 of the LLRC Report talks
about having action plans at local level, divisional level
and community level and having targets, and those targets
to be monitored by the citizens of the country. Now, these
things in the LLRC Report have really not been done. I
am a citizen. I do not know these action plans. I do not
know these targets and therefore as citizens, we cannot
monitor these targets. So, I ask again that rather than
making blanket statements in this House, that the LLRC
Report’s Recommendations be followed and implemented
by the Government, -
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(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! Does the House agree to give a few
minutes to the Hon. Member to conclude his speech?
ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Thank you, Hon. Deputy Chairman. I will wind up in
four minutes. Therefore, it is important that the citizens
of this country receive the opportunity of both knowing
the goals and also being able to monitor, particularly, on
national languages, on social integration and on
reconciliation.
Sir, my final point is this. As I look at the year that
passed, I look at this year not so much in terms of the
country being more socially integrated; I look at this year
with some measure of sadness, for the Muslim
community of this country, in one way or the other, was
made to feel second-class citizens in their own country. It
created a cleavage that did not exist for the last 100 years.
This cleavage did not exist for the last 100 years. It is
really with sadness that we looked at the incidents in
Aluthgama and Beruwala; something that should have
never happened. But, it happened. The Government’s
inability to resolve the economic and material needs of
the population gives rise to such cleavages and it helps
people to create enmities; enimities that thrive. The UNP
completely rejects what happened in Aluthgama and in
Beruwala. Muslims were attacked, not just their homes
and mosques but even their businesses. There was a build
-up to it in the previous year when Muslim businesses,
even in the commercial capital of the country, were being
targeted. This is very unfortunate. I, myself, went down
to Aluthgama and Beruwala within a few hours of this
incident and I was shocked to see what had happened.
On the YouTube, you can see what had happened there.
One of the things that you will see is, as the perpetrators
were going around destroying the community there, the
security forces were basically turning a blind eye at that
situation. The perpetrators have still not been brought to
justice. This is the problem that we face. The perpetrators
are protected by high officials in this Government.
In April this year, I, along with my fellow Members
of Parliament, went to see the port in Magampura and
also the airport in Mattala. We were confronted by a
pistol-wielding individual, whom I first thought was
some kind of a hired assassin. After a while, once we had
fled the scene, we discovered that he was the Mayor of
Hambantota. Perpetrators are not brought to justice; they
do not answer. Therefore, we are building a culture of
impunity. The perpetrators in Beruwala and Aluthgama
must be brought to justice. I know that the SLFP does not
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support what happened in Beruwala and Aluthgama. I
know that, because it is a historical party. What happened
there is not the true face of the Sinhala people or the true
face of Buddhism. The Sinhala people are compassionate
and tolerant people. Therefore, we need to protect the true
face of the Sinhala people and of Buddhism. We must
bring the perpetrators to justice. Those who have a strong
concern for truth must act and therefore, I call upon the
Government to act, even at this stage, particularly to
safeguard the rights of the Muslim community.
Thank you very much.
නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The Sitting is suspended till 1.00 p.m.
රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා.
1.00ට නැවත පවත්වන ලදී.
அதன்ப , அமர்
பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed.

[අ.භා. 1.02]

ගරු ජීවන්
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

කුමාරණතුංග
ஜீவன்

මහතා

குமாரண ங்க

-

(තැපැල්
தபால்

ෙසේවා

ேசைவகள்

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal
Services)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, වසර 20කට ආසන්න මාෙග්
පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතය තුළදී ඉදිරිපත් වූ අය වැය අතරින් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 10වන අය වැය, ෙමරට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්වර්ණමය අය වැය ෙයෝජනාවලිය ෙලස
හඳුන්වන්න පුළුවන්. අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශ අතරින්
තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශය පිළිබඳව යම් අදහසක් ඉදිරිපත්
කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. ෙපොදුෙව් ගත්තාම,
ෙමම අය වැය ෙයෝජනාවලිය පිළිබඳව සියලු ෙදනාෙග්ම පසාදය
හිමි ෙවලා තිෙබනවා. ආර්ථික විශ්ෙල්ෂකයින් සහ සමස්ත බහුතර
ජනතාව ෙම් ෙයෝජනාවලිය පිළිබඳව ෙබොෙහොම පසාදයකින් සහ
ඉදිරි අනාගත බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිව අදහස් පකාශ කර තිෙබන
ආකාරය ගැන අපිට දකින්නට අහන්නට ලැෙබනවා. මට ලැබී
තිෙබන ෙම් ෙකටි කාල ෙව්ලාව තුළ තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශය
පිළිබඳව අදහසක් දක්වන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශෙය් විෂය භාර අමාත වරයා විධියට මම
ඉතාම සතුටින් තමයි ෙමම අවස්ථාවට එක් ෙවන්ෙන්. ෙමොකද?
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත වරයා විධියට ෙමවර අය වැය
ඉදිරිපත් කරමින්, තැපැල් ෙසේවය වර්තමානෙය්දී ලබා තිෙබන
පගතිය පිළිබඳව සෘජුවම සඳහන් කළා. මීට ටික ෙවලාවකට ෙපර
කථා කළ විපක්ෂෙය් ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත්
තැපැල් ෙසේවය පිළිබඳව ෙබොෙහොම පසාදෙයන් යුතුව කථා කළා.
ඒ වාෙග්ම පශ්න කිහිපයක් පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු කිරීම
සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. වර්තමානෙය්
තැපැල් ෙසේවෙය් පගතියට ෙහේතු වී තිෙබන පධාන කරුණු
කිහිපයක් තිෙබනවා. අප තැපැල් පවුෙල් සාමාජිකයින් හැටියට
කථා කරද්දි, තැපැල් පවුෙල් සාමාජිකයින් අතර තිෙබන
එකමුතුකම, කණ්ඩායම් හැඟීම, ෙබොෙහොම ඉවසීෙමන් යුතුව
කටයුතු කිරීම තමයි ෙමම පගතියට පධානම ෙහේතු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශය ගැන කියන ෙකොට අපිට
මීට කලින් අහන්න ලැබුෙණ් වැඩ වර්ජන, පිකටින්, උද්ෙඝෝෂණ
යනාදිය ගැනයි. නමුත් අද ෙබොෙහොම නිහඬව ෙමම තැපැල්
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ෙසේවෙය් ඉදිරි ගමන පිළිබඳව වෘත්තීය සමිතිත්, තැපැල්
අමාත ාංශයත්, තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් අපි සියලු ෙදනාම
එකට අත් වැල් බැඳෙගන එකම ඉලක්කයක් කරා හඹා යන්නට
කටයුතු කරනවා. ෙම් රට තස්තවාදෙයන් ගිල ෙගන තිබුණු ඒ
අවාසනාවන්ත කාල පරිච්ෙඡ්දය නිමා කරලා ගරු ජනාධිපතිතුමා
රට දිනවන ඉලක්කයට යන ගමන ආරම්භ කරලා තිෙබද්දි,
සන්නිෙව්දනෙය් පමුඛයා හැටියට වගකීම දරන තැපැල් විෂය තුළ
ෙමොන වාෙග් ඉලක්කයන් කරා හඹා යා යුතුද කියලා අපි ෙත්රුම්
ෙබ්රුම් කර ෙගන තිෙබනවා. ෙම් සඳහා අප සියලු ෙදනාම එකට
අත් වැල් බැඳෙගන කටයුතු කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ
කරන්නට ඕනෑ.
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව වසර 215ක් වාෙග් දීර්ඝ
ඉතිහාසයකට
උරුමකම්
කියනවා.
තැපැල්
ෙසේවය
භාණ්ඩාගාරෙයන් සියයට සියයක්ම යැෙපන තත්ත්වයක තමයි
පසු ගිය කාලය පුරාම ෙසේවා කටයුතු පවත්වා ෙගන ආෙව්. තැපැල්
ෙසේවෙය් විෂය භාර ඇමතිවරයා ෙලස මම වගකීම භාර ගැනීෙමන්
පසුව, වසර ෙදක, තුනක කාලයක සිට ෛදනිකව ෙමෙහයුම්
කටයුතු සිදු කිරීමට අපි සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් පගතියක්
පිළිබඳව තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් එතුමාෙග් අය වැය
කථාෙව්දී සඳහන් කෙළේ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම අමාත ාංශය භාර ගත්
ෙමොෙහොෙත් සිට ෙම් දක්වා ලබා ඇති ජයගහණය තමයි තැපෑෙල්
ෙමෙහයුම් අලාභය ශීඝ ෙලස අඩු කර ගැනීමට හැකි වීම. මම එය
ෙකටිෙයන් සඳහන් කරන්නම්. 2010 වසෙර් රුපියල් මිලියන
2,761ක් වූ අලාභය 2011 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 3,341ක්ද,
2012 දී රුපියල් මිලියන 3,306ක්ද වුණා. එතැන් සිට තැපෑෙල්
පරිපාලනය ගත් නිවැරදි තීරණ නිසා ෙමෙහයුම් අලාභය අඩු කර
ගැනීමට හැකි වී තිෙබනවා. 2013 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන
2,558ක් වූ අලාභය 2014 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 2,400ක් බවට
පත් කිරීමටත්, 2015 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 1,500ක් දක්වා අඩු
කර ගැනීමටත්, 2016 වසර වන ෙකොට අපි අරම්භ කරන නව
ෙසේවාවන් හරහා ස්ෙවෝත්සහෙයන් නැගී සිටින ආයතනයක් බවට
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පත් කරන්නටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම ෙමහිදී පකාශ කරන්න ඕනෑ
අප ලාභ පරමාර්ථෙයන් කියාත්මක වන ආයනයක් ෙනොවන බව.
තැපෑල ෙසේවාවක් හැටියටයි අපි පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. ෙමොකද,
ලාභ ලැබීමම අපට මූලික කර ගන්න බැහැ. ෙනොමිලෙය් විශාල
ෙසේවාවක් තැපෑල හරහා ඉටු කරන්නට අපි කටයුතු කරනවා.
ෙබොෙහොම ඈත ගම්දනව්වල සිටින අහිංසක ෙගොවි ජනතාවෙග් සිට
නගරෙය් ජීවත් වන මහා පරිමාණ ව ාපාරිකයා දක්වා හැම
ෙදනාටම එක ෙලස ෙම් ෙමෙහවර අපි කාලයක් තිස්ෙසේ ඉටු
කරමින් පවතිනවා.
මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, ෙමෙහයුම්
අලාභයක් ලබද්දිත් තැපෑල මහජන ආධාර ෙගවීම,
මන්තීවරුන්ෙග් තැපැල් ෙසේවා වැනි ෙසේවාවන් ෙබොෙහොමයක්
ෙනොමිෙල් සිදු කර ෙගන යන බව. ඒ සඳහා අපි වාර්ෂිකව රුපියල්
මිලියන 600ක් පමණ වැය කරනු ලබනවා. නමුත් අපි ඒවා මිල
කරනවාට වඩා ඒ ෙසේවාව ෙබොෙහොම සතුටින් සපයනවා. ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙමම ෙමෙහයුම් අලාභය අඩු කර
ගැනීමට අපට හැකියාව ලැබුෙණ් මුද්දර ගාස්තු වැඩි කිරීමටත්
ෙපර සිටයි. මුද්දර ගාස්තුව වැඩි කිරීෙමන් අනතුරුව අපි ලැබූ
ආදායම පිළිබඳව තවම ගණනය කරලා නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්
ෙමෙහයුම් අලාභය අඩු කර ෙගන තිෙබන්ෙන් අපි මුද්දර ගාස්තුව
වැඩි කිරීමට ෙපර බවත් මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට
ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අපි ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමඟ
කරට කර තරග කරමින් නව ෙසේවාවන් රැසක් ද හඳුන්වා දී
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තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අධිෙව්ගී තැපෑල, විවිධ බිල්පත් ෙගවීම්,
භාණ්ඩ හුවමාරුව, අන්තර්ජාල භාණ්ඩ අෙළවිය, ව ාපාරික
තැපෑල වැනි ෙසේවාවන් අලුතින් ආරම්භ කරමින් නව ආදායම්
මාර්ග උත්පාදනය කර ගැනීමට අපට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම නව තාක්ෂණය තැපෑලට කාවද්දා ගැනීම තුළින් නව
ෙසේවාවන් කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීමට අපට හැකියාව ලැබී
තිෙබනවා. අපි ෙම් ෙසේවාව උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වලත් යථා
තත්ත්වයට පත් කර ෙගන විවිධ පවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක
කිරීම තුළින් තැපෑල ෙකෙරහි මහජන ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමට
අවශ කටයුතු කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, මම අෙප් තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ව හය ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. පධාන
තැපැල් කාර්යාල 652ක්, උප තැපැල් කාර්යාල 3,410ක්,
නිෙයෝජිත තැපැල් කාර්යාල 497ක්, වතු තැපැල් කාර්යාල 07ක්,
ගාමීය නිෙයෝජිත තැපැල් කාර්යාල 156ක්ද ඇතුළුව සමස්ත
කාර්යාල 4,719ක දැවැන්ත ජාලයකට හා 26,000කින් යුත් ෙසේවක
සංඛ ාවකින් තැපෑල සමන්විත වනවා.
තැපෑෙල් ස්වර්ණමය කාල වකවානුවටයි අපි පය තබන්ෙන්
කියලා කිව්ෙවොත් මම නිවැරදියි. අද අපි නව තාක්ෂණය තැපෑලට
කැඳවාෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවා වෙග්ම, නව තරුණ ජවය
තැපෑලට ෙගන එන්නට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපි පසු ගිය
දවස්වල 1,080ක තරුණ පිරිසක් තැපෑලට බඳවා ගත්තා. අපි ඔවුන්
සමඟ නව ෙසේවා අරඹමින්, නව මෘදුකාංග නිර්මාණය කරමින්
යනවා. ඒ හරහා ෙම් තැපැල් ෙසේවාව නව ගමන් මඟකට රැෙගන
ගිහිල්ලා, ෙම් රටට නැතුවම බැරි අත වශ ෙසේවාවක් සපයන
ආයතනයක් බවට තැපැල් ෙසේවය පත් කරන්න කටයුතු කරමින්
යනවා.
ෙම් විශාල කාර්ය ඉටු කරන්න දායක වුණු සියලුම ෙදනාට
මම ෙම් ෙවලාෙව් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මහා භාණ්ඩාගාරෙය්
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු එම නිලධාරින්ටත්, මෙග් නිෙයෝජ අමාත
සනත් ජයසූරිය මැතිතුමා සහ අෙප් අමාත ාංශෙය් ස්ථිර ෙල්කම්
ෙහේමසිරි පනාන්දු මැතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින්ටත්, තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙම්න්තුෙව් තැපැල්පති ෙරෝහණ අෙබ්රත්න
මැතිතුමා ඇතුළු එම නිලධාරි මහත්වරුන් සහ වෘත්තීය
සමිතිවලටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරන්න මා ෙමය අවස්ථාවක්
කරගන්නවා. [බාධා කිරීමක්]
ෙයෝගරාජන් ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නයත්
ඉක්මනටම විසඳලා ෙදනවා. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතිය
ලැබුණු වහාම අපි ඒ කටයුතු කරනවා.
[අ.භා. 1.14]

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙමය වැදගත් අමාත ාංශ
රාශියක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන අවස්ථාවක්.
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග ඇමතිතුමනි, තැපැල් අංශෙය්
ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් අරලියගහ මැදුෙර් ෙභෝජන උත්සවයක්
තිබුණා. ඔබතුමාෙග් accountantට රුපියල් ලක්ෂ 60 ගණනක්
ෙගවන්න කියලා බිලක් එවලා තිෙබනවා. අරලිය මැදුෙර් පවත්වපු
දන්සෙල් වියදම් ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 60 ගණනක බිලක්
එවලා තිෙබනවාලු. ඒක ඇත්තද, නැත්තද කියලා මම දන්ෙන්
නැහැ. අරලියගහ මැදුෙර් පවත්වන උත්සවවලට ෙමවැනි විශාල
මුදලක් ෙගවන්න කියනවා. ෙම් දවස් ටිෙක් හැම අමාත ාංශයක්ම
ඒ විධියට කැෙඳව්වා. ඊෙය් ෙපෙර්දා කෘෂිකර්ම අමාත ාංෙය්
රැකියා ෙදන්න කියලා පන්දහස් ගණනක් කැඳවලා තිබුණා,
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මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට නියමිත ෙමොෙහොතක. තරුණයන්
පන්දහස් ගණනක් ඇවිල්ලා කෑම කාලා ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
රැකියා ලබා දීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ඒෙක් කිසි පශ්නයක්
නැහැ. නමුත් වැය ශීර්ෂෙය් නැති, අය වැෙය් නැති ෙද්වල් ඇතුළත්
කරලා මහා පශ්න රාශියක් ඇති කරලා තිෙබනවා. රට යකාට
ගියත් කමක් නැහැ, බල්ලාට ගියත් කමක් නැහැ කියලා වාෙග්
එකක් තමයි ෙම්ෙකන් කියන්ෙන්.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට කනගාටුයි. ෙබෞද්ධ අංශය ගැන කථා
කරන්න ඒ පිළිබඳ පධානියා වන අගමැතිතුමාත් ෙමතැන නැහැ,
පුරාවිද ා අංශය ගැන කථා කරන්න ඒ අදාළ ඇමතිතුමාත් නැහැ.
හිස් සභාවකට තමයි කථා කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා උණු වතුර වාෙග් කැකෑෙරනවා.
එතුමා ඇරුණාම ගරු සනත් ජයසූරිය මැතිතුමා ඉන්නවා. අෙන්!
ඔබතුමා අහක තිෙබන කුණු ෙගොඩකට කර ගැහුවාෙන්. මම ගිය
සතිෙය්ත් ෙලෝක පූජිතව සිටි කිකට් නායකයන් වාෙග්ම සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා වාෙග් හමුදාෙව් හිටපු දුර්ලභ නායකයන් ගැන ෙම්
සභාෙව්දී කථා කළා. සනත් ජයසූරිය ඇරුණාම මුත්තයියා
මුරලිදරනුත් ඒ වාෙග් ෙකෙනක් කියලා මම කිව්වා. නමුත් මට දුක
කිකට්වලට ඊෙය් ෙපෙර්දා ඇති වුණු ෙඛ්දනීය තත්ත්වය
පිළිබඳවයි. මටත් කීඩකයකු විධියට හරි ෙව්දනාවක් ඇති ෙවනවා.
ඔබතුමන්ලා පනින්න ඉස්ෙසල්ලා දුර දිග බලලා, ටිකක්
කල්පනා කරලා තීරණ ගත යුතු අවස්ථාවක් එනවා. එවැනි තීරණ
ගන්නා අවස්ථාවලදී ඔබතුමාට ඥානය පහළ ෙව්වා. ගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමාටත් බුද්ධිය පහළ ෙව්වා.
ඉස්ෙසල්ලා රට ගැන හිතන්න. ෙම් රට ගැන හිතන්ෙන් නැතුව
ගිෙයොත් තමුන්නාන්ෙසේලා අපි ඔක්ෙකෝම ෙපොෙළොවට පතිත
ෙවනවා. නමුත් ෙහොඳ කරපු ෙකනාෙග් නම සදාකල්
කියැෙවනවා; පරම්පරාෙවන් පරම්පරාවට යනවා. මහා වංශෙය්
වාෙග් ඒක ලියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් ජාතිෙය් තීරණාත්මක
අවස්ථාවක්.
ෙම් දවස් ටිෙක් අසුබ ෙපර නිමිති ෙපන්වනවා. ගරු ජගත්
බාලසූරිය ඇමතිතුමා ෙම් ෙවලාෙව් සිටීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.
ෙම් ෙවලාෙව් ගරු අගමැතිතුමා නැති වුණත් මම කථා කරනවා.
ෙලෝකෙය් සත ධර්මයක් තිබුණා නම්, ඒ බුද්ධ ධර්මය කියලා අපි
කවුරුත් කල්පනා කළ යුතුයි. අද ෙලෝකෙය් "The Secret Life of
Plants" වැනි ෙපොත් තිෙබනවා. ෙම් ෙපොත්වල තිෙබන්ෙන් ගස්
කථා කරන ෙද්වල් පිළිබඳව. ගස් කථා කරනවා කියන එක මම
ෙම් සභාෙව්දී මීට ඉස්සර ෙවලාත් කියලා තිෙබනවා. අද සමහර
රටවල් එය ඔප්පු කරලා තිෙබනවා. ජපානෙය් මහාචාර්යවරෙයක්
lie detector එක ෙවනුවට cactus ගස ෙයොදා ගන්නවා. ඒක
ජපානෙය් අධිකරණ පිළිගන්නවා.
ෙම් රට ෙලෝකෙය් ඉතා උතුම් පූජිත තැනක්. ෙම් උතුම් පූජිත
රෙට් ෙබෞද්ධයකු විධියට මම කථා කරන්ෙන් ඇත්ත වශෙයන්ම
හරි ෙව්දනාවකින්. අපි ෙම් ෙගවන්ෙන් ෙඛ්දනීය යුගයක්; ෙඛ්දනීය
කාලයක්. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මෙග් ජීවිතෙය් මා
විශ්වාස කරපු බුද්ධ ධර්මය ෙවනුෙවන් මම ඉදිරිෙය්දීත් කැප
වනවා. එෙහම නැත්නම්, අපි ඔක්ෙකෝම ෙම් ශාසනෙය්
පවුකාරෙයෝ වනවා. ඒ පවුකාරකමට ස්වභාව ධර්ම නීතිය දඬුවම්
කරනවා. අපි එක ෙදයක් මතක තබා ගන්න ඕනෑ. ෙමොන බලවත්
යන්ත මන්ත තිබුණත් ස්වභාව ධර්ම නීතිෙයන් ගැළෙවන්න
කාටවත් බැහැ. හිටපු ජනාධිපති ෙපේමදාස මැතිතුමා ළඟ තිබුණු
ෙද්වල් මම දන්නවා. එතුමාෙග් මනස ෙවනස් වුණු හැටි මම
දන්නවා. එතුමාෙග් දකුණත වාෙග්යි මම හිටිෙය්.
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාෙග් දුම්මලසූරිය රැස්වීෙම් ෙසනඟ
10,000ක් පමණ වැස්ෙසේ ෙතමි ෙතමී හිටියා. ඒ රැස්වීම අවසන්
වුෙණ් රෑ 10ට පමණ. Chopper එක ආවත් ගාමිණී දිසානායක
මැතිතුමාට යන්න බැරිව හිටිෙය්. හදිසිෙය් එතුමා ළඟ තිබුණු
ආරක්ෂක ෙමවලම් දමලා ගියා. ඊට පස්ෙසේ, ෙතොටළඟ
ෙබෝම්බෙයන් එතුමා ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ෙජයරාජ්
පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමාටත් මුහුණ ෙදන්න වුෙණ් එවැනි
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සිද්ධියකටයි. ඒ වාෙග් ෙද්වල් මනස ෙවනස් කරනවා. ඕනෑම
පුද්ගලෙයකුෙග් ඉස්සරහට මාරයා එනවා. එතෙකොට මනස
ෙවනස් වනවා. ඒ තුළින් තමන්ෙග් ගමන ෙවනස් කරන්න වනවා.
මහනුවර දළ දා මාළිගාවට සිද්ධ වුණ ෙද්වල් අපි දන්නවා.
ජනාධිපති ෙපේමදාස මැතිතුමා මරණයට පත් වන්න ඉස්ෙසල්ලා
වයඹ පළාත් සභා මැතිවරණය ෙවලාෙව් නගර ශාලාවට ආවාම
එතැන දැල් වුණු පහන නිවුණා. ඒ ෙවලාෙව් අෙප් හදවත්වලට
ෙමොකක්ෙදෝ වුණා. සමහරුන්ෙග් අතින් පහන බිම වැෙටනවා. ෙම්
ෙද්වල් අසුබ ෙදයක ෙපර නිමිති ෙපන්වනවා. අපි කාටවත් ෙලෝක
නීති ධර්මයට පිටින් යන්න බැහැ. ඒක මතක තියා ගන්න. ලලිත්
ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමාෙග් මනස ෙවනස් කරපු හැටි මම දන්නවා.
ෙම් වාෙග් සිද්ධි ෙබොෙහොමයක් ඉතිහාසෙයන් කියන්න පුළුවන්.
අපි ජීවත් වන කාලය තුළ මටත්, ඔබටත්, අපි ඔක්ෙකොටමත්
ස්වභාව ධර්ම නීතිය එකයි.
බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ වදාළ ෙද් මම නැවතත් කියනවා. මිහිඳු
මහ රහතන් වහන්ෙසේ ලංකාවට වැඩම කරලා ෙද්වානම් පියතිස්ස
රජතුමාට ෙද්ශනා කෙළේ ෙමොනවාද? "මහ රජුනි, ඔබ ෙම්
ෙපොෙළොවට හිමිකරුෙවක් ෙනොෙවයි. පාලකෙයක් පමණයි."
කිව්වා. ඒක අමතක කරලා අපට ඉදිරියට යන්න බැහැ. ෙම්
අවස්ථාෙව් මම කථා කරන්ෙන් සම්බුද්ධ ශාසනය විනාශයට යන
ෙවලාවකයි. ''ගැමුණු කුමාරයා'' කියලා අද ෙමතැනදී ෙකෙනක්
කථාවක් කිව්වා. මම ඒක අහෙගන හිටියා. ඒ නමින් සඳහන් කරන
අය අද ෙකොෙහේටද ගිහිල්ලා ඉන්ෙන් කියලා අපි දන්නවා. ඒ අයට
ස්වභාව ධර්ම නීතිය කියාත්මක වනවා. ඒකට අපි කියන, අපි
මවන, අපි හදපු, අපි ෙගොතපු නීතියක් ඕනෑ නැහැ. ෙලෝක නීති
ධර්මය ආවාම කාටත් ඒක පඩිසන් ෙදනවා, ෙදනවාමයි. කාටවත්
ඒෙකන් මඟ අරින්න බැහැ කියන එක මම කියනවා.
ගැමුණු කුමාරයා තමාෙග් පියාට විරුද්ධව ඇඳට ෙවලා වකුටු
ෙවලා හිටියා වාෙග් ෙම් රටට ෙවන ෙද්වල් දිහා බලා, ශාසනයට
වන ෙද්වල් දිහා බලා, මට අහන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් අපිත් ඒ
වාෙග් වකුටු ෙවලා ඉන්නවාද, නැත්නම් ෙම් රට, ෙම් ශාසනය, ෙම්
උතුම් පුණ භූමිය ෙවනුෙවන් තීරණයක් ගන්නවාද කියලායි. මම
ෙමෙහම කියන්ෙන් ෙමොකද කියන කාරණා ටිකත් මම දැන්
කියනවා.
අපල උපදව තුරන් කරන්න කියලා සමහරු එක එක ෙද්වල්
කරනවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මම ෙම්වා කියද්දී
සමහරුන්ට තිත්තයි. ෙම් ෙද්වල් පිළිබඳව ඇත්ත ෙමොකක්ද කියලා
ඔබතුමන්ලා බලන්න.
ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත ජගත් බාලසූරිය මැතිතුමා
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.
ෙදෙවනි වතාවටත්
ෙකෞතුකාගාරෙය් ෙහොරකමක් සිද්ධ වුණා. මම කියන ෙද්වල්වල
ඇත්ත නැත්ත ඔබතුමන්ලා ටිකක් ෙසොයා බලන්න. මහා
පරාකමබාහු රජතුමන්ලා හිටිෙය් ෙකෝට්ෙට් රජ පරපුෙර්.
ෙකෝට්ෙට් රජ මහා විහාරයට අයත්ව තිබුණු ෙද්වල් ෙකොල්ල
කන්න ගිහිල්ලා ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ෙදනමක් ඝාතනය වුෙණ්
නැද්ද? ෙමොනවාද එතැන තිබුෙණ්?
සපුමල් කුමාරයාෙග් අසි පත -කඩුව- එතැන තිබුණා. එතැන
තිබුණු ෙම් කඩුව ෙපොඩි මිනිෙහකුට ගන්න බැහැ. බලකාමිත්වය
තුළ රජෙවන්න හීන මවන අය ෙම්වාට ආශාව, තන්හාව තෘෂ්ණාව- ඇති කරෙගන, ඒ බලකාමය තුළ ෙද්ශපාලන
තිරිසන්භාවෙයන් අන්ධයන් ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් අන්ධකම තුළ
කර තිෙබන වැඩ මම දැන් එකින් එක ෙපන්වා ෙදනවා. ෙමොරටුෙව්
එෙගොඩඋයන කියන්ෙන් VI වන පරාකමබාහු රජතුමාෙග් උයනයි.
ෙමොරටුෙව් එෙගොඩඋයන විහාරස්ථානයක නායක ස්වාමීන්
වහන්ෙසේව ඝාතනය කළා. ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා ඒ පළාත නිෙයෝජනය කරනවා. ඔබතුමා ඒ සිද්ධිය ගැන
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දන්නවා ඇති. ඒ නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේව ඝාතනය කළා.
ඝාතනය කෙළේ ෙමොකටද? ෙම්වා අභිරහස්. ෙකෝට්ෙට් රාජධානිෙය්
රජතුමාෙග් භාණ්ඩ තිබුෙණ් එතැනයි.

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ගරු මන්තීතුමා, ඒක සම්පූර්ණ අසත යක්. එතැන ෙපෞද්ගලික
ආරාවුලක් සිද්ධ වුෙණ්. ඔබතුමා අසත කියනවා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මා අසත යක් කියනවා නම් ඔබතුමන්ලා සත ෙපන්වා
ෙදන්න. ඉදිරිෙය්දී මතු ෙවලා ඒවි සත සහ අසත කුමක්ද කියන
එක. අපි ඒවා දන්නවා. නරියා කුකුළා කරලා ෙපන්වන්න පුළුවන්
නීති හදන යුගයක්. මම කියනවා, ඔබතුමා කියන එක ෙනොෙවයි,
මා කියපු එකයි හරි කියලා. මම කරුණු ඇතිවයි කියන්ෙන්. VI
වන පරාකමබාහු රජතුමාෙග් උයන තමයි ෙමොරටුෙව්
එෙගොඩඋයන කියන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, බණ්ඩාරගමට එහා පිහිටි
පාලින්ද නුවර කියන ගමට රාතිෙය් ගිහිල්ලා එහි තිෙබන වැෙව්
පස් ඇතුළුව ඔක්ෙකෝම බැෙකෝ යන්ත දාලා හාරලා අරෙගන ආවා.
ඇයි එෙහම හදිස්සිෙය් ගිෙය්? රාතිෙය් වැව හාරන්නද ගිෙය්?
එතැන තමයි නිදන් තිබුණු අෙනක් තැන. මුරුතෙවල වැව ගත්තත්
එෙහමයි. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, ගැමුණු රජතුමාෙග් නිදි
යහන තිබුණු තැනට තමයි මුරුතෙවල කියන්ෙන්. මුරුතය
කියන්ෙන් ඇඳටයි. මුරුතය තබා තිබුණු තැන තමයි මුරුතෙවල.
රාතිෙය් ගිහිල්ලා වීරකැටිෙය් පාෙද්ශීය සභා ෙකොට්ඨාසෙය්
මුරුතෙවල වැව බැෙකෝ දමලා හාරලා පස් ඇතුළු ඔක්ෙකෝම
අරෙගන ආවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්මයි, මිරිහාන සිද්ධියත්.
"මිහිරියාන - මිරිහාන" ''මිහිරියාන'' කියන එෙක් ෙත්රුම
ෙමොකක්ද? පරාකමබාහු රජතුමාෙග් සිට ෙකෝට්ෙට් රජවරුන්
නිදාගත්තු, සතුටින් සිටි, විෙව්ක සුවෙයන් සිටි තැන. ඒ ස්ථානය
තමයි මිරිහාන කියන්ෙන්. එතැනටත් ගිහිල්ලා ඒකම කළා. ෙම්වා
ෙබොරු ෙනොෙවයි. රාතිෙය් සංචාරය කරලා පස් ෙගන ගිෙය් නැද්ද?
එකින් එකට මම ෙම් කියන ඒවා ඇත්තද නැද්ද කියලා ෙහොඳට
ෙසොයා බලන්න. ජගත් බාලසූරිය ඇමතිතුමා ෙම්වා ඔක්ෙකෝම
දන්නවා. ඔයාමඩුෙව් සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඔයාමඩුෙව් "දැයට
කිරුළ" පැවැත්වුණා. ඒ තමයි ගැමුණු රජතුමාෙග් භාණ්ඩ තැන්පත්
කර තිබුණු ගල් ෙපට්ටිය තිබුණු තැන. අද එය අතුරුදහන් ෙවලා.
තන්තිරිමෙල් පැත්ෙත්. ඉතින් ෙම් සිද්ධි එකින් එකට සම්බන්ධ
බවක් ෙපෙනනවා. ගරු ජගත් බාලසූරිය ඇමතිතුමනි, ෙම් ඊෙය්
ෙපෙර්දාත්
ෙකෞතුකාගාරෙයන්
රජතුමකුෙග්
ඔටුන්නක්
අතුරුදහන් ෙවලා තිබුණා. එය දැන් එහි තිෙබනවාද කියලා මට
කියන්න. එය දැන් නැහැ ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, එය තිෙබනවාද
කියලා මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට
මම හරි ආදරෙරයි, ගරු කරනවා.

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

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

ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෞතුකාගාරෙය් කිසිම භාණ්ඩයක් නැති
ෙවලා නැහැ. අපට දැනගන්න ලැබුෙණ් එක ෙදොරක ඉබ්ෙබකු
කැඩීමක් ගැන පමණයි.
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියනවා නම් මම පිළිගන්නවා. ඒ,
මම ඔබතුමාට ගරු කරන නිසායි. මම ඔබතුමාට ගරු කරන්ෙන්
ඔබතුමාෙග් ෙබෞද්ධ පතිපත්තිය හා අෙනක් ෙද්වල් දිහා බලලායි.
ඔබතුමාට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න කාටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම්
සභාෙව් සියයට 85කට පමණ ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා තිෙබනවා.
නමුත් ඔබතුමාට එෙහම නරක අංශෙය් ෙචෝදනා කිසිවක් නැති
නිසා මම ඔබතුමාට ගරු කරනවා. ඔබතුමා වාෙග්ම ෙහොඳයි ගරු
ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාත්, මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ
ඇමතිතුමාත්. මම ඊෙය් වාසුෙද්ව ඇමතිතුමාටත් කිව්වා,
ඔබතුමාෙග් ෙහොඳ අතරට කළු ලපයක් ගාගන්ෙන් නැතිව යන්න
ඕනෑ නම් තීරණයක් ගන්න කියලා. එෙහම ගරු කරන්න පුළුවන්
ටික ෙදනායි අද ඉන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අරලියගහ මන්දිරෙය් හැමදාම
දන්සල් ෙදනවා. අද ෙම් ශී ලංකා ද්වීපෙය්, ෙම් පුණ භූමිෙය් සිදු
වන ෙද්වල් දිහා බලන්න. පුරාවස්තු ටික අද ෙකොෙහේද
තිෙබන්ෙන්? සියලු ෛචත රාජයාණන් වහන්ෙසේලාට ෙමොකක්ද
කරලා තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ෙසොයා බලන්න ඒ ගැන. අෙප්
ඉතිහාසෙය් තිෙබනවා "වැවයි දැගැබයි, ගමයි පන්සලයි" කියන
සංකල්පය. ෙලෝකයා දකින අෙප් උරුමය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒවා
ෙන්. ඒ උරුමයන් අද ෙකොතරම් විනාශ වනවාද කියලා ෙපන්වා
ෙදන්න මම කැමැතියි.
අෙප් රටට කාලෙයන් කාලයට පෘතුගීසි, ලන්ෙද්සි සහ
බිතාන වැනි විෙද්ශ ආකමණ ආවා. ෙම් විෙද්ශ ආකමණ ඇවිත්
ෙමොකක්ද කෙළේ? අෙප් ජාතිය ෙභ්ද භින්න කළා. අපට කිරි ටික,
ෙපොෙහොර ටික ෙදන, ෙගොවිතැෙන්දී හාන්න උදවු ෙවන ෙම්
සතාෙග් මස් ටික කවන්න පුරුදු කළා. ෙනොෙයකුත් මත්දව
ෙගනාවා. අද අෙප් රට ඊටත් වඩා භයානක තත්ත්වයකට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද කැසිෙනෝ ව ාපාරය ෙම් රටට ෙගන්වලා
තිෙබනවා. මට ආරංචියි, ෙම් කැසිෙනෝ සූදුවත් සමඟ අෙප් රටට
ගණිකාෙවෝ 30,000ක් විතර ඇවිල්ලා කියලා. ඉතින් ෙම්කද
සංස්කෘතිය? අෙප් තිෙබන ෙහොඳ ෙද්වල් පචාරය කරන්න හදනවා.
නමුත් පචාරය වන්ෙන් ඒවා ෙනොෙවයි. ඊට වඩා භයානක
ෙද්වල්වලින් රට කනපිට හරවන මාර්ගයකට යන බවක්
ෙපෙනනවා.

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

බැහැ, බැහැ, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කරන්න. දැන් ෙකටිෙයන්
කියන්න. තිෙබනවාද? නැද්ද?

ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)

එෙහම ෙදයක් සිදුෙවලා නැහැ.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

පට ෙරද්ද තිෙබනවාද?

ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)

ඔව්, තිෙබනවා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මම ඔබතුමාට ගරු කරනවා. මම කිව්වා
ෙන්, මම ඔබතුමාෙග් පතිපත්තිවලටයි ගරු කරන්ෙන් කියලා.
පාටට ෙනොෙවයි. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
නිෙයෝජනය කරන ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් තිෙබන
ෙසෝමාවතිය ළඟ දහවල් බැෙකෝ දාලා හාරලා නිධන් ගත්තා.
ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. ඔබතුමා ඒවාට හවුල් නැහැ. ෙවන ෙද්වල්
ගැන ඔබතුමා දන්නවා. එදා ලක්ෂ 8ක ජනතාවක් ෙසෝමාවතියට
බුදු රැස් බලන්න කියලා ගිය අවස්ථාෙව් සිදු වුණු ෙද් මට වඩා
ෙහොඳින් ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. සාදුකාර ෙදන්න කිව්වාම මහා
නැති වැහි ආවා. ගරු ඇමතිතුමනි, තව පැය ෙදකක් වැස්සා නම්
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔක්ෙකෝම මැෙරනවා ෙන්? ඒ ගැන මට
වඩා ෙහොඳින් ඔබතුමා දන්නවා. මට නම් හිෙතන්ෙන් ෙදවියන්
විසින් ඒ ජනතාව ෙබ්රා ගත්තා කියලයි.

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා

(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

අද පහසුකම් නැති විහාරස්ථානවල ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා
සිවුරු හැර යාම නිතරම සිදු වනවා. එම නිසා ෙනොදියුණු
පළාත්වල
එවැනි
විහාරස්ථාන
ෙතෝරා
ෙගන
එම
විහාරස්ථානවලට අඩුම වශෙයන් රුපියල් 5,000ක වත් දීමනාවක්
ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ෙම් බව බුද්ධ ශාසනා
හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමාටත් මා කියා සිටියා. ඒ ගරුතර
ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා ගිලන් වූ අවස්ථාවක ෙබෙහත් ටිකක් ගන්න
හරි එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්නට ඕනෑ. දාෙන් ටිකක්
ලැෙබන්ෙන් නැති පන්සල් තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ස්ථාන ගැන
ෙසොයා බලා අප කියා කළ යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා කල්පනා
කරන්නට ඕනෑ.
ෙකෞතුකාගාරය ගැන මම කථා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියාපු පට ෙරද්ද තිෙබනවා ෙන්ද? මම
අහන්ෙන් ඒ කිරුළ ඔතා තිබුණු පට ෙරද්ද තිෙබනවාද කියලා
විතරයි. තිෙබනවාද නැද්ද කියලා විතරක් කියන්න.

ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய)

ඔබතුමා කුරුණෑගල ෙමොකක්ද හෑරුෙව්?

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

අන්න අර පැත්ෙතන්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

කෑ ගහනවා මට ඇෙහනවා. ෙමොකාද ඒ

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

පුත්තලෙම් නම් ෙනොෙවයි. ෙමොකාද

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)

ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ගැන පකාශයක් කරන්නද?
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කියලා මම ෙම් බැලුෙව්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා]

ගරු ඇමතිතුමනි, 2014 ජනවාරි මාසය ෙවනෙකොට ලංකාෙව්
පුරා විද ා ස්ථාන 4663ක් ගැසට් කර තිෙබන බව ඔබතුමාත්
දන්නවා. අද වන විට ෙමයින් සියයට 50ක් ගසා කාලා නැද්ද?
කඩලා නැද්ද? පන්සල් විහාරස්ථානවල, පුරාවිද ා භූමිවල ෙම්
විනාශය කරලා නැද්ද? 2014 වාර්තාව අනුව පසුගිය අවුරුදු 10
තුළ ෙපෞරාණික විහාරස්ථාන 1,073ක් කඩලා තිෙබනවා. මා ළඟ
වාර්තා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, පුරා විද ා ස්ථාන
1,073ක් කඩලා තිෙබනවා. ෙම්වා අල්ලනවාද? ඇල්ලුවාද? ෙම්වා
පිටුපස ඉන්ෙන් කවුද? ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ඝාතනය කරමින්
ෙම්වා ෙමෙහය වන්ෙන් කවුද? අද වන විට අපි ඔක්ෙකෝම
ඉතාමත් භයානක තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම්
කටයුත්ත තුළ අද අපිට ෙබොෙහොම කල්පනා කරන්නට සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. දැන් බලන්න අපිට තිෙබන ෙලොකුම සම්පත ෙමොකක්ද
කියලා? මම හැමදාම සුද්දාට බනිනවා. සුද්දා වැරදි ෙද්වල් අෙප්
රට තුළ ඇති කළා. නමුත් සුද්දා යම් ෙදයක් අපට ආරක්ෂා කරලා
දුන්නා. ෙමොනවාද? අඩු ගණෙන් ඇළ ෙදොල ළඟ ඒ reservation
තිබුණා. ඊළගට, අෙප් ශී ලංකාව කියන ෙම් දූපෙත් සිංහයා
විතරයි නැත්ෙත්; අලියා ඇතුළු අෙනක් හැම සතාම ඉන්නවා.
අෙන්! අර සුද්දා sanctuaries ඇති ෙනොකළා නම්, අද මුළු
කැලෑ ටිකම කකුල් ෙදෙක් අලි ගිහිල්ලා විනාශ කරනවා. ගරු
නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීමක්]- අන්න අර පැත්ෙතන්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

කෑ ගහනවා. [බාධා කිරීමක්]-

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

වර්ග කිහිපයක් ඉන්නවා. Donkey කියලා ඉන්නවා. Ass කියලා
ඉන්නවා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ass ෙනොෙවයි, donkey ෙනොෙවයි, jersey ෙනොෙවයි. අර බාල
වර්ගෙයන් ඉපදිච්ච

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ඇෙහනවා ෙන් සද්ෙද්?
ෙම් සුද්දා අෙප් උරුමයන් ආරක්ෂා කරලා දුන්නා. පුරා
විද ාත්මක ෙගොඩනැඟිලි, මාලිගා, ෛචත විතරක් ෙනොෙවයි, ගහ
ෙකොළ පවා ආරක්ෂා කරලා දුන්නා. මම ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා.
මම කිෙයවූ එක්තරා ෙපොතක සඳහන් ෙවනවා, අෙප් ෙලෝක
උරුමයන් වාෙග්ම අෙප් වඳවී යන සතුන් වර්ග 7ක් පිළිබඳවත්
UNESCO ෙලෝක උරුම සංවිධානය ෙවත දන්වා යවලා තිෙබන
බව. අපි ඒ ෙලෝක උරුම ආරක්ෂා කරනවා වාෙග්ම, ඒ වඳවී යන
සතුනුත් ආරක්ෂා කර ගත යුතු ෙවනවා. හැම ෙව්ලාෙව්ම අපි
හිතන්ෙන් අපි ෙහොඳයි කියලා. එෙහම නැහැ. යම් ෙදයක් කරද්දී
ඒවාෙය් පතිඵල අපට ලැෙබනවා. අයහපත් ෙද්වල් කරද්දී, විපත්
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සිදු ෙවනවා. ෙම් කරන අයහපත් ෙද්වල පතිඵල දැන් එන්න පටන්
ෙගන තිෙබනවා.
දැන්
මට
ආරංචියක්
ලැබී
තිෙබනවා,
මෑතකදී
ජනාධිපතිවරණය ෙනෙවයි, මහ මැතිවරණයක් පවත්වන්න
හදනවා කියලා. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, ඒක එෙහම
ෙන්ද? දැන් ඒ ෙගොල්ෙලොත් භය ෙවලා. අපිට කමක් නැහැ, ඕනෑ
මැතිවරණයක් පවත්වන්න. මන්තීවරු කී ෙදෙනක් ඔය පැත්ෙතන්
ෙම් පැත්තට එනවාද? ෙම් earthquake එකක්; tremor එකක්.
එන්න, එන්න අපට සහෙයෝගය ෙදන්න.
අද පරිසර ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. තාක්ෂණ හා
පර්ෙය්ෂණ ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාවට පැමිණ නැහැ ෙන්. අපි
ෙම් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, පාඨලී
චම්පික ඇමතිතුමා පැමිණ නැහැ ෙන්? අද ෙම් ගරු සභාවට
කවුරුත් ඇමතිවරු පැමිණ නැහැ ෙන්. ෙම් ගරු සභාවට ෙමොකද
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් tremor එක පටන් ගත්තා. ඊෙයත් මම
ෙම් ෙද් කිව්වා.

An article published in “The Nation” of 11th
September, 2014 states, I quote:
“Massive earthquake may hit Sri Lanka : Study”

This study has been done by a research team from the
University of Miami in the United States of America.
After the tsunami, they have examined soil samples in
Sri Lanka.
ෙම් පත්තරෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒක එනවා කියන්ෙන්
හම්බන්ෙතොට පැත්තට. ඇයි ෙම්ක විෙශේෂෙයන් හම්බන්ෙතොට
පැත්තට එන්ෙන්? Internationally ෙම් ෙද් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
අෙප් සමහරු අද කැසිෙනෝ ගැන කතා කරනවා. මම ඒ ගැන
කනගාටු ෙවනවා. මට කියන්න ලජ්ජයි. පූජකවරෙයකුට ෙම්
කැසිෙනෝ ගැන කථා කරන්න, ඊට පක්ෂව අතක් උස්සන්න
පුළුවන්ද? ෙම් භීෂණ, දූෂණ ගැන කියනවාට මට සමාෙවන්න.
දැන් එක පුෙතක් කැසිෙනෝවලට ගිහිල්ලා යම් සිදුවීමක් ෙවලා,
remand එෙක් ඉන්නවා. ඔළුව වහ ෙගන උසාවියට අරන් යන
අන්දම අපි මාධ ෙයන් දකිනවා. අපරාෙද්! ෙගෞතම බුද්ධ ශාසනය
පවතින ෙම් රෙට් කැසිෙනෝවලට ඉඩ ෙදනවා. ෙම්වා ගැන මම
කියන්ෙන් නැහැ. සමාෙවන්න, කැසිෙනෝ ගැන කථා කරලා
පව්කාරෙයක් ෙවන්න මම කැමැති නැහැ. ඒ ගැන මම කනගාටු
ෙවනවා. ජාතික ෙහළ උරුමය හදවතට එකඟව තමයි තීරණ
ගන්ෙන්. අපිත් ඉන්ෙන් එතැනයි. ෙම් ෙකොළ, රතු, නිල්, කහ
කියලා ෙදයක් ෙනෙවයි. ෙද්ශපාලනය නිසා මනුෂ ෙයෝ
බලකාමෙයන් අන්ධ ෙවලා. ඒ අයෙග් මනස තිරිසන් තත්ත්වයට
පත් ෙවනවා. ෙමොකද තමන් ඇඳ ගත්ත වස්තය කිලුටු ෙවලා. ෙම්
කිලුටු වුණු වස්තය ෙහෝදා ගන්න බැහැ. ෙහෝදා ගන්න ගිෙයොත්
අමාරුෙව් වැෙටනවා. ඒක නිසා ඒ කිලුටු වහගන්න තවත් ෙද්වල්
කරන්න යනවා. එෙහම කරන්න ගිහිල්ලා හිර ෙවනවා. හිර වුණාම
ගැලෙවන්න කම සහ විධි බලනවා. ෙම්වා ගැන අපි කවුරුත්
කල්පනාකාරී ෙවන්න ඕනෑ. මරණය කියන එක ක්ෂණික ෙදයක්
කියලා කවුද හිතුෙව්? අපි ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාට විතරක්
ෙනොෙවයි, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාටත් ගරු
කරනවා. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියටත් ගරු කරනවා. ඒ
ගරු කරන්ෙන් ඔවුන්ෙග් පතිපත්තිවලට, ඔවුන් ඒ කරපු
ෙසේවාවලට. ෙකොටින් ෙවඩි තියපු, හිටපු විෙද්ශ ඇමති කදිර්ගාමර්
මැතිතුමා ෙදමළ ෙකෙනක් වුණත්, එතුමා එදා එක්සත් ජාතීන්ෙග්
සංවිධානය ෙවත ගිහිල්ලා, ෙවසක් ෙපෝය දිනය ෙලෝක නිවාඩු
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දිනයක් කරන්න කියන පකාශය කරන්න තරම් නිර්භීත වුණ මහා
උත්තමෙයක්. ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, එවැනි උත්තමයන්ට
අපි ගරු කරනවා.

අද පණ පිටින් ඉන්න අලියාට කරන අමනුස්සකම්වලට ශාප
ෙවනවා. ඔය අලි පැටවු අරෙගන ගිය ඔක්ෙකොටම ශාප වදින හැටි
බලන්න. බුද්ධ ධර්මය අනුව ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙමෙහමද?

ෙම් තිෙබන තත්ත්වය ගැන කථා කරද්දී, මම විෙශේෂෙයන්
කනගාටු ෙවනවා. අපි ෙම් ධර්මදීපයයි කියන සංකල්පෙය් හිඳිමින්
ෙම් භූමිය කැඩීම වාෙග් ෙද් සිදු කරනවා. කරන ෙද්වල් ගැන අපට
කියලා අවසාන කරන්න බැහැ. ෙම් ලැබිලා තිෙබන තනතුරු ගැන
තමන්ම කල්පනා කරන්න ඕනෑ. එෙහම නම් අපි යන්න ඕනෑ
ෙකොහාටද? ෙලෝක උරුමය අද ගිල දමනවා. ෙම් උරුමය නැති
කරන්ෙන් කවුද? ෙහංචයිෙයෝ. කාටත් නීතිය
සාධාරණව
කියාත්මක කරන්න. නීතිය කාටත් එක හා සමානව කියාත්මක
කරනවා නම් සදාචාරය ඇති ෙව්වි. අද ඒක නැහැෙන්. ඒක ෙන් අද
ෙපොෙළොව බැහැලා තිෙබන්ෙන්, ගිලිලා තිෙබන්ෙන්.

ෙගෝඨයිම්බර සිටි තැනක විස්තර ගරු ජගත් බාලසූරිය
ඇමතිතුමාට මා දීලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකර ඒ
ගැන පියවරක් ගන්න. මා දන්නවා, ඔබතුමා ඒ ගැන කටයුතු කරයි
කියලා. මම ඊෙය්ත් ඇහුවා, ෙම් ගැන.

ෙමන්න ෙම් නිසායි මම කියන්ෙන්, අෙප් ෙකෙනක් ෙහෝ
ෙව්වා, ඔය පැත්ෙත් ෙකෙනක් ෙහෝ ෙව්වා, රෙට් නීතිය කියාත්මක
කරනවා නම් බිෙයන් සැකෙයන් ෙතොරව ජීවත් ෙවන සමාජයක්
අපිට දකින්න පුළුවන් කියලා. බලන්න, ෙම් ෙවලා තිෙබන ෙද්වල්.
අලියා කියන සතාට අද කරන ෙද්වල් බලන්න. අම්මාට ෙවඩි
තියලා දළ ගන්නවා, පැටියා උස්සාෙගන යනවා. ඒ සම්බන්ධ
වාර්තා මා ළඟ තිෙබනවා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ වාෙග්ම අෙනක්
හැම ආගමකමත් ශාස්තෘවරු ෙද්ශනා කළා, සතාට, ගහ ෙකොළට
අපි ආදරය දැක්විය යුතුයි කියලා. නමුත්, අද ෙමොනවාද වන්ෙන්?
ෙම්වා තමයි වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් ෙඛ්දනීය තත්ත්වය
ගැන මම අහනවා. පසු ගිය දිනක පුවත් පතක සඳහන් ෙවනවා,
"ෙද්වාලෙය් සල්ලි" ගැන. ඒත් සමඟ ඇති නම මම කියන්ෙන්
නැහැ. කතරගම මහා ෙද්වාලය විතරක් ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස්
කර තිෙබනවා. ඒ පවෘත්තිය සඳහන් පුවත් පත් වාර්තාව මම ෙම්
අවස්ථාෙව් සභාගත* කරනවා.
කතරගම ෙද්වාලය විතරක් ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් කළාට,
අෙනක් ෙද්වාලවලින් ආදායම් බදු අය කරනවා. ෙම් කාට පිල්ලි
ගහන්නද? ෙමොනවාද ෙම් කරන්ෙන්? කතරගම ෙදවිෙයෝත්
විකුණනවා ෙන්. ඊෙය්ත් මම ෙම් ගැන කිව්වා. කැබිලිත්ෙත්
ෙද්වාලයට බැතිමතුන් පූජා කරපු කතරගම ෙදවියන්ෙග් රූප
ෙගෝනිවල දමලා,-

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

බිය, සැකය, දූෂණය රජ කරන ෙම් සමාජයට ඉහළින්
ෙනොෙපෙනන හස්තයක් තිෙබනවා. ඒ තුළ ෙබොරු කරන්න බැහැ;
සම්බුද්ධ ශාසනය නැති කරන්නත් බැහැ; ජනතාවට අධර්මය
කරලා රට ෙගන යන්නත් බැහැ. ෙම් තත්ත්වය එකපාරම ෙවනස්
ෙවනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 1.40]

ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි

(மாண் மிகு (வண.)எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர்)

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම දවසකට පසුව ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
ෙම් රට තස්තවාදෙයන් මුදවා ෙගන සාමය ඇති කර දුන් අෙප්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපන් දිනය සිහිපත් කරලා දිවයින පුරා
ෙනොෙයක් විධිෙය් සංස්කෘතික කටයුතු, ආගමික කටයුතු ෙකෙරන
ෙමොෙහොෙත්දී, මෙග් කථාව පටන් ගන්න ඉස්සර ෙවලා එතුමාට
සුබ උපන් දිනයක් ෙව්වා!යි කියලා මම පාර්ථනා කරනවා.
අමාත ාංශ ගණනාවක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව අද දිනෙය් අප
කථා කරනවා. මට ලැබී ඇති කාලය තුළ එයින් කීපයක් ගැන
අදහස් පකාශ කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
සහ ජාතික
උරුමයන් පිළිබඳ අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කළ යුතුයි
කියා මා හිතුවා.
අනාදිමත් කාලයක සිට පැවත එන විසිතුරු සංස්කෘතියක්
අපට තිෙබනවා. ෙම් සංස්කෘතිය විවිධ අංශවලින් විවරණය
ෙවනවා. සාමාන ෙයන් අප ජීවිතෙය්දී කරන හැම කියාවලියකදීම
අෙප් කිසියම් සංස්කෘතික අංගයක් තිෙබනවා. වර්තමානය තුළ
ෙබොෙහෝ දුරට ඒ සංස්කෘතික අංගවල නියම මාර්ගය අත්හැර
ෙවනත් මාර්ගවල ගමන් කරන ආකාරයක් අපට ෙපෙනනවා.

Hon. Member, you have two more minutes
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

Okay, Sir.
කතරගම ෙදවියන්ෙග් රූප ෙගෝනිවල දමාෙගන අරෙගන
ගිහිල්ලා. එක පින්තූරයක් විතරක් එතැන තියලා තිෙබනවා.
ෙම්වාෙය් ශාපය එනවා. මම ෙම් ගැන ඊෙය්ත් කිව්වා; අදත්
කියනවා. සංගිලි පාලමක් හැදුවා, ඉහළින් නිෙයෝගයක් ආවා,
අතිවිෙශේෂ නායකෙයක් එහාට ගියා. ඒ නායකයා ගිහින් දවස්
තුෙනන් පාලම කඩාෙගන ගියා. ඔන්න, ෙවන ෙද්වල් ටික ටික
ෙපන්වනවා. ෙම්කද නීතිය කියලා මම අහනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

අෙප් සංස්කෘතිෙය් තිෙබන වැදගත් අංශයක් තමයි කලාව.
කලාෙව් ඇති සංගීතය, චිත ආදී අංශ පැත්තකින් තියලා, අපි
සාහිත කලාව ගනිමු. අෙප් රටට ආෙව්ණික වටිනා සාහිත යක්
තිෙබනවා. අද ෙම් වටිනා සාහිත අංග පරිශීලනය ෙනොකර අලුත්
මං ෙසොයා යාම නිසා අපි සාහිත ෙලෝකෙය් අතරමං වීමක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන අෙප් දැඩි අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි.
ෙම් සාහිත වලින් නිරූපණය කරන චරිත පුද්ගලෙයකුෙග් ජීවිතය
නිසි මඟට ෙයොමු කිරීමට ෙහේතු වන චරිත විය යුතුයි. නමුත් දැන්
අෙප් සාහිත
නිර්මාණයන් තුළ ෙබොෙහොමයක් දකින්නට
ලැෙබන්ෙන්, ළමා-ළපටි වයෙසේ ඉඳලා අෙප් දූ දරුවන් සමාජෙය්
ෙනොමඟට ෙගන යන චරිත; දූෂිත චරිත. ෙම්ක වැරැදියි. සාහිත ය
කියන එක, කලාව කියන එක කලාව උෙදසා ෙනොෙවයි තිබිය
යුත්ෙත්. පැරණි අධිරාජ වාදී කියමනක් තිබුණා, "කලාව, කලාව
උෙදසාය" කියලා. ඒක වැරැදියි. කලාව තිබිය යුත්ෙත් මානව
සමාජය උෙදසායි. කලාව මානව සමාජය උෙදසා තිෙබනවා නම්,
එම කලාව මානව සමාජය නිසි මඟට ෙගන එන්නට ෙහේතු වන
පරිදි නිර්මාණය විය යුතුයි. වර්තමාන සමාජය තුළ ෙනොෙයකුත්
නිර්මාණයන් බිහි ෙවනවා. ඒවායින් කීයක් මානව සමාජය උෙදසා
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[ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි ]

බිහි ෙවනවාද කියන එක ගැන අපට සැකයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා.
සංස්කෘතිෙය් ෙම් අංගය පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන් සඳහන්
කෙළේ පසු ගිය දීර්ඝ කාලය තුළ ලැබූ ෙනොෙයකුත් අත් දැකීම්
උපෙයෝගි කර ෙගනයි. ෙම් පිළිබඳව සමාජෙය් දැඩි අවධානයක්
ෙයොමු විය යුතුයි. අෙනක් කරුණ, අධ ාපන මාධ ෙයන් වුණත්
පැරණි සාහිත ෙපොතපතට, යහපත් සාහිත ෙපොතපතට තැනක්
ලැබිලා නැහැ. ෙපොතක් ගත්ෙතොත් ඒ ෙපොෙත් පිටුවක් ෙදකක්, කවි
ෙපොතක් නම් කවි හතරක් පහක් වාෙග් තමයි ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.
ඒෙකන් අංග සම්පූර්ණ අධ යනයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන
අප දැඩි අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.
අෙනක් අතට, මම වඩාත්ම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අෙප්
ජාතික උරුමයන් පිළිබඳව කථා කරන්නටයි. අෙප් රට ජාතික
උරුමයන් අතින් ඉතාමත්ම ෙපොෙහොසත් රටක්. යන්තම් හය හතර
ෙත්රුණු දවෙසේ ඉඳලා අෙප් අතීත මුතුන් මිත්තන් අෙප් රටට දායාද
කර දුන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් යම් යම් නිර්මාණයන් තිෙබනවා.
බහුලව නිර්මාණය කරලා තිෙබන්ෙන් ආගමික නිර්මාණ. ඒ
ආගමික නිර්මාණ තුළින් වුණත්, ජනතාවට ෙලෞකික පැත්ෙතනුත්,
අෙලෞකික පැත්ෙතනුත් ෙහොඳ අධ යනයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
සීගිරියට ගියාම අපට ෙපෙනනවා, සීගිරිෙය් කලා රසය වින්දනය
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන ඕනෑම කලා රසිකෙයකුට අවශ
වන පසුතලය අතීතෙය් අෙප් කවියන් සහ චිත ශිල්පීන් නිර්මාණය
කරලා තිෙබන බව. අනුරාධපුරෙය් මහෙමව්නා උයනට ගියාම
සමාධි බුද්ධ පතිමා වහන්ෙසේ, ජයශී මහා ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ,
රුවන්වැලිසෑය අෙලෞකික ජීවිතෙය් සංෙක්තයක් හැටියට
අෙලෞකික ජීවිතයට ෙයොමු කරන දර්ශනයක් ඒවා තුළින් මතු
කරලා තිෙබනවා. ඒක නිසා, පැරැන්නන් පුරාවස්තුවක් නිර්මාණය
කෙළේ ඉතාමත්ම වැදගත් අර්ථයක් ඇතිවයි. ෙලෞකික වින්දනයක්
වාෙග්ම, අෙලෞකික වින්දනයකුත් ලබා දීමට ෙහේතු වන පරිදි ෙම්වා
සකස් කරලා තිෙබනවා.
අද අෙප් රෙට් ජාතික උරුමෙය් සංෙක්ත හැටියට ගන්නා
පුරාවස්තු ලක්ෂ ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙම්වා කීයක් ආරක්ෂා
ෙවනවාද කියන එක පිළිබඳව දැඩි සැලකිල්ලක් වර්තමානෙය්
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.
අප දන්නවා, අවුරුදු 30ක කාලයක් මුළුල්ෙලහි අෙප් උතුරු
නැෙගනහිර පළාත් දරුණු තස්තවාදයකට ෙගොදුරු ෙවලා තිබුණු
බව. තස්තවාදය තිෙබන කාලෙය්ත් අප එම පෙද්ශවල සංචාරය
කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තස්තවාදය අවසන් කළාට පසුව අප
ඒ ෙමොෙහොෙත්මත් ඒ පෙද්ශවල සංචාරය කළා. එහිදී අපට ෙපනී
ගිය එක කරුණක් තමයි, ඉතාමත්ම දරුණු විධියට අෙප් ජාතික
උරුමය විනාශ ෙවලා තිබුණු බව; අෙප් ජාතික උරුමය විනාශ කර
තිබුණු බව. ෙම් විනාශය නවත්වා ගන්නට තනිකර පුරාවිද ා
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පමණක් පුළුවන්කමක් නැහැ. පුරාවිද ා
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පුරාවිද ාඥයින් කියන අය ඉන්ෙන් ෙබොෙහොම
සුළු පුමාණයක්. ඒ කටයුතු හරිහැටි කියාත්මක කරන්නට ඒ
පුරාවිද ාඥයින්ෙග් සංඛ ාව කිසි ෙසේත් පමාණවත් ෙනොවන බව
අවංකව අපි පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ෙම් ජාතික උරුමයන් අපට
නැති ෙවලා ගියාම අෙප් රට පාළු පිට්ටනියක් බවට පරිවර්තනය
ෙව්වි. එම නිසා ඊට ෙපරාතුව අෙප් ජාතික උරුමය රැක ගැනීමට
කටයුතු කළ යුතුයි.
මා ගෙව්ෂණය කළ තැන්වලදී මා දැකපු එක කරුණක් තමයි,
ඉතාමත්ම සියුම් විධියට ෙම් ස්ථානවල යම් වස්තු ෙසවීෙම්
කාර්යයක් මිනිසුන් විසින් කරන බව. ෙම් කියාවලින් ඔවුන්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් පුරාවිද ා භූමිවල ෙනොෙයක් විධිෙය්
සම්පත් තිෙබනවාය කියන අන්ධ විශ්වාසයකින් යුක්තව පුරාවස්තු
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විනාශ කර ඒ සම්පත් ලබා ගැනීමයි. බුදු පිළිමයක් ගත්ෙතොත් ඒ
ෙහොරු, ඒ තක්කඩි හිතන්ෙන්, පිළිමය ඇතුෙළේ රත්රන් තැන්පත්
කර තිෙබනවාය කියායි. පිළිමය කුඩු කර විනාශ කර දමනවා.
ඒවායින් කවදාවත් රත්රන් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම
නිර්මාණයක් අෙප් රෙට් කරලා නැහැ. ෙම්වා අපි සමාජයට
පැහැදිලි කර ෙදන්නට ඕනෑ. ස්ථූපයක් ගත්තාම එම ස්ථූපෙය්
ෙමච්චර රත්රන් නිධන් කර තිබනවාය කියන කතන්දර අපි
අතර යනවා. අපි අතර වැරදි පචාර යනවා. ඒ වැරදි පචාර නිසා
ඒවා විනාශ කරනවා. දැන් කල්පනා කර බලන්න. දීඝවාපී
ෛචත ය ගරා වැටිච්ච අවස්ථාෙව්දී, දීඝවාපී ෛචත ෙය් තිබී
කරඬුවක් හම්බ වුණා. කරඬුව අඟල් තුනකට වඩා උස නැහැ.
ෙපොඩි රත්තරන් පත්ඉරුවකුත් එක්ක ෙම්ක හම්බ වුෙණ්. ඒෙක්
ලියා තිෙබනවා කනිට්ඨතිස්ස රජ්ජුරුෙවෝ ෙම් ධාතුව නිධානය
කළා කියා. අනුරාධපුර යුගෙය් ලංකාව පාලනය කළ
කනිට්ඨතිස්ස රජ්ජුරුෙවෝ ෙම් ෛචත ෙය් නිධන් කළ ධාතු
කරඬුෙව් පමාණය අඟල් ෙදහමාරක් තරම් පුංචි නම්, තවත්
පුද්ගලෙයක් නිධන් කළ ෙකෝටි ගණනක් වටිනා රත්රන් කඳක්
ෙම්ෙක් තිෙබන්නට පුළුවන්ද? ෙම් වැරදි අවෙබෝධයන් නිසා,
තර්කානුකූලව ෙම්වා හිතන්නට බැරි නිසා ෙම් වටිනා
වාසනාවන්ත පුරාවස්තු විනාශ ෙවනවා.
ෙසංගමුව, ෙපොතුවිල් කිට්ටුව පෙද්ශෙය් කරන්ෙගෝව කියන
ෙපොඩි ස්ථානයක් බලන්න මා ගියා. ෙම් කරන්ෙගෝව කියන
ස්ථානෙය් අඩි 40ක් පමණ යටට වළක් හාරලා එහි නිධන්
ෙසොයන්න මිනිස්සු ඉණිමං දාලා වළට බැහැලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, your time is
over, Please wind up your speech now.
ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි

(மாண் மிகு (வண.)எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர்)

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මට තව සුළු ෙව්ලාවක් ෙදන්න.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

තව විනාඩියක් ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි

(மாண் மிகு (வண.)எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர்)

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

ෙම් පුරාවිද ාත්මක ස්ථාන විනාශ කිරීම නවත්වා ගැනීමට
කියාත්මක විය යුතුයි. ලංකාෙව් ඒ තරමටම පුරාවස්තු පැතිරී
තිෙබනවා. ෙම් පුරාවිද ාත්මක ස්ථාන සියල්ලම සංරක්ෂණය
කිරීමට බැරි වුණත් තිෙයන ටික ආරක්ෂා කර ගැනීමට කිසි යම්
කියාමාර්ගයක් ගන්නට ඕනෑය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. මට ෙබොෙහෝ ෙද් ෙම් පිළිබඳව කථා
කරන්නට තිෙබනවා. නමුත් ලැබී තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම සුළු
කාලයක්. එම නිසා මෙග් කථාව අවසාන කරමින් කියන්නට ඕනෑ,
පුරාවස්තූන් රැක ගත්ෙතොත් අෙප් රටට එය ආදායම් මාර්ගයක් කර
ගන්නට පුළුවන්ය කියන එක. ෙම් දිවයින වටා තිෙබන සියලුම
වරායයන් අරෙගන බැලුෙවොත් ඒවා පැරණි පුරා වස්තුවලින් පිරුණු
තැන්. රට ඇතුළට එනෙකොට දර්ශනීය පුරාවස්තුවලින් පිරුණු
පෙද්ශවලින් පරිපූර්ණයි. ෙම් සියල්ල අපිට එක මාර්ග කවයකට
සකස් කර සංචාරකයින්ට පෙව්ශ වීමට හැකි පහසුකම් සලස්වා
දීෙමන් ෙම් පුරාවස්තුවලින් විශාල ආදායමක් රටට ලබා ගන්නට
පුළුවන්කම ලැෙබන බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට
කැමතියි. ස්තුතියි.
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, මා දීර්ඝ වශෙයන් කතා
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. එක කාරණයක්
සම්බන්ධෙයන් ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

2700

ඉල්ලීම් කරනවා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් පශ්නය
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් වර්ෂෙය්දීවත් ෙම්
පශ්නවලට අවසන් විසඳුමක් ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින්
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[பி.ப. 1.57]

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ෙම් අවස්ථාෙව්දී තැපැල් ෙසේවා ඇමතිතුමාත් නැහැ, නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාත් නැහැ. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් මම විශ්වාස කරනවා, ඒ
නිලධාරින් මම ෙම් ඉදිරිපත් කරන කරුණ ගැන අවධානය ෙයොමු
කරයි කියා. රාජ ෙසේවයට අන්තර් ගහණය කළ උප තැපැල්
ස්ථානාධිපතිවරුන් පූර්ණ රාජ ෙසේවයට අන්තර් ගහණය කර
නැහැ. රාජ ෙසේවයට අන්තර් ගහණය කළද, අෙනකුත් රාජ
ෙසේවකයන්ට හිමි වරපසාද ඔවුන්ට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා
ෙම් පශ්නය ගැන අපි ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරනවා. ඔවුන්ට අඩුපාඩු රාශියක් තිෙබනවා. සමහරක් ඒවා මම
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපන්වා ෙදන්න සූදානම්. උප තැපැල්
ස්ථානාධිපතිවරු ෙසනසුරාදා දිනවල වැටුප් රහිතව ෙසේවය කරන
අතර, අෙනකුත් රාජ ෙසේවකයින් ඇතුළුව තැපැල් කම්කරුවාෙග්
සිට තැපැල්පති දක්වා ෙසේවකයින් අතිකාල දීමනා ලබනවා.
අෙනකුත් අයට ලැෙබන අතිකාල දීමනා ඔවුන්ට ලැෙබන්ෙන්
නැහැ. එතෙකොට රාජ ෙසේවයට හිමි නිවාඩු දින 48 ෙවනුවට
ඔවුන්ට ලැෙබන්ෙන් නිවාඩු දින 28යි. දරු පසූතියකදී මවකට හිමි
නිවාඩු මාස තුන හා මාස හය ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට හිමි වන්ෙන් එක
මාසයක් පමණයි.
ඊළඟට, ආයතන සංගහය අනුව රාජ ෙසේවෙය් බඳවා ගැනීම්
පරිපාටියට අනුව සුදුසුකම් පරීක්ෂා ෙකොට ලබා දුන්නා වූ පත්වීම්,
නැවත ඌන සුදුසුකම් ෙලස නම් ෙකොට විශාම වැටුප් අහිමි කර
තිෙබනවා. ඊට පසු ආයතන සංගහයට අනුව බඳවා ගත්
පත්වීම්ධාරින් වසර තුනක පරිවාස කාලයකින් පසු ස්ථිර ෙසේවයට
අන්තර් ගහණය කර නැහැ. අවුරුදු තුනක් වැඩ කළත් ඔවුන්ෙග්
ෙසේවය ස්ථිර කර නැහැ. 1994 වසෙර්දී සාකච්ඡා කළ ෙයෝජනා
අනුව බඳවා ගැනීෙම් කියා පරිපාටිය 2004 වසෙර් ගැසට් පතෙයන්
එළිදක්වන්නට ෙපර කියාත්මක ෙකොට 1987 වසෙර් ජූලි මස 27
දරන ගැසට් පතෙය් සුදුසුකම් අනුව බඳවා ගත් උප තැපැල්
ස්ථානාධිපතිවරුන් අද වනවිටත් වසර 10කට, 20කට අධික
කාලයක් තිස්ෙසේ වැඩ බලන පදනෙම් රඳවා, රාජ ෙසේවෙය්
අයිතිවාසිකම් අහිමි කර තිෙබනවා. ලියාපදිංචි කළ ආෙද්ශකයින්
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙසේවකයන් ෙලස ෙනොසලකා ඔවුන්ෙග් පත්වීම්
ෙපෞද්ගලිකරණය ෙකොට තැපැල්කරු ආෙද්ශකයන්ට හිමි වරපසාද
අහිමි කර තිෙබනවා.
ගම් මට්ටමින් මුළු දිවයින පුරා උප තැපැල් කාර්යාල 3900ක
උප තැපැල් ස්ථානාධිපතීන් පිරිසකෙග් දායකත්වයක් රෙට්
සංවර්ධනයට දායක වන අතර, සෑම කියාදාමයක් සඳහාම උර දිය
හැකි නායකත්වයක් ෙහබි පිරිසක් වුවත් උප තැපැල් කාර්යාල
සඳහා ගම් මට්ටෙම් රජය නිෙයෝජනය කරමින් රජෙය් බිම් කඩක්
ෙවන්ෙකොට ෙහෝ රජෙය් ස්ථානයක් ලබා ෙනොදී, පවතින
ආර්ථිකත්වය හා ෙවෙළඳෙපොළ වටිනාකම ෙනොතකා ගම්
මට්ටමින් රුපියල් 250ක් හා නගරබද රුපියල් 600ක් ෙගවල් කුලී
දීමනා ලබා දීම. උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට බැංකුවකින්
ණයක් ගන්නවත් බැහැ.
අද ෙම් ස්ථානයට පැමිණ සිටින අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා, උප තැපැල්
ස්ථානාධිපතිවරුන්ෙග් පශ්නවලට ඉතාමත් කඩිනමින් විසඳුමක්
ලබා ෙදන්න කියා. හැම අවුරුද්ෙද්ම අය වැය විවාදවලදී ෙමවැනි

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள! இன்ைறய
கு நிைல விவாதத்தில், மிக
க்கியமான ஓர் அைமச்சான
ேதசிய ெமாழிகள், ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சு பற்றிச் சில
க த் கைளக் கூற எண் கின்ேறன். ஆனால், இப்ெபா
இங்கு சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சேரா பிரதி அைமச்சேரா
இல்லாத
மிக ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். இ ப்பி ம்,
இங்கி க்கின்ற உத்திேயாகத்தர்களாவ
என் ைடய க த்
க்கைளக் கவனத்தில் ெகாள்வார்கெளன நான் எதிர்
பார்க்கின்ேறன்.
கடந்த காலங்களில் இந்த அைமச்சி டாக கிட்டத்தட்ட
205 ேப க்கு ெமாழி அ லாக்கல் சம்பந்தமான நியமனங்கள்
யாழ்ப்பாணத்திேல வழங்கப்பட்
ந்தன. ஆனால், இந்த
நியமனங்கள் எத்தைன தமிழர்க க்கு வழங்கப்பட்
க்
கின்றன என்பைத நாம் ெதாிந் ெகாள்ள ஆைசப்ப
கின்ேறாம். அதாவ 5 சத தமான தமிழர்க க்காவ இந்த
நியமனங்கள் வழங்கப்பட்
க்கின்றனவா? என்ப ேகள்விக்
குாிய விடயமாக இ க்கின்ற . இைத அைமச்சுதான் விளக்க
ேவண் ம். அேதேநரம் சிங்கள ெமாழியி ள்ளவர்கள் இந்தப்
பதவிக்கு நியமிக்கப்ப ம்ேபா
அவர்க க்கு "வா ங்கள்!
இ ங்கள்! எப்ப ?" என்ப ேபான்ற ஒ சில வார்த்ைதகைள
ஓரள
ெசால்வதற்குத்தான் பழக்கப்ப கின்ற . ஆனால்,
தமிழர்க க்கு இவ்விதமான நியமனங்கள் வழங்கப்ப கின்ற
ேபா அவர்கள் க.ெபா.த. சாதாரண தர பாீட்ைசயிேல தமிழ்
ெமாழியிேல
சித்தியைடந்தி க்க
ேவண் ம்,
மற் ம்
சிங்களத்திேல சிாிக்கத் ெதாிய ேவண் ம், சிங்களத்தில்
நடக்கத் ெதாிய ேவண் ம், சிங்களத்திேல எல்லாேம ெசய்யத்
ெதாிந் தி க்க ேவண் ம். அப்ப ப்பட்டவர்க க்குத்தான்
அந்த நியமனம் வழங்கப்ப கின்ற .
இன்
ேதசிய ெமாழிகள், ச க ஒ ைமப்பாட்
அைமச்சின் நடவ க்ைககைளப் பா ங்கள்! நான் ப ைள
மாவட்டத்தி
ந்
இந்தச் சைபக்கு வந்தி க்கின்ேறன்.
ப ைள
மாவட்ட
ெசயலகத்தி
ந்
ெவளிவ கின்ற
அத்தைன அறிக்ைகக ம் தனிச் சிங்களத்திேலதான் அைமந்
தி க்கின்றன.
வெர யா மாவட்டத்தி ம் அவ்வா தான்
இ க்கின்ற . இன் பாடசாைலக க்கு அ ப்பப்ப கின்ற
சுற்றறிக்ைககள் மற் ம் அரச நி வனங்களி
ந் வ கின்ற
சுற்றறிக்ைககள் என அைனத் ேம சிங்கள ெமாழியிேலதான்
இ க்கின்றன. அதிகமான தமிழர்கள் வா கின்ற பிரேதசத்தில்
கூட தமிழ் ெமாழியிேல அவற்ைற அ ப் வதற்கு இ
வைர ம் நடவ க்ைக எ க்கப்படவில்ைல. அப்ப ெயன்றால்,
இந்த அைமச்சு தமிழ் ெமாழிக்கு எந்தள உாிய அந்தஸ்ைத
ெபற் க் ெகா த்தி க்கின்ற என் நாங்கள் ேகள்வி ேகட்ட
ேவண் யி க்கின்ற . இ
எங்க ைடய தாய்ெமாழிக்கு
இைழக்கப்பட்
க்கின்ற
பாாிய
அநீதியாகும்.
தமிழ்
ெமாழிக்கும் அரச க ம ெமாழிெயன்ற அங்கீகாரம் அரசியல
ைமப்பில்
ெகா க்கப்பட்
ந்தா ம்கூட,
அதிகமாகத்
தமிழர்கள் வா கின்ற பகுதியிேலகூட இன்
தங்க ைடய
ேசைவகைள தமிழிேல ெபற் க்ெகாள்ள
யாத நிைலக்கு
தமிழ் மக்கள் ஆளாக்கப்பட்
க்கின்றார்கள்.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා]

அைமச்சர் அவர்கள் அண்ைமயிேல ேதசிய விைளயாட்
விழாெவான்ைற நடாத்தினார். அதாவ
பட்டம் வி ம்
விைளயாட் ! ேதசிய இன ஒ ைமப்பாட் க்காக கிளிெநாச்சி
யி ம் யாழ்ப்பாணத்தி ம் ெகா ம்பி ம் பட்டம் விடப்
பட்ட . இவ்வா பட்டம் விட் ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைட ம்,
சமாதானத்ைத ம்
ஏற்ப த்த
ெமன்றி ந்தால்,
30
ஆண் கள் நாங்கள்
த்தம் ெசய்தி க்க ேவண் ய அவசியம்
இல்ைல; 30 ஆண் களாக இந்த இனப்பிரச்சிைனைய
இ த்த த் க்ெகாண்
ேபாகேவண் ய அவசியமில்ைல.
மைறந்த ஜனாதிபதிகளான ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன, ஆர்.
பிேரமதாச மட் மல்ல, தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி மஹிந்த
ராஜபக்ஷ அவர்க ம்கூட ப்பாக்கி ரைவகைள வாங்குவைத
வி த் , இன் ம் ேகா க்கணக்கான
பாய்க்குப் பட்டம்
வாங்கிப் பறக்கவிட் ச் சமாதானத்ைத ஏற்ப த்தியி க்கலாம்.
ஆனால், இன் ஒ ேகா
பாய்க்கும் அதிகமான ெசலவில்
பட்டம் விட்
இந்த அைமச்சு சாதித்த
என்ன? தாங்கள்
எைதச் ெசய்கின்ேறாெமன்
ெதாியாமல் மக்கள் பணத்ைதக்
கைரப்பதில் எந்த விதமான அர்த்த ம் இல்ைல. இன் பட்டம்
விட் க்ெகாண்
க்கின்றார்கேள தவிர, இலங்ைகயின் மானம்
காற்றில் பறக்கின்ற
என்பைதக் கவனிக்கவில்ைல. இன்
இனங்க க்கிைடயிேல நல் ற இல்ைல. மத ஸ்தாபனங்கள்
தாக்கப்ப கின்றன. இஸ்லாமியர்கள், தமிழர் க ைடய
இன்ேனாரன்ன கலாசார, பண்பா கள் அழிக்கப் ப கின்றன.
அவர்க க்ெகதிராகப் ேபார்க்ெகா
க்கப்ப
கின்ற .
ஆனால், இந்த பட்டம் வி கின்றவர்களால் ஒன்ைற ம்
சாதிக்க
யவில்ைல.
ஒ
காலத்திேல வாசுேதவ நாணாயக்கார அவர்கள்
இட சாாி ெகாள்ைகயிேல நம்பிக்ைக ெகாண்டவராக, இன
ஐக்கியத்ைத ம், இனங்க க்கிைடயிேல ஒற் ைமைய ம்
ஏற்ப த் வதில்
மிக ம்
வ வாகச்
ெசயற்பட் க்
ெகாண்
ந்த ஒ வர்; அதற்காக உரத் க் குரல் ெகா த்த
ஒ வர். ஆனால், அைமச்சுப் பதவி கிைடத்ததற்குப் பிறகு
அவ க்கு என்ன ஆகியி க்கின்றெதன் ெதாியா . எனேவ,
இ பற்றி நன்றாகச் சிந்திக்க ேவண் ம். இன் எங்க க்குத்
ேதைவ, நாட்
மக்கள் மத்தியிேல அவரவர் கலாசார,
பண்பா கைள மற் ம் வி மியங்கைளப் ேபணக்கூ ய
ாீதியில், அவர்கள் ெகளரவிக்கப்படக்கூ ய ாீதியில் மத
சுதந்திர ம் ெமாழிச் சுதந்திர மாகும். ஆனால், இன்
அ
இல்ைல.
ெகளரவ உ ப்பினர் இரான் விக்கிரமரத்ன அவர்கள்
ேபசும்ேபா ஒ விடயத்ைத மிக அழகாக எ த் க்கூறினார்.
அதாவ ,
“நாட் ன்
ேதசிய
கீதத்ைதத் தங்க ைடய
தாய்ெமாழியிேல பாட
யாத அள க்கு இன்
தமிழர்கள்
மற் ம் தமிழ்ப் பாடசாைல மாணவர்கள் தள்ளப்பட்
க்
கிறார்கள். இந்த நிைலயில் ேதசிய ஒ ைமப்பாட்ைட எவ்வா
வளர்க்க
ம்?” என்
ேகள்விெய ப்பினார். இந்த
நிைலயில், அந்த மக்களிடம் நீங்கள் ேதசப் பற்றாளர்களாக
மாற
ேவண் ெமன்
கூ வதிேல
என்ன
நியாயம்
இ க்கின்ற ? உலக நா களிேல அவரவர் தாய்ெமாழியிேல
தங்க ைடய நாட் ன் ெப ைமையக் ெகளரவிப்பதற்கு,
ேதசிய கீதத்ைதப் பா வதற்கு உாிைம இ க்கின்ற . ஆனால்,
அந்த உாிைம இங்கில்ைல. பாடசாைல மாணவர்க க்கும்
இல்ைல. அவ்வா அவர்கள் ேதசிய கீதம் இைசத்தால் குறித்த
கல்வி அதிகாாிகள், அதிபர்கள் மற் ம் ஆசிாியர்க க்
ெகதிராக நடவ க்ைகெய க்கின்ற மிக ேமாசமான நிைலதான்
இங்கு இ க்கின்ற .
அைதவிட, இன் ெபா ஸ் நிைலயங்க க்கு ெசன்றால்,
அங்ேக தமிழர்கள் தமிழ் ெமாழியிேல
ைறப்பா
ெசய்ய
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யா . தமிழ் ெமாழியிேல விசாரைணகள் நடத்தப்ப வ
தில்ைல. அப்ப ெயன்றால், ஒ நாட் ேல இ க்கின்ற ஒ
ச கம் - ஓர் இனம் - இைதவிட எந்தள ஒ க்கப்பட
ம்?

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon. Hunais Farook)

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

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Hunais Farook, what is your point of Order?
ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon. Hunais Farook)

நான் குறித்த விடயத் க்குப் ெபா ப்பான Consultative
Committee Member ஆக இ க்கிேறன். ஆனால், அந்த
Committee க்கு அப்ப யான complaint ஒன் ம் வரவில்ைல.
எந்த ெபா ஸ் நிைலயத்தில் தமிழ் ெமாழியிேல ைறப்பா
ெசய்ய
யா என் நீங்கள் ெசால்கின்றீர்கள்?

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ப ைளயில்
ைறப்பா
ெசய்ய
யா , பண்டார
வைளயில்
ைறப்பா
ெசய்ய
யா ,
வெர யாவில்
ைறப்பா ெசய்ய
யா , இரத்தின ாியில்
ைறப்பா
ெசய்ய
யா , காவத்ைதயில் ைறப்பா ெசய்ய
யா ,
கண் யில்
ைறப்பா ெசய்ய
யா . இப்ப அ க்கிக்
ெகாண்ேட ேபாகலாம். ஏெனனில், அங்ேக தமிழ் ெமாழியில்
ைறப்பா கைளப் பதி ெசய்வதற்கான அதிகாாிகள் மற் ம்
உத்திேயாகத்தர்கள் இல்ைல. தமிழ்ெமாழி
ைமயாக
அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ம். எனேவ, பட்டம் விட் ேதசிய
ஒ ைமப்பாட்ைட
ஏற்ப த்திவிட
யா .
ஆனால்,
ஜனாதிபதி அவர்கைளப் ெகாண் ெசன் பட்டம் விடவிட் ,
"காற்ேறா
பட்டம் ேபாகு
பார்! பட்டம் ேபாகு
பார்!"
என் பா க்ெகாண்
க்கின்ற நிைலைமதான் ஏற்ப ம்.
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ஒ
ச கத்தின்
அந்தஸ் மிக க்கியமான . இந்த அைமச்சு ஒ கலண்டைர
ெவளியிட்
ந்த . இந்தக் கலண்டாிேல ஒவ்ெவா ச கத்
ைத ம் பிரதிப க்கக்கூ ய படங்கள் இ க்கின்றன. அதாவ ,
யாழ்ப்பாணச் ச கம் என்பதற்கு அங்கு நல் ர் கந்தனின்
ேகாவில் படம் இ க்கின்ற ; ெபளத்தர்க க்கு விகாைரயின்
படம் இ க்கின்ற , இஸ்லாமியர்க க்கு பள்ளிவாசல் படம்
இ க்கின்ற . கிறிஸ்தவர்க க்கு ேதவாலயச் சி ைவயின்
படம் இ க்கின்ற . ஆனால், அதில் ெப ந்ேதாட்ட ச கம்
அவமானப்ப த்தப்ப கின்ற
வைகயில்
'லயன்'
படம்
இ க்கின்ற . அதாவ 'லயன்' அைறகளிேல வாழ்ந்தவனின்
ச கத்ைதக் குறிக்கும் கமாக 'லயன்'தான் அதில் சின்னமாகப்
ெபாறிக்கப்பட்
க்கின்ற . இந்த அைமச்சினால் ெவளியிடப்
பட்ட
கலண்டாிேலேய
அப்ப ெயன்றால்,
ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்களின் அைடயாளச் சின்னம் 'லயன்' என்பதா?
என் நான் ேகட்க வி ம் கின்ேறன். அந்தள க்கு ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்கைளக் ேகவலப்ப த் கின்ற நிைலக்கு இந்த
அைமச்சு
ைனந்தி க்கின்ற . அதி ம் அ பவமிக்க
எங்க ைடய மதிப் க்குாிய அைமச்சர் அவர்க ைடய
தைலைமயில் இயங்குகின்ற அைமச்சினால் இவ்வாறான ஒ
கலண்டர் ெவளியிடப்டப்பட்
ப்ப ெவட்கப்பட ேவண் ய
ெதா விடயமாகும். மைலயக ச கம் 'லயன்'களில் வாழ்ந்த,
வாழ்ந்
ெகாண்
க்கின்ற ஒன் தான். ஆனால், அதற்காக
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இந்தள க்கு அவர்கைளக் ேகவலப்ப த் கின்ற
ந் இந்த அைமச்சு மாற ேவண் ம்.

நிைலயி

ஒ காலத்தில் நாங்கள் எங்க ைடய நிைலைய மாற்
வதற்கு ேவண் ய பிரஜா ாிைம எங்க க்கு இ க்கவில்ைல.
அதாவ
வாக்குாிைம இல்லாமல் இ ந்ேதாம். இவற்ைற
இன்
ெபற்றி க்கின்ேறாம். அந்த வைகயில் எங்க க்கு
ஓரள ச க அந்தஸ் கிைடத்தி க்கின்ற . ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சி ஆட்சிக் காலத்தில்தான் நாங்கள் கல்வி ாிைம ெபற்றவர்
களாக மாற்றப்பட்ேடாம். இன்
கல்வி ாிைம ெபற்
ப த்தவர்களாக இ க்கிேறாம். 'லயன்'கள் மாற்றப்பட்
இன்
தனி
கள் அைமக்கப்ப கின்றன. எங்க ைடய
மாணவர்கள் பல்கைலக்கழகம் ெசன்றி க்கிறார்கள். இப்ப
எங்க க்கு
எத்தைனேயா
அபிவி த்திச்
சின்னங்கள்
இ க்கின்றேபா , இன் ம் 'லயன்' காம்பறாக்கைளக் காட் ,
அதாவ "நீ 'லயன்' அைறயிேல வாழ்ந்தவன்; உன் ைடய
சின்னம் இ தான் என்
ேகவலப்ப த் கின்ற நிைலையத்
தான் இந்த அைமச்சு ேதாற் வித்தி க்கின்ற
என்
நான்
ேம ம் ெதாிவித் க் ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.
இந்த அைமச்சின்கீழ் இன்
பலவாறான பயிற்சிகள்
நடத்தப்ப கின்றன. இந்தப் பயிற்சிகள் எங்ேக, எத்தைன
நடத்தப்பட்
க்கின்றன? இந்த அைமச்சு கடந்த நான்கு வ ட
காலத்தில் ெசய்த பயிற்களி டாக ஏற்ப த்தப்பட்
க்கின்ற
இன ஒன் ைம என்ன? இன ஐக்கியம் என்ன? இதன்
பிரதிபலன்
என்ன?
ெவ மேன
அன்
ெவளியிேல
இ க்கின்றெபா
இட சாாிக் ேகாட்பா கைள மிகத்
ாிதமாகப் ேபசி இனங்க க்கிைடேய ஐக்கியத்ைத ஏற்ப த்த
ேவண் ம் என்
சி பான்ைம மக்கள்மீ
அ தாபப்பட்ட
இந்த அைமச்சாின் ெசயற்பா கள் இன் எங்ேக?

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Velayudam, please wind up now.
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

Sir, give me one more minute, please.
அைமச்சர் பதவி கிைடத்த டன் ேபாினவாத சக்திகேளா
ேசர்ந்
சி பான்ைம இனத்ைதக் ேகவலப்ப த் கின்ற,
அசிங்கப்ப த் கின்ற நிைலக்கு இன்
அவர் தள்ளப்
பட்
க்கின்றார். எனேவ, ெவளிநாட்
ந் கிைடக்கி்ன்ற
இன்ேனாரன்ன நிதிகைள ைவத்
ெவ மேன தமாஷா
நடாத் வைதவிட,
அர்த்த ள்ள
ாீதியில்
இனங்க க்
கிைடயிேல
ஐக்கியத்ைத
ஏற்ப த்த,
ெமாழி ாிைமைய
ைமயாக ெசயற்ப த்த, சகல திைணக்களங்களி ம் தமிழ்
ெமாழிைய அ ல்ப த்த உாிய நடவ க்ைகெய க்கின்ற சக்தி
இந்த அைமச்சுக்கும் அதிகாாிக க்கும் கிைடக்கேவண்
ெமன்
கூறி,
வாய்ப்பளித்தைமக்கு
நன்றி
கூறி,
விைடெப கின்ேறன்.

[අ.භා. 2.07]

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

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

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මීට ෙපර කථා කළ මා මිත ගරු
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණු ගැන

2704

පථමෙයන්ම කථා කිරීමට අදහස් කරනවා. සමාජ විද ාව එෙහම
නැත්නම් මානව විද ාව හදාරණ ශිෂ ෙයෝත් දන්නවා ඇති,
තමන් අෙප්ක්ෂා කරන, බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද්වල් ඉෂ්ට කර
ගැනීමට යම් අද්භූත බලෙව්ග ෙහේතු සාධක ෙවනවාය කියලා
සමහර ෙනොදියුණු පිරිස් අතර විශ්වාසයන් තිෙබන බව. ෙහොඳ
ෙබෞද්ධයකු වන ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා
එතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙම් අද්භූත බලෙව්ග ගැනත්, ඉදිරි කාලෙය් දී
ඇති වන්නට යන අන්ධකාර යුගය ගැනත් කථා කළා. ඒ ගමන්ම
එතුමා බුදු දහම, උරුමය, ඉඩම් ෙසොරකම්, කඩු කිණිසි ෙසොරකම්,
ගස් ෙකොළන්, පරිසරය යන ෙම් ෙද්වල් ගැනත් කථා කළා.
ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම සඳහා මා සංඛ ා ෙල්ඛන කිහිපයක්
ඉදිරිපත් කරන්නම්. මා ඒ ෙල්ඛන සභාගත* කරනවා. ඒ ෙල්ඛන
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.
එතුමා අහපු අෙනක් කාරණය තමයි, ෙකෞතුකාගාරෙය්
මෑතක දී සිදු වුණු සිදුවීම ගැන. මම ඒ ගැන ෙකටි පකාශයක්
කරන්නම්.
2014 අෙගෝස්තු මස 27වැනිදා සිට ජාතික ෙකෞතුකාගාර
ෙගොඩනැඟිල්ල සංරක්ෂණය කිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ කළ අතර, ඒ
ෙහේතුෙවන් බිම් මහෙල් පදර්ශනශාලා 2ක් ද, උඩුමහෙල්
පදර්ශනශාලා 3ක් ද වසා දමා තිබුණා. ෙසසු පදර්ශනශාලා 11ක
ෙපොෙළොන්නරු යුගය වාෙග් විවිධ යුගවලට අයත් ෙරදිපිළි
මැදිරිය, මැටි බඳුන් මැදිරිය වැනි මැදිරි ජනතාවට විවෘත කර
තිබුණා. 2014 ෙනොවැම්බර් 17වැනි දින ෙපරවරුෙව් ජාතික
ෙකෞතුකාගාරය විවෘත කරන අවස්ථාෙව් දී ෙරදිපිළි, මැටි බඳුන්
පදර්ශනය කර තිබුණු මැදිරිෙය් ෙදොරවල් ෙදකක අගුල් ගැලවී
තිෙබන බවත්, එෙහත් ඉහත සඳහන් කරන ලද පදර්ශන මැදිරිවල
ෙකෞතුක වස්තු කිසිවක් අස්ථානගත වී නැති බවත්, ෙපරවරු
9.30ට පමණ ෙකොළඹ ෙකෞතුකාගාරෙය් අධිකාරී විසින් ජාතික
ෙකෞතුකාගාරෙය් අධ ක්ෂතුමිය ෙවත දැනුම් ෙදනු ලැබුවා.
අනතුරුව වැඩ බලන අධ ක්ෂතුමිය විසින් කුරුඳුවත්ත
ෙපොලීසියට ෙම් ගැන පැමිණිල්ලක් කර තිෙබනවා. ජාතික
ෙකෞතුකාගාරෙය් ආරක්ෂාව සඳහා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුරකරු
ෙසේවකයන් ද, ඊට අමතරව කුරුඳුවත්ත ෙපොලිස් ස්ථානය යටෙත්
කියාත්මක වන ෙපොලිස් මුරෙපොළවල් ද, රාතී 10.00 සිට අලුයම
5.00 දක්වා පැෙයන් පැයට කියාත්මක වන ෙපොලිස් ජංගම රථ
ෙසේවාවක්ද විසින් සිදු ෙකෙරන ආරක්ෂක වැඩ පිළිෙවළක් තිබියදී
සිදු වූ ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සැකයක් පවතින නිසා
කුරුඳුවත්ත ෙපොලීසිය විසින් ෙම් පිළිබඳව දිගටම විමර්ශන
කරමින් සිටිනවා.
රුපියල් ෙකෝටි 10ක පමණ මුදලක් වැය කර අපි ෙම්
ෙගොඩනැඟිල්ල අලුත්වැඩියා කිරීෙම් කටයුතු කර ෙගන යාම
ෙහේතු ෙකොට ෙගන ඒ අවස්ථාෙව් දී ෙකෞතුකාගාරෙය් තිබුණු
සිසීටීවී කැමරා ඉවත් කර තිබුණා. දැන් ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව
විමර්ශන කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙපොලීසිය විසින් ඇඟිලි
සලකුණු සටහන් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. නමුත් ඒ මැදිරිවල
පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙකෞතුකාගාරයම විමර්ශනයට ලක්
කළත් කිසිම භාණ්ඩයක් නැති ෙවලා නැති බව අපට දැනුම් දී
තිෙබනවා.
මීට අමතරව, ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා යම් යම්
අදහස් සමූහයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 2008 සිට 2013
දක්වා, "Destruction of Archaeological Sites and Artefacts"
නම් ෙල්ඛනය හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.
ෙමතැනදී අපි ෙසොයා ගත්ත ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. පුරා වස්තු
විනාශය හා පුරා වස්තු ෙසොරා ගැනීෙම් කටයුතු වැළැක්වීම සඳහා

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා]

පුරාවිද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ
කටයුතු කිරීෙම්දී, 2013 වර්ෂෙය්දී වාර්තා වී ඇති මුළු වැරදි
සංඛ ාව 340ක් වූ අතර, 2013.08.31 දක්වා වාර්තා වී තිබුෙණ්
සිදුවීම් 225ක් පමණි. ෙමය, 2014.08.31 වන විට 157 දක්වා පහත
බැසීමක්, පැහැදිලි අඩු වීමක් දක්නට ලැෙබ්. ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි, මම ඒ සංඛ ාෙල්ඛන හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා
ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා.
ඊළඟට ආර්. ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා යම්
යම් කරුණු සඳහන් කළා.
පුරා විද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සිය මතය පකාශ කරන්ෙන්
විද ාත්මකව සිදු කරනු ලබන ගෙව්ෂණවලින් අනතුරුවයි. එම
ගෙව්ෂණ ජාතිය ෙහෝ ආගම මත පදනම්ව සිදු කරනු ෙනොලැෙබ්.
යම් පුරා විද ාත්මක ස්ථානයක් ගැසට් කළෙහොත්, ඒ ස්ථානය
සංරක්ෂණය කර මතු පරපුර ෙවනුෙවන් රැක ගැනීම අෙප්
වගකීමයි. එවැනි ස්ථානවල පුරා විද ාත්මක වටිනාකමට හානි
වන ෙවනස්කම් කිරීමට අවසර දිය හැකි ෙනොෙව්. එෙහත් යම්
ස්ථානයක් පුරා විද ාත්මක ස්ථානයක් ෙලස පකාශයට පත් කිරීම
හරහා තමන්ෙග් ඇදහීම්වලට කිසිදු බාධාවක් ඇති බවට
ෙකොන්ෙද්සියක් අප විසින් ඇති කර නැති බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පකාශ කරන්න කැමැතියි.
අෙප් අමාත ාංශෙය් දැක්ම ෙමොකක්ද? ජාතික උරුමය
අමාත ාංශෙය් දැක්ම තමයි, "වර්ෂ 2025දී ජාතික උරුම
සංරක්ෂණෙය් කලාපීය පමුඛ අභිමානවත් ජාතිය බවට පත්වීම."
ඒක තමයි අෙප් දැක්ම. අමාත ාංශෙය් ෙමෙහවර තමයි, ''ජාතිෙය්
අනන තාව ෙලොවට විදහාපාමින් ශී ලාංකීය ස්පර්ශ හා අස්පර්ශ
උරුමයන් සංරක්ෂණය ෙකොට අනාගත පරපුර ෙවත දායාද කිරීම
සමඟ සමස්ත ආර්ථික හා සමාජයීය සංවර්ධන කියාවලියට
ඵලදායී ෙලස දායක වීම.'' එය අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙමෙහවර
හැටියට අපට දක්වන්න පුළුවන්.
අෙප් අමාත ාංශෙය් කටයුතු පිළිබඳව නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවති 2015 වර්ෂෙය් අය වැය
කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා කළා. එහිදී අෙප් අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමිය, පැහැදිලිව ෙමන්ම චතුර ෙලස ෙපන්නුම් කළා, අෙප්
අමාත ාංශෙය් කාර්යභාරය කුමක්ද කියන එක. ෙමෙතක් අෙප්
අමාත ාංශෙයන් ඉටු කරන ලද විවිධ කටයුතු පිළිබඳ විස්තර
මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාටම අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. අය
වැය කාරක සභාෙව් සභාපති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාත්,
ඒ වාෙග්ම මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාත් ෙමහිදී කරුණක්
ඉදිරිපත් කළා. ෙම් රෙට් පුරාවිද ා වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන
250,000ක් පමණ තිෙබන බවට ගණන් බලා තිෙබනවා.
එතෙකොට, එවැනි ස්ථාන 250,000ක් ආරක්ෂා කිරීම පහසු
කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා විෙශේෂ ආගමික සම්බන්ධතාවක්
ෙනොමැති යම් යම් පුරාවිද ා වටිනාකමක් තිෙබන විවිධ ශාලා,
විවිධ නිවාස ආදි එක්තරා ආකාරයකින් ආර්ථික සංවර්ධනයත්
සමඟ බද්ධ කිරීමට කියා කරන ෙලස තමයි එතුමන්ලා අපට
ෙයෝජනා කෙළේ; කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒක එක්තරා විධියක
වැදගත් අදහසක්. ෙම් අරමුණ ඇතිව ආර්ථික සංවර්ධනයත් සමඟ
බද්ධ වන ආකාරෙයන් කියා කිරීමට අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා.
මීට අමතරව අපි ශී ලංකා පුරාවිද ා ෙසේවා ව වස්ථාවක් සකස්
කරලා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. නමුත් අවාසනාවකට,
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුකාරක සභාව වාෙග්ම, ජාතික වැටුප්
ෙකොමිෂන් සභාව ෙපන්වා දුන්නා, ෙමවැනි අලුත් ෙසේවා ව වස්ථා
සකස් කිරීම විවිධ ෙහේතු නිසා තාවකාලිකව නවතා තිෙබනවා
කියලා. ඒ වාෙග්ම, ෙසේවකයන්ෙග් ගැටලු, ඔවුන්ෙග් වැටුප්,
ඔවුන්ෙග් උසස්වීම් පිළිබඳවත්, ඔවුන්ෙග් අවශ තා ඉෂ්ට කර
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ගැනීම පිළිබඳවත් කැබිනට් මණ්ඩලයට එක්තරා විස්තරයක්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.
ස්පර්ශීය හා අස්පර්ශීය ජාතික උරුමයන් ගෙව්ෂණය,
සංරක්ෂණය, පවර්ධනය හා පදර්ශනය පිළිබඳ ජාතික උරුම
අමාත ාංශෙය් විෂය පථය රෙට් ෙව්ගවත් සංවර්ධනයට සමගාමීව
නව මානයන් කරා එළැඹ ඇත. විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික හා සමාජ
කියාවලට වඩා, සංකීර්ණ හා ෙව්ගවත්වීම සමඟ තවදුරටත් ෙමම
ක්ෙෂේතය හුෙදක් ශාස්තීය අංශය පමණක් ෙනොවී, ආර්ථිකෙය්
සකීය අංශයක් වශෙයන් ෙපරට එමින් තිෙබනවා. විෙද්ශීය
ෙමන්ම ෙද්ශීය සංචාරකයන් ඇතුළු ජාතික උරුම ෙක්න්ද කරගත්
සංරක්ෂිත පුරාවිද ා ස්ථාන හා ෙකෞතුකාගාර නරඹන්නන්ෙග් හා
පරිශීලනය කරන්නන්ෙග් රුචිකත්වය හා ඉල්ලීම් පුළුල්ෙවමින්
පවතී. ඊට සමගාමීව යටිතල පහසුකම් හා අදාළ ෙසේවා සැපයීම
කාලීන අවශ තාවකි. විෙශේෂෙයන්ම, දැනුම මූලික ආර්ථිකයක්
කරා ගමන් කිරීෙම්දී ෙල්ඛනාගාරවල ෙසේවය වැදගත් කාර්ය
භාරයක් ඉටු කරනු ලබනවා. එක් අංශයකින් උරුම සංචාරක
ව ාපාරය හා ඒ හා බැඳුණු රැකියා අවස්ථා පුළුල් වන අතර,
අෙනක් අතින් ජාතික උරුම ස්ථාන සහ ෙකෞතුකාගාර විවිධ
පාර්ශවකරුවන්ෙග් දායකත්වය සහිතව පවත්වාෙගන යෑම පිළිබඳ
නව සහ ඵලදායී කළමනාකරණ විධිකම හඳුනාෙගන ඇත. ඊට
සමගාමීව උරුම කළමනාකරණය පිළිබඳ පාඨමාලා ආදී අංශ
ෙකෙරහි ෙද්ශීය ෙමන්ම විෙද්ශීය වශෙයන්ද විශාල ඉල්ලුමක්
පවතී.
ෙමම ක්ෙෂේතෙය් පුළුල් සහ විවිධාංගීකරණය ෙවමින් පවතින
ආෙයෝජන අවස්ථා සඳහා රාජ ෙපෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වය Public-Private Partnership - ඇතුළු නව ආෙයෝජන හා නව
ආෙයෝජන කමෙව්ද ෙයොදා ගත හැකි වී ඇත. උදාහරණයක් ෙලස,
මාතර නූෙප් පැරණි ඕලන්ද ෙවෙළඳ ෙපොළ සංරක්ෂණය
කිරීෙමන් අනතුරුව ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහභාගිත්වෙයන්
සංචාරක ෙවෙළඳ මධ ස්ථානයක් ෙලස සංවර්ධනය ෙකෙර්.
හඳුනාගත් කියාකාරකම් සඳහා රාජ ආයතන, ෙපෞද්ගලික අංශය,
රාජ ෙනොවන සංවිධාන සහ ජන කණ්ඩායම් සහභාගීත්වය තුළින්
ෙමම සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ඵලදායිත්වය සහ තිරසාර බව
ඉහළ නංවා ගත හැකි වී ඇත.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Minister, now please wind up.
ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙමම කථාෙව් ඉතිරි
ෙකොටස හැන්සාඩ් ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරන ෙලස ඉල්ලා
සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම කියන්න
කැමැතියි, අෙප් අමාත ාංශයට ෙදපාර්තෙම්න්තු තුනක් තිෙබනවා.
පුරාවිද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, රාජ
ෙල්ඛනාගාරය සහ
ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ඊට අමතරව ව වස්ථාපිත
මණ්ඩල ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ජනකලා ෙක්න්දය සහ ගාලු
උරුම පදනම. අෙප් අමාත ාංශ ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු සියලුම
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්ට සහ සියලුම අධ ක්ෂ ජනරාල්වරුන්ට
ෙම් කාලය තුළදී අපට ලබා දුන් සහෙයෝගය ගැන අෙප් ස්තුතිය හා
කෘතඥතාව පළ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. S. Vino. You have 10
minutes.
[பி.ப. 2.21]

ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

(The Hon. S. Vino)

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, பதிெனா
அைமச்சுக்களின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான இன்ைறய
கு நிைல விவாதத்திேல வன்னியிேல இயங்குகின்ற தபால்
திைணக்களத்தின் சில குைறபா கள் சம்பந்தமாக ஓாி
க த் க்கைள ம் அதன் ேதைவப்பா கைள ம் பற்றி இங்ேக
கூறலாம் என்றி க்கின்ேறன்.
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தில்
இ க்கின்ற பிரதான தபால் நிைலயம் கடந்த சுனாமி
அனர்த்தத்தின்ேபா
ற்றாகச் ேசதமைடந்ததால், இன்
அந்த அ வலகம் ல்ைலத்தீ மாவட்டச் ெசயலகத்தின் ஒ
பகுதியிேல இயங்குகின்ற ஒ நிைலைம இ க்கின்ற . இந்தச்
சுனாமி அனர்த்தம் ஏற்பட் நீண்ட பல வ டங்களின் பின் ம்,
அ ேபால் த்தம் நிைறவைடந் ஐந்தைர வ டங்க க்குப்
பின் ம்கூட, அந்தப் பிரதான தபாலகம் ெசாந்த இடத்திேல
இயங்க
யாத ஒ நிைலைம இ க்கின்ற . அங்ேக கட் ட
வசதி இல்ைல. பிரதான தபாலகெமன்ற ாீதியிேல அந்தக்
கட் ட ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்
க்கின்றன. ஆனால்,
மிக ம்
மந்த
கதியிேலதான்
அந்த
ேவைலகள்
நைடெப கின்றன. ஆகேவ,
ைமயான தரம் வாய்ந்த சகல
வசதிக டன் ெகாண்ட அந்தத் தபாலகம் மீண் ம் அங்கு
இயங்குவதற்கு ஏற்ற ஒ ங்குகைளச் ெசய்யேவண் ம் என்
இந்த ேநரத்திேல நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அ த் , சில பிரேதசங்களிேல உப தபாலகங்கள் இல்லாத
நிைலைம
இ க்கின்ற .
குறிப்பாக
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்திேல
ெகாக்குத்ெதா வாய்,
கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்திேல கமாைல ேபான்ற இடங்களில் ஏற்ெகனேவ
இயங்கிய உப தபாலகங்கள் மீண் ம் திறக்கப்படேவண் ம்.
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் பிரமந்தனா
பகுதியி ள்ள
மயில்வாகன ரத்திேல ஒ
திய உப தபாலக ம் வட்டக்கச்சி
பிரேதசத்தி ள்ள மாயவ ாிேல ஒ
திய உப தபாலக ம்
திறக்கப்படேவண் ம் என்
அங்குள்ள ெபா
மக்களினால்
ேகாரப்பட்
க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த இடங்களி ம் உப
தபாலகங்கைள
நி
வதற்கான
ஒ ங்குகள்
ெசய்யப்படேவண் ம் என்
நான் இந்த ேநரத்திேல
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ேம ம், அங்குள்ள தபாலகங்களில் உத்திேயாகத்தர்
பற்றாக்குைற பாாியளவிேல இ க்கின்ற .
குறிப்பாக
வ னியா பிரதான தபாலகத்திேல க மபீட கிதர் - counter
clerk
மற் ம்
ஏைனய
உத்திேயாகத்தர்க க்கான
ெவற்றிடங்கள்
நிைறய
இ க்கின்றன.
இ
ஏைனய
மாவட்டங்க க்கும்
ெபா ந் ம்.
ஆகேவ,
இந்த
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கும் நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட
ேவண் ம்
என்
நான்
இந்த
ேநரத்திேல
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அேதேபால்
பரந்தன்
தபால்
நிைலயமான
ஏறக்குைறய ஒ வ டத் க்கு
ன்பாகேவ,
அதாவ
10 மாதங்க க்கு
ன்பாகேவ, அதன் கட் ட
ேவைலகள்
அைனத் ம்
ர்த்தி
ெசய்யப்பட்ட
நிைலயி
க்கின்ற .
ஆனால்,
அ
இன்ன ம்
திறந் ைவக்கப்படவில்ைல.
ஆகேவ, அந்தத் தபால்
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நிைலயத்ைத ம்
திறந் ைவத் ,
அத டாக
மக்கள்
ேசைவகைளப் ெபறக்கூ ய ஒ ங்குகள் உடன யாகச்
ெசய்யப்படேவண் ம்
என்
இந்த
ேநரத்திேல
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அ த்ததாக,
பல
உப
தபாலகங்க ம்
பிரதான
தபாலகங்க ம் தனியார் கட் டங்களிேல இயங்குகின்ற ஒ
நிைலைம
அங்கி க்கின்ற .
குறிப்பாக
வ னியா
மாவட்டத்திேல ேநாியகுளம் தபால் நிைலய ம் ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்திேல
க்கு யி ப் மற் ம் ள்ளியவைள ஆகிய
தபால்
நிைலயங்க ம்
தனியார்
கட் டங்களிேல
இயங்குகின்றன. எனேவ, அந்தத் தபாலகங்க க்குாிய
காணிகள்
இனங்காணப்பட்
அந்தந்த
இடங்களிேல
நிரந்தரமான
கட் ட
வசதிகள்
ஏற்ப த்திக்ெகா க்க
ேவண் ெமன்
இந்த
ேநரத்திேல
நான்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
மன்னார் மாவட்டத்திேல தைலமன்னாாில் இ க்கின்ற
தபால்
நிைலயமான
நீண்டகாலமாக
இரா வ
கா க்குள்ேளதான் இ க்கின்ற . இதனால் அங்கு எல்லா
ேநர ம் மக்கள் ெசன்
ேசைவையப் ெபற
யாத ஒ
நிைலயில் இ க்கின்றார்கள். இரா வ
கா க்குள் ஒ
தபால்
நிைலயம்
இ க்கின்றெதன்றால்
நான்
நிைனக்கின்ேறன், இலங்ைகயிேலேய அ
தைலமன்னாாில்
மட் ம்தான் இ க்கின்றெதன் . ஆகேவ, அங்குள்ள மக்கள்
அந்தத் தபால் நிைலய டாகத் ேதைவயான ேசைவையப்
ெபற ேவண் மாக இ ந்தால், அந்தத் தபால் நிைலயக் காணி
அவர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்
அந்த இரா வ
காம்
ேவ
இடத் க்கு மாற்றப்பட ேவண் ம்
அல்ல
தபாலகத் க்காக நிரந்தரமான காணி வழங்கப்பட்
அங்கு
நிரந்தரக் கட் டம் அைமத் க் ெகா க்கப்படேவண் ம் என்
நான் இந்த ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ேம ம், மன்னார் மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற
ங்கன்
தபாலக கட் டத்தி ம் நீண்ட காலமாக ெபா ஸ் நிைலயம்
இயங்கிக்ெகாண்
க்கின்ற .
ஏற்ெகனேவ,
ெபா ஸ்
நிைலயத் க்ெகன காணி வழங்கப்பட்
க்கின்ற . அந்தக்
காணியிேல ெபா ஸ் நிைலயத்ைத அைமத் ,
ங்கன்
பிரேதச
மக்கள்
தபால்
ேசைவைய
ெபறக்கூ யதாக
அக்கட் டத்ைத மீண் ம்
ங்கன் தபால் நிைலயத் க்கு
வழங்கேவண் ெமன
நான்
இந்த
ேநரத்திேல
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அ த்ததாக, நான் இங்கு மத விவகாரங்கள் சம்பந்தமாக
ஒ
சில
ேகாாிக்ைககைள
ன்ைவக்கலாெமன்
நிைனக்கின்ேறன். குறிப்பாக, ெபளத்த மதத் தைலவர்கள்
அல்ல
ெபளத்த பிக்குகள் இந்த நாட் ன் அரசியைலத்
தீர்மானிக்கின்ற ஒ
நிைலைம இ க்கின்ற . இந்தப்
பாரா மன்றத் க்கு உள்ேள ம் சாி, ெவளிேய இ க்கின்ற
அைமப் க்களாக இ ந்தா ம் சாி, இன் அப்ப யான ஒ
நிைலைம இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற . அதாவ , kingmaker
என்
ெசால் க்ெகாண் சிலர் தாங்களாகேவ ெபளத்த மத
ேமலாதிக்கத்ைத ஏற்ப த்தி, அதன்கீழ் அரசியல் ெசய்கின்ற
சூழெலான்
உ வாகி வ கின்ற . இன்
ஜனாதிபதித்
ேதர்த ேலா அல்ல
எந்தத் ேதர்த ேலா யார் ெவற்றி
ெபறேவண் ம் என்பைத தாங்கள்தான் தீர்மானிக்க ேவண் ம்
என்ற நிைலப்பா அவர்கள் மத்தியிேல இ க்கின்ற ; அந்த
நிைலைம மாற்றப்படேவண் ம். இ ேபான்ற நடவ க்ைககள்
நிச்சயமாக இன நல் ணக்கத் க்கும் மத நல் ணக்கத் க்கும்
ெப ம் தைடயாக அைம ெமன நான் இங்ேக சுட் க்காட்ட
வி ம் கின்ேறன்.
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இந்த நாட்
அரசாங்கத்தினால் - ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்களினால்
க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட இந்த த்தம்,
தமிழ் மக்களின் வி தைலக்காகச் ெசய்யப்பட்டெதன்
கூறப்பட்ட . ஆனால், உண்ைமயில் தமிழ் மக்களின்
வி தைலக்காக அல்ல. தமிழ் மக்க க்குத் ெதால்ைல
ெகா ப்பதற்காகத்தான் இந்த
த்தம் நடத்தப்பட்டதாக
நாங்கள் சந்ேதகிக்க ேவண் ய நிைலைம ஏற்பட்
க்கின்ற .
ஏெனன்றால், அங்ேக தமிழ்ப் பிரேதசங்களிெலல்லாம் ெபளத்த
விகாைரகள் தி
திதாக
ைளத் க்ெகாண்
க்கின்றன.
ெதற்கிேல ஒ
றம் கிறிஸ்தவ ேதவாலயங்கள் மீ ம் ஸ் ம்
பள்ளிவாசல்கள் மீ ம் திட்டமிட்ட ாீதியிேல தாக்குதல்கள்
நைடெபற் க்ெகாண்
க்க,
ம
றத்தில்
வடக்கி ம்
கிழக்கி ம்
ெபளத்த
விகாைரகைள
அைமத் க்
ெகாண்
க்கின்றார்கள். தமிழ் மக்கள்
ற் க்கு
தம்
வா கின்ற பிரேதசங்களி ம் சிங்கள மக்கள் அல்ல ெபளத்த
மக்கள் வாழாத இடங்களி ம் ெபளத்த விகாைரகள் தி
திதாக ைளத் க்ெகாண்
க்கின்றன. நீங்கள் இதற்காகவா
த்தம் ெசய்தீர்கள்? என் நாங்கள் ேகட்க வி ம் கின்ேறாம்.
கடந்த காலங்களில் தமிழ் மக்கைள மீட்கப்ேபாகின்ேறாம்
என்
ேபாரா ய இந்த அரசாங்கம், இப்ெபா
அங்ேக
திட்டமிட்ட வைகயில் தமிழ் மக்களின் காணிகைள கபளீகரம்
ெசய் ெகாண்
க்கின்ற . அ மட் மல்லாமல், ெபளத்த
மதம் திணிக்கப்ப கின்ற அேதேவைள, ஏைனய மதங்கள்
திட்டமிட்ட வைகயில்
றக்கணிக்கப்ப கின்ற நிைலைம
இ க்கின்ற . இதற்ெகல்லாம் காரணம்
அரசிய ல்
ஈ ப கின்ற ெபளத்த
றவிகள்தாம். இவர்கள் அரசிய ல்
ஈ ப வைதத் தவிர்த் , ெபளத்த மக்க க்காக விகாைரகளில்
ெபளத்த ேபாதைனகைளச் ெசய்வதற்காக -
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ஈ ப வைதத் தவிர்ப்பதற்கு இந்த நாட் ேல திதாகச் சட்டம்
ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். நீங்கள் சற் ச் சிந்தித் ப்
பா ங்கள்! ெபளத்த றவிக ம் கிறிஸ்தவ பாதிாிமார்க ம்
இஸ்லாமிய
ெமளலவிமார்க ம்
இந்
மதகு மா ம்
ேதர்த ல் ேபாட் யிட்டால், அவர்கள் நிச்சயமாக அந்தந்த
மதத்ைதப் பின்பற் கின்ற மக்களால் ஏற் க்ெகாள்ளப்
ப வார்கள். அப்ப யானால், இந்தச் சைப
வ மாக
ஆன்மீகத் தைலவர்கள்தான் இ க்கேவண் ய ஒ நிைலைம
ஏற்ப ம். இங்கு ெகளரவ அஸ்வர் அவர்க க்குக்கூட இடம்
இல்லாமல் ேபாகும். இப்ப யான ஒ நிைலைமதான் இங்கு
இ க்கின்ற . ஏைனய மதத் தைலவர்கள் எந்தத் ேதர்த
ம்
ேபாட் யி வதில்ைல;
அரசியல்
க த் க்கைளக்
கூ வதில்ைல. ஆனால், இந்தப் ெபளத்த பிக்குகள்தான் இங்கு
அரசியல் க த் க்கைள கூ வ ம் -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! What is your point of Order, Hon.
Azwer?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

எனக்கு இடமில்லாமல் ேபானால் பரவாயில்ைல. ஆனால்,
எந்த
மதத்ைதச்
ேசர்ந்தவ ம்
ஜனநாயக
ைறப்ப
ேதர்த ேல ேபாட் யிடலாம்.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

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

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Deputy Chairman)

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Azwer, he is going to wind up. What is your
point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

எந்த மதத் தைலவைரப் பற்றி ம் தரக்குைறவாக இந்தச்
சைபயில் கூறக்கூடா . மதத் தைலவர்கள் அவர்க ைடய
பணிகைளச் ெசய்யலாம். நீங்க ம் உங்க ைடய மதத்
தைலவர்க க்குச் ெசால் ங்கள்!

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order. Hon. S. Vino, you carry
on with your speech.
ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

(The Hon. S. Vino)

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த ெபளத்த
றவிகள் அல்ல
ெபளத்த பிக்குகள் ெபளத்த மதப்
ேபாதைனகளில் மட் ம் ஈ படேவண் ேம தவிர, அரசிய ல்
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That is not a point of Order. Hon. S. Vino, please
wind up. Your time is over.
ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

(The Hon. S. Vino)

இன்
இவர்கள் யார் இந்த நாட்ைட ஆட்சி ெசய்வ
என்பைதத் தீர்மானிக்கின்ற ஒ நிைல இ க்கின்ற . ஆகேவ,
ஏைனய மதத் தைலவர்கள்ேபால் அந்தந்த மதத்தி ைடய
ேபாதைனகைளப் ேபாதிப்பைத வி த் , [இைடயீ ]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ெகளரவ உ ப்பினர் ேயாேகஸ்வரன் இ க்கிறார்!

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Azwer, sit down please.
ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

(The Hon. S. Vino)

அவர் மதத் தைலவரல்ல. அவர் சாதாரண ஒ மனிதர்;
சாதாரண பாரா மன்ற உ ப்பினர்; இந் மதத்ைதச் ேசர்ந்த
ஒ வர்.
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ஆகேவ, இப்ப ப்பட்ட ஒ
நிைலயிேல அவர்கள்
ேதர்தல்களில்
ேபாட் யி வைத ம் அரசியல் ாீதியாக
ெசயற்ப வைத ம் எதிர்காலத்தில் நி த்தேவண் ம். இதற்கு
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல திதாக சட்டங்கள் இயற்றப்பட
ேவண் ம். அதன் லம்
அப்ப ப்பட்டவர்களின் அந்த
நிைலைம மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் ெமன்
ேகட் ,
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

නිෙයෝජ සභාපතිතුමා

(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Sanath Jayasuriya. You
have 10 minutes. Before that, the Hon. R. Yogarajan will
now take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, you may commence your
speech.
[අ.භා. 2.31]

ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා (තැපැල් ෙසේවා නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய - தபால் ேசைவகள் பிரதி
அைமச்சர்)

(The Hon. Sanath Jayasuriya -Deputy Minister of Postal
Services)

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, තැපැල් ෙසේවා
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව් දී
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා හැටියට ෙම් අමාත ාංශය පිළිබඳව කථා
කරන්න මට ලැබිලා තිෙබන්ෙන් විනාඩි දහයක පමණ කාලයක්.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් "මහින්ද චින්තන - ඉදිරි දැක්ම" අනුව
නවීනතම තාක්ෂණ හා කළමනාකරණ කමෙව්දයක් භාවිත
කරමින් ගුණාත්මක හා කාර්යක්ෂම තැපැල් ෙසේවාවක් මහ
ජනතාව ෙවත ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. අෙප් මුළු තැපැල්
ෙසේවාවම තුළ 25,000කට වැඩි ෙසේවක පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අනුව
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවා පවර්ධනයට අවශ වන පමුඛ
සාධකය වූ මානව සම්පත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ කටයුතු
කර තිෙබනවා. 2013 වසෙර් දී තැපෑලට බඳවා ගන්නා ලද
දහසකට අධික නිලධාරින් ෙවනුෙවන් විෂයානුබද්ධව ඔවුන්ෙග්
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වන ආකාරෙය් පුහුණු වැඩසටහන් රාශියක්
කියාත්මක කර තිෙබනවා. තැපැල් ෙසේවාෙව් විවිධ මට්ටම්වල
නිලධාරින් ෙමන්ම තැපෑල ෙමෙහය වන මාණ්ඩලික නිලධාරින්,
විශ්ව තැපැල් සංගමය, ආසියා පැසිපික් කලාපීය තැපැල් සංගමය
හා ෙවනත් අන්තර්ජාතික තැපැල් සංගම්වල සහෙයෝගය ඇතිව
විෙද්ශ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී කර තිෙබනවා. ෙම්
සියලු මානව සම්පත් වැඩසටහන්වල අරමුණ වී ඇත්ෙත්
කාර්යක්ෂම හා ගුණාත්මක තැපැල් ෙසේවාවන් රැසක් මහ ජනතාව
ෙවත ලබා දීමයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහජන ෙසේවයක් සඳහා තමයි,
අපි තැපැල් ෙසේවය කියාත්මක කරන්ෙන්. මුළු රට පුරාම ෙම්
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ෙසේවාව අද ඉතාමත් කාර්යක්ෂමව කර ෙගන යනවා. අෙප් තැපැල්
ෙසේවා ඇමතිතුමා, කාර්ය මණ්ඩලය, ෙල්කම්තුමා, තැපැල්පතිතුමා
ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ෙග් කැප වීම සහ කණ්ඩායමක් හැටියට
වැඩ කිරීම නිසා ජනතාවට ෙහොඳ ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවා. ශී ලංකා තැපෑල ෙවනත් රාජ ආයතන හා
ෙපෞද්ගලික අංශ සමග සම්බන්ධ ෙවමින් මහ ජනතාව ෙවත විවිධ
ෙසේවාවන් සැපයීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙටලිෙකොම්,
ෙමොබිෙටල් හා විදුලි බිල්පත් තැපැල්කරුවන් මගින් රැෙගනවිත්
තැපැල් කාර්යාල මගින් ෙගවීම සිදු කර මහ ජනතාවට ඉතාමත්ම
පහසු ෙසේවාවන් සපයනවා. එය ඈත පිටිසරබද පෙද්ශවල සිටින
ජනතාවට විශාල සහනයක් වී තිෙබනවා. තාක්ෂණික දියුණුවත්
එක්ක අද තැපැල් ෙසේවාව මගින් මහ ජනතාවට විශාල ෙසේවයක්
සිදු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුළු දිවයිනම ආවරණය වන
පරිදි ෙම් වන විට තැපැල් කාර්යාල 652ක් ඇතුළත් වන ෙසේ
තැපැල් කාර්යාල ජාල ව ාපෘතියක් කියාත්මක කරනවා. ඉදිරිෙය්
දී අනිකුත් සියලුම තැපැල් කාර්යාලවලට ද ෙමම අන්තර්ජාල
පහසුකම් සැපයීම ව ාප්ත කිරීමට කටයුතු කරනවා. එමගින්
ෙටලිෙකොම්, ෙමොබිෙටල්, විදුලි බිල්පත් වැනි උපෙයෝගී බිල්පත්
ෙගවීම මහ ජනතාවට පහසු කර තිෙබනවා. එෙමන්ම පුද්ගල
මුදල් හුමාරුව, ෙසේවා මුදල් හුවමාරුව, ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් සහ ෙසේවක භාරකාර අරමුදෙල් මුදල් හුවමාරුව සිදු
කරනු ලබනවා.
එෙසේම, ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් හා ශී ලංකා
සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය මඟින් පවත්වන විභාග සඳහා වන
ගාස්තු භාර ගැනීම ෙමම තැපැල් කාර්යාල ජාලය මඟින් ෙම් වන
විට සිදු ෙකෙරමින් පවතිනවා. ඉදිරිෙය්දී HSBC වැනි
අන්තර්ජාතික බැංකුවල ෙකඩිට් කාඩ් බිල්පත් භාර ගැනීම, HSBC
ගිණුම් සඳහා මුදල් භාර ගැනීම, ජල බිල්පත් භාර ගැනීම,
ෙසලින්ෙකෝ රක්ෂණ සමාගෙම් රක්ෂණ වාරික භාර ගැනීම
ෙමන්ම විෙද්ශ රටවල ෙසේවය කරන ශී ලාංකිකයන් ජාතික
ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව හරහා ෙමරටට එවනු ලබන මුදල් තැපැල්
කාර්යාල මගින් අදාළ පතිලාභීන්ට ෙගවීම් කිරීමට කටයුතු
කරමින් පවතිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම වසෙර් සැප්තැම්බර්
මාසෙය් ආසියා ශාන්තිකර සංගමෙය් විධායක කමිටු සම්ෙම්ලනය
රටවල් 31ක නිෙයෝජිතයන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් ෙකොළඹදී
පැවැත් වුණා. එමගින් කලාපීය තැපැල් සබඳතා වැඩිදියුණු කර
ගැනීමටත්, ශී ලංකා තැපෑලට ජාත න්තරයට යන්නටත්
අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් එතැනදී අෙප්
ඇමතිතුමා, ෙල්කම්තුමා සහ තැපැල්පතිතුමා ජාත න්තරයත් - ඒ
රටවල් 31ත් - එක්ක සිදු කළ සාකච්ඡා තුළින් අපට ජාත න්තර
ව ාපාරික අවස්ථා ලබා ගැනීමටත් හැකිෙව් යැයි මම අෙප්ක්ෂා
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් සංචාරක කර්මාන්තෙය්
පවර්ධනයටත් ඒ මගින් ශී ලංකාව පිළිබඳව ජාත න්තරව අෙප්
පතිරූපය නිර්මාණය කර ගැනීමටත් එතැනදී අවස්ථාවක් ලැබුණා.
මම විශ්වාස කරනවා, ශී ලංකා තැපෑෙල් ඵලදායීතාව
පවර්ධනය සඳහා වැඩසටහන් රාශියක් ෙම් වන විට කියාත්මක
කර තිෙබන බව. ඒ අනුව බදුල්ල, හපුතෙල්, නුවර, බණ්ඩාරෙවල
හා පස්සර තැපැල් කාර්යාල ජාතික ඵලදායීතා සම්මානය ලබා
ෙගන ඇති බව මා පකාශ කරන්ෙන් ඉමහත් සතුටින්. මම
හිතන්ෙන් ෙම් කාර්යාලවල ෙසේවය කරන ෙසේවකයන් විශාල කැප
කිරීමක් කරලා තමයි, ෙම් ෙද්වල් ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්,
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි.
එෙමන්ම,
තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකෙය් දැඩි කැපවීම
හා කාර්යක්ෂමතාව මත හඳුන්වා ෙදන ලද මෘදුකාංග කිහිපයක්
ෙවනුෙවන් 2011 සහ 2014 වර්ෂවලදී ෙලෝක තැපැල් සම්මාන
කීපයක්ම ලබා ගැනීමත් තැපැල් පවුල වශෙයන් අප ලද
ජයගහණයක්.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය වර්ෂ කිහිපය තුළ
තැපැල් ෙමෙහයුම් අලාභය අවම කර ගනිමින් හා නවීන ආදායම්
උත්පාදන මාර්ග වැඩිදියුණු කර ගනිමින් තැපෑල ලබා ඇති පගතිය
ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
2015 වර්ෂෙය් අය වැය ෙයෝජනා මගින් රුපියල් මිලියන 1,500ක්
තැපෑල ෙවනුෙවන් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් තැපැල් පවුෙල් අපි
සියලු ෙදනාම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අෙප් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද
කරන්න ඕනෑ. මම හිතන්ෙන් එතුමා ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි
වතාවට තමයි, ෙම් තරම් මුදලක් අය වැෙය්දී අෙප් තැපැල් පවුල
ෙවත ලබා දුන්ෙන්. මම හිතන්ෙන් භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතිය
ඇතිව අෙප් තිෙබන පුරප්පාඩුවලට තව 500කට වැඩි පිරිසකට
අවස්ථා ලබා දීලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය් දී තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වුවමනා කරන ඒ පුරප්පාඩු ටිකත්, ඒ ෙද්වලුත්
අපි නිසියාකාරව සකස් කර ෙගන, තැපෑලක් හැටියට එකමුතුව,
හැම ෙකෙනකුම ඒක රාශි ෙවලා එක ගමනක් යන බව තමයි අපි
දකින්ෙන්. එතැනදී මම යළිත් වතාවක් අෙප් තැපැල්පතිතුමාට
විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු තැපැල් ෙසේවා
අමාත තුමා, අමාත ාංශ ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම කාර්ය
මණ්ඩලයට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙමොකද, ෙම් ඉන්න අපි
සියලු ෙදනාම විශාල කැප කිරීමක් කරලා තමයි, අද ෙම් තැපෑල
ෙම් තත්ත්වයට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය
වැෙයන් දින 180ක් ෙසේවය කළ, ෙමෙතක් ස්ථිර කර නැති
ෙසේවකයන් හැම ෙකෙනක්ම ස්ථිර කරන්නට පියවර ෙගන
තිෙබනවා. ඒ අනුව ගරු අමාත තුමා, ෙල්කම්තුමා හා
තැපැල්පතිතුමාෙගන් මා කරන එකම ඉල්ලීම වන්ෙන්, අෙප්
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළත් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කඩිනම්
පියවර ෙගන ඒ ෙද්වල් කියාත්මක කරලා, දින 180ක් ෙසේවය කර
තිෙබන ෙමෙතක් ස්ථිර නැති ෙසේවකයන් ස්ථිර කරලා ෙම් කටයුතු
සාර්ථකව කර ෙගන යෑමට කටයුතු කරන ෙලසයි. ඒ අනුව අෙප්
තැපෑලට එක පවුලක් හැටියට එක ගමනක් යන්න හැකියාව
ලැෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම
ෙල්කම්තුමා, තැපැල්පතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් - තැපෑල
ෙවනුෙවන් වැඩ කරන හැම ෙකනාටම - විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත
ෙවමින් මා මෙග් වචන ස්වල්පය ෙමයින් නිමා කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[பி.ப. 2.42]

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon. Hunais Farook)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, விேசட
ெதாிகு
க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட 11 அைமச்சுக்கள் மீதான
இந்த வர ெசல த்திட்டக் கு நிைல விவாதத்திேல, அந்த
விேசட ெதாிகு வின் ஓர் அங்கத்தவர் என்ற வைகயி ம்
இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு வ வதற்கு
ன்னர்
ஸ் ம்
சமய
பண்பாட்ட வல்கள்
திைணக்களத்தில்
ேவைல
ெசய்தவன் என்ற ாீதியி ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்
அைமச்சு ெதாடர்பில் கூ ய கவனஞ்ெச த்தி என உைரைய
ஆற்ற வி ம் கின்ேறன். அேதேநரம் இந்த அைமச்சு
ெதாடர்பாகப்
ேபசுவதற்கு
தல்
ஸ் ம்
சமய
பண்பாட்ட வல்கள்
திைணக்களம்
ெதாடர்பான
சில
விடயங்கைளக் கூற வி ம் கின்ேறன். அத்திைணக்களம்
இன் மிக க்கியமான பணிப்பாளர்கள் இ வைர இழந்
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நிற்கின்ற . அவர்களின் மைற குறித்
த ல் நான் என
ஆழ்ந்த அ தாபங்கைளத் ெதாிவிக்கின்ேறன்.
இரண்
ைற,
அதாவ
சுமார்
14
வ டங்கள்,
அத்திைணக்களத்தின்
பணிப்பாளராக ம்
அேதேபால
Additional Secretary ஆக ம்
கடைமயாற்றிய அல்ஹாஜ்
.எல்.எம். ஹால்டீன் அவர்கள் கடந்த 2014.11.16ஆம் திகதி
இைறவன ேசர்ந்தார். அேதேபான்
அத்திைணக்களத்தில்
சுமார் 21 வ ட காலம் உதவிப் பணிப்பாளராக இ ந்த
அல்ஹாஜ் எம்.எம். ஜுைனத் அவர்கள் கடந்த 2014.08.17ஆம்
திகதி இைறவன
ேசர்ந்தார். இவ்வி வ ம் இத்திைணக்
களத் க்குப் பல்ேவ ேசைவகைளச் ெசய்தவர்கள். அதி ம்
குறிப்பாக 'வக்ப் ஹ ஸ்' என்ற கட் டம் ஒன் தைலநகாில்
அைமய ேவண் ம் என்பதற்காக அவர்கள் பல
யற்சிகள்
ெசய்தார்கள். அதற்கான காணிையப் ெப வதற்கும் அ
ஒன்ப மா க் கட் டமாக அைமவதற்கும் காரணகர்த்தாவாக
இ ந்த அந்த இரண்
க்கியஸ்தர்கைள ம் இன்
ஸ் ம்
ச க ம் ஸ் ம் சமய பண்பாட்ட வல்கள் திைணக்கள ம்
இழந்
நிற்கின்றன. அந்த வைகயில் இவர்கள் இந்த
ச கத் க்கு ெசய்த ேசைவகள், நன்ைமகள் ேபாற் த க்குாி
யைவயாகும். ேசைவயி
ந்
ஓய் ெபற்றி ந்தேபாதி ம்
நான் பாரா மன்றத் க்கு வந்த பிறகு, என்ேனா
அ
குறித்
அவர்கள் அ க்க
கலந் ைரயா வார்கள். அந்த
'வக்ப் ஹ ஸ்' கட்டடத்ைதப் ரணப்ப த்தி, அதைன ஸ் ம்
சமய பண்பாட்ட வல்கள் திைணக்களத் க்குக் ைகயளிக்க
ேவண் ெமன்பதிேலேய அவர்களின் கவனம் இ ந்த .
அதற்கு அ த்தப யாக மக்கா நகாில் இ க்கின்ற 'சிேலான்
க ஸ்' இலங்ைகயில் இ ந்
ஹஜ்ஜுக்குச் ெசல் ம்
ஸ் ம்கள்
பயன்ப த்தப்ப வதற்கு
ஏ வாக
அ
மீளவைமக்கப்பட
ேவண் ெமன்ப ம்
அவர்க ைடய
கனவாகும். எனேவ, இந்த நாட்
க்கின்ற
ஸ் ம்
த்திஜீவிகள் இவர்களின் கனைவ நனவாக்க ேவண் ம். அ
உண்ைமயில்
அவர்கள்
ெசய்த
ேசைவையக்
ெகளரவப்ப த் வதாகேவ அைம ம்.
அேதேபான்
நாங்கள் இன் ெமான்ைற ம் இங்கு
ெசால்ல ேவண் ம். அதாவ இந்த நாட் ேல 30 வ டங்கள்
நீ த்த
த்தம் காரணமாக எங்க ைடய பிரேதசங்களில்
மதவழிபாட் த் தலங்கைளத் தாிசிக்க
யாத அல்ல
அவற்றில் வணங்க
யாத நிைல காணப்பட்ட . ஆனால்,
இன்
அதற்கு
மாக இ க்கின்ற . அந்த வைகயில்
இந்த த்தத்ைத
க்குக் ெகாண் வந்த ேமதகு ஜனாதிபதி
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க க்கு எல்லா ச கத்தவ ம்
வன்னிப் பிரேதச மக்கள் மற் ம் வட ல மக்கள் அைனவ ம்
நன்றி கூறக் கடைமப்பட்
க்கின்றார்கள். 20 வ டங்க க்கு
ேமலாக வடக்கி ள்ள சுமார் 160 க்கும் ேமற்பட்ட
பள்ளிவாசல்களில் ெதாழ
யாத நிைல காணப்பட்ட .
ஆனால் இன் இந்த த்தம்
க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட
பின்னர் அந்தந்தப் பிரேதசங்களி ள்ள பள்ளிவாசல்களில் மத
நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப்பட் வ கின்றன.
அேதேநரம்
இன்
மதங்க க்கு
அச்சு த்தல்
ஏற்பட்
க்கிற என்பைத நாங்கள் எவ ம் ம க்க
யா .
அந்த
வைகயில்
ஸ் ம்கள்
பள்ளிவாசல்களில்
ெதா ம்ெபா
அல்ல
ஸ் ம்கள் தங்க ைடய சமய
நடவ க்ைககைள ன்ென க்கும்ெபா
இனவாதிகளால் சிறிய இனக் கு க்களால் அச்சு த்தப்பட் ள்ளார்கள். இந்த
நாட் ல் 30 வ டங்களாகப்
ைரேயா ப் ேபாயி ந்த
த்தத்ைத
க்குக் ெகாண் வர
யா
என்
சர்வேதசேம கூறிய . ஆனால், அதிேமதகு சனாதிபதி மஹிந்த
ராஜபக்ஷ அவர்கள் வி தைலப்
கைள அழித்
அந்த
த்தத்ைத
க்குக் ெகாண் வந்தார். தற்ெபா
நாட் ல்
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பல அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கள்
ன்ென க்கப்பட்
வ கின்றன. கல்வியில் ம மலர்ச்சி ஏற்ப கின்ற . ஆனால்,
சமய ஸ்தலங்க க்கு உள்ள அச்சு த்தல்கள் ெதாடர்ந்
வினாவாகேவ இ க்கின்ற .
கடந்த கால அரசாங்கங்களில் ஒவ்ெவா
சமயத் க்கும்
ஒவ்ேவார் அைமச்சு இ ந்த ; ஒவ்ெவா சமயம் ெதாடர்பான
அைமச்சர்கள் இ ந்தனர். அதாவ
இந்
சமயத் க்குப்
ெபா ப்பாக இந் கலாசார அைமச்சர் இ ந்தார். அவ்வாேற
கிறிஸ்தவ கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் இ ந்தார்; ஸ் ம்
கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் இ ந்தார். அந்த வைகயில்
ஸ் ம்
சமயப்
பண்பாட்ட வல்கள்
அைமச்சராக
தற்ெபா
நீதி அைமச்சராக இ க்கின்ற ெகளரவ ற ப்
ஹக்கீம் அவர்கள் இ ந்தார். அேதேபான்
இப்ெபா
இங்கி க்கின்ற ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் அஸ்வர்
அவர்க ம்
ஸ் ம் சமய அ வல்க க்குப் ெபா ப்பான
அைமச்சராக இ ந்தார். அப்ெபா
இனவாதிகள் அல்ல
இனவாதச்
சி
கு க்களினால்
ஏற்ப த்தப்ப கின்ற
அச்சு த்தல்கள்
இ க்கவில்ைல;
நாட் ல்
அைமதியின்ைமைய
ஏற்ப த் கின்ற
நிைலைம
காணப்படவில்ைல.
இன்
ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்சராக
ெகளரவ
பிரதம
அைமச்சர்
அவர்கள்
இ க்கின்றார்.
இலங்ைகயின் அரசியலைமப்பின்ப இந்த நாட் ன் பிரதம
அைமச்சர் அவர்க க்கு நிைறய ேவைலகள், அதாவ
ேவைலப்ப
காணப்ப கின்ற .
அதாவ
சனாதிபதி
அவர்கள் நிைறேவற்றேவண் ய சில ேவைலகைளக்கூட
சந்தர்ப்பத்ைதப்ெபா த்
பிரதம
அைமச்சர்
நிைறேவற்றேவண் ய
ேதைவயி க்கின்ற .
அவ்வா
இ க்கின்றேபா பிரதம அைமச்சர் அவர்கைளேய ெதாடர்ந்
இந்த நான்கு சமயங்க க்கும் ெபா ப்பான அைமச்சராக
நியமித்தால்,
எதிர்காலத்தில்
அந்தந்தச்
சமயத்தி ள்ள
குைறபாகைள நீக்குதல், அவர்களின் ேதைவகைளப் ெபற் க்
ெகா த்தல், மற் ம் சமயம் ெதாடர்பான வி மியங்கள்,
கலாசாரங்கள்
என்பவற்றின்
ன்ேனற்றம்
குறித்
நடவ க்ைக எ த்தல் ேபான்ற விடயங்களில் எல்லாம்
அவரால் நடவ க்ைக எ க்க
யா .
எனேவ, எதிர்காலத்தில் ஒவ்ெவா மதத் க்கும் Cabinet
அைமச்சுதான் ெகா க்காவிட்டா ம் பிரதி அைமச்சைரயாவ
நியமிக்க ேவண் ம் என்
நான் இந்த நாட் ல் வா கின்ற
சி பான்ைமயின
மக்கள்
சார்பாக
ஓர்
அன்பான
ேவண் ேகாைள
ன்ைவக்கின்ேறன். அந்த அ ப்பைடயில்
ஸ் ம்
சமயப்
பண்பாட்ட வல்க க்கு
ஒ
பிரதி
அைமச்ச ம் இந் சமயப் பண்பாட்ட வல்க க்கு ஒ பிரதி
அைமச்ச ம் கிறிஸ்தவ சமயப் பண்பாட்ட வல்க க்கு ஒ
பிரதி அைமச்ச ம் நியமிக்கப்பட ேவண் ம். மக்களால்
ெதாி ெசய்யப்பட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் அந்த
அைமச்சுக்க க்குப் ெபா ப்பாக வ கின்றேபா , நாட் ல்
ஏற்ப கின்ற மத அச்சு த்தல்கள், இன அச்சு த்தல்கள்,
வழிபாட் த் தலங்க க்கு ஏற்ப கின்ற அச்சு த்தல்கள்,
வழிபாட் த்தலங்கள்
ேதைவயில்லாத
இடங்களில்
அைமக்கப்ப வ
பற்றிய
ைறப்பா கைள
எல்லாம்
அவரால் இலகுவாகத் தீர்த் ைவக்கக் கூ யதாக இ க்கும்.
உதாரணமாக
ஸ் ம்
சமய
பண்பாட்ட வல்கள்
திைணக்களத்ைத
எ த் க்ெகாண்டால்,
அங்குள்ள
பிரச்சிைனகள் மற் ம் ேதைவப்பா கைளப் பற்றி அதன்
பணிப்பாளர் அைமச்சின் ெசயலாளாிடம் ெசன்
கைதக்க
ேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . அேதேநரம் அ குறித்த
பிரச்சிைனகைள ேநர யாக ன்ைவப்பதில் சில ேவைளகளில்
தைடகள் ஏற்படலாம்.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have one minute left.
ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon. Hunais Farook)

Sir, give me two more minutes please.
அதாவ அவர் குறித்த விடயங்கைள அங்கு ேநர யாக
ன்ைவக்க
யாத நிைலைம ஏற்படலாம். ஆனால், அந்த
சமயம் சார்பாக ஒ பிரதி அைமச்சர் நியமிக்கப்பட்
ந்தால்
குறித்த விடயங்கைள அவர் ேநர யாக
ன்ென க்க
மாக இ க்கும்.
இன் குறித்த சில பாடசாைலகளில சமயப் பாடங்கைளக்
கற்பிப்பதற்கு
ஆசிாியர்கள்
இல்லாத
நிைல
காணப்ப கின்ற . உதாரணத் க்கு ெகா ம்பி
க்கின்ற
ேராயல் கல் ாியில் இஸ்லாம் பாடத் க்குத் ேதைவயான
அள ஆசிாியர்கள் இல்ைல. ேராயல் கல் யிேலேய இந்த
நிைலைம என்றால் கிராமப் றத்தி
க்கின்ற சம்பந்தப்பட்ட
பாடசாைலகளில் குறித்த மதக் கல்வி எவ்வாறி க்கும்?
மாணவர்க க்கு
மதக்
கல்விையச்
சாியாகப்
கட் ம்ெபா
தான் அவர்கள் சிறந்தவர்களாக வர
ம்.
எந்த மத ம் தீைம ெசய்யச் ெசால்லவில்ைல! எந்த மத ம்
அநியாயம்
ெசய்யச்
ெசால்லவில்ைல.
எனேவ,
பிள்ைளக க்குப் பாடசாைலப் ப வத்தில் மத ஆசிாியரால்
சாியான
ைறயில்
மதக்
கல்வி
அந்த
வழங்கப்ப ம்ேபா தான் எதிர்காலத்தில் அந்தப் பிள்ைளகள்
ெபாியவர்களாக
வ ம்ெபா
,
நாட் ல்
தீர்மானம்
எ க்கக்கூ யவர்களாக வ ம்ெபா
ஒ க்கசீலர்களாக
இ ந்
அந்த
கைள நல்ல
ைறயில் ேமற்ெகாள்ள
ம்.
இன்
இந்த
நாட் ல்
ஏற்பட்
க்கின்ற
இந்நிைலைமக்குக்
காரணம்,
பாடசாைலகளிேல
மதக்
கல்வியான
அதற்குாிய ஆசிாியர்களால் மாணவர்க க்குச்
சாியாகப் ேபாதிக்கப்படாைமயாகும். எனேவ, இன்
இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்தில்
ன்ெமாழியப்பட்டவா
50,000
ஆசிாிய உதவியாளர்கைள நியமிக்கும்ெபா
கட்டாயம்
சமய பாடங்க க்கான ஆசிாியர் நியமனங்கைள ம் வழங்க
வழிவகுக்க ேவண் ெமனக் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.
நாங்கள் சமய ஆசிாியர்கள் நியமனம் அல்ல
சமயக்
கல்வி ெதாடர்பில் இங்கு நைடெப கின்ற Consultative
Committee கூட்டத்தில் கைதக்கும்ெபா
, இவ்விடயம்
கல்வி
அைமச்சுக்குப்
ெபா ப்பான
என்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ெசால்கின்றார்கள். ஆனால், ஒவ்ெவா
மதத் க்கும் பிரதி அைமச்சர் இ ந்தால் அவர் கல்வி
அைமச்சேரா
இைணந்
குறித்த
நிைலைமையச்
சீராக்கலாம். இன்
கல்வித் ைறக்ெகன கல்வி அைமச்சர்,
கல்விச் ேசைவகள் அைமச்சர் மற் ம் பிரதி கல்வி அைமச்சர்
அத் டன் உயர் கல்வி அைமச்சர், உயர் கல்விப் பிரதி
அைமச்சர் என ஐந்
ேபர் ெபா ப்பாக இ க்கின்றார்கள்.
அப்ப யானால், ஏன் ஒவ்ெவா
மதத் க்கும் ஒ
பிரதி
அைமச்சர் இ க்கக்கூடா என் நான் இச்சைபயில் ேகட்க
வி ம் கின்ேறன்.
ஆகேவ,
எதிர்
காலத்தில்
சமய
நல் ணக்கத்தின்
லம்தான் இந்த நாட் ல் ெபா ளாதார
ஸ்திரத்ைத ம் சமாதானத்ைத ம் ஏற்ப த்தலாம் என் கூறி,
விைடெபற் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி, வஸ்ஸலாம்.

2717

පාර්ලිෙම්න්තුව

[අ.භා. 2.51]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් සියලුම
ජාතිවාදයන්ට, ආගම්වාදයන්ට, ෙගෝතවාදයන්ට විරුද්ධ වන බවත්
ඒ වාෙග්ම මනුෂ ත්වයට පමණක් පක්ෂ වන බවත් පකාශ කරමින්
සමාජ ඒකාබද්ධතා විෂයය ගැන අදහස් කිහිපයක් මා ෙම්
අවස්ථාෙව් කියන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම වාසුෙද්ව
නානායක්කාර අමාත තුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් ජාතික භාෂා සහ
සමාජ ඒකාබද්ධතා පිළිබඳ අමාත ාංශයක් යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ
ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සමාජ
ඒකාබද්ධතාව නැති කිරීම ලංකාෙව් අද, ඊෙය් සිද්ධ වුණ ෙදයක්
ෙනොෙවයි. ෙම්කට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
වාමාංශික ව ාපාරය ඒ ගැන ෙලොකු කථිකාවක් කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම බිතාන පාලකෙයෝ තමන්ට පාලනය කිරීෙම්
පහසුවට අෙප් රට ෙබදා ෙවන් කරන උපකමයක් විධියට
ජාතිකත්වයන් මත, කථා කරන භාෂාවන් මත ෙවනස් කළා;
මිනිස්සු ෙබදුවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවල - පාර්ලිෙම්න්තු
පජාතන්තවාදය කියා ෙගනාපු ව වස්ථා ඇතුළත- ඒක ස්ථාපිත
කළා. සමහර ෙවලාවට අයින් කළා. ආපහු ස්ථාපිත කළා. ඒ ගැන
දීර්ඝ කථිකාවක් අපි ෙම් සමාජය තුළ කර තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ
ෙම් පාලනය ලංකාෙව් කළු සුද්දන්ට -ලාංකික පාලකයන්ට- අයිති
වුණාට පස්ෙසේ ඔවුන් ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ පදනම ඒ විධියටම
ඉස්සරහට ෙගනිච්චා. ලංකාෙව් වාමාංශික ව ාපාරය ඒ සඳහා
සාධනීය පෙව්ශයක් ගත්තත්, ඔවුන්ට ඒක ඒ විධියට අවසන්
කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ලංකාව තුළ ධෙන්ශ්වර පජාතන්තවාදී
විප්ලවෙය් ෙකොටසක් විධියට -ඒ ධෙන්ශ්වර සංවර්ධනෙය්
ෙකොටසක් විධියට- කරන්න තිබුණු ජාතික සමඟිය, සමාජ
ඒකාබද්ධතාව ෙම් රටට ෙගෙනන්න බැරි වුණා; ඒක නිර්මාණය
කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ෙම් ෙබලහීන ධෙන්ශ්වර රාජ ෙය්
ඉතුරු ෙවච්ච පශ්නයක් විධියට අපට ෙම් ජාතික ගැටලුව
තිෙබනවා. අද අපත් ඒෙක් පතිඵල භුක්ති විඳිනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි.
ලංකාවට ෙබොරු ඊනියා නිදහස ලැෙබන්න කලින්ම ලංකාෙව්
ධෙන්ශ්වර කඳවුර, ෙද්ශපාලන පක්ෂ පදනම් වුෙණ්ත් තනි
ෙද්ශපාලන ව ාපාරයක් විධියට ෙනොෙවයි; ලාංකීය ෙද්ශපාලන
ව ාපාරයක් විධියට ෙනොෙවයි. එය ෙබදිලා පටන් ගත්ෙත්, සිංහල,
ෙදමළ මුස්ලිම් කියා. ඒ විධියටම පීඩිතයන්ෙග් පක්ෂ, පීඩිතයන්ෙග්
ෙද්ශපාලන සංවිධානත් බිහි ෙවන්න පදනමක් ඇති වුණා. එහි
පශ්නයක් තිබුණා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් ෙද්ශපාලන බල අවශ තා
ෙවනුෙවන් සිංහල ධෙන්ශ්වර නායකයන්, සිංහල ෙබෞද්ධ
සම්පදායක ව ාජ මිතයන් විධියට, ආරක්ෂකයන් විධියට ෙපනී
හිටියා. ඊට සමාන්තරවම සහ ඊට වඩාත් බරපතළ විධියට තමිල්
සහ මුස්ලිම් ධෙන්ශ්වර ෙද්ශපාලකෙයෝ ෙපනී සිටියා. මම කලින්
කිව්වා වාෙග් වාමාංශික ෙද්ශපාලකෙයෝ ෙම්ක කඩන්න
උත්සාහයක් ගත්තත්, ඒක කඩන්න බැරි වුණා. ෙම් ෙවලාෙව් දිග
කථාවක් කරන්න මට ඉඩකඩ නැති නිසා, මම හිතනවා, අනවශ
බාධා කිරීම් කරන එකක් නැහැ කියා. ෙපරටුගාමී සමාජවාදී
පක්ෂය "වෙම් පියවර, අර්බුදය අභිමුව පන්තිෙය් විසඳුම" කෘතිය
ෙම් පිළිබඳව දක්වපු අදහස 105 සිට 140 දක්වා පිටුවල තිෙබනවා.
මම ඒ පිටු හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත*
කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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විෙශේෂෙයන්ම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාෙයෝගික
විසඳුමක්. ෙම් ෙමොෙහොෙත් තිෙබන පශ්නයට උත්තරය ෙමොකක්ද?
ඒ සඳහා 133 සිට 140 දක්වා පිටුවල කියාකාරකම් ෙපළ ගැස්මක්
ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම 110 සිට 122 පිටුවල පතිපත්තිමය
කාරණා පිළිබඳ ඉදිරිපත් කරනවා. මම ඒක ඉදිරිෙය් සංවාදයට
තියාගන්නවා. මම කලින් ඒ පිටු හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්
කිරීම සඳහා සභාගත කළා.
ලංකාෙව් ධෙන්ශ්වර පාලකෙයෝ ෙමොකක්ද කෙළේ? සමාජ
ඒකාබද්ධතාව දිගටම බින්දා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද
ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒෙක් පතිඵල. ජාතික ඒකාබද්ධතාව දිගටම
බින්දා. ඒෙක් පතිඵලයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ජාතිකත්ව
පදනෙමන් පක්ෂ හැදුවා. ධෙන්ශ්වර පක්ෂ හැදුවා. උඩ රට
වතුකරෙය් දමිළ ජනතාව පළවා හරින්න, ඔවුන් ෙනොරටුන් බවට
පත් කරන පුරවැසි පනත ෙගනාවා. එදා වාමාංශික ව ාපාරය
ඒකට තද විෙව්චනයක් ඉදිරිපත් කළා, නාසිවාදී පයත්නයක් කියා.
1956 සිංහල පමණයි කියන පනත ෙගනාවා. ඊළඟට 1972 ජනරජ
ව වස්ථාව ෙගනාවා. ඒ ජනරජ ව වස්ථාෙව් "ස්වස්ථි" කියා පටන්
අරෙගන, බුද්ධාගම රාජ ආගම කරමින් ඒක ෙවනම හුවා
දැක්වූවා. ඊට කලින් නැති ෙදයක් කර සිංහල භාෂාව පමණක්
රාජ භාෂාව කළා. මම ඒ කරුණු හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්
කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ෙභ්දයකින් ෙතොරව ලාංකීය ජාතිය
නිර්මාණය කරන්න පෙව්ශයක් ගන්ෙන් නැතුව සිංහල භාෂාව
පමණක් රාජ භාෂාව කර ෙම් රෙට් තවත් ව ාකූලත්වයක්
නිර්මාණය කළා. ඒෙක් ෙඛ්දවාචකය තමයි ෙම් ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන්. ඒකට ජීවිත විශාල ගණනකින් අපි වන්දි ෙගව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් පාලනය අභිෙයෝගයට
ලක් වනෙකොට, අලුත් ආර්ථික පතිපත්ති ෙගෙනනෙකොට, ඒ
ආර්ථික පතිපත්ති කියාත්මක කරන්න තිෙබන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාව මදි වනෙකොට එතැනින් එහාට ගියා. 1978 ඒකාධිපති,
ධෙන්ශ්වර ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙගනාවා. ඒ ව වස්ථාව
ෙගනාෙව් එදා තිබුණු ආර්ථික, ෙද්ශපාලන හා සමාජයීය වුවමනා
ඔවුන්ට ඒ විධියට තෘප්ත කර ගන්න බැරි වුණ නිසායි. ඒෙකන්
ෙමොකක්ද කෙළේ? එෙකනුත් කෙළේ, 1972 ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙවන් එහාට තව ගමනක් ගිය එකයි. ඒ ව වස්ථාව
පදනම් කර ෙගන ෙම් රෙට් තවත් අර්බුදයක් නිර්මාණය කළා.
ඒෙක් පතිඵලය තමයි, 1983 කළු ජූලිය. කවුද ඒකට නායකත්වය
දුන්ෙන්. ෙම් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙනොෙව්ද? එදා
බලෙය් හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒකට පණ දුන්නා. ෙම් රෙට්
පධාන ෙද්ශපාලන ව ාපාර තමන්ෙග් අරමුණ ෙවනුෙවන් ඒක
පාවිච්චි කළා. 1980 දශකෙය් අග භාගෙය් දැවැන්ත සංහාරයක්
ඇති වුෙණ් ෙම් ජාතික පශ්නය පදනම් කර ෙගනයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉතිහාසෙය් ෙගොඩක්
ෙද්වල් කථා කර තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? 2009
වන ෙතක් යුද්ධයක් ගියා. අවුරුදු 30ක ශාපලත් යුද්ධය. මිනිසුන්
කථා කරන භාෂාව අනුව ෙවන් ෙවලා මරා ගත්තා. එක
ෙල්ඛකෙයක් ලියා තිබුණා, "අපි මරා ගන්ෙන් කථා කරන භාෂාව
නිසා නම් අපි කථා ෙනොකර ඉඳිමු" කියා. "අපි මරා ගන්ෙන් කථා
කරන භාෂාව නිසා නම්, අපි කථා ෙනොකර නිහඬව ඉඳිමු" කියා.
හරි ෙඛ්දනීය තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඒ ෙඛ්දවාචකය 2009 ඉවර
වුණා. යුද්ධය අවසන් කළා කියමින් ෙම් ආණ්ඩුව පුරාෙජ්රු කථා
කරන්න පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ LLRC වාර්තාෙවන් ෙකොපමණ
ෙද්වල් නිර්ෙද්ශ කළාද. කවුද ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙළේ? ෙම්
රෙට් වාමාංශික ව ාපාරයවත්, ෙදමළ ජනතාව නිෙයෝජනය කරන
ෙද්ශපාලන පක්ෂවත්, මානව හිමිකම් සංවිධානවත් ෙනොෙවයි.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවයි LLRC වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ වාර්තාෙව්
නිර්ෙද්ශ ෙකොපමණ කියාත්මක කළාද කියා ඒ අමාත ාංශවල
පගති වාර්තා සටහන් බැලුවාම ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. යුද්ධෙයන්
පස්ෙසේ සමාජ ඒකාබද්ධතා කියා විෂයක් හදන්න වුෙණ් ඇයි?
ඒකට පදනමක් හැදුෙණ් ඇයි? එෙහම පදනමක් හැදුෙණ්, ඒ
අමාත ාංශයට පැවැත්මක් තිෙබන්ෙන් ඒ පශ්නය බරපතළ විධියට
තවමත් තිෙබන නිසායි. ඇත්තටම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්. ඉතාම
සරල කටයුත්තකදි පවා සමාජ ඒකාබද්ධතාව හදනවාද,
කඩනවාද? කල්පනා කර බලන්න. ෙම් ගරු සභාෙව් තිෙබනවා
ඕනෑ තරම් උදාහරණ. මම එකින් එකට කියන්න යන්ෙන් නැහැ.
මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. 2014.08.24 "රාවය" පුවත්
පෙත් තිබුණු පවෘත්තියක් ගැන මම ජාතික භාෂා සහ සමාජ
ඒකාබද්ධතා අමාත ාංශෙය් ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු
කළා. එතුමා ඒ සම්බන්ධව මැදිහත් වීම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අගය
කරනවා. නමුත් එතුමාට කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තිෙබනවා. ඒක
අපට ඉතා පැහැදිලියි. ෙමොකක්ද ඒ පවෘත්තිය? ඒ තමයි,
ෙදමටෙගොඩ විපුලානන්ද ෙදමළ විදුහෙල් සිසුන් ජාතික ගීතය
ෙදමළ භාෂාෙවන් ගායනා කිරීම පිළිබඳව විදුහල්පතිවරයාෙගන්
නිලධාරින් විමසීම. මම විශ්වාස කරනවා, ඒක කලාප
අධ ක්ෂවරයාෙග් පශ්නයක් ෙනොවන බව. ඔහුට විධානයක්
ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙම් රෙට් භාෂාව සිංහල පමණයි කියා
ආපහු මිථ ාවක් හදලා, ෙම් රෙට් මිනිසුන් ආපහු කථා කරන
භාෂාව අනුව ෙවන් ෙවලා මරා ගන්නා තත්ත්වයට පත් කරන
ව ාප්තවාදය ෙම් රෙට් පාලකෙයෝ ෙගෙනන්න හදනවා. ඒකට වග
කියන්න ඕනෑ අය කවුද කියා අපි ෙහළිදරවු කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන විමසීම කළාට පස්ෙසේ
ෙමොකක්ද වුෙණ්? කලාප අධ ක්ෂවරයා අපූරු උත්තරයක්
එවනවා. ඒ තමයි, "මම ඇහුෙව් නිදහසට කරුණු ෙනොෙවයි.
ෙදමළ භාෂාෙවන් ගායනා කළාද" කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙදමළ භාෂාෙවන් ගායනා කළාද කියා අහන්න
අයිතියක් නැහැ. ඇයි, සිංහෙලන් ගායනා කළාද කියා අහනවාද?
නැහැ, එෙහම අහන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක්
තිෙබනවා. අපි පිළිගත්තත් නැතත් ඒක තමයි ව වස්ථාව. 19 වන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිෙබනවා, "සිංහල භාෂාව සහ ෙදමළ
භාෂාව ශී ලංකාෙව් ජාතික භාෂා වන්ෙන් ය" කියා. නමුත් ඒෙකත්
ගැටලුවක් තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන නිතර මතු කළා. ෙමොකක්ද? 18
වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිෙබනවා, "ශී ලංකාෙව් රාජ භාෂාව
සිංහල භාෂාව වන්ෙන් ය" කියා. ඇයි, ෙදමළ ද රාජ භාෂාව
වන්ෙන් ය. එතැනින් පටන් ගන්න. සිංහල සහ ෙදමළ රාජ භාෂාව
වන්ෙන් කියා එක අකුර ලියන්න බැරි ඇයි? එෙහම වුවමනාවක්
නැහැ. ෙම් රෙට් පාලකයන්ට ඕනෑ හැම දාම සිංහල, ෙදමළ,
මුස්ලිම් කියා ෙබදලා තියලා තමන්ෙග් අරමුණ ඉෂ්ට කර ගන්නයි.
ජාතිවාදී, වර්ගවාදි යුද්ධයක් හදන්නයි. ඒක තමයි ෙම්ෙක් ඇත්ත
කථාව. සමාජ ඒකාබද්ධතාව ෙනොෙවයි ෙම් තිෙබන්ෙන්, සමාජය
බිඳින එකයි. සමාජ ඒකාබද්ධතාවක් නැහැ. පුළුවන් නම් ඒකට
උත්තර ෙදන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඊට අමතර කාරණයකුත්
කියනවා. ඒ තමයි, අග විනිසුරුතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පවත්වන
නීති අධ යන සභාව තීරණයක් ගත්තා. ෙමොකක්ද, තීරණය? නීති
විද ාල පෙව්ශ විභාග පශ්න පතය ඉංගීසි භාෂාෙවන් පමණක්
ෙදන්න. ඉංගීසිෙයන් ෙදනවා කැමැති අයට සිංහෙලන් ලියන්න
පුළුවන් කියා. ඒ අනුව ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව
උල්ලංඝනය කරනවා. කවුද? උල්ලංඝනය කරන්න අනුබල
ෙදනවා. කවුද? අග විනිසුරුවරයා, නීති අධ යන සභාව, නීති
විද ාලෙය් විදුහල්පතිවරයා. පුළුවන්ද ඒක කරන්න. ෙම් රෙට්
ජාතික සමඟිය හදන්න පුළුවන්ද එෙහම. ඉංගීසි බැරි නම්, ඉංගීසි
පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඉංගීසි උගන්වන්න කමයක්
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒකට කමෙව්දයන් තිෙබනවා. ඉංගීසි බැරි නිසා
විභාග ඉංගීසිෙයන් පවත්වන එක උත්තරයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා
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ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්. ජාතික ඒකාබද්ධතාව, සමාජ
ඒකාබද්ධතාව හදන්නද ෙම් ව ායාමය තිෙබන්ෙන්. නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් භාෂා පතිපත්තිය පිළිබඳව, රාජ භාෂා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙමෙහවර, දැක්ම පිළිබඳ ෙල්ඛන මම
සභාගත* කරනවා. ඒවාෙය් තිෙබන අරමුණු ඇත්තටම ඉෂ්ට
ෙවනවාද කියලා බලන්න.
නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත ාංශය ගැන ඊෙය් කථා ෙකරුණා.
ඒ විෂය තුළින් ජාතික ඒකාබද්ධතාව, සමාජ ඒකාබද්ධතාව
හදන්නද මැදිහත් වන්ෙන්? මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී නැවත පදිංචි
කිරීෙම් අමාත ාංශෙයන් නිකුත් කරන ලද ශී ලාංකික සම්භවයක්
ඇති සරණාගතයින් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් සිය රටට ආපසු පැමිණීම
පිළිබඳ වාර්තාවක් සභාගත** කරනවා.
ෙම් ජාතිවාදී, ෙගෝතවාදී යුද්ධය නිසා අෙප් රෙට් ජනතාවට,
ෙම් රට උපන් බිම කියලා පිළිගන්නා ජනතාවට ෙම් රට අත
හරින්නට සිදු වුණා. ඔවුන්ට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපි
විෙශේෂෙයන් කියනවා, -සම්පූර්ණ කරුණු කථා කරන්නට ෙවලාව
නැති නිසා- නැවත පදිංචි කිරීම නැවත අවතැන් කිරීමක් විය යුතු
නැහැ කියලා. නැවත පදිංචි කිරීම තුළින් ඔවුෙග් ජීවිතය ඔවුන්ට
ෙදන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජීවිතය කියන්ෙන්
මඩු කෑල්ලක් ගහලා, ෙමොනවා ෙහෝ කන්න ෙබොන්න ෙදන එක
ෙනොෙවයි. ජීවිතය කියන්ෙන් ෙලොකු පළල් එකක්. මිනිස්සුන්ට
ජීවිතයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඔබ අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන
ජීවිතයක් තිෙබනවා නම්, ඒ ජීවිතය හැම මනුෂ ෙයකුටම
තිෙයන්න ඕනෑ. ඒක තමයි සමානාත්මතාව කියන්ෙන්. හැම
මනුෂ ෙයකුටම ඒ අයිතිවාසිකම ෙදන්න ඕනෑ. ෙදන්න බැරි
වුණත්, අඩු තරමින් එය දිය යුතුයි කියලා පිළිගන්න ඕනෑ. අඩුම
තරමින් ඒ සදාචාරයවත් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඔවුන්ව නැවත
අවතැන් කරලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට ෙසෞඛ යක් නැහැ. ඔවුන්ට
අධ ාපනයක් නැහැ. යාපනයට පාර හැදුවාට ඔවුන්ට හරිහැටි
යටිතල පහසුකම් නැහැ.
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී
මම ෙම් කාරණය ගැන කිව්වා. මම පුනරීන්වල පූනගර්වලට ගිය
ෙවලාෙව් ඒ ෙතොටුෙපොෙළේ මිනිස්සු කිව්ෙව්, "ඔබතුමන්ලා
පාර්ලිෙම්න්තුව වෙට් දාපු නිෙයොන් බල්බ් එකක් කරුණාකර අපට
ෙගනැත් ෙදන්න" කියලායි. ෙමොකටද? රෑට මුහුෙදන් ෙගොඩ එන්න
බැහැ. ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව්දී මම ෙම් කාරණය ගැන කිව්වා. ඔවුන්
ඉල්ලන්ෙන් highways ෙනොෙවයි; ගුවන් පාලම් ෙනොෙවයි.
පුනරීන් පූනගර්වල ෙතොටුෙපොළට රෑට ෙගොඩ ෙවන්න නිෙයොන්
බල්බ් එකක් ෙදන්න කියලායි; ආෙලෝකයක් ෙදන්න කියලායි.
ෙම්ක ෙදනවාද? යටිතල පහසුකම් ෙදනවා කියලාෙන් කියන්ෙන්.
යුද්ධය නිසා අද වැන්දඹුවන්, අනාථ දරුවන් ෙකොපමණ
ඉන්නවාද? ඔවුන් ෙවනුෙවන් හදපු වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද?
LLRC වාර්තාෙව් තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක ෙවනවාද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. "ෙතොපි
ෙදමළු" කියන මානසිකත්වෙයන් තමයි බලන්ෙන්. "ෙතොපි
ෙදමළු" කියන මානසිකත්වෙයන් බලන තාක් කල්, "ෙතොපි
මුස්ලිම්" කියන මානසිකත්වෙයන් බලන තාක් කල්, "අපි මහ

———————————-

* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.
ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
Document not tendered.

—————————
** පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

* * னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
** Placed in the Library.
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[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

ජාතිය" කියන මානසිකත්වෙයන් බලන තාක් කල්, ඡන්ද පදනම
ගැන හිතලා ෙද්ශපාලන උපාය උපකම ෙතෝරනකම් ෙම් පශ්නය
අවසන් කරන්න බැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද උතුෙර් ෙදමළ
තරුණයකුට මගුල් ෙගදරක යන්න බැහැ; මළ ෙගදරක යන්න
බැහැ. වෙට්ටම ඉන්නවා හමුදාෙවන්; බුද්ධි අංශෙයන්. පරීක්ෂා
කරනවා, ෙකොෙහේද යන්ෙන් කියලා අහනවා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂය, ෙදමළ ජනතාව නිෙයෝජනය කරන පක්ෂයක් ෙනොෙවයි;
වෙම් පක්ෂයක් ෙනොෙවයි . නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්
යාපනයට යන්න බැරි වුණා. ඔබතුමා දන්නවා, පහාර එල්ල වුණා
කියා.
අද යාපනය ෙම් ෙරජිමෙය්, -රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව්- බූදලයක්
බවට පත් කරෙගන තිෙබනවා. ඒකට කාටවත් යන්න බැහැ. අපි
නිදහස් කර ගත්ත භූමිය කියලා කියනවා. මම ෙපෞද්ගලිකව ඒ අත්
දැකීමට මුහුණ දුන්නා; පහාර ගණනකට මුහුණ දුන්නා;
තර්ජනවලට මුහුණ දුන්නා; ෙගොදුරු වුණා. මම මැණික් ෆාම්
කඳවුරට යන්න ගියා. ඒ ෙවලාෙව් ඒක බලන්න දුන්ෙන් නැහැ; ඉඩ
දුන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වරපසාද පශ්නයක්
මතු කළ ෙවලාෙව්, ඒක වරපසාද පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියලා විසි
කරලා දැම්මා. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් පළාත් සභා, -අපි කැමැති
වුණත් අකමැති වුණත්- සියයට 100ක විසඳුමක් කියලා අපි
පිළිගන්ෙන් නැහැ. විසඳුමක් කියලා පිළිගන්න නම් විසඳුමක්
එන්න ඕනෑ. නමුත් පළාත් සභා විසඳුමක් වුෙණ් නැතත් පළාත්
සභා තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද රෙට් දකුණු
පළාත් සභාෙව්යි උතුරු පළාත් සභාෙව්යි ෙවනස ෙමොකක්ද?
ෙවනසක් තිෙබනවා. උතුරු පළාත් සභාෙව් සම්පූර්ණ බලය
කියාත්මක කරන්ෙන් ආණ්ඩුකාරවරෙයක්. අපි දන්නවා, දකුණු
පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති ශාන් විෙජ්ලාල් මැතිතුමා බව. එෙහම
නැත්නම් උතුරු මැද පළාත් සභාෙව් මහ ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා.
ඒ පළාත් සභාවල බලය කියාත්මක කරන්ෙන් ආණ්ඩුකාරතුමා
ෙනොෙවයි මහ ඇමතිවරයායි. උතුරු පළාෙත්, නැෙඟනහිර පළාෙත්
පළාත් සභාව ෙමෙහයවන්ෙන් කවුද? ආණ්ඩුකාරවරයායි. ඔවුන්
හමුදා පධානීන්. එෙහම නම් ෙමොකක්ද ෙම් කියාත්මක කරන්ෙන්?
ෙව්දිකාෙව් උඩ සරසන්න ජාතික ඒකාබද්ධතාව, සමාජ
ඒකාබද්ධතාව කිව්වාට, ජාතික සමඟිෙය් මහා සමුළු තිබ්බාට
වැඩක් නැහැ. ඒ සඳහා ඇත්ත පෙව්ශයක් ගත යුතුයි.
වාමාංශික ව ාපාරෙය් හිටපු නායකෙයක් විධියට වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මැතිතුමාව අරෙගන ෙම්ක "රම්ෙප් කරපිංෙච්"
කරන්න බැහැ. වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට
ෙම් විධියට කරන්න බැහැ; ඔබතුමාට අපි ආරාධනා කරනවා ෙවන
ෙද්කට එන්න කියලා.
ඊළඟට, ෙම් ෙව්දිකාව පිටු පස්ෙසේ ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින උතුෙර් ,
නැෙඟනහිර ෙදමළ, මුස්ලිම් සෙහෝදර ජනතාවට ෙමොකක්ද
ෙවන්ෙන්? ඔවුන් තස්තවාදීන් ෙවනවා. තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම්
ෙවනුෙවන් කථා කරන හැම මිනිෙහක්ම තස්තවාදීන් ෙවනවා. ෙම්
කථා කරන අපිවත් තස්තවාදීන් කරනවා. ජනතාව තස්තවාදීන්
කරනවා. ඔවුන් සන්නද්ධ කියාකාරකම් අත හැරලා තිබියදීත්,
යුද්ධය අවසන් කරලා තිබියදීත් ඔවුන්ට තස්තවාදී ෙල්බලය
ගහනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. පුනරුත්ථාපනය කියලා
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? තමන්ෙග් යටතට පත් කරන්න උත්සාහ
කරනවා. ඒ සඳහා ෙවනම brainwash කරනවා. ඒක තමයි
කරන්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. පුනරුත්ථාපනය ෙවලා ආව
තරුණෙයකුෙගන්
අහන්න.
ෙගන්වලා
අහන්න.
ඔහු
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ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් කථා කරවන්න. මා ඔවුන් එක්ක කථා කරලා
තිෙබනවා. ඒකයි මා කියන්ෙන්. ඔවුන්ට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?
පුනරුත්ථාපනය කරනවා කියලා කරන්ෙන් සමාජ, ෙද්ශපාලන
කියාකාරිත්වෙයන්, සංස්කෘතික කියාකාරිත්වෙයන් ඔවුන්ව ඉවත්
කරන්න බලපෑම් කරන එකයි. ඒක තමයි කරන්ෙන්. දවිඩ
විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්ව අත් අඩංගුවට ගත්ත ෙවලාෙව්ත් කෙළේ
ඒකයි. සබරගමුව විශ්වවිද ාලය සම්බන්ධෙයන් අපට තිෙබන්ෙන්
ඒ අත් දැකීමයි. පජාතන්තවාදය කියන්ෙන්, තමන්ට අවනත
මිනිහාට විතරක් නිදහෙසේ හැසිෙරන්න ඉඩ කඩ දීම ෙනොෙවයි;
ෙම් රෙට් සියලු ජනතාවට නිදහෙසේ තමන්ෙග් මත, අදහස් ඉදිරිපත්
කරන්න අවස්ථාව දීමයි. ඒක හැම තැනටම තිෙබන්න ඕනෑ.
දකුෙණ් නාමල්ලාට "තාරුණ යට ෙහටක්" හදන්න පුළුවන්.
හැබැයි, ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද ාලෙය් මහා ශිෂ සංගමයට
"මාෙග් ෙද්ශය අවදි කරනු මැන" කියන සාහිත උෙළල කරන්න
බැහැ. ඒකට ශාලාවක් ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් නායකයින්ෙග්
දරුවන්ට එක නීතියකුත් -මා ෙම් කාරණය ෙම් ගරු සභාෙව් මීට
කලිනුත් කිව්වා- ෙම් රෙට් සාමාන බුද්ධිමත්, උගත් විශ්වවිද ාල
ශිෂ යන්ට එක නීතියකුත් කියාත්මක වනවා. ඒක උතුෙරත්,
නැෙඟනහිරත් එෙහමමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
කල්පනා කරලා බලන්න, අද යාපනය විශ්වවිද ාලෙය් ෙකොයි
තරම් ශිෂ යන් පහාරයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා ද කියා. මහා
ශිෂ සංගමෙය් සභාපතිවරයාට කී පාරක් ගැහුවාද? ශිෂ
නායකයින් අවස්ථා කීයකදී පැහැර ගත්තාද? ෙකොතරම් තර්ජනය
කළාද? ඔවුන්ට මරණීය තර්ජන කළා. ඔවුන්ට ඉෙගන ගන්න
විධියක් නැහැ. ෙමොකක්ද පශ්නය? ඔවුන් ෙදමළ වීමයි. ඔවුන්
ශිෂ නායකයන් වීමයි. එක පැත්තකින් ඔවුන් ශිෂ නායකයන්
විධියට අරගළවලට සම්බන්ධයි කියලා හිරිහැර කරනවා. අෙනක්
පැත්ෙතන් ඔවුන් කථා කරන භාෂාව ෙදමළ වීම නිසා හිරිහැර
කරනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් "මහ විරු දිනය" සමරාවි කියලා යාපනය
විශ්වවිද ාලයට නිවාඩු දුන්නා. දැන් ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙම්
වතාෙවත් නිවාඩු ෙදන්න ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා. ඊෙය් ෙම්
සභාෙව්දී මෙහේස්වරන් මන්තීතුමිය ෙම් කාරණය මතු කළා. ඇයි,
එෙහම භය ෙවන්ෙන්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මනුෂ යකුෙග් හෘදය
සාක්ෂිෙය් තිෙබනවා නම් තමන්ෙග් මිය ගිය ෙකනා සමරන්න
ඕනෑයි කියලා ඔහු ෙහොෙරක් ද, තස්තවාදියකු ද කියන එක අපට
අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් දකුෙණ් සිංහල, මුස්ලිම්,
ෙදමළ ජනතාවට තමන්ෙග් මිය ගිය අය සමරන්න හෘදය සාක්ෂිය
අනුව අයිතියක් තිෙබනවා නම්, ඒක නවත්වන්න අපට බැහැ. ඒ
වාෙග්ම උතුෙර්ත් ඒ අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ. තමන්ෙග් තාත්තා
තස්තවාදිෙයක්ද,
ෙහොෙරක්ද,
පාදඩෙයක්ද,
පාතාල
සාමාජිකෙයක්ද කියන එක දරුවාට අදාළ නැහැ. ඔහුට ඒ,
තමන්ෙග් තාත්තා, එක්ෙකෝ සෙහෝදරයා, එක්ෙකෝ සෙහෝදරිය,
එක්ෙකෝ අම්මා. ඒ අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ. ඇයි, ඒ අයිතිය
පාගන්න හදන්ෙන්? ජාතික ඒකාබද්ධතාව කියන්ෙන් ඒ අයිතිය
පාගන එක ෙනොෙවයි. ඒ අයිතියට ඉඩ ෙදන එකයි; විවෘත කරන
එකයි; සංවාදය විවෘත කරන එකයි; ෙද්ශපාලන කථිකාව විවෘත
කරන එකයි; යාපනයට, උතුරට, නැෙඟනහිරට ඕනෑම
ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට ඕනෑම ෙපොතක් අරෙගන, ඕනෑම
පත්තරයක් අරෙගන, ඕනෑම සාකච්ඡාවක් අරෙගන යන්න ඉඩ
ෙදන එක තමයි ජාතික ඒකාබද්ධතාව, සමාජ ඒකාබද්ධතාව
කියන්ෙන්. ඒකට ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ. ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැතිව
ෙම් පශ්නය ඉවර කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ හෘදය සාක්ෂියට ඉඩ
ෙදන්න ඕනෑ. ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති නම් ඒක තස්තවාදයයි.
ඒක පභාකරන්ෙග් තස්තවාදය වාෙග්ම තමයි. පභාකරන්ෙග්
තස්තවාදය වාෙග්ම රාජපක්ෂ තස්තවාදයත් වැරදියි. ඒකටත් අපි
විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඕනෑම
ආකාරයක තස්තවාදයකට අපි විරුද්ධ විය යුතුයි.
පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් තමන්ට අවනත වුන්ට පමණක්
නිදහස ෙදන එක ෙනොෙවයි. කරුණාඅම්මාන්ට, පිල්ෙලයාන්ට,
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එෙහම නැත්නම් ෙක්පීලාට නිදහස දීම පමණක් ෙනොෙවයි,
පජාතන්තවාදය කියන්ෙන්. ආණ්ඩුව කියනවා, "ඔව්, අපි
පජාතන්තවාදී නිදහස ඇති කළා." කියලා. දැන් බලන්න, එදා
තස්තවාදී නායකෙයෝ අද අෙප් ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් එෙක්
ඉන්නවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂෙය් ෙවලාව තව
ෙගොඩක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මට වැඩිපුර විනාඩියක්
ෙදන්න.
කරුණාඅම්මාන්ට,
පිල්ෙලයාන්ට,
ෙක්පීලාට
විතරක්
ෙනොෙවයි ෙමරෙට් සියලු ෙදනාට ඒ නිදහස ලැබිය යුතුයි. පසු ගිය
කාලෙය් "සමාජ ඒකාබද්ධතාව ෙවනුෙවන් උතුරත් දකුණත් යා
කරන්න, කථා කරන භාෂාව අනුව ෙනොෙවයි, අපි මනුෂ ත්වය
ෙවනුෙවන් එකතු ෙවමු" කියලා ෙයෝජනා කරපු ලලිත්ට, කුගන්ට
ෙමොකද වුෙණ්? තස්තවාදී සංවිධාන නායකෙයෝ ෙගනැල්ලා
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිකම් දීලා වරපසාද ෙදන ෙකොට ඇත්ත සමාජ
ඒකාබද්ධතාව ෙවනුෙවන් උතුරත්, දකුණත් යා කරන්න කටයුතු
කරපු, ජීවිතය, රැකියාව අත හැරපු ලලිත්ට, කුගන්ට ෙමොකද
වුෙණ්? අද තවමත් උත්තරයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අස්වර්
මන්තීතුමා වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒ ගැන ෙවනම කථා
කරමු.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෙහොඳයි. උතුෙර් ඉඩම් පශ්නය ගැන සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම සාම්පූර් ඉඩම් පශ්නය ගැන මා ඔබතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. සාම්පූර් ඉඩම් පවරා ගත්තා. පවුල්
933ක් තවමත් අවතැන් ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඒ ඉඩම් පශ්නය
විසඳන්න. ඒ වාෙග්ම පලාලි ෙපෞද්ගලික ඉඩම් අක්කර 6,381ක්
රජයට පවරා ෙගන තිෙබනවා, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන
අමාත ාංශෙයන්. ඒෙකන් අක්කර 220ක නිවාස හදනවා. ඉතිරි
ඒවාට ෙමොකද කරන්ෙන් කියලා තවම පැහැදිලි නැහැ. ඒ නිසා මා
ෙම් ගරු සභාෙව් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් රෙට් සමාජ
ඒකාබද්ධතාව ෙවනුෙවන් ඇත්තට මැදිහත් ෙවන්න කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බාෙල්න්දන් ජයකුමාරි හා
ඇයෙග් දියණිය විභූෂිකා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අඩිෙයන් අඩිය
හමුදාව සිටියදී විභූෂිකා කියන දැරිය සහ ඒ අම්මා අත් අඩංගුවට
ගත්තා. ඒ අය තවමත් තස්ත විමර්ශන ඒකකෙය් ඉන්නවා. ඇයි
ෙමෙහම කරන්ෙන්? ඒ නිසා මම අවසාන වශෙයන් ෙම් ටික
කියනවා. ජාතික ඒකාබද්ධතාවට ජාතික භාෂා සහ සමාජ
ඒකාබද්ධතා කියලා පුංචි අමාත ාංශයක් තිෙබනවා. ජාතික
ව ාප්තිවාදයට රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශය කියලා ෙලොකු
අමාත ාංශයක් තිෙබනවා. ව ාප්තිවාදයට.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

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

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

අන්න හරි.

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඒ ලලිත්ලා, කුගන්ලා ඇත්තටම සමාජ ඒකාබද්ධතාව
ෙවනුෙවන් වැඩ කළ මිනිස්සු. නිකම් කයිවාරු ගහපු අය
ෙනොෙවයි. සාකච්ඡා පැවැත්වීම පමණක් කළ අය ෙනොෙවයි. මහ
ෙපොෙළොෙව් වැඩ කරපු මිනිස්සු. ලලිත්ලා, කුගන්ලා තස්තවාදී වැඩ
කෙළේ නැහැ. තස්තවාදී වැඩ කරපු අය කැබිනට් එෙක් ඉන්නවා.
ඇත්තටම සමාජ ඒකාබද්ධතාව ඇති කරන්න ගිය ලලිත්ලා,
කුගන්ලා අතුරුදහන් කළා, ෙම් රාජපක්ෂ regime එක; ෙම් රාජ
ආරක්ෂක අමාත ාංශය. ඒ ෙගොල්ලන් ඒකට වග කියන්න ඕනෑ.
ඒකට උත්තර ෙදන්න ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්න.
ඊළඟට ෙදමළ තරුණයන් තවමත් remand එෙක් ඉන්නවා.
එල්ටීටීඊ සංවිධානවල නායකෙයෝ ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට
සම්බන්ධ ෙවලා රජ සැප විඳින ෙකොට ෙදමළ තරුණයන්
බන්ධනාගාරවල නඩු නැතිව, ඇප නැතිව ෙද්ශපාලන සිරකරුවන්
විධියට තවමත් ඉන්නවා. ඇයි එෙහම කරන්ෙන්? ෙම්ක ෙවනස්
කරන්න. පසු ගිය කාලෙය් ඕමත්ෙත්දී ෙමොකද කෙළේ? යාපනයට
ගිහිල්ලා එන මාධ ෙව්දීන්ට ෙමොකද කෙළේ? මත්දව දාලා අත්
අඩංගුවට ගත්තා. ඇයි ඒ? ෙම් ෙද්ශපාලන සමාජ කථිකාව සමාජ
ගත කරන්න මැදිහත් වන නිසා. ඒ නිසා ඒ සියලු ෙද්ශපාලන
සිරකරුවන් නිදහස් කරන්න ඕනෑ. සියලු ෙදනා නිදහස් කරන්න
ඕනෑ. එවැන්නක් පවත්වාෙගන යාම වැරදියි. ඒ සමාජ, ෙද්ශපාලන
වැරැද්ද කරන්න එපා. ඇත්තටම උතුරට මුදල් ටිකක් ෙවන් කළාට
උතුෙර් පීඩිතයාට ෙමොකුත් ෙවන්ෙන් නැහැ. අඩුම ගාෙන් කුලී
වැඩක්වත් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.

මෙග් කථාව ඉක්මනින් අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.
අද ඒ රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශය මැදිහත් ෙවලා මුස්ලිම්
ජනතාවට, විෙශේෂෙයන් ෙදමළ ජනතාවට අඩන්ෙත්ට්ටම් කිරීෙම්
කියාමාර්ගයක් අරෙගන තිෙබනවා.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන්
ෙමතැන නැතත් ෙම් කථාව අහයි. ෙම් රෙට් වාමාංශික ව ාපාරය
ජාතිවාදයට විරුද්ධව ෙලොකු ෙදයක් කළා. ඔබතුමාෙග් හෘදය
සාක්ෂිය තිෙබනවා නම්, ඔබතුමාට ෙතෝරා ගන්න තැනක්
තිෙබනවා. පීඩිතයා ෙවනුෙවන් කැපෙවන්න. ෙම් රාජපක්ෂ
ෙරජීමය ෙගනයන ෙම් ඒකාධිපති අන්තවාදී, ජාතිවාදී ගමනට
හවුල් ෙවන්න එපා. ඔබතුමාෙග් සෙහෝදරයන් එළිෙය් බලාෙගන
ඉන්නවා. පුළුවන් නම් ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා
ඇමතිවරයා වශෙයන් ඇත්තටම ඒ කටයුතු කරන්න, ඔබතුමා
එළියට බහින්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.12]

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා (විද ාත්මක
කටයුතු අමාත තුමා)

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்)
அ வல்கள் அைமச்சர்)

திஸ்ஸ விதாரண - விஞ்ஞான

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific
Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප රෙට් තස්තවාදී, ෙබදුම්වාදී
යුද්ධය අවසන් කළාට පසුව, රට එක්ෙසේසත් කරලා ගරු
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා]

ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් තවත් යුද්ධයක් පටන්
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ තමයි සංවර්ධන යුද්ධය. ෙම් සංවර්ධන
යුද්ධය හරහා අප රෙට් දුප්පත්කම නැති කිරීමට, දුප්පත්කමින් මතු
වන පශ්න නැති කිරීමට නම් නියම සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම
අත වශ යි. ඒ සංවර්ධනය දැනුම පදනම් කරෙගන ඇති කරන
සංවර්ධනයක් වුණු තරමට තමයි සාර්ථක ෙවන්ෙන්, ඒ වාෙග්ම
අෙප් අරමුණ ඉෂ්ට කිරීමට පුළුවන් ෙවන්ෙන්.
අපි ෙලෝකය වෙට් බැලුවාම ජපානය, ෙකොරියාව, තායිවානය,
සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව වාෙග් රටවල් දුප්පත්කමින් ෙගොඩ
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් දැනුම පදනම් කරගත් සංවර්ධනයක් ඇති
කිරීම තුළින්. ඒ කියන්ෙන්, තිරසාරව පවතින සංවර්ධනයක් ඇති
කිරීම තුළින්. එය කිරීමට නම් අෙප් අමු දව වලට උපරිම
වටිනාකමක් එකතු කරන කර්මාන්තකරණයක් ඇති කළ යුතුයි.
එය කිරීම සඳහා විද ා හා තාක්ෂණ නව උත්පාදනය උපරිම ෙලස
ෙයොදවන්නත් අවශ යි. මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, මම විද ා හා
තාක්ෂණ ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් 2009
වර්ෂෙය්දී විද ා හා තාක්ෂණ පතිපත්තියක් පිට කළා. ඒක හරහා
ෙම් මාවත ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වුණා. මම ඒක පදනම්
කරෙගන ජාතික විද ා තාක්ෂණ නව උත්පාදන පතිපත්තියක්
සඳහා 2010 දී කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගත්තා. ඒක දැන්
කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරෙගන යනවා. මම විද ා කටයුතු
භාර ෙජ ෂ්ඨ ඇමති හැටියට ඒ කටයුතු කිරීමට දැන් COSTI
කියලා ෙවනම ව හයක් ෙගොඩ නගලා තිෙබනවා. එතැන මුල්
තැනක් ගන්ෙන් අප රට තුළ උසස් තාක්ෂණය දියුණු කිරීමටයි. ඒ
තුළින් ෙපෞද්ගලික අංශයත්, රජෙය් අංශයත්, පර්ෙය්ෂකයන් එක්
කරමින් අෙප් අමු දව වලට විවිධ ක්ෙෂේතවලින් උපරිම
වටිනාකමක් එකතු කරන වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරනවා. ෙම්
කටයුත්ත සාර්ථක කිරීමට නම් විද ා හා තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ
ෙවනුෙවන් වැඩි මුදලක් ආෙයෝජනය කරන්න ඕනෑ. මම සතුටුයි
කියන්න, ෙම් සඳහා ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය හරහා
කමානුකූල නැඹුරුවීමක් දකින්න තිෙබන බව. උදාහරණයක්
හැටියට කිව්ෙවොත්, 2005 අය වැෙයන් ඒ සඳහා ෙවන් කළ ගණන
රුපියල් මිලියන 3,300ක්. ෙමවර අය වැෙයන් ඒ පමාණය රුපියල්
මිලියන 12,800ක් දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒක ඉදිරි
පියවරක්. ඒ වාෙග්ම, පර්ෙය්ෂණ දියුණු කිරීම සඳහා ෙපෞද්ගලික
අංශය ආෙයෝජනය කරන විට බදු සහන තුන්ගුණයකින් ලබා දීලා
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් විවිධ කියා මාර්ග අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
අරෙගන තිෙබනවා. ඒවා හරහා අෙප් ෙම් ගමන සාර්ථකව ඉදිරියට
යන්න පුළුවන් ෙව්වි.
මා ෙර්ඛීය අමාත ාංශෙය් ඇමති ෙවලා හිටපු කාලෙය්දී ආරම්භ
කළා, ෙදයාකාර වැඩ පිළිෙවළක්. එකක් තමයි, ගමට තාක්ෂණය
ෙගන යන "විදාතා" වැඩ පිළිෙවළ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ හරහා, අෙප්
රට පුරා සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම සම්පත්
මධ ස්ථාන එක බැගින් විවෘත කරලා දියුණු කරන්න කියා කළා.
මා ඒ ෙර්ඛීය අමාත ාංශෙයන් ඉවත් වන විට 250ක් පමණ වූ ඒ
මධ ස්ථාන සංඛ ාව දැන් 261කට පමණ වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ඒවාෙය් කියාකාරිත්වය දිහා බැලුවාම, මා ඒ අමාත ාංශෙයන්
ඉවත් වන විට ව වසායකයන් 8,000කට වඩා වැඩි ෙදනකුට
පුළුවන් වුණා, ඒ තාක්ෂණය ෙයොදමින් තමන්ෙග් ව වසායක
දියුණු කරන්න. ඒ නිසා, ඒ කාලෙය්දී 17 ෙදෙනක් තමන්ෙග්
භාණ්ඩ අපනයනය කරන තත්ත්වයටත් පැමිණ සිටියා.
67ෙදෙනක් Cargills Food City වැනි ආයතනවලටත්, තවත්
60ෙදෙනක් පමණ hotelsවලටත් භාණ්ඩ ලබා ෙදන තත්ත්වයට
දියුණු ෙවලා සිටියා. මට දැන් ලැෙබන වාර්තා අනුව, පසු ගිය
අවුරුදු ෙදකතුෙන් තවත් 1,000ක් 2,000ක් විතර ඒ පිරිස වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා.
"නැණසල" වැඩ පිළිෙවළ හා සමානව ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
පුහුණුවත් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් ඒකට සම්බන්ධ කරලා, ඒ
තුළින් ගෙම් සුළු හා මධ ම මට්ටෙම් ව වසායකයන් බිහි කිරීමට
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අත ෙදන්න ආණ්ඩුව හරහා කියා කිරීමට පටන්ගත්තා. මම
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, එය ඉදිරියටත් පවත්වාෙගන යෑම ගැන.
ෙම් එක්කම වඩාම වැදගත් වන්ෙන් උසස් තාක්ෂණය ෙහවත්
high-tech වැඩි වශෙයන් අමු දව වලට එකතු කරන කර්මාන්ත
අප රට තුළ දියුණු කිරීමයි. එෙහම කරපු තරමට තමයි අපට
පුළුවන් වන්ෙන් ඉදිරියට යන්න. මට කියන්න කනගාටුයි, අප
අපනයනය කරන භාණ්ඩවලින් උසස් තාක්ෂණය එකතු කරපු
ඒවා සියයට ෙදකක්වත් නැහැ. ජපානෙය් ඒ අගය සියයට 85යි;
ෙකොරියාෙව් සියයට 70යි; සිංගප්පූරුෙව් සියයට 60යි;
මැෙල්සියාෙව් සියයට 50යි. අපිත් ඒ විධියට high-tech පදනම්
කරෙගන අෙප් අමු දව වලට උපරිම වටිනාකමක් එකතු කරන
කර්මාන්ත දියුණු කෙළොත් තමයි ෙම් ගමන ඉදිරියට යන්න
පුළුවන් වන්ෙන්. මම සන්ෙතෝෂයි කියන්න, අපි COSTI
ආයතනය හරහා ඒ ආකාරයට දියුණු කරන්න ක්ෙෂේත 15ක්
ෙතෝරාෙගන තිෙබන බව. ඒ කටයුත්ත කිරීම සඳහා මාර්ග 15කුත්
එකතු කරලා දැන් යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරියට ෙගන යනවා. ඒ
හරහා මා The National Nanotechnology Initiative එක 2006
දී ආරම්භ කළ බව සන්ෙතෝෂෙයන් කියනවා. එය 2008දී දියගම
SLINTEC ආයතනය හැටියට කටයුතු ආරම්භ කළා. ඒ පළමුවැනි
අවුරුද්ෙද්ම ජාත න්තර Patent බලපත පහක් ලියා පදිංචි කිරීමට
කටයුතු කළා. මා පටන්ගත් ඒ වැඩ පිළිෙවළ හිටපු ඇමති ගරු
පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී සම්පූර්ණ කරමින්,
ගිය අවුරුද්ෙද් -2013 දී- ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී ෙහෝමාගම
SLINTEC ආයතනය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සුරතින් විවෘත
කළා. ඒ Patent බලපත හරහා දැනටමත් විශාල විෙද්ශ විනිමය
පමාණයක් -ෙඩොලර් මිලියන 2.2ක් පමණ මුදලක්- ලබා ගන්න
අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ දියත්
කරනවාත් එක්කම අනිකුත් අංශ වන උසස් තාක්ෂණ, ජීව
තාක්ෂණ, ඉෙලක්ෙටොනික් තාක්ෂණ, mechatronics සහ උසස්
දව තාක්ෂණ වැනි අංශත් දියුණු කරන්න ඕනෑ. COSTI
ආයතනය හරහා අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ දියත් කර ෙගන යනවා.
ඒකත් එක්ක මම තව කරුණක් කියන්න කැමැතියි. අෙප් රෙට්
අපනයන සම්බන්ධව තිබුණු විශාල පශ්නයක් නැති කිරීමට Multi
-purpose Gamma Irradiation Project එකක් මම ආරම්භ කළා.
ඒ ව ාපෘතිය මම ආරම්භ කෙළේ 2007 වර්ෂෙය්දී. පාඨලී චම්පික
රණවක හිටපු ඇමතිතුමාෙග් භාරෙය් ඒ ව ාපෘතිය ගිය අවුරුද්ෙද්
අවසන් කරලා ඒ ආයතනය දැන් කියාත්මක තත්ත්වයකට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
විද ා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අංශ දියුණු කිරීමට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන් තවත් පියවර අරෙගන
තිෙබනවා. "නැණසල" දියුණු කිරීම ඉන් එක් වැදගත් පියවරක්.
අෙප් රෙට් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සාක්ෂරතාව දැන් සියයට 40
ඉක්මවා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අෙප් රෙට් ෙසේවාවන්
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය තුළින් ෙලෝකය වටා අෙළවිකරණ වැඩ
පිළිෙවළක් - Business Process Outsourcing - දියත් කිරීම
තුළින් අපට දැන් විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් ලබා ගන්න
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට පර්ෙය්ෂණ දියුණු
කිරීමට විශ්වවිද ාල ක්ෙෂේතයට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය
වැෙයන් වැඩි මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ අංශය හරහා
අෙප් රෙට් පර්ෙය්ෂණ දියුණු ෙව්වි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා.
ෙමතැනදී අපි කිව යුතු තවත් වැදගත් කරුණක් තිෙබනවා.
අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් ඇති ආයතන දිහා බැලුවාම කාර්මික
තාක්ෂණ ආයතනයට ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 281ක
මුදලක් ෙවන් කර තිබුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ පමාණය රුපියල්
මිලියන 420කට වැඩි කරලා තිෙබනවා. ජාතික පර්ෙය්ෂණ
සභාවට - National Research Council එකට - රුපියල් මිලියන
240ක් ගිය වසෙර් අය වැෙයන් ෙවන් කර තිබුණා. ෙමවර අය
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වැෙයන් ඒ පමාණය රුපියල් මිලියන 330කට වැඩි කරලා
තිෙබනවා. ෙම්වා ෙමවර අය වැය තුළින් විද ා හා තාක්ෂණ අංශය
දියුණු කිරීමට ගත් ෙහොඳ පියවර. අෙප් ආණ්ඩුව විද ාවයි,
තාක්ෂණයයි, නව උත්පාදනයයි මුල් කර ෙගන අෙප් රෙට් නියම
සංවර්ධනයක් ඇති කරන ගමනක් -දැනුම පදනම් කර ෙගන ඇති
කරන සංවර්ධන ගමනක්- යනවා කියන එක දැන් අපට පැහැදිලියි.
ඒ සඳහා කර්මාන්ත ක්ෙෂේතයත් දියුණු කරන්න ඕනෑ; කර්මාන්ත
ක්ෙෂේතයටත් සුදුසු වාතාවරණයක් රට තුළ ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ.
දැන් බලශක්ති වියදම වැඩියි කියලා අපි දන්නවා. බලශක්ති
වියදම අඩු කිරීමට අපි කටයුතු කළ යුතුයි. අප රට තුළ venture
capital කමයක් නිසි ෙලස දියුණු ෙවලා නැහැ. ඒ සඳහා මුදල් ලබා
දීෙම් කම ඇති කෙළොත් තමයි ෙම් ගමන සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන
යන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියලා මම මතක් කරනවා. දැන් අපි හරි
මාවෙත් ඉන්ෙන්. නමුත්, ෙම් අංශ සඳහා අෙප් දළ ෙද්ශීය
ආදායෙමන් දැන් ෙවන් කරන මුදල් පමාණය දශම ෙදකක
පතිශතයක් වනවා. අඩු වශෙයන් ඒ පමාණය සියයට එකකටවත්
ඉහළ නංවන්න පුළුවන් වුෙණොත්, අපට ෙම් ගමන සාර්ථකව
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙව්වි.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[பி.ப. 3.27]

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (ජාතික භාෂා හා සමාජ
ඒකාබද්ධතා නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் - ேதசிய ெமாழிகள், ச
ஒ ைமப்பாட் பிரதி அைமச்சர்)

க

(The Hon. Palani Digambaram - Deputy Minister of
National Languages and Social Integration)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
எங்கள
ேதசிய ெமாழிகள் மற் ம் ச க ஒ ைமப்பாட்
அைமச்சின் 2015ஆம் ஆண் க்கான வர
ெசல த்திட்டக்
கு நிைல விவாதத்தில் அதன் பிரதி அைமச்சராகவி ந்
உைரயாற் வதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 2005ஆம் ஆண்
தல் இந்த அைமச்சின் ெசயற்பா கள் ெதாடங்கியி ந்த
ேபா ம் மற்ேறார் அைமச்சுடன் இைணந்ததாகேவ இ ந்
வந்த . எனி ம் 2010ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு ேதசிய
ெமாழிகள் மற் ம் ச க ஒ ைமப்பாட் க்கான அைமச்சாக
இ
தனியாகச் ெசயற்பட்
வ வ டன், எம
அைமச்சர்
ெகளரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார அவர்கள் மிகுந்த அர்ப்
பணிப்ேபா இந்த அைமச்சுப் ெபா ப்பிைன
ன்ென த்
வ கின்றார்.

எம நாட் ல் ெகா ய இனப்பிரச்சிைன தைல க்குவதற்
குக் காரணமாக அைமந்த
இந்த நாட் ல் ஏற்பட்ட ெமாழிப்
பிரச்சிைனேய என்ப
எனக்குத் ெதாி ம். அரசியல் ேதைவ
க க்காகத் தனிச் சிங்களச் சட்டம் ெகாண் வரப்பட்டதன்
பின்னர், வாகனங்களில்
என்ற சிங்கள எ த்ைதப்
பயன்ப த்த ேவண் யி ந்த . நம
நாட் க்கு ெப ைம
ேசர்க்கும்
என்ற எ த்தின் ெபயாில் ஓர் இனக்கலவரேம
நடந்
ந்தகாலம் ஒன்
இ ந்த . '
குழப்பம்' என்
இன் ம் மக்களால் அறியப்ப ம் குழப்பத்திற்குக் காரணமான
ெமாழிப் பிரச்சிைனயான , பின்னாளில் பாாிய இனப்
பிரச்சிைனயாக உ ெவ த்த . ஆனால், இன்
எவ்வித
சத்த ம் - பிரச்சிைன ம் இல்லாமல் ஒன் க்கு ன் ஆங்கில
எ த் க்களில் வாகனங்களின் இலக்கத்தக கள் ெபாறிக்கப்
ப கின்றன. யா ம் எவ்வித ேகள்வி ம் இல்லாமல் தம
அதி ஷ்டத்திற்கு
ஏற்பக்கூட
ஆங்கில
எ த் க்கைளத்
ெதாி ெசய்
பாவிக்கும் காலம் வந் ள்ள . இ தான்
காலமாற்றம் என்ப .
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இ ேபாலேவ, இன்
இந்த நாட் ல் கால ஓட்டத்தில்
பல்ேவ
பிரச்சிைனக க்கும் தீர்
காணப்ப ம் சூழ்நிைல
உ வாகி ள்ள . பாாிய இழப் க க்கு மத்தியில் நம
உள்நாட்
த்தம்
க்கு வந்த . அேதேபால த்தத்தின்
பின்னர், அ ப்பைட ெமாழிப் பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண்பதி
டாக இனங்க க்கிைடேய நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்த
ேவண் ம் என்ற ேநாக்கத்ேதா
இந்த அைமச்சு தன
ெசயற்பா கைள
ன்ென த்
வ கின்ற . ஐம்ப
வ ட
காலமாக
நில கின்ற
ெமாழி
சம்பந்தப்பட்ட
பிரச்சிைனக க்கு ஓாி
ஆண் களிேல தீர்
காண்ப
என்ப நைட ைறச் சாத்தியமான அல்ல.
எம அைமச்சின்கீழ் அரச க ம ெமாழிகள் திைணக்களம்,
அரச க ம ெமாழிகள் ஆைணக்கு , ெமாழிக் கற்ைககள்
மற் ம் ேதசிய நி வனம் என்பன இயங்குகின்றன. அேத
ேபால ேதசிய ெமாழிகள் திட்டம், ச க ஒத்திைச மற் ம்
நிைலமாற்றத்திற்கான
ன்ென ப் கள், சட்ட அ லாக்கல்
நீதிக்கான அ குவழி மற் ம் ச க ஒ ைமப் பாட்ைட
வ ப்ப த்தல்
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
ஆகிய
ெவளிநாட்
நிதியீட்டத் திட்டங்க ம் நைட ைறப்ப த்தப் ப கின்றன.
இத்தைகய திட்டங்கள் பாாிய மாற்றத்ைதக் ெகாண்
வராவிட்டா ம் அதற்கான அ ப்பைடகைள இப்ேபா
வழங்கி வ கின்றன. நம நாட் ேல திைணக்கள மட்டத்தில்,
உள் ராட்சி நி வன மட்டத்தில், அரச க ம ெமாழிகைளப்
பயன்ப த் வதில் நைட ைறச் சிக்கல்கள் உள்ளன என்பைத
நான் அறிேவன். எல்லா இடத்தி ம் ெமாழிப் பிரேயாகம்
இடம்ெப வதில்ைல.
இதற்கு
மனநிைலயில்
மாற்றம்
ஏற்படேவண் ம். எம
ெசயற்பா கைள மாற் வதற்கு
த ல் நம
மன எண்ணத்தில் மாற்றம் ஏற்படேவண் ம்.
இந்தப் பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் ஆவணங்கள்
ம்ெமாழிகளி ம்
வழங்கப்ப கின்றன.
அ ேபால்தான்
திைணக்களங்களி ம் அரச நி வனங்களி ம்
ம்ெமாழி
களி ம் ஆவணங்கள் தயாாிக்கப்பட்டா ம் அைவ பயன்
பாட் க்கு எ த் க் ெகாள்ளப்ப வதில்ைல. இதற்கு அதிகாாி
களின் கவனயீன ம் ெமத்தனப் ேபாக்குேம காரணமாகும்.
ஏன் நான் மற்ைறய ெமாழியிைனப் ப க்கேவண் ம்? எ ம்
கர்வம் நம்மிைடேய உள்ளைம இத்தைகய பிரச்சிைனகள்
ஏற்படக் காரணமாகின்ற . ெபா ஸ் நிைலயங்களி ம்,
ைவத்தியசாைலகளி ம், ஏன் கச்ேசாிகளி ம்கூட தமிழில்
ப வங்கேளா, ஆவணங்கேளா வழங்கப்ப வதில்ைல எ ம்
ைறப்பா எங்கள் அைமச்சுக்குக் கிைடக்கப்ெப கின்ற .
பிறப் ச் சான்றிதழ் தனிச் சிங்களத்தில் எ தப்ப வதால்
பல்ேவ
குள ப கள் நிகழ்கின்றன. ஏேத ம் ேதைவக்கு
அவற்ைற ஆங்கிலத் க்கு ெமாழிெபயர்ப் ெசய்யேவண் ய
நிைல உ வாகின்ற . சிங்களத்தில் எ தப்ப ம்ேபா கூட
பிைழகள் விடப்ப கின்றன. என நண்பர் ஒ வாின் மகளின்
பிறந்த இடத்ைத எ
ம்ேபா , பதி ெசய் ம் அதிகாாி
'ெபளத்க க்க ேராகல' எ ம் ெசால் க்குப் பதிலாக
'ெபளத்க க்க ேராகய' என எ தி ள்ளார்.
அதைன ஆங்கிலத் க்கு ெமாழிெபயர்க்கச் ெசன்றேபா
ெமாழி ெபயர்த்தவர் தனியார் ைவத்தியசாைலெயன்பதற்குப்
பதிலாக 'தனியார் ேநாய்' என குறிப்பிட் ள்ளார். அதைனப்
பார்த்த ெவளிநாட்
சா வழங்கும் அதிகாாி இ பற்றி
ேகள்வி எ ப்பி ள்ளார். இ ேபான்ற சி தவ கள் ெபா
மக்க க்கு அெசளகாியங்கைள ம் அவமானங்கைள ம் தந்
வி கின்றன என்ப பற்றி நாம் சிந்திக்க ேவண்
ள்ேளாம்.
ேதசிய ஆளைடயாள அட்ைடயிேல சிங்கள மக்க க்கு
சிங்கள ெமாழியில் மட் ம விபரம் எ தப்ப கின்ற .
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ஆனால், தமிழ் மக்க க்கு தமிழ் மற் ம் சிங்களம் ஆகிய இ
ெமாழிகளி ம் எ தப்ப கின்றன. இ பாரபட்சமானதாகும்.
அந்த அைடயாள அட்ைடையப் ெபற்ற ேம அவர் தமிழர்
என்பைத ஓர் அதிகாாி
ாிந் ெகாள் ம் நிைலைய அ
ேதாற் விக்கின்ற . இத்தைகய நைட ைறகைள மாற்றிய
ைமப்ப
நம் அைனவாின ம் கடைமயாகின்ற . பிறப் ச்
சான்றிதழில் ைவத்தியசாைலைய 'ேநாய்' எனக் குறிப்பி வ
ேபான்
நாம் நம
ெமாழிைய ம் சேகாதர ெமாழிைய ம்
கற் க்ெகாண்
பணியாற்றாைம ம் ஒ வித ேநாயாகேவ
காணப்ப கின்ற .
இந்த நிைலைமைய மாற் வதற்கு நாம் அரச அதிகாாி
க க்குப் பயிற்சிகைள வழங்கி வ கின்ேறாம். அண்ைமயில்
கூட எம
அைமச்சினால் ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்கு
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ந்த நடவ க்ைக ைற ைமகள் பற்றிய
என
அபிப்பிராயங்கைளத் ெதாிவித்
அவற்ைற மாற்றிய
ைமக்க நடவ க்ைக எ த் வ கின்ேறாம். இதற்ெகல்லாம்
காரணம் மனதில் - எண்ணத்தில் மாற்றம் ஏற்படா
ைமேயயாகும். அதிகாாிகள் மாத்திரமல்ல, சாதாரண மக்களின்
மனநிைல ம் அப்ப த்தான் இ க்கின்ற . இலங்ைக நாட் ல்
இ க்கும்ேபா சேகாதர சிங்கள ெமாழிைய ப க்க வி ம்பாத
தமிழர்கள் பிரான்ஸ், ேஜர்மனி ெசன்ற டன் அந்நாட்
ெமாழிையப் ேபச ம் எ த ம் கற் க் ெகாள்கிறார்கள். இ
அவர்களின்
மனநிைலயில்
ஏற்ப கின்ற
மாற்றத்தின்
காரணத்தினாேலேயயாகும்.
எம
ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த விடயத்தில் ஒ
ன்மாதிாியான தைலவராக இ க்கின்றார். ெப ம்பாலான
கூட்டங்களி ம் ேதசிய
க்கியத் வம்வாய்ந்த உைரகளின்
ேபா ம் சிங்களத்தில் மாத்திரமன்றி தன்னால் இயன்ற
அளவில் தமிழ் ெமாழியி ம் உைரயாற் கின்றார். ஐக்கிய
நா கள் சைபக் கூட்டத்தில்கூட அவர் தமிழ் ெமாழியில்
உைரயாற்றியி க்கிறாெரன்ப
இங்கு குறிப்பிடத்தக்க .
ேதசிய ெமாழிகளின் பயன்பாட் க்காக, ச க ஒ ைமப்
பாட் க்ெகன அைமச்சு ஒன்றிைன நி வி வி வதனாேலா,
ஆணங்கைள அச்சி வதாேலா, ெபயர்ப் பலைககைள மாட்
வி வதனாேலா மாத்திரம் ச க ஒ ைமப்பா
வந் விடப்
ேபாவதில்ைல. நாம் அைனவ ம் எம மனதில் - எண்ணத்தில்
மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தி தமிழ், சிங்கள ெமாழிகைள அரசக ம
ெமாழிகளாக ஏற் க்ெகாண்
நைட ைறப்ப த்த
ைனய
ேவண் ம். எம அைமச்சு அதற்காக
ைமயான நிகழ்ச்சி
நிர டன் தயாராக உள்ள .
தமிைழத் தாய் ெமாழியாகக் ெகாண்ட என்ைனப் இந்த
அைமச்சின் பிரதி அைமச்சராக நியமித்தி ப்பதன் லம் எம
அைமச்சுப் பணிகள் இலகுப த்தப்பட் ள்ளதாக அைமச்சர்
வாசுேதவ நாணாயக்கார அவர்கள் ெதாிவித் , எனக்குச்
சுதந்திரமாக இயங்குவதற்கும் ெசயற்ப வதற்கும் ஏற்பா
கைளச் ெசய் தந் ள்ளார். அந்த வைகயில் அவ க்கு நான்
நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.
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(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පලනි
දිගම්බරම් අෙප් නව නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ජාතික සමගිය ඇති
කිරීම, ජාතික ඒකාබද්ධතාව ඇති කිරීම සඳහා යම් උත්සාහයක්
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දරනවා කියන එක එතුමාෙග් පැත්ෙතන් සඳහන් වුණා. ගරු
නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමතැනයි.
අමාත ාංශයට සල්ලි තිෙබන්ෙන් ෙපොඩ්ඩයි. ඔබතුමන්ලාෙග්
අරමුණ පළල් වුණාට, ඔබතුමන්ලාෙග් අෙප්ක්ෂාව උතුම් වුණාට
ඇත්ත කථාව, වැඩ කරන්න බැහැ ෙන්. ඕක ෙන් ඇත්ත. ෙම්ක
වාසුෙද්ව ඇමතිතුමාත් පිළිගන්නවා. ඔබතුමාටත් පිළිගන්න සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් මහා භාණ්ඩාගාරය කියලා එකක්
තිෙබනවා. ඒක භාරව මුදල් ඇමතිතුමා කියලා ෙකෙනක්
ඉන්නවා. ජාතික භාෂාව, ජාතික ඒකාබද්ධතාව ගැන මහා
ෙලොකුවට කථා කරනවා. Teleprompter එෙකන් ෙදමළ
භාෂාෙවන් කථා කරනවා. Teleprompter එෙකන් ෙදමළ භාෂාව
කථා කළාට ජාතික සමගිය ෙගොඩ නගන්න බැහැ. ඒකට,
ඔබතුමන්ලාෙග් ඔය තිෙබන අවංක උත්සාහය මල්ඵල ගන්වන්න
මුදල් ෙවන් කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. දැනට ඔබතුමන්ලා ඇත්තටම
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? පරමාර්ථ ෙහොඳයි. පරමාර්ථ ෙබොෙහොම
උතුම් විධියට තිෙබනවා. පාෙයෝගිකව ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන්
භාෂා පරිවර්තකෙයෝ ටිකක් පුරුදු පුහුණු කරනවා. භාෂා පුහුණු
පාඨමාලාවල් පවත්වා ෙගන යනවා. ෙබොෙහොම සීමිත වැඩ
ෙකොටසකට සීමා ෙවලා. නමුත් ඇත්තටම ගත්ෙතොත් රෙට් මහා
දැවැන්ත පශ්නයක් විසඳීම ඉලක්ක කරෙගන තමයි, ෙම් විෂය
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් වැඩ කරන්න බැහැ. වැඩ
කරන්න විධියක් නැත්ෙත් ඇත්තටම සල්ලි ෙවන් කරලා නැති
නිසායි. හරියටම ගත්ෙතොත් 2015ට, ෙම් ලබන අවුරුද්ද සඳහා
ෙමම අය වැෙයන් ඔබතුමාලාෙග් අමාත ාංශයට ෙවන් කරලා
තිෙබන්ෙන් දශම කීයද? ඒ කියන්ෙන් නිකම්ම නිකම් දශම. ඉතින්
ජාතික භාෂා සහ සමාජ ඒකාබද්ධතාව කියන පළල් අරමුණ ඉටු
කර ගැනීම සඳහා මුළු අය වැෙයන් නිකම්ම නිකම් දශමයක් ෙවන්
කළාම ඒක කරන්න බැහැ. ජාතික සමගිය හදන්නත් බැහැ. අඩුම
ගණෙන් ඔබතුමා කියපු උප්පැන්න සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා
ඒ අදාළ කරන ෙපෝරමය තමන්ෙග් මවු භාෂාෙවන් පුරවන්න
නිදහස තිෙබන්න ඕනෑ.

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා

(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்)

(The Hon. Palani Digambaram)

මෙග් යාළුවාෙග් දුවෙග උප්පැන්න සහතිකය සිංහල
භාෂාෙවන් තමයි ලියලා තිෙබන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල කියන
එකට ෙපෞද්ගලික ෙරෝගය කියලා ලියලා තිෙබනවා. මම
කියන්ෙන් ෙදමළ විතරක් ෙනොෙවයි, සිංහෙලත් වැරදි තිෙබනවා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔබතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. නිහතමානිව ඒ වැරැද්ද
පිළිගන්නවා. ඔබතුමා ඒක දැකපු එක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.
ඇත්තටම ගත්ෙතොත් දැන් "ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල" කියන එකට
"ෙපෞද්ගලික ෙරෝගය" කියලා ලියැවුණා. පශ්නය තිෙබන්ෙන්
ෙමතැනයි. ඒ භාෂාව දන්න පුරුදු පුහුණු ෙකෙනක් එතැනට පත්
කරන්න එපායැ. එතෙකොට අන්න ඒ පුරුදු පුහුණු ෙකනා පත්
කරන්න, ඒ ෙකනාට පඩි ෙගවන්න සල්ලි නැති පශ්නය ෙන් ෙම්
තිෙබන්ෙන්.
ඇත්තටම ගත්ෙතොත් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, - ඔබතුමාත් සාක්ෂි දරනවා ඇති - අද විෙශේෂෙයන්ම
බස්නාහිර පළාත ගත්ෙතොත් ෙම් අෙප් රෙට් අනික් පළාත්වලට
සාෙප්ක්ෂව දියුණු යැයි කියන පළාත ෙන්. හැබැයි, බස්නාහිර
පළාත ගත්තත් ෙම් වැල්ලවත්ත, මැද ෙකොළඹ පෙද්ශවල
උප්පැන්න සහ විවාහ ලියාපදිංචි කිරීෙම් නිලධාරින් ඒ
කාර්යාලවලට ගිෙයොත් අදත් උප්පැන්න සහතිකය ලබා ගැනීෙම්
ෙපෝරමය පුරවන්න තිෙබන්ෙන් සිංහල භාෂාෙවන්. එතෙකොට
ෙදමළ ෙකෙනක්, මුස්ලිම් ෙකෙනක් අදත් තමන්ෙග් උප්පැන්නය,
තමන්ෙග් දරුවාෙග්
උප්පැන්න සහතිකය ලබා ගන්න ඒ
කාර්යාලයට ගිෙයොත් ඔවුන්ට කියනවා ඒ ෙපෝරමය දීලා සිංහල
භාෂාෙවන් පුරවන්න කියලා. එතෙකොට ඒක කරන්ෙන්
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ෙකොෙහොමද? ඔහුට සිංහල බැරි නම්, ඔහුට සිද්ධ ෙවනවා සිංහල
දන්න කියන ෙකෙනක් ළඟට ගිහිල්ලා ෙම්ක ලියා ගන්න.
එතෙකොට සිංහල දන්න ෙකෙනක් ළඟට ගිහිල්ලා ලියන ෙකොට, ඒ
ලියන්න කියලා එයාට නියම කරන ෙකොටම, එයාට ඇති ෙවලා
ඉවරයි හැඟිමක් මම ෙම් රෙට් ෙදවන පුරවැසිෙයක්ය කියන එක.
එතෙකොටම තමන්ෙග් භාෂාෙවන්, තමන් දන්න භාෂාෙවන් ඒ
ෙපෝරමය පුරවන්න ඉඩක් නැත්නම්, ඒක කියපු ගමන්ම ඔහු ෙම්
රෙට් ෙදවන පුරවැසිෙයක් බවට පත් කරලා ඉවරයි. එතැන් සිට
ඔහු තුළ ෙගොඩනැෙගන්ෙන්, නිර්මාණය ෙවන්ෙන් ජාතික සමගිය
ෙනොෙවයි. ජාතික අසමගිය, ෙක්න්තිය, ෛවරය. ඇයි, අපිට
ෙමෙහම කරන්ෙන්? ෙමොකද ඒ සාමාන ෙදමවුපිෙයෝ අසරණයි.
ඒ අයට කරන්න ෙදයක් නැහැ. අර නිලධාරියාට කිව්වාම,
නිලධාරියා කියනවා "අපිට කරන්න ෙදයකුත් නැහැ, ෙම්ක තමයි
නීතිය." කියලා.
ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න ෙමපමණ කාලයක්
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත ාංශයට බැරි වුණා; ආණ්ඩුවට බැරි වුණා.
අමාත ාංශයට තනියම කරන්න බැහැ තමයි. ෙම් ආණ්ඩුවට බැරි
වුණා. ඒ නිසා teleprompter එෙකන් ෙදමළ භාෂාෙවන් කථා
කළාට වැඩක් නැහැ. පුළුවන් නම් ෙහටම ගිහිල්ලා උප්පැන්න සහ
විවාහ, මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් කාර්යාලවල ෙපෝරමය පුරවන
එක තමන්ෙග් මවු භාෂාෙවන් පුරවා ගන්න අවශ කරන ඉඩ
හදන්න. අඩුම ගණෙන් ඒකවත් කරන්න. ෙම්ක ෙබොෙහොම සරල
ෙදයක් ෙන්. අද වන තුරු ඒක කරලා නැහැ. ජාතික සමගිය ගැන
කථා කරනවා; ජාතික ඒකාබද්ධතාව ගැන කථා කරනවා. හැබැයි
ඉපෙදන පුංචි දරුවාෙග් මනසට ෙම් පණිවුඩය පුංචි කාලෙය්ම
ගිෙයොත්, ඒ දරුවාට ඇති වන මානසිකත්වය ෙමොකක්ද? ඔයාෙග්
උප්පැන්න සහතිකය ෙම් විධියටයි අපිට පුරවන්න සිද්ධ වුෙණ්
කියලා තමන්ෙග් ෙදමවුපියන් කිව්වාම ෙපොඩි කාලෙය් ඉඳලා ඒ
දරුවා තුළ ෙගොඩ නැෙඟන්ෙන් ජාතික අසමගිය, ෛවරය. ඒ නිසා
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා.
ඔබතුමා කිව්ෙව් ඇත්ත. ෙම් පුංචි පුංචි ෙද්වල්වලින් විතරක්
ජාතික සමගිය ෙගොඩ නඟන්න බැහැ. ජාතික සමගිය ෙගොඩ
නැඟීම සඳහා විශාල ෙමෙහයුමක් අවශ යි. ආකල්පමය ෙවනසක්
අවශ යි. ආකල්පමය ෙවනස ඇති ෙවන්ෙන්, ඇති කරන්න
පුළුවන් ෙවන්ෙන් රජය මැදිහත්වීෙමන් තමයි. රජයක් ඒකට
නිවැරදි නායකත්වයක් ෙදන්ෙන් නැත්නම්, රජයක් එය නිවැරැදිව
ෙමෙහය වන්ෙන් නැත්නම් කවදාවත් ඒක කරන්න ලැෙබන්ෙන්
නැහැ. ආකල්පමය ෙවනස්කම් ඉෙබ්ම පහළ ෙවන්ෙන් නැහැ;
ඉෙබ්ම ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ. එය අමාත ාංශෙය් වගකීමක්
ඒක ඉටු කිරීම
වාෙග්ම සමස්ත ආණ්ඩුෙව් වගකීමක්.
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් කරලා නැහැ. ඒක නිසා දැන්වත් ෙම්
පුංචි තැන ඉඳලා මහා පරිමාණ ෙද්වල් දක්වා ඒ තිෙබන අඩු පාඩු
සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් ෙවන්න වගබලා ගන්නය කියන එක මා
අවධාරණය කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් කථා කරන අමාත ාංශ
යටෙත් තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශය පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක්
කථා කරන්න කැමැතියි. තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇමතිතුමා
තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශෙය් වැඩ කිඩ ගැන ෙකොච්චර කයිවාරු
ගැහුවත්, තවමත් පාඩු ලබනවා මිසක් ලැබූ පගතියක් නැහැ. නව
ෙල්කම් ෙකෙනක් පත් කරලා තිෙබනවා; එතුමා යටෙත් දැන්
ෙගොඩාක් වැඩ ෙකෙරනවා කියලා ඇමතිතුමා කිව්වාට, තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාඩුව විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 200යි.
ෙකොච්චර වැඩ කිඩ දානවා කියලා කයිවාරු ගැහුවත්, තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 200යි නම්, ෙකොපමණ
වැඩ කළත් වැඩක් නැහැ ෙන්. ෙම් ෙකෝටි 200ක් පාඩු ෙවන
තත්ත්වයට තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පත් කෙළේ කවුද? ඒක
නිකන් එතැනට පත් වුණා ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා විසින් එතැනට
පත් කළා. ෙම් තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉතිහාසෙය් ලාභ ලබපු
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. නමුත්, අද බංෙකොෙලොත් තත්ත්වයට පත් වී
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තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් පුටුවක්, බංකුවක්වත් ගන්න පුළුවන්
තත්ත්වයක නැහැ. 2014 අවුරුද්දටම බස්නාහිර පළාෙත් තැපැල්
කන්ෙතෝරුවලට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් පුටු 30යි. මුළු
බස්නාහිර පළාෙත්ම උප තැපැල් කාර්යාල, තැපැල් කාර්යාල,
සඳහා 2014 අවුරුද්දටම ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් පුටු 30යි.
වැල්ලවත්ත තැපැල් කන්ෙතෝරුවට විතරක් පුටු 42ක් ඕනෑ කියලා
තැපැල්පතිතුමාට ලිඛිතව දන්වා තිෙබනවා. ඔවුන් සඳහන් කරලා
තිෙබනවා, "අෙප් ෙම් කන්ෙතෝරුවට විතරක් පුටු 42ක් ඕනෑ. ෙම්
නිලධාරීන්ට වාඩි ෙවන්න තැනක් නැහැ. කරුණාකරලා අපිට
ඉක්මනින් පුටු 42ක් ලබා ෙදන්න" කියලා. තැපැල්පතිතුමා
කියනවා, "ඔබතුමන්ලා පුටු 42ක් ඉල්ලනවා. මුළු පළාතටම
තිෙබන්ෙනත් පුටු 30යි" කියලා.
ෙම්ක තමයි, තත්ත්වය. හැබැයි ඒ තත්ත්වය එෙහම වුණාට,
ඊෙය් ෙපෙර්දා අරලියගහ මන්දිරයට තැපැල් නිලධාරීන් කැඳවලා
අරලියගහ මන්දිරෙය් සුපුරුදු ඡන්ද පචාරක දන්සැල නම්
පැවැත්වූවා. රුපියල් මිලියන 6ක් ඒකට වියදම් කළා. රුපියල්
මිලියන 6ක් වියදම් කරලා අරලියගහ මන්දිරෙය් ඡන්ද පචාරක
රැස්වීම් පවත්වනවා. අන්තිමට සමහරුන්ට පිළුණු වුණ කෑම
පැකට් එකක් දුන්නා. සමහරුන්ට කන්නත් නැහැ. වියදම ගත්තාම
රුපියල් මිලියන 6යි. ඒක දුන්ෙන් අරලියගහ මැදුෙරන් ෙනොෙවයි.
ඒ මිලියන 6 දුන්ෙන් තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශෙයන්. හැබැයි
බස්නාහිර පළාෙත් තැපැල් කන්ෙතෝරුවල නිලධාරීන්ට වාඩි
ෙවන්න පුටු 30යි දීලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමන්න, තැපැල්
අමාත ාංශෙය් තත්ත්වය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතින්
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ආශ්චර්ය ෙපන්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක තමයි, තත්ත්වය.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, උප තැපැල්
ස්ථානාධිපති ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් කාලයක් තිස්ෙසේ පවතින
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ අය අවුරුදු 25ක්, 30ක් තිස්ෙසේ ෙසේවෙය්
ෙයදිලා ඉන්නවා. ඉස්සර ෙවලාම ඔවුන්ට කිව්ෙව්, තැපැල්
කාර්යාලයට තැනක් තමන් විසින්ම ෙසොයා ගන්න ඕනෑය
කියලායි. තමන් විසින්ම තැපැල් කාර්යාලයට තැනක් ෙහොයා
ගන්න ඕනෑ. ඒ ස්ථානයට කුලිය ඒ තැපැල් කාර්යාලෙය්
උපතැපැල් ස්ථානාධිපතිවරයා ෙගවන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි,
ආණ්ඩුෙවන්
කීයද
ෙදන්ෙන්?
තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඒ උපතැපැල් ස්ථානාධිපතිට කියනවා,
කුලියට කාර්යාලයක් ෙහොයා ගන්න, ෙහොයා ෙගන එතැන තැපැල්
කන්ෙතෝරුව පවත්වා ෙගන යන්න, මාසයකට රුපියල් 250ක්
ෙදනවාය කියලා. ඔන්න ආශ්චර්යය! මිලියන හයක් යන තුරු
දන්සල් දීලා, පිළුණු වුණු කෑම ෙදනවා ඡන්දයට. රෙට්ම තිෙබන
උපතැපැල් කාර්යාලවල උපතැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික මුදලින් තමයි තැපැල් කාර්යාලවලට කුලිය
ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තැපැල් කන්ෙතෝරුවකට රුපියල්
250කට තැනක් ලංකාෙව් ෙකොෙහන්වත් ගන්න පුළුවන්ද? අඩු
ගණෙන් ඒ ගණනට ෙපොල් අතු පැලක්වත් ගන්න පුළුවන්ද? අද
නාගරික පෙද්ශවල කුලිය අවම වශෙයන් රුපියල් 10,000ක්
15,000ක් ෙවනවා. ගම්බද පෙද්ශයක අඩුම ගණෙන් රුපියල්
5,000ක්වත් ෙවනවා. ඒ රුපියල් 5,000 තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙගවන්ෙන් නැහැ. ෙකෝ, ෙම් අය වැෙයන් ඒකට සංෙශෝධන?
අවුරුදු ගණනාවකට කලින් තිබුණු රුපියල් 250 කියන ගණන
තවමත් එෙහමමයි. ෙකෝ, ඒක ෙවනස් කරන්න නීතිමය
සංෙශෝධන? එෙහම ෙද්වල් තවම ෙගනැත් නැහැ. පසු ගිය
දවස්වල කලින් අය වැයට අදාළව ජනතාවෙගන් අය කර ගන්න
ඕනෑ බදු මුදල්, විවිධ අය කිරීම් වැඩි කළා. මුද්දර ගාස්තු, ලියා
පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තු වැඩි කළා. හැබැයි, කාර්යාල කුලී ගාස්තුව ඒ
තැපැල් ෙසේවකයන් මත පටවලා තිෙබනවා. අද ඔවුන්ට තමන්ෙග්
පඩිෙයන් තමයි කාර්යාල කුලිය ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්
ෙසේවකයන් ෙපෞද්ගලිකව එෙහමත් ෙගවා ෙගන අවුරුදු 25ක්,
30ක් තිස්ෙසේ වැඩ කළා. එෙහම කාලයක් වැඩ කරන ෙකොට 1996
සිට ඒ අය රාජ ෙසේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා නීතිය හැදුණා. ඒ
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සඳහා 1996දී කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණාට පසුව, රාජ ෙසේවෙය්
අනිකුත් සාමාන නිලධාරින් වාෙග්ම ෙම් අයත් රාජකාරිෙය්
ෙයෙදනවා. රාජ ෙසේවෙය් දීමනා සහ සියලු වරපසාද ඔවුන්ටත්
හිමි විය යුතුයි.
අප දන්නවා රාජ ෙසේවකයන්ට සාමාන ෙයන් අවුරුද්දකට
නිවාඩු දින 40ක්, 45ක් හිමියි කියලා. සමහර තැන්වල පුංචි
ෙවනස්කම් තිෙබනවා. ෙපොදුෙව් ගත්ෙතොත්, රාජ ෙසේවකයන්ට
අවුරුද්දකට දින 40කට වඩා නිවාඩු තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම්
උපතැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට වාර්ෂික නිවාඩු දින 28යි තවම
තිෙබන්ෙන්. ඔවුනුත් දැන් රාජ ෙසේවකයන්. හැබැයි, තවම
ඔවුන්ට තිෙබන වාර්ෂික නිවාඩු දින ගණන 28යි. මහා ෙලොකුවට
අරලියගහ මැදුෙර් ෙභෝජන සංගහ පවත්වනවා, පිළුණු වුණු කෑම
පැකට් විසි කරනවා. ෙම් නිවාඩු දින 28 ෙවනස් කරලා, අර
ෙසේවකයන්ෙග් අයිතිය ලබා ෙදන්න ඔබතුමන්ලා ෙමොකක් හරි
පුංචි මැදිහත් වීමක් කරලා තිෙබනවාද? තැපැල් ෙසේවාවට
ඇමතිවරෙයක් සහ නිෙයෝජ ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. එතුමන්ලා
වැඩ කිඩ දමලා දුන්නාය කිව්වාට, ඔන්න තත්ත්වය.
ඊළඟට කාන්තා උපතැපැල් ස්ථානාධිපතිවරියන්ට පසූත
නිවාඩු ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රාජ ෙසේවෙය් ෙයෙදන අනිකුත්
සියලුම කාන්තාවන්ට පසූත නිවාඩු දින 90ක් තිෙබනවා. හැබැයි,
කාන්තා උපතැපැල් ස්ථානාධිපතිවරියන්ට තවමත් තිෙබන්ෙන්
පසූත නිවාඩුව දින 30යි. ෙම්කයි තත්ත්වය. අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමා අලුතින් පත් වුණා නම්, එතුමා වහාම කළ යුත්ෙත්
ෙම්වා ෙවනස් කරන එකයි. එතුමා ඇමතිතුමාට උපෙදස් ෙදන්න
එපා යැ. විවිධ ක්ෙෂේතවල වැඩ කරපු, අත්දැකීම් තිෙබන
ෙල්කම්වරෙයක් ෙන් පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
ෙල්කම්වරයාෙග් වගකීමක් තමයි, ෙම්වා ෙවනස් කරන්න වහාම
මැදිහත් වන්න ඇමතිවරුන් ෙපොළඹවන එක. ෙම් ඇමතිවරුන්ට
ඕක මතක නැහැ; දන්ෙන් නැහැ. ඇමතිවරුන්ෙග් හැටි එෙහම
තමයි. ඒ නිසා ඇමතිවරුන්ට ඒක කරන්න කියලා මම කියන්ෙන්
නැහැ. කියලා වැඩක් නැහැ. ඕක දැන් සනත් ජයසූරිය මැතිතුමාට
කිව්වාය කියලා වැඩක් තිෙබනවාද? සනත් ජයසූරිය මහත්මයා
දන්ෙනත් නැතිව ඇති, කාන්තා උපතැපැල් ස්ථානාධිපතිවරියන්ට
පසූත නිවාඩු 28යි තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා එතුමාට කියලා
වැඩක් නැහැ. එතුමාට පසූත නිවාඩු පශ්නයක් තිබුණා නම් ඔන්න
වැඩි කර ගන්න හදයි. ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න මැදිහත්
වීමක් වහාම අවශ ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, 1996 වර්ෂයට ෙපර ෙසේවයට
බැඳුණු, මූලික සුදුසුකම්, අවම සුදුසුකම් සැපිරූ අයට ස්ථිරභාවය
ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව චකෙල්ඛය නිකුත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් 2007 වසෙර්දීයි. අවම සුදුසුකම් සැපිරූ 398කට වැඩි
පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අයව රාජ ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කිරීම අද
ෙවන කල් කරලා නැහැ. ෙම් වන ෙකොට වයස අවුරුදු 50ත්
ඉක්මවූ අය ඉන්නවා. ඒ අය තව අවුරුදු ෙදක තුනකින් විශාම යන
වයසට එනවා. සමහරු ඉන්නවා, වයස අවුරුදු 55ට ආසන්න
ෙවලා. ෙම් අය ගැන දිගින් දිගටම ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා
කරන්ෙන්? ෙම් චකෙල්ඛය කියාත්මක කිරීම පටන් ගන්ෙන්
නැතිව ඉඳලා, ඒ අය වයසට යන්නට ඇරලා ඒ අයව ෙසේවෙයන්
ෙදොට්ට දානවා. ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කිරීමක් නැති නිසා අද සිය
ගණනක් රැකියාෙවන් ෙදොට්ට වැෙටනවා.
ඊළඟට, වැඩ බලන තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් 200කට වැඩි
පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ අයත් අවුරුදු 10, 12, 15 වැඩ කළ අය. ඒ
අයව ස්ථිර කරන්නට ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා ෙගන තිෙබන වැඩ
පිළිෙවළ? එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් තවම හදලා නැහැ; ඒවාට
මැදිහත් වීමක් නැහැ. තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරි
පුරප්පාඩු 2,000ක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම, ෙදවැනි ෙශේණිෙය්
තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් 2,000කට වැඩි පමාණයක් සඳහා
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පුරප්පාඩු තිෙබනවා. ඒ පුරප්පාඩු පුරවන්නට ඔබතුමන්ලා ෙම් අය
වැෙයන් ෙමොනවාද දීලා තිෙබන ඉලක්ක? අය වැෙයන් සල්ලි
ෙවන් කරලා තිෙබනවාද? 2015 වර්ෂය වන විට තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පුරප්පාඩු 2,000කට වැඩි පමාණයක්
තිෙබනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට සියයට 50කට ආසන්න පමාණයක්
තිෙබනවා. තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග් පුරප්පාඩු
තිෙබනවා සියයට 50කට ආසන්න පමාණයක්. භාගයක්ම
ෙසේවකෙයෝ නැහැ. බඳවා ගැනීම සඳහා මුදල් ඕනෑ. ෙකෝ, මුදල්
ඇමතිතුමා මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද? ෙකෝ, ජනාධිපතිතුමා
මුදල් ඇමති විධියට මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද? නැහැ. ඒ
නිසා ඔබතුමන්ලාට ෙසේවකයන් බඳවා ගන්නට බැහැ. බඳවා
ගන්න බැරි වුණාම තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කඩා වැෙටනවා.
එහි පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 200 ෙනොෙවයි, ලබන අවුරුද්ෙද්
රුපියල් ෙකෝටි 500, 1,000 දක්වා වැඩි ෙවනවා. වාඩි ෙවන්න
පුටුවක් ෙදන්නට බැරි නම්, පුරප්පාඩු සඳහා ෙසේවකයන් බඳවා
ගන්න මුදල් ෙවන් කරන්න බැරි නම්, ෙකොෙහොමද තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, තැපැල් අමාත ාංශය ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්?
ෙගන යන්නට බැහැ. ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත ාංශයට වුණ
සන්තෑසියම තමයි ෙම් අමාත ාංශයටත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්
අය වැෙය් තිෙබන සුපුරුදු ලක්ෂණය ඒක ෙන්. සියයට 46.17ක්
අයියයි මල්ලියි ෙදන්නා ෙබදා ගත්තා. ඉතිරි 53.83 තමයි
ඇමතිවරුන් හැෙමෝටම ෙබෙදන්ෙන්. අද දවෙසේ කථා කරන
ඇමතිවරුන් හැෙමෝටම දශම ගණනක් තිෙබන්ෙන්. දශම
ගණන්වලින් ෙමොනවත් කරන්න බැහැ.
අපට මතකයි ඒ දවස්වල, පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිවරයා
අලුත් අමාත ාංශෙය් වැඩ භාර ගත්ත දවෙසේ, වැඩ භාර ෙගන
නිලධාරි ටික ඔක්ෙකොම කැඳවලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව් කියලා.
"අලුතින් යමක් කරන්න හිතන්න එපා, පතිපාදන තිෙබන්ෙන්
දශම ගණනයි. පඩි ටික ෙගවා ෙගන අපි ඉස්සරහට යමු. එච්චරයි
කරන්න පුළුවන්" කියලා එතුමන්ට කියන්නට සිද්ධ වුණා.
සංස්කෘතික අමාත ාංශෙය් ටී.බී. ඒකනායක ඇමතිතුමාටත්
තිෙබන ඇත්ත අලකලංචිය ඒක බව මම දන්නවා. නින්ෙදන්
ඇහැරවන්නයි මම නම කිව්ෙව්. කල්පනාෙවන් ඇහැරවන්න;
නින්ෙදන් ඇහැරවන්න ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් තත්ත්වයත් ඒක
ෙන්. ෙකොපමණ වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? මම දන්නවා ෙන්.
හැබැයි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? පශ්නය තිෙබන්ෙන්
ෙලොකු තැනින් ෙබෙදන්ෙන් නැති එකයි. පඩි ෙගවා ගන්න එක
විතරයි කරන්ෙන්. අලුතින් යමක් හිතලා නිර්මාණය කරන්න
පුළුවන්ද? අලුතින් යමක් හිතලා නිර්මාණය කරන්න බැහැ.
ෙමොකද, සල්ලි ෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. සංස්කෘතිය, ජාතික
ඒකාබද්ධතාවය වැඩක් නැහැ කියලා පැත්තකට දාලා
තිෙබන්ෙන්. ඇමතිවරු සතුටු කරන්නට අමාත ාංශ ෙදක තුනක්
හදලා, ඒ අමාත ාංශවලට පුද්ගලයින්ව නම් කරලා, වාහනයක්
ෙදකක් අර ෙගන, තිෙබන සැප ටිකක් අරෙගන ඉන්න කියලා
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. එෙහම ඉන්න කැමැති අය එෙහම
ඉන්නවා. ෙමොනවා හරි හිතලා, වැඩක් කරන්නට ඕනෑ කියලා
හිතන අය කලකිෙරනවා. ඇත්ත තත්ත්වය ඒක ෙන්.
කලකිෙරනවා, එපා ෙවනවා, ෙකොයි ෙවලාෙවද ෙම්ක
ෙපරෙළන්ෙන් කියලා හිතනවා. එෙහම හිතන අය දැන් ෙගොඩක්
කිට්ටුවට ඇවිල්ලත් ඉන්නවා.
ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, ෙම් තත්ත්වය තැපැල් ෙසේවා
අමාත ාංශයට විතරක් ෙනොෙවයි, හැම අමාත ාංශයකටම ෙපොදුයි.
සංස්කෘතික අමාත ාංශය ගත්තත්, අද තිෙබන ෙබොෙහෝ
අමාත ාංශවල තත්ත්වය ගත්තත් ෙම් ආකාරයටමයි සිද්ධ
වන්ෙන්.
ෙම් දවස්වල ඡන්ෙදට හරි කියලා ෙකොෙහන්ද ෙගනැල්ලා
බයිසිකල් ටිකක් ෙබදනවා ෙන්. තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
අයත් බයිසිකල්වල යන්න එපායැ ලියුම් ෙබදන්න. ඒත් තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නම් තවම දීලා නැහැ. මදුරුවා බයිසිකල්
එෙහම ෙදනවා කියලා කිව්වා. නමුත් තවම දුන්ෙන් නැහැ.
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මැතිවරණය කිට්ටු ෙවලා ෙහෝ කමක් නැහැ, මැතිවරණය ඉවර
ෙවලා ෙහෝ කමක් නැහැ, ඡන්දෙය් නාමෙයන් ෙහෝ තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියුම් ෙබදන්නට, ඇත්තටම පයින් යන
කට්ටියට බයිසිකල් ටිකක් ෙදනවා නම්, ඒෙක් වාරිකය ෙගවා
ගන්න ඒ අය සූදානම්.
දැන් බයිසිකල්වලට අලුත් ෙසල්ලමක්. නිකමට කියන්ෙන්
රුපියල් පණස් දාෙහේ බයිසිකලයක් කියලා. මුලික ෙගවීම් රුපියල්
පණස් දාහයි කියලායි අදාළ චකෙල්ඛෙය් තිෙබන්ෙන්. නමුත්
මැතිවරණයටත් ඉස්ෙසල්ලා ඊෙය් ෙපෙර්දා චකෙල්ඛයක් එනවා,
ඒ මූලික ෙගවීමට අමතරව, මාසික වාරිකය රුපියල් 900ක් ෙගවිය
යුතු බවට. දැන් තමයි රජෙය් ෙසේවකයාට තරු ෙපනිලා
තිෙබන්ෙන්. ඉස්ෙසල්ලා හිතුෙව්, රුපියල් ලක්ෂ ෙදකයි
විසිපන්දහසක ෙහොඳ බයිසිකලයක් රුපියල් පණස්දාහකට ගන්නට
පුළුවන්, ඡන්දය නිසා මාර චාන්ස් එක කියලායි. පළමුෙවනුව ආව
ඒ චකෙල්ඛය කුමක් ද? මූලික ෙගවීම රුපියල් පණස් දාහයි
කියලායි ආෙව්. -කාන්තාවන්ෙග් බයිසිකලයකට ඊට වඩා අඩුයි.හැබැයි ඒ චක ෙල්ඛනෙය් තිෙබන්ෙන් මූලික ෙගවීම කියලා.
කවුරුත් පශ්න කළා; කුතුහලෙයන් හිටියා; ෙමොකක් ද ෙම් මුලික
ෙගවීම කියලා. ෙදවැනි තුන්වැනි ෙගවීම් ෙමොකක්ද කියා දන්ෙන්
නැතිව සිටියා. ඊෙය් ෙපෙර්දා ලියුම ආවා,- සමහර තැන්වලට ලියුම
තවම ආෙව් නැහැ; දැන් මඟ එනවා. - රුපියල් 900ක් මාසිකව
ෙගවන්න ඕනෑ කියා. ඒක ෙන් විශාම යන්න අවුරුදු පහකට කිට්ටු
අයට බයිසිකල් එක දුන්ෙන් නැත්ෙත්. ඒත් කට්ටියට සැකයක්
ඇති වුණා, ෙමොකක් ද ෙම් කියලා. හරි පැහැදිලියි ෙන්. ෙසේවය
කරන්න තිෙයන ෙසේවා කාලය බැලුවා. ඒ ෙසේවා කාලෙය්දී
වාරිකය කපා ගන්න පුළුවන් විධියට ඉස්සරහදී ලියුම එනවා. දැන්
ඡන්දය නිසා රුපියල් 50,000කට - නිකම් ෙදනවා වාෙග්- දුන්නා.
කට්ටිය ෙපොර කාලා, ෙපොර බදලා ගිහින් පණස්දාහට ගත්තා, ස්විප්
එකක් ඇදුණයා කියලා හිතලා. දැන් මාසිකව පරිප්පුව කනවා;
රුපියල් 900 ගණෙන් වාරිකය ෙගවනවා. ඉතින් ෙසේවා කාලය
ඉවර ෙවන තුරුම ෙගවන්නට ෙවනවා. තව ෙහොඳ ෙහොඳ ෙසල්ලම්
ඉස්සරහට ඒවි, ඔය අය වැය ෙල්ඛනය දාපු විජ්ජා. අඩුම ගණෙන්
මැතිවරණය ඉවර ෙවන තුරුවත් සිටිෙය් නැහැ. ෙම්ක එළියට
පැන්නා. කවුරු ෙහෝ ඇතුෙළේ ඉන්න නිලධාරි මහත්මෙයක් ෙම්ෙක්
ඇත්ත තත්ත්වය දැනෙගනම ෙම් විජ්ජාව එළියට ෙපන්වන්න
ලියුම දැම්මා ද දන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහොම ෙහෝ කමක් නැහැ, දැන්
ලියුම ඇවිල්ලා තිෙබනවා, සමහර තැන්වල රාජ ෙසේවකයන්ට
මාසික වාරිකය රුපියල් 900ක් ෙගවන්න ඕනෑය කියලා. මුලික
ෙගවීම රුපියල පණස් දාහයි. දැන් ඒක ෙගවලා ඉවරයි, ඉස්සරහට
දිගින් දිගටම මාසිකව ෙගවන්නට ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම
තත්ත්වෙයන් ෙහෝ තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අයට අඩුම
ගණෙන් මදුරුවා වර්ගෙය් බයිසිකලයක්වත් තවම ලැබිලා නැහැ;
ලැෙබයි කියලා ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශපාලන පත්වීම් පිළිබඳවත්
මම කථා කරන්න ඕනෑ. හැම අමාත ාංශයකම ෙසොච්චමක් ෙහෝ
බඳවා ගන්නවා නම් ඒවා සියල්ලක්ම ෙද්ශපාලන පත්වීම්.
ෙකොළඹ පධාන තැපැල් කාර්යාලෙය් බඳවා ගැනීමක් තිබුණා. එහි
අධිකාරිවරයා මැදිහත් ෙවලා නියමිත බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටියට
අනුව සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවලා පත්වීම් ලිපිත් දුන්නා.
ෙමොකක් ද කෙළේ? ඒ පත්වීම් ලිපි නිකුත් කළාට පසුව, ඒ ලිපිත්
අරෙගන රක්ෂාවට ආ ළමයින්ව ආපසු හරවා ෙගදර යැව්වා. හරවා
යවා දැන් ආපසු ඇමතිතුමාෙග් කාර්යාලෙයන් නැවත සම්මුඛ
පරීක්ෂණ කැඳවා නැවත පත්වීම් දීලා. අන්න ෙමොරටුෙවන්,
ෙකොළඹින් ඡන්ද ගත් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ෙද්ශපාලන හිතවතුන්
කීප ෙදෙනක් පත්වීම් අර ෙගන තිෙබනවා. ෙම්කද, විනිවිද
ෙපෙනන සාධාරණ කමය; තරුණයන්ෙග් අසහනයට විසඳුම් ෙදන
කමය? තරුණ අසහන ෙකොමිසම ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, රාජ
ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී ඒ විභාග පවත්වා, නියමිත සුදුසුකම් පරිදි
ඒ කමෙව්දයට, පටිපාටියට අනුව බඳවා ගන්න. එෙහම නැත්නම්
තරුණ අසහනය ඇතිෙවනවා; තරුණ අසහනය නිසා සමාජෙය්
විවිධ කලබගෑනි ඇති ෙවනවා කියලා. ඒ නිර්ෙද්ශ බල්ලාට දාලා
වාෙග් විසිකරලා, දැන් ආපසු පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්
ඇමතිතුමාෙග් කාර්යාලෙයන් ෙද්ශපාලන පත්වීම් දීමටයි.
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තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සාමාන සම්පදායක් තිබුණා,ෙබොෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ඒ සම්පදාය තවමත් තිෙබනවා.නව පත් වීම් දීෙම්දී වැඩ කරන ෙසේවකයන්ෙග් දරුවන්ට
පමුඛතාවය ෙදනවා; ඔවුන්ටත් ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ම යම්
රැකියා පමාණයක් ෙවන් කරනවා. ඒ සම්පදාය මිනින්ෙදෝරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත් තිෙබනවා; දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත්
තිබුණා. නමුත් දැන් ඒ සියල්ල ෙවනස් කරලා ඔබතුමන්ලාෙග්
ෙද්ශපාලන පත්වීම් ෙදන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
පරිගණක ජාලගත කිරීෙම් ව ාපෘතියක් ඇවිත් තිෙබනවා. ඒක
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒ සංකල්පය ෙහොඳයි. හැබැයි ඒ ව ාපෘතියට
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ඒ රුපියල් මිලයන 649ක
ව ාපෘතියක්. රුපියල් මිලියන 649ක ව ාපෘතිෙයන් පසු ගිය ජූනි
මාසය ෙවනෙකොට රුපියල් මිලියන 303ක් වියදම් කර තිබුණා. ඒ
වියදම් කළ මුදලින් සියයට 72ක් වියදම් කර තිබුෙණ් පරිගණක computers - ෙගන්වන්නයි. දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ
computers ටික සියල්ලම shopping උරවල දමලා ගැට ගහලා,
පැත්තකට දමලා තිෙබනවා. ඇයි ඒ? ඔබතුමන්ලා ඒ ෙගනාපු
computers 1,615 කියාත්මක කරන්න, ජාලගත කරන්න
සැලැස්මක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඕනෑම ෙදයකට සැලැස්මක්
තිෙබන්න ඕනෑ. අඩුම ගණෙන් computers ටික ගන්න කලින්,
රුපියල් මිලියන 649ක් සල්ලි ටික ෙවන් කර ගන්න කලින්,
ඉස්සර ෙවලාම ෙම් ටික ෙගනැල්ලා ජාලගත කිරීමට සැලැස්මක්
සකස් කරන්න ඕනෑ ෙන්. ඒක තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
කරන්න බැරි නම් කවර ෙහෝ ආයතනයක් සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන්
කරලා වැෙඩ් පටන් ගන්න ඕනෑ ෙන්. තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙමොකක්ද කෙළේ? අඩුම ගණෙන් ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලෙය් ඒ
තාක්ෂණික දැනුම තිෙබන ශිෂ යන් සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා
ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලය සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කළ යුතුව
තිබුණා. නමුත් ඔබතුමන්ලා කෙළේ ෙමොකක්ද? සල්ලි ටික ගත්තා.
ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලෙයන් ළමයින්ව ෙගන්වා ගත්තා. ඒ
ළමයින්ටත් train ෙවන්න තැනක් ඕනෑ ෙවලා තිබුණා. ඒ ළමයි
දමලා එෙහන් ෙමෙහන් ඇෙටව්වා. ළමයි pass out වුණාම වැෙඩ්
ඉවරයි; කර ගන්න බැරි වුණා. දැන් computers ටික shopping
උරවල දමලා තිෙබනවා. අද ෙවනකල් ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලයත්
එක්ක ගිවිසුමක් නැහැ. අඩුම ගණෙන් ෙවනත් ආයතනයක් එක්ක
හරි ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා, ෙම් computers ටික ඵලදායී ෙලස
ෙයොදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ජාලගත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා බලන්න තිබුණා. ඒකට අදාළ සැලැස්මක් සකස් කරලා
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. නමුත් තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශෙය්,
කාර්ය සාධන වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන්, "තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
නවීන තාක්ෂණයට අනුව පරිගණකගත කරලා, ජාලගත කරලා,
ෙව්ගවත් ජනතා ෙසේවයක් ලබා දීම අෙප් අරමුණ ෙව්" කියලායි.
අෙප් අරමුණ කියන එක අන්න shopping උරවල ඔතලා office
එෙක් ෙම්සය යට දමලා තිෙබනවා. ඔන්න අරමුණ. ෙම්ක තමයි
ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම් තත්ත්වය නිසාම හිටපු පරිගණක පුහුණු
නිලධාරින් කිහිප ෙදනාත් රස්සාව දමලා ෙගදර ගියා; ෙවනත්
ආයතනවලට ගියා. ෙමොකද, වැඩක් නැති නිසා. "ෙම් වාෙග්
තත්ත්වයක් නම් ෙමතැන තිෙබන්ෙන්, ෙමතැනින් එහාට තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අබ සරණයි!" කියලා ඔවුන් යන්න ගියා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔබතුමන්ලා ෙම් තැපැල් මලු බැඳීෙම් ප්ලාස්ටික් පටි
ෙටන්ඩරය දීලා තිෙබන්ෙන් හරි පුදුම ෙකෙනකුට. මම නම
කියන්න කැමැති නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඉතා පැහැදිලිව ෙටන්ඩර්
පටිපාටිය අනුව ඒ ලංසු ඉදිරිපත් කිරීෙමන් නවවැනි ස්ථානෙය්
හිටපු ඒ ආයතනයට තමයි සුපුරුදු විධියට ෙටන්ඩරය දීලා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා]

තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙටන්ඩරය ෙමොන හිතවත්කම්වලට දුන්නාද, පරණ
හිතවත්කම්වලට දුන්නාද කියන කාරණය ෙවනම ෙහොයලා
බලන්න ඕනෑ එකක්. නමුත් දීලා තිෙබන්ෙන් නම් එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් හිතවෙතකුට තමයි. ඒක විතරයි මම කියන්ෙන්.
ෙටන්ඩර් වාර්තා සියල්ල මා සතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග්
වැඩ කරන්න එපා. ඒක ෙහොඳ නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙල්කම්තුමාට
ෙහොඳ නැහැ. ඇමතිතුමා සම්බන්ධෙයන් නම් ඉතිහාසෙය් ෙගොඩාක්
ෙද්වල් තිෙබනවා, passports සම්බන්ධෙයන් එෙහම.
ෙල්කම්තුමාට ෙහොඳ නැහැ. ෙමොකද, ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලට ඉඩ
දීම තුළ ඔබතුමාෙග් පංගුව ගැනත් ෙසේවකයන් අතර කථා බහක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒවා නතර කෙළොත් ෙහොඳයි කියන
එක මා අවධාරණය කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා
ෙටලිෙකොම් ආයතනය පිළිබඳවත් වචන ෙදකක් තුනක් කථා
කරන්න අවශ යි. ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් දැනට ෙපෞද්ගලික
ආයතනයක් පවත්වා ෙගන යනවා. ඒ කියන්ෙන් manpower
ආයතනයක්. ඒ manpower ආයතනෙය් නම SLT Human
Capital Solutions (Pvt.) Limited කියලා ෙවනස් කරලා
තිෙබනවා. නමුත් ඒෙක් කරන්ෙන්, සාමාන
ෙපෞද්ගලික
manpower ආයතනයක කාර්ය භාරයම තමයි. එතෙකොට එකම
ආයතනෙය්, එකම වැෙඩ් කරන්න ෙසේවකයන් ෙදපිරිසක්
ඉන්නවා. එකම බිෙම් ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. හැබැයි ඒ ෙසේවක
ෙදපිරිසට පඩි ෙගවන්ෙන් ෙදවිධියකට. Manpower ආයතනෙය්
ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය අඩුයි. අෙනක් ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය වැඩියි.
රජෙය් ආයතනයක් ෙමවැනි manpower ආයතනයක් පවත්වා
ෙගන යන එක කම්කරු නීතියට අනුව ගත්තත් වැරදියි. කම්කරු
අයිතිවාසිකම්, කම්කරු පඥප්තිය ගැන කථා කරපු ජනාධිපතිවරයා
ඉන්න ආණ්ඩුෙවන් ඒක සිදු ෙවන එක බරපතළ වැරැද්දක්. ඒ නිසා
ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න, ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් ඉන්න
අෙනක් ෙසේවකයන්ට ලැෙබන අයිතිවාසිකම් හා වරපසාද
ඔවුන්ටත් ලබා ෙදන්න මැදිහත් විය යුතුව තිෙබනවා. එෙහම
කෙළොත් විතරයි එතැන සාධාරණත්වයක් ඇති ෙවන්ෙන්. මා ඒ
පිළිබඳවත් අදාළ ඇමතිවරයාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
අද අමාත ාංශ කිහිපයක් පිළිබඳව කථා කළත්, ෙම් සියල්ල
කථා කරන්න ෙවලාව මදි වුණත්, මම විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය
කරනවා, ජාතික සමඟිය ඇති කරන්න, ජාතික ඒකාබද්ධතාව ඇති
කරන්න teleprompter එෙකන් ෙදමෙළන් කථා කළාට විතරක්
මදි බව. ඒ සඳහා අවංක වැඩ සටහනක් තිබිය යුතුයි. ඒ සඳහා
පමාණවත් මුදල් ෙවන් කිරීමක් ලබා දිය යුතුයි. ඒ සඳහා
ඔබතුමන්ලා ෙපොඩ්ඩක් ශබ්ද කරලා කෑගහන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා
ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ හිටියත් ඇමතිකම හම්බ වුණු නිසා කරබා ෙගන
හිටිෙයොත් නම් වචන, වචන, වචන විතරයි; වැඩක් කරන්න හම්බ
ෙවන්ෙන් නැහැ. අවසානෙය් ඉතිරි වන්ෙන් කලකිරීම විතරයි.
පලනි දිගම්බරම් නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කලකිරීෙමන් අසනහනයට
පත් වන නිෙයෝජ ඇමතිවරෙයක් ෙනොෙව්වා!යි
කියමින්,
ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ෙගන වැඩ කරන්න හැකි වන ෙසේ ෙම්වා
ෙවනස් කිරීම සඳහා යම්කිසි බලපෑමක් කරන්න මැදිහත් වන
ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මා නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[பி.ப. 4.05]

ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු
තාක්ෂණ නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பிரபா கேணசன் - ெதாைலத் ெதாடர் கள், தகவல்
ெதாழில் ட்பவியல் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Prabha Ganesan - Deputy Minister of
Telecommunication and Information Technology)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
இன்ைறய இந்த வர ெசல த்திட்ட கு நிைல விவாதத்திேல
ெதாைலத் ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் பிரதி

2738

அைமச்சராக
உைரயாற் வைதயிட்
நான்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். உண்ைமயிேல இந்த அைமச்சு
எனக்கு
வழங்கப்பட்டைதயிட்
நான்
ஜனாதிபதி
அவர்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். அேதேவைளயிேல,
இந்த அைமச்சி டாக என அரசியல் கன கள் பலவற்ைற
நிைறேவற்றிக் ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கின்றெதன்பைத ம்
இந்த இடத்திேல நான் ெதளிவாக ெசால் க் ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
ேமல் மாகாண சைப உ ப்பினராக இ ந்தெபா தி ம்
சாி, பாரா மன்றத் க்கு வந்த பிறகும் சாி,
ைமயான
ைறயிேல என
அரசியல் வாழ்ைவ கல்வித் ைறக்குச்
ேசைவயாற் ம்
வைகயிேலேய
நான்
ன்ென த்
வ கின்ேறன். அந்த அ ப்பைடயிேல, இந்த அைமச்சி டாக
பாடசாைலக க்குக்
கணினிகைள
வழங்கி,
தகவல்
ெதாழில் ட்பத்ைத
ன்ேனாக்கி ெகாண்
ெசல்வதற்கான
வாய்ப்
எனக்கு
கிைடத்தி ப்பைதயிட்
எனக்குச்
சந்ேதாசமாக இ க்கின்ற .
தகவல்
ெதாழில் ட்பம் என்ப
நகர மக்க க்கு
மட் மல்ல, மாறாக கிராமப் ற மக்க க்கும் ெசன்றைடய
ேவண் ெமன்ற ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் மஹிந்த
சிந்தைனயின் அ ப்பைடயிேல உ வாக்கப்பட்ட இந்த
அைமச்சி டாக இன் நாம் பலவிதமான அதிசயிக்கத்தக்க
ேசைவகைள ெசய் ெகாண்
க்கின்ேறாம். எம அைமச்சர்
ெகளரவ ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட் ய அவர்கள் அதிகம் ேபச
வி ம்பாதவர். ஏெனனில் அவர் எைத ம் ெசய ேல
காட் பவர். இந்த அைமச்சி டாக இந்த நாட்
க்கும்
அைனத்
மக்க க்கும்
அவர்
பாாிய
ேசைவகைள
ன்ென த்
வ கின்றாெரன்ப
எம
அைமச்சி டாகப்
பயன்ெபற்றவர்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். அேதேநரம் இன,
மத ேபதமின்றி, பிரேதச ேவ பா ன்றி நா
ராக
ள்ள
அைனத்
இன மக்க க்கும் இந்த தகவல் ெதாழில் ட்ப
அறி ெசன்றைடவதற்கு இந்த அைமச்சு பாாிய ேசைவகைளச்
ெசய்
ெகாண்
க்கின்றெதன்ப
உங்க க்கு நன்றாகத்
ெதாி ம். அதாவ
யாழ்ப்பாணம்,
ல்ைலத்தீ , வ னியா,
கிளிெநாச்சி மாவட்டங்களில் மட் மல்ல, தி ேகாணமைல,
மட்டக்களப்
என தமிழர்கள் வாழ்ந் ெகாண்
க்கும்
அைனத் ப் பிரேதசங்களி ம் எம
அைமச்சி டான
ேசைவகள் பாாியளவில் ன்ென க்கப்பட் வ கின்றன.
தகவல்
ெதாழில் ட்பமின்றி
ஒ
நா
ன்ேன வெதன்ப
இன்
யாத
காாியமாக
இ க்கின்ற . நாட் ன் நான்கு ண்களிேல க்கியமான ஒ
ணாகேவ
தகவல்
ெதாழில் ட்பத்ைத
நாங்கள்
பார்க்கின்ேறாம். அந்த அ ப்பைடயில் இன் உலக நா கள்
மத்தியில்
தகவல்
ெதாழில் ட்பத்திேல
சிறந்த
ெப ேப கைளப் ெபற்ற ஒ
நாடாக எம
நாட்ைட
ன்ேனற்றியி க்கின்ேறாம்
என்றால்
அதற்கு
எம
அைமச்சி டான ெசயற்பா கேள காரணமாகுெமன்பைத
நீங்கள்
ாிந்
ெகாள்ள ேவண் ம். எம
அைமச்ைசப்
ெபா த்தவைரயிேல,
அதன்
ெசயலாளர்
திறைமயான
ைறயிேல
அைமச்சின்
பணிகைள
ன்ென த் ச்
ெசல்கின்றார்.
அ மட் மல்ல,
அைமச்சின்
ஏைனய
அதிகாாிக ம்
பாகுபா ன்றிச்
சிறந்த
ைறயிேல
ெசயற்ப கின்றனர்.
எம
ஜனாதிபதி
அவர்களின்
சிந்தைனயி டாக ஏற்ப த்தப்பட்ட இந்தத் திட்டமான
அைனத் மக்க க்கும் சாியான ைறயில் ெசன்றைடவதில்
நாம்
க் கவனத்ைத ம் ெச த்தி வ கின்ேறாம்.
நான் பிரதி
தி ேகாணமைல

அைமச்சராக பதவி ெபற்ற பின்னர்
மாவட்டத் க்குச் ெசன்
அங்ேக பல
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பாடசாைலகளில்
கணினி
ஆய் கூடங்கைளத்
திறந் ைவத்ேதன். அ ேபால மட்டக்களப் மாவட்டத் க்கும்
ெசன்
பார்த்தெபா
, அம்மாவட்ட பாடசாைலகளின்
பாிதாப
நிைலையக்
கண் ெகாண்ேடன்.
அந்தப்
பாடசாைலகளில்
கணினி
ஆய் கூடங்கைளத்
திறந் ைவத் விட்
வந்த
பின்னர்
இங்ேக
எதிர்
வாிைசயி
க்கும்
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பினர்
என்ைனப் பற்றி ஊடகங்களிேல அறிக்ைக வி கின்றார்கள்.
அதாவ , பிரபா கேணச க்கு மட்டக்களப் க்குச் ெசல்வதற்கு
ேயாக்கியைத இ க்கிறதா? என் ேகட்கின்றார்கள். நான் ஒ
பிரதி அைமச்சர். நா
ராக ம் உள்ள மக்க க்காகச் ேசைவ
ெசய்கின்ற கடப்பா
எனக்கி க்கின்ற . அைத அவர்கள்
ாிந் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
இந்த
ஒ
சாதாரண
விடயத்ைதக்கூடப்
ாிந் ெகாள்ளாத
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பினர்
எப்ப
அரசியல்
ெசய்
ெகாண்
க்கிறார்கள்
என்ப
நான்
மட்டக்களப்
மாவட்டத்திற்குச் ெசன்
அங்குள்ள பாடசாைலகைளப்
பார்க்கும்ேபா தான் நன்றாகத் ெதாிந்த .
பட்
ப் க்
கல்வி
வலயத்திேல
இ க்கும்
பாடசாைலக க்கு மட்டக்களப் மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பின்
3
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்க ம் 20,000
பாைவக் கூட ஒ க்கவில்ைல
என்பைதக்
ேகட்கும்ேபா
பாிதாபமாக
இ க்கின்ற .
[இைடயீ ] உண்ைமதான்! உண்ைமதான்! நான் கண்ணாேல
பார்த்ேதன். அ எனக்குத் ெதாி ம்.

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)
உங்களால் நி பிக்க
மா?
யா !

மா?

உங்களால்

நி பிக்க

ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා

(மாண் மிகு பிரபா கேணசன்)

(The Hon. Prabha Ganesan)

ம்! உங்க க்கு நி பிக்க
ம் என்றால் அ பற்றி
நீங்கள் பத்திாிைகக க்குத் ெதாிவி ங்கள்! ெவ மேன வாய்ப்
ேபச்சுப் ேபச ேவண்டாம்! [இைடயீ ] உங்க க்கு
ம்
என்றால் நீங்கள் பத்திாிைகக க்குச் ெசால் ங்கள்! ஒ
ேவைல ம்
ெசய்யாமல்
ஒன் ேம
ெசய்யாமல்
இ ந் ெகாண்
“நாங்கள்
தமிழ்
மக்க க்குக்
குரல்
ெகா க்கவில்ைல” என்
நீங்கள் எப்ப ப் ேபச
ம்.
வாைய
க் ெகாண்
உட்கா ங்கள்! அம ங்கள்!

[இைடயீ ]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, you have only one more
minute.

ெசால்வதற்கு

(The Hon. Prabha Ganesan)
உங்க

க்கு

ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා

(மாண் மிகு பிரபா கேணசன்)

(The Hon. Prabha Ganesan)

கிராமங்கள்
என்
ெசால்கின்றேபா
அ
ெதன்னிலங்ைகயில் இ க்கின்ற கிராமங்கள் மட் மல்ல,
மாறாக வடக்கி ம் கிழக்கி ம் உள்ள கிராமங்கைள ம்
ேசர்த் த்தான்
நான்
ெசால்கின்ேறன்.
அைதப்
ாிந் ெகாள் ங்கள்!
[இைடயீ ]
அ
உங்கள
மட்டக்களப் க்
கிராமத்திற்கும்
வ ம்.
ஏற்கனேவ
மட்டக்களப் க் கிராமங்க க்கு நான் பல ேசைவகைளச்
ெசய் ள்ேளன். இன் ம் அங்கு என் ைடய ேசைவகள்
ெதாட ம்.
[இைடயீ ]
நான்
அந்த
அறிவகத்ைதத்
திறந் ைவத் விட்
வந்தி க்கின்ேறன். ேவண் மானால்
நீங்கள் ேபாய்ப் பா ங்கள்! [இைடயீ ] உங்க க்கு ஒன் ேம
ெதாியா . அறிவகத்ைத நான் திறந்
ைவத்தி க்கிேறன்.
[இைடயீ ]
அ
மட் மல்ல எம
அைமச்சர் அவர்கள்
குறித்த
எல்லாப்
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்க க்கும்
அறிவகங்கைள அைமப்பதற்கான சிபார்சுகைளச் ெசய்யச்
ெசால் க் க தம் எ தி ம்கூடப் ெபா ப்பற்ற விதத்தில்
இவர்கள் யா ேம அதற்குப் பதில் அ ப்பாத நிைலயிேல,
நாங்கள் ேநர யாகச் ெசன்
அந்தப் பகுதிகளிேல அந்த
அறிவகங்கைள ஏற்ப த்தி வ கிேறாம் என்பைத ம் நீங்கள்
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். ஆகேவ, கிராமம்ேதா ம் தகவல்
ெதாழில் ட்பம் எ த் ச் ெசல்லப்படேவண் ம் என்ற எம
ஜனாதிபதி அவர்களின் சிந்தைனையச் ெசயலாக்க
யற்சி டன் நாங்கள் நடவ க்ைககைள
ன்ென த்
வ கின்ேறாம்.

(மாண் மிகு பிரபா கேணசன்)

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

மற்றவர்கைள
அமரச்
உாிைமயில்ைல. [இைடயீ ]

இந்த அைமச்சி டாக பாடசாைலகளில் மட் மல்ல,
ஏைனய இடங்களி ம் இந்த வசதிகள் ெசய்யப்பட் ள்ளன.
அதாவ
'ெநனசல'
programme இன் ஊடாகப் பல
இடங்களி ம்
பல
கிராமங்களி ம்
நாங்கள்
அந்த
அறிவகங்கைள ஏற்ப த்தி வ கின்ேறாம். அந்த வைகயில்
மக்கள் பிரேயாசனத் க்கான பல விடயங்கைள நாங்கள்
ன்ென த் ச் ெசன்
ெகாண்
க்கின்ேறாம். 2015ஆம்
ஆண் க்குள் 14,000 அறிவகங்கைள நி
வதற்கு நாங்கள்
திட்டமிட்
க்கின்ேறாம். அேதேநரம் ஜனாதிபதி அவர்களின்
ேவண் ேகா க்கிணங்க இன் ம் 11,000 அறிவகங்கைள
நா
ரா ம், அதாவ
கிராமங்கள் ேதா ம், ெகாண்
ெசல்வதற்கான ேவைலத்திட்டத்ைத ம் எம
அைமச்சு
ன்ென த் க்
ெகாண்
க்கின்ற .
இதைன
நீங்கள்
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.

ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා
(The Hon P. Ariyanethran)
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அங்கு பாடசாைலகைளப் ேபாய்ப் பா ங்கள்! அந்த மக்கள்
அங்கு யாைன வ ேமா என்ற பீதியிேல இன்
பயந்
ெகாண்
க்கின்றார்கள். அவர்கைளப் ேபாய்ப் பா ங்கள்;
அவர்களிடம் ேபாய்ப் ேபசுங்கள். [இைடயீ ] உங்க ைடய
விடயங்கள் எல்லாம் எனக்குத் ெதாி ம். உட்கா ங்கள்!

நன்றி!

ஆகேவ, எதிர்காலத்திேல
ைமயான
ைறயிேல
தகவல் ெதாழில் ட்பத்ைத இந்த நா
ராக ம் நாங்கள்
ெகாண்
ெசல்வதற்கான
ேவைலத்திட்டங்கைள
ன்ென க்கும்ேபா ,
எதிர்க்கட்சியின ம்
எங்க டன்
ஒத் ைழக்க ேவண் ம். ஒத் ைழத்தால்தான் உங்கள
ட் க்கும் அந்தத் ெதாழில் ட்பம் வந் ேச ம் என்பைதப்
ாிந்
ெகாள் ங்கள்.
மாறாக,
கைதக்கேவண்
ெமன்பதற்காகப் ேபசி, எதிர்ப் க் குரல் ெகா ப்பதன் லமாக
மட் ம் ஒ ேபா ம் உங்களால் எைத ம் சாதித் விட
யா . ஆகேவ, எம
அைமச்சின் ேவைலத்திட்டங்கள்
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා]

இன்
நா
வ ம்
ன்ென க்கப்பட்
க்கின்றன.
ெவளிநா களிேலகூட
வியக்கத்தக்க
வைகயிேல
எம
அைமச்சின் ேசைவ இ ப்பைதப் பார்க்கும்ெபா
, அந்தச்
ேசைவயிேல நீங்க ம் கலந் ெகாள்ள ேவண் ெமன்
இங்ேக இ க்கும் அைனத்
எதிர்க்கட்சியினைர ம் நான்
அன்ேபா ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.

[අ.භා. 4.13]

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා (රාජ
සංවර්ධන අමාත තුමා)

සම්පත් හා ව වසාය

(மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா - அரச வளங்கள், ெதாழில்
யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Dayasritha Thissera - Minister of State Resources
and Enterprise Development)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා 2010 වර්ෂෙය් රාජ සම්පත් හා ව වසාය
සංවර්ධන අමාත ාංශය ස්ථාපිත කරලා ෙම් රෙට් පසු බෑමට ලක්
වුණු ආයතන රාශියක් ෙම් අමාත ාංශයට ලබා දුන්නා. ෙම් වන
විට අෙප් අමාත ාංශය හරහා එම ආයතන යම්කිසි පගතියක් කරා
ෙගන එන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම
පසු ගිය වසර හතරක කාලය තුළ අෙප් අමාත ාංශය විසින්
භාණ්ඩාගාරයට රුපියල් මිලියන 2270ක් ලබා දීමට සමත් ෙවලා
තිෙබනවාය කියන එක පථමෙයන්ම පකාශ කිරීම අෙප් යුතුකමක්
හා වගකීමක් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් අමාත ාංශය සතුව තිෙබන ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගම
ශක්තිමත් කරලා, ඒ ආයතනය සිත්ගන්නා සුළු, දැකුම්කළු
ආයතනයක් බවට පත් කරලා, එහි නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා, ෙම්
වර්ෂය තුළදී රුපියල් මිලියන 505ක ආදායමක් උත්පාදනය
කරන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ලකා ඛනිජ වැලි
සමාගම භාර ගන්න ෙකොට ඉල්මනයිට් ෙමටික්ෙටොන් එකක්
වික්ෙක් ෙඩොලර් 45කට. නමුත් පසු ගිය කාලය තුළ එය ෙඩොලර්
325 දක්වා ඉහළට ෙගන ඒමට අපට පුළුවන් වුණා. නමුත්,
ජාත න්තරෙය් මිල අඩු වීමත් සමඟ එම මිල සම මට්ටමක තබා
ගැනීමට සිදු වීම නිසා අද මිල පහළ බැසීමක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා.
සීමාසහිත ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් සමාගමත් කඩා වැටුණු, ගරා
වැටුණු ආයතනයක් බවට පත් ෙවලායි තිබුෙණ්. නමුත් අද වන විට
සීමාසහිත ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් සමාගමත් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන
ඒමට අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට ඒ ආයතනයත්
නවීකරණය කරලා, ෙම් රෙට් අවශ තාවන් අනුව ෙපොෙහොර
නිෂ්පාදනය කරලා ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම්
වන විට ෙපොල් ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත්
අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අද ෙම් රටට TSP ෙමටික්ෙටොන්
1,85,000ක් ආනයනය කරනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ ආනයනය කරන
ෙපොෙහොර පමාණය සීමාසහිත ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් සමාගෙමන්
නිෂ්පාදනය කරලා, DAP කියන ෙපොෙහොර වර්ගයත් නිෂ්පාදනය
කරලා ෙම් රෙට් කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය නඟාසිටුවන්න කටයුතු
කිරීමට අපි සැලසුම් සකස් කරෙගන යනවා.
පරන්තන් ෙකමිකල්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය ෙම් වන විට ලාභ
ලබන තත්ත්වයට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. එහි අෙළවි ආදායම
රුපියල් මිලියන 164 දක්වා ඉදිරියට ෙගන එන්න අපට පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ක්ෙලෝරින් සහ bleaching powder
නිෂ්පාදනය කිරීමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අලිමංකඩ
ලුණු ෙල්වාෙය් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවාත් සමඟම එයින්
ලබා ගන්නා ලුණුවලින් ඒ අවශ නිෂ්පාදන රට තුළ නිෂ්පාදනය
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට යෑමට සැලසුම් සකස් කරලා, ඒ
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අමාත ාංශයත් සමඟ සාකච්ඡා කර තිෙබනවාය කියන එකත් ෙම්
අවස්ථාෙව් දී පකාශ කරන්න ඕනෑ.
ෙම් වන විට ශී ලංකා සිෙමන්ති සංස්ථාව සහ සීමාසහිත ලංකා
සිෙමන්ති සමාගමත් යම් මට්ටමකට ඉස්සරහට ෙගෙනන්න අපට
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. කන්කසන්තුෙර් සිෙමන්ති කම්හල එම
ස්ථානෙය් ආරම්භ කිරීමට ෙනොහැකි වුවත්, ඒ අවට ස්ථානයක්
ෙතෝරා ෙගන ඒ සිෙමන්ති කම්හල ආරම්භ කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළත් රජය විසින් කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්
සිටිනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්නට ඕනෑ.
ඒ වාෙග්ම, ෙකොළඹ ෙබොෙහොම වටිනා ස්ථානයක තිෙබන
බීසීසී ලංකා සමාගම තිෙබන ඉඩම ෙවනත් ආෙයෝජනයක් සඳහා
ෙයොමු කරලා, ඒ ආයතනය පුත්තලම දිස්තික්කයට ෙහෝ ගම්පහ
දිස්තික්කෙය්, වතුපිටිවලට ෙගන යෑමට සැලසුම් සකස් කර
තිෙබනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.
ලංකා පිඟන් කර්මාන්ත ශාලාෙවන් රුපියල් මිලියන 67ක
ලාභයක් ඉපයීමට අද අපට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.
වාලච්ෙච්ෙනයි
කඩදාසි
කම්හල
නවීකරණය
කරලා
ආෙයෝජකයකු සමඟ ශක්තිමත්ව එහි කටයුතු ඉදිරියට ෙගන
යෑෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.
සීමාසහිත ලංකා සළුසල ආයතනයත් අෙප් අමාත ාංශය
යටෙත් තිෙබනවා. අත්යන්ත ෙප්ෂ කර්මාන්තය දියුණු කිරීෙම්
වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරන්න කියන උපෙදස අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙගන් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ගම්
මට්ටෙමන්, බිම් මට්ටෙමන් ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
කරන්නට නිෂ්පාදකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරනවා. ඒ ගෘහස්ථ
නිෂ්පාදන ෙකෙරහි, ස්වයං රැකියා වැඩ පිළිෙවළක් ෙකෙරහි
ෙයොමු ෙවලා ෙම් රට තුළ අත් යන්ත ෙප්ෂ කර්මාන්තය නඟා
සිටුවීමට සැලසුම් සකස් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවාය
කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කළ යුතුයි.
වැවිලි ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන විට, ජනතා වතු
සංවර්ධන මණ්ඩලයත්, සීමාසහිත ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමත්, ශී
ලංකා රාජ වැවිලි සංස්ථාවත් යන ෙම් ආයතන තුන ෙම්
අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබනවා.
අද උදෑසන ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී
ඒ සම්බන්ධෙයන් යමක් පකාශ කළා. යම් කර්මාන්තශාලා
වගයක් සහ යම් වතු වගයක් සම්බන්ධෙයන් එතුමා පකාශ කර
සිටිෙය්, එයින් සමහරක් හමුදාවට ලබා දී තිෙබනවා, සමහරක්
හරියාකාරව පාලනය ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. ඒ වාෙග්ම,
තවත් සමහර ෙත් කර්මාන්තශාලා වගයක් බදු ෙදන්නට යන වැඩ
පිළිෙවළක් ගැනත් එතුමා සඳහන් කළා. පසු ගිය කාලය තුළ
පැවති පාලන අධිකාරිය විසින් එවැනි ෙදයක් කරන්න අදහස්
කරලා තිබුණා. නමුත් මෙග් උපෙදස් අනුව ඒ සියල්ල
නවත්වලා, අද වනෙකොට ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලෙය්
ෙහෝප්වත්ත කර්මාන්තශාලාෙව්, ලුල්කඳුර කර්මාන්තශාලාෙව්,
ෙලවලන්ඩ් කර්මාන්තශාලාෙව්, නාගස්තැන්න කර්මාන්තශාලාෙව්
කටයුතු ශක්තිමත් කරලා අද ඒවා යථා තත්ත්වයට, වැඩ කරන
තත්ත්වයට, නිෂ්පාදන කටයුතු කරන තත්ත්වයට ෙගෙනන්න
අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, උඩුෙවල හන්තාෙන්
කර්මාන්තශාලාවත්, ෙබෝපිටිය කර්මාන් ශාලාවත් ෙම් වනෙකොට
සංවර්ධනය කරමින් පවතිනවාය කියන එක එතුමා ෙම් සභාෙව්
නැති වුණත්, එතුමාට උත්තරයක් වශෙයන් පකාශ කිරීම මෙග්
යුතුකමක් සහ වගකීමක් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙරොක්වුඩ්, රහතුන්ෙගොඩ, හන්දල්ඔය, ෙගේට්වැලි, ගලබඩ
කියන ෙම් කර්මාන්ත ශාලා කඩා වැටිලා, අද ඒවා ඇට සැකිලි
තත්ත්වෙය් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී ඒවා සංවර්ධනය කරලා
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සංචාරක ව ාපාරයට ෙයොමු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. BOI එකත් එක්ක සකච්ඡා කරලා ෙම්වා සංචාරක
ව ාපාරය සඳහාවත් ෙයොමු කරන්න කියන අදහසත් එතුමා පකාශ
කළා. එතුමාට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ, ෙතෝරා
ගත්ත ඒ කර්මාන්තශාලා ඉදිරිෙය්දී සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා
ෙයොමු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන බව.

ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කය කරා යෑමට අද
හැකි ෙවලා තිෙබනවා. භාණ්ඩාගාරයට බරක් ෙනොවී, අපි උපයන
මුදල්වලින් ෙමම අමාත ාංශය ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යෑමට
අපි සැමවිටම කටයුතු කරනවා. හැබැයි, එෙසේ කිරීමට ෙනොහැකි
අවස්ථාවලදි භාණ්ඩාගාරෙය් සහන පතා තිෙබනවා කියන එකත්
මම ෙමම අවස්ථාෙව් දී පකාශ කරන්නට ඕනෑ.

ඒ වාෙග්ම, ඇල්කඩුව, මිල්ලවාන, ෙපොල්වත්ත ගැන පසු ගිය
කාලය තුළ යම් පශ්න වගයක් තිබුණා. ඒක ඇත්ත. ෙම් වනෙකොට
එහි පරිපාලනය ෙවනස් කරලා, සුදුසු පරිපාලන ව හයක් යටෙත්
අද ඒ වතු ලාබ ලබන තත්ත්වයට ෙගෙනන්න කටයුතු කරලා
තිෙබනවාය කියන එකත් එතුමාට පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම, තක්ෙසේරු වාර්තාව ලැබුණු විගස හමුදාවට පවරා ගත්ත
ඉඩම්වලට අදාළ මුදල් ඒ ආයතනයට ලබා දීමට කටයුතු
කරනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කිරීම මෙග්
වගකීමක් සහ යුතුකමක් ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි ඉඩම් ෙකොටසක්
හමුදාවට ෙදන්න සිදු වුෙණ්, ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන විශාල
වටිනාකමකින් යුත් හමුදා මූලස්ථානය තිබුණු ස්ථානය පවා ෙම්
වනෙකොට ෙවනත් ස්ථානවලට ෙගන යෑමට පියවර ගැනීම නිසායි.
අද ඒ ඉඩකඩම්වල වටිනාකම නිසා එක් එක් ආෙයෝජන සඳහා
ලබා දීෙමන් වැඩි මුදලක් උපයන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.

මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, සහකාර ෙල්කම්වරුන්, ඒ
වාෙග්ම
අමාත ාංශය
යටෙත්
තිෙබන
ආයතනවල
සභාපතිතුමන්ලා, නිසි බලධාරිතුමන්ලා ඇතුළු අයතන පධානීන්
සියලු ෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව් දී මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. මා
නිෙයෝජනය කරන පුත්තලම් දිස්තික්කෙය්, නාත්තන්ඩිය
ආසනෙය් ආදරණීය ජනතාව සියලු ෙදනාවමත් මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය සම්බන්ධෙයන්
ෙචෝදනා කරන අර්ථ විෙශේෂඥයන් ඉතිහාසෙය් ෙමෙතක් පැවති
ෙහොඳම අය වැය ෙලසට ෙමම අය වැය පිළිගනියි කියන අදහසත්
පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

නමුත් අෙප් වතුවලට ලැබිය යුතු වන්දි මුදල් ලබා ගැනීමට අපි
කටයුතු කරනවා කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී පකාශ
කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම වතුවල තිෙබන ෙහළීම් කළ යුතු
ගස් රාජ දැව සංස්ථාවට භාර දීලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවද්දී ෙහළිම්
කළ යුතු ගස් පමාණය 64,000ක් කියලා කිව්වා. නමුත් එම
ගස්වලින් 40,000ක්ම තිෙබන්ෙන් ජල ෙපෝෂිත පෙද්ශවලයි. එම
නිසා ෙහළීම් කිරීම සඳහා තිෙබන ගස් පමාණය 20,000යි. එම ගස්
20,000 ෙහළීම් කරලා ෙම් ආයතනෙය් EPF, ETF, gratuity
ෙගවීම සඳහා ඒ මුදල් ෙයොමු කිරීමට ෙම් වනෙකොට කටයුතු
කියාත්මක කරමින් පවතිනවා. ෙකෝප් වාර්තාව අනුව අෙප්
අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන සමහර ආයතන සම්බන්ධෙයන්
තිෙබන ෙචෝදනා නිවැරැදි කර ගනිමින්, පරිපාලනය නිසියාකාරව
කියාත්මක ෙවමින් පවතින බව ෙම් අවස්ථාෙව් දී සඳහන් කිරීම
මෙග් යුතුකමක් ෙලස සලකනවා.
ෙමම වතු ගැන කථා කරද්දී තව ෙගොඩක් ෙද්වල් ගැන
කියන්නට සිදු ෙවනවා. පැවැතී රජයන්ට ෙචෝදනා කරන්නට මම
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඉතිහාසය ෙදස බලන විට
කිව යුතු යම් ෙදයක් තිෙබනවා. අක්කර 5,000ක්, අක්කර
2,000ක්, අක්කර 3,000ක් පමණ තිෙබන වතු තිෙබනවා. ඒ සමහර
වතු මසකට රුපියල් 500 ගණෙන් බදු මුදල්වලට ලබා දුන්
අවස්ථා තිෙබනවා. එවැනි ආකාරයට අසාධාරණ ෙලස මිල
අඩුෙවන් වතු බදු දීමත් වතු ක්ෙෂේතෙය් කඩා වැටීමට යම්
ආකාරයකින් ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබන බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පකාශ කරන්නට ඕනෑ. එම නිසා ෙම්වා නිවැරැදි කිරීම සඳහා
ඉදිරිෙය් දී කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයෝජනා ෙගන එන්නට අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් වතු සඳහා නියමිත තක්ෙසේරුවක්,
නියමිත බදු මිලක් ලැෙබන වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරි කාලෙය් දී
නිසියාකාරව කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනවා කියන එකත් මා
ෙම් අවස්ථාෙව් දී පකාශ කරන්නට ඕනෑ.
ෙමම අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතන දිහා බැලුවාම
පසුගිය වසර 4ක කාලය පිළිබඳව අපට යම් ආකාරයකින්
සෑහීමකට පත් වන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම
අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතන ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන
ඒමට අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ඵලදායීතාව වැඩි කළ හැකි
ආයතන සහ පතිව හගත කළ හැකි ආයතන යනුෙවන් අපි ෙමම
ආයතන වර්ගීකරණය කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙමම අමාත ාංශය
තුළ සැලසුම් සහගත ෙලස වැඩ කටයුතු කර ෙගන යෑමට අද අපිට
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ

[අ.භා. 4.28]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු දයාශිත තිෙසේරා ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව් දී පැවසුවා,
ෙමම අය වැය ඉතිහාසෙය් ෙහොඳම අය වැය ෙලස අර්ථ
විෙශේෂඥයන් පිළිගනියි කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
will now take the Chair.
අනතුරුව ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி)
விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

அவர்கள்
யாணி

Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair, and
THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

අර්ථ ශාස්තය පිළිබඳ යම් කිසි දැනීමක් තිෙබන පුද්ගලයකු
හැටියට එතුමාෙග් විගහයත් එක්ක මට එකඟ වන්න බැහැ කියන
කාරණය සඳහන් කරමින් තමයි මම ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්න
පටන් ගන්ෙන්. එතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් වතු ආශිත ආදායම් සහ
- Hon. Prabha Ganesan, can you please wait because I want
to reply to you. - ෙත් වතුවලින් ලැබුණු ආදායම්, ෙපොස්ෙප්ට්
නිධිවලින් ලැබුණු ආදායම්, පුල්මුෙඩන් ලැබුණු ආදායම් ගැන
එතුමා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කළා. ඔබතුමා අද අපිට CD තැටියක්
දීලා තිෙබනවා. ඒ CD තැටිෙය් තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශෙය් 2014 පගති වාර්තාව. ඒ පගති වාර්තාෙවන් එක
පිටුවක් මා උපුටා දක්වන්නම්. ජන වසෙම් ආදායම, ෙත්වලින්
ලැබූ ලාභය සහ පාඩුව පිළිබඳව ෙමහි සඳහන් ෙවනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

ෙබෝපිටිය වත්ෙත් පාඩුව රුපියල් මිලියන හතර හමාරයි;
ෙබෝහිල් රුපියල් මිලියන හයයි; ෙදල්ෙතොට රුපියල් මිලියන
හතයි; ගලෙබොඩ රුපියල් මිලියන හත හමාරයි; ෙගේට් වැලි රුපියල්
මිලියන හයයි දශම තුනයි; හන්තාන රුපියල් මිලියන විසි ෙදකයි;
ෙහෝප් රුපියල් මිලියන එෙකොළහයි දශම තුනයි; කන්දල්ඔය
රුපියල් මිලියන අටයි; ෙලවලන් රුපියල් මිලියන විසි තුනයි;
ෙරොක්වුඩ් රුපියල් මිලියන තුනයි. මුළු පාඩුව රුපියල් මිලියන
එකසිය තිහයි. වතු යායවල් ගණනක පාඩුව පිළිබඳව ෙමහි සඳහන්
ෙවලා තිෙබනවා. ගණන් කෙළොත් වතු පහෙළොවක විතර විස්තර
ෙමහි තිෙබනවා. එක වත්තකින්වත් ශත පහක ලාභයක් ලබලා
නැහැ. මම ෙම් කරුණු උපුටා දක්වන්ෙන් ඔබතුමා අද අපිට දුන්නු
CD තැටිෙයන්. ඔබතුමාෙග් ආයතනවලින් ලැෙබන ලාභෙයන්
තවත් ආෙයෝජන කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, බැරි වුෙණොත්
තමයි මහා භාණ්ඩාරෙයන් මුදල් ඉල්ලන්න ෙවන්ෙන් කියලා
ඔබතුමා ෙකොෙහොම කියනවා ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. මම එක
උදාහරණයක් තමයි ඒ කිව්ෙව්. ෙම් වාෙග් පාඩු ලබන ආයතන
විශාල ගණනක් පිළිබඳව ෙම් පගති වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා
තිෙබන බව කියන්න සිදු වනවා.
දයාශිත තිෙසේරා ඇමතිතුමා පුල්මුෙඩ් ඛනිජ වැලි නිධිය ගැන
කථා කළා. එතුමාෙග් රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන
අමාත ාංශයත්, ඊෙය් වන තුරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටපු ගරු පාඨලී
චම්පික රණවක ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශයත් එකට එකතු කරලා
අපට ෙම් කාරණා ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. අපි ෙබොෙහෝ
ෙවලාවට Consultative Committeesවල සහ PAC එෙක් දී ෙම්
කාරණා ගැන කථා කරනවා. ටයිෙට්නියම් නිෂ්පාදනය කිරීම
පිළිබඳව අපි කාලයක් තිස්ෙසේ කථා ෙවලා තිෙබනවා. SLINTEC
ආයතනෙය් සිටින ෙකේම්බිජ් විශ්වවිද ාලෙය් පධාන මහාචාර්යතුමා
වන ගිහාන් අමරතුංග මැතිතුමා
කියලා තිෙබනවා,
ඉල්මනයිට්වලින් ටයිෙට්නියම් ඩෙයොක්සයිඩ් හදන කමෙව්දයක්
දැනට අවුරුද්දකට, එකහමාරකට විතර කලින්
එතුමන්ලා
ෙසොයාෙගන තිෙබනවාය කියලා. ගරු තිස්ස විතාරණ
ඇමතිතුමාත් කිව්වා, ඒක ඔහුෙග් කාලෙය් පටන් ගත් ෙදයක්, ඒ
කටයුතු ඉස්සරහට කරෙගන යනවා කියලා.
SLINTEC
ආයතනය, MAS ආයතනය, Brandix ආයතනය, Dialog
ආයතනය, Hayleys ආයතනය, Loadstar ආයතනය එක්ක එකතු
ෙවලා Public-Private Partnership එකක් හැටියට කරෙගන
යනවාය කියලා කිව්වා. ෙම් කටයුත්ත කරෙගන යන අවස්ථාෙව් දී
පසුගිය මාසයට කලින් මාසෙය් පත්තරවල නන්දන ෙලොකුවිතාන
කියන පුද්ගලයා පිළිබඳව පුවත් පළ වුණා. නන්දන ෙලොකුවිතාන
කියන පුද්ගලයා ගැන අපි ඉස්ෙසල්ලාම දැන ගත්ෙත් ෙම් Ceylon
Steel Corporation එක ඔහු ගත්තායින් පසුවයි. මම හිතන්ෙන්
ඔහු තමයි, Ceylon Steel Corporation එක "ලංවා" කියන
ලකුණින්ම තවමත් පවත්වාෙගන යන්ෙන්. ඊට පසුව ඔහු ගැන
අපිට ආරංචි වුෙණ් Dubaiවල Marriott Al-Jaddaf Hotel එක
ගත්ත පුද්ගලයා හැටියටයි. ඔහු සඳහන් කරනවා, ෙඩොලර් මිලියන
300ක් ෙයොදවලා ෙම් පුල්මුෙඩ් ඉල්මනයිට් නිධිය පටන් ගන්න
ඩිෂාන් ගුණෙසේකර කියන පුද්ගලයා සමග ගිවිසුමක් අත්සන් කර
තිෙබනවාය කියලා.

I table* an article titled, “Influential ME-based
Lankan invests in Pulmoddai Project” which appeared in
the "Business Times" Supplement of 28th September,
2014.
"The Sunday Times" පුවත්පතින් තමයි, මම ෙම්ක උපුටා
ගන්ෙත්. ඔහු ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තිෙබනවා කියනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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එතෙකොට ඒක අර SLINTEC (Pvt.) Limited. එක
nanotechnology පාවිච්චි කරලා, ilmenite, titanium dioxide
කරන කමෙව්දයට පරිබාහිරවයි. මම ෙම් ගැන තාක්ෂණ හා
පර්ෙය්ෂණ ගරු ඇමතිතුමාෙගන් පශ්න කළා, ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්
10 වැනි දා පැවති තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී. මා ළඟ එම කාරක සභාෙව්
Minutes තිෙබනවා. මම ඒක සභාගත* කරන්නම්.
මම ඇසුවා, එක පැත්තකින් ලංකාෙව් තිෙබන ශී ලංකා
නැෙනෝ තාක්ෂණ ආයතනය SLINTEC එකත් එක්ක දැන්
කමෙව්දයක් ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා නම්, ෙම් තාක්ෂණය දියුණු
කරලා ilmeniteවලින් titanium dioxide හදන්න -[බාධා කිරීමක්]
ෙමොකද, ගරු දයාශිත තිෙසේරා ඇමතිතුමාම කිව්වා, ඔබතුමා ගන්න
ෙකොට ilmenite ෙටොන් එක ෙඩොලර් 35ට තිබුණා, ඊට පසුව
තුන්සිය ගණනකට ද, හාරසීය ගණනකට ද ගියා. දැන් නැවතත්
100ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් අපි දන්නවා, titanium
dioxide ෙටොන් එක ෙඩොලර් 4,000කට විතර විකුණන්න පුළුවන්
බව.

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

Ilmenite ගැන මම කිව්ෙව්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

සමාෙවන්න. ඔව්, ilmenite. ෙම්ක titanium dioxideවලට
පරිවර්තනය කෙළොත් විකුණන්න පුළුවන් කියලා. ෙමොකද,
paintවලට එෙහම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අෙප් ෙම් ෙද්ශීය
විද ාව, ෙද්ශීය කර්මාන්තය, ෙද්ශීය දැනුම, ෙද්ශීය තාක්ෂණය
පාවිච්චි කරලා ෙම්ක කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි ෙන්. අෙප්
රෙට් ෙන් ෙම් SLINTEC එක තිෙබන්ෙන්. PhD එක ගත්ත, මම
දන්නා පුද්ගලෙයෝ ෙම් ළඟදී නැවත ඇවිල්ලා ෙම් SLINTEC
එෙක් වැඩ කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඔවුන්ට ෙහොඳ
පඩියක් ෙගවනවා. ඒක තමයි, ෙවන්න ඕනෑ. මහාචාර්ය ෙගහාන්
අමරතුංග මහතා ගැන මම දන්නවා. මම ෙහොඳට හඳුනන
පුද්ගලෙයක්. ඔහු ෙක්ම්බිජ් විශ්වවිද ාලෙය් මහාචාර්යවරෙයක්.
ඔවුන් වාෙග් කට්ටිය නැවතත් ෙම් රටට ඇවිල්ලා ෙම් රට දියුණු
කිරීෙම් ෙයදී සිටින අවස්ථාවක, ඔබතුමා ඔවුන්ෙග් තාක්ෂණය
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතුව, නන්දන ෙලොකුවිතානට ෙම්ක ෙදන්න
යන්ෙන් ඇයි කියන පශ්නය අපට පැන නැෙඟනවා. මම තාක්ෂණ
හා පර්ෙය්ෂණ ඇමතිවරයාෙගන් ෙම් පිළිබඳව පශ්න කළාම,
එතුමා කිව්ෙව්,
SLINTEC එෙක් ෙමවැනි තාක්ෂණයක්
තිෙබනවා, එමඟින් අපට ilmenite, titanium dioxide බවට
පරිවර්තනය කර ගන්න පුළුවන් බවට Lanka Mineral Sands
Limited ආයතනය දැනුවත් කර තිෙබනවාය කියලායි. නමුත් මා
සඳහන්
සභාගත කළ උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තාෙව්
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද?
"උක්ත තාක්ෂණික කමෙව්දය පිළිබඳව ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ආයතනය
දැනුවත් කර ඇති බවත් අදාළ ආෙයෝජකයන් ෙවතින් උක්ත තාක්ෂණය
ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් ෙනොවූ බවත් ගරු සභාපතිවරයා
පැවසීය."

මම ෙම් ගැන දිගින් දිගටම අහන ෙකොට ඔහු කිව්වා, ඔහු ඒකට
විරුද්ධයි කියලා. ඇයි, ෙම් ෙවන තාක්ෂණයක් ෙගෙනන්න
හදන්ෙන්? ෙම් රෙට් අපිම patent දිනා ගත්ත තාක්ෂණය හරහා

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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අෙප් ඉංජිෙන්රුවරුන්ට කරන්න පුළුවන් නම්, ඔවුන්ට හැකියාව
තිෙබනවා නම්, ඔබතුමන්ලාෙග් රජය ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් ෙද්ශීය
ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න නම්, ඇයි ෙම් තරම් කරලාත් ෙම් අයට
පයින් ගහලා එළියට දමලා - Dubai Marriott එක පිළිබඳව, ෙම්
මනුස්සයාට ෙම් තරම් සල්ලි හම්බ වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක
ගැන ෙනොෙයකුත් කට කථා තිෙබනවා. මම ඒ ගැන ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ, - ෙවනත්
පුද්ගලයකුට ෙදන්න යන්ෙන් ඇයි? අනිත් එක, ඇයි අවම
වශෙයන් Lanka Mineral Sands Limited ආයතනයට බැරි
SLINTEC එකට කථා කරලා අහන්න, "ඔබලාට බැරි ද ෙම් වැෙඩ්
කරන්න?" කියලා. මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, පුළුවන්
නම් කරුණාකර ඔය ඩිෂාන් ගුණෙසේකර කියන පුද්ගලයාට
කියන්න, එක්ෙකෝ මහාචාර්ය ෙගහාන් අමරතුංගෙගන් එෙහමත්
නැත්නම් හරීන් ද සිල්වා විජයරත්නෙගන් - ඒ SLINTEC එෙක්
පධානියාෙගන් - අහන්න කියලා.
අනිත් එක, මම ගරු පභා ගෙන්සන් නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට
ඉන්න කිව්වා, කථා කරන්න. සියඹලාපිටිය ඇමතිවරයාත් දැන් ෙම්
ගරු සභාෙව් නැහැ. නිෙයෝජ ඇමතිවරයා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා
කරලා යන්න ගියා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

නැහැ. එනවා, එනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙමොකක්ද අප්පා ෙම්ෙක් ෙත්රුම? [බාධා කිරීම්] - ඇමතිවරුන්
11 ෙදෙනක් ඉන්නවා. මම නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට කිව්වා, යන්න
එපා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා. එතුමා ෙබොරුවට කෑ ගහලා - [බාධා
කිරීම්] - ඊට පසුව ඔහුට පිළිතුරක් ෙදන්න, ඔහුට සදාචාර අයිතියක්
තිෙබනවා, ෙමතැන රැඳී සිටීමට.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

එනවා.

කියලා ෙමහි සඳහන් ෙවනවා. ෙම් ගැන අද ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ
පුවත් පත්වල පළ ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ෙවන ෙකොෙහේද
තිෙබන්ෙන්?
උතුරු
ෙකොරියාෙව්
Chongjin Port,
පැපුවානිව්ගිනියාෙව්
Moresby
Port,
කාම්ෙබෝජෙය්
Sihanoukville Port, මියන්මාරෙය් Sittwe Port, පාකිස්ථානෙය්
Gwadar Port, ඊළඟට ශී ලංකාෙව් Magampura Mahinda
Rajapaksa Port.
දැන් ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? ඊෙය් ෙපෙර්දා Song class
Chinese submarine එකක් නවතා තිබුණාය කියලා ඒෙක් පින්තූර
අරෙගන පත්තරවල පළ කර තිබුණා. ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය්
නිලධාරින් කිව්වා, කිසි ෙදයකට භය ෙවන්න ෙදයක් නැහැ, ඉඳලා
හිටලා ආපු එකක් කියලා. ඊට සති එකහමාරකට පස්ෙසේ තවත්
Song class Chinese submarine එකක් නවත්වලා තිබුණා.
ඉන්දියාෙව්, නවදිල්ලිවල ෙම් ගැන කථා ෙවන්න පටන් ගත්තා.
ආරක්ෂක අමාත ාංශය නැවතත්
ඊෙය් ෙපෙර්දා රාජ
නිෙව්දනයක් නිකුත් කර තිබුණා, "ෙම් පිළිබඳව ඉන්දියාව කිසිම
විධියකට කලබල ෙවන්න ඕනෑ නැහැ, චීනයත් එක්ක අපි කිසිම
විධියක ගනුෙදනුවක් නැහැ" කියලා. නමුත් අපි දන්නවා, චීනෙය්
ජනාධිපති ෂී ජිංපින්ග් මහතා ලංකාවට ආපු ෙවලාෙව් ශී ලංකා
වරාය අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා
තිෙබන බව. ඒ සම්බන්ධ වාර්තාව මම සභාගත* කරන්න
කැමැතියි.
ඒ ගිවිසුෙම් තිෙබන්ෙන්, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙදවැනි
අදියෙර් berths 7න් berths 4ක් චීන සමාගමකට ලබා ෙදන එක
ගැනයි. කවුරුවත් ෙම්වා ගැන දන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාර්තාෙව්
තිෙබනවා, ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ අඟහරුවාදා, සඳුදා රෑ වන තුරු
ඔවුන් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ නිසා කැබිනට් මණ්ඩලයවත්
දැනුවත් කරන්න හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ කියලා. එතෙකොට
සභාපතිෙගන් ඇහුවාම කියනවා, ඔව්. අපි ණය ෙගවන්න ගත්තා.
Berths 7න් berths 4ක් දුන්ෙනොත් ඔවුන් සහනාධාරයක් හැටියට
ෙදනවාය කියලා. එතෙකොට ෙම් කථා ඔක්ෙකෝම එකතු කළාම
ෙකොෙහේටද අපි ෙම් යන්ෙන්? චීනකරණය ෙනොෙවයිද, ෙම්
ෙවන්ෙන්? Submarines ෙගෙනනවා; warships ෙගෙනනවා;
චීනයට වරායවල් ෙදනවා; airports ටික ෙදනවා. අන්තිමට ෙම්ක
චීනෙය් ෙකොටසක් බවට පරිවර්තනය ෙවයි. ඒෙක් තව එකක්
තිෙබනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

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

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

එතුමා යන්න හදන ෙකොට, මම කිව්වා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න
කියලා. [බාධා කිරීමක්] හරි, එන්න කියන්න. එතුමා එනකම් මම
විනාඩියක් ඉන්නම්. එතුමා එනකම් මම ෙවන කථාවක් කරන්නම්.
[බාධා කිරීම්]
අද ෙම් තාක්ෂණය ගැන සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී
සබ්මැරීන් තාක්ෂණය ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. ඊට අදාළව මා
ෙම් අවස්ථාෙව්දී නැමීබියාෙව් “The Namibian” කියන පුවත්
පතින් උපුටා ගත් ෙකොටසක් සභාගත* කරන්න කැමැතියි.

ණය ෙගවනකම් විතරයි.
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ණය ෙගවනකම් විතරක් නම් කමක් නැහැ. හැබැයි එෙහම
ඇවිල්ලා ණය ෙගව්වාට පස්ෙසේ යයිද කියන එක පිළිබඳව
ගැටලුවක් තිෙබනවා. දැන් ගරු සභාෙව් පභා ගෙන්සන් නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා නැහැ. එතුමා එන්ෙන් නැහැ. අඩුම ගණෙන් එතුමාට
හැකියාවක් නැහැ, මට මුහුණ ෙදන්න. ෙම් ගරු සභාෙව්දී
ෙබොරුවට කථා කළා, "අරිවකම්" ගැන.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා
ශී ලංකාෙව් මාගම්පුර රුහුණු මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත න්තර
වරාෙය් චීනෙයන් naval base එකක් ෙගොඩ නඟන්න හදනවාය

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඔබතුමා උෙද් ඉඳන් ෙකොෙහේද හිටිෙය්?

———————————-

* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.
ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
Document not tendered.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙම් තිෙබන්ෙන් අද ගහපු ෙපෝස්ටර්. එහි ෙමෙසේ සඳහන්
ෙවනවා:
"දැයක ෙපරමඟ දකින
පිෙයකු දිරිෙගන තැනුව
ෙලොව දිනන-නැණ සදන
සඳැති දරුවන් තනන...
ෙම් අෙප් ෙලොව දිනූ
නැණසලයි"

අෙප් ජනාධිපතිවරයාෙග් පින්තූරය තිෙබන ෙපෝස්ටර් රට වෙට්
ගහලා. මම ඒ ෙපෝස්ටරය සභාගත* කරනවා.
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ලජ්ජා නැතිව ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කෑ ගැහුවා, ෙමොකක්ද
එකක් විවෘත කළා කියලා. ඔබතුමා විවෘත කළ ෙකෙහල්මලක්
නැහැ. මම කියන්නම් ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. [බාධා කිරීම්] ඊට
කලින් මම කියන්න ඕනෑ, "නැණසල" ව ාපෘතියට ෙලෝක
සම්මානයක් ලැබුණ බව. ඒකට අපි ගරු කරනවා. Bill and
Melinda Gates Foundation එෙකන් සම්මානයක් ලැබුණා. ඒක
ෙහොඳයි. අපි ගරු කරනවා. [බාධා කිරීම්] "නැණසල" ව ාපෘතියට
සම්මානයක් හම්බ වුණ එක ෙහොඳයි. හැබැයි, ෙමොකක්ද
කියන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් සංකල්පය[බාධා කිරීම්] අසත පකාශ කරන්න එපා.

ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා

(மாண் மிகு பிரபா கேணசன்)

(The Hon. Prabha Ganesan)

Madam, I rise to a point of Order.
[බාධා කිරීමක්] ගරු පභා ගෙන්සන් නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා ආවාද? ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අද “DailyFT” පත්තෙර්
තිෙබන විස්තරයක් මම කියවන්නම්. It states, I quote:

“100 Nenasalas launched to
anniversary”

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු පභා ගෙන්සන් නිෙයෝජ ඇමතිතුමා.

mark

President’s

ඊෙය් නැණසලවල් 50යි, අද නැණසලවල් 50යි විවෘත
කරනවා. ෙම්කට ෙබොෙහෝ ෙදනා එකතු වනවා. නාරාෙහේන්පිට
අභයාරාම පුරාණ විහාරස්ථානෙය් විවෘත කළ එකට
මුරුත්ෙතට්ටුෙව් ආනන්ද හාමුදුරුෙවෝ, ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිනිය,
චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා,
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා සහභාගි වී තිෙබනවා.
සහභාගි වූ අයෙග් list එකක් තිෙබනවා. දැන් ෙම්ෙක් ගැටලුව
ෙමොකක්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, බලන්න ඒ
වැඩකටයුත්ත ෙකොච්චර ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලාද කියලා. මහ
ෙලොකුවට කෑ ගැහුවා එතැන ෙද්ශපාලනය නැහැ කියලා. ෙම්
සම්බන්ධව 2014 ෙනොවැම්බර් 18 ෙපර වරු 6.09ට twitter
පණිවුඩයක් ආවා. මම ඒ ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

භෙය් දිව්වාය කිව්වා ෙන්. ෙමන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා.

ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා

(மாண் மிகு பிரபா கேணசன்)

(The Hon. Prabha Ganesan)
அறிவகத்தி
பற்றி உங்க

ள்ள ேதைவயான நல்ல விஷயங்கைளப்

க்குப் ேபசத் ெதாியா . ගරු හර්ෂ ද සිල්වා

මන්තීතුමනි, ඒෙක් තිෙබන වටිනාකම ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ.
නිකම් ෙබොරුවට ෙපොඩි ෙපොඩි ෙද්වල් අල්ල ගන්න එපා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

*ෙමොකක්ද ඒ පණිවුඩෙය් තිෙබන්ෙන්? “Nenasala Project”
“Lunuwella Nenasala launched by Pathahewaheta SLFP
Organizer Hon. Mahinda Abeykoon....” කවුද Hon. Mahinda
Abeykoon කියන්ෙන්? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් organizer
ෙකෙනක් ෙකොෙහොමද Hon. Mahinda Abeykoon වුෙණ්?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

It is not a point of Order. You sit down. You come
here and lie through your teeth. You know nothing.

ඒක පළාත් සභාෙව්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙම්ක දාලා තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාෙවන් ෙනොෙවයි ෙන්.
ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන්, SLFP Organizer කියලා. හරිද? SLFP
Organizer කියන්ෙන්, පළාත් සභාෙව් ඇමති ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.
එෙහම නම් පළාත් සභාෙව් ඇමතිවරයා කියලා දාන්න ඕනෑ. ෙම්ක
සම්පූර්ණෙයන්ම
ෙද්ශපාලනීකරණය
කරලා.
SLFP
organizersලාට යවනවා. ෙම්වා විවෘත කරන්න තව ඉන්නවා,
SLFP Organizerලා. ගරු පභා ගෙන්සන් නිෙයෝජ ඇමතිතුමා,

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. දැන්
කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Therefore, let me tell you, ෙම් "නැණසල" මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් සංකල්පයක් ෙනොෙවයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

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

Madam, I rise to a point of Order.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(The Presiding Member)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු මන්තීතුමා ෙම්
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාව විෙව්චනය කරලා, එතුමා කථා කරන
ෙකොට වාඩි ෙවන්න කියලා කියනවා. එතුමාට එෙහම අණ
කරන්න බැහැ. ඒක මූලාසනෙයන් කරන්න ඕනෑ ෙදයක්. එතුමාට
විනයක් තිෙබන්න ඕනෑය කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය
අවසන්. ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

It is not a point of Order. මට ෙවලාව ෙදන්න. Do not
disturb me. Sit down. It is not a point of Order. I am not
going to let you come here and -[බාධා කිරීම්] ෙමතැන නිකම්
ෙබොරුවට කෑ ගහනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)
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(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙලෝක බැංකුෙවන් ඉදිරිපත්
කර තිෙබන වාර්තාව - Document No. 1- මම හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.
ෙමොකක්ද ඒෙක් කියන්ෙන්? "ECOSOC Annual Ministerial
Review" of the UN states, I quote:
“The Nenasala Project is one of the projects implemented under the
e-Sri Lanka Initiative. Formally known as the ‘Vishva Gnana
Kendra Project..’ ”

ෙම්ෙක් නම ෙවනස් කළා. Telecentre Project එෙක් නම
තමයි විශ්ව ඥාන ෙක්න්ද. ෙම්ක පටන් ගත්ෙත් රනිල් විකමසිංහ
අගමැතිතුමා කාලෙය් මිලින්ද ෙමොරෙගොඩ ඇමතිතුමා. ෙපෝස්ටර්
ගහනවා. ෙපෝස්ටර් ගහලා කියනවා, "මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිවරයාෙග් සංකල්පයක්" කියලා. ඇත්ත කථා කරන්න
පුරුදු ෙවන්න. ෙමතුමා කිව්වා උතුෙර් "නැණසල" ඇරියා කියලා.
ෙබොරු කියන්න එපා. මම 2004 මාර්තු 1වැනි දා ෙඩ්ලිමිරර් පුවත්
පෙත් තිෙබන ෙම් වාර්තාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම
සඳහා සභාගත* කරනවා.
ඒෙක් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? I quote:
“The Ceylon Chamber of Commerce (CCC) has joined hands with
the Information and Computer Technology Agency of Sri Lanka
(ICTA) to establish the latest "Vishva Gnana Kendraya", or Global
Knowledge Centre, in Kurunegala, ...”

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. දැන්
ඔබතුමාෙග් කථාව අවසාන කරන්න. වැඩිපුරත් කාලය අරෙගනයි
තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Hon. Yogarajan, can you please give me five minutes?

The latest Vishva Gnana Kendraya (VGK), one of 22 pilot projects
initiated since last year ...”

විශ්ව ඥාන ෙක්න්ද projects 22ක් කරලා තිෙබනවා, 2003
වර්ෂෙය්. එතෙකොට ඔබතුමා ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් සංකල්පයක් කියලා. ඒ කාලෙය්
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා විපක්ෂෙය් හිටිෙය්. එතුමා
විපක්ෂෙය් හිටිෙය්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. R. Yogarajan)

තව විනාඩි ෙදකක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Presiding Member)

Okay.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මට විනාඩි පහක් දුන්නා.
මම ඇත්ත කථා කරන්ෙන්. අපි කැමැතියි, "නැණසල" Bill
and Melinda Gates Foundation එෙකන් සම්මානය දිනුවාට. ඒක
ෙහොඳයි. ෙහොඳ ෙද්ට "ෙහොඳයි" කියලා කියන්න අපට ගැටලුවක්
නැහැ. හැබැයි ෙබොරු කියන්න එපා, මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිවරයාෙග් සංකල්පයක් කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

එතුමාෙග් සංකල්පයක් තමයි. ඔබතුමා ෙබොරු කියන්න එපා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

එතුමා හිටිෙය්, විපක්ෂෙය්. මම තව එකක් සභාගත කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විශ්ව ඥාන ෙක්න්දය කියන්ෙන්
branding එකක්. Soft drinks තිෙබනවා. සමහරු "ෙපප්සි"
කියනවා, සමහරු "ෙකොකාෙකෝලා" කියනවා. කිරි පිටි තිෙබනවා.
සමහරු "ලක්ස්ෙපේ" කියනවා, සමහරු "ෙනස්ෙපේ" කියනවා. එකම
ෙද් තමයි. පැරසිටෙමෝල් තිෙබනවා. සමහරු "පැනෙඩෝල්"
කියනවා, සමහරු තව නමක් කියනවා. නම ෙවනස් කළ පළියට
ඒක තමන්ෙග් සංකල්පයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. නම ෙවනස් කරපු
පළියට සංකල්ප හදන්න බැහැ.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

අසත කියන්න එපා, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

අසත ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ෙම් තිෙබන්ෙන් "Operations
Manual of the e-Sri Lanka Telecentre Development
Programme" කියන එක. ෙමහි, 2004 ෙපබරවාරි 24 දාතම
තිෙබන්ෙන්. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම ෙම් ෙල්ඛනය හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
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ගහන්න. මමත් අරින්ෙන් නැහැ. මම කියන්ෙන්- [බාධා කිරීම්]
ෙබොරු කියන්න එපා, ඇත්ත කියන්න පුරුදු ෙවන්න. මට කියන්න
තිෙබන්ෙන් ෙමපමණයි. ඒ සම්මානය ලැබීම ගැන අපි පසංශා
කරනවා. ICT ඒජන්සිෙය් පධාන විධායක නිලධාරි ෙරශාන්
ෙද්වපුර මහත්මයා ඇතුළු සියලු ෙදනාම ඉතාම ෙහොඳ වැඩ
කටයුත්තක් කරනවා. අපට ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.
ඔවුන්ට තවත් වැඩි වැඩිෙයන් ෙම් ෙද් කරන්න පුළුවන් ෙවන්න
කියලා පාර්ථනා කරනවා. නමුත් මුල අමතක කරන්න එපා. පටන්
ගත්ත පුද්ගලයාට ඒ credit එක ෙදන්න සූදානම් ෙවන්න කියමින්
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු සී.බී. රත්නායක අමාත තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
14ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.48]

Madam, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් රටට ෙලෝකෙයන්
ලැබුණු ෙදයක් තමයි ෙම් Bill and Melinda Gates Foundation
එෙකන් ලැබුණු සම්මානය. ඒක ෙවන පැත්තකට දාන්න හදනවා,
ගරු මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමා, අසත කියන්න එපා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

කුහක ෙවන්න එපා, කුහක ෙවන්න එපා. පටන් ගත්ත මිනිහාට
ඒ තැන ෙදන්න. කුහක ෙවන්න එපා. රනිල් විකමසිංහ ඒක පටන්
ගත්ෙත්, මහින්ද රාජපක්ෂ ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක
අහගන්න. අහගන්න, ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා.

Page 3 of the "Operations Manual of the e-Sri Lanka
Telecentre Development Programme" states, I quote:
Four VGK centres established at the end of 2003 in urban centres
outside Colombo (i.e. in Jaffna, Embilipitiya, Nuwara Eliya and
Kurunegala)..."

එතෙකොට ෙම් විශ්ව ඥාන ෙක්න්ද හතරක් හදලා තිෙබනවා.
විශ්ව ඥාන ෙක්න්ද කියන නම ෙවනස් කළා කියලා "ECOSOC
Annual Ministerial Review" එෙක් සඳහන් කරලා තිෙබනවා.
ඉතින් නම ෙවනස් කළ පළියට සංකල්පයක් හැෙදන්ෙන්
නැහැ. කෑ ගහන්න පුළුවන් ඔබතුමන්ලාට. ගිරිය යටින් කෑ

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - தனியார் ேபாக்குவரத் ச்
ேசைவகள் அைமச்சர்)

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport
Services)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම විෙශේෂෙයන්
ස්තුතිවන්න ෙවනවා, මෙග් උගත් බුද්ධිමත් මිතයාෙගන් පසුව
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. මම බැලුවා, ගරු හර්ෂ ද
සිල්වා මන්තීතුමා ඇයි ෙමච්චර කලබල ෙවන්ෙන් කියලා.
"පිරුණු කෙළේ දිය ෙනොසැෙල්" කිව්වා වාෙග් කලබලයක් නැතිව
හික්මීමකින් කථා කළ යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
හික්මීෙමන් කථා කෙළොත් තමයි ඒ කරුණු පිළිබඳව පැහැදිලි
කරන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. මම ගෙම් මිනිෙහක් හැටියට
උපෙදසක් ෙදනවා ෙනොෙවයි. ඒ ගණනට ගිෙයොත් ෙහොඳයි
ආචාර්යතුමනි. [බාධා කිරීමක්] කලබල ෙවන්න එපා. කලබල
ෙනොවී ගමනක් යන්න උත්සාහ ගන්න.
"නැණසල" ගැන කථා කරනවා නම් අපි බිල් ෙග්ට්ට ෙකොයි
විධියට උපහාර කරන්න ඕනෑද? ඒ මනුෂ යා ඉෙගන ගත්ත
පමාණය, එතුමාෙග් දැනුම් සම්භාරය මහ දැවැන්ත ව ාපාරයක්
බවට පරිවර්තනය වුණා. ඒ නිසා අද විශ්ව ගම්මානයට යන්න
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. විශ්ව ගම්මානයට යන්න
පුළුවන්කම ලැෙබන විට අෙප් දරුෙවෝත් එතැනට ෙයොමු
කරන්නට අපට අවස්ථාව සැලසිලා තිෙබනවා. අෙප් ගම්මානවලට
එදා ෙතොරතුරු තාක්ෂණය දැන ගන්නට පුළුවන්කමක් තිබුෙණ්
නැහැ. එදා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ හැකියාව තිබුෙණ් සියයට 2යි. අද
එය සියයට 50 දක්වා ඉහළට ෙග්න්න පුළුවන්කම ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා රෙට් සමස්ත වැඩ පිළිෙවළ ෙම් ෙතොරතුරු
තාක්ෂණයත් සමඟ බද්ධ කරමින් කියාත්මක කරන්න අවස්ථාව
සැලසිලා තිෙබනවා.
ආදි කාලෙය් අෙප් මුතුන් මිත්ෙතෝ වැලි මිදුෙල් අකුරු ලියලායි
අකුරු ඉෙගන ගත්ෙත්. ඊට පසුව ගල් ලෑල්ල, ගල් කූර අරෙගන
තමයි අකුරු ඉෙගන ගන්න ගිෙය්. එතැනින් පසුව කාබන් පෑනයි
ෙපොතයි තමයි දරුවාෙග් අතට හම්බ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම අද අෙප් දරුවා laptop එකත් අරෙගන ෙමොන්ටිෙසෝරියට
යනවා. ෙම් තාක්ෂණය එතැනට යන විට ඒක ෙගනාෙව් කවුද
කියන එක ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන්. දරුවා කාෙග්ද කියන එක
ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන්. කාෙග් වුණත් දරුවකුට ඒ අවස්ථාව
සලසා දිය යුතුයි කියන කාරණය තමයි වැදගත් වන්ෙන්. ඒ නිසා
දැෙය් දරුවන්ට ෙහොඳම ෙද් ෙදන්න අෙප් රජය සූදානම් ෙවලා
තිෙබනවා.
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පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත ාවරයා හැටියට මම ෙම්
ෙවලාෙව් විෙශේෂ ස්තුතියක් කරනවා, ෙපෞද්ගලික පවාහනය සඳහා
විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදමින්, ඔවුන්ෙග් ෙව්දනාවලට සහ
ගැටලුවලට නිසි පතිචාර ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලින් ලබා දී තිබීම
ගැන. ඒවා ලබා දීමත් සමඟ පුද්ගලික පවාහන ෙසේවය විධිමත්
කිරීමට සහ ඒ ෙසේවාව ගුණාත්මක පැතිකඩකට ෙගන යන්න
අවශ පසුබිම සකස් කරන්න මෙග් අමාත ාංශය සූදානම් ෙවලා
සිටිනවා. ෙම් කාර්ය කිරීෙම්දී සමස්තයක් හැටියට පාසල් වෑන් රථ
සහ තීෙරෝද රථ ගැන කථා කළ යුතුයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න
ෙසේවක මහත්ම මහත්මීන් වුණත් බස් රථ ගැන කථා කරන හැම
ෙව්ලාෙව්දී අර බස් රථය අඩුයි, ෙම් බස් රථය අඩුයි කියනවා. ඒ
නිසා මම ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා
හිතනවා.
ජාතික ගමනා ගමන ෙකොමිෂන් සභාවත් සමඟ මෙග්
අමාත ාංශයත් බද්ධ ෙවලා තමයි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. අපට
අන්තර් පළාත් සඳහා බස් රථ 3,100ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
පළාත් 9ට තිෙබන අෙනකුත් බස් රථ 22,800 ෙබෙදන්ෙන්, ඒ ඒ
පළාත්වලට අවශ විධියටයි. උදාහරණයක් විධියට බස්නාහිර
පළාතට බස් රථ 6,000ක් තිෙබනවා. බස්නාහිර පළාත සඳහා
ෙවනම අමාත වරෙයක්, ෙවනම මාර්ගස්ථ පවාහන අධිකාරියක්
තිෙබනවා. ඒවාෙය් තීන්දු තීරණ ගැනීෙම්දී ගැටලු තිෙබනවා. ඒවා
නියාමනය කිරීෙම් වගකීම අපට පැවරිලා තිෙබනවා.
ඒ නියාමනය කිරීම නිසි ෙලස කියාත්මක කරන්න අපි
සූදානම්. ඒ වාෙග්ම පවාහන ෙසේවාෙව් ගුණාත්මක පැති කඩක්
ඇති කරන්න අලුත් සංකල්ප සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වාෙග්ම
තාක්ෂණය සම්බන්ධ කර ගනිමින් ඉදිරියට යන්න අවශ පසුබිම
සකස් කරන්න සූදානම් වනවා. ඒ සඳහා අවශ පසුබිම සකස්
කිරීෙම්දී, පළාත් 09ම ඒකාබද්ධ කරෙගන අපට යා යුතු වනවා.
එහිදී යම් යම් ගැටලු ඇති වනවා. ඒ නිසා පරක්කුවීම් ඇති
ෙවනවා. ඒ තුළ කාර්යක්ෂමව ෙම් කටයුතු ෙකෙරන්ෙන් නැහැ
කියන පදනම මත ඔවුන් කථා කරන්න සූදානම් ෙවනවා. ෙමන්න
ෙම් නිසාම සමහර ෙවලාවට පවාහන ෙසේවාව මන්දගාමී
ස්වරූපයකින් යනවා කියා ෙකනකුට හිතන්න පුළුවන්.
එයට එක් උදාහරණයක් ඒකාබද්ධ කාලසටහන. ෙම්ක අද
රටට අවශ යි. ඒකාබද්ධ කාලසටහනක් නැති වුණාම සමහර
ෙවලාවට ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවාවත්, ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවත්
අතර ගැටුමක් ඇති ෙවනවා. අපි ලංගම බස් රථෙය් ගිය මිනිස්සු.
ලංගමය විනාශ කරන්න, රාජ ආයතනයක් විනාශ කරන්න කිසි
ෙසේත්ම අපි එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. අත් ෙදකම උස්සලා එය රැක
ගන්න උත්සාහ කරනවා. ෙම් ඒකාබද්ධ කාලසටහන කියාත්මක
කිරීෙම්දී සමහර අයට මහා භීතිකාවක් තිෙබනවා, ලංගමය විනාශ
ෙව්වි; විනාශ කරාවි කියා. එෙහම ෙවන්න ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ. ඒ
නිසා සියයට 60 සහ සියයට 40 පදනමක් මත ඒකාබද්ධ
කාලසටහන කියාත්මක කරන්න අවශ පසුබිම සකස් කර
තිෙබනවා.
ඒකාබද්ධ කාලසටහන කියාත්මක කරනවා නම්
නිසියාකාරව, නිසි ෙලස ගුණාත්මක පවාහන ෙසේවාවක් ලබා
ෙදන්න පුළුවන්. එෙහම නැති වුෙණොත් ගැටලු ඇති වනවා. ඒ
ගැන වැඩි දුරටත් පැහැදිලි කෙළොත්, මගීන් 15 ෙදෙනකු, 20
ෙදෙනකු දමාෙගන ලංගම බස් රථයකුත් , මගීන් 15 ෙදනකු, 20
ෙදනකු දමාෙගන ෙපෞද්ගලික බස් රථයකුත් race එකට යන්න
සූදානම් වනවා. එෙහම යද්දි ජීවිත හානි ෙහෝ යම් ෙකෙනකු
අනතුරට ලක් ෙවලා අංග විකල භාවයට පත් ෙවන්න පුළුවන්.
ෙමන්න ෙම් කාරණා නිසාම අද පවාහන පද්ධතිය ගුණාත්මක පැති
කඩක් ඇති කරන්න අෙප් අමාත ාංශය මඟින් රියදුරන්,
ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් පුහුණු කිරීෙම් පුළුල් වැඩ සටහනක් දියත්
කරන්න
සූදානම්
ෙවලා
තිෙබනවා.
ඒ
රියදුරන්,
ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් දීප ව ාප්තව පුහුණු කිරීෙමන් ඔවුන්ට
සහතිකයක් ලබා ෙදනවා වාෙග්ම ඒ තුළින් ගුණාත්මක පැති
කඩකට යන්න අවශ කටයුතු
සූදානම් කරනවා. එෙසේ
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ෙනොවුණෙහොත් මාර්ග පද්ධතිවල විෙශේෂෙයන්ම කාපට් ඇතිරූ
මාර්ගවල ඔවුන් ෙව්ග සීමාව ඉක්මවා ගමන් ආරම්භ කරනවා. ඒ
නිසා අනතුරු තත්ත්වයන් වැඩි ෙවනවා. ෙපොලීසියත්, මාර්ගස්ථ
මගී පවාහන අධිකාරියත්, ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාවත්
ඒකාබද්ධ ෙවලා ෙම් සඳහා නිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමොකද, බඩඟින්න වාෙග්ම
රෙට් ජනතාවට පවාහන පද්ධතියක අවශ තාවත් ෙහොඳාකාරවම
දැෙනනවා.
පාසල් වෑන් රථ, බස් රථ පවා නියාමනය කිරීෙම් අවස්ථාවක්
ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. පසු ගිය දවස්වල ඒ පිළිබඳව
කැබිනට් මණ්ඩලයට පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර, ෙම් සම්බන්ධෙයන්
සැලැස්මක් සකස් කරනෙකොට, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනය තුළින් එයට හරස් වීමක් ඇති ෙවලා යම් කිසි
බාධාවක් පැමිණියා. ඒ ෙකෙසේ නමුත්, ෙම් රෙට් පුරවැසියන්
තමන්ෙග් ෙසේවාව, තමන්ෙග් වෘත්තිය කරන්ෙන් ඒ තුළින් රටට
ෙසේවාවක් කරන්න වාෙග්ම තමන්ෙග් දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් අය
ෙපෝෂණය කරන්නයි. දරුවන්ට අකුරු කරවලා, ඔවුන් ෙලොකු
මහත් කරලා, ෙම් රෙට් උගතුන්, බුද්ධිමතුන් බවට පරිවර්තනය
කරන්න විශාල ෙවෙහසක්, මහන්සියක් ඒ අය දරනවා. ෙවෙහස
මහන්සිය දරමින් ඒ දරුවන් ෙවනුෙවන් ඔවුන්ෙග් කාලය කැප
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. පහෙළොස් ලක්ෂයක් වන රාජ
ෙසේවෙය් අයටත් ෙම් තත්ත්වයට ෙම් ආකාරෙයන්ම මුහුණ දීමට
සිදු වනවා. තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් අධ ාපනික කටයුතු ෙවනුෙවන්
ඒ අයට කාල ෙව්ලාව මිඩංගු කරන්න සිදු වනවා. කාලය වැය
කිරීෙමන් ගලවා ගන්න අවශ පසුබිම සකස් කරන්න ඕනෑයි
කියා මා හිතනවා. ඒ සඳහා නව තාක්ෂණයට බද්ධ කරලා, GPS
තාක්ෂණය සම්බන්ධ කරෙගන කටයුතු කරන්න අප
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දරුවා පාසල් යවලා එන ඒ
ෙදමාපියන්ෙග් මානසික ආතතිය නැති කරන්න, දරුවා පාසල් බස්
රථයට ඇතුළු වුණු බවත්, ඊට පස්ෙසේ දරුවා පාසලට ඇතුළු වුණු
බවත්, ඒ වාෙග්ම පාසල් කාලය නිම වුණාම දරුවා පාසෙලන්
එළියට ආපු බවත්, දරුවා පාසල් බස් රථයට ඇතුළු වුණු බවත්
SMS පණිවිඩයක් මඟින් යවන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කරන්න සූදානම් කර තිෙබනවා.
එතෙකොට මානසික ආතතියකින් ෙතොරව නිදහෙසේ
ෙදමව්පියන්ට තමන්ෙග් රාජකාරිය හරියාකාරව කරන්න පුළුවන්
ෙවනවා. ඒ නිසා රටට ලබා ෙදන ශමය නිසියාකාරෙයන්
කියාත්මක කරන්න අවස්ථාවක් සලසාගන්නත් පුළුවන්. දරුවාට
අධ ාපන රටාෙව් දියුණුවක් ලබාෙගන ඉදිරියට යන්නත් අවස්ථාව
තිෙබනවා.
එෙසේ ෙනොෙකෙරන නිසා පසු ගිය දවස්වල අපට ඒ පිළිබඳව
විවිධාකාර ෙචෝදනා, විවිධාකාර ගැටලු, විවිධාකාර පශ්න පිළිබඳව
ජනමාධ තුළින් දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අපි දීපව ාප්තව
ෙම් කටයුත්ත කරන්න කටයුතු කරනවා. කැමරා සවි කිරීම මඟින්
GPS තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ බස් රථ තුළ, පාසල් වෑන් රථ තුළ
ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියා දැක බලාගන්න පුළුවන් අවස්ථාව
තිෙබනවා වාෙග්ම, ෙගදර ඉඳලා අම්මාට, තාත්තාට දරුවා පිළිබඳ
විස්තර දැන ගැනීමටත් අවස්ථාව සලසා ෙදන්න පුළුවන්
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න සූදානම් කරමින්, ඒ කටයුතු
සකසමින් පවතිනවා. තාක්ෂණයත් බද්ධ කරගනිමින් ඉදිරිෙය්දී
අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළත් ෙගෙනන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මම three-wheelers පිළිබඳවත් සඳහන්
කරන්න ඕනෑ. අද ෙම් රෙට් three-wheelers 850,000ක් පමණ
තිෙබනවා. ෙම් තිෙරෝද රථ 850,000 නිසියාකාරෙයන්, නිසි ෙලස
කළමනාකරණය කරමින් යනවාද කියාත් ෙසොයා බලන්න ඕනෑ.
අනතුරක් ෙවලා මිනිස් ඝාතනයක් වුණාම ඒ අනතුර සිදු වුණු
ෙවලාෙව් විතරක් අපි තිෙරෝද රථෙය් යන සංඛ ාව පිළිබඳව කථා
කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒක ෙපොඩි මිනිහාෙග්, දුප්පත් මිනිහාෙග්
වාහනය කියා ආපහු ඒ ගැන කථා කරන්න සූදානම් නැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පසු ගිය දිනවල අපි දැක්කා, අපට ඇහුණා three-wheeler
රථයක් අනතුරකට භාජනය ෙවලා පිරිසක් මියැදුණු බව. ෙම්
විධියට මියැෙදන සංඛ ාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එම
අනතුරුත් අඩු කර ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කරන්න අවශ පසු බිම සකස් කරන්න කියා අපි පළාත් සභාවලින්
ඉල්ලීම් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අඩු පාඩු පිළිබඳව කථා කිරීම
සඳහා අපි මාස තුනකට වතාවක් පළාත් නවෙය් -සමහර ෙවලාවට
පළාත් නවෙයන් පළාත් අටයි සහභාගී ෙවන්ෙන්- සියලුම
ෙල්කම්තුමන්ලා, පවාහන අමාත තුමන්ලා, ඒ වාෙග්ම මාර්ගස්ථ
මඟී
පවාහන
අධිකාරිෙය්
සභාපතිතුමන්ලා
සහ
සාමාන ාධිකාරිතුමන්ලා සමඟ සමුළුවක්, නැත්නම් සාකච්ඡාවක්
පවත්වනවා. අපි මාස් පතාම මාර්ගස්ථ මඟී පවාහන අධිකාරිෙය්
සභාපතිවරුන් සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වලා ගුණාත්මක පවාහන
ෙසේවය නිසියාකාරෙයන් කියාත්මක කරන්නත්, එය ඒකාබද්ධව
කියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව ඔවුන්ට දැනුම් ෙදන්නත්
සූදානම් කර තිෙබනවා. ෙම් දැනුම් දීමත් සමඟ ෙමය එක්තරා
ගුණාත්මක මට්ටමකට ෙගෙනන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා.
සමහර අවස්ථාවල ෙම් පිළිබඳව කථා කරද්දී, ෙම් පිළිබඳව
ෙසොයා බලද්දී සමහර බාධා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. අපි
සුහදශීලීව, මිතශීලීව එකතු ෙවලා සාකච්ඡා පවත්වලා ඒ බාධාත්
අවම කරගන්න තමයි කටයුතු කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම මාර්ග නීති
උල්ලංඝනය කරන උදවිය පිළිබඳව යම් පියවරක් ගැනීමටත් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික ගමනාගමන
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් බලපත ලබාෙගන ධාවනය කරනවා
වාෙග්ම, බලපත ෙනොලබා ඇෙඟ් හයියට බස් ධාවනය කරන
උදවියත් සිටිනවා. ඒ සඳහාත් නිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කරන්න අපි සූදානම් ෙවනවා කියන එකත් මම විෙශේෂෙයන්
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අලුත් තාක්ෂණය බද්ධ
කරගනිමින් කියාත්මක ෙවන්න අපි සූදානම් ෙවනවා. එෙසේ
කියාත්මක වීෙම්දී මුහුණ දීමට සිදු වන ගැටලු හා පශ්න විවිධාකාර
විධියට තිෙබනවා. ඒවා මඟ හරවාෙගන කටයුතු කරන්නත්
සූදානම් ෙවනවා.
මම මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.
මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාටත්, මෙග් අමාත ාංශෙය් කාර්ය
මණ්ඩලෙය් සියලුම ෙදනාටත්, ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන්
සභාෙව් සභාපතිතුමා, අධ ක්ෂවරුන්ට සහ එහි ෙසේවක මහත්ම
මහත්මීන්ටත්, ඒ වාෙග්ම ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව්
වැඩ ෙනොකර කකුෙලන් අදින අයටත් මම විෙශේෂෙයන්
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් ෙම් ෙවලාෙව් මට කථා කරන්න අවස්ථාව
සලසා දීම පිළිබඳව මූලාසනයටත් මෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි. මීළඟට ගරු එස්. ශීතරන්
මන්තීතුමා.
[பி.ப. 5.02]

ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ
ெதால் யல் ாீதியான மர ாிைமகள்,
ெதாடர்பாக - ஓர் இனத்தி ைடய
இனங்க ைடய அ ப்பைடகைளச்

ப்பினர் அவர்கேள,
ேதசிய மர ாிைமகள்
வரலாற்ைற, ேதசிய
ெசால்வதில் இந்தத்
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ெதால் யல்கள், வரலா கள் மிக
க்கியமான இடத்ைத
வகிக்கின்றன. அ ப்பைடயிேல ஒ
ேதசிய இனத்தின் இனக்கு மத்தின்
வரலா கள்
அதன்
ெமாழி
அ ப்பைடயி ம் கைல, பண்பா கள் அ ப்பைடயி ம்
அவர்க ைடய ெதாடர்ச்சியான நிலப் பிரேதசங்களின்
அ ப்பைடயி ம்
வைரவிலக்கணப்ப த்தப்ப கின்றன.
அந்த அ ப்பைடயில்தான் இலங்ைக நாட் ேல இரண்
பங்குதாரர்களாக இ க்கின்ற சிங்கள ேதசிய இன ம் தமிழ்
ேதசிய
இன ம்
தம
ெதால் யல்
வரலா கைள,
ெதால் யல் ாீதியான மர ாிைமகைள அ ப்பைடயாகக்
ெகாண்டைவ. ஆனால், நைடெப கின்ற பல விடயங்கள்
தமிழர்க ைடய
ெதால் யல்
வரலா கள்
ெதாைலக்
கப்ப வ ம் அழிக்கப்ப வ மாகக் காணப்ப கின்ற .
அ த் , நான் ெசல்லவ கின்ற விடயம் ெமாழிகள்
ெதாடர்பாக இ ப்பதனால், அதைன ெகளரவ அைமச்சர்
வாசுேதவ நாணயக்கார அவர்க ைடய கவனத் க்கும்
ெகாண் வ கிேறன். கல்வி அைமச்சி டாக கடந்த வாரம்
ெவளியிடப்பட்ட ஒ சுற்றறிக்ைககூட தனிச் சிங்களத்திேல
ெவளியிடப்பட்
க்கின்ற . ஆகேவ தமிழ் ெமாழிக்குச் சம
அந்தஸ்
வழங்கப்பட்
க்கின்ற ;
ெமாழிக க்கான
உாிைமகள் வழங்கப்ப கின்ற
என்
கூறினா ம்கூட,
அைவ சாியான
ைறயில் கைடபி க்கப்ப வதில்ைல.
அைதவிட, வ கிற வ டம் தல் - 2015ஆம் ஆண்
தல்
தரம்
06இல்
இ ந்
தரம்
11
வைர
கற்கின்ற
மாணவர்க க்கான வரலாற் க் கல்வியில் தமிழ் வரலா கள்
எ
மில்லா ,
ைமயாகச்
சிங்கள
வரலாற்ைறத்
திணிக்கின்ற
வைகயிேல
வரலாற்
த்தகங்கள்
எ தப்பட்
க்கின்றன. அ
ெதாடர்பில் வரலாற் ப் பாட
ஆசிாியர்க க்கான
ேசைவக்காலச்
ெசயலமர் க ம்
நைடெபற் க்
ெகாண்
க்கின்றன.
தய ெசய்
இ
ெதாடர்பில்
கூ ய
கவனத்ைதச்
ெச த்தேவண் ம்.
ஏெனனில், நான் அந்தச் ெசயலமர் க க்குப் ேபாய்வந்த பல
ஆசிாியர்கைளச் சந்தித் ப் ேபசியதன் அ ப்பைடயில், அதில்
பண்டார வன்னிய ைடய வரலா , சங்கி ய மன்ன ைடய
வரலா ,
அரசேகசாி
மன்ன ைடய
வரலா
ேபான்றைவெயல்லாம்
இல்லாமல்
ெசய்யப்பட் ,
ெதாைலக்கப்பட்
க்கின்றன என்பைத அறிந்ேதன். இைவ
க்கியமாகக் கவனத்தில் எ க்கப்படேவண் ம்.
தமிழர்க ைடய பாராம்பாிய பிரேதசங்கைள, குறிப்பாக
வன்னி வள நாட்ைட பண்டார வன்னியன், அக்கராயன்,
பல்லவராயன் ேபான்ற மன்னர்கள் ஆட்சி ெசய்தி க்கிறார்கள்.
பரம்பைரயாகத் தமிழர்கள் அந்த மண்ணிேல ேதான்றி,
வளர்ந்ததற்கான வரலா கைள அைவ ெகாண்
க்கின்றன.
யாழ்ப்பாண
மண்ைண
சங்கி யன்,
அரசேகசாி,
பரராஜேசகரன் ேபான்ற மன்னர்கள் ஆண்
க்கிறார்கள்.
இன் ம் சங்கி யன் ேதாப் , மந்திாிமைன என்பன அந்த
மண்ணிேல காணப்ப கின்றன. ஆகேவ, வரலா கைள
மைறப்ப ம் வரலா கைள இல்லாமல் ெசய்வ ம் ஒ ேதசிய
இனத்ைத
அழிப்பதற்கான
வ வங்களில்
ஒன்றாகேவ
ெகாள்ளப்ப கின்ற . தமிழர்கள் மீ நடத்தப்பட்ட த்தத்தின்
அ ப்பைடயில்
அவர்கள்
அழிக்கப்பட் ,
இப்ெபா
வரலாற்
ாீதியாக ம்
அவர்க ைடய
ேவர்கள்
பி ங்கப்ப கின்றன. ஆகேவ, இ
மிக
க்கியமாக
கவனத்தில் ெகாள்ளப்படேவண் ய ஒ விடயமாகும்.
இலங்ைகயின் வரலாற் க் காலப்பரப்பின் ெதாடக்கம்
கி. . 03ஆம்
ற்றாண்
எனப் ெபா வாக வைரயைற
ெசய்யப்பட் ள்ளேபாதி ம், பிராந்திய அ ப்பைடயி ம்
எ த்
லாதாரங்கள் கிைடத்ததன் அ ப்பைடயி ம்
வரலாற் க்
காலத்
ெதாடக்கத்திைன
கி. .
05ஆம்
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ற்றாண்ெடன இப்ெபா
ெகாள்கின்றனர். அதாவ ,
இலங்ைகக்கு மஹிந்த ேதரர
தைலைமயில் ெபளத்த
வாழ்வியக்கம் ஒன்
வ
ன்னர், அல்ல
ஏற்ப வதற்கு
ன்னேரேய
வாிவ வ
வளர்ச்சி
இங்கு
நன்கு
நிைலெபற் விட்
ந்த .
இவ்வாிவ வ
வளர்ச்சிக்குப்
ெபா ப்பாக
இ ந்த
மக்கள்
நிைலயான
பயிர்ச்
ெசய்ைக ட ம்
குள
நீர்ப்பாசன
வைலப்பின்னல்
காைமத் வத் ட ம்
பன்னாட்
வாணிப
யற்சிக டனான
ைனப்பிைன ம்
ெகாண்
ந்த
வர்களாகும். அவ்வைகயில் கி. . 05ஆம்
ற்றாண்
ந்
இலங்ைகயின்
கைரேயாரப்
பிராந்தியங்களிேலேய
தன் தலாக வாிவ வத்திற்கான ேதைவ உணரப்பட்ட .
நாகவம்சத்திைனச்
ேசர்ந்த
ெப ங்கற்கால
மக்கள்
கூட்டத்தினேர
இலங்ைகயில்
தன் தலாக
வாிவ வ
வழக்கிைன ஆரம்பித் ைவத்தனர்.
இலங்ைகக்கு விஜய ம் அவர்க ைடய ேதாழர்க ம்
வ வதற்கு தல் நாகர்கள், இயக்கர்கள் என்ற இனங்கள் இந்த
மண்ணிேல வாழ்ந்தி க்கிறார்கள். இவர்கள் ர் கமாக தமிழ்
ெமாழிையப் ேபசுகின்ற தமிழர்களாகேவ இந்த மண்ணில்
இ ந்தி க்கிறார்கள்.
விஜயன்
இலங்ைகயி ைடய
தம்பன்னியில் கால் ைவக்கின்றெபா
,
த்த பகவான்
ஞானம் ெபற்றதாக வரலா கள் ெசால் கின்றன. ஆனால்,
இந்த
வரலா
சாியான
ைறயில்
ெகாண்
ெசல்லப்ப வதற்குப் பதிலாக திாி ப த்தப்ப கின்ற .
மிக
க்கியமாக வரலா
பற்றிய ஓர் உண்ைமயான ெதளிந்த தாிசனம், வரலாற்
ஆய்
ைறைம பற்றிய ஒ
திண்ணியமான
அறிவியல்
பார்ைவ
சுய-வி ப் ச்
சலனங்களற்ற
றநிைலேநாக்கு, ச கவியல் பற்றிய ஓர்
ஆழமான கண்ேணாட்டம், பிரேதச ேவ பா ன்ைம, பல்பக்கப்
பண்பாட் த் ெதாகுப்
என்பன ஒ ங்ேக ைகவரப்ெபற்ற
நிைலயில் ஒ
வரலாற்றாசிாியன் இலங்ைகயில் உ வாக
ேவண் ெமனில், இங்குள்ள ெபளத்த 'நிக்காய'கைள சமகால
அரசிய
ந்
வி விப்பேதா , அவர்கள
மகாவம்ச
காலப்
பாணிச்
சிந்தைனக்கும்
ற் ப் ள்ளியிடப்படல்
ேவண் ம். மகாவம்சத்ைத அ ப்பைடயாக ைவத் த்தான்
இலங்ைகயின் வரலா கள் எ தப்ப ம்ேபா , தமிழர்கள் ஒ
ேதசிய இனமாக இந்த மண்ணிேல ேதான்றி வளர்ந்ததற்கான
அவர்க ைடய
வரலாற்
ாீதியான
உண்ைமகள்
நிராகாிக்கப்ப கின்றன.
இலங்ைகயில் பாீட்ைசப் பாடவிதானத் க்குாிய வரலாற்
விடயங்கள் ேவறாக ம் உயர்கல்வி மட்டத்தில் வரலாற்
ஆராய்ச்சிக்குாிய
ெபா ளடக்கம்
இன்ெனான்றாக ம்
இ ந் ெகாண்
ப்பைதேய நாங்கள் காண்கிேறாம். ஆகேவ
இ
வைகயான வரலாற்
எ த்தியல் மர
அல்ல
ேபாதைன மர
இத்தீவில் வளர்ச்சிெபற்
வ வதைனக்
காணலாம்.
ஒன் ,
சமகால
அரசியல்
இலக்கிைன
எய் வதற்கான வரலாற் ப் ேபாதைன, மற்ற , அறிவியல்
ேநாக்கத் க்குப் பயன்படத்தக்க வரலாற்
பாடவிதான
அைமப் என்பனவாகும். இவ்வி மர களின் வளர்ச்சியின்
அ வைடயாகேவ இனப் பைகைமயின் உச்ச நிைலைமைய
அ பவிக்க
ேவண் ய
ைறக்குள்
இலங்ைகயர்
ெதாடர்ச்சியாக உட்ப த்தப்பட் ள்ளனர். இவர்கள் ஏன்
இவ்வா ஓர் இனப் பைகைமக்குள் தள்ளப்பட்
க்கிறார்கள்
என்றால், அவர்க ைடய உண்ைமயான வரலா கள் அந்தந்த
இனங்கள்
பற்றிய
வரலா கள்
இல்லாைமேயயாகும். அதாவ
ஒ ேதசிய இனத்தி ைடய
வரலா அழிக்கப்பட் இன்ேனார் இனத்தி ைடய வரலா
திணிக்கப்ப வதனால் அவர்க ைடய இனப் பைகைம
ெதாடர்ந் ம் வளர்ந் ெகாண்
க்கின்ற .
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இனக்கு என்பதால் க தப்ப வ யாெதனில், வரலாற்
ாீதியாக வைரய க்கப்பட்ட சுய உணர் ள்ள ஒ ச கமாகும்.
அதற்கு
ெப ம்பா ம்
ெமாழி ம்
சமய ம்,
க்கிய
அம்சங்களாக அைமந்த சிறப்பான வரலா ம் பண்பா ம்
உண் . அவ்வாேற, அதற்குத் திட்டவட்டமான பிரேதச
பிைணப் கள் ெசன்ற காலத்தி ம் நிகழ்காலத்தி ம் இ ந்
வந் ள்ளன; எதிர்காலத்தி ம் இ க்க ேவண் ம். இந்த
அ ப்பைடயில்தான்
வரலாற் க்கு
ற்பட்ட
கால
இலங்ைகயின் பண்பா பற்றிய ஆய்விய ல் மிக அண்ைமக்
காலத்
மிக
க்கிய
அபிவி த்தியாக
திய
கண் பி ப்ெபான்
இலங்ைக
ெதால் யல்
திைணக்
களத்தினால் உ திப்ப த்தப்பட் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .
ஈழத்தின்
வடபால்
யாழ்ப்பாணக்
குடாநாட் ன்
வடமராட்சிப் பிரேதசத்தில் தம்பசிட் பகுதியில் மாயக்ைக மாயக் குைக என்
ெசால்லப்ப கின்ற இடத்தில் ேபராசிாியர்
ெசல்ைலயா
கி ஷ்ணராசா
இ பற்றி
விளக்கி ள்ளார் - குைகயின்
கப்
வாயி ல் இ ந்
1984இல் ெதால் யல் ேமலாய்வின்ேபா
ேசகாிக்கப்பட்ட
பழங்கற்கால கற்க விகள் சில இப்ெபா
ெதால் யல்
திைணக்களத்திடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட நிைலயில், அைவ ஆ
இலட்சம்
வ டங்க க்கு
ந்திய
பழங்
கற்கால
மனிதர்க ைடய
கற்க விகள்
என
அைடயாளம்
காணப்பட்டைமயான
ஒ
வரலாற் த்
தி ப்பமாக
அைமந் ள்ள . இப்பின்னணியில் மாயக்ைக - மாயக்குைக அந்தக்
குைகயி ள்ள
கற்க விகளி
ந்
பழங்
கற்காலத்திைனச் ேசர்ந்த ேஹாேமா இரக்ரஸ் என்ற மனித
இனம்
வாழ்ந்தி ந்தைம
உ திப்ப த்தப்பட் ள்ள .
ேபராசிாியர்
சிரான்
ெதரணியகல ம்
ெதால் யல்
திைணக்களத்தின் பிரதி ஆைணயாளர் கலாநிதி நிமால்
ெபேரரா ம்கூட ேநர யாக வ ைகதந் , அப்பகுதியி ைடய
இயற்ைகச் சூழைல ம் நன்கு ஆராய்ந் , வரலாற் க்கு
ற்பட்ட கால மனிதர் வாழ்ந்த பரப்
அ ெவன்பைதத்
திட்டவட்டமாக
உ திப்ப த்தி ள்ளனர்.
ேம ம்,
இக்குைகயின் உட்பகுதிைய அகழ்வாய்
ெசய்வதன் லம்
இக்கண் பி ப்ைப
ேம ம்
உ திப்ப த்தலாெமன
அவர்களால் நம்பப்ப கின்ற . இ
மிக
க்கியமாக
காைரநகாில்
இ ந்த,
அகழ்வாய் களின் லம்
ெகாண் வரப்பட்ட
ஆதி
மனித ைடய
ேதாற்றங்கள்.
வடமராட்சியி ைடய இந்த தம்பசிட் , மாயக்ைக பகுதியி ம்
ஆ இலட்சங்க க்கு ற்பட்ட காலப்பகுதியில் அந்த மனித
இனம் வாழ்ந்தி க்கின்ற ; ேஹாேமா இரக்ரஸ் என்ற மனித
இனம் அந்த இடத்திேல வாழ்ந்தி க்கின்ற
என்ப
உ திப்ப த்தப்பட்
க்கின்ற .
அரசிய க்கும்
வரலாற் க்கும்
இைடயிலான
ெதாடர்பிைன
மிக
அண்ைமயில்
எ தி
ெவளியிட்ட
ெலான்றில் ேபராசிாியர் கா. இந்திரபால பின்வ மா
குறிப்பி கின்றார்: "அரசியல் ேபாராட்டங்களில் வரலா ஓர்
ஆ தமாக பல இடங்களில் பயன்ப த்தப்ப கின்ற ." இன்
இ பற்றிப்
பல
வரலாற்
அறிஞர்கள்
கவைல
ெதாிவித் ள்ளனர். அவர்க ள் ஒ
பிரபல வரலாற்
அறிஞரான ேபராசிாியர் எாிக் ெஹாப்ஸ்பாம் ெதாிவித் ள்ள
க த்
மிக ம் கவனிக்கத்தக்க . "ெஹேராயின் என்ற
ேபாைதப்ெபா
க்கு
ெபாப்பிமலர்
லப்ெபா ள்.
அ ேபால, ேதசியவாதக் க த் க்கள், இனக்கு
சார்ந்த
க த் க்கள்
மற் ம்
அ ப்பைடவாதக்
க த் க்கள்
ஆகியவற் க்கு வரலா
லப்ெபா ளாக அைமகின்ற .
இப்ப யான க த் க்க க்கு கடந்த காலம் என்ப
ஓர்
அத்தியாவசியமான
கூ .
இக்க த் க்க க்குப்
ெபா த்தமான கடந்தகாலம் இல்ைலெயன்றால், அதைன
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ேவண் ய வைகயில் ஆக்கிக்ெகாள்ள
ம். எைத ம்
நியாயப்ப த்த கடந்தகாலம் உத கின்ற . மகிழ்ச்சி டன்
ெகாண்டா வதற்கு அதிகமில்லாத நிகழ்காலத் க்கு ஒ
கழ் த்த பின்னணிையக் கடந்த காலம் வழங்குகின்ற "
என்கிறார்
ெஹாப்ஸ்பாம்.
அவர்
ெதாடர்ந் ம்
குறிப்பி ம்ேபா ,
"வரலா
எ
ம் ெதாழிலான
அ வாய் ெபளதிகவியல்ேபால் அல்லா , யா க்கும் தீங்கு
விைளவிக்காத ஒ ெதாழில் என நான் எண்ணியி ந்ேதன்.
ஆனால், இத்ெதாழில் தீங்கு விைளவிக்கக்கூ ய என்பைத
நான் இப்ெபா
உணர்கிேறன். பிாித்தானியாவில் ஐாிஸ்
கு யரசுப் பைடயினர் இரசாயன உரத்ைத ெவ குண்டாக
மாற் வதற்குப் பயன்ப த்திய ெதாழிற்சாைலகைளப்ேபால,
எங்கள்
ப ப்பைறகள்
குண் த்
ெதாழிற்சாைலகளாக
மாறக்கூ யைவ. இந்த நிைல எங்கைள - வரலா
எ
ேவாைர - இ
வைககளில் பாதிக்கின்ற . ஒன் ,
வரலாற்
உண்ைமகைள எ த் ைரக்கும் ெபா ப் எமக்கு
இ ப்பைதப் ெபா வாக உணர்ந் ெகாள்ளல்; இரண்டாவ ,
அரசியல் தத் வ ேநாக்கங்க க்காக வரலா
தவறாகப்
பயன்ப த்தப்ப வைத
கண் க்கும்
ெபா ப்
எமக்கு
இ ப்பைத சிறப்பாக உணர்ந் ெகாள்வ .
இதைனேய ெரால்ெகாற் ேபசன்ஸ் என்பவர் குறிப்பாகச்
ெசால் கின்றார்:
"நாட் ேல
ேதசிய
இனங்க ைடய
வரலா கள் அழிக்கப்ப கின்றெபா
, வரலாற் ாீதியிலான
ஆய் கள் மிக க்கியமானைவ" என் . அவர் இனம் பற்றிக்
கூ ம்ேபா , "இனம் என்ப தனித் தன்ைம ைடய பண் கள்
உைடயதாய் இ த்தல் ேவண் ம். இத்தனித் தன்ைமையப்
பிற ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாய் இ த்தல் ேவண் ம். இந்த
இனத் க்கு ஒ
வரலாற் ப் பின்னணி ம் இ த்தல்
ேவண் ம்" என் ெசால்கிறார்.
இனம் பற்றிய உணர்ச்சி அவர்க ைடய எதிர்காலத்தில்
ஆபத்
வ ம்ெபா
தான்
தைல க்கும்.
19ஆம்
ற்றாண் ல்
ெபளத்தர்க ைடய
சமயத்திற்கு
கிறிஸ்தவர்களால் ஆபத்
ஏற்பட்டெபா
ெபளத்த சமய
உணர்
வ வைடந்த . சிங்கள ெமாழிைய, ஆங்கில
ேமாகத்தால்
றக்கணித்தெபா
, சுத்த சிங்கள ெமாழி
ஆங்கில ெமாழிையவிடத் ெதான்ைமயானெதன நி பிக்க
னிதாச குமார ங்க என்பவர் பல சான் கைள எ த் க்
காட் னார். 1950ஆம் ஆண்டளவில் சிங்கள ெமாழிக்ேகற்பட்ட
விழிப் ணர் க்கு, தமிழ், சிங்களம் ஆகிய இ ெமாழிக ம்
அரச ெமாழிகளானால் சிங்கள ெமாழிக்கு ஆபத்
ஏற்பட்
வி ெமன்ற அச்சேம காரணமாக அைமந்தி ந்தெதன்பைத ம்
நாங்கள் இந்த இடத்திேல குறிப்பிட ேவண் ம். தமிழர்கள்
மத்தியி ம் இேத நிைலைய நாங்கள் இப்ெபா
காணலாம்.
1950ஆம் ஆண்டளவிேல தமிழ் மக்கள் தங்கள் ெமாழியின்
எதிர்காலத்ைதப் பற்றி அச்சங்ெகாள்ளத் ெதாடங்கினர்.
ஏெனனில், அவர்க ைடய ெமாழி பறிக்கப்ப கின்றெபா
,
அவர்க ைடய
ெமாழிச்
சிந்தைனகள்
ஒ க்கப்ப கின்றெபா
தான் இனம் பற்றிய சிந்தைனகள்
ேமேலாங்குகின்றன.
ஆகேவ,
ெமாழி
ாீதியிலாக
ஒ க்கப்ப கின்றெபா
அந்த மக்களிடம் விழிப் ணர்
நிைலைம
ஏற்ப கின்ற .
இந்த
விழிப் ணர்
நிைலைமக க்கு மாற்றங்கைளக் காண ேவண் மானால்,
தமிழர்கள் ஒ
ேதசிய இனமாக ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்
அவர்க ைடய
வரலா க ம்
சாியான
ைறயில்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட
ேவண் ம்.
தமிழர்க ைடய
வரலா கைளச்
சாியான
ைறயில்
நீங்கள்
ஏற் க்ெகாள்வதற்கு, "இ ஒ சிங்கள ெபளத்த நா ; இந்த
நாட் ேல சிங்களம் மட் ம்தான் இ ந்த . ெபளத்தம்
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மட் ம்தான் இந்த நாட்
ைடய சமயமாக இ க்க
ேவண் ம்" என்ற உங்க ைடய சிந்தைனகளில் மாற்றம்
ஏற்பட ேவண் ம்.
த்த
பகவான்
வடக்கி ம்
இ ந்ததாக
குறிப்பிடப்ப கிற . ெபளத்த சமயம் என்ப தனிேய சிங்கள
மக்க க்குாிய சமயம் அல்ல. இைத நீங்கள் ெதாிவாகப்
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். ஜப்பான், பி ப்ைபன்ஸ், சீனா,
இந்தியா என பல நா களில் ெபளத்த சமயத்ைத மக்கள்
பின்பற் கின்றார்கள்.
இந்தியாவி ைடய
ேபரறிஞராக
இ ந்த அம்ேபத்கார் அவர்கள் த த் க்க ைடய வி தைல
பற்றிப் ேபசியி க்கிறார். இந்
மதத்தின்மீ
ெகாண்ட
ெவ ப்பின்
காரணமாக
அவர்
ெபளத்த
மதத்ைதத்
த வியி ந்தார். அவ ைடய அந்த உள்வாங்கல் காரணமாக
அவ க்குப் பின்னால் உள்வாங்கப்பட்ட த த் இனத்ைதச்
சார்ந்த மக்க ம், அவேரா ேசர்ந்த மக்க ம், ஈழத்திேலகூட
அவ ைடய பின்னணிைய வி ம்பிய மக்க ம், ஈழத் ப்
பகுதியிேல
ெபளத்தர்களாக
மாறியி ந்தார்கள்.
அந்த
அ ப்பைடயில்தான் வல்
ரத்தி ம் கந்தேராைடயி ம்கூட
ெபளத்தர்கள் வாழ்ந்ததற்கான அைடயாளங்கள் இ க்கின்றன.
ஆகேவ, இங்கு தமிழ் ெபளத்தர்கள் வாழ்ந்தி க்கிறார்கள்.
அவர்கள் சிங்கள ெபளத்தர்கள் அல்லர்.
ஆகேவ, இந்த
நாட் ேல ெபளத்தம் என்ப
ஓர் இனத் க்குாிய அதாவ
சிங்களவர்க க்குாியெதன்
மட் ம்
ற்
தாக
த்தக்கூடா .
இதைன அ ப்பைடயாக ைவத்
பல இடங்களிேல
ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்
க்கின்றன. 1970ஆம் ஆண்
கந்தேராைட மற் ம்
ம்பதிப்
அகழ்வாய் . 1980ஆம்
ஆண்
மன்னாாில் ெதால்ெபா ள் அகழ்வாய் . 1980ஆம்
ஆண் 30 ெப ங்கற்கால ைமயங்கைளப் ேபராசிாியர் சி.கா.
சிற்றம்பலம்
கண் பி த்தல்.
1980,
1981களில்
ஆைனக்ேகாட்ைட அகழ்வாய் . 1983, 1984 மாயற்ைகக்
குைகயில் கற்காலக் க விகள் கண் பி ப் . 1993, 1994களில்
ேபராசிாியர்
ஷ்பரட்ணம்
அவர்களால்
நகாித்
ெதால்ெபா ள் ஆய் . 1995இல் ேபராசிாியர் கிறிஸ் ராஜா
அவர்களால் கந்தேராைட அகழ்வாய் .

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have only one more minute.
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

Please give me two minutes.
2000ஆம் ஆண் ல் சாட் ய அகழ்வாய்
ேபராசிாியர்
ஷ்பரட்ணம் அவர்களால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . 2011இல்
கந்தேராைட அகழ்வாய் . அேதேபால, 2011இல் மாயற்ைகக்
குைகக்
கற்க விகள்
ெதால் யல்
திைணக்களத்தால்
ஆய் க்குட்ப த்தப்பட்ட . இங்கு தரப்பட்ட கால ஒ ங்கில்
ெதால் யல்
ேமலாய் க ம்
அகழ்வாய் க ம்
வட
இலங்ைகயில் ேபராசிாியர்களான சி.கா. சிற்றம்பலம், கா.
இந்திரபாலா, விமலா ெபட் , பர
ஸ்பரட்ணம், கு. ரகுபதி,
சிரான் திரணியகல, ெச. கிறிஸ் ராஜா ேபான்ற பலரா ம்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன என்ப குறிப்பிடத்தக்க . இைதவிட
இலங்ைகயிேல 3 பிரதான வட்டாரங்கள் வரலாற் க்கு
ற்பட்ட காலத் ெதால் யல் சான் கைள வழங்கும்
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பிராந்தியங்களாக உ திப்ப த்தப்பட் ள்ளன. அைவயாவன,
ஒன் , இரத்தின ாி பலாங்ெகாைட உயர்நிலம் உள்ளிட்ட
மத்திய மைலநாட் ப் பரப் ; இரண் , வடேமற்கிலங்ைகயின்
கைரேயாரப்பரப் ட ம்
இைணந்த
இரைணம ப்
பண்பாட் ப் பரப் ;
ன் , வட கிழக்கிலங்ைகயின்
நந்திக்கடல் நாயா க்குக் கீழ் ெகாட் யாரத்திற்கு ேம ள்ள
பரப்
என்பனவாகும்.
இப்ெபா
இலங்ைகயில்கூட
பலாங்ெகாைடயில் இ ந்த காலத்ைதவிட இரைணம வில்
இ ந்த ஒ
பண்பா
பைழய காலத் ப் பண்பாடாக
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . இரைணம வி
ந்
மாங்குளம்
ஊடாக ம் இரைணம வி
ந்
ெகாக்குளாய் ஊடாக ம்
ஓர் இனப் பரம்பல் நைடெபற்றதாக வரலாற்
ஆசிாியர்கள்
குறிப்பி கிறார்கள். ஆகேவ, இந்த வரலா கள் மிகமிக
க்கியமானைவ.
ஆனால்,
இந்த
வரலா கள்
மாற்றப்ப கின்றன. இந்த வரலா கள் மாற்றப்ப வதி
ந்
ஒ வி
ேவண் மானால் யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழக ம்
இதிேல கூ ய கவனம் ெச த்தேவண் ம்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

Give me two minutes, please.
யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழக ம் அேதேபால வடக்கு
மாகாண சைப ம்கூட அந்த வரலா கைளச் சாியான
ைறயில் ெகாண் வ வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.
அத் டன் ேதசிய ெமாழிகள் அைமச்சர் அவர்க ம் இதில்
கூ ய கவனத்ைத எ க்க ேவண் ம். இதைனேய அண்ைமயில்
யாழ்ப்பாணப்
பல்கைலக்கழகத்தில்
சீமாட்
லீலாவதி
இராமநாதன்
அவர்க ைடய
நிைன ப்
ேப ைரயில்
ேபராசிாியர் கிறிஸ் ராஜா அவர்கள் குறிப்பிட்
க்கிறார்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have taken one minute extra.
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

Please give me one more minute.
யாழ்ப்பாணப்
பல்கைலக்கழகம்
அ
அைமந் ள்ள
பிராந்தியத்தில்
இப்ெபா
எத்தைகய
பண்பாட் ப்
பணிகைள
ன்ென த்
வ கின்ற ? என்ற வினாவிைன
எமக்குள் சிந்தித் ப் பார்த்ேதாமானால், நிச்சயமாக அ
எதிர்மைறயான விைடையேய உடன யாகப் ெபற் த்த ம்
என்பதைன நான் கூறித் ெதாிந்
ெகாள்ள ேவண் ய
அவசியமில்ைல.
எம
ச கத்தின்
உயர்நிைலப்பட்ட
அறிவியல்
ஈட்டத்திற்கும்
வாழ்க்ைகத்
தரத்திற்கும்
அப்பல்கைலக்கழகம் வழங்கிவ ம் பங்களிப் க்கள் மற் ம்
ஒன்றிைணந்த
ச க
ஒ ைமப்பாட் ச்
சிந்தைனக்கு
இப்பல்கைலக்கழகம்
ஆக்க ர்வமான
பணிகைள
ஆற் வதற்கான தன்ைமப் பண்பாட் ச் சூழல், அைவ
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ஒத்திைசவான
ைறயில் அ கப்ப கின்றதா? அல்ல
ேவர க்கப்ப கின்றதா? ேபான்ற வினாக்கள் இப்பல்கைலக்
கழகத்தி டாக
எம
பண்பாட் ைனப்
பா காக்க
எந்தளவிற்குச் சாத்தியப்பாடாகும் என்பதைன அள
ெசய் ம்.
இைவ எல்லாவற் க்கும் ேமலாக, வடக்கி ம் கிழக்கி ம்
தமிழ் மக்களின் பண்பாட் ேவர்கள் மற் ம் லங்கள் மிக ம்
இலாவகமான
ைறயில் ஒ திட்டமிட்ட நிகழ்ச்சி நிர ன்
பின்னணியில்
சக்திமிக்க
ஒ
சாராரால்
வம்சம்
ெசய்யப்பட்
வ வ
எல்ேலா ம் அறிந்த ஒ
விடயமாக
இ ந் ம், அறி
ஜீவிகள் ஆகிய நாம் அவ்விடயம்
ெதாடர்பாக ெமளனித்ததற்கான காரணங்கைளப்
ாிந்
ெகாள்ள
யா ள்ள எனக் குறிப்பிட் என உைரைய
த் க்ெகாள்கின்ேறன்.

[අ.භා. 5.18]

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 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)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ෙදනාටත්, ශී ලංකාවාසී සියලුම
ෙදනාටත්, තිවිධ හමුදාව, ෙපොලීසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක ෙසේවෙය්
සියලු රණ විරුවන්ටත් තිවිධ රත්නෙය් ආශිර්වාදයත්, තම
තමුන්ෙග් ආගම්වල ශාස්තෘන් වහන්ෙසේලාෙග් පිහිටත් ලැෙබ්වා
කියලා බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය ෙවනුෙවන්
මම පළමුවම පාර්ථනා කරනවා.
මීට කලින් ෙම් සම්බන්ධව කථා කරපු සමහර මන්තීතුමන්ලා
ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන, ඒ වාෙග්ම ජනතාව ෙනොමඟ
යවන, ජාතීන් සහ ආගමිකයන් ෙභ්ද කරන විධිෙය් ෙනොෙයකුත්
කථා බහ පැවැත්වූවා. ඒකට මම විරුද්ධත්වය පකාශ කරන අතර,
ඒ සම්බන්ධෙයන් මම ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්නම්. අපි
ෙකොයිම ෙමොෙහොතකවත් කිසිම ආගමකට මදි පුංචිකමක් ෙවන,
කිසිම ආගමකට අඩු පාඩුවක් ෙවන, කිසිම සිද්ධස්ථානයකට
පාඩුවක් ෙවන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලාත් නැහැ;
කරන්ෙන්ත් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
නිතරම අපට උපෙදස් ෙදන්ෙන්, නිතරම නිෙයෝග ෙදන්ෙන්
පධාන ආගම් හතරටම එක හා සමානව සලකන්න කියලායි.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම තවත් කරුණක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන 10,443ක් ලියා
පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අතර, රාජ මහා විහාර, පූජා භූමි, පැරණි
සිද්ධස්ථාන තිෙබනවා. ඒ සංඛ ාව වැඩි නිසා, ඒ සිද්ධස්ථානවලට
අවශ පතිපාදන ලබා ෙදන ෙකොට එතැන වැඩි මුදලක් තිෙබන
බව කාටත් ෙපෙනනවා. ඒකට අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. හින්දු
මන්තීවරෙයකුට ෙමොන විධියකටවත් කියන්න බැහැ, අපි ෙබෞද්ධ
සිද්ධස්ථානවලට විෙශේෂයක් කරලා හින්දු සිද්ධස්ථානවලට අඩු
පාඩුවක් කරලා තිෙබනවාය කියලා.
ෙම් අවුරුද්ෙද් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අෙප් අමාත ාංශය
සඳහා ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන 10,221න්, විහාරස්ථාන
10,443ක වැඩ කටයුතු සඳහා අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් පවතින
ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට රුපියල් මිලියන 93.7ක් අපි
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික
කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහා අපි රුපියල් මිලියන 91ක් ලියා
පදිංචි සිද්ධස්ථාන 6,000ක වැඩ කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා]

තිෙබනවා. එතෙකොට කිසිම ෙකෙනකුට කියන්න බැහැ, අපි හින්දු
ආගමට හිතා මතා ෙවනසක් කරලා තිෙබනවා කියලා. එෙහම
කියනවා නම් කියන්ෙන්, ජාති ෙභ්දය, ආගම් ෙභ්දය ඇවිස්සීෙම්
පරමාර්ථෙයන්ය කියන එක මම ෙම් ෙවලාෙව් ෙබොෙහොම
කනගාටුෙවන් පැහැදිලි කරලා ෙදනවා.
මුස්ලිම් සිද්ධස්ථාන සඳහා මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික
කටයුතු
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්
අපට
තිෙබනවා.
ඒ
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබන වසර සඳහා අපි රුපියල් මිලියන 72ක්
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. කිස්තියානි ආගමික හා සංස්කෘතික
කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහා රුපියල් මිලියන 24ක් අපි ෙවන්
කරලා තිෙබනවා. එෙහම ෙවන් කරලා තිබියදීත් ඉතා හදිසි
අවස්ථාවලදී රජය තවත් මුදල් ෙවන් කරනවා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් ජනාධිපති අරමුදෙලන් මුදල් ලබා ෙදනවා. ඒ
වාෙග්ම අෙප් බුද්ධශාසන අරමුදලින් අපි ඒවාට මුදල් ලබා ෙදනවා.
ඒ විධිෙය් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. ඒ කටයුතු කරන්න අපි
බැඳී සිටිනවා කියන එක ෙම් ෙවලාෙව් කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමහිදී අපි පැහැදිලි කිරීමක්
කරන්න ඕනෑ හින්දු ෙද්වස්ථාන සම්බන්ධෙයන්. එක් එක්
පුද්ගලයන්, එක් එක් පූජකවරුන් පනවාගත් යම් යම් නීති මිසක්
හින්දු ෙද්වස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන්, හින්දු ආගම
ෙවනුෙවන් ෙපොදු නීතියක් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් අමාත ාංශය ෙපොදු
නීතියක් සකස් කරන්න හදනවා. හැබැයි හින්දු ජනතාව විරුද්ධ
නම් අපි ඒක කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් පන්සල්වලට නීති-රීති බල
පවත්වනවා අෙප් ආගෙම් හැටියට. විනය සම්බන්ධව, ෙද්ෙපොළ
සම්බන්ධ, ඒවා අන්සතු කිරීම සම්බන්ධව, විහාරාධිකාරින්
සම්බන්ධව, භාරකරුවන් සම්බන්ධව ආදි වශෙයන් නීති රීති
තිෙබනවා. හින්දු ආගමික සිද්ධස්ථානවල ආරක්ෂාව සඳහාත් අපි
එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදනවා. හැබැයි හින්දු බැතිමතුන්ෙග්
කැමැත්ත තිෙබනවා නම් පමණයි එය කරන්ෙන් ගරු ෙයෝගරාජන්
මන්තීතුමා. ඒකට ඒ අයෙග් විෙරෝධතාවක් තිෙබනවා නම් අපි ඒක
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපට ෙමහිදී ෙබ්දයක් අවුස්සන්නට
අවශ නැහැ. මම විෙශේෂෙයන් තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් විශාල
ෙකෝවිල් පමාණයක් නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවා
සංවර්ධනය කරන්නටත් අපි විශාල වශෙයන් මුදල් ලබා දී
තිෙබනවා. 1989 විමධ ගත මුදල්වලින් පවා අපි ඒවාට මුදල් ලබා
දී තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ අය අපත් සමඟ ජීවත් වන සෙහෝදර
ජනතාවක් නිසා.
අපි "දැයට කිරුළ" යටෙත්ත් ආගමික සිද්ධස්ථාන දියුණු
කරනවා. "දැයට කිරුළ" පවත්වන සියලු දිස්තික්කවල ආගමික
සිද්ධස්ථාන සියල්ල දියුණු කරන්නට අෙප් අමාත ාංශය යටෙත්
පවතින ෙදපාර්තෙම්න්තු හතරම කටයුතු කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන්
වැඩිපුර මුදල් ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ආගම් හතෙරහිම දහම්
පාසල් ෙවනුෙවන්, දහම් පාසල් දරුවන් ෙවනුෙවන්, දහම් පාසල්
ගුරුවරුන් ෙවනුෙවන් එක හා සමාන ෙසේවාවකුයි අප ඉටු
කරන්ෙන්. ෙබෞද්ධ දහම් පාසල්වල ලක්ෂ 20කට ආසන්න ශිෂ
සංඛ ාවක් ඉන්නවා. ඒ අයට අවශ කරන ෙපළ ෙපොත්, ආචාර්ය
මණ්ඩලවලට නිල ඇඳුම්, ඒ වාෙග්ම පුස්තකාල දීමනා ආදිය ලබා
ෙදනවා. ආගම් හතෙර්ම අය ෙවනුෙවන් එෙසේ කරනවා. අපි
කිසිවකුට කිසිම ෙවනසක් කරන්ෙන් නැහැ. අපි ජාතින් අනුව
මුදල් ෙවන් කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැ. අපි ඒක වගකීමකින්
කියන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
නිෙයෝගය මත, අගාමාත සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත ගරු දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමාෙග් ෙමෙහයවීෙමන් පසු ගිය
අවුරුද්ෙද් අෙප් අමාත ාංශය ධර්මාචාර්ය ගුරු පත්වීම් ලබා දීම
සඳහා මූලිකව කටයුතු කරලා අධ ාපන අමාත ාංශය හරහා,
අධ ාපන අමාත ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා හරහා දහම්
පාසල් ගුරුවරුන් 1,000ක් බඳවාගත්තා. ඉදිරිෙය්දීත් පුරප්පාඩු
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තිෙබන විධියට අපි ඒ කයුත්ත කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඉස්ලාම් ආගම
ෙවනුෙවනුත් ඒ විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර
තිෙබනවා. ඉදිරියටත් ඒ ආකාරයට කටයුතු කරනවා. අෙනක්
ආගම්වල අයටත් ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න අප කටයුතු කරනවා
කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමාට තිෙබන්ෙන් තවත් විනාඩියක කාලයක්.

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

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

එෙහම නම් ඉතින් ශාසනයත් ඉවරයි; පඬුහැළියත් ඉවරයි.
ෙකොතරම් ෙදයක් කථා කරන්න තිෙබනවාද? [බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේලා දකින්න ඇති ෙවනත් කවරදාකවත් ෙනොකළ
විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, පිරිෙවන්වලට ලබා දුන් රුපියල්
ලක්ෂ 5ක මුදල ෙවනුවට රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ෙමවර අය
වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන බව. ෙම්වා ආගෙම් චිරස්ථිතිය සඳහා
කරනු ලබන ෙද්වල්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඉන්දියාෙව් බුද්ධගයාව අෙප්
අමාත ාංශය යටෙත් සංවර්ධනය වන අති උතුම් පූජනීය
ස්ථානයක්. අෙප් අමාත ාංශය යටෙත්යි එය පාලනය වන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම එහි දියුණු
කිරීෙම් කටයුතු, සංරක්ෂණ කටයුතු අප අමාත ාංශෙයන් සිදු
කරනවා. බැතිමතුන් බුද්ධගයාව වන්දනාවට ගියාම නවතින්න
තැනක් ෙනොමැතිවීම ෙලොකු පශ්නයක්ව තිබුණා. ඒ නිසා අෙප්
අමාත ාංශය මඟින් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා විශාම ශාලාවක්
ඉදිකර තිෙබනවා. ඒ විශාම ශාලාෙව් අඩු මිලකට සංචාරක
ෙහෝටලයක තිෙබන පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.
ෙම් මාසෙය් 25 වැනිදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අතින් ඒ විශාම
ශාලාව විවෘත ෙවනවා. එක වරකට 200ක පමණ නඩයකට
ලැඟුම් ගන්න පුළුවන් විධියට අපි ඒ කටයුත්ත ඉටු කර තිෙබනවා.
අෙප් මන්තීවරයකු කිව්වා, බුද්ධාගම සිංහල ජාතියට පමණක්
ෙනොෙවයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ කවදාවත් එෙහම
ෙද්ශනා කරලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරලා
තිෙබන්ෙන් එකම ජාතියකට, එකම වර්ගයකට විතරක් ෙනොෙවයි.
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙවනත් ආගමික කර්තෘන් වහන්ෙසේ
ෙකෙනකුට වැඩිෙයන් පැහැදිලි කරලා දුන්නා, ෙමන්න ධර්මය;
ෙම්ක පිළිපැද්ෙදොත් ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙමන්න ෙම් පතිඵලය
ලැෙබනවා; ෙම් විධියට කටයුතු කරන්න කියලා. ඒක අපිට
අලුෙතන් කියන්න ඕනෑ ෙදයක් ෙනොෙවයි. බුද්ධාගම සිංහල අයට
පමණක් හිමි එකක් කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. ඒකටත් ෙභ්ද
ඇති කරන විධිෙය් කටයුතු කරන්න ෙහොඳ නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම
අෙප් දවිඩ මන්තීවරයකු තමයි එෙහම කිව්ෙව්. ඒ වාෙග් කටයුතු
කරන්න ෙහොඳ නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ අතරම කනගාටුෙවන්
යුතුව කිව යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. අපි ෙකොෙතක් මුදල් වියදම්
කළත්, යහ ගුණ සමාජෙයන් ටික ටික ඉවත් ෙවලා යන
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. රෙට් අපරාධ වැඩි ෙවනවා. ඒ ගැන
රජයකට විතරක් වගකියන්නට බැහැ. රෙට් සිදු ෙවන -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට කථා කරන්නට ලැබී
තිබූ කාලය දැන් අවසානයි.
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ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,
ෙදන්න.

මට තව ෙමොෙහොතක්

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඉක්මනින් අවසන් කරන්න.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

විශාල අපරාධයන් අෙප් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දක්ෂතාව
මත ඉතා ඉක්මනින් විසඳනවා. ෙනොවිසඳුණු අපරාධයක් අෙප් රෙට්
නැහැ. නමුත් අද ෙදමවුපියන්, වැඩිහිටියන් විසින් යහපත්
ගුණධර්මයන්ට අනුව දරුවන් හැඩගස්වන්ෙන් නැති එකයි පශ්නය
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ බව විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් පැරණි
කියමනක් තිෙබනවා, "පින් මද එකා බණ දහමින් ෙවළුවත්, උෙග්
ගතිය ඌ ෙනොහරී මැරූවත්" කියලා. ඒ බවත් පකාශ කරමින්,
සියලු ෙදනාටම තිවිධ රත්නෙය් ආශිර්වාදයත්, තම තමුන්ෙග්
ආගම්වල ආශිර්වාදයත් ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා කරමින් මම
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[5.30 p.m.]
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Madam, I wish to speak a few words on the Votes of
the Ministry of State Resources and Enterprise
Development.
The EPF issue of the JEDB and the SLSPC was
explained by the Hon. Minister. He said that they are
going to harvest 20,000 trees and from that they are going
to pay the EPF and the ETF. This has been told to us for
the last two years, but nothing has happened. The
Minister of Finance and Planning, His Excellency the
President has referred to this matter in his Budget Speech.
He has said, "Whoever who has to pay EPF or income tax
can borrow at the rate of 6 per cent for a period of five
years from the Government". I request the Hon. Minister
of State Resources and Enterprise Development to take
this loan, settle the EPF in the JEDB and the SLSPC and
then when he harvests the timber, he could pay back the
Government. By doing that, he will relieve thousands of
workers who have already retired, but who have not got
their gratuity payments. There are some workers who
have died and, up to now, their gratuity payments or EPF
and ETF have not been paid. So, there is a proposal
already made by His Excellency the President. Why
should the Hon. Minister of State Resources and
Enterprise Development not make use of this proposal for
settling the EPF and the ETF, so that even his directors
will be safe from being prosecuted by courts and
sometimes even being put into cells in the courts. So, this
is a matter of urgency, which I request the Hon. Minister
to attend to.
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In addition, there is constantly an issue of late
payment of salaries in the JEDB and the SLSPC. There
has been a practice of salaries being paid on or before the
10th of every month. But, on many occasions this gets
delayed. There is also a convention that whatever the
Employers’ Federation of Ceylon accepts under the
Collective Agreement, it will be followed by the SLSPC
and the JEDB. This year, the Deepavali advance paid to
the estate workers was Rs. 5,000 by the private
companies. But, the JEDB and the SLSPC paid only Rs.
3,500. This is unfair because today the cost of everything
has gone up. The people need to celebrate their festival.
They are always suffering because in the JEDB and the
SLSPC estates, work is given only for 12 to 15 days per
month. They get half the salary that they are entitled to.
Under the Collective Agreement, the workers are
guaranteed 25 days of work. But, the JEDB and the
SLSPC estates provide only 12 to 15 days of work. Under
these circumstances, their day-to-day life is affected. So,
at least during a festival, they should get their full
advance, so that they can celebrate it.
I am glad to speak after the Hon. Deputy Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, but unfortunately
he is leaving the Chamber. He talked about equal amount
of funds being allocated to all the religions and said that
about Rs. 90 million has been allocated for Hindu
Religious and Cultural Affairs. During the Select
Committee discussions, I did not raise it but the Hon.
Muthu Sivalingam, who is on your side, raised it and
asked the amount of money given to the Estate Hindu
Temples. An official said that they have 100 temples at
the rate of Rs. 100,000.
This adds up only to Rs. 10 million. Maybe, they
would have spent twice that amount in the North and the
East. I hear from the Department of Hindu Religious and
Cultural Affairs that last year they got only Rs. 10 million
as Capital Expenditure and this year they have got Rs. 30
million. You can show the world that you are treating all
religions equally. But, when you release funds, if you are
going to be fair, you must release those to all the religions
in an equal manner.
The Hon. Prabha Ganesan is present here. Once, he
made a proposal to rename a street in Wellawatte as,
"Tamil Sangam Veethi”, but this Government did not
allow him to do so. He is a Deputy Minister in the
Government now. It is now called, “Sangam Veethi.”
What “Sangam”?
ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා

(மாண் மிகு பிரபா கேணசன்)

(The Hon. Prabha Ganesan)

There is no street called, “Sangam Veethi.”
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Why is there only “Sangam”? That does not mean
anything. You proposed that name in good faith. You did
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා]

it in good faith. - [Interruption.] Because the Tamil
Sangam is located on that street, you thought that it fit to
rename that street as, “Tamil Sangam Veethi”. But, what
happened? Due to the pressure from the Sinhala
Government, you think that until they have a "Sinhala
Sangam" and a "Sinhala Sangam Road", you should not
ask for a "Tamil Sangam Road". This is an unfair
compromise made under pressure. People like you, who
serve in this Government, just forget that you also have
rights in this country and you succumb to pressure, which
is unfortunate and unacceptable.
Then, whenever I refer to the promise made by the
President in Trincomalee to send poor people on Haj
pilgrimage, the Hon. Azwer gives the impression that all
of them are going to get. Now, we are on the subject of
religious affairs. - [Interruption.] Okay. So, like giving
funds for people to go on Hajj - [Interruption.] Hon.
Azwer, please do not disturb me.
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ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Why does he not say the same thing to the Hindu
people? Every year in January, there are people who go
to Sabarimalai in India. There are many Ministers here
who go to the Thirupathy Temple. So, why do you not
promote the Hindus also to go on pilgrimage to India by
giving those poor people who want to go to Sabarimalai
every year with some free tickets or provide special
flights by Mihin Air to Trivandrum? Why do you not do
that?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

For what? People who have money will go. If you do
not know ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

You do not know that.- [Interruption.] You sit down.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට කථා කරන්න ඉඩ
ෙදන්න කියන්න.

Madam, I rise to a point of Order. - [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Madam, he is distorting what His Excellency the
President has said.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

No, no. - [Interruption.] It is not true. - [Interruption.]
It is a fact.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, බාධා කරන්න එපා.
ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Like that, there are Christians who go to the Holy
Land.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

So, what is wrong?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. R. Yogarajan)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

It is not a point of Order, Hon. Azwer. ගරු ෙයෝගරාජන්
මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Madam Chair, that is not a point of Order. [Interruption.] Okay, forget that. Whether it was true or
false, we will leave it.- [Interruption.] Right. [Interruption.] That is what I am coming to, Hon. Azwer.
He said that in Trincomalee to mislead the Muslim
people.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Not at all.

ගරු

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

Give them also an opportunity to go there. Help the
poor Christians and Catholics also to go on pilgrimage to
their places of worship.
So, do not make these promises at public meetings
just to hoodwink people. The Hon. Minister for National
Languages and Social Integration is a person who is
normally in the House, but it is unfortunate that on the
day that his Ministry is being discussed, he is not here.
In 2004, during the UNP regime, there was a proposal
to have people with a knowledge of both Sinhala and
Tamil and Sinhala languages at the front desk in every
Public office, to assist a person who does not know
Sinhala, because the Public Service does not have enough
Tamil people to work with. So, the person in the front
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desk was to receive the application or the request of the
citizen who comes to that Public office, take him into the
office, and assist him to deal with the Government
officials in that office, so that the hindrance caused by a
less number of Tamil officers being available in Public
offices, is addressed.
Then, when the UNP Government was dissolved, that
proposal dropped off. But, in 2005, the then President
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga was good enough
to accept that proposal and appointed communication
facilitators. This was done in all areas in the upcountry
where the Indian origin people live. The original proposal
sent to the Cabinet was for 2,500 persons to be appointed.
The Cabinet accepted the proposal to appoint 2,500
persons, who knew both Tamil and Sinhala languages to
serve at the front desk in every Public office like Police
Stations, Divisional Secretariats, Labour Offices and
places where the public has to deal with the Government.
But, the Cabinet also said that it cannot all be done at
once; that they would appoint 500 in 2006 and 500 each
year for four other years making it 2,500. When the Hon.
C.B. Rathnayake was the Minister for Estate
Infrastructure and Livestock Development, he made the
first appointments. Though we thought all of them would
be Tamils, there were Sinhalese who knew Tamil.
Therefore, they appointed 187 Sinhalese and 313 Tamils
to these positions. This was a very progressive move and
in a lot of Public offices, people were able to obtain their
services when they knew only Tamil though most officers
in those offices knew only Sinhala.
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attention of the Ministry of Public Administration and
Home Affairs because they have hundreds of thousands
of staff. So, I believe that if this Translators' Service is
brought under the Ministry of National Languages and
Social Integration, which is supposed to implement the
national language provision in the Constitution, which is
a right of the people, then it will be more effective. So, I
request the Hon. Minister of National Languages and
Social Integration to put up a Cabinet Paper, negotiate
with the Government and bring in the Government
Translators' Service under the Ministry of National
Languages and Social Integration, so that this function of
translation will be more effective under this Ministry.
Thank you.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මන්තීතුමා. ඊට ෙපර
ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය ම◌ූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்

பிறகு,

மாண் மிகு

(தி மதி)

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ,
பண்டார அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

யாணி

விேஜவிக்கிரம
ஜானக

மாண் மிகு

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

[5.47 p.m.]
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

Subsequently, there were appointments made to the
teaching profession. And, over 200 of these Tamil
facilitators left the service to become teachers which was
considered a better profession. So, there were vacancies,
and applications were called. Nearly, 9,000 applications
were received. At that time, the Hon. Muthu Sivalingam
who was the then Deputy Minister for Estate
Infrastructure said, “If I appoint 250 people, the other
9,000 who applied will get angry with me, so I will not
make those appointments”. So, those vacancies are still
not filled. Therefore, I request the Hon. Minister for
National Languages and Social Integration to take up this
issue, because it is more relevant to him, and get these
2,500 appointments again so that the Public Service,
which should be available to any citizen in his own
language is available to him, at least temporarily, through
a front desk until we are able to match the population
ratio to the Public Service in the future.
One more issue I wish to make here is that there is a
Translators' Service, which comes under the Ministry of
Public Administration and Home Affairs. All these
officers in the Government Translators' Service are
graduates. They are trained in translations. They know
more than one language very competently and they have
been absorbed into the Government Translators' Service.
But, this Translators' Service is not receiving the full

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

Sir, I would like to, during this Committee Stage
Discussion of the Budget Debate, - as we consider the
work of several Ministries which have been brought
together - register appreciation of the work done by a few
of these Ministries, but I must also express the hope that
they will be able to do more in the future and be provided
with the necessary funding for this purpose. It is a pity
that we have so many Ministries that very many have to
be considered in a job lot as it were, but I shall take
advantage of this to suggest the coordination that might
make the work of some of these Ministries more
effective, whereas at the moment, they seem to be
floundering in isolation and do not work together in a
way that might make their impact more productive.
I would like to concentrate most on the Ministry of
National Languages and Social Integration, which has so
important a role to play. I must commend the dedication
of the Minister and the Secretary, and I would assume
that he is delighted now that the work he has been doing
has been recognized by the President, who has actually
now given him the services of a Deputy Minister, who I
hope he finds extremely useful in taking forward his
work. I am also happy that the new Deputy Minister
comes from the Central Province, because with regard to
social integration, it is perhaps the Tamil community
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා]

there that needs the most effort to be deployed by the
State.
I should note too that in that area it would be useful if
the Government moved swiftly on an excellent idea that
had been mooted by the Ministry of Education, namely
the establishment of multilingual schools in all areas, so
that children of different communities could study
together. I believe this should be promoted in each
division and such schools made centres of excellence,
with children not only being able to go to the same
school, but also being able to study in the same class. For
this purpose, it would of course be necessary to ensure
that English medium education was available in all these
schools. But, this would not be a difficult matter if the
Ministry of Education is more efficient and followed the
example of the training programmes we set in place when
English medium was first introduced way back in 200,
when Dr. Tara de Mel was the Secretary of the Ministry
and did so much innovative work.
In this regard, the Ministry of National Languages and
Social Integration should take the initiative. As the
Member who spoke before me suggested that the Ministry
has a big role to play and it is not doing enough to impose
the vision of social integration that was and should be,
which is an essential part of the President’s vision. The
Ministry of National Languages and Social Integration
must encourage the Ministry of Education to move
swiftly. In the past few months, the Minister has put
forward several suggestions - admirable ones - to the
Ministry of Education, but I am sorry that at yesterday’s
Consultative Committee Meeting, he granted that several
months have already been wasted and then thought that
we should waste just one month more, but we have no
time to waste.
I think what he was doing was perhaps one of the best
uses of the system of Consultative Committees we have,
which are otherwise not very productive. I am pleased
that finally the Hon. Speaker has decided to look at the
Standing Orders of Parliament and has summoned a
meeting of the Committee on Standing Orders, which he
neglected to do for four years in a shocking display of
contempt for Parliament that should not have come from
the very top.
But, given the vast responsibilities of the larger
Ministry of Education, it is the Ministry of National
Languages that must push more effectively, and also
develop programmes for the better delivery of language
courses throughout the country. Setting in place Language
Course Centres in very Division, using voluntary labour
where possible but also providing facilities for paid
classes, would be a step in the right direction.
Sir, as the speaker before me said, unless we give the
facility to the people to work in the language they are
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used to, the public service will not be effective. That is
something that we suggested just an hour ago in the
Committee on Public Enterprises when the Sri Lanka
Institute of Development Administration was present
because one of its functions is to provide a more effective
and efficient service.
In particular in the North and East, and in the Central
Province, such Centres could also prepare students for the
teaching of languages. The great complaint of the
Ministry of Education, when we ask why the teaching of
second and third languages is so bad in rural schools, is
that there is an absence of teachers. But, for 50 years they
have failed to actually overcome that deficiency. In
particular, the deficiency is true of primary teachers, but
unfortunately the Ministry has not recognized that when
there is no foundation, it is impossible for students to
catch up given the way our syllabuses are constructed and
the Ministry failed to take advantage of the innovation we
introduced when I chaired the Academic Affairs Board of
the National Committee of Education to suggest that
every year language competency should reach a
foundation without which teachers should not be allowed
to teach higher levels since languages are a cumulative
skill. Unfortunately, there has been no attempt to think
outside the box to ensure the production of more
language teachers. Here again, the Ministry of National
Languages, which has a very dedicated staff, should take
the lead in suggesting innovative solutions. I am sure that
even if the Ministry does not receive funds for such
activities through its own Budget, it can prepare project
proposals that will receive ample funding for so laudable
a purpose.
Another area in which the Ministry could do more for
social integration is through collaboration with Ministries
in charge of leisure activities. I believe much is being
done now in the field of sports, and I hope the Ministry of
Education takes seriously the commitment of His
Excellency the President of ensuring that sports is made
compulsory for all students. At present, this is a privilege
enjoyed only in schools that are centres of excellence
anyway, but this should be extended to all schools,
especially those in rural areas.
Though I believe the Ministry of Sports is doing its
best in this regard, the same is not true with regard to
cultural activities, which should also be in place in all
schools. I hope the Minister will ensure that the Ministry
of Education makes cultural activities also compulsory.
There must be programmes to encourage creativity and to
bring students together, instead of the concentration on
competition, which is largely about individuals which is
how the Ministry works on cultural activities in schools
now. Here again, the Ministry of National Languages
and Social Integration should work together with the
Ministry of Cultural Affairs and the Ministry of
Education to put in place programmes that ensure that our
young people grow up with greater experience of our
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common cultural heritage, and how it should bind us
together.
In this regard, Sir, I should speak a few words on the
work of the Ministry of National Heritage. Here again, I
must commend the commitment of the Minister, whose
pluralistic vision is remarkable. But, unfortunately his
vision is not always fulfilled. I should note that there are
problems in that, when what used to be a single Ministry
was divided up, not enough thought was given to
principles. It would make sense for the Ministry of
National Heritage to be about the past and about how that
can guide us to a peaceful and pluralistic future, while the
Ministry of Cultural Affairs should be about the present,
and should work on creative activity. Unfortunately, I
believe there is no clarity about where the Museums and
the Central Cultural Fund belong.
This is the more to be regretted because of the
contribution these could make to social integration. I
should draw attention in this respect to the Museum at
Kataragama, which showcases how all communities and
religions are associated, and I should commend the
former Director, Prof. Sudharshan Seneviratne, for his
excellent work in this regard. But it should be added that
inspiration for that came from his Excellency the
President, who was also in the forefront of ensuring that
the Northern kovils were included when UNESCO
patronage was sought for our archaeological heritage in
that area.
But, without mechanisms to take that vision forward
and because of the backward attitude of some officials,
we are in danger of letting the North become the
plaything of sectarian interests, in contrast to the
framework His Excellency promoted some years back.
I hope, therefore, that the Ministry of National
Languages and Social Integration will take the lead in
ensuring consultations in this regard, and the development
of a programme to take things forward more effectively.
In congratulating the various Ministries on what has
been achieved, I believe it is also necessary to request that
more be done, with much greater coherence, so as to
better fulfil the mandate that was conferred on this
Ministry.
Thank you.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.57]

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අමාත ාංශ 11ක වැය ශීර්ෂ
ගැන විවාද කරනවා. හැබැයි, අප ෙම් පශ්න කථා කළාට ෙම්වාට

2776

ෙදන උත්තරයක්වත් අහ ගන්නට අද විවාද කරන අමාත ාංශ භාර
ඇමතිවරුන්ෙගන් දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්
නැහැ; ජීවන් කුමාරණතුංග මැතිතුමා නැහැ. වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මැතිතුමා සිටිනවා. දයාශිත තිෙසේරා මැතිතුමා
නැහැ. සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා නැහැ. මර්වින් සිල්වා මැතිතුමා
නැහැ. අඩුම ගණෙන් අද අදහස් දක්වන්නවත් නවින් දිසානායක
මහත්මයා ආෙව් නැහැ. -මම දන්ෙන් නැහැ ෙමොකක්ද පශ්නය
කියා.- ජගත් බාලසූරිය මහත්මයාත් ෙපෙනන්න නැහැ. පාඨලී
චම්පික රණවක මැතිතුමා ඉල්ලා අස් වුණා. රංජිත් සියඹලාපිටිය
මැතිතුමා නැහැ. ටී.බී. ඒකනායක මැතිතුමා සිටිනවා. එතුමාෙග්
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා සිටිනවා.
අමාත ාංශ කීපයක් ගැන කථා කරන්නට අදහසක් තිබුණත්,
ෙම්වා දකිනෙකොට කථා කර වැඩක් නැහැ කියා හිෙතනවා.
ෙමොකද, උත්තර ෙදන්නට ඇමතිවරු නැහැ. අඩුම ගණෙන්,
තමන්ෙග් අමාත ාංශය ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව් ෙහෝ
අවසානය දක්වා සිටින්න ඕනෑ. මම හිතන හැටියට නිලධාරින්
සිටිනවා.
ඇමතිවරු
ෙනොසිටීම,
නිලධාරින්ටත්
කරපු
අෙගෞරවයක්ද මා දන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්, නවින් දිසානායක
මැතිතුමා කථා කර යන්න ආෙව් නැත්ෙත් ෙමොකද කියන එකත්
බරපතළ පශ්නයක්. පාඨලී චම්පික රණවක මහත්මයා වාෙග්,
එතුමාත් තීරණයක් අර ෙගනද දන්ෙන් නැහැ.
තැපැල් ෙසේවා ඇමතිතුමා නැතත්, විෙශේෂෙයන් මම කරුණු
කිහිපයක් කියන්නට ඕනෑ. මම හිතන හැටියට අමාත ාංශෙය්
නිලධාරින් පැමිණ ඇති. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගත්තාම, ගම්වල තිෙබන්ෙන් උප තැපැල්
කාර්යාල. ඒවාෙය් උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් තමයි ඉන්ෙන්.
ඔබතුමන් දන්නවා, අද රුපියල් 250කට ෙමොනවාද කරන්න
පුළුවන් කියා. රුපියල් 250කට කරන්නට පුළුවන් ෙදයක් නැහැ.
හැබැයි, ගෙම් සිටින උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට
ෙගොඩනැඟිලි කුලිය සහ භූමිෙතල් දීමනාව විධියට ෙගවන්ෙන්
රුපියල් 250යි. ඒ ෙවනුෙවන් නගරෙය් සිටින උප තැපැල්
ස්ථානාධිපති ෙකෙනකුට රුපියල් 350ක් ෙගවනවා. ගෙම් සිටින
උප තැපැල් ස්ථානාධිපති ෙකෙනක් ෙකොෙහොමද රුපියල් 250කට
කාමර කෑල්ලක් ෙහෝ කඩ කෑල්ලක් ෙහෝ ෙගදරකින් ෙකොටසක්
ගන්ෙන්? ඇහැලියෙගොඩ නගරෙය් උප තැපැල් ස්ථානයක්
තිෙබනවාද මම දන්ෙන් නැහැ. එෙහම තිෙබනවා නම්, තැපැල්
ස්ථානයක් සඳහා සුදුසු තැනක් රුපියල් 350ට ගන්න පුළුවන්ද
කියා වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාෙගන් මම අහනවා. මම
හිතන හැටියට කිරිඇල්ල දිහා ෙපොඩි නගරවල තැපැල් කාර්යාල
ඇති ෙන්. නමුත් රුපියල් 250ට ගමකින්වත් ගන්නට බැහැ. මම
හිතන හැටියට ඔබතුමත් ෙම්ක පිළි ගන්නවා ඇති. ඇයි, ෙම්
ආයතනවලට ෙමවැනි සුළු ෙද්වල්වත් නිවැරදි කරන්නට බැරි?
අද අෙප් ආසනෙය් -කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්- සියලුම
සමෘද්ධි නිලධාරින්ට රුපියල් 2,500 ගණෙන් ෙගවනවා. ඒකට
කමක් නැහැ. ඡන්දය බලා ෙගන ෙහෝ නැතිව ෙහෝ ෙදන ඒවාට
අප විරුද්ධ නැහැ. ඕනෑ තරම් ෙබදා ෙගන, ෙබදා ෙගන යන්න.
ෙම් කාලෙය් විතරයි ෙබදන්ෙන්. ෙම් දන්සැල් කාලය; ලංකාෙව්
වස්සාන කාලය. නැවත අවුරුදු අටකට එන්ෙන් නියං කාලයක්.
රජය දිනුෙවොත්, ෙබොෙහොම අඳුරු කාලයක් එන්ෙන්. දිනන්ෙන්
නැති නිසා පශ්නයක් නැහැ. ඒ වාෙග් ෙබදන්නට පුළුවන් නම්, උප
තැපැල් කන්ෙතෝරුවකට දැනට ෙගවන රුපියල් 250 සාධාරණ
මුදලකට වැඩි කරන්නට බැරි ඇයි? රුපියල් 350 සාධාරණ
මුදලකට වැඩි කරන්නට බැරි ඇයි?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උප තැපැල් ස්ථානාධිපති
ෙකෙනක් කාර්යාලය පවත්වා ෙගන යන්න කාර්යාලයක් කුලියට
ගන්නට තමන්ෙග් වැටුෙපන් රුපියල් 1,000ත් - 4,000ත් අතර
මුදලක් වියදම් කරනවා. බලන්න ෙමොන තරම් අසාධාරණයක්ද
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා]

ඒක? තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තිෙයද්දි; තැපැල්පති ෙකෙනක්
ඉන්දැද්දි; තැපැල් ඇමති ෙකෙනක් ඉන්දැද්දි; ගෙම් ඉන්න උප
තැපැල් ස්ථානාධිපතිට සිදු ෙවලා තිෙබනවා, තමන්ෙග් කාර්යාලය
තමන්ෙග් මුදලින් පවත්වා ෙගන යන්නට. ෙම්ක ෙමොන තරම්
අසාධාරණයක්ද? ඒක රුපියල් 250කින් කරන්නට බැහැ, රුපියල්
350කින් නගරයකින් තැනක් ෙහොයා ගන්නට බැහැ. රුපියල්
1,000ත් - 4,000ත් අතර ගණනක් වියදම් කරනවා; රුපියල්
1,000ක් ෙවන්නත් පුළුවන්. එය සාමාන නගරයක රුපියල් තුන්
හාර දහසක් ෙවන්නත් පුළුවන්. ෙම් වාෙග් ගණනක් වියදම් කර
තමයි උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් තැපැල් කන්ෙතෝරුව
පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. ෙමොන තරම් නිලධාරි හිටියත් ඒ වාෙග්
කැප කිරීෙමන් වැඩ කරන උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්
ෙනොසිටිෙයොත්, ගෙම් ජනතාවට ෙසේවය කරන තැපැල් කාර්යාල
වැහිලා යනවා; කුඩා තැපැල් කන්ෙතෝරු වැහිලා යනවා. ඒක
ෙමොන තරම් අසාධාරණයක්ද?
ටී.බී. ඒකනායක ඇමතිතුමනි, සාමාන ෙයන් රජෙය්
ෙසේවකයන්ට වර්ෂයකට නිවාඩු 42ක් තිෙබනවා. උප තැපැල්
ස්ථානාධිපති ෙකෙනකුට තිෙබන්ෙන් වර්ෂයකට නිවාඩු 28යි. උප
තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට විතරක් අඩුෙවන් ෙබදන්ෙන්
ෙමොකද? තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් සිටිනවා නම්,
ෙම්වා ෙම් විධියට කරන්ෙන් ඇයි කියා ෙසොයා බලන්න. තමන්ෙග්
සාක්කුෙවන් මුදල් අරෙගන, වැටුෙපන් අරෙගන උප තැපැල්
ස්ථානයක් පවත්වා ෙගන යනවා. ඊට අමතරව නිවාඩු ටිකත්
නැහැ. තිෙබන්ෙන්ත් නිවාඩු 28යි. නිවාඩු 28ක් තිබුණත්, උප
තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරෙයක් නිවාඩුවක් ගන්නවා නම්,
ආෙද්ශකෙයක් දමන්න ඕනෑ කියා ඔබතුමන්ලා දන්නවා. එෙහම
ආෙද්ශකෙයක් දමද්දී ෙම් නිලධාරියාට තමන්ෙග් වැටුෙපන් ඒ
ආෙද්ශකයාට රුපියල් 500ක් ෙගවන්න සිදු ෙවනවා. එතෙකොට කී
තැනකින් ෙම් උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් බැට කනවාද? එක
පැත්තකින් තමන්ෙග් වැටුෙපන් රුපියල් 3,000ක් විතර ෙගවා
තමන්ෙග් තැපැල් ස්ථානය පවත්වා ෙගන යන්න ඕනෑ. ඊට
අමතරව උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරෙයකුට නිවාඩුවක් ගැනීමට
ඕනෑ නම්, තමන්ෙග් රාජකාරි ආවරණය කරන ආෙද්ශක
නිලධාරියාට තව රුපියල් 500ක් දවසකට ෙගවන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වසර 36ක පළපුරුද්දක් තිෙබන
උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරෙයක් මෙග් ආසනෙය් සිටිනවා.
ඔහුෙග් වැටුප රුපියල් 27,000යි.
ඒ ලැෙබන වැටුෙපනුත්
කාර්යාලයට ෙගවලා; ආෙද්ශක නිලධාරින්ට ෙගවලා; ෙම් අයෙග්
අතට ලැෙබන මුදල ඉතාමත් ෙසොච්චමක් බවට පත් ෙවනවා.
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් තමන්ෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙසොයා
බලන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ගමට තැපෑල ෙගන යන, තැපෑල රැක
ෙගන සිටින, අද තැපෑල වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න කටයුතු සලසන
ගෙම් ෙසේවය කරන තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට ඇයි ෙමෙහම
සලකන්ෙන් කියා මම අහනවා. ෙම් අයට සලකන්න කටයුතු
කරන්න කියා වගකීෙමන් කියනවා. අද ෙම් අමාත ාංශවලට
ෙබදලා තිෙබන ෙද්වල් දැක්කාම නම් අපිටම ලජ්ජා හිෙතනවා.
ෙම් අමාත ාංශවල සිටින වැඩ කරන්න පුළුවන් ෙජ ෂ්ඨ
ඇමතිවරුන් දැක්කාම ෙමොනවාට ෙම් අමාත ාංශ කරනවාද කියා
හිෙතනවා. සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු ඇමතිතුමා කුරුණෑගල
දිස්තික්කෙය් සිටින ෙද්ශපාලනඥෙයක් හැටියට අපි ගරු කරන
එතුමා හිටපු මහාමාර්ග ඇමතිකම් දරපු ෙබොෙහොම ෙහොඳ
දක්ෂෙයක්; ගෙම් ෙහොඳ ෙකෙනක්. ඒක මම හැමදාම කියනවා.
අෙප් යාපහුෙව් සිංහයා විධියට තමයි එතුමා ඉන්ෙන්. වයඹ
පළාෙත් මිනිස්සු ෙබොෙහොම ගරු කරන ෙකෙනක්, එතුමා.
එතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන් සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු ඇමතිකම.
එතුමාෙග් ආසනෙය් තමයි ෙපෞරාණික යාපහුව රාජධානිය
තිබුෙණ්. - [බාධා කිරීමක්]- ස්ථානය ගැළෙපනවා.
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නමුත් ඉස්සර ඔෙහොම ෙනොෙවයි, සංස්කෘතික හා කලා
කටයුතු ඇමතිතුමාට තව අමාත ාංශ තුන හතරක් එකතු ෙවලා
තිබුණා. දැන් ෙම් අමාත ාංශ කඩලා, කඩලා චූටි කෑලිවලට
කඩලා, එතුමාට ෙපොඩි ෙකොටසක් දීලා තිෙබනවා. එතුමාට අය
වැෙයන් ෙවන් වුණු මුදල පතිශතයක් වශෙයන් කිව්වාම අපිට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දශම එකයි,
ෙදකයි කිව්වාට මිනිස්සුන්ට ෙම්වා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක
පංගුවක් විධියට මම හදලා බැලුවා. භාග සංඛ ාවක් විධියට
බැලුෙවොත් දහදාෙහන් පහෙලොවයි එතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන්. මුළු
අය වැය ෙල්ඛනයම රුපියල් 10,000ක් නම්, ඒෙකන් පහෙලොවයි
ෙමතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔන්න සංස්කෘතියට අපි සලකලා
තිෙබන හැටි. මහජන සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු පිළිබඳ
අෙප් ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමාට
දහදාෙහන් ෙදකයි. විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාට
අයවැය ෙල්ඛනෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල්
10,000න් අටයි. එතෙකොට රාජ කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ
අමාත තුමා කවුද? ෙම් තිෙබන අමාත ාංශ ෙගොෙඩ් හැටියට
අමාත වරු ෙහොයන්නත් බැහැ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

නවීන් දිසානායක මැතිතුමා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඔව්. නවීන් දිසානායක මැතිතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල්
10,000න් එකයි. ෙම් විධියට මුදල් ෙවන් කළාම, ෙම් ගරු
සභාෙව් කථා කරන්න එතුමා එයිද? රුපියල් 10,000න් එකක්
ෙවන් කරලා තිෙබන අමාත ාංශයක් දීලා ඉන්න අෙප් නවීන්
දිසානායක මහත්තයා ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්න එයිද? අද
ඇවිල්ලා නැත්ෙත් ෙමොකද? ෙම් අමාත ාංශ නමට පමණක් දුන්නු
ඒවා. කැබිනට් ඇමතිකම් නමට දීලා, ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිකම් කියලා
60ක්, 70ක් තියා ගත්තාට, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අමාත ාංශ
ෙදක තුනකට ෙන් සල්ලි ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සියයට 47ක්
ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් පවුෙල් අමාත ාංශවලට. ඔබතුමා
දන්නවා ෙන්. ෙම් ඉන්න ඇමතිවරු හදවතින් කියනවා ඇති,
ෙම්කා නම් කියන්ෙන් ඇත්ත කියලා. ඇත්ත තමයි. අෙප් ටී.බී.
ඒකනායක මැතිතුමාටත් හිනහයි, ඇත්ත තමයි කියන්ෙන් කියලා.
ෙම් වාෙග් මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන අමාත ාංශ 11ක් ගැන
තමයි අද අපි කථා කරන්ෙන්. ඒක නිසා තමයි එතුමන්ලා ෙම්
තත්ත්වයට පත්ෙවන්ෙන්. ටී.බී. ඒකනායක මැතිතුමාෙග්
අමාත ාංශයට ෙමපමණ ෙසොච්චම් මුදලක් ෙවන් වුණාට,
එතුමාෙග් සපත්තුවත් ෙම් අමාත ාංශයට ෙවන් කරපු මුදලට වඩා
මිල වුණා. එතුමා ෙහොඳ ෙවලාවට ඒක වික්ෙක් නැහැ. එතුමාෙග්
අමාත ාංශයට ෙවන් කරපු මුදලට වඩා එතුමාෙග් සපත්තුව මිල
වුණා. ඔය වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි අද අපි ෙම් කථා කරන
අමාත ාංශ එෙකොළෙහේ සිටින ඇමතිවරුන්ට අත්ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කනගාටු ෙවනවා. ෙමොකද ඉස්සර නම්
ෙම් වාෙග් ෙජ ෂ්ඨ මන්තීවරුන්ට දුන්ෙන් ෙහොඳම අමාත ාංශ
ටික; ෙහොඳම ඇමතිකම් ටික. නමුත් අද ෙම් ආණ්ඩුව ෙජ ෂ්ඨ
මන්තීවරුන්ට සලකලා තිෙබන්ෙන් ඒ තත්ත්වෙයන් ෙනොෙවයි.
ඊට වඩා හාත්පසින් ෙවනස් තත්ත්වයකින්. ටී.බී. ඒකනායක
මැතිතුමාෙග් සපත්තුවට වුණ වැෙඩ් ආණ්ඩුවට ෙවන්න එපා
කියලා මම පාර්ථනා කරනවා.
විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ඇමතිතුමා ෙම් ෙවලාෙව්
ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. මට එතුමාෙග් අමාත ාංශය
ගැන කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්ත් විනාඩි ෙදකයි. එතුමාත් ෙම්
ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමා හැමදාම මග අරිනවා.
කුලියාපිටිෙය් "දැයට කිරුළ" පදර්ශනෙය් අඩු පාඩු ගැන එතුමා
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මාත් එක්ක එදා විවාද කරපුවාම, අෙප් කථානායකතුමා කිව්වා
ෙදන්නාම ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. මීට මාස 6කට විතර කලින්
මම ගිහිල්ලා බැලුවා. එතුමා ආෙව් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, තවමත් තත්ත්වය එෙහමමයි. කුලියාපිටිය මධ මහා
විද ාලෙය් -මෙග් පාසෙල්- ශවණාගාරෙය් බිත්තිවලට තවමත්
තට්ටු කළාම තිෙබන්ෙන් plywood සද්ෙද්. Plywood ගහලා තමයි
ඒ ෙවලාෙව් paint කරලා දැයට කිරුළ විවෘත කෙළේ. හදිසිෙය්
එෙහම විවෘත කළාට කමක් නැහැ කියමු ෙකෝ. දැන් "දැයට
කිරුළ" පදර්ශනය අවසන් ෙවලා මාස 6ක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා
ෙන්. තවමත් ෙම්වා හදන්න බැරි ෙමොකද? ෙම්ක බරපතළ
පශ්නයක් ෙන්. ඉස්සර ගම්උදාවක් කරද්දී, ඒ දිස්තික්කෙය්, ඒ
පළාෙත් ෙගවල් හත් අටදාහක් හැෙදනවා. ෙම් දැයට කිරුෙළේදී
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙගවල් එකක්වත් හැදිලා නැහැ.
කුලියාපිටිය ආසනෙය් ෙගවල් එකක්වත් හැදිලා නැහැ. මෙග්
අල්ලපු ආසනය වන බිංගිරිය ආසනෙය් ෙගවල් 16කට උළු කැට
1,000 ගණෙන් දීලා තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශය සංවර්ධන කරන්න
බැරි නම්, මිනිස්සුන්ට ෙගයක් හදලා ෙදන්න බැරි නම් ෙමොනවාටද
ෙම් දැයට කිරුළ කරන්ෙන්? නිවාස ෙනොමැති පවුල් දහහත්දහස්
ගණනක් තිෙබනවා. දැයට කිරුෙළන් එක ෙගයක්වත් හදලා
ෙදන්න හැකියාවක් ඇතිෙවලා නැහැ. හැබැයි, ෙකෝටි ගණනක්
අභ න්තර මාර්ගවලට, තාවකාලික ෙගොඩනැඟිලිවලට වියදම්
කරලා තිෙබනවා. හදපු පධාන ෙගොඩනැඟිලි ටිකත් භාගයට හදලා
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් උඩ අද "දැයට කිරුළ" පුහු
සංදර්ශනයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. නැවත වතාවක් "දැයට
කිරුළ" මාතර පවත්වන්න යනවා. [බාධා කිරීමක්] නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ඔය නිෙයෝජ ඇමතිකම හම්බ වුෙණත්
ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙන්. ඒවා ඉවර කරනවා කියනවා නම්, ෙමොකද
තවම කරන්ෙන් නැත්ෙත්? කුලියාපිටිය මධ මහාවිද ාලෙය් ඒ
ෙගොඩනැඟිලි තවම හදලා ඉවර නැහැ. තවම ඒවාට අත තියලාවත්
නැහැ. භාෙගට හදපු ෙගොඩනැඟිලි තවමත් එෙහමමයි. ෙකෝටි
ගණනක් වියදම් කළත්, ඒ වැඩ ටික ඉවර කරන්න කටයුතු කරලා
නැහැ. ඒ නිසා වියදම් කරපු ෙකෝටි ගාණක මුදල්වලින්වත්
පෙයෝජනයක් ගන්න බැහැ. ඒ ෙමොකද ඒවා පාවිච්චි කරන්න
බැහැ ෙන්. ශවණාගාරය අංග සම්පූර්ණ වුෙණ් නැත්නම්,
ශවණාගාරය පාවිච්චි කරන්න බැහැ. ෙකෝටි ගණනක් වියදම්
කළත් වැඩක් නැහැ. තව ෙකෝටි ගණනක් හරි, නැත්නම් ඉතුරු
ටික වියදම් කරලා හරි ඒ ඉතුරු වැඩ ඉවර කරන්න කටයුතු
කරන්න කියා මා ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබාදීම
සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා.
මීළඟට ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්.අස්වර් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා.

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

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I have a duty to perform initially. When I was the
Minister of State for Muslim Religious and Cultural
Affairs, I appointed a Committee on Muslim Law, for the
codification and modification of the Muslim Law. One
person who helped me at that time was Mr. S.H.M.
Mahroof, President's Counsel from Kandy. He has passed
away and I express my condolences to his family.
The other person is Mr. U.L.M. Haldeen, who was my
Assistant Director at the Ministry of Muslim Religious
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and Cultural Affairs. He is the person who first suggested
the creation of a Wakf House, which could house the
Wakf Board, the Haj Committee, the Muslim Marriage
and Divorce Board and all the other committees, which
come under the purview of that Ministry. He has also
passed away and I say "Inna lillahi wa inna ilaihi
rajioon".
Sir, I am very thankful at this moment to the Muslim
Women’s Research and Action Forum, which has
published a well-documented book titled “Women
Claiming Rights and Spaces, Activism to Reform Muslim
Personal Law in Sri Lanka”. The whole Report of the
Sahabdeen Committee has been published in that book.
Since there is no time to read it out, Sir, I would table*
that book so that the Hon. Members can make use of it.
However, I will quote the starting paragraph of that
Report.
“After deliberations in more than a hundred sittings spread over a
period of 18 months and after studying carefully the vast variety of
materials made available to it, the following recommendations for
the amendment of the Waqf Act and the Muslim Marriage and
Divorce Act were made.”

So, these are the progressive legislations that we
brought in earlier and I think the Government must now
pay its attention to the proper implementation of the
provisions of that Report.
Sir, I would also like to draw attention to the
appointment of Moulavi teachers to teach Islam and
Arabic, not only in Muslim Schools, but even in Sinhala
and Tamil Schools, where there is a substantial number of
Muslim students. Sir, initially, I led a delegation
comprising of Mrs. Jezima Ismail, my former Secretary
S.H.M. Jameel and other educationists to meet His
Excellency the President. Then, an interview was held
and people were selected. Only 106 were initially
appointed. There are more vacancies and I hope that the
Ministry of Education would take a keen interest to
appoint the others as well.
Then, Sir, I must turn to the කලා ෙලෝකය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කලා ෙලෝකය පිළිබඳවත්
කථා කරන්න වුවමනායි. මට ඉදිරිපිට අසුනක ගරු මාලනී
ෙෆොන්ෙසේකා මන්තීතුමිය වාඩි ෙවලා ඉන්නවා. එතුමිය තමයි
සිනමා ෙලොෙව් අග රැජින. අවුරුදු 60ක පමණ කාලයක් රිදී තිරෙය්
බැබළුණු එතුමිය ෙවනුෙවන් උපහාර උෙළලක් පවත්වන්න
ජනමාධ හා පවෘත්ති අමාත ාංශය කටයුතු කරමින් සිටිනවා.
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාෙව්දීත් මම ෙම් කාරණය කිව්වා. ෙව්දිකා නාට යුගෙය්
ආරම්භය සිදු වුෙණ් ටවර් ෙහෝල් යුගෙය්දීයි. ටවර් ෙහෝල් රඟහල
තමයි ෙව්දිකා නාට ෙය් ෙතෝතැන්න වුෙණ්. එදා ලක්ෂ්මී බායි,
ලතීෆ් බායි වැනි දක්ෂ ශිල්පීන් හිටියා. ඒ අය රඟපෑවා; ගීත
ගැයුවා; බුදු ගුණ ගී ගැයුවා. ඒ සමඟ චාලිස් මාස්ටර් සහ චාර්ල්ස්
ඩයස් වැනි අයත් හිටියා. ඒ අය සිහිවීම පිණිස යම් ෙදයක් කළ

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

යුතුයි කියා අප කියා තිෙබනවා. ටවර් ෙහෝල් රඟහෙල්
අධ ක්ෂතුමා ඒ සඳහා එතුමාෙග් ෙනොමසුරු සහෙයෝගය ලබා දීම
ගැන අපට ඉතාම සන්ෙතෝෂයි. තැටි නැති කාලෙය් තමයි ඒ
ශිල්පීන් සිංදු කිව්ෙව්. ඒ අය තමයි ෙම් රෙට් කලා අංශෙය්
පෙබෝධයක් ඇති කිරීම පිණිස කියා කෙළේ. ඒ අය තමයි කලාෙව්
නියමුෙවෝ. ඒ නිසා ඒ අය ෙවනුෙවන් යමක් කිරීම ඉතාම සුදුසුයි.
ඒ ගැන කටයුතු කිරීම ගැන මට ඉතාම සන්ෙතෝෂයි. අෙප්
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය
ෙයොමු කරලා ඒ කටයුතු කරන බව කියා තිෙබනවා.
එදා සියලු ෙදයක්ම තිබුෙණ් Elphinstone Theatre එෙක්.
දැන් එය නවීකරණය කරලා "ගාමිණී තියටර්" කියලා විවෘත
කරන්න යනවා. ෙජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහල සඳහාත් නව
ෙගොඩනැඟිල්ලකට එතුමා ළඟදී මුල්ගල තැබුවා. ඒ කාර්යයත්
සාර්ථක ෙව්වායි කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, Postal Services එක ගැන
කියනවා නම්, there is the All-Ceylon Muslim Educational

Conference. The founder of it was Mr. S.L.M. Shafie
Marikar, who founded even the Zahira College at Dharga
Town. He did a great service to the Muslim education in
this country. He knew every Prime Minister and every
Minister of Education very well. So, I have suggested the
issue of a commemorative stamp on his behalf, which the
Hon. Jeewan Kumaranatunga agreed, and I am certain
that it will be done.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

I will wind up my speech.
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පුරප්පාඩු විශාල සංඛ ාවක් නැහැ.
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්ෙව් අසත යක්. තැපැල්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමත සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය 26,400ක්
පමණ ෙවනවා. ෙම් වන විට මුළු පුරප්පාඩු සංඛ ාව 2,200ක්
ෙවනවා. එම පුරප්පාඩු 2,200න් තැපැල් ෙසේවා නිලධාරින් 500ක්
බඳවා ගැනීම සඳහා භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතිය ලබා දී තිෙබනවා.
එම බඳවා ගැනීම් ඉදිරිෙය්දී සිදු ෙකෙරනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
එවැනි අසත පකාශ කරන්න එපා කියලා මම එතුමාට කියනවා.
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා, රාජ ෙසේවකයන්ට ලබා
ෙදන යතුරුපැදි සඳහා අය කරනු ලබන රුපියල් 50,000ක
ෙගවීමට අමතරව රාජ ෙසේවකයන්ෙගන් මාසිකව රුපියල් 900
බැගින් වැටුෙපන් අය කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව. ඒ සඳහා
චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර තිෙබනවා. එම රුපියල් 50,000ට
අමතරව සතයක්වත් ලබා ගන්ෙන් නැති බව මම පකාශ කරන්න
ඕනෑ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 6.14]

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - கலாசார, கைல அ
அைமச்சர்)

வல்கள்

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the
Arts)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබදව සාකච්ඡා කරන ෙමොෙහොෙත්දී,
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ඉතාම වැදගත් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
අමාත ාංශයත්, සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, කලා
මණ්ඩලයත්, මධ ම සංස්කෘතික අරමුදලත්, ටවර් ෙහෝල් රඟහල
පදනම සහ පසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලයත් යටෙත් ෙම් රෙට්
සංස්කෘතික, ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම සඳහා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට ලබා ෙදන සහෙයෝගය ෙවනුෙවනුත්,
ඒ සඳහා පතිපාදන ලබාදීම ෙවනුෙවනුත්ව පළමුව අෙප් ස්තුතිය
එතුමාට පුද කර සිටිනවා.
අනාගතය උෙදසා ජාතිෙය් අභිමානය සහ අද්විතීය
සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීමට කැප වූ සාඩම්බර ශී
ලංකාවක් යන දැක්ම ෙපරදැරි කරෙගන අප අඛණ්ඩ වූ කාර්ය
භාරයක නිරත ෙවනවා. ෙම් වන විට අප රට පුරා සංස්කෘතික
මධ ස්ථාන 172ක් පිහිටුවා තිෙබනවා. එම පෙද්ශවල දුවා
දරුවන්ෙග් දක්ෂතා ඔප් නංවා ගන්නට ෙමම මධ ස්ථාන තුළින්
ඉමහත් කාර්යභාරයක් ඉටු ෙවනවා. ෙම් වන විට යාපනයට 02ක්,
තිකුණාමලයට 03ක් හා මඩකලපුවට 03ක් වශෙයන් උතුරු,
නැෙඟනහිර පෙද්ශවල සංස්කෘතික මධ ස්ථාන පිහිටුවා
තිෙබනවා. යාපනය දිස්තික්කෙය් උඩුවිල් හා කෙරයිනගර් වැනි
පෙද්ශවලත් අපි සංස්කෘතික මධ ස්ථාන 02ක් විවෘත කර
තිෙබනවා. ෙම් වන විට නැෙඟනහිර පළාෙත් ෙමොරවැව, එරාවූර්
ටවුන් හා තිරුක්ෙකෝවිල් යන පෙද්ශවල සංස්කෘතික මධ ස්ථාන
ඉදි කිරීම් නිම කර තිෙබනවා. උතුරු, නැෙඟනහිර පෙද්ශවල
පමණක් තවත් සංස්කෘතික මධ ස්ථාන 11ක් ඉදි කරෙගන යනවා.
උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති
ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ යටෙත් කරෙවඩ්ඩි, වවුනියා, දමන,
තිරුක්ෙකෝවිල්, අම්පාර වැනි පෙද්ශවල සංස්කෘතික මධ ස්ථාන
ඉදිකිරීම සිදු කර ෙගන යනවා. තඹලගමුව, කණ්ඩාවලයි සඳහාත්
සංස්කෘතික මධ ස්ථාන ඉදි කිරීමට ෙයෝජිතයි.
ෙම් විධියට සංස්කෘතික මධ ස්ථාන ඉදි කරලා උතුරු
නැෙඟනහිර පෙද්ශෙය් සංස්කෘතියට අදාළ කාර්යයන් ඉටු
කරනවා. ඒ අතරතුර, ෙම් හැම සංස්කෘතික මධ ස්ථානයකම රංග
ශාලාවක් ආරම්භ කිරීම විෙශේෂ වූ කාරණාවක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් කාර්යෙය්දී පුස්තකාල පවර්ධනය
කිරීමටත්, පාඨක සමාජ ආරම්භ කිරීමටත් අපට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා. පථම වතාවට උතුරු පළාෙත් සංස්කෘතික
මධ ස්ථානෙය් පුහුණුව ලැබූ දමිළ සිසුන් විෙද්ශගත වුණා.
ෙබලරූස් සමූහාණ්ඩුව හා ශී ලංකාව අතර සංස්කෘතික
සහෙයෝගිතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීම හරහා ෙතලිප්පෛලයි
සංස්කෘතික මධ ස්ථානෙය් දමිළ දරුවන්ට විෙද්ශ රටක
ෙව්දිකාෙව් පළමු වැනි වතාවට රංගනයක් ඉදිරිපත් කරන්න
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් වුණා.
ටවර් ෙහෝල් රඟහල පදනම හරහා නාට හා රංග කලා
වැඩසටහන් උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වල සිසුන්ට ලබා දීමටත්
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් කලා මණ්ඩලය මඟින්
උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල වැඩමුළු, ෙද්ශන, නාට , රචනා
තරග වාෙග් විෙශේෂ වූ කාර්යයන් කියාත්මක කරනවා. අෙප්
නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා ෙමොනවා කිව්වත්, අය වැයට
අමතරව විෙශේෂ කැබිනට් පතිකාවක් මඟින් අපට විශාල මුදලක්
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි ඒ කටයුතු කියාත්මක කර ෙගන
යනවා.
විෙශේෂෙයන්ම, හික්කඩුව සංස්කෘතික මධ ස්ථානය හා සුනාමි
පරීක්ෂණ ආයතනය ෙම් දිනවල ඉදිකර ෙගන යනවා. 2015
ජනවාරි මාසෙය්දී එහි පළමු වැනි අදියර විවෘත කරන්න පුළුවන්.
මුළු සාර්ක් කලාපෙය්ම රටවල එකඟතාව මත සාර්ක්
සංස්කෘතික මධ ස්ථානය ශී ලංකාෙව් මාතර නාවිමන පෙද්ශෙය්
ඉදිකරනවා. ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලෙය් වාස්තු විද ා පීඨෙය්
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උපෙදස් මත හා යුද හමුදාෙව් හතර වැනි ෙරජිෙම්න්තු බලකාෙය්
ශම දායකත්වෙයන් රුපියල් මිලියන 2,177ක වියදෙමන් අපි එය
ඉදිකර ෙගන ගිහිල්ලා, ෙම් වන විට සියයට 70ක පගතියක් ලබා
ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. පසංග කලාෙව් සුවිසල් යුගයකට
අපට යන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන නිසා, අපි ටවර් ෙහෝල් රඟහල
පදනම නවීකරණය කරමින්, රංග ශාලා සඳහා නවීන පහසුකම්
ලබා ෙදමින් කටයුතු කරනවා. ඒ අතරතුර ෙබෝම්බෙයන් විනාශ
වුණු මරදාෙන් එල්ෆින්ස්ටන් රඟහල නවීකරණය කරමින් ඉතා
පහසුකම් තිෙබන රඟහලක් විධියට කියාත්ම කරන්නට කටයුතු
කරමින් සිටිනවා. 2015 ජනවාරි ෙවන ෙකොට එල්ෆින්ස්ටන්
රඟහල ජනතාවට දායාද කරන්න අපි කටයුතු කරනවා.
පහසුකම් ෙනොමැතිව, දීර්ඝ කාලයක් කඩා වැටිලා තිබුණු
ෙජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහල නවීකරණය කිරීම සඳහා ෙම් ෙවන
ෙකොට රුපියල් මිලියන 450ක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂ
කැබිනට් පතිකාවක් මඟින් ලබා දීලා තිෙබනවා. එහි තුන් මහල්
ෙගොඩනැගිල්ලක් ෙගොඩ නැඟීම ආරම්භ කරන්න අපට පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන පත්තරවල විවිධ විෙව්චන පළ වුණා.
නමුත් අපි ඒවා පරාජය කරමින් ෙම් වන විට මුල් ගල් තියලා වැඩ
පටන් ෙගන තිෙබනවා.
මහනුවර කුණ්ඩසාෙල් ජාතික කලා නිෙක්තනය ඉදි කිරීෙම්
කටයුතු ෙම් වන විට අවසන් අදියෙර් පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම
එය අලංකාර එළිමහන් රංග ශාලාවක්, නිවාඩු නිෙක්තන,
පුහුණුශාලා, පිරිමි හා කාන්තා ෙන්වාසිකාගාර ආදිෙයන් සමන්විත
ෙවනවා. කලාකරුවන්ට තමන්ෙග් කලා නිර්මාණ වැඩි දියුණු කර
ගැනීමට පුළුවන් ස්ථානයක් ෙලස අපි එය සකස් කරලා තිෙබනවා.
කලාකරුවන් හරහා ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා
මිහින්තෙල් උතුරු-දකුණු මිතුරු ෙසවණ ඉදි කරමින්, ෙම් ෙවන
ෙකොට ඒ කාර්යය සියයට 80කින් සාර්ථක කර ගන්නට අපට
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
මීට අමතරව, මහනුවර හා අනුරාධපුරෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ
රංග ශාලා ඉදිකිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් දිස්තික්ක
ෙදෙක්ම පධාන රංග ශාලා ෙදකක් නැහැ. ෙම් රංග ශාලා ෙදක
ෙවනුෙවන් අපට රුපියල් මිලියන තුන්දාහ බැගින් විෙශේෂ මුදලක්
මුදල් හා කමසම්පාදන ඇමතිවරයා විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත්, ඒ සඳහා ෛධර්යය ලබා දීම
පිළිබඳවත් ජනාධිපතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය පළ කරන්න අවශ යි.
රංග කලා පවර්ධනය සඳහා ටවර් ෙහෝල් රඟහල පදනම විසින්
නාට හා රංග කලා පාසල පවත්වා ෙගන යනවා. ශී ලංකා විවෘත
විශ්වවිද ාලය සමඟ ඒකාබද්ධව අපි කියාත්මක කර ෙගන යන -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා.

ගරු

නිෙයෝජ

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and
MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.
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ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

නාට කරුවන්ට නාට පුහුණු වීම සඳහා ෙකොළඹ නගරෙය්
තැනක් ෙනොමැති වීම පිළිබඳව පසු ගිය ඉතිහාසය පුරාම කථා
කළා. නමුත් කවුරුවත් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බැලුෙව් නැති නිසා,
බස්නාහිර පළාත් සභාවට අයිති බත්තරමුල්ල පෙද්ශෙය් වසා දමා
තිබූ පාසලක් ෙතෝරා ගත්තා. අපි ඒ පාසල බත්තරමුල්ල,
ෙකොස්වත්ෙත් ඉදි කර ෙගන යනවා, එදිරිවීර සරච්චන්ද නාට
පුහුණු මධ ස්ථානය ෙලසට. එහි සියයට 95ක වැඩ දැනටමත්
අවසන් කර තිෙබනවා. ෙම් වසෙර් ෙදසැම්බර් මාසෙය් අපි ඒක
නාට කරුවන් ෙවනුෙවන් විවෘත කරන්නට කටයුතු කර
තිෙබනවා.
කලාකරුවන්, සාහිත ධරයන් රාජ මටටෙමන් ඇගැයීම
සදහා විෙශේෂ වූ රස වින්දනාත්මක වැඩසටහන්, ඒ වාෙග්ම
වාර්ෂික රාජ සම්මාන උත්සව, රාජ සාහිත සම්මාන උත්සව,
ජාතික සාහිත කලා පසාදනී උත්සවය, ළමා නාට උත්සවය,
රාජ නාට උෙළල, රාජ ෙකටි නාට උෙළල, රාජ සංගීත
උෙළල, රාජ රූපවාහිනී සම්මාන උෙළල වැනි උෙළලවල්
දහයකට වැඩි සංඛ ාවක් කියාත්මක කරන අතරතුර, ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ යටෙත් විෙශේෂෙයන් රාජ සාහිත සම්මාන උෙළල
ෙමවරත් පැවැත්වුවා. සිංහල, දමිළ, ඉංගීසි භාෂාවලින් නිර්මාණ
1,785ක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඒවා නිරීක්ෂණය කරමින්, කටයුතු
කරනවා. 2008 වසෙර් ඉදිරිපත් වී තිබුෙණ් නිර්මාණ 527යි. සෑම
වසෙර්ම ෙම් නිර්මාණ විෙශේෂ අධීක්ෂණයට ලක් කරමින් ඒ අය
තවත් ෛධර්යවත් කිරීම සඳහා සම්මාන පදානය කිරීම අපි
කියාත්මක කරමින් යනවා. ඒ වාෙග්ම 2014 වසෙර් රාජ ළමා
නාට , රාජ ෙකටි නාට උෙලළට නිර්මාණ 75ක් ඉදිරිපත් කර
තිබුණු අතර, ඒ අයව ඇගැයීමට පාත කර තිෙබනවා. ජාතික කලා
පසාදිනී උෙළල ෙමවර මහනුවර මහානාම විද ාලෙය් පැවැත් වු
අතර, එය දින 10ක් පුරා කියාත්මක කරමින් පසාංගික
වැඩසටහන්, නාට , සංදර්ශන, වැඩ මුළු, ෙද්ශන කියාත්මක
කරමින් කළ අතර, සාහිත කලා ක්ෙෂේතයට සුවිෙශේෂී වූ
ෙමෙහවරක් ඉටු කරන ලද පවීණයන් පස් ෙදෙනකුට ෙද්ශෙන්තෘ
සම්මානෙයන් පිදීමත්, එම පෙද්ශෙය් සාහිත හා කලාෙව්
උන්නතිය ෙවනුෙවන් සුවිෙශේෂී වූ ෙමෙහවරක් ඉටු කරන ලද
පවීණයන් විසි ෙදෙනකුට ෙසංකඩගල ශී වර්ධනපුරාභිමානී
සම්මානෙයන් පිදීමත් අපි සිදු කළා.
ශී ලංකා කලා මණ්ඩලෙය් විෂය ක්ෙෂේතය පුළුල් කරමින්,
සාහිත , නර්තන, සංගීත, චිත හා මූර්ති සහ නාට යන රාජ
අනුමණ්ඩල පහට සීමා වුණ ෙමය අංගම් කලා ශිල්පී, රුකඩ
රූපණ, ඡායාරූප, ජනශැති හා ජන සංගීත, මුදා නාට හා
රූපවාහිනි රාජ අනුමණ්ඩල ගණනාවත් පවර්ධනය කරමින්
අනුමණ්ඩල 11 දක්වා කියාත්මක කර අප ඒ කාර්යය ශක්තිමත්
කර තිෙබනවා.
ෙම් වැඩසටහන යටෙත් විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙවනෙකොට කලා
භූෂණ සම්මාන උෙළල, අගහිඟ කලාකරුවන්ට අත හිත ෙදමින්
සරස්වතී විශාම වැටුප් ෙයෝජනය කමය, කලාකරු රක්ෂණ කමය,
ෛවද හා අවමංගල ආධාර, ෙපොලි රහිත වාහන ණය ලබාදීම
කියාත්මක කරනවා. කලා භුෂණ සම්මාන උෙළල හැම වසෙර්ම
සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් කලාකරුවන් ඇගැයීමට භාජන කරමින්,
ෙම් වසෙර් අපි කලාකරුවන් 300කට වැඩි සංඛ ාවකට කලා
භූෂණ සම්මාන ලබාෙදන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී
ෙම් සංඛ ාව 500 දක්වා වර්ධනය කරන්නට අපි කල්පනා
කරනවා. අගහිඟ කලාකරුවන් 950 ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන
4.72ක ආධාර ෙම් ෙවනෙකොට ලබා දී තිෙබනවා.
ෙමෝටර් රථ ලබා දීම සඳහා ෙපොලී රහිත ණය පහසුකම් ලබා
දීම යටෙත්, 2012 වසෙර් ආරම්භ කළ ෙමම වැඩසටහන සඳහා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා]

කලාකරුවන් 369 ෙදෙනකු සඳහා වාහන ණය පහසුකම් ලබා දී
තිෙබනවා. ෙම් සඳහා සුදුසුකම් ලැබූවන් මුළු කලාකරුවන් ගණන
1,479ක් ෙවනවා.
සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කලාකරු හා
සාහිත ධරයන්ෙග් ශුභ සාධනය ෙවනුෙවන් වැය කළ මුළු මුදල
රුපියල් මිලියන 36.4ක් වන අතර, එහි පතිලාභීන් ගණන 1,357ක්
ෙවනවා. කලාකරු හැඳුනුම්පත් ලබාදීෙම් වැඩසටහන 2013
වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු මාසෙය් ආරම්භ කළ අතර, ෙම් වන විට
කලාකරුවන් 1,355කට හැඳුනුම්පත් ලබා දී තිෙබනවා.
ටවර් ෙහෝල් ශිල්පීන්ෙග් ශුභ සාධනය සඳහා සෑම වසෙර්ම
රුපියල් මිලියන7ක ආධාර මුදල් පමාණයක් 400කට වැඩි ශිල්පීන්
සංඛ ාවකට ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
සිංහල ශබ්ද ෙකෝෂය, විශ්ව ෙකෝෂය සහ මහා වංශය යන ෙම්
පධාන ව ාපෘති තුන කියාත්මක කරමින් ෙම් වන ෙකොට අපි
කාණ්ඩ 12 ක් දක්වා නිකුත් කර තිෙබනවා. ෙමහි කාණ්ඩ
පමාණය 20 දක්වා වර්ධනය කරන්නටත්, රාජ සංකල්ප යටෙත්
එය අන්තර්ජාලයට එකතු කරන්නටත් හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.
ෙම් දක්වා කටයුතු කරන කාර්ය භාරයන් එක්ක ආදීවාසි ජන
සංස්කෘතිය සංරක්ෂණය කිරීෙම් වෘපෘතිය ෙම් වන විට අප අවසන්
කරලා තිෙබනවා. ඒ යටෙත් පරීක්ෂණ ගන්ථ 03ක් එළි දැක් වූවා.
ආදී වාසීන් ෙවනුෙවන් නිවාස 129ක් අලුතින්ම හදා දුන්නා.
රතුගලට 20ක්, ෙපොල්ෙලබැද්දට 30ක්, ෙහේනානිගලට 24ක් හා
නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම් 5ක් ද, වාකෙර්-කුංචකුලම්වලට නිවාස
30ක් හා දඹානට නිවාස 25ක් ද වශෙයන් ආදී වාසීන් ෙවනුෙවන්
සාදා ෙදමින් ෙම් කාර්ය කියාත්මක කරන්නට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා.
ෙනෝර්ෙව් ආධාර යටෙත් ජන සංගීත සංරක්ෂණ ව ාපෘතිය අපි
ආරම්භ කළා. යුෙනස්ෙකෝ ආයතනය සමඟ ඒකාබද්ධව අපි ෙම්
ව ාපෘති කියාත්මක කරනවා. ෙම්වා අඛණ්ඩව කියාත්මක කරන
කාර්ය භාරයන්. රාජ ජන ශැති හා ජන සංගීත අනුමණ්ඩලය
එක්ක අපි ෙම් කාර්යය කියාත්මක කරන අතර, යාපහුව ආසනෙය්
මහව පෙද්ශෙය් ශිල්ප කලා ගම්මානයක් ආරම්භ කරනවා.
අභාවයට යමින් පවතින ඉතිහාසගත අංගම් සටන් ශිල්පය, ෙද්ශීය
කලා ශිල්පය, වාරි ශිල්පය ඇතුළු ක්ෙෂේත පිළිබඳව ෙද්ශීය විෙද්ශීය
සංචාරකයන්ෙග් ආකර්ෂණය සඳහා පවර්ධනය කිරීමටයි අපි ෙම්
ගම්මානය ආරම්භ කරන්ෙන්. ඒ සඳහා අපට රුපියල් මිලියන 30ක
පමණ මුදලක් ලැබී තිෙබනවා.
ෙද්ශීය ආහාර සංස්කෘතිය පචලිත කිරීම සඳහා ව ාපෘති
ගණනාවක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. ෙම් ව ාපෘතිය "ෙකතයි
බතයි අෙප්කමයි" කියන සංකල්පය යටෙත් කියාත්මක කරන
අතර, ආදර්ශ ඒකාබද්ධ ෙගොවිෙපොළක් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය්
සහෙයෝගය යටෙත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් පිහිටුවීමට අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
අෙප් ඉපැරණි ෙකෞතුක වස්තු අනු රූ නිර්මාණය පිළිබඳ චිත,
මූර්ති හා කැටයම් පාඨමාලා බටලීය අනු රූ පාසල මඟින්
කියාත්මක කරනවා. මධ ම සංස්කෘතික අරමුදල විසින් ලංකාව
පුරා කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළවල් අතර වයඹ සංස්කෘතික
චතුරශය, දක්ෂිණ පෙද්ශෙය් රුහුණු සංස්කෘතික කවය යන
ව ාපෘති ඇතුළත් ෙවනවා. ඒවා නැරඹීම සඳහා පැමිෙණන
සංචාරකයන්ට පෙව්ශ පත අෙළවිය මඟින් 2013 අවුරුද්ෙද්
රුපියල් මිලියන 1,750ක ආදායමකුත්, 2014 අවුරුද්ෙද්
සැප්තැම්බර් මාසය වන විට රුපියල් මිලියන 1,660ක ආදායමකුත්
ලබා ගැනීෙම් ඉලක්කගත වැඩ පිළිෙවළකට මධ ම සංස්කෘතික
අරමුදල පෙව්ශ ෙවලා තිෙබනවා.
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ෙම් කාර්යෙය්දී පසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලෙය් කටයුතු
වඩාත් කාර්යක්ෂමව කිරීම සඳහා DCP 2K මල්ටි මීඩියා
ෙපොෙජක්ටරයක් ලබා ෙගන නව දැක්මක් ඇති වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරන්නට අපට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.
අප අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් වසන්ත ඒකනායක මැතිතුමා,
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්, ෙජ ෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම්වරුන්,
සංස්කෘතික කටයුතු අධ ක්ෂ විජිත් කනුගල මහතා, මධ ම
සංස්කෘතික අරමුදෙල් අධ ක්ෂ මහාචාර්ය ගාමිණී අධිකාරී මහතා,
ටවුන් ෙහෝල් රඟහළ පදනෙම් අධ ක්ෂ නීතිඥ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන
මහතා, ශී ලංකා කලා මණ්ඩලෙය් සභාපති මහාචාර්ය මුදියන්ෙසේ
දිසානායක
මහතා
ඇතුළු
අනුමණ්ඩල
සභාපතිවරුන්,
සාමාජිකයන්, පසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලෙය් ගාමිණී
සුමනෙසේකර මැතිතුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ටත් මෙග්
ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ෙම් කාර්යෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම රෙට් සංස්කෘතික පවර්ධනය
ෙවනුෙවන් විවිධ ක්ෙෂේතවලින් ලබා ෙදන සහාය පිළිබඳවත්, අපට
නිතරම සහෙයෝගය ලබා ෙදන සියලුම මහජන නිෙයෝජිතයන්ටත්
අෙප් ෙසේවක මහතුන්ටත් මෙග් ස්තුතිය පළ කරමින් සංස්කෘතික
හා කලා කටයුතු අමාත ාංශය යටෙත් ඇති සියලුම ආයතන සඳහා
2015 වසෙර් තවත් ශක්තිමත් කාර්ය භාරයකට පෙව්ශ වන්න
අවශ වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන බවත් පකාශ කරමින් මම නිහඬ
ෙවනවා.
“101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 147,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ

යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 9,230,000
“101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
ඇතුළත් කළ යුතුය”යන
රු. 9,230,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
101 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 457,000,000
“101 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.457,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
101 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
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201 වන ශීර්ෂය.- ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 44,280,000
“201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 44,280,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

2788

“203 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 100,025,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
203 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 24,215,000

01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 9,750,000

“ 203 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 24,215,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

“201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.9,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
201 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 670,400,000
“201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
සඳහා රු. 670,400,000ක
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 84,000,000
“201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 84,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
201 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

202 වන ශීර්ෂය.- මුස්ලිම් ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 77,965,000
“202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 77,965,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.72,150,000
“ 202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 72,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
202 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

203 වන ශීර්ෂය.- කිස්තියානි ආගමික කටයුතු
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.100,025,000

203 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

204 වන ශීර්ෂය .- හින්දු ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 123,455,000
“204 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 123,455,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
204 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන. - සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 91,525,000
“ 204 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 91,525,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
204 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

205 වන ශීර්ෂය.- මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 41,225,000
“205 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 41,225,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
205 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.2,130,000
“ 205 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.2,130,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
205 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා]

“தைலப்
101,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
147,650,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 9,230,000

லதனச்

“தைலப் 101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 9,230,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச்
ெசல
பா 457,000,000
“தைலப் 101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 457,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 201.- ெபளத்த அ

வல்கள் திைணக்களம்
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“தைலப் 201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 84,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 202.-

ஸ் ம் சமய கலாசார அ

வல்கள் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 77,965,000
“தைலப்
202,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
77,965,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச்
ெசல
பா 72,150,000
“தைலப் 202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 72,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
202, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 203.- கிறிஸ்தவ சமய அ

வல்கள் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 44,280,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 100,025,000

“தைலப்
201,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
44,280,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

“தைலப்
203,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
100,025,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

தைலப்
201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

தைலப்
203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 9,750,000

லதனச்

“தைலப் 201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 9,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 670,400,000
“தைலப்
201,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
670,400,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 84,000,000

லதனச்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 24,215,000

லதனச்

“தைலப் 203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 24,215,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
203, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 204.- இந்

சமய கலாசார அ

வல்கள் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 123,455,000
“தைலப்
204,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
123,455,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
204, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 91,525,000

லதனச்

“தைலப் 204, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 91,525,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
204, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 205.- ெபா

நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பாளர் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 41,225,000
“தைலப்
205,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
41,225,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 2,130,000
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Question, "That the sum of Rs. 44,280,000, for Head 201,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 201, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 9,750,000
Question, "That the sum of Rs. 9,750,000, for Head 201,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 201, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 670,400,000
Question, "That the sum of Rs. 670,400,000, for Head 201,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 201, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

லதனச்
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 84,000,000

“தைலப் 205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 2,130,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 84,000,000, for Head 201,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

தைலப்
205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Head 201, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 147,650,000, for Head 101,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 101, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 9,230,000
Question, "That the sum of Rs. 9,230,000, for Head 101,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 101, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 457,000,000
Question, "That the sum of Rs. 457,000,000, for Head 101,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 101, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 201.- DEPARTMENT OF BUDDHIST AFFAIRS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 44,280,000

HEAD 202.- DEPARTMENT OF MUSLIM RELIGIOUS AND
CULTURAL AFFAIRS
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 77,965,000
Question, "That the sum of Rs. 77,965,000, for Head 202,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 202, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 72,150,000
Question, "That the sum of Rs. 72,150,000, for Head 202,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 202, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 203.- DEPARTMENT OF CHRISTIAN RELIGIOUS
AFFAIRS
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs.100,025,000
Question, "That the sum of Rs. 100,025,000, for Head 203,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 203, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 24,215,000
Question, "That the sum of Rs. 24,215,000, for Head 203,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 203, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 204.- DEPARTMENT OF HINDU RELIGIOUS AND
CULTURAL AFFAIRS
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308 වන ශීර්ෂය.- තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 9,729,500,000
“308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 9,729,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs.123,455,000

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 201,000,000

Question, "That the sum of Rs. 123,455,000, for Head 204,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

“308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.201,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Head 204, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

308 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 91,525,000
Question, "That the sum of Rs. 91,525,000, for Head 204,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 204, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

தைலப்
108,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
107,900,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

HEAD 205.- DEPARTMENT OF PUBLIC TRUSTEE
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 41,225,000
Question, "That the sum of Rs. 41,225,000, for Head 205,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 205, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,130,000
Question, "That the sum of Rs. 2,130,000, for Head 205,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put
and agreed to.
Head 205, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම්
සඳහා රු.107,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 19,000,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 19,000,000

லதனச்

“தைலப் 108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 19,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
108, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 308.- அஞ்சல் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 9,729,500,000
“தைலப்
308,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
9,729,500,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 201,000,000

லதனச்

“108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 19,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

“தைலப் 308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 201,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

108 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

தைலப்
308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
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Question, "That the sum of Rs. 107,900,000, for Head 108,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

“134 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා
රු. 260,930,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Head 108 Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

134 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 19,000,000

236 වන ශීර්ෂය.- රාජ භාෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුව

Question, "That the sum of Rs. 19,000,000, for Head 108,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 78,450,000

Head 108, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“236 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.78,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

HEAD 308.- DEPARTMENT OF POSTS
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 9,729,500,000
Question, "That the sum of Rs. 9,729,500,000, for Head 308,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 308, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 201,000,000
Question, "That the sum of Rs. 201,000,000, for Head 308,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 308, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
“134 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම සඳහා රු.
207,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය විමසන
ලදින් සභා සම්මත විය.
134 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 47,970,000
“134 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 47,970,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
134 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 71,800,000
“134 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 71,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
134 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 260,930,000

236 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 41,100,000
“236 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා
රු. 41,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
236 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
“தைலப்
134,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
207,550,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
134, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 47,970,000

லதனச்

“தைலப் 134, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 47,970,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
134, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 71,800,000
“தைலப்
134,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
71,800,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட்
ஏற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
134, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 260,930,000

லதனச்

“தைலப் 134, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 260,930,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
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தைலப்
134, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 236.- அரச க ம ெமாழிகள் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 78,450,000
“தைலப்
236,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
78,450,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம் வினா வி க்கப்பட்
ஏற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 41,100,000

லதனச்

“தைலப் 236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 41,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 207,550,000, for Head 134,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 134, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 47,970,000
Question, "That the sum of Rs. 47,970,000, for Head 134,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.
Head 134, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 71,800,000
Question, "That the sum of Rs. 71,800,000, for Head 134,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 134, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 260,930,000
Question, "That the sum of Rs. 260,930,000, for Head 134,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 134, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 236. - DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGES
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 78,450,000
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Question, "That the sum of Rs. 78,450,000, for Head 236,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 236, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 41,100,000
Question, "That the sum of Rs. 41,100,000, for Head 236,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 236, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“175 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම්
සඳහා රු. 93,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”

යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

175 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.19,300,000
“175 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.19,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
175 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 144,700,000
“175 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.144,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
175 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
“தைலப்
175,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
93,400,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 19,300,000

லதனச்

“தைலப் 175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான
பா 19,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
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“தைலப் 175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 144,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
175, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the sum of Rs. 93,400,000, for Head 175,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 175, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 19,300,000
Question, "That the sum of Rs. 19,300,000, for Head 175,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.1
Head 175, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs.144.700,000
Question, "That the sum of Rs. 144,700,000, for Head 175,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 175 Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand part
of the Schedule.

2800

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -මූලධන වියදම,
රු.156 ,000,000
" 184වන ශීර්ෂෙයහි 02වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.156 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
184 වන ශීර්ෂෙයහි
02වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
“தைலப்
184,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
81,000,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 44,000,000

லதனச்

“தைலப் 184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான
பா 44,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 600,000,000

”184 වන ශීර්ෂෙයහි 01වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.81,000,000 ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

“தைலப்
184,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
600,000,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

184 වන ශීර්ෂෙයහි 01වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

தைலப்
184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -මූලධන වියදම,
රු.44 ,000,000
" 184වන ශීර්ෂෙයහි 01වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.44 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
184 වන ශීර්ෂෙයහි
01වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -පුනරාවර්තන වියදම,
රු.6 00,000,000
" 184වන ශීර්ෂෙයහි 02වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.600,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
184 වන ශීර්ෂෙයහි 02වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 156,000,000

லதனச்

“தைலப் 184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான
பா 156,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
184, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the sum of Rs. 81,000,000, for Head 184,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 184, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 44,000,000
Question, "That the sum of Rs. 44,000,000, for Head 184,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා]
Head 184, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 600,000,000
Question, "That the sum of Rs. 600,000,000, for Head 184,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 184, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 156,000,000
Question, "That the sum of Rs. 156,000,000, for Head 184,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 184, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

" 183වන ශීර්ෂෙයහි 01වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.76,830,000 ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
183 වන ශීර්ෂෙයහි 01වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -මූලධන වියදම,
රු.350,000,000
" 183වන ශීර්ෂෙයහි 01වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.350,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
183 වන ශීර්ෂෙයහි
01වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
“தைலப்
183,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
76,830,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
183, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 350,000,000

லதனச்
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 350,000,000
Question, "That the sum of Rs. 350,000,000, for Head 183,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 183, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“173 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම්
සඳහා රු. 136,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නයවිමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
173 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 102,000,000
“173 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 102,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නයවිමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
173 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
“தைலப்
173,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
136,500,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
173, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 102,000,000

லதனச்

“தைலப் 173, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 102,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
173, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the sum of Rs. 136,500,000, for Head 173,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 173, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 102,000,000

“தைலப் 183, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 350,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs 102,000,000, for Head 173,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put
and agreed to.

தைலப்
183, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Head 173, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule

Question, "That the sum of Rs. 76,830,000, for Head 183,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 183, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"142 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 124,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
142 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
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01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 7,610,000
"142 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 7,610,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
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"207 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 74,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
207 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

142 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

208 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 37,800,000

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 25,665,000

"142 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.37,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

"208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 25,665,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නයවිමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

142 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 136,340,000
"142 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.136,340,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
142 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 5,250,000
"208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 5,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

207 වන ශීර්ෂය.- පුරාවිද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව

208 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 133,500,000

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.112,981,000

"207 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 133,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

"208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.112,981,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නයවිමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

207 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 12,000,000

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.138,400,000

"207 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 12,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

"208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.138,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

207 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

208 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 556,000,000

209 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව

"207 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 556,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
207 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 74,000,000

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.47,110,000
"209 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.47,110,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
209 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

පාර්ලිෙම්න්තුව

2805
[ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා]

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.11,600,000
"209 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.11,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
209 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 52,194,000
"209 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 52,194,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නයවිමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
209 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 164,800,000
"209 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 164,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
209 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
“தைலப்
142,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
124,750,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
142, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 7,610,000

லதனச்

“தைலப் 142, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான
பா 7,610,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
142, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 37,800,000
“தைலப்
142,
ெசல க்கான
பா
ேசர்க்கப்ப மாக”
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ்
37,800,000
அட்டவைணயிற்
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்

தைலப் 142, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 136,340,000

லதனச்

“தைலப் 142, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 136,340,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
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தைலப்
142, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 207.- ெதால்ெபா ளியல் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 133,500,000
“தைலப்
207,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
133,500,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 12,000,000

லதனச்

“தைலப் 207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான
பா 12,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 556,000,000
“தைலப்
207,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
556,000,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 74,000,000

லதனச்

“தைலப் 207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான
பா 74,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 208.- ேதசிய

தனசாைலகள் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 25,665,000
“தைலப்
208,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
25,665,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 5,250,000

லதனச்
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“தைலப் 208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 5,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

“தைலப் 209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 164,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

தைலப்
208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

தைலப்
209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 112,981,000

Question, "That the sum of Rs. 124,750,000, for Head 142,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

“தைலப்
208,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
112,981,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 138,400,000

Head 142, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 7,610,000
Question, "That the sum of Rs. 7,610,000, for Head 142,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

லதனச்
Head 142, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“தைலப் 208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 138,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 209.- ேதசிய சுவ க்கூடத் திைணக்களம்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 47,110,000
“தைலப்
209,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
47,110,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 37,800,000
Question, "That the sum of Rs. 37,800,000, for Head 142,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 142, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 136,340,000
Question, "That the sum of Rs. 136,340,000, for Head 142,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 142, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 207.- DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 11,600,000

லதனச்

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure
Rs. 133,500,000

“தைலப் 209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 11,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 133,500,000, for Head 207,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

தைலப்
209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Head 207, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 52,194,000
“தைலப்
209,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
52,194,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 164,800,000

லதனச்

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 12,000,000
Question, "That the sum of Rs. 12,000,000, for Head 207,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 207, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 556,000,000
Question, "That the sum of Rs. 556,000,000, for Head 207,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා]
Head 207, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 74,000,000
Question, "That the sum of Rs. 74,000,000, for Head 207,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 207, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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Question, "That the sum of Rs. 11,600,000, for Head 209,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 209, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 52,194,000
Question, "That the sum of Rs. 52,194,000, for Head 209,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

HEAD 208.- DEPARTMENT OF NATIONAL MUSEUMS

Head 209, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure
Rs. 25,665,000

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 164,800,000

Question, "That the sum of Rs. 25,665,000, for Head 208,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 164,800,000, for Head 209,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 208, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 209, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 5,250,000

Question, "That the sum of Rs. 5,250,000, for Head 208,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 208, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 112,981,000
Question, "That the sum of Rs. 112,981,000, for Head 208,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

“133 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.155,460,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
133 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු.23,500,000
"133 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.23,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
133 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

Head 208, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 1,422,540,000

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 138,400,000

"133 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.1,422,540,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Question, "That the sum of Rs. 138,400,000, for Head 208,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 208, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 209.- DEPARTMENT OF NATIONAL ARCHIVES

133 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 2,601,500,000

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 47,110,000

"133 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා
රු. 2,601,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Question, "That the sum of Rs. 47,110,000, for Head 209,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

133 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

Head 209, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“தைலப்
133,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
155,460,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 11,600,000
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தைலப்
133, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 23,500,000

லதனச்

“தைலப் 133, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 23,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
133, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் மீண் வ ஞ் ெசல
பா 1,422,540,000
“தைலப்
133,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
1,422,540,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
133, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 2,601,500,000

லதனச்

“தைலப் 133, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 2,601,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
133, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the sum of Rs. 155,460,000, for Head 133,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 133, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 23,500,000
Question, "That the sum of Rs. 23,500,000, for Head 133,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 133, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,422,540,000
Question, "That the sum of Rs. 1,422,540,000, for Head 133,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 133, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,601,500,000
Question, "That the sum of Rs. 2,601,500,000, for Head 133,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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Head 133, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“185 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.119,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
185 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසට හන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 218,000,000
"185 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 218,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
185 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු.110,000,000
"185 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු.110,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
185 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 1,082,000,000
"185 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා
රු.1,082,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
185 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
“தைலப்
185,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
119,000,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
185, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 218,000,000

லதனச்

“தைலப் 185, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 218,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
185, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 110,000,000
“தைலப்
185,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
110,000,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

පාර්ලිෙම්න්තුව
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தைலப்
185, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 1,082,000,000

லதனச்

“தைலப் 185, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 1,082,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
185, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 556,700,000
“177 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 556,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
177 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 1,191,200,000

Question, "That the sum of Rs. 119,000,000 for Head 185,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

“177 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.1,191,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Head 185, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

177 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 218,000,000
Question, "That the sum of Rs. 218,000,000, for Head 185,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 185, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 110,000,000

206 වන ශීර්ෂය.- සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 81,940,000
“206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 81,940,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Question, "That the sum of Rs. 110,000,000, for Head 185,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

Head 185, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 6,750,000

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,082,000,000

“206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 6,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නයවිමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

Question, "That the sum of Rs. 1,082,000,000, for Head 185,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 185, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“177 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම්
සඳහා රු.155,285,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

206 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,
රු. 356,075,000
“206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
සඳහා රු. 356,075,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.

177 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන
ලදී.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 12,800,000

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,
රු. 289,250,000

“177 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු.12,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
177 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

“206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා
රු. 289,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
206 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන
ලදී.
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“தைலப்
177,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
155,285,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

“தைலப்
206,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
356,075,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

தைலப்
177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

தைலப்
206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச்
ெசல
பா 12,800,000
“தைலப் 177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 12,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 556,700,000
“தைலப்
177,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
02,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
556,700,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 1,191,200,000

லதனச்

“தைலப் 177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல க்கான
பா 1,191,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
177, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
தைலப் 206.- கலாசார அ

வல்கள் திைணக்களம்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 81,940,000

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 289,250,000

லதனச்

“தைலப் 206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான
பா 289,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம்
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
தைலப்
206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, "That the sum of Rs. 155,285,000, for Head 177,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 177, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 12,800,000
Question, "That the sum of Rs. 12,800,000, for Head 177,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 177, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 556,700,000
Question, "That the sum of Rs. 556,700,000, for Head 177,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 177, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,191,200,000

“தைலப்
206,
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
01,
மீண் வ ஞ்
ெசல க்கான
பா
81,940,000
அட்டவைணயிற்
ேசர்க்கப்ப மாக”
எ ம்
வினா
வி க்கப்பட்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 1,191,200,000, for Head 177,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

தைலப்
206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Head 177, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் ெசல
பா 6,750,000

லதனச்

“தைலப் 206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல க்கான
பா 6,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

HEAD 206.- DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 81,940,000

தைலப்
206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01,
லதனச் ெசல
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question, "That the sum of Rs. 81,940,000, for Head 206,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ்
ெசல
பா 356,075,000

Head 206, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 6,750,000

Question, "That the sum of Rs. 6,750,000, for Head 206,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 206, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 356,075,000
Question, "That the sum of Rs. 356,075,000, for Head 206,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 206, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 289,250,000
Question, "That the sum of Rs. 289,250,000, for Head 206,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.10.30 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද ව වස්ථාව අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ශී ලංකා ජාතික ඉංජිෙන්රු පර්ෙය්ෂණ හා
සංවර්ධන මධ ස්ථානය : වාර්ෂික වාර්තාව
(2011)

இலங்ைகத் ேதசிய எந்திரவியல் ஆராய்ச்சி,
அபிவி த்தி நிைலயம்: வ டாந்த அறிக்ைக
(2011)
SRI LANKA NATIONAL ENGINEERING RESEARCH
AND DEVELOPMENT CENTRE : ANNUAL REPORT
(2011)
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
Head 206, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය
වාර්තා කරනු පිණිස සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය.
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැස්වීම 2014
ෙනොවැම්බර් 20වන බහස්පතින්දා.
அப்ெபா
ேநரம் பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின்
பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின் அகன்றார்கள்.
கு வின
பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ
2014 நவம்பர் 20, வியாழக்கிழைம

It being 6.30 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.
Committee report Progress; to sit again on Thursday, 20th
November, 2014.

තැපැල් කාර්යාල ආඥාපනත : ව වස්ථාව
அஞ்சல் அ

வலகக் கட்டைளச் சட்டம்:
விதிகள்

POST OFFICE ORDINANCE : RULES

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"1957 අංක 49 දරන රාජ කාර්මික නීතිගත සංස්ථා පනෙත් 30(2)
වගන්තිය යටෙත් 2013.10.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2011 ජනවාරි 01
දින සිට 2011 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල
කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා ජාතික
ඉංජිෙන්රු පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන මධ ස්ථානෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
අනුමත කළ යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ජාතික විද ා පදනම : වාර්ෂික වාර්තාව
(2011)
ேதசிய விஞ்ஞான மன்றம்: வ டாந்த
அறிக்ைக (2011)

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION : ANNUAL
REPORT (2011)
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

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

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"(190 වැනි අධිකාරය වූ) තැපැල් කාර්යාල ආඥාපනෙත් අංක 6, 10, 12,
19, 21, 25, 27, 43, 44, 59 සහ 68 වගන්ති යටෙත් තැපැල් ෙසේවා
අමාත වරයා විසින් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත වරයාෙග් එකඟතාවය
ඇතිව සම්පාදනය කරන ලදුව, 2014 ජූලි 25 දිනැති අංක 1872/32 දරන

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"1994 අංක 11 දරන විද ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත්
40(3) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය
යටෙත් 2013.10.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද ා පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ
යුතු ය. "

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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ජාතික විද ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාව :
වාර්ෂික වාර්තාව (2011)
ேதசிய விஞ்ஞான ெதாழில் ட்ப
ஆைணக்கு : ஆண்டறிக்ைக (2011)
NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
COMMISSION : ANNUAL REPORT (2011)
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"1994 අංක 11 දරන විද ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත් 40
(3) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය
යටෙත් 2013.10.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ජාතික විද ා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ශී ලංකා පමිති ආයතනය : වාර්ෂික වාර්තාව
(2011)
இலங்ைகக் கட்டைளகள் நி வகம்:
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)

SRI LANKA STANDARDS INSTITUTION : ANNUAL
REPORT (2011)
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"1984 අංක 6 දරන ශීලංකා පමිති ආයතන පනෙත් 37(3) වගන්තිය සහ
1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2013.10.10
දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
ශීලංකා පමිති ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය. "

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව : වාර්ෂික වාර්තාව
(2011)
ேதசிய ஆராய்ச்சி மன்றம்: வ டாந்த
அறிக்ைக (2011)

NATIONAL RESEARCH COUNCIL : ANNUAL
REPORT (2011)
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
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"1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2013.10.22
දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය
සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්
ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය. "

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

මූලික අධ යන ආයතනය : වාර්ෂික වාර්තාව
(2011)
அ ப்பைடக் கற்ைககள் நி வகம்:
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)

INSTITUTE OF FUNDAMENTAL STUDIES :
ANNUAL REPORT (2011)
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"1981 අංක 55 දරන ශී ලංකා මූලික අධ යන ආයතන පනෙත් 36(4)
වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත්
2013.10.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන්
වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ
ඇතුළත් මූලික අධ යන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු
ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා
පතීතන මණ්ඩලය : වාර්ෂික වාර්තාව
(2011)

ஒத்திைச மதிப்பீட் ற்கான இலங்ைக
தராதர அங்கீகார சைப: வ டாந்த
அறிக்ைக (2011)
SRI LANKA ACCREDITATION BOARD FOR
CONFORMITY ASSESSMENT : ANNUAL REPORT
(2011)
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"2005 අංක 32 දරන අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන
මණ්ඩල පනෙත් 29(5) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත්
14(3) වගන්තිය යටෙත් 2013.10.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011
ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද,
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ
ශී ලංකා පතීතන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය. "

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය : වාර්ෂික
වාර්තාව (2011)
அ

சக்தி அதிகாரசைப: வ டாந்த
அறிக்ைக (2011)
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"1979 අංක 53 දරන ශී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන් දිරිගැන්වීෙම් පනෙත්
27 වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය
යටෙත් 2013.10.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2011 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් ෙකොමිසෙම්
වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"1969 අංක 19 දරන පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය පනෙත් 34(2) වගන්තිය
යටෙත් 2013.10.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
අනුමත කළ යුතු ය. "

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී. ක්ලාක්
ආයතනය : වාර්ෂික වාර්තාව (2011)
ந ன ெதாழில் ட்பவியல்க க்கான
ஆர்தர் சீ. கிளார்க் நி வனம்: வ டாந்த
அறிக்ைக (2011)

ARTHUR C. CLARKE INSTITUTE FOR MODERN
TECHNOLOGIES : ANNUAL REPORT (2011)
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය : වාර්ෂික
වාර්තාව (2011)

ைகத்ெதாழில் ெதாழில் ட்ப நி வகம்:
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)
INDUSTRIAL TECHNOLOGY INSTITUTE :
ANNUAL REPORT (2011)
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"1994 අංක 11 දරන විද ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත් 40
(3) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය
යටෙත් 2013.10.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
අනුමත කළ යුතු ය. "

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ශී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග්
ෙකොමිසම : වාර්ෂික වාර්තාව (2011)

இலங்ைக த்தாக்குநர் ஆைணக்கு :
வ டாந்த அறிக்ைக (2011)

SRI LANKA INVENTORS' COMMISSION : ANNUAL
REPORT (2011)
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත්
කරනවා:
"1994 අංක 11 දරන විද ාව හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීෙම් පනෙත් 40
(3) වගන්තිය සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය
යටෙත් 2013.10.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග්
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී. ක්ලාක්
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ගරු ඒ.එච්.එම්.
අස්වර් මහතා.
ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා
ශියානි විෙජ්විකම ගරු මන්තීතුමියෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Hon. (Mrs) Malani Fonseka)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "ගරු ශියානි විෙජ්විකම
මන්තීතුමිය දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ
කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு
யாணி விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

නැණසල මධ ස්ථාන මඟින් NVQ හා උපාධි
මට්ටෙම් පරිගණක අධ ාපනය ලබා දීම

ெநனசல நிைலயங்களில் NVQ மற் ம் பட்டப்ப ப்
தரத்திலான கணினிக் கல்விையக் கற்பித்தல்
PROVISION OF NVQ AND DEGREE LEVEL COMPUTER
EDUCATION AT NENASALA CENTRES
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(மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா)

මූලාසානරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එම ෙයෝජනාව මා ස්ථිර
කරනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

අෙප් නිළි අග රැජනට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එතුමියට අපිත්
ෙලොකු උපහාරයක් ලෑස්ති කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, "අද" නමැති පකාශනෙය් ෙම් විධියට සඳහන්ව
තිෙබනවා.
"හෘදයාංගම ආශිර්වාදය. අනාගත අසිරියක ෙපර දැක්ම. ෙතොරතුරු හා
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය මතින් නූතන
ශිෂ්ටාචාරය ෙගොඩනැෙගන ෙම් අසිරිමත් නිෙම්ෂය තුළ ෛධර්යෙය්,
ශක්තිෙය්, නායකත්වෙය් හෘදයාංගම
ආශිර්වාදය, ඉසුරුමත් අනාගත පරපුරක හෘද සාක්ෂියයි. ෙපරමග සුබ
ලකුණයි."

ඒ තමයි, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා.
"ශී ලාංකික ජාතිය ඒ ෙවත සැමදා අවදි කළ ඔබ නියමුෙවකි....
විරුෙවකි.... යුග පුරුෂෙයකි...."

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

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Madam, I move,
"The first Nenasala was started by His Excellency the President in
2005. We were internationally acclaimed for taking information
technology to the grassroots by establishing 900 Nenasala Centres in
the plantation areas with a view to broadening rural information
technology education. The thousandth Nenasala is scheduled to be
opened by HE the President in December.

"ෙතවන අභිමංසලටත් නැණසල."
"ශී ලංකා ජනපති ෙලෝක නායකයන්ට ආදර්ශයක්. - බිල් ෙග්ට්ස් කියයි. "

Madam, today not even a developed Asian country
has kept pace with the Nenasala programme initiated by
His Excellency the President under the "Mahinda
Chintana -Vision for the Future".
ෙලෝකෙය්ම ධනවතා බිල් ෙග්ට්ස් තමයි, එෙහම කියා
තිෙබන්ෙන්. එතුමා තමයි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඒ නම්බුව, ඒ
පසාදය පළ කර තිෙබන්ෙන්.

Information technology literacy in Sri Lanka has increased to 45 %
this year. Sri Lanka was awarded the prestigious "Bill Gates
Education" access award by the Bill and Melinda Gates Foundation
at a selection from among 140 countries recognizing the success of
the "e-Nansala" library programme.

"ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණෙයන් ජනතාව සවිබල ගැන්වීමට
සහ විධිමත් සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධනයක්

The budgetary proposal of His Excellency the President for 2015 to
allocate Rs.1,000 billion to establish fully-equipped Nenasala Centre
in each Grama Niladhari Division in 2015 to connect the villages
with the national endeavour of building a knowledge-based
economy in 2020 is greatly appreciated.

නායකයන්ට ආදර්ශයක් බව මයිෙකොෙසොෆ්ට් ආයතනෙය් නිර්මාතෘ බිල්
ෙග්ට්ස් මහතා පකාශ කරයි."

Therefore, I move in this House that it is prudent to make
arrangements to provide NVQ and degree level education to
students receiving computer education through Nenasala Centres."

The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka will second this
Motion now, and thereafter, I will make my speech.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙයෝජනාව ස්ථිර
මන්තීතුමිය.

කිරීම,

ගරු මාලිනී ෙෆොන්ෙසේකා

ශී ලංකාව තුළ බිහි කිරීමට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙගන
ඇති කියාමාර්ග ෙලෝකෙය් ෙසසු

මීට වඩා ෙහොඳ සහතිකයක් වුවමනා කරයිද?
There is a revolution in every field. He has initiated
many mega development projects, housing projects and
Nenasala Centres, ඒ වාෙග්ම තමයි අෙනකුත් ගම්වල කරන්නා
වූ වැඩ කටයුතු ආදී ෙද් දිහා බලන විට ෙලෝකෙය්ම ආශ්චර්යවත්
රටක් වශෙයන් අෙප් ලංකාව පරිවර්තනය වී අවසානයි.
2014.11.18 දිනැති "අද" පකාශනෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වී
තිෙබනවා.
"ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විශ්වාස කරන ෙලසම පජාව
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ඉතා වැදගත්
කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව තමාද විශ්වාස කරන්ෙන් යැයි ෙලොව
ධනවත්ම පුද්ගලයා වන බිල් ෙග්ට්ස් මහතා ෙලොව විශිෂ්ටතම ෙතොරතුරු
තාක්ෂණ සම්මානය පිරිනමමින් පසු ගියදා පකාශ කෙළේය."
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ෙලොව විශිෂ්ටතම ගාමීය ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වැඩසටහනට
හිමි සම්මානය ශී ලංකාවට හිමි වී තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ සහතිකය
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමාට පදානය කරන ආකාරය
දැක්ෙවන ඡායාරූපයක් ෙමහි පළ කර තිෙබනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, ආතර් සී. ක්ලාක් මැතිතුමා ෙලෝකෙය්ම
විශ්වය පිළිබඳව අගගණ පුද්ගලෙයක්.
පෘථිවිය, විශ්වය,
ගහචාරය පිළිබඳව එතුමා ලියා තිෙබනවා. ඇමරිකාවත් ඒ
පිළිබඳව එතුමාට පශංසා කරනවා. ෙලෝකෙය් හැම රටවලම එම
පුවත් භාවිතා කරනවා. එතුමා ෙම් විධියට පකාශ කර තිෙබනවා.
"සාමාන ෙයන් ෙතොරතුරු තාක්ෂණයට අදාළ යථාර්ථවාදී අනාගත වාක
පකාශ කළ ආතර් සී.ක්ලාක් මහතා එදින පකාශ කෙළේ ශී ලංකාෙව්
ෙද්ශපාලනයට අදාළ අනාගත වාක යකි. ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ යනු ෙම්
රෙට් ෙඵතිහාසික චරිතයක් වනු ඇති බවය."

එදා එතුමාෙග් උපන් දිනය බැවින් සාමාන ෙයන් නිවසින්
බැහැරව යන්ෙන් නැහැ. එතුමාට කිසිම ෙද්ශපාලන
සම්බන්ධතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. එතුමා විද ාව පිළිබඳවම
ෙලෝකෙය් උසස්ම ස්ථානෙයහිලා සලකන ෙකෙනක්. "2003
ෙදසැම්බරය මාසෙය් අප සැමට කාර්යබහුල කාලයක් උදා
කෙළේය. ඒ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්
අන්තර්ජාල ෙවබ් අඩවිෙය් කටයුතු සමඟය." එතෙකොට එතුමා
විපක්ෂ නායකවරයා වශෙයන් ඉන්දැද්දී 2003 වර්ෂෙය්දී තමයි,
ෙමය ආරම්භ කෙළේ. ෙමොන තරම් මුහුකුරා ගිය, දූරදර්ශී නුවණක් රට ෙවනුෙවන් සහ රෙට් හැෙදන පරම්පරාව ෙවනුෙවන් තිබුණාදැයි ඔප්පු ෙවනවා.
"දැයක ෙපරමඟ දකින පිෙයකු දිරිෙගන තැනුව ෙලොව දිනන - නැණ සදන
සඳැති දරුවන් තනන නැණසල.."

e-Swabhimani - National Best e-Content Award එකත්
නැණසල ෙවනුෙවන් පදානය කළා. නැණසල පාඨමාලා සඳහා
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙයන් සහතිකයක් ලබා ෙදන්නට පියවර
ගන්නා බව කියා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා නැණසල මධ ස්ථාන
තුළින් පරිගණක අධ ාපනය ලබන සිසුනට NVQ සහතික හා
උපාධි මට්ටෙම් පරිගණක අධ ාපනය ලබා දීමට කටයුතු කිරීම
සුදුසු බව මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙයෝජනා කරනවා.
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ெதாிவித் க்ெகாள்ள
வி ம் கிேறன்.
ஏெனன்றால்,
அறி த்தாக ள்ள
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின்
பாடசாைலப் பிள்ைளகளின் அறி க்காக ெகளரவ பிரபா
கேணசன் அவர்கள் இந்த அறிவகத்ைத வழங்கும்ேபா
அதற்கு எதிர்ப் த் ெதாிவிப்பெதன்றால், இவர்கள் தமிழர்களா?
என் நான் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.
நா ம் தமிைழத் தாய்ெமாழியாகக் ெகாண்ட தமிழ்
ேபசுகின்ற ஒ
ஸ் ம். ஆகேவ, ெவட்கம்! இவர்க க்குத்
ேதைவ
என்னெவன்றால்,
Diaspora
க்கும்
எைனய
நா க க்கும் ெசன்
அவர்க க்குத் ேதைவயானவற்ைறப்
பி ங்கிெய த்
அதன் லம் வயி
வளர்க்க ேவண் ம்
என்ப தான். அங்கி ந்
அவர்க க்குக் காசு வ கின்ற .
அதனால்தான் எதிர்காலத் தைல ைறயினாின் அறிைவ
அவர்கள்
மட்டந்தட் கின்றார்கள்;
க வ க்கிறார்கள்.
ஆனால், எங்க ைடய ஜனாதிபதி அவர்கள் - இந்த
அரசாங்கம் - ஏைனய சிங்கள,
ஸ் ம் பகுதிகளி ள்ள
பிள்ைளகைளப்
ேபான்
தமிழ்ப் பிரேதசங்களி ள்ள
பிள்ைளகளின் அறி
வளர்ச்சிக்காக இந்த
'நனசல' அறிவகங்கைள வழங்கி வ வைத நாங்கள் ெப ைமயாகக்
க
கின்ேறாம்.
ெகளரவ

தைலைமதாங்கும்

உ ப்பினர்

அவர்கேள,

හෘදයංගම ආශීර්වාදය අපි එතුමාට පුද කරනවා. ඊෙය් එතුමාෙග්
උපන්දිනය. මම ඊෙයත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී එතුමාට
ශුභාශිංසනය පුද කළා. "සුබ උපන්දිනයක් ජනාධිපතිතුමනි"
කියලා අපි හෘදයංගම ආශීර්වාදය කළා. "අනාගත අසිරියක
ෙපරදැක්ම" ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය මඟින් නූතන
ශිෂ්ටාචාරෙය් ෙගොඩනැෙඟන ෙම් අසිරිමත් නිෙම්ෂය තුළ
ෛධර්යෙය්, ශක්තිෙය් නායකත්වෙයන් හෘදයංගම ආශිර්වාදෙයන්
ඉසුරුමත් අනාගත පරපුරක හෘදය සාක්ෂියයි. ෙපර මඟ සුබ
ලකුණයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, ශී ලාංකික ජාතිය සැමදා අවධි
කළ ඔබ නියමුෙවකි; විරුෙවකි; යුග පුරුෂෙයකි. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා වන පභා ගෙන්සන් මැතිතුමා ෙම්
සමඟ ඉන්නවා. එතුමා දවිඩ ජාතිකෙයක් - அவர் தமிழ் மகன்
ஒ வர் - ෙම්ක නැෙගනහිර පෙද්ශයටත් උතුරටත් ෙගන යනවා.

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.
පිළිතුරු කථාව, ගරු පභා ගෙන්සන් නිෙයෝජ ඇමතිතුමා.

නැෙඟනහිර පෙද්ශයට ගිහිල්ලා ෙම්ක ව ාප්ත කරනවා.

[பி.ப. 6.42]

TNA- தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்
- உ ப்பினர்கள்
அதற்கு விேராதமாக இங்ேக குரெல ப் கிறார்கள். இவர்கள்
தங்கள்
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற
மக்க க்கு
அறிவகத்ைதப் ெபற் க்ெகா த் , அறிைவ வளர்ச்சியைடயச்
ெசய்வதற்கு
வி ம் கிறார்களில்ைல. அ தான் உண்ைம!
இதனால்
தமிழ்
மக்கள்
எதிர்காலத்திேல
இவர்கைள
எந்தள க்குத்
ஷிப்பார்கள்
என்ப
நன்றாகப்
லனாகின்ற .

ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු
තාක්ෂණ නිෙයෝජ අමාත තුමා)

இன்
வடக்கிேல பா ங்கள்! මහින්ෙදෝදය භාෂාගාරය language laboratory லமாக அந்தத் தமிழ்ப் பிள்ைளகள் தமிழ்
லமாக
சிங்களத்ைத ம்
ஆங்கிலத்ைத ம்
கற் க்ெகாள்கிறார்கள்.
எவ்வள
இலகுவாக
ம்ெமாழிகைள ம்
trilingualism
அவர்கள்
கற் க்ெகாள்கிறார்கள் என்பைத நிைனத் ப் பா ங்கள்!
ஆகேவ, தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் உ ப்பினர்க க்கு
இவ்ேவைளயிேல என் ைடய க ைமயான எதிர்ப்ைபத்

(மாண் மிகு பிரபா கேணசன் - ெதாைலத் ெதாடர் கள்,
தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Prabha Ganesan - Deputy Minister of
Telecommunication and Information Technology)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்களின்
எண்ணக்க வின்
பிரகாரம்
அைமக்கப்பட்ட 'நனசல' - அறிவகம் திட்டமான
இன்
சர்வேதச மட்டத்தில் வி திைனப் ெபற் க்ெகாண் ள்ள .
இ
எம
நாட் ன் தகவல் ெதாழில்
ட்பத் ைறயின்
எதிர்கால வி த்திக்குக் கிைடத்த மாெப ம் ெவற்றியாகும்.
'நனசல' எ ம் கிராமிய தகவல் ெதாழில் ட்ப ெதாடர்பாடல்
நி வகத்ைத ஆரம்பித்தவர் ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த
ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஆவார். இ
தன் த ல் 2005 ஜனவாி
01ஆம் திகதி கதிர்காமத்தி ள்ள கிாிெவெஹர விகாைரயின்
அறெநறிப் பாடசாைலயில் - දහම් පාසැල් - கல்வி கற்கும்
பிள்ைளக க்கும் பிக்குமா க்கும் தகவல் ெதாழில் ட்பக்
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கல்விையப் ெபற் க்ெகா க்கு கமாக அவரால் ஆரம்பித்
ைவக்கப்பட்ட . பின்னர் அ இன் வைர 10 வ ட காலமாக
நா
வதி ம் நாலாபக்க ம் விஸ்தாிக்கப்பட் ள்ள .
இலங்ைக ெதாழிற்பயிற்சி அதிகாரசைப டன் இைணந்
தகவல் ெதாழில் ட்பத் ைறயில் NVQ மட்டம் 3 வைரயான
தைகைமையப் ெபற் க்ெகா க்கு கமாக 2014ஆம் ஆண்
ஒக்ேராபர் மாதம் நடவ க்ைகெய க்கப்பட்ட . அதன்ப
ெதாைலத்ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் அைமச்சர்
ெகளரவ ரஞ்ஜித் சியம்பலாபிட் ய, இைளஞர் அ வல்கள்,
திறன் அபிவி த்தி அைமச்சர் ெகளரவ டலஸ் அழகப்ெப ம
ஆகிேயார
பங்ேகற் டன் இலங்ைக தகவல் ெதாழில் ட்ப
கவர் நி வனத்தின் தைலவர் ேபராசிாியர் வி.டபிள் .
எப்பசிங்க, இலங்ைக ேதசிய ெதாழிற்பயிற்சி அதிகாரசைபயின்
தைலவர் ேகணல் எஸ்.ஆர்.பீ. ரத்நாயக்க ஆகிேயார் 2014
ஒக்ேராபர் 23ஆம் திகதியன் இைளஞர் அ வல்கள், திறன்
அபிவி த்தி அைமச்சில் ைவத்
ேமற்ப
ஒப்பந்தத்தில்
ைகச்சாத்திட்டனர். அதன் பின்னர் NVQ மட்டம் 7, அதாவ
பட்டப்ப ப்
மட்டம் வைரயில் தகவல் ெதாழில்
ட்பக்
கல்விையத் ெதாடர்வதற்கு 'நனசல'வில் - அறிவகத்தில் கல்வி
கற்கும்
அைனத்
மாணவர்க க்கும்
வாய்ப்பளிக்கும்
வைகயில் இலங்ைக ெதாழிற்பயிற்சி அதிகாரசைப டன்
இைணந்
நடவ க்ைகெய க்கப்பட் ள்ள . அதற்ேகற்ப
மிகவிைரவில் இதற்கான
ாிந் ணர்
உடன்ப க்ைகயில்
ைகச்சாத்தி வதற்கான நடவ க்ைக ம் எ க்கப்பட் ள்ள .
2005ஆம் ஆண் ேல 4 சத தம் - සියයට හතරයි ஆகக்
காணப்பட்ட தகவல் ெதாழில் ட்ப அறி இன் , அதாவ

2828

2014ஆம் ஆண் ேல 50 சத தம் - සියයට පණහක් வைரயில்
ாித வளர்ச்சி கண் ள்ள . அந்த வளர்ச்சிையப் ேபாற் ம்
வைகயில்தான் Bill and Melinda Gates Foundation
நி வனத்தினால் தகவல் ெதாழில் ட்பத் ைறக்கான விேசட
சர்வேதச வி
இலங்ைகக்கு வழங்கப்பட்ட . அதன் லம்
அ த்த ஆண் ேல இலங்ைக
ரா
ள்ள 16,000 கிராம
ேசைவயாளர் பிாி களி ம் ஒ கிராம ேசைவயாளர் பிாி க்கு
ஒ 'நனசல' - அறிவகம் என்ற அ ப்பைடயில் 16,000 'நனசல'
- அறிவகங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட ள்ளன. இதன் ேநாக்கம் பரந்த
அளவில் கிராமியப் பிள்ைளக க்கும் தகவல் ெதாழில் ட்ப
அறிைவப் ெபற் க்ெகா ப்பதாகும். இத்திட்டத்தி டாக
நாட் ேல சகல கிராமங்களி ம் வாழ்கின்ற அைனத் ப்
பிள்ைளக க்கும்
எ வித
பாகுபா மின்றி
தகவல்
ெதாழில் ட்ப அறிைவப் ெபற் க்ெகா க்க
ம். நன்றி.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.45ට, 2014 ඔක්ෙතෝබර්
31වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2014 ෙනොවැම්බර් 20 වන
බහස්පතින්දා පූ.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය.

அதன்ப
பி.ப. 6.45 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன
2014
ஒக்ேராபர் 31ஆம் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2014 நவம்பர் 20,
வியாழக்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 6.45 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday,
20th November, 2014 pursuant to the Resolution of Parliament of 31st
October, 2014.

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

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

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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